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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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ààúøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬
:ýåýéá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLà §Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«

â:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àì óàãäzà −©Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨
éãwô äúéeöì E:ãàî øîLäéëøã eðké éìçà ¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈

ìéwç øîL:Eå-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì æà ¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨
éúåöî:EæéètLî éãîìa ááì øLéa EãBà ¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥®̈§¹¨§¦À¦§§¥¬
:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ

áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´

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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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חודש  דראש המכתב ובתוכן ביותר פעילות העשרים דתקופת והתוועדויות שלום ובהצלחה 1שבת

רבה.

בברכה 

שניאורסאהן  מנחם

ואילך.1) רעז ע' חכ"ו באג"ק נדפס

זמן תחילת קידוש לבנה:
יום רביעי בערב, ז' שבט

עבודת השם בשלימות יכולה להיות רק כאשר האדם הוא במצב רוח טוב, והגוף אינו מבולבל מרעב וצימאון ותענית וכו'.

"עשה טוב" הוא עיקר תפקידו של האדם, ואילו "סור מרע" הוא רק הכנה.

אצל יהודי, כל תנועה וכל רגע מחייו מחושבים לצורך עבודתו לקונו, שהרי "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני".
משיחת יו"ד שבט, ה'תשל"ד



הד haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )כב
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 נר  ....................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

  נאר  ...............................  קן אדמו"ר הז  לפי לוח רב יומי

  ן תהיה תורה ה' בפיךלמע אור התור  )כה

 ג נר  ..................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כו

 הנר  ..............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כז

 ונר  .........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 זנר  ...............................................  הר"ש ודמו"ר מא

    התפילהקונטרס   )כט

 נחר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ט "שת –ם מאמריספר ה  ) ל

 סא ר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ספר השיחות ה'ת  )לא

 דסר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 וסר  ..........................................  ז מפרק  כרונותספר הז  )לב

  ות קודש  אגר  ) לג

 חסר  .....................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 ט סר  ................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לד

 וער  .................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  ) לה

 עח ר  .........................  פרשת באלשבוע  מנים וח זל  ) לו

 טער  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לז
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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

סדר מפורט ליום העשירי בשבט
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˙Èa‰ Bz˜Ê Bn‡ „Bk ËÈÈˆ‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" ר ּבה ּבמדר ׁש ואיתא  כ ּלה ", אחתי לג ּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

א ּלא (ּבמק ֹומ ֹו) ּכאן ּכתיב  אין "ל ּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתח ּלה ", ע ּקרי ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלג ּני,

עץ  חטא  ידי ועל  היתה , ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדע ּקר 

ידי  ועל  לרקיע , מארץ  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה ּדעת 

לב ' א ' מרקיע  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא 

ג ' מרקיע  נס ּתּלקה  ה ּמּבּול  ּבד ֹור  ּכ ואחר  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג ',

"וּיׁשמע  ּפס ּוק  על  ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד ',

ר ּבי  אמר  – ּבּגן מתה ּל אלקים  הוי' ק ֹול  ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת 

קפץ  ,מתה ּל א ּלא  ּכאן ּכתיב  אין מה ּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא ּבא ,

צ ּדיקים  ׁשבעה  עמד ּו ּכ ואחר  ואזל ", קפץ  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל 

וה ֹוריד  זכה  אברהם  למ ּטה , ה ּׁשכינה  את  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוה ֹוריד ּו

עד  לה ', מו' ויצחק  לו', ז' מרקיע  ה ּׁשכינה  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת 

ה ּׁשביעין  (וכל  ה ּׁשביעי ׁשה ּוא  מ ׁשה  חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלק ּות  ּגּלּוי וע ּקר  ּבארץ . למ ּטה  ְְֱִִִֶַַָָָָָֹה ֹוריד ֹו

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ּדכתיב  ה ּמק ּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית 

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם , א ּלא  נאמר  לא  ּבת ֹוכ ֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבת ֹוכם ",

ויׁשּכנּו ארץ  ייר ׁשּו "צ ּדיקים  וזה ּו ואחד , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד 

עדן, ּגן ׁשה ּוא  ארץ  ייר ׁשּו ּדצ ּדיקים  עליה ", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד 

ממ ׁשיכים ) (הינּו מ ׁשּכינים  ׁשהם  לפי מה , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמ ּפני

עד  ׁשֹוכן ּבג ּלּוי 2ּבחינת  ׁשּיהיה  וקד ֹוׁש, מר ֹום  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, לג ּני "ּבאתי וזה ּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמ ּטה .
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אדמו"ר.*) מכ"ק  הם מקומות ומראי  ההערות ואילך. 111 עמ ' תש"י  המאמרים בספר יא.1)נדפס  כט , פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף  כן גם ראה ובביאורי2)- וארא פרשת ריש ב  חלק  מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק  וביאורו ו פרק  פקודי  אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי  שם. הזוהר

    
ËÈÈˆ‡È של להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו "ד  Bn‡ „Bk, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa‰ הרבי של  סבתו  »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר "ש הרבי  סבו  אשת הרש"ב, הרבי  אביו  אם הריי "צ

eÈÏÚתרע"ד ) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י  בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר  את מסר  כי  התברר  מעשה

הסתלקותו . ליום לפרסום

ישראל : לבני  אומר  הוא ברוך  הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a L„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על  ƒ¿
Ô‡kהשירים  È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza ÈwÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני " אלא סתם "לגן " נאמר  לא

לי  יש שבו  המקום שלי , הגן  שמשמעו 

מכבר  והנאה ÈÎL‰עונג  wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר  העולם

ראוי  כלי  היו  שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון  החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין  »¿ÏÚÂהראשון 
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'Ï '‡ ÚÈ˜Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר , ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני  לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי  לרקיע Ckועלתה Á‡Â¿««»
Ïean‰ B„a אותו חטאי  בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור  ÚÈ˜Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון  'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן  Èaבגן  Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ
Ô‡k È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
 ֿ הקדוש של  (כביכול ) שה'הליכה' להורות "מהלך " ולא "מתהלך " ואומר 

אלא, רגילה הליכה הייתה לא ֿ עדן  בגן  ֿ הוא ˜ıÙברוך  ÏÊ‡Â ıÙ»̃≈¿»≈»≈
,"ÏÊ‡Â שבהשראת כך  על  רומז  זה מדרש וגם והולך , קופץ והולך , קופץ ¿»≈

היינו  ודילוג , קפיצה של  בדרך  הדורות ולאורך  שינויים היו  למטה השכינה

לרקיע מהארץ השכינה Ckסילוק Á‡Â בזמנים חטאים ששבעה אחרי  ¿««»
מהארץ  השכינה סילוק את גרמו  שונים

השביעי  ÚL‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„ÈB‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד  השביעי  מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡Ì‰בארץ, מבין  הראשון  «¿»»

האמורים  ÈB‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך  ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈM‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈM‰1B„ÈB‰ (ÔÈÈÁ «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר  את

.ı‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙Èa ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי " והביטוי 

לומר  צריך  היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל  יחיד , בלשון  בתוכו " "ושכנתי 

היא הכוונה כי  "בתוכם" ¿CB˙aאמר 
„Á‡Â „Á‡ Ïk, ישראל e‰ÊÂמבני  »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי  ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı‡ eLÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן  את לרשת הצדיקים יזכו  זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

של  התגלות »ÈÁa¿ƒ˙אלוקות )שתהיה 
„Ú ÔÎBL2,LB„˜Â ÌBÓ ≈«»¿»

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL בארץ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר . הנמוך  המקום ∆¿e‰ÊÂשהיא

לעיל  שהובאו  המדרש דברי  פירוש

המאמר  BwÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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˙Èa‰ Bz˜Ê Bn‡ „Bk ËÈÈˆ‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" ר ּבה ּבמדר ׁש ואיתא  כ ּלה ", אחתי לג ּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

א ּלא (ּבמק ֹומ ֹו) ּכאן ּכתיב  אין "ל ּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתח ּלה ", ע ּקרי ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלג ּני,

עץ  חטא  ידי ועל  היתה , ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדע ּקר 

ידי  ועל  לרקיע , מארץ  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה ּדעת 

לב ' א ' מרקיע  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא 

ג ' מרקיע  נס ּתּלקה  ה ּמּבּול  ּבד ֹור  ּכ ואחר  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג ',

"וּיׁשמע  ּפס ּוק  על  ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד ',

ר ּבי  אמר  – ּבּגן מתה ּל אלקים  הוי' ק ֹול  ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת 

קפץ  ,מתה ּל א ּלא  ּכאן ּכתיב  אין מה ּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא ּבא ,

צ ּדיקים  ׁשבעה  עמד ּו ּכ ואחר  ואזל ", קפץ  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל 

וה ֹוריד  זכה  אברהם  למ ּטה , ה ּׁשכינה  את  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוה ֹוריד ּו

עד  לה ', מו' ויצחק  לו', ז' מרקיע  ה ּׁשכינה  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת 

ה ּׁשביעין  (וכל  ה ּׁשביעי ׁשה ּוא  מ ׁשה  חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלק ּות  ּגּלּוי וע ּקר  ּבארץ . למ ּטה  ְְֱִִִֶַַָָָָָֹה ֹוריד ֹו

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ּדכתיב  ה ּמק ּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית 

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם , א ּלא  נאמר  לא  ּבת ֹוכ ֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבת ֹוכם ",

ויׁשּכנּו ארץ  ייר ׁשּו "צ ּדיקים  וזה ּו ואחד , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד 

עדן, ּגן ׁשה ּוא  ארץ  ייר ׁשּו ּדצ ּדיקים  עליה ", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד 

ממ ׁשיכים ) (הינּו מ ׁשּכינים  ׁשהם  לפי מה , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמ ּפני

עד  ׁשֹוכן ּבג ּלּוי 2ּבחינת  ׁשּיהיה  וקד ֹוׁש, מר ֹום  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, לג ּני "ּבאתי וזה ּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמ ּטה .
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אדמו"ר.*) מכ"ק  הם מקומות ומראי  ההערות ואילך. 111 עמ ' תש"י  המאמרים בספר יא.1)נדפס  כט , פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף  כן גם ראה ובביאורי2)- וארא פרשת ריש ב  חלק  מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק  וביאורו ו פרק  פקודי  אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי  שם. הזוהר

    
ËÈÈˆ‡È של להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו "ד  Bn‡ „Bk, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa‰ הרבי של  סבתו  »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר "ש הרבי  סבו  אשת הרש"ב, הרבי  אביו  אם הריי "צ

eÈÏÚתרע"ד ) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י  בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר  את מסר  כי  התברר  מעשה

הסתלקותו . ליום לפרסום

ישראל : לבני  אומר  הוא ברוך  הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a L„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על  ƒ¿
Ô‡kהשירים  È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza ÈwÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני " אלא סתם "לגן " נאמר  לא

לי  יש שבו  המקום שלי , הגן  שמשמעו 

מכבר  והנאה ÈÎL‰עונג  wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר  העולם

ראוי  כלי  היו  שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון  החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין  »¿ÏÚÂהראשון 
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'Ï '‡ ÚÈ˜Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר , ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני  לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי  לרקיע Ckועלתה Á‡Â¿««»
Ïean‰ B„a אותו חטאי  בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור  ÚÈ˜Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון  'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן  Èaבגן  Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ
Ô‡k È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
 ֿ הקדוש של  (כביכול ) שה'הליכה' להורות "מהלך " ולא "מתהלך " ואומר 

אלא, רגילה הליכה הייתה לא ֿ עדן  בגן  ֿ הוא ˜ıÙברוך  ÏÊ‡Â ıÙ»̃≈¿»≈»≈
,"ÏÊ‡Â שבהשראת כך  על  רומז  זה מדרש וגם והולך , קופץ והולך , קופץ ¿»≈

היינו  ודילוג , קפיצה של  בדרך  הדורות ולאורך  שינויים היו  למטה השכינה

לרקיע מהארץ השכינה Ckסילוק Á‡Â בזמנים חטאים ששבעה אחרי  ¿««»
מהארץ  השכינה סילוק את גרמו  שונים

השביעי  ÚL‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„ÈB‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד  השביעי  מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡Ì‰בארץ, מבין  הראשון  «¿»»

האמורים  ÈB‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך  ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈM‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈM‰1B„ÈB‰ (ÔÈÈÁ «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר  את

.ı‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙Èa ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי " והביטוי 

לומר  צריך  היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל  יחיד , בלשון  בתוכו " "ושכנתי 

היא הכוונה כי  "בתוכם" ¿CB˙aאמר 
„Á‡Â „Á‡ Ïk, ישראל e‰ÊÂמבני  »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי  ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı‡ eLÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן  את לרשת הצדיקים יזכו  זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

של  התגלות »ÈÁa¿ƒ˙אלוקות )שתהיה 
„Ú ÔÎBL2,LB„˜Â ÌBÓ ≈«»¿»

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL בארץ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר . הנמוך  המקום ∆¿e‰ÊÂשהיא

לעיל  שהובאו  המדרש דברי  פירוש

המאמר  BwÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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היתה . ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה ", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָע ּקר ֹו

ּבבריאת  ה ּכּונה  ּתכלית  ּדה ּנה  ה ּוא , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתא ּו הע ֹולמ ֹות , ה ּוא והתה ּוּות  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ה  ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה  ּבּתח ּתֹונים , ּדירה   ית ּבר ל ֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות 

ידי  על  האדם , עב ֹודת  ידי על  למ ּטה  ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלק ּות 

למ ּטה  ּתרד  ּדנׁשמה  ואתה ּפכא , ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאת ּכפיא 

יעלימ ּו והם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתל ּבׁש

ּתפעל  זה  ּובכל  ה ּנׁשמה , א ֹור  על  ְְְְְִִֶַַַָָָֹויס ּתיר ּו

וגם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ה ּגּוף  וזּכּו ּבר ּור  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָה ּנׁשמה 

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו ּבע ֹולם . ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלק ֹו

ידי  על  וה ּוא  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבת ֹוכם ",

את ּכפיא  ּבבחינת  ה ּבר ּורים  ּבעב ֹודת  ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעב ֹודה 

"ּכד  ּוכמאמר  אחרא 3ואתה ּפכא , סטרא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ּדק ּוד ׁשא  יקרא  ְְְְְְְְִִֵָָָאס ּתלק 

עלמין", "ּבכ ּולה ּו ּׁשא ֹומר  מה  וה ּנה  ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכ ּולה ּו ּדה ּוא  הא ֹור  מדרגת  על  ְְְְְִֵַַַַַָָָָה ּכּונה 

ּבכל  ׁשּמאיר  עלמין ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה ,

ח ּלּוקי  יׁש הרי ּדבע ֹולמ ֹות  ּבׁשוה , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהע ֹולמ ֹות 

לע ֹולמ ֹות  עליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ּדֹומה  ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרג ֹות ,

הא ֹור  מאיר  העליֹונים  ּדבע ֹולמ ֹות  ְְְִִִֵֶַָָָָּתח ּתֹונים ,

מאיר  אינֹו הא ֹור  ה ּתח ּתֹונים  ּובע ֹולמ ֹות  ְְִִִֵֵַַָָָּבגל ּוי,

העלם  ּבבחינת  ּבא  ׁשהא ֹור  ויׁש ,ּכ ּכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגל ּוי

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מדרג ֹות , ח ּלּוקי ּבזה  ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהס ּתר ,
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ב .3) פרק  יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי . פרשת ריש תורה לקוטי  כז. פרק  תניא ראה

    
‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL wÚc ,"‰lÁza המשכן בניית ועם «¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הבריאה  בתחילת שהייתה כפי  למטה להיות השכינה השראת חזרה והמקדש

הדעת. עץ חטא לפני 

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡Èa ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ המדרש כדברי  היא »»

‡e‰ Cea LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰Èc Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ על שמבואר  וכפי  ¡…¿«»
"לא  אשר  לו ) (פרק התניא בספר  כך 

מעלה  בחינת יתברך  לפניו  שייך 

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד  יתברך  לבדו  הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל  וממלא

יתברך  לפניו  הוא כן  עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל  הוא שהשינוי  רק

לבושים  ֿ ידי  על  שמקבלים יתברך  ואורו 

יתברך  אותו  ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד  ...

במדריגה  התחתון  והוא ממש והחומרי 

הסתר  בעניין  ממנו  למטה תחתון  שאין 

השתלשלות  תכלית והנה יתברך ... אורו 

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל  אינו 

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד  העליונים לעולמות להגיע

יתברך  פניו  מאור  ירידה ב] הם הרי 

גבוה  יותר  שהוא דבר  יש [=ובמילא

הזה  עולם הוא התכלית אלא מהם)

‰‡„Ì,התחתון " ˙„BÚ È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
k˙‡ È„È ÏÚ‡ÈÙ ֿ הסטרא כפיית «¿≈ƒ¿«¿»

והטוב  הקדושה לצד  והרע אחרא

‡Ît‰˙‡Â וההעלם החושך  של  ¿ƒ¿«¿»
ברצונו  עלה "שכך  שם: בתניא הזקן  רבנו  דברי  וכהמשך  לאור , הרוחני  והסתר 

חשוכא  ואתהפך  אחרא סטרא אתכפיא כד  יתברך  לפניו  רוח  נחת להיות יתברך 

מאשר  אלוקות גילוי  יותר  הזה בעולם יהיה דבר  של  שבסופו  כך  לנהורא"

האדם  עבודת ֿ ידי  על  נפעל  הדבר  וכאמור  העליונים, ««¿ÓLcƒ‰בעולמות
„zהעליונים התחתון hÓÏ‰מהעולמות הגשמי  הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ≈≈¿«»¿ƒ¿«≈

B‡ ÏÚ eÈzÒÈÂ eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÏÎe ,‰ÓLp‰ וההסתר ההעלם eaלמרות ‰ÓLp‰ ÏÚÙz «¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»≈

לקדושה והעלאתו  שבו  הרע מן  שבו  הטוב של  ‰Ûebעידון CekÊÂהפרדה ¿ƒ«
ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ מסויים חלק יש יהודי  לכל  ¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»

ועל  בפרט, עליו  מוטלים לקדושה חלק אותו  של  וההעלאה שהבירור  בעולם

ומצוות  תורה לענייני  ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי 

שמים' לשם יהיו  מעשיך  ו 'כל  דעהו ' דרכיך  'בכל  של  בדרך  אותם מנצל  או 

לקדושה. אותם ומעלה מברר  הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â השכינה שהשראת ¿∆»¿

בפרט  ואחד  אחד  כל  בתוך  הזה בעולם

‰BÚ„‰היא È„È ÏÚ האדם של  «¿≈»¬»
ÌÈea‰ ˙„BÚa העולם של  «¬««≈ƒ

הגשמי  ‡˙ÈÙk‡הזה ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע כפיית

‡Ît‰˙‡Â, לאור החושך  הפיכת ¿ƒ¿«¿»
Ó‡ÓÎe הזוהר„k"3‡ÈÙk˙‡ ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡ ‡ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ הצד) אחרא הסטרא כאשר  »¿ƒ
נכפית  הקדושה) צד  שאינו  האחר 

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  מתעלה

העולמות. בכל 

Ó ‰p‰ÂÓB‡M שעבודת ‰ הזוהר  ¿ƒ≈«∆≈
ה' בכבוד  עלייה גורמת האדם

ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa"¿¿»¿ƒ««»»«
B‡‰ ˙‚„Ó האלוקי‡e‰c «¿≈«»¿
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa בכל [מאיר ] שהוא ¿¿»¿ƒ

‡Bהעולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰«≈»»¿ƒ∆≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa כמבואר ¿»»»¿»∆
בא  האלוקי  שהאור  וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני  לעולם

כל  הממלא ו "אור  עלמין " כל  הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור  עלמין ".

כל  על  שמאיר  מוגבל  הבלתי  האינסופי 

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות

ואור  בתוכם להתלבש מבלי  'מלמעלה', העולמות על  שמאיר  שם על  'סובב'

ולכל  עולם לכל  בהתאמה וצמצום בגבול  שבא כפי  האור  התגלות הוא הממלא

בפנימיות מהם אחד  בכל  ומתלבש עניינו  לפי  LÈנברא È‰ ˙BÓÏBÚc¿»»¬≈≈
,˙B‚„Ó È˜elÁ מידה באיזו  היינו  בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות ƒ≈«¿≈

בהם  מאיר  האלוקי  BÓÏBÚÏ˙האור  ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»
,ÌÈBzÁzהוא ביניהם ‰‡Bוההבדל  È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚc «¿ƒ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»

‰‡Bהאלוקי  ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚe ,ÈeÏ‚a האלוקיÈ‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ
,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡a B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

הגילוי  (ומידת כלל  מאיר  אינו  אלא ֿ כך  כל  בגילוי  מאיר  שאינו  בלבד  זו  שלא

מקום  בכל  נמצא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בעצם כי  העולמות, בין  ההבדל  היא
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ח   

ידי ואיתא "אף  ׁשמים ", ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאל ֹו4ּבּמדר ׁש ונטה  ׁשמים , ּוברא  ימינֹו "נטה  ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

הא ֹור  על  מ ֹורה  ימין ּדיד  ויד ּוע  ארץ ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא 

ׁשמים ", ט ּפחה  "וימיני וזה ּו יֹותר , ְְְִִִִִִֵֶַַָָוה ּגל ּוי

ה ּגּלּוי  ׁשם  – העליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים "

ה ּוא  עצמ ֹו והא ֹור  הא ֹור , ּגּלּוי ׁשה ּוא  ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ו"ארץ " ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת 

הם  ּבג ּלּוי ה ּתח ּתֹונים , הא ֹור  ׁשאין ׂשמאל  מ ּבחינת  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת  ּבא  עצמ ֹו הא ֹור  וגם  ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל 

"ּכל  ּדכתיב  ע ֹולמ ֹות , ּבד ' ההפר ׁש ּכּיד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהס ּתר ,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכב ֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָה ּנקרא 

ּבריאה  אציל ּות  – ע ֹולמ ֹות  ד ' ׁשהם  ְֲֲִִִִֵֶָָע ׂשיתיו",

ׁשה ּוא  ּכמ ֹו אינֹו הא ֹור  ּבזה  – ע ׂשּיה  ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה 

ע ׂשּיה , יצירה  ּבבריאה  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאציל ּות ,

ה ּוא  ואציל ּות 5ּדאציל ּות  ההעלם , ּגּלּוי ּבבחינת  ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מ ּלׁשֹון  אציל ּות  ּפר ּוׁש וכן ,וסמ ּו אצל ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמ ּלׁשֹון

ּבחינת  היֹות ֹו עם  ּדאציל ּות  והפר ׁשה , ְְְֱֲִִִַַַַָָָָה ּצלה 

האין  ע ֹולמ ֹות  ּבכלל  ה ּוא  ּבכלל ּות ֹו אבל  ְְֲִִֵַָָָָָע ֹולם ,

התחלת  ׁשה ּוא  ּבריאה  ּכן ּׁשאין מה  ְְִֵֵֶֶַַַָָס ֹוף ,

ה ּנקרא  "ּכל  וזה ּו מאין. יׁש ּבבחינת  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹה ּמציא ּות 

ּבי  המיחד  ה ּוא  ּוכב ֹודי ּדׁשמי ולכב ֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

ע ֹולם  ׁשה ּוא  האציל ּות  ע ֹולם  על  ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב .4) פה, א. לז, א. כ, ב  חלק  זוהר יח . פרק  אליעזר דר' פרקי  ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי  המתחיל דיבור ל[מאמר]

    
עד  הבדל  יש העולמות שמצד  אלא שווים ו "מטה" "מעלה" ומצידו  בשווה

בגלוי ) בהם מאיר  האור  B‚„Ó˙,כמה È˜elÁ ‰Êa LÈÂ,דרגות הבדלי  ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או  גלוי  עולם באותו  המאיר  האלוקי  האור  מידה ¿BÓÎeבאיזו 

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı‡ ‰„ÒÈ È„È Û‡" e˙kL∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
זה  פסוק על  ומובא

L„na4‡e BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»
‡e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»

,"ı‡ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כלומר , ∆∆
ימין ' 'יד  באמצעות השמים את ברא

שמאל ' 'יד  באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
˙BÈ ÈeÏb‰Â B‡‰ יד מאשר  »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר  גם (כמובן  שמאל 

ויד  החסד  מידת היא ימין  שיד  אליהו "

החסד  והרי  הגבורה מידת היא שמאל 

והגבורה  והגילוי , הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי  הפנימי  הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

 ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁa Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
B‡‰Â ,B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
גילוי  יש העליונים שבעולמות כלומר 

שיש  – האחד  מובנים, בשני  אלוקות

הוא  שהאור  – והשני  רב, אור  בהם

בהעלם  ולא ∆∆¿ı‡"Â"בגילוי 
,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈
Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a B‡‰»¿ƒ»»¿«
˙ÈÁa ‡a BÓˆÚ B‡‰»«¿»ƒ¿ƒ«

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ במידת גם האמורים המובנים בשני  תחתונים עולמות והם ∆¿≈¿∆¿≈
ומפרט  והולך  והסתר , בהעלם אלא בגילוי  שאינו  וגם מועט אור  שהוא האור 

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין  הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
LÙ‰‰ ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îcבין  «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז  ÂÈzˆÈכפי  ÂÈ˙‡a È„BÎÏÂ ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡  ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa  ‰iNÚ זו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון  האצילות, עולם בין  במיוחד  גדול 

עשייה יצירה בריאה, ממנו  ‰e‡שלמטה ˙eÏÈˆ‡c5Èelb ˙ÈÁa «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰,ÌÏÚ‰" מ"אין מורגשת) מציאות (דבר , כ "יש" מוגדרת כולה הבריאה «∆¿≈

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי  מורגשת) מציאות שאינו  ֿ דבר , (לא

ובעוד  המציאות, בגדרי  ומורגש מוגדר  אינו  "אין " הוא הבורא ואילו  הגבלות

האצילות  עולם הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין " "יש" שבריאה

היה  שלא "יש" של  חדשה מציאות הוא שאין  להורות ההעלם" "גילוי  נקרא

שהיה  מה של  גילוי  רק אלא לכן  קודם

(ולכן , ממנו  שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל  "עולם",

‡ˆBÏממש"), ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ' וסמוך 'קרוב עולם כלומר , ¿»

שלמטה  בי "ע מהעולמות יותר  לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו 

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Let ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰LÙ‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון  באצילות,

רבנו  משה לגבי  בתורה שכתוב (כמו 

הרוח") מן  "ויאצל  הזקנים ושבעים

עולם  של  המיוחדת מעלתו  על  מלמד 

נפרד  בלתי  חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר  ואינו  מהאצילות

מהם והופרש שנאצל  eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙חלק
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿ƒ«»
דומה  הוא מסויימים ובמובנים

יש  בו  (וגם ממנו  שלמטה לעולמות

שלא  מושג  מוגדרות, ספירות עשר 

מהאצילות  למעלה צורה באותה )קיים
B˙eÏÏÎa Ï‡ האצילות עולם ¬»ƒ¿»

ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈
,ÛBÒ,והגבלה ממדידה שלמעלה

‰‡Èa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר  הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

וגם  ממש כמציאות מוגדר  ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם

אותו . הבורא ה"אין " לעומת "יש" הוא זאת בכל  נעלה, רוחני  עולם ∆¿e‰ÊÂהוא
לעיל  שהובא הפסוק התחלת È„BÎÏÂ",פירוש ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות  לעולם È„BÎeשכוונתו  ÈÓLc" וכבודי "שמי " הפסוק לשון  ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש דרגא היינו  ביותר , גבוהה בדרגה שמדובר  מלמד 

השם האלוקי ‰ÈÏ˘‡eוהכבוד ˘ÈÏעליה Èaהאור  „ÁÈÓ‰ דבר והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי  ומאוחד  יותר ÔÈ„Ú,אחד  נמוכות לדרגות ירד  לא עדיין  כי  ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד  עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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ט    

ידי ואיתא "אף  ׁשמים ", ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאל ֹו4ּבּמדר ׁש ונטה  ׁשמים , ּוברא  ימינֹו "נטה  ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

הא ֹור  על  מ ֹורה  ימין ּדיד  ויד ּוע  ארץ ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא 

ׁשמים ", ט ּפחה  "וימיני וזה ּו יֹותר , ְְְִִִִִִֵֶַַָָוה ּגל ּוי

ה ּגּלּוי  ׁשם  – העליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים "

ה ּוא  עצמ ֹו והא ֹור  הא ֹור , ּגּלּוי ׁשה ּוא  ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ו"ארץ " ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת 

הם  ּבג ּלּוי ה ּתח ּתֹונים , הא ֹור  ׁשאין ׂשמאל  מ ּבחינת  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת  ּבא  עצמ ֹו הא ֹור  וגם  ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל 

"ּכל  ּדכתיב  ע ֹולמ ֹות , ּבד ' ההפר ׁש ּכּיד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהס ּתר ,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכב ֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָה ּנקרא 

ּבריאה  אציל ּות  – ע ֹולמ ֹות  ד ' ׁשהם  ְֲֲִִִִֵֶָָע ׂשיתיו",

ׁשה ּוא  ּכמ ֹו אינֹו הא ֹור  ּבזה  – ע ׂשּיה  ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה 

ע ׂשּיה , יצירה  ּבבריאה  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאציל ּות ,

ה ּוא  ואציל ּות 5ּדאציל ּות  ההעלם , ּגּלּוי ּבבחינת  ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מ ּלׁשֹון  אציל ּות  ּפר ּוׁש וכן ,וסמ ּו אצל ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמ ּלׁשֹון

ּבחינת  היֹות ֹו עם  ּדאציל ּות  והפר ׁשה , ְְְֱֲִִִַַַַָָָָה ּצלה 

האין  ע ֹולמ ֹות  ּבכלל  ה ּוא  ּבכלל ּות ֹו אבל  ְְֲִִֵַָָָָָע ֹולם ,

התחלת  ׁשה ּוא  ּבריאה  ּכן ּׁשאין מה  ְְִֵֵֶֶַַַָָס ֹוף ,

ה ּנקרא  "ּכל  וזה ּו מאין. יׁש ּבבחינת  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹה ּמציא ּות 

ּבי  המיחד  ה ּוא  ּוכב ֹודי ּדׁשמי ולכב ֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

ע ֹולם  ׁשה ּוא  האציל ּות  ע ֹולם  על  ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב .4) פה, א. לז, א. כ, ב  חלק  זוהר יח . פרק  אליעזר דר' פרקי  ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי  המתחיל דיבור ל[מאמר]

    
עד  הבדל  יש העולמות שמצד  אלא שווים ו "מטה" "מעלה" ומצידו  בשווה

בגלוי ) בהם מאיר  האור  B‚„Ó˙,כמה È˜elÁ ‰Êa LÈÂ,דרגות הבדלי  ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או  גלוי  עולם באותו  המאיר  האלוקי  האור  מידה ¿BÓÎeבאיזו 

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı‡ ‰„ÒÈ È„È Û‡" e˙kL∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
זה  פסוק על  ומובא

L„na4‡e BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»
‡e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»

,"ı‡ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כלומר , ∆∆
ימין ' 'יד  באמצעות השמים את ברא

שמאל ' 'יד  באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
˙BÈ ÈeÏb‰Â B‡‰ יד מאשר  »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר  גם (כמובן  שמאל 

ויד  החסד  מידת היא ימין  שיד  אליהו "

החסד  והרי  הגבורה מידת היא שמאל 

והגבורה  והגילוי , הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי  הפנימי  הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

 ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁa Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
B‡‰Â ,B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
גילוי  יש העליונים שבעולמות כלומר 

שיש  – האחד  מובנים, בשני  אלוקות

הוא  שהאור  – והשני  רב, אור  בהם

בהעלם  ולא ∆∆¿ı‡"Â"בגילוי 
,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈
Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a B‡‰»¿ƒ»»¿«
˙ÈÁa ‡a BÓˆÚ B‡‰»«¿»ƒ¿ƒ«

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ במידת גם האמורים המובנים בשני  תחתונים עולמות והם ∆¿≈¿∆¿≈
ומפרט  והולך  והסתר , בהעלם אלא בגילוי  שאינו  וגם מועט אור  שהוא האור 

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין  הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
LÙ‰‰ ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îcבין  «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז  ÂÈzˆÈכפי  ÂÈ˙‡a È„BÎÏÂ ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡  ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa  ‰iNÚ זו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון  האצילות, עולם בין  במיוחד  גדול 

עשייה יצירה בריאה, ממנו  ‰e‡שלמטה ˙eÏÈˆ‡c5Èelb ˙ÈÁa «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰,ÌÏÚ‰" מ"אין מורגשת) מציאות (דבר , כ "יש" מוגדרת כולה הבריאה «∆¿≈

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי  מורגשת) מציאות שאינו  ֿ דבר , (לא

ובעוד  המציאות, בגדרי  ומורגש מוגדר  אינו  "אין " הוא הבורא ואילו  הגבלות

האצילות  עולם הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין " "יש" שבריאה

היה  שלא "יש" של  חדשה מציאות הוא שאין  להורות ההעלם" "גילוי  נקרא

שהיה  מה של  גילוי  רק אלא לכן  קודם

(ולכן , ממנו  שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל  "עולם",

‡ˆBÏממש"), ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ' וסמוך 'קרוב עולם כלומר , ¿»

שלמטה  בי "ע מהעולמות יותר  לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו 

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Let ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰LÙ‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון  באצילות,

רבנו  משה לגבי  בתורה שכתוב (כמו 

הרוח") מן  "ויאצל  הזקנים ושבעים

עולם  של  המיוחדת מעלתו  על  מלמד 

נפרד  בלתי  חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר  ואינו  מהאצילות

מהם והופרש שנאצל  eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙חלק
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿ƒ«»
דומה  הוא מסויימים ובמובנים

יש  בו  (וגם ממנו  שלמטה לעולמות

שלא  מושג  מוגדרות, ספירות עשר 

מהאצילות  למעלה צורה באותה )קיים
B˙eÏÏÎa Ï‡ האצילות עולם ¬»ƒ¿»

ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈
,ÛBÒ,והגבלה ממדידה שלמעלה

‰‡Èa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר  הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

וגם  ממש כמציאות מוגדר  ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם

אותו . הבורא ה"אין " לעומת "יש" הוא זאת בכל  נעלה, רוחני  עולם ∆¿e‰ÊÂהוא
לעיל  שהובא הפסוק התחלת È„BÎÏÂ",פירוש ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות  לעולם È„BÎeשכוונתו  ÈÓLc" וכבודי "שמי " הפסוק לשון  ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש דרגא היינו  ביותר , גבוהה בדרגה שמדובר  מלמד 

השם האלוקי ‰ÈÏ˘‡eוהכבוד ˘ÈÏעליה Èaהאור  „ÁÈÓ‰ דבר והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי  ומאוחד  יותר ÔÈ„Ú,אחד  נמוכות לדרגות ירד  לא עדיין  כי  ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד  עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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ה ּגּלּוי, ּבתכלית  ׁשם  ׁשהא ֹור  וההת ּכלל ּות , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָה ּיח ּוד 

ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ׁשה ּוא  לכמ ֹו ּכלל  ּדֹומה  ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן ע ׂשּיה  יצירה  ּובבריאה  ע ׂשּיה , ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה 

ּבע ֹולם  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו א ֹור ֹות  ּבה ּגּלּוי מדרג ֹות  ְְְְִִֵֵֶַַָח ּלּוקי

ה ּוא  זה  ּכל  אמנם  וע ׂשּיה . היצירה  וע ֹולם  ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָה ּבריאה 

ּבבחינת  הע ֹולמ ֹות  את  להחיֹות  ׁשּבא  ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהא ֹור 

למעלה  ׁשה ּוא  ּבהא ֹור  אבל  עלמין, ּכל  ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממ ּלא 

ה ּסֹובב  א ֹור  ּבחינת  וה ּוא  הע ֹולמ ֹות , אל  ְְִִֵֶַַַָָָמ ּׁשּיכ ּות 

לע ֹולמ ֹות , ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּבבחינת  ׁשּבא  עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל 

"ּבכ ּולה ּו וזה ּו ּבׁשוה , הע ֹולמ ֹות  ּבכל  מאיר  ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

ה ּוא  המ ׁשכת ֹו אפן ה ּנה  זה  ׁשא ֹור  והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

א ֹור  להמ ׁשי ּבכדי אמנם  ּבׁשוה . הע ֹולמ ֹות  ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל 

ּבעב ֹודת  העב ֹודה  ידי על  ה ּוא  עלמין, ּבכ ּולה ּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה 

וזה ּו ּדוקא . ואתה ּפכא  את ּכפיא  ּבבחינת  ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָה ּבר ּורים 

ּפֹועל  ּכא ׁשר  ֿ אחרא ", סטרא  את ּכפיא  ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד 

ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  להיֹות  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעב ֹודת ֹו

ה ּוא  הא ֹור  יתר ֹון ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתה ּפכא 

לא ֹור , נה ּפ הח ׁש ּדכא ׁשר  והינּו ּדוקא , ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהח ׁש

ׁש הא ֹור , יתר ֹון נע ׂשה  עד ה ּנה  ּבגל ּוי מאיר  הא ֹור  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

הא ֹור  ׁשּנמ ׁש והינּו מ ּמׁש, למ ּטה  יאיר  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָא ׁשר 

ּבכל  ה ּוא  המ ׁשכת ֹו אפן א ׁשר  ּכזה , ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  "ּכד  וזה ּו ּבׁשוה . ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ּדק ּוד ׁשא  יקרא  ְְְְְְְְִִֵָָָאס ּתלק 

ׁשּנמ ׁש הא ֹור , ּבחינת  ּכל 6עלמין", ה ּסֹובב  א ֹור  ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבכל  ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּבבחינת  המ ׁשכת ֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמ ֹו למ ּטה  ּגם  מאיר  ּכן ואם  ּבׁשוה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהע ֹולמ ֹות 

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו למעלה . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשה ּוא 
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב  אור גילוי  בחינת שהוא אסתלק  לשון בזוהר זו המשכה נקראת

שם). עיין ויקהל פרשת

    
שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל  מזו  זו  כלולות שבו  והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿

כיוון  הבורא, לגבי  בטלות ‰Èelb,יחד  ˙ÈÏÎ˙a ÌL B‡‰L כל ללא ∆»»¿«¿ƒ«ƒ
והסתר  Èa‡‰העלם ˙BÓÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏ ÏÏk ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆¿»ƒ¿∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰ÈˆÈ למידת האצילות בעולם האור  גילוי  מידת בין  דימיון  כל  אין  ¿ƒ»¬ƒ»
בי "ע  בעולמות האור  «Èeƒ¿ƒ‡‰גילוי 

È˜elÁ LÈ ÔÓˆÚ ‰iNÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»≈ƒ≈
˙B‚„Ó דרגות Èelb‰aהבדלי  «¿≈¿«ƒ
˙BB‡ האורות של  הגילוי  במידת

‰‡Èa‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓk¿∆¿»«¿ƒ»
‰iNÚÂ ‰ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÂ שבעולם ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»

מאשר  יותר  בגילוי  מאיר  האור  הבריאה

יש  היצירה ובעולם היצירה, בעולם

העשייה, בעולם מאשר  גילוי  יותר 

שונים  עולמות יש הכול  שבסך  נמצא

שונות. בדרגות

‰Ê Ïk ÌÓ‡ הדרגות הבדלי  כל  »¿»»∆
לעיל  המבוארים השונים העולמות בין 

B‡‰a ‡e‰ האלוקי‡aL ¿»∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ולפי  ערכו  לפי  עולם בכל  שמתלבש

המיוחדת B‡‰aמהותו  Ï‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו  מצד  ∆

האור  מוגבל , ולא מדוד  לא אינסופי 

‡Ïשהוא ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆
B‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿¿ƒ«

‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ ומאיר «≈»»¿ƒ∆»
ÛÈwÓe BÒ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ עולם בכל  מאיר  ואינו  »»
הפרטית  מהותו  È‡Óלפי  È‰¬≈≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa באותה ¿»»»¿»∆
שאורו e‰ÊÂמידה, הזוהר  דברי  פירוש ¿∆

מאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa" העולמות בכל  ¿¿»¿ƒ
ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê B‡L eÈ‰Â¿«¿∆∆ƒ≈…∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿»»»

‰ÂLa מידה באותה מאיר  והוא ¿»∆
ובעולם  העליון  האצילות בעולם

התחתון . העשייה

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן  »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר  בפועל 

שיורדים  אורות ויש חסד ") "חפץ ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש (כי  עצמם מצד  בעולמות

עלמין " כל  "הסובב אור  והמשכת האדם. עבודת ֿ ידי  על  רק למטה ונמשכים

העולמות  ‰BÚ„‰בכל  È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈeaשל  ˙„BÚa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ
זו  ועבודה הזה העולם ענייני  האמורים של  האופנים בשני  »ÈÁaƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני  עם המגע וההתגברות ורק ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך  "אתכפיא" בדרך  ֿ אחרא והסטרא הקליפה על 

הנעלה  האלוקי  האור  של  המשכתו 

עלמין ". כל  ה"סובב

e‰ÊÂ הזוהר בדברי  "k„הפירוש ¿∆«
,"‡Á‡Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ÏÚBt L‡kהאדםB˙„BÚa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â ‡Á‡Œ‡ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ, לעיל כאמור  ¬»ƒ¿»

È ‰p‰‡e‰ B‡‰ ÔB˙ ƒ≈ƒ¿»
,‡˜Âc CLÁ‰Ó(בקהלת) כתוב ≈«…∆«¿»

מן  לחכמה יתרון  שיש אני  "וראיתי 

החושך " מן  האור  כיתרון  הסכלות

eÈ‰Â האור ב"יתרון  הפירושים  ואחד  ¿«¿
החושך " ‰CLÁמן  L‡Îc¿«¬∆«…∆

ÔB˙È ‰NÚ ‰p‰ ,B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿
,B‡‰ מתוך שמאיר  באור  כלומר , »

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון  יש החושך 

של  המיוחדת המעלה וזו  סתם, אור 

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור  החושך 

היינו  ÈeÏ‚aהאור " È‡Ó B‡‰L∆»≈ƒ¿ƒ
העולמות  È‡Èבכל  L‡ „Ú«¬∆»ƒ

CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿∆ƒ¿»
‰Êk ÔÙ‡a B‡‰ יתרון בו  שיש »¿…∆»∆

‰e‡גדול , B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ L‡¬∆…∆«¿»»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿»∆

e‰ÊÂ הזוהר דברי  פירוש לסיכום, ¿∆
‡Á‡Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ עליית ¿¿»¿ƒ
בכל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו 

פירוש ‰‡B,העולמות ˙ÈÁa¿ƒ«»
ביותר  נעלה אור  של  והתגלות המשכה

CLÓpL6 ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»
‰B˙ÎLÓבעולם ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ גדול ביתרון  הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»

È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe BÒ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ Ìb"ה"סובב שהאור  בלבד  זו  לא כלומר , «¿«»¿∆¿«¿»

כמו  בדיוק מאיר  הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה גם מאיר 

למעלה.
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י   

העב ֹודה  ידי על  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבת ֹוכם ",

ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ואתה ּפכא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת 

יקרא  ּדאס ּתלק  הא ֹור , יתר ֹון זה  ידי על  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנע ׂשה 

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדק ּוד ׁשא 

ה ּסֹובב . א ֹור  ְִֵֶַַּומת ּגּלה 

.ev˜ ּדכ ּונת יבאר  ּבּתח ּתֹונים . ׁשכינה  ע ּקר  ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה  הע ֹולמ ֹות  ְְִִִֶֶַָָָּבריאת 

ואתה ּפכא , את ּכפיא  ידי על  ונע ׂשה  ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתח ּתֹונים ,

עלמין  ּבכ ּולה ּו ׁשּזה ּו ה ּסֹובב , א ֹור  ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממ ׁשי

ְֶָּבׁשוה .

ּומק ּדׁשp‰Â‰ב ) ּבּמׁשּכן העב ֹודה  היתה  זאת  ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

את ּכפיא  ּדבחינת  ה ּבר ּורים , ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעב ֹודת 

ח ׁשֹוכא  אתה ּפכא  לבחינת  ּומעלה  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָה ּמביא 

ה ּוא  ּבּמק ּדׁש ׁשהיה  העב ֹוד ֹות  אחת  ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנה ֹורא ,

ר ּוחנית  עב ֹודה  ׁשה ּוא  ה ּקר ּבנֹות , עב ֹודת  ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  ה ּכהנים  ה ׁשּתּתפ ּות  ענין וזה ּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפ ׁש,

ה ּקר ּבן, הבאת  ּבעת  וזמרם  וׁשירם  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעב ֹודתם 

ה ּקר ּבן  עב ֹודת  וענין ר ּוחנית . עב ֹודה  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזה ּו

ּדכתיב  ה ּוא , האדם  ּבנפ ׁש ּכי 7ּבעב ֹודה  "אדם  ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

ה ּבקר  מן ה ּבהמה  מן להוי', קר ּבן מ ּכם  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב 

ּכּו היתה  ּדאם  יק ׁשה  ּדלכא ֹורה  כ ּו', ּבזה ּומן" נת ֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר  ליּה הוה  ה ּקר ּבן, מ ׁשּפטי לבאר  ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק 

יהיה   וכ ּכ ה ּנה  להוי', קר ּבן יקריב  ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמ ּכם 

א ֹומר  מה  ּומ ּפני והלכ ֹותיו, ה ּקר ּבן ה ֹובאת  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמ ׁשּפט 

ּבזה  ה ּכּונה  יד ּוע  א ּלא  וכ ּו'. מ ּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם 

ה ּקר ּבנֹות  ענין ּכלל ּות  לבאר  ּגם  ׁשּבא  ְְְְִֵֶַַַָָָָָה ּוא 

יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו האדם , ּבנפ ׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעב ֹודה 

ה ּוא  מ ּכם  ה ּנה  לאלק ּות , יתקרב  ּכא ׁשר  ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם 
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ואילך.7) ב  פרק  סב ) (קונטרס  תש"ט  טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב . פרק  החסידות לימוד קונטרס  ראה

    
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ מובן האמור  כל  לפי  ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן  בתוכם") ("ושכנתי  השכינה השראת Ïkכיצד  CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל , ‡˙ÈÙk‡מבני  ˙ÈÁc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ∆»¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,B‡‰ ויתרון במעלת לעיל  כאמור  »

החושך  מתוך  שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור 
‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È¿»»¿¿»¿ƒ
È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל  ƒ¿«∆
Bq‰ B‡ הנעלה האור  שהוא «≈

על  אבל  לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו "אתהפכא" "אתכפיא" ידי 

בעולמות.

‰ÈÎL wÚ .ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך  ביותר , התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך  הבריאה בתחילת

רבנו . משה ידי  על  ≈«¿‡Èהמשכן 
˙eÎc של Èa‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד  ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של  זו  מטרה ¿«¬∆

ֿ הוא  ֿ ברוך  לקדוש ל 'דירה' התחתון 

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡Bהעובד 
e‰fL ,Bq‰ המאיר אור  «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל  ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â ( לעיל האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

שממשיכה  ו "אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר , נעלה אלוקי  אור  הזה לעולם

מהעולמות, ‰È˙‰למעלה ˙‡Ê…»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ‰„BÚ‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈea‰ ˙„BÚa בירור של  «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני 

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁc בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰Èn‡של  «≈ƒ

‰ÏÚÓe יותר גבוהה לדרגה האדם ÎBLÁ‡את ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁÏ «¬∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»
,‡B‰Ï מאשר נעלית יותר  עבודה היא לאור  עצמו  החושך  הפיכת שהרי  ƒ¿»

הוא  כעת אם וגם במהותו  נשאר  הרע ב"אתכפיא" כי  והכנעתו  הרע כפיית

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר  יחזור  יותר  שמאוחר  ייתכן  הוכנע

היא  ש"אתכפיא" מבואר  אחרים (ובמקומות לטוב הפך  הרע ב"אתהפכא"

הצדיקים) עבודת היא ו "אתהפכא" אדם כל  ‰B„BÚ˙עבודת ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
‰„BÚ ‡e‰L ,˙Baw‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»∆¬»

,LÙpaL ˙ÈÁe בעבודה מלווה הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי  »ƒ∆«∆∆
ֿ נפשית. ֿ e‰ÊÂרוחנית הרוחני  החלק ¿∆

הוא הקרבנות עבודת של  »¿ÔÈÚƒנפשי 
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa ÌÓÊÂ ÌÈLÂ Ì˙„BÚa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„BÚ e‰fL ,Ôaw‰ ˙‡‰¬»««»¿»∆∆¬»

˙ÈÁe הקרבן להקרבת פרט כי  »ƒ
עבודה  עובדים היו  הכהנים בפועל ,

ומזמרים  שרים היו  והלויים רוחנית

עבודה  זו  וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון 

בכל  אדם, לכל  שייכת היא הרי  רוחנית,

ומבאר . שהולך  כפי  מקום, ובכל  זמן 

‰„BÚa Ôaw‰ ˙„BÚ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È˜Èבחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון  על  לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי  ‡Ï"אדם ˜«¿»≈
Ôaw‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו  היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני  אחד  »»ƒ∆
‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ È˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈
˙‡B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôaw‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
"ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡" ÓB‡≈»»ƒ«¿ƒƒ∆
"מכם", הקרבה שמשמעו  לשון 

Úe„Èמעצמכם ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
הטעם ek‰‰Êa‰החסידות ««»»»∆

מכם" יקריב כי  "אדם אומר  שהכתוב

יקריב" כי  מכם "אדם ‰e‡ולא
‡aL דיני את רק לבאר  לא הכתוב  ∆»

אלא בפועל  BÚa„‰הקרבנות ˙Baw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון  הפנימי  Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ˜˙È L‡k Ì„‡‰ ,"È˜È התעוררות לו  תהיה כאשר  «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי  הזה בעולם חי  שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו  ויעלה
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יא    

העב ֹודה  ידי על  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבת ֹוכם ",

ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ואתה ּפכא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת 

יקרא  ּדאס ּתלק  הא ֹור , יתר ֹון זה  ידי על  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנע ׂשה 

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדק ּוד ׁשא 

ה ּסֹובב . א ֹור  ְִֵֶַַּומת ּגּלה 

.ev˜ ּדכ ּונת יבאר  ּבּתח ּתֹונים . ׁשכינה  ע ּקר  ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה  הע ֹולמ ֹות  ְְִִִֶֶַָָָּבריאת 

ואתה ּפכא , את ּכפיא  ידי על  ונע ׂשה  ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתח ּתֹונים ,

עלמין  ּבכ ּולה ּו ׁשּזה ּו ה ּסֹובב , א ֹור  ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממ ׁשי

ְֶָּבׁשוה .

ּומק ּדׁשp‰Â‰ב ) ּבּמׁשּכן העב ֹודה  היתה  זאת  ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

את ּכפיא  ּדבחינת  ה ּבר ּורים , ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעב ֹודת 

ח ׁשֹוכא  אתה ּפכא  לבחינת  ּומעלה  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָה ּמביא 

ה ּוא  ּבּמק ּדׁש ׁשהיה  העב ֹוד ֹות  אחת  ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנה ֹורא ,

ר ּוחנית  עב ֹודה  ׁשה ּוא  ה ּקר ּבנֹות , עב ֹודת  ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  ה ּכהנים  ה ׁשּתּתפ ּות  ענין וזה ּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפ ׁש,

ה ּקר ּבן, הבאת  ּבעת  וזמרם  וׁשירם  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעב ֹודתם 

ה ּקר ּבן  עב ֹודת  וענין ר ּוחנית . עב ֹודה  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזה ּו

ּדכתיב  ה ּוא , האדם  ּבנפ ׁש ּכי 7ּבעב ֹודה  "אדם  ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

ה ּבקר  מן ה ּבהמה  מן להוי', קר ּבן מ ּכם  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב 

ּכּו היתה  ּדאם  יק ׁשה  ּדלכא ֹורה  כ ּו', ּבזה ּומן" נת ֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר  ליּה הוה  ה ּקר ּבן, מ ׁשּפטי לבאר  ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק 

יהיה   וכ ּכ ה ּנה  להוי', קר ּבן יקריב  ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמ ּכם 

א ֹומר  מה  ּומ ּפני והלכ ֹותיו, ה ּקר ּבן ה ֹובאת  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמ ׁשּפט 

ּבזה  ה ּכּונה  יד ּוע  א ּלא  וכ ּו'. מ ּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם 

ה ּקר ּבנֹות  ענין ּכלל ּות  לבאר  ּגם  ׁשּבא  ְְְְִֵֶַַַָָָָָה ּוא 

יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו האדם , ּבנפ ׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעב ֹודה 

ה ּוא  מ ּכם  ה ּנה  לאלק ּות , יתקרב  ּכא ׁשר  ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם 
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ואילך.7) ב  פרק  סב ) (קונטרס  תש"ט  טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב . פרק  החסידות לימוד קונטרס  ראה

    
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ מובן האמור  כל  לפי  ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן  בתוכם") ("ושכנתי  השכינה השראת Ïkכיצד  CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל , ‡˙ÈÙk‡מבני  ˙ÈÁc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ∆»¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,B‡‰ ויתרון במעלת לעיל  כאמור  »

החושך  מתוך  שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור 
‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È¿»»¿¿»¿ƒ
È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל  ƒ¿«∆
Bq‰ B‡ הנעלה האור  שהוא «≈

על  אבל  לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו "אתהפכא" "אתכפיא" ידי 

בעולמות.

‰ÈÎL wÚ .ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך  ביותר , התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך  הבריאה בתחילת

רבנו . משה ידי  על  ≈«¿‡Èהמשכן 
˙eÎc של Èa‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד  ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של  זו  מטרה ¿«¬∆

ֿ הוא  ֿ ברוך  לקדוש ל 'דירה' התחתון 

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡Bהעובד 
e‰fL ,Bq‰ המאיר אור  «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל  ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â ( לעיל האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

שממשיכה  ו "אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר , נעלה אלוקי  אור  הזה לעולם

מהעולמות, ‰È˙‰למעלה ˙‡Ê…»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ‰„BÚ‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈea‰ ˙„BÚa בירור של  «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני 

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁc בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰Èn‡של  «≈ƒ

‰ÏÚÓe יותר גבוהה לדרגה האדם ÎBLÁ‡את ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁÏ «¬∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»
,‡B‰Ï מאשר נעלית יותר  עבודה היא לאור  עצמו  החושך  הפיכת שהרי  ƒ¿»

הוא  כעת אם וגם במהותו  נשאר  הרע ב"אתכפיא" כי  והכנעתו  הרע כפיית

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר  יחזור  יותר  שמאוחר  ייתכן  הוכנע

היא  ש"אתכפיא" מבואר  אחרים (ובמקומות לטוב הפך  הרע ב"אתהפכא"

הצדיקים) עבודת היא ו "אתהפכא" אדם כל  ‰B„BÚ˙עבודת ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
‰„BÚ ‡e‰L ,˙Baw‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»∆¬»

,LÙpaL ˙ÈÁe בעבודה מלווה הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי  »ƒ∆«∆∆
ֿ נפשית. ֿ e‰ÊÂרוחנית הרוחני  החלק ¿∆

הוא הקרבנות עבודת של  »¿ÔÈÚƒנפשי 
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa ÌÓÊÂ ÌÈLÂ Ì˙„BÚa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„BÚ e‰fL ,Ôaw‰ ˙‡‰¬»««»¿»∆∆¬»

˙ÈÁe הקרבן להקרבת פרט כי  »ƒ
עבודה  עובדים היו  הכהנים בפועל ,

ומזמרים  שרים היו  והלויים רוחנית

עבודה  זו  וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון 

בכל  אדם, לכל  שייכת היא הרי  רוחנית,

ומבאר . שהולך  כפי  מקום, ובכל  זמן 

‰„BÚa Ôaw‰ ˙„BÚ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È˜Èבחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון  על  לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי  ‡Ï"אדם ˜«¿»≈
Ôaw‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו  היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני  אחד  »»ƒ∆
‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ È˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈
˙‡B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôaw‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
"ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡" ÓB‡≈»»ƒ«¿ƒƒ∆
"מכם", הקרבה שמשמעו  לשון 

Úe„Èמעצמכם ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
הטעם ek‰‰Êa‰החסידות ««»»»∆

מכם" יקריב כי  "אדם אומר  שהכתוב

יקריב" כי  מכם "אדם ‰e‡ולא
‡aL דיני את רק לבאר  לא הכתוב  ∆»

אלא בפועל  BÚa„‰הקרבנות ˙Baw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון  הפנימי  Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ˜˙È L‡k Ì„‡‰ ,"È˜È התעוררות לו  תהיה כאשר  «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי  הזה בעולם חי  שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו  ויעלה
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קר ּבן  להיֹות  ה ּדבר  ּתל ּוי ּובכם  מ ּכם  להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקר ּבן

ּדיד ּוע  הוי', אל  קר ֹוב  להיֹות  הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקר ּבנֹות  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  קר ּוב  ענין הם  ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ה ּוא  לאלק ּות , להתקרב  ּבא  ּדכא ׁשר  לבאר , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה 

אדם  יאמר  ּדאל  ּבכם , ה ּדבר  ׁשּתל ּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מ ּכם ",

יֹודע  ּכא ׁשר  ּובפרט  אלק ּות , אל  אתקרב  ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכ ּמה   ּומלכל ּבׁשפל ּות  ׁשה ּוא  העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמה ּות ֹו

הרח ּוק  ּבתכלית  ה ּוא  ּכן ואם  ט ֹובים , לא  ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים 

א ֹומר  ה ּוא  זה  ועל  לאלק ּות , אתקרב  ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלק ּות 

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּדכל  ּתל ּוי, ה ּדבר  ּבכם  ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמ ּכם ,

לאמר  אב ֹותי 9יכ ֹול  למע ׂשי מע ׂשי יּגיע ּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל , הג ּבל ֹות  ּבזה  ואין ויעקב , יצחק  ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם 

ּולה ּגיע  לעל ֹות  חלילה , ּומע ּכב  ה ּמֹונע  ּדבר  ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום 

ּבא  ה ּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ואין לאלק ּות , ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב 

אחד 10ּבטר ּוניא  ּבכל  ּומאיר  ּומת ּגּלה  ּבריֹותיו, עם  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ר ּבה  ּבמדר ׁש ּכדאיתא  ויכל ּתֹו, ּכח ֹו לפי 11ואחד  ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  א ּלא  ּכחי לפי מב ּקׁש איני מב ּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכ ׁשאני

זה  ידי ּדעל  ואחד , אחד  ּכל  ׁשל  ה ּכח  לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

ל ּמדרגה  ּולה ּגיע  לעל ֹות  ואחד  אחד  ּכל  ּבכח  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה ּנה 

ּדבכדי  יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו נעלית . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָה ּיֹותר 

ׁשּבכם  "מ ּכם ", ה ּוא  לאלק ּות  יתקרב  ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם 

ּדמ ּכם  להוי", קר ּבן "מ ּכם  והינּו ּתל ּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָה ּדבר 

ה ּקר ּבן  רק  ה ּכּונה  ּדאין להוי', ה ּקר ּבן את  ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריב ּו

"מן  וה ּוא  מ ּמׁש, מ ּכם  אם  ּכי ּבלבד , ה ּבהמה  ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

ה ּנפ ׁש ׁשה ּוא  אדם , ׁשל  ׁשּבל ּבֹו ה ּבהמה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּבהמה ",

ה ּפרטי  ה ּמה  הן ה ּצאן", ּומן ה ּבקר  "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה ּבהמית .

הענינים  וכ ּיד ּוע  ה ּבהמית , ּבּנפ ׁש ּדיׁשנם  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרג ֹות 
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק  רבה אליהו דבי  ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. אידיש ג.11)המאמרים יב , פרשה רבה במדבר

    
מאלוקות) רחוק שהוא כך  גשמי  בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך  ƒ≈ƒ∆

,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ‡e‰ לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף c‰ ÈeÏz ÌÎe ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ B˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ רוצה האדם וכאשר  »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»

עצמו  בו  אלא תלוי  הדבר  אין  לאלוקות Ba˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»
והתקרבות ˜eקירוב ÔÈÚ Ì‰≈ƒ¿«≈

את  ולמסור  לתת הקרבה, של  במובן  גם

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ האדם וכאשר  «…¿«ƒ
למסור  עליו  לאלוקות להתקרב מבקש

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות את

ה', Êa‰לעבודת ‡e אדם" הכתוב »»∆
מכם" יקריב L‡Îcכי  ,‡Ï¿»≈¿«¬∆

‡a האדם,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‰Ï »¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa c‰, עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ Ó‡È ממצבו ‡CÈבייאושו  …«»»≈

,˙e˜Ï‡ Ï‡ ˜˙‡ ויימנע ∆¿»≈∆¡…
חשש  מתוך  לאלוקות הקירוב מעבודת

ליכולתו  ומעבר  מעל  הוא שהדבר 

Ú„BÈ L‡k ËÙe בנפשו ƒ¿»«¬∆≈«
את ‰ÈÓˆÚפנימה B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ

בעצם, שהוא כפי  הרוחני  ומעמדו 

eÏÙLa˙באמת ‡e‰L נחות ∆¿ƒ¿
רוחנית CÏÎÏÓeביותר  מבחינה ¿À¿»

ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו  בנפשו  Ôkשנדבקו  Ì‡Â¿ƒ≈

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ בשיא˜eÁ‰ ¿«¿ƒ»ƒ
˙e˜Ï‡Ó לאלוקות להתקרב וכדי  ≈¡…

עשוי  והוא גדול  פער  פני  על  לדלג  עליו 

עצמו  את ‡˙˜לשאול  CÈ‡Â¿≈∆¿»≈
‰Ê ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï את להסיר  כדי  ∆¡…¿«∆

הזה  ‡ÓBהחשש ‡e‰ שאין ≈
כי  הגדול  המרחק מפני  ∆ÌkÓƒ,לחשוש

„Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz c‰ ÌÎa»∆«»»»¿»∆»
Ï‡NiÓ „Á‡Â שעה שלפי  מי  גם ¿∆»ƒƒ¿»≈

ונחות  שפל  מאד  רוחני  במצב נמצא

Ó‡Ï ÏBÎÈ9 לשאוף וצריך  »…«
מאד  נעלה רוחני  למצב להתעלות

עצמו  את eÚÈbÈולשאול  È˙Ó»««ƒ
,˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ È˙B‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ לשאוף שעליו  היינו  «¬«¿«¬≈¬««¿»»ƒ¿»¿«¬…

האבות, כמו  נעלית, כך  כל  רוחנית לרמה ‰‚BÏa˙להגיע ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«¿»
,ÏÏk נעלים מסוימים, אנשים רק שבגללה הגבלה מהווה לא דבר  שום ¿»

לאלוקות  להתקרב יוכלו  kÚÓeבמיוחד , ÚBn‰ c ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»«≈«¿«≈
,‰ÏÈÏÁ של בדרכו  ומעצור  מחסום חלילה, להוות, יכול  לא דבר  ושום »ƒ»

הרוצה  הנחותBÏÚÏ˙האדם הרוחני  ˜˙‰Ïeממצבו  ÚÈb‰Ïe «¬¿«ƒ«¿ƒ¿»≈
‡ÈeËa ‡a ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï10ÌÚ ∆¡…¿≈«»»»ƒ¿¿»ƒ

,ÂÈ˙BÈa שאין דברים מהבריות דורש לא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מלכתחילה, ƒ¿»
לבצע  יכולת BÁkלהם ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ…

BzÏÎÈÂ אלוקי אור  מאיר  אדם ובכל  ƒ»¿
ולקלוט, להכיל  שביכולתו  כמה עד 

‡˙È‡„kמובאL„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a11È‡LÎe" ֿ ֿ ברוך  הקדוש «»¿∆¬ƒ

דבר LwÓהוא לעשות אדם מבני  ¿«≈
אחר  או  ÈÙÏכזה LwÓ ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk, שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ÈÙÏשל  ‡l‡∆»¿ƒ

„Á‡ Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»∆»
„Á‡Â,בפרט ישראל  È„Èמבני  ÏÚc ¿∆»¿«¿≈

‰Ê ֿ ֿ ברוך  שהקדוש הכוחות ֿ ידי  על  ∆
אדם לכל  נותן  Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

„Á‡Â „Á‡ הכלל מן  יוצא מבלי  ∆»¿∆»
˙BÏÚÏ שעה לפי  ממצבו  להתעלות «¬

˙Bi‰ ‰‚„nÏ ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ היא הכוונה וכאמור , «¬≈

האבות. לדרגת אפילו  להתעלות

e‰ÊÂבכתוב הפנימי  "‡„Ìהפירוש ¿∆»»
Ì„‡‰L È„Îc ,"È˜È Èkƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»
,"ÌkÓ" ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ˜˙Èƒ¿»≈∆¡…ƒ∆

,ÈeÏz c‰ ÌÎaL כמבואר ∆»∆«»»»
הזו eÈ‰Âלעיל , הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ‡˙מתוך  eÈ˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆

‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôaw‰«»¿»«¬»»¿≈««»»
‰Ó‰a‰ ÏL Ôaw‰ ˜««»¿»∆«¿≈»
הגשמי  המזבח גבי  על  הגשמית

ÌkÓ Ì‡ Èk ,„Ïa האדם מתוך  ƒ¿»ƒƒƒ∆
"ÔÓעצמו  ‡e‰Â ,LnÓ«»¿ƒ

BaÏaL ‰Ó‰a‰ ,"‰Ó‰a‰«¿≈»«¿≈»∆¿ƒ
LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL∆»»∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בכתבי שכתוב כפי  ««¬ƒ
א) (פרק התניא בספר  ומבואר  האריז "ל 

ואחד  צדיק אחד  ישראל , איש "דלכל 

וסטרא  הקליפה מצד  אחת נפש נפשות, שתי  שהן  נשמות... שתי  יש רשע,

ועל  האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

ומפרט  ממשיך  והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו  את ולהעלות לקרב האדם

להיות  שעליו  הבהמה" "מן  הקרבן  ‰Ôלגבי  ,"Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈
‰n‰˙B‚„Ó ÈËt‰השונים ‰ÈÓ‰a˙,והסוגים LÙpa ÌLÈc ≈»«¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ
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יב   

ּדֹומה  ּדאינֹו אחד ּבזה , ּבכל  ה ּבר ּורים  האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור  ה ּוא  ׁשּלֹו ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד ,

ׁשה ּוא  צאן ׁשה ּוא  ויׁש ּביֹותר , ּגּסֹות  מ ּדֹות  ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל 

ה ּוא  אבל  ּבהמה , ּבכלל  זה  ׁשּגם  אף  ּדּקה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה 

ּבאריכ ּות  (וכמבאר  ּפנים  ּכל  על  ּבקנטרס 12ּבד ּקּות  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריב ּו א ׁשר  ׁשא ֹומר  וזה ּו תר "ס ), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָה ּתפ ּלה ,

ׁשּמביאין  ה ּוא  ה ּגׁשמי ּבה ּקר ּבן וה ּנה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקר ּבנכם ".

הא ׁש והיה  ה ּמזּבח , ּגּבי על  ּגׁשמית  ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה 

רב ּוצה  ב ) ע ּמּוד  (כא  ּביֹומא  וכדאיתא  ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה ,

ׁשלמה  ּבימי ה ּׁשמים  מן ׁשּנפלה  (ּגחלת  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּוב ּזהר  ר ׁש"י). ה ּמזּבח , על  "אריה 13והיתה  ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפ ׁש ּבעב ֹודה  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ק ּור ּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל 

א ׁש הר ׁשּפי וה ּוא  ׁשּלמעלה , א ׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם ,

א ׁש ר ׁשּפי "ר ׁשפיה  ּוכמאמר  האלקית , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפ ׁש

(ה ּובא  ר ּבה  ּבמדר ׁש ואיתא  ֿ ּה", י ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת 

ל ּמים  מכ ּבה  הא ׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכא ׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילק ּוט )

ה ּנפ ׁש ׁשּבטבע  והינּו לא ׁש, מכ ּבין ה ּמים  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלק ּות , האהבה  א ׁש ר ׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית 

מכ ּבין  ה ּמים  ׁשאין ׁשּלמעלה  א ׁש ּבד ּוגמא  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוה ּוא 

ר ּבים  מים  הם  וה ּמים  ה ּטרד ֹות 14א ֹות ֹו, ּבר ּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרד ֹות  ׁשֹונים  ּובל ּבּולים  ה ּפרנסה  ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטר ּדת 

ּגם  ה ּנה  זה  ּובכל  ועב ֹודה , ּבת ֹורה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבל ּבלים 

האהבה  א ׁש ּדר ׁשּפי לפי יׁשטפ ּוה , לא  ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹה ּנהר ֹות 

ּדאין  ׁשּלמעלה  א ׁש ּבדגמת  ה ּוא  האלקית  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפ ׁש
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תש"א.12) (השני ) משכני  המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס "א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק  זוהר א. רעח , ב  חלק  זוהר ב . ו, א חלק  מים 14)זוהר המשך נח . פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו. רבים

    
ÏÎa ÌÈea‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

,„Á‡Â „Á‡"אתכפיא" ידי  (על  הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל  כאמור  ∆»¿∆»
עניין  את גם שכולל  רחב (מושג  הבירורים" "עבודת נקראת ו "אתהפכא")

בעיקר  הכוונה וכאן  גשמיים. בעניינים ש'נפלו ' הקדושה ניצוצות העלאת

הבהמית  הנפש של  ותיקון  ל 'בירור '

שבה  הטוב הפרדת שעניינו  עצמה

הלא  המידות ועידון  וזיכוך  מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של  טובות

הבהמית  הנפש של  העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד  לקדושה

הפיכתה  ידי  על  האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו  ובעבודה לקדושה,

הנפש  של  ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל  BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆
מגושמת  בהמית נפש היינו  הבקר " "מן 

BcÓ˙בדוגמת ÏÚe Áb BL«»««ƒ
Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,˙BÈa ˙Bqb«¿≈¿≈∆…

‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L,גסה ‡Ûולא ∆¿≈»«»«
Ï‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ וביחס ¿««»»ƒ
נפש  הרי  "בקר ", מסוג  הבהמית לנפש

ו 'דקה' עדינה היא "צאן " מסוג  בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך 

קלה  יותר  שלה והתיקון  הבירור 

˙eÎÈ‡a ‡ÓÎÂ)12ÒË˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"˙ ,‰lÙz‰ מיוחד מאמר  «¿ƒ»

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר "ס בשנת נ "ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור  בהרחבה

הבירור  ואופן  הבהמית הנפש

סוג  כל  של  e‰ÊÂוההעלאה ,(¿∆
ÓB‡L ומסיים ‡Lהפסוק ∆≈¬∆

"ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z" כל שעל  «¿ƒ∆»¿«¿∆
הבהמית  הנפש של  למהותה בהתאם שלו  המיוחד  הקרבן  את להקריב אדם

שלו . הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של  המשמעות לגבי  פרטים ומוסיף והולך 

האדם: של 

ÈÓLb‰ Ôaw‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡ÈnLאופן  ‡e‰ ובבית במשכן  ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר  השחיטה תהליך  ולאחר  ¿≈»«¿ƒ

הקרבן ) לסוג  בהתאם חלקה, או  (כולה הבהמה ‰ÁaÊn,את Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«
,‰ÏÚÓlL L‡‰ ‰È‰Â המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו  האש מלבד  ¿»»»≈∆¿«¿»

השמים מן  אש המזבח על  שירדה שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡נס (Î‡וכמו  ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È‡k ‰ˆe ( „enÚ הייתה המזבח אל  השמים מן  שירדה שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על  שרובץ אריה כמו  עליו  אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל  ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
‰fe .(È"L ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ על שירדה האש אודות מובא ƒ»
מהשמים  13ÏÎ‡cהמזבח ‰È‡"«¿≈¿»≈

,"ÔÈae˜,קרבנות שאוכל  אריה ¿»ƒ
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»
שהולך  כפי  זו  בדרך  להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד  לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון  כי  מהותה

כאש בשיר Ó‡ÓÎeבוערים הפסוק ¿«¬«
‡Lהשירים ÈtL ‰ÈÙL"¿»∆»ƒ¿≈≈

L„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«
(Ëe˜Ïia ‡e‰) ‰a פסוק על  «»»««¿

הם  האדם שבנפש האש שרשפי  זה

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
ÚËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ טבעה מצד  «∆∆»¡…ƒ
‡Lומהותה  ÈtL Ba LÈ È‰¬≈≈ƒ¿≈≈

,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡‰ לאש שנמשלה »«¬»∆¡…
כאש הבוער  הצימאון  ¿e‰Â‡בגלל 

ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a¿¿»≈∆¿«¿»∆≈
ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
האהבה  את לכבות שעלולים שבנפש

מכבים  לא למעשה זאת ובכל  לאלוקות

ÌÈaאותה  ÌÈÓ Ì‰ בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
לכבות  יוכלו  לא רבים "מים השירים

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏe"ישטפוה  ‰Òt‰ ˙cËa ˙B„h‰ Èeaa¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏÓ‰ ˙BBL ˙B„Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי  מלעסוק האדם את ומבלבל  BÚÂ„‰,מטריד  ‰B˙a ולמרות ¿»«¬»

מים  של  חזק וזרם שטף כמו  מאד , ומטרידות מאד  רבות הן  הללו  שהטרדות

‰B‰p˙רבים  Ìb ‰p‰ ‰Ê ÏÎe הזורמים מאד  רבים למים משל  שהם ¿»∆ƒ≈««¿»
ביותר  חזק ובזרם eÙËLÈ‰,בשטף ‡Ï וההפרעות הטרדות של  בכוחן  ואין  …ƒ¿¿»

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtLc ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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יג    

ּדֹומה  ּדאינֹו אחד ּבזה , ּבכל  ה ּבר ּורים  האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור  ה ּוא  ׁשּלֹו ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד ,

ׁשה ּוא  צאן ׁשה ּוא  ויׁש ּביֹותר , ּגּסֹות  מ ּדֹות  ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל 

ה ּוא  אבל  ּבהמה , ּבכלל  זה  ׁשּגם  אף  ּדּקה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה 

ּבאריכ ּות  (וכמבאר  ּפנים  ּכל  על  ּבקנטרס 12ּבד ּקּות  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריב ּו א ׁשר  ׁשא ֹומר  וזה ּו תר "ס ), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָה ּתפ ּלה ,

ׁשּמביאין  ה ּוא  ה ּגׁשמי ּבה ּקר ּבן וה ּנה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקר ּבנכם ".

הא ׁש והיה  ה ּמזּבח , ּגּבי על  ּגׁשמית  ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה 

רב ּוצה  ב ) ע ּמּוד  (כא  ּביֹומא  וכדאיתא  ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה ,

ׁשלמה  ּבימי ה ּׁשמים  מן ׁשּנפלה  (ּגחלת  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּוב ּזהר  ר ׁש"י). ה ּמזּבח , על  "אריה 13והיתה  ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפ ׁש ּבעב ֹודה  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ק ּור ּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל 

א ׁש הר ׁשּפי וה ּוא  ׁשּלמעלה , א ׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם ,

א ׁש ר ׁשּפי "ר ׁשפיה  ּוכמאמר  האלקית , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפ ׁש

(ה ּובא  ר ּבה  ּבמדר ׁש ואיתא  ֿ ּה", י ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת 

ל ּמים  מכ ּבה  הא ׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכא ׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילק ּוט )

ה ּנפ ׁש ׁשּבטבע  והינּו לא ׁש, מכ ּבין ה ּמים  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלק ּות , האהבה  א ׁש ר ׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית 

מכ ּבין  ה ּמים  ׁשאין ׁשּלמעלה  א ׁש ּבד ּוגמא  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוה ּוא 

ר ּבים  מים  הם  וה ּמים  ה ּטרד ֹות 14א ֹות ֹו, ּבר ּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרד ֹות  ׁשֹונים  ּובל ּבּולים  ה ּפרנסה  ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטר ּדת 

ּגם  ה ּנה  זה  ּובכל  ועב ֹודה , ּבת ֹורה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבל ּבלים 

האהבה  א ׁש ּדר ׁשּפי לפי יׁשטפ ּוה , לא  ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹה ּנהר ֹות 

ּדאין  ׁשּלמעלה  א ׁש ּבדגמת  ה ּוא  האלקית  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפ ׁש
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תש"א.12) (השני ) משכני  המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס "א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק  זוהר א. רעח , ב  חלק  זוהר ב . ו, א חלק  מים 14)זוהר המשך נח . פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו. רבים

    
ÏÎa ÌÈea‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

,„Á‡Â „Á‡"אתכפיא" ידי  (על  הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל  כאמור  ∆»¿∆»
עניין  את גם שכולל  רחב (מושג  הבירורים" "עבודת נקראת ו "אתהפכא")

בעיקר  הכוונה וכאן  גשמיים. בעניינים ש'נפלו ' הקדושה ניצוצות העלאת

הבהמית  הנפש של  ותיקון  ל 'בירור '

שבה  הטוב הפרדת שעניינו  עצמה

הלא  המידות ועידון  וזיכוך  מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של  טובות

הבהמית  הנפש של  העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד  לקדושה

הפיכתה  ידי  על  האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו  ובעבודה לקדושה,

הנפש  של  ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל  BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆
מגושמת  בהמית נפש היינו  הבקר " "מן 

BcÓ˙בדוגמת ÏÚe Áb BL«»««ƒ
Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,˙BÈa ˙Bqb«¿≈¿≈∆…

‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L,גסה ‡Ûולא ∆¿≈»«»«
Ï‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ וביחס ¿««»»ƒ
נפש  הרי  "בקר ", מסוג  הבהמית לנפש

ו 'דקה' עדינה היא "צאן " מסוג  בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך 

קלה  יותר  שלה והתיקון  הבירור 

˙eÎÈ‡a ‡ÓÎÂ)12ÒË˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"˙ ,‰lÙz‰ מיוחד מאמר  «¿ƒ»

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר "ס בשנת נ "ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור  בהרחבה

הבירור  ואופן  הבהמית הנפש

סוג  כל  של  e‰ÊÂוההעלאה ,(¿∆
ÓB‡L ומסיים ‡Lהפסוק ∆≈¬∆

"ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z" כל שעל  «¿ƒ∆»¿«¿∆
הבהמית  הנפש של  למהותה בהתאם שלו  המיוחד  הקרבן  את להקריב אדם

שלו . הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של  המשמעות לגבי  פרטים ומוסיף והולך 

האדם: של 

ÈÓLb‰ Ôaw‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡ÈnLאופן  ‡e‰ ובבית במשכן  ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר  השחיטה תהליך  ולאחר  ¿≈»«¿ƒ

הקרבן ) לסוג  בהתאם חלקה, או  (כולה הבהמה ‰ÁaÊn,את Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«
,‰ÏÚÓlL L‡‰ ‰È‰Â המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו  האש מלבד  ¿»»»≈∆¿«¿»

השמים מן  אש המזבח על  שירדה שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡נס (Î‡וכמו  ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È‡k ‰ˆe ( „enÚ הייתה המזבח אל  השמים מן  שירדה שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על  שרובץ אריה כמו  עליו  אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל  ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
‰fe .(È"L ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ על שירדה האש אודות מובא ƒ»
מהשמים  13ÏÎ‡cהמזבח ‰È‡"«¿≈¿»≈

,"ÔÈae˜,קרבנות שאוכל  אריה ¿»ƒ
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»
שהולך  כפי  זו  בדרך  להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד  לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון  כי  מהותה

כאש בשיר Ó‡ÓÎeבוערים הפסוק ¿«¬«
‡Lהשירים ÈtL ‰ÈÙL"¿»∆»ƒ¿≈≈

L„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«
(Ëe˜Ïia ‡e‰) ‰a פסוק על  «»»««¿

הם  האדם שבנפש האש שרשפי  זה

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
ÚËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ טבעה מצד  «∆∆»¡…ƒ
‡Lומהותה  ÈtL Ba LÈ È‰¬≈≈ƒ¿≈≈

,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡‰ לאש שנמשלה »«¬»∆¡…
כאש הבוער  הצימאון  ¿e‰Â‡בגלל 

ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a¿¿»≈∆¿«¿»∆≈
ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
האהבה  את לכבות שעלולים שבנפש

מכבים  לא למעשה זאת ובכל  לאלוקות

ÌÈaאותה  ÌÈÓ Ì‰ בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
לכבות  יוכלו  לא רבים "מים השירים

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏe"ישטפוה  ‰Òt‰ ˙cËa ˙B„h‰ Èeaa¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏÓ‰ ˙BBL ˙B„Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי  מלעסוק האדם את ומבלבל  BÚÂ„‰,מטריד  ‰B˙a ולמרות ¿»«¬»

מים  של  חזק וזרם שטף כמו  מאד , ומטרידות מאד  רבות הן  הללו  שהטרדות

‰B‰p˙רבים  Ìb ‰p‰ ‰Ê ÏÎe הזורמים מאד  רבים למים משל  שהם ¿»∆ƒ≈««¿»
ביותר  חזק ובזרם eÙËLÈ‰,בשטף ‡Ï וההפרעות הטרדות של  בכוחן  ואין  …ƒ¿¿»

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtLc ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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ההקרבה  להיֹות  צרי ּובזה  א ֹות ּה, מכ ּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָה ּמים 

אהבה  ל ֹו יהיה  ה ּוא  ׁשּגם  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל 

אלקי הוי' את  "ואהב ּת ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלק ּות ,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל  ואמר ּו ," לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל 

ּבא  ּדזה  לאלק ּות , אהבה  ל ֹו יהיה  ה ּבהמית  ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ה  ּבּנפ ׁש האלקית  ה ּנפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי  ּבהמית ,על  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתח ּלה  ׁשּום  ל ֹו אין ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על  אמנם  ּכלל , אלק ּות  ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהר ּגׁש

ּבהת ּבֹוננּות  ּומת ּבֹונן האלקית , ה ּנפ ׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתל ּבׁשּות 

על  ה ּנה  לה ּׂשיגֹו, יּוכל  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּדגם  ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמ ֹו ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש התקרב ּות  נע ׂשה  זה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה  ׁשּנע ׂשה  אחר  ּבמק ֹום  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר 

ה ּמּובן  ּדבר  ּכן ּגם  ה ּוא  ּדאלק ּות  ה ּבהמית  ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבה ּנפ ׁש

ּבכח  ּתב ּוא ֹות  "רב  ה ּוא  ּכ אחר  ה ּנה  כ ּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוה ּמּׂשג 

ּבר ׁשּפי  ונכלל  וע ֹולה  מ ּבהמ ּיּות ֹו ׁשּמתה ּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור ",

ידי  ׁשעל  ּוכמ ֹו האלקית . ׁשּבּנפ ׁש ה ּתׁשּוקה  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹא ׁש

צ ֹומח  ּדֹומם  ה ּניצ ֹוצי מת ּברר  הרי ה ּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקר ּבן

הרי  ּבר ּוחנּיּות  ההקרבה  ידי על  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש הח ׁשֹוכא  ּומתה ּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמת ּברר 

ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנה ֹורא .

ּבבחינת  עב ֹודת ֹו ידי על  הרי ואחד  אחד  ּכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבת ֹו

ה ּנה  כ ּו', אתה ּפכא  לידי ה ּמביא  והע ּקר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאת ּכפיא ,

ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד 

וה ּגל ּוי, הא ֹור  ּבחינת  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כ ּו'. עלמין ּכל  ס ֹובב  ּבחינת  ְְִִֵֶַָָׁשה ּוא 
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ואילך.15) כא יג, יב , פרק  ה'תש"י  השנה ראש מהמשך להעיר

    
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ לכבות יכול  לא דבר  ששום כזו  בעוצמה אש היינו  ««ƒ¿«ƒ»

‰‰˜‰אותה  ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Êe" ה"קרבןLÙp‰ ÏL »∆»ƒƒ¿««¿»»∆«∆∆
,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡ BÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ של ה' שאהבת ««¬ƒ∆«ƒ¿∆«¬»∆¡…

לאלוקות  תתקרב היא שגם הבהמית הנפש על  תשפיע האלוקית ¿BÓÎeהנפש
e˙kL" ישראל "שמע בפרשת ∆»

ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
Ï"Ê eÓ‡Â ,"EÏ שדיוק ¿»¿¿»¿««

וכאילו  "לבך " ולא "לבבך " הלשון 

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת נאמר 

שעל  מלמד  אחד  בלב רק ולא  לבבות

ה' את לאהוב ≈¿ÈLa"ƒהאדם
,"EÈˆÈ ביצר וגם טוב ביצר  גם ¿»∆

‰ÈÓ‰a˙הרע, LÙp‰ Ì‚c ולא ¿««∆∆««¬ƒ
האלוקית הנפש ‡‰‰רק BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï להביא הדרך  ∆¡…¿∆»
בנפש  גם תהיה ה' שאהבת כך  לידי 

היא ‰˙eLaÏ˙הבהמית È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿
LÙpa ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«∆∆

‰lÁ˙c ,˙ÈÓ‰a‰ במצב ««¬ƒƒ¿ƒ»
‰È‰15LÙpההתחלתי  ¬≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ מהותה ומטבע עצמה מצד  ««¬ƒ
Lb‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿∆¿≈
ÏÚ ÌÓ‡ ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»»¿»«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ובנפש הגשמי  בגוף

ÔBa˙Óe הנפש באמצעות האדם ƒ¿≈
שלו  ‡È˜Ïהאלוקית ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ

ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Ì‚c¿««∆∆««¬ƒ«
,B‚ÈO‰Ï ובסגנון באופן  התבוננות ¿«ƒ

הבהמית לנפש גם ÏÚהמובן  ‰p‰ƒ≈«
˙e˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ אלוקות לענייני  «∆∆««¬ƒ
Á‡ ÌB˜Óa ‡nL BÓÎe)¿∆¿…»¿»«≈
הנפש  של  ההתקרבות מהות לגבי 

פעולה  בעקבות לאלוקות הבהמית

האלוקית  הנפש של  זה מסוג 

‰NÚpL ראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב LÙp‰aהחלטה ˙ÈÏÏk ∆«¬∆¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆
'eÎ ‚On‰Â Ôen‰ c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c ˙ÈÓ‰a‰ ועצם ««¬ƒ∆¡…«≈»»«»¿«À»

הבהמית  הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג  להבין  שניתן  וההחלטה ה'חקיקה'

Íkלאלוקות), Á‡ ‰p‰ השפעה האלוקית לנפש יש יותר  מאוחר  בשלב ƒ≈««»ְ
מכך  וכתוצאה  הבהמית הנפש על  מעמיקה במשלי ‰e‡יותר  הכתוב כלשון 

,"BL ÁÎa ˙B‡ez " הרבה" היא הפסוק כוונת פשוטו  לפי  »¿¿…«
עול  עליו  המקבל  לומר  רצה בשדה, יחרוש כי  השור , כח ֿ ידי  על  באה תבואות

הכוונה  וכאן  דוד ) (מצודת הרבה" תורה ידו  על  ימצא לעול  כשור  תורה

Ct‰˙nLהבהמית הנפש הוא להיות B˙eiÓ‰aÓה"שור " מפסיקה והיא ∆ƒ¿«≈ƒ«¬ƒ
‰eLz˜‰"בהמית" L‡ ÈtLa ÏÏÎÂ ‰ÏBÚÂ לאלוקות והצמאון  ¿∆¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»

˙È˜Ï‡‰ LÙpaL והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר  (וכמבואר  ∆«∆∆»¡…ƒ
השליטה  על  זו  עם זו  נלחמות הבהמית

בכוחות  השליטה על  וגם הגוף באברי 

הנפש  של  והשאיפה הנפשיים.

הנפש האלוק  את להפוך  היא ית

פרק  בתניא שכתוב כמו  לטוב, הבהמית

עולם  מתענוגי  ולהפכה "לשנותה ט:

להיות  נהפך  שהרע ה'... לאהבת הזה

ממש") טוב יצר  כמו  גמור  ¿BÓÎeטוב
È‰ ÈÓLb‰ Ôa˜ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿»««¿ƒ¬≈
ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰ a˙Óƒ¿»≈«ƒ≈≈≈«

,ÈÁ של ניצוצות יש גשמי  דבר  בכל  «
שלו  והקיום החיות מקור  שהם קדושה

והתלבשו  ירדו  אלה שניצוצות וכיון 

לברר  צורך  יש וחומריות בגשמיות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

קרבנות  מקריבים וכאשר  באלוקות.

את  מבררים והחי  הצומח מהדומם,

שבהם ÏÚהניצוצות ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
˙eiÁea ‰˜‰‰ È„È שתוכנה ¿≈««¿»»»»ƒ

הבהמית  הנפש של  התקרבות הוא

ואלוקות  a˙Óלקדושה È‰¬≈ƒ¿»≈
‡ÎBLÁ‰ Ct‰˙Óe החושך ƒ¿«≈«¬»

‡B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙc. לאור ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂ הציווי של  הפנימי  התוכן  ¿∆

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,"ÌÎB˙a למשמעות שבנוסף ¿»

המשכן  את להקים ציווי  של  הפשוטה

להשראת  גם הכוונה המקדש, ובית

ואלוקות  קדושה והחדרת השכינה

"בתוכם" נאמר  שלכן  וכאמור  בנפש,

"בתוכו ") ‡Á„(ולא Ïk CB˙cƒ¿»∆»
B˙„BÚ È„È ÏÚ È‰ „Á‡Â¿∆»¬≈«¿≈¬»

‡˙‰Ît‡הרוחנית  È„ÈÏ ‡Èn‰ wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈ƒ¿«¿»
,'eÎ האופן והיא לאור  החושך  הפיכת היא יותר  הנעלית שהעבודה כאמור 

לעולם קדושה ממשיכים שדרכו  Œ‡ËÒהעיקרי  ‡ÈÙk˙‡ „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ
עניינה  כאן  האמורה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  ועליית ו "הסתלקות"

,ÈeÏb‰Â B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל  האלוקי  האור  ÈÁa˙של  ‡e‰L ¿ƒ«»¿«ƒ∆¿ƒ«
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ. לעיל כמבואר  בשווה, העולמות בכל  המאיר  האור  ≈»»¿ƒ
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יד   

.ev˜ ּד"אדם ּבעב ֹודה  ה ּקר ּבנֹות  ענין יבאר  ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קר ּבן". "מ ּכם  להיֹות  צרי יקריב " ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפ ׁש אהבה  מ ּלמ ּטה , וא ׁש ׁשּלמעלה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָא ׁש

ּדנפ ׁש אהבה  ה ּבהמית . ּודנפ ׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית 

האלקית  נפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי על  ּבאה  ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּבהמית 

ה ּבהמית . ֲִֶֶַַַּבּנפ ׁש

ׁשּטים Êe‰ג ) מעצי היה  ּׁשה ּמׁשּכן מה  יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העב ֹודה  ׁשע ּקר  ּדלהיֹות  ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאתה ּפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל  ה ּקר ּבנֹות  עב ֹודת  ענין 16ׁשּזה ּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמק ּדׁש העב ֹודה  ידי ועל  ה ּקטרת ), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמע ׂשה 

ולכן  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי האיר  זה  ידי על  ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹה ּנה 

ׁשיטה  ּדה ּנה  ׁשּטים , מעצי נט ּיה ,17היה  ּפר ּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  והה ּטיה  אמצעי, ׁשה ּוא  ּדבר  ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפר ּוׁש וכן ׁשיטה , נקראת  למ ּטה , א ֹו למעלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד ,

והחכמה , מהידיעה  הה ּטיה  ה ּוא  ּדׁשט ּות  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשט ּות ,

מ ּזה  והה ּטיה  ה ּמּצּוע ,  ּדר ה ּוא  וה ּׂשגה  ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה 

ּוכמ ֹו זה , ּדלע ּמת  ׁשט ּות  יׁש וה ּנה  ׁשט ּות . ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא 

ּתט  ר ׁש"י ּופר ׁש א ׁשּתֹו", ת ׂשטה  "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכת ּוב 

ּבּׁשּטים ", יׂשראל  "וּיׁשב  ּוכתיב  ה ּצניע ּות , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמ ּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשה ּוא  ּוכמאמר  זה , ּדלע ּמת  ה ּׁשט ּות  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

ר ּוח  ּבֹו נכנס  ּכן אם  א ּלא  עברה  ע ֹובר  אדם  ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשט ּות  ור ּוח  האמת , על  מכ ּסה  ה ּזה  ור ּוח  ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשט ּות ",

"ׁשט ּות " ונקרא  אחרא , וסטרא  ה ּקל ּפה  ר ּוח  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָה ּוא 

הא ֹור  על  המכ ּסים  והם  ּוכסיל , זקן  מל  ּדר ֿ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו וח ּיים , אמת  ה ּוא  ּדאלק ּות  ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוה ּגּלּוי,

והר ּוח  ח ּיים ", אלקים  ה ּוא  אמת  אלקים  ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב  פרשת אור תורה ראה

בני . ריח  ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס  ואילך. טל פרק  תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק . פרשת סוף  ותנחומא רבה במדבר ספרי ,

    
‰„BÚa ˙Baw‰ ÔÈÚ ‡È .ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

"È˜È Èk Ì„‡"c לאלוקות להתקרב ירצה אדם BÈ‰Ï˙כאשר  CÈˆ ¿»»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿
"Ôa˜ ÌkÓ". שלו הבהמית הנפש את היינו  מתוכו , "להקריב" ‡Lעליו  ƒ∆»¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL שירדה אש הייתה המזבח שעל  כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
שהביאו  אש גם והייתה מלמעלה

יש ה' בעבודת כך  «¬»‡‰‰למטה
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך  ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר  עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן  באופן  באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Êe עניין ‚) לעיל  שנתבאר  לאחר  »∆
השראת  ועניין  במשכן  השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה ÔeÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור  «¿»
שיתבאר  כפי  "שיטים" המושג  של 

‰BÚ„‰להלן , wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  הקדושה היפך  של  חושך  להפוך 

BÚ„˙אלוקי  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
ËÙe) Ï"pk ˙Baw‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙Ëw‰ ‰NÚÓ בירור עניין  שבו  «¬≈«¿…∆
יותר  מודגש לקדושה והעלאתו  החושך 

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר 

מדברים  היו  הקטורת של  הסממנים כי 

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין 

מצומח  יותר  שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי  על  שעלו  ולאחר  וחי ,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

לאור  חושך  È„Èהפיכת ÏÚÂ ,(¿«¿≈
Lc˜naL ‰„BÚ‰ בבירור »¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני  ‡e˜Ï˙והעלאת Èelb È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆≈ƒƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚa בנוי ËÈL‰המשכן  ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 »»¿»≈»»≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר  dLet,סטייה‡e‰L c LiL eÈ‰c ≈»¿ƒ»¿«¿∆≈»»∆
,ÈÚˆÓ‡באמצע ˆ„,מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד  ∆¿»ƒ¿««»»¿≈∆«

,‰ËÈL ˙‡˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Letנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËL הגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר  ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ Cc ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך  ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

‰Èh‰‰Âוהסטיה eËL˙.הנטיה ‡˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿
,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו  רצוי  הלא בכיוון  שטות

הקדושה  צד  שאינו  ֿ אחרא הסטרא לצד 

הכתוב  שם על  זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי  ¿∆»
LÙe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎcÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡NÈ LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו  ישראל  שבני  נאמר  ובהמשך 

‡e‰L אחרא ֿ הסטרא לצד  הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד  המיצוע מדרך  נטייה היינו 

הקדושה  Ï"Êהיפך  Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‡l‡ ‰Ú BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»∆»
,"˙eËL Áe Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
על  ועבירה התורה, מדרכי  שנטייה הרי 

"שטות" נקראת ה' ‰f‰רצון  ÁeÂ¿««∆
לחטוא  לאדם שגורמת השטות רוח

ÁeÂ ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆¿«
˙eËLהחטא את שגורמת ‰e‡זו  ¿

Áe,‡Á‡ ‡ËÒÂ ‰tÏw‰ ««¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
הקדושה צד  שאינו  אחר  «¿˜Â¿ƒ‡צד 

Ô˜Ê CÏÓ CcŒÏÚ "˙eËL"¿«∆∆∆∆»≈
,ÏÈÒÎe המפתה הרע שהיצר  כשם ¿ƒ

"כסיל ", נקרא עבירה לעבור  האדם את

אחרא Ì‰Âטיפש, והסטרא הקליפות ¿≈
Èelb‰Â B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒ«»¿«ƒ

‡Ó˙האלוקי , ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆
'ÈÂ‰Â" e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ¿«ƒ¿∆»«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡∆¡…ƒ

,"ÌÈiÁ והיא האמת היא האלוקות «ƒ
היא  האלוקות כי  החיים מקור 

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל  של  החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

מרגישים  לא והנבראים בגלוי  לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר 

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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טו    

.ev˜ ּד"אדם ּבעב ֹודה  ה ּקר ּבנֹות  ענין יבאר  ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קר ּבן". "מ ּכם  להיֹות  צרי יקריב " ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפ ׁש אהבה  מ ּלמ ּטה , וא ׁש ׁשּלמעלה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָא ׁש

ּדנפ ׁש אהבה  ה ּבהמית . ּודנפ ׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית 

האלקית  נפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי על  ּבאה  ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּבהמית 

ה ּבהמית . ֲִֶֶַַַּבּנפ ׁש

ׁשּטים Êe‰ג ) מעצי היה  ּׁשה ּמׁשּכן מה  יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העב ֹודה  ׁשע ּקר  ּדלהיֹות  ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאתה ּפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל  ה ּקר ּבנֹות  עב ֹודת  ענין 16ׁשּזה ּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמק ּדׁש העב ֹודה  ידי ועל  ה ּקטרת ), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמע ׂשה 

ולכן  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי האיר  זה  ידי על  ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹה ּנה 

ׁשיטה  ּדה ּנה  ׁשּטים , מעצי נט ּיה ,17היה  ּפר ּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  והה ּטיה  אמצעי, ׁשה ּוא  ּדבר  ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפר ּוׁש וכן ׁשיטה , נקראת  למ ּטה , א ֹו למעלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד ,

והחכמה , מהידיעה  הה ּטיה  ה ּוא  ּדׁשט ּות  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשט ּות ,

מ ּזה  והה ּטיה  ה ּמּצּוע ,  ּדר ה ּוא  וה ּׂשגה  ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה 

ּוכמ ֹו זה , ּדלע ּמת  ׁשט ּות  יׁש וה ּנה  ׁשט ּות . ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא 

ּתט  ר ׁש"י ּופר ׁש א ׁשּתֹו", ת ׂשטה  "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכת ּוב 

ּבּׁשּטים ", יׂשראל  "וּיׁשב  ּוכתיב  ה ּצניע ּות , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמ ּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשה ּוא  ּוכמאמר  זה , ּדלע ּמת  ה ּׁשט ּות  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

ר ּוח  ּבֹו נכנס  ּכן אם  א ּלא  עברה  ע ֹובר  אדם  ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשט ּות  ור ּוח  האמת , על  מכ ּסה  ה ּזה  ור ּוח  ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשט ּות ",

"ׁשט ּות " ונקרא  אחרא , וסטרא  ה ּקל ּפה  ר ּוח  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָה ּוא 

הא ֹור  על  המכ ּסים  והם  ּוכסיל , זקן  מל  ּדר ֿ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו וח ּיים , אמת  ה ּוא  ּדאלק ּות  ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוה ּגּלּוי,

והר ּוח  ח ּיים ", אלקים  ה ּוא  אמת  אלקים  ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב  פרשת אור תורה ראה

בני . ריח  ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס  ואילך. טל פרק  תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק . פרשת סוף  ותנחומא רבה במדבר ספרי ,

    
‰„BÚa ˙Baw‰ ÔÈÚ ‡È .ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

"È˜È Èk Ì„‡"c לאלוקות להתקרב ירצה אדם BÈ‰Ï˙כאשר  CÈˆ ¿»»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿
"Ôa˜ ÌkÓ". שלו הבהמית הנפש את היינו  מתוכו , "להקריב" ‡Lעליו  ƒ∆»¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL שירדה אש הייתה המזבח שעל  כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
שהביאו  אש גם והייתה מלמעלה

יש ה' בעבודת כך  «¬»‡‰‰למטה
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך  ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר  עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן  באופן  באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Êe עניין ‚) לעיל  שנתבאר  לאחר  »∆
השראת  ועניין  במשכן  השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה ÔeÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור  «¿»
שיתבאר  כפי  "שיטים" המושג  של 

‰BÚ„‰להלן , wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  הקדושה היפך  של  חושך  להפוך 

BÚ„˙אלוקי  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
ËÙe) Ï"pk ˙Baw‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙Ëw‰ ‰NÚÓ בירור עניין  שבו  «¬≈«¿…∆
יותר  מודגש לקדושה והעלאתו  החושך 

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר 

מדברים  היו  הקטורת של  הסממנים כי 

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין 

מצומח  יותר  שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי  על  שעלו  ולאחר  וחי ,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

לאור  חושך  È„Èהפיכת ÏÚÂ ,(¿«¿≈
Lc˜naL ‰„BÚ‰ בבירור »¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני  ‡e˜Ï˙והעלאת Èelb È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆≈ƒƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚa בנוי ËÈL‰המשכן  ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 »»¿»≈»»≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר  dLet,סטייה‡e‰L c LiL eÈ‰c ≈»¿ƒ»¿«¿∆≈»»∆
,ÈÚˆÓ‡באמצע ˆ„,מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד  ∆¿»ƒ¿««»»¿≈∆«

,‰ËÈL ˙‡˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Letנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËL הגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר  ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ Cc ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך  ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

‰Èh‰‰Âוהסטיה eËL˙.הנטיה ‡˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿
,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו  רצוי  הלא בכיוון  שטות

הקדושה  צד  שאינו  ֿ אחרא הסטרא לצד 

הכתוב  שם על  זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי  ¿∆»
LÙe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎcÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡NÈ LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו  ישראל  שבני  נאמר  ובהמשך 

‡e‰L אחרא ֿ הסטרא לצד  הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד  המיצוע מדרך  נטייה היינו 

הקדושה  Ï"Êהיפך  Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‡l‡ ‰Ú BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»∆»
,"˙eËL Áe Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
על  ועבירה התורה, מדרכי  שנטייה הרי 

"שטות" נקראת ה' ‰f‰רצון  ÁeÂ¿««∆
לחטוא  לאדם שגורמת השטות רוח

ÁeÂ ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆¿«
˙eËLהחטא את שגורמת ‰e‡זו  ¿

Áe,‡Á‡ ‡ËÒÂ ‰tÏw‰ ««¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
הקדושה צד  שאינו  אחר  «¿˜Â¿ƒ‡צד 

Ô˜Ê CÏÓ CcŒÏÚ "˙eËL"¿«∆∆∆∆»≈
,ÏÈÒÎe המפתה הרע שהיצר  כשם ¿ƒ

"כסיל ", נקרא עבירה לעבור  האדם את

אחרא Ì‰Âטיפש, והסטרא הקליפות ¿≈
Èelb‰Â B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒ«»¿«ƒ

‡Ó˙האלוקי , ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆
'ÈÂ‰Â" e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ¿«ƒ¿∆»«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡∆¡…ƒ

,"ÌÈiÁ והיא האמת היא האלוקות «ƒ
היא  האלוקות כי  החיים מקור 

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל  של  החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

מרגישים  לא והנבראים בגלוי  לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר 

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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ולכן  אלקית , והח ּיּות  האמת  על  מכ ּסה  ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשט ּות 

על  ה ּמכ ּסה  ה ּקל ּפה  ּוכמ ֹו "קל ּפה ", ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא 

על  ּומס ּתיר  מעלים  מכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָה ּפרי,

א ׁשר  ּׁשאפ ׁשר  מה  ה ּסּבה  וזה ּו אלק ּות . ּדג ּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהא ֹור 

עברה , ע ֹובר  ֿ וׁשל ֹום  חס  להיֹות  יכ ֹול  ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם 

לידי  האדם  יב ֹוא  א ׁשר  ה ּדבר  אפ ׁשר  אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכא ֹורה 

מר ּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק  וה ּוא  ה ּוא 19עברה , ׁשּבזה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהד ּות ֹו, ע ֹוד ּנּו א ׁשר  ל ֹו ונדמה  מאלק ּות , ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד 

החטא  ידי ׁשעל  ׁשה ּוא , ּכמ ֹו האמת  את  יֹודע  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם 

את  ע ֹוׂשה  היה  לא  הרי  מאלק ּות , נפרד  נע ׂשה  ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוע ֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום  ֿ ל ּצלן רחמנא  העברה  ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר 

ואינֹו אפן ּבׁשּום  ר ֹוצה  ׁשאינֹו יׂשראל  ּכל  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע 

ּדכא ׁשר  והראיה  מאלק ּות , נפרד  להיֹות  ּכלל  ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכ ֹול 

ׁשל  ענין על  וׁשל ֹום  חס  א ֹות ֹו וכ ֹופין נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא 

ׁשאינֹו ולח ׁשב  לטע ֹות  אפ ׁשר  אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה ,

מ ּנגד , ח ּייו מ ׁשלי ה ּוא  הרי מאלק ּות , נפרד  ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנע ׂשה 

ּומ ֹוסר  ֿ וׁשל ֹום  חס  יּסּורין ה ּמיני ּכל  עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומק ּבל 

ּבמ ּוח ׁש נראה  וכן , ית ּבר ׁשמ ֹו קד ּׁשת  על  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפ ׁשֹו

ה  ּבדר ּגֹות  אפ ּלּו ּגם  ׁשּבּקּלים מ ּמׁש ּבקל  ּפח ּות ֹות  ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קד ּׁשת  על  נפ ׁשם  למסר  ּדעל ּולים  יׂשראל  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופ ֹוׁשעי

ּבנפ ׁשֹו, ּומר ּגיׁש יֹודע  הרי ּדאז לפי , ית ּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמ ֹו

יׂשראל , מאלקי לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  ר ֹוצה  ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  ֿ וחלילה  וחס  ֿ וׁשל ֹום  חס  להיֹות  ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה 

אבל  יׂשראל , ּבר  ׁשּום  ּביכלת  אין יׂשראל  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי

ֿ ל ּצלן, רחמנא  עבר ֹות  ּבׁשארי הינּו ּדברים , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי 

זה  ידי על  ׁשּנע ׂשה  מר ּגיׁש ואינֹו יֹודע  אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

ע ֹוד  ה ּוא  ּכי ל ֹו ונדמה  , ית ּבר מאחד ּות ֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד 

ׁשט ּות  מהר ּוח  ּבא  וזה  היה , ּכא ׁשר  ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהד ּות ֹו

ׁשּלא  וה ּגּלּוי הא ֹור  על  ׁשּמכ ּסה  ֿ אחרא  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטרא 

להאדם  ל ֹו ּגֹורם  ׁשט ּות  ּדהר ּוח  ּפר ּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻיר ּגׁש

החמ ּדה  ׁשּתקף  והינּו ההר ּגׁש, ּבּתאוה 20הע ּדר  ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ה ּקריר ּות  ל ֹו ּגֹורם  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימ ּות 
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ואילך.19) ב  מאמר ומעין קונטרס  כה. כד פרק  תניא (קונטרס 20)ראה תש"ט  משה ויאמר המתחיל דיבור מ [מאמר] להעיר

    
,˙È˜Ï‡ האמור והסתר  להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

,Èt‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe ,"‰tÏ˜" שהפרי כך  כדי  עד  ¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿«»««¿ƒ
כלל , נראה eËL˙אינו  Áe‰ Ôkאחרא והסטרא הקליפה qÎÓ‰של  ≈»«¿¿«∆

.˙e˜Ï‡ Èel‚c B‡‰ ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¡…
LÙ‡M ‰Ó ‰aq‰ e‰ÊÂ איך ¿∆«ƒ»«∆∆¿»

BÈ‰Ï˙יתכן  ÏBÎÈ Ì„‡‰ L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰Ú BÚ ÌBÏLÂÒÁ«¿»≈¬≈»

LÙ‡ CÈ‡ ‰B‡ÎÏc ייתכן ¿ƒ¿»≈∆¿»
È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡BÈ L‡ c‰«»»¬∆»»»»ƒ≈

,‰Ú ומהותו טבעו  מעצם והרי  ¬≈»
ניתן  שלא בקשר  באלוקות קשור  יהודי 

"יהודי  – הזקן  רבנו  (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול  לא

להלן  שיבואר  וכפי  )מאלוקות",
LÈbÓ BÈ‡L ÈÙÏ ˜ ‡e‰Â19 ¿«¿ƒ∆≈«¿ƒ

‰ÊaLהעבירה Ù„בעשיית ‡e‰ ∆»∆ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó בטעות ≈¡…¿ƒ¿∆
B˙e„‰Èa ep„BÚ L‡ והדבקות ¬∆∆¿«¬

נפגמה, לא באלוקות האדם Ì‡Âשלו  ¿ƒ
היה BÓkהחוטא ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»¡∆¿

ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰L∆∆«¿≈«≈¿¿»
È‰ ,˙e˜Ï‡Ó „Ù ‰NÚ«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈
c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï…»»∆∆¿«

ÔÏvÏ‡ÓÁ ‰Ú‰ יצילנו ה' »¬≈»«¬»»ƒ¿»
,ÔÙ‡ ÌeLa שהוא שיתכן  למרות ¿…∆

להימנע  וכדי  זאת לעשות מתאווה

ניסיונות  על  להתגבר  עליו  מעבירה

Ï‡NÈקשים  Ïk ÚËaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈
מהותו  ÌeLaמעצם ‰ˆB BÈ‡L∆≈∆¿

˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡…∆¿≈»¿»ƒ¿
‰È‡‰Â ,˙e˜Ï‡Ó „Ùƒ¿»≈¡…¿»¿»»
יהודי , כל  מהותו  שבעצם לכך  ההוכחה

יכול  ולא רוצה לא שיהיה, מי  יהיה

היא  מאלוקות ולהתנתק להיפרד 

ÔÈÙBÎÂ ÔBÈq È„ÈÏ ‡a L‡Îc¿«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂÒÁ B˙B‡«¿»«ƒ¿»∆

,‰ÈÙk מאלצים כאשר  למשל , ¿ƒ»
ֿ ושלום, חס זרה, עבודה לעבוד  יהודי 

Ê‡c בהם אחרות מעבירות בשונה ¿»
שעשיית  בטעות לחשוב עשוי  האדם

נפרד  להיות לו  גורמת לא העבירה

זרה  עבודה על  כשמדובר  הרי  מאלוקות

ֿ ושלום BÚËÏ˙חס LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿
,˙e˜Ï‡Ó „Ù ‰NÚ BÈ‡L LÁÏÂכזה ‰e‡ובמצב È‰ ¿«¬…∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈

,„‚pÓ ÂÈiÁ CÈÏLÓ כך לשם אם אפילו  זרה עבודה לעבוד  מסכים ולא «¿ƒ«»ƒ∆∆
חייו  על  לוותר  ÌBÏLÂÒÁעליו  ÔÈeqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«¿»

LÁeÓa ‰‡ ÔÎÂ ,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ÒBÓe≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆¿»
˙B˙eÁt‰ ˙Bb„a elÙ‡ Ìb LnÓ נחות הרוחני  שמצבם באנשים «»«¬ƒ¿«¿«¿

ÈÚLBÙeמאד  ÌÈlwaL Ï˜a¿«∆««ƒ¿≈
Ï‡NÈ אחרות מצוות שמירת לגבי  ƒ¿»≈

ÌÈÏeÏÚcהם גם ÒÓÏמסוגלים «¬ƒƒ¿…
,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ«¿»«¿À«¿ƒ¿»≈
כן  הם אחרות שבמצוות למרות

ה' רצון  על  Ê‡cעוברים ÈÙÏ כשהוא ¿ƒ¿»
שבה  כזו  עבירה של  נסיון  בפני  ניצב

יע  שאם לספק מקום את אין  בור 

מאלוקות נפרד  יהיה ≈¬‰Èהעבירה
ÂLÙa LÈbÓe Ú„BÈ הפירוד את ≈««¿ƒ¿«¿

ÒÁוהניתוק  ‰ˆB BÈ‡Â ,ֹ¿≈∆«
È˜Ï‡Ó „t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…≈
ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«
„Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ ÌBÏLÂ¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿»
˙ÏÎÈa ÔÈ‡ Ï‡NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ…∆

,Ï‡NÈ a ÌeL אפילו יהודי  אף «ƒ¿»≈
נחשב  אחרות מצוות לגבי  שכאמור  מי 

גם  ישראל " ו "פושעי  שבקלים" "קל 

מאלוקות  להיפרד  מסוגל  לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈc È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
‡ÓÁ ˙BÚ È‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
BÈ‡Â Ú„BÈ BÈ‡ È‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«¿≈
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈbÓ«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆
,Ca˙È B˙e„Á‡Ó „Ùƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

BÏ ‰Ó„Â בטעות„BÚ ‡e‰ Èk ¿ƒ¿∆ƒ
,‰È‰ L‡k B˙e„‰Èa חל ולא ¿«¬«¬∆»»

 ֿ הקדוש עם שלו  בקשר  שינוי  שום

ֿ הוא שהיא ÊÂ‰ברוך  הזו  הטעות ¿∆
את  לעבור  לאדם הגורם למעשה

eËL˙העבירה Áe‰Ó ‡a»≈»«¿
ÏÚ ‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«
,Ba LbÈ ‡lL Èelb‰Â B‡‰»¿«ƒ∆…À¿«
אלוקי  וגילוי  אור  נשמתו  על  שיש היינו 

בו  נרגש ולא ניכר  לא הדבר  אבל 

˙eËL Áe‰c Let על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚהאמת Ì„‡‰Ï BÏ ÌBb≈¿»»»∆¿≈

,Lb‰‰ היכולת את מאבד  והוא «∆¿≈
אלוקות  ענייני  Û˜zLלחוש eÈ‰Â¿«¿∆…∆

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה העולם לענייני  eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ˙שהתאוות
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טז   

ּדיא  ּפר ּוׁש הר ּוחנּיים , ּבענינים  ההר ּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהע ּדר 

ח ּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט  א ּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָצ ּוגע ּבּונדקייט 

ּדערהער  (ּדעם  ההר ּגׁש מקרר  זה  ּברתיחה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה 

פיל  אזֹוי איז ער  הר ּוחנּיים , ּבענינים  געפיל ) ְִִִִִִִֶֶַָָָָא ּון

ּורצ ֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבער ּגעגע ּבען

ר ּוחנית 'דיקער  ּדער  אז וה ּגׁשמ ּיים , ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמר ּיים 

וההס ּתר , ההעלם  ּבתכלית  אים  ּבא  איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהר ּגׁש

מר ּגיׁש ואינֹו ּכלל , מר ּגיׁש ּבל ּתי ׁשּנע ׂשה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

ה ּמצוֹות , ּבק ּיּום  והע ּלּוי וה ּטֹוב  והערב ּות  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלה ּנעם 

מאלק ּות  ּברח ּוק ֹו ה ּפחית ּות  מר ּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  ה ּוא  ּכלל   ּובדר וע ֹון, חטא  ידי על  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

ּדה ּנה  האלקית , ה ּנפ ׁש על  ׁשּמכ ּסה  ה ּבהמית  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ּובפרט  מה ּות ֹו, ּבעצם  אלק ּות  ה ּוא  האלקית  ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹה ּנפ ׁש

ׁשּבֹו ּגּופ ֹו21ה ּניצ ֹוץ  אל  ה ּׁשּי ּפרטי ה ּניצ ֹוץ  (ה ּוא  ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל  מר ּגיׁש ה ּוא  יד ֹו ׁשעל  כ ּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָה ּפרטי

מנּגד  ׁשה ּוא  ּבּדבר  מאד  ּומר ּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלק ּיים ,

אינֹו ּבג ּלּוי  אלק ּות  ׁשאינֹו ּדדבר  והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלק ּות ,

ּבד  ּובפרט  ּבֹו, אלק ּות ,ר ֹוצה  על  מנּגד  ׁשה ּוא  בר  ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

ה ּבֹורח  ּוכאדם  ה ּמּזיק , מ ּדבר  ּכב ֹורח  מ ּזה  ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוב ֹורח 

ר ּוחנית  ּדמיתה  האלקית  לה ּנפ ׁש ל ֹו ּדבר ּור  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמ ּמות ,

חס  ּגׁשמית  מ ּמיתה  יֹותר  ק ׁשה  ה ּוא  ֿ ל ּצלן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנא 

ּבאלק ּות , ה ּוא  וחפצ ֹו ּתׁשּוקת ֹו וכל  ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשל ֹום ,

יׁשּות  וחמר ּיּות  ּגּסּות  וכל  לאלק ּות , ּכלים  ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולע ׂשֹות 

ּומס ּתיר  מכ ּסה  ה ּוא  הרי ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציא ּות 

ּובפ ׁשיט ּות  האלקית , ּדנפ ׁש ההר ּגׁש על  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים 
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,zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
LÈbÓ ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

,ÏÏk היכולת את לחלוטין  ומאבד  ¿»
רוחניים  דברים ולהרגיש לחוש

מהם ולהתפעל  ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
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מנגד  אפילו  אלא בגלוי  אלוקות שאינו 

רוצה  שאינו  בלבד  זו  לא הרי  לאלוקות

בתוקף  היא ממנו  הסלידה אלא בו 

בהרבה  ÁBkגדול  ‰fÓ ÁBe≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ cÓ אלא עוד  ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר  והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰ÁBaהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ec ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÏvÏ‡ÓÁ מה למעשה וזה «¬»»ƒ¿»
הוא  כאשר  עצמו  על  מביא שהאדם

מאלוקות  ומתנתק ונפרד  עבירות עובר 

חייו  מקור  ˙BÈשהיא ‰L˜ ‡e‰»∆≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓƒƒ»«¿ƒ«¿»
אדם  ושלום, חס גשמית, ממיתה ואם

ֿ וחומר  קל  כוחו  בכל  ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר  כך  נוהג  שהוא

רוחנית  מיתה של  «¿ÏÎÂסכנה
BˆÙÁÂ B˙˜eLz מצד האדם של  ¿»¿∆¿

האלוקית  e˜Ï‡a˙,הנפש ‡e‰∆¡…
˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני  ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שהיא  כפי  האלוקית נפש מצד  הוא זה שכל  אלא השכינה, להשראת ראויים

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד  עליה אבל  ומהותה, מטבעה

‰ÈÓ‰a˙,עליה LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ˙eiÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה והמציאות וחומרית, גסה היא שהיא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו  ובתור  חשובה, עצמאית מציאות ובעלת ל "יש" עצמה את ≈¬‰Èחשה
‡e‰הבהמית ÌÈÏÚÓeהנפש ÈzÒÓe ‰qÎÓ בכיסוי מדובר  שלא היינו  ¿«∆«¿ƒ«¿ƒ

ומעלים" ומסתיר  ש"מכסה כיסוי  אלא LÙcקל  Lb‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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יז    

ּדיא  ּפר ּוׁש הר ּוחנּיים , ּבענינים  ההר ּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהע ּדר 

ח ּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט  א ּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָצ ּוגע ּבּונדקייט 

ּדערהער  (ּדעם  ההר ּגׁש מקרר  זה  ּברתיחה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה 

פיל  אזֹוי איז ער  הר ּוחנּיים , ּבענינים  געפיל ) ְִִִִִִִֶֶַָָָָא ּון

ּורצ ֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבער ּגעגע ּבען

ר ּוחנית 'דיקער  ּדער  אז וה ּגׁשמ ּיים , ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמר ּיים 

וההס ּתר , ההעלם  ּבתכלית  אים  ּבא  איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהר ּגׁש

מר ּגיׁש ואינֹו ּכלל , מר ּגיׁש ּבל ּתי ׁשּנע ׂשה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

ה ּמצוֹות , ּבק ּיּום  והע ּלּוי וה ּטֹוב  והערב ּות  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלה ּנעם 

מאלק ּות  ּברח ּוק ֹו ה ּפחית ּות  מר ּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  ה ּוא  ּכלל   ּובדר וע ֹון, חטא  ידי על  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

ּדה ּנה  האלקית , ה ּנפ ׁש על  ׁשּמכ ּסה  ה ּבהמית  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ּובפרט  מה ּות ֹו, ּבעצם  אלק ּות  ה ּוא  האלקית  ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹה ּנפ ׁש

ׁשּבֹו ּגּופ ֹו21ה ּניצ ֹוץ  אל  ה ּׁשּי ּפרטי ה ּניצ ֹוץ  (ה ּוא  ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל  מר ּגיׁש ה ּוא  יד ֹו ׁשעל  כ ּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָה ּפרטי

מנּגד  ׁשה ּוא  ּבּדבר  מאד  ּומר ּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלק ּיים ,

אינֹו ּבג ּלּוי  אלק ּות  ׁשאינֹו ּדדבר  והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלק ּות ,

ּבד  ּובפרט  ּבֹו, אלק ּות ,ר ֹוצה  על  מנּגד  ׁשה ּוא  בר  ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

ה ּבֹורח  ּוכאדם  ה ּמּזיק , מ ּדבר  ּכב ֹורח  מ ּזה  ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוב ֹורח 

ר ּוחנית  ּדמיתה  האלקית  לה ּנפ ׁש ל ֹו ּדבר ּור  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמ ּמות ,

חס  ּגׁשמית  מ ּמיתה  יֹותר  ק ׁשה  ה ּוא  ֿ ל ּצלן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנא 

ּבאלק ּות , ה ּוא  וחפצ ֹו ּתׁשּוקת ֹו וכל  ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשל ֹום ,

יׁשּות  וחמר ּיּות  ּגּסּות  וכל  לאלק ּות , ּכלים  ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולע ׂשֹות 

ּומס ּתיר  מכ ּסה  ה ּוא  הרי ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציא ּות 

ּובפ ׁשיט ּות  האלקית , ּדנפ ׁש ההר ּגׁש על  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים 
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˙ÈÓ‰a‰ LÙc העולם לתאוות ומתלהבת BÏשמתחממת ÌBb ¿∆∆««¬ƒ≈

˙eÈw‰והאדישותLb‰‰ cÚ‰Â לחוש יכולת ÌÈÈÚaחוסר  «¿ƒ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe‰,מהם ולהתרגש ˆÚ‚eולהתלהב ‡Èc LetËÈÈ˜„ea »»ƒƒ≈ƒ∆¿¿«

ËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ Ôe‡והלהט cnÁ‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈∆¿»
˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙a ‰Â‡˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ôe‡ Ú‰Úc ÌÚc) Lb‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ ואת הפנימית ההכרה את ∆ƒ
התחושה  ÌÈÈÚaיכולת (»ƒ¿»ƒ

ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ Ú ,ÌÈiÁe‰»»ƒƒ∆ƒ«ƒ
ÔÚaÚ‚ÚbÚaÈ‡ וקשור מסור  הוא ƒ∆¿∆∆¿

גדולה  ֿ כך  כל  ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒבמידה
ÌÈiÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆe ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ
Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â¿««¿ƒƒ«∆
‡a ÊÈ‡ Lb‰ Ú˜È„'˙ÈÁe¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«

ÌÈ‡ אצלו הוא הרוחני  שההרגש כך  ƒ
,zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
LÈbÓ ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

,ÏÏk היכולת את לחלוטין  ומאבד  ¿»
רוחניים  דברים ולהרגיש לחוש

מהם ולהתפעל  ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙eÚ‰Â ÌÚp‰Ï LÈbÓ«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

ÈelÚ‰Âהמתיקות Bh‰Â והמעלה ¿«¿»ƒ
BÈ‡ ÔÎÂ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿≈≈

˙e˙ÈÁt‰ LÈbÓ זה כמה עד  «¿ƒ«¿ƒ
NÚpL‰גרוע ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁa¿ƒ≈¡…∆«¬∆

C„e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿»¿∆∆
ÏÏk כל את הגורמת שטות" ה"רוח ¿»

‰ÈÓ‰a˙זה LÙp‰ Èeqk ‡e‰ƒ«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«»««∆∆»¡…ƒ
שמתחייב  כפי  לפעול  ממנה ומונעת

של  האמיתית מהותה כי  מהותה מצד 

ונעלמת מכוסה האלוקית ≈p‰c¿ƒ‰הנפש
˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¡…

,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזקן רבנו  ובלשון  ¿∆∆«
אלוקה  "חלק ב): (פרק התניא בספר 

ממש" BaLממעל  ıBˆÈp‰ ËÙe21CiM‰ ÈËt ıBˆÈp‰ ‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆«ƒ¿»ƒ««»
'eÎ ÈËt‰ BÙeb Ï‡ מכתבי כאן  הגיליון  בשולי  הרבי  בהערת כמובא ∆«¿»ƒ

מתלבש  הניצוץ וזה כו ' אלוקות בחינת שהוא מאד  קטן  ניצוץ "יש האריז "ל :

לי  נראה ויותר  לשונו . כאן  עד  יחידה הנקרא כו ' נברא אחד  ניצוץ בכוח

אלוקות, היא בכלל  האלוקית הנפש כלומר , הנ "ל ". נברא לניצוץ כאן  שמכוון 

'יחידה' בבחינת שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי  במיוחד  אמורים והדברים

B„Èשבנשמה  ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו  ֿ ידי  ÏÎaעל  LÈbÓ ‡e‰ ∆«»«¿ƒ¿»

,ÌÈi˜Ï‡‰ ÌÈÈÚ‰ מהותה בעצם אלוקות היא האלוקית שהנפש מאחר  »ƒ¿»ƒ»¡…ƒƒ
אלוקות  לחוש יכולת מטבעה לה יש עדיין  בגוף שהתלבשה לאחר  גם הרי 

ֿ רוחניים אלוקיים מדברים e‰L‡ולהתרגש ca „‡Ó LÈbÓe«¿ƒ¿…¿»»∆
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי  שבכיוון  וכשם ¿À»»¡…

מעצם  לה יש כך  אלוקות, לענייני 

ושלילה  דחייה של  תחושה טבעה

לאלוקות  המנגדים לדברים ביחס

˙e˜Ï‡ BÈ‡L „c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈¡…
,Ba ‰ˆB BÈ‡ Èel‚a לו אין  ¿ƒ≈∆
ממנו  מתרחק והוא בו  «¿ËÙeƒעניין 

ÏÚ „bÓ ‡e‰L „a¿»»∆¿À»«
,˙e˜Ï‡ בלבד זו  שלא דבר  היינו  ¡…

מנגד  אפילו  אלא בגלוי  אלוקות שאינו 

רוצה  שאינו  בלבד  זו  לא הרי  לאלוקות

בתוקף  היא ממנו  הסלידה אלא בו 

בהרבה  ÁBkגדול  ‰fÓ ÁBe≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ cÓ אלא עוד  ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר  והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰ÁBaהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ec ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÏvÏ‡ÓÁ מה למעשה וזה «¬»»ƒ¿»
הוא  כאשר  עצמו  על  מביא שהאדם

מאלוקות  ומתנתק ונפרד  עבירות עובר 

חייו  מקור  ˙BÈשהיא ‰L˜ ‡e‰»∆≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓƒƒ»«¿ƒ«¿»
אדם  ושלום, חס גשמית, ממיתה ואם

ֿ וחומר  קל  כוחו  בכל  ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר  כך  נוהג  שהוא

רוחנית  מיתה של  «¿ÏÎÂסכנה
BˆÙÁÂ B˙˜eLz מצד האדם של  ¿»¿∆¿

האלוקית  e˜Ï‡a˙,הנפש ‡e‰∆¡…
˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני  ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שהיא  כפי  האלוקית נפש מצד  הוא זה שכל  אלא השכינה, להשראת ראויים

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד  עליה אבל  ומהותה, מטבעה

‰ÈÓ‰a˙,עליה LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ˙eiÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה והמציאות וחומרית, גסה היא שהיא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו  ובתור  חשובה, עצמאית מציאות ובעלת ל "יש" עצמה את ≈¬‰Èחשה
‡e‰הבהמית ÌÈÏÚÓeהנפש ÈzÒÓe ‰qÎÓ בכיסוי מדובר  שלא היינו  ¿«∆«¿ƒ«¿ƒ

ומעלים" ומסתיר  ש"מכסה כיסוי  אלא LÙcקל  Lb‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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ׁשה ּוא  (ע ֹולם  וועלט  פ ּון גע ׁשמאק  ּדער  אז ְְֶֶֶֶַַָה ּוא 

אלקי, הר ּגׁש ּדעם  א ֹויף  ּומס ּתיר  מכ ּסה  איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם )

ּכּונה  ּׁשהיתה  מ ּמה  מ ּמׁש, ה ּכּונה   היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזה ּו

ה ּקד ֹוׁש ּדנתא ּוה  הע ֹולמ ֹות , ּבבריאת  ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה 

על  ּבּתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּוא  ְְְִִִִֵַַַָָָּבר ּו

ולהיֹות  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבג ּוף  האדם  עב ֹודת  ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

 להיפ ּבא  ּובפעל  ּולזּככ ֹו, ּולברר ֹו ּדוקא  זה  ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבע ֹולם 

האמת , א ֹור  על  אצל ֹו מס ּתיר  ׁשהע ֹולם  ֿ וׁשל ֹום , ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחס 

ח ּוׁש ּכל  אצל ֹו ׁשּנחסר  עד  ּכ ּכל  ונתג ּׁשם  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתע ּבה 

ׁשּזה  הר ּוחנּיים , ּבענינים  פילען) (ה ּנקרא  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההר ּגׁש

ּומ ׁשר ׁש קב ּוע  ׁשה ּוא  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ּבס ּבת  ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא 

יה ּגה  ּובהם  וענינֹו, מה ּות ֹו ּכל  וזה ּו הע ֹולם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגר ֹויסען  א  מיט  ּבהר ּגׁש, ּבח ּיּות  ויד ּבר  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויח ׁשב 

ענין  ּובפרט  ּבכלל ּות ֹו זה  הר ּגׁש א ׁשר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק ,

את  ׁשֹולל  ה ּוא  ּבזה  ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק ) (ּדער  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹה ּנעם 

ׁשל  ה ּקריר ּות  מ ּפני ה ּוא  והע ּקר  ּבר ּוחנּיּות , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההר ּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט  עצם  ּדי ה ּבהמית , ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַה ּנפ ׁש

מה ּות ֹו, ּבעצם  ּבהמי ׁשה ּוא  מ ּפני ר ּוחנּיים  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים 

ח ּיּות ֹו ּכל  ה ּבהמי, נפ ׁש עליו מ ֹוכיח  ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמ ֹו

ּב רק  ה ּוא  ׁשאנּווהר ּגׁשת ֹו ּוכמ ֹו ּבהמ ּיים , ענינים  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד  א ׁשר  ּכא ּלּו אנׁשים  ּדיׁש ּבמ ּוח ׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹר ֹואין

ה ּנה  יׁשר ֹות  ּומ ּדֹות  ּתֹורה  מחכמה  ריקים  ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם 

ׁשּדֹורסים  מ ּמׁש, ּבהמה  ּכמע ׂשה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמע ׂשיהם 

א ׁשר  הר ּוחנּיים  מענינים  ֿ ל ּצלן רחמנא  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים 

מ ּמׁש, ּכבהמה  הם  והרי ּכלל , מ ּׂשג  ׁשּום  להם  ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  ה ּוא  אם  ּכלל  הבחן מ ּבלי וד ֹורסת  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהה ֹולכת 

ההר ּגׁש, הע ּדר  מ ּפני ׁשה ּוא  אדם , ּגּוף  א ֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ 
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ה. פרק  העבודה קונטרס  ח . פרק  חיים דרך ה. פרק  ונקדשתי  המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה

    
,˙È˜Ï‡‰ לענייני שנמשכת האלוקית הנפש של  הטבעית התחושה על  »¡…ƒ

לאלוקות שמנגד  דבר  כל  ושוללת של eËÈLÙe˙אלוקות הפשוט  הביטוי  ƒ¿ƒ
האלוקית  הנפש על  הבהמית הנפש ÔeÙכיסוי  ˜‡ÓLÚ‚ Úc Ê‡ ‡e‰«∆∆¿«

ËÏÚÂÂ) והחומרי  הגשמי  הזה העולם של  והנועם e‰L‡העונג  ÌÏBÚ ∆¿»∆
ÌÏÚ‰ ועל אלוקות על  והסתר  ∆¿≈
ÈzÒÓeרוחניות  ‰qÎÓ ÊÈ‡ (ƒ¿«∆«¿ƒ

,È˜Ï‡ Lb‰ ÌÚc ÛÈB‡ הרי ∆∆¿≈¡…ƒ
ה'הרגש' על  ומסתיר  מכסה הוא

ומונע  האלוקית בנפש שקיים האלוקי 

בגלוי  לפעול  ההעלם e‰fLממנו  ∆∆
בעולם, שורר  האלוקות על  וההסתר 

הנפש  על  וההסתר  ההעלם ובמיוחד 

הוא  ‰ek‰האלוקית CÙÈ‰≈∆««»»
,LnÓ גמור È‰M˙‰ניגוד  ‰nÓ «»ƒ«∆»¿»
‰ek והמטרה‰BÈÏÚ‰ «»»»∆¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡Èa ההעלם ƒ¿ƒ«»»
הגמור  ההיפך  הוא אלוקות על  וההסתר 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  והמטרה מהכוונה

שהיא העולם בבריאת «»¿e‡˙c¿ƒ‰הוא
BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È העולם ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
של  ו 'תאוותו ' רצונו  בגלל  נברא

העולם  שדווקא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

וחומרי , גשמי  היותו  למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו  להיות יהפוך 

יהיה  כאן  ודווקא השכינה להשראת

וזאת אלוקות, BÚ„˙גילוי  È„È ÏÚ«¿≈¬«
Ì„‡‰ דווקאLÙÂ Ûe‚a »»»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ על ומסתירים שמעלימים ««¬ƒ
בגוף BÈ‰ÏÂ˙האלוקות, כנשמה ¿ƒ¿

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על  ומסתיר  ¿«¿BÏeמעלים

מהרע  שבו  הטוב את להפריד 

החושך  את ולהפוך  לקדושה ולהעלותו 

הגסות BÎkÊÏe,לאור  את ולשנות ¿«¿
הבהמית  והנפש הגוף של  והחומריות

אותם, ולעדן  ייתכן ÏÚÙeולזכך  ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג  האדם שבו  מצב

ואז  הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר  העולם את ויזכך  יברר  שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ÈzÒÓ,הזה וההסתר  ההעלם ובגלל  האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆
BÏˆ‡ ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Â לו LeÁואין  Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»

ÔÚÏÈÙ ‡˜p‰) Lb‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa LLÓe Úe˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ רוחניים ֿ אלוקיים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

העולם  בענייני  לשקוע נוטה הבהמית הנפש ה', אל  להתקרב ומשתוקקת

איתם  ולהתאחד  אליהם להתחבר  BÈÚÂ,הגשמי , B˙e‰Ó Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ¿»
a„ÈÂ LÁÈÂ ‰b‰È Ì‰e»∆∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈBb ועונג בנועם ¿¿∆ƒ¿«
B˙eÏÏÎaגדול  ‰Ê Lb‰ L‡¬∆∆¿≈∆ƒ¿»

בענייני  וההשתרשות ההתחברות עצם

החומרי  ÔÈÚהעולם ËÙeƒ¿»ƒ¿«
LiL (˜‡ÓLÈb Úc) ÌÚp‰«…«∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ»∆≈∆

,˙eiÁea Lb‰‰ מהנפש ומונע «∆¿≈¿»ƒ
שהרי  ולפעול , להתגלות האלוקית

ובמיוחד  הגשמיות אחרי  הרדיפה

והאדם  גדולה הנאה מתוך  כשהיא

מוחלטת  סתירה היא עמוק בה שקוע

אלוקות  מענייני  והתרגשות להתלהבות

wÚ‰Â של למצב העיקרי  הגורם ¿»ƒ»
אלוקות  לענייני  חיובי  רגש ‰e‡העדר 

˙eÈw‰ ÈtÓ והאדישותÏL ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆

ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר BlLות עצם «¿¿«∆
ÌÈiÁe ÌÈÈÚ ÔÈ‡וזאתÈtÓ ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿≈

,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L∆«¬ƒ¿∆∆«
LÙ ÂÈÏÚ ÁÈÎBÓ BÓLcƒ¿ƒ«»»∆∆

,ÈÓ‰a‰ מהעובדה נובע הזה והשם ««¬ƒ
מהותו  אכן  B˙eiÁשזו  Ïk הנושאים »«

רב  ובעניין  בחיות עוסק הוא שבהם

B˙Lb‰Â רגש לו  יש ובהם ¿«¿»»
ÌÈÈÚaוהתלהבות  ˜ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓ‰a וחומריים גשמיים עניינים «¬ƒƒ

לבהמה דומה האדם ¿BÓÎeשבהם
LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B e‡L∆»ƒ¿»¿≈
˙‡Ê „Ï L‡ el‡k ÌÈL‡¬»ƒ»≈¬∆¿«…
‰Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È Ì‰L∆≈≈ƒ≈»¿»»

˙BLÈ ˙BcÓe תוכן בהם שאין  כך  ƒ¿»
חיובי  לכך ‰p‰רוחני  בנוסף ƒ≈

ÌÈÒBcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk Ì‰ÈNÚÓ ומתייחסים דורכים «¬≈∆¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
‡ÔÈבזלזול  L‡ ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈

,ÏÏk ‚OÓ ÌeL Ì‰Ïרוחניים עניינים Ó‰k‰באותם Ì‰ È‰Â »∆À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»
˙ÒB„Â ˙ÎÏB‰‰ ,LnÓ בו פוגעת שהיא מה כל  את ÈÏaÓברגליה «»«∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈
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יח   

אנׁשים  יׁשנם  כן ּכמ ֹו ּדעת , ל ּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה 

ה ּתֹורה  על  ול ֹועגים  מ ּמׁש, ּכבהמה  ׁשהם  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכא ּלּו

ׁשֹונים , ּדרכים  להם  ה ּבֹוחרים  (ּומהם  ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות 

לק ּימ ּה ר ֹוצים  אינם  ּובזה  מק ּימים , הם  זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה 

וה ּקריר ּות  מהע ּזּות  ּבא  ה ּוא  זה  ּדכל  וה ּדֹומה , ְְְְִֵֶֶַַַָָָכ ּו'),

מה  וה ּגֹורם  ה ּסּבה  ה ּוא  זה  א ׁשר  ה ּבהמית , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפ ׁש

ר ּוח  ׁשה ּוא  ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ּבא  ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם 

ה ּבהמית , ּדנפ ׁש וה ּכּסּוי אחרא  ּדסטרא  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשט ּות 

עד  האמת  א ֹור  על  ּומס ּתירים  מעלימים  ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם 

העליֹונה  ּדכ ּונה  העליֹונה , ה ּכּונה   היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנע ׂשה 

ּכלי  ולע ׂשֹות ֹו לברר ֹו ּבכדי הע ֹולם  ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא 

ּבא  ה ּנה  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּכּסּוי ידי ועל  ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלק ּות ,

מת ּברר  ׁשאינֹו ּדי לא  ׁשהע ֹולם  מ ּמׁש,  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת , א ֹור  על  ּומס ּתיר  מעלים  ע ֹוד  ה ּנה  ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזד ּכ

האמת . על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזה ּו

.ev˜ונפ ׁש ה ּתאוה  ּתקף  ׁשט ּות , ּדר ּוח  יבאר  ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על  מכ ּסים  ּבכלל , ְְֱֲִִִֶַַַַָָה ּבהמית 

ה ּמצוֹות , וע ּלּוי האלק ּות  הר ּגׁש הע ּדר  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוג ֹורמים 

מהם . הרח ּוק  ְִִֵֶָּופחית ּות 

ה ּנפ ׁש‡ÌÓד ) על  מכ ּסה  ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש זה  »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות , הר ּוח  והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית ,

וואס  ּדאס  והינּו וה ּגּלּוי, האמת  א ֹור  על  ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים 

על  רק  ה ּוא  אלק ּות , א ֹויף  מעלים  איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט 

העצמ ּות  על  לא  אבל  האלקית , ּדנפ ׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹה ּמּדֹות 

נ  חבל  "יעקב  ּכתיב  ּדה ּנה  האלקית . חלת ֹו",ּדנפ ׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  ה ּוא  ּבאלק ּות  ה ּנׁשמה  ה ּׁשזּור 22התק ּׁשר ּות  ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמ ּה, ה ּנׁשמה  ה ּוא  ּדהחבל  נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמ ּתרי"ג 

ּבאלק ּות , המק ּׁשר ֹו החבל  ה ּוא  אדם  ׁשל  ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמת ֹו

נימין, מ ּתרי"ג  ׁשזּורה  עצמ ּה ה ּנׁשמה  ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת 
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ו.22) ה, פרק  התשובה אגרת ראה

    
,Lb‰‰ cÚ‰ לדרוך ראוי  מה על  ולהבחין  להרגיש היכולת חוסר  בגלל  ∆¿≈«∆¿≈

לא מה Úc˙ועל  dÏ ÔÈ‡ È‰ ‰Ó‰c,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰k Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰Bz‰ היכולת ואת הנכונות התחושות את שאבדו  מאחר  «»ƒ¿
שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין  ≈∆

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎc¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי  ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB ÌÈ‡ ‰Êe ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור  בדומה ¿«¿»

הנפש  של  שטות" ה"רוח שבגלל 

האלוקית, הנפש על  המכסה הבהמית

עבירות  בין  אבחנה בטעות יוצר  האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן  וכך  ¿«∆

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

והמצוות התורה ‰e‡קיום ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙eÈw‰Â »≈»«¿«¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙האדישות  LÙc לענייני ¿∆∆««¬ƒ
ואלוקות, ‰e‡קדושה ‰Ê L‡¬∆∆

‡a Ì„‡M ‰Ó ÌBb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏ ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

‡e‰L לעיל eËL˙כמבואר  Áe ∆«¿
LÙc Èeqk‰Â ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe«¿ƒƒ«»¡∆
שמצד  האלוקית הנפש של  האלוקית

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

לניתוק ניתן  שהאדם Ú„בלתי  כך  כדי  «
ושלום חס עבירה ∆¬»∆NÚpL‰עובר 

מהעבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰≈∆««»»
העולם,‰BÈÏÚ‰המטרה  בבריאת »∆¿»

‡pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא BÏלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

אותו  ולזכך  ÈÏkולעדן  B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי  מקום יהיה עצמו 

לאלוקות ו 'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkהאמת על  ומסתירה a‡שמכסה ‰p‰ למעשה ƒ«∆∆««¬ƒƒ≈»

Ck„ÊÓe a˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ולכן «≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
לאלוקות, 'דירה' להיות הופך  ‡Bאינו  ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ „BÚ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ«

Áe‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL האדם ובגללה »¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«»¡∆
עבירות. לעבור  עלול 

,˙eËL Áec ‡È .ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»
בהן  שקוע והאדם בתוקף הם הזה העולם ÏÏÎa,לענייני  ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

ומהותה, טבעה ÏÚמצד  ÌÈqÎÓ¿«ƒ«
˙Ó‡‰ להאיר שאמורה האלוקית »¡∆

האלוקית ‰cÚבנפש ÌÈÓB‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb‰ הרגשה חוסר  ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית ÈelÚÂ¿ƒוהכרה
,˙BÂˆn‰ והכרה הרגשה חוסר  וכן  «ƒ¿

אחד  מצד  המצוות e˙ÈÁÙe¿ƒ˙במעלת
Ì‰Ó ˜eÁ‰ האדם שני  ומצד  »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד 

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר 

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ על ומסתירה ומעלימה »¡…ƒ
eËL˙אורה, Áe‰ eÈ‰Â של ¿«¿»«¿

ֿ אחרא, ÌÈÏÚÓeהסטרא ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ
Èelb‰Â ˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ

Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»
ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e˜Ï‡ מעלים שהעולם העובדה ¡…
אלוקות ‰Bcn˙על  ÏÚ ˜ ‡e‰«««ƒ

‰‡È˜Ï˙,הרגש LÙc כמבואר ¿∆∆»¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי  כיצד  בהרחבה לעיל 

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על 

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

אלוקות ענייני  של  «¬‡Ïוהעריבות
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï…«»«¿¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ של המהות עצם על  כי  »¡…ƒ
להעלים  ניתן  לא האלוקית הנפש

פוגם  ולא פוגע לא דבר  ושום ולהסתיר 

ומבאר . שהולך  כפי  בה,

È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
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יט    

אנׁשים  יׁשנם  כן ּכמ ֹו ּדעת , ל ּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה 

ה ּתֹורה  על  ול ֹועגים  מ ּמׁש, ּכבהמה  ׁשהם  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכא ּלּו

ׁשֹונים , ּדרכים  להם  ה ּבֹוחרים  (ּומהם  ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות 

לק ּימ ּה ר ֹוצים  אינם  ּובזה  מק ּימים , הם  זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה 

וה ּקריר ּות  מהע ּזּות  ּבא  ה ּוא  זה  ּדכל  וה ּדֹומה , ְְְְִֵֶֶַַַָָָכ ּו'),

מה  וה ּגֹורם  ה ּסּבה  ה ּוא  זה  א ׁשר  ה ּבהמית , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפ ׁש

ר ּוח  ׁשה ּוא  ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ּבא  ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם 

ה ּבהמית , ּדנפ ׁש וה ּכּסּוי אחרא  ּדסטרא  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשט ּות 

עד  האמת  א ֹור  על  ּומס ּתירים  מעלימים  ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם 

העליֹונה  ּדכ ּונה  העליֹונה , ה ּכּונה   היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנע ׂשה 

ּכלי  ולע ׂשֹות ֹו לברר ֹו ּבכדי הע ֹולם  ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא 

ּבא  ה ּנה  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּכּסּוי ידי ועל  ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלק ּות ,

מת ּברר  ׁשאינֹו ּדי לא  ׁשהע ֹולם  מ ּמׁש,  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת , א ֹור  על  ּומס ּתיר  מעלים  ע ֹוד  ה ּנה  ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזד ּכ

האמת . על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזה ּו

.ev˜ונפ ׁש ה ּתאוה  ּתקף  ׁשט ּות , ּדר ּוח  יבאר  ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על  מכ ּסים  ּבכלל , ְְֱֲִִִֶַַַַָָה ּבהמית 

ה ּמצוֹות , וע ּלּוי האלק ּות  הר ּגׁש הע ּדר  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוג ֹורמים 

מהם . הרח ּוק  ְִִֵֶָּופחית ּות 

ה ּנפ ׁש‡ÌÓד ) על  מכ ּסה  ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש זה  »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות , הר ּוח  והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית ,

וואס  ּדאס  והינּו וה ּגּלּוי, האמת  א ֹור  על  ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים 

על  רק  ה ּוא  אלק ּות , א ֹויף  מעלים  איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט 

העצמ ּות  על  לא  אבל  האלקית , ּדנפ ׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹה ּמּדֹות 

נ  חבל  "יעקב  ּכתיב  ּדה ּנה  האלקית . חלת ֹו",ּדנפ ׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  ה ּוא  ּבאלק ּות  ה ּנׁשמה  ה ּׁשזּור 22התק ּׁשר ּות  ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמ ּה, ה ּנׁשמה  ה ּוא  ּדהחבל  נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמ ּתרי"ג 

ּבאלק ּות , המק ּׁשר ֹו החבל  ה ּוא  אדם  ׁשל  ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמת ֹו

נימין, מ ּתרי"ג  ׁשזּורה  עצמ ּה ה ּנׁשמה  ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת 
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ו.22) ה, פרק  התשובה אגרת ראה

    
,Lb‰‰ cÚ‰ לדרוך ראוי  מה על  ולהבחין  להרגיש היכולת חוסר  בגלל  ∆¿≈«∆¿≈

לא מה Úc˙ועל  dÏ ÔÈ‡ È‰ ‰Ó‰c,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰k Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰Bz‰ היכולת ואת הנכונות התחושות את שאבדו  מאחר  «»ƒ¿
שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין  ≈∆

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎc¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי  ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB ÌÈ‡ ‰Êe ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור  בדומה ¿«¿»

הנפש  של  שטות" ה"רוח שבגלל 

האלוקית, הנפש על  המכסה הבהמית

עבירות  בין  אבחנה בטעות יוצר  האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן  וכך  ¿«∆

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

והמצוות התורה ‰e‡קיום ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙eÈw‰Â »≈»«¿«¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙האדישות  LÙc לענייני ¿∆∆««¬ƒ
ואלוקות, ‰e‡קדושה ‰Ê L‡¬∆∆

‡a Ì„‡M ‰Ó ÌBb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏ ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

‡e‰L לעיל eËL˙כמבואר  Áe ∆«¿
LÙc Èeqk‰Â ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe«¿ƒƒ«»¡∆
שמצד  האלוקית הנפש של  האלוקית

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

לניתוק ניתן  שהאדם Ú„בלתי  כך  כדי  «
ושלום חס עבירה ∆¬»∆NÚpL‰עובר 

מהעבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰≈∆««»»
העולם,‰BÈÏÚ‰המטרה  בבריאת »∆¿»

‡pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא BÏלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

אותו  ולזכך  ÈÏkולעדן  B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי  מקום יהיה עצמו 

לאלוקות ו 'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkהאמת על  ומסתירה a‡שמכסה ‰p‰ למעשה ƒ«∆∆««¬ƒƒ≈»

Ck„ÊÓe a˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ולכן «≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
לאלוקות, 'דירה' להיות הופך  ‡Bאינו  ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ „BÚ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ«

Áe‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL האדם ובגללה »¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«»¡∆
עבירות. לעבור  עלול 

,˙eËL Áec ‡È .ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»
בהן  שקוע והאדם בתוקף הם הזה העולם ÏÏÎa,לענייני  ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

ומהותה, טבעה ÏÚמצד  ÌÈqÎÓ¿«ƒ«
˙Ó‡‰ להאיר שאמורה האלוקית »¡∆

האלוקית ‰cÚבנפש ÌÈÓB‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb‰ הרגשה חוסר  ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית ÈelÚÂ¿ƒוהכרה
,˙BÂˆn‰ והכרה הרגשה חוסר  וכן  «ƒ¿

אחד  מצד  המצוות e˙ÈÁÙe¿ƒ˙במעלת
Ì‰Ó ˜eÁ‰ האדם שני  ומצד  »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד 

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר 

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ על ומסתירה ומעלימה »¡…ƒ
eËL˙אורה, Áe‰ eÈ‰Â של ¿«¿»«¿

ֿ אחרא, ÌÈÏÚÓeהסטרא ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ
Èelb‰Â ˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ

Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»
ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e˜Ï‡ מעלים שהעולם העובדה ¡…
אלוקות ‰Bcn˙על  ÏÚ ˜ ‡e‰«««ƒ

‰‡È˜Ï˙,הרגש LÙc כמבואר ¿∆∆»¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי  כיצד  בהרחבה לעיל 

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על 

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

אלוקות ענייני  של  «¬‡Ïוהעריבות
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï…«»«¿¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ של המהות עצם על  כי  »¡…ƒ
להעלים  ניתן  לא האלוקית הנפש

פוגם  ולא פוגע לא דבר  ושום ולהסתיר 

ומבאר . שהולך  כפי  בה,

È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
,"B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ" ומוסבר «¬…∆∆«¬»

אשר  החסידות בתורת כך  על 

˙eM˜˙‰ העמוק והחיבור  הקשר  ƒ¿«¿
של  e˜Ï‡a˙והפנימי  ‰ÓLp‰«¿»»∆¡…
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ּדה ּנׁשמה  נא , ּפרק  ּבינֹונים ' ׁשל  ּב'ספר  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא 

ּדאמר ּו ה ּוא , ה ּדבר  וטעם  ּכח ֹות , מ ּתרי"ג  ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכל ּולה 

ל ֹומר  אדם  "ח ּיב  ה ) מ ׁשנה  ד  ּפרק  (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל 

מ ּלׁשֹון  ה ּוא  ּדע ֹולם  הע ֹולם ", נברא  ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  ל ֹומר  ח ּיב  ואחד  אחד  ּדכל  ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם ,

לברר ֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא  הרא ׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצ ּום 

ּוׁשס "ה  אברים  רמ "ח  ּבצ ּיּור  ה ּוא  והאדם  ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככ ֹו,

ה ּמדרג ֹות  ּכל  ּדלכן ּתרי"ג, ּבמס ּפר  ׁשהם  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים 

ּגם  ה ּנה  ולכן ה ּזה , ּבּמס ּפר  הם  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבה ׁשּתל ׁשל ּות 

ׁשּבהם  ּכח ֹות , ּתרי"ג  ּכן ּגם  יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבה ּנׁשמה 

הרי  ּדנׁשמה  זה  וחבל  מצוֹות , ה ּתרי"ג  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתל ּויים 

אחד  ׁשרא ׁשֹו החבל  ּוכמ ֹו ּבאלק ּות , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתק ּׁשר 

הרי  למ ּטה , ק ׁשּור  ה ּׁשני ורא ׁשֹו למעלה , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹק ׁשּור 

לאחדים , להיֹות  ההתק ׁשר ּות  נע ׂשה  זה  ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל 

ׁשרא ׁשֹו ּדנׁשמה , ּבחבל  ּכן ּגם  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹה ּנה 

ה ' א ֹות  התק ּׁשר ּות  וה ּוא  למעלה , ק ׁשּור  ְְְְְִֶַַָָָָהאחד 

ק ׁשּור  אחד  ורא ׁשֹו יה "ו, א ֹותיֹות  ּבהג ' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה 

ּבג ּוף  ה ּמתל ּבׁשת  ה ּנׁשמה  ּבהארת  וה ּוא  ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמ ּטה ,

ּדגם  נחלת ֹו", חבל  "יעקב  וזה ּו להחיֹות ֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם 

ה ּנה  עקבים , ּבבחינת  ׁשהם  ה ּנמ ּוכ ֹות  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרג ֹות 

ּבהעצמ ּות , ק ׁשּורים  הם  הרי ּדנׁשמה  חבל  ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל 

ׁשל  נחלת ֹו יׂשראל ) (נׁשמ ֹות  ׁשהם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכ ֹול 

ּבתכלית  ק ׁשּורים  הם  זה  ידי ועל  ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה ,

א ֹו ל ּצלן רחמנא  ה ּכפירה  ענין וה ּנה  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתק ּׁשר ּות .

נֹוגעים  הם  הלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבכרת  ׁשהיא  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה 

ההתק ּׁשר ּות , ּבכלל ּות  הינּו ההתק ּׁשר ּות , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם 

עצ  ּדכתיב ׁשהם   ּדר ֿ ועל  ה ּנפ ׁש, ועצם  ה ּנׁשמה  ם  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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לאלוקות האדם בין  ומחבר  המקשר  ÔÈÓÈ,האמצעי  ‚"ÈzÓ ‰eÊL¿»ƒ«¿«ƒƒ

להלן ) שיבואר  (כפי  המצוות תרי "ג  ÏLמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד  ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆
ÌÈBÈa'ה בעבודת עוסק הוא כי  בינונים" של  "ספר  הנקרא התניא ספר  ≈ƒ

רשע ואינו  צדיק שאינו  ה"בינוני " ÏeÏk‰של  ‰ÓLp‰c ,‡ ˜t∆∆¿«¿»»¿»
,˙BÁk ‚"ÈzÓ ספר ובלשון  ƒ«¿«…

כוחות  מיני  "שתרי "ג  שם: התניא

ועצמותה  במהותה בה כלולים וחיות

מההעלם, והגילוי  הפועל  אל  לצאת

גידין  ושס"ה אברין  רמ"ח להחיות

בנפש  התלבשותם ֿ ידי  על  שבגוף

ושס"ה  רמ"ח כן  גם לה שיש החיונית

הללו ". כוחות

,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
היא  תרי "ג  במספר  הם הנפש שכוחות

˜t ÔÈ„‰Ò) Ï"Ê eÓ‡c¿»¿«««¿∆¿ƒ∆∆
ÓBÏ Ì„‡ iÁ" (‰ ‰LÓ „ƒ¿»«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡ ÈÏÈLaƒ¿ƒƒƒ¿»»»
,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈

המשנה  את לפרש יש זה «¿ÏÎcולפי 
ÌÏÚ‰c ÓBÏ iÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«¿∆¿≈

‰ÔBL‡("עולם") ÌeˆÓˆÂ כדי ¿ƒ¿»ƒ
והבלתי  האינסופי  האלוקי  שמהאור 

ונבראים  עולמות יתהוו  מוגבל 

עשה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מוגבלים,

צמצומים  של  שורה האין -סוף באור 

הארה  שרק כך  האור , את שמעלימים

את  להוות ותרד  תתגלה ממנו  מועטת

היא  הצמצומים ותחילת הנבראים.

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש שבו  הראשון  בצמצום

הצידה, הגדול  אורו  את סילק הוא

ונתינת  אפשרות שתהיה כדי  כביכול ,

לדעת  חייב והאדם לעולמות. מקום

והצמצום  שהעולם לעצמו  ולומר 

,ÈÏÈLa ‡ אחד לכל  כמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
BÎkÊÏe,ואחד  BÏ È„Îaƒ¿≈¿»¿¿«¿

eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â בדמות ¿»»»¿ƒ
ÒLe"‰ובתבנית ÌÈ‡ Á"Ó»«≈»ƒ¿»

ÔÎÏc ,‚"Èz tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb העולם בירור  שמשימת כיוון  ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על  eÏLÏzL‰a˙מוטלת ˙B‚„n‰ Ïk האלוקי האור  של  »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה ‰f‰,מדרגה tÒna Ì‰ לתרי "ג מתחלקת דרגה כל  ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
ÓLp‰a‰בחינות Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ בבירור לעסוק מוטל  שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

,˙BÂˆÓ ‚"Èz‰ ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"Èz Ôk Ìb LÈ È‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«ƒ¿
ÏÁ‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a M˜˙Ó È‰ ‰ÓLc ‰Ê ÏÁÂ¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ eL˜ ÈM‰ BL‡Â ,‰ÏÚÓÏ eL˜ „Á‡ BL‡L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור  השני  וקצהו  למעלה קשור  החבל  של  אחד  קצה ÏÚכאשר  È‰¬≈«
˙eL˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין  ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿

,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול  מרחק נשאר  שעדיין  למרות אחד  לדבר  להפוך  «¬»ƒ
למטה וזה ÓLc‰,למעלה ÏÁa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»

ומחבר  המקשר  לחבל  נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה eL˜ „Á‡‰ BL‡L∆…»∆»»¿«¿»
zz‡‰באלוקות, '‰ ˙B‡ ˙eM˜˙‰ ‡e‰Â מארבעת מורכב הוי ' שם ¿ƒ¿«¿«»»

והאות  ה"א. וא"ו , ה"א, יו "ד , האותיות

עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א

נקראת  האחרונה ה"א והאות (עליונה)

של  והקשר  (תחתונה) תתאה" "ה'

ה' שהאות פירושו  באלוקות הנשמה

ומחוברת קשורה »¿a‰‚'תתאה
,Â"‰È ˙BÈ˙B‡ ממנה שלמעלה ƒ

‡Á„בדרגה BL‡Â השני הקצה ¿…∆»
הנשמה 'חבל ' hÓÏ‰,של  eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï שגם בחסידות כמבואר  ¿«¬
להתלבש  למטה הנשמה ירידת לאחר 

הנשמה  של  ועצמי  פנימי  חלק בגוף,

ממנה  מועטת הארה ורק למעלה נשאר 

הגשמי . הגוף בתוך  מלובשת

,"B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
c˙BÎeÓp‰ ˙B‚„na Ì‚ בני של  ¿«««¿≈«¿

ÌÈ˜Úישראל  ˙ÈÁa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
החלק  שהוא שברגל  לעקב שנמשלו 

האדם, גוף של  ביותר  ≈p‰ƒ‰התחתון 
Ì‰ È‰ ‰ÓLc ÏÁ È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»»¬≈≈

הללו  היהודים ÌÈeL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  בעצמותו 

(BÓL˙הוא Ì‰L ÏBÎÈÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿
B˙ÏÁ (Ï‡NÈ והירושה החלק ƒ¿»≈«¬»

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL ידי על  ∆«¿»¿«¿≈∆
הנשמה של  ˜ÌÈeLהחיבור  Ì‰≈¿ƒ

‰‰˙˜eM˙באלוקות ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
הנפש  אם גם מצב, בכל  תמיד ,

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של  המידות ועל  ההרגש על 

אין  הנשמה עצם על  כי  שהוסבר  לאחר  ומעתה, לעיל . כמבואר  האלוקות,

הסתר  להיות יכול  המידות ועל  הרגש על  שני  ומצד  מצב בשום והסתר  העלם

הוא  שבה עבירה יעבור  לא לעולם האדם מדוע מובן  שטות" ה"רוח בגלל 

אחרות  עבירות לגבי  זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד  שהוא בבירור  יודע

האמת: על  תכסה כן  שטות" שה"רוח ‰ÈÙk‰יתכן  ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙Îa ‡È‰L ‰Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿»≈«¿»¬…≈

˙eM˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B,באלוקות הנשמה eÏÏÎa˙של  eÈ‰ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
˙eM˜˙‰‰, אחר או  כזה בפרט רק ÌˆÚÂולא ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ì‰L «ƒ¿«¿∆≈∆∆«¿»»¿∆∆

,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם È˙Îc CcŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ
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כ   

לבין  ּביניכם  מב ּדלים  היּו ע ֹונתיכם  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם , אלק ּה ּפר ּוׁש ּדאלקיכם  ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם ",

נֹוגעים  הם  הרי א ּלּו וענינים  ׁשּבּנׁשמה , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלק ּות 

ויד ּוע  ההתק ּׁשר ּות , ה ּנׁשמה 23ּבכלל ּות  עצם  ּדעל  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומס ּתיר , ה ּמעלים  ּדבר  ׁשּום  אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התק ּׁשר ּות  ּבכלל ּות  ה ּנֹוגע  ּדבר  איזה  ּבא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכא ׁשר 

מאלק ּות  זה  ידי על  נפרד  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפ ׁשֹו,

ר ֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכ ּנ"ל  ֿ וׁשל ֹום , ְְְְִִֵֵֶַַַָָחס 

לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  יכ ֹול  ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום 

ּבׁשארי  אבל  זה , ּדבר  אצל ֹו נר ּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלק ּות 

נימין  הם  הרי ּבכרת  ׁשאינם  וׁשל ֹום  חס  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעבר ֹות 

והגם  .ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁשים  אינם  ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרט ּיים ,

צ ּוה  א ׁשר  הוי' מ ּמצוֹות  אחת  על  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעבר ֹו

מ ּמצוֹות  אחת  ׁשע ֹוׂשה  א ֹו ע ֹוׂשה , ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלע ׂשֹותן

ידי  על  הרי לע ׂשֹותן, לבל ּתי הוי' צ ּוה  א ׁשר  ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  ה ּוא  הרי זה  (ּדבפרט  ּפרטית  ה ּנימא  נפסק  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה 

ׁשּפֹועל  יֹותר  וע ֹוד  ה ּזה ), ה ּפרט  ׁשל  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמ ּות 

להיֹותם  ה ּנה  זה  ּובכל  החבל , ּבכלל ּות  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות 

,ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁש אינֹו הרי ּפרט ּיים  נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק 

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ה ּנה  ׁשּבזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית , ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  על  ּומס ּתירים  ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים 

האלקי, והח ּיּות  הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו ֿ ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ׁשּבא  ה ּסּבה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזה ּו

על  ּומעלים  ׁשּמכ ּסה  אחרא  ּדסטרא  ׁשט ּות  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהר ּוח 

וכה  האלקי , הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו האמת , ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹא ֹור 

ׁשּבא  עד  ּדחי אל  מ ּדחי ֿ ל ּצלן רחמנא  יֹורד  ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה ּנה 

מ ּצד  וה ּוא  ֿ ל ּצלן, רחמנא  א ּסּור  ּדבר  ְְְֲֲִִִַַַַָָָלע ׂשֹות 

ּכּנ"ל . ׁשט ּות  ְַַַָהר ּוח 

.ev˜ מ ּדֹות על  רק  מכ ּסה  ׁשט ּות  ּדר ּוח  ימ ׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמ ּות ּה על  ולא  האלקית  ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפ ׁש

ְְִַַההתק ּׁשר ּות .
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ה.23) פרק  העבודה קונטרס  יט . פרק  תניא ראה

    
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈÏ ÌÎÈÈa ÌÈÏcÓ eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון  Letדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, רק אומר  לא שהכתוב כך  ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

פגם  יוצר  שהעוון  גם מדגיש אלא בכלל  לאלוקות האדם בין  מבדילים שהעוונות

של  שבנשמתו  לאלוקות ביחס ופירוד 

‡elהאדם  ÌÈÈÚÂ עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
כרת  באיסורי  או  בכפירה שקשורות

˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿»
,˙eM˜˙‰‰, כאמורÚe„ÈÂ23 «ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ‡ È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
,ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ
באלוקות  ומחוברת קשורה נשארת והיא

מצב ‡ÊÈ‰בכל  ‡a L‡k ˙‡ÊÏÂ¿»…«¬∆»≈∆
c שזהו בכך  ומכיר  יודע האדם שגם »»
‰˙˜eM˙דבר  ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÚ „Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,BLÙ«¿∆»ƒ¿ƒ¿»«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È¿≈∆≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB∆¿…∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ»≈≈¡…

,‰Ê c BÏˆ‡ Lb ÔÎÏÂ וזה ¿»≈ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו  כזה שבמקרה העובדה פשר 

לעבוד  שלא נפשו  את מוסר  שבקלים"

זרה  BÚ˙עבודה È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È‰ ˙Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiËt ÔÈÓÈ העבה בחבל  ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLbשל  ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו  ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של  שלאמיתו  פי  על  אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ BÚcƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל  ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על  לא ועובר  «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈËt ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי "ג  «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו  החבל , שזור  שמהם

כמו  מאלוקות ופירוד  ניתוק גורם זה גם דבר  של  (ולאמיתו  בפרט זו  למצווה

כיוון  פרטית בנימא שמדובר  אף כרת ואיסורי  כפירה של  «¿ËÙc¿ƒעבירות

‰ Ïk ‡e‰ È‰ ‰Ê‰f‰ Ët‰ ÏL ˙eÓˆÚ מועט חלק רק ולא ∆¬≈»»«¿∆«¿»«∆
˙BÈממנו ), „BÚÂ לעבירה שדומה חמור  היבט עוד  קיים פרטית בעבירה ¿≈

חמור  איסור  ‰ÏÁעל  ˙eÏÏÎa ˙eLÈÏÁ ÏÚBtL בפשטות כמובן  ∆≈¬ƒƒ¿»«∆∆
בנמשל , וכך  החבל , כל  את מחלישה החבל  ממרכיבי  באחד  וניתוק שפגימה

בסופו  פרטית, עבירה על  שמדובר  אף

כללות  על  השפעה לכך  יש דבר  של 

כד : פרק התניא, ספר  (ובלשון  הקשר 

עבירה  אפילו  לאמיתו  באמת "אבל 

רצון  על  עובר  העוברה הרי  קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך  העליון 

יתברך ..."), ואחדותו  מייחודו  הפירוד 

˜ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎe¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb BÈ‡ È‰ ÌÈiËt ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
ולא  נפרד  לא הוא שבעצם לחשוב

ÊaL‰מתנתק eÈ‰Â בעבירות ¿«¿∆»∆
אלו  LÙcפרטיות ˙Bcn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה והרגשות התחושות ««¬ƒ

ÏÚ ÌÈÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¿«¿
B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»
‰aq‰ e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â¿««»¡…ƒ¿∆«ƒ»
Œ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈¬≈»«¬»»
˙eËL Áe‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏƒ¿»¿«¿»«¿
‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל  כמבואר  »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ „BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר  ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של  והכיסוי  ההעלם ראשון 

לאבד  לו  גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי  הרגש את

מזה  למטה יורד  aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ eq‡ c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ, בפועלÁe‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .ev˜ המבואר על  ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áec¿«¿

האלוקית  הנפש על  ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜eM˙של  ÌˆÚÂ הנשמה של  וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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כא    

לבין  ּביניכם  מב ּדלים  היּו ע ֹונתיכם  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם , אלק ּה ּפר ּוׁש ּדאלקיכם  ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם ",

נֹוגעים  הם  הרי א ּלּו וענינים  ׁשּבּנׁשמה , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלק ּות 

ויד ּוע  ההתק ּׁשר ּות , ה ּנׁשמה 23ּבכלל ּות  עצם  ּדעל  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומס ּתיר , ה ּמעלים  ּדבר  ׁשּום  אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התק ּׁשר ּות  ּבכלל ּות  ה ּנֹוגע  ּדבר  איזה  ּבא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכא ׁשר 

מאלק ּות  זה  ידי על  נפרד  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפ ׁשֹו,

ר ֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכ ּנ"ל  ֿ וׁשל ֹום , ְְְְִִֵֵֶַַַָָחס 

לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  יכ ֹול  ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום 

ּבׁשארי  אבל  זה , ּדבר  אצל ֹו נר ּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלק ּות 

נימין  הם  הרי ּבכרת  ׁשאינם  וׁשל ֹום  חס  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעבר ֹות 

והגם  .ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁשים  אינם  ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרט ּיים ,

צ ּוה  א ׁשר  הוי' מ ּמצוֹות  אחת  על  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעבר ֹו

מ ּמצוֹות  אחת  ׁשע ֹוׂשה  א ֹו ע ֹוׂשה , ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלע ׂשֹותן

ידי  על  הרי לע ׂשֹותן, לבל ּתי הוי' צ ּוה  א ׁשר  ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  ה ּוא  הרי זה  (ּדבפרט  ּפרטית  ה ּנימא  נפסק  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה 

ׁשּפֹועל  יֹותר  וע ֹוד  ה ּזה ), ה ּפרט  ׁשל  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמ ּות 

להיֹותם  ה ּנה  זה  ּובכל  החבל , ּבכלל ּות  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות 

,ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁש אינֹו הרי ּפרט ּיים  נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק 

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ה ּנה  ׁשּבזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית , ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  על  ּומס ּתירים  ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים 

האלקי, והח ּיּות  הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו ֿ ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ׁשּבא  ה ּסּבה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזה ּו

על  ּומעלים  ׁשּמכ ּסה  אחרא  ּדסטרא  ׁשט ּות  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהר ּוח 

וכה  האלקי , הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו האמת , ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹא ֹור 

ׁשּבא  עד  ּדחי אל  מ ּדחי ֿ ל ּצלן רחמנא  יֹורד  ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה ּנה 

מ ּצד  וה ּוא  ֿ ל ּצלן, רחמנא  א ּסּור  ּדבר  ְְְֲֲִִִַַַַָָָלע ׂשֹות 

ּכּנ"ל . ׁשט ּות  ְַַַָהר ּוח 

.ev˜ מ ּדֹות על  רק  מכ ּסה  ׁשט ּות  ּדר ּוח  ימ ׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמ ּות ּה על  ולא  האלקית  ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפ ׁש

ְְִַַההתק ּׁשר ּות .
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ה.23) פרק  העבודה קונטרס  יט . פרק  תניא ראה

    
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈÏ ÌÎÈÈa ÌÈÏcÓ eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון  Letדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, רק אומר  לא שהכתוב כך  ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

פגם  יוצר  שהעוון  גם מדגיש אלא בכלל  לאלוקות האדם בין  מבדילים שהעוונות

של  שבנשמתו  לאלוקות ביחס ופירוד 

‡elהאדם  ÌÈÈÚÂ עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
כרת  באיסורי  או  בכפירה שקשורות

˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿»
,˙eM˜˙‰‰, כאמורÚe„ÈÂ23 «ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ‡ È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
,ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ
באלוקות  ומחוברת קשורה נשארת והיא

מצב ‡ÊÈ‰בכל  ‡a L‡k ˙‡ÊÏÂ¿»…«¬∆»≈∆
c שזהו בכך  ומכיר  יודע האדם שגם »»
‰˙˜eM˙דבר  ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÚ „Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,BLÙ«¿∆»ƒ¿ƒ¿»«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È¿≈∆≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB∆¿…∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ»≈≈¡…

,‰Ê c BÏˆ‡ Lb ÔÎÏÂ וזה ¿»≈ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו  כזה שבמקרה העובדה פשר 

לעבוד  שלא נפשו  את מוסר  שבקלים"

זרה  BÚ˙עבודה È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È‰ ˙Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiËt ÔÈÓÈ העבה בחבל  ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLbשל  ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו  ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של  שלאמיתו  פי  על  אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ BÚcƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל  ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על  לא ועובר  «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈËt ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי "ג  «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו  החבל , שזור  שמהם

כמו  מאלוקות ופירוד  ניתוק גורם זה גם דבר  של  (ולאמיתו  בפרט זו  למצווה

כיוון  פרטית בנימא שמדובר  אף כרת ואיסורי  כפירה של  «¿ËÙc¿ƒעבירות

‰ Ïk ‡e‰ È‰ ‰Ê‰f‰ Ët‰ ÏL ˙eÓˆÚ מועט חלק רק ולא ∆¬≈»»«¿∆«¿»«∆
˙BÈממנו ), „BÚÂ לעבירה שדומה חמור  היבט עוד  קיים פרטית בעבירה ¿≈

חמור  איסור  ‰ÏÁעל  ˙eÏÏÎa ˙eLÈÏÁ ÏÚBtL בפשטות כמובן  ∆≈¬ƒƒ¿»«∆∆
בנמשל , וכך  החבל , כל  את מחלישה החבל  ממרכיבי  באחד  וניתוק שפגימה

בסופו  פרטית, עבירה על  שמדובר  אף

כללות  על  השפעה לכך  יש דבר  של 

כד : פרק התניא, ספר  (ובלשון  הקשר 

עבירה  אפילו  לאמיתו  באמת "אבל 

רצון  על  עובר  העוברה הרי  קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך  העליון 

יתברך ..."), ואחדותו  מייחודו  הפירוד 

˜ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎe¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb BÈ‡ È‰ ÌÈiËt ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
ולא  נפרד  לא הוא שבעצם לחשוב

ÊaL‰מתנתק eÈ‰Â בעבירות ¿«¿∆»∆
אלו  LÙcפרטיות ˙Bcn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה והרגשות התחושות ««¬ƒ

ÏÚ ÌÈÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¿«¿
B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»
‰aq‰ e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â¿««»¡…ƒ¿∆«ƒ»
Œ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈¬≈»«¬»»
˙eËL Áe‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏƒ¿»¿«¿»«¿
‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל  כמבואר  »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ „BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר  ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של  והכיסוי  ההעלם ראשון 

לאבד  לו  גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי  הרגש את

מזה  למטה יורד  aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ eq‡ c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ, בפועלÁe‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .ev˜ המבואר על  ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áec¿«¿

האלוקית  הנפש על  ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜eM˙של  ÌˆÚÂ הנשמה של  וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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ה p‰Â‰ה ) מן למ ּטה  ה ּטיה  ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקל ּפה , ׁשט ּות  ּבׁשם  נקרא  ְְְְִִִֵֶָָׁשה ּוא 

וה ּוא  ה ּדעת , מן למעלה  ה ּטיה  יׁשנֹו כן ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָה ּנה 

רז"ל  אמר ּו ּדה ּנה  ה ּוא , והענין ּדקד ּׁשה . ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשט ּות 

א ) ע ּמּוד  יז יה ּודא (ּכת ּבֹות  ר ' על  עליו "אמר ּו ְְְַַָָָָֻ

ּומר ּקד  הדס  ׁשל  ּבד  נֹוטל  ׁשהיה  אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבר ּבי

מר ּקד  יצחק  רב  ּבר  ׁשמ ּואל  רב  וכ ּו', ה ּכּלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת , ּומק ּבל  אחת  זֹורק  ּבּדין, (ׁשלש  ְְִֵֵַַַַַַַָָֹא ּתלת 

סבא  לן מכ ּסף  קא  זירא  ר ּבי אמר  ְִִֵֵַַַַָָָָָָר ׁש"י),

ק ּלּות  ונֹוהג  חכמים  ּתלמידי ּבכב ֹוד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל 

אפסיק  נפ ׁשיּה נח  ּכי ר ׁש"י), ּבעצמ ֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹרא ׁש

אמר  וכ ּו', עלמא  לכ ּלא  ּדידיּה ּבין ּדנּורא  ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹע ּמּודא 

הדס  ׁשל  (ׁשֹוט  לסבא  ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא  ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָר ּבי

ׁשט ּותיּה ליּה ואמרי ר ׁש"י) ּבֹו, מר ּקד  ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה 

ליּה ואמרי ר ׁש"י), ּכׁשֹוטה , מתנהג  (ׁשהיה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא 

ּדׁשט ּות  ר ׁש"י ), ּומנהג ֹו, (ׁשיטת ֹו לסבא " ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשה ּוא  ה ּדעת , מן למעלה  היא  הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכ ּו הרי וא ּׁשה  ּדאיׁש מאד , ּבמאד  ונפלאה  ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגב ֹוהה 

י' א ׁש ה ּוא  ּדאיׁש ּביניהם , ׁשר ּויה  ׁשכינה  ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

י"ּה הם  הרי אז זכ ּו וכא ׁשר  ה ', א ׁש ה ּוא  ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָוא ּׁשה 

זֹו הרי ּכן אם  כ ּו'), עד  עדי ּבנין ּבג ּלּוי (ּובא  ְְֲֲִִִֵֵֵַָָכ ּו',

לג ּלּויים  זכה  זה  ּבׁשביל  לכן ּגב ֹוהה , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמדרגה 

ׁשּזה ּו כ ּו', ּדנּורא  ע ּמּודא  ּדאפסיק  ּביֹותר  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָנעלים 

הענין  ּובא ּור  כ ּו'. מ ּמׁש ּבג ּלּוי א ֹור  ּגּלּוי ְְְִִִִֵַַָָָּבחינת 

מח ׁשבה  לית  הרי ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּדה ּנה  ְֲֲִֵֵֵֵַָָה ּוא ,

ּדכל  ה ּׂשגה , מ ּגדר  למעלה  וה ּוא  ּכלל , ּביּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתפיסא 

ּבגדר  ה ּוא  הרי נעלית  ה ּיֹותר  ּגם  ה ּנה  ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה ּׂשגה 

ה ּׂשגה  ּבגדר  ּׁשאינֹו מה  אבל  ּפנים , ּכל  על  ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה ּׂשגה 

ׁשּיּתפ  אפ ׁשר  אי וכדאיתא הרי ּכלל , ּבה ּׂשגה  ס  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ּולג ּבי יח , ּפרק  ּבינֹונים ' ׁשל  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'ספר 

ולית  וה ּדעת  ה ּׂשכל  מן למעלה  ׁשה ּוא  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָה ּוא 

אצל ֹו ּכפתיים  ה ּכל  ּכלל , ּביּה ּתפיסא  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמח ׁשבה 

ּבהמ ֹות  אדע  ולא  בער  "ואני ּכדכתיב  , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹית ּבר

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

    
‰Èh‰ LiL ÌLk ‰p‰Â סטייה ‰) ‰Úc˙נטייה, ÔÓ ‰hÓÏ ¿ƒ≈¿≈∆≈«»»¿«»ƒ«««

והממוצעת  הישרה הדרך  היא ממנה e‰L‡שהדעת ÌLaשנטייה ‡˜ ∆ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה ‰Èh‰היפך  BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈∆¿«»»

והרגילה  הממוצעת eËL˙מהדרך  ‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿¿
,‰M„˜c. ומבאר שהולך  כפי  ƒ¿À»

eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê««¿À«
‡„e‰È ' ÏÚ ÂÈÏÚ eÓ‡"»¿»»«¿»
ÏËB ‰È‰L ,È‡ÚÏÈ‡ Èaa¿«ƒƒ»∆»»≈
ÈÙÏ „wÓe Ò„‰ ÏL „a«∆¬«¿«≈ƒ¿≈

,'eÎÂ ‰lk‰אותה לשמח כדי  ««»¿«
„wÓ ˜ÁˆÈ  a Ï‡eÓL¿≈««ƒ¿»¿«≈

הכלה לפני  מרקד  «¿»‡Ïz˙היה
ÔÈca ˘ÏL),הדסים BÊ˜של  »…«ƒ≈

Ïa˜Óe ˙Á‡ תופס,˙Á‡ ««¿«≈««
‡˜ ‡ÈÊ Èa Ó‡ ,(È"L«ƒ»««ƒ≈»»

‡Ò ÔÏ ÛqÎÓ אותנו מבייש הזקן  ¿«≈»»»
È„ÈÓÏz „BÎa ÏÊÏÊnL)∆¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ≈
L‡ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«…

BÓˆÚa,הכלה לפני  כך  לרקוד  ¿«¿
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á Èk ,(È"L«ƒƒ««¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡ec ‡„enÚ«»¿»≈ƒ≈

,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ‡lÎÏ נחה כאשר  ¿…»»¿»¿
(חצץ) הפסיק העולם) מן  (ונפטר  נפשו 

ואז  העולם, לכל  בינו  אש »«‡Óעמוד 
dÈËBL dÈÏ È‰‡ ‡ÈÊ Èa«ƒ≈»«¬≈≈≈

‡ÒÏ שלו השוט לזקן  לו  הועיל  ¿»»
„wÓ ‰È‰L Ò„‰ ÏL ËBL)∆¬«∆»»¿«≈

dÈÏ ÈÓ‡Â (È"L ,Ba ויש «ƒ¿»¿≈≈
בנוסח  התבטא זירא שרבי  אומרים

לזקן  לו  שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאחר ,
‡ÒÏ שלו (È‰L‰השטות ¿»»∆»»

,(È"L ,‰ËBLk ‚‰˙Óƒ¿«≈¿∆«ƒ
‡ÂdÈÏ ÈÓ זירא שרבי  אומרים ויש ¿»¿≈≈

לזקן  לו  שהועילה ≈¿dÈ˙ËÈLƒהתבטא
,B‚‰Óe B˙ËÈL) "‡ÒÏ¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L זלזול של  «ƒƒ¿
מעשה בכבוד  ועשיית כביכול , עצמו ,

הכלה  את לשמח כדי  כשטות שנראה

,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««
‰‡ÏÙÂ ‰‰Bb ‰‚„Ó ‡e‰L∆«¿≈»¿»¿ƒ¿»»

,„‡Ó „‡Óa של בדרך  התנהגות ƒ¿…¿…
ֿ שכלית, על  בדרך  הדעת, מן  למעלה

והיא  ביותר , גבוהה רוחנית דרגה היא

עניין  של  וחשיבותו  במעלתו  עמוקה והכרה מהבנה כמאמר נובעת הנישואין 

ז "ל  eÎÊחכמינו  È‰ ‰M‡Â LÈ‡c זכו והאישה האיש ‰Èאם ¿ƒ¿ƒ»¬≈»¬≈

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰ÈeL ‰ÈÎL אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡ ¿ƒ»¿»≈≈∆¿ƒ≈¿ƒ»
d"Èאותיות  Ì‰ È‰ Ê‡ eÎÊ L‡ÎÂ ,'‰ L‡'ה (e‡שם ,'eÎ ≈¿«¬∆»»¬≈≈»»
Èel‚a האלוקית השכינה השראת עליהם ויש זוכים והאשה האיש כאשר  ¿ƒ

להקים זוכים שהם בכך  ביטוי  לידי  בא eÎ'הדבר  „Ú È„Ú ÔÈa, נצחי ƒ¿»¬≈«
בכוח  רק שיתכן  דבר  דורות, לדורי 

BÊהבורא  È‰ Ôk Ì‡ הריקוד ), ƒ≈¬≈
כזו  בצורה הכלה «≈¿»„Ó‚‰לפני 

‰Ê ÏÈLa ÔÎÏ ,‰‰Bb בשל ¿»»≈ƒ¿ƒ∆
ה', בעבודת שלו  הגבוהה הדרגה

השכל , ֿ פי  על  ודעת מטעם למעלה

˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈel‚Ï ‰ÎÊ של »»¿ƒƒ«¬ƒ¿≈
מאד  גבוהה מדרגה אלוקי  אור 

,'eÎ ‡ec ‡„enÚ ˜ÈÒÙ‡c¿«¿ƒ«»¿»
לכל  מיטתו  בין  אש עמוד  שהפסיק

‡Bהעולם  Èelb ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«ƒ
LnÓ Èel‚a כל לעין  הנראה באופן  ¿ƒ«»

.'eÎ
והחשיבות  המעלה את ומפרט והולך 

דקדושה": "שטות של  המיוחדת

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ומהותו עצמו  מצד  ≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰LÁÓ ˙ÈÏ È‰¬≈≈«¬»»¿ƒ»≈
,ÏÏk לא אנושית מחשבה שום ¿»

כלל  אותו  ומבינה ¿e‰Â‡'תופסת'
,‰‚O‰ „bÓ ‰ÏÚÓÏ נעלה הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

אלא  בפועל  והשגה מהבנה רק לא

שכל  היינו  השגה" מ"גדר  אפילו 

לא  והשגה הבנה של  ההגדרה

מלכתחילה אליו  «¿ÏÎcמתייחסת
‰‚O‰ להיות שיכול  שכלי  רעיון  «»»

ומושג  ‰˙Biמובן  Ìb ‰p‰ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ביותר הנעלה הרעיון  גם «¬≈

להבין  מאד  שקשה ביותר  והעמוק

שלו  העומק את ‰e‡ולהשיג  È‰¬≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ „‚a¿∆∆«»»«»»ƒ
‰‚O‰ „‚a BÈ‡M ‰Ó Ï‡¬»«∆≈¿∆∆«»»
מובן  מלהיות נעלה ומלכתחילה

‡LÙומוגדר  È‡ È‰ יתכן לא ¬≈ƒ∆¿»
,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL∆ƒ»≈¿«»»¿»
'ÌÈBÈa ÏL ÙÒ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆≈ƒ

,ÁÈ ˜t: לשונו "Èa‚Ïeוזה ∆∆¿«≈
‡e‰L ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆

מהותו  ‰ÏÎOמעצם ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆
‡ÒÈÙz ‰LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa, כלל בו  ומשיגה תופסת המחשבה החכמים ‰Ïkואין  גם ≈¿»«…
ביותר  שכל ÌÈÈ˙Ùkהגדולים È˙Î„kלגביו ‡ˆBÏחסרי  ,Ca˙È ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
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כב   

ׁשּבזה  ּכל ֹומר  וג ֹו', "ע ּמ תמיד  ואני ,ע ּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

לה ּגיע  ּדבכדי ,ע ּמ ּתמיד  אני ּובהמ ֹות  ּבער  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצ ֹון  ּבּטּול  ידי על  ה ּוא   ית ּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמ ּות ֹו

ּבחינה  נקראת  ולכן ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה 

ּׁשה ּנביא  מה  ּכן ּגם  וזה ּו ׁשט ּות . ּבׁשם  זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה 

ּבא  "מ ּדּוע  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מ ׁשּגע , ּבׁשם  ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא 

היה  ה ּנב ּואה  הת ּגּלּות  ּבעת  ּדה ּנה  ה ּזה ", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻה ּמׁשּגע 

ה ּגׁשמ ּיּות  ּבהפ ׁשטת  להיֹות  והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות  וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  ּבּטּול הפ ׁשטת  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפ ׁשטת  ענין ּכן ּגם  ּדזה ּו ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה 

ּבׁשא ּול  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּנב ּואה , ּבעת  ְְְְְִֵֶַַָָָה ּלב ּוׁשים 

את  ה ּוא  ּגם  וּיתנּבא ",25"וּיפ ׁשט  ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  ה ּדעת , עץ  חטא  מ ּצד  ּבאים  הם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדה ּלב ּוׁשים 

ולא  כ ּו' ער ּוּמים  ׁשניהם  "וּיהיּו ּכתיב  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא 

ענין  נתח ּדׁש ה ּדעת  עץ  חטא  ידי ועל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹית ּבׁשׁשּו",

ההר ּגׁש ה ּוא  החטא  ּדע ּקר  ויד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָה ּלב ּוׁשים ,

הם ", עיר ּמם  ּכי "וּידע ּו ּוכתיב  ורע , ּבט ֹוב  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב 

ׁשּזה ּו ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ּבהם  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתח ּדׁש

ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ה ּלב ּוׁשים , ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם 

ּבעת  ולכן וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  הר ּגׁש ה ּוא  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּוב ׁשר ׁשֹו

ה ּלב ּוׁשים  הפ ׁשטת  להיֹות  צרי היה  ְְְְִִִַַַַָָָָָה ּנב ּואה 

והינּו ּומ ּדֹות , ּדׂשכל  ההר ּגׁש הפ ׁשטת  ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשה ּוא 

וכמבאר  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  ּבּטּול  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות 

ה ּדת  "מיס ֹודי ה ּתֹורה , יס ֹודי ּבהלכ ֹות  ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמ ּב"ם 

וה ּנב ּואה  אדם , ּבני מנּבא   ית ּבר ֿ ל  ׁשהא  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע 

יצר ֹו ואין יצר ֹו, על  ה ּמת ּגּבר  וג ּבֹור  חכם  על  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה 

ּבאר ּכה , ׁשם  וכמבאר  ּדבר ", ּבׁשּום  עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמת ּגּבר 

הה ּטיה  ׁשּזה ּו ׁשט ּות , זֹו ּבחינה  נקראת  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעב ֹודה  ולהיֹות  והה ּׂשגה , ה ּדעת  מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה 

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמ ׁשּכן
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זוהר 24) וראה משפטים . פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ  בפרי  שכתוב  מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס  תניא

ד  פרק  תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח . סימן חיים אורח  ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב . קטז, ב  חלק 

ה. כן 25)סעיף  שאין מה דתרנ"ח , קודש יד כתב  בגוף  הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט , א (שמואל בכתוב 

    
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ Ú È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰e Úa È‡L ‰ÊaL ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»
והשגה  הבנה ֿ ידי  על  איננה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אל  להתקרב הדרך  כלומר ,

הרי  דבר  של  בסופו  באלוקות ולהשיג  להבין  יצליח שהאדם ככל  שהרי 

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר  שלמעלה ברוך -הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Îc¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
Ca˙È עמו ולהתקשר  ולהתחבר  ƒ¿»≈

‡e‰ אדרבה אלא השכל  ֿ ידי  על  לא

ÔBˆ‰ Ïeha È„È ÏÚ של האישי  «¿≈ƒ»»
Ú„Â˙,האדם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««

מהשכל  למעלה הוא ≈«¿ÔÎÏÂוהביטול 
BÊ ‰‚„Óe ‰ÈÁa ˙‡˜ של ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈»

 ֿ על  באופן  האישית המציאות ביטול 

eËL˙.שכלי  ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂ לכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

,ÚbLÓ ÌLa ‡˜ ‡Èp‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל  שבדרך  ובעוד 

מהדעת, למטה ושכל , דעת חוסר  היא

מהדעת למעלה הכוונה ¿BÓÎeכאן 
Ìb e˙kL מבני אחד  לגבי  ∆»«

אלישע  ידי  על  שנשלח הנביאים

למלך  יהוא את a‡למשוח ÚecÓ"««»
"‰f‰ ÚbLn‰ המצודת (וכפירוש «¿À»«∆

שבעת  לפי  הנביא, את קראו  "כן  דוד :

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד  שהיה

בענייני  אז  פנה לא כי  על  כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈˆ ‰È‰ ‰‡ep‰ הנביא «¿»»»»ƒ

˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24, ƒ¿¿«¿»«««¿ƒ
˙ËLÙ‰ eÈ‰Â מהגדרים יציאה ¿«¿«¿»«

BÈ‰ÏÂ˙של  ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLel‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

BÓÎeהגשמיים ,‰‡ep‰ ˙Úa¿≈«¿»¿
Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La e˙kL∆»¿»«ƒ¿««

˙‡ ‡e‰25,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a ∆¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈLel‰c הבגדים עניין  ‰Ìכל  ¿«¿ƒ≈

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«≈¿≈«««
È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜cוחוה אדם eÎ'על  ÌÈneÚ Ì‰ÈL eÈ‰iÂ" ¿…∆«≈¿¿ƒ«ƒ¿¿≈∆¬ƒ

,"eLLa˙È ‡ÏÂ להתבייש מקום היה לא הרע יצר  להם היה לא עוד  כל  כי  ¿…ƒ¿…»
ערום שהגוף ÔÈÚמכך  LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«

BËa ÚÓ‰ Lb‰‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰ wÚc Úe„ÈÂ ,ÌÈLel‰«¿ƒ¿»«¿ƒ««≈¿«∆¿≈«¿…»¿
,ÚÂ,רע רגש כל  ללא החטא, קודם שהיה המצב "iÂלעומת È˙ÎeeÚ„ ¿«¿ƒ«≈¿

LcÁ˙pL ,"Ì‰ ÌnÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈
BËa ÚÓ‰ Lb‰‰ Ì‰a»∆«∆¿≈«¿…»¿
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL ,ÚÂ¿«∆∆«≈ƒ¿«
ÚÓ‰ Lb‰‰ ,ÌÈLel‰«¿ƒ«∆¿≈«¿…»

BLLe ,ÚÂ BËa של השורש ¿¿«¿»¿
הגשמיים  ‰Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

˙Bcn‰Â ÏÎO‰,האדם בנפש «≈∆¿«ƒ
לצאת  הנביא על  הנבואה שבעת וכשם

שלו  ֿ נפשית הרוחנית המציאות מגדרי 

היה  כך  לאלוקות, לחלוטין  ולהתבטל 

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו 

שלו  ‰ep‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLel‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור ' הדמות את לגמרי 

כל  על  שלו  האישית המציאות

שלה, «…¿»¿‡ÓÎÂההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓa»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ Ca˙È ÏŒ‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡ep‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,BˆÈ ÏÚ ab˙n‰ Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k‡a ÌL ‡ÓÎÂ ,"c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר  מגדרי 

המציאות  פרטי  שאר  וכל  המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל  שלו  והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„BÚ‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך  ¬»ƒ¿»
כך  כדי  עד  È‡È,לאור  BÓˆÚ CLÁ‰c ב כמבואר ֿ א בפרקים לעיל  ¿«…∆«¿»ƒ
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כג    

ׁשּבזה  ּכל ֹומר  וג ֹו', "ע ּמ תמיד  ואני ,ע ּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

לה ּגיע  ּדבכדי ,ע ּמ ּתמיד  אני ּובהמ ֹות  ּבער  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצ ֹון  ּבּטּול  ידי על  ה ּוא   ית ּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמ ּות ֹו

ּבחינה  נקראת  ולכן ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה 

ּׁשה ּנביא  מה  ּכן ּגם  וזה ּו ׁשט ּות . ּבׁשם  זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה 

ּבא  "מ ּדּוע  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מ ׁשּגע , ּבׁשם  ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא 

היה  ה ּנב ּואה  הת ּגּלּות  ּבעת  ּדה ּנה  ה ּזה ", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻה ּמׁשּגע 

ה ּגׁשמ ּיּות  ּבהפ ׁשטת  להיֹות  והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות  וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  ּבּטּול הפ ׁשטת  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפ ׁשטת  ענין ּכן ּגם  ּדזה ּו ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה 

ּבׁשא ּול  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּנב ּואה , ּבעת  ְְְְְִֵֶַַָָָה ּלב ּוׁשים 

את  ה ּוא  ּגם  וּיתנּבא ",25"וּיפ ׁשט  ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  ה ּדעת , עץ  חטא  מ ּצד  ּבאים  הם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדה ּלב ּוׁשים 

ולא  כ ּו' ער ּוּמים  ׁשניהם  "וּיהיּו ּכתיב  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא 

ענין  נתח ּדׁש ה ּדעת  עץ  חטא  ידי ועל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹית ּבׁשׁשּו",

ההר ּגׁש ה ּוא  החטא  ּדע ּקר  ויד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָה ּלב ּוׁשים ,

הם ", עיר ּמם  ּכי "וּידע ּו ּוכתיב  ורע , ּבט ֹוב  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב 

ׁשּזה ּו ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ּבהם  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתח ּדׁש

ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ה ּלב ּוׁשים , ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם 

ּבעת  ולכן וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  הר ּגׁש ה ּוא  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּוב ׁשר ׁשֹו

ה ּלב ּוׁשים  הפ ׁשטת  להיֹות  צרי היה  ְְְְִִִַַַַָָָָָה ּנב ּואה 

והינּו ּומ ּדֹות , ּדׂשכל  ההר ּגׁש הפ ׁשטת  ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשה ּוא 

וכמבאר  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  ּבּטּול  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות 

ה ּדת  "מיס ֹודי ה ּתֹורה , יס ֹודי ּבהלכ ֹות  ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמ ּב"ם 

וה ּנב ּואה  אדם , ּבני מנּבא   ית ּבר ֿ ל  ׁשהא  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע 

יצר ֹו ואין יצר ֹו, על  ה ּמת ּגּבר  וג ּבֹור  חכם  על  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה 

ּבאר ּכה , ׁשם  וכמבאר  ּדבר ", ּבׁשּום  עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמת ּגּבר 

הה ּטיה  ׁשּזה ּו ׁשט ּות , זֹו ּבחינה  נקראת  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעב ֹודה  ולהיֹות  והה ּׂשגה , ה ּדעת  מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה 

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמ ׁשּכן
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זה  ּדלע ּמת  ּדמה ּׁשט ּות  והינּו יאיר , עצמ ֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהח ׁש

ּדקד ּׁשה , ׁשט ּות  ּבבחינת  ה ּמׁשּכן יהיה  היה  לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

ה ּדעת  מן ה ּלמעלה  והינּו ּדוקא , ׁשּטים  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזה ּו ה ּדעת . מן ה ּלמ ּטה  מן ונע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָה ּמת ּברר 

אחד  ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"וע ׂשּו

ּבעב ֹודת  האדם  עב ֹודת  ידי על  ּבא  וזה  ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ׁשּפֹועל  ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָה ּבר ּורים 

(פ ּון  ּדע ֹולם  ה ּדעת  מן ה ּלמ ּטה  את   להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  ה ּדעת , מן למעלה  מ ּזה  ׁשּיהיה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט ),

וויילע  ּכן וע ֹוׂשה  נֹוהג  ׁשה ּוא  ּבאדם  ּדברים  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה 

חק  ּכמ ֹו הם  הא ּלה  וה ּדברים  וועלט , ט ּוט  ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

ה ּוא  ּדכן לפי מ ּמק ֹומו א ֹות ֹו מזיזים  ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבל ּתי

וה ּדֹומה  נּמּוס  עניני ּבכ ּמה  ּוכמ ֹו הע ֹולם , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת 

מן  ה ּלמעלה  אל  להפכ ֹו צריכים  זה  את  ה ּנה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכ ּו',

זמ ּני  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  ּוכמ ֹו ּבעב ֹודה , ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָה ּדעת 

הם  הע ֹולם  הר ּגׁש מ ּצד  ה ּנה  ה ּׁשנה , ּוזמ ּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה 

להתע ּסק  ּכׁשּצרי וגם  ּוזמ ּנים , ּבע ּתים  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקב ּועים 

ּפי  על  הא ּלּו זמ ּנים  ה ּנה  מק ֹום  ּומ ּכל  ּומ ּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמ ּׂשא 

ּוזמ ּני  וע ּקר , ּכלל  נּדחים  ּובל ּתי ניזזים  ּבל ּתי ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָֹהרב 

להם  ואין נּדחים  הם  ּותפ ּלה  ּתֹורה  ׁשל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה ּקביע ּות 

ה ּנה  לגמרי, ֿ וׁשל ֹום  חס  נּדחים  ׁשהם  ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקבע ,

יׁש האם  לנפ ׁשֹו, ח ׁשּבֹון איזה  נֹותן א ׁשר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם 

ע ּתֹו ה ּיֹודע  ה ּוא  ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה  חכמה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה 

ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ׁשּליט 26ּוזמ ּנֹו, אדם  "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  ח ׁשּבֹונֹותי ׁשאע ׂשה  עד  לי המ ּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַל ֹומר 

ּדבר  על  נפ ׁשֹו ּכל  יּתן ואי כ ּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצ ּוה 

ּׁשהיתה  מה  הע ּקר  ועל  ּכלל , מ ּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח  ה ּוא  למ ּטה  נׁשמת ֹו ּבירידת  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה ּכּונה 

האמת , על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  מ ּצד  רק  ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוה ּוא 

ּדע ֹולם , זה  ׁשט ּות   להפ עב ֹודת ֹו ּתהיה  זאת  ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹה ּנה 

ה ּנה  ואז לת ֹורה , ע ּתים  ל ֹו ויק ּבע  נפ ׁשֹו על  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד 

אלקי  א ֹור  ּגּלּוי  ל ֹו ׁשּיאיר  ּבת ֹוכם ", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי
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א). פרק  כו (מאמר ומעין ג.26)ב [קונטרס ] ט , פרשה רבה דברים

    
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â ומסתירה המעלימה השכל  מן  שלמטה ¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆

אלוקות  חושך על  בבחינת היא M„˜c‰ולכן  ˙eËL ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל  מן  למעלה אור ,שהיא ÌÈhLנת ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון  ‰a˙n"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««
הדעת" מן  ה"למטה שחושך  לאחר 

של  לאור  והופך  ומזדכן  מתברר 

הדעת". מן  "למעלה

הדברים  משמעות את ומפרט והולך 

ואחד : אחד  כל  של  ה' בעבודת

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של  זה שעניין  ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות ֿ זה דלעומת השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן  שהיה

ואחד  אחד  כל  È„Èשל  ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„BÚa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»«¬«

ÌÈea‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך  כפי  ƒ«««
Ì„‡a ÌÈc ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל  לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך  כי  ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי  רק אותם בעולם לעשות נהוג 

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של  ∆‡Ïממצב

,‰„BÚa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍcŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל 

זה  בעניין  שלהם ההרגל  את לשנות מוכנים ולא CÈvLkקבועים Ì‚Â¿«¿∆»ƒ

ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ»≈«
,wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏe ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ‰ Èt לא ואנשים ƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

במסחר , ריווח למטרות אפילו  שינה זמן  או  ארוחה לדחות ÈpÓÊאך Âמוכנים ¿¿«≈
,Ú˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰Bz ÏL ˙eÚÈw‰«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים של ואנשים קביעות

בשביל  תורה לימוד  וזמני  תפילה זמני 

ואחרות  כאלה Ì‰Lמטרות LÈÂ¿≈∆≈
,ÈÓ‚Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc ולא ƒ¿ƒ«¿»¿«¿≈

הלימוד  או  התפילה שזמן  רק

עליהם  מוותרים אלא מתאחרים

ואולם  ושלום, חס ≈p‰ƒ‰לחלוטין ,
‰ÊÈ‡ Ô˙B L‡ Ì„‡‰»»»¬∆≈≈∆
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ ÔBaLÁ∆¿¿«¿«ƒ≈≈∆

,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ המתבונן »¿»¿«¿»»»
יבין  ֿ נפש חשבון  ועושה בדבר 

הגיון  חסרת היא הזו  ÈÓc¿ƒשההנהגה
BpÓÊe BzÚ Ú„Bi‰ ‡e‰ מתי «≈«ƒ¿«

העולם, מן  מובא È‡„ÎÂ˙‡יפטר  ¿ƒ¿ƒ»
‰a L„Óa26Ì„‡ ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈»»

להיפטר  זמנו  ÓBÏשהגיע ËÈlL«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆¡∆∆
‰eˆ‡L „ÚÂ È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆
Ïk ÔzÈ CÈ‡Â ,'eÎ "È˙ÈÏ¿≈ƒ¿≈ƒ≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡L c ÏÚ BLÙ«¿«»»∆≈«»

,ÏÏk שלאמיתו הזה העולם ענייני  ¿»
ערך של  חסרי  הם ‰wÚדבר  ÏÚÂ¿«»ƒ»

˙„ÈÈa ‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó«∆»¿»««»»ƒƒ«
‰hÓÏ B˙ÓL'ה עבודת ענייני  ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה ‰e‡המצוות בלימוד 
„vÓ ˜ ‡e‰Â ,ÈÓ‚Ï ÁÎBL≈¿«¿≈¿«ƒ«

˙eËL Áe‰ ודעת מטעם שלמטה »«¿
הגיון  ‰‡Ó˙,וחסרת ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆

‰p‰ ההשפעה תחת נתון  שהוא כיון  ƒ≈
דקליפה" ה"שטות È‰z‰של  ˙‡Ê…ƒ¿∆

‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„BÚ¬»«¬…¿∆
ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל "שטות ¿»

לאור , החושך  BLÙאת ÏÚ „ÓÚÈÂ¿«¬…««¿
‰B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ מבלי ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

אותם, לדחות אפילו  או  «¿Ê‡Âלבטל 
"ועשו  הציווי  את בעצמו  יקיים כאשר 

מקדש" הקליפה לי  חושך  את ויהפוך 

הקדושה  בפרט ‰p‰לאור  בו  יקויים ƒ≈
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שתמורת ¿»«¿ƒ¿»

הפוך המצב  מצב יהיה וכיסוי  העלם האלוקית הנפש על  יש BÏבו  È‡iL∆»ƒ
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כד   

ידי  ׁשעל  אחרא , סטרא  את ּכפיא  ּכד  וזה ּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפ ׁשֹו,

א ּון  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּׁשט ּות  את   להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל 

ה ּתֹורה  ּבק ּיּום  ה ּקד ּׁשה  אל  וועלט  פ ּון  קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוה ּמצוֹות ,

ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  ּומת ּגּלה  ׁשּמאיר  עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכ ּולה ּו

ְִָעלמין.

.ev˜ ּבעת וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  הר ּגׁש הפ ׁשטת  ּוכמ ֹו ּדקד ּׁשה , ודעת  מ ּטעם  למעלה  וה ּטיה  ׁשט ּות  יבאר  ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעב ֹודת  זה   ּדר ועל  ּדקד ּׁשה . ל ׁשט ּות  זה  ּדלע ּמת  ּדׁשט ּות  אתה ּפכא  ׁשּטים , מעצי  ה ּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻה ּנב ּואה .

ואחד . אחד  ְֶֶָָָּכל 
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e‰ÊÂ ,BLÙa È˜Ï‡ B‡ Èelb שבדברי למעשה וההוראה סיכום ƒ¡…ƒ¿«¿¿∆

בתחילת  שהובאו  ‡Á‡,המאמר הזוהר  ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙eËM‰ ˙‡ CÙ‰Ï ÏÚBtL È„È ÏÚL∆«¿≈∆≈«¬…∆«¿¿∆∆««¬ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ C‡˜ ÌÚc Ôe‡ של והלהט ההתלהבות העולם ואת ∆»∆¿
גשמיים  ‰M„w‰בעניינים Ï‡∆«¿À»

Ê‡ ,˙BÂˆn‰Â ‰Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»¿«ƒ¿»
Œ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ŒCÈa¿ƒ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך  הקדוש של  כבודו  מתעלה

העולמות  lb˙Óe‰בכל  È‡nL∆≈ƒƒ¿«∆
ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ האור «≈»»¿ƒ

בפרק  לעיל  (כמבואר  בשווה העולמות בכל  המאיר  האינסופי  האלוקי 

א).

‡È .ev˜ של ה' בעבודת והעניין  הפנימית המשמעות eËL˙את ƒ¿»≈¿
‰Èh‰Â נטייה˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ שטות BÓÎeשהיא ,‰M„˜c ¿«»»¿«¿»ƒ««¿««ƒ¿À»¿

˙ËLÙ‰ של מהגדרים היציאה «¿»«
˙Úa ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ Lb‰∆¿≈«≈∆¿«ƒ¿≈

.‰‡ep‰ לכןÈˆÚÓ ÔkLn‰ «¿»«ƒ¿»≈¬≈
ÌÈhL,"שטות" ‡˙‰Ît‡מלשון  ƒƒƒ¿«¿»

˙eËLÏ ‰Ê ˙nÚÏc ˙eËLcƒ¿ƒ¿À«∆ƒ¿
‰Ê Cc ÏÚÂ .‰M„˜cƒ¿À»¿«∆∆∆

.„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚa«¬«»∆»¿∆»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc migqt(ycew zay meil)

yiyk algd z` xihwdl `ly xihwnd xdfen jk ,dpld xeqi`
.mixeni`d z` oildl `ly xdfen `ed ixdy ,ezeyxa ung

:`ziixan `tt axl reiq d`ian `xnbdàtt áøc déúååk àéðz- ©§¨§¨¥§©¨¨
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המשך קיאור למס' פסחים ליום שקת בודש עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc migqt(iying meil)

.da zlqet dlxr zvwn elit`y eppipra s` dwixfa
dax zrc itl `ziixaa `xnbd dyxity dn lr dywn iy` ax

:`cqg axeé÷úîéMà áø dì ó`xnbd yexit lr iy` ax dywd ± ©§¦¨©©¦
zrc itlmicnel ep` 'lxr lke' aezkdny ,`cqg axe dax

,[dhigya mipt lk lr] zlqet dpi` dlxr zvwnyéàäc éànî- ¦©§©
df weqty epl oipndlek ,'ìøò ìëå'dlxròîLî,dzvwn `le §¨¨¥¨©§©

,enr mi`ad dxeag ipa lqet epi` lxrdy micnel ep` o`kne
xac epcnll `a 'z`f' aezkdy `ziixad zpeeka epyxit jkitle
milxr zaygn oi`y lwdl e` ,dpey oicd dwixfay hrnl ,xg`

,da zlqet dlxr zvwn elit`y xingdl e` ,llk dwixfaàîìéc¦§¨
éàäweqtdy yxtl yi `ny ±äìøò eäc ìk òîLî ,'ìøò ìëå'± ©§¨¨¥©§©¨§¨§¨

dlxr `edy lk elit`y zeaxl `id 'lk' daizd ly ezernyn
dxeagd ipa z` lqet lxrdy ezl`ya `pzd xaq okle ,zlqet

jkitly ,aiyde ,enr mi`adàðîçø áúkdxezd dazk ±,'úàæ' ¨©©£¨¨Ÿ

hrnläìøò dlek àkéàc ãòcdleky daygn didz `ly cry ± §©§¦¨¨¨§¨
milxr myl,äìñt àìoaxwd oi`y ,hrnl d`a 'z`f' zaizy Ÿ¨§¨

zvwn wx m` la` ,milxr myl wx daygnd lk `dzy cr lqtp
.ezxeag ipa z` lqet epi` lxrd ,milxr myl `id daygnd
gzty dl`yd lr aiyn `pzdy dheytk `ziixad zyxtzne

,df itly `vnpe .daä÷éøæa àðL àìå äèéçLa àðL àìoi` ± Ÿ§¨¦§¦¨§Ÿ§¨¦§¦¨
dzvwne zlqet dlxr dlek mdizyae ,dwixfl dhigy oia welig

.zlqet dpi`
:`cqg axe dax zwelgna ycg yexit x`an iy` axøîà àlà¤¨¨©

,éMà áø,dwixfa milxr zaygn yiy `cqg axe dax ewlgp `l ©©¦
lr milenl ehgye ,milene milxr gqtd lr miiepn eid m` okle
,lkd ixacl leqt ,ea miiepnd milxrd wx ezwixfa extkziy zpn
milxr ezwixfa extkziy zpn lr gqtd z` hgya ,ewlgp dnae

e ,gqtd lr miiepn mpi`yàcñç áøäaøå ©¦§¨§©¨
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כה    

ידי  ׁשעל  אחרא , סטרא  את ּכפיא  ּכד  וזה ּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפ ׁשֹו,

א ּון  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּׁשט ּות  את   להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל 

ה ּתֹורה  ּבק ּיּום  ה ּקד ּׁשה  אל  וועלט  פ ּון  קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוה ּמצוֹות ,

ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  ּומת ּגּלה  ׁשּמאיר  עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכ ּולה ּו

ְִָעלמין.

.ev˜ ּבעת וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  הר ּגׁש הפ ׁשטת  ּוכמ ֹו ּדקד ּׁשה , ודעת  מ ּטעם  למעלה  וה ּטיה  ׁשט ּות  יבאר  ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעב ֹודת  זה   ּדר ועל  ּדקד ּׁשה . ל ׁשט ּות  זה  ּדלע ּמת  ּדׁשט ּות  אתה ּפכא  ׁשּטים , מעצי  ה ּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻה ּנב ּואה .

ואחד . אחד  ְֶֶָָָּכל 
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e‰ÊÂ ,BLÙa È˜Ï‡ B‡ Èelb שבדברי למעשה וההוראה סיכום ƒ¡…ƒ¿«¿¿∆

בתחילת  שהובאו  ‡Á‡,המאמר הזוהר  ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙eËM‰ ˙‡ CÙ‰Ï ÏÚBtL È„È ÏÚL∆«¿≈∆≈«¬…∆«¿¿∆∆««¬ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ C‡˜ ÌÚc Ôe‡ של והלהט ההתלהבות העולם ואת ∆»∆¿
גשמיים  ‰M„w‰בעניינים Ï‡∆«¿À»

Ê‡ ,˙BÂˆn‰Â ‰Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»¿«ƒ¿»
Œ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ŒCÈa¿ƒ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך  הקדוש של  כבודו  מתעלה

העולמות  lb˙Óe‰בכל  È‡nL∆≈ƒƒ¿«∆
ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ האור «≈»»¿ƒ

בפרק  לעיל  (כמבואר  בשווה העולמות בכל  המאיר  האינסופי  האלוקי 

א).

‡È .ev˜ של ה' בעבודת והעניין  הפנימית המשמעות eËL˙את ƒ¿»≈¿
‰Èh‰Â נטייה˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ שטות BÓÎeשהיא ,‰M„˜c ¿«»»¿«¿»ƒ««¿««ƒ¿À»¿

˙ËLÙ‰ של מהגדרים היציאה «¿»«
˙Úa ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ Lb‰∆¿≈«≈∆¿«ƒ¿≈

.‰‡ep‰ לכןÈˆÚÓ ÔkLn‰ «¿»«ƒ¿»≈¬≈
ÌÈhL,"שטות" ‡˙‰Ît‡מלשון  ƒƒƒ¿«¿»

˙eËLÏ ‰Ê ˙nÚÏc ˙eËLcƒ¿ƒ¿À«∆ƒ¿
‰Ê Cc ÏÚÂ .‰M„˜cƒ¿À»¿«∆∆∆

.„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚa«¬«»∆»¿∆»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc migqt(ycew zay meil)

yiyk algd z` xihwdl `ly xihwnd xdfen jk ,dpld xeqi`
.mixeni`d z` oildl `ly xdfen `ed ixdy ,ezeyxa ung

:`ziixan `tt axl reiq d`ian `xnbdàtt áøc déúååk àéðz- ©§¨§¨¥§©¨¨
,eixack `ziixaa epipyàìa øáBò õîçä ìò çñtä úà èçBMä©¥¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ
L ïîæa ,éúîéà .äNòúungdàeä[jiiy-]Bà ,÷øBfì Bà èçBMì ©£¤¥¨©¦§©¤©¥©¥

.äøeáç éðaî ãçàìm` la`äéäjiiy ungd,íìBòä óBña ãçàì §¤¨¦§¥£¨¨¨§¤¨§¨¨
ïéàhgeydBì ÷e÷æenr epyi elit`e ,el yeygl jixv epi` - ¥¨

.gqtd hegyl el xzen dxfraãçàå ÷øBfä ãçàå èçBMä ãçàå§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨
øéè÷näungd lr,áéiçung lr xihwnd mby `tt ax ixacke ©©§¦©¨

.xaer
:`ziixad dkiynn÷ìBnä ìáàungd lróBòä úàixqegn ly £¨©¥¤¨

mixetikøNò äòaøàaly cinz xg` daxwdl `ed xyky] oqipa §©§¨¨¨¨
lirl x`eank ,gqt zhigy onfa miaxrd oia(.hp),[àìa øáBò Bðéà¥¥§Ÿ

,íeìk.'ung lr hgyz `l' ly e`ld lr xaer epi` xnelk §

xihwnde xaer epi` wlendy epipyy dn lr dywn `xnbd
:xaeréäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn dywe -çñtä úà èçBMä §¦§¦©¥¤©¤©

óà ,øîBà äãeäé éaø .äNòú àìa øáBò õîçä ìòz` hgeyd ©¤¨¥¥§Ÿ©£¤©¦§¨¥©
ãéîzä.xaer ungd lr gqt axra miaxrd oia lyBì eøîà ©¨¦¨§

,dcedi iaxl minkgeøîà àìxaer ungd lr hgeydyàlà Ÿ¨§¤¨
aoaxw,ãáìa çñt:x`al `ziixad dkiynn .cinza `leéúîéà §¤©¦§©¥¨©

,hgeyd xaerLiL ïîæaungéðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBMì ¦§©¤¥©¥©¥§¤¨¦§¥
,äøeáçm` la`ãçàå .Bì ÷e÷æ ïéà íìBòä óBña ãçàì äéä £¨¨¨§¤¨§¨¨¥¨§¤¨
èçBMägqtd z`÷øBfä ãçàå,enc z`÷ìBnä ãçàåserd z`hg ©¥§¤¨©¥§¤¨©¥

,mixetik xqegn lyäfnä ãçàå,gafnd lr dncnìáà .áéiç §¤¨©©¤©¨£¨
äçðnä úà õîBwä,crena ungd lr,äNòú àìa øáBò Bðéàitl ©¥¤©¦§¨¥¥§Ÿ©£¤

oke .dhigy llka dpi` i`ce dvinwyïéøeîéàä úà øéè÷näly ©©§¦¤¨¥¦
,crena migaf x`y ly e` xyr drax`a gqtdàìa øáBò Bðéà¥¥§Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc migqt(iying meil)

.da zlqet dlxr zvwn elit`y eppipra s` dwixfa
dax zrc itl `ziixaa `xnbd dyxity dn lr dywn iy` ax

:`cqg axeé÷úîéMà áø dì ó`xnbd yexit lr iy` ax dywd ± ©§¦¨©©¦
zrc itlmicnel ep` 'lxr lke' aezkdny ,`cqg axe dax

,[dhigya mipt lk lr] zlqet dpi` dlxr zvwnyéàäc éànî- ¦©§©
df weqty epl oipndlek ,'ìøò ìëå'dlxròîLî,dzvwn `le §¨¨¥¨©§©

,enr mi`ad dxeag ipa lqet epi` lxrdy micnel ep` o`kne
xac epcnll `a 'z`f' aezkdy `ziixad zpeeka epyxit jkitle
milxr zaygn oi`y lwdl e` ,dpey oicd dwixfay hrnl ,xg`

,da zlqet dlxr zvwn elit`y xingdl e` ,llk dwixfaàîìéc¦§¨
éàäweqtdy yxtl yi `ny ±äìøò eäc ìk òîLî ,'ìøò ìëå'± ©§¨¨¥©§©¨§¨§¨

dlxr `edy lk elit`y zeaxl `id 'lk' daizd ly ezernyn
dxeagd ipa z` lqet lxrdy ezl`ya `pzd xaq okle ,zlqet

jkitly ,aiyde ,enr mi`adàðîçø áúkdxezd dazk ±,'úàæ' ¨©©£¨¨Ÿ

hrnläìøò dlek àkéàc ãòcdleky daygn didz `ly cry ± §©§¦¨¨¨§¨
milxr myl,äìñt àìoaxwd oi`y ,hrnl d`a 'z`f' zaizy Ÿ¨§¨

zvwn wx m` la` ,milxr myl wx daygnd lk `dzy cr lqtp
.ezxeag ipa z` lqet epi` lxrd ,milxr myl `id daygnd
gzty dl`yd lr aiyn `pzdy dheytk `ziixad zyxtzne

,df itly `vnpe .daä÷éøæa àðL àìå äèéçLa àðL àìoi` ± Ÿ§¨¦§¦¨§Ÿ§¨¦§¦¨
dzvwne zlqet dlxr dlek mdizyae ,dwixfl dhigy oia welig

.zlqet dpi`
:`cqg axe dax zwelgna ycg yexit x`an iy` axøîà àlà¤¨¨©

,éMà áø,dwixfa milxr zaygn yiy `cqg axe dax ewlgp `l ©©¦
lr milenl ehgye ,milene milxr gqtd lr miiepn eid m` okle
,lkd ixacl leqt ,ea miiepnd milxrd wx ezwixfa extkziy zpn
milxr ezwixfa extkziy zpn lr gqtd z` hgya ,ewlgp dnae

e ,gqtd lr miiepn mpi`yàcñç áøäaøå ©¦§¨§©¨
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z"iy'd ipbl iz`a jyndn xyr cg` wxt

ה'שי"ת. ּפּורים ִבס"ד

הנצחון  מדת גודל והוד. לנצח מלחמה שייכת ומה ה', צבאות ישראל נקראו מדוע שאלה:
האוצרות, כל המלך מבזבז – לנצחו וכדי מנגד. כשיש ודוקא האדם של גדלותו לפי –

מנגד  חייו שמשליך עד ועונג, מרצון שלמעלה הנפש, בעצם הנצחון מדת שרש כי

ׁשם Ïe·‡¯יא) הּוא "צבאֹות" ּדׁשם הוי'", "צבאֹות ּבׁשם נקראים ּׁשּיׂשראל מה יֹותר ּבעמק ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הּנביאים  ידי על נתּגּלה זה וׁשם נמחקים, ׁשאינם ׁשמֹות מהּׁשבעה ּדהּוא ,21קדֹוׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וקאי  הוי'", "צבאֹות רק ונזּכר צבאֹות, ׁשם נזּכר לא זה לה ּדבּתֹורה מהּו להבין וצרי יׂשראל. על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

נּתן  הּזה והּתאר הוי'", "צבאֹות ּבׁשם יׂשראל נקראים ּומדרגה מעלה איזה ּבׁשביל ּכלֹומר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמעלה,

ּדהּנ הּוא, הענין א ּדוקא. מּמצרים ּביציאתם ר ּבהליׂשראל ּבמדרׁש איתא  ג)ה ּפרׁשה "ׁשמי (ׁשמֹות , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכן  אם צבאֹות", נקרא אני הרׁשעים עם נלחם ּוכׁשאני נקרא, אני מעׂשי לפי לידע, מבּקׁש ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָאּתה

צבאֹות  ּדׁשם ּגיקטיליא יֹוסף לרּבנּו אֹורה ּבׁשערי איתא וכן ּדמלחמה, ׁשם הּוא צבאֹות ּדׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָמּובן

ּדמלחמה  הּׁשּיכּות מהּו להבין וצרי ׁשּבעֹולם. הּמלחמֹות ּכל נמׁשכֹות ּומּׁשם והֹוד ּבנצח ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהּוא

ּדוקא, ּבגדֹול ׁשּי הּנּצחֹון ענין והּנה ׁשּבעֹולם. הּמלחמֹות ּכל נמׁשכים מּׁשם ׁשּיהיה והֹוד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלנצח

ינּצח לא ּכנגּדֹו אדם יאמר אם הּנה ,ּבער ׁשפל ׁשהּוא עּזֹות)ּדמי לענֹות יכֹול ׁשהּוא (אּלא מי ודוקא , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הּנה  ּכרצֹונֹו, ׁשאינֹו ּדבר יעׂשה אֹו נגּדֹו ּדבר אדם יאמר ּדכאׁשר הּנּצחֹון, מּדת ּבֹו יׁש הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּגדֹול

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדר על והּוא צדקֹו, ּכאֹור להֹוציא ּכנגּדֹו א)ינּצח כג, חכם (יֹומא ּתלמיד "ּכל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּכנחׁש" ּבלּבֹו איבה ונֹוטר נקמתֹו "נֹוקם רׁש"י ּופרׁש חכם", ּתלמיד אינֹו ּכנחׁש ונֹוטר נֹוקם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו

ׁשם  מבאר – ּדוקא נחׁש הּדּיּוק ּכתיב 22(וענין "והא ּבּגמרא והקׁשה מקֹום לו ), ּומּכל תּטר", ולא תּקם לא ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

חכם  לתלמיד ׁשּמּתרת והּנטירה הּנקימה אמנם ונֹוטר. נֹוקם להיֹות חכם לתלמיד הּתר יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהרי

ּבּה) ׁשּמחּיב יֹותר ׁשם(ועֹוד ז"ל ּוכאמרם ּבּתֹורה, האמּורה והּנטירה הּנקימה וׁשלֹום חס [ּביֹומא]אינֹו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ּדכתיב" הּוא ּבממֹון ממֹון,לז "ההּוא ּבׁשביל אינּה חכם לתלמיד המחּיבת ּונטירה ּדהּנקימה והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּונטירה, נקימה זֹו הרי מקֹום ּומּכל ממֹון, ידי על הּבאה ּתלמיד אֹו ׁשּיהיה ּבּדבר, ּתנאי ׁשּיׁש אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

החכמה  מן ׁשּמקּבל הּוא חכם ותלמיד ּדוקא, ועניניו 23חכם עׂשּיֹותיו ּדכל והינּו אליה, טפל והּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

יֹותר, ׁשּגדֹול מי וכל ּדוקא, ּבגדֹול הּוא והּנּצחֹון הּנּצחֹון, ענין ּבכללּות ׁשּזהּו החכמה, ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּוא

ּבחיר  ׁשהּוא הּמל מעלת ּדזהּו העם, מּכל ׁשּגדֹול הּמל ולכן אצלֹו, ּביֹותר הּוא הּנּצחֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּדת

ׁשאּול  ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהם, וגדֹול ב)24העם ט, מּמּנּו,(ׁשמּואלֿא טֹוב יׂשראל מּבני איׁש "ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּולהֹוציא  וחפצֹו רצֹונֹו לגּלֹות יֹותר הּנּצחֹון ענין ׁשּי ּבֹו הּנה ולכן העם", מּכל ּגבּה ומעלה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמּׁשכמֹו

ריש 21) חיים ותורת אור בתורה ונתבאר ב. לא, ברכות
בא. פרשת

ולהעיר 22) - מהרש"א. אגדות בחידושי שם עיין
לך. יש הנאה מה אתה ב: טו, מערכין

המתחיל 23) דיבור [מאמר] סוף יתרו פרשת אור תורה

ידבר. משה
חכם 24) תלמיד כל רז"ל שמאמר (שם) מיומא להעיר

שאול  נענש מה מפני רז"ל מאמר אחרי בא כו' נוקם שאינו
כבודו. על שמחל מפני

כתוב.לו.והכוונה.לה. ממון.לז.והרי לגבי נכתב (הפסוק) ההוא
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ענינים, ׁשני יׁש הרי ּבמלחמה ּדהּנה הּנּצחֹון. להֹוציא הּמלחמה ענין סּבת ּכן ּגם ּדזהּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָנצחֹונֹו,

ׁשּזהּו וחפצֹו, ּכרצֹונֹו ׁשּיהיה נצחֹונֹו להֹוציא הּוא הּמלחמה ענין והּׁשני ּבז, ולבז ׁשלל לׁשלל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאחד

ּוגבּורה  ּכח ׁשל מלחמה הּוא ּבז ולבז ׁשלל לׁשלל ּדמלחמה נצחֹונֹו, להֹוציא וענינּה הּמלחמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעּקר

ּורצֹונֹו. ּכחפצֹו ׁשּיהיה הּנּצחֹון להֹוציא הּוא ׁשּבּמלחמה ההׂשּכלה ּכלֹומר ּבכללּות ּומלחמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבלבד,

אינֹו מנּגד ּדבלא נּצחֹון, ׁשּי ואז ּומעּכב הּמֹונע מנּגד ּכׁשּיׁש ּדוקא הּוא הּנּצחֹון ענין זה ּגם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹאמנם

לזה, מנּגד ויׁשנֹו ּדבר ּבאיזה חפץ ּכאׁשר אמנם ּכחפצֹו, מלכּותֹו ּומנהיג ּכלל הּנּצחֹון ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּי

ּדהֹון  האֹוצרֹות סגּלֹות ּכל מבזּבז הרי המנּגד נּצּוח ּובׁשביל נצחֹונֹו, ּומֹוציא ּכנגּדֹו ּבנּצחֹון עֹומד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאז

ּדבר, לׁשּום מּזה הׁשּתּמׁש לא מעֹולם ואׁשר ּדֹור אחר מּדֹור ׁשנים ּכּמה ּבמׁש והּנקּבץ הּנאסף ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיקר

לפי  והּוא האֹוצרֹות, ּכל מבזּבז הּוא הּמלחמה נּצּוח ּבעת הּנה רֹואה, ּכל מעין וחתּום 25וכמּוס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מלכּותֹו ּבסגּלֹות ׁשּיׁש והּנפלא הּנעלה הענג ּכל והּנה וענג. מרצֹון למעלה הּוא הּנּצחֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּדמּדת

למעל  הּוא הּנּצחֹון ׁשּמּדת לפי והּוא הּנּצחֹון, לגּבי ּכלל מקֹום ּתֹופס אינֹו הּנה יקרֹו, ה ואֹוצרֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבקׁשרי  ּבעצמֹו עֹומד הּנּצחֹון ּגדל ּומּצד מּנגּדֹו, הּמל מׁשלי חּייו ׁשּגם יֹותר ועֹוד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמענג,

ׁשּבּנפׁש, הּגלּויים מּכחֹות יֹותר למעלה הּנפׁש ּבעצם ּומׁשרׁש נטּוע ׁשהּנּצחֹון לפי והּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהּמלחמה,

ׁשהּוא  ׁשּכן ּומּכל חּייו, את מפקיר הּוא ולזאת  ּבגלּוי, ׁשּבא והחּיּות מהאֹור למעלה ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהינּו

מלכים, ותענּוגי אֹוצרֹותיו ְְְְְֲִֵֵַַָָמבזּבז

כל  את להם ומוסרים בפועל, הנצחון את מביאים הם כי ה', צבאות נקראו ישראל
האוצרות 

¯„q‰c הּפקידים ׂשרי ידי על אֹותם ונֹותנים האֹוצרֹות את ּפֹותחים מלחמה ּדבעת הּוא, ּבזה ¿«≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

והּדגמא  הּנּצחֹון. את עֹוׂשים ּדוקא ׁשהם החיל אנׁשי הם ּבזה והּכּונה החיל, ּפקידי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשהם

הוי' "יפּתח ׁשּכתּוב ּוכמֹו וחתּום, ּדכמּוס מה והּוא אֹוצר, ּבחינת ּכן ּגם ּדיׁשנֹו למעלה, יּובן ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּזה

כּו', חּננּו" חּנם מּתנת "ּומאֹוצר תפּתח", לנּו הּטֹוב ואֹוצר" ּוכהּבּקׁשה הּטֹוב", אֹוצרֹו את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָל

ּפקידים, ידי על אֹותם ׁשּמֹוסרים האֹוצרֹות, את  ּפֹותחים הּמלחמה ּובעת החתּומים , אֹוצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהם

וזהּו הּנּצחֹון. את המביאים הּנה ׁשהן לפי החיל, ּבׁשביל הּוא הּכּונה אמנם החיל. ּפקידי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשהם

את  לנּגד מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים הם אׁשר החיל אנׁשי ׁשהם לפי הוי'", "צבאֹות נקראים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדיׂשראל

המנּגד. את לנּגד הּמלחמה נּצּוח ּבׁשביל העליֹון אֹוצר ּפֹותחים ולהם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהמנּגד,

תש"ט 25) פסח מאמרי חתונה). דרושי (קונטרס תרפ"ט פרזונו צדקת המתחיל דיבור [מאמר] סוף באריכות זה בכל ראה
סה). (קונטרס
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È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּבּמדרׁש2לגּני ואיתא ,3 »ƒְְְֲִִִִַַַָָָ

עיּקרי  ׁשהיה למקֹום לגנּוני, ְְְִִִִִֶַָָָָלגּני

ועל  היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעיּקר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבּתחיּלה,

(ׁשּנימנּו ׁשּלאחריו והחטאים הּדעת עץ חטא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידי

למעלה, מּלמּטה הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּבּמדרׁש)

היתה  ּכ ואחר הּׁשביעי, לרקיע עד ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמהארץ

למּטה, מלמעלה הּׁשכינה את להֹוריד ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָהעבֹודה

האבֹות  ׁשאר ּכ ואחר ּבאברהם, ְְְְְִַַַַָָָָָָמתחיל

וכל  הּׁשביעי, ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא עד ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹוהּצּדיקים,

חביבין  הראׁשֹון 4הּׁשביעין מרקיע והֹורידּה , ְְֲִִִִִִִֵַַָָָ

ׁשּזהּו לגנּוני, לגּני, ּבאתי ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלארץ,

ויתירה  מּלכתחיּלה, הּׁשכינה היתה ׁשּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּמקֹום

ּדעיּקר  ּבּתחּלה, עיּקרי ׁשהיה הּמקֹום ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָמּזה,

היתה. ּבּתחּתֹונים ְְְִִַַָָָׁשכינה

¯‡·Óe אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְִִַַָ

הּקֹודמים  ּבּפרקים ׁשּתכלית 5ּבארּוּכה , ְְְֲִִִֶַַַַָָ

הּוא  העֹולמ ֹות והתהּוּות ּבבריאת ְְְִִִַַַַָָָָהּכּוונה

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

ׁשכינה.6ּבּתחּתֹונים  לעיּקר ּדירה ׁשּתהיה היינּו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי ועׂשּו מהּצּוּוי מתחיל זה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָוענין

ענין 7ּבתֹוכם  ׁשּכללּות היינּו, ּדייקא, וׁשכנּתי , ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשם  ׁשּנמצא הּמל ּדירת ּדר על הּוא ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמקּדׁש

עצמּותֹו ואחד 8ּבכל אחד ּכל ּבעבֹודת ּגם זה ּדר ועל ׁשכינה). (עיּקר ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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ה'שי"ת.)1 לגני באתי מד"ה האחדֿעשר* פרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, עה"פ.3)שה"ש ויק"ר 4)שהש"ר

יא. אֿי).5)פכ"ט, (פרקים ה'שי"ת לגני באתי ו.6)המשך פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. ח.7)תניא כה, סה"מ 8)תרומה ואילך. תרעט ע' ב כרך שה"ש אוה"ת תפט. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ג. ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ריש ח"ב תרל"ה

ע' ח"א לעיל ראה - זו לשנה השייך הפרק (*VI.וש"נ .

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ל'כלה', אומר הקדושֿברוךֿהוא, ובנמשל שה'דוד', השירים' ב'שיר נאמר

ישראל: בני ובנמשל

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡˙È‡Â פסוק L¯„na3ומובא, על  רבה »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»«ƒ¿»
Èe‚Ï,זה  Èp‚Ï,שלי ההתייחדות È¯wÈÚלמקום ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»ƒ»ƒ

,‰lÈÁza אומר הקדושֿברוךֿהוא «¿ƒ»
הזה  בעולם השכינה והשראת שגילוי

ובבית  במשכן ובעיקר תורה (במתן

בתחילה, שהיה למה חוזר המקדש)

העולם, בריאת ÈÎL‰בעת ¯wÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza כשנברא שאז, ««¿ƒ»¿»

השכינה  עיקר והשראת גילוי העולם,

הזה  בעולם ıÚהיה ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈
ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Úc‰«««¿«¬»ƒ∆¿«¬»

eÓÈpL) בפירוט(L¯„na ∆ƒ¿«ƒ¿»
‰˜lzÒ ועלתה‰ÈÎM‰ ƒ¿«¿»«¿ƒ»

„Ú ı¯‡‰Ó ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»≈»»∆«
,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï עץ חטא ידי על »»ƒ««¿ƒƒ

לרקיע  מהארץ השכינה נסתלקה הדעת

נסתלקה  הבא, החטא ידי ועל הראשון

הרקיע  עד הלאה וכן לשני מהראשון

‰È˙‰השביעי, Ck ¯Á‡Â¿««»»¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰Ï ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ∆«¿ƒ»

hÓÏ‰,בחזרה ‰ÏÚÓÏÓ מהרקיע ƒ¿«¿»¿«»
לארץ  Ì‰¯·‡aהשביעי ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿«¿»»

השביעי  מהרקיע השכינה את שהוריד

‰‡·B˙לשישי, ¯‡L Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»»
‰LÓ ‡aL „Ú ,ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ«∆»…∆

ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L אבינו,לאבר הם ∆«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ4, ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ

d„È¯B‰Â את הוריד רבינו משה ¿ƒ»
ı¯‡Ï,השכינה  ÔBL‡¯‰ ÚÈ˜¯Ó≈»ƒ«»ƒ»»∆

,Èe‚Ï ,Èp‚Ï È˙‡a ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
e‰fL בארץ למטה ‰ÌB˜nכאן ∆∆«»

‰ÈÎM‰ ‰˙È‰ BaL∆»¿»«¿ƒ»
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,‰lÈÁ˙ÎlÓ לא ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ∆

השכינה  הייתה שבתחילה בלבד זו

אלא  למטה זה סתם «»‰ÌB˜nהיה

.‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚc ,‰lÁza È¯wÈÚ ‰È‰L∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»
ÌÈ˜¯ta ‰ke¯‡a ¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k ¯‡·Óe¿»≈¿¿«ƒ»ƒ«¿«¬»«¿»ƒ

ÌÈÓ„Bw‰5 ליו"ד לפרסום (שמסר לגני' 'באתי בפסוק הפותח ה'המשך' של «¿ƒ
נסתלק), הזה וביום תש"י ‰Âek‰שבט ˙ÈÏÎzLוהמטרה˙‡È¯·a ∆«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«

‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿«»»
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È6, ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
ז"ל  חכמינו כדברי הוא, העליון הרצון

שהוא  הגשמי הזה שהעולם במדרש,

גילוי  במידת תחתון הכי העולם

מקום  להיות יהפוך שבו, האלוקות

האלוקי  שהאור אלוקות לגילוי ראוי

בו  Èc¯‰'יגור' ‰È‰zL eÈÈ‰«¿∆ƒ¿∆ƒ»
‰ÈÎL ¯wÈÚÏ היא והכוונה ¿ƒ«¿ƒ»

דווקא. שכינה לעיקר 'דירה' שתהיה

‰Ê ÔÈÚÂ עיקר והתגלות השראת של ¿ƒ¿»∆
למטה Èeev‰Óשכינה ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ≈«ƒ

המשכן  על בתורה ÈÏהאמור eNÚÂ¿»ƒ
ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó7, ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

,‡˜ÈÈc ÈzÎLÂ מדייק והכתוב ¿»«¿ƒ«¿»
'ושכנתי' eÏÏkL˙ואומר ,eÈÈ‰«¿∆¿»

Lc˜n‰ ÔÈÚ גילוי של כמקום ƒ¿««ƒ¿»
השכינה והשראת ÏÚאלוקות ‡e‰«

ÌL ‡ˆÓpL CÏn‰ ˙¯Èc C¯c∆∆ƒ««∆∆∆ƒ¿»»
ÏÎaB˙eÓˆÚ8 של כולו כל שהרי ¿»«¿

מסויים  וחלק פרט רק ולא המלך,

גם  וכך בביתו, ומתגלה נמצא מהמלך

רק  לא יש במקדש באלוקות, בנמשל

אלא  אלוקי אור של מועטת הארה

האלוקות  עצמיות של »wÈÚ)ƒ¯התגלות
.(‰ÈÎL¿ƒ»

Ïk ˙„B·Úa Ìb ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆««¬«»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ היא שגם ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

מלמעלה  אלוקות להמשיך בשביל

והתכלית  הכוונה את ולהשלים למטה
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dlkכח izeg` ipbl iz`a

ּׁשּנאמר  ּבמה וההֹוראה ּכהרמז ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּיׂשראל,

אּלא  נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, ְְְְֱִֶֶַַָָָֹ(וׁשכנּתי)

וענין 9ּבתֹוכם  מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ּבתֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

החל  ּומקּדׁש, הּמׁשּכן ּבפרטי ּגם מּודּגׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָזה

קרׁשים  ּבׁשם ׁשּנקראים הּמׁשּכן ּכמֹו10מעצי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

עצי 11ׁשּנאמר  לּמׁשּכן הּקרׁשים את ועׂשית ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּמֹורה  ׁשקר, מּלׁשֹון הּוא ּדקרׁש עֹומדים, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶׁשּטים

ׁשקר  את להפֹו היא והעבֹודה העֹולם, ׁשקר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָעל

ּכלי  ׁשהּוא ו)קרׁש (קׁשר מּמּנּו ולעׂשֹות ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹולם

מׁשּכן  מּמּנּו ׁשעֹוׂשים זה ידי על ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָֹלאלקּות,

האדם  ּבעבֹודת הּוא וכן .יתּבר לֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָּומקּדׁש

ואחד  אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָּבענין

נעׂשּו (ׁשּמהם ׁשּטים ׁשהרי (ּכּנ"ל), ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּיׂשראל

ׁשטּות  מּלׁשֹון הּוא הּמׁשּכן) ׁשטּות 12קרׁשי ויׁש , ְְְְְְִִֵֵַַָ

רז"ל  ּכמאמר זה, עֹובר 13ּדלעּוּמת אדם אין ְְֲִֵֵֶַַַַַָָ

ועבֹודת  ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָעבירה

ידי  על זה ּדלעּוּמת הּׁשטּות להפֹו היא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהאדם

רז"ל  ּבמאמר ּכמרּוּמז ּדקדּוּׁשה, אהני 14ׁשטּות ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָ

ׁשּלמעלה  עבֹודה ׁשּזֹוהי לסבא, ׁשטּותיּה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָליּה

ידּה ׁשעל והּׂשגה, והבנה וׂשכל ודעת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּטעם

.יתּבר לֹו ּומקּדׁש מׁשּכן ׁשּטים, מעצי ְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָעֹוׂשים

הּקרּבנֹות  עבֹודת ּבענין זה ּדר ׁשּזהּו15ועל , ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבעבֹודת  ּדכׁשם ּומקּדׁש, הּמׁשּכן ענין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָעיּקר

חלב  ּדהעלאת הענין יׁשנֹו ּכפׁשּוטּה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

וגם  מלמעלה, יֹורד ואׁש הּמזּבח, ּגּבי על ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָודם

ההדיֹוט  מן להביא ּכמ 16מצוה הּוא , כן ֹו ְְְְִִִֵֶַָָ

עבֹודת  ענין הּוא ׁשּכללּותּה האדם, ְְֲֲִֶַַַַָָָָָּבעבֹודת
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ושני 9) (ד"ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

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

.45 הערה 173 ע' חכ"ו ואילך.10)לקו"ש ו פרק בהמאמר טו.11)ראה כו, ג.12)תרומה פרק בהמאמר סוטה 13)ראה

א. ה.14)ג, פרק בהמאמר ראה א. יז, ב.15)כתובות פרק בהמאמר ב.16)ראה כא, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגשמי, הזה בעולם 'דירה' לקדושֿברוךֿהוא לעשות הבריאה ∆∆«¿ÊÓ¯‰kשל

,ÌÎB˙a (ÈzÎLÂ) ¯Ó‡pM ‰Óa ‰‡¯B‰‰Â את ומפרשים ודורשים ¿«»»¿«∆∆¡«¿»«¿ƒ¿»
Ó‡¯הכתוב ‡Ï BÎB˙a המקדש על לומר שמתאים כפי יחיד, בלשון ¿…∆¡«
ושכנתי ‡l‡הבנוי אומר שהשראת ,ÌÎB˙a9הכתוב היא והכוונה ∆»¿»

תהיה  ‡Á„השכינה Ïk CB˙a¿»∆»
‰Ê ÔÈÚÂ .Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»∆
בו  המקום הוא והמקדש שהמשכן

השכינה  השראת של הכוונה נשלמת

והמקדש, המשכן בכללות הוא למטה

העניין  לכך Ìbובנוסף Lb„eÓ¿»«
ÏÁ‰ ,Lc˜Óe ÔkLn‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»»≈

ÔkLn‰ ÈˆÚÓ נעשו שמהם העצים ≈¬≈«ƒ¿»
המשכן בתורה,ÌÈ‡¯˜pLכתלי ∆ƒ¿»ƒ

ÌÈL¯˜ ÌL·10BÓk , ¿≈¿»ƒ¿
¯Ó‡pL11˙‡ ˙ÈNÚÂ ∆∆¡«¿»ƒ»∆

ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ
ÔBLlÓ ‡e‰ L¯˜c ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿∆∆ƒ¿
¯˜L ÏÚ ‰¯BnL ,¯˜L∆∆∆∆«∆∆

,ÌÏBÚ‰ עולם הוא הזה העולם »»
האמת  על ומעלים המכסה השקר

היהודי B·Ú‰Â„‰האלוקית  שעל ¿»¬»
הזה  בעולם CBÙ‰Ïלעבוד ‡È‰ƒ«¬

˙BNÚÏÂ ÌÏBÚ‰ ¯˜L ˙‡∆∆∆»»¿«¬
¯L˜) epnÓ על המסתיר דבר לא ƒ∆∆∆

המקשר  דבר להיפך אלא האלוקות

לאלוקות  והנבראים העולם את ומחבר

,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ‡e‰L L¯˜(Â¿∆∆∆¿ƒ∆¡…
epnÓ ÌÈNBÚL ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒƒ∆

ל'קרש' שהפך «¿ÔkLÓƒמה'שקר'
ÔÎÂ .C¯a˙È BÏ Lc˜Óe כפי ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈

לכללות  ביחס ובמקדש במשכן שהוא

‰‡„Ìהעולם  ˙„B·Úa ‡e‰ של «¬«»»»
בפרט  ואחד אחד »¿ÔÈÚa¿ƒכל

,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ השכינה השראת ¿»«¿ƒ¿»
גם  אלא ובמקדש במשכן רק לא

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
Ì‰nL) ÌÈhL È¯‰L ,(Ï"pk)««∆¬≈ƒƒ∆≈∆

ÔkLn‰ ÈL¯˜ eNÚ('שטים מ'עצי היו ÔBLlÓשכאמור ‡e‰ «¬«¿≈«ƒ¿»ƒ¿
˙eËL12, ודעת טעם פי על שלא Ê‰,הנהגה ˙neÚÏc ˙eËL LÈÂ ¿¿≈¿ƒ¿«∆

עשה  זה לעומת 'זה בקוהלת הכתוב (כלשון הקדושה צד שלעומת הצד של

ודעת, מטעם שלמטה הנהגה היינו ¯Ï"Êאלוקים'), ¯Ó‡Ók13Ì„‡ ÔÈ‡ ¿«¬«««≈»»
˙eËL Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰¯È·Ú ¯·BÚ השטות והיא ≈¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿««¿

זה, Ê‰דלעומת ˙neÚÏc ˙eËM‰ CBÙ‰Ï ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚÂ«¬«»»»ƒ«¬«¿ƒ¿«∆
,‰Me„˜c ˙eËL È„È ÏÚ מעבר ודעת, מטעם למעלה ה' עבודת היינו «¿≈¿ƒ¿»

השכל, פי על ומתחייב שמתבקש למה

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa Êne¯Ók14È‰‡ «¿»¿«¬««««¬≈
,‡·ÒÏ dÈ˙eËL dÈÏ כמסופר ≈¿≈¿»»

היה  יצחק רב בן שמואל שרב בגמרא

הדסים  שלושה עם הכלה לפני רוקד

ובתחילה  אחד) ומקבל אחד (זורק

בכבוד  מזלזל הוא זו שבהנהגה אמרו

נפטר  כאשר אך חכמים, תלמידי

הציבור, לכל בינו אש עמוד והפסיק

לסבא", שטותיה ליה "אהני אמרו

כך  ועל לזקן, שלו השטות לו הועילה

לג  'באתי במאמר הריי"צ הרבי ני'אומר

היא  הרי זו "דשטות תש"י שנת של

גבוהה  מדרגה והיא מהדעת למעלה

מאד" השטות È‰BfLונפלאה ∆ƒ
ÏÚÓlL‰דקדושה ‰„B·Ú¬»∆¿«¿»

‰·‰Â ÏÎNÂ ˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««¿≈∆«¬»»
ÌÈNBÚ d„È ÏÚL ,‰‚O‰Â¿«»»∆«»»ƒ

ÌÈhL ÈˆÚÓ הם עצמם שמצד ≈¬≈ƒƒ
זה  דלעומת Lc˜Óe'שטות' ÔkLÓƒ¿»ƒ¿»

.C¯a˙È BÏƒ¿»≈
‰Ê C¯c ÏÚÂ עניין את שמצינו כשם ¿«∆∆∆

בקרשי  לקדושה והפיכתו העולם זיכוך

זה דבר מצינו כך »¿ÔÈÚa¿ƒהמשכן,
˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú15e‰fL , ¬««»¿»∆∆

,Lc˜Óe ÔkLn‰ ÔÈÚ ¯wÈÚƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»
הקרבנות  להקרבת מקום להיות

˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL ÌLÎcƒ¿≈∆«¬««»¿»
dËeLÙk על גשמית בהמה הקרבת ƒ¿»

הגשמי  המזבח ‰ÔÈÚגבי BLÈ∆¿»ƒ¿»
Ì„Â ·ÏÁ ˙‡ÏÚ‰c הקרבן של ¿«¬»«≈∆¿»

„¯BÈ L‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿≈≈
‰ÏÚÓÏÓ,שלמטה המזבח Ì‚Âאל ƒ¿«¿»¿«

שמלמעלה האש È·‰Ï‡מלבד ‰ÂˆÓ אש ‰‰„ËBÈגם ÔÓ16, ונמצא ƒ¿»¿»ƒƒ«∆¿
שירדה  באש הן הייתה הגשמיות העלאת במקדש, הקרבנות שבעבודת

למעלה  מלמטה שעלתה באש והן למטה B·Úa„˙מלמעלה ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¬«
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כט `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

הּבחּיי  ׁשּכתב ּכמֹו ענינם 17הּקרּבנֹות, ׁשּקרּבנֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

העיּלּוי, לתכלית ועד הּכֹוחֹות, ּכל ְְְִִֵַַַָָקירּוב

סֹוף,18ּכמאמר  ּדאין רזא עד עֹולה ּדקֹורּבנא רזא ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא העבֹודה יקריב 19וסדר ּכי אדם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

הּוא  להויה ׁשהּקרּבן היינּו, להויה, קרּבן ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָמּכם

מן  הּבהמה מן ּבּכתּוב  ׁשּממׁשי ּוכפי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמּכם,

ׁשּיׁשנם  הּמדריגֹות ּפרטי על ּדקאי ּגֹו', ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבקר

כּו' הּבהמית יׁשנֹו20ּבּנפׁש ההקרבה ּובעבֹודת . ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּצרי האׁש והן מלמעלה ׁשּיֹורדת האׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהן

ּדנפׁש העבֹודה ענין ׁשהּוא ההדיֹוט, מן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָלהביא

כּו'. הּבהמית ּדנפׁש והעבֹודה ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָֹהאלקית

ÌÈiÒÓeקֹודׁש (יהיה העׂשירי ׁשּכל 21ּבּפרק ( ¿«≈ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָ

זה  ידי על נעׂשים אּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַָענינים

הויה  (ּב)צבאֹות הם ּומבאר,22ׁשּיׂשראל . ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

זמן, מּלׁשֹון צבא ענינים. ׁשלׁשה יׁשנם ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹׁשּב'צבא'

ארץ  עלי לאנֹוׁש צבא הלא מּלׁשֹון 23ּכמֹו צבא , ְְֱֲֲִֵֶֶָָָָָֹ

נבראּו לצביֹונם ּכמֹו מּלׁשֹון 24צביֹון, וצבא , ְְְְְְְִִִִָָָָ

ּדקּיּום  ׁשהעבֹודה האדם, ּבעבֹודת וענינם ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָחיל.

ּדבא  ּבאֹופן להיֹות צריכה ּומצוֹותיה ְְְְְִִִֶֶַָָָָהּתֹורה

ּפירּוׁש25ּבּימים  ׁשּזהּו למּטה, (ּומקֹום) ּבזמן , ְְִִֵֶֶַַַָָָ

צרי כן ּוכמֹו זמן. מּלׁשֹון ּבצבא, ְְְְִִִֵַָָָָהראׁשֹון

ּכללּות  ׁשּזהּו ההתּכּללּות, ענין ּבעבֹודה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלהיֹות

ּכמֹוהעני  לרע ּדואהבּת להיֹות 26ן ׁשּצרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

הּתֹורה  עניני לכל ההתחלה ׁשהיא הּתפּלה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָקֹודם

הריני  הּתפּלה קֹודם אֹומרים ׁשּלכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָּומצוֹות,

לרע ואהבּת ׁשל עׂשה מצות עלי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָמקּבל

ּפירּוׁש27ּכמֹו וזהּו הּצּבּור, עם עצמֹו ׁשּכֹולל , ְְִִֵֵֶֶַַָ
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ב.17) ריא, של"ה יח. כט, תצוה ג. ד, בראשית רקאנטי (קט). מו סי' הבהיר ספר וראה ט. א, ח"ב 18)ויקרא זהר ראה

ב. כו, ח"ג א. ב.19)רלט, א, 20.10)ויקרא ע' שלום תורת סה"ש .(20 (ע' פ"ח התפלה קונטרס ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה

תרומה.21) ר"פ בחיי א. רעא, ח"ב זהר ב. נח, בכורות וראה לב. כז, מא.22)בחוקותי יב, א.23)בא ז, ראה 24)איוב

א. יא, שנה).25)ר"ה ע' ח"א (לעיל תש"כ לגני באתי ד"ה וראה א. כד, שרה יח.26)חיי יט, שער 27)קדושים פע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ d˙eÏÏkL ,Ì„‡‰ הקרבנות בעבודת »»»∆¿»»ƒ¿«¬««»¿»

האדם  עבודת של הכללי התוכן ביטוי לידי ‰ÈiÁaבא ·˙kL BÓk17 ¿∆»««¿«≈
התורה  על קירובBa¯wL˙בפירושו Ïkמלשון ·e¯È˜ ÌÈÚ ∆»¿»ƒ¿»»≈»

˙BÁBk‰,לאלוקות האדם כךÂשל כל גדול Ú˙ÈÏÎ˙Ï„הקירוב «¿«¿«¿ƒ
,ÈelÈÚ‰ ההתעלות לשיא »ƒ
¯Ó‡Ók18 הזוהר‡a¯B˜c ‡Ê¯ ¿«¬«»»¿¿»»

,ÛBÒ ÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ סוד ∆«»»¿≈
הרי  סוף, האין סוד עד עולה הקרבן

שבעבודת  וההתעלות שהקירוב

העילוי' ב'תכלית הם ∆≈¿ÒÂ„¯הקרבנות
‰„B·Ú‰ וההתעלות ההתקרבות של »¬»

שהיא  כפי הקרבנות בעבודת לאלוקות

האדם  BÓkבעבודת ‡e‰¿
·e˙kL19 פרשת בתחילת בתורה ∆»
ÌkÓהקרבנות  ·È¯˜È Èk Ì„‡»»ƒ«¿ƒƒ∆

Ôa¯w‰L ,eÈÈ‰ ,‰ÈÂ‰Ï Ôa¯»̃¿»«¬»»«¿∆«»¿»
,ÌkÓ ‡e‰ ‰ÈÂ‰Ï,עצמו מהאדם «¬»»ƒ∆

ÔÓ ·e˙ka CÈLÓnL ÈÙÎe¿ƒ∆«¿ƒ«»ƒ
È‡˜c ,'Bb ¯˜a‰ ÔÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»ƒ«»»¿»≈

היא  ÈË¯tוהכוונה ÏÚ«¿»≈
LÙpa ÌLiL ˙B‚È¯„n‰««¿≈∆∆¿»«∆∆

'eÎ ˙ÈÓ‰a‰20 בהמית נפש יש ««¬ƒ
עדינה  בהמית נפש ויש לבקר שדומה

לצאן. שדומה »¬»B·Ú·e„˙יותר
L‡‰ Ô‰ BLÈ ‰·¯˜‰‰««¿»»∆¿≈»≈
L‡‰ Ô‰Â ‰ÏÚÓÏÓ ˙„¯BiL∆∆∆ƒ¿«¿»¿≈»≈
,ËBÈ„‰‰ ÔÓ ‡È·‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒƒ«∆¿

‡e‰L בעבודת לכך והמקביל ∆
הוא  האדם בנפש »¿ÔÈÚƒהקרבנות

˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰„B·Ú‰ שהיא »¬»¿∆∆»¡…ƒ
מלמעלה  מקבל שהאדם כוחות

מלמעלה  למזבח שיורדת האש בדוגמת

'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿∆∆««¬ƒ
לאלוקות  ומקרב מעלה האדם שאותה

על  האש בדוגמת למעלה, מלמטה

ההדיוט. מן שבאה המזבח

ÌÈiÒÓe הריי"צ ta¯˜הרבי ¿«≈«∆∆
È¯ÈNÚ‰ המתחיל דיבור מאמר של »¬ƒƒ

תש"י  לגני' ˜L„B'באתי ‰È‰È)21 כמו מיוחדת חשיבות יש ולעשירי ƒ¿∆∆
קודש' יהיה 'העשירי בהמה) מעשר (לעניין בתורה ÌÈÈÚשכתוב ÏkL (∆»ƒ¿»ƒ

el‡ לעיל כמבואר הקרבנות, ועבודת במשכן השכינה השראת ÌÈNÚשל ≈«¬ƒ

‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ(a) Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê È„È ÏÚ22,¯‡·Óe . «¿≈∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿¬»»¿»≈
‡Ï‰ BÓk ,ÔÓÊ ÔBLlÓ ‡·ˆ .ÌÈÈÚ ‰LÏL ÌLÈ '‡·ˆ'aL∆¿»»∆¿»¿…»ƒ¿»ƒ»»ƒ¿¿«¿¬…

חיים ˆ·‡ של מוגבל ‡¯ıזמן ÈÏÚ LB‡Ï23ÔBLlÓ ‡·ˆ , »»∆¡¬≈»∆»»ƒ¿
BÓk ,ÔBÈ·ˆ בראשית ימי בששת הנבראים שכל בגמרא ז"ל חכמינו לשון ƒ¿¿

e‡¯· ÌBÈ·ˆÏ24 ובלשון) ¿ƒ¿»ƒ¿»
בראשית... מעשה "...כל הגמרא:

השמים  ויכולו שנאמר נבראו, לצביונן

צבאם  תקרי אל צבאם, וכל והארץ

"בצביונם  רש"י: ופירש צביונם", אלא

אחד"), כל ובדפוס אחד בטעם –

ÏÈÁ ÔBLlÓ ‡·ˆÂ היוצא צבא ¿»»ƒ¿«ƒ
למלחמה.

ÌÈÚÂ אלו פירושים שלושה של ¿ƒ¿»»
‰‡„Ìב'צבא' ˙„B·Úa שהיהודי «¬«»»»

ה', את Ìei˜cעובד ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒ
‰ÎÈ¯ˆ ‰È˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»¿ƒ»

ÌÈÓia ‡·c ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï25, ƒ¿¿∆¿»«»ƒ
אברהם  לגבי בתורה הכתוב כלשון

היינו  בימים'), בא זקן ('ואברהם אבינו

של  חייו ימי כל במשך היא שהעבודה

hÓÏ‰האדם  (ÌB˜Óe) ÔÓÊaƒ¿«»¿«»
ומוגדר, מוגבל (ומקום) זמן בתוך

,‡·ˆa ÔBL‡¯‰ Le¯Èt e‰fL∆∆≈»ƒ¿»»
.ÔÓÊ ÔBLlÓƒ¿¿«

‰„B·Úa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎ BÓÎe¿≈»ƒƒ¿»¬»
ÈÚ˙eÏlk˙‰‰ Ô של וההתחברות ƒ¿««ƒ¿«¿

במאמרי  כמוסבר ביחד, ישראל בני

של  הפנימית שהמשמעות לגני' 'באתי

והיופי  הפאר היא צביון, מלשון צבא

דבר  צבעים, כמה מהתכללות הנוצר

גם  וכך בלבד, אחד בצבע קיים שלא

דעותיהם  שאין ישראל לבני בנוגע

ובכל  דרגות חילוקי ביניהם ויש שוות

את  למלא יחד כולם מתכללים זאת

כאחד, כולם ∆∆e‰fLשליחותם
EÚ¯Ï z·‰‡Âc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»ƒ¿»«¿»¿≈¬

EBÓk26Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL »∆»ƒƒ¿∆
‰lÙz‰ לתפילה והכנה וכהקדמה «¿ƒ»

‡È‰Lהתפילה‰ÏÁ˙‰‰ והפתיחה˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏÎÏ ∆ƒ««¿»»¿»ƒ¿¿≈«»ƒ¿
היום, כל Ïa˜Óשבמשך ÈÈ¯‰ ‰lÙz‰ Ì„B˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÎlL∆»≈¿ƒ∆«¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈

EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÈÏÚ27BÓˆÚ ÏÏBkL , »«ƒ¿«¬≈∆¿»«¿»¿≈¬»∆≈«¿
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dlkל izeg` ipbl iz`a

ּכי  ויֹופי, (ורצֹון) צביֹון מּלׁשֹון ּבצבא, ְְְְְִִִִִֵַָָָהּׁשני

ּגוונים  ריּבּוי התּכּללּות ידי על הּוא הּיֹופי ְְְְְִִִִִֵַַַַָּתכלית

אנׁשי  ׁשל ּבאֹופן נעׂשית עצמּה והעבֹודה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָּדוקא.

זה  ידי ועל ּבצבא. הּׁשליׁשי ּפירּוׁש ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָחיל,

לֹו להי ֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּכּוונה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשלמת

ּבּתחּתֹונים. ּדירה ְְִִִֵַַָָיתּבר

(·CÈLÓÓe ּולבאר י"א: ּבפרק זה לאחר «¿ƒְְְֵֶֶֶַַָ

ּבׁשם  נקראים ּׁשּיׂשראל מה יֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּבעֹומק

קדֹוׁש, ׁשם הּוא צבאֹות ּדׁשם הויה, ְְְֲִֵֵָָָָצבאֹות

נמחקים  ׁשאינם ׁשמֹות מהּׁשבעה וׁשם 28ּדהּוא , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

הּנביאים  ידי על נתּגּלה נזּכר 29זה לא ּדבּתֹורה , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

על  וקאי הויה, צבאֹות רק ונזּכר צבאֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָׁשם

להבין, וצרי לׁשֹונֹו). ּכאן (עד ְְְְִִִֵַָָָָיׂשראל

ׁשהרי  ּוביּה, מיּניּה סתירה ּכאן יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָּדלכאֹורה

ּבׁשם  נקראים ׁשּיׂשראל ׁשּזה מבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבתחיּלה

מׁשה) ּבימי היינּו ּבּתֹורה, (ׁשּנזּכר הויה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹצבאֹות

לאחר  ּומּיד קדֹוׁש, ׁשם ׁשהּוא צבאֹות לּׁשם ְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיי

ונתּגּלה  צבאֹות, ׁשם נזּכר לא ׁשּבּתֹורה מֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹזה

ּבביאּור  ּבהּמאמר ּוממׁשי הּנביאים. ידי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָעל

רּבה  ּבמדרׁש ּדאיתא צבאֹות, ׁשם ׁשמי 30מעלת ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

ּוכׁשאני  נקרא, אני מעׂשי לפי לידע, מבּקׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאּתה

והּנה, צבאֹות. נקרא אני הרׁשעים עם ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָנלחם

ׁשני  יׁש נקרא) אני מעׂשי  (לפי זה רז"ל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָּבמאמר

ה  ענינים ּגם ׁשהם ּגיסא,ענינים ּדמחד פּכּיים. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ענין  זה הרי נקרא, אני מעׂשי ׁשּלפי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכיון

ולפעמים  זה ּבׁשם נקרא ׁשּלפעמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָהחֹולף,

יׁשנֹו ׁשם ּבכל ּגיסא, ּולאיד אחר. ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָנקרא

זה  ּבׁשם הּנקרא הּוא 31ה"אני" הּׁשם ענין ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

עם  אּלא) הּׁשם, עם (לא מתקּׁשרים ידֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשעל

ּבהּׁשם. הּנקרא ְְֲִִֵַַָָה"אני"
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ע' חכ"ה  לקו"ש וראה טובו". "מה לפני אדה"ז סידור מו. ר"ס או"ח מג"א במקומו. האריז"ל סידור פ"א. העשי' עולם

וש"נ. ה"ב.28)374. פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם סע"א. לה, שם 29)שבועות תו"ח ואילך. א ס, בא תו"א ב. לא, ברכות ראה

ואילך). א (קיב, ואילך א וש"נ.30)קלז, ו. פ"ג, ב).31)שמו"ר קטז, (דרמ"צ פ"ה התפלה מצות שרש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמו את כולל המתפלל זו, Le¯Ètכלל ÌÚבאמירה e‰ÊÂ ,¯eav‰ ƒ«ƒ¿∆≈

˙ÈÏÎz Èk ,ÈÙBÈÂ (ÔBˆ¯Â) ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓ ,‡·ˆa ÈM‰ שיא «≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒƒ«¿ƒ
‡˜Âc ÌÈÂÂb ÈeaÈ¯ ˙eÏlk˙‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ÈÙBi‰ גם וכך «ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿»

מתכללים  ישראל בני כאשר הוא העילוי תכלית ישראל, בני של ה' בעבודת

יחד. ומתאחדים

˙ÈNÚ dÓˆÚ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»«¿»«¬≈
,ÏÈÁ ÈL‡ ÏL ÔÙB‡a כאנשי ¿∆∆«¿≈«ƒ

בהרחבה) להלן שיוסבר (כפי צבא

.‡·ˆa ÈLÈÏM‰ Le¯Èt e‰fL∆∆≈«¿ƒƒ¿»»
‰Ê È„È ÏÚÂ שיש באופן  ה' עבודת ¿«¿≈∆

האמורים  הדברים שלוש כל את בה

כל  בהתכללות הזמן, (בגדרי לעיל

צבא) וכאנשי ∆∆¿ÓÏLƒ˙ישראל
‰Âek‰,הבריאה תכלית שהיא ««»»

המדרש  ‰aw"‰כדברי ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

.ÌÈBzÁza««¿ƒ
CÈLÓÓe הריי"צ ·) Á‡Ï¯הרבי «¿ƒ¿««

‰Ê לעיל הנזכרים הדברים לאחר ∆
המאמר  של העשירי בפרק המבוארים

‡"È ˜¯Ùa,זו לשנה במיוחד השייך ¿∆∆
BÈ˙¯תשכ"א: ˜ÓBÚa ¯‡·Ïe¿»≈¿∆≈

ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiM ‰Ó«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
˙B‡·ˆ ÌLc ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»¿≈¿»
הויה' 'צבאות ישראל בני של שהתואר

בו  ˜„LB,קשור ÌL ‡e‰ של שם ≈»
¿e‰c‡הקדושֿברוךֿהוא 

ÌÈ‡L ˙BÓL ‰Ú·M‰Ó≈«ƒ¿»≈∆≈»
ÌÈ˜ÁÓ28, חל קדושתם שמשום ƒ¿»ƒ

אותם  למחוק Ê‰איסור ÌLÂ¿≈∆
È„È'צבאות' ÏÚ ‰lb˙ƒ¿«»«¿≈

ÌÈ‡È·p‰29 על הגמרא כדברי «¿ƒƒ
הנביא  שמואל אם חנה אודות האמור

"מיום  צבאות", ה' ותאמר נדר "ותדר

לא  עולמו את הוא ברוך הקדוש שברא

הוא  ברוך להקדוש שקראו אדם היה

וקראתו  חנה שבאתה עד צבאות

חומשי Bz·c¯‰צבאות", בחמשת ¿«»
ˆ·‡B˙תורה ÌL ¯kÊ ‡Ï כאחד …ƒ¿»≈¿»

הוא, ברוך הקדוש של משמותיו

È‡˜Â ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ˜¯ ¯kÊÂ¿ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»≈

היא  BBLÏוהכוונה Ô‡k „Ú) Ï‡¯NÈ ÏÚ במאמר הריי"צ הרבי של «ƒ¿»≈«»¿
).הנזכר 

È¯‰L ,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò Ô‡k LÈ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»¿ƒ»ƒ≈≈∆¬≈
‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL ‰fL ¯‡·Ó ‰lÈÁ˙aƒ¿ƒ»¿»≈∆∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¬»»
ÈÓÈa eÈÈ‰ ,‰¯Bza ¯kÊpL)∆ƒ¿»«»«¿ƒ≈
˙B‡·ˆ ÌMÏ CÈiL (‰LÓ…∆«»«≈¿»

,LB„˜ ÌL ‡e‰L יש כן ואם ∆≈»
זה  בשם שקשור איזכור »iÓeƒ„בתורה

‡Ï ‰¯BzaL ÛÈÒBÓ ‰Ê ¯Á‡Ï¿««∆ƒ∆«»…
‰lb˙Â ,˙B‡·ˆ ÌL ¯kÊ רק ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»

‰ÌÈ‡È·p.יותר מאוחר È„È ÏÚ«¿≈«¿ƒƒ
¯e‡È·a ¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»¿≈
‡˙È‡c ,˙B‡·ˆ ÌL ˙ÏÚÓ«¬«≈¿»¿ƒ»

¯a‰מובא  L¯„Óa30ֿשהקדוש ¿ƒ¿««»
רבינו למשה אמר ÈÓL¿ƒברוךֿהוא

,Ú„ÈÏ Lw·Ó ‰z‡ אחד שם לי אין «»¿«≈≈«
אלא  ˜¯‡,קבוע È‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ¿ƒ«¬«¬ƒƒ¿»

ÌÈÚL¯‰ ÌÚ ÌÁÏ È‡LÎe¿∆¬ƒƒ¿»ƒ»¿»ƒ
˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ שקשור שם ¬ƒƒ¿»¿»

ומלחמה. Ó‡Óa¯בצבא ,‰p‰Â¿ƒ≈¿«¬«
È‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ) ‰Ê Ï"Ê«̄«∆¿ƒ«¬«¬ƒ

Ì‰L ÌÈÈÚ ÈL LÈ (‡¯˜ לא ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ∆≈
אלא  שונים דברים שני ÌÈÈÚרק Ìb«ƒ¿»ƒ

,‡ÒÈb „ÁÓc .ÌÈikÙ‰ אחד מצד »¿ƒƒ¿≈«ƒ»
,‡¯˜ È‡ ÈNÚÓ ÈÙlL ÔÂÈk≈»∆¿ƒ«¬«¬ƒƒ¿»

,ÛÏBÁ‰ ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ דבר ולא ¬≈∆ƒ¿»«≈
כיוון  ˜¯‡קבוע ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÌLa ‡¯˜ ÌÈÓÚÙÏÂ ‰Ê ÌLa¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
¯Á‡ שנעשה למעשה בהתאם פעם כל «≈

שעה. ÒÈb‡,באותה C„È‡Ïe מצד ¿ƒ»ƒ»
ÌLשני  ÏÎa שיהיה BLÈאיזה ¿»≈∆¿

‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰ "È‡"‰31, »¬ƒ«ƒ¿»¿≈∆
נקרא  הוא אם שגם באדם למשל וכמו

מתייחסים  כולם שונים, שמות בכמה

בשם  הנקרא 'אני', מסויים, אדם לאותו

ÏÚLזה ‡e‰ ÌM‰ ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿««≈∆«
ÌM‰ ÌÚ ‡Ï) ÌÈ¯M˜˙Ó B„È»ƒ¿«¿ƒ…ƒ«≈
למי  ביחס חיצוני דבר שהוא עצמו

זה, בשם ÌÚשנקרא (‡l‡∆»ƒ
ÌM‰a ‡¯˜p‰ "È‡"‰'וה'אני »¬ƒ«ƒ¿»¿«≈

מתחלף. ולא משתנה לא
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לא `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

(‚¯e‡È·e ּבענין רֹואים אנּו ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִִִֵַָָָ

עם  ׁשּייכּות לֹו אין ׁשּלכאֹורה למּטה, ְְִִֵֵֶַַַָָָהּׁשם

האדם  לעצמֹו,32עצם הּוא האדם ּכאׁשר ׁשּלכן , ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּכאׁשר  ורק ׁשם, ׁשל לענין ּכלל צרי אינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאזי

צרי אזי עּמֹו, ּבקיּׁשּור לבֹוא ׁשרֹוצה זּולת ְְֲִִִֶֶֶַַָָיׁשנֹו

ונמצא, לקראֹו. נפנה זה ידי ועל ּבׁשמֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָלקראֹו

מהּדבר  ּביֹותר ּגדֹול ּבריחּוק הּוא הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשענין

ּבארּוּכה  מבֹואר אמנם, ּבהּׁשם. ְְְְֲִֵַַַָָָָָהּנקרא

הּׁשל"ה 33ּבחסידּות  ּדברי על ּגם )34(ּומיּוּסד ְְְֲִִֵַַַַָָ

ּבֹו ׁשּנאמר הראׁשֹון אדם אׁשר 35ּבמעלת וכל ְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאדם  ׁשמֹו, הּוא חּיה נפׁש האדם לֹו ְְִֶֶֶַָָָָָָָיקרא

ּׁשּנמׁש ׁשּלמעלה החּיּות את ראה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָהראׁשֹון

מּלׁשֹון  האֹותּיֹות ענין (ׁשּזהּו הּׁשם ְְְִִִִֵֶֶַַָּבאֹותּיֹות

האֹותּיֹות 36אתא  אל מכּוון היה הּׁשם ּובנתינת ,( ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבהּׁשם. הּנקרא הּדבר אל החּיּות נמׁש ידם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעל

ׁשּנמׁש הּׁשם הּוא הּדבר מציאּות ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָונמצא,

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער וכמבֹואר מלמעלה. 37ּבֹו ְְְְְְֱִִַַַַַָָָָ

ּכלי  הּוא הּקֹודׁש ּבלׁשֹון לֹו יקראּו אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶַׁשּׁשמֹו

המצ  והיינּולחּיּות זה, ׁשם ּבאֹותּיֹות ּומצם ְְְְְִֵֶַַַַָ

החּיּות  עם הּנברא הּדבר את מקּׁשר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּׁשם

ּבׁשם  ּגם הּוא זה ּדר ועל מלמעלה. לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנמׁש

התקּׁשרּות  נעׂשית ידֹו ׁשעל למּטה, ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָהאדם

ּבאה  ׁשהּנׁשמה קֹודם ּדהּנה, הּגּוף. עם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמה

ּונפחּתּה יצרּתּה ּבראתּה נקראת 38ּבבחינת ׁשאז , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשם. לּה אין הרי יֹותר, ּולמעלה טהֹורה, ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָּבׁשם

[לא  הּגּוף עם  מתקּׁשרת הּנׁשמה ּכאׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹורק

ענין  ׁשּזהּו ּבּגּוף, מלּוּבׁשת ׁשּכבר  ּבהּדרּגא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּבעי

עליֹונה  ּבמדריגה ּגם אּלא ּבי, נפחּתּה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָואּתה
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ואילך.32) שג ע' תקס"ג ואילך. רכב ע' ח"א פרשיות אדה"ז מאמרי ג. סז, בלק ג. מא, בהר לקו"ת תרומה. ר"פ תו"א ראה

רח). ע' תש"כ (סה"מ תש"כ ראה דש"פ ה"א אחרי ד"ה גם וראה ואילך. קג ע' שמות להרב 33)אוה"ת אמרים לקוטי

ואילך). ג (קיג, א קלט, בא תו"ח א. כז, ב. כו, נשא שם. בהר לקו"ת יד. סימן המגיד להרב תורה אור רמד. סימן המגיד

תער"ב  המשך כב. פרק תרל"ו רבים מים המשך ואילך. צז ע' ואילך. סז ע' תר"ל סה"מ א. תקמב, ג כרך בראשית אוה"ת

ואילך. 155 ס"ע תש"ח קז. ע' תרח"ץ סה"מ ואילך. שז פרק ובחיי 34)ח"א רמב"ן וראה א). (יד, המקדש בית בהקדמה

יט. ב, ד.35)בראשית פי"ז, ב"ר שם. ובכ"מ.36)בראשית ב. מב, מקץ תו"א יב. כא, פ"א.37)ישעי' שעהיוה"א תניא

השחר.38) בברכת נשמה" "אלקי ברכת נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌM‰ ÔÈÚa ÌÈ‡B¯ e‡ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e האדם ‚) של ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿««≈

Ì„‡‰ ÌˆÚ ÌÚ ˙eÎÈiL BÏ ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎlL ,‰hÓÏ32 אלא ¿«»∆ƒ¿»≈«»ƒ∆∆»»»
שלו, והמהות האדם מעצמיות ורחוק חיצוני דבר הוא L‡k¯השם ÔÎlL∆»≈«¬∆

BÓˆÚÏ ‡e‰ Ì„‡‰,לזולת ושייכות קשר לו ˆ¯CÈואין BÈ‡ ÈÊ‡ »»»¿«¿¬«≈»ƒ
˜¯Â ,ÌL ÏL ÔÈÚÏ ÏÏk¿»¿ƒ¿»∆≈¿«

˙ÏeÊ BLÈ ¯L‡k לאדם מחוץ «¬∆∆¿«
eMÈ˜a¯עצמו  ‡B·Ï ‰ˆB¯L∆∆»¿ƒ

CÈ¯ˆ ÈÊ‡ ,BnÚ המעוניין הזולת ƒ¬«»ƒ
האדם  עם BÓLa,בקשר B‡¯˜Ï¿»¿ƒ¿
‰Ê È„È ÏÚÂ הקריאה באמצעות ¿«¿≈∆

למי B‡¯˜Ïהאדם Ù‰בשם  ƒ¿∆¿»¿
לו. ‰ÌMשקורא ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««≈

¯˙BÈa ÏB„b ˜eÁÈ¯a ‡e‰¿ƒ»¿≈
ÌM‰a ‡¯˜p‰ ¯·c‰Ó פער ויש ≈«»»«ƒ¿»¿«≈

והמהות  עצמו הדבר בין מאד גדול

נקרא. הוא שבו השם לבין שלו והתוכן

יש  שלשם גם מצינו שני מצד אך

לעצם  קשור כן והוא גדולה חשיבות

שממשיך  כפי זה, בשם הנקרא הדבר

ומבאר.

‰ke¯‡a ¯‡B·Ó ,ÌÓ‡»¿»¿»«¬»
˙e„ÈÒÁa33ÏÚ Ìb „qeÈÓe) «¬ƒ¿»««

‰"ÏM‰ È¯·c34˙ÏÚÓa ( ƒ¿≈«¿»¿«¬«
Ba ¯Ó‡pL ÔBL‡¯‰ Ì„‡35 »»»ƒ∆∆¡«

BÏבתורה ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ¿…¬∆ƒ¿»
,BÓL ‡e‰ ‰iÁ LÙ Ì„‡‰»»»∆∆«»¿
˙‡ ‰‡¯ ÔBL‡¯‰ Ì„‡L∆»»»ƒ»»∆

˙eiÁ‰ הרוחנית האלוקית ««
CLÓpM ‰ÏÚÓlL אחד לכל ∆¿«¿»∆ƒ¿»

החיים  ‰ÌMמבעלי ˙Bi˙B‡a של ¿ƒ«≈
נברא  ‰‡Bi˙B˙אותו ÔÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿«»ƒ

‡˙‡ ÔBLlÓ36 בא שפירושו ƒ¿»»
‰ÌMונמשך  ˙È˙·e שנתן ), ƒ¿ƒ««≈

חיה  נפש לכל הראשון ««‰È‰אדם
Ì„È ÏÚL ˙Bi˙B‡‰ Ï‡ ÔÂeÎÓ¿«≈∆»ƒ∆«»»

CLÓ מלמעלה˙eiÁ‰ האלוקית ƒ¿»««
ÌM‰a ‡¯˜p‰ ¯·c‰ Ï‡∆«»»«ƒ¿»¿«≈

הזה. CLÓpLהמסויים ÌM‰ ‡e‰ ¯·c‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏkL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»¿ƒ«»»«≈∆ƒ¿»
‰ÏÚÓÏÓ Ba הוא שמכוחה שלו החיות ונמשכת באה השם דרך שהרי ƒ¿«¿»

eÓ‡‰Â‰מתקיים. „eÁi‰ ¯ÚLa ¯‡B·ÓÎÂ37 התניא שבספר ¿«¿»¿«««ƒ¿»¡»
BÏ e‡¯˜È ¯L‡ BÓML דומם אפילו בעולם, דבר ÔBLÏaלכל ∆¿¬∆ƒ¿¿ƒ¿

˙eiÁÏ ÈÏk ‡e‰ L„Bw‰«∆¿ƒ««
Bi˙B‡a˙האלוקי  ÌˆÓeˆÓ‰«¿¿»¿ƒ

‰Ê ÌL ולקיים ולהחיות להוות כדי ≈∆
הדבר, אותו ÌM‰Lאת eÈÈ‰Â של ¿«¿∆«≈

נברא  ‰c·¯כל ˙‡ ¯M˜Ó¿«≈∆«»»
˙eiÁ‰ ÌÚ ‡¯·p‰ האלוקי «ƒ¿»ƒ««

ÏÚÂ .‰ÏÚÓÏÓ BÏ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«
Ì„‡‰ ÌLa Ìb ‡e‰ ‰Ê C¯c∆∆∆«¿≈»»»

B„È ÏÚL ,‰hÓÏ השם באמצעות ¿«»∆«»
˙e¯M˜˙‰ ˙ÈNÚ וחיבור «¬≈ƒ¿«¿

,‰p‰c .Ûeb‰ ÌÚ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ«¿ƒ≈
ומקורה  בשורשה נמצאת כשהנשמה

a‡‰העליון  ‰ÓLp‰L Ì„B˜∆∆«¿»»»»
d˙‡¯aלמטה ויורדת  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»»

dzÁÙe dz¯ˆÈ38 שלושה שהם ¿«¿»¿«¿»
מהעולמות  הנשמה בירידת שלבים

בגוף, להתלבש קודם Ê‡Lהעליונים ∆»
הזו  בשם ˜¯‡˙הירידה הנשמה ƒ¿≈

‰¯B‰Ë ÌLa אלוקי ברכת (כנוסח ¿≈¿»
בי  שנתת נשמה השחר, בברכות נשמה

אתה  בראתה, אתה היא, טהורה

בי), נפחתה אתה «¿»¿ÏÚÓÏe‰יצרתה,
¯˙BÈ כשהנשמה הוא שכן ובודאי ≈

מבחינת  אפילו גבוה יותר במקום היא

Â¯˜'טהורה', .ÌL dÏ ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈»≈¿«
ÌÚ ˙¯M˜˙Ó ‰ÓLp‰ ¯L‡k«¬∆«¿»»ƒ¿«∆∆ƒ

Ûeb‰ הגשמיÈÚaÓ ‡Ï] צריך אין «…ƒ»≈
LaeÏÓ˙לומר  ¯·kL ‡b¯c‰a¿««¿»∆¿»¿∆∆

‰z‡Â ÔÈÚ e‰fL ,Ûeba«∆∆ƒ¿«¿«»
,Èa dzÁÙ והאחרון הרביעי השלב ¿«¿»ƒ

למטה הנשמה Ìbבירידת ‡l‡∆»«
נמצאת  עדיין «≈¿»¿È¯„Óa‚‰כשהנשמה

dz¯ˆÈ ˙ÈÁ·a ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈ƒ¿ƒ«¿«¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּכי  ויֹופי, (ורצֹון) צביֹון מּלׁשֹון ּבצבא, ְְְְְִִִִִֵַָָָהּׁשני

ּגוונים  ריּבּוי התּכּללּות ידי על הּוא הּיֹופי ְְְְְִִִִִֵַַַַָּתכלית

אנׁשי  ׁשל ּבאֹופן נעׂשית עצמּה והעבֹודה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָּדוקא.

זה  ידי ועל ּבצבא. הּׁשליׁשי ּפירּוׁש ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָחיל,

לֹו להי ֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּכּוונה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשלמת

ּבּתחּתֹונים. ּדירה ְְִִִֵַַָָיתּבר

(·CÈLÓÓe ּולבאר י"א: ּבפרק זה לאחר «¿ƒְְְֵֶֶֶַַָ

ּבׁשם  נקראים ּׁשּיׂשראל מה יֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּבעֹומק

קדֹוׁש, ׁשם הּוא צבאֹות ּדׁשם הויה, ְְְֲִֵֵָָָָצבאֹות

נמחקים  ׁשאינם ׁשמֹות מהּׁשבעה וׁשם 28ּדהּוא , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

הּנביאים  ידי על נתּגּלה נזּכר 29זה לא ּדבּתֹורה , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

על  וקאי הויה, צבאֹות רק ונזּכר צבאֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָׁשם

להבין, וצרי לׁשֹונֹו). ּכאן (עד ְְְְִִִֵַָָָָיׂשראל

ׁשהרי  ּוביּה, מיּניּה סתירה ּכאן יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָּדלכאֹורה

ּבׁשם  נקראים ׁשּיׂשראל ׁשּזה מבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבתחיּלה

מׁשה) ּבימי היינּו ּבּתֹורה, (ׁשּנזּכר הויה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹצבאֹות

לאחר  ּומּיד קדֹוׁש, ׁשם ׁשהּוא צבאֹות לּׁשם ְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיי

ונתּגּלה  צבאֹות, ׁשם נזּכר לא ׁשּבּתֹורה מֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹזה

ּבביאּור  ּבהּמאמר ּוממׁשי הּנביאים. ידי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָעל

רּבה  ּבמדרׁש ּדאיתא צבאֹות, ׁשם ׁשמי 30מעלת ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

ּוכׁשאני  נקרא, אני מעׂשי לפי לידע, מבּקׁש ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאּתה

והּנה, צבאֹות. נקרא אני הרׁשעים עם ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָנלחם

ׁשני  יׁש נקרא) אני מעׂשי  (לפי זה רז"ל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָּבמאמר

ה  ענינים ּגם ׁשהם ּגיסא,ענינים ּדמחד פּכּיים. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ענין  זה הרי נקרא, אני מעׂשי ׁשּלפי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכיון

ולפעמים  זה ּבׁשם נקרא ׁשּלפעמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָהחֹולף,

יׁשנֹו ׁשם ּבכל ּגיסא, ּולאיד אחר. ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָנקרא

זה  ּבׁשם הּנקרא הּוא 31ה"אני" הּׁשם ענין ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

עם  אּלא) הּׁשם, עם (לא מתקּׁשרים ידֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשעל

ּבהּׁשם. הּנקרא ְְֲִִֵַַָָה"אני"
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ע' חכ"ה  לקו"ש וראה טובו". "מה לפני אדה"ז סידור מו. ר"ס או"ח מג"א במקומו. האריז"ל סידור פ"א. העשי' עולם

וש"נ. ה"ב.28)374. פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם סע"א. לה, שם 29)שבועות תו"ח ואילך. א ס, בא תו"א ב. לא, ברכות ראה

ואילך). א (קיב, ואילך א וש"נ.30)קלז, ו. פ"ג, ב).31)שמו"ר קטז, (דרמ"צ פ"ה התפלה מצות שרש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמו את כולל המתפלל זו, Le¯Ètכלל ÌÚבאמירה e‰ÊÂ ,¯eav‰ ƒ«ƒ¿∆≈

˙ÈÏÎz Èk ,ÈÙBÈÂ (ÔBˆ¯Â) ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓ ,‡·ˆa ÈM‰ שיא «≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒƒ«¿ƒ
‡˜Âc ÌÈÂÂb ÈeaÈ¯ ˙eÏlk˙‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ÈÙBi‰ גם וכך «ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿»

מתכללים  ישראל בני כאשר הוא העילוי תכלית ישראל, בני של ה' בעבודת

יחד. ומתאחדים

˙ÈNÚ dÓˆÚ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»«¿»«¬≈
,ÏÈÁ ÈL‡ ÏL ÔÙB‡a כאנשי ¿∆∆«¿≈«ƒ

בהרחבה) להלן שיוסבר (כפי צבא

.‡·ˆa ÈLÈÏM‰ Le¯Èt e‰fL∆∆≈«¿ƒƒ¿»»
‰Ê È„È ÏÚÂ שיש באופן  ה' עבודת ¿«¿≈∆

האמורים  הדברים שלוש כל את בה

כל  בהתכללות הזמן, (בגדרי לעיל

צבא) וכאנשי ∆∆¿ÓÏLƒ˙ישראל
‰Âek‰,הבריאה תכלית שהיא ««»»

המדרש  ‰aw"‰כדברי ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

.ÌÈBzÁza««¿ƒ
CÈLÓÓe הריי"צ ·) Á‡Ï¯הרבי «¿ƒ¿««

‰Ê לעיל הנזכרים הדברים לאחר ∆
המאמר  של העשירי בפרק המבוארים

‡"È ˜¯Ùa,זו לשנה במיוחד השייך ¿∆∆
BÈ˙¯תשכ"א: ˜ÓBÚa ¯‡·Ïe¿»≈¿∆≈

ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiM ‰Ó«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
˙B‡·ˆ ÌLc ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»¿≈¿»
הויה' 'צבאות ישראל בני של שהתואר

בו  ˜„LB,קשור ÌL ‡e‰ של שם ≈»
¿e‰c‡הקדושֿברוךֿהוא 

ÌÈ‡L ˙BÓL ‰Ú·M‰Ó≈«ƒ¿»≈∆≈»
ÌÈ˜ÁÓ28, חל קדושתם שמשום ƒ¿»ƒ

אותם  למחוק Ê‰איסור ÌLÂ¿≈∆
È„È'צבאות' ÏÚ ‰lb˙ƒ¿«»«¿≈

ÌÈ‡È·p‰29 על הגמרא כדברי «¿ƒƒ
הנביא  שמואל אם חנה אודות האמור

"מיום  צבאות", ה' ותאמר נדר "ותדר

לא  עולמו את הוא ברוך הקדוש שברא

הוא  ברוך להקדוש שקראו אדם היה

וקראתו  חנה שבאתה עד צבאות

חומשי Bz·c¯‰צבאות", בחמשת ¿«»
ˆ·‡B˙תורה ÌL ¯kÊ ‡Ï כאחד …ƒ¿»≈¿»

הוא, ברוך הקדוש של משמותיו

È‡˜Â ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ˜¯ ¯kÊÂ¿ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»≈

היא  BBLÏוהכוונה Ô‡k „Ú) Ï‡¯NÈ ÏÚ במאמר הריי"צ הרבי של «ƒ¿»≈«»¿
).הנזכר 

È¯‰L ,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò Ô‡k LÈ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»¿ƒ»ƒ≈≈∆¬≈
‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL ‰fL ¯‡·Ó ‰lÈÁ˙aƒ¿ƒ»¿»≈∆∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¬»»
ÈÓÈa eÈÈ‰ ,‰¯Bza ¯kÊpL)∆ƒ¿»«»«¿ƒ≈
˙B‡·ˆ ÌMÏ CÈiL (‰LÓ…∆«»«≈¿»

,LB„˜ ÌL ‡e‰L יש כן ואם ∆≈»
זה  בשם שקשור איזכור »iÓeƒ„בתורה

‡Ï ‰¯BzaL ÛÈÒBÓ ‰Ê ¯Á‡Ï¿««∆ƒ∆«»…
‰lb˙Â ,˙B‡·ˆ ÌL ¯kÊ רק ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»

‰ÌÈ‡È·p.יותר מאוחר È„È ÏÚ«¿≈«¿ƒƒ
¯e‡È·a ¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»¿≈
‡˙È‡c ,˙B‡·ˆ ÌL ˙ÏÚÓ«¬«≈¿»¿ƒ»

¯a‰מובא  L¯„Óa30ֿשהקדוש ¿ƒ¿««»
רבינו למשה אמר ÈÓL¿ƒברוךֿהוא

,Ú„ÈÏ Lw·Ó ‰z‡ אחד שם לי אין «»¿«≈≈«
אלא  ˜¯‡,קבוע È‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ¿ƒ«¬«¬ƒƒ¿»

ÌÈÚL¯‰ ÌÚ ÌÁÏ È‡LÎe¿∆¬ƒƒ¿»ƒ»¿»ƒ
˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ שקשור שם ¬ƒƒ¿»¿»

ומלחמה. Ó‡Óa¯בצבא ,‰p‰Â¿ƒ≈¿«¬«
È‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ) ‰Ê Ï"Ê«̄«∆¿ƒ«¬«¬ƒ

Ì‰L ÌÈÈÚ ÈL LÈ (‡¯˜ לא ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ∆≈
אלא  שונים דברים שני ÌÈÈÚרק Ìb«ƒ¿»ƒ

,‡ÒÈb „ÁÓc .ÌÈikÙ‰ אחד מצד »¿ƒƒ¿≈«ƒ»
,‡¯˜ È‡ ÈNÚÓ ÈÙlL ÔÂÈk≈»∆¿ƒ«¬«¬ƒƒ¿»

,ÛÏBÁ‰ ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ דבר ולא ¬≈∆ƒ¿»«≈
כיוון  ˜¯‡קבוע ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÌLa ‡¯˜ ÌÈÓÚÙÏÂ ‰Ê ÌLa¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
¯Á‡ שנעשה למעשה בהתאם פעם כל «≈

שעה. ÒÈb‡,באותה C„È‡Ïe מצד ¿ƒ»ƒ»
ÌLשני  ÏÎa שיהיה BLÈאיזה ¿»≈∆¿

‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰ "È‡"‰31, »¬ƒ«ƒ¿»¿≈∆
נקרא  הוא אם שגם באדם למשל וכמו

מתייחסים  כולם שונים, שמות בכמה

בשם  הנקרא 'אני', מסויים, אדם לאותו

ÏÚLזה ‡e‰ ÌM‰ ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿««≈∆«
ÌM‰ ÌÚ ‡Ï) ÌÈ¯M˜˙Ó B„È»ƒ¿«¿ƒ…ƒ«≈
למי  ביחס חיצוני דבר שהוא עצמו

זה, בשם ÌÚשנקרא (‡l‡∆»ƒ
ÌM‰a ‡¯˜p‰ "È‡"‰'וה'אני »¬ƒ«ƒ¿»¿«≈

מתחלף. ולא משתנה לא
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dlkלב izeg` ipbl iz`a

ּכמֹו ואפיּלּו בראתּה, אֹו יצרּתּה ּבבחינת ְְְְְֲִִִֵַַַָָָיֹותר,

נאמר  זה על ׁשּגם היא, טהֹורה ּבבחינת 38ׁשהיא ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּזֹוהי  היינּו, היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת ְְְִִִֶֶַַָָָָָנׁשמה

ענין  יׁשנֹו אזי זה], לגּוף ׁשּׁשּייכת טהֹורה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָּבחינה

זה. ּגּוף עם זֹו נׁשמה לקּׁשר היא ׁשּפעּוּלתֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּׁשם

מבֹואר  זה ּפי ּבענין 39ועל ּׁשּמצינּו מה ְְְְִִִֶֶַַַָָ

ּבגלּגּול  ּבאה אחד איׁש ׁשל ׁשּנׁשמתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָהּגלּגּולים,

נקרא  אינֹו מקֹום ּומּכל אחר, איׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶַָָָּבגּוף

ּפי  על אף אחר, ּבׁשם אּלא הראׁשֹון, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבׁשמֹו

הּגּוף  (ׁשהרי להּנׁשמה ׁשּיי ׁשהּׁשם זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּצד

צרי היה כּו'), חׁשּובה מציאּות אינֹו עצמֹו ְְְֲִִִֵֵַָָָָּבפני

הראׁשֹון. ׁשל ּכׁשמֹו הּׁשני ׁשל ׁשמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָלהיֹות

יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון מרּבי לזה הּדּוגמא ְְְְִִֵֶַַַַַָָוכּמּובא

רּבינּו מׁשה נׁשמת ניצֹוץ זה 40ׁשהיה ּדר (ועל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

סבא  המנּונא נׁשמֹות),41רב וכּמה ּכּמה ועֹוד , ְְְְַַַַָָָָָָ

נקרא  וזה מׁשה, ּבׁשם נקרא זה מקֹום, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּומּכל

הּׁשם  ׁשענין ּבזה, והּביאּור ׁשמעֹון. (רּבי) ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשם

ׁשּיׁש וכיון הּגּוף, עם הּנׁשמה התקּׁשרּות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּוא

ּגּוף  אּלא הראׁשֹון  הּגּוף ׁשאינֹו ּבהּגּוף, ְִִֵֶֶַַָָׁשּנּוי

מּובן, ּומּזה ּבהּׁשם. ּגם ׁשיּנּוי יׁש לכן ְִִֵֵֵֵֶַַַָָאחר,

מהּׁשם  היא חּיּותֹו ּכל הרי הּגּוף, ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָׁשּלגּבי

הּנׁשמ  עם אֹותֹו הּנבראים ׁשּמקּׁשר  ּבכל (ּכמֹו ה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

את  ׁשּמקּׁשר היינּו, להחּיּות, הּכלי הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּׁשם

מלמעלה). לֹו הּנמׁש החּיּות עם ה ּנברא ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָהּדבר

ÏÚÂ ׁשבעה ּבענין למעלה ּגם יּובן זה ּדר ¿«ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

נאמר  ׁשעליהם נמחקים, ׁשאינם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּׁשמֹות

החיּבּור  הּוא הּׁשם ׁשענין נקרא, אני מעׂשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָלפי

ּדהּנה  הּוא, והענין מעׂשי. עם אני ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּדבחינת

למחׁשבה 42מבֹואר  (מעׂשי) עׂשּיה ׁשּבין החיּלּוק ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

האדם  מן נפרדת היא ׁשעׂשּיה לדיּבּור, ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָואפיּלּו

עם  מיּוחדת היא מחׁשבה ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהעֹוׂשה,

יֹותר  המדּבר האדם עם חזק קיּׁשּור לֹו יׁש הּדיּבּור ואפיּלּו ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהאדם,
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תרכה).39) (ס"ע שם תער"ב המשך וראה שם. שמות ואוה"ת תקס"ג אדה"ז נצו"א 40)מאמרי בהגהה. ב יד, ח"א זהר

ועוד. א. רפח, ח"ג ועוד.41)לזהר א. רכה, ח"א לזהר ונצו"א תרצ"ג 42)רמ"ז סה"מ ובארוכה בתחילתו. בלק  לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌbL ,‡È‰ ‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·a ‡È‰L BÓk elÈÙ‡Â ,d˙‡¯· B‡¿»»«¬ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ∆«

Ê‰אפילו  ÏÚ'טהורה' שהיא כפי הנשמה על Ó‡38‰ÓL¯היינו «∆∆¡«¿»»
,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL שנתת' זו בדרגה הנשמה על גם שאומרים וכיוון ∆»«»ƒ¿»ƒ

Ê‰בי' Ûe‚Ï ˙ÎÈiML ‰¯B‰Ë ‰ÈÁa È‰BfL ,eÈÈ‰ ומכלֿמקום «¿∆ƒ¿ƒ»¿»∆«∆∆¿∆
שם  לה אין עדיין זו ורק ],בדרגה

הגוף עם מתחברת הנשמה »¬‡ÈÊכאשר
B˙leÚtL ÌM‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««≈∆¿»
Ûeb ÌÚ BÊ ‰ÓL ¯M˜Ï ‡È‰ƒ¿«≈¿»»ƒ

‰Ê בפרט. ∆
¯‡B·Ó ‰Ê Èt ÏÚÂ39 בתורת ¿«ƒ∆¿»

ÔÈÚaהחסידות  eÈˆnM ‰Ó«∆»ƒ¿ƒ¿«
LÈ‡ ÏL B˙ÓLpL ,ÌÈÏebÏb‰«ƒ¿ƒ∆ƒ¿»∆ƒ

‰‡a „Á‡ ועליית פטירתו לאחר ∆»»»
למעלה  ÏLנשמתו Ûe‚a ÏebÏ‚a¿ƒ¿¿∆

BÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓe ,¯Á‡ LÈ‡ƒ«≈ƒ»»≈
,ÔBL‡¯‰ ÏL BÓLa ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

¯Á‡ ÌLa ‡l‡ של משמו שונה ∆»¿≈«≈
לכן, קודם זו נשמה הייתה שבו האיש

ÌM‰L ‰Ê „vnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ«∆∆«≈
Ûeb‰ È¯‰L) ‰ÓLp‰Ï CÈiL«»¿«¿»»∆¬≈«
˙e‡ÈˆÓ BÈ‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿≈¿ƒ

'eÎ ‰·eLÁ השם אין ובוודאי ¬»
בלבד  לגוף ˆ¯CÈמתייחס ‰È‰ ,(»»»ƒ

BÓLk ÈM‰ ÏL BÓL ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆«≈ƒƒ¿
‡·enÎÂ .ÔBL‡¯‰ ÏL∆»ƒ¿«»
ÔBÚÓL Èa¯Ó ‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰«¿»¿∆≈«ƒƒ¿
˙ÓL ıBˆÈ ‰È‰L È‡ÁBÈ ¯a««∆»»ƒƒ¿«

eÈa¯ ‰LÓ40 הוא שמו זאת ובכל …∆«≈
'משה' ולא Ê‰'שמעון' C¯c ÏÚÂ)¿«∆∆∆

‡·Ò ‡eÓ‰ ·¯41„BÚÂ , ««¿»»»¿
˙BÓL ‰nÎÂ ‰nk שבתורת «»¿«»¿»

נשמות  של גלגולים שהיו מצינו הסוד

להם  שקדמו בדורות ÏkÓeגבוהות ,(ƒ»
‰Ê ,ÌB˜Ó רבינו ˜¯‡משה »∆ƒ¿»

‰ÊÂ ,‰LÓ ÌLa בן שמעון רבי ¿≈…∆¿∆
(¯Èa)יוחאי ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈«ƒ

ÔÈÚL ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â .ÔBÚÓLƒ¿¿«≈»∆∆ƒ¿«
ÌM‰ עצמה הנשמה של השם איננו «≈

‰ÓLp‰אלא  ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰ƒ¿«¿«¿»»
ÈepL LiL ÔÂÈÎÂ ,Ûeb‰ ÌÚƒ«¿≈»∆≈ƒ
ÔBL‡¯‰ Ûeb‰ BÈ‡L ,Ûeb‰a¿«∆≈«»ƒ
ÈepÈL LÈ ÔÎÏ ,¯Á‡ Ûeb ‡l‡∆»«≈»≈≈ƒ

ÌM‰a Ìb השני שהגוף הכרח ואין «¿«≈

זו. נשמה של הקודם הגוף נקרא שבו שם באותו Ô·eÓ,ייקרא ‰fÓeƒ∆»
B˙eiÁ Ïk È¯‰ ,Ûeb‰ Èa‚lL הגוף M˜nL¯של ÌM‰Ó ‡È‰ ∆¿«≈«¬≈»«ƒ≈«≈∆¿«≈

ÈÏk‰ ‡e‰ ÌM‰L ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa BÓk) ‰ÓLp‰ ÌÚ B˙B‡ƒ«¿»»¿¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈«¿ƒ
,˙eiÁ‰Ï החיות וקליטת לקבלת ‰c·¯הכלי ˙‡ ¯M˜nL ,eÈÈ‰ ¿«««¿∆¿«≈∆«»»

BÏ CLÓp‰ ˙eiÁ‰ ÌÚ ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«««ƒ¿»
‰ÏÚÓÏÓ היחוד משער לעיל כמובא ƒ¿«¿»

דבר )מונה והא  אינו השם זה ולפי

של  ולקיום לחיות קשור אלא חיצוני

זה. בשם הנקרא הדבר

‰ÏÚÓÏ Ìb Ô·eÈ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆««¿«¿»
‰BÓM˙באלוקות  ‰Ú·L ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿»«≈
ÌÈ˜ÁÓ,הקדושים ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ

ÈNÚÓ ÈÙÏ ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆∆¡«¿ƒ«¬«
,‡¯˜ È‡ לומר הכוונה שאין ¬ƒƒ¿»

ואםֿכן  למעשה, רק מתייחס שהשם

אדרבה  אלא חיצוני דבר רק הוא השם

¯eaÈÁ‰ ‡e‰ ÌM‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈«ƒ
È‡ ˙ÈÁ·c עצמיות היינו ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÈNÚÓהאלוקות  ÌÚ של הפעולות ƒ«¬«
(בדוגמת  בעולם הקדושֿברוךֿהוא

שנתבאר  באדם הגוף עם הנשמה חיבור

כפי  השם), ידי על הוא זה  שגם לעיל

ומבאר. שממשיך

¯‡B·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â42 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
החסידות  ההבדל ‰elÈÁ˜בתורת «ƒ

ÈNÚÓ) ‰iNÚ ÔÈaL שלכך ∆≈¬ƒ»«¬«
נקרא' אני מעשי 'לפי האמור )מתייחס

¯eaÈ„Ï elÈÙ‡Â ‰·LÁÓÏ¿«¬»»«¬ƒ¿ƒ
רק  לא נבדלת העשייה כלומר,

ביותר  פנימי דבר שהיא מהמחשבה

יותר  שהוא מהדיבור אפילו אלא

מהמחשבה, ‰È‡חיצוני ‰iNÚL∆¬ƒ»ƒ
‰NBÚ‰ Ì„‡‰ ÔÓ ˙„¯Ùƒ¿∆∆ƒ»»»»∆
חיצוני, כוח הוא המעשה כוח שהרי

‡È‰ ‰·LÁÓ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬»»ƒ
Ì„‡‰ ÌÚ ˙„ÁeÈÓ והמחשבה ¿∆∆ƒ»»»

עצמה, לנפש יותר elÈÙ‡Â«¬ƒקרובה
¯eaÈc‰ פנימי פחות שהוא «ƒ

ÊÁ˜מהמחשבה  ¯eMÈ˜ BÏ LÈ≈ƒ»»
ÔÈÚÓ ¯˙BÈ ¯a„Ó‰ Ì„‡‰ ÌÚƒ»»»«¿«≈≈≈ƒ¿«

‰iNÚ‰ חיצוני עניין כאמור שהוא »¬ƒ»
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לג `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

מעׂשה  ּבׁשם הּדיּבּור נקרא ולכן העׂשּיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמענין

הּפרּוד 43זּוטא  ענין יׁש ּבדיּבּור ׁשּגם היינּו, , ְְְִִֵֵֶַַַַָ

ׁשּבעׂשּיה  הּפירּוד ּכמֹו זה אין אבל ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ(מעׂשה),

הּוא  הּמעׂשה ענין ּדהּנה, ּבלבד). זּוטא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָ(מעׂשה

הּכלי  אין ׁשּוב ּכלי, לּצֹורף יצא ׁשּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּבאֹופן

כּו' מסּוּלקֹות ׁשּידיו אף ּכי הּצֹורף, לידי ְִִִֵֵֶַַָָָָצרי

הּיחּוד  ּבׁשער ׁשּנתּבאר (ּכמֹו כּו' קּיים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָהּכלי

האּוּמן 44והאמּונה  ׁשל העׂשּיה ׁשּכח והיינּו, ,( ְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹ

(ּבהּנפעל), הּכלי ּבמציאּות יׁשנֹו הּפֹועל) ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ(ּכח

הּכלי. את העֹוׂשה מהאּוּמן ּבפרּוד ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

האדם, מן ּכׁשּיֹוצא ּגם ּבדיּבּור, ּכן ּׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמה

הרי  המדּבר, האדם מן יֹותר ׁשּמתרחק ּככל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהּנה

ּבמציאּות  ׁשּמתּבּטלת עד ונחלׁש, הֹול ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָהּוא

לֹומר  ׁשּיי לא ׁשּלמּטה ּבהּדיּבּור (ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹלגמרי 

אם  ּכי עֹולמים, ּולעֹולמי לעד קּיים ְְִִִֵֶַַָָָׁשהּוא

מּובן  ּומּזה הּקּב"ה). ׁשל מחׁשבּתֹו אֹו ְְֲִִֶֶַַַָָָּבדיּבּורֹו

ּדיּברה  (ׁשהרי למעלה הּמעׂשה לענין ּבנֹוגע ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגם

אדם  ּבני ּכלׁשֹון ׁשּנעׂשה 45ּתֹורה ענין ׁשּזהּו ,( ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

אני  מעׂשיי לפי נאמר זה ועל נפרד. ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָּכאיּלּו

וזה  אני, ּבחינת נמׁש הּמעׂשה ׁשּבענין ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָנקרא,

ׁשּלמעלה  החּיּות ׁשּמקּׁשר הּׁשם, ידי על ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָנעׂשה

(מעׂשיי). למּטה הּפעּוּלה עם ְְֲֲִִַַַַָָ(אני)

e‰ÊÂ להּׁשם ּבנֹוגע ּבהּמאמר ּׁשּנתּבאר מה ¿∆ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ

נקרא, אני מעׂשיי ׁשּלפי ּדכיון ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָצבאֹות,

צבאֹות, נקרא אני הרׁשעים עם נלחם ְְְְְֲֲִִִִִִֶָָָָָּוכׁשאני

וכן  מלחמה, ׁשם הּוא צבאֹות ּדׁשם מּובן ּכן ְְְְִִֵֵֵֵָָָָאם

ּגיקטיליא  יֹוסף לרּבי אֹורה ּבׁשערי ּדׁשם 46איתא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ

ּכל  נמׁשכֹות ּומּׁשם והֹוד ּבנצח הּוא ְְְְִִֵַָָָָצבאֹות

ׁשּצרי ּבהּמאמר, ּוממׁשי ׁשּבעֹולם. ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּמלחמֹות

ּכל  נמׁשכים מּׁשם ׁשּיהיה והֹוד לנצח ּדמלחמה הּׁשּייכּות מהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלהבין

ּבעצם  ּומּוׁשרׁש נטּוע הּנצח) (מּדת הּנּצחֹון ׁשענין ּומבאר ׁשּבעֹולם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמלחמֹות

וכּו'. ׁשּבּנפׁש הּגלּויים הּכחֹות מּכל יֹותר  למעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש
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ובכ"מ. ואילך. תנא א.43)ע' סה, תניא 45)פ"ב.44)סנהדרין ה"ט. פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות

גֿד.46)רפכ"ב. שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למחשבה. ביחס וכלֿשכן לדיבור ÌLaביחס ¯eaÈc‰ ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»«ƒ¿≈

‡ËeÊ ‰NÚÓ43,,קטן ÔÈÚמעשה LÈ ¯eaÈ„a ÌbL ,eÈÈ‰ «¬∆»«¿∆«¿ƒ≈ƒ¿«
(‰NÚÓ) „e¯t‰,עצמה מהנפש מסויימת) (במידה ‡ÔÈוריחוק Ï·‡ «≈«¬∆¬»≈

‡ËeÊ ‰NÚÓ) ‰iNÚaL „e¯Èt‰ BÓk ‰Êקטן„·Ïa מעשה ולא ∆¿«≈∆»¬ƒ»«¬∆»ƒ¿«
ומבאר.),ממש  שממשיך כפי

‡e‰ ‰NÚn‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«««¬∆
Û¯BvÏ ‡ˆÈ ¯L‡kL ÔÙB‡a¿∆∆«¬∆≈≈«≈

,ÈÏk עשיית כאשר את סיים הצורף ¿ƒ
מידו  יצא והכלי ‡ÔÈהכלי ·eL≈

Èk ,Û¯Bv‰ È„ÈÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰«¿ƒ»ƒƒ≈«≈ƒ
ÂÈ„iL Û‡הצורף B˜leÒÓ˙של «∆»»¿»

BÓk) 'eÎ ÌÈi˜ ÈÏk‰ 'eÎ«¿ƒ«»¿
„eÁi‰ ¯ÚLa ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿«««ƒ

‰eÓ‡‰Â44 לגבי התניא שבספר ¿»¡»
יש  והארץ השמים בריאת בין ההבדל

יש  הצורף בידי כלי לעשיית מאין,

‰iNÚ‰מיש  ÁkL ,eÈÈ‰Â ,(¿«¿∆…«»¬ƒ»
ÏÚBt‰ Ák) Ône‡‰ ÏL כוח ∆»»…««≈

‰ÈÏkהיצירה  ˙e‡ÈˆÓa BLÈ (∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡e‰L ‡l‡ ,(ÏÚÙp‰a) כוח ¿«ƒ¿»∆»∆

Ône‡‰Óהעשייה „e¯Ùa¿≈≈»»
ÔÈ‡M ‰Ó .ÈÏk‰ ˙‡ ‰NBÚ‰»∆∆«¿ƒ«∆≈

,¯eaÈ„a Ôk מהמעשה בשונה הרי ≈¿ƒ
‡ˆBiLk Ìb הדיבור,Ì„‡‰ ÔÓ «¿∆≈ƒ»»»

˜Á¯˙nL ÏÎk ‰p‰ הדיבור ƒ≈¿»∆ƒ¿«≈
È¯‰ ,¯a„Ó‰ Ì„‡‰ ÔÓ ¯˙BÈ≈ƒ»»»«¿«≈¬≈

‡e‰הדיבור„Ú ,LÏÁÂ CÏB‰≈¿∆¿»«
È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ˙Ïha˙nL∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ¿«¿≈

להתקיים  eaÈc‰a¯וחדל È¯‰L)∆¬≈¿«ƒ
‰hÓlLהאדם של Ï‡דיבורו ∆¿«»…

ÓBÏ CÈiL„ÚÏ ÌÈi˜ ‡e‰L ¯ «»«∆«»»«
Ì‡ Èk ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe¿¿≈»ƒƒƒ

רק  שייך הנצחי ‡Bהקיום B¯eaÈ„a¿ƒ
‰fÓe .(‰"aw‰ ÏL Bz·LÁÓ«¬«¿∆«»»ƒ∆
מעשה  בין ההבדל על לעיל מהמבואר

באדם  שהוא כפי ומחשבה לדיבור

ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‰NÚn‰ באלוקות ««¬∆¿«¿»

ÔBLÏk ‰¯Bz ‰¯aÈc È¯‰L)∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿
Ì„‡ Èa45 שמדובר אף כלומר, ¿≈»»

נעלים, רוחניים אלוקיים בעניינים

לבני  המובנת בלשון מדברת התורה

שבוודאי  אף בענייננו, וכן אדם.

לכפי  כלל דומים אינם באלוקות למעלה שהם כפי והמעשה הדיבור המחשבה,

על  כלשהו מושג לקבל אפשר למטה הדברים הבנת מתוך למטה, שהם

למעלה  ÔÈÚהדברים e‰fL שלמעלה ), elÈ‡kהמעשה ‰NÚpL ∆∆ƒ¿»∆«¬∆¿ƒ
‰NÚn‰ ÔÈÚaL ,‡¯˜ È‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .„¯Ùƒ¿»¿«∆∆¡«¿ƒ«¬«¬ƒƒ¿»∆¿ƒ¿«««¬∆
נפרד  הוא שלכאורה פי על אף

עצמה ÈÁa˙מהאלוקות CLÓƒ¿»¿ƒ«
,È‡,האלוקות ועצמיות פנימיות ¬ƒ

,ÌM‰ È„È ÏÚ ‰NÚ ‰ÊÂ¿∆«¬∆«¿≈«≈
‰ÏÚÓlL ˙eiÁ‰ ¯M˜nL∆¿«≈««∆¿«¿»
‰hÓÏ ‰leÚt‰ ÌÚ (È‡)¬ƒƒ«¿»¿«»

(ÈNÚÓ) לעיל המבואר דרך ועל «¬«
חיות  את מחבר נברא כל של שהשם

הנבראים. גשמיות עם הנבראים

¯Ó‡n‰a ¯‡a˙pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿»≈¿««¬»
ÔÂÈÎc ,˙B‡·ˆ ÌM‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«≈¿»¿≈»

,‡¯˜ È‡ ÈNÚÓ ÈÙlL היינו ∆¿ƒ«¬«¬ƒƒ¿»
'אני', של המשכה יש שב'מעשי'

לעיל, ÌÚכמבואר ÌÁÏ È‡LÎe¿∆¬ƒƒ¿»ƒ
,˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»
˙B‡·ˆ ÌLc Ô·eÓ Ôk Ì‡ƒ≈»¿≈¿»
‡˙È‡ ÔÎÂ ,‰ÓÁÏÓ ÌL ‡e‰≈ƒ¿»»¿≈ƒ»

ÛÒBÈמובא  Èa¯Ï ‰¯B‡ È¯ÚLa¿«¬≈»¿«ƒ≈
‡ÈÏÈË˜Èb46˙B‡·ˆ ÌLc ƒ¿ƒ¿»¿≈¿»

„B‰Â Áˆa ‡e‰ בתורת (כמבואר ¿≈«¿
ה  של השייכות אודות שמות הסוד

אלוקים  שם בחסד, אֿל שם לספירות

וכו') ממידת ÌMÓeבגבורה בעיקר ƒ»
‰BÓÁÏn˙הנצח  Ïk ˙BÎLÓƒ¿»»«ƒ¿»

,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe .ÌÏBÚaL∆»»«¿ƒ¿««¬»
˙eÎÈiM‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ«««»
‰È‰iL „B‰Â ÁˆÏ ‰ÓÁÏÓc¿ƒ¿»»¿≈«»∆ƒ¿∆
˙BÓÁÏn‰ Ïk ÌÈÎLÓ ÌMÓƒ»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»
ÔÈÚL ¯‡·Óe .ÌÏBÚaL∆»»¿»≈∆ƒ¿«

Áˆp‰ ˙cÓ) ÔBÁvp‰ הרצון «ƒ»ƒ««≈«
ואת  האויב את לנצח והשאיפה

ÌˆÚaהמנגד  L¯LeÓe ÚeË (»«¿»¿∆∆
ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ LÙp‰«∆∆¿«¿»≈ƒ»

LÙpaL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ שהם «…«¿ƒ∆«∆∆
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ּכמֹו ואפיּלּו בראתּה, אֹו יצרּתּה ּבבחינת ְְְְְֲִִִֵַַַָָָיֹותר,

נאמר  זה על ׁשּגם היא, טהֹורה ּבבחינת 38ׁשהיא ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּזֹוהי  היינּו, היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת ְְְִִִֶֶַַָָָָָנׁשמה

ענין  יׁשנֹו אזי זה], לגּוף ׁשּׁשּייכת טהֹורה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָּבחינה

זה. ּגּוף עם זֹו נׁשמה לקּׁשר היא ׁשּפעּוּלתֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּׁשם

מבֹואר  זה ּפי ּבענין 39ועל ּׁשּמצינּו מה ְְְְִִִֶֶַַַָָ

ּבגלּגּול  ּבאה אחד איׁש ׁשל ׁשּנׁשמתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָהּגלּגּולים,

נקרא  אינֹו מקֹום ּומּכל אחר, איׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶַָָָּבגּוף

ּפי  על אף אחר, ּבׁשם אּלא הראׁשֹון, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבׁשמֹו

הּגּוף  (ׁשהרי להּנׁשמה ׁשּיי ׁשהּׁשם זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּצד

צרי היה כּו'), חׁשּובה מציאּות אינֹו עצמֹו ְְְֲִִִֵֵַָָָָּבפני

הראׁשֹון. ׁשל ּכׁשמֹו הּׁשני ׁשל ׁשמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָלהיֹות

יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון מרּבי לזה הּדּוגמא ְְְְִִֵֶַַַַַָָוכּמּובא

רּבינּו מׁשה נׁשמת ניצֹוץ זה 40ׁשהיה ּדר (ועל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

סבא  המנּונא נׁשמֹות),41רב וכּמה ּכּמה ועֹוד , ְְְְַַַַָָָָָָ

נקרא  וזה מׁשה, ּבׁשם נקרא זה מקֹום, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּומּכל

הּׁשם  ׁשענין ּבזה, והּביאּור ׁשמעֹון. (רּבי) ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשם

ׁשּיׁש וכיון הּגּוף, עם הּנׁשמה התקּׁשרּות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּוא

ּגּוף  אּלא הראׁשֹון  הּגּוף ׁשאינֹו ּבהּגּוף, ְִִֵֶֶַַָָׁשּנּוי

מּובן, ּומּזה ּבהּׁשם. ּגם ׁשיּנּוי יׁש לכן ְִִֵֵֵֵֶַַַָָאחר,

מהּׁשם  היא חּיּותֹו ּכל הרי הּגּוף, ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָׁשּלגּבי

הּנׁשמ  עם אֹותֹו הּנבראים ׁשּמקּׁשר  ּבכל (ּכמֹו ה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

את  ׁשּמקּׁשר היינּו, להחּיּות, הּכלי הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּׁשם

מלמעלה). לֹו הּנמׁש החּיּות עם ה ּנברא ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָהּדבר

ÏÚÂ ׁשבעה ּבענין למעלה ּגם יּובן זה ּדר ¿«ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

נאמר  ׁשעליהם נמחקים, ׁשאינם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּׁשמֹות

החיּבּור  הּוא הּׁשם ׁשענין נקרא, אני מעׂשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָלפי

ּדהּנה  הּוא, והענין מעׂשי. עם אני ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּדבחינת

למחׁשבה 42מבֹואר  (מעׂשי) עׂשּיה ׁשּבין החיּלּוק ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

האדם  מן נפרדת היא ׁשעׂשּיה לדיּבּור, ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָואפיּלּו

עם  מיּוחדת היא מחׁשבה ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהעֹוׂשה,

יֹותר  המדּבר האדם עם חזק קיּׁשּור לֹו יׁש הּדיּבּור ואפיּלּו ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהאדם,
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תרכה).39) (ס"ע שם תער"ב המשך וראה שם. שמות ואוה"ת תקס"ג אדה"ז נצו"א 40)מאמרי בהגהה. ב יד, ח"א זהר

ועוד. א. רפח, ח"ג ועוד.41)לזהר א. רכה, ח"א לזהר ונצו"א תרצ"ג 42)רמ"ז סה"מ ובארוכה בתחילתו. בלק  לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌbL ,‡È‰ ‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·a ‡È‰L BÓk elÈÙ‡Â ,d˙‡¯· B‡¿»»«¬ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ∆«

Ê‰אפילו  ÏÚ'טהורה' שהיא כפי הנשמה על Ó‡38‰ÓL¯היינו «∆∆¡«¿»»
,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL שנתת' זו בדרגה הנשמה על גם שאומרים וכיוון ∆»«»ƒ¿»ƒ

Ê‰בי' Ûe‚Ï ˙ÎÈiML ‰¯B‰Ë ‰ÈÁa È‰BfL ,eÈÈ‰ ומכלֿמקום «¿∆ƒ¿ƒ»¿»∆«∆∆¿∆
שם  לה אין עדיין זו ורק ],בדרגה

הגוף עם מתחברת הנשמה »¬‡ÈÊכאשר
B˙leÚtL ÌM‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««≈∆¿»
Ûeb ÌÚ BÊ ‰ÓL ¯M˜Ï ‡È‰ƒ¿«≈¿»»ƒ

‰Ê בפרט. ∆
¯‡B·Ó ‰Ê Èt ÏÚÂ39 בתורת ¿«ƒ∆¿»

ÔÈÚaהחסידות  eÈˆnM ‰Ó«∆»ƒ¿ƒ¿«
LÈ‡ ÏL B˙ÓLpL ,ÌÈÏebÏb‰«ƒ¿ƒ∆ƒ¿»∆ƒ

‰‡a „Á‡ ועליית פטירתו לאחר ∆»»»
למעלה  ÏLנשמתו Ûe‚a ÏebÏ‚a¿ƒ¿¿∆

BÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓe ,¯Á‡ LÈ‡ƒ«≈ƒ»»≈
,ÔBL‡¯‰ ÏL BÓLa ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

¯Á‡ ÌLa ‡l‡ של משמו שונה ∆»¿≈«≈
לכן, קודם זו נשמה הייתה שבו האיש

ÌM‰L ‰Ê „vnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ«∆∆«≈
Ûeb‰ È¯‰L) ‰ÓLp‰Ï CÈiL«»¿«¿»»∆¬≈«
˙e‡ÈˆÓ BÈ‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿≈¿ƒ

'eÎ ‰·eLÁ השם אין ובוודאי ¬»
בלבד  לגוף ˆ¯CÈמתייחס ‰È‰ ,(»»»ƒ

BÓLk ÈM‰ ÏL BÓL ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆«≈ƒƒ¿
‡·enÎÂ .ÔBL‡¯‰ ÏL∆»ƒ¿«»
ÔBÚÓL Èa¯Ó ‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰«¿»¿∆≈«ƒƒ¿
˙ÓL ıBˆÈ ‰È‰L È‡ÁBÈ ¯a««∆»»ƒƒ¿«

eÈa¯ ‰LÓ40 הוא שמו זאת ובכל …∆«≈
'משה' ולא Ê‰'שמעון' C¯c ÏÚÂ)¿«∆∆∆

‡·Ò ‡eÓ‰ ·¯41„BÚÂ , ««¿»»»¿
˙BÓL ‰nÎÂ ‰nk שבתורת «»¿«»¿»

נשמות  של גלגולים שהיו מצינו הסוד

להם  שקדמו בדורות ÏkÓeגבוהות ,(ƒ»
‰Ê ,ÌB˜Ó רבינו ˜¯‡משה »∆ƒ¿»

‰ÊÂ ,‰LÓ ÌLa בן שמעון רבי ¿≈…∆¿∆
(¯Èa)יוחאי ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈«ƒ

ÔÈÚL ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â .ÔBÚÓLƒ¿¿«≈»∆∆ƒ¿«
ÌM‰ עצמה הנשמה של השם איננו «≈

‰ÓLp‰אלא  ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰ƒ¿«¿«¿»»
ÈepL LiL ÔÂÈÎÂ ,Ûeb‰ ÌÚƒ«¿≈»∆≈ƒ
ÔBL‡¯‰ Ûeb‰ BÈ‡L ,Ûeb‰a¿«∆≈«»ƒ
ÈepÈL LÈ ÔÎÏ ,¯Á‡ Ûeb ‡l‡∆»«≈»≈≈ƒ

ÌM‰a Ìb השני שהגוף הכרח ואין «¿«≈

זו. נשמה של הקודם הגוף נקרא שבו שם באותו Ô·eÓ,ייקרא ‰fÓeƒ∆»
B˙eiÁ Ïk È¯‰ ,Ûeb‰ Èa‚lL הגוף M˜nL¯של ÌM‰Ó ‡È‰ ∆¿«≈«¬≈»«ƒ≈«≈∆¿«≈

ÈÏk‰ ‡e‰ ÌM‰L ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa BÓk) ‰ÓLp‰ ÌÚ B˙B‡ƒ«¿»»¿¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈«¿ƒ
,˙eiÁ‰Ï החיות וקליטת לקבלת ‰c·¯הכלי ˙‡ ¯M˜nL ,eÈÈ‰ ¿«««¿∆¿«≈∆«»»

BÏ CLÓp‰ ˙eiÁ‰ ÌÚ ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«««ƒ¿»
‰ÏÚÓÏÓ היחוד משער לעיל כמובא ƒ¿«¿»

דבר )מונה והא  אינו השם זה ולפי

של  ולקיום לחיות קשור אלא חיצוני

זה. בשם הנקרא הדבר

‰ÏÚÓÏ Ìb Ô·eÈ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆««¿«¿»
‰BÓM˙באלוקות  ‰Ú·L ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿»«≈
ÌÈ˜ÁÓ,הקדושים ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ

ÈNÚÓ ÈÙÏ ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆∆¡«¿ƒ«¬«
,‡¯˜ È‡ לומר הכוונה שאין ¬ƒƒ¿»

ואםֿכן  למעשה, רק מתייחס שהשם

אדרבה  אלא חיצוני דבר רק הוא השם

¯eaÈÁ‰ ‡e‰ ÌM‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈«ƒ
È‡ ˙ÈÁ·c עצמיות היינו ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÈNÚÓהאלוקות  ÌÚ של הפעולות ƒ«¬«
(בדוגמת  בעולם הקדושֿברוךֿהוא

שנתבאר  באדם הגוף עם הנשמה חיבור

כפי  השם), ידי על הוא זה  שגם לעיל

ומבאר. שממשיך

¯‡B·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â42 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
החסידות  ההבדל ‰elÈÁ˜בתורת «ƒ

ÈNÚÓ) ‰iNÚ ÔÈaL שלכך ∆≈¬ƒ»«¬«
נקרא' אני מעשי 'לפי האמור )מתייחס

¯eaÈ„Ï elÈÙ‡Â ‰·LÁÓÏ¿«¬»»«¬ƒ¿ƒ
רק  לא נבדלת העשייה כלומר,

ביותר  פנימי דבר שהיא מהמחשבה

יותר  שהוא מהדיבור אפילו אלא

מהמחשבה, ‰È‡חיצוני ‰iNÚL∆¬ƒ»ƒ
‰NBÚ‰ Ì„‡‰ ÔÓ ˙„¯Ùƒ¿∆∆ƒ»»»»∆
חיצוני, כוח הוא המעשה כוח שהרי

‡È‰ ‰·LÁÓ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬»»ƒ
Ì„‡‰ ÌÚ ˙„ÁeÈÓ והמחשבה ¿∆∆ƒ»»»

עצמה, לנפש יותר elÈÙ‡Â«¬ƒקרובה
¯eaÈc‰ פנימי פחות שהוא «ƒ

ÊÁ˜מהמחשבה  ¯eMÈ˜ BÏ LÈ≈ƒ»»
ÔÈÚÓ ¯˙BÈ ¯a„Ó‰ Ì„‡‰ ÌÚƒ»»»«¿«≈≈≈ƒ¿«

‰iNÚ‰ חיצוני עניין כאמור שהוא »¬ƒ»
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(„ÔÈ·‰Ïe ׁשעל הּׁשמֹות, ענין יֹותר ּבעֹומק ¿»ƒְְִֵֵֶֶַַַ

צבאֹות  ׁשּבּׁשם הּמעלה ּגם ּתּובן זה ְֲִֵֶֶַַַַַָָּפי

יׁש כּו', הּנפׁש ּבעצם ׁשּמּגעת הּנצח ּבמּדת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשהּוא

ׁשבעה  ּבענין טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת ְְְְְִִִֵַַַַַַָלהקּדים

ּבסתירה  לכאֹורה ׁשהיא נמחקים, ׁשאינם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּׁשמֹות

ּדהּנה, זה. ּבענין האריז"ל ּבכתבי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָלהמבֹואר

האריז"ל  ׁשבעה 47ּבכתבי ׁשל ׁשהחיּלּוק מבֹואר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

והיינּו, הּספירֹות, ׁשל ּבהּכלים רק הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַַהּׁשמֹות

ּבפני  אחד ּכל  מחּוּלקים הם הּספיר ֹות ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשרק

ׁשם  ּבגבּורה, אלקים ׁשם ּבחסד, אֿל ׁשם ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָֹעצמֹו,

הּׁשמֹות  ּבׁשאר זה ּדר (ועל והֹוד ּבנצח ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָצבאֹות

הּספירֹות, ּפנימּיּות אבל נמחקים), ְְְֲִִִִִֵֶַָָָׁשאינם

ׁשם  ה ּוא (חּיֹוהי), הּספירֹות ׁשל האֹורֹות ְְְִִֵֶַַַָּדהיינּו

הּבעל  אמנם, ּבׁשוה. הּספירֹות ּבכל ׁשהּוא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָהויה,

מ  טֹוב הּׁשמֹות ׁשם ּבׁשבעת ׁשהּכּוונה ׁשּכיון באר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(לא  היא ּבּתפּלה ׁשּמזּכירים נמחקים ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאינם

רז"ל  ּכמאמר ,יתּבר אליו אּלא) 48להּספירֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּפסּוק  ולא 49על אליו אליו, קראנּו ּבכל ְְְֵֵֵַָָָָָֹ

ׁשחיּלּוקי  לֹומר צרי ּכרח על ְְֲִִִֵֶַַָָָלמּדֹותיו,

אֹו אלקים א ֹו אֿל ּבּתפ ּלה, ׁשּמזּכירים ְְֱִִִִֵֵֶַַַָֹהּׁשמֹות

התלּבׁשּות  לפי ּומׁשּתּנים ּתלּויים ְְְְְְִִִִִַַָצבאֹות,

האֹור  התלּבׁשּות ּדהיינּו ּבהּספירֹות, ְְְְְְִִַַַָָהאֹורֹות

אֹו הּגבּורה ּבספירת אֹו החסד, ְְְִִִִֶֶַַַַָּבספירת

ּבלּקּוטי  ּבארּוּכה (ּכמבֹואר והֹוד נצח ְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבספירֹות

לוּיקרא  ּבהֹוספֹות זה 50ּתֹורה הרי ולכאֹורה .( ְְְְְֲִִֵֶַָָָָ

ׁשהאֹור  האריז"ל  ּבכתבי להמבֹואר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבסתירה

ׁשם  ּבׁשוה, ּבכּוּלם הּוא ּבהּספירֹות ְְְְְִֵֶַַָָָהמלּוּבׁש

הּׁשמֹות. ּדׁשבעת החיּלּוקים ּבֹו ואין ְְְֲִִִֵֵַַַָָהויה,

C‡ צדק הּצמח ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין «ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשמֹות  לפרׁשת ּברׁשימֹותיו ,51ּבארּוּכה ְְְֲִִַַָָָָ

ׁשל  האֹורֹות על אינּה טֹוב ׁשם הּבעל ֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכּוונת
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ואילך.47) קו ע' שמות אוה"ת - ובארוכה ג. ריז, דא"ח) (עם סידור א). (ס, בא ר"פ ב. י, נח תו"א הובא 48)ראה - ספרי
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ב). קטו, (דרמ"צ ואילך פ"ב התפלה מצות שרש וראה ואילך. שם.51)תתמט אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מידת  של השייכות אבל הנפש בעצם מושרשים שכולם והרגשות השכל

שאת  ביתר היא הנפש לעצם הניצחון, עניין ¿eÎÂ'.הנצח,
˙BÓM‰ ÔÈÚ ¯˙BÈ ˜ÓBÚa ÔÈ·‰Ïe הקדושֿברוךֿ„) של הקדושים ¿»ƒ¿∆≈ƒ¿««≈

Ê‰הוא, Èt ÏÚLבכלל השמות עניין ביאור ‰ÏÚn‰לפי Ìb Ô·ez ∆«ƒ∆««««¬»
e‰L‡המיוחדת  ˙B‡·ˆ ÌMaL∆«≈¿»∆

ÌˆÚa ˙ÚbnL Áˆp‰ ˙cÓa¿ƒ««≈«∆«««¿∆∆
LÙp‰ המידות שאר מכל eÎ',יותר «∆∆

לעיל, Bz¯˙כנזכר ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ«
‰Ú·L ÔÈÚa ·BË ÌL ÏÚa‰«««≈¿ƒ¿«ƒ¿»
,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰«≈∆≈»ƒ¿»ƒ

‡È‰L בנושא טוב שם הבעל תורת ∆ƒ
¯‡B·Ó‰Ï ‰¯È˙Òa ‰¯B‡ÎÏƒ¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»
,‰Ê ÔÈÚa Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿ƒ¿»∆

ומפרט. שממשיך כפי

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ,‰p‰c47 ¿ƒ≈¿ƒ¿≈»¬ƒ«
‰Ú·L ÏL ˜elÈÁ‰L ¯‡B·Ó¿»∆«ƒ∆ƒ¿»

˙BÓM‰ במיוחד שייך שם שכל כך «≈
שם  בחסד, אֿל (שם הספירות לאחת

שמות  לגבי וכן בגבורה אלוקים

ÏLנוספים) ÌÈÏk‰a ˜¯ ‡e‰«¿«≈ƒ∆
,˙B¯ÈÙq‰ הסוד בתורת כמבואר «¿ƒ

העליונות  הספירות ופעולת הארת אופן

האלוקיי  (הכוחות שהאורות ם הוא

וכו') חסד או חכמה כמו השונים

ומגבילים  (שמגדירים בכלים מתלבשים

האורות) ÈÏkאת ˜¯L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈
Ïk ÌÈ˜leÁÓ Ì‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ≈¿»ƒ»

,BÓˆÚ ÈÙa „Á‡ כל של והכלי ∆»ƒ¿≈«¿
לאחד  במיוחד ששייך זה הוא ספירה

ומחולק  שונה הוא ובזה השמות

הספירות, שאר של ‡Œמהכלים ÌL≈≈
ÌÈ˜Ï‡ ÌL ,„ÒÁa Ï¿∆∆≈¡…ƒ
Áˆa ˙B‡·ˆ ÌL ,‰¯e·‚aƒ¿»≈¿»¿≈«
¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚÂ) „B‰Â»¿«∆∆∆ƒ¿»

ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ שכל «≈∆≈»ƒ¿»ƒ
השייכות  מסויימת, לספירה שייך אחד

החיצוניות, שהם בכלים דווקא היא

ספירה  כל של וההגבלה, ),ה'ציור'
,˙B¯ÈÙq‰ ˙eiÓÈt Ï·‡¬»¿ƒƒ«¿ƒ
˙B¯ÈÙq‰ ÏL ˙B¯B‡‰ eÈÈ‰c¿«¿»∆«¿ƒ

È‰BiÁ) מעלת אודות הזוהר כמאמר «ƒ
(בעולם  הספירות של האורות

אחד  הם והאורות הקדושֿברוךֿהוא חד', וחיוהי 'איהו ‰e‡האצילות) ,(
‡e‰L ,‰ÈÂ‰ ÌL השייך הקדוש ÂLa‰השם ˙B¯ÈÙq‰ ÏÎa ורק ≈¬»»∆¿»«¿ƒ¿»∆

מיוחד. לשם שייכת ספירה שכל החלוקה את יש ‰ÏÚaבכלים ,ÌÓ‡»¿»«««
ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ˙Ú·La ‰Âek‰L ÔÂÈkL ¯‡·Ó ·BË ÌL≈¿»≈∆≈»∆««»»¿ƒ¿««≈∆≈»
‰lÙza ÌÈ¯ÈkÊnL ÌÈ˜ÁÓƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ»
הקדושֿ אל ופונה מתפלל כשיהודי

הקדושים  משמותיו באחד ברוךֿהוא

המתפלל  של (Ï‡כוונתו ‡È‰ƒ…
,˙B¯ÈÙq‰Ï של לאורות לא אפילו ¿«¿ƒ

C¯a˙Èהספירות  ÂÈÏ‡ (‡l‡ אל ∆»≈»ƒ¿»≈
בעצמו, »¬»¿Ó‡Ók¯הקדושֿברוךֿהוא

Ï"Ê¯48˜eÒt ÏÚ49 האמור «««»
‡ÂÈÏבתורה  ,ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa¿»»¿≈≈»≈»
ÂÈ˙BcÓÏ,בעצמו  ‡ÏÂ זה ולפי ¿…¿ƒ»

מתכוון  לא אכן מצידו שהמתפלל

'אליו',למידות  Á¯kאלא ÏÚE «»¿¬
˙BÓM‰ È˜elÈÁL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆ƒ≈«≈
B‡ ÏŒ‡ ,‰lÙza ÌÈ¯ÈkÊnL∆«¿ƒƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÈeÏz ,˙B‡·ˆ B‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿»¿ƒ
˙eLaÏ˙‰ ÈÙÏ ÌÈpzLÓeƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«¿

,˙B¯ÈÙq‰a ˙B¯B‡‰ בכלים היינו »¿«¿ƒ
שהכלים  לעיל, כמבואר הספירות, של

האורות את ה'מלבישים' ¿»¿eÈÈ‰cהם
˙¯ÈÙÒa ¯B‡‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰¯e·b‰ ˙¯ÈÙÒa B‡ ,„ÒÁ‰«∆∆ƒ¿ƒ««¿»
„B‰Â Áˆ ˙B¯ÈÙÒa B‡ƒ¿ƒ≈«¿
ÈËewÏa ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)«¿»«¬»¿ƒ≈

‡¯˜iÂÏ ˙BÙÒB‰a ‰¯Bz50.( »¿»¿«ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ של הייחוס כל ¿ƒ¿»¬≈∆

מסויימת לספירה שם «È˙Òaƒ¿ƒ¯‰כל
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡B·Ó‰Ï¿«¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«
˙B¯ÈÙq‰a LaeÏÓ‰ ¯B‡‰L∆»«¿»¿«¿ƒ
,‰ÈÂ‰ ÌL ,‰ÂLa ÌleÎa ‡e‰¿»¿»∆≈¬»»
˙Ú·Lc ÌÈ˜elÈÁ‰ Ba ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ¿ƒ¿«

˙BÓM‰ רק הם הללו החילוקים כי «≈
באורות? ולא בכלים

¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
‰ke¯‡a ˜„ˆ ÁÓv‰«∆«∆∆«¬»

˙BÓL ˙L¯ÙÏ ÂÈ˙BÓÈL¯a51, ƒ¿ƒ»¿»»«¿
dÈ‡ ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙ÂekL∆«»««««≈≈»
˙B¯ÈÙq‰ ÏL ˙B¯B‡‰ ÏÚ«»∆«¿ƒ

בזוהר ( ‡l‡שנקראות ,(È‰BiÁ«ƒ∆»
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לה `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

ּכלי  ׁשל החּיּות על אּלא (חּיֹוהי), ְְִִֵֶֶַַַַַָהּספירֹות

ידּוע  ּדהּנה, עצמם. על 52הּספירֹות ׁשּנֹוסף ְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּגם  יׁש (חּיֹוהי) ּבהּכלים הּמתלּבׁשים ְְְִִִִֵֵַַַַַָהאֹורֹות

ּׁשאמרּו מה ׁשּזהּו עצמם, ּבהּכלים וכד 53חּיּות ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבלא  ּכגּופא אׁשּתארּו מיּנייהּו ּתסּתּלק ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָֹאנּת

מּמציאּותם), לגמרי ׁשּמתּבּטלים (ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹנׁשמתא

מּלבד  עצמם הּספירֹות ּבכלי חּיּות ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּכיון

מּובן  זה ּפי  ועל ּבהם. המלּוּבׁשים ְְִִֶֶַַָָָָהאֹורֹות

האריז"ל  ּבכתבי ׁשּנתּבאר ּכפי היא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאמת

הויה, ׁשם ענין הּוא הּספירֹות ּכל ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהאֹורֹות

ה  ּדברי צדקּו זה עם טֹוב ּוביחד ׁשם ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

מּצד  רק לא הם לספירה ספירה ּבין ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהחיּלּוקים 

הּספירֹות, ּכלי ׁשל החּיּות מּצד ּגם אּלא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּכלים,

אֿל, ּבׁשם נקרא החסד ּכלי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהחּיּות

ועל  אלקים, ּבׁשם נקרא הּגבּורה ּכלי ׁשל ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָֹוהחּיּות

מזּכירים  וכאׁשר וכּו', צבאֹות ּבּׁשם זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָּדר

אֹו אלקים ׁשם צבאֹות, ׁשם אדנֿי, ׁשם ְְֱֲִִֵֵֵַָָָֹֹּבּתפּלה

אּלא  הּספירֹות, לכלי הּכּוונה אין אֿל, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשם

למּדֹותיו, ולא אליו ענין וזהּו ׁשּבתֹוכם, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹלהחּיּות

על  ולא ׁשּבהּספיר ֹות, והחּיּות האֹור על ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹּדקאי

עצמם. מּצד הּספירֹות ְְְִִֵַַַָּכלי

ÏÚÂ ּפרטי ּבחיּלּוקי ׁשהּכּוונה האמּור ּפי ¿«ְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּבכלי  והחּיּות להאֹור היא ְְְִִֵֵֶַַַָהּׁשמֹות

ונעלה  עמֹוק הּוא זה ׁשענין מּובן, הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָהּספירֹות,

זה  (ׁשעל ּבהּכלים המלּוּבׁשים מהאֹורֹות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹותר

הּפרּדס  לפירּוׁש למּדֹותיו ולא אליו ),54קאי ְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹ

הּספירה, ּכלי ׁשל והחּיּות האֹור ׁשּזהּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּדכיון

נעלה  מּמקֹום נמׁש זה הרי  ּגרמֹוהי, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּבחינת

(איהּו ּגרמֹוהי עם ׁשּמתיחד איהּו מּבחינת ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַיֹותר,

חד  איהּו55וגרמֹוהי מּבחינת למעלה ׁשהּוא ,( ְְְְְִִִִֶַַַַָ

חד  וחּיֹוהי (איהּו חּיֹוהי עם ׁשּלכן 55ׁשּמתייחד ,( ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

עם  רק (לא ּולהתייחד יֹותר למּטה לירד ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹּביכלּתֹו

ּגרמֹוהי  ּבחינת עם ּגם) אּלא חּיֹוהי, .56ּבחינת ְְְִִִִִֶַַַַַָ
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ואילך).52) סע"ב (קסד, תסתלק אנת כד המאמר להבין ד"ה דא"ח) (עם סידור ב).53)ראה (יז, בהקדמה ראה 54)תקו"ז

ס"ו. ב).55)לקמן (ג, שם פל"ב.56)תקו"ז תרל"ו רבים מים המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÓˆÚ ˙B¯ÈÙq‰ ÈÏk ÏL ˙eiÁ‰ ÏÚ מאור שונה אחר, עניין שהיא «««∆¿≈«¿ƒ«¿»

ומבאר. שממשיך כפי הספירות,

Úe„È ,‰p‰c52 החסידות ‰ÌÈLaÏ˙nבתורת ˙B¯B‡‰ ÏÚ ÛÒBpL ¿ƒ≈»«∆»«»«ƒ¿«¿ƒ
˙eiÁ Ìb LÈ (È‰BiÁ) ÌÈÏk‰a אלוקיתÌÓˆÚ ÌÈÏk‰a שמכוחה ¿«≈ƒ«ƒ≈««¿«≈ƒ«¿»

וקיום, חיות לכלים Ó‰יש e‰fL∆∆«
e¯Ó‡M53 אודות אליהו' ב'פתח ∆»¿

'תיקונים') שם (הנקראות הספירות

e‰ÈÈpÈÓ ˜lzÒz z‡ „ÎÂ¿««¿¿ƒ¿«≈ƒ«¿
מהם  תסתלק אתה ¬«¿e¯‡zL‡ƒוכאשר
‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k נשארים הם ¿»¿…ƒ¿»»
נשמות  בלי …¿(ÏÂ‡כגופים

È¯Ó‚Ï ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
Ì˙e‡ÈˆnÓ שבצאת אדם כמו ƒ¿ƒ»

שהוא  אלא נשאר הגוף מגופו, נשמתו

נשמה  בלי eiÁ˙גוף LiL ÔÂÈk ,(≈»∆≈«
ÌÓˆÚאלוקית  ˙B¯ÈÙq‰ ÈÏÎaƒ¿≈«¿ƒ«¿»

הכלים של הנשמה »¿lÓƒ·„שהיא
Ì‰a ÌÈLaeÏÓ‰ ˙B¯B‡‰ שהם »«¿»ƒ»∆
עצמם. מהכלים שונה דבר

Ô·eÓ ‰Ê Èt ÏÚÂ בין סתירה שאין ¿«ƒ∆»
הוי' ששם האריז"ל בכתבי האמור

ודברי  בשווה, הספירות בכל מאיר

שהתלבשות  עולה מהם טוב שם הבעל

השמות  לחילוקי גורמת בכלים האורות

כיוון  הספירות, ‰È‡בין ˙Ó‡‰L∆»¡∆ƒ
È·˙Îa ¯‡a˙pL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈
Ïk ÏL ˙B¯B‡‰L Ï"ÊÈ¯‡‰»¬ƒ«∆»∆»
,‰ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ ‡e‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒƒ¿«≈¬»»
È¯·c e˜„ˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆»¿ƒ¿≈
ÌÈ˜elÈÁ‰L ·BË ÌL ÏÚa‰«««≈∆«ƒƒ
‡Ï Ì‰ ‰¯ÈÙÒÏ ‰¯ÈÙÒ ÔÈa≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈…
Ìb ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ „vÓ ˜«̄ƒ««≈ƒ∆»«

„vÓ ההתלבשות בגלל (האורות, ƒ«
לאורות  הכוונה אין כי שונים, בכלים

אל) הכוונה אלא ÏLעצמם ˙eiÁ‰««∆
ÏL ˙eiÁ‰L ,˙B¯ÈÙq‰ ÈÏk¿≈«¿ƒ∆««∆
,ÏŒ‡ ÌLa ‡¯˜ „ÒÁ‰ ÈÏk¿ƒ«∆∆ƒ¿»¿≈≈
‰¯e·b‰ ÈÏk ÏL ˙eiÁ‰Â¿««∆¿ƒ«¿»
C¯c ÏÚÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈¡…ƒ¿«∆∆

˙B‡·ˆ ÌMa ‰Ê היא שממנו ∆«≈¿»
וההוד  הנצח כלי של ¿eÎÂ',החיות

ÌL ‰lÙza ÌÈ¯ÈkÊÓ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«¿ƒƒ«¿ƒ»≈
ÌL ,˙B‡·ˆ ÌL ,ÈŒ„‡¬…»≈¿»≈

‰Âek‰ ÔÈ‡ ,ÏŒ‡ ÌL B‡ ÌÈ˜Ï‡ המתפלל של ÈÏÎÏוהפנייה ¡…ƒ≈≈≈««»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ ,ÌÎB˙aL ˙eiÁ‰Ï ‡l‡ ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆»¿««∆¿»¿∆ƒ¿«≈»¿…
ÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯ÈÙq‰aL ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰ ÏÚ È‡˜c ,ÂÈ˙BcÓÏ¿ƒ»¿»≈«»¿««∆¿«¿ƒ¿…«

ÌÓˆÚ „vÓ ˙B¯ÈÙq‰ ÈÏk.הספירות של ה'גוף' כמו שהם ¿≈«¿ƒƒ««¿»
¯eÓ‡‰ Èt ÏÚÂ הקודם בקטע ¿«ƒ»»

t È˜elÈÁa ‰Âek‰LÈË¯ ∆««»»¿ƒ≈¿»≈
‡È‰ ˙BÓM‰ של לאורות לא «≈ƒ

נקראים  (שכאמור עצמן הספירות

אלא  eiÁ‰Â˙'חיוהי') ¯B‡‰Ï¿»¿««
,Ô·eÓ È¯‰ ,˙B¯ÈÙq‰ ÈÏÎaL∆ƒ¿≈«¿ƒ¬≈»

‰Ê ÔÈÚL החיות שהוא האור של ∆ƒ¿»∆
הכלים  של BÓÚ˜(וה'נשמה') ‡e‰»

˙B¯B‡‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÂ¿«¬∆≈≈»
‰Ê ÏÚL) ÌÈÏk‰a ÌÈLaeÏÓ‰«¿»ƒ¿«≈ƒ∆«∆

È‡˜ מכווןÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ »≈≈»¿…¿ƒ»
Òc¯t‰ Le¯ÈÙÏ54 קבלה ספר ¿≈««¿≈

כפי  קורדובירו, משה רבי להרמ"ק,

שנאמר  לגני' 'באתי במאמר שהובא

השמות  זו שלשיטה שבת, בליל

כפי  בפרט ספירה לכל מתייחסים

בכלים  מלובשות ÔÂÈÎcשהספירות ,(¿≈»
ÈÏk ÏL ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰ e‰fL∆∆»¿««∆¿≈

È‰BÓ¯b ˙ÈÁa ,‰¯ÈÙq‰ שכך) «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
בזוהר), הכלים Ê‰נקראים È¯‰¬≈∆

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÌB˜nÓ CLÓƒ¿»ƒ»«¬∆≈
האורות, נמשכים שממנו המקום מאשר

ÁÈ˙nL„והיא  e‰È‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ¿«≈
È‰BÓ¯b ÌÚ המתאחדת האלוקות ƒ«¿ƒ

הכלים  הזוהר (עם e‰È‡ƒכלשון
„Á È‰BÓ¯‚Â55‡e‰L ,( ¿«¿ƒ«∆

e‰È‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ
e‰È‡) È‰BiÁ ÌÚ „ÁÈÈ˙nL∆ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ

„Á È‰BiÁÂ55,( האלוקי האור ¿«ƒ«
שהכלים  (מאחר הכלים עם המאוחד

נעלה  מוחלט) בביטול אליו בטלים

עם  המתאחד האלוקי מהאור יותר

יותר ÔÎlLהאורות  נעלה שהוא מפני ∆»≈
BzÏÎÈa זהאור של‰hÓÏ „¯ÈÏ ƒ»¿≈≈¿«»

¯˙BÈ הגבוה ש'כל לכלל בהתאם ≈
יותר' למטה יורד ≈»¿ÁÈÈ˙‰Ïe¿ƒ„יותר,

a ÌÚ ˜¯ ‡Ï),È‰BiÁ ˙ÈÁ …«ƒ¿ƒ««ƒ
ÈÁa˙האורות, ÌÚ (Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ«

È‰BÓ¯b56,.הכלים «¿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



dlkלו izeg` ipbl iz`a

(‰ÏÚÂ הּמּגיד הרב ּתֹורת לבאר יׁש זה 57ּפי ¿«ְִִֵֵֶַַַַָָ

רז"ל  מאמר אני 58על נכּתב ׁשאני ּכמֹו לא ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָֹ

ּדיׁש ּבאדנּות, אני ונקרא ּבהויה אני נכּתב ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָנקרא,

לֹומר, ויׁש ּבאדנּות. נקרא לּמה לזה טעם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלתת

הּמלכּות,ּכ מּדת הּוא אדנֿי ׁשם ּכי ידּוע הּנה י ְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

עם  ּבלא מל עבדים,59ואין ּבלא אדֹון ואין ְְְְֲִֵֵֶֶָָָֹֹ

ׁשאנחנּו מחמת נקרא הּוא אדנֿי ׁשם ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹנמצא

מּציּדנּו, אדנֿי ׁשם ׁשּנקרא והֹואיל ועבדיו, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹעּמֹו

ׁשם  אבל כּו', אדנֿי ׁשם לקרא לנּו הּורׁשה ְְֲֲִֵֵֵָָָָָֹֹלכן

כּו', ההויֹות ּכל המהּוה העצם ׁשם הּוא ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָהויה

ּדׁשם  ּבזה, והענין ּככתיבתֹו. נקרא אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלכן

המפֹורׁש ׁשם הּוא ׁשם 60הויה יֹותר, ּולמעלה , ְְְֲֵֵֵַַָָָָ

ענין 61העצם  מּכל למעלה הּוא ׁשהעצם , ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ענין  ּכי ּככתיבתֹו, נקרא אינֹו ולכן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָההתהּוּות.

להּזּולת, ׁשּמּגיע ּבאֹופן הּגיּלּוי הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַַָהּקריאה

ּדׁשם  הּגיּלּוי את לקּבל יכֹול אינֹו העֹולם ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוהרי

ׁשּיּׁשאר  ּבאֹופן מהתהּוּות ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהעצם

ּדוקא, אדנֿי ּבׁשם ׁשּנקרא וזהּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּבמציאּותֹו.

ּכפי  העצם ׁשם נקרא ׁשּבֹו ׁשהאֹופן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָהיינּו,

ההתהּוּות, ענין ׁשּזהּו להּזּולת, ּבגיּלּוי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּנמׁש

הּמלכּות  ענין ׁשהּוא אדנֿי, ׁשם זה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹהרי

ענין  ׁשּיהיה ּברצֹונֹו ׁשעלה ּדכיון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוהאדנּות,

ההתהּוּות  ענין נעׂשה לכן והאדנּות, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָהּמלכּות

ּדר [ועל ועבדים עם ׁשל מציאּות ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכדי

ׁשאינם  הּׁשמֹות ּבׁשאר להּקריאה ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבאֹופן  הענינים ּפרטי עם ׁשּקׁשּורים ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנמחקים,

אֿל  ׁשם ּכמֹו ּגּופא, ההתהּוּות ּבענין ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָההנהגה

יּבנה  חסד עֹולם ענין ׁשּזהּו ׁשּזהּו62ּבחסד, , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ

לּיֹום  עד הּמעׂשה ימי ׁשׁשת ּבכל ההנהגה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹופן

ׁשאינם  הּׁשמֹות ׁשבעה ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשביעי,

ְִִָנמחקים].
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שסה.57) סימן תורה אור רס. סימן אמרים א.58)לקוטי נ, שעהיוה"א 59)פסחים תניא ל. לח, וישב עה"פ בחיי רבינו

.86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ בתו"מ נסמן - ועוד. ב). (פא, פרדס 60)רפ"ז וראה .28 שבהערה רמב"ם א. לח, סוטה

ועוד. ד). בן שם (שער יט ועוד.61)שער שם. פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה ג.62)כסף פט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (‰57¯Ó‡Ó ÏÚ ¿«ƒ∆≈¿»≈«»«««ƒ««¬«

Ï"Ê¯58 הקדושֿברוךֿהוא של שמותיו אודות È‡Lבגמרא BÓk ‡Ï ««…¿∆¬ƒ
È‡ ·zÎ ,‡¯˜ È‡ ·zÎ(בתורה) נכתב הויה Â˜¯‡שם ‰ÈÂ‰a ƒ¿»¬ƒƒ¿»ƒ¿»¬ƒ«¬»»¿ƒ¿»

È‡ היא בהווייה הכתוב השמות של הקריאה Ï˙˙צורת LÈc ,˙e„‡a ¬ƒ¿«¿¿≈»≈
‡¯˜ ‰nÏ ‰ÊÏ ÌÚË השם ««»∆»»ƒ¿»

LÈÂבהווייההכתוב  .˙e„‡a¿«¿¿≈
ÌL Èk Úe„È ‰p‰ Èk ,¯ÓBÏ«ƒƒ≈»«ƒ≈
,˙eÎÏn‰ ˙cÓ ‡e‰ ÈŒ„‡¬…»ƒ«««¿

ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡Â59 יכולה לא ¿≈∆∆¿…»
למלוך  מי על אין אם מלכות להיות

ÌÈ„·Ú ‡Ïa ÔB„‡ ÔÈ‡Â ולא ¿≈»¿…¬»ƒ
לאדון  שיהיו ללא אדנות להיות יכולה

‡„ÈŒעבדים, ÌL Èk ‡ˆÓƒ¿»ƒ≈¬…»
של  והאדנות המלכות שמידת השם

˜¯‡הקדושֿברוךֿהוא, ‡e‰ƒ¿»
eÁ‡L ˙ÓÁÓ ישראל BnÚבני ≈¬«∆¬«¿«

ÂÈ„·ÚÂ,הקדושֿברוךֿהוא של «¬»»
ÈŒ„‡ ÌL ‡¯˜pL ÏÈ‡B‰Â¿ƒ∆ƒ¿»≈¬…»

ecÈvÓ,ועבדיו עמו שאנחנו מחמת ƒƒ≈
ÌL ‡¯˜Ï eÏ ‰L¯e‰ ÔÎÏ»≈¿»»ƒ¿…≈

'eÎ ÈŒ„‡,שלנו אדון של במובן ¬…»
לנו  לקדושֿברוךֿהוא ומותר לקרוא

הזה, השם את ולבטא זה «¬‡·Ïבשם
ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰ ‰ÈÂ‰ ÌL≈¬»»≈»∆∆
,'eÎ ˙BÈÂ‰‰ Ïk ‰e‰Ó‰«¿«∆»«¬»
בשם  נקרא בעצמו והקדושֿברוךֿהוא

על  מה זה כל את מהווה שהוא שם

ואיננו  מאתנו נעלה זה ודבר שנמצא,

הוי'ÔÎÏמצידנו  ˜¯‡שם BÈ‡ »≈≈ƒ¿»
ידינו  פי B˙·È˙Îkעל על אף אלא ƒ¿ƒ»

וכפי  באדנות, נקרא הווייה שנכתב

ומבאר. שממשיך

‡e‰ ‰ÈÂ‰ ÌLc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈¬»»
L¯BÙÓ‰ ÌL60‰ÏÚÓÏe , ≈«¿»¿«¿»

,¯˙BÈ יותר גבוהה בדרגה הווייה ושם ≈
הוא  ‰ÌˆÚמזו ÌL61, השם ≈»∆∆

האלוקות  עצמיות אל המתייחס

ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌˆÚ‰L∆»∆∆¿«¿»ƒ»
˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ בתורת כמבואר ƒ¿««ƒ¿«

מזיו  היא הבריאה שכל החסידות

עצמה  האלוקות של מועטת והארה

למעלה  היא האלוקות עצמיות אבל

ההתהוות. ÔÈÚהווייה שם ÔÎÏÂמכל Èk ,B˙·È˙Îk ‡¯˜ BÈ‡ ¿»≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«
ÈelÈb‰ ‡e‰ ‰‡È¯w‰ קוראים שאותו הדבר ÚÈbnLשל ÔÙB‡a «¿ƒ»«ƒ¿∆∆«ƒ«
ÌÏBÚ‰ È¯‰Â ,˙Ïef‰Ï בלבד ומצומצמת מוגבלת אלוקית חיות יש שבו ¿«««¬≈»»

‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ÌLc ÈelÈb‰ ˙‡ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈∆«ƒ¿≈»∆∆∆¿«¿»
¯‡MiL ÔÙB‡a ˙ee‰˙‰Ó≈ƒ¿«¿∆∆ƒ»≈

B˙e‡ÈˆÓa שלמעלה העצם שם ואם ƒ¿ƒ
יתבטל  העולם בעולם, יתגלה מהעולם

להמשיך  יוכל ולא הגילוי מעוצמת

pL˜¯‡להתקיים. e‰ÊÂ הווייה שם ¿∆∆ƒ¿»
בעולם  גילוי לידי ‡„ÈŒובא ÌLa¿≈¬…»

BaL ÔÙB‡‰L ,eÈÈ‰ ,‡˜Âc«¿»«¿∆»∆∆
CLÓpL ÈÙk ÌˆÚ‰ ÌL ‡¯˜ƒ¿»≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿»
ÔÈÚ e‰fL ,˙Ïef‰Ï ÈelÈ‚a¿ƒ¿««∆∆ƒ¿«

,˙ee‰˙‰‰ הוא 'הווייה' השם והרי «ƒ¿«
התהוות מלש  ÌLון ‰Ê È¯‰¬≈∆≈

˙eÎÏn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,È-„‡¬…»∆ƒ¿«««¿
,˙e„‡‰Â המלכות עניין כלומר, ¿»«¿

עניין  שבו האופן הוא והאדנות,

בעולם  מתגלה «≈¿ÔÂÈÎcההתהוות
ÔÈÚ ‰È‰iL BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿«

,˙e„‡‰Â ˙eÎÏn‰ העליון הרצון ««¿¿»«¿
כך  ולשם ואדנות מלכות שתהיה הוא

ולהיות  עליהם למלוך נבראים צריך

עליהם, ÔÈÚאדון  ‰NÚ ÔÎÏ»≈«¬∆ƒ¿«
‰È‰iL È„k ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈ„·ÚÂ ÌÚ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆««¬»ƒ
והאדנות  המלכות תהיה שעליהם

Ú‚Ba ‰Ê C¯c ÏÚÂ]¿«∆∆∆¿≈«
˙BÓM‰ ¯‡La ‰‡È¯w‰Ï¿«¿ƒ»ƒ¿»«≈
ÌÈ¯eLwL ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

השמות משבעת אחד ÈË¯tכל ÌÚƒ¿»≈
‰‚‰‰‰ ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆««¿»»

‡Ùeb ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚa,עצמה ¿ƒ¿««ƒ¿«»
e‰fL ,„ÒÁa ÏŒ‡ ÌL BÓk¿≈≈¿∆∆∆∆

ÔÈÚבכתוב הפנימי ÌÏBÚהפירוש ƒ¿«»
‰aÈ „ÒÁ62 של לעולם והכוונה ∆∆ƒ»∆

בששת  העולם בהתהוות החסד מידת

בראשית, ‡ÔÙBימי e‰fL∆∆∆
ÈÓÈ ˙LL ÏÎa ‰‚‰‰‰««¿»»¿»≈∆¿≈
,ÈÚÈ·M‰ ÌBiÏ „Ú ‰NÚn‰««¬∆«««¿ƒƒ
˙BÓM‰ ‰Ú·L ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ¿»«≈

ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L מהם אחד שכל ∆≈»ƒ¿»ƒ
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לז `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

ÛÈÒBÓe הּמּגיד הרב ּבתֹורת ׁשענין 63לבאר , ƒְְְִִֵֶַַַַַָָ

אנּו ׁשאין הּוא, אדנֿי ּבׁשם ְְֲִֵֵֶַָָָֹהּקריאה

ׁשּבעֹולמֹות  (הּׂשכל) קטּנה מדרגה רק ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׂשיגים

אבל  אדֹון, להיֹות ׁשרצה מּכח והּוא ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹׁשּבצמצ ּום,

וכן  מּׂשיגים, אנּו אין העצם ׁשם ׁשהּוא הויה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשם

נגד  וזהּו מּׂשיגים. אינם העליֹונים העֹולמֹות ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

ׁשמּה אבד נגיד 64ׁשמא להיֹות ׁשרצה ׁשמא, נגד , ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

העצם. ׁשם להעלים ׁשהּוצר ׁשמּה אבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָואדֹון,

האֹור  לגּבי הּכלי ענין ׁשּכללּות ּבזה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהענין

נמחקים, ׁשאינם הּׁשמֹות ׁשבעה ענין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ׁשּזהּו

(ּדהיינּו האֹורֹות ׁשמהתעּבּות ּבאֹופן הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַָּכּנ"ל)

הּכלים  נתהּוּו ּבדּקּות) ּכ ּכל לא ,65ׁשּנעׂשים ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

האֹורֹות. לגּבי ׁשּבהּכלים הּצמצּום ענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּזהּו

הראׁשֹון  צמצּום הקּדמת ידי על ּבא זה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָוענין

הּדּיּוק  ׁשּזהּו לגמרי, סיּלּוק ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַׁשהּוא

סיּלּוק  על ׁשּמֹורה ׁשמּה, אבד חז"ל ְְֲֲִִֵֶֶַַַּבלׁשֹון

ׁשּבהּכלים  הּצמצּום ּגם נעׂשה זה ּומּצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלגמרי,

ּבׁשם  הּקריאה ענין ּגם ׁשּזהּו האֹורֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָלגּבי

העצם. ׁשם ׁשהּוא הויה ּבׁשם ולא ּבלבד, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאדנֿי

CÈLÓÓe אֹופן 63לבאר יׁשנֹו כן ּפי על ׁשאף , «¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַָ

ּבעת  ׁשּזהּו הויה, ׁשם מתּגּלה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּבֹו

הרּוחני, ּכח והתּגּבר ּות הּגׁשמּיּות ְְְְְְִִִִַַַַַָָֹהתּפּׁשטּות

נאמר  (עליו ּגדֹול ּכהן קדׁש66ּכמֹו להבּדילֹו ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹ

הּכּפּורים, ּביֹום הרּוחנּיּות) ענין ׁשהּוא ְְִִִִִֶַַָָָָקדׁשים,

ׁשּבתֹון  ׁשּבת הּוא מׁשּפיע 67ׁשאז ׁשּבת ׁשּקדּוּׁשת , ְְִֶֶַַַַַַָָָָ

הּמעׂשה  ימי ׁשׁשת הּכּפּורים 68ּבכל ויֹום , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ואז  ּוׁשתּיה, אכילה ּבֹו ׁשאין למעלה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָקדּוּׁשתֹו
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שצ.63) סימן תורה אור רב. סימן אמרים מי"ג.64)לקוטי פ"א וראה 65)אבות פ"ג. העקודים) (שער ו שער חיים עץ ראה

ח). ע' תשכ"א (סה"מ פ"ד זו שנה תקעו ד"ה שמז. ע' תרפ"ט לג. ע' עת"ר יג.66)סה"מ כג, הימיםֿא דברי אחרי 67)ע"פ

לב. כג, אמור לא. א.68)טז, פח, ב. סג, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(הווייה, ההתהוות שבו נוסף אופן והיינו ההתהוות בעניין נוספת פעולה הוא

('נקרא') ומתגלה בא העצם) ].שם
„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯B˙a ¯‡·Ï ÛÈÒBÓe63‰‡È¯w‰ ÔÈÚL שם , של ƒ¿»≈¿«»«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»

‡„ÈŒהווייה  ÌLaדווקא˜¯ ÌÈ‚ÈOÓ e‡ ÔÈ‡L ,‡e‰ אלא ¿≈¬…»∆≈»«ƒƒ«
ÏÎO‰) ‰pË˜ ‰‚¯„Ó החלק «¿≈»¿«»«≈∆

שהוא  בשכל המובן באופן שהתלבש

האלוקות  מעצם ומועט קטן חלק

מהשכל  BÓÏBÚaL˙שלמעלה (∆»»
,ÌeˆÓˆaL להשיג מסוגל האדם ∆¿ƒ¿

על  שנבראו בעולמות נמוכה דרגה רק

האור  ומיעוט צמצום ¿e‰Â‡ידי
ל'מדרגה  האלוקי האור של הצמצום

זו  L¯ˆ‰קטנה' ÁkÓֿהקדוש ƒ…«∆»»
‡„ÔBברוךֿהוא ˙BÈ‰Ï עולמות על ƒ¿»
e‰L‡ונבראים, ‰ÈÂ‰ ÌL Ï·‡¬»≈¬»»∆

ÌˆÚ‰ ÌL לעצמיות המתייחס ≈»∆∆
ÔÎÂהאלוקות  ,ÌÈ‚ÈOÓ e‡ ÔÈ‡≈»«ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»»∆¿ƒ≈»
ÌÈ‚ÈOÓ נבראים אנחנו, רק לא «ƒƒ

את  משיגים לא הגשמי, הזה בעולם

העליונים  העולמות גם אלא העצם, שם

אותו. משיגים הפירוש e‰ÊÂאינם ¿∆
אבות  בפרקי המשנה בדברי הפנימי

dÓL „·‡ ‡ÓL „‚64, ופירש ¿«¿»¬«¿≈
שנמשך  "מי מברטנורא עובדיה רבי

ורבנות, שררה מתוך למרחוק שמו

את  מקברת שהרבנות שמו יאבד מהרה

תרגום  משיכה. לשון "נגד" בעליה.

על  מפרש המגיד והרב נגידו" משכו,

חסידות  L¯ˆ‰פי ,‡ÓL „‚¿«¿»∆»»
È‚„הקדושֿברוךֿהוא ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ

ÔB„‡Â,והנבראים העולמות על ¿»
C¯ˆe‰Lולפיכך  dÓL „·‡¬«¿≈∆¿«

ÌÈÏÚ‰Ï כביכול ÌLו'לאבד' ¿«¿ƒ≈
.ÌˆÚ‰»∆∆

ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿»ƒ¿«
של  ‰‡B¯היחס Èa‚Ï ÈÏk‰«¿ƒ¿«≈»

˙BÓM‰ ‰Ú·L ÔÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿«ƒ¿»«≈
Ï"pk ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L של לחיות מתייחסים שהשמות לעיל כמבואר ∆≈»ƒ¿»ƒ««

ÌÈNÚpLהכלים  eÈÈ‰c) ˙B¯B‡‰ ˙eaÚ˙‰ÓL ÔÙB‡a ‡e‰ (¿∆∆≈ƒ¿«»¿«¿∆«¬ƒ
ÌÈÏk‰ ee‰˙ (˙ew„a Ck Ïk ‡Ï65,,וחסידות בקבלה כמבואר …»»¿«ƒ¿««≈ƒ

מתלבש האור (שבהם ונתהוו הכלים נוצרו ובהגבלה) מסויים ב'ציור' ונעשה

העליון  משורשם האורות התגלות שלאחר מכך היינו האורות, מהתעבות

מכפי  ועדינים דקים פחות היינו כביכול, 'עבים', נעשו, הם למטה, וירידתם

הכלים  התהוות את שמאפשר הוא באורות זה וצמצום הירידה, קודם שהיו

e‰fL היא האורות מהתעבות היא הכלים שהתהוות ÔÈÚהעובדה ∆∆ƒ¿«
Èa‚Ï ÌÈÏk‰aL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«≈

˙B¯B‡‰ שבכלים לכך הגורם היא כי »
האור  לגבי מצומצם אור יהיה

Ê‰שבאורות. ÔÈÚÂ על הצמצום של ¿ƒ¿»∆
התהוות  לצורך הכלים התעבות ידי

‰˜Óc˙הכלים  È„È ÏÚ ‡a»«¿≈«¿»«
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆ האיןֿסוף באור ƒ¿»ƒ

הבריאה קודם ∆e‰L‡שהאיר
,È¯Ó‚Ï ˜elÈÒ ÏL ÔÙB‡a ולא ¿∆∆ƒ¿«¿≈

הצמצומים  שאר כמו האור מיעוט רק

Ï"ÊÁ ÔBLÏa ˜eic‰ e‰fL∆∆«ƒƒ¿¬«
,dÓL (המתייחס ‡·„ שהשם היינו ¬«¿≈

ונעלם  'אבד' העצם) ÏÚאל ‰¯BnL∆∆«
‰Ê „vÓe ,È¯Ó‚Ï ˜elÈÒƒ¿«¿≈ƒ«∆
הראשון  לצמצום וכהמשך כתוצאה

לגמרי סילוק בדרך Ìbשהיה ‰NÚ«¬∆«
Èa‚Ï ÌÈÏk‰aL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆¿«≈ƒ¿«≈
ÔÈÚ Ìb e‰fL ,˙B¯B‡‰»∆∆«ƒ¿«
,„·Ïa ÈŒ„‡ ÌLa ‰‡È¯w‰«¿ƒ»¿≈¬…»ƒ¿«
ÌL ‡e‰L ‰ÈÂ‰ ÌLa ‡ÏÂ¿…¿≈¬»»∆≈

ÌˆÚ‰ הכלים חיות על מדובר כי »∆∆
כלל. מתגלה לא הווייה שם שבהם

CÈLÓÓe המגיד ,Ï63·‡¯הרב «¿ƒ¿»≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L שבדרך למרות ∆««ƒ≈

'נקרא', ואינו נעלם הווייה שם כלל

ÌL ‰lb˙Ó BaL ÔÙB‡ BLÈ∆¿∆∆ƒ¿«∆≈
˙eËMt˙‰ ˙Úa e‰fL ,‰ÈÂ‰¬»»∆∆¿≈ƒ¿«¿

˙eiÓLb‰ ומסירים פושטים כאשר ««¿ƒ
הגשמיות Ákאת ˙e¯ab˙‰Â¿ƒ¿«¿…«

ÂÈÏÚ) ÏB„b Ô‰k BÓk ,ÈÁe¯‰»»ƒ¿…≈»»»
¯Ó‡66בתורהL„˜ BÏÈc·‰Ï ∆¡«¿«¿ƒ…∆

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈL„»̃»ƒ∆ƒ¿«
˙eiÁe¯‰ המובדלת והקדושה, »»ƒ

‰ÌÈ¯etk,מהגשמיות  ÌBÈa (¿«ƒƒ
ÔB˙aL ˙aL ‡e‰ Ê‡L67˙aL ˙Me„wL ÏÎaרגילה, ÚÈtLÓ ∆»«»«»∆¿««»«¿ƒ«¿»

‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL68 מתברכין 'מניה שהשבת הזוהר ממאמר כמובן ≈∆¿≈««¬∆
השבוע, ימי כל היינו הימים, כל מתברכים ממנה יומין', ¿ÌBÈÂכולהו

‰ÏÚÓÏ B˙Me„˜ ÌÈ¯etk‰ רגילה שבת ‡ÏÈÎ‰מקדושת Ba ÔÈ‡L «ƒƒ¿»¿«¿»∆≈¬ƒ»
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(‰ÏÚÂ הּמּגיד הרב ּתֹורת לבאר יׁש זה 57ּפי ¿«ְִִֵֵֶַַַַָָ

רז"ל  מאמר אני 58על נכּתב ׁשאני ּכמֹו לא ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָֹ

ּדיׁש ּבאדנּות, אני ונקרא ּבהויה אני נכּתב ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָנקרא,

לֹומר, ויׁש ּבאדנּות. נקרא לּמה לזה טעם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלתת

הּמלכּות,ּכ מּדת הּוא אדנֿי ׁשם ּכי ידּוע הּנה י ְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

עם  ּבלא מל עבדים,59ואין ּבלא אדֹון ואין ְְְְֲִֵֵֶֶָָָֹֹ

ׁשאנחנּו מחמת נקרא הּוא אדנֿי ׁשם ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹנמצא

מּציּדנּו, אדנֿי ׁשם ׁשּנקרא והֹואיל ועבדיו, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹעּמֹו

ׁשם  אבל כּו', אדנֿי ׁשם לקרא לנּו הּורׁשה ְְֲֲִֵֵֵָָָָָֹֹלכן

כּו', ההויֹות ּכל המהּוה העצם ׁשם הּוא ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָהויה

ּדׁשם  ּבזה, והענין ּככתיבתֹו. נקרא אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלכן

המפֹורׁש ׁשם הּוא ׁשם 60הויה יֹותר, ּולמעלה , ְְְֲֵֵֵַַָָָָ

ענין 61העצם  מּכל למעלה הּוא ׁשהעצם , ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ענין  ּכי ּככתיבתֹו, נקרא אינֹו ולכן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָההתהּוּות.

להּזּולת, ׁשּמּגיע ּבאֹופן הּגיּלּוי הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַַָהּקריאה

ּדׁשם  הּגיּלּוי את לקּבל יכֹול אינֹו העֹולם ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוהרי

ׁשּיּׁשאר  ּבאֹופן מהתהּוּות ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהעצם

ּדוקא, אדנֿי ּבׁשם ׁשּנקרא וזהּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּבמציאּותֹו.

ּכפי  העצם ׁשם נקרא ׁשּבֹו ׁשהאֹופן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָהיינּו,

ההתהּוּות, ענין ׁשּזהּו להּזּולת, ּבגיּלּוי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּנמׁש

הּמלכּות  ענין ׁשהּוא אדנֿי, ׁשם זה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹהרי

ענין  ׁשּיהיה ּברצֹונֹו ׁשעלה ּדכיון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוהאדנּות,

ההתהּוּות  ענין נעׂשה לכן והאדנּות, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָהּמלכּות

ּדר [ועל ועבדים עם ׁשל מציאּות ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכדי

ׁשאינם  הּׁשמֹות ּבׁשאר להּקריאה ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבאֹופן  הענינים ּפרטי עם ׁשּקׁשּורים ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנמחקים,

אֿל  ׁשם ּכמֹו ּגּופא, ההתהּוּות ּבענין ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָההנהגה

יּבנה  חסד עֹולם ענין ׁשּזהּו ׁשּזהּו62ּבחסד, , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ

לּיֹום  עד הּמעׂשה ימי ׁשׁשת ּבכל ההנהגה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹופן

ׁשאינם  הּׁשמֹות ׁשבעה ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשביעי,

ְִִָנמחקים].
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שסה.57) סימן תורה אור רס. סימן אמרים א.58)לקוטי נ, שעהיוה"א 59)פסחים תניא ל. לח, וישב עה"פ בחיי רבינו

.86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ בתו"מ נסמן - ועוד. ב). (פא, פרדס 60)רפ"ז וראה .28 שבהערה רמב"ם א. לח, סוטה

ועוד. ד). בן שם (שער יט ועוד.61)שער שם. פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה ג.62)כסף פט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (‰57¯Ó‡Ó ÏÚ ¿«ƒ∆≈¿»≈«»«««ƒ««¬«

Ï"Ê¯58 הקדושֿברוךֿהוא של שמותיו אודות È‡Lבגמרא BÓk ‡Ï ««…¿∆¬ƒ
È‡ ·zÎ ,‡¯˜ È‡ ·zÎ(בתורה) נכתב הויה Â˜¯‡שם ‰ÈÂ‰a ƒ¿»¬ƒƒ¿»ƒ¿»¬ƒ«¬»»¿ƒ¿»

È‡ היא בהווייה הכתוב השמות של הקריאה Ï˙˙צורת LÈc ,˙e„‡a ¬ƒ¿«¿¿≈»≈
‡¯˜ ‰nÏ ‰ÊÏ ÌÚË השם ««»∆»»ƒ¿»

LÈÂבהווייההכתוב  .˙e„‡a¿«¿¿≈
ÌL Èk Úe„È ‰p‰ Èk ,¯ÓBÏ«ƒƒ≈»«ƒ≈
,˙eÎÏn‰ ˙cÓ ‡e‰ ÈŒ„‡¬…»ƒ«««¿

ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡Â59 יכולה לא ¿≈∆∆¿…»
למלוך  מי על אין אם מלכות להיות

ÌÈ„·Ú ‡Ïa ÔB„‡ ÔÈ‡Â ולא ¿≈»¿…¬»ƒ
לאדון  שיהיו ללא אדנות להיות יכולה

‡„ÈŒעבדים, ÌL Èk ‡ˆÓƒ¿»ƒ≈¬…»
של  והאדנות המלכות שמידת השם

˜¯‡הקדושֿברוךֿהוא, ‡e‰ƒ¿»
eÁ‡L ˙ÓÁÓ ישראל BnÚבני ≈¬«∆¬«¿«

ÂÈ„·ÚÂ,הקדושֿברוךֿהוא של «¬»»
ÈŒ„‡ ÌL ‡¯˜pL ÏÈ‡B‰Â¿ƒ∆ƒ¿»≈¬…»

ecÈvÓ,ועבדיו עמו שאנחנו מחמת ƒƒ≈
ÌL ‡¯˜Ï eÏ ‰L¯e‰ ÔÎÏ»≈¿»»ƒ¿…≈

'eÎ ÈŒ„‡,שלנו אדון של במובן ¬…»
לנו  לקדושֿברוךֿהוא ומותר לקרוא

הזה, השם את ולבטא זה «¬‡·Ïבשם
ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰ ‰ÈÂ‰ ÌL≈¬»»≈»∆∆
,'eÎ ˙BÈÂ‰‰ Ïk ‰e‰Ó‰«¿«∆»«¬»
בשם  נקרא בעצמו והקדושֿברוךֿהוא

על  מה זה כל את מהווה שהוא שם

ואיננו  מאתנו נעלה זה ודבר שנמצא,

הוי'ÔÎÏמצידנו  ˜¯‡שם BÈ‡ »≈≈ƒ¿»
ידינו  פי B˙·È˙Îkעל על אף אלא ƒ¿ƒ»

וכפי  באדנות, נקרא הווייה שנכתב

ומבאר. שממשיך

‡e‰ ‰ÈÂ‰ ÌLc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈¬»»
L¯BÙÓ‰ ÌL60‰ÏÚÓÏe , ≈«¿»¿«¿»

,¯˙BÈ יותר גבוהה בדרגה הווייה ושם ≈
הוא  ‰ÌˆÚמזו ÌL61, השם ≈»∆∆

האלוקות  עצמיות אל המתייחס

ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌˆÚ‰L∆»∆∆¿«¿»ƒ»
˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ בתורת כמבואר ƒ¿««ƒ¿«

מזיו  היא הבריאה שכל החסידות

עצמה  האלוקות של מועטת והארה

למעלה  היא האלוקות עצמיות אבל

ההתהוות. ÔÈÚהווייה שם ÔÎÏÂמכל Èk ,B˙·È˙Îk ‡¯˜ BÈ‡ ¿»≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«
ÈelÈb‰ ‡e‰ ‰‡È¯w‰ קוראים שאותו הדבר ÚÈbnLשל ÔÙB‡a «¿ƒ»«ƒ¿∆∆«ƒ«
ÌÏBÚ‰ È¯‰Â ,˙Ïef‰Ï בלבד ומצומצמת מוגבלת אלוקית חיות יש שבו ¿«««¬≈»»

‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ÌLc ÈelÈb‰ ˙‡ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈∆«ƒ¿≈»∆∆∆¿«¿»
¯‡MiL ÔÙB‡a ˙ee‰˙‰Ó≈ƒ¿«¿∆∆ƒ»≈

B˙e‡ÈˆÓa שלמעלה העצם שם ואם ƒ¿ƒ
יתבטל  העולם בעולם, יתגלה מהעולם

להמשיך  יוכל ולא הגילוי מעוצמת

pL˜¯‡להתקיים. e‰ÊÂ הווייה שם ¿∆∆ƒ¿»
בעולם  גילוי לידי ‡„ÈŒובא ÌLa¿≈¬…»

BaL ÔÙB‡‰L ,eÈÈ‰ ,‡˜Âc«¿»«¿∆»∆∆
CLÓpL ÈÙk ÌˆÚ‰ ÌL ‡¯˜ƒ¿»≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿»
ÔÈÚ e‰fL ,˙Ïef‰Ï ÈelÈ‚a¿ƒ¿««∆∆ƒ¿«

,˙ee‰˙‰‰ הוא 'הווייה' השם והרי «ƒ¿«
התהוות מלש  ÌLון ‰Ê È¯‰¬≈∆≈

˙eÎÏn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,È-„‡¬…»∆ƒ¿«««¿
,˙e„‡‰Â המלכות עניין כלומר, ¿»«¿

עניין  שבו האופן הוא והאדנות,

בעולם  מתגלה «≈¿ÔÂÈÎcההתהוות
ÔÈÚ ‰È‰iL BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿«

,˙e„‡‰Â ˙eÎÏn‰ העליון הרצון ««¿¿»«¿
כך  ולשם ואדנות מלכות שתהיה הוא

ולהיות  עליהם למלוך נבראים צריך

עליהם, ÔÈÚאדון  ‰NÚ ÔÎÏ»≈«¬∆ƒ¿«
‰È‰iL È„k ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈ„·ÚÂ ÌÚ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆««¬»ƒ
והאדנות  המלכות תהיה שעליהם

Ú‚Ba ‰Ê C¯c ÏÚÂ]¿«∆∆∆¿≈«
˙BÓM‰ ¯‡La ‰‡È¯w‰Ï¿«¿ƒ»ƒ¿»«≈
ÌÈ¯eLwL ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

השמות משבעת אחד ÈË¯tכל ÌÚƒ¿»≈
‰‚‰‰‰ ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆««¿»»

‡Ùeb ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚa,עצמה ¿ƒ¿««ƒ¿«»
e‰fL ,„ÒÁa ÏŒ‡ ÌL BÓk¿≈≈¿∆∆∆∆

ÔÈÚבכתוב הפנימי ÌÏBÚהפירוש ƒ¿«»
‰aÈ „ÒÁ62 של לעולם והכוונה ∆∆ƒ»∆

בששת  העולם בהתהוות החסד מידת

בראשית, ‡ÔÙBימי e‰fL∆∆∆
ÈÓÈ ˙LL ÏÎa ‰‚‰‰‰««¿»»¿»≈∆¿≈
,ÈÚÈ·M‰ ÌBiÏ „Ú ‰NÚn‰««¬∆«««¿ƒƒ
˙BÓM‰ ‰Ú·L ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ¿»«≈

ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L מהם אחד שכל ∆≈»ƒ¿»ƒ
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מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה הּׂשכל מקצת להּׂשיג ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיכֹול

המפֹורׁש הּׁשם את זֹוכר היה ׁשם 69לפיכ ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּדבית  הענין ּכללּות ּגם (וזהּו יתּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעצם

הויה  ּדׁשם הּגיּלּוי להיֹות יכֹול היה ׁשּבֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּמקּדׁש

).70ּככתבֹו ְִָ

C‡ העיּלּוי מהּו מּובן, אינֹו לכאֹורה «ְִִֵַָָָ

ּכח  והתּגּברּות הּגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִַַַַַֹּדהתּפּׁשטּות

ּדׁשם  הּגיּלּוי להיֹות יּוכל זה ידי ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהרּוחני,

ׁשּלמעלה  הּבחינה לגּבי והלא ּככתבֹו, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהויה

הרּוחנּיּות  ענין ּגם הרי הויה) (ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמהתהּוּות

ׁשּנתהוּוה  ּדכׁשם התהּוּות, ׁשל ענין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּוא

ואי הרּוחנּיּות, ּגם נתהּווה כן ּכמֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּגׁשמּיּות

והתּגּברּות  הּגׁשמּיּות התּפּׁשטּות ידי ׁשעל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָאפׁשר

ויׁש ּככתבֹו. הויה ׁשם קריאת  ּתהיה הרּוחני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכח

ּדר על אפׁשר), ּבדר) ּבזה הּביאּור ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹומר

ׁשּבכלי  והחּיּות ׁשהאֹור ד') (סעיף לעיל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהאמּור

(איהּו יֹותר ועמֹוק  נעלה מּמקֹום  נמׁש ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּספירֹות

(איהּו ּבכלים הּמתלּבׁש מהאֹור חד) ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָוגרמֹוהי

למּטה  נמׁש להיֹות ׁשּצרי ּכיון חד), ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוחּיֹוהי

הויה  ׁשם לקריאת ּבנֹוגע זה ּדר ועל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר,

ׁשענין  הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ידי על ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּככתבֹו

ׁשּלמעלה  ּביֹותר, נעלה מּמקֹום נמׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָזה

ׁשּדוקא  זה ידי על ההתהּוּות, ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמּכללּות

הּגׁשמּיּות  התּפּׁשטּות היתה ּדלמּטה ְְְְְִִִַַַַָָָָָּבעֹולם

חיּבּור  ׁשל ענין ׁשּזהּו הרּוחני, ּכח ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹוהתּגּברּות

הּנמנעֹות  נמנע מּצד ׁשּנעׂשה והיינּו,71הפכים, . ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָ

נׁשמה  להיֹות הּגדֹול הּכהן הּוצר ּגיסא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּמחד

ׁשּיי להיֹות והּוצר הּגּוף, עניני ּכל עם ְְְְְְִִִֵַַַָָּבגּוף

ׁשּצרי הענין ּכללּות ׁשּזהּו העֹולם, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעניני

ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר זֹו72להיֹות ּביתֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַ

לפעֹול 73אׁשּתֹו הּוצר ּגּופא ׁשּבזה אּלא , ְְְְִִֶֶֶַָָ
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ÏÎO‰ ˙ˆ˜Ó ‚ÈO‰Ï האלוקי,˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL רק ולא ¿«ƒƒ¿»«≈∆∆¿«¿»≈»»
בעולמות  המלובשת הכיפורים CÎÈÙÏאלוקות הגדול ‰È‰ביום הכהן ¿ƒ»»»

L¯BÙÓ‰ ÌM‰ ˙‡ ¯ÎBÊ69 אותו ‰ÌˆÚואומר  ÌL ‡e‰L ≈∆«≈«¿»∆≈»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ) C¯a˙Èƒ¿»≈¿∆«¿»»ƒ¿»

הכללי  ‰Lc˜nהתוכן ˙È·c כל ¿≈«ƒ¿»
השנה  ÏBÎÈימות ‰È‰ BaL∆»»»

‰ÈÂ‰ ÌLc ÈelÈb‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿≈¬»»
B·˙Îk70 ברכת' המשנה כדברי ƒ¿»

השם  את אומר במקדש כיצד, כוהנים

רש"י: ופירש בכינויו' ובמדינה ככתבו

באל"ף  – בכינויו ה"י. ביו"ד – 'ככתבו

).דל"ת'
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האמורה, המגיד ‰ÈelÈÚהרב e‰Ó«»ƒ
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ÏÚL ,ÈÁe¯‰ Ák ˙e¯ab˙‰Â¿ƒ¿«¿…«»»ƒ∆«
ÈelÈb‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰Ê È„È¿≈∆«ƒ¿«ƒ

‰ÈÂ‰ ÌLc'העצם B·˙Îk,'שם ¿≈¬»»ƒ¿»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰ Èa‚Ï ‡Ï‰Â«¬…¿«≈«¿ƒ»∆¿«¿»

‰ÈÂ‰ ÌL) ˙ee‰˙‰Ó המתייחס ≈ƒ¿«≈¬»»
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˙ee‰˙‰ ÏL ÔÈÚ מציאות של ƒ¿»∆ƒ¿«
האלוקות  עצמיות שאינה מסויימת

eÂ‰˙pL‰עצמה, ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿«»
Ìb ‰Âe‰˙ ÔÎ BÓk ˙eiÓLb‰««¿ƒ¿≈ƒ¿«»«

˙eiÁe¯‰ הרוחניות גם העצם ולגבי »»ƒ
נברא, של מציאות ‡LÙ¯היא CÈ‡Â¿≈∆¿»

ייתכן  ‰˙eËMt˙איך È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿
Ák ˙e¯ab˙‰Â ˙eiÓLb‰««¿ƒ¿ƒ¿«¿…«
ÌL ˙‡È¯˜ ‰È‰z ÈÁe¯‰»»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈

B·˙Îk ‰ÈÂ‰ הוא הווייה שם והרי ¬»»ƒ¿»
הרוחניות  וגם מההתהוות, למעלה

העצם? ואינה התהוותה

‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
C¯c ÏÚ ,(¯LÙ‡ C¯„a)¿∆∆∆¿»«∆∆

('„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ לעניין »»¿≈»ƒ
שבאורות  למרות כי והכלים האורות

בכל  בכלים, מאשר וגילוי אור יותר יש

נתבאר  eiÁ‰Â˙זאת ¯B‡‰L∆»¿««

,˙B¯ÈÙq‰ ÈÏÎaL עצמם הכלים חיות היא שממנו CLÓהאור ∆ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»
¯˙BÈ ˜BÓÚÂ ‰ÏÚ ÌB˜nÓ) בזוהר נאמר זה È‰BÓ¯‚Âשעל e‰È‡ ƒ»«¬∆¿»≈ƒ¿«¿ƒ

) ÌÈÏÎa LaÏ˙n‰ ¯B‡‰Ó („Á בזוהר נאמר זה ‡e‰Èשעל «≈»«ƒ¿«≈¿≈ƒƒ
¯˙BÈ ‰hÓÏ CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÔÂÈk ,(„Á È‰BiÁÂ שהרי ¿«ƒ«≈»∆»ƒƒ¿ƒ¿»¿«»≈

למטה  הם הכלים המדריגות בסדר

Ú‚Baמהאור, ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
B·˙Îk ‰ÈÂ‰ ÌL ˙‡È¯˜Ï כפי ƒ¿ƒ«≈¬»»ƒ¿»

תמיד שנכת  שנקרא כפי ולא »ÏÚב,
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k È„È¿≈…≈»¿«ƒƒ
ÌB˜nÓ CLÓ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
‰ÏÚÓlL ,¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆¿«¿»

,˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkÓ ובזה ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿«
התפשטות  איך השאלה מיושבת

מביאה  הרוחניות והגברת הגשמיות

שאכן  הוא וההסבר הווייה שם לגילוי

גם  כי הרוחניות, מעלת משום זה אין

אלא  העצם ואיננה התהוותה הרוחניות

מההתהוות, שלמעלה אור מהמשכת

היא  זו המשכה Ê‰אמנם È„È ÏÚ«¿≈∆
‰hÓÏc ÌÏBÚa ‡˜ÂcL שהוא ∆«¿»»»ƒ¿«»

גשמי  ‰˙eËMt˙עולם ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿
Ák ˙e¯ab˙‰Â ˙eiÓLb‰««¿ƒ¿ƒ¿«¿…«

e‰fL ,ÈÁe¯‰ התפשטות »»ƒ∆∆
גשמי  בעולם ÏLהגשמיות ÔÈÚƒ¿»∆

„vÓ ‰NÚpL ,ÌÈÎÙ‰ ¯eaÈÁƒ¬»ƒ∆«¬∆ƒ«
˙BÚÓp‰ ÚÓ71ֿהקדוש מצד ƒ¿»«ƒ¿»

ושום  כלֿיכול שהוא בעצמו ברוךֿהוא

ממנו. מנוע לא ¿»¿eÈÈ‰Â,דבר
‡ÒÈb „ÁnL אחד ‰C¯ˆeמצד ∆≈«ƒ»¿«

‰ÓL ˙BÈ‰Ï ÏB„b‰ Ô‰k‰«…≈«»ƒ¿¿»»
Ûe‚aגשמי,Ûeb‰ ÈÈÚ Ïk ÌÚ ¿ƒ»ƒ¿¿≈«

ÈÈÚÏ CÈiL ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰Â¿¿«ƒ¿«»¿ƒ¿¿≈
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,ÌÏBÚ‰»»∆∆¿»»ƒ¿»

˙BÈ‰Ï CÈ¯vL מעבודת כחלק ∆»ƒƒ¿
הכיפורים ביום הגדול ∆tÎÂ¿ƒ¯הכהן

B˙Èa „Ú·e B„Úa72BÊ B˙Èa , «¬¿«≈≈
BzL‡73 הגדול שהכוהן והעובדה ƒ¿

על  הוכחה היא נשוי להיות חייב היה

העולם, לענייני ÊaL‰קשר ‡l‡∆»∆¿∆
‡Ùeb המציאות עם הקשר בתוך »

עצמה הגדול ‰C¯ˆeהגשמית הכוהן ¿«
˙eËMt˙‰ ‰È‰zL ÏBÚÙÏƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿«¿
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לט `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

ּכח  והתּגּבר ּות הּגׁשמּיּות התּפּׁשטּות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַֹׁשּתהיה

זה  ּדר ועל הפכים. חיּבּור ענין ׁשּזהּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהרּוחני,

יֹום  ׁשהרי הּזמן, ּבענין והּמקֹום. הּזמן ּבענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָּגם

ׁשּלכן  הּׁשנה, ׁשּבכל הּקדֹוׁש יֹום הּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָהּכּפּורים

הרי  זה עם ּוביחד ׁשתּיה, ולא אכילה לא ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֹאין

הּמקֹום, ּובענין הּׁשנה. ימֹות שס"ה ּבמסּפר ְְְְְִִַַַַָָָהּוא

ׁשער  וזה נאמר הּמקּדׁש ּדבית הּמקֹום על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

מן 74הּׁשמים  אינֹו הארֹון מקֹום היה ּובֹו , ְִִֵַָָָָָָ

וחצי 75הּמּדה  אּמתים ּדוקא, ּבמּדה היֹותֹו עם , ְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָ

קֹומתֹו וחצי ואּמה רחּבֹו וחצי ואּמה .76ארּכֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

מּמקֹום  נמׁש הפכים ׁשני ּדחיּבּור ׁשהענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָוכיון

זה  מּצד הּנה הּנמנעֹות, נמנע ׁשהּוא ּביֹותר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָנעלה

ׁשם  הויה, ּדׁשם והּגיּלּוי  הּקריאה להיֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָיכֹולה

(מתּגּלה) נקרא ׁשּיהיה העצם, וׁשם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהמפֹורׁש

ְִָּככתבֹו.

(Âe‰ÊÂ קדּוּׁשת ּכבֹוד ּפירּוׁש ּכללּות ּגם ¿∆ְְְֵַַָ

אליו, קראנּו ּבכל ּפסּוק על הּזקן ְְְֵֵֵַַַָָָָָאדמֹו"ר

ּכּידּוע  למּדֹותיו, ולא הּזקן 77אליו אדמֹו"ר ּתֹורת ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּדהּפרּדס  האֹורֹות 78ּבזה, היינּו ׁשאליו מפרׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדאצילּות. ספירֹות ּדעׂשר ּבכלים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַהּמתלּבׁשים

האלקּות  היינּו ׁשאליו מפרׁש טֹוב ׁשם ְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹהּבעל

(וכּנזּכר  ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּבהּכלים

ענין  הּוא הּספירֹות ׁשּבכלי והחּיּות ׁשהאֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלעיל

הּמתלּבׁשים  מהאֹורֹות יֹותר ונעלה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָעמֹוק

היינּו ׁשאליו הּוא, הּפׁשּוט והּפירּוׁש ְְְְִֵֵֶַַַַָָּבהּספיר ֹות).

ׁשהּפירּוׁש ּבזה, והענין כּו'. סֹוף אין ְְְִֵֵֶֶַַָָָעצמּות

על  ּכחֹולק  אינֹו הּזקן אדמֹו"ר  ׁשּמסּיים ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָהּפׁשּוט

הּוא  הּפׁשּוט ׁשהּפירּוׁש אּלא וׁשלֹום, חס ְֵֶֶַַַַָָָרּבֹו

ׁשהחיּב והיינּו, הּפירּוׁשים, ּכל הּפרּדס ּפנימּיּות (ּפירּוׁש וחּיֹוהי ּדאיהּו ּור ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

והחיּבּור  ּדאצילּות) ספירֹות ּדעׂשר ּבכלים הּמתלּבׁשים האֹורֹות היינּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאליו

ׁשּבהּכלים  האלקּות היינּו ׁשאליו טֹוב ׁשם הּבעל (ּפירּוׁש וגרמֹוהי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּדאיהּו
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ובפרש"י.74) יז כח, ואילך.75)ויצא שצב ע' ח"ב אג"ק וראה וש"נ. א. כא, א.76)יומא לז, ויקהל יו"ד. כה, תרומה

תש"ט77) סה"מ ואילך. קמד ע' ח"ג שלו (אג"ק מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק במכתב יא הובא יום" ב"היום נעתק .100 ע'

פ"א.78)תשרי). וכלים) עצמות (שער ד לשער שם ומציין שם. לב שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÎÙ‰ ¯eaÈÁ ÔÈÚ e‰fL ,ÈÁe¯‰ Ák ˙e¯ab˙‰Â ˙eiÓLb‰««¿ƒ¿ƒ¿«¿…«»»ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¬»ƒ

גדרי  בביטול שלמעלה שקשור ממקום ההמשכה נפעלת זה ידי ועל המציאות

מההתהוות.

‰Ê C¯c ÏÚÂ ביום גם ישנו הגדול, הכוהן אצל הפכים שני חיבור שישנו ¿«∆∆∆
הפכים שני חיבור »Ìbהכיפורים

ÔÈÚa .ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿«¿«»¿ƒ¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯‰L ,ÔÓf‰«¿«∆¬≈«ƒƒ

LB„w‰ ÌBÈ ‡e‰ ביותרÏÎaL «»∆¿»
ÔÎlL ,‰M‰ קדושתו מפני «»»∆»≈

ÏÂ‡הגדולה  ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡≈…¬ƒ»¿…
È¯‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e ,‰i˙L¿ƒ»¿««ƒ∆¬≈
˙BÓÈ ‰"Ò˘ ¯tÒÓa ‡e‰¿ƒ¿«¿

‰M‰.השנה מימות כאחד ונמנה «»»
ÌB˜n‰ ÔÈÚ·e נעשתה שבו ¿ƒ¿««»

המקדש, בית הכיפורים, יום עבודת

הפכים, שני חיבור גם ≈¬∆È¯‰Lמצינו
Lc˜n‰ ˙È·c ÌB˜n‰ ÏÚ««»¿≈«ƒ¿»

¯Ó‡ כשהגיע אבינו יעקב בדברי ∆¡«
לחרן  שבע מבאר בדרכו ∆¿ÊÂ‰למקום

ÌÈÓM‰ ¯ÚL74 למרות וזאת «««»»ƒ
ועוד  בארץ, למטה מקום על שמדובר

הפכים, שני חיבור המקדש בבית מצינו

B·e הקדשיםבקודשÌB˜Ó ‰È‰»»¿
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡‰75, »»≈ƒ«ƒ»

הקודשים  בקודש מונח היה הארון

מקום, שיתפוס ‰B˙BÈמבלי ÌÚ של ƒ¡
‡ÌÈ˙nהארון  ,‡˜Âc ‰cÓa¿ƒ»«¿»«»«ƒ

BaÁ¯ ÈˆÁÂ ‰n‡Â Bk¯‡ ÈˆÁÂ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ»¿
B˙ÓB˜ ÈˆÁÂ ‰n‡Â76 וכפירוש ¿«»»≈ƒ»

הארון  שמקום הגמרא דברי על רש"י

קודש  בית 'באמצע המידה, מן אינו

בינו  ריווח ויש יושב, היה הקודשים

וכל  צד, לכל אמות עשר הכתלים לבין

על  אמה עשרים אלא אינו הבית

ממעט  שאינו נמצא אמה, עשרים

כלום'.

ÈL ¯eaÈÁc ÔÈÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÏÚ ÌB˜nÓ CLÓ ÌÈÎÙ‰¬»ƒƒ¿»ƒ»«¬∆
,˙BÚÓp‰ ÚÓ ‡e‰L ¯˙BÈa¿≈∆ƒ¿»«ƒ¿»

לעיל, Ê‰כאמור „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«∆
‰‡È¯w‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«¿ƒ»
ÌL ,‰ÈÂ‰ ÌLc ÈelÈb‰Â¿«ƒ¿≈¬»»≈

,ÌˆÚ‰ ÌLÂ L¯BÙÓ‰'נקרא' ואינו נעלם הוא כלל È‰iL‰שבדרך «¿»¿≈»∆∆∆ƒ¿∆
.B·˙Îk (‰lb˙Ó) ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿«∆ƒ¿»

ÏÚ Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·k Le¯Èt ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«¿»≈¿¿««¿«»≈«
,ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa ˜eÒt ז"ל חכמינו אומרים כך ÏÂ‡שעל ÂÈÏ‡ »¿»»¿≈≈»≈»¿…

Úe„ik ,ÂÈ˙BcÓÏ77˙¯Bz ¿ƒ»«»««
,‰Êa Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈»∆

Òc¯t‰c78L¯ÙÓ לעיל כנזכר ¿««¿≈¿»≈
˙B¯B‡‰ eÈÈ‰ ÂÈÏ‡L∆≈»«¿»
¯NÚc ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆∆
ÌL ÏÚa‰ .˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¬ƒ«««≈
eÈÈ‰ ÂÈÏ‡L L¯ÙÓ ·BË¿»≈∆≈»«¿
¯NÚc ÌÈÏk‰aL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«≈ƒ¿∆∆
¯kÊpÎÂ) ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¬ƒ¿«ƒ¿»
ÈÏÎaL ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰L ÏÈÚÏ¿≈∆»¿««∆ƒ¿≈

˙B¯ÈÙq‰ הכלים חיות הוא זה ואור «¿ƒ
¯˙BÈ ‰ÏÚÂ ˜BÓÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»»¿«¬∆≈
ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡‰Ó≈»«ƒ¿«¿ƒ
Le¯Èt‰Â .(˙B¯ÈÙq‰a¿«¿ƒ¿«≈
eÈÈ‰ ÂÈÏ‡L ,‡e‰ ËeLt‰«»∆≈»«¿

'eÎ ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ שלמעלה «¿≈
והן  באורות הן השונות הדרגות מכל

Le¯Èt‰Lבכלים. ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«≈
¯"BÓ„‡ ÌÈiÒnL ËeLt‰«»∆¿«≈«¿
Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁk BÈ‡ Ô˜f‰«»≈≈¿≈««

והמקובלים  טוב שם »ÒÁהבעל
Le¯Èt‰L ‡l‡ ,ÌBÏLÂ¿»∆»∆«≈
Ïk ˙eiÓÈt ‡e‰ ËeLt‰«»¿ƒƒ»

ÌÈLe¯Èt‰,הקודמים,eÈÈ‰Â «≈ƒ¿«¿
È‰BiÁÂ e‰È‡c ¯eaÈÁ‰L של ∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ

והאורות  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

eÈÈ‰ ÂÈÏ‡L Òc¯t‰ Le¯Èt)≈««¿≈∆≈»«¿
ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡‰»«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
(˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

e‰È‡c ¯eaÈÁ‰ÂÈ‰BÓ¯‚Â של ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
והכלים  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

·BË ÌL ÏÚa‰ Le¯Èt)≈«««≈
˙e˜Ï‡‰ eÈÈ‰ ÂÈÏ‡L∆≈»«¿»¡…
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dlk izeg` ipbl iz`a

מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה הּׂשכל מקצת להּׂשיג ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיכֹול

המפֹורׁש הּׁשם את זֹוכר היה ׁשם 69לפיכ ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּדבית  הענין ּכללּות ּגם (וזהּו יתּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעצם

הויה  ּדׁשם הּגיּלּוי להיֹות יכֹול היה ׁשּבֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּמקּדׁש

).70ּככתבֹו ְִָ

C‡ העיּלּוי מהּו מּובן, אינֹו לכאֹורה «ְִִֵַָָָ

ּכח  והתּגּברּות הּגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִַַַַַֹּדהתּפּׁשטּות

ּדׁשם  הּגיּלּוי להיֹות יּוכל זה ידי ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהרּוחני,

ׁשּלמעלה  הּבחינה לגּבי והלא ּככתבֹו, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהויה

הרּוחנּיּות  ענין ּגם הרי הויה) (ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמהתהּוּות

ׁשּנתהוּוה  ּדכׁשם התהּוּות, ׁשל ענין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּוא

ואי הרּוחנּיּות, ּגם נתהּווה כן ּכמֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּגׁשמּיּות

והתּגּברּות  הּגׁשמּיּות התּפּׁשטּות ידי ׁשעל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָאפׁשר

ויׁש ּככתבֹו. הויה ׁשם קריאת  ּתהיה הרּוחני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכח

ּדר על אפׁשר), ּבדר) ּבזה הּביאּור ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹומר

ׁשּבכלי  והחּיּות ׁשהאֹור ד') (סעיף לעיל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהאמּור

(איהּו יֹותר ועמֹוק  נעלה מּמקֹום  נמׁש ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּספירֹות

(איהּו ּבכלים הּמתלּבׁש מהאֹור חד) ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָוגרמֹוהי

למּטה  נמׁש להיֹות ׁשּצרי ּכיון חד), ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוחּיֹוהי

הויה  ׁשם לקריאת ּבנֹוגע זה ּדר ועל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר,

ׁשענין  הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ידי על ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּככתבֹו

ׁשּלמעלה  ּביֹותר, נעלה מּמקֹום נמׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָזה

ׁשּדוקא  זה ידי על ההתהּוּות, ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמּכללּות

הּגׁשמּיּות  התּפּׁשטּות היתה ּדלמּטה ְְְְְִִִַַַַָָָָָּבעֹולם

חיּבּור  ׁשל ענין ׁשּזהּו הרּוחני, ּכח ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹוהתּגּברּות

הּנמנעֹות  נמנע מּצד ׁשּנעׂשה והיינּו,71הפכים, . ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָ

נׁשמה  להיֹות הּגדֹול הּכהן הּוצר ּגיסא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּמחד

ׁשּיי להיֹות והּוצר הּגּוף, עניני ּכל עם ְְְְְְִִִֵַַַָָּבגּוף

ׁשּצרי הענין ּכללּות ׁשּזהּו העֹולם, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעניני

ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר זֹו72להיֹות ּביתֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַ

לפעֹול 73אׁשּתֹו הּוצר ּגּופא ׁשּבזה אּלא , ְְְְִִֶֶֶַָָ
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ועוד.69) ה"ו. פ"ב יוהכ"פ עבודת הל' רמב"ם ב. לט, סע"ב. לה, יומא משנה הל'70)ראה רמב"ם ב. לז, סוטה משנה

ה"י. פי"ד ואילך.71)תפלה ב לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת יא.72)ראה טז, אחרי

בתחילתה.73) יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰i˙Le מהגשמיות,אלא התפשטות של יום ÏBÎÈהוא Ê‡Â הגדול הכוהן ¿ƒ»¿»»

ÏÎO‰ ˙ˆ˜Ó ‚ÈO‰Ï האלוקי,˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL רק ולא ¿«ƒƒ¿»«≈∆∆¿«¿»≈»»
בעולמות  המלובשת הכיפורים CÎÈÙÏאלוקות הגדול ‰È‰ביום הכהן ¿ƒ»»»

L¯BÙÓ‰ ÌM‰ ˙‡ ¯ÎBÊ69 אותו ‰ÌˆÚואומר  ÌL ‡e‰L ≈∆«≈«¿»∆≈»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ) C¯a˙Èƒ¿»≈¿∆«¿»»ƒ¿»

הכללי  ‰Lc˜nהתוכן ˙È·c כל ¿≈«ƒ¿»
השנה  ÏBÎÈימות ‰È‰ BaL∆»»»

‰ÈÂ‰ ÌLc ÈelÈb‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿≈¬»»
B·˙Îk70 ברכת' המשנה כדברי ƒ¿»

השם  את אומר במקדש כיצד, כוהנים

רש"י: ופירש בכינויו' ובמדינה ככתבו

באל"ף  – בכינויו ה"י. ביו"ד – 'ככתבו

).דל"ת'
Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ C‡ בתורת «ƒ¿»≈»

האמורה, המגיד ‰ÈelÈÚהרב e‰Ó«»ƒ
˙eiÓLb‰ ˙eËMt˙‰c¿ƒ¿«¿««¿ƒ
ÏÚL ,ÈÁe¯‰ Ák ˙e¯ab˙‰Â¿ƒ¿«¿…«»»ƒ∆«
ÈelÈb‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰Ê È„È¿≈∆«ƒ¿«ƒ

‰ÈÂ‰ ÌLc'העצם B·˙Îk,'שם ¿≈¬»»ƒ¿»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰ Èa‚Ï ‡Ï‰Â«¬…¿«≈«¿ƒ»∆¿«¿»

‰ÈÂ‰ ÌL) ˙ee‰˙‰Ó המתייחס ≈ƒ¿«≈¬»»
מכל  שלמעלה האלוקות לעצם

הדרגות  בכל הנבראים וכל )העולמות
‡e‰ ˙eiÁe¯‰ ÔÈÚ Ìb È¯‰¬≈«ƒ¿«»»ƒ

˙ee‰˙‰ ÏL ÔÈÚ מציאות של ƒ¿»∆ƒ¿«
האלוקות  עצמיות שאינה מסויימת

eÂ‰˙pL‰עצמה, ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿«»
Ìb ‰Âe‰˙ ÔÎ BÓk ˙eiÓLb‰««¿ƒ¿≈ƒ¿«»«

˙eiÁe¯‰ הרוחניות גם העצם ולגבי »»ƒ
נברא, של מציאות ‡LÙ¯היא CÈ‡Â¿≈∆¿»

ייתכן  ‰˙eËMt˙איך È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿
Ák ˙e¯ab˙‰Â ˙eiÓLb‰««¿ƒ¿ƒ¿«¿…«
ÌL ˙‡È¯˜ ‰È‰z ÈÁe¯‰»»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈

B·˙Îk ‰ÈÂ‰ הוא הווייה שם והרי ¬»»ƒ¿»
הרוחניות  וגם מההתהוות, למעלה

העצם? ואינה התהוותה

‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
C¯c ÏÚ ,(¯LÙ‡ C¯„a)¿∆∆∆¿»«∆∆

('„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ לעניין »»¿≈»ƒ
שבאורות  למרות כי והכלים האורות

בכל  בכלים, מאשר וגילוי אור יותר יש

נתבאר  eiÁ‰Â˙זאת ¯B‡‰L∆»¿««

,˙B¯ÈÙq‰ ÈÏÎaL עצמם הכלים חיות היא שממנו CLÓהאור ∆ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»
¯˙BÈ ˜BÓÚÂ ‰ÏÚ ÌB˜nÓ) בזוהר נאמר זה È‰BÓ¯‚Âשעל e‰È‡ ƒ»«¬∆¿»≈ƒ¿«¿ƒ

) ÌÈÏÎa LaÏ˙n‰ ¯B‡‰Ó („Á בזוהר נאמר זה ‡e‰Èשעל «≈»«ƒ¿«≈¿≈ƒƒ
¯˙BÈ ‰hÓÏ CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÔÂÈk ,(„Á È‰BiÁÂ שהרי ¿«ƒ«≈»∆»ƒƒ¿ƒ¿»¿«»≈

למטה  הם הכלים המדריגות בסדר

Ú‚Baמהאור, ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
B·˙Îk ‰ÈÂ‰ ÌL ˙‡È¯˜Ï כפי ƒ¿ƒ«≈¬»»ƒ¿»

תמיד שנכת  שנקרא כפי ולא »ÏÚב,
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k È„È¿≈…≈»¿«ƒƒ
ÌB˜nÓ CLÓ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
‰ÏÚÓlL ,¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆¿«¿»

,˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkÓ ובזה ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿«
התפשטות  איך השאלה מיושבת

מביאה  הרוחניות והגברת הגשמיות

שאכן  הוא וההסבר הווייה שם לגילוי

גם  כי הרוחניות, מעלת משום זה אין

אלא  העצם ואיננה התהוותה הרוחניות

מההתהוות, שלמעלה אור מהמשכת

היא  זו המשכה Ê‰אמנם È„È ÏÚ«¿≈∆
‰hÓÏc ÌÏBÚa ‡˜ÂcL שהוא ∆«¿»»»ƒ¿«»

גשמי  ‰˙eËMt˙עולם ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿
Ák ˙e¯ab˙‰Â ˙eiÓLb‰««¿ƒ¿ƒ¿«¿…«

e‰fL ,ÈÁe¯‰ התפשטות »»ƒ∆∆
גשמי  בעולם ÏLהגשמיות ÔÈÚƒ¿»∆

„vÓ ‰NÚpL ,ÌÈÎÙ‰ ¯eaÈÁƒ¬»ƒ∆«¬∆ƒ«
˙BÚÓp‰ ÚÓ71ֿהקדוש מצד ƒ¿»«ƒ¿»

ושום  כלֿיכול שהוא בעצמו ברוךֿהוא

ממנו. מנוע לא ¿»¿eÈÈ‰Â,דבר
‡ÒÈb „ÁnL אחד ‰C¯ˆeמצד ∆≈«ƒ»¿«

‰ÓL ˙BÈ‰Ï ÏB„b‰ Ô‰k‰«…≈«»ƒ¿¿»»
Ûe‚aגשמי,Ûeb‰ ÈÈÚ Ïk ÌÚ ¿ƒ»ƒ¿¿≈«

ÈÈÚÏ CÈiL ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰Â¿¿«ƒ¿«»¿ƒ¿¿≈
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,ÌÏBÚ‰»»∆∆¿»»ƒ¿»

˙BÈ‰Ï CÈ¯vL מעבודת כחלק ∆»ƒƒ¿
הכיפורים ביום הגדול ∆tÎÂ¿ƒ¯הכהן

B˙Èa „Ú·e B„Úa72BÊ B˙Èa , «¬¿«≈≈
BzL‡73 הגדול שהכוהן והעובדה ƒ¿

על  הוכחה היא נשוי להיות חייב היה

העולם, לענייני ÊaL‰קשר ‡l‡∆»∆¿∆
‡Ùeb המציאות עם הקשר בתוך »

עצמה הגדול ‰C¯ˆeהגשמית הכוהן ¿«
˙eËMt˙‰ ‰È‰zL ÏBÚÙÏƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿«¿
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dlkמ izeg` ipbl iz`a

נמנע  מּצד הּוא ּדאצילּות), ספירֹות ְְְֲִִִִֶֶַַָּדעׂשר

על  ׁשּקאי  הּפׁשּוט הּפירּוׁש ׁשּזהּו ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמנעֹות,

ּוממׁשי ּדאליו. הענין אמיּתית סֹוף, אין ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָעצמּות

הענין  ׁשאמּתית הּנ"ל, הּזקן אדמֹו"ר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבתֹורת

יהּודי  ּכל אצל הּוא סֹוף, אין עצמּות ְְְִֵֵֵֶַָָּדאליו,

ּפׁשּוטה, אמּונה ידי על עצמית ּבידיעה ְְְֱִִִֵַַָָָָּפׁשּוט

ּׁשּנאמר  מה לֹו49וזהּו אׁשר ּגדֹול ּגֹוי מי ּכי ְֱֲִִֶֶֶֶַַָ

קראנּו ּבכל אלקינּו ּכהויה אליו קרֹובים ְְְֱֱֲִִֵֵֵַָָָָָֹֹאלקים

סֹוף  אין עצמּות ּדהיינּו אליו, ּפעמים ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָאליו,

ׁשמים  ּדׁשם הענין ּגם (וזהּו הּנׁשמה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָועצמּות

והרי  ותינֹוקֹות, נׁשים ּבפי אפיּלּו כל, ּבפי ְְְֲֲִִִִִֵַָָֹׁשגּור

יתּבר ּומהּותֹו לעצמּותֹו היא ּומּכל 79ּכּוונתם .( ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּכאׁשר  הּׁשמֹות, ענין לכללּות ּבנֹוגע מּובן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ׁשמֹות  מּׁשבעה הּׁשמֹות אחד ּומזּכירים ְְְִִִִִֵֵַַַַָקֹוראים

הּקׁשּור  צבאֹות ׁשם ּגם (ּכֹולל נמחקים ְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשאינם

ּבזה  הּכּוונה הרי ּבּמלחמה), הּנּצחֹון ענין ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעם

ּדהיינּו למּדֹותיו), ולא (אליו יתּבר אליו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹהיא

ויׁשנֹו הּנמנעֹות נמנע ׁשהּוא סֹוף, אין ְְְְְִִֵֶֶַַָָעצמּות

נקרא. אני ענין ׁשּזהּו כּו', ְְְֲִִִֶֶֶֶַָּבעצם

(ÊCÈLÓÓe ּבנֹוגע הּפרק ּבהמׁש לבאר «¿ƒְְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשענין  צבאֹות), ׁשם עם (הּקׁשּור הּנצח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלענין

ּומּזה  כּו'. הּנפׁש ּבעצם ּומּוׁשרׁש נטּוע ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּנּצחֹון

ׁשעצם  מי אצל יׁשנֹו הּנּצחֹון ׁשענין ּגם ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמּובן

ּׁשּנתּבאר  ּבמה הּביאּור וזהּו ּבגיּלּוי. הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּנפׁש

ּבגדֹול  ׁשּיי הּנּצחֹון ׁש"ענין הּפרק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהמׁש

הּנ ,ּבער ׁשפל ׁשהּוא ּדמי יאמר ּדוקא, אם ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

עּזּות)", לענֹות יכֹול (אּלא ינּצח לא ּכנגּדֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹאדם

ענינים  יׁשנם אזי ּבער קטן ׁשהּוא ׁשּמי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהיינּו,

זיי) אֹויף זי ׁשטעלט (ער עליהם עֹומד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶׁשהּוא

ּכפי  (ּדלא אֹודֹותם לֹו איכּפת ׁשּלא ענינים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹויׁשנם

עליהם  ׁשעֹומד הענינים וגם ּדבר), ּכל לנּצח ׁשּצרי הּנצח מּדת מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

התלּבׁשּות  ּבזה אין אבל וחּוצּפה, עּזּות ׁשּיענה ּבאֹופן רק זה הרי ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבתֹוקף,

הּנּצחֹון, מּדת ּבֹו יׁש הרי ּגדֹול ׁשהּוא מי ׁשּדוקא לבאר, ּוממׁשי הּנצח. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדת
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וש"נ.79) ואילך. כג ס"ע ע' תרפ"ט סה"מ ע. ע' סח. ע' ענינים אדה"ז מאמרי ב. יד, וירא תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚÓ „vÓ ‡e‰ ,(˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏk‰aL∆¿«≈ƒ¿∆∆¿ƒ«¬ƒƒ«ƒ¿»

,˙BÚÓp‰(האצילות (שבעולם והכלים האורות של ההתאחדות בפשטות, «ƒ¿»
לאלוקות  בטלים והכלים שהאורות מפני היא ('איהו'), האלוקות עצמיות עם

נבראים  עם סוף האין של התחברות כאן יש יותר בעומק אבל מוחלט, בביטול

בעלי  אבל מאד, ונעלים רוחניים (אמנם

חסד  חכמה, של מסויים וגדר 'ציור'

משום  רק ייתכן הזה והחיבור וכו')

דבר  ושום יכול כל שהקדושֿברוךֿהוא

ממנו  נמנע ‰Le¯Ètלא e‰fL∆∆«≈
È‡wL ËeLt‰ מכוון ÏÚש'אליו' «»∆»≈«

˙ÈzÈÓ‡ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈¬ƒƒ
.ÂÈÏ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»

¯"BÓ„‡ ˙¯B˙a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¿
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡L ,Ï"p‰ Ô˜f‰«»≈««∆¬ƒƒ»ƒ¿»
‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ,ÂÈÏ‡c¿≈»«¿≈
‰ÚÈ„Èa ËeLt È„e‰È Ïk Ïˆ‡≈∆»¿ƒ»ƒƒ»

˙ÈÓˆÚ בעצמיות שקשורה ידיעה «¿ƒ
נעלית  והשגה מהבנה נובעת שלא שלו

באה  ‡eÓ‰אלא È„È ÏÚ«¿≈¡»
¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ ,‰ËeLt49 ¿»¿∆«∆∆¡«

זה ‡L¯בפסוק ÏB„b ÈBb ÈÓ Èkƒƒ»¬∆
ÂÈÏ‡ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ˜Ï‡ BÏ¡…ƒ¿ƒ≈»
e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡ ‰ÈÂ‰k«¬»»¡…≈¿»»¿≈
,ÂÈÏ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ,ÂÈÏ‡≈»¿≈¿»ƒ≈»

eÈÈ‰c של העצם על רומז הכתוב ¿«¿
עניינים  ÛBÒשני ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈

Ìb e‰ÊÂ) ‰ÓLp‰ ˙eÓˆÚÂ¿«¿«¿»»¿∆«
ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL ÌLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»«ƒ»¿ƒ
ÌÈL ÈÙa elÈÙ‡ ,ÏÎ…¬ƒ¿ƒ»ƒ

,˙B˜BÈ˙Â והשגה הבנה להם שאין ¿ƒ
באלוקות  השונות ≈¬»È¯‰Âבדרגות

שמים  שם מזכירים «««»Ì˙Âekכשהם
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ ‡È‰ƒ¿«¿«

C¯a˙È79.( ƒ¿»≈
˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»¿≈«ƒ¿»
¯L‡kL ,˙BÓM‰ ÔÈÚƒ¿««≈∆«¬∆
„Á‡ ÌÈ¯ÈkÊÓe ÌÈ‡¯B˜¿ƒ«¿ƒƒ««
˙BÓL ‰Ú·MÓ ˙BÓM‰«≈ƒƒ¿»≈
Ìb ÏÏBk) ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈÚ ÌÚ ¯eLw‰ ˙B‡·ˆ ÌL≈¿»«»ƒƒ¿«

‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰ כמבואר «ƒ»«ƒ¿»»
‰Âek‰לעיל  È¯‰ האמיתית ), ¬≈««»»

C¯a˙Èוהפנימית  ÂÈÏ‡ ‡È‰ ‰Êa»∆ƒ≈»ƒ¿»≈
ÂÈ˙BcÓÏ),בעצמו  ‡ÏÂ ÂÈÏ‡)≈»¿…¿ƒ»

ÌˆÚa BLÈÂ ˙BÚÓp‰ ÚÓ ‡e‰L ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ eÈÈ‰c¿«¿«¿≈∆ƒ¿»«ƒ¿»¿∆¿¿∆∆
È‡ ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ באורות אחרת או כזו דרגה ולא בעצמי אני היינו ∆∆ƒ¿«¬ƒ

בכלים «¿ƒ˜¯‡.או
CÈLÓÓe (Ê'לגני 'באתי במאמר הריי"צ ‰t¯˜הרבי CLÓ‰a ¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈¿∆¿≈«∆∆

¯eLw‰) Áˆp‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««≈««»
ÔÈÚL ,(˙B‡·ˆ ÌL ÌÚƒ≈¿»∆ƒ¿«

ÔBÁvp‰ את לנצח והשאיפה הרצון «ƒ»
ÌˆÚaהמנגד  L¯LeÓe ÚeË»«¿»¿∆∆

Ìb Ô·eÓ ‰fÓe .'eÎ LÙp‰«∆∆ƒ∆»«
ÈÓ Ïˆ‡ BLÈ ÔBÁvp‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ»∆¿≈∆ƒ
ÈelÈ‚a ‡e‰ LÙp‰ ÌˆÚL∆∆∆«∆∆¿ƒ
נובעת  הניצחון מידת התעוררות שהרי

הנפש. Óa‰מעצם ¯e‡Èa‰ e‰ÊÂ¿∆«≈¿«
˜¯t‰ CLÓ‰a ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿∆¿≈«∆∆
ÏB„‚a CÈiL ÔBÁvp‰ ÔÈÚ"L∆ƒ¿««ƒ»«»¿»

,‡˜Âc המלך e‰L‡כמו ÈÓc «¿»¿ƒ∆
,C¯Úa ÏÙL שמנגד למי יחסית »≈¿≈∆

‡„Ìאליו  ¯Ó‡È Ì‡ ‰p‰ƒ≈ƒ…«»»
Bc‚kהשפל ÁvÈאזי ‡Ï את ¿∆¿…¿«≈«
ÏBÎÈהמנגד  ‡l‡) היותר לכל ∆»»

ÈnL ,eÈÈ‰Â ,"(˙efÚ ˙BÚÏ«¬«¿«¿∆ƒ
ÌLÈ ÈÊ‡ C¯Úa ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿≈∆¬«∆¿»
Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈¬≈∆

ÈÈÊ ÛÈB‡ CÈÊ ËÏÚËL ¯Ú) הוא ∆¿∆¿ƒ≈
כפי  יהיו עניינים שאותם כך על עומד

דווקא  ÌÈÈÚרצונו ÌLÈÂ (¿∆¿»ƒ¿»ƒ
Ì˙B„B‡ BÏ ˙tÎÈ‡ ‡lL∆…ƒ¿«»
רצונו  על ומוותר מוחל הוא ולגביהם

Ùk ‡Ïc)˙cÓ „vÓ ‡e‰L È ¿…¿ƒ∆ƒ«ƒ«
¯·c Ïk ÁvÏ CÈ¯vL Áˆp‰«≈«∆»ƒ¿«≈«»»»

ויתורים  לשום מקום Ì‚Âואין ,(¿«
Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚL ÌÈÈÚ‰ הקטן »ƒ¿»ƒ∆≈¬≈∆

¯˜בערך  ‰Ê È¯‰ ,Û˜B˙a¿∆¬≈∆«
‰ÚiL ÔÙB‡a לו שמנגד למי ¿∆∆«¬∆

‰Êa ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰tˆeÁÂ ˙efÚ«¿¿»¬»≈»∆
Áˆp‰ ˙cÓ ˙eLaÏ˙‰ ואף ƒ¿«¿ƒ««≈«

מהרצון  נובע זה אין תקיף, שהמענה

לנצח. Ï·‡¯,העז CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈
È¯‰ ÏB„b ‡e‰L ÈÓ ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ∆»¬≈
ÈÓ ÏÎÂ ,ÔBÁvp‰ ˙cÓ Ba LÈ≈ƒ««ƒ»¿»ƒ
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מא `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

ּביֹותר  הּוא הּנּצחֹון מּדת יֹותר, ׁשּגדֹול מי ְְִִִֵֵֶַַָָָוכל

ּכמֹו העם, מּכל ׁשּגדֹול הּמל ולכן ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָאצלֹו,

העם 80ׁשּכתּוב  מּכל ּגבֹוּה ומעלה מּׁשכמֹו ְְִִִֶַַָָָָָָָ

ּבזה  הּביאּור הּמל,81[וכּידּוע ׁשל ׁשּׁשכמֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מהראׁש, ׁשּלמּטה אחֹוריים ּבחינת ענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

ּומֹוחין  הראׁש מּבחינת ּגם העם, מּכל ּגבֹוּה ְִִִִַַַָָָָָֹהּוא

ּבֹו הּנה אליהם], ּבער ׁשּלא להיֹותֹו העם, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשל

ּובתכלית. ּבתֹוקף יֹותר, הּנּצחֹון ענין ְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּיי

רצֹונֹו לגּלֹות הּוא הּנּצחֹון ׁשענין לבאר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּוממׁשי

ענין  סיּבת ּכן ּגם ּדזהּו נצחֹונֹו, ּולהֹוציא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַוחפצֹו

הרי  ּבמלחמה ּדהּנה הּנּצחֹון. להֹוציא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָהּמלחמה

ּבז, ולבֹוז ׁשלל לׁשלֹול האחד ענינים. ׁשני ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש

נצחֹונֹו להֹוציא הּוא הּמלחמה ענין ְְְְְִִִִִֵַַַָָוהּׁשני

הּמלחמה. עיּקר ׁשּזהּו וחפצֹו, ּכרצֹונֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה

האמצעי  אדמֹו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר 82ּוכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ענין  הּוא ּבז ולבֹוז  ׁשלל ׁשּלׁשלול ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּבארּוּכה,

הּׁשלל  ער ּולפי והּגבּורה, הּכח לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנמּדד

ועל  ולבֹוז, לׁשלֹול אפׁשר  ׁשּיהיה ׁשּיֹודע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּביּזה

להֹוציא  ּכדאי ּכּמה עד ּומערי מׁשער זה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָּפי

ׁשל  ענין ׁשּזה ּו וכיון ּבּמלחמה , לנּצח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשביל

יכֹול  זה הרי והּׂשגה, והבנה ׂשכל ּפי על ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהׁשערה

ואפיּלּו ׂשר אצל ּגם אּלא ,ּבמל רק לא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלהיֹות

ּומֹו ּבהראׁש ּגם ּדהיינּו קטן, העם,ׂשר ׁשל חין ְְְִֶַַַָָָָָֹ

מּכל  ּגבֹוּה ומעלה ׁשּמּׁשכמֹו זה אצל ּדוקא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָולאו

ּבּמל ׁשּיׁשנֹו הּנּצחֹון ענין אמיּתית אמנם, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהעם.

להֹוציא  ׁשּבּמלחמה, הּׁשני ענין הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדוקא,

זה  ׁשענין והיינּו, ּורצֹונֹו, ּכחפצֹו ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָהּנּצחֹון

מנּגד  ׁשל מציאּות יׁשנֹו ּכאׁשר ּבעיּקר הּוא ּורצֹונֹו ּכחפצֹו יהיה ּדבר ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכל

הּמלחמה  ׁשּכּוונת וכיון נצחֹונֹו. ּומֹוציא ּכנגּדֹו ּבנּצחֹון עֹומד ׁשאז ּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמֹורד

זי ׁשטעלט (ער מתעּכב אינֹו אזי ּורצֹונֹו, ּכחפצֹו ׁשּיהיה נצחֹונֹו להֹוציא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַהיא

מבזּבז  זה ׁשּבׁשביל ועד כּו', וחׁשּבֹון הּׂשגה הבנה ׁשל ענינים מּצד אּפ) ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָניט

אחר  מּדֹור ׁשנים ּכּמה ּבמׁש והּנקּבץ הּנאסף יקר ּדהֹון האֹוצרֹות סגּוּלֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכל
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ב.80) ט, תידֿתטו.81)שמואלֿא ע' ב כרך שה"ש ב. תשסד, ד כרך וירא (רכב,82)אוה"ת ואילך ב שכב, פרשתנו תו"ח

ואילך). ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈa ‡e‰ ÔBÁvp‰ ˙cÓ ,¯˙BÈ ÏB„bL התעוררות בתוספת תוקף ∆»≈ƒ««ƒ»¿≈

·e˙kL BÓk ,ÌÚ‰ ÏkÓ ÏB„bL CÏn‰ ÔÎÏÂ ,BÏˆ‡80 בספר ∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»»»¿∆»
המלך) שאול (לגבי ‰ÌÚשמואל ÏkÓ dB·b ‰ÏÚÓÂ BÓÎMÓƒƒ¿»«¿»»«ƒ»»»
‰Êa ¯e‡Èa‰ Úe„iÎÂ]81BÓÎML e‰L‡הכתפיים , ,CÏn‰ ÏL ¿«»««≈»∆∆ƒ¿∆«∆∆∆

‰hÓlL ÌÈÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ∆¿«»
L‡¯‰Ó,פנים בחינת ‰e‡שהוא ≈»…

Ìb ,ÌÚ‰ ÏkÓ dB·b אפילו »«ƒ»»»«
ÏL ÔÈÁBÓe L‡¯‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ∆
C¯Úa ‡lL B˙BÈ‰Ï ,ÌÚ‰»»ƒ¿∆…¿≈∆

Ì‰ÈÏ‡ לגבי המלך של מעלתו כי ¬≈∆
יחס  כל ללא שיעור, לאין היא העם

Baוהשוואה  ‰p‰ CÈiLבמלך ], ƒ≈«»
¯˙BÈ ÔBÁvp‰ ÔÈÚ אצל מאשר ƒ¿««ƒ»≈

המלך  אצל הניצחון ומידת רגיל, אדם

ÈÏÎ˙·e˙.היא  Û˜B˙a¿∆¿«¿ƒ
ÔÈÚL ,¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«

˙Bl‚Ï ‡e‰ ÔBÁvp‰BBˆ¯ «ƒ»¿«¿
BˆÙÁÂ המנגד על להתגבר ¿∆¿

BBÁˆ ‡ÈˆB‰Ïe,הפועל אל ¿ƒƒ¿
ÔÈÚ ˙aÈÒ Ôk Ìb e‰Êc¿∆«≈ƒ«ƒ¿«
ÔBÁvp‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¿ƒ«ƒ»
לא  שהניצחון כדי היא והמלחמה

אל  ייצא אלא בלבד רצון יישאר

LÈהפועל. È¯‰ ‰ÓÁÏÓa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿»»¬≈≈
ÌÈÈÚ ÈL היא למלחמה היציאה ¿≈ƒ¿»ƒ

מטרות. שתי להשיג «∆«‰‡Á„כדי
ÈM‰Â ,Êa ÊB·ÏÂ ÏÏL ÏBÏLÏƒ¿»»¿»«¿«≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï ‡e‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»»¿ƒ

‰È‰iL BBÁˆ למעשהBBˆ¯k ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿
,BˆÙÁÂ המנגד כרצון e‰fLולא ¿∆¿∆∆

ניצחונו' ‰ÓÁÏn‰'להוציא ¯wÈÚƒ««ƒ¿»»
חשובה. פחות מטרה הוא השלל ואילו

˙Me„˜ „B·k ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈¿¿«
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡82,‰ke¯‡a «¿»∆¿»ƒ«¬»

‡e‰ Êa ÊB·ÏÂ ÏÏL ÏÂÏLlL∆ƒ¿…»»¿»«
Ák‰ ÈÙÏ „cÓpL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ«…«

,‰¯e·b‰Â משער למלחמה היוצא ¿«¿»
לכוחו  בהתאם שלל לקחת יכולתו את

C¯Úוגבורתו ÈÙÏe לכמות יחסית ¿ƒ≈∆
‰È‰iL Ú„BiL ‰fÈa‰Â ÏÏM‰«»»¿«ƒ»∆≈«∆ƒ¿∆
Èt ÏÚÂ ,ÊB·ÏÂ ÏBÏLÏ ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿¿»¿«ƒ
‰nk „Ú CÈ¯ÚÓe ¯ÚLÓ ‰Ê∆¿«≈«¬ƒ««»

‡ÈˆB‰Ï È‡„k ולהתאמץ להשקיע ¿«¿ƒ

‰ÓÁÏna ÁvÏ ÏÈ·La וההערכה ההשערה לפי מוגבלת וההשערה ƒ¿ƒ¿«≈««ƒ¿»»
לקחת, שיתאפשר השלל Ètשל ÏÚ ‰¯ÚL‰ ÏL ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆ƒ¿»∆«¿»»«ƒ
,‰‚O‰Â ‰·‰Â ÏÎN היגיון על שמבוססת ÏBÎÈהשערה ‰Ê È¯‰ ≈∆«¬»»¿«»»¬≈∆»

,ÔË˜ ¯N elÈÙ‡Â ¯N Ïˆ‡ Ìb ‡l‡ ,CÏÓa ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿…«¿∆∆∆»«≈∆««¬ƒ«»»
ÔÈÁBÓe L‡¯‰a Ìb eÈÈ‰c¿«¿«¿»…ƒ

וההיגיון  Â‡ÏÂהשכל ,ÌÚ‰ ÏL∆»»¿»
BÓÎMnL ‰Ê Ïˆ‡ ‡˜Âc«¿»≈∆∆∆ƒƒ¿

,ÌÚ‰ ÏkÓ dB·b ‰ÏÚÓÂ הוא »«¿»»«ƒ»»»
גם  כי שיעור לאין מהעם הנעלה המלך

ולשער  להבין יכולים 'קטנים' אנשים

ל  היכולות שלל.את «¿«‡ÌÓ,קבל
BLiL ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒƒ¿««ƒ»∆∆¿

‡˜Âc CÏna לא ואפילו בעם ולא «∆∆«¿»
‰ÈMבשרים, ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«≈ƒ

ÔBÁvp‰ ‡ÈˆB‰Ï ,‰ÓÁÏnaL∆«ƒ¿»»¿ƒ«ƒ»
BBˆ¯e BˆÙÁk ‰È‰iL,דווקא ∆ƒ¿∆¿∆¿¿

¯·c ÏkL ‰Ê ÔÈÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»∆∆»»»
‡e‰ BBˆ¯e BˆÙÁk ‰È‰Èƒ¿∆¿∆¿¿
˙e‡ÈˆÓ BLÈ ¯L‡k ¯wÈÚa¿ƒ»«¬∆∆¿¿ƒ

Ba „¯BnL „bÓ ÏL,במלך ∆¿«≈∆≈
„ÓBÚ Ê‡L המלךÔBÁva ∆»≈¿ƒ»

ÔÂÈÎÂ .BBÁˆ ‡ÈˆBÓe Bc‚k¿∆¿ƒƒ¿¿≈»
‡È‰ ‰ÓÁÏn‰ ˙ÂekL∆«»««ƒ¿»»ƒ
‰È‰iL BBÁˆ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
BÈ‡ ÈÊ‡ ,BBˆ¯e BˆÙÁk¿∆¿¿¬«≈
ËÈ CÈÊ ËÏÚËL ¯Ú) ·kÚ˙Óƒ¿«≈∆¿∆¿ƒƒ

t‡ עוצר לא את )הוא מלהוציא »
פועל לידי ÌÈÈÚהניצחון „vÓƒ«ƒ¿»ƒ

,'eÎ ÔBaLÁÂ ‰‚O‰ ‰·‰ ÏL∆¬»»«»»¿∆¿
מידת שיקולים  כמו היגיון, של

לא  והמאמץ, ההשקעה מול הכדאיות
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נמנע  מּצד הּוא ּדאצילּות), ספירֹות ְְְֲִִִִֶֶַַָּדעׂשר

על  ׁשּקאי  הּפׁשּוט הּפירּוׁש ׁשּזהּו ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמנעֹות,

ּוממׁשי ּדאליו. הענין אמיּתית סֹוף, אין ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָעצמּות

הענין  ׁשאמּתית הּנ"ל, הּזקן אדמֹו"ר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבתֹורת

יהּודי  ּכל אצל הּוא סֹוף, אין עצמּות ְְְִֵֵֵֶַָָּדאליו,

ּפׁשּוטה, אמּונה ידי על עצמית ּבידיעה ְְְֱִִִֵַַָָָָּפׁשּוט

ּׁשּנאמר  מה לֹו49וזהּו אׁשר ּגדֹול ּגֹוי מי ּכי ְֱֲִִֶֶֶֶַַָ

קראנּו ּבכל אלקינּו ּכהויה אליו קרֹובים ְְְֱֱֲִִֵֵֵַָָָָָֹֹאלקים

סֹוף  אין עצמּות ּדהיינּו אליו, ּפעמים ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָאליו,

ׁשמים  ּדׁשם הענין ּגם (וזהּו הּנׁשמה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָועצמּות

והרי  ותינֹוקֹות, נׁשים ּבפי אפיּלּו כל, ּבפי ְְְֲֲִִִִִֵַָָֹׁשגּור

יתּבר ּומהּותֹו לעצמּותֹו היא ּומּכל 79ּכּוונתם .( ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּכאׁשר  הּׁשמֹות, ענין לכללּות ּבנֹוגע מּובן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ׁשמֹות  מּׁשבעה הּׁשמֹות אחד ּומזּכירים ְְְִִִִִֵֵַַַַָקֹוראים

הּקׁשּור  צבאֹות ׁשם ּגם (ּכֹולל נמחקים ְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשאינם

ּבזה  הּכּוונה הרי ּבּמלחמה), הּנּצחֹון ענין ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעם

ּדהיינּו למּדֹותיו), ולא (אליו יתּבר אליו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹהיא

ויׁשנֹו הּנמנעֹות נמנע ׁשהּוא סֹוף, אין ְְְְְִִֵֶֶַַָָעצמּות

נקרא. אני ענין ׁשּזהּו כּו', ְְְֲִִִֶֶֶֶַָּבעצם

(ÊCÈLÓÓe ּבנֹוגע הּפרק ּבהמׁש לבאר «¿ƒְְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשענין  צבאֹות), ׁשם עם (הּקׁשּור הּנצח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלענין

ּומּזה  כּו'. הּנפׁש ּבעצם ּומּוׁשרׁש נטּוע ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּנּצחֹון

ׁשעצם  מי אצל יׁשנֹו הּנּצחֹון ׁשענין ּגם ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמּובן

ּׁשּנתּבאר  ּבמה הּביאּור וזהּו ּבגיּלּוי. הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּנפׁש

ּבגדֹול  ׁשּיי הּנּצחֹון ׁש"ענין הּפרק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהמׁש

הּנ ,ּבער ׁשפל ׁשהּוא ּדמי יאמר ּדוקא, אם ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

עּזּות)", לענֹות יכֹול (אּלא ינּצח לא ּכנגּדֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹאדם

ענינים  יׁשנם אזי ּבער קטן ׁשהּוא ׁשּמי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהיינּו,

זיי) אֹויף זי ׁשטעלט (ער עליהם עֹומד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶׁשהּוא

ּכפי  (ּדלא אֹודֹותם לֹו איכּפת ׁשּלא ענינים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹויׁשנם

עליהם  ׁשעֹומד הענינים וגם ּדבר), ּכל לנּצח ׁשּצרי הּנצח מּדת מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

התלּבׁשּות  ּבזה אין אבל וחּוצּפה, עּזּות ׁשּיענה ּבאֹופן רק זה הרי ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבתֹוקף,

הּנּצחֹון, מּדת ּבֹו יׁש הרי ּגדֹול ׁשהּוא מי ׁשּדוקא לבאר, ּוממׁשי הּנצח. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדת
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ּדבר, לׁשּום מּזה הׁשּתּמׁש לא מעֹולם ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּדֹור,

ניּצּוח  ּבעת הּנה רֹואה, ּכל מעין וחתּום ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָוכמּוס

והיינּו, האֹוצרֹות. ּכל מבזּבז הּוא ְְְְְִֵַַַָָָָָהּמלחמה

ׁשאין  ּבלבד זֹו ׁשּלא הּוא האֹוצר ְִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּדר

ׁשאין  וכּמה ּכּמה אחת (ועל ּבֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָמׁשּתּמׁשים

אֹותֹו, מראים לא ׁשאפיּלּו אּלא אֹותֹו), ְְְְֲִִִֶֶַַָֹמבזּבזים

ׁשּנאמר  ּכמֹו וטמּון, מכּוּסה הּוא 83אּלא ְְְֱֶֶֶֶַָָ

ענין  יׁשנֹו ּכאׁשר ורק ּתחּפׂשּנה, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָּכּמטמֹונים

יחידֹו ּבנֹו ׂשמחת ּדר על הּכלל, מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּיֹוצא

האֹוצרֹות. את מראים אזי ּבזה, ְְֲִֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

ּבלׁשאּצר,82וכּמּובא  ּכמֹו זה, ּבּלעּוּמת הּדּוגמא ְְְְְֵֶַַַַַַָָ

ּכלי  את להביא צּוה לּבֹו, טֹוב היה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּכאׁשר

אֹותם  והראה זה 84הּמקּדׁש אין אז ּגם אבל . ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

מראים  רק אּלא האֹוצרֹות, את ׁשּמבזּבזים ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

זה  ׁשּבׁשביל ענין יׁשנֹו ּכאׁשר אמנם, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָאֹותם.

ׁשּיהיה  נצחֹונֹו להֹוציא הּנּצחֹון, ּבמּדת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָמתלּבׁש

הן  האֹוצרֹות, סגּוּלֹות ּכל אזי ּורצֹונֹו, ְְְְֲֵֶַָָָּכחפצֹו

האֹוצרֹות  והן ּבעצמֹו, וקּבץ ׁשאסף ְְְְִֵֵֶַַָָָָאֹוצרֹות

וק  זֹוׁשאספּו לא הּנה ּדֹור, מּדֹור אבֹותיו יּבצּו ְְְֲִִִֵֶָָֹ

זאת, עֹוד אּלא אֹותם, ּומגּלה ׁשּפֹותח ְְִֵֶֶֶַַַָָֹּבלבד

הּמלחמה. ניּצּוח ּבׁשביל אֹותם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּמבזּבז

נטּוע  הּנּצחֹון ׁשענין לפי הּוא, ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוהּביאּור

ּבהּמאמר, ׁשּמבאר ּוכפי הּנפׁש. ּבעצם ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומּוׁשרׁש

הרי  הּנפׁש, עצם מּצד הּוא הּנּצחֹון ׁשענין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּכיון

ועֹומד  מּנגד הּמל מׁשלי חּייו ׁשּגם ּפֹועל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָזה

נפׁש, מסירת מּתֹו הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבעצמֹו

הּנפׁש עצם מּצד הּוא הּנּצחֹון ׁשענין לפי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָוהיינּו

ׁשּבא  נפׁשֹו) (חּיי והחּיּות מהאֹור למעלה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

ְִּבגיּלּוי.

(ÁÏÚÂׁשּיׁשנֹו למעלה, ּגם הּוא זה ּדר ¿«ְְְֶֶֶֶֶַַָ

מּלׁשֹון  צבאֹות), נקרא אני הרׁשעים עם נלחם (ּכׁשאני צבאֹות ּדׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶָָָָָָָָהענין

ׁשּזהּו ּדצבא, העבֹודה אֹופן ּגם יׂשראל ּבני ּבעבֹודת נדרׁשת זה ּומּצד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָצבא,

ּכבֹוד  ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, והענין הויה. צבאֹות נקראים ׁשּיׂשראל הענין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָּכללּות
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רבות  ‰LnzLשנים ‡Ï ÌÏBÚÓ ¯L‡Â ,¯Bc ¯Á‡ ¯BcÓ המלך ƒ«««¬∆≈»…ƒ¿«≈

‰fÓאלו יקרים Ïkמאוצרות ÔÈÚÓ Ìe˙ÁÂ ÒeÓÎÂ ,¯·c ÌeLÏ ƒ∆¿»»¿»¿»≈≈»
,‰‡B¯ כל הם אלא שימוש שום הללו באוצרות עושים שלא בלבד זו ולא ∆

ואולם  אחד, לאף אותם מראים  לא שאפילו יקרים ÁevÈכך ˙Úa ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ«
‡e‰ ‰ÓÁÏn‰ המלךÊaÊ·Ó «ƒ¿»»¿«¿≈

˙B¯ˆB‡‰ Ïk בכל שימוש ועושה »»»
במלחמה. לנצח כדי האוצרות

¯ˆB‡‰ C¯cL ,eÈÈ‰Â בזמנים ¿«¿∆∆∆»»
מלחמה  כשאין lL‡רגילים, ‡e‰∆…

Ba ÌÈLnzLÓ ÔÈ‡L „·Ïa BÊƒ¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ
מעט  nk‰אפילו ˙Á‡ ÏÚÂ)¿««««»

,(B˙B‡ ÌÈÊaÊ·Ó ÔÈ‡L ‰nÎÂ¿«»∆≈¿«¿¿ƒ
ÌÈ‡¯Ó ‡Ï elÈÙ‡L ‡l‡∆»∆¬ƒ…«¿ƒ
‰qeÎÓ ‡e‰ ‡l‡ ,B˙B‡∆»¿∆

ÔeÓËÂ,רואים BÓkמעין ¿»¿
¯Ó‡pL83 להקשיב) במשלי ∆∆¡«

ככסף) תבקשנה אם לחכמה...

‰pNtÁz ÌÈBÓËnk תבין (אז ««¿ƒ«¿¿∆»
ה'), ÔÈÚיראת BLÈ ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆∆¿ƒ¿»

C¯c ÏÚ ,ÏÏk‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«¿»«∆∆
B„ÈÁÈ Ba ˙ÁÓN בגלל שאז ƒ¿«¿¿ƒ

רגילה  הלא הגדולה ≈»¿BiÎÂˆ‡השמחה
,‰Êa רגילות בלתי דומות בהזדמנויות »∆

˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈ‡¯Ó ÈÊ‡ אבל ¬««¿ƒ∆»»
בהם. משתמשים ולא מראים רק

‡·enÎÂ82 האמצעי אדמו"ר בתורת ¿«»
‡Ó‚ec‰ לכך,‰Ê ˙neÚla היפך «¿»«¿«∆

v‡LÏa¯,הקדושה  BÓk¿≈¿««
בבל  מלכי ‰È‰ממשפחת ¯L‡kL∆«¬∆»»

BaÏ ·BË,המשתה ˆe‰בעת ƒƒ»
Lc˜n‰ ÈÏk ˙‡ ‡È·‰Ï¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»

Ì˙B‡ ‰‡¯‰Â84 שמסופר כפי ¿∆¿»»
דניאל. ‡Êבספר Ìb Ï·‡ כאשר ¬»«»

את  מראים רגילה הלא השמחה מפני

ÔÙB‡aהאוצרות  ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆
,˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈÊaÊ·nL∆¿«¿¿ƒ∆»»
.Ì˙B‡ ÌÈ‡¯Ó ˜¯ ‡l‡∆»««¿ƒ»
ÔÈÚ BLÈ ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆∆¿ƒ¿»

LaÏ˙Ó ‰Ê ÏÈ·LaL המלך ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
‡ÈˆB‰Ï ,ÔBÁvp‰ ˙cÓa¿ƒ««ƒ»¿ƒ

BBÁˆ הפועל È‰iL‰אל ƒ¿∆ƒ¿∆
Ïk ÈÊ‡ ,BBˆ¯e BˆÙÁk¿∆¿¿¬«»
˙B¯ˆB‡ Ô‰ ,˙B¯ˆB‡‰ ˙Ble‚Ò¿»»≈»

ıa˜Â ÛÒ‡L זה BÓˆÚa,מלך ∆»«¿ƒ≈¿«¿

ÂÈ˙B·‡ eˆaÈ˜Â eÙÒ‡L ˙B¯ˆB‡‰ Ô‰Â המלך Bc¯,של ¯BcÓ ¿≈»»∆»¿¿ƒ¿¬»ƒ
‰l‚Óe Á˙BtL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ומראה„BÚ ‡l‡ ,Ì˙B‡ ƒ≈…ƒ¿«∆≈«¿«∆»∆»

.‰ÓÁÏn‰ ÁevÈ ÏÈ·La Ì˙B‡ ÊaÊ·nL ,˙‡Ê…∆¿«¿≈»ƒ¿ƒƒ««ƒ¿»»
‰Êa ¯e‡Èa‰Â האוצרות לביזבוז ‰ÔBÁvpהטעם ÔÈÚL ÈÙÏ ,‡e‰ ¿«≈»∆¿ƒ∆ƒ¿««ƒ»

ÌˆÚa L¯LeÓe ÚeË הנקודה »«¿»¿∆∆
של  פנימית והכי עמוקה ∆∆»‰LÙpהכי
לנצח. הרוצה המלך ÈÙÎe¿ƒשל

¯‡·nL הריי"צ הרבי עוד ∆¿»≈
ÔÈÚL ÔÂÈkL ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆≈»∆ƒ¿«
ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ÔBÁvp‰«ƒ»ƒ«∆∆

ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,LÙp‰ זו שלא «∆∆¬≈∆≈
הכי  האוצרות את מבזבז שהמלך בלבד

אלא  ÂÈiÁאפילוÌbLיקרים ∆««»
„ÓBÚÂ „‚pÓ CÏn‰ CÈÏLÓ«¿ƒ«∆∆ƒ∆∆¿≈
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a BÓˆÚa¿«¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»
eÈÈ‰Â ,LÙ ˙¯ÈÒÓ CBzÓƒ¿ƒ«∆∆¿«¿
„vÓ ‡e‰ ÔBÁvp‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ»ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L LÙp‰ ÌˆÚ∆∆«∆∆∆¿«¿»
(BLÙ ÈiÁ) ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰Ó≈»¿«««≈«¿

ÈelÈ‚a ‡aL מסכן המלך ולכן ∆»¿ƒ
למען  חייו על לוותר אפילו ומוכן

נפשו  בעצם נוגע הניצחון כי הניצחון,

בגלוי. שהם כפי מהחיים שלמעלה

‰Ê C¯c ÏÚÂ (Á,במשל שהוא כפי ¿«∆∆∆
היוצא  המלך של הניצחון במידת

Ìbלמלחמה, ‡e‰ בנמשל «
‰ÏÚÓÏ,באלוקותÔÈÚ‰ BLiL ¿«¿»∆∆¿»ƒ¿»

) ˙B‡·ˆ ÌLc המדרש כדברי ¿≈¿»
לעיל  ÌÚשהובאו ÌÁÏ È‡Lk¿∆¬ƒƒ¿»ƒ

,(˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‰Ê „vÓe ,‡·ˆ ÔBLlÓ כיוון ƒ¿»»ƒ«∆

כביכול, למעלה, הניצחון עניין שיש

˙„B·Úa ˙L¯„ של Èaה' ƒ¿∆∆«¬«¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ Ìb Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆»¬»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,‡·ˆc¿»»∆∆¿»»ƒ¿»
˙B‡·ˆ ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿

‰ÈÂ‰ כמו ה' את עובדים שהם היינו ¬»»
לנצח. כדי שלוחמים צבא אנשי

באופן  ה' עבודת מהי ומפרט וממשיך

צבא ÈÙkשל ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ
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מג `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

צדק  הּצמח אדמֹו"ר זמן 85קדּוּׁשת ׁשּלאחרי , ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַ

הויה, צבאֹות ּבׁשם יׂשראל נקראּו ׁשאז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹמׁשה

ּכתיב  יהֹוׁשע ּבזמן הויה 86הּנה צבא ׂשר אני ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ

ּבּמדרׁש ואיתא באתי, עם 87עּתה באתי, עּתה ְְִִִִִַַַָָָָָָ

אם  ואֹומר מתּפּלל ׁשהיה אּלא ּבאתי, רּב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשה

וגֹו' הֹולכים ּפני לא 88אין ׁשּמׁשה והיינּו, , ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹ

צבא  ּדׂשר  העבֹודה ׁשהתחילה ּולאחרי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָקּבלֹו.

ּגיּלּו זה ידי על הּנה יהֹוׁשע, ׁשּקיּבל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻהויה

החל  צבאֹות), (הויה צבאֹות הּׁשם את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהּנביאים

הויה  להּקּב"ה לקרֹות ּתחיּלה ׁשּפתחה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָמחּנה

ׁשּלאחריה  האחרֹונים הּנביאים וכן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָצבאֹות,

הּגלּות, זמן ּותחיּלת ראׁשֹון ּבית ּבסֹוף ְְְִִִֶַַַַָָ(ׁשהיּו

לּגלּות  עד הּגלּות זמן ּכללּות על נמׁש ְְְִִֶַַַַַָָָָּומּזה

זכרי  נבּואת ּכמֹו ּכל האחרֹון), ׁשּכמעט ה, ְְְְְֲִֶַַַַָָָ

ּתכלית  אמנם, צבאֹות. הויה ּבׁשם הם ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָהּנבּואֹות

ּדהויה  הענין רק (לא ׁשּיהיה היא ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹהעבֹודה

אּלא  הויה, ּדצבאֹות הענין ּגם) אּלא ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָצבאֹות,

העבֹודה  הקּדמת ידי על נעׂשה זה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשענין

צבאֹות. הויה עם ְְֲִַָָָָהּקׁשּורה

¯e‡È·e לׁשֹון הּוא הויה צבאֹות ּדהּנה, הענין, ≈ְְְֲִִִֵָָָָָ

הויה  לׁשם נטּפל ׁשהּצבאֹות ,89סמּו, ְְְֲִֵֶַָָָָָ

מּלבד  עצמֹו ּבפני מציאּות ּכאן ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהיינּו,

לגמרי  ּובטל טפל ׁשהּוא ּכיון ּדהויה, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהענין

הויה  ענין הּוא מּזה ּולמּטה להויה. צבא ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָלהויה,

ּדאני  ּומּצב הּמעמד על מֹורה זה ׁשּׁשם ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָצבאֹות,

ׁשל  מציאּות ׁשּיׁשנֹו היינּו, הרׁשעים, עם ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָנלחם

ּבין  החיּלּוק ּוכללּות עּמֹו. להּלחם וצרי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמנּגד

ּדהויה  ׁשהענין הּוא, לעיל הּנזּכרים אֹופנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשני

עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות מּצד הּוא ְְְֲִִִִַָָָָָצבאֹות

זה  ּדר ועל ּוגבּולים, מצרים יׁשנם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשם

הּמצרים  ּפנים ּכל על ׁשּיׁשנם האדם ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָּבעבֹודת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·k ¯‡·nL85ÔÓÊ È¯Á‡lL , ∆¿»≈¿¿««¿«∆«∆∆∆¿«¬≈¿«

Ê‡L ‰LÓמצרים יציאת ‰ÈÂ‰,בעת ˙B‡·ˆ ÌLa Ï‡¯NÈ e‡¯˜ …∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬»»
·È˙k ÚLB‰È ÔÓÊa ‰p‰86 לו אמר ‰ÈÂ‰שהמלאך ‡·ˆ ¯N È‡ ƒ≈ƒ¿«¿À«¿ƒ¬ƒ«¿»¬»»

‡˙È‡Â ,È˙‡· ‰zÚ ומובאL¯„na87‰LÓ ÌÚ ,È˙‡· ‰zÚ «»»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«»»ƒƒ…∆
‰È‰L ‡l‡ ,È˙‡a Ea«̄¿»ƒ∆»∆»»
EÈt ÔÈ‡ Ì‡ ¯ÓB‡Â Ïlt˙Óƒ¿«≈¿≈ƒ≈»∆

'B‚Â ÌÈÎÏB‰88, לשון (וזה ¿ƒ¿
יהושע  זה הנערים, את "יברך המדרש:

שכתוב] [זהו דכתיב הוא הדא וגדעון,

עיניו  וישא ביריחו יהושע בהיות 'ויהי

ויאמר  וגו' לנגדו עומד איש והנה וירא

רבי  באתי. עתה ה' צבא שר אני כי לא

צעק  יצחק בר חנינא ר' בשם יהושע

ה' צבא שר ויאמר רגליו ציפורני מתוך

שאני  מקום וכל אני מעלן של צבא שר

סימן  זה נראה, הקדושֿברוךֿהוא נראה

נראה  ארוך יוסי רבי שהיה מקום בכל

משה  עם באתי עתה נראה, רבי היה

מתפלל  [משה] שהיה אלא באתי רבך

וגו', הולכים פניך אין אם ואומר

שעדיין  יכול הייתי לא למעלה לעלות

הייתי  לא ולמטה שליחותי, עשיתי לא

אם  ואומר מתפלל היה שעדיין יכול

שלא  היזהר אלא הולכים פניך אין

רבך  משה לי שעשה כשם תעשה

Ï‡ונידחתי") ‰LnL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆…∆…
BÏa˜.הצבא שר הנקרא המלאך את ƒ¿

הפנימית היא והמשמעות הדברים של

עבודת  התחילה לא עדיין משה שבימי

צבא. של באופן ישראל בני של ה'

‰„B·Ú‰ ‰ÏÈÁ˙‰L È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿ƒ»»¬»
ÏaÈwL ‰ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯Nc¿«¿»¬»»∆ƒ≈
elÈb ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ ,ÚLB‰È¿À«ƒ≈«¿≈∆ƒ
˙B‡·ˆ ÌM‰ ˙‡ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ∆«≈¿»

(˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰) שקשור השם ¬»»¿»
והניצחון, המלחמה ≈«‰ÏÁבעניין

‰pÁÓ הנביא שמואל Á˙tL‰אם ≈«»∆»¿»
‰lÈÁz הראשונה B¯˜Ï˙והייתה ¿ƒ»ƒ¿

ÔÎÂ ,˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰ ‰"aw‰Ï¿«»»¬»»¿»¿≈
ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»«¬ƒ

‰È¯Á‡lL מאוחרת בתקופה שהיו ∆¿«¬∆»
חנה  אחרי Èa˙יותר, ÛBÒa eÈ‰L)∆»¿«ƒ

ÔÓÊ ˙eÏÏk ÏÚ CLÓ ‰fÓe ,˙eÏb‰ ÔÓÊ ˙lÈÁ˙e ÔBL‡ƒ̄¿ƒ«¿««»ƒ∆ƒ¿»«¿»¿«

ÔB¯Á‡‰ ˙eÏbÏ „Ú ˙eÏb‰ של ה' בעבודת יש הללו הזמנים שבכל «»««»»«¬
הצבא  עניין את ישראל Ïkבני ËÚÓkL ,‰È¯ÎÊ ˙‡e· BÓk ,(¿¿«¿«¿»∆ƒ¿«»

˙B‡e·p‰אלו נביאים ÈÏÎz˙של ,ÌÓ‡ .˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰ ÌLa Ì‰ «¿≈¿≈¬»»¿»»¿»«¿ƒ
,˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰c ÔÈÚ‰ ˜¯ ‡Ï) ‰È‰iL ‡È‰ ‰„B·Ú‰ שהיה »¬»ƒ∆ƒ¿∆…«»ƒ¿»«¬»»¿»

הנביאים  ‰ÔÈÚבימי (Ìb ‡l‡∆»«»ƒ¿»
,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆc נקראו השם שבו ¿ƒ¿¬»»

באותה  אבל מצרים ביציאת ישראל

בני  של העבודה נהיה לא עדיין שעה

Ê‰ישראל  ÔÈÚL ‡l‡ צבאות של ∆»∆ƒ¿»∆
‰˜Óc˙הווייה È„È ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«¿»«

‰ÈÂ‰ ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰„B·Ú‰»¬»«¿»ƒ¬»»
˙B‡·ˆ נמוכה יותר דרגה שהיא ¿»

אבל  הווייה ההכנה מצבאות היא

ומבאר. שממשיך כפי לזה, וההקדמה

˙B‡·ˆ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿
,CeÓÒ ÔBLÏ ‡e‰ ‰ÈÂ‰ המילה ¬»»»»

הווייה  למילה כנסמך כתובה 'צבאות'

היא  הדבר «¿»∆B‡·v‰L˙ומשמעות
‰ÈÂ‰ ÌLÏ ÏtË89,eÈÈ‰ , ƒ¿»¿≈¬»»«¿
˙e‡ÈˆÓ Ô‡k ÔÈ‡L'צבאות' של ∆≈»¿ƒ

ÔÈÚ‰ „·lÓ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿»
‡e‰L ÔÂÈk ,‰ÈÂ‰c הצבאÏÙË «¬»»≈»∆»≈

‡·ˆ ,‰ÈÂ‰Ï È¯Ó‚Ï ÏË·e»≈¿«¿≈«¬»»»»
‰fÓ ‰hÓÏe .‰ÈÂ‰Ï יותר דרגה «¬»»¿«»ƒ∆

ˆ·‡B˙,נמוכה  ‰ÈÂ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬»»¿»
ומלחמה  בצבא הוא שהווייה היינו

„ÓÚn‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰Ê ÌML∆≈∆∆«««¬»
ÌÚ ÌÁÏ È‡c ·vÓe«»«¬ƒƒ¿»ƒ
BLiL ,eÈÈ‰ ,ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«¿∆∆¿
CÈ¯ˆÂ „bÓ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¿«≈¿»ƒ

BnÚ ÌÁl‰Ï.ולנצחו˙eÏÏÎe ¿ƒ»≈ƒ¿»
ÌÈÙB‡ ÈL ÔÈa ˜elÈÁ‰«ƒ≈¿≈»ƒ

ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰'הווייה 'צבאות «ƒ¿»ƒ¿≈
צבאות' ÔÈÚ‰Lוהווייה ,‡e‰∆»ƒ¿»

˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰c היותר הדרגה «¬»»¿»
מתגלית  שהאלוקות כפי הּוא נמוכה

הצבא  BÓÏBÚ˙בעניין „vÓƒ«»
ÌML ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆»

אלו עולמות «¿∆ÌLÈבשלושה
,ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ האיןֿסוף כי ¿»ƒ¿ƒ

ויש  הגילוי בתכלית בהם מאיר אינו

נבראים  של מציאות C¯cבהם ÏÚÂ¿«∆∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰Ê באופן ה' עבודת הוא צבאות' 'הווייה של המצב ∆«¬«»»»

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

dlk izeg` ipbl iz`a

ּדבר, לׁשּום מּזה הׁשּתּמׁש לא מעֹולם ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּדֹור,

ניּצּוח  ּבעת הּנה רֹואה, ּכל מעין וחתּום ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָוכמּוס

והיינּו, האֹוצרֹות. ּכל מבזּבז הּוא ְְְְְִֵַַַָָָָָהּמלחמה

ׁשאין  ּבלבד זֹו ׁשּלא הּוא האֹוצר ְִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּדר

ׁשאין  וכּמה ּכּמה אחת (ועל ּבֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָמׁשּתּמׁשים

אֹותֹו, מראים לא ׁשאפיּלּו אּלא אֹותֹו), ְְְְֲִִִֶֶַַָֹמבזּבזים

ׁשּנאמר  ּכמֹו וטמּון, מכּוּסה הּוא 83אּלא ְְְֱֶֶֶֶַָָ

ענין  יׁשנֹו ּכאׁשר ורק ּתחּפׂשּנה, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָּכּמטמֹונים

יחידֹו ּבנֹו ׂשמחת ּדר על הּכלל, מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּיֹוצא

האֹוצרֹות. את מראים אזי ּבזה, ְְֲִֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

ּבלׁשאּצר,82וכּמּובא  ּכמֹו זה, ּבּלעּוּמת הּדּוגמא ְְְְְֵֶַַַַַַָָ

ּכלי  את להביא צּוה לּבֹו, טֹוב היה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּכאׁשר

אֹותם  והראה זה 84הּמקּדׁש אין אז ּגם אבל . ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

מראים  רק אּלא האֹוצרֹות, את ׁשּמבזּבזים ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

זה  ׁשּבׁשביל ענין יׁשנֹו ּכאׁשר אמנם, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָאֹותם.

ׁשּיהיה  נצחֹונֹו להֹוציא הּנּצחֹון, ּבמּדת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָמתלּבׁש

הן  האֹוצרֹות, סגּוּלֹות ּכל אזי ּורצֹונֹו, ְְְְֲֵֶַָָָּכחפצֹו

האֹוצרֹות  והן ּבעצמֹו, וקּבץ ׁשאסף ְְְְִֵֵֶַַָָָָאֹוצרֹות

וק  זֹוׁשאספּו לא הּנה ּדֹור, מּדֹור אבֹותיו יּבצּו ְְְֲִִִֵֶָָֹ

זאת, עֹוד אּלא אֹותם, ּומגּלה ׁשּפֹותח ְְִֵֶֶֶַַַָָֹּבלבד

הּמלחמה. ניּצּוח ּבׁשביל אֹותם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּמבזּבז

נטּוע  הּנּצחֹון ׁשענין לפי הּוא, ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוהּביאּור

ּבהּמאמר, ׁשּמבאר ּוכפי הּנפׁש. ּבעצם ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומּוׁשרׁש

הרי  הּנפׁש, עצם מּצד הּוא הּנּצחֹון ׁשענין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּכיון

ועֹומד  מּנגד הּמל מׁשלי חּייו ׁשּגם ּפֹועל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָזה

נפׁש, מסירת מּתֹו הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבעצמֹו

הּנפׁש עצם מּצד הּוא הּנּצחֹון ׁשענין לפי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָוהיינּו

ׁשּבא  נפׁשֹו) (חּיי והחּיּות מהאֹור למעלה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

ְִּבגיּלּוי.

(ÁÏÚÂׁשּיׁשנֹו למעלה, ּגם הּוא זה ּדר ¿«ְְְֶֶֶֶֶַַָ

מּלׁשֹון  צבאֹות), נקרא אני הרׁשעים עם נלחם (ּכׁשאני צבאֹות ּדׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶָָָָָָָָהענין

ׁשּזהּו ּדצבא, העבֹודה אֹופן ּגם יׂשראל ּבני ּבעבֹודת נדרׁשת זה ּומּצד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָצבא,

ּכבֹוד  ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, והענין הויה. צבאֹות נקראים ׁשּיׂשראל הענין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָּכללּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבות  ‰LnzLשנים ‡Ï ÌÏBÚÓ ¯L‡Â ,¯Bc ¯Á‡ ¯BcÓ המלך ƒ«««¬∆≈»…ƒ¿«≈

‰fÓאלו יקרים Ïkמאוצרות ÔÈÚÓ Ìe˙ÁÂ ÒeÓÎÂ ,¯·c ÌeLÏ ƒ∆¿»»¿»¿»≈≈»
,‰‡B¯ כל הם אלא שימוש שום הללו באוצרות עושים שלא בלבד זו ולא ∆

ואולם  אחד, לאף אותם מראים  לא שאפילו יקרים ÁevÈכך ˙Úa ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ«
‡e‰ ‰ÓÁÏn‰ המלךÊaÊ·Ó «ƒ¿»»¿«¿≈

˙B¯ˆB‡‰ Ïk בכל שימוש ועושה »»»
במלחמה. לנצח כדי האוצרות

¯ˆB‡‰ C¯cL ,eÈÈ‰Â בזמנים ¿«¿∆∆∆»»
מלחמה  כשאין lL‡רגילים, ‡e‰∆…

Ba ÌÈLnzLÓ ÔÈ‡L „·Ïa BÊƒ¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ
מעט  nk‰אפילו ˙Á‡ ÏÚÂ)¿««««»

,(B˙B‡ ÌÈÊaÊ·Ó ÔÈ‡L ‰nÎÂ¿«»∆≈¿«¿¿ƒ
ÌÈ‡¯Ó ‡Ï elÈÙ‡L ‡l‡∆»∆¬ƒ…«¿ƒ
‰qeÎÓ ‡e‰ ‡l‡ ,B˙B‡∆»¿∆

ÔeÓËÂ,רואים BÓkמעין ¿»¿
¯Ó‡pL83 להקשיב) במשלי ∆∆¡«

ככסף) תבקשנה אם לחכמה...

‰pNtÁz ÌÈBÓËnk תבין (אז ««¿ƒ«¿¿∆»
ה'), ÔÈÚיראת BLÈ ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆∆¿ƒ¿»

C¯c ÏÚ ,ÏÏk‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«¿»«∆∆
B„ÈÁÈ Ba ˙ÁÓN בגלל שאז ƒ¿«¿¿ƒ

רגילה  הלא הגדולה ≈»¿BiÎÂˆ‡השמחה
,‰Êa רגילות בלתי דומות בהזדמנויות »∆

˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈ‡¯Ó ÈÊ‡ אבל ¬««¿ƒ∆»»
בהם. משתמשים ולא מראים רק

‡·enÎÂ82 האמצעי אדמו"ר בתורת ¿«»
‡Ó‚ec‰ לכך,‰Ê ˙neÚla היפך «¿»«¿«∆

v‡LÏa¯,הקדושה  BÓk¿≈¿««
בבל  מלכי ‰È‰ממשפחת ¯L‡kL∆«¬∆»»

BaÏ ·BË,המשתה ˆe‰בעת ƒƒ»
Lc˜n‰ ÈÏk ˙‡ ‡È·‰Ï¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»

Ì˙B‡ ‰‡¯‰Â84 שמסופר כפי ¿∆¿»»
דניאל. ‡Êבספר Ìb Ï·‡ כאשר ¬»«»

את  מראים רגילה הלא השמחה מפני

ÔÙB‡aהאוצרות  ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆
,˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈÊaÊ·nL∆¿«¿¿ƒ∆»»
.Ì˙B‡ ÌÈ‡¯Ó ˜¯ ‡l‡∆»««¿ƒ»
ÔÈÚ BLÈ ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆∆¿ƒ¿»

LaÏ˙Ó ‰Ê ÏÈ·LaL המלך ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
‡ÈˆB‰Ï ,ÔBÁvp‰ ˙cÓa¿ƒ««ƒ»¿ƒ

BBÁˆ הפועל È‰iL‰אל ƒ¿∆ƒ¿∆
Ïk ÈÊ‡ ,BBˆ¯e BˆÙÁk¿∆¿¿¬«»
˙B¯ˆB‡ Ô‰ ,˙B¯ˆB‡‰ ˙Ble‚Ò¿»»≈»

ıa˜Â ÛÒ‡L זה BÓˆÚa,מלך ∆»«¿ƒ≈¿«¿

ÂÈ˙B·‡ eˆaÈ˜Â eÙÒ‡L ˙B¯ˆB‡‰ Ô‰Â המלך Bc¯,של ¯BcÓ ¿≈»»∆»¿¿ƒ¿¬»ƒ
‰l‚Óe Á˙BtL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ומראה„BÚ ‡l‡ ,Ì˙B‡ ƒ≈…ƒ¿«∆≈«¿«∆»∆»

.‰ÓÁÏn‰ ÁevÈ ÏÈ·La Ì˙B‡ ÊaÊ·nL ,˙‡Ê…∆¿«¿≈»ƒ¿ƒƒ««ƒ¿»»
‰Êa ¯e‡Èa‰Â האוצרות לביזבוז ‰ÔBÁvpהטעם ÔÈÚL ÈÙÏ ,‡e‰ ¿«≈»∆¿ƒ∆ƒ¿««ƒ»

ÌˆÚa L¯LeÓe ÚeË הנקודה »«¿»¿∆∆
של  פנימית והכי עמוקה ∆∆»‰LÙpהכי
לנצח. הרוצה המלך ÈÙÎe¿ƒשל

¯‡·nL הריי"צ הרבי עוד ∆¿»≈
ÔÈÚL ÔÂÈkL ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆≈»∆ƒ¿«
ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ÔBÁvp‰«ƒ»ƒ«∆∆

ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,LÙp‰ זו שלא «∆∆¬≈∆≈
הכי  האוצרות את מבזבז שהמלך בלבד

אלא  ÂÈiÁאפילוÌbLיקרים ∆««»
„ÓBÚÂ „‚pÓ CÏn‰ CÈÏLÓ«¿ƒ«∆∆ƒ∆∆¿≈
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a BÓˆÚa¿«¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»
eÈÈ‰Â ,LÙ ˙¯ÈÒÓ CBzÓƒ¿ƒ«∆∆¿«¿
„vÓ ‡e‰ ÔBÁvp‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ»ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L LÙp‰ ÌˆÚ∆∆«∆∆∆¿«¿»
(BLÙ ÈiÁ) ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰Ó≈»¿«««≈«¿

ÈelÈ‚a ‡aL מסכן המלך ולכן ∆»¿ƒ
למען  חייו על לוותר אפילו ומוכן

נפשו  בעצם נוגע הניצחון כי הניצחון,

בגלוי. שהם כפי מהחיים שלמעלה

‰Ê C¯c ÏÚÂ (Á,במשל שהוא כפי ¿«∆∆∆
היוצא  המלך של הניצחון במידת

Ìbלמלחמה, ‡e‰ בנמשל «
‰ÏÚÓÏ,באלוקותÔÈÚ‰ BLiL ¿«¿»∆∆¿»ƒ¿»

) ˙B‡·ˆ ÌLc המדרש כדברי ¿≈¿»
לעיל  ÌÚשהובאו ÌÁÏ È‡Lk¿∆¬ƒƒ¿»ƒ

,(˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‰Ê „vÓe ,‡·ˆ ÔBLlÓ כיוון ƒ¿»»ƒ«∆

כביכול, למעלה, הניצחון עניין שיש

˙„B·Úa ˙L¯„ של Èaה' ƒ¿∆∆«¬«¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ Ìb Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆»¬»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,‡·ˆc¿»»∆∆¿»»ƒ¿»
˙B‡·ˆ ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿

‰ÈÂ‰ כמו ה' את עובדים שהם היינו ¬»»
לנצח. כדי שלוחמים צבא אנשי

באופן  ה' עבודת מהי ומפרט וממשיך

צבא ÈÙkשל ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ
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dlkמד izeg` ipbl iz`a

ׁשל  ּוגבּולים הּמצרים ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַָָּדקדּוּׁשה,

ׁשאי  ּבאֹופן היא העבֹודה זה ׁשּמּצד ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהּׂשכל,

ּבהיֹותֹו ּגם ּכי אמיּתי, לביּטּול לבֹוא ְְְֲִִִִִֶַָָאפׁשר

מי  ּדיׁש ּבאֹופן זה הרי נעלית הּיֹותר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּבדרּגא

הּביּטּול 90ׁשאֹוהב  ּבדרּגת ּבהיֹותֹו ׁשּגם והיינּו, , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַ

לכל  מציאּות, עדיין הּוא הרי הּבריאה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָּדעֹולם

ׁשּיׁשנֹו וכיון הּבריאה . ּדעֹולם ּכהּמציאּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּפחֹות

ׁשל  לענין התחלה זה הרי מציאּות, ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָענין

ללחֹום  ׁשּצרי מנּגד ׁשל לענין והתחלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָזּולת,

איהּו חד, וחּיֹוהי ּדאיהּו הענין מּצד אמנם, ְְְְִִִִִִַַַָָָָעּמֹו.

על  ׁשּנמׁש ּדאצילּות ׁשּבּספירֹות חד ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָוגרמֹוהי

עׂשּיה, יצירה ּבריאה לעֹולמֹות עד הּפרסא ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָידי

ּכיון  הּנּצחֹון, את ּופֹועל ּברׁשעים, נלחם הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאזי

עֹוזרֹוׁשהּקּב" צבאֹות,91ה ּדהויה ענין ׁשּזהּו , ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

הענין  ונעׂשה ּבּמלחמה, מנּצח זה ידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעל

ּדיליּה ּבּצבא הּוא אֹות היינּו,92ּדצבאֹות, , ְְִִֵַַָָָ

צבא  נעׂשית זֹו ׁשּמציאּות אּלא מציאּות, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁשנּה

ּבׁשם  עדיין נקרא אינֹו מקֹום מּכל א ְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּלֹו.

אּלא  עצמֹו, ּבפני מציאּות (ׁשאינֹו הויה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָצבאֹות

זה  ואין להויה), צבא להויה, ּובטל טפל ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּוא

מּזה  ּולמעלה כּו'. הּמלחמה את ׁשּניּצח ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשאז  מׁשה, ּבימי ׁשהיה ּכמֹו העבֹודה אֹופן ְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹהּוא

ּכבזמן  ּדלא הויה, צבאֹות ּבׁשם יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹנקראּו

באתי, עּתה הויה צבא ׂשר אני ּדכתיב ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

צבאֹות. ּדהויה הענין ּכ אחר נעׂשה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמּזה

ּכן  ּׁשאין (מה חּמה ּכפני מׁשה ּדפני ּבזה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהענין

לבנה) ּכפני יהֹוׁשע מֹורה 93ּפני החּמה ּדענין , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ּבאֹופן  היא ׁשהעבֹודה והיינּו, ׁשּנּויים, ּבזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
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ד.90) קיד, הוספות תו"א ב.91)ראה נב, שם.92)סוכה מהרש"א חדא"ג יעקב). העין (כגירסת רע"א טז, חגיגה ראה

לגני  באתי ד"ה ואילך. רמז ע' פר"ת סה"מ שכט. ע' בא אוה"ת ד). (קיד, ב קמ, בא תו"ח ע"ד. ריש עד, האזינו לקו"ת

שסב). ע' ח"א (לעיל פ"ה א.93)תש"מ עה, ב"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈt Ïk ÏÚ ÌLiL הפחות Me„˜c‰,המיגבלות‰ÌÈ¯ˆnלכל ∆∆¿»«»»ƒ«¿»ƒƒ¿»

ÏÎO‰ ÏL ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰ ÔÈÚ ‡e‰L מוגבל הוא שמטבעו ∆ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ∆«≈∆
מוגבלת, היא השכל על שמבוססת ה' Ê‰ועבודת „vnL שהיסוד משום ∆ƒ«∆

השכל  ÏehÈ·Ïהוא ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡L ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆∆ƒ∆¿»»¿ƒ
‡b¯„a B˙BÈ‰a Ìb Èk ,ÈzÈÓ‡¬ƒƒƒ«ƒ¿¿«¿»

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ מגיע כשהוא ואפילו «≈«¬≈
ה' B‡aלאהבת ‰Ê È¯‰LÈc ÔÙ ¬≈∆¿∆¿≈

·‰B‡L ÈÓ90, מוחלט בביטול ולא ƒ∆≈
˙b¯„a B˙BÈ‰a ÌbL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿¿«¿«
,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚc ÏehÈa‰«ƒ¿»«¿ƒ»
העולמות  שלושת מבין יותר הנעלה

‰e‡בריאהֿיצירהֿעשיה  È¯‰¬≈
˙BÁt‰ ÏÎÏ ,˙e‡ÈˆÓ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»«»
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚc ˙e‡Èˆn‰k¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»
מופשטת  רוחנית מציאות אמנם שהיא

זאת  ובכל גשמית, מציאות לא ובוודאי

לאלוקות. מוחלט ביטול בה אין

ÏL ÔÈÚ BLiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆¿ƒ¿»∆
‰ÏÁ˙‰ ‰Ê È¯‰ ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¬≈∆«¿»»
‰ÏÁ˙‰Â ,˙ÏeÊ ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆«¿«¿»»
CÈ¯vL „bÓ ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¿«≈∆»ƒ

BnÚ ÌBÁÏÏ מקום שם יש ולכן ƒ¿ƒ
vÓ„ב'צבא'.וצורך  ,ÌÓ‡»¿»ƒ«

,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«
˙B¯ÈÙqaL „Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ƒ¿«¿ƒ«∆«¿ƒ

˙eÏÈˆ‡c שמלמעלה העולם «¬ƒ
בריאהֿיצירהֿעשיה  העולמות משלוש

„Ú ‡Ò¯t‰ È„È ÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈««¿»«
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ בין הסוד, בתורת כמבואר ¬ƒ»
בריאהֿ לעולמות האצילות עולם

פרוכת  היינו 'פרסא' יש יצירהֿעשיה

הפסוק  (על וכיסוי מסך של במובן

אונקלוס  תרגם לכם" הפרכת "והבדילה

והסתר  העלם של "פרסא") – "פרוכת"

שהאור  לכך בנוסף (כי האלוקות על

למטה  מלמעלה ונמשך יורד האלוקי

מדרגה  השתלשלות' 'סדר של באופן

יש  יותר, נעלית שהדרגה וככל לדרגה

בהעלם  בה מאירה האלוקות יותר, נמוכה שהיא וככל אלוקות גילוי יותר בה

בריאהֿיצירהֿ לעולמות ממש' 'אלוקות שהוא האצילות  עולם בין הרי יותר,

ועל  ה'פרסא'), והוא נוסף צמצום יש נבראים, של מציאות יש שבהם עשיה

שלמטה  לעולמות האצילות עולם של האור שבירידת כאן מבואר כך

יש  בהם אלו בעולמות גם מאיר האצילות אור ה'פרסא' ידי על מאצילות,

למנגד, ואפילו לזולת ‰e‡מקום ÈÊ‡'ה את שעובד ÌÁÏהיהודי ¬«ƒ¿»
B¯ÊBÚ ‰"aw‰L ÔÂÈk ,ÔBÁvp‰ ˙‡ ÏÚBÙe ,ÌÈÚL¯a91e‰fL , »¿»ƒ≈∆«ƒ»≈»∆«»»¿∆∆

,˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰c ÔÈÚ הסיוע ƒ¿»«¬»»¿»
ליהודי  נותן שהקדושֿברוךֿהוא

ולנצח  זו במלחמה È„Èללחום ÏÚL∆«¿≈
‰NÚÂ ,‰ÓÁÏna ÁvÓ ‰Ê∆¿«≈««ƒ¿»»¿«¬∆
‡e‰ ˙B‡ ,˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»

dÈÏÈc ‡·va92, חכמינו דרשו כפי «»»ƒ≈
'אות  'צבאות', השם את בגמרא ז"ל

שלו' בצבא dLiLהוא ,eÈÈ‰«¿∆∆¿»
˙e‡ÈˆÓ,נברא ‡l‡של ¿ƒ∆»

‡·ˆ ˙ÈNÚ BÊ ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ«¬≈»»
BlL.הקדושֿברוךֿהוא ‡Cשל ∆«

ÔÈÈ„Ú ‡¯˜ BÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈ƒ¿»¬«ƒ
‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ÌLa הדרגה ¿≈ƒ¿¬»»

ב'צבאות' יותר ≈∆(BÈ‡Lהגבוהה
‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿≈«¿∆»
‡·ˆ ,‰ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË ‡e‰»≈»≈«¬»»»»

‰Ê ÔÈ‡Â ,(‰ÈÂ‰Ï הויה של הדרגה «¬»»¿≈∆
אינה  ‡˙צבאות ÁvÈpL ‡l‡∆»∆ƒ«∆
‰ÓÁÏn‰בפועל,'eÎ עדיין אבל «ƒ¿»»

לאלוקות. מוחלט לביטול הגיע לא

ÔÙB‡ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆∆
ÈÓÈa ‰È‰L BÓk ‰„B·Ú‰»¬»¿∆»»ƒ≈
Ï‡¯NÈ e‡¯˜ Ê‡L ,‰LÓ…∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»≈

מצרים יציאת ˆ·‡B˙בעת ÌLa¿≈ƒ¿
ÚLB‰È ÔÓÊ·k ‡Ïc ,‰ÈÂ‰¬»»¿…¿ƒ¿«¿À«
‰ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N È‡ ·È˙Îcƒ¿ƒ¬ƒ«¿»¬»»
‰NÚ ‰fnL ,È˙‡· ‰zÚ«»»ƒ∆ƒ∆«¬»
˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰c ÔÈÚ‰ Ck ¯Á‡««»»ƒ¿»«¬»»¿»
אבל  לניצחון עד במלחמה סיוע שהוא

לעיל. כמבואר הביטול, תכלית ללא

ÈÙk ‰LÓ ÈÙc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈…∆ƒ¿≈
Èt Ôk ÔÈ‡M ‰Ó) ‰nÁ«»«∆≈≈¿≈

(‰·Ï ÈÙk ÚLB‰È93ÔÈÚc , ¿À«ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«
‰Êa ÔÈ‡L ‰¯BÓ ‰nÁ‰««»∆∆≈»∆

ÌÈÈepL תמיד מאירה שהשמש כשם ƒƒ
ליום  מיום שינויים בה שיש מהלבנה (בשונה וחוזק תוקף של מידה באותה

החודש), היא eÈÈ‰Â,במהלך ה' בעבודת הדברים B·Ú‰L„‰ומשמעות ¿«¿∆»¬»
ÔÙB‡a ‡È‰ מוחלט ובתוקף e‰fLבחוזק ,ÌÈÈepÈL CÈiL ‡lL ƒ¿∆∆…«»ƒƒ∆∆
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מה `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

הרע  את מהּפ ּכאׁשר ׁשּזהּו ׁשיּנּויים, ׁשּיי ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

ולכן  המנּגד, מציאּות ּכל ּבטלה ׁשאז ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָלטֹוב,

ואז  ׁשיּנּויים, ּבלי ּבתמידּות עבֹודתֹו ְְְֲִִִִִֵָָעֹובד

מציאּות  ׁשאינֹו הויה, ּדצבאֹות הּמציאּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָנעׂשית

וזהּו להויה. ּובטל טפל הּוא אּלא עצמֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבפני

ׁשם  ׁשהרי האצילּות, עֹולם ׁשּמּצד העבֹודה ֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹופן

עֹולם  הּוא ענינֹו הויה) (צבאֹות ְְֲֲִִָָָָָָהויה

(ׁשּבימיו 94האצילּות  מׁשה ׁשל ענינֹו כן ּוכמֹו , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹ

עֹולם  הּוא הויה) צבאֹות יׂשראל ְְְְֲִִִֵָָָָנקראּו

ּבכּמה  ּכמבֹואר למּטה, ׁשהּוא ּכמֹו ּגם ְְְְֲִֶַַַַָָָָהאצילּות

ּדלמּטה 95מקֹומֹות  ּבעֹולם ׁשהיה ּבׁשעה ׁשּגם ְְְִֶֶַַָָָָָָָ

עֹולם  ענינֹו היה מצרים מל ּפרעה עם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹודיּבר

ּפסיק 96האצילּות  ולא מׁשה מׁשה ענין והּוא , ְְְְֲִִִֶֶַָֹֹֹ

ּבינייהּו .97טעמא ְֲֵַַָ

˙eiË¯Ù·e הענין ענינים. ׁשלׁשה ּבזה יׁש יֹותר ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ

יׂשראל  ׁשּנקראּו ּכפי הויה ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָּדצבאֹות

ּבעֹולם  העבֹודה אֹופן ׁשּזהּו מׁשה, ְֲִֵֶֶֶֶָָָֹּבימי

הענין  להויה. ּובטל טפל ׁשהּכל ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהאצילּות,

ּבעֹולמֹות  העבֹודה אֹופן ׁשּזהּו צבאֹות*, ְְֲֲֶֶֶַָָָָָָּדהויה

ׁשל  מציאּות יׁשנֹו ׁשּׁשם עׂשּיה, יצירה ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּבריאה

והענין  כּו'. ּולנּצחֹו עּמֹו ללחֹום וצרי ְְְְְְְִִִִֵַַָָָמנּגד

הּוא  אֹות צבאֹות, ׁשם ענין ׁשּזהּו ְְְִֵֶֶַַָָהממּוּצע,

הּנביאים  ּׁשהמׁשיכּו מה ׁשּזהּו ּדיליּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּצבא

איהּו יהיה עׂשּיה יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשּגם

ּדר (ועל האצילּות ּבעֹולם ּכמֹו חד ְְְְְֲִִֶֶַַַָָוגרמֹוהי

אחר  ּבמקֹום המבֹואר ּבעבֹודה 98הענין ׁשאפיּלּו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

ּדיחּודא  ההמׁשכה להיֹות צריכה ּתּתאה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָּדיחּודא

יחּודא  ׁשל ּבאֹופן עׂשּיה יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות עבֹודתֹו ּגם ואז ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָָעיּלאה,

להענין  לבֹוא היא העבֹודה ׁשּתכלית לעיל וכאמּור ּכדבעי). היא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָּתּתאה
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(94.60 שבהערה פרדס 95.360)ראה ע' חכ"ו ואילך. 74 ע' חט"ז לקו"ש ואילך. קלא ס"ע עזר"ת סה"מ ראה 96)ראה

ב. מט, נצבים לקו"ת רטז.97)גם ע' תרס"ו המשך ג. עו, משפטים תו"א וראה רע"א. קלח, החיים 98)זח"ג עץ קונטרס 

למ"ש  הכוונה אולי - דילי' בצבא הוא אות "צבאות", לשם ביחס גם תחתונה, היותר הדרגא הוא צבאות" ש"הויה כאן מ"ש המו"ל: הערת (*

"צבאות" שתיבת (מצו"ד), ומטה" מעלה צבאות על "אלקים (ראב"ע), המלאכים" "אלקי שפירושו ועוד), ו. יב, (הושע הצבאות" אלקי "הויה

יהושע). בימי שנאמר ה'" צבא "שר ע"ד (והוא בי"ע על קאי קדוש) שם אינו (שבפשטות זה שבכתוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯L‡k אלא בפועל אותו ומנצח המנגד את מכניע רק ‡˙לא Ct‰Ó «¬∆¿«≈∆

„bÓ‰ ˙e‡ÈˆÓ Ïk ‰ÏËa Ê‡L ,·BËÏ Ú¯‰,עוד קיימת לא והיא »«¿∆»¿≈»»¿ƒ«¿«≈
˙ÈNÚ Ê‡Â ,ÌÈÈepÈL ÈÏa ˙e„ÈÓ˙a B˙„B·Ú „·BÚ ÔÎÏÂ¿»≈≈¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬≈

BÈ‡L ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆc ˙e‡Èˆn‰ את העובד היהודי היינו שה'צבא', «¿ƒ¿ƒ¿¬»»∆≈
אינו  BÓˆÚ,ה' ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿≈«¿

.‰ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË ‡e‰ ‡l‡∆»»≈»≈«¬»»
„vnL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ e‰ÊÂ¿∆∆»¬»∆ƒ«
ÌL È¯‰L ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ∆¬≈≈
BÈÚ (‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ) ‰ÈÂ‰¬»»ƒ¿¬»»ƒ¿»

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ‡e‰94BÓÎe , »»¬ƒ¿
ÂÈÓÈaL) ‰LÓ ÏL BÈÚ ÔÎ≈ƒ¿»∆…∆∆¿»»
(‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ Ï‡¯NÈ e‡¯˜ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¬»»
BÓk Ìb ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ‡e‰»»¬ƒ«¿

,‰hÓÏ ‡e‰L משה כאשר אפילו ∆¿«»
עדיין  בגוף, כנשמה למטה, הוא רבינו

האצילות  לעולם שייך «¿»B·Ók‡¯הוא
˙BÓB˜Ó ‰nÎa95ÌbL אפילו ¿«»¿∆«

‰hÓÏc ÌÏBÚa ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»»ƒ¿«»
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ¯aÈ„Â¿ƒ≈ƒ«¿…∆∆ƒ¿«ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ BÈÚ ‰È‰96, »»ƒ¿»»»¬ƒ
‡ÏÂ ‰LÓ ‰LÓ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«…∆…∆¿…

e‰ÈÈÈa ‡ÓÚË ˜ÈÒt97 נאמר ¿ƒ«¬»≈«¿
ללא  משה' 'משה כתוב שבתורה בזוהר

בשונה  הפעמים, שתי בין טעם הפסק

טעם  יש ששם אברהם' מ'אברהם

אור' ב'תורה לכך ומוסבר מפסיק,

לא  משה שמשה 'וזהו הזקן: לרבנו

שבבריאה  אברהם כי טעמא פסיק

מסוג  אינם שבבריאה ושבאצילות אחד

אבל  כו' ואפר עפר ואנכי התחדשות

שוין...'. ובבריאה שבאצילות .משה
‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e בשם ƒ¿»ƒ≈≈»∆

הווייה  לשם ושייכותו 'צבאות'

.ÌÈÈÚ ‰LÏL האחדÔÈÚ‰ ¿…»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆc'ש'צבאות באופן ¿ƒ¿¬»»

להווייה  ובטל e‡¯˜pLטפל ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿¿
e‰fL ,‰LÓ ÈÓÈa Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈…∆∆∆
ÌÏBÚa ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»¿»
ÏË·e ÏÙË Ïk‰L ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆«…»≈»≈

.‰ÈÂ‰Ï השנייה‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ e‰fL ,*˙B‡·ˆ ‰ÈÂ‰c ÔÈÚ‰ «¬»»»ƒ¿»«¬»»¿»∆∆∆»¬»
ÏL ˙e‡ÈˆÓ BLÈ ÌML ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆»∆¿¿ƒ∆

'eÎ BÁvÏe BnÚ ÌBÁÏÏ CÈ¯ˆÂ „bÓ והשלישי לעיל. כמבואר ¿«≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿
ÚveÓÓ‰ ÔÈÚ‰Â ששייכת הדרגה בין היינו האמורות, הדרגות שתי בין ¿»ƒ¿»«¿»

ששייכת  והדרגה האצילות, לעולם

בריאהֿיצירהֿעשיה  ∆∆e‰fLלעולמות
,˙B‡·ˆ ÌL ÔÈÚ בפני כשם ƒ¿«≈¿»

dÈÏÈcעצמו, ‡·va ‡e‰ ˙B‡«»»ƒ≈
הקדושֿברוךֿהוא, של ∆∆e‰fLשלו,

eÎÈLÓ‰M ‰ÓופעלוÌÈ‡È·p‰ «∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL∆«¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ עולם של הארה תהיה ¬ƒ»
אפילו  בהם שגם ידי על האצילות

בריאהֿיצירהֿעשיה ∆¿È‰Èƒ‰בעולמות
„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ אחדות ƒ¿«¿ƒ«

האלוקות  עם הכלים של מוחלטת

ÏÚÂ) ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa BÓk¿¿»»¬ƒ¿«
ÌB˜Óa ¯‡B·Ó‰ ÔÈÚ‰ C¯c∆∆»ƒ¿»«¿»¿»

¯Á‡98‰„B·Úa elÈÙ‡L «≈∆¬ƒ»¬»
‰‡zz ‡„eÁÈc הכרה מתוך ¿ƒ»«»»

תחתונה, בדרגה ה' באחדות

מוחלט  ביטול איננו כשהביטול

BÈ‰Ï˙בתכלית  ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
,‰‡lÈÚ ‡„eÁÈc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ»ƒ»»
של  עליונה בדרגה ה' באחדות הכרה

במציאות' 'ביטל מוחלט, «¿Ê‡Âביטול
המשכה  ישנה 'יחודא כאשר של

BÓÏBÚa˙עילאה' B˙„B·Ú Ìb«¬»¿»
ÔÙB‡a ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿∆
‡È‰ ‰‡zz ‡„eÁÈ ÏL∆ƒ»«»»ƒ

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡ÎÂ .(ÈÚ·„k שיש ƒ¿»≈¿»»¿≈
האופן  האופנים, שני בין ושייכות קשר

השייך  והאופן לאצילות השייך

שיא ÈÏÎzL˙לבריאהֿיצירהֿעשיה  ∆«¿ƒ
‡È‰ ‰„B·Ú‰ אכן‡B·Ï »¬»ƒ»

e‰fL ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ¿¬»»∆∆
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dlkמו izeg` ipbl iz`a

ּדאצילּות, העבֹודה אֹופן ׁשּזהּו הויה, ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָּדצבאֹות

העבֹודה  הקּדמת ידי על ּבאים ׁשּלזה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ללחֹום  ׁשּצרי מנּגד ׁשּיׁש עׂשּיה, יצירה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבבריאה

ּדאתּכפיא, העבֹודה אֹופן ׁשּזהּו ּולנּצחֹו, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָעּמֹו

ּדאצילּות  העבֹודה אֹופן ּבין הממּוּצע ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָוהענין

ׁשּגם  עׂשּיה, יצירה ּדבריאה העבֹודה ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָלאֹופן

ׁשּזהּו ּבאציל ּות, ּכמֹו יהיה עׂשּיה יצירה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶָָָָּבבריאה

ּדאתהּפכא. העבֹודה ְְְֲִֶַָָָאֹופן

(Ë‰p‰Â ׁשּצריכים הּצבא עבֹודת ּבׁשביל ¿ƒ≈ְְֲִִִִֶַַָָ

ּבאֹופן  ּתחיּלה ּולנּצחֹו, המנּגד עם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלהּלחם

ׁשל  לאֹופן ּגם ׁשּבאים ועד אתּכפיא, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָׁשל

האֹוצרֹות. ּדבזּבּוז הענין להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִַָָָָָָאתהּפכא,

אדמֹו"ר  קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָוהענין

את 99מהר"ׁש לבּטל ׁשענינּה הּנצח מּדת ּבענין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

לֹומר  ׁשּיי אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְִֵֵֵַַַַָָָהמנּגד,

וׁשלֹום, חס למעלה לגּבי מנּגד ׁשל ענין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

לנּצח  ׁשּיצטר יתּבר נגּדֹו יעמֹוד אׁשר הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדמי

נאמר  ׁשּלכן ּומבאר, כּו'. נצח 100אֹותֹו וגם ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָ

הּוא  למעלה הּנצח ׁשענין היינּו, ּגֹו', ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָיׂשראל

המנּגדים  אּלּו יׁשנם ׁשּכאׁשר יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּצד

ּדמּדת  הענין למעלה נתעֹורר אזי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָליׂשראל,

ולא  יׁשּקר  לא יׂשראל נצח נאמר זה ועל ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹהּנצח.

ׁשּמּדת  היינּו, להּנחם, הּוא אדם לא ּכי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹיּנחם

למעלה  הּוא, אדם לא ּכי מּבחינת נמׁשכת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּנצח

הּנּצחֹון  ענין ולכן הּכּסא. ׁשעל האדם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּבחינת

ׁשּלכן  כּו', חׁשּבֹונֹות ׁשל ענין ׁשאין ּבאֹופן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָהּוא

חּיי  ׁשּמעמידים ועד הענינים, ּכל את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמבזּבזים

מּבחינת  הּוא הּנּצחֹון ׁשענין לפי ּבסּכנה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָנפׁשֹו

מּכל  ׁשּלמעלה ּבחינה ׁשּזֹוהי אדם, לא ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹּכי

את  ׁשֹומרים ׁשּמּצּדם והענינים ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָהחׁשּבֹונֹות

וכּמה  ּכּמה אחת ועל להראֹותם ׁשּלא ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹהאֹוצרֹות

אתּכפיא  עבֹודה, אֹופני ׁשני ּבזה ׁשּיׁש לבאר, ּוממׁשי לבזּבזם. ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּבּמלחמה, ׁשּמנּצחֹו אּלא מנּגד, עדיין ׁשּיׁשנֹו הּוא האתּכפיא ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואתהּפכא.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Óc˜‰ È„È ÏÚ ÌÈ‡a ‰ÊlL ‡l‡ ,˙eÏÈˆ‡c ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»«¬ƒ∆»∆»∆»ƒ«¿≈«¿»«

„bÓ LiL ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ‰„B·Ú‰ ולא קיים שעדיין »¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈¿«≈
לגמרי  ‡ÔÙBהתבטל e‰fL ,BÁvÏe BnÚ ÌBÁÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ¿«¿∆∆∆

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰,הרע והכנעת ÔÈaכפיית ÚveÓÓ‰ ÔÈÚ‰Â »¬»¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»≈
˙eÏÈˆ‡c ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»«¬ƒ
‰‡È¯·c ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡Ï¿∆»¬»ƒ¿ƒ»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ הואÌbL ¿ƒ»¬ƒ»∆«
‰È‰È ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆
ÔÙB‡ e‰fL ,˙eÏÈˆ‡a BÓk¿»¬ƒ∆∆∆

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ שמהפכים »¬»¿ƒ¿«¿»
מציאות  אין שכבר עד לטוב הרע את

כלל. רע של

˙„B·Ú ÏÈ·La ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬«
ÌÚ ÌÁl‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ‡·v‰«»»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ
‰lÈÁz ,BÁvÏe „bÓ‰«¿«≈¿«¿¿ƒ»
„ÚÂ ,‡ÈÙk˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿»¿«
ÏL ÔÙB‡Ï Ìb ÌÈ‡aL∆»ƒ«¿∆∆

,‡Ît‰˙‡ וכפי לעיל כמבואר ƒ¿«¿»
להלן  עוד BÈ‰Ï˙שיתבאר CÈ¯»̂ƒƒ¿

.˙B¯ˆB‡‰ ÊeaÊ·c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»»
של  המשמעות מהי ומפרט וממשיך

כל  של ה' בעבודת האוצרות' 'בזבוז

ואחד. ÈÙkאחד ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ
˙Me„˜ „B·k ¯‡·nL∆¿»≈¿¿«

L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡99ÔÈÚa «¿«¬«¿ƒ¿«
˙‡ Ïh·Ï dÈÚL Áˆp‰ ˙cÓƒ««≈«∆ƒ¿»»¿«≈∆

„bÓ‰ יישאר שלא עד לגמרי  «¿«≈
על B‡ÎÏc¯‰במציאות, כשמדובר ¿ƒ¿»

למעלה  שהיא כפי הנצח מידת

CÈiLבאלוקות  CÈ‡ Ô·eÓ BÈ‡≈»≈«»
ייתכן ÏLאיך ÔÈÚ LiL ¯ÓBÏ«∆≈ƒ¿»∆

ÒÁ ‰ÏÚÓÏ Èa‚Ï „bÓ¿«≈¿«≈¿«¿»«
„BÓÚÈ ¯L‡ ‡e‰ ÈÓc ,ÌBÏLÂ¿»¿ƒ¬∆«¬

C¯a˙È Bc‚ תהיה וההתנגדות  ∆¿ƒ¿»≈
כך  כדי עד ≈«¿C¯ËˆiL∆ƒמשמעותית

¯‡·Óe .'eÎ B˙B‡ ÁvÏ¿«≈«¿»≈
מהר"ש, Ó‡¯אדמו"ר ÔÎlL100 ∆»≈∆¡«

הקדושֿברוךֿהוא  אודות שמואל בספר

'Bb Ï‡¯NÈ Áˆ Ì‚Â ישקר לא ¿«≈«ƒ¿»≈
ינחם, ‰Áˆpולא ÔÈÚL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿««≈«

,Ï‡¯NÈ „vÓ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«ƒ¿»≈
אכן  הקדושֿברוךֿהוא כלפי כלומר,

שלמעלה  הנצח ומידת שהתנגדות לא

לבני  המנגדים את לנצח כדי היא

Ï‡¯NÈÏ,ישראל  ÌÈ„bÓ‰ el‡ ÌLÈ ¯L‡kL הזו וההתנגדות ∆«¬∆∆¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈
ה' בעבודת ועיכובים מניעות ‰ÔÈÚגורמת ‰ÏÚÓÏ ¯¯BÚ˙ ÈÊ‡¬«ƒ¿≈¿«¿»»ƒ¿»

Ï‡¯NÈ Áˆ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Áˆp‰ ˙cÓc הקדושֿברוךֿהוא‡Ï ¿ƒ««≈«¿«∆∆¡«≈«ƒ¿»≈…
,eÈÈ‰ ,ÌÁp‰Ï ‡e‰ Ì„‡ ‡Ï Èk ÌÁpÈ ‡ÏÂ ¯wLÈ בין והקשר ¿«≈¿…ƒ»≈ƒ…»»¿ƒ»≈«¿

'כי  לסופו ישראל' 'נצח הפסוק תחילת

הוא  חסידות, פי על הוא, אדם' לא

,Áˆp‰ ˙cnL,'ישראל 'נצח ∆ƒ««≈«
˙ÈÁaÓ ˙ÎLÓ שעליה האלוקות ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«

‰e‡,נאמר Ì„‡ ‡Ï Èk זו כי ƒ…»»
נעלית  ÈÁaÓ˙דרגה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«

של  האלוקות ÏÚLדרגת Ì„‡‰»»»∆«
‡qk‰ בתיאור יחזקאל בספר ככתוב «ƒ≈

הכיסא, דמות 'ועל העליונה המרכבה

אדם'. כמראה בגלל ÔÎÏÂדמות ¿»≈
נעלה  הכלֿכך ‰ÔBÁvpמקורו ÔÈÚƒ¿««ƒ»

ÈÚ ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‡e‰ÏL Ô ¿∆∆≈ƒ¿»∆
,'eÎ ˙BBaLÁ מתחשבים לא ∆¿

ושיקולים  חישובים ≈«∆ÔÎlLבשום
ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈÊaÊ·Ó ולא ¿«¿¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒ

יקרים, כך כל שהם בכך מתחשבים

את  מבזבזים הניצחון שבשביל רק ולא

מזו יתירה אלא כך ÚÂ„האוצרות כדי ¿«
הניצחון למען ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒמקריבים

,‰kÒa BLÙ ÈiÁ הוא זה וכל «≈«¿¿«»»
‡e‰ ÔBÁvp‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ»
È‰BfL ,Ì„‡ ‡Ï Èk ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ…»»∆ƒ
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»ƒ»
ÌcvnL ÌÈÈÚ‰Â ˙BBaLÁ‰«∆¿¿»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ»
והשיקולים  החישובים מכל למעלה

‰‡B¯ˆB˙שבגללם ˙‡ ÌÈ¯ÓBL¿ƒ∆»»
˙Á‡ ÏÚÂ Ì˙B‡¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿»¿«««

.ÌÊaÊ·Ï ‡lL ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»∆…¿«¿¿»
‰Êa LiL ,CÈLÓÓe במלחמה «¿ƒ∆≈»∆

האמור  הרוחני הניצחון את להשיג

‡ÈÙk˙‡ ,‰„B·Ú ÈÙB‡ ÈL¿≈¿≈¬»ƒ¿«¿»
‡ÈÙk˙‡‰ ÔÈÚ .‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿»

והכנעה  ÔÈÈ„Úכפייה BLiL ‡e‰∆∆¿¬«ƒ
„bÓ,לגמרי התבטלה לא ומציאותו ¿«≈

BÁvnL ‡l‡ את העובד היהודי ∆»∆¿«¿
ה' לעבודת המנגד את מנצח ה'

‰ÓÁÏna והניצחון נגדו, שנלחם «ƒ¿»»
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מז `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

ׁשם  ענין  ׁשּזהּו עֹוזרֹו, ׁשהּקּב"ה זה ידי ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָעל

צריכה  והּמלחמה ּדמלחמה, ׁשם ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָצבאֹות

ׁשּזהּו האֹוצרֹות, את ׁשּמבזּבז ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָלהיֹות

חז"ל  אּלא 101ׁשאמרּו ּבעֹולמֹו להּקּב"ה לֹו אין ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנאמר  ׁשמים, יראת ׁשל יׂשראל 102אֹוצר ועּתה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

וגֹו' ליראה אם ּכי מעּמ ׁשֹואל אלקי הויה ְְְֱֲִִִִֵֵֶָָָָָֹמה

ׁשמים  מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי הּכל ),103(ׁשהרי ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

היא 104ּוכתיב  הויה יראת הן לאדם וּיאמר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבעֹולם  הּיראה היא (יחידה על 105חכמה ּדקאי ,( ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

עיּלאה  יראה הּיראה, זה 106ּפנימּיּות ידי ועל , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ּבאֹופן  ּפנים ּכל על ּבּמלחמה לנּצח הּוא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָיכֹול

ּבלבד  ּדאתּכפיא העבֹודה אמנם, אתּכפיא. ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָׁשל

לבֹוא  צרי זה לאחר אּלא הּתכלית, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָאינּה

לגמרי, מנּגד ׁשּום ׁשאין ּדאתהּפכא, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָלהענין

ׁשּום  ׁשאין הויה, ּדצבאֹות הענין ּדר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּזהּו

ׁשּמבאר  ּוכפי להויה. טפל הּכל אּלא 107מציאּות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבהעבֹודה  (אפיּלּו החיּלּוק ּכללּות ּגם ְְֲֲִִֶֶַַָָָׁשּזהּו

הּצּדיק, למדריגת הּבינֹוני מדריגת ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָעּתה)

אתּכפיא  ׁשל ּבאֹופן היא הּבינֹונים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשעבֹודת

ּבּתניא  ּבארּוּכה ּכמבֹואר להיֹות 108ּבלבד, ׁשּיכֹול ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

עבֹודת  ּכן ּׁשאין מה זֹו, ּבמלחמה ימיו ְְֲִֵֵֶַַָָָָָּכל

הּמלחמה  עבֹודת לגמרי וגמר עבד ׁשּכבר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּצּדיק

ּבלׁשֹון  ה', עֹובד נקרא אינֹו (ׁשּלכן הרע ְְִִִֵֵֵֶַָָָעם

עבר) ּבלׁשֹון ה', עבד אּלא ענין 109הוה, ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

ְְְִַָּדאתהּפכא.

e‰ÊÂּפרזֹונֹו צדקת ׁשּבּפסּוק הענינים ׁשני ּגם ¿∆ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ירּוׁשלים 110ּביׂשראל  ּתׁשב ּפרזֹות מּלׁשֹון ּפרזֹונֹו ּפיּזּור,111, מּלׁשֹון וגם , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ

ּבּגמרא  ׁשּדרׁשּו האּוּמֹות,112ּכפי לבין ׁשּפיּזרן יׂשראל עם הּקּב"ה עׂשה צדקה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

חד  ׁשענינם מּוכח הּתיבה, ּבאֹותּה הם הּפירּוׁשים ׁשּׁשני והיינּו,113ּדמּזה , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ידי  על זה הרי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות מּלׁשֹון ּדפרזֹונֹו להענין לבֹוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּדר
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ב.101) לג, ברכות וראה ב. לא, יב.102)שבת יו"ד, ד 103)עקב (רכה, ואילך א שכח, פרשתנו תו"ח וראה שם. ברכות

כח.104)ואילך). כח, שם.105)איוב שבת ואילך 106)פרש"י ב שכו, שם תו"ח בארוכה וראה רפח. ע' תרכ"ו סה"מ

ואילך). ד סז.107)(רכד, ע' תרכ"ט פט"ו.109)פכ"ז.108)סה"מ יא.110)תניא ה, ח.111)שופטים ב, פסחים 112)זכרי'

ב. ובכ"מ.113)פז, .896 ע' ;782 ע' ח"ג לקו"ש ראה
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dlkמח izeg` ipbl iz`a

הּקּב"ה  עׂשה ּדצדקה הענין ּתחיּלה ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָזה

ּבזה, והענין האּוּמֹות. לבין ׁשּפיּזרן יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָעם

ּכמאמר  הּוא האּוּמֹות ּבין ּדיׂשראל הּפיּזּור ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּדהּנה,

ּכדי 112רז"ל  אּלא האּוּמֹות לבין  יׂשראל ּגלּו לא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּבזה  הּפירּוׁש וידּוע ּגרים, עליהם ,114ׁשּיּתֹוספּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מסּפר  ׁשהרי ּכפׁשּוטם, לגרים רק הּכּוונה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

יׂשראל  ּדבני הּיּסּורים לגּבי ּבער אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּגרים

לניצֹוצי  היא הּכּוונה אּלא הּגלּות, זמן ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבׁשהּיית

ׁשּמתחיּלה  ּכיון ּגרים, ּבבחינת ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָקדּוּׁשה

הּמדינֹות  ׁשל הּגׁשמּיים ּבענינים הם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנמצאים

רז"ל  ּכמאמר יׂשראל, ּגלּו מּכם 115ׁשּבהם אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לסמטרּיה, ּגֹולה מּכם ואחד לברּברּיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּגֹולה

עבּור  הּמדינה ּבעניני עֹוסק יׂשראל איׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָוכאׁשר

ּבהם  ּומׁשּתּמׁש הּגׁשמּיים, צרכיו ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָצרכיו,

ּובׂשר  ּדם ׁשּנעׂשה האכילה, ּבענין ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָלקדּוּׁשה,

כּו', עבֹודתֹו עֹובד ההיא האכילה ּובכח ְְֲֲִִִֵַַָָָָֹּכבׂשרֹו,

ממׁשלת  מּתחת קדּוּׁשה הּניצֹוץ את מֹוציא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָאזי

לׁשרׁשֹו ּומעלהּו ּומגּירֹו הּמדינה, אֹותּה ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָהּׂשר

ּדמלּכא  ּבגּופא לאׁשּתאבא ּבהאבּוקה, ,116ּומקֹורֹו ְְְְְְְֲֲִַַָָָָָ

ּבז  ולבֹוז ׁשלל ּדלׁשלֹול הענין ּכללּות ְְְְְִִֶֶַָָָָָָׁשּזהּו

להענין  ּבאים זה ידי ועל אתּכפיא). ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ(ּבאֹופן

ׁשּמֹורה  ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּדפרזֹונֹו,

המגינה  חֹומה צריכים ׁשאין ּומּצב מעמד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעל

מציאּותם  ּכל ׁשּנתּבּטלה ּכיון ּומנּגד, אֹויב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּפני

ידי  על נעׂשה זה וכל ּדאתהּפכא). ענין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ(ׁשּזהּו

האֹוצרֹות, ּבזּבּוז ׁשל לאֹופן עד הּמלחמה, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָענין

מּמצרים  למעלה וחׁשּבֹון, טעם ׁשּום ְְְְְְִִִֶַַַָָּבלי

מבזּבז  היה לא זה (ׁשּמּצד ּדקדּוּׁשה ּגם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּוגבּולים

אֹותם). מראה היה לא ואפיּלּו ְֲִֶַַָָָָָֹהאֹוצרֹות,

(„"ÂÈ‰p‰Â ּבגמר ּבעיּקר נראה זה ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶַָָ

אלפי  הּׁשית ּבסּיּום ׁשּזהּו ְְִִִֵֵֶֶַַַהּבירּורים,

עלמא  ּדהוי הּמׁשיח 117ׁשני ימֹות אלפים ּבׁשני , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

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

ע'114) (לעיל בתחלתו בשלח ויהי ד"ה סוס"ט; בשלח פ' ש"ק דליל לגני באתי ד"ה לעיל וראה ב. יא, לך לך תו"א

וש"נ. שצג). ע' (ב).115)שצא; ח פ"ב, ב.116)שהש"ר ריז, ח"א זהר א.117)ראה ט, ע"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„ˆc ÔÈÚ‰ ‰lÈÁz BLiL∆∆¿¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»ƒƒ¿»≈

,˙Bne‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯fÈtL.ומבאר שממשיך כפי ∆ƒ¿»¿≈»
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מט `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

ּתֹורה, אלפים ּוׁשני ּתהּו אלפים ׁשני ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹׁשּלאחרי

ּביחּוד  זה הרי ּגּופא הּמׁשיח ימֹות אלפים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּובׁשני

ּדרא  ׁשּזהּו הּׁשּׁשי, אלף ּובסֹוף הּׁשּׁשי, ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבאלף

ּדמׁשיחא  ּברגלין 118ּדעקבתא רגלין מאטּו ּכד , ְְְְְְְִִִִִַַַָָָ

ּבּזהר  קּבלה 119(ּכדאיתא ּבספרי ).120ּובארּוּכה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ

רז"ל  אמרּו זה ּדֹור 121ועל אחר ּדֹור ראית אם ְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר  מׁשיח, ׁשל לרגליו צּפה אׁשר 122מחרף, ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מה  ,מׁשיח עּקבֹות חרפּו אׁשר ה' אֹויבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַחרפּו

והיינּו, ואמן. אמן לעֹולם ה' ּברּו ּבתריּה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָּכתיב

מחרף, ּדֹור אחר ּדֹור יׁשנֹו ׁשּתחיּלה זה ידי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל

אֹויבי חרפּו אׁשר נגד רק לא זה, נגד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹולֹוחמים

אזי  ,מׁשיח עּקבֹות חרפּו אׁשר נגד ּגם אּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָה'

ּדאמן  ּובאֹופן לעֹולם ה' ּברּו ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָּפֹועלים

ּפי  על ּובפרט הּדבר, קּיּום על ׁשּמֹורה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָואמן,

הּקּיּום 123הּדין  ׁשאז ׁשבּועה, ׁשל ענין ׁשּנעׂשה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לׁשּנֹותֹו. אפׁשר ׁשאי ּבאֹופן ְְְִֶֶֶַָהּוא

ÔÈÚ‰Â קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֶֶַָָ

עדן  נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) ְְְִֵֶַַָָאדמֹו"ר

הידּועה  ּבהּׂשיחה רז"ל 124ּבארּוּכה מאמר 125על ְְֲֲִַַַַַַַָָָָ

ּדו  ּבית למלחמת הּיֹוצא ּכריתּות ּכל ּגט ּכֹותב ד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

את  לנּצח  ּכדי היא ּדוד ּבית ׁשּמלחמת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָלאׁשּתֹו,

עּקבֹות  חרפּו אׁשר ה' אֹויבי חרפּו אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶאּלּו

ּדוד  ּבית מלחמת הּלׁשֹון  ּדּיּוק ּובהקּדם .ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמׁשיח

מּמה  מּובן ּבזה ׁשהּביאּור ּדוד, מלחמת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

עדן  נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד רז"ל 126ּׁשּמדּייק מאמרי ׁשּיׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּכתּוב  ּבלׁשֹון הּוא וכן ּדוד, ּבׁשם נקרא מׁשיח מל127ׁשּבהם דוד ועבּדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבא  ּדוד ׁשּבן ּדֹור ּוכמֹו ּדוד, ּבן נקרא ׁשּבהם רז"ל מאמרי ויׁש .128עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וכּמה  ּכּמה אחת ועל ּבגלּוי, אינֹו עדיין ׁשּמׁשיח מֹורה ּדוד ׁשּבן ּבזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּומבאר

הּמׁשיח  ׁשענין מֹורה זה הרי ּדוד, נקרא ּכאׁשר אבל ועֹוצם, ּבתֹוקף ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו

ׁשּזהּו ּדכיון ּדוד, ּבית מלחמת הּדּיּוק ּגם מּובן זה ּפי ועל ּובגיּלּוי. ּבתֹוקף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא
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ס"ט.118) אגה"ק תניא א.119)ראה רנח, ע'120)ח"ב ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי שם. לזהר מלך מקדש ראה

וש"נ. (בסופו).121)עז. יג פ"ב, שהש"ר טו. פט"ו, בסופו.122)פס"ר פט א.123)תהלים לו, תורה 124)שבועות שמחת

ואילך). 141 ע' תש"ב בסה"ש (נדפסה ב.125)תרס"א ט, כתובות א. נו, שיב.126)שבת ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק

כד.127) לז, ועוד.128)יחזקאל א. צז, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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Èt ÏÚ Ë¯Ù·e ,¯·c‰ Ìeiƒ̃«»»ƒ¿»«ƒ

ÔÈc‰123ÏL ÔÈÚ ‰NÚpL «ƒ∆«¬∆ƒ¿»∆
‡e‰ Ìeiw‰ Ê‡L ,‰Úe·L¿»∆»«ƒ
B˙BpLÏ ¯LÙ‡ È‡L ÔÙB‡a¿∆∆ƒ∆¿»¿«
ברבי  יוסי רבי 'אמר הגמרא, (ובלשון

קבלת  בו שבועה, בו – 'אמן' חנינא:

דברים'). האמנת בו דברים,

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·k¿¿««¿
Ô„Ú B˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆

‰Úe„È‰ ‰ÁÈO‰a ‰ke¯‡a124 והרבי) תרס"א תורה בשמחת שאמר »¬»¿«ƒ»«¿»
רבות) פעמים כך על דיברו והרבי ¯Ï"Êהריי"צ ¯Ó‡Ó ÏÚ125 בגמרא ««¬«««

,BzL‡Ï ˙e˙È¯k Ëb ·˙Bk „Âc ˙Èa ˙ÓÁÏÓÏ ‡ˆBi‰ Ïk ולפי »«≈¿ƒ¿∆∆≈»ƒ≈≈¿ƒ¿ƒ¿
ולפי  עגונה, תהיה לא אשתו מהמלחמה ישוב לא שאם כדי הכוונה פשוטו

הכוונה Èa˙הפנימיות ˙ÓÁÏnL∆ƒ¿∆∆≈
el‡ ˙‡ ÁvÏ È„k ‡È‰ „Âc»ƒƒ¿≈¿«≈«∆≈
¯L‡ '‰ EÈ·ÈB‡ eÙ¯Á ¯L‡¬∆≈¿¿∆¬∆

EÁÈLÓ ˙B·wÚ eÙ¯Á וכדי) ≈¿ƒ¿¿ƒ∆
'גט  לכתוב צריך זו במלחמה לנצח

הגוף, מענייני להתנתק היינו כריתות',

להלן). שיוסבר eic˜כפי Ìc˜‰·e¿∆¿≈ƒ
‡ÏÂ „Âc ˙Èa ˙ÓÁÏÓ ÔBLl‰«»ƒ¿∆∆≈»ƒ¿…
‰Êa ¯e‡Èa‰L ,„Âc ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆»ƒ∆«≈»∆
„B·k ˜Èi„nM ‰nÓ Ô·eÓ»ƒ«∆¿«≈¿
(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˙Me„¿̃««¿¿»«

Ô„Ú B˙ÓL126È¯Ó‡Ó LiL ƒ¿»≈∆∆≈««¿≈
‡¯˜ ÁÈLÓ Ì‰aL Ï"Ê«̄«∆»∆»ƒ«ƒ¿»
ÔBLÏa ‡e‰ ÔÎÂ ,„Âc ÌLa¿≈»ƒ¿≈ƒ¿

·e˙k‰127 לעתיד אודות ביחזקאל «»
Ì‰ÈÏÚ,לבוא  CÏÓ „Â„ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆

Ì‰aL Ï"Ê¯ È¯Ó‡Ó LÈÂ¿≈««¿≈««∆»∆
BÓÎe ,„Âc Ôa ‡¯˜ הגמרא לשון ƒ¿»∆»ƒ¿
‡a „Âc ÔaL ¯Bc128¯‡·Óe . ∆∆»ƒ»¿»≈

‰Êa,הרש"ב Âc„אדמו"ר ÔaL »∆∆∆»ƒ
‰¯BÓ ומצב מעמד ÁÈLnLעל ∆∆»ƒ«

˙Á‡ ÏÚÂ ,ÈeÏ‚a BÈ‡ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ≈¿»¿«««
Û˜B˙a BÈ‡L ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»∆≈¿∆

ÌˆBÚÂ'דוד ל'בן מתייחס הדבר ולכן ¿∆
עצמו, לדוד L‡k¯ולא Ï·‡¬»«¬∆
‰ ,„Âc ‡¯˜‰¯BÓ ‰Ê È¯ ƒ¿»»ƒ¬≈∆∆

Û˜B˙a ‡e‰ ÁÈLn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»ƒ«¿∆
Ìb Ô·eÓ ‰Ê Èt ÏÚÂ .ÈelÈ‚·e¿ƒ¿«ƒ∆»«

,„Âc ˙Èa ˙ÓÁÏÓ ˜eic‰ ולא «ƒƒ¿∆∆≈»ƒ
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הּקּב"ה  עׂשה ּדצדקה הענין ּתחיּלה ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָזה

ּבזה, והענין האּוּמֹות. לבין ׁשּפיּזרן יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָעם

ּכמאמר  הּוא האּוּמֹות ּבין ּדיׂשראל הּפיּזּור ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּדהּנה,

ּכדי 112רז"ל  אּלא האּוּמֹות לבין  יׂשראל ּגלּו לא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּבזה  הּפירּוׁש וידּוע ּגרים, עליהם ,114ׁשּיּתֹוספּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מסּפר  ׁשהרי ּכפׁשּוטם, לגרים רק הּכּוונה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

יׂשראל  ּדבני הּיּסּורים לגּבי ּבער אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּגרים

לניצֹוצי  היא הּכּוונה אּלא הּגלּות, זמן ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבׁשהּיית

ׁשּמתחיּלה  ּכיון ּגרים, ּבבחינת ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָקדּוּׁשה

הּמדינֹות  ׁשל הּגׁשמּיים ּבענינים הם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנמצאים

רז"ל  ּכמאמר יׂשראל, ּגלּו מּכם 115ׁשּבהם אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לסמטרּיה, ּגֹולה מּכם ואחד לברּברּיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּגֹולה

עבּור  הּמדינה ּבעניני עֹוסק יׂשראל איׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָוכאׁשר

ּבהם  ּומׁשּתּמׁש הּגׁשמּיים, צרכיו ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָצרכיו,

ּובׂשר  ּדם ׁשּנעׂשה האכילה, ּבענין ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָלקדּוּׁשה,

כּו', עבֹודתֹו עֹובד ההיא האכילה ּובכח ְְֲֲִִִֵַַָָָָֹּכבׂשרֹו,

ממׁשלת  מּתחת קדּוּׁשה הּניצֹוץ את מֹוציא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָאזי

לׁשרׁשֹו ּומעלהּו ּומגּירֹו הּמדינה, אֹותּה ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָהּׂשר

ּדמלּכא  ּבגּופא לאׁשּתאבא ּבהאבּוקה, ,116ּומקֹורֹו ְְְְְְְֲֲִַַָָָָָ

ּבז  ולבֹוז ׁשלל ּדלׁשלֹול הענין ּכללּות ְְְְְִִֶֶַָָָָָָׁשּזהּו

להענין  ּבאים זה ידי ועל אתּכפיא). ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ(ּבאֹופן

ׁשּמֹורה  ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּדפרזֹונֹו,

המגינה  חֹומה צריכים ׁשאין ּומּצב מעמד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעל

מציאּותם  ּכל ׁשּנתּבּטלה ּכיון ּומנּגד, אֹויב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּפני

ידי  על נעׂשה זה וכל ּדאתהּפכא). ענין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ(ׁשּזהּו

האֹוצרֹות, ּבזּבּוז ׁשל לאֹופן עד הּמלחמה, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָענין

מּמצרים  למעלה וחׁשּבֹון, טעם ׁשּום ְְְְְְִִִֶַַַָָּבלי

מבזּבז  היה לא זה (ׁשּמּצד ּדקדּוּׁשה ּגם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּוגבּולים

אֹותם). מראה היה לא ואפיּלּו ְֲִֶַַָָָָָֹהאֹוצרֹות,

(„"ÂÈ‰p‰Â ּבגמר ּבעיּקר נראה זה ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶַָָ

אלפי  הּׁשית ּבסּיּום ׁשּזהּו ְְִִִֵֵֶֶַַַהּבירּורים,

עלמא  ּדהוי הּמׁשיח 117ׁשני ימֹות אלפים ּבׁשני , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
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Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„ˆc ÔÈÚ‰ ‰lÈÁz BLiL∆∆¿¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»ƒƒ¿»≈

,˙Bne‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯fÈtL.ומבאר שממשיך כפי ∆ƒ¿»¿≈»
‡e‰ ˙Bne‡‰ ÔÈa Ï‡¯NÈc ¯efÈt‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿»≈≈»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók112È„k ‡l‡ ˙Bne‡‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈ eÏb ‡Ï ¿«¬«««…»ƒ¿»≈¿≈»∆»¿≈
Úe„ÈÂ ,ÌÈ¯b Ì‰ÈÏÚ eÙÒBziL∆ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿»«

‰Êa Le¯Èt‰114,בחסידותÔÈ‡L «≈»∆∆≈
,ÌËeLÙk ÌÈ¯‚Ï ˜¯ ‰Âek‰««»»«¿≈ƒƒ¿»

ÌÈ¯b‰ ¯tÒÓ È¯‰L מספר שהוא ∆¬≈ƒ¿««≈ƒ
C¯Úaמועט  BÈ‡ יחסיתÈa‚Ï ≈¿≈∆¿«≈

Ï‡¯NÈ È·c ÌÈ¯eqi‰«ƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈
˙eÏb‰ ÔÓÊ ˙Èi‰La שהם ƒ¿ƒ«¿««»

רב, זמן במשך גדולים «∆‡l‡ייסורים
‰Me„˜ ÈˆBˆÈÏ ‡È‰ ‰Âek‰««»»ƒ¿ƒ≈¿»
בעולם  שונים במקומות המפוזרים

ÔÂÈk ,ÌÈ¯b ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«≈ƒ≈»
Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ ‰lÈÁ˙nL אותם ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏLניצוצות  ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ∆
,Ï‡¯NÈ eÏb Ì‰aL ˙BÈ„n‰«¿ƒ∆»∆»ƒ¿»≈

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók115ÌkÓ „Á‡ ¿«¬«««∆»ƒ∆
¯·Ï ‰ÏBbÌkÓ „Á‡Â ‰i¯a ∆¿«¿»ƒ»¿∆»ƒ∆

,‰i¯ËÓÒÏ ‰ÏBb ברחבי בפיזור ∆¿ƒ«¿ƒ»
קודם  שבתחילה, הגרים (כמו העולם

שונות  באומות נמצאים שנתגיירו,

שונים) ‡LÈבמקומות ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ
Ï‡¯NÈיהודיÈÈÚa ˜ÒBÚ ƒ¿»≈≈¿ƒ¿¿≈

Ìb ,ÂÈÎ¯ˆ ¯e·Ú ‰È„n‰«¿ƒ»¬¿»»«
עבור  הוא העיסוק אם ««̂¿¯ÂÈÎאפילו

Ì‰a LnzLÓe ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒƒ¿«≈»∆
BÓk ,‰Me„˜Ï למשלÔÈÚa ƒ¿»¿¿ƒ¿«

‰NÚpL ,‰ÏÈÎ‡‰ הגשמי האוכל »¬ƒ»∆«¬∆
שבה  מדינה באותה אוכל שהיהודי

נמצא  B¯N·k,הוא ¯N·e Ìc»»»ƒ¿»
„·BÚ ‡È‰‰ ‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎ·e¿…«»¬ƒ»«ƒ≈

'eÎ B˙„B·Ú,'ה ‡ÈÊבעבודת ¬»¬«
‰Me„˜ ıBˆÈp‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓƒ∆«ƒ¿»
ÏL ¯O‰ ˙ÏLÓÓ ˙ÁzÓƒ««∆¿∆∆«»∆

,‰È„n‰ d˙B‡ שלאומות כמבואר »«¿ƒ»
לשבעים  נחלקים כללי שבאופן העולם

היינו  'שרים', שבעים יש אומות,

להם המיוחדים שפע ¿»¿B¯i‚Óeמקורות
הגשמיים  בגדרים שנמצא הניצוץ את

B¯B˜Óe BL¯LÏ e‰ÏÚÓe«¬≈¿»¿¿
האש e·‡‰a˜‰למעלה  של ¿»¬»

הזוהר  ובלשון kÏÓc‡האלוקית, ‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï116, להישאב ¿ƒ¿«¬»¿»¿«¿»
נכלל  ולהיות מאלוקות נפרד כדבר מציאותו את לאבד היינו המלך, בגוף

Êaבאלוקות  ÊB·ÏÂ ÏÏL ÏBÏLÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ולהעביר ∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»«
הוא  לעיל שכאמור הקדושה, לרשות אחרא', ה'סטרא האוייב, מרשות אותו

המלחמה  של מהמטרות אחת

‡ÈÙk˙‡ ÏL ÔÙB‡a) שהיא ¿∆∆ƒ¿«¿»
ביטול  ללא כי אם המנגד על ניצחון

לגמרי  ).מציאותו
‰Ê È„È ÏÚÂ העלאת של העבודה ¿«¿≈∆

אומות  בין המפוזרים הניצוצות ו'גיור'

פיזור  מלשון 'פרזונו' aÌÈ‡העולם, »ƒ
ÔBLlÓ ,BBÊ¯Ùc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿
,ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t¿»≈≈¿»«ƒ
·vÓe „ÓÚÓ ÏÚ ‰¯BnL∆∆««¬»«»
‰È‚Ó‰ ‰ÓBÁ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ»«¿ƒ»
ÔÂÈk ,„bÓe ·ÈB‡ ÈtÓƒ¿≈≈¿«≈≈»
Ì˙e‡ÈˆÓ Ïk ‰Ïha˙pL∆ƒ¿«¿»»¿ƒ»

‡Ît‰˙‡c ÔÈÚ e‰fL) של ∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
לטוב  ÏÚהמנגד ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .(¿»∆«¬∆«

,‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚ È„È כאשר ¿≈ƒ¿««ƒ¿»»
במלחמה  צבא כמו היא ה' »Ú„עבודת

,˙B¯ˆB‡‰ ÊeaÊa ÏL ÔÙB‡Ï¿∆∆ƒ¿»»
,ÔBaLÁÂ ÌÚË ÌeL ÈÏa מתוך ¿ƒ««¿∆¿

לערוך  ומבלי עלֿשכלית התמסרות

תוך  כדאיות, של חישובים שום

המיגבלות, מכל «¿»¿ÏÚÓÏ‰התעלות
Ìb ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆnÓƒ¿»ƒ¿ƒ«

‰Ê „vnL) ‰Me„˜c מפני ƒ¿»∆ƒ«∆
דקדושה ÊaÊ·Óההגבלות ‰È‰ ‡Ï…»»¿«¿≈

‰È‰ ‡Ï elÈÙ‡Â ,˙B¯ˆB‡‰»»«¬ƒ…»»
.(Ì˙B‡ ‰‡¯Ó«¿∆»
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dlkנ izeg` ipbl iz`a

עדיין  ׁשּיי לכן עצמֹו, ּדוד ולא ּדוד, ּבית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹרק

והכנֹות  עצֹות ּוצריכים ּבזה, מלחמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּתהיה

ּכללּות  ׁשּזֹוהי הּמלחמה, את לנּצח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד

ּומבאר  ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ׁשּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמלחמה

קדֹוׁשה  ּבהּׂשיחה רז"ל 124ּבארּוּכה ּׁשאמרּו מה ְְְֲִֶַַַַַָָָָ

הּדֹורֹות  ׁשּׁשני מחרף, ּדֹור אחר ּדֹור ראית ְְִִֵֵֶַַַָָָאם

מּלׁשֹון  (ּדֹור ׁשּורֹות ׁשּתי הם ּדֹור) אחר ְְִֵֵַַ(ּדֹור

הענינים 129ׁשּורה  ׁשני ׁשהם ׁשֹונֹות, ודעֹות ( ְְְִִֵֵֵֶָָָ

עּקבֹות  חרפּו ואׁשר ה', אֹויבי חרפּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַּדאׁשר

חרפּו אׁשר הם האחד וׁשּורה ּדֹור .ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָמׁשיח

ּובתֹו) האלקּות ענין ּכל ׁשּמכחיׁשים ה', ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹאֹויבי

הּׁשני  וׁשּורה ודֹור ,(מׁשיח ּדעּקבֹות הענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָזה

ועד  הויה, על מנּגדים ׁשאינם ׁשאף אּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהם

ּומקּיים  ּתֹורה לֹומד ׁשל ּבצּיּור להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּיכֹולים

ּכיון  ,מׁשיח עּקבֹות חרפּו מקֹום, מּכל ְְְְִִִִֵֵֶָָָמצוֹות,

ידי  על ולא אדם, ּבידי  ּבגאּוּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמאמינים

ׁשּנ ּבאֹופן ּכ אחר נמׁש ּומּזה ּגם מׁשיח. יּכר ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

החּיּות  ׁשחסרה ּומצוֹותיה, הּתֹורה ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָּבעבֹודת

עם  התקּׁשרּות ידי על רק ׁשּבאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָוהתלהבּות

הּוא  אֹוכלה אׁש אלקי היפ130הויה ׁשּזהּו , ְֱֲֵֵֶֶֶֶָָָֹ

הּנ"ל  ּבּׂשיחה ּכמבֹואר ׁשּבין 131הּקרירּות, ְְִִֵֶַַַַַָָ

א  (ּגאר ּבלבד ּדּקה מחיּצה יׁש ּוכפירה ְְְְִִִִֵַַַָָָָקרירּות

ּבהּסּוג  ׁשאינֹו אמת ּדהן והיינּו, ווענטל). ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַּדינע

ּתֹורה  לֹומד ּבה', מֹודה ׁשהרי הויה, ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָּדאֹויבי

להיֹות  ׁשּיכֹול ועד ּבקרירּות, זאת עֹוׂשה כן, ּפי על אף אבל מצוֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומקּיים

הּוא  ׁשּבהם הּמׁשיח ּבענין ּפרטים ׁשּיׁשנם ,מׁשיח עּקבֹות ּדחרפּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהענין

למלחמת  הּיֹוצא ּכל אמרּו זה ועל ּבהּׂשיחה. ּבארּוּכה ּכמבֹואר  ּדמחרף, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאֹופן

ּגט  לכּתֹוב צרי זֹו, מלחמה לנּצח ׁשּבכדי לאׁשּתֹו, ּכריתּות ּגט ּכֹותב ּדוד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבית

הענינים  ּכל על ּדקאי מאׁשּתֹו, עצמֹו את לכרֹות היינּו, לאׁשּתֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכריתּות

לענינים  ּגם היא ׁשהּכּוונה זה רז"ל מאמר ׁשל מּפׁשּוטֹו וכּמּובן ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּגּופנּיים,

ׁשּכגּופֹו אׁשּתֹו זֹו הרי זאת ׁשּלּולי ּבאֹופן הּוא הּגט ענין ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמּוּתרים,

כן,132ּדמיא  ּפי על ואף ּתֹורה, ּפי על ּבֹו ׁשּמּוּתר ׁשּלֹו, ּגׁשמי ענין היינּו, , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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גט BÙe‚kLכותב BzL‡ BÊ È¯‰¬≈ƒ¿∆¿
‡ÈÓc132, לגופו ‰eÈÈ,שנחשבת »¿»«¿

Ba ¯zenL ,BlL ÈÓLb ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ∆∆»
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Bz Èt ÏÚ«ƒ»¿««ƒ≈
BÊ ‰ÓÁÏÓa ÁvÏ CÈ¯vLk¿∆»ƒ¿«≈«¿ƒ¿»»
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נא `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

הויה  אֹויבי ּדחרפּו זֹו ּבמלחמה לנּצח ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּצרי

העבֹודה  נדרׁשת אזי ,מׁשיח עּקבֹות חרפּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָאׁשר

ּדדרא  העבֹודה אֹופן ׁשּזהּו נפׁש, מסירת ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָמּצד

מה  ּדר על רגל, ּבחינת ּדמׁשיחא, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּדעקבתא

ׁשּׁשם 133ּׁשּנאמר  ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

וכּידּוע  ּביֹותר. נפׁש הּמסירּות ענין ְְְְִִֵֶֶַַַַָהּוא

ּׁשּנאמר 134הּפירּוׁש עניו 135ּבמה מׁשה והאיׁש ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהעיּקר  האדמה, ּפני על אׁשר האדם מּכל ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמאד

ׁשל  נפׁש הּמסירּות את ראה ּכאׁשר הּוא ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבזה

על  הּבט מּבלי ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְִִִִִֵַַַָָהּדֹור

הן  ּומכּוּפל, ּכפּול ּדחֹוׁש וההסּתרים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָההעלמֹות

חרפּו אׁשר מאּלּו יֹותר ועֹוד הויה אֹויבי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָמּצד

להּו אית ּדבבּואה ּדבבּואה ,מׁשיח ,136עּקבֹות ְְְְְִִִֶָָָָ

מסירת  מּתֹו העבֹודה ּביֹותר נדרׁשת זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּמּצד

רגׁש נעׂשה מׁשה אצל ׁשאפיּלּו עד ּדוקא, ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנפׁש

לגּביהם. עניּוּות ְֲִֵֶֶַׁשל

(‡ÈÏÚÂ עם הּקׁשר ּגם לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְִִֵֵֶֶֶַַָ

ּדצבאֹות  הענין הּפרק ּבתחיּלת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהמבֹואר

מׁשה). (ּבימי ּבּתֹורה יׂשראל ׁשּנקראּו ּכפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהויה

אינּה עּתה ׁשהעבֹודה היֹות ּדעם ּבזה, ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָוהענין

העבֹודה  אֹופן ׁשּזהּו הויה, ּדצבאֹות ְְְֲֲִֶֶֶֶָָָָּבאֹופן

הענין  מּצד ׁשהּוא ּכמֹו לא ואפיּלּו ְְֲֲִִִִֶַַַָָֹּדאצילּות,

עׂשּיה  יצירה ׁשּבבריאה ּדיליּה, ּבּצבא הּוא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּדאֹות

העבֹודה  אֹופן רק אּלא ּבאצילּות, ּכמֹו ְֲֲֲִֶֶֶַַָָָָנעׂשה

עד  עׂשּיה יצירה  ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶַָָָָּכפי

עבֹודה  ּבׁשביל מקֹום, מּכל הּתחּתֹון, הּזה ְְֲִִִֶַַַָָָָָלעֹולם

ּכל  נעׂשים ואז האֹוצרֹות, ּדבזּבּוז הענין יׁשנֹו ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָזֹו

הענין  למעלה, ּדמּלמּטה ּבאֹופן הּנ"ל ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהענינים

ועד  ּדיליּה, ּבּצבא הּוא אֹות צבאֹות, ְְֲִֵַַַָָָָָּדהויה

הויה. ּדצבאֹות העיּלּוי לתכלית ְְְְֲִִִִֶַָָָָׁשּבאים
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עדיין  ׁשּיי לכן עצמֹו, ּדוד ולא ּדוד, ּבית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹרק

והכנֹות  עצֹות ּוצריכים ּבזה, מלחמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּתהיה

ּכללּות  ׁשּזֹוהי הּמלחמה, את לנּצח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד

ּומבאר  ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ׁשּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמלחמה

קדֹוׁשה  ּבהּׂשיחה רז"ל 124ּבארּוּכה ּׁשאמרּו מה ְְְֲִֶַַַַַָָָָ

הּדֹורֹות  ׁשּׁשני מחרף, ּדֹור אחר ּדֹור ראית ְְִִֵֵֶַַַָָָאם

מּלׁשֹון  (ּדֹור ׁשּורֹות ׁשּתי הם ּדֹור) אחר ְְִֵֵַַ(ּדֹור

הענינים 129ׁשּורה  ׁשני ׁשהם ׁשֹונֹות, ודעֹות ( ְְְִִֵֵֵֶָָָ

עּקבֹות  חרפּו ואׁשר ה', אֹויבי חרפּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַּדאׁשר

חרפּו אׁשר הם האחד וׁשּורה ּדֹור .ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָמׁשיח

ּובתֹו) האלקּות ענין ּכל ׁשּמכחיׁשים ה', ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹאֹויבי

הּׁשני  וׁשּורה ודֹור ,(מׁשיח ּדעּקבֹות הענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָזה

ועד  הויה, על מנּגדים ׁשאינם ׁשאף אּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהם

ּומקּיים  ּתֹורה לֹומד ׁשל ּבצּיּור להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּיכֹולים

ּכיון  ,מׁשיח עּקבֹות חרפּו מקֹום, מּכל ְְְְִִִִֵֵֶָָָמצוֹות,

ידי  על ולא אדם, ּבידי  ּבגאּוּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמאמינים

ׁשּנ ּבאֹופן ּכ אחר נמׁש ּומּזה ּגם מׁשיח. יּכר ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

החּיּות  ׁשחסרה ּומצוֹותיה, הּתֹורה ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָּבעבֹודת

עם  התקּׁשרּות ידי על רק ׁשּבאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָוהתלהבּות

הּוא  אֹוכלה אׁש אלקי היפ130הויה ׁשּזהּו , ְֱֲֵֵֶֶֶֶָָָֹ

הּנ"ל  ּבּׂשיחה ּכמבֹואר ׁשּבין 131הּקרירּות, ְְִִֵֶַַַַַָָ

א  (ּגאר ּבלבד ּדּקה מחיּצה יׁש ּוכפירה ְְְְִִִִֵַַַָָָָקרירּות

ּבהּסּוג  ׁשאינֹו אמת ּדהן והיינּו, ווענטל). ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַּדינע

ּתֹורה  לֹומד ּבה', מֹודה ׁשהרי הויה, ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָּדאֹויבי

להיֹות  ׁשּיכֹול ועד ּבקרירּות, זאת עֹוׂשה כן, ּפי על אף אבל מצוֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומקּיים

הּוא  ׁשּבהם הּמׁשיח ּבענין ּפרטים ׁשּיׁשנם ,מׁשיח עּקבֹות ּדחרפּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהענין

למלחמת  הּיֹוצא ּכל אמרּו זה ועל ּבהּׂשיחה. ּבארּוּכה ּכמבֹואר  ּדמחרף, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאֹופן

ּגט  לכּתֹוב צרי זֹו, מלחמה לנּצח ׁשּבכדי לאׁשּתֹו, ּכריתּות ּגט ּכֹותב ּדוד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבית

הענינים  ּכל על ּדקאי מאׁשּתֹו, עצמֹו את לכרֹות היינּו, לאׁשּתֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכריתּות

לענינים  ּגם היא ׁשהּכּוונה זה רז"ל מאמר ׁשל מּפׁשּוטֹו וכּמּובן ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּגּופנּיים,

ׁשּכגּופֹו אׁשּתֹו זֹו הרי זאת ׁשּלּולי ּבאֹופן הּוא הּגט ענין ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמּוּתרים,

כן,132ּדמיא  ּפי על ואף ּתֹורה, ּפי על ּבֹו ׁשּמּוּתר ׁשּלֹו, ּגׁשמי ענין היינּו, , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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ואילך.129) תקמט ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ב. צה, מסעי לקו"ת כד.130)ראה ד, 131144)ואתחנן ע' שם סה"ש

שבט). טז יום" ב"היום וש"נ.132)(נעתק א. כד, ברכות
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dlkנב izeg` ipbl iz`a

ÔÈÚ‰Â ּבעבֹודה ּבּמלחמה ׁשהּנּצחֹון ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִֶֶַַָָָָָָ

זה  ידי על הּוא הּתחּתֹון הּזה ְְֵֶֶַַַַָָּבעֹולם

ׁשּלמעלה  האֹוצרֹות ּכל ּומבזּבז עֹוזרֹו ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

לֹומר  [ויׁש ּדֹור אחר מּדֹור ונקּבצּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַׁשּנאספּו

ּדר על ׁשהּוא ּדֹור", אחר "ּדֹור הּלׁשֹון ְִֶֶֶַַַַָּבדּיּוק

ּדֹור  אחר ּד"דֹור הענין יׁשנֹו זה ְְְְִֶֶֶַַַַָָׁשּבּלעּוּמת

האדם  עבֹודת ּגם נעׂשית זה ּומּצד ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָמחרף"],

ּבּמלחמה, לנּצח ּכדי האֹוצרֹות ּבזּבּוז ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּומּוׁשרׁשת  ׁשּנטּועה הּנצח מּדת ׁשּמּצד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהיינּו,

עניניו  ּכל את ּבסּכנה מעמיד נפׁשֹו, ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּבעצם

אֹו מראה היה (ׁשּלא אחת ואֹוצרֹותיו ועל תם, ְְְְֶֶַַַַָָָָֹ

האֹוצרֹות  הן מבזּבזם), היה ׁשּלא וכּמה ְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹּכּמה

ואנוהּו אֿלי זה ּבחינת ּבעצמֹו, והן 137ׁשאסף , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ

אבי  אלֹוקי ּבחינת אבֹותיו, ׁשאספּו ְְֱֲִִֵֶַָָָָָהאֹוצרֹות

נפׁש137וארֹוממנהּו הּמסירּות לענין ועד , ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַ

ׁשּמווּתר  היינּו, נפׁשֹו, חּיי ּגם ּבסּכנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּמעמיד

לגן  עד עדן, וגן הּבא ּדעֹולם הענינים ּכל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָעל

הּנׁשמֹות  ּכי נפׁשֹו, חּיי ענין ׁשּזהּו העליֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעדן

הּכבֹוד  ּכּסא מּתחת ּגן 138חצּובֹות ענין ׁשהּוא , ְֲִִִֵֶַַַַַָ

העליֹון  וכּידּוע 139עדן הּמׁשנה 140, אל 141ּביאּור ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לקּבל  מנת על הרב את המׁשּמׁשין ּכעבדים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּתהיּו

ּגם  ׁשּנקרא עליֹון, הּיֹותר ׂשכר על ּגם ּדקאי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּפרס,

לי  ּדמי ּבאֹופן היא עבֹודתֹו אּלא ּפרס, ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָּכן

בארץ  חפצּתי לא ועּמ הּזקן 142בּׁשמים אדמֹו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד ּכתֹורת זע 140, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

עֹולם  דאיין ניט וויל אי עדן, ּגן ּדאין ניט וויל אי ניסט, ּגאר זע וויל ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָאי

נפׁשֹו. מחּיי ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו אליין, ּדי אז ניט מער וויל אי כּו', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבא

ּבׁשביל  נפׁשֹו חּיי ּבסּכנה ּומעמיד האֹוצרֹות ּכל את ׁשּמבזּבז זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוענין

ׁשעליו  הּפרטי הענין מהּו נֹוגע ׁשּלא ּבאֹופן הּוא המנּגד, את לנּצח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמלחמה

מצות  על רק לא עיּקרי, ענין על רק לא היא ׁשהּמלחמה והיינּו, המנּגד, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹיׁשנֹו

ׁשל  קל ּדקּדּוק על רק  ולא סֹופרים, מּדברי מצוה על רק לא הּתֹורה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעׂשה

זה  הרי ּובמילא העליֹון, הרצֹון ּכפי זה ׁשאין יֹודע ּכאׁשר אּלא סֹופרים, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדברי
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א.137) מ, של"ה וראה ב. טו, פ"ז.138)פרשתנו תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס ע"ב. ריש כט, פרדס 139)זח"ג ראה

ועוד. פ"דֿה. פ"א. הכבוד) כסא (שער מו שער חיים עץ פ"ג. אבי"ע) (שער טז מצות 140)שער שרש להצ"צ סהמ"צ

כסלו). יח יום" ב"היום (נעתק פ"מ מ"ג.141)התפלה פ"א כה.142)אבות עג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰f‰ ÌÏBÚa ‰„B·Úa ‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ»«ƒ¿»»»¬»»»«∆

B¯ÊBÚ ‰"aw‰L ‰Ê È„È ÏÚ ‡e‰ ÔBzÁz‰ נפשו המוסר היהודי את ««¿«¿≈∆∆«»»¿
ומצוות  ‰‡B¯ˆB˙לתורה Ïk ÊaÊ·ÓeהרוחנייםeÙÒ‡pL ‰ÏÚÓlL ¿«¿≈»»»∆¿«¿»∆∆∆¿

¯Á‡ ¯Bc" ÔBLl‰ ˜ei„a ¯ÓBÏ LÈÂ] ¯Bc ¯Á‡ ¯BcÓ eˆa˜Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈«¿ƒ«»««
C¯c ÏÚ ‡e‰L ,"¯Bc∆«∆∆
ÔÈÚ‰ BLÈ ‰Ê ˙neÚlaL∆«¿«∆∆¿»ƒ¿»

"Û¯ÁÓ ¯Bc ¯Á‡ ¯B„"c והרי ¿««¿»≈
קדושה  אלוקים', עשה זה לעומת 'זה

אחרא  סטרא Ê‰לעומת „vÓe ,[ƒ«∆
Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ìb ˙ÈNÚ«¬≈«¬«»»»
˙B¯ˆB‡‰ ÊeaÊa ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»»

בנפשו שלו ÁvÏהרוחניים È„k¿≈¿«≈«
„vnL ,eÈÈ‰Â ,‰ÓÁÏna«ƒ¿»»¿«¿∆ƒ«
‰ÚeËpL Áˆp‰ ˙cÓƒ««≈«∆¿»
,BLÙ ÌˆÚa ˙L¯LeÓe¿∆∆¿∆∆«¿

„ÈÓÚÓהיהודיÏk ˙‡ ‰kÒa «¬ƒ¿«»»∆»
‡lL) ÂÈ˙B¯ˆB‡Â ÂÈÈÚ‰È‰ ƒ¿»»¿¿»∆…»»

‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,Ì˙B‡ ‰‡¯Ó«¿∆»¿««««»
Ô‰ ,(ÌÊaÊ·Ó ‰È‰ ‡lL ‰nÎÂ¿«»∆…»»¿«¿¿»≈
,BÓˆÚa ÛÒ‡L ˙B¯ˆB‡‰»»∆»«¿«¿

ÈÏŒ‡ ‰Ê ˙ÈÁa שלי האלוקים ¿ƒ«∆≈ƒ
e‰Â‡Â137,'אנווהו') בעצמי אני ¿«¿≈

רוחניים  דברים היינו ויופי, נוי מלשון

בנשמתו) שצבר ונאים ≈¿Ô‰Âיקרים
,ÂÈ˙B·‡ eÙÒ‡L ˙B¯ˆB‡‰»»∆»¿¬»
È·‡ È˜BÏ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¡≈»ƒ

e‰ÓÓB¯‡Â137ÔÈÚÏ „ÚÂ , «¬¿∆¿¿«¿ƒ¿«
„ÈÓÚnL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆«¬ƒ

Ìb ‰kÒaאפילו,BLÙ ÈiÁ ¿«»»««≈«¿
¯zÂÂnL ,eÈÈ‰ חייו על רק לא «¿∆¿«≈

אלא ‰ÌÈÈÚהגשמיים, Ïk ÏÚ«»»ƒ¿»ƒ
Ô‚Ï „Ú ,Ô„Ú Ô‚Â ‡a‰ ÌÏBÚc¿»«»¿«≈∆«¿«
ÈiÁ ÔÈÚ e‰fL ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿∆∆ƒ¿««≈
˙B·eˆÁ ˙BÓLp‰ Èk ,BLÙ«¿ƒ«¿»¬

„B·k‰ ‡qk ˙ÁzÓ138‡e‰L , ƒ««ƒ≈«»∆
ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ôb ÔÈÚ139, ולמרות ƒ¿««≈∆»∆¿

מקבלת  נשמתו שמשם הבחינה שזו

זה  על גם מוותר הוא חיות,

Úe„iÎÂ140בחסידות¯e‡Èa ¿«»«≈
‰Ln‰141 אבות ‡Ïבפרקי «ƒ¿»«

˙‡ ÔÈLnLÓ‰ ÌÈ„·Úk eÈ‰zƒ¿«¬»ƒ«¿«¿ƒ∆

È‡˜c ,Ò¯t Ïa˜Ï ˙Ó ÏÚ ‰Bi˙¯הכוונה‰¯· ¯ÎN ÏÚ Ìb »««¿»¿«≈¿»¿»≈««»»«≈
,Ò¯t ÌLa Ôk Ìb ‡¯˜pL ,ÔBÈÏÚ אפילו כי ופרוסה, חלק מלשון ∆¿∆ƒ¿»«≈¿≈¿»

העצם אינו עליון' היותר ÔÙB‡a'השכר ‡È‰ B˙„B·Ú ‡l‡ כלשון ∆»¬»ƒ¿∆
בתהילים ·‡¯ıהכתוב ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ ÌÈÓM· ÈÏ ÈÓc142, ¿ƒƒ«»«ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆

¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·k ˙¯B˙k¿«¿¿««¿
Ô˜f‰140¯‡b ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ ÚÊ «»≈∆ƒƒ∆»

Ôb ÔÈ‡c ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈƒ¿ƒƒƒ«¿«
ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,Ô„Ú≈∆ƒƒƒ«¿
ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ»«»ƒƒ

,ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ אינני ∆ƒ«ƒ«≈
העולם  את רוצה אינני דבר, שום רוצה

אותך  אלא רוצה אינני כו', שלך הבא

בעצמיות e‰fLבעצמך לדבוק הרצון ∆∆
ÈiÁÓהאלוקות  ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»≈«≈

˙‡ ÊaÊ·nL ‰Ê ÔÈÚÂ .BLÙ«¿¿ƒ¿»∆∆¿«¿≈∆
‰kÒa „ÈÓÚÓe ˙B¯ˆB‡‰ Ïk»»»«¬ƒ¿«»»
‰ÓÁÏn‰ ÏÈ·La BLÙ ÈiÁ«≈«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»
כדי  הכול על ומוותר הכול את ומקריב

ÔÙB‡a ‡e‰ ,„bÓ‰ ˙‡ ÁvÏ¿«≈«∆«¿«≈¿∆
Ú‚B ‡lL הנלחם ליהודי אכפת לא ∆…≈«

ÂÈÏÚL ÈË¯t‰ ÔÈÚ‰ e‰Ó«»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
,eÈÈ‰Â ,„bÓ‰ BLÈ∆¿«¿«≈¿«¿
ÏÚ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰L∆«ƒ¿»»ƒ…««

È¯wÈÚ ÔÈÚ היהדות,בענייני‡Ï ƒ¿»ƒ»ƒ…
ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ ˜«̄«ƒ¿«¬≈ƒ
‰ÂˆÓ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ,‰¯Bz‰«»…««ƒ¿»
ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿…««
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL Ï˜ ˜ec˜cƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Ú„BÈ ¯L‡k ‡l‡∆»«¬∆≈«∆≈∆

מסויים דבר ‰¯ˆÔBאותו ÈÙk¿ƒ»»
‰Ê È¯‰ ‡ÏÈÓ·e ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈»¬≈∆
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נג `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

את  ּבסּכנה מעמיד אזי העליֹון, רצֹון על ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָמנּגד

ונפׁש הּגּוף מציאּות רק לא מציאּותֹו, ְְְִִֶֶַַָֹּכל

מּכל  היקרים אֹוצרֹותיו את ּגם אּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּבהמית,

האלקית. נפׁשֹו לחּיי ועד נפׁשֹו לחּיי עד ְְְְְְֱִֵֵַַַַַַָָֹיקר

את  ׁשּמבזּבזים זה ידי על (ּכּנ"ל) הּוא לזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹוהּכח

עֹוזרֹו, ׁשהּקּב"ה ענין ׁשּזהּו ׁשּלמעלה , ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהאֹוצרֹות

ׁשּבּה ּביֹותר ּגדֹולה ּבמלחמה צֹור ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכיון

נפׁשֹו לחּיי עד נפׁשֹו חּיי ּבסּכנה להעמיד ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָנדרׁש

ּבאֹופן  הּוא מלמעלה העזר ּגם אזי ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹהאלקית,

ּוכפי  יקרים. הכי האֹוצרֹות את ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָׁשּמבזּבזים

ּדבעת  הּוא, ּבזה ּדהּסדר ּבהּפרק, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּממׁשי

אֹותם  ונֹותנים האֹוצרֹות את ּפֹותחים ְְְְִִִֶַָָָָָהּמלחמה

החיל, ּפקידי ׁשהם הּפקידים ׂשרי ידי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָעל

עֹוׂשים  ּדוקא ׁשהם החיל אנׁשי הם ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּכּוונה

הּנּצחֹון  את ׁשעֹוׂשים ׁשאּלה והיינּו, הּנּצחֹון. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאת

ׁשהעזר  אּלא זה ואין החיל, אנׁשי הם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבפֹועל

להראׁשים  (עד החיל ּפקידי ידי על ּבא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהם

ּבזּבּוז  ּגם ולכן, החיל), ּפקידי ּדכל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹוהראׁש

ׁשהם  ּדוקא, החיל אנׁשי ּבׁשביל הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהאֹוצרֹות

ועל  האֹוצרֹות, את נֹותנים ולהם הּצבא, ְְְִִֶֶַַַָָָָָעיּקר

ׁשּבאים  ועד ּבּמלחמה, הם מנּצחים זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָידי

הענין  ּגם נעׂשה ואז הויה. ּדצבאֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָלהענין

ירּוׁשלים  ּבנין זה ּבזה 143ּדהּנצח ּכמבֹואר ,144, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבזמן  ׁשהיתה ּכפי ירּוׁשלים על הּכּוונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

ּכיון  הּׁשני, הּמקּדׁש ּובית הראׁשֹון הּמקּדׁש ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבית

ּגם  ׁשּפירּוׁשֹו נצח ׁשל ּבאֹופן היתה לא ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאז

נחרבה  זה לאחר ׁשהרי נצחּיּות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָמּלׁשֹון

ּכפי  ירּוׁשלים על היא הּכּוונה אּלא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָירּוׁשלים,

צדקנּו, מׁשיח ידי על בימינּו ּבמהרה ׁשּיּבנה הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיה

ּתׁשב  ּדפרזֹות ּובאֹופן נצחי, ּבאֹופן ירּוׁשלים, ּבנין זה הּנצח יהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאז

ּביׂש ּפרזֹונֹו (צדקת ׁשל ירּוׁשלים מציאּות ׁשאין ּכיון ּבחֹומה צֹור ׁשאין ראל), ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא  עצמֹו, ּבפני מציאּות ׁשאינֹו הויה, ּדצבאֹות הענין ּדר על ׁשּזהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמנּגד,

להויה. ּובטל ׁשּטפל הּצבא ֲֵֵֶַַָָָָָָהּוא
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סע"א.143) נח, 144.99)ברכות בהערה שצויינו מקומות גם וראה ד). (רכא, א שכב, שם תו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïk ˙‡ ‰kÒa „ÈÓÚÓ ÈÊ‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÏÚ „bÓ¿«≈«»»∆¿¬««¬ƒ¿«»»∆»

‡l‡ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙e‡ÈˆÓ ˜¯ ‡Ï ,B˙e‡ÈˆÓ מעמיד ¿ƒ…«¿ƒ«¿∆∆««¬ƒ∆»
‡ÂÈ˙B¯ˆBבסכנה ˙‡ Ìb הנשמתיים È˜¯הרוחניים ÏkÓ ÌÈ¯˜È‰ «∆¿»«¿»ƒƒ»¿»

˙È˜Ï‡‰ BLÙ ÈiÁÏ „ÚÂ BLÙ ÈiÁÏ „Ú שלו ההתקשרות כי «¿«≈«¿¿«¿«≈«¿»¡…ƒ
חישוב  לכל ומעבר מעל היא לאלוקות

בעניין  מדובר אם הבדל ואין ושיקול,

'קל'. בדבר או עיקרי

‰ÊÏ Ák‰Â'ה בעבודת להילחם ¿«…«»∆
ולנצח כזה ÏÚבאופן (Ï"pk) ‡e‰«««

ÌÈÊaÊ·nL ‰Ê È„È היהודי עבור ¿≈∆∆¿«¿¿ƒ
‰‡B¯ˆB˙הנלחם  ˙‡∆»»

ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆∆ƒ¿«
,B¯ÊBÚ ‰"aw‰L,לעיל כמבואר ∆«»»¿

‰ÓÁÏÓa C¯Bˆ LiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈∆¿ƒ¿»»
L¯„ daL ¯˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈∆»ƒ¿»
„Ú BLÙ ÈiÁ ‰kÒa „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ¿«»»«≈«¿«
Ìb ÈÊ‡ ,˙È˜Ï‡‰ BLÙ ÈiÁÏ¿«≈«¿»¡…ƒ¬««
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÏÚÓÏÓ ¯ÊÚ‰»≈∆ƒ¿«¿»¿∆
ÈÎ‰ ˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈÊaÊ·nL∆¿«¿¿ƒ∆»»¬ƒ

ÌÈ¯˜È למסירות כוח לאדם לתת כדי ¿»ƒ
וויתור  הכול סיכון של כזו עצומה נפש

הכול. CÈLÓnLעל ÈÙÎe הרבי ¿ƒ∆«¿ƒ
של t‰a¯˜,הריי"צ  י"א פרק ¿«∆∆

הנזכר  ‰e‡,המאמר ‰Êa ¯„q‰c¿«≈∆»∆
˙‡ ÌÈÁ˙Bt ‰ÓÁÏn‰ ˙Ú·cƒ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ∆
ÏÚ Ì˙B‡ ÌÈ˙BÂ ˙B¯ˆB‡‰»»¿¿ƒ»«
Ì‰L ÌÈ„È˜t‰ È¯N È„È¿≈»≈«¿ƒƒ∆≈

,ÏÈÁ‰ È„È˜t הצבא מפקדי ¿ƒ≈««ƒ
‰Êa ‰Âek‰Â את המקבלים שאלה ¿««»»»∆

במלחמה  לנצח כדי לידיהם האוצרות

ÏÈÁ‰ ÈL‡ Ì‰הלוחמיםÌ‰L ≈«¿≈««ƒ∆≈
.ÔBÁvp‰ ˙‡ ÌÈNBÚ ‡˜Âc«¿»ƒ∆«ƒ»
˙‡ ÌÈNBÚL ‰l‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈∆∆ƒ∆
ÈL‡ Ì‰ ÏÚBÙa ÔBÁvp‰«ƒ»¿«≈«¿≈

ÏÈÁ‰,בפועל Ê‰הנלחמים ÔÈ‡Â ««ƒ¿≈∆
È„È ÏÚ ‡a Ì‰Ï ¯ÊÚ‰L ‡l‡∆»∆»≈∆»∆»«¿≈
ÌÈL‡¯‰Ï „Ú) ÏÈÁ‰ È„È˜t¿ƒ≈««ƒ«¿»»ƒ
,(ÏÈÁ‰ È„È˜t ÏÎc L‡¯‰Â¿»…¿»¿ƒ≈««ƒ
˙B¯ˆB‡‰ ÊeaÊa Ìb ,ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿»»

‡e‰ והמפקדים הראשים בשביל לא

בעיקר  אלא הצבא ÏÈ·Laƒ¿ƒשל
Ì‰L ,‡˜Âc ÏÈÁ‰ ÈL‡«¿≈««ƒ«¿»∆≈
ÌÈ˙B Ì‰ÏÂ ,‡·v‰ ¯wÈÚƒ««»»¿»∆¿ƒ
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dlkנד izeg` ipbl iz`a

e‰ÊÂ,ּכּלה אחֹותי לגּני ּדבאתי הענין ּכללּות ¿∆ְְְְֲִִִִַַָָָָָ

ּבּתחיּלה, עיּקרי ׁשהיה לּמקֹום לגנּוני ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלגּני

הּגלּות  ּולאחרי  היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּדעיּקר

נברא  מיּלואֹו על עֹולם רק לא יהיה 145והּגאּוּלה ְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ויתר  ׂשאת ּביתר אּלא החטא, קֹודם ׁשהיה ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו

ּכל  את ּבזּבזּו ׁשּבינתיים מּזה ּגם ּכּמּובן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעז,

ׁשאצר  האֹוצרֹות סגּוּלֹות ׁשּכל היינּו, ְְֶֶַַָָָָָָהאֹוצרֹות,

ּדֹור, אחר מּדֹור אבֹותיו הּמלכים וׁשאצרּו ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָהּמל

החיל. לאנׁשי עד החיל ּפקידי ידי על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַניּתנּו

נׂשיא  ההיּלּולא, לבעל ּבמיּוחד ׁשּיי זה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָוענין

ּוביניכם  הויה ּבין עֹומד אנכי ׁשהּוא 146הּדֹור, , ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּפֹותח  והּוא החיל, ּפקידי ּכל ּוכללּות ְְְִִֵֵַַַַָָֹראׁש

עד  היקרים האֹוצרֹות ּבאים ידֹו ׁשעל ְִִִֶַַַָָָָָָהראׁשֹון,

להם  נֹותן וזה החיל, לאנׁשי ּביֹותר, מּטה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלמּטה

ּבּה ולעמֹוד הּמלחמה, את לנהל והעֹוז ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹהּכח

ּבסּכנה  להעמיד עד ּבׁשלימּות, נפׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבמסירּות

ּכל  ּביזּבזּו ׁשּכבר לאחרי ׁשּגם (היינּו נפׁשֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָחּיי

מעמיד  אזי עדיין, מסּפיק זה ואין ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָהאֹוצרֹות,

האלקית, נפׁשֹו חּיי עד נפׁשֹו) חּיי ּגם ְְְֱִֵֵַַַַַַַָָָֹּבסּכנה

ּבדבר  אפיּלּו המנּגד ׁשּיתּבּטל הּנּצחֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּופֹועלים

ּומּצב  מהּמעמד ּבאים זה ידי ועל ּביֹותר. ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָקל

סגּוּלה  ׁשל ּומּצב למעמד האּוּמֹות לבין ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָּדפיזרן

ׁשּנאמר  (ּכמֹו העּמים סגּוּלה 147מּכל לי והייתם ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָ

אחר  ּבמאמר ּכמבֹואר העּמים), ׁשעל 148מּכל , ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

את  ואכלּת ענין ׁשּזהּו העּמים, עם העבֹודה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָידי

העּמים  הּקדּוּׁשה 149ּכל ניצֹוצֹות את ׁשאֹוכלים , ְְִִִֶֶַַָָָ

ּביׂשראל, הּבחירה ענין מתּגּלה אזי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּביניהם,

העּמים  מּכל בחרּתנּו ענין 150אּתה ׁשהּוא ּביׂשראל, ּפרזֹונֹו צדקת נעׂשה ואז . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אׁש חֹומת ּגֹו' לּה אהיה ׁשאני ּובאֹופן ירּוׁשלים, ּתׁשב יהיה 151ּפרזֹות זה וכל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

לפניהם  הּפֹורץ עלה ידי על מׁשיח152ּבקרֹוב על ּדקאי לא 153, ׁשּיׁשנֹו היינּו, , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ירּום  עבּדי יׂשּכיל ּדהּנה ּבאֹופן אּלא ּברגלין, רגלין מאטּו ,מׁשיח עּקבֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָרק
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È¯wÈÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ השכינה והשראת גילוי בבריאת lÈÁza‰,עיקר «»∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»
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‰Bc¯,הריי"צ ‡ÈN שתפקידו ¿ƒ«
בתורה  שכתוב כמו להיות הוא ועניינו

רבינו משה ÓBÚ„על ÈÎ‡ לחבר »…ƒ≈
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ÌÈ‡aהאוצרות, B„È ÏÚL∆«»»ƒ
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להילחם, להמשיך ממנו מונע זה אין לבזבז, אוצרות עוד נשארו ולא מוחלט
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˙Bne‡‰ בני של מצבם שהוא »
הגלות  בזמן vÓe·ישראל „ÓÚÓÏ¿«¬»«»

BÓk) ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ‰le‚Ò ÏL∆¿»ƒ»»«ƒ¿
¯Ó‡pL147 בשייכות ישראל בני על ∆∆¡«

תורה le‚Ò‰למתן ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Âƒ¿ƒ∆ƒ¿»
¯‡B·Ók ,(ÌÈnÚ‰ ÏkÓƒ»»«ƒ«¿»

¯Á‡ ¯Ó‡Óa148È„È ÏÚL , ¿«¬»«≈∆«¿≈
e‰fL ,ÌÈnÚ‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ»«ƒ∆∆
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ÌÈnÚ‰ Ïk ˙‡149ÌÈÏÎB‡L , ∆»»«ƒ∆¿ƒ

ומתקנים  מבררים ∆‡˙היינו
Ì‰ÈÈaL ‰Me„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆≈≈∆

העמים, ÔÈÚבין ‰lb˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿«∆ƒ¿«
‰¯ÈÁa‰ בחר שהקדושֿברוךֿהוא «¿ƒ»

ÏkÓ ez¯Á· ‰z‡ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈«»¿«¿»ƒ»
ÌÈnÚ‰150˙˜„ˆ ‰NÚ Ê‡Â . »«ƒ¿»«¬∆ƒ¿…

,Ï‡¯NÈa BBÊ¯t'מלשון 'פרזונו ƒ¿¿ƒ¿»≈
Lz·'פרזות' ˙BÊ¯t ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿»≈≈

ÔÙB‡·e ,ÌÈÏLe¯È תהיה שלא ¿»«ƒ¿∆
באופן  אלא אבנים חומת לירושלים

È‡LהקדושֿברוךֿהואdÏ ‰È‰‡ ∆¬ƒ∆¿∆»
L‡ ˙ÓBÁ 'Bb151 הכתוב כלשון «≈

זכריה. È‰È‰בנבואת ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿∆
ı¯Bt‰ ‰ÏÚ È„È ÏÚ ·B¯˜a¿»«¿≈»»«≈

Ì‰ÈÙÏ152, בנבואת הכתוב כלשון ƒ¿≈∆
מכוון È‡˜cמיכה  ÏÚו'הפורץ' ¿»≈«

EÁÈLÓ153‡Ï BLiL ,eÈÈ‰ , ¿ƒ∆«¿∆∆¿…
,EÁÈLÓ ˙B·wÚ כלשון ¯˜ «ƒ¿¿ƒ∆

לעיל הנזכר ¯‚ÔÈÏהזוהר eË‡Ó»«¿ƒ
‡l‡ ,ÔÈÏ‚¯a‰p‰c ÔÙB‡a ¿«¿ƒ∆»¿∆¿ƒ≈

‡OÂ Ìe¯È Èc·Ú ÏÈkNÈ«¿ƒ«¿ƒ»¿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



נה `"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`ven

מאד  וגבּה אדם,154ונּׂשא אֹותּיֹות ּדייקא, (מאד ְְְְְִִַַָָָָָֹֹ

ּדמאד  ּבצירּוף ׁשהּוא יהיה 155אּלא ידֹו ׁשעל ,( ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּפיהּו מּנׁשיקֹות ּדיּׁשקני ּתֹורה 156הענין ׁשּילּמד , ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

יׂשראל  מּבני ואחד אחד ׁשל 157לכל ּתֹורתֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

הּגלּות  זמן ּבמׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָמׁשיח.

טפחים, מעׂשרה למּטה ּבגלּוי, זה ּכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָיּומׁש

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת ּדידן, ְְְֲִִִִֵַַַָָָּבעגלא

1

2

3

4

5

6

7

יג.154) נב, תכו).155)ישעי' ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ פ"כ תרל"ז וככה ובפרש"י.156)המשך ב א, רמב"ם 157)שה"ש

קלד  ס"ע תש"כ (סה"מ פ"ב תש"כ דאחש"פ יזהירו והמשכילים ד"ה וראה אֿב. יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל'

ובכ"מ. ואילך).

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„‡Ó d·‚Â154 על שכתוב כמו ¿»«¿…

ישעיה  בנבואת …¿(Ó‡„משיח
,‡˜ÈÈc שכל מדייק והכתוב «¿»

במשיח  יהיו הללו הנפלאות המעלות

‡l‡'מאד' ,Ì„‡ ˙Bi˙B‡ƒ»»∆»
„‡Óc Ûe¯Èˆa ‡e‰L155 כפי ∆¿≈ƒ¿…

בצירוף  באות 'אדם' של שהאותיות

'מאד' B„Èשונה, ÏÚL ידי ), על ∆«»
È˜MÈcמשיח ÔÈÚ‰ ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ

e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ156„nÏiL , ƒ¿ƒƒ∆¿«≈
ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰¯Bz»¿»∆»¿∆»ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ157ÏL B˙¯Bz , ƒ¿»≈»∆
‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ .ÁÈLÓ»ƒ«¿«¿≈»¬»
Ïk CLÓeÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa¿∆∆¿««»¿«»
‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ,ÈeÏ‚a ‰Ê∆¿»¿«»≈¬»»
,Ô„Èc ‡Ï‚Úa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ«¬»»ƒ»
שלנו  המושגים) (לפי במהירות

.e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' שבט, ה'תשי"א 

ברוקלין

 האברך הנעלה וו"ח אי"א וכו' 

מו"ה יחיאל שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקרא במכתבו שמשפיע על הבחור... שי' בענין לימוד הדא"ח, ובודאי לא יסתפק באחד 

ידגיש על האי-אפשר בלאו הכי כלל שילמדו תורה ביראת  ובכלל  וירבה רעים ללימוד הנ"ל,  ושנים 

שמים דוקא. ואם לאו הרי התרו רז"ל )שבת לא, א( מוטב שלא העלית.

דלא  שזהו  לתש"ר  תש"י  בין  וכו'  ברכו  לענית  להפסיק  בסידורו  אדה"ז  מפסק  שהעיר  מה 

כמש"כ בשולחנו סכ"ה.

הנה זהו מהדברים שדעת אדה"ז בסידורו שונה מזו שבשו"ע שלו, והלכה כבתראי שהם פסקי 

הסידור. - כל שנויים אלו נקבצו בס' פסקי הסידור להרב נאה )ירושלים ת"ו, תרצ"ז(.

הפ"נ אקרא על הציון הק'.

המחכה לבשורות טובות, ואין טוב אלא תורה ומצוה,

בברכה,

מנחם שניאורסאהן



נו

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

È˙‡a1 כּלה אחֹותי ׁשל 2לגּני הּמאמר וידּוע , »ƒְְֲֲִִֶַַַַַָָָ

לקראת  לאֹור ׁשהֹוציאֹו ההיּלּולא ְִִִֶַַַַָָּבעל

קֹודׁש יהיה יֹום 3העׂשירי ּבׁשבט, יּו"ד , ְְֲִִִִֶֶָָ

ּדנזּכרים  ּבאֹופן וניעֹור [ׁשחֹוזר ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָההסּתּלקּות

מאמר 4ונעׂשים  את ׁשּמביא ּבׁשנה], ׁשנה מּדי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

רּבה  הּׁשירים ּבאתי 5הּׁשיר אֹומר) (ׁשהּקּב"ה ִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבתחיּלה  עיּקרי ׁשהיה לּמקֹום לגנּוני, ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָלגּני

ׁשכינה  ּדעיּקר העֹולם), ּבריאת ְְְְִִִִַַַָָָ(ּבׁשעת

היתה  ידי 6ּבּתחּתֹונים על הּנה כן ּולאחרי . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָ

הּׁשכינה  סיּלּוק נעׂשה רצּויים ּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִַַַָָמעׂשים

ענינים  ׁשבעה ידי ׁשעל עד למעלה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמּלמּטה

ּכ ואחר הּׁשביעי. לרקיע הּׁשכינה ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָנסּתּלקה

הּׁשכינה  את והמׁשיכּו והֹורידּו צּדיקים ְְְְְִִִִִִֶַַָָעמדּו

עד  הּׁשביעי מרקיע החל למּטה, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָמלמעלה

ׁשּנאמר  ּכמֹו הּתחּתֹון, הּזה ּגֹו'7לעֹולם צּדיקים ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָ

עד  ׁשֹוכן (ּבחינת לעד למׁשה 8יׁשּכנּו עד עליה, ( ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא ,9רּבינּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

הר  על הויה ּדוּירד הענין ּבפֹועל נעׂשה ידֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשעל

קבּוע,10סיני  ּבאֹופן ּכ אחר ׁשּיּומׁש ּכדי א . ְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי ועׂשּו הּציּוּוי זה לאחר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהיה

[ּדאף 11ּבתֹוכם  הּמׁשּכן עׂשּיית ענין ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

ואחת  אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ,12ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָ

הּמׁשּכן] ׁשּיׁשנֹו זה ידי על נעׂשה זה ענין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי

מקּדׁש העליֹונה 13ּדאיּקרי הּׁשכינה ׁשֹורה ׁשּבֹו , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

עליה). לעד ְְִֶַָָָ(יׁשּכנּו
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ע' ח"א לעיל ראה - זו לשנה השייך הפרק (*vi.וש"נ באתי 1). מד"ה האחדֿעשר* פרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר

ה'שי"ת. א.2)לגני ה, לב.3)שה"ש כז, בחוקותי - הכתוב שובבים.4)לשון תיקון בס' רמ"ז כח. ט, אסתר - הכתוב לשון

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס' ונתבאר ב.6)עה"פ.5)הובא פי"ג, במדב"ר ז. פי"ט, ב"ר גם כט.7)ראה לז, ע"פ 8)תהלים

ויו"ט. דשבת שחרית - התפלה נוסח טו. נז, יא.9)ישעי' פכ"ט, כ.10)ויק"ר יט, ח.11)יתרו כה, בשם 12)תרומה הובא

אלשיך  פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל

חכ"ו  לקו"ש וראה ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ

.45 הערה 173 א.13)ע' ב, עירובין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים', ב'שיר ל'כלה'נאמר אומר הקדושֿברוךֿהוא, ובנמשל הדוד,

ישראל: בני ובנמשל

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2ÏL ¯Ó‡n‰ Úe„ÈÂ הריי"צ , הרבי »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿»«««¬»∆
‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa(תש"י (בשנת שבט ביו"ד B‡Ï¯שנסתלק B‡ÈˆB‰L «««ƒ»∆ƒ»

לפרסום אותו »¿Ïƒ˜¯‡˙מסר
L„B˜ ‰È‰È È¯ÈNÚ‰3„"eÈ , »¬ƒƒƒ¿∆∆

BlL ˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈ ,Ë·Laƒ¿»«ƒ¿«¿∆
¯BÚÈÂ ¯ÊBÁL] של עניינו מחדש ∆≈¿≈

זה  ÌÈ¯kÊcיום ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿»ƒ
ÌÈNÚÂ4 במגילת הכתוב כלשון ¿«¬ƒ

'נזכרים  שהם הפורים ימי לגבי אסתר

של  והעניין שהתוכן והיינו ונעשים'

ומתעורר  חוזר אלו L‰ימים ÈcÓƒ≈»»
‡È·nL ,[‰La הריי"צ הרבי ¿»»∆≈ƒ

הנזכר ‰במאמר  ¯Ó‡Ó מדרש ‡˙ ∆«¬««
¯a‰ב  ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈM5 ƒ«ƒƒ«»

(¯ÓB‡ ‰"aw‰L) השראת לגבי ∆«»»≈
(ובבית  במשכן למטה השכינה

Èe‚Ï,המקדש) Èp‚Ï È˙‡a»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
ÌB˜nÏ הראשוניÈ¯wÈÚ ‰È‰L «»∆»»ƒ»ƒ

˙‡È¯a ˙ÚLa) ‰lÈÁ˙aƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ«
‰ÈÎL ¯wÈÚc ,(ÌÏBÚ‰»»¿ƒ«¿ƒ»

‰˙È‰ ÌÈBzÁza6. כשנברא ««¿ƒ»¿»
השכינה  וגילוי השראת עיקר העולם,

הזה  בעולם למטה ≈¬»¿È¯Á‡Ïeהייתה
ÈzÏa ÌÈNÚÓ È„È ÏÚ ‰p‰ ÔÎ≈ƒ≈«¿≈«¬ƒƒ¿ƒ

ÌÈÈeˆ¯ הדעת עץ מחטא החל ¿ƒ
˜elÈÒ ‰NÚועליית‰ÈÎM‰ «¬»ƒ«¿ƒ»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הדעת עץ חטא ƒ¿«»¿«¿»
מהארץ  ותסתלק תעלה שהשכינה גרם

גרם  הבא החטא הראשון, לרקיע

הראשון  מהרקיע ותסתלק שתעלה

הלאה, וכן È„Èלשני, ÏÚL „Ú«∆«¿≈
ÌÈÈÚ ‰Ú·L רצויים בלתי ƒ¿»ƒ¿»ƒ

‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒעדÚÈ˜¯Ï ƒ¿«¿»«¿ƒ»»»ƒ«
e„ÓÚ Ck ¯Á‡Â .ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿««»»¿

ÌÈ˜Ècˆ אבינו מאברהם החל «ƒƒ
˙‡ eÎÈLÓ‰Â e„È¯B‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ó ÏÁ‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÎM‰ השישי לרקיע «¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»»≈≈»ƒ««¿ƒƒ
הלאה וכן לחמישי, וירדה Ú„ומהשישי למטה בעיקר להיות חזרה שהשכינה «

¯Ó‡pL BÓk ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ7'Bb ÌÈ˜Ècˆ,'ארץ 'ירשו »»«∆««¿¿∆∆¡««ƒƒ
התחתונה הארץ Ú„היא ÔÎBL ˙ÈÁa) „ÚÏ ekLÈ8, נעלית דרגה ƒ¿¿»«¿ƒ«≈«

שכינה' 'עיקר ÈÏÚ‰באלוקות, (»∆»
למטה  דווקא תהיה שכינה שעיקר

e‰L‡בארץ, eÈa¯ ‰LÓÏ „Ú«¿…∆«≈∆
ÈÚÈ·M‰,הצדיקים שבעת ÏÎÂמבין «¿ƒƒ¿»

ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰9B„È ÏÚL , «¿ƒƒ¬ƒƒ∆«»
„¯iÂc ÔÈÚ‰ ÏÚBÙa ‰NÚ«¬»¿«»ƒ¿»¿«≈≈

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ‰ÈÂ‰10.תורה במתן ¬»»««ƒ«
Ck ¯Á‡ CLÓeiL È„k C‡«¿≈∆¿«««»

בארץ  השכינה וגילוי ∆¿ÔÙB‡aהשראת
,Úe·˜ תורה במתן שהיה כפי לא »«

סילוק  היה קצר לזמן ההתגלות שאחרי

אחרי  המעמד, בסיום (ולכן שכינה

לגשת  מותר היה השופר, תקיעת

סיני) להר Ê‰ולעלות ¯Á‡Ï ‰È‰»»¿««∆
תורה מתן ÈÏאחרי eNÚÂ ÈeeÈv‰«ƒ¿»ƒ

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó11, ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
ÔkLn‰ ˙ÈiNÚ ÔÈÚ e‰fL שבו ∆∆ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿»

למטה  ותשרה תשכון השכינה

ÈzÎLÂבקביעות  ¯Ó‡pL Û‡c]¿«∆∆¡«¿»«¿ƒ
,ÌÎB˙a שלא מכך כי ומפרשים ¿»

אלא  יחיד, לשון 'בתוכו', נאמר

למדים  רבים, לשון 'בתוכם'

יהיה  ‡Á„שה'שכנתי' Ïk CB˙a¿»∆»
˙Á‡Â12 סתירה זו אין ישראל, מבני ¿««

משכן  לעשות היה שהציווי לאמור

כי השכינה השראת תהיה ≈¬‰¯Èשבו
‰Ê ÔÈÚ ישראל בבני 'ושכנתי' של ƒ¿»∆

BLiL ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈∆∆∆¿
È¯wÈ‡c [ÔkLn‰ נקרא שהמשכן «ƒ¿»¿ƒ¿≈

Lc˜Ó13 שהכתוב פלא זה אין ולכן ƒ¿»
לי  'ועשו אומר המשכן על המצווה

‰ÈÎM‰מקדש', ‰¯BL BaL∆»«¿ƒ»
‰BÈÏÚ‰) צדיקים' הכתוב כסיום »∆¿»

לעיל, הנזכר ארץ' ÚÏ„ירשו ekLÈƒ¿¿»«
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נז dlk izeg` ipbl iz`a

CÈLÓÓe הּוא 14ּבּמאמר ּבּמׁשּכן עיּקרי ׁשענין , «¿ƒְְֲִִִִֶַַַָָָָ

ּׁשּנאמר  הּקרׁשים 15מה את ועׂשית ְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

עׂשּיית  ׁשּתֹוכן עֹומדים, ׁשּטים עצי ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָלּמׁשּכן

את  ׁשּמהּפכים הּוא, ׁשּטים מעצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּקרׁשים

(קרׁש והּׁשקר ׁשטּות) מּלׁשֹון (ׁשּטים ְְְְִִִֶֶֶֶַַהּׁשטּות

קרׁשים  מּזה ועֹוׂשים הּזה ּדעֹולם ׁשקר) ְְְִִִִֶֶֶֶַָָאֹותּיֹות

מֹורה  העמידה ׁשענין ּדעֹומדים, ּובאֹופן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָלּמׁשּכן,

הענין  ּכללּות ׁשּזהּו הּׁשּנּוי, והעּדר הּתֹוקף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָעל

ועבֹודתינּו מעׂשינּו הּתחּתֹונים, ,16ּדמעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַָ

זה  ידי ועל ּבּתחּתֹונים, יתּבר לֹו ּדירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעֹוׂשים

לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה העליֹון, רצֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָנׁשלם

ּבּתחּתֹונים  ּדירה 17יתּבר. ְְִִִֵַַָָ

ÛÈÒBÓe לפעֹול 18ּבּמאמר (ּכדי זה ׁשּבׁשביל , ƒְְְֲִִִֵֶֶַַָ

יׁש (יתּבר לֹו ּדירה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבהּתחּתֹון

ׁשּנקראּו יׂשראל, ּבני ׁשהם הויה, ּבצבאֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָצֹור

מצרים  מארץ ּבצאתם לראׁשֹונה (ׁשּבזה 19ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עֹולם  ׁשל ּוגבּולים מהּמצרים הּיציאה ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָנכללת

יׁש ׁשּב"צבא" ּבזה, והענין הּתחּתֹון). ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה

והיינּו, חיל, לׁשֹון  הראׁשֹון, ּפירּוׁשים: ְְְְִִִֵַַָָֹׁשלׁשה

ׁשענינֹו צבא, אנׁשי ׁשל ּבאֹופן היא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעבֹודתם

נ  ׁשּמֹוסר הּוא צבא איׁש ראׁשׁשל ,לּמל פׁשֹו ְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

זמן  לׁשֹון הּׁשני, הּצבא. על והמפּקד ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָהּצבא

אחד  ּכל לעבֹודת הּמּוגּבל הּזמן ׁשּזהּו ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָמּוגּבל,

לצביֹונם  ּכמֹו צביֹון, מּלׁשֹון והּׁשליׁשי, ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָמּיׂשראל .

(יֹופי)20נבראּו והּתפארת הּפאר ׁשּזהּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

ּבנֹוגע  זה ּדר ועל ּגוונים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבהתּכּללּות

ׁשוֹות  ּדעֹותיהם ׁשאין יׂשראל, ּבהם 21לבני ויׁש , ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
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,‰ÈÏÚ בארץ למטה תשרה שהשכינה כך לידי מביאים שהצדיקים היינו »∆»

בקביעות  ).לעד,
CÈLÓÓe הריי"צ הנזכר,Ó‡na14¯הרבי לגני' 'באתי המתחיל דיבור «¿ƒ««¬»

¯Ó‡pM ‰Ó ‡e‰ ÔkLna È¯wÈÚ ÔÈÚL15 בניית אודות בתורה ∆ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»«∆∆¡«
‰wהמשכן ˙‡ ˙ÈNÚÂÌÈL¯ ¿»ƒ»∆«¿»ƒ

,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ«ƒ¿»¬≈ƒƒ¿ƒ
היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

ÌÈL¯w‰ ˙ÈiNÚ ÔÎBzL∆∆¬ƒ««¿»ƒ
עיקר  השראת של המקום למשכן,

למטה ‰e‡,השכינה ÌÈhL ÈˆÚÓ≈¬≈ƒƒ
˙eËM‰ ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆«¿
(˙eËL ÔBLlÓ ÌÈhL)ƒƒƒ¿¿
למטה  הקדושה היפך של במשמעות

'אין  ז"ל חכמינו כדברי ודעת, מטעם

בו  נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם

שטות' (˜¯Lרוח ¯˜M‰Â¿«∆∆∆∆
‰f‰ ÌÏBÚc (¯˜L ˙Bi˙B‡ƒ∆∆¿»«∆
המציאות  כי השקר עולם שהוא

האמת  את ומסתירה מכסה הגשמית

fÓ‰האלוקית ÌÈNBÚÂ'מ'שיטים ¿ƒƒ∆
רצויים בלתי ÌÈL¯¿̃»ƒו'קרשים'

,ÌÈ„ÓBÚc ÔÙB‡·e ,ÔkLnÏ«ƒ¿»¿∆¿¿ƒ
קרשים  שהם כפי השיטים ועצי

עומדים  הם »¿ÔÈÚL∆ƒלמשכן,
Û˜Bz‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»∆««∆

,ÈepM‰ ¯cÚ‰Â שהתהפכו ולאחר ¿∆¿≈«ƒ
וקרש  שטים לעצי רצוייה לא מ'שטות'

לקדושה  שייכים הם המשכן, של

ובקביעות  בתוקף ∆∆e‰fLואלוקות
הוא  המשכן קרשי של זה עניין

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk הכללי התוכן ¿»»ƒ¿»
,ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓc הנבראים ¿«¬≈««¿ƒ
היינו התחתון הזה ≈¬»eÈNÚÓשבעולם

eÈ˙„B·ÚÂ16 ישראל בני של «¬»≈
בעולם  ומצוות בתורה ה' את העובדים

התחתון, BÏהזה ‰¯Èc ÌÈNBÚL∆ƒƒ»
C¯a˙È השכינה להשראת ראוי מקום ƒ¿»≈

אלוקות ÏÚÂוגילוי ,ÌÈBzÁza««¿ƒ¿«
‰Ê È„Èלאלוקות 'דירה' נהיה התחתון הזה ¯ˆÔBשהעולם ÌÏL ¿≈∆ƒ¿»¿
ÔBÈÏÚ‰,העולם נברא שבשבילה והתכלית המטרה e‡˙pL‰של »∆¿∆ƒ¿«»

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰17. «»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
¯Ó‡na ÛÈÒBÓe18·LaL ,ÔBzÁz‰a ÏBÚÙÏ È„k) ‰Ê ÏÈ שלא ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒ¿¿««¿

אלא  האלוקות על המסתירה גשמית מציאות BÏיהיה ‰¯Èc ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»

e‡¯˜pL ,Ï‡¯NÈ Èa Ì‰L ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆa C¯Bˆ LÈ (C¯a˙Èƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿¬»»∆≈¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿¿
Ôk''הוי ÌÈ¯ˆÓ'צבאות ı¯‡Ó Ì˙‡ˆa ‰BL‡¯Ï19 בתורה ככתוב ≈»ƒ»¿≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים' מארץ ה' צבאות כל יצאו הזה היום 'יציאת (ÊaL‰'בעצם במושג ∆»∆
יותר רחב במובן ÌÈÏe·‚eמצרים' ÌÈ¯ˆn‰Ó ‰‡Èˆi‰ Ìb ˙ÏÏÎƒ¿∆∆««¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ

ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ÏL∆»«∆««¿
הוא  התחתון הזה שהעולם והעובדה

קשיים  גורמת מגבלות, עם מציאות

מצרים' ו'יציאת ה' בעבודת ומניעות

הללו  מההגבלות יציאה ).היא
התואר  במשמעות ומפרט וממשיך

בו  נקראו ישראל שבני ה' 'צבאות

מצרים. ביציאת

LÈ "‡·ˆ"aL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿»»≈
,ÔBL‡¯‰ :ÌÈLe¯Èt ‰LÏL¿…»≈ƒ»ƒ

,ÏÈÁ ÔBLÏ כפשוטו eÈÈ‰Â,צבא ¿«ƒ¿«¿
Ì˙„B·ÚL העובדים ישראל בני של ∆¬»»

ה' ‡ÈLאת ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«¿≈
‡·ˆ LÈ‡ ÏL BÈÚL ,‡·»̂»∆ƒ¿»∆ƒ»»

BLÙ ¯ÒBnL ‡e‰ ונלחם ∆≈«¿
על  לוותר מוכן ואפילו מלאה במסירות

המלך,CÏnÏחייו  ¯‡Lלמען «∆∆…
.‡·v‰ ÏÚ „wÙÓ‰Â ‡·v‰«»»¿«¿«≈««»»

,ÈM‰ הוא ב'צבא' השני הפירוש «≈ƒ
,Ïa‚eÓ ÔÓÊ ÔBLÏ בלשון כמו ¿¿«¿»

עלי  לאנוש צבא 'הלא באיוב הכתוב

‰Ïa‚enארץ' ÔÓf‰ e‰fL∆∆«¿««¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ˙„B·ÚÏ«¬«»∆»ƒƒ¿»≈
הזה. בעולם חייו שנות במשך

,ÈLÈÏM‰Â השלישי והפירוש ¿«¿ƒƒ
BÓkב'צבא' ,ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓ לשון ƒ¿ƒ¿¿

הנבראים חכמי  שכל בגמרא ז"ל נו

בראשית  ימי «¿ÌBÈ·ˆÏ¿ƒבששת
e‡¯·20 כל..." הגמרא: (ובלשון ƒ¿¿

נבראו  לצביונן בראשית... מעשה

וכל  והארץ השמים ויכולו שנאמר

צביונם", אלא צבאם תקרי אל צבאם,

אחד  בטעם – "בצביונם רש"י: ופירש

והמשמעות  אחד"), כל ובדפוס

היא 'צביון' מלשון צבא של (ÈÙBÈ)הפנימית ˙¯‡Ùz‰Â ¯‡t‰ e‰fL∆∆«¿≈¿«ƒ¿∆∆ƒ
ÌÈÂÂb ‰nk ˙eÏlk˙‰aL,(בלבד אחד בצבע קיים שלא (יופי יחד ∆¿ƒ¿«¿«»¿»ƒ

Ï‡¯NÈ È·Ï Ú‚Ba ‰Ê C¯c ÏÚÂ,צביון מלשון הוי' 'צבאות הנקראים ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙BÂL Ì‰È˙BÚc ÔÈ‡L21,לו מיוחד 'צביון' יש אחד לכל LÈÂאלא ∆≈≈≈∆»¿≈

Ì‰aישראל דרגות ÌÈ˜elÈÁבבני BL‡·הבדלי „Ú ÌÎÈL‡¯Ó »∆ƒƒ≈»≈∆«≈
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nyz'd"`נח ,hay c"ei

מימי ׁשֹואב עד מראׁשיכם על 22חיּלּוקים ואף , ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּנּצבים  ּובאֹופן יחד, ּכּוּלם מצטרפים כן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּפי

אלקיכם  הויה לפני צבא) ׁשל ּבתֹוקף ,22(עמידה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

הּׁשליחּות  ּומיּלּוי ׁשליחּותם, ממּלאים זה ידי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָועל

רמה  ּביד יֹוצאים יׂשראל ׁשּבני ּבאֹופן .23היא ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

יֹותר 24ּבּמאמר CÈLÓÓeב) ּבעֹומק "ּולבאר : «¿ƒְְֲֵֵֶַַָָ

ּבׁשם  נקראים ּׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֶַָָמה

קדֹוׁש, ׁשם הּוא צבאֹות ּדׁשם הויה, ְְְֲִֵֵָָָָצבאֹות

ויׁש נמחקים". ׁשאינם ׁשמֹות מהּׁשבעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּדהּוא

ׁשם  על הּוא ׁשאדם ּדכיון ּבזה, הּביאּור ְֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹומר

לעליֹון  הויה 25אּדּמה צבאֹות ׁשהּׁשם מּובן, הרי , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּגם  יׁשנֹו הּתחּתֹון, אדם יׂשראל, ּבני נקראּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבֹו

צבאֹות  ׁשהּׁשם מבאר, זה ועל העליֹון. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאדם

כּו'. קדֹוׁש ׁשם ׁשהּוא צבאֹות, לּׁשם ׁשּיי ְֲֵֵֶַַָָָָָהויה

רּבה  ּבמדרׁש איתא "ּדהּנה ,אּתה 26ּוממׁשי ׁשמי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

ּוכׁשאני  נקרא, אני מעׂשי לפי לידע, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָמבּקׁש

ּבזה, והענין צבאֹות". נקרא אני ּברׁשעים ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָָנלחם

והיינּו, הּצדק, היפ הּוא הרׁשע ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדכללּות

צדקה  לעׂשֹות הויה ּדר - הּיׁשר ּדר זה ְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאין

מקֹום 27ּומׁשּפט  יהיה ׁשהעֹולם הּוא הּיׁשר ּדדר , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשנתאּוה  ּכפי לגנּוני, לגּני, (ּבאתי) ּתענּוג, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָׁשל

יׁשנם  א ּבּתחּתֹונים, ּדירה לֹו להיֹות ְְְִִִֶַַַַָָָָהּקּב"ה

רׁשעים. נקראים ולכן ,הּדר את ׁשּמעּותים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלּו

ּברׁשעים  נלחם "ּכׁשאני צבאֹות, ׁשם ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוזהּו

ּדׁשם  מּובן ּכן "אם ,ּוממׁשי צבאֹות". נקרא ְְְְֲִִִִֵֵַָָָאני

ּבׁשערי  איתא וכן ּדמלחמה. ׁשם הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָצבאֹות

ּגיקטיליא  יֹוסף לרּבי הּוא 28אֹורה צבאֹות ּדׁשם , ְְְְְִִִֵֵַָָָ

הּמלחמֹות  ּכל נמׁשכֹות ּומּׁשם והֹוד, ְְְְִִִֶַַָָָָּבנצח

ֶָָׁשּבעֹולם".

CÈLÓÓe היא הּמלחמה ׁשּסיּבת לנצח, הּמלחמה ּדענין הּׁשּייכּות לבאר «¿ƒְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עם  הּמל הנהגת מאֹופן לזה דּוגמא ּומביא המנּגד, ניּצּוח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבׁשביל
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נצבים.22) ח.23)ר"פ יד, (בשלח) פרשתנו - מצרים ביציאת יא.24)כמ"ש פרק ריש - זו לשנה השייך לשון 25)בפרק

ועוד. ב. כ, א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב  חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ספר יד. יד, ישעי' - ו.26)הכתוב פ"ג, שמו"ר

יט.27) יח, גֿד.28)וירא שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
EÈÓÈÓ22ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â הדרגות , הבדלי ולמרות השונה הצביון למרות ≈∆¿««ƒ≈

(ÈÓÚ„‰והמעמדות ÌÈ·vpL ÔÙB‡·e ,„ÁÈ Ìlek ÌÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ»««¿∆∆ƒ»ƒ¬ƒ»
ÌÎÈ˜Ï‡ ‰ÈÂ‰ ÈÙÏ (‡·ˆ ÏL Û˜B˙a22, בתורה הכתוב כלשון ¿∆∆»»ƒ¿≈¬»»¡…≈∆

מימך" שואב עד ראשיכם... אלוקיכם ה' לפני כולכם היום נצבים »¿ÏÚÂ"אתם
‰Ê È„È מתאחדים ישראל בני שכל ¿≈∆

ביחד  ה' ÌÈ‡lÓÓ¿«¿ƒלעבודת
˙eÁÈÏM‰ ÈelÈÓe ,Ì˙eÁÈÏL¿ƒ»ƒ«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÈaL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈

‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ23 שכתוב כמו ¿ƒ¿»»»
מצרים. יציאת על בתורה

CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡na24˜ÓBÚa ¯‡·Ïe" : ««¬»¿»≈¿∆

ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiM ‰Ó ¯˙BÈ≈«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
ÌLc ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ÌLa¿≈ƒ¿¬»»¿≈

,LB„˜ ÌL ‡e‰ ˙B‡·ˆ אחד ¿»≈»
הקדושֿברוךֿ של הקדושים משמותיו

BÓL˙הוא  ‰Ú·M‰Ó ‡e‰c¿≈«ƒ¿»≈
ÌÈ˜ÁÓ"קדושים ÌÈ‡L שמפני ∆≈»ƒ¿»ƒ

אותם. למחוק איסור יש קדושתם

ÔÂÈÎc ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿≈»
‰nc‡ ÌL ÏÚ ‡e‰ Ì„‡L∆»»«≈∆«∆

ÔBÈÏÚÏ25, לשון 'אדם', השם ¿∆¿
התחתון  שהאדם משום הוא דימיון,

(כמו  העליון לקדושֿברוךֿהוא דומה

האדם  בריאת לגבי בתורה שכתוב

כדמותנו") בצלמנו אדם ≈¬‰¯È"נעשה
Ô·eÓ לגבי גם קיים זה שדימיון »

ישראל  בני נקראים שבהם השמות

הקדושֿברוךֿהוא, נקרא ובהם

BaL ‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ ÌM‰L∆«≈ƒ¿¬»»∆
Ì„‡ ,Ï‡¯NÈ Èa e‡¯˜ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»»
Ì„‡a Ìb BLÈ ,ÔBzÁz‰««¿∆¿«»»»

‰Ê ÏÚÂ .ÔBÈÏÚ‰ של עניינו על »∆¿¿«∆
למעלה  שהוא כפי הוי' 'צבאות השם

ˆ·‡B˙באלוקות  ÌM‰L ,¯‡·Ó¿»≈∆«≈ƒ¿
,˙B‡·ˆ ÌMÏ CÈiL ‰ÈÂ‰¬»»«»«≈¿»

.'eÎ LB„˜ ÌL ‡e‰L∆≈»
‡˙È‡ ‰p‰c" ,CÈLÓÓe מובא «¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

‰a¯ L¯„Óa26ֿשהקדושֿברוך ¿ƒ¿««»
רבינו למשה אמר ‡z‰הוא ÈÓL¿ƒ«»

È‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ ,Ú„ÈÏ Lw·Ó¿«≈≈«¿ƒ«¬«¬ƒ
ÌÁÏ È‡LÎe ,‡¯˜ƒ¿»¿∆¬ƒƒ¿»

"˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯a.הצבא עניין שהיא המלחמה שם על »¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»
ÚL¯‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â רשעות של הכללי ‰e‡התוכן ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿«»∆«

‰ÈÂ‰ C¯c - ¯Li‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â ,˜„v‰ CÙÈ‰≈∆«∆∆¿«¿∆≈∆∆∆«»»∆∆¬»»
ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ27¯Li‰ C¯„c והצודק, הנכון ‰e‡הדבר  «¬¿»»ƒ¿»¿∆∆«»»

LÏL ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚ‰∆»»ƒ¿∆»∆
,Èe‚Ï ,Èp‚Ï (È˙‡a) ,‚eÚz«¬»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
מקום  שהוא גן של ומהותו כטבעו

ותענוג  e‡˙L‰להנאה ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«»
‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ»

ÌÈBzÁza הוא העליון והרצון ««¿ƒ
כביכול, לו, יהיה התחתון שהעולם

תענוג, של ‡elמקום ÌLÈ C‡«∆¿»≈
ÔÎÏÂ ,C¯c‰ ˙‡ ÌÈ˙eÚnL∆¿«¿ƒ∆«∆∆¿»≈

ÌÈÚL¯ ÌÈ‡¯˜ שמפריעים ƒ¿»ƒ¿»ƒ
זו. כוונה ÌLלהשלמת ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈

ÌÁÏ È‡Lk" ,˙B‡·¿̂»¿∆¬ƒƒ¿»
."˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯a»¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»
ÌLc Ô·eÓ Ôk Ì‡" ,CÈLÓÓe«¿ƒƒ≈»¿≈
.‰ÓÁÏÓc ÌL ‡e‰ ˙B‡·¿̂»≈¿ƒ¿»»

‡˙È‡ ÔÎÂמובא‰¯B‡ È¯ÚLa ¿≈ƒ»¿«¬≈»
‡ÈÏÈË˜Èb ÛÒBÈ Èa¯Ï28ÌLc , ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿»¿≈

,„B‰Â Áˆa ‡e‰ ˙B‡·¿̂»¿∆«¿
שהשמות  הסוד בתורת כמבואר

שבספירות  במידות קשורים הקדושים

שם  החסד, במידת אֿל (שם העליונות

ועל  הלאה) וכן הגבורה במידת אלוקים

במידת  הוא 'צבאות' שהשם מובא כך

של  המידות ההוד, ומידת הנצח

והתוקף  BÎLÓ˙הניצחון ÌMÓeƒ»ƒ¿»
."ÌÏBÚaL ˙BÓÁÏn‰ Ïk»«ƒ¿»∆»»

˙eÎÈiM‰ ¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈««»
,ÁˆÏ ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚc כמובא ¿ƒ¿««ƒ¿»»¿∆«

'צבאות', שהשם הסוד מתורת לעיל

למידת  במיוחד שייך המלחמה, עניין

‰ÓÁÏn‰הנצח, ˙aÈqL והמטרה ∆ƒ««ƒ¿»»
להילחם  המאמץ כדאי שבשבילה

,„bÓ‰ ÁevÈ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ««¿«≈
ÔÙB‡Ó ‰ÊÏ ‡Ó‚e„ ‡È·Óe≈ƒ¿»¿∆≈∆
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נט dlk izeg` ipbl iz`a

ּבנֹוגע  ּגם מּובן (ׁשּמּזה הּמלחמה ּבעת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּצבא

ּכׁשּנלחם  עליֹון, מל הּקּב"ה, ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָלהנהגת

מבזּבז  הרי המנּגד ניּצּוח ׁש"ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּברׁשעים),

והּנקּבץ  הּנאסף יקר ּדהֹון האֹוצרֹות סגּוּלֹות ְְְְֱִֶַַָָָָָָָּכל

מעֹולם  ואׁשר ּדֹור, אחר מּדֹור ׁשנים ּכּמה ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבמׁש

וחתּום  וכמּוס ּדבר, לׁשּום מּזה הׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֶַָָָָֹלא

הּוא  הּמלחמה ניּצּוח ּבעת הּנה רֹואה, ּכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָמעין

ּפֹותחים  מלחמה "ּבעת האֹוצרֹות", ּכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָמבזּבז

ׂשרי  ידי על אֹותם ונֹותנים האֹוצרֹות ְְְִֵֵֶַָָָָאת

אנׁשי  (ּבׁשביל) כּו' החיל ּפקידי ׁשהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַהּפקידים

לצבאֹות  ּבנֹוגע מּובן זה ּדר [ועל כּו'" ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהחיל

ּפֹותח  ׁשהּקּב"ה מּיׂשראל, ואחת אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהויה,

ניּצּוח  ּבׁשביל אֹוצרֹותיו את להם ְְְִִִֵֶֶַָָונֹותן

הויה  מלחמֹות יּלחם אחד ׁשּכל ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּמלחמה,

א29וינּצח  ּבּתחּתֹונים]. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות , ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

יקר  אֹוצר ׁשּזהּו ּדמאחר מּובן, אינֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָלכאֹורה

(אפ  ּדבר לׁשּום מּזה הׁשּתּמׁש לא יּלּוׁשּמעֹולם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

וכמּוס  ּבזּבּוז), ׁשל ּבאֹופן לא ּובוּדאי ְְְְְִֶֶַַָָֹּפרּוטה,

הּטעם  מהּו ּכן, אם רֹואה, ּכל מעין ְִֵֵֵֶַַַַָָוחתּום

את  מבז ּבז הּוא הרי הּמלחמה ניּצּוח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבׁשביל

"לפי  ׁשּזהּו לבאר, ממׁשי זה ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהאֹוצרֹות.

למעלה  הּנפׁש ּבעצם ּומּוׁשרש נטּוע ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנּצחֹון

ׁשהּוא  והיינּו, ׁשּבּנפׁש, הּגלּויים מּכחֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹיֹותר

"ּכל  ולכן, ּבגיּלּוי", ׁשּבא והחּיּות מהאֹור ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה

מלכּותֹו ּבסגּוּלֹות ׁשּיׁש והּנפלא הּנעלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהעֹונג

ואינֹו אֹותם מבזּבז אינֹו (ׁשּלכן יקרֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָָואֹוצרֹות

לגּבי  ּכלל מקֹום ּתֹופס אינֹו ּכלל) ּבהם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָמׁשּתּמׁש

הּמל מבזּבז הּמלחמה ניּצּוח ּובׁשביל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּנּצחֹון",

מׁשלי חּייו "ׁשּגם מּזה, ויתירה אֹוצרֹותיו, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאת

ענין  מעלת מּצד הּוא זה וכל כּו'", מּנגּדֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָהּמל

הּמל אצל  מּגיע  ׁשּלכן ּומקֹורֹו, ּבׁשרׁשֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנצח

הּמלּוכה  עניני ׁשאר מּכל יֹותר ּובתֹוקף ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָּבעֹומק

.הּמל ׁשל מחּייו יֹותר ואפיּלּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּמדינה,
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ספי"א.29) מלכים הל' הרמב"ם לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏn‰ ˙‚‰‰הזה בעולם ‰ÓÁÏn‰שלמטה ˙Úa ‡·v‰ ÌÚ «¿»««∆∆ƒ«»»¿≈«ƒ¿»»

‰fnL)למטה מהמלך והדוגמא ‰Ï‰‚˙מהמשל Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ∆ƒ∆»«¿≈«¿«¿»«
ÁevÈ ÏÈ·La"L ,(ÌÈÚL¯a ÌÁÏpLk ,ÔBÈÏÚ CÏÓ ,‰"aw‰«»»∆∆∆¿¿∆ƒ¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ«

ÊaÊ·Ó È¯‰ „bÓ‰המלך¯˜È ÔB‰c ˙B¯ˆB‡‰ ˙Ble‚Ò Ïk «¿«≈¬≈¿«¿≈»¿»»¿»»
˜p‰Â ÛÒ‡p‰‰nk CLÓa ıa «∆¡»¿«ƒ¿»¿∆∆«»

¯Bc ¯Á‡ ¯BcÓ ÌÈL ידי על »ƒƒ««
המלכים, אבותיו ואבות אבותיו

LnzL‰ ‡Ï ÌÏBÚÓ ¯L‡Â«¬∆≈»…ƒ¿«≈
מהאוצרות fÓ‰המלך בחלק אפילו ƒ∆

הללו  ÒeÓÎÂהיקרים ,¯·c ÌeLÏ¿»»¿»
,‰‡B¯ Ïk ÔÈÚÓ Ìe˙ÁÂ,כלומר ¿»≈≈»∆

באוצרות  משתמשים שלא בלבד זו לא

לאף  אותם מראים לא אפילו אלא הללו

זאת  ובכל ÁevÈאחד ˙Úa ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ«
‡e‰ ‰ÓÁÏn‰המלךÏk ÊaÊ·Ó «ƒ¿»»¿«¿≈»

,"˙B¯ˆB‡‰ את ומפרט וממשיך »»
כדי  האוצרות בבזבוז ההנהגה סדר

במלחמה, ÓÁÏÓ‰לנצח ˙Úa"¿≈ƒ¿»»
˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈÁ˙Bt¿ƒ∆»»
È¯N È„È ÏÚ Ì˙B‡ ÌÈ˙BÂ¿¿ƒ»«¿≈»≈
ÏÈÁ‰ È„È˜t Ì‰L ÌÈ„È˜t‰«¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈««ƒ

'eÎ הצבא ‡ÈLמפקדי (ÏÈ·La)ƒ¿ƒ«¿≈
‰Ê C¯c ÏÚÂ] "'eÎ ÏÈÁ‰««ƒ¿«∆∆∆
,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ˆÏ Ú‚Ba Ô·eÓ»¿≈«¿ƒ¿¬»»

Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ Ïk שהם »∆»¿««ƒƒ¿»≈
הקדושֿ למען הלוחמים החיל אנשי

Á˙Btברוךֿהוא, ‰"aw‰L∆«»»≈«
ÂÈ˙B¯ˆB‡ ˙‡ Ì‰Ï Ô˙BÂ¿≈»∆∆¿»

והכמוסים  ÁevÈהיקרים ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ«
„Á‡ ÏkL È„k ,‰ÓÁÏn‰ מבני «ƒ¿»»¿≈∆»∆»

‰ÈÂ‰ישראל  ˙BÓÁÏÓ ÌÁlÈƒ»≈ƒ¿¬¬»»
ומצוות  לתורה המנגדים על להתגבר

ÁvÈÂ29, ותושלם תתמלא וכך ƒ«≈«
הבריאה  C¯a˙Èכוונת BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈

.[ÌÈBzÁza ‰¯Ècƒ»««¿ƒ
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ C‡«ƒ¿»≈»

e‰fL ¯Á‡Óc שאותו האוצר ¿≈««∆∆
המלחמה  ניצחון בשביל מבזבז המלך

‡Ï ÌÏBÚnL ¯˜È ¯ˆB‡»»»∆≈»…
¯·c ÌeLÏ ‰fÓ LnzL‰ƒ¿«≈ƒ∆¿»»
‡Ï È‡cÂ·e ,‰Ëe¯t elÈÙ‡)¬ƒ¿»¿««…

שימוש באוצר ÏLנעשה ÔÙB‡a¿∆∆
ÔÈÚÓ Ìe˙ÁÂ ÒeÓÎÂ ,(ÊeaÊaƒ¿¿»¿»≈≈
ÌÚh‰ e‰Ó ,Ôk Ì‡ ,‰‡B¯ Ïk»∆ƒ≈««««

,˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÊaÊ·Ó ‡e‰ È¯‰ ‰ÓÁÏn‰ ÁevÈ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿»»¬≈¿«¿≈∆»»
שבשבילו  במלחמה הניצחון של והמיוחדת הגדולה החשיבות מה כלומר,

הרגילה? מהנהגתו לגמרי שונה דבר עושה המלך

ÔBÁvp‰L ÈÙÏ" e‰fL ,¯‡·Ï CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚÂ שהוא כפי ¿«∆«¿ƒ¿»≈∆∆¿ƒ∆«ƒ»
(והם  האדם של הנפש ומידות בתכונות

כביכול) העליונות, למידות משל

LÙp‰ ÌˆÚa ˘¯LeÓe ÚeË»«¿»¿∆∆«∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ…«¿ƒ

,LÙpaL מושרשת הנצח מידת ∆«∆∆
ואף  המידות, משאר יותר הנפש בעצם

המידות  כל הנפש,ששורש בעצם הוא

הנפש  לעצם הנצח מידת של השייכות

שאת ביתר e‰L‡היא ,eÈÈ‰Â¿«¿∆
הנצח מידת של «¿»¿ÏÚÓÏ‰השורש

˙eiÁ‰Â ¯B‡‰Ó הנפש aL‡של ≈»¿««∆»
‚BÚ‰ Ïk" ,ÔÎÏÂ ,"ÈelÈ‚a¿ƒ¿»≈»»∆
LiL ‡ÏÙp‰Â ‰ÏÚp‰««¬∆¿«ƒ¿»∆≈
˙B¯ˆB‡Â B˙eÎÏÓ ˙Ble‚Òaƒ¿«¿¿¿

ÔÎlL) B¯˜È הנפלא העונג מפני ¿»∆»≈
הללו  שהאוצרות מכך למלך שיש

ברשותו ÊaÊ·Óנמצאים BÈ‡≈¿«¿≈
Ì˙B‡ משתמש שאינו בלבד זו ולא »

בזבוז של באופן מזו Âבהם ¿יתירה
ÏÏk Ì‰a LnzLÓ BÈ‡≈ƒ¿«≈»∆¿»

פרוטה  אפילו לעיל, המאמר )וכלשון
הזה  העונג ÌB˜Óוכל ÒÙBz BÈ‡≈≈»

חשיבות שום לו Èa‚Ïואין ÏÏk¿»¿«≈
ÁevÈ ÏÈ·L·e ,"ÔBÁvp‰«ƒ»ƒ¿ƒƒ«
˙‡ CÏn‰ ÊaÊ·Ó ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¿«¿≈«∆∆∆

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÂÈ˙B¯ˆB‡ זו לא ¿»ƒ≈»ƒ∆
האוצרות  את מבזבז שהמלך בלבד

‰CÏnאלא CÈÏLÓ ÂÈiÁ ÌbL"∆««»«¿ƒ«∆∆
"'eÎ Bc‚pÓ במלחמה לנצח וכדי ƒ∆¿

חייו, את מסכן גם Ê‰המלך ÏÎÂ¿»∆
‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰Áˆp ƒ««¬«ƒ¿««∆«

B¯B˜Óe BL¯La,הנפש בעצם ¿»¿¿
ÔÎlL לעשות והנכונות לנצח הרצון ∆»≈

זה בשביל ‰CÏnהכול Ïˆ‡ ÚÈbÓ«ƒ«≈∆«∆∆
ÏkÓ ¯˙BÈ Û˜B˙·e ˜ÓBÚa¿∆¿∆≈ƒ»
‰È„n‰Â ‰ÎeÏn‰ ÈÈÚ ¯‡L¿»ƒ¿¿≈«¿»¿«¿ƒ»
בעיני  ביותר נחשבים הם כלל שבדרך

ÏLהמלך, ÂÈiÁÓ ¯˙BÈ elÈÙ‡Â«¬ƒ≈≈«»∆
CÏn‰,מאד חשובים כמובן הם שגם «∆∆

הרי  המלחמה בניצחון כשמדובר אבל
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nyz'd"`ס ,hay c"ei

הּנצח ‡Cג) ענין ּׁשּיי מה מּובן, אינֹו לכאֹורה «ְְִִֵֶַַַַַָָָ

הּמלכים  מלכי מל אצל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָלמעלה,

ּתעׂשה  מה לֹו יאמר מי אׁשר, ואיזה 30הּקּב"ה, , ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּבלּתי  הענינים לכל אצלֹו יׁש מקֹום ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּתפיסת

אדמֹו"ר  ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין א ְְְְְִִִֵֶַַָָָרצּויים.

תרכ"ז  ּפרזֹונֹו צדקת הּמתחיל ּבדיּבּור ,31מהר"ׁש ְְְְֲִִִִַַַָֹ

נאמר  הּוא 32"ּדלכן ׁשהּנּצחֹון יׂשראל, נצח וגם ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לא  ׁשּלמעלה ּפי על ׁשאף והיינּו, יׂשראל". ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

(ּכּנ"ל) הּנּצחֹון ענין לכאֹורה מּכל 33ׁשּיי , ְְִִִִַַַַַָָָָ

ּבׁשביל  הּניּצּוח ּבענין צֹור ׁשּיׁש ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמקֹום,

יׂשר  ּדנצח הענין למעלה ּגם נעׂשה אל יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עם  ּדהּנה, ּבזה, והענין יּנחם. ולא יׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא

ּדאּדּמה  ּומּצב ּבמעמד הם ׁשּיׂשראל ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהיֹות

ּכללּות 25לעליֹון  ׁשּזהּו למּטה, נמצאים הם הרי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבמחׁשּכים  למּטה, הּנׁשמה ירידת ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָענין

נפׁש34הֹוׁשיבני  עם יחד עבֹודתּה לעבֹוד , ֲֲִִִֶֶַַַַָָ

נרּוצה  ּדאחרי ּבאֹופן רּבים,35הּבהמית, לׁשֹון , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָ

[ּכּמּובא  והחֹומרי הּגׁשמי הּזה עֹולם את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּולתּקן

חּיים 36ּבּתניא  אינּה37מעץ עצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

להתלּבׁש הּוצרכה ולא ּכלל, ּתיּקּון ְְְְְְְִִִֵַָָָֹצריכה

ּדירה  לעׂשֹות כּו'], לתּקנֹו ּכדי אּלא הּזה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבעֹולם

לפעֹול  ׁשּצריכים וכיון ּבּתחּתֹונים, יתּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָלֹו

יׁש הרי ּגׁשמי, ּפנים ּכל ועל חֹומרי, ּבדבר ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבירּור

הענין  לפעֹול מלחמה, ׁשל ּבענין ְְְְְִִִִֶֶָָָָָצֹור

ּדקּודׁשא  יקרא אסּתּלק זה ידי (ׁשעל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּדאתּכפיא

הּוא  לאתהּפכא 38ּברי ּגם לבֹוא זה ידי ועל ,( ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

למיתקא  ּומרירּו לנהֹורא לעׂשֹות 39חׁשֹוכא , ְְְְֲֲִִִַָָָ

מּכללּות  ולעׂשֹות לּמׁשּכן, קרׁש העֹולם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָמּׁשקר
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ד.30) ח, רפז.31)קהלת ע' תרכ"ו כט.32)סה"מ טו, וראה 33)שמואלֿא ואילך. תערב ע' (בשלח) פרשתנו אוה"ת ראה

א. יא, להצ"צ סהמ"צ ו.34)גם ג, ועוד.35)איכה ד. ב, ויקרא לקו"ת וראה ד. א, ב).36)שה"ש (מח, כו 37)פל"ז שער

ספ"א. הצלם) לזהר 38)(שער גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, ספ"י.39)שם תניא א. ד, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המלוכה'. ענייני שאר מכל יותר ובתוקף 'בעומק היא הניצחון של החשיבות

C‡ למלחמה,‚) היוצא במלך שהוא כפי הנצח עניין שנתבאר לאחר גם «
הנפש, בעצם העניין ÔÈÚושורש CÈiM ‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»≈»««»ƒ¿«

,¯L‡ ,‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ïˆ‡ ,‰ÏÚÓÏ Áˆp‰«∆«¿«¿»≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¬∆
בקוהלת הכתוב BÏכלשון ¯Ó‡È ÈÓƒ…«

‰NÚz ‰Ó30˙ÒÈÙz ‰ÊÈ‡Â , ««¬∆¿≈∆¿ƒ«
ÌÈÈÚ‰ ÏÎÏ BÏˆ‡ LÈ ÌB˜Ó»≈∆¿¿»»ƒ¿»ƒ

ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ שיהיה כך כדי עד «ƒ¿ƒ¿ƒ
אותם, לנצח כביכול, ורצון, עניין

חזק  יהיה עליהם לניצחון והרצון

'לבזבז  כדאי כך שלשם עד ביותר

אוצרות'?

¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
¯eaÈ„a L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡«¿«¬»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ בפסוק הפותח במאמר ««¿ƒ
שופטים) בספר דבורה …¿ƒ̂„˜˙(בשירת

BBÊ¯t תרכ"ז "31ÔÎÏcמשנת , ƒ¿¿»≈
¯Ó‡32שמואל Áˆבספר Ì‚Â ∆¡«¿«≈«

Ï‡¯NÈ,'ינחם ולא ישקר 'לא ƒ¿»≈
‰ ÔBÁvp‰L."Ï‡¯NÈ ÏL ‡e ∆«ƒ»∆ƒ¿»≈

‰ÏÚÓlL Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆¿«¿»
ÔÈÚ ‰¯B‡ÎÏ CÈiL ‡Ï…«»ƒ¿»ƒ¿«

Ï"pk) ÔBÁvp‰ מלכתחילה כי «ƒ»««
תופסים  לא ואלוקות לקדושה מנגדים

כלל  33ÔÂÈk)מקום ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»≈»
ÁevÈp‰ ÔÈÚa C¯Bˆ LiL על ∆≈∆¿ƒ¿««ƒ«

לקדושה  Ï‡¯NÈהמנגדים ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈
תופס  וכן מפריע כן המנגד שלגביהם

ÏÚÓÏ‰מקום, Ìb ‰NÚ«¬∆«¿«¿»
Ï‡¯NÈבאלוקות Áˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈

,ÌÁpÈ ‡ÏÂ ¯wLÈ ‡Ï וגם …¿«≈¿…ƒ»≈
כפי  הניצחון, במידת נוהגים למעלה

ומבאר. שממשיך

˙BÈ‰ ÌÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¡
·vÓe „ÓÚÓa Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿«¬»«»

ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡c25, ודומים ¿∆«∆¿∆¿
כביכול, ‰Ìלקדושֿברוךֿהוא, È¯‰¬≈≈

‰hÓÏ ÌÈ‡ˆÓ הזה בעולם ƒ¿»ƒ¿«»
ÔÈÚהגשמי, ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«

,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èבאיכה הכתוב ÌÈkLÁÓaובלשון ¿ƒ««¿»»¿«»¿«¬«ƒ

È·ÈLB‰34,החושך למקום למטה ירדה d˙„B·Úוהנשמה „B·ÚÏ ƒ«ƒ«¬¬»»
ה' ‰ÈÓ‰a˙בעבודת LÙ ÌÚ „ÁÈ,הנשמה אור על ומסתירה המעלימה ««ƒ∆∆««¬ƒ

‰ˆe¯ EÈ¯Á‡c ÔÙB‡a35,ÌÈa¯ ÔBLÏ ב'שיר , הכתוב כלשון ¿∆¿«¬∆»»¿«ƒ
הנפש  וגם האלוקית הנפש שגם היינו נרוצה", אחריך "משכני השירים'

ה' את יעבדו ‡˙הבהמית Ôw˙Ïe¿«≈∆
È¯ÓBÁ‰Â ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ

‡Èza ‡·enk]36ıÚÓ «»««¿»≈≈
ÌÈiÁ37dÓˆÚ ‰ÓLp‰L «ƒ∆«¿»»«¿»

ÏÏk ÔewÈz ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡≈»¿ƒ»ƒ¿»
כדי  למטה מלמעלה ירדה לא והנשמה

עצמה, את ‰Î¯ˆe‰לתקן ‡ÏÂ¿…¿¿»
גשמי LaÏ˙‰Ïהנשמה בגוף ¿ƒ¿«≈

Bw˙Ï È„k ‡l‡ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆∆»¿≈¿«¿
העולם את ולזכך לתקן eÎ'],כדי

היא  העולם וזיכוך תיקון של והמטרה

C¯a˙Èכדי BÏ ‰¯Èc ˙BNÚÏ«¬ƒ»ƒ¿»≈
,ÌÈBzÁza העולם שדווקא היינו ««¿ƒ

להשראת  ראוי מקום יהיה התחתון הזה

ÏBÚÙÏהשכינה  ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒƒƒ¿
¯e¯Èa והעלאתו מהטוב הרע הפרדת ≈

ÌÈt Ïk ÏÚÂ ,È¯ÓBÁ ¯·„a¿»»¿ƒ¿«»»ƒ
,ÈÓLb אבל כך כל חומרי שאינו דבר «¿ƒ

גשמי  הוא LÈמכלֿמקום È¯‰¬≈≈
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ עם ∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»

לקדושה, ‰ÔÈÚהמנגדים ÏBÚÙÏƒ¿»ƒ¿»
‡ÈÙk˙‡c הרע והכנעת כפיית ¿ƒ¿«¿»

‰Ê È„È ÏÚL) ה'סטרא כפיית ∆«¿≈∆
צד  שאינו האחר, (הצד אחרא'

È˜¯‡הקדושה) ˜lzÒ‡ƒ¿««¿»»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c38 מתעלה ¿¿»¿ƒ

כדברי  הקדושֿברוךֿהוא, של כבודו

Ê‰הזוהר  È„È ÏÚÂ ה'), עבודת ¿«¿≈∆
'אתכפייא' של Ìbבדרך ‡B·Ï»«

ה' בעבודת יותר גבוהה לדרגה

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Óe39, חושך להפוך ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  ומר MÓ˜¯לאור ˙BNÚÏ«¬ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ דבר האלוקות, על המסתיר »»

מזה ÔkLnÏהפוך L¯˜ בו שיש ∆∆«ƒ¿»
אלוקות, ‰ÌÏBÚגילוי ÈÈÚ ˙eÏÏkÓ ˙BNÚÏÂ הם עצמם שמצד ¿«¬ƒ¿»ƒ¿¿≈»»
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סא dlk izeg` ipbl iz`a

ניּצּוח  ענין וזהּו .יתּבר לֹו ּדירה העֹולם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָעניני

כּו'. האֹוצרֹות את מגּלים זה ׁשּבׁשביל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּמלחמה,

ׁשל zÚÓe‰ד) אֹוצרֹו ענין מהּו להבין צרי ≈«»ְְִִִֶַַָָָ

ּבׁשביל  ּומתּגּלה ׁשּנמׁש ְְְִִִִֶֶֶֶַַָהּמל

ּבתֹורת  ּכמבֹואר ּבזה, והענין ּבּמלחמה. ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּנּצחֹון

אֹוצר 40הּמּגיד  נקרא אינֹו וזהב ּכסף ׁשּבוּדאי ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מה  הּוא אֹוצר והרי לֹו, ּנחׁשב מה ּכי ,מל ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

אינֹו וזהב ׁשּכסף [וכיון מּמנּו חׁשּוב ּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּׁשאין

ּב ונחׁשב אצלֹו, מקֹום הכי ּתֹופס ּכדבר עיניו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָ

ׁשהּוא  ּבאֹוצר, להּניחֹו צרי אינֹו הרי ְֲִִֵֵֶַָָָָּפׁשּוט,

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת ועל וסתּום, ּגנּוז ְְְֵֶַַַַַָָָָָמקֹום

ּגנּוז  ׁשהּוא ,הּמל ׁשל ּבאֹוצרֹו להּניחֹו ְְִִֶֶֶֶַַָָָצרי

ׁשל  אֹוצרֹו אֹו ׂשר  ׁשל אֹוצרֹו מאׁשר יֹותר ְֲֵֵֶֶֶַָָָוסתּום

הּיראה  הּוא הּמל ׁשל אֹוצר אּלא ּפׁשּוט], ְִֶֶֶֶַַָָָָָָאדם

ׁשּלֹו הּתענּוג והּוא מּמנּו, יראים הּמדינֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשּכל

ּפירּוׁש וזהּו מּזה. ּגדֹול יֹותר ּתענּוג לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַָׁשאין

ּדרׁשּו41הּפסּוק  זה [ׁשעל אֹוצרֹו היא ה' יראת ְְִִֶֶַַַָָָ

אֹוצר 42רז"ל  אּלא ּגנזיו ּבבית להּקּב"ה לֹו אין ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

האֹוצר. עיּקר היא ׁשהּיראה ׁשמים], יראת ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשל

ליראת  (לא היא ׁשהּכּוונה לבאר, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּוממׁשי

מּפני  ירא ׁשהּוא הרֹוממּות, ליראת אּלא) ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָהעֹונׁש,

ּגדֹול  ּבֹוׁשת לֹו יׁש ּכי הּבּוׁשה, מּפני ְִִֵֵֶֶֶַַָָהּמל

ויׁש כּו'. הּמל ּגדּוּלת מּפני הּמל אל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלהתקרב

יראים  הּמדינֹות ׁשּכל ׁשהּיראה ּבזה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָלהֹוסיף

מּדרׁשת  ּכּמּובן ,הּמל ׁשל מציאּותֹו היא ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָמּמנּו

הּפסּוק 43רז"ל  מל,44על עלי ּתׂשים ׂשֹום ִֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּׁשלימּות  מּובן, ּומּזה .עלי אימתֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּתהא

ּבׁשלימּות, היא הּיראה ּכאׁשר היא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָהּמלּוכה

כּו'. ּבֹוׁשת יראת הרֹוממּות, יראת ענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָׁשּזהּו

LÈÂ ׁשהיא הּיראה מעלת ּבביאּור להֹוסיף ¿≈ְְְֲִִִֵֶַַַָ

הּגמרא  מאמר ּפי על ,הּמל ׁשל ְֲִֶֶֶַַַַַָָָאֹוצרֹו

ׁשּבת  אּלא 45ּבמּסכת ּבעֹולמֹו להּקּב"ה לֹו אין , ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
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ריא.40) סימן תורה ו.41)אור לג, ב.42)ישעי' לג, א.43)ברכות יז, כתובות ט. יז, שופטים שם.44)ספרי שופטים

ב.45) לא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  על C¯a˙Èהסתר BÏ ‰¯Èc.השכינה להשראת ראוי e‰ÊÂמקום ƒ»ƒ¿»≈¿∆

‰ÓÁÏn‰ ÁevÈ ÔÈÚ,לקדושה והפיכתם לאלוקות המנגדים על ƒ¿«ƒ««ƒ¿»»
'eÎ ˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈl‚Ó ‰Ê ÏÈ·LaL.אותם ומבזבזים ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ∆»»

‰zÚÓe (שהוא „) למעלה הניצחון עניין של המשמעות מה שהוסבר לאחר ≈«»
למטה) ישראל בני של הניצחון בשביל

B¯ˆB‡ ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»
‰lb˙Óe CLÓpL CÏn‰ ÏL∆«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿«∆

‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰ ÏÈ·La כפי ƒ¿ƒ«ƒ»«ƒ¿»»
באלקות? למעלה בנמשל, שהוא

˙¯B˙a ¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»¿«
„Èbn‰40 ממעזריטשÈ‡cÂaL ««ƒ∆¿««

¯ˆB‡ ‡¯˜ BÈ‡ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»≈ƒ¿»»
BÏ ·LÁp ‰Ó Èk ,CÏÓ ÏL איזו ∆∆∆ƒ«∆¿»

וזהב  לכסף יש ערך ואיזה חשיבות

כסף  ריבוי לו יש (הרי המלך בעיני

אצלו), חשוב שאינו כך כדי עד וזהב

‡e‰ ¯ˆB‡ È¯‰Â יקר דבר דווקא «¬≈»
eLÁ·מאד  ¯·c ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈»»»

BÈ‡ ·‰ÊÂ ÛÒkL ÔÂÈÎÂ] enÓƒ∆¿≈»∆∆∆¿»»≈
,BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz,המלך אצל ≈»∆¿

ÈÎ‰ ¯·„k ÂÈÈÚa ·LÁÂ¿∆¿»¿≈»¿»»¬ƒ
BÁÈp‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ È¯‰ ,ËeLt»¬≈≈»ƒ¿«ƒ
וזהבו  כספו את לשמור צריך המלך אין

Êeb ÌB˜Ó ‡e‰L ,¯ˆB‡a»»∆»»
Ìe˙ÒÂ לשם נכנס אינו אחד שאף ¿»

היקרים  הדברים את לראות כדי אפילו

בו, nk‰השמורים ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»
BÁÈp‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ‰nÎÂ¿«»∆≈»ƒ¿«ƒ

CÏn‰ ÏL B¯ˆB‡a שאין בוודאי ¿»∆«∆∆
וזהבו  כספו את יניח שהמלך צורך

לו, המיוחד באוצר ∆e‰L‡לשמירה
¯˙BÈ Ìe˙ÒÂ Êeb סגור יותר מקום »¿»≈

N¯ושמור  ÏL B¯ˆB‡ ¯L‡Ó≈¬∆»∆«
,[ËeLt Ì„‡ ÏL B¯ˆB‡ B‡»∆»»»

‡ ‡l‡‡e‰ CÏn‰ ÏL ¯ˆB ∆»»∆«∆∆
ÌÈ‡¯È ˙BÈ„n‰ ÏkL ‰‡¯i‰«ƒ¿»∆»«¿ƒ¿≈ƒ

‡e‰Â ,enÓ יראים שכולם העובדה ƒ∆¿
ÔÈ‡Lזהו ,ממנו  BlL ‚eÚz‰««¬∆∆≈

.‰fÓ ÏB„b ¯˙BÈ ‚eÚz BÏ«¬≈»ƒ∆
˜eÒt‰ Le¯Èt e‰ÊÂ41 בישעיה ¿∆≈«»

‰Ê ÏÚL] B¯ˆB‡ ‡È‰ '‰ ˙‡¯Èƒ¿«ƒ»∆«∆
Ï"Ê¯ eL¯c42 בגמראBÏ ÔÈ‡ »¿««≈

‡l‡ ÂÈÊb ˙È·a ‰"aw‰Ï¿«»»¿≈¿»»∆»

‰‡¯i‰L ,[ÌÈÓL ˙‡¯È ÏL ¯ˆB‡ ובנמשל המלך, מפני שיראים  »∆ƒ¿«»«ƒ∆«ƒ¿»
הקדושֿברוךֿהוא, מפני שיראים ה' ‰‡Bˆ¯.יראת ¯wÈÚ ‡È‰ƒƒ«»»

¯‡·Ï CÈLÓÓe,מדובר ביראה דרגה איזו על יותר Âek‰L‰בפרטיות «¿ƒ¿»≈∆««»»
LBÚ‰ ˙‡¯ÈÏ ‡Ï) ‡È‰ שהיא נענש החוטא כי חטא לעשות לא יראה ƒ…¿ƒ¿«»∆

נמוכה, בדרגה הכוונה ‡l‡)יראה ∆»
‡¯È ‡e‰L ,˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯ÈÏ¿ƒ¿«»¿∆»≈

CÏn‰ ÈtÓ והנישא המרומם ƒ¿≈«∆∆
˙LBa BÏ LÈ Èk ,‰Lea‰ ÈtÓƒ¿≈«»ƒ≈∆
CÏn‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï ÏB„b»¿ƒ¿»≈∆«∆∆

'eÎ CÏn‰ ˙le„b ÈtÓ וממילא ƒ¿≈¿««∆∆
אבל  המלך, רצון על עובר אינו גם

מול  אל הבושה תחושת היא העיקר

המלך. של הרוממות

‰‡¯i‰L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«ƒ¿»
enÓ ÌÈ‡¯È ˙BÈ„n‰ ÏkL∆»«¿ƒ¿≈ƒƒ∆

ÏLמהמלך  B˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ƒ¿ƒ∆
,CÏn‰ בפרט מדובר לא כלומר, «∆∆

אלא  המלך של מלכותו בעניין מסויים

המלך  של מציאותו היא היא היראה

גדולתו  מפני ומפחדים יראים שכולם

L¯cÓ˙ורוממותו  Ô·enk«»ƒ¿»«
Ï"Ê¯43'על ב'ספרי הלכה (מדרש ««

ודברים) במדבר »ÏÚהחומשים
˜eÒt‰44 במצווה המדבר  בתורה  «»

מלך EÈÏÚלמנות ÌÈNz ÌBN»ƒ»∆
.EÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL ,CÏÓ∆∆∆¿≈≈»»∆

‰fÓe ז"ל חכמינו של זו מדרשה ƒ∆
צריכים  המלך והנהגת המלך שמינוי

עליך', אימתו 'שתהא כזה באופן להיות

ממנו יראים יהיו שכולם «Ô·eÓ,היינו
‡È‰ ‰ÎeÏn‰ ˙eÓÈÏML∆¿≈«¿»ƒ

‰‡¯i‰ ¯L‡k המלך ‰È‡מפני «¬∆«ƒ¿»ƒ
˙‡¯È ÔÈÚ e‰fL ,˙eÓÈÏLaƒ¿≈∆∆ƒ¿«ƒ¿«
'eÎ ˙LBa ˙‡¯È ,˙eÓÓB¯‰»¿ƒ¿«∆
כמבואר  העונש', מ'יראת יותר הנעלית

לעיל.

˙ÏÚÓ ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈«¬«
‰‡¯i‰ המלך מפני המדינה בני של «ƒ¿»

,CÏn‰ ÏL B¯ˆB‡ ‡È‰L הדבר ∆ƒ»∆«∆∆
לעיל, כמבואר תענוג, לו הגורם היקר

˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ ¯Ó‡Ó Èt ÏÚ«ƒ«¬««¿»»¿«∆∆
˙aL45‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ , «»≈¿«»»

ÌÈÓL ˙‡¯È ‡l‡ BÓÏBÚa¿»∆»ƒ¿«»«ƒ
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nyz'd"`סב ,hay c"ei

ׁשּנאמר  ּבלבד, ׁשמים מה 46יראת יׂשראל ועּתה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

וגֹו', ליראה אם ּכי מעּמ ׁשֹואל אלקי ְְְֱִִִִֵֵֶָָֹה'

חכמה 47ּוכתיב  היא ה' יראת הן לאדם וּיאמר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּופירׁש הן, לאחת קֹורין יוני ּבלׁשֹון ׁשּכן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָוגֹו',

והיינּו, ּבעֹולם, הּיראה היא יחידה ְְְְִִִִַַַָָָָרׁש"י,

אחת, ׁשל ּבאֹופן היא ׁשמים ּדיראת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהענין

היחידה  ׁשל 48ּבחינת ּבאֹופן היא הּיראה ׁשאז , ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

איׁש ּכמֹו היא ׁשעבֹודתֹו והיינּו, נפׁש, ְְְְֲִִִֶֶֶַָמסירּות

זה  ּובכח נפׁש, הּמסירּות ענין הּוא ׁשענינֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹצבא

ּבּמלחמה. מנּצח הּוא ְְֲִֵֵַַַָָהרי

„BÚÂ ענין עם קׁשּור הּנּצחֹון ענין ׁשּגם זאת, ¿ְְִִִִֶַַַַָָֹ

ּבעל  ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּיראה.

חתּונה  ּדרּוׁשי ּבהמׁש זה,49ההיּלּולא ולפני , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּפרׁשת  חּיים ּבתֹורת האמצעי אדמֹו"ר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבדרּוׁשי

הּפסּוק 50ּבׁשּלח  ּביׂשראל,51[על ּפרזֹונֹו צדקת ְְְְְִִִֵַַַַָָֹ

רז"ל  ּדרׁשּו זה עם 52ׁשעל הּקּב"ה עׂשה צדקה ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

קׁשּור  זה וענין האּוּמֹות, לבין ׁשּפיּזרן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׂשראל

ּׁשּנאמר  מה עם ירּוׁשלים,53ּגם ּתׁשב ּפרזֹות ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּפרזֹות, מּלׁשֹון "ּפרזֹונֹו", הּכתּוב ּבלׁשֹון ְְְְְִִִַַָָָּכמרּוּמז

מאמר  ּבפירּוׁש ּפיּזּור], מּלׁשֹון ּפזרֹונֹו, ְְְְֲִִִֵַַֹולא

ּדענין 55והּנצח 54רז"ל  ירּוׁשלים, [ּבנין] זֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַַָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הּוא (הּובא 56ירּוׁשלים ְְְִִִִַַָָָָ

ׁשּקראהּו57ּבּתֹוספֹות  אברהם ׁשם על ׁשּנקרא ( ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

יראה  ה' ׁשלם,58הר ּכבר נקרא היה והעיר , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

ׁשלם,59ּכדכתיב  מל צדק נקרא ּומלּכי ולכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּוא  ׁשלם, ׁשם ועל יראה ׁשם על ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָירּוׁשלם,

הּיראה  ׁשלימּות הּיראה 60ענין ׁשלימּות והרי . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבגלּוי  נפׁש מסירּות לידי ׁשּמביאה הּיראה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָהיא

ּכּנ"ל. ּבפֹועל, ְְֲֶַַַַּבמעׂשה
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¯Ó‡pL ,„·Ïa46 בתורהÏ‡BL EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ƒ¿«∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈»¡…∆≈
Ì‡ Èk CnÚÓ אלא·È˙Îe ,'B‚Â ‰‡¯ÈÏ47 באיובÌ„‡Ï ¯Ó‡iÂ ≈ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ«…∆»»»

˙Á‡Ï ÔÈ¯B˜ ÈÂÈ ÔBLÏa ÔkL ,'B‚Â ‰ÓÎÁ ‡È‰ '‰ ˙‡¯È Ô‰≈ƒ¿«ƒ»¿»¿∆≈¿»¿»ƒƒ¿««
,È"L¯ L¯ÈÙe ,Ô‰ היא ה' יראת 'הן המילים משמעות זה ÈÁÈ„‰שלפי ≈≈≈«ƒ¿ƒ»

ÌÏBÚa ‰‡¯i‰ ‡È‰ דומה ואין ƒ«ƒ¿»»»
של eÈÈ‰Âלה, הפנימית והמשמעות , ¿«¿

היא  Èc¯‡˙הדברים ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ¿«
,˙Á‡ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈÓL»«ƒƒ¿∆∆««

‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa48, יש לנש מה ¿ƒ««¿ƒ»
דרגות  חמש שהן שמות חמשה

נשמה, רוח, נפש, למעלה, (מלמטה

והכי  עמוקה הכי והנקודה יחידה) חיה,

מבאר  כך ועל ה'יחידה' היא פנימית

ה' יראת הוא מדובר עליו שהאוצר כאן

ה'יחידה', מצד שהיא «∆Ê‡Lכפי
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰‡¯i‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆
,eÈÈ‰Â ,LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¿«¿

B˙„B·ÚL'ה את שירא היהודי של ∆¬»
הנקודה  מתוך יראה, של כזו בדרגה

הנשמה, של פנימית והכי עמוקה הכי

‡È‰ נפש מסירות מתוך ה' עבודת ƒ
‡e‰ BÈÚL ‡·ˆ LÈ‡ BÓk¿ƒ»»∆ƒ¿»

LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚ נלחם והוא ƒ¿««¿ƒ∆∆
מתוך  מוחלטת במסירות כוחו בכל

חייו, על לוותר Ê‰נכונות ÁÎ·e כוח ¿…«∆
נפש  ÁvÓהמסירות ‡e‰ È¯‰¬≈¿«≈«

.‰ÓÁÏna«ƒ¿»»
ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ¿««ƒ»

המלחמה עניין רק ÌÚולא ¯eL»̃ƒ
,‰‡¯i‰ ÔÈÚ.ומבאר שממשיך כפי ƒ¿««ƒ¿»

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â הרבי ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
CLÓ‰aהריי"צ  ‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa«««ƒ»¿∆¿≈

שנאמרו  החסידות מאמרי קבוצת

לזה  e˙Á‰כהמשך ÈLe¯c49, ¿≈¬»
לרגל  הריי"צ הרבי שאמר המאמרים

(בשנת  הרבנית ובתו הרבי חתנו נישואי

ÈLe¯„aתרפ"ט) ,‰Ê ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈
˙¯B˙a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ¿«

ÁlLa ˙L¯t ÌÈiÁ50ÏÚ] «ƒ»»«¿«««
˜eÒt‰51 ספר דבורה בשירת «»

¯Ï"Êשופטים eL¯c ‰Ê ÏÚL ,Ï‡¯NÈa BBÊ¯t בגמרא 52ˆ„˜˙ ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿»≈∆«∆»¿««
,˙Bne‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯fÈtL Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„¿̂»»»»«»»ƒƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈»

¯Ó‡pM ‰Ó ÌÚ Ìb ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚÂ53 לבוא שלעתיד זכריה בנבואת ¿ƒ¿»∆»«ƒ«∆∆¡«
ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t ישמור הקדושֿברוךֿהוא כי בחומה צורך ללא ¿»≈≈¿»«ƒ

עליה, ÔBLÏaויגן Êne¯Ók«¿»ƒ¿
·e˙k‰'פרזונו 'צדקת הנזכר «»

˙BÊ¯t ÔBLlÓ ,"BBÊ¯t" שגם ƒ¿ƒ¿¿»
ולכן  חומה, ללא לפרזות הכוונה שם

'פרזונו' אומר BB¯Êt,הכתוב ‡ÏÂ¿…ƒ¿
¯efÈt ÔBLlÓ ז"ל חכמינו אלא ƒ¿ƒ

בשייכות  פיזור מלשון גם זאת דורשים

עם  הקדושֿברוךֿהוא שעשה לצדקה

כנזכר  האומות, לבין שפיזרן ישראל

אדמו"ר  של הנזכרים ובמאמרים לעיל],

מבואר  האמצעי ואדמו"ר הריי"צ

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa54 בגמרא ¿≈«¬«««
Áˆp‰Â55'הימים ב'דברי (בכתוב ¿«≈«

'לך  העליונות המידות שבע על המדבר

והגבורה  החסד] [מידת הגדולה ה'

בשמים  כל כי וההוד, והנצח והתפארת

הממלכה  ה' לך היסוד] [מידת ובארץ

המלכות]...') [ÔÈa][מידת BÊƒ¿«
ÌÈÏLe¯È ÔÈÚc ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ¿«¿»«ƒ

‡˙È‡„k ‡e‰ כמובאL¯„na56 ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
˙BÙÒBza ‡·e‰)57‡¯˜pL ( »«»∆ƒ¿»

'ירושלים' ‡·¯‰Ìהשם ÌL ÏÚ«≈«¿»»
e‰‡¯wL שבירושלים המוריה להר ∆¿»»

יצחק  È¯‡‰בעקידת '‰ ¯‰58, «≈»∆
¯·k ‡¯˜ ‰È‰ ¯ÈÚ‰Â קודם ¿»ƒ»»ƒ¿»¿»

את  לשם הוסיף אבינו שאברהם לפני

È˙Î„k·'יראה' ,ÌÏL59 בתורה »≈¿ƒ¿ƒ
ÔÎÏÂ ,ÌÏL CÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆∆∆»≈¿»≈

Le¯È ‡¯˜‰‡¯È ÌL ÏÚ ,ÌÏ ƒ¿»¿»≈«≈ƒ¿»
‡e‰L ,ÌÏL ÌL ÏÚÂ הצירוף ¿«≈»≈∆

ירושלים  העיר בשם ו'שלם' 'יראה' של

‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL ÔÈÚ60È¯‰Â . ƒ¿«¿≈«ƒ¿»«¬≈
‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL מושלמת ה' יראת ¿≈«ƒ¿»

È„ÈÏ ‰‡È·nL ‰‡¯i‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ≈
‰NÚÓa ÈeÏ‚a LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¿»¿«¬∆

Ï"pk ,ÏÚBÙa בדרגה ה' שיראת ¿«««
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סג dlk izeg` ipbl iz`a

עם LÈÂה) קׁשּור זה ׁשענין ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְִִִֶֶֶָָָ

מּיראה  החל הּיראה, ענין ְְְְִִִִֵַַָָָָּכללּות

ּכּידּוע  ּבאים 61ּתּתאה, (ּומּמּנה עם חד ׁשהיא ִִִִֶֶַַַַָָָָָ

הּפסּוק  ּדהּנה, ּבזה, והענין הּיראה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָל)ׁשלימּות

נאמר  יּנחם ולא יׁשּקר לא יׂשראל נצח ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹוגם

מלכּות  לגּבי אפיּלּו ּדוד מלכּות למעלת ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָּבנֹוגע

הויה 62ׁשאּול  מׁשיח נקרא הּוא ׁשּגם ונמׁשח 63, , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

הּגמרא  (ּכדברי ּבזה וכּיֹוצא אפרסמֹון ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבׁשמן

הֹוריֹות  ּדנצח 64ּבמּסכת ׁשהענין מּובן, ּומּזה .( ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מחּיי  יֹותר ּבעֹומק  הּמל ּבעצם ׁשּמעֹורר  ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָיׂשראל

ּדוד  ׁשל ׁשענינֹו ּדוקא, ּדוד ּבמלכּות הּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמל

נאמר  ׁשעליו על,65הּוא הּוקם הּגבר נאּום ְֱֶֶֶֶַַַָָָ

כּו' עּוּלּה עֹול,66ׁשהקים הּקּבלת ענין ׁשהּוא , ְִִֵֶֶַַַַָָ

והּׂשגה, הבנה מּצד אינּה ׁשהעבֹודה ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָוהיינּו,

ענינֹו ׁשּזהּו הּנהר, רחֹובֹות ׁשל ּבאֹופן לא ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹאפיּלּו

מרחֹובֹות  ׁשאּול ׁשל 68הּנהר 67ׁשל ּבאֹופן אּלא , ְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, עֹול ׁשמֹוע 69קּבלת הּנה ְְְִֵֶַַַַָָָ

הּנה  (ולכן אלים מחלב  להקׁשיב טֹוב ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּזבח

אמיּתית,ּד מלכּות היתה ּדוד מלכּות וקא ְְְְֲִִִַַַָָָָ

מה  ּגם וזהּו ׁשּלמעלה). עֹולמים מלכּות ְְְְְְִֶֶַַַַַָָּבדּוגמת

תער"ב  ּבהמׁש מקֹומֹות)70ּׁשּמבֹואר (ּובכּמה ְְְְְֵֶֶַָָ

ׁשּמנּצח  הּוא האדם ּבעבֹודת הּנצח ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשענין

ּבעצם, ּבטבעֹו רֹוצה ּכׁשאינֹו ּגם לעׂשֹות ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַּבעצמֹו

ניּצּוח. ּבדר כּו', טבעֹו היפ לעׂשֹות ּגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַאֹו

הּיֹותר  ּבמדריגה ׁשהּוא אף הּנצח, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָוענין

מּגּופא  לבר ּומעֹורר 71ּתחּתֹונה, קׁשּור זה הרי , ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נפש  מסירות כדי עד התוקף, בכל ה' לעבודת מביאה שלימה, יראה גבוהה,

נפש). במסירות המלך למען שנלחם צבא איש (כמו

‰Ê ÔÈÚL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ היראה ‰) שלימות אודות לעיל האמור ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿»∆
הנצח) למידת ÔÈÚ(ושייכותה ˙eÏÏk ÌÚ ¯eL˜ נושא של הכללי התוכן »ƒ¿»ƒ¿«

‰‡¯i‰ נעלית הכי לדרגה רק ולא , «ƒ¿»
אלא  zz‡‰,ביראה ‰‡¯iÓ ÏÁ‰»≈ƒƒ¿»«»»

נמוכה, בדרגה יראה תחתונה, יראה

Úe„ik61 החסידות È‰L‡בתורת «»«∆ƒ
נמוכה  דרגה שהיא אף תתאה', 'יראה

ה' אחד Á„ביראת ÌÚדבר «ƒ
‰pnÓe) נמוכה בדרגה מהיראה ƒ∆»

,‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL(Ï ÌÈ‡a כפי »ƒƒ¿≈«ƒ¿»
ומבאר. שממשיך

˜eÒt‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«»
שמואל  Ï‡¯NÈבספר Áˆ Ì‚Â¿«≈«ƒ¿»≈

ÌÁpÈ ‡ÏÂ ¯wLÈ ‡Ï יתחרט לא …¿«≈¿…ƒ»≈
˙eÎÏÓ ˙ÏÚÓÏ Ú‚Ba ¯Ó‡∆¡«¿≈«¿«¬««¿
˙eÎÏÓ Èa‚Ï elÈÙ‡ „Âc»ƒ¬ƒ¿«≈«¿

Ïe‡L62‡e‰ ÌbL המלך , שאול »∆«
‰ÈÂ‰ ÁÈLÓ ‡¯˜63, על 'משיח' ƒ¿»¿ƒ«¬»»

בשמן שנמשח ÔÓLaשם ÁLÓÂ¿ƒ¿«¿∆∆
È¯·„k) ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÔBÓÒ¯Ù‡¬«¿¿¿«≈»∆¿ƒ¿≈

˙BÈ¯B‰ ˙ÎqÓa ‡¯Ób‰64( «¿»»¿«∆∆»
מעלה  יש דוד למלכות זאת ובכל

שאול. מלכות לגבי גם ∆fÓeƒ‰ויתרון
Ï‡¯NÈ Áˆc ÔÈÚ‰L ,Ô·eÓ»∆»ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈
על  להתגבר והרצון הניצחון עניין

ולהכניעם  ≈¿∆BÚnL¯¯המנגדים
¯˙BÈ ˜ÓBÚa CÏn‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆∆¿∆≈

CÏn‰ ÈiÁÓ הניצחון למען ולכן ≈«≈«∆∆
הניצחון  כי מנגד חייו משליך המלך

מחייו  יותר עוד נפשו בעצם לו נוגע

,‡˜Âc „Âc ˙eÎÏÓa ‡e‰¿«¿»ƒ«¿»
ÂÈÏÚL ‡e‰ „Âc ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆»ƒ∆»»

¯Ó‡65 שמואל Ìe‡בספר ∆¡«¿
,ÏÚ Ì˜e‰ ¯·b‰ בגמרא ודרשו «∆∆«»

dleÚ ÌÈ˜‰L תשובה eÎ66‡e‰L'של עניין , תשובה' של 'עולה של ∆≈ƒ»∆
B·Ú‰L„‰זה  ,eÈÈ‰Â ,ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚ'ה את עובד שהיהודי ƒ¿«««»«¿«¿∆»¬»

‰‚O‰Â ‰·‰ „vÓ dÈ‡,אלוקות בענייני והכרה ידיעה ‡elÈÙשל ≈»ƒ«¬»»¿«»»¬ƒ
,¯‰p‰ ˙B·BÁ¯ ÏL ÔÙB‡a ‡Ïהעניין רוחב לכל והשגה e‰fLהבנה …¿∆∆¿«»»∆∆

˙B·BÁ¯Ó Ïe‡L ÏL BÈÚ67¯‰p‰68, בתולדות בתורה הנזכר ƒ¿»∆»≈¿«»»
המלך  בשאול הייתה ברוחב והשגה הבנה של זו שמעלה ומבואר «∆‡l‡עשיו,

ה' עבודת על ÏBÚמדובר ˙Ïa˜ ÏL ÔÙB‡a וביטולBÓk ,‡˜Âc ¿∆∆«»««¿»¿
·e˙kL69 עמלק מלחמת אודות המלך לשאול הנביא שמואל ‰p‰בדברי ∆»ƒ≈

·ÈL˜‰Ï ·BË Á·fÓ ÚBÓL¿«ƒ∆«¿«¿ƒ
,ÌÈÏ‡ ·ÏÁÓ עול שהקבלת היינו ≈≈∆≈ƒ

יותר  חשובים ביטול מתוך והציות

עול  הקבלת מעלת משובחים, מקרבנות

והשגה ההבנה ‰p‰על ÔÎÏÂ)¿»≈ƒ≈
‰˙È‰ „Âc ˙eÎÏÓ ‡˜Âc«¿»«¿»ƒ»¿»

˙ÈzÈÓ‡ ˙eÎÏÓ מלכות והיא «¿¬ƒƒ
ÌÈÓÏBÚנצחית, ˙eÎÏÓ ˙Ó‚e„a¿¿««¿»ƒ

‰ÏÚÓlLֿהקדוש של מלכותו ∆¿«¿»
נצחית). שהיא ברוךֿהוא

¯‡B·nM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
CLÓ‰a משנת מאמרים קבוצת ¿∆¿≈
·"¯Ú˙70 הרש"ב לאדמו"ר

ÔÈÚL (˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e)¿«»¿∆ƒ¿«
Áˆp‰ שהוא ‰‡„Ìכפי ˙„B·Úa «≈««¬«»»»

BÓˆÚa ÁvnL ‡e‰ על מתגבר ∆¿«≈«¿«¿
והנטיות  הרצונות את ומנצח עצמו

שלו  מה BNÚÏ˙הטבעיות את «¬
ה' בעבודת לעשות ממנו »Ìbשנדרש

ÌˆÚa BÚ·Ëa ‰ˆB¯ BÈ‡Lk¿∆≈∆¿ƒ¿¿∆∆
שמעצם  דברים גם לעשות כלומר,

לעשותם, רוצה איננו Ìbטבעו B‡«
שהם BNÚÏ˙אפילו  כאלה דברים «¬

'eÎ BÚ·Ë CÙÈ‰ צריך כך ולשם ≈∆ƒ¿
מתנגד  טבעו כי התגברות יותר עוד

זאת  עושה הוא זאת ובכל ∆∆¿C¯„aלכך,
Û‡ ,Áˆp‰ ÔÈÚÂ .ÁevÈƒ«¿ƒ¿««≈««
¯˙Bi‰ ‰‚È¯„Óa ‡e‰L∆¿«¿≈»«≈

‡ÙebÓ ¯·Ï ,‰BzÁz71, מחוץ «¿»¿«ƒ»
עשר  אליהו' ב'פתח כנאמר לגוף,

לתבנית  מקבילות העליונות הספירות

וכו') לב – בינה מוח, – (חכמה הגוף

'לבר  הם השוקיים) שני (כנגד והוד נצח שהמידות הסוד בתורת ונאמר

חסדֿגבורהֿתפ  כי הגוף, לעיקר מחוץ ואילו מגופא', והמידות, עצם הם ארת

כן  ואם עצמו, לאדם שמחוץ לזולת, המידות השפעת הם נצחֿהודֿיסוד

שבסדר  ה' ובעבודת בנפש הניצחון מידת לעניין גם וכך נמוכה בדרגה מדובר
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nyz'd"`סד ,hay c"ei

ּבארּוּכה  צדק הּצמח ׁשּמבאר ּכפי ּביֹותר, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלמעלה

ּבתחיּלתֹו ּבראׁשית הּתֹורה ׁשּמביא 72ּבאֹור ּוכפי , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

ּתֹורה  ללּקּוטי ּגֹואל 73ּבהּגהֹות ּומביא ּבפירּוׁש ְְְִִֵֵֵֵַָָ

זה  ׁשענין והֹוד, נצח על ּדקאי בניהם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלבני

הּכתר. ּבחינת על ּדקאי עליֹון, א-ל עם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָקׁשּור

ּבּזהר  מצח,74וכדאיתא עם קׁשּור הּנצח ׁשענין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

סתימאה  מֹוחא מּבחינת ההמׁשכה ענין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשהּוא

ׁשהּניּצּוח  האדם, ּבעבֹודת וענינֹו עּתיקא. ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּובחינת

ׁשהּוא  ּבענין רק לא הּוא, טבעֹו, היפ ְְְֲִִֵֶֶַַַֹלעׂשֹות

ּכל  והיפ ׁשּלֹו, הרגׁש היפ הּׂשכל, ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהיפ

ּׁשהטּביע  הּטבע היפ ּגם אּלא הּגלּויים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכחֹותיו

ּכללּות  ׁשּזהּו ּדקדּוּׁשה, טבע הּקּב"ה, ְְִֶֶֶַַָָָָּבֹו

ׁשהיא  ּביׂשראל הּׁשנית נפׁש ׁשּמּצד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָההנהגה

מּמׁש מּמעל אלקּה אצלֹו75חלק ׁשּנעׂשה והיינּו, , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

מסירת  ּגם ׁשּכֹולל נפׁש, הּמסירּות ענין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַאמיּתית

ּוגבּולים  מהּמצרים ּגם לצאת ּדקדּוּׁשה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָנפׁש

(ׁשאז  מצרים ּדיציאת ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּדקדּוּׁשה,

ׁשעבֹודתם  הויה, צבאֹות ּבׁשם יׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָנקראּו

נפׁש), מסירּות הּוא ׁשענינֹו צבא איׁש ּכמֹו ְְְִִִִֶֶֶָָָהיא

מהּמצרים  למעלה היציאה ידי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהתחיל

ּגם  נתּבּטלּו מּמילא ּובדר ּדקדּוּׁשה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּוגבּולים

ּדלמ  ּוגבּולים ּדיציאת הּמצרים הענין והיה ּטה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ

ּכפׁשּוטֹו. ְְִִִַמצרים

נצח p‰Â‰ו) ּבׁשביל היא האֹוצר נתינת ¿ƒ≈ְְִִִִֵַַָָ

ינּצחּו ׁשּיׂשראל ּכדי היינּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

ענין  ׁשּזהּו הּנצח, מּדת ידי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמלחמה

ּגם  למעלה ּומהּות, ּבעצמּות ּומּגיע ְְְְְִֵֶַַַַַַָׁשּמעֹורר

ּכּונת  ּתכלית ּדהּנה, ּבזה, והענין .הּמל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמחּיי

לֹו להי ֹות הּקּב"ה ׁשנתאּוה לפי היא ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּבריאה
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א.72) שם.73)יח, מסעי לקו"ת ב. כא, א'רלז.74)תזריע ס"ע שם תער"ב בהמשך הובא - (אד"ר) ב קלו, תניא 75)ח"ג

רפ"ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זאת  ועם והרגש השכל מעניין למטה היא ˜eL¯המדריגות ‰Ê È¯‰¬≈∆»

,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ ¯¯BÚÓe יראה' (לכן בנפש פנימי והכי עמוק הכי במקום ¿≈¿«¿»¿≈
לעיל) כאמור היראה, שלימות נעלית, הכי ביראה קשורה ÈÙk¿ƒתתאה'

˙ÈL‡¯a ‰¯Bz‰ ¯B‡a ‰ke¯‡a ˜„ˆ ÁÓv‰ ¯‡·nL∆¿»≈«∆«∆∆«¬»¿«»¿≈ƒ
B˙lÈÁ˙a72‡È·nL ÈÙÎe , ƒ¿ƒ»¿ƒ∆≈ƒ

‰¯Bz ÈËewÏÏ ˙B‰b‰a73 לגבי ¿«»¿ƒ≈»
העליונות  שבספירות הנצח מידת

Le¯ÈÙa התפילה בנוסח הפנימי ¿≈
,Ì‰È· È·Ï Ï‡Bb ‡È·Óe≈ƒ≈ƒ¿≈¿≈∆

È‡˜c שהכוונה,„B‰Â Áˆ ÏÚ ¿»≈«≈«¿
ÔBÈÏÚ Ï-‡ ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆»ƒ≈∆¿
ומביא  עליון... 'אֿל התפילה (כנוסח

ÈÁa˙המכוון È‡˜cגואל...'), ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«
¯˙k‰.('עליון 'כתר (שנקראת «∆∆

‡˙È‡„ÎÂ כמובא¯‰fa74ÔÈÚL ¿ƒ¿ƒ»«…«∆ƒ¿«
‡e‰L ,ÁˆÓ ÌÚ ¯eL˜ Áˆp‰«≈«»ƒ≈«∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ אור של והתגלות ƒ¿«««¿»»
ÓÈ˙Ò‡‰אלוקי  ‡ÁBÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿ƒ»»

מהחכמה  (שלמעלה ונעלם סתום מוח

גלוייה) חכמה »ÈÁ·e¿ƒ˙שהיא
‡˜ÈzÚ נעלם הוא שגם יומין' 'עתיק «ƒ»

וגילוי). 'יום' מבחינת ונבדל (נעתק

הנצח  אודות לעיל האמור ולאחר

ממשיך  באלוקות, העליונות בספירות

הנצח  לעניין וחוזר לעיל המבואר את

ה'. בעבודת שהוא כפי

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa BÈÚÂ¿ƒ¿»«¬«»»»
LÁevÈp‰ הנטיות את מנצח שהאדם ∆«ƒ«

שלו  ‰CÙÈהטבעיות ˙BNÚÏ«¬≈∆
ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï ,‡e‰ ,BÚ·Ëƒ¿…«¿ƒ¿«
CÙÈ‰ ,ÏÎO‰ CÙÈ‰ ‡e‰L∆≈∆«≈∆≈∆
Ïk CÙÈ‰Â ,BlL L‚¯‰»∆∆∆¿≈∆»

,ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁk שנדרש כך …»«¿ƒ
דבר  לעשות ביותר גדול מאמץ ממנו

‰Ú·hכזה  CÙÈ‰ Ìb ‡l‡∆»«≈∆«∆«
Ú·Ë ,‰"aw‰ Ba ÚÈaË‰M∆ƒ¿ƒ««»»∆«

e‰fL ,‰Me„˜c הקדושה טבע ƒ¿»∆∆
הוא יהודי ‰‰‰‚‰שבכל ˙eÏÏk¿»««¿»»

Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ LÙ „vnL∆ƒ«∆∆«≈ƒ¿ƒ¿»≈
שנייה, לאדם (שבאה האלוקית הנשמה

משנולד) בו שקיימת הבהמית הנפש ÏÚnÓאחרי d˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆¡…«ƒ««
LnÓ75,eÈÈ‰Â על , רק לא והתגברות ניצחון של באופן היא ה' ועבודת «»¿«¿

מההנהגה  יותר נעלה באופן גם אלא שלו האישיים והרצונות הטבעיות הנטיות

הבהמית הנפש מצד ‰e¯ÈÒn˙שלו ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ BÏˆ‡ ‰NÚpL∆«¬∆∆¿¬ƒƒƒ¿««¿ƒ
˙‡ˆÏ ,‰Me„˜c LÙ ˙¯ÈÒÓ Ìb ÏÏBkL ,LÙ מגדרי רק לא ∆∆∆≈«¿ƒ«∆∆ƒ¿»»≈

ולהתעלות לצאת אלא שלו הטבעית האישית ÌÈ¯ˆn‰Óהמציאות Ìb«≈«¿»ƒ
‰Me„˜c ÌÈÏe·‚eוגבולות גדרים יש בקדושה גם שהרי ,ÔÈÚ e‰fL ¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»

Ê‡L) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc בצאתם ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»
ÌLaממצרים Ï‡¯NÈ e‡¯˜ƒ¿¿ƒ¿»≈¿≈

‡È‰ Ì˙„B·ÚL ,‰ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»∆¬»»ƒ
‡e‰ BÈÚL ‡·ˆ LÈ‡ BÓk¿ƒ»»∆ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰L ,(LÙ ˙e¯ÈÒÓ העניין ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ
מצרים יציאת של È„Èהרוחני ÏÚ«¿≈

‰‡ÈˆÈ‰ ישראל בני של וההתעלות «¿ƒ»
ממצרים  «¿»¿ÏÚÓÏ‰היוצאים

,‰Me„˜c ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰Ó≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»
‡ÏÈnÓ C¯„·e שהייתה לאחר ¿∆∆ƒ≈»

הקדושה  לגבולות מעל אל התעלות

ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰ Ìb eÏha˙ƒ¿«¿««¿»ƒ¿ƒ
˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ ‰È‰Â ,‰hÓÏcƒ¿«»¿»»»ƒ¿»ƒƒ«

BËeLÙk ÌÈ¯ˆÓ ישראל בני (ולכן ƒ¿«ƒƒ¿
ה' 'צבאות היציאה נקראו בעת

שעל  נפש המסירות שם על ממצרים,

מצרים). יציאת הייתה ידה

¯ˆB‡‰ ˙È˙ ‰p‰Â (Â הסיבה ¿ƒ≈¿ƒ«»»
לבני  נותן הקדושֿברוךֿהוא שבגללה

שמים  יראת של זה 'אוצר' ישראל

לעיל, כמבואר נפש, È‰ƒ‡ומסירות
,eÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈ Áˆ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈«ƒ¿»≈«¿
eÁvÈ Ï‡¯NiL È„k¿≈∆ƒ¿»≈¿«¿

‰ÓÁÏn‰ לענייני המנגדים נגד «ƒ¿»»
‰Áˆp,קדושה ˙cÓ È„È ÏÚ«¿≈ƒ««≈«
e‰fL האלוקות של הניצחון ∆∆

הוא באלוקות ÔÈÚוהקדושה למעלה ƒ¿»
ÚÈbÓe ¯¯BÚnL'ו'נוגע ∆¿≈«ƒ«
,˙e‰Óe ˙eÓˆÚa בעצמותו ¿«¿«

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

CÏn‰ ÈiÁÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ כשם ¿«¿»«≈«≈«∆∆
לנצח  כדי לוחמים הצבא שאנשי

ויתור  של במחיר אפילו נפש, במסירות

חייהם. על

מלחמה  של עניינה את ומבאר וממשיך

ומצד  העליון הרצון מצד ומשמעותה זו

בפועל. זו מלחמה הלוחמים ישראל בני האדם,

˙ek ˙ÈÏÎz ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â של ‰È‡והמטרה ‰‡È¯a‰ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿ƒ«»««¿ƒ»ƒ
במדרש ז"ל חכמינו Èc¯‰כדברי BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ»
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סה dlk izeg` ipbl iz`a

רּבינּו ּכמאמר ּדיקא, נתאּוה ּבּתחּתֹונים, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָּדירה

ׁשּזהּו76הּזקן  ּכיון קׁשיא, קיין איז ּתאוה א אֹויף ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

עניני  ּכל ּבגדר  זה ואין מּקׁשיֹות, ׁשּלמעלה  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻענין

להיֹות  צרי (נתאּוה) זה וענין כּו'. והעלם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻקׁשיא

ׁשהיה  הּמקֹום (ׁשּזהּו ּדוקא לּתחּתֹונים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָנמׁש

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין לתחּתֹון עד ּבתחּלה), ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָעיּקרי 

רמה  מאיּגרא הּנׁשמה ירדה זה ּובׁשביל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּמּנּו.

עּמיקּתא  ּבענין 77לבירא עבֹודתּה לעבֹוד ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

העיּקר  הּוא הּמעׂשה הכי 78הּמעׂשה, ּכח ׁשהּוא , ֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ועד  העלּיה, נעׂשית זֹו ירידה ידי ועל ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָּתחּתֹון.

- ועלּיה ירידה מּגדר ׁשּלמעלה  לדרּגא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּגיע

ּדירת  ּבדּוגמת ,יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּתחּתֹון

ּבכל  ּבּה הּדר האדם נמצא ׁשּבּה ְְִֶַָָָָָָָָָָָהאדם

אּלא 79עצמּותֹו הּגלּוי, ּבהחּיּות רק לא היינּו, , ְְְֶַַַַַַָָֹ

ּבארּוּכה  מהמבֹואר (וכּמּובן החּיּות ּבעצם ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָּגם

אדם  ׁשל אּמֹות לארּבע ּכּמה 80ּבנֹוגע אחת ועל , ְְְְֵֶַַַַַַַַָָָ

עליו  ּומגין ׁשּמּקיף ודירה לבית ּבנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכּמה

מעׂשינּו ענין ּכללּות ידי על נעׂשה זה וענין ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָכּו').

הּגלּות  זמן ּבמׁש צֹור16ועבֹודתנּו יׁש ׁשאז , ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּומּצב  הּמעמד היפ ׁשּזהּו מלחמה, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבענין
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ואילך.76) ז ס"ע תרס"ו ב.77)המשך ה, חגיגה - חז"ל מי"ז.78)לשון פ"א תקס"ה 79)אבות הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

שנג. ע' ריש ח"ב תרל"ה סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ב כרך שה"ש אוה"ת הגהות (ועם תפט ע' ח"א

יד. ע' תרצ"ב קצג. ע' תרע"ח קס. ע' תרס"ט סה"מ ג. ס"ע תרס"ו ס"כ,80)המשך החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה

שם. ובהנסמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈBzÁza שבו) התחתון הזה העולם שדווקא הוא העליון הרצון ««¿ƒ

לגילוי  ראוי מקום יהיה העולמות) מבכל יותר ונסתרת נעלמת האלוקות

השכינה, והשראת Èc˜‡,אלוקות ‰e‡˙ בלשונם דייקו ז"ל וחכמינו ƒ¿«»«¿»
'נתאווה' זה רצון לגבי ‰Ô˜fואמרו eÈa¯ ¯Ó‡Ók76‰Â‡z ‡ ÛÈB‡ ¿«¬««≈«»≈««¬»

,‡ÈL˜ ÔÈÈ˜ ÊÈ‡ אין תאווה על ƒ≈«¿»
שאין  כלומר לשאול שאלות, מקום

ההסבר  ומה הסיבה מה ולהקשות

זו ÔÈÚל'תאווה' e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆ƒ¿»
,˙BÈLwÓ ‰ÏÚÓlL נעלה ∆¿«¿»ƒÀ¿

והסברים  וקושיות Ê‰משאלות ÔÈ‡Â¿≈∆
ÌÏÚ‰Â ‡ÈL˜ ÈÈÚ Ïk ¯„‚a¿∆∆»ƒ¿¿≈À¿»¿∆¿≈

'eÎ קושיות של הגדרים ומעל

גלוי. ולא נעלם שהדבר מכך שנובעות

‰e‡˙) ‰Ê ÔÈÚÂ העליון הרצון ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»
רצון  שהוא בתחתונים' ל'דירה

נקרא  ולכן הרגילים מהגדרים שלמעלה

CLÓ'תאווה' ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ (»ƒƒ¿ƒ¿»
ÌÈBzÁzÏ הגשמי הזה העולם ««¿ƒ

תחתון  הכי העולם «¿»Âc˜‡שהוא
e‰fL) הזה ‰ÌB˜nהעולם ∆∆«»

È¯wÈÚ ‰È‰L האלוקות גילוי עיקר ∆»»ƒ»ƒ
‰lÁ˙a העולם ),כשנברא ƒ¿ƒ»

ה'דירה' עניין עצמם וב'תחתונים'

נמשך  כשהוא דווקא ומתמלא נשלם

ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁ˙Ï „Ú«¿«¿∆≈«¿
epnÓ ‰hÓÏ הזה העולם שהוא ¿«»ƒ∆
והחומרי. Ê‰הגשמי ÏÈ·L·e כדי ƒ¿ƒ∆

'דירה  של הזו האלוקית שהכוונה

ותתבצע  תתמלא «¿«È¯„‰בתחתונים'
‰ÓLp‰ ירידה כמו מאד, גדולה ירידה שהיא למטה bÈ‡Ó¯‡מלמעלה «¿»»≈ƒ¿»

‡z˜ÈnÚ ‡¯È·Ï ‰Ó¯77,,עמוק לבור גבוה B·ÚÏ„מגג È„k »»¿≈»«ƒ¿»¿≈«¬
d˙„B·Ú'ה רצון את ‰NÚn‰,ולמלא ÔÈÚa ז"ל חכמינו כמאמר ¬»»¿ƒ¿«««¬∆

אבות  ‰wÈÚ¯בפרקי ‡e‰ ‰NÚn‰78ÔBzÁz ÈÎ‰ Ák ‡e‰L , ««¬∆»ƒ»∆…«¬ƒ«¿
ידו  על ודווקא ביותר התחתון הכוח הוא המעשה כוח הנפש, כוחות כל מבין

ידי  על ה' בעבודת (ואילו בתחתונים' 'דירה של העליונה הכוונה נשלמת

אי  המעשה, מכוח יותר ועדינים נעלים כוחות שהם למשל, והרגש, השכל

על  נפעל שהדבר כמו לאלוקות דירה יהיה התחתון שהעולם לפעול אפשר

המעשה). כוח BÊידי ‰„È¯È È„È ÏÚÂ התחתון הזה לעולם יורדת שהנשמה ¿«¿≈¿ƒ»
המעשה  בכוח ה' בעבודת עוסקת היא דבר ÈNÚ˙וכאן של בסופו «¬≈

ÚÈbnL „ÚÂ ,‰iÏÚ‰ העולם את ומעלה בעצמו ה' את העובד האדם »¬ƒ»¿«∆«ƒ«

‡b¯„Ïכך כל ונעלית iÏÚÂ‰גבוהה ‰„È¯È ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL לירידה ¿«¿»∆¿«¿»ƒ∆∆¿ƒ»«¬ƒ»
לדרגא  מתעלים כאן ואילו משלה, הגדרות יש לעלייה משלה, הגדרות יש

הגדרים מכל ÔBzÁz‰Lנעלית מכל - יוצא ביותר נחות הוא עצמו שמצד ∆««¿
והוא  שלו וההגבלות C¯a˙È,הגדרים BÏ ‰¯Èc ‰NÚ שבו המקום «¬∆ƒ»ƒ¿»≈

בגלוי  נמצאת האלקות עצמות

daL Ì„‡‰ ˙¯Èc ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ«»»»∆»
ÏÎa da ¯c‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓƒ¿»»»»«»»¿»

B˙eÓˆÚ79 וכל עצמותו כל «¿
בדירתו,המציאות  גרה כולה האדם של

דר  מהאדם מסויים חלק רק ולא

הנשמה ‰eÈÈ,בדירה, ומבחינת «¿
בדירה  נמצא האדם שלו, …Ï‡והחיות

,ÈeÏb‰ ˙eiÁ‰a הניכר ¯˜ החלק «¿«««»
שלו החיות של Ìbוהנרגש ‡l‡∆»«

˙eiÁ‰ ÌˆÚa החיות עצמיות גם ¿∆∆««
ניכרת  אינה כלל שבדרך האדם של

בכל  נמצאת היא גם בגלוי, ונרגשת

גר  הוא שבה בדירה «»¿(Ô·enÎÂהתוקף
‰ke¯‡a ¯‡B·Ó‰Ó אחר במקום ≈«¿»«¬»

הרבי של Úa¯‡Ïבתורתו Ú‚Ba¿≈«¿«¿«
Ì„‡ ÏL ˙Bn‡80, ההלכה לפי «∆»»

לו' קונות אדם של אמות 'ארבע

שבו  המקום סביב אמות ארבע (כלומר,

נמצ  והדברים הוא כרשותו נחשבות א

ומוסבר  לו) נקנים זה בשטח הנמצאים

העניין  בפנימיות לדבר שהסיבה כך על

שלו  והחיות שהנפש משום היא

הרבי  (וכדברי סביבו ומאירה מתפשטת

החסידות': תורת של עניינה ב'קונטרס

לאדם  לו קונות ולכן שבו. היחידה בחינת מתפשטת אדם של אמותיו "בד'

אלא  והשכל. הדעת ענין נוגע אינו היחידה בבחינת כי ודעתו, באמירתו שלא

חפץ...") קנין בשביל הוא אמותיו בד' היחידה ‡Á˙שהתפשטות ÏÚÂ¿«««
‰nÎÂ ‰nk אפילו מקום, בכל אמות ארבע לגבי אמורים הדברים ואם «»¿«»

כרשותו, השטח את המגדירות מחיצות מוקף שלא ובמקום הרבים ברשות

eÎ'קלֿוחומר ÂÈÏÚ ÔÈ‚Óe ÛÈwnL ‰¯È„Â ˙È·Ï Ú‚Ba שבוודאי ¿≈«¿«ƒ¿ƒ»∆«ƒ≈≈»»
בבית  ומאירה ונרגשת נמצאת האדם של והחיות ).הנפש

‰Ê ÔÈÚÂלאלוקות ל'דירה' העולם הפיכת È„ÈנפעלNÚ‰של ÏÚ ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ ÔÈÚ ˙eÏÏk ומצוות ÔÓÊבתורה CLÓa ¿»ƒ¿««¬≈«¬»≈¿∆∆¿«

˙eÏb‰16Ê‡L האלוקות , על והסתרים העלמות כשיש הגלות, בזמן «»∆»
ה' בעבודת ועיכובים ÓÁÏÓ‰ומניעות ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ LÈ במנגדים, ≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
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nyz'd"`סו ,hay c"ei

ּבית  לׁשבת אדם ארץ 81ּדתפארת אּדרּבה, אּלא , ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּגֹו' ל82צּיה ּדצמאה ּומּצב מעמד נעׂשה ׁשאז , ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

ּבּקֹודׁש ּכן ׁשאֹומרים [ועד בׂשרי ל ּכמּה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָנפׁשי

ההיּלּולא 83חזיתי ּבעל ׁשּמביא ּכפי ּפירּוׁש84, ְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

הּזקן  הלואי 85רּבינּו טֹוב: ׁשם הּבעל מֹורֹו ּבׁשם ְְֵֵֵֵַַַַַַַָ

ארץ  היפ הּקֹודׁש, ּבארץ ּכׁשּנמצאים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּבּקֹודׁש,

ּבאֹופן  ּגדֹולה ּבתׁשּוקה ,חזיתי ועיף, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָצּיה

צּיה  ּבארץ ּכמֹו בׂשרי, ל ּכמּה נפׁשי ל ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּדצמאה

ּגֹו' ועקרב ׂשרף נחׁש ׁשם ׁשּיׁש ּכיון ,86ועיף], ְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבהם  ולפע ֹול ההפּכּיים ּבענינים ללחֹום ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָוצרי

ידי  על נעׂשה ׁשּזה ואתהּפכא, ּדאתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהענין

הּנצח  מּדת מּצד ּכי, הּנּצחֹון, מּדת ְְִִִִִִֵַַַַַַָהתעֹוררּות

אּלא  המנּגד, את סֹובל ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּנה

ׁשּלא  והיינּו, ּומנּצחֹו, עּמֹו ׁשּלֹוחם זאת, ְְְְִֵֶֶַַֹֹעֹוד

אל  והגּבלֹות, ּומדידֹות החׁשּבֹונֹות מּכל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָלהתּפעל

הּמלעיגים  מּפני ּבֹו,87יבֹוׁש הּתלּוי ּכל ולעׂשֹות , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָ

וענין  הּיראה לׁשלימּות עד יראה, ְְְְְִִִִִֵַַַָָמּתֹו

ׁשעבֹודתֹו והיינּו, ד), סעיף  (ּכּנ"ל נפׁש ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָהּמסירּות 

וחּייו  נפׁשֹו את ׁשּמֹוסר צבא איׁש ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָהיא

ּפֹועל  זה ידי ועל מּזה. ׁשּלמעלה ענין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבׁשביל

ּדלתּתא  אתערּותא ּכעין ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָאתערּותא

האֹוצר  את ׁשּמגּלה זה ידי ׁשעל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָ[והיינּו

ׁשּלֹו], האֹוצר את הּמל לֹו נֹותן ׁשּלכן ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבנפׁשֹו,

צבאֹות, ּבׁשם למעלה, ּגם זה ענין ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשּמעֹורר

צבאֹות, נקרא אני הרׁשעים עם נלחם ְְְְְֲֲִִִִִִֶָָָָָּכׁשאני

ּב ּומעֹורר ׁשּמּגיע הּמל,היינּו, ועצמּות מהּות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַ

ּפנימּיּות  ּגם (ּכֹולל הּמל מחּיי ּגם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָלמעלה

ׁשּלכן  הּגלּוי), מהחּיּות ּגם ׁשּלמעלה ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָהחּיּות

כּו'. חּייו את הּמל ְִֶֶֶַַַָמפקיר
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יג.81) מד, ב.82)ישעי' סג, ג.83)תהלים וש"נ.84)שם, .49 שבהערה אושעיא א"ר צב,85)ד"ה שמע"צ לקו"ת ראה

ע"ג. ריש נ, שה"ש טו.86)ב. ח, שם 87)עקב מהדו"ק ס"ג. ס"א מהדו"ב או"ח אדה"ז שו"ע בתחילתו. או"ח ורמ"א טור

ס"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL הוא הגלות בזמן ‡„Ìהמצב ˙¯‡Ù˙c ·vÓe „ÓÚn‰ CÙÈ‰ ∆∆≈∆««¬»«»¿ƒ¿∆∆»»

˙Èa ˙·LÏ81, הכתוב כלשון בביתו, נמצא כאשר היא האדם של התפארת »∆∆«ƒ
הפוך  הוא בגלות המצב אבל לו הראוי במקום וגר נמצא שהוא היינו בישעיה,

בבית  נמצאים לא ‡a¯c‰,כאשר ‡l‡ בתהלים הכתוב ‡¯ıכלשון ∆»«¿«»∆∆
'Bb ‰iˆ82, בו שאין צחיח מדבר ƒ»

בו  שאין ומצב מקום ובנמשל, מים,

אלוקות  ÓÚÓ„גילוי ‰NÚ Ê‡L∆»«¬∆«¬»
dÓk ÈLÙ EÏ ‰‡Óˆc ·vÓe«»¿»¿»¿«¿ƒ»«

È¯N· EÏ אדם של ובשרו נפשו ¿¿»ƒ
להתקרב  ומשתוקקים וכמהים צמאים

הצימאון [ÚÂ„לאלוקות גדול כך כדי ¿«
ÌÈ¯ÓB‡L הדברים בהמשך ∆¿ƒ

EÈ˙ÈÊÁבתהילים  L„Bwa Ôk83, ≈«∆¬ƒƒ
‡È·nL ÈÙkהריי"צ ÏÚaהרבי ¿ƒ∆≈ƒ««

‡ÏelÈ‰‰84eÈa¯ Le¯Èt «ƒ»≈«≈
Ô˜f‰85ÌL ÏÚa‰ B¯BÓ ÌLa «»≈¿≈«««≈

,L„Bwa È‡ÂÏ‰ :·BË,כלומר «¿««∆
כל  הוא הגלות בזמן לאלוקות הצימאון

לעצמנו  מאחלים שאנחנו חזק כך

ı¯‡aהלוואי  ÌÈ‡ˆÓpLk¿∆ƒ¿»ƒ¿∆∆
L„Bw‰ קיים המקדש שבית ובזמן «∆

אלוקות, גילוי ˆi‰ויש ı¯‡ CÙÈ‰≈∆∆∆ƒ»
,ÛÈÚÂ יהיה שאז EÈ˙ÈÊÁ,הלוואי ¿»≈¬ƒƒ

ÔÙB‡a ‰ÏB„b ‰˜eL˙aƒ¿»¿»¿∆
EÏ dÓk ÈLÙ EÏ ‰‡Óˆc¿»¿»¿«¿ƒ»«¿
ÛÈÚÂ ‰iˆ ı¯‡a BÓk ,È¯N·¿»ƒ¿¿∆∆ƒ»¿»≈
התשוקה  הריחוק, מפני דווקא [שאז,

ביותר], ÌLגדולה LiL ÔÂÈk≈»∆≈»
על  בתורה שנאמר כמו צייה, בארץ

ארבעים  ישראל בני הלכו שבו המדבר

Bb'שנה  ·¯˜ÚÂ Û¯N LÁ86, »»»»¿«¿»
ומעכבים, שמפריעים CÈ¯ˆÂ¿»ƒמזיקים

ÌÈikÙ‰‰ ÌÈÈÚa ÌBÁÏÏƒ¿»ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ
לקדושה  Ì‰aהמנגדים ÏBÚÙÏÂ¿ƒ¿»∆

‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ והכנעת כפיית »ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
מזו Ît‰˙‡Â‡הרע יתירה וגם ¿ƒ¿«¿»

לטוב, הרע זו fL‰הפיכת מלחמה ∆∆
˙cÓ ˙e¯¯BÚ˙‰ È„È ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ¿¿ƒ«
Áˆp‰ ˙cÓ „vÓ ,Èk ,ÔBÁvp‰«ƒ»ƒƒ«ƒ««≈«

·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰Ï·BÒ BÈ‡L „ ƒ≈…ƒ¿«∆≈≈
„bÓ‰ איתו,‡˙ להסכים מסוגל BnÚולא ÌÁBlL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ∆«¿«≈∆»…∆≈ƒ

BÁvÓe,עוד ינגד כל eÈÈ‰Â,שלא של ה' בעבודת הדברים ומשמעות ¿«¿¿«¿

היא  ואחד ‰BBaLÁ˙אחד ÏkÓ ÏÚt˙‰Ï ‡lL החישובים ∆…¿ƒ¿«≈ƒ»«∆¿
BÏa‚‰Â˙,והשיקולים  ˙B„È„Óe למנוע העשויות ומגבלות, גדרים ¿ƒ¿«¿»

התוקף, בכל ה' ‰ÌÈ‚ÈÚÏnמעבודת ÈtÓ LB·È Ï‡87 שמירת על «≈ƒ¿≈««¿ƒƒ
והמצוות, Ú„התורה ,‰‡¯È CBzÓ ,Ba ÈeÏz‰ Ïk ˙BNÚÏÂ¿«¬»«»ƒƒ¿»«

‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏLÏ לעיל כמבואר ƒ¿≈«ƒ¿»
ושלימות  היראה שייכות בהרחבה

הניצחון לעניין »¿ÔÈÚÂ¿ƒהיראה
ÛÈÚÒ Ï"pk) LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆««»ƒ
‡È‰ B˙„B·ÚL ,eÈÈ‰Â ,(„¿«¿∆¬»ƒ
˙‡ ¯ÒBnL ‡·ˆ LÈ‡ BÓk¿ƒ»»∆≈∆

ÂÈiÁÂ BLÙ ומסירת הנפש מסירת «¿¿«»
ÏÚÓlL‰הגוף  ÔÈÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»∆¿«¿»
‰fÓ.וחייו מנפשו יותר ÏÚÂשנחשב ƒ∆¿«

‰Ê È„È'ה את עובד מצידו שהאדם ¿≈∆
נפש  במסירות הלוחם צבא כאיש

ÏÚBt שלו בעקבות ההתעוררות ≈
ÏÈÚÏc‡מלמטה  ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»

האלוקות  מצד מלמעלה, התעוררות

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚk בדומה ¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  ההתעוררות כמו עניין ובאותו

האדם  Ê‰מצד È„È ÏÚL eÈÈ‰Â]¿«¿∆«¿≈∆
BLÙaL ¯ˆB‡‰ ˙‡ ‰l‚nL∆¿«∆∆»»∆¿«¿
למלחמה  אותו מעורר הזה והגילוי

באתערותא  וזאת נפש, במסירות

‰CÏnדלתתא  BÏ Ô˙B ÔÎlL∆»≈≈«∆∆
¯¯BÚnL ,[BlL ¯ˆB‡‰ ˙‡∆»»∆∆¿≈

‰Ê ÔÈÚ,המלחמה ניצחון של ƒ¿»∆
ÌLaכביכול  ,‰ÏÚÓÏ Ìb«¿«¿»¿≈

ÌÚ ÌÁÏ È‡Lk ,˙B‡·¿̂»¿∆¬ƒƒ¿»ƒ
,˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»

ÚÈbnL ,eÈÈ‰'נוגע'¯¯BÚÓe «¿∆«ƒ«¿≈
,CÏn‰ ˙eÓˆÚÂ ˙e‰Óa ומהותו ¿«¿«¿«∆∆

עניין  היא המלך של ועצמותו

Ìb ‰ÏÚÓÏ אפילוCÏn‰ ÈiÁÓ ¿«¿»«≈«≈«∆∆
˙eiÁ‰ ˙eiÓÈt Ìb ÏÏBk)≈«¿ƒƒ««
מפני  כי ונסתרת, נעלמת כלל שבדרך

מהתגלות  למעלה היא מעלתה

Ìb ‰ÏÚÓlL אפילו˙eiÁ‰Ó ∆¿«¿»«≈««
CÏn‰ ¯È˜ÙÓ ÔÎlL ,(ÈeÏb‰«»∆»≈«¿ƒ«∆∆

'eÎ ÂÈiÁ ומהותו ‡˙ עצמותו כי ∆«»
מחייו. למעלה היא

‰Ê È„È ÏÚÂ (Ê המלחמה בהרחבה,,ניצחון לעיל Ìbכמבואר ‰NÚ ¿«¿≈∆«¬∆«
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סז dlk izeg` ipbl iz`a

(והּנצח ÏÚÂז) ירּוׁשלים ּבנין ּגם נעׂשה זה ידי ¿«ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ירּוׁשלים  ּבנין הן ירּוׁשלים), ּבנין ְְְְִִִִֵַַַַָָזֹו

ׁשל  ּבאֹופן היא ׁשעבֹודתֹו זה ידי על ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָּברּוחנּיּות,

הּוא  הּמעׂשה - ּגם ּכ ואחר הּיראה, ְְְֲִֵֶַַַַַַָָׁשלימּות

ּדפרזֹות  ּבאֹופן ּכפׁשּוטֹו, ירּוׁשלים ּבנין - ְְְְְִִִִִֶַַָָָָהעיּקר 

ידי  ועל לאחרי ּפרזֹונֹו, צדקת ירּוׁשלים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹּתׁשב

מלחמֹות  ללחֹום ּכדי האּוּמֹות, לבין ְְְְְִִִֵֵֶָָָׁשּפיּזרן

ּומּוׁשרׁשת  צבאֹות, ׁשם עם הּקׁשּורה הּנצח, מּדת ידי על ּולנּצח, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהויה

יּנחם  ולא יׁשּקר לא יׂשראל ּדנצח הענין ּגם נעׂשה ואז ׁשּלמעלה. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבהעצמּות

לאֹופן  ועד והּׁשלימה, האמיּתית הּגאּוּלה את יביא ׁשהּוא ּדוד, ּבית מלכּות -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יחּדיו  ּבׂשר כל וראּו הויה ּכבֹוד ונגלה הּיעּוד להויה 88ׁשּיקּוּיים והיתה , ְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּמׁש.89הּמלּוכה  ּבימינּו ּבמהרה מּמׁש, ּבקרֹוב , ְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
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ה.88) מ, כא.89)ישעי' א, עובדי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
) ÌÈÏLe¯È ÔÈa לעיל המובאים ז"ל חכמינו ÔÈaוכדברי BÊ Áˆp‰Â ƒ¿«¿»«ƒ¿«≈«ƒ¿«

‰Ê È„È ÏÚ ,˙eiÁe¯a ÌÈÏLe¯È ÔÈa Ô‰ ,(ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ≈ƒ¿«¿»«ƒ¿»ƒ«¿≈∆
‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ B˙„B·ÚL ירושלים בשם כנרמז ∆¬»ƒ¿∆∆¿≈«ƒ¿»

שלימה', 'יראה –ÔÈa - ¯wÈÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰ - Ìb Ck ¯Á‡Â¿««»«««¬∆»ƒ»ƒ¿«
,BËeLÙk ÌÈÏLe¯È וירושלים ¿»«ƒƒ¿

השלימה, בגאולה ∆¿ÔÙB‡aתיבנה,
ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯Ùc ללא ƒ¿»≈≈¿»«ƒ

בחומה, BBÊ¯t,צורך כפי ˆ„˜˙ ƒ¿…ƒ¿
פרזות, מלשון 'פרזונו' הכתוב שרומז

לכך  È„Èוזוכים ÏÚÂ È¯Á‡Ï¿«¬≈¿«¿≈
˙Bne‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯fÈtL כפירוש) ∆ƒ¿»¿≈»

כמבואר  פיזור, לשון ב'פרזונו' הנוסף

האומות  בין ישראל של והפיזור לעיל),

BÓÁÏÓ˙הוא  ÌBÁÏÏ È„k¿≈ƒ¿ƒ¿»
˙cÓ È„È ÏÚ ,ÁvÏe ‰ÈÂ‰¬»»¿«≈««¿≈ƒ«
ÌL ÌÚ ‰¯eLw‰ ,Áˆp‰«≈««¿»ƒ≈
˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LeÓe ,˙B‡·¿̂»¿∆∆¿»«¿

‰ÏÚÓlL הנצח (וב מידת לזה התאם ∆¿«¿»
את  ללחום אותו המעוררת שבאדם,

לעיל). כמבואר המידות, משאר יותר הנפש בעצם מושרשת ה', «¿Ê‡Âמלחמת
ה' במלחמת מנצחים ישראל בני Áˆcכאשר ÔÈÚ‰ Ìb ‰NÚ«¬∆«»ƒ¿»¿≈«

‡e‰L ,„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ - ÌÁpÈ ‡ÏÂ ¯wLÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ משיח ƒ¿»≈…¿«≈¿…ƒ»≈«¿≈»ƒ∆
דוד מבית ÚÂ„שהוא ,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡b‰ ˙‡ ‡È·È»ƒ∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»¿«

עד  כך כל הגאולה לשלימות והכוונה

„eÚi‰ ÌÈie˜iL ÔÙB‡Ï האמור ¿∆∆¿««ƒ
ישעיה  ‰ÈÂ‰בנבואת „B·k ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»

ÂÈcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â88, גילוי ¿»»»»«¿»
בשר, כל לעיני «¿«¿È‰Â˙‰שייראה

‰ÎeÏn‰ ‰ÈÂ‰Ï89 בנבואת כאמור «¬»»«¿»
Óa‰¯‰עובדיה, ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»ƒ¿≈»

.LnÓ eÈÓÈa¿»≈«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc migqt(iyily meil)

lr lkd xihwdl yiy ,gafnd iab lr mixhwpd mixac iabl `l`
xeqi` oi` mnvr ipta dwixfde dhigyd la` ,xgy ly cinz

.miaxrd oia ly cinz xg`l mzeyrl dxez
:l`rnyi iax ixac lr sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©

`l` ,serd z`hga `wec cinrdl jixv oi`àîéz eléôàxaecny £¦¥¨
äîäa úàhçayi ,gafnd iab lr mixhwpd mialg da yiyyxtl §©©§¥¨

,dnc z` wxefe hgey wx `l` ,cin mialgd z` xihwn epi`y
edìòî,dxhwd miperhd mialgd z` -dðéìîedze` ddyne ± ©£¨§¦¨

dlild lkçaæî ìL BLàøa`l jk ici lre ,dkxrnd iab lr `ly §Ÿ¤¦§¥©
.xgy ly cinzd xg`l mialgd z` exihwi xgnle ,dpila elqti
l`rnyi iax zhiy z` cinrdy `cqg ax lr dywn `xnbd

,miycwa lek`ln zakrn z`hgd wx ike :serd z`hgaàkéàäå§¨¦¨
l yak mbíLà`ly onf lke ,ezxtkl `iadl rxevnd jixvy ¨¨

.miycwa lek`l xzip `l e`iadàtt áøì àîìLa,oaen xacd ¦§¨¨§©¨¨
cdì ïéìîc eðééädpilne dlrny yxit z`hgd iably myky - ©§§¥¦¨

z` mixihwn oi`y ,my`d iabl mb yxtl yi jk ,gafnd y`xa
milrn mialgd z`e mcd miwxefe mihgey wx `l` cin mialgd

.gafnd y`xa mipilneàcñç áøì àlà,serd z`hga cinrdy ¤¨§©¦§¨
,øîéîì àkéà éàîelit` yak `l` `a epi` rxevn my` ixdy ©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .ipr `ed m`éøîàxaecny ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦
BîLà áøwL.miaxrd oia ly cinzl mcew xak ¤¨©£¨

:dywne `xnbd dayàkéàäåoaxw mbäìBò`ian rxevndy §¨¦¨¨
.lilk dler dlek ixdy gafnd iab lr xhwp dxyae ,ezxtkléëå§¦

àîézy uxzl dvxz m`e -àákòî àì äìBòmiycwa lek`ln ¥¨¨Ÿ§©§¨
:ok xnel oi`y `xnbd dgec .de`iaiy mcewìàòîLé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¦§¨¥

BîLàå BúàhçL íLk ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bðarxevn ly §¤©¦¨¨¤§¨¥§¥¤©¨©£¨
BúBà ïéákòî,m`iaiy cr miycwa lek`ln.Bzákòî BúìBò Ck §©§¦¨¨§©©§

àîéz éëåxaecny my`d iabl epvxizy enk uxzl dvxz m`e - §¦¥¨
BúìBò äáøwLaoi`y `xnbd dgec .miaxrd oia ly cinz mcew §¤¨§¨¨

:ok xnelàéðúäå ,ïBLàø Búàhçì íãB÷ BúìBò äáø÷ éîe,`ziixaa ¦¨§¨¨¤§©¨¦§¨©§¨
cxeie dler oaxw zyxta xn`p(g-f d `xwie)iC Fci riBz `l m`e'§¦Ÿ©¦©¨¥

'dl dpFi ipa ipW F` mixz iYW `hg xW` FnW` z` `iade dU¤§¥¦¤£¨£¤¨¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨©
z`Hgl cg`xW` z` aixwde odMd l` mz` `iade dlrl cg`e ¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¨§¥¦Ÿ¨¤©Ÿ¥§¦§¦¥£¤

:`ziixad zxxan ,'ebe 'dpFW`x z`Hglúàhçì øLà úà áéø÷äå' ©©¨¦¨§¦§¦¥£¤©©¨
øîBì ãeîìz äî 'äðBLàø,'dpey`x' exn`a aezkd epcnln dn ± ¦¨©©§©

øîàð øák éøä ,äìBòì úîãB÷ àäzL ãnìì íàokn xg`l(i d my) ¦§©¥¤§¥¤¤¨¨£¥§¨¤¡©
,'ètLnk äìBò äNòé éðMä úàå'ziyrp dipydy xg`n ok m`e §¤©¥¦©£¤¨©¦§¨

,dpey`x dyriz z`hgdy `ed i`cea dleráà äða äæ àlà± ¤¨¤¨¨¨
llk epcnll `a 'dpey`x' xn`py dnìëìdúBîãB÷ eäiL úBàhç §¨©¨¤§§

,ïänò úBàaä úBìBò ìëìmlerl el mxeb 'z`hg' mydy itl §¨©¨¦¨¤
,oey`x zeidlïì àîéé÷åepicia laewne -(.v migaf)`l df weqty §¨§¨¨

eprinydl `l` jxved,äîäa úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç eléôàc©£¦©©¨¤¤§©§¥¨
mcew ezler z` xak eaixwdy xaecny yxtl oi` oky oeike

.cinzd
:`xnbd zvxznòøBöî úìBò éðàL ,àáø øîà,zelerd lk x`yn ¨©¨¨¨¦©§¨

oeikøîà àðîçøcdxn` dxezdy ± §©£¨¨¨©
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המשך קיאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' א



סח

mei zgiy .c"qa*l"yz'd ,zevg ixg` ,hay c"ei ,`a 't w"yre
±epwcv giyn ipt zlawl dxez xtq zaizk meiq±

מוגה  בלתי

הספרֿתורה  את שאחז סימּפסאן ייאכיל אלי' הרב עם יחד – להתוועדות נכנס שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
ואמר:] פתח השולחן, על שהונחו ולאחר  קופסא), (בתוך הס"ת של הכתר ובידיו –

הגמרא ‡. דין ע"פ להאריך, זמן זה אין – שבט) יו"ד בא, (פ' קודש שבת בערב שעומדים 1כיון

את  המחזיק דמועט באופן צ"ל זה הרי ולכן למהר, צריך חצות אחר ועאכו"כ בכלל שבת שבערב
כמ"פ  אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר וכפי מיוחדים.2המרובה, בזמנים ובפרט מיוחדות, מעלות בזה שיש

אדמו"ר,·. מו"ח כ"ק דורנו, נשיא לכתוב שהתחיל הספרֿתורה שסיום הרצון הי' מובנים, מטעמים
להסתלקותו, שנה עשרים תקופת בסיום יהי'

בירושלמי – מ"ש ע"ד הקב"ה 3שזהו של שמו על [שנקרא לשמשון בשם 4בנוגע שנקרא כפי ודוקא ,
כו'5"שמש" שנה עשרים ישראל את ששפט ה"מגן"] ללא היינו, ,–

ליום  האפשרית בסמיכות – חצות ולאחר קודש, שבת לערב הס"ת כתיבת סיום זמן נקבע ולכן
הש"ק. ביום ההסתלקות, בשנת כמו זו שנה בקביעות שחל הסתלקותו,

דתורה  בנגלה שבת) בערב ס"ת כתיבת (סיום זה ענין גם מרומז הענינים במשה 6וככל שמצינו כפי –
ודרא  דרא בכל דמשה שאתפשטותי' מהימנא, [רעיא שכתב 7רבינו דורנו] נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד ,

ישראל  כלל עבור כללי וס"ת ושבט, שבט לכל ס"ת תורה, בשבת 8ספרי היתה שהסתלקותו וכיון הרי 9, ,
בכ"מ  ומבואר (כמדובר ש"ק בערב הי' הס"ת כתיבת שסיום ).10מובן

אדם"‚. של "שלוחו ע"י הוא הס"ת שסיום בסיום 11וכיון שמשתתפים שהם מקום בכל בנ"י כל –
להתחיל  המקום כאן הרי – הסתלקותו יום של ש"ק בערב הס"ת את לסיים שלו השלוחים הם הרי הס"ת,

שהם. מקום בכל בנ"י לכל "הזמנה" עם

ותכונן  תבנה הקודש בארץ שנמצאים אלו והן לארץ, בחוץ שנמצאים אלו הן – בגלות שנמצאים וכיון
– מגלות לפנים בגלות ובמצור, ובצרה בשבי' שנמצאים אלו ועאכו"כ צדקנו, משיח ע"י בימינו במהרה

יענך" "למנצח מזמור אמירת ע"י ההזמנה אופן גם ממכתביו 12יהי' בא' נשיאנו רבינו שכתב (כפי בציבור
הכלליים).
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לאנ"ש )* שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ועש"ק, ליום באור
ליו"ד  שנה עשרים תקופת מלאות עם בקשר (שהגיעו מאה"ק

בס"ת: האותיות רוכשי שמות רשימת שמסרו שבט),
ברוחניות  טוב ובאופן ומוצלחת, טובה בשעה לשלום, בואכם
המתאים  באופן כאן שהותכם את תנצלו ובודאי ובגשמיות.
והעיקר  אור. בתוספת העשרים, שנת של חדשה תקופה להתחלת
משיח  פני לקבל שנזכה אדמו"ר מו"ח כ"ק של רצונו שיקויים –

ממש. בקרוב צדקנו,
א.1) לב, ב"ק
תר"ץ 2) סה"ש קלו. ע' ח"ה שלו אג"ק – לדוגמא – ראה

.143 ע' ה'ש"ת קיץ .59 ע' תרצ"ו .128 ע'
ה"ח.3) פ"א סוטה
א.4) יו"ד, שם
שיחת 5) גם וראה אלקים"). ה' ומגן ("שמש יב פד, תהלים

.(11 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת ס"ג שמות ש"פ
הערה 6) 371 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .242
רע"א).)7 קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

מדרש 8) הברכה. וזאת פ' דר"כ פסיקתא ט. פ"ט, דב"ר ראה
התוועדויות  – מנחם תורת גם וראה ועוד. א. צ, עה"פ תהלים

וש"נ. ואילך. 340 ס"ע חנ"ז
וש"נ.9) ס"ה. סרצ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה

בהתוועדות 10) שנאמר ס"ת כתיבת ענין להבין רד"ה ראה
10 בהערה ובהנסמן ,(43 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת

ובשוה"ג.
וש"נ.11) (במשנה). ב לד, ברכות
כ.12) מזמור תהלים



סט l"yz'd ,zevg ixg` ,hay c"ei ,`a 't w"yre mei zgiy

בי  יעננו המלך הושיעה "הוי' המזמור : וחותם בסיום מ"ש יומשך דידן.ועי"ז ובעגלא קראנו", ום

הס"ת  כתיבת של ב"ועד" מינה נשיאנו שרבינו אלו כאן שנמצאים יתחיל 13וכיון שבהם הזקן הנה –
ואחד. אחד כל יאמרו ואחריו הקאּפיטל, של הראשון הפסוק ַאת

בטוב  טפחים, מעשרה למטה דידן, בעגלא פעולתה, ותפעל למעלה תעלה ישראל שתפלת ויה"ר
והנגלה. הנראה

אנו „. שחיים כיון אבל, רגיל, בלתי הו"ע חצות לאחרי ש"ק בערב יענך" "למנצח שאמירת ולהעיר,
כלל, בלתיֿרגילה בתקופה

ומכופל,– כפול חושך הגלות, סוף דמשיחא, עקבתא זה הרי וגלויים, ברורים הסימנים כל שלפי
דגאולה" "אתחלתא תתחיל אזי הגלות, שיסתיים נזכה הוגה 14וכאשר דוד מבית מלך ש"יעמוד עי"ז ,

. אביו כדוד במצות ועוסק .בתורה ה' מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף (וכאשר . .
בודאי" משיח זה "הרי אזי ישראל", נדחי ו(י)קבץ במקומו מקדש י)בנה נמצאים 15לאח"ז בינתיים אבל ;

בגלות  –עדיין

חצות. לאחרי ש"ק בערב יענך" "למנצח דאמירת הבלתיֿרגיל הענין גם יהי' זה בלתיֿרגיל בזמן הנה

פסוקי  אמירת התחיל לויטין הלוי שמואל ר' והרה"ח קומתו, מלוא עמד שליט"א אדמו"ר [כ"ק
פסוק. אחר פסוק אחריו ענה והקהל  יענך", גו' "למנצח

פ"א), הד' (בבא הזקן לרבינו הבבות ד' ניגון לנגן וצוה מקומו, על שליט"א אדמו"ר כ"ק ישב אח"כ
מהוריי"צ, אדמו"ר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר הצ"צ, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר ניגון

עמך". את "הושיעה והניגון

את  לסיים פאקטאר) שמרי' ר' (הרה"ח להסופר וצוה קומתו, מלוא שליט"א אדמו"ר כ"ק עמד ַָאח"כ
הספרֿתורה. כתיבת

הפסוקים  ובשאר ואחרון, ראשון פסוק אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק הראת": "אתה פסוקי אמרו אח"כ
אנ"ש  מנכבדי כמה .16נתכבדו

ירושלים". תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אח"כ

ונטלו  הס"ת, ע"ג ה"כתר" את הניח שליט"א אדמו"ר וכ"ק הספרֿתורה, את וגללו הגביהו אח"כ
לארוןֿהקודש. והכניסו – דולקים ונרות חופה תחת – והוליכו

"שהחיינו" בברכת חדש פרי ואכל למקומו, שליט"א אדמו"ר כ"ק שב ].17אח"כ

***

שליט"א).‰. אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה תורה ספר כתיבת ענין להבין ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Â לעיל נשיא 18כמדובר של לנתינתֿכח בנוגע מעשה" ד"מחוסר הענין נתבטל הס"ת סיום ע"י הנה ,
שאז  הגלות, את לבטל כדי לסיים צריך שהוא קטנים" ה"פכים להשלים אחד כל צריך ועכשיו דורנו,

צדקנו. משיח פני לקבל לבב ובטוב בשמחה נצא
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(13.5 הערה 59 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה
ואילך.14) 383 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ספי"א.15) מלכים הל' רמב"ם
שליט"א 16) אדמו"ר כ"ק בכתי"ק המכובדים רשימת ראה

.62 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת
(17.547 ע' חי"ט לקו"ש ראה

(תורת 1)8 בהתוועדות שנאמר ס"ת כתיבת ענין להבין סד"ה
.(53 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם



l"yz'dע ,zevg ixg` ,hay c"ei ,`a 't w"yre mei zgiy

.Ê:הנה ההילולא, יום של קודש שבת ערב גם שהוא זה יום של לענינו בנוגע

בלשון שנקרא ענין זה שאין ולהבהיר, להסביר צורך יש (מסיבה)לצערנו, "באנקעט" בשם  ַהמדינה
"אינסטאליישאן " או  (חגיגה) "דינער " (סנסציות)או ל"סענסיישאנס" שממתינים כך, וכו', (הכתרה) ָָָ

וכו';ו"סטייטמענטס" (הצהרות)

לומר  אם, כי וכו', והכתרות חגיגות להצהרות, מקום זה ואין דורנו, נשיא צדיק, של הילולא יום זהו
מהשומעים  ואחת אחד כל ע"י בפועל שיומשכו מנת על התעוררות, ודברי שמים ויראת תורה דברי

לבב. וטוב שמחה מתוך בזה שיעסקו והשומעות,

לגאולה  ועד דגאולה", "אתחלתא תתחיל ואח"כ ומכופל, כפול החושך יסתיים דידן שבעגלא נזכה ואז
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

. נפשי לך "צמאה הניגון בעצמו ניגן שליט"א אדמו"ר וחסדך".[כ"ק טובך חזיתיך בקודש כן .
זמירות". "אנעים הניגון לנגן צוה ואח"כ

"ופרצת"]. הניגון לנגן התחיל צאתו וטרם אחרונה, ברכה ברך אח"כ

•
–הוספה –

dxvw dxiwq*epwcv giyn ipt zlawl dxezd xtq c"r
(קודם  תורה שמחת ליל בהתוועדות נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הודיע זו תורה ספר כתיבת ע"ד

וז"ל  ה'תש"ב. 1הקפות)

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים אבות מיינע פון זכות דעם אין און השי"ת פון הילף דער "מיט
און  ישראל כלל פון ולזכות לטובת שליח א בל"נ, ווערן, פון געדאנק דעם צו געווען זוכה איך ַַָהאב
במהרה  צדקנו משיח זיין מקבל אויף – תורה" ספר משיח פני "קבלת – תורה ספר סּפעציעלע א ַשרייבן

איהר". מיט בימינו,

תש"ב  אייר ב' 2ובאגרת

רבותינו  אבותינו קדושת כבוד הוד בזכות ויתעלה, יתברך הסיבות, כל וסיבת העילות כל "עילת
לאלתר  ולעורר להתעורר ונשאה, רמה מצוה בשליחות לזכותני טובה סיבה סיבב זצוקללה"ה הקדושים
דבר  והי' צדקנו, משיח פני לקבלת ביחוד תורה ספר ולכתוב לגאולה לאלתר עצמנו ולהכין לתשובה
במעלת  בשיחתנו תורה שמחת בסעודת אמנם פרטי, באופן הדבר לעשות עמדי כמוס התורה ספר כתיבת

. ישראל התמימים אהבת ושלמים רבים ולמנוע האמת על לכסות במשפטי צדקתי האם בדעתי עלה .
. והקדושה הגדולה בזכות לכתוב מלהשתתף מתעתד הנני ית' בעזרתו כי ברבים להודיע החלטתי .

בב"א". צדקנו, משיח פני קבלת בשביל ביחוד ספרֿתורה

תש"ג  טבת כ"ד 3ובאגרת

משיח  חבלי אודות על דברנו שי', אנ"ש ידידינו בנוכחות החג, בימי יו"ט בסעודת מסובים "כשהיינו
. ס"ת בעזה"י לכתוב בדעתי אשר אמרתי הדברים ובתוך ממש, בקרוב צדקנו משיח בשביל וביאת ביחוד .
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תורה )* ספר כתיבת ענין להבין ד"ה למאמר בהוספה נדפסה
תשמ"ו). בשנת (שי"ל זו שנה

משיח 1) פני לקבלת התורה ספר "ועד ממכתב כאן נעתק
ה  ע' ה'תש"ג) (תשרי 25 גליון והקדושה" "הקריאה – .צדקנו"

בלתי  הנחה השומעים, רשימת (ע"פ 14 ע' תש"ב השיחות ובספר

לכתוב  וצריכים יר"ש סופר להשיג צריכים אשר "אמר, מוגה)
משיח'ן". אנטקעגן ארויסגיין ס"ת דער מיט און ביחוד, ַַס"ת

רעח.)2 ע' ו כרך מוהריי"צ אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש
צז.)3 ע' ז כרך הנ"ל אג"ק



עא l"yz'd ,zevg ixg` ,hay c"ei ,`a 't w"yre mei zgiy

אותיות  בכתיבת להשתתף החפץ כל הנה ישראל אהבת ומפני ממש, בקרוב צדקנו משיח פני לקבל
בידו". הרשות

ב"הקריאה  שנמסר כפי נ"ע, מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת יום מרחשון, לכ' נועדה הכתיבה התחלת
הכ 4והקדושה" התחלת להיות אמורה היתה ואז רבינו. של מהמזכירות כללי ובמכתב בפרסום,, תיבה

הנ"ל  אייר ב' באגרת ככתוב אייר , לב' נדחה לפועל אך ההתחלה. תאריך נתפרסם שלכן

אייר  לחודש בשני והיום הס"ת, בכתיבת בעזה"י להתחיל האפשרות נתאחרה שונות מסיבות "לסיבות
עלה  הנה זי "ע נבג "ם זצוקללה"ה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד הולדת יום – שבתפארת תפארת –

וברוחניות". בגשמיות ישראל כלל של לזכותם תורה הספר בכתיבת להתחיל הגורל

תורה  ספר "ועד מטעם מיוחדת, במודעה כאמור בחשאי, ספרֿהתורה כתיבת התחילה יום באותו ואכן
משיח" פני והקדושה"5לקבלת ב"הקריאה וואונש 6, [נ"ע] (שליט"א) רבי'נס דעם לויט פארגעקומען :ָ

פרסום  .7אהן ָ

וכשרות  שחוטות עור של מיוחד קלף ע"ג היתה ספרֿהתורה אדמו"ר 8כתיבת כ"ק רצה ועוד .
ליב  יהודה שלמה למוה"ר במברק זו בבקשה ופנה בארה"ק, מעובד יהי' שהקלף נ"ע מוהריי"צ

מ"ח 9אליעזרוב  בב' אליו, יותר מפורטת ובאגרת .10

– לשמה מעובדים וכשרות שחוטות מעורות קלף השגת אודות על שי' לידידי תלגרמה "שלחתי
ממש". בקרוב צדקנו משיח פני את בה לקבל תורה ספר בעזה"י לכתוב בשביל – טפחים ששה במדת

שוב  לו כותב כסלו בג' 11אמנם

פה". זאת לעשות בדעתנו ולכן ביוקר יעלה הנה להס"ת הקלף "אדות

נלקחו  העורות רוב כי שעה, באותה קלף בהשגת הקשיים אף על בארה"ב, השיגו אמנם הקלף את
תש"ב, אייר בו' בנד"ז, פנה הכתיבה התחלת ולאחר המלחמה). צרכי (עבור הממשלה ע"י שעה באותה

שקליאר  שי' נחום אלי' 12למוה"ר ַ

שכותבים  הס"ת בשביל הקלף לעיבוד הדרושים העורות אדות להתענין ידו את למלאות הנני "בזה
בשביל ביחוד זה בעזה"י על להשגיח ויואילו וכשרות משחוטות שיהיו בב"א, צדקנו משיח פני קבלת

וברחמים". בחסד בב"א צדקנו משיח פני לקבל יזכנו והשי"ת בדיוק,

הפרטי  חשבונו על הי' הכל ע"ה), פאקטאר שמרי' (הרה"ח הסופר ושכר הקלף בקנין ההוצאות ַָכל
מוהריי"צ, אדמו"ר כ"ק ה"מרכזשל לקופת מסר  זה עבור  שנדבו "מחנה והנדבות וקופת חנוך" לעניני

.13ישראל"

רבות. שנים התעכב סיומה אך אז, וכתבו התחילו התורה ספר את

***

הקרובים. בימים סיומה ע"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק הודיע ה'תש"ל שבט, ג' וארא, ש"פ בהתוועדות
סיומה  בעת שנאמרה בהשיחה וז"ל

האט  אדמו"ר מו"ח כ"ק וואס תורה ספר דער פון סיום דער אז געוואלט, מען האט מובנים ַָָָָ"מטעמים
הסתלקות. זיין פון שנה עשרים תקופת בסיום זיין זאל – שרייבן ָָאנגעהויבן
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יב.)4 ע' תש"ב) (מ"ח 14 גליון
אלי')5 מוה"ר לויטין, שמואל מוה"ר נתמנו הועד לחברי

רעט. ע' 2 הערה הנ"ל אג"ק – שיפרין דוד ומוה"ר סימפסון
6(.1 הערה הנ"ל
בספר )7 נדפסה כתיבתה התחלת בעת שנאמרה השיחה

בלתי  הנחה השומעים, רשימת (ע"פ ואילך 118 ע' תש"ב השיחות
1..מוגה) הערה הנ"ל והקדושה" ב"הקריאה

רפ  ע' הנ"ל באג"ק נדפס בשלימותו הנ"ל שבשיחה הסיפור

ואילך.
כח )8 ע' הנ"ל אג"ק רפו..מח .ראה
ואילך.)9 מז ס"ע הנ"ל אג"ק

כח.)10 ע' הנ"ל אג"ק
קד.)11 ע' הנ"ל אג"ק
רפו.)12 ע' הנ"ל אג"ק
תקיט.)13 ע' ח כרך הנ"ל אג"ק



l"yz'dעב ,zevg ixg` ,hay c"ei ,`a 't w"yre mei zgiy

ירושלמי  אין זאגט ער ווי שנאמר 14און נקרא הקב"ה של שמו על "שמשון [וואס שמשון כי 15וועגן ָָ
אלקים" ה' ומגן מגן 16שמש דעם אן "שמש", איז הקב"ה ווי דוקא און וישפוט 17, אומר אחד "כתוב  :[

שנה  ארבעים ישראל אחד 18את שהיו 19וכתוב מלמד כו' שנה עשרים ישראל את שפט והוא אומר
בחייו" שנה כ' ממנו יראים שהיו כדרך מותו לאחרי שנה כ' ממנו יראים .20הפלשתים

יו"ד  צו אפשרית הכי בסמיכות איז דאס וואס היום, חצות לאחרי אויך סיום דער איז דערפאר ַָָאון
ההסתלקות)". (כבשנת קודש בשבת חל עס איז זו שנה בקביעות וואס ָשבט,

חגיגית. בסעודה סיימוה ה'תש"ל, חצות, אחר שבט, יו"ד בא, פ' קודש שבת ערב ו' ביום ואכן

לויטין  הלוי הרר"ש ע"י יענך" "למנצח פסוקי קריאת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מאת קצרה שיחה לאחר
ספרֿהתורה. כתיבת סוימה – רבותינו וניגוני פסוק, אחר פסוק הקהל ועניית ע"ה

הראת" "אתה פסוקי אמירת לבישת 21ולאחר ספרֿהתורה גלילת ירושלים", תשב "פרזות ניגון ,
ברך 22ה"כתר" – נרות ובלוית חופה תחת הקודש לארון ספרֿהתורה נשיאת שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י

חדש. פרי ואכל בקול, "שהחיינו" ברכת שליט"א אדמו"ר כ"ק

כתיבת  ענין "להבין ד "ה  מאמר אמר קצרה.אח "כ ושיחה בזה, הנדפס תורה", ספר

לקבל  נצא זה תורה ספר שעם נ"ע, מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק של ורצונו תקוותו שתקויים רצון ויהי
"נאו"! דידן, בעגלא ממש, בקרוב צדקנו, משיח ַפני
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ה"ח.)14 פ"א סוטה
יב.)15 פד, תהלים
א.)16 י, סוטה
פ"ד )17 שעהיחוה"א א..ראה ח, צו לקו"ת גם וראה
שם )18 סוטה בירושלמי מעבירים .כ"ה בתוד"ה ע"ז וכתב

את  ("וישפוט שנה כ' כתיב שלנו ספרים ובכל ב: נה, שבת –
כ). טו, שופטים – שנה" עשרים גו' ישראל

שפט  שהוא עליו (ש)כתוב פעמים שני ט: פי"ד, ובבמדב"ר
את  שפט שנה שעשרים ללמדך כו', שנה עשרים ישראל את

על  שמשון של מוראו הי' מיתתו אחר שנה ועשרים בחייו ישראל
כו'. פלשתים

עא). רמז (סוף עה"פ יל"ש ג"כ וראה
לא.)19 טז, שופטים
20() ואילך ס"ג שבט מבה"ח שמות, ש"פ שיחת תורת ראה

חנ"ט  התוועדויות – ואילך).מנחם 12 ע'
בהמאמר )21 לעיל שנסמן מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק מכתב ראה

חנ"ט( התוועדויות – מנחם 48.תורת הערה (47 ע'
ב.)22 רנו, זח"ג ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc migqt(ipy meil)

dyì ïéîãB÷ ïéôñeîd zxhwd,ïéëéæámrt xn`p oitqenay itl ¨¦§¦§¨¦¦
'FnFiA mFi xaC' ,'mei' zg`(fl bk `xwie)minrt ipy xn`p oikifaae , §©§

'cinY 'd iptl EPkxri zAXd mFiA zAXd mFiA' ,'mei'(g ck my), §©©¨§©©¨©©§¤¦§¥¨¦
yi 'mei' minrt ipy xn`pyk ,xegi` ezernyn 'mei'y oeike

jkle ,xzei exg`lïéôñeîì eäì ãáòziyrp oitqend zaxwd ± ¨©§§¨¦
LLaziyiyd drya -,ed zxhwd okn xg`lïéëéæaziyrp §¥¨¦¦

òáLa,ziriayd drya ±åjklãéîúì déì ãéáòzhigy ± §¤©§¨¦¥§¨¦
ziyrp cinzd,äöçîe òáLa,dvgne yyl dnicwdl xyt` i`e §¤©¤¡¨

e .dry dze`a ziyrpy mikifad zcear iptn,øáñ àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨©
,ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéëéæad zxhwdy `vnpeïéëéæaziyrpLîça± ¨¦¦§¦§¨¦¨¦¦§¨¥

,ziyingd dryaed zcear okn xg`lïéôñeîziyrp,LLa ¨¦§¥
å,oky oeikãéîúì déì ãéáòziyrp cinzd zhigy ±LLa §¨¦¥§¨¦§¥

.äöçîe¤¡¨
:`aiwr iax ixaca iia` ly eyexit lr dywn `axé÷úîdì ó ©§¦¨

éãéî ,àáøixaca ike ±ìçL çñtä áøòa Bøãéñk' ,àáé÷ò éaø ¨¨¦¦©¦£¦¨§¦§§¤¤©¤©¤¨
,éðz÷ 'úaL áøòa úBéäì`ldéðz÷ àîúñ 'çñtä áøòa Bøãéñk'± ¦§§¤¤©¨¨¨¥§¦§§¤¤©¤©§¨¨¨¨¥

axra daxwdd onfl ezpeeky rnyne ,mzqa 'gqt axra' aezk
.dvgne raya `edy legd zenia lgy gqt

iaxe l`rnyi iax zwelgn xe`iaa ipy yexit d`ian `xnbd
:`ziixad ixac z` `ax yxtn .`aiwrøîà÷ éëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©

,`ziixad zpeek `id jk ±Bøãéñkcinzd lyàîìòc ìBçalka - §¦§©§¨§¨

,dvgne dpenya `edy dpyd zeniCk`edúaMa Bøãéñyáøòa ¨¦§©©¨§¤¤
,ìàòîLé éaø éøác ,çñtädvgne rayl eze` minicwn oi`e ©¤©¦§¥©¦¦§¨¥

e .oldl `xnba x`ean mrhde ,gqt axr x`yk,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥
`ed zaya lgy gqt axra cinzd zhigy onfya Bøãéñklkáøò §¦§§¤¤

çñtä.dvgne raya `edy legd zenia lgdéðz÷c ïéúéðúîe± ©¤©©§¦¦§¨¨¥
raya hgyp cinzd ,gqt axray ,da aezky epzpyn df itle

dvgne,úaMa ïéa ìBça ïéazrck,àéä àáé÷ò éaøiaxl eli`y ¥©¥©©¨©¦£¦¨¦
.dvgne dpenya epnf ,zaya lgyk l`rnyi

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîalz dna ±,mzwelgn die §©¨¦§§¦
minicwn oi` zaya gqt axr lgyk l`rnyi iax zrcly
.minicwn `aiwr iax zrcle ,dvgne raya cinzd z` hegyl

:`xnbd zx`anéâìôéî÷ àøNa øîëîaoecipa dielz mzwelgn ± §¦§¨¦§¨¨¦§§¦
,`l e` ,gixqie xyad mngziy miyyeg m`d,øáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©

àøNa øîëîì ïðéLééç,gqtd z` aixwdl enicwi m`y miyyeg - ¨§¦©§¦§¨¦§¨
oi` oky ,zay i`vena ezelvl e`eaiy cr gixqie xyad mngzi
oi` jkitle ,ezaxwd z` mixg`n ok lre ,zayd z` dgec eziilv
,migqt iaxr x`yak dvgne raya cinzd z` hegyl minicwn

.dvgne dpenya axw `ed `l`ïðéLééç àì ,øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©Ÿ¨§¦©
àøNa øîëîì,axrd cr gixqie xyad mngzi `ny yegl oi` ± §¦§¨¦§¨

ewitqiy ick dvgne rayl cinzd zhigy z` micwdl yi jkle
.mdigqt z` hegyl l`xyi lk
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המשך קיאור למס' פסחים ליום שני עמ' א



עג

.l"yz'd ,hay c"ei ,`a t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

שליט"א).‡. אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה כלה אחותי לגני באתי ד"ה מאמר  ואמר לנגן צוה

***

החיתום"·. אחר הולך ש"הכל – הסדרה על 1בסיום לאות "והי' תפילין: מצות אודות מדובר –
עיניך". בין ולטוטפות ידכה

תפילין". "מבצע אודות לדבר הראוי מן הי' לכך, ובהתאם

מפני  דתפילין, ב"אות" צורך שאין לפי בפועל, תפילין מצות מקיימים לא השבת שביום כיון אבל,
השבת  יום של ה"אות" חלישות 2שישנו תהי' שלא כדי בשבת, להיות צריך לא בזה הדיבור גם ובמילא ,

שבת  מוצאי – החול ימות של לזמן בזה הדיבור את להשאיר יש – דשבת דדוד 3ב"אות" ב"סעודתא ,
תפילין.4מלכא" דמצות החיוב ישנו שבו זמן משך אין שבינתיים גם ומה ,

זה  הרי  ובמילא תפילין, פרשת – פרשה באותה אחר בפסוק רש"י פירוש אודות ידובר עתה ואילו
התפילין. לענין שייך

מקרא ‚. של (פשוטו רש"י בפירוש הפסוק 5הביאור על שהוא 6) מחר "יש מחר", בנך ישאלך "כי
לבנינו  בניכם יאמרו מחר וכגון זה, כגון זמן, לאחר שהוא מחר ויש ראובן",7עכשיו, ובני גד דבני

לאחרי– לא היינו, ממש, "עכשיו" פירושו עכשיו" שהוא לאחרי meidש"מחר זה) (ביום אלא ,
rxe`nd רש"י שהביא וכפי זו, בפרשה המדובר בכור פדיון מצות בכורות 8דקיום שקדשו דעה שיש

. בנך "ישאלך מיד ולכן במדבר, אלא הנולדים במדבר, הנולדים בכורות קדשו שלא ולהדעה זאת"; מה .
שהוא "מחר השאלה תהי' – לארץ הכניסה לאחרי onfרק xg`l"9,במצרים הי' שלא חדש דור כשיקום ,

יאמרו "מחר epipalכמו mkipa בני של המס"נ יזכור שלא חדש דור שיקום לאחרי ראובן", ובני גד דבני
הארץ  כיבוש על ראובן ובני –גד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

א.1) יב, ברכות
וש"נ.2) רסל"א. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
התוועדויות 3) – מנחם (תורת סכ"ג מוצש"ק שיחת ראה

.(113 ע' חנ"ט
שער 4) פע"ח ומוצ"ש. הבדלה בכוונת האריז"ל סידור

פכ"ד. השבת
ענינים 5) גם יש רש"י שבפירוש שאע"פ – ובהקדים

של  יינה וכן א)), (קפא, שלו שבועות במס' של"ה (ראה מופלאים
של  פשוטו ישנו לראש לכל הנה שבט), כט יום" ("היום תורה
ט) ו, (וארא רש"י וכדברי הענינים. שאר באים לאח"ז ורק מקרא,
(פרש"י  לפשוטו אלא באתי לא (אני פשוטו על המקרא "יתיישב

. ח)) ג, ענין בראשית גם שישנו מובן שמזה תדרש", והדרשה .
וע"י  פשוטו, על המקרא ישוב ישנו תחילה אבל דרוש, של
אחר  באופן תדרש" "הדרשה אזי מקרא, של פשוטו הקדמת

לגמרי.
מקרא של פשוטו מקדים שרש"י  הטעם –וזהו להדרוש

הדרוש את להקדים רש"י לו הי' xakדלכאורה, yxcpy לפני
ely yecigd")ip`לאiz`a וכפי מקרא"), של לפשוטו אלא

כמארז"ל הענווה, מדת מצד גם ש"נוחין שמתחייב לב"ה, בנוגע
. היו מקדימיםועלובין .– ב) יג, (עירובין לדבריהם" ב"ש דברי

באים  ועי"ז מקרא, של פשוטו צ"ל לראש שלכל הוא הסדר כי,
גם יותר עמוקה תורה להבנה של וביינה המופלאים בענינים

בתחלתו).שבפירוש ח"ה לקו"ש גם (ראה רש"י
יד.6) יג, פרשתנו
כד.7) כב, יהושע
יא.8) שם, פרשתנו
הדור 9) על נגזר שבגללו החטא הי' לא שעדיין שאף ולהעיר,

צריכה  לארץ הכניסה היתה ואז לארץ, יכנסו שלא ממצרים שיצא
cineלהיות skiz(לז יב, (פרשתנו הפסוק על מפרש"י כמובן ,

. שעה","ויסעו לפי שם ובאו היו מיל "ק"כ סוכתה", מרעמסס .
" ולא אחד, ביום לארץ ליכנס יכולים היו onfוא"כ xg`l הרי – "

במדבר" ימים שלשת דרך נא "נלכה לפרעה אמר שמשה כיון
ימים  ג' הפחות) (לכל במדבר שישהו בנ"י ידעו ג), ה, (שמות
גם  הרי "עכשיו", ולגבי כט), יו"ד, בהעלותך פרש"י גם (ראה

זמן". "לאחר נחשב ימים ג' של זמן משך



l"yz'dעד ,hay c"ei ,`a t"y zgiy

ואילך. 61 ע' חל"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

שעבר „. בשבוע הנה התשובה, באגרת ענין ללימוד שמיני 10בנוגע פרק באגה"ת מ"ש אודות דובר
ה  הספירה כי, התשובה, לענין לענין [ששייך  ששייכת הבינה, ספירת היא למעלה מלמטה שמינית

שלכאורה 11התשובה  אף – כו'" ית' בו ולדבקה למקורה מעלה מעלה ולעלות ממש ב"ה הוי' עד "לשוב ,[
ישנה  לראש שלכל – ממש" ב"ה הוי' עד כו' מעלה מעלה "לעלות להיפך: הדברים סדר להיות הוצרך
שבעבודת  הענינים פרטי באים ולאח"ז ממש", ב"ה הוי' "עד ההשבה נעשית שעי"ז התשובה, נקודת עצם

וכו'". מעלה מעלה "לעלות – התשובה

בתניא  ראשון בחלק ממש"נ זה על להקשות יש לכאורה :12אבל

. העבודה "סדר הזקן רבינו מבאר יראה בפמ"ג ע"י והמצות התורה קיום תחלה להקדים (ש)צריך .
אך. האהבה", אור עלי' יאיר ואח"כ .minrtl שעה והוראת מקרה דרך זהו "אך ליראה, האהבה קודמת
דורדיא".. בן דר"א כמעשה .

מובן: אינו ולכאורה

נשמתו" "יצתה ומיד בבכי'" "געה שהרי ומצוות, דתורה העבודה פרטי כלל היו לא ראב"ד ,13אצל
ממש"), ב"ה הוי' עד ("לשוב התשובה נקודת שלאחרי באגה"ת כאן להמבואר בסתירה זה הרי וא"כ,
הי' לא ראב"ד אצל שהרי כו'"), מעלה מעלה ("לעלות התשובה שבעבודת הענינים פרטי בכל צורך יש

כן?

בארוכה  פעם כמדובר התשובה, לאגרת שבתניא ראשון חלק בין התאמה שתהי' בהכרח ,14והרי
שייך  לא (דאל"כ שלפנ"ז לחלקים בהמשך באה התניא, ספר של שלישי חלק שהיא התשובה שאגרת
בינונים", של ספר בשם ש"נקרא השער" ב"דף נאמר ראשון לחלק שבנוגע וכשם נוסף), חלק שזהו לומר

פסוק  על קרו 15ו"מיוסד .כי מאד הדבר אליך שלישי ב חלק גם הנה מאד", קרוב הוא איך היטב לבאר .
ימשוך" אדם כל ואחרי' אדם כל מדת היא הבינוני "מדת אשר, הבינונים, בעבודת הוראה .16הוא

שלישי  כחלק לכתחילה וכתבה התניא, לספר התשובה אגרת את צירף בעצמו הזקן שרבינו ובפרט
בריֿסמכא, בודאי שהם המחבר, הגאון בני ע"י התניא לספר שצורפה אגה"ק, כמו (ולא התניא בספר
עמוקה  הבנה ניתוסף ידה שעל ועד בעצמו); הזקן רבינו ע"י שנעשה לצירוף בדומה זה אין אעפ"כ אבל
הבנה  ניתוסף השני בחלק הלימוד ע"י הנה אחד, ספר של חלקים שכולם דכיון הראשונים, בחלקים יותר
החלקים  בשני יותר עמוקה הבנה ניתוסף השלישי בחלק הלימוד וע"י הראשון, בחלק יותר עמוקה

באגה"ת. המבואר עם ראשון בחלק המבואר שיתאים בהכרח וא"כ, הראשונים.

הוראה  שזוהי כוונתו שבודאי – דראב"ד" "כמעשה ראשון בחלק הזקן רבינו במ"ש ביאור צריך ועפ"ז
מהוה  דראב"ד" ש"מעשה ועכצ"ל פלוני, בן דפלוני כמעשה כותב אינו ענינים בכמה (שהרי אחד לכל

באגה"ת? כאן המבואר מעלה" מעלה "לעלות העבודה סדר הי' לא ראב"ד  אצל דלכאורה – הוראה)

בזה:‰. והביאור

ש"היראה  אלא ליראה, קודמת אהבה שתהי' אפשר שעה הוראת שבדרך הזקן רבינו מבאר בפמ"ג
. בה כלולה היראה ג"כ גם מסייעת ובמילא והעלם", קטנות בבחי' שהיא רק להיות 17. יכולה ולפעמים ;
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חנ"ט 10) התוועדויות – מנחם (תורת סט"ז וארא ש"פ שיחת
וש"נ. .(42 ע'

וש"נ.11) .329 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה
התניא 12) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוס"ה עד מכאן

ואילך. קצט ע' ח"ב ָ(קארף)
סע"א.13) יז, ע"ז
ואילך.)14 338 ס"ע שם התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
יד.15) ל, נצבים
רפי"ד.16) תניא
טובה 17) "מחשבה בענין (פט"ז) לעיל המבואר וע"ד

בהתגלות  לא – שבהעלם האהוי"ר שגם למעשה", מצרפה הקב"ה
ופועלים  מסייעים – לבו ותעלומות מוחו בתבונות אלא לבו,

המעשה. לענין בנוגע



עה l"yz'd ,hay c"ei ,`a t"y zgiy

שהי' קודם נשמתו שיצתה דראב"ד, כמעשה – לאח"ז תומ"צ של ענין ללא אפילו מאהבה, עבודה רק
עבודת  להיות יכולה שעה הוראת בדרך שלפעמים אחד, לכל הוראה ומזה דתומ"צ, בעבודה לעסוק יכול

תומ"צ. ללא אפילו התשובה

דתומ"צ? הפרטית בעבודה צורך יש הרי – הדבר יועיל איך מובן: אינו לכאורה אך

. ואמר רבי ש"בכה מה להבין צריך אחת"וגם בשעה עולמו קונה יש ראב"ד 13. הרי דלכאורה, –
אי  וא"כ, בתומ"צ, העבודה ע"י דוקא שנעשית בתחתונים הדירה בענין עסק ובפרט לא עולמו"? "קונה ך

ב"לבושים" צורך יש התומ"צ?!18שבגןֿעדן ענין שזהו ערום...), שם להתהלך אפשר אי (שהרי

להאריז"ל  תורה בלקוטי כמבואר – הוא הענין "19אך בשם לקריאתו אין iaxבנוגע שבזה – "
שכל  – אלו ענינים כל הי' לא ראב"ד אצל והרי כו', סמיכה ולקבל תורה ללמוד צורך יש "קונצים"...

שנה  שמונים גדולה בכהונה ש"שימש כה"ג יוחנן של צדוקי"20התומ"צ נעשה ממנו 21ולבסוף ניטלו ,
אחת". בשעה עולמו ד"קונה הענין אצלו הי' ועי"ז לראב"ד, וניתנו

השאלה: נשארת עדיין אך

נאמר  בנ"י תשובה.22על לעשות סופו בודאי מישראל אחד שכל והיינו, נדח", ממנו ידח לא "כי
הזקן  רבינו מבאר רז"ל 23ועפ"ז שלא 24מאמר שמתוך לשמה שלא אע"פ בתומ"צ אדם יעסוק "לעולם

. תשובה לעשות סופו "שבודאי כיון לשמה", בא נדח".לשמה ממנו ידח לא כי .

וא"כ, שלו, התומ"צ כל את יצטרך ואז בתשובה, סוכ"ס יחזור כה"ג יוחנן גם הרי מובן: אינו ועפ"ז
לראב"ד? אותם לתת אפשר איך

להאריז"ל  בלקו"ת מדייק זה הי'19ועל שראב"ד ,leblb אומר הזקן רבינו והרי כה"ג, יוחנן 23של

התשובה  שע"י ונמצא, אחר", בגלגול או זה "בגלגול להיות יכול תשובה לעשות סופו שבודאי שהענין
דתומ"צ. הלבושים והן התשובה ענין הן אצלו  יש  ובמילא כה"ג; יוחנן של התומ"צ כל נתעלו ראב"ד של

העבודה  צ"ל אחד כל אצל כי, – באגה"ת כאן להמבואר בפמ"ג מהמבואר סתירה שאין מובן ועפ"ז
שעה  הוראת בדרך לפעמים להיות שיכול אלא באגה"ת, המבוארת כו'" מעלה מעלה "לעלות הפרטית

אחר". בגלגול או זה "בגלגול לאח"ז, יתוסף זה הרי תומ"צ, עניני אצלו יהיו לא אם שאפילו

*

.Â הדור "מחר", של ה"בנים" סוגי שני עם לעסוק שיש וההוראה רש"י בפירוש תורה" של ה"יינה
ו"מחר  "עכשיו"; ונמצא חי הוא הרי מהותו ובתוכן מאביו, נפרד אינו שהבן עכשיו", שהוא "מחר הבא:
להשיב  שצריכים כו', חדש לדור שייך אלא האב, חיי לאופי ושייכות קשר לו שאיו בן זמן", לאחר שהוא

ס"ג) (הנ"ל המוגהת בשיחה נכלל – השכינה כנפי תחת ולקרבו שאלותיו, על .25גם

דובינסקי  הכהן משה להרב המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה, ברכה שברך [לאחרי
מלכה"). ה"מלוה (עבור

"ופרצת"]. הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה, תפלת לאחרי
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שז 18) ע' חשון סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ. ואילך.

לב.19) מזמור לתהלים
נכנס 20) הי' לא דאל"כ, כו', בשלימות הי' שעבודתו ועכצ"ל

שנה! אחר שנה הקדשים לקודש
וש"נ.21) א. כט, ברכות

יד.22) יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג.23) פ"ד שלו ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
וש"נ.24) ב. נ, פסחים
ללקו"ש 25) בהוספות גם נדפס – תורה" של מה"יינה קיצור

ואילך. 268 ע' ח"ו



עו

.l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy .c"qa
.ËÏ... לעיל מצרים"274הוזכר את ד"וינצלו באופן 176הענין הגאולה להיות יכולה היתה שעי"ז ,

גדול" ברכוש יצאו כן ,275ש"אחרי

וכה"משל – ממצרים, כבר שיצאו ובלבד גדול" ה"רכוש על לוותר מוכנים היו שבנ"י אע"פ כי,
ונותנין  האסורין מבית למחר אותך מוציאין אדם בני לו אומרים והיו האסורים, בבית חבוש שהי' לאדם
הקב"ה  אמר אעפ"כ, כלום", מבקש ואיני היום הוציאוני מכם בבקשה להם, ואומר הרבה, ממון לך

אותם  וענו ועבדום צדיק, אותו יאמר "שלא גדול", "ברכוש ממצרים היציאה להיות קיים 276שמוכרחת ,
בהם" קיים לא גדול, ברכוש יצאו כן ואחרי –277בהם,

. דגן בה שאין כמצודה "שעשאוה מצרים", את "וינצלו דגים"ולכן, בה שאין כמצולה ורק 278. ,
שלא  ונצטוו ממצרים, יצאו אזי ממצרים, ליקח יכולים שהיו הקדושה עניני כל את עמהם שלקחו לאחרי

גו'" לראותם תוסיפו "לא למצרים, שליחות 279לחזור לו יש שבהם למקומות רק לילך צריך שיהודי כיון ,
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות מהקב "ה

בהנוגע הוא שכן עאכו"כ מצרים, לעניני בהנוגע אמורים הדברים חלוקה ואם שלכן – עצמם לבנ"י
בבל, מגלות יצאו מבנ"י חלק שלימה: שאינה גאולה היתה שבהם שלאחרי', הגליות מג' מצרים גלות

במצרים  אחד יהודי נשאר לא מצרים בגלות משא"כ ופרס, מדי ביון ועד"ז בבבל, נשארו ;280וחלקם
הראשון!... גם יצא אזי – כולם שיצאו בשעה

במכילתא  כמ"ש – בזה סוגרת 281והחידוש  שהיתה ממצרים לברוח יכול עבד הי' לא ש"מתחלה
רמה". "ביד ממצרים", אדם בני ריבוא ששים הוציא ועכשיו ומסוגרת,

אלף  מאות "שש מוכנים שהיו לאחרי להיות יכולה היתה ממצרים שהיציאה – בזה הענין וכללות
ביחד.282רגלי" כולם יצאו ואז ,

צבאותם" "על היתה ממצרים בנ"י שיציאת משבח שהכתוב הוי'"173וכפי צבאות כל "יצאו ,174,
מאד" במאד ויעצמו ש"וירבו באופן במצרים, אותם אותו"283שהעמידו יענו ד"כאשר ההכנה לאחרי –

יפרוץ" וכן ירבה "כן הגאולה.284שעי"ז את ופועלים הגלות, את ומבטלים לוחמים ועי"ז ,

.Ó:במצרים ישראל ובנות לנשי מיוחד ותפקיד מיוחדה זכות היתה זה ובענין 

ה"מיילדות  אודות שמות ספר בהתחלת מסופר – לגאולה וההכנות הגאולה פרטי סיפור לפני עוד
מאד"285העבריות" ויעצמו העם ד"וירב הענין התאפשר ידם שעל ,286.

בגמרא  בארוכה מסופר בשלח,287ועד"ז פרשת – שבת במנחת לקרוא שהתחילו לפרשה (בקשר
הפסוק  על שירה) פרשת במצרים 288שנקראת שנולדו שהתינוקות השירה), (שבהתחלת ואנוהו" אֿלי "זה

שנאמר  דבש, של ואחד שמן של אחד עגולין שני להן "מלקט – עמהם התעסק בעצמו 289[שהקב"ה
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וראה 274) הוגה). שלא המאמר (בחלק לגני באתי ד"ה
לעיל  .(82 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת דהמאמר ספי"ח

סוסכ"ו.
יד.275) טו, לך לך
יג.276) שם,
ואי 277) סע"א ט, לך.ברכות
ע'278) חמ"ו התוועדויות – מנחם תורת וראה שם. ברכות

וש"נ. .331
יג.279) יד, בשלח
(280– מנחם תורת גם וראה בתחלתו. חי"א לקו"ש ראה

וש"נ. .81 ע' ריש חנ"ג התוועדויות
ט.281) שם, בפרש"י הובא יא. יח, יתרו
כא.282) יא, בהעלותך
ז.283) א, שמות
יב.284) שם,
טו.285) שם,
כ.286) שם,
ב.287) יא, סוטה
ב.288) טו,
יג.289) לב, האזינו



עז l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

. בקרקע ונבלעין נס להם "ונעשה וגו'", ושמן מסלע דבש כעשב ויניקהו ויוצאין מבצבצין היו (ואח"כ) .
שנאמר  שכבר 290השדה, – אֿלי" "זה אמרו ולכן תחלה", הכירוהו "הם נתתיך"] השדה כצמח רבבה

במצרים. אותו ראו

. מתקשטות כשהן בהן שרואות "מראות הביאו ישראל בנות כאשר ומשה ולכן, המשכן", לנדבת .
העמידו  ידיהם שעל הכל, מן עלי חביבין אלו כי קבל, הקב"ה לו "אמר לא, או לקבלם אם הסתפק

הצובאות" "מראות והם במצרים", רבות צבאות ובניו 291הנשים אהרן "ורחצו וכנו, הכיור נעשו שמהם
מועד" אוהל אל בבואם רגליהם ואת ידיהם את למשכן 292ממנו הכניסה להיות יכולה לא זאת ולולי ,

ומקדש!

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך :151ו"כימי

בעל  של הידוע כפתגם הגלות", כתלי את "לשרוף כבר עומדים [והרי זה מגלות היציאה גם
בגלות 293ההילולא  ישאר לא יהודי שאף באופן תהי' אחרי'280] "שאין לגאולה מגלות יצאו בנ"י כל אלא ,

.294גלות"

בגמרא  איתא אוצר 295וכמו"כ שבאותו "נשמות שבגוף", נשמות כל שיכלו עד בא דוד בן ש"אין
גוף" התוס'296ששמו להמשיך 297(וכפי' צריכים שמשם א'"), בגוף אינן עכו"ם ושל ישראל של "דנשמות

הגאולה. תלוי' שבזה כך, מהגלות, יצאו שעמהם הוי'", "צבאות להעמיד כדי ובנות, בנים

וכו' וכו' ילודה" ל"פיקוח בנוגע ומתפלפלים הטועים כדעת שלא 298ולא בתורה פנים שמגלים –
הארץ  את ומלאו ורבו "פרו בתורה, הראשונה המצוה לקיום בנוגע פרטי ענין רק זה אין שהרי כהלכה,

שבגוף",299וכבשוה" הנשמות כל ש"יכלו בכך תלוי' ישראל כל של גאולתן שהרי – כללי ענין גם אלא ,
המר. הגלות מן ויגאלנו בא", דוד "בן ואז בגוף, נשמה ובנות, בנים למטה שיוולדו עי"ז

.‡Ó,שהם מקום בכל ישראל ובנות בנשי בעיקר שתלוי' מיוחדה שליחות גם וזוהי

שיוודע – אלו וכן ההילולא, בעל של והדרכותיו והוראותיו תורתו אודות כבר שיודעות אלו ועאכו"כ
זמן" לאחר שהוא "מחר או כפשוטו, "מחר" עכשיו", שהוא "מחר מחר, או היום זה על –300להן

בן  את ש"המלמד עי"ז כבר, שישנם והבנות הבנים את מחדש ילדו וכן ובנות, בנים שילדו שעי"ז
ילדו" "כאילו עצמו, של בנו ועאכו"כ שע 301חבירו", חדשה,, מציאות ממנו ושה

בתוכם" "ושכנתי הקב"ה אומר שעליו בית יהי' בישראל בית שכל באופן הנהגתן כללות שבו 82וע"י ,
צניעות  בדרכי הוי'" "צבאות מעמידים ובו הקב"ה, מאד"302שורה ויעצמו העם ד"וירב ובאופן ,–

וטוב  שמחה ומתוך הנכונה בריאות מתוך הרחבה, מתוך לגדלם בשביל המצטרך וכל כח להן נותנים
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק (כדברי טובים ולמעשים ולחופה לתורה הנוסח 303לבב, בת בלידת שגם

טובים"), ולמעשים ולחופה "לתורה הוא

גו'" משה ישיר "אז כאשר תחילה", ש"יכירוהו אלו יהיו אלא304והם נאמר, לא "שר ,xiyi מכאן ,
התורה" מן המתים "משה 305לתחיית כבר יהיו ישראל נדחי קיבוץ לפני שעוד (סל"ג) לעיל כאמור –
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ז.290) טז, יחזקאל
(291197 ע' ח"ו לקו"ש גם וראה ובפרש"י. ח לח, ויקהל

ואילך.
יטֿכ.292) ל, תשא
יום"293) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).
ונאמר 294) ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים –
א.295) ה, ע"ז סע"א. סב, יבמות
שם.296) יבמות פרש"י
שם.297) ע"ז – אין ד"ה

וש"נ.298) .358 ע' חל"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
כח.299) א, בראשית
(תורת 300) ס"ג בא ש"פ שיחת וראה יד. יג, בא פרש"י

וש"נ. .(86 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם
ג,301) במדבר עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. יט, סנהדרין

א.
שכד 302) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה א אדר ז' מכתב גם ראה
ואילך).

מנ"א).303) כה יום" ב"היום (נעתק רי ע' ח"א שלו אג"ק
א.304) טו, בשלח
עה"פ.305) בפרש"י הובא ב. צא, סנהדרין

.l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy .c"qa
.ËÏ... לעיל מצרים"274הוזכר את ד"וינצלו באופן 176הענין הגאולה להיות יכולה היתה שעי"ז ,

גדול" ברכוש יצאו כן ,275ש"אחרי

וכה"משל – ממצרים, כבר שיצאו ובלבד גדול" ה"רכוש על לוותר מוכנים היו שבנ"י אע"פ כי,
ונותנין  האסורין מבית למחר אותך מוציאין אדם בני לו אומרים והיו האסורים, בבית חבוש שהי' לאדם
הקב"ה  אמר אעפ"כ, כלום", מבקש ואיני היום הוציאוני מכם בבקשה להם, ואומר הרבה, ממון לך

אותם  וענו ועבדום צדיק, אותו יאמר "שלא גדול", "ברכוש ממצרים היציאה להיות קיים 276שמוכרחת ,
בהם" קיים לא גדול, ברכוש יצאו כן ואחרי –277בהם,

. דגן בה שאין כמצודה "שעשאוה מצרים", את "וינצלו דגים"ולכן, בה שאין כמצולה ורק 278. ,
שלא  ונצטוו ממצרים, יצאו אזי ממצרים, ליקח יכולים שהיו הקדושה עניני כל את עמהם שלקחו לאחרי

גו'" לראותם תוסיפו "לא למצרים, שליחות 279לחזור לו יש שבהם למקומות רק לילך צריך שיהודי כיון ,
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות מהקב "ה

בהנוגע הוא שכן עאכו"כ מצרים, לעניני בהנוגע אמורים הדברים חלוקה ואם שלכן – עצמם לבנ"י
בבל, מגלות יצאו מבנ"י חלק שלימה: שאינה גאולה היתה שבהם שלאחרי', הגליות מג' מצרים גלות

במצרים  אחד יהודי נשאר לא מצרים בגלות משא"כ ופרס, מדי ביון ועד"ז בבבל, נשארו ;280וחלקם
הראשון!... גם יצא אזי – כולם שיצאו בשעה

במכילתא  כמ"ש – בזה סוגרת 281והחידוש  שהיתה ממצרים לברוח יכול עבד הי' לא ש"מתחלה
רמה". "ביד ממצרים", אדם בני ריבוא ששים הוציא ועכשיו ומסוגרת,

אלף  מאות "שש מוכנים שהיו לאחרי להיות יכולה היתה ממצרים שהיציאה – בזה הענין וכללות
ביחד.282רגלי" כולם יצאו ואז ,

צבאותם" "על היתה ממצרים בנ"י שיציאת משבח שהכתוב הוי'"173וכפי צבאות כל "יצאו ,174,
מאד" במאד ויעצמו ש"וירבו באופן במצרים, אותם אותו"283שהעמידו יענו ד"כאשר ההכנה לאחרי –

יפרוץ" וכן ירבה "כן הגאולה.284שעי"ז את ופועלים הגלות, את ומבטלים לוחמים ועי"ז ,

.Ó:במצרים ישראל ובנות לנשי מיוחד ותפקיד מיוחדה זכות היתה זה ובענין 

ה"מיילדות  אודות שמות ספר בהתחלת מסופר – לגאולה וההכנות הגאולה פרטי סיפור לפני עוד
מאד"285העבריות" ויעצמו העם ד"וירב הענין התאפשר ידם שעל ,286.

בגמרא  בארוכה מסופר בשלח,287ועד"ז פרשת – שבת במנחת לקרוא שהתחילו לפרשה (בקשר
הפסוק  על שירה) פרשת במצרים 288שנקראת שנולדו שהתינוקות השירה), (שבהתחלת ואנוהו" אֿלי "זה

שנאמר  דבש, של ואחד שמן של אחד עגולין שני להן "מלקט – עמהם התעסק בעצמו 289[שהקב"ה
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וראה 274) הוגה). שלא המאמר (בחלק לגני באתי ד"ה
לעיל  .(82 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת דהמאמר ספי"ח

סוסכ"ו.
יד.275) טו, לך לך
יג.276) שם,
ואי 277) סע"א ט, לך.ברכות
ע'278) חמ"ו התוועדויות – מנחם תורת וראה שם. ברכות

וש"נ. .331
יג.279) יד, בשלח
(280– מנחם תורת גם וראה בתחלתו. חי"א לקו"ש ראה

וש"נ. .81 ע' ריש חנ"ג התוועדויות
ט.281) שם, בפרש"י הובא יא. יח, יתרו
כא.282) יא, בהעלותך
ז.283) א, שמות
יב.284) שם,
טו.285) שם,
כ.286) שם,
ב.287) יא, סוטה
ב.288) טו,
יג.289) לב, האזינו
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טובים  ולמעשים ולחופה לתורה שגידלו ילדים אותם שדוקא באופן גו'", משה ישיר ו"אז עמהם", ואהרן
ועד  וארוממנהו", אבי אלקי ואנוהו אֿלי "זה ויאמרו תחילה שיכירוהו אלו יהיו הם הגלות, מיצר מתוך

ועד" לעולם ימלוך "הוי' השירה: .306לסיום שנאמר מקום "כל והרי עולמית", הפסק לו אין ועד .307–
זכר) (לשון חדש" "שיר יאמרו שלכן גלות, אחרי' שאין ,294גאולה

ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת דידן, ובעגלא ממש בקרוב

***

.·Ó תורה שלומדים  אלו את להחזיק  כדי תורה", "קרן עבור "מגבית" לערוך גם ההילולא ביום נהוג
הגמרא  [כדברי סודותי' להבנת ועד בתורה, להעמיק כדי רק אלא שתהי', איזה צדדית תכלית ללא לשמה

סנהדרין  שנאמר 308במסכת קרא .309"מאי לו עמלה עמל לו נפש עומלת ותורתו זה במקום עמל הוא .
וכמבואר  כו'", תורה טעמי לו למסור קונה מאת ומבקשת עליו, "שמחזרת רש"י, וכפירוש אחר", במקום
"זבולון", של לתמיכה הם זקוקים הדאגות, את מהם להסיר וכדי במקומה], מהרש"א בחדא"ג גם בארוכה

תורה" ה"מגבית של תכליתה .310וזוהי

שהנהגתם  אלו ואפילו בפשטות, – "זבולון" של בקו היא שהנהגתם אלו בזה: להשתתף כאו"א ועל
האומר  "כל שהרי "זבולון"), (כמו חסדים גמילות בענין מחוייבים הם גם הרי – "ישכר" של בקו היא

לו" אין תורה אפילו תורה, אלא לי וגמ"ח 311אין תורה צ"ל אלא אצלם 312, יתוסף עי"ז – ואדרבה ,
בתחילתו  אור בתורה כמבואר התורה, לימוד הכתוב 313בהבנת שע"י 314בפירוש גוי", תרומם "וצדקה

הצ"צ  שמבאר וכפי ככה, פעמים אלף זכים ולבו מוחו נעשים פעמים 315הצדקה אלף היא שהכוונה ,
יו  אחת שעה שבמשך באופן יהי' לאח"ז  שהלימוד והיינו, ענין ממש, שלולי כ"כ, בריבוי להבין כל

לזה להקדיש צריך הי' zeryהצדקה sl`.בפועל לימוד של

ההילולא. בעל של הציון על להזכירו כדי אמו ושם שמו ירשום הרוצה, וכל פתקאות, יחלקו וכרגיל,

"יגעת  כהלשון המשוער, מן למעלה מופלגה ובהצלחה בטוב, תנוצל הצדקה שנתינת ויה"ר
ערך 59ומצאת" לפי שלא שהיא ("ומצאת") מציאה של באופן אלא היגיעה, אופן לפי רק לא היינו, ,

מעושר" לקיימה סופו מעוני התורה את ש"המקיים ובאופן הרחבה.316היגיעה, מתוך התורה לימוד –

תורה" חבירו בן את "המלמד הזולת, עם הלימוד גם כולל המצוות, וקיום התורה לימוד ,301וע"י
שנאמר  בשבילו, מבטלה גזירה גוזר הקב"ה אפילו (שאז) תורה הארץ עם בן את "המלמד 317ועאכו"כ

תהי'" כפי מזולל יקר תוציא בשמחה 318ואם מהגלות לצאת בנ"י של כרצונם הגלות, גזירת מבטלים –
לבב. ובטוב

כללות  ואת הספרֿתורה, את עמנו שלוקחים ובאופן צדקנו, משיח ע"י דידן, בעגלא – לנו תהי' וכן
הגלות" זמן במשך ועבודתינו "מעשינו המצוות, וקיום התורה לבב.105לימוד ובטוב בשמחה ,

הכנה, ניגון ולאח"ז הארץ". "מזמרת ניגון לנגן זלמנוב) שמואל (להר' צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע והניגון פ"א), – הד' (בבא הבבות ד' בן  הזקן רבינו ָניגון

לכל  הק' בידו חילק ואח"כ הכוס, על וברך ברכה, של וכוס המזון ברכת אודות להכריז צוה אח"כ
ברכה". של "כוס המסובים

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו טרם
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יח.306) שם,
א.307) נד, עירובין
חנ"ו 308) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש צט,

וש"נ. .357 ע' ריש
כו.309) טז, משלי
מנחם 310) (תורת סנ"ג דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(225 ע' חנ"ה התוועדויות –
ב.311) קט, יבמות

ז.312) הערה 266 ע' תש"ח סה"מ א. ה, ויקרא לקו"ת ראה
ב.313) א, בראשית
לד.314) יד, משלי
ואילך.315) ב תתרכו, ו) (כרך בראשית אוה"ת
מ"ט.316) פ"ד אבות
יט.317) טו, ירמי'
א.318) פה, ב"מ
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שבוע  (של ההילולא בעל אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק
(מהורש"ב)2סיפר 1זה), אדמו"ר כ"ק אביו שכאשר ,

 ֿ ה"צמח הרבי היה עדיין ל"חדר", ללכת התחיל נ"ע
סוכריות, אליו זרק לחדר וכשהוליכוהו בחיים, צדק"

נתקבלו  אלו דברים אליו. זרקן מיכאל שמלאך לו ואמר
יקרו  כי הסוכריות, את לאכול סירב והוא מאד אצלו

נהגו  כאשר פסח, בערב כיסי 3בעיניו. את לבדוק
היכן  ושאלו לאבי ה"צמחֿצדק" קרא הקטנים, הילדים

לאכלן. הוכרח הוא ואז הסוכריות,

רבותינו  של הסיפורים מכל כמו – זה מסיפור

– עצמם אצלם שהתרחשו מסיפורים ובמיוחד נשיאינו,
(כפי  החינוך בענין רק ולא הוראות, מספר ללמוד ניתן

צריכים"), אנו כזה ש"חינוך בעצמו סיים שהרבי
לבנך..." "והגדת – פסח לגבי – בפרשתנו ,4המודגש

בנך..." ישאלך כי הלכתיים 5"והיה ענינים אף אלא ,
בפרשתנו  לומדים כך על שגם ועוד, חמץ איסור .6לגבי

.·
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כלֿכך  יקרו הסוכריות אם להבין: יש לכאורה,

לאכלן  סירב והוא נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק בעיני
ה"צמחֿצדק" עלֿידי ניתנו כי יקרות, היו אכן והן –
לפני  יאכלן שהוא כך על צדק" ה"צמחֿ עמד מדוע –
מכירתן  עלֿידי ולשמרן להמשיך לו איפשר ולא פסח,

החמץ? כל עם יחד

בקשר  ישראל גדולי אצל נמצא זה שנוהג ובמיוחד,
הם  חמץ, דבר היה שכאשר מצדיק, שקבלו לשיריים

חמץ  במכירת .7מכרוהו

ניתן  לעשות, ה"צמחֿצדק" לו הורה כך שלא כיון
זה: שבמקרה סבר שהוא ולומר, לדייק לכאורה, היה,
זאת  לקבל מעוניין שהוא מפני כך, לעשות אסור א)

החמץ  של בקיומו רוצה והוא הפסח, לאחר ,8בחזרה
מותרת  חמץ מכירת כי מועילה, אינה לגוי המכירה ב)
לקבל  מתכוונים (ולמעשה בהערמה שהיא למרות
ומותר  המכור, החמץ את בחזרה הפסח לאחר
 ֿ אףֿעל ומיודעו... המכירו "לנכרי למכור מלכתחילה
אלא  כלל בחמצו יגע שלא בהנכרי יודע שהוא פי

לו" יחזירנו ואז הפסח לאחר עד לו זה 9ישמרנו כי (
ניכרת 10מדרבנן  הערמה היא המכירה בעניננו אבל ,11,

המכירה  את חכמים התירו לא כזה .12ובמקרה

אינו  הזקן אדמו"ר א) כי: כך, לומר איֿאפשר אך
ערוך' ב'שולחן בקיומו"13מזכיר "רוצה האיסור את

ובמיוחד  הפוסקים, רוב לדעת ב) בפסח, חמץ לגבי
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זו 1) בשנה שהקביעות ולהעיר ה'שי"ת. שבט, יו"ד בא, פ' שבת
ההסתלקות. כבשנת היא (תשל"ז)

(2.30 ע' תש"א סה"ש
סמ"ב.3) תלג סי' אדמוה"ז שו"ע ראה
שם.4) ופרש"י מכילתא וראה ח. יג.
ואילך.5) 268 ע' ח"ו לקו"ש וראה שם. ופרש"י מכילתא יג. שם,
ואילך.6) ג יג, כ. יט, טו. יב,
מלחם 7) יפהפי' גלוסקא פ"א מוכר הי' זי"ע מראהטין הקדוש "רבינו

כמה  שמעתי וכן זי"ע. מזידיטשוב אייזיק יצחק מה"ר הה"ק של הפנים
אותו  מוכרין כו' צדיק של חלות מי"ב מנחות שירי להם כשיש מהחסידים

בקו"א). ריז עד פסח עניני המנהגים בטעמי (הובא כו'" פסח אחר עד
מטעם 8) אסר סקט"ו. פה כלל מנח"י וראה תנ. סו"ס או"ח טור ראה

חלות  מי"ב ("אחת הנ"ל בשאלה קיב סי' או"ח הבושם ערוגת בשו"ת זה
זי"ע  מבעלזא ר"י הרה"ק אדמו"ר כ"ק של הטהור שלחן על מונח שהי'
מכירה  בשטר החמץ עם למכרו רשאי אם וכו' בעיניו חביב והוא לו וניתן

כו'").
ואדה"ז 9) ס"ד שם וראה ס"ג. שם משו"ע ס"ו תמח סי' אדה"ז שו"ע

לעכו"ם  כן יאמר אדם שכל "ונראה סכ"ג) (ואדה"ז סק"ו שם ט"ז (סי"ז).
מהעכו"ם". לקנות יכול לא אדם ששום בזה ויועיל בפירוש

וראה 10) סק"ג. תמ סי' במק"ח הובא א. כא, לפסחים שור בכור ראה

,([1348] 42 ע' אדה"ז לשו"ע בהוספות (נדפס סמ"ח או"ח צ"צ שו"ת
מקח  דרך שזהו הכא אבל וכו', האסורה הערמה אי"ז וכו' אדה"ז דלדעת
ב. (לב, תמח לסי' או"ח להצ"צ פס"ד וראה ניכרת. הערמה אין וממכר

דבדי  המ"א שכ' דאף ([1350] 44 ע' שם בהוספות אפי'נדפס מהני עבד
טפי  גרע המפתח לו מוסר ואינו בעירו "כשהוא מ"מ המפתח לו מסר לא
[תרעו]) א כג, שם בהוספות נדפס ד. (לב, ובפס"ד ניכרת". הערמה דהוה
אדה"ז  משו"ע ולהעיר וב"י. ב"י איסור הפקעת לצורך רק היא דהמכירה

סוס"ח. תמח סי'
(אות 11) סכ"ה ח"ג זכרון אבני בשו"ת הערוה"ב דברי פירש עד"ז

ד').
(12.10 בהערה שנסמנו המקומות ושאר שור בכור ראה
ע"ג 13) בו שמבשלין כלי לגוי להשכיר ד"אסור בהדין סי"ב תנ בסי'

שם  כ' כ"א ,((8 הערה (כנ"ל בקיומו דרוצה הא הטור כתב (שע"ז האור"
לישראל דברי d`pd"יגיע (סקי"א) שם במג"א פי' שכן (אף מהחמץ"

מצד  הוא שהאיסור אדה"ז מדברי מוכח עכ"פ אבל בקיומו", "רוצה הטור
רוצה  משום בפסח חמץ אסרינן דלא פוסקים כמה דעת וכן ההנאה)*.
בהערה  (הנ"ל המנח"י דעת משא"כ סק"ז. ת"נ סי' פר"ח ראה – בקיומו
סקט"ז  או"ח חת"ס שו"ת וראה שם. ערוה"ב בשו"ת הובא וישו"ע (8
זכרון  אבני שו"ת וראה סק"ז. תנ סי' מקו"ח בתחלתו. קיט סי' בסופו.
ואילך). א קיד, (א' כה אות ס"ח חו"מ מערכת שד"ח ואילך. ב' אות שם

.i"gpnd zrcl x`any dn a"wq e"nzq `"ewa d`xe (*
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גמורה  מכירה היא החמץ מכירת הזקן, אדמו"ר לדעת
ובל  יראה "בל של מעבירה גם מונעת שהיא באופן

בכלל  איננו הנמכר החמץ (שהרי שמדאורייתא ימצא"

והפקר) .14ביטול

.‚
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פתרון  למצוא המסופר במקרה היה ניתן לכאורה,

למכירת  הזדקקות ללא בשלמותו החמץ לשמירת אחר
איסורו. זמן לפני החמץ הפקרת לגוי: חמץ

רק מועילים החמץ והפקר ביטול dxezdאמנם on
כפי  ימצא", ובל יראה "בל של מעבירה למנוע כדי

רואה  אתה אי "שלך – לך" יראה מ"ולא שלומדים

הפקר" ושל אחרים של רואה אתה חכמים 15אבל אבל ,
החמץ  את לבער ויש בהפקר די שאין במעשה 16גזרו

פתרון: לכך יש זאת בכל אך ממש,

אלא  בלב, רק לא החמץ את להפקיר אפשר

של  במקום הרבים ברשות ולהניחו מרשותו להוציאו

מצוי  שאין במקום ממש, ולקחתו הפקר אנשים, בו ים
– הפסח לאחר שוב

שבגללם  הטעמים שני את מבטיחים בכך ולכאורה,
א) בלבד: ובהפקר בביטול די שאין חכמים תקנו
וחוששים  האדם", של במחשבתו "תלוי והפקר ביטול

שלם" "בלב יפקיר לא צריך 17שהוא הוא ולכן ,
מרשותו  רגיל 18להוציאו ש"האדם הטעם בגלל ב) ,

לשכחה  הוא קרוב רגילותו ומחמת בחמץ השנה בכל
יהיה  הוא (אם ממנו" ויאכל איסורו את שישכח

).19"בגבולו"

מלכתחילה: כך לעשות שאפשר במפורש ומוצאים
הפקר, במקום ולהפקירו מרשותו החמץ את להוציא

הפסח  לאחר בו בסיפורי 20ולזכות שמסופר (וכמדומה
כן). שנהגו שיריים, בקבלת הנוהגים חסידים כמה חיי

הורה  לא שה"צמחֿצדק" לכך הפשוט הטעם
דעות  מספר לפי אמנם, הוא: כך מותר 20לעשות

לזכות  במחשבה איסורו זמן לפני החמץ את להפקיר
הפוסקים" מ"שאר אבל הפסח, לאחר שאין 21בו מובן
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לשון 14) וראה לאדה"ז. פסח) הל' (בסוף חמץ מכירת הלכות ראה
לחלוטין". לו נמכר כבר "שהרי ובסכ"ה סכ"ג. סתמ"ח בשו"ע אדה"ז
המג"א  מ"ש הביא ולא הנכרי", מן לקנותו יכול אדם שום "אין כ' ובסכ"ג
להחזיר  צריך העכו"ם.. מן החמץ אחר ישראל קנה "שאם סוסק"ד שם
ולמכור  לחזור צריך לקח ואם סקי"ד: ובח"י שם. בט"ז ועד"ז לבעלים"
סתמ"ח  מק"ח (וראה ואכ"מ שם). מחה"ש (וראה ראשונים. לבעלים
הצריך  שאאזמו"ר.. דאחר ועיקר ועוי"ל בסופו: שם צ"צ ובשו"ת סקי"א).

זה אין קבלן.. ערב .dnxrdיהודי
דמשמע  א'קנב) ה' (כרך טו אות ט' ס' חו"מ מערכת שד"ח וראה
להתבו"ש. גם ס"ל כן ואשר הערמה ולא גמורה מכירה דהוי מהפוסקים

אדה"ז 15) בשו"ע הוא "ספרי כן הגליון על ובמ"מ סוס"ב. סתל"א
מפורש  אין ד) טז, (ראה לפנינו בספרי ס"ד", פ"ק ברא"ש ועיין שם תוס'
שאור  לך יראה לא בספרי.. מצאתי "שוב פסחים ריש וברמב"ן "הפקר".
פ"ב  (פסחים מירושלמי הביא שם ברמב"ן (ולפנ"ז בפלטיא" רואה אתה
– ב. ו, פסחים חלאוה במהר"ם וכ"ה בפלטיא), רואה אתה אבל ה"ב)
"מאחר  מדאורייתא) סד"ה ב (ד, ובתוס' שהפקירו. תוכנו הרי ו"בפלטיא"
של  רואה אתה אבל מדקאמרינן ומותר מרשותו ויצא הפקר הוי שביטלו

כו'". גבוה ושל אחרים
ב.16) ד, ובגמרא פסחים ריש משנה
ס"ד.17) שם אדה"ז שו"ע כך. אלא ד"ה פסחים ריש ר"ן
כתב 18) ולא גבולו", מכל החמץ את שיוציא "עד שם אדה"ז לשון

שאין  כיון ובפשטות וביעור"), בדיקה "והצריכוהו הר"ן ל' (ע"ד "לבערו"
שעה  דקודם בס"א מבואר דשם תמה" ס' "עיין במוסגר וציין מקומו כאן
או  כו' לנכרי שימכרנו דהיינו מרשותו שמבערו במה לו די ששית

הפקר. במקום ולהניחו להפקירו

גם 19) הובא שם. ר"ן פסחים. ריש התוס' טעם והוא שם, אדה"ז ל'
ולהוציא  ולבדוק אחריו לחפש הצריכו "לפיכך אדה"ז ומסיים שם. בטור
ולבערו. לבדוק בתוס' אבל הבית", מן "להוציא בטור ועד"ז גבולו", מכל

שלפנ"ז. הערה וראה
פסחים 20) הלכות – ח"ב תשמח. סי' ח"א) (סוף בתשובה או"ז

הובא  קנז סי' ריקאנטי מהר"ם ס"ד). פ"ב פסחים בהג"א (הובא סרמ"ו*
שם  ובעו"ש באכילה. אף דמותר ובריקאנטי (ובאו"ז תמז סו"ס בעו"ש
כו'". שלשה לפני ולא ב"ד לפני לא צריך אין הפקר דהאי "ונראה
לגמרי  "שמפקירו איירי דהרקאנטי לסופו, קרוב סי"ד ח"א פנ"י ובשו"ת
ויודע  המכירו לגוי שלנו מכירה כמו ממש וזה לשוק.. ומוציאו אדם מכל
בפר"ח  הובא כנה"ג שיירי לו"). ויחזור החג אחר עד חמצו לו שישמור
גם  מותר ואז דוקא עדים לפני חמצו בהפקיר (ולדעתו סק"ה סתמ"ח
בפני  להפקירו (יכול ספר מגלת בשם סק"ה סתמ"ח יוסף ברכי באכילה).

להפקיר  שדי מבואר וברכ"י) (שכנה"ג ומדבריהם אי"צ ג'). אבל ו
החמץ  דכשהוציא סק"ח סתמ"ח (א"א) פמ"ג וראה מרשותו**. להוציאו
חושב  שבלב אע"פ הוא גמור הפקר שמפקיר בפה בכיון ואומר מרשותו

ועוד. אזלינן. פיו בתר להיפוך
בי"ג  חמצו הבקיר ה"ב) פ"ב (פסחים בירושלמי הפי' הנ"ל כל ולפי

חשש כו' אסור אמר ר"י מהו הפסח לומר dnxrdlלאחר שיערים ,
סי' טור ס"ד. דפסחים פ"ב ברא"ש וכמ"ש הפקירו, שלא אע"פ שהפקירו

תמח.
במקום  והניח חמצו הפקיר ואם סקי"ד, בחידושים שם ובמק"ח
(וראה  אסור ברה"ר מוצנע במקום העמידו אם אבל אח"פ, מותר הפסד

ססק"ט). שם ביאורים
הפוסקים".21) שאר כתבו "מדלא שם ד"מ ראה

azk f"`de" (dxrdd miptay) `"bda la` ."'ek opiazene l"fe seqal 'k envra f"`d s`y" 'k `"wq dnz 'iq n"ca (*xzeny(c ,al) v"vdl c"qta d"ke ."'ek
."xizn f"`de"

."my `"a oi`y onfa weya egipie exiwtiy e` 'ek elhi `ly oda gehay eiade` ipta exiwtdl leki ..(f"e`d ixacn) my rnyne" my n"c d`xe (**
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מועיל  הזקן 22הדבר אדמו"ר פוסק וכך "אפילו 23.
לגמרי  שיפקירנו צריך לכל, המופקר במקום הניחו
לחזור  ההפקר בשעת בדעתו יהיה ולא ובלבו בפיו
יש  שאם אחר, יקדמנו לא אם הפסח לאחר בו ולזכות

גמור, הפקר אינו כן ynnבדעתו elyk `ed ixde."

במקום  מושלך שנמצא חמץ "אפילו מכך: יותר
בערב  ששית שעה קודם ישראל שם שהשליכו הפקר
ימצא  ובבל יראה בבל עליו יעבור שלא כדי פסח
מכלֿמקום, לכתחילה, כן לעשות שמותר בפסח...

הפסח epnnלאחר zepdl l`xyin mc` lkl xeq`"24.

.„

ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ‡ ‰¯˜Ù‰‰ ˙ÏÈÏ˘Ï ÌÈÓÚË‰
ÂÈÚÏ

ראשית, בעניננו: הסיבה שזוהי לומר קשה אך

כאן בהן מדובר יש אם ברור לא שבכלל סוכריות על
שמלפני  חמץ תערובות רק זו הרי יש, אם ואף חמץ,

בששים) (או ברוב בטל החמץ שבה חל 25הפסח, ואין ,

מדאורייתא  לפחות ימצא, ובל יראה בל .26עליו

יעשה  אדם שכל מפני מועיל אינו כזה הפקר ועוד:

הפסח  לאחר החמץ מן להנות כדי בעניננו,27כך אבל .
שהיא, צורה בכל הסוכריות מן להנות כלל בכוונתו אין

לשמרן  רק רצה והוא מכירה, עלֿידי לא אפילו

דרבנן,28בשלמותן  ספק רק שזהו לכך בנוסף ולכן, .
להפקר  בכלל זקוקה זו חמץ תערובת אם כדלעיל,

ייתכן,29וביעור  – שכיח שאינו ענין שזהו ובמיוחד ,
מלכתחילה  חכמים גזרו לא זה שההפקר 30שבמקרה

מספיק  .31אינו

המכירה  ענין שכל הנ"ל, הדיון כל על לשאול [ואין
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שמותר22) שס"ל קודם dlgzklאף הפקר במקום ולהניחו להפקירו
אדה"ז  שו"ע ס"ז. סתמ"ה מ"א ראה – בו) לזכות ע"מ (שלא איסורו זמן
סכ"ט  סתמ"ח אדה"ז ובשו"ע סוס"כ). סתל"ו שם (וראה ס"א שם

לכתחלה". כן לעשות "שמותר
דלדעת 23) ושם, שם. בקו"א וכו' המקורות וראה ס"ב. תמה סי'

התורה". מן בב"י עליו "עובר הרא"ם
חו"מ  מערכת בשד"ח הירושלמי דברי ובפי' בכהנ"ל בארוכה וראה

ואילך). 2098 (ע' יז אות ס"ח
מ"שהניח 24) סק"ו סתל"ו ובקו"א סכ"ט. סתמ"ח אדה"ז שו"ע

הפסח  לאחר בהנאה אסור שהוא הפסח קודם והפקירו ברה"ר חמצו
לפי ה"ב פ"ב בירושלמי izin`dכדאיתא yexit וכמו והפר"ח המ"א של

"שאם  שם תמח בסי' ממ"ש (וכן משמע מדבריו וגם תמח". בסי' שנת'
הפסח  לאחר עד חמצו אדם כל יניח שמא לחוש יש בהנאה מותר יהא
שבירושלמי  ממנו") ליהנות לו שנתיר כדי הפסח קודם שהפקירו ויאמר

שבירושלמי והערמה הפסח* אחר שנמצא בחמץ שיפקיר מדובר אינו
זה  הוציא "הפר"ח כ"א ס"ב, תמה בסי' המבואר בו, לזכות ע"מ
כו'" השלמים תורת בספר ח"י בעל וכ"כ כו' ע') (סי' הרשב"א מתשובות
נדרים  הבבלי ע"פ כן מפרש שם בקו"א ולהלן שם. סתמ"ה קו"א –

וגדרי מדיני שזהו ומשמע שם. .xwtdומפרשים
בכלל  אינו הנמכר "חמץ בתחילתו חמץ מכירת בהל' ממ"ש וצ"ע

עליו שדעתו מאחר והפקר כמבואר ביטול הפסח אחר בו ולזכות לחזור
הרשב"א inlyexidבתשובת mya פנ"י בשו"ת מפורש וכ"כ ה"ב)". (פ"ב

הערמה מפרש דהרשב"א לחזור inlyexiaשם שיכוין כו') כהטור (דלא
תו"ח  שו"ת לכן. ד"ה סק"ט שם ובמקו"ח הפסח**. אחר בו ולזכות
או"ח  חת"ס שו"ת סי"ח. או"ח מהד"ק נוב"י וראה בתחלתו. סכ"ב או"ח
מה  לכל שנתכוון להדיא יראה רשב"א.. בתשו' "והמעיין (ומסיים סקי"ד

ואכ"מ. שם. שד"ח ואילך). (וס"ט שם תו"ח שו"ת וראה שכתבתי").
סי"ח.25) סתמ"ז אדה"ז שו"ע וראה
מה"ת 26) וב"י בב"י עליו עבר שלא כיון נוקשה חמץ מדין להעיר

שהביא  מה ועי' שם). ובמג"א תמז סו"ס (שו"ע שרי באכילה אפילו
בפר"ח  ומ"ש יוד. אות ח' סימן שם שד"ח וראה מהר"ן. שם במג"א

עבר  שלא אף (24 הערה לעיל (שהובא תלו סי' ובקו"א סק"ט סתס"ז
בפנים. לקמן ראה – בהנאה אסור מד"ס אפילו

סכ"ט 27) סתמ"ח אדה"ז בשו"ע וכמפורש הפסח לאחר לחמץ בנוגע
ליהנות  לו שנתיר כדי כו' יניח שמא לחוש יש בהנאה מותר יהא "שאם
לענין  זה מבאר ששם אלא סקי"ד, או"ח חת"ס שו"ת (וראה ממנו"***

lehia אב ברשותו). הפסח כשנשאר לפני בהפקר לכתחלה לענין כצ"ל ל
בדין  סי"ח סתל"ו אדה"ז מל' משמע וכן תמה****. בסי' המבואר
בהם  ולזכות לחזור בדעתו הי' כו' הללו חטים "אבל הרשב"א דשו"ת
לאחר  מהן ליהנות לו מתירין היינו (אם האוצר את כשיפנה הפסח לאחר
זה  שאין ולזכות.. לחזור ומכוין החמץ את למבער דומה זה והרי הפסח)
לאחר  מהן להנות חכמים אסרו לפיכך תמה בסי' שית' כמו גמור ביעור
חמץ  מכירת בהל' מ"ש עפ"י ובפרט סק"ט. שם קו"א וראה הפסח".

.(24 הערה לעיל (נעתק בתחילתו
(28" שם תסז סי' הפר"ח בנדון ze`xnמשא"כ mipdpy."אומן ידי
לכתחלה 29) דגם שכ' שם, ברשב"א הנידון בדוגמת שזהו י"ל ולפ"ז

שנתבקעו.. חטים שם שיש ממש נודע שאין מפני סגי.. בעלמא ב"ביטול
ספיקא  ספק והו"ל כו' לגמרי נפסדו שמא נתבקעו ואם כלל שם אין ושמא
לכשיפנה  בביטול אותו ונתיר מבוקעות חטים שם שיש ברור הי' (ואילו
ולמכרו  לחזור ומתכוין כמבטל זה דהרי כו' לבער צריך שהי' אפשר
שאמרתי  הצד מן להתיר שאפשר "אלא להלן וע"ש כו')". הפסח לאחר
דרבנן. ספק שהוא כיון החיטה בנידון להקל שצידד שם פר"ח וראה כו'".
הפסח  עליו שעבר חמץ ספק "וכל ומסיים סי"ט, סתל"ו אדה"ז ובשו"ע

הפסח). לאחר מדובר שבהנ"ל (אלא בהנאה" מותר
שדעתו 30) שכל דינו עיקר ד: לב, ח"א להצ"צ דינים פסקי ראה

רק שהוא נראה ביטול אינו בו ולזכות אפרים opaxcnלחזור מחנה וראה .
הפקר  דכל דנדרים בסוגיא הרא"ש דלדעת ח', סי' מהפקר זכי' הלכות
הנאה  במודר דשרי הא כו' (ימים) ג' תוך בו לחזור שיוכל תקנו דעלמא

כו'. רבנן בי' תקנו לא שכיח דלא מילתא דהוי
בפני31) להפקירו אפשר הרי (כ,b'וגם להצ"צ דינים פסקי וראה .

דלפי' רבנו "מ"ש (ושם מיד הפקר הוי ג' בפני בנדרים המסקנא שלפי ג)

`vnpy ung" oeyld d"q r"eye xeha k"`yn .my gnz 'iqa y"enk micr ipta exiwtde x"dxa mb (*l`xyi ziaan"ke .xzen dxe`kl x"dxa `vnpyk f"itle ,"'ek
.(xzen dlik`a s`c 'ke) e"q blz 'iq `"xbd ixe`iaa k"ke .20 dxrd l"pk xzen 'ek xwtd mewna egipna inlyexia `"ayxd 'itl mbc (my g"ewne) my i"pt z"eya

."'ek zipinya dywdy dn oke" d"c g"id oipr (ixi`ndl) zea` obn .` ,h migqt ixi`na n"ke (**
(***f"cre.n"k`e .my k"ep d`xe .l"pd inlyexidn exewny 'k (cere) b"iq i"pt z"eyae .c"d `"t n"eg 'ld m"anxa `ed

,"'ek xyrn zrwtd `kilc oilhlhna s` minkg eilr exfby" s` .dnxrd zeidl lekiy mewna "unge zay xyrn oiprl minkg ixfb"c my `"ewa y"nke (****
.mipta onwlck `giky `lc `zlin `ed c"ecpa ixd
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של  חפץ על מדובר כי לעניננו, שייכים אינם וההפקר
להקנות  לא אך – אחרת בדעת – לקנות רק שיכול קטן

אחר  להפקיר 32למישהו "הסומך 33או קטן לגבי כי –
מתנה  או שמצא שמציאה הוא הדין אביו" שולחן על

אביו" "של היא האב 34שקיבל על חלה וממילא ,
להפקירו. או לגוי זאת למכור החובה

שלפי  ללמוד א"א זה שמסיפור מובן זו מסיבה
יראה  בל באיסור קטן גם מוזהר ה"צמחֿצדק" דעת
אסור  הפסח עליו שעבר קטן של וחמץ ימצא, ובל

ודאי,35בהנאה  חמץ כאן היה שלא לכך בנוסף כי, ,
– לאביו שייכות שהסוכריות היא ].lecblההלכה

הסיפור  מתוכן אפשר אם עיון" "צריך ובכלל,
אדם  כל לגבי חמץ איסור בענין הלכות ללמוד דלעיל
ספק  רק – וייתכן דרבנן, חמץ על כאן מדובר כי –
שהידרו  ובית שכיח, שאינו מיוחד ענין זהו וכן חמץ,

וכו'. ביותר בו

.‰
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– ולומר להקדים יש זאת להבין drenydכדי itl
miciqgn36 נהגו נשיאינו רבותינו של שחסידיהם –

משקה  או מאכל בידם היה כאשר לעיל: לאמור בדומה
לא  הם בפסח, להחזיקו יכלו ולא מהרבי שקיבלו

פסח. לפני שתוהו או אכלוהו אלא בחמץ, מכרוהו

לקחת  לרבי כבוד זה אין הוא: לכך הפשוט הטעם
נתנם  הרבי כאשר (ובמיוחד וכדומה שלו השיריים את

לאינוֿיהודי. למוכרו או ולמוסרו לחסיד),

נמכרים  המשקה או המאכל כאשר מכך, יותר

האם  לעיין: צריך יהודי, אינוֿ של לרשותו ועוברים
הקדושה  בהם נשארה בחזרה אותם קונה היהודי כאשר

בהם? שהיתה הצדיק של

.Â
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תלויה  זו לשאלה שהתשובה לומר, יש לכאורה,

וכלשונו  בפסח. חמץ איסור מהות של הענין בבירור

הראגוצ'ובי  לגבי 37של הוא חמץ איסור האם :
החמצי  המאכל את לאכול אסור כלומר, ה"תואר",

שהוא  כפי העצם". על "חל שהאיסור או וכדומה,

ורבי  יהודה רבי של במחלוקת כרוך זה שבירור מסביר
לאחר 38שמעון  החמץ מן הנאה איסור חלות לגבי

דהאיסור  סביראֿליה אסור, דסביראֿליה "דמאן הפסח

העצם. על חל שהאיסור) סובר שאסור, שסובר (=מי
תואר, רק הוי דלא סביראֿליה מותר דסביראֿליה ומאן

התואר". בטל הזמן וכשהלך

עם  יהודה רבי של למחלוקת גם קשור זה

אלא 39חכמים  חמץ ביעור אין אומר יהודה "רבי :
או  לרוח וזורה מפרר אף אומרים וחכמים שריפה,

על  חל החמץ שאיסור סוברים החכמים לים": מטיל

לרוח  וזורה "מפרר אם די ולכן הדבר, של  ה"תואר"
חל  אין ולכן החמץ, "תואר" בטל שאז לים", מטיל או

נשאר. החמץ שעצם למרות והנאה, אכילה איסור עליו

על  "חל חמץ שאיסור יהודה רבי סובר זאת לעומת
שעצם  כדי החמץ, את לשרוף דוקא צריך ולכן העצם",

תתבטל  והאפשרויות 40מציאותו ה"תואר" רק ולא ,
והנאה  .41לאכילה
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לר"י  אלא דז"א צ"ע הפקר הוי לא מדאורייתא אפי' למסקנא הרא"ם
כו'").

ובנו"כ.32) סט"ו. סרמ"ג חו"מ שו"ע ראה
יתמי.33) ד"ה שם ובפרש"י ב. כב, ב"מ ראה
שבת 34) הל' ס"ט. הפקר הל' אדה"ז שו"ע ס"ב. סע"ר חו"מ רמ"א

סי"ג. שסו סי'
מג 35) אות ס"ח שם שד"ח ב. אות ח"ב כוללת פתיחה פרמ"ג ראה

יט. סי' או"ח יואב חלקת שו"ת (א'קלו). עז אות ואילך). א'קכח (ע'
בהם  לגעור מד"ס מחויב דאביו ס"ב) שמג (סי' אדה"ז ובשו"ע
שם  ובס"ג ד"ס. של איסור על ואפילו ל"ת על מלעבור ולהפרישם
ממ"ש  ולהעיר כו'". הבנה בר שהוא תינוק בכל הוא כו' בל"ת "החינוך
אלא  בידים איסור להאכילו אסרו "שלא ס"ג סרס"ט שבת בהל'
מותר  כשהמאכל אבל בה וכיוצא טריפה כגון עצמו מצד אסור כשהמאכל
מאכילים  שהרי וכו' מותר באכילה האסור זמן שהוא אלא עצמו מחמת

ס"י). תעא סי' ס"ג. קו סי' (ושם כו'" ביוה"כ הקטנים
בכ"ז.36) שמעתי לא – אדמו"ר מו"ח מכ"ק
(37.65 ע' השלמה קונטרס
ואילך.38) סע"א כח, פסחים
רפ"ב.39) פסחים

בחוקתי.40) ר"פ עה"ת בצפע"נ (הובא נ סי' ווארשא צפע"נ בשו"ת
תשביתו. תיבת בפי' המחלוקת מבאר (199 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש
מכתבי  וראה האיסור. במהות להשאלה שייך שזה מדבריו מובן אבל
94 ע' לעיל וראה ס"ט. פ"א במפענ"צ הובאו כולם קט. מכתב תורה

ואילך.
השבתה41) ענינו ביטול אם המחלוקת גם שזהו י"ל alaלכאורה

מהל' פ"ב רמב"ם ב. ד, פסחים פרש"י (ראה כו' כעפר אותו שיחשוב
שם. (תוס' הפקר מחמת שהוא או שם) פסחים רמב"ן וראה ה"ב. חו"מ

פסחים  ריש (ראה ר"ן בהתואר מתאים כו' ומחשבתו בלבו הדבר ביטל :(
להוציא מועיל "שהביטול שם: ungרמב"ן zxezn כעפר ולהחשיבו

בתחילתו. 46 ע' ושם שם. (השלמה צפע"נ וראה לאכילה". ראוי שאינו
כשמפקירו  משא"כ ע"ז), ביטול לענין ס"ח) שם במפענ"צ הובא ועוד.
סתל"א  ראה – הפקר דענינו אדה"ז ודעת מרשותו. יצא הדבר עצם הרי

"ביטול מדייק בס"גֿד וכן סתל"ד xwtdeס"ב. (וראה כו'" יפקירנו "ולא "
– ה"י. פ"ג שם ובהשמטות ה"ב. פ"ב חו"מ הל' צפע"נ וראה ס"וֿח).

מחיוב ובכל ztixyולהעיר נוסף). דין שזהו או בהנ"ל תלוי (האם קדשים
(סנה' קיים דהגוף – אופנו שהרי שריפה מיתת לעונש שייך אינו אופן

ואכ"מ. כליל. שהיא הנדחת דעיר בשריפה משא"כ א). נב,
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אם  לכך: קשורה הנ"ל שהשאלה לומר, יש זה לפי
את  מוכרים וכאשר העצם", על "חל שהאיסור סוברים
מהותו  עצם את גם במכירה לכלול הכרח לגוי החמץ
של  מציאות שום בחפץ נשארת אין ובמילא החמץ, של

בו. לחול שיכולה קדושה

תואר" רק "הוא החמץ שאיסור סוברים אם אך
החמץ  מציאות לעצם שמחוץ דבר אז 42שהוא הרי ,

לעבור  לא כדי (הנעשית החמץ שבמכירת לומר אפשר
ימצא  ובל יראה בל שמחוץ 43על הדבר רק נמכר (

ה"תואר" הקדושה 44לעצם, בחפץ נשארת ובמילא ,
העצם  על הנותן של בעלותו לעצם 45הקודמת, הנוגעת ,

הדבר.

שמעון  כרבי היא שההלכה כיון זה, שהחמץ 46לפי
בלבד, כקנס נקבע והאיסור בהנאה, מותר הפסח לאחר

" שרק חמץ ביעור לגבי גם אבל 47לשורפו"bdpndוכך ,
כחכמים  היא או 48ההלכה לרוח וזורה "מפרר אם שדי

של  שיריים למכור שאפשר יוצא ולכן לים", מטיל
יכולה  מכן לאחר גם כי לאינוֿיהודי, וכדומה צדיק

הצדיק  קדושת בו .49להישאר

.Ê
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אמנם  כי כך, לומר אפשר אי דבר של לאמיתו אך
ובל  יראה בל איסור על לעבור לא כדי נעשית המכירה
גמורה, מכירה שזוהי היא הפוסקים רוב דעת אך ימצא,
בקנין  לו ושייך לגוי נמכר החמץ עצם כלומר, כדלעיל.

מדאורייתא  אדמו"ר 50מוחלט תקנת לפי ובמיוחד –

שהנכרי  עדֿכדיֿכך, – קבלן" "ערב למנות שיש הזקן
אחר  למישהו הפסח לאחר למכרו לא 51יכול כלומר, .

לגוי, נמכרו החמץ של ה"תואר" או השימוש, זכות רק
לו  שייך הדבר עצם .52אלא

לגוי  למכור חסידים רצו לא מדוע מובן זה לפי
רבו, מכבוד היפך שזהו בלבד זו לא כי מהרבי, מאכל
לרשותו  הצדיק מן שקיבלו השיריים את מוסרים כאשר
קליפות  משלוש חיותו המקבל אינוֿיהודי, של

את 53הטמאות  ח"ו מפקיעים גם שעלֿידיֿזה אלא ,
לכן  קודם החמץ על שהיתה הקדושה .54בעלות

.Á
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להפקיר  נהגו לא מדוע להסביר אפשר זה לפי
צדיק: של וכו' שיריים

הראגוצ'ובי  אומר ההפקר, משמעות אפשר 55את ,
 ֿ שבעל היא שמשמעותו או אופנים: בשני להסביר
אינו  והוא המופקר, החפץ מן בעלותו את מסלק הבית
כל  "מקבלים" ההפקרה שעלֿידי או לאףֿאחד, שייך

המופקר. בחפץ וקנין זכות האנשים

האמוראים  מחלוקת את הראגוצ'ובי מבאר ובכך
:56דלהלן 

הפקר  של מבור ביוםֿטוב מים שאב אדם 57כאשר

"כרגלי  נחשב שהתחום נחמן רב אומר – חברו למען
(תחום  אלפייםֿהאמה כלומר, לו". שנתמלאו מי
האדם  נמצא שבו המקום מן נחשבים בשבת) השביתה
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סי"ג 42) סתנ"א סמ"ה, סתמ"ז אדה"ז בשו"ע הדיעות מב' ולהעיר
שעד  אלא חמץ שמו ועכשיו חמץ שמו "הי' שם תמז ובסי' שם. ובהגהה

הוא ועכשיו הכתוב אסרו לא dliapעכשיו zkizgk."
וראה 43) .10 הערה שבסוף אדה"ז ושו"ע להצ"צ דינים פסקי ראה

.14 שבהערה שד"ח
מהד"ת 44) מצפע"נ ולהעיר ובעלות. קנינים עניני בכמה עד"ז ומצינו

סכ"ט). פ"א במפענ"צ (הובא ב לא,
ברכה 45) לאחר ומלואה, הארץ לה' ברכה קודם לדבר: דוגמא מעין

אבל  לה', הוא אז שגם אף – סע"א) לה, (ברכות לבנ"א נתן והארץ
וחולין. דקדשים כחילוק

רסתמ"ח.46) אדה"ז שו"ע ה"ד. חו"מ מהל' פ"א רמב"ם
ס"ז.47) שם אדה"ז שו"ע ס"א. סתמ"ה רמ"א
שם.48) אדה"ז שו"ע הי"א. פ"ג שם רמב"ם
ב 49) נב, (ע"ז וחללוה פריצים בה דבאו הדין חלות מגדרי להעיר

ב  פ' הפטורת עה"ת צפע"נ וראה א. סב, נדרים שם). (ע'(ומלחמות הר
ב). יא, מגילה ראה – אחשורוש אצל (בהיותם המקדש כלי דין רמז)),

ואכ"מ. בנדו"ד. משא"כ אסורה, וכו' פריצים ביאת אבל
(50.14 הערה לעיל ראה
יוכל 51) לא אדם.. ששום כ' שאדה"ז הנ"ל) (בהערה לעיל ראה

דלא  "וא"ל שם ט"ז וראה והח"י. המג"א כל' ולא הפסח, אחר לקנות..
דז"א  מרשותו להפקיענו ולא חמץ איסור להפקיע כדי רק לעכו"ם מכר

ישראל". של חמץ הו"ל דא"כ
טבילה 52) יצטרכו שלא להנכרי הכלים ימכרו שלא מהדיעות ולהעיר

או"ח  חת"ס שו"ת סי"א. ציון שיבת (שו"ת העכו"ם מרשות כשיצאו
ראה  – אדה"ז כתבו שלא ומה כז). אות ס"ט שם בשד"ח הובא סק"ט.

שם). כבשד"ח ודלא ואילך 368 ע' חי"ח לקו"ש
רבינו 53) של קדשו יד שכתב הענין דכללות א תשנג, מלקו"ד להעיר

יתברך  דעים תמים מפליאות אחת היא יהודי אינו אצל ימצא הזקן
ויתעלה.
שאני.54) 7 הערה הנ"ל שבנדון י"ל אם וצ"ע
(לא,55) פ"ב עניים מתנות הלכות ד). (י, הי"ד פ"ב נדרים הלכות

ג). (נט, ופ"ד ג)
א.56) לט, ביצה
נדרים 57) בצפע"נ אבל בבל, עולי של בבורות פלוגתי' קאי בגמרא

עולי  של כי כן כ' ואולי הנובעין", "מעיינות גבי ג) (לא, ובמת"ע שם
ה"ה  יחיד של כשהם גם הנובעין מעיינות משא"כ עתה, שייך לא בבל
יו"ט  הל' הראב"ד השגת וראה לפנ"ז. שם כבגמרא הפקר של בור כמו

(בסופה). ה"י פ"ה
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"מדותיו  את רק לא לשנות הילד את מרגילים וכך
מדותיו" "טבעיות את גם אלא .66הטבעיים",

לגבי  עליה שמספרים בחינוך, דרך זוהי כי ואם
לכל  זאת שגילו כיון אך ישראל, נשיאי – סגולה יחידי

בשיחה  שמסיים כפי אחד, לכל הוראה זוהי הרי אחד,

– זקוקים" אנו כזה "לחינוך

רישא  ש"בתר נשיאינו, מרבותינו ניתן לכך והכוח
אזיל" ללכת 67גופא הגוף), הולך הראש (=אחר

ועד. סלה נצח הורונו אשר ובדרכיהם באורחותיהם

(b"lyz wla t"y zgiyn)
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שמחשבים  אומר ששת רב המים. נשאבו שבשבילו
קא  "במאי בגמרא ונאמר הממלא". "כרגלי זאת
בירא  סבר ומר הוא, דהפקירא בירא סבר מר – מיפלגי
סוברים  ששניהם הראגוצ'ובי, ומסביר הוא". דשותפי
סובר, נחמן רב אלא: הפקר, של בבור שמדובר

היא ההפקר בדבר,mleklyשמשמעות וחלק זכות יש
הדין  עלֿכך חל ולכן המים, נשאבו שעבורו למי גם
שהדבר  סובר, ששת רב הוא". דשותפי "בירא של
לקחת  הממלא יכול ולכן לאףֿאחד, שייך אינו המופקר
יכול  הוא אין אבל שם) (עיין עצמו לרשות הדבר את
לחשב  איֿאפשר ולכן אחר, למישהו המים את להקנות
"כרגלי  אלא המקבל, לפי אלפייםֿהאמה את

.58הממלא"

להסביר  אפשר ההפקר, בענין אלו סברות שתי ולפי
כדלקמן. עניננו, את

.Ë

Â·¯ „Â·ÎÓ ÍÙÈ‰‰ Y ‰¯˜Ù‰‰ Ì‚

לכל  שייך שהדבר לכך גורם שההפקר הדעה לפי
את 59האנשים  להפקיר רצו לא מדוע בפשטות, מובן ,

חמץ  כבמכירת הסיבה מאותה – הצדיק של השיריים
שבעולם. הגויים לכל שייך הדבר יהא אז כי – לגוי
בפסח, בחמץ מעוניינים שאינם שיהודים, כיון ובמיוחד
בחמץ  לזכות האפשרות את בפשטות, מעצמם, מסירים

כדלעיל.60זה  רבו, כבוד היפך וזהו ,

המכירה  מן יותר ההפקרה חמורה אחד ובפרט
גוי  לחפש יכול הוא לגוי מוכר היהודי כאשר לגוי:
פוסק  שלגביהם העולם אומות מחסידי שהוא

הבא 61הרמב"ם  לעולם חלק להם שיש ובמיוחד 62,
חמץ  איסור על מלעבור היהודי את מציל זה גוי כאשר
הוא  – לכל" "הפקר נהיה הדבר כאשר ואילו בפסח.

אומות lklשייך מחסידי שאינם לאלה גם הגויים,
רבו'. ל'כבוד יותר גדולה סתירה וזוהי העולם,

.È

ÏÂÊÏÊ Ï˘ ‰Ú·‰ ‡È‰ Â·¯Ó Ï·È˜˘ ¯·„ ¯È˜Ù‰Ï

הרי  לכל, שייך אינו שדברֿההפקר הדעה לפי גם
קיבל  שהאדם שבקדושה דבר יקר, דבר שלקיחת מובן,
זהו  הפקר, במקום והשארתו שלם בלב וביטולו מרבו,
וההיפך  זלזול של הבעה וזו הכבוד, היפך של ענין

.63מחשיבות 

(כ"ק  שנכדו ה"צמחֿצדק" השתדל זו מסיבה
תיהפכנה  והן הסוכריות את יאכל מוהרש"ב) אדמו"ר

כבשרו  ובשר לגוי.64לדם שתשתייכנה במקום ,

.‡È

Ë¯Ù ÏÎ È·‚Ï ÍÂÈÁ‰ ˙Â·È˘Á

ההוראה  יתירה בהפלאה נלמדת לעיל האמור מכל
החינוך: ואופן ההשתדלות חשיבות על

הרבי  אצל כלֿכך יקרות היו שהסוכריות כיון
ברשותו  שמרן הוא כך שעקב נ"ע, (מהורש"ב)
כבשרו, ובשר לדם הפיכתן על ויתר ואפילו בשלמות,
טוב  וכדומה, למוכרן או להפקירן איסור שאין וכיון
אצל  להחזיקן לו ולאפשר אותו להנות היה ו יותר

בקדושה, להיזכר שיוכל כדי הפסח, לאחר גם תמיד,
הקדושה  נעקרה בפנימיות ואם וכו'. לחדר בכניסתו

zipnf היה הוא הרי וכו', הגוי ברשות היה הדבר כאשר
שלוש  בן זאת?!65ילד יודע ואינו

בענין  הגדולה ההשתדלות את רואים כאן אלא,
או  ודרבנן, דאורייתא של בענינים רק לא החינוך,
של  וענינים במנהגים גם אלא מצוה, בהידור אפילו

אמיתותו. כפי יהיה דבר ושכל – חסידים

גם  אלא כך, לנהוג קל כאשר רק לא לעשות צריך וכך
מסירות  היא למחונך שביחס בפעולה כרוך הדבר כאשר
סיפורים  כמה מוצאים שאכן כפי הרצון). (מסירות נפש

בעצמו. אדמו"ר מו"ח כ"ק של לחינוך בנוגע גם
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אם 58) לא הוא דפלוגתי' מסיים ב) (לט, שם שבגמרא להעיר אבל
במגבי' הכא אלא היא דהפקירא בירא עלמא דכולא אלא דשותפא בירא
במג"א  להלכה הוא וכן וכו'. תוס' בפרש"י בזה וכהפי' כו' לחברי' מציאה

סי"ח. שם אדה"ז ושו"ע סקי"ד סשצ"ז או"ח
הילוך 59) העולם לכל יש "שהרי סי"א סתרל"ז אדה"ז מל' ולהעיר

סוסי"ז. וגניבה גזילה ובהל' מוחלין". אינן והגויים כו' בו
כאילו 60) הכתוב שעשאו ורק אדם של ברשותו אינו ובלא"ה

מהני  דמה"ט בתחלתו) (פסחים ר"ן וראה סע"ב): ו, (פסחים ברשותו
שו"ע  וראה סגי. כלל בגוי' זכותא ליהוי לי' ניחא דלא בעלמא דעתי' גילוי

ס"ז. סתל"ד אדה"ז
ה"ב.61) פ"ג מגילה ירושלמי וראה ספ"ח. מלכים הלכות
שחסידי 62) מפאריטש) ר"ה כו' להרה"צ – ד (מז, ביאורים ובליקוטי

בסידור. חהמ"צ לשער שם ומציין מק"נ, הם או"ה
הטעם 63) דכל ב) נה, כתובות (ע"ד רכשי אתרי לארכבי' דא"א

והפקר  ביטול דהרי הפסח לאחר גם אצלו שיתקיים שרוצה כיון שמפקירו
כו'. שלם בלב צ"ל

על 64) מונח והי' הואיל דחביבא דאיידי שם הבושם ערוגת בשו"ת
כהאי  חמץ שריפת מצות בו לקיים נכון ז"ל מרן של גבוה השלחן
הואיל  דערובא.. ריפתא להו מתרמי הוי כי ב... לט, בברכות דאמרינן
אבני  שו"ת ראה אבל אחריתא. מצוה בי' נעביד חדא מצוה בי' ואתעביד
מצוה  בה ואתעביד הואיל חמץ בשריפת ענין מצינו דלא ה' אות שם זכרון
195 ע' לקמן (וראה הוא דאכילה מידי דלא בהושענא רק כו' חדא

ואילך).
(65.8 ע' לנער חנוך ראה
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"מדותיו  את רק לא לשנות הילד את מרגילים וכך
מדותיו" "טבעיות את גם אלא .66הטבעיים",

לגבי  עליה שמספרים בחינוך, דרך זוהי כי ואם
לכל  זאת שגילו כיון אך ישראל, נשיאי – סגולה יחידי

בשיחה  שמסיים כפי אחד, לכל הוראה זוהי הרי אחד,

– זקוקים" אנו כזה "לחינוך

רישא  ש"בתר נשיאינו, מרבותינו ניתן לכך והכוח
אזיל" ללכת 67גופא הגוף), הולך הראש (=אחר

ועד. סלה נצח הורונו אשר ובדרכיהם באורחותיהם

(b"lyz wla t"y zgiyn)
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"מדותיו  את רק לא לשנות הילד את מרגילים וכך
מדותיו" "טבעיות את גם אלא .66הטבעיים",

לגבי  עליה שמספרים בחינוך, דרך זוהי כי ואם
לכל  זאת שגילו כיון אך ישראל, נשיאי – סגולה יחידי

בשיחה  שמסיים כפי אחד, לכל הוראה זוהי הרי אחד,

– זקוקים" אנו כזה "לחינוך

רישא  ש"בתר נשיאינו, מרבותינו ניתן לכך והכוח
אזיל" ללכת 67גופא הגוף), הולך הראש (=אחר
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א.66) נו, ח"א א.67)לקו"ד מא, עירובין

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' שבט, ה'תשי"א 

ברוקלין

מחות' הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ג' וארא, ועתה נתקבל ג"כ המכתב עתי פערעזשיטאיע שבקש את מכירו 

לשלחו לי. לאחר העיון אחזירו לכבו', כמו שכותב במכתבו.

המכתב ע"ד שיחרור אדה"ז נדפס ג"כ בב"ר אבל מהעתקה ומשובש.

מפאריטש  הלל  ר'  וכו'  והרה"ח  הרה"צ  להרה"ג  השתטחות  מאמרי  חוברת  פה  מסגיר  הנני 

ז"ל. כן שלחתי לכת"ר שי' בחבילה בפ"ע ספר מאמרי תרכ"ז שהו"ל זה עתה ע"פ הוראת כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ לפני הסתלקותו.

בדברי עם הרה"ח וכו' מוהר"ש שי' לויטין ע"ד מאמרי כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, העירני 

עד"ז שבמפתח שנסדר ונדפס על ידי לא נכנסו המאמרים ששמעם בעצמו, והם: משנת תרנ"ט - כי 

איצטרך  חדא  זמנא  בשמו,  קראו  לה'  הודו  פסח;  של  שביעי  והחשך,  הענן  ויהי  הפסח;  חג  ישאלך, 

עלמא למיטרא, אם לא בריתי יומם ולילה, ואיש כי ימרט ראשו, כולם בין חג הפסח לשבועות; ד"ה 

שאו מרום עיניכם, שבחי ירושלים את ה', אז תשמח בתולה במחול )שבת שקודם לידת גיסתי הרבנית 

מרת חנה שתי'(, וה' ברך את אברהם בכל, אז תשמח בתולה במחול )שניהם ביום הולדת הנ"ל(. משנת 

תר"ס - החדש הזה, פ' החדש; רפאות תהי לשריך, פ' אמור; רפאות תהי לשריך, ל"ג בעומר; גדולה 

תורה שהיא נותנת לך חיים. ואמר לי שכת"ר הי' ג"כ אז בליובאוויטש, ולכן אשאל גם את כת"ר שי' 

אם זוכר שהיו המאמרים הנ"ל בזמנים הנ"ל. ות"ח מראש אם יענני על זה.

ואולי נשמרו בזכרונו עוד מאמרי אדמו"ר מהורש"ב נ"ע שלא נכנסו במפתח? המפתח בטח 

ישנו תחת ידו, ואם לאו מטובו להודיעני ואשלח לו.

בברכה ופ"ש ש"ב זוג' תי',

מנחם שניאורסאהן



פו

בראשית מח, ח – ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל 
לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם

קלא

אברהם מדת החסד – אור, יצחק מדת גבורה – חשכו 
עיניו, יעקב מדת תפארת הכלול משניהם, ולכן רק "ועיני 

ישראל כבדו מזקן"

מדתו של אברהם הוא חסד1, שהוא – בחי' אור, ואור 

נברא ביום ראשון2, שיום ראשון הוא לנגד חסד3, אור.

בחי'5  על  מורה  זה  חשוכים,  מראיו4  שהי'  ויצחק 

גבורות, כי חשך הוא בחי' גבורות ודינים, מדת לילה, 

ועיין בזוהר הקדוש תולדות6 דף קמ"א סוף ע"ב בפסוק 

1( כמ"ש )מיכה ז, כ( “חסד לאברהם". ראה זהר בראשית מז, ב. תניא 

– אגרת הקודש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. 

וש"נ. לקוטי תורה ואתחנן ה, א ואילך.

2( בראשית א, ג. ראה הערה 6.

3( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק י'. לקוטי תורה פרשת אמור 

לא, ד. אור התורה פרשת ואתחנן עמוד רט-י. פרשת האזינו עו, ב.

 .6 4( כמ"ש )בראשית כז, א( “ותכהינה עיניו מראות". ראה הערה 

ועיין גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן סד. רכז. רכח.

5( יצחק בחי' גבורה: כמ"ש )בראשית לא, מב( "ופחד יצחק". פחד 

מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה  גבורה.  הו"ע  יראה 

אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה ח"ב עמוד תקפ ובהנסמן שם. ועוד.

ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, אמר רבי שמעון  6( וז"ל: 

ויקרא  כתיב(  ואמר  הקדים  יצחק  של  עיניו  כהיית  ענין  לפרש  )כדי 

אלהי"ם לאור יום ולחשך קרא לילה...

כאברהם  להיות  יצחק  זכה  לא  למה(  הטעם,  וראה  )ובא  חזי  ותא 

ראוי  והי'  תמימה  עולה  הי'  יצחק  )הלא  כהו  ולא  עינוי  סמו  דלא 

רזא  הכא  איהו  עלאה  רזא  אבל  עיניו(,  תכהין  שלא  צדקתו  לפי 

דמהימנותא כמה דאתמר )אבל סוד עליון יש כאן בסוד האמונה כמו 

שלמדנו ענין זה ממעשה בראשית(, דכתיב ויקרא אלהי"ם לאור יום, 

דא אברהם דאיהו נהורא דיממא )אור היום הוא אברהם לפי שהוא 

ואתתקף  ונהיר  אזיל  דילי'  ונהורא  היום(,  אור  הנקרא  מדת החסד 

של  בתקון  יותר  ומתחזק  ומאיר  הולך  שלו  )ואור  דיומא  בתקונא 

כל יום ויום, ר"ל שאור החסד של יום הראשון מתפשט ומאיר בכל 

ששת ימי בראשית(, ובגין כך ולכן מה כתיב ואברהם זקן בא בימים 

ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות ע"ש.

זה  ויעקב אם שהוא בקו האמצעי7 תפארת, עם כל 

כתיב ועיני ישראל כבדו מזקן, הוא, כי תפארת בחינתו 

וגבורה, ומצד שיש בו גבורה  הוא, שהוא כולל8 חסד 

גם כן, וכמו שאמר9 ופחד יצחק הי' לי, ולכן כבדו עיניו 

מזוקן דיצחק, וכמ"ש בזוהר הקדוש שם.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רמט

)פירושו( באינון נהורין דנהרין )שמדת החסד של אברהם בא והאיר 

באותם האורות של הו"ק(, ואיהו סיב, כדין אזיל ונהיר )פי' אפילו 

הולך  כד"א  ומאיר במדת החסד שלו(,  הי' הולך  זקן עכ"ז  שנעשה 

ואור עד נכון היום )פי' מדת החסד שהוא אור היום הולך ומאיר בכל 

הי'  ומזקין  נכון היום, כך אברהם כל מה שהי' הולך  יותר עד  פעם 

אור החסד שבו מתרבה ומתפשט יותר(, ובגין כך )ולכן עליו נאמר( 

ויקרא אלהי"ם לאור יום )פי' לאור שהוא החסד קרא יום, כי כמו 

שהיום מתרבה ומתגדל כך מתרבה ומתגדל אור החסד של אברהם(.

מדת  בסוד  יצחק  נקרא  )חשך  יצחק  דא  לילה,  קרא  ולחשך  ומ"ש 

לקבל  הולכת  )שהיא  בגויה  ליליא  לקבלא  אזיל  ואיהו  הגבורה(, 

בתוכה לילה, בסוד שמאלו תחת לראשי(, ובג"כ איהו כד סיב )ולכן 

כל מה שהזקין יצחק יותר נתחזק יותר החשך שהוא הגבורה במדתו 

לכן החשיכו עיניו, וראי' לדבר( מה כתיב ויהי כי זקן יצחק ותכהין 

הגבורה  מדת  תוקף  לפי  לגמרי  עיניו  שנחשכו  )פי'  מראות  עיניו 

שבו(, הכי הוא ודאי דבעא לאתחשכא )וכן הוא ודאי שלצורך תיקון 

כדקא  בדרגי'  ולאתדבקא  לגמרי(,  נחשך  להיות  צריך  הי'  הגבורה 

יאות )כדי להתדבק במדרגתו שבגבורה כראוי(. ע"ש.

7( יעקב בחי' תפארת: זוהר חלק א קנז, ב. חלק ג דף שב, א. לקוטי 

תורה ואתחנן ה, ב. וראה הביאור לעיל סימן ד הערה 3.

ושאלתו בפנים היא: דהרי תפארת היא "קו האמצעי", שכידוע עולה 

למעלה מעלה – יותר מחסד וכו', וא"כ כ"ש שהוא בחי' "אור", וע"ז 

מבאר ש"עם כל זה" היות שבחי' תפארת כולל גם גבורה בחי' חשך 

ע"כ הי' ביעקב "כבדו מזקן". ראה גם המצויין בהערה 8.

8( תפארת כולל חסד וגבורה: ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

ב סימן כז. כח. סוף סימן קלח. חלק א סימן כא. כב. רמב. לעיל סימן 

קכג הערה 35.

9( בראשית לא, מב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc migqt(iriax meil)

,epnfa `ly xiykdl dliren enyl `ly zaygny x`azp enyl
.epnfa `ly xiykdl lirez `l milra iepiy zaygn ,mewn lkn

:`xnbd dpcì àúéøîà ,àtt áø øîààzòîLoipa' zyxc ly ef ¨©©¨¨©§¦¨¦§©§¨
,jenqay 'a`àáøc dén÷,df wtq heytl ickLãB÷ éepéLå ìéàBä ©¥§¨¨¦§¦¤

BìñBthgypyk oaxwl,Bpîæa,epzpyna x`eankeåokíéìòa éepéL §¦§©§¦§¨¦
BìñBthgypyk oaxwl,Bpîæa BìñBtL LãB÷ éepéM äî .Bpîæa §¦§©©¦¤¤§¦§©

Bpîæ[a àlL] (øçàì) BøéLëîdhigya eze` dxiyknd `id - ©§¦¤Ÿ¦§©

,epnfa `lyóàzaygn,Bpîæa BìñBtL íéìòa éepéLd `edBøéLëî ©¦§¨¦¤§¦§©©§¦
axwykéì øîàå .Bpîæ[a àlL] (øçàì),`axàìz` zencl oi` - ¤Ÿ¦§©§¨©¦Ÿ

,xnele wlgl yiy meyn ,mipicd ipyzøîà íàdf oicaly leqt ¦¨©§¨§
Bôeâa Bìeñt ïkL ,LãB÷ éepéLlr ayegy zngn `ed df leqt - ¦¤¤¥§§

,enyl `ly ehgyy envr oaxwdBðLéådf leqtlalkòaøà §¤§§©§©
dúBãBáò,mcd zlaw ,dhigy ,epiide ,oaxwd ly zeixwird £
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פז
וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
לא  ואתם  בסף  אשר  הדם  מן  המזוזת  שתי 

תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

אומר  ר"ש  במכילתא  איתא  אזוב.  אגודת  ולקחתם  א. 
שהוא  וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה 
היו  המזוזות  ושתי  שמשקוף  לעיל  כתבנו  וכבר  אסקופה, 
לו(,  א,  )עי' ש"ר  בזוהר  ויעקב כמבואר  יצחק  נגד אברהם 
יש לומר שדם אשר בסף על אסקופה יסוד הבית שמרמז 
הוא  סף  אותיות  ועם  י"ו  מספרו  אזוב  כי  והוא  יוסף  על 
יוסף דכתיב  יוסף, ואפשר שהי' לכפר על מכירת  בבחינת 
בו )בראשית מב, כב( וגם דמו הנה נדרש ולכך נצטוו על דם 
מילה ודם פסח כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך 
חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזים על בתי 
שיבנה  שלישי  בית  על  והמשקוף  ושני  ראשון  מקדשים 
שהי'  שבשילה  למזבח  מרמז  הי'  והסף  בימינו,  במהרה 

בחלקו של יוסף.
פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

שלשה  מצרים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
נמנים  והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה  קצים, 
של  ולחצם  ודלותם  ענים  עם  אברהם  זרע  גרות  מתחלת 
בניו, שנאמר: ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה1, ובזה 
משעה  מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל 

שנולד2. רד"ו שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.

1( בראשית טו, יג.

2(  כן מצאתי בכל ד"ר. אבל הוא תמוה מאד, כי כל המפרשים )רש"י וראב"ע בפירוש 

יד, ועיין  ג, מכילתא פסחא פרשה  הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק 

תורה שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם ב"אגרת תימן" )הוצ' מוסד הרב 

קוק עמוד קנד(, וגם רבינו בתוכם )עיין לעיל פרשת לך לך טו בסוף פסוק יד(, כולם 

פה אחד שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה )והחשבון 

ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל  הוא בדיוק: יצחק הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, 

כן איך  ואם  בין הבתרים.  והחשבון ת"ל הוא מגזירת  עמדו שם רד"ו שנה, הרי ת(. 

בספר  קצים  שלשה  העתידה  בגאולתנו  תמצא  וכן 
דניאל: אלף ק"נ, אלף ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה: 
ויאמר אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד 
והפשע שומם תת וקדש וצבא מרמס, ויאמר אלי עד ערב 
בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 
וכתיב:  שנה6,  ק"נ  אלף  הרי  בימים  שנחלקם  וכיון  ביחד, 
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים 
אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב  ותשעים7, 

שלש מאות שלשים וחמשה8.
והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה גאולת מצרים על ג' 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
תקותנו נגזרנו לנו9, כי מאחר שנתברר לנו כי שלשה קצים 
אלו של גאולת מצרים שלשתן היו אמת, כי עלינו להאמין 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות  מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת 
נגזרו כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם 
לא יזכו בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, 
ואי אפשר שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.
רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

לעיל  )ועיין  הר"ח  של  היא  זו  שדעה  רבינו  מסיים  כן  כי  הר"ח,  של  זה  חשבון  יתכן 

ולא  ידעת(.  וכבר  ד"ה  ביאורים  ע"ש  זו,  לשיטה  רמז  כן  שגם  ח,  מו,  ויגש  בפרשת 

מצאתי דעה זו שהוזכרה בשום מקום )והחכם שי"ר באספו את הליקוטים של פירוש 

זו(. שוב ראיתי שב"תורת חיים"  ר"ח השמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי רמז לשיטה 

הרגיש בזה דמלידת יצחק לא היו אלא ת' שנה והניח בצ"ע. ועיין עוד בפירוש הקצר 

לראב"ע מה שמביא בשם רב סעדי' גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו 

מארץ כשדים. והחשבון ת' הוא מיום שעמד בו אברהם כשאמר לו השם "ועבדום 

ועינו אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. עוד 

תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.

3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך יז, כ, שגם שם הביא מרבינו 

חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc migqt(iriax meil)

,zexzeq zeaygn izy aygyúBãBáò ézLa éà úçà äãBáòa éà¦©£¨©©¦¦§¥£
dze`a oaygy ote`a xaecny cinrdl lkez dvxz m` -
iabl oaygy ote`a xaecny cinrdl lkez dvxz m`e ,dceard

.zecear izy
ick ,onwl dpynd ixac jyndn ztqep di`x d`ian `xnbd
:di`x d`iane `xnbd dtiqen .`tt ax ly ewitq z` heytl

òîL àzdpynd jynda epipyy dnn df wtq heytl di`x ¨§©
jenqa(my)aixwny ayg m` ,.øLk ,åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¨¥

,xxal yieéîc éëéä,df oica,àîéð éàizy z` aygy ¥¦¨¥¦¥¨
zeaygndúBãBáò ézLaoebke ,zecxtp zecear izy lr - ¦§¥£

oiekzpe ,gqtd oaxwn zifk lek`l milekiy el` myl hgyy
zifk lek`l mileki mpi`y el` myl enc z` wexfiy dhigya

,gqtd oaxwnàîòèå,df ote`a lqtp `l oaxwdy mrhde - §©£¨

meyn `edáéMçcleqtd zaygn z`,ä÷éøæaoeikeúáLçî ïéàc §©¦¦§¦¨§¥©£¤¤
ïéìëBàdayg m` zlqet,ä÷éøæa,oaxwd lqtp `làäm` §¦¦§¦¨¨
dayg,úçà äãBáòaedéa àéðäîc ,äèéçLa ïBâëdlireny - ©£¨©©§¦§¦¨¦§©§¨¥

daïéìëBà úáLçîok` `ed ,oaxwd z` leqtl,ìeñtok m` ©£¤¤§¦¨
,dywïì àîéé÷ àäå,epicia `id dlaw ixde -àì ïéìëBà úö÷î §¨¨§¨¨¦§¨§¦Ÿ
àìñtlek`l mileki eilr epnpy miyp`d zvwny gqt oaxw - ¨§¨

miiepnd lk myl oaxwd hgype ,mileki mpi` mzvwne zifk
dzid dhigyd ivgy mixne` oi`e ,dxiyk dhigyd ,eilr
mze`l s`y oeik ,el miie`x mpi`yl divge oaxwl miie`xl
mdl dliren `le mipniqd ipy z` hegyl jixv mcal miie`xd
hgeyy ayg dcal dhigya m` s` i`ce ok m`e ,dhigy ivg
dpynd d`a dne ,xyk oaxwd ,eilke`l `lye eilke`l
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a`פח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

ß hay 'c oey`x mei ß

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²

:Baø÷a älà éúúà«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו ׁשאׁשית ∑È˙L.והתרה .אני ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבֹו א)והתרה י, ּבֹו(רׁש"י ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּדחק  "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁש"אין
ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . . ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָונתחּזק
ּבידֹו היתה עדין ּפרעה, לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגם

זהּו ּבתׁשּובה. ולׁשּוב להתחּזק ּבֹוהּבחירה –והתרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ּכדי ּפרעה לב את הכּביד את לׁשללהּקּב"ה מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבידֹו היה ׁשעדין מגּלה רׁש"י א ּתׁשּובה; ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאפׁשרּות
ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעׂשֹות

ׁשהאדם אֹותּה.יקּבלּכלל, ְְֵֶַָָָָָ

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.äLî ìà 'ä øîàiåoFWl xn` ©Ÿ¤¤¤¨©§
mW xiMfd mB ,dMx dxin £̀¦¨©¨©¦§¦¥
`N` eil` gNYWOd cvl `l ,mingxd̈©£¦Ÿ§©©¦§©¥©¥¨¤¨

nqA xMfdW gilXd cvldyn l` KE §©©¨¦©¤ª§©§¨¤Ÿ¤
iM wiCv mdA gnUIW mixaC md iM¦¥§¨¦¤¦§©¨¤©¦¦
dxin` oFWl xn` dfl ,mwp dfg̈¨¨¨¨¤¨©§£¦¨
mixaC md iM mingxd mW zxMfde§©§¨©¥¨©£¦¦¥§¨¦

:FAl z` micrFQd©£¦¤¦
ãBòdMOd glFW 'd did `NW cvl§©¤Ÿ¨¨¥©©©¨

glFW didW cr cInE skY¥¤¦¨©¤¨¨¥©
'` rEaW xnl ,mcw FA zFxzdlx"eny) §©§Ÿ¤§©¨©

(h"tzCOn `Ed dfe ,zFrEaW 'b xnlE§©¨§¤¦¦©
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ּפרעה אל א)ּבא (י, ְֶַֹֹ
מתאים  ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

?'ל' – ֵֵיֹותר
ועל  מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההסּבר
מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכ

הּגאּולה. ְֶַָאת
הּוא  ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
ּפֹועל  אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול'ְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּדברים  ׁשני נׁשארים הּנלמד והענין והּוא עליו, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומׁשּפיע
הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על ְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹנפרדים.
עליו  יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס 'יבֹוא' הּנלמד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּתכן
להיֹות  צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחדּות עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָויתאחד
והתקּׁשרּות  התאחדּות – ה' עבֹודת עניני ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשאיפה

לעבֹודה. העֹובד ּבין ְֲִִֵֵָָָּפנימית
הּגאּולה  ּבֹוא את מחיׁשים "ּבא", ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹעל־ידי

ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָהאמּתית

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

לּבֹו את הכּבדּתי אני א)ּכי (י, ְְֲִִִִִֶַ
החפׁשי  מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגזרֹות

ׁשּיתּגּלּוּפרעהׁשל ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ונפלאֹותיו. ה' ְְְִִֵָנּסי

מעבֹודת  אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשּיהּודי
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבֹורא,

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, "ּכי (במדבר ƒ¿««¿ƒְְִִִַ

ּבי", ו)התעּללּת א ּבהם",(שמואל התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשאם  – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו ּבמצרים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאמּור

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה א)ּכן, "ועֹולל (איכה ְְְְִִֵֵַָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", עֹוללּת ּכאׁשר  .למֹו ְֲֲִִֶֶַַַָָ
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(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא עני ּכתרּגּומֹו: מּגזרת מּפני והּוא וׁשפל עני להיֹות מאנּת ,. ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 65 cenr ,e jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

daEWzA aEWl milFki aSn lkA§¨©¨§¦¨¦§¨

ּפר  אל מׁשה ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ּבׁשליחּותֹוּבתחּלת עה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מביא  הּנני עּמי, את לׁשּלח אּתה מאן אם "ּכי הּקּב"ה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

"ּבגבל ארּבה ד)מחר .(י, ְְִֶֶַָָֻ
את  הכּבדּתי "אני זה לפני ּכתּוב ּדהרי הּקּוׁשיא, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוידּועה
הּוא  יׂשראל ּבני את לׁשּלח ּפרעה ׁשּמאן ׁשהּטעם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלּבֹו",
ּבארּבה  נענׁש מּדּוע ואם־ּכן לּבֹו, את חּזק ׁשהּקּב"ה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכיון

ּבבחירתֹו? היה לא זה הרי לׁשּלח, ׁשּמאן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּטעם
ּב'אּגרת  נׁשמתֹו־עדן הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה על־ּפי לתרץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָויׁש

יא)הּתׁשּובה' מסּפיקין (פרק "אין עליו ׁשּנאמר מי ׁשאף ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּתׁשּובה" לעׂשֹות במשנה)ּבידֹו ב פה, ּדחק (יומא  "אם הּנה , ְְֲִִֵַַָָָ

ּתׁשּובתֹו". מקּבלין ּתׁשּובה ועׂשה יצרֹו על ונתּגּבר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונתחּזק
מּכל־ הּתׁשּובה, עליו מכּבידים ׁשּמּלמעלה מי ּדאף ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּדהינּו,
ולׁשּוב  "להּדחק" הּבחירה מׁשּפט לֹו יׁש עדין ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמקֹום

ְִָּבתׁשּובה.
ּבזה  ׁשהּכּונה לפרעה, ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ּדר־זה
לׁשּוב  עליו הקׁשּו ׁשּמּלמעלה הּוא לּבֹו" את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁש"הכּבדּתי
ועדין  הּבחירה, מׁשּפט את מּמּנּו לקחּו לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבתׁשּובה,
יׂשראל, ּבני את ּולׁשּלח ּבתׁשּובה ולׁשּוב "להּדחק" יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

נענׁש. הּוא זה ְֱֶֶַַועל
רׁשע  ׁשהיה לפרעה ּבנֹוגע ׁשאם אלינּו, נפלאה הֹוראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומּזה
ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּבכחֹו ׁשהיה הּתֹורה לנּו אֹומרת ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹּגמּור,
נׁשמה  לֹו ׁשּיׁש יׂשראל מּבני אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל־אחת־ּכּמה־וכּמה
"יתּבר אּתֹו ּבאמנה היתה החטא ּבׁשעת ׁש"אפילּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָקדֹוׁשה

כד) פרק סוף לׁשּוב (תניא ּביכלּתֹו ׁשּיהיה, מּצב ְְְִִֶֶֶַָָָָׁשּבכל
להּקּב"ה. ּולהתקרב ְְְִִֵַַַָָָּבתׁשּובה

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mlFrd cr mlFrdn mc` biVd `NX¤Ÿ¦¦¨¨¥¨¨©¨¨
:Epl dUr oM xW` KExAb dxez ¨£¤¥¨¨¨

(å.àöiå ïôiåxg`W eipirA Flflf ©¦¤©¥¥¦§§§¥¨¤©©
xn`e dCezdW(f"k 'h)wiCSd 'd ¤¦§©¨§¨©©©¦

KxCM `vie dpR dfl FpFgxql xfg 'Fbe§¨©§¦§¨¤¨¨§¨¨©¤¤

iM `vnze .mc` ipA x`W mr bEdPd©¨¦§¨§¥¨¨§¦§¨¦
aizkC oM Fl mNW rWxd drxR mB©©§Ÿ¨¨¨¦¥¥¦§¦

('g wEqR)z`n mz` Wxbie 'Fbe aWEIe ¨©©§©§¨¥Ÿ¨¥¥
KM xg`W `vnY dfle ,drxt ipR§¥©§Ÿ§¨¤¦§¨¤©©¨
zMn zxqd lr lNRzdl Fl `xTWM§¤¨¨§¦§©¥©£¨©©©

mdil` xn` dAx`d(f"h wEqR)iz`hg ¨©§¤¨©£¥¤¨¨¨¦
xnFl libx did `NX dn mkle 'dl©§¨¤©¤Ÿ¨¨¨¦©
mA bdPW lr zFCezdl oEMzPW ,mcwŸ¤¤¦§©¥§¦§©©¤¨©¨

:mzF` Wxbie zEzigR bdpnf dxez ¦§©§¦©§¨¥¨



צא `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְֲִִִַָָָָָֹ

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æ.'Bâå äéäé éúî ãòEniMqdW `l ©¨©¦§¤§Ÿ¤¦§¦
d`EaPd iM hlgdA l`xUi gNWl§©¥©¦§¨¥§¤§¥¦©§¨
WigkY 'Fbe iYcAkd dWnl 'd xn`W¤¨©§¤¦§©§¦§©§¦
ExfgIW ot`A EklIW EvxW `N` ,df¤¤¨¤¨¤¥§§Ÿ¤¤©§§
dWn xn`WM `vnY dfle ,i`Ce©©§¨¤¦§¨§¤¨©¤
`l drxR mWxbe 'Fbe EpipwfaE EpixrpA¦§¨¥¦§¥¥§§¥§¨©§ŸŸ
mdiR mB ,dGd xaCA cFr xAC Etqï§©¥©¨¨©¤©¦¤
dUrOd xcqA Epin`d `l iM mA dpr̈¨¨¦Ÿ¤¡¦§¥¤©©£¤
xFABde lFcBd mixard idl` iM¦¡Ÿ¥¨¦§¦©¨§©¦
l`xUi glWl mdA Fci dhp `xFPde§©¨¨¨¨¨¤¦§Ÿ©¦§¨¥
dxitM Ll oi`e mdA miWwFi EidW `N ¤̀¨¤¨§¦¨¤§¥§§¦¨

:dfM oiprd zEYn`A©£¦¨¦§¨¨¤
.òãz íøèämcw m`d WExR £¤¤¥©¥©¦Ÿ¤

zrcl dvxY mgNWYW¤§©§¥¦§¤¨©©
mcw mzF` gNW dfl ,mixvn dca`W¤¨§¨¦§©¦¨¤©©¨Ÿ¤

:mixvn zca` lW df xcB riBIW¤©¦©¨¥¤¤£¥©¦§©¦
éúéàøåmYrC dniMqd dOA al zzl §¨¦¦¨¥¥©¤¦§¦¨©§¨

KM xg` mixvn zca` lr©£¥©¦§©¦©©¨
oiprd oiadlE ,mdl Eklde EwzWe§¨§§¨§¨¤§¨¦¨¦§¨
FYrC dzid dn oiprA xwgA liMUp©§¦©£Ÿ¨¦§¨©¨§¨©§
m`d ,oiprd zNgYn eicare drxR lW¤©§Ÿ©£¨¨¦§¦©¨¦§¨©¦
lM lAqIW mlFrA xEnB dhFW Wi¥¤¨¨¨¤¦§Ÿ¨
Fnvr qipkie dOdd zFxSde zFrxd̈¨§©¨¨¥¨§©§¦©§
Fdl` dwNW Fl cFre ,zFWtp zFpMqA§©¨§¨§¤¨¨¡Ÿ
dnc`d ignv Eca`e eipwn Etqe§¨¦§¨§¨§¦§¥¨£¨¨
rcY mxhd FxnF`M EOY Etq hrnke§¦§©¨©§§£¤¤¥©

a` iMon`i `l mzQd onE ,mixvn dc ¦¨§¨¦§¨¦¦©§¨Ÿ¥¨¥
dWwd iM mbde ,did WRh KM lM iM¦¨¨¦¥¨¨©£©¦¦§¨
didYW Kixv df lM mr ,FgEx z` 'd¤¦¨¤¨¦¤¦§¤
,FzEWRh dlzi DAW `xaq dfi` Fl¥¤§¨¨¤¨¦§¤¦§
'd l`W `l iM zF`xA `iWTd lCbze§¦§©©ª§¨¦§¦Ÿ¨©
mbde ,mini zWlW KxC `N` EPOn¦¤¤¨¤¤§¤¨¦©£©

mW EpazMW(g"i 'b lirl)xn` `l 'd iM ¤¨©§¨§¥¦Ÿ¨©

ixd df lM mr ,l`xUi `N` df hxR§¨¤¤¨¦§¨¥¦¨¤£¥
`N` xn` `l eizEgilW lkA('` 'd) §¨§¦¨Ÿ¨©¤¨

ipEcarie ,xAcOA il EBgie,('b wEqR)df §¨Ÿ¦©¦§¨§©©§¦¨¤
xaC oia`e .'d evi oihElgl `l iM ciBi©¦¦Ÿ©£¦§©§¨¦¨¨
lklE drxtl Edrhd xW` df `Ed iM¦¤£¤¦§¨§©§Ÿ§¨
'd glW xW` zEgilXd ot` FOr©Ÿ¤©§¦£¤¨©
dpEMdW xAcOA bgl l`xUi glWl¦§Ÿ©¦§¨¥¨Ÿ©¦§¨¤©©¨¨
iElB `Ed ixd KM xg` aEWl `Ed¨©©¨£¥¨
`Ed hlgdA `l iM FOrlE drxtl§©§Ÿ§©¦Ÿ§¤§¥
xaCA Wi iM ,zErHd ltp dGnE l`FW¥¦¤¨©©¨¦¥©¨¨
`Ed zn` 'd xaC iM '`d .oiccv ipW§¥§¨¦¨¦§©¡¤
,mini zWlW KxC `N` utg Fpi` iM¦¥¨¥¤¨¤¤§¤¨¦
oi`e dnxr KxC E`A mixaCd iM 'Ade§©¦©§¨¦¨¤¤¨§¨§¥
itlE ,oihElgl m`ivFdl `N` FYrC©§¤¨§¦¨©£¦§¦
gM oi` lFkiaM iM micirn mixaCd df¤©§¨¦§¦¦¦¦§¨¥Ÿ©
`d opin xA hlgdA m`ivFdl FA§¦¨§¤§¥©¦¨¨
oFvxl mFlWe qg dripn Fl WIW Ycnl̈©§¨¤¥§¦¨©§¨¨¨
cvl eicare drxR dfle ,uRgi xW £̀¤©§Ÿ§¨¤©§Ÿ©£¨¨§©
cv EaWg mdA dpEn`d xTr zlilW§¦©¦©¨¡¨¨¤¨§©
lAwl Ep`nE mRxr EWwd dfle 'Ad©§¨¤¦§¨§¨¥£§©¥
mFlWe qg FgMA oi` Exn` iM 'd xn`n©£©¦¨§¥§Ÿ©§¨
zF`d Ll dfe lFcB gxkd gixkdl§©§¦©¤§¥©¨§¤§¨
EWwd dfle mixri mFxrW `ltOd©ª§¨¤¨©£¦§¨¤¦§
ExarW eicar E`xWM KM xg`e ,mAl¦¨§©©¨§¤¨£¨¨¤¨§
dMnA dxzde zFMn raW mdilr£¥¤¤©©§¦§¨§©¨
cCvl al Epzp dAx`d lW zipinW§¦¦¤¨©§¤¨§¥§©¥
lW FnrHW `id zn`d iM '`d cv©¨¦¨¡¤¦¤©£¤
utg Fpi`W `Ed `Ed KExA Dl`d̈¡Ÿ©¨¤¥¨¥

FxnF` `Ede ,oihElgl m`iSFdlcr §¦¨©£¦§§©
didi izn'FbemiWp`d z` gNW ¨©¦§¤§©©¤¨£¨¦

Ecarielr `N` 'd zpEM oi`W WExR §©©§¥¤¥©¨©¤¨©
iM xaCd Epgxkd FAW mrHde df hxR§¨¤§©©©¤¦§©§©¨¨¦
FzpEM dzid m`e lFki lM iM EpxMd¦©§¦¨¨§¦¨§¨©¨¨

WExtA oM xnF` did oihElgl EklIW¤¥§©£¦¨¨¥¥§¥
Exn`e ,eixacA o`nnE axqn lM ca`ie§Ÿ©¨§¨¥§¨¥¦§¨¨§¨§

mixvn dca` iM rcY mxhdzFMOA £¤¤¥©¦¨§¨¦§¨¦©©
`Ed lFki iM Ycnl `d dMd xW £̀¤¦¨¨¨©§¨¦¨
Egixkd df itlE .uRgi xW` lM zFUrl©£¨£¤©§Ÿ§¦¤¦§¦
Ekli `l l`xUIW '`d ,mixaC ipW§¥§¨¦¨¤¦§¨¥Ÿ¥§
iM zFMOd i`lRn EwiCvde ,hlgdA§¤§¥§¦§¦¦¦§¥©©¦
oi` hlgdA m`ivFdl utg 'd did m ¦̀¨¨¨¥§¦¨§¤§¥¥
drxR mMgzp iM `vnze .liSn FcIn¦¨©¦§¦§¨¦¦§©¥©§Ÿ
z` aWEIe dnxnA maiWde rWxd̈¨¨§¥¦¨§¦§¨©©¤
mikldd ine in mdl xn`Ie 'Fbe dWn¤§©Ÿ¤¨¤¦¨¦©Ÿ§¦
xn`e Klp EpipwfaE EpixrpA EdEaiWde§¥¦¦§¨¥¦§¥¥¥¥§¨©
'Fbe mixaBd `p Ekl 'Fbe cbp drx mdl̈¤¨¨¤¤§§¨©§¨¦§
mz` Wxbie miWTan mY` Dz` iM¦Ÿ¨©¤§©§¦©§¨¤Ÿ¨
zrC dxYqp dUrOd zErvn`nE 'Fbe§¥¤§¨©©£¤¦§§¨©©
oi`W EaWgW FnM `l iM drxR icar©§¥©§Ÿ¦Ÿ§¤¨§¤¥
oiprdn ixdW drWl `N` mzkild£¦¨¨¤¨§¨¨¤£¥¥¨¦§¨
zkild mzkilde xaCA dnxr iM gkEn¨¦¨§¨©¨¨©£¦¨¨£¦©
WEgOl oM mB Epxfg df itlE ,mlFr¨§¦¤¨©§©¥©¥
lMl `l iM zF`d Ll df iM oFW`xd̈¦¦¤§¨¦Ÿ©Ÿ
EtiqFd `l dfaE dlrnl xMfPM lFkï©¦§©§©§¨¨¤Ÿ¦
mdixacM cFr xAcl§©¥§¦§¥¤

:mipFW`xdg dxez ¨¦¦
(ç.'Bâå eãáò eëìmixaCd mzq xn` §¦§§¨©§¨©§¨¦

lr dlri `NW wigxdl mMgzpe§¦§©¥§©§¦¤Ÿ©£¤©
xAC dfle ,mNM EklIW El`WIW zrCd©©©¤¦§£¤¥§ª¨§¨¤¦¥

xn`e ,Ecar Ekl mzqine inxOFl `l §¨§¦§§¨©¦¨¦Ÿ©
Ekli `NW i`Ce df mdn m` mNM m ¦̀ª¨¦¥¤¤©©¤Ÿ¥§
sFQal dNBW FnM dcFard ipA `N ¤̀¨§¥¨£¨§¤¦¨§©
mY` Dz` iM 'Fbe mixaBd `p Ekl§¨©§¨¦§¦Ÿ¨©¤
utg did mixaBA mB `N` miWTan§©§¦¤¨©©§¨¦¨¨¨¥

:mNM Ekli `NWh dxez ¤Ÿ¥§ª¨



a`צב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ ּכי ּגם אף אׁשּלח «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִַַַַ
הּצאן  אמרּתם את ּכאׁשר הּבקר, ¯Ú‰.ואת Èk e‡¯ ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹ¿ƒ»»

ÌÎÈt „‚∑:ׁשמעּתי אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְִִַַַַָָָ
רֹואה  ּפרעה: להם אמר 'רעה', ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכֹוכב
לקראתכם  עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָאני
יׂשראל  ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמדּבר,
מׁשה  אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובּקׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגל

לב)ּבתפּלתֹו: ּברעה (לקמן לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹ
נגד  רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו ְִִִֶֶֶֶַָָָָָהֹוציאם"?
הּדם  את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפניכם",

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה (יהושע לדם ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיּוה) מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ"הּיֹום

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם: .אֹומרים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízàñ ©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑,עּמכם הּטף להֹולי אמרּתם ּכאׁשר …≈ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ
ה'" את ועבדּו הּגברים "לכּו ‡Ìz.אּלא d˙‡ Èk ְְְְִִֶֶַָָƒ…»«∆

ÌÈL˜·Ó∑הּנה (אֹותּה עד ּבּקׁשּתם נזּבחה עבֹודה) : ¿«¿ƒְְְֲִִֵֶַַָָָָ

לזּבח  הּטף ּדר ואין ‡˙Ì.לאלהינּו, L¯‚ÈÂ∑ הרי ְְִֵֵֵֶֶַַַֹֹ«¿»∆…»ֲֵ
קצר  לׁשֹון המגרׁש,זה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ß hay 'd ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áé.äaøàa`Ed Fci zIhp iM oniql Fci z` FzFhpA dAx`d mW xiMfIW xWt` F` .EdHnA cg` dAx` xWwIW ilE` ¨©§¤©¤¦§Ÿ©§¤¤¨§©¥¤§¨¤©§¦¥¨©§¤¦§¤¨§¦¨¦§¦©¨
:dAx` liaWAbi dxez ¦§¦©§¤



צג `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑ ּבימי ׁשהיה ואֹותֹו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ב)יֹואל, מןֿהעֹולם",(יואל נהיה לא "ּכמהּו ְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹ
היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלמדנּו

חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעלֿידי
אחד  מין ׁשל אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל (ּכּגזם, ֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי יהיה ּגרסת ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז ירק עלה וירדור"א ,. »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑,אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ֲִֵ

ּדרֹומית  רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּים
ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוגם
ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלארּבה

ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא סּוף (לקמן "מּים ְְֱִִֶֶֶֶַַַָ

ּפלׁשּתים  ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָועד
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר היה, ב)ּבּמערב "יֹוׁשבי (צפניה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכרתים" ּגֹוי הּים, ‡Á„.חבל ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ ְִֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»
הּמלּוחים  מהםאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֶֶַַָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNéô : ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»



a`צד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy
i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי ¿»≈…∆ְֲֲִֵֵֶֶַֹ

ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמחׁשכֹו
ויאמׁש∑LÓÈÂ.עֹוד  הרּבה ּכמֹו ּתבֹות לנּו יׁש . ¿»≈ְְְֲֵֵֵֵַַָ

נּכרת  האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסרֹות
ּכגֹון: חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ישעיה ּכלּֿכ) ְְְִֵֶַַַָָָָ

יּטה יג) לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹֹ"לא
וכן: כב)אהלֹו, ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ

ּבתר  ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס
ליליא  קבל אבל ,ּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא  לפי "וימׁש", ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
ּפֹותרֹו, אּגדה' ּו'מדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְִִִֶַַַַָָָֹּכתּוב

כח)לׁשֹון ּכפּול (דברים ׁשהיה ּבּצהרים", "ממּׁשׁש ְְֳִֵֶַַַָָָָ
מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב .ּומכּפל ְְֶַַָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑חׁש «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒֶֹ
ימים  ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשל

רבה) א (בשמות ימים ׁשלׁשת ועֹוד על , מכּפל חׁש חרים ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻ
לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה

ליׁשב יכֹול אין עיי"ש)ועֹומד רבה. הביא (שמות ול ּמה . ְְִֵֵֵֵֵָָָ
חׁש רׁשעים,עליהם הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּכדי  אפלה ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת, רֹוצים היּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹולא

לֹוקין  הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּכליהם  את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ,ּכמֹונּו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

אין ּוכׁשּיצאּו אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
ּובמקֹום  ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָּבידינּו

הּוא  ÌÈÓÈ.ּפלֹוני ˙LÏL∑ ׁשל ,ימים ׁשלּוׁש ְִ¿…∆»ƒִִֶָ
מקֹום, ּבכל ימים" "ׁשבעת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א

ימים  ׁשל .שטיינ"א ִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i jxk zegiy ihewl)

לצאת רֹוצים היּו כב)ולא י, ּבגלּות (רׁש"י הרי לׁשאל: יׁש ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ
ּומּדּוע  נגאלּו, זאת ולמרֹות עבֹודה־זרה, עֹובדי היּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹמצרים
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּדוקא
עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור, יֹום אּסּורי על ׁשעבר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
ּגֹורם  ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום מבאר, הּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובטעם

ּגאּלת  ּכאן: ועל־ּדר־זה סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻלחטא
ּכל  ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים הּפנימי מהּקׁשר נבעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמצרים
לעצם  התנּגד לצאת ׁשּסרב מי א הרׁשע; לרּבֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיהּודי,

לֹו. יֹועיל ׁשהּוא יּתכן לא וׁשּוב – ְִִֵֶֶֶַָֹהּקׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `l jxk ,jli`e 80 'nr d jxk y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצרים ּבכל־ארץ חׁש־אפלה כב)ויהי הביא (י, ולּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֽ
ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם
לֹו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָוהיּו

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו .(רׁש"י)אני ְְְְְֲִִִִִֵַָ

ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּלׁשֹון
ּבתנחּומא ג')ׁשהּובא ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן
הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצריכים
את  ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה, לבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָויׁש
ּבדברים  לקּים צרי הּקּב"ה ׁשצּוּויי הּדין ולכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּברּיֹות",

ּבדברים  יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים, ּבמעׂשה ולא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַָֹטבעּיים
העֹול  מּגדרי סט,םׁשהם סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְִִֵֵֶָָ

כז־כח) לה, ויקהל פ' חמדה כלי .ב.
צריכים  היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה

הּטבע. ּבדר ְְֵֶֶֶַַַלקּים
נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹולכן
היה  מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנה
ּכלי  (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא הּטבע, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבדר

נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּזהב

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áë.Bãé úà äLî èiåzrcl Kixv ©¥¤¤¨¨¦¨©©
Dl dkEnQd dAx`d zMnA dOl̈¨§©©¨©§¤©§¨¨
xn` Lci dhp 'd eil` xn`W mbd£©¤¨©¥¨§¥¨§¨©

Ie aEzMdmbe ,'Fbe EdHn z` dWn h ©¨©¥¤¤©¥§§©
DA xiMfdW dMn dzid `l zFMOd lkA§¨©©Ÿ¨§¨©¨¤¦§¦¨

xn` Ff dMnaE dHn `N` ci zIhpz` §¦©¨¤¨©¤§©¨¨©¤

.Fcil"f mdixaC iR lr oEMzIW ilE`e ¨§©¤¦§©¥©¦¦§¥¤
(c"it dAx zFnW)did mixvn lW KWg iM §©¨¦¤¤¦§©¦¨¨

aizkC KWg FzF`n(g"i miNdY)KWg zWi ¥¤¦§¦§¦¦¨¤¤
hErn bdpn bdp `l oM lr xW` ,Fxzq¦§£¤©¥Ÿ¨©¦§©¦

:dlrn iRlM EdHn zFhpl cFaM KxC¤¤¨¦§©¥§©¥©§¨
íbExn`W EpizFAxn Wil(mW dAx zFnW) ©§¥¥©¥¤¨§§©¨¨

mdipW iM ilE` ,mPdiBn did df KWgW¤¤¤¨¨¦¥¦Ÿ©¦§¥¤
Eid KWg ipin 'a iM zn`d l` EpEMzp¦§©§¤¨¡¤¦¦¥¤¨
'Fbe E`x `NW mini 'bA WOXW cg ¤̀¨¤¦¥§¨¦¤Ÿ¨§
Enw `NW mixg` mini 'bA WOXW '`e§¤¦¥§¨¦£¥¦¤Ÿ¨

:'Fbebk dxez §



צה `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìLøBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−

:íúáLBîa§«§Ÿ¨«

ß hay 'e iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑ ּבמקֹומֹומּצג יהא. À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז ּפרסת פלנט"א Úp·„.רגל, ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד יֹותר ּכּמה יׁשאל מּמה ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âë.'Bâå øBà äéä ìàøNé éða ìëìe§¨§¥¦§¨¥¨¨§
xnFl wCwClklEcg` lMW xnFl ¦§¥©§¨©¤¨¤¨

zial KlFd didW l`xUIn cg`e§¤¨¦¦§¨¥¤¨¨¥§¥
lW mzFaWFnA xF` Fl did ixvOd©¦§¦¨¨§§¨¤
oiPn df xF` xOFl oEki F` .miIxvOd©¦§¦¦§©¥©¤¦©¦

`EdW xn`e F`vFn,mzFaWFnA xF` ¨§¨©¤§§¨
ExSwi zF`xwn dAxde xW` zaY xqge§¨¥¥©£¤§©§¥¦§¨§©§

l"f mxnF` KxC lr dpEMde ,oM(mW)iM ¥§©©¨¨©¤¤§¨¨¦
xW` `Ede ,KWgA miQMzn mirWxd̈§¨¦¦§©¦§¤§£¤
cbpkE ,mirWxd mixvOd dQM¦¨©¦§¦¨§¨¦§¤¤
`Ed KExA 'd gxfi mdilr miwiCSd©©¦¦£¥¤¦§©¨
xF`nE FzxEabA WnXd z`vM eiad`e§Ÿ£¨§¥©¤¤¦§¨¥
wlg `Ed KExA 'd mdl dEl mzFaWFn§¨¦¨¨¤¨¥¤

:mzaWFnA xF` FxnF` `Ede ,'`ck dxez §§§§Ÿ¨
(ãë.'Bâå äòøt àø÷iåxg` WExR ©¦§¨©§Ÿ§¥©©

`l mcw iM KWgd ini EnlXW¤¨§§¥©¤¦Ÿ¤Ÿ
zFWw rWxd xAC dfle ,'Fbe Wi` Enẅ¦§§¨¤¦¥¨¨¨¨
LzF`x 'Fbe sqY l` Fl xn`e dWnl§¤§¨©©Ÿ¤§§§

` iM ,zEnY ipRdid EdtEWi KWg m ¨©¨¦¦¤§¥¨¨
:mipEpgY xAcn§©¥©£¦

.íëtè íbmiklFdd Kinqd `NW mrh ©©§¤©©¤Ÿ¦§¦©§¦
KxCd df lr mibSOd KM xg`e cgi©©§©©¨©ª¨¦©¤©¤¤
mkp`v wx mkRh mB 'Fbe Ecar Ekl§¦§§©©§¤©Ÿ§¤
miCwdl rWxd mMgzPW ilE` 'Fbe§©¤¦§©¥¨¨¨§©§¦
eixaC xErW dfe ,dUrOl mcw i`pYd©§©Ÿ¤©©£¤§¤¦§¨¨

Ecar EklmixaBdW mipFW`xd ixacM §¦§§¦§¥¨¦¦¤©§¨¦
EUrY m` wx ,sHd `le micaFrd md¥¨§¦§Ÿ©©©¦©£

df i`pYmkp`SW'FbebSidf i`pzA §©¤¤Ÿ§¤§ª©¦§©¤
Kli mkRh mB`l i`pYd zlEfe 'Fbe ©©§¤¥¥§§©©§©Ÿ

`le mixaBd mdW micaFrd `N` Ekli¥§¤¨¨§¦¤¥©§¨¦§Ÿ
xnFl dUrOd miCwn did m`e ,sHd©©§¦¨¨©§¦©©£¤©
wx xn`i KM xg`e 'Fbe mkRh mB©©§¤§§©©¨Ÿ©©
.lhA i`pYde mIw dUrOd mkp`vŸ§¤©©£¤©¨§©§©¨¥
wEIC lr EciRwi miiFBd oiA mBW ilE`e§©¤©¥©¦©§¦©¦
mixaC mde `xaq ixaC zFidl df¤¦§¦§¥§¨¨§¥§¨¦

:xMnnE gTnA milibxddk dxez ¨§¦¦§¤©¦§¨
(äë.eðãéa ïzz äzà íbKi` dWw ©©¨¦¥§¨¥¨¤¥

midl` igaf 'd car l`Wi lF`Ẅ¦§©¤¤¦§¥¡Ÿ¦
eiR mixd xW` `nhe iEfA Wi`n¥¦¨§¨¥£¤¥¦¦
,ixkp FzFid lr sqFp l`xUi WFcwA¦§¦§¨¥¨©¡¨§¦

dxn`W mbde ,mirWx gafA 'dl utgd©¥¤©§¤©§¨¦©£©¤¨§¨
zFAxl Wi` Wi` dxFY,(:b"i oiNg)K` ¨¦¦§©ª¦©

iR ixaC ok` .EPOn l`Wl `l wxe§©Ÿ¦§Ÿ¦¤¨¥¦§¥¦
xn`e FpFWlA wCwC mkgEpiUredidW ¨¨¦§¥¦§§¨©§¨¦¤¨¨

`N` ,Epidl` 'dl zFUrl xnFl Fl©©£©¡Ÿ¥¤¨
dpwn mciA oYi `EdW xnFl EpEMzp¦§©§©¤¦¥§¨¨¦§¤
'dl dUrp Epgp`e migafl iE`xd̈¨¦§¨¦©£©§©£¤©
`EdW `N` Epnvr Kxvl Epidl ¡̀Ÿ¥§Ÿ¤©§¥¤¨¤
dPOn EwRYqIW dpYn mdl `ivni©§¦¨¤©¨¨¤¦§©§¦¤¨
FxnF` dWw `l dfA mB .'dl mdigafl§¦§¥¤©©¨¤Ÿ¨¤§

xn`W `PYl zFlFre migaf(:b"r zFgpn) §¨¦§©©¨¤¨©§¨

`N` mlFrd zFO`n oilAwn oi`W¤¥§©§¦¥ª¨¨¤¨
`ln `xwn ixde minlW `le dlFr¨§Ÿ§¨¦©£¥¦§¨¨¥
,zFlFre migaf o`M aEzMd xAC¦¥©¨¨§¨¦§

:dWw `l Epxacleek dxez §¦§¨¥Ÿ¨¤
(åë.'Bâå eðð÷î íâådOl zrcl Kixv §©¦§¥§¨¦¨©©¨¨

xn` xaMW xg` xiMfdl Kxvdª§©§©§¦©©¤§¨¨©
caNOW ciBi df oYY dY` mB eil ¥̀¨©©¨¦¥¤©¦¤¦§©

pwn EgTIWixd oM m` .'Fbe dY` mB mdi ¤¦§¦§¥¤©©¨§¦¥£¥
WgW xnFl d`xp dide ,mdipwn xiMfd¦§¦¦§¥¤§¨¨¦§¤©¤¨
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(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:Eô ¨¤«

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

fnxi `l dY` mB FxnF` iM drxR oiaIW¤¨¦©§Ÿ¦§©©¨Ÿ¦§Ÿ
iM sHd lr `N` mdipwn lr mcTd©Ÿ¤©¦§¥¤¤¨©©©¦
oYl `Ed Kixv mB sHd KlIW caNn¦§©¤¥¥©©©¨¦¦¥
,dpwOd lrW mixaCd x`A dfl ,'Fbe§¨¤¥¥©§¨¦¤©©¦§¤
FxnF` zpEM zrcl Kixv cFr .wgC df¤Ÿ©¨¦¨©©©¨©§

gTp EPOn iMm` dfA WECg dn 'Fbe ¦¦¤¦©§©¦¨¤¦
,o`v zgiafA 'd micaFrW FricFdl§¦¤§¦¦§¦©Ÿ
oYY dY` mB eil` xn` xaM `ld£Ÿ§¨¨©¥¨©©¨¦¥
WECg oi` oM m` 'Fbe migaf EpiciA§¨¥§¨¦§¦¥¥¦
`l FxnF` zrcl Kixv cFr .Ff drcFdA§¨¨¨¦¨©©§Ÿ
ciBi mixaCd hWR iM carP dn rcp¥©©©£Ÿ¦§©©§¨¦©¦
mircFi mpi`W xErXd lr `Ed dfÄ¤©©¦¤¥¨§¦
oikixv dfle dcFard cAkY dOM©¨¦§©¨£¨§¨¤§¦¦
m` ,uRgi m` oYi `Ed mbe mdipwnl§¦§¥¤§©¦¥¦©§Ÿ¦
d`xp ok` .carp dOM xnFl Fl did oM¥¨¨©©¨©£Ÿ¨¥¦§¤
orhi lal zg` dprh llWl oEMzp iM¦¦§©¥¦§Ÿ©£¨©©§©¦§Ÿ

DzF`iE`xd oin EgTi iM `Ede drxR ¨©§Ÿ§¦¦§¦¨¨
dfl bSi iE`x Fpi`W oinE 'dl gAfl¦§Ÿ©©¦¤¥¨ª©¨¤
ENt` WExR EpOr Kli Eppwn mbe xn`̈©§©¦§¥¥¥¦¨¥£¦
dfle ,dgiafl miiE`x mpi`W mzF`¨¤¥¨§¦¦§¦¨§¨¤

xn` xnBdqxR x`XY `llM WExR ¨©Ÿ¤Ÿ¦¨¥©§¨¥¨
cxtE qEq llkp df llkaE dndA lbx¤¤§¥¨¦§¨¤¦§©¤¤
mdl `xwi mNM iM 'Eke xFng lnB̈¨£§¦ª¨¦§¨¨¤
lr x`Azi gTp EPOn iM FxnF`e .dpwn¦§¤§§¦¦¤¦©¦§¨¥©

zkQOA mxnF` KxC(:c"k f"r)mpFWl dfe ¤¤§¨©©¤¤§¤§¨
ahin lr mrd lng xW` 'Eke y"z§£¤¨©¨¨©¥©
ahin i`n 'Fbe 'dl gaf ornl 'Fbe o`Sd©Ÿ§§©©§Ÿ©©§©¥¨
mdilr uRw`C `pW i`nE ahin inC§¥¥¨©§¨§¦§©£¥¤
xn`W mbdW dPd .o`M cr `piaf§¦¨©¨¦¥¤£©¤¨©
Dl Wxtn 'dl gaf ornl aEzMd©¨§©©§Ÿ©©§¨¥¨
migaf odinCn zFpw ornl cEnlYd©©§§©©§¦¨¥¤§¨¦

o`M FxnF` x`Azi oM FnkEEPOn iM §¥¦§¨¥§¨¦¦¤
gTpdgiafl miiE`x mpi`W mbd WExR ¦©¥£©¤¥¨§¦¦§¦¨

mrhl Epl Kxhvi ok iR lr s`EPOn iM ©©¦¥¦§¨¥¨§©©¦¦¤
ikxv WExR 'd carl gTp einCn WExR¥¦¨¨¦©©£Ÿ¥¨§¥

n xn` `l dfle ,dcFar'dl gAfp EPO £¨§¨¤Ÿ¨©¦¤¦§©©
:Epidl ¡̀Ÿ¥

BøîBàåcarP dn rcp `l Epgp`eWExR §§©£©§Ÿ¥©©©£Ÿ¥
xErW xrWp xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥¦
xn` dfl ,bSi x`Xde dcFarl wiRqOd©©§¦©£¨§©§¨ª©¨¤¨©
'a lAqY dn zaY carP dn rcp `lŸ¥©©©£Ÿ¥©©¦§Ÿ
,dOM `Ed '`d ,oEMzp mdipWlE mipipr¦§¨¦¦§¥¤¦§©¥¨©¨
l`d evIW dcFard ot` `Ed dn 'Ade§©©Ÿ¤¨£¨¤§©¨¥
oipA dpaPW xn`IW xWt` iM ,EpzF`¨¦¤§¨¤Ÿ©¤¦§¤¦§¨
mipa`e xErW oi` adf ilkE FA gAfl¦§Ÿ©§¥¨¨¥¦©£¨¦
,mixg` zFcFare zFIlBxnE zFaFh©§¨¦©££¥¦
cFr xn` ixd 'Fbe dgAfpe Exn`W mbde©£©¤¨§§¦§§¨§£¥¨©
mihxR qipkde ipcarie iOr gNW©©©¦§©©§ª¦§¦§¦§¨¦
ot`A dgiaGd caNn df llkA mixg £̀¥¦¦§¨¤¦§©©§¦¨§Ÿ¤
oi`W mIqn dgiaGd lW df xaC oi`W¤¥¨¨¤¤©§¦¨§ª¨¤¥
lkl oikixv Ep` oM lr xW` ,DzlEf¨¨£¤©¥¨§¦¦§¨

FxnF`e .oYY dY` mbe Epl WIX dncr ©¤¥¨§©©¨¦¥§§©
dOW Ep`Axn`i iM aiWdl mMgzp Ÿ¥¨¨¦§©¥§¨¦¦Ÿ©

xaC Ll l`WE dY` `iap `ld eil ¥̀¨£Ÿ¨¦©¨§©§¨¨
oi`W xaC bSie oiprd xxAzie 'dn df¤¥§¦§¨¥¨¦§¨§ª©¨¨¤¥
WExR dOW Ep`A cr xn` dfl ,Kxv FAŸ¤¨¤¨©©Ÿ¥¨¨¥
Epidl` z` l`Wl xqEOdn df oi`W¤¥¤¥©¨¦§Ÿ¤¡Ÿ¥
Ep`A cr uRgI dn zrcl xaCd lr©©¨¨¨©©©©§Ÿ©Ÿ¥
.xaCd rcp f` dcFard mFwnA dOẄ¨¦§¨£¨¨¥©©¨¨
wiCvd `l drxRW cvl iM ilE`e§©¦§©¤©§ŸŸ¦§¦
mixri mFxr dWn iM cWge Ff daEWY§¨§¨©¦¤¨©£¦
mFlWe qg oi`e aiWn Fnvr ixace eilr̈¨§¦§¥©§¥¦§¥©§¨
mB mircFi mzQd on iM dpFkp EditA§¦§¨¦¦©§¨§¦©
xn` Fnvr iRn dWn `N` rcil milFki§¦¥©¤¨¤¦¦©§¨©
xn`e eilr qrMzp dfl FCbpl Ff daEWY§¨§¤§¨¤¦§©¥¨¨§¨©

:'Fbe ipR zF`x sqY l` eil`fk dxez ¥¨©Ÿ¤§¨©§
(æë.'Bâå äáà àìå 'Bâå 'ä ÷fçéåciri ©§©¥§§Ÿ¨¨§¨¦

hilgd z`Gd mrRA iM aEzMd©¨¦©©©©Ÿ¤§¦
zEgilW zlilW FYrcA`le l`xUi §©§§¦©§¦¦§¨¥§Ÿ

m` zFaWgn aWgl FYrcA x`Wp¦§©§©§©§Ÿ©§¨¦
zFMn lAqi m` F` zFMOl WEgï©©¦¦§Ÿ©
lr xari xaCd mzg `N` zFlFcBd©§¤¨¨©©¨¨©£Ÿ©

:bxdIW mbd 'd ixaC¦§¥£©¤¥¨¥
Bà`NW ot` zFUrl mMgzPW dvxi¦§¤¤¦§©¥©£Ÿ¤¤Ÿ

gxkd oi` dfaE zFMn cFr eilr E`Faï¨¨©¨¤¥¤§¥©
FxnF`l KEnq xn`X dn `Ede mgNWl§©§¨§©¤¨©¨§§

da` `leilrn Kl drxR Fl xn`Ie §Ÿ¨¨©Ÿ¤©§Ÿ¥¥¨©
liMUdW cvl iM dfA dpEMd ,'Fbe§©©¨¨¨¤¦§©¤¦§¦
lr Eid oNMW eilr E`AW zFMn rWzA§¥©©¤¨¨¨¤ª¨¨©
`lA cg`e d`xzdA 'a ot`d df¤¨Ÿ¤§©§¨¨§¤¨§Ÿ
did zFrEaW 'b xn`C o`nl d`xzd©§¨¨§¨§¨©¨¨¨
xn`C o`nlE dMnE dMn lM lr dxzn©§¤©¨©¨©¨§¨§¨©
d`Ad Ff dMnA dYrn xn` ,'` rEaẄ©¨©¥©¨§©¨©¨¨
oi` m`e d`xzdd zFidl aIgzY¦§©¥¦§©©§¨¨§¦¥
xn`e mMgzp dfl ,dMn oi` d`xzd©§¨¨¥©¨¨¤¦§©¥§¨©
oeike ipR zF`x sqY l` Ll xnXd¦¨¥§©Ÿ¤§¨©§¥¨
d`xzd oi`W oeike d`xzd oi` oMW¤¥¥©§¨¨§¥¨¤¥©§¨¨
FAl z` 'd dWwd `l dPde .dMn oi ¥̀©¨§¦¥Ÿ¦§¨¤¦
`le zFMn 'h zFlM cr `N` oM zFUrl©£¥¤¨©§©§Ÿ
xn` dfle ,zFxFkA zMn `N` dx`Wp¦§£¨¤¨©©§§¨¤¨©

dWncFr sq` `l YxAC oMWExtE ,'Fbe ¤¥¦©§¨ŸŸ¦§¥
zWxtA mzF` iYWxR xaM dWn ixaC¦§¥¤§¨¥©§¦¨§¨¨©

wEqRA `x`e('b 'f)`le ,dWw` ip`e ¨¥¨©¨©£¦©§¤§Ÿ
:'Fbe drxR mkl` rnWi¦§©£¥¤©§Ÿ§

CøãáeFxnF`A dvxi fnxYxAC oM §¤¤¤¤¦§¤§§¥¦©§¨
mFiA Fl xn`X dnl daEWY§¨§©¤¨©§
lFki Fpi` iM FaiWd zEnY ipt Lz`x§Ÿ§¨©¨¥¦¦¥¨
`Ede ,xEACd gM `N` FciA oi`e zindl§¨¦§¥§¨¤¨Ÿ©©¦§
F` .dUrY ok `le YxAC oM FxnF`§¥¦©§¨§Ÿ¥©£¤
mrR oM YxAC xaM KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤§¨¦©§¨¥©©
dzlr dn d`x `Ed oEknde ,zxg ©̀¤¤§©§ª¨§¥¨¨§¨

l"f mxnF`M LciA(`"t dAx zFnW)wEqRA §¨§§§¨§©¨©¨
(e"h 'a)dzlr `le dWn z` bxdl WTaie©§©¥©£Ÿ¤¤§Ÿ¨§¨

Exn` mB ,FciA(d"rw hEwli)lM bxdW §¨©¨§©§¤¨©¨
EaiWde qpMl dWnl EgiPdW eixrFW£¨¤¦¦§¤¦¨¥§¥¦
iEfAd oM m`e ,eilr dhilW mdl oi` iM¦¥¨¤§¦¨¨¨§¦¥©¨
.zEnY 'Fbe mFiA xnFl hilgn Ki ¥̀©§¦©§§¨
dY` oi`W Fnvr cSn oiprd cbpkE§¤¤¨¦§¨¦©©§¤¥©¨
utg ip` oi` ip` mB ipR zF`xl utg̈¥¦§¨©©£¦¥£¦¨¥

:'Fbe sq` `l LzEncA lMYqdlgk dxez §¦§©¥¦§§ŸŸ¦§
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i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת אמת יפה ּדּברּת. ּפניּובזמּנֹו ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא רבה), .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑" ּכליל "ּכלה", יׁשּלח .ּגמירא". .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז ּבּקׁשה (ברכות לׁשֹון אּלא 'נא' .אין «∆»ְֵֶַָָָָ
ּכ על הזהירם ,מּמ אֹותֹוּבבּקׁשה יאמר ׁשּלא , ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן ."ואחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `k jxk y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

. . וגֹו' רעהּו מאת | איׁש ויׁשאלּו העם ּבאזני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּדּבר־נא
ּכלי־ מּמצרים וּיׁשאלּו מׁשה ּכדבר עׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּֽֽובני־יׂשראל

את־מצרים: וינּצלּו וגו' ואילך)כסף ב יא, (פרשתנו ְְְִִֶֶֶַַָֽֽ
ּכדי  היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׁש
הּבתרים  ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלקּים
ׁשּבני  הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁש"ואחרי
ּובּקׁשה  ׁשאילה על־ידי ּגדֹול" ה"רכּוׁש את יקּבלּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים היה ּדלכאֹורה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָמהּמצרּיים,
וכיֹוצא  מּתנה נתינת על־ידי ּכבֹוד ּבדר זה את להם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותנים
הרכּוׁש את ולׁשאל לבּקׁש יׂשראל ּבני הצרכּו ולּמה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבזה,

ְִִִֵַמהּמצרּיים?
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ּפי על לֹומר א)ויׁש אחת (צא, "ּפעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ

ׁשּנטלּתם  וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ׁשל  עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא אמר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו,
וארּבע  ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּׁשים
יׂשראל  ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא . . ׁשנה ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹמאֹות

למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקּבלּו
מּצד  זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָועל־ּפי־זה
ולא  מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעצמם,
הּקּב"ה  עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ׂשכר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכתׁשלּום
מהּׁשאלה  ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּמצרּיים

(ׁשּמּג יׂשראל ּבני ׁשל הּדין)וה"ּתביעה" מּצד ּׂשכר, להם יע ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וזּכאים  ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, רא ּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואז

וק"ל. מּתנה. ּבדר ולא ּכתׁשלּום, ְְְְֶֶֶַַָָָֹלזה

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáeñ : §¥¥¬¨¨«

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.'Bâå òâð ãBò 'Bâå 'ä øîàiådWxR ©Ÿ¤§¤©§¨¨¨
.mcw 'd xn` xaMX dn zcBn Ff©¤¤©¤§¨¨©Ÿ¤
d`Eap zFMOd zlgzd iM `vnze§¦§¨¦©§¨©©©§¨

Fl xn` oicnA dzidW dpFW`x(h"i 'b) ¦¨¤¨§¨§¦§¨¨©
`le Kldl mixvn Kln mkz` oYi `lŸ¦¤¤§¤¤¤¦§©¦©£Ÿ§Ÿ
iYzpe 'Fbe ici z` iYglWe dwfg ciA§¨£¨¨§¨©§¦¤¨¦§§¨©¦
d`EapE .'Fbe dl`We 'Fbe mrd og z ¤̀¥¨¨§§¨£¨§§¨
zFxFkA zMn FricFd oicnA oM mB 'a©¥§¦§¨¦©©§

aizkC(a"k 'c)o`nYe 'Fbe ixka ipA ¦§¦§¦§Ÿ¦§©§¨¥
LxkA LpA z` bxd ikp` dPd FgNWl§©§¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¦§§Ÿ¤
.dpFxg`A zFxFkA zMn FciA ixd£¥§¨©©§¨©£¨

eil` xn` mixvn ux`A 'b d`EapE'f) §¨§¤¤¦§©¦¨©¥¨
('c`NWM `Ed zFMOd sFq oniq iM¦¦©©©§¤Ÿ

dvxi `NW WExR drxR mdl rnWi¦§©¨¤©§Ÿ¥¤Ÿ¦§¤
oM lr xW` ,cFr mdixaC rnWl¦§Ÿ©¦§¥¤£¤©¥
iM rci dGn 'Fbe sqY l` Fl xn`WM§¤¨©©Ÿ¤§¦¤¨©¦
E`vi DAW dpFxg`d dMn onf riBd¦¦©§©©¨¨©£¨¤¨¥§
zFxFkA zMn Ff `id iM DzF` rcie§¨©¨¦¦©©§
eil` zxn`Pd 'Eke lM cbpM dlEwXW¤§¨§¤¤¨§©¤¡¤¤¥¨
dX` dl`We zevn zEkinqA¦§¦¦§©§¨£¨¦¨
aEzMd xn`X dn `Ede ,DYpkWn¦§¤§¨§©¤¨©©¨

rbp cFr 'd xn`Iexn` xaM WExR 'Fbe ©Ÿ¤¤©§¥§¨¨©

azMX dn `EdW WExR 'Fbe cFr 'd§¥¤©¤¨©
,iYnWxW FnM zFpFW`xd zF`EaPA©§¨¦§¤¨©§¦
dM drxR l` skY dWn xn` dfle§¨¤¨©¤¥¤¤©§ŸŸ
`NW mbde .'Fbe dliNd zvgM 'd xn`̈©©£Ÿ©©§¨§©£©¤Ÿ
lW df hxR mW 'd Fl xn`W Epivn̈¦¤¨©¨§¨¤¤
Eid ok iM Wxtndn mEzq cnli ,zvgM©£Ÿ¦§©¨¥©§Ÿ¨¦¥¨
FnFwOnE xSTW `N` mixaCd mẄ©§¨¦¤¨¤¦¥¦§
dYrnE .'d eil` xn` ok iM cnl dY ©̀¨¨¥¦¥¨©¥¨¥©¨
`l mB ,mixvnA Ff d`Eap dxn`p `lŸ¤¤§¨§¨§¦§©¦©Ÿ
zl`W lr minrR 'd evi dOl dWẅ¤¨¨§©©£©¦©§¥©

:mixvOn milMa dxez ¥¦¦¦§©¦



a`צח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k jxk zegiy ihewl)

מצרים ּבעיני העם חן את ה' ג)וּיּתן אֹומרים (יא, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּבכלל  היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּׁשבט
להּלן  רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל ולא החן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹנתינת

יג) חמֹורים (יג, הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מצרים. ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם ְְְְִִִִִֶַַָָָטעּונים

ß hay 'f iriax mei ß

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ
זֹו נבּואה לֹו הֹוסיף נאמרה לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑.הּלילה ּכהחלק ְָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ
ּכמֹו: יט)ּכחצֹות, א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים "ּבחרֹות (תהלים ְֲֲֲַַַ

ׁשאין  אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, זהּו ּבנּו", ְְְְֵֶֶַַַָָָָאּפם
ּדבר  ׁשם ּדרׁשּו:'חצֹות' ורּבֹותינּו חצי. ד)ׁשל (ברכות ְְֲִֵֵֵֶַָָָ

'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ְְְְְֲֲֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
לֹו סמּו אמר ּדמׁשמע ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו , ְְְְְֲַַַַָָָָָֹ

מׁשה  ויאמרּו: ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחצֹות,
עּתיו  יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ֲִֵַַַַָָָָּבּדאי

'ּבחצֹות' אמר: .ּורגעיו, ְֲַַָָָ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑ הּׁשבּויים לקּו ּכדי ?לּמה «¿«¿ƒְְִֵַָָָ

ּפרענּות  והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻׁשּלא
מצרים  ‰ÁÙM‰.על ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ ְִִַַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»

הּׁשפחה  מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹּכל

היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו
ּבהם מׁשעּבד  ּבצרתם ים BÎa¯.ּוׂשמחים ÏÎÂ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿…¿
‰Ó‰a∑ּֿוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ¿≈»ְְְִִֶֶַָָָָ

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע .(מכילתא)הּוא ְְֱִִִֵֶָָָָָֹֻ

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ã.äìélä úöçkEpizFAx ExAC xaM ©£Ÿ©©§¨§¨¦§©¥
l"f(.'c zFkxA)zvgM FxnF` mrhA §¨§©©§©£Ÿ

mxnF` KxC lr cFr oEkIW ilE`e .s"kA§¨§©¤§©¥©¤¤§¨
l"f(b"nt dAx ziW`xA)wEqRAc"i ziW`xA) §¥¦©¨©¨§¥¦

(e"he"h lil iM dlil mdilr wlgIe©¥¨¥£¥¤©§¨¦¥
l"f Exn` cFr .did oqipAdAx ziW`xA) §¦¨¨¨¨§§¥¦©¨

(a"ntmdxa` bxdW mikln 'c zbixd iM¦£¦©§¨¦¤¨©©§¨¨
zid mB ,zFpEn` dOM dcA`dngln d ¦§¨©¨¡©¨§¨¦§¨¨

mlFr iklnA dnEWxE dnEvre dlFcB§¨©£¨§¨§©§¥¨
'd lr EhlWe mitiTY mikln Eid iM¦¨§¨¦©¦¦§¨§©
cg` mc`e mitiTze milFcB mikln§¨¦§¦§©¦¦§¨¨¤¨
Fl oIv dfl ,mEgSp FziA icare `Ed§©§¥¥¦§¨¤¦¥

Fl xn`e onGddliNd zFvgMrEcId ©§©§¨©©£©©§¨©¨©
mdia` mdxa` rWil iz`vIW mlFrÄ¨¤¨¨¦§¤©©§¨¨£¦¤

:'Fbe `vFi ip` oM FnM§¥£¦¥§
.'Bâå àöBé éðàdOM il WIW mbd WExR £¦¥§¥£©¤¥¦©¨

invrA ip` ok iR lr s` mizxWn§¨§¦©©¦¥£¦§©§¦
,zFAq 'al mrHde ,mixvn KFzA `v ¥̀¥§¦§©¦§©©©§¦
lr mz`ivi didYW mipAd zAgl '`§¦©©¨¦¤¦§¤§¦¨¨©

K`ln oi` iM 'a .FnvraE FcFakA Fcï¦§§©§¦¥©§¨
xvFPW `Ed in dlFcBd dpgadd oigan©§¦©©§¨¨©§¨¦¤©
oM mB `xTIW mc` lW dpFW`x dRHn¦¦¨¦¨¤¨¨¤¦¨¥©¥
`Ed zlEf ohal 'be 'a `EdW mbd xFkA§£©¤§§¤¤©
xiMn `Ed KExA `xFAd `Ed xvFId©¥©¥¨©¦

:xFkAd ine in xSW zFRHdd dxez ©¦¤¨¦¨¦©§
(ä.øBëa ìk úîeiYbxde xn` `le ¥¨§§Ÿ¨©§¨©§¦

`Ed KExA 'd iM zFidl 'Fbe lM̈§¦§¦¨
evi rxd zNrR la` FciA aFHd lrFR¥©§¨£¨§ª©¨©§©
dfl ,EUri mde FxaC iUFr eizxWnl¦§¨§¨¥§¨§¥©£¨¤
lr WExR znE `N` iYbxde xn` `lŸ¨©§¨©§¦¤¨¥¥©
zxMfd dOd ,'d dUrnE ,gilW ici§¥¨¦©©£¥¥¨©§¨©
iM mxFB dfe ,`Ed df zFxFkAd zrcFd¨©©§¤§¤¥¦
dNBzi dGnE ,znE EPzigWi zigWOd©©§¦©§¦¤¥¦¤¦§©¤
ici lr `EdW iziMde FxnF` WExR¥§§¦¦¦¤©§¥

:gilẄ¦©
ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxizAW) ¦§¤©¤¤§¨©¨

(.c"lmB ,dilhwe dipir diA aidï¦¥¥¥§¨§¥©
dPde .zFnvr lW lB dUrpe Exn`̈§§©£¨©¤£¨§¦¥

mwgxi dpFW`x dtwWdA EN` mixaC§¨¦¥§©§¨¨¦¨§©§¥
drxl wiCv zI`x didY Ki` iM lkUd©¥¤¦¥¦§¤§¦©©¦§¨¨

aizM `lde(a"k ilWn),Kxai `Ed oir aFh ©£Ÿ§¦¦§¥©¦§Ÿ¨
l"f i`gFi oA oFrnW 'x oIv mBb"g xdf) ©¦¥¦§¤©Ÿ©

(`"ixwlg `Ed iM FpirA wifOd oir rxl§©©¦©©¦§¥¦¥¤
wECwcA dtwWdd xg` ok` .rx©¨¥©©©©§¨¨§¦§
d`x xnFl Fl did dipir aidi mxnF`§¨¨¦¥¥¨¨©¨¨
rx wlg lM iM zFidl `N` ,eipirA FA§¥¨¤¨¦§¦¨¥¤©
xaC Fl didi iM gxkdA mlFrAW¤¨¨§¤§¥©¦¦§¤¨¨
`EdW ipEIgdn `EdW lM cinrOd©©£¦¨¤¥©¦¦¤
dzin mW rxd wlg iM aFHd zpigA§¦©©¦¥¤¨©¥¦¨
oi`e zE`ivOA didie digi Ki`e Fl Wi¥§¥¦§¤§¦§¤©§¦§¥
,miIg ilraM Klie rrFpzIW xnFl Kixv̈¦©¤¦§¥©§¥¥§©£¥©¦

A dfl`EdW lM wlg FA didIW gxkd ¨¤§¤§¥©¤¦§¤¥¤¨¤
.aFh wlg dfe miIg z`xwPd dpigAn¦§¦¨©¦§¥©¦§¤¥¤

l"f mxn`n oiadl liMUY dfaEdMq) ¨¤©§¦§¨¦©£¨¨ª¨

(.a"pKExA WFcTd `iai `Fal cizrl iM¦¤¨¦¨¨¦©¨¨
miwiCSd cnrnA EPhgWie n"ql `Ed§§¦§£¤§©£©©©¦¦
mdl oi` EN` mixacE .o`M cr 'Eke§©¨§¨¦¥¥¨¤



צט `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑ לׁשֹון ׁשהּוא אני, אֹומר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכן יׁשּנן, לא י)ׁשּנּון: יׂשראל (יהושע לבני חרץ "לא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את ה)לאיׁש ב ּתחרץ",(שמואל "אז ְְֱִִֵֶֶַָֹ

מא)ּתׁשּתּנן. ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג (משלי ְְִֵַַָָ

וׁשנּון, חריף אדם חרּוץ", י)"מחׁשבֹות א "ויד (שמואל ְְְְִַַָָָָָ
ׁשנּונים  סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", ‡L¯.חרּוצים ְֲֲֲִִִִִִַָ¬∆

‰ÏÙÈ∑ יבּדיל. «¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiåñ ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,K`lnl dhigW wCvi `l iM zErnWn©§¨¦Ÿª§©§¦¨§©§¨
xiqi iM dpEMd didY EpnCwdX dnlE§©¤¦§©§¦§¤©©¨¨¦¨¦
wlg EPOn zxqdaE EdIgnd wlg EPOn¦¤¥¤©§©¥©£¨©¦¤¥¤

:FzhigW `id Ff aFHd©¦§¦¨
ãBòs`Wi xFwn lM iM zrcl Ll Wi¥§¨©©¦¨¨¦§©

cFq `Ed dfe ,EPa`Wie Fpinl§¦§¦§£¤§¤
dXcTd ivFvip ixExA zpigA§¦©¥¥¦¥©§ª¨
wqre l`xUi zFnWp zErvn`A§¤§¨¦§¦§¨¥§¥¤
EpipFncw minEvrd miwiCSde ,mzxFY¨¨§©©¦¦¨£¦©§¥
EPOn xxal rWx mc`A mhiAdA ExiMi©¦§©¦¨§¨¨¨¨§¨¥¦¤
aFHd zpigA `EdW ipEIgd gMŸ©©¦¦¤§¦©©
EhiAi xW` dTCd dI`xd zErvn`A§¤§¨¨§¦¨©©¨£¤©¦
`Edd aFHd wlg `ivFdl dnkgd oirA§¥©¨§¨§¦¥¤©©
dUrY dXcTd spr lEnl oEMzIWM iM¦§¤¦§©¥§£©©§ª¨©£¤
za`FXd oa` dUrnM wiCSd Wtp FA¤¤©©¦§©£¥¤¤©¤¤
f"rlA r"hinl`w z`xwPd lfxAl©©§¤©¦§¥§
,dI`xA mW rAwPW mFwOn EP`ivFYW¤¦¤¦¨¤¦§©¨¦§¦¨
mc` oin`dl mlFrA zFpFinC dUr 'de©¨¨¦§¨¨§©£¦¨¨
zrC `vnp dYrnE .mkg zxFzA§©¨¨¥©¨¦§¨©©

FxnF`A midl`xFkA lM znEWExR ¡Ÿ¦§§¥¨§¥
mixvn KFzA xaFr ip`W zErvn`A iM¦§¤§¨¤£¦¥§¦§©¦
oir zpizpM xFkA lM Fnvrn zEni dfÄ¤¨¥©§¨§¦§¦©©¦
lB mzF` miUFre mirWxA minkg lW¤£¨¦¦§¨¦§¦¨©
mdn `vi oM zErvn`A iM zFnvr lW¤£¨¦§¤§¨¥¥¥¥¤
cixtIW dGd xaCd ok FnM zEIpEIgd©¦¦§¥©¨¨©¤¤©§¦
lM mW Fzxard zErvn`A mdn¥¤§¤§¨©£¨¨¨¨
.mixaCd oade zFxFkAd zFnWp§¨©§§¨¥©§¨¦

FxnF`exFkA lM`vYW `l WExR §§¨§¥Ÿ¤¥¥
zpigA mBW `N` cal sEBdn WtPd©¤¤¥©§©¤¨¤©§¦©

xFkA zRlw lW Wtpe sEB zEnY Wtp¤¤¨§¤¤¤§¦©§
dfA iM ilE`e .mixvnSrzp `lmEW m ¦§©¦§©¦¨¤Ÿ¦§©¥

mixvn cEArWe zElB zpigaM cFr zElB̈¦§¦©¨§¦§¦§©¦
`EdW mEvrd dRlTd gM ca` iM¦¨©Ÿ©§¦¨¤¨¤

:xFkA zpigA§¦©§
éúéàøåE`vi `l dOl mrh zzl §¨¦¦¨¥©©¨¨Ÿ¨§

zMn zErvn`A `N` l`xUi¦§¨¥¤¨§¤§¨©©
xFkA ENt` dMd 'd dOl cFr .zFxFkA§¨¨¦¨£¦§

aizkC ixvn Fpi`W(h"k a"i oOwl)xFkA ¤¥¦§¦¦§¦§©¨§
cvl `Ed mrHd iM ilE`e .iaXd©§¦§©¦©©©§©

l`xUil 'd `xTW EpivOW(a"k 'c lirl) ¤¨¦¤¨¨§¦§¨¥§¥

l"f EpizFAx EpEricFd xakE ixka ipA§¦§Ÿ¦§¨¦©¥
(b"qx a"g xdf)zCnA 'd `xAX dn lM iM Ÿ©¦¨©¤¨¨§¦©

midl`d dUr df zOrl df mB aFHd©©¤§ª©¤¨¨¨¡Ÿ¦
WIW dpigaE dpigA lke rxd zpigaA¦§¦©¨©§¨§¦¨§¦¨¤¥
dRlTde dRlTA DCbpM Wi dXcTA©§ª¨¥§¤§¨©§¦¨§©§¦¨
dfle ,DA fg`l zwGgznE zvO`zn¦§©¤¤¦§©¤¤¤¡Ÿ¨§¨¤
dzid dXcTAW dxFkAd zpigA cbpM§¤¤§¦©©§¨¤©§ª¨¨§¨
ztwFze zfgF` dRlTAW dxFkA zpigA§¦©§¨¤©§¦¨¤¤§¤¤
mW lM 'd bxd xW` cr gNW lal DÄ§©©©©£¤¨©¨¥
lW oiA mixvn zRlwAW dxFkAd©§¨¤¦§¦©¦§©¦¥¤
aizkC mW EidW zFO`d lW oiA mixvn¦§¦¥¤¨ª¤¨¨¦§¦
lke dgtXd xFkaE iaXd xFkA cr©§©§¦§©¦§¨§¨
WCw l`xUi xFkA mbe ,dndA xFkA§§¥¨§©§¦§¨¥¦¥

FxnF`M mzF`(f"i 'g xAcOA)lk'Fbe xFkA ¨§§©¦§¨¨§§
x`XY `NW icM il mzF` iYWCwd¦§©§¦¨¦§¥¤Ÿ¦¨¥
,'d WiCwd xW` Wcw lW zNEf dxFkA§¨©¤Ÿ¤£¤¦§¦
oeike ,dndA xFkA ENt` zn dfle§¨¤¥£¦§§¥¨§¥¨
didW rxd spr ltp df mW xwrPW¤¤¡©¥¤¨©¨¨¨©¤¨¨

E`vi skY dfle dXcTd xFkaA wifgn©§¦¦§©§ª¨§¨¤¥¤¨§
Etcxe E`viW EpivOW mbde l`xUi ipA§¥¦§¨¥©£©¤¨¦¤¨§§¨§
gM mdA Wi oicrW EaWg ,mdixg ©̀£¥¤¨§¤£©¦¥¨¤Ÿ©
mciA dzlr dn cnlE `ve ,mA fg`l¤¡Ÿ¨§¥§©¨¨§¨§¨¨

:cg` cr mdA xzFp `le dxez Ÿ©¨¤©¤¨
(æ.'Bâå ìàøNé éða ìëìezrcl Kixv §¨§¥¦§¨¥§¨¦¨©©

zEni `NW xnFl m`e ,dfA dpEMd©©¨¨¨¤§¦©¤Ÿ¨
`le WExtA xnFl Fl did ,mdn mc`̈¨¥¤¨¨©§¥§Ÿ
oEMzPW ilE`e .'Fbe l`xUi ipAn zEnï¦§¥¦§¨¥§§©¤¦§©¥

l"f mxnF` KxC lr xEACd xcqA`aA) §¥¤©¦©¤¤§¨¨¨

(:'q `OwzeOd K`ln miwrFv mialM ©¨§¨¦£¦©§©©¨¤
xn` dfl ,xirAl`xUi ipA lklE'Fbe ¨¦¨¤¨©§¨§¥¦§¨¥§
`NW rcYW icM`NW mc` mdn zEni §¥¤¥©¤Ÿ¨¥¤¨¨¤Ÿ

`NW Ycnl `d mW FpFWl alM uxgi¤¡©¤¤§¨¨¨©§¨¤Ÿ
FxnF` `Ede ,lAgn mdipiA d`xpornl ¦§¨¥¥¤§©¥§§§©©

:dlti xW` oErcY¥§£¤©§¤
ãBòmFwnA `weC iM Fl fnxl oEMzp¦§©¥¦§Ÿ¦©§¨§¨

mNM WExR l`xUi ipA lM EidIW¤¦§¨§¥¦§¨¥¥ª¨
df 'Fbe alM uxgi `l l`xUi Eidi cgi©©¦§¦§¨¥Ÿ¤¡©¤¤§¤
`l m` la` mY` xf oi` iM zF`d Ll§¨¦¥¨¦¨£¨¦Ÿ
mdipiA didie l`xUi ipA mNM Eidi¦§ª¨§¥¦§¨¥§¦§¤¥¥¤
Ycnl `d FpFWl alM uxgi ixvn Wi ¦̀¦§¦¤¡©¤¤§¨¨©§¨
xnFl dfA dpEMde ,zigWn mW d`xi iM¦¥¨¤¨©§¦§©©¨¨¨¤©
zFxFkAl dnxr lirFY `l iM Fl¦Ÿ¦¨§¨©§
zFxFkAd E`AgzIW mbdW hlOdl§¦¨¥¤£©¤¦§©§©§
EhlOi `l l`xUi oiA mixvOd©¦§¦¥¦§¨¥Ÿ¦¨§

l"fx Exn` oke ,df zErvn`AdAx zFnW) §¤§¨¤§¥¨§©©§©¨

(:g"itg dxez

(çéãáò ìk eãøéå.'Bâå Egihad o`M §¨§¨£¨¤§¨¦§¦©



a`ק zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑ ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְֲֵֶַַַָָ

"קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ְְְְְֵַַַַַַַָָָָֹּבּסֹוף,
וירדּת מּתחּלה: מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹּצאּו

לי והׁשּתחוית קב)אלי EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ְְֲִִִֵַַָ¬∆¿«¿∆

והּלּוכ עצת אחר ‡ˆ‡.ההֹולכים ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ְְְְֲִִַַַָ¿«¬≈≈≈≈
העם  ּכל Ú¯t‰.מארצעם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑ ּכׁשּגמר ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְֶַָ

מּלפניו ,ּדבריו  לֹו:∑.Û‡ŒÈ¯Áa.יצא ׁשאמר על ְְִָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ
ּתסף  .ּפני"ראֹות "אל ְֶַַָֹ

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑" ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: "רבֹות" ׁשנים, מצרים מֹופתי" .את ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éðañ §¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

cg` mdn zEni `le Eigi EN` eicar iM¦£¨¨¥¦§§Ÿ¨¥¤¤¨
mNM EidW ilE`e .zFxFkA zMnA§©©§§©¤¨ª¨
rcie mdipiA xFkA oi`e mihEWR§¦§¥§¥¥¤§¨©
mdipiA EidW mbd F` .`iap zriciA¦¦©¨¦£©¤¨¥¥¤
llMn m`ivFd ok iR lr s` zFxFkA§©©¦¥¦¨¦§©
`l` mzEwcv cvl `l mrHde ,dMOd©©¨§©©©Ÿ§©¦§¨¤¨
mdiptA rWxd drxR EdGAW cvl§©¤¦¨©§Ÿ¨¨¨¦§¥¤
zF`x sqY l` laPd xAcM eil` xAce§¦¥¥¨§©¥©¨¨©Ÿ¤§
`Ed mB Kixv dfl 'Fbe mFiA iM 'Fbe§¦§§¨¤¨¦©
Fxag WIand oicM mdiptA zFGAzdl§¦§©¦§¥¤§¦©§©¥£¥
,mdiptA FqItl KixSW miAx iptA¦§¥©¦¤¨¦§©§¦§¥¤
xaCd lr dWn ciRwdW `vnze§¦§¨¤¦§¦¤©©¨¨
.s` ixgA drxR mrn `vIe aizkC¦§¦©¥¥¥¦©§Ÿ¨¢¦©
Ecxie `N` dWn xn` `NW mbd dPde§¦¥£©¤Ÿ¨©¤¤¨§¨§
`Ed iM eilr mB xnFl oEMzp Licar lM̈£¨¤¦§©¥©©¨¨¦
KxC xACW `N` dlil mEwi FnvrA§©§¨©§¨¤¨¤¦¥¤¤

:cFaM̈
.øîàì éì eåçzLäåxn` `NW mrh §¦§©£¦¥Ÿ©©¤Ÿ¨©

oEMzp ,il Exn`ie WExtA§¥§Ÿ§¦¦§©¥
Dnvr diegYWdd zErvn` iM xnFl©¦¤§¨©¦§©£¨¨©§¨
oeiM dY` `v xn`l mzpEM iM ciBi©¦¦©¨¨¨¥Ÿ¥©¨¥¨

oFc`d oM m` mdilr oFc` `EdWdUri ¤¨£¥¤¦¥¨¨©£¤
`e FvtgiM dvxi cFr .oFhlW eilr oi ¤§§¥¨¨¦§¦§¤¦

mc` `FaIWM miklOd bdpn iM zFidl¦§¦¦§©©§¨¦§¤¨¨¨
dGnE eiptl EegYWi xaC mdil` xAcl§©¥£¥¤¨¨¦§©£§¨¨¦¤

iM ,FOr xAcl mivtg md iM KlOd rci¥©©¤¤¦¥£¥¦§©¥¦¦
`lA lFcB Kln iptl xAcl xqEOdn oi ¥̀¥©¨§©¥¦§¥¤¤¨§Ÿ
l`Wl cFaM KxC oi` mB oFiWx zl`W§¥©¦§©¥¤¤¨¦§Ÿ
iM KlOd rci dfaE degYWi dfl zEWx§¨¤¦§©£¤¨¤¥©©¤¤¦
xn`W `Ede ,xAC eil` xn`ie xAC utg̈¥©¥§Ÿ©¥¨©¥§¤¨©

xn`l il EegYWdediegYWddW WExR §¦§©£¦¥Ÿ¥¤©¦§©£¨¨
dxin`de xn`l mivFxW ciBdl `id¦§©¦¤¦¥Ÿ§¨£¦¨
aEzMd xiMfd `NW mbde .'Fbe dY` `v¥©¨§©£©¤Ÿ¦§¦©¨
xn`e xSw ,dliNd DzF`A df hxR§¨¤§¨©©§¨¦¥§¨©
mw Fnvr drxRW o`M xEn`dn dlFcB§¨¥¨¨¨¤©§Ÿ©§¨

:'Fbe dlilh dxez ©§¨§
(è.òîLé àì 'Bâå 'ä øîàiådpEMd ©Ÿ¤§Ÿ¦§©©©¨¨

drxR iM dWn aWgW ilE` dfÄ¤©¤¨©¤¦©§Ÿ
xW` mi`lRde miztFOd lM FzF`xA¦§¨©§¦§©§¨¦£¤
Ekld iM d`xIW mbd dfA dWn dUr̈¨¤¨¤£©¤¦§¤¦¨§
eilr lRY `OW Exfg `le l`xUi¦§¨¥§Ÿ¨§¤¨¦Ÿ¨¨
ipA ixg` sCxi `le cgtE Dzni ¥̀¨¨©©§Ÿ¦§Ÿ©£¥§¥
WExR rnWi `l iM FricFd dfl ,l`xUi¦§¨¥¨¤¦¦Ÿ¦§©¥
mY`X dnl WExR mkil` lAwi `lŸ§©¥£¥¤¥§©¤©¤
.l`xUIn FYrC hilgdW miaWFg§¦¤¤§¦©§¦¦§¨¥
zMn xg` ENt` xnFl cizr oFWl xn`e§¨©§¨¦©£¦©©©©
oFxg`d dvTl FAl ripk` `l zFxFkA§Ÿ©§¦©¦©¨¤¨©£
ornl mrHde ,hlgdA glWl lAwl§©¥¦§Ÿ©§¤§¥§©©©§©©
EtcxIWM mixvn ux`A iztFn zFax§§©§¤¤¦§¨¦§¤¦§§
l"f Exn` xaM ux` FxnF`e ,mdixg ©̀£¥¤§§¤¤§¨¨§

(c"i `Ylikn)mdl mglp 'd iM wEqRA §¦§¨©¨¦¦§©¨¤
:mdixaC mW oIri 'Fbe mixvnA§¦§©¦§§ª©¨¦§¥¤

ãBòdWn xn`W zFidl dvxi¦§¤¦§¤¨©¤
dY` `v xn`l il EegYWde§¦§©£¦¥Ÿ¥©¨

LilbxA xW` mrd lkeLilbxA 'itE §¨¨¨£¤§©§¤¥§©§¤
mrl m`ivFdW ixd ,LzEWxA `Ed¦§§£¥¤¦¨¨¨
dWn zEWxA mpzpE drxR zEWxn¥§©§Ÿ§¨¨¦§¤
oz`ivi iM Fl dNB dfaE EpMln EprFx¥©§¥¨¤¦¨¦§¦¨¨

rxR zEWx zxiwrA dzid mixvOnd ¦¦§©¦¨§¨©£¦©§©§Ÿ
eil` 'd xn` dfl mdilrnrnWi `l ¥£¥¤¨¤¨©¥¨Ÿ¦§©

drxR mkil`mkixaC oiai `l WExR £¥¤©§Ÿ¥Ÿ¨¦¦§¥¤
m`e ,iztFn zFax ornl mrHde ,drxR©§Ÿ§©©©§©©§§©§¦
dliNA mkl xn`IW zrn xaCd oiaï¦©¨¨¥¥¤Ÿ©¨¤©©§¨

(`"l a"i)oi`e xaCd hilgi E`v EnEw§©§¦©¨¨§¥
oi`e KM xg` mdixg` sCxl mFwn Fl¨¦§Ÿ©£¥¤©©¨§¥
zFAxdl dvFx ip`W miztFOl mFwn̈©§¦¤£¦¤§©§
zFMn miXnge miz`n̈©¦©£¦¦©

:EdEaaFqii dxez §§
(é.'Bâå ÷fçéå 'Bâå ïøäàå äLîezpEM ¤§©£Ÿ§©§©¥§©¨©

lM z` EUrW mbdW xnFl aEzMd©¨©¤£©¤¨¤¨
`l ok iR lr s` dN`d miztFOd©§¦¨¥¤©©¦¥Ÿ
hlgdA `NW ENt` mgNWl dSxzp¦§©¤§©§¨£¦¤Ÿ§¤§¥

FxnF`M cal Fvx`n z`vl `N`lirl) ¤¨¨¥¥©§§©§§§¥

('b 'd:mini 'b KxC `P dklp` dxez ¥§¨¨¤¤¨¦



קא `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְִִ

ּכבֹוד  לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאהרן
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ּבמצוה .זה ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a∑(מכילתא) אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ¿∆∆ƒ¿«ƒְֵֶַָָ

העיר  את "ּכצאתי ּתלמּודֿלֹומר: ?הּכר ְְְְִִֵֶַַַָָּבתֹו
לפי  ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹוגֹו'",
לא  ּכזה, חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשהיתה

.ּכלֿׁשּכן? ֵֶָ

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות לבנה (מכילתא. הראהּו «…∆«∆ְְֶָָָ
ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחּדּוׁשּה,
חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹראׁש
החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹניסן

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי אּיר נתקּׁשה ∑‰f‰.ׁשּיהא ְְִִִִִֵֵֶָָָ«∆ְִַָ
ותהיה  ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמׁשה

לקּדׁש ּברקיע ,ראּויה הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואמר

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו מדּבר ו)היה "ויהי (לעיל ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ה'", ּדּבר ז)ּביֹום צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום "מן (במדבר ְְִִֶַ

לׁשקיעת  סמּו אּלא והלאה"? ה' צּוה אׁשר ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהּיֹום
חׁשכה  עם והראהּו זֹו, ּפרׁשה לֹו נאמרה .החּמה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא),מדּבר אהרן וכי «¿∆»¬«ְְֲִֵַַֹ
תדּבר" "אּתה נאמר: ּכבר חֹולקין והלא אּלא – ? ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ

והּדּבּור  לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכבֹוד

מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין e¯ac.יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַ«¿
L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡∑(מכילתא) ∆»¬«ƒ¿»≈≈…∆»«…∆

חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁש,ּדּברּו ּבעׂשר .ׁשּיּקחּוהּו ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå íëì äfä LãçältM mrh ©Ÿ¤©¤¨¤§©©¨©
,'Fbe `Ed oFW`x miWcg W`xŸ¢¨¦¦§
W`x `Ed df Wcg iM xnFl oEMzp¦§©¥©¦Ÿ¤¤Ÿ
FxnF` KxC lr miWcgAW xgan WExR¥ª§¨¤©¢¨¦©¤¤§

('l zFnW)xnFl wCwce .W`x minUA §§¨¦Ÿ§¦§¥©
mkliMmiWcgAW dNrnE gAWn Fpi` ¨¤¦¥§ª¨§ª¤¤©¢¨¦

EpizFAx Exn`W `vnze .l`xUil `N ¤̀¨§¦§¨¥§¦§¨¤¨§©¥
l"f(.`"i dpXd W`x)oqipA El`bp oqipA Ÿ©¨¨§¦¨¦§£§¦¨

zaFhl mIqn Wcgd iM ,l`Bl oicizr£¦¦¦¨¥¦©Ÿ¤§ª¨§©
zFidl iE`x `Ed oFW`x df lre l`xUi¦§¨¥§©¤¦¨¦§
.Fzlrn cvl oqiPn mipFn EidIW mkl̈¤¤¦§¦¦¦¨§©©£¨

FxnF`A fnxi cFrmkl dGd Wcgd`le ¦§Ÿ§§©Ÿ¤©¤¨¤§Ÿ
`EdW rEcId lr fnxl ,df Wcg xn`̈©Ÿ¤¤¦§Ÿ©©¨©¤

aizkC `Ed KExA WFcTd('a e"h oOwl)df ©¨¨¦§¦§©¨¤
mdl dlBIW mkl df didi iM il ¥̀¦¦¦§¤¤¨¤¤¦¨¤¨¤

l"f mxnF`M(c"i `Ylikn)dgtW dz`x §§¨§¦§¨¨£¨¦§¨
fnxi cFr .'Eke mId lrdGd Wcgd iM ©©¨§¦§Ÿ¦©Ÿ¤©¤

W`x mkliEPM l`xUil didIW WExR ¨¤Ÿ¥¤¦§¤§¦§¨¥¦
mifap cFr Eidi `NW W`xd zpigA§¦©¨Ÿ¤Ÿ¦§¦§¦

zazA fnx cFr .miltWEdGdidi iM §¥¦¨©§¥©¤¦¦§¤
xRqnM a"i mdW miWcgd lkl W`xŸ§¨©¢¨¦¤¥§¦§©

:dfb dxez ¤
(â.øîàì 'Bâå eøacdOl zrcl Kixv ©§§¥Ÿ¨¦¨©©¨¨

dn lr Knq `le ExAC xnFl Kxvdª§©©©§§Ÿ¨©©©
'Fbe 'd xn`Ie oFW`x wEqtA xn`X¤¨©§¨¦©Ÿ¤§

xn`l zaY Fl wiRqd `l m`e ,xn`l¥Ÿ§¦Ÿ¦§¦¥©¥Ÿ
Wcgd FxnF` mcw ExAC xnFl Fl did̈¨©©§Ÿ¤§©Ÿ¤
mzFxFcl l`xUil Ff devn iM dGd©¤¦¦§¨§¦§¨¥§¨
.ExAC Dl mcw xn` `l dOle dpYp¦§¨§¨¨Ÿ¨©Ÿ¤¨©§

zaY FxnF` dWw cFrxn`linl iM ¨¤§¥©¥Ÿ¦§¦
devnAW cvl iM ilE`e .l`xUi Exn`iŸ§¦§¨¥§©¦§©¤§¦§¨
,zFpigA 'a DA Wi dVd zgiwl lW Ff¤§¦©©¤¥¨§¦
mzF` E`xe W`x E`Up DA iM daFhl '`§¨¦¨¨§Ÿ§¨¨
mihtW mdidl`A miUFr mdiaiF`§¥¤¦¥Ÿ¥¤§¨¦

l"f mxnF`M,(f"ht dAx zFnW)cvl 'Ade §§¨§©¨§©§©
oM zFUrl `id KlOd zevn iM devOd©¦§¨¦¦§©©¤¤¦©£¥
Kxvd dfl Wpri WFpr dilr xaFrde§¨¥¨¤¨¨¥¨¥¨¤ª§©

xnFlExAC'Fbe,xn`liWw oFWl ExAC ©©§§¥Ÿ©§§¦
WiprdlE Kln zxfbE xaCd Kxv cbpM§¤¤Ÿ¤©¨¨§¥©¤¤§©£¦
cbpM dMx dxin` xn`le ,xaFr lM lr©¨¥§¥Ÿ£¦¨©¨§¤¤
cvlE .xaCA mbiVY xW` cFake dlrn©£¨§¨£¤©¦¥©¨¨§©
`idW d`EaPd zNgzA dESW devOAW¤©¦§¨¤¦¨¦§¦©©§¨¤¦
df lr xaFrl Wpr oi` oqiPn aWgl©£Ÿ¦¦¨¥Ÿ¤¨¥©¤
`l dfle gqRd zFUrn lcgd WprM§Ÿ¤©¨¥¥£©¤©§¨¤Ÿ
oM lr xW` xn`l `N` DCbpM xn`̈©§¤§¨¤¨¥Ÿ£¤©¥
zevn cbpM ExAC xnFle xfgl Kxvdª§©©£Ÿ§©©§§¤¤¦§©
Wi DA mB iM xn`l cFr xn`e ,gqR¤©§¨©¥Ÿ¦©¨¥
WxC KxcaE .xMfPM l`xUil dlrn©£¨§¦§¨¥©¦§©§¤¤§¨
zbdpdA l`xUi z` bidpdl mEv¦¨§©§¦¤¦§¨¥§©§¨©
'd iTg mricFdl zFevOde dxFYd©¨§©¦§§¦¨ª¥

dfle ,dxWi KxcA mbidpdlE eizFxFze§¨§©§¦¨§¤¤§¨¨§¨¤
icM WExR xn`l xn`e ExAC xn`̈©©§§¨©¥Ÿ¥§¥

FxnF` KxC lr ,miNrn EidIW('b 'irWi) ¤¦§§ª¦©¤¤§§©§¨

:'Fbe wiCv Exn ¦̀§©¦§
ãBòmipwGd l` xAci dNgYn iM dvxi¦§¤¦¦§¦¨§©¥¤©§¥¦

dWn dUr oMW Fl EpivOW FnM§¤¨¦¤¥¨¨¤
aizkC(`"k wEqR)ipwf lkl dWn `xwIe ¦§¦¨©¦§¨¤§¨¦§¥

FxnF` `Ede ,l`xUizcr lM l` ExAC ¦§¨¥§§©§¤¨£©
xn`l ,l`xUi`Ede ,mrdl xn`IW ¦§¨¥¥Ÿ¤Ÿ©§¨¨§

xn`Ie aEzMd mW xn`X dn oM mB©¥©¤¨©¨©¨©Ÿ¤
:mdil £̀¥¤

.'Bâå íäì eçwéå'e xn` dOl dWw §¦§¨¤§¨¤¨¨¨©
fnx iM ilE`e .oipr zNgzA¦§¦©¦§¨§©¦¨©
dWn ixacA mixn`Pd mixaCl©§¨¦©¤¡¨¦§¦§¥¤
Exn`e 'Fbe EgwE EkWn aizkC l`xUil§¦§¨¥¦§¦¦§§§§¨§

l"f EpizFAx(mW dAx zFnW)mkici EkWn ©¥§©¨¨¦§§¥¤
xn`p `l df xace ,'Fbe dxf dcFarn¥£¨¨¨§§¨¨¤Ÿ¤¡©
iM rnWp dWn ixaCn dPde 'd ixacA§¦§¥§¦¥¦¦§¥¤¦§¨¦
EgTie FxnF` `Ede ,d`EapA Fl xn`p ok¥¤¡©¦§¨§§§¦§
,`Ed dnE xEAC mcTW fnx 'e ztqFzA§¤¤¨©¤¨©¦©
zFidl dvxi cFr .dWn xn`W EkWn¦§¤¨©¤¦§¤¦§
hgWi xFUrA gwl lFki xUrA xn`W¤¨©¤¨¨¨©¤¨¦§©
a"iA `"iA gTi `l xFUrA gwl `lŸ¨©¤¨Ÿ¦©§§
zFAxl EgTie xnFl cEnlY ,c"iA b"iA§§©§©§¦§§©

`YliknaE .KM xg`(o`M)df oiC Ecnl ©©¨¦§¦§¨¨¨§¦¤



a`קב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
‰f‰∑ ּבעׂשר מּקחֹו מצרים ּדֹורֹות ּפסח ּפסח ולא «∆ְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

צו) ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם) אחת הרי .למׁשּפחה ∆¿≈»…ְְֲִֵַַָָ
ּתלמּודֿלֹומר: לכּלן? אחד ׂשה יכֹול מרּבין, ְְְִֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהיּו

לּבית" ."ׂשה ִֶַָ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְִִ

ויבא  לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹמּועטין
מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְִֵֵֶַַָָָלידי
ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלפי
הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹעליו,
ידיהם  למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּולהּמנֹות

הּׂשה  ּבעֹוד יתמעטּו, מּׂשה" "מהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַּולהתמעט,
ּבחּיים קּים, מׁשּנׁשחטּבהיֹותֹו ולא פט), .(פסחים ְְְִִִִֶַַַַָֹ

˙ÒÎÓa∑:וכן כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ."מכסת ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ
BÏÎ‡ ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, וזקן הראּוי ¿ƒ»¿ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּכּזית לאכל יכֹול .ּתתמּנּון ∑eqÎz.(מכילתא)ׁשאינֹו ֱִֵֶֶַַָֹ»…ְְִ

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oiCn c"iA b"iA a"iA `"iA dgiwl lW¤§¦¨§§§§¦¦
m` xnge lwA `Ad xace ,xnge lw©¨Ÿ¤§¨¨©¨§©¨Ÿ¤¦
iM xnFl miMqp aEzMA fnx Fl `vnp¦§¨¤¤©¨©§¦©¦
zaY cFr wECwcA fnxi cFr .oEMzp dfl̈¤¦§©¥¦§Ÿ§¦§¥©

zaY FxnF` cFr .mdlWi`did `NW ¨¤§¥©¦¤Ÿ¨¨
,'Fbe zial dU EgTie `N` xnFl Kixv̈¦©¤¨§¦§¤§¥§

l"f mxnF` KxC lr dvxi ok`(`nEgpY) ¨¥¦§¤©¤¤§¨©§¨

xn` mpFWl dfe dnExY il EgTie wEqRA©¨§¦§¦§¨§¤§¨¨©
FxnF` `Ede ,mkOr izF` Egw d"awd§¦¦¨¤§§
mricFd dpFW`x devn Ff iM cvl o`M̈§©¦¦§¨¦¨¦¨
eilr dxWi DzFUrA iM devOd zbVd©¨©©¦§¨¦©£¨©§¤¨¨

cFqA FzpikW 'd('i g"k mixaC)lM E`xe §¦¨§§¨¦§¨¨
mB ,Lilr `xwp 'd mW iM ux`d iOr©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤©
d"ied mW DA Wi devn zaY iM Exn`̈§¦¥©¦§¨¥¨¥£¨¨

hEWtA ivge W"a z"`A ivgxdf ipETY) £¦§©£¦§¨¦¥Ÿ©

(h"k oETYFxnF` `EdeWi` mdl EgTie ¦§§§¦§¨¤¦
l"f mxnF` KxC lr WExR(:a"n dhFq)Wi` ¥©¤¤§¨¨¦

Ff devnA iM ,d"awd `N` Wi` oi ¥̀¦¤¨¦§¦§¨
`Ede dnEvre dlFcB dgiwl mdl EgTi¦§¨¤§¦¨§¨©£¨§

:EpMln Epidl` `EdW Wi ¦̀¤¡Ÿ¥©§¥
éúéàøågqtA 'd dEv `l dOl al zzl §¨¦¦¨¥¥¨¨Ÿ¦¨§¤©

d lr mixvnmilxrde mi`nH ¦§©¦©©§¥¦§¨£¥¦
zn` od ,gqRn Elk`i `NW xkPd ipaE§¥©¥¨¤ŸŸ§¦¤©¥¡¤
EpazMX dn itl mi`nHd zxdf` iM¦©§¨©©§¥¦§¦©¤¨©§
oFkp mrh Wi dxFYd zTg z`f zWxtA§¨¨©Ÿª©©¨¥©©¨
dOl xkPd ipaE milxrd la` ,xaCA©¨¨£¨¨£¥¦§¥©¥¨¨¨
mdixaC itl dPde .'d mzF` dEv `lŸ¦¨¨§¦¥§¦¦§¥¤
lr mdipW lr l`xUi Exdfd l"fª§£¦§¨¥©§¥¤©

dlAw ixacA xEn`M dliOd(f"h l`wfgi) ©¦¨¨¨§¦§¥©¨¨§¤§¥

Exn`e ,KincA zqqFAzn K`x`ë¤§¥¦§¤¤§¨¨¦§¨§
l"f EpizFAx(h"i dAx zFnW)mce gqR mC ©¥§©¨©¤©§©

l"fx EWxC xkp oA lre ,dlin(f"h mW) ¦¨§©¤¥¨¨§©©¨

dcFarn mkici EkWn 'Fbe EkWn wEqRA©¨¦§§¦§§¥¤¥£¨

mcw iM xaCd lr xidfdW ixd dxf̈¨£¥¤¦§¦©©¨¨¦Ÿ¤
dcFar icaFr llMn E`vi gqRd zevn¦§©©¤©¥§¦§©§¥£¨
Fpi` df lke ,l`xUi llkA EqpMie dxf̈¨§¦¨§¦§©¦§¨¥§¨¤¥
E`A `l dOl iM EpziWwl wiRqn©§¦§ª§¨¥¦¨¨Ÿ¨

:devOd xTrA 'd ixacA mixaCd©§¨¦§¦§¥§¦©©¦§¨
äpäåz`ivi xCQW xg` dWxRd sFqA §¦¥§©¨¨¨©©¤¦¥§¦©

zWxR dxn`p mixvOn l`xUi¦§¨¥¦¦§©¦¤¤§¨¨¨©
'Fbe xkp oA lM 'Fbe gqRd zTg z`fŸª©©¤©§¨¤¥¨§
oA mdxa` 'xl izi`xe .'Fbe car lke§¨¤¤§§¨¦¦§©§¨¨¤
dxn`p Ff dWxR iM azMW N"f `xfr¤§¨¤¨©¦¨¨¨¤¤§¨
zFxg` zFevn siqFde zFxFC gqtl§¤©§¦¦§£¥
lxre xkp oA iM xnFl oEMzp m`e ,'Eke§§¦¦§©¥©¦¤¥¨§¨¥
eixaC zFxFC gqtA zFtqEn zFevn md¥¦§¨§¤©§¨¨
,l"f EpizFAx ixaC itM md milhA o`M̈§¥¦¥§¦¦§¥©¥
mW aEzMd xn` xnBX dOn mbe§©¦©¤¨©Ÿ¤©¨¨

xn`e xkp oaE lxr zWxtA('p wEqR) §¨¨©¨¥¤¥¨§¨©¨

m`e ,'Fbe xW`M l`xUi ipA EUrIe©©£§¥¦§¨¥©£¤§§¦
did `l Ff dWxR dxn`p zFxFC gqtl§¤©¤¤§¨¨¨¨Ÿ¨¨
dEv xW`M l`xUi ipA EUrIe xnFl Fl©©©£§¥¦§¨¥©£¤¦¨
xEn`d lM l`xUi EUrW rnWOW 'Fbe§¤©§¨¤¨¦§¨¥¨¨¨
gqR lr oEkIW xn`X dn mB ,dWxRA©¨¨¨©©¤¨©¤§©¥©¤©
`nlrA mixaC md ipiq xAcnA EUrW¤¨§¦§©¦©¥§¨¦§¨§¨
lAwl xnFl Kixv oi`e eil` rnWi inE¦¦§©¥¨§¥¨¦©§©¥
Wg l"f axdW mbd ,dfA eixaC§¨¨¨¤£©¤¨©¨
EpizFAx ixaC lr wlFg Fpi`e dignwl§¦§¥§¥¥©¦§¥©¥
cizrl d`xFd FA oi`W xacA `N ¤̀¨§¨¨¤¥¨¨§¨¦

Fg EpiptNX dOA mB ok iR lr s`wl ©©¦¥©©¤¤§¨¥¥
:FA `vFIke gixkOd wnr `lA§ŸŸ¤©©§¦©§©¥

éúéàøå`YliknA l"f EpizFAxl §¨¦¦§©¥¦§¦§¨
z`f mpFWl dfe Exn`W¤¨§§¤§¨Ÿ
zFxFC gqtaE mixvn gqtA gqRd zTgª©©¤©§¤©¦§©¦§¤©
iAx dIW`i iAx ixaC xAcn aEzMd©¨§©¥¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦
xAcn aEzMd mixvn gqtA xnF` ozpFi¨¨¥§¤©¦§©¦©¨§©¥

zFxFC gqR mixvn gqR `N` il oi ¥̀¦¤¨¤©¦§©¦¤©
'Fbe eizFTg lkM xnFl cEnlY oiPn¦©¦©§©§¨ª¨§
zFrC lklC ixd ,o`M cr FzF` EUri©£©¨£¥¦§¨¥
xAcn aEzMd mixvn gqtA mi`PYd©©¨¦§¤©¦§©¦©¨§©¥
Eide `xfr oA mdxa` 'x ixaC Exwrpe§¤¤§¦§¥©§¨¨¤¤§¨§¨
aEzMd fnxIW xWt` df itlE ,Eid `lM§Ÿ¨§¦¤¤§¨¤¦§Ÿ©¨

FxnF`AEgTiedlin zevn caNn WExR §§§¦§¥¦§©¦§©¦¨
`idW dxf dcFarn mzkiWn zevnE¦§©§¦¨¨¥£¨¨¨¤¦
xnFl cFr siqFd 'd dESW xkp oA zpigA§¦©¥¥¨¤¦¨¦©

FxnF`e ,'Fbe EgTiemdlzlilW fnx o`M §¦§§§§¨¤¨¨©§¦©
gqRA lk`l ElkEi `NW lxre xkp oA¥¥¨§¨¥¤Ÿ§¤¡Ÿ©¤©
z`f z`EapA x`an xaCd `AW FnM§¤¨©¨¨§Ÿ¨¦§©Ÿ

:gqRd zTgc dxez ª©©¤©
(ã.'Bâå èòîé íàåoiA aXizi aEzMd §¦¦§©§©¨¦§©¥¥

iAx zrcl oiaE dcEdi iAx zrcl§©©©¦§¨¥§©©©¦
mipdM zxFzA EwlgPW iqFi,`Ylikn) ¦¤¤§§§©Ÿ£¦§¦§¨

(.h"v migqRKixv xn`W dcEdi iAxl §¨¦§©¦§¨¤¨©¨¦
dpFW`x dxEag ipAn cg` x`XIW¤¦¨¥¤¨¦§¥£¨¦¨

FxnF` wIciziAd hrniWExR §ª©§¦§©©©¦¥
,dxEagd lM `le dxEagdn hrnzIW¤¦§©¥¥©£¨§Ÿ¨©£¨
gqRd EgiPi `NW xn`W iqFi iAxlE§©¦¦¤¨©¤Ÿ©¦©¤©

FxnF` wIci `EdW zFnMdVn zFidn §¤§ª©§¦§¦¤
`Ed eilre miiEpOn hrnzi dU hrOW¤§©¤¦§©¥¦§¦§¨¨
,miiEpn `lA x`Xi `NW dcRwdd©©§¨¨¤Ÿ¦¨¥§Ÿ§¦

:`Ed lEwW aEzMde§©¨¨
ãBòKxC oi`W xnFl oEkIW d`xp¦§¤¤§©¥©¤¥¤¤

iM eilkF`l hrEn dVd didIW¤¦§¤©¤¨§§¨¦
EidIW miAxl FA `vOi xUA zifM§©¦¨¨¦¨¥§©¦¤¦§

:dxEagA©£¨
Bà`id dAxn WcTd zMxA iM dvxi¦§¤¦¦§©©Ÿ¤§ª¨¦

eiiEpnl KixSd xErW FA `vOie§¦¨¥¦©¨¦¦§¨
mdW ziaA `N` hErOd `vOi `le§Ÿ¦¨¥©¦¤¨§©¦¤¥

dxEag ipA:Flk`l wiRqi `NW §¥£¨¤Ÿ©§¦§¨§
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(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑ קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ
ׁשנה" זֹו,"ּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד ‰ÌÈN·k.ּכלֹומר ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒ

ÌÈfÚ‰ ÔÓe∑ מּזה אֹו מּזה ׂשה,אֹו קרּוי עז ׁשאף , ƒ»ƒƒִִֵֶֶֶֶַָ
יד)ׁשּנאמר: עּזים"(דברים ."וׂשה ְֱִִֵֶֶַ

(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑,ּבּקּור לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְִֶ

ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּטעּון
ימים  ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ,ּומּפני ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ

ּבן  מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: טז)חרׁש עלי(יחזקאל "ואעבר ֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשבּועה  הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹוארא
ּבידם  היּו ולא ּבניו, את ׁשאגאל לאברהם ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם להתעּסק (שם)מצֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּפסח  ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ואּת

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה (שם)ודם ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ
ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת (זכריה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

מים  אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַ"ּגםֿאּת
ּבעבֹודתּֿכֹוכבים ּבֹו", ׁשטּופים להם:וׁשהיּו אמר , ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

מעבֹודתֿ ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙B.ּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â∑ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן ׁשל וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ

ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ְָָ¿«¬«ƒ¿»≈
צּבּור  ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָקהל
ּכת  נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש ְְְְִִִִַַַָָָֹנׁשחטין
ּכדאיתא  וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּב'פסחים' ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית  נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה
ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן
צללי  יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת
לׁשֹון  'ערב', הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: ,וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.eqëz Bìëà éôìKxC lr x`Azi §¦¨§¨Ÿ¦§¨¥©¤¤
l"f mxnF`(.g"t migqR)mc` hgFW §¨§¨¦¥¨¨

ici lr mbe miPhTd FYaE FpA ici lr©§¥§¦©§©¦§©©§¥
Exn` mB ,FYW`(:f"t mW)dcEnl `id m` ¦§©¨§¨¦¦§¨

dia` lXn zlkF` dia` lv` `Fal̈¥¤¨¦¨¤¤¦¤¨¦¨
`Ede ,mW lk`l dlibx DzFid cvl§©¡¨§¦¨¤¡Ÿ¨§

FxnF`Flk` itl Wi`mzF` lr WExR §¦§¦¨§¥©¨
lk`l Flv` `Fal milibx mdW¤¥§¦¦¨¤§¤¡Ÿ
dpOi mdX dn itl FpglW lr miknFqe§§¦©ª§¨§¦©¤¥¦¨¤

:mnFwn Epw mWe FOr¦§¨¨§¨
ãBòmxnF` KxC lr x`Azi(:'v mW) ¦§¨¥©¤¤§¨¨

mbd eilr mihgFW opF`W¤¥£¦¨¨£©
lFkIW oeiM iE`x Fpi` dhigW zrWAW¤¦§©§¦¨¥¨¥¨¤¨
`Ede ,eilr oihgFW dliNA lk`l¤¡Ÿ©©§¨£¦¨¨§

FxnF`Flk` itloipnpe oiklFd WExR §§¦¨§¥§¦§¦§¦
:dlik` zrW lr dhigW zrWA¦§©§¦¨©§©£¦¨

ãBòdvxiFlk` itlEpipXX dn iR lr ¦§¤§¦¨§©¦©¤¨¦
migqtA(mW)eilr mihgFW 'Eke af ¦§¨¦¨¨§£¦¨¨

lr miwxFfe oihgFW mzd opixn` mbe§©©§¦¨¨¨£¦§§¦©
xn` `lEre mixERM xQgnE mFi lEah§§ª¨¦¦§¨¨©

`Ed mrHde ,o`M cr uxW `nh lr s ©̀©§¥¤¤©¨§©©©
zrA FgqR z` lk`l lFkIW lM̈¤¨¤¡Ÿ¤¦§§¥

FxnF` `Ede ,Fzlik`Flk` itlWExR £¦¨§§§¦¨§¥
lW Fzlik` itl `N` FA miklFd oi ¥̀§¦¤¨§¦£¦¨¤
iE`x `Ed Fzlik` zrWAW lke gqR¤©§¨¤¦§©£¦¨¨
did `l dhigW zrWAW mbd Flk`l§¨§£©¤¦§©§¦¨Ÿ¨¨
oiCd `Ed df itlE ,eilr oihgFW iE`ẍ£¦¨¨§¦¤©¦
mFiA lg FNW 'f mFi did m` zn `nh§¥¥¦¨¨¤¨§

:axrl lkF`e eilr oihgFW c"i£¦¨¨§¥¨¤¤
äîe`aEde mipdM zxFzA mW Exn`X ©¤¨§¨§©Ÿ£¦§¨

xaFQW `PY zxaq 'v sC migqtA¦§¨¦©§¨©©¨¤¥
`Edd mFIA gqRd zFUrl Elki `le iM¦§Ÿ¨§©£©¤©©©

('e 'h xAcOA)lr s`e did mdNW 'f mFi ©¦§¨¤¨¤¨¨§©©
Rzn z`nh `weC ,'a gqtl EgCp ok i ¦¥¦§§¤©©§¨ª§©¥

xn` dfle `xingC(mW)mc` Wtpl ©£¦¨§¨¤¨©¨§¤¤¨¨
iqFi iAxlE .mixFdh Eid axrNW mbd£©¤¨¤¤¨§¦§©¦¦

ililBd(mW)`nh ENt`W xnFl lkEp ©§¦¦¨©©¤£¦§¥
mihgFW c"i mFiA FNW 'f lgW zn¥¤¨¤§£¦
zrckE Elah m` mB dnE .eilr̈¨©©¦¨§§©©
zrclE 'v sC migqtA zFtqFYd©¨¦§¨¦©§©©

e"tA m"Anx lr biVdW c"a`xd̈¤¦¦©©§¨§
eixaC mW oIri gqR oAxw zFkldn¦¦§¨§©¤©§ª©¨§¨¨
`hWtl aFxw xzFId `Ede§©¥¨¦§¨¨

:`ibqCd dxez §ª§¨
(ä.eçwz íéfòä ïîeKxvdW mrh ¦¨¦¦¦¨©©¤ª§©

xnFlEgTYmiUaM Wi ENt` xnFl ©¦¨©£¦¥§¨¦
dgiwl Knq dfl ,miGrd on gTl lFkï¦©¦¨¦¦¨¤¨©§¦¨

:miGrle dxez ¨¦¦
(å.úøîLîì íëì äéäåKixv WExR §¨¨¨¤§¦§¤¤¥¨¦

`xTW oeiM miWcw oicM dxinW§¦¨§¦¢¨¦¥¨¤¨¨
KxC lr fnxi cFr .gqR mW eilr̈¨¥¤©¦§Ÿ©¤¤

l"f mxnF`oiA dPWFWM 't dAx mixiXd xiW) §¨¦©¦¦©¨§©¨¥

(miggdl`xUi EidW iFB axTn iFB wEqRA ©Ÿ¦©¨¦¤¤¤¨¦§¨¥
dcFar iTgA zvw mikExq mixvnA§¦§©¦§¦§¨§ª¥£¨
Exn`e ,miIxvOd oiA mzFid cSn dxf̈¨¦©¡¨¥©¦§¦¦§¨§

cFr(f"ht dAx zFnW)FxnF`A aEzMd fnxW §©¨¤¨©©¨§§
oi` dPde .dxf dcFarn EkWOIW EkWn¦§¤¦¨§¥£¨¨¨§¦¥¥
EidW mFlWe qg xnFl l"f mzpEM©¨¨¨©©§¨¤¨
EidW cvl `N` dxf dcFar icaFr§¥£¨¨¨¤¨§©¤¨
lW miTg EUri mzrici ilAn mdipiA¥¥¤¦§¦§¦¨¨©£ª¦¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ימים  ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָּומּפני
ו) יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

רׁש"י  ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהחלטה
רק  הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלגּבי

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו הּׁשליׁשי על הרביעיּבּיֹום הּצּוּוי מאז ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

וטרד  ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹהעקדה)
ׁשטּופים  היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדעּתֹו".
אֹותם  לנּתק ּכדי חד־ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאלילים,
הּדעת  יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צר היה אּלא זרה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמעבֹודה

זֹו. ּפעּלה ְְִֵָֻלפני

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּיד זֹו יכֹול ?הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ
ּבּסף" "אׁשר הם ∑‰ÊeÊn˙.ּתלמּודֿלֹומר: ְֲֶַַַָ«¿…ֵ

לּפתח  מּכאן אחת מּכאן הּזקּופֹות .ואחת ְְִִֶַַַַַַַָָ
ÛB˜Ln‰∑ עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ««¿ְֵֶֶֶֶַָָָ

– ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ְְְְְִִֶַַָּכׁשּסֹוגרין

ּכמֹו: כו)חבטה, טרפא (ויקרא נּדף" עלה "קֹול ְְֲִֶַָָָָָ
מׁשקֹופי  "חּבּורה" ‡L¯.ּדׁשקיף, ÌÈza‰ ÏÚ ְְֵֵַַָָ««»ƒ¬∆

Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È∑ ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ולא …¿…»∆ְְְַַֹ
הּבקר  ּובבית הּתבן ּבתֹוכן ׁשּבבית ּדרין .ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ּגידים ∑‡˙ פג)ועצמֹותולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ מרֹור נקרא מר עׂשב לאכל ּכל וצּום , ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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`idW dlHd EgTIW xn`e df oer̈Ÿ¤§¨©¤¦§©¨¤¤¦
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FxnF` `Ede ,dxf dcFar oer zxinWl¦§¦©£Ÿ£¨¨¨§§

zxnWnl mkl didemFwnA WExR §¨¨¨¤§¦§¤¤¥¦§
FA EbdpIWM dxf dcFar zxinW zevn¦§©§¦©£¨¨¨§¤¦§£

:oade aEzM hRWnf dxez ¦§©¨§¨¥
(ç.øNaä úà eìëàål"f EpizFAx §¨§¤©¨¨©¥

(.b"t migqR)`le xUAd z` Exn` §¨¦¨§¤©¨¨§Ÿ
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mitwFY EidW zFard zFxqFn lag¤¤§¤¨¤¨§¦
FnkE dxFkAd zpigA `EdW mdÄ¤¤§¦©©§¨§
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m`W ,mixg`d mipWA qp oi` '` zlEfe§©¥¥¦§©¦¨£¥¦¤¦
xW` mibiVn Eid `l zElBd did `lŸ¨¨©¨Ÿ¨©¦¦£¤
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('b e"n'd `ivFdW Fnvr lFcB iFB iM¦¨©§¤¦
dXcTd ivFvip zFpigA md mixvOn¦¦§©¦¥§¦¦¥©§ª¨
zNbqE ,z`vnp mWe dzid mXW¤¨¨§¨§¨¦§¥§ª©
z` Exxn xW` xFxOd `Ed Dz`vFd¨¨¨©¨£¤¥§¤
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Eid 'd m`ivFdW zExidOd did `lŸ¨¨©§¦¤¦¨¨
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aizkC 'Eke drxtl(h"l a"i oOwl)`le §©§Ÿ§¦§¦§©¨§Ÿ
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cgi mkxkl:(.e"hw migqR)h dxez §¨§¨©©§¨¦



קה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(è)ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑,צרּכֹו ּכל צלּוי ׁשאינֹו «…¿ƒ∆»ְֵֶָָָ
ערבי  ּבלׁשֹון 'נא' ÏM·Ó.קֹוראֹו ÏL·e∑ זה ּכל ְְְִַָָ»≈¿À»ֶָ

ּתאכלּו" "לא פא)ּבאזהרת לׁשאר ∑ÌÈna.(שם מּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְִִִַָ
מּכלֿמקֹום  מבּׁשל", "ּובׁשל ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵַַַָָָָֻמׁשקין?

‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם) Èk∑ ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒƒ¿ƒ≈ְְְְִַַַָָָָ
ּתאכלּו "אל תעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֹעׂשה',

אׁש" צלי ּכיֿאם ÂÈÚ¯k.מּמּנּו ÏÚ BL‡¯∑צֹולהּו ְִִִִֵֶ…«¿»»ֵ
ּכאחד  קרּבֹוּכּלֹו ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו ּובני עם , ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹֻ

לתֹוכֹו נֹותן הדחתןמעיו עד)אחר "על (שם ּולׁשֹון . ְְֲֵֵַַַָָָָ
ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו צבאֹותם",(לקמן "על ְְְְְִִִַַָָָ

אף ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ׁשהּוא,ּכמֹו ּכמֹות זה ְְְְְִֵֶֶֶַָ
מׁשלם  ּבׂשרֹו .ּכל ְְָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרּבֹו ועל ּכרעיו על ט)ראׁשֹו (יב, ְְְִַַָָֹ
ּבא  ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן
ּופּולחן  העבֹודה־זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלידי

ֱִִָהאלילים.
'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' 'ראׁשֹו', ׁשל הּפרטים ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹּובׁשלׁשת
והבנתֹוראׁשֹו: ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹ

אּלא  עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֻהּמגּבלים
העליֹון. לרצֹון ּבטל להיֹות ְְִֵֶָָָָָָעליו

ועצמה ּכרעיו: לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְֱֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָֹ
סביבֹו. הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ(ּתאות

הּגׁשמּיים,קרּבֹו: מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ
להּׂשיג  ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעד

ּפרנסתֹו. ְֶַָָאת

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑ ּתלמּודֿלֹומר מה ¿«»ƒ∆«…∆ְַַַ
ׁשהּבקר  ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"עד

החּמה  הנץ מּׁשעת להקּדים ,מׁשמעֹו הּכתּוב ּובא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאסּור

טֹוב' ּב'יֹום נׂשרף ׁשאינֹו לּמד אחר: מדרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַָָועֹוד
ּבבקר  מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

ׁשני  ּבקר עד ותׂשרפּנּוראׁשֹון, .ּתעמד ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑ »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»

ּכמֹו: ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי ְְְְְִִִֶֶַָָָָ
ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו ÁÒt."אׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆«

'‰Ï ‡e‰∑ ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן «ְֵֶַַַָָָ
ּבּתי הּדּלּוג  מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא והּפסיחה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַָָיׂשראל
נמלט  אמצעי לׁשם ויׂשראל עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשמים.
ּפסיעה  לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, .ׁשּקרּוי ְְְִֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - jli`e 161 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

לה' הּוא יא)ּפסח קרּוי (יב, הּוא הּקרּבן לה': הּוא ּפסח ְֶֶַַַַַָָָ
ּדּלּוג  ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּפסח

מצרים?.(רש"י)ּוקפיצה יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר מה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹ
ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבני־יׂשראל

ועד  זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיתה
עבר  – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ליד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשעמדּו
ׁשּכזה  חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזמן

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא לבּצע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי־אפׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּברגליכם, נעליכם חגּורים, מתניכם אֹותֹו, ּתאכלּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוככה
ּבידכם יא)ּומּקלכם (יב, ְְְֶֶֶֶַ

סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָחּייו
עם  קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהאדם

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»
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הרחֹוקה. ְְִַָָָהּסביבה

– האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשלֹוׁשה
"מּקלכם": "נעליכם", ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ"מתניכם",

הּקׁשּור מתניכם " ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הם  "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבֹו־עצמֹו.
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל את הּמעמיד ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבר

הּוא נעליכם " ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבכל  ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻּבא

ּבא  הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָסביבתֹו.
האדמה. עם ּבמּגע ְֲִַָָָָָָָהאדם

ּבעֹולם מּקלכם " החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
אדם  "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרחֹוק
ׁשּכן  ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ּבׁשבילי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹומר
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאדם

ּבידֹו. ְֵָָאליו

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑ למקֹום מּמקֹום העֹובר ּכמל, ¿»«¿ƒְְִֵֶֶָָָ

לֹוקין ּכּלן אחד ּוברגע אחת Ïk.(מכילתא)ּובהעברה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa∑ אחרים ּבכֹורֹות והם אף ¿¿∆∆ƒ¿«ƒְְֲִֵֵַ

ׁשּבמקֹומֹות  מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַּבמצרים.
ּתלמּודֿלֹומר: קלו)אחרים? מצרים (תהלים "למּכה ְְְֲִִִֵֵַַַַ

Ó‰a‰.ּבבכֹוריהם" „ÚÂ Ì„‡Ó∑ ׁשהתחיל מי ְִֵֶ≈»»¿«¿≈»ְִִִֶ
הּפרענּות  מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ÏÎ·e.ּבעברה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ¿»

ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡∑- מּתכת וׁשל נרקבת, - עץ ׁשל ¡…≈ƒ¿«ƒְְִֵֶֶֶֶֶֶַ
לארץ  ונּתכת ‰'.נּמסת È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ אני ְִִֶֶֶֶֶָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒֲִ
עלֿידי ּבעצמי  .ׁשליח ולא ְְְְִִֵַַַָֹ

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑" ולא לאֹות" לכם ¿»»«»»∆¿…ְְֶָֹ

מּבפנים  אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. .לאחרים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ìc‰ ˙‡ È˙È‡¯Â∑ אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל ¿»ƒƒ∆«»ְֶַַָָָָָֹ

ע  את אני נֹותן ׁשאּתם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לראֹות יני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליכם  אני ּופֹוסח ּבמצֹותי, ∑ÈzÁÒÙe.עסּוקים ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַ»«¿ƒ

לֹו: ודֹומה לא)וחמלּתי, ואני (ישעיה והמליט". "ּפסֹוח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון 'ּפסיחה', ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:
ׁשרּויים  ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו יח)זה א עלֿׁשּתי (מלכים "ּפסחים ְְְְִֵֵֶֶַֹ

וכן  ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָהּסעּפים",
הּמּומתים  מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", ."ּפסֹוח ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

Û‚ ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה אבל ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְֲִִֶַָ
יכֹול (מכילתא) יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי .ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

אבל  נגף", בכם "ולאֿיהיה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיּמלט?
ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהֹווה
ּתלמּודֿלֹומר: ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַׁשל

נגף  בכם .""ולאֿיהיה ְְִֶֶֶֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

`Ed xW`A icEdi lM aExw¥¨§¦©£¤

ּכתּוב  הּמׁשקֹוף, על לתת יׂשראל ׁשּנצטּוּו הּפסח לדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבנֹוגע
ּבארץ  ּבהּכֹותי למׁשחית נגף ּבכם יהיה "ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבפרׁשתנּו

יג)מצרים" ׁשל (יב, ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה "הרי רׁש"י ּופרׁש . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבכם  יהיה ולא ּתלמּוד־לֹומר ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמצרי,

ֶֶנגף".

ּבני  קרּוב ּבדר אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹויׁש
ׁשּבּׁשמים. לאביהם ְֲִִִֵֶֶַַַָָיׂשראל

ּבני  ּבקרּוב לעסק ּמּוכנים ׁשהם ּדאף האֹומרים, יׁשנם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדהּנה
ּביֹותר, ּפׁשּוטים אנׁשים הם אם ּגם ּומצֹות, לתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָיׂשראל
ואז  הּמדרׁש, לבית יּגיעּו לכל־הּפחֹות אם רק זהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנה

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔÈÈc „aÚ‡∆¿≈ƒƒ¬»¿»

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âé.úéçLîì 'Bâå äéäé àìåWExR §Ÿ¦§¤§§©§¦¥
zigWdl `vFIW zigWn zAql§¦©©§¦¤¥§©§¦
rah zpigA `N` FA oi` zlEGA©©¥¤¨§¦©¤©

FnW mzFg zF`xA zlEf lkl dzgWdd©©§¨¨§¨©¦§©§
`xiie cgti dEvnd `EdW KxAzi¦§¨©¤©§©¤¦§©§¦¨

,eil` zWBnzFidl 'd dESW `Ed dfle ¦¤¤¥¨§¨¤¤¦¨¦§

ixvn oM m` xn`Y m`e .zF`l mCd©¨§§¦Ÿ©¦¥¦§¦
lFSp didi l`xUi ziA l` `Agp didW¤¨¨¤§¨¤¥¦§¨¥¦§¤¦
`l iM mixvOA `le mkA xnFl cEnlY©§©¨¤§Ÿ©¦§¦¦Ÿ
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מּגיעים  ׁשאינם ּכאּלּו אנׁשים עם א ּבקרּובם. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתעּסקּו
ׁשהרי  להתעּסק. רֹוצים אינם הּמדרׁש, לבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּצד־עצמם
ּבהם  למקֹומֹות ו"לרדת" הּלּמּוד, את להפסיק צרי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלזה

אּלּו. אנׁשים ְֲִִִֵָָנמצאים
הּפסח: מּליל ההֹוראה ּבאה זה ְִֵֶֶַַַַָָָָועל

מעמדֹו הּזה, ּבּלילה הּמצרי ּבבית ׁשּנמצא יהּודי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה
להם  ּׁשעׂשּו מה ּכל ּדלאחר מאֹוד. נמּו ּברּוחנּיּות ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּומּצבֹו
ּׁשהזהרּו ּולאחרי הּמצרים, ׁשּקּבלּו הּמּכֹות ּולאחרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻהּמצרים,
עד  ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו "לא זה ׁשּבלילה יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבני

כב)ּבקר" מצרי!(שם, ׁשל ּבבית הּוא נמצא עדין , ְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ

ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו הּקּב"ה "ירד" זה, ּכל פסח,ועם של (הגדה ְְְְִִֶַַַָָָָ
ויוציאנו) זה פיסקא יהּודי ּגם להּציל הּמצרי, ׁשל לביתֹו עד ,ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

אחד  לכל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו מּצד והּוא מּמצרים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּולהֹוציאֹו
ְִִֵָמּיׂשראל.

ּכרּבֹו" ׁשּיהא לעבד ׁש"ּדּיֹו אלינּו, ּבנֹוגע ּגם לֹומדים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּומּזה
ב. נח, "ּבכבֹודֹו(ברכות ירד ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם ְְִִֵֶַַָָָועוד).

לתֹורתֹו יׂשראל ּבן לקרב מצרי ׁשל לביתֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובעצמֹו"
הּוא, ּבאׁשר יהּודי ּכל לקרב אחד ּכל צרי ּכן ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָועבֹודתֹו,
"לרדת" צרי לזה אם ּגם ,יתּבר הּבֹורא ועבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלדרכי

הּנעלה. ּומּצבֹו ֲֲִֶַַַַָָמּמעמדֹו

ã ycew zegiyn zecewp ãcere ,jli`e 175 cenr ,d jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(
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את  לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ּבמׁשנתם חכמים ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָׁשנּו
גֹו'" לבנ והּגדּת ׁשּנאמר מּמצרים, יצא הּוא ּכאילּו ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָעצמֹו

במשנה) ב קטז, .(פסחים
הּוא  "ּכאילּו להרּגיׁש האדם יכֹול אי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָולכאֹורה
ב'תמ"ח, ּבׁשנת היתה מצרים ׁשּיציאת ּבעֹוד מּמצרים", ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָיצא

ׁשנים? אלפי עברּו עּתה ועד ְְְִֵֵַַַָָָָּומאז
מּפראג  הּמהר"ל ּׁשּבאר מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

ּגבּורֹות־ה' פנ"ב)ּבספרֹו שם וראה מצרים (פס"א, ׁשּביציאת , ְְְְִִִִִֶַַ
נפעל  אז הרי ּבפעל, מצרים מארץ ׁשּיצאּו לזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבנֹוסף
ׁשהֹוציא  אחר "ּכי ּובלׁשֹונֹו ּבעצם, חֹורין ּבני יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנהיּו
זה  כּו', חֹורין ּבני אֹותם ונתן מּמצרים יׂשראל את ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה
ּבזה  ׁשּיׁש והחׁשיבּות והּמעלה ּבעצם, ליׂשראל הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשם

ּבגלּותם". נתּבּטל ְְִֵַָָֹלא

ּבני  ׁשּיהיּו ּכלל אי־אפׁשר מצרים יציאת ׁשּמאז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונמצא,
הרי  - ּבגלּות נמצאים ּכאׁשר וגם "עבדים", ּבגדר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

חֹורין". "ּבני ְִֵֵהם
הּתניא ּבספר מבאר פ"ב)והּנה והאמונה היחוד ׁשּדבר (שער ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁש יתּבּטל, ולא הּדבר ׁשּיתקּים ּכדי הּנה הּטבע, נגד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא
ואם  ורגע, רגע ּבכל הּנס את ויפעל הּקּב"ה ׁשּיחּדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹצר

א  לרגע לחּדׁשֹו הּקּב"ה ויחזרּויפסיק הּנס יתּבּטל חד, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
לטבעם. ְְְִִַָָהּדברים

ּבעצם  חֹורין ּבני הם ׁשּיׂשראל זה ׁשענין מּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָועל־ּפי־זה,
הּטבע  מן ׁשּלמעלה נס הּוא עבדים, ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָואי־אפׁשר
ורגע  רגע ּובכל רגע, ּבכל מתחּדׁש זה ׁשּנס מּובן הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלגמרי,
חֹורין'. 'ּבני להיֹות ּבנּו ּופֹועל מּמצרים, אֹותנּו מֹוציא ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּקּב"ה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 114 'nr ,fh jxk y"ewl t"r)

rxA qE`ind z` alA WixWdl§©§¦©¥¤©¦¨©

מצרים: ּבארץ ּבהּכתי למׁשחית נגף בכם ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֽֽֽולא־יהיה
ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהרי

נגף ּבכם יהיה ולא ובפרש"י)ּתלמּוד־לֹומר יג. (יב, ְְְִֶֶֶֶַַָֹ
וקרּבן  טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹיׁש
ידי  על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּפסח

זֹו לא ּכעבֹודה־זרה. הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב ּבגלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ׁשל ּבלבד ם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכדי  ימים ארּבעה ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו אף אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצרים,
ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻׁשהּמיאּוס

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא) יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…
אי  ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא

הּזּכרֹון  יֹום הּזה ?זהּו הּיֹום את "זכֹור ּתלמּודֿלֹומר: ְִֶֶֶַַַַַָָ

ׁשל  יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָאׁשר
ּתלמּודֿלֹומר: יצאּו? יֹום ואיזה לג)זּכרֹון. (במדבר ְְְִֵֶַַָָ

ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְְֱֳִִֵֵֶַַַָָָ"מּמחרת

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈
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הּפסח  את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב', 'יֹום ׁשל ְֲֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

יצאּו B‚Â'.(מכילתא)ולּבקר ÌÎÈ˙¯„Ï∑,אני ׁשֹומע ְְֶַָֹ¿……≈∆¿ֲִֵַ
עֹולם  "חּקת ּתלמּודֿלֹומר: ׁשנים? "ּדֹורֹות", ְְִִַַַַָֻמעּוט

.(מכילתא)ּתחּגהּו" ְָֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל Ú·L˙.שטיינ"א ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«
eÏÎ‡z ˙BvÓ ÌÈÓÈ∑:אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום »ƒ«…≈ְֵֵַָ

טז) מּצֹות".(דברים ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על (פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ
מּצה  לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ּובלבד ׁשביעי , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּתלמּוד  רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהיה  ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוּבּכלל  על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מה  יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד

לילה ּׁשביע  אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, י ְְְְִִִַַַָָָ
ּתאכלּו "ּבערב ּתלמּודֿלֹומר: רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון

חֹובהמּצֹות" קבעֹו הּכתּוב כח), ÌBia.(שם C‡ ְַַָָָ««

¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰∑ וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ
מקּדם  ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ"ראׁשֹון"

ּכמֹו "ראׁשֹון", טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ
ׁשל  ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא  עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp.(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰∑ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוס ,ּכׁשהיא .ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡¯NiÓ∑לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
"מּלפני", אחר: ּבמקֹום ּתלמּודֿלֹומר אחר? ְְְְִֵֵַַַַַַָָלעם

רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום .ּבכל ְְִֶָָ

(æè)éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´
äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá̈¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬

:íëì̈¤«

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fl didkizFxFcl xnFlzTg `N` m ¨¨©§¥¤¤¨ª©
xnF`d KxC lr x`Azi ok` .mlFr¨¨¥¦§¨¥©¤¤¨¥

(:a"i zFkxA)Lz`v mFi z` xMfY ornl §¨§©©¦§Ÿ¤¥§
`iadl LiIg ini lM mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¨§¥©¤§¨¦
ini lM xn`C o`nlE ,giWOd zFnil¦©¨¦©§¨§¨©¨§¥
mlFr zTg xn` iM xWt` zFliNd LiIg©¤©¥¤§¨¦¨©ª©¨
iniA zExgd iniA gPY xn`Y `NW¤ŸŸ©¦©¦¥©¥¦¥
mFwO dn micArWn Ep`W zElBd©¨¤¨§ª§¨¦©¨
xnFl cEnlY dwqRW daFHl oFxMfl§¦¨©¨¤¨§¨©§©
x`WA cEArXd onfA ENt` mlFr zTgª©¨£¦¦§©©¦§¦§¨
mWExR zErvn`nE .'d wwg dTg zFIlB̈ªª¨¨©¥¤§¨¥¨
zprh zxqd oM mB liMUY df¤©§¦©¥£¨©©£©
m`e .zFxFC 'a FzpEM oi`W mkizFxFcl§¥¤¤¥©¨¨§¦
Epiid `l mkizFxFcl xnF` did `lŸ¨¨¥§¥¤Ÿ¨¦
mlFr zTgA EpWxRX dn mirnFW§¦©¤¥©§§ª©¨
zcnzdl `N` `A `NW mixnF` Epiide§¨¦§¦¤Ÿ¨¤¨§©§¨©
rnWPd cal zFxFC 'al `le zFxFC§Ÿ§§©©¦§¨
dn EprnW xEYIdnE mkizFxFcl zaYn¦¥©§¥¤¥©¦¨©§©

:EpWxRXeh dxez ¤¥©§

(åè.íéîé úòáLdPd`Ed mrHd ¦§©¨¦¦¥©©©
uingdl mwvA wiRqd `NW cvl§©¤Ÿ¦§¦§¥¨§©£¦
`lde xn`Y m`e .l`FBd ml`bE§¨¨©¥§¦Ÿ©©£Ÿ
oFxMf zFUrl E`vi `l oicr mi`vFId©§¦£©¦Ÿ¨§©£¦¨
zgwl 'd dESW gqRd mB `ld .xaCl©¨¨£Ÿ©©¤©¤¦¨¨©©
`N` gqR `l oicr 'Fbe zFa` zial dU¤§¥¨§£©¦Ÿ¨©¤¨
dSOd mB ,'d gqti Ff devn zEkfAW¤¦§¦§¨¦§©©©©¨

oke .ml`bl xdni Ff devn zEkfA:did ¦§¦§¨§©¥§¨£¨§¥¨¨
àöîúål"f EpizFAx Exn`W(.k"w migqR) §¦§¨¤¨§©¥§¨¦

b"iA '`A dxFYd zFWxCn¦§¨©¨§§
dSnA aEIg oi` draW lM iM zFCn¦¦¨¦§¨¥¦§©¨
aEzMd Fraw dpFW`xd dlil `N ¤̀¨©§¨¨¦¨§¨©¨
`l devOd zpigA mB iM mrHde ,daFg¨§©©©¦©§¦©©¦§¨Ÿ
daFgl rAwp dfe e"h lilA `N` did̈¨¤¨§¥§¤¦§©§¨
qPA oEEM oi` d`lde f`nE Fnvr onGA©§©©§¥¨¨¨§¨¥¦©¥
mini zraW FxnF` mrhe .oade devOl©¦§¨§¨¥§©©§¦§©¨¦
xACW iNE`e .zEWx `N` Fpi` zFSn©¥¤¨§§©¤¦¥
aEzMd eilr dlrn iM xnFl df xcqA§¥¤¤©¦©£¤¨¨©¨
'a 'd dEv iM `vnze .'f lM lk` EN`M§¦¨©¨§¦§¨¦¦¨

mFi 'Gd mFIaE '`d mFIA Wcw i`xwn¦§¨¥Ÿ¤©¨©©
Fi qp cvl '`qp cvl 'f mFie ,e"h m §©¥§§©¥

.'Eke sEq mi zrixw lW dlE`Bd xnB§©©§¨¤§¦©©§
FxnF` mrh cFrzraWdEv `NW cvl ©©§¦§©§©¤Ÿ¦¨

iziide ung lk`Y `lC e`l 'f lkA 'd§¨¨§ŸŸ©¨¥§¨¦¦
`l FciA oi` ung lk` `l m` xnF`¥¦Ÿ¨©¨¥¥§¨Ÿ
zraW xnFl cEnlY Wpr `le zEkf§§ŸŸ¤©§©¦§©
`NWM iM Ll xnFl zFSn lk`Y minï¦Ÿ©©©§¦§¤Ÿ
FciA ixde zFSn lk` EN`M ung lk`̈©¨¥§¦¨©©©£¥§¨
`le zFgR `le 'f mrhe .dUr zFevn 'f¦§£¥§©©§Ÿ¨§Ÿ
zFevnA miwEqr EidIW 'd oEMzp ,xzFi¥¦§©¥¤¦§£¦§¦§
gqR lW 'f mFiA `EdW dlE`Bd xnB cr©§©©§¨¤§¤¤©
mdl miQp zFUr 'd `iltd xW £̀¤¦§¦£¦¦¨¤
mrh Wi mB .mihRWn mditcFxaE§§¥¤¦§¨¦©¥©©
WxW mdW dXcTd icFqi iM zEIpgExA§¨¦¦§¥©§ª¨¤¥Ÿ¤

mipir draW l`xUi zFnWp,('b 'ixkf) ¦§¦§¨¥¦§¨¥©¦§©§¨

dAql raW zA l`xUi zqpM `xTze§¦¨¥§¤¤¦§¨¥©¤©§¦¨
Ff:('e b"g xdf)fh dxez Ÿ©



קט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑" קרא ּדבר. ׁשם אֹותֹומקרא", ƒ¿»…∆ְְִֵָָָָ

לאכילה  ּוכסּותקדׁש NÚÈ‰.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‡Ï ְְֲִִֶַָָֹ…≈»∆
Ì‰·∑ אחרים עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ יכֹול) »∆ְֲֲִִֵֵַ¿«ָ

יעׂשה  לבּדֹו "הּוא ּתלמּודֿלֹומר: לּכנענים? ְְְֲִֵֶַַַַַַָאף
מכׁשיריו, ולא הּוא לּכנענים), ולא לכם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלכם",

יֹוםֿטֹוב ׁשאפׁשר  מערב LÙ.לעׂשֹותן ÏÎÏ∑ ְֲֵֶֶֶֶַָָ¿»∆∆
לבהמה. לּכנענים אפּלּו אף ּתלמּודֿלֹומר:יכֹול ? ְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

חּלק) ,"א" ּתלמּודֿלֹומר: אחרת: (נסחה ְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ"לכם"
ב"ר.) כ"ח, .(ביצה

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd zekeq crendÎleg zaye zekeqd bgc 'a mei zgiyn)

ׁשהּתֹורה לצרהּתירה מּזה ּביֹום־טֹוב האסּורֹות מלאכֹות ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹ
ענין  הּוא יֹום־טֹוב ׂשמחת ּכּמה עד נראה יֹום־טֹוב, ְְְֲִִִִֶַַַַָָאכילת

לׂשמחה". "מֹועדים ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבּמֹועדים, ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָעיקרי
הּנ"ל  ועל־ּפי יֹום. ּבכל מאירה הּמֹועדים ּדהארת ידּוע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּנה
ׂשמחת  ׁשּגם מּובן ּביֹום־טֹוב, עיּקרי ענין הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּדהׂשמחה

הּׁשנה. ּבכל להרּגיׁשּה האדם צרי ְְְִִַַָָָָָָָָיֹום־טֹוב
האדם ׂשמחת על ּדנֹוסף אֹומרת, הּמצוה ּבעת זאת קּיּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּירּגיׁש הּמֹועדים הארת ּפֹועלת מצוה", ׁשל "ׂשמחה -ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּיֹום. ּכל ּבמׁש זֹו ְְִֶֶַָָׂשמחה

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ לידי יבאּו ׁשּלא ¿«¿∆∆««ִֵֶָֹֹ

ּתפח  אמרּו: מּכאן יאׁשּיה ,חּמּוץ, רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ
"את  אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי אל ְִֵֵֶֶֶַַַָאֹומר:

אין הּמצֹות" ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עׂשה  ,ליד ּבאה אם אּלא הּמצֹות, את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחמיצין

מּיד  ‰f‰.אֹותּה ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה. ִָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ
ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑"ּדֹורֹות" נאמר ׁשּלא לפי ¿……≈∆À«»ְֱִֶֶַֹ

לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם" ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻו"חּקת
"ּכלֿמלאכה  אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו ְְְֶַַַַָָָָָָָֹֹחזר

לא הּדֹור לאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑"ימים "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לילֹות לּמה "ימים", ׁשּנאמר לפי ? «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד ּתלמּודֿלֹומר: .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑ לגבּולין ּתלמּוד ?מּנין …ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַ

"ּבבּתיכם"? ּתלמּודֿלֹומר מה ."ּגבּול "ּבכל ְְְְֵֶֶַַַַָָלֹומר:
יצא  ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית מה –ְְְְְְְִִֵֶַַָָ

אצל  ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל קּבל חמצֹו ולא יׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
אחריּות  ÓÁÓˆ˙.עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk∑ ּכרת לענׁש ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ

החמץ  על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. ׁשּלא ?על אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æé.'Bâå úBvnä úà ízøîLeWExR §©§¤¤©©§¥
`le mFId iYxnW ip`W mWM§¥¤£¦¨©§¦©§Ÿ

mvraE cg` mFi iYxg`dGd mFId ¥©§¦¤¨§¤¤©©¤
oM mB mY` df mrhl mkz` iz`vFd¥¦¤§¤§©©¤©¤©¥
xn`e .uingYW cr dSOd Exg`Y `lŸ§©£©©¨©¤©§¦§¨©

cFrdGd mFId z` mYxnWEoM evi §©§¤¤©©¤§©¥

mB xOWn mc`d didIW oM mB l`d̈¥©¥¤¦§¤¨¨¨§©¥©
miCwi `le oFAWgA drhi lal mFId©§©¦§¤©¤§§Ÿ©§¦
`le dGd mFId z` zFUrn xg`i `le§Ÿ§©¥©£¤©©¤§Ÿ

FxnF` df itkE .FnFwnA xg` mFiiM ©¥¦§§¦¤§¦
mvrAzzl xi`i ,l`nUE oini xi`i §¤¤¨¦¨¦§Ÿ¨¦¨¥

,zFevOd zxinWl eiptNX dnl mrh©©§©¤§¨¨¦§¦©©¦§
mFId zxinWl eixg`NX dnl xi`ie§¨¦§©¤§©£¨¦§¦©©
mrhl WExR 'Fbe mvrA iM KxCd df lr©¤©¤¤¦§¤¤§¥§©©
mB mY` mYxnWE 'Fbe mFId mvrAW¤§¤¤©§§©§¤©¤©

:k"r dGd mFId z` oMgi dxez ¥¤©©¤



a`קי zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
ׂשאֹור  עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי חמץ ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּתאמר:
על  ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו
ׂשאֹור  אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּׂשאֹור
מחּמץ  ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא .(מכילתא)אחרים, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑,ליׂשראל נעׂשה ׁשהּנס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּגרים  את לרּבֹות הצר. ְְִֵֶַַַֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàzô «Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ אכילת אזהרה על «¿∆∆……≈ְֲִַַַָָ
ÓÁÓˆ˙.ׂשאֹור  Ïk∑ את ÏÎa.ּתערבּתֹולהביא ְ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…

˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשּתהא ללּמד ּבא זה ¿…≈∆…¿«ְְֵֵֶֶַָ

ׁשני  למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹראּויה
ּתֹודה עיין וחּלֹות להאכל שם)(מכילתא ראּויים (ׁשאינם ְְְִֵֵֵֶַָָָ

ּבירּוׁשלים) אּלא מֹוׁשבֹות, .ּבכל ְִִֶַָָָָ

ß hay 'g iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©
i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש ימׁשמי הּׁשּוק ∑eÁ˜e.מּׁשּלֹוצאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אבֹות  .לבית ְֵָ

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙.מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«

·BÊ‡∑קלחין Ûqa.אגּדה קרּויין ג' ¯L‡∑,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ
ּכסף  סּפֹות Ûqa.ּכמֹו ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?
ּונתינה  נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלכ

טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר Ìz‡Â."מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָ¿«∆
'B‚Â e‡ˆ˙ ‡Ï∑ רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד …≈¿¿ְְִִֵֶֶַַַָ

ולילה לחּבל,לּמׁשחית  לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים קד)רׁשּות תרמׂש(תהלים "ּבֹו ְְְְֱִִֶֶַַַֹ

יער" חיתֹו .(מכילתא)ּכל ְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk jxk zegiy ihewl)

הּמּתנֹות לׁשלׁש אחת כב)טבילה יב, הּדם (רׁש"י לזריקת ְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹ
הּדם  זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
להם  היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹעל
מּלׁשֹון  מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַּבמצרים,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: ז)רׁש"י זֹו(ּפסּוק : ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

החיד"א וכתב הּדם. ד)קּבלת ּדרּוׁש אחדים ּדברים (ספר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

. . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָׁש"קּבלת
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹּבוּדאי

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àë.ìàøNé éð÷æ ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¤§¨¦§¥¦§¨¥
l` ExAC eil` xn` 'd iM mbde©£©¦¨©¥¨©§¤
xn`OM FWExR didi ,l`xUi zcr lM̈£©¦§¨¥¦§¤¥©©£¨

(b"i 'c `xwIe)EBWi l`xUi zcr lM m`e ©¦§¨§¦¨£©¦§¨¥¦§
WxtnW FnM mipwGd lr xn`IW¤¥¨¥©©§¥¦§¤§Ÿ¨

FnFwnA,(mipdM zxFzA)eoEki mdil` xn`I ¦§§©Ÿ£¦©Ÿ¤£¥¤§©¥

'd zevn lM hRWnM mrd x`Wl¦§¨¨¨§¦§©¨¦§©
dWn iRn EidW l`xUil:(.c"p oiaExr) §¦§¨¥¤¨¦¦¤¥¦

Bàmde mipwGl `N` xn` `NW xWt ¤̀§¨¤Ÿ¨©¤¨©§¥¦§¥
dwElge ,l`xUi zcr lkl ExAci§©§§¨£©¦§¨¥©£¨
oicr iM dxFYd zFevn x`Wn Ff devn¦§¨¦§¨¦§©¨¦£©¦

Ekpgd `le zixAA l`xUi Eqpkp `lŸ¦§§¦§¨¥©§¦§Ÿª§§
xAcn did dfle zFUrle xnWl qpMdl§¦¨¥¦§Ÿ§©£§¨¤¨¨§©¥
zgpA xAci '` lM mipwGde mipwGl©§¥¦§©§¥¦¨§©¥§©©
icM FYgRWn ipal lAwzOd KxcaE§¤¤©¦§©¥¦§¥¦§©§§¥

:zFUrl migFp EidIWak dxez ¤¦§¦©£



קיא `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּסף אׁשר ּבּדם כב)ּוטבלּתם (יב, ְְֲֶֶַַַַָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ׁשׁשים וסימנ ְְְְִִִִִֵֵַָָָ

ּפילגׁשים" "ּוׁשמֹונים ׁשמֹוניםמּסכּתֹות, (ראה ּברייּתֹות– ְְְְְְִִִִֶַַַ
פי"ח) .במדב"ר

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑''ודּלג' לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל', ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא "ולא (בראשית »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְִֵֶָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע אלהים .נתנֹו ְְֱִִִַָָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְִִַָָָָָָ
ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ,

הּדּבּור  עלּֿפי הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑ והיכן ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְֵָ
ו)ּדּבר? וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãë.äfä øácä úà ízøîLedPd §©§¤¤©¨¨©¤¦¥
zFxFcl mB iM ciBi aEzMd hWR§©©¨©¦¦©§
Epi`x `le oiprA mixEn`d mixaC evi§©§¨¦¨£¦¨¦§¨§Ÿ¨¦
EEv `l EpizFAx mB ,EpipFncw oM EUrW¤¨¥©§¥©©¥Ÿ¦
xn`X dOn iM d`xpe .oM zFUrl©£¥§¦§¤¦¦©¤¨©

aEzMdLl wglxnFl xfge Fnvr iptA ©¨§¨§¦§¥©§§¨©©
LipalEKxCd df lr `EdW oEknd dNB §¨¤¦¨©§ª¨¤©¤©¤¤

didW FpaaE FA mieW mixaCd oi`W¤¥©§¨¦¨¦¦§¤¨¨
wgl dGd xaCd z` mYxnWE xnFl Fl©§©§¤¤©¨¨©¤§¨
ixd LipalE Ll wgl FxnF`nE ,mlFr¨¥§§¨§§¨¤£¥
,xaCA mieW mpi`W oEknd Wxtn df¤§¨¥©§ª¨¤¥¨¨¦©¨¨
LipalE .oiprA xEn`d lM `Ed Ll wgl§¨§¨¨¨¨¦§¨§¨¤
aEzMd Knqe ,oiprdn mihxR mlFr cr©¨§¨¦¥¨¦§¨§¨©©¨
mixg` zFnFwnA `FaIX dn lr©©¤¨¦§£¥¦

llWe zFxFcl mibdFp mdW mihxRd©§¨¦¤¥£¦§§¨©
`NW zFxFcl mpi`W mihxR mdÄ¤§¨¦¤¥¨§¤Ÿ
mixaCd x`A o`M mbe ,mdA mxiMfd¦§¦¨¨¤§©¨¥¥©§¨¦
l` `al zigWOd oYi `le FxnF`A§§§Ÿ¦¥©©§¦¨Ÿ¤
xace mixvn z` sBpIW sBpl mkiYÄ¥¤¦§Ÿ¤¦§Ÿ¤¦§©¦§¨¨

:zFxFcl iEvn Fpi` dfdk dxez ¤¥¨§
(äë.'Bâå eàáú ék äéäåhWR dPd §¨¨¦¨Ÿ§¦¥§©

Dpi` Ff devn iM ciBi aEzMd©¨©¦¦¦§¨¥¨
dOl oM m` ,ux`l mzqipM xg` `N ¤̀¨©©§¦¨¨¨¨¤¦¥¨¨
l`xUi ipA z` dEve Ff zrCn 'd xfg̈©¦©©§¦¨¤§¥¦§¨¥

('` 'h xAcOA)gqRd zFUrl zipXd dpXA ©¦§¨©¨¨©¥¦©£©¤©
lkM FcrFnA:eizFwg §£§¨ª¨

äàøðåiM dfA oFilr zrC 'd dNB iM §¦§¤¦¦¨©©¤§¨¤¦
l`xUi EMfi m` FYrcA did̈¨§©§¦¦§¦§¨¥

orpM ux`A `N` 'a gqR EUri `lŸ©£¤©¤¨§¤¤§©©
E`vi zrn mz`xnd cvl `N ¤̀¨§©©§¨¨¨¥¥¨§
miA ENt`e 'd iR mixnn mde mixvOn¦¦§©¦§¥©§¦¦©£¦§©

aizkC zFxnl Eligzd sEq(e"w miNdY) ¦§¦©§¦§¦§¦¦

dAq did df sEq miA mi lr ExnIe©©§©¨§©¤¨¨¦¨
zEkf mdl did `le minId Ekx`W¤¨§©¨¦§Ÿ¨¨¨¤§
'd d`xWM dfle ,cInE skY zFlrl©£¥¤¦¨§¨¤§¤¨¨
mde ux`l Eqpkp `le mdiUrn EnxBW¤¨§©£¥¤§Ÿ¦§§¨¨¤§¥
zFUrl zFEvl Kxvd xAcOA oicr£©¦©¦§¨ª§©§©©£
EEhvp `l dYr cr iM xAcOA gqRd©¤©©¦§¨¦©©¨Ÿ¦§©
iM mbde .ux`d l` E`az iM `N ¤̀¨¦¨Ÿ¤¨¨¤©£©¦

W`xn zFxFCd `xFw oFc`d,(`"n 'irWi) ¨¨¥©¥Ÿ§©§¨

ciBd miaFHd eizFaWgn ok iR lr s ©̀©¦¥©§§¨©¦¦¦
:xMfPM FOrlek dxez §©©¦§©



a`קיב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת להם על ׁשּיהיּו .הּבנים «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úàñ ¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְֲִַָָֹ
עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמראׁשֿחדׁש

עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם eÎÏiÂ.(מכילתא)מעלה ְֲֲִֵֶֶַַָָ«≈¿
eNÚiÂ∑ להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ««¬ֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

לעׂשּיה  Ô¯‰‡Â.וׂשכר ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ְֲִַָָָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…
הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּכל ּדבר להּגיד ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מׁשה  אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה ואהרן מצות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
עׂשּו .ּכן ֵָ

ß hay 'h iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ,ּכל «ֱִֵֶֶַַָָ

ּופלֹוני  ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ‰k‰.ׁשהּוי"ו ְְְְִִֶֶֶַָƒ»
¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל .אף »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻ

‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ּפ מן אף ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ועליו ט)הּבכֹורֹות, זאת (לעיל "ּבעבּור ְְֲֵַַָָֹ

סּוף  ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי.„Ú ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«

È·M‰ ¯BÎa∑ לאידם ׂשמחין יׂשראל.ׁשהיּו ׁשל ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻועֹוד,
החׁשּוב  מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכֹור
מּבכֹור  חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכּלן

.הּׁשבי  ִֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

הּלילה ּבחצי כט)ויהי ּבחצי (יב, היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָֻ
הּזה  הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּלילה,

מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ה' הּלילההֹוציא –חצי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשקּוע  האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרגע

זה אדם וגם העֹולם; ממצרים'ּבכחֹוּבחׁשכת 'לצאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּתֹורה. לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר הּיֹוםולעלֹות הרגע חצי - ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבאֹור  מּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּמּואר

זה אדם וגם ׁשּמּצבֹוחּיבהּתֹורה; ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנֹוכחי

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּכדר ולא «»»«¿…ִִָ«¿»ְְֶֶֹ

ּבּיֹום  ׁשעֹות ּבׁשלׁש ואחרֿ∑‰e‡.הּמלכים ּתחּלה, ְְְְִִַַַַָָָָֹ
מחּזר  הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, עבדיו ּכ ּבּתי על ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

Ó˙.ּומעמידן  ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑יׁש ֲִַָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ֵ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çë.eNò ïk 'Bâå eëìiåxnFl Kxvd ©¥§§¥¨ª§©©
EUr oMmcTX dOA wiRqd `le ¥¨§Ÿ¦§¦©¤¤¨©

EwiCvd xnFl ,'Fbe EUrIe xnFl©©©£§©¦§¦
xaC Epiad `le 'd zevnA mdiUrnA§©£¥¤§¦§©§Ÿ¥¦¨¨
did `l dfe ,zErnWnA `Ed oM `NW¤Ÿ¥§©§¨§¤Ÿ¨¨
'Fbe xW`M 'Fbe EUrIe FxnF`n rnWp¦§¨¥§©©£§©£¤§
EaWgX dn xnF` aEzMdW xWt` iM¦¤§¨¤©¨¥©¤¨§

:oade mdhk dxez ¥§¨¥
(ì.äìéì äòøt í÷iåFxnF` mrh ©¨¨©§Ÿ©§¨©©§

dlill"f mxnF` KxC lr x`Azi ©§¨¦§¨¥©¤¤§¨
(.g"l a"g xdf)mFIM did dlil FzF` iM Ÿ©¦©§¨¨¨©

df fnx iYfnxe .mFId zEgvM xi`ï¦§©©§¨©§¦¤¤¤
wEqRA('g b"i oOwl)mFIA Lpal YcBde ©¨§©¨§¦©§¨§¦§©

qp mB Fl ciBIW xOFl oEki iM `Edd©¦§©¥©¤©¦©¥

iM xn`Y `OWe .mFi dUrPW dliNd©©§¨¤©£¨§¤¨Ÿ©¦
mirxl llM KxC dliNA xF` gxf̈©©©§¨¤¤§¨¨¨¦

xn` dfl .miaFHledlil drxR mwIe §©¦¨¤¨©©¨¨©§Ÿ©§¨
rpn oxd`lE dWnl `xwl `Ed mTWM§¤¨¦§Ÿ§¤§©£Ÿ¨©
KWg WExR dlil dide dxF` rWxn 'd¥¨¨¨§¨¨©§¨¥¤

FxnF`M('d '` ziW`xA)`xw KWgle §§§¥¦§©¤¨¨
:dlil`l dxez ¨§¨



קיג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy
קרּוי  ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ְְִֵֵֶַַָָָָׁשם

ׁשּנאמר: פט)ּבכֹור, ּדבר (תהלים אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
ּבעליהם  ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות מרּוקים אחר: ויֹולדֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

חמּׁשה ּפנּויים, ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
לאביו  ּבכֹור אחד ּכל אחת, .לאּׁשה ְְְִִֶַַָָָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשרּוי מחּזר  מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי ?על ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשרּוי? אהרן ‡Ìz.היכן Ìb∑ הּגברים.ÈaŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈

Ï‡¯NÈ∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆

ּבטל  אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכל,
"רק  ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"לא

יצג" ּובקרכם .צאנכם ְְְֶֶַָֹֻ

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּכאׁשר ּו" מהּו «…¿∆«¿«¿∆¿ֲֶַַ
י)ּדּברּתם"? זבחים (לעיל ּבידנּו ּתּתן "ּגםֿאּתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

‡È˙B.ועֹולֹות" Ìb ÌzÎ¯·e∑ ׁשּלא עלי התּפּללּו ְ≈«¿∆«ƒְְִֶַַָֹ
ּבכֹור,אמּות  .(מכילתא)ׁשאני ְֲִֶָ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àìiå.äìéì 'Bâå äLîì àø÷mrh ©¦§¨§¤§©§¨©©
'a mrR FxnF`,dlilzFidl ilE` §©©©§¨©¦§

Fz`ixwA drxR Wg iM`NW dWnl ¦¨©§Ÿ¦§¦¨§¤¤Ÿ
Fl xn`W FzxfB WWgn Fz`xwl `vï¨¦§¨¥£©§¥¨¤¨©

(g"k 'i lirl)mFiA iM ipR zF`x sqY l` §¥©Ÿ¤§¨©¦§
lal WEgi oM m`e zEnY ipR LzF`x§§¨©¨§¦¥¨§©

Fz`ixwA xn` dfl ,eilr lilridlil ©£¦¨¨¨¤¨©¦§¦¨©§¨
`l `Ed iM dxfBd i`pYn df oi` WExR¥¥¤¦§¨¥©§¥¨¦Ÿ
df onfE dliNA `le mFIA `N` xn`̈©¤¨©§Ÿ©©§¨§©¤
eipR d`xi `NW cvl F` .`Ed dlil©§¨§©¤Ÿ¦§¤¨¨
zprh o`M oi`e dlil `Ed iM xnF` `Ed¥¦©§¨§¥¨©£©
`l KWgnA `Ed iM ipR zF`x sqY l ©̀Ÿ¤§¨©¦§©§¨Ÿ

:'Fbe z` Wi` E`xi¦§¦¤§
Bàl` dWn zaEWY xnFl aEzMd oEki§©¥©¨©§©¤¤

Fl xn`e Edpr iM Fl `xTWM drxR©§Ÿ§¤¨¨¦¨¨§¨©
LOr xAcl z`vl lFki ip` oi`e dlil©§¨§¥£¦¨¨¥§©¥¦§

'd dEv iM(a"k wEqR)gzRn Wi` E`vz `l ¦¦¨¨Ÿ¥§¦¦¤©
drxR xn`e ,xwA cr FziAE`v EnEw ¥©Ÿ¤§¨©©§Ÿ§

,onvrl oixFg ipA m`Ur WExR 'Fbe§¥£¨¨§¥¦§©§¨
zazA fnxW ilE`eEnEwoFWl §©¤¨©§¥©§

dn KxC lr W`x zE`iUpE zEnnFwzd¦§§§¦Ÿ©¤¤©
l"f EpizFAx EWxCX(g"pt x"a)wEqRA ¤¨§©¥©¨

(b"k ziW`xA)iM aWge ,oFxtr dcU mwIe §¥¦©¨¨§¥¤§§¨©¦
xaCd xnbIWM eilrn dMOd lwY dfÄ¤¨¥©©¨¥¨¨§¤¦§Ÿ©¨¨
mdn aEMrd `aIW mbd mgNWl FciSn¦¦§©§¨£©¤¨Ÿ¨¦¥¤

:xaC znW` eilr oi ¥̀¨¨©§©¨¨
ãBòFxnF`A fnxiE`v EnEwcvl iM ¦§Ÿ§§§¦§©

m`xw eil` z`vl mivFx Eid `NW¤Ÿ¨¦¨¥¥¨§¨¨
mEwl mivFx mpi`W aWg iM mEwl̈¦¨©¤¥¨¦¨
Fz`ixw iM xn`e Flv` `Fal mzHOn¦¦¨¨¨¤§§¨©¦§¦¨
E`v mdl xnF`W mz`pdl `Ed mdl̈¤©£¨¨¨¤¥¨¤§
miCwd ,dlil FxnF` mrh df KxclE .'Fbe§§¤¤¤©©§©§¨¦§¦
Fz`xwl E`vi `NW mrh xnFl aEzMd©¨©©©¤Ÿ¨§¦§¨
dfl zEklOd cFaM lr dEv 'de cInE skY¥¤¦¨©¦¨©§©©§¨¤

Aq miCwdz`Sn mzaMr daAq xW` d ¦§¦¦¨£¤¦§¨©¨¨¨¦¥
E`vie Enw `NW dAq Ffe dlil xn`e§¨©©§¨§¦¨¤Ÿ¨§¨§
gzRn Wi` E`vz `l dEv 'd iM Flv ¤̀§¦¦¨Ÿ¥§¦¦¤©

:'Fbe FziA¥§
.'Bâå ízà íbxn` dOl zrcl Kixv ©©¤§¨¦¨©©¨¨¨©

dWn iM cFre .xaC zNgzA mB©¦§¦©¨¨§¦¤
mixEq` Eid oxd`eE`v xnFl KxvdW §©£Ÿ¨£¦¤ª§©©§

dNB eixaC KFYn iM ilE`e .iOr KFYn¦©¦§©¦¦§¨¨¦¨
dWn EbSIW utg did iM FYaWgn©§©§¦¨¨¨¥¤ª§¤

xn` dfl oxd`emY` mBcaNn §©£Ÿ¨¤¨©©©¤¦§©

zazA oaEn xaCd oi`W cvlE ,l`xUi¦§¨¥§©¤¥©¨¨¨§¥©
zn`d itl iM l`xUi lr `idW mB©¤¦©¦§¨¥¦§¦¨¡¤
oi` mB xn`WkE xq`nA did `l dWn¤Ÿ¨¨§©£¨§¤¨©©¥
`le l`xUi ipA mcFTd zErnWOA©©§¨©¥§¥¦§¨¥§Ÿ
zaWgn itl `N` mY` mB xnFl wCviª§©©©©¤¤¨§¦©§¤¤

x`al xfg dfl .xMfPM drxRipA mB ©§Ÿ©¦§©¨¤¨©§¨¥©§¥
:l`xUi¦§¨¥

ãBòmbd mzF` Wxbl oEMzp iM dvxi¦§¤¦¦§©¥§¨¥¨£©
,mdOr zaWl mpFvxn EvRgIW¤©§§¥§¨¨¤¤¦¨¤

xnFl wCvi df itlEmY` mBmbd §¦¤ª§©©©©¤£©
ok iR lr s` mknvr zEWxA mY`W¤©¤¦§©§§¤©©¦¥
dfe ,ivx`A EaWYW utg ip` oi ¥̀£¦¨¥¤¥§§©§¦§¤

'd xn`X dn `Ede ,WECg('` `"i)FgNWM ¦§©¤¨©§©§
FxnF`e .mkz` Wxbi WxB dlMipA mB ¨¨¨¥§¨¥¤§¤§§©§¥

l`xUiFxnF`e ,miWPde sHd zFAxl ¦§¨¥§©©©§©¨¦§§
mkp`v mBF` dpwn x`W zFAxl 'Fbe ©Ÿ§¤§§©§¨¦§¤

:EPOn xfrl El`XX dn zFAxlal dxez §©©¤¨£§¥¤¦¤
(áì.éúà íb ízëøáexn` EN`M ¥©§¤©Ÿ¦§¦¨©

aEzMd xErWe ,izF` EkxaY mbe§©§¨§¦§¦©¨
xiqIW caNn izF` oM mB mYkxaE¥©§¤©¥¦¦§©¤¨¦
zaxwde wfPd zwgxd dMOd©©¨©§¨©©¥¤§©§¨©

:zlrFYdbl dxez ©¤¤



a`קיד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ הּניחּום לא לׁשהֹות הּמצרּיים ∆∆∆¿»ְְִִִִִִַֹ
חּמּוץ  מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.ּכדי .(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ְִֵƒ¿¬…»ְֵַָָָ

ÌÓÎL ÏÚ∑הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות אףֿעלּֿפי «ƒ¿»ְְִִֵֵֶַַַ
הּמצֹות את היּו מחּבבים .(מכילתא)עּמהם, ְְְִִִֶֶַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר (לעיל ƒ¿«…∆ְְִִֶֶַַָָ
רעהּו" מאת איׁש היּו∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו הן אף ְְֲִִֵֵֵֵ¿»…ֵַָ

הּזהב  ּומן הּכסף מן להם ּבּפסּוק ,חׁשּובֹות והמאחר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
חׁשּוב .(מכילתא)- ָ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéåô ©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑"ורֹוקינּו". «¿«¿ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצרים את לו)וינּצלּו אלֹוקי (יב, ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר  ּבכל ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל  את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהמחּיהּו
להתּבּטל  צריכה מצרים היתה מּמצרים, הּקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֻנּצֹוצֹות

להתקּים? מֹוסיפה היא ּכיצד אם־ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָלגמרי!
לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑ ועׂשרים היּו,מאה ׁשּנאמר:מיל ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו על (לקמן אתכם "ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
נׁשרים" ׁשנה ∑‰ÌÈ¯·b.ּכנפי עׂשרים .ומעלה מּבן ְְִֵַָ«¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äì.äLî øáãk eNò`l WExR ¨¦§©¤¥Ÿ
zevnl `N` oFnOd z`pdl©£¨©©¨¤¨§¦§©
dlrdX dn iR lr dvxi cFr .`iap̈¦¦§¤©¦©¤¤¡¨
dxFYd icFqi zFkldn 'h wxtA m"Anx©§¨§¤¤¥¦§§¥©¨
lr l`xUil xn`ie `iap `Fai m` iM¦¦¨¨¦§Ÿ©§¦§¨¥©
z`xFd zg` devn lr xarl 'd iR¦©£Ÿ©¦§¨©©¨©
dnFCke lnxMd xdA EdIl`M drẄ¨§¥¦¨§©©©§¤§©¤

n uEg Fl oirnFW`Ede ,dxf dcFar §¦¥£¨¨¨§
FxnF`EUr l`xUi ipaEiM cvlE §§¥¦§¨¥¨§©¦

apbl oEbd iYlA dUrn `Ed df dUrn©£¤¤©£¤¦§¦¨¦§Ÿ
EwiCvi Ki`e ,mpFnn lfbl mB ,iFB zrC©©©¦§Ÿ¨¨§¥©§¦
dfl dxar xFar mdl xnF`l l`xUi¦§¨¥¨¥¨¤££¥¨¨¤
ogad xW` WExR dWn iR lr xn`̈©©¦¤¥£¤ª§©
eixaC Epn`i df hxtaE `iapl§¨¦¦§¨¤¥¨§§¨¨

:xMfPMel dxez ©¦§©
(åì.'Bâå eìvðéå íeìàLiåcvl WExR ©©§¦©§©§§¥§©

mixvOd ipirA mrd og 'd ozPW¤¨©¥¨¨§¥¥©¦§¦
mzF` mili`Wn mixvOd Eid dfaE¨¤¨©¦§¦©§¦¦¨

mixaCd EwiCvd df zngnE mgxM lrA§©¨§¨¥£©¤¦§¦©§¨¦
oM m`W hlgdA zkll mzpEM oi` iM¦¥©¨¨¨¨¤¤§¤§¥¤¦¥
giexdl mdn zgwl md miWTan Eid̈§©§¦¥¨©©¥¤§©§¦©
dPde .mixvn z` ElSpie dfaE xzFi¥¨¤©§©§¤¦§¨¦§¦¥
mc` lrR iM d`xi xaCd lr liMUOd©©§¦©©¨¨¦§¤¦Ÿ©¨¨

Fl mNWi(:'h zFkxA)l`xUIW cvl iM §ª©§¨¦§©¤¦§¨¥
z`pdl EWWg `le d`ivid xaC EaAg¦§§©©§¦¨§Ÿ¨§©£¨©
E`iltdW dAQd `Ede xaCd `Ed oFnn̈©¨¨§©¦¨¤¦§¦

:mdl zcnFr mzEkfE giexdlfl dxez §©§¦©§¨¤¤¨¤



קטו `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל חררה À…«ֲֵֶֶַָָָָֹ

מּצה  קרּוי Ì‰Ï.החמיץ eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ ֱִֶַָָ¿«≈»…»»∆
היא אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּגיד .ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
הּוא  והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹנצא

ּבּקּבלה  ב):ׁשּמפרׁש נעּורי(ירמיה חסד ל "זכרּתי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לא א  ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לה' יׂשראל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹזרּועה".
.(מכילתא)וגֹו'" ְ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑ היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְִַַַָ
להם" לא "ּבארץ ּגרים, L‰.ׁשּיׁשבּו ÌÈLÏL ְְִֵֶֶֶֶָָֹ¿…ƒ»»

‰L ˙B‡Ó Úa¯‡Â∑ עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ¿«¿«≈»»ְִִֵֶַַַָֹ
זרע  לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעכׁשו
ּוׁשלׁשים  ,"זרע יהיה ּגר "ּכי נתקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלאברהם,

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשּנֹולד ׁשנה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהרי  לבּדּה, מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק.
ּכל  וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹקהת
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ְְְְְְִֶֶַָָָֹׁשנֹותיו
היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ּתמצאם ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹלא
עמרם  מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹלקהת

מׁשה  ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹנבלעים
ארּבע  ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹנבלעים
,עלּֿכרח לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֻמאֹות
ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשאף

ׁשּנאמר: לה)ּכענין אברהם (בראשית ׁשם ּגר "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ
ואֹומר: ו)ויצחק", ּגרּו(לעיל אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָ

,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָבּה".
ׁשנה  מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשהיה
יציאתן  עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשּנֹולד
ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ועׂשר ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמאתים

הּמל .לתלמי ְְֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆

‰f‰ ÌBi‰∑ עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשרת  מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמקֹום

נֹולד  ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאצל
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו .(מכילתא)יצחק, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èì.õîç àì ék úBvîmrHd WExR ©¦Ÿ¨¥¥©©©
mdl xYd `l iM zFSn EdEt`W¤¨©¦Ÿª©¨¤
.dSn FzFt`l Exdn dfl ung lk`l¤¡Ÿ¨¥¨¤¦£©£©¨
dIt` zr cr dWil zrn ddXW mbde©£©¤¨¨¥¥¦¨©¥£¦¨
,FA milOrzn Eid iM ilE` .dn onf§©¨©¦¨¦§©§¦
zxxv mzx`Wn aEzMd xn` dfle§¨¤¨©©¨¦§£Ÿ¨§ªŸ
mdl did `l ike ,mnkW lr mzlnUA§¦§Ÿ¨©¦§¨§¦Ÿ¨¨¨¤
lr mYzl EkxvdW mzF` z`Ul mFwn̈¨¥¨¤ª§§§¦¨©
lke mdA ElOrzIW icM `N` ,mnkW¦§¨¤¨§¥¤¦§©§¨¤§¨
zvngn Dpi` dQrA milOrzOW onf§©¤¦§©§¦¨¦¨¥¨©§¤¤

.uOgl xF`U FA Epzp `NW lr sqFp¨©¤Ÿ¨§§§©¥
l mrh aEzMd ozpeEWxB iM ung `l iM §¨©©¨©©§¦Ÿ¨¥¦Ÿ§

mixvOn:'Fben dxez ¦¦§©¦§
(àî.'Bâå õwî éäéåaEzMd xn` `le ©§¦¦¥§§Ÿ¨©©¨

d`ivid lr oEMzp m`e ,did dn©¨¨§¦¦§©¥©©§¦¨
cFr .mvrA idie 'a mrR xn`e xfg ixd£¥¨©§¨©©©©§¦§¤¤

zazA fnxi xrS dn zrcl Kixv.idie ¨¦¨©©©©©¦§Ÿ§¥©©§¦
maEMr lW xrSd aEzMd ciBi iM ilE`e§©¦©¦©¨©©©¤¦¨
z`vl zEkf mdA did `le uTd cr©©¥§Ÿ¨¨¨¤§¨¥
didW xrSd iM fnxl F` .uTd mcwŸ¤©¥¦§Ÿ¦©©©¤¨¨

dlrnl xMfOd xRqOA l`xUil§¦§¨¥©¦§¨©ª§¨§©§¨
lM `l 'Fbe l`xUi ipA aWFnE aizkC¦§¦©§¥¦§¨¥§Ÿ¨

:uTn `N` `Edd onGd©§©©¤¨¦¥
.íöòa éäéåz`ivi lW xrSd fnx ©§¦§¤¤¨©©©©¤§¦©

EaAq mdOW mdOr mi`vFId©§¦¦¨¤¤¥¤ª§
zFMOd Elcg `l iM fnxl F` .zFrẍ¦§Ÿ¦Ÿ¨§©©
,dGd mFId mvrA mB mixvOn zFxSde§©¨¦¦§©¦©§¤¤©©¤

xnF` `Ed oke(b"l xAcOA)mixvnE §¥¥©¦§¨¦§©¦
ciA mi`vi l`xUi ipaE 'Fbe mixAwn§©§¦§§¥¦§¨¥Ÿ§¦§¨

dnx('g c"i):k"ran dxez ¨¨



a`קטז zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

ô :íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה ≈ƒÀƒֵֶַָָָָ

מצרים  מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו .ּומצּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ ׁשאמר הּלילה הּוא ««¿»«∆«ְֶַַַָָ

ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה ÌÈ¯nL.לאברהם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָƒÀƒ
ÈaŒÏÎÏÌ˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑ ּובא הּמּזיקין,מׁשּמר מן ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»ְִִִַַָָֻ

וגֹו'" הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: .ּכענין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ להם נאמרה ּבניסן ּבי"ד …À««»«ְְְֱִֶֶָָָ
זֹו ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו ָָָ»∆≈»ְְְֲִִֶַַָָ

מּומר  יׂשראל ואחד עֹובדּֿכֹוכבים ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,
.(מכילתא)ּבמׁשמע ְְַַ

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו מּגיד (יבמות «¿»…»…«ִַַ
רּבי  ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמילת
מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר רּבי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻיהֹוׁשע.

יאכל  "אז ּתלמּודֿלֹומר: מה אםּֿכן ּבּפסח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלאכל
העבד  .ּבֹו"? ֶֶָ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר העֹובדֿ∑ÈÎNÂ¯.זה זה »ֵֶָ¿»ƒֵֶָ

ונאמר  הם, ערלים והלא ּתלמּודֿלֹומר, ּומה ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹּכֹוכבים.
מהּול  ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא ערל ְְְִֵֶַַָָָָֹֹ"וכל

מהּול  ׂשכיר וגבעֹוני אֹו ּתֹוׁשב והּוא ,. ְְְִִִָָָ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áî.'Bâå íéønL ìéìaEzMd oEki ¥¦ª¦§§©¥©¨
mPnGW mi`ltn miQp 'd fnxl¦§Ÿ¦¦ª§¨¦¤§©¨
z` dMdWM mdxa` iniA (` .Ff dlil©§¨¦¥©§¨¨§¤¦¨¤

mikln 'c(e"h c"i Kl).dlil mdilr wlgIe §¨¦¤©¥¨¥£¥¤©§¨
aizkC mixvn z`iviA (a(h"k wEqR)idie ¦¦©¦§©¦¦§¦¨©§¦

dMdWM Ediwfg iniA (b .dliNd ivgA©£¦©©§¨¦¥¦§§¨§¤¦¨
aizkC aixgpq dpgn l`ixaB(h"i a"n) ©§¦¥©£¥©§¥¦¦§¦

ikCxn iniA (c .`Edd dliNA idie©§¦©©§¨©¦¥¨§¢©
xYq`e('e xYq`)zpW dccp `Edd dliNA §¤§¥¤§¥©©§¨©¨§¨§©

qp cbpM .dcizrd dlE`B (d .KlOd©¤¤§¨¨£¦¨§¤¤¥
xn` mdxa`'dl `Ed mixOW liliM ©§¨¨¨©¥¦ª¦©¦

KxAzi FzYn` ziNBzp qPd zErvn`A§¤§¨©¥¦§©¥£¦¨¦§¨©
l"f mxnF`M(a"nt dAx ziW`xA)WIW §§¨§¥¦©¨¤¥

qpA mipin`n Eid `NW zFO`dn¥¨ª¤Ÿ¨©£¦¦§¥
qpA Epin`de miCUM xE`n FzlSd©¨¨¥©§¦§¤¡¦§¥
xn` mixvn cbpkE .mikln 'c z`Md©¨©§¨¦§¤¤¦§©¦¨©

.mixvn ux`n m`ivFdlqp cbpkE §¦¨¥¤¤¦§¨¦§¤¤¥
xn` EdiwfgdliNd `Edqpl rEcId ¦§§¨¨©©©§¨©¨©§¥

`iap ixacA mEWxM(h"i a"n)dliNA idie ¨¨§¦§¥¨¦©§¦©©§¨
ikCxn qp cbpkE .'Fbe K`ln `vIe `Edd©©¥¥©§©§§¤¤¥¨§¢©

xn`.'dl dGddcizrd dlE`B cbpkE ¨©©¤©§¤¤§¨¨£¦¨
xn`mzxcl l`xUi ipA lkl mixOW ¨©¦ª¦§¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨

onfaE `lbrA zFxFCd sFql FWExR¥§©©£¨¨¦§©
:aixwbn dxez ¨¦

(âî.çñtä úwç úàæ 'Bâå 'ä øîàiå©Ÿ¤§Ÿª©©¤©
ipA l` xAC xn` `l dOl dWẅ¤¨¨Ÿ¨©©¥¤§¥
devn lkA xEn`d xcQM l`xUi¦§¨¥©¥¤¨¨§¨¦§¨

EpazMX dn itlE .devnE('b wEqR lirl) ¦§¨§¦©¤¨©§§¥¨

`l oqipA c"iA dxn`p Ff dWxR iM¦¨¨¨¤¤§¨§§¦¨Ÿ
mr dkEnq `id iM xAC xnFl Kxvdª§©©©¥¦¦§¨¦
.mW xn`W l`xUi zcr lM l` ExAC©§¤¨£©¦§¨¥¤¨©¨
daYkp `l dOl mrh zzl Wie§¥¨¥©©¨¨Ÿ¦§§¨
zEnlWA Ff devOW cvl iM .DnFwnA¦§¨¦§©¤¦§¨¦§¥
z`ivi xg` dxn`p zFxFC gqtA DpWi¤§¨§¤©¤¤§¨©©§¦©
aMrn zEnlWA df lM iM xnFl mixvn¦§©¦©¦¨¤¦§¥§©¥

:zFxFcl§
éúéàøåEpizFAx Wxcn(h"it dAx zFnW) §¨¦¦¦§©©¥§©¨

ocr oBn gEx 'd `ivFdW¤¦©¦©¥¤
lM EvAwzpe dWn lW FgqR mVaE¦¥¦§¤¤§¦§©§¨
dWTaA EpAx dWn Fl Exn`e l`xUi¦§¨¥§¨§¤©¥§©¨¨

oi` mdl xn` LNW gqRn Eplik`d©£¦¥¦¤©¤§¨©¨¤¥
aizkC milkF` mY` oi` milFOp mY ©̀¤¦¦¥©¤§¦¦§¦
onvr Epzp cIn 'Fbe gqRd zTg z`fŸª©©¤©§¦¨¨§©§¨
df Wxcn itl dPd .o`M cr 'Eke ElnE¨§©¨¦¥§¦¦§¨¤
F` 'Fbe xAC xn` `l dOl dWw `lŸ¨¤¨¨Ÿ¨©©¥§
oxd`lE dWnl Ff dWxR iM xn`l¥Ÿ¦¨¨¨§¤§©£Ÿ
'Fbe xkp oA lM mzF` dEve dxn`p¤¤§¨§¦¨¨¨¤¥¨§
FgqR zlik` cvl l`xUi E`AW xg`e§©©¤¨¦§¨¥§©£¦©¦§

:mnvr Eln mVand dWn lW¤¤©§ª¨¨©§¨
äL÷åoYl lFki Ki` WxcOd ixacl §¨¤§¦§¥©¦§¨¥¨¦¥

gqRd oi` `lde FgqRn mdl̈¤¦¦§©£Ÿ¥©¤©
mdl xn`W ilE`e .eiiEpnl `N` lk`p¤¡¨¤¨¦§¨§©¤¨©¨¤
ok FnM didi ElFOIWkE ElFOIW icM oM¥§¥¤¦§¤¦¦§¤§¥
.mVan dWn lW FgqtM mdigqR¦§¥¤§¦§¤¤§ª¨
Evx `NW WxcOd ixacl di`x izi`xe§¨¦¦§¨¨§¦§¥©¦§¨¤Ÿ¨

l`wfgiA xn`X dOn lFOl('k)ExnIe ¦¦©¤¨©¦¤§¥©©§
xn`e 'Fbe il` rnWl Ea` `le ia¦§Ÿ¨¦§Ÿ©¥©§¨Ÿ©
,mixvn ux` KFzA mdilr izng KRWl¦§Ÿ£¨¦£¥¤§¤¤¦§¨¦
eizFevn zFUr ElAw `NW ixd£¥¤Ÿ¦§£¦§¨

:KxAzicn dxez ¦§¨©



קיז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא),אחת ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ
ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא
"ּבבית  אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה אֹומר ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
אֹוכלים  והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאחד"
ּתלמּודֿ לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים וירדּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבחצר
מּכאן  ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים "על ְֲִִֶֶַַַָָָֹלֹומר:

אֹוכל  מקֹומֹות ׁשהאֹוכל, ÔÓ.ּבׁשני ‡ÈˆB˙ ‡Ï ְְִֵֵֵֶָ…ƒƒ
˙Èa‰∑ החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿

ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהראּוי
עצם  ׁשבירת אין מּׁשּום מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עצם  ׁשבירת מּׁשּום .ּבֹו ְִִֶֶַ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְֱִֶַָָ

אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ּכן? ּדֹורֹות' 'ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּנמנּו

יׂשראל  "ּכלֿעדת אֹותֹו"יעׂשּתלמּודֿלֹומר: .ּו ְְֲֲִֵַַַַָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

אזרח  מה הארץ". ּכאזרח "והיה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמּיד?
עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ï¯ÚŒÏÎÂ.ּבארּבעה ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑,מילה מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ……«ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
יאכל  לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, מּומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשאינֹו

.ּבֹו"
(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«

i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ ּגר ׁשּבּתֹורהלהׁשוֹות מצֹות לׁשאר אף .(מכילתא)לאזרח »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLîñ : ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNéô : ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çîå.øb Ezà øeâé éëmiMqd o`M §¦¨¦§¥¨¦§¦
zrcM ax axrdn mixB zlAw lr©©¨©¥¦¥¨¥¤©§©©

FxnF` `Ede .dWn.LY`zrC fnx cFr ¤§§¦§¨©©©
`N` xaCd lr dniMqd `l iM oFilr¤§¦Ÿ¦§¦¨©©¨¨¤¨

l"f mxnF`M utg 'd dWn oFvxlzFnW) ¦§¤¨¥§§¨§

.(a"nt dAxFxnF` `EdexB LY`WExR ©¨§§¦§¥¥
zFxYqPA iwA dY` oi`W xB `Ed LOr¦§¥¤¥©¨¨¦©¦§¨

cnlE `ve ,mkizFaWgn izFaWgn `le§Ÿ©§§©©§§¥¤§¥§©
:mdn mciA dzlr dn̈¨§¨§¨¨¥¤

.øëæ ìk Bì ìBnäzliOW mWM WExR ¦¨¨¨¥§¥¤¦©
`NW l`xUiA zaMrn car¤¤§©¤¤§¦§¨¥¤Ÿ
zaMrn 'Fbe eicar zlin xBd mB ,lk`iŸ©©©¥¦©£¨¨§§©¤¤

FxnF`e .xkf lM Fl lFOIW cr FzF`f`e ©¤¦¨¨¨§§§¨
axwiEhgWIW Kxhvi `l WExR .'Fbe ¦§©§¥Ÿ¦§¨¥¤¦§£

FzFUrl axwi FnvrA `Ed eilr mixg £̀¥¦¨¨§©§¦§©©£
gxf`M dide:'Fbehn dxez §¨¨§¤§©§

(àð.'Bâå íöòa éäéåxaCd ricFd ©§¦§¤¤§¦©©¨¨
df iM xnFl .gqR zIUrl KEnqA§¨©£¦©¤©©¦¤
did `l df zlEf iM ,d`ivid xnB mxFB¥§©©§¦¨¦©¤Ÿ¨¨

l"f mxnF`M z`vl zFevn mciAmW) §¨¨¦§¨¥§§¨¨

(f"it:'Fbe Kilr xar`e 'tA` dxez §¨¤¡Ÿ¨©¦§



a`קיח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

ß hay 'i ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ הרחם את ּכמֹוׁשּפתח ּתחּלה, ∆∆»∆∆ְְִֶֶֶֶַָָָ
יז) וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר (תהלים ְִִֵֵֵַָ

ׂשפתים  יפּתחּו בׂשפה", ‰e‡."יפטירּו ÈÏ∑ לעצמי ְְְְְִִִַַָָָƒְְִַ
מצרים קניתים  ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑ מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

ׁשּגמלכם  חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחדׁש
חּמה  לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהֹוציא

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה סח)ולא (תהלים ְְְְִִֵֵָָֹֹ
ּכׁשר  ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים ֲִִִֵֶֶַָָֹ"מֹוציא

.לצאת  ֵָ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְִֶַַָָֹ
ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאּלא
היתה  ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני ּבכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻׁשּכּלן

ׁשם  לּה נקרא ּכנעניׁשּלא ÚaL.(תנחומא)אּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹƒ¿«
'B‚Â EÈ˙·‡Ï∑:אֹומר הּוא טו)ּבאברהם (בראשית «¬…∆¿ְְֵַָָ

וגֹו'" אברם את ה' ּכרת ההּוא הּוא "ּבּיֹום ּוביצחק , ְְְְִֶַַַַָָָ
כ)אֹומר: ּוביעק (שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ הּוא "ּגּור ב ְְֲֵֶַַָָֹֹ
כט)אֹומר: וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר ."הארץ ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב »«»»¿»ְְִִִַַָָָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים ו)מן ‰Ú·„‰.(מגילה ˙‡ ְְִִִִֵַַָ∆»¬…»
˙‡f‰∑(צו למעלה:(פסחים נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל «…ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי ְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹ"והיה
נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשביל

יב) העבדה (לעיל מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה
את  ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמֹו
אּתה  לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹיֹודע

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה .ּבדברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.'Bâå Eàéáé éë äéäådlYW mrh §¨¨¦§¦£§©©¤¨¨
Fnvr mrHl ,ux`d z`iaA Ff devn¦§¨§¦©¨¨¤©©©©§

wEqRA EpazMW(d"k a"i lirl)iM dide ¤¨©§©¨§¥§¨¨¦
gkXi `NW icM F` ,ux`d l` E`az̈Ÿ¤¨¨¤§¥¤Ÿ¦¨©

lr mdini EAxIWM mW minId Kx`A§Ÿ¤©¨¦¨§¤¦§§¥¤©
:dnc`de dxez ¨£¨¨



קיט `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑ ּכגֹון מצוֹותיו, ׁשאקּים :ּבעבּור «¬∆ְְֲֲִֵֶַַָ
הּללּו ּומרֹור מּצה ÈÏ.ּפסח, '‰ ‰NÚ∑ ּתׁשּובה רמז ֶַַַָָָ»»ƒְַָָ

רׁשע, היית לבן ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה לֹומר: ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
להּגאל,ׁשם  ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְִִֵַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ליגאל ּכדאי היית ח)לא "לא (יג, נאמר ּבּמכילּתא ואּלּו ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּסרבּו הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". לצאת היה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

נגאלּומּמצרים ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל .(רׁש"י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹ

מֹוציא  הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָמּובן
לגּבי רק הּכלל מן עצמֹו ּפסחאת אּולם קרּבן ּומרֹור), (מּצה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ׁשם היית ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָָלּו
ּכדאי  היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבדברים

.לכ ְְָָוראּוי

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ל ּתהיה מצרים יציאת ¿»»¿¿ְְְְִִִִֶַַ

EÈÈÚ.לאֹות  ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ לֹומר רֹוצה ְ«»¿¿ƒ»≈≈∆ֶַ
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו ּפרׁשּיֹות ÏÚ.ׁשּתכּתב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ«

E„È∑ ּבפרׁשה מלא "ידכה" ,לפיכ ׂשמאל. יד על »¿ְְְְִֵַָָָָָָָָֹ
טז)ׁשנּיה פסוק ּכהה(לקמן ׁשהיא יד ּבּה, לדרׁש (מכילתא., ְְִִִֵֶָָָָֹ

לז) .מנחות
(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−

:äîéîéô ¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çðáì zãbäå.'Bâå Ezrcl Kixv §¦©§¨§¦§§¨¦¨©©
zaY iM Yxn`e xn` `l dOl̈¨Ÿ¨©§¨©§¨¦¥©

Exn`W l"f EpizFAxl Epivn dcBdzAW) ©¨¨¨¦§©¥¤¨§©¨

(.f"t.micibM miWw mixaC DA oEMzIW¤¦§©¥¨§¨¦¨¦§¦¦
FxnF` dWw cFr`Edd mFIAKEnqaE ¨¤§©©§¨

EpizFAx EWxce df xEarA xn` xnB̈©Ÿ¤©£¤§¨§©¥
l"f(dcBdaE `Ylikn)xFxnE dSOW drWA §¦§¨©©¨¨§¨¨¤©¨¨

e`l oM m`e mFIA `le dliNA `Ede 'Fb §§©©§¨§Ÿ©§¦¥Ÿ
xn`l Lpal YcBde `N` xnFl Fl did̈¨©¤¨§¦©§¨§¦§¥Ÿ
`EdW dcBdd onf rcFi ip`e df xEarA©£¤©£¦¥©§©©©¨¨¤

FxnF` zrcl Kixv cFr .dliNAxn`l ©©§¨¨¦¨©©§¥Ÿ
.YcBde xn` xaM `lde©£Ÿ§¨¨©§¦©§¨

äàøðål"f mxnF` KxC lr oEki iM §¦§¤¦§©¥©¤¤§¨
(.f"hw migqR)zEpbA ligzn §¨¦©§¦¦§

mdizFa` zEpB xn`i ,gaWA mIqnE§©¥§¤©Ÿ©§£¥¤
,gAWn xaC did `l iM zFa`d lW¤¨¨¦Ÿ¨¨¨¨§ª¨

FxnF` `EdeYcBdeaNW miWw mixaC §§§¦©§¨§¨¦¨¦¤¥
mIqn KM xg`e ,mdn Wwrp mc`d̈¨¨¤¡¨¥¤§©©¨§©¥

FxnF` `Ede ,gaWAxn`lzFxin` §¤©§§¥Ÿ£¦
micrqnE aNd z` migOUn zFgAWn§ª¨§©§¦¤©¥§©£¦

xn`e ,FzF``Edd mFIAwznA ricFd §¨©©©¦©§¤¤
`xTi mFi `Edd dliNd iM wiCv oFWl§©¦¦©©§¨©¦¨¥

FxnF` `Ede dlil `l(h"lw miNdY)dlile Ÿ©§¨§§§¦¦§©§¨
mFi xnFl drhYW Wg `le ,xi`i mFIM©¨¦§Ÿ¨¤¦§¤©
`EdW df xEarA xn` xnBX dOn WOn©¨¦©¤¨©Ÿ¤©£¤¤
iM ilE`e .l"f mxnF`M 'Ek dSn zrWA¦§©©¨§§¨§©¦
qp mB iM YcBde mr `Edd mFIA Knq̈©©©¦§¦©§¨¦©¥

:dcBdd zevn llkA df¤¦§©¦§©©©¨¨
ãBòFxnF`A dvxixn`lxn`W zFidl ¦§¤§§¥Ÿ¦§¤¨©

m` oA Fl Wi m` gPY Lpal YcBde§¦©§¨§¦§¦¨¦¥¥¦
xn`l xnFl cEnlY xEhR didi oA Fl oi ¥̀¥¦§¤¨©§©¥Ÿ
FpiA ENt` ciBdl Kixv mipR lM lrW¤©¨¨¦¨¦§©¦£¦¥

lM lrW oeiM xn`Y m`e .Fnvr oial§¥©§§¦Ÿ©¥¨¤©¨
oial FpiA ENt` ciBdl Kixv `Ed mipR̈¦¨¦§©¦£¦¥§¥
ilE`e .Lpal xn` dOl oM m` Fnvr©§¦¥¨¨¨©§¦§§©
`le oM oian ip` xEYId zErvn`AW¤§¤§¨©¦£¦¥¦¥§Ÿ
FxnF`A fnxIW cFr xWt`e .xEYi `lA§Ÿ¦§¤§¨¤¦§Ÿ§§

Lpal YcBdedxEn`d dcBd ciBi m`W §¦©§¨§¦§¤¦©¦©¨¨¨£¨
`NW ickE Fpal ciBIW 'd EdMfi oiprÄ¦§¨§©¥¤©¦¦§§¥¤Ÿ

:xn`l xn` dfl ,`weC xnFl drhY¦§¤©©§¨¨¤¨©¥Ÿ
.äæ øeáòaa"i df zazA fnxW ilE` ©£¤©¤¨©§¥©¤

gA minEWxd zFevn.gqRd b ¦§¨§¦§©©¤©
'fe ,dcBde ,xFxnE dSn gqR mixaC 'b§¨¦¤©©¨¨§©¨¨§
a"i ixd ,'aE '` mFi WECwe ,bgd ini§¥¤¨§¦£¥

FxnF` `Ede ,d"f xRqnMdf xEarA §¦§©§§©£¤
dUroiprl bgd ini 'GW mbde ,'Fbe ¨¨§©£©¤§¥¤¨§¦§©

'fl mipnp mpi` zFevn b"ixY©§©¦§¥¨¦§¦§
:zFevnh dxez ¦§



a`קכ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ
ּבכֹור  קדׁשּו והאֹומר ׁשּלא ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו,
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו .(מכילתא)ּבּמדּבר, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

EÏ ÚaL∑?ל נׁשּבע ו)והיכן אתכם (לעיל "והבאתי ƒ¿«¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
הארץ  וגֹו'"אל נׂשאתי CÏ.אׁשר d˙e∑(מכילתא) ְֲִֶֶֶָָָָ¿»»»

ּבעיני ּבּיֹום ּתהא ּבֹו ל נתנּה ּתהי ּכאּלּו ואל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני. ְִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑,הפרׁשה לׁשֹון אּלא "והעברּת" אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ
לבּתֹו" נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא L‚¯.וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָ∆∆

‰Ó‰a∑,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
הּבא  את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹולּמד
,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחריו,

ּכבר  ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבהמה  ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "כל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתב:

ּבמׁשמע  "ּבבקרטמאה אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא , ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ּפטר  כל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובצאנ

אדם  ּבבכֹור מדּבר רחם", הּכתּוב -. ְְִֵֶֶַַָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑,טמאה ּבהמה ׁשאר ּפטר ולא ∆∆¬…ְְְְֵֵֶֶָָָֹ
היא  הּכתּוב ׁשּנמ גזרת לפי מצרים , ּבכֹורי ׁשלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ

ּביציאתן  יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָלחמֹורים.
הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצרים
מצרים  ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים .חמֹורים) ְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

‰N· ‰cÙz∑ מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה נֹותן ƒ¿∆¿∆ֲֵֵֶֶֶַָֹֻ

והּׂשה  ּכהן חּלין ּבהנאה, עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּביד ְְֲִֵֶַַַָָֹֻ«¬«¿ְ
ׁשל  ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ְְְְֲִִִֵֶָָּבקֹופיץ

ממֹונֹו יפסיד לפיכ ‡„Ì.(מכילתא)ּכהן, ¯BÎa ÏÎÂ ְְִִֵַָָֹ¿…¿»»
‰cÙz EÈ·a∑ ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, חמׁש ¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵָָָָ

.אחר  ֵַ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«
i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈ Èk∑ עכׁשו ׁשהּוא 'מחר' יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַָָָ

ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא 'מחר' כב)ויׁש (יהושע ְְְְְֵֶֶַַַָָ
ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני .בנינּו" ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

˙‡f ‰Ó∑ להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה «…ְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
אחר  ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: וסֹותם ְְְְֵֵֵֵַַָָֹׁשאלתֹו

אֹומר: ו)הּוא והּמׁשּפטים (דברים והחּקים העדֹות "מה ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ּכנגד  ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת זאת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹוגֹו'",
לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹארּבעה

חכמה  ּדר .והּׁשֹואל ְְֵֶֶַָָ

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.'Bâå Eàáé ék äéäåxn`dide §¨¨¦§¦£§¨©§¨¨
L`iai iMgMWi `NW xnFl 'Fbe ¦§¦£§©¤Ÿ¦§©

onWie FlEaB 'd aigxi iM 'd zFevn¦§¦©§¦§§¦§©
,ux`A `weC iM xnFl Wg `le ,hraie§¦§©§Ÿ¨©¦©§¨¨¨¤
sEbA diElYd devn `idW cvl§©¤¦¦§¨©§¨§

oiWECwA opixn`e(:e"l)devn lMW §¨§¦¨§¦¦¤¨¦§¨

ux`A oiA wENg oi` sEbA diElY `idW¤¦§¨§¥¦¥¨¨¤
:ux`l uEgA oiAai dxez ¥§¨¨¤

(ãé.'Bâå EìàLé ék äéäådrWA WExR §¨¨¦¦§¨§§¥§¨¨
m` xFkA oFicR oipr LpA d`xIW¤¦§¤¦§¦§©¦§§¦
`lA la` Fl xnFl aIg dY` Ll`Wi¦§¨§©¨©¨©£¨§Ÿ
dfle ,gqR lilA `N` aEIg oi` dl`W§¥¨¥¦¤¨§¥¤©§¨¤

xnFl wCwCxgnxgnl ENt` WExR ¦§¥©¨¨¥£¦§¨¨
xn`e ,didIW onf lM EpidCxn`l §©§¨§©¤¦§¤§¨©¥Ÿ

xn`YW dl`XA FzpEM didYW WExR¥¤¦§¤©¨¨©§¥¨¤Ÿ¥
,xEn`d KxCA EdaiWYW `Ed f` eil ¥̀¨¨¤§¦¥©¤¤¨¨
lEflf KxcA z`G dn xn`i m` la £̀¨¦Ÿ©©Ÿ§¤¤¦§
:dfM EdaiWY `l daEWYd zpEkl `lŸ§©¨©©§¨Ÿ§¦¥¨¤



קכא `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìò äîäa§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æçañññ §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ׁשהם ׁשם ועל ּתפּלין, ¿»…≈≈∆ְְִִֵֵֶַ
ּבכתפי  'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ,ׁשּתים ארּבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

אל  "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ּבאפריקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ'ּפת'

ּבין  "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ְְְִִִֵַַָָּדרֹום",
אֹותם  ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, ּבפרׁשה האמּורה ,"ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָעיני

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין ְְִִִִֵֵֵֵַַַָֹקׁשּורים
סימן. ימנ"ה פסוקים, בא ק"ה פרשת חסלת

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
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:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤
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:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc migqt(iyiy meil)

L ïîæ çéëBéeleqt,íéçáfä ìëa âäBp.dlxr zaygnl dnec epi`e ¦©§©¤¥§¨©§¨¦
:`xhef xn xxaneäàîeè éàîeo`k xaecn d`neh dfi`ae ± ©§¨

,`tiqaààîéð éa xaecny xn`p m` ±éànà ,øNa úàîeèrecn ± ¦¥¨§©¨¨©©
y `pzd xn`,íéçáfä ìëa âäBð Bðéà`nh gaf xya ep`vn ike ¥¥§¨©§¨¦

,dlik`a xzenyàèéLt àlàxaic o`ky xacd heyt `l` ± ¤¨§¦¨
`pzdéàîe ,éøáb úàîeèay yexitd dne ±,íéçáfä ìëa âäBð Bðéà §§©©§¥©¥¥§¨©§¨¦

àîèå ìøò íéçáfä ìëa eléàcdxfrl qpkidl mileki mpi`y §¦§¨©§¨¦¨¥§¨¥
ïéçlLîz`ïäéúBðaø÷lxrdy s`e ,oaixwdl mixg` ici lr §©§¦¨§§¥¤

,akrn df oi` ,oaxwd on lek`l mileki mpi` `nhde,çñta eléàå§¦©¤©
ïäéçñt ïéçlLî ïéà àîèå ìøògqtay itl ,oaixwdl mixg` icia ¨¥§¨¥¥§©§¦¦§¥¤

xn`py ,zakrn milrad zlik`(c ai zeny),'Flk` itl Wi`'¦§¦¨§
.mdilr miaixwn oi` ,lek`l mileki lxrde `nhd oi`y oeikne

ay ,jixacl `vnp :`iyewd z` `xhef xn miiqnàLéø¥¨
zxacn `id d`nehn dlxr cenll d`a `ziixadykúàîeèa§§©

å ,øNaa eli`àôéñdlxr cenll yi recn `ziixad zx`anyk ¨¨§¥¨
zxacn `id ,lebitn `le d`nehn,éøáb úàîeèayxtl okzi ji`e §§©©§¥

.jk
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxïéàywan `yixa ok` ,ok ± ¨©¥¦

`a `edyk `tiqae ,xya z`nehn dlxr z` cenll `pzd
`xaq xne` `ed ,d`nehn dlxr z` cenll yi recn xiaqdl

y meyn ,dyw df oi`e ,miyp` z`neha zkiiyyà÷ äàîeè íL¥§¨¨
éøtCxya z`nehl xzei dnec dlxry ,jextl `pzd zpeek ± ¨¦

oic ep`vn d`neh leqt ly llekd myay meyn ,onfl xy`n
dlxr leqt mbe ,miyp` z`neha epiidc ,migafd lka bdep epi`y
xac ea ep`vn `ly onf gikei l`e ,migafd lka zbdep dpi`

.migafd lka bdep epi`y
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

énð àôéñxaecn `tiqa s` ±éàîe ,øNa úàîeèayexitd dne ± ¥¨©¦§§©¨¨©
y,íéçáfä ìëa âäBð Bðéàxzen migafd x`yay dpeekd oi` ¥¥§¨©§¨¦

lka bdep epi` xya z`neh leqty `l` ,`nh xya lek`l
,gqta bdep `edy enk migafdíéçáfä ìëa eléàcmcew e`nhpy §¦§¨©§¨¦

oldl epipy ,dwixf(:fr),àîèpL ïéad lk,íéi÷ øNáe áìçeïéa ¥¤¦§¨¥¤¨¨©¨¥
àîèpLd lk,ícä úà ÷øBæ ,íéi÷ áìçå øNaz` wexfl liayay ¤¦§¨¨¨§¥¤©¨¥¤©¨

,alg zifk e` xya zifk e` x`yp m` epl ic mcdçñta eléàåepi` §¦©¤©
m`y `l` ,ok,ícä úà ÷øBæ íéi÷ øNáe áìç àîèðm` la`àîèð ¦§¨¥¤¨¨©¨¥¤©¨¦§¨

d lkå øNad wx,ícä úà ÷øBæ Bðéà ,íéi÷ áìçexwir gqtdy oeikn ¨¨§¥¤©¨¥¥¤©¨
miwxef oi` dlik`l xya zifk ea x`yp `l m` jkitle ,dlik`l
x`yn dpey gqta xya z`neh oicy ep`vny ixd .mcd z`

.migafd
:`ziixad ixac jyndn `xnbd dywnzîé÷Bà éàîaàdna ± §©¦§¨

`ziixad z` zcnrd,øNa úàîeèaok m`àôéñ àîéàxen` ± §§©¨¨¥¨¥¨
mrh mb yiy ,l`eye xfeg `pzdy ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae
`le [lebit-] onf zaygnn dlxr z` cenll sicr recn

y itl ,d`nehnïéðcep`,Bììkî øzeä àlL øáclxr epiidc ¨¦¨¨¤Ÿ©¦§¨
llkn xzed `edy ote` meya ep`vn `le gqta `ed xeq`y

,df xeqi`,Bììkî øzeä àlL øácîxeqi`y ,onf zaygnn epiidc ¦¨¨¤Ÿ©¦§¨
,oaxw meya xzed `l epnf xg`l dlik`éøäL äàîeè çéëBz ìàå§©¦©§¨¤£¥

dììkî äøzeädfa dnec dpi`e ,jynda `xnbd x`az xy`k §¨¦§¨¨
:`xnbd zxxan .dlxrléàîa`idy `pzd xn` d`neh dfi`a ± §©

,dllkn dxzedàîéìéàxaecny xn`p m` ± ¦¥¨
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המשך קיאור למס' פסחים ליום שישי עמ' א



קכה

יום ראשון - ד' שבט
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' שבט
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' שבט
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' שבט
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' שבט
פרק כ, 

מפרק נה עד סוף פרק נט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בא 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



hayקכו 'c oey`x mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ד' ראשון יום
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`xwp ip` recn :clid l`y ."o`eei`" jl e`xwi jzc
rnyyn .icedi cli `edy ,el xtql "uixt"d ul`p ?"yieeiit"
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úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð
äðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäìàä ùôðáù
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,`edÎjexa seqÎoi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga
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cxtidl `le eytp z` xeqnl
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eilr zetkl mi`ayk - eli`e

cearle d"awda xetkl

yibxn `ed - dxfÎdcear

eze` cixtdle wzpl mivexy

z` xqen `ed f`e ,d"awdn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxfÎdcear cearl
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zecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn lky dgpd ceqi lr
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."llk" eze`n "mihxt" od zeevnd x`y lkeeðòîL ïëìå§¨¥¨©§
ì"æø øîàîk äøeábä étî ãáì "Eì äéäé àì"å "éëðà"2,- ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¦¦©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`"íäL éðtîipy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkipyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

- jka .dxezdzeevn lkyly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ
ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`

xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxfÎdcear
meiwl mb lvpl xyt` ,dxfÎdcearl cbpzdle dpen`d lrlk

n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard
xywd - ?dxfÎdcearl ,zexiard lk oia yi zcgein zekiiy
zeevnd lk oiay
itk ,oaen "dpen`"l

`zlikna xaqeny3lyn ,
,ux`l `ay jlnl
xefbl edeywa diyp`e
mdl dpr .zexifb mdilr
mkilr elaw dlgz :jlnd
okn xg`le ,izekln z`
jk .zexifb mkilr xefb`
zevnl qgia mb oaen
da - "jiwl` 'd ikp`"
l`xyin cg` lk deevn
ler envr lr lawl
`idy - miny zekln
ceqike dncwdk zynyn
xexa `l ,j` .l`xyi ipa z` devn d"awdy zeevnd lkl
Î`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr
zernyn :oldl mixacd exaqeie .dxfÎdcear ly "dyrz

oi`y mb `l` ,cg` `xea epyiy wx dppi` "'d zecg`"xac
`linn .d"awd mr cge`ne lha lkd ik ,d"awdl uegny
jkae ,d"awd ly epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk
xac"e "yi"l envr z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed
owfd epaxy itke ,dxfÎdcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp

:oldl z`f xiaqi,äæ ïéðò áèéä øàáìelk zeqgiizd - §¨¥¥¥¦§¨¤
,"dxf dcear"l zexiardéøöïéðò äøö÷a älçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨

ãéçé" àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçà úeäîe¨©§¤©¨¨¤¦§¨¨¦
,"ãçéîeik :`id ,d"awd iabl "cgeine cigi" iehiad zernyn - §ª¨

,cigi `xea ,cg` dwel` `edy xnel xyt` " 'd zecg`" byena
jke - akxen `le heyt cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok
:oldlck 'd zecg`a sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld

,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå",mipin`n ixd mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lke zenlerd lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy

,mi`xapdàeä äéäL ,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨¤¨¨
,Bcáì`xay ixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey - §©

.cala `ed wx miiw - mlerd z`íéøîBàL Bîëe4äzà" : §¤§¦©¨
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä- ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨

dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra
?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn

:zepiivn od `l` -,`ed - `ed,cigie cg` eze`Leøt- ¥
:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernynLnî "àeä"-`eddidy ©¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא בתפילת



קכט hay 'e iyily mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' שלישי יום
,ek 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åîë ìùîìå,52 'nr cr:íìåòä

weica cg` eze` ,mlerd `xapy iptl`ed`xapy xg`l
,mlerdáéúëãk ,éepL íeL éìa5."éúéðL àì 'ä éðà" :- §¦¦§¦§¦£¦Ÿ¨¦¦

`l ,zenlerd z`ixa mr - d`ixad ixg` cre d`ixad iptln
zxivia ;d"awd ly ziheleqa`d ezecg`a xac mey dpzyp

mey sqep `l - zenlerd
owfd epaxy itk ,xac

:xiaqnïëå äfä-íìBò ék¦¨©¤§¥
íéðBéìòä úBîìBòä ìk̈¨¨¨¤§¦
éepL íeL íéìòBt ïðéà ¯¥¨£¦¦
Cøaúé Búecçàa§©§¦§¨¥
,Léì ïéàî íàøaäa§¦¨§¨¥©¦§¥
Bcáì àeä" äéäL BîkL¤§¤¨¨§©
íã÷ "ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨Ÿ¤
Bcáì àeä" ïk ,íàøaä¦¨§¨¥§©
øçà "ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨©©

,íàøaLzenler etqep ixd ,dxe`kl ?xacd ok` cvik - ¤§¨¨
- `l` ?mcew eid `ly ,mi`xapeàìk dén÷ àlëc íeMî¦§ª¨©¥§¨

,áéLç,md mleke ,xac meyl jxr oi` d"awd iabl -ïéàëe ¨¦§©¦
.Lnî ñôàå,xaqei oldl -ji``id d`ixad lk d"awd iabl ¨¤¤©¨

exeaicn zniiwe dxvep dlek d`ixad ;llk zniiw dppi` eli`k
jxr mey oi`y ,mi`ex ep` mc` ipaa mb ixde ;d"awd ly
lekiy ,ytpd ly xeaicd gek mvr iabl mc`d ly cg` xeaicl
dnkl e` ,zg` dlnl yi jxr dfi` - seq `ll miln xacl

oi`y xacd i`cee okyÎlk ,seq ila xacl gekd iabl ,miln
raep epnny ,daygnd gek iabl jxr mey xeaic eze`l
;mc`ay ytpd mvr iabl - dnkeÎdnkÎzg`Îlre ;xeaicd
xaecnyk ,llk d`eeyd ila dnkeÎdnkÎzg`Îlre okyÎlk
laben epi`y ,d"awd iabl
,eiabl yi jxr dfi` ,llk
epnny xeaic eze`l
lk miniiwe e`xap
jke .mi`xapde zenlerd

:owfd epax xne`ék¦
úBîìBòä ìk úeeäúä¦§©¨¨¨
ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¥©¦
íîei÷å íúeiçå ,Léì§¥§©¨§¦¨
eøæçé àlL íîi÷îä©§©§¨¤Ÿ©§§
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

,äéäLkz`ixa dnec dpi` ,"`ipz"a oldl xaqeiy itk ,oky - §¤¨¨
miiwzdl leki ilk :mceÎxya iciÎlr ilk zxivie ceairl mlerd
eli`e .epnn eici z` jyen exveiy ixg` mb ezipazae ezxeva

"n xvep `xapdy xg`n :xacd dpey d`ixaaoi`"l "yion ,"
`lel - ycgn cinz eze` diigie `xai iwl`d gekdy gxkdd
zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l xfeg `xapd did ,df iwl` gek

,mi`xapde zenlerd lk ly meiwdeçeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©
.íäa Laìîä Cøaúé åét.mi`xapae zenlera - ¦¦§¨¥©§ª¨¨¤

øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä Lôða Bîk ,ìLîìe§¨¨§§¤¤¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦
Bcáì äæ,`ed -BLôð úeììk éaâì elôà Lnî àìk ¤§©§¨©¨£¦§©¥§¨©§
,úøaãîä,xeaicd gek ly xewnd `idy ytpd -àeäL- ©§©¤¤¤

,xeaicd gek,dlL éòöîàä Leáì úðéça.ytpd ly - §¦©§¨¤§¨¦¤¨
,ytpd iyeal dylya
"yeal"d daygnd deedn
gek ;xzeia oeilrd
"yeal"d - dyrnd
geke ;xzeia oezgzd
"yeal"d - xeaicd

,irvn`dçk àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacäixde - ©¦¤¨

mey el oi` cg` xeaic
gekl d`eeyda jxr

,elek xeaicdìBëiL- ¤¨
,ytpd ly xeaicd gek;úéìëúå õ÷ ïéàì íéøeac øaãì- §©¥¦¦§¥¥§©§¦

zraep ,mc`d ly eixeaicl leab yi zn`ay dcaerd ,oky
aexn miylgp ,mc`d xeaic ielz mda mc`d seb iwlgy jkn

zpigan j` .mxyek z` mica`ne xeaicgeklbeqn ,ytpd

gkepl ,cg` xeaicl yi ,jxr dfi` k"`e - seq ila xacl mc`d
!?miln ly df iteqÎoi` gekïkL-ìëåxeaicl jxr oi`y - §¨¤¥

,cg`dlL éîéðtä Leáì úðéça éaâì,ytpd ly -àeäL §©¥§¦©§©§¦¦¤¨¤
,äáLçnä"yeal"d `edy ,aeygl gekd -iniptdytpd ly ©©£¨¨

mr xzei zcge`n ytpd -
,daygndäpnnL- ¤¦¤¨

,daygndneëLîð¦§§
íéøeacämc`d ,oky - ©¦¦

`edy dn z` xacn
,ayeg;íúeiç àéäå- §¦©¨

dpicr daygndy xg`ne
,xeaicd xy`n xzei
- ytpd mr xzei dxeywe
jxr mey oi`y i`ce
iabl cg` xeaicl

,daygndéøö ïéàå,Lôpä úeîöòå úeäî éaâì øîBì C §¥¨¦©§©¥¨§©§©¤¤
,'eë úòc-äðéa-äîëç :ìéòì úBøkæpä äéúBðéça øNò ïäL¤¥¤¤§¦¤¨©¦§¨§¥¨§¨¦¨©©
mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn ,ytpd iyeall d`eeyda -
,zrc ,dpia ,dnkg) ytpd ly dl` zegeke zepiga xyr
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé
íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë ùîî ñôàå ïéàëå áéùç
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé

.íäá ùáåìîä 'úé åéô

íãàä ùôðá åîë ìùîìå
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
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ו.5. ג, מלאכי



hayקל 'f iriax mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' רביעי יום
פרק כא  ,52 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,fk 'nr cr.áìáù

- (zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg (:zecnde)
zenvr,ytpdïänL,ytpd "zecn"e "lky"n -eëLîð ¤¥¤¦§§

,øaãnLk äæ øeaãa úBLaìîä Bæ äáLçî úBiúBà,oky - ¦©£¨¨©§ª¨§¦¤§¤§©¥
iybxl xeywd oipr lr e` ,ilky oipr lr e` ayeg mc`d

`edy dne - zecnd
`ed okn xg`l ,ayeg

,xacnàéä äáLçnä ék¦©©£¨¨¦
úBiúBà úðéça ïk-íb©¥§¦©¦

ïäL ÷ø ,øeacä Bîk- §©¦©¤¥
,daygnd zeize`

.øúBé úBwãå úBiðçeø- ¨¦§©¥
zenyebn xeaicd zeize`
zeize` xy`n xzei
z`f lka j` ,daygnd
oial xeaicd oia oeinc yi
mdipyy jka - daygnd

,"zeize`"n miakxenìáà£¨
-äîëç úBðéça øNò¤¤§¦¨§¨
LøL ïä ,'eë úòc-äðéa¦¨©©¥Ÿ¤

,äáLçnä øB÷îe- §©©£¨¨
,lirl xkfenkíäa ïéàå§¥¨¤

"lky"d zegeka -
,"zecn"deúðéça§¦©

íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤
Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§

.äáLçnäxg`l wx - ©©£¨¨
zece` e` "lky"d zece` ezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn
xg`n .zeize`d zeriten - mdn ybxzn `edy mixacd
i`ceae i`cea - zeize`n dlrnl llka md "zecn"e "lky"y
,owfd epax xiaqn oldl .cg` xeaicl jxr mey mdiabl oi`y

:zeize` oiicr oi` zecnae lkya ji`Bæéà úìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤¥
ìà áläî äìBòL íã÷ ,íãà ìL Baìa äcîçå äáäà©£¨§¤§¨§¦¤¨¨Ÿ¤¤¨¥©¥¤

da ïéà ¯ da øäøäìe áMçì çnä,ald zcnga -úðéça ©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥¨§¦©
øácä ìà ála ä÷éLçå èeLt õôç ÷ø ,ïéãò úBiúBà¦£©¦©¥¤¨©£¦¨©¥¤©¨¨
äåàzä äìôðL íã÷ ïkL-ìëå .Bìöà ãîçpä àeää©©¤§¨¤§§¨¤¥Ÿ¤¤¨§¨©©£¨
BìëNå Búîëç çëa äúéä ÷ø ,øác BúBàì Baìa äcîçäå§©¤§¨§¦§¨¨©¨§¨§Ÿ©¨§¨§¦§

,dpia -,Búòéãéå,zrcd gek -øác BúBà Bìöà òãBð äéäL ¦¦¨¤¨¨¨¤§¨¨
:ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì äôéå áBèå íéòðå ãîçð àeäL¤¤§¨§¨¦§§¨¤§©¦§¦¨¥§

áøò ìëàî äæéà ìëàì Bà ,äîëç Bæéà ãîìì,ixd - ¦§Ÿ¥¨§¨¤¡Ÿ¥¤©£¨¨¥

elkya wx ,iybx iehia icil oiicr d`a `l xacl dcngdyk
dpad dze`ay i`ce - xac eze`ay "aeh"d z` biyde "qtz"

.zeize` oiicr oi`äåàzäå äãîçä äìôð øákL øçàì ÷ø©§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨
,Búòéãéå BìëNå Búîëç çëa Baìadzid ok iptly ixg` - §¦§Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨

"lkyd gek"a dcngd
dcngd dxvep epnne

,alaäøæç Ck-øçàå§©©¨¨§¨
äúìòå,dcngd -áläî §¨§¨¥©¥

da øäøäìe áMçì çnì©Ÿ©§©¥§©§¥¨
éàBúåàz àéöBäì C ¥§¦©£¨

âéOäì ìòtä ìà çkî¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦
úãéîì Bà ìëànä©©£¨§¦©

ìòôa äîëçäe` - ©¨§¨§Ÿ©
,dnkgd z` cenll
,dze` cneg `edy

,lretaïàëa éøäwx - £¥§¨
ji` ayeg `edyk ,f`
iciÎlr eze`z z` ynnl
cenil e` ,lk`nd zbyd

,zxg` e` ef dnkgäãìBð§¨
,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ

ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©
íòå,mr lk ztyk - ¨¨

íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦
íäa,zeize` oze`a - ¨¤

:íìBòä éðéðò ìklk - ¨¦§§¥¨¨
,j` .da xacl libx `edy dtyd zeize`a dbede ayeg cg`
dyenina aeygl ,genl aldn dlere zxfeg dcngdy iptl
,"dcn" xeza aevir ly avna diexy `id `l` - ziyrnd
iehia oiicr dcngl oi` - ala okn xg`le gena dligza
mewn f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a
dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad lkl
"lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly
oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le
iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey
,mi`xapde zenlerd lky ,ixd .llk laben epi`y ,d"awd
iabl qt`ke oi`k md - xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy

"milret" mpi` ,jk meyne ,d"awdmeyly ezecg`a iepiy
.d"awd

úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©
àlL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤Ÿ

íãå øNa úcîk1;- §¦©¨¨¨¨
itk "byen"d ixnbl dpey

,mc`a `hazn `edy
itk envr "byen" eze`n
qgia ea miynzyny

:d"awdlíãàäL¤¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá
äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî
ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
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א.1. מ, ברכות



קלא hay 'f iriax mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

åéôaL øeacä ìáä éøä ,øeac øaãnLk`edy drya - §¤§©¥¦£¥¤¤©¦¤§¦
,xacn,BLøMî ìcáî Bîöò éðôa øác äàøðå ,Lbøî àeä- ª§¨§¦§¤¨¨¦§¥©§ª§¨¦¨§

,xeaicd ly.dîöò Lôpä úBðéça øNò ïäL"lky" xnelk - ¤¥¤¤§¦©¤¤©§¨
xg`ne ;xeaicd yxey md mcewd wxta xaqedy itky ,"zecn"e

,eyxeyn lcaen xeaicdy
ze`xidl leki `ed
,(xack) "ze`ivn"k
`edyky zexnl ,envrl
lha `ed ,eyxeya `vnp
.jxr mey el oi`e ixnbl
exeaicl qgia xacd jk

.mc`d ly-LBãwä ìáà£¨©¨
Bøeac ïéà àeä-Ceøä¥¦
-ñç Cøaúé epnî ìcáîª§¨¦¤¦§¨¥©
õeç øác ïéà ék ,íBìLå§¨¦¥¨¨
éeðt øúà úéìå ,epnî¦¤§¥£¨¨

dépî2,mewn mey oi` - ¦¥
iept `edy (dbixcn e`)
lka ,ixd .d"awdn ,epnn
ly exeaic miiw ea mewn
envr mewn eze`a ,d"awd
xeaicde ,d"awd `vnp

a cinz `vnpjez.eyxey
Cøaúé Bøeac ïéà ïëìå§¨¥¥¦¦§¨¥

íBìLå-ñç eðøeaãk- §¦¥©§¨
zrya ,mc`d "xeaic"
eyxeyn cxtp ,exeaic
,envrl "ze`ivn"k d`xpe

cinz lha d"awd ly exeaic ,j` .xacnd mc`d ipira mb
.eyxeylBîk],xacd oaeny -BzáLçî ïéàL,d"awd ly - §¤¥©£©§

áéúëãk ,eðzáLçîk3,"íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" : §©£©§¥§¦§¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤
áéúëe4.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäáb ïk" ::miiqn weqtde - §¦¥¨§§¨©¦©§¥¤§

ezaygny mi`ven ep`y myk ,ixd ."mkizeaygnn izeaygne"
,mipian ep` jk ,ixnbl xg` daygn beq `id d"awd ly
jk m` ,`l` .eply xeaicdn ixnbl dpey d"awd ly exeaicy

ew recn ,epnn cxtp epi` d"awd ly exeaicy xacdel mi`x
eze` mibiyn ep` ,oiadl mivex ep`y dlrnly oipr lk ?"xeaic"
milndy mc`a mi`ex ep` .epxyae epnvrn ,eply mibyend itl
dpey ;zlefl ribdl zeleki od okle ,epnn zecxtp - xacn `edy
zenlrpe ,envr mc`d mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd
dpenz epl ozep mc`ay xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn
epi` xeaicd mb dlrnl ik - dlrnl `edy enk xeaicd oiprn
?"xeaic" mya el mi`xew ep` ,`eti` ,recn - eyxeyn lcaen
gekd (` :xeaica zepekz izy opyiy ,oldl exaqei mixacd
zcaer (a ,xacnd ly ezaygna xzqeny dn zlefl zelbl

.eyxeyn ezecxtidwxezlefl zelbl - dpey`xd ezpekz llba
mya dlrnl `xwp `ed - xacnd ly ezaygna xzqend z`

.mi`xaple zenlerl iwl`d xe`d ly eielib - "xeaic"àìå§Ÿ

Bîk ,ìLî Cøc-ìò ÷ø "øeac" íLa Cøaúé Bøeac àø÷ð¦§¨¦¦§¨¥§¥¦©©¤¤¨¨§
äéäM äî íéòîBMì älâî àeä íãàaL ïBzçzä øeacL¤¦©©§¤¨¨¨§©¤©§¦©¤¨¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa äìòîì Ck ,BzáLçîa íìòðå ïeôö̈§¤§¨§©£©§¨§©§¨§¥¨

éelbä ìà íìòääî Cøaúé epnî úeiçäå øBàä úàéöé- §¦©¨§©©¦¤¦§¨¥¥©¤§¥¤©¦
zeigde xe`d eid dligza
md dzre ,mlrda

,zelbzdaúBîìBò àøáì¦§Ÿ¨
,íúBéçäìeiptl - §©£¨

eid "zeig"de "xe`"dy
zenler eid `l zelbzda
zelbzd ixg` wx ,`vnpa
mi`xap ,"zeig"de "xe`"d
,ixd - zenler miniiwzne

ef zelbzdíLa àø÷ð¦§¨§¥
."øeac"mb ,oky - ¦

meyn jka yi dlrnl
,xnelk ,zlefl zelbzd
mi`xape zenler eidiy
enk mnvr z` miyibxnd

.sqep xack ,zlefïä ïäå§¥¥
úBøîàî äøNò- £¨¨©£¨

,dxeza miaezkdïäaL- ¤¨¤
,oci lreíìBòä àøáð5, ¦§¨¨¨

-zexn`nd dxyr
xe`d zelbzd mieedn
`exal ,ziwl`d zeigde
oiir .mi`xape zenler
"dpen`de cegid xry"

.c wxt seqïëåzenler `exal ick epi`y xg` "xeaic"a mb - §¥
- xnelk ,zeigdleíéáeúëe íéàéáð äøBzä ìk øàL- §¨¨©¨§¦¦§¦

ixd md oky ,"xeaic" mya mi`xwp ,zexn`n dxyrl sqepay
,elbzd.íúàeáð äàøîa íéàéápä eâéOäLmeyn mda yi - ¤¦¦©§¦¦§©§¥§¨¨

,"zelbzd"d oipr zngne .mi`iapl iwl`d xe`d zelbzd
oipr ,j` .dhnl xeaic lka dfy enk ,"xeaic" mya mdl mi`xew

cexitdxeaica `vnpa epi` - mc`d ly exeaica miiwy
.dlrnlyBnò úBãçéî ,ìBëéák BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§¦§¨§ª¨¦

íãà ìL BzáLçîe Bøeac Bîk ,ìLî-Cøc ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¤¤¨¨§¦©£©§¤¨¨
,lreta mze` xacne ayeg `edy iptl -Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨

íã÷ ,BaìaL äãîçå ä÷eLúa Bà ,BìëNå,iptl -äúìòL §¦§¦§¨§¤§¨¤§¦Ÿ¤¤¨§¨
,úBiúBà úðéçáa da øäøäì çnì áläîzeize`a - ¥©¥©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©¦

.daygnd,äfä øeacäå äáLçnä úBiúBà eéä æàL¤¨¨¦©©£¨¨§©¦©¤
íL úBãçéîe ,ála çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî úBëLîpä©¦§¨¥¤§¨§¨§Ÿ©©¥§ª¨¨
äcîçå çnaL ìëNå äîëçä ïäL ,ïLøLa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¨¤¥©¨§¨§¥¤¤©Ÿ©§¤§¨

.álaL ä÷eLúeixd .xeaicde daygnd "yxey" md ody - §¨¤©¥
,mc`a dfy mykiptlyzeize`d z` dbede ayeg `edy

(mb) ,dlrnly xeaica jk ,oyxeya lilk zecge`n od - xeaica
ixg`md - d"awdn lekiak xeaicde daygnd - zelbzdd

:d"awd mr zilkza micge`n
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íéøîà éèå÷éì
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä
'úé åøåáã ïéà ïëìå 'éðéî éåðô øúà úéìå åðîî
åðéúáùçîë åúáùçî ïéàù åîë] å"ç åðéøåáãë
åäáâ ïë áéúëå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúëãë
øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
äìâî àåä íãàáù ïåúçúä øåáãù åîë î"ãò ÷ø
äìòîì êë åúáùçîá íìòðå ïåôö äéäù äî íéòîåùì
ìà íìòääî 'úé åðîî úåéçäå øåàä úàéöé ä"á ñ"àá
ïäå øåáã íùá '÷ð íúåéçäìå úåîìåò àåøáì éåìéâä
ìë øàù ïëå íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî äøùò ïä
äàøîá íéàéáðä åâéùäù íéáåúëå íéàéáð äøåúä
åîò úåãçåéî ìåëéáë åúáùçîå åøåáã éøäå .íúàåáð
íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
åáìáù äãîçå ä÷åùúá åà åìëùå åúîëç çëá ïãåòá
úåéúåà 'éçáá äá øäøäì çåîì áìäî äúìòù íãå÷
úåëùîðä äæä øåáãäå äáùçîä úåéúåà åéä æàù
úéìëúá íù úåãçåéîå áìá çëá åæ ä÷åùúå äãîçî
äãîçå çåîáù ìëùå äîëçä ïäù ïùøùá ãåçéä

.áìáù ä÷åùúå
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ב).2. עמוד צ"א (דף נ"ז תקון זהר ח.3.תקוני נה, ט.4.ישעי' נה, א.5.שם משנה ה. פרק אבות
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שבט  ח' חמישי יום
,fk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,fk 'nr cr:ùîî

ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî-Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤
Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¦©¦§¨§©§
úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb ,Cøaúé¦§¨¥©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦

,úBîìBòä,d"awd mr f` cge`n `ed -Bnò ãçéî äéäL Bîk ¨¨§¤¨¨§ª¨¦
,úBîìBòä úàéøa íã÷Ÿ¤§¦©¨¨
ììk éepL íeL ïéàå§¥¦§¨

Cøaúé åéðôìiptl oia - §¨¨¦§¨¥
ixg` oial d`ixad

,d`ixadàlàiepiyd - ¤¨
wx `edìà,iabl - ¤

íéìa÷îä íéàeøaä©§¦©§©§¦
Bøeac úðéçaî íúeiç©¨¦§¦©¦

Cøaúé`hazn iepiyd - ¦§¨¥
eid `l dligza :zehyta
okn xg`le ,llk mi`exa
mde zenlerd e`xap
- xeaicdn mzeig milawn

- ?izn z`feúðéçáa¦§¦©
øák Búàéöély - §¦¨§¨

xeaicdìòtä ìà¤©Ÿ©
úBîìBòä úàéøáa¦§¦©¨¨

íäa LaìúnLexeaic - ¤¦§©¥¨¤
yalzn d"awd ly

,zenlera-ìò íúBéçäì§©£¨©
ìzLä éãéälòî úeìL §¥¦§©§§¥¦¨

ìeìòìezcixi iciÎlr - §¨
dpeilr dbixcnn
.dizgzn dbixcnl
z`xwp dpeilrd dbixcnd

,dizgzn dbixcnl (mxeb) "daiq" `idy xnelk ,"dlir"
.(d`vez) "aaeqn" - "lelr" z`xwpdúBâøãnä úãéøéå- ¦¦©©©§¥

,dbixcnl dbixcnn xeaicd zcixi iciÎlríéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦
,íéðBLåly iwl`d "zeig"de "xe`"d z` minvnvnd - §¦
,xeaicdepnî íúeeäúäå íúeiç ìa÷ì íéàeøaä eìëeiL ãò©¤§©§¦§©¥©¨§¦§©¨¦¤

,d"awd ly exeaicn -,úeàéöna eìhaúé àìåm` ,oky - §Ÿ¦§©§¦§¦
dzid `l` ,jk lk znvnvzn dzid `l ,xeaicd ly "zeig"d
z` mica`n mi`xapd eid ,`idy itk zelbzda dxi`n
dpeekd ixd ,mxa .ziwl`d zeigd iabl ixnbl mze`ivn

yibxi mi`xapdy `id dpeilrdiciÎlre ,"ze`ivn"k mnvr e
"zeig"d lr okl - zewl`l zelhazdl eribi zinvrd mzcear
ze`hazn dna ,oldl xaqeiy itke ;miax minevnv xearl

:minevnvd ly mzrtydøzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëå§¨©¦§¦¥§¦©¤§¥
,"íéðt:zxzzqn - ziwl`d zeigd zeinipt -øézñäì ¨¦§©§¦

älbúé àlL ,Cøaúé Bøeacî CLîpä úeiçäå øBàä íéìòäìe§©§¦¨§©©©¦§¨¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤
áø éelb úðéçáaote`a df did f`y -íéðBzçzä eìëeé àlL ¦§¦©¦©¤Ÿ§©©§¦

,mipezgzd zenleray mi`xapd -ìa÷ì,mzeig -ïëìå- §©¥§¨¥
,miaxd minevnvd jxc zxaer "zeig"dy zngnäîãð ïk-íb©¥¦§¤

íäì,mi`xapl -àeä-Ceøa íB÷î ìL øeacä úeiçå øBà ¨¤§©©¦¤¨¨
Búeîöòå Búeänî ìcáî øác àeä elàk íäa Laìîä©§ª¨¨¤§¦¨¨ª§¨¦¨§©§

,Cøaúé,d"awdn -÷ø ¦§¨¥©
Cøaúé epnî CLîpL¤¦§¨¦¤¦§¨¥

íãà ìL øeac Bîk- §¦¤¨¨
jynp.BLôpîeteqae - ¦©§

xack dyrp xac ly
mi`xapl dncp jk .cxtp
ly ziwl`d "zeig"d
z`fe ,dlrnly xeaicd
xeaicd ly "zeig"dy ori
mdil` dribn ,dlrnly
,miax minevnv ixg`
mixizqn mi`xapd iable
,"zeig"d lr minevnvd

zencidl leki oklemdl
dnec dlrnly xeaicdy

.mc`d ly exeaiclCà©
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
øzñäå íeöîö íeL ïéà¥¦§§¤§¥
íéìòîe øézñî íìòäå§¤§¥©§¦©§¦

äëLçë"å ,åéðôì- §¨¨§©£¥¨
,mlrd,"äøBàk,ielib - ¨¨

.d"awd iptláéúëãk6: §¦§¦
éLçé àì CLç íb"C ©Ÿ¤Ÿ©£¦

,"'Bâå jnîmb ,oky - ¦¤¨§
,"jnn" `ed jyegd
hxetnd itk ,d"awd ipta xizqn jyegd oi` okle ,d"awdn

xfe ipevig xac wxy ,oldlmey `vnpa oi` j` ,xizqdl egeka
xizqnde xzqendy xg`n ,envr mr envr z` xizqnd "yi"

:xne` owfd epaxy enk - cg` eze` mdïéàL íeMî¦¤¥
,íBìLå-ñç Cøaúé epnî ãøôð øác íéLeáläå íéîeöîvä©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨¦¤¦§¨¥©§¨

,d"awdn zn`a cxtp didiy xac mey oi`y ,epcnly enk -
déáe dépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk àlà7,av eze`k - ¤¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥¥

minevnvd ,dlrnl mb jk .envr epnn gnev eyealy
.zewl` mnvr md - miyealdeáeúkL Bîk8àeä 'ä ék" : §¤¨¦

,"íéäìàämye ,ziwl` zelbzd - "ielib" lr fnex 'ied my - ¨¡Ÿ¦
lr xizqdle `iagdl ,"mlrd"ay iwl`d gekd `ed ,miwl`
zewl` `ed miwl` my :xnelk ,cg` xac md ixd ,zewl`

,'ied my enk dcn dze`aøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9.- §¤¦§¨¥§¨©¥
`edy xg`n ,d"awd lr xizqi miwl` myy jiiy `l `linn

,ielib ly gek `edy ,'ied my mr cg` mvràlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨
:Lnî áéLç àìk.ynn melkl aygp lkd ,d"awd iptl - §¨¨¦©¨
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íéøîà éèå÷éì
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá
ìëå úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë
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יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן ראה



קלג hay 'h iyiy mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט' שישי יום
פרק כב  ,fk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ø áë ÷øô,54 'nr cr.ä"á ïåéìòä

raep ,"ze`ivn"k mnvr yibxdl mi`xapl xyt`y dn ,oky
lr dxzqd ,zenlrde minevnvd mieedn mditlky ,jkn
aiygdl mewn mdl ozep df xac - ziwl`d "zeig"de "xe`"d
oi` d"awd iabl ,j` - "ze`ivn"le "yi"l mnvr z`
`lk 'inw `lek" `linn ,llk mixizqn zenlrde minevnvd
ynn md mi`xape zenler ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg
zhlgend ezecg`a iepiy mey "milret" md oi`e ;qt`e oi`
enk zenlerd e`xapy ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly
mevnvd oi` d"awd iably epcnly dnl qgia .e`xapy iptl

oi` md mi`xapde zenlerd lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde
mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e
- "ze`ivn"k d`ixad z` lawl elkeiy ,dxzqdd "zlret"
ezewlzqd iptl :uipfewn cibndn xvw xetiq siqedl ie`xd on
oad qtz .llk seb xak il oi`... :epal uipfewn cibnd xn`
el dpr !seb jl yi ok`y yibxn ipixd ,`a` :el xn`e ecia
..seb yibxn dz` okl - seb mr yynn dz`y iptn - :eia`
wx ,llk seb ly ze`ivn eppi` eteb ,xac ly ezin`l ,xnelk

.seb miyibxn - seb mr miynynny zngny ,z`f

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp ,envrl

`l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd ly exeaicl

.d"awdl uegny xac okzi

d"awd ly exeaic ,okle

lhae eyxeya cinz cge`n

`xwp d"awd ly exeaic .eil`

llba ,"xeaic" mya `ed mb

,xeaica dpyiy zxg` dpekz

xy` z` zelbl - `ide

ly df oipr .daygnd mlrda

mb miiw - mlrdd ielib

dxyr enk .dlrnly xeaica

`xap mday ,zexn`nd

zelbzd md ixd ,mlerd

ziwl`d "zeig"de "xe`"d

.mi`xape zenler mda `exal

mixeaicd x`y mb jk

dfgna mi`iapl zelbzdd md ,miaezke mi`iap ,dxezay miiwl`d

jiiy epi` - dhnly xeaicay "ze`ivn"de cexitd oipr eli`e .mz`eap

owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,`ad wxta .dlrnly xeaica

exeaicy xg`ne ,"xeaic" mya d"awd ly exeaicl z`xew ixd dxezd -

eyxeyn cxtp `edy dcaerd xe`l ,cexitd oipr z` bviin mc`d ly

iabl `l ,mxa .ef dpekz zniiw dlrnly xeaica mby xnel epilr okl -

mi`xap mixvep dlrnly xeaicdn :xnelk .mi`xapd iabl `l` ,d"awd

ay dl`kmzybxdly ezyecwn micxtpe mnvrl "ze`ivn" md

."`xg` `xhq"de "zetilw"d - mde ,d"awdäøac äøBzäL ÷ø©¤©¨¦§¨
ìkíãà éða ïBL,1íB÷î ìL Bøeac äøBza àø÷ðå ¦§§¥¨¨§¦§¨©¨¦¤¨

,íãà ìL Bøeaãk Lnî "øeac" íLa àeä-Ceøa- ¨§¥¦©¨§¦¤¨¨
,eyxeyn cexitd oipr ,mc`d ly exeaica yi ,xen`kyéôì§¦

àeä Ck úîàaL,cexitd oipr epyi dlrnly xeaica mby - ¤¤¡¤¨
df `l` ,d"awd iabl xeaicd oiay qgia xen` df oi`y `l`

jk `haznwx- dfy ,oldl xaqeiy itk ,mi`xapd iablCøc¤¤
úeiçä úëLîäå úãéøé,ziwl`d -,íéðBzçzìmi`xapl - §¦©§©§¨©©©©©§¦

`id ef dkynd ixd ,mipezgzd,íéîeöòå íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦©£¦
,c`n zlaben ziidpe xzeie xzei zhrnzn ziwl`d zeigd -
minevnvd iciÎlr

,miaxdíéðénî íéðéî¦¦¦¦¦
,íéðBLminevnv ibeq - ¦

ick z`fe ,mipey
íéàeøa íäî úàøaäì§¦¨Ÿ¥¤§¦
íéðénî íéðéî ,íéaø©¦¦¦¦¦¦

,íéðBLibeqay ipeyd - ¦
exewn ,miaxd mi`exad
mipeyd minevnva
.ziwl`d zeige xe`ay
eîöòå eøáb Ck-ìëå§¨¨¨§§¨§
íéðt øzñäå íéîeöîvä©¦§¦§¤§¥¨¦

,íéðBéìòäzeinipt - ¨¤§¦
,dlrnly "zeig"d

,ixnbl zxzqpãò©
úBtì÷e íéàîè íéøác íb úàøaäìe úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©§¦¨Ÿ©§¨¦§¥¦§¦

,àøçà-àøèñåminevnv wx dl` eid el -miaxelit` ,cala §¦§¨¨¢¨
c`n daxddlbzi iwl`d "zeig"de "xe`"dy ick ,minevnv

- "xe`"dn mi`xap eid `l z`f zexnl ixd ,xzeie xzei dhnl
iciÎlr ,`l` .`xg`Î`xhqe zetilw ,mi`nh mixaczexabzd

xzqen "xe`"dy dl`k minevnv iciÎlr :xnelk ,minevnvd
,`xg`Î`xhqe mi`nh mixac `xaidl mileki - ixnbl mda

ìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye -'ä øácî íîei÷å íúeiç §©¥©¨§¦¨¦§©
ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥§¤§¥¨¦¦¦©©©§¥§¨¥

íéàø÷ð,zetilwd -íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨
íúeiçågxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody - §©¨

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn ezeig lawiydðéà¥¨
"íéðt" úðéçaî,d"awd ly epevx zeiniptn dppi` -àlà ¦§¦©¨¦¤¨

"íéøBçà" úðéçaî2;äMã÷cly epevx zeipevign :xnelk - ¦§¦©£©¦¦§ª¨

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

íéøîà éèå÷éì
÷ø áë ÷øôàø÷ðå à"á ïåùìë äøáã äøåúäù

íùá ä"á 'å÷î ìù åøåáã äøåúá
àåä êë úîàáù éôì íãà ìù åøåáãë ùîî øåáã
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
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א.1. כב, ל"אחוריים".2.ברכות מילולי דמיון בו יש "אחרים"



hayקלד 'i ycew zay mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י' קודש שבת יום
,54 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,gk 'nr cr:ãéîú

`ede ,envr xacd z` mivexyk `ed "'oevxd zeinipt" .d"awd
,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx
ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y
mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn

ly epeylae - beprz
:"`ipz"dLeøôe¥

,"íéøBçà":`ed -íãàk £©¦§¨¨
BàðBNì øác ïúBpä©¥¨¨§§

,BðBöøa àlL`ly - ¤Ÿ¦§
epevxaxiyid`ed `l` ,

mrhn xacd z` el ozep
dpizpd zxev f`y ,iccv

:`idBì BëéìLnL¤©§¦
ék ,Bôúk øçàìk¦§©©§¥¦
epnî åéðt øéæçî©£¦¨¨¦¤

;BúBà BúàðOî,oky - ¦¦§¨
sebd zcepze zrepz

zniiwy xg`ne ;ytpa z`hazn `idy itk drepza oxewn
oevx jezn `ly `id el dpizpde ,yi` eze` itlk d`py ytpa

jezn `l` ,izin`zeipevigmb `hazn df ,okl - epevx
epnn eipt z` dptn `ed :dpizpd zrya ziptebd drepza

d ,oky .dyrn zryamiptezeinipt ztwzyn ea mewnd `ed
.mc`d ly ezeigeCk,mb -àeä "íéðt" úðéça ,äìòîì ¨§©§¨§¦©¨¦

Böôçå ïBéìòä ïBöøä úéîéðt'ä õôç øLà ,ézîàä §¦¦¨¨¨¤§§¤§¨£¦¦£¤¨¥
;äMã÷c àøèqî åéìà áBøwä ìëì úeiç òétLäìcvn - §©§¦©©§¨©¨¥¨¦¦§¨¦§ª¨

,dyecwd'ä úáòBz àéä äàîhäå àøçà-àøèqä ìáà£¨©¦§¨¨¢¨§©ª§¨¦£©
àðN øLà3dì òétLî Bðéàå ,,"`xg` `xhq"l -úeiç £¤¨¥§¥©§¦©¨©

ïBöøä úéîéðtî,oeilrd -øLà ,ézîàä Böôçåxn`p - ¦§¦¦¨¨§¤§¨£¦¦£¤
d"awdyda õôç,"`xg` `xhq"a -íà-ék ,íBìLå-ñç ¨¥¨©§¨¦¦

éBôúk øúa éãLc ïàîk§©§¨¥¨©§¥
,BðBöøa àlL BàðBNì- §§¤Ÿ¦§

xac jilyny ink
,etzk ixeg`n ,e`peyl
mb jk .aehd epevxn `ly
dyecwd zeig zrtyd
dpi` - `xg`Î`xhql

,aeh oevx jezn d`a÷ø©
Léðòäì éãkzervn`a - §¥§©£¦

,dtilwd,íéòLøä úà- ¤¨§¨¦
dtilwd ixg` mikynpd
"`xg` `xhq"de
,odn mzrtyd milawne

;àøçà-àøèñì ïééôkàc íé÷écvì áBè øëN ïzìå- §¦¥¨¨©©¦¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
jk myl .dilr milyene "`xg` `xhq"d z` miyaeke mitekd
d`vezke ,dxigad oipr didiy ick ,"`xg` `xhq"l miwwfp
- miwicvl mi`znd xkyde miryxl mi`znd yperd jkn

."`xg` `xhq"l "zeig" mipzep jk meynäæåly ef dxev - §¤
,drtyd.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøc "íéøBçà" úðéça àø÷ð¦§¨§¦©£©¦¦§¨¤§¨

miwl` mi`xwp md okl -mixg``id odly "zeig"d zwipi ik ,
zpigan"miixeg`".

,"íéðt" úðéçáa ïBéìòä ïBöø ,äpäå,oeilrd oevxd zeinipt - §¦¥§¨¤§¦§¦©¨¦
,envr xacd z` dvex d"awdy dnäiçîä íéiçä øB÷î àeä§©©¦©§©¤
BðéàL éôìe ,úBîìBòä ìk úà,df oevx -ìò ììk äøBL ¤¨¨¨§¦¤¥¤§¨©

íâå ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨§©
ìL "íéøBçà" úðéça§¦©£©¦¤

ïBéìòä ïBöødignd - §¨¤§
,xen`k ,oze`Laìî Bðéà¥§ª¨
,zeinipta -dëBúa- §¨

,"`xg` `xhq"a,Lnî©¨
éwî àlàäéìò ó ¤¨©¦¨¤¨

,äìòîlîenk ,cala - ¦§©§¨
,dlrnln xac mitiwny

Cëì,okl -àéä- §¨¦
,"`xg` `xhq"dB÷îí §

'ä ,äàîhäå äúénä©¦¨§©ª§¨
øòfî èòî ék ,eðøîLé,hrnd on hrnd -,úeiçå øBà ¦§§¥¦§©¦§¥§©

äMã÷c "íéøBçà" úðéçaî dëBúì úìa÷îe ú÷ðBiL¤¤¤§©¤¤§¨¦§¦©£©¦¦§ª¨

úeìb ãBña ,dëBúa Lnî úeìb úðéçáa àeä ,äìòîlL¤§©§¨¦§¦©¨©¨§¨§¨
ìéòì økæpä äðéëMä4lekiak z`vnp dyecwd "zeig"y - . ©§¦¨©¦§¨§¥
,zetilwd jeza zelba,"íéøçà íéäìà" íLa àø÷ð ïëìå- §¨¥¦§¨§¥¡Ÿ¦£¥¦

mrhd zngn wx `l
z` milawn mdy ,xen`d
zpigan "mzeig"

:m`Îik ,"miixeg`"àéäL¤¦
Lnî äøæ-äãBáò£¨¨¨©¨
ìL Búecçàa äøéôëe§¦¨§©§¤
íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨
lka :mixacd zxaqd
ibeq ipy mi`vnp `xap
zyalznd "zeig" - zeig
`xapd ly ezeinipta .`
ezcn itl zn`zene znvnevn ,ef ziwl` zeig .ez` zcg`zne
dignd "zeig" .a .helwl leki `edy dnk cr ,`xapd ly
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã

.ä"á

íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò
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לא.3. יב, יט.4.דברים פרק



קלה hay 'i ycew zay mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dppi` ,ef ziwl` zeig ."dtiwn" dxeva `xapa drityne
dzxeva `l` ;ea zyalzn dpi`e `xapd icnin itl znvnevn

`idy itk ,`iddlrnldrityn `id - `xapa zeyalzdn
ibeq ipy ok mb "`xg` `xhq"le "zetilw"l .`xapd z` digne

"zeig"d beq .dl` zeig
`xhq"e zetilwa ,ipyd
`a `edy xg`n ,"`xg`
oi` ,"siwn" zpigaa odil`
,"oze`ivn"l rixtn `ed
z` wifgdl zeleki od
zekixv opi`e ,"yi"l onvr
zexnl ,ef "zeig" yigkdl
e`xap ody zercei ody
xn`py itk) ef "zeig"n
ze`xew ody ,oldl
`wl`" d"awdl
z` zeayeg od :"`iwl`c
,"ze`ivn"l onvr
ody zexnl ,"`iwl`"l
odl yiy zexikn onvr
.(oze` `xay "`wl`"
od ,ef ziwl` zeig zngn
,"mixg` miwl`" ze`xwp

beq eli`e .miixeg` zpigan ozeig z` zelawn ody iptn
`xhq"de "zetilw"d eid m`y ,zeinipta yalznd "zeig"d
"ze`ivn"l dxizq meyn jka dzid ,ef "zeig"a zecen "`xg`
- envr `xapd ly "ezenvr" ixd `id ef "zeig" ik ,odly
zpigaa oda z`vnp `ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig"
wx `l ,"mixg` miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb

,"miixeg`"n zelawn ody iptnz` zewifgn ody iptn `l`
itk - d"awd ly ezecg`a zexteke "dxf dcear"l onvr

:oldl xaqeiyäMã÷c úeiçå øBàL øçàî ék"zeig"d - ¦¥©©¤§©¦§ª¨
,ziniptdììk äìèa dðéà ¯ dëBúa úeìb úðéçáa àeä¦§¦©¨§¨¥¨§¥¨§¨

dîöò déaâî ,äaøcàå ;àeä-Ceøa-LBãwä úMã÷ éaâì§©¥§ª©©¨¨§©§©¨©§¦©©§¨
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היום יום . . . קלו

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ְוֶהְעֵלם.  ַקְטנּות  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְתַצְמֶצֶמת  ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ָהֱאלִֹקית,  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעל  ֶרת  ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך 

פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ַהּגִ

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  ַ "ז ְוַהּשׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ָ ּשׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך"[, ְוֵהם ּבִ ֻ אּוִרים ַעל ַה"ּשׁ ְפֵתי ּכֵֹהן", ּבֵ ]=ַה"ּטּוֵרי ָזָהב" ְוַה"ּשִׂ

ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִאיָתא ּבְ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
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קלז היום יום . . . 
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְולֹא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
הּוא,  ל ׁשֶ ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
ה,  ֵהּמָ יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ י  ּכִ ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ּוִמְצָוה 

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ַוה' ֱאלֵֹקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו – ַמהּו  ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ "ס ּבַ ַ "ּב[ ַהּשׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
"ַהְדָרן".

ֹחֶדׁש,  י"א  ְלסֹוף  ָנה  ִמׁשְ "ס  ׁשַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  ִסּיֵ ִאּמֹו  ַאֲחֵרי  ָהֲאֵבלּות  ַנת  ׁשְ ּבִ
"ס. ַ ל ַהּשׁ ָנה[ – ּכָ ָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל 
"לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת 
תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה 
לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. 
כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל 
כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען 
א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען 
זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער 
עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה 

בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "לֹא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "לֹא ִיׁשְ ִמּלִ
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היום יום . . . קלח
ַנת  ׁשְ ּבִ  – ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוָתּה  ּבִ ֵעֶדן(,  ָמָתּה־  ִנׁשְ ִרְבָקה  ָמַרת  ִנית  )ָהַרּבָ י  ְזֶקְנּתִ י  ִאּמִ
ִלְטֹעם  ָחְפָצה  לֹא  ִהיא  ָאְמָנם  ָנָתּה,  ְ ִמּשׁ קּוָמּה  ּבְ ֶכף  ּתֵ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִצּוָ ָחְלָתה,   – תרי"א 
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ֶנֱאַמר  ִמְצֹות  ַעל  ּכַֹח.  ּוַבַעל  ִריא  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ָלּה:  ָאַמר  ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ְלחֹוְתָנּה, 
ְצֹות,  ּמִ ּבַ ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְצֹות.  ּמִ ּבַ ַחּיּות  יר  ְלַהְחּדִ ֵיׁש  ֶהם;  ּבָ ָוַחי  רּוׁש  ַהּפֵ ֶהם",  ּבָ "ָוַחי 
ֶלֱאֹכל  ָעִדיף  ֵריָקה'.  ֶטן  ּבֶ 'ַעל  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֵאיֵנְך  ם:  ְוִסּיֵ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ּכַֹח  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ
י  ְוִנְפְטָרה  ַנת תקצ"ג,  ׁשְ ּבִ )נֹוְלָדה  ָיִמים, –  ֲאִריכּות  ּבַ ּוֵבְרָכּה  ֶלֱאֹכל.  ֵדי  ּכְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ

ָבט תרע"ד(. – ׁשְ

ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֵיׁש  ְוהֹוִסיף:  ְיִחידּות,  ַעל  ְלֶאָחד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ֶזה  ַמֲאָמר 
ְמָחה. ׂשִ ּבְ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc migqt(iyily meil)
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קלט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  שבט ד' ראשון יום כפיים? לנשיאת תחילה לחלוץ יש נעל איזו

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ïäkä ïúBðå§¥©Ÿ¥
Bãé ñéðëé Ck øçàå ,úéðîéä Bðæà Ceðz ìò BtëaL ícä ïî¦©¨¤§©©§¨§©§¨¦§©©¨©§¦¨
ïzéå ,úéðîéä Bìâø ñéðëé Ck øçàå ,Bãé ïäa ìò ïzéå ,úéðîéä©§¨¦§¦¥©Ÿ¤¨§©©¨©§¦©§©§¨¦§¦¥

.ìàîOä ìò ïúð íàå .Bìâø ïäa ìò©Ÿ¤©§§¦¨©©©§Ÿ
שמאל  על  ימין צד  של החשיבות  את  ללמוד יש  מכאן

של  הימנית ורגלו ידו על הדם  את  לתת  צריך הכהן שהרי 

הוא כלל ואכן  יצא . לא השמאל, על נתן  ואם  המצורע 

שהימין לפי  דבר, בכל שמאלו  על ימינו אדם  יקדים  "לעולם 

עבודה ... לענין כולה  התורה  בכל חשובה  לכך rxevnae...היא

כשינעול  ולכן לעולם , לימינו  כבוד  לחלוק  כן גם  לאדם  יש 

תחילה " ימין של ינעול  ס"ד)מנעליו  ב סי' מהדו"ב אדה"ז עם(שו"ע .

שמאל  של  חולץ  – "כשחולץ המנעלים , לחליצת בנוגע זאת ,

ימין". של כבודה  שזהו  תחילה ,

ישראל' ארץ  ב 'לוח דר"ה)והנה, א בחליצת(ליום כי  נכתב

חליצת את  להקדים  יש  כפיים , לנשיאת  הכהנים  של המנעלים 

חשיבות לתת  יש  מצוה  בקיום והטעם : שמאל. לשל ימין  נעל

מאי בשמאל, ואתרוג בימין לולב  רבה : "אמר - לימין 

הני והערבות)טעמא? ההדסים עם והאי(הלולב מצות (האתרוג)תלתא 

מצוה " ב)חדא  מג, ברכות ב, לז, מנעלי(סוכה לחליצת  בנוגע  וכן .

הימין. חליצת  את  להקדים יש  מצוה , הנחשבת  הכהנים ,

זווין  הגרש "י 359)אולם  עמ' ג, וסופרים כך (ספרים על  העיר

היא המצוה  אלא  המנעלים  בחליצת מצוה  מעשה  אין שהרי 

נעלים . ללא  הכהנים  ברכת את  לברך שיש  כיון  הנעילה באי

הכפים נשיאת  בשעת  דוקא  היא הנעילה שבאי  המצוה  משכך ,

חליצת כבכל להיות  החליצה  צריכה כן  ואם  קודם. ולא עצמה 

לימין. שמאל להקדים  – מנעלים 

ה'תשפ"א  שבט ה' שני יום ראשון'? לשון 'תפוס אומרים מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úøeîz Bæ éøä' :øîà̈©£¥§©
.ïéîi÷ åéøác ,älçzî ïekúð Cëì íà ¯ 'íéîìL úøeîúe äìBò¨§©§¨¦¦§¨¦§©¥¦§¦¨§¨¨©¨¦

חולין בהמת  על שלמים)האומר  ובהמת עולה בהמת גם 'הרי(ולפניו

זו הרי מאיר  רבי לדעת  - שלמים ' ותמורת  עולה  תמורת  זו

על  שחלה  וכיון  ראשון ' לשון 'תפוס  כי בלבד  עולה תמורת 

קדושת עליה  לחול יכולה  לא  שוב עולה , קדושת  הבהמה 

שתהיה אמירתו  בשעת נתכוון  אם יוסי, רבי  ולדעת  שלמים .

קיימים  דבריו – שלמים  תמורת  עם יחד עולה (תמורה תמורת 

ב) בחציכה, ויביא  "תמכר  ולכן יוסי, כרבי הרמב "ם  ופסק  .

שלמים". תמורת  דמיה  ובחצי  עולה תמורת דמיה 

טוב ' יום  ה 'תוספות  מ"ו)והקשה  פ"ז :(דמאי

הרמב "ם  כתב הי"א)במעשרות  פ"ז מעשר לפניו(הל' "היו  :

כלכלות  בזו'(סלים)שתי וזו בזו  זו  'מעשרות  אמר  טבל... של

מהראשונה) היא השניה ושל מהשניה, היא אחת כלכלה של המעשרות (הפרשת

ואין בשנייה , מעשרותיה קבע שהרי  מעושרת הראשונה -

שכבר הראשונה  מן מעשר מפרישין שאין מעושרת  השנייה 

במעשר". חייבת היא  שעדיין  השנייה  על  נפטרה 

שהלכה הר "ש  הסוברופירש  מאיר רבי  לדעת  היא  זו

הראשונה  באמירה  ולכן ראשון ', לשון בזו')'תפוס  הכלכלה('זו

השניה  והאמירה  מעושרת  בזו')הראשונה  לחול ('וזו יכולה  לא

לדעת סתירה זו  והרי  החייב . על הפטור  מן מפרישים  אין כי

גם אלא  ראשון' לשון  'תפוס  אומרים  שאין  כאן , הרמב "ם

חלות ! שלמים ' 'תמורת  האמירה  וגם  עולה' 'תמורת  האמירה 

הצל"ח א)ומבאר ס, :(פסחים

כי בזו' 'וזו לאמירה סותרת  בזו' 'זו  האמירה במעשרות ,

אפשר ואי הראשונה  הכלכלה  את  תיקן  הראשונה באמירה 

יכולה אינה  השניה האמירה  כן ואם  החייב על  ממנה  להפריש 

כן שאין  מה ראשון'. לשון 'תפוס  הרמב "ם סובר ובזה  לחול,

לאמירה סותרת  אינה  עולה ' 'תמורת  האמירה בתמורה ,

ולכן יחד , לחול יכולות האמירות  ושתי  שלמים ' 'תמורת 

מום)במכירתה בה שייפול עולה(לאחר תמורת  דמיה  בחצי "יביא

שלמים". תמורת  דמיה  ובחצי 

ה'תשפ"א  שבט ו' שלישי יום מדאורייתא? גם או מדרבנן – גזירה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øîàL äfL ,éì äàøé¥¨¤¦¤¤¤¨©
óBñì äøBz äãøé ..."Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå" :áeúkä©¨§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¨§¨¨§
äèBð íãà ìL BòáhL ¯ òøä Bøöé úö÷e ,íãàä úáLçî©£¤¤¨¨¨§¨¦§¨¨¤¦§¤¨¨¤
,Léc÷äå øãpL ét ìò óàå ,BðBîî ìò ñeçìå Bðéð÷ úBaøäì§©§¦§¨§¨©¨§©©¦¤¨©§¦§¦
Bì ïzz íàå ...BéåMî úBçôa äcôéå ,íçðå Ba øæçL øLôà¤§¨¤¨©§¦©§¦§¤§¨¦¨§§¦¦¥

éìçäì úeLøéìçé ,äôéa òøä ó.'àeä áBè' :øîàéå ,òøa äôiä ó §§©§¦¨©§¨¤©§¦©¨¤§©§Ÿ©
éìçé àlL åéðôa áeúkä íúñ ,Cëéôìéìçä íà Bñð÷e ,ó,ó §¦¨¨©©¨§¨¨¤Ÿ©§¦§¨¦¤§¦
."Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå" :øîàå§¨©§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤

חמד' קכא)ה'שדי כלל אל"ף שתוכנה(מערכת גזירה בגדר  דן

זה האם  אחר, ענין בגלל עצמו מצד המותר  דבר  לאסור  הוא 

שמא או  לתורה ' 'סייג שהוסיפו חכמים  בדברי  רק שייך

אחר . לאיסור  סייג הוא  עניינם  שכל איסורים  יש  עצמה  בתורה

אוסרת התורה "דאין עולה  מהם מקורות  כמה  והביא 

הוא שמא ' 'משום  הטעם  שנאמר מקום  וכל שמא , משום 

מזרחי הר"א  דברי את  גם  הסביר ובכך  דרבנן". גזירה  משום 

יב) כא, אמור התורה, במילי(על אלא נעשים  אינם  הגזרות "שאלה 

לשמוע , קשים  כפשטן ו"דברים  דאורייתא ", במילי  לא  דרבנן

כוונת אלא בדרבנן" ולא  דגזרינן  הוא  בדאורייתא דאדרבא

המושג שאין  היא  דאורייתא " במילי "לא  היא שגזירה  דבריו

בדברי רק  הגזירות  מקור  אלא  התורה , בדברי מופיע גזירה 

חכמים .

הנראה "לפי כי  חמד' ה 'שדי כתב דבריו בהמשך  אולם ,
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שסוברים רבים  וכן שלמים כן  גם  ונמצא  מוסכמת , זו  אין 

מכמה כן  והוכיח וגזרה " סייג  משום  תורה  דאסרה  דיתכן

ענגל  הגר "י  וגם  ח)מקומות. כלל טוב, דוגמאות(לקח כמה  הביא 

ההוכחות ואחת  סייג" מטעם  דאורייתא  איסור  (שד"ח ש "מצינו 

ס"ג) שם טוב לקח משנה 'שם. ה 'כסף  מדברי  פ"א היא מת טומאת (הל'

סייגה"ב) משום  הוא  בחלב  בשר בבישול  התורה שאיסור

שלא כדי אלא  בחלב  בשר לבשל תורה  אסרה  "שלא  לאכילה ,

הוא בשר -בחלב בבישול התורה  שאיסור נמצא  לאכול "

לאכילה .biiqמשום 

מעיר כללים והרבי השדה פאת בשד"ח וכ"ה .527 עמ' יז שיחות (לקוטי

לז) כלל אל"ף ניתןמערכת זו בהלכה  הרמב"ם  מדברי גם  כי 

משום גזירה גדר ג "כ  התורה דמן  בענינים  גם ש "יש  להוכיח

מותר היה  הדין מעיקר  הרמב "ם  לדברי שכן אחר". ענין

תתן ש "אם  לחשוש  שיש  אלא ביפה " "רע  הקרבן  את  להחליף 

טוב ויאמר ברע  היפה  יחליף  ביפה , הרע  להחליף רשות  לו

שהתורה הרי יחליף ", שלא  בפניו הכתוב סתם לפיכך  הוא ,

אסרה  אחר .עצמה  לדבר  וסייג  גזירה  משום  דבר

ה'תשפ"א  שבט ז' רביעי יום האבדה? נמצאה האם

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰únä ïî úéæk§©¦¦©¥
àöniLëìå ;øBäè úéaä ¯ àöîð àìå Lwáe ,úéaä CBúa ãáàL¤¨©§©©¦ª©§Ÿ¦§¨©©¦¨§¦§¤¦¨¥

.àöîpL ãò ãáàL úòî ,òøôîì àîè úéaä ¯©©¦¨¥§©§¥©¥¥¤¨©©¤¦§¨
חפץ שם  מצא זמן  ולאחר  מסוים  במקום חפץ  המאבד 

שייך  שהדבר  לחשוש  עליו או  לקחתו  רשאי האם  דומה ,

זהה ? חפץ שאיבד אחר  לאדם

בגמרא נמצאת  דומה  א)שאלה  י, שהיה(פסחים שדה לגבי 

רבי, לדעת קבר . בה  נמצא  זמן  ולאחר  נשכח, ומקומו קבר  בה 

יש רשב"ג לדעת  ואילו  שנמצא " קבר הוא שאבד "קבר 

כל  את  לבדוק  וצריך  אחר  קבר הוא  הנמצא שהקבר  לחשוש 

בה . נמצא אינו האבוד שהקבר  לברר  כדי השדה 

כזית בבית  אבד שאם  זו בהלכה  כותב  הרמב "ם  להלכה ,

שאבד מעת  למפרע  טמא "הבית  – נמצא כך ואחר  crמהמת 
`vnpyלחשוש ואין טהור, הבית  המציאה  שמשעת  הרי ,"

בבית  עדיין  והראשון  אחר  הוא  הנמצא אפרים שהכזית (בית

יט) סי' תנינא אהע"ז ביהודה נודע וראה יא. סי' .אהע"ז

חפץ אבד  שאם  אבדה  לענין  גם  מכך ללמוד יש  ולכאורה 

שנמצא זה  הוא  שאבד זה  כמותו , חפץ  ונמצא  מסוים  במקום 

אחר . חפץ  זהו כי לחשוש  ואין

אומרים יש  בדבר: הפוסקים  נחלקו למעשה  שור אך (תבואות

סקט"ו) סג הואסי' שאבד  שהדבר  יותר גבוהה  סבירות אין  כי 

כי בספק מטהרים ובטומאה  בספק , נתון  הדבר  אלא  הנמצא 

טהרה ' 'חזקת  יש  לבית או  טהורים)לשדה היו הספק שהתעורר ,(קודם

שייך  הוא  למי חזקה אין  לחפץ הרי אבדה  השבת  לגבי  אך

לקחתו. אסור ומספק

אומרים  יש  שם)אך  כי(נוב"י בוודאות, נאמרה זו שהכרעה 

לגבי גם  וכך שאבד זה הוא  הנמצא  שהדבר להניח  יש  מסברא 

יז)אבדה  סי' ח"ג יצחק מנחת .(ראה

אלו דברים  להנחת  בייחוד מיועד שאינו  במקום  זה  כל אך

במקום אך כזה , חפץ  כאן  נאבד לאחר שגם לחשוש  ואין

איבד  אחר  שגם  לחשוש  יש  הדעות  לכל  אלו , לדברים  המיועד

להלכה  שנפסק  וכפי ס"ט)כאן, רסב סי' חו"מ המוצא(רמ"א לגבי 

חבית שם לו שנאבדה  אדם  יאמר  שאם  הנהר , בשפת חבית 

את שם  פורקים  כולם כי  ברור, זיהוי  ללא לו לתת  אין 

אחר  אדם  של היא  זו  חבית אולי לחשוש  ויש  (ראה חביותיהם 

ו) אהע"ז יצחק באר שו"ת שם, יצחק .מנחת

ה'תשפ"א  שבט ח' חמישי יום פתחים  טומאת

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,úéaä CBúa únä©¥§©©¦
ãöa áLBiäå ,ïéàîè ïlk ,ïéìeòð ïlkL ïîæa ¯ äaøä íéçút Báe§¨¦©§¥¦§©¤ª¨§¦ª¨§¥¦§©¥§©
ãçà çzôð .àîèð ,çútä ìò úàöBiä äø÷zä úçz ïäî çút ìk̈¤©¥¤©©©¦§¨©¥©©¤©¦§¨¦§©¤¨

.ïlk íéçútä ìò ìévä ...ïäî ãçàa BàéöBäì áLçL Bà ,ïäî¥¤¤¨©§¦§¤¨¥¤¦¦©©§¨¦ª¨
אחרונה ' ה 'משנה  מ"ג)מבאר פ"ז :(אהלות

הבית משקוף  שתחת  בחלל הנמצאים  בבית, כשהמת 

סתום ' 'קבר  הוא  הבית  כי  נטמאו הנעולה, לדלת  שמעבר 

חכמים גזירת  הוא  סתום ' 'קבר  ודין סביבותיו . את  המטמא 

מדעתם  שלא עליו ויאהילו טהרות  עושי  יבואו שלא  (רש"י כדי 

פרץ) ד"ה א יב, בתרא הנמצאיםבבא לגבי גם  חכמים  חששו  וכן .

הפתח  סגורה)בחלל  דלת מאחורי יגעו(אף המת יציאת  בעת  שמא

טומאה , גזרו  ולכן אותם  ויטמאו  שם הנמצאים  טהרות בעושי

שם . מלבוא  טהרות עושי  שימנעו  כדי 

באחד  להוציאו  שחשב  "או  הפתחים  אחד נפתח כאשר  אך

את שיוציאו מסתבר כי  מטמאים  אינם  הפתחים שאר - מהן"

הרמב "ם מדברי משמע  זה  וכביאור ההוא . מהפתח המת

וגם סתום' 'קבר  מדין שהיא  הקודמת להלכה זה  דין  שסמך 

כן. ביאר  למשנה  בפירושו 

הראשונים בשם  פירש  משנה ' והרא"ש)וה 'כסף שהוא(הר"ש

משקוף תחת  הנמצא כל כלומר, לצאת '. טומאה 'סוף  מדין

לפני אף  נטמא  המת , את  להוציא  עתידים שבו  הפתח

למשה הלכה  הוא  זה  ודין סגורה . עדיין והדלת  שהוציאוהו 

בדאורייתא)מסיני ד"ה א לח, ביצה ידוע(רש"י לא  עדיין  וכאשר  .

פתח  וכשנפתח מטמאים . הפתחים  כל יוציאוהו , פתח מאיזה

שמשם ומסתבר  מסוים , מפתח להוציאו שחשב  או  אחד 

מטומאה . הפתחים שאר  ניצלו – יוציאוהו 

הרע "ב א)וכתב  י, שם הגמרא מסקנת ע"פ שם הכלים(אהלות רק  כי 

הפתח שנפתח לאחר דרכו)שהונחו להוציא שחשב אינם(או

בטומאתם נשארים  כן לפני  שם  שהונחו  כלים  אבל נטמאים ,

בדאורייתא כי  למפרע , לטהרתם  חוזרים  למשה ואינם (הלכה

אלומסיני) שפתחים למפרע  שהוברר  אומרים ואין ברירה ' 'אין

טמאים . אינם 
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ה'תשפ"א  שבט ט' שישי יום לאסור? יכול השותף האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øáwä úà LøBçä©¥¤©¤¤
øñBà íãà ïéàL ,ñøtä úéa äNBò Bðéà ¯ BlL dðéàL äãNa§¨¤¤¥¨¤¥¤¥©§¨¤¥¨¨¥

.ózL elôà ;BlL BðéàL øác̈¨¤¥¤£¦ª¨
על  מוקצה  דבר  המניח שבת : בהלכות  מצאנו  לכך  בדומה 

עצמו והוא  האסור ' לדבר  'בסיס  החפץ  נעשה  היתר , של  חפץ

שאינו זר אדם  המוקצה  את  הניח אם  אולם  בטלטול, נאסר 

אדם אין  כי בטלטול נאסר  החפץ  אין  החפץ , של  הבעלים 

שלו שאינו דבר  ס"ד)אוסר שט סי' או"ח .(רמ"א

כגון שותפים , שני בבעלות  הוא החפץ  כאשר  הדין ומה 

אחד  על הניח  מהם ואחד  בשותפות  חדר ששכרו שניים 

מוקצה ? דבר  הכיסאות 

ייאסר לא  שהחפץ  נראה  כאן הרמב "ם  דברי לפי לכאורה ,

הדבר את לאסור  יכול  אינו  שותף  שאפילו  בפירוש  כתב  שהרי 

הבלעדית . בבעלותו שאינו מאחר 

שחיטה  בהלכות  הכ"א)אך  שהשוחט (פ"ב הרמב "ם  פסק

כי נאסרת  איננה  בשחיטה , הפוסלת  כוונה  לשם  חברו בהמת 

בבהמה , שותף הוא אם אך שלו , שאינו  דבר  אוסר  אדם  אין 

כאן לדבריו  סותרים  הדברים  ולכאורה  פוסלת . מחשבתו 

לאסור ! יכול אינו  שותף  שאפילו

הרלב "ח סח)ומבאר  סי' :(שו"ת

לחלוקה , הניתן דבר  שהיא  בשדה  בשותפות  מדובר כאן

המעורבים נפרדים  חלקים  כשני  אותה  רואים  מלכתחילה ולכן

לגבי אך חברו, של  בחלקו לפעול יכול  אחד ואין  יחד,

לחלוקה ניתן  שאינו דבר  שהיא בהמה  על  מדובר  שחיטה 

אותה) לחצות אפשר אי שלכל (שהרי באופן היא השותפות  ולכן ,

לאוסרה . באפשרותו  וממילא  בכולה  זכות  יש  אחד

בבעלות נחשב  מתחלק  שאיננו דבר שהוא  הכיסא  זה  ולפי 

הנחת ידי  על אותו  לאסור  יכול מהם אחד וכל שניהם,

ג)המוקצה  ג, אליהו מגדנות שו"ת .(ראה

ה'תשפ"א  שבט י' קודש שבת אוהל? של טפח' 'רום נמדד כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰çôè ìò çôè¤©©¤©
,äàîhä éðôa õöBçå äàîhä úà àéáî ¯ çôè íeø ìò òaøî§ª¨©¤©¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨

ìò çôè àlà ìäà éeø÷ ïéàL ;äøBz ïécBà ,çôè íeøa çôè ¦¨¤¥¨Ÿ¤¤¨¤©©¤©§¤©
.äæ ìò øúé̈¥©¤

על  טפח וחללו  צדדיו מכל סתום  והוא  מת  בו  שיש  מקום

בו והנוגע  סביביו מכל  "מטמא  טפח [בגובה] ברום טפח 

סתום " כקבר  שהוא מפני שבעה  טמא מגגו או  (לעיל מאחוריו

ה"א) ביןפ"ז וחוצץ  לו שחוצה  כל ו"מציל כאוהל ודינו 

גביו". שעל כלים ובין הטומאה 

והרא "ש  הר "ש  לדעת מ"ז)והנה , פ"ג של (אהלות טפח רום 

נמדד  שעליה ,rwxwdnהחלל לגג  הקרקע  בין טפח  יש  ואם 

'קבר זה  והרי החלל את  ממעטת  שם  הנמצאת  הטומאה אין 

שעל  לכלים  הטומאה  בין החוצץ 'אוהל ' הוא  שני  מצד סתום '.

עשיר ' ה 'הון  וכתב  שם)גביו  לדעת(אהלות גם הוא  שכך 

הרמב "ם .

הראב "ד לדעת  ה"ד)אך פ"ז ולעיל יש(כאן אם  רק הוא 'אוהל '

ieptבו  gth llg,החלל את  ממעטת שבתוכו  הטומאה  ואם 

ואין במגע סביביו  את מטמאת  ואינה  רצוצה ' 'טומאה  זו  הרי 

ועולה בוקעת  היא אלא  הטומאה , בפני החוצץ  'אוהל ' כאן

ויורדת . בוקעת

חלל  שצריך כן, סובר  הרמב "ם גם האם  הראב"ד ומסתפק 

ולחצוץ הטומאה  את  להביא 'אוהל' שיהיה  כדי  פנוי טפח 

שצריך  סובר הרמב "ם  גם  שאכן כתב  משנה ' וה'כסף  בפניה .

ieptשיהא  gth llgעץ של "ארונות  (ה "ו) להלן שכתב  כמו  ,

ביו יש  "אם  רק  סתום ' כ'קבר  דינם  המת " את  בהן  שמניחין

הארון טפח ".zndeכסוי  גובה 

הראב "ד  ה"ד)וכתב  פ"ז טפח (לעיל חלל שצריך - זו שכדעה

בגמרא מבואר  - ב)פנוי יט, והרש "ש(ברכות כיצד . ביאר  לא  אך 

מ"ז) פ"ג אהלות וחידושים, מדברי(בהגהות ראיה  להביא  שיש כתב 

שיש(שם)רבא ארון  על לדלג  לכהן מותר התורה  שמן האומר

טפח" חלל  בהן יש  ארונות  ש "רוב  כיון מת  אוהל בו  זה (והרי

הטומאה) בפני מלבד החוצץ פנוי  טפח שהחלל  לומר  ובהכרח ,

טפח"! בו שאין ארון לך  אין  - כן  לא "שאם  המת 

כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון וגו'" – כשתהיה שמחה, שאז יהיה במילא שלום, שכל אלה שמקושרים אל הרבי יהיו באחדות.
משיחת י' שבט ה'תשי"א
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ה'תשפ"א  שבט ד' ראשון יום

dxRM ixQgn zFkld
הלכֹותמחוּסריּכּפרהספרקרבנות-

¦§§ª§¥©¨¨
¦§§ª§¥©̈̈

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר

משיפסוק.

.‡‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈
‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»

Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

זב 2) יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש
הוא". טמא זובו רבינו 3)מבשרו כתב ג בהלכה להלן גם

ופסק  טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', ויקרא 4)הזוב"

לטהרתו". ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם,
בשרו 5) ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

שתי  בעל זב הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים
וטהור. בכך לו די השמיני 6)ראיות "וביום ידֿטו: שם,

והאחד  חטאת אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח
האחרונה.7)עולה". הראיה יום למחרת פירוש

.·BÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.‚‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»
˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«
˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe»»»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«

‡Óh‰ ÌBÈadÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10, ¿«À¿»«¿»»»»»««
‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ¯ÁÓÏ ˜„a ‡ÏÂ11˜„·e , ¿…»«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»«

ÈÚÈ·Ma12ÈÈÓMa B‡13ÈÓÈ BÏ eÏÚ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ«¿ƒƒ»»»»¿≈
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך נראה
ימי 11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,

ימי 12)הטהרה. בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת
הספירה  ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה

הטהרה. ימי של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:
היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה
בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא
ו  בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני
אם  "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות
הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי הראשון ביום ביום שתבדוק כשתבדוק רה
שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני,
ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום
מימי  ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה,

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה".

.„.Ôa¯˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙¯˙BÒ ‡È‰L ‰i‡¯ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È¯‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡¯ ‰Ú·M‰ CB˙·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙¯˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙Bi‡¯ LÏL ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡¯L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ

ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ô‰ ‰¯È˙ÒÏ el‡15- ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈ¯˙BÒ el‡ ˙Bi‡¯ ÔÈ‡L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó16ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ

˙Bi‡¯ ÈzL ÏÚa ·Êa ?ÌÈ¯eÓ‡17LÏL ÏÚa ·Ê Ï·‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»
˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙Ú·L ¯Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«

˙Bi‡¯ LÏL ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡¯‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰ ,˙B¯˙BÒ ˙BB¯Á‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa¯˜Ï Èe‡¯L20‡e‰ ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa¯˜ ‰‡È·Ó24‰Ê ¯·„Â .e¯‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר
נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום

ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא
ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם

בקרבן. הוא מתחייב חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר
השמיני. ביום שלוש 19)קרבן שמיני בליל ראה כלומר:
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למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי
שמיני  ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום
אם  כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני א 23)לכל  פרק למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם

אלא 24) אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על אף
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום
"ובמלאת  ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה שאין

.‰ÌBÈa ˙Bi‡¯ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Óe ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
·Ê Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ È¯‰L ;˙BB¯Á‡‰ ˙B·ÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰·eLÁ ‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎLk26ÌÈzL ‰È¯Á‡ ‰‡¯ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa¯˜Ï Ì‰nÚ ˙Ù¯ËˆÓ -27ÌÈzL ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰B¯Á‡‰ BÊ ‰·Èf‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי.26) כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
כקרי,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני. בקרבן לחייבו למחר, דברי 28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי

זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה

.ÂBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯b‰Â30,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ËBLÂ L¯ÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL31‰¯tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È¯‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈ¯Òe34‰nÁ ÒÈ¯Òe35ÏÎk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי

זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי על

.ÊÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈
ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»

‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר

לו. עושים וכיצד שטובל, והטבילות

.‡BzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ
B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ

B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«

‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»
Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿

‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»
¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««

‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈
BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»

ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ
ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«

BzÚ„21. «¿

כללי 2) פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות וראה מנגעו,
הוא 3)הנגע. כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה

והצפרים. האזוב הארז, עץ של ארז 4)הסדר עץ של מקל
ד). יד, ויקרא קטן.5)(רש"י צבוע 6)צמח צמר חוט

תולעת. מביצי נלקח והצבע אדום, שנאמר 7)בצבע כמו
ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח (שם):
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ואזוב". תולעת ובמשנה 8)ושני בשרו, שעל שערו כל
העביר  המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד (נגעים

בשרו". כל על הטהרה,9)תער מעשה את שעשה אחרי
וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח ) (שם, ככתוב

שהרי 10) המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר כמו
מחנה  שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח מצורע
אשר  ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה לויה
מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו הנגע
שאר  עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב ממה
לויה  במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו טמאים,
ומותר  לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה ואסור
ומפתח  ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל, במחנה
תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד ירושלים
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ הובאה
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא

וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,
שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר

וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל
שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל

ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם
לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי

ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא
מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים

משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.·¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ·È¯ÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·È ¯ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL ¯Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e¯‡aL BÓk23ıeÁ „ÓBÚ Ú¯ˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈

Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁ¯ÊÓ Á˙t „‚k25¯ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««
¯B˜È26·¯ÚÓÏ ÂÈÙe27È¯qÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËnL ˙Úa ‰¯tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆
˙BËBq‰29‡e‰Lk Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆

ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32Á¯ÊÓa33Ïk C¯„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»
˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿

‡ˆÈ -35„Ú Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰¯ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»

B„Èa38˙ÈÓÈ‰39‰¯ÚÓe40‰fÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÏ41 ¿»«¿»ƒ¿»∆¿»«¿»ƒ«∆
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a42- ‰lÁz Ï‡ÓOa Ïa˜Â ‰pL Ì‡Â . ¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ≈«¿…¿ƒ»

ÏÒt43k‰ .B˜¯BÊÂ BÎÈÏBÓ ÈÏka Ìc‰ ˙ˆ˜Ó ÏawL Ô‰ »««…≈∆ƒ≈ƒ¿»«»«¿ƒƒ¿¿
Ìc‰ ÏawL Ô‰k‰ ‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰lÁz ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ»¿««»»«…≈∆ƒ≈«»

Ú¯ˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Ú¯ˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
ıeÁaÓ45BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎÓe ,46ÔÓ Ô‰k‰ Ô˙BÂ ƒ««¿ƒ«¿…»…¿≈«…≈ƒ

BÊ‡ Cez ÏÚ BtÎaL Ìc‰47˙ÈÓÈ‰48Ck ¯Á‡Â . «»∆¿««¿»¿«¿»ƒ¿««»
ÒÈÎÈ Ck ¯Á‡Â ,B„È Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÒÈÎÈ«¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆»¿««»«¿ƒ

BÏ‚¯ Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯49ÏÚ Ô˙ Ì‡Â . «¿«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆«¿¿ƒ»««
‡ˆÈ ‡Ï - Ï‡ÓO‰50Ck ¯Á‡Â .51B˙‡hÁ ·È¯˜È «¿……»»¿««»«¿ƒ«»

B˙ÏBÚÂ52Ìc‰ ÔziL ¯Á‡Â .53ÏËB ˙BB‰a‰ ÏÚ ¿»¿««∆ƒ≈«»««¿≈
B¯·Á ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈

˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ - «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ57Ú·L ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«

ÌÈÓÚt58ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k59‰Èf‰ Ïk ÏÚ , ¿»ƒ¿∆∆≈…∆«√»ƒ«»«»»
ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈

˙B¯Lk - ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡B·È Ck ¯Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆
Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Ú¯ˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿

BÏ‚¯ Ô‰·e B„È Ô‰·e ÔÊ‡62BtÎaL ÔÓM‰ ÔÓ ¯˙Bp‰Â . …∆…∆»…∆«¿¿«»ƒ«∆∆∆¿«
¯‰Ë˙n‰ L‡¯ ÏÚ epzÈ63¯tk ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .64. ƒ¿∆«…«ƒ¿«≈¿ƒ…»«…ƒ≈

‚l‰ ¯‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסףֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט
ז). הלכה ב, פרק מצורע, (מגלת מצורע פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי
(כסףֿ ח משנה א פרק בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ ראה (=סף). משקוף
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי ישראל, לעזרת שנחשב השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ"ג ט, משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י דעת אבל מבחוץ". המזרח

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי"ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי ועמד "בא ח משנה
פ"ב, (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח. ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח ה' לפני

למערב". ופניהם גם 28)למזרח, עומדת ממצורע, חוץ
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי  להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר שכתוב ממה פנחס)
שהם  ואלו נכנס, לעזרה להכנס שיכול ומי במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי

שם). רש"י וראה ח. ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני האשה את הכהן "והעמיד יח) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן
פ"ח  נגעים שבתוספתא ואע"פ בזה. משתתף המצורע ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף המצורע שגם הרי וכו'; ידו מניח ומצורע מבחוץ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
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כדלהלן, העזרה, במזרח שמניפו המשנה דברי לפי אבל
לעזרה  להכנס לו אסור שהרי יניף, שהמצורע איֿאפשר

ראב"ד). ועיין יב):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר
לוג  ואת לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח ה'", "לפני
שכתב: שם, מנחות ברש"י וראה העזרה. מזרח והוא שם)
להניף, יכול מזבח של במזרחו אפילו כלומר "במזרח,
שבתוספתא  ואע"פ להיכל". יותר דקרוב במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"

למעלה. וראה העזרה. במזרח במזרח,34)שהוא שהם
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ"ט במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ"ח ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני זה הניף אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע שם שבתוספתא אע"פ
דברי  כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח: משנה פי"ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ מזבח, של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק עד לעזרה להכנס המצורע
שאע"פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי שחיטה, לסמיכה תיכף שיהיה שאיֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ"כ - יד) יד, (ויקרא מזבח של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני פ"א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ"ט בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע, והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע" הימנית, היד על באצבע
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע. על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי, שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, גבי על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק שלאחרי הסדר, הוא שכן הרי

המצורע. אצל השני לו בא לשער 45)המזבח, מבחוץ
פ"ח). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי א, הלכה פ"ה להלן וראה ט. משנה פי"ד נגעים
אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש

ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב
(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב

את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'
נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
קודשֿ בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.‚‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
ÌL‡Ï Lw‰ È¯‰L ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡Lk68¯eÒ‡Â . ƒ¿»»¿≈»»ƒ∆¬≈À«»»»¿»

ÔzÓe Ú·L ÔzÓ epnÓ ÔziL „Ú ÔÓM‰ ‚lÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ…«∆∆«∆ƒ≈ƒ∆««∆«««
˙BB‰a69‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .70Ì„˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡k , ¿¿ƒ»«∆¿≈»»ƒ…∆

‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא
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הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע
ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או

.‡?ÔÊ‡ Cez e‰Ê È‡2ÈÚˆÓ‡‰ ¯„‚ ‰Ê3Ô˙ .4ÏÚ ≈∆¿…∆∆»≈»∆¿»ƒ»««
˙BB‰a‰ Ècˆ5Ô‰Ècˆ Ècˆ ÏÚ Ô˙ ;¯Lk -6ÏeÒt -7. ƒ≈«¿»≈»««ƒ≈ƒ≈∆»

‰ÏÚÓÏÓ BÓˆÚ ÌL‡‰ Ìc ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙pL ÔÈa8ÔÈa ≈∆»««∆∆««»»»«¿ƒ¿«¿»≈
Ìc‰ „ˆa Ô˙pL9ÔziL Ì„˜ Ìc‰ Áp˜˙ elÙ‡ , ∆»«¿««»¬ƒƒ¿«««»…∆∆ƒ≈
˙BB‰a ÏÚ ÔÓM‰10‡ˆÈ -11Ìc ÌB˜Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ; «∆∆«¿»»∆∆¡««¿«

ÌL‡‰12˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ . »»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L B‡13. ∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

השמן 2) ומן הדם מן הכהן שנותן ה"ב, פ"ד למעלה ראה
המצורע. של הימנית אוזן תנוך פרשת 3)על 'סיפרא'

והחזק  הבולט בשר והוא ה"ה) פ"ג מצורע (מגילת מצורע
הרך  הבשר מן שם ושנמשך האוזן, שבפנים לעצם, הדומה
נגעים  לרבינו, המשנה בפירוש ראה האוזן, כל את המקיף

מ"ט. שבו 5)השמן.4)פי"ד הצד הוא הבהן" "על
הקרובים  הבוהן של הצדדים שני הם הבוהן" "וצדי הצפורן,

הצפורן. הצפורן,6)לצד של לצד מתחת הם צדדין" "צדי
א. י, במנחות רש"י ראה היד. כף כנגד במנחות 7)היינו

הימנית  ידו בוהן "על זירא לרבי ירמיה רבי ליה "אמר ט:
נתינת  אצל יז יד, בויקרא (שכתוב הימנית" רגלו בוהן ועל
על  שנותנו שם שכתוב (כיון לי למה המצורע) על השמן
ורגלו  ידו בוהן על שזהו אנו יודעים א"כ האשם, דם מקום
להכשיר  – המיותר אחד (בוהן צדדין להכשיר חד הימניות).
(בין  צדדין" צידי לפסול וחד רגל) ושל יד של הבוהן צידי

רגל). של ובין יד ראה 8)של חוצץ, הדם ואין כשר,
דם  "על (שם) שנאמר ממה זה שלמדו - א י, מנחות

ממש.9)האשם". הדם על ולא הדם יד על שנתן
ו'סיפרא'10) שם, ה"י.מנחות רומי 11)שם בדפוס

הבהונות". על השמן "נותן תימן: וכת"י וויניציא,
שם,12) ('סיפרא' גורם" המקום אלא גורם הדם אין "הוי

וכתנא13ֿ)ה"י). הי"א שם ו'סיפרא' מ"ט, פי"ד נגעים
שנאמר  מה שכל שמעון ורבי אליעזר כרבי ולא קמא,

לעיכובא, הוא ב)במצורע יד, (ויקרא תורה אמרה שכן
('קרית  א כז, במנחות ראה המצורע", תורת תהיה "זאת
בהן, לו אין ד"ה - ב מה, סנהדרין ב'תוספות' וראה ספר'),
שנצטרע, אחר האוזן או הבוהן כשנקטעו שמדובר שכתבו
ב'מעשה  וראה מעכב, זה אין שנצטרע לפני נקטעו אם אבל

כאן. רוקח'

.·Ú¯ˆÓ ÌL‡14BÓLÏ ‡lL BËÁML15Ô˙ ‡lL B‡ ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ16ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ -17, ƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«

ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ18Ú¯ˆÓ ÌL‡ ÈkÒk19Ú¯ˆn‰ CÈ¯ˆÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌL‡20B¯ÈLÎ‰Ï21. »»«≈¿«¿ƒ

סא,14) ויומא א. ה, במנחות הובאה פ"ט, נגעים תוספתא
קרבן 15)ב. לשם או עולה קרבן לשם ששחטו וכגון

הדם.16)שלמים. שנשפך שכל 17)כגון הוא שהדין
במשנה. - א ב, זבחים כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים

נסכים,18) שצריך הטעם יוחנן רבי מפרש - ב פט, במנחות
המזבח, גבי על מלהקריבו פסלתו כן אומר אתה אי שאם
עלו  ולא לשמו שלא נשחט שהרי ראוי אינו למצורע שהרי
משום  איֿאפשר אחר לקרבן ולשנותו ב.), (זבחים לחובה לו
אשם  שאין להקריבו יכול אינו ולנדבה אשם, לשם שהופרש
אשם  ואין מצורע אשם בתור להקריבו והוכרח נדבה, בא
מהל' פט"ו וראה צ:), מנחות (משנה נסכים בלא מצורע

הי"ז. המוקדשין בלול 19)פסולי סולת עשרון הם:
הקרבנות  מעשה מהל' (פ"ב יין ורביעית שמן ההין ברביעית

עלו 20)ה"ו). ולא כשרים, לשמן שלא שנזבחו שזבחים
במשנה). ב. (זבחים חובה לשם למצורע 21)לבעלים

ה"א. פ"א למעלה ראה בקדשים, לאכול שיוכל

.‚BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰22Ò¯ÓÓ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
dÓ„a23‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz ‡l‡ ,24. ¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

(22,(160.24 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד פסחים תוספתא
פ"ח  ונגעים (368.17 (עמ' פ"י בבאֿקמא ה, במנחות הובאה
החטאות  "כל במשנה: – ב צ, בזבחים וראה (629.4 (עמ'
שהוא  מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות, קודמות שבתורה

הכשר". על ששחיטה 23)בא מכיון אומרים אין כלומר:
למען  הדם עם הכלי את אחר כהן ינענע היא, עבודה לאו
מדמו  ויזה האשם את הוא ישחוט ובינתיים יקרש, לא
קודמת  האשם עבודת עי"ז ותהיה החטאת, מדם יזה ואח"כ
שבעת  משום צורתו, תעובר אלא – החטאת לעבודת
להשחט  דינה שהרי זמן, מחוסרת היתה החטאת ששחטו
אבל  שם). (מנחות ביום" לבו זמן מחוסר "ויש האשם לאחר
אינו  שהאשם רבינו כתב ה"ה, פ"א למעלה שהרי עיון צריך

(ראה 24)מעכב. ותפסיד שתתעפש עד החטאת את יניח
אינו  שהפסול שכל ותשרף, פב:) פסחים המשנה, פירוש
(ראה  צורתו שיעובר לאחר אלא מיד נשרף אינו הקרבן בגוף

ה"ג). פסח קרבן מהל' פ"ד

.„‰¯OÚ ¯Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
ÌÈÓÈ25- ¯Á‡ Ú¯ˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈

ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ26‚l‰ ¯ÒÁ .27„Ú ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«
˜ˆÈ ‡lL28ep‡ÏÓÈ -29˜ˆiL ¯Á‡Ó ¯ÒÁ ;30‡È·È - ∆…»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ

‰lÁza ¯Á‡31. «≈«¿ƒ»

ועשרה 25) ב. טו, במנחות והובאה פ"ה, זבחים תוספתא
יותר. אפילו אלא דוקא, לאו בתוספתא 26)ימים שם

שהוא  שהלוג היינו בכלי, וקדש מאיר, רבי של כתנאֿקמא
השמן  את לשנות יכול ואעפ"כ השמן, את מקדש שרת כלי

אחר. מצורע לאשם השמן 27)שיהיה מן מעט שנשפך
מצורע  פרשת ב'סיפרא' זו הלכה ומקור לוג, ממדת ונחסר
יד, (ויקרא הפסוק מן כן ולמדו ה"ב), פ"ג מצורע (מגילת
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הוא", קדשים קודש לכהן הוא האשם כחטאת "כי יג)
לשחסר  פרט "הוא" מצורע, של לוג לרבות קדשים" "קודש
סלתה  שחסרה מנחה שגם - ב ט, במנחות וראה שהוא, כל
אחר. סולת או שמן להביא וצריך פסולה שמנה, או

ה"ב.28) פ"ד למעלה ראה הכהן, כף פירוש,29)לתוך
וכרבי  החסר, את משלים ורק נפסל, לא הנשאר שהשמן
בחסרון  לפסול קובע הלוג אין כי מ"י, פי"ד בנגעים עקיבא
ה"ו) (שם וב'סיפרא' ט.) (מנחות הקובעת היא היציקה אלא
ויצק  השמן מלוג הכהן "ולקח טו) (שם, שכתוב ממה נלמד
- יצק שלא על הלוג חסר ויצק, השמן "מלוג – וגו'"
עקיבא". רבי דברי בתחילה, אחר יביא - משיצק ימלאנו,

השמן.30) נחסר שיצק עקיבא 31)אחרי רבי כדברי
ה"הֿו. להלן וראה (שם),

.‰Â BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰32CtLÂ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«
‡È·È - ‚l‰ CtL Ú·L ÔzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ :‚l‰«…ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ

Ú·L ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡33CtLÂ Ú·L ÔzÓ ¯Ób ; «≈¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿«
˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡ ‡È·È - ‚l‰34ÏÈÁ˙‰ . «…»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

˙BB‰aa35¯Á‡ ‡È·È - ¯Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ «¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BB‰a‰ ¯Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»

‚l‰ CtL36L‡¯ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ¯‡L ÔziL Ì„˜ ƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
¯‰hn‰37˙znL ;¯Á‡ ‚Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«

˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯‰38ÔÓMa ¯˙Bp‰Â :¯Ó‡pL ,39, »…≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆
ÔÓM‰ ¯˙iÓe40. ƒ∆∆«∆∆

פעמים 32) שבע השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קדשי בית בתוספתא 33)כנגד כתנאֿקמא

מצוה  הן ההזאות ז' שכל סא.), ביומא (הובאה פ"ט נגעים
ספר'). ('קרית אלא 34)אחת בהזאות מתחיל ואינו

ה"ב, פ"ד למעלה ראה הבהונות, על השמן בנתינת ממשיך
שם. יומא ובגמרא, הגר"א). גירסת (לפי שם בתוספתא והיא

הן 35) הבהונות כל שמתן שם, וגמרא בתוספתא כתנאֿקמא
מחדש  הבהונות מתן החדש, בשמן מתחיל ולכן אחת, מצוה

שם). ספר' שבלוג 36)('קרית השמן נשפך כלומר,
נשפך. לא שבכפו השמן אבל לכהנים, ראה 37)שמתחלק

ה"ב. פ"ד הגר"א)38)למעלה גירסת (לפי שם תוספתא
צריך  אינו שבלוג, השמן שחסר אע"פ כלומר שם, ויומא
המטהר, ראש על שבכפו השמן נותן אלא אחר, לוג להביא
נתינת  בשעת שלם הלוג שיהיה מעכבת אינה הראש שמתנת
מעכבות  המתנות שאר שכל כשם המטהר, ראש על השמן
צריך  שבכף, השמן גם נשפך אם אבל למעלה. כמבואר
כיפר, לא המטהר ראש על נתן לא ואם אחר, לוג להביא
ו.) זבחים אורה' ('קרן ה"ב פ"ד למעלה רבינו שכתב כמו
יומא  ב'תוספות' ועי' קורקוס, ר"י בשם משנה' ב'כסף וראה

שם. וזבחים א. הכהן 39)סא, כף על אשר בשמן "והנותר
המטהר". ראש על כפו,40)יתן על אשר השמן "ומיתר

א  סא, ביומא ודרשו וגו'", המטהר אוזן תנוך על הכהן יתן
(כלומר, מעכבת אינה הראש שמתנת "ומיתר" מ"והנותר" -
הראש  על השמן נתינת בשעת שלם הלוג שיהיה צורך אין

שם). אורה' 'קרן –

.ÂÌc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰41ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ -42 ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆

Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ43ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ . ¿«¬…¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆«
Ú·L ÔzÓÏ ˙BB‰a‰44ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - «¿¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈«

Ú·L ÔzÓ ¯Á‡ ˙BB‰a‰45˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL . «¿««««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆«
¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL - Ú¯ˆn‰46. «¿…»∆ƒ¿∆»»««≈∆

שמן.4)1 למתן קודם דם שמתן ה"ב פ"ד למעלה ראה
וצריך 42) כדין, שלא שנעשתה ראשונה, ביציקה חסר שהרי

חדש  לוג מביא יציקה לאחר חסר שאם ואע"פ שניה. יציקה
אלא  זה שאין לפי חדש, לוג צריך לא כאן – ה"ד) (למעלה
בפסול  הנעשית ביציקה ולא בכשרות הנעשית ביציקה
ד"ה  ט. מנחות ('תוספות' יציקה זו שאין דם ), מתן (קודם

ה"ד). למעלה לחםֿמשנה וראה יצק, שלא כלומר,43)עד
א. ה, במנחות הובאה פ"ט נגעים תוספתא הדם, נתינת אחר
מקום  על וגו' השמן מן הכהן "ונתן כח) יד, (ויקרא שנאמר

ספר'). ('קרית האשם" ה"ב,44)דם פ"ד למעלה ראה
נותן  ואחרֿכך הקדשים קודש כנגד פעמים שבע שמזה

הבהונות. על גירסת 45)השמן (לפי פ"ט נגעים תוספתא
שעדיין  הוא הדברים פשטות א. ה, במנחות הובאה הגר"א)
על  ויתן ויחזור שבע מתן ויתן ימלא לכך שבע, מתן היה לא
התוספתא, מלשון "ונראה כתב ספר' ב'קרית אבל הבהונות.
וכן  בהונות, למתן כיֿאם שבע למתן גם שיחזור בעינן דלא
ע"ש. הלוג", חסר אם אף שבע מתן לו שעלו הר"ש, כתב

כאן.46) המשנה' ו'מרכבת משנה' 'לחם וראה שם, מנחות

.Ê˙Bzn‰ Ú·L Ô˙47ÔÓLÏ ‡lL48,‰ˆ¯‰ ‡Ï - »«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â49. ¿À¿««¿…»

שבע 47) שבכפו השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קודש בית כנגד המצורע 48)פעמים לשם שלא

ברייתות 49)הזה. שתי הגמרא מביאה - א כח, במנחות
שבמצורע  שהזאות מפורש באחת זו: את זו הסותרות
שהן  מפורש השניה ובברייתא פסולות, לשמן שלא שעשאן
ומפרש  להרצות. וכאן להכשיר כאן רבא, ומתרץ כשרות.
פסולות, בה שכתוב שהברייתא - להרצות כאן שם, רש"י
בקדשים, לאכול יכול ואינו הורצה לא שהמצורע הכוונה
הכוונה  כשרות, בה שכתוב הברייתא - להכשיר וכאן
שרק  רבינו, כוונת גם וזו באכילה. הלוג שיירי להכשיר
לאכילת  הוכשר ולא הקרבן ידי על הורצה לא המצורע
לא  שרבינו אלא באכילה. הותר עצמו הלוג אבל  קדשים,
הוא  "להכשיר" הכוונה הגמרא שבלשון הגמרא, לשון תפס
למצורע, הכוונה "הוכשר" גם רבינו בדברי ואילו ללוג,

שם. מנחות אורה' וב'קרן המשנה' ב'מרכבת וראה

.ÁBÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ50CÈ¯ˆ - ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ
‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡ Ôa¯˜51BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .52 »¿»«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»

Úb˙Â53˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯ˆ -54Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿««»ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒ
ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â Úb˙55Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,56‡t¯˙Â ƒ¿««¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈

ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â57. ¿≈ƒƒ√»»¿»∆»¿À»

חטאתו.50) עוד הקריב שלא כדברי 51)אףֿעלֿפי
פ"א, כריתות ובתוספתא פ"ט, נגעים בתוספתא חכמים
מביא  ציפוריו, הביא שכבר שכיון שאמר אליעזר כרבי ודלא
זמן  שכל שאמר שמעון כרבי ודלא ואחד, אחד כל על קרבן
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ב'כסף  ועי' הכל, על אחד קרבן מביא חטאתו הביא שלא
על 52)משנה'. רש"ש (הגהות השניה הצרעת בשביל

וכריתות 54)בשלישית.53)הרמב"ם). נגעים תוספתא,
(שם,55)שם. הצרעת מן כשירפא מיד מביא הוא אותם 

ד). הראשונה.56)שם לצרעת האשם שהביא לפני
וכריתות 57) נגעים תוספתא הנגעים, לכל אחד אשם מקריב

פרשת  וב'סיפרא' אליעזר. כרבי ודלא חכמים, דעת לפי שם,
שנאמר  ממה כן למדו ה"ט) פ"ב מצורע (מגילת מצורע

הרבה". נגעים על "אחת – אחת" "וכבשה י) יד, (ויקרא

.ËÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ58¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â59 ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„˜ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ…∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««

ÌL‡‰60¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ :61- »»»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ¿«≈»¿«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«

ÈÚ62. »ƒ

יונה,58) בני שני או תורים ושתי לאשם אחד כבש שהוא
למעלה  וראה כאֿכב). (שם, עולה ואחד חטאת אחד והיה

ה"ג. ואחד 59)פ"א אשם אחד כבשים, שני להביא שחייב
שם. למעלה ראה לחטאת, אחת וכבשה כרבי 60)עולה

שווים  שבאשם - ב ט, ובכריתות מי"א, פי"ד נגעים יהודה,
ראשון  והוא לאשם, כבש מביאים ששניהם והעני, העשיר הם
שם). (רע"ב מכולם יותר לטהרתו ומיוחד המצורע לקרבנות
תשיג  לא "אשר לב) (שם, מהפסוק שם, בכריתות כן ודרשו
האשם  והוא בקדשים, לאכול המכשירו דבר בטהרתו", ידו
רש"י  ראה בקדשים, ומכשירו בהונותיו על נותן שמדמו

שם. וכבשה.61)כריתות כבש והעולה החטאת את ישלים
לחטאת.62) ואחד לעולה אחד תורים, שתי

.ÈÌÈÚ¯ˆÓ ÈL63Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL64Ìc ˜¯ÊÂ ¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««
Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡65ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ««ƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰66‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - «¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
‰Ó‰a ˙‡hÁ67dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»

ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»«
˜Ùq‰68ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe ;69¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ «»≈¿»ƒ««»≈»∆»ƒ

‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L70Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ∆≈ƒ»¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»
˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ71 ¿»»¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈

e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z ‡ÏÂ72ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,73. ¿…≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

שם 63) ותוספתא מי"ג, פי"ד בנגעים זו הלכה כל עשירים,
נדה 64)פ"ט. (ראה ועולותיהם חטאותיהם אשמותיהם,
לא 65)ע.). אבל קרבה החטאת שרק רבינו, מדברי נראה

ה"ה) (פ"א למעלה שפסק רבינו לשיטת נכון וכן האשם,
האשם, אחר הולך הכל שהרי ועוד, מעכב. אינו שהאשם
אינו  אחרֿכך, והעני האשם הקרבת בעת עשיר היה ואם
מביא  היאך כן ואם ה"ט), (למעלה עני קרבן להביא יכול
כשיטת  זה ואין משנה'. 'לחם ועי' מספק? העוף חטאת
ששם  אשמו, כשקרב שמדובר שאמרו שם, בנדה הגמרא

החטאת. אחר הולך והכל מעכב, שהאשם שאם 66)נקטו
מי  בשביל השניה החטאת מקריבים היו מהם, אחד מת לא
להקריבה, יכול אינו מהם, אחד שמת ועכשיו שלו, שהיא
הקריב  לא עדיין ואם תמות, – בעליה שמתו חטאת שהרי
החטאות  שתי היו מהמצורעים, אחד ומת מהם אחד אף

אחרת. חטאת מביא היה החי והמצורע אחרת 67)מתות,
השוק. דמה 68)מן שנזרק החטאת אם בהבאתה, ויתנה

נדבה, זו הרי - שלו היה ואם חטאת, זו תהיה - שלו אינה
נדבה. באה חטאת שאין העוף 69)משום חטאת כי אף

ה"ו. פ"א למעלה ראה הספק, על פי"ד 70)באה נגעים
זו 71)מי"ב. הרי שלו, אינה דמה שנזרק החטאת אם

ואת  בספק, באה העוף שחטאת היא הכתוב שגזירת חטאתו,
מעכב. אינו שהרי מקריב אינו פ"א 72)האשם למעלה

לאכול 73)ה"ז. למצורע לו אפשר עלֿידיֿזה כלומר,
קרבנו. הביא שהרי צרעתו, בעת לו אסור שהיה בקדשים,

.‡ÈÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ :¯Ó‡L ¯ÈLÚ74, »ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ‰È‰ Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿

¯ÈLÚ75˙‚OÓ ¯„Bp‰ „È È¯‰L ,76:¯Ó‡L ÈÚÂ . »ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«
È¯‰ - ¯ÈLÚ Ú¯ˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯»̃¿»∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈

¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê77¯„Bp‰ ‰Ê È¯‰L , ∆≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈
·iÁ78.¯ÈLÚ ˙Ba¯˜a «»¿»¿¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

,ipr did rxevnde ,ilr df rxevn ly epaxw xn`y xiyr"
."zbyn xiyrd ci ixdy ,xiyr zepaxw eci lr `ian df ixd

והיה  עלי, זה מצורע של קרבנו שאמר "ועני וממשיך:
שהרי  עשיר, קרבנות ידו על מביא זה הרי עשיר, המצורע

עשיר". בקרבנות חייב הנודר זה
של  קרבנו שאמר עשיר של במקרה להבין: צריך ולכאורה
לא  הרי משגת, העשיר שיד נוגע מה עלי, זה עני מצורע
העני  זה של קרבנו ואמר עשיר, קרבן על להתחייב התכוון

בלבד. עני בקרבן להתחייב וצריך עלי
הרמב"ם  שדברי משנה' ה'כסף קושיית להבין צריך עוד
"מביא  הקרבנות מעשה בהלכות שכתב למה סותרים כאן
הנודר  היה אם רק שזה פירט ולא סתם, עני" קרבן הנודר
משגת  ידו שהרי עשיר קרבן מביא עשיר היה אם אבל עני,

כאן. כדבריו
צריך  שהעשיר סובר אכן שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומתרץ
הקרבנות  במעשה זאת פירט שלא ומה עשיר, קרבן להביא

כאן. דבריו על שסמך לפי הוא
משנה' ה'כסף לשיטת רק מתאים תירוצו אמנם,
שכתב  מה על גם אחד במקום סומך בספרו שהרמב"ם
שהרמב"ם  מסתבר) (וכך הדעות לפי אבל יותר, מאוחר
הקרבנות  שבמעשה לומר אין כתב, שכבר מה על רק סומך
על  סמך כי עני, קרבן מביא עני הנודר אם שרק פירט לא
עשיר  הוא שאם כפרה, מחוסרי בהלכות כאן שפירט מה

עשיר. קרבן שמביא זה, עני קרבן עלי הרי ואמר
מעשה  מצד גדרים, שני ישנם זה שבדין לומר יש לכן
העני  המצורע עבור יביא שהעשיר מספיק הקרבנות
מחוייב  כפרה מחוסרי הלכות מצד משא"כ עני, קרבנות

עשיר. קרבנות להביא העשיר
בנדר  באין אינן ואשם... ש"חטאת הדין הדבר: וטעם
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אבל  כלום". אמר לא אשם או חטאת עלי האומר ונדבה..
הרי  פלוני אותו רצה אם עלי, פלוני של חטאתו אמר אם
בדין  חידושים ושני לו". ומתכפר ידו על להקריבן מניחו זה
לא  חטאת עלי הרי שהאומר נדרים הלכות מצד האחד: זה,
אבל  החטאת. בקרבן חיוב צד שום כשאין רק כלום, אמר
בדבר) (שמחוייב פלוני של חטאתו אומר הנודר כאשר
והשני  נדר. דין מצד קרבן להביא חיוב הנודר על חל עלי,
שנכשל  מי על כמובן חל שהחיוב הגם המתכפר, מצד
ישראל, בני של ערבות דין שמצד התורה חידשה בחטא,

ידו. על קרבנות להביא אחר יהודי יכול
בא  הקרבנות מעשה בהלכות הדינים, שני בין החילוק וזהו
נדרים  לדיני בהמשך עלי" זה מצורע קרבן "האומר הדין
לקיים  הנודר על המוטל בחיוב היינו שבקרבנות, ונדבות
כי  עני" קרבן הנודר ש"מביא הרמב"ם כתב ולכן נדרו, את
הוא  התוכן כפרה מחוסרי בהלכות משא"כ שנדר. מה זה
לא  הקרבן את מביא שהנודר בזה ומודגש המצורע, כפרת
היה  אם ולכן המצורע, כפרת לשם אלא נדרו קיום לשם

עשיר. קרבן מביא עשיר המצורע
(`i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שמביא 74) כמו קרבנות להביא מתחייב שהוא פירוש,
זה. קרבן 75)מצורע מביא העני, הזה שהמצורע אע"פ

עשיר. קרבן להביא הוא חייב – -76)עני א יז, ערכין
שם. ובגמרא עצמו 78)שם.77)במשנה חייב כלומר,

נדרו. ידי על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  שבט ה' שני יום

ספרקרבנות-
dxEnY zFkld¦§§¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
¯ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (· .‰Ó‰·a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .¯ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר

.‡¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»
ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««

‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»
‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»

ÚaLpÓ ıeÁ8¯ÈÓÓe9ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈
‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆

ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈
ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆

L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»

ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆
‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

ãycew zegiyn zecewpã

mdy t"r` ,exind m` dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd"
."...exini `ly oixdfen

קודש, ותמורתו הוא - שהמיר שהיחיד למדים נמצאנו
אין  אבל לוקה זה הרי - שהמירו שותפין או ציבור אבל
ביארו  שהרמב"ם לומר יש הדבר ובטעם קודש. התמורה
חוקי  שכל "אע"פ שכתב במה תמורה, הלכות בסיום
אלו  "וכל ומסיים בהם...", להתבונן ראוי הם גזירות התורה
התורה  דיני ורוב דעותיו, ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים
וליישר  הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן
מה  כי הנ"ל, ההלכה לבאר יש ועפ"ז המעשים". כל
ברע  טוב שימיר החשש מפני הוא להמיר תורה שאסרה
לשותפין  בנוגע אבל ממונו", על ולחוס קניינו "להרבות כדי
אלא  הממיר של לגמרי אינה שבדבר ההנאה שטובת כיון
חלקו  שאז לציבור, בנוגע ועל־אחת־כמה־וכמה בלבד, חצי'
והוא  שלו. לגמרי היא העבירה אבל מאוד, קטן הממיר של
להרבות  כדי יחטא ולא לו", ולא חוטא אדם "אין על־דרך

הציבור. של או השותף של קניינו
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי

פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,
ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש

הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום
את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
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מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף
שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה

.·ÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ

BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿
‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.‚BlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ

.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.„‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰«ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…
LÈc˜n‰36,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ««¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈

ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ
¯ÈÊp‰37Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡ - «»ƒ«»ƒ∆∆»∆¿»¬»

LÈc˜‰L ‰Ê ‡Ï38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. …∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
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קנא dxenz zekld - zepaxw xtq - hay 'd ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן
בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר

שלו. שאינו

.‰L¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)

.ÂÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,

שמעון  רבי כדברי התורה, מן וכל תמורה למעלה, וכמבואר ,
אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.ÊÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.ÁÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר
את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»
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יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.·È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק התורה יתר 73)ייחדה על

שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח.76) על כב)77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב

בשתי  כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב
לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר
ישראל  בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי

.‚ÈÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.„ÈÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים  חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם

אחד.

.ÂË‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין

הקדש.97) בבהמת כלומר,

.ÊË‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««

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



קנג dxenz zekld - zepaxw xtq - hay 'd ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»
‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.ÊÈÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103 «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa B‡104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק
למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,

מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,

ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין
הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום

אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות
כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד

טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.ÁÈÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי

באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון
באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן

אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.‡Î- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח. קרבן לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה
עולה  לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה
נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה

זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה
לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,

חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«

˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואףֿעלֿפי  הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י לחולין

.·ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש

זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על

(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו
בגמרא).

.‚Ô‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»

‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»
ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»

‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿
ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»
˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««

ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈
˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ

da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«
‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈
ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,

אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם
של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא
והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק

רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא
לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
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שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.„ÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz ?·¯wÏ ˙B¯eÓz‰ ÔÈc „ˆÈk2- ≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»
‰ÏBÚ ·¯˜z3‰·˜ d˙¯eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .4˙ÏÚa B‡ ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«

ÌeÓ5¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰·˜p‰ ‰Ú¯z -ƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ6˙‡hÁ‰ ˙¯eÓz .7˙eÓz -8BÓk , ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL9ÌL‡‰ ˙¯eÓz .10- ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»
ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z11‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,12. ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»

¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk - ÌÈÓÏM‰ ˙¯eÓz13‰eÚË , ¿««¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»
‰ÎÈÓÒ14ÌÈÎÒe15˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e16˙¯eÓz . ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»¿«

‰„Bzk - ‰„Bz‰17ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡ ,18BÓk , «»«»∆»∆≈»¿»∆∆¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL19:ÁÒt‰ ˙¯eÓz . ∆≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿««∆«

ÔÈ‡ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ Ì„˜ da ¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ»…∆¬«¿»»»»≈
‰·¯˜ B˙¯eÓz20,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯˙ ‡l‡ , ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

- ˙BˆÁ ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰ Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ¿ƒ≈ƒ»««¬
ÌÈÓÏL ·¯˜z dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰21.22˙¯eÓz ¬≈«¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«

¯OÚn‰Â ¯BÎa‰23ÌÏBÚÏ ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ -24¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈≈»¿≈ƒ¿»∆∆¡«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa25,·¯˜ ‡e‰ : «¿«ƒƒ«¿»»¿»≈

¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â ;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â26. ¿≈¿»¿≈»¿ƒ««¬≈«¿
Ô˙¯eÓz27ÏÎ‡˙Â ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z28. ¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿≈»≈

בעולה.2) זכר כן 3)שהמיר ולמדו ב. יח, תמורה משנה,
אשר  קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז:) (שם
ה', יבחר אשר המקום אל ובאת תשא ונדריך, לך יהיו
"רק  – וגו'" ה' מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית
לבית  יכניסנו יכול ובאת, תשא וכו', תמורות אלו קדשיך,
ועשית  ת"ל שימותו, כדי ומזון מים מהם וימנע הבחירה
נוהג  אתה בעולה, נוהג שאתה כדרך והדם, הבשר עולותיך
בוולדי  נוהג אתה בשלמים, נוהג שאתה כדרך וכו', בתמורה

להלן. וראה ובתמורה", קריבה 4)שלמים נקבה ואין
שממירים  הי"ד, שם וראה הכ"א, פ"א למעלה ראה עולה,

בנקבות. וזכרים בזכרים, על 5)נקבות ליקרב ואסור
עד 6)המזבח. שתרעה דינה לעולה, נקבה המקדיש שהרי

יח:). שם (במשנה, עולה בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב
שהזכיר  מום, שבעלת והואֿהדין כעולה, עולה ותמורת

עולה". בדמיה ויביא "תימכר – כן לפני זכר 7)רבינו בין
נקבה. ב.8)בין כא, שם זה 9)משנה, ודבר ה"א, פ"ד

ונועל  לבית שמכניסה היא: זו ומיתה מסיני. למשה הלכה
שם). (רבינו, שמתה עד הדלת בין 10)עליה זכר בין

כרבי 11)נקבה. ולא כתנאֿקמא, – ב כ, שם משנה,
"עד  – רועה" באשם – מתה שבחטאת "שכל אליעזר.
מהל' ופ"ד יח. (שם לנדבה" דמיו ויפלו מום בו שיפול
ה"ד). פ"ד להלן וראה הי"ד, המוקדשין פסולי

שהיו 12) בשופרות המעות שיתן "והוא שם. במשנה,
מקריבים  וביתֿדין ה"ב), שקלים מהל' פ"ב (ראה במקדש

ה"ה). פ"ד (להלן נדבה" עולות מעות ראה 13)באותן
הערה  הקרבן 14)ב.למעלה ראש על ידיו שתי שיסמוך

לשחיטתו. שמביאים 15)סמוך בשמן, בלולה וסולת יין
הוא  כמה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פ"ב וראה הקרבן, עם

הנסכים. הקרבנות 16)שיעור מעשה מהל' פ"ט ראה
והלכותיה. התנופה סדר קרבים 17)ה"וֿז, שהאימורים

יח: תמורה (משנה, ולילה ליום נאכל והבשר המזבח, על
שנאמר  ממה שם) (בגמרא כן ולמדו שם). רש"י וראה
תודה" על "אם – יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא

תודה. וולדות וחליפות תמורות שם.18)לרבות במשנה,
על  "והקריב שנאמר לחם, מביא תודה שהמביא ואףֿעלֿפי
בלחם, חייבת אינה תודה תמורת – וגו'" חלות התודה זבח
ולא  לחם, טעונה תודה – "התודה הנ"ל: מהפסוק כן ולמדו
(תמורה  לחם" טעונות תודה וחליפת תמורת ולא תודה ולד

ה"א). פ"ד להלן וראה מבואר,19)שם, ושם ה"ח. פי"ב
שכיפר  ולאחר חובה, בתודת אלא אמורים הדברים שאין
אפילו  נדבה, בתודת או הכפרה לפני אבל העיקרית, בתודה

לחם. צריך – כפרה חצות 20)לאחר קודם שהפסח משום
יכולים  הבעלים רצו ואם פסח, בשם עדיין נקבע לא
שדינו  הפסח, מותר יהיה ראשון ופסח אחר, פסח להפריש
קודם  חצות אחר ונמצא שאבד, כפסח דינו – שלמים שקרב
ואפשר  פסח להקריבו שאפשר שכיון השני, שחיטת
כח  בו אין קבועה, אחת קדושה בו ואין שלמים, להקריבו
כמפורש  שיסתאב, עד רועה אלא ליקרב, לתמורתו להתפיס
וראה  שם), המשנה' ('מרכבת ה"ו פסח קרבן מהל ' פ"ד
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לפסח,21)להלן. שהפריש הכבש את קבע היום שחצות
אחרת  בהמה בו מתפיס הוא ואם פסח, לקרבן להיקרב
שלמים  שקרב הוא שהדין הפסח, למותר זו תמורה נחשבת
כבש  הפריש אם אלא אינו זה וכל שם). המשנה' ('מרכבת
תחתיו  אחר והפריש הפסח נאבד אם אבל לפסח, אחד
"נמצא  שאם הוא הדין בו, והמיר הראשון נמצא ואחרֿכך
אם  אבל שלמים, קרבה התמורה בו, והמיר שחיטה" אחר
כיון  – חצות לאחר אפילו בו והמיר שחיטה לפני נמצא
זה  נחשב להקריב, יכול שירצה ואיזה כבשים שני כאן שיש

תמו  ואין וכבש, כבש בכל מעורבים ושלמים פסח רתו כאילו
ראה  שם, זירא כרבי ודלא - ב צו, בפסחים וכרבה קריבה.
פ"ד  ב, חלק המשנה' ('מרכבת ה"ו פ"ד פסח קרבן בהל'
וכן  כאן. רוקח' 'מעשה כאן. א וחלק שם, פסח קרבן מהל'
כסףֿמשנה  וראה שם. בפסחים, ה'מאירי' בדברי נראה

כאן). וראה 22)ולחםֿמשנה תימן, כת"י לפי הוא (כן
בהמה.23)להלן). שיפול 24)מעשר לאחר שאפילו

בהמשך  להלן ראה קרבן, בדמיהם מביא אינו מום, בהם
ובה"ב. זו (וראה 25)הלכה ב. ה, בתמורה ורבא, אביי

קודש  דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לז: וזבחים כא. שם
כאן). ובלחםֿמשנה (שמות 26)הם, נאמר בבכור שהרי

כז, (ויקרא נאמר ובמעשר רחם", פטר כל "והעברת יב) יג,
מבכור  מעשר ולמדו השבט", תחת יעבור אשר "כל לב)

לז:). (חולין עברה" "עברה בכור 27)בגזירהֿשוה של
מעשר. הבכור 28)ושל "תמורת א: כא, תמורה משנה,

במומן  ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי וכו', והמעשר
לבעלים".

.·29- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
ÌÈÏÚaÏ30¯OÚÓe ¯BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«
ÌeÓ Ô‰a31ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32Ck , »∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»

Ô˙¯eÓz ÌÈ„Bt ÔÈ‡33. ≈ƒ¿»»

וכו'"29) הבכור ו"תמורת הפסק, כאן אין תימן, (בכת"י
תמורת  ותאכל מום בם שיפול "עד שלפניו: למה מחובר

נכון). וכן וכו'", וכהנים שאמרו 30)הבכור מה כלומר,
כבכור  אלו הרי והמעשר הבכור "תמורת שם במשנה
שהמעשר  כשם היינו לבעלים", במומן ויאכלו וכמעשר
כן  כמו בעליו, והם לכהנים שייך והבכור לבעלים, שייך
הבעלים  שהם לכהנים, והבכור לבעלים המעשר תמורתם:
משאלת  - א ט, בזבחים נראה וכן שהמיר. הישראל ולא שלו
אם  "אימא, – שלמים שהוא הפסח מותר בעניין הגמרא
והואֿ לכהן", ליתביה וכו' בכור שיהיה בכור לשם שחטו
קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה בה שכתוב לתמורה הדין
עה: (זבחים ה'תוספות' דעת אבל לכהן, שייכת שהיא
היינו  לבעלים, הבכור שתמורת "בכור") דיבורֿהמתחיל
שמח'). ('אור ה"ו פ"ד להלן וראה לכהן, ולא לישראל

לעניין 31) הי"ז בכורות מהל' בפ"א רבינו שכתב מה ראה
בהמה. מעשר לעניין ה"הֿו שם ובפ"ו פ"א 32)בכור,

בר 33)הי"ב. רמי של בעייתו רבא פשט - ב עה, בזבחים
ומעשר  "בכור מהברייתא בכור, תמורת לעניין חמא,
(וראה  בהן" כיוצא ותמורתן תמורה עושין שהוממו,

לעניין  כן מפורש - ב יג, ובתמורה שם). הנ"ל ב'תוספות'
איתן'). ('יד נגאלת שאינה בהמה, מעשר תמורת

.‚ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a34- ¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
d˙¯eÓz35‰BÓk36dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»

dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓ ‰·¯˜37‰BÓk d˙¯eÓz È¯‰ -38. ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»
BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ : ¯Ó‡»«¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈

‰ÏBÚ ·¯˜z39·¯˜z - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ . ƒ¿«»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«
‰ÏBÚ40¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz dÈˆÁ .41BÊ È¯‰ - »∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈

˜ÙÒ42.‰·¯˜ dÈ‡Â , »≈¿≈»¿≈»

בה 34) שיפול עד רועה אלא קריבה ואינה "קדושה שהיא
שלמים  דמיה ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר מום
ה"ד). פ"ב למעלה וראה ה"ג, הקרבנות מעשה מהל' (פט"ו

בה.35) המיר עד 36)אם תרעה אלא קריבה שאינה
דמיה  ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר, מום בה שיפול

א. כו, תמורה בברייתא והוא שהכוונה 37)שלמים. נראה,
לה  נולד ואחרֿכך תמימה הקדיש או עובר, מום לבעלת
ורובע  הי"ג) פ"א (למעלה תמורה שעושות קבוע, מום
נקבה  והמפריש הי"ח), שם (למעלה בהן וכיוצא ונרבע
אינן  שכולן הכ"א), (שם לאשמו או לעולתו או לפסחו
מהל' (פ"ג קבוע מום בהן שנופל אחר נפדות אלא קריבות
הט"זֿיז, המוקדשין פסולי מהל' פ"ד ה"י. מזבח איסורי

ה"ד). פסח קרבן מהל' בהמה,38)ופ"ד מדין נלמד
(כסףֿ שלמעלה שלמים, וחצייה עולה חצייה שהקדישה

חצייה 39)משנה). אמר אביי, "אמר ב: כו, [בתמורה
"ואפשר  קריבה". עולה הכל דברי מעשר, וחצייה עולה

וחצייה שבנוסח  עולה חצייה מצא רבינו) של =) שלו אות
וראה  (הראב"ד, וכו'" קריבה עולה הכל דברי תמורה,
שהיה  נראה "ורבינו משנה': ה'כסף כתב זה וכעין להלן).
עולה, וחצייה תמורה חצייה דאמר היכא מודים, הכל גורס
עולה". תקרב מעשר, וחצייה עולה חצייה קריבה. הכל דברי
שאסור  =) איסורא דאיכא "כיון בזה הטעים והראב"ד
דטעה  הוא ולבסוף לאיסורא, מעיקרא איכוין לא להמיר)
גירסתו  לפי אלא אינו זה אבל והמיר". ונמלך) =) ואימליך
"חצי  רבינו דברי לפי אבל תמורה", וחצייה עולה "חצייה

תמור  זו "תמורה"בהמה שהקדים עולה" וחצייה ה,
כמו  לומר וצריך הראב"ד. כדברי לומר אין ל"עולה",
שאין  שאע"פ קטז), הערה הט"ז, (פ"א למעלה שכתבנו
זו  בהמה של ראשה או "לבה אמר אם באיברים, ממירים
"חצי  באומר כאן כן ואם בכולה, קדושה פשטה תמורה"
אין  לשתיהן, נתכוון שוודאי עולה, וחציה תמורה זו בהמה
התמורה, של החצי ע"י בכולה הקדושה להתפשטות מקום
התמורה  חלה לא שכך ומכיון עולה, – השני החצי שהרי
העולה  חצי זאת, ולעומת באיברים, ממירים אין שהרי כלל,
פשטה  ושוב עולה חצי להקדיש אפשר שהרי נשאר, –

להלן]. וראה בכולה, למעלה 40)קדושה כמו כאן, [אף
הוא  וכן (הראב"ד, לחצאין בהמה מעשר אין בתמורה,
לומר  שייך לא עולה, הוא השני והחצי והואיל נ.) בעירובין
פשטה  ושוב עולה, חצי רק ונשאר בכולה, קדושה פשטה

כנ"ל]. בכולה אינו 41)קדושה מהם אחד ואף [הואיל
"פשטה  מהם אחד באף שייך ולא והואיל לחצאין, נתפס
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על  – כנגדו עומד השני אחד שכל כיון בכולה", קדושה
חצייה  או תמורה חצייה או לומר היתה שכוונתו כרחנו

שמח']. ב'אור ועי' לתמורה 42)מעשר, כוונתו אם
לו  שיש בהמה למעשר כוונתו או הקרבנות, בכל הנוהגת

שם). (תמורה אחרות חומרות

.„¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
‰ÓÈÓz44da „ÏB Ck ¯Á‡Â ,45,˙ÈcÙÂ Úe·˜ ÌeÓ ¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ˙ÈcÙpL ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰Â46dÈ‡Â , ¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
˙ÈcÙ dÈ‡Â ‰·¯˜47˙eÓzL „Ú dÁÈpÓ ‡l‡ ,48. ¿≈»¿≈»ƒ¿≈∆»«ƒ»«∆»

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‰‡aL ÈtÓ - ‰·¯˜ dÈ‡49, ≈»¿≈»ƒ¿≈∆»»ƒ…«¿À»¿»
dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L - ˙ÈcÙ dÈ‡Â50. ¿≈»ƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

(למעלה 43) תמורה עושה אינה קבוע, מום בעלת שאילו
הי"ג). תמימה.44)פ"א בהמה הקדיש כלומר,

העובר.45) המום לבעלת או לתמימה כלומר,
פדיונו,46) לאחר בין פדיונו לפני "בין א: טז, בבכורות

כדי  דבר לכל לחולין יוצאים "אינם שהרי תמורה", עושה
ועי' ה"ה, (להלן פדיונם" אחר ועבודה בגיזה מותרים שיהיו

"ותמורה"). ד"ה שם אפשרות 47)'תוספות' אין כלומר,
זאת. תמורה בר 48)לפדות רבה בשם נחמן רב דברי
שם. בבכורות שנפדתה 49)אבוה, בבהמה אותה שהתפיס

שם.50)כבר. בכורות,

.‰ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙B¯eÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒ
Ô˙lÁzÓ51ÏÎÏ ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,e„tÈ el‡ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿»

ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k ¯·c52. »»¿≈∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÏÚ ‰¯eÓ˙a ‰ÏÁ ‰M„w‰L53, ∆«¿À»»»ƒ¿»««¬«»«

ÏÚa ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ Ú¯Â ,·BËa Ú¯ B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿«»»»««
ÌeÓ54ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈

L„w ‰È‰È Ba ·e˙k55. »ƒ¿∆…∆

מתחילתן,51) קבועים מומין בעלי שהיו אףֿעלֿפי כלומר,
מום. בהם נפל ואח"כ מתחילתן תמימים היו אם וכלֿשכן

א.52) יז, ב. טז, תמורה אע"פ 53)משנה, כלומר,
בגיזה  מותר בתחילה, מום בעל הקדיש אם שבהקדש
שלא  לפי ה"ט), מעילה מהל' פ"א (ראה פדייה אחר ועבודה
בתמורה  – בלבד דמים קדושת אלא הגוף קדושת עליו חלה

מום. בעל על אף הגוף קדושת במשנה,54)חלה ראה
א. ט, א.55)תמורה יז, שם רש"י ראה

.ÂÌÈÁ·Êa ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ56¯ÈÓ‰Â57ÔÓ ˙Á‡a »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
˙B·B¯Úz‰58‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59:¯ÓB‡Â ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ««¬¬≈∆≈ƒ¿≈»«∆∆¿≈

ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz Ì‡60, ƒ¿«»ƒ¬≈¿≈»¿»ƒ
‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ÌÈÓÏL ˙¯eÓz Ì‡Â61. ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¬≈¿≈»»

ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚk ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ó‰a‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«¿≈»∆≈ƒƒ«¿»¿»¿»ƒ
‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL62¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁ .63Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a ∆ƒ¿»¿∆»∆»«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈∆

¯ÈÓ‰ Ô‰Ó BÊ È‡a Úe„È ÔÈ‡Â64Á·Ê ‡È·Ó -65¯Á‡ ¿≈»«¿≈≈∆≈ƒ≈ƒ∆««≈
‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÏÚ ¯ÓB‡Â B˙Èa CBzÓ66˙¯eÓz Ì‡ : ƒ≈¿≈««¿»«¿ƒ»ƒ¿«

‰¯eÓz67BÊ ‡È‰68ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ -69Ì‡Â , ¿»ƒ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ
‡È‰ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz70‡È·‰L ‰Ê È¯‰ -71 ¿«»¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ72‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â . »¿»ƒ«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»

‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰73¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL «¿ƒ»¿∆«¿»∆ƒ¿»¿∆»∆¿»
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a74. ≈«¿ƒ««¬¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

(הוצאת 56) פ"ג תמורה בתוספתא – בשלמים כלומר,
ירעה  בזבחים, שנתערבה "עולה :(13 ,555 עמ' צוקרמנדל
שבהן  יפה בדמי ויביא וימכרו, שיסתאבו עד ירעו) (צ"ל:
מהל' בפ"ו רבינו והביאה עולה". שבהן יפה ובדמי זבח,

ה"הֿו. המוקדשין שם.57)פסולי ואינו 58)בתוספתא,
הראשונה  זו תמורה והרי שם). (תוספתא, מהן באיזה יודע
המזבח, על להקריבה אפשר ואי שלמים, ספק עולה ספק
ויביא  אותה ויפדה מום בה ויפול שתסתאב עד תרעה אלא
ויביא  האלה, הקרבנות משני אחד שלמים, או עולה בדמיה
מום  בה שיפול עד שמא שחששו אלא השני. לקרבן מביתו
ולכן  אחד, קרבן על אלא יפדו ולא הוא שספק ישכחו –
לפניו  שיהיו כדי כדלקמן, אחרת, בהמה לקחת הצריכוהו
שניהם  יפדו מומים, בהם ויפלו ולכשיסתאבו קרבנות, שני

ראב"ד). ועי' שם.59)(לחםֿמשנה, תוספתא,
נדבה.60) מקדישה כנ"ל.61)כלומר, שדינם 62)נדבה

שם, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ו ומפורש למעלה, נתבאר
וכו'. שיסתאבו עד שם.63)שירעו שאם 64)תוספתא,

" חולין זו הרי – (הראשונה) התמורה בזו שהמיר שאין ידע
עכשיו  אבל הט"ו) פ"א (למעלה תמורה" עושה התמורה
שהם  ספקות בשני מוטלת היא הרי המיר, באיזו יודע שאינו
ב' חולין, היא והרי התמורה תמורת היא שמא א' שלשה:
שלמים, ספק עולה ספק שהיא השניה, תמורת היא שמא
שתסתאב  עד שתרעה אפשר אי בזה וגם כמותה, היא והרי
על  ויפדוה ישכחוה שמא אחת, שהביא כיון מספק ותיפדה

לחםֿמשנה). בשם (כנ"ל כלומר,65)אחת שם. תוספתא,
(כסףֿמשנה). חולין אחד 66)בהמת על שהמירה

פסח). וקרבן ספק תמורת =) השניה מהתערובת
ראשונה.67) תמורה תמורת התמורה 68)כלומר, זו

נשאר 69)השניה. ביתו מתוך שהביא החולין כלומר,
היא  שעמה השניה התמורה, גם שהרי שהיה, כמו חולין

הט"ו). (ובפ"א למעלה כמבואר כלומר,70)חולין,
אותה  שהביא האחרת, הבהמה תמורת היא השניה התמורה

הקרבן). ספק (היא הראשונה התמורה כלומר,71)בצירוף
מביתו. שהביא השניה 72)החולין התמורה אם כלומר,

ואם  לשלמים, החולין זו מקדיש הוא הרי – עולה היא
לעולה. זו הרי – שלמים היא השניה התמורה

יש 73) (שהרי תמורה וספק זבח ספק כלומר, שם. תוספתא,
חולין). ספק פ"ו.74)גם

.Ê¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL75¯ÈÓ‰Â ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡a76·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77„Ú ‰Ú¯È ‡l‡ , ¿∆»≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«

‰„tÈÂ ÌeÓ Ba ÏtiL78¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ , ∆ƒ…¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈
e¯‡aL BÓk79. ¿∆≈«¿

בבכור,75) שנתערבו "שלמים פ"ג: תמורה תוספתא,
מהל' בפ"ו (וראה כבכור" ויאכלו שיסתאבו עד ירעו שניהם
שהוא  זה את לפדות שצריך (וברור הי"ד). המוקדשין פסולי

כדלהלן). הוא, מי יודע שאינו אע"פ כן,76)שלמים, ואם
מעשר). (או בכור ספק שלמים ספק היא התמורה

אינם 77) המעשר) (או הבכור תמורת שהרי שם, תוספתא
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ה"ב). למעלה (ראה במומם נאכלים אלא אף 78)קריבים,
צריכים  אינם מום, בהן שנפל והמעשר הבכור שתמורות
תמורת  משום פדיון כאן צריך – ה"ב) (למעלה פדיון
ה"א). (למעלה כשלמים שלמים תמורת שדין שלמים,
המילה  חסרה תימן, ובכת"י וויניציאה רומי ובדפוס
שמח'. ו'אור רוקח' 'מעשה משנה' ב'לחם וראה "ויפדה",

ה"ב.79) למעלה

ה'תשפ"א  שבט ו' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר

לקדושה. מקדושה הקדשים

.‡„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»
‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆

:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

עצמם 2) הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
ויביא  מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים

שלמים. ותנופות 3)בדמיהם נסכים סמיכה, גם שטעונים
ושוק. ממה 4)חזה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

על  "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר
וולדות. לרבות ורש"י 5)תודה" שיסתאבו, עד רועים אלא

ומתים  הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם)
והתודה 6)ברעב. השלמים וולדות את מיד הקריב שלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות
לאכילה,7) בשר הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

על  עובר הוא ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים
לשלמו". תאחר "לא של הלאו

.·˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית
מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה

עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של
מתה. היא אף

.‚˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È¯‰ -15˙‡hÁ‰ ¯O·k16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי  ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר
הרי  חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי  חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,
לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין

באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי
אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה
שוולדי  משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.„- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰·„Ï18¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ ·È¯˜‰L ¯Á‡20- ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰·˜ LÈ¯Ù‰ .‰ÏBÚ ·¯˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d·e ‡È‰ ‰Ú¯z - ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ21¯·k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡ ·È¯˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר וילדה לאשם
העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב כבר שהרי לעולה,

.‰ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È¯‰ -‰ÏBÚ e·¯˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈ¯Ù‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e¯‡a ¯·k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈ¯ÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
,Lc˜na eÈ‰L ˙B¯ÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰·„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»

Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e¯‡aL25ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈc ˙È·e , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ
,¯eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ï·‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿
‰eÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·È B‡ ‰ÏBÚ ·¯˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»

.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז)
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מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום
לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,

במקדש.25) היו שופרות כמה

.Â¯OÚn‰ „ÏÂ26¯OÚn‰ ˙¯eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ ,e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆

˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯OÚÓÎe ¯BÎ·k ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿
Ô‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz29B˙¯eÓ˙e ¯OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30- ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»

ÂÈÏÚ·Ï31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו

שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה
לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,

לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה

לבעלים". במומן "ויאכלו

.Ê‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓ˙k - ÁÒt‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰·¯˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ·¯˜È d„ÏÂ - ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡ - »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰·˜ LÈ¯Ù‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰ - ˙¯aÚÓ dLÈ¯Ù‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú BÊ ‰·˜ ‰¯‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Ú¯z - ÁÒt‰ ¯Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס כגון,
י"ד. י"ד.33)יום יום חצות לפני שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים
שלמים  קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף
לא  לפסח, שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים
פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב
היא  נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה
שיסתאבו  עד ירעו אלא לשלמים, מהקרבה וולדה וגם

שלמים. בדמיהם ויביא

.ÁÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.ËÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.È‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.‡È‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."gafnd wcal dpyi `l ,lkidd wcal yicwd m`"

בדק  קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ב.) (לב. במשנה נאמר
ובפירוש  לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית,
אין  הרמב"ם ולדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו המשנה
שאסור  פסק ולכן גופא, הבית בדק בקדשי גם לשנות

המזבח. לבדק ההיכל מבדק לשנות
היכל  קדשי בין שינוי "אין וכתב עליו, השיג הראב"ד אבל
רק  הוא במשנה הדין ולשיטתו למזבח" ולא עזרות לשאר
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קלים  מקדשים אפילו אותם משנים שאין מזבח בקדשי
והוא  לזה". זה בין יש מה הבית בדק "אבל לחמורים

בש"ס. רש"י כשיטת
שפירש  בחומש, כרש"י הוא הראב"ד שטעם לומר ויש
ולמקדש  למשכן שהנתינה לשמי", – לי "ויקחו הפסוק
הקדיש  אם ולכן הקב"ה, לשם היינו "לשמי", להיות צריכה
שניהם  נתינת כי המזבח לבדק לשנות יכול הבית לבדק
הבית  בדק שבין הפרטי החילוק נוגע ופחות "לשמי", היא

המזבח. לבדק
(287 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.·ÈÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,

לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת
לשנותו. הרי 59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,

שלמים. זבחי לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם
בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים

"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו
מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב שביציאת

כילוד. הוא הרי פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי
כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי  של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות
קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור
מי  דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת
הקדושֿ של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.‚Èd¯aÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e¯‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó ¯aÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa ¯BÎa‰L ,¯BÎaa ‰OÚL C¯„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»

Ì‰ ˙B¯Êb ‰¯Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈
ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡¯ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È¯‰ .ÌÚË BÏ Ôz - ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
·¯ ÔÈ·‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È .‰¯Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙·LÁÓ ÛBÒÏ ‰¯Bz ‰„¯È .ÂÈÏÚ Ek¯Ú ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL Ú·hL .Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
¯„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba¯‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ¯ÊÁL ¯LÙ‡ - LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ - BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú¯‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ ·BË ¯Ó‡ÈÂ Ú¯a ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ - ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa ·e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc ·¯Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk ¯MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz·˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈ¯Ó‡ ·ÈL‰Ï ,˙Ó‡ È¯Ó‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

owzl dvrd lecbn wegxn zevr `l` opi` dxezd ipic aex"
."'ek miyrnd lk xyiile zercd

יכולתו  הוא האדם בעבודת תמורה של הפנימי התוכן
מצד  עצמו שהעולם הגם בעולם, ושינוי תמורה לעשות
זאת  בכל ממנו, למטה תחתון שאין תחתון הוא בריאתו
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נפעל  זה עניין יתברך. לו דירה ונעשה תמורה בו עושים
הידועה  בהלכה ובפרט הלכה", זו ה' "דבר – התורה ידי על
הן  ומיד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה

נגאלין".
(ci oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

lke ,oda opeazdl ie`x md zexifb dxezd iweg lky t"r`"
."mrh el oz mrh el ozil leki dz`y dn

ידוע, טעמם שאין בחוקים שגם הרמב"ם כאן ומחדש
ליתן  יכול שאתה מה "וכל בהם להתבונן האדם על חובה
בשמונה  שכתב ממה קשה ולכאורה טעם". בו תן טעם בו
אי  אדם יאמר "לא חז"ל שאמרו שמה לרמב"ם, פרקים
ואבי  אעשה ומה אפשי אלא עבירה, לעשות אפשי
על  אבל התורה, חוקי על רק מדברת עלי" גזר שבשמים
"אי  לומר צריך בשכל מובנים שהם שבה המשפטים
מאלו  לאחד תתאווה לא החשובה "הנפש כי אפשי",
טעמה  מצד אפשי" "אי לומר אדם חייב כלומר, הרעות".
יהיה  שקיומה "אפשי" לומר צריך בחוקים אבל השכלי,
עול  קבלת מצד רק אלא שכלי טעם לה שאין באופן

בהם". להתבונן ש"ראוי כאן כותב ומדוע ית', מלכותו
ההשגה  בכח מובנים שבתורה המשפטים לומר: ויש
החוקים  משא"כ האדם, בשכל ומתיישבים האנושית
הקב"ה  של ורצונו חכמתו שהיא התורה בשכל יסודם
יש  ועל־פי־זה הפשוט. בשכל מוכרחים טעמים ואינם
עצות  אלא אינן התורה דיני "ורוב כאן הרמב"ם לשון לבאר
המעשים", כל וליישר הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק
ההגדרה  נמצאת העצה" מגדול מרחוק "עצות במילים כי

ש  ומצד מיד לאדם מובנים שאינם החוקים טעמי כלו של
שאם  זהירות צריך ולכן התבוננות, לאחר רק אלא האנושי
בעיניו  קל יהי אל עילה, לו ידע ולא טעם לו ימצא "לא

כו'". ה' אל לעלות יהרוס ולא
ההקדשות  את פודין ש"אין הוא הדין שהרי קשה, ועדיין
הבאין  כל בפני עליהן ומכריזין בקיאין, בשלושה אלא
הרי  ובנוסף, שוויו. מכדי בפחות לפדותו יוכל ואיך לפדות",
"להרבות  הרע יצרו על והתגבר ממונו שהקדיש באדם מדובר

הקצה. אל הקצה מן בו שיחזור חוששים ומדוע ממונו",
מגדול  "מרחוק הם אלו שטעמים הוא, בזה הביאור אלא
ורק  מתקבל, זה אין הפשוט האדם שכל ומצד העצה",
שהקב"ה  כיון אדם, של דעתו לסוף תורה "שירדה מכיון
בכוחו  שיש ויצרו, טבעו את גם מכיר האדם את שברא
ויעשה  שישתדל עד שהקדיש אחרי גם האדם את להטות
ברע  היפה ולהחליף הפכי באופן להתנהג האפשר כל

הוא". טוב "ויאמר
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Ba¯w‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
- ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ‰¯tk È¯qÁÓ¿À¿≈«»»¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ
Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .· .˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«
¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ .˙Ú¯»̂««ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡¬«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏk≈ƒƒ¿ƒ¿»

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר

אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ועדיין

.‡˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«
‰Ú·L2,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»

˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שהנוגע 2) זאתֿאומרת ערב, טומאת שמטמאים דברים יש
טומאות  ויש הערב, עד בלבד יום אותו טמא נושאם או בהם
רבינו: ובלשון בתלמוד ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע
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שיש  במקווה טבילה צריכים ואלה אלה שבעה". "טומאת
סאה. ארבעים בו

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
ובלחםֿ ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו

אב). בנין

.‚ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha B¯O·a Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ¯‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,B¯Oa ¯‡La ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡¯ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈ¯tˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË - ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ ·Áz Ì‡ Ï·‡ .Ûebk Ì‰ È¯‰ - ÛebÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18¯B‰Ë Ì„‡ ÏL BB¯b CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»

ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆
d¯O·a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï - ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»

‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,B¯O·a ‰Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»
‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי ולא
טומאה  סוגי כמה ישנם שהרי ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע טומאת להגדיר רק המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי מקום שאינו
הוא". דגלוי טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע שנינו, ג) משנה ג (פרק אהלות במסכת הנוגע.
טמא. - לגוף מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע, משום מטמא

ח. הלכה זה בפרק "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב). מב, (נדה הסתרים" בית

.„‰kn‰ ÏÚL Ìe¯˜22¯Oa‰ ¯BÚk ‡e‰ È¯‰ - ¿∆«««»¬≈¿«»»
˙B‡ÓË ÚbÓ ÔÈÚÏ23dÈ‡ - ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ¿ƒ¿«««À¿¿∆««»»≈»

B˙kÓ Ìe¯˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»
˜c‰ ¯ÚOa ‰Ú‚ ;B¯BÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË -24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«

Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï - ÔËw‰ ¯Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË - ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe¯˜a ¯B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï - BlL ˙eLka ¯B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï ¯Oa‰ ¯BÚk ÌÈ‡ - Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע
המשנה. בלשון מ"ד.23)"גלד" פ"ט מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב: שם במשנה
שהמדובר  בכסףֿמשנה וכתב רבינו. פירש וכן הדק. שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף, ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,
מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ"ו

מכה". גבי שעל מקרום חוץ מיטמאין ולא

.‰Ck ,‰‡ÓËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

Ò¯Á30B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31¯‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ·‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»
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מ"א.29) פ"א מ"א.30)כלים פ"ב נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אףֿעלֿפי הכלי לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ הכלי בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני פרשת כהנים ובתורת נגע. שלא אףֿעלֿפי

מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי"ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי נקרא עצמו המת ב. ב, קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב נעשה בו הנוגע ואדם הטומאה,
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב הנוגע אבל השביעי, וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב חלקי

.ÂÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ¯‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈

Ô·‡ dÈ·Ï34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ¯‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡¯ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â ¯Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36- ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»

B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,B¯ÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È¯‰ - ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ, מן

והאדם  בה, קשור וחוט הארץ, על מונחת הטומאה שהיתה
מ"ב). פ"א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט את מחזיק

.ÊËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ -39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰¯B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï ¯B‰h‰ ‡·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰¯Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı¯‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…

da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.Á‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»

‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.Ë‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.È˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.‡È‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»
ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»

‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»
ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
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אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,
נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה

ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו

המשקוף. תחת שהוא

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.‚ÈÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.„ÈÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ

È¯‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ¯ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ ¯L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï·‡ ;73È¯‰ - ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô·‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב. מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.

שנאמר. למה 71)אע"פ הנימוק מתחיל מטמא.כאן הקטן
קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי תשעה
זמנו.73) לפני חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אףֿעלֿפי 75)אפילו
חי. שהוא

.ÂË˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ
„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78- ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ

Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»
Bz˜¯ÙÓ ‰¯aL .˙eÓÈ ¯L‡79B‡ ,dnÚ d¯Oa ·¯Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»

˜ÏÁpL B‡ ,BL‡¯ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú¯˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BË·a ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

Û¯Ù¯Ó ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ"ו.76) פ"א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט
חולין  במשנה משמע וכן ב. ע, גיטין במסכת שמואל של

כסףֿמשנה). (ראה ב עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב. כ, בחולין מקורם - הפרק מניע.80)סוף

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר החי, מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר
לאחר  או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי, כשהוא
ובית  ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס.

.‡ÏÙp‰2ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»

Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL ;˙nL3ÔÎÂ . ∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈
˙ÈÊk4L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ ¯OaÓ5‡nËÓ ,O¯Ák ¿«ƒƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈

Ïˆp‰Â .ÌÏL ˙Ók6e‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ ¯Oaa ¿≈»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆
‡e‰Â .‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ¯Oa‰ ‰Ê ?Ïˆ∆∆∆«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿
Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡ L¯˜zL∆ƒ¿»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ
- ‰L¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;B¯OaÓ ‡e‰L Úe„Èa - ‰L¯»̃¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ dÈ‡≈»¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

הריונו.2) חדשי גמר לפני מת פירושו 3)שנולד "לכל"
א. נ, נזיר נפל. ב.4)אפילו מט, שם נד,5)משנה, נדה

ה"י. פ"ג לקמן ראה כתנאֿקמא. פסק שם.6)ב. נזיר,

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈ¯eÚM‰L Èt ÏÚ Û‡7 ««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,Ô‰8˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz :9, ≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk B¯Oa ˙‡ÓË ¯eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

א.7) ד, לדבר.8)עירובין טעם זוטא.9)נתנו 'ספרי'
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.‚˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL ¯·È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏL10¯·È‡ elÙ‡ . »≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»

¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL ÔË˜11. »»∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ
;·¯Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆
ÏÏÁ B‡ Ô·‡ ÏÏÁ ÔÈ„k ·¯Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«

ÌÈ¯·c ¯‡L12‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆
·¯Á‰ ezËÏtL ¯·È‡a Ú‚B ‡nËÏ ‡l‡13‰na . ∆»¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c14,B˙i¯·k ÌÏL ¯·È‡‰ ‰È‰Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»
- Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :¯Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»

Ì„‡k ‡e‰L ÌˆÚ15ÌÈ„È‚Â ¯Oa - Ì„‡ ‰Ó : ∆∆∆¿»»»»»»»¿ƒƒ
,B˙i¯·k ‰È‰iL „Ú - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ«¬»«≈»ƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa16‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï·‡ . »»¿ƒƒ«¬»¬»«À¿»¿«»¿«≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa ¯·È‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a»∆««ƒ∆≈≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
ÌˆÚ‰ ÔÓ ¯ÒÁ .¯Oa‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ Ô‰a»∆∆∆¬≈≈ƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆

¯B‰Ë Blk ¯·È‡‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk ¯·È‡ ÏL17¯ÒÁ . ∆≈»»∆¬≈»≈»À»»«
Ba ˙BÏÚÏ Èe‡¯L ¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :B¯OaÓƒ¿»ƒƒ¿«»»»»∆»«¬

ÈÁa ‰Îe¯‡18ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏLÈÂ ‡t¯˙ÈÂ ¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e19‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿«»¿…∆¿ƒ»¿«≈¿«»¿«»

Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â20Á‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯O·e .È21- ¿≈¿«≈¿…∆»»«≈ƒ««
.¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈∆∆¿…»»«≈ƒ««»

מ"א.10) פ"ב המקור 11)אהלות את מציין משנה' ה'כסף
ואין  מת, בדיני עוסקת שם המשנה אולם מ"ז. פ"א באהלות
שהוא. בכל מטמא החי מן אבר שגם ברורה הוכחה משם
אבר  הכוללת מ"א פ"ב שם המשנה היא משכנע יותר ומקור
יש  אם באוהל לטמא אחת בבבא החי מן ואבר המת מן
שיעור  כל לקבוע מבלי ארוכה, להעלות כדי בשר עליהם

חרב?12)כמותי. בחלל תורה כתבה נג,13)ולמה נזיר
ונפלט  אותו הפילה החרב פירוש, החרב", מן "שנחלל ב:
רבינו  מגדיר מקרא, של מפשטן הנוטות (הדרשות ממנה.
איש  מפי איש חכמים בידי קבלה כלומר השמועה", "מפי
אלא  מסיני למשה הלכה הוא הדין עיקר ובכן כך, לדרוש
וב'ספרי' למשנה), הקדמתו (ראה במקרא רמז גם לו שיש
בעצם"). "או מן זה דין הסמיכו קכז, פיסקה חוקת, פרשת

שם.14) בהמשך 15)'ספרי' שם ב'ספרי' נאמרה זו דרשה
טז): יט, (במדבר הכתוב מן החי מן אבר לטומאת הלימוד
אינו  חרב", "בחלל מן למד שרבינו ואףֿעלֿפי בעצם", "או
עליו  שיהיו שצריך לענין ה'ספרי' של הדרשה את דוחה

נה. אות להלן וראה ועצמות. וגידים כרבי 16)בשר
כתב  לא למה לתמוה, [ויש ב. קכח, חולין עקיבא,
שפרט  כמו בשר עליה שאין מפני מטמאה אינה שארכובה
ארכובה  עקיבא שלרבי אמרו, שם בגמרא הרי וכוליה, לשון

וצ"ע]. בשר? עליה שאין מפני מטמאה ואף17ֿ)אינה
"אלו  שונים: אנו מ"ה, פ"ב באהלות הרבה. שנשאר עלֿפי
ומדגיש  עצמו". שחסר החי מן ואבר טהורים... חסרו שאם
עצם  לבין החי מן אבר בין ההבדל את בפירושו רבינו שם
בשר  עליו אין ואפילו כשעורה בו יש אם שמטמא המת מן
מן  שהוא כל חסר אם מטמא אינו החי מן אבר אבל כלל,

שלא 18)העצם. באבר הזה כשיעור בשר חסרון יהיה אם

ויתרפא. ארוכה יעלה מ"ה.19)נתלש פ"א כלים
מ"ג.21)שם.20) פ"ו עדיות

.„¯·È‡22‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»

ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk23¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ . ¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
ÌˆÚ‰24- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ : »∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«

¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»
n‰ ˙BÓˆÚ¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙25. «¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

ומדובר 22) אלינתן. בן נחוניא ורבי יהושע רבי העיד שם,
הכל, לדברי מטמא המת מן כזית שהרי כזית, בו כשאין

מ"א). פ"ב (אהלות שלם אבר אינו מפני 23)ואפילו
הקודמת. באות ראה ה"ב 24)הבשר. בפ"ג לקמן שם.

העצם. מן מקצת חסר דין רבינו יתבאר 25)מבאר ודינן
יש  אם .1 החי: מן א) שלם: אבר דיני סיכום בפ"ג. לקמן
במשא  במגע שהוא בכל מטמא ועצמות, גידין בשר בו
ויתרפא  שיחזור כדי ונשאר הבשר מן חסר אם .2 ובאוהל:
אם  .3 ובאוהל: במשא במגע מטמא – נתלש שלא באבר
לא  אבל ובמשא במגע מטמא – זה כשיעור נשאר לא
באבר  שיש אףֿעלֿפי העצם, מן מקצת חסר .4 באוהל:
יש  אם .1 המת: מן אבר ב) כלל. מטמא אינו – בשר כזית
.2 ובאוהל: במשא במגע, מטמא - ועצמות גידין בשר בו
שיחזור  כדי בנשאר שאין אע"פ כזית, ונשאר הבשר מן חסר
במשא  במגע, מטמא – נתלש שלא החי מן באבר ויתרפא
אבל  ובמשא, במגע מטמא – כזית נשאר לא .3 ובאוהל:
בשר  כזית עליו ואין העצם מן שהוא כל חסר .4 באוהל: לא
ניטל  שלא אע"פ באוהל, לא אבל ובמשא, במגע מטמא –

ה"ב). פ"ג לקמן (ראה הבשר מן כלום

.‰ÁÓ26‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL …«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
ıeÁaÓ27˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .28Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»

‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -29Ì‡ , ¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba LÈ≈¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò ÌˆÚ‰L30 ∆»∆∆»ƒ»¿»»À¿»««

‰ÏBÚÂ31˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,32¯‡a˙iL BÓk ,33Án‰L . ¿»««¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«
¯·c ÏÎÏ ¯O·k34. ¿»»¿»»»

א.26) קכה, חולין ואביי, יוחנן שבפנים 27)כרבי המוח
מבחוץ. העצם על בשר שיעלה הירך 28)גורם עצם

ומתנדנד.29)העגולה. בפנים העצם מן מנותק
העצם.30) דרך כנגדה 31)פורצת הנמצא כל ומטמאה

ממנה. אינה 32)למעלה הצדדים מן אבל תחתיה,
פ"ז.33)מטמאה. ה"ב.34)לקמן פ"א אהלות תוספתא

.Â¯·È‡‰35ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â36Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a »≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
ÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯Ê ∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰37ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â , ¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ

ÈÁ‰38ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»
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znקסו z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'e iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

epnÓ L¯Bt‰39ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ40; «≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ
L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â¿≈»ƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈
ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓk - epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ

Ô¯eÚLa41. ¿ƒ»

ב.35) קכט, חולין במשנה, שמעון ורבי מאיר רבי מחלוקת
מאיר. כרבי ואינם 36)ופסק לגמרי, ניתקו ולא תלויים

(רבינו  במקומם בחזרה ולהידבק להתרפאות יכולים
שם). ב)37)בפירושו עג, (שם ניפול" עושה "מיתה

הוא  והרי המדולדל, האבר את מפילה המיתה פירוש,
אלא  המת, בשר דין לו אין ולפיכך המיתה, ברגע כנתלש

מטמא. שאינו החי, מן שנתלש נתבאר 38)בשר שדינו
נגד 39)בה"ב. נחוניא, ורבי יהושע כרבי מ"ג. פ"ו עדויות

אליעזר. רבי רש"י 40)דעת שנתלש. כאבר מטמאים אינם
מן  למדו החי מן אבר שטומאת מפני הטעם, מפרש שם
כלומר, הבהמה", מן ימות "וכי לט): יא, (ויקרא הכתוב
מטמאה  אינה החלק מיתת שלפני ומשמע הבהמה, מן חלק
שם. נחוניא רבי נגד יהושע, ורבי אליעזר כרבי פסק כלל.

לקמן.41) שיתבאר

.ÊÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
¯eÚL42ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .43ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó : ƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ44‰M‡·e ;45ÌÈ˙‡Ó ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â46ÔÈa , ¿∆»«¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈
;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓƒ««≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆

‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ ıeÁ47ÔÈ‡L , ƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»
‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ48ÌˆÚ da LiL ¿«¿ƒ¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆

„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tˆ da ÔÈ‡Â49‰ÏBÚ - ¿≈»ƒ…∆ƒƒ¿∆∆«««»»
ÌÈ¯·È‡‰ ·¯ ÔÈÓÏ50„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«…»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»

‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ -51.Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â , ¿«¿»¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ52È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈

ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰ ¯‡Lk ‡È‰ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«
‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒ dÈ‡L Úaˆ‡∆¿«∆≈»ƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»
ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a ‰e‡nË ‡Ï…ƒ¿»¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«
eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL∆À¿»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z d˙‡ÓË ÏÚ53. «À¿»»¿»¿»»ƒ

מ"ז.42) פ"א כל 43)אהלות של מפורש פירוט מ"ח, שם
מ"ג.44)האיברים. פ"ג א.45)אהלות מה, בכורות

איברי  על העודפים האשה איברי במנין תנאים מחלוקת
ורבי  דלתות, ושתי צירים שני מונה ישמעאל רבי הגבר.
אומר: יהושע ורבי כמה), קובע (אינו צירים אומר: אליעזר
רבי  מפתח. אומר: עקיבא רבי מספרן): קבע (לא דלתות
תלמידי  שהרי במציאות, נחלקו לא אליעזר ורבי ישמעאל
חלקי  איזה נחלקו? במה (שם), ומצאום בדקו ישמעאל רבי
מודים  שניהם אבל עצמם, בפני באיברים להגדיר יש הגוף
תפקידים  הממלאים החלקים ארבעת נמצאים האשה שבגוף
הצירים  שני את מונה אליעזר רבי הלידה. בתהליך מסוימים
יהושע  ורבי הדלתות, את גם הכוללים עצמם בפני כאיברים
עקיבא  רבי ובא להן, טפלים וצירים עיקר שהדלתות סובר

מנסיונם  שם עליו הקשו ולפיכך מפתח. - חדש דבר והוסיף
על  הקשו ולא מפתח מצאו שלא ישמעאל, רבי תלמידי של
קיבל  ורבינו שתירצו. מה ותירצו יהושע, ורבי אליעזר רבי
שני  הארבעה שאלה יהושע, ורבי אליעזר רבי של דעתם
מפתח, שהוסיף עקיבא רבי של דעתו גם וקיבל הם, איברים
תמיהת  זה ומסולקת ואחד. חמשים מאתים לו יצאו ולפיכך
כל  של לדעתם מנוגד מספרו שלכאורה רבינו, על רבים
כאבר  הצירים שני מונה שרבינו לפרש, גם [ואפשר התנאים.
('קרית  עקיבא רבי דעת גם ומקבל הדלתות את וכן אחד,

ועצמות.46)ספר')]. גידים בשר רב 47)בשלימותו,
יט, (במדבר באהל" ימות כי "אדם דורש: שם, בבכורות
באשה). ובין באיש בין (פירוש, אדם בכל השווה דבר יד),

ב.48) מט, נדה ששית. אחת 49)אצבע בשורה עומדת 
האצבעות. שאר מבוארים 50)עם האיברים, רוב דיני

בה"ח. מכשעורה.51)לקמן פחותה שהעצם אףֿעלֿפי
תורה.52) דין טומאתה – כשעורה היא שבה העצם ואם
לאכלם.53) ומצוה וקדשים, תרומה לשרוף אסור שהרי

.Á˙n‰ ˙BÓˆÚ54Ô‰a ˙¯k Ì‡ ,¯Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L «¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
˙BÓˆÚ ˙¯eˆ55‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»

Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡¯B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡·e56. ¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»
,‰¯„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»
?„ˆÈk ‰¯„M‰ .BÈÓ ·¯Â ,BÈa ·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â57 ¿«À¿…∆¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«

Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L ‰¯„Lƒ¿»∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ
- ˙BÈÏÁ ‰¯OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ elÙ‡ ‰¯ÒÁ»¿»¬ƒÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿
˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆
ÚÏÒk ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L58 ∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«

- ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒƒ¿»»¬»»»¿»ƒ¿«ƒ
BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ìlk59‡e‰ Ì„‡ ÏL À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»

BÈa ·¯Â .‰¯„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎ¯È‰Â ÌÈ˜BM‰ ÈzL¿≈««ƒ¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»
ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙Ó ÏL∆≈¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈

˙Á‡ C¯ÈÂ ÂÈ˜BL60- ‡e‰L Ïk BÈa ·¯ ¯ÒÁ Ì‡Â . »¿»≈««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆
ÔÈÓ ·¯ ?„ˆÈk BÈÓ ·¯ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«

ÌˆÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L ÔB‚k .˙BÓˆÚ61- ¬»¿∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆
ÚÂ ‰Úa¯‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL ˙Ók el‡ È¯‰- ÌÈ¯O ¬≈≈¿≈»≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ

‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»¬»««ƒ∆»»»»∆
Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯·È‡a ¯ÒÁ B‡ ÂÈ¯·È‡a ¯˙È»≈¿≈»»»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ
Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk ·¯ ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿«…»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«
‡È‰L ,„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ ‰˙È‰L B‡ Ô¯tˆ da LiL∆≈»ƒ…∆∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ

ÔÈnÏ ‰ÏBÚ62e¯‡aL BÓk ,63. »«ƒ¿»¿∆≈«¿

מ"א.54) פ"ב ראה 55)אהלות הרקיבו. שלא כלומר,
הי"א. יגע...56)לקמן "אשר טז): (שם, בתורה כתוב

מדבר  שהכתוב ואףֿעלֿפי בקבר", או אדם בעצם או במת
מפני  אוהל טומאת לענין ב'ספרי' ממנו למדו בנגיעה,
אדם" "עצם הנקרא שכל כאן, רבינו ומבאר למת. ההיקש
כותב  מאהלות, פ"א סוף למשנה ובפירושו באוהל. מטמא
לאדם  העצם ייחס אדם", בעצם "או ה': מאמר וזה רבינו:
דינו  יהיה אז האדם, גשם כלל כמו ובשר עצם בו שיהיה עד

בכללו. המת וכן 57)כדין לבדה, שהשדרה מכאן,
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נב, נזיר במס' שהרי עליו, (תמהו מטמאות. לבדה הגולגולת
שידרה  או גולגולת, או שידרה המשנה כוונת אם שאלו - א
מהן  אחת לא אבל באוהל, מטמאות ביחד שתיהן וגולגולת
מהן  אחת שכל רבינו פוסק ולמה נפשטה, לא והבעיה
כאן) בכסףֿמשנה (מובא קורקוס והר"י ודאי. מטמאת
גולגולת, או שדרה בפירוש שם אומר ששמאי מפני מבאר,
מחלוקת  לחדש לנו אין דעתו, נגד ברור דבר מצאנו ולא

עצמנו). בתקופת 58)מדעת כסף של רומית מטבע
ה"ג.59)המשנה. פ"ג אהלות שם:60)תוספתא,

אחד  ושוק ירכות לשתי והואֿהדין א. מה, בכורות
מובן 61)(תוספתא). ושמונה. ארבעים מאתים מן רוב

הגולגולת. או השדרה ביניהן כשאין שמדובר,
שתי 62) לו שהיו ובמקרה שלו, איברים מנין לפי ומחשבין

ממאה  בפחות באוהל מטמאות העצמות אין יתירות אצבעות
אינה  אחת יתירה אצבע רק לו היתה ואם ושש. עשרים
248 מן הרוב כמו עולה 249 מן הרוב שהרי כלום, מוסיפה

.125 מד.63)היינו: אות ראה בה"ז. למעלה

.Ë·¯ ‡ÏÂ ÔÈÓ ·¯ Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ¯‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰¯„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»

·w‰ Ú·¯ Ô‰a64ÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - »∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e65ÌˆÚ elÙ‡ ,Ú·¯Ó ˙BÁt eÈ‰ . ¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆

‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈
Ï‰‡a66. ¿…∆

בינוניות.64) ביצים שש והלוג לוגים, ארבעה מכיל הקב
מרוב 65) עצמות "רובע שנינו: מ"א, פ"ב אהלות במשנה

פ"א  בעדיות ביתֿהלל דעת היא וכן המנין", מרוב או הבנין
מרוב  הן אם אלא מטמא אינו עצמות שרובע ומשמע מ"ו,
בניגוד  רבינו דברי יהיו שלא וכדי הבנין. מרוב או המנין
לומר  שהתכוון לפרש, עלינו - משנה ולסתם לביתֿהלל
או  המנין רוב מן הן אבל בנין, ורוב מנין רוב בהן שאין
"שאינן" ולא "בהן" שאין וכתב דייק ולפיכך הבנין. רוב

כסףֿמשנה). (ראה שנינו:66)מרוב שם, עדיות במשנה
אחת  עצם אפילו פירוש, אחד". בעצם אפילו אומר, "שמאי
רבינו  וסובר באוהל, מטמאה הקב רובע בה שיש גדולה

כמותו. הלכה ואין היא יחיד שדעת

.È‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Ú·¯ Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ67‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ : »¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

‰¯Bz68.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ »¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

במקרא,67) רמז לה שיש השמועה, מפי היא הלכה פירוש,
יב. אות למעלה ראה גמורה. דרשה אינה אבל

בין 68) כשעורה עצם רבינו מונה טהרות, לסדר בהקדמתו
בנזיר  מפורשת ומשנה כאן, בו שחזר וברור דרבנן, אבות

כשעורה. עצם על מגלח שהנזיר אומרת, – ב מט,

.‡È˙Ó69- ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»
ÌÈÙÁ ‡ÏÓ70Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó71 ¿…»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆

ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ;˙Ók¿≈¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«
BlÎa72- ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L , ¿À∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ

¯eaÁ BÈ‡73. ≈ƒ

מ"ב.69) פ"ב תרווד".70)אהלות "מלא נאמר: במשנה
רש"י: (פירש היד פיסת מלא חזקיה: מפרש - ב נ, ובנזיר
כר' ופסק חפניו. מלא מפרש: יוחנן ורבי אצבעות), בלי
רבי  שדעת אמרו שם שבגמרא מפני רבו, חזקיה  נגד יוחנן
שם) רש"י (ראה מאיר כרבי וחזקיה כחכמים, יוחנן

כולו.71)(כסףֿמשנה). על והאהיל כולו את נשא שהרי
קכו,72) (חולין הנוגע לגוף ביותר הקרובים בפירורים רק
שם.73)ב). אהלות משנה,

.·È˙n‰ Ìc74;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆

˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ75Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .76Ïk , ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»
.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ¿«∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

הביצה.75)שם.74) וחצי כביצה = הלוג רביעית
קצת 76) בו ויש צלול, נוזל הגוש סביבות נשאר שנקרש, דם

שהוא  מפני הדם" "תמצית נקרא זה נחל אדמומית. מראה
חולין הדם. מן דדמא".מתמצה "צללתא ב: פז,

.‚ÈÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ìc«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ77‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»

ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»
ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ78. ¿ƒ

היא 77) שזו אמרו, - א עא, שבנדה מפני שם, עקיבא כרבי
חכמים. ב.78)דעת סב, נדה

.„È‚e¯‰79ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L »∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈
¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ B˙BÓ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL80‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a81. ƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

א.79) עא, לתוך 80)שם שנפלה ראשונה טיפה פירוש,
דינה  השניה וכשנפלה ברוב, בטלה – מחיים שיצא הדם

שלאחריהן. הטיפות וכן ובטלה, בהל'81)כראשונה
ואילך. מפט"ז הטומאות אבות

.ÂË¯·w‰82ÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk «∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«

ÂÈÏ˙Îa83Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .84Ìe˙ÒÂ85Ck ¯Á‡Â ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»
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ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ Blk ‰È‰Èƒ¿∆À¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ B‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»
Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ

‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ïhn‰86ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ «À»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ
ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰««¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ
ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰ ,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc≈¿≈∆«≈«≈¿«¿ƒ¿«»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ ,¯·˜k Ï‰‡·e¿…∆¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

‡OÓa ÔÈ‡nËÓ87ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .88 ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ
BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰ ˙‡ Ba ‰qkL „Ú,˙n‰ ÏÚÓ «∆ƒ»∆«≈¿»¿»≈««≈

BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú ˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡∆»««≈«∆∆¡ƒ»»«≈¿»
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa89ÌÈ¯·„e . «¬»ƒƒ«««≈¬≈∆»¿»ƒ

˜ÙBc‰ ˙‡ ÔÈÎÓBqL90ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ∆¿ƒ∆«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -91. ¬≈≈¿ƒ

מ"א.82) פ"ז במקום 83)אהלות שיש בתנאי, שם,
אין  ואם פנוי, טפח ברום טפח על טפח בפנים הטומאה
הטומאה. כנגד אלא הצדדים מן מטמא אינו הזה כשיעור

אדם.84) טפח,85)בידי על טפח פתוח הוא ואם
הפתח. דרך יוצאת שם 86)הטומאה ד' למשנה בפירושו

הם  הדופק עצמו, הקבר הם ודופק שגולל רבינו, כתב
דעת  (וכן שלמעלה הכיסוי הוא והגולל הכתלים, ארבעת
הם  שניהם ודופק שגולל ומפרש בו, חזר כאן אבל רש"י),

שם). יוםֿטוב' 'תוספות (ראה הקבר רבינו 87)על
עצמו  במת שמשא מפני הטעם, כתב הנ"ל למשנה בפירושו
גזרו  לא מנבילה, בקלֿוחומר נלמד אלא בתורה מפורש אינו
מטמאים  ודופק שגולל אומר כאן והראב"ד ודופק. בגולל
יגע  אשר וכל הכתוב: מן עקיבא רבי למד מגע התורה. מן
לא  משא אבל השדה" פני מ"על ואהל טז), יט, (במדבר כו'

בתורה. בו.88)נזכר נגע את 89)ולא שגרר האדם
שם.91)מצדדיו.90)הגולל. משנה,

.ÊËn‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O˙ »∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
d¯ÙÚa92‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - «¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈

dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ93,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk94. ¿∆ƒ¿»≈

פ"י.92) לקמן ראה מ"ב. פי"ח ב:93)אהלות יד, שבת
גזרו  ירושלים, איש יוחנן בן ויוסי צרידה איש יועזר בן יוסי

העמים. ארץ על הי"ב.94)טומאה פ"ט לקמן

ה'תשפ"א  שבט ז' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר

והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת
טהורים. שהוא כל חסרו שאם

.‡elÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ
¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

דם 2) בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף דם
מדרבנן. וטומאתו מת, ודם חי

.·ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.‚¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆
,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆
¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ˙‡ÓËÂ¿À¿«¿ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,Èe‡¯k6ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa »»≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ7˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,8Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆
·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»
‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»
.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי
כראוי.

.„ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆
·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
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קסט zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'f iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈
Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»

B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»
.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.‰B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.Â„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.Ê·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈

.˜ÙÒa¿»≈

.ÁB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈

Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט

מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו
מטמא  אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא

י"א. הלכה ב פרק כלמעלה

.Ë˙Ói˜ B„ÏLÂ Û¯OpL ˙n‰15‰¯„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

C¯Á Ì‡ ¯ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú Û¯O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
¯ÈÙL ÔÎÂ .¯B‰Ë - B˙È·z ˙¯eˆ17Ìw¯Ó18BÙ¯hL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙¯eˆ ‰ÏaÏa˙ È¯‰L ,¯B‰Ë - ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף כגון
משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת

ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.ÈÁÓ˜k ‰OÚÂ C¯ÙpL ˙n‰ ¯Oa20ÔÎÂ .¯B‰Ë - ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
¯OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÔÈÙe¯O‰ ¯Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e¯‡a ¯·Îe .ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ï·a ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯O·k Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ı¯LÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא
ר' כקמח, נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן

נשמע  כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח
לקיש. כריש שפוסק

.‡ÈB‡ Bk¯ˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .B¯O·k - Ì„‡‰ ¯BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰„B·Ú È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰¯Êb .˙n‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙B¯BÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.·ÈÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈
- ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ ‰È‰L∆»»«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»
‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ L¯t BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆

.‚È¯ÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ô¯tv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24Ô¯eaÁ ˙ÚL·e . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

- ˙Èa‰ CB˙a B¯ÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ B¯ÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ B¯ÚO .‡ÓË - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ¯tˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈ¯tˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

- Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ

¯B‰Ë -28- ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈
‰˜LÓ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈
ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ e¯ÊbL C¯„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי על ואף

טמאים. אחרות מטומאות

.„È‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·¯a ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „·k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ
˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ

BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë -29. »««ƒ∆»»∆
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עקיבא 29) רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
שהוא.שמדמ  בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם ה

עקיבא  לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב
אי  ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.ÂË˙ÈÚÈ·¯ :ÌÈ¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk e¯ÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,¯Oa ˙ÈÊÎe ,‰¯BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,·˜¯ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר

כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו
מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים
והאוהל  והמשא המגע אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע

הם. שמות שלשה

.‡Ìc ˙ÈÚÈ·¯2„Ú ,‰¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰¯Ó‚pL ‰¯„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ

ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓ·e4.˙BÓˆÚ Ïk ¯‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

פ"ב 2) באהלות במחלוקת שנויים זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק ורבינו זה.3)מ"ו, ממת אחד חלק

אחר. ממת בא החסר, את המשלים השני, אם 4)והחלק
כשעורה. בהן יש

.·¯·È‡5elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡ LÈ‡Ó6¯B‰Ë -7. ≈ƒ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.‚˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי

כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.„‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.‰B„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע כשעורה 19)כמו עצם כמו

מפני  אחד, נימוק ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק
וגם  השיעור כל את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו

כולו. על בכל 20)מאהיל אחת בבת נגע שאם משמע,
פ"ג, אהלות במשנה חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי

כך. הדין - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א.

.Â·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.Ê‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««
ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆

.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.ÁÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.ËÌˆÚ27ÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»
˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
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לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן
העצם. ולא אהל

.ÈÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.‡ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.·È˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.‚ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
Ô˙cÓk48Ô‰È‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆

- ‚Ên‰ ÈnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆
˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס שהוא
משופעת.41) כלפי 42)שהאסקופה הוא שהשיפוע בין

חוץ. כלפי הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואףֿעלֿפי
שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע, דרך לבית להגיע הדם
ואףֿ "הקטפרס"). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע הגיע,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי
והראב"ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני

מחולק. כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אףֿעלֿפי מטמא האוהל כי למשקוף, מחוץ מקצתו

הטומאה. מן חלק על רק ב.45)מאהיל משנה שם

ה"ד.46) פ"ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת אם  לקבוע
הכיבוס.48)דם. לפני המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט יותר באופן לקבוע אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס, לפני שהיה ממה יותר רביעית בתערובות
דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס מי כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס. באותו דם נשאר כך

.„È‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe Û¯ËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .¯B‰ËÂ Û¯ËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈
B‡ ,˙Á‡ ˙·a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ ¯Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ¯·„Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
Û¯ËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯B‰Ë Ïk‰ - ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק מ"א. פ"ג יש 51)שם שם, במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב, קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני, למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה
בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע כאילו עליה המאהיל

רצוצה. בו.52)שאינה נגע ולא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא
נעשה  אם חרס כלי בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,
שני  וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב
דברי  של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי
אוהל  זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.‡ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk2,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ »«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«

ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„a3‡ÓËpL B‡ , ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·cÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰ - ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
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znקעב z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'f iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈ Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ4. ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שבעה,2) טומאת שמטמאים בתורה מפורשים ואוהל מגע
ה"אֿב. פ"א למעלה ראה בקלֿוחומר. מנבילה למדנו ומשא

פ"ג.3) למעלה המת 4)נמנו שאוהל למדנו זה מכתוב
את  גם הביא לא למה הוברר ולא שבעה, טומאת מטמא
אדם  נפש לכל במת הנוגע יא): יט, (במדבר במגע הכתוב
שטומאת  אמרו, שב'ספרי' מפני [ואולי, ימים. שבעת וטמא
כמיותר  רבינו מצא מאוהל, בקלֿוחומר ללמוד אפשר מגע

במגע]. הכתוב את גם להביא

.·- ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË5ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈ·M‰ ÌBiaÌz¯‰Ëe6Ì„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï·‡ . ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»

˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa7‰Ê È¯‰ - ≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆
·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË ÈM‰8˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ; «≈ƒ»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««

·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËz9È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ƒ¿»«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈
‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ¯Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ
el‡Îe ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ˙na ¯aÁÓ¿À»«≈¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓˆÚ ˙na ÈM‰ ‰Ê Ú‚»«∆«≈ƒ«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ10ÁÒt ‰OBÚÏe ¯ÈÊÏ Ï·‡ ;11, ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - L¯tL ¯Á‡ ÔÈa ¯eaÁ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈««∆≈«≈»≈∆»

.‰¯Bz ÔÈ„k ,·¯Ú ˙‡ÓËÀ¿«∆∆¿ƒ»

חרב",5) "בחלל טז): (שם מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
הטומאה, אבות אבי חלל מה כלומר, כחלל. הוא הרי חרב
חרב, דוקא שלאו רבינו ודעת כך. - בו שנגעה החרב אף
חוץ  כך דינם ודומיהם, עץ כלי ואפילו הכלים, כל אלא
גם  מכאן למדו שם ובגמרא ה"ג), לקמן (ראה חרס מכלי
של  הטומאה דרגת שמקבל הטומאה באב הנוגע כלי על
מביא  כאן רבינו אולם ימים. שבעה טמא והוא מטמאו,
להלן  ויבואר הטומאה. באב שנטמא לכלי אחרת דרשה

השביעי.6)ה"ג. היום לפני טהרה לבגדים שאין ונשמע
בחיבורין.7) טומאה בגמרא נקרא ב 8)זה מא, בנזיר

בחיבורין. טומאה על מגלח הנזיר שאין ינאי, רבי -אמר
למד  ומכאן התורה. מן שאינה מפני הטעם, שם ופירשו
- ב לז, זרה בעבודה (אמנם שבעה. מטמאה שאינה רבינו,
סובר  רבינו אבל המקרא, מן בחיבורין טומאה למדו
(כסףֿ הזה הלימוד את מבטלת שם רבא של שהמסקנה

קורקו  הר"י בשם הבאה.משנה באות ראה לפניֿזה 9)ס)).
שלדעת  רבינו ומפרש יטמא, הטמא בו יגע אשר וכל כתוב:
הערב) עד תטמא הנוגעת (והנפש הפסוק של סופו שם, רבא
(במס' לפרש שרצו כמו ולא לפניו, שנאמר למה פירוש הוא
"והנפש  ימים, שבעת היינו "יטמא" שם) זרה, עבודה

ערב. טומאת טמא השלישי, כלומר אסור 10)הנוגעת",
וקדשים. תרומה לאכול אם 11)לו פירוש, ב. מא, נזיר

את  סותר ואינו מגלח אינו אדם, חיבורי בטומאת נזיר נטמא
שנטמא  ואדם נטמא. לא כאילו ממשיך אלא נזרו ימי
עושה  אלא שני לפסח נדחה אינו פסח, בערב בחיבורין

פ"ו  פסח קרבן הל' (ראה שרץ טמא כמו ביום בו פסחו
ה"אֿב).

.‚È¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a12B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL . »∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
˙Ó·13‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿

ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰14 «ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆
ÌÈ„‚·e15¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .16Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk : ¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«

B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«

Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰17‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . «¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈
.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

להדגיש 12) "נגיעה" המונח את פעמים שלוש כפל רבינו
באוהל  לא אבל בנגיעה, רק מטמאת זו שטומאה לך, ולומר

ה"ט. לקמן ראה עצמו,13)ובמשא. במת שנגעו כלים דין
במת, שנטמא באדם שנגעו כלים אבל זה. ממקרא למדנו
בגדיכם  "וכבסתם מהכתוב ה"ב בתחילת למעלה רבינו למד

קל. פיסקה חוקת, ה'ספרי' ע"פ השביעי", כלים 14)ביום
מקווה. במי שטיפה ע"י כלי 15)שמתטהרים לא אבל

ה"ו). לקמן (ראה קכז.16)חרס פיסקה חוקת, 'ספרי'
זו.17) ובהלכה ה"ב, למעלה נתבאר

.„¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ18Ì„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ : ƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË19ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈
ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»

˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
‰Ú·L20˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ; ƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«

.·¯Ú∆∆

מ"אֿג.18) פ"א ביניהם,19)אהלות הבדל יש אבל
הנוגע  את ומטמאים הטומאה אבות אבי נעשים הראשונים
השניים  הכלים אבל עצמו. המת כמו שבעה טומאת בהם
ובין  אדם בין בהם, הנוגע את ומטמאים הטומאה אב הם

בלבד. ערב טומאת באדם 20)כלים, הנוגעים שכלים
כלים  אבל שם). (משנה, כמותו נעשו הטומאה, אב שהוא

ראשון. נעשו - הטומאה אב שהם בכלים שנגעו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿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
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Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ23ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿

Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa24. ¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»

‰¯Bz ÔÈc25‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L , ƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆
‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆

.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

ה"ד.21) פ"ז נזיר ראשון 22)'ירושלמי' למנות פירוש,
ט). הלכה (ראה בקדשים רביעי עד לטומאה, ושני לטומאה
וכולהון  ינאי, רבי בשם יוחנן רבי אמרו: שם ב'ירושלמי'
אלא  חייב אינו מקדש ביאת על אבל תרומה, אצל הן תורה
שם  ב'ירושלמי' חייא בר אבין ורבי בראשון. שנגע שני על
פטור, באדם שנגע באדם שגם ודעתו יוחנן, רבי על חולק
בדברי  שונים פירושים (נאמרו יוחנן. כרבי פסק ורבינו
דברי  אולם איש'), ו'חזון משה' 'פני (ראה הזה ה'ירושלמי'

הכסףֿמשנה). לפי יפה מתפרשים בזה 23)רבינו פירוש,
עצמו. במת הטומאה 24)שנגע באב שנגע אףֿעלֿפי

הט"ו.25)ונטמא. פ"ג

.Â˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk26- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈

ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ27·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆«
ÌÏBÚÏ ‰‡Óh‰28‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï , «À¿»¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz ÔÈcƒ»««ƒ∆«»»

נדרשו 26) אלא בתורה, ממש מפורשים שאינם הדינים כל
סופרים', 'דברי רבינו בפי לפעמים נקראים - הכתובים מן
אין  מקדש ביאת על אבל תורה, כדיני דינם הענינים וברוב
ראב"ד  (ראה בתורה המפורשת בטומאה אלא כרת חייבים

ביארנו 27)וכסףֿמשנה). במת. נגע אוירו אם פירוש,
מבפנים. אלא החיצון מדופנו מיטמא אינו חרס שכלי כבר,

ב'תורת 28) מ"ד. פ"ח כלים בלבד. ומשקין אוכלין אלא
אני  (יכול "יכול שנינו: ה"א, פ"ט שמיני פרשת כהנים'
תלמודֿלומר  חרס, כלי באויר מיטמאים הכלים אף לפרש)
ואין  חרס, כלי באויר מיטמאים אוכלים האוכל", "מכל
שכלים  למדנו ומכאן חרס". כלי באויר מיטמאים הכלים
ב). כ, פסחים (רש"י הטומאה מוולד טומאה מקבלים אינם

.ÊÏB„b ÏÏk ‰Ê29‡nËÓ ‰‡Óh‰ ·‡ Ïk :˙B‡ÓËa ∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .O¯Á ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚·e ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ O¯Á ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

ה"ח.29) ראה ב. קד, עירובין

.ÁÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ·‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡¯˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡¯˜ ÔBL‡¯a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡¯‰Â .ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡¯˜ Ôlk epnÓ30. ƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

לאו 30) תולדותיהם וכו', הטומאות "אבות ב. ב, ב"ק
וכלים, אדם מטמא אב (שהרי) דאילו בהם, כיוצא (אינם)
אינו  וכלים אדם מטמא, ומשקין אוכלין - תולדה ואילו

מטמא".

.Ë˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk31ÔÈa ,‰Ú·L ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈
·‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„˜32ÔBL‡¯ epnÓ ˙BÓÏ È„k , »»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B·‡ ¯‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

˙B‡Óh‰33‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .34. «À¿¿≈¿«≈¿«»

שם 31) במשנה שאמרו מה פירשו - א יד, פסחים בגמרא
לטומאה. לשני הכוונה הטומאה", ה"ה.32)"ולד למעלה

מ"א.33) פ"א מטמא 34)כלים שאינו והואֿהדין שם.
בטומאות  גם מדובר במשנה ה"ג). למעלה (ראה באוהל
הזכירה  לא ולפיכך כלל, אוהל טומאת בהן שאין אחרות

המשנה. לשון לנקוט דרכו ורבינו אוהל,

.È˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk35„ÏÂ ‡e‰ ·¯Ú ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰‡Óh‰36‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰Â ,37‰È‰iL ¯LÙ‡Â . «À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ·¯‰38, »¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

המת.35) של טומאתו טמא 36)מכוח הטומאה אב וכל
שני.37)שבעה. נעשה בו ה"ד.38)והנוגע למעלה

.‡È˙È·e ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òe·z Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Ò¯t‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

ÔÏ‰‡a B‡39‰Òe·z Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ ,40 ¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
ÏL ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È¯‰ -¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆
el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈
È¯·c ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ Ôlk - ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

במגע 39) אלא במשא מטמאים שאינם ודופק גולל של
ה"ג). פ"ג למעלה (ראה לא 40)ובאוהל למה נתברר לא

ולמה  הגויים, וארץ הפרס בית דיני עם תבוסה דם משא כלל
ומשאו. מגעו בין הפסיק

.·ÈBÓˆÚ Ï‰‡‰41Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ »…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»
:¯Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰42¯BÚ „Á‡ ,¯BÚ B‡ »…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï43Â :¯Ó‡pL ;- ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ O¯Ùi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔkLnk ¯BÚÂ ‚e¯‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe¯˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰¯˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈ¯Ò Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈

˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a44‰Ê È¯‰ - »∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆
‡e‰L - ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë»¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆
‡l‡ BÈ‡ - ‡ÓË ˙Èa‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»»∆…«««ƒ»≈≈∆»
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ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒ∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈
„·Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‡e‰L45. ∆ƒ¿«≈À¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

על 41) ולימד הכתוב "בא קכט: פיסקה חוקת, 'ספרי'
בקרקע. קבוע הוא אפילו טומאה", מקבל שהוא האוהל

ו):42) ב, (יהושע שנאמר עץ, שנקרא פשתן פירוש,
פירוש  [כך ב). כז, שבת (גמרא העץ" בפשתי "ותטמנם
ארוג, פשתן פירושה "כלי" המילה זה, ולפי הכסףֿמשנה.
מן  גדלים שאינם לדברים הכוונה שק, או בגד שאמר ומה
את  גורס אינו ספר' ב'קרית והמבי"ט צמר. כגון האדמה

עץ"). כלי "או א.43)המילים כח, שאינם 44)שם
קבעם  אבל כלים שהם או כלל, טומאה מקבלים ואינם כלים
שבת  'תוספות' (ראה כלים מתורת וביטלו לאוהל, בקרקע

ואין). ד"ה ב וכדומה.45)כז, וכותנה קנבוס להוציא
מיטמאים  - קבועים אינם אם אבל לקרקע, בקבוע ומדובר

הטומאה. על המאהילים הכלים ככל

.‚ÈÌÈ„‚a46˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈
˙Ók ÔÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ¿«≈¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈
BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÏ¿«≈¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈

e¯‡aL BÓk ,L¯ÙÓ47:¯ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓË·e ; ¿…»¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈
Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡48eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ . »»ƒ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿

B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ˙Óa¿≈¿…»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»»∆»ƒ¿…∆¬≈∆»
È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ¿≈»»»∆ƒ¿»¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈

‡ÓË ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰49ÚbÓa ‡l‡ ≈¿ƒ∆≈¿≈≈»≈∆»¿«»
.„·Ïaƒ¿«

בה"ג.46) אבל 47)נתבאר עצמו, במת ודיו ה"ב. פ"א
במת. לנוגע ממנו למדים אוהלים,48)אין מטמא הוא

בו. הנוגע מטמא.49)ולא תימן: בכת"י

.„È‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰50ÂÈzÁzÓ ·LBÓe ·kLÓ51‡ÏÂ «≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓ52BcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ , «»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ

ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L B‡∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê∆««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab ÏÚ««ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa53, «∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»
ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ

ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe54È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe ·kLÓ55ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ

ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆
‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰Ë epnÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ∆¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»

‰ˆeˆ¯56BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ¿»¿…À¿«…∆∆»»«¿ƒ≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

משכב 50) עושה שהזב מבמת, חומר "זה מ"ו: פ"ד זבים
מטמא". המת שאין מה מדף, גביו ועל וכו' מתחתיו ומושב

על 51) זה המונחים בגדים כמה על שוכב או יושב הוא אם
אלא  מטמא ואינו למטה, כמבואר נוגע, כדין דינו זה, גב

כולם  בזב אבל זה, בבגד שנגע והבגד בו שנגע הבגד
שבעה. –52)טמאים כולם בזב, עליו. המונחים בגדים

אוכלין  ומטמאים טמאים – בהם נגע שלא אלה אפילו
בו  שמרגישים נודף" "ריחו מלשון "מדף", ונקרא ומשקין,

מרחוק. מטמא זה גם וכן ה"ד.53)מרחוק, למעלה ראה
ומושב.55)שם.54) משכב מטמאי טומאה 56)בהל'

כלומר  רצוצה", "טומאה נקראת טפח, חלל במקומה שאין
עשוק  רק "והיית לג): כח, (דברים הכתוב מלשון לחוצה,

שביעי. בפרק לקמן יבוארו ודיניה ורצוץ",

ה'תשפ"א  שבט ח' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיוצא 1) המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר

ואדמה  אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה
פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת, העשוי עץ וכלי
חקוק  שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה
בתוכה  שקבר מערה הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע

המערה. לפני וחצר

.‡‚c‰ ˙BÓˆÚ2ÔÈ‡ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰ ,B¯BÚÂ «¿«»¿»∆≈∆≈ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈn‰ Èt ÏÚL ‰˜B¯È ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ3.da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿»∆«¿≈««ƒ¿«≈»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌiaM ‰Ó ÏkL∆»«∆«»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
¯ÓvÓ B‡ ‚c‰ ¯BÚÓ Ï‰‡ ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ»»∆…∆≈«»ƒ∆∆
,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê Ï‰‡ ÏL BÓˆÚ ÔÈ‡ - Ìia Ï„bL∆»≈«»≈«¿∆…∆∆¿«≈À¿»
‰È‰È ¯L‡ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆«À¿»¿»¬∆ƒ¿∆

ÌÈÏ‰‡ ¯‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

שנינו:2) ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
"או  לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד",

ימים 3) המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין
שנאמר  שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים

טהור. שבים כל לעניין 4)בה: שבים את מיעט הכתוב
בית  גם והרי טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת

הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע

.·ÌÈÏÏ‚ ÈÏk5ÔÈ‡ - ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ¯‡L ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓË ÔÈa≈À¿«≈≈¿»«À¿¿≈¿ƒ≈

˙ÁÏ ÈeOÚ‰6‰·z‰ ÔB‚k ,7Ô‰L ,˙¯ek‰Â Ïc‚n‰Â ∆»¿««¿«≈»¿«ƒ¿»¿««∆∆∆≈
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ8ÁÏa9ÌÈÏeL Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ10- «¬ƒƒ«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿∆»∆«ƒ

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡11‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…
‡a‰ ıÚ ÈÏk ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

.‰cÓa¿ƒ»

בעפר.5) מעורב בקר רפש מפרש שם להיות 6)רבינו
למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד במקום ארון 7)מונח

א. משנה ט"ו פרק כלים וארבעה 8)גדול. עשרים מכילה
בינוניות. ביצים שש והלוג כוריים 9)לוגים, "שהם

המתקבץ  שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש"
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הכלי  שבתוך הכמות כחצי מחזיק הכלי שפת מן למעלה
שווה  גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה

עליהם,10) לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים רחבים
מחודדים. או עגולים שוליים ב 11)למעט כו, בחגיגה

לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק, מהיקש זה דין למדו
שק  מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי
ואלה  וריקם, מלא מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל

מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים

.‚ÏkÌ‰ÈËeLt - ıÚ È12Ì‰ÈÏa˜Óe ,ÌÈ¯B‰Ë13 ¿≈≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆
Ô‰ÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈËeLt - O¯Á ÈÏk .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆∆¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆

Ô¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ÓË14Ëq‰a B‡ ¿≈ƒ¿≈»¿≈ƒ∆»≈¬ƒ»¿∆≈
·f‰15BÈ‡ - BabÓ ˙Óa O¯Á ÈÏk Ú‚ elÙ‡ . «»¬ƒ»«¿ƒ∆∆¿≈ƒ«≈

‡nË˙Ó16B¯ÈÂ‡a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‰ÒÎ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒƒ¿¿»À¿»ƒ«À¿«¬ƒ
O¯Á ÈÏk ‰È‰ .‡ÓË - Ba ‰Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¿»ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
‰ÒÎ ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË - Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈»…∆ƒ¿»∆¬≈«À¿»ƒ¿¿»
‰Óe ‡e‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ì‡Â .B¯ÈÂ‡a«¬ƒ¿ƒ»»À»»ƒ»ƒ«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ;‰¯Bza L¯t˙pL BÓk ,¯B‰Ë BÎB˙aM∆¿»¿∆ƒ¿»≈«»∆≈À¿»

·f‰ Ëq‰·e BÁ˙tÓ ‡l‡ BÏ ‰ÒÎ17‡e‰ È¯‰L , ƒ¿¿»∆»ƒƒ¿¿∆≈«»∆¬≈
BlÎa Ú‚pL ÈÓk18. ¿ƒ∆»«¿À

קיבול.12) בית להם זה 13)שאין דין נאמר שם [במשנה
למה  הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי עצם, בכלי גם
בית  לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם

על 14)קיבול. ואף הכלי של באווירו הטומאה נגעה אם
טומאת  דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא  פי
חרש  כלי "וכל לג): (שם, בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר
שאוויר  מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו"
וטומאת  נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו אם 15)הכלי
מצורע  פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
"וכלי  יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא
פירוש  ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו יגע  אשר חרש
בנגיעה  כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב ממקומו הזזה
למדו  א הלכה ושם הכלי. מן בחלק רק נוגע שהוא הזזה בלי
חרס  כלי מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב, שאפילו גם
לא  אבל בהיסט, מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו

ב). סג, (שבת אחרות זה 16)טומאות למדו שם, חולין
צמיד  אין אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא

עליו". הזב.17)פתיל הזיזו גם 18)כאילו נגע כאילו
הזיזו. שהרי באווירו,

.„ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·cÓ ÏÏB‚ ‰OBÚ‰»∆≈ƒ»»∆≈¿«≈À¿»¿
ıÚ ÈÏk B‡ ‰Ó„‡ ÈÏk B‡ Ô·‡ ¯·w‰ Èab ÏÚ ÁÈp‰L∆ƒƒ«««≈«∆∆∆∆¿ƒ¬»»¿ƒ≈
¯BÚ B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk B‡ ‰cÓa ‡a‰«»¿ƒ»¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
˙‡ÓË ‡ÓË Ô‰a Ú‚Bp‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ BÓˆÚÂ ‚c‰«»¿«¿¿«≈¿≈«≈«»∆»≈À¿«
ÏÏBb ˙BÈ‰lÓ eL¯t Ì‡Â .ÏÏB‚a Ú‚B ÌeMÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈzÁzÓ ˙n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰L B‡∆≈ƒ∆«≈ƒ«¿≈∆¬≈≈¿ƒ¿≈
‡ÓË da Ú‚Bp‰ - ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ d˙ÙkL ‰Ó‰a¿≈»∆¿»»¿»»»≈«≈«»»≈

- ‰Ó‰a‰ ¯Èz‰ .ÏÏB‚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»»¿«∆ƒ≈ƒƒ«¿≈»
˙È·Á ÔÎÂ .˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰19‡È‰L ¬≈ƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿≈»ƒ∆ƒ

ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ¿≈»«¿ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»»»≈
da Ú‚Bp‰ - ˙ÓÏ20˙È·Á‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ¿≈«≈«»»≈À¿«ƒ¿»¿∆»ƒ

ÔÈ˜Ln‰ÂÔÈ¯B‰Ë21. ¿««¿ƒ¿ƒ

חרש.19) הקבר.20)של מן שפירשה מפני 21)לפני
לתוך  נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית

הכלי.

.‰˙„ÓBÚ ÔÈa ,¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚL ‰¯B˜22ÔÈa »∆¬»»≈¿∆∆≈∆∆≈
dcˆ ÏÚ ‰hÓ23¯·w‰ Á˙t „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À»«ƒ»≈»≈∆»¿∆∆∆««∆∆

„·Ïa24.¯B‰Ë - ¯·wÏ ıeÁ Ápn‰ ‰ˆwa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿«¿«≈««»∆«À»«∆∆»
¯·˜Ï ÏÏBb dL‡¯ ‰OÚ25ÏÚ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â »»…»≈¿∆∆«¬≈ƒ∆∆«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰pnÓ Ú‚Bp‰ :ÔÏÈ‡ BÓk ¯·w‰«∆∆¿ƒ»«≈«ƒ∆»¿«¿»»¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Úa¯‡Óe ,ÏÏBb ÌeMÓ ‡ÓË - ¯·wÏ CeÓÒ»«∆∆»≈ƒ≈≈«¿»»¿«¿»

¯B‰Ë -26„È˙Ú ‡e‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»ƒ
dlk - d˙B‡ ı˜Ï „È˙Ú BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;d˙B‡ ı˜Ï»…»¬»ƒ≈»ƒ»…»À»

.ÏÏBb≈

הקבר.22) מפתח עודף הקבר 23)ורחבה על מוטלת
הקבר. מפתח יותר על 24)וארוכה העודף בחלק והנוגע

טהור. - העץ 25)הפתח שורש על לא הקורה את העמיד
ועוביו  כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא

הקבר. לפתח מחוץ יוצא לגולל 26)אינו קבע שלא מפני
אינו  הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר
משמיעה  ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא
אחרונה  ובבא מטמא, אינו הקבר פתח על שהעודף אותנו,
הוא  זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת

פי  שם).על טוב יום התוספות

.ÂÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÏB„b ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ¿∆«¿»»«¿»»¿»ƒ
Ô‰ÈzL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÏÏBb Ô‡OÚL27‡ÓË28. ∆¬»»≈««¬ƒ««≈¿≈∆»≈

,¯B‰Ë ‰iL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïhƒ¿»««≈∆««¬ƒ««≈¿ƒ»»
Ba ‡ˆzL C¯„ ‰‡ÓhÏ LiL ÈtÓ29. ƒ¿≈∆≈«À¿»∆∆∆≈≈

משתיהן.27) אחת כל על גדולה 28)כלומר, שהאבן מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים לקמן 29)ארבעה ראה

אלא  ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה
(כסף  טמא הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על

קורקוס). הר"י בשם משנה

.Ê‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·˜Ï ÏÏB‚ e‰‡OÚL ˙B¯B¯ˆ ÏL Ïb«∆¿∆¬»»≈¿∆∆≈»≈
ÈÓÈt‰ ¯„Ò ‡l‡30Ï·‡ ;¯·˜ ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , ∆»≈∆«¿ƒƒ∆»¿∆∆∆¬»

.¯B‰Ë - ÌÈ·‡‰ ¯‡La Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»»¬»ƒ»

והשורה 30) שורה, גבי על שורה מסודרים הצרורות
פנימי. סדר נקראת התחתונה

.ÁÚÏÒa ˜e˜Á ‡e‰L ÔB¯‡31˙n‰ Ba eÁÈp‰Â »∆»¿∆«¿ƒƒ«≈
¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏÎa ÚÏqa Ú‚Bp‰ - ÏÏB‚a e‰eqÎÂ32, ¿ƒ¿≈«≈««∆«¿»»»

ÏB„b ¯B·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .‡ÓË ÏÏBba Ú‚Bp‰Â¿«≈««≈»≈¿»∆∆¿»
‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡L ,‰Èt ÏÚ ‰ÏB„b Ô·‡Â ,ÌÈ˙Ó ‡ÏÓ»≈≈ƒ¿∆∆¿»«ƒ»∆≈»≈∆»
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LÙ ‰a Ì‡Â .dÏÏÁ „‚k33dab ÏÚ34BÊ È¯‰ -35 ¿∆∆¬»»¿ƒ»»∆∆««»¬≈
Ìe˙Ò ¯·˜k36ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe37 ¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»»¿»»»

ÚÏqa ‰˜e˜Á‰38‰hÓlÓ ‰·Á¯39‰ÏÚÓÏÓ ‰¯ˆÂ «¬»«∆«¿»»ƒ¿«»¿»»ƒ¿«¿»
¯B‰Ë ÔhÓlÓ da Ú‚Bp‰ - dÎB˙a ˙n‰Â40, ¿«≈¿»«≈«»ƒ¿«»»

ÔÏÚÓÏÓe41ÏÚ eÎÓÒ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ„„v‰ È¯‰L ;‡ÓË ƒ¿«¿»»≈∆¬≈«¿»ƒƒ¿«¿»»¿«
‰·Á¯ ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÏÏB‚k eOÚÂ ˙n‰ Èab«≈«≈¿«¬¿≈»¿»»»¿»»
ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ‰hÓlÓ ‰¯ˆÂ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»«≈«»ƒ»»

‡ÓË42‰ÂL ‰˙È‰ .43CeÓq‰ ÁÙhÓ da Ú‚Bp‰ : »≈»¿»»»«≈«»ƒ∆««»
d˙ÈÚ˜¯˜Ï44‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe45- ‰hÓÏe ÁÙhÓ , ¿«¿»ƒ»¿«¿»»≈ƒ∆«¿«»

BÓk dÎB˙a ˙n‰ ÒÈÎ‰Â ÚÏÒa ÔB¯‡ ·w .¯B‰Ë»ƒ≈»¿∆«¿ƒ¿ƒ«≈¿»¿
¯‚46ÌB˜nÓ ıeÁ ,¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ∆∆«≈«»ƒ»»»ƒ¿

.dÁ˙tƒ¿»

ממקומו.31) מעולם נעקר "קרקע 32)שלא נקרא זה
לטמא  אחד קבר יספיק כן, לא שאם מטמא, שאינו עולם"

העולם. כל קטן.33)את הארון.34)חדר על
הקטן].35) [=החדר בכל 36)הנפש האמור סתום קבר

קבור  שהמת במקום קרקע גבי שעל בניין משמעותו מקום
בניין  ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל בו,

כ  אלא מצדדיו, מטמא טפח אינו על טפח יש המת שבמקום
טומאה  זו הרי כזה חלול שם אין ואם פנוי, טפח ברום

משנתנו.37)רצוצה. ללשון בהתאם נקבה לשון נקט
"וארון  נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו
מרוטנברג  מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים
ואבן  באבן חצוב שהארון מפני כותב למשנתנו בפירושו

נקיבה]. שהמדובר 38)לשון נאמר, לא שם במשנה
מן  שלמד כותב זו למשנה בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה
לחקוקה  מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י (פרק התוספתא
הקבר  ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע.

הקבר.39)חקוק. ממקום יותר רחב שהסלע במקום
ההר.40) מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע ככל
נגיעתו 41) ממקום מאונך קו תמשיך שאם הצר, במקום

ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, שאינו 42)בכיוון מפני
כארון. כולו דין עולם זקופים 43)כקרקע הסלע כותלי

ישר. הקבר.44)בקו יהושע 45)משולי כרבי פסק
אחריו, נגרר הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו,

עולם. כקרקע הוא מזה נראה 46)ולמטה גדולה. יתד
דרך  המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה
הסלע  ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רגליו או ראשו

עולם. כקרקע הוא

.Ë¯·w‰L ‰¯ÚÓ47:‰¯Ún‰ ÈÙÏ ¯ˆÁÂ dÎB˙a ¿»»∆«∆∆¿»¿»≈ƒ¿≈«¿»»
¯ÈÂ‡Ï ¯ˆÁ‰L ÔÓÊa48¯B‰Ë dÎB˙Ï „ÓBÚ‰ -49, ƒ¿«∆∆»≈»¬ƒ»≈¿»»

‰¯Ún‰ ÛB˜LÓa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e50¯ˆÁ‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿«∆…ƒ«¿«¿«¿»»ƒ¿«∆∆»≈
‰Úa¯‡ [‰¯Ún‰ „ˆa ‰l‚Ó] da ‰È‰ Ì‡ :‰¯˜Ó¿…»ƒ»»»¿À∆¿««¿»»«¿»»
ÌLÏ ÒÎp‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«ƒ¿»¿»
ÒÎp‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‰˙È‰ ;¯B‰Ë»»¿»¿»≈«¿»»««¿»»«ƒ¿»
.‰¯Ún‰ Á˙Ùa Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡ÓË ÌLÏ¿»»≈¿««ƒ∆…»«¿∆««¿»»

רבים.47) למתים קבורה מקום שאין 48)כלומר, פירוש,
גבה. על על 49)תקרה ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

שיש  בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי
גזרו. לא מחיצות היא:50)לה שם בתוספתא רבינו גירסת

הקבר  מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה
שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)?
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובו 1) הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר

באחד  להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים
הקבר  אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
ועולה  שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא

ויורדת. ובוקעת

.‡Ìe˙Ò ˙Èa2Á˙t BÏ ‰È‰L B‡ ,BÎB˙a ˙n‰L «ƒ»∆«≈¿∆»»∆«
[ÂÈÓÈvt ˙‡ ı¯Ùe]3,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ - BÓ˙Òe »«∆«ƒ»¿»¿«≈ƒ»¿ƒ»

ÈtÓ ,‰Ú·L ‡ÓË - BbbÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰Â¿«≈«≈¬»ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈
Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰L4,BÓ˙Ò elÙ‡ ,Á˙t Ba ÁzÙ . ∆¿∆∆»ƒ¿«∆«¬ƒ¿»

BbbÓe ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰ - ÂÈÓÈˆt ı¯t ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ»«≈«≈¬»ƒ«
‰È‰È ‰nÎÂ .Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«¿«»ƒ¿∆

˙n‰ ÌÏL ?Á˙t‰ ¯eÚL5‰Úa¯‡a BÁ˙t - ƒ«∆«»≈«≈ƒ¿¿«¿»»
ÌÈÁÙË6ÏB„‚Â ,ÁÙËa BÁ˙t - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»ƒ¿«ƒƒ«≈ƒ¿¿∆«¿»

.‰Úa¯‡a BÁ˙Ùe ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¬≈¿≈ƒ¿¿«¿»»

בית 2) א. יב, בתרא בבא גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  ואפילו בבית הנמצא כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת
באוהל. מיטמא הנעולה לדלת שמחוץ בחלקו המשקוף תחת
והרי  המשקוף, דרך ויעבור הזה הפתח דרך יצא שהמת מפני
טהור. - מבחוץ הבית בקורות הנוגע אבל אהלו. זה כל

משקוף 3) ובכללן והקיר, הדלת בין הנתונות עץ חתיכות
ולפיכך  פתח, מדין יצא לא אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות.
שנתבאר  כמו הפתח, כנגד אלא מטמא אינו סתמו אפילו

ששי.4)למעלה. בפרק למעלה נתבאר סתום קבר דין
קטן.5) נפל כגון כזית, בו שאין בו 6)אףֿעלֿפי אין ואם

מ"ו). פ"ג (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור

.·˙Èa‰ CB˙a ˙n‰7ÌlkL ÔÓÊa ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t B·e «≈¿««ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«∆À»
ÌÈÏeÚ8ÌÈ‡ÓË Ìlk -9Ô‰Ó Á˙t Ïk „ˆa ·LBi‰Â , ¿ƒÀ»¿≈ƒ¿«≈¿«»∆«≈∆

‡ÓË - Á˙t‰ ÏÚ ‡ˆBi‰ ‰¯˜z‰ ˙Áz10ÁzÙ . «««ƒ¿»«≈««∆«ƒ¿»ƒ¿«
ÏÚ Û‡Â ,Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»«¿ƒ¿∆»≈∆¿««

˙n‰ ˙nL ¯Á‡ ·LÁL Èt11B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ elÙ‡ , ƒ∆»«««∆≈«≈¬ƒ»«¿ƒ
‰Úa¯‡ ‡È‰L ÔBlÁa12ÏÈv‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ13ÏÚ ¿«∆ƒ«¿»»««¿»»ƒƒ«

ÁzÙpL Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ôlk ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒÀ»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«∆ƒ¿«
ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,ÂÈÏÚ ·LÁL B‡14Ô‰L ÈtÓ , ∆»«»»¿«¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈÏeÚ15Ìe˙Ò ¯·˜k ˙Èa‰ ÔÈ‡ È¯‰Â16Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¬≈≈««ƒ¿∆∆»¿≈ƒ
Á˙t ¯zÁÏ ÏÈÁ˙‰17‰Úa¯‡ ¯zÁiMÓ - Ba B‡ÈˆB‰Ï ƒ¿ƒ«¿…∆«¿ƒƒ∆«¿…«¿»»

‰Úa¯‡ ÏÚ18Á˙t ÌL ‰È‰ .Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ««¿»»ƒƒ««¿»ƒÀ»»»»∆«
ÏÈÁ˙iMÓ - BÁ˙ÙÏ ÏÈÁ˙‰Â B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ Ìe˙Ò»¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ

Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ÁzÙÏ19Ba eÈ‰ .20˙BBlÁ ƒ¿…«ƒƒ««¿»ƒÀ»»«
‰a¯‰21˙B¯B‰Ë Ôlk - ˙BÙ‚eÓ ÔlÎÂ22eÁzÙ .23- «¿≈¿À»»À»¿ƒ¿¿

˙B‡ÓË Ôlk24ÏÂ ,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏÈv‰ ‡25Á˙t . À»¿≈¿…ƒƒ««¿»ƒ∆«
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ÔË˜26ÏB„b Á˙t CB˙a27Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ -28 »»¿∆«»««¬ƒ««≈¿≈∆
ÏB„b‰ ˙‡ ÔË˜ ¯‰Ë - ÔËwa B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ .‡ÓË29. »≈»«¿ƒ«»»ƒ≈»»∆«»

ÔÈÓÈ‡˙Ó Ô‰ÈL eÈ‰30Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - »¿≈∆«¿ƒƒ««¬ƒ««≈¿≈∆
‡ÓË31˙‡ ¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ . »≈»«¿ƒ¿∆»≈∆ƒ≈∆
B¯·Á32˙ÈaÏ ‰È‰ .33,ÌB¯„Ï Á˙Ùe ÔBÙˆÏ „Á‡ Á˙t ¬≈»»««ƒ∆«∆»¿»∆«¿»

B‡ ÂÈÁ‡ e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÈBÙva B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ¿»«¿ƒ«¿ƒ¿««»»∆»
- ÈÓB¯ca ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â ÂÈ·B¯¿̃»¿»¿≈ƒƒ∆»«¿ƒ

ÈBÙv‰ ˙‡ ÈÓB¯c ¯‰Ë34ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ,35Ì‡Â . ƒ≈¿ƒ∆«¿ƒƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ÌÈ¯Ú‰∆¡ƒ¿≈∆¿≈ƒ

מ"ג.7) פ"ז פתוחים.8)שם כולם אם והואֿהדין
כולם 9) יוציאוהו, פתח באיזה יודעים אנו שאין מפני

אנו  אין הפתחים באחד וכשיוציאוהו אחד. כפתח נחשבים
ונטהר  הטמא הוא זה שפתח למפרע, הדבר הוברר אומרים
מן  שהם שבדברים מפני הפתחים, שאר שכנגד הכלים את
מתירים  או מטהרים אין פירוש: ברירה", "אין התורה

שכזו. טמאים.10)מסברא כולם שאמר: למה ביאור
שם.11) מטומאה.13)טפחים.12)כביתֿהלל
אחר 14) לדלת מחוץ המשקוף תחת שהעמידו הכלים

כן  לפני שם שנמצאו הכלים אבל שחשב, או האחד שנפתח
שבדאורייתא  מפני למפרע לטהרתם חוזרים ואין נטמאו

א). י, ביצה אושעיא, ור' (רבה ברירה" ובוודאי 15)"אין
עליו. שחשב זה דרך או הפתוח הפתח דרך המת את יוציאו

פצימיו.16) נפרצו שלא חדש.17)מפני פתח לפתוח
בתחילה,18) בפותח (ביתֿהלל) "ומודים שם: במשנה

מציל  אינו זה משיעור בפחות אבל טפחים. ארבעה שיפתח
הבא). באות ביתֿהלל 19)(ראה אמרו סתום בפתח

פתח  לפותח דומה זה ואין מציל, - לפתחו שמשהתחיל
מעולם. שם היה שלא נעולים.20)במקום שפתחיו בבית

ה"ד.21) פ"ח, אהלות להוציא 22)תוספתא חשב כשלא
חלונות. דרך המת דרכם 23)את להוציא כוונה בלי אפילו

המת. הפתיחה.24)את דרך עוברת אין 25)הטומאה
פתוחים  חלונות אפילו ולפיכך החלון, דרך מת להוציא דרך
דרכם  להוציאו חשב אם אלא הפתחים על מצילים אינם

כסףֿמשנה). וראה קורקוס. בבתים 27)שם.26)(הר"י
משאות  להכניס שער כעין גדול פתח לעשות נהגו גדולים
אנשים. של וכניסה ליציאה קטנה דלת ובשער גדולות,

מהשנים.28) אחד כל אומרים 29)פירוש, אנו ואין
חישב  אם הדין מהו כתב לא הגדול. לגבי בטל שהקטן
נפתח  הקטן גם הגדול ייפתח שאם מפני בגדול, להוציא

והעמיד 30)עמו. הגדול, השער בתוך מזוזה שהעמיד
באמצע  אינה המזוזה אם ואפילו מתאימות. דלתות שתי
בגבהן  מתאימות והדלתות אחד לצד משוכה אלא הפתח

הר"ש). (ע"פ ברחבן שוות אינן פשוט,31)אבל זה דין
אחריו. הבא לדין הקדמה כעין אומרים 32)ונכתב ואין

אחד. פתח שם.33)ששניהם מחשבת 34)תוספתא
מחשבתם  מבטלת המת הרחוקים.קרובי שלא 35)של

הדרומי, הפתח את מתחילה לטהר כוונה מתוך זאת יעשו
לדעת  [ואפילו הצפוני. את ויטהרו הקרובים יבואו ואח"כ
לפני  בפתח שנמצאו שהכלים א) י, (ביצה אושעיא ור' רבה

הדרומי  בפתח להשתמש ההערמה תועיל טמאים, שחשב
המת]. את דרכו להוציא ויקבעו הקרובים שיבואו עד

.‚ÌÈza36‰¯„ÒÎ‡Ï ÔÈÁe˙t‰37:Ô‰Ó „Á‡a ˙n‰Â »ƒ«¿ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿∆»≈∆
a‰ È¯‰ - ‰¯„ÒÎ‡a ˙‡ˆÏ ˙Ó ÏL Bk¯„ ‰È‰ Ì‡˙È ƒ»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈

¯ÚL38ÌÈ‡ÓË ÌÈza‰Â39Â‡Ï Ì‡Â ;40¯ÚL ˙Èa - ««¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈««
‡ÓË41¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,42¯„Á‰ .43˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙlL »≈¿««ƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒƒ««ƒ
Û‚eÓ44ÌÈÙÏ ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,45ÔBlÁ C¯c46˙Èa‰ - »¿ƒ¿¿»À¿»ƒ¿ƒ∆∆«««ƒ

¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰47C¯c ˙‡ˆBÈÂ ˙¯ÊBÁ ‰‡Óh‰L ÈtÓ , «ƒ»ƒ¿≈∆«À¿»∆∆¿≈∆∆
Ba ‰ÒÎpL ÔBlÁ‰48. ««∆ƒ¿¿»

שם.36) שפתחיהם 37)תוספתא הבתים לפני מקום
עליו. מכסה ותקרה צדדים משלושה מוקף והוא לתוכו,

(כסףֿמשנה),38) שער" "בית לאכסדרה כאן קורא רבינו
לבית. כמבוא שהיא מפני הוציאו 39)כנראה כבר כאילו

הטומאה  נכנסת וממנה ונטמאה, האכסדרה דרך המת את
שלא 40)לבתים. פתח עוד בתוכו שהמת לבית שיש כגון

זה. פתח דרך להוציאו מתכוונים וקרוביו האכסדרה, מצד
לבית.41) טפילה שהיא מפני טמאה האכסדרה פירוש,
נכונה.42) זו וגירסא טהורים. והבתים הגירסא: תימן בכת"י

[ותמוה  (כסףֿמשנה). נעול המת בית כשפתח והמדובר,
הלא  נעול, הבית כשפתח טמאה האכסדרה למה הדבר,
- הנעולה לדלת מחוץ המשקוף שתחת האסקופה אפילו
מפרש, מראדזין הגאון לאדמו"ר טהרות ובסדרי טהורה?
האכסדרה  דרך המת את יוציאו אם ידוע כשלא שהמדובר
קבוע  מנהג שאין פירושו לאו", "ואם שכתב ומה לא. או
האכסדרה  את טימאו ולפיכך האכסדרה, דרך להוציא
מספק]. לבית הטומאה את מביאה אינה אבל מספק,

שם.43) החיצון 44)תוספתא והבית החדר שבין הדלת
הפנימי.45)נעולה. ואףֿעל47ֿ)שבחדר.46)לחדר

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.„¯·w‰ ÔÈ‡49ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ50ÌL ‰È‰iL „Ú ≈«∆∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»
ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏÏÁ51dÈa‚‰ elÙ‡ . »»∆««∆««∆«¬ƒƒ¿ƒ«

Ïk‰ - ÚÈ˜¯Ï „Ú ÁÙË ÏÏÁ Èab ÏÚ ÔÈa‰52‡ÓË53, «ƒ¿»««≈»»∆««»»ƒ««…»≈
¯·˜k Ïk‰L ÈÙÏ54‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ .55‰È‰ ‡ÏÂ ¿ƒ∆«…¿∆∆»¿»À¿»¿»¿…»»

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÁÙË ÏÏÁ ÌL»»»∆«À¿»««¿»««
‰‡Óh‰ „‚k Ú‚Bp‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈»≈∆»«≈«¿∆∆«À¿»
Ú‚Bp‰ B‡ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»««¬ƒ»∆»ƒ¿«¿»«≈«

‰hÓlÓ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰M ‰Ó B‡ ‰hÓlÓ dc‚k56; ¿∆¿»ƒ¿«»«∆∆¡ƒ»»ƒ¿«»
.¯B‰Ë - ÔÈa‰ Ècˆa Ú‚Bp‰ Ï·‡¬»«≈«¿ƒ≈«ƒ¿»»

על 49) טפח ומקומה בכותל "הטומאה מ"א. פ"ז אהלות
טמאות". כולן עשר, הן ואפילו גבה, שעל העליות כל טפח,

סתום.50) קבר כדין מבחוץ, פנוי 51)פירוש, מקום
הטומאה. מן מבחוץ,52)למעלה הבנין בכתלי הנוגע

ובקרקעיתו. סתום.54)שם.53)בגגו כקבר
אטומה".55) "נפש במשנה: צר. במקום לחוצה
עליו.56) האהיל שהקבר

.‰ÏÏk ‰Ê57‡nËÓ‰ ¯·c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
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ıeˆ¯ ‰È‰ Ì‡ ,˙n‰ ÔÓ Ï‰‡aÁÙË ÏÏÁ BÏ ÔÈ‡L , ¿…∆ƒ«≈ƒ»»»∆≈»»∆«
˙Ú˜Ba ,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰ -¬≈«À¿»««¿»«»»ƒ«««
.ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÌB‰z‰ „Ú ˙„¯BÈÂ¿∆∆««¿¿≈»¿«¿»ƒ«¿»ƒ

‰‡e·z ÏL È¯k ?„ˆÈk58ÔÓ ˙ÈÊÎe ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡ ≈«¿ƒ∆¿»«∆¬»ƒ¿«ƒƒ
- da ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ „ˆa ÌÈÏÎÂ ,BÎB˙a ˙n‰«≈¿¿≈ƒ¿««À¿»¿≈»¿ƒ»
„‚k ÔeÎÓ Ïb‰ CB˙aL ÈÏk ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆¿««¿À»¿∆∆
‰‡Óh‰L ,‡ÓË ‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»≈∆«À¿»
ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡Â .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿ƒ»»¿

ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏeÏÁ ‰‡Óh‰59‡e‰ - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ «À¿»»∆««∆««∆«
.ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»

שם.57) פט"ו כשהכרי 58)שם; והמדובר מ"ז, פט"ו שם
ה"ו. ראה בחוץ. מונחים שם.59)והגל תוספתא

.ÂB‡ÏnL ˙Èa60˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ61Ïha ‰Ê È¯‰ - «ƒ∆ƒ¿»»¿¬≈∆ƒ≈
˙Èa‰62Ì‡Â ,˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ÏL Ï‚k ‡e‰ È¯‰Â ««ƒ«¬≈¿«∆»»¿¿ƒ

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba - ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿∆»»««¿»««
.ÌÈ¯B‰Ë ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰ÈcˆaL ÌÈÏÎÂ ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆»¿∆»»¿ƒ

מ"ז.60) כלל,62)חצץ.61)שם בית כאן אין כאילו
נשאר  ואם וצרורות. עפר הגל אלא בין טפח על טפח אויר

במשנה: גורס רבינו אטומה". "נפש זו הרי התקרה, ובין
ואפילו  עפר, הבית את בכוונה מילא אם פירוש, "ביטלו",
זה, במעשה ביטל - אחד לגוש נדבקים שאינם צרורות
למשנתנו  טוב' יום 'תוספות ראה הבית. את בכוונה, שנעשה
בספרים  אולם הבית". אצל בטל זה "הרי זו: בהלכה שגורס

הבית". "ביטל הגירסא: תימן, בכת"י וכן שלנו,

.Ê‰ˆeˆ¯ ‡È‰L ‰‡ÓË63Ï˙kÏ ‰kÒ CÓÒÂ Ï˙Îa64 À¿»∆ƒ¿»¿…∆¿»«À»«…∆
.Ï‰‡‰ ÈcvÓ „ˆ Ï˙k‰ ‰OÚ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰kq‰ -«À»¿≈»∆¬≈«¬»«…∆«ƒƒ≈»…∆
‰È‰ ‡Ï el‡ Ú‚BpÏ ÌÈ¯B‰Ë ÔÈ„„v‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈«ƒ…»»
Ï‰‡‰ - Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚpMÓ Ï·‡ ,Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…∆¬»ƒ∆«¬»¬≈∆…∆»…∆

BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk65. À»≈∆¬≈«À¿»¿

שם:63) המשנה של האחרונה הבבא את מפרש רבינו
על  בפירושו כתב וכן רצוצה, בטומאה סוכות" לה "סמך

ראב"ד). (ראה (רבינו 64)המשנה המשקוף" עליו "ושם
למשנה). הסוכה,65)בפירושו מן חלק נעשה הכותל

הסוכה. בתוך מונחת כאילו בכותל שהיא והטומאה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) לזרוע מותר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר

וסמוכות  הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע
לפנותו, מותר אם הידוע קבר או הנמצא קבר הקברות, לבית

מת ו  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק קבר
מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.‡‰„O2¯·˜ „·‡L3d¯ÙÚ - dÎB˙a4ÚbÓa ‡nËÓ »∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e5eÈ‰ÈÂ da ¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿

- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰6- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ¿»…∆

„ÈÓÚ‰L Ï‰‡‰ ‡nL ,Ï‰‡a LiM ‰Ó Ïk ‡ÓËƒ¿»»«∆≈»…∆∆»»…∆∆∆¡ƒ
.ÏÈ‰‡Ó ‡e‰ ¯·w‰ ÏÚ ‰„O d˙B‡a¿»»∆««∆∆«¬ƒ

מ"ג.2) פי"ח אנו 3)אהלות ואין קבר, בו שיש ידוע
שדה  דין שנינו שם, הראשונה בבבא מקומו. את יודעים
(פ"ב  למעלה דיניו מקצת כתב רבינו אלם קבר, בו שנחרש
פ"י  ולקמן שבמשנה, שניה בבבא כאן מתחיל ולכן הט"ז),

שנחרש. קבר דיני ומבאר מהשדה 4)ממשיך לקח אם
טהור. במקום והניחו ושבים.5)עפר, עוברים ברגלי נדרס

מטמא  אינו כשעורה עצם שהרי באוהל, מטמא ואינו
הרבים,6)באוהל. כרשות שדינו החמה בימות ואפילו

כאן  טהור', ספיקו הרבים ברשות טומאה 'ספק בידינו וכלל
טומאה. שהוחזקה מפני טמא,

.·‰a7˙Èa (da)8dÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ »»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL9‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ -10, ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿

¯‡a˙iL11ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;12‰iÏÚ‰ Û‡ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»
‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL ,‰‡ÓË¿≈»∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»

¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡Ó13. «¬ƒ»««∆∆

מ"ה.7) פי"ז קבר.8)שם בו שאבד ואינו 9)בשדה
בולט  אינו וגם מכאן, ולא מכאן לא הבית פתח על עודף

הבית. לפתח חוצץ 10)מחוץ מונח, שהמת מקום בכל
לעליה. תכנס שלא הטומאה מפני פט"ז 11)הבית לקמן

קצת.12)ה"ג. עודף שמא 13)אלא אנו חוששים
ועולה  ובוקעת ולחוץ עביו מחצי עצמו הכותל נגד הטומאה
הבית, פתח על עודף שהיא במקום העליה לפתח וכשמגיעה
דינה  ולפנים מחציו בכותל היא אם אבל לפנים, נכנסת היא
נכנסת  ואינה חוצצת הבית ותקרת הבית, בתוך היא כאילו

טהרות). (סדרי לעליה

.‚BÊ ‰„OÂ14Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ15ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L16ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ . »¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ

„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ17¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰18˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ «≈«¿ƒ«¿¿ƒ«¿»¿≈

„Á‡Â ˙BL„Á „Á‡ ,˙B¯·w‰ ˙Èa C¯„Ï B‡ ˙B¯·w‰«¿»¿∆∆≈«¿»∆»¬»¿∆»
ÌÈLp‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙BLÈ¿»¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈∆«»ƒ

ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜19ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe , ¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»
Ô‰È¯·È‡20Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .˙B¯B‰21, ≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿

˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â22‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»
‰„·‡L C¯cÓ B‡23ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â . ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈

Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz ÌL»≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»
B¯ÎBÊ24. ¿

מ"ג.14) פי"ח כל 15)שם "נזרעת במשנה: רבינו גירסת
עד  כלומר, לקבר. עד מגיעים זרעים שרשי שאין זרע".
בהל' (רבינו בהנאה מותר הקבר ועפר ממש, המת מקום

אי  ולטומאה ה"כ). פי"ד אינו אבל שמחובר מפני לחשוש, ן
כל  טומאה יקבלו לא גםֿכן הקצירה ואחרי טומאה, מקבל
המשקין  משבעת באחד קצירתם אחר נתלחלחו שלא זמן

ה"אֿב). פ"א אוכלין טומאת ממנו,16)(הל' ויונקים
התורה. מן בהנאה אסור והמת מלשדו, גדלים והפירות
לנטוע  מותר סרק שאילני משמע כאן רבינו של מלשונו
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משנה'. 'כסף ראה מלשון 17)לכתחילה, נמוכות, גבעות
כתובות 18)תל. בגמרא שנתפרשה כפי מ"ב, פט"ז שם

ב. וחוששים 19)כ, שם. אהלות, ותוספתא שם. כתובות,
יודע  איש ואין נפל, וקברה יחידה אשה שם הלכה שמא אנו

זה. באוהל.20)על ומטמאים המחלה מחמת שנשרו
מי 21) עוד עמה הלך ואם יחידה, שם הולכת אינה שאשה

מתגלה. הדבר היה - נשים 22)שהוא שם קברו ואז
בין 23)נפליהן. שבת ערב מת שם הובילו ושמא

וברבות  שם, וקברוהו לעיר להביאו הספיקו ולא השמשות,
הדבר. נשכח במשנה.24)הימים שם יהודה, כרבי

.„ÌÈÎBa ‰„O25˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ¿≈ƒ¿«»«»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ˙B¯·w‰«¿»∆«»ƒ¿»««ƒ
ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë d¯ÙÚL∆¬»»»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈

ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÚËB26Ï‚¯ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆
·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ Ì„‡»»¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»

ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰ ˙È·Ï27CÎÈÙÏ ,epnÓ ¿≈«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»
BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL ¯LÙ‡28. ∆¿»∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿

ÔÈOBÚÂ29‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ ¿ƒ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…
.‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»»À¿»

מ"ד.25) שם לטפל 26)אהלות כדי שם ללכת ירבו שלא
היבול. את ולאסוף ב.27)בזרעים ה, קטן רק 28)מועד

להתרחק  אלא טומאה, לגזור מספיק שאינו בדבר יש חשש
המקום. לעשות.29)מן מותר פירוש,

.‰¯·˜30‡ˆÓp‰31B˙BpÙÏ ¯zÓ -32- e‰pt Ì‡Â ; ∆∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»
‡ÓË BÓB˜Ó33‰È‰a ¯eÒ‡Â34ÚBÓk ,˜„aiL „ ¿»≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿

¯‡a˙iL35Úe„i‰ ¯·˜Â .36B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ -37Ì‡Â ; ∆ƒ¿»≈¿∆∆«»«»¿«¿ƒ
¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt38.‰È‰a ¯zÓe ƒ»¿»À»«¬»»

בארבע 30) נמצאים שלאחריה, ובהלכה זו שבהלכה הדינים
אהלות  בתוספתא א, מקומות: בארבעה שונות גירסאות
פ"ט  נזיר ב'ירושלמי' ג, ב. מז, סנהדרין בבבלי ב, פי"ז.
מתאימים  כאן רבינו ודברי פי"ד, שמחות במסכת ד, ה"ג.

שב'ירושלמי'. קבר.31)לגירסה שם שיש ידעו שלא
להניח 32) יש קבר, שם שיש ידוע הדבר היה שלא מכיוון

ומותר  מקומו קנה לא ולפיכך בעלים, מדעת שלא שנקבר
שמא 33)לפנותו. בדיקה, צריך הקבר סביבות כל פירוש,

ומדובר  טהור. יהיה הבדיקה ואחר קברות, בית כאן היה
אינו  אחד שקבר (כסףֿמשנה), קברים שלושה כשנמצאו

פ"ט. לקמן ראה בדיקה. בהנאה 34)מצריך אסור לא
שם  ירעו שלא אלא נאסרת, אינה עולם קרקע שהרי ממש,
המתים, כבוד מפני ראש קלות מנהג שם ינהגו ולא בהמות
(כסףֿמשנה). קברות בית בכל - א כט, במגילה שאמרו כמו

הי"ג. פי"ד אבל הל' פ"ט.35)ראה ידוע 36)לקמן
השדה. בעל מדעת נקבר ומסתמא אחד, מת אלא שם שאין

מקומו.37) קנה שהמת נטמא 38)מפני לא הקרקע
שם  ולשתות לאכול מותר זה ומטעם אינם, אחרים וקברים

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÈa¯‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ¯·˜39B˙B‡ ÔÈpÙÓ -40, ∆∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe41. ¿»≈¿»«¬»»

ומיטמאים 39) שם עוברים שרבים במקום הוא הקבר
ההבדל 40)באוהל. וזהו הרבים. לטובת לפנותו חובה

"מותר  רבינו כתב שם הנמצא, קבר ובין זה דין שבין
אותו". "מפנים כתב וכאן במת 41)לפנותו", מדובר

ונאסר  מקומו קנה ולפיכך הקרקע, בעל מדעת שנקבר
בהנאה.

.ÊÚ‚Bt‰42‰ÂˆÓ ˙Óa43ÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ :44 «≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡È·Ó -¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ

ÌBk¯k ‰„O CB˙a45ÌB˜na ¯·wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜ - ¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‡ˆÓpL46¯ˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .47‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ - ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈

¯ea48Ê „vÓ¯È ‰„Oe ‰49‰„Oa B¯·B˜ - ‰Ê „vÓ ƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
¯ea50‰„O .¯È ‰„Oa B¯·B˜ - Ú¯Ê ‰„Oe ¯È ‰„O .¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

Ú¯Ê ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe Ú¯Ê51ÔÏÈ‡ ‰„O .52 ∆«¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»
Ì¯Î ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe53Ï‰‡ ÈtÓ , ¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆

‰‡Óh‰54„ˆ ‰Ê È‡Ï B¯·B˜ - ÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰ . «À¿»»¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

ה"א.42) פ"ז נזיר ומצוה 43)'ירושלמי' קוברים, לו שאין
לקברו. בו הפוגע עד 44)על היינו הקברות, בית של

אמה. בו 45)אלפיים ומשתמשים מאוד, יקר ריחני צמח
ולתבשילים. מאפה למיני מתקנותיו 46)כתבלין אחת זו

ושם  א. פא, בבאֿקמא במסכת שנמנו נון בן יהושע של
את  לישראל יהושע הנחיל שעלֿמנתֿכן אמרו: - ב עמוד

יקברנו 47)הארץ. ואם ושבים, עוברים שרבים במקום
באוהל. ייטמא נזרע.48)שם ולא נחרש שלא שדה

עד 50)חרוש.49) ההפסד את לצמצם יש דבר: של כללו
שאפשר. גדול.51)כמה יותר ההפסד עצי 52)בכרם,

אחרים. יותר.53)פרי גדול כרם של שהפסדו ואףֿעלֿפי
לגשת 54) ואפשר הקבר, על מאהילים ואינם נמוכים הגפנים

אילנות  אבל הקבר, על להאהיל מבלי הענבים את ולבצור
סביבותיהם  על ומאהילים רב, בגובה גדלים ענפיהם אחרים
שנוי  זה דין אליהם. המתקרבים את המת באוהל ויטמאו
הטומאה  מן הצלה להעדיף אם שם, ב'ירושלמי' במחלוקת
הטומאה  מן שלהנצל רבינו ופסק הענבים, בצירת הקלת או

עדיף.

.Á‡ˆÓp‰ ¯·˜55Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ -56¯Á‡ ‡a Ì‡Â . ∆∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â57Ì„˜ elÙ‡ ,¯·˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ‰L ÌÈ¯OÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

ה"ו.55) פ"ד טהרות שנעשו 56)תוספתא הטהרות כל
טמאים. – הקבר שנמצא לפני רב זמן אפילו זה, במקום

ספק.57) כל ללא אני, בטוח

.Ë‡ˆBn‰ Ïk58Ï‰‡a ‡nËnL ¯·„ B‡ ˙Ó B‡ ¯·˜ »«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÔiˆÏ ·iÁ - ˙n‰ ÔÓƒ«≈«»¿«≈»»¿≈∆…ƒ¿∆¿»»
ÔÈc ˙ÈaÓ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿À∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
ÔÓ ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡ .˙B¯·w‰ ÏÚ ÔiˆÏ¿«≈««¿»≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿À¿»ƒ

˙n‰59ı¯‡a ¯ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,60?ÔÈiˆÓ ‰n·e . «≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ
„ÈÒa61ÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ . ¿ƒ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈
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znקפ z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ„ÈÓÚÓ62‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰ ˙‡63È‰È ‡l‡ , «¬ƒƒ∆«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ
˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ≈ƒ»ƒ»¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆

˙B¯‰h‰64ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡Â .65ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ «¿»¿≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰66ÔÈ‡Â . «À¿»∆…¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿≈

l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„È Ô‰ È¯‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓÏÚ ‡ ¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈¿ƒ«…∆»«
˙BÎÎq‰Â ¯·˜ da „·‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰67 «¿≈¿»∆∆»«»∆∆¿«¿»

˙BÚ¯t‰Â68. ¿«¿»

דין 58) הסמיכו א) (ה, שם ובגמרא א. ב, קטן מועד משנה,
ובנה  אדם עצם "וראה טו): לט, (יחזקאל המקרא על זה

ציון". ב.59)אצלו עמוד אינו 60)שם מכזית ופחות
קצר. זמן לצורך לעשות חכמים הטריחו ולא באוהל, מטמא

מ"א.61) פ"ה, שני ב.62)מעשר ה, קטן מועד
בלבד.63) הטומאה מקום על לא 64)בדיוק לפעמים

שיאהיל  ואפשר ממש, למקומו שיגיע עד בציון האדם ירגיש
מדעתו. שלא הטומאה גדול.65)על שלא 66)ריחוק

את  שהוא כל מרחיב לפיכך הטהור. שטחה את לצמצם
הקברות,67)הציון. בית מגדר לפנים העומדים עצים

וחוששים  לו, מחוצה מסוים שטח על סוככים וענפיהם
העץ. תחת קבר נמצא הגדר 68)שמא מן בולטות אבנים

קבר  על מאהיל האבן של הפנימי צידה ושמא לחוץ,
הטומאה. אוהל כולה ונעשית

.È‡ˆÓ69d·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O70Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ
¯·˜ da „·‡L Úe„Èa - ˙BÏÈ‡ da ÔÈ‡71da LÈ ; ≈»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»

¯·˜ da L¯ÁpL Úe„Èa - ˙BÏÈ‡72¯‡a˙iL BÓk ,73. ƒ»¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

בו 70)שם.69) שאבד או קבר בו שנחרש שדה זה אם
(ראה  אלה שדות שני בין רבים דינים הבדלי יש קבר.
מטמא  אינו נחרש מהם: ואחד פ"י) ולקמן ה "א, למעלה
שעצם  אוהל, טומאת שיעור אחד במקום שאין מפני באוהל
קבר  בו שאבד ושדה בלבד, ומשא במגע מטמא כשעורה

הקבר. מקום על האהיל שמא באוהל, ולפיכך 71)מטמא
בו  שאבד בשדה לנטוע שאסור מפני אילנות, בו ניטעו לא
פרי  לעצי ראויה בשדה ומדובר ה"ג). (למעלה קבר

יש). ד"ה שם [רש"י 72)('תוספות' בה לנטוע ומותר
משמע  ה"י פ"י לקמן רבינו מדברי אבל אחרת, שם פירש
אין  הלא ציינוה, למה הקשו שם [בגמרא כפירושנו].
כגון  ותירצו, באוהל? המטמאים המקומות אלא מציינים
נטיעה  והותרה בטעות) או (באיסור וחרשו קבר בה שאבד
נטעו  שמא לחשוש, ואין נשאר. והציון אילנות ונטעו
ונמשכת  פירסום, לה יש שנטיעה מפני חרישה, בלי בטעות
לקמן, (ראה מעכב שבעיר חכם היה ובוודאי מסוים, זמן

שם.73)שם).

.‡È‡ˆÓ74ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡75: »»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡76‡ÓË Ì‰ÈÈa -77„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ

O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa78- Ô‰ÈÈa ≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë79Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ; »∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â80È¯‰ - ¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê81¯ˆÓ ‡ˆÓ .82‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»

‡ÓË83.˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ »≈¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡ ‡ˆÓ»»«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆
‰‡ÓË dlk84ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ; À»¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿

‰‡Óh‰85. «À¿»

א.74) ז, בסיד.75)שם מצויינות אבנים סיד 76)שתי
המקום. על בסיד.77)שפוך צויין המקום שהרי

אדמה 78) מין מפרשים: (ויש דקות חרס חתיכות כלומר,
כסיד). לבנה אינה בין 79)לבנה, חרסית לתת רגילים

הבנין. יד 80)אבני על היתה סיד של דקה קליפה
אפילו 81)האבנים. טהור חרש, ביניהן יש שאם משמע

טמא  סיד, של עבה שכבה ביניהן יש ואם מרודד. בסיד
חרס. שם יש אם המצויין.83)שם.82)אפילו המקום

על 84) מכריז השדה כל את המקיף שהציון תולים אנו
השדה. כל מיצרי 85)טומאת כל את לציין הוצרך ולפיכך

טהורים, עצמם והמיצרים ה"ט). למעלה ראה (רש"י. השדה
למעלה  שנאמר העודף הוא שמקומם לתלות שיש מפני

דאמר). ד"ה שם 'תוספות' (ראה בה"ט

ה'תשפ"א  שבט ט' שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר

מת  ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים
צריך  אם שלושה או שנים או הנקברים כדרך מושכב
יש  למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק,
עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא ואם

.‡‡n‚a ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó ‡ˆÓe ‰„Oa ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»∆»»≈ƒ«ƒ¿À»
‡ˆnL B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê B‡ ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ˙Á‡««∆««∆∆¿«∆∆»»
- ÂÈk¯a ÔÈa BL‡¯ B‡ ·LBÈ ˙Ó ‡ˆnL B‡ ,ÌÈ‚e¯‰¬ƒ∆»»≈≈…≈ƒ¿»

‰È‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰Ê ÌB˜Ó ‡nL LLBÁ BÈ‡2‡l‡ ; ≈≈∆»»∆≈«¿»»»∆»
ÁeÁz‰ ¯ÙÚ‰ Ïk ÏËBÂ ,‡ˆnL ˙n‰ ÏËB3 ≈«≈∆»»¿≈»∆»»«ƒ«

Ú˜¯˜ ˙Ïe˙·a ¯ÙBÁÂ ,ÂÈzÁzL4˙BÚaˆ‡ LÏL5, ∆«¿»¿≈ƒ¿««¿«»∆¿»
‰˙È‰Lk ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰„O‰ ¯‡Le ,Ïk‰ ‡ÈˆBÓeƒ«…¿»«»∆¿∆¿«»√»¿∆»¿»
¯ÙBÁL ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌÚ ‰Ê ¯ÙÚÂ .‡ˆÓiL Ì„…̃∆∆ƒ¿»¿»»∆ƒ»∆¿»∆≈

˙n‰ ˙Òe·z ‡¯˜p‰ ‡e‰6. «ƒ¿»¿««≈

כך.2) קוברים אינם שיהודים הרך.3)מפני העפר
ממקומה.4) מעולם הזיזוה שלא שלוש 5)אדמה כעובי

המקרא 6)אצבעות. מלשון המת. בדם שהתבוסס עפר
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל

.·ÌÈ‚e¯‰ da e‚¯‰pL ‰„O7˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - »∆∆∆∆¿»¬ƒ¿«≈»»¬»
‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰Â ,daL8B¯·˜ ‰pÙÓ‰ ÔÎÂ .9CBzÓ ∆»«¬≈ƒ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿ƒ

‡È‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - e‰„O»≈¿«≈»»¬»∆∆∆∆«¬≈ƒ
ÌÈ‚e¯‰ B‡ ÌÈÏÙ BÎB˙a ÌÈÏÈËnL ¯Ba ÔÎÂ ‰¯B‰Ë10 ¿»¿≈∆¿ƒƒ¿¿»ƒ¬ƒ

Ó -‡e‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ BaL ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏ¿«≈»»¬»∆∆∆∆∆«¬≈
¯B‰Ë11. »

להם 7) כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
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לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים,
תבוסתם.8) את ליטול צריך על 9)ואינו המת שם שקבר

מפרש  למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו מנת
לתוך  קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על
פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו
ונתגלגל  הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה

טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך בלי 10)המת
שם. לקוברם רבותא,11)כוונה אותנו משמיעה זו בבא

תבוסה, להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא
בלי  אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא

כן. הדין קבורה, כוונת

.‚ÔÈ¯·BwL C¯„k ·kLÓ ˙Ó ‡ˆÓe ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈»»≈À¿»¿∆∆∆¿ƒ
- ÌÈL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B˙Òe·z ˙‡Â BÏËB - ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿¿∆¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ,BnÚ B˙Òe·˙e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏËB≈»∆»≈∆¿»ƒ¿»«»∆
ÏhÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë¿»»»¿»≈ƒ»∆»≈∆À»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ Ì‡ ,ÔÈ¯a˜p‰ C¯„k¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ≈≈∆»∆≈«¿««

‰hÓ ‡ÏÓk ,‰BÓL „ÚÂ12LLBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·B˜Â ¿«¿∆ƒ¿…ƒ»¿¿∆»¬≈∆≈
‰Ê ‡e‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡nL13ÔÓ ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ , ∆»≈«¿»∆¿»ƒƒ¿…ƒ

¯ˆÁÂ ˙B¯ÚÓ ÈzLk Ô‰L ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÔB¯Á‡‰»«¬∆¿ƒ«»∆≈ƒ¿≈¿»¿»≈
Ì‰ÈÈaL14Ô˙B‡ È¯‰ - ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ∆≈≈∆¿ƒ…»»»≈«≈¬≈»

˙eÎL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë ˜„aL ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ∆»«¿««ƒ∆≈¿«
˙B¯·˜15CÈ¯ˆ - ‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÛBÒa „Á‡ ˙Ó ‡ˆÓ . ¿»»»≈∆»¿∆¿ƒ«»»ƒ

ÌÈÏ‚¯L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ‰n‡ ÌÈ¯OÚ epnÓ ˜c·Ïƒ¿…ƒ∆∆¿ƒ«»¬≈¿ƒ∆«¿«ƒ
¯·cÏ16B‡ ‰lÁza ‡ˆnL el‡Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . «»»¿ƒ»»∆»≈≈∆»»«¿ƒ»

‰È‰iL ,Bk¯„k ‡lL ·kLÓ B‡ ·LBÈ B‡ ‚e¯‰ ÛBqa«»≈À¿»∆…¿«¿∆ƒ¿∆
‡l‡ ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˜„Ba BÈ‡ - ÂÈ˙BÎ¯È ÔÈa BL‡…̄≈«¿»≈≈∆¿ƒ«»∆»
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙˜ÊÁL ;„·Ïa Ô˙Òe·z ˙‡Â ÔÏËB¿»¿∆¿»»ƒ¿«∆∆¿»»¿≈»ƒ

עליה.12) מוטל שהמת אם 13)המיטה דבר: של כללו
ששלושתם  להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת
וזה  זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו
לא  הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק אפשר
היו  [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות
ובמרחקים  אחידה בצורה מערות בכותל שנחפרו בכוכים

שכזה:14)קבועים]. באופן מסודרים היו הקברים
מערות  ושתי אמות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם
נחצבו  המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של
שתי  והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים.
באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני אמות

שכונת 15) שהרי לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,
האחרון  מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. - ממש קברות

משנה). כאן.16)(כסף הקברות שבית מבוססת, השערה

.„ÏÈ‡B‰ .˙B¯·˜ ˙‡ÓË Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ≈»∆À¿«¿»ƒ
„Ú ,¯B‰Ë Ô¯·˜a Ú‚Bp‰ È¯‰ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿…∆¬≈«≈«¿ƒ¿»»«

.‰p‡OÈ B‡ ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚa ÚbiL∆ƒ«¿«¿»∆À¿»ƒ»∆»

.‰¯ÒÁL ˙Ó17- ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B¯·˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òe·z BÏ ÔÈ‡≈¿»¿…¿«¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰„O‰ Èt ÏÚ ÌÈÈeÏb¿ƒ«¿≈«»∆≈»∆¿«¿»¿…

¯B‰Ë Ïk‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ËwÏÓ ‡l‡ ,‰Òe·z18. ¿»∆»¿«≈∆∆∆∆¿«…»
‰Òe·z BÏ LÈ - ˙eL¯a ‡lL ¯a˜p‰Â19BÏ ÔÈ‡Â ¿«ƒ¿«∆…ƒ¿≈¿»¿≈

.˙B¯·˜ ˙eÎL¿«¿»

לו 17) אין "והחסר ב: הלכה ט"ז פרק אהלות תוספתא
קברות". שכונת לו ואין משנה 18)תבוסה ט"ז, פרק שם

והכול  עצם עצם מלקט הרוגים בה שנהרגו "שדה שנינו: ה
מיתה  שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור".
[רבינו  למצוי". פרט "מצא ב סד, בנזיר יהודה כרב טבעית,
דינם  שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא
שגם  משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי
שרק  לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים
מתים  אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים

תבוסה]. להם יש גמליאל 19)שלמים בן שמעון כרבי
מבאר  משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא
רבן  ששנה מקום "כל הכלל: פי על היא רבינו שהכרעת
וצידון  מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון
[ראה  כמותו. הלכה בברייתות שגם והוסיף אחרונה" וראיה
את  להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד

הזה]. הכלל

.Â‰lÁza Ôk¯„k ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆBn‰ „Á‡20B‡ , ∆»«≈¿»≈ƒ¿«¿»«¿ƒ»
ÚÈ˜e Cek B‡ ÔÈÎek ‰LÏL ‡ˆnL21‰¯ÚÓe22È¯‰ - ∆»»¿»ƒ¿ƒ«¿»»¬≈

LÈ - Úe„È ‰È‰ „Á‡Â ÌÈL ‡ˆÓ .˙B¯·˜ ˙eÎL BÊ¿«¿»»»¿«ƒ¿∆»»»»«≈
¯·w‰L ;˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰Òe·z Ì‰Ï»∆¿»¿≈»∆¿«¿»∆«∆∆
‡ˆBn‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .‰eÎL ‰OBÚ BÈ‡ Úe„i‰«»«≈∆¿»¿…»¿∆»«≈
˜„Ba „ˆÈk .‰˜È„a CÈ¯vL ‡e‰ ‰lÁza ‰LÏL¿»«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ»≈«≈
ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯ÙBÁ ?e¯Ó‡L ‰n‡ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ«»∆»«¿≈«∆«ƒ«

‰Ïe˙·Ï B‡ ÚÏÒÏ23dÈ‡L ˙È‡¯pL Ú˜¯w‰ ‡È‰Â , ¿∆«ƒ¿»¿ƒ««¿«∆ƒ¿≈∆≈»
‰„e·Ú24È¯‰ - O¯Á ‡ˆÓe ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ˜ÈÓÚ‰ . ¬»∆¡ƒ¬ƒ≈»«»»»∆∆¬≈

.‰Ïe˙·Ï ÚÈbiL „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰lÁz·k BÊ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»
.‰Ïe˙·k BÊ È¯‰ - ÌÈÓÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿«ƒ¬≈ƒ¿»

כך.20) לפני עליהם ידעו בניגוד 21)שלא בקרקע חפירה
מערה. בכותל חצוב שהוא במערה 22)לכוך מת שמצא

"בתולה".23)עצמה. נקרא הטבעי במצבו הנמצא דבר
מעולם.24) נחרשה שלא

.Ê„Ú ÌÈ¯OÚ‰ ˙lÁzÓ „Á‡ ÌÏz ¯tÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿…∆∆∆»ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ«
¯ÙBÁÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ¯ÙBÁ ‡l‡ ,ÔÙBÒ»∆»≈«»««»«ƒ««»¿≈
ÔÈa ÔÈ‡L ;ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡«»««»«ƒ««»¿≈«»∆≈≈

‰n‡Ó ˙BÁt ¯·˜Ï ¯·˜25. ∆∆¿∆∆»≈«»

א 25) אמה ולפיכך ישאיר אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי

.ÁB‡ ¯‰Ï ÌÈ¯OÚ‰ CB˙a ÚÈb‰Â ˜„Ba ‰È‰»»≈¿ƒƒ«¿»∆¿ƒ¿»»
˙ÈÏeÏLÏ26˜ÈÒÙÈ - ÌÈa¯‰ C¯„Ï B‡27CÈ¯ˆ BÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆∆»«ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ

.˙B¯·w‰ ˙eÎL ‰˜ÒÙ È¯‰L ,˜c·Ïƒ¿…∆¬≈ƒ¿¿»¿««¿»

לגנות 26) הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה
פירש  והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים

גשמים). מי בו שנקוו מתים 27)מקום קוברים שאין
אלה. במקומות
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.Ë‡ÈˆBn‰28Ì‡ ‡l‡ ,¯B‰Ë - ‰˜È„a ÏL ‰Ê ¯ÙÚ «ƒ»»∆∆¿ƒ»»∆»ƒ
¯ÙÁL ÌB˜na ‰‡ÓË ‡ˆÓ Ôk29‡ˆÓiL Ì„˜ Ï·‡ ; ≈»»À¿»«»∆»«¬»…∆∆ƒ¿»

Ïba ÁwÙÓ‰Â .‰Óe¯˙a ÏÎB‡30ÏÎB‡ BÈ‡ - ≈ƒ¿»¿«¿«≈«««≈≈
‰Óe¯˙a31ÌL ÌÈ˙n‰L È‡cÂ Ú„BÈ È¯‰L ;32˙Áz ƒ¿»∆¬≈≈«««∆«≈ƒ»««

.ÔÓB˜Ó ¯ÈkÓ BÈ‡L ‡l‡ ,Ïb‰««∆»∆≈«ƒ¿»

ממקום 28) העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
לכהן  שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה
תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות הכתוב מלשון
ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו
שלא  תנאי, מוסיף והוא שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך"

הנבדק). במקום משם 29)יעמוד שהוציא העפר שהרי
את  טומאה בחזקת מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא,

שהוציא. רבינו,30)העפר ומפרש שם. המשנה של סיפא
והמפקח  ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר
באיזה  יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את (הנוטל
הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום

עפר 31) במוציא כן שאין מה טומאה שהוחזקה מפני
כלל. טומאה הוחזקה שלא למשנה 32)הבדיקה בפירושו

אומר, שם הר"ש וגם מת". שם אם יודע "ולא כתב:
בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו

.È‡ÓË Ïb33„Á‡ ˜„a :ÔÈ¯B‰Ë ÔÈl‚ ÈLa ·¯Ú˙pL «»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«∆»
˜„a ;ÔÈ‡ÓË ÌÈM‰Â ¯B‰Ë ‡e‰ - ¯B‰Ë B‡ˆÓe Ô‰Ó≈∆¿»»»¿«¿«ƒ¿≈ƒ»«
ÈLÈÏM‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ
Ôlk - ¯B‰Ë ‡ˆÓe ÔzLÏL ˜„a ;‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«»≈»«¿»¿»»»»À»

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa34ÚÏÒÏ ÚÈbiL „Ú ÔzLÏL ˜c·iL „Ú ¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿…¿»¿»«∆«ƒ«¿∆«
ÔÈ¯B‰Ë ÔzLÏL eÈ‰ÈÂ ‰Ïe˙·Ï B‡35. ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ

בו.33) נמצאת שטומאה לנו בדק 34)ידוע שלא הוברר,
הטומאה.35)יפה. את נטלו שעורבים תולים

.‡ÈÂÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÌÈÏÙ BÎB˙Ï ÔÈÏÈËnL ¯Ba∆¿ƒƒ¿¿»ƒ««¬ƒ»»
ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡ÓË»≈ƒ»««ƒ∆À¿»«¿¿»¿ƒ

ÔÈ‡ ,ÌLÈ‡cÂ È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ˜ÙÒ36‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈»≈ƒƒ≈««¬»ƒƒƒ»
‡nËÓ‰ ¯·„ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏÙ ‰M‡ ÌL»ƒ»≈∆¿≈»«ƒƒƒ»»»«¿«≈

‰ÏÈt‰ ‡Ï B‡37ÌL ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁÂ ÏÈ‡B‰ , …ƒƒ»ƒ¿À¿»«¿¿»¿ƒ»
¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ -38. ¬≈¿≈»

שמא 36) הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי
החיות. מלאה 37)אכלוהו שלפוחית אלא המטמא, דבר

דם. או להיתר,38)מים ספיקות שני כאן שיש משום
דבר  לומר תימצא ואם מטמא שאינו דבר הפילה  שמא

וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא

.·È˙B‡Óh‰ el‡ ÏkL ,Úe„È ¯·c39Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »»»«∆»≈«À¿¿«≈»∆
Ô‰È¯·c ÏL Ô‰ È¯‰ - ˜ÙÒ ÌeMÓ Ô‰L40‡ÓË ÔÈ‡Â . ∆≈ƒ»≈¬≈≈∆ƒ¿≈∆¿≈»≈
Â ˙‡ÓË ‡ÓËpL ÈÓ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓÏk Ï·‡ ;È‡c ƒ«»∆»ƒ∆ƒ¿»À¿«««¬»»

ÔÈa ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa ÔÈa ˙B‡ÓËa ÔÈa ,˙B˜Ùq‰«¿≈≈¿À¿≈¿«¬»¬≈
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙B˙aLÂ ˙BÈ¯Úa«¬»¿«»≈»∆∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â]¿««ƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿≈

ÌL‡ ·iÁ B˙B‡ ‰OBÚ‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡»ƒ«»∆¬≈»∆«»»»
‰nÎ·e ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk [.ÈeÏz»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»

.˙BÓB˜Ó¿

מספק".39) "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה
נפל 40) לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי

כתב  הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים
ספק  שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא בפירוש רבינו
מפני  מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין ודאי. מידי מוציא

ספיקא". "ספק שהוא

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
החורש 1) דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס בית איזהו יבאר

או  אריס או שותף הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר
ושטפו  למטה טהור ושדה למעלה הפרס בית אפוטרופוס,
במעמד  הפרס בית טהרת לטהור, הפרס בית מעפר גשמים

אותו. מטהרין וכיצד חכמים

.‡e‰ÊÈ‡2.¯·˜ Ba L¯ÁpL ÌB˜n‰ ‰Ê ?Ò¯t‰ ˙Èa ≈∆≈«¿»∆«»∆∆¡«∆∆
e˜c˜c˙ È¯‰L3eÒ¯t˙Â ¯ÙÚ‰ CB˙a ˙n‰ ˙BÓˆÚ4 ∆¬≈ƒ¿«¿¿«¿«≈¿∆»»¿ƒ¿»¿

da L¯ÁpL ‰„O‰ Ïk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚Â ,‰„O‰ ÏÎa¿»«»∆¿»¿À¿»«»«»∆∆∆¡«»
‰È‰ elÙ‡Â ,ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ L¯Á elÙ‡ .¯·w‰«∆∆¬ƒ»«««≈»»«¬ƒ»»

ÔÈ„·B¯a Ú˜LÓ5ÌÈ·‡·e6Èab ÏÚ ‰È‰ elÙ‡Â , À¿»¿¿ƒ«¬»ƒ«¬ƒ»»««≈
È¯‰ - ¯·˜ ÏÚ L¯ÁÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÓB˜ ÈzL Ìe¯ ÔB¯‡‰»»¿≈ƒ¿»««∆∆¬≈

Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ ‰Ê7˙Èa ‰OÚ ‡e‰ ‰nk „Ú . ∆∆≈«¿»««»«¬∆≈
‰n‡ ‰‡Ó ?Ò¯t‰8‰n‡ ‰‡Ó ÏÚ9¯·w‰ ÌB˜nÓ10. «¿»≈»«»«≈»«»ƒ¿«∆∆

מ"א.2) פי"ז דקיקים.3)אהלות לחלקים נשברו
יט):4) מ, (שמות הכתוב את מתרגם אונקלוס נתפשטו.

נקרא  כך שם ועל פרסא. ית ופרס האוהל", את "ויפרוש
נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו (רבינו הפרס" "בית המקום

ופרוס). שבור מפרש על 5)א שמניחים שיש לוחות
המת.6)הארון. בעצמות המחרישה נגעה השוו 7)ולא

וייטמאו  יטעו שלא כדי שנחרש, קבר כל דין חכמים
ה"א). פי"ז אהלות חכמים 8)(תוספתא שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה מוליכה אמה מאה שעד
ברוחב.9) ומאה באורך דין 10)מאה ביאר לא רבינו

בטומאתו  נשאר הוא אם החרישה, אחרי עצמו הקבר מקום
טמא  או מדאורייתא באוהל ומטמא הראשונה החמורה
כתבו  ב כח, כתובות בתוספות כולו. הפרס מבית מדרבנן
היה  שאם ברור, אולם הפרס. כבית דינו הקבר מקום שגם
מטומאת  יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים" ברובדים "מושקע

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה שהרי קבר,

.·Úa¯Ó‰ Ïk11ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa ‡e‰L ,12È¯‰ , »«¿À»∆≈«¿««¿ƒ¬≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‡e‰13BÓk ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ B¯ÙÚÂ , ≈«¿»«¬»¿«≈¿«»¿«»¿

e¯‡aL14Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ,15ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈¿«≈¿…∆¿≈««¬ƒ«
.¯B‰Ë - ‰f‰ Ò¯t‰ ˙Èa≈«¿»«∆»

מאה 11) של מרובע עושה ברוחב, ומאה באורך אמה מאה
מאה. בעירובין 12)על סאים. ארבעה בו שזורעים שטח

המשכן  וחצר המשכן", כחצר סאתים "שיעור אמרו: ב) (כג,
על  חמשים הוא סאה שבית יוצא חמשים, על מאה היה
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של  שטחים ארבעה בו יש מאה על מאה של ושטח חמשים,
חמשים. על מגדולי 13)חמשים וכמה המשנה [מפרשי

והאריכו  הפרס, בית שטח בקביעת התלבטו האחרונים
מסקנותיו  הן ואלה רבינו. שיטת ובבירור במשנה בביאור
גזרו  שם: למשנה בפירושו טהרות סדרי בעל הגאון של
עד  הקבר מן חרישות שתי על הפרס בית טומאת חכמים
(או  למערב ממזרח אחת חרישה אמה. מאה של מרחק
הפוך, בכיוון או לצפון מדרום והשניה למזרח), ממערב
התלמים  שני בגבולות הנמצא השטח את וכשתרבע
בית  שהוא מאה, על מאה של מרובע תקבל (החרישות),
אם  הפרס בית טומאת גזרו הזה השטח כל ועל סאים, ארבע
יותר  - הראשונה את אפילו - החרישה את האריך אם נחרש.
אינה  שהמחרישה מפני מטמא, העודף אין אמה ממאה
לרוחב  השניה החרישה זה. למרחק העצמות את מוליכה
"וניער  ה"ג) (לקמן שאמרו ומה הקבר, מן כן גם מתחילה
וחרש  המשיך אם הכוונה טהור", והשאר וכו' המחרישה את
אבל  שניער, העפר את עמו הוליך ולא שניער המקום מן
ומה  הפרס. בית עושה הוא הקבר מן שנית מתחיל הוא אם
המדובר  הפרס", בית הוא וכו' המרובע "כל רבינו: שכתב
ואףֿעלֿ הראשונות, החרישות משתי מאחת החל כשנחרש
נאמר  זה ה"ז), (לקמן פרס בית עושה פרס בית שאין פי
הנתפס  המרובע לגבולות שמחוץ למקום פרס מבית בחרש
כבית  כבר נתפס שביניהן המרובע אבל החרישות, שתי ע"י
אמורים  דברים במה עליו. חל הזה הכלל ואין הפרס,
סיבה  כל אין נחרש שלא זמן כל אבל כאמור, כשנחרש,
כל  כמעט מסלק מסתמכים, אנו שעליו זה, פירוש לטומאה.
אלו]. סבוכות שבהלכות ואיֿהבהירות הקושיות

הט"ז.14) פ"ב אדם 15)למעלה על האהיל זה עפר אם
וכלים.

.‚L¯ÁÏ ÏÈÁ˙‰16,CÏB‰Â BL¯BÁ ‰È‰Â ,¯·w‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«¬∆«∆∆¿»»¿¿≈
‰L¯Án‰ ˙‡ ¯Ú ‰n‡ ‰‡Ó ¯Ó‚iL Ì„˜Â17B‡ ¿…∆∆ƒ¿…≈»«»ƒ≈∆««¬≈»

ÁÈË‰L18¯„‚a B‡ ÚÏÒa19˙Èa ‰OBÚ ‡e‰ ÌL „Ú - ∆≈ƒ«¿∆«¿»≈«»∆≈
¯‡M‰Â ,„·Ïa Ò¯t‰20ÂÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë «¿»ƒ¿«¿«¿»»∆¬≈…ƒƒ«≈»

‰L¯ÁÓ‰ CBLÓa21¯˙È B‡ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÓk L¯Á . ¿ƒ««¬≈»»«¿¬ƒƒ«»»≈
L¯ÁÂ ¯ÊÁÂ22˙Èa Ïk‰ - ‰‡n‰ ÌÈÏL‰L „Ú ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«≈»«…≈

Ò¯t‰23‰‡ÓÏ ıeÁ CÏB‰Â L¯BÁ ‰È‰ .- ‰n‡ «¿»»»≈¿≈¿≈»«»
¯·˜ ˙BÓˆÚ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰n‡ ‰‡nÓƒ≈»«»¿«»∆≈«¿∆∆

.‰‡nÓ ¯˙ÈÏ ˙BÚÈbÓ«ƒ¿»≈ƒ≈»

מ"ב.16) את 17)שם ושפך בכוונה, המחרישה את הפך
שעליה. העפר.18)העפר ונשפך בסלע נתקלה המחרישה

הצד.19) החרישה.20)מן את המשיך ממקום 21)אם
עצם  ונשארה יפה ניער לא שמא חוששים ואין הקבר,

המחרישה. על מבלי 22)כשעורה מסוים, זמן הפסק אחרי
החרישה  את שהתחיל או המחרישה מן העפר את להוריד
המחרישה  הוליכה כך ומתוך שהפסיק, המקום לפני השניה
טז). אות יכין ישראל, תפארת (ראה הקבר עפר את

שם.23)

.„„Ú ,Ì„‡ ÏL Ô‰L ˙BqÎÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁ∆¿«»¬»«¿À∆≈∆»»«
˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁÂ ;‰Ó‰a ÏL Ô‰L Ú„eiL24˙Bl‚Ó‰ ∆ƒ»«∆≈∆¿≈»¿∆¿«»¬»«¿À

Ì„‡ ÏL Ô‰L Ú„eiL „Ú ,‰Ó‰a ÏL Ô‰L25‰È‰ . ∆≈∆¿≈»«∆ƒ»«∆≈∆»»»»
Ì„‡ ˙BÓˆÚ ‡ÏÓ ıÈ¯Á ÌL26Ì„‡ ˙BÓˆÚ eÈ‰L B‡ , »»ƒ»≈«¿»»∆»«¿»»

ÌÚ el‡ ˙BÓˆÚ L¯ÁÂ ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ˙B¯e·¿̂««≈«¿«¿»«¬»≈ƒ
[da ‡ˆÓpL B‡] da „·‡L ‰„O L¯ÁL B‡ ,‰„O‰«»∆∆»«»∆∆»«»∆ƒ¿»»

¯·˜27e¯Ê‚ ‡lL ;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆≈∆≈«¿»∆…»¿
‰‡ÓË28È‡cÂ ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O ÏÚ ‡l‡29ÔÎÂ . À¿»∆»«»∆∆∆¡«»∆∆««¿≈

˙n‰ ˙‡ L¯BÁ‰30;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ - ‰„Oa «≈∆«≈¿»∆≈∆≈«¿»
el‡ ÏkL31‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ∆»≈»»∆≈»¿…»¿∆»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L L¯ÁpL ¯·˜a32. ¿∆∆∆∆¡«∆»»«»

הי"ב.24) פי"ז אהלות המת 25)תוספתא כבוד מפני
בהמות  עצמות לכסות נהגו לא אבל עצמותיו, את מכסים

שם.26)וחיות. ג נחרש,27)משנה שלא השדה בחלק
בפירושו  (רבינו ונחרש קבר עוד שם שהיה לחשוש ויש

אחרת). פירש והר"ש שם, או 28)למשנה לאבד נימוק זה
קבר. כשלא 29)נמצא המדובר קבר, בו שאבד בשדה גם

נחרש. לא הקבר שמקום ואפשר השדה, כל נחרש
ה"א.30) שם עצמות,31)תוספתא מלא חריץ פירוש,

בשדה. ומת צבורות על 32)עצמות אלא גזרו לא חכמים
עצמות  יחרוש שאדם שכיח הדבר ואין שכיחים, מקרים

מת. גוף או גלויות אדם

.‰L¯BÁ‰33BÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„Oa ¯·w‰ ˙‡ «≈∆«∆∆¿»∆∆≈»∆≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚBÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L , ∆≈«¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL34ÛzL elÙ‡ .35ÒÈ¯‡ B‡36BÈ‡ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ∆¬ƒÀ»»ƒ«¿≈
ÏLÂ BlL ‰„Oa ¯·˜ L¯Á .Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ∆≈«¿»»«∆∆¿»∆∆¿∆

B¯·Á37„Á‡k38B¯·Á ÏLÂ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BlL - ¬≈¿∆»∆∆≈«¿»¿∆¬≈
.Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡≈∆≈«¿»

שם.33) ג ב)34)משנה (מ, בחולין אמנם נאמר זה כלל
לדמות  אין [לכאורה לעבודהֿזרה. חבירו בהמת בשוחט
ואין  אוסרת, המחשבה שם שהרי כאן, הנידון את לזה
גורם  כאן אבל שלו. שאינו בדבר מועילה אדם של מחשבתו
בין  ההבדל ומה המחרישה, שהוליכה העצם היא הטומאה
שם, ישראל ובתפארת אחר? ע"י או השדה בעל ע"י הובאה
מטעם  היא הגזירה שכל רבינו, כוונת מבאר כא, אות יכין
את  קנסו ולא המת, את וביזה הקבר את שחרש מפני קנס,

אחר]. אדם של מעשהו על השדה שם 35)בעל תוספתא
לקבל 36)ה"ג. עלֿמנת לנוטעה או לזורעה שדה חוכר

מהיבול. בשדה 38)שם.37)חלק אמה חמשים שחרש
שדהו. עם הגובל חבירו של בשדה מאה עד והמשיך עצמו,

.ÂL¯ÁL ÌÈ·ÎBk „·BÚ39‰OBÚ BÈ‡ - e‰„Oa ¯·˜ ≈»ƒ∆»«∆∆¿»≈≈∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ,Ò¯t‰ ˙Èa40. ≈«¿»∆≈≈¿»¿¿≈»ƒ

שם.39) בפירושו 40)משנה [רבינו עליהם. גזרו לא
(שומרונים)", לכותיים פרס בית "שאין גורס: למשנה
פרס  בית אין למה זה במשפט מנמקת שהמשנה ומפרש
ומכלֿ פרס בית אין לכותיים אפילו שהרי ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.Ê‰„O41,‰hÓÏ ‰¯B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Ò¯t ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰¯B‰hÏ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ
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‰ÈaÏ‰Â ‰n„‡ ‰˙È‰42- ‰ÓÈc‡‰Â ‰·Ï B‡ »¿»¬À»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿∆¿ƒ»
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ò¯t ˙Èa ‰OBÚ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë¿»∆≈≈¿»∆≈¿»¿…»¿

B˙i¯·k Leb ÏÚ ‡l‡ ‰‡ÓË43. À¿»∆»«ƒ¿ƒ»

ד.41) משנה משדה 42)שם האדמה לכאן  שהגיעה וברור
לבנה. שאדמתו הפרס על 43)בית ולא שנברא, כמו

אחר. ממקום אליו שבאה אדמה

.ÁÒ¯t‰ ˙Èa44ÚË Ïk Ba ÚËÏ ¯zÓ ‰f‰45ÈÙÏ , ≈«¿»«∆À»ƒ¿…«»∆«¿ƒ
‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ÌÈL¯M‰L46‰hÓÏe , ∆«»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«»

¯t‰ ˙È·a ‰LÏMÓÏÚ Ò¯Ù ¯·w‰ È¯‰L ,¯B‰Ë Ò ƒ¿»¿≈«¿»»∆¬≈«∆∆ƒ¿««
Ú¯Ê ‡l‡ dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ Ï·‡ .‰„O‰ Èt¿≈«»∆¬»≈¿ƒ¿»∆»∆«

¯ˆ˜p‰47BÎB˙a B¯b ˙‡ ¯·Bˆ - ¯˜ÚÂ Ú¯Ê Ì‡Â .48, «ƒ¿»¿ƒ»«¿»«≈∆»¿¿
¯·BÎÂ49˙B¯·k ÈzLa ‰‡e·z‰ ˙‡50˙BiËw‰ ˙‡Â , ¿≈∆«¿»ƒ¿≈¿»¿∆«ƒ¿ƒ

˙B¯·k LÏLa51.‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a LÈ ‡nL , ¿»¿»∆»≈»∆∆∆ƒ¿»
‰ˆÚ‰ ˙‡Â Lw‰ ˙‡ Û¯BOÂ52ÌL53‡nL ‰¯Êb . ¿≈∆««¿∆»≈»»¿≈»∆»

- ‰È‰a BÏ ¯Èzz Ì‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆∆∆ƒ¿»¿ƒ«ƒ«¬»»
ÏÈb¯Ó ‡ˆÓÂ ,B¯ÎBÓe B‡ÈˆBÓ54.‰‡Óh‰ ˙‡ ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆«À¿»

מ"ב.44) פי"ח (סדרי 45)שם לעקרו דעתו אם אפילו
עצם 46)טהרות). בהם שתדבק לחשוש ואין טפחים.

ראב"ד). (ראה העץ עקירת בשעת ותעלה כשעורה
שמא 47) הנעקרים, ירקות לא אבל ושעורה, חטה כגון

לטומאה  ותגרום עמהם ותעלה בשרשים קטנה עצם תידבק
ה"ג). פ"ח למעלה מוביל 48)(ראה ואינו השדה, בתוך

זרע  כל לזרוע התירו למה לשאול, [ויש לחצרו. התבואה את
נדוש  שמא חששו שם גם הלא קבר, בה שאבד בשדה
הענינים  אין אולם ה"א)? (שם מטמא עפרה ולפיכך הקבר,
מפני  זרעים על גזרו לא ולפיכך מספק, מטמא שם דומים,
ספיקא", "ספק זה שהרי כשעורה, עצם תידבק שמא החשש
אחד]. ספק רק ויש נחרש, שהקבר ידוע כאן אבל

כברה.49) דרך משמע 50)מעביר "פעמיים", אמר לא
באחת  אלא לזו, זו דומות שאינן בכברות שהמדובר מזה,
העפר  מתפורר שעלֿידיֿזה גסים, ובשניה דקים חורים

ישראל). (תפארת בגרעינים קטניות 51)שנדבק בשרשי
תבואה. מבשיבלי עפר גושי יותר של 52)נדבקים קש

הטומאה.54)בשדה.53)קטנית. להתפשטות גורם
אינו  לקרקע שמחובר מפני טהורות והקטנית והתבואה
עד  טומאה מקבלות אינן שנתלשו ואחרי טומאה, מקבל

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה שיוכשרו

.Ë‰˜ÊÁ‰L ‰„O55‡È‰ elÙ‡ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‡È‰L »∆∆À¿¿»∆ƒ≈«¿»¬ƒƒ
ÔÈ¯Bk ‰Úa¯‡ ˙Èa56ËÈh‰ ÌB˜nÓ ‰ÎeLÓ elÙ‡Â , ≈«¿»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ¿«ƒ

elÙ‡Â ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OÚ ‡ÏÂ L¯Á BÈ‡L C¯‰»«∆≈∆¡»¿…«¬»≈«¿»«¬ƒ
‰¯B‰Ë ‰„O57È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó d˙B‡ ˙ÙwÓ »∆¿»«∆∆»≈«¿«∆»¬≈

d˙˜ÊÁa ‡È‰58. ƒ¿∆¿»»

הי"ד.55) פי"ז, אהלות שלושים 56)תוספתא מחזיק כור
על  זהב (זר קברים כמה בו נחרשו שמא והטעם, סאה.

בה57)התוספתא). נמצאה ולא טומאה.שנבדקה
הפרס.58) בית ככל דינה

.È‡ˆÓ59d·Èh ‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O60Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈≈««ƒ»ƒ

da ÔÈ‡ ;dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL Úe„Èa - ÔÏÈ‡ da LÈ≈»ƒ»¿»«∆∆¡«∆∆¿»≈»
.e¯‡aL BÓk ,dÎB˙a ¯·˜ „·‡L Úe„Èa - ÔÏÈ‡ƒ»¿»«∆»«∆∆¿»¿∆≈«¿

ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ Ô˜Ê ÌB˜Ó B˙B‡a ‰È‰iL ‡e‰Â61; ¿∆ƒ¿∆¿»»≈«¿ƒ»»
BÊa ÚËÏ ¯znL ÔÈÚ„BÈÂ CÎa ÔÈ‡È˜a Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆À»ƒ¿…«»

.˙¯Á‡a ÚËÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»«∆∆

הי"ב.59) שם כתובה 60)תוספתא עצמה זו הלכה
הסיום: מפני כאן ונכפלה ביארנוה. ושם ה"י, בפ"ח למעלה

וכו'". שיהיה יהודה:61)"והוא ר' מסיים שם בתוספתא
או  אחד (חכם) זקן שם שיש בזמן אמורים, דברים "במה
שם  אין ואם בכך". בקיאין אדם כל שאין אחד, חכם תלמיד
בה  שאבד בשדה לנטוע שאסור ידעו שלא לחשוש יש חכם,
מקום  שכל בידינו, הוא כלל כי כמותו, רבינו ופסק קבר.
דברי  על חולק אינו אמורים" דברים "במה יהודה ר' שאמר

לפרשם. בא אלא חכמים

.‡ÈCl‰Ó‰62ÔÈ‡L ÌÈ·‡ Èab ÏÚ Ò¯t‰ ˙È·a «¿«≈¿≈«¿»««≈¬»ƒ∆≈
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ Cl‰nL ‰ÚLa Ì„‡ ÈÏ‚¯ ˙Áz ÔÈ„„˙Óƒ¿«¿¿ƒ«««¿≈»»¿»»∆¿«≈¬≈∆
ÔÁkL ‰Ó‰·e Ì„‡ Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â dÏ ÒÎpL∆ƒ¿«»¿≈««≈»»¿≈»∆…»

‰ÙÈ63¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -64ÌÈ·‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬≈∆»¬»ƒ»«««≈¬»ƒ
¯ÓLpL Èt ÏÚ Û‡ ,Cel‰ ˙ÚLa ÔÈÚÊÚcÊnL65‡ÏÂ ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿…

.BÓˆÚ ¯ÙÚ‰ ÏÚ CÏ‰L ÈÓk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „„˙ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¿ƒ∆»««∆»»«¿
Ú¯ BÁkL Ì„‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ66‰ÈÈ‰zL „Ú ¿≈ƒ»«««≈»»∆…««∆ƒ¿∆»

BÊÏ BÊ ˙BL˜B ÂÈ˙BaÎ¯‡67‡e‰Lk ˙B„ÈÚ¯Ó ÂÈ˜BLÂ «¿À»¿»¿»«¿ƒ¿∆
ÏÈËzL „Ú Ú¯ dÁkL ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ,B‡OB¿««≈¿≈»∆…»««∆»ƒ

‰·ÈÎ¯ ˙ÚLa ÌÈÏÏb68CÏ‰ el‡Îe ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒ»«
ÂÈÏ‚¯a69. ¿«¿»

ג.62) פי"ח, אהלות מתנועעים 63)משנה ואינם חזקים,
שעליהם. המשא הבהמה 64)מכובד הזיזה אם שאפילו

מכוחו  בא הזה ההיסט אין כשעורה, עצם הנרכב האדם או
והנרכב  הרוכב בין מפסיקים כשבגדים והמדובר הרוכב. של
ומטמא  שבעה, טומאת טמא הנרכב שהרי בגופו, נגע ולא

שם). (תוי"ט ערב טומאת בו הנוגע התנדנד 65)את שמא
הרגיש. חלש.66)ולא ב.67)אדם קה, מציעא בבא

ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.·ÈÈL „ÓÚÓa B¯‰ËÏ CÈ¯ˆ Ò¯t‰ ˙Èa ¯‰ËÓ‰«¿«≈≈«¿»»ƒ¿«¬¿«¬«¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz70?B˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈÎÂ .71˙‡ ÒBk «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«¿«¬ƒ≈∆

BËÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯ÙÚ‰ Ïk72‰„O‰ Èt Ïk ÏÚÓ »∆»»∆»«¬ƒ≈«»¿≈«»∆
‰ÁÓÓe ,ÔÈw„ ‰È·˜pL ‰¯·k CB˙Ï B˙BÂ73‡ÈˆBÓe ¿¿¿¿»»∆¿»∆»«ƒ¿«∆ƒ
¯‰ËÈÂ ,ÌL ‡ˆÓp‰ ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ïk74Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆ƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ

Ô˙75ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈab ÏÚ76,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯ÙÚ »«««»¿»¿»ƒ»»ƒ»«≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈt Ïk ÏÚÓ ÏËpL B‡∆»«≈«»»»¿»¿»ƒ¬≈∆
ÏÚ Ô˙Â ÌÈÁÙË ‰LÏL „Á‡ BÈˆÁÓ ÏË .¯B‰Ë»»«≈∆¿∆»¿»¿»ƒ¿»««
ÏË .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯Á‡‰ BÈˆÁ∆¿»«≈¿»¿»ƒ¬≈∆»»«
¯ÙÚ ‰ˆÁÓe ÁÙË ‰ÈÏÚ Ô˙Â ‰ˆÁÓe ÁÙË ÂÈt ÏÚÓ≈«»»∆«∆¡»¿»«»∆»∆«∆¡»»»
B˜fÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜nÓ77 ƒ»«≈…»»¿¿≈ƒƒ¿

˜„·e78‰OÚ ‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓe ‰hÓlÓ ˜efÚ ˙ÚLa »«ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿«¿»…»»
ÔÈ„„˙Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡a BÙv¯ .ÌeÏk79Ì„‡ Cel‰Ó ¿ƒ¿»¬»ƒ∆≈»ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»»

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»
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ה"ו.70) פי"ז שם ד.71)תוספתא פי"ח שם משנה
עליו.72) כשידרוס להזיזו גושי 73)שיכול את מפרר

ממקומו.74)העפר. הזה העפר את להרחיק צריך ואינו
השלמות). שם.75)(ראה הפרס 76)משנה בית ואין

טפחים. מג' למטה הפזורות 77)מטמא האבנים את הסיר
"ויעזקהו" מלשון השרשים, יניקת לשפר כדי באדמה,

ב). ה, לטובת 78)(ישעיה היא כוונתו שעיקר מפני
יפה. בדק שלא אפשר ובדפוס 79)האילנות, כובדן. מפני

מתנדנדין. ר"מ: רומי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
עפרה,1) בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר

הדברים  וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר
ביניהם  והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ, בחוצה הבאים
תרומה  ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום
בו  שהיה גויים מדור עמים, מדור מחמת שנטמאו וקדשים
עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד
המובלעות  עיירות עמים, מדור משום טמאה שהיא חצר

ישראל. בארץ

.‡ÌÈnÚ‰ ı¯‡2dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza -3„·Ïa ∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«
B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰ ˙È·k¿≈«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»
d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡ Ú‚B4 ≈«≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡nËiL∆¿«≈¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»
ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ…¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈

O¯Á ÈÏk5B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L6¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»
Ìa¯ ÒÈÎ‰L ÌÈÏk7e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï8. ≈ƒ∆ƒ¿ƒÀ»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

dxie` lr exfbe exfg ..dyeb lr exfb dligza m"ekrd ux`"
."'ek `nhiy

ישראל  ארץ – "הארץ" של מעלתה מודגשת זה בעניין
בסוף  הרמב"ם כתב מזה ולמעלה החושך, מן האור כיתרון
שהן  אע"פ טהורות בבל עולי של דרכים "חזקת הפרק
ישראל  לארץ ההליכה שאפילו העכו"ם", בארץ מובלעות
העכו"ם, בארץ שמובלעות בדרכים גם טהרה פועלת

שנים!. מאות לאחרי בחזקתה והטהרה
(9 dxrd 280 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שמונהֿעשר 2) בין הגויים ארץ טומאת מנו - א טו, בשבת
ביתֿהלל. על ביתֿשמאי שרבו ביום שגזרו עפר 3)דבר

מפורר  עפר אבל ה"ג, לקמן מבואר ושיעורו מגובש,
מטמא. אינו - קטנים ומה 4)לגרגירים ב. עמוד שם

מטמאה  אינה הגויים שארץ ה"ב) (פ"ג למעלה רבינו שכתב
מארץ  עפר גוש ישראל לארץ כשהביא הכוונה באוהל,

ואאוירא. ד"ה שם 'תוספות' ראה שמטמא 5)הגויים.
בלבד. תוכו הכלי.6)מאויר של רובו הכניס לא אפילו

שהאויר 7) מפני מקצתו? כשהכניס אף טמא חרס כלי ולמה
כלים. בשאר משא"כ פי"ח 8)מתערב, אהלות תוספתא,

(בפירושו  רבינו הגויים? ארץ על טומאה גזרו ולמה ה"ב.
קוברים  שהגויים מפני כתב, מ"ג) פ"ב אהלות למשנה,

לבתי  מקומות מייחדים ואינם שהוא, מקום בכל מתיהם
משנהֿלמלך). (ראה קברות

.·˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,d¯ÙÚ9d¯ÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL : ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»

dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓe¯z ÔÈÙ¯BO10- ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË11; »≈À¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ

Â‡a ‡ÓËp‰ Ï·‡ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - d¯È ¬»«ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ÈÚÈ·Le12LÓL ·¯Ú‰Â13‰Óe¯z ÔÎÂ , ¿ƒƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»

ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - d¯ÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ
ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ14. ¿…¿ƒ

לתלות".9) אוירה ועל לשרוף, גושה "על שם
עפרה.10) א 11)כשנשא נד, (נזיר מת טומאת טמא ככל

טומאתו.12)וֿב). ביום החמה,13)אפילו שקיעת
במקומם. מבוארים שדיניו יום" "טבול נקרא שקיעתה ולפני

מאליהם.14) שירקבו עד אותם ומניחים

.‚ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,‡OÓ·e15Ì˙BÁk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ . ¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«

ÔÈÙeˆ¯n‰16‡e‰Â ,17‰wÙk18ÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚19. ««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ
˜¯Èa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚÂ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚ20Ì‡ : ¬«≈«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ

Ì‡Â ,‡nËÓ - ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk „Á‡ ÌB˜Óa LÈ≈¿»∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï21Leb ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ; »≈ƒ¿»≈∆…»¿∆»«

B˙i¯·k22‰OÚÓ .23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙B¯b‡ eÈ‰L ƒ¿ƒ»«¬∆∆»ƒ¿»ƒ»»»∆
ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k È·Ïƒ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ

˙BÓ˙BÁ24Á ‡ÏÂ ,‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eL »¿…»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…
Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰25.ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk »»¿»≈∆¿«««¿ƒ

א.15) נודים 16)בהלכה "כמו רבינו: ופירש מ"ה. שם
דרכים) (הולכי אורח עוברי בהם ישימו מעור, (נודות)
מטיט". בחותם אותם ויחתמו אותם ינעלו וכליהם, בגדיהם

החותם.17) לאריגה.18)גודל העומד חוטים כדור
יותר 19) והם שקים, מהם שאורגים חוטים שקים. עושי

הפיקה  גם כך ומתוך בגדים, של ערב או שתי מחוטי עבים
א). כב, (בכורות גדולה יותר סקאים שהובא 20)של

לארץ. אם 22)כחכמים.21)מחוץ אפילו כלומר,
אינו  – כשיעור גוש ויצא הקטנים, הגושים את יחד הדביק

לבינה). בדין פי"ג, אהלות משנה (ראה שם.23)מטמא
כזה.24) גדול שיעור היה יחד ביניהם 25)בכולן היה לא

המרצופים. כחותם אחד אף

.„‡È·n‰26ÌÈÏÙÒe ÌÈ¯epz27O¯Á ÈÏÎe28‰ˆeÁÓ «≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»
e˜q‰ ‡lL „Ú :ı¯‡Ï29ı¯‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - »»∆«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆

ÌÈnÚ‰30Ò¯Á ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰MÓ ; »«ƒƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆
ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡ÓËpL31,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L , ∆ƒ¿»¿∆∆»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ

e¯‡aL BÓk32. ¿∆≈«¿

ה"ז.26) פי"ז שם חרס.27)תוספתא, כלים 28)של
וקדירות. צלחות כגון ונתקשו 29)קטנים, שנשרפו לפי

בהם. להשתמש ראויים עפר,30)אינם כגושי דינם
ובמשא. במגע וכלים אדם שנשרפו 31)ומטמאים אחרי
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מחמת  טמאים ואינם כלים, דין אלא עפר דין עליהם אין
הוסקו  ואם הגויים. ארץ בעפר שנגעו מפני אלא עצמם
– ההסקה אחרי הגויים ארץ בעפר נגעו ולא ישראל בארץ

(משנהֿלמלך). חרס 32)טהורים שכלי ה"ו, פ"ה למעלה
וכלים. אדם מטמא ואינו לעולם הטומאה אב נעשה אינו
טמאים  שהן בשעה אומר, "נמצאת מסיימת: ה'תוספתא'
שהן  ובשעה חרס, כלי משום טהורים - העמים ארץ משום

העמים". ארץ משום טהורים - חרס כלי משום טמאים

.‰Cl‰Ó‰33- ÌÈÚÏÒ·e ÌÈ¯‰a ÌÈnÚ‰ ı¯‡a «¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
‡ÓË34‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Ó·e Ìia ;‰Ú·L ˙‡ÓË »≈À¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆

BtÚÊa35ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Ú‚B ÌeMÓ ¯B‰Ë -36‡ÓËÂ ¿«¿»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈
d¯ÈÂ‡ ÌeMÓ37ÒÎp‰ .38‰cLa ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï39‰·z ƒ¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe40ÔÈÁ¯Bt‰41‡ÓË - ¯ÈÂ‡a42˜e¯Ê Ï‰‡L ;43 ƒ¿»«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»
Ï‰‡ Èe¯˜ BÈ‡44. ≈»…∆

ו.33) פי"ח, שם שם 34)משנה, קוברים שאין אףֿעלֿפי
ארץ  אדמת לפעמים שם שמשתפכת משום טמא, – מתים

שם). בפירושו, (רבינו מאוד,35)הגויים סוער כשהים
הזה. המקום מתגלה מזעפו וכשנח הגלים, שם עולים

הסוערים 36) הים וגלי מתים, שם קוברים שאין מפני
שם. שהשתפך העפר את שהיא 37)שוטפים קלה טומאה

למעלה  (ראה אדומה פרה מי הזאת ובלי אחד, יום טומאת
טהור  מפרש ורבינו "טהור", סתם כתוב במשנה ה"ב).
משנהֿלמלך  (ראה אויר טומאת טמא אבל הגוש מטומאת

תנן). ד"ה  ב.38)ה "ג, ח, הנישאת 39)גיטין מרכבה
מיוחדת  עגלה – מפרשים (ויש בהמה גבי על או אדם בידי

מגדל.40)לנשים). בתבנית עשוי גדול ארגז
באויר.41) נישאים אלא הקרקע על עומדים שאינם כלומר,
ה"ג,42) פ"ז נזירות הל' לחםֿמשנה (וראה אויר. טומאת

גושה). משום "טמא" לפרש שאינו 43)שצידד אוהל
למקום. ממקום מיטלטל אלא בקרקע ואינו 44)קבוע

צדדיהם. מכל סתומים כשהם מדובר שם. כרבי פסק מפסיק.
אפילו  אויר, טומאת האדם נטמא פתוחים, הם אם  אבל
שם, (לחםֿמשנה אוהל נקרא זרוק אוהל האומרים לדעת

כאן). ומשנהֿלמלך

.Â‡È¯eÒ45d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»
‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï .¯B‰Ë»…»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

‰ÎeÓÒ46˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ
˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆∆»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈

Ò¯t‰47‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»
ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL ‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z≈»ƒ¿»¿∆…ƒ«¿»¿≈∆∆

ÌÈnÚ‰48ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ »«ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈≈≈∆»
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË49‰¯B‰Ëe50. »≈¬≈ƒ¿∆∆¿»

שם.45) מ"ז.46)גיטין, שם שדה 47)אהלות כלומר,
שהרי  הפסק, חשוב אינו קבר בו נחרש אבל קבר, בו שאבד
ומ"ב, מ"א שם [באהלות (כסףֿמשנה). באוהל מטמא אינו

קבר]. בו שאבד לשדה הפרס" "בית תוספתא 48)קראו
ה"א. שהוא 49)שם במקום קבר יש שמא בדיקה צריכה

ה"א). למעלה (ראה בו ללכת על 50)רוצה גזרו שלא
ישראל. לארץ הסמוכה הגויים ארץ אויר

.ÊÌB˜Ó51Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML »∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»

.ÌÈÏÙ Ba e¯·»̃¿¿»ƒ

מ"ז.51) פי"ח אהלות

.Á‰Óe¯˙e52È„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¿»¿≈
‰nÎÂ .ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿«»
È„k ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ?‰˜È„a CÈ¯ˆ ‰È‰ÈÂ ÌB˜na e‰LÈƒ¿«»¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿≈

‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL53LÈ‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ≈∆∆¿«≈¬ƒƒ
B¯B„Ó - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L Ì‡ ,‰M‡ BnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿
Ba ‰È‰zL ¯B„Ó ÌeMÓ ‰¯Êb .˜„aiL „Ú ‡ÓË»≈«∆ƒ»≈¿≈»ƒ»∆ƒ¿∆

„·Ú elÙ‡ .‰M‡54ÒÈ¯ÒÂ55‰M‡ B‡56Ôa ÔË˜ B‡ ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz57È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ ≈«»ƒ¿∆»∆¿»¿≈

.ÌÈ·ÎBk»ƒ

כתנאֿקמא.52) ה"ג, שם נגמרת 53)תוספתא הוולד צורת
וולד  תורת עליו אין כן ולפני הבעילה, אחרי יום ארבעים
חכמים  החמירו ולא ה"ב). ביאה איסורי מהל' פ"י (ראה
כשהיא  לשם האשה באה שמא החשש מפני טומאה לגזור

אשה.54)מעוברת. עמו ואין גוי, רבו שגם גוי,
רבו  שאימת מפני גזרו לא שעליו תאמר שלא ומשמיענו,
יא). בועז שם, ישראל' ('תפארת לביתו זונה יכניס ולא עליו

מוליד.55) איש.56)שאינו עמה נמוך 57)שאין בגיל
סריס. לבין בינו מה נתבאר ולא מדור. עושה אינו מזה

בריא. באדם להחליפו אפשר גדול סריס ואולי,

.Ë¯B„Ó58„·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¿¿≈»ƒ∆»»∆∆
(Ï‡¯OiÓ)59ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ƒƒ¿»≈ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ

‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL e¯a˜È ‡lL B˙B‡60. ∆…ƒ¿¿»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â61ÔÈ·Èa‰ ˙‡62ÌÈwÓÚ‰63˙‡Â ¿∆»≈¿ƒ∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆

ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰64‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ««ƒ«¿ƒ¿»»∆«¬ƒ¿«À¿»
ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ65,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙp‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»ƒ
˜„aiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL66. ∆»«¬≈¿À¿»«∆ƒ»≈

(וכן 59)שם.58) "מישראל" עבד הגירסה את לקיים יש
גוי  לעבד והכוונה רומא), ובדפוס תימן, בכת"י הגירסה
במצוות  חייב והוא עבדות לשם וטבל ומל לישראל שנמכר
דרבנן  באיסורי חכמים והאמינוהו בהן, חייבת שהאשה
פירשו  וכן בדרבנן"). רבנן "הימנוהו אמרו: ב ד, (בפסחים
ישראל. שרבו גוי לעבד שהכוונה במשנה, והר"ש הרא"ש

אפשר 60) תשע בן שקטן חכמים שיערו שם. תוספתא,
זה. מגיל למטה קטן על לא אבל שמירתו, על לסמוך

מ"ח.61) הביוב.62)שם שאינם 63)תעלות אבל
קפדנית. בדיקת בלי בהם הנמצא את לראות אפשר עמוקים,

וכדומה.64) בבורות במשנה,65)המכונסים ביתֿהלל
בגמרא  וכן וברדלס, וחולדה חזיר במשנה: גורסים ויש שם.
שהואֿ וברור שם", מצויין וברדלס "שחולדה ב טו, נדה
לבור  ניגוד זה בדין ואין נבילות. אוכלת חיה לכל הדין
אפילו  תורה מדין באוהל שמטמא נפלים, לתוכו שמטילים
מפני  הי"א), פ"ט (למעלה שם מצויים וברדלס חולדה אם
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היא  והגרירה זה, בבור טומאה שהיתה ודאי ידוע ששם
חכמים  גזרו כאן אבל ודאי. מידי מוציא ספק ואין ספק,
על  סומכים ולפיכך נפלים, קברו שמא הספק, מפני טומאה

וחולדה 66)גרירה. חזיר כשאין מדובר ה"ו. שם תוספתא
"עיר  גמליאל: בן שמעון רבי אומר שם, במ"ט שם. מצויים
ורבינו  גויים". מדור משום בה אין שחרבה, גויים של
גמליאל  בן שמעון כרבי הלכה ואין מסיים: שם, בפירושו

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה

.È˙BiÂËˆ‡‰67È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - »ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰68¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ «¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿
Bk È„·BÚ‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î69e¯Ê‚ ‡Ï , ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿

ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰70ÔÈÙÈ¯v‰Â ,71ÔÈb¯a‰Â ,72, »«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ

Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL ‰¯˜z‰Â¿«ƒ¿»∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ıÈw‰ Èza73¯ÚL ˙È·e ,74¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,75, »≈««ƒ≈«««¬ƒ»∆»≈

,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â¿«∆¿»»∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»
˙BBÈ‚Ï‰ ÌB˜Óe76. ¿«ƒ¿

עליו 67) ויש הבית, יד על הרבים ברשות מקום מ"ט. שם
כתלים. לו ואין עמודים על סמוכה שם.68)תקרה

נפלים.69) שם קוברים שומרי 70)ואין בשביל עראי בנין
"צריפא"71)פירות. שנקרא גומא ממין עשוי אוהל

הקירות  אלא גג, להם ואין למשנה) בפירושו (רבינו
בזה. זה שנוגעים עד מעלה כלפי סוכות 72)משתפעים

הפירות. את שם "אלקטיות".73)שמכניסים במשנה:
שומר 74) בו שיושב קטן חדר בונים היו החצר פתח לפני

הרבים. לרשות פתוח והוא השטח 75)החצר פירוש,
ה"ט) פ"ו למעלה תמצא (דוגמה שבחצר מקורה הבלתי

עו. אות להלן ראה שם. דר מריצות 76)והגוי מקום
שם). (רבינו, הפרשים

.‡È˙eÁ‰77,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - «¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
‰‡ÓË ‡È‰L ¯ˆÁ .dÎB˙a ¯„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡78 ∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»

dlL ¯ÚL ˙Èa È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»
d¯ÈÂ‡Â79ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË80 «¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ81. ¿…≈«¿»¿»»»∆

ה"ו.77) פי"ח שם בשטח 78)תוספתא שדר כגון
ונראה 79)המקורה. מקורה. שאינו השטח גם טמא

שפירש  כסףֿמשנה (ראה קורקוס הר"י התכוון זה שלפירוש
פירושו). לפי רבינו של לשונו ליישב מאוד וקשה אחרת,

ישראל 81)שם.80) בארץ המובלעות בעיירות פירוש,
הגויים, ארץ טומאת עליהן גזרו שלא הבאה), ההלכה (ראה
שטומאתה  העמים, ארץ משום טמאות מובלעות בלתי אבל
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס, (ר"י גויים ממדורות חמורה

כאן).

.·È˙B¯ÈÚ82˙BÚÏ·n‰83˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙B¯·ÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙B¯·ÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ˙B¯OÚn‰ ÔÓ ˙B¯eËtL84Ô‰a ÔÈ‡ - ∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆

Ï·a ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎ¯c ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆
˙B¯B‰Ë85.ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ˙BÚÏ·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה"ג.82) צדדים,83)שם משלושה ישראל ארץ מוקפות
לארץ. חוץ אדמת בשנת 84)והן בהן שגדלו פירות

שביעית. פירות קדושת עליהם אין ברור 85)השמיטה
טהורות. שהדרכים הדבר

ה'תשפ"א  שבט י' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
וחוצץ 1) טומאה מביא טפח ברום טפח על שטפח יבאר

חוצץ, אם אוהל שהם כלים או אדם אוהל, וקרוי בפניה
פי  על נתון שהוא נסר חדש, תנור פי על נתון שהוא ונסר
והאהיל  כלי שנשא אדם ישן, תנור פי על או תנורים שני
המת  בהם שמניחים עץ של ארונות הטומאה, על האחד צדו
לכותל  מכותל נתונה שהיא קורה טפח, חלל בהם ויש
עמוד  באויר, צדה על מוטה שהיא וסאה תחתיה, וטומאה

הארץ. על ומונח לאויר מוטל שהוא עגול

.‡Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË2ÁÙË Ìe¯ ÏÚ3˙‡ ‡È·Ó ∆««∆«¿À»«∆«≈ƒ∆
Èe¯˜ ÔÈ‡L .‰¯Bz ÔÈc ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»∆≈»
.‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË ‡l‡ Ï‰‡…∆∆»∆««∆«¿∆«»≈«∆

k ?„ˆÈk¯ÈÂ‡Ï ÁpÓ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊ4ÔB‚k ,ÌÈÏk Bcˆ·e ≈«¿«ƒƒ«≈À»»¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿
˙B¯BpˆÂ ÔÈËÁÓ5,‰‡Óha ÌÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿≈»¿ƒ«À¿»

‰È‰Â ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ƒ∆¡ƒ¬≈∆…∆∆≈∆««∆«¿»»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆∆«¬≈∆≈ƒ∆«À¿»
‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk eÈ‰ .ÔÈ‡ÓËe ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¬≈ƒ««≈…∆∆
ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL∆≈∆««∆«¬≈≈¿ƒƒ¿≈
,z„ÓÏ ‰p‰ .‰‡Óh‰ ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ Ï‰‡‰L∆»…∆≈≈»≈«À¿»ƒ≈»«¿»
Ïk ÏÈvÓ ,ÂÈzÁzL Ïk ‡nËÓ Ï‰‡‰L ÌLkL∆¿≈∆»…∆¿«≈…∆«¿»«ƒ…
ÏÚL ÌÈÏk ÔÈ·e ‰‡Óh‰ ÔÈa ıˆBÁÂ ,BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈≈«À¿»≈≈ƒ∆«
ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÂÈab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈab«»¿≈ƒ»¿»«À¿»««»¿≈ƒ«¿»
‰È‰ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰ -«≈ƒ¿ƒ∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»»»
ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁt B‡ ,ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt Ï‰‡‰»…∆»≈∆«»ƒ∆««∆«
„ˆaL ÌÈÏk‰ - ÌÈÁÙË ‰nk dB·‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««»¿»ƒ«≈ƒ∆¿«

ÌÈ¯B‰Ë ‰‡Óh‰6Ïk - ‰Ê Ï‰‡Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÏÎÂ ; «À¿»¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿»≈…∆∆…
‰‡Óh‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚kL∆¿∆∆«À¿»»≈ƒ¿≈∆∆¡ƒ««À¿»
‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁÏ Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»…∆»…ƒ¿≈«À¿»¿≈ƒ»¿»
„‚kL Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈…∆∆¿≈ƒ«¿»…∆¿∆∆
Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰«À¿»»≈∆¬≈∆¡ƒ»¬≈∆¿≈»…∆
‰ÚÈ‚k ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt ÏkL .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁiL∆»…ƒ¿≈«À¿»∆»»≈∆«ƒ¿ƒ»

·eLÁ ‡e‰7,‡È‰ ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ÂÈzÁzL ‰‡ÓËÂ , »¿À¿»∆«¿»À¿»¿»ƒ
‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»
eOÚpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï·‡ ;ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï‰‡‰»…∆»»≈ƒ¬»»»≈ƒ∆«¬
eÈ‰L ÔÈa Ï‰‡ ÔÓˆÚ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡…∆««À¿»≈∆»≈«¿»…∆≈∆»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk eÈ‰ elÙ‡ ,Ï‰‡‰ È„enÚ«≈»…∆¬ƒ»≈ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»

¯wÚ Ïk8ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - »ƒ»¬≈≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L ÁeÏ ?„ˆÈk .‰‡Óh‰ ÈÙa ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ¿≈«À¿»≈««∆»»À»«
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znקפח z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

elÙ‡ ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Èab ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰Úa¯‡ Èab«≈«¿»»¿≈»»««≈«¿»»≈ƒ¬ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÓÏ ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ»À¿»
ÔÈ„etL ‰Úa¯‡ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»À»««¿»»«ƒ
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË ÔÈ‰B·bL ÌÈ˜ ‰Úa¯‡ B‡«¿»»»ƒ∆¿ƒ∆«¿»¿»À¿»

ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ9ÏÚ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ«
‡ÓË - ‰‡Óh‰ „‚k ‡lL elÙ‡ ,ÂÈabÌÈ10Ì‡Â . «»¬ƒ∆…¿∆∆«À¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈÏk Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÁeÏ Èab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««≈«¿≈ƒ«¿»»≈ƒ
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Áel‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Áel‰ ˙ÁzL∆««««¿≈ƒ¬»ƒ««»»À»«

‰iÁÂ ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ÌÈ·‡ Úa¯‡ Èab11‰˙È‰Â , «≈«¿«¬»ƒ««≈¿≈»¿«»¿»¿»
.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÀ¿»«¿»¬≈«≈ƒ∆««»¿ƒ

מצד 2) ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
מטפח  יותר הוא שהשני פי על אף מטפח פחות הוא אחד

אוהל. אינו החסר, את גבי 3)ומשלים על פנוי אוויר
קבור.4)הטומאה. מפני 5)לא עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח שהמדובר
המת.6) באוהל היו לא וגם בה נגעו לא כאילו 7)שהרי

כלל. אוהל ואין התחתון בשטח העליון השטח נוגע
אדמה.8) וכלי גללים כלי אבנים, הלוח 9)כלי שהרי

ועליהם. המת על כי 10)האהיל הלוח, תחת היו כאילו
חוצץ. אינו וכלים אדם על מונח חיות.11)הלוח

.·ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ Ïk È¯‰ - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««»¬≈»«≈ƒ∆«¿»
ÈÏÎe .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿≈∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»¿≈

‰cÓa ÌÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ÌÈÏÏ‚12- ¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»
ÌÈˆˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ÌÈ‡Â ÌÈÏ‰‡k Ì‰ È¯‰¬≈≈¿…»ƒ¿≈»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡Óh‰ ÈÙa13. ƒ¿≈«À¿»

למקום.12) ממקום מיטלטלים ואינם והוא 13)גדולים
במידה. הבאים עץ לכלי הדין

.‚¯Ò14L„Á ¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L15ÏkÓ Û„BÚÂ ∆∆∆»«ƒ«»»¿≈ƒ»
ÂÈ„„ˆ16- ¯Òp‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ :ÁÙË Á˙BÙa ¿»»¿≈«∆«»¿»À¿»«««∆∆

ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ
ÌÈÏÎk BÈ‡ L„Á ¯epzL ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒƒ¿≈∆«»»≈¿≈ƒ

‰Ê ÔÈÚÏ17ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â .18‡ÓË Ïk‰ -19. ¿ƒ¿»∆¿ƒ»»»»«…»≈

סיר 15)קרש.14) בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול.

סביב.16) סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש
חוצץ.17) הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין שהוסק
למעלה 19) כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

מכל  הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה
שהתנור  מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו

.„,ÌÈLÈ elÙ‡ ,ÌÈ¯epz ÈL Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò∆∆∆»«ƒ¿≈«ƒ¬ƒ¿»ƒ
Û„BÚÂ20‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓ21,‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓe ¿≈ƒ»¿«∆ƒ»¿«∆

Ô‰ÈÈa - ÌÈ¯epz‰ ÈL ÔÈa ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿»≈¿≈««ƒ≈≈∆
‰ˆeÁL ˙BÂˆw‰ ÈzL ˙ÁzL ÌÈÏk Ï·‡ ;‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈¬»≈ƒ∆««¿≈«¿»∆»

ÌÈÏ‰‡ ÈLk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ¯epzÏ22„ˆa ‰Ê ««ƒ¿ƒ∆¬≈≈ƒ¿≈…»ƒ∆¿«
,ÔLÈ elÙ‡ ,¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈∆∆∆»«ƒ«¬ƒ»»

,ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ÁÙË ‰fÓe ÁÙË ‰fÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆∆«ƒ∆∆«¬»…ƒ«¿»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL ÌÈÏk - ‰Ê „ˆa ‰‡ÓËÂ23. ¿À¿»¿«∆≈ƒ∆«««≈ƒ¿ƒ

הצדדים.21)טפח.20) מן לא אבל שאינם 22)בקצוות,
האוהלים.23)מחוברים. בין מפסיק שהתנור מפני

.‰,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙Úc¯Ó ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24·Á¯ ‡l‡ BaÁ¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -26‡È·Óe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ e¯ÊbL ,Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁ¯a LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ∆≈¿»¿∆«¬»≈≈ƒ∆

ÏÈ‰‡iL Ì„‡ ¯‡LÏÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏÎÏ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ∆«¿»¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ
.ÁÙË ·Á¯ Ba ‰È‰iL „Ú ‰‡Óh‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««À¿»«∆ƒ¿∆…«∆«

הכלי.24) המקובל 25)של החשבון לכלל בהתאם
שלושה  בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם:
המספרים  את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל (אין טפחים"
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים

ביום 26) פרה מי הזאת וטעון ימים שבעה אוהל טומאת
השביעי. וביום טומאת 27)השלישי שטימאוהו שהשומע

ויאמרו  ויטעו אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב
טומאת  טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל
נשאוהו  ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה.
אינו  מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא

כלל. באוהל מטמא

.ÂÔÈ‡ - ˙n‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ıÚ ÏL ˙BB¯‡¬∆≈∆«ƒƒ»∆∆«≈≈»
¯·˜k28˙n‰Â ÔB¯‡‰ Èeqk ÔÈa LÈ Ì‡ (‡l‡) [Ï·‡] , ¿∆∆¬»∆»ƒ≈≈ƒ»»¿«≈

ÔÓ ¯B‰Ë ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ‰Â ,ıˆBÁ - ÁÙË d·b…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB¯‡ ·¯L Èt ÏÚ Û‡Â .‰¯Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ e¯Êb - ÁÙË ÏÏÁ ÌL ÔÈ‡L LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆≈»»»∆«»¿«»
Èab ÏÚ Cl‰Ó‰ ‰È‰iLÂ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L ˙BB¯‡‰»¬∆≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«≈««≈

¯·˜a B‡ ˙Óa Ú‚Bk ÔB¯‡‰29. »»¿≈«¿≈¿∆∆

על 28) המאהיל דבר ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
אלעזר 29)הטומאה. ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

לקראת  מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר'
למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו
מן  המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, למד ומזה

התורה.

.Ê:‰ÈzÁz ‰‡Óh‰Â Ï˙ÎÏ Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰L ‰¯B˜»∆ƒ¿»ƒ…∆¿…∆¿«À¿»«¿∆»
ÁÙË Á˙Bt da LÈ Ì‡30˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ƒ≈»≈«∆«¿ƒ»∆«À¿»««

ÏÚ Û‡ .ÌÈ‡ÓË ‰ÈzÁzL Ì„‡ B‡ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,dlkÀ»¿»«≈ƒ»»∆«¿∆»¿≈ƒ««
ÁÙhÓ ‰˙eÁt d˙ˆ˜e ‰ÂL dlk ÔÈ‡L Èt31ÈtÓ , ƒ∆≈À»»»¿»»¿»ƒ∆«ƒ¿≈

ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ Ï‰‡ ˙ˆ˜Ó d˙ˆwL∆¿»»ƒ¿»…∆¿ƒ≈»≈«∆«
BÓk ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿

dÙw‰a ‰È‰È ‰nk .e¯‡aL32Á˙Bt da ‰È‰ÈÂ ∆≈«¿«»ƒ¿∆¿∆≈»¿ƒ¿∆»≈«
ÔÓÊ·e ,ÌÈÁÙË ‰LÏL - dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ˙Úa¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ
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טפח.30) רחבה במקום 31)הקורה הנמצאים הכלים וגם
את  מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו שאין
תחת  מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה
אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, בו שאין במקום הקורה

הקורה.32) עובי כל את החוגר חוט אורך

.Ádcˆ ÏÚ ‰hÓ ‡È‰L ‰‡Ò33¯ÈÂ‡a34dÈ‡ - ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«À¿»««À»«∆ƒ¿∆¿∆≈»
d·‚ ‰È‰iL È„k ,·e¯˜a ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¡»¿≈¿≈∆ƒ¿∆…«

ÔBÈÏÚ‰ „v‰35ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ÁÙË ««»∆¿∆«∆¡»¿ƒ¿∆«∆««∆«
ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·b ‰pnÓ36‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ∆»»¿≈«»»∆∆«¿ƒ»ƒ»¿»

ÁÙË ÈˆÁ ı¯‡‰ ÏÚÓ ‰‰B·‚37dÙw‰a ‰È‰Â ¿»≈«»»∆¬ƒ∆«¿»»¿∆≈»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡È·Ó BÈ‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓe ¯ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈ¯OÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»
‰Ê .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈ¯wÚ‰ ÏÚ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ eÎÈ¯ˆ‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ«»ƒ»ƒ

ÔBaLÁa ÌÈÓÎÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBqL:ÌÈËtLn‰ Ïk ∆¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿∆¿»«ƒ¿»ƒ
ÏÎÂ ,ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ - ‰LÏL BÙw‰a LiL ÏkL∆…∆≈¿∆≈¿»≈…«∆«¿»
ÈLe ÁÙË BBÒÎÏ‡a LÈ - Úea¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈ¯OÚ „enÚ‰ Ûw‰a ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈLÓÁ√»ƒ¿ƒ»ƒ»»¿∆≈»«∆¿ƒ
Ìe¯ ÏÚ ÁÙË BÙc Ïk ˙Áz ‡ˆÓ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿»««»»¿∆««
.Ô‰ ·e¯˜a el‡ ˙BBaLÁL ,ËÚÓ ¯˙ÈÂ Úa¯Ó ÁÙË∆«¿À»¿»≈¿«∆∆¿≈¿≈≈

ולא 33) העגול צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. גלוי.34)על הגבוהה 35)במקום הנקודה

הקרקע. פני מעל במקום 36)ביותר הסאה את תחתוך אם
החתך  בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
ארבעה  בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח
של  רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם וחצי טפחים
ואם  אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול
שרחבו  עגול שטח תקבל גבהה באמצע הסאה את תחתוך
להגיע  וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש
ומתוך  אצבע עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום
רוחב  ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך
טפח  על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן

משנה). הכסף (עלֿפי טפח באוויר 37)ברום תלוייה
מהקרקע. טפח חצי השטח 38)ומרוחקת זה במקרה

מדופנה  טפח חצי גבוה טפח, על טפח שהוא ביותר, הרחב
לך  יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון
המדובר  האלה הדינים [בשני טפח. ברום טפח על טפח
בכיוון  לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה,

פיתחה]. בכיוון ולא -39)שוליה ז. י"ב פרק שם משנה
בה  וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל
את  ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור
היא  שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,

כשה  אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה עמוד טומאה
עיגולו  תחת פנוי מקום יש לארכו הארץ על מונח העגול
כאוהל  דינו טפח ברום טפח על טפח זה במקום יש ואם
מן  גבוהים שאינם למקומות אפילו הטומאה את ומביא

ומצאו, חכמים חשבו ז). הלכה למעלה (ראה טפח הקרקע
טפחים  וארבעה עשרים הוא העמוד של היקפו שאם
ברום  טפח על טפח זה פנוי במקום לרבע אפשר ולמעלה
שני  בידך נקוט כיצד? מזה. פחות בהיקף כן שאין מה טפח,
פי  הוא עיגול של שהיקפו שלמעלה, הכלל א. כללים:
המרובע  שבצלע טפח כל ב. (בקוטרו); ברחבו שלושה
של  באלכסונו טפח חומשי ושני טפח נותן שווהֿהצלעות
רוחב  טפחים 24 הוא ההיקף שאם מזה, ויוצא המרובע.
על  8 של מרובע תצייר וכאשר טפחים. שמונה הוא העיגול
זה  מרובע של אלכסונו יהיה מבחוץ הזה העיגול פני על 8
רוחב  את מכסים השמונה חומשים, 16 ועוד טפחים 8
מכאן  8 הרוחב על עודפים החומשים עשרה ושש העיגול
יהיה  שהעודף קטן מרובע תצייר ועכשיו מכאן. ו-8
טפח, על מטפח יותר קצת בו יהיה זה קטן מרובע אלכסונו.
יש  וכאן טפח חומשי שבעה של אלכסון נותן הטפח שהרי
באלכסון, אחד חומש של קטן עודף ונשאר חומשים 8 לך
הלכה  רבינו שסיים וזהו במרובע. חומש שלישי כשני שהוא
אגב, הם". בקירוב אלו שחשבונות מעט, "ויתר בכתבו: זו
יותר  בהיקף יש הדיוק. בתכלית אינם עצמם הכללים שני גם
משבע  קימעא גדול והאלכסון (3,1415) ברוחב שלושה מפי
חשבונות  לחשב האדם על חכמים הטילו ולא חמישיות,

כך. כל מדוייקים הנדסיים

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
המביאים 1) רעוע, ואוהל אדם בידי עשוי שאינו אוהל יבאר

חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה
מביאים. ולא

.‡BÓk ,Ï‰‡ Èe¯˜ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ïk»∆««∆«¿∆«»…∆¿
e¯‡aL2.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ , ∆≈«¿¿≈ƒ¿≈«À¿»≈ƒ∆«À¿»

elÙ‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚpL ÔÈa ÏÈ‰‡‰Ï e‰‡OÚL ÔÈa≈∆¬»»¿«¬ƒ≈∆«¬»≈≈»¬ƒ
?„ˆÈk .ıˆBÁÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰È‰»»∆…ƒ≈»»¬≈∆≈ƒ¿≈≈«

ÌÈÓ e‰e¯¯ÁL ¯BÁ „Á‡3ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ∆»∆¬»«ƒ¿»ƒ∆¬»«
˙ÁÏÓ4ÏÏÁ Ô‰a ‰OÚÂ ˙B¯B˜ B‡ ÌÈ·‡ ¯·vL B‡ , ¿««∆»«¬»ƒ¿«¬»»∆»»

.ıˆBÁÂ ‡È·Óe Ï‰‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÙË∆«¬≈∆…∆≈ƒ¿≈

שם.2) ראה ה"א. פי"ב מ"ז.3)למעלה פ"ג אהלות
והיא 4) מלחה", "ארץ ו): יז, (ירמיה הכתוב מלשון

מאליה. מתבקעת

.·;‡È¯·e ˜ÊÁ Ï‰‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»…∆»»»ƒ
ÚeÚ¯ Ï‰‡ Ï·‡5ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ ¬»…∆»«≈≈ƒ∆«À¿»¿≈≈

‡È·Ó ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡Óh‰ ÈÙaƒ¿≈«À¿»ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ È‚È¯O ?„ˆÈk .ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡6 ∆«À¿»¿≈≈≈«»ƒ≈»ƒ»
ÌÈ·‡Â ,˙BÎÎÒ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÎÎBq‰«¿ƒ«»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ

˙B‡ˆBi‰7¯„b‰ ÔÓ8Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ˙BÎÎBq‰ «¿ƒ«»≈«¿«»»∆¿≈
˙BÚ¯t ÔÈ‡¯˜p‰9‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :10 «ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒ»

˙ÈBÈa11ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Â ≈ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ¿¿ƒ
,˙ÈBÈa ‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈«¬ƒ»≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÏÙB Ô‰ ‡l‡12ÔÈ‡Â ∆»≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒƒƒ¿≈∆¿≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿≈…«≈»∆

להפילו.5) או ממקומו להזיזו אפשר ענפי 6)שבקלות
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לחוץ.7)העצים. אבנים.8)בולטות מלשון 9)של
ראשו. שער פרע גדל ה): ו, (במדבר שכבת 10)הכתוב

התקרה. קרשי על שנותנים ויעמדו 11)טיט, חזקים שהם
ולהפילו. להתכופף או להשבר מבלי שכזה, משא לחץ בפני
(ראה  רבינו פירוש ולפי ב, פ"ח, שם במשנה כחכמים

ולד). לג יכין שם, ישראל ב 12)תפארת סח, נדה במס'
הם  (חכמים דגזרו הוא רבנן וכו' ופרעות "סככות אמרו:
והפרעות  שהסככות למשנתנו בניגוד זה ולכאורה שגזרו)",
ממש, כאוהל הם התורה שמן ומשמע וחוצצים, מביאים
ולפיכך  התורה, מן טמא שהוא דבר יטהרו לא חכמים שהרי
מן  דינם בינונית מעזיבה לקבל יכולים שאם רבינו, מפרש
המדובר  שם נדה ובגמרא וחוצצים, ומביאים כאוהל התורה
אוהל, אינם התורה ומן כזו, מעזיבה לקבל יכולים כשאינם
הקילו  לא אבל הטומאה, את שיביאו להחמיר רבנן וגזרו

(כסףֿמשנה). חציצה לענין

.‚el‡13‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó14ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»¿≈
.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe15˙ÏˆÁÓe16 ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»«¿∆∆
ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ Ô‰L17e .˙B‡ÓË ÔÈa ,˙BiÁ B‡ ˙BÓ‰· ∆≈¬ƒ…»ƒ¿≈«≈¿≈

eÈ‰Â BÊ ÈÏ‚¯ ÔÈa BÊ L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙B¯B‰Ë ÔÈa≈¿¿∆ƒ¿∆…≈«¿≈¿»
ÔÎML ÛBÚ‰Â .˙B˜e·c Ôlk18ÌÈÏaLa ËËBÁ‰Â . À»¿¿»∆»«¿«≈¿ƒ√ƒ

ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡Â .LÓM‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï ÔË˜Ï ÌB˜Ó»¿»»¿«ƒƒ«∆∆»√»ƒ∆≈»
e‡nhÈ ‡lL È„k ,ÔÈ¯LÎÓ19ÔÈÓi˜˙n‰ ˙B˜¯È . À¿»ƒ¿≈∆…ƒ«¿¿»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈ‡È·Óe ˙BÏÈ‡k Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ»¿ƒƒ
Òe¯‡‰ :Ô‰ el‡Â .ÔÈˆˆBÁÂ20ÒBÒÈw‰Â21˙B˜¯ÈÂ ¿¿ƒ¿≈≈»≈¿«ƒ¿«¿

¯BÓÁ22˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÎÂ .˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e23ÔÈÊÈf‰Â ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿«ƒƒ
˙B¯eÊb‰Â24ÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎ·BM‰Â25ÌÈÚÏq‰Â26 ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

ÌÈ¯ÈÁp‰Â27ÔÈM‰Â28.ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ¿¿ƒ

א.13) משנה פי"ב 14)שם למעלה ראה וכבדים. גדולים
שם. וביארנו מגמי.15)ה"ב עשוי עשויה 16)שטיח

קש. או זה 17)מקנים (תנאי נטוי ממש אוהל שעשאום
עור). כלי מפשוטי החל זו, בבבא האמור כל אל נמשך
אינו  טומאה המקבל דבר וכל טומאה, מקבלים שהם ואע"פ
כלי  מתורת בטלו נטוי, ממש אוהל שעשאום מכיוון חוצץ,

למשנתנו). בפירושו לכותל 18)(רבינו או לעץ וקשור
שם). במשנה לקבל 19)(רבינו המוכשרים אוכלין אבל

ה"ד). (לקמן חוצצים אינם מין 21)איריס.20)טומאה
להאהיל. בו ומשתמשים ולרחבו, לגבהו המתפשט עשב

שם).22) במשנה (רבינו "אלתקם" בערבית קישואים, מין
ב).23) (הלכה למעלה דינם עץ 24)נתבאר או אבן

כלפי  כשהתוספת תוספת. ובסופו הבית, מכותל הבולט
(רבינו  גזורה נקראת - מטה כלפי היא ואם זיז, נקרא מעלה

א). פי"ד, שם משנה ראה כאן. למשנה רבינו 25)בפירושו
בליטות  כנראה ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה

גבהם. [ויש 26)באמצע (שם), הכותל מן יוצאת אבן
שנעשו  וגזורה לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים:

בכוונה. אדם "והגהרים",27)בידי גורס במשנה רבינו
תוספת  ופירושו: מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון

הקרקע. כלפי המשתפעת בראש 28)הכותל הסלע שיני
שם). (רבינו ההר

.„el‡Â29Ì„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó30ıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„·Ïa31‰Ó‰·e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂ32¯·cL .ÔÈ¯LÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË33„È ÏL ÌÈÁ¯Â .ıˆBÁ BÈ‡34ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ ÈÏk35.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿≈¬»ƒ»≈¿ƒƒ¿≈»¿ƒ

מ"ג.29) פ"ח ה"א.30)שם פ"ו פרושים 31)שם
כתלים. בלי כגג והואֿהדין 3)2מלמעלה מטמאה. ונבילה

מהלכות  בפ"ב (רבינו בשחיטה הוכשרו שהרי כשנשחטו,
הבא). באות וראה ה"ז, הטומאות המוכשר 33)אבות וכן

שם). במשנה (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34) כבדים במידה.35)שאינם באים שאינם

.‰el‡Â36ÌÈÚ¯f‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï37 ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜¯È‰Â38Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰39Úa¯‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„¯a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜¯È40¯BÙk‰Â ‚ÏM‰Â41 ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â42‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â43,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â44˙ÈlËÂ ,Á¯Bt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ

˙ÙÙpn‰45Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»
eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ

Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ -46. ≈…∆«ƒ¿«≈

ה.36) משנה הנאכלים.37)שם גרעינים שבתוכם צמחים
נאכלים.38) עצמם אינם 39)שהם קיום להם שאין מפני

ואם  האוכלין.כאוהל, ככל דינם תלושים בגודל 40)הם
שקפאו.41)טפח. הטל רגל 43)קרח.42)טיפות

שני. בצד והשנייה הטומאה, של זה מצד בשתי 44)אחת
ביחד. על 45)רגליו מאהילה והיא אותה מגביהה הרוח

מקום. לשום מחוברת אינה אבל אינו 46)הטומאה,
הטומאה  את שמביא רעוע, מאוהל גרוע והוא כלל מתקיים

ב). הלכה (למעלה מדבריהם

.Â¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô·‡a ˙Èlh‰ Ûk L·k49˙‡ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »«¿«««ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ»∆

.‰‡Óh‰«À¿»

שקשרה 48)שם.47) (בתנאי) "והוא ב קא, בשבת
חזק  חבל וגם דוקא, לאו שברזל מובן ברזל". בשלשלת

כברזל. דינו הספינה את אבן 49)המעמיד כנפה על הניח
מתנופפת  והטלית הכנף, את מזיזה אינה והרוח כבידה,

ומאהילה.

.Ê¯Ò50Bcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈ¯B‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È¯‰ - „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡È·Ó dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e¯‡a ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ"ט אהלות תוספתא
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קצא zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Áel‡51ÔÈˆˆBÁ52˙ÎqÓ :ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ53,‰Òe¯t ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈ·ÁÂ54˙BÏtLn‰Â ,55˙B‚È¯q‰Â ,56 «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙È·a ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

¯ÈÂ‡57˙È·Ï ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚È¯Òa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt Ï·ÁÏ Ï·Á ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz - ÁÙË Á˙Bt ÌL58. »≈«∆«ƒ»≈«À¿»¿∆ƒ¿»≈

ד.51) משנה של 52)שם ארובה על מונחים שהיו כגון
או  גביהם על טהורים וכלים בתוכו שטומאה הבית

לבית. בית שבין חלון (רבינו 53)שסותמים מחצלת
ישראל, ותפארת ברטנורא ר"ש, ראה שם. בפירושו

שתי). חוטי אותם 54)שפירשו: שמניחים סרוגים חבלים
מפסיק  ואויר והכסתות, הכרים את לקבל כדי המיטה על

לחבל. חבל את 55)בין בהם שמוציאים קלועים סלים
ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה

וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ממנו 1) יוצאת ולא לאוהל נכנסת טומאה שאין יבאר

הנעשה  וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות
לגומרו, הספיק ולא לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא
וחלון  שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון
להניח  בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין

מסמר. בו

.‡˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡2epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆
˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁÙa¿»ƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ
ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL B‡ ˙È·Ï¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

Úa¯Ó3ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa ÔÈ‡ ;‡ÓË»≈≈««≈«∆«≈«À¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ
LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡4; ¬ƒ¿«∆»»»»»¿«¿ƒ

ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡¬»«∆»»»»»¿»¿≈∆ƒ»≈
epnÓ5ÔBÈ„eÙk B¯eÚL - ¯B‡‰6‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â , ƒ∆»ƒ¿¿¿¿«À¿»¿»

CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓƒ∆≈«»¿»À¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«
ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡ ¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ¿«∆∆»∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ
,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË - Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ»»…∆¿««…∆ƒ¿»…∆»…∆
‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«∆»¿»

LÓMÏ ‡e‰ ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L7. ∆≈»»ƒ¿»∆»»«∆∆

מ"א.2) פי"ג אבל 3)אהלות ברוחב, וטפח באורך טפח
אינו  ברוחב, קצת יותר ואפילו טפח, וחצי באורך טפחיים
ה"א). פי"ב למעלה (ראה הטומאה את ומוציא מכניס

וכדומה.4) חפצים שם מטבע 6)דרכו.5)להניח
כזה  שחור מפני דבר, של וטעמו בדינר. עשר משנים עתיקה,
כתוב: שם במשנה הבית. את קצת להאיר מספיק אור מכניס
כפונדיון  שזהו פירשו - א לז, ובבכורות מקדח", "כמלוא

"חלון 7)האיטלקי. במשנה: שנאמר מה רבינו מפרש כך
לאויר". שהיה

.·ÔBlÁ8e‰e¯¯ÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ «««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ÌÈÓ9ÔBlÁ ‰È‰L B‡ , «ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«

˜e˜t10‰¯aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ »¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ B¯eÚL -11.Ì„‡ ÏL ÏB„b L‡¯k ‡e‰Â , ƒ¿…∆¿¿¿…»∆»»

·LÁ Ì‡ Ï·‡ ;LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»«»»¿«¿ƒ¬»ƒ»«
ÂÈÏÚ ·LÁ .ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL - LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒƒ¿≈«∆«»«»»
Ô‡k ‰·LÁn‰L .ÔBÈ„eÙa B¯eÚL - ¯B‡ÓÏ¿»ƒ¿¿¿∆««¬»»»

‰OÚÓk12. ¿«¬∆

שם.8) ה"א.9)אהלות, פי"ג בפקק.10)ראה סתום
בן 11) של אגרופו "זהו שנינו: מי"ב, פי"ז כלים במסכת

גדול  כראש ואגרופו כענק, גדול בזמנם ידוע אדם בטיח",
בינוני. אדם לשם 12)של החלון את בתחילה עשה כאילו

כך.

.‚¯B‡Ó13BÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L14,B¯Ó‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ »∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿
B‡ B¯·Á B‡¯wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ∆¿»¬≈

ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ,˙aL ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL15¯‡L Ì‡ : ∆»¿»≈≈«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«
˙‡ ‡È·Ó - Ï„eb‰ ·Á¯ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯ epnÓƒ∆∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆

Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡Óh‰16. «À¿»»ƒ»¬≈¿»

לאורה.13) העשוי מאור".14)חלון "שירי שם: אהלות,
הסתימה.15) את לגמור להשאירו 16)ובדעתו רוצה ואם

הללו  השיעורים כל בה"ב. כמו קובעת מחשבתו שהוא, כמו
הן. מקובלות הלכות

.„ÏB„b ÔBlÁ17‰Î·O da ‰È‰Â ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ «»∆»¿»¿»»»¿»»
‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»
;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÔBÈ„eÙk¿¿¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»
- ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰Î·O‰ È·˜ eÈ‰»ƒ¿≈«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿

‰Óe˙Òk BÊ È¯‰18LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ .19 ¬≈ƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ
˙BÎ·Ò d·e20˙BÙÙ¯e21ÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ : »¿»¿»ƒ≈¿»∆»∆«

È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡È·Ó - Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ«∆«¿À»≈ƒƒ¿ƒ»¬≈
.‰Óe˙Òk ‡È‰ƒƒ¿»

מצטרפים.18)שם.17) הנקבים שאין שם, כביתֿהלל
טפח.19) – הטומאה את ולהוציא להביא ושיעורו
סבכות.20) זה מסגר 21)צ"ל: מונחים דקים נסרים ובה ת

אויר  להכניס כדי מזה, זה קצת ומרוחקים בשיפוע זה על
ישראל'). ('תפארת לחדר

.‰‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÔBlÁ22,ÔBÈ„eÙk d¯eÚL - ¯ÈÂ‡Ï «∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓ23. ƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿
‰¯˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa ‰a24 »»«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»

Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚL - ÌÈza ÈL ÔÈa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«
ÔBzÁz‰ - ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰¯˜z‰ ˙‡25˙ÁzL ∆«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆««

ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL ‰¯˜z‰«ƒ¿»ƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ
¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk B¯eÚL ‰¯˜z‰26. «ƒ¿»ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

מ"ב.22) הקדמה 23)שם כעין זו, בבא כפל ה"א. למעלה
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שלאחריה. החלון 24)לבבא מן למעלה שהתקרה כגון
עליו. החלון.25)וסומכת של התחתון כמו 26)החלק

התקרה. את שבנה לפני שהיה

.Â¯BÁ‰27˙ÏcaL28L¯Á‰ da ¯iML B‡ ,29ÌB˜Ó «∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»
‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ Áe˙t30˙Ïc‰ ˙‡ ÛÈ‚‰L B‡ , »«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆≈ƒ∆«∆∆

B‡ ,˙B˙Ïc‰ ÈzL ÔÈa ¯ÈÂ‡ ¯‡LÂ d˜c‰Ï ¯Ó‚ ‡ÏÂ¿…»«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ≈¿≈«¿»
‰È‰ Ì‡ :el‡ ÏÎa ,Áe¯‰ BÁ˙Ùe ˙Ïc‰ ¯‚qL∆»««∆∆¿»»«¿»≈ƒ»»

ÛB¯‚‡k Á˙Bt‰31dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ - «≈«¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»
È¯‰ - ÛB¯‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t ÌB˜Óa¿»»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

Ìe˙Òk ‡e‰32. ¿»

מ"ג.27) בו,28)שם להשתמש בכוונה שלא שנעשה

לסותמו. ושכח עבודתו בשעת לו צריך היה הנגר אלא
מקום 30)הנגר.29) ונשאר השער, מפתח קצרה הדלת

למטה. או למעלה בידי 31)פנוי שלא שנעשה חלון כדין
ב. בהלכה שם.32)אדם, עקיבא, כרבי

.Ê‰OBÚ‰33¯ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa ¯BÁ »∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
ÏB„b34¯a„Ï B‡ ,ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰ epnÓ ˙B‡¯Ï B‡ , »ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚLÂ35. ¿ƒ»¿≈«∆«

מ"ד.33) הדלת.34)שם את בו כביתֿהלל 35)לפתוח
עם  ולדבר ממנו לראות האחרונים, הדינים [בשני שם.
וכסףֿ ראב"ד ראה לביתֿהלל. ביתֿשמאי מודים חבירו,

משנה).



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay 'iÎ'c -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט ד' ראשון יום

zFkldWcgd WECw
-mipnfxtq'ldWcegdWECiw

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הירח.1) של אמצעיים מהלכים שני

.‡BÏ LÈ ÌÈiÚˆÓ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÈL - Á¯i‰2Á¯i‰ . «»≈«¿≈«¬»ƒ∆¿»ƒƒ≈«»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ BÈ‡L ,ÔË˜ ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ«¿¿«≈¿«¿«»»∆≈«ƒ∆»»
‡¯˜ ÔËw‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ BÎÏ‰Óe ,BlkÀ«¬»»∆¿»ƒ¿««¿««»»ƒ¿»

ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡3ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ ÔËw‰ ÏbÏb‰Â . ∆¿«««¿¿««¿««»»«¿¿«≈¿«¿«
ÏL ‰Ê ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Ó·e ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜n‰ ,ÏB„b»««ƒ∆»»∆«¬»∆¿»ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÔËw‰ ÏbÏb«¿««»»¿««¿««»««ƒ∆»»

Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -4Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó . «ƒ¿»∆¿««»≈««¬«∆¿««»≈«
,ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿∆¿≈«¬«¬»»¬»ƒ

"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁÂ‰"ÏÈ ‚5. ¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»

מהירותו,2) על המשפיעות הפרעות, חלות הירח במהלך
עקלקלות  "שהירח פוחתת. היא ופעם גדלה היא פעם
ובפיגור  (במהירות הכ"ג פי"ז - במעגלותיו" יש גדולות
פעם  פחות; - ופעם יותר, ממהר פעם שינויים: ישנם גםֿכן
מקום  בקביעת הרב הקושי מכאן פחות). - ופעם יותר, מפגר
(פטולומיאוס) העתיקה האסטרונומיה מסוים. בתאריך הירח
את  להסביר כדי גלגלים, ארבעה של להנחה נזקקה
גלגלים. בשני הסתפק הרמב"ם הירח. במהלך השינויים
מרכז  איננו שמרכזו מעגל כלומר היוצא, הגלגל הוא אחד
37 ,18'' היא יום בכל תנועתו העולם. את והמקיף הארץ,
שהוא  המזלות לסדר הפוך בכיוון למערב ממזרח 11* 12'
(אפיציקל), הקטן הגלגל הוא שני גלגל למזרח. ממערב
של  במהירות במסלולו נע והירח העולם, את מקיף שאינו
של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''

בכל  הגדול לגלגל מסביב הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי למזרח ממערב 24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט"ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי

עלֿידי  אלא הקטן, לגלגל מסביב תנועתו עלֿידי לא נקבע
הגדול. לגלגל מסביב הירח, שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
שבסוף  אחד..." ביום הירח אמצע "מהלך המשפט .13* 10'
הוא  וכך ב', הלכה לתחילת הענין, לפי שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י וכן קושטא. בדפוס

קוק).

.·˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»

˙È¯‡L6ÌÈLÏLe Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ¿≈ƒ«¬»¿≈»»«ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ

˙BiL7Ò .˙È¯‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï¯ :ÌÓÈ ¿ƒƒ»»¿ƒ¿¿¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó«¬»¿∆∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ»«¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó8ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL : «¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ
‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â ·"Î :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»

‰¯e„Ò9,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL : ¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MLÂ¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
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Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ10ÏtÎz BÊ C¯c ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ƒ»»∆¿«∆∆ƒ¿…
.‰ˆ¯zL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי אחר
הרמב"ם 7) השמיט אחד, ביום הירח אמצע מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב יום כ"ט חשבון כי

ה"א. פי"ב, למעלה עי' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי"ב, למעלה עי' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח"כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.‚‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי הירח מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק: ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב"ם נקט אחד, ביום המסלול
על  שניות, לשבע ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''

.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.„˙B‡Ó LÏL :‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰¯OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«
ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ ¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa¯‡ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,¯BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa¯‡ :‰Ê ¯wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó .·"Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL ¯wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL C¯c ÏÚ ,‰ˆ¯zL ÌBÈ ÏÎa Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL ¯Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

ה"ג,13) לסוף שייך י"ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט

תֿא. כת"י עי' ה"ב. לסוף מקביל למעלה 14)באופן עי'
הט"ז. עלֿידי 15)פי"א, ה"ג. ה"ב, פי"ב, למעלה עי'

10' 03 ,35'' = אחד ביום הירח אמצע (מהלך הנוסחה
שבה  ,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח אמצע (מקום (13*

n.העיקר מיום הימים מספר מסמן +

.‰ÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
‡e‰L ˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz - ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆

- ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ

ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰È¯‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ Áp‰ - ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ

ÌÈ˜ÏÁ21„Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««»ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

ידיעת16) היא האלה החשבונות כל (עי'¯‡ÈÈ˙מטרת הירח
היוצא  האמצעי השמש מקום הי"ז). (שם בא"י הט"ז) פי"א,
כגון  בדיוק, הלילה בתחילת לפעמים יהיה החשבון, לפי
אחריה  או השקיעה לפני אחת שעה ולפעמים טלה, במזל
השמש  במקום ותלוי משתנה היום אורך כי ה"ג), (פי"ב

הירח 17)במזלות. לראיית החשבון מתחיל שממנו העיקר
ולילה  ויום טלה, בראש עומדת השמש שאז בניסן, ג' הוא
אמצע  מקום שש, בשעה אז היא השמש שקיעת שוים.
המשוה  באופק הלילה תחילת פירושו החשבון, לפי הירח,
מקום  בידיעת מעוניינים - ראיה לחשבון - ואנו שש), (שעה

באופק שקיעת ÌÈÏ˘Â¯Èהירח - אדר חצי - דגים מזל בחצי .
שעה כרבע היא ירושלים באופק השקיעה ÈÙÏהשמש

בחצי  שש), שעה לפני שעה רבע (כלומר, המשוה באופק
שעה כרבע - טלה המשוה.‡È¯Áמזל באופק השקיעה

ממנו  כשנגרע ה"א). (עי' 33' בערך הוא בשעה הירח מהלך
למזרח, ממערב נעה היא שגם מכיון לשעה, השמש תנועת
חלקים. משמונה פחות - שעה לרבע בערך. 30' ישארו
שם  הרמב"ם אין חלקים, משמונה למטה קטנים, להפרשים
מזל  חצי עד דגים מזל מחצי השמש כאשר כך, משום לב.
בהפרשים  הירח. לאמצע מאומה מוסיף הרמב"ם אין טלה,
שעה) חצי (כדין 15' נוקט הוא חלקים, משמונה שלמעלה

שעה). (כדין 30' סיון,18)או תחילת עד ניסן מחצי
והשקיעה  וגדל הולך שהיום מכיון ,15' הרמב"ם מוסיף
דינו  כך משום לשעה, מגיע ההפרש אין אולם מתאחרת,

שעה. חצי של שלשים,19)כהפרש - אוקספורד בכת"י
בכת"י  וכן פי"ב, סוף - דוד בן עובדיה רבי בפירוש גם כך

('מימון'). ותֿב והולך.20)תֿא פוחת היום כאן 21)כי
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ycegdקצד yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'd ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÚ¯Â‚ שעה לפני לבוא מקדימה השקיעה כי חלקים, ט"ו
תחילת  עד טלה מזל מחצי מאחרת שהיא שיעור באותו שש

תאומים. מזל

.ÂÚ¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ»»ƒ¿«
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡ ÁÈpz B‡ epnÓƒ∆«ƒ«¿∆∆¿««»≈«

BÓÎa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡Ï22B˙B‡a ‰ÚL LÈÏL ¿««¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ»»¿
ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,BÏ ÚˆÓ‡‰ ‡ÈˆBzL ÔÓf‰«¿«∆ƒ»∆¿«¿∆«ƒ¿»∆¿«

‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰23. «»≈«ƒ¿«»¿ƒ»

פחות.22) ולפעמים שליש, שלשים.23)לפעמים בליל

ה'תשפ"א  שבט ה' שני יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הירח.1) מקום

.‡ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»
‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz ÔÎÂ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ B˙B‡Ï¿««¿»∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿«««¿

LÓM‰ ÚˆÓ‡Â3LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ¿∆¿««∆∆¿»≈¿ƒ¿«∆¿««∆∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙B‡ ÏtÎz ¯‡Lp‰Â , ≈∆¿««»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿…¿∆«ƒ¿»

.ÏeÙk‰ ˜Á¯Ó∆¿»«»

המזלות.2) בגלגל 3)בגלגל הירח של האמצעי מהלכו
למזרח.4)הקטן. ממערב אחד, בכיוון נעים שניהם כי

הירח. מן השמש מרחק תקבל שתגרע לאחר

.·,˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa e‡a ‡lL ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆…»¿»≈«∆¿
.Á¯i‰ ˙i‡¯ ˙Ú„Ï ‡l‡ ,el‡ ÌÈ˜¯Ùa eÈOÚL∆»ƒƒ¿»ƒ≈∆»»««¿ƒ««»≈«
ÏÈÏa ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ÌÏBÚÏe¿»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»∆«»¿≈

l‡ Á¯i‰ da ‰‡¯iL ‰i‡¯‰„Ú ˙BÏÚÓ LÓÁÓ ‡ »¿ƒ»∆≈»∆»«»≈«∆»≈»≈«¬«
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBiL ¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ÌÈzL¿«ƒ¿ƒƒ«¬¿ƒ∆¿»∆ƒ«∆

epnÓ Ú¯‚È ‡ÏÂ5. ¿…ƒ¿«ƒ∆

מעלות.5) מחמש

.‚:ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Óa ÔBa˙‰ ,Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿∆¿»∆«»
·B¯˜ B‡ ˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«∆¿»«»»≈«¬»
.ÌeÏk ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,˙ÙÒB˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - LÓÁÏ¿»≈≈¿ƒ¿∆∆¿…ƒ¿
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈«¬«««
‰ÏÚÓ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬ƒ«∆¿«««¿«¬»
‰¯OÚ ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n ‰È‰È Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒƒ¿∆∆¿»«»ƒ¿≈∆¿≈
ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆∆¿≈«¬ƒ«∆¿«
ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL ÏeÏÒn‰««¿¿≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»
- ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ „Ú ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLzÓƒ¿«∆¿≈«¬««¿«¿∆¿ƒ«¬
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÏL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»«¬¿ƒƒ¿∆
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»≈»≈¿∆¿ƒ«¬«««
Úa¯‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ«∆¿«««¿«¿«
ÌÈLÏLe ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿ƒ«¬ƒ«
˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡∆¿«««¿»≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»

ÌÈÚa¯‡Â LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÚLzÓ ÏeÙk‰«»ƒ≈«¿ƒ«¬«»≈¿«¿»ƒ
.˙BÏÚÓ LL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ«¬ƒ«∆¿«««¿≈«¬
„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈¿«¿»ƒ«¬«
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒ«¬ƒ«∆¿«««¿
ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ Ú·L∆««¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ
ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚLz „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬«≈««¬ƒƒ«¬ƒ
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ‰BÓL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ«∆¿«««¿¿∆«¬¿ƒƒ¿∆
ÌÈMLÂ LÏL „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»ƒƒƒ«¬«»¿ƒƒ
˙BÏÚÓ ÚLz ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ6. «¬ƒ«∆¿«««¿≈««¬

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‰Óe«∆ƒ¿∆∆¿«««¿««∆ƒ»»
.ÔBÎp‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈«ƒ¿»«¿«»

הוא 6) כי עוסק, הרמב"ם אין יותר גדול כפול במרחק
בלבד. הראייה בליל מעוניין

.„ÏeÏÒn‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿∆«»«¬««¿
- ˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ :ÔBÎp‰«»ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ«¬

Ú¯‚z7Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó ÔBÎp‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ƒ¿«¿«««¿«∆«»≈∆¿««»≈«
ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»»««¿«»≈«
- ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬«¿≈¿ƒƒ

zÛÈÒB8Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ƒ¿«∆««¿«»«∆¿««»≈«
ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«ƒ∆¿«»≈«»¬ƒƒ

.‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»

גדול 7) הירח ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן כי
המסלול. מנת נקרא ההפרש שעור הנכון. כי 8)ממסלול

ממסלול  קטן הירח ואמצע יותר גדולה הירח מהירות כאן
הנכון.

.‰ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â¿«∆ƒƒ¿∆««¿«»≈»¿ƒ
,‰Ó BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»
‡e‰ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ÈÚˆÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆¿«»≈«»∆¿»ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó9. »»¬ƒƒ

הירח 9) מקום ונקודת האמיתי הירח מקום נקודת כי
אחד. בקו הן האמצעי

.ÂÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»¿«««¿ƒƒ¿∆««¿
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBÎp‰«»∆∆«¬ƒ¿∆¿»¬ƒƒ¬»ƒ
‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»∆¿ƒ«¬ƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿…»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬¿«¿»»
B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿∆¿»
,ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬¿ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‰MLÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ»
Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¿«
,ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

ÚLz ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z‰È‰z ,ÌÈ ƒ¿∆¿»»≈«¬¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆
,‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó¿»»≈«¬«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
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‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÓLe ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»≈«¬¿…»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ ‰‡Ó≈»»∆∆ƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ¿»
‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿««»»
LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰BÓLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿∆¿»»«¬¿»
‰È‰z ,ÌÈMLÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚLzÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
- ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆
Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯Ó‡L BÓk ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈»»¿∆»«¿∆»¿«»≈«

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¬ƒƒ

.ÊÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»≈«≈»¿ƒ
Ú„˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈«
eÈ‰È Ì‡ ÔÎÂ .LÓM‰ ÏeÏÒÓa ˙ÈOÚL C¯„k ,B˙Ó¿»¿∆∆∆»ƒ»¿«¿«∆∆¿≈ƒƒ¿
¯˙Bi‰ ÔÓ Áwz ,˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ ÏeÏÒn‰ ÔÈÓa¿ƒ¿«««¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ«≈
ÏeÏÒÓa e¯‡aL C¯„k ;ÌÈ„Á‡‰ ˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL∆≈¿≈«»»¬»ƒ¿∆∆∆≈«¿¿«¿
ÔBÎp‰ ÏeÏÒna ‰OÚz Ck ,BlL ˙Bna LÓM‰«∆∆«»∆»«¬∆««¿«»

.BlL ˙Bna«»∆

.ÁÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»≈«»¬ƒƒ
‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L ,BÊ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆∆»ƒ≈«
‡ÈˆBz - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒƒ¿»¿∆¿ƒƒ
LÓÁ :BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿ƒ«≈∆≈≈¿∆¿»»≈
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»
‡ÈˆB˙Â .‚"Ï Á"Ï ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»¿≈≈≈¿∆¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL»«¬ƒƒ«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
.Ë"Ï Â"Ï ‚" :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe ÚL˙Â¿≈«¿ƒ¿ƒƒ»»
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â¿ƒ∆¿«««¿¿≈≈≈¿∆¿»
LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ LÏLÂ ‰‡Ó≈»¿»«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈
Ú¯‚z .Â"Ó ‡"Î ‚"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»ƒ¿«
‰¯OÚ Ú·L :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆≈∆¿««»≈«ƒ»≈¿«∆¿≈

MÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ‰ÊÂ .˙BiL LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ «¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿∆
:ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ EÏ ‡ˆÈ ,B˙B‡ ÏtÎz .˜Á¯n‰ ‡e‰«∆¿»ƒ¿…≈≈¿«∆¿»«»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ»≈¿ƒ«¬¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
CÎÈÙÏ .·"È Â" ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈¿ƒƒ»»¿ƒ»
BÓk ,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»≈«¬¿
ÌÈBÓLe ‰‡Ó :ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,eÚ„B‰L10 ∆«¿¿≈≈¿««¿«»≈»¿ƒ

ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ«
.LÓMa e¯‡aL C¯„k ,ÏeÏÒna ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ««¿¿∆∆∆≈«¿«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."...izin`d gxid mewn rcil epivxy ixd cvik"

השמש  מהלך של החשבונות פרטי את מבאר אלו בהלכות
החדשים. ראשי את בית־דין קובעים פיהם שעל והירח

העניינים: ובפנימיות
חיסרון  בו יש שכן התשובה, עבודת על מרמז הלבנה מולד
בה  שאין הצדיקים עבודת על מרמזת השמש אבל ומולד,

שינוי.
אז  כי וסיהרא" שמשא "יחוד הוא חודש ראש של ענינו
היינו  האדם ובעבודת בלבנה, השמש מאירה לראשונה
והוא  תשובה, ובעלי צדיקים העבודה, אופני שני חיבור
עניין  הוא כלל שבדרך שאף אריבער" "לכתחילה עניין
מכל־ העבודה, סדר על ומדלגים הקופצים לבעלי־תשובה
שייכים  הם וגם הצדיקים בעבודת גם זה עילוי נפעל מקום

אריבער". ד"לכתחילה לעבודה
התשובה  עבודת את כמסמל ראש־חודש של הגדרתו
פי"ג  בסוף אלו. שבפרקים החשבונות בפרטי גם מתבטא
תדע  שתרצה, עת בכל השמש מקום שתדע "ומאחר כתב
תקופות  בין שתרצה, תקופה כל האמיתי התקופה יום
שעברו  תקופות בין התחלנו, שממנו זה עיקר אחר הבאות
דרגות: שתי התשובה בעבודת כי קדמוניות". משנים
"כבעל  - ולהבא מכאן שעיקרה מיראה תשובה היא האחת
תשובה  והשניה, עליו". שמו שמקצת שנתרפא מום
מתחילתו". עוונו "נעקר - למפרע גם שפעולתה מאהבה
- ולהבא מכאן היינו הבאות, בתקופות מרומז זה עניין
תשובה  על מרמזות שעברו והתקופות מיראה, תשובה
הקדים  מדוע מובן ועפ"ז למפרע. גם שפועלת מאהבה
אל  הקל מן הלך כי שעברו, לתקופות הבאות תקופות
להוסיף  ויש מאהבה. תשובה ואח"כ מיראה תשובה הכבד,
התקופות  לחשבון בנוגע גם מרומזת התשובה שעבודת

גדו  יגיעה דורש שעברו התקופות חשבון כי לה כפשוטו,
הבאות  בתקופות כי הבאות התקופות מחשבון בהרבה
חשבונו  אם לברר אפשר הבאה התקופה בהגיע הזמן בבוא
אבל  מדוייק. חשבון לעשות מקפיד ולכן לאו, אם מדוייק
מכיון  בהרבה, גדולה השתדלות צריך שעברו בתקופות
ולכן  לא, או נכון חישב אם לדעת בוחן" "אבן להם שאין

מאוד. גדולה השתדלות נדרשת
(cr oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מאה 10) להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
שהיה  המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה,

מעלות. ק"ג

.Ë‡e‰L ,ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ÏÚ ¯˜ÁÏ e‡·e»«¬…«¿«∆««¿«»∆
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ BlL ‰Ó ˙‡ˆÓ ,‰BÓLe ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿≈»»∆»≈«¬¿≈∆
‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe .„Á‡∆»¿ƒ∆««¿«»»»»ƒ≈»
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˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ ‡e‰L ,‰n‰ Ú¯‚z ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿««»»∆»≈«¬¿≈∆
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÔÓ ,„Á‡∆»ƒ∆¿««»≈«ƒ»≈¿∆¿«¿»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11ÌÈLÏLe ÚL˙Â , «¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,˜ÏÁ ˙BiM‰ ‰OÚz .˙BiL¿ƒ«¬∆«¿ƒ≈∆¿ƒ««¬»ƒ
,¯BL ÏfÓa BÊ ‰ÚLa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»¿««
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
C¯c‰ ÏÚÂ .Â"Ï Á"È :ÌÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙ÏÚnÓƒ«¬«¿«∆¿≈ƒ»»¿««∆∆
,‰ˆ¯zL ‰i‡¯ ˙Ú ÏÎa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„z ‰f‰«∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,¯wÚ‰ ‡È‰L ,BÊ ‰L ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»»∆ƒ»ƒ»«»»

חלקים.11) ל"ה - בעצם

ה'תשפ"א  שבט ו' שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
השמש.1) ושל הירח של העגולה

.‡„ÈÓz Á¯i‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰2‰ËB ‡È‰ , »ƒ»∆∆∆»«»≈«»ƒƒ»
dÈˆÁ .„ÈÓz LÓM‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰ ÏÚÓ≈«»ƒ»∆∆∆»«∆∆»ƒ∆¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ,ÔBÙˆÏ ‰ËB3LÈ ˙Bc˜ ÈzLe . »¿»¿∆¿»»¿»¿≈¿À≈
BÊ „‚k BÊ da4.BÊa BÊ ˙BÏebÚ‰ ÈzL ˙BÚ‚Bt Ô‰aL , »¿∆∆∆»∆¿¿≈»ƒ»

Ï··BÒ ‡ˆÓ ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰iLk ,CÎÈÙ¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«»≈«¿««ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÂLa LÓM‰ „‚k LÓL ÏL ‰ÏebÚa«ƒ»∆∆∆¿∆∆«∆∆¿»∆¿ƒ≈≈
ÔBÙˆÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ ,˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡Ó Á¯i‰«»≈«≈««ƒ¿≈«¿Àƒ¿»¿«≈ƒ¿
Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL ‰c˜p‰ .dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰«∆∆ƒ¿»«¿À»∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«
‰c˜p‰Â ,L‡¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - LÓM‰ ÔBÙˆÏ ˙BËÏƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈…¿«¿À»
‡È‰ - LÓM‰ ÌB¯„Ï ˙BËÏ Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ

·Ê ˙‡¯˜p‰5Ba ÔÈ‡L ,L‡¯‰ ‰ÊÏ LÈ ‰ÂL CÏ‰Óe . «ƒ¿≈»»«¬»»∆≈¿∆»…∆≈
˙BÏfna CÏB‰ ‡e‰Â .ÔBÚ¯‚ ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡Ï…∆∆¿…≈»¿≈««»

˙Èp¯BÁ‡6‡e‰ ÔÎÂ ,ÈÏ„Ï ÌÈ‚cÓe ,ÌÈ‚„Ï ‰ÏhÓ : ¬«ƒƒ»∆¿»ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
.„ÈÓz ··BÒ≈»ƒ

ה"א.2) פי"ד, למעלה עי' הגדול, הגלגל לעגולת הכוונה
(3.2 ציור *4.180)עי' של האסטרונומיה 5)במרחק

דרקון. הפגיעה, נקודות שתי את המחבר לקו קראה העתיקה
'פירוש  ועי' (הדרקון), וזנב (הדרקון) ראש המונחים: מכאן

מ"ג. פ"ג זרה, עבודה ממזרח 6)המשניות' כלומר
לירח  הדרוש שהזמן ומצאו, חשבו האסטרונומים למערב.
משעתים  בלמעלה הוא יצא, שממנה הראש לנקודת לשוב

בדיוק ÂÁÙ˙וחצי להגיע הירח לאמצע הדרוש הזמן מן
מכאן  .(360* של סיבוב (לעשות יצא שממנה לנקודה

נסוג שהראש זמן,‡È¯ÂÁ˙הסיקו, פחות מספיק כך משום .
אליו. לשוב כדי

.·ÈÚˆÓ‡‰ L‡¯‰ CÏ‰Ó7‰LÏL :„Á‡ ÌBÈa «¬«»…»∆¿»ƒ¿∆»¿»
˙BiL ‰¯OÚ ˙Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ8‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ . ¬»ƒ¿««∆¿≈¿ƒƒ¿»«¬»«¬»»

ÌÈÚa¯‡Â Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡ :ÌÈÓÈ»ƒ∆»¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿«¿»ƒ
,˙BÏÚÓ LÓÁ :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .˙BiL¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿≈»»≈«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈzL :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Ó Ê"È‰ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿∆∆¿«ƒ

¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆∆
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .È"Ê ·" :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ‰ÚL˙Â ‰‡Ó :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa«¬∆∆¬»ƒ≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ó"‡Ï Ë"Ò˜¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
.˙BiL ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ÌÈLe ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿«ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
:‰¯e„Ò ‰LÏ BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ë"·Ï '‡ :ÌÓÈÒÂ¿ƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿»»¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
.·"Ó „"Ó Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
,¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁ˙a L‡¯‰ ÚˆÓ‡Â¿∆¿«»…ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆»ƒ»
ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó :‰È‰»»≈»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ
Ê" Ù"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»

.Á"Î

המהלכים 7) בין להבחין כדי ל"אמיתי", בניגוד "אמצעי"
קדימה מטלה המעלות את סופרים Ò„¯שבהם ÈÙÏ,המזלות

אחורנית שהוא הראש מהלך ÒÎ„¯ובין ‡Ï˘'ועי המזלות.
.3 בחשבון 8)ציור שיוצא כפי ,36 ,10' - דיוק ביתר

זו. בהלכה יום אלפים עשרת

.‚- ‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿»…¿»≈∆ƒ¿∆
ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL C¯„k ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ÌÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿»»¿»≈¿∆∆∆ƒ∆¿«

LÓM‰9Á¯i‰ ÚˆÓ‡Â10LÏMÓ ÚˆÓ‡‰ Ú¯‚˙Â , «∆∆¿∆¿««»≈«¿ƒ¿«»∆¿«ƒ¿
L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬¿«ƒ¿»¿»…

Ú‰ B˙B‡a˙11·f‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚÏ Bc‚Îe .12. ¿»≈¿∆¿¿»ƒ¿∆¿«»»

ה"ב.9) פי"ב, ה"ד.10)עי' פי"ד, את ‚11ÌÈÚ¯Â)ע'
הראש  מקום חישוב את להתאים כדי מעלות, מש"ס האמצע
מטלה  במעלות שנקבע הירח, ומקום השמש מקום לחישוב
מטלה  הוא הראש שמהלך בזמן המזלות, סדר לפי קדימה
מספר  את מסמן הגירעון אחר שנשאר מה אחורנית.
וזהו  המזלות, סדר לפי מטלה התרחק שהראש המעלות

האמיתי. הראש הראש.12)מקום ממקום 180* במרחק

.„˙lÁ˙Ï L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿»…ƒ¿ƒ«
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,BÊ ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆»ƒ≈«

.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿»¿∆¿ƒ

.‰C¯c‰ ÏÚ ˙‡f‰ ˙ÚÏ L‡¯‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿«»…¿≈«…««∆∆
ÏÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ÛÈÒBzL :‡e‰Â .zÚ„iL∆»«¿»»∆ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«
ÌÈBÓLe ÌÈzLe ‰‡Ó :L‡¯‰ ÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,¯wÚ‰»ƒ»≈≈¿∆¿«»…≈»¿«ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿ƒ
‰Ê ÚˆÓ‡ Ú¯‚z .Ê"Ï Ë"Î ·"Ù˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿«∆¿«∆
Ú·LÂ ‰‡Ó :EÏ ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈¿≈»¿∆«
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
.L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ÊÂ .‚"ÎÏ Ê"Ú˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿∆¿»…
ÏfÓa - L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓ .˙BiM‰ Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â¿«ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»¿»…¿««
;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L ,‰Ïe˙a¿»∆«¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
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קצז ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'e iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ,ÌÈ‚c ÏfÓa - Bc‚k ·f‰ ÌB˜Óe¿«»»¿∆¿¿««»ƒ¿∆«¿∆¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒ

.ÂÏbÏb‰ ÈˆÁ ·f‰ ÔÈ·e L‡¯‰ ÔÈa ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆≈»…≈«»»¬ƒ««¿«
‰ÂLa13L‡¯‰ ÌB˜Ó Ba ‡ˆÓzL ÏfÓ Ïk ,CÎÈÙÏ . ¿»∆¿ƒ»»«»∆ƒ¿»¿»…

˙BÏÚn‰ ÔÈÓ BÓÎa ,epnÓ ÈÚÈ·L ÏfÓa ·f‰ ‰È‰È -ƒ¿∆«»»¿«»¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚa L‡¯‰ ‰È‰È Ì‡ .‰ÂLa ÌÈ˜ÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿»∆ƒƒ¿∆»…¿∆∆«¬
ÈÚÈ·L ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚa ·f‰ ‰È‰È ,ÈBÏt ÏfÓa¿«»¿ƒƒ¿∆«»»¿∆∆«¬ƒ«»¿ƒƒ

.epnÓƒ∆

(13.180* = מזלות ששה כלומר,

.Ê‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡ÓeÌB˜Óe ·f‰ ÌB˜Óe L ≈««∆≈«¿»…¿«»»¿
Á¯i‰ ˙‡ˆÓ Ì‡ :ÔzLÏLa ÔBa˙‰ ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«»≈«
„Á‡ ˜ÏÁa ˙Á‡ ‰ÏÚÓa ·f‰ ÌÚ B‡ L‡¯‰ ÌÚ14 ƒ»…ƒ«»»¿«¬»««¿≈∆∆»

‡ÏÂ LÓM‰ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB Á¯i‰ ÔÈ‡L Ú„z -≈«∆≈«»≈«∆…ƒ¿«∆∆¿…
,L‡¯‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ÌB˜Ó ˙È‡¯ Ì‡Â ;dÓB¯„Ïƒ¿»¿ƒ»ƒ»¿«»≈«ƒ¿≈¿»…
ÔBÙˆÏ ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - ·f‰ „‚k CÏB‰ ‡e‰Â¿≈¿∆∆«»»≈«∆«»≈«∆ƒ¿
‡e‰ È¯‰Â ,·f‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ;LÓM‰«∆∆¿ƒ»»«»≈«ƒ¿≈¿«»»«¬≈
ÌB¯„Ï ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - L‡¯‰ „‚k CÏB‰≈¿∆∆»…≈«∆«»≈«∆ƒ¿

LÓM‰15. «∆∆

זו 14) פוגעות השמש ועגולת הירח שעגולת במקום כלומר,
15.2)בזו. ציור וראה ה"א, השווה

.Á- dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰ ÔBÙˆÏ Á¯i‰ ‰ËBpL ‰iËp‰«¿ƒ»∆∆«»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»
Á¯i‰ ·Á¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰16- ÔBÙˆÏ ‰ËB ‰È‰ Ì‡ . ƒ«ƒ¿≈…««»≈«ƒ»»∆¿»

·Á¯ ‡¯˜ - ÌB¯„Ï ‰ËB ‰È‰ Ì‡Â ,ÈBÙˆ ·Á¯ ‡¯˜ƒ¿»…«¿ƒ¿ƒ»»∆¿»ƒ¿»…«
‡Ï - ˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈÓB¯c¿ƒ¿ƒ»»«»≈«¿««ƒ¿≈«¿À…

.e¯‡aL BÓk ,·Á¯ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆…«¿∆≈«¿

מזרחֿמערב 16) למהלך בניגוד קטן שיעור שהוא משום
.360* של לסיבוב שמגיע אורך, שנקרא

.Ë,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏÚ ¯˙È Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…ƒ¿∆…««»≈«»≈«»≈«¬
ÌB¯„a ÔÈa ÔBÙˆa ÔÈa17ÏÈÁ˙È :Bk¯„ ‡e‰ Ck ‡l‡ . ≈¿»≈¿»∆»»«¿«¿ƒ

,ÛÒBÂ CÏB‰ ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ L‡¯‰ ÔÓƒ»…¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»≈¿»
˙BÏÚÓ LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú18ËÚÓ ·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , «∆«ƒ«¿»≈«¬¿«¬…¿ƒ¿»≈¿«

¯ÊÁÈÂ ,B·ÊÏ ÚÈbiLk ·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,ËÚÓ¿««∆…ƒ¿∆…«¿∆«ƒ«ƒ¿»¿«¬…
LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú ,ÛÒB ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»»«∆«ƒ«¿»≈

˙BÏÚÓ19·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,20. «¬¿«¬…¿ƒ¿»≈«∆…ƒ¿∆…«

נחשב17) כיום תצפיות. ע"י נקבע '9השיעור - השיעור
הראש.18)*5. מן 90* במרחק הירח כאשר 19)כאשר

הזנב. מן 90* במרחק לראש.20)הירח ישוב כאשר

.È˙Ú ÏÎa ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«…««»≈««»¿»≈
ÌB˜Ó ‡ÈˆBz - ÈÓB¯„ B‡ ‡e‰ ÈBÙˆ Ì‡Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ d˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰»…¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»≈¿ƒ¿«
‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ¿«ƒ¿»

·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰21·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡Â . «ƒ¿»«¿»…«¿ƒƒ¿∆«¿»…«
Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó „Ú ˙Á‡ ‰ÏÚnÓƒ«¬»«««≈»¿ƒ≈«∆…««»≈«

ÈBÙˆ22ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»««¿»≈«≈»¿ƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z -23‰‡Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«∆…««»≈«¿ƒ¿ƒ»»≈»

MLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa ÌÈBÓLeÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈ ¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈
ÏÏk ·Á¯ Á¯iÏ24·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‰‡¯˙Â ¯ÊÁ˙Â . «»≈«…«¿»¿«¬…¿ƒ¿∆¿««¿»…«

,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ B˙iË ¯eÚL ‡e‰Â ,‡È‰ ‰nk«»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»
BÓk ,ÈBÙv‰ B‡ ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»…««»≈««¿ƒ«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נקרא 21) זה מרחק הראש. ממקום הירח מרחק הוא הנשאר
הרוחב. שיעור תלוי בו כי הרוחב", בין 22)"מסלול

לזנב. ה"א.23)הראש ועי' לראש, הזנב זוהי 24)בין כי
הראש. נקודת או הזנב נקודת

.‡ÈÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡ ?·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿««¿»…«ƒƒ¿∆«¿
ÌÈMÓÁÂ ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ·Á¯‰»…«∆∆«¬ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¬ƒƒ
,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«∆∆¿ƒ«¬
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ
˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬
‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«¿»ƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó¿»»«¬¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰««¿¬ƒƒ«¬ƒ¿∆»»»«¬
‰È‰z ,ÌÈML ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó»»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÌÈLe ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ÏeÏÒn‰««¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»«¿««¬¿«ƒ
‰È‰z ,ÌÈBÓL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLz ÏeÏÒn‰ ‰È‰È25. ƒ¿∆««¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»≈«¬

ומתאימים 25) תצפיות, על מבוססים האלה החישובים כל
היום. של לחישובים

.·ÈÈe‡¯‰ Áwz - ˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«»»
˙ÈOÚL BÓk ,˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL ¯˙i‰ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ«∆∆∆≈¿≈«»¿∆»ƒ»

LÓM‰ ÏeÏÒÓa26Á¯i‰ ÏeÏÒÓ·e27È¯‰ ?„ˆÈk . ¿«¿«∆∆¿«¿«»≈«≈«¬≈
¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰L∆»»«¿»…«»«¬ƒƒ«¬¿»
B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡L ,zÚ„È»«¿»∆ƒ»»««¿¬ƒƒ»¿»¿»
ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ»»««¿
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMLƒƒ»¿»¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ

ÏL - ˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ¯˙i‰ ‡ˆÓ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈL ƒ¿»«∆∆≈¿≈«»¿ƒ¬»ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡ˆÓÂ ,‰ÏÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿

ÌÈMÓÁÂ LÏL ‡e‰L ,‰Ê ÏeÏÒÓ28,˙BÏÚÓ LÏL : «¿∆∆»«¬ƒƒ»«¬
ÏÎa ‰OÚz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆«¬∆¿»

.ÔÈÓe ÔÈÓƒ¿»ƒ¿»

ה"ז.26) פי"ג, ה"ז.27)עי' פט"ו, צריך 28)עי'
" מלת כאן וכת"י Â˙Óלהוסיף א, תימן בכת"י הוא וכן ,"

תֿב.

.‚È„Ú ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ÏL B˙Ó Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿»∆«¿»…««
˙BÈÓ Ïk ÏL ˙BÓ Ú„z ,EeÚ„B‰L BÓk ,ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿∆«¿≈«»∆»ƒ¿¿
„Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ;ÏeÏÒn‰««¿∆ƒƒ¿∆««¿»≈«ƒ¿ƒ«
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ycegdקצח yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'f iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ÏeÏÒn‰ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒƒ¿«««¿ƒ≈»¿ƒ
‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â29. ¿«ƒ¿»≈««»»

מרוחק 29) שהירח כלומר ,100* למשל הרוחב מסלול אם
רוחב  .180* - 100* = 30* הזנב מן או 100* הראש מן
80* במרחק הירח כרוחב הוא הזנב מן 80* במרחק הירח

הראש. מן

.„È‡e‰Â .‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿
ÔÎÂ .ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ¿≈

ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡30ÌÈ˙‡Ó „Ú ƒ»»««¿»≈ƒ≈»¿ƒ«»«ƒ
ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ31¯‡Lp‰Â , ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿»

.‰n‰ Ba Ú„z≈««»»

אין 30) וכן כאן. ולא הפרק, בסוף מקומו הזה המשפט כל
תימן. רוחב.31)בכת"י לו אין בק"פ כי

.ÂË„Ú ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»««¿≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈMLÂ32.‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â , ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈««»»

כמו 32) ק"פ, ממנו גורעים ואין מש"ס, אותו גורעים
וכל  מעלות, מתשעים יותר ישאר אז כי הקודמת, בהלכה

תשעים. עד מעלות מספר על מבוסס החשבון

.ÊË- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»««¿≈»«¬ƒƒ
¯·Îe ;ÌÈLÏL ¯‡L ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL - ÌÈLÏL ˙nL zÚ„È»«¿»∆¿«¿ƒ¿≈«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL :ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙Ó ‰È‰z CÎÂ¿»ƒ¿∆¿«≈»«¬ƒƒ¿≈«¬¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

.ÊÈ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»«ƒƒ¿«ƒ∆≈»
ÌÈ¯OÚ ˙nL zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈ¯OÚ ¯‡MÈ ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ»≈∆¿ƒ¿»»«¿»∆¿«∆¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ
‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰z ,ÌÈ˙‡Ó ˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿«»«ƒƒ¿∆«¬»««¿»

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁÈL ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰B˙B‡ Ú¯‚z - ˙B‡Ó LÏ ¬≈∆»»««¿¿≈ƒ¿«
zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈML ¯‡L ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒƒ¿»»«¿»
CÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ - ÌÈML ˙nL∆¿«ƒƒ«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ :˙B‡Ó LÏL ˙Ó ‡È‰ƒ¿«¿≈«¿««¬¿∆¿ƒ

.˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»

.ËÈBÊÈ‡·e ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰¬≈∆»ƒ≈«…««»≈««»¿≈
·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙a ,ÈÓB¯c Ì‡Â ÈBÙˆ Ì‡ ,‡e‰ Áe¯«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈∆∆
ÌB˜nL ,zÚ„È ¯·Îe ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»¿»»«¿»∆¿
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa ‰Ê ÏÈÏa ‰È‰ ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒ»»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈«¬
Á"È :BÓÈÒ - ¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ˙Ú‰ d˙B‡a ‰È‰ L‡¯‰ ÌB˜Óe ,Â"Ï¿»…»»¿»»≈¿∆«¿∆¿ƒ
:BÓÈÒ - ‰Ïe˙a ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒƒ««¿»ƒ»
EÏ ‡ˆÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú¯‚z ,Ï"ÊÎƒ¿«¿»…ƒ¿«»≈«≈≈¿

‰ML ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ˙Á‡ ÌÈ˙‡Ó :·Á¯‰ ÏeÏÒÓ«¿»…«»«ƒ««¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,'Â ‡"Ï¯ :BÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«

ÏeÏÒn‰ ÏÎa ÌÈ˜ÏÁ‰33ÏeÏÒÓ ÏL ‰n‰ ˙‡ˆÓÂ , «¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈«»»∆«¿
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL :‰Ê ˜¯Ùa e¯‡aL ÌÈÎ¯ca ‰Ê∆«¿»ƒ∆≈«¿¿∆∆∆»«¬¿»
.‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ e‰ÊÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆
.ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c ‡e‰Â¿¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ

ה"ח.33) פט"ו, עי'

ה'תשפ"א  שבט ז' רביעי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הארוכה 1) בא פעמים הירח. מעגל הירח, ראיית ידיעת

בקצרה. ופעמים

.‡ÌÈ„È˙Ú eÈ‰iL È„k - eÓc˜‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿¬ƒƒ
- ˙‡Ê ˙Ú„Ï ‰ˆ¯zLÎe .‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÎeÓe»ƒƒƒ«»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆»««…
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ÏÈÁ˙z2 «¿ƒ¿«¿…¿ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ

ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe3L‡¯‰ ÌB˜Óe4,‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ¿«»≈«»¬ƒƒ¿»…ƒ¿«»¿ƒ»
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â5, ¿ƒ¿«¿«∆∆»¬ƒƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â.ÔBL‡¯ C ¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆ƒ

פי"ג.2) פט"ו.3)עי' ה"ג.4)עי' פט"ז, כדי 5)עי'
הקיבוץ). (מזמן השמש מן הירח מרחק את לדעת

.·Ú„z - Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿»…¿«»≈«≈«
ÌB˜Ó6B‡ ÈBÙˆ ·Á¯ ‡e‰ Ì‡Â ,‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ¿«»≈««»¿ƒ…«¿ƒ
ÈÓB¯„7‰f‰ C¯‡a ¯‰f‰Â .ÔBL‡¯ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»…«ƒ¿ƒ»≈»…∆«∆

.EÏ ÌÈÎeÓ Ì‰ÈL eÈ‰ÈÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯·e ÔBL‡ƒ̄»…«»ƒ¿ƒ¿¿≈∆»ƒ¿

תֿב.¯ÁÂ·צ"ל6) ובכת"י א' תימן בכת"י הוא וכן הירח,
(7- דרומי ;180* מן פחות הוא הרוחב מסלול אם - צפוני

ה"י. פט"ז, ועי' ,180* מן יותר

.‚‰f‰ ·Á¯·e ÔBL‡¯‰ ‰f‰ C¯‡a ÔBa˙‰Â¿ƒ¿≈»…∆«∆»ƒ»…««∆
ÔBL‡¯‰8˙BÁt B‡ ‰ÂLa ˙BÏÚÓ ÚLz EÏ ‡ˆÈ Ì‡ : »ƒƒ≈≈¿≈««¬¿»∆»

Á¯i‰ ‰‡¯iL ÌÏBÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,È‡cÂa Ú„z -≈«¿««∆ƒ∆¿»¿»∆≈»∆«»≈«
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰ B˙B‡a9CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ

ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;¯Á‡ ÔBaLÁ∆¿«≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ»≈«
‰‡¯È Á¯i‰L ,È‡cÂa Ú„z - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁ¬≈∆¿≈«¬≈«¿««∆«»≈«≈»∆

¯Á‡ ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa10; ¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ¿∆¿«≈
ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â11˙BÏÚÓ ¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈«¿«¿»ƒ«¬

˙BBaLÁa ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - ‰¯OÚ LÓÁ „ÚÂ¿«¬≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…¿∆¿
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„zL „Ú ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«∆≈«ƒ≈»∆…≈»∆

(עברו 8) למחוק יש הראשון", הזה "וברוחב המילים את
אינן  וכן הקודמת), ההלכה מסוף בטעות כנראה לכאן

תֿב. ובכת"י א' תימן אל 9)בכת"י הירח קרבת מפני
נראה  אינו הקטן הירח חרמש של הקלוש אורו השמש.

השמש. קרני של החזק אורן שהוא 10)בגלל משום
הנסיון. על מבוססים והמקסימום המינימום גבולות מיותר.

ובכת"י 11) ,1524 ויניציאה בדפוס גם וכן מט', - צ"ל
"מתשע". מפורש: כתוב תימן,
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קצט ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'f iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ ˙lÁzÓ ÈzÓ‡‰12; »¬ƒƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«««¿ƒ

„Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«»≈«ƒ¿ƒ««««¿»«
˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ13˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡ ‰È‰ÈÂ , ««∆∆¿ƒ¿∆…∆»ƒ∆∆«¬

B˙B‡a ÏÏk ‰‡¯ Á¯i‰ ÔÈ‡L ,Ú„z - ˙BÁt B‡»≈«∆≈«»≈«ƒ¿∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰14¯˙È ÔBL‡¯‰ ««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»»ƒ»≈

Ïe·b ÏÎa ‰‡¯È È‡cÂ - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÚ««¿«¿∆¿ƒ«¬««≈»∆¿»¿
˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈∆∆«¬
¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÚÂ¿«∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…

.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ ‰i‡¯‰ ˙BBaLÁa¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆…≈»∆

בעונת 12) ,90* עד מֿ*270 העולים, במזלות כלומר,
ציור  ועי' יותר. קטן באורך הירח יראה אז והאביב. החורף

בעונת 13)3. ,270* עד מ*90 היורדים, במזלות כלומר,
לראות  שיוכלו כדי יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח את
הרביעי  ברבע האופק. מן האקליפטיקה בגובה תלוי
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב, בחורף כלומר והראשון,
השני  ברבע האופק; מן המשוה קו מגובה גדול האופק
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ דהיינו והשלישי,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח את לראות כדי יותר קטן אורך מספיק
מפריעים  האופק ערפילי ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡Í¯Âצ"ל14)מלראותו. בכת"י הוא וכן הראשון,
ותֿב. תֿא

.‰?‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡¯e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Á¯i‰16Ú¯‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰È¯‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰Ú·L C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ
‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú¯‚zL ¯Á‡ C¯‡‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ

ÈL C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"חֿט. הירח 17)פי"א, את העין רואה כלל בדרך
במקום הוא‡Á¯בשמים מאשר לאופק, יותר קרוב ,˙Ó‡·.

היוצא  מדומה, ישר קו קובע במזלות, האמיתי המקום את
גלגל  עד ומגיע הירח מרכז את והעובר הארץ ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó¯‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי'
שבו  הירח, מקום לבין השמש מקום בין המרחק הוא השני

.5¯‡‰הוא ציור עי' המדומה). (האורך לעין

.ÂÁ¯i‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯B‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡¯iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡¯n‰ ÈepL ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Á¯·e C¯‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡¯‰ ˙ÚLa C¯‡‰ ‰‡¯Ó ÈepLÂ18ÔÈÚ¯Bb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.e¯Ó‡L BÓk ,C¯‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿

לאופק 18) יותר קרוב נראה והוא במערב, הירח אז כי
המדומה  המרחק באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום
המרחק  מן יותר איפוא קטן השני) (האורך לשמש הירח בין

כך משום הראשון). (האורך שינוי ‚ÌÈÚ¯Âהאמיתי את
הראשון. האורך מן המראה

.ÊÁ¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ :·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL Ï·‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯Bb - ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
- ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19·Á¯‰ ÏÚ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
¯Á‡ ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡¯‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
- ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL ·Á¯ ‡¯˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח
צפוני הרוחב כאשר מראה ‚ÌÈÚ¯Âכך שינוי של החלקים את

שהוא כפי הירח, רוחב את לדעת כדי לעין.¯‡‰הרוחב,
דרומי, הרוחב כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב. מראה שינוי המדומה.20)של הרוחב הוא

.Á?Ô˙B‡ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz - ‰ÏË ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ - ¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ML - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ‰È¯‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·L -ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
- ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
- ·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML -ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
- È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.Ë·Á¯‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú¯‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡¯‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56



ycegdר yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'f iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È ¯·Îe ,ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB¯„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב.22)למעלה הזה ובפרק ה"י. פט"ז, עי'

.È‰f‰ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áw˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Á¯i‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
- epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ·¯˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆∆«¬ƒ«««∆¿ƒƒ∆

Ó ÌÈ¯OÚ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡- epn ≈∆∆«¬ƒ«««¿»«∆¿ƒƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ«¬ƒ«««≈∆¿ƒ
ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓƒ«««¿»«ƒ«ƒ»…««≈ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ∆∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««∆∆«∆∆
Ì‡Â .B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ˙BÏÚÓ«¬ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿¿ƒ
ÌÈ¯OÚ „ÚÂ ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆∆«¬ƒ««¿ƒ¿«∆¿ƒ
- epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆∆ƒ««∆∆«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ««¿ƒ«»≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆¿ƒƒ««∆∆«»≈¿∆¿ƒ
Ì‡Â .B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Èƒ¿∆¿«»≈«≈»≈¿∆¿ƒƒ««¿ƒ«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ B‡ ,ÔË¯Ò ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬ƒ«««¿»≈»≈¿∆¿ƒƒ««
,ÌeÏk Áwz ‡Ï - È„b ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ „Ú ˙L∆̃∆«»≈«¬ƒ««¿ƒ…ƒ«¿
LÓÁÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ Ô‡k ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ««¿»¿ƒƒ¿∆«»≈«≈»≈
È„b ÏfnÓ LÓÁÓ B‡ ,epnÓ ¯OÚ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓƒ«««¿»«∆∆ƒ∆≈»≈ƒ««¿ƒ
.B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ¯OÚ „Ú«∆∆ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿
„Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿«»≈«≈∆∆ƒ«««¿»«
epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú È„b ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒƒ∆≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz -ƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ«««¿»«≈∆¿ƒ
.B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú È„b ÏfnÓƒ««¿ƒ«ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿
˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ««««¿≈«∆∆«¬
- epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«∆∆«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈM‰ ·Á¯‰ epnÓ Áwzƒ«ƒ∆»…««≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ≈∆∆«¬ƒ«««¿≈«∆¿ƒƒ∆
·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfnÓ ¯OÚÓ≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆ƒ«ƒ»…«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆¿ƒƒ««
ÈÏc ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,‰Ïe˙a ÏfnÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡«¿≈«∆∆ƒ««¿»≈∆¿ƒƒ««¿ƒ

fnÓ ¯OÚ „ÚÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ÌÈ‚c Ï «∆∆ƒ««»ƒƒ«ƒ»…««≈ƒ
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆∆«¬ƒ««
„Ú ÌÈ‚c ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ‰Ïe˙a¿»«≈∆∆«¬ƒ««»ƒ«
˙‡ÊÂ .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿…
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ»…««≈ƒƒ«ƒ¿≈

Á¯i‰ ÏbÚÓ24. «¿««»≈«

טו).23) ב, (משלי במעגלותם" "ונלוזים מלשון
הירח,24) במהלך ההפרעות בגלל בא השני הרוחב תיקון

הכ"ג. להלן במעגלותיו", יש גדולות עקלקלות "שהירח

.‡È‰‡¯˙Â ,Á¯i‰ ·Á¯a ÔBa˙˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿≈¿…««»≈«¿ƒ¿∆
Ú¯‚z - ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ :ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ‰f‰ Á¯i‰ ÏbÚÓ«¿««»≈««∆ƒ»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…«

ÛÈÒBz - ÈÓB¯c Á¯i‰25.ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰f‰ ÏbÚn‰ «»≈«¿ƒƒ««¿»«∆«»…∆«≈ƒ
˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«ƒ¿ƒ«

ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ26Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿ƒ«««¿ƒ¬»ƒ»»«»≈«
¯·c‰ ‰È‰È - ˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««««¿»«««∆∆ƒ¿∆«»»

CÙ‰27ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡L : ≈∆∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÏbÚn‰««¿»«»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…««»≈«¿ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ÏbÚn‰ Ú¯‚z -ƒ¿«««¿»ƒ»…∆«≈ƒ«∆ƒ¿∆»…∆
‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈM‰«≈ƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆
ÌL ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú„Â .ÈLÈÏM‰ C¯‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»…∆«¿ƒƒ¿«∆ƒ…ƒ¿∆»
·Á¯‰ ÔÓ ˙Á˜Ï ÔBaLÁ‰ Ô˙ ‡ÏÂ ,ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ¿ƒ««¿»¿…»««∆¿»««ƒ»…«
C¯‡‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÈM‰ C¯‡‰ ‰È‰È - ÌeÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿∆»…∆«≈ƒ«¿»…∆

ÈLÈÏM‰28.¯˙È ‡Ï·e ˙BÁt ‡Ïa «¿ƒƒ¿…»¿…»≈

שהוא 25) לצפוני ביחס שלילי, הוא הדרומי הרוחב כי
סימן  עם הם הצפוני, שברוחב המספרים שכל מכאן חיובי.

.+ סימן עם הם הדרומי ברוחב ברבע 26)-, כלומר,
הפונקציה  .(3 ציור (עי' הראשון וברבע הרביעי

270*ֿ360* כי חיובית, *cos0*ֿ90הטריגונומטרית וכן ,
cos.כי 27)חיוביים להיפך, יהיה והשלישי השני ברבע

הֿ 90*ֿ270* שברוחב cosבגבולות הכלל, זה שלילי.
השני  ברבע הירח. מעגל את גורעים תמיד אנו הצפוני
מעגל  קשת, מזל סוף עד סרטן מזל מתחילת והשלישי,
שלילית), הטריגונומטרית (הפונקציה - סימן עם הוא הירח
מוסיפים  למעשה אנו הראשון, האורך מן אותו וכשמחסרים
אם  כן על שליליים). מספרים חיסורי של הכלל (לפי אותו
ברוחב  המעגל. את מוסיפים אנו צפוני, הירח רוחב יהיה
והשלישי  השני ברבע אבל המעגל, את קודם הוספנו דרומי
מחסרים  אנו שלמעשה כלומר ,- שסימנו מעגל מוסיפים אנו

"אורך 28)אותו. השם נשאר המעגל, נליזת כשאין גם
È˘ÈÏ˘ אורך" שיקרא אחר, אורך חשבון בא אחריו כי ,"

אז  שני", "אורך השם את ישאירו דידן במקרה אם רביעי".
עלול  וזה שלישי", "אורך לקרוא הבא לאורך יצטרכו
בהתחשב  המתוקן לאורך קראנו זה בשם כי להטעות,
ידיעת  היא הללו, החשבונות בכל המטרה המעגל. בנליזת
הירח  שקיעת ובין השמש שקיעת בין המשוה בקו הקשת

החדש. הירח ראיית תלויה שבה ירושלים, באופק
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רא ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'f iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·È,‰f‰ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ‰‡¯˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿∆»…∆«¿ƒƒ«∆
ÏfÓ ‰ÊÈ‡a ,LÓM‰Â Á¯i‰ ÔÈaL ˙BÏÚn‰ ‡e‰Â¿««¬∆≈«»≈«¿«∆∆¿≈∆«»
ÛÈÒBz - ‰ÏË ÏfÓa B‡ ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ :‡e‰ƒƒ¿∆¿««»ƒ¿««»∆ƒ
ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆»…∆¿««
ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ¯BL ÏfÓa B‡ ÈÏc¿ƒ¿««ƒ«»…∆«¿ƒƒ
ÏfÓa B‡ È„b ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆»…∆¿««¿ƒ¿««
Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒ
C¯‡‰ ÁÈpz - ÔË¯Ò ÏfÓa B‡ ˙L˜ ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»…∆¿««∆∆¿«««¿»«ƒ«»…∆
Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,‡e‰L ˙BÓk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆¿…ƒ»»¿…ƒ¿«

epnÓ‰È¯‡ ÏfÓa B‡ ·¯˜Ú ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ»»»…∆¿«««¿»¿«««¿≈
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z -ƒ¿«ƒ»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆
ÔÓ Ú¯‚z - ‰Ïe˙a ÏfÓa B‡ ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa C¯‡‰»…∆¿««…¿«ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .B˙ÈLÈÏL ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆
ÁÈpz B‡ epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆«ƒ«
¯Á‡Â .ÈÚÈ·¯ C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡¿∆«ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿««
ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡¯‰ Á¯i‰ ·Á¯ Ïˆ‡ ¯ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈
.‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡ :‰‡¯˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
·Á¯ ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ d·b ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó Ú¯‚z - ÈÓB¯c Á¯i‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚ¯BbL ¯Á‡ ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡¯‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע הירח מאחר זו, ובמדה

.‚ÈÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ¯˜ÁÏ e‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡¯È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz -ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Á¯i‰ ·Á¯Â30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Ú·La - ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa - ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌB¯c Áe¯a - Á¯i‰ ·Á¯ EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
·Á¯‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â .ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

¯Ó ÈepL ‰È‰È ,¯BL ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰LC¯‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú¯‚Ï Èe‡¯Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ¯OÚ :ÈM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«
,ÈÓB¯„ ‰È‰ Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ -¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰¯OÚ ‡e‰L ,‰‡¯n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa¯‡ :ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Á¯i‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«

ÔÓ ÁwÏ Èe‡¯ ,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Á¯i‰ ÏbÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Á¯i‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב.Ú˘Ï‰צ"ל30) ובכת"י א' בכת"י וכן זו,

.„ÈÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,ÔË¯Ò L‡¯Â È„b L‡¯ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰¯OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C¯‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,¯BL ÏfÓa ‰f‰ C¯‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿
‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ Ïˆ‡ e¯ÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈
ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
·Á¯‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó epnÓ Ú¯‚Ï Èe‡¯ ,ÈÓB¯c¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :EÏ ¯‡MÈ ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆ¯zL ‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.ÂËÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈ·z ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL ¯Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡ - ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»

˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡¯È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס הוא וכך "אי", צ"ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע. הירח ממהר פחות) או מעלות (תשע קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י. בכל שיראה איֿאפשר כן על
כן  על שוקע. שהירח עד ניכר זמן עובר מעלות) י"ד על

בא"י ˘Ï‡איֿאפשר הראיה (חשבונות א"י. בכל יראה
מעלות, לב' בקירוב הוא שלה שהרוחב ירושלים, על בנויים
עי' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק סביבה המקומות ועל

הי"ז). פי"א, למעלה

.ÊË˙È¯ÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯Úz - ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡¯‰ Èv˜ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני
תלוי  שממנה הראיה, קשת (1 פי"ח): לקמן (עי' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי שהירח הזמן שיעור
תלוי  שממנו השמש, לבין הירח בין המרחק כלומר הראשון,
התרחק  שהירח במידה בה הירח. של המואר החלק גודל
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יותר. גדול שבו המואר החלק במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח. שיראה כדי יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח של המואר החלק אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע. ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי
קיצי  בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.ÊÈ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡¯‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
¯˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ÏÚ ¯˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆

כ',34) י"ט, י"ח, בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס
יכול 35)כ"א. המינימום, על במעט עולה הראיה כשקשת

המקסימום. מן מעט פחות להיות הראשון האורך

.ÁÈ„Ú ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«∆∆«¬«
‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÛBÒ««∆¿≈«¬»≈«««∆¿≈¿ƒ¿∆
È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰»…∆»ƒ¿≈∆¿≈«¬≈««
C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»…∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆…≈»∆

.ËÈ„Ú ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«««∆¿≈«
,‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÛBÒ¿≈∆¿≈«¬»≈«¿≈∆¿≈
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»…∆»ƒ««∆¿≈«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.Î‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿≈∆¿≈
LÏL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿≈«¬»≈«¿
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ∆∆«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.‡Î‰È‰z Ì‡Â36‰¯OÚ LÏL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿∆¿≈
Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬««¿«∆¿≈»≈««¿«

˙BÏÚÓ ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ37¯˙BÈ B‡ ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ≈««¬≈
‰È‰È B‡ ‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ -««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆
.ÔÈvw‰ ÛBÒ Ô‡k „ÚÂ .‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆¿«»«ƒƒ

בכת"י 36) וכן הראיה, קשת וצ"ל "קשת", המילה חסרה כאן
תשע 37)תימן. של ראשון שבאורך רבינו, כתב כאן

שאיֿאפשר  "ובוודאי כתב ה"ג ולמעלה יראה, ודאי - מעלות
מעלות תשע על מדובר שם כתוב ·˘ÂÂ‰שיראה". וכאן ,

חלקים, מספר עם מעלות תשע גם כולל וזה מעלות", "תשע
"בכל  ראיה על מדובר שם ועוד, בהם. מדקדק רבינו שאין

כתוב  כאן אבל אפשר", "אי נאמר זה על ישראל", ארץ
" שיראה כוונתו אין אולם יראה", ישראל".·ÏÎ"ודאי ארץ

.·ÎÈÏÈÏ ÏL ‰i‡¯‰ ˙L˜a ÔBa˙‰Ï e‡a ?„ˆÈk38 ≈«»¿ƒ¿≈¿∆∆»¿ƒ»∆≈≈
eÏ ‡ˆÈ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»≈≈»
„Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :‰i‡¯‰ ˙L˜ ÔBaLÁa¿∆¿∆∆»¿ƒ»««∆¿≈«¬¿««

zÚ„iL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ39˙L˜ ‰˙È‰L ÈÙÏe . »»¬»ƒ¿∆»«¿»¿ƒ∆»¿»∆∆
Ï‡ d˙B‡ eÎ¯Ú ,‰¯OÚ Úa¯‡ „Ú ¯OÚ ÔÈa ‰i‡¯‰»¿ƒ»≈∆∆««¿«∆¿≈»«¿»∆

zÚ„È ¯·Îe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰40,‰Ê ÏÈÏa ‰f‰ C¯‡‰L »…∆»ƒ¿»»«¿»∆»…∆«∆¿≈∆
ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ -««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»»≈«««∆¿≈«¬
Ú„eÈ - ‰¯OÚ [˙Á‡] ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ»≈«««∆¿≈ƒ»«
ÔÎÂ .˙B·eˆw‰ ÔÈvw‰ ÈÙÏ ‰Ê ÏÈÏa ‰‡¯È È‡ceL∆««≈»∆¿≈∆¿ƒ«ƒƒ«¿¿≈

dlL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÌÚ ˙L˜Â ˙L˜ ÏÎa ¯ÚLz41. ¿«≈¿»∆∆»∆∆ƒ»…∆»ƒ∆»

ועוד.38) ה"ד פט"ז ה"ח; פט"ו השווה "ליל", צ"ל
הי"ד.39) למעלה הי"ג.40)עי' למעלה צ"ל 41)עי'

תימן. ובכת"י קושטא בדפוס הוא וכך עשרה, אחת

.‚Î˙BBaLÁ ‰nk el‡‰ ÌÈOÚn‰ ÔÓ ˙È‡¯ ¯·Îe¿»»ƒ»ƒ««¬ƒ»≈«»∆¿
eÚ‚iL ¯Á‡ ,ÔÈÚe¯‚ ‰nÎÂ ˙BÙÒBz ‰nÎÂ ,Ba LÈ≈¿«»»¿«»≈ƒ««∆»«¿
ÌBaLÁa ÔÈ‡L ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯c e‡ˆÓ‰L „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆≈¿∆¿»
LÈ ˙BÏB„b ˙Bl˜Ï˜Ú Á¯i‰L .ÏB„b ˜ÓÚ…∆»∆«»≈«¬«¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÂÈ˙BÏbÚÓa42Ú„È LÓL : ¿«¿¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ∆∆»«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B‡B·Ó Ú„È ‡Ï Á¯È ,B‡B·Ó43: ¿»≈«…»«¿¿»¿¬»ƒ

BÓk ;‰¯ˆ˜a ‡a ÌÈÓÚt ,‰k¯‡a ‡a ÌÈÓÚt¿»ƒ»«¬À»¿»ƒ»ƒ¿»»¿
ÌÈÓÚÙe ÛÈÒBz ÌÈÓÚtL ,el‡ ˙BBaLÁÓ ‰‡¯zL∆ƒ¿∆≈∆¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ

‡¯‰ ˙L˜ ‡‰zL „Ú ,Ú¯‚z˙L˜ ‰È‰z ÌÈÓÚÙe ,‰i ƒ¿««∆¿≈∆∆»¿ƒ»¿»ƒƒ¿∆∆∆
.e¯‡aL BÓk ,‰¯ˆ˜ ÌÈÓÚÙe ‰k¯‡ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¬À»¿»ƒ¿»»¿∆≈«¿

א.42) כה, השנה ראש יוחנן שם.43)רבי גמליאל, רבן

.„ÎÌÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe ,˙BBaLÁ‰ el‡ Ïk ÌÚËÂ¿««»≈«∆¿ƒ¿≈»ƒƒ
¯·c Ïk Ú„B C‡È‰Â ,ÔÈÚ¯Bb ‰Ó ÈtÓe ‰Ê ÔÈÓƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈««»»»
- ¯·„Â ¯·c Ïk ÏÚ ‰È‡¯‰Â ,ÌÈ¯·c‰ el‡Ó ¯·„Â¿»»≈≈«¿»ƒ¿»¿»»«»»»¿»»

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰44˙Bi¯ËÓÈb‰Â45da e¯aÁL , ƒ»¿««¿¿«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»
„Èa ÂLÎÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ì‰Â ,‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ ÔÂÈ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿»ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ«¿»¿«
eÈ‰L ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ e¯aÁL ÌÈ¯Ùq‰ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¬»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆»

¯Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡È·p‰ ÈÓÈa46.eÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï , ƒ≈«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»…ƒƒ≈≈
ÔÈ‡L ,Ì‰ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»≈«¿»ƒƒ¿»¿≈∆≈
ÔÈ‡ - Ì‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÈÙc Ì‰a»∆…ƒ¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈«¬≈∆≈
ÔÈa ÌÈ‡È· Ì˙B‡ e¯aÁL ÔÈa ,¯aÁÓÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈

˙Bn‡‰ Ì˙B‡ e¯aÁL47,BÓÚË ‰lb˙pL ¯·c ÏkL ; ∆ƒ¿»»À∆»»»∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÎÓBÒ e‡ ,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‡¯a B˙zÓ‡ ‰Ú„BÂ¿¿»¬ƒ»ƒ¿»∆≈»∆…ƒ»¿ƒ
‰È‡¯‰ ÏÚ B„nlL B‡ B¯Ó‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ∆¬»∆ƒ¿«»¿»»

.Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«

לכתוב 46)הנדסה.45)אסטרונומיה.44) הכוונה
את  לב). יב, (דה"א, לעתים" בינה יודעי יששכר "ומבני
בראשית  עי' העיבור. לחשבון חז"ל דרשו "לעתים", המילה
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שם. לפסוק רד"ק ועי' עב. פרשה האמת 47)רבה "ושמע
פרקים'). ל'שמונה ההקדמה (מתוך שאמרה" ממי

ה'תשפ"א  שבט ח' חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL ¯LÙ‡Â ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡¯È Á¯i‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ,‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
·¯ÚÓ Áe¯ „‚k dB·b ¯‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈ·LBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯È ‡Ï Á¯i‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dB·b»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡¯È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.¯˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.·‰‡¯È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡¯iM ‰nÓ ¯˙BÈ Á¯i‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a¯‰ CÊ ¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È - Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜·‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯˙BÈ ¯‰Ëa ÚÈ˜¯‰ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a ·¯Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Á¯i‰ ‰‡¯ÈÂ ,˜·‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È - ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ C¯ÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dB·b ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;¯˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a¯‰ ÔÈk¯‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C¯‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Á¯i‰ ‰‡¯È - ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ¯·„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡¯‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡¯ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡¯iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„B·e ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dB·b ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a¯‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«
ÌÈ·Ú ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ

.ÔÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡·e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡¯‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡¯‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰Â ,ÌÈ·Ú e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ e¯aÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡¯ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי

.ÂL‡¯ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ CkL ¯Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
- ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
¯Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯aÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
¯LÙ‡ ÔB¯Á‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰ML5¯˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO ¯·c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י"ב יום, כ"ט הוא למולד מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰f‰ ¯·c‰L ¯Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ ·B¯˜ ¯·c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú¯‡È ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,‰a¯‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa¯ ÌÈ·Ú‰Â C¯‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck ¯Á‡ ‰‡¯ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡¯È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡¯iL BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ‰‡¯È ‡Ï Ì‰a ‰‡¯iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea¯ ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - L„Á ¯Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ¯ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈ·MÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ6¯aÚÓ L„Á ÔÈÚ·B˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ·˜a ,¯ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ ¯Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡¯‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡¯iL BÓk ,¯ÒÁ ¯Á‡ ¯ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

האמצעי.6) החשבון לפי ולא הראייה חשבונות לפי
"מקודש".7) אומרים אין

.ËÁ¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡¯iL ‡Ï ,B¯eaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡¯È - ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁ·e .ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
¯LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL el‡‰ ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿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



ycegdרד yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ È˙Óe ‰‡¯iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
¯Á‡ ¯ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á ¯Á‡ L„Á ÔÈ¯aÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa¯‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .¯ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈ¯aÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈ¯aÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Á ¯eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9e¯Ó‡L BÓk ,L„Á‰ ¯eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜¯Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי 8) על קבעו או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי  על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה

שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.ÈÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡¯Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
¯·c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,¯aÚÏ B‡ ¯qÁÏ Ì„Èa ˙eL¯‰Â Ì‰Ï ¯eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz ¯qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡¯ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê ¯wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«

שלושים.10) ליל

.‡ÈL„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
C¯ˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰ - ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa - ¯qÁÏ B‡ L„Á ¯Á‡ L„Á ¯aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,C¯ˆÏ ÔÈ¯aÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó - LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL ¯Á‡ ‰‡¯ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע 12ֿ)כדי
אבל.

.·È,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.‚È,˙B‡i¯ËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ È¯ÙÒa ¯‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»
˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯È - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ

d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»
¯LÙ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ˙B¯Á‡ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈
‰È„Óa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…
Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈

ארץ13ֿ) למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב באותו

האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח שבין (המרחק הראשון
ארץ  למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח

ישראל.

.„ÈÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14 ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ
- Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰ ‰È„na«¿ƒ»««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ ‡lL Úe„Èa¿»«∆…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.ÂËÚe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ15Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL ¯LÙ‡Â ˙BiÁ¯ÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL ¯LÙ‡ -∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡¯È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı¯‡a ‰‡¯pL Úe„Èa - dc‚k ˙eÎÓe Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‰Êa ÔÈ‡ - ˙ÈÁ¯Ên‰ ‰È„na ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿̄»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע.15) השמש מקדימה שם כי

.ÊË·¯ÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ Á¯ÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»

Ï·‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»
ÌÈËtLÓ - ˙BÁt B‡ ‰fÓ ¯˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ

Ô‰Ï LÈ ÌÈ¯Á‡17ı¯‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆
,·¯ÚÓe Á¯ÊÓ È¯Úa e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„e .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰¯Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡¯‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
·¯ÚÓ Èa B‡ Á¯ÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,d¯Èc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי.16) ובשקיעה.17)ברוחב בזריחה

ה'תשפ"א  שבט ט' שישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.‡eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

?‰ËB Á¯i‰2¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - «»≈«∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»
‡Â .‰Ê‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ∆¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»

˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e .ÏÏk¿»¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»
.‰lÁz¿ƒ»

ב.2) כג, השנה ראש עי' לדרום, או לצפון

.·daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙¯·BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙¯·BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,·¯Ún‰ ÈˆÁÏ Á¯Ên‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
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רה ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - hay 'h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»
ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי'

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
- ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡¯ - dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…̄««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
- ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB¯„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ -ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡¯Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á¯˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ÔË¯Ò L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÔË¯Ò L‡…̄«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔBÙv‰ Áe¯Ï¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .·e¯˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡¯ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe¯ „‚k ˜Á¯˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡¯Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ È„b L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡¯ „Ú ,ÌB¯c»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÌB¯c Áe¯Ï ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡¯ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
,el‡ ÌÈL‡¯ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa Á¯Ê˙Â ,ÌB¯„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,·¯ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â Á¯ÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

·eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי.4) בסיבוב השמש עם (אביב)5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

·¯Â6ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.·e¯˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈ¯eÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ .˙BÏÚÓ Úa¯‡ Ì˙iË -¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰¯OÚ ˙Á‡ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰¯OÚ ‰BÓL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬

ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Á¯i·e8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË - ÌÈ¯OÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙B¯OÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ C¯c∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי"ג, ה"ז.8)למעלה פט"ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
·Á¯a ÌeÚ„B‰L C¯„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z - ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Á¯i‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ¯‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי"ג.9) פט"ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק"פ כי
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Á¯i‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌB¯c „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z - ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe¯ ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»

ÌB¯„Ï B‡11Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»
Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓB¯c „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,·¯‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי.12)עי' הירח מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי המספרים, את
נטיית  על מראה הירח ורוחב המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח המעט Ì‰È˘Óצ"ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚ¯Â"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Á¯i‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡¯‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È ¯·Îe15ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL16·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ

˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
;ÔBÙˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
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zeiprzרו zekld - mipnf xtq - hay 'i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,·¯‰ ÔÈn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa ·e¯˜a - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי"ג.15) פי"ז, למעלה מעלות 16)עי' י"ח כי בדיוק, ולא
ה"ז. למעלה עי' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה

מדקדק,17) הרמב"ם אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף זאת מבאר שהוא מועיל 18)כפי אלא

˙ÏÈÁ˙Î הירח היה להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי' נוטה,

.·ÈÏ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜Á¯Ó Ú„˙Â ·LÁz - ‰ËB Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ ·B¯˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡¯È - ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

בלתי19ֿ) בחשבון רב ערך אין מעלות שלוש או לשתים
זה. המשווה,20)מדויק קו על הירח השקיעה בשעת אם

במרחק  נע הירח אם במערב. בדיוק שוקע אותו רואים הרי
שקיעתו  גם הרי לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק תהיה

.‚ÈÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡¯˙Â ,BBÙˆ ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È -≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌB¯c „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»

.„È- ÌÏBÚ‰ ÌB¯„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,BÓB¯c ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
·¯ ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰ ·¯ ÈÙÏe ,˜Á¯n‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח מן הפגום

.ÂË‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB·‚22‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב.22) כג, השנה ראש הי"ד.23)עי' פי"ז, למעלה עי'

.ÊËÌ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ˙BBaLÁ e¯‡a È¯‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á·e ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ ÈÎ¯cÓ C¯c e¯qÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈ·ÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…
ÏÚÓ eL¯c .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒa ‰È¯Á‡ Lw·Ï eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«

Ó ˙Á‡ ,e‡¯˜e '‰ ¯ÙÒ‰¯cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

הענין 24) מסתיים ר"מ רומי ובדפוס קושטא בדפוס
דסייען. רחמנא בריך במילים:

ה'תשפ"א  שבט י' ש"ק יום

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰ÏB„‚ ‰¯»̂»¿»∆…»««ƒ

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
זה 1) ואי מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק והוא התורה,

.‡˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
¯v‰ ÏÚ :¯Ó‡pL .¯eav‰ ÏÚ ‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
¯·c Ïk :¯ÓBÏk .˙¯ˆˆÁa Ì˙Ú¯‰Â - ÌÎ˙‡ ¯¯v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a¯‡Â ¯·„Â ˙¯va ÔB‚k ,ÌÎÏ ¯ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי מהל' (פ"ג כסף ב'ספרי'4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי ט: י, לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני תקעו): סי' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואףֿעלֿפי צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע מדאורייתא מצוה הלא
הגר  מארץ (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב"ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב וב'), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.·‡B·zL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈ¯ÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰¯»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :·e˙kk .Ô‰Ï Ú¯e‰ ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ

.Ì‰ÈÏÚÓ ‰¯v‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì¯‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.‚¯·c :e¯Ó‡È ‡l‡ ,eÚÈ¯È ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
- ˙È¯˜ ‰¯˜ BÊ ‰¯ˆÂ ,eÏ Ú¯‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜·c‰Ï Ì‰Ï ˙Ó¯B‚Â ,˙ei¯ÊÎ‡ C¯c BÊ È¯‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙B¯Á‡ ˙B¯ˆ ‰¯v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰¯Bza ·e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
È„k ‰¯ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È·‡Lk :¯ÓBÏk .È¯˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È¯˜ ‡È‰L e¯Ó‡z Ì‡ ,e·eLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È¯˜ B˙B‡∆ƒ

.„ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰¯ˆ Ïk ÏÚ8‡B·zL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
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˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ
˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïa ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa10˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿

ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ¯‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ
:¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«

'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי נזכר לא שהרי חכמים.
יט.).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני.8) בפרק להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב.10)רביעי. כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני הוא שכינה, גילוי ששם המקדש בית

.‰,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê ¯·„a13‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMaÂÈ¯15ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ16.eÓÁ¯iL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ"ב בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי  שקונים חנויות בעלי כשרואין השערים", להפקיע
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי חמישי
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב: למשניות, בפירושו והרמב"ם (רש"י).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני לשבת, סמוך עתה התענית

מכתבֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב, קדמון בכתבֿיד
(וכ"ה  וחמישי" ושני חמישי הסדר על "וכן הרמב"ם: של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי וה"ט). ה"ה פ"ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי, ולהתחיל לקבוע אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי כרבי ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי,
גם  שכתב, "בתחילה" ומלשון רוקח'). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈ·BË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûc¯p‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

¯ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב: טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי

ה"א. פ"ח נדרים ב'ירושלמי' יט,18)מפורש שם משנה,

אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב, פ"ב להלן וראה א.
שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה

להשבר. קרובה ב.21)והיא כב, רבינו 22)תענית
תפלת  היינו יד.), (תענית ב'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ"ב למעלה אבל שמתענין. יט.) (תענית
(כסףֿמשנה). שמתענים הביא לא הי"ב, שם ל' ובפרק
עליהם  "מתענין העתיק לא תקעו) סי' (או"ח ב'טור' ואמנם

שרי?"23)בשבת". מי בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע מותר וכי יוסי,24)(= כרבי

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט.) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי"ב שבת מהל' פ"ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰¯v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó - el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב.25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓe30,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
¯Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31¯‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ"ב ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע

ה"ה). פ"ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי  עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י"ג בני
לנקבה  וט"ו לזכר מי"ח פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי' או"ח אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י עשור שביתת מהל' בפ"ב רבינו

א.30) יב, שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ"ג בתענית הפסיק 34)כרבי, שהרי

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק
'ירושלמי' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ"א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬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



zeiprzרח zekld - mipnf xtq - hay 'i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈
'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆

‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב:) (תענית יוסי רבי של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף רשאי יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף טוֿטז: יב, בשמואלֿב מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב: יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י, שם,

.È,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ¯ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»

B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי בתענית יושב (אם יתיב "ואי א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי? מבערב),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח, נתמלא זה אף ברוח, המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י)",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב:
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח), (וכפירוש תפילה
שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי תעניתי, צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי' יג), סי' דתענית פ"א אשר"י (הגהות בתענית"

הספר. בסוף רבינו ותשובות ב.40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.‡ÈÂÈÏÚ Ïa˜42„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl· ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני.44)התחרט.43)תענית, ביום גם כלומר,
שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון

יג. בהלכה להלן המבואר

.·È‰‡B¯‰46¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
¯BÚÈÂ ·eLiL48.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»

‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆
˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

ב.46) יב, אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע, ואיזה טוב איזה לידע חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף, ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק ברכות במסכת שאמרו
רפח). סי' או"ח ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.‚È˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ¯‡L52ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ -54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È¯‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב.51) יא, א.52)שם, יב, קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי 55)היום. "מילתיה ה"א: פ"ח נדרים 'ירושלמי'
דדמך  ושמע בצור, הוה יונה רבי שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אףֿעלֿגב יוסי, דרבי בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב"ד אבל לתענית). לו (ונחשב
יב.). (תענית בפירוש אומר שהבבלי שכיון וסוברים, עליו
על  חולק הוא הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב"ם שדעת המגידֿמשנה וכתב ה'ירושלמי'.
שחושב  משעה היינו הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב כו' הערב עד כלום טעם
כהראב"ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי שהן שכתב,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני שאכל מי
בו  חזר שהרמב"ם ששמע מביא, בתשובה והרשב"א הערב].
לא  אם אלא עינוי אינו שעות "עינוי כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם

.„ÈB˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙ÈÚ˙a Èe¯M‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ ¯eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì˙¯»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;·Ï ·BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…̄¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«
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ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ·¯57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י 60)כזית.59)'ירושלמי'

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח'). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ"ד (רבינו אחר יום לצום וחייב תעניתו

כאן). הראב"ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב. י, תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י). אתענה
הציבור  טורח מפני היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י

משם. שיצא מקום חומרי אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ"א תענית ('ירושלמי' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67¯Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
- ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏË·e ‰¯Êb ÏÚ B‡ ,‰¯·ÚÂ ‰¯»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי אליעזר כרבי א. יט, תענית משנה,

בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב בתהלים, קלו מזמור
ברומו  יושב שהקדושֿברוךֿהוא "מפני הגדול הלל נקרא
קח.). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב ש"מתוך א. כו, ודף ב כה, תענית
(רש"י). השובע" על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב"ד אבל התענית. להשלים
יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף אותו להשלים צריכים

.ÊÈ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ˜„B·e ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙È¯ÁL ˙lÙz ¯Á‡Ó ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈ¯È‰ÊÓe ;˙B¯·Ú ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈ¯ÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈ¯ÙÓe ,˙B¯·ÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a69ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜70¯ÒeÓ :¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡È·pa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואףֿעלֿפי אביי. של מימרא ב. יב, תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט, (נחמיה הפסוק שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ"ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב, בפ"ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי, של ומימרא ב. ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא
כדי  וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב"ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח'). ('צפנת הי"ח יג



zeevnd xtq m"anx ixeriyhay 'iÎ'c -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט ד' ראשון יום

עז. עד. עשה מצות
― הע"ד אםהּמצוה זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ

(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ
וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָיקריב

עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש
אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ―ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
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ð-÷øô äéîøéelÎek

åë:úéøàL dì-éäz-ìà äeîéøçäå íéîøò-Bîë äelñ äéñáàî eçút õwî dì-eàaæëäéøt-ìk eáøç «Ÿ¨³¦¥Æ¦§´©£ª¤½¨¨¬¨§£¥¦−§©£¦®¨©§¦−̈§¥¦«¦§Æ¨¨¤½¨
:íúc÷t úò íîBé àá-ék íäéìò éBä çáhì eãøéçëïBiöa ãébäì ìáa õøàî íéèìôe íéñð ìB÷ ¥§−©¨®©´£¥¤½¦«¨¬−̈¥¬§ª¨¨«¬¨¦²§¥¦−¥¤´¤¨¤®§©¦´§¦À

:Bìëéä úî÷ð eðéýìà ýåýé úî÷ð-úàèëáéáñ äéìò eðç úL÷ éëøc-ìk íéaø | ìáa-ìà eòéîLä ¤¦§©Æ§¨´¡Ÿ¥½¦§©−¥¨«©§¦´¤¨¤´©Â¦¨¸Ÿ§¥¤¹¤£¯¨¤´¨¨¦À
:ìàøNé LBã÷-ìà äãæ ýåýé-ìà ék dì-eNò äúNò øLà ìëk dìòôk dì-eîlL äèìt dì-éäé-ìà©§¦¨Æ§¥½̈©§¨´§¨¢½̈§²Ÿ£¤¬¨§−̈£¨®¦¯¤§¨²−̈¨¤§¬¦§¨¥«

ì:ýåýé-íàð àeää íBia encé dzîçìî éLðà-ìëå äéúáçøa äéøeçá eìté ïëìàìéìà éððäïBãæ E ¨¥²¦§¬©¤−¨¦§ŸŸ¤®¨§¨©§¥̧¦§©§¨¬¦©²©¬©−§ª§¨«¦§¦³¥¤ÆÆ¨½
ézã÷t úò EîBé àa ék úBàáö ýåýé éðãà-íàð:Eáìåéøòa Là ézväå íé÷î Bì ïéàå ìôðå ïBãæ ìLëå §ª£Ÿ¨¬¡¦−§¨®¦²¨¬§−¥¬§©§¦«§¨©³¨Æ§¨©½§¥¬−¥¦®§¦©³¦¥Æ§¨½̈

:åéúáéáñ-ìk äìëàåâìíäéáL-ìëå åcçé äãeäé-éðáe ìàøNé-éða íé÷eLò úBàáö ýåýé øîà äk §¨§−̈¨§¦Ÿ¨«³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½£¦²§¥¦§¨¥¬§¥§−̈©§¨®§¨«Ÿ¥¤Æ
:íçlL eðàî íá e÷éæçäãìõøàä-úà òébøä ïòîì íáéø-úà áéøé áéø BîL úBàáö ýåýé ÷æç | íìàb ¤¡¦´½̈¥£−©§¨«Ÿ£¨´¨À̈§¨³§¨Æ§½¦¬¨¦−¤¦¨®§©Æ©Æ¦§¦´©¤¨½̈¤

:ìáá éáLéì æébøäåäì:äéîëç-ìàå äéøN-ìàå ìáá éáLé-ìàå ýåýé-íàð íécNk-ìò áøçåìáøç §¦§¦−§Ÿ§¥¬¨¤«¤¬¤©©§¦−§ª§¨®§¤Ÿ§¥´¨¤½§¤¨¤−¨§¤£¨¤«¨¤¬¤
:ezçå äéøBab-ìà áøç eìàðå íécaä-ìà¤©©¦−§Ÿ¨®¤¬¤¤¦¤−¨¨¨«

i"yx
(ÂÎ).õ÷î äì åàá תדע שלא בה התחילו העיר מסוף

פתאום: äéñåáàî.ותתפש åçúô שעריה אבולהא ת"י
אבוס: לשון חברו ומנחם דמיון, לו דושו äåìñ.ואין

íéîøò.אותה: åîë:גרנות(ÊÎ).äéøô ìë דרך כן שריה
ולעתודים: אבירים לפרים השרים להמשיל הנביאים

(ËÎ)íéáø ìáá ìà åòéîùä העם את שאול וישמע ל' .

טז) כמו (שמואל  בחצים מורים בבל אל להאסף הזעיקו
רביו עלי טז)יסובו שבועה:ïëì.(Ï):(איוב  ל'

(„Ï).õøàä úà òéâøä והנחה מרגוע יהי בבל כשתפול
íéãáä.(ÂÏ)לכל: ìà:שלה הקוסמים åìàåðå.אל

בדים אותות מפר לו ודומה מד )בקסמיהם וכן (ישעיה
כזב: דברי ואומרים שבודים שם על ת"י

cec zcevn
(ÂÎ).ı˜Ó ‰Ï Â‡Â·פתאום בה  להלחם  בואו  המדינה מקצה

למלחמה: יכונו לא ÈÒÂ·‡Ó‰.עד ÂÁ˙Ùהתבואות לקחת
שמה : אגודותÂÏÒ‰.האצורים על  שרומסים כמו  אנשיה רמסו

התבואה: להוציא לדושם  וכלוÂÓÈ¯Á‰Â‰.שבלים אבדו 
בחרב :Â·¯Á.(ÊÎ)אנשיה : È¯Ù‰.הרגו ÏÎ: השרים Â„¯Èהם 
.Á·ËÏ: במ"ש הדבר Ì‰ÈÏÚ.כפל  ÈÂ‰יום בא כי להם  אוי

עוונם : זכרון עת ÌÈÒ.(ÁÎ)גמולם ÏÂ˜ קול נשמע הנה 
ה' נקמת את  בציון להגיד  ובאים  מבבל  הנסים  ישראל  מאנשי
בבל : מיד  נקם שלקח  היכלו נקמת את ומפרש וחוזר

(ËÎ).ÂÚÈÓ˘‰קשת דורכי כל חצים  רובי  בבל  אל  התאספו
מי יוכל לבל  פליטה לה יהיה לא  למען מסביב עליה חנו

Ú˘˙‰.לברוח : ¯˘‡ ÏÎÎ:לה עשו כן הרשיעהÊ„‰.לישראל
ה': וכו':ÔÎÏ.(Ï)אל  יפלו  לכן  ה ' אל וזדה ‰È(Ï‡)הואיל 

.ÔÂ„Ê ÍÈÏ‡כי עליך אלחם אני הנה  זדון איש בלשצר  אתה
עוונך : זכרון עת  גמולך תשלום יום  ÔÂ„Ê.(Ï·)בא  Ï˘ÎÂ

יהרג: ÌÂ˜Ó.בלשצר ÂÏ ÔÈ‡Â: בבבל מזרעו מי  ימלוך  לא  ר "ל 
.ÂÈ˙Â·È·Ò:עריו ÂÈ„ÁÈ.(Ï‚)סביבות :'ÂÎÂ ÌÈ˜Â˘Úכמו ר "ל 

יהודה בני נעשקו כן אשור ידי על  השבטים  עשרת  שנעשקו
בבל : מלך ידי ˘Ì‰È·Â.על  ÏÎÂהחזיקה בבל  כן אשור כמו 

חפשי: לשלחם וממאנים  ÊÁ˜.(Ï„)בהם ÌÏ‡‚אינם כי אם
ויאבד  ריבם  את יריב והוא חזק גאלם הנה  מרצונם משלחים

חפשי: הגולים ויצאו בבל  ‰¯‚ÚÈ.את ÔÚÓÏ למשול יוסיפו ולא בבל  יושבי על וחרדה רוגז יביא הארץ בכל מרגוע יהיה למען
ÌÈ„˘Î.(Ï‰)בעמים: ÏÚ ·¯Á:הכשדים על  תבוא ‰·„ÌÈ.(ÂÏ)חרב Ï‡:מלבם דברים  שבודים הקוסמים יסכלוÂÏ‡Â.אל 

ינצלו: במה  ידעו  ולא בעצתם

oeiv zcevn
(ÂÎ).ı˜Ó:הקצה והואÈÒÂ·‡Ó‰.מן  התבואה אוצר ענינו

בעליו  אבוס א')מענין מאכל (ישעיה בו שיתנו  מקום שהוא 
שוגיםÂÏÒ‰.הבהמות: כל סלית  כמו רמיסה קי"ט)ענין :(תהלים
.ÌÈÓ¯Úחטים ערמת  בטנך  כמו שבלים ז')אגודות :(ש"ה

.‰ÂÓÈ¯Á‰Â:ואבדון חרם חרב:Â·¯Á.(ÊÎ)מלשון  מלשון
.‰È¯Ùרבים פרים  סבבוני וכן שריה כ"ב)ר "ל  Ì˙„˜Ù.:(תהלים

זכרון : ענין‰˘ÂÚÈÓ.(ËÎ)נמלטים :ÌÈËÏÙÂ.(ÁÎ)ענין
העם  את שאול וישמע כמו וקבוץ ט"ו)אסיפה לפי(ש"א וזהו

קול: השמעת ע "י באה  העם  בחצים¯·ÌÈ.שאסיפת מורים
רביו  עליו  יסבו  ט"ו)כמו  ורשע:Ê„‰.:(איוב זדון מל '

(Ï).ÂÓ„È:כריתה והדלקהÈ˙ˆ‰Â.(Ï·)ענין הבערה ענין
היער בסבכי ותצת ט)כמו כמוÏÎ‡Â‰.:(ישעיה שריפה ענין 

אש וגזל :ÌÈ˜Â˘Ú.(Ï‚):(שם)מאכולת  שדידה ˘Ì‰È·Â.ענין
בשבי: שלקחום הכשדים ור"ל  שבי אחזו‰Â˜ÈÊÁ.מלשון

מיאון :Â‡Ó.בחזקה : מרגוע‰¯‚ÚÈ.(Ï„)מלשון  מלשון
תחטאוÊÈ‚¯‰Â.והשקט : ואל  רגזו כמו וחרדה  רעדה ענין
ד') בדיך ‰·„ÌÈ.(ÂÏ):(תהלים כמו הלב  מן  הכזב המצאת ענין

יחרישו י"א)מתים דרכם(איוב כי הקוסמים את  כן  וקרא 
מלבם:להמציא צועןÂÏ‡ÂÂ.כזב שרי נואלו כמו סכלות ענין

י"ט) ונשברו:Â˙ÁÂ.:(ישעיה

hay 'iÎ'd ycewÎzayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻלעלה
ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאמרֹו

אחת" i)וכבׂשה ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻקרּבן
מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית מןֿהּטמאה ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּטהרה
הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהם

ּבמקוה טהרה מֹונה hw)אּתה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַַָָָָָ
הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיתחּיב
ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשּנטמא
ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּכמצוה
ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּכ
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים ּכלֿ(dewna)טהרה על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָָ
רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטמא;
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצרי
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlאףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשא ּכמֹו טמאים לטהרת iw)בארׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ודיני ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

ה'תשפ"א  שבט ה' שני יום

פז. עשה מצות קו. תעשה לא מצות
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ
ולאֿימיר יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלֿהּקדׁשים
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

ה'תשפ"א  שבט ו' שלישי יום

קז. עשה מצות קז. תעשה לא מצות
― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ

לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכלֿהּקדׁשים
רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר מהּֿׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשפ"א  שבט ז' רביעי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשפ"א  שבט ח' חמישי יום

קז. עשה מצות
הקודם ביום נדפס הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשפ"א  שבט ט' שישי יום

קז. עשה מצות
רביעי ביום נדפס הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשפ"א  שבט י' ש"ק יום

קז. עשה מצות
יום שניֿ שבתֿ קודש ה ֿ'י 'שבט 

רביעי ביום נדפס הק"ז ְִַַָהּמצוה
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i"yx
(ÂÎ).õ÷î äì åàá תדע שלא בה התחילו העיר מסוף

פתאום: äéñåáàî.ותתפש åçúô שעריה אבולהא ת"י
אבוס: לשון חברו ומנחם דמיון, לו דושו äåìñ.ואין

íéîøò.אותה: åîë:גרנות(ÊÎ).äéøô ìë דרך כן שריה
ולעתודים: אבירים לפרים השרים להמשיל הנביאים

(ËÎ)íéáø ìáá ìà åòéîùä העם את שאול וישמע ל' .

טז) כמו (שמואל  בחצים מורים בבל אל להאסף הזעיקו
רביו עלי טז)יסובו שבועה:ïëì.(Ï):(איוב  ל'

(„Ï).õøàä úà òéâøä והנחה מרגוע יהי בבל כשתפול
íéãáä.(ÂÏ)לכל: ìà:שלה הקוסמים åìàåðå.אל

בדים אותות מפר לו ודומה מד )בקסמיהם וכן (ישעיה
כזב: דברי ואומרים שבודים שם על ת"י

cec zcevn
(ÂÎ).ı˜Ó ‰Ï Â‡Â·פתאום בה  להלחם  בואו  המדינה מקצה

למלחמה: יכונו לא ÈÒÂ·‡Ó‰.עד ÂÁ˙Ùהתבואות לקחת
שמה : אגודותÂÏÒ‰.האצורים על  שרומסים כמו  אנשיה רמסו

התבואה: להוציא לדושם  וכלוÂÓÈ¯Á‰Â‰.שבלים אבדו 
בחרב :Â·¯Á.(ÊÎ)אנשיה : È¯Ù‰.הרגו ÏÎ: השרים Â„¯Èהם 
.Á·ËÏ: במ"ש הדבר Ì‰ÈÏÚ.כפל  ÈÂ‰יום בא כי להם  אוי

עוונם : זכרון עת ÌÈÒ.(ÁÎ)גמולם ÏÂ˜ קול נשמע הנה 
ה' נקמת את  בציון להגיד  ובאים  מבבל  הנסים  ישראל  מאנשי
בבל : מיד  נקם שלקח  היכלו נקמת את ומפרש וחוזר

(ËÎ).ÂÚÈÓ˘‰קשת דורכי כל חצים  רובי  בבל  אל  התאספו
מי יוכל לבל  פליטה לה יהיה לא  למען מסביב עליה חנו

Ú˘˙‰.לברוח : ¯˘‡ ÏÎÎ:לה עשו כן הרשיעהÊ„‰.לישראל
ה': וכו':ÔÎÏ.(Ï)אל  יפלו  לכן  ה ' אל וזדה ‰È(Ï‡)הואיל 

.ÔÂ„Ê ÍÈÏ‡כי עליך אלחם אני הנה  זדון איש בלשצר  אתה
עוונך : זכרון עת  גמולך תשלום יום  ÔÂ„Ê.(Ï·)בא  Ï˘ÎÂ

יהרג: ÌÂ˜Ó.בלשצר ÂÏ ÔÈ‡Â: בבבל מזרעו מי  ימלוך  לא  ר "ל 
.ÂÈ˙Â·È·Ò:עריו ÂÈ„ÁÈ.(Ï‚)סביבות :'ÂÎÂ ÌÈ˜Â˘Úכמו ר "ל 

יהודה בני נעשקו כן אשור ידי על  השבטים  עשרת  שנעשקו
בבל : מלך ידי ˘Ì‰È·Â.על  ÏÎÂהחזיקה בבל  כן אשור כמו 

חפשי: לשלחם וממאנים  ÊÁ˜.(Ï„)בהם ÌÏ‡‚אינם כי אם
ויאבד  ריבם  את יריב והוא חזק גאלם הנה  מרצונם משלחים

חפשי: הגולים ויצאו בבל  ‰¯‚ÚÈ.את ÔÚÓÏ למשול יוסיפו ולא בבל  יושבי על וחרדה רוגז יביא הארץ בכל מרגוע יהיה למען
ÌÈ„˘Î.(Ï‰)בעמים: ÏÚ ·¯Á:הכשדים על  תבוא ‰·„ÌÈ.(ÂÏ)חרב Ï‡:מלבם דברים  שבודים הקוסמים יסכלוÂÏ‡Â.אל 

ינצלו: במה  ידעו  ולא בעצתם

oeiv zcevn
(ÂÎ).ı˜Ó:הקצה והואÈÒÂ·‡Ó‰.מן  התבואה אוצר ענינו

בעליו  אבוס א')מענין מאכל (ישעיה בו שיתנו  מקום שהוא 
שוגיםÂÏÒ‰.הבהמות: כל סלית  כמו רמיסה קי"ט)ענין :(תהלים
.ÌÈÓ¯Úחטים ערמת  בטנך  כמו שבלים ז')אגודות :(ש"ה

.‰ÂÓÈ¯Á‰Â:ואבדון חרם חרב:Â·¯Á.(ÊÎ)מלשון  מלשון
.‰È¯Ùרבים פרים  סבבוני וכן שריה כ"ב)ר "ל  Ì˙„˜Ù.:(תהלים

זכרון : ענין‰˘ÂÚÈÓ.(ËÎ)נמלטים :ÌÈËÏÙÂ.(ÁÎ)ענין
העם  את שאול וישמע כמו וקבוץ ט"ו)אסיפה לפי(ש"א וזהו

קול: השמעת ע "י באה  העם  בחצים¯·ÌÈ.שאסיפת מורים
רביו  עליו  יסבו  ט"ו)כמו  ורשע:Ê„‰.:(איוב זדון מל '

(Ï).ÂÓ„È:כריתה והדלקהÈ˙ˆ‰Â.(Ï·)ענין הבערה ענין
היער בסבכי ותצת ט)כמו כמוÏÎ‡Â‰.:(ישעיה שריפה ענין 

אש וגזל :ÌÈ˜Â˘Ú.(Ï‚):(שם)מאכולת  שדידה ˘Ì‰È·Â.ענין
בשבי: שלקחום הכשדים ור"ל  שבי אחזו‰Â˜ÈÊÁ.מלשון

מיאון :Â‡Ó.בחזקה : מרגוע‰¯‚ÚÈ.(Ï„)מלשון  מלשון
תחטאוÊÈ‚¯‰Â.והשקט : ואל  רגזו כמו וחרדה  רעדה ענין
ד') בדיך ‰·„ÌÈ.(ÂÏ):(תהלים כמו הלב  מן  הכזב המצאת ענין

יחרישו י"א)מתים דרכם(איוב כי הקוסמים את  כן  וקרא 
מלבם:להמציא צועןÂÏ‡ÂÂ.כזב שרי נואלו כמו סכלות ענין

י"ט) ונשברו:Â˙ÁÂ.:(ישעיה



fhריב dpyn iriyz wxt zeld` zkqn

ÂËïìòîìî äøöå ïhîlî äáçø àéäL ïBøà,dëBúa únäå,ïhîlî da òâBpä–øBäè,ïìòîìîe–àîè.äáçø ¨¤¦§¨¨¦§©¨§¨¨¦§©§¨§©¥§¨©¥©¨¦§©¨¨¦§©§¨¨¥§¨¨
ïhîlî äøöå ïìòîìî,íB÷î ìkî da òâBpä–àîè.äåL äúéä,íB÷î ìkî da òâBpä–àîè;éøácéaø ¦§©§¨§¨¨¦§©¨©¥©¨¦¨¨¨¥¨§¨¨¨©¥©¨¦¨¨¨¥¦§¥©¦

øæòéìà.òLBäé éaøøîBà:ïhîìe çôhî–øBäè,ïìòîìe çôhî–àîè.àøèî÷ ïéîk äéeNòä,ìkî da òâBpä ¡¦¤¤©¦§ª©¥¦¤©§©¨¨¦¤©§©§¨¨¥¨£¨§¦©§§¨©¥©¨¦¨
íB÷î–àîè.ñB÷ñìb ïéîk,íB÷î ìkî da òâBpä–øBäè,dúçéút íB÷nî õeç. ¨¨¥§¦§ª§©¥©¨¦¨¨¨¦§§¦¨¨
ÊËøéåàa äéìeL ìò úáLBé àéäL úéáç,äézçz ïeúð únä ïî úéfëå,dëBúa Bà,dzø÷ø÷ ãâðk–äàîè ¨¦¤¦¤¤©¤¨¨£¦§©©¦¦©¥¨©§¤¨§¨§¤¤ª§ª§¨ª§¨

äìBòå úò÷Ba,úãøBéå úò÷Ba,äàîè úéáçäå.õeçaî dðôc úçz–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba, ©©§¨©©§¤¤§¤¨¦§¥¨©©¨§¨¦©ª§¨©©§¨©©§¤¤
äøBäè úéáçäå.dðôc úçúå dëBúa:çôè çúBt úBðôca Lé íà–àîè ìkä,øBäè äét ãâðëe;åàì íàå– §¤¨¦§¨§¨§©©¨§¨¦¥©§¨¥©¤©©Ÿ¨¥§¤¤¦¨¨§¦¨

eh.dagx `idy oex`:äìòîì åéôå äìòîìî øöå äèîìî áçø øá÷ åá áöçðå ,øää ïî èìåáù òìñ ïù àåä ïåøà éàä.xedh dhnln da rbepdäîã
:àì íéããöáù ìáà ,ïåøàë áùçð åéô ãâðëù.dhnln xve dlrnln agxò÷áî éåñéëäù .øæòéìà 'ø éøáã ,àîè íå÷î ìëî åá òâåðä ,äåù äéäù åà

:äìåë éðô ìò úãøåéå úøæåçå éåñéëä ãò äìåò äàîåèäù ,åìåëá äàîåèä.dhnle gthn xdhn ryedi iaxììçì êåîñä çôè àìà ïåøàë áùçð ïéàã
:äèîìå çôèî úò÷åá äðéà êëìä ,ïåøàä.`xhnw oink dieyrdäçúìîä ìò øùàì íåâøú .úåðôãä éáåò äñëî åéåñéëù éìë àåäëìî)( á"ë 'é á íééãì ,

:àøèî÷ ìò àðîî.`nh mewn lkn da rbepd:åìåë úà äñëî åéåñéëå ,àîè éåñéëä ãâðëù ìëã.xedh mewn lkn da rbepd qewqelb oinkéåñéë ïéà
:÷çåãá á÷ðá áåçúä ãúéë åììç ãâðë àìà åìù.dzgizt mewnn ueg:äììç ãâðëù éåñéëá

fh.zayei `idy ziag:õåçáî ïòöîàá ïäî èìåá áçø ïèá ïéîëå ,ïòöîàá úåáçøå ,íéìåùä ãöì äèîìå ,ïäéô ãöì äìòîì úåøö ïäìù úåéáç.xie`a
:ìäåàä úçú é÷åôàì .íìåòä øéåàá åðééä.dzexewxew:íéìåùä ïäå äúéò÷ø÷ åîë.zcxeie zrwea dlere zrweaïéá ,íéàîè úéæä ãâðëù íéìë ìëå

ìéòìã úøååëà äåäã éãéî ,äëåúá ïéá äáâ ìò ïéá äéúçú[â"é äðùî]:íéøåäè úéæä ãâðë àìù íéããöáù ìáà .äéìåù ìò úáùåéä.d`nh ziagdeàì
ãâðë úéáçä êåúáù íéìë óà øîåìë äàîè úéáçä àìà ,àôéñá çëåîãë ïðé÷ñò äàîåè úìá÷î äðéàù úéáçá àëä àäã ,äàîè äîöò úéáçä àäúù
úìöî äðéàù êåúî ,äì äöåç äìòîì äáâ ìòù øéåàì äëåú øéåà ïéá ÷ñôä ïéàù ïåéëå ,äúåøå÷øå÷ øåòéùë áçø äéô úéáç íúñã íåùî ,íéàîè äàîåèä

:äëåúá úìöî ïéà äì äöåç.zcxeie zrwea dlere zrwea d`neh uegan dptec zgz:úéæä ãâðëù ìë úéáçì õåç àîèå.dxedh ziagdeäî åðééä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ïìòîìî äøöå ïhîlî äáçø àéäL ïBøà המשנה בלשון – ÈÆÄÀÈÈÄÀÇÈÀÈÈÄÀÇÀÈ
במפרשים ומבואר  נקבה; לשון התוספתא),ארון  פי כאן (על שמדובר 

ונחצב  ההר  בראש  בולט סלע צוק שהיה כלומר  בסלע, החקוקה בארון
עליו  ויש  למעלה, ופתחו מלמעלה, וצר  מלמטה רחב שהוא קבר, בו

dëBúaכיסוי, únäå, הארון בתוך  –da òâBpä,בדפנותיה – ÀÇÅÀÈÇÅÇÈ
ïhîlî,כיסויה כנגד  שלא הרחב, במקום –øBäèשהואיל – ÄÀÇÈÈ

קרקע  הריהו כיסויה כנגד שאינו  מה כל לפיכך  בסלע, חקוקה והארון 
אלא  מתפשטת הטומאה ואין סתום, קבר משום מטמא שאינו  עולם,

בלבד;כנגד הצר,ïìòîìîeכיסויה במקום מלמעלה, בה הנוגע – ÄÀÇÀÈ
כיסויה, שכנגדàîèכנגד מה שכל  לעיל, הטעם שבארנו כמו  – ÈÅ
טמא. ïhîlîכיסויה äøöå ïìòîìî äáçø רחבה הארון  אם – ÀÈÈÄÀÇÀÈÀÈÈÄÀÇÈ

מלמטה, וצרה íB÷îמלמעלה ìkî da òâBpä בין למעלה בין – ÇÅÇÈÄÈÈ
הכיסוי.àîèלמטה, כנגד הוא מקום שכל –äúéä, הארון –äåL ÈÅÈÀÈÈÈ

ולמטה, למעלה –éaø éøác ;àîè ,íB÷î ìkî da òâBpäÇÅÇÈÄÈÈÈÅÄÀÅÇÄ
øæòéìà מקום שבכל  מלמטה, וצרה מלמעלה ברחבה כמו  וטעמו, – ÁÄÆÆ

הכיסוי. כנגד  זה הרי  ïhîìeשנוגע, çôhî :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄÆÇÀÇÈ
הקבר, לשולי הסמוך בטפח הנוגע –øBäèההר לגבי הוא שבטל  – È

עולם; כקרקע ïìòîìeוהריהו çôhîהסמוך מטפח בה והנוגע – ÄÆÇÀÇÀÈ
ולמעלה, ההר.àîèלשוליה לגבי בטל ואינו המת כארון שנחשב – ÈÅ

àøèî÷ ïéîk äéeNòäשכנגד כל  מכסה שהכיסוי  לבגדים, ארגז  – ÈÂÈÀÄÇÀÀÈ
àîèהדפנות, ,íB÷î ìkî da òâBpä.הוא הכיסוי  שכנגד  – ÇÅÇÈÄÈÈÈÅ

ñB÷ñìb ïéîk נתון הכיסוי שאין גלוסקוס, כמין העשויה ארון  – ÀÄÀËÀ
בין  אותו  שמכניסים בלבד, הארון חלל  כנגד אלא הדפנות גבי  על 

בדוחק, øBäèהדפנות ,íB÷î ìkî da òâBpä עולם שקרקע – ÇÅÇÈÄÈÈÈ
dúçéútהוא, íB÷nî õeç בו שהנוגע חללה, שכנגד בכיסוי – ÄÀÀÄÈÈ

טמא.

המפרשים  שאר  אבל  הרא"ש. פירשה וכן הגר"א, לפי המשנה את בארנו 
אחרות בדרכים אותה l`xyi";מבארים zx`tz" ;"aeh mei zetqez" ;`xephxa oiir)

.("dpexg` dpyn"

שנו : zayeiבתוספתא dzid(הכוורת),(dqekne) dkeza d`neh ,xiee`a diley lr

cbpk `l` `nh oi` :mixne` minkge .xi`n iax ixac ;`nh Ð mewn lkn da rbepd
epi`e ,xedh mewn lkn ea rbepd ,dqekne rlqa wewg `edy oex` .'eke cala dieqik

."cala eieqik cbpk `l` `nh
שכן הקודמות, למשניות משנתנו בין הקשר  איפוא, מסתבר, התוספתא לפי
סתום  כקבר דינה מאיר  רבי  שלדעת וחכמים, מאיר רבי נחלקו מכוסה בכוורת
ואין סתום, קבר דין  אין כלי שבאוהל  סוברים, וחכמים צדדיו ; מכל  המטמא
מודה  מאיר  רבי אף בסלע החקוק ארון לגבי אולם כיסויה; כנגד  אלא טמא
אינו עולם שקרקע לפי סביביו, כל לטמא סתום קבר דין שם שייך  שאין
בלבד שכנגדו  ומה הכיסוי  אלא בארון מטמא ואין סתום, קבר  משום מטמא

.(bxacleb zxecdn zeld`)
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באה  כלל , טומאה מקבלת שאינה אדמה של בכוורת אוהל דיני  שנישנו לאחר 
אבל מאחוריה טומאה מקבלת שאינה חרס, של בחבית אוהל דיני  ללמד משנתנו
כרסתנית, בחבית כאן שמדובר  נקדים, המשנה ולהבנת מתוכה. טומאה מקבלת

באמצעה. ורחבה שוליה, לצד  למטה וכן פיה לצד  למעלה היא שצרה

úéáç,מתוכה אלא מגבה טומאה מקבלת שאינה חרס, של  –àéäL ÈÄÆÄ
øéåàa äéìeL ìò úáLBé, באוהל ולא בחוץ, –únä ïî úéfëå ÆÆÇÆÈÈÂÄÀÇÇÄÄÇÅ

äézçz ïeúð,רצוצה טומאה והיא שוליה, תחת –,dëBúa Bà ÈÇÀÆÈÀÈ
dzø÷ø÷ ãâðkכנגד החבית בתוך  נתון המת מן  שכזית או – ÀÆÆËÀËÀÈ

שוליה כנגד  החבית בחלל היינו  otecdקרקעיתה, ly dllga `le)
,(aiaq zhleadúãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè ומטמאה – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

ולמטה, למעלה כנגדה שנמצא מה äàîèכל úéáçäåצורך אין  – ÀÆÈÄÀÅÈ
הטומאה  אפילו  אלא טמאה, שהיא החבית, בתוך  הטומאה שאם לומר 

מקום  מכל  מאחוריה, טומאה מקבלת שאינה פי על  אף החבית, תחת
לפיכך ויורדת, בוקעת ועולה, הבוקעת רצוצה טומאה והיא הואיל 

ומטמאה  לתוכה החבית פי  דרך היא נכנסת ויורדת חוזרת כשהטומאה
מאווירה יהושע ),אותה טמאה.(מעייני החבית dðôcהלכך úçzÇÇÈÀÈ

õeçaî תחת היינו  החבית, דופן תחת נתון  המת מן כזית אם – ÄÇ
שאין  לפי רצוצה, הטומאה כאן  ואף באמצעה, ממנה הבולטת הבטן

טפח, רום על טפח על  טפח של חלל הדופן  úò÷Baתחת äàîèËÀÈÇÇ
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå,שכנגדה מה כל  ומטמאה –úéáçäå ÀÈÇÇÀÆÆÀÆÈÄ

äøBäè נכנסת אינה והטומאה מגבה, טומאה מקבלת היא שאין  – ÀÈ
ואינה  מבחוץ לדופן  סביב ויורדת בוקעת ועולה בוקעת אלא לתוכה

לתוכה. dðôcנכנסת úçúå dëBúaבתוך נתון  המת מן  כזית אם – ÀÈÀÇÇÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

`i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãnÎcl

ãì:úBwì÷ìça íéaø íäéìò eåìðå èòî øæò eøæòé íìLkäáeäìíäa óBøöì eìLké íéìékNnä-ïîe §¦¨´§½̈¥¨§−¥´¤§¨®§¦§¯£¥¤²©¦−©£©§©«¦©©§¦¦´¦¨«§À¦§¬¨¤²
:ãòBnì ãBò-ék õ÷ úò-ãò ïaììå øøáìeåììòå ìà-ìk-ìò ìcbúéå íîBøúéå Cìnä BðBöøë äNòå §¨¥¬§©§¥−©¥´¥®¦−©¥«§¨¨̧¦§¹©¤À¤§¦§¥³§¦§©¥Æ©¨¥½§©Æ

:äúNòð äöøçð ék íòæ äìk-ãò çéìöäå úBàìôð øaãé íéìà ìàæìïéáé àì åéúáà éäìà-ìòå ¥´¥¦½§©¥−¦§¨®§¦§¦Æ©Æ©¨´¨©½©¦¬¤¡¨−̈¤¡¨«¨§©¡Ÿ¥³£Ÿ¨Æ´Ÿ¨¦½
:ìcbúé ìk-ìò ék ïéáé àì dBìà-ìk-ìòå íéLð úcîç-ìòåçìdBìàìå ãaëé Bpk-ìò íéfòî dìàìå §©¤§©¬¨¦²§©«¨¡−©´Ÿ¨¦®¦¬©−Ÿ¦§©¨«§¤¡ŸÆ©Æ¨«ª¦½©©−§©¥®§¤¡¹©

:úBãîçáe äø÷é ïáàáe óñëáe áäæa ãaëé åéúáà eäòãé-àì øLàèìdBìà-íò íéfòî éøöáîì äNòå £¤¯Ÿ§¨ª´£ŸÀ̈§©¥²§¨¨¬§¤²¤§¤¬¤§¨−̈©£ª«§¨º̈§¦§§¥³¨«ª¦Æ¦¡´©
:øéçîa ÷lçé äîãàå íéaøa íìéLîäå ãBáë äaøé øéké (øéëä) øLà øëðîBnò çbðúé õ÷ úòáe ¥½̈£¤¬©¦−©§¤´¨®§¦§¦¨Æ¨«©¦½©£¨−̈§©¥¬¦§¦«§¥´¥À¦§©©³¦Æ

:øáòå óèLå úBöøàá àáe úBaø úBiðàáe íéLøôáe áëøa ïBôvä Cìî åéìò øòzNéå áâpä Cìî¤´¤©¤½¤§¦§¨¥̧¨¹̈¤´¤©¨À§¤Æ¤Æ§¨´¨¦½¨¢¦−©®¨¬©£¨−§¨©¬§¨¨«

i"yx
(„Ï).åøæòé את שיעבדו וממון שחדים ע"י מעט עזר

בהם: אותם יסייע íäá.(Ï‰)אויביהם óåøöì åìùëé
לדעת  וללבנם לצרפן לב שיתנו הקיצים בחשבון יכשלו

בהם: ויטעו êìîä.(ÂÏ)אותם åðåöøë äùòå מלכות
íòæ.רומי: äìë ãò çéìöäå הקב"ה אף שוב עד

äúùòð.מישראל: äöøçð éë כמו כי, גזירתו. כשתכלה
ïéáé.(ÊÏ)כאשר: àì åéúåáà éäìà ìòå לב יתן לא

יצחק  אברהם אלהי שהוא אבותיו:להקב"ה וישראל
.íéùð úãîç:בנשים היפה ישראל äåìàìå(ÁÏ)כנסת

.íéæåòî:ברית עמו יכרותו אשר הכרובים ìòלאלהי
.ãáëé åðë:לו כבושים להיותם העכו"ם את יחניף כי

(ËÏ).äùòå:בנינים.øëð äåìà íò íéæåòî éøöáîì
הכיר: אשר נכר: אלהי לכבוד ãåáë.כלומר äáøé את

ירבה  ולהחניף פניהם להכיר בלב יראה אשר השרים
כבוד: ìçé÷.להם äîãàå:להם.øéçîá:קלים בדמים

(Ó).õ÷ úòáå:גאולתינו êìîכשתקרב åéìò øòúùéå
.ïåôöä:הנגב מלך על

cec zcevn
(„Ï).ÌÏ˘Î‰·Â מעט עזר מה ' נעזרים  יהיו הכשלם  ובעת 

האויב: ביד כלים  יהיו  יצאוÂÂÏÂ.ולא  מישראל  רבים אבל 
אמריהם: חלקלקות בעבור עליהם להתחבר הדת  מן 

(‰Ï).ÌÈÏÈÎ˘Ó‰ ÔÓÂבחשבון יכשלו החכמים  מן רבים ואז
הדבר בירור ולדעת הגאולה  זמן בחשבון לצרוף ישכילו בעת
בחשבון האמת  מדרך  תועים יהיו ר"ל  חשבונו וליבון 

˜ı.הגאולה : ˙Ú „Úהקץ עת עד ודור  דור בכל  מאז וכן ר"ל
להבין כל  עיני יופקחו  הקץ בעת אבל בה ויטעו  יחשבו  רבים

הגאולה : זמן  ÚÂÓÏ„.רמזי „ÂÚ ÈÎ למועד רב זמן עוד  כי
השכל  כי קרוב  לזמן  היא  המחשבים  דעת ונטיית  הגאולה
יטעו ולזה לרחק ולא לקרב יתאוו והם  התאוה אחר נוטה

שמלך ÚÂ˘‰.(ÂÏ)בחשבון: ואמר הראשונים  לדבריו  חוזר
מוחה : באין כרצונו  דבר בכל  יעשה  ‡Ï.טיטוס ÏÎ ÏÚ:כח ובעל חוזק כל ‡ÌÈÏ.על  Ï‡ ÏÚÂהחזקים כל  על  המושל  האל  על 

מעולם: מי אמר לא אשר חירוף דברי ר"ל  נפלאים  דברים  מעל ÁÈÏˆ‰Â.ידבר מקום של זעמו  יכלה אשר עד יצליח ועכ "ז
Ú˘˙‰.ישראל : ‰ˆ¯Á ÈÎ: עוד יצליח  ולא  הזעם  ויכלה העון  ימורק אז  העצומה הכריתה  נעשתה  יהיה  ‡È‰Ï(ÊÏ)כאשר  ÏÚÂ

.'Â‚Â:צדק לכוכב מאז  עבדו  אשר אבותיו אלהי  את לעבוד להתבונן לב  יתן ÌÈ˘.לא ˙„ÓÁ ÏÚÂמעלת על  יבין לא ר"ל
ה): (ש "ה  בנשים  היפה הנקראת ÔÈ·È.ישראל ‡Ï ‰ÂÏ‡ ÏÎ ÏÚÂוכאומר האמיתי, האלוה את ואף  אלוה שום לכבד יתבונן לא 

ישראל : עמו מעלת על יבין א"כ איך יבין  לא  האמיתי האלוה  על  ÏÎ.אם ÏÚ:יתגאה כולם ÌÈÊÂÚÓ(ÁÏ)על  ‰ÂÏ‡ÏÂ.את
לב לרמות העם  לפני  מכבדו היה מושבו  במקום כשהיה  ר"ל  כנו על בהיותו מכבד היה החזקים  מבצר בערי העומד האלוה

תחתיו: יכבשם למען בו:ÂÏ‡ÏÂ‰.עובדיה  עתה שהם מה זהו מושבו:ÎÈ·„.וגו'. מכון ונאים:Â„ÂÓÁ·Â˙.את  חמודים  בדברים
(ËÏ).¯Î ‰ÂÏ‡ ÌÚ ÌÈÊÂÚÓ È¯ˆ·ÓÏ ‰˘ÚÂלהחניף וכ "ז לו ודומה  העכו "ם אלוה  עם כבוד  יעשה מעוזים  מבצרי לאנשי ר "ל 

תחתיו: יכבשם למען כבוד :ÈÎÈ¯.‡˘¯.ולרעות לו מרבה היה  החנופה דבר בו  שיועיל יכיר  אשר מי  ·¯·ÌÈ.את  ÌÏÈ˘Ó‰Â
בעבור למחיר  לו  היה  וזה  דעת וגניבת טובה החזקת במחיר להם אדמתו מחלק והיה להחניפם  רב עם על  המשיל  כאלה אנשים

˜ı.(Ó)אדמתו : ˙Ú·Â: הגאולה ימי וסוף  קץ  בוא ÂÎÂ'.בעת  ÂÓÚ Á‚˙È: בקרן ינגח כאילו רומא  עם ילחם  הנגב  Ú˙˘ÈÂ¯מלך
.ÂÈÏÚ:ובגבורה בחוזק  ר"ל סערה  רוח  כמו בו  ילחם  למולו הוא גם רומא הוא  הצפון  ¯·Â˙.ומלך ˙ÂÈ‡·Â:מלחמה אנשי ובהם 

.‡·Â:משם ויעבור אנשיהם וישטוף הנגב מלך  בארצות  יבוא  הצפון מלך

oeiv zcevn
(„Ï).ÂÂÏÂ:( כט (בראשית  ילוה  הפעם כמו התחברות ענין
(‰Ï).ÛÂ¯ˆÏהאמת מן השקר להפריש  הדבר  הבנת  עניינו 

הסיג: להסיר כסף צירוף  מלשון  מושאל  עניינוÔ·ÏÏÂ.והוא
הלובן: בבהירות ואמיתתו בוריו על הדבר הואÂÚ„.העמדת 

מ "ו): (שם  עוד  צואריו על  ויבך  כמו ריבוי ענין‡Ï.(ÂÏ)ענין 
לא): (שם ידי לאל  יש כמו וחוזק  ר"ל Â‡ÏÙ˙.אומץ מכוסות 

מעולם: נשמע  שוממותÁ¯ˆ‰.שלא נחרצת כמו נכרתה
ט): ובסיס :ÂÎ.(ÁÏ)(לעיל כן ערך ·ÈÁÓ¯.(ËÏ)מל' דמי

כ "ז ): (משלי שדה ומחיר  כמו  הכאהÁ‚˙È.(Ó)הדבר ענין 
רוח Ú˙˘ÈÂ¯.ודחיפה : מלשון והוא  בסמ "ך ויסתער כמו 

סערה:



ריג fh dpyn iriyz wxt zeld` zkqn

ÂËïìòîìî äøöå ïhîlî äáçø àéäL ïBøà,dëBúa únäå,ïhîlî da òâBpä–øBäè,ïìòîìîe–àîè.äáçø ¨¤¦§¨¨¦§©¨§¨¨¦§©§¨§©¥§¨©¥©¨¦§©¨¨¦§©§¨¨¥§¨¨
ïhîlî äøöå ïìòîìî,íB÷î ìkî da òâBpä–àîè.äåL äúéä,íB÷î ìkî da òâBpä–àîè;éøácéaø ¦§©§¨§¨¨¦§©¨©¥©¨¦¨¨¨¥¨§¨¨¨©¥©¨¦¨¨¨¥¦§¥©¦

øæòéìà.òLBäé éaøøîBà:ïhîìe çôhî–øBäè,ïìòîìe çôhî–àîè.àøèî÷ ïéîk äéeNòä,ìkî da òâBpä ¡¦¤¤©¦§ª©¥¦¤©§©¨¨¦¤©§©§¨¨¥¨£¨§¦©§§¨©¥©¨¦¨
íB÷î–àîè.ñB÷ñìb ïéîk,íB÷î ìkî da òâBpä–øBäè,dúçéút íB÷nî õeç. ¨¨¥§¦§ª§©¥©¨¦¨¨¨¦§§¦¨¨
ÊËøéåàa äéìeL ìò úáLBé àéäL úéáç,äézçz ïeúð únä ïî úéfëå,dëBúa Bà,dzø÷ø÷ ãâðk–äàîè ¨¦¤¦¤¤©¤¨¨£¦§©©¦¦©¥¨©§¤¨§¨§¤¤ª§ª§¨ª§¨

äìBòå úò÷Ba,úãøBéå úò÷Ba,äàîè úéáçäå.õeçaî dðôc úçz–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba, ©©§¨©©§¤¤§¤¨¦§¥¨©©¨§¨¦©ª§¨©©§¨©©§¤¤
äøBäè úéáçäå.dðôc úçúå dëBúa:çôè çúBt úBðôca Lé íà–àîè ìkä,øBäè äét ãâðëe;åàì íàå– §¤¨¦§¨§¨§©©¨§¨¦¥©§¨¥©¤©©Ÿ¨¥§¤¤¦¨¨§¦¨

eh.dagx `idy oex`:äìòîì åéôå äìòîìî øöå äèîìî áçø øá÷ åá áöçðå ,øää ïî èìåáù òìñ ïù àåä ïåøà éàä.xedh dhnln da rbepdäîã
:àì íéããöáù ìáà ,ïåøàë áùçð åéô ãâðëù.dhnln xve dlrnln agxò÷áî éåñéëäù .øæòéìà 'ø éøáã ,àîè íå÷î ìëî åá òâåðä ,äåù äéäù åà

:äìåë éðô ìò úãøåéå úøæåçå éåñéëä ãò äìåò äàîåèäù ,åìåëá äàîåèä.dhnle gthn xdhn ryedi iaxììçì êåîñä çôè àìà ïåøàë áùçð ïéàã
:äèîìå çôèî úò÷åá äðéà êëìä ,ïåøàä.`xhnw oink dieyrdäçúìîä ìò øùàì íåâøú .úåðôãä éáåò äñëî åéåñéëù éìë àåäëìî)( á"ë 'é á íééãì ,

:àøèî÷ ìò àðîî.`nh mewn lkn da rbepd:åìåë úà äñëî åéåñéëå ,àîè éåñéëä ãâðëù ìëã.xedh mewn lkn da rbepd qewqelb oinkéåñéë ïéà
:÷çåãá á÷ðá áåçúä ãúéë åììç ãâðë àìà åìù.dzgizt mewnn ueg:äììç ãâðëù éåñéëá

fh.zayei `idy ziag:õåçáî ïòöîàá ïäî èìåá áçø ïèá ïéîëå ,ïòöîàá úåáçøå ,íéìåùä ãöì äèîìå ,ïäéô ãöì äìòîì úåøö ïäìù úåéáç.xie`a
:ìäåàä úçú é÷åôàì .íìåòä øéåàá åðééä.dzexewxew:íéìåùä ïäå äúéò÷ø÷ åîë.zcxeie zrwea dlere zrweaïéá ,íéàîè úéæä ãâðëù íéìë ìëå

ìéòìã úøååëà äåäã éãéî ,äëåúá ïéá äáâ ìò ïéá äéúçú[â"é äðùî]:íéøåäè úéæä ãâðë àìù íéããöáù ìáà .äéìåù ìò úáùåéä.d`nh ziagdeàì
ãâðë úéáçä êåúáù íéìë óà øîåìë äàîè úéáçä àìà ,àôéñá çëåîãë ïðé÷ñò äàîåè úìá÷î äðéàù úéáçá àëä àäã ,äàîè äîöò úéáçä àäúù
úìöî äðéàù êåúî ,äì äöåç äìòîì äáâ ìòù øéåàì äëåú øéåà ïéá ÷ñôä ïéàù ïåéëå ,äúåøå÷øå÷ øåòéùë áçø äéô úéáç íúñã íåùî ,íéàîè äàîåèä

:äëåúá úìöî ïéà äì äöåç.zcxeie zrwea dlere zrwea d`neh uegan dptec zgz:úéæä ãâðëù ìë úéáçì õåç àîèå.dxedh ziagdeäî åðééä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïìòîìî äøöå ïhîlî äáçø àéäL ïBøà המשנה בלשון – ÈÆÄÀÈÈÄÀÇÈÀÈÈÄÀÇÀÈ
במפרשים ומבואר  נקבה; לשון התוספתא),ארון  פי כאן (על שמדובר 

ונחצב  ההר  בראש  בולט סלע צוק שהיה כלומר  בסלע, החקוקה בארון
עליו  ויש  למעלה, ופתחו מלמעלה, וצר  מלמטה רחב שהוא קבר, בו

dëBúaכיסוי, únäå, הארון בתוך  –da òâBpä,בדפנותיה – ÀÇÅÀÈÇÅÇÈ
ïhîlî,כיסויה כנגד  שלא הרחב, במקום –øBäèשהואיל – ÄÀÇÈÈ

קרקע  הריהו כיסויה כנגד שאינו  מה כל לפיכך  בסלע, חקוקה והארון 
אלא  מתפשטת הטומאה ואין סתום, קבר משום מטמא שאינו  עולם,

בלבד;כנגד הצר,ïìòîìîeכיסויה במקום מלמעלה, בה הנוגע – ÄÀÇÀÈ
כיסויה, שכנגדàîèכנגד מה שכל  לעיל, הטעם שבארנו כמו  – ÈÅ
טמא. ïhîlîכיסויה äøöå ïìòîìî äáçø רחבה הארון  אם – ÀÈÈÄÀÇÀÈÀÈÈÄÀÇÈ

מלמטה, וצרה íB÷îמלמעלה ìkî da òâBpä בין למעלה בין – ÇÅÇÈÄÈÈ
הכיסוי.àîèלמטה, כנגד הוא מקום שכל –äúéä, הארון –äåL ÈÅÈÀÈÈÈ

ולמטה, למעלה –éaø éøác ;àîè ,íB÷î ìkî da òâBpäÇÅÇÈÄÈÈÈÅÄÀÅÇÄ
øæòéìà מקום שבכל  מלמטה, וצרה מלמעלה ברחבה כמו  וטעמו, – ÁÄÆÆ

הכיסוי. כנגד  זה הרי  ïhîìeשנוגע, çôhî :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄÆÇÀÇÈ
הקבר, לשולי הסמוך בטפח הנוגע –øBäèההר לגבי הוא שבטל  – È

עולם; כקרקע ïìòîìeוהריהו çôhîהסמוך מטפח בה והנוגע – ÄÆÇÀÇÀÈ
ולמעלה, ההר.àîèלשוליה לגבי בטל ואינו המת כארון שנחשב – ÈÅ

àøèî÷ ïéîk äéeNòäשכנגד כל  מכסה שהכיסוי  לבגדים, ארגז  – ÈÂÈÀÄÇÀÀÈ
àîèהדפנות, ,íB÷î ìkî da òâBpä.הוא הכיסוי  שכנגד  – ÇÅÇÈÄÈÈÈÅ

ñB÷ñìb ïéîk נתון הכיסוי שאין גלוסקוס, כמין העשויה ארון  – ÀÄÀËÀ
בין  אותו  שמכניסים בלבד, הארון חלל  כנגד אלא הדפנות גבי  על 

בדוחק, øBäèהדפנות ,íB÷î ìkî da òâBpä עולם שקרקע – ÇÅÇÈÄÈÈÈ
dúçéútהוא, íB÷nî õeç בו שהנוגע חללה, שכנגד בכיסוי – ÄÀÀÄÈÈ

טמא.

המפרשים  שאר  אבל  הרא"ש. פירשה וכן הגר"א, לפי המשנה את בארנו 
אחרות בדרכים אותה l`xyi";מבארים zx`tz" ;"aeh mei zetqez" ;`xephxa oiir)

.("dpexg` dpyn"

שנו : zayeiבתוספתא dzid(הכוורת),(dqekne) dkeza d`neh ,xiee`a diley lr

cbpk `l` `nh oi` :mixne` minkge .xi`n iax ixac ;`nh Ð mewn lkn da rbepd
epi`e ,xedh mewn lkn ea rbepd ,dqekne rlqa wewg `edy oex` .'eke cala dieqik

."cala eieqik cbpk `l` `nh
שכן הקודמות, למשניות משנתנו בין הקשר  איפוא, מסתבר, התוספתא לפי
סתום  כקבר דינה מאיר  רבי  שלדעת וחכמים, מאיר רבי נחלקו מכוסה בכוורת
ואין סתום, קבר דין  אין כלי שבאוהל  סוברים, וחכמים צדדיו ; מכל  המטמא
מודה  מאיר  רבי אף בסלע החקוק ארון לגבי אולם כיסויה; כנגד  אלא טמא
אינו עולם שקרקע לפי סביביו, כל לטמא סתום קבר דין שם שייך  שאין
בלבד שכנגדו  ומה הכיסוי  אלא בארון מטמא ואין סתום, קבר  משום מטמא

.(bxacleb zxecdn zeld`)

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

באה  כלל , טומאה מקבלת שאינה אדמה של בכוורת אוהל דיני  שנישנו לאחר 
אבל מאחוריה טומאה מקבלת שאינה חרס, של בחבית אוהל דיני  ללמד משנתנו
כרסתנית, בחבית כאן שמדובר  נקדים, המשנה ולהבנת מתוכה. טומאה מקבלת

באמצעה. ורחבה שוליה, לצד  למטה וכן פיה לצד  למעלה היא שצרה

úéáç,מתוכה אלא מגבה טומאה מקבלת שאינה חרס, של  –àéäL ÈÄÆÄ
øéåàa äéìeL ìò úáLBé, באוהל ולא בחוץ, –únä ïî úéfëå ÆÆÇÆÈÈÂÄÀÇÇÄÄÇÅ

äézçz ïeúð,רצוצה טומאה והיא שוליה, תחת –,dëBúa Bà ÈÇÀÆÈÀÈ
dzø÷ø÷ ãâðkכנגד החבית בתוך  נתון המת מן  שכזית או – ÀÆÆËÀËÀÈ

שוליה כנגד  החבית בחלל היינו  otecdקרקעיתה, ly dllga `le)
,(aiaq zhleadúãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè ומטמאה – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

ולמטה, למעלה כנגדה שנמצא מה äàîèכל úéáçäåצורך אין  – ÀÆÈÄÀÅÈ
הטומאה  אפילו  אלא טמאה, שהיא החבית, בתוך  הטומאה שאם לומר 

מקום  מכל  מאחוריה, טומאה מקבלת שאינה פי על  אף החבית, תחת
לפיכך ויורדת, בוקעת ועולה, הבוקעת רצוצה טומאה והיא הואיל 

ומטמאה  לתוכה החבית פי  דרך היא נכנסת ויורדת חוזרת כשהטומאה
מאווירה יהושע ),אותה טמאה.(מעייני החבית dðôcהלכך úçzÇÇÈÀÈ

õeçaî תחת היינו  החבית, דופן תחת נתון  המת מן כזית אם – ÄÇ
שאין  לפי רצוצה, הטומאה כאן  ואף באמצעה, ממנה הבולטת הבטן

טפח, רום על טפח על  טפח של חלל הדופן  úò÷Baתחת äàîèËÀÈÇÇ
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå,שכנגדה מה כל  ומטמאה –úéáçäå ÀÈÇÇÀÆÆÀÆÈÄ

äøBäè נכנסת אינה והטומאה מגבה, טומאה מקבלת היא שאין  – ÀÈ
ואינה  מבחוץ לדופן  סביב ויורדת בוקעת ועולה בוקעת אלא לתוכה

לתוכה. dðôcנכנסת úçúå dëBúaבתוך נתון  המת מן  כזית אם – ÀÈÀÇÇÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

`i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãnÎcl

ãì:úBwì÷ìça íéaø íäéìò eåìðå èòî øæò eøæòé íìLkäáeäìíäa óBøöì eìLké íéìékNnä-ïîe §¦¨´§½̈¥¨§−¥´¤§¨®§¦§¯£¥¤²©¦−©£©§©«¦©©§¦¦´¦¨«§À¦§¬¨¤²
:ãòBnì ãBò-ék õ÷ úò-ãò ïaììå øøáìeåììòå ìà-ìk-ìò ìcbúéå íîBøúéå Cìnä BðBöøë äNòå §¨¥¬§©§¥−©¥´¥®¦−©¥«§¨¨̧¦§¹©¤À¤§¦§¥³§¦§©¥Æ©¨¥½§©Æ

:äúNòð äöøçð ék íòæ äìk-ãò çéìöäå úBàìôð øaãé íéìà ìàæìïéáé àì åéúáà éäìà-ìòå ¥´¥¦½§©¥−¦§¨®§¦§¦Æ©Æ©¨´¨©½©¦¬¤¡¨−̈¤¡¨«¨§©¡Ÿ¥³£Ÿ¨Æ´Ÿ¨¦½
:ìcbúé ìk-ìò ék ïéáé àì dBìà-ìk-ìòå íéLð úcîç-ìòåçìdBìàìå ãaëé Bpk-ìò íéfòî dìàìå §©¤§©¬¨¦²§©«¨¡−©´Ÿ¨¦®¦¬©−Ÿ¦§©¨«§¤¡ŸÆ©Æ¨«ª¦½©©−§©¥®§¤¡¹©

:úBãîçáe äø÷é ïáàáe óñëáe áäæa ãaëé åéúáà eäòãé-àì øLàèìdBìà-íò íéfòî éøöáîì äNòå £¤¯Ÿ§¨ª´£ŸÀ̈§©¥²§¨¨¬§¤²¤§¤¬¤§¨−̈©£ª«§¨º̈§¦§§¥³¨«ª¦Æ¦¡´©
:øéçîa ÷lçé äîãàå íéaøa íìéLîäå ãBáë äaøé øéké (øéëä) øLà øëðîBnò çbðúé õ÷ úòáe ¥½̈£¤¬©¦−©§¤´¨®§¦§¦¨Æ¨«©¦½©£¨−̈§©¥¬¦§¦«§¥´¥À¦§©©³¦Æ

:øáòå óèLå úBöøàá àáe úBaø úBiðàáe íéLøôáe áëøa ïBôvä Cìî åéìò øòzNéå áâpä Cìî¤´¤©¤½¤§¦§¨¥̧¨¹̈¤´¤©¨À§¤Æ¤Æ§¨´¨¦½¨¢¦−©®¨¬©£¨−§¨©¬§¨¨«

i"yx
(„Ï).åøæòé את שיעבדו וממון שחדים ע"י מעט עזר

בהם: אותם יסייע íäá.(Ï‰)אויביהם óåøöì åìùëé
לדעת  וללבנם לצרפן לב שיתנו הקיצים בחשבון יכשלו

בהם: ויטעו êìîä.(ÂÏ)אותם åðåöøë äùòå מלכות
íòæ.רומי: äìë ãò çéìöäå הקב"ה אף שוב עד

äúùòð.מישראל: äöøçð éë כמו כי, גזירתו. כשתכלה
ïéáé.(ÊÏ)כאשר: àì åéúåáà éäìà ìòå לב יתן לא

יצחק  אברהם אלהי שהוא אבותיו:להקב"ה וישראל
.íéùð úãîç:בנשים היפה ישראל äåìàìå(ÁÏ)כנסת

.íéæåòî:ברית עמו יכרותו אשר הכרובים ìòלאלהי
.ãáëé åðë:לו כבושים להיותם העכו"ם את יחניף כי

(ËÏ).äùòå:בנינים.øëð äåìà íò íéæåòî éøöáîì
הכיר: אשר נכר: אלהי לכבוד ãåáë.כלומר äáøé את

ירבה  ולהחניף פניהם להכיר בלב יראה אשר השרים
כבוד: ìçé÷.להם äîãàå:להם.øéçîá:קלים בדמים

(Ó).õ÷ úòáå:גאולתינו êìîכשתקרב åéìò øòúùéå
.ïåôöä:הנגב מלך על

cec zcevn
(„Ï).ÌÏ˘Î‰·Â מעט עזר מה ' נעזרים  יהיו הכשלם  ובעת 

האויב: ביד כלים  יהיו  יצאוÂÂÏÂ.ולא  מישראל  רבים אבל 
אמריהם: חלקלקות בעבור עליהם להתחבר הדת  מן 

(‰Ï).ÌÈÏÈÎ˘Ó‰ ÔÓÂבחשבון יכשלו החכמים  מן רבים ואז
הדבר בירור ולדעת הגאולה  זמן בחשבון לצרוף ישכילו בעת
בחשבון האמת  מדרך  תועים יהיו ר"ל  חשבונו וליבון 

˜ı.הגאולה : ˙Ú „Úהקץ עת עד ודור  דור בכל  מאז וכן ר"ל
להבין כל  עיני יופקחו  הקץ בעת אבל בה ויטעו  יחשבו  רבים

הגאולה : זמן  ÚÂÓÏ„.רמזי „ÂÚ ÈÎ למועד רב זמן עוד  כי
השכל  כי קרוב  לזמן  היא  המחשבים  דעת ונטיית  הגאולה
יטעו ולזה לרחק ולא לקרב יתאוו והם  התאוה אחר נוטה

שמלך ÚÂ˘‰.(ÂÏ)בחשבון: ואמר הראשונים  לדבריו  חוזר
מוחה : באין כרצונו  דבר בכל  יעשה  ‡Ï.טיטוס ÏÎ ÏÚ:כח ובעל חוזק כל ‡ÌÈÏ.על  Ï‡ ÏÚÂהחזקים כל  על  המושל  האל  על 

מעולם: מי אמר לא אשר חירוף דברי ר"ל  נפלאים  דברים  מעל ÁÈÏˆ‰Â.ידבר מקום של זעמו  יכלה אשר עד יצליח ועכ "ז
Ú˘˙‰.ישראל : ‰ˆ¯Á ÈÎ: עוד יצליח  ולא  הזעם  ויכלה העון  ימורק אז  העצומה הכריתה  נעשתה  יהיה  ‡È‰Ï(ÊÏ)כאשר  ÏÚÂ

.'Â‚Â:צדק לכוכב מאז  עבדו  אשר אבותיו אלהי  את לעבוד להתבונן לב  יתן ÌÈ˘.לא ˙„ÓÁ ÏÚÂמעלת על  יבין לא ר"ל
ה): (ש "ה  בנשים  היפה הנקראת ÔÈ·È.ישראל ‡Ï ‰ÂÏ‡ ÏÎ ÏÚÂוכאומר האמיתי, האלוה את ואף  אלוה שום לכבד יתבונן לא 

ישראל : עמו מעלת על יבין א"כ איך יבין  לא  האמיתי האלוה  על  ÏÎ.אם ÏÚ:יתגאה כולם ÌÈÊÂÚÓ(ÁÏ)על  ‰ÂÏ‡ÏÂ.את
לב לרמות העם  לפני  מכבדו היה מושבו  במקום כשהיה  ר"ל  כנו על בהיותו מכבד היה החזקים  מבצר בערי העומד האלוה

תחתיו: יכבשם למען בו:ÂÏ‡ÏÂ‰.עובדיה  עתה שהם מה זהו מושבו:ÎÈ·„.וגו'. מכון ונאים:Â„ÂÓÁ·Â˙.את  חמודים  בדברים
(ËÏ).¯Î ‰ÂÏ‡ ÌÚ ÌÈÊÂÚÓ È¯ˆ·ÓÏ ‰˘ÚÂלהחניף וכ "ז לו ודומה  העכו "ם אלוה  עם כבוד  יעשה מעוזים  מבצרי לאנשי ר "ל 

תחתיו: יכבשם למען כבוד :ÈÎÈ¯.‡˘¯.ולרעות לו מרבה היה  החנופה דבר בו  שיועיל יכיר  אשר מי  ·¯·ÌÈ.את  ÌÏÈ˘Ó‰Â
בעבור למחיר  לו  היה  וזה  דעת וגניבת טובה החזקת במחיר להם אדמתו מחלק והיה להחניפם  רב עם על  המשיל  כאלה אנשים

˜ı.(Ó)אדמתו : ˙Ú·Â: הגאולה ימי וסוף  קץ  בוא ÂÎÂ'.בעת  ÂÓÚ Á‚˙È: בקרן ינגח כאילו רומא  עם ילחם  הנגב  Ú˙˘ÈÂ¯מלך
.ÂÈÏÚ:ובגבורה בחוזק  ר"ל סערה  רוח  כמו בו  ילחם  למולו הוא גם רומא הוא  הצפון  ¯·Â˙.ומלך ˙ÂÈ‡·Â:מלחמה אנשי ובהם 

.‡·Â:משם ויעבור אנשיהם וישטוף הנגב מלך  בארצות  יבוא  הצפון מלך

oeiv zcevn
(„Ï).ÂÂÏÂ:( כט (בראשית  ילוה  הפעם כמו התחברות ענין
(‰Ï).ÛÂ¯ˆÏהאמת מן השקר להפריש  הדבר  הבנת  עניינו 

הסיג: להסיר כסף צירוף  מלשון  מושאל  עניינוÔ·ÏÏÂ.והוא
הלובן: בבהירות ואמיתתו בוריו על הדבר הואÂÚ„.העמדת 

מ "ו): (שם  עוד  צואריו על  ויבך  כמו ריבוי ענין‡Ï.(ÂÏ)ענין 
לא): (שם ידי לאל  יש כמו וחוזק  ר"ל Â‡ÏÙ˙.אומץ מכוסות 

מעולם: נשמע  שוממותÁ¯ˆ‰.שלא נחרצת כמו נכרתה
ט): ובסיס :ÂÎ.(ÁÏ)(לעיל כן ערך ·ÈÁÓ¯.(ËÏ)מל' דמי

כ "ז ): (משלי שדה ומחיר  כמו  הכאהÁ‚˙È.(Ó)הדבר ענין 
רוח Ú˙˘ÈÂ¯.ודחיפה : מלשון והוא  בסמ "ך ויסתער כמו 

סערה:



aריד dpyn ixiyr wxt zeld` zkqn

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡úéaä CBúa àéäL äaøà,çôè çúBt da Léå,úéaa äàîè–øBäè äaøà ãâðk;äaøà ãâðk äàîè–úéaä £ª¨¤¦§©©¦§¤¨¥©¤©ª§¨©©¦§¤¤£ª¨¨ª§¨§¤¤£ª¨©©¦

øBäè.äaøà ãâðk ïéáe úéaa ïéa äàîhä,ïìòîìî Bìâø úà ïúð–äàîhä úà áøò.úéaa äàîè úö÷î ¨©ª§¨¥©©¦¥§¤¤£ª¨¨©¤©§¦§©§¨¥¥¤©ª§¨¦§¨ª§¨©©¦
äaøà ãâðk dúö÷îe–àîè úéaä,àîè äàîhä ãâðëe. ¦§¨¨§¤¤£ª¨©©¦¨¥§¤¤©ª§¨¨¥

·çôè çúBt äaøàa ïéà,úéaa äàîè–øBäè äaøà ãâðk;äaøà ãâðk äàîè–øBäè úéaä.úéaa äàîhä, ¥¨£ª¨¥©¤©ª§¨©©¦§¤¤£ª¨¨ª§¨§¤¤£ª¨©©¦¨©ª§¨©©¦
ïìòîìî Bìâø úà ïúð–øBäè.äaøà ãâðk äàîhä,ïìòîìî Bìâø úà ïúð–øéàî éaøànèî,íéîëçåíéøîBà: ¨©¤©§¦§©§¨¨©ª§¨§¤¤£ª¨¨©¤©§¦§©§¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦

i`.ziad jeza `idy daex`:äìòîìî ââ äéìò ïéàù ,øéåàì äìåâîå.xedh daex` cbpkéðô íéàåøå äáåøàä ãâðë õøàá äèîì íéçðåîä íéìë
:íéøåäè ,òé÷øä.olrnln:äáåøàä éô ìò.d`nehd z` axir:àîè ïë íâ åìâø ïúåðäå àîè úéáä .àîè ìëäå.`nh d`nehd cbpkeêùîð úéæäù

:ïàëìå ïàëì
a.gth gzet daex`a oi`:ãåáì äàîåèá ïðéøîà àì çôèî úåçôá åìéôàã ïì òîùî à÷ àä.elbx z` ozpïéàù .äéáâì éîã íåúñëã ,ïúåðä øåäè

`xephxa yexit

epiid ,zcxeie zrwea ,dlere zrwead "dvevx d`neh" efy ,mab lr
dn mewn lkn ,riwxd cr dlrnle medzd cr dhnl ,dcbpk d`nhny
cinv swend xedh ilk oick ,d`nehd cbpky dn s` ,xedh milkd jezay
s`e ,d`neh sweny s` xedh ekezay dn lky ,znd lde`a gpene lizt

.dvevxe dizgz d`nehdy
seb od ,dpezgzde dpeilrd ,ilkd ly dizeptcyk ?mixen` mixac dna (b
dptec m` la` .dizeptc lr dkx`l zgpend zxeek e` ziag oebk ,cg`
dqekn oeilrd dite ,diley lr zcnery oebk ,ilkl zxaegn dpi` dpeilrd
dpeilrd dptec ziyrp Ð d`neh lawn epi`y ilka e` xqpa ,xg` xaca
lawn epi`y s` ilkdy ,ekezl zqpkp ilkd zgzy d`nehd ixde ;lde`
;lizt cinv eita el oi`y oeik ,envr lr livn epi`e ,uveg epi` d`neh
.`nh lkd Ð dkezay dn lke ieqikd lk cbpk dhnle dlrnly dn `vnp
xiee` lr milid`n md m` ,mdizgzy dn lkl d`nehd mi`ian yi (c
m` ,dlrnl zelrln d`nehd ipta mivvege ,gth mexa gth lr gth ly
milde` eyrpy meyn ,mab lr `id m` ,dhnl cxiln e` ,mdn dhnl `id
wifgny ,lecb ilkdy e` :mipte` dyelyn cg`a `ede ;xdhl oia `nhl oia
e` mipa` ilk e` dnc` ilk oia ,ur ilk `edy oia ,gla d`q mirax`
;epick cg` lk ,ilk zxezn elhand xeriyk ilkd zgtpy e` ;millb ilk

.ilk epi` oiicre ezk`ln dxnbp `ly e`
d,dhnle dlrnl ,zeptc izy dfk lde`l yiy oia ,lirl xen`d oipra (

zg` otec `l` el oi`y oiae ,dciv lr zgpeny dzegt zxeek oebk
ux`d on deaby oeik ,dlrnl dite diley lr zcnery zxeek oebk ,dhnln
xearz `ly d`nehd ipta dpezgzd otecd zvveg ,gth llg eizgz yie

.dhnl dlrnln oia dlrnl dhnln oia ipyd cvl
,dvevx eizgzy d`nehde ,gth gzet eizgz oi` dfk lde`yk la` (e
,dhnlne dlrnln ,zeptc izy el yie ekx`l gpend ilk oia lcad yi
dhnly eiley `l` el oi`y ,dlrnl gezt eite eiley lr cnerd oiae
lr e` ,ekeza e` ,ilkd zgz ,dhnl d`nehdy oia ipyd ote`ay ,cala
oi` dvevx d`nehdyky ,zcxeie zrwea ,dlere zrwea d`nehd ,eab
d`neh ipta s` uveg lde`d oey`xd ote`a eli`e ;zvveg zg` otec
,riwxl cr dlrnl dcbpk `l` d`nhn dpi` ,dlrnl d`nehd m`e ,dvevx

.medzd cr dhnl dcbpk `l` d`nhn dpi` ,dhnl `id m`e
ipta uveg ,gla d`q mirax` wifgn epi`y ,mlye xenb ilk s`y yie (f
.milde` zeptc mr `edyk epiide ,xdhl s` lde` oic el yie ,d`nehd
lzek m`y ,`ed epwxtl rbepy dn j` ,mipey mipice mipiipr dfa yie
ea gipde ,gth lr gth ea yiy gzt e` oelg eae mixcg ipy oia wiqtn
ixd Ð d`nehd cbpk eabe qxg ilk e` ,d`neh lawn epi`y xedh ilk

.xedh ipyd xcgay dne ,milde` zeptc mr uveg `ed
epi`y ilk dilr oezpe ,gth gzet dae ziad zxwza `idy daex` oke (g
,xedh dilray dn lk Ð d`nehd cbpk eaby qxg ilk e` ,d`neh lawn
lde` dyrpe ,eaiaqy dxwzd mr sxhvn d`neh lawn epi`y ilkdy iptn

.d`nehd ipta uevgl s`

i p y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

äaøà,חור חלון, כעין –úéaä CBúa àéäL,הבית בתקרת – ÂËÈÆÄÀÇÇÄ
גבה, על אוהל שאין לחוץ, פתוחה çôèוהארובה çúBt da LéåÀÆÈÅÇÆÇ

טפח, על  טפח היא שהארובה –úéaa äàîè מן טומאה אם – ËÀÈÇÇÄ
כנג  שלא התקרה, כנגד  בבית מונחת הארובה,המת äaøàד  ãâðkÀÆÆÂËÈ

øBäèשהרי טהורים, הארובה, תחת בבית למטה המונחים כלים – È
הטומאה; את עליהם להביא הטומאה ועל  עליהם מאהיל  דבר אין 

äaøà ãâðk äàîè,הארובה כנגד  בבית מונחת הטומאה אם – ËÀÈÀÆÆÂËÈ
øBäè úéaä.הבית אוהל  תחת אינה הטומאה שהרי –äàîhä ÇÇÄÈÇËÀÈ

äaøà ãâðk ïéáe úéaa ïéaכנגד בבית מונחת הטומאה אם בין – ÅÇÇÄÅÀÆÆÂËÈ
הארובה, כנגד מונחת הטומאה אם ובין Bìâøהתקרה úà ïúðÈÇÆÇÀ

ïìòîìî הארובה פי  על  מלמעלה בגג רגלו  את ונתן  אדם בא – ÄÀÇÀÈ
אותה, äàîhäוסתם úà áøò,אחד אוהל  נעשו והארובה הבית – ÅÅÆÇËÀÈ

האדם  ואף טמא; הארובה, ותחת התקרה תחת בבית, הנמצא וכל 

אם  הדין והוא הטומאה, על שהאהיל מאחר  טמא, רגלו את שנתן
נקטה  שמשנתנו  אלא טומאה, מקבל  שאינו  בדבר  הארובה את סתם

לארובה ממעל הגג על לפסוע רגיל  שאדם מצויה, ("תוספות דוגמה

ישראל "); "תפארת  טוב"; נקטהיום  שמשנתנו מפרשים, `zויש ozp"
"elbx נעשית ואינה טומאה, מקבלת שהרגל  פי  על שאף לרבותא,

נעשים  וכלים שאדם מעולה, סתימה זו  הרי מקום מכל לטהר , אוהל

לטמא טהרות ").אוהלים dúö÷îe("סדרי úéaa äàîè úö÷îÄÀÈËÀÈÇÇÄÄÀÈÈ
äaøà ãâðk הבית תקרת תחת מונחת שמקצתו המת מן  כזית כגון  – ÀÆÆÂËÈ

הארובה, תחת àîèומקצתו  úéaä התקרה תחת שבבית מה כל  – ÇÇÄÈÅ
בבית, הטומאה כל היתה כאילו àîèטמא, äàîhä ãâðëeוכל – ÀÆÆÇËÀÈÈÅ

הנמצא  אבל טמא. הארובה כנגד המונחת הטומאה מקצת כנגד הנמצא

טהור הטומאה כנגד  שלא הארובה שם ).כנגד אנשי (תוספות 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

çôè çúBt äaøàa ïéà,טפח על  מטפח פחות היא הארובה אם – ÅÈÂËÈÅÇÆÇ
úéaa äàîè,הארובה כנגד שלא התקרה, כנגד  –äaøà ãâðk ËÀÈÇÇÄÀÆÆÂËÈ

øBäè;טהור הארובה תחת למטה הנמצא כל  –äaøà ãâðk äàîè ÈËÀÈÀÆÆÂËÈ
הארובה, כנגד  בבית מונחת הטומאה אם –øBäè úéaä משנתנו – ÇÇÄÈ

טפח, על מטפח פחות היא שהארובה פי  על  שאף להשמיע, באה
את  שרואים כלומר  טומאה, לגבי  "לבוד" אומרים אין מקום מכל

והכל אחד , אוהל הם והארובה והבית סתומה, היא כאילו  הארובה
טפח על טפח בה שיש  כארובה דינה אלא א ).טמא, יח , סוכה  (גמרא 

úéaa äàîhä,התקרה תחת –mc`eïìòîìî Bìâø úà ïúð– ÇËÀÈÇÇÄÈÇÆÇÀÄÀÇÀÈ
הארובה, פי  יוצאת øBäèעל הטומאה שאין רגלו, את שנתן  האדם – È

izdw - zex`ean zeipyn
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äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.íéøeîà íéøác äna?äøBäèa.õøàä ïî ääBáb Bà äàîè äúéä íà ìáà ª§¨©©§¨©©§¤¤©¤§¨¦£¦¦§¨£¨¦¨§¨§¥¨§¨¦¨¨¤
çôè,äét ìò äéeôk Bà äqëî Bà,äézçz äàîè,dëBúa,dab ìò Bà–àîè ìkä. ¤©§ª¨§¨©¦¨ª§¨©§¤¨§¨©©¨©Ÿ¨¥

ùéù éôì ,øåäè äëåúã äãö ìò äèåî àéäù úøååëì äðôåã éîã ïôåãä úçú úéæë ùéùëå òöîàá úåèìåá úéáçä éðôåãã .úéæä ãâðë åìéôà úéáçä êåúáù
:úéæä ãâðë äì äöåçù øéåàì úéæä ãâðëù äëåú øéåà ïéá ÷ñôägze dkeza.dptec zêìåä ïôåãäù éôì ,äðôåã úçú äì éø÷å .äðôã ììçá íéðôá øîåìë

:äéô ãâðë ïååëîä äéìåù ìò é÷åôàìå .äéô ãöì øöå.gth gzet zeptca yi m`äéô ãâðë ãò ãçà íå÷îá íù ùéù õåçì êë ìë èìåá úéáçä ïèáù
:çôè íåøá çôè ìò çôè úéáç ìù.`nh lkd:øåäè äéô ãâðë êëìä ,ìäåà íù ïéàù äéô ãâðëî õåç úéáçä ìëá äàîåèä úà àéáî ìäåàäùm`e

.e`l:çôè íù ïéàã.dlere zrwea d`neh:úéæä ãâðë àìà àîè ïéàå.dxedha mixen` mixac dna:äàîåè úìá÷î äðéàù úéáçádzid m` la`
.d`nh.äàîåè úìá÷î àéäù ïùáëá äôøöðù úéáç íúñ ïåâë.dietk e` dqekn e` gth ux`d on ddeab e`.äøåäè àéä åìéôàådizgz d`nehe

.`nh lkd ,dab lr e` dkeza e`àîèéî ñøç éìë ïéàù ô"òà ,äáâ ìò åà äëåúá åà äéúçú äàîåèå äéìåù ìò úáùåéå àéä äàîåè éìåá÷ úá éàã
íéìäà úåðôã íò àìà åëåúáù äî ìò åìéôà ìéöî éìë ïéàã ,ìéúô ãéîö úô÷åî äðéàù øçàî äëåúáù íéìëà éåäã éãéî ,äîöò úéáçä ïàë úàîèð åáâî
äîöò úéáçã ïåéëå ,äîöò úéáçä úàîèðå .õåçáî äðôåã úçú éðú àìã ,äéìåù úçú åðééä äéúçú éàäå .åì äöåçù øéåàì åëåú øéåàî ÷ñôä ïéàù íå÷îá
äéúçú úéæäù ïîæ ìë àëä ,ñøç éìë øéåàî ïéàîèéî íéìëå íãà ïéàã ïì àîéé÷ã â"òàã ,äàîåèä ãâðë àìù åìéôà äëåúáù íéìë ìë åàîèð àéä äàîè

,äàîåè àìî àåä åìéàë äéúçú ïðéæç äøåäè åìéôà çôè õøàä ïî ääåáâ ïëå .äàîè äîöò úéáçã øçàî ,íéøåáéç íòèî ïéàîèéîìò äàîåè åìéôàå
àîè äàîåèä ãâðë ,äáâ ìò ìéäàîäå .àîè äàîåèä ãâðë àìù åìéôà äëåúáù äî ,äàîåè úìá÷î úéáçä íàã ,äåù íðéã ïéà éðä ìë àúùäå .äáâ
äéåôë ,äåîúì ïéàå .àîè äàîåèä ãâðë àìù åìéôà äáâ ìò ìéäàîä ,äéô ìò äéåôë åà äñåëî åà çôè õøàä ïî ääåáâ ìáà .øåäè äàîåèä ãâðë àìù

:çåøéî àëéìã àëä éðàùã ,ìéúô ãéîö íéô÷åîä íéøåäè íéìëë äëåúáù äî ìéöú äáâ ìò äàîåèå äéô ìò

`xephxa yexit

פיה: כנגד  ולא הבולטת הדופן  בחלל  çúBtהחבית úBðôca Lé íàÄÅÇÀÈÅÇ
çôèבחלל שיש  עד  גדולה, היא החבית של  הבטן  בליטת אם – ÆÇ

טפח, על  טפח בפנים àîèדופנה ìkä תחת שנמצא מה כל  – ÇÙÈÅ
כאוהל משמשת העליונה שהדופן  טמא, ובחללה גבה ועל הדופן

מה  אף חוצץ, אינו  שכלי וכיון  החבית; לכל  הטומאה את המביא
טמאה, עצמה שהחבית לומר  צורך  ואין  טמא; גבה ועל  הדופן שתחת

בתוכה; הטומאה äétשהרי ãâðëe בחבית הכלים מן שנמצא מה – ÀÆÆÄÈ
פיה, החבית,øBäèכנגד  מן  נטמאים הכלים ואין  אוהל; שם שאין – È

כלים מטמא חרס כלי  c);שאין ,g milk)åàì íàå בדפנות אין אם – ÀÄÈ
טפח, úãøBéåפותח úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè שטומאה – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

ולמטה, למעלה החבית דפנות דרך  בוקעת היא והרי היא, רצוצה

הטומאה  שהרי טמאה, החבית ואף בלבד. שכנגדה מה ומטמאה
החבית, דין  התנא כאן  הזכיר  ולא לעיל ; הזכרנו שכבר כמו בתוכה,

רצוצה  הטומאה שאם ברישא, שנישנה מה על  מסתמך  שהוא מפני
טמאה. החבית אף äøBäèaתחתיה ?íéøeîà íéøác äna– ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÈ

נטמאה, לא שעדיין  טהורה, äàîèבחבית äúéä íà ìáà– ÂÈÄÈÀÈÀÅÈ
בפני חוצצת היא אין זה שבכגון מתוכה, לכן קודם נטמאה שהחבית

çôèהטומאה, õøàä ïî ääBáb Bà,טהורה היא ואפילו –Bà ÀÈÄÈÈÆÆÇ
äqëî,מכוסה החבית שפי –äét ìò äéeôk Bà שהחבית – ÀËÈÀÈÇÄÈ

למעלה: ושוליה פיה על ìòעומדת Bà ,dëBúa ,äézçz äàîèËÀÈÇÀÆÈÀÈÇ
àîè ìkä ,dabכלומר –,d`nh dzid m`y נתונה כשטומאה אף ÇÈÇÙÈÅ

וכל בתוכה, הדופן  תחת מונחת היא כאילו דינה בחוץ, דופנה תחת
המקרים שני בשאר  ברם, טמא; שבתוכה oezpמה znd on zifk")

("dptec zgze dkeza" ,"dzxewxew cbpk dkeza e` dizgz הדין אין 
gth,שונה. ux`d on ddeab dzid m`e,המקרים שלושת בכל הדין שונה

תחת  בין שוליה, כנגד בתוכה בין שוליה, תחת הטומאה אם שבין
טמא, הכל גבה, על בין  בתוכה, דופנה תחת בין  מבחוץ, דופנה

לטמא  אוהל כולה נעשית הריהי טפח, הארץ מן גבוהה והיא שהואיל
קרקעית  של האוהל  כל תחת מתפשטת הטומאה ולכן  לטהר , ולא
מה  כל  ומטמאה החבית לתוך אף ונכנסת ויורדת ועולה החבית

טמא; והכל dqekn,שבתוכה, ziagd m`e שוליה תחת כשהטומאה אף
שהואיל החבית, לתוך נכנסת הריהי ויורדת עולה כשהיא רצוצה, היא

שהטומאה  וכיון  שבתוכה, מה על מציל  אינו פתיל, צמיד אינו  והכיסוי 
כשהטומאה  שכן  ומכל טמא; והכל אוהל, הכיסוי  נעשה לתוכה, נכנסת

דופנה  תחת נתונה הטומאה אם ברם, טמא. שהכל החבית, בתוך
לעיל : ששנינו  כמו הוא הדין zrweaמבחוץ, dlere zrwea d`neh

.dxedh ziagde ,zcxeie תחתיה טומאה פיה, על כפויה כשהחבית וכן 
הדין  מבחוץ, דופנה תחת הטומאה אם ברם, טמא; הכל  בתוכה, או

כדלעיל. הוא

מתיישבת  כולה משנתנו פירושו לפי  שכן יהושע", "מעייני לפי משנתנו  בארנו 
אלא  דומה, בדרך מפרשים אחרים אף שבמשנה עניינים בכמה ואמנם יפה.

המפרשים. בין  אחדים יסודיים הבדלים שיש

כגון כלל , טומאה מקבלת שאינה בחבית במשנה מדובר מברטנורא הרב לפי
בכבשן נצרפה שלא xyiבחבית zx`tz"),("l`:דלקמן פירושיו ומכאן

d`nh ziagde הנמצאים שהכלים אלא טמאה, עצמה החבית שתהא לא –
טמאים. הטומאה כנגד בתוכה

dxedh ziagde.הכזית כנגד אפילו  החבית, שבתוך  מה היינו –
d`nh dzid m` la` טומאה מקבלת שהיא בכבשן שנצרפה חבית סתם כגון –

.(zcgein jxca dyxtny ,`tiqd lk lr eyexit oiir)

"אבל היא: הגירסה אלא טמאה", היתה אם "אבל גורסים שאין מגיה, הגר"א
"תחת  ששנינו שמה הגר"א, לפי יוצא כן  וכו '. טפח" מהארץ גבוהה היתה
תחת  נתונה שהטומאה אלא שוות, שדפנותיה בחבית מדובר מבחוץ" דופנה
שדפנותיה  בחבית היינו דופנה" ותחת "בתוכה ששנינו : ומה הדופן . עובי

באמצען. בולטות

ונדחק  הגר"א, שיטת עם הראשונים שיטת מערבב ישראל " "תפארת בעל 
הר"ש). (כשיטת טמאה" היתה אם "אבל  הגירסה את ליישב

טהרות" "סדרי בעל m"anxd)לפי zhiy it lr epzpyn yxtny) במשנה מדובר
לפיה  וזר  שפה עם היתה שלהם שחבית אלא שוות שדפנותיה בחבית כולה

ואמנם uegan"סביב. dptec zgz",(הגר"א (כביאור  דופנה עובי תחת היינו 
dptec"אבל  zgze dkeza"מן שהכזית דופנה, ותחת תוכה קרקעית תחת היינו 

דופנה; עובי  תחת ומקצתו קורקורתה תחת מקצתו  נתון  zeptcaהמת yi m`
gth gzet ולארץ השפה ומן טפח, רוחב בולטת סביב לפיה שהשפה כגון  –

nh`טפח, lkd שהטומאה השפה, עם הדפנות עובי  כל  כנגד  ולמטה למעלה –
השפה, אוהל  מחמת השפה, תחת וסביבן הדפנות עובי בכל  ומתפשטת בוקעת
כנגד ולמטה למעלה השפה עם הדפנות עובי  שכנגד כל נמצא כך  ואחר

לטהר... לא אבל  לטמא אוהל נעשה וכלי הטומאה,
להאריך ואין  במשנתנו, ופירושים שיטות הבדלי של דוגמאות כמה הבאנו

עוד.

יהושע": "מעייני פי  על פרקנו של ההלכות כללי 

ilke mipa` ilke dnc` ilkk ,d`neh milawn mpi`y ,mixedh milk (`
d`neh milawn mpi`e mkezn d`neh milawny qxg ilk oke ,millb
mab lre mdizgz Ð znd on zifk mab lr e` mdizgz did m` :mabn

.xedh mkeze ,`nh
lr milid`n lirl exkfpy milkdy epiidc ,lde` zgz d`nehdy oia (a
mexa gth lr gth mdizgz yie ,gth ux`d on mideab milkde ,d`nehd
oi`y oiae ,xedh mkeze ,`nh mab lre mdizgzy lk df oebkay ,gth
gth lr gth ly llg milkd zgz oi`y xnelk) d`nehd iab lr lde`
e` mdizgz d`nehe ,ux`d lr migpen elld milkdy oebk ,(gth mexa

izdw - zex`ean zeipyn
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È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡úéaä CBúa àéäL äaøà,çôè çúBt da Léå,úéaa äàîè–øBäè äaøà ãâðk;äaøà ãâðk äàîè–úéaä £ª¨¤¦§©©¦§¤¨¥©¤©ª§¨©©¦§¤¤£ª¨¨ª§¨§¤¤£ª¨©©¦

øBäè.äaøà ãâðk ïéáe úéaa ïéa äàîhä,ïìòîìî Bìâø úà ïúð–äàîhä úà áøò.úéaa äàîè úö÷î ¨©ª§¨¥©©¦¥§¤¤£ª¨¨©¤©§¦§©§¨¥¥¤©ª§¨¦§¨ª§¨©©¦
äaøà ãâðk dúö÷îe–àîè úéaä,àîè äàîhä ãâðëe. ¦§¨¨§¤¤£ª¨©©¦¨¥§¤¤©ª§¨¨¥

·çôè çúBt äaøàa ïéà,úéaa äàîè–øBäè äaøà ãâðk;äaøà ãâðk äàîè–øBäè úéaä.úéaa äàîhä, ¥¨£ª¨¥©¤©ª§¨©©¦§¤¤£ª¨¨ª§¨§¤¤£ª¨©©¦¨©ª§¨©©¦
ïìòîìî Bìâø úà ïúð–øBäè.äaøà ãâðk äàîhä,ïìòîìî Bìâø úà ïúð–øéàî éaøànèî,íéîëçåíéøîBà: ¨©¤©§¦§©§¨¨©ª§¨§¤¤£ª¨¨©¤©§¦§©§¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦

i`.ziad jeza `idy daex`:äìòîìî ââ äéìò ïéàù ,øéåàì äìåâîå.xedh daex` cbpkéðô íéàåøå äáåøàä ãâðë õøàá äèîì íéçðåîä íéìë
:íéøåäè ,òé÷øä.olrnln:äáåøàä éô ìò.d`nehd z` axir:àîè ïë íâ åìâø ïúåðäå àîè úéáä .àîè ìëäå.`nh d`nehd cbpkeêùîð úéæäù

:ïàëìå ïàëì
a.gth gzet daex`a oi`:ãåáì äàîåèá ïðéøîà àì çôèî úåçôá åìéôàã ïì òîùî à÷ àä.elbx z` ozpïéàù .äéáâì éîã íåúñëã ,ïúåðä øåäè

`xephxa yexit

epiid ,zcxeie zrwea ,dlere zrwead "dvevx d`neh" efy ,mab lr
dn mewn lkn ,riwxd cr dlrnle medzd cr dhnl ,dcbpk d`nhny
cinv swend xedh ilk oick ,d`nehd cbpky dn s` ,xedh milkd jezay
s`e ,d`neh sweny s` xedh ekezay dn lky ,znd lde`a gpene lizt

.dvevxe dizgz d`nehdy
seb od ,dpezgzde dpeilrd ,ilkd ly dizeptcyk ?mixen` mixac dna (b
dptec m` la` .dizeptc lr dkx`l zgpend zxeek e` ziag oebk ,cg`
dqekn oeilrd dite ,diley lr zcnery oebk ,ilkl zxaegn dpi` dpeilrd
dpeilrd dptec ziyrp Ð d`neh lawn epi`y ilka e` xqpa ,xg` xaca
lawn epi`y s` ilkdy ,ekezl zqpkp ilkd zgzy d`nehd ixde ;lde`
;lizt cinv eita el oi`y oeik ,envr lr livn epi`e ,uveg epi` d`neh
.`nh lkd Ð dkezay dn lke ieqikd lk cbpk dhnle dlrnly dn `vnp
xiee` lr milid`n md m` ,mdizgzy dn lkl d`nehd mi`ian yi (c
m` ,dlrnl zelrln d`nehd ipta mivvege ,gth mexa gth lr gth ly
milde` eyrpy meyn ,mab lr `id m` ,dhnl cxiln e` ,mdn dhnl `id
wifgny ,lecb ilkdy e` :mipte` dyelyn cg`a `ede ;xdhl oia `nhl oia
e` mipa` ilk e` dnc` ilk oia ,ur ilk `edy oia ,gla d`q mirax`
;epick cg` lk ,ilk zxezn elhand xeriyk ilkd zgtpy e` ;millb ilk

.ilk epi` oiicre ezk`ln dxnbp `ly e`
d,dhnle dlrnl ,zeptc izy dfk lde`l yiy oia ,lirl xen`d oipra (

zg` otec `l` el oi`y oiae ,dciv lr zgpeny dzegt zxeek oebk
ux`d on deaby oeik ,dlrnl dite diley lr zcnery zxeek oebk ,dhnln
xearz `ly d`nehd ipta dpezgzd otecd zvveg ,gth llg eizgz yie

.dhnl dlrnln oia dlrnl dhnln oia ipyd cvl
,dvevx eizgzy d`nehde ,gth gzet eizgz oi` dfk lde`yk la` (e
,dhnlne dlrnln ,zeptc izy el yie ekx`l gpend ilk oia lcad yi
dhnly eiley `l` el oi`y ,dlrnl gezt eite eiley lr cnerd oiae
lr e` ,ekeza e` ,ilkd zgz ,dhnl d`nehdy oia ipyd ote`ay ,cala
oi` dvevx d`nehdyky ,zcxeie zrwea ,dlere zrwea d`nehd ,eab
d`neh ipta s` uveg lde`d oey`xd ote`a eli`e ;zvveg zg` otec
,riwxl cr dlrnl dcbpk `l` d`nhn dpi` ,dlrnl d`nehd m`e ,dvevx

.medzd cr dhnl dcbpk `l` d`nhn dpi` ,dhnl `id m`e
ipta uveg ,gla d`q mirax` wifgn epi`y ,mlye xenb ilk s`y yie (f
.milde` zeptc mr `edyk epiide ,xdhl s` lde` oic el yie ,d`nehd
lzek m`y ,`ed epwxtl rbepy dn j` ,mipey mipice mipiipr dfa yie
ea gipde ,gth lr gth ea yiy gzt e` oelg eae mixcg ipy oia wiqtn
ixd Ð d`nehd cbpk eabe qxg ilk e` ,d`neh lawn epi`y xedh ilk

.xedh ipyd xcgay dne ,milde` zeptc mr uveg `ed
epi`y ilk dilr oezpe ,gth gzet dae ziad zxwza `idy daex` oke (g
,xedh dilray dn lk Ð d`nehd cbpk eaby qxg ilk e` ,d`neh lawn
lde` dyrpe ,eaiaqy dxwzd mr sxhvn d`neh lawn epi`y ilkdy iptn

.d`nehd ipta uevgl s`

i p y m e i
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äaøà,חור חלון, כעין –úéaä CBúa àéäL,הבית בתקרת – ÂËÈÆÄÀÇÇÄ
גבה, על אוהל שאין לחוץ, פתוחה çôèוהארובה çúBt da LéåÀÆÈÅÇÆÇ

טפח, על  טפח היא שהארובה –úéaa äàîè מן טומאה אם – ËÀÈÇÇÄ
כנג  שלא התקרה, כנגד  בבית מונחת הארובה,המת äaøàד  ãâðkÀÆÆÂËÈ

øBäèשהרי טהורים, הארובה, תחת בבית למטה המונחים כלים – È
הטומאה; את עליהם להביא הטומאה ועל  עליהם מאהיל  דבר אין 

äaøà ãâðk äàîè,הארובה כנגד  בבית מונחת הטומאה אם – ËÀÈÀÆÆÂËÈ
øBäè úéaä.הבית אוהל  תחת אינה הטומאה שהרי –äàîhä ÇÇÄÈÇËÀÈ

äaøà ãâðk ïéáe úéaa ïéaכנגד בבית מונחת הטומאה אם בין – ÅÇÇÄÅÀÆÆÂËÈ
הארובה, כנגד מונחת הטומאה אם ובין Bìâøהתקרה úà ïúðÈÇÆÇÀ

ïìòîìî הארובה פי  על  מלמעלה בגג רגלו  את ונתן  אדם בא – ÄÀÇÀÈ
אותה, äàîhäוסתם úà áøò,אחד אוהל  נעשו והארובה הבית – ÅÅÆÇËÀÈ

האדם  ואף טמא; הארובה, ותחת התקרה תחת בבית, הנמצא וכל 

אם  הדין והוא הטומאה, על שהאהיל מאחר  טמא, רגלו את שנתן
נקטה  שמשנתנו  אלא טומאה, מקבל  שאינו  בדבר  הארובה את סתם

לארובה ממעל הגג על לפסוע רגיל  שאדם מצויה, ("תוספות דוגמה

ישראל "); "תפארת  טוב"; נקטהיום  שמשנתנו מפרשים, `zויש ozp"
"elbx נעשית ואינה טומאה, מקבלת שהרגל  פי  על שאף לרבותא,

נעשים  וכלים שאדם מעולה, סתימה זו  הרי מקום מכל לטהר , אוהל

לטמא טהרות ").אוהלים dúö÷îe("סדרי úéaa äàîè úö÷îÄÀÈËÀÈÇÇÄÄÀÈÈ
äaøà ãâðk הבית תקרת תחת מונחת שמקצתו המת מן  כזית כגון  – ÀÆÆÂËÈ

הארובה, תחת àîèומקצתו  úéaä התקרה תחת שבבית מה כל  – ÇÇÄÈÅ
בבית, הטומאה כל היתה כאילו àîèטמא, äàîhä ãâðëeוכל – ÀÆÆÇËÀÈÈÅ

הנמצא  אבל טמא. הארובה כנגד המונחת הטומאה מקצת כנגד הנמצא

טהור הטומאה כנגד  שלא הארובה שם ).כנגד אנשי (תוספות 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

çôè çúBt äaøàa ïéà,טפח על  מטפח פחות היא הארובה אם – ÅÈÂËÈÅÇÆÇ
úéaa äàîè,הארובה כנגד שלא התקרה, כנגד  –äaøà ãâðk ËÀÈÇÇÄÀÆÆÂËÈ

øBäè;טהור הארובה תחת למטה הנמצא כל  –äaøà ãâðk äàîè ÈËÀÈÀÆÆÂËÈ
הארובה, כנגד  בבית מונחת הטומאה אם –øBäè úéaä משנתנו – ÇÇÄÈ

טפח, על מטפח פחות היא שהארובה פי  על  שאף להשמיע, באה
את  שרואים כלומר  טומאה, לגבי  "לבוד" אומרים אין מקום מכל

והכל אחד , אוהל הם והארובה והבית סתומה, היא כאילו  הארובה
טפח על טפח בה שיש  כארובה דינה אלא א ).טמא, יח , סוכה  (גמרא 

úéaa äàîhä,התקרה תחת –mc`eïìòîìî Bìâø úà ïúð– ÇËÀÈÇÇÄÈÇÆÇÀÄÀÇÀÈ
הארובה, פי  יוצאת øBäèעל הטומאה שאין רגלו, את שנתן  האדם – È

izdw - zex`ean zeipyn

fh dpyn iriyz wxt zeld` zkqn

äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.íéøeîà íéøác äna?äøBäèa.õøàä ïî ääBáb Bà äàîè äúéä íà ìáà ª§¨©©§¨©©§¤¤©¤§¨¦£¦¦§¨£¨¦¨§¨§¥¨§¨¦¨¨¤
çôè,äét ìò äéeôk Bà äqëî Bà,äézçz äàîè,dëBúa,dab ìò Bà–àîè ìkä. ¤©§ª¨§¨©¦¨ª§¨©§¤¨§¨©©¨©Ÿ¨¥

ùéù éôì ,øåäè äëåúã äãö ìò äèåî àéäù úøååëì äðôåã éîã ïôåãä úçú úéæë ùéùëå òöîàá úåèìåá úéáçä éðôåãã .úéæä ãâðë åìéôà úéáçä êåúáù
:úéæä ãâðë äì äöåçù øéåàì úéæä ãâðëù äëåú øéåà ïéá ÷ñôägze dkeza.dptec zêìåä ïôåãäù éôì ,äðôåã úçú äì éø÷å .äðôã ììçá íéðôá øîåìë

:äéô ãâðë ïååëîä äéìåù ìò é÷åôàìå .äéô ãöì øöå.gth gzet zeptca yi m`äéô ãâðë ãò ãçà íå÷îá íù ùéù õåçì êë ìë èìåá úéáçä ïèáù
:çôè íåøá çôè ìò çôè úéáç ìù.`nh lkd:øåäè äéô ãâðë êëìä ,ìäåà íù ïéàù äéô ãâðëî õåç úéáçä ìëá äàîåèä úà àéáî ìäåàäùm`e

.e`l:çôè íù ïéàã.dlere zrwea d`neh:úéæä ãâðë àìà àîè ïéàå.dxedha mixen` mixac dna:äàîåè úìá÷î äðéàù úéáçádzid m` la`
.d`nh.äàîåè úìá÷î àéäù ïùáëá äôøöðù úéáç íúñ ïåâë.dietk e` dqekn e` gth ux`d on ddeab e`.äøåäè àéä åìéôàådizgz d`nehe

.`nh lkd ,dab lr e` dkeza e`àîèéî ñøç éìë ïéàù ô"òà ,äáâ ìò åà äëåúá åà äéúçú äàîåèå äéìåù ìò úáùåéå àéä äàîåè éìåá÷ úá éàã
íéìäà úåðôã íò àìà åëåúáù äî ìò åìéôà ìéöî éìë ïéàã ,ìéúô ãéîö úô÷åî äðéàù øçàî äëåúáù íéìëà éåäã éãéî ,äîöò úéáçä ïàë úàîèð åáâî
äîöò úéáçã ïåéëå ,äîöò úéáçä úàîèðå .õåçáî äðôåã úçú éðú àìã ,äéìåù úçú åðééä äéúçú éàäå .åì äöåçù øéåàì åëåú øéåàî ÷ñôä ïéàù íå÷îá
äéúçú úéæäù ïîæ ìë àëä ,ñøç éìë øéåàî ïéàîèéî íéìëå íãà ïéàã ïì àîéé÷ã â"òàã ,äàîåèä ãâðë àìù åìéôà äëåúáù íéìë ìë åàîèð àéä äàîè

,äàîåè àìî àåä åìéàë äéúçú ïðéæç äøåäè åìéôà çôè õøàä ïî ääåáâ ïëå .äàîè äîöò úéáçã øçàî ,íéøåáéç íòèî ïéàîèéîìò äàîåè åìéôàå
àîè äàîåèä ãâðë ,äáâ ìò ìéäàîäå .àîè äàîåèä ãâðë àìù åìéôà äëåúáù äî ,äàîåè úìá÷î úéáçä íàã ,äåù íðéã ïéà éðä ìë àúùäå .äáâ
äéåôë ,äåîúì ïéàå .àîè äàîåèä ãâðë àìù åìéôà äáâ ìò ìéäàîä ,äéô ìò äéåôë åà äñåëî åà çôè õøàä ïî ääåáâ ìáà .øåäè äàîåèä ãâðë àìù

:çåøéî àëéìã àëä éðàùã ,ìéúô ãéîö íéô÷åîä íéøåäè íéìëë äëåúáù äî ìéöú äáâ ìò äàîåèå äéô ìò

`xephxa yexit

פיה: כנגד  ולא הבולטת הדופן  בחלל  çúBtהחבית úBðôca Lé íàÄÅÇÀÈÅÇ
çôèבחלל שיש  עד  גדולה, היא החבית של  הבטן  בליטת אם – ÆÇ

טפח, על  טפח בפנים àîèדופנה ìkä תחת שנמצא מה כל  – ÇÙÈÅ
כאוהל משמשת העליונה שהדופן  טמא, ובחללה גבה ועל הדופן

מה  אף חוצץ, אינו  שכלי וכיון  החבית; לכל  הטומאה את המביא
טמאה, עצמה שהחבית לומר  צורך  ואין  טמא; גבה ועל  הדופן שתחת

בתוכה; הטומאה äétשהרי ãâðëe בחבית הכלים מן שנמצא מה – ÀÆÆÄÈ
פיה, החבית,øBäèכנגד  מן  נטמאים הכלים ואין  אוהל; שם שאין – È

כלים מטמא חרס כלי  c);שאין ,g milk)åàì íàå בדפנות אין אם – ÀÄÈ
טפח, úãøBéåפותח úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè שטומאה – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

ולמטה, למעלה החבית דפנות דרך  בוקעת היא והרי היא, רצוצה

הטומאה  שהרי טמאה, החבית ואף בלבד. שכנגדה מה ומטמאה
החבית, דין  התנא כאן  הזכיר  ולא לעיל ; הזכרנו שכבר כמו בתוכה,

רצוצה  הטומאה שאם ברישא, שנישנה מה על  מסתמך  שהוא מפני
טמאה. החבית אף äøBäèaתחתיה ?íéøeîà íéøác äna– ÇÆÀÈÄÂÄÄÀÈ

נטמאה, לא שעדיין  טהורה, äàîèבחבית äúéä íà ìáà– ÂÈÄÈÀÈÀÅÈ
בפני חוצצת היא אין זה שבכגון מתוכה, לכן קודם נטמאה שהחבית

çôèהטומאה, õøàä ïî ääBáb Bà,טהורה היא ואפילו –Bà ÀÈÄÈÈÆÆÇ
äqëî,מכוסה החבית שפי –äét ìò äéeôk Bà שהחבית – ÀËÈÀÈÇÄÈ

למעלה: ושוליה פיה על ìòעומדת Bà ,dëBúa ,äézçz äàîèËÀÈÇÀÆÈÀÈÇ
àîè ìkä ,dabכלומר –,d`nh dzid m`y נתונה כשטומאה אף ÇÈÇÙÈÅ

וכל בתוכה, הדופן  תחת מונחת היא כאילו דינה בחוץ, דופנה תחת
המקרים שני בשאר  ברם, טמא; שבתוכה oezpמה znd on zifk")

("dptec zgze dkeza" ,"dzxewxew cbpk dkeza e` dizgz הדין אין 
gth,שונה. ux`d on ddeab dzid m`e,המקרים שלושת בכל הדין שונה

תחת  בין שוליה, כנגד בתוכה בין שוליה, תחת הטומאה אם שבין
טמא, הכל גבה, על בין  בתוכה, דופנה תחת בין  מבחוץ, דופנה

לטמא  אוהל כולה נעשית הריהי טפח, הארץ מן גבוהה והיא שהואיל
קרקעית  של האוהל  כל תחת מתפשטת הטומאה ולכן  לטהר , ולא
מה  כל  ומטמאה החבית לתוך אף ונכנסת ויורדת ועולה החבית

טמא; והכל dqekn,שבתוכה, ziagd m`e שוליה תחת כשהטומאה אף
שהואיל החבית, לתוך נכנסת הריהי ויורדת עולה כשהיא רצוצה, היא

שהטומאה  וכיון  שבתוכה, מה על מציל  אינו פתיל, צמיד אינו  והכיסוי 
כשהטומאה  שכן  ומכל טמא; והכל אוהל, הכיסוי  נעשה לתוכה, נכנסת

דופנה  תחת נתונה הטומאה אם ברם, טמא. שהכל החבית, בתוך
לעיל : ששנינו  כמו הוא הדין zrweaמבחוץ, dlere zrwea d`neh

.dxedh ziagde ,zcxeie תחתיה טומאה פיה, על כפויה כשהחבית וכן 
הדין  מבחוץ, דופנה תחת הטומאה אם ברם, טמא; הכל  בתוכה, או

כדלעיל. הוא

מתיישבת  כולה משנתנו פירושו לפי  שכן יהושע", "מעייני לפי משנתנו  בארנו 
אלא  דומה, בדרך מפרשים אחרים אף שבמשנה עניינים בכמה ואמנם יפה.

המפרשים. בין  אחדים יסודיים הבדלים שיש

כגון כלל , טומאה מקבלת שאינה בחבית במשנה מדובר מברטנורא הרב לפי
בכבשן נצרפה שלא xyiבחבית zx`tz"),("l`:דלקמן פירושיו ומכאן

d`nh ziagde הנמצאים שהכלים אלא טמאה, עצמה החבית שתהא לא –
טמאים. הטומאה כנגד בתוכה

dxedh ziagde.הכזית כנגד אפילו  החבית, שבתוך  מה היינו –
d`nh dzid m` la` טומאה מקבלת שהיא בכבשן שנצרפה חבית סתם כגון –

.(zcgein jxca dyxtny ,`tiqd lk lr eyexit oiir)

"אבל היא: הגירסה אלא טמאה", היתה אם "אבל גורסים שאין מגיה, הגר"א
"תחת  ששנינו שמה הגר"א, לפי יוצא כן  וכו '. טפח" מהארץ גבוהה היתה
תחת  נתונה שהטומאה אלא שוות, שדפנותיה בחבית מדובר מבחוץ" דופנה
שדפנותיה  בחבית היינו דופנה" ותחת "בתוכה ששנינו : ומה הדופן . עובי

באמצען. בולטות

ונדחק  הגר"א, שיטת עם הראשונים שיטת מערבב ישראל " "תפארת בעל 
הר"ש). (כשיטת טמאה" היתה אם "אבל  הגירסה את ליישב

טהרות" "סדרי בעל m"anxd)לפי zhiy it lr epzpyn yxtny) במשנה מדובר
לפיה  וזר  שפה עם היתה שלהם שחבית אלא שוות שדפנותיה בחבית כולה

ואמנם uegan"סביב. dptec zgz",(הגר"א (כביאור  דופנה עובי תחת היינו 
dptec"אבל  zgze dkeza"מן שהכזית דופנה, ותחת תוכה קרקעית תחת היינו 

דופנה; עובי  תחת ומקצתו קורקורתה תחת מקצתו  נתון  zeptcaהמת yi m`
gth gzet ולארץ השפה ומן טפח, רוחב בולטת סביב לפיה שהשפה כגון  –

nh`טפח, lkd שהטומאה השפה, עם הדפנות עובי  כל  כנגד  ולמטה למעלה –
השפה, אוהל  מחמת השפה, תחת וסביבן הדפנות עובי בכל  ומתפשטת בוקעת
כנגד ולמטה למעלה השפה עם הדפנות עובי  שכנגד כל נמצא כך  ואחר

לטהר... לא אבל  לטמא אוהל נעשה וכלי הטומאה,
להאריך ואין  במשנתנו, ופירושים שיטות הבדלי של דוגמאות כמה הבאנו

עוד.

יהושע": "מעייני פי  על פרקנו של ההלכות כללי 

ilke mipa` ilke dnc` ilkk ,d`neh milawn mpi`y ,mixedh milk (`
d`neh milawn mpi`e mkezn d`neh milawny qxg ilk oke ,millb
mab lre mdizgz Ð znd on zifk mab lr e` mdizgz did m` :mabn

.xedh mkeze ,`nh
lr milid`n lirl exkfpy milkdy epiidc ,lde` zgz d`nehdy oia (a
mexa gth lr gth mdizgz yie ,gth ux`d on mideab milkde ,d`nehd
oi`y oiae ,xedh mkeze ,`nh mab lre mdizgzy lk df oebkay ,gth
gth lr gth ly llg milkd zgz oi`y xnelk) d`nehd iab lr lde`
e` mdizgz d`nehe ,ux`d lr migpen elld milkdy oebk ,(gth mexa

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîè ìa÷î BðéàL øáãå,ïhîìe epnî–àîè;ïìòîìe epnî–øBäè. §¨¨¤¥§©¥ª§¨¦¤§©¨¨¥¦¤§©§¨¨
‰çôè çúBt úBaøàa ïéà,úéaa äàîè–øBäè úBaøà ãâðk;úBaøà ãâðk äàîè–øBäè úéaä.äàîhä ¥¨£ª¥©¤©ª§¨©©¦§¤¤£ª¨ª§¨§¤¤£ª©©¦¨©ª§¨

úéaa,äàîè ìa÷î àeäL øác ïéa ïúð,äàîè ìa÷î BðéàL øác ïéa,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa–àlà àîè ïéà ©©¦¨©¥¨¨¤§©¥ª§¨¥¨¨¤¥§©¥ª§¨¥¦§©§¨¥¦§©¨¥¨¥¤¨
ïBzçzä.úBaøà ãâðk äàîhä,äàîè ìa÷î àeäL øác ïúð,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa–àîè ìkä.BðéàL øáãå ©©§©ª§¨§¤¤£ª¨©¨¨¤§©¥ª§¨¥¦§©§¨¥¦§©¨©Ÿ¨¥§¨¨¤¥

äàîè ìa÷î,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa–ïBzçz àlà àîè ïéà. §©¥ª§¨¥¦§©§¨¥¦§©¨¥¨¥¤¨©§
Âúéaä CBúa àéäL äaøà,äézçz äðeúð äøã÷e,äaøàa úBòâBð äéúBúôN ïéà äìòz íàL,äézçz äàîè, £ª¨¤¦§©©¦§¥¨§¨©§¤¨¤¦©£¤¥¦§¤¨§¨£ª¨ª§¨©§¤¨

:äðåéìòä äáåøàá.ohnln oia:äðåúçúä äáåøàá.`nh lkdàåä äàîåè ìá÷îä øáãã ïåéëã .äðåéìòá àìå äðåúçúá ïúðù ô"òà .äéìòáù äî åìéôà
:äàîåèä úà áøéòå äðåéìòä äáåøàä éôá ïåúð àåä åìéàë åúåà ïéàåø ,úéááù äàîåèä éðôá õöåç ïéàå.`nh ohnle epnnäî ìëå íåúñ ìäåà äùòðã

:àîè åëåúáù.xedh olrnle epnn:äàîåèä éðôá õöåçã
d.oezgzd `l` `nh oi`ù úéáá äàîåèã ïåéëã:äîåúñ äéìò ìù äáåøàù ô"òà äéìòä äøåäèå ,çôèî úåçôá äàöåé äàîåè ïéà ,äáåøà ãâðë àì

.`nh lkd:äàîåèä úà áøéòå äðåéìòä äáåøàä éðôá ïåúð àåä åìéàë åúåà ïéàåø õöåç åðéà àîè øáãå úåáåøà ãâðë äàîåèã ïåéëã
e.daex`:øéåàä úà äàåø àéäù.dizgz dpezp dxicweúåòâåð äéúåúôù åéäéù äáåøàä ãâðë äìòú íàù êë ìë äáçø äðéàå .äáåøàä ãâðë õøàá

`xephxa yexit

ïìòîìî ïéa,העליונה הארובה פי  על הדבר  את שנתן –ïéa ÅÄÀÇÀÈÅ
ïhîlî,התחתונה הארובה פי  על  הדבר את שנתן –àîè ìkä ÄÀÇÈÇÙÈÅ

המקבל הדבר את שנתן  פי על  ואף טמא; והעליות שבבית מה כל –

טמא, שבעליות מה אפילו  מקום מכל  התחתונה, הארובה על טומאה
אותו  רואים הטומאה, בפני  חוצץ אינו  טומאה המקבל ודבר  שהואיל

הטומאה את ועירב העליונה הארובה בפי  נתון  הוא (ברטנורא );כאילו 

אומרים: שאנחנו מפני הדברים, בטעם מוסיפים `wiqויש ceb,מש ֹוך

למעלה הדבר את טהרות ").והעלה "סדרי שלמה"; øáãåÀÈÈ("מלאכת
äàîè ìa÷î BðéàL שאינו דבר הארובות אחת פי  על  נתן ואם – ÆÅÀÇÅËÀÈ

טומאה, ïhîìeמקבל  epnî שלמטה מה כלומר  ולמטה, הדבר מן  – ÄÆÀÇÈ
הסתומה, הארובה שבתוכו àîèמן  מה וכל סתום, אוהל  שנעשה – ÈÅ

ïìòîìeטמא; epnî שלמעלה מה כל היינו  ולמעלה, הדבר מן  – ÄÆÀÇÀÈ
הסתומה, הארובה חוצץ øBäèמן הארובה פי על  הנתון  שהדבר  – È

הו  הטומאה, טומאה.בפני  מקבל שאינו דבר  והוא איל 

יש  אבל  טהרות". "סדרי בעל גם מפרש וכן ברטנורא. לפי המשנה את בארנו 
הפיסקה פירוש על nh`",מקשים lkd ,ohnln oia olrnln oia"כלל ייתכן  שלא

הכל התחתונה, הארובה על היינו  מלמטה, הדבר  את נתן שאפילו  לפרש,
ארובה? כנגד  עצמה בעלייה טומאה היתה אם מאשר עדיף זה וכי  טמא;

אחרים. פירושים זו פיסקה על נאמרו  מכאן 
ש  לפרש, ונראה כותב: nh`"הר"ש lkd" המאהיל שתחת מה בין (zgzהיינו 

(dnezqd daex`dשהפיסקה או הארובה. כנגד  שלמעלה מה olrnlnבין oia"
"ohnln oia גם שנתנו  אלא מלמטה, או  מלמעלה הדבר  את שנתן פירושה אין

טמאות, העליות גם למטה שהטומאה פי  על אף ולכך  מלמטה, וגם מלמעלה
הטומאה. את ומערבבת העליונה הארובה נסתמה והרי חוצץ, טמא דבר שאין
ומלמטן; מלמעלן הארובות בכל טומאה המקבל  דבר  שנתן מפרש, הגר "א אף

`nh lkd הארובות דרך  הטומאה ויוצאת חוצץ, אינו  טומאה המקבל  שדבר –
מביא  זה הרי  העליונה, בארובה אף טומאה המקבל  דבר שנתן וכיון לעליות,

הרא"ש. גם מפרש וכן העליות. כל על  טומאה
מפרש: ישראל" "תפארת ohnlnובעל  oia olrnln oiaהדבר את שנתן  בין  –

התחתונה. הארובה על גם שנתן  בין  העליונה, הארובה על רק

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

זו. גב על זו  ארובות בענין הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

çôè çúBt úBaøàa ïéà,טפח על  טפח רוחב –úéaa äàîè ÅÈÂËÅÇÆÇËÀÈÇÇÄ
התקרה, תחת בבית מונחת הטומאה אם –øBäè úBaøà ãâðk– ÀÆÆÂËÈ

טהור; הארובות שכנגד מה úBaøàכל ãâðk äàîè הטומאה אם – ËÀÈÀÆÆÂË
הארובות, כנגד  øBäèמונחת úéaä ואף טהור; שבבית מה כל  – ÇÇÄÈ

טומאה, לענין  "לבוד " אומרים אין  טפח, פותח בארובות שאין פי על 

במשנה  שבארנו  כמו טפח, פותח בהן שיש  כארובות בזה דינן אלא
úéaaב. äàîhä,התקרה תחת בבית מונחת הטומאה אם –ïúð ÇËÀÈÇÇÄÈÇ

,äàîè ìa÷î BðéàL øác ïéa ,äàîè ìa÷î àeäL øác ïéaÅÈÈÆÀÇÅËÀÈÅÈÈÆÅÀÇÅËÀÈ
ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa בארובה מלמעלה, הדבר את שנתן בין  – ÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈ

התחתונה, בארובה מלמטה, שנתן  בין àlàהעליונה, àîè ïéàÅÈÅÆÈ
ïBzçzä שאין טהורות, העליונות הקומות אבל התחתון, הבית כל  – ÇÇÀ

טפח. על  מטפח פחות שהוא בפתח שבבית האוהל  מן  יוצאת הטומאה

אותו  רואים בלבד, העליונה הארובה פי  על  הדבר את נתן ואפילו 
הטומאה. את ועירב התחתונה, הארובה על  נתון  הוא äàîhäÇËÀÈכאילו

úBaøà ãâðk,הארובות כנגד  מונחת הטומאה ואם –øác ïúð ÀÆÆÂËÈÇÈÈ
àîè ìkä ,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa ,äàîè ìa÷î àeäLÆÀÇÅËÀÈÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈÇÙÈÅ
אחת  על  נתון  טומאה המקבל  ודבר  הארובות כנגד  והטומאה הואיל  –
בפני חוצץ ואינו  נטמא הדבר  הרי הטומאה, על מאהיל והוא הארובות

כאילו  אותו  רואים התחתונה, הארובה על נתון  הוא ואפילו  הטומאה;
הכל הלכך הטומאה, את ועירב העליונה הארובה פי  על  נתון  הוא

טהרות ");טמא "סדרי מפרשים:(ברטנורא ; nh`ויש  lkd מה כל –
למטה zeaex`d;שבבית cbpky dn lkeכנגד שלא שבעליות מה אבל 

טמא אינו  ישראל");הארובות מבארים:("תפארת  oiaויש olrnln oia
ohnln,ומלמטן מלמעלן  הארובות כל  על הדבר  את שנתן  –`nh lkd

חוצץ הדבר  שאין  טמאים, הארובות שכנגד  הכלים כל  (הגר"א ).–

äàîè ìa÷î BðéàL øáãå,טומאה מקבל שאינו דבר  נתן  ואם – ÀÈÈÆÅÀÇÅËÀÈ
ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa, לעיל שבארנו  כמו  –àlà àîè ïéà ÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈÅÈÅÆÈ

ïBzçz משום טהורות, העליונות הקומות אבל התחתון, הבית כל – ÇÀ
ואפילו  למטה. המונחת הטומאה בפני  חוצץ הארובה על  הנתון שהדבר 

לגבי אלא הטומאה את עירב לא העליונה הארובה פי על מונח הדבר
אבל טפח, מפותח בפחות יוצאת טומאה שאין מפני  התחתון, הבית

הטומאה  את ועירב התחתונה בארובה נתון  הוא כאילו אותו  רואים
טמא כולו  התחתון  הבית הלכך  טהרות ").מלמטה, ("סדרי

מפרש: oezgzהרא"ש `l` `nh oi` העלייה למטה, ולא למעלה נתן ואם –
כנגד שהטומאה כיון  טפח, מפותח בפחות לתוכה נכנסת שהטומאה טמאה,
לבית, ליכנס העלייה מאוהל חוזרת הטומאה שאין  טהור , והבית הארובה,
שאין הרא"ש, דברי על  תמהים רבים אבל  טפח. פותח בארובה שאין כיון
מהר"ם  ואמנם הוא. תמוה כשלעצמו הדין  ואף כדבריו ; המשנה לשון משמעות
בלבד, הבית אלא טמא אין  בתחתונה, ולא בעליונה נתן שאפילו להיפך, מפרש
דברי את מביאים הפוסקים ברם, במשנה. בארנו  וכך שם. שהטומאה כיון

`dpexg").הרא"ש dpyn" oiir)
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úéaä CBúa àéäL äaøà,לחוץ פתוחה והארובה בתקרה, – ÂËÈÆÄÀÇÇÄ
äøã÷e,חרס של –äézçz äðeúð רצפת על  הארובה תחת – ÀÅÈÀÈÇÀÆÈ

äìòzהבית, íàL,הארובה פי עד הקדירה –äéúBúôN ïéà ÆÄÇÂÆÅÄÀÆÈ
äaøàa úBòâBð באופן הארובה, מפי  במעט קטן  הקדירה שפי  – ÀÈÂËÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bìâø úà äîã÷ äàîè íà–àîè;äàîhä úà äîã÷ Bìâø íà–øBäè.ïBòîL éaøøîBà:ìò Bæ íéìâø ézL ¦ª§¨¨§¨¤©§¨¥¦©§¨§¨¤©ª§¨¨©¦¦§¥§¥©§©¦©
äàîhä úà eîãwL Bæ áb,íL éðL ìL Bìâø úàöîðå Bìâø úà ïBLàøä CLî–øBäè,ìL Bìâø äîãwL éðtî ©¤¨§¤©ª§¨¨©¨¦¤©§§¦§¥©§¤¥¦¨¨¦§¥¤¨§¨©§¤

äàîhä úà ïBLàø. ¦¤©ª§¨
‚äaøà ãâðk dúö÷îe úéaa äàîè úö÷î–àîè úéaä,àîè äàîhä ãâðëe,éøácøéàî éaø;äãeäé éaø ¦§¨ª§¨©©¦¦§¨¨§¤¤£ª¨©©¦¨¥§¤¤©ª§¨¨¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨

øîBà:àîè úéaä,øBäè äàîhä ãâðk.éñBé éaøøîBà:÷ìçzL éãk äàîha Lé íà,ànèúe úéaä úà ànèúe ¥©©¦¨¥§¤¤©ª§¨¨©¦¥¥¦¥©ª§¨§¥¤¥¨¥§©¥¤©©¦§©¥
ãâðkäàîhä–àîè,åàì íàå–àîè úéaä,øBäè äàîhä ãâðk. §¤¤©ª§¨¨¥§¦¨©©¦¨¥§¤¤©ª§¨¨
„Bæ áb ìò Bæ úBaøà,çôè çúBt ïäa Léå:úéaa äàîè–øBäè úBaøà ãâðk;úBaøà ãâðk äàîè–úéaä £ª©©§¥¨¤¥©¤©ª§¨©©¦§¤¤£ª¨ª§¨§¤¤£ª©©¦

øBäè.úBaøà ãâðk ïéa úéaa ïéa äàîhä,äàîè ìa÷î àeäL øác ïúð,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa–àîè ìkä. ¨©ª§¨¥©©¦¥§¤¤£ª¨©¨¨¤§©¥ª§¨¥¦§©§¨¥¦§©¨©Ÿ¨¥

:çôè çúåôî úåçôá åðîî äàöåé àìå ìäåàì úñðëð äàîåè.`nh elbx z` dncw d`neh m`:äàîåèä ìò ìéäàä åìâø ïúðù úòá éøäùelbx m`e
.xedh d`nehd z` dncwäðîî àöúù éãë çôè çúåô äáåøàá íù ïéà äàîåèä åá äñðëðù äòùáå ,íåúñ ìäåà äùòð øáë äàîåèä äàáù íãå÷ù

:äàîåèä.ef ab lr ef milbx izyè äñðëð ë"çàå ,ïåùàø ìù åìâø ìò çðåî éðù ìù ìâøå äáåøà éô ìò åìâø ïåùàøä ïúðå ,íéùðà éðù ìùúéáá äàîå
,åìâø úà ïåùàøä øéñäùë äàîåèä ìò ìéäàä äæ éðùù ô"òà ,äáåøàä éô ìò úçðåî éðùä ìâø úàöîðå åìâø úà ïåùàøä øéñä ë"çàå ,äáåøàä úçú

:øéàî 'øë àìå ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äàîåèä úà ïåùàø ìù åìâø äîã÷ù éðôî ,øåäè éðùä
b.daex` cbpk:çôè çúåô äá ïéàù äáåøàá.`nh d`nehd cbpke:äàîåèä ìò ìéäàîä åðééä.wlgzy ickéãë øåòéù äàîåèä úö÷îá äéäéù

:éñåé 'øë äëìäå .øúåé åà .íéúéæ éðù äìåëá äéäéùë åðééäã ,ìäåàá àîèì
c.ef ab lr ef zeaex`:çôè çúåô úçàå úçà ìëáå ,äãâðë úðååëî äéìòä ââá úøçà äáåøà ãåò ùéå äéìòì úéá ïéá äáåøà ùéù ïåâë.olrnln oia
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טפח על  מטפח פחות שהוא בפתח האוהל  e).מן  ,b lirl oiir),ברם

על רגלו בנתינת שהרי טמאים, הארובה תחת למטה המונחים הכלים
הטומאה את עירב הארובה ישראל").פי ãâðk("תפארת  äàîhäÇËÀÈÀÆÆ

äaøà,הארובה כנגד  בבית מונחת הטומאה אם –mc`eúà ïúð ÂËÈÈÇÆ
ïìòîìî Bìâø,הארובה פי  על –ànèî øéàî éaø האדם את – ÇÀÄÀÇÀÈÇÄÅÄÀÇÅ

עצמה, הטומאה על  שהאהיל  לפי  רגלו, את íéøîBà:שנתן  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
Bìâø úà äîã÷ äàîè íà בשעה שם היתה הטומאה אם – ÄËÀÈÈÀÈÆÇÀ

רגלו, את ממעלàîèשנתן  רגלו את שהגביה שבשעה האדם, – ÈÅ
הארובה; פי את שסתם קודם הטומאה, על האהיל  כבר  íàÄלארובה

äàîhä úà äîã÷ Bìâø הארובה על רגלו  את שנתן שבשעה – ÇÀÈÀÈÆÇËÀÈ
לאחר שם באה היא אלא כנגדה, שם הטומאה היתה לא עדיין 

ברגלו, סתומה היתה שבאה øBäèשהארובה שקודם האדם, – È
מן  יוצאת אינה הטומאה והרי  סתום, אוהל נעשה כבר לשם הטומאה

אוהל נעשה אינו שאדם פי על  ואף טפח. מפותח בפחות האוהל
רגלו  אין כאן אבל הטומאה, בפני  החוצץ הוא שיהא היינו לטהר,

שהואיל לצאת, הטומאה את ומעכב החוצץ הוא הבית אלא חוצצת,
ארובה  שם ואין סתומה התקרה כאילו זה הרי  לטומאה, רגלו  וקדמה

טהרות ").כלל "סדרי  ישראל"; ézL("תפארת  :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅ
äàîhä úà eîãwL Bæ áb ìò Bæ íéìâø את ונתן  אדם בא – ÇÀÇÄÇÇÆÈÀÆÇËÀÈ

של רגלו גבי על רגלו את ונתן אחר אדם ובא הארובה, פי על  רגלו

הארובה, כנגד  הטומאה באה כך ואחר úàהראשון, ïBLàøä CLîÈÇÈÄÆ
íL éðL ìL Bìâø úàöîðå Bìâøפי על אף הארובה, פי על  – ÇÀÀÄÀÅÇÀÆÅÄÈ

השני, של  לרגלו שקדמה והרי שם, הטומאה היתה כבר שעה שאותה
mewn lknøBäè,השני אף –ïBLàø ìL Bìâø äîãwL éðtî ÈÄÀÅÆÈÀÈÇÀÆÄ

äàîhä úà ממנו יוצאת הטומאה שאין  סתום, אוהל כאן והרי – ÆÇËÀÈ
וסוברים, שמעון  רבי על  חולקים חכמים ברם, טפח. מפותח בפחות

טמא  השני  לפיכך רגלו, את הטומאה קדמה השני ולגבי  שהואיל

ברטנורא ). minkgk.(רמב"ם ; dkldeמפרשים ztqezd`),ויש  it lr)
דבריהם  על להוסיף אלא חכמים על לחלוק בא אינו שמעון שרבי 

אחרונה "). "משנה עיין (הרא"ש;
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בתוך שהיא בארובה ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

טפח. פותח בה ואין  הבית

äaøà ãâðk dúö÷îe úéaa äàîè úö÷î המת מן  כזית כגון – ÄÀÈËÀÈÇÇÄÄÀÈÈÀÆÆÂËÈ
הארובה, כנגד ומקצתו התקרה תחת מונח àîèשמקצתו  úéaä– ÇÇÄÈÅ

בבית, הטומאה כל  כאילו  טמא, התקרה תחת שבבית מה ãâðëeÀÆÆכל 
àîè äàîhä הארובה כנגד  המונחת הטומאה מקצת כנגד  והנמצא – ÇËÀÈÈÅ

øéàîטמא, éaø éøác פותח בארובה שאין פי על  שאף הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
שמקצת  טפח, פותח בה שיש בארובה כמו זה לענין  דינה טפח
היתה  כאילו  הארובה, שכנגד  מקצתה עם מצטרפת שבבית הטומאה

טמא. עליה המאהיל וכל הארובה, תחת הטומאה äãeäéכל éaøÇÄÀÈ
àîè úéaä :øîBà מצטרפת הארובה שכנגד  הטומאה שמקצת – ÅÇÇÄÈÅ

בבית, כולה כאילו שבבית, מקצתה øBäèעם äàîhä ãâðk– ÀÆÆÇËÀÈÈ
מצטרפת  שבבית הטומאה מקצת אין טפח, פותח בארובה ואין  שהואיל

שכנגד מקצתה מאחרעם הארובה, תחת כולה שתיחשב הארובה
טפח, פותח בה שאין  בארובה הבית אוהל מתוך יוצאת הטומאה שאין

מאהיל אינו  הארובה שכנגד הטומאה מקצת על  למעלה המאהיל  הלכך 
וטהור . שיעור, חצי על äàîhaאלא Lé íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÅÇËÀÈ

äàîhä ãâðk ànèúe úéaä úà ànèúe ,÷ìçzL éãk– ÀÅÆÅÈÅÀÇÅÆÇÇÄÀÇÅÀÆÆÇËÀÈ
בבית  ומחצה כזית ומונחת זיתים, שני כשיעור  בטומאה שיש כגון
הטומאה  את לחלק אפשר  זה בכגון והרי  הארובה, כנגד  זית וכחצי 

הארובה, כנגד וכזית בבית כזית כנגדàîèשתהא הנמצא אף – ÈÅ
הארובה; כנגד המונחת הטומאה åàìמקצת íàå בטומאה שאין – ÀÄÈ

טומאה, לשיעור ולכאן  לכאן להיחלק àîèכדי úéaä מה כל  – ÇÇÄÈÅ
טמא, øBäèשבבית äàîhä ãâðkבדברי הטעם שבארנו  כמו  – ÀÆÆÇËÀÈÈ

יהודה. iqei.רבי iaxk dklde
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Bæ áb ìò Bæ úBaøà והארובות אחדות, קומות בו  שיש  בבית – ÂËÇÇ
כיפת  את דרכן  רואה למטה בבית שהעומד עד זו , כנגד זו מכוונות

çôèהשמים, çúBt ïäa Léå רוחב וארובה ארובה בכל  ויש – ÀÅÈÆÅÇÆÇ
טפח, על  úéaaטפח äàîèכנגד בבית למטה מונחת טומאה אם – ËÀÈÇÇÄ

øBäèהתקרה, úBaøà ãâðk הארובות כנגד בבית הנמצא כל – ÀÆÆÂËÈ
úBaøàטהור ; ãâðk äàîèכנגד בבית מונחת הטומאה ואם – ËÀÈÀÆÆÂË

øBäèהארובות, úéaäוכבר טהור; התקרה כנגד  בבית הנמצא כל  – ÇÇÄÈ
א). (משנה לעיל הדברים טעם ãâðkבארנו ïéa úéaa ïéa äàîhäÇËÀÈÅÇÇÄÅÀÆÆ

úBaøà אם ובין התקרה תחת בבית מונחת הטומאה אם בין – ÂË
הארובות, כנגד  מונחת äàîè,הטומאה ìa÷î àeäL øác ïúðÈÇÈÈÆÀÇÅËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîè ìa÷î BðéàL øáãå,ïhîìe epnî–àîè;ïìòîìe epnî–øBäè. §¨¨¤¥§©¥ª§¨¦¤§©¨¨¥¦¤§©§¨¨
‰çôè çúBt úBaøàa ïéà,úéaa äàîè–øBäè úBaøà ãâðk;úBaøà ãâðk äàîè–øBäè úéaä.äàîhä ¥¨£ª¥©¤©ª§¨©©¦§¤¤£ª¨ª§¨§¤¤£ª©©¦¨©ª§¨

úéaa,äàîè ìa÷î àeäL øác ïéa ïúð,äàîè ìa÷î BðéàL øác ïéa,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa–àlà àîè ïéà ©©¦¨©¥¨¨¤§©¥ª§¨¥¨¨¤¥§©¥ª§¨¥¦§©§¨¥¦§©¨¥¨¥¤¨
ïBzçzä.úBaøà ãâðk äàîhä,äàîè ìa÷î àeäL øác ïúð,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa–àîè ìkä.BðéàL øáãå ©©§©ª§¨§¤¤£ª¨©¨¨¤§©¥ª§¨¥¦§©§¨¥¦§©¨©Ÿ¨¥§¨¨¤¥

äàîè ìa÷î,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa–ïBzçz àlà àîè ïéà. §©¥ª§¨¥¦§©§¨¥¦§©¨¥¨¥¤¨©§
Âúéaä CBúa àéäL äaøà,äézçz äðeúð äøã÷e,äaøàa úBòâBð äéúBúôN ïéà äìòz íàL,äézçz äàîè, £ª¨¤¦§©©¦§¥¨§¨©§¤¨¤¦©£¤¥¦§¤¨§¨£ª¨ª§¨©§¤¨

:äðåéìòä äáåøàá.ohnln oia:äðåúçúä äáåøàá.`nh lkdàåä äàîåè ìá÷îä øáãã ïåéëã .äðåéìòá àìå äðåúçúá ïúðù ô"òà .äéìòáù äî åìéôà
:äàîåèä úà áøéòå äðåéìòä äáåøàä éôá ïåúð àåä åìéàë åúåà ïéàåø ,úéááù äàîåèä éðôá õöåç ïéàå.`nh ohnle epnnäî ìëå íåúñ ìäåà äùòðã

:àîè åëåúáù.xedh olrnle epnn:äàîåèä éðôá õöåçã
d.oezgzd `l` `nh oi`ù úéáá äàîåèã ïåéëã:äîåúñ äéìò ìù äáåøàù ô"òà äéìòä äøåäèå ,çôèî úåçôá äàöåé äàîåè ïéà ,äáåøà ãâðë àì

.`nh lkd:äàîåèä úà áøéòå äðåéìòä äáåøàä éðôá ïåúð àåä åìéàë åúåà ïéàåø õöåç åðéà àîè øáãå úåáåøà ãâðë äàîåèã ïåéëã
e.daex`:øéåàä úà äàåø àéäù.dizgz dpezp dxicweúåòâåð äéúåúôù åéäéù äáåøàä ãâðë äìòú íàù êë ìë äáçø äðéàå .äáåøàä ãâðë õøàá
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ïìòîìî ïéa,העליונה הארובה פי  על הדבר  את שנתן –ïéa ÅÄÀÇÀÈÅ
ïhîlî,התחתונה הארובה פי  על  הדבר את שנתן –àîè ìkä ÄÀÇÈÇÙÈÅ

המקבל הדבר את שנתן  פי על  ואף טמא; והעליות שבבית מה כל –

טמא, שבעליות מה אפילו  מקום מכל  התחתונה, הארובה על טומאה
אותו  רואים הטומאה, בפני  חוצץ אינו  טומאה המקבל ודבר  שהואיל

הטומאה את ועירב העליונה הארובה בפי  נתון  הוא (ברטנורא );כאילו 

אומרים: שאנחנו מפני הדברים, בטעם מוסיפים `wiqויש ceb,מש ֹוך

למעלה הדבר את טהרות ").והעלה "סדרי שלמה"; øáãåÀÈÈ("מלאכת
äàîè ìa÷î BðéàL שאינו דבר הארובות אחת פי  על  נתן ואם – ÆÅÀÇÅËÀÈ

טומאה, ïhîìeמקבל  epnî שלמטה מה כלומר  ולמטה, הדבר מן  – ÄÆÀÇÈ
הסתומה, הארובה שבתוכו àîèמן  מה וכל סתום, אוהל  שנעשה – ÈÅ

ïìòîìeטמא; epnî שלמעלה מה כל היינו  ולמעלה, הדבר מן  – ÄÆÀÇÀÈ
הסתומה, הארובה חוצץ øBäèמן הארובה פי על  הנתון  שהדבר  – È

הו  הטומאה, טומאה.בפני  מקבל שאינו דבר  והוא איל 

יש  אבל  טהרות". "סדרי בעל גם מפרש וכן ברטנורא. לפי המשנה את בארנו 
הפיסקה פירוש על nh`",מקשים lkd ,ohnln oia olrnln oia"כלל ייתכן  שלא

הכל התחתונה, הארובה על היינו  מלמטה, הדבר  את נתן שאפילו  לפרש,
ארובה? כנגד  עצמה בעלייה טומאה היתה אם מאשר עדיף זה וכי  טמא;

אחרים. פירושים זו פיסקה על נאמרו  מכאן 
ש  לפרש, ונראה כותב: nh`"הר"ש lkd" המאהיל שתחת מה בין (zgzהיינו 

(dnezqd daex`dשהפיסקה או הארובה. כנגד  שלמעלה מה olrnlnבין oia"
"ohnln oia גם שנתנו  אלא מלמטה, או  מלמעלה הדבר  את שנתן פירושה אין

טמאות, העליות גם למטה שהטומאה פי  על אף ולכך  מלמטה, וגם מלמעלה
הטומאה. את ומערבבת העליונה הארובה נסתמה והרי חוצץ, טמא דבר שאין
ומלמטן; מלמעלן הארובות בכל טומאה המקבל  דבר  שנתן מפרש, הגר "א אף

`nh lkd הארובות דרך  הטומאה ויוצאת חוצץ, אינו  טומאה המקבל  שדבר –
מביא  זה הרי  העליונה, בארובה אף טומאה המקבל  דבר שנתן וכיון לעליות,

הרא"ש. גם מפרש וכן העליות. כל על  טומאה
מפרש: ישראל" "תפארת ohnlnובעל  oia olrnln oiaהדבר את שנתן  בין  –

התחתונה. הארובה על גם שנתן  בין  העליונה, הארובה על רק
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זו. גב על זו  ארובות בענין הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

çôè çúBt úBaøàa ïéà,טפח על  טפח רוחב –úéaa äàîè ÅÈÂËÅÇÆÇËÀÈÇÇÄ
התקרה, תחת בבית מונחת הטומאה אם –øBäè úBaøà ãâðk– ÀÆÆÂËÈ

טהור; הארובות שכנגד מה úBaøàכל ãâðk äàîè הטומאה אם – ËÀÈÀÆÆÂË
הארובות, כנגד  øBäèמונחת úéaä ואף טהור; שבבית מה כל  – ÇÇÄÈ

טומאה, לענין  "לבוד " אומרים אין  טפח, פותח בארובות שאין פי על 

במשנה  שבארנו  כמו טפח, פותח בהן שיש  כארובות בזה דינן אלא
úéaaב. äàîhä,התקרה תחת בבית מונחת הטומאה אם –ïúð ÇËÀÈÇÇÄÈÇ

,äàîè ìa÷î BðéàL øác ïéa ,äàîè ìa÷î àeäL øác ïéaÅÈÈÆÀÇÅËÀÈÅÈÈÆÅÀÇÅËÀÈ
ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa בארובה מלמעלה, הדבר את שנתן בין  – ÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈ

התחתונה, בארובה מלמטה, שנתן  בין àlàהעליונה, àîè ïéàÅÈÅÆÈ
ïBzçzä שאין טהורות, העליונות הקומות אבל התחתון, הבית כל  – ÇÇÀ

טפח. על  מטפח פחות שהוא בפתח שבבית האוהל  מן  יוצאת הטומאה

אותו  רואים בלבד, העליונה הארובה פי  על  הדבר את נתן ואפילו 
הטומאה. את ועירב התחתונה, הארובה על  נתון  הוא äàîhäÇËÀÈכאילו

úBaøà ãâðk,הארובות כנגד  מונחת הטומאה ואם –øác ïúð ÀÆÆÂËÈÇÈÈ
àîè ìkä ,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa ,äàîè ìa÷î àeäLÆÀÇÅËÀÈÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈÇÙÈÅ
אחת  על  נתון  טומאה המקבל  ודבר  הארובות כנגד  והטומאה הואיל  –
בפני חוצץ ואינו  נטמא הדבר  הרי הטומאה, על מאהיל והוא הארובות

כאילו  אותו  רואים התחתונה, הארובה על נתון  הוא ואפילו  הטומאה;
הכל הלכך הטומאה, את ועירב העליונה הארובה פי  על  נתון  הוא

טהרות ");טמא "סדרי מפרשים:(ברטנורא ; nh`ויש  lkd מה כל –
למטה zeaex`d;שבבית cbpky dn lkeכנגד שלא שבעליות מה אבל 

טמא אינו  ישראל");הארובות מבארים:("תפארת  oiaויש olrnln oia
ohnln,ומלמטן מלמעלן  הארובות כל  על הדבר  את שנתן  –`nh lkd

חוצץ הדבר  שאין  טמאים, הארובות שכנגד  הכלים כל  (הגר"א ).–

äàîè ìa÷î BðéàL øáãå,טומאה מקבל שאינו דבר  נתן  ואם – ÀÈÈÆÅÀÇÅËÀÈ
ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa, לעיל שבארנו  כמו  –àlà àîè ïéà ÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈÅÈÅÆÈ

ïBzçz משום טהורות, העליונות הקומות אבל התחתון, הבית כל – ÇÀ
ואפילו  למטה. המונחת הטומאה בפני  חוצץ הארובה על  הנתון שהדבר 

לגבי אלא הטומאה את עירב לא העליונה הארובה פי על מונח הדבר
אבל טפח, מפותח בפחות יוצאת טומאה שאין מפני  התחתון, הבית

הטומאה  את ועירב התחתונה בארובה נתון  הוא כאילו אותו  רואים
טמא כולו  התחתון  הבית הלכך  טהרות ").מלמטה, ("סדרי

מפרש: oezgzהרא"ש `l` `nh oi` העלייה למטה, ולא למעלה נתן ואם –
כנגד שהטומאה כיון  טפח, מפותח בפחות לתוכה נכנסת שהטומאה טמאה,
לבית, ליכנס העלייה מאוהל חוזרת הטומאה שאין  טהור , והבית הארובה,
שאין הרא"ש, דברי על  תמהים רבים אבל  טפח. פותח בארובה שאין כיון
מהר"ם  ואמנם הוא. תמוה כשלעצמו הדין  ואף כדבריו ; המשנה לשון משמעות
בלבד, הבית אלא טמא אין  בתחתונה, ולא בעליונה נתן שאפילו להיפך, מפרש
דברי את מביאים הפוסקים ברם, במשנה. בארנו  וכך שם. שהטומאה כיון

`dpexg").הרא"ש dpyn" oiir)
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úéaä CBúa àéäL äaøà,לחוץ פתוחה והארובה בתקרה, – ÂËÈÆÄÀÇÇÄ
äøã÷e,חרס של –äézçz äðeúð רצפת על  הארובה תחת – ÀÅÈÀÈÇÀÆÈ

äìòzהבית, íàL,הארובה פי עד הקדירה –äéúBúôN ïéà ÆÄÇÂÆÅÄÀÆÈ
äaøàa úBòâBð באופן הארובה, מפי  במעט קטן  הקדירה שפי  – ÀÈÂËÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bìâø úà äîã÷ äàîè íà–àîè;äàîhä úà äîã÷ Bìâø íà–øBäè.ïBòîL éaøøîBà:ìò Bæ íéìâø ézL ¦ª§¨¨§¨¤©§¨¥¦©§¨§¨¤©ª§¨¨©¦¦§¥§¥©§©¦©
äàîhä úà eîãwL Bæ áb,íL éðL ìL Bìâø úàöîðå Bìâø úà ïBLàøä CLî–øBäè,ìL Bìâø äîãwL éðtî ©¤¨§¤©ª§¨¨©¨¦¤©§§¦§¥©§¤¥¦¨¨¦§¥¤¨§¨©§¤

äàîhä úà ïBLàø. ¦¤©ª§¨
‚äaøà ãâðk dúö÷îe úéaa äàîè úö÷î–àîè úéaä,àîè äàîhä ãâðëe,éøácøéàî éaø;äãeäé éaø ¦§¨ª§¨©©¦¦§¨¨§¤¤£ª¨©©¦¨¥§¤¤©ª§¨¨¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨

øîBà:àîè úéaä,øBäè äàîhä ãâðk.éñBé éaøøîBà:÷ìçzL éãk äàîha Lé íà,ànèúe úéaä úà ànèúe ¥©©¦¨¥§¤¤©ª§¨¨©¦¥¥¦¥©ª§¨§¥¤¥¨¥§©¥¤©©¦§©¥
ãâðkäàîhä–àîè,åàì íàå–àîè úéaä,øBäè äàîhä ãâðk. §¤¤©ª§¨¨¥§¦¨©©¦¨¥§¤¤©ª§¨¨
„Bæ áb ìò Bæ úBaøà,çôè çúBt ïäa Léå:úéaa äàîè–øBäè úBaøà ãâðk;úBaøà ãâðk äàîè–úéaä £ª©©§¥¨¤¥©¤©ª§¨©©¦§¤¤£ª¨ª§¨§¤¤£ª©©¦

øBäè.úBaøà ãâðk ïéa úéaa ïéa äàîhä,äàîè ìa÷î àeäL øác ïúð,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa–àîè ìkä. ¨©ª§¨¥©©¦¥§¤¤£ª¨©¨¨¤§©¥ª§¨¥¦§©§¨¥¦§©¨©Ÿ¨¥

:çôè çúåôî úåçôá åðîî äàöåé àìå ìäåàì úñðëð äàîåè.`nh elbx z` dncw d`neh m`:äàîåèä ìò ìéäàä åìâø ïúðù úòá éøäùelbx m`e
.xedh d`nehd z` dncwäðîî àöúù éãë çôè çúåô äáåøàá íù ïéà äàîåèä åá äñðëðù äòùáå ,íåúñ ìäåà äùòð øáë äàîåèä äàáù íãå÷ù

:äàîåèä.ef ab lr ef milbx izyè äñðëð ë"çàå ,ïåùàø ìù åìâø ìò çðåî éðù ìù ìâøå äáåøà éô ìò åìâø ïåùàøä ïúðå ,íéùðà éðù ìùúéáá äàîå
,åìâø úà ïåùàøä øéñäùë äàîåèä ìò ìéäàä äæ éðùù ô"òà ,äáåøàä éô ìò úçðåî éðùä ìâø úàöîðå åìâø úà ïåùàøä øéñä ë"çàå ,äáåøàä úçú

:øéàî 'øë àìå ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äàîåèä úà ïåùàø ìù åìâø äîã÷ù éðôî ,øåäè éðùä
b.daex` cbpk:çôè çúåô äá ïéàù äáåøàá.`nh d`nehd cbpke:äàîåèä ìò ìéäàîä åðééä.wlgzy ickéãë øåòéù äàîåèä úö÷îá äéäéù

:éñåé 'øë äëìäå .øúåé åà .íéúéæ éðù äìåëá äéäéùë åðééäã ,ìäåàá àîèì
c.ef ab lr ef zeaex`:çôè çúåô úçàå úçà ìëáå ,äãâðë úðååëî äéìòä ââá úøçà äáåøà ãåò ùéå äéìòì úéá ïéá äáåøà ùéù ïåâë.olrnln oia

`xephxa yexit

טפח על  מטפח פחות שהוא בפתח האוהל  e).מן  ,b lirl oiir),ברם

על רגלו בנתינת שהרי טמאים, הארובה תחת למטה המונחים הכלים
הטומאה את עירב הארובה ישראל").פי ãâðk("תפארת  äàîhäÇËÀÈÀÆÆ

äaøà,הארובה כנגד  בבית מונחת הטומאה אם –mc`eúà ïúð ÂËÈÈÇÆ
ïìòîìî Bìâø,הארובה פי  על –ànèî øéàî éaø האדם את – ÇÀÄÀÇÀÈÇÄÅÄÀÇÅ

עצמה, הטומאה על  שהאהיל  לפי  רגלו, את íéøîBà:שנתן  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
Bìâø úà äîã÷ äàîè íà בשעה שם היתה הטומאה אם – ÄËÀÈÈÀÈÆÇÀ

רגלו, את ממעלàîèשנתן  רגלו את שהגביה שבשעה האדם, – ÈÅ
הארובה; פי את שסתם קודם הטומאה, על האהיל  כבר  íàÄלארובה

äàîhä úà äîã÷ Bìâø הארובה על רגלו  את שנתן שבשעה – ÇÀÈÀÈÆÇËÀÈ
לאחר שם באה היא אלא כנגדה, שם הטומאה היתה לא עדיין 

ברגלו, סתומה היתה שבאה øBäèשהארובה שקודם האדם, – È
מן  יוצאת אינה הטומאה והרי  סתום, אוהל נעשה כבר לשם הטומאה

אוהל נעשה אינו שאדם פי על  ואף טפח. מפותח בפחות האוהל
רגלו  אין כאן אבל הטומאה, בפני  החוצץ הוא שיהא היינו לטהר,

שהואיל לצאת, הטומאה את ומעכב החוצץ הוא הבית אלא חוצצת,
ארובה  שם ואין סתומה התקרה כאילו זה הרי  לטומאה, רגלו  וקדמה

טהרות ").כלל "סדרי  ישראל"; ézL("תפארת  :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅ
äàîhä úà eîãwL Bæ áb ìò Bæ íéìâø את ונתן  אדם בא – ÇÀÇÄÇÇÆÈÀÆÇËÀÈ

של רגלו גבי על רגלו את ונתן אחר אדם ובא הארובה, פי על  רגלו

הארובה, כנגד  הטומאה באה כך ואחר úàהראשון, ïBLàøä CLîÈÇÈÄÆ
íL éðL ìL Bìâø úàöîðå Bìâøפי על אף הארובה, פי על  – ÇÀÀÄÀÅÇÀÆÅÄÈ

השני, של  לרגלו שקדמה והרי שם, הטומאה היתה כבר שעה שאותה
mewn lknøBäè,השני אף –ïBLàø ìL Bìâø äîãwL éðtî ÈÄÀÅÆÈÀÈÇÀÆÄ

äàîhä úà ממנו יוצאת הטומאה שאין  סתום, אוהל כאן והרי – ÆÇËÀÈ
וסוברים, שמעון  רבי על  חולקים חכמים ברם, טפח. מפותח בפחות

טמא  השני  לפיכך רגלו, את הטומאה קדמה השני ולגבי  שהואיל

ברטנורא ). minkgk.(רמב"ם ; dkldeמפרשים ztqezd`),ויש  it lr)
דבריהם  על להוסיף אלא חכמים על לחלוק בא אינו שמעון שרבי 

אחרונה "). "משנה עיין (הרא"ש;
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בתוך שהיא בארובה ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

טפח. פותח בה ואין  הבית

äaøà ãâðk dúö÷îe úéaa äàîè úö÷î המת מן  כזית כגון – ÄÀÈËÀÈÇÇÄÄÀÈÈÀÆÆÂËÈ
הארובה, כנגד ומקצתו התקרה תחת מונח àîèשמקצתו  úéaä– ÇÇÄÈÅ

בבית, הטומאה כל  כאילו  טמא, התקרה תחת שבבית מה ãâðëeÀÆÆכל 
àîè äàîhä הארובה כנגד  המונחת הטומאה מקצת כנגד  והנמצא – ÇËÀÈÈÅ

øéàîטמא, éaø éøác פותח בארובה שאין פי על  שאף הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
שמקצת  טפח, פותח בה שיש בארובה כמו זה לענין  דינה טפח
היתה  כאילו  הארובה, שכנגד  מקצתה עם מצטרפת שבבית הטומאה

טמא. עליה המאהיל וכל הארובה, תחת הטומאה äãeäéכל éaøÇÄÀÈ
àîè úéaä :øîBà מצטרפת הארובה שכנגד  הטומאה שמקצת – ÅÇÇÄÈÅ

בבית, כולה כאילו שבבית, מקצתה øBäèעם äàîhä ãâðk– ÀÆÆÇËÀÈÈ
מצטרפת  שבבית הטומאה מקצת אין טפח, פותח בארובה ואין  שהואיל

שכנגד מקצתה מאחרעם הארובה, תחת כולה שתיחשב הארובה
טפח, פותח בה שאין  בארובה הבית אוהל מתוך יוצאת הטומאה שאין

מאהיל אינו  הארובה שכנגד הטומאה מקצת על  למעלה המאהיל  הלכך 
וטהור . שיעור, חצי על äàîhaאלא Lé íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÅÇËÀÈ

äàîhä ãâðk ànèúe úéaä úà ànèúe ,÷ìçzL éãk– ÀÅÆÅÈÅÀÇÅÆÇÇÄÀÇÅÀÆÆÇËÀÈ
בבית  ומחצה כזית ומונחת זיתים, שני כשיעור  בטומאה שיש כגון
הטומאה  את לחלק אפשר  זה בכגון והרי  הארובה, כנגד  זית וכחצי 

הארובה, כנגד וכזית בבית כזית כנגדàîèשתהא הנמצא אף – ÈÅ
הארובה; כנגד המונחת הטומאה åàìמקצת íàå בטומאה שאין – ÀÄÈ

טומאה, לשיעור ולכאן  לכאן להיחלק àîèכדי úéaä מה כל  – ÇÇÄÈÅ
טמא, øBäèשבבית äàîhä ãâðkבדברי הטעם שבארנו  כמו  – ÀÆÆÇËÀÈÈ

יהודה. iqei.רבי iaxk dklde
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Bæ áb ìò Bæ úBaøà והארובות אחדות, קומות בו  שיש  בבית – ÂËÇÇ
כיפת  את דרכן  רואה למטה בבית שהעומד עד זו , כנגד זו מכוונות

çôèהשמים, çúBt ïäa Léå רוחב וארובה ארובה בכל  ויש – ÀÅÈÆÅÇÆÇ
טפח, על  úéaaטפח äàîèכנגד בבית למטה מונחת טומאה אם – ËÀÈÇÇÄ

øBäèהתקרה, úBaøà ãâðk הארובות כנגד בבית הנמצא כל – ÀÆÆÂËÈ
úBaøàטהור ; ãâðk äàîèכנגד בבית מונחת הטומאה ואם – ËÀÈÀÆÆÂË

øBäèהארובות, úéaäוכבר טהור; התקרה כנגד  בבית הנמצא כל  – ÇÇÄÈ
א). (משנה לעיל הדברים טעם ãâðkבארנו ïéa úéaa ïéa äàîhäÇËÀÈÅÇÇÄÅÀÆÆ

úBaøà אם ובין התקרה תחת בבית מונחת הטומאה אם בין – ÂË
הארובות, כנגד  מונחת äàîè,הטומאה ìa÷î àeäL øác ïúðÈÇÈÈÆÀÇÅËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéçôè äòaøà ÷ãqa àäiL;ìlä úéaíéøîBà:àeäL ìk.éñBé éaøíeMî øîBàìlä úéa:çôè çúBt. ¤§¥©¤¤©§¨¨§¨¦¥¦¥§¦¨¤©¦¥¥¦¥¦¥¥©¤©
·ä÷cñpL äøãñëà,äæ ãöa äàîè–íéøBäè éðMä ãöaL íéìk.ïìòîìî äð÷ Bà Bìâø úà ïúð–úà áøò ©§©§¨¤¦§§¨ª§¨§©¤¥¦¤§©©¥¦§¦¨©¤©§¨¤¦§©§¨¥¥¤

äàîhä.õøàa äðwä úà ïúð–äàîhä úà àéáî Bðéà,çôè çúBt õøàä ïî dBáb äéäiL ãò. ©ª§¨¨©¤©¨¤¨¨¤¥¥¦¤©ª§¨©¤¦§¤¨©¦¨¨¤¥©¤©
‚äáò úôëå äáò ñBâñ–äàîhä úà ïéàéáî ïðéà,çôè çúBt õøàä ïî íéäBáb eéäiL ãò.éab ìò Bæ íéìeô÷ §¨¤§Ÿ¤¨¤¥¨§¦¦¤©ª§¨©¤¦§§¦¦¨¨¤¥©¤©§¦©©¥
Bæ–äàîhä úà úBàéáî ïðéà,çôè çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãò.íL ïeúð íãà äéä–úéa ¥¨§¦¤©ª§¨©¤§¥¨¤§¨§¨¦¨¨¤¥©¤©¨¨¨¨¨¨¥

éànLíéøîBà:äàîhä úà àéáî Bðéà;ìlä úéaeíéøîBà:àeä ìeìç íãà,äàîhä úà àéáî ïBéìòä ãväå. ©©§¦¥¥¦¤©ª§¨¥¦¥§¦¨¨¨§©©¨¤§¥¦¤©ª§¨

:úàöì àìà ñðëéì.`edy lk mixne` lld ziae:ììä úéáë äëìäå .úìå÷ùîä èåçë àäéù ãáìáå ììä úéáã àåäù ìë ùøôî àúôñåúá
a.dwcqpy dxcqk`:íéðùì ä÷ìçðù äøãñëàä úø÷ú.mixedh ipyd cvay milk:éðùä ãöì úøáåò äàîåèä ïéàù íøåâå ,÷éñôî ÷ãñä øéåàùaxir

.d`nehd z`:øéåàä íúñðù éôì.ux`a:äø÷úáù ÷ãñä ãâðë äøãñëàä úôöøá
b.qebq:ãåàî áò øîö ãâá.zteke,çôèî øúåé ïééáåò äáåâù ô"òà .äáò äøå÷.d`nehd z` oi`ian opi`úø÷úáù ÷ãñä ãâðë õøàá ïðúð íà

:çôè ììç ïäéúçú ùé ïë íà àìà ,äøãñëàä.oiletw:åæ ìò åæ íéìôå÷î äáøä íéãâá .úìôå÷î úéìè åîë.gth ux`d on ddeab dpeilrd didzy cr
:çôè õøàä ïî ääåáâå ìéàåä ,äàîåèä úà äàéáî äðåéìòä äéúçú íéðåúð íéãâáäù ô"òàå.my oezp mc` did:÷ãñä ãâðë õøàá.lelgóåâä ììç

:åëåúì åéòî éðáù ô"òà ììç áùçð
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לפנים, אחד  וחלק לפתח, סמוך  õeçaאחד  äàîè היתה אם – ËÀÈÇ
לפתח, הסמוך  הגג חצי  תחת הבית, של החיצון בחלק המת מן טומאה

íéðôaL íéìk,הבית של הפנימי בחלק המונחים הכלים –ïéøBäè ÅÄÆÄÀÄÀÄ
מפסיק  הסדק ואוויר  לצאת, אלא לפנים להיכנס הטומאה דרך  שאין  –

טומאה  שלגבי  הזכרנו , וכבר אחד; כאוהל להיחשב שלא החלקים בין 
"לבוד " אומרים cealk);אין  `ed migth dyelyn zegt)íéðôa äàîèËÀÈÄÀÄ

הבית, של הפנימי  בחלק טומאה היתה –õeçaL íéìk הכלים – ÅÄÆÇ
הבית, של  החיצון בחלק àäiLהמונחים ãò :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÆÀÅ

íéçôè äòaøà ÷ãqa בסדק יש כן אם אלא טהורים הכלים אין  – ÇÆÆÇÀÈÈÀÈÄ
ביניהם, מפסיק הסדק אוויר זה שבכגון טפחים, ארבעה של  רוחב

פתח  שיעור בסדק שיש  שכיון  לצאת, טומאה סוף משום כאן אין ואף
החיצון; החלק על מציל הריהו ו), ג, לעיל ששנינו  (כמו המת להוצאת

הכלים  ולכן  לצאת, טומאה דרך הרי טפחים מארבעה פחות אבל 
טמאים; àeäLשבחוץ ìk :íéøîBà ìlä úéa בסדק אפילו  – ÅÄÅÀÄÈÆ

שלדעת  מפורש, ובתוספתא טהורים. החיצון שבחלק הכלים שהוא כל
אבל המשקולת; כחוט רחב הסדק שיהא פנים כל על צריך  הלל בית

טמאים. הם הרי מכן , פחות היה dkld.אם okeøîBà éñBé éaøÇÄÅÅ
çôè çúBt :ìlä úéa íeMî הכלים טפח, רחב הסדק אם – ÄÅÄÅÅÇÆÇ

טהורים. שבחוץ
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äøãñëà והוא הבית, לפני  שבונים בתקרה, המקורה עמודים בנין  – ÇÀÇÀÈ
צדדים, משלושה לשני–ä÷cñpLפתוח כולה ונחלקה תקרתה, ÆÄÀÀÈ

המת,äàîèחלקים, מן –äæ ãöa,הסדק של –ãöaL íéìk ËÀÈÀÇÆÅÄÆÀÇ
éðMä,לסדק מעבר  –íéøBäè ביניהם מפסיק הסדק שאוויר  – ÇÅÄÀÄ

שבפנים  כלים בין  כאן להבדיל  ואין נפרדים. אוהלים כשני אותם ועושה
פרוצה  והאכסדרה שהואיל הקודמת, במשנה כמו שבחוץ, לכלים

יתרון  אחד לחלק ואין לחוץ, פתוח חלק כל  נמצא רוחותיה משלוש
חברו טהרות ").על  –ïúð("סדרי אדם –ïìòîìî äð÷ Bà Bìâø úà ÈÇÆÇÀÈÆÄÀÇÀÈ

הסדק, על  –äàîhä úà áøò,שביניהם האוויר  נסתם שהרי – ÅÅÆÇËÀÈ
טמאים. השני  שבצד הכלים ואף אחד, אוהל  שוב נעשו הצדדים ושני

שנסדק לבית הדין שהוא מבואר , zncewd),במפרשים dpyna epipyy)
הטומאה את עירב הסדק, על  קנה או  רגלו  את נתן  ("תוספות שאם

טוב"). õøàaיום  äðwä úà ïúð הסדק כנגד  האכסדרה, ברצפת – ÈÇÆÇÈÆÈÈÆ
äàîhäשבתקרה, úà àéáî Bðéà, השני לצד  אחד  מצד  –ãò ÅÅÄÆÇËÀÈÇ

çôè çúBt õøàä ïî dBáb äéäiL הקנה ובין  הרצפה שבין – ÆÄÀÆÈÇÄÈÈÆÅÇÆÇ
את  רואים אוהל, לתורת וירד  הואיל  זה, שבכגון טפח, של חלל יהיה

כאילו  שכנגדו הקנה הסדק את וסתם `wiq"),עלה ceb")הכל ושוב

אחד כאוהל  טהרות "),נחשב "סדרי טפח,(מהר"ם ; גבוה אינו  אם אבל
אסיק" "גוד בו אומרים אין  אוהל , לתורת ירד  שלא ("סדריכיון 

אחית",טהרות "). "גוד  אומרים טפח גבוה הקנה שאם מפרשים, ויש 
טפח, אוהל שם שיש וכיון  הקנה, עד יורדת התקרה כאילו שרואים

אינו  אם אבל הבית; לכל או  האכסדרה לכל  הטומאה את מביא הריהו
כאן  אין  הרי מקום מכל  הקנה עד  התקרה תרד  אם אף טפח, גבוה

טפח ישראל").אוהל "תפארת  רבא "; ("אליהו

אסיק" "גוד בו אומרים טפח גבוה הקנה שאם מפרש, ep`adyהמהר"ם enk)
,(lirl,טפח גבוה אינו  אם dvevx.אבל  d`neh ef ixdעל תמהים רבים אבל

האכסדרה, של אחד בצד הנמצאת בטומאה כאן  מדובר שהרי אלו, דבריו
רצוצה"? "טומאה כאן שייך ומה הקנה, תחת "zx`tzולא ,"dpexg` dpyn" oiir)

.(my iyp` zetqez ,"l`xyi
מפרשים y"`xd),ויש i"tr) תחת שיש וכיון  טפח, שרחבו  בקנה כאן  שמדובר 

תחת  עוברת הטומאה ממילא הרי טפח, ברום טפח על  טפח של  אוהל הקנה
השני לצד  האכסדרה של אחד  מצד  הקנה ipe`bnאוהל  cg` mya "zexdh ixcq")

;milyexi.("אסיק "גוד  של לטעם צריכים אין  זה טעם שלפי  הדברים, וכוונת
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äáò ñBâñ,עבה צמר  של מעיל –äáò úôëå,עבה עץ חתיכת – ÀÈÆÀÙÆÈÆ
äàîhä úà ïéàéáî ïðéà שבתקרת הסדק כנגד בארץ נתנם אם – ÅÈÀÄÄÆÇËÀÈ

çôèהאכסדרה, çúBt õøàä ïî íéäBáb eéäiL ãò שיהא – ÇÆÄÀÀÄÄÈÈÆÅÇÆÇ
טפ  חלל שהצדתחתיהם פי על  אף טפח, חלל תחתיהם אין  אם אבל ח.

מביאים  אינם מקום מכל  מטפח, יותר  הארץ מן  גבוה שלהם העליון 
הטומאה. Bæאת éab ìò Bæ íéìeô÷ הסדק כנגד  בארץ נתן  – ÀÄÇÇÅ

זה על זה מקופלים אחדים בגדים האכסדרה ויש(ברטנורא );שבתקרת
תחת  למטה והניחו זה גב על  זה קיפולים בכמה בגד קיפל  מפרשים:

שבתקרה ישראל"),הסדק äàîhä("תפארת úà úBàéáî ïðéà– ÅÈÀÄÆÇËÀÈ
זה, לצד זה çúBtמצד  õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãòÇÆÀÅÈÆÀÈÀÈÄÈÈÆÅÇ

çôèפי על אף טפח, הארץ מן גבוה העליון  הקיפול אם כלומר – ÆÇ
שאין  הטומאה, את מביא הריהו  הקיפולים, שאר כל  תחתיו  שנתונים

שרואים  לפי  טפח, של  החלל  גובה את ממעטים התחתונים הקיפולים
מפרשים  יש  האוהל . תחת המונחים כבגדים או אינם, כאילו אותם
העליון  הבגד עובי  שאם ללמד, היא שבאה שבמשנתנו, הלשון  לפי

מטפח, למעלה וקצתו  הארץ מן  טפח גובה בתוך  קצתו oהיה i`
mixne`:כלי שאין  אינם, כאילו  התחתונים הבגדים את שרואים מתוך 

שבתוך העליון הבגד של  עביו  מקצת את גם רואים אוויר , מבטל 
שיש בלבד, העליון  שטחו  אלא נשאר  ולא אינה, כאילו הטפח גובה

טפח, חלל  `mixneתחתיו  `l`,,אחד גוש  שהוא העליון , שהבגד 
הטומאה  את להביא כדי טפח, הארץ מן גבוה עביו  כל שיהא צריך 

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr cg` wxt zeld` zkqn

dab ìò Bà dëBúa–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîèBà §¨©©¨ª§¨©©§¨©©§¤¤¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨
úéaa–àîè úéaäå äézçz,øBäè daâå dëBz.dab ìò Bà dëBúa–àîè ìkä. ©©¦©§¤¨§©©¦¨¥¨§©¨¨§¨©©¨©Ÿ¨¥
Êät÷ñàä ãöa äðeúð äúéä,çôè çúBt óB÷Lna úòâBð àéä äìòz íàL,äézçz äàîè,dëBúa,Bà ¨§¨§¨§©¨¦§ª¨¤¦©£¤¦©©©©§¥©¤©ª§¨©§¤¨§¨

dab ìò–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äàîèúéaa Bà äézçz– ©©¨ª§¨©©§¨©©§¤¤¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦
àîè úéaäå äézçz,øBäè daâå dëBz;dab ìò Bà dëBúa–àîè ìkä.çúBt óB÷Ma úòâBð dðéà äìòz íàL ©§¤¨§©©¦¨¥¨§©¨¨§¨©©¨©Ÿ¨¥¤¦©£¤¥¨©©©§¥©

çôè,óB÷Ma ú÷aãî Bà,äézçz äàîè–äézçz àlà àîè ïéà. ¤©ª§¤¤©§ª§¨©§¤¨¥¨¥¤¨©§¤¨
¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù

‡÷cñpL úéaä,õeça äàîè–ïéøBäè íéðôaL íéìk;íéðôa äàîè,õeçaL íéìk–éànL úéaíéøîBà:ãò ©©¦¤¦§©ª§¨©¥¦¤¦§¦§¦ª§¨¦§¦¥¦¤©¥©©§¦©

:çåéøá úñðëðå úàöåé àìà ,äáåøàá.dlere zrwea d`nehâ"òàã ,àîè äàîåèä ãâðë ìáà .øåäè äàîåèä ãâðë àìù äéìò ìéäàîä ìëå ,øåäè úéáäå
:äàîåèä ãâðë àìù åìéôàå àîè äøéã÷áù äî ìëå .äéúçú äàîåèã â"òà ,àîè éîð äëåú úò÷åá äàîåèã àëä ,åáâî àîèî ñøç éìë ïéàãdizgz

.`nh ziade:çôè ääåáâå ìéàåä ,äàîåèä ìò úìäàî äøéã÷äù.xedh dabe dkez:íéìäà úåðôã íò úìöîå äàîåèä éðôá úööåç äøéã÷äùdkeza
.`nh lkd dab lr e`:äàîè äøéã÷ã ïåéë úìöî ïéà áåùå ,çôè ääåáâ éøäå ,äéúçú úò÷åá äáâ ìòù äàîåèã .úéáäå äéúçúå äáâå äëåú

f.dpezp dzid:éà÷ äøéã÷à.dtewq`d cva.óå÷ùîä úçú çôè äðîî ùé äìòú íàù êë ìë íéðôì äëåùîå õåçáî äôå÷ñàä ìò úçðåî äúéäù
:õåçì äéô ìë ïééãò óå÷ùîä úçú çôè àîéé÷ éëã ,äéô éôìë äìòîìî äøöå äáøä äèîìî äáçø äøéã÷äù ïåâëå.dizgz d`neh:éøééà äöåöøázrwea

.dlereäéä íéðôì êåùîä çôèá éàã ,õåçìå óå÷ùîä ïî äàîåèäù ïåâëå .øåäè úéáäå:àîè úéáä.`nh ziade dizgzíéðôì äðîî çôè àëéàã ïåéë
:úéáì äàîåèä úà àéáîù.xedh dabe dkez:úéáä ïôåã íò úìåöðã.`nh lkdäéúçú àéä åìéàë äàîåèä úà ïéàåøå ,úööåç äðéàå äøéã÷ä äàîèðã

:àîè úéáäå.zwacen e`:çôè äú÷éáã áçåø ïéàå ,óå÷ùîä ãöá ä÷åáã äìòîì àìà ììë óå÷ùîä úçú äøéã÷ä ïéàù.dizgz `l` `nh oi`ïåéë
:øåäè ìëä äáâå äëåúå úéáäå ,úéáì äàîåè àéáî ïéà óå÷ùîä úçú çôè àëéìã

`i`.wcqpy ziad:íé÷ìç éðùì åìåë éðô ìò ÷ìçðù úéáä ââ.uega d`neh:çúôä åáù ïåöéçä ãöì.mixedh miptay milkäàîåè êøã ïéàù
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חללה  כל את היא ממלאת מקום, מכל אבל לתוכה, נכנסת שהקדירה

:(oldl x`apy enk ,`tiq meyn df i`pz `pzd hwpe)äézçz äàîèËÀÈÇÀÆÈ
רצוצה, טומאה והיא הקדירה, תחת מונחת המת מן טומאה אם –

dëBúa,הקדירה בתוך מונחת שהטומאה או –dab ìò Bà– ÀÈÇÇÈ
מפיה, úãøBéåלמעלה úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè ומטמאה – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

בבית  הנמצא וכל  לצדדים, מתפשטת אינה אבל שכנגדה, מה כל
שאף  תחתיה, כשהטומאה אפילו  טמאה, עצמה הקדירה ברם, טהור;

והטומאה  הואיל  כאן, מקום מכל מגבו, מיטמא חרס כלי  שאין  פי  על 
טמא, שבקדירה מה כל  וכן מתוכה; מיטמאה הריהי ועולה, בוקעת

הטומאה כנגד  שלא טהרות ").אפילו  "סדרי הקדירה äúéä(ברטנורא; – ÈÀÈ
–äézçz äàîè ,çôè õøàä ïî ääBáb,הקדירה תחת –Bà ÀÈÄÈÈÆÆÇËÀÈÇÀÆÈ

úéaa,התקרה תחת –àîè úéaäå äézçz טפח ברום שהאוהל – ÇÇÄÇÀÆÈÀÇÇÄÈÅ
אח  אוהל הבית ואוהל הקדירה הם;שתחת daâåד dëBzשל – ÈÀÇÈ

הארובה øBäèהקדירה, פי עד  עלתה כאילו  הקדירה את שרואים – È
,("wiq` ceb")הריהי מגבה, מיטמאה שאינה וכיון בתוכה, היא ונתונה

האוהל  דפנות עם עצמה על  d),מצלת ,d lirl oiir)בפני וחוצצת

לתוכה תיכנס שלא טהרות").הטומאה, כשאין ("סדרי דווקא זה וכל 
שפתותיה  אם אבל לעיל ; שבארנו  כמו  בארובה, נוגעות שפתותיה

הקדירה  אין  לתוכה, נכנסת הקדירה שאין כלומר  בארובה, נוגעות
הטומאה בפני לחצוץ אוהל  נעשה כלי שאין  עצמה, על (הר"ש מצלת

טהרות"). "סדרי התוספתא ; בתוךdëBúaעפ"י נתונה הטומאה אם – ÀÈ
dabהקדירה, ìò Bà,מפיה למעלה –àîè ìkä וגבה תוכה – ÇÇÈÇÙÈÅ

נטמאה  גבה על או בתוכה והטומאה שהואיל  טמאים, והבית ותחתיה
בוקעת  הלכך  אוהלים, דפנות עם אפילו  מציל טמא כלי  ואין הקדירה,

שתחתיה  האוהל  שהרי הבית, בכל משם ומתפשטת לתחתיה הטומאה
הם אחד  כאוהל הבית "סדריואוהל  ישראל"; "תפארת (ברטנורא;

גורסים:טהרות"). xedhויש  lkd תחת וכן  טהור, כולו הבית כלומר  –
טמא לרקיע עד למעלה הטומאה כנגד ברם, טהור ; (רמב"ם הקדירה

ועיין  שם; הראב"ד השגות עיין ה ; טז , מת טומאת הל ' למשנתנו; בפירושו

שם ). משנה" "כסף 
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äúéäהקד –– ät÷ñàäירה ãöa äðeúðשלפני המפתן  בצד – ÈÀÈÀÈÀÇÈÄÀËÈ

מבחוץ, äìòzהבית íàL,המשקוף עד עולה הקדירה היתה שאילו – ÆÄÇÂÆ
çôè çúBt óB÷Lna úòâBð àéä ברוחב הקדירה דופן  היתה – ÄÇÇÇÇÀÅÇÆÇ

המשקוף, של החיצון  בצד  נוגעת טפח על äézçzטפח äàîè– ËÀÈÇÀÆÈ
רצוצה, טומאה והיא הקדירה, בתוךdëBúaתחת שהטומאה או  – ÀÈ

dabהקדירה, ìò Bà,מהקדירה למעלה –,äìBòå úò÷Ba äàîè ÇÇÈËÀÈÇÇÀÈ
úãøBéå úò÷Ba מתפשטת אינה אבל שכנגדה, מה כל  ומטמאה – ÇÇÀÆÆ

מחוץ  היא שהטומאה בכגון  כאן מדובר שכן טהור, והבית לצדדים,

–äúéäלמשקוף. הקדירה –çôè õøàä ïî ääBábוהרי – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ
טפח, ברום טפח על טפח של  אוהל  שם äézçzשיש äàîè– ËÀÈÇÀÆÈ

הקדירה, úéaaתחת Bà,בבית מונחת שהטומאה או –äézçz ÇÇÄÇÀÆÈ
àîè úéaäå המשקוף עד עולה הקדירה היתה ואילו שהואיל – ÀÇÇÄÈÅ

תחתיה  האוהל  לפיכך  טפח, ברוחב במשקוף נוגעת דופנה היתה

מזה  הטומאה את ומביא אחד , אוהל  ונעשים הבית לאוהל  מתחבר 
la`øBäèלזה; daâå dëBz עלתה כאילו הקדירה את שרואים – ÈÀÇÈÈ

למשקוף `wiq"),ונתחברה ceb") מצ דפנות והיא עם עצמה על לת
הטומאה. בפני  וחוצצת הקדירה,dëBúaהאוהל בתוך הטומאה אם – ÀÈ

dab ìò Bà,הקדירה פי מעל  –àîè ìkä נטמאה שהקדירה – ÇÇÈÇÙÈÅ
לבית, משם ומתפשטת תחתיה יורדת הטומאה והרי חוצצת, ואינה

הארובה. בענין  הקודמת במשנה שבארנו  כמו טמא, הכל íàLÆÄהלכך 
çôè çúBt óB÷Ma úòâBð dðéà äìòz הגבוהה הקדירה היתה – ÇÂÆÅÈÇÇÇÀÅÇÆÇ

המשקוף  עד עולה היתה שאם הבית, מפתן  בצד נתונה טפח הארץ מן
מטפח, בפחות אלא בו  נוגעת היתה óB÷Maלא ú÷aãî Bà או – ËÀÆÆÇÀ

למעלה  דבוקה באמת היא אלא למטה נתונה הקדירה אין אפילו
מטפח בפחות יום במשקוף ו "תוספות  ברטנורא עיין ישראל"; ("תפארת 

אחרונה"), "משנה ועיין äézçzטוב"; äàîè,הקדירה תחת –ïéà ËÀÈÇÀÆÈÅ
äézçz àlà àîè:טהורים והבית וגבה תוכה אבל –dabe dkez ÈÅÆÈÇÀÆÈ

,mixedh נוגעת שאינה פי על אף האוהל , דפנות עם מצלת שהיא מפני 
טפח; xedh,בפותח ziade פותח במשקוף נוגעת הקדירה ואין  שהואיל 

ואינו  אחד , אוהל  להיות הבית לאוהל מתחבר תחתיה האוהל אין טפח
לבית. הטומאה את מביא

א ה נ ש מ ר ו א ב

÷cñpL úéaä חלק חלקים, לשני ונחלק כולו פני על  נסדק שגגו  – ÇÇÄÆÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéçôè äòaøà ÷ãqa àäiL;ìlä úéaíéøîBà:àeäL ìk.éñBé éaøíeMî øîBàìlä úéa:çôè çúBt. ¤§¥©¤¤©§¨¨§¨¦¥¦¥§¦¨¤©¦¥¥¦¥¦¥¥©¤©
·ä÷cñpL äøãñëà,äæ ãöa äàîè–íéøBäè éðMä ãöaL íéìk.ïìòîìî äð÷ Bà Bìâø úà ïúð–úà áøò ©§©§¨¤¦§§¨ª§¨§©¤¥¦¤§©©¥¦§¦¨©¤©§¨¤¦§©§¨¥¥¤

äàîhä.õøàa äðwä úà ïúð–äàîhä úà àéáî Bðéà,çôè çúBt õøàä ïî dBáb äéäiL ãò. ©ª§¨¨©¤©¨¤¨¨¤¥¥¦¤©ª§¨©¤¦§¤¨©¦¨¨¤¥©¤©
‚äáò úôëå äáò ñBâñ–äàîhä úà ïéàéáî ïðéà,çôè çúBt õøàä ïî íéäBáb eéäiL ãò.éab ìò Bæ íéìeô÷ §¨¤§Ÿ¤¨¤¥¨§¦¦¤©ª§¨©¤¦§§¦¦¨¨¤¥©¤©§¦©©¥
Bæ–äàîhä úà úBàéáî ïðéà,çôè çúBt õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãò.íL ïeúð íãà äéä–úéa ¥¨§¦¤©ª§¨©¤§¥¨¤§¨§¨¦¨¨¤¥©¤©¨¨¨¨¨¨¥

éànLíéøîBà:äàîhä úà àéáî Bðéà;ìlä úéaeíéøîBà:àeä ìeìç íãà,äàîhä úà àéáî ïBéìòä ãväå. ©©§¦¥¥¦¤©ª§¨¥¦¥§¦¨¨¨§©©¨¤§¥¦¤©ª§¨

:úàöì àìà ñðëéì.`edy lk mixne` lld ziae:ììä úéáë äëìäå .úìå÷ùîä èåçë àäéù ãáìáå ììä úéáã àåäù ìë ùøôî àúôñåúá
a.dwcqpy dxcqk`:íéðùì ä÷ìçðù äøãñëàä úø÷ú.mixedh ipyd cvay milk:éðùä ãöì úøáåò äàîåèä ïéàù íøåâå ,÷éñôî ÷ãñä øéåàùaxir

.d`nehd z`:øéåàä íúñðù éôì.ux`a:äø÷úáù ÷ãñä ãâðë äøãñëàä úôöøá
b.qebq:ãåàî áò øîö ãâá.zteke,çôèî øúåé ïééáåò äáåâù ô"òà .äáò äøå÷.d`nehd z` oi`ian opi`úø÷úáù ÷ãñä ãâðë õøàá ïðúð íà

:çôè ììç ïäéúçú ùé ïë íà àìà ,äøãñëàä.oiletw:åæ ìò åæ íéìôå÷î äáøä íéãâá .úìôå÷î úéìè åîë.gth ux`d on ddeab dpeilrd didzy cr
:çôè õøàä ïî ääåáâå ìéàåä ,äàîåèä úà äàéáî äðåéìòä äéúçú íéðåúð íéãâáäù ô"òàå.my oezp mc` did:÷ãñä ãâðë õøàá.lelgóåâä ììç

:åëåúì åéòî éðáù ô"òà ììç áùçð

`xephxa yexit

לפנים, אחד  וחלק לפתח, סמוך  õeçaאחד  äàîè היתה אם – ËÀÈÇ
לפתח, הסמוך  הגג חצי  תחת הבית, של החיצון בחלק המת מן טומאה

íéðôaL íéìk,הבית של הפנימי בחלק המונחים הכלים –ïéøBäè ÅÄÆÄÀÄÀÄ
מפסיק  הסדק ואוויר  לצאת, אלא לפנים להיכנס הטומאה דרך  שאין  –

טומאה  שלגבי  הזכרנו , וכבר אחד; כאוהל להיחשב שלא החלקים בין 
"לבוד " אומרים cealk);אין  `ed migth dyelyn zegt)íéðôa äàîèËÀÈÄÀÄ

הבית, של הפנימי  בחלק טומאה היתה –õeçaL íéìk הכלים – ÅÄÆÇ
הבית, של  החיצון בחלק àäiLהמונחים ãò :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÆÀÅ

íéçôè äòaøà ÷ãqa בסדק יש כן אם אלא טהורים הכלים אין  – ÇÆÆÇÀÈÈÀÈÄ
ביניהם, מפסיק הסדק אוויר זה שבכגון טפחים, ארבעה של  רוחב

פתח  שיעור בסדק שיש  שכיון  לצאת, טומאה סוף משום כאן אין ואף
החיצון; החלק על מציל הריהו ו), ג, לעיל ששנינו  (כמו המת להוצאת

הכלים  ולכן  לצאת, טומאה דרך הרי טפחים מארבעה פחות אבל 
טמאים; àeäLשבחוץ ìk :íéøîBà ìlä úéa בסדק אפילו  – ÅÄÅÀÄÈÆ

שלדעת  מפורש, ובתוספתא טהורים. החיצון שבחלק הכלים שהוא כל
אבל המשקולת; כחוט רחב הסדק שיהא פנים כל על צריך  הלל בית

טמאים. הם הרי מכן , פחות היה dkld.אם okeøîBà éñBé éaøÇÄÅÅ
çôè çúBt :ìlä úéa íeMî הכלים טפח, רחב הסדק אם – ÄÅÄÅÅÇÆÇ

טהורים. שבחוץ

i y y m e i
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äøãñëà והוא הבית, לפני  שבונים בתקרה, המקורה עמודים בנין  – ÇÀÇÀÈ
צדדים, משלושה לשני–ä÷cñpLפתוח כולה ונחלקה תקרתה, ÆÄÀÀÈ

המת,äàîèחלקים, מן –äæ ãöa,הסדק של –ãöaL íéìk ËÀÈÀÇÆÅÄÆÀÇ
éðMä,לסדק מעבר  –íéøBäè ביניהם מפסיק הסדק שאוויר  – ÇÅÄÀÄ

שבפנים  כלים בין  כאן להבדיל  ואין נפרדים. אוהלים כשני אותם ועושה
פרוצה  והאכסדרה שהואיל הקודמת, במשנה כמו שבחוץ, לכלים

יתרון  אחד לחלק ואין לחוץ, פתוח חלק כל  נמצא רוחותיה משלוש
חברו טהרות ").על  –ïúð("סדרי אדם –ïìòîìî äð÷ Bà Bìâø úà ÈÇÆÇÀÈÆÄÀÇÀÈ

הסדק, על  –äàîhä úà áøò,שביניהם האוויר  נסתם שהרי – ÅÅÆÇËÀÈ
טמאים. השני  שבצד הכלים ואף אחד, אוהל  שוב נעשו הצדדים ושני

שנסדק לבית הדין שהוא מבואר , zncewd),במפרשים dpyna epipyy)
הטומאה את עירב הסדק, על  קנה או  רגלו  את נתן  ("תוספות שאם

טוב"). õøàaיום  äðwä úà ïúð הסדק כנגד  האכסדרה, ברצפת – ÈÇÆÇÈÆÈÈÆ
äàîhäשבתקרה, úà àéáî Bðéà, השני לצד  אחד  מצד  –ãò ÅÅÄÆÇËÀÈÇ

çôè çúBt õøàä ïî dBáb äéäiL הקנה ובין  הרצפה שבין – ÆÄÀÆÈÇÄÈÈÆÅÇÆÇ
את  רואים אוהל, לתורת וירד  הואיל  זה, שבכגון טפח, של חלל יהיה

כאילו  שכנגדו הקנה הסדק את וסתם `wiq"),עלה ceb")הכל ושוב

אחד כאוהל  טהרות "),נחשב "סדרי טפח,(מהר"ם ; גבוה אינו  אם אבל
אסיק" "גוד בו אומרים אין  אוהל , לתורת ירד  שלא ("סדריכיון 

אחית",טהרות "). "גוד  אומרים טפח גבוה הקנה שאם מפרשים, ויש 
טפח, אוהל שם שיש וכיון  הקנה, עד יורדת התקרה כאילו שרואים

אינו  אם אבל הבית; לכל או  האכסדרה לכל  הטומאה את מביא הריהו
כאן  אין  הרי מקום מכל  הקנה עד  התקרה תרד  אם אף טפח, גבוה

טפח ישראל").אוהל "תפארת  רבא "; ("אליהו

אסיק" "גוד בו אומרים טפח גבוה הקנה שאם מפרש, ep`adyהמהר"ם enk)
,(lirl,טפח גבוה אינו  אם dvevx.אבל  d`neh ef ixdעל תמהים רבים אבל

האכסדרה, של אחד בצד הנמצאת בטומאה כאן  מדובר שהרי אלו, דבריו
רצוצה"? "טומאה כאן שייך ומה הקנה, תחת "zx`tzולא ,"dpexg` dpyn" oiir)

.(my iyp` zetqez ,"l`xyi
מפרשים y"`xd),ויש i"tr) תחת שיש וכיון  טפח, שרחבו  בקנה כאן  שמדובר 

תחת  עוברת הטומאה ממילא הרי טפח, ברום טפח על  טפח של  אוהל הקנה
השני לצד  האכסדרה של אחד  מצד  הקנה ipe`bnאוהל  cg` mya "zexdh ixcq")

;milyexi.("אסיק "גוד  של לטעם צריכים אין  זה טעם שלפי  הדברים, וכוונת

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äáò ñBâñ,עבה צמר  של מעיל –äáò úôëå,עבה עץ חתיכת – ÀÈÆÀÙÆÈÆ
äàîhä úà ïéàéáî ïðéà שבתקרת הסדק כנגד בארץ נתנם אם – ÅÈÀÄÄÆÇËÀÈ

çôèהאכסדרה, çúBt õøàä ïî íéäBáb eéäiL ãò שיהא – ÇÆÄÀÀÄÄÈÈÆÅÇÆÇ
טפ  חלל שהצדתחתיהם פי על  אף טפח, חלל תחתיהם אין  אם אבל ח.

מביאים  אינם מקום מכל  מטפח, יותר  הארץ מן  גבוה שלהם העליון 
הטומאה. Bæאת éab ìò Bæ íéìeô÷ הסדק כנגד  בארץ נתן  – ÀÄÇÇÅ

זה על זה מקופלים אחדים בגדים האכסדרה ויש(ברטנורא );שבתקרת
תחת  למטה והניחו זה גב על  זה קיפולים בכמה בגד קיפל  מפרשים:

שבתקרה ישראל"),הסדק äàîhä("תפארת úà úBàéáî ïðéà– ÅÈÀÄÆÇËÀÈ
זה, לצד זה çúBtמצד  õøàä ïî ääBáb äðBéìòä àäzL ãòÇÆÀÅÈÆÀÈÀÈÄÈÈÆÅÇ

çôèפי על אף טפח, הארץ מן גבוה העליון  הקיפול אם כלומר – ÆÇ
שאין  הטומאה, את מביא הריהו  הקיפולים, שאר כל  תחתיו  שנתונים

שרואים  לפי  טפח, של  החלל  גובה את ממעטים התחתונים הקיפולים
מפרשים  יש  האוהל . תחת המונחים כבגדים או אינם, כאילו אותם
העליון  הבגד עובי  שאם ללמד, היא שבאה שבמשנתנו, הלשון  לפי

מטפח, למעלה וקצתו  הארץ מן  טפח גובה בתוך  קצתו oהיה i`
mixne`:כלי שאין  אינם, כאילו  התחתונים הבגדים את שרואים מתוך 

שבתוך העליון הבגד של  עביו  מקצת את גם רואים אוויר , מבטל 
שיש בלבד, העליון  שטחו  אלא נשאר  ולא אינה, כאילו הטפח גובה

טפח, חלל  `mixneתחתיו  `l`,,אחד גוש  שהוא העליון , שהבגד 
הטומאה  את להביא כדי טפח, הארץ מן גבוה עביו  כל שיהא צריך 

izdw - zex`ean zeipyn
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dab ìò Bà dëBúa–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äézçz äàîèBà §¨©©¨ª§¨©©§¨©©§¤¤¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨
úéaa–àîè úéaäå äézçz,øBäè daâå dëBz.dab ìò Bà dëBúa–àîè ìkä. ©©¦©§¤¨§©©¦¨¥¨§©¨¨§¨©©¨©Ÿ¨¥
Êät÷ñàä ãöa äðeúð äúéä,çôè çúBt óB÷Lna úòâBð àéä äìòz íàL,äézçz äàîè,dëBúa,Bà ¨§¨§¨§©¨¦§ª¨¤¦©£¤¦©©©©§¥©¤©ª§¨©§¤¨§¨

dab ìò–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.çôè õøàä ïî ääBáb äúéä,äàîèúéaa Bà äézçz– ©©¨ª§¨©©§¨©©§¤¤¨§¨§¨¦¨¨¤¤©ª§¨©§¤¨©©¦
àîè úéaäå äézçz,øBäè daâå dëBz;dab ìò Bà dëBúa–àîè ìkä.çúBt óB÷Ma úòâBð dðéà äìòz íàL ©§¤¨§©©¦¨¥¨§©¨¨§¨©©¨©Ÿ¨¥¤¦©£¤¥¨©©©§¥©

çôè,óB÷Ma ú÷aãî Bà,äézçz äàîè–äézçz àlà àîè ïéà. ¤©ª§¤¤©§ª§¨©§¤¨¥¨¥¤¨©§¤¨
¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù

‡÷cñpL úéaä,õeça äàîè–ïéøBäè íéðôaL íéìk;íéðôa äàîè,õeçaL íéìk–éànL úéaíéøîBà:ãò ©©¦¤¦§©ª§¨©¥¦¤¦§¦§¦ª§¨¦§¦¥¦¤©¥©©§¦©

:çåéøá úñðëðå úàöåé àìà ,äáåøàá.dlere zrwea d`nehâ"òàã ,àîè äàîåèä ãâðë ìáà .øåäè äàîåèä ãâðë àìù äéìò ìéäàîä ìëå ,øåäè úéáäå
:äàîåèä ãâðë àìù åìéôàå àîè äøéã÷áù äî ìëå .äéúçú äàîåèã â"òà ,àîè éîð äëåú úò÷åá äàîåèã àëä ,åáâî àîèî ñøç éìë ïéàãdizgz

.`nh ziade:çôè ääåáâå ìéàåä ,äàîåèä ìò úìäàî äøéã÷äù.xedh dabe dkez:íéìäà úåðôã íò úìöîå äàîåèä éðôá úööåç äøéã÷äùdkeza
.`nh lkd dab lr e`:äàîè äøéã÷ã ïåéë úìöî ïéà áåùå ,çôè ääåáâ éøäå ,äéúçú úò÷åá äáâ ìòù äàîåèã .úéáäå äéúçúå äáâå äëåú

f.dpezp dzid:éà÷ äøéã÷à.dtewq`d cva.óå÷ùîä úçú çôè äðîî ùé äìòú íàù êë ìë íéðôì äëåùîå õåçáî äôå÷ñàä ìò úçðåî äúéäù
:õåçì äéô ìë ïééãò óå÷ùîä úçú çôè àîéé÷ éëã ,äéô éôìë äìòîìî äøöå äáøä äèîìî äáçø äøéã÷äù ïåâëå.dizgz d`neh:éøééà äöåöøázrwea

.dlereäéä íéðôì êåùîä çôèá éàã ,õåçìå óå÷ùîä ïî äàîåèäù ïåâëå .øåäè úéáäå:àîè úéáä.`nh ziade dizgzíéðôì äðîî çôè àëéàã ïåéë
:úéáì äàîåèä úà àéáîù.xedh dabe dkez:úéáä ïôåã íò úìåöðã.`nh lkdäéúçú àéä åìéàë äàîåèä úà ïéàåøå ,úööåç äðéàå äøéã÷ä äàîèðã

:àîè úéáäå.zwacen e`:çôè äú÷éáã áçåø ïéàå ,óå÷ùîä ãöá ä÷åáã äìòîì àìà ììë óå÷ùîä úçú äøéã÷ä ïéàù.dizgz `l` `nh oi`ïåéë
:øåäè ìëä äáâå äëåúå úéáäå ,úéáì äàîåè àéáî ïéà óå÷ùîä úçú çôè àëéìã

`i`.wcqpy ziad:íé÷ìç éðùì åìåë éðô ìò ÷ìçðù úéáä ââ.uega d`neh:çúôä åáù ïåöéçä ãöì.mixedh miptay milkäàîåè êøã ïéàù
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חללה  כל את היא ממלאת מקום, מכל אבל לתוכה, נכנסת שהקדירה

:(oldl x`apy enk ,`tiq meyn df i`pz `pzd hwpe)äézçz äàîèËÀÈÇÀÆÈ
רצוצה, טומאה והיא הקדירה, תחת מונחת המת מן טומאה אם –

dëBúa,הקדירה בתוך מונחת שהטומאה או –dab ìò Bà– ÀÈÇÇÈ
מפיה, úãøBéåלמעלה úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè ומטמאה – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

בבית  הנמצא וכל  לצדדים, מתפשטת אינה אבל שכנגדה, מה כל
שאף  תחתיה, כשהטומאה אפילו  טמאה, עצמה הקדירה ברם, טהור;

והטומאה  הואיל  כאן, מקום מכל מגבו, מיטמא חרס כלי  שאין  פי  על 
טמא, שבקדירה מה כל  וכן מתוכה; מיטמאה הריהי ועולה, בוקעת

הטומאה כנגד  שלא טהרות ").אפילו  "סדרי הקדירה äúéä(ברטנורא; – ÈÀÈ
–äézçz äàîè ,çôè õøàä ïî ääBáb,הקדירה תחת –Bà ÀÈÄÈÈÆÆÇËÀÈÇÀÆÈ

úéaa,התקרה תחת –àîè úéaäå äézçz טפח ברום שהאוהל – ÇÇÄÇÀÆÈÀÇÇÄÈÅ
אח  אוהל הבית ואוהל הקדירה הם;שתחת daâåד dëBzשל – ÈÀÇÈ

הארובה øBäèהקדירה, פי עד  עלתה כאילו  הקדירה את שרואים – È
,("wiq` ceb")הריהי מגבה, מיטמאה שאינה וכיון בתוכה, היא ונתונה

האוהל  דפנות עם עצמה על  d),מצלת ,d lirl oiir)בפני וחוצצת

לתוכה תיכנס שלא טהרות").הטומאה, כשאין ("סדרי דווקא זה וכל 
שפתותיה  אם אבל לעיל ; שבארנו  כמו  בארובה, נוגעות שפתותיה

הקדירה  אין  לתוכה, נכנסת הקדירה שאין כלומר  בארובה, נוגעות
הטומאה בפני לחצוץ אוהל  נעשה כלי שאין  עצמה, על (הר"ש מצלת

טהרות"). "סדרי התוספתא ; בתוךdëBúaעפ"י נתונה הטומאה אם – ÀÈ
dabהקדירה, ìò Bà,מפיה למעלה –àîè ìkä וגבה תוכה – ÇÇÈÇÙÈÅ

נטמאה  גבה על או בתוכה והטומאה שהואיל  טמאים, והבית ותחתיה
בוקעת  הלכך  אוהלים, דפנות עם אפילו  מציל טמא כלי  ואין הקדירה,

שתחתיה  האוהל  שהרי הבית, בכל משם ומתפשטת לתחתיה הטומאה
הם אחד  כאוהל הבית "סדריואוהל  ישראל"; "תפארת (ברטנורא;

גורסים:טהרות"). xedhויש  lkd תחת וכן  טהור, כולו הבית כלומר  –
טמא לרקיע עד למעלה הטומאה כנגד ברם, טהור ; (רמב"ם הקדירה

ועיין  שם; הראב"ד השגות עיין ה ; טז , מת טומאת הל ' למשנתנו; בפירושו

שם ). משנה" "כסף 
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äúéäהקד –– ät÷ñàäירה ãöa äðeúðשלפני המפתן  בצד – ÈÀÈÀÈÀÇÈÄÀËÈ

מבחוץ, äìòzהבית íàL,המשקוף עד עולה הקדירה היתה שאילו – ÆÄÇÂÆ
çôè çúBt óB÷Lna úòâBð àéä ברוחב הקדירה דופן  היתה – ÄÇÇÇÇÀÅÇÆÇ

המשקוף, של החיצון  בצד  נוגעת טפח על äézçzטפח äàîè– ËÀÈÇÀÆÈ
רצוצה, טומאה והיא הקדירה, בתוךdëBúaתחת שהטומאה או  – ÀÈ

dabהקדירה, ìò Bà,מהקדירה למעלה –,äìBòå úò÷Ba äàîè ÇÇÈËÀÈÇÇÀÈ
úãøBéå úò÷Ba מתפשטת אינה אבל שכנגדה, מה כל  ומטמאה – ÇÇÀÆÆ

מחוץ  היא שהטומאה בכגון  כאן מדובר שכן טהור, והבית לצדדים,

–äúéäלמשקוף. הקדירה –çôè õøàä ïî ääBábוהרי – ÈÀÈÀÈÄÈÈÆÆÇ
טפח, ברום טפח על טפח של  אוהל  שם äézçzשיש äàîè– ËÀÈÇÀÆÈ

הקדירה, úéaaתחת Bà,בבית מונחת שהטומאה או –äézçz ÇÇÄÇÀÆÈ
àîè úéaäå המשקוף עד עולה הקדירה היתה ואילו שהואיל – ÀÇÇÄÈÅ

תחתיה  האוהל  לפיכך  טפח, ברוחב במשקוף נוגעת דופנה היתה

מזה  הטומאה את ומביא אחד , אוהל  ונעשים הבית לאוהל  מתחבר 
la`øBäèלזה; daâå dëBz עלתה כאילו הקדירה את שרואים – ÈÀÇÈÈ

למשקוף `wiq"),ונתחברה ceb") מצ דפנות והיא עם עצמה על לת
הטומאה. בפני  וחוצצת הקדירה,dëBúaהאוהל בתוך הטומאה אם – ÀÈ

dab ìò Bà,הקדירה פי מעל  –àîè ìkä נטמאה שהקדירה – ÇÇÈÇÙÈÅ
לבית, משם ומתפשטת תחתיה יורדת הטומאה והרי חוצצת, ואינה

הארובה. בענין  הקודמת במשנה שבארנו  כמו טמא, הכל íàLÆÄהלכך 
çôè çúBt óB÷Ma úòâBð dðéà äìòz הגבוהה הקדירה היתה – ÇÂÆÅÈÇÇÇÀÅÇÆÇ

המשקוף  עד עולה היתה שאם הבית, מפתן  בצד נתונה טפח הארץ מן
מטפח, בפחות אלא בו  נוגעת היתה óB÷Maלא ú÷aãî Bà או – ËÀÆÆÇÀ

למעלה  דבוקה באמת היא אלא למטה נתונה הקדירה אין אפילו
מטפח בפחות יום במשקוף ו "תוספות  ברטנורא עיין ישראל"; ("תפארת 

אחרונה"), "משנה ועיין äézçzטוב"; äàîè,הקדירה תחת –ïéà ËÀÈÇÀÆÈÅ
äézçz àlà àîè:טהורים והבית וגבה תוכה אבל –dabe dkez ÈÅÆÈÇÀÆÈ

,mixedh נוגעת שאינה פי על אף האוהל , דפנות עם מצלת שהיא מפני 
טפח; xedh,בפותח ziade פותח במשקוף נוגעת הקדירה ואין  שהואיל 

ואינו  אחד , אוהל  להיות הבית לאוהל מתחבר תחתיה האוהל אין טפח
לבית. הטומאה את מביא
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÷cñpL úéaä חלק חלקים, לשני ונחלק כולו פני על  נסדק שגגו  – ÇÇÄÆÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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„é÷Lî äéäúnä éøáB÷ ìò ìéäàäå ïBlçä ãòa ó–éànL úéaíéøîBà:äàîhä úà àéáî Bðéà;ìlä úéáe ¨¨©§¦§©©©§¤¡¦©§¥©¥¥©©§¦¥¥¦¤©ª§¨¥¦¥
íéøîBà:äàîhä úà àéáî.íéãBîe,åéìëa Leáì äéä íàL,äæ éab ìò äæ íéðL eéäL Bà,úà ïéàéáî íäL §¦¥¦¤©ª§¨¦¤¦¨¨¨§¥¨¤¨§©¦¤©©¥¤¤¥§¦¦¤
äàîhä. ©ª§¨

‰ät÷ñàä ìò ìhî äéä,éøáB÷ åéìò eìéäàäåúnä–éànL úéaíéøîBà:äàîhä úà àéáî Bðéà;ìlä úéáe ¨¨ª¨©¨¦§ª¨§¤¡¦¨¨§¥©¥¥©©§¦¥¥¦¤©ª§¨¥¦¥
íéøîBà:äàîhä úà àéáî. §¦¥¦¤©ª§¨

c.znd ixaew lr lid`de:úîä ìò ìéäàäù åðééä.d`nehd z` `ian epi` mixne` i`ny zia,ììç áéùç àì åôåâ ììçã ,åäééîòèì éàîù úéá
àäã ,úéáì äàîåèä úà àéáî åáù ïåéìò ãö ,ïåìçá ÷åáã åôåâù ô"òà êëìä ,ììç äéì éáùçã åäééîòèì ììä úéáå .úéáì äàîåèä úà àéáî ïéà êëìä

:çôè éåäã åôåâ ììç àëéà.micene:ùåáì íãàá éàîù úéá
d.dtewq`d lr lhen did:úéáì õåç åúö÷îå úéáä êåúá åúö÷î.d`nehd z` `ian epi`:ììç ïàë ïéàã

`xephxa yexit

טהרות "). íL("סדרי ïeúð íãà äéäעל באכסדרה שוכב שהיה – ÈÈÈÈÈÈ
שבתקרה, הסדק כנגד àéáîהרצפה Bðéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÅÄ

äàîhä úàואין הואיל השני, לצד האכסדרה של אחד מצד  בינו – ÆÇËÀÈ
טפח. פותח הרצפה àeäובין  ìeìç íãà :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÈÈ

נחשבת  היא הרי בתוכה מעיים שבני  פי  על  אף האדם, של  בטנו  –

חלולה, היא ïBéìòäכאילו  ãväåמעל גבוה שהוא הגוף, של  – ÀÇÇÈÆÀ
טפח, äàîhäהארץ úà àéáîשל האחר  בצד  הנמצאים לכלים – ÅÄÆÇËÀÈ

כאילו  האדם של העליון  הצד את שרואים לסדק, מעבר  האכסדרה
ועושה  האכסדרה צדדי  שני  את ומחבר  חוזר  הוא והרי אוהל, הוא

בקנה שבארנו הטעמים כפי אחד , לאוהל zncewd).אותם dpyna)
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המת. על המאהיל באדם הלל  ובית שמאי  בית מחלוקת להשמיענו  מוסיפה משנתנו

äéä– אדם –ïBlçä ãòa óé÷Lî,החוצה והתכופף –ìéäàäå ÈÈÇÀÄÀÇÇÇÀÆÁÄ
únä éøáB÷ ìò אותה שעברו  לקוברו, המת נושאי  על כלומר – ÇÀÅÇÅ

המת, על שהאהיל ונמצא החלון , יד על  íéøîBà:שעה éànL úéaÅÇÇÀÄ
äàîhä úà àéáî Bðéà,לשיטתם הולכים שמאי בית לבית; – ÅÅÄÆÇËÀÈ

אין  החלון, אדן על  בגופו שנשען וכיון  חלל, חשוב אינו גופו שחלל 

לבית; הטומאה את מביא אינו הלכך  להיכנס, לטומאה úéáeÅמקום
äàîhä úà àéáî :íéøîBà ìlä במשנה שבארנו  כמו  וטעמם, – ÄÅÀÄÅÄÆÇËÀÈ

פי על אף הלכך  חלול , הוא כאילו נחשב אדם של שגופו  הקודמת,

להביא  אוהל נעשה שבו  העליון הצד  מקום מכל  בחלון, דבוק שגופו

גופו  של  העליון הצד בין טפח חלל ויש הואיל לבית, הטומאה את
החלון. הלל ,íéãBîeלאדן לבית שמאי בית –äéä íàL המשקיף – ÄÆÄÈÈ
החלון , åéìëaבעד Leáì, בבגדיו –éab ìò äæ íéðL eéäL Bà ÈÀÅÈÆÈÀÇÄÆÇÇÅ

äæ,החלון בעד  משקיפים –äàîhä úà ïéàéáî íäLשהואיל – ÆÆÅÀÄÄÆÇËÀÈ
טפח, החלון מאדן גבוהים ממנו  שלמעלה האדם או העליונים ובגדיו 
האדם  של וגופו לבית; הטומאה את להביא אוהל  הם נעשים לפיכך

את  כסותם נחשב אינו  טומאה, מקבל  והוא הואיל  החלון, על הנשען
לבית האוהל אותו  דרך נכנסת והטומאה ישראל").האוהל, ("תפארת 
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אדם. על  שהאהיל במת הלל  ובית שמאי בית מחלוקת ללמד  מוסיפה זו  משנה

äéä– אדם –ät÷ñàä ìò ìhî מקצתו הבית, מפתן על  שוכב – ÈÈËÈÇÈÄÀËÈ
לבית, חוץ ומקצתו  הבית únäבתוך éøáB÷ åéìò eìéäàäå– ÀÆÁÄÈÈÀÅÇÅ

ששכב  האדם על  האהיל והמת המפתן, דרך  עברו לקברו המת שנושאי 

äàîhäשם, úà àéáî Bðéà :íéøîBà éànL úéa שאף לבית, – ÅÇÇÀÄÅÅÄÆÇËÀÈ
באה  הטומאה ונמצאת הטומאה, בפני חוצץ אינו האדם שגוף פי על 

הואיל לבית, הטומאה את להביא אוהל נעשה אינו מקום מכל  תחתיו ,
חלל ; חשוב גופו  חלל  אין לשיטתם והרי  טפח, חלל תחתיו úéáeÅואין 

äàîhä úà àéáî :íéøîBà ìläהלכך חלל , חשוב גופו שחלל – ÄÅÀÄÅÄÆÇËÀÈ
תחתיו  שבאה הטומאה, את להביא אוהל  נעשה גופו של  העליון הצד 

הבית. לתוך עליו, שהאהיל המת מן 
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אגרות קודש
ב"ה, כ"ג שבט, ה'תשי"א

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מימי י"א וי"ז טבת, ד' וט"ו שבט - אף שכבר עניתי במקצת ואישרתי קבלת 

הרשימות והפ"נ שקראתים על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון.

ואתחיל בעיקר והוא בענין בריאות הגוף. פסק הרמב"ם בהל' דעות רפ"ד והיות הגוף בריא 

ושלם מדרכי השם הוא כו' ובטשו"ע או"ח סתקע"א ס"ב: ת"ח אינו רשאי לישב בתענית מפני שממעט 

במלאכת שמים כו' ומלמדים וכל העוסקים בצ"צ דינם כת"ח ואמר הה"מ )נדפס בהתמים ח"ז עכ"ח( 

אז ס'וערט א קליין לעחיל אין גוף ווערט א גרוישער לאך אין דער נשמה. פסק אדה"ז באגה"ת פ"ג 

דמצי לצעורי נפשי' על עבירות שבידו רק כשישער בנפשו שבודאי לא יזיק לו כלל. ואחרי כל הדברים 

האלה הנה, לדעתי הי' צריך לשים לב להטבת מצב בריאותו הגשמי ע"י אכו"ש ושינה באופן המתאים 

להנ"ל ואם נחוץ לזה אכילת במ"מ קודם התפלה ומכש"כ שתית תה חלב וכיו"ב וע"ע נזהר בזה יתיר 

מנהגו זה ומכאן ואילך יעשה את הנ"ל ומבלי להחמיר ע"ע בזה ובכיוצא בזה, והשי"ת בטח יצליחו 

לעשות פון גשמיות רוחניות.

המשך קעמוד רכק
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ע"א: ה במשנה:דף äשנינו éìe÷ìé÷ úà ïéðwúîe'eëå íéaøä úeLøaL íén §©§¦¤¦§¥©©¦¤¦§¨©¦§

אותן. וחוטטין

דווקא  הגמרא: המים äèéèçמדייקת מבורות עפר סילוק -ïéà,במועד הותר אכן - £¦¨¦
חדשים äøéôçאך  בורות .àìשל £¦¨Ÿ

הגמרא: eðLמבארת àì ,ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà בורות חפירת לאסור ¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨Ÿ¨
במועד, íäìכ àlàחדשים ïéëéøö íéaø ïéàL,לשתיהìáà כשïéëéøö íéaø ¤¨¤¥©¦§¦¦¨¤£¨©¦§¦¦

øzeî äøéôç eléôà ,íäì. ¨¤£¦£¦¨¨
הגמרא: éøLכש éëåמקשה éî íäì ïéëéøö íéaø,לחפור מותר האם -àéðúäå §¦©¦§¦¦¨¤¦¨¥§¨©§¨

éøöבברייתא, ïéàå ãéçé ìL úBøòîe ïéçéL úBøBa ïéèèBçøîBì C שחוטטים §¦¦¦§¨¤¨¦§¥¨¦©
éøö ïéàå ,íéaø ìL úBøòîe ïéçéL úBøBa ïéøôBç ïéàå ,íéaø ìLøîBì C ¤©¦§¥§¦¦¦§¨¤©¦§¥¨¦©

.ãéçé ìL,מותרת וחטיטה אסורה שחפירה åàìומבואר éàî אף מדובר לא האם - ¤¨¦©¨
,íäì ïéëéøö íéaøLa כרבי ושלא חפירה, ולא מותרת חטיטה רק כן פי על ואף §¤©¦§¦¦¨¤

יוחנן.

הגמרא: íäì,מדובר àì,דוחה ïéëéøö íéaø ïéàLa להם צריכים רבים אם אך Ÿ§¤¥©¦§¦¦¨¤
לדייק, יש הרי הדחיה: על הגמרא מקשה צריכים dúååëcמותר. נהיה זה כאופן - ¦§¨¨

ל  החטיטה היתר אף ãéçéלהעמיד éaâ ב éøöשבברייתא ãéçé ïéàL,íäì C,וקשה ©¥¨¦¤¥¨¦¨¦¨¤
זה  באופן éøLוכי éî äèéèç,הותרה האם -àéðúäå,בברייתאïéçéL úBøBa £¦¨¦¨¥§¨©§¨¦¦

íéî ïéñðBk ,ãéçé ìL úBøòîe הגגות מן שאספום גשמים שאין ïëBúì,של כיון §¨¤¨¦§¦©¦§¨
מרובה, ïéôLטורח àìå ïéèèBç àì ìáà[סותמים-]ïäé÷ãñ úà שיכילו בסיד £¨Ÿ§¦§Ÿ¨¦¤¦§¥¤

טיפה, אף תאבד ולא ïäé÷ãñ,מימיהם úà ïéôLå ïúBà ïéèèBç íéaø ìLå§¤©¦§¦¨§¨¦¤¦§¥¤
כשאינו  דיברה השניה שהברייתא לחלק, ובהכרח יחיד. בבורות אסורה שחטיטה ומבואר

חפירה, בסיפא אסרה כן פי על ואף כשצריך, דיברה הראשונה והברייתא למים, צריך

שהתיר. יוחנן לרבי וקשה

הגמרא: éàî,דוחה àlàå דיברה הראשונה éøöהברייתא ãéçiLa,íäì C כן אם §¤¨©§¤¨¦¨¦¨¤
dúååëc בס תבאר כך ל - íéaøיפא éaâ אף שאסור íäì,בחפירה, ïéëéøö íéaøLa ¦§¨¨©¥©¦§¤©¦§¦¦¨¤

אז  àéðúäåוכי ,øéñà éî äøéôç,בברייתאãéçé ìL úBøòîe ïéçéL úBøBa £¦¨¦¨¦§¨©§¨¦¦§¨¤¨¦
ïäé÷ãñ úà ïéôL àì ìáà ,ïúBà ïéèèBçå ïëBúì íéî ïéñðBkïéèèBç àìå , §¦©¦§¨§§¦¨£¨Ÿ¨¦¤¦§¥¤§Ÿ§¦

ïúBà ïéãñ àìå ,ïëBúì בכתליהםïúBà ïéãñå ïúBà ïéøôBç íéaø ìLå .ãéña §¨§Ÿ¨¦¨§¦§¤©¦§¦¨§¨¦¨
.ãéña לתרץ ובהכרח כמשנתנו, ושלא לרבים לחפור אף שמותר אופן שיש ומבואר §¦

יוחנן. וכרבי להם צריכים כשרבים התירה שהברייתא

הגמרא: ÷àéLמקשה àlà לפיàúéén÷ Cä מחלקת שאינה הראשונה הברייתא - ¤¨©§¨©©©§¨
הגמרא: מתרצת מותר. צריכים כשרבים שהרי לאיסור, לרבים יחיד éëä,בין õéøz̈¦¨¦

éøö ãéçiLa ãéçé ìL úBøBa ïéèèBçéøö ïéàå ,íäì Cíéaø ìLa øîBì C §¦¤¨¦§¤¨¦¨¦¨¤§¥¨¦©§¤©¦
c ,íäì ïéëéøö íéaøLk בזהïéçéL úBøBa ïéøôBç ïéàå ,øzeî äøéôç eléôà §¤©¦§¦¦¨¤§£¦£¦¨¨§¥§¦¦¦

éøö ïéàå ,íäì ïéëéøö íéaø ïéàLa íéaø ìL úBøòîe,ãéçé ìL øîBì C §¨¤©¦§¤¥©¦§¦¦¨¤§¥¨¦©¤¨¦
éøö ãéçé ïéà éëc,íäì C אלא חפירה, רק øeñà.לא énð äèéèç eléôà §¦¥¨¦¨¦¨¤£¦£¦¨©¦¨

יוחנן: לרבי à÷écראיה énð ïéúéðúî ,éMà áø øîà,במועד רבים לצורך מותרת שחפירה מדויק ממשנתנו אף -éðz÷c ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥
éàî ééBúàì 'ìk' ,íéaø éëøBö ìk ïéNBò האם זה, בדין לרבות באה מה -ééBúàì åàì שאףäøéôç.רבים לצורך מותרת ¦¨§¥©¦¨§¨¥©¨§¨¥£¦¨

הגמרא: ééBúàìדוחה ,àì לרבות באה המשנה -àéðúc àä,בברייתאïéàöBé במועדíéëøcä úà õåe÷ì קוצים לפנות - Ÿ§¨¥¨§©§¨§¦§©¥¤©§¨¦
úBáBçøäשבדרכים, úà ïwúìe שבעירúBàhøèñàä úàå,שבהם מגומות לסחורה, המיועדים השווקים -úà ãBîìå §©¥¤¨§§¤¨¦§§©¨§¨¤

úBàå÷nä,טבילה כשיעור מים בהן יש ïéìéâøîאם ,äàñ íéòaøà Ba ïéàL äå÷î ìëå[ממשיכים-]BëBúì עדíéòaøà ©¦§¨§¨¦§¤¤¥©§¨¦§¨©§¦¦§©§¨¦
äàñ.המים eàöéמאמת àì íàL ïépîe דין íLבית eëtLpL íéîc ìkL ,elà ìk eNòå,שבדרכים בקוצים שנתקלו כגון §¨¦©¦¤¦Ÿ¨§§¨¨¥¤¨¨¦¤¦§§¨

i"yx

íéîä éìå÷ìé÷-mipa` oebk
.xead zngn eltpyïéèèåç-eltp

dlrn xead zirwxwa zexexv
.crena oze`ïéèèåç àì ìáà

ïúåà-`d `nlya zxn` i`
ly dlrnly `ziixa `idd ipzwc

cigi-,el jixv cigiya epiid
i`d ipzwc i`d inwe`l `ki`

oihheg `l la` `ziixa-oi`ya
dl znwe` i` `l` .el jixv cigi
,el jixv cigi oi`ya oihhegc `d
oihheg `l la` ipzwc i`d ok m`

?dl znwen i`naéàî àìà
'åë åì êéøö ãéçéùá-,xnelk

oihheg ipzwc i`d znwen i`na-
'ek `ipzde ,odl mikixv miaxya

.oze` oixteg miax lyàéù÷ àìà
àúééî÷-oixteg oi` :ipzwc

miax ly zexea-oikixv miaxya
ipzwc `ziixa `dl `iyw ,el

miax ly :`kd-.oze` oixteg
éëä õéøú àìà-xnel jixv oi`e

.xzen dxitg elit`c ,miax lya
`l xn`c opgei iaxl `iyw `le

.'ek epyà÷éã éîð ïéúéðúî-
inp dxitgc ,el oikixv miaxyac

.xzeníéëøãä úà õåå÷ì-zeptl
.mikxcay mivewúåéäì ïéìéâøî

äàñ íéráøà åëåúá-oilibxny
ick ,mind zn` dewna rbep `diy

.d`q mirax` ea `diyíéîã ìë
íù åëôùðù-mivewa oebk

.mikxcayàä-zxn`wc
ipzw `icda inp ipd iiez`lc
i`ce `l` .'ek oipwzn oizipzna
miax ikxev lk oiyere ipzwc `d

-.ez` `w dxitg iiez`l

המשך קעמוד רסח

d dpyn xyr cg` wxt zeld` zkqn

„é÷Lî äéäúnä éøáB÷ ìò ìéäàäå ïBlçä ãòa ó–éànL úéaíéøîBà:äàîhä úà àéáî Bðéà;ìlä úéáe ¨¨©§¦§©©©§¤¡¦©§¥©¥¥©©§¦¥¥¦¤©ª§¨¥¦¥
íéøîBà:äàîhä úà àéáî.íéãBîe,åéìëa Leáì äéä íàL,äæ éab ìò äæ íéðL eéäL Bà,úà ïéàéáî íäL §¦¥¦¤©ª§¨¦¤¦¨¨¨§¥¨¤¨§©¦¤©©¥¤¤¥§¦¦¤
äàîhä. ©ª§¨

‰ät÷ñàä ìò ìhî äéä,éøáB÷ åéìò eìéäàäåúnä–éànL úéaíéøîBà:äàîhä úà àéáî Bðéà;ìlä úéáe ¨¨ª¨©¨¦§ª¨§¤¡¦¨¨§¥©¥¥©©§¦¥¥¦¤©ª§¨¥¦¥
íéøîBà:äàîhä úà àéáî. §¦¥¦¤©ª§¨

c.znd ixaew lr lid`de:úîä ìò ìéäàäù åðééä.d`nehd z` `ian epi` mixne` i`ny zia,ììç áéùç àì åôåâ ììçã ,åäééîòèì éàîù úéá
àäã ,úéáì äàîåèä úà àéáî åáù ïåéìò ãö ,ïåìçá ÷åáã åôåâù ô"òà êëìä ,ììç äéì éáùçã åäééîòèì ììä úéáå .úéáì äàîåèä úà àéáî ïéà êëìä

:çôè éåäã åôåâ ììç àëéà.micene:ùåáì íãàá éàîù úéá
d.dtewq`d lr lhen did:úéáì õåç åúö÷îå úéáä êåúá åúö÷î.d`nehd z` `ian epi`:ììç ïàë ïéàã

`xephxa yexit

טהרות "). íL("סדרי ïeúð íãà äéäעל באכסדרה שוכב שהיה – ÈÈÈÈÈÈ
שבתקרה, הסדק כנגד àéáîהרצפה Bðéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÅÄ

äàîhä úàואין הואיל השני, לצד האכסדרה של אחד מצד  בינו – ÆÇËÀÈ
טפח. פותח הרצפה àeäובין  ìeìç íãà :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÈÈ

נחשבת  היא הרי בתוכה מעיים שבני  פי  על  אף האדם, של  בטנו  –

חלולה, היא ïBéìòäכאילו  ãväåמעל גבוה שהוא הגוף, של  – ÀÇÇÈÆÀ
טפח, äàîhäהארץ úà àéáîשל האחר  בצד  הנמצאים לכלים – ÅÄÆÇËÀÈ

כאילו  האדם של העליון  הצד את שרואים לסדק, מעבר  האכסדרה
ועושה  האכסדרה צדדי  שני  את ומחבר  חוזר  הוא והרי אוהל, הוא

בקנה שבארנו הטעמים כפי אחד , לאוהל zncewd).אותם dpyna)

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

המת. על המאהיל באדם הלל  ובית שמאי  בית מחלוקת להשמיענו  מוסיפה משנתנו

äéä– אדם –ïBlçä ãòa óé÷Lî,החוצה והתכופף –ìéäàäå ÈÈÇÀÄÀÇÇÇÀÆÁÄ
únä éøáB÷ ìò אותה שעברו  לקוברו, המת נושאי  על כלומר – ÇÀÅÇÅ

המת, על שהאהיל ונמצא החלון , יד על  íéøîBà:שעה éànL úéaÅÇÇÀÄ
äàîhä úà àéáî Bðéà,לשיטתם הולכים שמאי בית לבית; – ÅÅÄÆÇËÀÈ

אין  החלון, אדן על  בגופו שנשען וכיון  חלל, חשוב אינו גופו שחלל 

לבית; הטומאה את מביא אינו הלכך  להיכנס, לטומאה úéáeÅמקום
äàîhä úà àéáî :íéøîBà ìlä במשנה שבארנו  כמו  וטעמם, – ÄÅÀÄÅÄÆÇËÀÈ

פי על אף הלכך  חלול , הוא כאילו נחשב אדם של שגופו  הקודמת,

להביא  אוהל נעשה שבו  העליון הצד  מקום מכל  בחלון, דבוק שגופו

גופו  של  העליון הצד בין טפח חלל ויש הואיל לבית, הטומאה את
החלון. הלל ,íéãBîeלאדן לבית שמאי בית –äéä íàL המשקיף – ÄÆÄÈÈ
החלון , åéìëaבעד Leáì, בבגדיו –éab ìò äæ íéðL eéäL Bà ÈÀÅÈÆÈÀÇÄÆÇÇÅ

äæ,החלון בעד  משקיפים –äàîhä úà ïéàéáî íäLשהואיל – ÆÆÅÀÄÄÆÇËÀÈ
טפח, החלון מאדן גבוהים ממנו  שלמעלה האדם או העליונים ובגדיו 
האדם  של וגופו לבית; הטומאה את להביא אוהל  הם נעשים לפיכך

את  כסותם נחשב אינו  טומאה, מקבל  והוא הואיל  החלון, על הנשען
לבית האוהל אותו  דרך נכנסת והטומאה ישראל").האוהל, ("תפארת 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

אדם. על  שהאהיל במת הלל  ובית שמאי בית מחלוקת ללמד  מוסיפה זו  משנה

äéä– אדם –ät÷ñàä ìò ìhî מקצתו הבית, מפתן על  שוכב – ÈÈËÈÇÈÄÀËÈ
לבית, חוץ ומקצתו  הבית únäבתוך éøáB÷ åéìò eìéäàäå– ÀÆÁÄÈÈÀÅÇÅ

ששכב  האדם על  האהיל והמת המפתן, דרך  עברו לקברו המת שנושאי 

äàîhäשם, úà àéáî Bðéà :íéøîBà éànL úéa שאף לבית, – ÅÇÇÀÄÅÅÄÆÇËÀÈ
באה  הטומאה ונמצאת הטומאה, בפני חוצץ אינו האדם שגוף פי על 

הואיל לבית, הטומאה את להביא אוהל נעשה אינו מקום מכל  תחתיו ,
חלל ; חשוב גופו  חלל  אין לשיטתם והרי  טפח, חלל תחתיו úéáeÅואין 

äàîhä úà àéáî :íéøîBà ìläהלכך חלל , חשוב גופו שחלל – ÄÅÀÄÅÄÆÇËÀÈ
תחתיו  שבאה הטומאה, את להביא אוהל  נעשה גופו של  העליון הצד 

הבית. לתוך עליו, שהאהיל המת מן 

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc migqt(oey`x meil)

:`xnbd zxxaneåä éàpz àúìz àîéð:mi`pz zehiy yly yiy - ¥¨§¨¨©¨¥¨
.a .aexkle ztll epzpy ,dpey`xd `ziixad ly `nw `pz .`
iqei iax .b .heltwle ztll epzpy ,dipyd `ziixad ly `nw `pz

.heltwle ztll ,aexkl epzpy ,oerny iaxe
:`xnbd dgec,àìwx `l`ïBòîL éaøc àn÷ àpúå ,eåä éàpz éøz Ÿ§¥©¨¥¨§©¨©¨§©¦¦§

,dipyd `ziixaayeðééäedf ±éñBé éaøc àn÷ àpúå .éñBé éaø ©§©¦¥§©¨©¨§©¦¥
,dpey`xd `ziixaay.ïBòîL éaø eðééä.` :zehiy izy wx yie ©§©¦¦§

ztll epzpy ,oerny iax .a .heltwle ztll epzpy ,iqei iax
.aexkle

:`xnbd zxxanéàîeoeyld'óà',oerny iaxe iqei iax exn`y ©©
:`xnbd zx`an .iyily oin siqedl e`ay dfn rnynyàúéénwà©©©§¨

`pz xn`y oey`xd oind `edy ztld lr xg` oin siqedl ±
.mdly `ziixaay `nw `pzd xn`y ipyd oind mewna ,`nw

:wxia d`t oipra dyrnïa ,ïðaø eðzly÷øiì äàét ïúð ,ïééäBa ¨©¨¨¤§¨¨©¥¨©¨¨
,eia` ly edcyaåéáà àáe,ezpiblïéðeòè eéäL íéiðòì ïàöîe ¨¨¦§¨¨¨£¦¦¤¨§¦

a÷øéd`tdn etq`yäpébä çút ìò ïéãîBòå.jlilíäì øîà ¨¨§§¦©¤©©¦¨¨©¨¤
,miiprl oiideaíëéìòî eëéìLä ,éðamzhwily dn z`ïúBð éðàå ¨©©§¦¥£¥¤©£¦¥

íééìôk íëì,mztq`y dnnøOeòîa.xyern oileg wxin ± ¨¤¦§©¦©§¨
ok mkl xne` ip` :oiidea jiyndäøö éðéòL éðtî àìdna Ÿ¦§¥¤¥¦¨¨

,mztq`yíéîëç eøîàL éðtî àlày÷øiì äàét ïéðúBð ïéàmeyn ¤¨¦§¥¤¨§£¨¦¥§¦¥¨©¨¨
xyrna aiig mztq`y dn jkitle d`tn dxeht wxid dcyy

.xyrnn dxehty d`t lkk epi`e
:`xnbd zxxan'äøö éðéòL éðtî àì' eäì àøîéîì déì änì,'eke ¨¨¥§¥§¨§Ÿ¦§¥¤¥¦¨¨

dxv epir oi`y gken xak ,letk mdl oziy mgihady dnn `lde
:`xnbd zx`an .mdaïì éçãî à÷ ééeçc eøîéì àìc éëéä ékick ± ¦¥¦§Ÿ¥§©¥¨©§¥¨

wx ezpeeky exn`i `le miiltk mdl ozi ok`y el epin`iy
.mdl `iai `l okn xg`le ,etq`y dn z` ekilyiy ick mzegcl
:miycwd zexera miyer eid dn zxtqnd `ziixa d`ian `xnbd

ïéçépî eéä äðBLàøa ,ïðaø eðzd z`úBøBòd zenda lyíéLã÷ ¨©¨¨¨¦¨¨©¦¦¨¨¦
,mipdkl mipzip eidyìa,äåøtä úéa úkLeïúBà ïé÷lçî eéä áøòì §¦§©¥©©§¨¨¤¤¨§©§¦¨

áà úéa éLðàì.meid eze`a ecaryúBòBøæ éìòa eéäåmiwfgd ± §©§¥¥¨§¨©£¥§
mipdkd oianòBøæa ïúBà ïéìèBðilhep ±xzei zexer gka m §¦¨¦§©

,`ed jky minkg e`xyn .mwlgnïúBà ïé÷lçî eéäiL eðé÷úäwx ¦§¦¤¦§§©§¦¨
úaL áøòì úaL áøòî[zay axr lk±]úBøîLî eälek ïééúàc- ¥¤¤©¨§¤¤©¨§¨§¨§¦§¨

ilral egipi `le ,mi`a reayd eze` ly zxnynd ipdk lky
,mwlgn xzei gka lehil rexfdéããäa ïì÷Lådeya ewlgie ± §¨§¨©£¨¥

.mlekl
:`xnbd dkiynnòBøæa ïúBà ïéìèBð äpeäk éìBãb eéä ïééãòå- ©£©¦¨§¥§¨§¦¨¦§©

,mwlgn xzei elhp miaeygd mipdkdíéìòa eãîòipdk lk ± ¨§§¨¦
,zexerd lr milrad mdy cgi zxnyndíéîMì íeLéc÷äåewqte §¦§¦©¨©¦
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נהניתי במאד ממחשבתו שכותב לשלח מהת' לביהמ"ד שבמחנם ללמוד שם דא"ח או לחזור 

מקצת מאמר דא"ח ומהנכון באופן שיבינו השומעים ולא עוד אלא שגם ימשיכו את לבם ע"י הקדמה 

דמאיר  להחוזרים  השכר  וגודל  להשומעים  התועלת  ומלבד  וכו'(  משיחות  )הלקוח  וכיו"ב  דסיפור 

עיניהם הוי' הנה תועלת נוספת ג"כ בזה שמתרגלים התל' עי"ז להשפיע דא"ח ולהשפיע בעניני דיר"ש 

גם על אלו שלע"ע אינם מאנ"ש שסו"ס זהו תפקידם להיות נרות להאיר, והאריכות בזה אך למותר...

מש"כ בענין חלום שרצה להתענות ת"ח כו' לדעתי טוב עשה שלא התענה וחילי' לאורייתא 

דוקא. ויעויין מש"כ הט"ז הובאו דבריו בשו"ת הצ"צ שער המילואים סס"ב עיי"ש.

מהטעם שכותב בתועלת למוד מסכת למיגרס )שנתוספה ידיעה שטחית עכ"פ בעוד מסכת( - 

מטעם זה גופא הייתי מנהיג אי איישר חילי ג"כ למוד למיגרס בדא"ח )אף שבדא"ח נוגע ביותר בכלל 

הלימוד בפנימיות( וכגון די חסידישע סדרה וכו'.

המשך מעמוד רכ

המשך קעמוד רכג
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ezny in` cenr fp sc ± iyily wxtmigqt

.opiqxb ikdååä éàðú éøú àì ååä éàðú àúìú àîéðiax epiid iqei iaxc `nw `pz Ð

"s`" i`ne .iqei iax epiid oerny iaxc `nw `pze ,oerny.`ziinw` Ðéàðú àúìú àîéì
ååäztll iqei iaxc `nw `pz Ð`le aexkle,heltwlztll oerny iaxc `nw `pze

aexkle ztllc ,edl `xiaq iccd ik oerny iaxe iqei iaxe ,aexkl `le heltwle

.heltwleàìiax `ed oerny iaxc `nw `pz Ð

,iqeii`ne .oerny iax `ed iqei iaxc `nw `pze

ediieexz ixn`wc "s`"`nw `pzc `ziinw` Ð

epiidc ,iniiw edcicztl``nw `pz xn`wc

iqei iax dil xn`we ,aexkle ztll iqei iaxc

`pze .`l aexkl la` ,ztll enk heltwl s`

ztll xn`w ikd inp oerny iaxc `nw

s` :oerny iax dil xn`we ,iqei iaxk heltwle

`l heltwl la` ,ztll enk aexklepiidc Ð

.iqei iaxc `nw `pzkïééäåá ïáeia` my Ð

.oiideaøùåòîá íééìôëmkl oz` ip` .opiqxb Ð

oileg mkl oz` ,d`it eiykr mkl yiy miiltk

:oixyerne oipweznäàéô ïéðúåð ïéà÷øéìÐ

) aizkc ,xyrnn dil rwtnc meynmixacci:(

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae"in Ð

yiy d`it `vi ,xyrl aiig jnr dlgp el oi`y

,ziriaya oke .edpip xwtdc ,jnr dlgp el

) aizkc ,xyrnn xeht xwtdczenybk:(

elk`e"ipeia`,jnrmxzie."dcyd zig lk`z

xyrnn dxehte zlke` dig dnmipeia` s` Ð

.xyrnd on oixehtàì ïäì øîéîì äéì äîì
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.`id dxv oir `lc efgéçãî ééåçã åøîéð àìã
ïìÐozile ef lehil el dnc ,melk epl ozi `le

ly `nrh odl yxtl jxved jkitl ?mipy it

.xacíéùã÷ úåøåòze`hge dler xer Ð

oiwlgzny .xeaiv zepaxwe zeny`ezexer

) aizkck ,mipdkl miycwd iycw`xwiefxer" :(

) migafa opitlie ,"aixwd xy` dlerd(a,bw

.miycw iycw zexer lk dlernáøòìålky Ð

ecary a` zia iyp`l oze` oiwlgn eid mei

zea` iza dyyl welg did xnyndy .meid

ribdy dne ,mini dyyl,oneilod daexn od

hrenmiaxny mei yiy it lr s` ,lhep `ed Ð

.exiagn df meia `iadl micigidúåòåøæ éìòá
mipdka eidy Ðmiwfg.mdixiagnúáù áøòì

ilral egipi `le ,mzd iediz dxnyn ilekc Ð

.rexfa lehil zerexfäðåäë éìåãâmixy Ð

.odayíéìòá åãîòipdk lk Ð,cgi zexnyn

meyicwde.ziad wcalúéáä øäádagx Ð

opixn`ck ,zelrn my yie ,dxfrl ueg diept

) `neic `nw wxta.(`,fhíìã.itec Ðúåøå÷
.dxew ixw oli` ly eiaer .oixaegn ÐñåúééáÐ

micar odl eide] .olek oke ,did lecb odk

,oipqngoihaege.[mrd z`ïúìàÐ,odizelwndl`a `l" enk"gnexa `le) zay zkqna.(`,bqïúùéçìÐivrei.rxïéñåîìå÷.drxl zexbi` oiazek eidy Ðíéìëøîàxn` Ð

.ycwd jxev lk jzgp eit lr ,elekåàîéèù) aizkck Ðl`eny."miypd z` oeakyi xy`" :(a,`éàøéùá äéãé êéøëÐdvivge.envra gwiy ,"odkd gwle" opirac ,miycwa zlqet

.`ed oeifac ,cereéëàéô ïá ìàòîùé.rexf ilra eid ezia iyp` la` ,did xyk Ðïéìâò úåàî ùìù.daxd mipdk eziaa lcbn didy Ðäéá à÷ìñ éàîmlzyp lenb dn Ð?àëìî
àúëìîå.i`penyg zia ikln Ðéàé àéãâ.yakd on xzei lk`nl aeh icb Ð

éåçà

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

ef `idÐxwtdc ixaqe d`itn itlic ,i`ny zia elit` :inp i` .mixiyrle miiprl xwtd

xwtd miiprlÐaizkc ,mzd yxtn `nrhe .(ded zerha xwtdc meyn iaiign `kd)

"mze` aefrz" xnel cenlz dn "xble iprl" d`itaÐdne ,efk `idy zxg` daifr jl yi

ef `idÐopiyxcck ,dxehtc ecen `nlr ilek diteb d`ita ,edine .mixiyrl `le miiprl

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae" :ixtqaÐ

ipr iel `ed m`y ,oda wlg iell el yiy df `vi

.d`t lhep

êéøëãyxit Ð i`xiya dici:qxhpewa

gwle" aizkc ,miycwa zlqet dvivge

m`e .odk ly envra dgiwl `dzy opira "odkd

wxta ,ikd opixn` `l alel iab `de :xn`z

ypi` hewpil `l :iab (`,fl dkeq) "lefbd alel"
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ìL ìëBà äéäLìL äúBLå ,íéìâò úBàî LúBìæBb äàñ íéòaøà ìëBàå ,ïéé éáøb úBàî L ¤¨¨¥§¥£¨¦§¤§¥©§¥©¦§¥©§¨¦§¨¨
déa à÷ìñ éàî .Lc÷na øúBð àöîð àì éàaøð ïa ïðçBé ìL åéîé ìk :eøîà .äceòñ çepé÷a§¦©§¨¨§¨¨¨¤¨¨¤©§©Ÿ¦§¨¨©¦§¨©¨§¨¥
àúkìîe ,éàé àéãb :øîà àkìî ,éáúé eåä àúkìîe àkìî :éøîà ?éà÷øa øôk Léà øëNOéa§¦¨¨¦§©©§©¨§¦©§¨©§§¨¨¨§¦©§¨£©©§¨¨¥©§§¨

çëBî ïàî :eøîà .éàé àøîéà :äøîà¯eäéà àúà .àîBé ìk úBðaø÷ ÷éqî à÷c ,ìBãb ïäk £©¨¦§¨¨¥¨§©©Ÿ¥¨§¨©¦¨§¨¨¨£¨¦
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פסחים. פרק רביעי - מקום שנהגו דף נז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

וטוב  הלוך  מצבו  ילך  בטח  המכתב  בתחלת  כנ"ל  יתנהג  שאם  תקותי  הטוב  בריאותו  בענין 

ויבשר בשו"ט בזה בהקדם היותר אפשרי.

המחכה למכתב מבשר טוב בכהנ"ל ובפרט בנוגע לבריאותו הטוב, ופ"ש כל חבורתו תי',

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוד רכק



רכד
ezny ina cenr fp sc ± iyily wxtmigqt

äéãéá éåçàoeyla Ð.wegvàúåëìîã àúîéà
s` xn`y `l` ,izenk xn` `ly eic `l Ð

.wegv oeylaäéì÷ùàã.elenbe eper `iydy Ð

äéñôøèéîì.elenb Ðàðú àìdpy `l Ð

.`ziixae dpynïéîãå÷ íéùáëíéæòìlka Ð

.dlgz yak azk mewnúàèçì àéáé ùáë íà
dxiry micwd o`k Ð,dyakldyxta aizkc

,'ebe "mifr zxiry epaxw z` `iade" :dpeilr

.'ebe "`iai yak m`" :xcdeæò íà ùáë íàÐ

xgaen fnx aezkd jl d`xd `lcn ,minly iab

dfn dfa.oiey odipyy dpin zrny Ð
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éàé àéãb éà :déãéa éåçà¯àúeëìîc àúîéà déì éåä àìå ìéàBä :àkìî øîà !àãéîúì ÷qé ©§¥¦¥¦©§¨¨¥¦©¦§¦¨£©©§¨¦§¨¨¥¥¥¨¨§©§¨
¯:óñBé áø øîà .déðéîéì dé÷ñôe àkìî òîL .déìàîNì dé÷ñôe ãçBL áäé .déðéîéì e÷ñôéð¦§§¦¦¥§©©§©¥¦§¨¥§©©§¨§©¥¦¦¥£©©¥

éøaáø øîà .àîìò éàäa dépéî déñtøèéîì éà÷øa øôk Léà øëNOéì déì÷Làc àðîçø C §¦©£¨¨§©§§¥§¦¨¨¦§©©§©§¦©§§¥¦¥§©¨§¨£©©
íéîãB÷ íéNák :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúc .ïéúéðúî àðz àì éà÷øa øôk Léà øëNOé :éLà©¦¦¨¨¦§©©§©¨§¨©§¦¦¦§©©¦¦§¥§¨¦§¦

ïðéîa ïéøçáenL éðtî ìBëé ,íB÷î ìëa íéfòì¯"Bðaø÷ àéáé Nák íà" :øîBì ãeîìz¯ãnìî §¦¦§¨¨¨¦§¥¤§¨¦§¦¨©§©¦¤¤¨¦¨§¨§©¥
"æò íà" "Nák íà" :áéúëc ,àø÷ àì éîð àø÷î eléôà :øîà àðéáø .ãçàk ïéìe÷L ïäéðML¤§¥¤§¦§¤¨¨¦¨¨©£¦¦§¨©¦¨§¨¦§¦¦¤¤¦¥

éòa éà¯éòa éà ,déúééì Nák¯.déúééì æò ¦¨¥¤¤©§¥¦¨¥¥©§¥
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פסחים. פרק רביעי - מקום שנהגו דף נז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
                                                                                                                                     רש"י

אגרות קודש

ב"ה, כ"א שבט, ה'תשי"א

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מיום ט"ו וכ"ד טבת וי"ב שבט:

בענין שביעית - כפי הידיעות שנתקבלו כאן הקיבוצים החרדים שבאה"ק ת"ו בדעתם שלא 

לסמוך על קולות ולשמור שביעית כהלכתה.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד הגשמים שירדו סו"ס, אם הצילו הזריעה במילואה או כו' ובטח 

ימלא במכתבו הבא בבשו"ט בזה ובכיוצא בזה.

ובמה דשאילנא קדמיכון אם למנוע המנהג שמאחרין המילה עד אחרי המנחה כדי שיהי' ברוב 

עם.

ב(, אבל  )לב,  זריזין מקדימין למצות דוחה לענין דברוב עם הדרת מלך כדמוכח בר"ה  הנה 

ועייג"כ מגילה טז, ב  לכאורה מילה שאני דטוב שתהי' בשמחה כמו שקיבלוה עליהם )שבת קל, א( 

כתובות ח, א. וביחוד נדה )לא, ב(: כולם שמחים כו' וזה דוחה לזריזים מקדל"מ שלכן בת"ב נדחה 

מאחרים המילה לאחר המנחה )שו"ע או"ח סו"ס תקנ"ט, ומה שאם חל בת"ב עצמו אין הדין כן הוא 

משום דאין החילוק בשמחה גדול כ"כ משא"כ בנדחה שמפסיק תעניתו(.

והנה בשד"ח כללים מע' זיין כלל ג הביא מברכ"י או"ח ס"א חיי אדם כלל ס"ח ראה חיים פ' 

לך לך ולב חיים ח"ב סקכ"ז שאין לאחר פדה"ב בשביל זה וכותב בפשיטות שגם במילה הדין כן הוא.

ולפענ"ד חלוקים הם כנ"ל )ואין לומר דאדרבה במילה צ"ל הקדמה ביותר וביחוד, דהא בכל 

רגע של איחור ה"ה ערל ומאוסה הערלה כו' )ובמילא יקשה ג"כ על האיחור בת"ב הנ"ל( דשאני הכא 

במילה שלא  דלפ"ז  גופא, אלא  זה  ביום  גבולים  הציבה  ולא  השמיני  וביום  בפירוש  אמרה  דהתורה 

בזמנה צ"ל הקדמה נוסף על מה שבשאר מצות זריזין מקדימין )ועיין שד"ח שם( וא"כ דין מילה בת"ב 

הנ"ל יהי' רק במילה בזמנה, ול"מ כן, וי"ל ואכמ"ל(.

ובמוחש רואין שהשמחה תלוי' ברוב המתועדים ולפעמים יש גם עצב בהמנע אחדים לבוא.

המשך קעמוד הקא 



רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc migqt(oey`x meil)

déãéa éåçà,xn`e leflfe wegv jxca ecia d`xd ±÷qé éàé àéãb éà ©§¥¦¥¦©§¨¨¥¦©
àãéîúìjkne cinzd oaxwl eze` eaixwiy ,aeh xzei icbd m` ± ¦§¦¨

.icbd on gaeyn `edy i`cea yak miaixwnyìéàBä ,àkìî øîà̈©©§¨¦
àúeëìîc àúîéà déì éåä àìå`l` izenk xn` `ly ic `l ixdy §Ÿ£¥¥¥§¨§©§¨

,leflfe wegv oeyla xn`ydéðéîéì e÷ñôéð.epini ci z` ekzgiy ± ¦§§¦¦¥
:dyrnd xetiqa `xnbd dkiynnãçBL áäéick jlnd gilyl §©©

,zil`nyd eci z` jezgiyågilyd ok`déìàîNì dé÷ñtjzg ± §©§¥¦§¨¥
.zil`nyd eci z`àkìî òîLjkndéðéîéì dé÷ñôedeive ± ¨©©§¨©§¥¦¦¥

.oini ci z` mb el ekzgiyéøa ,óñBé áø øîàdéì÷Làc ,àðîçø C ¨©©¥§¦©£¨¨§©§§¥
àîìò éàäa dépéî déñôøèéîì éà÷øa øôk Léà øëùOéìrxtpy ± §¦¨¨¦§©©§©§¦§©§¥¦¥§©¨§¨

.dfd mlera xak ,elenbk eyiprde i`wxa xtk yi` xkyyin
:cnl `ly zngn drhy zcnln `xnbdøëùOé ,éMà áø øîà̈©©©¦¦¨¨

ïéúéðúî àðz àì ,éà÷øa øôk Léàdid ok m`y ,zeipyn dpy `l ± ¦§©©§©Ÿ¨¨©§¦¦
.miey mifire miyaky rceiïðúc(.gk zezixk),,øîBà ïBòîL éaø ¦§©©¦¦§¥

íéfòì íéîãB÷ íéNák,mifr iptl miaezk miyak ±íB÷î ìëa §¨¦§¦¨¦¦§¨¨

:dpynd zxxan .mdipy exkfedy dxezaìBëéencwed miyaky ¨
L éðtîmdïðéîa ïéøçáen:dpynd dgec .mifirn xzeiøîBì ãeîìz ¦§¥¤§¨¦§¦¨©§©

cigi z`hg oiprl(gk c `xwie)e 'miGr zxirU FpAxw `iade'xg`l §¥¦¨§¨§¦©¦¦
xn`p okn(al c my),'Bðaø÷ àéáé Nák íà'dnicwd dfay jkne ¦¤¤¨¦¨§¨

df ,yakl frd z` dxezdãnìîepze`.ãçàk ïéìe÷L ïäéðML §©¥¤§¥¤§¦§¤¨
øîà àðéáødpyn cnl `ly wx `l i`wxa xtk yi` xkyyi , ©¦¨¨©

,`ziixaeáéúëc ,àø÷ àì énð àø÷î eléôàminly oaxw oiprl £¦¦§¨©¦Ÿ¨¨¦§¦
(f b `xwie),Nák íà'aezk okn xg`le ,'aixwn `Ed(ai b my)e'æò íà ¦¤¤©§¦§¦¥

x`ean ,xzei xgaen mdn dfi` weqtd fnx `ly jkne ,'FpAxẅ§¨
`l` ,yakl zeticr oi`ydéúééì ,Nák éòa éà`iadl dvex m` ± ¦¨¥¤¤©§¥

,`iaiy ,yak epaxwldéúééì ,æò éòa éàepaxwl `iadl dvex m` ± ¦¨¥¥©§¥
.`iaiy ,fr

ïåùàø çñô äì à÷éìñå åâäðù íå÷î êìò ïøãä
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ודא"ח,  תומ"צ  בעניני  אז  אנ"ש, שבטח מדברים  בזה התועדות  תלוי  ענין  עוד  הרי  ובנדו"ד 

וסו"ס הרי ציונו ה"א לעשות את כל החוקים כדי ליראה גו'.

ועכ"פ מספיקים טעמים אלו, לדעתי, שלא למנוע ביד הנוהגים כנ"ל.

הש"ס,  חלוקת  בתקנת  השתדל  שאדה"ז  כיון  הנה  המשניות  וחלוקת  הש"ס  לחלוקת  בנוגע 

כמובא בסוף אגה"ק ואדמו"ר מהר"ש כותב בתורתו שכל אחד צריך לגמור עכ"פ מסכת אחת בשנה - 

הנה אם אין מקום בשו"א לשתיהן הרי דין קדימה לראשונה.

נהניתי במש"כ בסיום המשניות דצ"ל עוז וגם שלום כו' )וע"פ פשוט הוא כמרז"ל דהקב"ה 

נותן כח ועוז כדי שיוכלו לקבל ברכתו - סנה' ק, ב ולכן הקדים בכתוב עוז ליברך בשלום( ובהתועדות 

כאן נתבאר דיוק לשון המשנה "לא מצא.. אלא" דהול"ל בקיצור דר]ק[ השלום כלי כו' והעיקר איך 

אפ"ל כלי לברכה שהיא בלי די אשר חדא מתורצת בחברתה ובטח ישנה רשימה. ואכמ"ל.

בברכה ופ"ש כל חבורתם יחיו,

מנחם שניאורסאהן

 ב"ה,  כ"ב שבט, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

בשמחה נודעתי אשר בתו מרת... תחי' נתארסה לב"ג הרב.. ואביע בזה ברכותי למזל טוב מזל 

ויבנו ביתם על יסודי התורה והמצוה וכמו שנתבארו בתורת  טוב שיהי' הכל בשעה טובה ומוצלחת 

החסידות.

כן ת"ח על הודעתו בשורה טובה שנכדו... שי' נמלאו לו ג' שנים. ומוסג"פ קטע ממכתב כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד מנהגן של ישראל לגזוז אז שערות הראש.

ויהי רצון שתמיד יבשר אך בשורות טובות בשלו ובשל ב"ב שיחיו וגם בעניני הכלל.

בברכ]ת[ מז"ט והצלחה בעניניו,

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוד הבודם

ezny ina cenr fp sc ± iyily wxtmigqt

äéãéá éåçàoeyla Ð.wegvàúåëìîã àúîéà
s` xn`y `l` ,izenk xn` `ly eic `l Ð

.wegv oeylaäéì÷ùàã.elenbe eper `iydy Ð

äéñôøèéîì.elenb Ðàðú àìdpy `l Ð

.`ziixae dpynïéîãå÷ íéùáëíéæòìlka Ð

.dlgz yak azk mewnúàèçì àéáé ùáë íà
dxiry micwd o`k Ð,dyakldyxta aizkc

,'ebe "mifr zxiry epaxw z` `iade" :dpeilr

.'ebe "`iai yak m`" :xcdeæò íà ùáë íàÐ

xgaen fnx aezkd jl d`xd `lcn ,minly iab

dfn dfa.oiey odipyy dpin zrny Ð
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éàé àéãb éà :déãéa éåçà¯àúeëìîc àúîéà déì éåä àìå ìéàBä :àkìî øîà !àãéîúì ÷qé ©§¥¦¥¦©§¨¨¥¦©¦§¦¨£©©§¨¦§¨¨¥¥¥¨¨§©§¨
¯:óñBé áø øîà .déðéîéì dé÷ñôe àkìî òîL .déìàîNì dé÷ñôe ãçBL áäé .déðéîéì e÷ñôéð¦§§¦¦¥§©©§©¥¦§¨¥§©©§¨§©¥¦¦¥£©©¥

éøaáø øîà .àîìò éàäa dépéî déñtøèéîì éà÷øa øôk Léà øëNOéì déì÷Làc àðîçø C §¦©£¨¨§©§§¥§¦¨¨¦§©©§©§¦©§§¥¦¥§©¨§¨£©©
íéîãB÷ íéNák :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúc .ïéúéðúî àðz àì éà÷øa øôk Léà øëNOé :éLà©¦¦¨¨¦§©©§©¨§¨©§¦¦¦§©©¦¦§¥§¨¦§¦

ïðéîa ïéøçáenL éðtî ìBëé ,íB÷î ìëa íéfòì¯"Bðaø÷ àéáé Nák íà" :øîBì ãeîìz¯ãnìî §¦¦§¨¨¨¦§¥¤§¨¦§¦¨©§©¦¤¤¨¦¨§¨§©¥
"æò íà" "Nák íà" :áéúëc ,àø÷ àì éîð àø÷î eléôà :øîà àðéáø .ãçàk ïéìe÷L ïäéðML¤§¥¤§¦§¤¨¨¦¨¨©£¦¦§¨©¦¨§¨¦§¦¦¤¤¦¥

éòa éà¯éòa éà ,déúééì Nák¯.déúééì æò ¦¨¥¤¤©§¥¦¨¥¥©§¥
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc migqt(ipy meil)

èçùð ãéîú ¯ éùéîç ÷øô
oaxw ipiipr lka zkqnd zwqer iriyz wxt seq cre df wxtn
ex`eai df wxta .oqipa xyr drax` meia axw didy gqtd
ipic z`e ,ezhigy onf z` zellekd ,gqtd zhigy zekld
hgyi `lye ,milrad myle gqt myl `dzy dnvr dhigyd
,gqtd zhigy xcq oke ,eilr miiepndn cg`l ung yiy drya

.eixeni` zxhwde exer zhytd ,enc zwixf

äðùî
dxezay ,gqtd zhigyl rawpy onfd xe`iaa zwqer ef dpyn

xn`p(e ai zeny),'miAxrd oiA l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§¨¦
df onf did `lye ,dhigyl drawpy dryd idn x`eai epzpynae
miaxrd oiaa miaixwn eid mei lkay oeike .gqt axr lka dey

dxeza xn`py enk ,cinz oaxw(c-b gk xacna)xW` dX`d df'¤¨¦¤£¤
z` ,cinz dlr mFIl mipW mninz dpW ipA miUaM 'dl EaixwY©§¦©§¨¦§¥¨¨§¦¦§©¦©Ÿ¨¨¦¤
,'miAxrd oiA dUrY ipXd UaMd z`e xwAa dUrY cg`d UaMd©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦

eyxce(.hp onwl)jkl ,gqtd oaxwl mcew cinzd oaxwy miweqtn
izne ,miaxrd oia ly cinz zaxwd onf `ed izn epzpyn zx`an

.gqtd zaxwd onf `ed
oaxwãéîzdpyd zeni lka ,miaxrd oia mei lka axwdèçLð ¨¦¦§¨

äðBîLazeryäöçîezery dvgne dpeny exary xg`l ± ¦§¤¤¡¨
hytdae ,dhigya miwqrzne ,xweadnzgcdae gezipae

dry jyna gafnl yakdne yakl mixa`d zkledae miiaxwd
,zg`áø÷ågafnd iab lr mixa`d zxhwd `edy ezaxwd xnbe ± §¨¥

didäòLúazery.äöçîeeaini,íéçñt éáøòmikixv eidy oeik §¦§¨¤¡¨¦©§¥§¨¦
wqrzdl minicwn eid ,cinzd zaxwd xg`l gqtd z` hegyl

cinzd dide ,cinzd mròáLa èçLðzeryáø÷å ,äöçîexnbe ± ¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥
did ezaxwd.äöçîe äðBîLa`ed reaw df onfeïéaaxr lgyk ¦§¤¤¡¨¥

gqtad zeni,ìBçeïéalgyk.úaMayk la`úBéäì çñt áøò ìç ¦¥©©¨¨¤¤¤©¦§
,úaL áøòaxg`l gqtd z` hegyl witqdl mikixv eidy xg`n §¤¤©¨

zaxwd z` xzei minicwn eid ,mei ceran ezelvle cinzd
dide ,cinzdcinzdLLa èçLðzeryáø÷å ,äöçîexnbe ± ¦§¨§¥¤¡¨§¨¥
did ezaxwdå .äöçîe òáLazhigyçñtäl dzidåéøçàcin ± §¤©¤¡¨§©¤©©£¨

.cinzd zaxwd xnb xg`l

àøîâ
mei lkay cinzd zhigy onf zriawl mrhd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zery ivge dpenyaéléî éðä àðîepcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
dpenya hgyp miaxrd oia ly cinz mei lkay ,el` mixac

.dvgne zery ryza ezaxwd xnbe dvgne zery
:`xnbd daiyn,éåì ïa òLBäé éaø øîàn ,z`f cenll yiøîàc ¨©©¦§ª©¤¥¦§¨©
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zehpl dligzn dngdy meid zevgn epiidc 'axra dyrz
`ed ,'miaxrd oia' dazke dzpiyy mrhde ,dlild cre axrnl

,epcnll ickíéaøò éðL ïéáì eä÷lçaxrd z` wlgl jl yi ± ©§¥§¥§¥©§©¦
,miwlg ipyl zery yy `edyïàëì äöçîe úBòL ézLiptl ± §¥¨¤¡¨§¨

e ,cinzd zaxwdïàëì äöçîe úBòL ézL,cinzd zaxwd xg`l ± §¥¨¤¡¨§¨
úçà äòLå,odipiaBúéiNòìzaxwd onfy o`kne .cinzd ly §¨¨©©©£¦¨

.dvgne zery ryz cre dvgne zery dpenyn `ed cinzd
:iel oa ryedi iax ixac lr dywn `xnbd,àáø áéúîepipy ¥¦¨¨
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.minid oia dwlig `l
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oeik ,mewn lkn ,zeevnl minicwn mifixfy meyn dvgne zery
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åéøçà,miaxrd oia ly cinzd oaxw xg`l ±déì ïðéîã÷± ©£¨¨§¦©¥
a dpyd zeni lk x`yn cinzd zhigy z` minicwn,úçà äòL̈¨©©

,äöçîe òáLa déì ïðéãáòåz` aixwdl l`xyi lk ewitqiy ick §¨§¦©¥§¤©¤¡¨
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.çñt¤©
:`xnbd zxxanøîà÷ éàîz`ada `ziixad ixac yexit edn ± ©¨¨©
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:`xnbd zx`an .dpyd zeni x`y oiprl e` gqtéëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦

çñtä áøòa ìBça Bøecéñk ,øîà÷zenia gqt axr lgyky myk ± ¨¨©§¦©§¤¤©¤©
zery raya `ed miaxrd oia ly cinzd zhigy onf xcq ,legd

,dvgneCk`edçñtä áøòa úaMa Bøecéñgqt axr lgyk ± ¨¦©©¨§¤¤©¤©
,dvgne zery raya cinzd zhigy onfy ,zayaéaø éøác¦§¥©¦
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,úaL,dvgne zery yya `ed dhigyd onfyCk`edBøecéñ ©¨¨¦

lgy gqt axra,úaMazery yyl ezhigy z` minicwny §©¨
zngn cinzd z` xg`l jixv oi` zayay iptn ,mrhde ,dvgne
zeacpe mixcpy meyn ,eiptl aixwdl mikixvy zeacpde mixcpd
cinzd zhigy onf z` micwdl yi jkitle ,zaya miaxw mpi`

.migqtd lk zaxwdl ax onf x`yiy ick ,xzeid lkkïéúéðúîe©§¦¦
éðz÷chgyp cinzd ,gqt axray ,da aezky epzpyn df itle ± §¨¨¥

dvgne raya,úaMa ïéa ìBça ïéazrck,àéä ìàòîLé éaøeli`y ¥©¥©©¨©¦¦§¨¥¦
`id cinzd zhigy zaya lgy gqt axra ,`aiwr iax zrcl

.dvgne yya
:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaixde ,mzwelgn mrh edn ± §©¨¦§§¦

oi`y zayay ,`ed xazqn `aiwr iax ly enrh dxe`kl
.dvgne yyl cinzd z` micwdl yi ,zeacpe mixcp miaixwn

:`xnbd zx`anéâìôéî÷ ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîaxwir ± §¨¦§¦§¨¦¦¨¦§§¦
oglyd iab lry dpeald ikifa ipy zxhwd iabl `id mzwelgn
miyakd ipy zaxwd mcew df did m`d ewlgpy ,miptd mgl ly

y ,mdixg`l e` ,zay lka sqenl miaixwnyøáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©
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.eziiyra zg`.`nrh yxtn `xnbaeíéçñô éáøòmeyn ,dil opincwn Ð

.cinz xg` gqtc ol `pn `xnba yxtn `ziixaa .eixg` gqt carinl iracáøò ìç
úáù áøòá çñôopira Ðinecw`leixg` gqt hegyl irac meyn ,ithezelvleceran

.meiàøîâíéáøòä ïéázery yyn Ð

dede .miaxrd oia opixw dhep lvdy dlrnle

oia" azke dixeaca ipye ,"axra" azknl dil

"miaxrdwelg :dyxcl Ð,miwlg ipyl axrd

mcew o`kl dvgne zery izy,eziiyrlizye

.eziiyr xg`l o`kl dvgne zeryøîà àìà
àáø`ziixe`cnc .`id opaxc `zpwz dlek Ð

ikn epiidc ,zexiyk zepexg` zery yy lk

ehpiillvjli`e ray ivgn epiidc ,axr

mc`yk .gxfnl lvde axrnl dhep dngdy

yy ivg ,gxfnl dhep elv dngd cbpk cner

lv oi`e ,riwxd rvn`a zcner `id ray ivge

.eizgz mc` lk lv `l` dhepøî øîàåÐ

.`wxit i`da onwlíéîìùä éáìç äéìòlr Ð

`le ,zepaxwd lk mlyd xgy ly cinz

mnilyzaxrd cinz xg`lc .axrd cinz lr

mifixfy it lr s` ,jkitl .oaxw aixwz `l

zevnl oinicwnepiwzd Ð,dxg`le`iaiy ick

mdixcpodizeacpezayae .oaixwdl xyk `die

zeacpe mixcp `kilc ab lr s` ,inpopixg`n Ð

,legc zeacpe mixcp zxifb xcq meyn dil

.onwl yxtnckúééìöúáù äçåã åðéà çñôÐ

jxevy iptnceran zelvl lekie ,`id heicd

.meiäéì ïðéî÷åîåäéðéãàehpi ikn Ð,millvd

.dvgne yya epiidcåøãéñë.cinz ly Ð

åøãéñëçñô áøòá.`aiwr iaxa opiqxbåøãéñë
çñôä áøòá ìåçájk ,dvgne raya epiidc Ð

.gqtd axra zaya exciqøîåà àáé÷ò éáøÐ

,dvgne yya `ed gqtd axr ly zaya

.zay axra zeidl lgy gqtd axra exciqk

`l zayae ,eixg` gqt carinl irac oeikc

iaxwjixhvipc zeacpe mixcpdixegi`lÐ

dil opinwendpic`.dvgne yyaïéúéðúîå
éðú÷ãoia dvgne raya hgyp migqt iaxr Ð

zaya oia lega.`id l`rnyi iax Ðà÷ éàîá
éâìôéî?l`rnyi iax dil xg`n `w i`n` Ð

migqtdy iptn ,`aiwr iaxc `nrh xazqn `d

hegyl oiaexnaxwile`edyk `nlyac .eixg`

lega lgmeyn `zry `cg dil opixg`n Ð

il dnl ,zaya la` .zeacpe mixcp?edpixg`l

zezay x`ya `nlyaopiyiig `l Ðinecw`l

iiepyle.legc zeacpe mixcp meyn dicic legn

migqt meyn `zyd la`.dinecw`l opira Ð

ïéëéæádpeal `id Ðdpezpdipyalr mikifa

eid zayae ,miptd mgl ly zekxrn izy

zayd meia" :aizkck ,dycgd z` oixcqne dpyid oiwlqn,"epkxridzide" mipdk zlik`l mgld oixizn ode ,oikifad xihwnemgll,"dxkf`loiwlegezg` dry jixve ,cin mgld
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.onwl `ler xa dax dil jixtåøãéñë.cinz ly Ðàîìòã ìåçádvgne dpenya epiidc ,dpyd zeni lk Ðzhigy xdnl dil opincwn `lc ,gqtd axra zaya exciq jk Ðmigqtd
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Ck ,çñtä áøòa ìBça Bøecéñk :øîà÷ éëä ,ééaà øîà ?øîà÷ éàî .çñt áøòa Bøecéñk§¦§¤¤¤©©¨¨©¨©©©¥¨¦¨¨©§¦©§¤¤©¤©¨
ìçL çñtä áøòa Bøecéñk :øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø éøác ,çñtä áøòa úaMa Bøecéñ¦©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§¤¤©¤©¤¨

úaMa ïéa ìBça ïéa éðú÷c ïéúéðúîe .úaMa Bøecéñ Ck ,úaL áøòa úBéäì¯ìàòîLé éaø ¦§§¤¤©¨¨¦©©¨©§¦¦§¨¨¥¥©¥©©¨©¦¦§¨¥
ïéîãB÷ ïéôñeî :øáñ ìàòîLé éaø :éâìtéî÷ ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîa ?éâìtéî à÷ éàîa .àéä¦§©¨¦©§¦§¨¦§¦§¨¦¦¨¦©§¦©¦¦§¨¥¨©¨¦§¦
àáé÷ò éaø .äöçîe òáLa ãéîzì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe ,LLa ïéôñeîì eäì ãáò ,ïéëéæáì§¨¦¦¨¥§§¨¦§¥¨¦¦§¤©§¨¥¥©¨¦§¤©¤¡¨©¦£¦¨
.äöçîe LLa ãéîzì déì ãéáòå ,LLa ïéôñeîe ,Lîça ïéëéæa ,ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéëéæa :øáñ̈©¨¦¦§¦§¨¦¨¦¦§¨¥¨¦§¥§¨¥¥©¨¦§¥¤¡¨

é÷úîBøãéñk ?éðú÷ úaL áøòa úBéäì ìçL çñtä áøòa Bøãéñk àáé÷ò éaø écéî :àáø dì ó ©§¦¨¨¨¦¥©¦£¦¨§¦§§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤©¨¨¨¥§¦§
àîìòc ìBça Bøãéñk :øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà !éðú÷ àîúñ çñtä áøòa¯Bøãéñ Ck §¤¤©¤©§¨¨¨¨¥¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©§¦§©§¨§¨¨¦§

ïéúéðúîe .çñtä áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,çñtä áøòa úaMa©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©©§¦¦
úaMa ïéa ìBça ïéa éðú÷c¯éâìtéî à÷ éàîa .àéä àáé÷ò éaø¯;éâìtéî÷ àøNa øîëîa §¨¨¥¥©¥©©¨©¦£¦¨¦§©¨¦©§¦§¦§©¦§¨¨¦©§¦

.àøNa øîëîì ïðéLééç àì :øáñ àáé÷ò éaøå ,àøNa øîëîì ïðéLééç :øáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©¨§¦©§¦§©¦§¨§©¦£¦¨¨©¨¨§¦©§¦§©¦§¨
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eznyרכח ina cenr gp sc ± iyily wxtmigqt
ùééç àì éàäéãáòéðäöçîå ùùá`dc Ðira `l zayae ,oiaexn migqtd

dixegi`l.zeacpe mixcp meynïéëéæáì ïéîãå÷ ïéôñåî øáñ÷oikifa jgxk lre Ð

.da oiiept opi`e ,rayaàîìòá.dvgne dpenya legd zeni lk Ðåøãéñ êëÐ

.dpyd lk ly zezayazeacpe mixcp `kilc ab lr s`eopiyiig Ðjxqlmixcp

inp lega carinle jxqnl ez` `nlic ,legc

ilqtine ,raya.eixg` ly zeacpe mixcpéáø
øîåà àáé÷òhgyp `ed dpyd zezay lk Ð

opixfb `lc ,gqtd axr exciqk dvgne raya

.leg meynàéä ìëä éøáãl`rnyi iaxc Ð

,llk gqt axra ixii` `l `aiwr iaxe

oizipznke.zaya oia lega oia edl `xiaq

äéãáòéðäöçîå ùùáoinicwn oifixf `dc Ð

.zevnlïéëéæáì ïéîãå÷ ïéôñåî øáñ÷Ð

.opiqxbúáùá éðùá úåéäì ìçëaxr Ð

.dvgne raya hgyp cinzdy ,gqtdéðùá
úáùá:ixn`c zi`e .hwp legd zenin cg Ð

ifgc `zayc `nw `neixqiax`lcge ,hwp

.gqt e"ca `lc ,xqiax`l ifg `l `zaya

eid dii`xd it lr ixdy ,`id `zlin e`le

.oiycwnáøò åøãéñë øîåà àáé÷ò éáøå
çñôä.`l eze ,opiqxb Ðàçéð ééáàì àîìùá

xn`wcnc Ðlgk zaya zeidl lg :l`rnyi iax

gqtd axr exciqk jgxk lr ,zaya ipya zeidl

axra zeidl lgy gqt axra ,`aiwr iax xn`wc

.xn`w zayàáøì àìàl`rnyi iax :xn`wc Ð

xnkinlexciqke ,yiig `xyia`nlra lega

xn`w.zaya ipya zeidl lgk `kd ipzw `d Ð

úáùá éðùë àîéà àìà,gqtd axr epi`y Ð

opiyiigc ,dvgne dpenya epiidcxnkinl.`xyia

äðùä ìë øãñë,dvgne dpenya epiid Ð

.`xyia xnkinl opiyiigcíéðùä ìëaxry Ð

edpihgyc ,lega lg gqtdiaxe .dvgne raya

axra zeidl lgy gqtd axr exciqk :xn` `aiwr

.zayøáã àäé àìù ïééðîÐxhwpdkxrna

dkxrpynxgy ly cinzl mcew zixgyÐ

:xnel cenlzdilr xrae" xza "dilr jxre"

.dkxrn xeciq `edc ,aizk "odkdàãåîìú éàî
dlerd i`dc Ðcinz`.i`w xgy lyäìåòä

äðåùàø äìåòdler dilr jxre aizk `lcn Ð

dlerd `l`dlerd cin dilr jxre :xn`w ikd Ð

lkl dlgz dxen`d ,daeygd,zelerdepiide

] zepaxw zyxtc cinz zler,["qgpit" zyxta

.`yixa aizk cinz oaxwcäéìò øéè÷äåÐ

cinz`:xn`w ikde ,`ed `xwc ditiqc ,i`w

ialg dixg` ,xnelk ,z`fd dlerd lr xihwde

.minlydàìã àåä íéîìù àîéàåéáø÷xg` Ð

.miaxrd oia ly cinzíéîìùä.mlyd oeyl Ð

ãéîú.gqtl mcew miaxrd oia ly Ðúøåè÷ìÐ

.`nrh sili edleke ,miaxrd oia lyúåøðìÐ

zwlcdl.zexp
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éøáãoizipzna ipzwc zaya oiae lega oiae Ð `id lkdÐaxr` `l` `yix` i`w `l

`id lkd ixac xn`wc `de .gqtdÐlkd ixac xninl epivnc xnelk epiid

`icda ibiltc ,jenqa iziinc zeziixa ipy `ki` la` .dlr opiniiwc `ziixa jdc `zbeltl

.`id lkd ixac e`lc hytinl `ki` i`ce edpdne .gqt axrc zaya

åìéàëyxtl jixv oi` Ð zaya ipya lg

`nw `nei `edc ,ipy hwp `wecc

ifg `l `zaya cgc xyr drax` dia rlwinc

`axl ,jgxk lr `dc .gqt e"ca `lc xqiax`l

`nlrc zaya ipya dl iwencÐipy ied `l

`ed .ixiin gqtd axra `l `dc ,`wec zaya

i"yxe .yegl oi` `wec didi `l m` iia`l oicd

d`xp oi` oiycwn eid dii`xd it lrc dywdy

it lr oiycwn eidc ab lr s`c ,wgvi epiaxl

dii`xdÐicda iay ixz e`ai `ly oixdfp eid

dpyd y`xc `nw wxt `icda opixn`c ,iccd

d`xpy ycgd lr micrd lr oinii`n :(`,k)

el`" idliya opixn`c `de .e`x `ly xnel epnfa

meia miaixw zay ialg :(`,biw zay) "mixyw

mixetkdÐdl iwen ,edpip iccd icda `nl`

oia oi` :ixn`c ,mixg`k (a,cp dkeq) "lilgd"a

.cala mini drax` `l` zxvrl zxvr

àìàinp `ler xa daxl :dniz Ð `iyw `axl

oitqen `aiwr iaxl eixaclc ,iywiz

iaxl iia`k `ziixady dn itle ,oikifal oincew

dvgne yya hgyp cinz `aiwrÐoikifa ok m`e

:mdxa` oa oeyny epiax uxize !oitqenl oincew

,`yix` `l` `aiwr 'x i`w `l `ler xa daxlc

`l :rnyn ,ezkldk axw dpyd lk cinz ipzwc

,`aiwr 'x bilt dlre .zay `py `le leg `py

ynn epiide ,gqtd axrk `nlrc zayc xn`e

.`axk uxzi e` .`ler xa daxk

äìåòäwxt migafac :dniz Ð dpey`x dler

`xwn opiwtn (`,ht) "xiczd lk"

:xn`py oitqenl oincew oicinzd :opzc ,`pixg`

`kile ."cinzd zlerl xy` xwad zler caln"

oicinz odl oi`y xeavl jixhvi` mzdc xninl

mdn cg` ick `l` oitqeneÐ:mzd ipzw `dc

ied dfc `inece ,dler mcl mcew z`hg mc

jixhvi`c inp xninl `kile .oitqene oicinz

(a,hn zegpn) "zlkzd"ac ,akrl `pipz `xw

mzdc :xnel yie .`aekir `kilc `icda opixn`

mixcpl `kde ,incw `lc oitqenl jixhvi`

oaxw ody ixing oitqen `nyc ,ikixve .zeacpe

ixing zeacpe mixcp `ny e` .xeavÐmilibxy

zncwdl `kdc `xw :inp i` .xzei miievne

"dlerd dilr jxre" :aizk dxhwdac ,dxhwd

`xweÐ xiczd lkceyrz"c ,dhigy zncwdl

"dl` z`Ðjixtc `de .aizk mcd ziiyra

oi` oicinzd :opzc `d iab (my) "zlkzd"a

`nili` ?inc ikid :xn`we ,oitqend z` oiakrn

mcwle dil zi`cÐxac `di `ly oipn `ipzde

calnc `xw iziin `le ,`axc `d iziine .'ekÐ

ith rnyn mcew xac `di `ly oeylc meyn

:inp i` .dpynd on ith diiz` [ikdl] ,aekir

"caln"e "dlerd" jixhvi` i`n`c :dyw j` .mcew xgy ly cinz "xiczd lk"a opz `lc ,dxhwda elit`c `xninlÐoitqenae "xwaa" aizk cinzac ,oitqenl mcew cinzc dil wetiz

ilc "zlkzd"a opixn`c i`nle .mei ly enevira rnync "meia" aizkcinzl dncwda `aekir `kÐzezlc zgizt mcew ohgyy minly :(`,a) oiaexir yixa opixn`c `d xity iz`

lkiddÐ"cren ld` gzt ehgye" :xn`py ,mileqtÐxgy ly cinz mcew ohgyy mrhnc .oilerp ody onfa `le oigezt ody onfaÐoizliknc `ztqeza ipzc `de .oileqt eed `l

miaxrd oia ly cinz xg` oakiry e` ,xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :[iriax wxt]Ðl mcew jl oi`y .oileqtly cinz xg` akrzny jl oi`e ,zxehw `l` xgy ly cinz

.opaxcn epiid oileqt i`d ,'ek miaxrd oia
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ïðéLééç àì éà¯:øáñ à÷ !äöçîe LLa déãáòéð ¦¨¨§¦©¦©§¥§¥¤¡¨¨¨©
,LLa ïéôñenì eäì ãéáò .ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeî¨¦§¦§¨¦¦¨¥§©¨¦§¥
.äöçîe òáLa ãéîzì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe¨¦¦§¤©§¨¥¥©¨¦§¤©¤¡¨

é÷úîìBça Bøãéñk" écéî :àleò øa äaø dì ó ©§¦¨©¨©¨¦¥§¦§©
"ìàòîLé éaø éøác çñtä áøòa úaMa Bøãéñ Ck̈¦§©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥
øîà àlà !éðú÷ àîúñ úaMa Bøãéñ Ck !?éðú÷̈¨¥¨¦§©©¨§¨¨¨¨¥¤¨¨©
àîìòc ìBça Bøãéñk :éðú÷ éëä ,àleò øa äaø©¨©¨¨¦¨¨¥§¦§©§¨§¨
éaø .ìàòîLé éaø éøác ,àîìòc úaMa Bøãéñ Ck̈¦§©©¨§¨§¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦
Bøãéñ Ck ,àîìòc çñtä áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©§¨§¨¨¦§
úaMa ïéa ìBça ïéa éðú÷c ïéúéðúîe .àîìòc úaMa©©¨§¨§¨©§¦¦§¨¨¥¥©¥©©¨

¯úBáãð úøæâa ?éâìtéî÷ éàîa .àéä ìkä éøác¦§¥©Ÿ¦§©¨¦©§¦¦§¥©§¨
ehà úaL ïðéøæb ;øáñ ìàòîLé éaø .éâìtéî÷ íéøãðe§¨¦¨¦©§¦©¦¦§¨¥¨©¨§¦©©¨©

ïðéøæb àì éà .ïðéøæb àì :øáñ àáé÷ò éaøå ,ìBç¯ §©¦£¦¨¨©¨¨§¦©¦¨¨§¦©
,ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeî :øáñ÷ !äöçîe LLa déãáòéð¦©§¥§¥¤¡¨¨¨©¨¦§¦§¨¦¦
òáLa ãéîzì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe ,LLa ïéôñeî¨¦§¥¨¦¦§¤©§¨¥¥©¨¦§¤©
,Búëìäk áø÷ dlek äðMä ìk ãéîz :éáéúéî .äöçîe¤¡¨¥¦¦¨¦¨©¨¨¨¨¥§¦§¨
áøòáe .äöçîe òLúa áø÷å äöçîe äðBîLa èçLð¦§¨¦§¤¤¡¨§¨¥§¥©¤¡¨§¤¤
.äöçîe äðBîLa áø÷å äöçîe òáLa èçLð çñtä©¤©¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥¦§¤¤¡¨

úaLa úBéäì ìç¯éøác ,úaMa éðLa úBéäì ìçk ¨¦§§©¨§¨¦§§¥¦©©¨¦§¥
áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø.çñtä ©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©

ééaàì àîìLa¯Cì øîà !àéL÷ àáøì àlà .àçéð ¦§¨¨§©©¥¦¨¤¨§¨¨©§¨¨©¨
àîéà àlà "úaMa éðLa ìçk" àîéz àì :àáø̈¨¨¥¨§¨§¥¦©©¨¤¨¥¨
úaMa úBéäì ìç :éáéúéî .àîìòc "úaMa éðLk"§¥¦©©¨§¨§¨¥¦¦¨¦§©©¨

¯éaø .ìàòîLé éaø éøác ,dlek äðMä ìk Bøãéñk§¦§¨©¨¨¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦
àîìLa .àîìòc çñtä áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©§¨§¨¦§¨¨

àáøì¯àì :ééaà Cì øîà !àéL÷ ééaàì àlà ,àçéð §¨¨¦¨¤¨§©©¥©§¨¨©¨©©¥¨
ìk Bøãéñk" àîéà àlà "äðMä ìk Bøãéñk" àîéz¥¨§¦§¨©¨¨¤¨¥¨§¦§¨
:øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø éøác "ïlek íéðMä©¨¦¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
eðz .úaL áøòa úBéäì ìçL çñtä áøò Bøãéñk§¦§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤©¨¨

øçL ìL ãéîúì íãB÷ øác àäé àlL ïépî :ïðaø¯ ©¨©¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥§¨¦¤©©
?àãeîìz éàî ."äìBòä äéìò Cøòå" :øîBì ãeîìz©§©§¨©¨¤¨¨¨©©§¨

"äìBòä" :àáø øîà¯ïéàL ïépîe .äðBLàø äìBò ¨©¨¨¨¨¨¦¨¦©¦¤¥
íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà áø÷ øác¯:øîBì ãeîìz ¨¨¨¥©©¨¦¤¥¨©§©¦©§©

øîà ?àãeîìz éàî ."íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå"§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦©©§¨¨©
é÷úî .íéîìL dzøéáç ìò àìå ,íéîìL äéìò :ééaàó ©©¥¨¤¨§¨¦§Ÿ©£¤§¨§¨¦©§¦

úBìBò àä ,áéø÷ð àìc àeä íéîìL àîéà :àáø dì̈¨¨¥¨§¨¦§¨©§¦¨
"íéîìMä" :àáø øîà àlà !áéø÷ð¯íìLä äéìò ©§¦¤¨¨©¨¨©§¨¦¨¤¨©§¥

.úBøpì úîãB÷ úøè÷ ,úøèwì íãB÷ çñt ,çñtì íãB÷ ãéîz :ïðaø eðz .ïlek úBðaøwä ìk̈©¨§¨¨¨©¨©¨¦¥©¤©¤©¥©§Ÿ¤§Ÿ¤¤¤©¥
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc migqt(ipy meil)

:`aiwr iax ly enrh lr zl`eye `xnbd dkiynnïðéLééç àì éà¦Ÿ¨§¦©
,lwlwzie mngzi xyadydéãáòéðz` zeyrl micwdl el did ± ¦©§¥

cinzd,äöçîe LLamigqtd z` hegyl onf ic didiy ick §¥¤¡¨
zeacpe mixcp mi`ian oi` `ld zayae ,dvgne rayn miaexnd

:`xnbd daiyn .mxear xg`l yiyøáñ à÷zaxwdy ,`aiwr iax ¨¨©
dì ïéîãB÷ ïéôñeîd zxhwd,ïéëéæáziriayd dryay `vnpe ¨¦§¦§¨¦¦

,ef drya cinzd z` zeyrl xyt` i`e ,mikifad z` mixihwn
jkleãéîúì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe ,LLa ïéôñeîì eäì ãéáò̈¦§§¨¦§¥¨¦¦§¤©§¨¦¥§¨¦

.äöçîe òáLa§¤©¤¡¨
:`ax ly eyexit lr dywn `ler xa daxé÷úîøa äaø dì ó ©§¦¨©¨©

éãéî ,àleò±`ziixaa ikeáøòa úaMa Bøãéñ Ck ìBça Bøãéñk' ¨¦¦§¦§©¨¦§©©¨§¤¤
,éðz÷ 'ìàòîLé éaø éøác çñtä`ldeàîúñ 'úaMa Bøãéñ Ck' ©¤©¦§¥©¦¦§¨¥¨¨¥¨¦§©©¨§¨¨

éðz÷lk iabl dzid mzwelgny rnyne ,mzqa 'zay' aezk ± ¨¨¥
.zaya lgy gqt axr iabl wx `le ,dpyd zezay

:`ziixad ixaca iyily yexit `xnbd d`ianøa äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©
éðz÷ éëä ,àleò,`ziixad zpeek `id jk ±Bøãéñkcinz lyazeni ¨¨¦¨¨¥§¦§¦

dàîìòc ìBç,dvgne dpenya `edy ,dpyd lk ly legd zenia ± §¨§¨
àîìòc úaMa Bøãéñ Ckonf mlerly ,dpyd lk ly zezaya ± ¨¦§©©¨§¨§¨

xegi`d mrh legay s`e ,dvgne dpenya `ed cinzd zhigy
,mze` miaixwn oi` zayae ,zeacpde mixcpd zepaxw zngn `ed
micwdl zerhl e`eai `ly ick zayl mb df onf eraw mewn lkn
x`eanke .eixg`l zeacpe mixcp aixwdl elkei `le ,lega mb

el` ,oldl `xnba.ìàòîLé éaø éøácàáé÷ò éaøe wleg,øîBà ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
Bøãéñkcinzd lyàîìòc çñtä áøòa`edy ,dpyd zeni lkay ± §¦§§¤¤©¤©§¨§¨

,dvgne rayaCk`edàîìòc úaMa Bøãéñ,dpyd zezay lka ± ¨¦§©©¨§¨§¨
z` xg`l mrh oi` jkle ,zaya miaxw zeacpe mixcp oi`y itl
.leg meyn zay lr exfb `le ,dvgne dpenyl cinzd zhigy

xr iabl llk ewlgp `ly `vnp df itle,gqt aéðz÷c ïéúéðúîe± ©§¦¦§¨¨¥
raya cinzd hgyp gqt axray ,da aezky epzpyn df itle

dvgne.àéä ìkä éøác ,úaMa ïéa ìBça ïéa¥©¥©©¨¦§¥©Ÿ¦
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîalk iabl mzwelgn zxaq idn ± §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .dpyd zezayéâìôéî÷ íéøãðe úBáãð úøæâa± ¦§¥©§¨§¨¦¨¦§§¦
ick dhigyd onf z` xg`l zezaya xefbl yi m`d md miwleg
,zeacpde mixcpd aixwdl elkei `le lega micwdl e`eai `ly

yïðéøæb ,øáñ ìàòîLé éaølr xefbl yi -eèà ,úaLzeni [meyn-] ©¦¦§¨¥¨©¨§¦©©¨¨
dïðéøæb àì ,øáñ àáé÷ò éaøå ,ìBçhegyl ozip jkle ,zay lr §©¦£¦¨¨©Ÿ¨§¦©

.dvgne raya zaya
:`aiwr iax lr `xnbd zl`eyïðéøæb àì éà,zay lrdéãáòéð± ¦Ÿ¨§¦©¦©§¥

cinzd zhigy z` zeyrle micwdl epl yi,äöçîe LLaiptn §¥¤¡¨
:`xnbd daiyn .zeevnl minicwn mifixfyøáñ÷,`aiwr iax ¨¨©

dy,ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîjkleïéôñeîmiyrpe ,LLaokn xg`l ¨¦§¦§¨¦¦¨¦§¥
d zcearãéîúì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáokn xg`l.äöçîe òáLa ¨¦¦§¤©§¨¦¥§¨¦§¤©¤¡¨

zhigy onfy ,l`rnyi iax zrca yxity `ax lr dywn `xnbd
:dvgne dpenya `ed zaya lgd gqt axra cinzd,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaaãéîza ,miaxrd oia lyìkzeniáø÷ dlek äðMä ¨¦¨©¨¨¨¨¥
Búëìäk,`edy ,minkg el erawy onfd xwirk ±äðBîLa èçLð §¦§¨¦§¨¦§¤

áø÷å ,äöçîeezaxwd xnbe ±,çñtä áøòáe ,äöçîe òLúacinzd ¤¡¨§¨¥§¥©¤¡¨§¤¤©¤©
áø÷å ,äöçîe òáLa èçLðezaxwd xnbe ±,äöçîe äðBîLam`e ¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥¦§¤¤¡¨

ìçgqt axr,úaMa úBéäì`ed ixdkeli`ìçgqt axrúBéäì ¨¦§©©¨§¨¦§
amei,úaMa éðMmd el` ,dvgne raya hgype.ìàòîLé éaø éøác §¥¦©©¨¦§¥©¦¦§¨¥

àáé÷ò éaøe wleg.çñtä áøòa Bøãéñk ,øîBàzyxtn `xnbd ©¦£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©
:dyw `ax ixacle zpaen `ziixad iia` ixaclyééaàì àîìLa¦§¨¨§©©¥

àçéðzhigy onfy l`rnyi iax zrca yxity iia` zrcl ± ¦¨
iax ixac ,dvgne raya `ed zaya lgy gqt axra cinzd

,mipaen l`rnyiàáøì àlàzhigy onf l`rnyi iaxly xn`y ¤¨§¨¨
oi`e dvgne dpenya `ed zaya lgy gqt axra cinzd

,xyad menigl miyyegy meyn eze` minicwn,àéL÷©§¨
`ed dhigyd onf l`rnyi iax zrcly ,x`ean o`k `ziixaay

.dvgne raya `edy lega lgy gqt axr enk
:`xnbd zvxznàîéz àì ,àáø Cì øîàiax ixaca xn`z l` ± ¨©¨¨¨Ÿ¥¨

epic zaya gqt axr lgy l`rnyiìçkgqt axr,úaMa éðMa §¨©¥¦©©¨
àîéà àlàepicy ,eixacaàîìòc úaMa éðLkly zaya ipyk ± ¤¨¥¨§¥¦©©¨§¨§¨

.dvgne dpenya hgyp cinzdy ,dpyd zeni x`y

`aiwr iaxe l`rnyi iax ewlgpy ztqep `ziixa d`ian `xnbd
iax zrcly iia` yexit lr dpnn zeywdl yie ,df oipra
dvgne raya `ed zaya lgy gqt axra dhigyd onf l`rnyi

:dvgne yya `aiwr iax zrcleéáéúéîlr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,iia`ìçgqt axr,úaMa úBéäìzhigy onf ¨¦§©©¨

`ed cinzdBøãéñkaìkzeni,dlek äðMädpenya `edy §¦§¨©¨¨¨
,dvgne,øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø éøáccinzd zhigy onf ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

`edçñtä áøòa Bøãéñk.dvgne raya `edy ,legd zenia lgy §¦§§¤¤©¤©
:dyw iia`le `ziixad zpaen `ax ixacly zyxtn `xnbd

àçéð àáøì àîìLayxit jky ,mdipy ixac mipaen `ax ixacl ± ¦§¨¨§¨¨¦¨
onf l`rnyi iax zrcly ,dpey`xd `ziixaa mdixac z`
onf `aiwr iax zrcle ,dvgne dpenya `ed cinzd zhigy

.dvgne raya `ed cinzd zhigyééaàì àlàiax zrcly xn`y ¤¨§©©¥
iax zrcle dvgne raya `ed cinzd zhigy onf l`rnyi

,dvgne yya `ed cinzd zhigy onf `aiwr,àéL÷ef `ziixaay ©§¨
dpenya `ed cinzd zhigy onf l`rnyi iax zrcly yxetn
.dvgne raya `ed cinzd zhigy onf `aiwr iax zrcle dvgne

:`xnbd zvxznàîéz àì ,ééaà Cì øîàiax ixaca xn`z l` ± ¨©¨©©¥Ÿ¥¨
`ed zaya lgy gqt axra cinzd zhigy onfy l`rnyi

Bøãéñk' àîéà àlà ,'äðMä ìk Bøãéñk'ay gqt axr lyíéðMä ìk §¦§¨©¨¨¤¨¥¨§¦§¨©¨¦
'ïlek,dvgne raya `edy,ìàòîLé éaø éøáce,øîBà àáé÷ò éaø ¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

Bøãéñka,çñtä áøògqt axrl ezpeeke,úaL áøòa úBéäì ìçL §¦§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤©¨
.dvgne yya `ed ea cinzd zhigy onfy

mei lka zepaxwd zaxwd xcq xexiaa zwqer epiptly `ibeqd
:miweqtdn cnlpy itkïðaø eðz,`ziixaaøác àäé àlL ïépî ¨©¨¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨

gafnd iab lry mivr ly dlecb dkxrn iab lr xhwpíãB÷¥
øîBì ãeîìz ,øçL ìL ãéîúìaezkd epcnln ±(d e `xwie)W`de' §¨¦¤©©©§©§¨¥

xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE dAkz `l FA cwEY gAfOd lr©©¦§¥©©Ÿ¦§¤¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤
äìBòä äéìò Cøòåxg`ly jkne ,'minlXd ialg dilr xihwde §¨©¨¤¨¨¨§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦

xn`p dkxrnd xeciq `idy 'mivr odkd dilr xrae' xn`py
lr mixihwny oey`xd xacdy cenll yi ,'dlerd dilr jxre'

.xg` xac `le cinzd zler `ed dkxrnd
:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'dlerd'y df weqtn micnel cvik ± ©©§¨

,`ax xn` :`xnbd zx`an .xgy ly cinz `id aezka dxen`d¨©¨¨
xn`py jkn z`f cenll yi,'äìBòä'dleki dxezd dzidy ¨¨

'dlerd' dazky jkne ,`"d ze`d `la 'dler dilr jxre' aezkl
l dpeekdy ep` mirney ,`"daäìBòdaezkd daeygdäðBLàø ¨¦¨

qgpt zyxtay zecrend zepaxw xcqa zelerd lkl(gk xacna),
.cinzd zler `ide

:`ziixad dtiqenáø÷ øác ïéàL ïépîe,dkxrnd lrãéîz øçà ¦©¦¤¥¨¨¨¥©©¨¦
øîBì ãeîìz ,íéaøòä ïéa ìLaezkd epcnln ±(d e `xwie)øéè÷äå' ¤¥¨©§©¦©§©§¦§¦

.'íéîìMä éáìç äéìò̈¤¨¤§¥©§¨¦
:`xnbd zxxanàãeîìz éàîf weqtn micnel cvik ±oi`y d ©©§¨

:`xnbd zx`an .miaxrd oia ly cinz xg` aixwdl,ééaà øîà̈©©©¥
wxy ,jk weqtd z` yexcl yiäéìòxgy ly cinz zler ixg` ± ¨¤¨

ozip [`ziixad zligza x`eanke] df weqt zligza dxen`d
zepaxw aixwdldzøéáç ìò àìå ,íéîìLoia ly cinz xg`l ± §¨¦§Ÿ©£¤§¨

zepaxw xzei aixwdl oi` miaxrd.íéîìL§¨¦
:iia` ly eyexit lr dywn `axé÷úîàáø dì ó,iia` ixac lr ©§¦¨¨¨

áéø÷ð àìc àeä íéîìL ,àîéàaixwdl oi` minly zepaxw wxy ± ¥¨§¨¦§Ÿ©§¦
,miaxrd oia ly cinz xg`áéø÷ð ,úBìBò àäaixwdl xzen `di ± ¨©§¦

`l` cenll oi` df weqtn oky ,miaxrd oia ly cinz xg`l s`
cinz xg` axwd oaxw oi`y `ziixaa xn`p recne ,minly oiprl

.miaxrd oia ly
:zxg` dxeva dyxcd z` x`an `ax,àáø øîà àlàyexcl yi ¤¨¨©¨¨

zaiz z`'íéîìMä'ialg dilr' weqtd yexite ,dnlyd oeyln ©§¨¦
,`ed jk 'minlydäéìò,xgy ly cinz oaxw xg`l ±íìLä± ¨¤¨©§¥

zaxwd z` milyze xenb,ïlek úBðaøwä ìkly cinz xg`l la` ¨©¨§¨¨
.xzei aixwdl oi` miaxrd oia

zaxwd xg`l zeyrp eidy zecear yiy `xnbd zhxtn dzr
:miaxrd oia ly cinzdïðaø eðz,`ziixaaãéîzmiaxrd oia ly ¨©¨¨¨¦

ì íãB÷oaxw zaxwd,çñtoaxweì íãB÷ çñtd zxhwdúøèwly ¥§¤©¤©¥§§Ÿ¤
d zxhwde ,miaxrd oiaì úîãB÷ úøè÷zwlcdúBøp,dxepnd §Ÿ¤¤¤§¥
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ezny ina cenr gp sc ± iyily wxtmigqt
ùééç àì éàäéãáòéðäöçîå ùùá`dc Ðira `l zayae ,oiaexn migqtd

dixegi`l.zeacpe mixcp meynïéëéæáì ïéîãå÷ ïéôñåî øáñ÷oikifa jgxk lre Ð

.da oiiept opi`e ,rayaàîìòá.dvgne dpenya legd zeni lk Ðåøãéñ êëÐ

.dpyd lk ly zezayazeacpe mixcp `kilc ab lr s`eopiyiig Ðjxqlmixcp

inp lega carinle jxqnl ez` `nlic ,legc

ilqtine ,raya.eixg` ly zeacpe mixcpéáø
øîåà àáé÷òhgyp `ed dpyd zezay lk Ð

opixfb `lc ,gqtd axr exciqk dvgne raya

.leg meynàéä ìëä éøáãl`rnyi iaxc Ð

,llk gqt axra ixii` `l `aiwr iaxe

oizipznke.zaya oia lega oia edl `xiaq

äéãáòéðäöçîå ùùáoinicwn oifixf `dc Ð

.zevnlïéëéæáì ïéîãå÷ ïéôñåî øáñ÷Ð

.opiqxbúáùá éðùá úåéäì ìçëaxr Ð

.dvgne raya hgyp cinzdy ,gqtdéðùá
úáùá:ixn`c zi`e .hwp legd zenin cg Ð

ifgc `zayc `nw `neixqiax`lcge ,hwp

.gqt e"ca `lc ,xqiax`l ifg `l `zaya

eid dii`xd it lr ixdy ,`id `zlin e`le

.oiycwnáøò åøãéñë øîåà àáé÷ò éáøå
çñôä.`l eze ,opiqxb Ðàçéð ééáàì àîìùá

xn`wcnc Ðlgk zaya zeidl lg :l`rnyi iax

gqtd axr exciqk jgxk lr ,zaya ipya zeidl

axra zeidl lgy gqt axra ,`aiwr iax xn`wc

.xn`w zayàáøì àìàl`rnyi iax :xn`wc Ð

xnkinlexciqke ,yiig `xyia`nlra lega

xn`w.zaya ipya zeidl lgk `kd ipzw `d Ð

úáùá éðùë àîéà àìà,gqtd axr epi`y Ð

opiyiigc ,dvgne dpenya epiidcxnkinl.`xyia

äðùä ìë øãñë,dvgne dpenya epiid Ð

.`xyia xnkinl opiyiigcíéðùä ìëaxry Ð

edpihgyc ,lega lg gqtdiaxe .dvgne raya

axra zeidl lgy gqtd axr exciqk :xn` `aiwr

.zayøáã àäé àìù ïééðîÐxhwpdkxrna

dkxrpynxgy ly cinzl mcew zixgyÐ

:xnel cenlzdilr xrae" xza "dilr jxre"

.dkxrn xeciq `edc ,aizk "odkdàãåîìú éàî
dlerd i`dc Ðcinz`.i`w xgy lyäìåòä

äðåùàø äìåòdler dilr jxre aizk `lcn Ð

dlerd `l`dlerd cin dilr jxre :xn`w ikd Ð

lkl dlgz dxen`d ,daeygd,zelerdepiide

] zepaxw zyxtc cinz zler,["qgpit" zyxta

.`yixa aizk cinz oaxwcäéìò øéè÷äåÐ

cinz`:xn`w ikde ,`ed `xwc ditiqc ,i`w

ialg dixg` ,xnelk ,z`fd dlerd lr xihwde

.minlydàìã àåä íéîìù àîéàåéáø÷xg` Ð

.miaxrd oia ly cinzíéîìùä.mlyd oeyl Ð

ãéîú.gqtl mcew miaxrd oia ly Ðúøåè÷ìÐ

.`nrh sili edleke ,miaxrd oia lyúåøðìÐ

zwlcdl.zexp
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éøáãoizipzna ipzwc zaya oiae lega oiae Ð `id lkdÐaxr` `l` `yix` i`w `l

`id lkd ixac xn`wc `de .gqtdÐlkd ixac xninl epivnc xnelk epiid

`icda ibiltc ,jenqa iziinc zeziixa ipy `ki` la` .dlr opiniiwc `ziixa jdc `zbeltl

.`id lkd ixac e`lc hytinl `ki` i`ce edpdne .gqt axrc zaya

åìéàëyxtl jixv oi` Ð zaya ipya lg

`nw `nei `edc ,ipy hwp `wecc

ifg `l `zaya cgc xyr drax` dia rlwinc

`axl ,jgxk lr `dc .gqt e"ca `lc xqiax`l

`nlrc zaya ipya dl iwencÐipy ied `l

`ed .ixiin gqtd axra `l `dc ,`wec zaya

i"yxe .yegl oi` `wec didi `l m` iia`l oicd

d`xp oi` oiycwn eid dii`xd it lrc dywdy

it lr oiycwn eidc ab lr s`c ,wgvi epiaxl

dii`xdÐicda iay ixz e`ai `ly oixdfp eid

dpyd y`xc `nw wxt `icda opixn`c ,iccd

d`xpy ycgd lr micrd lr oinii`n :(`,k)

el`" idliya opixn`c `de .e`x `ly xnel epnfa

meia miaixw zay ialg :(`,biw zay) "mixyw

mixetkdÐdl iwen ,edpip iccd icda `nl`

oia oi` :ixn`c ,mixg`k (a,cp dkeq) "lilgd"a

.cala mini drax` `l` zxvrl zxvr

àìàinp `ler xa daxl :dniz Ð `iyw `axl

oitqen `aiwr iaxl eixaclc ,iywiz

iaxl iia`k `ziixady dn itle ,oikifal oincew

dvgne yya hgyp cinz `aiwrÐoikifa ok m`e

:mdxa` oa oeyny epiax uxize !oitqenl oincew

,`yix` `l` `aiwr 'x i`w `l `ler xa daxlc

`l :rnyn ,ezkldk axw dpyd lk cinz ipzwc

,`aiwr 'x bilt dlre .zay `py `le leg `py

ynn epiide ,gqtd axrk `nlrc zayc xn`e

.`axk uxzi e` .`ler xa daxk

äìåòäwxt migafac :dniz Ð dpey`x dler

`xwn opiwtn (`,ht) "xiczd lk"

:xn`py oitqenl oincew oicinzd :opzc ,`pixg`

`kile ."cinzd zlerl xy` xwad zler caln"

oicinz odl oi`y xeavl jixhvi` mzdc xninl

mdn cg` ick `l` oitqeneÐ:mzd ipzw `dc

ied dfc `inece ,dler mcl mcew z`hg mc

jixhvi`c inp xninl `kile .oitqene oicinz

(a,hn zegpn) "zlkzd"ac ,akrl `pipz `xw

mzdc :xnel yie .`aekir `kilc `icda opixn`

mixcpl `kde ,incw `lc oitqenl jixhvi`

oaxw ody ixing oitqen `nyc ,ikixve .zeacpe

ixing zeacpe mixcp `ny e` .xeavÐmilibxy

zncwdl `kdc `xw :inp i` .xzei miievne

"dlerd dilr jxre" :aizk dxhwdac ,dxhwd

`xweÐ xiczd lkceyrz"c ,dhigy zncwdl

"dl` z`Ðjixtc `de .aizk mcd ziiyra

oi` oicinzd :opzc `d iab (my) "zlkzd"a

`nili` ?inc ikid :xn`we ,oitqend z` oiakrn

mcwle dil zi`cÐxac `di `ly oipn `ipzde

calnc `xw iziin `le ,`axc `d iziine .'ekÐ

ith rnyn mcew xac `di `ly oeylc meyn

:inp i` .dpynd on ith diiz` [ikdl] ,aekir

"caln"e "dlerd" jixhvi` i`n`c :dyw j` .mcew xgy ly cinz "xiczd lk"a opz `lc ,dxhwda elit`c `xninlÐoitqenae "xwaa" aizk cinzac ,oitqenl mcew cinzc dil wetiz

ilc "zlkzd"a opixn`c i`nle .mei ly enevira rnync "meia" aizkcinzl dncwda `aekir `kÐzezlc zgizt mcew ohgyy minly :(`,a) oiaexir yixa opixn`c `d xity iz`

lkiddÐ"cren ld` gzt ehgye" :xn`py ,mileqtÐxgy ly cinz mcew ohgyy mrhnc .oilerp ody onfa `le oigezt ody onfaÐoizliknc `ztqeza ipzc `de .oileqt eed `l

miaxrd oia ly cinz xg` oakiry e` ,xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :[iriax wxt]Ðl mcew jl oi`y .oileqtly cinz xg` akrzny jl oi`e ,zxehw `l` xgy ly cinz

.opaxcn epiid oileqt i`d ,'ek miaxrd oia
xge`i
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ïðéLééç àì éà¯:øáñ à÷ !äöçîe LLa déãáòéð ¦¨¨§¦©¦©§¥§¥¤¡¨¨¨©
,LLa ïéôñenì eäì ãéáò .ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeî¨¦§¦§¨¦¦¨¥§©¨¦§¥
.äöçîe òáLa ãéîzì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe¨¦¦§¤©§¨¥¥©¨¦§¤©¤¡¨

é÷úîìBça Bøãéñk" écéî :àleò øa äaø dì ó ©§¦¨©¨©¨¦¥§¦§©
"ìàòîLé éaø éøác çñtä áøòa úaMa Bøãéñ Ck̈¦§©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc migqt(iyily meil)

:gqt oaxwl mcew cinz oaxwy mrhd z` zx`an `ziixad
øçeàéxg`l yi ±øác,gqt oaxw -Ba øîàpL(e fh mixac)m` iM' §©¨¨¤¤¡©¦¦

gqRd z` gAfY mW FnW oMWl Lidl` 'd xgai xW` mFwOd l ¤̀©¨£¤¦§©¡Ÿ¤§©¥§¨¦§©¤©¤©
áøòa,'mixvOn Lz`v crFn WnXd `FaMåEhgWe' mb ea xn`p ¨¨¤§©¤¤¥¥§¦¦§¨¦§§¨£

l`xUi zcr ldw lM Fz`'íéaøòä ïéa(e ai zeny)ipin ipy ea yiy , ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§©¦
,'axr' ly zepeyløáãìcinz oaxw ±àlà ,áøòa Ba øîàð àlL §¨¨¤Ÿ¤¡©¨¤¤¤¨

dUrY ipXd UaMd z`e''íéaøòä ïéa(g-c gk xacna),ãáìajkitle §¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§©¦¦§¨
.cinzd xg`l axw gqtd

:df mrh lr dywn `xnbdéëä éà`ed gqtd xegi` mrh m` ± ¦¨¦
xacl axr ly zepeyl ipin ipy ea xn`py xac xg`l yiy meyn

,dywi ,cg` oeyl `l` ea xn`p `lyeîc÷ð énð úBøðå úøè÷§Ÿ¤§¥©¦¦§§
çñôìzexpd zwlcde zxehwd zxhwd z` mb micwdl yi ± §¤©

y ,envr df mrhn ,gqt oaxwløác øçeàégqt oaxw ±Ba øîàpL §©¨¨¤¤¡©
mbå ,áøòambøáãì ,íéaøòä ïéazexpe zxehw ±àlà Ba øîàð àlL ¨¤¤§¥¨©§©¦§¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨

zxPd z` oxd` zlrdaE'íéaøòä ïéaiptl cinY zxhw dPxihwi §©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦©§¦¤¨§Ÿ¤¨¦¦§¥
'mkizxcl 'd(g l zeny),ãáìa`ziixaa eli`e(:gp lirl)epipy §ŸŸ¥¤¦§¨

.zexpe zxehwl mcew gqty
:`xnbd zvxzníúä éðàLzexpd zwlcda my xacd dpey ± ¨¦¨¨

xyt` i` 'miaxrd oia' wx mda xn`py it lr s`y ,zxehwde
meyn ,mdixg`l gqtd zaxwd z` xg`làðîçø èòéîã± ¥§¦¥©£¨¨

iably ,mdixg` dcear zeyrl oi`y yexita dhrin dxezdy
xn`p zexp(`k fk zeny)Kxri'BúBàiptl xwA cr axrn eipaE oxd` ©£Ÿ©£Ÿ¨¨¥¤¤©Ÿ¤¦§¥

zwlcdy `a epcnlle ,'l`xUi ipA z`n mzxcl mlFr zTg 'dª©¨§ŸŸ¨¥¥§¥¦§¨¥
df weqtn eyxcy itke ,meia dpexg`d dceard `id zexpd

.`ziixaaàéðúcweqtd yexita `ziixaa(my)ïz ,'ø÷a ãòå áøòî' §©§¨¥¤¤§©Ÿ¤¤
dúcî dìxeriya ony xp lka ozil jixvy -áøòî ú÷ìBc àäzL ¨¦¨¨¤§¥¤¤¥¤¤
,ø÷Ba ãò:df weqtn ztqep dyxc `ziixad zyxec .bel ivg `ede ©¤
øçà øác,df weqtn cnlpø÷Ba ãò áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà ¨¨©¥¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©¤

.ãáìa Bæ àlà:`xnbd zxxanàîòè éàîz`f miyxec ji` ± ¤¨¦§¨©©£¨
:`xnbd zyxtn .weqtdnáøòî åéðáe ïøäà BúBà CBøòé' ,àø÷ øîà̈©§¨©£©£Ÿ¨¨¥¤¤

'ø÷a ãò,cenll yi 'eze`' zaizneBúBàcala zexpd zwlcd ± ©Ÿ¤
ziyrp `dzïéàå ,ø÷Ba ãò áøòîjløçà øácmeid zecearn ¥¤¤©¤§¥¨¨©¥

dixg`l dyrpd,ø÷Ba ãò áøòîoaxw z` micwdl yi df iptne ¥¤¤©¤
zx`an ,gqtl zxge`ny zxehw oiprle .zexpd zwlcdl gqtd

:`xnbdúBøðì úøè÷ L÷zéàåzwlcde zxehwd zxhwdy oeike ± §¦§©§Ÿ¤§¥
xg`l s`e mdipic z` zeeydl yi ,weqtd eze`a exn`p zexpd
z` minicwn jkle ,zxg` dcear cearl oi` zxehwd zxhwd

.zexpd zwlcdle zxehwl gqtd oaxw
dpey`xd `ziixaa xn`pd lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd

:zexpe zxehw ,gqtd zaxwd xcq oiprlàéðúå`ziixaa epipye ± §©§¨
,zxg`ïééLe÷ ékoaxw z` xg`l yiy ,`iyewa epxaqy itk ± ¦§¨

'miaxrd oia' mb ea xn`py iptn zxehwde zexpd zwlcdl gqt
.'axra' mbeãéîzmiaxrd oia lyúøèwì íãB÷,miaxrd oia ly ¨¦¥©§Ÿ¤

eì úîãB÷ úøè÷d zwlcdå ,úBøpd zwlcdì úBîãB÷ úBøðzhigy §Ÿ¤¤¤§¥§¥§§
d,çñty iptnøác øçeàé,gqt oaxw ±Ba øîàpLmbå 'áøòa'mb ¤©§©¨¨¤¤¡©¨¤¤§

øáãì ,'íéaøòä ïéa',zexpd zwlcde zxehwe cinzl ±øîàð àlL ¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©
.ãáìa 'íéaøòä ïéa' àlà Ba¤¨¥¨©§¨¦¦§¨

:ef `ziixa lr `xnbd dywnáéúk àäå(my)Kxri'BúBàoxd` §¨§¦©£Ÿ©£Ÿ
zwlcdy ,hrnl d`a ef daize ''d iptl xwA cr axrn eipaE¨¨¥¤¤©Ÿ¤¦§¥
dcear didz `lye ,axra dpexg`d dceard `id zexpd
`aenk ,zexpd xg`l gqtd z` miaixwn cvike ,dixg`l

:`xnbd zvxzn .zncewd `ziixaaéèeòîì déì éòaéî BúBà éàä©¦¨¥¥§©¥
íéðôaL äãBáò'eze`'n hrnl weqtd zpeek oi` ef `ziixa zrcl ± £¨¤¦§¦

`idy zexpd zcearl dneca ,lkidd jeza ziyrpd dcear `l`
llka epi` lkidl uegn dyrpd gqt oaxw la` ,mipt zcear
:`xnbd zxxan .zexpd zwlcd xg`l zeyrdl lekie ,herind

eäéð éàîedzeyrl `ly eprinydl weqtd `a mipt zcear efi` ± ©¦
d zcear :`xnbd daiyn ,zexpd zwlcd xg`lúøè÷.`id §Ÿ¤

zxge`n zxehwdy xnel mewn did recn zyxtn `xnbd

:zexpd zwlcdláéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(g l my) ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
,àîéà ,'äpøéè÷é íéaøòä ïéa úBøpä úà ïøäà úBìòäáe'zernyny §©£©£Ÿ¤©¥¥¨©§©¦©§¦¤¨¥¨

y `ed weqtdàLéøa úBøð ÷éìãð,zexpd ewilci dligzay ±øãäå ©§¦¥§¥¨©£©
okn xg`le ±,úøBè÷ øéè÷ðxg`ly aezkd zernyn oky ©§¦§¤

,jkl ,zxehwd z` xihwi ,miaxrd oiaa zexpd z` oxd` wilciy
àðîçø èòéîaezkle hrnl dxezd dkxved ±,'BúBà'eprinydl ¦¥©£¨¨

.dpexg`d `id zexpd zwlcdy:`xnbd dywnàlàweqtd ¤¨
xn`pyéì änì 'äpøéè÷é íéaøòä ïéa'ixdy ,yxtzi `ed ji` ± ¥¨©§©¦©§¦¤¨¨¨¦

daiyn .zxehw okn xg`le dligz zexpy df weqta rnyn
:`xnbdàðîçø øîà÷ éëäzelrdae' ,weqtd zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©©£¨¨

,xnelk 'miaxrd oia zexpd z` oxd`úBøð ú÷ìãîc ïcéòaonfa ± §¦¨§©§§©¥
,xnelk 'dpxihwi' ,zexpd z` wilczyúøè÷ àøèwî àäz± §¥¦©§¨§Ÿ¤

.xak zxhwen `dz zxehwd
:zepaxwd xcq oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaøác Eì ïéàgafnd y` iab lr axwdì íãBwLzxhwd ¥§¨¨¤¥§
d ixa`àlà ,øçL ìL ãéîzd zxhwd,ãáìa úøè÷iptnøîàpL ¨¦¤©©¤¨©§¨©§Ÿ¤¦§©¤¤¡©

dazxehwa(f l zeny)miOq zxhw oxd` eilr xihwde'ø÷aa ¨§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤
,'ø÷aaåy `ed oicúøè÷ íc÷eé`idy,ø÷aa ø÷aa Ba øîàpL øác ©Ÿ¤§§©§Ÿ¤¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
áéúëcea aezky ±,'ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå' ¦§¦§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤
øáãì,xgy ly cinz oaxw ±,ãçà ø÷a àlà Ba øîàð àlLxn`py §¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨

(c gk xacna ,hl hk zeny).'xwAa dUrY cg`d UaMd z`'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤
ákòúnL øác Eì ïéàåaxwidlàlà ,íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà §¥§¨¨¤¦§©¥©©¨¦¤¥¨©§©¦¤¨

d zxhwdå ,úøè÷d zwlcdå ,úBøðoaxw zaxwd,çñôiptn §Ÿ¤§¥§¤©
,lirl `ziixaa `aenke miaxrd oia mbe axra mb ea xn`py

çñtä áøòa íéøetk øqeçîee` rxevn z`neha `nh didy in ± §©¦¦§¤¤©¤©
meiae ,laeh iriayd meiae mini dray xteq xdhpy xg`ly ,af
`iad `ly onf lke ,ezxdh xnbl zepaxw `iadl eilr ipinyd
,miycwa lek`l el xeq`e dxtk xqegn `ed `xwp ,el` zepaxw
z` `iad `le gkye gqtd axra ely ipinyd mei ribd m`e
,cinzd xg`l s` m`ian ,miaxrd oia ly cinz iptl eizepaxw

`ed oicdeúéðL ìáBhLxeq` did dzr cry oeiky minkg ixacn ¤¥¥¦
dbibg zkqna x`eank zipy leahl edekixvd miycw zlik`a

:ck .`k),(åokn xg`l,áøòì Bçñt úà ìëBàzevn meiw jxevly §¥¤¦§¨¤¤
x`eanke ,cinzd xg`l eizepaxw z` aixwdl el exizd gqtd

.oldl `xnba,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø`ly ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥
ly cinz xg`l eizepaxw z` `ian gqt axra mixetk xqegn wx

`l` ,miaxrd oia,äðMä úBîé øàLa íéøetk øqeçî óàm` oebk ©§©¦¦¦§¨§©¨¨
,eizepaxw z` aixwdl `ed leki ,cinzd mcew dacp inly `iad

`ed oicdeìáBhL,okn xg`líéLãwa ìëBàåminlyd xya z` ± ¤¥§¥©¢¨¦
,áøòìz` aixwdl exizd miycw zlik` zevn meiw jxevl mby ¨¤¤

.`xnba oldlcke ,cinzd xg`l eizepaxw
xeqi` lr xearl mixetik xqegnl exizd recn zxxan `xnbd

:miaxrd oia ly cinz xg`l zepaxw zaxwdàn÷ àpúì àîìLa¦§¨¨§©¨©¨
y meyn ,oaen xacd gqt oaxw jxevl xizdyàáézevnäNò ¨Ÿ£¥

çñôciptn `ed xengyäçãéå úøk Ba LiLcnlpd xeqi`d z` §¤©¤¤¨¥§¦§¤
zevnnäîìLäc äNòxn`py ±(d e `xwie)ialg dilr xihwde' £¥§©§¨¨

xzei lw `edy ,'mlek zepaxwd lk mlyd dilr' eyxce 'minlyd
iptnä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøì àlà .úøk Ba ïéàL¤¥¨¥¤¨§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

,cinzd xg`l miaixwn miycw x`y zlik` jxevl s`y xn`y
,denzl yidéîleà éàîezeticr idn ±äNò éàäcdf dyr ly ± ©§¥§©£¥

,miycw zlik` lyäNò éàäîzepaxwd lk mlyd dilr' ly ± ¥©£¥
.'mlek

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîà àðéáø øîàiax xizd `l ok` ¨©©¦¨¨©©¦§¨
lr dxtk zepaxw aixwdl dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi
zlik` zevn jxevl miaxrd oia ly cinz xg`l gafnd iab

`l` ,miycwïðé÷ñò óBòä úàhça àëäipr rxevna xaecn ± ¨¨§©©¨¨§¦©
,serd z`hg `iany,dîc àlà çaænì ïéàLlk`p dxya eli`e ¤¥©¦§¥©¤¨¨¨

s` eaixwdl ozip jkitle ,gafnd iab lr xhwp epi`e mipdkl
xn`p `l 'dnlyd' ly xeqi`d oky ,miaxrd oia ly cinz xg`l
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רלא ezny in` cenr hp sc ± iyily wxtmigqt
'åë øáã øçåàéxge`iy `ed oicc ,gqtl mcew cinz .yxtn `w `yixc `nrh Ðgqtd

"miaxrd oia"e "axra" ea xn`py) "axra gqtd z` gafz" Ðmixac"eze` ehgye" ,(fh

) 'ebezeny(ai"miaxrd oia dyrz ipyd yakd z`" `l` ea xn`p `ly cinzl Ð

)xacna.(gkúøè÷ éëä éàúåøðåéîðåîã÷éìçñôìditeb `nrh i`d meyn Ðxge`i Ð

zxhwac .'ek xaczexpe,aizk miaxrd oia cg

miaxrd oia zexpd z` oxd` zelrdae"

) "dpxihwizenyediiexz` miaxrd oiae ,(l

.i`wàðîçø èòéîã.zexp iab Ðáøòî åúåà
ø÷á ãòå áøòî øçà ïéàå ø÷á ãòåjl oi`e Ð

.ligzdl dixg` dxiyk dcearäúãî äì ïú
`ly jex` lil jl oi`c ,xp lkl bel ivg Ð

.xeriyk da jl `diúåøðì úøè÷ ù÷úàåÐ

zxhw s` ,dixg` dxiyk dcear oi` zexp dn

.dixg` dxiyk dcear oi`úøè÷ì íãå÷ ãéîú
úåøðì íãå÷ úøè÷åxcqa yxtn `nrh Ð

."dpennd odl xn`" wxta ,`neiéèåòîì àåää
íéðôáù äãåáò"eze`" `edd Ðihernl e`l Ð

`xazqnc .ueg zcear `idy ,`z` gqtikc

hirnn `wdzeekc mipt zcear Ð.hirnnw

.mipt zcear zxhwe ,mipt zcear zexpàäú
àøè÷éîúøè÷`dz xak Ðjl oi` :zxhewn

`l` xgy ly cinzl mcew miy`a xac lk

:"devz dz`e" zyxta da xn`py ,zxehw

cinzae ,"xwaa xwaa".xwa cg `l` aizk `l

íéøåôë øñåçîågkyy af e` rxevn oebk Ð

dp`iai `l m`e ,cinzl mcew ezxtk `iad `le

xeq` mixetk xqegnc .gqt lk`i `l Ð

.zxk yepre ,miycwaìáåèùit lr s`e Ð

xg` leahl jixv ,ely iriaya lenz` lahy

) "ycewa xneg"a opzc ,ezxtk `iady:(`,`k

ope`dxqegnde.ycewl dliah mikixv mixetk

äðùä úåîé øàùádacp inly `iad m` Ð

`l m`e ,mixetk xqegn did `ede ,cinzd mcew

:aizkc ,einly z` lk`i `l ezxtk `iai

xtek xy` mze` elk`e"zlik` :`nl` ."mda

oia mipdkl milk`pd oia ,`id dyr miycw

.l`xyil milk`pdäîìùäã:"mlyd dilr" Ð

dnlydc) dyr i`dzlik`c) dyr i`dn (

.(miycwàëäs` l`rnyi iax xn`wc Ð

mixetk xqegn`iany ,xn`w ipr rxevna Ð

.dxhwd da oi`e ,mipdkl zlk`pe serd z`hg

ly dxdhe ,aizk dxhwd iab dnlydc dyre

) aizkck ,z`hga dielz dxtk ixqegn`xwie

aid iptl eaixwde" :(xtke 'z`hgae ,"dilr

.zcleia ,i`wäðéìîå äìòîçáæîä ùàøáÐ

d iptl eaixwde" :aizkckxgnle ,"dilr xtke '

.xgy ly cinz xg`l dpxihwidpiledpi`

wxta migafa xn`ck ,gafnd y`xa zlqet

) "ycwn gafnd".ecxi `lc lkd ixacl (`,ft

òøåöî íùà àëéà àäå.ser iz` `lc Ðéëå
áëòî àì íùà àîéúikidc ,opiqxb `l Ð

dxdh xwir ixd ?akrn `lc oizrc` wqiz

.zepeda iab lr encn ozep ixdy ,ea dielz

dxdh iakrnc ol `hiyt my`e z`hga

z`hg .miycw zlik`l,zcleia ogky`ck Ð

my`epnn ixdy Ð:zepedaléðùä úàåÐ

.iehia zreaya ,aizk `xw `eddc dixza

dler ipy i`dc oeik ,opirci `linnez`hg Ð

.oey`x dedáà äðá äædpa dfd oipad Ð

encwiy ze`hg lkl cnll ,a` aezkdzelerl

.odnr ze`adïì àîéé÷ålk" wxta migafa Ð

"xiczd)`l` jixhvi` `l a` oipa i`dc (`,v

oebk ,dnda zler mr d`ad serd z`hgl

dnda dzler d`iany dxiyr zcleidz`hge

micwzy ,ser.dlerl z`hg
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øçåàéxicz cinzc ab lr s` Ð 'ek xacÐgqtdy `pin` `edc azkinl jixhvi`

."mlyd dilr" meyn micwiúøè÷oa wgvi epiax dywd .gqtl encwp zexpe

:xnel yie ?axra il dne axrn il dne "xwa cre axrn" :inp aizk zexpa `lde :xy`

.xegi`l `le ,dzcn dl ozil jixhvi` xwa cre axrnc

ïéàd`xp Ð zxhw `l` 'ek akrzny xac jl

`l jgxk lrc ,zexpe qxb `lc wgvi epiaxl

dxez dcitwd dac ,dxhwdc icin `l` aiyg

`l i`c 'ebe "ialg dilr xihwde" :aizkck xg`l

ikd `nizÐmcewy jl oi` `yixa inp aeygil

iniptd gafn oeyice zxhw `l` xgy ly cinzl

lk cinzl oincewc ,zexp zahde mivr ixfb ipye

(`,bl `nei) "dpennd odl xn`"a opixn`ck ,ipd

.`zil inp `ztqezae

éúàÐ 'ek igce zxk dia zi`c gqtc dyr

`pcira `d :xy` oa wgvi epiax dywd

zlik`c dyr miiwin `l dnlydc dyr xwrinc

ehgyiy ixiinc :uxize !dlila `l` dpi`c ,gqt

oihgeyc ,dnlydc dyr egciy mcew eilr gqt

,`nlr ilekl mixetk xqegne mei leah lr oiwxefe

seqal lk`i `l elit`Ð,ielz eciae li`ed

,jkld .lk` `l elit` ipy gqtn xehte

ezxtk aixwnykÐied f`c ,gqtc dyr miiwn

aixwdl leki did `l m`y .lek`l ie`xÐ`l

epiaxe .leqt did gqtde ,axrl lek`l ie`x didi

opira xingc dyrz `la `wecc :uxzn wgvi

dyr la` ,dyr miiwlc e`l xwrinc `pcira

xingcÐ`l elit` ,oipr lka lwd dyr igc

,lwd dyr` xar `wc `pcira xeng dyr miiwn

xfril` iax iab (`,gl oihib) "gleyd"a gkenck

(`,`nw oileg) owd geliyae ,ecar xxgiyy

geliyc dyrl xingc rxevnc dyr igc dedc

"glyz gly" `pngx xn`c e`l i` ,owdÐ

.devn xacl elit`

äæakrl elit`e Ð 'ek ze`hg lkl a` dpa

devnl i`c ,xn`wÐ.daxwya `nil izk`

mipdk zxezac :xy` oa wgvi epiax dywd

zclei iab mzd ipzwc ,`aekir `kilc rnyn

,dzler oinn dz`hg `iaz dzler d`iad m`y

`lc rnyn (`,v migaf) "xiczd lk" wxtae

serd z`hgl `l` a` dpa df i`d jixhv`

zclei m` ik `kile ,dnda zler mr d`ad

:opixn` inp (ipy wxt) mipw zkqnae ,dxiyr

dzne dz`hg d`iady dy`dÐmiyxei oi`ian

dzne dzler .'ek dzlerÐmiyxei e`iai `l

zniiw dzid m` ,zvw rnyn .dz`hgÐ`l

miig epiax uxize !dz`hg `l` d`ian dzid

`di `aekir elit`e `kd jixtc `dc :odkÐ

rnync "didz" dia aizkc ,rxevna `wec epiid

zegpn) "dax unewd" yixa xn`ck ,`aekir

.`aekirn ihernl ,dlrde aizkc ipyne .(`,hi

áéúëãaizk `dc ,carica `wece Ð dlrde

."dlerd z` hgyi xg`e" :`icda
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øáãì "íéaøòä ïéa"e "áøòa" Ba øîàpL øác øçeàé§©¨¨¤¤¡©¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨
.ãáìa "íéaøòä ïéa" àlà "áøòa" Ba øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¨¨¤¤¨¥¨©§¨¦¦§©
øác øçeàé ;çñtì eîc÷ð éîð úBøðå úøè÷ ,éëä éà¦¨¦§Ÿ¤§¥©¦¦§§©¤©§©¨¨
øîàð àlL øáãì "íéaøòä ïéá"e "áøòa" Ba øîàpL¤¤¡©¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©
èòéîc ,íúä éðàL !ãáìa "íéaøòä ïéa" àlà Ba¤¨¥¨©§¨¦¦§©¨¥¨¨§¦¥

"ø÷a ãòå áøòî" :àéðúc ."Búà" àðîçø¯dì ïz ©£¨¨Ÿ§©§¨¥¤¤§©Ÿ¤¥¨
:øçà øác .ø÷Ba ãò áøòî ú÷ìBc àäzL dúcî¦¨¨¤§¥¤¤¥¤¤©¤¨¨©¥
Bæ àlà ø÷Ba ãò áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©¤¤¨
ïøäà Búà Cøòé" :àø÷ øîà ?àîòè éàî .ãáìa¦§©©©§¨¨©§¨©£ŸŸ©£Ÿ

"ø÷a ãò áøòî åéðáe¯ïéàå ,ø÷Ba ãò áøòî BúBà ¨¨¥¤¤©Ÿ¤¥¤¤©¤§¥
.úBøðì úøè÷ L÷úéàå .ø÷Ba ãò áøòî øçà øác̈¨©¥¥¤¤©¤§¦§©§Ÿ¤§¥
úîãB÷ úøè÷ ,úøèwì íãB÷ ãéîz :ïééLe÷ ék àéðúå§©§¨¦§¨¨¦¥©§Ÿ¤§Ÿ¤¤¤
Ba øîàpL øác øçeàé .çñtì úBîãB÷ úBøðå úBøpì©¥§¥§©¤©§©¨¨¤¤¡©
àlà Ba øîàð àlL øáãì "íéaøòä ïéá"e "áøòa"¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨
"BúBà" éàä !"BúBà" áéúk àäå .ãáìa "íéaøòä ïéa"¥¨©§¨¦¦§©§¨§¦©

eäéð éàîe ,íéðôaL äãBáò éèBòîì déì éòaéî¯ ¦¨¥¥§©¥£¨¤¦§¦©¦
úBìòäáe" áéúëe ìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìñ .úøè÷§Ÿ¤¨§¨©£¨¨¦¨¦§¦§©£
÷éìãð àîéà "äpøéè÷é íéaøòä ïéa úBøpä úà ïøäà©£Ÿ¤©¥¥¨©§©¦©§¦¤¨¥¨©§¦

úøBè÷ øéè÷ð øãäå ,àLéøa úBøð¯àðîçø èòéî ¥§¥¨©£©©§¦§¤¦¥©£¨¨
éëä ?éì änì "äpøéè÷é íéaøòä ïéa" àlà ."BúBà"¤¨¥¨©§©¦©§¦¤¨¨¨¦¨¦
àøè÷î àäz úBøð zwìãîc ïcéòa :àðîçø øîà÷̈¨©©£¨¨§¦¨§©§©©§¥§¥¦§¨¨
ìL ãéîúì íãBwL øác Eì ïéà :ïðaø eðz .úøè÷§Ÿ¤¨©¨©¥§¨¨¤¥§¨¦¤
"ø÷aa ø÷aa" da øîàpL ,ãáìa úøè÷ àlà øçL©©¤¨§Ÿ¤¦§©¤¤¡©¨©Ÿ¤©Ÿ¤
:áéúëc "ø÷aa ø÷aa" Ba øîàpL øác ,úøè÷ íc÷eéå§§©§Ÿ¤¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤¦§¦
øáãì "ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå"§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¨¨
ákòúnL øác Eì ïéàå .ãçà ø÷a àlà Ba øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨§¥§¨¨¤¦§©¥
,çñôe ,úBøðå ,úøè÷ àlà íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà©©¨¦¤¥¨©§©¦¤¨§Ÿ¤§¥¤©

áøòa íéøetk øqeçîeìëBàå úéðL ìáBhL çñtä §©¦¦§¤¤©¤©¤¥¥¦§¥
ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .áøòì Bçñt úà¤¦§¨¤¤©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨
úBîé øàLa íéøetk øqeçî óà :øîBà à÷Bøa ïa¤§¨¥©§©¦¦¦§¨§
àpúì àîìLa .áøòì íéLã÷a ìëBàå ìáBhL ,äðMä©¨¨¤¥§¥§¨¨¦¨¤¤¦§¨¨§©¨
äNò äçãéå ,úøk Ba LiL çñôc äNò àáé :àn÷©¨¨Ÿ£¥§¤©¤¥¨¥§¦§¤£¥
ìL Bða ìàòîLé éaøì àlà .úøk Ba ïéàL äîìLäc§©§¨¨¤¥¨¥¤¨§©¦¦§¨¥§¤
éàäî äNò éàäc déîìeà éàî ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨©§¥§©£¥¥©
úàhça àëä :àcñç áø øîà àðéáø øîà ?äNò£¥¨©¨¦¨¨©©¦§¨¨¨§©©
:øîà àtt áø .dîc àlà çaænì ïéàL ,ïðé÷ñò óBòä̈¨§¦©¤¥©¦§¥©¤¨¨¨©©¨¨©
BLàøa dðéìîe dìòî ,äîäa úàhça àîéz eléôà£¦¥¨§©©§¥¨©£¨§¦¨§Ÿ

àtt áøì àîìLa !íLà àkéàäå .çaæî ìL¯eðééä ¤¦§¥©§¨¦¨¨¨¦§¨¨§©©¨©§
éëå !äìBò àkéàäå .BîLà áøwL :éøîà ?øîéîì àkéà éàî àcñç áøì àlà ,dì ïéìîc§¥¦¨¤¨§©¦§¨©¦¨§¥©¨§¦¤¨¥£¨§¨¦¨¨§¦

àákòî àì äìBò :àîéz¯íLk :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúäå ¥¨¨¨§©§¨§¨©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¥
BúBà ïéákòî BîLàå BúàhçL¯BúìBò äáøwLa :àîéz éëå !Bzákòî BúìBò Ck¯éîe ¤©¨©£¨§©§¦¨¨§©©§§¦¥¨§¤¨§¨¨¦

"äðBLàø úàhçì øLà úà áéø÷äå" :àéðúäå ?ïBLàø Búàhçì íãB÷ BúìBò äáø÷¯äî §¥¨¨¤§©¨¦§¨©§¨§¦§¦¤£¤©©¨¦¨©
äìBòì úîãB÷ àäzL ãnìì íà ?øîBì ãeîìz¯äìBò äNòé éðMä úàå" :øîàð øák éøä ©§©¦§©¥¤§¥¤¤¨¨£¥§¨¤¡©§¤©¥¦©£¤¨

,ïì àîéé÷å .ïänò úBàaä úBìBò ìëì úBîãB÷ eäiL ,úBàhç ìëì áà äða äæ :àlà ."ètLnk©¦§¨¤¨¤¨¨¨§¨©¨¤§§§¨©¨¦¨¤§©§¨¨
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eznyרלב ina cenr hp sc ± iyily wxtmigqt
'åâå äçðîä úàå äìåòä úà ïäëä äìòäåazkinl dil dedcne .aizk z`hg xta Ð

"dlrde" aizke "dlri dlerd z`e"z`hgl mcew dlerd `iad elit` :rnyn ÐÐ

.xtkiàéä àîåéã éøáñãexzezipy mixa` dlild lk mixihwnyk Ð,ehgypy zepaxwn

wxfpeelld mixa`d z` e`xie ,cinzl mcew oncoiie`xe exzezip dl` mby oixeaq edi Ð

mxihwdl,meid,mxihwieixaredyr`

.dnlydcïä ïéæéøæÐolrndemyeig`l ricei

,mipdkdexdfie.oda'åë éùà áø äéì øîàÐ

xn`c ,jixt `tt axc`.opilnäîë ìë éãëî
ïéøåîà éøè÷î àìãxya mipdk ,z`hgc Ð

edl `ied `l milrae ,ilk` ivn `l z`hgd

lk`i j`ide ,`ed mixetk xqegn oiicre ,dxtk

miycwa?÷åùå äæçáon mipdkl mipezpd Ð

.minlydíúåà åìëàå.aizk mi`elna Ðøùà
íäá øôåë`xninl ,dlik` iab dxtk azk Ð

.dxtk dielz dlik`a s`cøùôà àìã ïåéëÐ

edpixehw`ldnlydc dyr meyn ,`pci`dÐ

exzyne ,eca`y e` e`nhpy ink me`yrmipdk

.milral dxtk `iede ,xya zlik`aìë àä
ïéìé äìéìäolrne ,dhnl Ðoxihwnelk

zelra o`vn ok m` `l` lqtp epi`e ,dlild

ie`x dlild lk :`nl` .dhnl `edyk xgyd

.xihwdlíìùä äéìò áéúëäå`ly rnync Ð

akrzioia ly cinz xg` xac.miaxrd

åøúåúðùëÐwxfpy zepaxwn,cinz mcew onc

d`xpc oeikc .aixwdl ewitqd `ledaxwdl

okl mcew`ed xgy ly cinz lr Ð.mlyen

ïéìé äìéìä ìë àäÐepxihwie,aeh mei ilila

drax` `dc .leg ly oaxwn xzepy it lr s`e

ea gqtd mc wxfpy xyr.`ed leg Ðå÷éð ïðàå
'åë.`id `iyew Ð÷éçã àåäã àø÷ì äé÷áù

äéùôðà é÷åîåÐiccd` i`xw eywcnlr Ð

.ikd ediiytp` inwen ediiteb i`xw jigxk

äðùîåèçùù çñôäåîùì àìùmyl Ð

.minlyåîùì àìù ÷øæ åà êìä åà ìáé÷ åàÐ

ar rax`ay,ozaygna lqtp gqtd elld zece

`ziinw `zrnya silick ,lbtl m` leqtl m`

) migafc.(`,cåîùì àìùå åîùì åà`xnba Ð

zaygna i` yxtni` ,xn`w zg` dcear

wxfe enyl laiw :oebk ,zecear izy zaygna

.enyl `lyìåñô"`ed gqt gaf" aizkc ÐÐ

`dzyihernl "`ed" aizke ,gqt myl ezgiaf

.enyl `ly hgypàøîâïðú úçà äãåáòá
ikd elit`e ,enyl `lye enyl da ayige Ð

dxenz zkqna xn`c `id iqei iaxe .leqt ipzw

).weac ,qtzp mc` eixac xnba s` :(`,dkéàã
ïåùàø ïåùì ñåôú øîàä øéàî éáøzkqna Ð

) dxenzdf mbzxenz ef ixd xne`d iab ,(my

ef ixd :xne` xi`n iax ,minly zxenz dler

,miniiw eixac :xne` iqei iax ,dler zxenz

,mnezy cr drxzedivg inca `iaie ,xknze

.inly divg incae dler
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íåàùòlr dvxn uivd oi` :(a,fr onwl) xn`c o`nl Ð eca` e` oixeni` e`nhpy ink

oilerdÐlr ,(a,t) onwlc `ziixa la` .eca` e` e`nhpy `kd hwpc `d `gip

dvxn `l opaxcne li`ed :xnel jixv .algd lre mcd lr :dvxn uivd dnÐeli`k ied

.oixeni`d eca`

ìåëéÐ 'ek mipdkd edi `l eca`y e` e`nhp

ilk` `l i`c ,`kd `pwqn `wlq ikd

mipdkÐlek`l exzyn `le ,milra ixtkn `l

dy`d"ac :xy` oa wgvi epiax dywne .miycwa

`nhpy mc :rny `z :xn` (`,v zenai) "dax

bbeya ,ewxfeÐcifna ,dvxedÐ`de .dvxed `l

i`n :ipyne .'ek ivxn iievx` `ziixe`cnc ,`kd

dvxed `lÐmilra la` ,dlik`a xya xizdl

lk`p epi` xyac ab lr s` :`nl` ,oixtkznÐ

dlik`l ifgc `kidc :xnel yie !oixtkzn milra

`ziixe`cnÐlkc xninl ira `kde .oixtkzn

mixtkzn `l xya zlik`l mipdk efg `lc dnk

z` wxef j`id xya `nhpn dyw ,edine .milra

d`xpe ?mipdkl xzid zry xyal oi` `d ,mcd

dlik`l xya ifgc onf lkc :yxtlÐixtkzn `l

ixg` `nhp m` la` ,mipdk elk`iy cr milra

xzep dyrp e` `vi e` okÐ.milra ixtkzn

àìåwgvi epiax dywd Ð aeh meia leg zler

,xingc aizk zaya `xw `dc :xy` oa

yie ?daxw `lc ol `pn liwc aeh meia la`

el`" seqa xn`c ,`aiwr iaxk `iz`c :xnel

"zay zler" :(`,ciw zay) "mixywÐlr cnil

`xw dil rnyne .aeh meia oiaxwy zay ialg

meia zay ly epiidc ,zxg` zaya ef zay zler

.daxw `l Ð aeh meia leg lyc llkn .aeh

y ialgc dil wetiz `aiwr 'xl ,dyweoiaixw za

"oili `l"c `kdc `xwn aeh meiaÐlk `d

xyr drax`a mwezin zegtd lklc ,oili dlild

`xw `d :wgvi epiaxl dniz .zaya zeidl lgy

aiign (a,bq) onwl `dc ,ixiin xyac xzepa

`l" aizkcn ,dxeag ipan cg` ung lr hgey

`l"a dilr opiniiwc ipd rnync ,dixza "oili

`pniwe` `aiwr 'xck ,oili dlild lke ."oili

gqtc `aiwr 'xl dil opirnye .`kdc `ibeql

xninl `ki`e .oeftg zry cr dlild lk lk`p

gafd lka `xwc cenlzd xcqnl dil rnyncÐ

alg aizk `lcne ,oixeni`a oiae xyaa oia ixiin

dlik` iab aizk `lcne ,"ibg alg" iab enk

"exizez `l" mzd azkck "xyad z` elk`e"cÐ

.irzyn ediieexzac dpin rny

äòáøàáÐ opiwqr zaya zeidl lgy xyr

oili `l"c `xwn wiic inlyexia

eda` 'x inp dl iwene ,`peeb i`dk "ibg alg

`lc jixte .zaya zeidl lgy xyr drax`a

aizk ibgc ,zaya inwe`l ivnÐdbibg epiidc

onwl xn`ck ,zay `igc `lc gqtd mr d`ad

:xn`w ikdc yxtne .(a,hq) "mixac el`"a

ceran edaixwiy ,oili la icil `ai `ly edxny

jixtc inlyexi lr dnize .el die`xd drya mei

xyr dyng zbibgac ,ibg algc `xw i`dc dpin

epiax dywd ."mixac el`"a gkenck ,ixiin

el`"a onwl yixcc ,`niz oal :mdxa` oa oeyny

xnel yie !mzd gkenck ,zay `igc `lc dcen `d ?zaya `xw i`d `nwezin ikid dbibg df "bg gaf"c ,gqtk `id ixd gqtd mr d`ad dbibg :(`,r) "mixac,l`rnyi 'xk xeaqi `niz oac :

.inlyexia yxtnck ,"oili la" icil `ai `ly edxny :yxti `niz oa :inp i` .aeh meia oiaixw leg ialgc (a,ciw zay) "mixyw el`"a xn`c

éàãelit` :yexit .zwelgn `id oiicr (`,l) migafc ipy wxta opixn`c .oey`x oeyl qetza ibiltc dil zi`c ,dinrhl `axc :wgvi epiax xne` Ð oey`x oeyl qetz xn`d xi`n 'x

xaqe ,'ek milxrl milen micwd mixne` mixg` iab (`,bq) oiwxita onwl iziinc ,`axc `ail` `l` mwezin `l `kdc `weic jd ikd e`lae .xi`n 'x bilt minlye dler zxenza

,legl mdipyl yi oexg` rbxae ,seqal `l` dhigyl dpi`c ab lr s` ,`peeb i`d ika elit` .oey`x oeyl qetza ibilte ,zwelgn `id oiicr xn`c ,`axcke .seqal `l` dhigyl dpi`

seq cre dlgzn dhigyl dpyic edl `xiaqc ,onwlc iia`e daxlc .xn`y drya lg `ly it lr s` ,oey`x oeyl qetz :mzd xi`n 'x xaqeÐxn`py enk ,xi`n 'xl elit` ediieexz iliig

.zg` dceara elit` enyl `lye enyl xi`n 'xl `kd xiyki `l ok m`e .onwl
la`
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"äìBòä úà ïäkä äìòäå"¯øîà .øák äìòäL §¤¡¨©Ÿ¥¤¨¨¤¤¡¨§¨£©
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ïðéãáòå ïéîéé÷ ,çaæî ìL BLàøa dðéìîe dìòî©£¨§¦¨§Ÿ¤¦§¥©¨§¦§¨§¦©
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éøh÷úî àìc änk àäå :àtt áøì ïúð áøc déøa§¥§©¨¨§©©¨§¨©¨§¨¦§©§¦
ìBëé :àéðúc .øNa éìëà eöî àì íéðäk ïéøeîà¥¦Ÿ£¦¨¨¨§¦¨¨§©§¨¨
ïéøeîà úøè÷ä íãB÷ ÷BLå äæça ïéàMø íéðäk eäé§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨¤©§¨©¥¦
,"äçaænä áìçä úà ïäkä øéè÷äå" :øîBì ãeîìz©§©§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨
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"íäa øtk øLà¯íéìòáe íéìëBà íéðäkäL ãnìî £¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦
øLôà àìc ïåék :déì øîà .ïéøtkúî¯éîk íeàNò ¦§©§¦¨©¥¥¨§Ÿ¤§¨£¨§¦

Bà ,ïéøeîà eàîèð ìBëé :àéðúc .eãáàL Bà eàîèpL¤¦§§¤¨§§©§¨¨¦§§¥¦
÷BLå äæça ïéàkæ íéðäk eäé àì ,eãáàL¯ãeîìz ¤¨§Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨¤§©§

"åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå" :øîBì¯.íB÷î ìkî ©§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¦¨¨
,"ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àì" :áéúk ,éîø àðäk áø©¨£¨¨¥§¦Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤

ïéìé àìc àeä ø÷Ba ãò¯dlek äìélä ìk àä¯ ©¤§Ÿ¨¦¨¨©©§¨¨
äéìò "íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå" :áéúëe .ïéìé̈¦§¦§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦¨¤¨
àeäå ,dì áéúBî àeä !ïlek úBðaøwä ìk íìLä©§¥¨©¨§¨¨¦¨§
:áéúk ,áøì àøôñ áø déì éîø .eøúBzpLk :dì ÷øôî§¨¥¨§¤¦§¨¥¥©¨§¨§©§¦
àìc àeä ø÷aì ."çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé àì"Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©©¨©©Ÿ¤§Ÿ

ïéìé¯úaL úìBò" :áéúëäå ,ïéìé äìélä ìk àä ¨¦¨¨©©§¨¨¦§¨§¦©©¨
"BzaLa¯ìBç úìBò àìå ,úaMa ìBç úìBò àìå §©©§Ÿ©©©¨§Ÿ©

dééîø øák :déì øîà !áBè íBéaàaà áø déìäéð §£©¥§¨©§¥¦£¥©©¨
øNò äòaøàa àëä :déì éðLå ,eäaà éaøì àéiç øa©¦¨§©¦©¨§¨¥¥¨¨§©§¨¨¨¨
íBéa ïéáéø÷ úaL éáìçc ,ïðé÷ñò úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨¨§¦©§¤§¥©¨§¥¦§
íBéa ïéáéø÷ úaL éáìçc íeMî :déì øîà .áBè£©¥¦§¤§¥©¨§¥¦§
øNò äòaøàa àø÷ éàäc déì àîéðå e÷éð ïðà ,áBè£©¥§¥¨¥§©§¨§©§¨¨¨¨
dé÷áL :déì øîà !?áéúëc àeä úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨¦§¦£©¥§©¥

.déLôpà íé÷Bîe ÷éçc àeäc ,àøwìäðùîçñtä ©§¨§¨¥¦©©§¥©¤©
ì àlL BèçMLì àlL ÷øæå Cìäå ìa÷å ,BîL,BîL ¤§¨¤Ÿ¦§§¦¥§¨©§¨©¤Ÿ¦§

ì Bàì àlLå BîLì àlL Bà ,BîLìå BîLBîL¯ ¦§§¤Ÿ¦§¤Ÿ¦§§¦§
ì ãöék .ìeñtì àlLå BîLì ?BîLìe çñt íLíL ¨¥©¦§§¤Ÿ¦§§¥¤©§¥

ì àlL .íéîìLìå BîLBîL¯ììe íéîìL íLíL §¨¦¤Ÿ¦§§¦§§¥§¨¦§¥
.çñtàøîâBà ïðz úçà äãBáòa :àtt áø éòa ¤©¨¥©©¨©£¨©©§©

éñBé éaøå ,ïðz úçà äãBáòa ?ïðz úBãBáò ézLa¦§¥£§©©£¨©©§©§©¦¥
ì ñBôz" øîà àä ,øéàî éaø éàc ."ñtúð íãà åéøác øîâa óà" øîàc ,àéä."ïBLàø ïBL ¦§¨©©¦§©§¨¨¨¨¦§¨§¦©¦¥¦¨¨©§¨¦
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc migqt(iyily meil)

rxevnd zepaxw zyxta(k-hi ci `xwie)z`Hgd z` odMd dUre'§¨¨©Ÿ¥¤©©¨
dlrd z` hgWi xg`e Fz`nHn xdHOd lr xRkeúà ïäkä äìòäå §¦¤©©¦©¥¦ª§¨§©©¦§©¤¨Ÿ¨§¤¡¨©Ÿ¥¤

äìBòä`ly jkne ,'xdhe odMd eilr xRke dgAfOd dgpOd z`e ¨¨§¤©¦§¨©¦§¥¨§¦¤¨¨©Ÿ¥§¨¥
,`a epcnll ,'dlrde' `l` 'dlri dlerd z`e' xn`pLm` s` ¤

øák äìòä.xtik ,z`hgl mcew dlerd z` ¤¡¨§¨
:`tt ax ly eyexit lr dywn `xnbdàaà øa ïîL áø déì øîà̈©¥©¤¤©©¨

dìòî zøîàc Cãéãì ,àtt áøìz`hgd ialg z` dlrny ± §©¨¨§¦¨©£©§§©£¨
,çaæî ìL BLàøa dðéìîeike ,denzl yiàúléî ïðéãáòå ïéîéé÷ §¦¨§Ÿ¤¦§¥©¨§¦§¨§¦©¦§¨

äìwz éãéì da eúàc íéðäkìmiyere dligzkl ep` micner ike ± ©Ÿ£¦§¨¨¦¥©¨¨
,dlwz icil eci lr `al milekiy xac mipdklàeä déîBéc éøáñc§¨§¦§¥

éøeè÷àì eúàåzxhwda dlild jyna md miwqery jezny ± §¨§©§¥
mpick mnc wxfpe ehgype eaxwy zepaxwd ixa`e ialg x`y
mikiiy el` mialg s`y exaqi ,miaxrd oia ly cinz mcew
z` mb dkxrnd iab lr xihwdle zelrdl e`eaie ,el` zepaxwl
xg`l xihwdl xeq`y dyr xeqi` lr mixaere ,elld mialgd
:`xnbd zvxzn .eixg`l ehgypy zepaxw miaxrd oia ly cinz

déì øîàiptn ,jkl yegl oi` ,`a` xa ony axl `tt ax ¨©¥
dyïéæéøæ íéðäkmixidfe,ïäelld mialgd z` dlrnd odkde Ÿ£¦§¦¦¥

oi` el` mialgy my micaerd mipdkd eig` x`yl ricei
e`eai `l i`cee dlila mxihwdl.mxihwdl

:`tt ax ly eyexit lr cer dywn `xnbdáøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©
äì éøîàå ,àðäkyïúð áøc déøa àðeä áøok dywdàtt áøì ©£¨§¨§¦¨©¨§¥§©¨¨§©¨¨

exizi cala mcd zwixfe dxtkd zepaxw zhigy ji` ,envr
,miycwa lek`l mixetik xqegnlïéøeîà éøh÷úî àìc änk àäå§¨©¨§Ÿ¦§©§¦¥¦

,mixeni`d exhwed `ly onf lk ixde ±øNa éìëà eöî àì íéðäkŸ£¦Ÿ¨¨§¦¨¨
oi` oiicr ok lre z`hgd xya z` lek`l mileki mipdkd oi` ±

,miycwa lk`i ji`e ,dxtk milralàéðúcoaxw iabl `ziixaa §©§¨
,minlyìBëéy xnel iziidïéàMø íéðäk eäélek`l÷BLå äæça ¨§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨

øîBì ãeîìz ,ïéøeîà úøè÷ä íãB÷xn`py dna aezkd epcnln - ¤©§¨©¥¦©§©
minly oaxw iabl(`l f `xwie)'äçaænä áìçä úà ïäkä øéè÷äå'§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨

øãäåxn`p okn xg`l wxe ±(my),'åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå' ©£©§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨
xg`l `l` zepaxwd xyaa milke` mipdkd oi`y dfa epcnile

qep oic epyiy `xnbd dtiqen ,mixeni`d zxhwd:síéðäëc änëå§©¨§Ÿ£¦
øNa éìëà àì,oaxwd xya z` milke` `l mipdkdy onf lke - Ÿ¨§¦¨¨

éøtkúî àì íéìòa,milrad zxtk zxnbp oi` ±àéðúc,`ziixaa §¨¦Ÿ¦§©§¦§©§¨
mi`elind oaxw ly mglde minlyd li` iabl xn`py weqtd lr

(bl hk zeny)'íäa øtk øLà íúBà eìëàå'dxezd dxikfdy oeiky §¨§¨£¤ª©¨¤
,dlik` iabl dxtk oeylãnìî,`edíéìëBà íéðäkäLmwlg z` §©¥¤©Ÿ£¦§¦

,oaxwd xyaaåd df ici lr,ïéøtkúî íéìòadfa s`y xnelk §§¨¦¦§©§¦
oaxwd xya z` mipdkd elk` `ly lk ,ok m`e ,dxtkd dielz
`l oiicr df mixetik xqegny `vnpe ,milrad zxtk dnlyp `l
mixeni`d z` exihwd `l oiicr ixdy ,miycwa lek`l xzed
el lirei dn ok m`e ,xyad z` mipdkd elk` `l `linne
ick ,miaxrd oia ly cinz xg`l z`hgd mc z` ewxfie ehgyiy
`ed xeq` oiicr ixde ,`iady minlyd xyan lek`l lkeiy

.miycwa lek`l
:`xnbd zvxzndéì øîàipyd oeyld itle ,iy` axl `pdk ax ¨©¥

y ,ozp axc dixa `ped axl z`f dpr `tt axøLôà àìc ïåék± ¥¨§Ÿ¤§¨
xeqi`d zngn ,df meia mixeni`d z` xihwdl xyt` i`y oeik

jkl ,'mlek zepaxwd lk mlyd dilr' lyíeàNòeaiygd ± £¨
mze`eãáàL Bà eàîèpL éîkmipdkl xzen f`y ,mixeni`d §¦¤¦§§¤¨§

,mixeni`d z` exihwd `ly s` oaxwd xyan lek`làéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyy itkeìBëém`y ,xnel ziidBà ïéøeîà eàîèð ¨¦§§¥¦

÷BLå äæça ïéàkæ íéðäk eäé àì ,eãáàLxzid mdl oi`y oeik ,llk ¤¨§Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨
itke mixeni`d z` exihwdy xg`l `l` weye dfga dlik`

,lirl `ziixaa exn`yøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(my `xwie) ©§©
,íB÷î ìkî 'åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå',`edy ote` lkay xnelk §¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¦¨¨

z` exihwd m` oia ,elke`l mixzene mipdkl ribn dfgd

xn`py dne ,`l m` oiae mixeni`d(my)z` odMd xihwde' dligz§¦§¦©Ÿ¥¤
dfgd ribn dxhwdd xg`l wxy ecnl dfne 'dgAfOd algd©¥¤©¦§¥¨
m` la` ,dxhwdl miie`xe miniiw mixeni`dyk wx edf ,mipdkl
mb ok m`e .dxhwd `la mb lek`l mipdkl xzen eca` e` e`nhp
e`nhp eli`k df ixd dxhwda mixeq` el` mixeni`y oeik ,o`k
mixtkzn `linne ,oaxwd xyan lek`l mipdkl xzene eca` e`

.miycwa lek`l exzede milrad
xihwdl xzen m` oipra miweqtd oia dxizq dywn `xnbd

:miaxrd oia ly cinz xg`l mixeni`éîø àðäk áødywd ± ©©£¨¨¥
dbibg oaxw oiprl ,miweqtd oia dxizqáéúkdxeza aezk ±zeny) §¦

(gi bk,'ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àì'wxy rnyneãòdàeä ø÷Ba Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤©¤
dxez dzeivy,ïéìé àìcz` gipn m` wx `ed xeqi`dy ,xnelk §Ÿ¨¦

,xwead cr dxhwd `la mixeni`dàäjyna la` ±äìélä ìk ¨¨©©§¨
ïéìé ,dlekdlild jyna mgipdle mixeni`d z` oildl xzen ± ¨¨¦

,mxihwie mze` dlri xgyd zelr mcewe ,gafnd on dhnlåeli` §
xgy ly cinz oiprláéúkdxeza aezk ±(d e `xwie)äéìò øéè÷äå' §¦§¦§¦¨¤¨

,'íéîìMä éáìçlirl eyxce(:gp)'ïlek úBðaøwä ìk íìLä äéìò' ¤§¥©§¨¦¨¤¨©§¥¨©¨§¨¨
ly cinzd xg`l zepaxwd lk zaxwd z` xenble milydl yiy
,melk xihwdl xeq` miaxrd oia ly cinzd xg`l la` ,xgy
xihwdl xzeny rnyny 'oili `l' weqtd z` yxtp cvik ok m`e

.dlild lk jyna
:`xnbd zvxzndì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä`pdk ax ± ¦¨§§¨¥¨

ea xn`py oey`xd weqtay ,uxiz envra `ed ef `iyew dywdy
xaecn ,dlild lk jyna mxihwdl i`yxyeøúBzpLkmixeni` §¤¦§

,miaxrd oia ly cinz mcew mnc wxfpe ehgypy zepaxwn
oia ly cinz ixa` zxhwd xg`l s` mxihwdl xzen jkitle
oia ly cinzd mcew dxhwdl miie`x eid xaky iptn ,miaxrd

.xgy ly cinz lr dxhwdk eaiygdl dfa ice ,miaxrd
ixeni` zxhwd oipra miweqtd oia ztqep dxizq dywn `xnbd

:aeh mei lila leg ly oaxw[àáøì] (áøì) àøôñ áø déì éîø± §¦¥©©§¨§¨¨
gqt oaxw oiprl ,miweqtd oia dxizq `axl `xtq ax dywd

oqipa xyr drax` meia hgypdáéúk(dk cl zeny)ø÷aì ïéìé àì' §¦Ÿ¨¦©Ÿ¤
,'çñtä âç çáæwxy ,rnyneïéìé àìc àeä ø÷aìz` gipi `ly ± ¤©©©¨©©Ÿ¤§Ÿ¨¦

,dxhwd `la xwead cr mixeni`dàäjynaïéìé äìélä ìk± ¨¨©©§¨¨¦
s`e ,xgyd zelr mcew mixeni`d z` xihwdle gipdl xzen

.gqt ly oey`x aeh mei xak `ed df dlilyáéúëäåoiprl ixde ± §¨§¦
dxeza aezk zay sqen oaxw(i gk xacna),'BzaLa úaL úìBò'yie ©©©§©©

,zaya aixwdl xzen zay ly oaxw wxy dfn cenllúìBò àìå§Ÿ©
å ,úaMa ìBç,ok,áBè íBéa ìBç úìBò àìxihwdl xzen ji` ok m`e ©©¨§Ÿ©§

mcd wxfpe hgypy oeik] leg oaxw `edy gqtd oaxw ixeni` z`
.aeh mei lila [xyr drax`a

:`xnbd zvxzndéì øîà,`xtq axl `axdéìäéð dééîø øák± ¨©¥§¨©§¥¦¨¥
miweqtd oia ef dxizq dywd xak,eäáà éaøì àéiç øa àaà áø©©¨©¦¨§©¦£¨

déì épLåy ,eda` iax el uxize ±àëäxwal oili `l' df weqt ± §©¦¥¨¨
`l` ,gqt oaxw lk iabl xn`p `l 'gqtd bg gaføNò äòaøàa§©§¨¨¨¨

ïðé÷ñò úaMa úBéäì ìçLoqipa xyr drax` lgya xaecn ± ¤¨¦§©©¨¨§¦©
mei lila gqtd ixeni` z` xihwdl xzen jkitle ,zaya zeidl

iptn aehéáìçca ehgypy zepaxwïéáéø÷ ,úaLmxihwdl xzen ± §¤§¥©¨§¥¦
.áBè íBéa§

:`xnbd dywndéì øîàike ,`xtq axl `axíeMîdf oicyéáìçc ¨©¥¦§¤§¥
áBè íBéa ïéáéø÷ úaL,`ed oekpàø÷ éàäc déì àîéðå e÷éð ïðà ©¨§¥¦§£©¥§¥¨¥§©§¨

áéúëc àeä úaMa úBéäì ìçL øNò äòaøàayxtpe epgp` cenrp ± §©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨¦§¦
lgya wx xaecn 'gqtd bg gaf xwal oili `l' ly df weqty
xacn aezkd zehyta ixde ,zaya zeidl oqipa xyr drax`

:`xnbd zvxzn .gqt oaxw lkadéì øîà,`axl `xtq axdé÷áL ¨©¥¦§¥
àø÷ì,weqtl el gpd -déLôpà íé÷Bîe ÷éçc àeäczngny ± ¦§¨§¨¦¦©©§¥
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רלד
ezny in` cenr q sc ± iyily wxtmigqt

ïðú úåãåáò éúùá àîìéã åà`kil `kde .enyl `ly dipyae ,enyl ayig zg` Ð

ozrax` ixdy ,oey`x oeyl qetz xninlgafd z` leqtil efk ef zeaeyg zeceard

`tiqc ipyil ipdn `iid` ,`xnb xcdne :liqtin xi`n iaxl elit`e ,odn zg`a

.`ira jd `niiw oizipzncåîùì àìùà àîéð éàÐenyl xcde ,`yixaoia `d Ð

zg` dceara elit` ,iqei iaxl oia xi`n iaxl

etz xn` `dc ,xi`n iaxl .liqtinoeyl q

iqei iax `dc ,liqtin inp iqei iaxl .oey`x

ly eixac zlgz ,xnelk ,dil zi` "xnba s`"

ezrc oleka ,oteqe mc`zqtzpoleke

.oiniiwznåîùìàåîùì àìùådceara i`c Ð

oizipzn dil liqt inp zg``l ez Ð

oeyl qetz xn`c ,xi`n iaxk `nwezin

.liig `l oexg` oeyle ,oey`xàîéð éà
éðú÷ãë`ly olek wxfe jlde laiwe hgy Ð

xn`w "e`" e`le ,enyl?edleka il dnl Ð

`ziinw `zrnya migafa ol `niiw `cga `d

gafdc.lqtpíìåòìenyl ipzwc inp `tiq Ð

enyl `lyejl `iywce .zecear izya Ð

`yix epiidikc ixiin `yix .iywiz `l Ð

wxfyke ,enyl da ayig hgy`ly da ayig

ayig dhigy zryac ixiin `tiqe ;enyl

,enyl dhigyd lr `cg ,zeaygn izxz

lr `cge.enyl `ly dwixfdéðéøä øîàã
åîùì èçåù.enyl `ly wexfl zpn lr Ð

`dc ,oey`x oeyl qetz xninl `kil `kde

rnyn `we .ipy oeyl i`w izixg` dcear`

.dcearl dcearn oiaygnc oizipzn ol

aygnc ,xnelkdzxag lr ef dcear zrya

leqt zaygna dzeyrlelit`e ,cin lqtp Ð

.dhigy enk leqt zaygna dipyd dyr `l

àôô áøã àéòá åðééäå:xn`c Ðmiaygn

`nw wxta miycw zhigya dcearl dcearn

)`nlic :`tt ax dl siwzn :mzd opixn`c ,(`,i

ol rnyn `w `ddcearn oiaygnc Ð

.dcearlåîùì àìùå åîùì àúùädcearc Ð

dcear zaygna leqt zxn` ,zexyka dpey`x

.dipyåîùì àìùåîùìåàéòáéîoeikc Ð

lqtpcxefgi okidn ,dpey`x dceara?xykeie

úçà äãåáòá åàì àìà`lye enyl `pze Ð

oeyl qetz xn`c ,xi`n iaxcn iwet`l enyl

enyl `ly `pze .oey`xenyle`niz `lc Ð

dia xcd `dc ,oexg` oeyl qetz,`nwnike

higy `w `xza i`d` higyol rnyn `w Ð

,qtzp mc` eixac lka :xn`c ,`ed iqei iaxc

.oieki` ediiexz` `l` ,dia xcd `leàôéñãîå
,xn`w zg` dceara enyle enyl `ly Ð

izyac.jixhvi` `l zecearàùéøenylc Ð

iqei iaxe ,zg` dceara s` ,inp enyl `lye

.`idúåãåáò éúùá íìåòì:jl `iywce Ð

.`ziinw dcearn dil liqti` `d ,`hiytéãééà
åîùì àìùå åîùì àðúãopirny`l Ð

lirlck ,dcearl dcearn oiaygncinp `pz Ð

.enyle enyl `lyàìùåéìëåàìdlegl Ð

owfleoiiepn ea oi`e ,zifk lek`l oileki oi`y

.od `l` mixg`ìåñô) aizk "elk` itl yi`"c Ðzeny(ai.lek`l ie`xd Ðàìùåééåðîì.zxg` dxeag myl ehgye ,ef dxeag eilr epnip Ðíéìøòìzngn eig` ezny l`xyi Ð

,dlin) "ea lk`i `l lxr lk" :aizkc ,gqt lek`ln oileqt ode.(myíéàîè.ozlik` lr od zxkae ,miycwa mixeq` inp Ðéà÷ úçà äãåáòá àèéùô àëädaygn `cg `dc Ð

.`ki`c `edúçà äãåáòá éîð àùéø.xi`n iaxk `lce ,zg` dceara elit` ,xnelk Ðàéøéà éãéî.ef `id di`x ike Ðàôéñdaygnac Ð`kil ,ixiin zg`dnewe`ldceara `l`

.zg`àùéø`ki` ,zeaygn izya ixiinc Ð`newe`l.xi`n iaxk `lce ,zg` dceara s` i`úåãåáò éúùá éà.xi`n iaxe ,zg` dceara `le Ðåéìëåàì àìùå åéìëåàìyxtnck Ð

.lif`eúåãåáò éúùá àîéð éà éîã éëéä.xykc opirny`e .eilke`l `ly wexfl zpn lr eilke`l ehgy Ðïéìëåà úáùçî ïéàã íåùî éàî àîòèå,oilke`d leqt zaygn oi` Ð

.dwixfa zlqet ,owfe dleg oebk,"eqekz elk` itl" ,oilke` iaizkc `ed dhigyac,hegyz epiide"hgye" opinbxznckÐ.opiqxb ikd :qekieäá àéðäîã äèéçùá ïåâë úçà äãåáòá
ìåñô ïéìëåà úáùçî.eilke`l `lye eilke`l xn`c `peb i`dk elit`e Ðïì àîéé÷ àäå) onwl Ð.(`,`qïéìëåà úö÷î.`kd oebk Ðepnipcolek myl ehgye lek`l oiie`x eaÐ

enylc `py i`n yxtn onwle .dhigy `la xya zifkl xyt` i`c ,dkixv oilke` meyn inp dhigy dlek `dc ,xykeilke`le ,leqt enyl `lye.xyk eilke`l `lye
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ìáà'xk oizipzn `nwezin ikide :xn`z m`e Ð dcen xi`n 'x elit` zecear izya

mixedhle mi`nhl `tiq ipzw `d ?xi`nÐ,oey`x oeyl qetz `nip ?i`n`e .xyk

oebk ixiin oizipznc :xnel yie !dhigya `l` mi`nh zaygn oi`c ixiin zg` dcearae

zvwn zgkyn `l xg` oiprac ,el`l hgey ipixd :xn`e ,mixedhe mi`nh dinw iniiwc

xn`c ,`axc `ail` xi`n 'xl dlqt `lc dlxr

."seqal `l` dhigyl dpi`"

éà:xn`z m`e Ð `yix epiid zecear izya

jkle `nzq hgyyk ixii` `yixc `nile

enyl `ly wxfykÐlr eteq giked xn`

enyl hgey ipixd `icda xn` m` la` ,ezlgz

Ðizya elit` ,enyl `ly xwr `lc `pin` ded

`xaqc :xnel yie !`tiq jixhvi` ikdl ,zecear

xzei yxtn liren epi` zecear izyac ,`ed

.mzqn

åðééäåqxhpewd yexit Ð `tt axc `ira

,opgei 'x hwp `le `tt ax hwpc ,wegc

.dcearl dcearn oiaygn `icda mzd xn`c

ax ira :lirl qxbc xy` oa wgvi epiaxl d`xpe

axc `ira epiid :wiqne ,opz zg` dceara `tt

`tt axc `ira `nwezn xity :yexit .`tt

iax `vn oke .dpynd on ehyetl leki epi`y

oeyny epiaxe .l`ppg epiax zqxib oke ,oyi xtqa

`tt axc `ira epiide :yxtn mdxa` oaÐdn

jpd ,zecear izya e` opz zg` dceara l`yy

zecear izyÐzpn lr enyl hgey oebk epiid

.enyl `ly wexfl

àìùik :xn`z m`e Ð `irain enyle enyl

dil iywiz ,zg` dceara opixn` inp

enyl `ly ,leqt enyl `lye enyl `zyd :ikd

enyla biltc xi`n 'x elit`c !?`iran enyle

enyl `lyeÐileklc dcen enyle enyl `lya

dceara i`c :xnel yie !oey`x oeyl qetz `nlr

ixiin zg`Ð,qxhpewa yxity enk ol rnyn `w

oan iwet`l ,[`wec] oexg` oeyl xza opilf` `lc

oeyl qetz :(`,dw) "xek zia" wxta dil zi`c qpp

:yxtn wgvi epiaxe .oey`xd lhal ,ixnbl oexg`

enyl `ly ipzc ,xity iz` zg` dcearac

mdipyc oeik ,enyl `lye enyl ab` enyle

leqtd `yixc ,zecear izya la` .zg` dceara

dhigya leqtd `tiqe dwixfaÐ,iccd` enc `l

.`yix ab` `iipznl dil zileåèçù`ly

oiiepn oi`e ,owfle dlegl :i"yx yxit .eilke`l

`ly `ixi` i`n ok m` :dywe .od `l` eilr

el oi`y oeik ,leqt inp mzq elit` ?eilke`l

.mixg` miiepn inp yic ixiinc d`xpe !oilke`

àîéìéàdwixfa aiygc `nrh zecear izya

,daxc `ail` ixii` `kdc wgvi epiaxl d`xp Ð

zpn lr oilenl ehgy :(a,`q) onwl xn`c

milxr ea extkziyÐxn`c `cqg axlc .xyk

leqtÐonwl ,edin .zecear izya ixiin ivn `l

.leqt daxl s`c `pwqna rnyn
gqt
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øéàî éaøì eléôàå ,ïðz úBãBáò ézLa àîìéc Bà¦§¨¦§¥£§©©£¦§©¦¥¦
ì ñBôz" øîàc"ïBLàø ïBL¯,úçà äãBáòa éléî éðä §¨©§¨¦¨¥¦¥©£¨©©

úBãBáò ézLa ìáà¯?àéiäà :éøîà .ìéñôéîc äãBî £¨¦§¥£¤§¦§¦¨§¦©©¨
ì àlMà àîéð éàìå BîLBîL¯ïéa úçà äãBáòa ïéa ¦¥¨©¤Ÿ¦§§¦§¥©£¨©©¥

ìéñôéà éñBé éaøì ïéa øéàî éaøì ïéa ,úBãBáò ézLa¦§¥£¥§©¦¥¦¥§©¦¥¦§¦
åéøác øîâa óà éîð éñBé éaøì àäc ,àúéénwî déì¥¦©©§¨§¨§©¦¥©¦©¦§©§¨¨

là :àlà .déì úéà ñtúð íãàì àlLå BîL?éàî BîL ¨¨¦§¨¦¥¤¨©¦§§¤Ÿ¦§©
ì àlL BèçML çñtä :òîL àzCläå ìa÷å ,BîL ¨§©©¤©¤§¨¤Ÿ¦§§¦¥§¦¥

ì àlL ÷øæåéðú÷ãk àîéð éà ?éîc éëéä .BîL¯änì §¨©¤Ÿ¦§¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¨¥¨¨
àlà !déì ìéñôéà àúéénwî ?eäleëì áMçîc ãò éì¦©¦§©¥§§¦©©§¨¦§¦¥¤¨

ì àlL BèçML çñtä :éðú÷ éëä åàì:éîð éà ,BîL ¨¨¦¨¨¥©¤©¤§¨¤Ÿ¦§¦©¦
ì BèçLì àlL ÷øæå Cläå ìa÷å ,BîL:éîð éà .BîL §¨¦§§¦¥§¦¥§¨©¤Ÿ¦§¦©¦

ì Cläå ìa÷å BèçLì àlL ÷øæå ,BîLdì àéåäc ,BîL §¨§¦¥§¦¥¦§§¨©¤Ÿ¦§§¨§¨¨
ì :àôéñ àîéà .úBãBáò ézLì àlLå BîLéëéä .BîL §¥£¥¨¥¨¦§§¤Ÿ¦§¥¦
úBãBáò ézLa àîéð éà ?éîc¯åàì àlà .àLéø eðééä ¨¥¦¥¨¦§¥£©§¥¨¤¨¨

¯øîâa óà" øîàc ,àéä éñBé éaøå ,úçà äãBáòa©£¨©©§©¦¥¦§¨©©¦§©
àLéøå .úBãBáò ézLa íìBòì ,àì ."ñtúð íãà åéøác§¨¨¨¨¦§¨Ÿ§¨¦§¥£§¥¨
éà÷ :éîð éà .äèéçLa áMçî à÷å äèéçLa éà÷c§¨¥¦§¦¨§¨§©¥¦§¦¨¦©¦¨¥
äèéçLa éà÷c :àôéñ .à÷éøæa áMçî à÷å ä÷éøæa¦§¦¨§¨§©¥¦§¦¨¥¨§¨¥¦§¦¨

ì çñtä úà èçBL éðéøä :øîàc ,ä÷éøæa áéLç÷å,BîL §¨¨¥¦§¦¨©£©£¥¦¥¤©¤©¦§
Bîc ÷Bøæìì àlLïéáMçîc ïì òîLî à÷å .BîL ¦§¨¤Ÿ¦§§¨©§©¨¦§©§¦
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ì àlL Bàìå BîLBîL¯àîéð éà ?éîc éëéä .ìeñt ¤Ÿ¦§§¦§¨¥¦¨¥¦¥¨

úBãBáò ézLa¯ì àzLäì àlLå BîLzøîà BîL ¦§¥£¨§¨¦§§¤Ÿ¦§¨§©§
ì àlL ,"ìeñt"ìå BîLåàì àlà !?àéòaéî BîL ¨¤Ÿ¦§§¦§¦¨£¨¤¨¨

úçà äãBáòa àôéñcîe ,úçà äãBáòa¯éîð àLéø ©£¨©©¦§¥¨©£¨©©¥¨©¦
àeä ïéãáe .úBãBáò ézLa íìBòì ,àì .úçà äãBáòa©£¨©©Ÿ§¨¦§¥£§¦

éøèöéà àìcì àðúc éãéiàå ,déì Cì àlLå BîLBîL¯ §¨¦§§¦¥§©§¥§¨¨¦§§¤Ÿ¦§
ì àlL éîð àðzìå BîLàlL BèçL :òîL àz .BîL ¨¨©¦¤Ÿ¦§§¦§¨§©§¨¤Ÿ

ïéàîhìå íéìøòì ,åéeðîì àlLå åéìëBàì¯àëä .ìeñt §§¨§¤Ÿ¦§¨¨£¥¦§©§¥¦¨¨¨
úçà äãBáòa àôéñcîe ,úçà äãBáòa àèéLt¯ §¦¨©£¨©©¦§¥¨©£¨©©

àä !?àéøéà écéî .úçà äãBáòa éîð àLéø¯,àúéàãk ¥¨©¦©£¨©©¦¥¦§¨¨¦§¦¨
àôéñ :àúéàãk àäå¯àLéø ,úçà äãBáòa¯éà §¨¦§¦¨¥¨©£¨©©¥¨¦

åéìëBàì :òîL àz .úBãBáò ézLa éà úçà äãBáòa©£¨©©¦¦§¥£¨§©§§¨
åéìëBàì àlLå¯ézLa àîéð éà ?éîc éëéä .øLk §¤Ÿ§§¨¨¥¥¦¨¥¦¥¨¦§¥

àîòèå ,úBãBáò¯úáLçî ïéàc ,ä÷éøæa áéLçc £§©§¨§¨¥¦§¦¨§¥©£¤¤
äèéçLa ïBâk ,úçà äãBáòa àä .ä÷éøæa ïéìëBà§¦¦§¦¨¨©£¨©©§¦§¦¨

ïéìëBà úáLçî déa àéðäîc¯!àìñt àì ïéìëBà úö÷î ïì àîéé÷ àäå .ìeñt ¦§©§¨¥©£¤¤§¦¨§¨©§¨¨¦§©§¦¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc migqt(iriax meil)

àîìéc Bà,xnel yi `ny e` -éaøì eléôàå ,ïðz úBãBáò ézLa ¦§¨¦§¥£§©§£¦§©¦
øîàc ,øéàîmigaf zkqna(:dk),ì ñBôz','ïBLàø ïBLo`k ¥¦§¨©§¨¦

c meyn ,dliren dipyd daygndéléî éðäep`y xi`n iax xn`y ¨¥¦¥
izy z` aygyk wx exn`p ,eixac zligz z` wx miqtez

zeaygndçà äãBáòa,údaygnd dlired xak df ote`ay ©£¨©©
,liredl dleki dipyd ezaygn oi`e dpey`xdìáàz` ayg m` £¨

zeaygnd izyäãBî ,úBãBáò ézLaxi`n iaxìéñôéîclqtpy - ¦§¥£¤§¦§¦
,leqt zaygn `l` ayg `l da dipyd dcearay meyn ,oaxwd

.dleqtd ezaygn dlired
:`xnbd zxxanéøîà,df wtq xexiaa xnel yi -àééäàlr - ¨§¦©¥¨

,wtqd xn`p epzpyna oic dfi`,àîéð éàxn`p wtqdyàlMà ¦¥¨©¤Ÿ
ììå BîL,BîLixdïéazeaygnd izy z` ayg m`úçà äãBáòa ¦§§¦§¥©£¨©©
eïéáoayg m`,úBãBáò ézLaokeøéàî éaøì ïéaoeyl qetz' xaeqd ¥¦§¥£¥§©¦¥¦

e 'oey`xéñBé éaøì ïéá,'qtzp mc` eixac xnba s`' xaeqdìéñôéà ¥§©¦¥¦§¦
àúéénwî déìaygyk ezcear zligzn oaxwd lqtp xak - ¥¦©©§¨

ef daygn dliredy micen mlek i`ceae ,enyl `ly aixwny
ok aeygi m` oia ,enyl aixwny aeygie xefgi m` lirei `le

,zxg` dceara ok aeygi m` oiae dcear dze`aàäcs`ìzhiy §¨§
énð éñBé éaøy meyn ,jk `ed oicdúéà 'ñtúð íãà åéøác øîâa óà' ©¦¥©¦©¦§©§¨¨¨¨¦§¨¦

déìseq z` s`e mc` ly eixac lk z` miqtez ep`y xaeq `ed - ¥
:`xnbd zx`an .eixac zligz z` mb j` ,eixacàlàjgxk lr ¤¨

,`tt ax ly df wtqylàì àlLå BîL,BîL,wtzqdl yi dfay ©¦§§¤Ÿ¦§
éàîzg` dceara ok aygy dzpeek m`d ,df oica dpynd zpeek ©

df oice zecear izya ok aygy e` ,iqei iax zhiyk `ed df oice
.xi`n iax zhiyk s` `ed

:`xnbd dpcòîL àz:epzpyna epipy .wtqd iccvn cg`l di`x ¨§©
ì àlL BèçML çñtäì àlL ÷øæå Cläå ìa÷å BîLBîL.leqt 'eke ©¤©¤§¨¤Ÿ¦§§¦¥§¦¥§¨©¤Ÿ¦§

,xxal yieéîc éëéä,epzpyn zxacn ote` dfi`a -àîéð éà ¥¦¨¥¦¥¨
éðz÷ãklka enyl `ly zaygn aygy dpynd oeyl zehytk - ¦§¨¨¥

,dyw ixd ,zeceard rax`eäleëì áMçîc ãò éì änìrecn - ¨¨¦©¦§©¥§§
ixd ,zeceard lka leqt zaygn ayg m` wx lqtp oaxwd

déì ìéñôéà àúéénwîleqt zaygn aeygl siqed `l m` s` ¦©©§¨¦§¦¥
.ztqep dcearaåàì àlà,xnel gxkd oi` m`d `l` -éðz÷ éëä ¤¨¨¨¦¨¨¥

,dpynd zpeek `id jk -ì àlL BèçML çñtä,BîL.leqténð éà ©¤©¤§¨¤Ÿ¦§¦©¦
m` oke -ì BèçLì àlL ÷øæå Cläå ìa÷å BîL,énð éà .BîLm` §¨¦§§¦¥§¦¥§¨©¤Ÿ¦§¦©¦

ì Cläå ìa÷å BèçLì àlL ÷øæå BîL,BîLlqtp mipte`d el` lka §¨§¦¥§¦¥¦§§¨©¤Ÿ¦§
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ïðú úåãåáò éúùá àîìéã åà`kil `kde .enyl `ly dipyae ,enyl ayig zg` Ð

ozrax` ixdy ,oey`x oeyl qetz xninlgafd z` leqtil efk ef zeaeyg zeceard

`tiqc ipyil ipdn `iid` ,`xnb xcdne :liqtin xi`n iaxl elit`e ,odn zg`a

.`ira jd `niiw oizipzncåîùì àìùà àîéð éàÐenyl xcde ,`yixaoia `d Ð

zg` dceara elit` ,iqei iaxl oia xi`n iaxl

etz xn` `dc ,xi`n iaxl .liqtinoeyl q

iqei iax `dc ,liqtin inp iqei iaxl .oey`x

ly eixac zlgz ,xnelk ,dil zi` "xnba s`"

ezrc oleka ,oteqe mc`zqtzpoleke

.oiniiwznåîùìàåîùì àìùådceara i`c Ð

oizipzn dil liqt inp zg``l ez Ð

oeyl qetz xn`c ,xi`n iaxk `nwezin

.liig `l oexg` oeyle ,oey`xàîéð éà
éðú÷ãë`ly olek wxfe jlde laiwe hgy Ð

xn`w "e`" e`le ,enyl?edleka il dnl Ð

`ziinw `zrnya migafa ol `niiw `cga `d

gafdc.lqtpíìåòìenyl ipzwc inp `tiq Ð

enyl `lyejl `iywce .zecear izya Ð

`yix epiidikc ixiin `yix .iywiz `l Ð

wxfyke ,enyl da ayig hgy`ly da ayig

ayig dhigy zryac ixiin `tiqe ;enyl

,enyl dhigyd lr `cg ,zeaygn izxz

lr `cge.enyl `ly dwixfdéðéøä øîàã
åîùì èçåù.enyl `ly wexfl zpn lr Ð

`dc ,oey`x oeyl qetz xninl `kil `kde

rnyn `we .ipy oeyl i`w izixg` dcear`

.dcearl dcearn oiaygnc oizipzn ol

aygnc ,xnelkdzxag lr ef dcear zrya

leqt zaygna dzeyrlelit`e ,cin lqtp Ð

.dhigy enk leqt zaygna dipyd dyr `l

àôô áøã àéòá åðééäå:xn`c Ðmiaygn

`nw wxta miycw zhigya dcearl dcearn

)`nlic :`tt ax dl siwzn :mzd opixn`c ,(`,i

ol rnyn `w `ddcearn oiaygnc Ð

.dcearlåîùì àìùå åîùì àúùädcearc Ð

dcear zaygna leqt zxn` ,zexyka dpey`x

.dipyåîùì àìùåîùìåàéòáéîoeikc Ð

lqtpcxefgi okidn ,dpey`x dceara?xykeie

úçà äãåáòá åàì àìà`lye enyl `pze Ð

oeyl qetz xn`c ,xi`n iaxcn iwet`l enyl

enyl `ly `pze .oey`xenyle`niz `lc Ð
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owfleoiiepn ea oi`e ,zifk lek`l oileki oi`y
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,dlin) "ea lk`i `l lxr lk" :aizkc ,gqt lek`ln oileqt ode.(myíéàîè.ozlik` lr od zxkae ,miycwa mixeq` inp Ðéà÷ úçà äãåáòá àèéùô àëädaygn `cg `dc Ð

.`ki`c `edúçà äãåáòá éîð àùéø.xi`n iaxk `lce ,zg` dceara elit` ,xnelk Ðàéøéà éãéî.ef `id di`x ike Ðàôéñdaygnac Ð`kil ,ixiin zg`dnewe`ldceara `l`

.zg`àùéø`ki` ,zeaygn izya ixiinc Ð`newe`l.xi`n iaxk `lce ,zg` dceara s` i`úåãåáò éúùá éà.xi`n iaxe ,zg` dceara `le Ðåéìëåàì àìùå åéìëåàìyxtnck Ð

.lif`eúåãåáò éúùá àîéð éà éîã éëéä.xykc opirny`e .eilke`l `ly wexfl zpn lr eilke`l ehgy Ðïéìëåà úáùçî ïéàã íåùî éàî àîòèå,oilke`d leqt zaygn oi` Ð

.dwixfa zlqet ,owfe dleg oebk,"eqekz elk` itl" ,oilke` iaizkc `ed dhigyac,hegyz epiide"hgye" opinbxznckÐ.opiqxb ikd :qekieäá àéðäîã äèéçùá ïåâë úçà äãåáòá
ìåñô ïéìëåà úáùçî.eilke`l `lye eilke`l xn`c `peb i`dk elit`e Ðïì àîéé÷ àäå) onwl Ð.(`,`qïéìëåà úö÷î.`kd oebk Ðepnipcolek myl ehgye lek`l oiie`x eaÐ

enylc `py i`n yxtn onwle .dhigy `la xya zifkl xyt` i`c ,dkixv oilke` meyn inp dhigy dlek `dc ,xykeilke`le ,leqt enyl `lye.xyk eilke`l `lye
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jkle `nzq hgyyk ixii` `yixc `nile

enyl `ly wxfykÐlr eteq giked xn`

enyl hgey ipixd `icda xn` m` la` ,ezlgz
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xzei yxtn liren epi` zecear izyac ,`ed
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¯øîâa óà" øîàc ,àéä éñBé éaøå ,úçà äãBáòa©£¨©©§©¦¥¦§¨©©¦§©
àLéøå .úBãBáò ézLa íìBòì ,àì ."ñtúð íãà åéøác§¨¨¨¨¦§¨Ÿ§¨¦§¥£§¥¨
éà÷ :éîð éà .äèéçLa áMçî à÷å äèéçLa éà÷c§¨¥¦§¦¨§¨§©¥¦§¦¨¦©¦¨¥
äèéçLa éà÷c :àôéñ .à÷éøæa áMçî à÷å ä÷éøæa¦§¦¨§¨§©¥¦§¦¨¥¨§¨¥¦§¦¨

ì çñtä úà èçBL éðéøä :øîàc ,ä÷éøæa áéLç÷å,BîL §¨¨¥¦§¦¨©£©£¥¦¥¤©¤©¦§
Bîc ÷Bøæìì àlLïéáMçîc ïì òîLî à÷å .BîL ¦§¨¤Ÿ¦§§¨©§©¨¦§©§¦

:òîL àz .àtt áøc àéòa eðééäå ,äãBáòì äãBáòî¥£¨©£¨§©§©£¨§©©¨¨§©
ì àlL Bàìå BîLBîL¯àîéð éà ?éîc éëéä .ìeñt ¤Ÿ¦§§¦§¨¥¦¨¥¦¥¨

úBãBáò ézLa¯ì àzLäì àlLå BîLzøîà BîL ¦§¥£¨§¨¦§§¤Ÿ¦§¨§©§
ì àlL ,"ìeñt"ìå BîLåàì àlà !?àéòaéî BîL ¨¤Ÿ¦§§¦§¦¨£¨¤¨¨

úçà äãBáòa àôéñcîe ,úçà äãBáòa¯éîð àLéø ©£¨©©¦§¥¨©£¨©©¥¨©¦
àeä ïéãáe .úBãBáò ézLa íìBòì ,àì .úçà äãBáòa©£¨©©Ÿ§¨¦§¥£§¦

éøèöéà àìcì àðúc éãéiàå ,déì Cì àlLå BîLBîL¯ §¨¦§§¦¥§©§¥§¨¨¦§§¤Ÿ¦§
ì àlL éîð àðzìå BîLàlL BèçL :òîL àz .BîL ¨¨©¦¤Ÿ¦§§¦§¨§©§¨¤Ÿ

ïéàîhìå íéìøòì ,åéeðîì àlLå åéìëBàì¯àëä .ìeñt §§¨§¤Ÿ¦§¨¨£¥¦§©§¥¦¨¨¨
úçà äãBáòa àôéñcîe ,úçà äãBáòa àèéLt¯ §¦¨©£¨©©¦§¥¨©£¨©©

àä !?àéøéà écéî .úçà äãBáòa éîð àLéø¯,àúéàãk ¥¨©¦©£¨©©¦¥¦§¨¨¦§¦¨
àôéñ :àúéàãk àäå¯àLéø ,úçà äãBáòa¯éà §¨¦§¦¨¥¨©£¨©©¥¨¦

åéìëBàì :òîL àz .úBãBáò ézLa éà úçà äãBáòa©£¨©©¦¦§¥£¨§©§§¨
åéìëBàì àlLå¯ézLa àîéð éà ?éîc éëéä .øLk §¤Ÿ§§¨¨¥¥¦¨¥¦¥¨¦§¥

àîòèå ,úBãBáò¯úáLçî ïéàc ,ä÷éøæa áéLçc £§©§¨§¨¥¦§¦¨§¥©£¤¤
äèéçLa ïBâk ,úçà äãBáòa àä .ä÷éøæa ïéìëBà§¦¦§¦¨¨©£¨©©§¦§¦¨

ïéìëBà úáLçî déa àéðäîc¯!àìñt àì ïéìëBà úö÷î ïì àîéé÷ àäå .ìeñt ¦§©§¨¥©£¤¤§¦¨§¨©§¨¨¦§©§¦¨¨§¨
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רלו
ezny ina cenr q sc ± iyily wxtmigqt

úçà äãåáòá åàì àìàizya oia zg` dceara oia oizipzne .xyk zg` dceara s` Ð

dhigya oebk zg` dceara .xn`w zecear`l oilke` zvwn meync ,dil xykn Ð

dwixf dlekc ab lr s` ,eilke`l `ly wxfe eilke`l hgy oebk ,zecear izyae .ilqt

eilke`l `ly.dwixfa milke` zaygn oi`c meyn ,xyk Ðúçà äãåáòá óà àôéñãîå
øîà÷ úçà äãåáòá óà éîð àùéø øîà÷Ð

enylceixac xnba s`c ,leqt enyl `lye

.xi`n iax `le `id iqei iaxe ,qtzp mc`àôéñ
úçà äãåáòás` i` :jl `ni` `yix Ð

zecear izya i` ,`id iqei iaxe zg` dceara

zg` dceara `le xn`wi`c ,xi`n iaxe Ð

zg` dcearaenyla xyk Ð,enyl `lye

.oey`x oeyl qetzcäðùä úåîé øàùá çñôÐ

eyixtdy oebkol `niiwe ,miax mini okl mcew

xykc) onwlc oiwxita ,minlylm`e .(a,r

gqtl ehgymyl i`e .dipnf e`lc ,leqt Ð

ehgy minlyenyl ehgyc `kide .xyk Ð

enyl `lye?edn Ð!àúòîùì àúéøîàÐ

.leqtc a` oipa oicn slinléãéî åàéöåî ïéà
åîùì àìùÐqetzl,ecal oexg` oeyl

xiykdle.enyle enyl `ly hgypdàìù óà
åîùì éãéî åàéöåî ïéà 'åë åîùìqetzl Ð

.exiykdle oexg` oeylâäåð ïëùlka eleqt Ð

e` ,z`hge gqta ixnbl leqtl e` ,migafd

elrn leqtlx`ya daeg myl milral z

) opzck ,migafegafpy migafd lk :(`,a migaf

onyl `lyxihwdle ,wexfl oixyk Ð,mixeni`

oxya lek`le.daeg myl milral elr `le Ð

bdep :`nl` .ixnbl oileqty z`hge gqtn ueg

dl witne enyl iz` `l jkld .migafd lka

.ixnbl dicinøîàúenylc leqta Ðepi`y

liwc oeike ,dpyd zeni x`ya gqta `l` bdep

.dicin dil witne enyl `ly iz` Ðàëéäî
øîà àìãxn` `lc `kidc ab lr s`c Ð

enyl `ly xn`e ,enyl `yixa`kid ,xyk Ð

xn`c.leqt Ðìåñô åéìëåàì àìù àäãs`e Ð

i`w eilke`l dinzqc ab lr`ly iz` Ð

`yixa xn` ike .dinzqn dil witne eilke`l

eilke`l `ly xcde eilke`l`ly iz` `l Ð

.xyke ,eilke`l icin dil witne eilke`léëä
àúùäine Ðeilke`lc `nzq inc`nzql

,enylcedpitlizcenylc `nzq mzd .iccdn

my dil xwri` `lc dnk lkc ,`aeh mil`

dipin gqtik ,ikd elit`e .i`w enyl `nzq Ð

enyl `ly xn`dil witn Ð.dinzqn,jkld

`yixa enyl xn` ikiz`c ,dipin sili inp Ð

oia ol ip`y `lc ,dicin dil witne enyl `ly

,eilke`l la` .xn` `lc `kidn xn`c `kid

ipdl ewil `nzqc ,dicic `nzq mil` in

ira i` `d ?oilke`ekynineze` oixkene ,dipin ipddxeaglzxg`.èçùéù ãò åðîî ïäéãé ïéëùåîå åéìò ïéðîð ïðúã`ad Ðzepnlxaky epnn eici jeynl dvexde ,dpni eilr

eilr dpnp.eilke`lc `nzq mil` `l ,jkld .jyen Ðdil lqte `nzqn dil `wtne eilke`l `ly zaygn `iz`c ab lr s`e`kidn ,`yixa eilke`l xn`c `kid ol ip`y Ð

xninl `ki`e ,`ed dinzq mil` `lc meyn `nrh mzdc .xn` `lcekyni`i`nw edlepni`e,owfe dleg dilrhigzyi`eeilke`l `lye eilke`l xn` ike .eilke`l `ly dilek

.opiqxb ikd :ilqt `le ,oilke` zvwn edl eed Ðåäî íéìòá éåðéùá äðùä úåîé øàùá åèçùù çñômilra iepiya mzq ehgy ."enyl" opiqxb `le Ðmyl ehgye ,did oae`x ly Ð

.epnn gqt my xwr `l la` ,oernyéåðéùëùãå÷.enyl `ly Ðìñåô íéìòá éåðéùmigaf x`yae .z`hga oke ,ixnbl epnfa gqta Ðiepiy zxez lke ,daeg myl zelrln orpen Ð

.migafc `ziinw `zrnya .odilr ycewåôåâá åìåñôezaygny Ð.oaxw ly envr lrúåãåáò òáøàá åðùéåenyl `ly (jld e` wxf e`) enc laiw e` hgy Ðlkac ,leqt Ð

mc ,zecear rax`) migafc `nw wxta dlqetl dil opitli Ðdhigy .(`,f"gqt gaf"n Ðzecear x`ye ,gqt myl ezgiaf `dzy Ð"gqt ziyre"n Ðmyl eizeiyr lk ediy Ð

.gqt
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çñô,xi`n 'xl elit` dil `irainc :wgvi epiax xne` Ð enyl `lye enyl ehgyy

oey`x oeyl qetz `nlra xaqcÐlka bdep epi`c enylc .leqt `kd `nlic

`ail` .oey`x oeyl qetz xn` ikd elit` :`nlic e` .dxiwr iede ,lginl aiyg `l migafd

enyl `lye enyl hwp ikdl `l` ,enyle enyl `lya elit` irainl ivn ded iqei 'xcÐ

.xi`n 'xc `ail` elit` `irac meyn

øàùáonf ribdy mcew epiid Ð dpyd zeni

ira jkle qxhpewa yxitck ,gqtd

dlekae .`aiyk gqtl cnery itl dxiwr

xg`l la` .enyl i`wc dil aiyg `zrny

,ied `witqc (`,cq) onwl rnyn gqtd

ira dpyd zeni x`ya gqt dpin rny :opixn`wc

.dxiwr

àëäÐ enyl icin witne enyl `ly iz` inp

xyk enyl `lye enyl `de :xn`z m`e

witne enyl `ly iz` opixn` `le ,xi`n 'xl

ab lr s` ,leqt `cixb enyl `lye .enyl icin

mzdc :wgvi epiax xne`e !i`w enyl `nzqc

`nrh epiidÐ,migafd lka bdep enyl xykdc

enyl xn` ik jklidÐ`le ,ith lginl mil`

leqt i`d la` .dil witne enyl `ly iz`

enylcÐ`l ikdle .migafd lka bdep epi`

`lc ,eilke`l `lye eilke`ln `l` dil dywn

.`cixb gqta `l` jiiy

åîúñÐ 'ek ikynin ipd i`w oilke` ipdl

i` epl dn :xy` oa wgvi epiax dywd

oilke` ipdl i`w `lÐ`nzq mewn lkn

`l `nzqc .ipixg`l e` ipdl e` ,i`w oilke`l

`ly :ikd elit`e .i`w mipwfl e` milegl

eilke`lÐ,inp eilke`l `lye .eilke`ln witn

xne`e ?`yixa xn`wc eilke`l xwr `l i`n`

eilke`l `lye eilke`l hgeyykc :wgvi epiax

Ðhgyy oilke` mze` ici lr `l` xyk epi`

ixde ,oilke` el`l e`l dinzqe ,odilr ayige

.eilke`l i`w `l eli`k
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úçà äãBáòa àôéñcîe ,úçà äãBáòa åàì àlà¯ ¤¨¨©£¨©©¦§¥¨©£¨©©
àúéàãk àä !?àéøéà écéî .úçà äãBáòa éîð àLéø¥¨©¦©£¨©©¦¥¦§¨¨¦§¦¨

àôéñ ;àúéàãk àäå¯àLéøå ,úçà äãBáòa¯Bà §¨¦§¦¨¥¨©£¨©©§¥¨
çñt :eäì àéòaéà .úBãBáò ézLa Bà úçà äãBáòa©£¨©©¦§¥£¦©£¨§¤©

ì äðMä úBîé øàLa BèçMLì àlLå BîL?eäî ,BîL ¤§¨¦§¨§©¨¨¦§§¤Ÿ¦§©
ì àlL éúà éîì éãéî déì ÷étîe BîLøéLëîe ?BîL ¦¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥¦§©§¦

àúéøîà :øîà éîéc áø àúà ék ?àì Bà ,déì¥Ÿ¦£¨©¦¦£©¨§¦¨
ììå ìéàBä :äéîøé éaøc dén÷ àzòîLBøéLëî BîL ¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨¦§¦§©§¦

ì àlLå ,Bpîæal äî .Bpîæa àlL BøéLëî BîLBîL ¦§©§¤Ÿ¦§©§¦¤Ÿ¦§©©¦§
Bpîæa BøéLënä¯ì àlL éãéî BàéöBî ïéàóà ,BîL ©©§¦¦§©¥¦¦¥¤Ÿ¦§©

ì àlLBpîæa àlL BøéLënä BîL¯éãéî BàéöBî ïéà ¤Ÿ¦§©©§¦¤Ÿ¦§©¥¦¦¥
ìì àlLa zøîà íà ,àì :éì øîàå .ìeñôe ,BîLBîL ¦§¨©£©¦Ÿ¦¨©§¨§¤Ÿ¦§
¯ìa øîàz ,íéçáfä ìëa âäBð ïkLBîL¯Bðéà ïkL ¤¥¥§¨©§¨¦Ÿ©§¦§¤¥¥

?dìò éåä éàî .ãáìa çñôa àlà íéçáfä ìëa âäBð¥§¨©§¨¦¤¨§¤©¦§©©¨¥£¨
ì äðMä úBîé øàLa BèçML çñt :àáø øîàBîL ¨©¨¨¤©¤§¨¦§¨§©¨¨¦§

ì àlLåBîL¯ì Bîúñ àäc ,øLkeléôàå .éà÷ BîL §¤Ÿ¦§¨¥§¨§¨¦§¨¥©£¦
ì àlL déì èéçL ék ,éëäBîL¯éúà :àîìà .øLk ¨¦¦¨¥¥¤Ÿ¦§¨¥©§¨¨¥

ì àlLì éãéî déì ÷étîe BîLì éîð èéçL ék .BîLBîL ¤Ÿ¦§©¦¥¦¥¦§¦¨¥©¦¦§
ì àlLåBîL¯ì àlL éúàì éãéî déì ÷étîe BîL.BîL §¤Ÿ¦§¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥¦§

øîàéðàL àîìéc :àáøì äáäà øa àcà áø déì £©¥©©¨©©£¨§¨¨¦§¨¨¥
àlLå åéìëBàì àäc .øîà àìc àëéäî øîàc àëéä¥¨©£©¥¥¨§¨£©§¨§§¨§¤Ÿ
åéìëBàì àlL déì èéçLc àëéä ìëå ,øLk åéìëBàì§§¨¨¥§¨¥¨§¨¥¥¤Ÿ§§¨

déãeçì¯!éà÷ åéìëBàì àîúñ àä ?éànàå .ìeñt §¥¨§©©¨§¨¨§§¨¨¥
éîð éëä .øîà àìc àëéäî øîàc àëéä éðàL :àlà¯ ¤¨¨¥¥¨©£©¥¥¨§¨£©¨¦©¦

écéî :déì øîà .øîà àìc àëéäî øîàc àëéä éðàL̈¥¥¨©£©¥¥¨§¨£©£©¥¦¥
íúä àîìLa !?àéøéà¯ì éàcå déîúñ äèéçLa déì ø÷ò àìc änkàëä àlà .éà÷ BîL¯ ¦§¨¦§¨¨¨¨©¨§Ÿ¨©¥¦§¦¨§¨¥©©¦§¨¥¤¨¨¨

ïéðîð :ïðúc éðéøçà .déålò éðîéîe éðéøçà éúàå éðä éëLîéî àîìéc !?éà÷ åéìëBàì déîúñ§¨¥§§¨¨¥¦§¨¦§§¦¨¥§¨¥©£¦¥¦§¥¦¨¥©£¦¥¦§©¦§¦
.èçMiL ãò epnî íäéãé úà ïéëLBîeéepéLa äðMä úBîé øàLa BèçML çñt :eäì àéòaéà §¦¤§¥¤¦¤©¤¦¨¥¦©£¨§¤©¤§¨¦§¨§©¨¨§¦

àúéøîà :àtt áø øîà ?àì Bà ,déì øéLëîe ,éîc LãB÷ éepéLk íéìòa éepéL ?eäî ,íéìòa§¨¦©¦§¨¦§¦¤¨¥©§¦¥Ÿ£©©©¨¨§¦¨
ìéepéM äî .Bpîæa BìñBt íéìòa éepéLå ,Bpîæa BìñBt LãB÷ éepéLå ìéàBä :àáøc dén÷ àúòîL ¦§©£¨©¥§¨¨¦§¦¤§¦§©§¦§¨¦§¦§©©¦

Bpîæa BìñBtL LãB÷¯Bpîæa BìñBtL íéìòa éepéL óà .Bpîæ øçàì BøéLëî¯øçàì BøéLëî ¤¤§¦§©©§¦§©©§©©¦§¨¦¤§¦§©©§¦§©©
LãB÷ éepéLa zøîà íà àì :éì øîàå .Bpîæ¯,úBãBáò òaøàa BðLéå ,Bôeâa Bìeñt ïkL §©§¨©¦Ÿ¦¨©§¨§¦¤¤¥§§§¤§§©§©£
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc migqt(iriax meil)

åàì àlàdpynd z` cinrdl yiy ,xnel gxkd oi` m`d `l` - ¤¨¨
zeaygnd izy z` aygy ote`a s`,úçà äãBáòadzpeeke ©£¨©©

oebke ,zg` dceara odizy z` ayg m` oia xyk oaxwdy
hgyy oebke ,zecear izya odizy z` ayg m` oiae ,dhigya

.leqt zaygna wxfe xykd zaygnaúçà äãBáòa àôéñcîe- ¦§¥¨©£¨©©
aygy ote`a s` onwl dpynd z` cinrdl gxkd yiy oeikne

,ok m` ,zg` dceara zeaygnd izy z`énð àLéøepzpyn mb - ¥¨©¦
e`a s` dcinrdl yi ,'leqt 'eke enyl `lye enyl' epipy daot

zeaygnd izy z` aygy,úçà äãBáòas`y iqei iax zrcke ©£¨©©
.qtzp mc` eixac seqa

:`xnbd dgecàéøéà éãéîwlgl ozip ixd ,ef `id di`x ike - ¦¦¦§¨
,xneleàúéàãk àäå àúéàãk àä,cg` ote`a zipyp epzpyn - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

ok` ,xnelk ,xg` ote`a zipyp onwl dpyndeàôéñdpynd-] ¥¨
zeaygnd izy z` aygy ote`a s` cinrdl gxkd yi [onwl

,úçà äãBáòa,x`azdy itkeåeli`àLéøozip [epzpyn-] ©£¨©©§¥¨
,cinrdlBàzeaygnd izy z` aygy ote`a s` zwqery

,úçà äãBáòa,iqei iax ixackeBàz` aygy ote`a wx zwqery ©£¨©©
zeaygnd izy,úBãBáò ézLam`y xaeqd xi`n iax ixacke ¦§¥£

qetzl yiy meyn ,xyk enyl `lye enyl zg` dceara ayg
.oey`x oeyl

.zexzeq zeaygn izya dhigy ly sqep ote`a dpc `xnbd
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéàoaxw ,daiyid ipa ewtzqd -çñt ¦©§¨§¤©

BèçML`l` epnfa `ly,äðMä úBîé øàLadhigya oeeike ¤§¨¦§¨§©¨¨
hgeyyìBîLgqt myl -ì àlLå.eäî ,BîLz` `xnbd zx`ane ¦§§¤Ÿ¦§©

oeik ,leqt oaxwd did enyl wx hgey did eli` :wtqd iccv
did minly myl hgey did eli`e ,gqt oaxw ly epnf df oi`y
df ote`a mle` .minly axw gqtd xzen ixdy ,xyk oaxwd

,wtzqdl yi minly myle gqt myl hgyyéúà éîd`a m`d - ¦¨¥
xykdd zaygnì àlLBîL,[minly myl-]éì ÷étîeéãéî d ¤Ÿ¦§©¦¥¦¥

ìBîL,gqt myl dhigy ly leqtdn oaxwd z` d`ivene - ¦§
Bà ,déì øéLëîå`nyàìoeike ,dipyd ezaygn dliren §©§¦¥Ÿ

.epnf df oi`y oeik oaxwd lqtp enyl hgy dligzay
:`xnbd zxtqnàúà ék`a xy`k -éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

,laalì àúéøîà ,øîàäéîøé éaøc dén÷ àzòîLiziidyk - ¨©©§¦¨¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨
oipa' zyxc ly ef dreny dinxi iax ipta izxn` ,l`xyi ux`a

,df wtq heytl ick ,jenqay 'a`e ìéàBäzaygnìBøéLëî BîL ¦¦§©§¦
hgyp m` gqt oaxwlå ,Bpîæazaygn okì àlLBøéLëî BîL ¦§©§¤Ÿ¦§©§¦
hgyp m` gqt oaxwläî ,Bpîæa àlLzaygny [myk-]ìBîL ¤Ÿ¦§©©¦§

éãéî BàéöBî ïéà Bpîæa BøéLënäzaygn ly leqtì àlLBîL ©©§¦¦§©¥¦¦¥¤Ÿ¦§
,dligza aygyóàzaygnì àlLBøéLënä BîLgqt oaxwl ©¤Ÿ¦§©©§¦

éãéî BàéöBî ïéà ,Bpîæa àlLzaygnìBîL,dligzny.ìeñôe ¤Ÿ¦§©¥¦¦¥¦§¨
éì øîàå,dinxi iaxàìdfn cenlle el` mileqt ipy zencl oi` - §¨©¦Ÿ

,xnele wlgl yiy meyn ,dfla zøîà íàzaygn zngn leqt ¦¨©§¨§
ì àlLBîLici lr lhazi `ly ozep oicdy ,dpnfa dhigya ¤Ÿ¦§

,dixg`ly enyl zaygnïkLdf leqt,íéçáfä ìëa âäBðixdy ¤¥¥§¨©§¨¦
,mzaeg myl milral dler epi` enyl `ly hgypy oaxw lk

m`d mle`øîàzs`yazaygnìBîL`di dpnfa `ly dhigya Ÿ©§¦§
`dze enyl zaygn icin enyl `ly zaygn `ivez `ly oicd

,`ed welg ixd ,dleqtïkLepnfa `ly enyl ly df leqtBðéà ¤¥¥
a àlà ,íéçáfä ìëa âäBðoaxw.ãáìa çñô ¥§¨©§¨¦¤¨§¤©¦§¨

:`xnbd zxxandìò éåä éàî.ef dl`ya dkldd zrxkd dn - ©¨¥£¨
:`xnbd zx`anì äðMä úBîé øàLa BèçML çñt ,àáø øîàBîL ¨©¨¨¤©¤§¨¦§¨§©¨¨¦§

ì àlLåBîúñ àäc ,øLk ,BîLoaxwd lyìéà÷ BîLcner - §¤Ÿ¦§¨¥§¨§¨¦§¨¥
hgypy eli`k leqt did ,llk ayeg did `l m`e ,enyl hgyidl

,enylì àlL déì èéçL ék ,éëä eléôàåàîìà ,øLk ,BîLixd - ©£¦¨¦¦¨¦¥¤Ÿ¦§¨¥©§¨
c ,df oicn gkenyéúàgnzayì àlLéãéî déì ÷étîe ,BîL ¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥

zaygnìBîL,ok m`e .oaxwd ly 'mzq'd zngn d`adèéçL ék ¦§¦¨¦
énðepnfa `ly oaxwd hgyp xy`k ,df wtqa mb -ìàlLå BîL ©¦¦§§¤Ÿ

ìéúà ,BîLzaygnì àlLdéì ÷étîe ,BîLoaxwléãéîzaygn ¦§¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥
ì.BîL ¦§

:`xnbd zl`ey,àáøì äáäà øa àãà áø déì øîàozip cvik ¨©¥©£¨©©£¨§¨¨
,df wtq heytl dpynd ixacn gikedlàîìécmdipia wlgl yi ¦§¨

,xneleøîà àìc àëéäî øîàc àëéä éðàLea ote`d dnec epi` - ¨¦¥¨§¨©¥¥¨§Ÿ¨©
hgey okn xg`ly ici lr ef daygn riwtdl `ae enyl hgy
ezhigyy `l` enyl hgy `l dligzn ea ote`l ,enyl `ly
`ly zaygn m` s`e ,'mzq'dn wx riwtdl d`a enyl `ly
zlhan `idy xnel gxkd oi` ,'mzq'd z` lhal dliren enyl

,`ed df weligl gxkdde .ynn daygnàäcepnfa hgeyd §¨
,åéìëBàì àlLå åéìëBàìoaxwdàlL déì èéçLc àëéä ìëå ,øLk §§¨§¤Ÿ§§¨¨¥§¨¥¨§¨¦¥¤Ÿ

déãeçì åéìëBàì,eilke`l `ly wx hgy ea ote` lka mle` - §§¨§¥
oaxwdéà÷ åéìëBàì àîúñ àä ,éànàå ,ìeñtoaxw mzq ixd - ¨§©©¨§¨¨§§¨¨¥

m`e ,zifk epnn lek`l milekiy el` myl hgyidl cner gqt
ayg m`y myk ixd ,'mzq'k dpic daygndy `ax ixack
m` mb jk ,xyk oaxwd eilke`l `lye eilke`l hgeyy yxetna
enzq ixdy ,oaxwd z` xiykdl yi cala eilke`l `ly hgy
hgyy ink df ixd eilke`l `ly hgyyke ,eilke`l cner

.eilke`l `lye eilke`làlà,xnel yi jgxk lràëéä éðàL ¤¨¨¦¥¨
øîàcdhigy ici lr ef daygn riwtdl `ae eilke`l hgeyy §¨©

,eilke`l `lyøîà àìc àëéäîeilke` myl hgeyy dligzn ¥¥¨§Ÿ¨©
.'mzq'dn wx riwtdl d`a eilke`l `ly hgeyy ezaygn `l`

,énð éëä,xnele wlgl yi ,epnfa `ly gqtd zhigyaàëéä éðàL ¨¦©¦¨¦¥¨
øîàc`ly hgeyy ici lr ef daygn riwtdl `ae enyl hgeyy §¨©

,exiykdl liren epi` dfy okziy ,enylc àëéäîdligznàì ¥¥¨§Ÿ
øîàwx riwtdl d`a enyl `ly ezhigye enyl hgeyy ¨©

.exiykdl liren ok` dfy ,'mzq'dn
:`xnbd daiyndéì øîà,dad` xa `c` axl `axàéøéà éãéî- ¨©¥¦¦¦§¨

,'enyl `lye enyl'l 'eilke`l `lye eilke`l'n `id di`x ike
íúä àîìLaenyl epnfa `ly hgypy gqty izxn`y df oic - ¦§¨¨¨¨

zxwer enyl `ly epnfa `ly dhigyy myk xyk enyl `lye
ixdy ,oaen enyl hgyidl cner enzqy dn z`änk[onf lk-] ©¨

déì ø÷ò àìcenyl zaygnläèéçLa`ly yxetna hgeyy §Ÿ¨©¥¦§¦¨
,enylì éàcå déîúñéà÷ BîLenzqa cner i`ce oaxwd - §¨¥©©¦§¨¥

,xyk oaxwd enyl `ly ehgy m` ok it lr s`e ,enyl hgyidl
,xyk `ed enyl `lye enyl ehgy m` mby xnel yi ok m`àlà¤¨

,àëä,eilke`l `ly dhigyaéà÷ åéìëBàì déîúñozip ike - ¨¨§¨¥§§¨¨¥
,eilr epnpy eilke`l hgyidl cner oaxwd ly enzqy xnel

(éðéøçà) déålò éðîéîe éðéøçà éúàå éðä éëLîéî àîìécokzi ixd - ¦§¨¦§§¦¨¥§¨¦©£¦¥¦§¦¦¨¥©£¦¥
,eilr epnzi mixg`e ,oaxwdn mdici ekyni miiepn xaky el`y

ïðúconwl dpyna(.ht),ïéðîð'oaxwd lrïéëLBîemiiepndúà ¦§©¦§¦§¦¤
epnî íäéãé,epnpy xg`l,'èçMiL ãòxnel xyt` i`y ixd §¥¤¦¤©¤¦¨¥

,eilr epnpy eilke` myl `weec hgyidl cner gqt oaxw mzqy
miiepnd eidi in zrcl ozip `l ynn dhigyd zry cr ixdy
yiy xazqn ixdy ,di`x df oicn `iadl oi` jk meyne .eilr
ea ote`l ,'mzq'd z` zxzeq daygnd ea ote` oia wlgl
cner epi` oaxwd ixdy ,ynn daygn xewrl d`a daygnd
`id ef eilke`l `ly hgeyyke ,eilke`l dhigyl enzqa
ea xnel jiiyy xaca mpn` .oaxwd lqtp jkle ,dcigid ezaygn
ayg m` ,gqt myl dhigyd oebke ,jkl cner oaxwd ly enzqy
ehgeyy epnfa `ly aygy epiidc ,'mzq'l zcbepnd daygn
ef zexzeqd zeaygn izy ayg eli`k aygp df ixd ,enyl `ly
s`y ozep oicd ok m` ,xyk oaxwd df ote`ay oeike ,ef z`
`ly hgeyy ayg jk xg`e enyl yxetna hgy dligzayk

.xyk oaxwd didi ok mb ,enyl
zwtzqn .die`x dpi`y dhigy ly sqep ote`a dpc `xnbd

:`xnbd,eäì àéòaéàoaxwéepéLa äðMä úBîé øàLa BèçML çñt ¦©§¨§¤©¤§¨¦§¨§©¨¨§¦
éìòaí,oaxwd ly milrad epi`y mc` myl -.eäîoic m`déepéL §¨¦©¦

éîc LãB÷ éepéLk íéìòa,enyl `ly dhigy oick `ed -øéLëîe §¨¦§¦¤¨¥©§¦
déìz` dxiykn enyl `ly epnfa `ly dhigyy myke - ¥

hgypy df oaxw xiykdl milra iepiy zaygn lirez jk ,oaxwd
,epnfa `lyàì Bàiably s`e ,mipicd ipy z` zencl oi`y e` - Ÿ
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åokBðLés` df leqtl,äúéî øçàìepa lr ,oaxwd lra zn m`y §¤§§©©¦¨
`l ,enyl `ly oaxwd hgyp oad e`iadyk m`e ,enewna e`iadl
oeik ,eizgz xg` oaxw znd iqkpn `iadl eilre daeg myl dlr

,znd iqkp lr zlhen oaxwd zeixg`yåokBðLédf leqtlaoaxw §¤§§
ák øeaöoaxw.ãéçé'gqt' my xewrl ef daygnl gk yi jkle ¦§§¨¦

wedy gqt oaxwnm`d mle` .exiykdle epnfa `ly axøîàzok Ÿ©
s`aly leqt zaygn,íéìòa éepéLoiprl xzei lw leqt `edy §¦§¨¦

,el` mixac drax`Bôeâa Bìeñt ïéàc,eilraa `l` oaxwd ly §¥§§
egqt caln zepaxwd x`yaBðéàef daygn zngn oaxwd lqtp ¥
alkòaøàdúBãBáò,dwixfa wx `l` oaxwd ly zeixwirdBðéàå §©§©£§¥

äúéî øçàìz` epa `iade daxwdd mcew milrad zn m`e - §©©¦¨
s`y oeik ,lqtp `l eilra myl `ly oaxwd hgype eizgz epaxw

,eilr eilra my oi` df iepiy `llBðéàådf leqt bdepaoaxwøeaö §¥§¦
ákoaxw,ãéçé.eilra md xeaivd lky itl §§¨¦

:`xnbd dtiqeneà÷åc åàì ézøúc áb ìò óàåmipiipr ipyy - §©©©§©§¥©©§¨
,`weec mpi` ,milra iepiya mibdep mpi`y o`k exkfedy el`n

mle` ,jenqa x`eanke ,mzegcl ozip ixdyà÷åc àäéî ézøz- ©§¥¦¨©§¨
oi` jkle ,`weec ok md ,exkfedy el`n mixg` mipiipr ipy
zegcl yi ea ote`de .'ycew iepiy' oicl 'milra iepiy' oic zeeydl

meyn ,`ed lirl exkfedy mipiiprdn mipyc,zeywdl yiéàî §©
íéìòa éepéL àðL`id ezxcbdy,'Bôeâa Bìeñt éåä àì'cepiide §¨¦§¨¦§Ÿ¨¥§§

meynàéä àîìòa äáLçî Bìeñôciepiy ici lr `ed leqtd - ¦§©£¨¨§¨§¨¦
ixd ,oaxwd seba iepiy `le cala daygnBìeñt ,énð LãB÷ éepéL¦¤©¦§

àéä àîìòa äáLçî.dhigyd dyrna iepiy `leeúåyi cere - ©£¨¨§¨§¨¦§
lr zeywdløîàc àäleqty ,`axBðéà íéìòa éepéLbdepøçàì ¨§¨©¦§¨¦¥§©©

,äúéî,ok mixaeqd zrcl wx `ed df ixdåeli`déøa ñçðt áøì ¦¨§§©¦§¨§¥
øîàc énà áøc(:f migaf)y,äúéî øçàì íéìòa éepéL Lézn m`e §©©¦§¨©¥¦§¨¦§©©¦¨

`ly hgype eizgz oaxwd z` epa `iade daxwdd mcew milrad
,oaxwd lqtp eilra myløîéîì àkéà éàîixac z` x`ap ji` - ©¦¨§¥©

mewn lkny `l` :`xnbd dwiqn .`ax,eäðéð à÷åc úäéî ézøz©§¥¦©©§¨¦§
oeike .'ycew iepiy' oicl 'milra iepiy' oic zeeydl oi` jkle
gqt oaxw m`d ,epira wtqd xzep ,`tt ax ixac z` `ax dgcy
iepiya enk xyk oaxwd milra iepiya dpyd zeni x`ya ehgyy

.zeaygnd izy oia wlgl yiy e` ,ycew
:`xnbd dwiqn,àáø øîà àlàoaxwúBîé øàLa BèçML çñt ¤¨¨©¨¨¤©¤§¨¦§¨§

,íéìòa éepéLa äðMä`ed ixdBpîæa íéìòa Bì ïéàL éîk äNòð- ©¨¨§¦§¨¦©£¨§¦¤¥§¨¦¦§©
,milrad myl `ly epnfa hgypy gqt oaxwk.ìeñôe¨

äðùî
mz`ad xwir migafd x`yy ,migafd x`yn dpey gqt oaxw
oaxw la` ,mda zakrn xyad zlik` oi`e [mcd zwixfa] dxtkl
elke`l oiie`x milrad eidiy jixve ,dlik`l `a exwir gqt

(:gr onwl)mpi`y in myl hgypy gqt oic x`azi epzpyna ,
`l` lk`p epi`y ,gqt oaxwa cgein sqep oic .elke`l mileki

dligzn eilr dpnpy inl(:ep migaf)ici lr `ed iepinde ,
s`y x`azi epiptly `ibeqa .dyd ly ezgiwla mitzzyny
el` epnn elk`iy zpn lr dhigyd zrya oiekzdl jixv

.eilr miepny
hegyl ie`x oi`y in myl hgypy gqtd oic z` zx`an dpynd

y gqtd :elåéìëBàì àlL BèçLe` mipwf edelk`iy zpn lr - §¨¤Ÿ§§¨
,xya zifk lek`l mileki mpi`y milegåehgy m` ok,åéeðîì àlL §¤Ÿ¦§¨

e` ,zxg` dxeag myl ehgye gqtd lr zg` dxeag epnpy oebk
gqtd z` hgyyìmicedi epnn elk`iy myíéìøòmixeq`y §£¥¦
,gqtd z` lek`lìeepnn elk`iy myíéàîhlek`l mixeq`y §§¥¦

gqtd zeaygnd el` lka ,miycwa.ìeñt.mrhd x`azi `xnbae ¨
gqtd z` hgy m` la` :dpynd dkiynnìëBàì àlLå åéìëBàìåé §§¨§¤Ÿ§§¨

e` ,owfe dleg mbe mi`ixa miyp` mb epnn elk`iy zpn lr -
åéeðîì àlLå åéeðîìeilr epnpy dxeagd ipa mb epnn elk`iy - ¦§¨§¤Ÿ¦§¨

e` ,eilr epnp `ly miyp` mbeíéìøòìå íéìenìepnn elk`iy - ©¦§¨£¥¦
e` ,milxr mbe oilen mbíéøBähìå íéàîhìmb epnn elk`iy - ©§¥¦§©§¦

gqtd elld zeaygnd lka ,mixedh mbe mi`nh,øLkxg`ny ¨¥
,gqtdn zifk lek`l lekiy in xear mb ezhigya oeekzdy

.dxiyk ezhigy
lirl dpyna(.gp)zaxwd xg`l `ed gqtd zhigy onfy ,xn`p

xar m` oicd dn dpynd zx`an zrk ,miaxrd oia ly cinzd
y gqtd :ok iptl gqtd z` hgyeúBöç íãB÷ BèçLmeid,ìeñt §¨¤£¨

øîàpL íeMî(e ai zeny)l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'ïéa ¦¤¤¡©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥
,'íéaøòäitlk dhep dngdy meid zevgn lgd `ed 'miaxrd oia'e ¨©§©¦

y gqtd la` .leqt epnf mcew ehgy m`e ,axrnBèçLzevg xg` §¨
meidãéîzì íãB÷,miaxrd oia ly,øLkyi dligzkly s` ¤©¨¦¨¥

,cinzd xg`l gqtd z` hegylàäiL ãáìáemc`ñøîî øçà± ¦§©¤§¥©¥§¨¥
aaxrnBîãagqtd ly÷øfiL ãòmc,ãéîzämc yexwi `ly ick §¨©¤¦¨¥©¨¦

.cinzd zwixf xg`l epwxfie ,dwixfl ie`x didie gqtd÷øæð íàå§¦¦§©
,cinzd iptl gqtd mc,øLkdpi` gqtl cinzd zncwd oicy ¨¥
.akrl `le devnl `l`

àøîâ
'eilke`l `ly' zaygn `id dn zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:'eiepnl `ly' zaygn `id dne ,dpyna epipyyãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©
zaygn `id,åéìëBàì àlLgqtd z` hgyy oebkìBà äìBç íeL ¤Ÿ§§¨§¤

ìï÷æ íeLmileki mpi`y owf e` dleg epnn elk`iy zpn lr - §¨¥
.xya zifk lek`lãöékzaygn `id,åéeðîì àlLy oebkåéìò eðîð ¥©¤Ÿ¦§¨¦§¨¨

Bæ äøeáçlek`l ick cgia gqtd z` eykx zg` dxeag ipay - £¨
xare ,epnnì BèçLeúøçà äøeáç íLzxg` dxeagy zpn lr - §¨§¥£¨©¤¤

.gqtd z` lk`z
myl gqtd z` hegyl jixvy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .eiepn myle eilke`éléî éðäðîoic epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd daiyn .leqt eiepnl `ly hgypy gqty df,ïðaø eðúc§¨©¨¨

dxeza xn`p(c ai zeny)úñëîa'lr EQkY Flk` itl Wi` zWtp §¦§©§¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ©
,oipn oeyln `ed 'zqkn'e ,'dVdàlà èçLð çñtä ïéàL ãnìî ©¤§©¥¤¥©¤©¦§¨¤¨

ìmy.åéeðî:zl`eye `ziixad dkiynnìBëém`y ,xn`z `ny ± §§¨¨
àäé åéeðîì àlL BèçLwxøLkå ,äåönä ìò øáBòk,caricaãeîìz §¨¤Ÿ¦§¨§¥§¥©©¦§¨§¨¥©§

øîBìzaiza zg` mrt ,miinrt df oic dxeza xn`p jkitl - ©
'úñëîa'aey dxezd dazk ztqep mrte ,'oipna' ezernyny §¦§©

weqt eze`a'eqBëz'jkitly epcnll ,iepin oeyln `ed mby ¨
åéìò äðL áeúkäick ,df oic lr aey xfg -ákòìoicy epcnll - ©¨¨¨¨¨§©¥

.carica akrn df
zakrn dpi` eiepnl `ly zaygny zx`ane `ziixad dkiynn

:dhigya `l`,øîBà éaøa 'EQFkY' zaizìéñøeñ ïBLinx` -àeä ©¦¥¨§§¦
,ehgyz epiid eqekz zinx`ay ,yxcpBøéáçì øîBàL íãàk§¨¨¤¥©£¥

,iqxeq oeylañBkhegy -,äæ äìè éìoeyla aezkd xaic jkitle ¦¨¤¤
daygndy epcnll iepin oeyln mb ,mipt izyl zyxtzny ef
dpi` ef daygny epcnll dhigy oeyln mbe ,zakrn eiepn myl

.dhigy zrya `l` zakrn
eilke`l `ly gqtd z` hgeydy oipn xxal dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey .leqtïçkLàzaygny weqta ep`vn -àlL ©§§¨¤Ÿ
åéeðîìzaygn mle` ,gqtd z` zlqetïì àðî åéìëBàì àlL- ¦§¨¤Ÿ§§¨§¨¨

:`xnbd daiyn .zlqety oipn,'eqBëz Bìëà éôì Léà' ,àø÷ øîà̈©§¨¦§¦¨§¨
gqtd hgyp mxeary miyp`dy ,`ed 'elk` itl yi`' zernyne
mpi`y ,`nh e` lxr ,dleg e` owf `le ,elke`l mie`x eidi
dpy `ly s`e .eilr epnp m` elit` gqtd z` lek`l mileki
,carica akrn `ed mewn lkn ,miinrt eilke`l `ly oic aezkd

c meynL÷zéàd eywed -,ïééeðîì ïéìëBàweqta exkfed mdipyy ¦§©§¦¦§¦
`ly zaygny myky epcnll ,'eqekz elk` itl yi`' cg`
zakrn eilke`l `ly zaygn jk ,carica zakrn eiepnl

.carica
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רלט ezny in` cenr `q sc ± iyily wxtmigqt
äúéî øçàì åðùéåzn Ðenyl `ly ehgy m`e .eia` oaxw `ian epa Ð`l Ð

,daeg myl dlrzeixg`eepyie .xg` `iadl jixve ,znd iqkp lr lhen oaxwd

.cigi oaxwk xeav oaxwaíéìòá éåðéùá ìáàepi`e ,`ed xg` xaca aygn Ð

dxtkl `l` iz` dlik`l oxwir e`lc ,gqt e`lc migaf x`ya .zecear rax`a

oi`y ,dwixfa `l` milra iepiy jiiy `l Ð

,ezxtk `l` oaxwa eldxtke`l` `zil

dlqetl zecear x`y opiaxn ike .dwixfa

migafc `nw wxta milra iepiya`l Ð

zwixfa xg` xtkzdl hgey `l` opiaxn

,xg` myl wexfl lawn e` jilen e` ,enc

myl hgey la` .xg` myl epnn wxf e`

,mixg` myl dcal dhigyd `dzy ,xg`

dwixfd lr ezrc oi` dhigy zrya la`

eilral `l`,mzd opixn` ikde .xyk Ð

mewna m` dne ,xnege lw :iy` ax xn`

ehgy ,xykc ipelt myl hgey ipixd xn`y

ipelt myl wexflxn` m`y mewn .leqt Ð

iepiy zaygn oi`c `din dpin rny .'ek

oiaygn ok m` `l` zecear x`ya milra

ycew iepiya la` .wexfl zpn lr odn zg`a

gaf" aizkc ,leqt enyl `ly hgy Ð

"minlyz`hga oke ,minly myl dgiaf Ð

gqt gaf" gqt oke ,"z`hgl dze` hgye"

exwiry gqt i`ce ,edine ."`edeilral

lk`ilelik`dl eilra myl `ly ehgy ,`a

mixg` oiiepnloizipzn ipzwck ,leqt Ð

`ly ehgyeiepnlayiga jgxk lre .leqt

zpn lr `l ,xn`w `cegl dhigyd lr

.wexfleblti`cnehgy ,`xnba i`xen` da

oilenlllkn ,milxr ea extkziy zpn lr

oizipznc milxrl ehgycaygna Ðlr

`lye .xn`w dhigydeiepnl`inec

,milxrlc.edl ipzw iccd iab `dcåðéàå
äúéî øçàìxg`n ,eilr eilra my oi`c Ð

eny dpiy m`e ,zny.xyk Ðøåáöá åðéàå
?eilra `di `ly eze` dpyi in mylc Ð

mieb myl m`,mzd opixn`ck ,liqtin `l Ð

`l` lqet milra iepy oi`c ,oizrnya onwle

edpiy ok m`aiegnlsilic ,ezenk dxtk

"eilr xtkl"n:`nl` .exiag lr `le eilr Ð

`l i`e ,ezenk dxtk aiegne ,dicic `inec exiaga leqt milra iepiy.liqt `l Ð

éúøúã áâ ìò óàå.ikxit jpdn Ðà÷ååã åàìizxz ,edpip ikxit e`l ,xnelk Ð

leqt ixwin `l daygn leqt :`weec e`l izxz id lif`e yxtne .`weec `din

.sebdñçðô áøìå.dxn` migafc `nw wxta Ðäúéî øçàì íéìòá ùém`e Ð

mixg` milra myl ehgy.xg` `iadl yxeid jixv Ðíéìòá åì ïéàù éîëÐ

,dwixfa epi` milra iepiy :izrny ip`e .milra myl `ly epnfa ehgyy ink

zaygnc .ok xnel xyt` i`e .dwixfa milke` zaygn oi` :opixn`ckeilke`l `ly

dhigyae ,od eilr oiiepn`ly zaygn la` .zecear x`ya `le `pngx ilbc `ed

milra iepiy epiidc ,eiepnldwixfa oizrnya onwl silick ,`ed dwixfa dxwir Ð

"eilr xtke".exiag lr `le Ðäðùîøùë åéìëåàì àìùå åéìëåàìzvwnc Ð

.`nrh yxtn onwle .ilqt `l oilke`åîãá ñøîîie`x `diy ick ,yexwi `ly Ð

.dwixfl÷øæð íàåcinzl mcew Ð) oxn`c ab lr s`c .xyk Ðxac xge`i (`,hp lirl

.ikda liqtin `l ,'ebe "miaxrd oia"e "axra" ea xn`pyàøîâúñëî,oiiepn oeyl Ð

z`" enkzqkn"jkxrd)`xwie.(fkéñøåñ`"bpil el oixew zene`d inkg .inx` Ð

.`"iixeyñåëjixv dhigy zryac `xninl .hegy Ðoiekzdl.eiepnlåìëà éôìÐ

owfle dlegl hxt ,lek`l ie`xd,lxrle.oiiepn od elit`e
åèçù

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

åðùéå`le "eilr xtkl" :aizkc meyn `ny ,dzin xg`l epi` milra iepiye Ð dzin xg`l

`iz` oizrnyc jde .e`iadl aiigzpy `l` ,`ed dxenb dxtk xa e`l zne ,exiag lr

iwenc ,(a,bi) oiyecwc `nw wxta ax xn` iq` axke ,`ziixe`c `ceariy xn`c o`nk `icdl

dcedi axl la` .miign dzyixtd `ly it lr s` dzler oiyxei e`iai dzny dy`d opzc `d

la` ,miign dzyixtdy `ede :xn`c ,l`eny xn`

dzyixtd `lÐe`l `ceariyc meyn ,`l

ycew iepiy oia `zewtp epi` dxe`kl .`ziixe`c

ycew iepiyac oeik ,dzin xg`lc ,milra iepiyl

,edine .eizgz xg` yixtdl aiig yxeid oi` [inp]

izy milra eyixtd m` dpin `wtpc :xnel yi

,dipyd `iai zg`d lqtz m`y ,zeixg`l zeler

ycew iepiy :inp i` .oileg dipyd `dz e`l m`e

:(a,a) migaf yixa xn`c ,dzin xg` zepyl xeq`

milra iepiy la` ?da iiepyl ixy in dacpeÐ

.dzin xg`l epi`c oeik ,xeqi` elit` `kil

äùòðdniz Ð leqte epnfa milra el oi`y ink

oeik ,dyrp xninl dil dnl :wgvi epiaxl

`wec izxzcÐo`k oi`c meyn leqtc `nil

iepiyl incc xaqe ,ikxit ipdl yiig `l i`e .dxiwr

dxiwr aiyge epnfa elqete li`ed ,ycewÐok m`

iepiya `ld ?epnfa milra el oi`y ink ied i`n`

xne`e .leqtl epnfak dpyn opiayg `l ycew

i epiaxedpdl edpzil elit` :eyexit ikdc ,wgv

ikxitÐgqtk dyrpc dxiwr ied `l mewn lkn

(a,br) "mixac el`" seqa xn`c ,eilra ezny epnfa

mzq ehgyyke .dxiwr iracÐit lr s` .leqt

ezn ixdy eilra myl `ly yxtnk `edyÐikd

oke .dxiwr aiyg `l milra iepiy epnfa `ly inp

xn`w `le ,milra el oi`y xn`wc oeyld giken

.milra iepiya ehgyy inkéáøoeyl xne`

bilt `l iaxc :wgvi epiax xne` Ð df `ed iqxeq

,eiepne eilke`a `aekir `ki`c dcene ,`nw `pz`

eiepne eilke` ilqt `lc eixac yxtn `l` epi`e

(a,gr) "oilev cvik"a rnyn oke .dhigya `l`

`le ,ozp iaxk iakrn `l dlik` xn`c ax :wiqnc

iaxk xn`wÐ,`z` iyextlc meyn epiide

.izyxitck

åéìëåàìmilxrc :wgvi epiax xne` Ð ol `pn

yi`c `xw i`dn iwtp edlek mi`nhe

dil ilk` evn `lc oeikc ,elk` itlÐiaiyg

glyn `nh mexc ipwf ixaqw :xn`wc (a,ak) migafc ipy wxta rnyn oke .eilke`l `ly edlek

zeytp zqkna :`ipzde .gqt :yexit ,eizepaxwÐ,eiepnl `l` hgyp gqtd oi`y o`kn

."elk` itl yi`"n ol `wtp `nhc `icda rnyn .eiepnl eilke` ywzi`e

ù÷úéàåok m` :wgvi epiaxl dniz Ð eiepnl eilke`,zecear rax`a ilqt eiepn dn

milra iepiy epiidcÐinp zepaxw x`yae ,zecear rax`a elqti eilke` s`

`l` liqt `l milra iepiyc ,milra iepiy df oi` eiepnl `lyc :xnel yie !eiepna elqti

la` .mixg` myl wxef e` mixg` myl wexfl zpn lr jilene lawn e` hgey oebk ,dwixfa

mixg` myl jilene lawne hgeyÐeiepnl `lye .ol `wtp "eilr xtke"nc ,xykÐhgey epiid

x`ya `le gqta `weece "eqekz" aizkck ,`weec dhigya `l` liqt `le ,eiepnl `ly

dhigya eilke`l `ly ilbe li`ed ,`nipe :xn`z m`e .zepaxwÐ,zecear x`ya oicd `ed

ol `pn zecear x`y ,"gqt gaf"n enyl `ly gqt :(a,f) migafc `nw wxta `zi`ckÐli`ed

,daeg myl milral elr `lc zepaxwd lka ilbc oeik ,inc `lc wgvi epiax xne`e .ilb ilbe

ediipin cga leqt ogky` gqt iabeÐ.wlgl epl oi`åèçùea extkziy zpn lr oilenl

eiepn mpi`y ea extkziy zpn lr eiepnl ehgy m` Ð milxrÐilekl leqtc `hiyt `d

ibilt inp ikdc wgvi epiaxl d`xp ,edine .z`hgae gqta leqtc milra iepiy epiidc ,`nlr

enk `cqg ax dia lqtc owfe dleg oebk ,oilke` mpi`y extkziy zpn lr eilke`l hgya

iaizk lxra iziinc i`xwc ab lr s` ,milxraÐiccdn itlie ,iwtp "elk` itl"c `xw cgnc

xykc eilke`l `lye eilke`l `dc .ilin lklÐmilxr myl wxfp la` .`cqg ax lqt milxr extkziy zpn lr milenl hgya `weece .milxrle milenln opitlic meyn epiidÐ`cqg ax elit`

dgiafn slip `niz ike ?olpn zecear x`y ,dgiaf ogky` :xn`wc (`,c) migaf yixae .oizrny dleka cenlzd xcqnl df heyt mewn lka `dc .dwixfa oilke` zaygn oi`c ,xykc dcenÐ

:`ipzc (`,gr) "oilev cvik" wxtae ,`cqg axc` `da bilt `l daxc wiqn iy` axc :cere .dwixfa oilke` zaygn oi`c biltc o`n `kilc rnyn .gqta oilke` myl `ly dleqt oky dgiafl dn

eilke`l `ly enc wexfl eilke`l ehgyÐxy` oa wgvi epiaxe .mixtq zvwna yi oke .`cqg axl iywiz `lc ,enc wxfpe `l` ,enc wexfl opiqxb `l .ezaeg ici ea `vei mc`e ,xyk envr gqt

milxrl xyad lik`dl wexfl ayig `l` ,xtkzdl ayig `l m` la` .milxr ea xtkzdl ayigy ,extkziy zpn lr hwp `wecc :yxitÐzaygn dwixfa jiiy `lc ,xykc dcen `cqg ax elit`

yl opira i`ce dhigyc ,leqt milxrle eilke`l `ly lik`dl ayig m` `weec dhigyae .dxtkc leqt `l` ,dlik`c leqt"eqekz elk` itl yi`" :aizkck ,elke`l miie`xd milra mÐepiide

.dwixfa oilke` zaygn oi`c
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åèçùelik`dl Ðoilenlezwixfa ea extkzi la` ,oiiepnopi`y e` oiiepn e` ,milxr

.oiiepnä÷éøæá íéìøò úáùçî ïéà.dinwl yxtn `nrhe .leqtl ipdn `l Ðàðéîà àðî
'åë äì."ea lk`i `l lxr lke" `ziixac `yix Ðìåñôé ìåëé.lxr Ðïéàáä äøåáç éðá

åîòeilr epnp m`y Ð,oilenmlek myl hgye ,dlin zngn eig` ezny lxreleki Ð

lqti?úìñåô äàîåèå ìéàåäehgy m` Ð

,oi`nhlyi`" :aizkck ,elke`l ie`xd opirac

,ehgyz ,"eqekz elk` itlzilc `nw `pzle

iqxeq oeyl dil."eze` ehgye" aizk dixza Ð

úìñåô äìøòåie`xc ,inp `nrh i`dn Ð

.opira dlik`lúö÷î äá äùò àì äàîåè äî
äàîåèoebk Ðmi`nhl.mixedhleäàîåè ìëë

i`n :jixt onwle .mi`nhl elek hgyp eli`k Ð

dlxr dpy i`ne ,dil `hiytc d`neh `py

dil `wtqnc?ìñåô ïîæåzpn lr ehgy Ð

epnfl ueg zifk epnid lek`lelek dyrp Ð

lr `l` ayig `ly ,onf zvwn epiide .lebit

m`" :aizkck ,epnid zifklk`d,'ebe "lk`i

) migafae mipdk zxeza `ipzesek :(`,hkjpf`

iyilyd meia egafn lek`l aygna ,renyl

" aizke .xacn aezkdlk`d"lk`idlik` Ð

migaf x`ya zbdep dpi` d`nehe dlxr :zifka

,gqtk`lc ,odizepaxw oiglyn `nhe lxr oky

.milra zlik` eda `akrnäøúåä àì äìøò
äììëî,milxrl lk`p oaxw mey oi`y Ð

) zenaia opitliclxrc (`,br,miycwa xeq`

xzed `l inp onfe .lwd gqtn xnege lwa iz`c

dxzed d`nehe .epnfl ueg elke`l oaxw meyl

d`neha `ay gqtd :onwl yxtnck ,dllkn

.d`neha lk`púàæ øîåì ãåîìúzwg" Ð

`l lxr lk" :`zyxt `idda aizke ,"gqtd

."ea lk`iúàæ éàîrnyn ikid Ð"z`f"n

jigxk lr ?enr oi`ad dxeag ipa lqet epi`c

cenlz :xn`w ikde ,xn`w izixg` `zlin

"lxr lke" xnel.zelxr dlek `ki`c cr Ð

,dwixfl oicd `ed `niz `lc `z` "z`f"e

ehgy m` ,dia dlqt `din zelxr dlekc

.mcal milxrl dnc wexfl zpn lr oilenl

úàæ øîåì ãåîìúzg` dceara :rnync Ð

dlgz `idc ,dhigy epiide ,zelxr dlqtc `ed

oilke`e oiiepn lv` dxkfed `ide ,zecearl

.yxtnckä÷éøæã àìå÷ éàî àîéú éëåÐ

ernle ,i`w dhigy` "z`f" i`d `nizcih

dwixf`l `dc :`lew epiid Ðiaxz`zaygn

`pngx da ilb dhigyc .dwixf lv` oilke`Ð

zelxr dlek leqtc "z`f"c `xazqn jkld

e`le ,i`w dhigy`.dwixf`rnyn "z`f"e

.`herinàãñç áøåzaygn yi lirl xn`c Ð

)oilke``l` ,`ed dwixf iab `lewl e`l "z`f" i`d :jl xn` ,dwixfa [milxr] (ixeng`ldwixf la` ,da dlqt `l dlxr zvwnc `id z`f :xn`w ikde ,`z` dilrdzvwn elit` Ð

.dlqtä÷éøæã àøîåç éàî àîéú éëåzinwenc ,dhigyn Ðdlqt dzvwn elit` dwixf la` ,dhigy` dlqt `l dlxr zvwnc `lew`l` lebit miiwn `lc :dlic `xneg epiid Ð

epnfl ueg zifk epnid lek`l zpn lr zecear rax`n zg`a ayig m` ,dwixfa) aizkck ,epnf jez epnn lk` elit` ,zxk eilr oiaiige ,`ed lebit Ð`xwieeytpde" :(zlke`depnn

zg`a ayig la` .dzenk lebit zpn lr e` ,epnf jez zpn lr zexyka e` ,dwizya e` `l` ,xg` leqta `ly dixg`ly zecear lk eyriy calae ."`yz dperzecearndixg`ly

enewnl ueg oebk ,xg` leqt) migafa opixn`ck ,zxk ea oi` aey Ð) ipy wxta zegpnae (a,gka ,fhxyka xn`pe ,lebita "dvxi `l" xn`p ,lebita daizk d`vxd :(ipinyd mein"

"dvxi d`ldez`vxdk Ðxyk z`vxd dn :lebit z`vxd jk xykeaxwiy cr Ðlebit z`vxd s` ,zexyka eixizn lk:`nl` .zexyka e` lebita e` eixizn lk eaxwiy cr Ð

`lrawina xg` leqt aygi `ny ,wtqa i`w `zry lkc .dceard seq `idy ,dwixfa `l` lebit ly i`cee,d`ad dcear.epnn lebit my riwtieé÷úîéùà áø äì ódaxl oia Ð
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רמא "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc migqt(iying meil)

`ibeqa .leqt milxr myl gqtd z` hgeydy ,dpyna epipy
zpn lr dhigyd zrya ayg m` oicd dn x`azi epiptly

:`xnbd zxne` .milxr myl didz dwixfdyì BèçLmyïéìen §¨§¦
dhigya aygy `l` ,gqtd lr miiepndBa eøtkúiL úðî ìò©§¨¤¦§©§

íéìøòmiiepn mpi`y e` miiepn,ä÷éøæa,mi`xen`d dfa ewlgpáø £¥¦¦§¦¨©
.øLk ,øîà äaø .ìeñt ,øîà àcñç¦§¨¨©¨©¨¨©¨¥

:mdinrh z` `xnbd zx`an,ìeñt øîà àcñç áømeyn enrh ©¦§¨¨©¨
y,ä÷éøæa íéìøò úáLçî Lélr dhigyd zrya ayegd jkitl ¥©£¤¤£¥¦¦§¦¨

e .leqt milxrl wexfl zpn,øLk øîà äaøy xaeq `edy itlïéà ©¨¨©¨¥¥
ä÷éøæa íéìøò úáLçîzrya dzid daygnd m` elit`e ,llk ©£¤¤£¥¦¦§¦¨

.dhigyd
:eixacl di`x `ian daxdì àðéîà àðî ,äaø øîàizcnl okidn ± ¨©©¨§¨¨¦¨¨

.xyk dwixfa milxr extkziy zpn lr milenl hgeydy xnel
àéðúcixad zl`eyy .`ziixadn ok izcnl ±lxry xg`n ,`zi §©§¨

xn`py ,gqta leqt(gn ai zeny)oeikne ,'FA lk`i `l lxr lke'§¨¨¥ŸŸ©
xn`py ,leqt enyl gqtd z` hgeyd ,lek`l leki epi`yai my)

(c,'Flk` itl Wi`',Bnò ïéàaä äøeáç éða ìBñôé ìBëé`ny ,xnelk ¦§¦¨§¨¦§§¥£¨©¨¦¦
,cg` gqt lr milen mdy dxeag ipa mr lxrd dpnp m`y xn`p
e`vi `l dxeagd ipa x`y s`e ,gqtd lqti ,mlek myl hgype

:`ziixad daiyn .mzaeg iciàeä ïéãåheytl epl yi dxe`kl ± §¦
,'epivn dn' ly jxca ef dl`yå ìéàBäzaygny ep`vnäìøò ¦§¨§¨

úìñBt,leqt milxr myl ehgy m`y epiidc ,gqtaåep`vn ok ¤¤§
zaygnyúìñBt äàîeèmi`nh myl ehgy m`y epiidc ,gqta §¨¤¤

,leqtäîay myk ±ìëk äàîeè úö÷î da äNò àì äàîeh ©§¨Ÿ¨¨¨¦§¨§¨§¨
,äàîeèwx hgeyk epic oi` ,mixedhle mi`nhl hgeydy epiidc §¨

enk ,xyk mixedhle mi`nhl hgeyd `l` ,leqty mi`nh myl
y cnlp ok,äìøò ìëk äìøò úö÷î da äNò àì äìøò óàepiidc ©¨§¨Ÿ¨¨¨¦§¨¨§¨§¨¨§¨

milxr myl wx hgeyk epic oi`e ,xyk milxrle oilenl hgeydy
:`ziixad dgec .leqtyBæ Cøãì Clk Bàdn' cenll jlz `ny - ©¥§¤¤

,zxg` jxca 'epivne ìéàBäzaygny ep`vnå ,úìñBt äìøòok ¦¨§¨¤¤§
zaygny ep`vn,ìñBt ïîæzpn lr gafd z` hgeydy epiidc §©¥

,gafd lqtp ,ezlik`l xzend onfd xg`l exyan lek`läî± ©
zaygny myk,ïîæ ìëk ïîæ úö÷î da äNò ïîfayg m` s`y §©¨¨¨¦§¨§©§¨§©

lek`l aygy ink epic epnf xg`l gafdn cg` zifk wx lek`l
,gafd lk lqtpe ,epnf xg`l gafd lk z`da äNò äìøò óà©¨§¨¨¨¨

,äìøò ìëk äìøò úö÷îenk epic milxre milen myl hgeyde ¦§¨¨§¨§¨¨§¨
zaygn z` cenll jl oipne .leqte ,milxr myl wx ehgyy

.onf zaygnn `le d`neh zaygnn dlxr
zaygnn dlxr zaygn z` cenll sicr m`d `ziixad zxxan

:onf zaygnn e` d`nehäîBc éîì äàøðd`nehl ,dlxr zaygn ¦§¤§¦¨
,onfl e`ïéðccenll xzei xazqn ±,íéçáfä ìëa âäBð BðéàL øác ¨¦¨¨¤¥¥§¨©§¨¦

lxrd ixdy ,zepaxwd lka zbdep dpi`y dlxr zaygn epiidc
ick ycwnd zial zepaxwd x`y z` dligzkl gelyl i`yx

,gqt caln ,maixwdl,íéçáfä ìëa âäBð BðéàL øácîepiidc ¦¨¨¤¥¥§¨©§¨¦
zepaxwd x`y z` gelyl leki `nhd s`y ,d`neh zaygn
myky cenll epl yi okle .gqt caln daxwdl ycwnd zial
enk ,d`neh lkk d`neh zvwn da dyr `l d`neh zaygny

,dlxr lkk dlxr zvwn da dyr `l dlxr zaygn okçéëBé ìàå§©¦©
ïîæ[epnfl ueg zaygn-],íéçáfä ìëa âäBpLmigafd lky §©¤¥§¨©§¨¦

myn cenll oi`e .mileqt mpnf xg`l mlke`l zpn lr ohgyy
xr zvwn mby dlxrl:`ziixad dgec .leqtz dlCøãì Clk Bà©¥§¤¤

Bæ,zxg` jxca oecl jlz `ny -ïéðccenll xzei xazqn ±øác ¨¦¨¨
Bììkî øzeä àlL,exeqi` llkn xzedy ote` epivn `ly xac ± ¤Ÿ©¦§¨

,lxrl dlik`a xzeny oaxw mey oi`y ,lxr ly xeqi`d epiidc
,Bììkî øzeä àlL øácîok mby ,epnfl ueg ly xeqi`dn epiidc ¦¨¨¤Ÿ©¦§¨

,epnf xg`l elke`l xzeny oaxw mey ep`vn `lçéëBz ìàå§©¦©
,dììkî äøzeäL äàîeèaxw gqtd mi`nh xeaivd aex xy`ky §¨¤§¨¦§¨¨

s`y ,dlxr zaygnl dnec df oi`e .d`neha lk`p s`e ,d`neha
.gqt milke` mpi`e miaixwn mpi` milxr xeaivd aex m`

,ef dl`y heytl xyt` i` epivn dn ly jxcay epi`xy xg`l

oic cenll yiy `ziixad zniiqn ,o`kle o`kl miccv yiy meyn
:weqtd zyxcn dføîBì ãeîìz,aezkd epcnln ±úàæ'zTg ©§©Ÿª©

'FA lk`i `l lxr lke ,'ebe gqRd(gn ,bn ai my)x`az oldle . ©¨©§¨¨¥ŸŸ©
.xyk milxre oilenl hgeydy aezkdn micnel cvik `xnbd

:dax l`ey .daeyze dl`y jxca ezii`x z` dax x`an zrk
'úàæ' éàî,'z`f' daizdn cenll `pzd `a dn ±àîéìéàm` ± ©Ÿ¦¥¨

cenll `a `edy xn`zäìñt dìøò dìeëcmyl hgy m` wxy ± §¨¨§¨¨§¨
,leqt mcal milxräìñt àì dúö÷îmilxr myl hgy m` j` ± ¦§¨¨Ÿ¨§¨

,lqt `l mileneà÷ôð 'ìøò ìëå'î éàämicnel ep` df xac ± ©¦§¨¨¥¨§¨
hgyp m` wxy ,'lk' daizd xezin rnyny ,'lxr lke' aezkdn
daygnd zvwn m` la` ,leqt milxr myl dleky daygna

yl dzvwne milxr myl.xyk milen måàì àlàyxtl epgxk lr ¤¨¨
e ,'z`f xnel cenlz' xn` xg` oipr lre eixaca xviw `pzdyéëä̈¦

éðz÷ipa lqet epi` lxrdy oipn ,`ziixaa zepyl jixv jke ± ¨¨¥
,enr mi`ad dxeagøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±,'ìøò ìëå'wxy ©§©§¨¨¥

äìñt äìøò dlekla`,äìñt àì dúö÷îmyl hgy m` jkitl ¨¨§¨¨§¨¦§¨¨Ÿ¨§¨
:l`eye `pzd jiynne .xyk milxre milenàîéz éëåm`e - §¦¥¨

y xnel dvxzàäéî äìøò dleëc ä÷éøæì ïécä àeämipt lk lr ± ©¦¦§¦¨§¨¨§¨¦¨
,äìñtmilxrl wx wexfl zpn lr dhigya ayg m` s`y ,xnelk ¨§¨

milxr myl wx dnvr dhigyd lr ayegdy myk ,leqt mcal
,leqtøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl ±,'úàæ'y hrnläèéçLa ©§©Ÿ¦§¦¨

äìñt àäéî äìøò dleëc àeämyl ayg m` dhigya `weecy ± §¨¨§¨¦¨¨§¨
,leqt cala milxr÷éøæ ìáàäìñt àì énð äìøò dlek eléôà ,ä± £¨§¦¨£¦¨¨§¨©¦Ÿ¨§¨

myl ayg elit` ,dwixfd lr dhigyd zrya ayg m` j`
dlxr zvwny epcnl 'lke' zaizny `vnp .lqt `l mcal milxr
zaygn oi`y epcnl 'z`f' zaizne ,dhigya elit` zlqet dpi`

:x`ane dax jiynn .llk dwixfa zlqet dlxréàî àîéz éëå§¦¥¨©
ä÷éøæc àle÷,dhigyan xzei dwixfa yi `lew dfi` l`yz m`e ± ¨¦§¦¨

hrnl `ae dhigyd lr xn`p 'z`f' aezkdy miyxtn ep` okly
meyn :dax aiyn .dwixfd z`,ä÷éøæa ïéìëBà úáLçî ïéàc§¥©£¤¤§¦¦§¦¨

jixvy oicd z` micnel epnny ,'elk` itl yi`' aezkdy ,xnelk
ep`vn `le ,xn`p dhigyd lr ,elke`l miie`xd myl aeygl
xazqn oky oeike ,eilke` myl zeidl jixvy dwixf oiprl dxeza
lr ,milxr zaygn oipra wqerd 'z`f' aezkd s`y xnel
ezii`x dx`azdy ixd .dwixfd z` hrnl `ae ,xn`p dhigyd
milxr extkziy zpn lr milenl hgeydy ,`ziixadn dax ly

.xyk dwixfa
zl`ey .dax ly ezii`x lr `cqg ax zaeyz z` `xnbd d`ian

:`xnbdàcñç áøåea extkziy zpn lr milenl hgeydy xaeqd §©¦§¨
daiyn .`ziixad ixac z` yxti cvik ,leqt dwixfa milxr

,jl xn`i `cqg ax :`xnbdàñéb Cãéàì äaøcà`ziixad yexit ± ©§©¨§¦¨¦¨
jke .zlqet dlxr zvwn s` dwixfay ,ipyd cvl jtidl `ed
,enr mi`ad dxeag ipa lqet epi` lxry oipn ,`ziixaa xe`iad

øîBì ãeîìzaezkd epcnln ±,'ìøò ìëå'wxyäìñt äìøò dlek ©§©§¨¨¥¨¨§¨¨§¨
la`,äìñt àì dúö÷î.xyk milxre milen myl hgy m` jkitl ¦§¨¨Ÿ¨§¨

,dhigya `wec `ed df oicedúö÷î eléôà ä÷éøæ ìáàmilxr myl £¨§¦¨£¦¦§¨¨
,äìñt énðdwixfa milxre milen ea extkziy ayg m` elit`y ©¦¨§¨

d zx`ane .leqt:z`f epcnl oipn `ziixaàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨
dpi` dlxr zvwn dhigyay myky `l` ,ok oicd oi`y xnel

zlqetäìøò dlek àkéàc ãòc ,ä÷éøæì ïécä àeä`ly cry - ©¦¦§¦¨§©§¦¨¨¨§¨
mcal milxrl wx aeygiøîBì ãeîìz ,äìñt àìepcnln jkl ± Ÿ¨§¨©§©

aezkd,'úàæ'wxy hrnlìáà ,äìñt àì dúö÷îc àeä äèéçL Ÿ§¦¨§¦§¨¨Ÿ¨§¨£¨
a.äìñt äúö÷î eléôà ä÷éøæax zrc itl x`al `xnbd dkiynn §¦¨£¦¦§¨¨¨§¨

:`cqgä÷éøæc déøîeç éàîe ,àîéz éëå`xneg dfi` l`yz m`e ± §¦¥¨©§¥¦§¦¨
ly `lewdy miyxtn ep` okly ,dhigyan xzei dwixfa yi
meyn :`xnbd daiyn .dwixfa `le dhigya `id dlxr zvwn

ä÷éøæa àlà ìebét òa÷î àìclr rawp epi` lebit xeqi`y ± §Ÿ¦§©¦¤¨¦§¦¨
j` ,[lebit zaygna epwxfiy e`] oick enc z` wexfiy cr oaxwd
epnn lke`de ,lebita rawp oaxwd oi` oick `ly mcd z` wxf m`
xingdl xazqn ,dwixfa ef `xneg epivny oeikne ,zxk aiig epi`
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc migqt(iyiy meil)

éâìôéî÷ àø÷ éàäa,ewlgp df weqtn cnlpd 'milra iepiy' oica ± §©§¨¨¦§§¦
xn`py(c ` `xwie),zepaxwd zyxta'åéìò øtëì Bì äöøðå',eyxce §¦§¨§©¥¨¨

xtkl ayg m` `l` dvxn oaxwd oi`y ,df weqtnåéìòlra lr ± ¨¨
,oaxwdàìåxtkl ayg m`,Bøéáç ìòmyl mcd z` wxf m`y §Ÿ©£¥

wexfl zpn lr gqtd z` hgeyd jkitle ,dvxn epi` xg` mc`
ewlgpe ,'milra iepiy' meyn leqt ,miiepn mpi`y miyp` myl
s` m`d ,miiepn mpi`y milxrl wexfl ayga `cqg axe dax

,'milra iepiy' meyn leqt df ote`aøáñ äaøoi`e xyk oaxwdy ©¨¨©
y meyn ,milra iepiy meyn elqetldéãéc àéîec Bøéáçoeikny ± £¥§¨¦¥

jkitl ,'eilr'n 'exiag' hrnzde ,'exiag lr `le eilr' eyxcy
lr daygnd oi`y epcnll ,envr oaxwd lral exiag ywed

,oaxwd lral dnec exiagyk `l` oaxwd z` zlqet exiagäî©
äøtk øác àeä,oaxwa xtkzdl ie`x oaxwd lray myky ±óà §©©¨¨©

Bøéáç,oaxwd z` zlqet eizece` daygndyäøtk øác,`ed £¥§©©¨¨
,ely epi`y `lel oaxwa xtkzdl `ed ie`xy ,xnelkéàä é÷etàì§©¥©

ìøò,lxr exiag myl wexfl oiekznd z` hrnl yi o`kne ±åàìc ¨¥§¨
àeä äøtk øa,gqta xtkzdl ie`x epi`e lxr `edy oeikny ± ©©¨¨

.'milra iepiy' ly leqt o`k oi` jkitl
:`cqg ax ly enrh z` x`al `xnbd dkiynn,øáñ àcñç áøå§©¦§¨¨©

iepiyk epic ,iepn epi`y lxr myl gqtd z` wexfl ayg m`y
c meyn enrhe ,leqte milraénð ìøò éàä,df lxr s` ±øác ïåék ©¨¥©¦¥¨§©

àeä àáeiçs` ,envr z` leni m` gqta `ed aiigy oeikn ± ¦¨
mewn lkn ,gqt oaxw aixwdl leki epi` zrkyàeä äøtk øa©©¨¨

,aygpdéLôð ïwúî éòa éàc [ìéàBä]leki dvxi m`y li`ed - ¦§¦¨¥§©¥©§¥
hgy m` jkitl ,gqtd z` aixwie leniy ici lr envr z` owzl
oicn leqt iepn epi`y df lxr myl wexfl zpn lr gqtd z`

.'milra iepiy'
`ed `cqg axe dax oia zwelgnd yxey iy` ax zrcly x`azd
lekie li`ed dxtk xa aygp lxr `cqg axly ,'li`ed' oica
oi`y xaeq daxe ,milra iepiy meyn lqet okle ,envr z` lenl
dywn df itl .milra iepiy meyn lqet epi`e ,'li`ed' mixne`

:`xnbd dywn .`cqg ax zrca dxizq `xnbdáøì déì úéà éîe¦¦¥§©
'ìéàBä' àcñçleki xacde li`edy mixne`y `cqg ax xaeq ike ± ¦§¨¦

dxtk xa aygp lxr okle ,dyrp eli`k eze` mipc zeyrdl
,envr lenl lekie li`edøîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p `lde ± §¨¦§©

ìBçì áBè íBiî äôBàäoebk ,leg jxevl aeh meia zt dte`d ± ¨¤¦§
zia ipale el oi`y i`ceae aeh mei zcerq xnb xakyzta jxev e

,aeh meia,ä÷Bì ,øîà àcñç áøaeh meia dk`ln dyry oeikn ©¦§¨¨©¤
e ,ytp lke` jxevl `ly.ä÷Bì Bðéà ,øîà äaø©¨¨©¥¤

:mdinrh z` `xnbd zx`an,ä÷Bì Bðéà øîà äaømeyn enrh ©¨¨©¥¤
cïðéøîà,mixne` ep`y ±déì éòìwî éàå ìéàBäm`e li`ed ± ¨§¦©¦§¦¦©§¦¥

ezial epncfiíéçøBà,aeh meia ef zt lek`l evxiydéì éæç± §¦£¦¥
,meia ea lek`l eigxe`l zzl el die`x ztd didzéæç énð àzLä©§¨©¦£¦

déìel die`x ztdy eli`k xacd aygp migxe` oi`y dzr s` ± ¥
,aeh meilé÷ì àìåmeil dte`k `ed ixdy ,dwel epi` jkitle ± §Ÿ¨¥

e .envr aeh,ä÷Bì øîà àcñç áøc xaeq `edy meyn enrhàì ©¦§¨¨©¤Ÿ
'ìéàBä' ïðéøîàeiykry oeikne ,'li`ed' zxaq mixne` ep` oi` ± ¨§¦©¦

`ly aeh meia dte` df ixd ,el die`x ztd oi`e migxe` el oi`
ax itle ,'li`ed' mixne` dax itly ,o`k x`eany ixd .jxevl
oipra mzhiy z` yxit iy` ax eli`e .'li`ed' mixne` `l `cqg

.jtidl lxr
:`cqg ax zhiy lr wx `id `iyewd recn `xnbd zx`an

àéL÷ àì äaøcà äaøc àîìLaxyt` i`y oaen df xac ± ¦§¨¨§©¨©§©¨Ÿ©§¨
lr ,'li`ed' mixne` `ly lxr oipra dax ixacn dxizq zeywdl
meyn ,'li`ed' xaeq `edy legl aeh mein dte` oipra dax ixac

,mipecipd oia wlgl yiyäNòî øqeçî àëäm` lxr oipra o`k ± ¨¨§©©£¤
oi` jkitl ,dlin dyrn zeyrl jixv `ed envr z` owzl dvxi

,'li`ed' ea mixne`äNòî øqeçî àìc íúäoipra my la` ± ¨¨§Ÿ§©©£¤
zeyrl jixv epi` die`x ztd didzy icky ,aeh meia dte`d
mixne`y dax xaeq ,mnvrn mi`a migxe`d `l` ,dyrn

.'li`ed'àéL÷ àcñç áøcà àcñç áøc àlà`cqg ax lr la` ± ¤¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨
epi`y aeh meia dte`a s` ixdy ,dfl df mixzeq eixacy dyw
`edy lxr oiprl cvik ok m`e ,'li`ed' xaeq epi` dyrn xqegn

.'li`ed' mixne`y xaeq `ed dyrn xqegn
:`xnbd zvxznéøîàly eixaca dxizq oi` ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦

c meyn ,`cqg ax'ìéàBä' àcñç áøì déì úéì éëax xaeq okid ± ¦¥¥§©¦§¨¦
,'li`ed' mixne` `ly `cqgàle÷ìzxaqy mewna `weec ± §¨

xn`p m`y ,aeh meia dte`d iabl oebk ,lwdl d`a 'li`ed'
,zewlnn eze` mixhete eilr miliwn ep` ,migxe`l ie`xe li`ed

`ed oecpdyk la` ,lwdl oi`y `cqg ax xaeq df ote`a,àøîeçì§§¨
mipc ep`y ,iepn epi`y lxr myl gqtd z` wexfl ayga oebk
lxrdy meyn ,milra iepiy oicn gqtd z` leqtle xingdl

,envr z` lenl lekiy li`ed mrhn ,dxtk xa aygpdéì úéà± ¦¥
.'li`ed' xnele xingdl yiy `cqg ax xaeq df ote`a

lirl d`aedy `ziixaa(:`q)zvwn oica ozne `ynd ixac jeza ,
d`neh zvwn dn ,d`nehn dlxr z` cenll `pzd dqip ,dlxr
`xnbd zxxan zrk .zlqet dpi` dlxr zvwn s` zlqet dpi`

:xaecn d`neh zvwn dfi`aéøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©¨¦
éðz÷ ,àðéáøì,`ziixaa epipy ±úìñBt äìøòå ìéàBä,gqta §©¦¨¨¨¥¦§¨§¨¤¤

úìñBt äàîeèå,gqtaìëk äàîeè úö÷î da äNò àì äàîeh äî §§¨¤¤©§¨Ÿ¨¨¨¦§¨§¨§¨
äNò àì äìøò óà ,äàîeèda,äìøò ìëk äìøò úö÷îdpi`e §¨©¨§¨Ÿ¨¨¦§¨¨§¨§¨¨§¨

:`xhef xn xxan .milxr myl wx ayg ok m` `l` zlqetéàä©
äàîeè,dlxrl dpnn cenll `pzd dvxy ef d`neh ±éîc éëéä §¨¥¦¨¥

,xaecn d`neh dfi`a ±éøáb úàîeèa àîéìéàxn`p m` ± ¦¥¨§§©©§¥
,gqtd lr miiepnd miyp`d z`neha xaecnyéàîeyexitd dne ± ©

,`pzd xn`y dna df itl,äàîeè ìëk äàîeè úö÷î da äNò àìŸ¨¨¨¦§¨§¨§¨§¨
,`ed yexitdàkéà éàclr miiepnd dxeagd ipaa yi m`y ± §¦¦¨

gqtdäMîçå äòaøà[dyng e`-]éøábmiyp` ±äòaøàå ,ïéàîè ©§¨¨©£¦¨©§¥§¥¦§©§¨¨
äMîçå[dyng e`-]éøábmiyp` ±,ïéøBäèmyl gqtd z` hgye ©£¦¨©§¥§¦

gd ipa lk,dxeaïéøBäèì ïéàîè eäì éìñt àìdaygnd oi` ± Ÿ¨§¦§§¥¦¦§¦
,mzaeg ici z`vln mixedhd z` zakrne zlqet mi`nhd zece`
hgy m`y ,dlxr zvwna oicd `edy cenll `pzd `a o`kne
jxved dn ,dyw ok m` .lqtp gqtd oi` milene milxr myl

,d`nehn dlxr cenll `pzdéìñt àì àä énð äìøò éab`ld ± ©¥¨§¨©¦¨Ÿ¨§¦
,zvwna zlqet dpi`y jk oicd ok mb dlxr iablïðúcixdy ± ¦§©

gqtd z` hgeydy ,epzpyna epipy.øLk íéìøòìå ïéìenì,xnelk ©¦§¨£¥¦¨¥
dpi` dzvwny dxeza yxetn `l miyp` z`neha mb `ld
epcnl s` dpyn dze`ae ,epzpyna z`f epcnly `l` ,zlqet

ok m`e ,zlqet dpi` dlxr zvwnyàðL éàîzvwn dpey dn ± ©§¨
déì àèéLôc äàîeè,lqet epi`y `pzl heyty ±àðL éàîedne ± §¨¦§¦¨¥©§¨

zvwn dpeydéì à÷tñîc äìøòmyk `ld ,`pzd ea wtzqny ± ¨§¨¦§©§¨¥
,lqet epi`y dxezd on epcnl oipn dlxr zvwna wtzqn `pzdy

.d`neh zvwn oica wtzqdl el yi jk
:`piax eaiydàlàzxacn `ziixady yxtl jixv,øNa úàîeèa ¤¨§§©¨¨

,`nhp gqtd xyay epiidcéàîeyexitd dne -úö÷î da äNò àì ©Ÿ¨¨¨¦§¨
íéøáàî ãç énèéà eléàc ,äàîeè ìëk äàîeècg` `nhp m`y ± §¨§¨§¨§¦¦©¥©¥¥¨¦
,mixai`d x`yl xaegn epi`y ,gafd ixa`nïðéôøL énèéàc éàä©§¦©¥¨§¦©

déì,mitxey ep` `nhpy df xa` ±déì ïðéìëà Cãéàåx`y z`e ± ¥§¦¨¨§¦©¥
`y mixne` ep` oi`e ,milke` ep` `nhp `ly oaxwd`nhp m

heyt did xya z`neh zvwn ly df oic .elek lqtp ezvwn
zvwna oicd `edy ,a` oipaa cenll `pzd `a o`kne ,`pzl

.gafd lk z` zlqet dpi`y dlxr zaygn
:`ziixad jyndn dywde `xhef xn xfgàzîé÷Bà éàîadna ± §©¦§¨

`ziixad z` zcnrd,øNa úàîeèaok m`àôéñ àîéàxen` ± §§©¨¨¥¨¥¨
z` zegcl `pzd dqipy xg`ly ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae
dlxr z` cnlp `ny ,l`ye d`nehn dlxr ly cenild
`pzd xfg ,zvwna elit` zlqet `idy ,[lebit-] onf zaygnn

y meyn ,d`nehn dlxr z` cenll xzei sicry aiydeïéðcep` ¨¦
L øáceleqtíéçáfä ìëa âäBð Bðéà,dlxr leqt epiidcøácî ¨¨¤¥¥§¨©§¨¦¦¨¨

Lok mb eleqtíéçáfä ìëa âäBð Bðéà,d`neh leqt epiidcìàå ¤¥¥§¨©§¨¦§©
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רמג ezny in` cenr aq sc ± iyily wxtmigqt
éâéìô àø÷ éàäáextkziyke Ðxn`wc milxr eameyne ,xn`w eilr oiiepn oi`y Ð

`ly zaygneiiepnlwexfl oiiepn inp ody milenl ehgye ,eilr oiiepna la` .ixn`w

eiiepn milxrl dwixf dlek `iedc ,mcal mday milxr eiiepnl enc`nlr ilekc Ð

milxrae .leqt`lyc `xw i`dae .ibilt eiiepnl `ly zaygn meyne ,oiiepn opi`y

.zepaxwd lka witp `kdn ,dwixfa eiiepnl

id "eilr xtkl""eilr" ,dwixf epilr `le Ð

.exiag myl wxefdåøéáç øáñ äáøleqtc Ð

`ed dn ,opira dicic `inec milra iepiy meyn

.'ek dxtk xacäéùôð ï÷úî.envr z` ln Ð

é÷ì àì äéì éæç íéçøåà äéì éòì÷éî éàå ìéàåä
`le ,dil crq `l `zyd edi`c ab lr s`e Ð

jixv.icinlàéù÷ àãñç áøã àìà`zyd Ð

migxe` oenif oebk ,dyrn xqegn `lc `kid

`ed dyrn e`lciab ,`kd .li`ed dil zil Ð

dyrn xqegnc lxr.li`ed dil zi` Ðàìå÷ì
exhetl Ð.zewlnnàøîåçì.migqta leqtl Ð

éøáâ úàîåèá,mixedhe mi`nh eilr epnpy Ð

.lirl ziyixtckeïéàîè ïäì éìñô àìgqtl Ð

.oixedhd lrïäéúåðáø÷ ïéçìùî àîèå ìøòÐ

,elke`l ie`x opirac .gqtn ueg ,dxfra

zlik`yelk` itl" :aizkc ,ea zakrn eilra

."eqekzàîéà úéòáéàåz`neha mlerl Ð

migafd lka bdep epi` i`ne ,xya`bdpn oi` Ð

x`ya eli`c .gqta `bdpnl dey migaf x`ya

) "oilev cvik"a xn`c ryedi iaxl migafonwl

miiw xya m` .mc oi` xya oi` m` (`,fr

gafn zlik`l miiw alg e` ,mc` zlik`lÐ

gqt eli`e .mcd z` wxefzlik` `ipdn `l Ð

zifk xiizyp m` `l` ,dilr mc wexfl gafn

."oilev cvik"a opzck ,xyaàìù øáã ïéðã
åììëî øúåäepiidc ,dxq`y mewna dlxr Ð

.dxzed `l ,gqtaåììëî øúåä àìù øáãîÐ

.onféàøúùéà àëéä?dlik`l xya z`neh Ð

d`neh dgecy xeaiv oaxw elit`ilin ipd Ð

d`neha dlkinl la` ,daxwdlopzc ,`l Ð

) "oilev cvik"aoi`a mixac dyng :(a,er

.'ek d`neha oilk`p oi`e d`nehaàèéùô àìà
éøáâ úàîåèáxzed `ly gqt elit`y Ð

hegyl dxfrl egqt glyl `nh cigilÐ

,d`neha odigqt `iadl oi`nh xeaivl xzed

.dxeqi` llkn dxzedy `vnp .oi`nh oaex m`
åúìçúîù
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éàä:wiqn (a,fn) "oixaer el`" wxtac :xy` oa wgvi epiax dywd Ð 'ek dyrn xqegn

ixy ded i` ,rnyn ?ixy in aeh meia dyizkÐxqegnc ab lr s` ,li`ed opixn`

.ith aiyg dlinc dyrn i`dc :wgvi epiax uxize !dyrn

éëjiiy `l `ziixe`cnc ,opaxcn `l` lqt `l `cqg axc d`xp Ð 'eke `lewl dil zil

`l `ziixe`cne .`lewl oia `xnegl oia wlgl

gken oke .`xnegl elit` ,llk li`ed opixn`

xn`wc (a,aq `nei) "mixiry ipy" wxt yixa

dlxbd xqegn `cqg ax xn`c `zyd :`piax

mei xiry hgy m` :yexit ,inc dyrn xqegnk

,dlxbd xqegnc meyn xeht did uega mixetkd

ohgyy minly oevig xiryl ifgc meyn e`l i`

dgizt xqegn ,xeht lkidd zgizt mcew

li`ed dil zil :`nl` .inc dyrn xqegnk

opaxcn i` :zeywdl oi`e .`xnegl elit`Ð

i j`id!dxfrl oileg iziinw `d xg` gqt aiigz

mcd wexfi `lc oeik ,`id `lÐxzene ,`vei epi`

:ax xn`c "oilev cvik"a gken oke .xg`a z`vl

mcd z` wxf `lÐ.'ek xg` gqt zeyrl aiig

milxr zaygnc ,iy` axl `zydc :dniz)

mpi`yke ,dwixfa s` lqt `nlr ilekl oiiepnd

.`kti` rnyn `xaqe xyknc o`n `ki` oiiepn

dlqt `l oiiepn dpi`yk `zydcÐoky lk

.(oiiepna

éàî`py i`ne dil `hiytc d`neh `py

epiaxl dniz Ð dil `wtqnc dlxr

dil `hiyt d`neh `nlc :mdxa` oa oeynyÐ

ike .xya z`nehn ixab z`neh opitlic meyn

,ixab z`neha ol `hiyt i`c dil rnync `niz

d`neh lkk d`neh zvwn da dyr `lcÐ`ed

,iwtp elk` itlc `xw cgnc meyn ,dlxra oicd

onfn slinl jiiy ded `l ezeÐi`n ,mewn lkn

lr `d .'ek ellkn xzed `ly xac oipc xn`w

z`nehn ixab z`neh ith slinl `ki` jgxk

,cv lka dil ince d`nehn d`neh iedc ,xya

.llk dil inc `lc onfn ixab z`neh slipcn

ixabc d`neha ol `hiytc oeikeÐinp ol `hiyt

slinl iraw ikide .mzeeydl yiy oeik ,dlxra

inp ixab z`nehc :wgvi epiax xne`e ?onfn dlxr

z`nehn slipcn ,onfn ith slipc xninl `ki`

,daygn leqtn daygn leqt oipcc meyn xya

.daygn leqt ied `lc xya z`neh gikez `le

ìøòiaxk Ð 'ek glyn `nhe zepaxw glyn

dbibga `nh ik lxr iaxnc ,`iz` `aiwr

ikd e`l i`c (a,c)Ðiil.eizepaxw diteb edi` iz

xeht `nh (my) :dbibg yixa ,wgvi epiaxl dywe

"dny mz`ade dny z`ae" :xn`py dii`xd on

.'ek epi`y lke ,d`ada epyi d`iaa epyiy lk

`eddac ,oaxw mey glyn epi` `nhc rnyn

mkizeler" zepaxw x`y iaizk diteb `xw

mewn lknc :wgvi epiax xne`e !'ebe "mkigafe

lr s`e .`xw citw d`iaa dielzy dbibga `weec

`xwa iaizk zepaxwd lkc abÐi`w `l

.mzd inp iaizk dnexze zexyrn `dc ,edlek`

,zepaxw glyn ji` `nh :wgvi epiaxl dyw cere

d`ia :xn`c o`nl elit`e ?dkinq ira `de

d`ia dny `l zvwnaÐxyt` xninl `kil

`nrh i`n ,qipkn eaexe ey`x jneqd lk :opixn` (`,bl migaf) "mileqtd lk" wxta `dc ,jinqe dici liirncÐ"hbd lk"a ipyn oke .zetera ixiin `kdc :wgvi epiax uxize .opira egk lk

.["xn`c" ligznd xeaic a,cw zenai zetqez cer oiire] :lxr meyn inwe`l `kil miyp oaxwae (a,av zegpn) "zecn izy" wxt opzck ,dkinq ira `lc xyrne xekaa inp i` ,(a,gk oihib)
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,déãéc àéîec Bøéáç :øáñ äaø .Bøéáç ìò àìå§Ÿ©£¥©¨¨©£¥§¨¦¥

äøtk øác àeä äî¯,äøtk øác Bøéáç óà ©§©©¨¨©£¥§©©¨¨
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àeä àáeiç øác ïåék ,éîð ìøò éàä :øáñ¯øa ¨©©¨¥©¦¥¨§©¦¨©
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äôBàä :øîzéà àäå ?ìéàBä àcñç áøì déì úéà¦¥§©¦§¨¦§¨¦§©¨¤
:øîà äaø ,ä÷Bì :øîà àcñç áø ,ìBçì áBè íBéî¦©©¦§¨¨©¤©¨¨©
ìéàBä :ïðéøîà ,ä÷Bì Bðéà :øîà äaø .ä÷Bì Bðéà¥¤©¨¨©¥¤¨§¦©¦

déì éæç íéçøBà déì éòì÷î éàå¯éæç éîð àzLä §¦¦§¨¦¥§¦£¦¥¨§¨©¦£¦
ïðéøîà àì ,ä÷Bì :øîà àcñç áø .é÷ì àìå ,déì¥§¨¨¥©¦§¨¨©¤¨¨§¦©
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ìéàBä àcñç áøì déì¯àøîeçì ,àle÷ì¯úéà ¥§©¦§¨¦§¨§§¨¦

.déì,àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîà ¥£©¥¨§¨§¥§©¨¦§¨¦¨
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eznyרמד ina cenr aq sc ± iyily wxtmigqt
åúìçúîùàá àì`pngx diixy ike ,dlik`l `l` gqt xwir z`ad dxn`p `l Ð

d`neha iiezi`ldgcp yi` ,'ebe "`nh didi ik yi` yi`" :aizkck ,xeaiv aexa Ð

.diixy dilkinl dizrc` .oigcip xeaiv oi`e ,ipy gqtlåúðù äøáòùclepy Ð

,oqip yceg y`x mcew cwzy`dxare oqip ycg y`x `hn ike ,gqt myl eyixtde

."dpy oa xkf" :aizkc ,gqtl ifg `l ez ezpy

i`we) onwlc oiwxita opitlick ,minlyl:(a,r

.`ed minly dpyd zeni x`ya gqtåèçùå
åîùì åðîæáminly hgey dil dedc qxb Ð

.epnfa gqt mylìñåô øæòéìà éáø`nrh Ð

exzeny gqt dne :migafc `nw wxta yxtn

epnfa minly myl ehgy ,minly `a,leqt Ð

oi`y ,minlyoxzengqt myl ohgy ,gqt `a

gqt onfalqety oic epi` Ð?òùåäé éáøå
øéùëîmigafpy migaf lkc Ðonyl `ly

ehgypc meyn i`e .z`hge gqtn ueg ,oixiyk

gqt mylepnfa `ly dne :`ed xnege lw Ð

enyl xyk epi`y,enyl mixiyk mixg` Ð

enyl xyk `edy ,epnfaexykiy oic epi` Ð

.yxtn mzd ediinrh lke ?enyl mixg`àìù
åðîæáehgy m` xfril` iax dil liqt `l Ð

`ly dne :ryedi iax dil xn`ck ,gqt myl

.enyl mixiyk mixg` enyl xyk epi`y epnfa

,inp epnfa `ly ,icicl :xfril` iax xcdin `le

`cqg axl ?i`n`e .enyl mileqt mixg`

li`ed opixn` `xnegl :xn`c:`kd `nip Ð

liqtin enyl higye ded epnf el`e li`edÐ

li`ed :lxr iab xn`wck ,liqtil inp ikd `kd

liqt ln ded i`e.liqt inp `zyd Ðàìù
íéøçà íùì øùë àåäù åðîæáol `wtpc Ð

) onwl(a,rgqtc "xwae o`v gqt zgafe"n

xzezipymcew s`e .minly axw gqtd xg`l

`xwn migafc `nw wxta ol `wtp inp gqtd

g``pix"minly gafl epaxw o`vd on m`e"n

gafl `di ,gqt epiidc ,o`vd on `ad xac Ð

.minlyåîùì ïéøùë íéøçàywzi` `dc Ð

.enyl mixg` leqte mixg` myl eleqtøôñ
ïéñçåé.minid ixacc `zipzn Ðøôñ ïéðåù ïéà

àì ïéñçåéíéãåìì'åëÐdiiegcl.oeeki`

.oiqgein opi`y itl :`pixg` `pyiläúöé àì
äúáåç éãé.mipy ylya dzepyl dlki `l Ð

àì÷ ì÷ù.`"hen Ðìéæàå ìé÷ù à÷ã éãäá
äéì øîà.opgei iaxl i`lny iax Ðïéá äî

åéìëåàì àìùå åéìëåàì åîùì àìùå åîùìÐ

enylc `py i`neilke`l ,leqt enyl `lye

.xyk eilke`l `lyeåôåâá åìåñôdaygn Ð

eilke` zaygn la` .oaxw ly etebaleqt Ð

.`ed xg` xacøøáì øùôà éàwlg dnc Ð

eilke` la` .enyl `ly wlg dne enylÐ

dleg wlge ,df cvl eilke` wlg xxal xyt`

ezaygn zn` m` xxal :inp i` .xg` cva owfe

eplik`i :oebk .ynn da oi` m`,oiie`xl

opi`yle ,rxtnl dliha ezaygn z`vnpe

.izrny jke .odinc xefgi oiie`xòáøàá åðéà
úåãåáò.dwixfa oilke` zaygn oi`c Ð

`lc ,xeaiv oaxwa `kiiy `l dlik` zaygn

.gqta `l` `kiiyïçë ùùúefpbpy Ðodn

.ea eidy dxez inrhæðâð.gkzyp Ðìöàî
ìöàì.odipia dlecb dyxte ,od ze`xwn ipy Ð

lv`le",mipad lif`e aiyg `we ,"mipa dyy

`zyxtc `tiqe."lv` ipa dl`"
àáøãëå
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àîéìéàdxzed xya z`neh i`ce `de :xn`z m`e Ð dxzed `kid xya z`neha

.d`neha mi`a mixac dyng iab (`,fr) "oilev cvik"a opixn`ck ,mcd wexfl

wexfl ixab z`nehl dxzed `zyd ied `peeb i`d ikac ,dlik`a `ixzyin `lc ab lr s`e

xac oipc :eyexit ikdc xnel yie .d`neha lk`p gqtc `d `xnb rci `l izk`c ,mcd

xzed `ly xacn gqta ellkn dxzed `ly

dxzedy d`neh gikez l`e ,gqta ellkn

epi`y xac oipc ,lirlc `idd ik .gqta dllkn

iwen ike .'ek xacn gqta `l` migafd lka bdep

xeava dllkn dxzed i`ne ,ixabc d`neha dl

Ð.qxhpewd yxitck ,gqta epiid

éáøåo`n `ki`c ab lr s`e Ð xiykn ryedi

ira dpyd zeni x`ya gqt xn`c

epiidc `nlr ilek ecen ezpy dxara ,dxiwr

.higy gqt myl minlye ,ezxiwr

àîéìlekiy :yexit Ð 'ek leqt epnfae li`ed

yixa opiwqnc i`nle .lqtie epnf cr oizndl

eal onf xqegn oi`c (a,aq `nei) "mixiry ipy"

.jixt "meia ea"nc yxtl d`xp ,li`ed iabl meia

,zixgy xyr drax`a elit` rnyn epnfa `lyc

leqt meia ea epnfa li`ed :jixt ikdleÐ`ly

.leqt inp epnfa

éðàù`de :xn`z m`e Ð `ed `xw xn`c mzd

wxta xfril` iax dil yixc xnege lwn

`a exzeny gqt dne :(`,`i) migafc `nw

'ek minlyici lrc :xnel yie .qxhpewa iziinck

eziieda `edc xfril` 'xl dil rnyn xnege lw

lre .enyl mixg` `le mixg` myl `ed `l ,`di

mixg` myl xykc epnfa `lyc yixc jk iciÐ

la` .iccd` yewzi` `dc ,enyl mixyk mixg`

xnege lw e`l i`Ð`ed `l `l` opiyxc ded `l

.`l eze ,mixg` myläîenyl `lye enyl oia

?ira `w i`n :dniz Ð eilke`l `lye eilke`l

!ilqt `l milke` zvwnc `xwn lirl xnb `d

dil `irainc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe

xykc enyl `lye enyl opixnb `l i`n`

.eilke`l `lye eilke`lnåîùìenyl `lye

`ixi` i`n :wgvi epiaxl dniz .'ek xeaiva epyi

bdep epi` cigia elit`c dil wetiz ?xeaiva epi`c

!`cixb gqta `l`

åìåñô`cg exeqi` xxal xyt` i`e eteba

e`l i`c dil `xiaqc Ð `id `zlin

exeqi` xxal xyt` i`c `nrhÐdil ixw `l

opgei 'x la` .lirlck `id daygne li`ed ,eteba

iepiye .eteba eleqt xity dil ixwe ,ikda wiic `l

`l ikdle exeqi` xxal xyt` i` ,inp milra

.lirl dil aiygw

íéìøòÐ dlxr dlekl dizil inp milenl

ipz ded i` dil `gip dedc rnyn

ediiexza ,daxc` :xn`z m`e .xyk ediiexza

milbtn dil zi` xi`n 'x `dc lqtinl dil ded

:xnel yie !xi`n iax epiid mixg`e ,xizn ivga

oniq yxtna `l` xizn ivga lebit xn` `lc

gkenck ,miieqn xac iedc milxrl ipy e` oey`x

xn` :d`iad qxhpewae .(`,l) migafc ipy wxta

dhigyl dpyi 'ek dpi` zxaq in iia` dil

epnfl ueg oey`x oniq xn`c ,seq cre dlgzn

ded ?iyextl dil dnle .enewnl ueg ipy oniqe

xi`n 'x xn` `l i`ce `l` .mzqa xninl dil

:d`xp cere .yxtna `l` xizn ivga milbtn

`l` `id melk e`l oniq ivga xn` elit`c

ikc ,dvinw ixde :mzd jixtc .mly oniqa `weec

opixn`c inp mzd :ipyne .ibilte inc zevgl

?enewnl ueg ivge ,epnfl ueg unew ivg :xn`c ,ibiltc xn`w `l i`n`e .'ek ibilt `l :ipyne !ibilte dpeal `kilc ,`heg zgpnc unew ixde .dnewnl ueg dpealc ,epnfl ueg dgpnc unew

.opira mlye mieqnd xac jigxk lr `l`
`nil
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øNa úàîeèa¯úàîeèa àèéLt àlà ?äøzeä àëéä §§©¨¨¥¨§¨¤¨§¦¨§§©
dììkî äøzeä àëéäå .éøáb¯úàîeèa àLéø .øeaéva ©§¥§¥¨§¨¦§¨¨©¦¥¨§§©

éøô÷ äàîeè íL ,ïéà !?éøáb úàîeèa àôéñ ,øNa.C ¨¨¥¨§§©©§¥¦¥§¨¨¨¦
äøzeä àëéäå ,øNa úàîeèa dlek :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§§©¨¨§¥¨§¨

¯ìëàð äàîeèa àaä çñt :ïðúc .çñt úàîeèa§§©¤©¦§©¤©©¨§§¨¤¡¨
áéúî .äìéëàì àlà Búléçzî àa àlL ,äàîeèa§§¨¤Ÿ¨¦§¦¨¤¨©£¦¨§¦
BúðL äøáòL çñtä :òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©©¤©¤¨§¨§¨

ì Bpîæa BèçLeì íéøçà èçBMä ïëå ,BîLçñt íL §¨¦§©¦§§¥©¥£¥¦§¥¤©
àîòè .øéLëî òLBäé éaøå ìñBt øæòéìà éaø ,Bpîæa¯ ¦§©©¦¡¦¤¤¥§©¦§ª©©§¦©§¨

Bpîæa àlL àä ,Bpîæa¯ìéàBä :àîéð ?éànàå .øLk ¦§©¨¤Ÿ¦§©¨¥§©©¥¨¦
ìñBt Bpîæáe¯:àtt áø øîà !ìñBt éîð Bpîæa àlL ¦§©¥¤Ÿ¦§©©¦¥£©©©¨

"àeä çñt çáæ ízøîàå" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL̈¥¨¨§¨©§¨©£©§¤¤©¤©
¯ì àeä àì ,Búééåäa àeäíéøçà àìå ,íéøçà íeL ©£¨¨Ÿ§£¥¦§Ÿ£¥¦
ìì ìeñt àeäL Bpîæa .BîLíéøçà íeL¯íéøçà ¦§¦§©¤¨§£¥¦£¥¦

ì ïéìeñtì øLk àeäL ,Bpîæa àlL .BîLíéøçà íeL¯ §¦¦§¤Ÿ¦§©¤¨¥§£¥¦
ì íéøLk íéøçà.BîLéaøc dén÷ì àúà éàìîN éaø £¥¦§¥¦¦§©¦¦§©£¨§©¥§©¦

øîà .ïéñçBé øôñ øî éì éðúéð :déì øîà ,ïðçBé¨¨¨©¥¦§¦¦¨¥¤¨¦¨©
?CáúBî ïëéäå .ãBlî :déì øîà ?zà ïëéäî :déì¥¥¥¨©§£©¥¦§¥¨¨¨
àìå íéãBìì àì ïéðBcéð ïéà :déì øîà .àòcøäða¦§©§§¨£©¥¥¦¦Ÿ§¦§Ÿ

CáúBîe ãBlî zàc ïkL ìëå ,íéòcøäðì.àòcøäð ¦§©§§¦§¨¤¥§©§¦¨¨§©§§¨
ìLa dééðúéð :déì øîà .éöøàå dééôkì÷L .éçøé äL ©§¥§¦§¦£©¥¦©§¥¦§¨©§¥§©

éaøc eäúéác äéøeøa äîe :déì øîà ,déa ÷út àì÷̈¨§©¥£©¥©§§¨§¥§§©¦
úìz àéðúc ,ïBéãøz ïa äéððç éaøc dézøa ,øéàî¥¦§©¥§©¦£©§¨¤§©§§©§¨§¨

ìMî àîBéa àúzòîL äàîàzååáø äàî L¯eléôàå §¨§©§§¨§¨¦§§¨§©§¨©£¦
zøîà zàå ,ïéðL úìúa dúáBç éãé äúöé àì éëä̈¦Ÿ¨§¨§¥¨¨¦§¨§¦§©§¨§©§
äî ,éaø :déì øîà ,ìéæàå ìé÷L ék ?éçøé àúìúa¦§¨¨©§¥¦¨¥§¨¥¨©¥©¦©

ì ïéaì àlLå BîLøîà ?åéìëBàì àlLå åéìëBàì ,BîL ¥¦§§¤Ÿ¦§§§¨§¤Ÿ§§¨¨©
ì :Cì àîéàå àz ,zà ïðaøî àáøeöå ìéàBä :déìBîL ¥¦§§¨¥©¨©©§¨§¥¨¨¦§

ì àlLåBîL¯åéìëBàì àlLå åéìëBàì ,Bôeâa Bìeñt §¤Ÿ¦§§§§§¨§¤Ÿ§§¨
¯ì .Bôeâa Bìeñt ïéàì àlLå BîLBîL¯øLôà éà ¥§§¦§§¤Ÿ¦§¦¤§¨

åéìëBàì àlLå åéìëBàì ,Bøeqéà øøáì¯øøáì øLôà §¨¥¦§§¨§¤Ÿ§§¨¤§¨§¨¥
ì .Bøeqéàì àlLå BîLBîL¯,úBãBáò òaøàa BðLé ¦¦§§¤Ÿ¦§¤§§©§©£

åéìëBàì àlLå åéìëBàì¯ì .úBãBáò òaøàa BðéàBîL §§¨§¤Ÿ§§¨¥§©§©£¦§
ì àlLåBîL¯àlLå åéìëBàì ,ãéçiák øeaéva BðLé §¤Ÿ¦§¤§©¦§©¨¦§§¨§¤Ÿ
åéìëBàì¯Bìeñt :øîà éLà áø .ãéçiák øeaéva Bðéà §§¨¥©¦§©¨¦©©¦¨©§

Bøeqéà øøáì øLôà éàå Bôeâa¯.àéä àúléî àãç §§¦¤§¨§¨¥¦£¨¦§¨¦
Bôeâa Bìeñt øîà íòh äîc¯øLôà éàc íeMî §©©©¨©§§¦§¦¤§¨

íBiî :éaø øîà àãeé áø øa éîø øîà .Bøeqéà øøáì§¨¥¦¨©¨¦©©¨¨©©¦¦
øBàî ääëå ,íéîëç ìL ïçk LLz ïéñçBé øôñ æðâpL¤¦§©¥¤¨¦¨©Ÿ¨¤£¨¦§¨¨§
eðéòè "ìöà"ì "ìöà" ïéa :àøèeæ øî øîà .íäéðéò¥¥¤£©¨§¨¥¨¥§¨¥§¦

.àLøãc éìîb äàî òaøà:íéøîBà íéøçà ,àéðz ©§©§¨©§¥¦§¨¨©§¨£¥¦§¦
íéìøòì íéìeî íéc÷ä¯íéìeîì íéìøò ,øLk¯.ìeñt ¦§¦¦©£¥¦¨¥£¥¦§¦¨

øLëc íéìøòì ïéìeî àðL éàî¯,ïðéòa äìøò dleëc ©§¨¦©£¥¦§¨¥§¨¨§¨¨¥©
!àkéìå ïðéòa äìøò dlek ,éîð ïéìeîì íéìøò ,àkéìå§¥¨£¥¦§¦©¦¨¨§¨¨¥©§¥¨
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc migqt(iyiy meil)

,øNa úàîeèa,dllkn dxzed xya z`nehy `pzd xn` df lre §§©¨¨
ixdy ,ok xnel xyt` i` ,d`neha xyad zlik` xzedy epiidc

äøzeä àëéäxeaiv oaxw s` `ld ,dllkn dxzedy ep`vn okid ± ¥¨§¨
aexyk d`neha eaixwdl xzeny `l` df oi` d`neh dgecy
dpyna x`eank ,d`neha lk`p exya oi` la` ,mi`nh xeaivd

oldl(:er),àèéLt àlàxaecn `tiqay xacd heyt `l` ± ¤¨§¦¨
àëéäå ,éøáb úàîeèay ep`vn okide ±,øeaéöa ,dììkî äøzeä §§©©§¥§¥¨§¨¦§¨¨§¦

e`nhpy xeaivd aex ,gqt aixwdl i`yx epi` `nh cigiy s`y
zniiqn .mi`nh mcera enc z` wexfle gqt aixwdl oi`yx

:`iyewd z` `xnbddy `vnpàLéøcenll d`ay `ziixad ly ¥¨
zxacn d`nehn dlxr,øNa úàîeèaa eli`eàôéñ,`ziixad ly §§©¨¨¥¨

xaecn d`nehn `le onfn dlxr cnlpy `pzd dgecyúàîeèa§§©
,éøáb.jk yxtl okzi ji`e ©§¥

:`xnbd zvxznïéàdlxr z` cenll `pzd ywan `yixa ok` - ¦
dlxr cenll sicry zegcl `a `edyk `tiqae ,xya z`nehn
,miyp` z`neha zkiiyd `xaqn jxet `ed ,d`nehn `le onfn

y meyn ,dyw df oi`eéøt÷ äàîeè íLC,jextl `pzd zpeek ± ¥§¨¨¨¦
myay meyn ,xya z`nehl xy`n onfl xzei dnec dlxry
epiidc ,ellkn xzedy oic ep`vn d`neh leqt ly llekd
oic mey ep`vn `l ,onf myae dlxr mya eli`e ,miyp` z`neha
`le onfn dlxr z` cenll sicr okle ,exeqi` llkn xzedy

.d`nehn
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

`ziixad mlerlälekwx zxacnäøzeä àëéäå ,øNa úàîeèa± ¨§§©¨¨§¥¨§¨
ep`vn ,d`neha xya zlik` dxzedy ep`vn okid zl`yy dne

z`fúàîeèaoaxw,çñtïðúcoldl dpyna epipyy ±(my),çñt §§©¤©¦§©¤©
,äàîeèa àaäz` aixwdl xzeny ,mi`nh xeaivd aex eidy oebk ©¨§§¨

mb `ed ixd ,mrbna `nhp gqtd xya `linne ,d`neha gqtd
,äàîeèa ìëàðmpi`y d`neha mi`ad zepaxwd x`yk epi`e ¤¡¨§§¨
meyn ,milk`päìéëàì àlà Búléçzî àa àlLzevn xwiry - ¤Ÿ¨¦§¦¨¤¨©£¦¨

,gqtd zaxwd zyxta xn`py ,dlik`d meyn `id gqt zaxwd
'Flk` itl Wi`'(c ai zeny)eaixwdl dxezd dxizdyk jkitl , ¦§¦¨§

.dxizd elke`l zrc lry jgxk lr ,d`neha xeaiva
lr gqt hgeydy ,`cqg ax zrca yxit iy` axy ,lirl x`azd
iepiy meyn leqt ,dwixfa miepn mpi`y milxr ea extkziy zpn
,envr lenl lekie li`ed dxtk xa aygp lxrdy itl ,milra
lr `xnbd dywn .`xnegl 'li`ed' mixne`y `cqg ax xaeqe

:`ziixan eixacáéúîdywd ±,òLBäé áøc déøa àðeä áøepipy ¥¦©¨§¥§©§ª©
,`ziixaa,BúðL äøáòL çñtädxary dpya dyd clepy oebk ©¤©¤¨§¨§¨

dpya zrke ,eaixwd `l j` gqtl eyixtde ,oqip yceg y`x iptl
ezpya `l` ie`x epi` gqtdy ,daxwdl cer xyk epi` ef

ea xn`py ,dpey`xd(d ai zeny)ie`x epi`y oeike ,'dpW oA xkf'¨¨¤¨¨
,minly dyrpy epic gqtlBpîæa BèçLeoqipa xyr drax` meia §¨¦§©

,gqtd zaxwd onf `edy ,zevg xg`l ef dpy lyìBîLmyl ± ¦§
zeidl jtdpe gqt oic epnn xwrp ezpy dxary oeikny ,gqt

,gqt myl minly hgey `edy `vnpe ,minlyèçBMä ïëåmigaf §¥©¥
çàì íéø,çñt íL,gqt myl minly e` dler hgyy oebkBpîæa £¥¦§¥¤©¦§©

,gqtd zaxwd onf `edy ,zevg xg`l oqipa xyr drax`a ±éaø©¦
,ìñBt øæòéìàonfa] gqt myl hgypy gaf lky xaeq `edy itl ¡¦¤¤¥

,leqt [gqt,øéLëî òLBäé éaøåepipyy meyn(.a migaf)lky , §©¦§ª©©§¦
.mixyk onyl `ly egafpy migafd

:`ped ax wcwcnBpîæa àîòè`l` xfril` iax lqet `l o`k cr ± ©£¨¦§©
,gqtd zaxwd onfa gqt myl minly hgeyaBpîæa àlL àä± ¨¤Ÿ¦§©

onf epi`y dpyd zeni x`ya gqt myl minly hgeyd la`
y xfril` iax dcen ,gqt zaxwd.øLk`cqg ax lr dyw o`kne ¨¥

,'li`ed' mixne` `xnegly xaeqdéànàåminly hgeyd recn ± §©©
,xfril` iaxl xyk epnfa `ly gqt mylàîéðy xn`p ±ìéàBä ¥¨¦

ågqt myl minly hgeyd,ìñBt Bpîæáhgeyd s`énð Bpîæa àlL §¦§©¥¤Ÿ¦§©©¦
[ok mb-],ìñBtgqt myl epnfa ehgeye oiznn did m`y oeikny ¥

hgyp eli`k aygi epnfa `ly ehgyy eiykr s` ,lqtp did

myl ayegd oiprl `cqg ax xn`y enke ,oaxwd lqtie ,epnfa
xak aygp `ed ixd envr lenl lekiy oeikny ,iepn epi`y lxr

.leqt exear wxfpy gqtde ,lednk eiykr
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,àtt áø øîàminly hgeya my ± ¨©©¨¨¨¦¨¨

,'li`ed' ea mixne` oi`y `cqg ax dcene ,xacd dpey gqt myl
meynàø÷ øîàcweqta xn`py -(fk ai zeny)çñt çáæ ízøîàå' §¨©§¨©£©§¤¤©¤©

àeäzaizn miyxece ,''dl,'àeä'gqtd `diy,Búééåäa,xnelk ©©£¨¨
hrnl aezkd `ae ,enyl axwiyì àeä àìíéøçà íeL`ly ± Ÿ§£¥¦

,mixg` migaf myl gqtd axwiàìåmigafíéøçàeaxwiì,BîL §Ÿ£¥¦¦§
mb epcnl cg` mewnny oeikne .gqt myl gqt `weec axwi `l`
myl miaxwd mixg` leqtl mbe ,mixg` myl axwd gqt leqtl

`weecy ,xnele ,dfl df myiwdl epl yi ,gqtBpîæadrax`a ¦§©
,xyràeäLgqtd -ì ìeñtíeL[myl-],íéøçàs`ïéìeñt íéøçà ¤¨§£¥¦£¥¦§¦

ìBîLdpyd zeni x`ya la` ,gqt myl ehgyp m` ±Bpîæa àlL ¦§¤Ÿ¦§©
,gqtd lyàeäLgqtd ±øLkeaixwdlìíeL[myl-],íéøçàoick ¤¨¥§£¥¦

ny dpyd zeni x`ya gqts` ,minly myl eze` miaixwíéøçà£¥¦
íéøLkehgyp m`ì.BîLzxaq mixne` oi`y aezkd epcnil o`ke §¥¦¦§

.epnfa `ly gqt myl minly hgeya leqtl 'li`ed'
zaygna hgy m` oia weligd mrh x`azi epiptly `ibeqa
zaygna hgy m` oiae ,xyk oaxwdy eilke`l `lye eilke`l
`xnbd d`ian dligzae .leqt oaxwdy ,enyl `lye enyl

:ef dl`y dl`yp ekldnay dyrndén÷ì àúà éàìîN éaø`a-] ©¦¦§©£¨§©¥
[iptldéì øîà ,ïðçBé éaøc,opgei iaxl i`lny iaxøôñ øî éì éðúéð §©¦¨¨¨©¥¦§¥¦©¥¤

ïéñçBé.minid ixac xtqa zwqerd `ziixa il dpy -déì øîàiax £¦¨©¥
,i`lny iaxl opgeizà ïëéäî.j`ven okidn -déì øîàiax ¥¥¨©§¨©¥

,i`lny.ãelî,el`ye opgei iax siqedCáúBî ïëéäåjayen okid - ¦§¥¨¨¨
,i`lny iax eaiyd .[xc dz` okid-]déì øîà .àòcøäðaopgei iax §§©§§¨¨©¥

,i`lny iaxlïéðBcéð ïéàoiqgei xtq oipey oi` -àìå íéãeìì àì ¥¦¦Ÿ§¦§Ÿ
,íéòcøäðì,miqgein mpi`y itlzàc ïkL ìëå[i`lny iax-] ¦§©§§¦§¨¤¥§©§

jzcled mewnyCáúBîe ,ãelîjayene ±,àòcøäðaleki ipi`e ¦¨¨¦§©§§¨
.jl dzepyl

dééôk,mixaca opgei iax z` i`lny iax dtk -évøàåcr - ©§¥§¦©¥
.ecnll opgei iax dvxzdydéì øîà,opgei iaxl i`lny iax ¨©¥

dééðúéðoiqgei xtq z` dpyp -éçøé àúìúa,miycg dylya - ¦§§¥¦§¨¨©§¥
déa ÷út àì÷ ì÷Le ,eilr jilyde xtr yeb opgei iax lhp -øîà §©¨¨§©¥¨©

déì,opgei iaxeäúéác ,äéøeøa äîeezy` -dézøa ,øéàî éaøc- ¥©§§¨§¦§§©¦¥¦§©¥
eza `idyàúzòîL äàî úìz àéðúc ,ïBéãøz ïa àðéðç éaøc§©¦£¦¨¤§©§§©§¨§¨§¨§©§¨¨

àîBéa,meia zereny ze`n yly dpey dzidy -äàî úìzî §¨¦§¨§¨
àúååáø,mipax ze`n ylynéëä eléôàådnkg dk dzidyàì ©§¨¨©£¦¨¦Ÿ

ïéðL úìúa dúáBç éãé äúöédkxv lk oiqgei xtq z` dzpy `l - ¨§¨§¥¨¨¦§¨§¦
,mipy ylyaøîà zàåéçøé àúìúa zecnell xne` dz`e - §©§£©§§¦§¨¨©§¥

.dinza ,miyceg dylya
:xtql `xnbd dkiynnìéæàå ìé÷L éki`lny iax ligzdyk - ¦¨¦§¨¦

,zklldéì øîà,opgei iaxläî ,éaøweligd mrhïéahgypy gqt ¨©¥©¦©¥
ìì àlLå BîLBîLleqty(:hp lirl)zaygn oial ,àlLå åéìëBàì ¦§§¤Ÿ¦§§§¨§¤Ÿ

åéìëBàì.xyky epzpyna epipyy §§¨
:opgei iax eaiydzà ïðaøî àaøeöå ìéàBä ,déì øîàjpde li`ed - ¨©¥¦§§¨¥©¨¨©§

,mkg cinlzCì àîéàå àz,weligd mrh jl xne`e `a - ¨§¥¨¨
enyl `lye enyl zaygn xzei dxeng mixac drax`ay

.` :eilke`l `lye eilke`l zaygnnìì àlLå BîLBìeñt BîL ¦§§¤Ÿ¦§§
Bôeâala` ,oaxw ly eteba daygnd -ïéà åéìëBàì àlLå åéìëBàì §§§¨§¤Ÿ§§¨¥

Bôeâa Bìeñt.a .oaxwd ilke` lr `l`ìì àlLå BîLøLôà éà BîL §§¦§§¤Ÿ¦§¦¤§¨
,Bøeqéà øøáìmb dvxiW ayegy ,gafd lk lr `id daygndy §¨¥¦¤¥¨¤

wlg dfy xnele gafd wlgl xyt` i`e ,z`hgk mbe gqtk
la` ,enyl `lyd wlg dfe enyldøLôà åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¤§¨

Bøeqéà øøáì`ed cg` wlgy xnele gafd wlgl xyt` - §¨¥¦
.b .miie`x mpi`yl `ed xg`d wlgde elke`l miie`xlìBîL ¦§

ì àlLå,úBãBáò òaøàa BðLé BîLrax`n zg`a ayg m`y §¤Ÿ¦§¤§§©§©£
`ly zaygn [dwixf ,dkled ,dlaw ,dhigy] oaxwd zecear

la` ,oaxwd lqtp enylòaøàa Bðéà åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¥§©§©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

המשך קעמוד בכא



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc migqt(ycew zay meil)

:mixg` ly mnrh z` x`al `xnbd dqpnàîéìxn`p `ny - ¥¨
cì dðéà ,íéøçà éøáñ÷óBqa àlà äèéçLdiexw dhigyd oi` - ¨¨§¦£¥¦¥¨¦§¦¨¤¨©

dpi` dhigyd zrya ayegy daygnde ,dteqa `l` dhigy
,dhigyd xnba dze` ayg m` `l` dlirenàáøãëåxn`y §¦§¨¨

iax epiid mixg`e ,seqa `l` dhigyl dpi`y xi`n iax zrcl
xi`n(:bi zeixed),jk xn` `axy ep`vn okide .àéä ïééãò àáø øîàc§¨©¨¨£©¦¦

ú÷Bìçîdxenz zkqna -(:dk)iabl iqei iaxe xi`n iax ewlgp ©£¤
iax zrc ,'minly zxenz dler zxenz ef dnda ixd' xne`d
dler zxenz `id ixde ,oey`xd oeyld z` qetzl yiy xi`n
`id ixde qtzp mc` eixac xnba s`y xaeq iqei iaxe .cala

migafae .odizy zxenz(.l)iax ly ezrc cvik `axe iia` ewlgp
,minly divge dler divg ef dnda xne`a xi`n`ly xaeq iia`

ef ixd dligza xn`yk `l` 'oey`x oeyl qetz' xi`n iax xn`
dzide li`edy ,minly zxenz ef ixd xn`e xfge dler zxenz
eixacn ea xefgl leki epi` ,dler zxenz dligzn legzy ezrc
izy elegiy dligzn oiekzpyk la` ,'minly zxenz' xnele
xn`y ,xkfpd ote`a enk ,minly ly mbe dler ly mb zeyecwd
zeyecwd izyy xi`n iax dcen ,minly divge dler divg
xi`n iax xn` df ote`a s`y xaeq `ax la` .zg` zaa zelg
dler zxenz'a] xi`n iax ly enrh oi`y ,'oey`x oeyl qetz'
legzy ezrcy meyn `l` ,dxfg meyn ['minly zxenz
divg' xnel micwdy xg`ne ,eitn `iveny xcqd itl dyecwd
dilr legl dleki oi`e ,dndad lk lr dyecwd zhytzn 'dler
dknqp ezii`xe ,eixacl di`x `iad `axe .minly zyecw cer

.seqa `l` dhigyl dpi` xaeq xi`n iaxy jk lr
Ckìéädhigyd zaygn oi`y xi`n iax zrcl x`azpy xg`n ¦§¨

,mixac ipy xnel zedy oi` dhigyd seqae ,dteqa wx dliren
m`y ,xn` oklíéc÷äxnelì ïéleîipt,íéìøòzaygnéìééç ïéìeî ¦§¦¦¦£¥¦¦¨§¦

zaygn aeye ,dpey`x,éìééç àì íéìøòzaygn `l` o`k oi`e £¥¦Ÿ¨§¦
m`e ,xyk gqtde milen,ïéìenì íéìøò íéc÷äzaygníéìøò ¦§¦£¥¦©¦£¥¦

éìééçzaygne dpey`xì ïéìeîéìééç àdlxr ly daygn o`k yie ¨§¦¦Ÿ¨§¦
.leqt gqtde ,cala

ote`a xi`n iax zhiy z` x`ane ,mcewd xe`iad z` dgec dax
:xg`àì ,äaø øîàdpi`y xi`n iax zrca xnel gxkd oi` - ¨©©¨Ÿ

`l` ,seqa `l` dhigylì dðLé íéøçà éøáñ÷ íìBòìäèéçL §¨¨¨§¦£¥¦¤§¨¦§¦¨
å ,óBñ ãòå älçzîmilxr micwd m`y xi`n iax ly enrh ¦§¦¨§©§

o`k oi`e legl zeaygnd izyl mewn yiy s` ,leqt milenl
y meyn ,dlxr zvwn `l`ïðé÷ñò éàîa àëä,`ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©

,xaecnd dnaBaìa øîbL ïBâkhgeyy eita `ivedleäééååøúì- §¤¨©§¦§©§©§
mdipylåéôa àéöBäå ,íéìøòì ïéa ïéìenì ïéahgeyyàìå íéìøòì ¥©¦¥¨£¥¦§¦§¦¨£¥¦§Ÿ

øîBì ÷étñämb hgeyya äèéçL äøîâpL ãò ïéìenìzaygn ¦§¦©©¦©¤¦§§¨§¦¨§
íéìøò.dcaléâéìt àäáe,ewlgp dfae -ïðéòa àì øáñ øéàî éaøc £¥¦§¨§¦¦§©¦¥¦¨©Ÿ¨¦©

eidiy mikixv ep` oi` -,íéåL Baìå åétdn xg` `l` mikled oi`e ¦§¦¨¦
.leqt oaxwd milxrl `l` xn` `ly oeike ,eita xn`yïðaøå§©¨¨

,íéåL Baìå åét ïðéòa éøáñoeike ,ezaygn xg` mb miklede ¨§¦¨¦©¦§¦¨¦
zvwn zaygn `l` o`k oi` ,oilenl mb hegyl ayg eailay

.xyke dlxr
:dax ly exe`ia lr dywn `xnbdåikøéàî éaø øáñ÷cïðéòa àì §¨¨©©¦¥¦Ÿ¨¦©

jixv `ly -eäðéîøe ,ïéåL Baìå åét-dpyna xn`pdn dywe ¦§¦¨¦§¦§
(g"n b"t zenexz),øîBì ïéekúnäeidi el` zexitøîàå ,äîeøzzerha ©¦§©¥©§¨§¨©
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äæ úéáì ñðëð,df zial qpki `ly xecpl oiekzdy -øîàåzerha ¦§¨§©¦¤§¨©

qpkp ipi`yäæìxnele xecpl oiekznd e` ,xg` zial -äðäð éðéàL ¨¤¤¥¦¤¡¤
ìyi`øîàå äædpdp ipi`y zerhaäæìel` lka ,xg` yi`l - §¤§¨©¨¤

mipte`díeìk øîà àì,exeaica drhy iptn ,qtzp exeaic oi` - Ÿ¨©§
ïéåL Baìå åét eäiL ãòixde .eala xnby dn eiztya `iveiy - ©¤§¦§¦¨¦

mikled oi`y xi`n iax xaeqy gkene ,`id xi`n iax dpyn mzq
.oiey eaile eit eidiy jixv `l` ,cal eit `ven xg`

:xi`n iax ixac xe`iaa `xnbd zpwqn,ééaà øîà àlà`id jk ¤¨¨©©©¥
a xn`y dn ,xi`n iax zpeekàLéø,xyk milxrl milen micwdy ¥¨

xaecnøîàchgey ipixdïîéñdïîéñå ,ïéìenì ïBLàødóà éðL §¨©¦¨¦©¦§¦¨¥¦©
,íéìøòì`vnpeïéìeî déa éëéút énð éðL ïîéñáczhigya mby - ¨£¥¦¦§¦¨¥¦©¦§¦¦¥¦

ae ,xyk gqtd jkitl ,milen zaygn zaxern ipyd oniqdàôéñ¥¨
xaecn ,leqt milenl milxr micwd ,xi`n iax xn`yøîàcipixd §¨©
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oaxwdy s`e ,lbtl ezaygn dliren ,xgnl zifk lek`l zrc lr
aygyk eppipra ok enke ,mipniqd ipy zhigya `l` xzip epi`
.xi`n iax zrcl gqtd lqtp milxrl hegyl cg` oniqa wx

ïðaøå`ziixaa mixg` zrc lr ewlgpy(:q lirl),eäééîòèì- §©¨¨§©§©§
,mnrhl mikledéøîàc(.fh zegpn),,øézî éöça ïéìbôî ïéàjkitl §¨§¦¥§©§¦©£¦©¦

oi` milxrl oaxwd lk`iy cala cg` oniqa ayg m` eppipra mb
oniqae ,mipniqd ipya wx znlyp dhigydy oeikn ,lqtp oaxwd

gn dzid ipyd.milenl mb ezay

äðùî
dxeza xn`p(dk cl zeny)xnelk ,'igaf mC ung lr hgWz `l'Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

,hgeyd zeyxa ung yiy drya gqt oaxw hegyl xeq`y
df oic m`de ,df e`l lr mixaer mipte` el`a zx`an dpynd

:gqta e` gqt axra meaixwdy zepaxw x`ya mb xn`pèçBMä©¥
õîçä ìò çñtä úà,ung zifk ezeyxa yiy onfa -àìa øáBò ¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ

äNòú.'igaf mC ung lr hgWz `l' lyóà ,øîBà äãeäé éaø ©£¤Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦©¦§¨¥©
oaxw z` ung lr hgeydãéîzä,gqt axra miaxrd oia ly ©¨¦

.df e`la xaer ,gqtd oaxwl mcew hgyp `edy
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,die`x dhigy ef ixde ,xyk gqtdy meyn 'ung lr hgyzåm` §

ehgyì àlL,øeèt ,BîL`ed enyl `ly epnfa ehgyy gqty ¤Ÿ¦§¨
oerny iax xaeqe ,die`x dpi`y dhigy ef ixde leqt(.r w"a)

.dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyíéçáfä ìk øàLeohgyy §¨¨©§¨¦
,zevg xg`l xyr drax`a ung lrïéaohgy m`ì,ïîLelry ¥¦§¨

,daeg myl milralïéáeohgy m`ì àlL,ïîLelr `le mixyky ¥¤Ÿ¦§¨
,daeg myl milral,øeèt`edy onfay xaeq oerny iaxy meyn ¨

x`ya xeht `ed ixd ,gqt oaxwa 'ung lr hgyz `l' meyn aiig
.migaf
ãòBnáeehgy m` ,ung lr gqtd z` hgy gqtd ini jeza m` - ©¥

ì,øeèt ,BîLdhigye ,leqt ,gqt myl epnfa `ly hgypy gqty ¦§¨
ehgy m` la` .dhigy dny oi` die`x dpi`yì àlL,BîL`l` ¤Ÿ¦§

,minly myl,áéiç,minly axw `ed ixd epnfa `ly gqtdy ©¨
.`id die`x dhigyeíéçáfä ìk øàLe,ung lr crena ohgyyïéa §¨¨©§¨¦¥

ohgyyìïéa ,ïîLohgyyì àlLáéiç ,ïîLlk ixdy ,zewln ¦§¨¥¤Ÿ¦§¨©¨
.mixyk onyl `ly egafpy migafdàlL BèçML úàhçä ïî õeç¦©©¨¤§¨¤Ÿ

ìdîL,xeht ung lr dnyl `ly dhgy m` jkle ,dleqt `idy ¦§¨
.`id die`x dpi`y dhigyy

àøîâ
mewn z` oke ,'ungd lr hgey' xeqi`a xaer in zx`an `xnbd

:dhigyd zrya ungd ly e`vnd,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦
áéiç Bðéà íìBòì'ung lr hgyz `l' meyn zewln(my zeny),ãò §¨¥©¨©
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רמז ezny in` cenr bq sc ± iyily wxtmigqt
àáøãëå.migafc ipy wxta Ðú÷åìçî àéä ïééãòiblti`c ,oey`x oeyl qetz iab Ðda

minly zxenz dler zxenz ef ixd :xne`a iqei iaxe xi`n iax,dler zxenz ef ixd Ð

qetzc ,xi`n iax ixacmc` eixac xnba s`c ,miniiw eixac :xne` iqei iax .oey`x oeyl

.qtzp`irai`ein ?`l e` xi`n iax da dcen in ,minly divge dler divg xn` :edl

,`ed jlnpc meyn xi`n iaxc `nrh opixn`

xn` ik la` ,rwt `l ez dler my lgc oeike

oi`vgloeik `nlic e` ,ikd xninl `kil Ð

`hytc`liig `l ez ,`yixa dler zyecw dia

iax icen i`ce `da :iia` xn`e .minly zyecw

diaze`e .zwelgn `id oiicr :xn` `ax .xi`n

iia`l `axhgeydnuega zifk lek`l gafd z`

xn`e ,opaxc` dcedi iax bilt `wc ,xgnl zifk

,llkd df :xn`wc .oey`x oeyl qetz xi`n iaxk

zaygnl dncw onf zaygny lkmewn,lebit Ð

`le zg` dceara `py `l ,zxk eilr oiaiige

dipy dceara ayigy .zecear izya `py

lebit zaygn xza leqt zaygnrwtn `l Ð

qetzc ,lebit cin dil:ixaq opaxe .oey`x oeyl

`cga dl `iede ,qtzp `ed eixac xnba s`

xiznd axw `le ,zeaygn aexir dcear

,ezeevnkleqt dia iedil `lc opira op`e

zi`c o`n :`nl` .dia aizk d`vxdc ,`pixg`

oey`x oeyl qetz dilzi` oi`vgl elit` Ð

.dcedi iax bilte ,gafa yi `aeh izif `dc ,dil

`l` dhigyl dpi` zxaq in :iia` dil xn`e

dhigyl dpyi ?`id daygn `cge ,seqal

oey`x oniq :xn`c oebke .'ek seq cre dlgzn

.enewnl ueg ipye ,epnfl ueg:xaq xi`n iaxe

`dn diaze`c `axc llkn .cg` oniqa oilbtn

dpi`c dcedi iaxe xi`n iaxc `ail` dil `xiaq

seqa daygn dleke ,seqal `l` dhigyl

jlnpe .daygn `cg dil dede ,`ed dhigy

ikd elit`e ,ayig mizif ipya `dc ,xninl `kil

mixg` ixaqw `nil :`kd opixn`c epiide .bilt

dhigy zaygn lke ,seqal `l` dhigyl dpi`

,dxnba ayig ok m` `l` `ipdn `l,`axcke

.oi`vgl xne`a zwelgn `id oiicr :mzd xn`c

dhigyl dpi` xi`n iaxl dil zi` jgxk lre

.seqal `l`:jklid .xi`n iax epiid mixg`e

`kide .mixac ipy xnel zedy oi` dhigy xnba

micwdcdhigy seqa milxrl oilenoilen Ð

milxr micwd .dlek iliigoilenlmilxr Ð

.dlqte dlxr dlek dil dede ,dlek iliigàëäå
ïðé÷ñò éàîáoilenl milxr micwd :ipzwc Ð

leqt.oilenle milxrl xnele ,milxr xg` oilen `ivedl eala xnby oebk Ðdaygn lk

.`ed eita `iven miycwcïéåù åáìå åéô ïðéòá àì,dlxr dlek `ki`e ,eit xg` jlde Ð

`l` eala did `ly it lr s`e.dzvwnläæì äðäð éðéàù.dfd yi`l Ðíåìë øîà àì
,`id dpyn mzqe Ð.`id xi`n iaxeïðéñøâ íéìøòì óà éðù ïîéñ`l oey`x oniqa Ð

oniqae ,eita `ivedy dnl `l` ezrc didmicwd ik ,jklid .ezaygn lr siqen did ipy

milxroilenl.milxra oey`x oniq xnbp Ðøîàã äéîòèì øéàî éáøåoilbtn ,zegpna Ð

,dpeala `le unewa lbit :opzc .xizn ivgaunewa `le dpealazxhwda ayig ,xnelk Ð

on lek`l zpn lr cg`dmiixiydxgnl,lebit :xne` xi`n iax Ð:mixne` minkgeoi`

lbtiy cr zxk ea.xiznd lkaìåâéô ùé,`ed xizn ivg i`de .xizn ivg zaygna Ð

ipya dhigyc.`id oipniqdéëéúô.oiaxern Ðäðùîäùòú àìá øáåò õîçä ìò çñôä úà èçåùä.'ebe "ung lr hgyz `l"c Ðãéîúä óàlr ehgyy ,gqtd axrc miaxrd oia ly Ð

.`xnba sili `nrhe .ungdøùò äòáøàá çñôä øîåà ïåòîù éáø.ungd lr ehgyy Ðáééç åîùìdhigye ,`ed xyk gqtc ,"ung lr hgyz `l" meyn Ð.(dhigy dnye) `id die`x

øåèô åîùì àìùåieqik"a ,izkec lka oerny iaxl dil zi` ikde .dhigy dny e`l die`x dpi`y dhigye ,`ed leqtc Ð) "mcdoileg) "epa z`e eze`"ae (`,dtinelyz"ae (a,`tdrax`

) "dynge.(`,r `nw `aaíéçáæä ìë øàùå) opzck ,od oixiyky ab lr s`e ,onyl `lye onyl oia ,ungd lr zevg xg`l xyr drax`a ohgyy Ð`ly egafpy migafd lk :(`,a migaf

.oixiyk onyløåèôaiignc `pcira :`xnba yxtnck Ðgqt`.migaf x`y` aiigin `l Ðãòåîáåungd lr gqtl ehgy enyl m` ,gqtd jeza Ð`ly gqtc "hgyz `l"n xeht Ð

.die`x dpi`y dhigy dl `iede ,leqt enyl epnfaåîùì àìù.minly myl `l` Ðáééç`le d`xi `l"c e`l icda "hgyz `l" meyn aiige ,die`x dhigy dl `iede ,i`w ikdlc Ð

.dhigyc inp zewln `ki`e ,"`vniíéçáæä ìë øàùå.ungd lr crena ohgyy Ðáééç 'åë ïéá ïîùì ïéá.xdf` inp migaf x`y` `xwc yxtn `xnbae .od oixiyk `dc Ðúàèçä ïî õåç
äîùì àìù äèçùù) migafa opzck ,`id dleqtc Ðmygqtd on ueg :(.z`hgde,"`id z`hg" dhigya aizkc meyn `nrhe:`hern`le ,`idzhgypd.dnyl `lyàøîâàäéù ãò

õîçäèçåùì'åëel`e ,dxfra enr epyi elit`e ,dxeag ipan epi`y cg`l ung did m` ,`nzq "ung lr" aizkc ab lr s`e Ðoihgeydeze` oi`ex odigqtexzdeoda,oixaer oi` Ð

dplda epyiy lk ,"oili `l"e "hgyz `l" aizkcn ,dinwl yxtnckyi m`e ,dhigya epyi Ðodn cg`l.oixaer olek Ð÷øåæìinp dwixfc mcd Ð`iaxzi`."jigaf mc"n `zlikna
ìòá
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àîéì(`,l) migafc ipy wxta Ð 'eke `axcke seqal `l` dhigyl dpi` mixg` ixaqw

xn` `axe ,xi`n 'x dcen zevgla xn` iia`c ,xi`n 'xc `ail` `axe iia` ibilt

qxhpewa yxtn zevgle .oey`x oeyl qetz xi`n 'x xaq inp mzde .zwelgn `id oiicr

zevgl :yxtnc l`ppg epiax yexitk d`xpe .minly zxenz divge ,dler zxenz divgÐ

mzdc iia` xn`we .mdipy elegi meid ivgl

,milg mpi` dxin` zryac oeik ,xi`n 'x dcen

elit`c :xaq `axe .mdipy elegi meid ivgle

`l` dpi`c ,dhigya enk xi`n iax bilt mzd

,mdipyl legl cg` edyn `l` o`k oi`c seqal

milenle milxrl ikdle .`nw liig xi`n 'xleÐ

la` .oey`x oeyl qetz :opixn`c ,iliig milxr

yiy oeik ,seq cre dlgzn dhigyl dpyi i`

legl mdipyl zedyÐ`le ,ediieexz iliig

opixn` i` `wec `l` .oey`x oeyl qetz opixn`

zedy mdl oi`c ,seqal `l` dhigyl dpi`

dler zxenzl inc `le .ziyixtck mdipyl legl

oey`x oeyl qetz opixn` xzeic minly zxenze

legl zedy mdipyl yiy ,zevgl xn` `l ik

dler zxenz xn`c oeik mzdc .zevgl xn` ikn

divg elit`eÐliig ivn `l eze ,dleka dhyt

ixn` ik .milxre milen la` .minly zxenz

'ek dhigyl dpyiÐxg` df legl milekie li`ed

`nlra dil `xiaqc ab lr s` ,ediiexz iliig df

.oey`x oeyl qetzàìåmilenl xnel witqd

i`n ok m` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð 'ek

elit` ?milxrl milen micwd ipzwc `ixi`

milenl xnel witqd m` ,xyk milxr micwd

.dhigy xnb mcew

éáøo`kn Ð oiey eale eit opira `l xaq xi`n

izkec lka ixwc `dc wgvi epiax wcwcn

ebitdaygn leqt lÐcr lebit epi`c .`wec e`l

`zlin `ilz daygna i`c .eiztya `iveiyÐ

'xl leqt i`n` milenl xnel witqd `lya

.milenl xnel inp eala xnb `ld ?xi`n

ïéåëúîämixac i` elit` .'ek dnexz xnel

diqkipl oiafc `edd iab ,mixac eed `l alay

`l oiafc `pcirae ,l`xyi ux`l wqinl `zrc`

(a,hn oiyecw) xn`Ð.exeaica dreh epi` mzd

`kd la`Ð`ivedy dne ,md alay mixac

.exeaica drhy itl ,melk epi` eiztya

ïîéñåÐ 'eke oilen ikiztc milxrl s` ipy

?oilen micwd xn`w i`n` ok m` :xn`z m`e

oey`x oniq hgyy `l` ,inp micwd `l elit`

:wgvi epiax xne`e !ipy oke ,milxrle milenl

hgyy oeik ,`nzq milxrl ipy hgyy `l` milxrl s` yxit `l elit`c ,ol rnyn `wc

milenl oey`x oniqÐleqt milenl milxr :ipzwc ,`tiqa oke .xn`w milxrl s` `nzqn

Ðlr s`c ,ol rnyn `w `d `l` .`wec milxrl ipy yxit m` leqt oilen micwd elit`

mzq milxrl oey`x oniq hgyy itÐdizrc` ilb milenl ipy oniq hgyy oeik opixn` `l

.xyke ,xn`w milxrl s` oey`x oniqacèçåùäÐ dyrz `la xaer ungd lr gqt

`ztqezae .akrl aezkd eilr dpy `l `dc ,xyk gqtdc :xy` oa wgvi epiax xne`

xyr drax`a ungd lr gqtd z` hgeyd :`icda `ipz (iriax wxt) oizlikncÐxaer

.gqta ezaeg ici ea `veie ,xyk envr gqtde ,dyrz `la
e`
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éðL ïîéñác ,íéìøòì óà éðL ïîéñå ,ïéìeîì ïBLàø¦§¦§¦¨¥¦©©£¥¦¦§¦¨¥¦
ïBLàø ïîéñ :øîàc àôéñ .ïéìeî déa éëéút éîð©¦§¦¦¥¦¥¨©£©¦¨¦
àì àä ïBLàø ïîéñác .íéìeîì éðL ïîéñ ,íéìøòì©£¥¦¦¨¥¦§¦¦§¦¨¦¨¨
ïéìbôî :øîàc ,déîòèì øéàî éaøå .ïéìeî déa éëéút§¦¦¥¦§©¦¥¦§©§¥§¨©§©§¦
ïéìbôî ïéà :éøîàc ,eäééîòèì ïðaøå .øézî éöça©£¦©¦§©¨©§©§©§§¨§¦¥§©§¦

.øézî éöçaäðùîìò çñtä úà èçBMäõîçä ©£¦©¦©¥¤©¤©©¤¨¥
éaø .ãéîzä óà :øîBà äãeäé éaø .äNòz àìa øáBò¥§Ÿ©£¤©¦§¨¥©©¨¦©¦

ì ,øNò äòaøàa çñtä :øîBà ïBòîLBîL¯,áéiç ¦§¥©¤©§©§¨¨¨¨¦§©¨
ì àlLåBîL¯ì ïéa ,íéçáfä ìk øàLe .øeètïîL §¤Ÿ¦§¨§¨¨©§¨¦¥¦§¨

ì àlL ïéáeïîL¯ãòBnáe .øeètìBîL¯,øeèt ¥¤Ÿ¦§¨¨©¥¦§¨
ì àlLBîL¯ì ïéa ,íéçáfä ìk øàLe .áéiçïéa ïîL ¤Ÿ¦§©¨§¨¨©§¨¦¥¦§¨¥
ì àlLïîL¯àlL BèçML úàhçä ïî õeç ,áéiç ¤Ÿ¦§¨©¨¦©©¨¤§¨¤Ÿ

ì.dîLàøîâíìBòì :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ¦§¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨
èçåMì õîçä àäiL ãò áéiç Bðéà.÷øBfì Bà ¥©¨©¤§¥¤¨¥©Ÿ¥©¥
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.äøæòa Bnò àäiL ãòå ,äøeáç éðaî ãçàì Bà§¤¨¦§¥£¨§©¤§¥¦¨£¨¨

.äøæòa Bnò ïéàL ét ìò óà :øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©©¦¤¥¦¨£¨¨
àîéìéà ?éâìtéî÷ éàîa"ìò"aéaøc ,éâìtéî÷ Ceîña §©¨¦©§¦¦¥¨§©§¨¨¦©§¦§©¦

"ìò" :øáñ Lé÷ì ïa ïBòîL¯:øáñ ïðçBé éaøå ,Ceîña ¦§¤¨¦¨©©§¨§©¦¨¨¨©
!àðîéæ àãç da eâìôéà àäå .Ceîña "ìò" ïðéòa àì̈¨¥©©§¨§¨¦§§¨£¨¦§¨

,íéðôì äãBz èçBMä :ïðúcäîBçì õeç dîçìå¯àì ¦§©©¥¨¦§¦§©§¨©¨Ÿ
õeç :øîà ïðçBé éaø ?äîBçì õeç éàî .íçlä Lã÷̈©©¤¤©©¨©¦¨¨¨©

äøæòä úîBçì õeç ìáà ,éâàt úéa úîBçì¯,Léã÷ §©¥¨¥£¨§©¨£¨¨¨¥
:øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø .Ceîña ìò ïðéòa àìå§¨¨¥©©§¨©¦¦§¤¨¦¨©
ìò ïðéòa :àîìà .Léã÷ àì äøæò úîBçì õeç eléôà£¦§©£¨¨¨¨¥©§¨¨¥©©
àä éîð àäa .éâìtéî÷ ÷ôñ úàøúäa :àlà .Ceîña§¨¤¨§©§¨©¨¥¨¦©§¦§¨©¦¨
økk ìëBàL äòeáL :øîzéàc !àðîéæ àãç da éâéìt§¦¦¨£¨¦§¨§¦§©§¨¤©¦¨
ïBòîL éaøå ïðçBé éaø ,dìëà àìå íBiä øáòå íBiä Bæ©§¨©©§Ÿ£¨¨©¦¨¨§©¦¦§
:øîà ïðçBé éaø .ä÷Bì Bðéà :eäééåøz éøîàc Lé÷ì ïa¤¨¦§¨§¦©§©§¥¤©¦¨¨¨©

ä÷Bì Bðéà¯,äNòî Ba ïéàL åàì déì äåäc íeMî ¥¤¦©£¨¥¨¤¥©£¤
úàøúä ìáà .åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨£¨©§¨©

÷ôñ¯Bðéà :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå .äàøúä dîL ¨¥§¨©§¨¨§©¦¦§¤¨¦¨©¥
÷ôñ úàøúäå ,÷ôñ úàøúä déì äåäc íeMî ä÷Bì¤¦©£¨¥©§¨©¨¥§©§¨©¨¥

äNòî Ba ïéàL åàì ìáà .äàøúä dîL àì¯ïé÷Bì Ÿ§¨©§¨¨£¨¨¤¥©£¤¦
.àëéøöe ,éâìtéî à÷ Ceîña ìòa íìBòì :éøîà .åéìò̈¨¨§¦§¨§©§¨¨¦©§¦§¦¨

õîç ïéðòì eâéìôéà éàc¯àeä àeääa :àðéîà äåä §¦¦§¦§¦§©¨¥£¨¨¦¨§©
Ceîña ìò ïðéòa àìc ïðçBé éaø øîà÷c¯íeMî §¨¨©©¦¨¨§¨¨¥©©§¨¦

.déúéà déúéàc àëéä ìëå ,àeä øeqéàcïéðòì ìáà §¦§¨¥¨§¦¥¦¥£¨§¦§©
íçì Lc÷î¯déì äãBî àîéà ,íéðôa àlà Léã÷ àì ¦§©¤¤¨¨¥¤¨¦§¦¥¨¤¥

déúéà éàc .Ceîña ìò ïðéòác Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì§©¦¦§¤¨¦§¨¥©©§¨§¦¦¥
éàeb¯àì éà ,Léã÷¯éìkà äåäc écéî .Léã÷ àì ©¨¥¨¥¦¨¨¨¥¦¥©£¨©§¥

íçì Lc÷î ïéðòì ïðéòîLà éàå .àëéøö ,úøL¯äåä ¨¥§¦¨§¦©§©¦©§¦§©¦§©¤¤£¨
ìò ïðéòác Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà÷ Cäa :àðéîà̈¦¨§©¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨¥©©

Ceîña¯àì éà ,Léã÷ éàeb déúéà éàc¯.Léã÷ àì §¨§¦¦¥©¨¥¨¥¦¨¨¨¥
õîç ïéðòì ìáà¯ìò ïðéòa àìc ïðçBé éaøì déì äãBî £¨§¦§©¨¥¤¥§©¦¨¨§¨¨¥©©

déúéàc àëéä ìëå ,àeä àøeqéàc Ceîña¯,déúéà §¨§¦¨§¨¥¨§¦¥¦¥
?eäî äøeáç éðaî ãçàì Bì Léå ,èçBMì Bì ïéà :éîà éaøî àéòLBà áø dépéî àòa .àëéøö§¦¨§¨¦¥©©£¨¥©¦©¦¥©¥§¥§¤¨¦§¥£¨©
éëä éà :déì øîà ,áéúk "õîç ìò èçLú àì" ?"Eöîç ìò èçLú àì" áéúk éî :déì øîà£©¥¦§¦Ÿ¦§©©£¥§Ÿ¦§©©¨¥§¦£©¥¦¨¦

¯èçLú àì" "ïéìé àìå" "èçLú àì" àø÷ øîà :déì øîà !éîð íìBòä óBña ãçàì eléôà£¦§¤¨§¨¨©¦£©¥¨©§¨Ÿ¦§©§Ÿ¨¦Ÿ¦§©
ðä ,"õîç ìòáìçä úà øéè÷nä ïäk ,Ckìéä :àtt áø øîà .ïéìé àì íeMî déìò éîéé÷c C ©¨¥¨¨§¨§¦£¥¦Ÿ¨¦¨©©©¨¦§¨Ÿ¥©©§¦¤©¥¤

¯úà èçBMä :àtt áøc déúååk àéðz .ïéøeîà úðìä ììëa BðLéå ìéàBä ,äNòz àìa øáBò¥§Ÿ©£¤¦§¤§¦§¨£¨©¥¦©§¨§¨¥§©©¨©¥¤
õîçä ìò çñtä¯éúîéà .äNòz àìa øáBò¯éðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBMì àeäL ïîæa ©¤©©¤¨¥¥§Ÿ©£¤¥¨©¦§©¤©¥©¥§¤¨¦§¥

íìBòä óBña ãçàì äéä .äøeáç¯øéè÷nä ãçàå ÷øBfä ãçàå èçBMä ãçàå .Bì ÷e÷æ ïéà £¨¨¨§¤¨§¨¨¥¨§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨©©§¦
øNò äòaøàa óBòä úà ÷ìBnä ìáà .áéiç¯úà èçBMä :éäðéîøe .íeìk àìa øáBò Bðéà ©¨£¨©¥¤¨§©§¨¨¨¨¥¥§Ÿ§§¦§¦©¥¤

àlà eøîà àì :Bì eøîà .ãéîzä óà :øîBà äãeäé éaø ,äNòz àìa øáBò õîçä ìò çñtä©¤©©¤¨¥¥§Ÿ©£¤©¦§¨¥©©¨¦¨§Ÿ¨§¤¨
éúîéà .ãáìa çñta¯ì äéä .äøeáç éðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBMì LiL ïîæaóBña ãçà ©¤©¦§©¥¨©¦§©¤¥©¥©¥§¤¨¦§¥£¨¨¨§¤¨§

íìBòä¯ìáà ,áéiç äfnä ãçàå ÷ìBnä ãçàå ÷øBfä ãçàå èçBMä ãçàå .Bì ÷e÷æ ïéà ¨¨¥¨§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨©©¤©¨£¨
äçðnä úà õîBwä¯ïéøeîéàä úà øéè÷nä .äNòz àìa øáBò Bðéà¯.äNòz àìa øáBò Bðéà ©¥¤©¦§¨¥¥§Ÿ©£¤©©§¦¤¨¥¦¥¥§Ÿ©£¤
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,Ceîñamewnl jenq dxfra ungd m` `l` xaer epi` jkle §¨
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.eilr xaer dxfra enr epi` ungd m` elit` jkle
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,[enr mi`ad mingld z` zycwnïðúcdpyna epipyy -zegpn) ¦§©
(:gr,èçBMäoaxwíéðôì äãBz,dxfrd jeza -dîçìåmingld - ©¥¨¦§¦§©§¨

n mi`vnp dnr mi`adíçlä Lã÷ àì ,äîBçì õeç.sebd zyecwa ©¨Ÿ¨©©¤¤
:`xnbd zxxanéàîdpeekd dn -,øîà ïðçBé éaø ,'äîBçì õeç' ©©¨©¦¨¨¨©

éâàt úéa úîBçì õeçmgldy ,xnelk ,milyexi dvwa mewn mW - §©¥©¦¥
ie`x epi`y oeikny ,dcezd zhigy zrya milyexil uegn did

`vi m`e ,my dlik`l,'`vei'a lqtp `ed ycwzpy xg`l my
,dcezd zhigya my ycwzn epi` jkitlìáà`vnp mgld m` £¨

n `edy s` milyexi jeza,äøæòä úîBçì õeçmewn `edy oeik §©¨£¨¨
,'`vei'a my lqtp epi`e ezlik`l ie`xdLéã÷ycwzn `ed ixd - ¨¦

,dcezd zhigya'Ceîña ìò' ïðéòa àìåjenq didiy jixv oi`e - §Ÿ¨¦©©§¨
dnn cnlp mgld yeciwy s` ,dzhigy zrya dcezd zndal

e .'einly zcez gaf lr' xn`pyeléôà ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¨©£¦
`edy `l` ,milyexi jeza mgld m`,Léã÷ àì ,äøæò úîBçì õeç§©£¨¨Ÿ¨¦

àîìàc yiwl yix xaeqy gken -,'Ceîña ìò' ïðéòaxaky oeikne ©§¨¨¦©©§¨
welgle aeyl mdl did `l ,dcez ingl oipra ef zwelgna ewlgp

.dxfra enr epi`y ung lr gqtd zhigy oipra
yiwl yixe opgei iax zwelgna xg` xe`ia xnel dqpn `xnbd

:dxfra enr epi`y ung lr gqt zhigya÷ôñ úàøúäa àlà¤¨§©§¨©¨¥
éâìôéî÷m` wtq z`xzd oipra ewlgp yiwl yixe opgei iax - ¨¦§§¦

ezexzdl xyt` ,eze` mi`exe dxfra ungd m`y ,d`xzd dny
ixdy ,`id wtq z`xzd dxfra epi` m` la` ,zi`ce d`xzda
wtq z`xzdy yiwl yix xaeqe ,ung el yi m` mircei ep` oi`
ung el didy seqal xxazd m` mb jkitl ,d`xzd dny oi`
zrya jkn eprci `ly onf lk ,dwel epi` dhigyd zrya
jkitle ,d`xzd dny wtq z`xzdy xaeq opgei iaxe .d`xzdd
el didy seqal xxazd m` ,dwel dxfra enr ungd oi` m` mb

.dhigyd zrya ung
:`xnbd dgecàðîéæ àãç da éâéìt àä énð àäazwelgna s` - §¨©¦¨§¦¦¨£¨¦§¨

.zg` mrt ewlgp xak eføîzéàcin ,yxcnd ziaa xn`p - §¦§©
xn`yéaø ,dìëà àìå íBiä øáòå ,'íBiä Bæ økk ìëBàL äòeáL'§¨¤©¦¨©§¨©©§Ÿ£¨¨©¦

eäééåøz éøîàc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé,exn` mdipy -Bðéà ¨¨§©¦¦§¤¨¦§¨§¦©§©§¥
ä÷BìLidl` 'd mW z` `Vz `l' ly e`ld lr xary jk lr ¤Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤

'`eXl(e k zeny),xacd mrha ewlgp la` .Bðéà øîà ïðçBé éaø ©¨§©¦¨¨¨©¥
äNòî Ba ïéàL åàì déì äåäc íeMî ,ä÷Bìdyrn dyr `ly - ¤¦©£¨¥¨¤¥©£¤

,lk` `le ayi wx ixdy ,ezreay lr exaeraBa ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥
ìáà .åéìò ïé÷Bì ïéà äNòîmeyn÷ôñ úàøúämeyn ,exhetl oi` ©£¤¥¦¨¨£¨©§¨©¨¥

yäåäc íeMî ,ä÷Bì Bðéà øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå .äàøúä dîL§¨©§¨¨§©¦¦§¤¨¦¨©¥¤¦©£¨
,÷ôñ úàøúä déìlr xeari ot lk`iy ea exzdy dryay ¥©§¨©¨¥

,ezreay lr xeari m` wtq did ,dreayddîL àì ÷ôñ úàøúäå§©§¨©¨¥Ÿ§¨
ìáà .äàøúämeynäNòî Ba ïéàL åàìoky ,zewlnn exhetl oi` ©§¨¨£¨¨¤¥©£¤

åéìò ïé÷Bìoica zg` mrt ewlgp xaky xg`ne .yiwl yix zrcl ¦¨¨

ung lr gqt hgey oipra aey welgl ekxved `l ,wtq z`xzd
.dxfra enr epi`y

:oey`xd xe`ial zxfeg `xnbdéøîà,daiyid ipa exn` -íìBòì ¨§¦§¨
éâìôéî à÷ 'Ceîña ìò'a,yiwl yixe opgei iax [ewlgp-]àëéøöe- §©§¨¨¦§§¦§¦¨

mbe ung lr hgey oipra mb ,zenewnd ipya welgl ekxvede
.exiag lr cg`n cenll oi`e ,dcez ingl oipraeâéìôéà éàc- §¦¦§¦

wx oiwleg eid m`yïéðòìlr hgyz `l'àðéîà äåä ,'õîçiziid - §¦§©¨¥£¨¨¦¨
,xnel lekiïðéòa àìc ïðçBé éaø øîà÷c àeä àeääadf oiprl wx - §©§¨¨©©¦¨¨§Ÿ¨¦©

jixv `ly opgei iax xn`c íeMî ,'Ceîña ìò'ungd,àeä øeqéà ©§¨¦§¦
déúéà déúéàc àëéä ìëåonf xg`l `vnp `edy mewn lkae - §¨¥¨§¦¥¦¥

xeq`y xnel xazqn jk meyne ,exeqi`a cner `ed ixd xeriad
,`vnpy mewn lka eilr hegylLc÷î ïéðòì ìáà[ycwziy-] £¨§¦§©¦§¨

íçìc ,dcezd zhigy ici lr dcez lyíéðôa àlà Léã÷ àì- ¤¤Ÿ¨¦¤¨¦§¦
,dnegd jeza `l` ycwzn epi`yàîéà,xne` iziid -déì äãBî ¥¨¤¥

opgei iaxïðéòác ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì[jixvy-]éàc ,Ceîña 'ìò' §©¦¦§¤¨¦§¨¦©©§¨§¦
éàeb déúéàjenq dxfrd znegn miptl `vnp mgld m` wxy - ¦¥©©

,dcezd zhigy mewnlLéã÷e ,ycwzn `ed ixd -àì éàla` - ¨¦¦Ÿ
,dxfrd znegl ueg `vnp `ed `l` my epi` m`Léã÷ àìepi` - Ÿ¨¦

,ycwznúøL éìkà äåäc éãéîiabl jk xacdy epivny enk - ¦¦©£¨©§¦¨¥
qpkpd z` `l` sebd zyecwa miycwn mpi`y zxy ilk yeciw

okezl(.gt migaf)dn `l` zycwn dpi` dcezd zhigy oke ,
,dxfrd jezayàëéøömby eprinydl opgei iax jxved jkitl - §¦¨

.jenqa 'lr' jixv `l dcez ingl yeciwa
ïðéòîLà éàåwx mzwelgnàðéîà äåä ,íçì Lc÷î ïéðòìiziid - §¦©§§¦©§¦§©¦§¨¤¤£¨¨¦¨
,xnel lekiCäa[dfa-]'ìò' ïðéòác Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà÷ §©¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨¦©©

Léã÷ éàeb déúéà éàc ,Ceîña`ed dxfra `vnp mgld m` wxy - §¨§¦¦¥©©¨¦
,ycwznàì éà,dxfra epi` m` la` -,Léã÷ àìok ep`vny enk ¦ŸŸ¨¦

,zxy ilk yeciwaïéðòì ìáàd lr dhigydéì äãBî õîçyix £¨§¦§©¨¥¤¥
yiwl,Ceîña 'ìò' ïðéòa àìc ,ïðçBé éaøìmeynàeä àøeqéàc- §©¦¨¨§Ÿ¨¦©©§¨§¦¨

,envr ipta xeqi` `ed ungdydéúéà déúéàc àëéä ìëålkae - §¨¥¨§¦¥¦¥
`l' xeqi` lr xaer jkle ,exeqi`a cner `ed `vnp `edy mewn

,dxfra enr ungd oi` m` mb 'ung lr hgyzàëéøöjkitl - §¦¨
.jenq didiy jixv ung oiprl s`y eprinydl yiwl yix jxved
eilr xaer m` 'igaf mc ung lr hgyz `l' ly e`la dpc `xnbd

:dxeagd ipan cg`l wx ung envr el oi`yk mb hgeydàòa§¨
dépéî,epnn l`y -Bì ïéà ,énà éaøî àéòLBà áøungLéå ,èçBMì ¦¥©©§¨¥©¦©¦¥©¥§¤

eäî ,äøeáç éðaî ãçàì Bì.'hgyz `l'a hgeyd xaer m`d -øîà §¤¨¦§¥£¨©¨©
déì,`irye` axl in` iaxáéúk éîaezk ike -ìò èçLú àì' ¥¦§¦Ÿ¦§©©

'Eöîç`lde ,hgeyd ly ungdy rnyny'õîç ìò èçLú àì' £¥§Ÿ¦§©©¨¥
,áéúk.ely epi`y ung lr mb xaery rnyn §¦

déì øîà,in` iaxl `irye` axéëä éàmb daxn dz`y jk m` - ¨©¥¦¨¦
y xn`p ,mixg` ly ungeléôàung yi m`íìBòä óBña ãçàì £¦§¤¨§¨¨

,dxfra enr ungde ,dxeagd ipan epi`yénðeilr hgeyd xeari ©¦
.ea exzd m`déì øîà,in` iaxèçLú àì' àø÷ øîàmC ung lr ¨©¥¨©§¨Ÿ¦§©©¨¥©

igafïéìé àìå'hgyz `l' zeaizd zekinqne ,'gqRd bg gaf xwAl ¦§¦§Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©©¨©
ly e`ldy ,cenll yi weqt eze`a miaezk mdipyy 'oili `l'l

,'õîç ìò èçLú àì'ly `ed ungdyk wx xn`pðädéìò éîéé÷c C Ÿ¦§©©¨¥¨¨§¨§¦£¥
` ly -df oaxwa mixaery elíeMîxeqi`,ïéìé àìipan cg` lke ¦Ÿ¨¦

xn`py ,gqtd xyan oildl `ly xdfen dxeagd(i ai my)`le'§Ÿ
`l'a epi`y ,dxeagd ipan epi`y in la` ,'xwA cr EPOn ExizFz¦¦¤©Ÿ¤

.evng lr hegyl dxez dxq` `l ,'oili
:in` iax ixacn sqep xac zcnel `xnbdCkìéä ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨¦§¨

ung iabl xn`p 'ung lr hgyz `l' ly e`ldy epyxcy xg`n
jkitl ,'oili `l' ly e`ld lr xdfeny inl jiiydøéè÷nä ïäkŸ¥©©§¦

áìçä úà`ed s` ,dxhwdd zrya ung el yiy ,gqtd oaxw ly ¤©¥¤
,äNòú àìa øáBò,'ebe 'ung lr hgyz `l' xn`p weqtay s` ¥§Ÿ©£¤

,mrhdeïéøeîà úðìä ììëa BðLéå ìéàBä`ly xdfen `edy - ¦§¤§¦§¨£¨©¥¦
xn`py ,[gafnd iab lr miaxwd mialg-] mixeni`d z` oildl

(gi bk my)`ly xdfen hgeydy myke ,'xwA cr iBg alg oili `le'§Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤
lr df oaxwa mixaery el`n cg` zeyxa epyiy ung lr hegyl
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãéìòBôì øîBì øzî[ehwÎciwéðéòa äàøðä"ïéáî Ck CBznL ét ìò óà ?"áøòì énò ãBîòì ìëezL E ª¨©§¥£¦§¤§¥¤¤©©£¦¦¨¤¤©©¦¤¦¨¥¦
éøvLäëàìîì BøëNì áøòì Bì C[fhwøeac ,"øác øaãå" øîàpL ,Løôî øeac àlà øñàð àlL éôì , ¤¨¦¨¤¤§¨§¦§¨¨§¦¤Ÿ¤¡©¤¨¦§Ÿ̈¤¤¡©§©¥¨¨¦

.øzî äæ éøä ¯ åéøác CBzî ïéánM äî eðéäc ,øeäøä .øeñà ¯¨¦§§©§©¤¥¦¦§¨¨£¥¤ª¨
Leøôa øaãîk eäfL ,"áøòì énò ïBëð äéä" øîàé àì ìáà[fiwBøëNì äöBøL[giw: £¨ŸŸ©¡¥¨¦¦¨¤¤¤¤¦§©¥§¥¤¤§¨§

יד  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ìòåôì øîåì [ãé÷ הנראה" לומר צריך לפועל דווקא -

אדם  לשאר אבל מותר 150בעיניך", לשכרו רגיל שאינו
בלשון גם לערב"לומר עמי נכון .151"היה
ìòåôì øîåì [åè÷ עמך נכון "אהיה לו שאמר פועל -

אסור  לערב", עמך נכון "האהיה ששואלו או לערב",
"הן" לו להשיב לרמז 152לישראל בראשו להרכין או

"הן" .153לו
äëàìîì åøëåùì [æè÷ מקצוע לבעל לומר מותר -

לערב", עמי נכון "היה עבורו מלאכה עושה שאינו

לערב" עמי נכון "היה מכירות לאיש לומר וכגון
אצלו  לקנות .154כשבדעתו
ùåøéôá øáãîë [æé÷ נהג (כגון לפועל לומר מותר -

"האם  או במוצאיֿשבת", לראותך "אשמח מונית):
"אשמח  לו יאמר לא אבל שבת", במוצאי פנוי אתה

שבת" במוצאי תבוא .155אם
åøëùì äöåøù [çé÷ בשבת אנשים להזמין מותר -

בחול  שיתקיים באירוע .156להשתתף

zetqede mipeiv
רוצה 150) כשאינו לפועל הדין והוא לשוכרו, רוצה אפילו

לשוכרו.
בשוע"ר 151) אבל לחבירו" "לומר בלשון נקטו בטושו"ע

כי  "לפועל", הרמב"ם כלשון י) ס"ק המג"א יסוד (על נקט
לשכרו  רגיל כשאינו לערב" עמי נכון "היה לחבירו אמירה

לשכרו  שרוצה בפירוש כאומר נחשבת לא -.
אף 152) ולכאורה עט; סי' ח"ד החכמה בצל שו"ת ראה

נחשבת  תשובתו הרי שאלה, בדרך אליו פנה שהפועל
"הנראה  בהיתר לפועל האומר ועפי"ז מפורש, כדיבור

"הן". לענות לפועל אסור וכו'" בעיניך
הוה 153) ראשו דהרכנת כתב (שם) החכמה בצל בשו"ת

אם  ונפק"מ כמעשה, נחשב לא מדוע וצ"ע כדיבור, ליה
האסור  בדיבור (שגם כדיבור מפורש ממש שיהיה צריך
מותר, הרהור אסור דיבור אמרו חפצך" "ממצוא משום
לעשותה  מלאכה לו לרמוז "שמותר ז סעיף לעיל כדמשמע
די  כמעשה, נחשבת הראש הרכנת אם אך השבת"), אחר
לאוסרו, כדי מפורש שאינו אף הניכר מעשה שיהיה  בכך
מצינו  שלא כיון אך וכדו', יד תנועת כל לאסור יש כן ואם
כהליכה  ממש פעולה שאינו דבר לאסור אין לאיסור בפירוש
מרומז  דיבור מאשר יותר יד בתנועת להחמיר ואין בשדה,
במענה  ראשו הרכנת ולכך בבירור), כוונתו שניכרת (אף
ומקובל  מפורש לדיבור שדומה אסורה תהיה הפועל לשאלת
בתנועת  לבוא הפועל עם כשמסכם אך לפעמים, כך לעשות
ביותר  ברורה שהיא אף בעולם מקובלת שאינה יד או ראש

דבר", ודבר חפצך "ממצוא משום לאסור אין
שוע"ר) יסוד (על הסיק לח סי' ח"א אליהו מחזה ובשו"ת
בחול  כותלו שיתקן בשבת באצבע לנכרי להראות שמותר

באיזה  ימים) ספירת עליו (שיש לוח על לו מראה ואפילו
לבוא. עליו יום

פוסקים 154) שלכמה לז סי' ח"ו נדברו אז שו"ת ראה
העיקר  לשוע"ר אמנם ציווי, בלשון לו אמר אם תלוי העיקר
ולהלן  קנא הערה (כדלעיל בפירוש זאת אומר אם הוא
להיחשב  יכולה לערב" עמי נכון "היה ואמירת קנה), הערה
דבר  שום על ולא פועל שכירות על רק בפירוש כאמירה

שייעשה. אחר
להתיר 155) הגרשז"א) (בשם כתב סנ"ד פכ"ט בשש"כ

ציווי, דרך שאינו כיון שבת" במוצאי לראותך "אשמח לומר
לא  שלשוע"ר קנד) קנא, (הערות לעיל נתבאר כבר אמנם
אמירתו  מתפרשת האם אלא עלה אתינן ציווי דרך משום
אם  "אשמח של אמירה העולם ובעיני בפירוש, כאמירה
ישירה  כבקשה נחשבת לקחתו) (שרגיל מונית לנהג תבוא"
"האם  או לראותך" "אשמח משא"כ בערב", "תבוא כמו
(וראה  מפורשת כהזמנה בעולם נחשבים אינם פנוי" אתה
ואם  למחר, פלוני למקום "לך שאמירת ס"ו שו סי' לעיל
לאמירה  נחשבת פלוני" למקום לך פלוני במקום תמצא לא
כששולחים  בעולם מקובל שכך משום והיינו מפורשת,
שהוא  אף הערב" "נדבר לומר מותר ועד"ז לקנות), מישהו
שאינו  אף הערב" תתקשר אם "אשמח לא אך ציווי, בדרך
רק  אינה "להתקשר" שמילת נאמר אם (גם ציווי בדרך

מלאכה).
שלא 156) רק לאירוע" "תבוא בפירוש לו אומר אפילו

להזכיר  מותר מצווה (ולצורך אחרת מלאכה או נסיעה יזכיר
וכיו"ב). כרטיסים קניית נסיעה, דרכי



רנא c"ag i`iyp epizeax zxezn

"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

È בספר כמו דינו ההפטרה באמצע המפטיר נשתתק אם
שפסק  ממקום יתחיל לא תחתיו לסיים שהבא תורה
שהתחיל  ממקום ולהתחיל לחזור צריך אלא הראשון
לחזור  צריך אם שם (ועיין ק"מ בסי' שנתבאר כמו הראשון

בתחלה): ולברך

‡È לגלול הגולל שיגמור עד להפטיר המפטיר יתחיל לא
ממנו  ולשמוע להבין יוכל הגולל שגם כדי תורה הספר
שבספר  הפרשה כמו ההפטרה לשמוע הכל על היא שחובה
ששני  רם בקול כאחד ההפטרה שנים יקראו לא לפיכך תורה
שלא  להם הידוע מטעם נוהגים ויש נשמעים אין קולות
ההפטרה  קורין בעצמם הם אלא בלבדה שמיעה על לסמוך
ליזהר  צריכים מקום ומכל המפטיר מפי הברכות ושומעין
המפטיר  עם במלה (מלה בנחת אלא רם בקול יקראו שלא

קפ"ג): סי' עיין

·È לאחר עד המפטיר מלפני הנביאים ספר לסלק אין
שהפטיר: מה על ויברך שיראה כדי אחריו לברך שיגמור

‚È הפטרה מפטירים בתורה פרשיות ב' שקורין שבת בכל
המפטיר  קורא ובה מסיימין שבה השניה פרשה של
שמפטירים  וקדושים מות אחרי שקורים משבת חוץ תחלה

תכ"ח: בסי' שיתבאר כמו מות אחרי הפטרת

„È ולברך המתים נשמת התורה קריאת אחר להזכיר נהגו
ונוהגים  מנהגו לפי מקום וכל צבור בצרכי העוסקים
בשבת  תחנה איסור משום זה בכל ואין פורקן יקום לומר
הרחמים  אב לומר נוהגים גם ברכה אלא תחנה זו שאין
ואין  אותו אומרים אין צו"צ בו אומרים שאין יום ובכל
מקומות  ויש מילה או חתונה כשיש וכן נשמות מזכירים
נשמות  מזכירין ואין החדש כשמברכין אותו אומרים שאין
כשמברכין  הספירה ובימי שבוע באותו שנקבר למי אלא
הגזרות  מפני הרחמים אב אומרים וסיון אייר חודש ראש
ההם  בשבתות מילה אירע אם ואף ההם בימים שאירעו
אין  ההם בשבתות חודש ראש חל אם אבל אותו אומרים

המנהג: אחר הולכים בזה כיוצא וכל אותו אומרים

וברכותיה: ההפטרה דין רפד סימן ב חלק

* * *
בצבור ‡ שבת כל כולה התורה כל שומע שאדם אע"פ

אותו  פרשת ושבוע שבוע בכל לעצמו לקרות חייב
תרגום  בו שאין ופסוק תרגום ואחד מקרא שנים השבוע
תרגום  בו שיש וגו' ודיבון (ועטרות פעמים ג' קוראהו

לקרותו): צריך וגו' ומלבשתא מכללתא ירושלמי

בלשון · ומלה מלה כל לועז כך ואחר מקרא שנים הקורא
לפי  תרגום במקום חובתו ידי יצא לא שמבין לע"ז
המקרא  מתוך להבין שאין דברים כמה מפרש שהתרגום
יותר  ומלה מלה כל שמפרש התורה (בפירוש הקורא אבל
מהתרגום  טוב יותר שהוא אומרים יש התרגום של מפירושו
כל  ולומד חוזר ג' ובפעם מקרא פעמים ב' הקורא) וכן
הרי  התלמוד יסוד על בנוי שהוא רש"י פירוש עם הפרשה

מהתר  יותר מועיל אומרים זה ויש יותר מפרש שהוא גום
והעיקר  שהדותא יגר כגון בסיני שניתן מפני זכה שהתרגום
לקרות  לו יש שמים ירא כל מקום ומכל הראשונה כסברא
יש  רש"י פירוש מבין שאינו ומי רש"י פירוש וגם התרגום

שמבין: לע"ז שבלשון התורה בפירוש לקרות לו

ב'‚ סתומה בין פתוחה בין פרשה כל לקרות נוהגין יש
פרשה  שיקרא קודם מיד עליה התרגום ואח"כ פעמים
פעמים  ב' פסוק כל לקרות נוהגין ויש פרשה בכל וכן שניה
עושים  היו כן כי יותר נכון זה ומנהג מיד עליו והתרגום
מתרגמין  שהיו בצבור התורה בקריאת מתרגמין שהיו בזמן
מקרא  שנים לקרות יכול הדין מן (אבל עצמו בפני פסוק כל
לכופלו  טוב האחרון ופסוק שירצה) ענין בכל תרגום ואחד
שהיו  בזמן כן (כי בתורה לסיים כדי ולאמרו ולחזור
האחרון): פסוק כופלים שהיו במקרא מסיימים היו מתרגמין

שנים „ שיקרא טוב פה בעל טעמים בפסקי רגיל שהוא מי
שבת: וערב שבת ערב בכל כשר תורה בספר מקרא

* * *
בשבוע ‰ יקרא שלא הצבור עם פרשיותיו להשלים חייב

עם  נקרא ואילך ראשון מיום אבל אחר שבוע פרשת זה
במנחה. בשבת זו פרשה הצבור התחילו שכבר הצבור

בשבת  שיאכל קודם אותה שישלים המובחר מן ומצוה
שבת  יאכלו שלא בניו את הקדוש רבינו צוה כן כי שחרית
תרגום  ואחד מקרא שנים הפרשה שישלימו קודם שחרית
עד  אכילה אחר להשלים חייב אכילה קודם השלים לא ואם
אחרת  פרשה הצבור שהתחילו כיון ואילך משם אבל המנחה

זאת. של זמנה עבר

בשבת  ג' יום סוף עד להשלימה יכול שבדיעבד אומרים ויש
אומרים  ויש רצ"ט בסימן הבדלה לענין שיתבאר כמו
שאז  תורה שמחת עד להשלימה ג"כ יכול שבדיעבד
לדבריהם  לחוש וטוב התורה כל את הצבור כל משלימין
ואם  ג' יום סוף עד ישלים בזמנה השלים ולא שעבר שמי
מקרא  שנים תורה שמחת עד להשלים לו יש השלים לא

לבד: מקרא שאומרים כאותן ולא תרגום ואחד

Â שנים הפרשה כל לגמור להם הידוע מטעם נוהגין יש
נוהגין  ויש חצות אחר שבת ערב תרגום ואחד מקרא
להפסיק  ושלא התפלה אחר שחרית שבת ערב כולה לגמור

וא  בדבור אפילו תרגום ואחד מקרא שנים באמצע ם כלל
לו  כשיהיה ואח"כ פעמים ב' מקרא יקרא תרגום לו אין
הפרשה  כל לקרות צריך אין הדין מן אבל יקראנו תרגום
פרשה  אפילו אלא אחת בפעם תרגום ואחד מקרא שנים
ימי  כל וכן למחר אחרת ופרשה לבד מקרא היום אחת

הסדר: על מקרא ואח"כ השבוע

Ê התינוקות עם הפרשה שגמרו תינוקות מלמדי לפיכך
אלא  פעמים ב' ולקרותה לחזור צריכין אינם אחת פעם
עם  כשלמדו אמורים דברים במה והתרגום אחת פעם יקראו
המקרא  פירוש למדו אם אבל בלבד המלות פירוש התינוקות
ואינם  למעלה שנתבאר דרך ועל כן גם תרגום ידי יצאו
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•

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ìòåôì øîåì [ãé÷ הנראה" לומר צריך לפועל דווקא -

אדם  לשאר אבל מותר 150בעיניך", לשכרו רגיל שאינו
בלשון גם לערב"לומר עמי נכון .151"היה
ìòåôì øîåì [åè÷ עמך נכון "אהיה לו שאמר פועל -

אסור  לערב", עמך נכון "האהיה ששואלו או לערב",
"הן" לו להשיב לרמז 152לישראל בראשו להרכין או

"הן" .153לו
äëàìîì åøëåùì [æè÷ מקצוע לבעל לומר מותר -

לערב", עמי נכון "היה עבורו מלאכה עושה שאינו

לערב" עמי נכון "היה מכירות לאיש לומר וכגון
אצלו  לקנות .154כשבדעתו
ùåøéôá øáãîë [æé÷ נהג (כגון לפועל לומר מותר -

"האם  או במוצאיֿשבת", לראותך "אשמח מונית):
"אשמח  לו יאמר לא אבל שבת", במוצאי פנוי אתה

שבת" במוצאי תבוא .155אם
åøëùì äöåøù [çé÷ בשבת אנשים להזמין מותר -

בחול  שיתקיים באירוע .156להשתתף

zetqede mipeiv
רוצה 150) כשאינו לפועל הדין והוא לשוכרו, רוצה אפילו

לשוכרו.
בשוע"ר 151) אבל לחבירו" "לומר בלשון נקטו בטושו"ע

כי  "לפועל", הרמב"ם כלשון י) ס"ק המג"א יסוד (על נקט
לשכרו  רגיל כשאינו לערב" עמי נכון "היה לחבירו אמירה

לשכרו  שרוצה בפירוש כאומר נחשבת לא -.
אף 152) ולכאורה עט; סי' ח"ד החכמה בצל שו"ת ראה

נחשבת  תשובתו הרי שאלה, בדרך אליו פנה שהפועל
"הנראה  בהיתר לפועל האומר ועפי"ז מפורש, כדיבור

"הן". לענות לפועל אסור וכו'" בעיניך
הוה 153) ראשו דהרכנת כתב (שם) החכמה בצל בשו"ת

אם  ונפק"מ כמעשה, נחשב לא מדוע וצ"ע כדיבור, ליה
האסור  בדיבור (שגם כדיבור מפורש ממש שיהיה צריך
מותר, הרהור אסור דיבור אמרו חפצך" "ממצוא משום
לעשותה  מלאכה לו לרמוז "שמותר ז סעיף לעיל כדמשמע
די  כמעשה, נחשבת הראש הרכנת אם אך השבת"), אחר
לאוסרו, כדי מפורש שאינו אף הניכר מעשה שיהיה  בכך
מצינו  שלא כיון אך וכדו', יד תנועת כל לאסור יש כן ואם
כהליכה  ממש פעולה שאינו דבר לאסור אין לאיסור בפירוש
מרומז  דיבור מאשר יותר יד בתנועת להחמיר ואין בשדה,
במענה  ראשו הרכנת ולכך בבירור), כוונתו שניכרת (אף
ומקובל  מפורש לדיבור שדומה אסורה תהיה הפועל לשאלת
בתנועת  לבוא הפועל עם כשמסכם אך לפעמים, כך לעשות
ביותר  ברורה שהיא אף בעולם מקובלת שאינה יד או ראש

דבר", ודבר חפצך "ממצוא משום לאסור אין
שוע"ר) יסוד (על הסיק לח סי' ח"א אליהו מחזה ובשו"ת
בחול  כותלו שיתקן בשבת באצבע לנכרי להראות שמותר

באיזה  ימים) ספירת עליו (שיש לוח על לו מראה ואפילו
לבוא. עליו יום

פוסקים 154) שלכמה לז סי' ח"ו נדברו אז שו"ת ראה
העיקר  לשוע"ר אמנם ציווי, בלשון לו אמר אם תלוי העיקר
ולהלן  קנא הערה (כדלעיל בפירוש זאת אומר אם הוא
להיחשב  יכולה לערב" עמי נכון "היה ואמירת קנה), הערה
דבר  שום על ולא פועל שכירות על רק בפירוש כאמירה

שייעשה. אחר
להתיר 155) הגרשז"א) (בשם כתב סנ"ד פכ"ט בשש"כ

ציווי, דרך שאינו כיון שבת" במוצאי לראותך "אשמח לומר
לא  שלשוע"ר קנד) קנא, (הערות לעיל נתבאר כבר אמנם
אמירתו  מתפרשת האם אלא עלה אתינן ציווי דרך משום
אם  "אשמח של אמירה העולם ובעיני בפירוש, כאמירה
ישירה  כבקשה נחשבת לקחתו) (שרגיל מונית לנהג תבוא"
"האם  או לראותך" "אשמח משא"כ בערב", "תבוא כמו
(וראה  מפורשת כהזמנה בעולם נחשבים אינם פנוי" אתה
ואם  למחר, פלוני למקום "לך שאמירת ס"ו שו סי' לעיל
לאמירה  נחשבת פלוני" למקום לך פלוני במקום תמצא לא
כששולחים  בעולם מקובל שכך משום והיינו מפורשת,
שהוא  אף הערב" "נדבר לומר מותר ועד"ז לקנות), מישהו
שאינו  אף הערב" תתקשר אם "אשמח לא אך ציווי, בדרך
רק  אינה "להתקשר" שמילת נאמר אם (גם ציווי בדרך

מלאכה).
שלא 156) רק לאירוע" "תבוא בפירוש לו אומר אפילו

להזכיר  מותר מצווה (ולצורך אחרת מלאכה או נסיעה יזכיר
וכיו"ב). כרטיסים קניית נסיעה, דרכי
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קראו  לא אם אחת פעם המקרא ולקרות לחזור אלא צריכים
פעמים: ב' התינוקות עם

* * *
Á בשעת תרגום ואחד מקרא שנים לקרות מתירים יש

ידי  שיוצא אומרים ויש קמ"ו בסי' כמ"ש התורה קריאת
הפרשה  כל שמע אם מהש"ץ הקריאה בשמיעת חובתו
שלכתחלה  אלא תרגום עם אחת פעם עוד שיקרא ודי בבירור
יש  אבל נ"ט בסימן שנתבאר מטעם השמיעה על לסמוך אין
זו  שמיעה שמלבד הש"ץ בשמיעת כלל יוצא שאינו אומרים
למעלה  שנתבאר כמו תרגום ואחד מקרא שנים לקרות חייב

הראשונה: סברא על לסמוך יש הדחק ובשעת

Ë שהרי יו"ט בערב לעצמו יו"ט פרשת לקרות צריך אין
בערב  מקום ומכל בשבתה זו פרשה יקרא או קרא כבר
ואחד  מקרא שנים הברכה וזאת פרשת יקרא תורה שמחת

זמנה: הוא שעכשיו תרגום

È מן לעצמו לקרותן צריך אין השבתות כל של ההפטרות
כי  ויודעה בה בקי שיהא כדי לקרותן שנהגו אלא הדין
לו  יש פרשיות ובד' הכנסת בבית למפטיר יקראוהו שמא
בבית  אותה שמפטירין פרשיות ד' של הפטרה לקרות
ראש  בשבת וכן השבוע פרשת של הפטרה ולא הכנסת

חנוכה. ושבת חדש ומחר חודש

להפטיר  אז שנוהגים במקומות בשבת חתונה אירע ואם
ולא  לעצמו לקרותה ג"כ לו יש אשיש שוש הכנסת בבית

למחר יקראוהו שמא כי השבוע אירעו הפטרת אם אבל
אשיש  שוש שקרא במה די זו אחר זו בשבתות חתונות הרבה

השבוע: הפטרת השבתות בשאר לקרות לו ויש בראשונה

תרגום: ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן ב חלק

אם ‡ אף השחר תפלת אחר  מיד מתחיל מוסף תפלת  זמן
ג"כ  יכול זמנה שהגיע אחר מיד בבקר שחרית התפלל
מיד  מתחיל המוסף הקרבת שזמן ההיא בעת מוסף להתפלל

בבקר: תמיד הקרבת אחר

היום · על שעות משבע יותר מוסף תפלת לאחר ואין
פושע  נקרא כך כל והמאחר חצות אחר שעה דהיינו
אם  אפילו היום כל שזמנה מפני חובתו ידי יוצא ואעפ"כ
ואם  שיתבאר כמו מוסף ומתפלל חוזר מנחה התפלל כבר
כמו  תשלומין לה אין שחשכה עד אותה התפלל ולא שכח

ק"ח: בסי' שנתבאר כמו תפלות לשאר שיש

* * *
יצא ‚ שחרית שהתפלל קודם אותה והתפלל עבר ואם

שחר  של תמיד קודם שהקריבוהו מוסף שקרבן שאף
חוזר  להיות כך כל החמירו לא בתפלה מקום מכל פסול

להקרבה: הראויה בשעה אותה והתפלל הואיל ומתפלל

המוספין „ תפלת קודם שחרית תפלת אחר לטעום מותר
זמנה  משהגיע המנחה תפלת קודם לטעום שמותר כמו
ופת  הלב לסעוד כדי הרבה אפילו פירות אכילת דהיינו
שיקדש  ובלבד רל"ב בסי' שנתבאר כמו יותר ולא כביצה
המינין  מחמשת כזית יאכל או יין רביעית וישתה מתחלה

רע"ג: בסי' שנתבאר כמו מיד הקידוש אחר

של ‰ ואחת מנחה של אחת תפלות שתי לפניו היו
זמן  שהגיע עד מוסף להתפלל שאיחר כגון מוספים
מנחה  של להתפלל צריך ומחצה שעות שש דהיינו המנחה
התדיר  וכל המוספים מתפלת יותר תדירה שהיא לפי תחלה

חבירו. את קודם חבירו את

כגון  שתיהן להתפלל עתה כשצריך אמורים דברים במה
לאכול  לו ואסור קטנה או גדולה סעודה לאכול שרוצה
צריך  אזי רל"ב בסימן שנתבאר כמו מנחה שיתפלל קודם
יכול  מנחה להתפלל עתה כלל צריך אינו אם אבל להקדימה

ד  במה מוסף של הגיע להקדים לא כשעדיין אמורים ברים
משהגיע  אבל המנחה תפלת עיקר שהיא קטנה מנחה זמן

ענין. בכל להקדימה צריך זמנה עיקר

מנחה  להקדים צריך קטנה מנחה קודם שאפילו אומרים ויש
הכיפורים  ביום וליזהר לדבריהם לחוש ויש ענין בכל
שש  קודם מוסף שיתחילו שחרית בתפלת שמאריכים
סברא  לפי תחלה מנחה להתפלל יצטרכו שלא כדי ומחצה

תר"כ. בסי' שיתבאר כמו זו

שש  אחר עד בשחרית שהאריכו אירע אם מקום ומכל
זמן  שהגיע עד מוסף התחילו שלא אירע אם ואפילו ומחצה
יטעו  שלא כדי בצבור תחלה מנחה יתפללו לא קטנה מנחה
מנחה  להתפלל אמרו ולא אחרת פעם כן לעשות ההמון

כן: לו שאירע ביחיד אלא תחלה

בשבת: מוסף תפלת דיני רפו סימן ב חלק

* * *
רחמים ‡ עליהם יבקש ולא בשבת חולים לבקר מותר

בקשת  שע"י וכו' ירחם המקום בחול שאומרים כדרך
בדברי  דעתם להרחיב צריך אלא ויצטער בכי יעורר רחמים
מלזעוק  היא שבת שיאמר בשבת יצטערו שלא תנחומים
ויש  בשלום ושבתו מרובים ורחמיו לבא קרובה ורפואה
וכן  נהגו וכן כו' מרובים ורחמיו לומר צריכין שאין אומרים
כו' שבירך מי ואומר הכנסת בבית החולה כשמברך הש"ץ
היא  שבת יאמר אלא כו' רפואה ישלח המקום יאמר לא

לבא: קרובה ורפואה מלזעוק

שאומרים · כדרך לומר ומותר בשבת אבלים לנחם ומותר
יעורר  לא נחמתו על בקשתו שע"י ינחמך המקום בחול

בכי:

שמא ‚ בשבת חולים ולבקר אבלים לנחם התירו ובקושי
ימות  כל הולכים שאין כאותן ולא עמהם להצטער יבא

לבד: בשבת רק השבוע

בשבת: חולים וביקור אבלים ניחום רפז סימן ב חלק

להתענות ‡ שאסור ששית שעה סוף לאכול למהר צריך
תענית  לשום מתכוין אינו אם אפילו חצות עד בשבת
מצוה  דבר הוא אפילו אחר בדבר עסקו מחמת שנמנע אלא
לאכול  חפץ אינו כן אם אלא אסור ומתפלל  שקורא כגון
אם  הדין (והוא שיתבאר כמו לו עונג הוא והאיחור עדיין
לשם  מתכוין ואם מבאכילה) יותר ותפלה בקריאה מתענג

אסור: אחת שעה אפילו תענית
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לאכול · שלא לו הוא עונג שאז לו מזקת שהאכילה אדם
שלא  לאכול לו שאסור וכמעט כלל לאכול צריך אין
צער  בשבת ואכילה יום בכל שמתענה מי וכן בשבת יצטער
שמצות  בשבת גם להתענות יכול וסת שינוי מפני לו הוא
אסור  אחר בענין אבל עונג בשביל אלא אינה שבת סעודות
שיש  אע"פ וחסידות תשובה מחמת אפילו בשבת להתענות
שתקנו  חכמים עונג להחליף לו אין זה בתענית תענוג לו
ולא  בשבת שיהיה מוכרח שאינו אחר בעונג סעודות בג'

חכמים: התירוהו

* * *
ביום ‚ בו כשחלם בשבת חלום תענית להתענות מותר אבל

אם  לנעורת כאש דין הגזר לבטל לחלום תענית שיפה
דינו  גזר שיקרע בשביל חכמים לו והתירו ביום בו מתענה
שנפשו  כיון לגמרי שבת עונג ביטול כאן שאין לפי ועוד
בטוח  יתענה ואם יתענה לא אם חלומו בשביל עליו עגומה
לו. הוא תענוג הזה התענית הרי א"כ דינו גזר שיקרע הוא

על  ממנו ונפרעים חוזרים דינו גזר שקורעים אף מקום ומכל
בחול  תענית עוד יתענה תקנתו ומה שבת עונג עיקר שביטל
ביום  למחר מיד להתענות צריך ולכתחלה לו שיתכפר

אלא  וכפרה סליחה לבקש להתעכב לו ראוי שאין ראשון
זה  אחר זה ימים ב' להתענות יכול ואינו כחו תשש כן אם
ביום  היה אם שכן וכל כחו כשיחזק אח"כ להתענות יכול
ראש  או הכיפורים יום ערב או פורים או חנוכה ראשון
של  ב' יו"ט אפילו יו"ט שכן וכל מועד של חולו או חודש

אח"כ. עד יתענה שלא גליות

מנהג  אלא אינו בו התענית שאיסור יום הוא למחר אם אבל
כמו  יתענה חג אסרו או פסח בערב אפילו ניסן בחדש כגון
יום  ובין הגבלה בימי הדין והוא תכ"ט בסי' שיתבאר
אב  חודש וראש ניסן חודש בראש ואפילו לסוכות הכיפורים
תענית  שנה בכל בהם מתענים ויש הואיל להתענות יכול

תק"פ. בסי' כמ"ש צדיקים

צריך  אינו חלום תענית בהם המתענה אלו ימים ובכל
אבל  בשבת המתענה כמו תעניתו על תענית אח"כ להתענות
ויו"ט  ופורים חנוכה חודש בראש חלום תענית המתענה

להתענות אפ  צריך מועד של וחולו גליות של ב' יו"ט ילו
תקס"ח: בסי' כמ"ש בשבת כמו תעניתו על תענית אח"כ

בשבת: חלום תענית ודין תענית דין רפח סימן ב חלק
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Yr oM f`nM ,mFWlW.d ¦§§¥¨¥©¨

WieW`l dlWnPW dad`aizkcM(e ,g mixiXd xiW): §¥©£¨¤¦§§¨§¥§¦§¦¦©¦¦

W` iRWx ditWx"'כּו`Fvx"A cinY rprpzOW `Ede ." §¨¤¨¦§¥¥§¤¦§©§¥©¨¦§¨
."aFWë

n EkWnp ElNd zFad` 'aEmc`AW zFrC 'a: ©£©¨¦§§¦¥¤§¨¨

aizM dPde(` ,ci d`x)± "mkidl` 'dl mY` mipA" : §¦¥§¦§¥¨¦©¤©¡Ÿ¥¤
KWnp `liOnE ,FpA z` a`M EpzF` adF` KxAzi `EdW¤¦§¨¥¥¨§¨¤§¦¥¨¦§¨

mipRd miOM" ± FzF` zrcl'3"כּו" `Ede ,miOM,`wiiC " ¨©©©©¦©¨¦§©©¦©§¨
a`d zad` oMW ,iEPiW mEW ilA deW zEcinzA KlFdW¤¥¦§¦¨¤§¦¦¤¥©£©¨¨

.mlFrl dPYWi `l FpA lrW¤©§Ÿ¦§©¤§¨

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

(1):didY ornl ligzOd xEACwEqR lr xE`iA" ligzOd xEAC dxFYd xF` ¦©©§¦§©©¦§¤©¨¦©©§¦¥©¨

zXEcw cFaM oEIv ± .[bnxz'a cEOr f KxM ziW`xA ± x"z zpXn] "didY ornl§©©¦§¤¦§©§¥¦¤¤©¦§§©

.x"Enc ©̀§

.(ipf`il ztEwzA d`xPM xn`p¤¡©©¦§¤¦§©¦¨§¦

(2dkld a wxR dxFY cEnlY zFkld owGd x"Enc` KExr oglW .g ,` rWFdi)§ª©ª§¨¨©§©¨¥¦§©§¨¤¤£¨¨

d`xE .flyz cEOr a KxM K"p ± wEqRd lr dxFYd xF` d`x "zibde" WExiR .ai¥§¨¦¨§¥©¨©©¨©¤¤©§¥

.a ,l LzFlrdA .` ,ek ixg` dxFY ihETl .b ,t dnExY oOwl .b ,h gp lirl mb©§¥§©¨§¨¦¥¨©£¥§©£§

.(a ,hv dkxA .b ,a oPgz`e .a ,`r wlÄ¨¨¤§©©§¨¨

(3.(hi ,fk ilWn ."mc`l mc`d al oM mipRl mipRd miOM")©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¨¨¨¦§¥

c"ag i`iyp epizeax zxezn

קראו  לא אם אחת פעם המקרא ולקרות לחזור אלא צריכים
פעמים: ב' התינוקות עם

* * *
Á בשעת תרגום ואחד מקרא שנים לקרות מתירים יש

ידי  שיוצא אומרים ויש קמ"ו בסי' כמ"ש התורה קריאת
הפרשה  כל שמע אם מהש"ץ הקריאה בשמיעת חובתו
שלכתחלה  אלא תרגום עם אחת פעם עוד שיקרא ודי בבירור
יש  אבל נ"ט בסימן שנתבאר מטעם השמיעה על לסמוך אין
זו  שמיעה שמלבד הש"ץ בשמיעת כלל יוצא שאינו אומרים
למעלה  שנתבאר כמו תרגום ואחד מקרא שנים לקרות חייב

הראשונה: סברא על לסמוך יש הדחק ובשעת

Ë שהרי יו"ט בערב לעצמו יו"ט פרשת לקרות צריך אין
בערב  מקום ומכל בשבתה זו פרשה יקרא או קרא כבר
ואחד  מקרא שנים הברכה וזאת פרשת יקרא תורה שמחת

זמנה: הוא שעכשיו תרגום

È מן לעצמו לקרותן צריך אין השבתות כל של ההפטרות
כי  ויודעה בה בקי שיהא כדי לקרותן שנהגו אלא הדין
לו  יש פרשיות ובד' הכנסת בבית למפטיר יקראוהו שמא
בבית  אותה שמפטירין פרשיות ד' של הפטרה לקרות
ראש  בשבת וכן השבוע פרשת של הפטרה ולא הכנסת

חנוכה. ושבת חדש ומחר חודש

להפטיר  אז שנוהגים במקומות בשבת חתונה אירע ואם
ולא  לעצמו לקרותה ג"כ לו יש אשיש שוש הכנסת בבית

למחר יקראוהו שמא כי השבוע אירעו הפטרת אם אבל
אשיש  שוש שקרא במה די זו אחר זו בשבתות חתונות הרבה

השבוע: הפטרת השבתות בשאר לקרות לו ויש בראשונה

תרגום: ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן ב חלק

אם ‡ אף השחר תפלת אחר  מיד מתחיל מוסף תפלת  זמן
ג"כ  יכול זמנה שהגיע אחר מיד בבקר שחרית התפלל
מיד  מתחיל המוסף הקרבת שזמן ההיא בעת מוסף להתפלל

בבקר: תמיד הקרבת אחר

היום · על שעות משבע יותר מוסף תפלת לאחר ואין
פושע  נקרא כך כל והמאחר חצות אחר שעה דהיינו
אם  אפילו היום כל שזמנה מפני חובתו ידי יוצא ואעפ"כ
ואם  שיתבאר כמו מוסף ומתפלל חוזר מנחה התפלל כבר
כמו  תשלומין לה אין שחשכה עד אותה התפלל ולא שכח

ק"ח: בסי' שנתבאר כמו תפלות לשאר שיש

* * *
יצא ‚ שחרית שהתפלל קודם אותה והתפלל עבר ואם

שחר  של תמיד קודם שהקריבוהו מוסף שקרבן שאף
חוזר  להיות כך כל החמירו לא בתפלה מקום מכל פסול

להקרבה: הראויה בשעה אותה והתפלל הואיל ומתפלל

המוספין „ תפלת קודם שחרית תפלת אחר לטעום מותר
זמנה  משהגיע המנחה תפלת קודם לטעום שמותר כמו
ופת  הלב לסעוד כדי הרבה אפילו פירות אכילת דהיינו
שיקדש  ובלבד רל"ב בסי' שנתבאר כמו יותר ולא כביצה
המינין  מחמשת כזית יאכל או יין רביעית וישתה מתחלה

רע"ג: בסי' שנתבאר כמו מיד הקידוש אחר

של ‰ ואחת מנחה של אחת תפלות שתי לפניו היו
זמן  שהגיע עד מוסף להתפלל שאיחר כגון מוספים
מנחה  של להתפלל צריך ומחצה שעות שש דהיינו המנחה
התדיר  וכל המוספים מתפלת יותר תדירה שהיא לפי תחלה

חבירו. את קודם חבירו את

כגון  שתיהן להתפלל עתה כשצריך אמורים דברים במה
לאכול  לו ואסור קטנה או גדולה סעודה לאכול שרוצה
צריך  אזי רל"ב בסימן שנתבאר כמו מנחה שיתפלל קודם
יכול  מנחה להתפלל עתה כלל צריך אינו אם אבל להקדימה

ד  במה מוסף של הגיע להקדים לא כשעדיין אמורים ברים
משהגיע  אבל המנחה תפלת עיקר שהיא קטנה מנחה זמן

ענין. בכל להקדימה צריך זמנה עיקר

מנחה  להקדים צריך קטנה מנחה קודם שאפילו אומרים ויש
הכיפורים  ביום וליזהר לדבריהם לחוש ויש ענין בכל
שש  קודם מוסף שיתחילו שחרית בתפלת שמאריכים
סברא  לפי תחלה מנחה להתפלל יצטרכו שלא כדי ומחצה

תר"כ. בסי' שיתבאר כמו זו

שש  אחר עד בשחרית שהאריכו אירע אם מקום ומכל
זמן  שהגיע עד מוסף התחילו שלא אירע אם ואפילו ומחצה
יטעו  שלא כדי בצבור תחלה מנחה יתפללו לא קטנה מנחה
מנחה  להתפלל אמרו ולא אחרת פעם כן לעשות ההמון

כן: לו שאירע ביחיד אלא תחלה

בשבת: מוסף תפלת דיני רפו סימן ב חלק

* * *
רחמים ‡ עליהם יבקש ולא בשבת חולים לבקר מותר

בקשת  שע"י וכו' ירחם המקום בחול שאומרים כדרך
בדברי  דעתם להרחיב צריך אלא ויצטער בכי יעורר רחמים
מלזעוק  היא שבת שיאמר בשבת יצטערו שלא תנחומים
ויש  בשלום ושבתו מרובים ורחמיו לבא קרובה ורפואה
וכן  נהגו וכן כו' מרובים ורחמיו לומר צריכין שאין אומרים
כו' שבירך מי ואומר הכנסת בבית החולה כשמברך הש"ץ
היא  שבת יאמר אלא כו' רפואה ישלח המקום יאמר לא

לבא: קרובה ורפואה מלזעוק

שאומרים · כדרך לומר ומותר בשבת אבלים לנחם ומותר
יעורר  לא נחמתו על בקשתו שע"י ינחמך המקום בחול

בכי:

שמא ‚ בשבת חולים ולבקר אבלים לנחם התירו ובקושי
ימות  כל הולכים שאין כאותן ולא עמהם להצטער יבא

לבד: בשבת רק השבוע

בשבת: חולים וביקור אבלים ניחום רפז סימן ב חלק

להתענות ‡ שאסור ששית שעה סוף לאכול למהר צריך
תענית  לשום מתכוין אינו אם אפילו חצות עד בשבת
מצוה  דבר הוא אפילו אחר בדבר עסקו מחמת שנמנע אלא
לאכול  חפץ אינו כן אם אלא אסור ומתפלל  שקורא כגון
אם  הדין (והוא שיתבאר כמו לו עונג הוא והאיחור עדיין
לשם  מתכוין ואם מבאכילה) יותר ותפלה בקריאה מתענג

אסור: אחת שעה אפילו תענית
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

החכ'‰Â‰(כג) אור בחי' שעפ"י רואים אנו עכ"פ
ושכל  שמטעם להיות יכול התקון דבחי'
סותרים  ואינם א' בדבר ולחוב לזכות בו יש אחת וסבר'
א' ושכל שמטעם רואים אנו כאן שהרי כלל. זא"ז
הפכים  ב' באו מנעוריו רע האדם לב יצר כי מ"ש שהוא
עוד  תקולל שלא לארץ וזכות החסד שהוא א' בנושא
עצמו  זה שמטעם כו'. הארץ ימי כל ועוד האדם בעבור
הוא  בשגם באדם רוחי ידון שלא לאדם הדין בחי' הי'
(וגם  כא'. ודין חסד הרי לבד שנה ק"כ ימיו והיו בשר
אותו  לדון שאין לזכות עצמו הטעם זה נהפך לאדם
מנעוריו  רע האדם לב יצר כי רעתו על כ"כ חוב לכף
בבחי' הי' שזה מצד הוא זה וכל כו'). לכובשו יוכל ולא
להיות  כ"כ בתקפם המדות שאין דתקון המדות
עם  כלול כאו"א שיהי' החכמ' הוראת עפ"י שמתנהגי'
כו' ומים דאש מזיג' בענין הנ"ל (כמשל דוקא מנגדו
זרע  הארץ ימי כל עוד שא' וזהו כו'). שליט והמוח
ישבותו  לא ולילה ויום וחורף וקיץ וחום וקור וקציר
מאלה  א' שבכל דוקא. התיקון בחי' על מורה זה דכל
כמו  יחד ודין חסד והיפוכו מדבר ההתכללות בחי' יש
הדין  בכח ונפסדת נרקבת שהזריעה וקצירה הזריעה
החסדי' מבחי' הוא הרי הצמיחה בהתפשטות והקצירה
נושא  ובכה ילך הלך וכמו חסד. לפי וקצרו כמו דוקא
בחי' היינו (ולמעלה וד"ל. כו' ברנה יבא בא הזרע משך
דמטר  מ"ד והמשכת הגבורות מבחי' מ"ן העלאת
דוקא  העלאה שע"י דוקא כא' שמתכללים החסד מבחי'
כו'. רוח ואמשיך רוח אייתי דרוח כו' המשכה כל נמשך
והיינו  וד"ל. דוקא יחד דחו"ג התכללות כאן יש א"כ
וחורף  וקיץ כידוע חו"ג שהן וחום קור אח"כ מ"ש
וחום  דקור ענין עצמו והוא חו"ג בחי' ג "כ שזהו
החו"ג  בענין שנחלף אלא בקיץ והחום בחורף שהקור
מן  דקיץ חום דע"י השדה בתבואות לזה מזה בחילוף
זמן  ובחורף ויקצר דוקא מוליד חום דכל יצמח השמש
חג  שנק' תשרי סוף עד הקציר זמן ניסן. עד הזריעה
דחו"ג  הפכים ב' הן ולילה ויום וד"ל. כידוע האסיף
כידוע  הדין בחי' הוא ובלילה דוקא היום כל אל חסד
חסד  דאין א' יום כו' ערב ויהי כמ"ש כא'. ומתכללים
וכברייתו  כו'. תחלה הלילה דחושך הצמצום בלתי דיום

מפני  ישבותו לא אלה וכל כו' חשוכא ברישא ש"ע
בחי' מטעם וכלל כלל הפסק בלי תמידי שיחודם

ומתקיים ההתכ  נצחי הוא התקון שבבחי' דחו"ג ללו'
שאין  ישבותו לא א' ע"כ תמיד העולמו' שפע לצורך
בבחי' שהן דתוהו במדות כמו והפסק נפילה בהן

מבואר הנה (אך וד"ל. כנ"ל והתחלקות למעלה הפירוד
על  דוקא שמורה שבו רבתי בבי"ת בראשית תיבת על
ראשית  שנק' התורה בשביל הוא שהרי התקון בחי'
התקון  בבחי' הכל שהוא כו'. ראשית שנק' וישראל
שבזמן  לומר יתכן ואיך (כמשי"ת). דוקא דחכמה
הי' זה כו' לבו אל ויתעצב כו' ה' וינחם דכתיב המבול
כלל  בדין לחסד שליטה שאין דתוהו המדות מבחי'
דיעות  ב' שיש למעלה כמבואר הוא הענין אך כנ"ל.
או  חבירו מיום מובדל בעבודתו יום כל אם בוימ"ב
אומר  יביע ליום יום וכמ"ש דוקא. מזולתו כ"א שכלול
ההתחלקות  בבחי' הן דתוהו דמדות אמת ושניהם כו'.
וזהו  ההתכללות. בבחי' הן דתיקון ומדות מזה זה
ת"י  שלפי בראשית בתיבת ות"י ת"א שבין המחלוקת
בבחי' שהוא דתורה דחכמה התיקון בבחי' היינו בחוכ'
דרצון  הכתר בבחי' היינו בקדמין ת"א ולפי ההתכללות.
בבחי' הי' דתחלה אמת ושניהם דתוהו שבמדות העצמי
בחי' נמשך ואח"כ החכ' מן שלמעלה דרצון הכתר
זה  מובדלים וימ"ב שהיו והיינו דתורה. דחכ' התיקון
כו'. דתיקון ההתכללות בחי' אח"כ בהן הי' וגם מזה
טוב  והנה הו' וביום כו' טוב כי באור מ"ש ענין הי' וזה
אך  כו' התוהו בחי' שאחר התיקון בחי' שהוא מאד
בחי' שהוא נח קרבן ע"י בגילוי למטה ובא נשלם שזה
החסד  בבחי' הי' ותחלה כנ"ל. ז"א שביסוד אבא יסוד
דאדה"ר  עה"ד בחטא גם ע"כ הא' באלף שהוא דתוהו
דתוהו  הדין מדת שהוא הב' וביום כלל. דין בו הי' לא
ואח"כ  כנ"ל. כו' אמחה כמ"ש דין כולו הי' הב' באלף
ההתכללות  בחי' שהוא התיקון בחי' נעשה נח ע"י
בי"ת  והוא כנ"ל באדם וגם בארץ דחו"ג ומזיגה
בקדמין  לת"א גם (ובאמת לת"י בחוכמתא דבראשית
משל  שנק' דתורה הקדומה חכמה בבחי' היינו ברא
התקון  לבחי' הראשון ומקור השורש שהוא הקדמוני

וד"ל): וכמשי"ת כנ"ל מ"ה דשם
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zcFarl ± cg` oFvx wx ,Fl didi `NW ,minW oFvx§¨©¦¤Ÿ¦§¤©¨¤¨©£©
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.oFvxd xg ©̀©¨¨
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dxic Fl zFidl" dvFx KxAzi mXdW FnkE§¤©¥¦§¨¥¤¦§¦¨
lEabÎilA sFqÎoi` zFidl ;raHd KxcM `NW "mipFYgYA©©§¦¤Ÿ§¤¤©¤©¦§¥§¦§

cxRdl FpFvx mc`d dUri ok FnM ;mvnEvnE lAbEn ±§¨§§¨§¥©£¤¨¨¨§§¦¨¥
.raHd KxcM `NWe KxAzi Fa dwacl ,raHde sEBd on¦©§©¤©§¨§¨¦§¨¥§¤Ÿ§¤¤©¤©
mnFi zFAWi `l ± "dlile mnFi FA zibde" xn`p okle§¨¥¤¡©§¨¦¨¨¨©§¨Ÿ¦§¨

zFvxln dlile10"mFwn lW FcFaM" Edfe .KxAzi FpFvxl ¨©§¨¦¦§¦§¦§¨¥§¤§¤¨
d`xi EPOnE ,mvnvnE liAbnE WAlzn EpzF` Fzad`A ±§©£¨¨¦§©¥©§¦§©§¥¦¤¦§¤

ige dUri oke ,mc`d11'כ ּו: ¨¨¨§¥©£¤¨¨
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":כּו'

xn`PW mFwn lk"C :WExiRci"oini `N` Fpi` מנח ֹות) ¥§¨¨¤¤¡©¨¥¤¨¨¦ְָ

י') xn`peּדף .mingx `EdW ,(ai ,ai EpzWxR)" :iYxareux`a ַ¤©£¦§¤¡©¨¨¨¥§¨©§¦§¤¤
mipiC dUrW ± eizFCn lr xiardW WExiR ."mixvn¦§©¦¥¤¤¡¦©¦¨¤¨¨¦¦
.ei`Exal aihdlE mgxl eizFCOW iR lr s` mixvnA§¦§©¦©©¦¤¦¨§©¥§¥¦¦§¨
xEarA ,a`d lWnM ,l`xUil Fzad` zngn lMde§©Ÿ¥£©©£¨§¦§¨¥¦§©¨¨©£
qrFke FCqg WaFM FpA mr cqg zFUrl dvFxW Fzad ©̀£¨¤¤©£¤¤¦§¥©§§¥

.FpA z` mixrvnd mixg` lr©£¥¦©§©£¦¤§

ickA dWEaM dzid oinId `EdW "dwfg ciA" Edfe§¤§¨£¨¨¤©¨¦¨§¨§¨¦§¥
okl ,raHd iR lr `NW iEPiW dide ,mixvOn m`ivFdl§¦¨¦¦§¨¦§¨¨¦¤Ÿ©¦©¤©¨¥

"LitA 'd zxFY didY"(h ,bi EpzWxR)LpFvx zFUrl ± ¦§¤©§¦¨¨¨¥©£§§
FpFvxM12. ¦§

mvnvl KxvEd ,hEWRd FpFvxn `Ed lMdW oeike§¥¨¤©Ÿ¥§©¨§©§©§¥
xn`Ie" mrR xn`p okle .FlAwl mlFrd lkEIW ickA¦§¥¤©¨¨§©§§¨¥¤¡©©©©Ÿ¤
l` d"ied zxin` xn`p `l mrtE ,"dWn l` d"ied£¨¨¤Ÿ¤©©Ÿ¤¡©£¦©£¨¨¤
mrd zlFkie gM itM ± mrd l` dWn zxin` `N` ,dWnŸ¤¤¨£¦©Ÿ¤¤¨¨§¦Ÿ©¦¤¨¨
rEcie iElB lMd"e .Fnvr z` mvnv KM ± lAwl ElkEIW¤§§©¥¨¦§¥¤©§§©Ÿ¨§¨©

"eiptl13mlFrd lkEIW ickA mvnvl lkEi otF` dfi`A ± §¨¨§¥¤¤©§©§¥¦§¥¤©¨¨
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did ,`aE KlFd xW` lkA) iz`e lif`wc icdA .Dil oipiicwe opAxC `fEf aizF`¦¨§©¨¨§¨©§¦¥©£¥§¨¨¦§¨¦§¨£¤¥¨¨¨

KM oFrhie i`eld :FAlA xnF`e zFIkf igzR Fl oi`aE .qix` FzF` lW FzEkfl FAl¦¦§¤¨¦¨¦¦§¥§ª§¥§¦©§©§¦§¨

mWtp gRY :xn` .ikd oirh irA i`e ,ikd oirh irA i` :xn` .(oiCA dMfie Kke§¨§¦§¤©¦¨©¦¨¥¨¦¨¦§¦¨¥¨¦¨¦¨©¦©©§¨

ilAwn ,KM ± iYlhp iNW iYlhp m`e ,iYlhp `NW ip` dnE .cgW ilAwn lW¤§©§¥Ÿ©¨£¦¤Ÿ¨©§¦§¦¨©§¦¤¦¨©§¦¨§©§¥

.(dOke dOM zg` lr cgFW©©©©©¨§©¨

(10):zFvxln dlile.ocr FznWp a"WxdFn x"Fnc` zXEcw cFaM zdBd ¨©§¨¦¦§©¨©§§©©§©©©¦§¨¥¤

.(mnFi zaiY `zil 2217 ciÎazkA .haW i "mFi mFId"A dwYrp¤¤§¨§©§¨¦§©¨¥¨¥©¨

(11.(ck ,gi l`wfgi ."ige dUri")©£¤¨¨§¤§¥

(12.("FpFvxM LpFvx dUrIW icM ,LpFvxM FpFvx dUr" :c ,a zFa`)¨£¥§¦§§§¥¤©£¤§§¦§

(13df jxC lre .`i dWxR `gqRc `YkQn - `A l`rnWi iAxC `Ylikn)§¦§¨§©¦¦§¨¥Ÿ©¤§¨§¦§¨¨¨¨§©¤¤¤

.an wxR `ipzl zFxvw zFxrde zFdBd ,zFnFwn i`xn d`x .zFnFwn dOkA§©¨§§¥©§¥§©¨§¤¨§¨§©§¨¤¤

a ,`k mixiXd xiW dxFz ihETl .` ,el uTn .` ,eh ± c ,ci `xIe lirl d`xE. §¥§¥©¥¨¦¥¦¥¨¦©¦¦

.(c ,`l
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jizevn jxc

dYrnE (a`Ed iM ,aEzMAW "lwW" oFWl oM mB WxRzi ¥©¨¦§¨¥©¥§¤¤¤©¨¦
zlFwWn oipr FnM69itNW ,mipf`n skA FA milwFXW §¦§©¦§¤¤§¦§©Ÿ§©¦¤§¦

sMA FCbpM rixkn `Ed cg`d skAX lwWOd caFM Kxr¥¤¤©¦§¨¤§©¨¤¨©§¦©§¤§©©
zEOM lM ,cg`d skAX lwWOd xzFi cAkIWkE ,dipXd©§¦¨§¤¦§©¥©¦§¨¤§©¨¤¨¨©
WOn df xEriW cbpl KM ,dHnN cxIW cr xzFiA cAkIW¤¦§©§¥©¤¥¥§©¨¨§¤¤¦¤©¨

.dlrnl dipXd sM DAbEi§©©©§¦¨§©§¨
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Kxr itl iM .lWOA l"PM ipnid sMd EprixkiWM§¤©§¦¤©©©§¨¦©©©¨¨¦§¦¥¤
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`pnidn `irxd71`pa` ?'Ek lwXd zivgn o`n" : ¨©£¨§¥§¨©©£¦©¤¤©§¨

`C ± DA lwWnl'i`C ± 'lwXd dxB mixUr' ,c"Ei." §¦§©¨¨¤§¦¥¨©¤¤¨
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.dhEWR 'i FzivgnE©£¦§¨
:"'dl dnExY" dGn zFidl EpYIW Edfe§¤¤¦§¦§¦¤§¨©

iMe"iee ,lFTd `Edz"lclElM lFTde ,xEACd `Ed ¦¨©§¨¤©¦§©¨
min gEx W`n73oWxWe .aNAW zFCn ,z"bg md FWxWe , ¥¥©©¦§¨§¥©©¦¤©¥§¨§¨

mpWie lkVd on mikWnp zFCOd iM ,lkVA oM mB Wi¥©¥©¥¤¦©¦¦§¨¦¦©¥¤§¤§¨
lElM ixd ,dad`l dhFPd lkVd FnM .zElNMzdA mẄ§¦§©§§©¥¤©¤§©£¨£¥¨

.lkVA zElrRzdd©¦§©£©¥¤
iENn oipr Edfec"eiAWc"Emd xEACde zFCOdW , §¤¦§©¦¤§¤©¦§©¦¥

d`lnd ohAA xAErM lkVA milElM74mi`vFIWkE , §¦©¥¤§¨©¤¤©§¥¨§¤§¦
zFCn miUrp if` Fnvr iptA xaC zFidl iENibA mikWnpe§¦§¨¦§¦¦§¨¨¦§¥©§£©©£¦¦
mnvr iptA micgEin z"lC e"ie md f`e ,lrFtA xEAce§¦§©§¨¥¨¨¤§¨¦¦§¥©§¨

.c"Ei iENnAW ozF` `le§Ÿ¨¤§¦
d ,dPde'IzEInvr `Ed FA milElMd c"e zlEf Fnvr §¦¥©©§©©§¦©§¦

dn zlEf DzEnvre DzEdnA `idW dn ,dnkgd©¨§¨©¤¦§¨¨§©§¨©©
`pa`" z`xwPd `ide ,dPnid dHnNW z` zllFMW¤¤¤¤¤§©¨¥¤¨§¦©¦§¥©§¨

.DA zElNMzde xEAirA EidW c"e z` "DA lwWnl§¦§©¨¤¤¨§¦§¦§©§¨
dPd iMwx `Ed EdYd mlFrA dzidW dxiaXdC rEci ¦¦¥¨©§©§¦¨¤¨§¨§¨©Ÿ©

,l"PM c"e mi`xwPd zFCOd odW ,zFpFYgY 'f zpigaA¦§¦©©§¤¥©¦©¦§¨¦©©
aizkckE ,dxiaXd did `l zFpFW`x 'bA la`75EzEni" £¨§¦Ÿ¨¨©§¦¨§¦§¦¨

."dnkga `le§Ÿ§¨§¨
`pa`" `id ,dhEWR 'i `idW ,dnkgd zEInvr okle§¨¥©§¦©¨§¨¤¦§¨¦©§¨
mivFviPd z` zxxand `idW xnFlM ,"c"e DA lwWnl§¦§©¨§©¤¦©§¨¤¤¤©¦¦
lWnM EdGW .c"e mi`xwPd l"Pd zFpFYgY 'fn EltPW¤¨§¦©§©©©¦§¨¦¤¤¦§©
iRMn zg` sM lr FzF` migiPOWkE ,DA milwFXW oa`d̈¤¤¤§¦¨§¤©¦¦©©©©¦©¥
zgPEOd dxFgQd z` DCbpM zrxkn `id ,zlFwWOd©¦§¤¦©§©©§¤§¨¤©§¨©©©
FnM ,dlrnl mzF` zdAbnE ,DcbpMW sMA ux`A dHnN§©¨¨¨¤©©¤§¤§¨©§©©¨§©§¨§
EltPW mivFvipd z` zdAbnE zcxFi d`Nir dnkgd ok¥©¨§¨¦¨¨¤¤©§©©¤©¦¦¤¨§

"ExixAz` dnkgA" iM ,r"iaC DbFpA76miNrzn if`e , §©§¦©¦§¨§¨¦§§¦©£©¦§©¦
Kix`e wiYrA llMzdl mipFilrd zFnlFrA dlrnl§©§¨¨¨¨¤§¦§¦§©¥§©¦©£¦

'miig ur'A aEzMW dn KxC lr ,r"iA`aE77xgaEOd"W §©¦©©¤¤©¤¨§¥©¦¤©§¨
."'Eke wiYrA llkp¦§¨§©¦§

mrHdednkgdWiR lr `Ed ,zxxand `id `weC §©©©¤©¨§¨©§¨¦©§¨¤¤©¦
aEzMW dn78xF` zkWndW ,"ziUr dnkgA mlEM" : ©¤¨¨§¨§¨¨¦¨¤©§¨©
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אשר ¯‡‰ הברכה את ברכה, היום לפניכם נותן אנכי
תשמעו, אם הברכה את דהל"ל וילד"ק תשמעו,
את  נאמר ולמה תשמעו, לא אם והקללה בהיפוך כמ"ש
בהר  פ' בזהר איתא דהנה והענין תשמעו. אשר הברכה
המק"מ  ופי' תליא, אתר בהאי שמיעה ע"ב דק"ח
צ"ל  ולכאו' מל', בחי' הוא אתר בהאי שמיעה והרמ"ז,
בבינה  הוא ששמיעה הזהר פי' המקומות בכל הלא

המל'. על פי' וכאן ס"ג גימ' אוזן ולכן
Ô·ÂÈÂ דהנה לברכה, תפלה בין ההפרש ענין בהקדם

נמצא  שכבר מה שיומשך הוא הברכה ענין
הוא  התפלה ענין משא"כ לגמרי, חדש דבר ולא במקור
איזה  ח"ו שנגזר הגם דהיינו לגמרי חדש דבר לפעול
רופא  להיות שיומשך לפעול יוכל התפלה ע"י הנה דבר
קודם  שנגזר מכמו לשנות וכדומה השנים ומברך חולים
חדש, רצון היינו רצון יהי שממשיכי' ע"י שזהו

כל  מקור ב"ה מא"ס חדשה והמשכה צנור שיומשך
הרצונות.

ÌÓ‡ כן נמצא שלא מה בברכה מעלה יש הנה
כמו  ציווי כמו הוא הברכה שענין בתפלה
הוי' יברכך אומרים העם את המברכים כהנים עד"מ
הוא  התפלה ענין משא"כ ציווי, קצת כמו שזהו
ומבקש  נפשו ומקשר ומעלה למטה עומד שהמתפלל
שיומשך  שמבקש והיינו ההוא, הדבר על תחנונים
או  מגבורות אם פלוני וכלי באור פלונית המשכה
בבקשת  מ"ן העלאת בבחי' נפשו ומוסר מחסדי',
יעשה  ההמשכה בעל אם עדיין יודע ואינו תפלתו
וכדומה  גבורה או החסד בכלי האור וימשיך בקשתו
מ"ד  המשכת גורם מ"ן העלאת שע"י הגם כי כו',
כ"א  עצמו ברשות אינו מ"ד השפעת גם אעפ"כ כידוע
יגרום  לא ואליו כידוע, ההמשכה בעל המאציל ברצון
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שהגם  תפלות כמה שיש וזהו הכרח, שום מ"ן ההעלאת
מאומה, יפעלו לא מ"מ במס"נ מ"ן בהעלאת שהם
ובלי  כלל מ"ן העלאת בלי הוא הברכה ענין משא"כ
ההמשכה  מבעל ציווי בבחי' הוא אלא כלל בקשה שום
וכדומה, פלוני בכלי האור שיומשך המאציל שהוא
לנאצלים  יצוה דכולא מקורא הוא המאציל כי להיות
את  המברכים הכהנים כח וז"ע וכך, כך להתמשך ממנו

כי  ידוע בהיות נצח העם, בחי' הוא רבא כהנא אהרן
לכן  כנודע, לז"א מוחין נמשכים דאבא ומנצח דאבא
ולכן  ישראל את שיברך דאצי' ז"א על לצוות בכחו

כו'. בקשה דרך ולא ציווי דרך ה' יברכך אומר
ÌÓ‡ שכבר מה שיומשך הוא הברכה ענין שרש הנה

המבריך  וכמו כלל, חדש דבר ואינו בהמקור יש
האילן, כל על הענף הארת כח שמתפשט הגפן את
או  לגמרי, חדש דבר ואינו בהענף יש שכבר מה שזהו
ירדו  שמתחלה גשמים, ממי הנקבצים המים בריכת

או  בהבריכה, יחד נקבצו ואח"כ הארץ על גשם המים
בהמעין  המים יש שכבר המעין מן המתפשטת בריכה
ובזה  חדש. דבר זה שאין בהבריכה, ונמשכי' ויוצאים
שים  הבכור זה כי אבי כן לא ליעקב יוסף מ"ש יובן
הוא  גם ידעתי בני ידעתי לו והשיב ראשו, על ימינך
ממנו, יגדל הקטן אחיו ואולם יגדל, הוא וגם לעם יהי'
ע"כ  מאפרים, גם יותר שיגדל מנשה את בירך לא ולמה
בהכרח  ממנשה גדול אפרים ומקור בשרש כי מפני צ"ל
שיתגלה  כ"א בהברכה כח ואין כן, יהי' למטה שגם
דהיינו  חדש, דבר שיומשך לא אבל ושרשו מקורו
שיהי' למטה ויומשך מנשה שורש ויתרבה שיתגדל
אשר  איש כתי' וכן כו', מאפרים במספר יותר גדול
שזהו  חדש, בדבר ברכם לא ולמה אותם, בירך כברכתו
אל  מכח להוציא כ"א בהברכה כח שאין הנ"ל מטעם
למעלה  יש שכבר מה הגילוי אל ומהעלם הפועל

ושרשו. במקורו
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xaC dUFrWM oMW lke ,dUrn llkA oM mB EdGW¤¤©¥¦§¨©£¤§¨¤¥§¤¤¨¨

;'Ek Fqrke Fzngn¥¥¨§©£
Fpi`W cr ,WOn KlkElnE qE`n dUrp ixd df lkAW¤§¨¤£¥©£¤¨§§¨©¨©¤¥
FkFzA oFMWIW 'd xF`l oMWnE dxiC zFidl llM iE`ẍ§¨¦§¦¨¦§¨§¤¦§§
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שהגם  תפלות כמה שיש וזהו הכרח, שום מ"ן ההעלאת
מאומה, יפעלו לא מ"מ במס"נ מ"ן בהעלאת שהם
ובלי  כלל מ"ן העלאת בלי הוא הברכה ענין משא"כ
ההמשכה  מבעל ציווי בבחי' הוא אלא כלל בקשה שום
וכדומה, פלוני בכלי האור שיומשך המאציל שהוא
לנאצלים  יצוה דכולא מקורא הוא המאציל כי להיות
את  המברכים הכהנים כח וז"ע וכך, כך להתמשך ממנו

כי  ידוע בהיות נצח העם, בחי' הוא רבא כהנא אהרן
לכן  כנודע, לז"א מוחין נמשכים דאבא ומנצח דאבא
ולכן  ישראל את שיברך דאצי' ז"א על לצוות בכחו

כו'. בקשה דרך ולא ציווי דרך ה' יברכך אומר
ÌÓ‡ שכבר מה שיומשך הוא הברכה ענין שרש הנה

המבריך  וכמו כלל, חדש דבר ואינו בהמקור יש
האילן, כל על הענף הארת כח שמתפשט הגפן את
או  לגמרי, חדש דבר ואינו בהענף יש שכבר מה שזהו
ירדו  שמתחלה גשמים, ממי הנקבצים המים בריכת

או  בהבריכה, יחד נקבצו ואח"כ הארץ על גשם המים
בהמעין  המים יש שכבר המעין מן המתפשטת בריכה
ובזה  חדש. דבר זה שאין בהבריכה, ונמשכי' ויוצאים
שים  הבכור זה כי אבי כן לא ליעקב יוסף מ"ש יובן
הוא  גם ידעתי בני ידעתי לו והשיב ראשו, על ימינך
ממנו, יגדל הקטן אחיו ואולם יגדל, הוא וגם לעם יהי'
ע"כ  מאפרים, גם יותר שיגדל מנשה את בירך לא ולמה
בהכרח  ממנשה גדול אפרים ומקור בשרש כי מפני צ"ל
שיתגלה  כ"א בהברכה כח ואין כן, יהי' למטה שגם
דהיינו  חדש, דבר שיומשך לא אבל ושרשו מקורו
שיהי' למטה ויומשך מנשה שורש ויתרבה שיתגדל
אשר  איש כתי' וכן כו', מאפרים במספר יותר גדול
שזהו  חדש, בדבר ברכם לא ולמה אותם, בירך כברכתו
אל  מכח להוציא כ"א בהברכה כח שאין הנ"ל מטעם
למעלה  יש שכבר מה הגילוי אל ומהעלם הפועל

ושרשו. במקורו
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חפצּתי ‡ÌÓג) חסד "ּכי ּכתיב ּדהּנה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ
ּדגמילּות  הּקו ּבכלל הּוא ׁשחסד זבח", ְְְִִִֶֶֶַַַַָֹולא

מ  חפצּתי", חסד "ּכי ואֹומר הּנ"ל, ּדעּמּוד חסדים ׁשמע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
למה  לגמרי סֹותר והּוא יֹותר, חביב חסדים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּגמילּות
ּבעבֹודת  ּובפרט הּקרּבנֹות, עבֹודת הּוא ׁשהעּקר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנתּבאר
ּומּכאן  ּכּנ"ל, ּדקרּבנֹות עבֹודה הּוא ׁשהעּקר ְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהאדם
חסד  "ּכי ׁשאֹומר הּזבח, על החסד מעלת ּדגדלה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמׁשמע
למעלה  הּוא חסדים ּדגמילּות ׁשהּקו זבח", ולא ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹחפצּתי
ּתחּלה  להקּדים ויׁש הּקרּבנֹות, ענין ׁשהּוא העבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּקו
הּבהמה, מּמין ּבא ּדהּקרּבן הּקרּבנֹות, ענין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָּבפרטּיּות
ׁשרׁש ּדבהמה הּמזּבח, ּגּבי על ּומקריבּה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלֹוקח
חּיֹות  ארּבע ּדהּנה ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור מּפני הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותּה

ּדפני 13הּמרּכבה  ּדלמּטה, הּנבראים לכל ּומקֹור ׁשרׁש הם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
חּיֹות  מיני לכל מקֹור הּוא העליֹונה ׁשּבּמרּכבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאריה
לכל  החּיּות מקֹור הּוא ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּופני ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבעֹולם,
מקֹור  הּוא ׁשּבּמרּכבה נׁשר ּופני ׁשּבעֹולם, ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמיני
ׁשּבּמרּכבה  אדם ּופני ׁשּבעֹולם, עֹופֹות מיני לכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחּיּות
ּכׁשּמקריב  ולזאת הּׂשכלית. לּנפׁש החּיּות מקֹור ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹהּוא
לׁשרׁשּה אֹותּה מעלה הּוא הּמזּבח ּגּבי על ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּבהמה
והגם  העליֹונה, ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּפני ּבחינת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּומקֹורּה

ׁשרׁשּה לגּבי הּגׁשמית הּבהמה ער מאד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשרחֹוק
להיֹות  ׁשּצרי עד ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּפני ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומקֹורּה
הּגׁשמית, הּבהמה ׁשּמתהּוה עד מדרגֹות רבבֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָרּבֹוא
מקֹור  הּוא ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּפני ּבחינת הּנה מקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּומּכל
והּוא  חּיּותּה, הּוא ּומּׁשם הּגׁשמית הּבהמה ׁשל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָהחּיּות
לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "אין רז"ל ׁשאמרּו ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל
הּוא  ּדוּדאי ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָמּזל
ׁשּברקיע, הרּוחני הּמּזל לגּבי ׁשּלמּטה העׂשב ערֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאין
ּבהעׂשב  חּיּות ׁשֹופע הרּוחני הּמּזל הּנה מקֹום ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּכל
וכן  לגדלּות, מּקטנּות הּצמיחה ּבֹו להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּלמּטה
הּוא  ּכזאת ּובדגמא ּומה, אי הּפרֹות ׁשּיֹוציאּו ְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻּבאילנֹות
הּוא  ׁשּבּה החּיּות ׁשהׁשּפעת ׁשּלמּטה, ּבּבהמה ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגם
ידי  ועל ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור ּפני ּבחינת ּומקֹורּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשרׁשּה
נכללת  היא הרי הּמזּבח ּגּבי על הּבהמה ׁשּמקריבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה

ּומקֹורּה הּנה 14ּבׁשרׁשּה הּמרּכבה, חּיֹות ּבארּבע והּנה . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו החּיֹות, ׁשאר ּכלּול מהם אחד ְְְֵֶֶֶַַָָָָָּבכל
ּובֹו לֹו יׁש הרי אריה ּבפני ּוכמֹו לאחת", פנים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"וארּבעה
ּבֹו ׁשּכלּולים ׁשֹור ּבפני כן ּוכמֹו ואדם, נׁשר ׁשֹור ּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָּגם
ּבפני  ּכח מֹוסיפים הּקרּבן ידי על הּנה הּפנים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹׁשארי
הּימין, אל ׁשהּוא אריה ּפני ּבבחינת נכלל להיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשֹור
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ּבימינא  ׂשמאלא לאכללא אל ז ׁשהּוא הּוא אריה ּדפני , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּקרּבן  ידי על הּנה הּׂשמאל, אל הּוא ׁשֹור ּופני ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּימין,
ׁשֹור  הּפני עלּית והּוא ּבּימין, הּׂשמאל התּכּללּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָֹנעׂשה

"אריה  ענין וזהּו קּורּבנין"15ּבּימין, ידי ח ּדאכיל ׁשעל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אריה, ּפני ׁשהּוא ימין ּבחינת מאיר הּקרּבנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאכילת
וכל  ּבגּלּוי. למּטה הּימין הארת מאיר מּמילא זה ידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועל
ּגּבי  על הּגׁשמית הּבהמה הקרבת ידי על נעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָזה
ּפני  ּבחינת ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה נכללת זה ידי ׁשעל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמזּבח,
ׁשהּוא  אריה ּבפני ׁשֹור ּפני והתּכּללּות ׁשּבּמרּכבה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹור
התּכּללּות  ּפֹועל ׁשהּקרּבן זאת לבד אׁשר ימין, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבחינת
אריה, ּבפני ׁשֹור ּפני והתּכּללּות וׁשרׁשֹו ּבמקֹורֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָהחי
למעלה  וגּלּוי אֹור ּתֹוספֹות ּפֹועל זאת עֹוד ְְְְִִֵֵַָֹהּנה
החּיֹות  ּדהּנה העליֹונים. אֹורֹות וגּלּוי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבהמׁשכת

הּקדׁש16נֹוׂשאֹות  חּיֹות הּנה הּקרּבן ידי ׁשעל הּכּסא, את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכּסא, ׁשעל האדם ּדמּות מראה עם הּכּסא את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹוׂשאֹות
עליו  אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות "ועל ׁשּכתּוב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּוכמֹו
את  ּומעלֹות נֹוׂשאֹות הּקדׁש החּיֹות הרי ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹמּלמעלה",
סֹוף  אין אֹור לבחינת ׁשעליו האדם מראה עם ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּכּסא

הר  ׁשּלמּטה האדם ּדכמֹו הּוא". אדם לא ּבדרּד"כי י ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
הּנפׁש ּוכמֹו רגל, ּגּוף ראׁש מדרגֹות, לׁשלׁש נחלק ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלל
מחין  הּזה, ּבּצּיּור ּכן ּגם נחלק האדם רּוחנּיּות ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשלׁש הּוא ּכלל ׁשּבדר והּמעׂשה הּדּבּור וחלק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּומּדֹות,
הם  הּמחין ּבעלי ּדרב ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמדרגֹות
ּגּלּוי  ׁשהּוא הּדּבּור ענין הּוא ּומּדֹות מחׁשבה, ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּבעלי
הׂשּכלתֹו, ּכח את מגּלֹות ׁשהן הּמּדֹות ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּמחׁשבה,
רגל  הּמּדֹות, מׁשּכן מקֹום ׁשהּוא וגּוף ראׁש ּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַֹוהּוא

ּדרּגין  ּדכל סֹופא ׁשהּוא הּמעׂשה ענין ּדבחינת ט הּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
עׂשר  הרי העליֹונים ּבאֹורֹות למעלה הרי כן ּוכמֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאדם,
לׁשלׁש ונחלקֹות אדם, ּבחינת נקראים ּבכלל ְְְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹספירֹות

חּב"ד  ּפרט יב נה"י יא חג"ת י מדרגֹות ּבדר והּמּדֹות . ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּדרעא  ּגבּורה ימינא, ּדרעא חסד זהר ּבתּקּוני ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמחּלקן

ּגּופא  ּתפארת עמידתן יג ׂשמאלא, ּבסדר הּוא וכן וכּו', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
חח"ן  מדרגֹות לׁשלׁש ּכן ּגם בג"ה יד נחלקֹות טו מּימין ְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ

דת"י  אדם טז מּׂשמאל ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ּבאמצע, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּכל  הממּלא אֹור והּוא קֹומה, צּיּור ּבחינת ְְְִִֵֶַַַָָׁשהּוא
"והחּיֹות יז עלמין  ּבחינת נעׂשה הּקרּבן ידי על אבל . ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

והן  והּגּלּוי, האֹור הֹוספת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָָנֹוׂשאֹות",
אדם  לא ּד"כי סֹוף אין אֹור ּבבחינת הּכּסא את ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹנֹוׂשאֹות

עלמין  ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא נעׂשה יח הּוא" זה ׁשּכל , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הּקרּבן. ידי ְְֵַַָָעל

.¯ev˜ ּפני ּבׁשרׁשּה נכללת הּבהמה ּדבהקרבת יפרט ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופ  ׂשמאלא ׁשֹור, לאכללא אריה, ּבפני ׁשֹור ני ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹ

לבחינת  ׁשעליו והאדם הּכּסא את נֹוׂשאֹות והן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבימינא.
הּוא". אדם לא ִָָֹ"ּכי

ּבּזהר e‰ÊÂד) רזא 17ּדאיתא עד עֹולה ּדקּורּבנא ּדרזא ¿∆ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹ
סֹוף  ּפעּלה יט ּדאין לפעל הּקרּבן ּבכח ולזאת , ְְְְְְִֵַַָָָָֹֹֹֻ

האדם  ּבעבֹודת ׁשהּוא האמּתי ּבּקרּבן ּובפרט ּכזֹו, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָּגדֹולה
ּבזה  ּגֹורם זה הרי הּקרּבן, עניני ּכל ּבעצמֹו ׁשּפֹועל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּנ"ל
ּכל  סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש העֹולמֹות ּבכל ְְֲִִֵֵַַָָָָָָָהעלּיה

להוי'",כ ּדרּגין  ניחֹוח "ריח ּכתיב הּקרּבנֹות ׁשּבכל וזהּו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכּידּוע, ספירֹות ּדעׂשר האֹורֹות מקֹור הּוא הוי' ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּדהּנה
הריח  ּוכמֹו ריח, ּבחינת ׁשהּוא הּקרּבן ידי על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה
ועל  העלאה ּבחינת הּוא הּקרּבן כן ּכמֹו הּנפׁש, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמעֹורר
המׁשכה  לׁשֹון הּוא ּדניחֹוח להוי', ניחֹוח נעׂשה זה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָידי

ּדרּגא  נחּות מּבחינת כא ּוכמֹו והּגּלּוי האֹור ונמׁש ׁשּיֹורד , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּוא  ספירֹות ּבעׂשר ויתּגּלה ויאיר הּוא" אדם לא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹ"ּכי
"ממּלא  ּבבחינת ׁשּגם והינּו עלמין", ּכל "ממּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבחינת
אֹור  ּבחינת ׁשהּוא הּסֹובב, אֹור ויתּגּלה יאיר עלמין" ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
וזה  הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות מּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַָעצמי
אתערּותא  ּבחינת ׁשהּוא ּדוקא, הּקרּבן ידי על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָנעׂשה

ּדלעּלא כב ּדלתּתא  אתערּותא ּבחינת לעֹורר ׁשּיאיר כג , , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לא  ּד"כי הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות ּבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַָֹויתּגּלה

מּבחינת  ּׁשּלמעלה מה הּוא" ספירֹות אדם עׂשר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
ּגּלּוי  ּבחינת להמׁשי הּקרּבן ּדבכח כּו', אדם ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹהּנקראים

הּקרּבנֹות  ּדעל וזהּו זה, לחמי 18אֹור קרּבני "את אמר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׂשרפים  על ׁשּקאי ׁשּלי, אׁש הּוא ּדאּׁשי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלאּׁשי",
והאהבה  הּתׁשּוקה אׁש רׁשּפי ׁשּבהם להיֹות ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנקראים
ׁשהּוא  לחם להם נעׂשה הּקרּבן ידי על הּנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלאלקּות,
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במדבר 15) תורה לקוטי ב. עמוד סוף לב, ג חלק זוהר ראה
כבקר. ואריה המתחיל דיבור [מאמר]

דיבור 16) [מאמר] יתרו פרשת אור תורה ראה זה, כל דבר על
האבות  כו' להבין המתחיל דיבור ו[מאמר] (השני) זכור המתחיל

המרכבה. הן הן
ב.17) כו, ג חלק זוהר א. רלט, ב חלק זוהר ראה
פרשת 18) ריש תורה לקוטי גם ראה לקמן שכתוב במה

פנחס.

בימין.ז. שמאל קרבנות.ח.להכליל שאוכל הדרגות.ט.אריה כל דעת.י.סוף בינה תפארת.יא.חכמה גבורה נצח יב.חסד
יסוד. הגוף.יג.הוד - תפארת שמאל, זרוע - גבורה ימין, זרוע - נצח.יד.חסד חסד הוד.טו.חכמה גבורה דעת טז.בינה

יסוד. האלוקי).יז.תפארת באור (דרגה העולמות כל האלוקי).יח.ממלא באור יותר גבוהה (דרגה העולמות כל מסובב
סוף.יט. האין סוד עד (מגיע) עולה הקרבן המדרגות.כ.שסוד כל סוף עד המדרגות כל נמוכה.כא.מראש דרגה
האדם).כב. (מצד מלמטה מלמעלה.כג.התעוררות התעוררות
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ּבבחינת  ׁשּלמעלה, ּבאׁש וההתּכּללּות העלּיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבחינת
ּדהּנה  הּוא". אדם לא ּד"כי סֹוף אין אֹור ְְְִִֵֵַָָֹעצמּות
ּדֹומם  מדרגֹות ּדארּבע ּדידּוע אׁש, ּבחינת הם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָהּקרּבנֹות
מים  רּוח אׁש מדרגֹות ארּבע ּכנגד הם מדּבר חי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַצֹומח
הּמים, יסֹוד צֹומח העפר, יסֹוד ּבחינת הּוא ּדֹומם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעפר,
"וכל  ׁשּכתּוב ּוכמֹו צמיחה, מיני ּכל מצמיחים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּדמים
טרם  הּׂשדה עׂשב וכל ּבארץ יהיה טרם הּׂשדה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׂשיח
ּבעלא  "מטרא ּוכמאמר וגֹו', המטיר" לא ּכי ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹיצמח

ידי כד ּדארעא" על הּוא צמחּה ּתּתן ׁשהארץ ּדבכדי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חּיים  הּבעלי ּדלכן האׁש, יסֹוד ּכנגד הּוא וחי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמטר,
ׁשמֹורה  ּתנּועה ּובעלי מרּתחים ּובטבעם ּבדמים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻֻמרּבים
הרּוח, יסֹוד ּכנגד הּוא ּומדּבר כּו', ׁשּבהם האׁש יסֹוד ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
"לרּוח  ותרּגם חּיה", לנפׁש האדם "ויהי ׁשּכתּוב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּוכמֹו

הּנה כה ממּללא" הּקרּבן ׁשּבהעלאת מּזה מּובן ּכן ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבאׁש האׁש יסֹוד התּכּללּות הּוא היסֹודֹות ְְְְְִִֵֵֵַַָָּבחּלּוקי
אׁש אּׁשי, ׁשּנקראת הּׂשרפים ׁשל האׁש והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלמעלה,
ּוכמֹו לחם, נקראים ׁשהּקרּבנֹות לאּׁשי, לחם וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלי.
מֹוסיף  ההּוא הּמאכל הרי ׁשאֹוכל ּבאדם מׁשל ּדר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
ליל יכֹול ההיא האכילה ׁשּבכח עד ּוגבּורה ּכח ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלֹו
ּבכח  וּיל" ּבאלּיהּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו חפצֹו, למקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולעלֹות
ּבלחם  הּוא כן ּכמֹו יֹום", ארּבעים ההיא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהאכילה
זה  ידי ׁשעל עד לּׂשרפים, ּומזֹון לחם ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדקרּבנֹות
אֹור  ּבבחינת למעלה לעלֹות חּיּות ּתֹוספֹות ּבחינת ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָנעׂשה

סֹוף  ידי אין על נעׂשה זה ּדכל הּוא", אדם לא ּד"כי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּבהמית  נפׁש והּנה לחם. ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּקרּבנֹות
ׁשֹור  ּפני מּבחינת ּכן ּגם הּוא ׁשרׁשּה הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשּבאדם
אדם  ּפני מּבחינת הּוא ׁשרׁשּה א העליֹונה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבּמרּכבה
קרּבן  ּבהתעּסקּות העבֹודה ידי ועל ׁשֹור, ּבפני ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָׁשּכלּול
ּבׁשרׁשּה נכללת להיֹות ּכן ּגם ּבּה ּפֹועל ּכּנ"ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּתי
רּבה  עבֹודה הּוא ּפרט ּבדר אמנם ּכלל, ּבדר ְְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָּומקֹורּה
ירדה  ׁשּבאדם הּבהמית הּנפׁש ׁשהרי עצּומה, ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויגיעה
ׁשרחֹוק[ים] זרים ּברצֹונֹות ּומׁשּקע ּגׁשמי ּבגּוף ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֻונתלּבׁשה
ׁשּיהיה  ּבכדי הּנה למאד, עד ּומיחד יחיד אחד  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמהוי'
ּברּכֹות  ּתּקנּו יצרֹו את ולזּבח עליה להתּגּבר האדם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכח
אריכּות  הּוא ׁשמע קריאת ׁשּבברּכֹות ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַקריאת
ּומׁשמיעים  "קדֹוׁש" אֹומרים ׁשהּׂשרפים אי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּדברים
מתנּׂשאים  ּגדֹול ּברעׁש הּקדׁש וחּיֹות והאֹופּנים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹּביראה,
ׁשרׁש הּוא זה ׁשּכל ,"ּברּו" ואֹומרים הּׂשרפים ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻלעּמת
ּבאריכּות  ּבזה ּכׁשּיתּבֹונן הּנה הּבהמית, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנפׁש
את  לעֹורר יתעֹורר מּמילא ּבדר הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָההתּבֹוננּות

עניני  מּכל יתּפרד ּומּמילא לאלקּות, והּיראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאהבה
עבֹודת  ענין וזהּו אֹותֹו. ּומבלּבלים המיּגעים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָהעֹולם

רצֹוא. ּבבחינת להוי' ונפׁשֹו לּבֹו לקרב ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
.¯ev˜ ּדאין רזא עד ׁשעֹולה הּקרּבן ידי ּדעל ימׁשי ƒְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּימׁש להוי', והמׁשכה ניחֹוח הּוא ְְְֲִֶַַַַָָָָֻסֹוף,
לאּׁשי, לחם נקרא עלמין. ּכל ּוממּלא אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבחינת
סּפּור  אדם. לא ּבבחינת עֹולים ידֹו על ּכי ְְִִִִִִַַַָָָָֹהּׂשרפים,
אהבה  מעֹורר ׁשמע קריאת ּבברּכֹות הּמלאכים ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

ּברצֹוא. להוי' ׁשּתתקרב הּבהמית ּבּנפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָויראה
ולא ּפיÏÚÂה) חפצּתי חסד "ּכי ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ¿«ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

היא  ׁשּבאמת אף הּקרּבנֹות, ענין ּדהּנה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָזבח".
ּבבחינת  רק היא זה ּבכל למאד, עד ונּׂשאה רמה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹעבֹודה
ולא  חפצּתי חסד "ּכי ׁשּכתּוב וזהּו למעלה, ועלּיה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹרצֹוא
ּבחינת  הּוא ויתעּלה יתּבר הּבֹורא רצֹון ׁשעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָזבח",
ולא  למּטה, אלקּות וגּלּוי ההמׁשכה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹחסד
ּברּו הּקדֹוׁש נתאּוה ּדהּנה הרצֹוא. ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָזבח
ּבחינת  ׁשהּוא ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּוא
הּיֹותר  הּמדרגֹות ׁשּכל עד ּדוקא, למּטה האלקּות ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּגּלּוי
וזהּו הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם למּטה וימׁשכּו יאירּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻעליֹונֹות
ולא  חפצּתי" חסד "ּכי אמר ולכן מעלה, ׁשל החפץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּקר

הפרׁש ׁשּיׁש ּדידּוע רציתי", חסד "ּכי ּבין 19אמר והבּדל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מה  ּומּקיף, חיצֹונּיּות ּבחינת הּוא ּדרצֹון לרצֹון, ְְְִִִִֵֶַַַָָחפץ
ּכמֹו והּוא והעצמי. הּפנימי ּבחינת ׁשהּוא חפץ ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּׁשאין
יׁש הרי ּביתֹו, ּפרנסת להרויח החפץ אחד מׁשל ּדר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל
ּבעמק  מחׁשבֹות וחֹוׁשב ועצמי, ּפנימי חפץ ּבזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
עֹולה  זה לאחר אמנם חפצֹו, את יּׂשיג אי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּדעת
לעיר  לנסע עליו הּזה החפץ הּׂשגת ׁשּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבדעּתֹו
ּובלי  זאת, עֹוׂשה הּנה ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָֹּפלֹונית
היה  לא זאת ּדלּולא ּבהעׂשּיה, רצֹון איזה לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹספק
רק  הּוא ההיא הּנסיעה אֹו ההיא העׂשּיה הּנה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָעֹוׂשה,
אבל  ּבלעדם, אפׁשר ׁשאי לפי ּבלבד, חיצֹוני ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּברצֹון
ואם  ּפנימי, חפץ ּבזה לֹו יׁש הרי הרוח ּפרנסת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעצם
ּבהם  חפץ היה לא ההם ענינים ּבלא להּׂשיגֹו אפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹהיה
"ּכי  ׁשאמר וזהּו מּקיף. ּבבחינת הּוא ּבזה והרצֹון ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכלל,
והּוא  חסד, הּוא ׁשּלמעלה החפץ ׁשעּקר חפצּתי", ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָחסד
ׁשּלמעלה  החפץ עּקר זהּו למּטה, אלקּות וגּלּוי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהמׁשכת
נרצה, הּבלּתי ּדבר הּוא ּדזבח הּפרּוׁש ּדאין זבח, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹולא
ּבֹו הרצֹון אמנם מאד, עד הּנרצה ּדבר הּוא זבח ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּדרּבא

חיצֹו ּבבחינת ּבּזבח הּוא החפץ עּקר ׁשאין ּפרּוׁש נּיּות, ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבחינת  ׁשּיאיר הינּו ּבחסד, הּוא החפץ עּקר אם ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבד,
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ׁשּיאיר  ּברּוחנּיּות, מסחר ענין וזהּו למּטה, אלקּות ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָֹּגּלּוי
זה, ּגּלּוי ׁשּיהיה ּובכדי למעלה. ּכמֹו למּטה אלקּות ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹּגּלּוי
ועל  ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ׁשהּוא העסקא ידי על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּוא
מּגיע  הרוח ׁשחלק זאת ּדלבד הרוח, מּגיע זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹידי
הּניצֹוצֹות, ּוברּור הירידה ׁשאחר הּנׁשמה ּבעלּית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלהּלוה
המׁשכת  והּוא להּמלוה, חלק ּגם מּגיע זאת עֹוד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּנה
ידי  על ּדוקא והּוא למּטה, ׁשּמאיר האלקי אֹור ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹוגּלּוי
חּלּוקי  ּכן ּגם יׁש זה ּבמסחר הּנה אמנם האדם. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודת
סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשּכתּוב וזהּו ׁשֹונים, ְְֲֳִִִֶֶַָָָָָאפנים
ּדתֹורה  הּנ"ל הענינים ּבׁשלׁשה העבֹודה רּבּוי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹלאחר
הרי  אז עצּומה, ּבׁשקידה חסדים ּוגמילּות ְְֲֲֲֲִִִִֵָָָָָעבֹודה
ּכי  "טעמה וזהּו האמּתי. הּטֹוב ּתטעם ׁשהּנפׁש ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאפׁשר
אז  הּמסחר, ּבטּוב העבֹודה רּבּוי ּדלאחר סחרּה", ְְְְֲִִִַַַַָָָָָטֹוב
הּזה  העֹולם הּוא ּדלילה נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרי
לבירא  רמה מאּגרא ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּבאמת

האדם כו עמיקּתא  ּבגּוף למּטה ירידתּה טרם ּדהּנׁשמה , ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ
ּוכמאמר  ּבאלקּות, העּלּוי ּבתכלית היתה "ּכל 20הרי ְְְְֱֲֲִִֵַַַָָָָָֹ

מלּכא  קּמיּה ּבדיֹוקנאה קימא הוי ונׁשמתא ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָנׁשמתא
למּטה כז קּדיׁשא" וירדה העּלּוי, ּבתכלית ׁשהּוא , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ּגם  ּבאמת אׁשר הּבהמית, ונפׁש ּגׁשמי ּבגּוף ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַלהתלּבׁש
ׁשהיא  האלקית הּנפׁש לגּבי ּבער אינּה הּׂשכלית ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנפׁש

ּומפלא מפלג ׂשכל ׁשהּׂשכל ּבחינת אחר ּבמקֹום (וכמבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ

ּדחכמה) ראּיה ּבחינת הּוא האלקית נפׁשּדנפׁש ׁשּכן ּומּכל , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּכ ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור מּפני ׁשּׁשרׁשּה ּגם הּבהמית ּומה ּנ"ל, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ואם  כּו', ותאוֹות זרים ּברצֹונֹות ׁשּמׁשּקע הּגׁשמי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֻּגּוף
עד  ּגדֹול הּוא ׁשהּמסחר מּובן הרי לטֹוב זה ּכל ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹיהפ
ּכּנ"ל  ּדוקא והּוא עצּומה, יגיעה לזה ּוצריכים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹלמאד
ּוגמילּות  עבֹודה ּדתֹורה אּלּו ּדברים ׁשלׁשה ידי ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹׁשעל

טּוב  טֹועם הּוא ואז הּמסחר את לכלּכל יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָחסדים
סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשאמר וזהּו הּמסחר, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָטעם
הּׂשכר  ואז ּכּנ"ל, הוי' ּבעבֹודת העֹובד נפׁש על  ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּקאי

ּדין  ּבעלמא ׁשּגם כח הּוא נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הוי' "וקֹוי ּדר על והּוא נרּה, יכּבה לא הּזה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹולם
ׁשל  ּכחֹו מּתׁשת הּתֹורה הרי ּכלל ּדבדר כח", ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹיחליפּו
וללחם  יצרֹו על להתּגּבר העבֹודה רּבּוי ּובפרט ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹאדם,
ּבאה  זה על הרּבה, ּפֹועל זה ׁשּכל אֹותֹו ולכּבׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹו
הּׁשם  "וקֹוי ואּדרּבא נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹההבטחה
הּגלּות, זמן על קאי ׁשּלילה ּפרּוׁש, עֹוד כח". ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹיחליפּו
והחׁש ראינּו", לא ּד"אתֹותינּו ,החׁש זמן הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשאז
רחמנא  והרׁשעים אלקּות, ּגּלּוי מאיר ׁשאינֹו ארץ, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיכּסה
ׁשּיעסק  ּבאם ההבטחה ּבאה הּנה ּבֹו, ּגֹוברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלּצלן
הּוא  הרי ּכּנ"ל, ּבצדק מסחרֹו ויכלּכל ּכדבעי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמסחרֹו
יכּבה  לא הּגלּות ּבאריכּות הּזה ּבּלילה ּגם ּכי ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻמבטח
ׁשעל  האלקי, אֹור ּבגּלּוי יאיר ּכּיֹום לילה ואּדרּבא ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנרּה,
ּבחלקֹו וגם ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי יאיר עבֹודתֹו ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָֹידי
על  ׁשּקאי סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשּכתּוב וזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבנפׁשֹו,
ּבׁשקידה  עבֹודתֹו ׁשּכׁשּיעבד הוי', עבֹודת העֹובד ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁש
"לא  אּלא עֹוד ולא הּמסחר, טּוב יטעם הרי אז ְְְֲֲִִֵֶַָָָָֹֹֹעצּומה
הּזה  והעֹולם הּגלּות ּבזמן ׁשּגם נרּה", ּבּלילה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיכּבה
האלקי  אֹור ּגּלּוי יאיר ּכּיֹום לילה הּנה ליׁש, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנראה

כּו'.
.¯ev˜,הרצֹון ּפנימּיּות חפצּתי, חסד זאת ּדבכל יבאר ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבּתחּתֹונים, ּדירה להיֹות נתאּוה ּכי זבח, ְְְְִִִִִַַַַָָָֹולא
יר  ׁשהּוא ּובעסקא הּמסחר, ענין הּנׁשמה,וזהּו ידת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ואּדרּבא  נרּה, יכּבה לא ּבּלילה ּגם סחרּה טֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּוכׁשּיטעם
יאיר. ּכּיֹום ולילה ּכח ְְֲִִַַַַָָֹיחליף
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א.20) סעיף סוף תש"ח) בעומר (ל"ג לדודי אני המתחיל דיבור [מאמר] ועיין ב. קד, ג חלק זוהר ראה

עמוק.כו. לבור גבוה הוא).כז.מגג ברוך (הקדוש הקדוש המלך בפני בדמותה קיימת היתה ונשמה נשמה בעולם כח.כל
הזה.

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

‰„ÂÚÒ· ,‰˘‰Œ˘‡¯„ '· ÌÂÈ
.Â מלמעלה משלמים בגשמיות, גם 'אמת', עבור

ברוחניות  'אמת' עבור ומכל־שכן יקר, מחיר
של  התשלומין כל מאד. מאד גבוה שכר משלמים
רק  הוא ההבדל מאד, נשגבות מדריגות הם מעלה,
למעלה  אך הספירות, עשר של הגילויים במדריגות

לגמרי. אחרת זה – הספירות מעשר
החל  הרי שממנו אבינו, אברהם ענייני כל כמו

קיים, הכל טפחים מעשרה למעלה הנה התיקון, ענין
הטפחים, לעשרת בסמוך טפחים מעשרה למעלה וזה
הטפחים, בעשרת מקיף בדרך כוח נותן זה במילא
שלא  מקיף בדרך עליו שומר שאביו קטן, ילד כמו

מסביבו. ידיו החזקת ידי על יפול,
.Ê הציור עניין הציור. ענין עבור לא־ל השבח

במקום  אחרים. ובזמן במקום האדם את מעמיד
ואילו  גשמי. הוא מקום אותו גם הרי אחר,
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מן  למעלה על השערה זו הרי אחר, בזמן כשעומדים
שחסידים  למרות החסידית. ההתבודדות זוהי הזמן.
יכולים  שונה, זה ענין אך מהתבודדות, מחזיקים אינם

מאד. רחוק ולהימצא לטלית מתחת לעמוד
כמו  על־דרך להבין, יכולים הציור ענין את
הידיעה  האצלת עניין את מסבירה שהחסידות
את  יודע עצמו "בידיעת כמאמר כביכול, בעצמותו
הדבר, משמעות מובנת לא שלכאורה הנבראים",
כדי  היא הרי הספירות, שבאצילות חכמה בשלמא
למעלה  אך בנבראים, אלקות וידיעת חכמה שתהיה
עצמו", "ידיעת זה איך מובן, לא הספירות מאצילות
אלא  הידיעה. ענין מוסיף מה בעצמו עצמו לגבי שהרי
עצמו  ש"בידיעת מה עצמותו", ש"ידיעת הוא, התירוץ
להיות  שתוכל כדי ממוצע, זה הנבראים", את יודע
ענין  התחדשות על־ידי שכן הספירות, אצילות
הספירות  של לידיעה מקום נתינת משום יש הידיעה,

לעולמות. השייכות
לעצמו  מצייר שהוא הציור, ענין יובן כזו ובדוגמא
חי, כמו הדבר מצטייר בציור בזכרונו. שיש מה
בציור  בא בזכרונו, בהעלם שהיה מה כלומר,
לאחר  בו מיתווספת ועל־ידי־כך ובחיוניות, בהתגלות

ובפ  הגלוים בכוחותיו חיות הטובות.מכן עולותיו
עצמו  את אדם מעמיד שבציור לעיל שדובר מה
מצייר  שהוא היא, הכוונה מהמקום. למעלה ומתעלה
אחר  בזמן פעם שהיה מה והמקום, הזמן ענין לעצמו
במקומו  מקום אותו מצייר שהוא לא אחר, ובמקום
באותן  כלומר, מקום. לאותו מתעלה שהוא אלא הוא,
בהן  והתבונן במחשבתו הרהר שהוא מדריגות
שם  היה כאילו שלו, בהרגש העניינים את והרגיש

ממש.
המציאו  ושמיעה, ראיה של הגשמיים בעניינים
דיבורים  לשמוע כדי שונים מכשירים מדע אנשי
גם  הדבר וכך פרסאות, כמה ממרחק דברים ולראות
לנו  נתנו זאת ברוחניות. והשמיעה הראיה בעניין
שירגישו  החסידות, ועבודת בתורת שלנו הרביים
תפילה  בתורה, ההתעסקות על־ידי ממש אלקות

המדות. ותיקון ובירור
.Á בואו את שזכרו בליאזנא, חב"ד חסידי זקני

מהמגיד  הראשונה בפעם הזקן רבנו כ"ק הוד של
ממורנו  'תורה' אז מסר שהרבי סיפרו, ממזריטש,

המגיד. מרבנו שקיבל הבעל־שם־טוב
"‰ÚÂ¯˙ ÈÚ„ÂÈ ÌÚ‰ È¯˘‡"11 שבח – אשרי ,

הבדל, בלי ישראל עם כל אשר להשם־יתברך והודיה
יהודי־תהלים, או עין־יעקב יהודי מדרש, תורה, גאוני
ויש  הבהמית, הנפש עם המלחמה תרועת יודעים

האלקית. הנפש של להמשכות פנימי הרגש להם
בפרטי  חב"ד וחסידי בפרט חסידים בכלל, יהודים
שלכל  להשי"ת, והודיה שבח לתת צריכים פרטיות,
חלק  שהיא נשמה ניתנה שיהיה, מי יהיה יהודי,
בגר  תרועה". מ"יודעי הוא שעל־ידי־כך ממש, ממעל
אחרי  חדשה נשמה מתלבשת הרי בגר כך, הדבר אין
"יעקב", בבחינת רק הוא שחוטא מי מתגייר. שהוא

שכתוב  על־דרך 12למרות רק זה הרי ישראל", "שובה
כואב  – הרגל את כששוברים הידוע, המאמר כמו

הראש.
.Ë לבקש מזהיר היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

בבכיה  שמים רחמי ולעורר בראש־השנה במיוחד
הנהגה  ועל המדות תיקון על  פנימית והתעוררות

חסידיות. במדות
ביום  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אל נכנסתי פעם
זה  היה – המאמר לפני בערב  ראש־השנה של שני
הוד  לי ואמר – לחדרו נכנס שהייתי מהזמנים אחד
עשרים  עוד לך יש חטוף, ראה, הרה"ק: אאמו"ר כ"ק
השקיעה  לפני אז היה זה זמן משך – רגעים ושנים

למאמר. מאוחר יצא הוא ואז –
אומר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה כלל, בדרך
מאוחר  בערב  ראש־השנה של שני ביום המאמר את
ארבעים  של ההמשכות את להמשיך כדי וזאת מאד,
ושבכל  בעולם, ראש־השנה של השעות ושמונה

החסידות. אור ויאיר יורגש הדברים
ÌÂÈ ·¯Ú· ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï˘ ‰Î¯·‰ ÁÒÂ

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰
על  אמיתית תשובה התעוררות על השי"ת "יעזור
בחיות. השנה?) (כל מעשיות מצוות קיום (לקבל?)

וברוחניות". בגשמיות טובה, חתימה וגמר חתימה
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ׁשּיאיר  ּברּוחנּיּות, מסחר ענין וזהּו למּטה, אלקּות ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָֹּגּלּוי
זה, ּגּלּוי ׁשּיהיה ּובכדי למעלה. ּכמֹו למּטה אלקּות ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹּגּלּוי
ועל  ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ׁשהּוא העסקא ידי על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּוא
מּגיע  הרוח ׁשחלק זאת ּדלבד הרוח, מּגיע זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹידי
הּניצֹוצֹות, ּוברּור הירידה ׁשאחר הּנׁשמה ּבעלּית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלהּלוה
המׁשכת  והּוא להּמלוה, חלק ּגם מּגיע זאת עֹוד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּנה
ידי  על ּדוקא והּוא למּטה, ׁשּמאיר האלקי אֹור ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹוגּלּוי
חּלּוקי  ּכן ּגם יׁש זה ּבמסחר הּנה אמנם האדם. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודת
סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשּכתּוב וזהּו ׁשֹונים, ְְֲֳִִִֶֶַָָָָָאפנים
ּדתֹורה  הּנ"ל הענינים ּבׁשלׁשה העבֹודה רּבּוי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹלאחר
הרי  אז עצּומה, ּבׁשקידה חסדים ּוגמילּות ְְֲֲֲֲִִִִֵָָָָָעבֹודה
ּכי  "טעמה וזהּו האמּתי. הּטֹוב ּתטעם ׁשהּנפׁש ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאפׁשר
אז  הּמסחר, ּבטּוב העבֹודה רּבּוי ּדלאחר סחרּה", ְְְְֲִִִַַַַָָָָָטֹוב
הּזה  העֹולם הּוא ּדלילה נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרי
לבירא  רמה מאּגרא ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּבאמת

האדם כו עמיקּתא  ּבגּוף למּטה ירידתּה טרם ּדהּנׁשמה , ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ
ּוכמאמר  ּבאלקּות, העּלּוי ּבתכלית היתה "ּכל 20הרי ְְְְֱֲֲִִֵַַַָָָָָֹ

מלּכא  קּמיּה ּבדיֹוקנאה קימא הוי ונׁשמתא ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָנׁשמתא
למּטה כז קּדיׁשא" וירדה העּלּוי, ּבתכלית ׁשהּוא , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ּגם  ּבאמת אׁשר הּבהמית, ונפׁש ּגׁשמי ּבגּוף ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַלהתלּבׁש
ׁשהיא  האלקית הּנפׁש לגּבי ּבער אינּה הּׂשכלית ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנפׁש

ּומפלא מפלג ׂשכל ׁשהּׂשכל ּבחינת אחר ּבמקֹום (וכמבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ

ּדחכמה) ראּיה ּבחינת הּוא האלקית נפׁשּדנפׁש ׁשּכן ּומּכל , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּכ ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור מּפני ׁשּׁשרׁשּה ּגם הּבהמית ּומה ּנ"ל, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ואם  כּו', ותאוֹות זרים ּברצֹונֹות ׁשּמׁשּקע הּגׁשמי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֻּגּוף
עד  ּגדֹול הּוא ׁשהּמסחר מּובן הרי לטֹוב זה ּכל ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹיהפ
ּכּנ"ל  ּדוקא והּוא עצּומה, יגיעה לזה ּוצריכים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹלמאד
ּוגמילּות  עבֹודה ּדתֹורה אּלּו ּדברים ׁשלׁשה ידי ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹׁשעל

טּוב  טֹועם הּוא ואז הּמסחר את לכלּכל יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָחסדים
סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשאמר וזהּו הּמסחר, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָטעם
הּׂשכר  ואז ּכּנ"ל, הוי' ּבעבֹודת העֹובד נפׁש על  ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּקאי

ּדין  ּבעלמא ׁשּגם כח הּוא נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הוי' "וקֹוי ּדר על והּוא נרּה, יכּבה לא הּזה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹולם
ׁשל  ּכחֹו מּתׁשת הּתֹורה הרי ּכלל ּדבדר כח", ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹיחליפּו
וללחם  יצרֹו על להתּגּבר העבֹודה רּבּוי ּובפרט ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹאדם,
ּבאה  זה על הרּבה, ּפֹועל זה ׁשּכל אֹותֹו ולכּבׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹו
הּׁשם  "וקֹוי ואּדרּבא נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹההבטחה
הּגלּות, זמן על קאי ׁשּלילה ּפרּוׁש, עֹוד כח". ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹיחליפּו
והחׁש ראינּו", לא ּד"אתֹותינּו ,החׁש זמן הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשאז
רחמנא  והרׁשעים אלקּות, ּגּלּוי מאיר ׁשאינֹו ארץ, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיכּסה
ׁשּיעסק  ּבאם ההבטחה ּבאה הּנה ּבֹו, ּגֹוברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלּצלן
הּוא  הרי ּכּנ"ל, ּבצדק מסחרֹו ויכלּכל ּכדבעי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמסחרֹו
יכּבה  לא הּגלּות ּבאריכּות הּזה ּבּלילה ּגם ּכי ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻמבטח
ׁשעל  האלקי, אֹור ּבגּלּוי יאיר ּכּיֹום לילה ואּדרּבא ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנרּה,
ּבחלקֹו וגם ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי יאיר עבֹודתֹו ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָֹידי
על  ׁשּקאי סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשּכתּוב וזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבנפׁשֹו,
ּבׁשקידה  עבֹודתֹו ׁשּכׁשּיעבד הוי', עבֹודת העֹובד ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁש
"לא  אּלא עֹוד ולא הּמסחר, טּוב יטעם הרי אז ְְְֲֲִִֵֶַָָָָֹֹֹעצּומה
הּזה  והעֹולם הּגלּות ּבזמן ׁשּגם נרּה", ּבּלילה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיכּבה
האלקי  אֹור ּגּלּוי יאיר ּכּיֹום לילה הּנה ליׁש, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנראה

כּו'.
.¯ev˜,הרצֹון ּפנימּיּות חפצּתי, חסד זאת ּדבכל יבאר ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבּתחּתֹונים, ּדירה להיֹות נתאּוה ּכי זבח, ְְְְִִִִִַַַַָָָֹולא
יר  ׁשהּוא ּובעסקא הּמסחר, ענין הּנׁשמה,וזהּו ידת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ואּדרּבא  נרּה, יכּבה לא ּבּלילה ּגם סחרּה טֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּוכׁשּיטעם
יאיר. ּכּיֹום ולילה ּכח ְְֲִִַַַַָָֹיחליף
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א.20) סעיף סוף תש"ח) בעומר (ל"ג לדודי אני המתחיל דיבור [מאמר] ועיין ב. קד, ג חלק זוהר ראה

עמוק.כו. לבור גבוה הוא).כז.מגג ברוך (הקדוש הקדוש המלך בפני בדמותה קיימת היתה ונשמה נשמה בעולם כח.כל
הזה.
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‰„ÂÚÒ· ,‰˘‰Œ˘‡¯„ '· ÌÂÈ
.Â מלמעלה משלמים בגשמיות, גם 'אמת', עבור

ברוחניות  'אמת' עבור ומכל־שכן יקר, מחיר
של  התשלומין כל מאד. מאד גבוה שכר משלמים
רק  הוא ההבדל מאד, נשגבות מדריגות הם מעלה,
למעלה  אך הספירות, עשר של הגילויים במדריגות

לגמרי. אחרת זה – הספירות מעשר
החל  הרי שממנו אבינו, אברהם ענייני כל כמו

קיים, הכל טפחים מעשרה למעלה הנה התיקון, ענין
הטפחים, לעשרת בסמוך טפחים מעשרה למעלה וזה
הטפחים, בעשרת מקיף בדרך כוח נותן זה במילא
שלא  מקיף בדרך עליו שומר שאביו קטן, ילד כמו

מסביבו. ידיו החזקת ידי על יפול,
.Ê הציור עניין הציור. ענין עבור לא־ל השבח

במקום  אחרים. ובזמן במקום האדם את מעמיד
ואילו  גשמי. הוא מקום אותו גם הרי אחר,
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הישיש, הצדיק בצלאל, ר' את בחריפות מוכיח הצעיר שמעון חיים ר' את ששמעו אלו בין
רבי  של נכדתו בעל הסת"ם, סופר פייטל, יהושע ר' היה גאווה, סימני כגילוי שנראה מה על
הוא  המדרש. בבית תמיד ישב ילדותו משחר גדול, יראֿשמים היה זה פייטל יהושע ר' בצלאל.
לסופר  נעשה גבריאל ר' של עצתו ולפי  דוברומיסל, של רבה גבריאל, ר' ישיבת תלמיד היה
פתחיה  ר' אצל פייטל יהושע ר' למד הסופרות מלאכת את שלו. השדכן גם היה גבריאל ר' סת"ם.

שנים. חמשֿעשרה אצלו לעבוד והמשיך לתפילין, בתים בעשיית עסק שגם מאיר,

בתים  עשה או אות כתב לא מעולם סופרים. אצל גם נדיר טיפוס נחשב מאיר  פתחיה רבי
רבות  פעמים בפיו ואמר טהרה, במקווה טבל לכתוב התיישב בטרם בתענית. שרוי בהיותו אלא
את  והדיו. הנוצה ואת הקלף את הכין מיוחדת בזהירות הקדושה. לשם כותב הוא כי בכוונה

וטהרה. בקדושה עשה הכול

והחרדה, הזהירות את גם כיֿאם הקודש עבודת את רק לא רבו אצל למד פייטל יהושע ר'
מאוד  חשש פייטל יהושע ר' ברם, לממלאֿמקומו. הוא נתמנה מאיר פתחיה ר' וכשנפטר
מהתפקיד  שישחררוהו גבריאל ר' אצל התחנן בעיניו ובדמעות בכך, הכרוכה הגדולה מהאחריות
של  לדרגתו להגיע יוכל לא פן פחד הוא ומזוזות. תפילין תורה, ספרי ליהודים להביא האחראי
הרב  לפני בכה - לברכה"? זכרונו הצדיק, למורי להידמות אני יכול איך "וכי מאיר, פתחיה ר'

פשוטה". במלאכה שאעסוק מוטב ודל, קטן אדם אני "והרי -

ר' הקדושה. במלאכה להמשיך ושכנעו וחיזקו עודדו הוא לו. ויתר לא גבריאל רבי ברם,
קדושת  את לו ויזכיר ידו על מישהו יהיה שתמיד בתנאי לכך, סוףֿסוף ניאות פייטל יהושע
ר' נהג כיצד לו לספר זה אדם על היה כן "לשמה". יהיה ושהעיסוק עוסק הוא שבה המלאכה
עם  האמור. את ביצע כוונות ובאלו הבתים, בעשיית עצמה, בכתיבה הקלף, בהכנת מאיר פתחיה 
לו  והורה בחלום אליו התגלה שרבו עד המלאכה, אל לגשת פייטל יהושע ר' היסס עדיין זאת

דוברומיסל. של הסופר להיות

הצולע,ר  שמעיה ר' זה היה המבוקש. העוזר את פייטל יהושע ר' עבור לבחור נאלץ גבריאל '
פתחיה  ר' הנהגות ואת סת"ם כתיבת הלכות את לימדו פייטל יהושע ר' שמים. וירא למדן יהודי
במלאכתו  פייטל יהושע ר' החל לא אז שגם אלא תכופות. אותן לו להזכיר יוכל שזה כדי מאיר,
תעניות  ארבעים) פעמים (שלוש ועשרים ממאה פחות לא ותעניות. סיגופים עצמו על שקיבל עד
התקופה  כל ובמשך חצות", "תיקון עורך היה בלילה לילה מדי וחגים. לשבתות פרט רצופות
של  הקודש עבודת אל לגשת עוז חגר זו הכנה לאחר רק המדרש. בית מכתלי בכלל יצא לא הזו

הסופרות.

המרחץ  בבית שהופנו שמעון חיים ר' של התוכחה דברי את פייטל יהושע ר' שמע כאשר
מותאמים  התוכחה דברי את ראה הוא בבשרו. העוברת צמרמורת חש - הצדיק בצלאל ר' כלפי
שלו. הקודש במלאכת גאה עצמו את הרגיש אחת לא הרי גאווה? בעל אינו האם - שכן אליו,
כאשר  נהנה כך שכתב. הנאות ומהמזוזות הנאות התפילין מפרשיות סיפוק וחש נהנה אחת לא
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סימני  הם אלה כל והרי העבודה. טיב את שיבחו - עצמו הוא אף או - קונים או שמעיה, ר'
והתפארות. גאווה

השבת  כל שבמשך התמים הסופר על כזה רושם אפוא, השאירו, שמעון חיים ר' של דבריו
חש  הוא כי לו וסיפר הדיין משה דוד ר' אל מיהר השבת צאת עם מיד לעצמו. מנוחה מצא לא
החליט  כי לו והודיע תשובה, של "תיקון" מהדיין ביקש לכן גאווה. בעל היותו בשל חוטא עצמו

שמעיה. ר' בידי העבודה את ולהפקיד מלאכתו את לעזוב

הולכת  שראייתו הרגיש הוא סופר. מלהיות לחדול נוספת סיבה פייטל יהושע לר' לו היתה
התפילין. ופרשיות תורה ספרי בכתיבת טעויות לו שיהיו לכך הדבר יגרום שמא וחשש ונחלשת,

לקבל  עליו אין ולכן חטא, שום עליו אין כי לו בהבטיחו "תיקון" לו לתת סירב הדיין
לעצמו  הוא קבע מהדיין, "תשובה" ישיג לא כי לדעת פייטל יהושע ר' שנוכח לאחר אך תשובה.

ממלאכתו. וחדל וסיגופים, בתעניות תשובה של סדר

את  להסביר ידע לא איש סופר. להיות חדל פייטל יהושע ר' כי השמועה פשטה העיר בכל
של  רבו מאיר, פתחיה שר' שסיפרו כאלו היו שונות. מסברות סברות ונוצרו זו, החלטתו מניעי
נבוכה  דוברומיסל והעיר מלאכתו. את לעזוב עליו ופקד בחלום אליו התגלה פייטל, יהושע ר'

וסוערת.

משמיע  היה זה יהודי מרדכי. פינחס ר' בשם צדקה, ובעל למדן יהודי, היה בדוברומיסל
ית  בביתו אימץ בנים חשוך בהיותו בגמרא, קבוע ניחן שיעור מרדכי פינחס ר' ובכן, אחיו . בן ום,

הסברות  את כששמע כאן, אף אותו. ועניין עליו ששמע מאורע כל על הפרטים את לחקור בטבע
כי  גילה וכך העניין, את לברר החליט פייטל, יהושע ר' של מניעיו על בעיר המתהלכות השונות
לאוזני  זו חקירה תוצאות הגיעו מכן לאחר בצלאל. רבי אל שמעון חיים ר' דברי של תוצאה זו
וביקש  בצלאל ר' אל  הלך מייד רב. צער  לו גרם והדבר שמעון ] חיים ר' של זוגתו [=סב יוסף ר'

כנגדו. התחצף נכדתו שבעל כך על סליחתו את

טובה  שמעון חיים ר' לו גרם דבר, של לאמיתו כי לו והסביר יוסף ר' את הרגיע בצלאל ר'
היה  דבריו את ששמע אחר שאדם אלא להתגאות, בדעתו היה לא מעולם כי אמנם, נכון, גדולה.

נזק. לנבוע עשוי שממנו דבר כגאווה, הדבר את לראות עלול

את  עזב פייטל יהושע ר' ואף ברססנא, לביתו בצלאל ר' שב שבועות, מספר כעבור
בהם. לענות אחרים עניינים נוספו דוברומיסל ליהודי לאט. לאט נשכח כולו העניין דוברומיסל.

אנשים  לסבול שלא ותכונתו גאווה, בעלי על שמעון חיים ר' של הסוערות התקפותיו בגלל
הגדולים  חתניו שני גם בדוברומיסל. שלו הידידים מספר והתמעט הלך כבוד, ושואפי גאוותנים 
חיים  ר' כי שידעו משום וודאי שמעון, חיים לר' חיבה גילו לא הנפח ראובן אליעזר ר' של
על  ידעו שהכול המעוניינים כאנשים אותם שראה משום רעה בעין עליהם מסתכל שמעון

למדנותם.

הנפח. של השלישי חתנו שאול, יצחק ר' לבין שמעון חיים ר' בין היחסים היו מזה שונים
חותנו  בית אל הפסח לחג בא כאשר ברוך, אל שמעון חיים ר' התוודע זה ידידו של באמצעותו

שאול. יצחק ר' של
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הישיש, הצדיק בצלאל, ר' את בחריפות מוכיח הצעיר שמעון חיים ר' את ששמעו אלו בין
רבי  של נכדתו בעל הסת"ם, סופר פייטל, יהושע ר' היה גאווה, סימני כגילוי שנראה מה על
הוא  המדרש. בבית תמיד ישב ילדותו משחר גדול, יראֿשמים היה זה פייטל יהושע ר' בצלאל.
לסופר  נעשה גבריאל ר' של עצתו ולפי  דוברומיסל, של רבה גבריאל, ר' ישיבת תלמיד היה
פתחיה  ר' אצל פייטל יהושע ר' למד הסופרות מלאכת את שלו. השדכן גם היה גבריאל ר' סת"ם.

שנים. חמשֿעשרה אצלו לעבוד והמשיך לתפילין, בתים בעשיית עסק שגם מאיר,

בתים  עשה או אות כתב לא מעולם סופרים. אצל גם נדיר טיפוס נחשב מאיר  פתחיה רבי
רבות  פעמים בפיו ואמר טהרה, במקווה טבל לכתוב התיישב בטרם בתענית. שרוי בהיותו אלא
את  והדיו. הנוצה ואת הקלף את הכין מיוחדת בזהירות הקדושה. לשם כותב הוא כי בכוונה

וטהרה. בקדושה עשה הכול

והחרדה, הזהירות את גם כיֿאם הקודש עבודת את רק לא רבו אצל למד פייטל יהושע ר'
מאוד  חשש פייטל יהושע ר' ברם, לממלאֿמקומו. הוא נתמנה מאיר פתחיה ר' וכשנפטר
מהתפקיד  שישחררוהו גבריאל ר' אצל התחנן בעיניו ובדמעות בכך, הכרוכה הגדולה מהאחריות
של  לדרגתו להגיע יוכל לא פן פחד הוא ומזוזות. תפילין תורה, ספרי ליהודים להביא האחראי
הרב  לפני בכה - לברכה"? זכרונו הצדיק, למורי להידמות אני יכול איך "וכי מאיר, פתחיה ר'

פשוטה". במלאכה שאעסוק מוטב ודל, קטן אדם אני "והרי -

ר' הקדושה. במלאכה להמשיך ושכנעו וחיזקו עודדו הוא לו. ויתר לא גבריאל רבי ברם,
קדושת  את לו ויזכיר ידו על מישהו יהיה שתמיד בתנאי לכך, סוףֿסוף ניאות פייטל יהושע
ר' נהג כיצד לו לספר זה אדם על היה כן "לשמה". יהיה ושהעיסוק עוסק הוא שבה המלאכה
עם  האמור. את ביצע כוונות ובאלו הבתים, בעשיית עצמה, בכתיבה הקלף, בהכנת מאיר פתחיה 
לו  והורה בחלום אליו התגלה שרבו עד המלאכה, אל לגשת פייטל יהושע ר' היסס עדיין זאת

דוברומיסל. של הסופר להיות

הצולע,ר  שמעיה ר' זה היה המבוקש. העוזר את פייטל יהושע ר' עבור לבחור נאלץ גבריאל '
פתחיה  ר' הנהגות ואת סת"ם כתיבת הלכות את לימדו פייטל יהושע ר' שמים. וירא למדן יהודי
במלאכתו  פייטל יהושע ר' החל לא אז שגם אלא תכופות. אותן לו להזכיר יוכל שזה כדי מאיר,
תעניות  ארבעים) פעמים (שלוש ועשרים ממאה פחות לא ותעניות. סיגופים עצמו על שקיבל עד
התקופה  כל ובמשך חצות", "תיקון עורך היה בלילה לילה מדי וחגים. לשבתות פרט רצופות
של  הקודש עבודת אל לגשת עוז חגר זו הכנה לאחר רק המדרש. בית מכתלי בכלל יצא לא הזו

הסופרות.

המרחץ  בבית שהופנו שמעון חיים ר' של התוכחה דברי את פייטל יהושע ר' שמע כאשר
מותאמים  התוכחה דברי את ראה הוא בבשרו. העוברת צמרמורת חש - הצדיק בצלאל ר' כלפי
שלו. הקודש במלאכת גאה עצמו את הרגיש אחת לא הרי גאווה? בעל אינו האם - שכן אליו,
כאשר  נהנה כך שכתב. הנאות ומהמזוזות הנאות התפילין מפרשיות סיפוק וחש נהנה אחת לא
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תרפ"ג  טבת כ"ח ג' בע"ה

דאן  ראסטאוו

ומדרשים, כנסיות הבתי גבאי כבוד אל

חסד  רודפי מצוה, שומרי תורה אוהבי

ד' פעטראגראד, בעיר אשר וצדקה,

מעלה  מעלה ויעלו יחיו, עליהם

וברכה. שלו'

תבל  מרחבי בכל היהודים וכל בתורתו, ציונו האלקים

בכל  אשר זרעם, ועל עליהם וקבלו קיימו - ה' יברכם -

הכנסת, והמצוה: הדת צרכי כל יהיו בישראל, ועדה קהלה

העדה  יד אין ח"ו ואם הטבילה, ובית הזביחה המדרש,

הקהלות  הדרושים, האמצעים מהעדר לבנותם, משגת

בעזרם. האחרות

ובית  הזביחה, המדרש, הכנסת, אלה, ארבעה

יסודי  והעברי[ו]ת העברים מילד[ו]ת המה הן הטבילה,

ישראל  חיי וחיו היא, בת ואם הוא, בן אם יעקב, בית

ותפארתו.

שנות  והרעב, החולי הבצ[ו]רת המלחמה, שנות

על  - ל"ע - עברו אשר - ר"ל - והרצח השוד הפרעות,

האלקי  נר את כבו כאלו וח"ו בארץ, שמות עשו מדינתנו,

בתי  כמה ישראל. נשמת נשמתו את החרידו העברי, בלבב

רבנים, ונשרפו, נקרעו תורה ספרי נהרסו, וכנסת מדרש

מאת  ונטבחו, נהרגו יהודים ואלפי שו"בים, קהלות, אלופי

ונחרבו. נסתתמו טבילה בתי וכמה למיניהם, השודדים

השודדים  הי', מאשר נשקטה ת"ל המדינה כהיום,

חרב[ו]תי' ועיר עיר כל ה' ובחסד הארץ, מקרב מתבערים

ויהי  ה', ירחם והסדר, המנוחה אל באים ויושבי' תבנינה,

עוד. לדאבה נוסיף ולא בארץ, שלום

גם  ומה - ר"ל - חרב עודנו היהודים רחוב אמנם

משגת  ידם אין המדינה פלכי ברוב הקטנות, בעיירות

בתי  ולהבדיל והמדרש, כנסת בתי לתקן הנהרסות, לבנות

ברעב  גועים והשובי"ם דעה ומלמדי הוראה מורי הטבילה.

וקנין  במסחר ידם ושולחים משמרתם, את עוזבים - ר"ל -

ביתם. ונפש נפשם החיות למען

להעמיד  רבה, עבודה עובדת בישראל, ועדה קהלה כל

ידם  אין אבל בתחלה, כאשר ולבנותם הדת עניני כל

להם. דרושה ועזרה משגת,

להעשות  אחדים התעוררו אשר להודיע, הנני ובזה

לעשות  - גרופע איניצ[י]אטיוונע - ויצירה מחוללת אגודה

לתת  מדינתנו, לקהלות עזרה בדבר והסתדרות, תעמולה

במכתב  ונבוא הנהרסות. לבנות ית', בעזרתו היכולת, למו

מיוחדת  עזרה אגודת ליסד בחו"ל שי' ב"י אחינו אל גלוי

הנהרסות. לבנות מדינתנו קהלות את לעזור בשביל

הכנסיות  בתי גבאי אליכם פונה הנני ועתה

סגולה  עם נפש ומאוי לב תשוקת למלאות והמדרשות,

שתי  הכנסת לקדש טוב, מפעל בכל להשתתף הרוצים

ישראל, נשמת לצרכי תורה, ומתן שירה האלה, השבתות

והשבורה. ההרוסה

יחוקק  ושמכם כפולה, בברכה תתברכו זאת ובגלל

ישראל  עם ביד אשר האלקים, מטה על עולמית לתהלה

סגולה. עם ברכי על הנולד דור יברכו ואתכם הנודד,

הראוי, ובכבוד כפולה, בברכה

שניאורסאהן  יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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להיתר. המשנה מרבה אלו רבים וצרכי שפך. הוא כאילו נחשב מונע, ואינו דמים שפיכות למנוע שהיכול

הגמרא: dìמקשה éðz÷ àéãäa àä,במשנה במפורש נשנו הרי -.úBàå÷nä úàå úBáBçøä úàå íéëøcä úà ïéðwúîe ¨§¤§¨¨¨¥¨§©§¦¤©§¨¦§¤¨§§¤©¦§¨
שדבריה  ודאי äøéôçאלא ééBúàì åàì ,éàî ééBúàì 'íéaø éëøBö ìk ïéNBòå' אכן הגמרא, מסיקה מפורשת. שאינה §¦¨§¥©¦§¨¥©¨§¨¥£¦¨

dpéî òîL.מותרת שחפירה הברייתא מן מוכח - §©¦¨

המשך מעמוד רכא
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ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

עלֿידיֿזה ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»
'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ג  טבת כ"ח ג' בע"ה

דאן  ראסטאוו

ומדרשים, כנסיות הבתי גבאי כבוד אל

חסד  רודפי מצוה, שומרי תורה אוהבי

ד' פעטראגראד, בעיר אשר וצדקה,

מעלה  מעלה ויעלו יחיו, עליהם

וברכה. שלו'

תבל  מרחבי בכל היהודים וכל בתורתו, ציונו האלקים

בכל  אשר זרעם, ועל עליהם וקבלו קיימו - ה' יברכם -

הכנסת, והמצוה: הדת צרכי כל יהיו בישראל, ועדה קהלה

העדה  יד אין ח"ו ואם הטבילה, ובית הזביחה המדרש,

הקהלות  הדרושים, האמצעים מהעדר לבנותם, משגת

בעזרם. האחרות

ובית  הזביחה, המדרש, הכנסת, אלה, ארבעה

יסודי  והעברי[ו]ת העברים מילד[ו]ת המה הן הטבילה,

ישראל  חיי וחיו היא, בת ואם הוא, בן אם יעקב, בית

ותפארתו.

שנות  והרעב, החולי הבצ[ו]רת המלחמה, שנות

על  - ל"ע - עברו אשר - ר"ל - והרצח השוד הפרעות,

האלקי  נר את כבו כאלו וח"ו בארץ, שמות עשו מדינתנו,

בתי  כמה ישראל. נשמת נשמתו את החרידו העברי, בלבב

רבנים, ונשרפו, נקרעו תורה ספרי נהרסו, וכנסת מדרש

מאת  ונטבחו, נהרגו יהודים ואלפי שו"בים, קהלות, אלופי

ונחרבו. נסתתמו טבילה בתי וכמה למיניהם, השודדים

השודדים  הי', מאשר נשקטה ת"ל המדינה כהיום,

חרב[ו]תי' ועיר עיר כל ה' ובחסד הארץ, מקרב מתבערים

ויהי  ה', ירחם והסדר, המנוחה אל באים ויושבי' תבנינה,

עוד. לדאבה נוסיף ולא בארץ, שלום

גם  ומה - ר"ל - חרב עודנו היהודים רחוב אמנם

משגת  ידם אין המדינה פלכי ברוב הקטנות, בעיירות

בתי  ולהבדיל והמדרש, כנסת בתי לתקן הנהרסות, לבנות

ברעב  גועים והשובי"ם דעה ומלמדי הוראה מורי הטבילה.

וקנין  במסחר ידם ושולחים משמרתם, את עוזבים - ר"ל -

ביתם. ונפש נפשם החיות למען

להעמיד  רבה, עבודה עובדת בישראל, ועדה קהלה כל

ידם  אין אבל בתחלה, כאשר ולבנותם הדת עניני כל

להם. דרושה ועזרה משגת,

להעשות  אחדים התעוררו אשר להודיע, הנני ובזה

לעשות  - גרופע איניצ[י]אטיוונע - ויצירה מחוללת אגודה

לתת  מדינתנו, לקהלות עזרה בדבר והסתדרות, תעמולה

במכתב  ונבוא הנהרסות. לבנות ית', בעזרתו היכולת, למו

מיוחדת  עזרה אגודת ליסד בחו"ל שי' ב"י אחינו אל גלוי

הנהרסות. לבנות מדינתנו קהלות את לעזור בשביל

הכנסיות  בתי גבאי אליכם פונה הנני ועתה

סגולה  עם נפש ומאוי לב תשוקת למלאות והמדרשות,

שתי  הכנסת לקדש טוב, מפעל בכל להשתתף הרוצים

ישראל, נשמת לצרכי תורה, ומתן שירה האלה, השבתות

והשבורה. ההרוסה

יחוקק  ושמכם כפולה, בברכה תתברכו זאת ובגלל

ישראל  עם ביד אשר האלקים, מטה על עולמית לתהלה

סגולה. עם ברכי על הנולד דור יברכו ואתכם הנודד,

הראוי, ובכבוד כפולה, בברכה

שניאורסאהן  יצחק יוסף
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
øîBì-ãeîìz ,íeëôL íä eléàk áeúkä íäéìò äìòî(י יט וגו'(דברים נקי ּדם יּׁשפ éìò'ולא äéäå,'íéîc E ומבואר ©£¤£¥¤©¨§¦¥§¨©§©ְִִֵָָָֹ§¨¨¨¤¨¦

להיתר. המשנה מרבה אלו רבים וצרכי שפך. הוא כאילו נחשב מונע, ואינו דמים שפיכות למנוע שהיכול

הגמרא: dìמקשה éðz÷ àéãäa àä,במשנה במפורש נשנו הרי -.úBàå÷nä úàå úBáBçøä úàå íéëøcä úà ïéðwúîe ¨§¤§¨¨¨¥¨§©§¦¤©§¨¦§¤¨§§¤©¦§¨
שדבריה  ודאי äøéôçאלא ééBúàì åàì ,éàî ééBúàì 'íéaø éëøBö ìk ïéNBòå' אכן הגמרא, מסיקה מפורשת. שאינה §¦¨§¥©¦§¨¥©¨§¨¥£¦¨

dpéî òîL.מותרת שחפירה הברייתא מן מוכח - §©¦¨



iriaxער ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆
·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

מּדּוע  ּכן, אם ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ



רעא iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦
ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ

:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿

'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל', הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»
-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà íca©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤
àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ

:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöúâëýåýé øárå ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»
bðìóB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó ¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½

àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ
bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤
:úàfä äãáräåëíëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®

:íëì úàfä äãárä äîæëçñt-çáæ ízøîàå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿¤«©¤̧©
ìàøNé-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå írä ãwiåçëìûøNé éða eNriå eëìiå ©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®
:eNr ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«

ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

iriax ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆
·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

מּדּוע  ּכן, אם ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
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רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬

:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ
ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´

:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧
énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©®̈¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ

äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨
:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬

:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼
çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´

:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :החיּנּו חׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לּברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ

:õîç ìëàéãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä: ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãárå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáräåíéîé úráL ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«¦§©¬¨¦−
:ýåýéì âç éréáMä íBiáe úvî ìëàzæúBvî Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«©Æ
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õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹¨¥À
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìåçðáì zãbäåE §Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´§¦§½

éì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
:íéøönî éúàöaèEãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À
éðér ïéa ïBøkæìeýåýé úøBz äéäz ïrîì E §¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−

éôa:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E §¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
éíéîiî dãrBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£®̈¦¨¦−

:äîéîéôàéõøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå ¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤
éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä:Cì dðúðe E ©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

áé| øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

âéäcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôørå:äcôz Eãéäéäå ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«§¨º̈

ðá EìàLé-ékzøîàå úàf-äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´
úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬

:íéãáråèì äòøô äL÷ä-ék éäéåâøäiå eðçlL £¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ
íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨
:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

æèéðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça:qqq §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB
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מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות
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הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש
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ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :החיּנּו חׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לּברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים
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ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רעז

:øaãnäàëïðr ãenra íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ
íäì øéàäì Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®

:äìéìå íîBé úëììáëïðrä ãenr Léîé-àì ¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ
:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBéô(éåì) ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«

ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤
ïéa úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìrâíä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå ©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−
:øaãnä íäéìr øâñ õøàaã-áì-úà éz÷fçå ¨®̈¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«

-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨
:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç(ìàøùé) ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

äááì Côäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨®̈©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìr íL ¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכ' מי"ז טבת שנתקבל באיחור זמן, שלחתי אתמול טלגרמה ע"י הרה"ג והרה"ח 

וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו' וכו' מוהר"ר בן ציון שי' שם טוב, וזה לשונה:

"נא למסור ברכתי ל...

שיהי' הכל כשורה ובנקל

ותבשר בשורות טובות,

בברכה".

ובהיותי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ מחר ביום ההילולא 

הבע"ל, אזכירם אותו ואת זוג' תי' להמצטרך, וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, 

בטח יתן ברכתו, והשי"ת ימלאה בגשמיות וברוחניות. ובפרט ביום היאר"צ יום ההילולא של אותו 

צדיק שכתב במכתבו על ענין זה:

אנ"ש ותלמידי התמימים, וכל הנוטלים חלק בדרכי החסידים והחסידות, עמדו הכן כולכם, 

אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, לקבל ברכת הוי' בשפעת חיים ופרנסה טובה ונחת מיוצאי לחציכם, 

אשר ישפיע השי"ת לכם ולנו על ידי התעוררות רחמים רבים ממקור הרחמים והחסדים האמיתים, 

ע"ד מכניסי רחמים, אשר יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעל ההילולא, וברוכים תהיו בבני חייא 

ומזונא רוויחא.

ויהי רצון שבקרוב ממש יבשרני בשורות טובות.

בברכה המחכה לבשו"ט,

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ חוברת היא רשימה מבעל ההילולא, שהו"ל זה לא כבר.
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לוח זמנים לשבוע פרשת בא - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:406:388:388:389:139:1310:0710:0812:2112:2317:0317:0817:3017:3516:4717:46באר שבע )ח(

6:426:408:388:389:149:1410:0810:0812:2012:2217:0217:0717:2717:3216:3317:43חיפה )ח(

6:396:378:368:379:129:1210:0610:0612:1912:2117:0517:1017:2817:3316:2917:44ירושלים )ח(

6:416:398:388:389:149:1410:0810:0812:2112:2317:0117:0617:2917:3416:4317:45תל אביב )ח(

7:087:079:159:169:489:4910:4510:4513:0313:0417:5718:0218:2318:2717:4118:37אבו דאבי )ח(

7:397:339:029:019:509:4810:3610:3612:3512:3616:3116:4017:0817:1716:2017:30אוסטריה, וינה )ח(

6:176:239:069:129:519:5611:0611:0914:0614:0820:4420:4121:1521:1120:2321:24אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:357:309:049:039:499:4810:3710:3612:3712:3916:3916:4817:1517:2316:2817:37אוקראינה, אודסה )ח(

7:127:078:378:359:249:2210:1010:1012:0912:1116:0616:1516:4316:5115:5517:05אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:257:208:488:479:369:3410:2210:2112:2012:2216:1516:2416:5317:0116:0517:15

7:577:519:159:1310:0510:0210:5010:4912:4512:4716:3416:4417:1317:2216:2417:37אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:517:459:079:069:579:5510:4210:4212:3812:4016:2616:3617:0517:1416:1617:29אוקראינה, קייב )ח(

7:587:539:299:2810:1410:1211:0211:0113:0313:0517:1217:2017:4417:5216:5818:05איטליה, מילאנו )ח(

6:206:228:508:529:209:2210:2310:2512:5512:5618:2818:3018:5218:5318:1219:02אקוואדור, קיטו )ח(

5:596:058:478:529:299:3310:4210:4513:3913:4120:0920:0720:3920:3619:4820:48ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:336:419:239:2910:1210:1711:2811:3114:3214:3421:1721:1321:5121:4720:5622:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:247:209:089:089:489:4710:3910:3912:4712:4817:1017:1717:4117:4816:5817:59ארה״ב, בולטימור )ח(

7:167:138:598:589:399:3810:3010:3012:3612:3816:5617:0317:2817:3416:4417:46ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:177:148:598:599:409:3910:3010:3012:3712:3816:5617:0317:2817:3516:4417:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:587:549:369:3510:1810:1711:0811:0713:1213:1417:2817:3518:0118:0717:1618:20ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:169:179:189:539:5310:4710:4813:0213:0317:4717:5218:1418:1817:3318:29ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:548:508:519:279:2710:2010:2112:3212:3417:0817:1417:3717:4316:5517:54ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:089:149:159:489:4810:4410:4513:0113:0317:5417:5818:2018:2417:3918:34ארה״ב, מיאמי )ח(

7:147:108:558:549:369:3510:2610:2612:3212:3416:5016:5717:2217:2916:3817:41ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:407:379:239:2210:0310:0210:5410:5413:0013:0217:2117:2817:5217:5917:0818:11ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:157:118:548:539:369:3510:2510:2512:3112:3216:4716:5517:2017:2716:3517:39ארה״ב, שיקגו )ח(

6:136:178:538:569:269:2910:3310:3513:1513:1719:1219:1219:3719:3718:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:388:329:529:5110:4310:4111:2811:2713:2213:2417:0717:1717:4817:5716:5718:12בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:378:319:529:5110:4310:4111:2811:2713:2313:2417:0917:1917:4917:5816:5918:13בלגיה, בריסל )ח(

5:355:398:198:228:548:5710:0310:0512:5012:5219:0319:0219:2519:2418:4019:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:245:298:088:118:438:469:519:5412:3812:4018:4518:4419:1119:1018:2719:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:577:519:119:0910:0210:0010:4610:4512:4112:4216:2616:3617:0517:1416:1717:29בריטניה, לונדון )ח(

8:158:079:219:1910:1510:1210:5810:5712:4912:5116:2416:3517:0717:1716:1817:33בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:088:019:189:1610:1010:0810:5410:5312:4712:4816:2816:3817:0817:1716:1717:33גרמניה, ברלין )ח(

8:178:119:359:3310:2410:2211:0911:0913:0613:0716:5517:0417:3417:4316:4517:57גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:305:358:158:198:528:5510:0210:0412:5112:5319:1119:1019:3119:3018:4519:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:159:289:2910:0010:0010:5710:5813:1913:2018:2318:2618:4718:5118:0819:01הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:239:249:559:5610:5310:5413:1513:1618:2018:2318:4418:4818:0518:57הודו, פונה )ח(

7:257:208:518:509:389:3610:2410:2412:2412:2616:2316:3116:5917:0716:1217:21הונגריה, בודפשט )ח(

7:227:199:039:039:449:4410:3510:3412:4012:4216:5917:0617:3117:3816:4717:50טורקיה, איסטנבול )ח(

7:397:369:269:2610:0510:0510:5710:5713:0513:0717:3217:3818:0218:0817:1918:20יוון, אתונה )ח(



רעט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:457:409:129:119:589:5610:4510:4412:4512:4616:4516:5417:2117:2916:3417:43מולדובה, קישינב )ח(

7:137:129:259:269:579:5810:5510:5613:1613:1818:1918:2318:4418:4818:0518:58מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:135:218:008:078:559:0010:1210:1513:1913:1920:1020:0320:4720:3919:4620:54ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:548:588:599:339:3310:2810:2812:4412:4517:3217:3717:5918:0417:1818:14נפאל, קטמנדו )ח(

7:337:309:179:169:579:5610:4710:4712:5412:5617:1617:2217:4717:5417:0118:06סין, בייג'ין )ח(

7:137:159:419:4310:1210:1411:1411:1613:4513:4719:1619:1819:4019:4219:0019:51סינגפור, סינגפור )ח(

7:367:298:478:459:399:3710:2310:2212:1612:1815:5716:0716:3816:4715:4717:03פולין, ורשא )ח(

5:565:598:348:369:059:0810:1110:1312:5012:5218:4118:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:178:129:479:4610:3210:3011:2011:1913:2113:2317:2617:3418:0118:0817:1418:22צרפת, ליאון )ח(

8:378:329:599:5810:4710:4511:3311:3213:3113:3317:2717:3618:0318:1117:1418:25צרפת, פריז )ח(

6:106:118:368:389:069:0810:0810:0912:3712:3818:0318:0518:2718:2917:4718:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:477:429:229:2110:0510:0410:5410:5412:5812:5917:1217:2017:4317:5016:5818:03קנדה, טורונטו )ח(

7:297:249:008:599:459:4310:3310:3212:3412:3616:4116:5017:1517:2316:2917:36קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:508:458:459:229:2210:1510:1512:2612:2716:5917:0517:2817:3416:4617:45קפריסין, לרנקה )ח(

9:099:0110:0910:0711:0611:0311:4711:4613:3613:3817:0417:1617:4918:0016:5618:16רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:478:399:439:4110:4110:3811:2211:2113:1013:1116:3716:4917:1917:3016:2517:47רוסיה, מוסקבה )ח(

8:027:579:289:2710:1510:1311:0211:0113:0113:0317:0117:1017:3717:4516:5017:59רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:078:029:339:3210:2010:1811:0611:0613:0613:0817:1017:1917:4217:5016:5418:04שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:049:059:359:3610:3410:3512:5813:0018:1118:1418:3518:3817:5618:47תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת בא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:406:388:388:389:139:1310:0710:0812:2112:2317:0317:0817:3017:3516:4717:46באר שבע )ח(

6:426:408:388:389:149:1410:0810:0812:2012:2217:0217:0717:2717:3216:3317:43חיפה )ח(

6:396:378:368:379:129:1210:0610:0612:1912:2117:0517:1017:2817:3316:2917:44ירושלים )ח(

6:416:398:388:389:149:1410:0810:0812:2112:2317:0117:0617:2917:3416:4317:45תל אביב )ח(

7:087:079:159:169:489:4910:4510:4513:0313:0417:5718:0218:2318:2717:4118:37אבו דאבי )ח(

7:397:339:029:019:509:4810:3610:3612:3512:3616:3116:4017:0817:1716:2017:30אוסטריה, וינה )ח(

6:176:239:069:129:519:5611:0611:0914:0614:0820:4420:4121:1521:1120:2321:24אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:357:309:049:039:499:4810:3710:3612:3712:3916:3916:4817:1517:2316:2817:37אוקראינה, אודסה )ח(

7:127:078:378:359:249:2210:1010:1012:0912:1116:0616:1516:4316:5115:5517:05אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:257:208:488:479:369:3410:2210:2112:2012:2216:1516:2416:5317:0116:0517:15

7:577:519:159:1310:0510:0210:5010:4912:4512:4716:3416:4417:1317:2216:2417:37אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:517:459:079:069:579:5510:4210:4212:3812:4016:2616:3617:0517:1416:1617:29אוקראינה, קייב )ח(

7:587:539:299:2810:1410:1211:0211:0113:0313:0517:1217:2017:4417:5216:5818:05איטליה, מילאנו )ח(

6:206:228:508:529:209:2210:2310:2512:5512:5618:2818:3018:5218:5318:1219:02אקוואדור, קיטו )ח(

5:596:058:478:529:299:3310:4210:4513:3913:4120:0920:0720:3920:3619:4820:48ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:336:419:239:2910:1210:1711:2811:3114:3214:3421:1721:1321:5121:4720:5622:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:247:209:089:089:489:4710:3910:3912:4712:4817:1017:1717:4117:4816:5817:59ארה״ב, בולטימור )ח(

7:167:138:598:589:399:3810:3010:3012:3612:3816:5617:0317:2817:3416:4417:46ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:177:148:598:599:409:3910:3010:3012:3712:3816:5617:0317:2817:3516:4417:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:587:549:369:3510:1810:1711:0811:0713:1213:1417:2817:3518:0118:0717:1618:20ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:169:179:189:539:5310:4710:4813:0213:0317:4717:5218:1418:1817:3318:29ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:548:508:519:279:2710:2010:2112:3212:3417:0817:1417:3717:4316:5517:54ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:089:149:159:489:4810:4410:4513:0113:0317:5417:5818:2018:2417:3918:34ארה״ב, מיאמי )ח(

7:147:108:558:549:369:3510:2610:2612:3212:3416:5016:5717:2217:2916:3817:41ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:407:379:239:2210:0310:0210:5410:5413:0013:0217:2117:2817:5217:5917:0818:11ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:157:118:548:539:369:3510:2510:2512:3112:3216:4716:5517:2017:2716:3517:39ארה״ב, שיקגו )ח(

6:136:178:538:569:269:2910:3310:3513:1513:1719:1219:1219:3719:3718:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:388:329:529:5110:4310:4111:2811:2713:2213:2417:0717:1717:4817:5716:5718:12בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:378:319:529:5110:4310:4111:2811:2713:2313:2417:0917:1917:4917:5816:5918:13בלגיה, בריסל )ח(

5:355:398:198:228:548:5710:0310:0512:5012:5219:0319:0219:2519:2418:4019:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:245:298:088:118:438:469:519:5412:3812:4018:4518:4419:1119:1018:2719:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:577:519:119:0910:0210:0010:4610:4512:4112:4216:2616:3617:0517:1416:1717:29בריטניה, לונדון )ח(

8:158:079:219:1910:1510:1210:5810:5712:4912:5116:2416:3517:0717:1716:1817:33בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:088:019:189:1610:1010:0810:5410:5312:4712:4816:2816:3817:0817:1716:1717:33גרמניה, ברלין )ח(

8:178:119:359:3310:2410:2211:0911:0913:0613:0716:5517:0417:3417:4316:4517:57גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:305:358:158:198:528:5510:0210:0412:5112:5319:1119:1019:3119:3018:4519:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:159:289:2910:0010:0010:5710:5813:1913:2018:2318:2618:4718:5118:0819:01הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:239:249:559:5610:5310:5413:1513:1618:2018:2318:4418:4818:0518:57הודו, פונה )ח(

7:257:208:518:509:389:3610:2410:2412:2412:2616:2316:3116:5917:0716:1217:21הונגריה, בודפשט )ח(

7:227:199:039:039:449:4410:3510:3412:4012:4216:5917:0617:3117:3816:4717:50טורקיה, איסטנבול )ח(

7:397:369:269:2610:0510:0510:5710:5713:0513:0717:3217:3818:0218:0817:1918:20יוון, אתונה )ח(



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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מחנות היישומים 
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