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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,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 eðéäìà 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc mixcp(ycew zay meil)

,cal drif `l` meg my oi`yxicnd mby ici lr meg ztqez oi`e
.my `vnp

,dpyna epipyáñéî ìáàBnò,ähnä ìò,ïçìeMä ìò Bnò ìëBàå £¨¥¥¦©©¦¨§¥¦©©§¨
àì ìáàenr lk`iàeä ìëBà ìáà ,éeçîzä ïîenréeçîzä ïî £¨Ÿ¦©©§£¨¥¦©©§

.øæBçä©¥
,xfegd iegnz edn `xnbd zx`an,àðéðç øa éñBé éaø øîàon' ¨©©¦¥©£¦¨

epiid 'xfegd iegnzdúéaä ìòáì øæBçä éeçîzä ïîdxrwdy- ¦©©§©¥§©©©©¦
xzepd exifgie exizeie mdipy elk`iy ick oefn ic da yie dlecb
itk xicnd zlik` herinn dpdp xcend oi` dfae .ziad lral

.dpyna x`azpy

äðùî
:d`pd xcena mixeq`d mitqep mixac dpen dpynd

Bnò ìëàé àìxicnd mr lek`l xcenl xeq` -ñeáàä ïîdxrw- ŸŸ©¦¦¨¥
,dnda ly qea`l dnecd dkex`e dlecbLmipzepíéìòBtä éðôì ¤¦§¥©£¦

ixd dk`lna daxd migxeh milretdy jezn ik ,dpnn lek`l
`ed oi` ilka daxd oefn yiy s`e ,daexn mzlik`e lecb mpearx
dld hrni m` xicndn dpdp xcend `vnpe ,mkxv lr xzi

,ezlik`asiqedl lkeie xcend ly ewlg lcbi df ici lry
.lek`le

å,rwxw zxitgl cg` ziad lra lv` xcende xicnd exkyp m` §

Bnò äNòé àì,xicnd mr xetgl xcenl xeq` -ïîBàadxeya - Ÿ©£¤¦§¨
ixd ,elv`y rwxwa xteg xicndy ici lry meyn ,mxkay zg`
ixde ,da xetgl gep didiy dl dkenqd rwxwd z` mb jkxn `ed

el` ,xzei dlw ezk`ln didzy xcend z` dpdn `edéaø éøác¦§¥©¦
äNBò ,íéøîBà íéîëçå .øéàî,xicnd mr xetgl xcenl xzen - ¥¦©£¨¦§¦¤

àeäåxteg xicndy ote`a `weec `ed df oice -,epnî ÷Bçøa §§¨¦¤
.xicnd zxitgn dpdp xcend oi` df ote`ay

àøîâ
:minkge xi`n iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

áBø÷a,xcend lyl daexw xicnd zxitg mewn m` -éâéìt àì- §¨Ÿ§¦¥
micen mdipye ,minkge xi`n iax ewlgp `løéñàcxeq`y - ©£¦

xcend iptl rwxwd z` dtxn xicndy meyn ,xetgl xcenl
.xetgl eilr lwineéâéìt ék,minkge xi`n iax ewlgp izni` - ¦§¦¥

÷Bçøa-oi` df ote`ay ,xicndn mewn wegixa xteg xcendyk §¨
mrhe .da xteg xcendy rwxwd z` zkkxn xicnd zxitg

,mzwelgnyïðéøæb ,øáñ øéàî éaømewna ceari `lyíeMî ÷Bçø ©¦¥¦¨©©§¦¨¨¦
mewna mb cearl `eai `ny miyyegyáBø÷meyn xeq` dfy ¨

dén÷ àòøàì dì étøî à÷crwxwd z` jkxne dtxn xicndy - §¨§©¥¨§©§¨©¥
.xcend iptlïðéøæb àì éøáñ ïðaøå.aexw meyn wegx §©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨
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ג 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 eðéäìà 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc mixcp(ycew zay meil)

,cal drif `l` meg my oi`yxicnd mby ici lr meg ztqez oi`e
.my `vnp

,dpyna epipyáñéî ìáàBnò,ähnä ìò,ïçìeMä ìò Bnò ìëBàå £¨¥¥¦©©¦¨§¥¦©©§¨
àì ìáàenr lk`iàeä ìëBà ìáà ,éeçîzä ïîenréeçîzä ïî £¨Ÿ¦©©§£¨¥¦©©§

.øæBçä©¥
,xfegd iegnz edn `xnbd zx`an,àðéðç øa éñBé éaø øîàon' ¨©©¦¥©£¦¨

epiid 'xfegd iegnzdúéaä ìòáì øæBçä éeçîzä ïîdxrwdy- ¦©©§©¥§©©©©¦
xzepd exifgie exizeie mdipy elk`iy ick oefn ic da yie dlecb
itk xicnd zlik` herinn dpdp xcend oi` dfae .ziad lral

.dpyna x`azpy

äðùî
:d`pd xcena mixeq`d mitqep mixac dpen dpynd

Bnò ìëàé àìxicnd mr lek`l xcenl xeq` -ñeáàä ïîdxrw- ŸŸ©¦¦¨¥
,dnda ly qea`l dnecd dkex`e dlecbLmipzepíéìòBtä éðôì ¤¦§¥©£¦

ixd dk`lna daxd migxeh milretdy jezn ik ,dpnn lek`l
`ed oi` ilka daxd oefn yiy s`e ,daexn mzlik`e lecb mpearx
dld hrni m` xicndn dpdp xcend `vnpe ,mkxv lr xzi

,ezlik`asiqedl lkeie xcend ly ewlg lcbi df ici lry
.lek`le

å,rwxw zxitgl cg` ziad lra lv` xcende xicnd exkyp m` §

Bnò äNòé àì,xicnd mr xetgl xcenl xeq` -ïîBàadxeya - Ÿ©£¤¦§¨
ixd ,elv`y rwxwa xteg xicndy ici lry meyn ,mxkay zg`
ixde ,da xetgl gep didiy dl dkenqd rwxwd z` mb jkxn `ed

el` ,xzei dlw ezk`ln didzy xcend z` dpdn `edéaø éøác¦§¥©¦
äNBò ,íéøîBà íéîëçå .øéàî,xicnd mr xetgl xcenl xzen - ¥¦©£¨¦§¦¤

àeäåxteg xicndy ote`a `weec `ed df oice -,epnî ÷Bçøa §§¨¦¤
.xicnd zxitgn dpdp xcend oi` df ote`ay

àøîâ
:minkge xi`n iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

áBø÷a,xcend lyl daexw xicnd zxitg mewn m` -éâéìt àì- §¨Ÿ§¦¥
micen mdipye ,minkge xi`n iax ewlgp `løéñàcxeq`y - ©£¦

xcend iptl rwxwd z` dtxn xicndy meyn ,xetgl xcenl
.xetgl eilr lwineéâéìt ék,minkge xi`n iax ewlgp izni` - ¦§¦¥

÷Bçøa-oi` df ote`ay ,xicndn mewn wegixa xteg xcendyk §¨
mrhe .da xteg xcendy rwxwd z` zkkxn xicnd zxitg

,mzwelgnyïðéøæb ,øáñ øéàî éaømewna ceari `lyíeMî ÷Bçø ©¦¥¦¨©©§¦¨¨¦
mewna mb cearl `eai `ny miyyegyáBø÷meyn xeq` dfy ¨

dén÷ àòøàì dì étøî à÷crwxwd z` jkxne dtxn xicndy - §¨§©¥¨§©§¨©¥
.xcend iptlïðéøæb àì éøáñ ïðaøå.aexw meyn wegx §©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שבת קודש עמ' ב
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 מפתח  כללי

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

   ה כי מראש צורים אראנו"מאמר ד  )ג

ה  ..........................................ח"תשכ'ה, ב תמוז"י

   כי מראש צורים אראנוה "מאמר ד  )ד

יט   ............  ח"כתש'ה, )נדחה( תמוז ז"י ,בלקשבת פרשת 

  ,פרשת בלק 'שיחת יום ב  )ה

כד  ..........................................ח"תשכ'ה, ב תמוז"י

  , בלקפרשת  שבתשיחת   )ו

ס  ..................................  ח"כתש'ה, )נדחה( תמוז ז"י

  בלקפרשת  –לקוטי שיחות   )ז

עח  ...............................................  חכרך ) ק"בלה(

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

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

פה  ................  בלקפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

פו  ..............  בלקלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )י

קכו  ...............  בלקלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

קכז  .....................................  בלקלשבוע פרשת  

לזק  .............  בלקרשת לשבוע פ" היום יום"לוח   )יג

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

ם"שיעורי רמב

מגק   ...........  בלקלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )טו

פק   .............  בלקלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טז

צבק  ............. בלקלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

צגק  .......................................  דיפרק  משלי, חפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יט

צהק  ................................................  ביאור קהתי

רג  ...................................................  מסכת יומא יעקבעין   )כ

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כא

  רד  ..............................................  מאד דף ע להמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

דרל  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

דרל  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

זרל  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

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

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

מר  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

מר  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

אמר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כט

גמר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

דמר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

המר  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ומר  ..................................  וק פרביאורים לפרקי אבות   )לב

זמר  .......  בלק רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לג

דנר  ........................  בלקלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

נהר  .......  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

g"kyz'd ,fenz a"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èkאׁשּורּנּו ּומּגבעֹות אראּנּו צּורים .1מראׁש ƒְְֲִִֵֶֶֶָֹ

ּבלעם  ׁשּכאׁשר הּוא, הענין ּפׁשטּות ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּנה

אזי  ּברכה, ׁשאינֹו ענין יׂשראל ּבני על לֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָרצה

 ֿ ׁש ּכיון ּכזֹו, מציאּות ׁשּי ׁשּלא הּמענה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

ּכפירּוׁש אׁשּורּנּו, ּומּגבעֹות אראּנּו צּורים ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹּמראׁש

ׁשרׁשיהם  ּובתחלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָרׁש"י,

ּכצּורים  וחזקים מיּוסדים אֹותם רֹואה ְְֲֲִִִִֶַַָָָואני

צּורים) (ׁשּנקראּו אבֹות עלֿידי הּללּו ְְְְִִֵֶַַָָָּוגבעֹות

ּבלבד  זֹו ׁשּלא והינּו, ּגבעֹות ). (ׁשּנקראּו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָֹואּמהֹות

ׁשרׁשיהם, ּובתחלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאני

ׁשהם  ּכפי אֹותם רֹואה אני ּכאׁשר ּגם ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָאּלא

ּומקֹורם, ׁשרׁשם ּבהם נראה אזי ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָּבמציאּותם,

היפ ׁשל ענין אצלם ׁשּיהיה ׁשּי לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולכן

(ּומּזה  ּבעבֹודה ּגם הּוא וכן חסֿוׁשלֹום. ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהּברכה

האדם  עבֹודת ּדהּנה, הענין), ּבפׁשטּות ּגם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָנמׁש

עלּיֹות  ּבּה להיֹות יכֹול מּצדֿעצמֹו, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַַָָּכפי

ׁשרׁשֹו מּצד היא העבֹודה ּכאׁשר אבל ְֲֲֲִִִִֶַַָָָָוירידֹות,

לנׁשמתֹו, ּבנֹוגע הן גֹו'), צּורים (מראׁש ְְְְִִֵֵֵַָֹּומקֹורֹו

והן  הּמּזל , ּבחינת הּנׁשמה, ועצם ראׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזהּו

להאבֹות  ּבנֹוגע ְְְְֵַַַַַַָָָָ(ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה)

את  אחריהם לבניהם ׁשהֹוריׁשּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ(והאּמהֹות),

ענין  את ּגם ׁשּכֹוללת המסּוּתרת, ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאהבה

ׁשהאדם 2הּיראה  ּבאֹופן היא ׁשהעבֹודה והינּו, , ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

זכרֹונֹו, עלֿידי ּומקֹורֹו, ׁשרׁשֹו את ְְְְְִֵֵֶַָמעֹורר

ׁשרׁש היא ׁשהאהבה ּכיון הרי ּבגלּוי, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּומׁש

נמׁשכֹות, הן ּומּמּנה מצֹותֿעׂשה רמ"ח ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכל

הּתניא  (ּכלׁשֹון אמּתי קּיּום להם אין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּובלעדּה

הּדּיּוק  וכּידּוע ד, ענין 3ּפרק הּוא אמּתי ׁשּקּיּום ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בלעם: אומר ישראל בני על נבואתו בדברי

ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓe ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk1˙eËLt ‰p‰ . ƒ≈…ƒ∆¿∆ƒ¿»¬∆ƒ≈«¿
ÔÈÚ‰ פשוטו לפי הדברים ÓBÏ¯פירוש ‰ˆ¯ ÌÚÏa ¯L‡kL ,‡e‰ »ƒ¿»∆«¬∆ƒ¿»»»«

‰Ún‰ ‰È‰ ÈÊ‡ ,‰Î¯a BÈ‡L ÔÈÚ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ התשובה «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆≈¿»»¬«»»««¬∆
הייתה  הזה CiLלרצון ‡lL∆…«»

,BÊk ˙e‡ÈˆÓ אפשרות תיתכן ולא ¿ƒ»
ישראל  בני על הברכה היפך אמירת של

ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯nL ÔÂÈk≈»∆≈…ƒ∆¿∆
Le¯ÈÙk ,ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓeƒ¿»¬∆¿≈

,È"L¯ עצמו על אומר ‡Èשבלעם «ƒ¬ƒ
Ì˙ÈL‡¯a ÏkzÒÓ בני של ƒ¿«≈¿≈ƒ»

È‡Âישראל  Ì‰ÈL¯L ˙ÏÁ˙·eƒ¿ƒ«»¿≈∆«¬ƒ
ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ„ÒeÈÓ Ì˙B‡ ‰‡B¯∆»¿»ƒ«¬»ƒ

ÌÈ¯eˆk סלעיםeÏl‰ ˙BÚ·‚e ¿ƒ¿»«»
˙B·‡ È„ÈŒÏÚ ויעקב יצחק אברהם «¿≈»

˙B‰n‡Â (ÌÈ¯eˆ e‡¯˜pL)∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»
ולאה  רחל רבקה ¿¿e‡¯˜pL)∆ƒשרה

„·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â .(˙BÚ·b¿»¿«¿∆…ƒ¿«
Ì˙ÈL‡¯a ÏkzÒÓ È‡L∆¬ƒƒ¿«≈¿≈ƒ»

Ì‰ÈL¯L ˙ÏÁ˙·e בני של ƒ¿ƒ«»¿≈∆
והאמהות, האבות הם «∆‡l‡ישראל,

Ì˙B‡ ‰‡B¯ È‡ ¯L‡k Ìb««¬∆¬ƒ∆»
,Ì˙e‡ÈˆÓa Ì‰L ÈÙk במבט ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ»

גדרי  בתוך עצמם ישראל בני על

שלהם, Ì‰aהמציאות ‰‡¯ ÈÊ‡¬«ƒ¿∆»∆
‡Ï ÔÎÏÂ ,Ì¯B˜Óe ÌL¯L»¿»¿»¿»≈…
ÏL ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL CiL«»∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿»∆
.ÌBÏLÂŒÒÁ ‰Î¯a‰ CÙÈ‰≈∆«¿»»«¿»

‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ הדברים ¿≈«»¬»
ניכרים  והאמהות שהאבות האמורים,

עצמם  ישראל בבני גם ו'נראים'

הרוחנית  ה' ∆fÓe)ƒ‰בעבודת
ה' בעבודת שהם כפי מהדברים

eËLÙa˙ברוחניות  Ìb CLÓƒ¿»«¿«¿
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,‰p‰c ,(ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ≈¬«»»»

,BÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L ÈÙk לפי ¿ƒ∆ƒƒ««¿
שלו, והיכולות BÈ‰Ï˙הכוחות ÏBÎÈ»ƒ¿

,˙B„È¯ÈÂ ˙BiÏÚ da האדם כי »¬ƒƒƒ
במידה  הם שלו והכוחות מוגבל,

הוא  תמיד ולא יותר, ולא מסויימת

שווה, L‡k¯במצב Ï·‡¬»«¬∆

Ô‰ ,('B‚ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó) B¯B˜Óe BL¯L „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«»¿¿≈…ƒ≈
,B˙ÓLÏ Ú‚Ba של הגלויים הכוחות לפי רק לא ה' את עובד שהוא ¿≈«¿ƒ¿»

הנשמה  של והמקור השורש עם גם אלא ÌˆÚÂנשמתו L‡¯ e‰fL∆∆…¿∆∆
Ïfn‰ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ כמאמר) דבר כל של והמקור השורש שהוא «¿»»¿ƒ«««»

יש  בבריאה פרט שלכל ז"ל חכמינו

ומקורו  שורשו שהוא 'מזל' למעלה

מזל  לו שאין למטה עשב לך ו"אין

ומזל  גדל", לו ואומר בו המכה למעלה

השפעה), של ביטוי נוזל, מלשון הוא

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ) Ô‰Â¿≈¿««««»¿«»
האדם  של הנשמה שורש גילוי אם

ה', בעבודת רבים כוחות לו נותן עצמו

B·‡‰Ï˙קלֿוחומר  Ú‚Ba (¿≈«¿»»
eLÈ¯B‰L ,(˙B‰n‡‰Â)¿»ƒ»∆ƒ
‰·‰‡‰ ˙‡ Ì‰È¯Á‡ Ì‰È·Ïƒ¿≈∆«¬≈∆∆»«¬»

˙¯zeÒÓ‰ שקיימת לאלוקות «¿∆∆
זו Lבנשמה, ‡˙ÏÏBk˙אהבה Ìb ∆∆∆«∆

‰‡¯i‰ ÔÈÚ2, בספר כמבואר ƒ¿««ƒ¿»
המסותרת  האהבה שבגלל התניא

מהקדושֿברוךֿהוא  להיפרד ירא האדם

כך  על נפשו את למסור מוכן ואפילו

‰„B·Ú‰L ,eÈ‰Â עובד שהאדם ¿«¿∆»¬»
ה' Ì„‡‰Lאת ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆»»»

¯B˜Óe BL¯L ˙‡ ¯¯BÚÓ¿≈∆»¿¿
B,BB¯ÎÊנשמת  È„ÈŒÏÚ כתוצאה «¿≈ƒ¿

ומתבונן  שורשו את זוכר שהוא מכך

הוא  גורם השורש CLÓeiLבו, ∆¿«
שלו  ÔÂÈkוהמקור È¯‰ ,ÈeÏ‚a¿»¬≈≈»

Ïk L¯L ‡È‰ ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ…∆»
Ô‰ ‰pnÓe ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó«̄«ƒ¿¬≈ƒ∆»≈

d„ÚÏ·e ,˙BÎLÓ האהבה ללא ƒ¿»ƒ¿»»
ÔBLÏk) ÈzÓ‡ Ìei˜ Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆ƒ¬ƒƒƒ¿

,„ ˜¯t ‡Èz‰ כי" נאמר שם ««¿»∆∆
ה' שם את האוהב הוא באמת המקיימן

אפשר  ואי באמת בו לדבקה וחפץ

רמ"ח  בקיום אם כי באמת בו לדבקה

דמלכא  אברין רמ"ח שהם פקודין

‰eic˜כביכול", Úe„iÎÂ3 בדברי ¿«»««ƒ
הלשון  דיוק בביאור נשיאינו רבותינו

התניא  ‡ÈzÓבספר ÌeiwL של ∆ƒ¬ƒƒ
של  מכוחה רק להיות שיכול המצוות
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ה
 מפתח  כללי

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

   ה כי מראש צורים אראנו"מאמר ד  )ג

ה  ..........................................ח"תשכ'ה, ב תמוז"י

   כי מראש צורים אראנוה "מאמר ד  )ד

יט   ............  ח"כתש'ה, )נדחה( תמוז ז"י ,בלקשבת פרשת 

  ,פרשת בלק 'שיחת יום ב  )ה

כד  ..........................................ח"תשכ'ה, ב תמוז"י

  , בלקפרשת  שבתשיחת   )ו

ס  ..................................  ח"כתש'ה, )נדחה( תמוז ז"י

  בלקפרשת  –לקוטי שיחות   )ז

עח  ...............................................  חכרך ) ק"בלה(

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

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

פה  ................  בלקפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

פו  ..............  בלקלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )י

קכו  ...............  בלקלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

קכז  .....................................  בלקלשבוע פרשת  

לזק  .............  בלקרשת לשבוע פ" היום יום"לוח   )יג

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

ם"שיעורי רמב

מגק   ...........  בלקלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )טו

פק   .............  בלקלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טז

צבק  ............. בלקלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

צגק  .......................................  דיפרק  משלי, חפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יט

צהק  ................................................  ביאור קהתי

רג  ...................................................  מסכת יומא יעקבעין   )כ

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כא

  רד  ..............................................  מאד דף ע להמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

דרל  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

דרל  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

זרל  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

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

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

מר  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

מר  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

אמר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כט

גמר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

דמר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

המר  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ומר  ..................................  וק פרביאורים לפרקי אבות   )לב

זמר  .......  בלק רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לג

דנר  ........................  בלקלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

נהר  .......  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה

g"kyz'd ,fenz a"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èkאׁשּורּנּו ּומּגבעֹות אראּנּו צּורים .1מראׁש ƒְְֲִִֵֶֶֶָֹ

ּבלעם  ׁשּכאׁשר הּוא, הענין ּפׁשטּות ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּנה

אזי  ּברכה, ׁשאינֹו ענין יׂשראל ּבני על לֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָרצה

 ֿ ׁש ּכיון ּכזֹו, מציאּות ׁשּי ׁשּלא הּמענה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

ּכפירּוׁש אׁשּורּנּו, ּומּגבעֹות אראּנּו צּורים ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹּמראׁש

ׁשרׁשיהם  ּובתחלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָרׁש"י,

ּכצּורים  וחזקים מיּוסדים אֹותם רֹואה ְְֲֲִִִִֶַַָָָואני

צּורים) (ׁשּנקראּו אבֹות עלֿידי הּללּו ְְְְִִֵֶַַָָָּוגבעֹות

ּבלבד  זֹו ׁשּלא והינּו, ּגבעֹות ). (ׁשּנקראּו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָֹואּמהֹות

ׁשרׁשיהם, ּובתחלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאני

ׁשהם  ּכפי אֹותם רֹואה אני ּכאׁשר ּגם ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָאּלא

ּומקֹורם, ׁשרׁשם ּבהם נראה אזי ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָּבמציאּותם,

היפ ׁשל ענין אצלם ׁשּיהיה ׁשּי לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולכן

(ּומּזה  ּבעבֹודה ּגם הּוא וכן חסֿוׁשלֹום. ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהּברכה

האדם  עבֹודת ּדהּנה, הענין), ּבפׁשטּות ּגם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָנמׁש

עלּיֹות  ּבּה להיֹות יכֹול מּצדֿעצמֹו, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַַָָּכפי

ׁשרׁשֹו מּצד היא העבֹודה ּכאׁשר אבל ְֲֲֲִִִִֶַַָָָָוירידֹות,

לנׁשמתֹו, ּבנֹוגע הן גֹו'), צּורים (מראׁש ְְְְִִֵֵֵַָֹּומקֹורֹו

והן  הּמּזל , ּבחינת הּנׁשמה, ועצם ראׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזהּו

להאבֹות  ּבנֹוגע ְְְְֵַַַַַַָָָָ(ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה)

את  אחריהם לבניהם ׁשהֹוריׁשּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ(והאּמהֹות),

ענין  את ּגם ׁשּכֹוללת המסּוּתרת, ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאהבה

ׁשהאדם 2הּיראה  ּבאֹופן היא ׁשהעבֹודה והינּו, , ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

זכרֹונֹו, עלֿידי ּומקֹורֹו, ׁשרׁשֹו את ְְְְְִֵֵֶַָמעֹורר

ׁשרׁש היא ׁשהאהבה ּכיון הרי ּבגלּוי, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּומׁש

נמׁשכֹות, הן ּומּמּנה מצֹותֿעׂשה רמ"ח ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכל

הּתניא  (ּכלׁשֹון אמּתי קּיּום להם אין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּובלעדּה

הּדּיּוק  וכּידּוע ד, ענין 3ּפרק הּוא אמּתי ׁשּקּיּום ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בלעם: אומר ישראל בני על נבואתו בדברי

ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓe ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk1˙eËLt ‰p‰ . ƒ≈…ƒ∆¿∆ƒ¿»¬∆ƒ≈«¿
ÔÈÚ‰ פשוטו לפי הדברים ÓBÏ¯פירוש ‰ˆ¯ ÌÚÏa ¯L‡kL ,‡e‰ »ƒ¿»∆«¬∆ƒ¿»»»«

‰Ún‰ ‰È‰ ÈÊ‡ ,‰Î¯a BÈ‡L ÔÈÚ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ התשובה «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆≈¿»»¬«»»««¬∆
הייתה  הזה CiLלרצון ‡lL∆…«»

,BÊk ˙e‡ÈˆÓ אפשרות תיתכן ולא ¿ƒ»
ישראל  בני על הברכה היפך אמירת של

ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯nL ÔÂÈk≈»∆≈…ƒ∆¿∆
Le¯ÈÙk ,ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓeƒ¿»¬∆¿≈

,È"L¯ עצמו על אומר ‡Èשבלעם «ƒ¬ƒ
Ì˙ÈL‡¯a ÏkzÒÓ בני של ƒ¿«≈¿≈ƒ»

È‡Âישראל  Ì‰ÈL¯L ˙ÏÁ˙·eƒ¿ƒ«»¿≈∆«¬ƒ
ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ„ÒeÈÓ Ì˙B‡ ‰‡B¯∆»¿»ƒ«¬»ƒ

ÌÈ¯eˆk סלעיםeÏl‰ ˙BÚ·‚e ¿ƒ¿»«»
˙B·‡ È„ÈŒÏÚ ויעקב יצחק אברהם «¿≈»

˙B‰n‡Â (ÌÈ¯eˆ e‡¯˜pL)∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»
ולאה  רחל רבקה ¿¿e‡¯˜pL)∆ƒשרה

„·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â .(˙BÚ·b¿»¿«¿∆…ƒ¿«
Ì˙ÈL‡¯a ÏkzÒÓ È‡L∆¬ƒƒ¿«≈¿≈ƒ»

Ì‰ÈL¯L ˙ÏÁ˙·e בני של ƒ¿ƒ«»¿≈∆
והאמהות, האבות הם «∆‡l‡ישראל,

Ì˙B‡ ‰‡B¯ È‡ ¯L‡k Ìb««¬∆¬ƒ∆»
,Ì˙e‡ÈˆÓa Ì‰L ÈÙk במבט ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ»

גדרי  בתוך עצמם ישראל בני על

שלהם, Ì‰aהמציאות ‰‡¯ ÈÊ‡¬«ƒ¿∆»∆
‡Ï ÔÎÏÂ ,Ì¯B˜Óe ÌL¯L»¿»¿»¿»≈…
ÏL ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL CiL«»∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿»∆
.ÌBÏLÂŒÒÁ ‰Î¯a‰ CÙÈ‰≈∆«¿»»«¿»

‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ הדברים ¿≈«»¬»
ניכרים  והאמהות שהאבות האמורים,

עצמם  ישראל בבני גם ו'נראים'

הרוחנית  ה' ∆fÓe)ƒ‰בעבודת
ה' בעבודת שהם כפי מהדברים

eËLÙa˙ברוחניות  Ìb CLÓƒ¿»«¿«¿
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,‰p‰c ,(ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ≈¬«»»»

,BÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L ÈÙk לפי ¿ƒ∆ƒƒ««¿
שלו, והיכולות BÈ‰Ï˙הכוחות ÏBÎÈ»ƒ¿

,˙B„È¯ÈÂ ˙BiÏÚ da האדם כי »¬ƒƒƒ
במידה  הם שלו והכוחות מוגבל,

הוא  תמיד ולא יותר, ולא מסויימת

שווה, L‡k¯במצב Ï·‡¬»«¬∆

Ô‰ ,('B‚ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó) B¯B˜Óe BL¯L „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«»¿¿≈…ƒ≈
,B˙ÓLÏ Ú‚Ba של הגלויים הכוחות לפי רק לא ה' את עובד שהוא ¿≈«¿ƒ¿»

הנשמה  של והמקור השורש עם גם אלא ÌˆÚÂנשמתו L‡¯ e‰fL∆∆…¿∆∆
Ïfn‰ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ כמאמר) דבר כל של והמקור השורש שהוא «¿»»¿ƒ«««»

יש  בבריאה פרט שלכל ז"ל חכמינו

ומקורו  שורשו שהוא 'מזל' למעלה

מזל  לו שאין למטה עשב לך ו"אין

ומזל  גדל", לו ואומר בו המכה למעלה

השפעה), של ביטוי נוזל, מלשון הוא

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ) Ô‰Â¿≈¿««««»¿«»
האדם  של הנשמה שורש גילוי אם

ה', בעבודת רבים כוחות לו נותן עצמו

B·‡‰Ï˙קלֿוחומר  Ú‚Ba (¿≈«¿»»
eLÈ¯B‰L ,(˙B‰n‡‰Â)¿»ƒ»∆ƒ
‰·‰‡‰ ˙‡ Ì‰È¯Á‡ Ì‰È·Ïƒ¿≈∆«¬≈∆∆»«¬»

˙¯zeÒÓ‰ שקיימת לאלוקות «¿∆∆
זו Lבנשמה, ‡˙ÏÏBk˙אהבה Ìb ∆∆∆«∆

‰‡¯i‰ ÔÈÚ2, בספר כמבואר ƒ¿««ƒ¿»
המסותרת  האהבה שבגלל התניא

מהקדושֿברוךֿהוא  להיפרד ירא האדם

כך  על נפשו את למסור מוכן ואפילו

‰„B·Ú‰L ,eÈ‰Â עובד שהאדם ¿«¿∆»¬»
ה' Ì„‡‰Lאת ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆»»»

¯B˜Óe BL¯L ˙‡ ¯¯BÚÓ¿≈∆»¿¿
B,BB¯ÎÊנשמת  È„ÈŒÏÚ כתוצאה «¿≈ƒ¿

ומתבונן  שורשו את זוכר שהוא מכך

הוא  גורם השורש CLÓeiLבו, ∆¿«
שלו  ÔÂÈkוהמקור È¯‰ ,ÈeÏ‚a¿»¬≈≈»

Ïk L¯L ‡È‰ ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ…∆»
Ô‰ ‰pnÓe ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó«̄«ƒ¿¬≈ƒ∆»≈

d„ÚÏ·e ,˙BÎLÓ האהבה ללא ƒ¿»ƒ¿»»
ÔBLÏk) ÈzÓ‡ Ìei˜ Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆ƒ¬ƒƒƒ¿

,„ ˜¯t ‡Èz‰ כי" נאמר שם ««¿»∆∆
ה' שם את האוהב הוא באמת המקיימן

אפשר  ואי באמת בו לדבקה וחפץ

רמ"ח  בקיום אם כי באמת בו לדבקה

דמלכא  אברין רמ"ח שהם פקודין

‰eic˜כביכול", Úe„iÎÂ3 בדברי ¿«»««ƒ
הלשון  דיוק בביאור נשיאינו רבותינו

התניא  ‡ÈzÓבספר ÌeiwL של ∆ƒ¬ƒƒ
של  מכוחה רק להיות שיכול המצוות
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g"kyz'dו ,fenz a"i

 ֿ לא לׁשס"ה ׁשרׁש היא והּיראה כּו'), ְְְִִֶַַַָָָֹֹהחּיּות

ּתהיה  ּדּֿתמים ּבאֹופן היא העבֹודה אזי ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָתעׂשה,

אלקי הוי' ּבאֹופן 4עם היא ׁשההנהגה וכיון . ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבוּדאי  הרי ּתׁשמרּו, מצֹותי ואת ּתלכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַֻּדבחקֹותי 

וכל  ּבעּתם, ּגׁשמיכם ונתּתי ּׁשּכתּוב מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמתקּים

ּבּפרׁשה  המנּויֹות ּבנֹוגע 5הּברכֹות ּגם הּוא וכן . ְְְְֵֵַַַַַָָָָ

ּדֿמראׁש ׁשּמהענין [והינּו, העֹולם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלמציאּות

יׂשראל  לכללּות ּבנֹוגע ׁשהּוא ּכפי גֹו' ְְְְִִִִֵֵֶַָָצּורים

ּבנֹוגע  ּגם נמׁש ּבעבֹודתֹו, מּיׂשראל אחד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּולכל

ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל ׁשהיא העֹולם, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָלמציאּות

(ּב'ׁשמֹות 6ראׁשית  ז"ל חכמינּו ׁשּדרׁשּו ׁשּזהּו ,[ ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ּבא  ּפרׁשת אּלּו7רּבה' - אראּנּו צּורים מראׁש ּכי ( ְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לכֹונן  מבּקׁש הּמקֹום היה מּתחּלה כּו', ְְְִִֵֵַַָָָָָָהאבֹות

האבֹות. ׁשעמדּו עד - מֹוצא היה ולא ְְֵֶַָָָָָָָֹהעֹולם,

ּגזר  מדינה, לבנֹות מבּקׁש ׁשהיה למל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשל

ליּתן  ּבא הּמדינה, ּבֹו לבנֹות מקֹום ְְְְִִִִֵַָָָוחּפׂשּו

היּו ולא הּתהֹום מן עֹולים הּמים והיּו ְְְְִִִַַַַָָֹהּיסֹוד,

את  ליּתן ּבא ׁשּוב הּיסֹוד, את לעׂשֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָמניחים

עד  מהּפכים, הּמים והיּו אחר ּבמקֹום ְְְְְִִֵַַַַַַָָהּיסֹוד

אמר: ּגדֹול, צּור ׁשם ּומצא אחד ּבמקֹום ְֶֶַָָָָָָָָׁשּבא

הּללּו. הּצּורים על הּמדינה, את קֹובע אני ְֲִִִֵֶַַַַַָָָּכאן

לכֹונן  מבּקׁש האלקים היה כּו' מּתחּלה ְְְֱִִִֵֵַָָָָָֹּכ

ּכיון  כּו', מניחים הרׁשעים היּו ולא ְְְִִִִֵָָָָָֹעֹולמים

אני  אּלּו על הּקּב"ה: אמר וזכּו, האבֹות ְֲִֵֶַַַָָָָָָָׁשּבאּו

ׁשּנאמר  העֹולם, את ארץ 8מכֹונן מצּוקי לה' ּכי ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

צּורים  מראׁש ּכי ּכתיב לכ ּתבל, עליהם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוּיׁשת

ְֶֶאראּנּו.

CÈ¯ˆÂ נקראים ׁשהאבֹות לעיל, הּנזּכר הּמדרׁש ּבלׁשֹון הּדּיּוק מהּו להבין, ¿»ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הרים, ּבׁשם לא אפילּו והינּו, ּדוקא, צּורים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבׁשם

מיּניּה ּכתיב 9לעיל לכ ּגֹואלם, אני אבֹותם ּבזכּות ואין 10, ההרים, על מדּלג ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

להבין  צרי ּגם ּדוקא. צּורים ּבׁשם נקראים ּכאן ואילּו אבֹות, אּלא ,11הרים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ּדלכאֹורה  עֹולמֹו, את לכֹונן מבּקׁש הּמקֹום ׁשהיה הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהּו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה' eÎ'אהבת ˙eiÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ המצוות קיום ה', אהבת חסרה וכאשר ƒ¿«««

חיות  ללא NÚ˙Œ‡Ï‰,הוא ‰"ÒLÏ L¯L ‡È‰ ‰‡¯i‰Â כהמשך ), ¿«ƒ¿»ƒ…∆¿»»…«¬∆
 ֿ הקדושֿברוך המלכים מלכי במלך למרוד ירא "כי שם, התניא בספר  הדברים
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היא  ה' עבודת וכאשר בעיניו...", הרע
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

את  לברֹוא מבּקׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָהוהֿליּהֿלמימר

הּמׁשל, עם יֹותר מתאים זה ׁשּלׁשֹון ְִִֵֶֶַַָָָָעֹולמֹו,

צרי ּגם מדינה. לבנֹות מבּקׁש ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלמל

מניחים  הרׁשעים היּו ׁשּלא הענין מהּו ְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹלהבין,

העֹולם  ּבריאת הרי כּו', האבֹות ׁשּבאּו עד ְֲִֵֶַַָָָָָכּו'

צרי ּגם האבֹות. ׁשּבאּו קֹודם עֹוד היּו ְִִֶֶַָָָָָוקּיּומֹו

ּכי  וזכּו, האבֹות ׁשּבאּו ּכיון הּלׁשֹון: ּדּיּוק ְְִִִֵֶַָָָָָָָלהבין

האבֹות, ׁשעמדּו עד רק נאמר הענין ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָּבהקּדמת

'וזכּו'. ּתיבת ּגם מֹוסיף ְְִֵַַָָוכאן

לעיל e‡·e¯ב) ּׁשּנתּבאר מה ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבעבֹודתם, ּביׂשראל ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶַָָָּכפי

מּפני  זה הרי למּטה, העֹולם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּובמציאּות

מהן  יׂשראל 12ׁשּנׁשּתלׁשלּו ּבני ׁשל מהּמקֹור , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

(ּדאצילּות), זעירֿאנּפין ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָלמעלה,

ּב'באּורי  (ּכדאיתא ּדלעילא' 'יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשּנקרא

על  צדק' לה'ּצמח הּתֹורה' ּוב'אֹור ְְֶֶֶַַַַַַָֹהּזהר'

אֹות 13הּכתּוב  ענין הּוא הוי' ׁשם ּובאֹותּיֹות .( ְְֲִִֵַַָָָ

ּבני  ּבמנין הּׁשלמּות ׁשּתכלית הּטעם וזהּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָוא"ו,

[ּוכמאמר  רּבֹוא ׁשּׁשים מסּפר הּוא ְְְֲִִִִִֵַַַָיׂשראל

זכרֹונםֿלברכה  אּוכלּוסי 14רּבֹותינּו הרֹואה ְְְִִֵֵֶַָָָָ

אֹומר: רּבֹוא) ׁשּׁשים ׁשל ּגדֹול (חיל ְִִִִִֵֵֶַָָיׂשראל

הם  יׂשראל ׁשּכללּות הינּו, הרזים], חכם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּברּו

כּו' ׁשרׁשים ׁשהן ּפרטּיֹות נׁשמֹות רּבֹוא ,15ׁשּׁשים ְְִִִִִֵֶָָָָ

 ֿ זעיר מּבחינת נמׁשכים למּטה יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלפי

ּכפי  ׁשּלמעלה, מּדֹות ׁשּׁשה וא"ו, אֹות ְְְְִִִִֶַַָָָאנּפין,

ּפעמים, ה' כּו', מּיּו"ד ויּו"ד מּיּו"ד, ְְְִִִֶָׁשּכלּולֹות

ּבארּוּכה  (ּכמבאר רּבֹוא ׁשּׁשים למסּפר ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹׁשעֹולה

מקֹומֹות  ּבכּמה וחסידּות קּבלה והּנה,16ּבספרי .( ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

זעירֿאנּפין, ּבחינת עלֿידי היא העֹולם ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּבריאת

ּבּזהר  ּׁשמדּיק ּוכפי מּדֹות, ּׁשּכתּוב 17ׁשּׁשה 18מה ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
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רפ"ג.12) התניא וראה 13)לשון ואילך. תתקד ע' פרשתנו באוה"ת גם נדפס - ואילך תתקצג ע' ח"ב להצ"צ הזהר ביאורי

ואילך. סע"א קג, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי (ובפירש"י).14)גם א נח, א).15)ברכות (מח, פל"ז תניא ראה 16)ראה

ועוד. ואילך. שיב ע' תרע"ח סה"מ ואילך. קצ ע' תקס"ו הזקן אדמו"ר ועוד.17)מאמרי ב. רחצ, ח"ג א. רמז, יתרו 18)ח "א

לא, תשא יא. יז.כ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓÈÓÏ"לכונן" הביטוי במקום לומר (למדרש) לו Lw·Óהיה ‰È‰L ¿≈«∆»»¿«≈

‰Ê ÔBLlL ,BÓÏBÚ ˙‡ ‡B¯·Ï"לברוא" BÈ˙¯הביטוי ÌÈ‡˙Ó ƒ¿∆»∆»∆«¿ƒ≈
‰È„Ó ˙B·Ï Lw·Ó ‰È‰L CÏÓÏ ,ÏLn‰ ÌÚ הוא "בניין" שכן ƒ«»»¿∆∆∆»»¿«≈ƒ¿¿ƒ»

ל"בריאה". מתאים ‰eÈמשל ‡lL ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»∆…»
'eÎ ÌÈÁÈÓ ÌÈÚL¯‰ קיום את »¿»ƒ¿ƒƒ

eÎ',העולם  ˙B·‡‰ e‡aL „Ú«∆»»»
BÓei˜Â ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a È¯‰¬≈¿ƒ«»»¿ƒ

BÚ„בפועל  eÈ‰ רבות ˜Ì„Bשנים »∆
?˙B·‡‰ e‡aL∆»»»

:ÔBLl‰ ˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ«»
Èk ,eÎÊÂ ˙B·‡‰ e‡aL ÔÂÈk≈»∆»»»¿»ƒ
˜¯ ¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ˙Óc˜‰a¿«¿»«»ƒ¿»∆¡««

העולם  לקיום הפריעו »Ú„שהרשעים
ÛÈÒBÓ Ô‡ÎÂ ,˙B·‡‰ e„ÓÚL∆»¿»»¿»ƒ

Èz·˙המדרש  Ìb המילה א ת «≈«
?'eÎÊÂ'¿»

‰Ó ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»¿ƒ≈«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM גילוי מעלת בעניין ∆ƒ¿»≈¿≈

הדברים  של והמקור ÈÙk¿ƒהשורש
,Ì˙„B·Úa Ï‡¯NÈa ‡e‰L∆¿ƒ¿»≈«¬»»
והתגלות  המשכת פועל הדבר וכיצד

המצוות  לקיום שמביאות ויראה אהבה

‰hÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ·eƒ¿ƒ»»¿«»
זו, מהתגלות Ê‰המושפעת È¯‰¬≈∆

Ô‰Ó eÏLÏzLpL ÈtÓ12, כי ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿≈∆
נובעת  העולם של המציאות

לדרגה) (מדרגה ומשתלשלת

Ï‡¯NÈ Èa ÏL ¯B˜n‰Ó≈«»∆¿≈ƒ¿»≈
‰ÏÚÓÏ,באלוקות˙ÈÁa e‰fL ¿«¿»∆∆¿ƒ«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ העליונות המידות ¿≈«¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c) בעולם מאירות שהן כפי «¬ƒ

מבין  ביותר הנעלה העולם האצילות,

הכלליים  הרוחניים העולמות ארבעת

שנקראו )אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה 

האלוקי  לאור ביחס כי זעירות", "פנים

מהמידות  שלמעלה במוחין המאיר

מועט, הוא שבמידות «¿pL∆ƒ˜¯‡האור
אנפין' 'זעיר ≈«¿Ï‡¯NÈ'ƒבחינת

È¯e‡·'a ‡˙È‡„k) '‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿≈≈
'‰¯Bz‰ ¯B‡'·e '¯‰f‰«…«¿«»
·e˙k‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓv'‰Ï13 ¿«∆«∆∆««»

צורים" ‰ÈÂ'"מראש ÌL ˙Bi˙B‡·e (יו"ד ). הספירות עשר על שרומזות ¿ƒ≈¬»»
מלכות) - אחרונה ה"א מידות, – וא"ו בינה, – הראשונה ה"א חכמה, –

העליונות, המידות אנפין", "זעיר e‰ÊÂבחינת ,Â"‡Â ˙B‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿∆
¯tÒÓ ‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÓa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzL ÌÚh‰«««∆«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«

‡Ba¯ ÌÈML אלף מאות שש ƒƒƒ
ŒÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe]¿«¬««≈ƒ¿»

‰Î¯·Ï14ÈÒeÏÎe‡ ‰‡B¯‰ ƒ¿»»»∆¿≈
ÌÈML ÏL ÏB„b ÏÈÁ) Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ»∆ƒƒ
ÌÎÁ Ce¯a :¯ÓB‡ (‡Baƒ̄≈»¬«

ÌÈÊ¯‰ יש זה שבמספר מאחר כי »»ƒ
ראיית  על תיקנו מיוחדת, שלימות

מיוחדת  ברכה זה ‰eÈ,מספר ,[«¿
ÌÈML Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿»≈≈ƒƒ

Ë¯t ˙BÓL ‡Ba¯Ô‰L ˙Bi ƒ¿»¿»ƒ∆≈
'eÎ ÌÈL¯L15,רבות נשמות לעוד »»ƒ

‰hÓÏ Ï‡¯NÈ ÈaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿«»
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
˙BcÓ ‰ML ,Â"‡Â ˙B‡»ƒ»ƒ
˙BÏeÏkL ÈÙk ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ∆¿

„"eiÓ כוללת מהמידות אחת כל ƒ
עשר  של בחינות עשר בתוכה

‰'הספירות, ,'eÎ „"eiÓ „"eÈÂ¿ƒ
,ÌÈÓÚt כלולות הספירות עשרת וכן ¿»ƒ

פעמים  חמש המידות ∆∆ÏBÚL‰בששת
¯‡·Ók) ‡Ba¯ ÌÈML ¯tÒÓÏ¿ƒ¿«ƒƒƒ«¿…»
‰Ïa˜ È¯ÙÒa ‰ke¯‡a«¬»¿ƒ¿≈«»»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ˙e„ÈÒÁÂ16.( «¬ƒ¿«»¿
‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«»»ƒ
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿≈«¿ƒ

˙BcÓ ‰ML ֿ חסדֿגבורה של ƒ»ƒ
ÈÙÎe¿ƒתפארתֿנצחֿהודֿיסוד,

¯‰fa ˜i„ÓM17·e˙kM ‰Ó18 ∆¿«≈«…««∆»
הבריאה  בסיפור ÌÈÓÈבתורה ˙LL≈∆»ƒ

˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ‰NÚ»»¬»»∆«»«ƒ¿∆
,ı¯‡‰ את עשה שה' שמשמעו »»∆

עצמם  È˙k·הימים ‡ÏÂ¿…¿ƒ
,'˙LLa' את עשה שה' שמשמעו ¿≈∆

ימים  ששה במשך LL˙הבריאה Èkƒ≈∆
˙BcÓ ‰ML Ì‰ el‡ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈ƒ»ƒ

˙BBÈÏÚ את עשה שה' אומר והכתוב ∆¿
ששת  והפעלת עשיית ידי על הבריאה
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ז g"kyz'd ,fenz a"i

 ֿ לא לׁשס"ה ׁשרׁש היא והּיראה כּו'), ְְְִִֶַַַָָָֹֹהחּיּות

ּתהיה  ּדּֿתמים ּבאֹופן היא העבֹודה אזי ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָתעׂשה,

אלקי הוי' ּבאֹופן 4עם היא ׁשההנהגה וכיון . ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבוּדאי  הרי ּתׁשמרּו, מצֹותי ואת ּתלכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַֻּדבחקֹותי 

וכל  ּבעּתם, ּגׁשמיכם ונתּתי ּׁשּכתּוב מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמתקּים

ּבּפרׁשה  המנּויֹות ּבנֹוגע 5הּברכֹות ּגם הּוא וכן . ְְְְֵֵַַַַַָָָָ

ּדֿמראׁש ׁשּמהענין [והינּו, העֹולם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלמציאּות

יׂשראל  לכללּות ּבנֹוגע ׁשהּוא ּכפי גֹו' ְְְְִִִִֵֵֶַָָצּורים

ּבנֹוגע  ּגם נמׁש ּבעבֹודתֹו, מּיׂשראל אחד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּולכל

ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל ׁשהיא העֹולם, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָלמציאּות

(ּב'ׁשמֹות 6ראׁשית  ז"ל חכמינּו ׁשּדרׁשּו ׁשּזהּו ,[ ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ּבא  ּפרׁשת אּלּו7רּבה' - אראּנּו צּורים מראׁש ּכי ( ְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לכֹונן  מבּקׁש הּמקֹום היה מּתחּלה כּו', ְְְִִֵֵַַָָָָָָהאבֹות

האבֹות. ׁשעמדּו עד - מֹוצא היה ולא ְְֵֶַָָָָָָָֹהעֹולם,

ּגזר  מדינה, לבנֹות מבּקׁש ׁשהיה למל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשל

ליּתן  ּבא הּמדינה, ּבֹו לבנֹות מקֹום ְְְְִִִִֵַָָָוחּפׂשּו

היּו ולא הּתהֹום מן עֹולים הּמים והיּו ְְְְִִִַַַַָָֹהּיסֹוד,

את  ליּתן ּבא ׁשּוב הּיסֹוד, את לעׂשֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָמניחים

עד  מהּפכים, הּמים והיּו אחר ּבמקֹום ְְְְְִִֵַַַַַַָָהּיסֹוד

אמר: ּגדֹול, צּור ׁשם ּומצא אחד ּבמקֹום ְֶֶַָָָָָָָָׁשּבא

הּללּו. הּצּורים על הּמדינה, את קֹובע אני ְֲִִִֵֶַַַַַָָָּכאן

לכֹונן  מבּקׁש האלקים היה כּו' מּתחּלה ְְְֱִִִֵֵַָָָָָֹּכ

ּכיון  כּו', מניחים הרׁשעים היּו ולא ְְְִִִִֵָָָָָֹעֹולמים

אני  אּלּו על הּקּב"ה: אמר וזכּו, האבֹות ְֲִֵֶַַַָָָָָָָׁשּבאּו

ׁשּנאמר  העֹולם, את ארץ 8מכֹונן מצּוקי לה' ּכי ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

צּורים  מראׁש ּכי ּכתיב לכ ּתבל, עליהם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוּיׁשת

ְֶֶאראּנּו.

CÈ¯ˆÂ נקראים ׁשהאבֹות לעיל, הּנזּכר הּמדרׁש ּבלׁשֹון הּדּיּוק מהּו להבין, ¿»ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הרים, ּבׁשם לא אפילּו והינּו, ּדוקא, צּורים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבׁשם

מיּניּה ּכתיב 9לעיל לכ ּגֹואלם, אני אבֹותם ּבזכּות ואין 10, ההרים, על מדּלג ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

להבין  צרי ּגם ּדוקא. צּורים ּבׁשם נקראים ּכאן ואילּו אבֹות, אּלא ,11הרים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ּדלכאֹורה  עֹולמֹו, את לכֹונן מבּקׁש הּמקֹום ׁשהיה הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהּו
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ג.4) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, בחוקותי.5)שופטים א.6)ר"פ א, בראשית ורמב"ן ז.7)פירש"י שמואלֿא 8)פט"ו,

ח. ד.9)ב, ח.10)שם, ב, רצ).11)שה"ש ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ג צורים מראש כי רד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה' eÎ'אהבת ˙eiÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ המצוות קיום ה', אהבת חסרה וכאשר ƒ¿«««

חיות  ללא NÚ˙Œ‡Ï‰,הוא ‰"ÒLÏ L¯L ‡È‰ ‰‡¯i‰Â כהמשך ), ¿«ƒ¿»ƒ…∆¿»»…«¬∆
 ֿ הקדושֿברוך המלכים מלכי במלך למרוד ירא "כי שם, התניא בספר  הדברים

ולעשות  כבודו עיני למרות מגדולתו שמתבושש מזו פנימית יראה או הוא

היא  ה' עבודת וכאשר בעיניו...", הרע

מיראה  וגם מאהבה »¬‡ÈÊגם
ÌÈÓzc ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆¿»ƒ

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌÚ ‰È‰z4. ƒ¿∆ƒ¬»»¡…∆
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰‚‰‰‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««¿»»ƒ¿∆
È˙BˆÓ ˙‡Â eÎÏz È˙B˜Á·cƒ¿À«≈≈¿∆ƒ¿«
Ìi˜˙nL È‡cÂa È¯‰ ,e¯ÓLzƒ¿¿¬≈¿««∆ƒ¿«≈

·e˙kM ‰Ó להיות שעתיד בתורה «∆»
תלכו", בחוקותי Èz˙Â¿»«ƒ"אם

˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ ,ÌzÚa ÌÎÈÓLbƒ¿≈∆¿ƒ»¿»«¿»
‰L¯ta ˙BÈeÓ‰5. «¿«»»»

˙e‡ÈˆÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«ƒ¿ƒ
ÔÈÚ‰nL ,eÈ‰Â] ÌÏBÚ‰»»¿«¿∆≈»ƒ¿»
‡e‰L ÈÙk 'B‚ ÌÈ¯eˆ L‡¯Óc¿≈…ƒ¿ƒ∆
ÏÎÏe Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿»≈¿»
,B˙„B·Úa Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈«¬»
עניין  מעלת גודל לעיל כמבואר

השורש  של וההתעוררות הזיכרון

הנשמה  של האלוקי «¿CLÓƒוהמקור
,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«ƒ¿ƒ»»

‡È‰L העולם של המציאות כל ∆ƒ
בריאתו  Ï‡¯NÈותכלית ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈

˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL6 חכמינו כמאמר ∆ƒ¿¿≈ƒ
אלוקים" ברא "בראשית הכתוב על ז"ל

ראשית, ב' בשביל נברא שהעולם

ישראל  ובני "ראשית" שנקראת התורה

"ראשית" e‰fLשנקראים ,[∆∆
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯cL∆»¿¬»≈«
‡a ˙L¯t '‰a¯ ˙BÓL'a)7( ƒ¿«»»»«…

- ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èkƒ≈…ƒ∆¿∆
'eÎ ˙B·‡‰ el‡ אשורנו ומגבעות ≈»»

האמהות, אלו –‰È‰ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»»»
ÌB˜n‰ הקדושֿברוךֿהואLw·Ó «»¿«≈

מתאים) (מקום ≈¿ÔBÎÏמחפש
„Ú - ‡ˆBÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿…»»≈«

˙B·‡‰ e„ÓÚL התברר ואז ∆»¿»»
ראוי  מקום הוא הזה שהעולם

È‰L‰להתקיים. CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆»»
Lw·Ó מחפש,‰È„Ó ˙B·Ï ¿«≈ƒ¿¿ƒ»

eNtÁÂ ¯Êb המלך ÔzÈÏאנשי ‡a ,‰È„n‰ Ba ˙B·Ï ÌB˜Ó »«¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ≈
„BÒi‰,הבניין ‰eÈשל ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ÔÓ ÌÈÏBÚ ÌÈn‰ eÈ‰Â «¿¿»««ƒƒƒ«¿¿…»

„BÒi‰ ˙‡ ÔzÈÏ ‡a ·eL ,„BÒi‰ ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÈÁÈÓ¿ƒƒ«¬∆«¿»ƒ≈∆«¿
„Á‡ ÌB˜Óa ‡aL „Ú ,ÌÈÎt‰Ó ÌÈn‰ eÈ‰Â ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¿»««ƒ¿«¿ƒ«∆»¿»∆»

¯eˆ ÌL ‡ˆÓe סלע,ÏB„b »»»»
˙‡ Ú·B˜ È‡ Ô‡k :¯Ó‡»«»¬ƒ≈«∆

ÌÈ¯ev‰ ÏÚ ,‰È„n‰ הסלעים «¿ƒ»««ƒ
eÏl‰.ויתקיימו יעמדו Ckשבוודאי «»»

ÌÈ˜Ï‡‰ ‰È‰ 'eÎ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»»»»¡…ƒ
‡ÏÂ ÌÈÓÏBÚ ÔBÎÏ Lw·Ó¿«≈¿≈»ƒ¿…
'eÎ ÌÈÁÈÓ ÌÈÚL¯‰ eÈ‰»»¿»ƒ¿ƒƒ
לעמוד  ראוי היה לא והעולם

‰‡·B˙ולהתקיים, e‡aL ÔÂÈk≈»∆»»»
צדיקים  ‡Ó¯שהיו ,eÎÊÂ¿»»«

ÔBÎÓ È‡ el‡ ÏÚ :‰"aw‰«»»«≈¬ƒ¿≈
Ó‡pL¯ומבסס  ,ÌÏBÚ‰ ˙‡8Èk ∆»»∆∆¡«ƒ

Ì‰ÈÏÚ ˙LiÂ ı¯‡ È˜eˆÓ '‰Ï«¿≈∆∆«»∆¬≈∆
L‡¯Ó Èk ·È˙k CÎÏ ,Ï·z≈≈¿»¿ƒƒ≈…

ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ דברי כאן עד ƒ∆¿∆
המדרש.

˜eic‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ
,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ L¯„n‰ ÔBLÏaƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿≈

˙B·‡‰LÌÈ¯eˆ ÌLa ÌÈ‡¯˜ ∆»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
Ï‡סלעים  eÏÈÙ‡ ,eÈ‰Â ,‡˜Âc«¿»¿«¿¬ƒ…

‡˙È‡„k ,ÌÈ¯‰ ÌLa כמובא ¿≈»ƒƒ¿ƒ»
dÈpÈÓ ÏÈÚÏ L¯„na9, קודם «ƒ¿»¿≈ƒ≈

ÌÏ‡Bb,לכן, È‡ Ì˙B·‡ ˙eÎÊaƒ¿¬»¬ƒ¬»
·È˙k CÎÏ10 על מדבר והפסוק ¿»¿ƒ

לבוא  העתידה ÏÚהגאולה ‚l„Ó¿«≈«
‡l‡ ÌÈ¯‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯‰‰∆»ƒ¿≈»ƒ∆»
ÌÈ‡¯˜ Ô‡k eÏÈ‡Â ,˙B·‡»¿ƒ»ƒ¿»ƒ

?‡˜Âc ÌÈ¯eˆ ÌLa¿≈ƒ«¿»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb11˜eic e‰Ó , «»ƒ¿»ƒ«ƒ

ÔBLl‰ המדרש È‰L‰של «»∆»»
˙‡ ÔBÎÏ Lw·Ó ÌB˜n‰«»¿«≈¿≈∆
ŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc ,BÓÏBÚ»¿ƒ¿»¬»≈
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

את  לברֹוא מבּקׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָהוהֿליּהֿלמימר

הּמׁשל, עם יֹותר מתאים זה ׁשּלׁשֹון ְִִֵֶֶַַָָָָעֹולמֹו,

צרי ּגם מדינה. לבנֹות מבּקׁש ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלמל

מניחים  הרׁשעים היּו ׁשּלא הענין מהּו ְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹלהבין,

העֹולם  ּבריאת הרי כּו', האבֹות ׁשּבאּו עד ְֲִֵֶַַָָָָָכּו'

צרי ּגם האבֹות. ׁשּבאּו קֹודם עֹוד היּו ְִִֶֶַָָָָָוקּיּומֹו

ּכי  וזכּו, האבֹות ׁשּבאּו ּכיון הּלׁשֹון: ּדּיּוק ְְִִִֵֶַָָָָָָָלהבין

האבֹות, ׁשעמדּו עד רק נאמר הענין ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָּבהקּדמת

'וזכּו'. ּתיבת ּגם מֹוסיף ְְִֵַַָָוכאן

לעיל e‡·e¯ב) ּׁשּנתּבאר מה ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבעבֹודתם, ּביׂשראל ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶַָָָּכפי

מּפני  זה הרי למּטה, העֹולם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּובמציאּות

מהן  יׂשראל 12ׁשּנׁשּתלׁשלּו ּבני ׁשל מהּמקֹור , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

(ּדאצילּות), זעירֿאנּפין ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָלמעלה,

ּב'באּורי  (ּכדאיתא ּדלעילא' 'יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשּנקרא

על  צדק' לה'ּצמח הּתֹורה' ּוב'אֹור ְְֶֶֶַַַַַַָֹהּזהר'

אֹות 13הּכתּוב  ענין הּוא הוי' ׁשם ּובאֹותּיֹות .( ְְֲִִֵַַָָָ

ּבני  ּבמנין הּׁשלמּות ׁשּתכלית הּטעם וזהּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָוא"ו,

[ּוכמאמר  רּבֹוא ׁשּׁשים מסּפר הּוא ְְְֲִִִִִֵַַַָיׂשראל

זכרֹונםֿלברכה  אּוכלּוסי 14רּבֹותינּו הרֹואה ְְְִִֵֵֶַָָָָ

אֹומר: רּבֹוא) ׁשּׁשים ׁשל ּגדֹול (חיל ְִִִִִֵֵֶַָָיׂשראל

הם  יׂשראל ׁשּכללּות הינּו, הרזים], חכם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּברּו

כּו' ׁשרׁשים ׁשהן ּפרטּיֹות נׁשמֹות רּבֹוא ,15ׁשּׁשים ְְִִִִִֵֶָָָָ

 ֿ זעיר מּבחינת נמׁשכים למּטה יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלפי

ּכפי  ׁשּלמעלה, מּדֹות ׁשּׁשה וא"ו, אֹות ְְְְִִִִֶַַָָָאנּפין,

ּפעמים, ה' כּו', מּיּו"ד ויּו"ד מּיּו"ד, ְְְִִִֶָׁשּכלּולֹות

ּבארּוּכה  (ּכמבאר רּבֹוא ׁשּׁשים למסּפר ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹׁשעֹולה

מקֹומֹות  ּבכּמה וחסידּות קּבלה והּנה,16ּבספרי .( ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

זעירֿאנּפין, ּבחינת עלֿידי היא העֹולם ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּבריאת

ּבּזהר  ּׁשמדּיק ּוכפי מּדֹות, ּׁשּכתּוב 17ׁשּׁשה 18מה ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
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רפ"ג.12) התניא וראה 13)לשון ואילך. תתקד ע' פרשתנו באוה"ת גם נדפס - ואילך תתקצג ע' ח"ב להצ"צ הזהר ביאורי

ואילך. סע"א קג, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי (ובפירש"י).14)גם א נח, א).15)ברכות (מח, פל"ז תניא ראה 16)ראה

ועוד. ואילך. שיב ע' תרע"ח סה"מ ואילך. קצ ע' תקס"ו הזקן אדמו"ר ועוד.17)מאמרי ב. רחצ, ח"ג א. רמז, יתרו 18)ח "א

לא, תשא יא. יז.כ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓÈÓÏ"לכונן" הביטוי במקום לומר (למדרש) לו Lw·Óהיה ‰È‰L ¿≈«∆»»¿«≈

‰Ê ÔBLlL ,BÓÏBÚ ˙‡ ‡B¯·Ï"לברוא" BÈ˙¯הביטוי ÌÈ‡˙Ó ƒ¿∆»∆»∆«¿ƒ≈
‰È„Ó ˙B·Ï Lw·Ó ‰È‰L CÏÓÏ ,ÏLn‰ ÌÚ הוא "בניין" שכן ƒ«»»¿∆∆∆»»¿«≈ƒ¿¿ƒ»

ל"בריאה". מתאים ‰eÈמשל ‡lL ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»∆…»
'eÎ ÌÈÁÈÓ ÌÈÚL¯‰ קיום את »¿»ƒ¿ƒƒ

eÎ',העולם  ˙B·‡‰ e‡aL „Ú«∆»»»
BÓei˜Â ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a È¯‰¬≈¿ƒ«»»¿ƒ

BÚ„בפועל  eÈ‰ רבות ˜Ì„Bשנים »∆
?˙B·‡‰ e‡aL∆»»»

:ÔBLl‰ ˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ«»
Èk ,eÎÊÂ ˙B·‡‰ e‡aL ÔÂÈk≈»∆»»»¿»ƒ
˜¯ ¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ˙Óc˜‰a¿«¿»«»ƒ¿»∆¡««

העולם  לקיום הפריעו »Ú„שהרשעים
ÛÈÒBÓ Ô‡ÎÂ ,˙B·‡‰ e„ÓÚL∆»¿»»¿»ƒ

Èz·˙המדרש  Ìb המילה א ת «≈«
?'eÎÊÂ'¿»

‰Ó ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»¿ƒ≈«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM גילוי מעלת בעניין ∆ƒ¿»≈¿≈

הדברים  של והמקור ÈÙk¿ƒהשורש
,Ì˙„B·Úa Ï‡¯NÈa ‡e‰L∆¿ƒ¿»≈«¬»»
והתגלות  המשכת פועל הדבר וכיצד

המצוות  לקיום שמביאות ויראה אהבה

‰hÓÏ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ·eƒ¿ƒ»»¿«»
זו, מהתגלות Ê‰המושפעת È¯‰¬≈∆

Ô‰Ó eÏLÏzLpL ÈtÓ12, כי ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿≈∆
נובעת  העולם של המציאות

לדרגה) (מדרגה ומשתלשלת

Ï‡¯NÈ Èa ÏL ¯B˜n‰Ó≈«»∆¿≈ƒ¿»≈
‰ÏÚÓÏ,באלוקות˙ÈÁa e‰fL ¿«¿»∆∆¿ƒ«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ העליונות המידות ¿≈«¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c) בעולם מאירות שהן כפי «¬ƒ

מבין  ביותר הנעלה העולם האצילות,

הכלליים  הרוחניים העולמות ארבעת

שנקראו )אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה 

האלוקי  לאור ביחס כי זעירות", "פנים

מהמידות  שלמעלה במוחין המאיר

מועט, הוא שבמידות «¿pL∆ƒ˜¯‡האור
אנפין' 'זעיר ≈«¿Ï‡¯NÈ'ƒבחינת

È¯e‡·'a ‡˙È‡„k) '‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿≈≈
'‰¯Bz‰ ¯B‡'·e '¯‰f‰«…«¿«»
·e˙k‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓv'‰Ï13 ¿«∆«∆∆««»

צורים" ‰ÈÂ'"מראש ÌL ˙Bi˙B‡·e (יו"ד ). הספירות עשר על שרומזות ¿ƒ≈¬»»
מלכות) - אחרונה ה"א מידות, – וא"ו בינה, – הראשונה ה"א חכמה, –

העליונות, המידות אנפין", "זעיר e‰ÊÂבחינת ,Â"‡Â ˙B‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿∆
¯tÒÓ ‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÓa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzL ÌÚh‰«««∆«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«

‡Ba¯ ÌÈML אלף מאות שש ƒƒƒ
ŒÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe]¿«¬««≈ƒ¿»

‰Î¯·Ï14ÈÒeÏÎe‡ ‰‡B¯‰ ƒ¿»»»∆¿≈
ÌÈML ÏL ÏB„b ÏÈÁ) Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ»∆ƒƒ
ÌÎÁ Ce¯a :¯ÓB‡ (‡Baƒ̄≈»¬«

ÌÈÊ¯‰ יש זה שבמספר מאחר כי »»ƒ
ראיית  על תיקנו מיוחדת, שלימות

מיוחדת  ברכה זה ‰eÈ,מספר ,[«¿
ÌÈML Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿»≈≈ƒƒ

Ë¯t ˙BÓL ‡Ba¯Ô‰L ˙Bi ƒ¿»¿»ƒ∆≈
'eÎ ÌÈL¯L15,רבות נשמות לעוד »»ƒ

‰hÓÏ Ï‡¯NÈ ÈaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿«»
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
˙BcÓ ‰ML ,Â"‡Â ˙B‡»ƒ»ƒ
˙BÏeÏkL ÈÙk ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ∆¿

„"eiÓ כוללת מהמידות אחת כל ƒ
עשר  של בחינות עשר בתוכה

‰'הספירות, ,'eÎ „"eiÓ „"eÈÂ¿ƒ
,ÌÈÓÚt כלולות הספירות עשרת וכן ¿»ƒ

פעמים  חמש המידות ∆∆ÏBÚL‰בששת
¯‡·Ók) ‡Ba¯ ÌÈML ¯tÒÓÏ¿ƒ¿«ƒƒƒ«¿…»
‰Ïa˜ È¯ÙÒa ‰ke¯‡a«¬»¿ƒ¿≈«»»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ˙e„ÈÒÁÂ16.( «¬ƒ¿«»¿
‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«»»ƒ
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿≈«¿ƒ

˙BcÓ ‰ML ֿ חסדֿגבורה של ƒ»ƒ
ÈÙÎe¿ƒתפארתֿנצחֿהודֿיסוד,

¯‰fa ˜i„ÓM17·e˙kM ‰Ó18 ∆¿«≈«…««∆»
הבריאה  בסיפור ÌÈÓÈבתורה ˙LL≈∆»ƒ

˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ‰NÚ»»¬»»∆«»«ƒ¿∆
,ı¯‡‰ את עשה שה' שמשמעו »»∆

עצמם  È˙k·הימים ‡ÏÂ¿…¿ƒ
,'˙LLa' את עשה שה' שמשמעו ¿≈∆

ימים  ששה במשך LL˙הבריאה Èkƒ≈∆
˙BcÓ ‰ML Ì‰ el‡ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈ƒ»ƒ

˙BBÈÏÚ את עשה שה' אומר והכתוב ∆¿
ששת  והפעלת עשיית ידי על הבריאה
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g"kyz'dח ,fenz a"i

הארץ, ואת הּׁשמים את הוי' עׂשה ימים ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשׁשת

הם  אּלּו ימים ׁשׁשת ּכי 'ּבׁשׁשת', ּכתיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָֹולא

הּמּדֹות  ּבחינת  מּצד אמנם, עליֹונֹות. מּדֹות ְְְִִִִִֶַַַָָָׁשּׁשה

(ׁשּזהּו הּכלים ּדׁשבירת הענין נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשלעצמן

היּו ׁשּלא הּנ"ל ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב מה ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבדּוגמת

הּוא  זה על והּתיקּון כּו'). מניחים ְְְִִִִֶַַָָהרׁשעים

ׁשּנעׂשה  כּו' והעלּיה והּזיּכּו הּבירּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ענין  ּכי האבֹות), (מדרגת הּמֹוחין ּבחינת ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָעלֿידי 

ּבחינת  (מּלבד הּמּדֹות ּבׁשׁשת רק הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּׁשבירה

התּבּטלּות, ׁשל ענין רק היה ׁשּבּה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּמלכּות,

מהּֿׁשאיןּֿכן 19ּכמאמר  אתּבּטלת), ארעא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ

ׁשּזהּו הּׁשבירה, ענין היה לא הּמֹוחין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבבחינת

ּׁשּכתּוב  (ּכמבאר 20מה ּבחכמה ולא ימּותּו ְְְְֶַַָָָָָֹֹ

קּבלה  ּבספרי ּכי 21ּבארּוּכה נאמר זה על וגם .( ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעלת  ׁשבח סיּפּור ּדהינּו אראּנּו, צּורים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹמראׁש

צדק' ה'ּצמח (ּכלׁשֹון אנּפין' אי22ה'ּזעיר ( ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַ

והינּו כּו', צּורים מראׁש - מאד ּגבֹוּה ְְְְִֵֶַַָָֹֹׁשּׁשרׁשֹו

התהּוּות  ראׁשית הּוא ׁשּׁשם ּדאצילּות, אּבא ְֲִִִֵֶַַַָָאֹור

ִַהּמּדֹות.

העני Ô·eÈÂג) ּבאּור ּבּכחֹות עלּֿפי ׁשהּוא ּכפי ן ¿»ְְִִִֵֶַַָָֹ

הּמּדֹות  ענין ּדהּנה, האדם. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבנפׁש

אּלא  היה, ּכאן נמצא ׁשּכאן ּבאֹופן אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבּלב

הּמּדֹות  ׁשהרי הּמּדֹות, ּומקֹור ׁשרׁש ּגם ְֲִִֵֵֶֶַַַֹיׁש

ּובינה, חכמה ּבחינת הּמֹוחין, מן ְְְִִִִִַַָָָָנמׁשכֹות

לּמּדֹות  ּומקֹור אּמֹות ׁשעלֿידי 23ׁשּנקראּו ּכיון , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

וזהּו הּמּדֹות. הּולדת נע ׂשה ויח ּודם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָחכמהּֿובינה

ואּמהֹות, אבֹות ּו'גבעֹות', צּורים' 'ראׁש ְְְִִִַָָָֹענין

ּובחינת  אב, ׁשּנקראת החכמה ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּדהינּו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אם, ׁשּנקראת הּבנים 24הּבינה אם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אראּנּו צּורים מראׁש ּכי נאמר זה ועל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׂשמחה.

אנּפין', 'זעיר ׁשל ׁשבחֹו ׁשּזהּו אׁשּורּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָּומּגבעֹות
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

ּבבחינת  ּומקֹורֹו ּבׁשרׁשֹו ׁשּכלּול הּמּדֹות, ְְְְְִִִִֶַַַָָּבחינת

נמׁש הּמּדֹות, ׁשּנתּגּלּו לאחרי וגם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָהּמֹוחין,

הּמֹוחין  ּבבחינת ּומקֹורם ׁשרׁשם ּבהם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּומתלּבׁש

הּזהר' ּב'באּורי ׁשּמבאר ּכפי ּבהם, ניּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהיֹות

הּמּדֹות 25ּבפרׁשתנּו התּכּללּות אּלּו, ענינים ּב' ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ּבּמּדֹות. הּמֹוחין והתלּבׁשּות ְְְִִִִַַַַּבּמֹוחין,

ÔÈÚ‰Â מן הּמּדֹות הּולדת סדר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

נקּודת  יׁשנּה ׁשּתחּלה הּוא ְְְִִֶֶַַָָהּמֹוחין

והעיּכּוב  הּׁשהּיה עלֿידי ואחרּֿכ ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָההׂשּכלה,

ּכל  ההׂשּכלה מּנקּודת נעׂשה כּו' ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָוההתּבֹוננּות

לזה  והּדּוגמא כּו'. ורֹוחב ּבאֹור הּׂשכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּבנין

טיּפת  יׁשנּה ׁשּתחּלה ּכפׁשּוטֹו, הּולד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמהּולדת

ּכל  נכלל ׁשּבּה ּבלבד, נקּודה אּלא ׁשאינּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהאב,

אּלא  ּגידיו, וׁשס"ה אבריו ּברמ"ח הּולד ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמציאּות

ּבלבד. ּוברּוחנּיּות ּבהעלם היא ׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּמציאּותם

ּבבטן  חדׁשים ּתׁשעה ׁשהיתּה עלֿידי ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָואחרּֿכ

ּבּתניא  (ּכהּלׁשֹון מציאּות 26האם ּכל נעׂשית ( ְְְֲִֵֵַַַַָָָָ

ּבאֹופ  אבריו הּולד רמ"ח ונגמרּו ׁשּנׁשלמּו ן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ודּוגמתֹו וצּפרניו. ׂשערֹו ואפילּו ּגידיו, ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָוׁשס"ה

ההׂשּכלה  ּבנקּודת ׁשּבהיֹותֹו הּׂשכל, ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

נכללים  ׁשּבּה ּכללית, נקּודה ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָאזי

לאחרי  הּנה (ׁשּלכן זֹו ׁשּבהׂשּכלה הּפרטים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

הּפרטים  לכל יבא אזי ּכדבעי, ּבּנקּודה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּיתּבֹונן

לגמרי  ּבהעלם הם ׁשם אבל ּבּנקּודה), ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנמצאים

ּבּטיּפה). האברים ּכל התּכּללּות עלּֿדר)ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשכל  ּבנקּודת להתּבֹונן ׁשּמתעּכב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּולאחרי

האר ּכל נעׂשה אזי והׂשגה, הבנה ׁשל ְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאֹופן

ּבׁשלמּות  והּנה, ּפרטיו. ּבכל הּׂשכל ּדבנין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָורֹוחב

אֹו לחסד ההּטיה ּגם נכללת וההּׂשגה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָההבנה

אם  למעׂשה, ׁשּנֹוגע ּבענין ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלגבּורה,

ועלּֿדרֿזה  ,להיפ אֹו לזּולתֹו טֹוב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָלהׁשּפיע
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ד. פח, שמע"צ לקו"ת הבנים. אם ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ב. פה, א. פד, ח"ב האמצעי 25)א. לאדמו"ר

ב. קד, פ"ב.26)-

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המידות. את המוליד הבינה לכוח שהכוונה וחסידות בקבלה »¿ÏÚÂופירשו

e‰fL ,ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓe ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«ƒ≈…ƒ∆¿∆ƒ¿»¬∆∆∆
,˙Bcn‰ ˙ÈÁa ,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ÏL BÁ·L כרגש מתחיל שאינו ƒ¿∆¿≈«¿ƒ¿ƒ««ƒ

אלא  B¯B˜Óeתחילה ÏeÏkLשבלב BL¯La הנעלה˙ÈÁ·a ∆»¿»¿¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÁBn‰,מהמידות Ì‚Âשלמעלה «ƒ¿«

˙Bcn‰ elb˙pL È¯Á‡Ï להיות ¿«¬≈∆ƒ¿««ƒ
בלב, ניכר ומשפיע CLÓרגש ומאיר ƒ¿»

ÌL¯L Ì‰a LaÏ˙Óeƒ¿«≈»∆»¿»
ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a Ì¯B˜Óe¿»ƒ¿ƒ««ƒ

¯kÈ ˙BÈ‰Ï ונרגשÈÙk ,Ì‰a ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ
'¯‰f‰ È¯e‡·'a ¯‡·nL∆¿»≈¿≈≈«…«

e˙L¯Ùa25,el‡ ÌÈÈÚ 'a ¿»»»≈ƒ¿»ƒ≈
ÔÈÁBna ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«ƒ«ƒ
המידות, התגלות לפני המידות, בשורש

˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙eLaÏ˙‰Â¿ƒ¿«¿«ƒ«ƒ
שממשיך  וכפי המידות, התגלות לאחר

ומפרט.

¯„Ò ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆
˙„Ïe‰ והתהוות ‰Bcn˙יצירת ∆∆«ƒ

‰ÔÈÁBnהרגש  ÔÓ השכל‡e‰ ƒ«ƒ
˙„e˜ dLÈ ‰lÁzL∆¿ƒ»∆¿»¿«

‰ÏkN‰‰ של הראשונית הנקודה ««¿»»
שבמוחין, ה'חכמה' השכלי, הרעיון

‰i‰M‰ È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â¿««««¿≈«¿ƒ»
'eÎ ˙eBa˙‰‰Â ·ekÈÚ‰Â של ¿»ƒ¿«ƒ¿¿

להסתעפות  שגורם מה הנקודה,

שלה  e˜pÓ„˙והתרחבות ‰NÚ«¬∆ƒ¿«
ÏÎO‰ ÔÈa Ïk ‰ÏkN‰‰««¿»»»ƒ¿««≈∆
לפרטים  ונקלט מובן השכלי הרעיון

ופרטים  eÎ'.ופרטי ·ÁB¯Â C¯B‡a¿∆¿«
„Ïe‰ ˙„Ïe‰Ó ‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»»∆≈∆∆«»»
dLÈ ‰lÁzL ,BËeLÙkƒ¿∆¿ƒ»∆¿»
‡l‡ dÈ‡L ,·‡‰ ˙tÈËƒ«»»∆≈»∆»

,„·Ïa ‰„e˜ÏÏÎ daL ¿»ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰Ïe„בעצם  ˙e‡ÈˆÓ Ïk לכל »¿ƒ«»»

ÒLÂ"‰פרטיה  ÂÈ¯·‡ Á"Ó¯a¿««≈»»¿»»
Ì˙e‡ÈˆnL ‡l‡ ,ÂÈ„Èb של ƒ»∆»∆¿ƒ»

האב ÌLהפרטים  ‰È‡בטיפת »ƒ
קיומם  אבל קיימים שהם כזה באופן

Ïa·„הוא  ˙eiÁe¯·e ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»ƒƒ¿«
וממשית. גלויה מציאות זו ואין

d˙È‰L È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â¿««««¿≈¿ƒ»»
‡Èza ÔBLl‰k) Ì‡‰ ÔË·a ÌÈL„Á ‰ÚLz26Ïk ˙ÈNÚ ( ƒ¿»√»ƒ¿∆∆»≈¿«»««¿»«¬≈»

ÂÈ¯·‡ Á"Ó¯ e¯Ó‚Â eÓÏLpL ÔÙB‡a „Ïe‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»¿∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿««≈»»
,ÂÈ„Èb ‰"ÒLÂ מהם ואחד אחד כל של המיוחד ה'ציור' עם פרטיהם לכל ¿»»ƒ»

ÂÈ¯tˆÂ B¯ÚN eÏÈÙ‡Â.ממשית מציאות נעשים גם הוולד של «¬ƒ¿»¿ƒ»¿»
‰ÏkN‰‰ ˙„e˜a B˙BÈ‰aL ,ÏÎO‰ ÔÈÚa Ìb B˙Ó‚e„Â¿¿»«¿ƒ¿««≈∆∆ƒ¿ƒ¿«««¿»»

ב'חכמה', ‰e‡הראשונית ÈÊ‡¬«
˙ÈÏÏk ‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a,אחת ¿∆∆¿»¿»ƒ

ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÏÏÎ daL∆»ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ
ÔÎlL) BÊ ‰ÏkN‰aL כיוון ∆¿«¿»»∆»≈

בנקודה  קיימים כבר הפרטים שבעצם

בהעלם  עדיין שהם È¯Á‡Ïרק ‰p‰ƒ≈¿«¬≈
‰„e˜pa ÔBa˙iL בה ויעמיק ∆ƒ¿≈«¿»

ÈÚ·„k,שצריך È·‡כפי ÈÊ‡ ƒ¿»≈¬«»…
דבר  של ‰ÌÈË¯tבסופו ÏÎÏ¿»«¿»ƒ

ÌL Ï·‡ ,(‰„e˜pa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«¿»¬»»
È¯Ó‚Ïבנקודה  ÌÏÚ‰a Ì‰ והם ≈¿∆¿≈¿«¿≈

הנקודה  בתוך ∆∆»(C¯cŒÏÚכלולים
ÌÈ¯·‡‰ Ïk ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿»»≈»ƒ
·kÚ˙nL È¯Á‡Ïe .(‰tÈha«ƒ»¿«¬≈∆ƒ¿«≈

השכלי  הרעיון בעל ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒהאדם
ÏL ÔÙB‡a ÏÎO‰ ˙„e˜aƒ¿««≈∆¿∆∆

,‰‚N‰Â ‰·‰ עוד כל שהרי ¬»»«¬»»
אי נקודה, בבחינת הוא אפשר הרעיון

היטב  אותו Ïkלהבין ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆»
ÏÎO‰ ÔÈ·c ·ÁB¯Â C¯‡‰»…∆¿«¿ƒ¿««≈∆

ÂÈË¯t ÏÎa להבין ניתן וכעת ¿»¿»»
לעומקו. העניין את ולהשיג

‰·‰‰ ˙eÓÏLa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»»
‰‚O‰‰Â של פעולה שהיא אף ¿««»»

הרגש  של גילוי ולא שבראש המוחין

מכלֿמקום  בהבנה ÏÏÎ˙שבלב, ƒ¿∆∆
‰‰Èh‰עצמה  Ìb של הנטייה «««»»

הרעיון  את ומשיג המבין האדם

,‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ובהבנה ¿∆∆ƒ¿»
לכיוון  נטייה של מסקנה יש עצמה

לכיוון  או והשפעה) (נתינה החסד

ועיכוב) (מניעה למשל BÓÎeהגבורה ¿
יש  השכלי ברעיון להתבוננות כאשר

NÚÓÏ‰,השלכות  Ú‚BpL ÔÈÚa¿ƒ¿»∆≈«¿«¬∆
B˙ÏeÊÏ ·BË ÚÈtL‰Ï Ì‡ אם ƒ¿«¿ƒ«¿»
החסד  מידת מצד רגשית נטייה ‡Bיש

CÙÈ‰Ï מצד רגשית נטייה יש כאשר ¿≈∆
הגבורה, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מידת

,˙ÈÁe¯ ‰ÚtL‰Ï Ú‚Ba,גשמית השפעה כמו מעשית איננה שאמנם ¿≈«¿«¿»»»ƒ
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ט g"kyz'd ,fenz a"i

הארץ, ואת הּׁשמים את הוי' עׂשה ימים ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשׁשת

הם  אּלּו ימים ׁשׁשת ּכי 'ּבׁשׁשת', ּכתיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָֹולא

הּמּדֹות  ּבחינת  מּצד אמנם, עליֹונֹות. מּדֹות ְְְִִִִִֶַַַָָָׁשּׁשה

(ׁשּזהּו הּכלים ּדׁשבירת הענין נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשלעצמן

היּו ׁשּלא הּנ"ל ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב מה ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבדּוגמת

הּוא  זה על והּתיקּון כּו'). מניחים ְְְִִִִֶַַָָהרׁשעים

ׁשּנעׂשה  כּו' והעלּיה והּזיּכּו הּבירּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ענין  ּכי האבֹות), (מדרגת הּמֹוחין ּבחינת ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָעלֿידי 

ּבחינת  (מּלבד הּמּדֹות ּבׁשׁשת רק הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּׁשבירה

התּבּטלּות, ׁשל ענין רק היה ׁשּבּה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּמלכּות,

מהּֿׁשאיןּֿכן 19ּכמאמר  אתּבּטלת), ארעא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ

ׁשּזהּו הּׁשבירה, ענין היה לא הּמֹוחין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבבחינת

ּׁשּכתּוב  (ּכמבאר 20מה ּבחכמה ולא ימּותּו ְְְְֶַַָָָָָֹֹ

קּבלה  ּבספרי ּכי 21ּבארּוּכה נאמר זה על וגם .( ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעלת  ׁשבח סיּפּור ּדהינּו אראּנּו, צּורים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹמראׁש

צדק' ה'ּצמח (ּכלׁשֹון אנּפין' אי22ה'ּזעיר ( ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַ

והינּו כּו', צּורים מראׁש - מאד ּגבֹוּה ְְְְִֵֶַַָָֹֹׁשּׁשרׁשֹו

התהּוּות  ראׁשית הּוא ׁשּׁשם ּדאצילּות, אּבא ְֲִִִֵֶַַַָָאֹור

ִַהּמּדֹות.

העני Ô·eÈÂג) ּבאּור ּבּכחֹות עלּֿפי ׁשהּוא ּכפי ן ¿»ְְִִִֵֶַַָָֹ

הּמּדֹות  ענין ּדהּנה, האדם. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבנפׁש

אּלא  היה, ּכאן נמצא ׁשּכאן ּבאֹופן אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבּלב

הּמּדֹות  ׁשהרי הּמּדֹות, ּומקֹור ׁשרׁש ּגם ְֲִִֵֵֶֶַַַֹיׁש

ּובינה, חכמה ּבחינת הּמֹוחין, מן ְְְִִִִִַַָָָָנמׁשכֹות

לּמּדֹות  ּומקֹור אּמֹות ׁשעלֿידי 23ׁשּנקראּו ּכיון , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

וזהּו הּמּדֹות. הּולדת נע ׂשה ויח ּודם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָחכמהּֿובינה

ואּמהֹות, אבֹות ּו'גבעֹות', צּורים' 'ראׁש ְְְִִִַָָָֹענין

ּובחינת  אב, ׁשּנקראת החכמה ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּדהינּו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אם, ׁשּנקראת הּבנים 24הּבינה אם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אראּנּו צּורים מראׁש ּכי נאמר זה ועל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׂשמחה.

אנּפין', 'זעיר ׁשל ׁשבחֹו ׁשּזהּו אׁשּורּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָּומּגבעֹות
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(ספד"צ).19) ב קעו, כא.20)זח"ב ד, שבירת 21)איוב (שער ט שער פ"ב. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ ראה

תקס"ח  הזקן אדמו"ר מאמרי גֿד. קיח, ד. קי, תצוה הוספות תו"א וראה פ"אֿב. המלכים) (שער יא שער פ"ו. הכלים)

ועוד. ואילך. תיז ע' ענינים בתחילתו. תתקה.22)ח"א ע' ריש שם פ"ג.23)אוה"ת ריט,24)תניא ח"א זהר ט. קיג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÔÈÚהמידות. ‰NÚ ÔÓˆÚÏLk ˙Bcn‰ ˙ÈÁa „vÓ ,ÌÓ‡»¿»ƒ«¿ƒ««ƒ¿∆¿«¿»«¬∆»ƒ¿»

ÌÈÏk‰ ˙¯È·Lc היו ההתהוות שבתחילת וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ
וכיוון  מועטים בכלים מרובים אורות היו כי "תוהו" של באופן המידות

הכלים' 'שבירת היתה האורות את ולהכיל לקבל יכלו לא ∆∆(e‰fLשהכלים
L¯„na ·e˙kL ‰Ó ˙Ó‚e„a¿¿««∆»«ƒ¿»
ÌÈÚL¯‰ eÈ‰ ‡lL Ï"p‰««∆…»»¿»ƒ

ÁÈÓ'eÎ ÌÈ שהעדר הוא והנמשל ¿ƒƒ
דבר  הוא בכלים האורות של הקליטה

הכלים' מ'שבירת וכתוצאה רצוי, לא

למטה, קדושה של ניצוצות נפלו

הקדושה  Ê‰להיפך ÏÚ Ôe˜Èz‰Â .(¿«ƒ«∆
שנעשתה  הכלים' 'שבירת של התיקון

‰e¯Èa¯במידות  È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«≈
לטוב  הרע בין CekÈf‰Â¿«ƒההפרדה

הניצוצות iÏÚ‰Â‰העידון  של ¿»¬ƒ»
È„ÈŒÏÚשנפלו  ‰NÚpL 'eÎ∆«¬∆«¿≈

˙‚¯„Ó) ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ«¿≈«
˙B·‡‰ בינה חכמה כנגד שהם »»

‰e‡ודעת  ‰¯È·M‰ ÔÈÚ Èk ,(ƒƒ¿««¿ƒ»
˙Bcn‰ ˙LLa האמורות ¯˜ «¿≈∆«ƒ

 ֿ חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהוד לעיל

‰eÎÏn˙,יסוד  ˙ÈÁa „·lÓ)ƒ¿«¿ƒ«««¿
השביעית  ¯˜המידה ‰È‰ daL∆»»»«

˙eÏha˙‰ ÏL ÔÈÚ המציאות ƒ¿»∆ƒ¿«¿
‡¯Ú‡הזהר Ó‡Ók19¯שלה, ¿«¬««¿»

˙Ïha˙‡ וספירת) התבטלה הארץ ƒ¿«¿«
טעמים, מכמה "ארץ" נקראת המלכות

מצמיחה  שהארץ כשם א. ומהם:

היא  המלכות ספירת כך פירות,

כשם  ב. הנבראים. כל את המהווה

עליה", דשין "שהכל בביטול שהארץ

ביטול), הוא עניינה המלכות ספירת כך

ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ««ƒ
האבות, עניין ודעת, בינה …Ï‡חכמה

‰Ó e‰fL ,‰¯È·M‰ ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿««¿ƒ»∆∆«
·e˙kM20‰ÓÎÁa ‡ÏÂ e˙eÓÈ ∆»»¿…¿»¿»

È¯ÙÒa ‰ke¯‡a ¯‡·Ók)«¿…»«¬»¿ƒ¿≈
‰Ïa˜21( מרומזת הכלים שבירת «»»

אודות  וישלח בפרשת התורה בפסוקי

וימת" "וימלוך נאמר שם אדום מלכי

ונפילת  הכלית לשבירת רומז (והדבר

שהנופל  ז"ל חכמינו כמאמר הניצוצות

ו'מיתה'. שבירה היתה לא בכלל) (ובמוחין בחכמה ואילו "מת") נקרא מדרגתו

‰Ê ÏÚ Ì‚Â שבירה בהם הייתה שלא (האבות) המוחין Èkמעלת ¯Ó‡ ¿««∆∆¡«ƒ
Úf'‰ ˙ÏÚÓ Á·L ¯etÈÒ eÈ‰c ,ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó¯È ≈…ƒ∆¿∆¿«¿ƒ∆««¬««¿≈

'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÔBLÏk) 'ÔÈt‡22BL¯ML CÈ‡ המידות ) שורש «¿ƒƒ¿«∆«∆∆≈∆»¿
שבירה  הייתה כן Ó‡„שבהם dB·b»«¿…

eÈ‰Â ,'eÎ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó -≈…ƒ¿«¿
‡a‡ ¯B‡ החכמה eÏÈˆ‡c˙,אור «»«¬ƒ

˙ee‰˙‰ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ ÌML∆»≈ƒƒ¿«
˙Bcn‰ הן המידות שבמוחין אלא «ƒ

בהעלם. עדיין

ÔÈÚ‰ ¯e‡a ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ (‚¿»«ƒ≈»ƒ¿»
˙BÁka ‡e‰L ÈÙk המוחין ¿ƒ∆«…

‰‡„Ìוהמידות  LÙaL∆¿∆∆»»»
שלמעלה, ולמידות למוחין המקבילות

‰Bcn˙כביכול. ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ
Ô‡kL ÔÙB‡a BÈ‡ ·laL∆«≈≈¿∆∆»

,‰È‰ Ô‡k ‡ˆÓ שהוא היינו ƒ¿»»»»
בגלוי  נראה הוא שבו במקום מתחיל

מלכתחילה ונוצר היה LÈוכאן ‡l‡∆»≈
,˙Bcn‰ ¯B˜Óe L¯L Ìb«…∆¿«ƒ
המידות  שבה מהמדריגה שלמעלה

בגלוי  ‰Bcn˙נראות È¯‰L∆¬≈«ƒ
˙BÎLÓ ונובעות,ÔÈÁBn‰ ÔÓ ƒ¿»ƒ«ƒ

e‡¯˜pL ,‰È·e ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»∆ƒ¿¿
˙Bn‡ ומהוות B˜Óe¯המולידות ƒ»
˙BcnÏ23È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk , «ƒ≈»∆«¿≈

Ì„eÁÈÂ ‰È·eŒ‰ÓÎÁ עלֿידי »¿»ƒ»¿ƒ»
הרעיון  'חכמה', בין פנימי חיבור

ו'בינה' בלבד, נקודה שהוא כפי השכלי

הנקודה  והתרחבות הסתעפות שהיא

‰Bcn˙לפרטים, ˙„Ïe‰ ‰NÚ«¬∆∆∆«ƒ
בלב. ונרגש וניכר גלוי כרגש

'ÌÈ¯eˆ L‡¯' ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«…ƒ
,˙B‰n‡Â ˙B·‡ ,'˙BÚ·‚'e¿»»¿ƒ»

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,eÈ‰c הנקודה ¿«¿¿ƒ««»¿»
וראשית  המוחין של הראשונה

המידות  של ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙ההתהוות
‰Èa‰ ˙ÈÁ·e ההסתעפות ‡·, »¿ƒ««ƒ»

שממנה  המוחין של וההתרחבות

גלויות  מידות ומתהוות נולדות

BÓkונרגשות  ,Ì‡ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈≈¿
·e˙kL24‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ ∆»≈«»ƒ¿≈»
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

ּבבחינת  ּומקֹורֹו ּבׁשרׁשֹו ׁשּכלּול הּמּדֹות, ְְְְְִִִִֶַַַָָּבחינת

נמׁש הּמּדֹות, ׁשּנתּגּלּו לאחרי וגם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָהּמֹוחין,

הּמֹוחין  ּבבחינת ּומקֹורם ׁשרׁשם ּבהם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּומתלּבׁש

הּזהר' ּב'באּורי ׁשּמבאר ּכפי ּבהם, ניּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהיֹות

הּמּדֹות 25ּבפרׁשתנּו התּכּללּות אּלּו, ענינים ּב' ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ּבּמּדֹות. הּמֹוחין והתלּבׁשּות ְְְִִִִַַַַּבּמֹוחין,

ÔÈÚ‰Â מן הּמּדֹות הּולדת סדר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

נקּודת  יׁשנּה ׁשּתחּלה הּוא ְְְִִֶֶַַָָהּמֹוחין

והעיּכּוב  הּׁשהּיה עלֿידי ואחרּֿכ ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָההׂשּכלה,

ּכל  ההׂשּכלה מּנקּודת נעׂשה כּו' ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָוההתּבֹוננּות

לזה  והּדּוגמא כּו'. ורֹוחב ּבאֹור הּׂשכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּבנין

טיּפת  יׁשנּה ׁשּתחּלה ּכפׁשּוטֹו, הּולד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמהּולדת

ּכל  נכלל ׁשּבּה ּבלבד, נקּודה אּלא ׁשאינּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהאב,

אּלא  ּגידיו, וׁשס"ה אבריו ּברמ"ח הּולד ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמציאּות

ּבלבד. ּוברּוחנּיּות ּבהעלם היא ׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּמציאּותם

ּבבטן  חדׁשים ּתׁשעה ׁשהיתּה עלֿידי ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָואחרּֿכ

ּבּתניא  (ּכהּלׁשֹון מציאּות 26האם ּכל נעׂשית ( ְְְֲִֵֵַַַַָָָָ

ּבאֹופ  אבריו הּולד רמ"ח ונגמרּו ׁשּנׁשלמּו ן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ודּוגמתֹו וצּפרניו. ׂשערֹו ואפילּו ּגידיו, ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָוׁשס"ה

ההׂשּכלה  ּבנקּודת ׁשּבהיֹותֹו הּׂשכל, ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

נכללים  ׁשּבּה ּכללית, נקּודה ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָאזי

לאחרי  הּנה (ׁשּלכן זֹו ׁשּבהׂשּכלה הּפרטים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

הּפרטים  לכל יבא אזי ּכדבעי, ּבּנקּודה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּיתּבֹונן

לגמרי  ּבהעלם הם ׁשם אבל ּבּנקּודה), ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנמצאים

ּבּטיּפה). האברים ּכל התּכּללּות עלּֿדר)ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשכל  ּבנקּודת להתּבֹונן ׁשּמתעּכב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּולאחרי

האר ּכל נעׂשה אזי והׂשגה, הבנה ׁשל ְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאֹופן

ּבׁשלמּות  והּנה, ּפרטיו. ּבכל הּׂשכל ּדבנין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָורֹוחב

אֹו לחסד ההּטיה ּגם נכללת וההּׂשגה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָההבנה

אם  למעׂשה, ׁשּנֹוגע ּבענין ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלגבּורה,

ועלּֿדרֿזה  ,להיפ אֹו לזּולתֹו טֹוב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָלהׁשּפיע
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ד. פח, שמע"צ לקו"ת הבנים. אם ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ב. פה, א. פד, ח"ב האמצעי 25)א. לאדמו"ר

ב. קד, פ"ב.26)-

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המידות. את המוליד הבינה לכוח שהכוונה וחסידות בקבלה »¿ÏÚÂופירשו

e‰fL ,ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓe ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«ƒ≈…ƒ∆¿∆ƒ¿»¬∆∆∆
,˙Bcn‰ ˙ÈÁa ,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ÏL BÁ·L כרגש מתחיל שאינו ƒ¿∆¿≈«¿ƒ¿ƒ««ƒ

אלא  B¯B˜Óeתחילה ÏeÏkLשבלב BL¯La הנעלה˙ÈÁ·a ∆»¿»¿¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÁBn‰,מהמידות Ì‚Âשלמעלה «ƒ¿«

˙Bcn‰ elb˙pL È¯Á‡Ï להיות ¿«¬≈∆ƒ¿««ƒ
בלב, ניכר ומשפיע CLÓרגש ומאיר ƒ¿»

ÌL¯L Ì‰a LaÏ˙Óeƒ¿«≈»∆»¿»
ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a Ì¯B˜Óe¿»ƒ¿ƒ««ƒ

¯kÈ ˙BÈ‰Ï ונרגשÈÙk ,Ì‰a ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ
'¯‰f‰ È¯e‡·'a ¯‡·nL∆¿»≈¿≈≈«…«

e˙L¯Ùa25,el‡ ÌÈÈÚ 'a ¿»»»≈ƒ¿»ƒ≈
ÔÈÁBna ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«ƒ«ƒ
המידות, התגלות לפני המידות, בשורש

˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙eLaÏ˙‰Â¿ƒ¿«¿«ƒ«ƒ
שממשיך  וכפי המידות, התגלות לאחר

ומפרט.

¯„Ò ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆
˙„Ïe‰ והתהוות ‰Bcn˙יצירת ∆∆«ƒ

‰ÔÈÁBnהרגש  ÔÓ השכל‡e‰ ƒ«ƒ
˙„e˜ dLÈ ‰lÁzL∆¿ƒ»∆¿»¿«

‰ÏkN‰‰ של הראשונית הנקודה ««¿»»
שבמוחין, ה'חכמה' השכלי, הרעיון

‰i‰M‰ È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â¿««««¿≈«¿ƒ»
'eÎ ˙eBa˙‰‰Â ·ekÈÚ‰Â של ¿»ƒ¿«ƒ¿¿

להסתעפות  שגורם מה הנקודה,

שלה  e˜pÓ„˙והתרחבות ‰NÚ«¬∆ƒ¿«
ÏÎO‰ ÔÈa Ïk ‰ÏkN‰‰««¿»»»ƒ¿««≈∆
לפרטים  ונקלט מובן השכלי הרעיון

ופרטים  eÎ'.ופרטי ·ÁB¯Â C¯B‡a¿∆¿«
„Ïe‰ ˙„Ïe‰Ó ‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»»∆≈∆∆«»»
dLÈ ‰lÁzL ,BËeLÙkƒ¿∆¿ƒ»∆¿»
‡l‡ dÈ‡L ,·‡‰ ˙tÈËƒ«»»∆≈»∆»

,„·Ïa ‰„e˜ÏÏÎ daL ¿»ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰Ïe„בעצם  ˙e‡ÈˆÓ Ïk לכל »¿ƒ«»»

ÒLÂ"‰פרטיה  ÂÈ¯·‡ Á"Ó¯a¿««≈»»¿»»
Ì˙e‡ÈˆnL ‡l‡ ,ÂÈ„Èb של ƒ»∆»∆¿ƒ»

האב ÌLהפרטים  ‰È‡בטיפת »ƒ
קיומם  אבל קיימים שהם כזה באופן

Ïa·„הוא  ˙eiÁe¯·e ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»ƒƒ¿«
וממשית. גלויה מציאות זו ואין

d˙È‰L È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â¿««««¿≈¿ƒ»»
‡Èza ÔBLl‰k) Ì‡‰ ÔË·a ÌÈL„Á ‰ÚLz26Ïk ˙ÈNÚ ( ƒ¿»√»ƒ¿∆∆»≈¿«»««¿»«¬≈»

ÂÈ¯·‡ Á"Ó¯ e¯Ó‚Â eÓÏLpL ÔÙB‡a „Ïe‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»¿∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿««≈»»
,ÂÈ„Èb ‰"ÒLÂ מהם ואחד אחד כל של המיוחד ה'ציור' עם פרטיהם לכל ¿»»ƒ»

ÂÈ¯tˆÂ B¯ÚN eÏÈÙ‡Â.ממשית מציאות נעשים גם הוולד של «¬ƒ¿»¿ƒ»¿»
‰ÏkN‰‰ ˙„e˜a B˙BÈ‰aL ,ÏÎO‰ ÔÈÚa Ìb B˙Ó‚e„Â¿¿»«¿ƒ¿««≈∆∆ƒ¿ƒ¿«««¿»»

ב'חכמה', ‰e‡הראשונית ÈÊ‡¬«
˙ÈÏÏk ‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a,אחת ¿∆∆¿»¿»ƒ

ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÏÏÎ daL∆»ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ
ÔÎlL) BÊ ‰ÏkN‰aL כיוון ∆¿«¿»»∆»≈

בנקודה  קיימים כבר הפרטים שבעצם

בהעלם  עדיין שהם È¯Á‡Ïרק ‰p‰ƒ≈¿«¬≈
‰„e˜pa ÔBa˙iL בה ויעמיק ∆ƒ¿≈«¿»

ÈÚ·„k,שצריך È·‡כפי ÈÊ‡ ƒ¿»≈¬«»…
דבר  של ‰ÌÈË¯tבסופו ÏÎÏ¿»«¿»ƒ

ÌL Ï·‡ ,(‰„e˜pa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«¿»¬»»
È¯Ó‚Ïבנקודה  ÌÏÚ‰a Ì‰ והם ≈¿∆¿≈¿«¿≈

הנקודה  בתוך ∆∆»(C¯cŒÏÚכלולים
ÌÈ¯·‡‰ Ïk ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿»»≈»ƒ
·kÚ˙nL È¯Á‡Ïe .(‰tÈha«ƒ»¿«¬≈∆ƒ¿«≈

השכלי  הרעיון בעל ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒהאדם
ÏL ÔÙB‡a ÏÎO‰ ˙„e˜aƒ¿««≈∆¿∆∆

,‰‚N‰Â ‰·‰ עוד כל שהרי ¬»»«¬»»
אי נקודה, בבחינת הוא אפשר הרעיון

היטב  אותו Ïkלהבין ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆»
ÏÎO‰ ÔÈ·c ·ÁB¯Â C¯‡‰»…∆¿«¿ƒ¿««≈∆

ÂÈË¯t ÏÎa להבין ניתן וכעת ¿»¿»»
לעומקו. העניין את ולהשיג

‰·‰‰ ˙eÓÏLa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»»
‰‚O‰‰Â של פעולה שהיא אף ¿««»»

הרגש  של גילוי ולא שבראש המוחין

מכלֿמקום  בהבנה ÏÏÎ˙שבלב, ƒ¿∆∆
‰‰Èh‰עצמה  Ìb של הנטייה «««»»

הרעיון  את ומשיג המבין האדם

,‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ובהבנה ¿∆∆ƒ¿»
לכיוון  נטייה של מסקנה יש עצמה

לכיוון  או והשפעה) (נתינה החסד

ועיכוב) (מניעה למשל BÓÎeהגבורה ¿
יש  השכלי ברעיון להתבוננות כאשר

NÚÓÏ‰,השלכות  Ú‚BpL ÔÈÚa¿ƒ¿»∆≈«¿«¬∆
B˙ÏeÊÏ ·BË ÚÈtL‰Ï Ì‡ אם ƒ¿«¿ƒ«¿»
החסד  מידת מצד רגשית נטייה ‡Bיש

CÙÈ‰Ï מצד רגשית נטייה יש כאשר ¿≈∆
הגבורה, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מידת

,˙ÈÁe¯ ‰ÚtL‰Ï Ú‚Ba,גשמית השפעה כמו מעשית איננה שאמנם ¿≈«¿«¿»»»ƒ
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g"kyz'dי ,fenz a"i

הּׂשכל, הׁשּפעת ּכמֹו רּוחנית, להׁשּפעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

 ֿ ועל ,להיפ אֹו לתלמידֹו ּבריּבּוי להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַאם

לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל  ּבענין  אפילּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַּדרֿזה

הּׂשכל  את להרחיב נטּיה יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּלפעמים

ענינים  ּכּמה סּוגיֹות, ּכּמה ויכלֹול ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּיתּפּׁשט

ׁשל  ּבקו היא ׁשהּנטּיה ,להיפ אֹו ּפרטים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוכּמה

ואין  חידּוׁש, ׁשל ענין ׁשּזהּו וצמצּום, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָּגבּורה

מחידּוׁש ּכללּות 27למדין ועלּֿדר ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּביתֿׁשּמאי  ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּבין ִִֵֵֵֵֵֶַַַַַהחילּוק

מקילים  ּוביתֿהּלל ואֹוסרים, ְְְְִִִִִִֵֵַמחמירים

חסד 28ּומּתירים  ּכלּפי הּׂשכל נטית מּצד ׁשּזהּו , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

ּגבּורה  ּכלּפי ּכבר 29אֹו יׁשנּה זֹו ׁשּנטּיה והינּו, . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּבאיזה  לדּון ׁשּבא קֹודם עֹוד הּׂשכל, ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָּבכללּות

הפכֹו, אֹו לחסד הּנטּיה, אֹופן ּולפי ּפרטי. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָענין

הּטעמים  ּבהרחבת ּבּׂשכל הּׁשקלאֿוטריא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָנעׂשה

אם  והּפסקּֿדין להּסֿהּכל ועד ְְְְְְִִַַַַַַַַָֹוההסּברֹות

ּובמדרגה  הפכֹו. אֹו חסד ׁשל ענין ּבגילּוי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָיּומׁש

מה  ׁשהרי ּבהעלם, ּכבר הּוא עצמֹו הּׂשכל הּנה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָזֹו

עלּֿכלּֿפנים ׁש אֹו (ּבדּבּור ּבגילּוי ּיׁשנֹו ְְְִִִֶֶַָָ

 ֿ והּפסק הּׂשכל מסקנת רק זה הרי ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבמחׁשבה)

ׁשהּמּדֹות  ּכפי ׁשּזהּו אּלא הּמּדֹות, ענין ׁשּזהּו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָדין,

ׁשהּפסקֿדין  לּדבר, ּוראיה ּבּמֹוחין, עדין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהן

אינֹו כּו', לא אֹו להׁשּפיע לגבּורה, אֹו ְְְְִִֵֶֶַַָֹלחסד

,ּכ ּכדי ועד  והתּפעלּות, התרּגׁשּות ׁשל ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבאֹופן

החּיים, היפ אֹו לחּיים ּבנֹוגע ּדין לפסֹוק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּיכֹול

הּנה  הּׁשלם, אדם הי ֹותֹו עם ֿ כן ְֱִִִֵֵֵַַַָָָואףֿעלּֿפי

התּפעלּות  ׁשל ּבתנּועה יהיה לא מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹּבׁשעת

ּבחינת  עדין ׁשּזהּו לפי והינּו, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַוהתרּגׁשּות,

ענין  והרי ּבּמֹוחין, עדין ׁשהן ּכפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַהּמּדֹות

והתרּגׁשּות. התּפעלּות ׁשל ּבאֹופן אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַהּמֹוחין

אם  ּבּלב , ׁשהן ּכפי הּמּדֹות נמׁשכֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָואחרּֿכ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בנטייה  או לחסד בנטייה קשורה והרעיון השכל של המסקנה בה גם אבל

של BÓkלגבורה רוחנית השפעה ‰ÏÎO,למשל ˙ÚtL‰ לתלמיד מרב ¿«¿»««≈∆
ÚÈtL‰Ï Ì‡ והשכלות CÙÈ‰Ïרעיונות B‡ B„ÈÓÏ˙Ï ÈeaÈ¯a ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ההשפעה, את ולצמצם ‰ÏÎOלהגביל ÔÈÚa eÏÈÙ‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¬ƒ¿ƒ¿««≈∆
שכלית  בהתבוננות ¿BÓkוהעיסוק

‡e‰L האדם,BÓˆÚÏ ולא ∆¿«¿
יש  בכך שגם הזולת, אל בהשפעה

לגבורה  נטייה או לחסד נטייה

·ÈÁ¯‰Ï ‰iË LÈ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿«¿ƒ
ÏÎO‰ ברעיון ‡˙ להסתפק לא ∆«≈∆

אותו  ולהעמיק להרחיב אלא המקורי

כזו  ÏBÏÎÈÂבצורה ËMt˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
ÌÈÈÚ ‰nk ,˙BÈ‚eÒ ‰nk«»¿«»ƒ¿»ƒ

Ï B‡ ,ÌÈË¯t ‰nÎÂ,CÙÈ‰ ¿«»¿»ƒ¿≈∆
‰iËp‰L השכלי ברעיון העוסק של ∆«¿ƒ»

,ÌeˆÓˆÂ ‰¯e·b ÏL Â˜a ‡È‰ƒ¿«∆¿»¿ƒ¿
גישה  בו e‰fLמתוך השכלי הרעיון ∆∆

ÔÈ‡Âעוסקים  ,Le„ÈÁ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿≈
Le„ÈÁÓ ÔÈ„ÓÏ27 מסויים בנושא ¿≈ƒ≈ƒ

לך  "אין לכלל (בהתאם אחד דבר לגבי

חידושו") אלא Êa‰.בו ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆
הטיית  לעניין דוגמה ומביא וממשיך

לצד  או החסד לצד עצמו השכל

הגבורה:

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆¿»«ƒ
הכללי  È‡nLŒ˙Èaההבדל ÔÈa≈≈««

È‡nLŒ˙ÈaL ,Ïl‰Œ˙È·e בדרך ≈ƒ≈∆≈««
Œ˙È·eכלל  ,ÌÈ¯ÒB‡Â ÌÈ¯ÈÓÁÓ«¿ƒƒ¿¿ƒ≈

Ïl‰ כלל ÌÈÏÈ˜Óבדרך ƒ≈¿ƒƒ
ÌÈ¯ÈzÓe28˙ÈË „vÓ e‰fL , «ƒƒ∆∆ƒ«¿ƒ«
ÏÎO‰ ביתֿהלל ÒÁ„של ÈtÏk «≈∆¿«≈∆∆

נטיית  אֹו ולהתיר להקל נטייה שהיא

ביתֿשמאי  של ≈»¿ÈtÏkהשכל
‰¯e·b29 להחמיר נטייה שהיא ¿»
dLÈולאסור. BÊ ‰iËpL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»∆¿»

,ÏÎO‰ ˙eÏÏÎa ¯·k ברעיון ¿»ƒ¿»«≈∆
Ôe„Ïהכללי, ‡aL Ì„B˜ „BÚ∆∆»»

ÈË¯t ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a מסקנה ולהסיק ¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ
התובנה  בעקבות מסויימת פרטית

‰iËp‰הכללית. ÔÙB‡ ÈÙÏe של ¿ƒ∆«¿ƒ»
עצמו, ‰BÎÙ,השכל B‡ „ÒÁÏ¿∆∆¬»

‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰ ‰NÚ הדיון «¬∆««¿»¿«¿»
B¯aÒ‰‰Â˙והעיון  ÌÈÓÚh‰ ˙·Á¯‰a ÏÎOa כלפי נטייה יש ואם «≈∆¿«¿»««¿»ƒ¿««¿»

זה  בכיוון הם והנימוקים וההסברים הדיון כל Ïk‰ŒCq‰Ïחסד, „ÚÂ¿«¿«««…
הסופי  למעשה ÔÈcŒ˜Òt‰Âהסיכום ÔÈÚהלכה ÈeÏÈ‚a CLÓeÈ Ì‡ ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»

BÊ ‰‚¯„Ó·e .BÎÙ‰ B‡ „ÒÁ ÏL נטייה יש כבר כאשר הסיכום בשלב ∆∆∆¬»¿«¿≈»
מסויים  לכיוון ‰ÏÎOברורה ‰p‰ הרעיון,ÌÏÚ‰a ¯·k ‡e‰ BÓˆÚ ƒ≈«≈∆«¿¿»¿∆¿≈

È¯‰L זה BLiLבשלב ‰Ó ∆¬≈«∆∆¿
¯ea„a) ÈeÏÈ‚a,גמור גילוי שהוא ¿ƒ¿ƒ

לזולת  ÌÈtŒÏkŒÏÚגם B‡«»»ƒ
‰·LÁÓa עצמו האדם בתוך )גילוי ¿«¿»»

אלא  כשלעצמו הרעיון Ê‰אינו È¯‰¬≈∆
Œ˜Òt‰Â ÏÎO‰ ˙˜ÒÓ ˜«̄«¿»««≈∆¿«¿«

,˙Bcn‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈ„ שהרי ƒ∆∆ƒ¿««ƒ
מסויים  בכיוון היא המעשית המסקנה

נטייה  לאור גבורה או חסד דווקא,

לא  כבר שלמעשה כך המידות לאחת

בעניין  אלא מוחין של בעניין מדובר

מידות  ÈÙkשל e‰fL ‡l‡∆»∆∆¿ƒ
ÔÈÁBna ÔÈ„Ú Ô‰ ˙Bcn‰L∆«ƒ≈¬«ƒ«ƒ
בלב, ונרגש ניכר רגש בתור לא ועדיין

,¯·cÏ ‰È‡¯e כפי במידות שמדובר ¿»»«»»
מהמוחין  חלק עדיין »¿»∆Œ˜Òt‰Lשהן

ÔÈ„ למעשה ‡Bהלכה „ÒÁÏ ƒ¿∆∆
,'eÎ ‡Ï B‡ ÚÈtL‰Ï ,‰¯e·‚Ïƒ¿»¿«¿ƒ«…
˙eLb¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a BÈ‡≈¿∆∆ƒ¿«¿

˙eÏÚt˙‰Â,רגשיים ביטויים שהם ¿ƒ¿«¬
ÏBÎiL ,Ck È„k „ÚÂ הדיין ¿«¿≈»∆»

למסקנה  להגיע הרעיון בפרטי שהתבונן

Ú‚Baמעשית  ÔÈc ˜BÒÙÏƒ¿ƒ¿≈«
ŒÛ‡Â ,ÌÈiÁ‰ CÙÈ‰ B‡ ÌÈiÁÏ¿«ƒ≈∆««ƒ¿«
Ì„‡ B˙BÈ‰ ÌÚ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ¡»»

,ÌÏM‰ בו שיש אדם שהוא למרות «»≈
והוא  רגש וגם שכל גם התכונות, כל את

רגש  חסר לא ÚLa˙בהחלט ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
‰NÚÓ הדין פסק מתן Ï‡בעת «¬∆…

‰Úe˙a ‰È‰È רגשית ÏLנפשית ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙eLb¯˙‰Â ˙eÏÚt˙‰ אלא ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

וקר, שכלי ÈÙÏיישאר ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÈÙk ˙Bcn‰ ˙ÈÁa ÔÈ„Ú e‰fL∆∆¬«ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈ„Ú Ô‰L,ÔÈÁBna לא ועדיין ∆≈¬«ƒ«ƒ
שבלב  כרגש בגלוי במידות נמשכו

ÔÙB‡a BÈ‡ ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««ƒ≈¿∆
˙eLb¯˙‰Â ˙eÏÚt˙‰ ÏL אלא ∆ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

וברוגע. בקרירות

CkŒ¯Á‡Â מהשכל המידות התהוות של הבא לידי BÎLÓ˙בשלב ובאות ¿«««ƒ¿»
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

ׁשל  ּבתנּועה ׁשהיא והאהבה החסד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבמּדת

ּבתנּועה  ׁשהיא ההפכית ּבּמּדה אֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהתרחבּות,

לֹו נֹוגע ׁשהענין ּבאֹופן זה הרי ׁשאז ּכיּוּוץ, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל

ׁשהּוא  הּלב ענין ׁשּזהּו כּו', ּומתּפעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּומתרּגׁש

ׁשּבענין  ונמצא והתּפעלּות. התרּגׁשּות ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבאֹופן

הן  ׁשהּמּדֹות ּכפי הא', אֹופּנים. ג' יׁשנם ְְִִִִֵֶֶַַַָָהּמּדֹות

ּכמֹו הּׂשכל, ּבנקּודת ׁשּכלּולֹות החכמה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבבחינת

הּׂשכל  ּבנקּודת ׁשּכלּולים ההׂשּכלה ּפרטי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּבּטיּפה). והּגידים האברים התּכּללּות ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ(ּכמׁשל

ּדהינּו, הּבינה, ּבבחינת הן ׁשהּמּדֹות ּכפי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּב',

הּבאּור  ּבהרחבת הם הּׂשכל ּפרטי ּכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

הּפסקֿדין  ּגם ׁשּיׁשנֹו ועד ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָוהּׁשקלאֿוטריא,

ׁשּזהּו אּלא לגבּורה, אֹו לחסד להּנטּיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהתאם

צרי אינֹו ׁשּלכן ׂשכל, ׁשל מציאּות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָעדין

ענין  זה אין אצלֹו וגם זּולת, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָלמציאּות

ּכפי  והג', והתרּגׁשּות. התּפעלּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַׁשּפֹועל

ׁשעלֿידיֿזה  ּבּלב, ּבמקֹומם ּבגילּוי הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּמּדֹות

הּזּולת. אל ּבפֹועל ההׁשּפעה ְְֲֵֶַַַַַַָָנעׂשית

ÌÓ‡ לפעֹול ּבּלב ּבמקֹומן הן הּמּדֹות ּכאׁשר »¿»ְְֲִִִֵֵֶַַַָ

ּכיון  הרי הּזּולת, אל ְֲֵֵֶַַַַָָָההׁשּפעה

להיֹות ׁשּבמדרגה יכֹול אזי לּזּולת, אחיזה יׁש זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

(וכּיֹוצא  כּו' הּיׁשר מּדר אֹותֹו יסיר ְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּזּולת

לבחינת  ּבנֹוגע וכן האדם, לעבֹודת ּבנֹוגע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבזה

מראׁש ּכי נאמר זה על א ּדלעילא'). ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ'יׂשראל

'זעיר  ׁשל ׁשּׁשבחֹו הינּו, וגֹו', אראּנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַצּורים

ּבמקֹומֹו, ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּמּדֹות), (ּבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַאנּפין'

ׁשהּוא  ּכפי ּומקֹורֹו, ׁשרׁשֹו ּבֹו וניּכר ְְְְְִִִֶָָָנמׁש

האפׁשרּות  נׁשללת זה ּומּצד החכמה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבבחינת

ּוׁשלילת  חסֿוׁשלֹום, הּברכה היפ ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלענין

הּקּבלה  (ּבלׁשֹון החיצֹונים ּדיניקת ְְִִִִִִַַַַָָָָהענין

ְֲִַוהחסידּות).

אנּפין'ÓBÚ·e˜ד) 'זעיר ׁשל ׁשבחֹו הּנה יֹותר, ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶַ

לא  ׁשיכּותֹו מּצד הּוא זה ְִֶַַָָֹּבכתּוב

ּכפי  האבֹות ּבחינת ׁשּזֹוהי החכמה, לבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָרק

ראׁש לבחינת ועד צּורים, ּבׁשם ׁשּנקראים ּכפי ּגם אּלא הרים, ּבׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנקראים
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וגילוי  Ô‰Lביטוי ÈÙk ˙Bcn‰ גלוי ‰ÒÁ„ברגש ˙cÓa Ì‡ ,·la «ƒ¿ƒ∆≈«≈ƒ¿ƒ««∆∆

˙ÈÎÙ‰‰ ‰cna B‡ ,˙e·Á¯˙‰ ÏL ‰Úe˙a ‡È‰L ‰·‰‡‰Â¿»«¬»∆ƒƒ¿»∆ƒ¿«¬«ƒ»∆»¿ƒ
הגבורה  Ê‡Lמדת ,ıeeÈk ÏL ‰Úe˙a ‡È‰L גלוי רגש יש כאשר ∆ƒƒ¿»∆ƒ∆»

BÏבלב  Ú‚B ÔÈÚ‰L ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ אישי באופן לו ואכפת ¬≈∆¿∆∆»ƒ¿»≈«
e‰fL ,'eÎ ÏÚt˙Óe Lb¯˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»≈∆∆

ÔÈÚ של והתכונה ‰l·האופי ƒ¿««≈
˙eLb¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L∆¿∆∆ƒ¿«¿

.˙eÏÚt˙‰Â¿ƒ¿«¬
ÌLÈ ˙Bcn‰ ÔÈÚaL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿««ƒ∆¿»

ÌÈpÙB‡ שלושה ‚' בעצם שהם «ƒ
שלבים.

Ô‰ ˙Bcn‰L ÈÙk עדיין ‰‡', »¿ƒ∆«ƒ≈
‰ÓÎÁ‰,בהעלם  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»

,ÏÎO‰ ˙„e˜a ˙BÏeÏkL∆¿ƒ¿««≈∆
‰ÏkN‰‰ ÈË¯t Ïk BÓk¿»¿»≈««¿»»
ÏÎO‰ ˙„e˜a ÌÈÏeÏkL∆¿ƒƒ¿««≈∆

התגלו  לא »¿ÏLÓk)ƒועדיין
ÌÈ„Èb‰Â ÌÈ¯·‡‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿»≈»ƒ¿«ƒƒ

‰tÈha לעיל ).כמבואר «ƒ»
,'a‰ בהתהוות השני והשלב האופן «

הוא  ‰Ôהמידות ˙Bcn‰L ÈÙk¿ƒ∆«ƒ≈
¯L‡k ,eÈ‰c ,‰Èa‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿«¬∆
˙·Á¯‰a Ì‰ ÏÎO‰ ÈË¯t Ïk»¿»≈«≈∆≈¿«¿»«
„ÚÂ ,‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰Â ¯e‡a‰«≈¿««¿»¿«¿»¿«

ÔÈ„Œ˜Òt‰ Ìb BLiL המסקנה ∆∆¿««¿«ƒ
השכל  של ˙‡aÌ‰המעשית ¿∆¿≈

,‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ‰iËp‰Ï¿«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»
e‰fL ‡l‡ או לחסד הנטייה גם ∆»∆∆

הוא  ÏLגבורה ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆
,ÏÎN,גלוי רגש של ÔÎlLולא ≈∆∆»≈

ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒƒ¿ƒ∆
,˙ÏeÊ לגבורה או לחסד והנטייה «

במוחין  משכיל כשהאדם להיות יכולה

‡ˆBÏלעצמו  Ì‚Â עצמו ‡ÔÈבאדם ¿«∆¿≈
˙eÏÚt˙‰ ÏÚBtL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬

˙eLb¯˙‰Â וברוגע בקרירות אלא ¿ƒ¿«¿
המוחין. כטבע

,'‚‰Â השלישי והאופן השלב ¿«
הוא מהשכל המידות ÈÙk¿ƒבהתהוות

ÌÓB˜Óa ÈeÏÈ‚a Ô‰ ˙Bcn‰L∆«ƒ≈¿ƒƒ¿»
רגש  בתור ŒÏÚLהעיקרי ,·la«≈∆«

‰ÚtL‰‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬≈««¿»»
.˙Ïef‰ Ï‡ ÏÚBÙa¿«∆««

Ô‰ ˙Bcn‰ ¯L‡k ÌÓ‡»¿»«¬∆«ƒ≈
ÏBÚÙÏ ·la ÔÓB˜Óaƒ¿»«≈ƒ¿
È¯‰ ,˙Ïef‰ Ï‡ ‰ÚtL‰‰««¿»»∆««¬≈

,˙ÏefÏ ‰ÊÈÁ‡ LÈ BÊ ‰‚¯„ÓaL ÔÂÈk ותופסת חשובה ומציאותו ≈»∆¿«¿≈»≈¬ƒ»««
eÎ'מקום, ¯Li‰ C¯cÓ B˙B‡ ¯ÈÒÈ ˙Ïef‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»ƒ¿∆««»ƒƒ∆∆«»»

שלילית  השפעה לו שתהיה ייתכן מקום ותופסת נחשבת מציאות בהיותו כי

לו  ומשפיע שנותן מי ‰‡„Ì,על ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba ‰Êa ‡ˆBiÎÂ)¿«≈»∆¿≈««¬«»»»
על  להשפיע יותר עלול הרגש שעניין

אותה  ולהחליש האדם של ה' עבודת

המוחין  ÈÁ·Ï˙מאשר Ú‚Ba ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒ«
'‡ÏÈÚÏc Ï‡¯NÈ' המידות ƒ¿»≈ƒ¿≈»

השפע  את ה'מקבל' שאם העליונות,

לכך  להיות יכולה רצוי, בלתי הוא

בלשון  הנקראת רצויה בלתי השפעה

החיצונים' 'יניקת והחסידות ).הקבלה
‰Ê ÏÚ C‡ שתהיה לחשש ביחס ««∆

המידות  על טובה לא »¡∆Ó‡¯השפעה
,'B‚Â ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èkƒ≈…ƒ∆¿∆¿
¯ÈÚÊ' ÏL BÁ·ML ,eÈ‰«¿∆ƒ¿∆¿≈
˙Bcn‰ ˙ÈÁa) 'ÔÈt‡«¿ƒ¿ƒ««ƒ

B˙BÈ‰aהעליונות  ÌbL ,(∆«ƒ¿
,BÓB˜Óa מידה בתור בהתגלות ƒ¿

הנפש) בכוחות בלב גלוי רגש (בדוגמת

Ba ¯kÈÂ CLÓ בגלויBL¯L ƒ¿»¿ƒ»»¿
B¯B˜Óe,במוחין‡e‰L ÈÙk ¿¿ƒ∆

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a הראשון באופן ƒ¿ƒ««»¿»
מהמוחין  המידות המשכת של והנעלה

˙e¯LÙ‡‰ ˙ÏÏL ‰Ê „vÓeƒ«∆ƒ¿∆∆»∆¿»
ŒÒÁ ‰Î¯a‰ CÙÈ‰ ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆≈∆«¿»»«

,ÌBÏLÂ בלעם אצל שהיה כפי ¿»
נאלץ  אבל הברכה היפך לומר שרצה

ÈÈc˜˙לברך  ÔÈÚ‰ ˙ÏÈÏLe¿ƒ«»ƒ¿»ƒƒ«
ÌÈBˆÈÁ‰ והסטראֿאחרא הקליפות «ƒƒ

הקדושה  לצד 'מחוץ' ¿ÔBLÏa)ƒשהם
(˙e„ÈÒÁ‰Â ‰Ïaw‰ וההשפעה ««»»¿«¬ƒ

בצד  הראוי למקום ורק אך תגיע

הקדושה.

BÁ·L ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e („¿∆≈ƒ≈ƒ¿
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ÏL המידות ∆¿≈«¿ƒ

Ê‰העליונות  ·e˙Îa מראש "כי ¿»∆
B˙eÎÈLצורים..." „vÓ ‡e‰ של ƒ««»

אנפין' ÈÁ·Ï˙'זעיר ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ התהוות התחלת היא בה «»¿»

‰‡·B˙המידות, ˙ÈÁa È‰BfL∆ƒ¿ƒ«»»
ÌLaהמוחין ÌÈ‡¯˜pL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈ‡¯˜pL ÈÙk Ìb ‡l‡ ,ÌÈ¯‰»ƒ∆»«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
המוחין, ˆÌÈ¯e,האבות, ÌLa¿≈ƒ
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יי g"kyz'd ,fenz a"i

הּׂשכל, הׁשּפעת ּכמֹו רּוחנית, להׁשּפעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

 ֿ ועל ,להיפ אֹו לתלמידֹו ּבריּבּוי להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַאם

לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל  ּבענין  אפילּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַּדרֿזה

הּׂשכל  את להרחיב נטּיה יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּלפעמים

ענינים  ּכּמה סּוגיֹות, ּכּמה ויכלֹול ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּיתּפּׁשט

ׁשל  ּבקו היא ׁשהּנטּיה ,להיפ אֹו ּפרטים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוכּמה

ואין  חידּוׁש, ׁשל ענין ׁשּזהּו וצמצּום, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָּגבּורה

מחידּוׁש ּכללּות 27למדין ועלּֿדר ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּביתֿׁשּמאי  ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּבין ִִֵֵֵֵֵֶַַַַַהחילּוק

מקילים  ּוביתֿהּלל ואֹוסרים, ְְְְִִִִִִֵֵַמחמירים

חסד 28ּומּתירים  ּכלּפי הּׂשכל נטית מּצד ׁשּזהּו , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

ּגבּורה  ּכלּפי ּכבר 29אֹו יׁשנּה זֹו ׁשּנטּיה והינּו, . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּבאיזה  לדּון ׁשּבא קֹודם עֹוד הּׂשכל, ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָּבכללּות

הפכֹו, אֹו לחסד הּנטּיה, אֹופן ּולפי ּפרטי. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָענין

הּטעמים  ּבהרחבת ּבּׂשכל הּׁשקלאֿוטריא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָנעׂשה

אם  והּפסקּֿדין להּסֿהּכל ועד ְְְְְְִִַַַַַַַַָֹוההסּברֹות

ּובמדרגה  הפכֹו. אֹו חסד ׁשל ענין ּבגילּוי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָיּומׁש

מה  ׁשהרי ּבהעלם, ּכבר הּוא עצמֹו הּׂשכל הּנה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָזֹו

עלּֿכלּֿפנים ׁש אֹו (ּבדּבּור ּבגילּוי ּיׁשנֹו ְְְִִִֶֶַָָ

 ֿ והּפסק הּׂשכל מסקנת רק זה הרי ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבמחׁשבה)

ׁשהּמּדֹות  ּכפי ׁשּזהּו אּלא הּמּדֹות, ענין ׁשּזהּו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָדין,

ׁשהּפסקֿדין  לּדבר, ּוראיה ּבּמֹוחין, עדין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהן

אינֹו כּו', לא אֹו להׁשּפיע לגבּורה, אֹו ְְְְִִֵֶֶַַָֹלחסד

,ּכ ּכדי ועד  והתּפעלּות, התרּגׁשּות ׁשל ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבאֹופן

החּיים, היפ אֹו לחּיים ּבנֹוגע ּדין לפסֹוק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּיכֹול

הּנה  הּׁשלם, אדם הי ֹותֹו עם ֿ כן ְֱִִִֵֵֵַַַָָָואףֿעלּֿפי

התּפעלּות  ׁשל ּבתנּועה יהיה לא מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹּבׁשעת

ּבחינת  עדין ׁשּזהּו לפי והינּו, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַוהתרּגׁשּות,

ענין  והרי ּבּמֹוחין, עדין ׁשהן ּכפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַהּמּדֹות

והתרּגׁשּות. התּפעלּות ׁשל ּבאֹופן אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַהּמֹוחין

אם  ּבּלב , ׁשהן ּכפי הּמּדֹות נמׁשכֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָואחרּֿכ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בנטייה  או לחסד בנטייה קשורה והרעיון השכל של המסקנה בה גם אבל

של BÓkלגבורה רוחנית השפעה ‰ÏÎO,למשל ˙ÚtL‰ לתלמיד מרב ¿«¿»««≈∆
ÚÈtL‰Ï Ì‡ והשכלות CÙÈ‰Ïרעיונות B‡ B„ÈÓÏ˙Ï ÈeaÈ¯a ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ההשפעה, את ולצמצם ‰ÏÎOלהגביל ÔÈÚa eÏÈÙ‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¬ƒ¿ƒ¿««≈∆
שכלית  בהתבוננות ¿BÓkוהעיסוק

‡e‰L האדם,BÓˆÚÏ ולא ∆¿«¿
יש  בכך שגם הזולת, אל בהשפעה

לגבורה  נטייה או לחסד נטייה

·ÈÁ¯‰Ï ‰iË LÈ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿«¿ƒ
ÏÎO‰ ברעיון ‡˙ להסתפק לא ∆«≈∆

אותו  ולהעמיק להרחיב אלא המקורי

כזו  ÏBÏÎÈÂבצורה ËMt˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
ÌÈÈÚ ‰nk ,˙BÈ‚eÒ ‰nk«»¿«»ƒ¿»ƒ

Ï B‡ ,ÌÈË¯t ‰nÎÂ,CÙÈ‰ ¿«»¿»ƒ¿≈∆
‰iËp‰L השכלי ברעיון העוסק של ∆«¿ƒ»

,ÌeˆÓˆÂ ‰¯e·b ÏL Â˜a ‡È‰ƒ¿«∆¿»¿ƒ¿
גישה  בו e‰fLמתוך השכלי הרעיון ∆∆

ÔÈ‡Âעוסקים  ,Le„ÈÁ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿≈
Le„ÈÁÓ ÔÈ„ÓÏ27 מסויים בנושא ¿≈ƒ≈ƒ

לך  "אין לכלל (בהתאם אחד דבר לגבי

חידושו") אלא Êa‰.בו ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆
הטיית  לעניין דוגמה ומביא וממשיך

לצד  או החסד לצד עצמו השכל

הגבורה:

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆¿»«ƒ
הכללי  È‡nLŒ˙Èaההבדל ÔÈa≈≈««

È‡nLŒ˙ÈaL ,Ïl‰Œ˙È·e בדרך ≈ƒ≈∆≈««
Œ˙È·eכלל  ,ÌÈ¯ÒB‡Â ÌÈ¯ÈÓÁÓ«¿ƒƒ¿¿ƒ≈

Ïl‰ כלל ÌÈÏÈ˜Óבדרך ƒ≈¿ƒƒ
ÌÈ¯ÈzÓe28˙ÈË „vÓ e‰fL , «ƒƒ∆∆ƒ«¿ƒ«
ÏÎO‰ ביתֿהלל ÒÁ„של ÈtÏk «≈∆¿«≈∆∆

נטיית  אֹו ולהתיר להקל נטייה שהיא

ביתֿשמאי  של ≈»¿ÈtÏkהשכל
‰¯e·b29 להחמיר נטייה שהיא ¿»
dLÈולאסור. BÊ ‰iËpL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»∆¿»

,ÏÎO‰ ˙eÏÏÎa ¯·k ברעיון ¿»ƒ¿»«≈∆
Ôe„Ïהכללי, ‡aL Ì„B˜ „BÚ∆∆»»

ÈË¯t ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a מסקנה ולהסיק ¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ
התובנה  בעקבות מסויימת פרטית

‰iËp‰הכללית. ÔÙB‡ ÈÙÏe של ¿ƒ∆«¿ƒ»
עצמו, ‰BÎÙ,השכל B‡ „ÒÁÏ¿∆∆¬»

‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰ ‰NÚ הדיון «¬∆««¿»¿«¿»
B¯aÒ‰‰Â˙והעיון  ÌÈÓÚh‰ ˙·Á¯‰a ÏÎOa כלפי נטייה יש ואם «≈∆¿«¿»««¿»ƒ¿««¿»

זה  בכיוון הם והנימוקים וההסברים הדיון כל Ïk‰ŒCq‰Ïחסד, „ÚÂ¿«¿«««…
הסופי  למעשה ÔÈcŒ˜Òt‰Âהסיכום ÔÈÚהלכה ÈeÏÈ‚a CLÓeÈ Ì‡ ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»

BÊ ‰‚¯„Ó·e .BÎÙ‰ B‡ „ÒÁ ÏL נטייה יש כבר כאשר הסיכום בשלב ∆∆∆¬»¿«¿≈»
מסויים  לכיוון ‰ÏÎOברורה ‰p‰ הרעיון,ÌÏÚ‰a ¯·k ‡e‰ BÓˆÚ ƒ≈«≈∆«¿¿»¿∆¿≈

È¯‰L זה BLiLבשלב ‰Ó ∆¬≈«∆∆¿
¯ea„a) ÈeÏÈ‚a,גמור גילוי שהוא ¿ƒ¿ƒ

לזולת  ÌÈtŒÏkŒÏÚגם B‡«»»ƒ
‰·LÁÓa עצמו האדם בתוך )גילוי ¿«¿»»

אלא  כשלעצמו הרעיון Ê‰אינו È¯‰¬≈∆
Œ˜Òt‰Â ÏÎO‰ ˙˜ÒÓ ˜«̄«¿»««≈∆¿«¿«

,˙Bcn‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈ„ שהרי ƒ∆∆ƒ¿««ƒ
מסויים  בכיוון היא המעשית המסקנה

נטייה  לאור גבורה או חסד דווקא,

לא  כבר שלמעשה כך המידות לאחת

בעניין  אלא מוחין של בעניין מדובר

מידות  ÈÙkשל e‰fL ‡l‡∆»∆∆¿ƒ
ÔÈÁBna ÔÈ„Ú Ô‰ ˙Bcn‰L∆«ƒ≈¬«ƒ«ƒ
בלב, ונרגש ניכר רגש בתור לא ועדיין

,¯·cÏ ‰È‡¯e כפי במידות שמדובר ¿»»«»»
מהמוחין  חלק עדיין »¿»∆Œ˜Òt‰Lשהן

ÔÈ„ למעשה ‡Bהלכה „ÒÁÏ ƒ¿∆∆
,'eÎ ‡Ï B‡ ÚÈtL‰Ï ,‰¯e·‚Ïƒ¿»¿«¿ƒ«…
˙eLb¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a BÈ‡≈¿∆∆ƒ¿«¿

˙eÏÚt˙‰Â,רגשיים ביטויים שהם ¿ƒ¿«¬
ÏBÎiL ,Ck È„k „ÚÂ הדיין ¿«¿≈»∆»

למסקנה  להגיע הרעיון בפרטי שהתבונן

Ú‚Baמעשית  ÔÈc ˜BÒÙÏƒ¿ƒ¿≈«
ŒÛ‡Â ,ÌÈiÁ‰ CÙÈ‰ B‡ ÌÈiÁÏ¿«ƒ≈∆««ƒ¿«
Ì„‡ B˙BÈ‰ ÌÚ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ¡»»

,ÌÏM‰ בו שיש אדם שהוא למרות «»≈
והוא  רגש וגם שכל גם התכונות, כל את

רגש  חסר לא ÚLa˙בהחלט ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
‰NÚÓ הדין פסק מתן Ï‡בעת «¬∆…

‰Úe˙a ‰È‰È רגשית ÏLנפשית ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙eLb¯˙‰Â ˙eÏÚt˙‰ אלא ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

וקר, שכלי ÈÙÏיישאר ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÈÙk ˙Bcn‰ ˙ÈÁa ÔÈ„Ú e‰fL∆∆¬«ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈ„Ú Ô‰L,ÔÈÁBna לא ועדיין ∆≈¬«ƒ«ƒ
שבלב  כרגש בגלוי במידות נמשכו

ÔÙB‡a BÈ‡ ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««ƒ≈¿∆
˙eLb¯˙‰Â ˙eÏÚt˙‰ ÏL אלא ∆ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

וברוגע. בקרירות

CkŒ¯Á‡Â מהשכל המידות התהוות של הבא לידי BÎLÓ˙בשלב ובאות ¿«««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

epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

ׁשל  ּבתנּועה ׁשהיא והאהבה החסד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבמּדת

ּבתנּועה  ׁשהיא ההפכית ּבּמּדה אֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהתרחבּות,

לֹו נֹוגע ׁשהענין ּבאֹופן זה הרי ׁשאז ּכיּוּוץ, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל

ׁשהּוא  הּלב ענין ׁשּזהּו כּו', ּומתּפעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּומתרּגׁש

ׁשּבענין  ונמצא והתּפעלּות. התרּגׁשּות ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבאֹופן

הן  ׁשהּמּדֹות ּכפי הא', אֹופּנים. ג' יׁשנם ְְִִִִֵֶֶַַַָָהּמּדֹות

ּכמֹו הּׂשכל, ּבנקּודת ׁשּכלּולֹות החכמה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבבחינת

הּׂשכל  ּבנקּודת ׁשּכלּולים ההׂשּכלה ּפרטי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּבּטיּפה). והּגידים האברים התּכּללּות ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ(ּכמׁשל

ּדהינּו, הּבינה, ּבבחינת הן ׁשהּמּדֹות ּכפי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּב',

הּבאּור  ּבהרחבת הם הּׂשכל ּפרטי ּכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

הּפסקֿדין  ּגם ׁשּיׁשנֹו ועד ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָוהּׁשקלאֿוטריא,

ׁשּזהּו אּלא לגבּורה, אֹו לחסד להּנטּיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהתאם

צרי אינֹו ׁשּלכן ׂשכל, ׁשל מציאּות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָעדין

ענין  זה אין אצלֹו וגם זּולת, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָלמציאּות

ּכפי  והג', והתרּגׁשּות. התּפעלּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַׁשּפֹועל

ׁשעלֿידיֿזה  ּבּלב, ּבמקֹומם ּבגילּוי הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּמּדֹות

הּזּולת. אל ּבפֹועל ההׁשּפעה ְְֲֵֶַַַַַַָָנעׂשית

ÌÓ‡ לפעֹול ּבּלב ּבמקֹומן הן הּמּדֹות ּכאׁשר »¿»ְְֲִִִֵֵֶַַַָ

ּכיון  הרי הּזּולת, אל ְֲֵֵֶַַַַָָָההׁשּפעה

להיֹות ׁשּבמדרגה יכֹול אזי לּזּולת, אחיזה יׁש זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

(וכּיֹוצא  כּו' הּיׁשר מּדר אֹותֹו יסיר ְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּזּולת

לבחינת  ּבנֹוגע וכן האדם, לעבֹודת ּבנֹוגע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבזה

מראׁש ּכי נאמר זה על א ּדלעילא'). ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ'יׂשראל

'זעיר  ׁשל ׁשּׁשבחֹו הינּו, וגֹו', אראּנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַצּורים

ּבמקֹומֹו, ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּמּדֹות), (ּבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַאנּפין'

ׁשהּוא  ּכפי ּומקֹורֹו, ׁשרׁשֹו ּבֹו וניּכר ְְְְְִִִֶָָָנמׁש

האפׁשרּות  נׁשללת זה ּומּצד החכמה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבבחינת

ּוׁשלילת  חסֿוׁשלֹום, הּברכה היפ ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלענין

הּקּבלה  (ּבלׁשֹון החיצֹונים ּדיניקת ְְִִִִִִַַַַָָָָהענין

ְֲִַוהחסידּות).

אנּפין'ÓBÚ·e˜ד) 'זעיר ׁשל ׁשבחֹו הּנה יֹותר, ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶַ

לא  ׁשיכּותֹו מּצד הּוא זה ְִֶַַָָֹּבכתּוב

ּכפי  האבֹות ּבחינת ׁשּזֹוהי החכמה, לבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָרק

ראׁש לבחינת ועד צּורים, ּבׁשם ׁשּנקראים ּכפי ּגם אּלא הרים, ּבׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנקראים
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וגילוי  Ô‰Lביטוי ÈÙk ˙Bcn‰ גלוי ‰ÒÁ„ברגש ˙cÓa Ì‡ ,·la «ƒ¿ƒ∆≈«≈ƒ¿ƒ««∆∆

˙ÈÎÙ‰‰ ‰cna B‡ ,˙e·Á¯˙‰ ÏL ‰Úe˙a ‡È‰L ‰·‰‡‰Â¿»«¬»∆ƒƒ¿»∆ƒ¿«¬«ƒ»∆»¿ƒ
הגבורה  Ê‡Lמדת ,ıeeÈk ÏL ‰Úe˙a ‡È‰L גלוי רגש יש כאשר ∆ƒƒ¿»∆ƒ∆»

BÏבלב  Ú‚B ÔÈÚ‰L ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ אישי באופן לו ואכפת ¬≈∆¿∆∆»ƒ¿»≈«
e‰fL ,'eÎ ÏÚt˙Óe Lb¯˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»≈∆∆

ÔÈÚ של והתכונה ‰l·האופי ƒ¿««≈
˙eLb¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L∆¿∆∆ƒ¿«¿

.˙eÏÚt˙‰Â¿ƒ¿«¬
ÌLÈ ˙Bcn‰ ÔÈÚaL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿««ƒ∆¿»

ÌÈpÙB‡ שלושה ‚' בעצם שהם «ƒ
שלבים.

Ô‰ ˙Bcn‰L ÈÙk עדיין ‰‡', »¿ƒ∆«ƒ≈
‰ÓÎÁ‰,בהעלם  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»

,ÏÎO‰ ˙„e˜a ˙BÏeÏkL∆¿ƒ¿««≈∆
‰ÏkN‰‰ ÈË¯t Ïk BÓk¿»¿»≈««¿»»
ÏÎO‰ ˙„e˜a ÌÈÏeÏkL∆¿ƒƒ¿««≈∆

התגלו  לא »¿ÏLÓk)ƒועדיין
ÌÈ„Èb‰Â ÌÈ¯·‡‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿»≈»ƒ¿«ƒƒ

‰tÈha לעיל ).כמבואר «ƒ»
,'a‰ בהתהוות השני והשלב האופן «

הוא  ‰Ôהמידות ˙Bcn‰L ÈÙk¿ƒ∆«ƒ≈
¯L‡k ,eÈ‰c ,‰Èa‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿«¬∆
˙·Á¯‰a Ì‰ ÏÎO‰ ÈË¯t Ïk»¿»≈«≈∆≈¿«¿»«
„ÚÂ ,‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰Â ¯e‡a‰«≈¿««¿»¿«¿»¿«

ÔÈ„Œ˜Òt‰ Ìb BLiL המסקנה ∆∆¿««¿«ƒ
השכל  של ˙‡aÌ‰המעשית ¿∆¿≈

,‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ‰iËp‰Ï¿«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»
e‰fL ‡l‡ או לחסד הנטייה גם ∆»∆∆

הוא  ÏLגבורה ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆
,ÏÎN,גלוי רגש של ÔÎlLולא ≈∆∆»≈

ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒƒ¿ƒ∆
,˙ÏeÊ לגבורה או לחסד והנטייה «

במוחין  משכיל כשהאדם להיות יכולה

‡ˆBÏלעצמו  Ì‚Â עצמו ‡ÔÈבאדם ¿«∆¿≈
˙eÏÚt˙‰ ÏÚBtL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬

˙eLb¯˙‰Â וברוגע בקרירות אלא ¿ƒ¿«¿
המוחין. כטבע

,'‚‰Â השלישי והאופן השלב ¿«
הוא מהשכל המידות ÈÙk¿ƒבהתהוות

ÌÓB˜Óa ÈeÏÈ‚a Ô‰ ˙Bcn‰L∆«ƒ≈¿ƒƒ¿»
רגש  בתור ŒÏÚLהעיקרי ,·la«≈∆«

‰ÚtL‰‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬≈««¿»»
.˙Ïef‰ Ï‡ ÏÚBÙa¿«∆««

Ô‰ ˙Bcn‰ ¯L‡k ÌÓ‡»¿»«¬∆«ƒ≈
ÏBÚÙÏ ·la ÔÓB˜Óaƒ¿»«≈ƒ¿
È¯‰ ,˙Ïef‰ Ï‡ ‰ÚtL‰‰««¿»»∆««¬≈

,˙ÏefÏ ‰ÊÈÁ‡ LÈ BÊ ‰‚¯„ÓaL ÔÂÈk ותופסת חשובה ומציאותו ≈»∆¿«¿≈»≈¬ƒ»««
eÎ'מקום, ¯Li‰ C¯cÓ B˙B‡ ¯ÈÒÈ ˙Ïef‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»ƒ¿∆««»ƒƒ∆∆«»»

שלילית  השפעה לו שתהיה ייתכן מקום ותופסת נחשבת מציאות בהיותו כי

לו  ומשפיע שנותן מי ‰‡„Ì,על ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba ‰Êa ‡ˆBiÎÂ)¿«≈»∆¿≈««¬«»»»
על  להשפיע יותר עלול הרגש שעניין

אותה  ולהחליש האדם של ה' עבודת

המוחין  ÈÁ·Ï˙מאשר Ú‚Ba ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒ«
'‡ÏÈÚÏc Ï‡¯NÈ' המידות ƒ¿»≈ƒ¿≈»

השפע  את ה'מקבל' שאם העליונות,

לכך  להיות יכולה רצוי, בלתי הוא

בלשון  הנקראת רצויה בלתי השפעה

החיצונים' 'יניקת והחסידות ).הקבלה
‰Ê ÏÚ C‡ שתהיה לחשש ביחס ««∆

המידות  על טובה לא »¡∆Ó‡¯השפעה
,'B‚Â ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èkƒ≈…ƒ∆¿∆¿
¯ÈÚÊ' ÏL BÁ·ML ,eÈ‰«¿∆ƒ¿∆¿≈
˙Bcn‰ ˙ÈÁa) 'ÔÈt‡«¿ƒ¿ƒ««ƒ

B˙BÈ‰aהעליונות  ÌbL ,(∆«ƒ¿
,BÓB˜Óa מידה בתור בהתגלות ƒ¿

הנפש) בכוחות בלב גלוי רגש (בדוגמת

Ba ¯kÈÂ CLÓ בגלויBL¯L ƒ¿»¿ƒ»»¿
B¯B˜Óe,במוחין‡e‰L ÈÙk ¿¿ƒ∆

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a הראשון באופן ƒ¿ƒ««»¿»
מהמוחין  המידות המשכת של והנעלה

˙e¯LÙ‡‰ ˙ÏÏL ‰Ê „vÓeƒ«∆ƒ¿∆∆»∆¿»
ŒÒÁ ‰Î¯a‰ CÙÈ‰ ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆≈∆«¿»»«

,ÌBÏLÂ בלעם אצל שהיה כפי ¿»
נאלץ  אבל הברכה היפך לומר שרצה

ÈÈc˜˙לברך  ÔÈÚ‰ ˙ÏÈÏLe¿ƒ«»ƒ¿»ƒƒ«
ÌÈBˆÈÁ‰ והסטראֿאחרא הקליפות «ƒƒ

הקדושה  לצד 'מחוץ' ¿ÔBLÏa)ƒשהם
(˙e„ÈÒÁ‰Â ‰Ïaw‰ וההשפעה ««»»¿«¬ƒ

בצד  הראוי למקום ורק אך תגיע

הקדושה.

BÁ·L ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e („¿∆≈ƒ≈ƒ¿
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ÏL המידות ∆¿≈«¿ƒ

Ê‰העליונות  ·e˙Îa מראש "כי ¿»∆
B˙eÎÈLצורים..." „vÓ ‡e‰ של ƒ««»

אנפין' ÈÁ·Ï˙'זעיר ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ התהוות התחלת היא בה «»¿»

‰‡·B˙המידות, ˙ÈÁa È‰BfL∆ƒ¿ƒ«»»
ÌLaהמוחין ÌÈ‡¯˜pL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈ‡¯˜pL ÈÙk Ìb ‡l‡ ,ÌÈ¯‰»ƒ∆»«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
המוחין, ˆÌÈ¯e,האבות, ÌLa¿≈ƒ
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g"kyz'dיב ,fenz a"i

מקֹומֹות  ּבכּמה המבאר ּבהקּדם ויּובן 30צּורים. ְְְְְְִֵֶַַָָָֹ

מּמּנּו יֹוצאים ּבֹו מּכים ׁשּכאׁשר צּור, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַּבענין

ּבֹו יׁש ׁשהּצּור ּבאֹופן זה ׁשאין אׁש, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַניצֹוצי

יֹוצא  ההּכאה ועלֿידי אׁש, מציאּות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבהעלם

ּכיֿאם  הּגילּוי, אל ההעלם מן האׁש ְִִִִִֵֵֶֶַַָניצֹוץ

ּבמציאּות  ׁשאינֹו ּבהעלם היא האׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָׁשּמציאּות

ּבמים, הּצּור את נֹותנים ּכאׁשר ּגם ׁשּלכן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכלל,

ׁשּיּוכלּו מֹונע זה ואין ּבּצּור, ׁשינּוי נעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַֹלא

 ֿ ועל ההּכאה. עלֿידי אׁש ניצֹוצי מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָלהֹוציא

ּכפי  האבֹות למדרגת ּבנֹוגע יּובן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּפיֿזה

החכמה  ּבחינת על ּדקאי צּורים, ּבׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנקראים

וכּידּוע  ּביֹותר, נעלית ּבמדרגה ׁשהיא ּכפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(אב)

ׂשכל  יׁש ּדרגֹות, ּכּמה יׁש ּגּופא הּׂשכל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבענין

ּובזה  לעצמֹו, ׁשהּוא ּכפי ׂשכל ויׁש למּדֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשּי

ּבעילּוי  וכּו', הּסתּום וׂשכל הּגלּוי ׂשכל יׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּגּופא

על  קאי צּורים' ׁש'ראׁש מּובן, ּומּזה עילּוי, ִִִֵֶֶַַַָָֹאחר

ענין  ׁשהּוא הּׂשכל, ּבענין נעלית הכי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמדרגה

ׁשהיא  אּבא', 'ּפנימּיּות  החכמה, ְְְִִִִִֶַַָָָּפנימּיּות

עּתיק' ּבזה 31'ּפנימּיּות ּפירּוׁש ועֹוד ׁש'ּצּורים'32. , ְְִִִִֵֶֶַָ

ּכּמה  יׁש ּגּופא ּובזה הּכתר, ּבחינת על ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקאי

קּבלה  ּבספרי ּכדאיתא קאי 33מדרגֹות, ׁש'ּצּור' ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

אחד  ּכל ּכתר ּבבחינת ׁשהן ּכפי הּספירֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעל

'ּכתר  ּדנּוקבא', 'ּכתר ׁשּיׁש והינּו, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָּבמקֹומֹו,

וגם  ֿ דעת', ּד'חכמהּֿבינה וכתר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּדזעירֿאנּפין'

יׁשנן  האצילּות) (ּדכללּות הּכתר ספירת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבכללּות

ׁש'ראׁש מּובן, ּומּזה ו'עּתיק', 'ארי' מדרגֹות, ְְֲִִִֵֶֶַַָֹּב'

ּבבחינת  נעלית הכי הּמדרגה על קאי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָצּורים'

הּנ"ל  הּפירּוׁשים ּוב' עּתיק. ּבחינת ְִִִֵֶֶַַַַַַהּכתר,

החכמה, ּפנימּיּות על ׁשּקאי הא', ְְִִֵֵֶַַָָָָ(ּפירּוׁש
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ועוד.30) ואילך. שיח ע' תר"ל סה"מ ב'קלו. ע' ח"ה ליוהכ"פ דרושים אוה"ת ג. כו, אחרי שער 31)לקו"ת פע"ח ראה

פ"ג  החסידות לימוד בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ד. מט, נצבים לקו"ת ב. רעו, ב. רס, לזח"ג רמ"ז פט"ו. הק"ש

ואילך]. שלה ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק תתקיג.32)[נדפס ע' שם אוה"ת דרושים 33)ראה באוה"ת הנסמן ראה

ב'קלא. ע' שם ליוהכ"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯eˆ L‡¯ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ למעלה הוא המידות שורש בעצם כי ¿«ƒ¿ƒ«…ƒ

ומבאר. שהולך כפי לעיל, המבוארת במדרגתה מהחכמה

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ30החסידות ÔÈÚaבתורת ¿»¿∆¿≈«¿…»¿«»¿¿ƒ¿«
,¯eˆאבן של מסויים ÈˆBˆÈסוג epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ Ba ÌÈkÓ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈

¯ev‰L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L ,L‡≈∆≈∆¿∆∆«
,L‡ ˙e‡ÈˆÓ ÌÏÚ‰a Ba LÈ≈¿∆¿≈¿ƒ≈
ıBˆÈ ‡ˆBÈ ‰‡k‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈««»»≈ƒ

L‡‰בצור קיים ÔÓשכבר »≈ƒ
Ì‡ŒÈk ,ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆«ƒƒƒ
ÌÏÚ‰a ‡È‰ L‡‰ ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ»≈ƒ¿∆¿≈

k ˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L,ÏÏ כל האש ∆≈ƒ¿ƒ¿»
להגדיר  שאיֿאפשר עד נעלמת כך

קיימת כמציאות Ìbאותה ÔÎlL∆»≈«
¯ev‰ ˙‡ ÌÈ˙B ¯L‡k«¬∆¿ƒ∆«

,ÌÈÓa האש את לכבות שטבעם ¿«ƒ
מציאותה את NÚ‰ולבטל ‡Ï…«¬∆

ÚBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯eva ÈeÈLƒ«¿≈∆≈«
epnÓ ‡ÈˆB‰Ï eÏÎeiL כך אחר ∆¿¿ƒƒ∆

.‰‡k‰‰ È„ÈŒÏÚ L‡ ÈˆBˆÈƒ≈≈«¿≈««»»
Ú‚Ba Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿≈«
ÈÙk ˙B·‡‰ ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈«»»¿ƒ
È‡˜c ,ÌÈ¯eˆ ÌLa ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

היא  ‰ÓÎÁ‰שהכוונה ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««»¿»
‰‚¯„Óa ‡È‰L ÈÙk (·‡)»¿ƒ∆ƒ¿«¿≈»
ÔÈÚaL Úe„iÎÂ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈¿«»«∆¿ƒ¿«

‡Ùeb ÏÎO‰ עצמו‰nk LÈ «≈∆»≈«»
CiM‰ ÏÎN LÈ ,˙B‚¯c¿»≈≈∆««»

˙BcÓÏ שכל מהות היותו ועם «ƒ
הוא  זאת בכל מהמידות, שלמעלה

למידות  שייכות לו שיש ≈¿LÈÂשכל
BÓˆÚÏ ‡e‰L ÈÙk ÏÎN ללא ≈∆¿ƒ∆¿«¿

למידות, שייכות Ùeb‡כל ‰Ê·e»∆»
עצמו ממידות שלמעלה ≈LÈבשכל

ÈeÏb‰ ÏÎN גלויה שמציאותו ≈∆«»
Ìe˙q‰ ÏÎNÂ,'סתומה' שמציאותו ¿≈∆«»

ונעלמת  עוד eÎÂ',נסתרת יש וכך ¿
רבות  ‡Á¯מדריגות ÈeÏÈÚa¿ƒ««

L‡¯'L ,Ô·eÓ ‰fÓe ,ÈeÏÈÚƒƒ∆»∆…
'ÌÈ¯eˆ נעלית הכי וההתחלה ה'ראש' ƒ

המוחין עניין ÏÚמכוון˜‡Èשל »≈«
˙eiÓÈt ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏÎO‰ ÔÈÚa ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»¬ƒ«¬≈¿ƒ¿««≈∆∆ƒ¿«¿ƒƒ

,‰ÓÎÁ‰הקבלה בלשון 'eiÓÈt˙הנקרא ‡È‰L ,'‡a‡ ˙eiÓÈt' «»¿»¿ƒƒ«»∆ƒ¿ƒƒ
'˜ÈzÚ31 יש החכמה של ולפנימיות שלעומק ובחסידות בקבלה כמבואר «ƒ

המדריגה  (שהיא יומין' 'עתיק בחינת ולפנימיות לעומק מיוחדת שייכות

הכתר). בחינת של והפנימית הנעלית

‰Êa Le¯Èt „BÚÂ32, ¿≈»∆
È‡˜ 'ÌÈ¯ev'L מכווןÏÚ ∆ƒ»≈«

¯˙k‰ ˙ÈÁaשלמעלה 'כתר עליון' ¿ƒ««∆∆
הוא  כפשוטו שכתר (כשם מהחכמה

יש  שבעצם היא והכוונה הראש), מעל

במדריגות  גם ומקור שורש למידות

מהחכמה במדריגת Ê·e‰שלמעלה »∆
nk‰עצמה Ùeb‡ה'כתר' LÈ »≈«»

‡˙È‡„k ,˙B‚¯„Ó כמובא «¿≈ƒ¿ƒ»
‰Ïa˜ È¯ÙÒa33È‡˜ '¯ev'L ¿ƒ¿≈«»»∆»≈

Ô‰Lמכוון ÈÙk ˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ««¿ƒ¿ƒ∆≈
„Á‡ Ïk ¯˙k ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆»∆»

,BÓB˜Óa יש כללי באופן כלומר, ƒ¿
שלמעלה  'כתר' של כללית מדריגה

בחינת  יותר בפרטיות אך מהספירות,

מהספירות  אחת בכל קיימת ה'כתר'

במקומה  שהיא LiLכפי ,eÈ‰Â¿«¿∆≈
,'‡·˜ec ¯˙k' שהוא כפי ה'כתר' ∆∆¿¿»

'נוקבא' (נקראת המלכות בספירת

אנפין' ל'זעיר ביחס מקבל בחינת

בחינת ישנה וכן בה) ∆∆'k˙¯המשפיע
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc שהוא כפי ה'כתר' ƒ¿≈«¿ƒ

Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ'cבמידות  ¯˙ÎÂ¿∆∆¿»¿»ƒ»
,'˙Ú„,במוחין שהוא כפי ה'כתר' ««

¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ˙eÏÏÎa Ì‚Â¿«ƒ¿»¿ƒ««∆∆
הכללית  'כתר' «¿eÏÏÎc)ƒ˙בחינת

,˙B‚¯„Ó 'a ÔLÈ (˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆¿»«¿≈
'CÈ¯‡''אנפין 'אריך בחינת ¬ƒ

לכוח  המקבילה הכתר, (חיצוניות

האדם) בנפש בחינת ÈzÚ'Â˜',הרצון ¿«ƒ
המקבילה  הכתר, (פנימיות יומין' 'עתיק

האדם) בנפש התענוג ∆fÓeƒ‰לעניין
È‡˜ 'ÌÈ¯eˆ L‡¯'L ,Ô·eÓ»∆…ƒ»≈

ÈÏÚ˙מכוון  ÈÎ‰ ‰‚¯„n‰ ÏÚ«««¿≈»¬ƒ«¬≈
¯˙k‰ ˙ÈÁ·a,עצמה˙ÈÁa ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ«

.˜ÈzÚ«ƒ
Ï"p‰ ÌÈLe¯Èt‰ '·e"ב˘‡¯Ó"צוריםÏÚ È‡wL ,'‡‰ Le¯Èt) «≈ƒ««≈»∆»≈«
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

זה  מתאימים 'עּתיק') על ׁשּקאי הּב', ְִִִֵֵֶֶַַַַָּופירּוׁש

עּתיק'. 'ּפנימּיּות היא אּבא' 'ּפנימּיּות ׁשהרי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָלזה,

ׁשל  ׁשּׁשבחֹו גֹו', אראּנּו צּורים מראׁש ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֹוזהּו

ּכפי  ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו מּצד רק לא הּוא אנּפין' ְְְְְִִִֵַַַָֹ'זעיר

הּמּדֹות  נמצאֹות ׁשּׁשם החכמה, ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּנכלל

ׁשהּמּדֹות  ּכפי אּלא עלּֿכלּֿפנים, רּוחני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבהעלם

עּתיק, לבחינת עד הּכתר, ּבבחינת ְְְִִִִִֶֶַַַַַּכלּולֹות

ותליא' אחיד ּבעּתיקא ׁש'ּזעירֿאנּפין ,34וכּידּוע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

'זעירֿאנּפין' ּדבחינת הּמציאּות ׁשאמּתת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַוהינּו,

המׁשכת  להיֹות יכֹולה ולכן עּתיק, ּבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָהיא

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה ּב'זעירֿאנּפין'. עּתיק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבחינת

ּבני  נמׁשכּו (ׁשּמּׁשם ּדלעילא' 'יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָלבחינת

ּבמחׁשבה  עלּו יׂשראל ּדהּנה, למּטה), ,35יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

חכמה  על קאי הּזהר 36ּדמחׁשבה ּכלׁשֹון ,37 ְְְְִֵַַַַָָָָָֹ

הינּו ּבמחׁשבה' ו'עלּו כּו', ויֹובלא ְְְְְְֲַַַַַָָָָָמחׁשבּתא

ע  הּיֹותר ּבמחׁשבה הּבחינה עד 38ליֹונה (חכמה), ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁש'ּפנימּיּות  וכּנ"ל החכמה, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלבחינת

הּׁשרׁש הּוא וׁשם עּתיק', 'ּפנימּיּות היא ְְִִִִֶַַַָָֹאּבא'

ּכּנזּכר  ּדלעילא), (יׂשראל זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּדבחינת

ותליא'. אחיד ּבעּתיקא ׁש'ּזעירֿאנּפין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלעיל

האדם e‡·e¯ה) ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכפי הענין ≈ְְֲִִֶַַָָָָָ

מבאר  ּדהּנה, ּדלתּתא'. ְְְְְִִִֵֵַָָָֹּב'יׂשראל

האדם  עבֹודת ענין ׁשעיקר ּבארּוּכה אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבמקֹום

הּׁשמים  את הוי' עׂשה ימים ּב'ּׁשׁשת לפעֹול ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהיא

הּׁשמים  ּדֿויכּלּו הענין ּבהם ׁשּיהיה הארץ' ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻואת

צבאם  וכל ז"ל 39והארץ רּבֹותינּו ּכל 40(ּכמאמר ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

מעלה  "ויכּלּו", ואֹומר ׁשּבת ּבערב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּמתּפּלל

 ֿ להּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּוּתף נעׂשה ּכאלּו הּכתּוב ְְֲִֶַַַָָָָָָעליו

ימי  ּבׁשׁשת לפעֹול הינּו, ּבראׁשית), ּבמעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַהּוא

ּתענּוג  ּומּלׁשֹון ּכּליֹון מּלׁשֹון גֹו', ויכּלּו ׁשענינֹו לׁשּבת, הכנה ׁשּיהיּו ,41החֹול ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ּדלמעלה, הּתענּוג את ּבהם ּולגּלֹות להמׁשי ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהינּו,
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רצ 34) ובכ"מ.זח"ג א. עג, ואילך. סע"ב עב, יתרו תו"א וראה (אד"ז). א ד.35)ב, פ"א, לימוד 36)ב"ר קונטרס ראה

וש"נ. שם. א.37)החסידות קכג, ב.38)ח"א יט, שה"ש לקו"ת א.39)ראה ב, ב.40)בראשית קיט, אוה"ת 41)שבת ראה

ואילך. ב מב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
('˜ÈzÚ' ÏÚ È‡wL ,'a‰ Le¯ÈÙe ,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt שני אינם ¿ƒƒ«»¿»≈«∆»≈««ƒ

פירושים  שני אלא וסותרים שונים È¯‰Lפירושים ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÈ‡˙Ó«¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
'‡a‡ ˙eiÓÈt'החכמה של והפנימיות 'eiÓÈt˙העומק ‡È‰ ¿ƒƒ«»ƒ¿ƒƒ

'˜ÈzÚ.הכתר של והפנימיות העומק «ƒ
ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk e‰ÊÂ¿∆ƒ≈…ƒ∆¿∆

BÁ·ML ,'B‚ ומעלתו¯ÈÚÊ' ÏL ∆ƒ¿∆¿≈
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ 'ÔÈt‡«¿ƒ…«ƒ«
ÏÏÎpL ÈÙk B¯B˜Óe BL¯L»¿¿¿ƒ∆ƒ¿»
ÌML ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»∆»

‰Bcn˙ב'חכמה' ˙B‡ˆÓƒ¿»«ƒ
,ÌÈt-ÏkŒÏÚ ÈÁe¯ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»ƒ«»»ƒ
יש  זאת בכל גמור, העלם היותו שעם

מסויימת  מציאות הכוונה ‡l‡לו ∆»
אנפין' 'זעיר את ÈÙk¿ƒלשבח

˙ÈÁ·a ˙BÏeÏk ˙Bcn‰L∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˜ÈzÚ ˙ÈÁ·Ï „Ú ,¯˙k‰ שהיא «∆∆«ƒ¿ƒ««ƒ

עצמו, ב'כתר' ביותר הנעלית הבחינה

Úe„iÎÂוחסידות Œ¯ÈÚf'Lבקבלה ¿«»«∆¿≈
„ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa ÔÈt‡«¿ƒ¿«ƒ»»ƒ

'‡ÈÏ˙Â34, מאוחד אנפין' 'זעיר ¿«¿»
בו ותלוי zÓ‡L˙ב'עתיק' ,eÈ‰Â¿«¿∆¬ƒ«

˙e‡Èˆn‰ האמיתית המציאות «¿ƒ
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'והפנימית ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

ÔÎÏÂ ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡È‰ למרות ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈
למעלה  הוא 'עתיק' המדריגות שבסדר

מהמוחין, למעלה ואפילו מהספירות

˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ והתגלות ¿»ƒ¿«¿»«
.'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ¿≈«¿ƒ
˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿ƒ«
ÌMnL) '‡ÏÈÚÏc Ï‡¯NÈ'ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆ƒ»
,(‰hÓÏ Ï‡¯NÈ Èa eÎLÓƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«»
היא  זו בחינה המדריגות בסדר שאמנם

ולמטה  מהמוחין למטה המידות, עניין

של  והמקור השורש בעצם מ'עתיק',

והוא  יותר הרבה נעלה ישראל בני

כפי  מהחכמה, שלמעלה מבחינה

ומבאר חכמינו p‰c‰שממשיך אמרו , ¿ƒ≈
LÁÓa·‰ז"ל eÏÚ Ï‡¯NÈ35, ƒ¿»≈»««¬»»

י  העליונה בני במחשבה עלו שראל

שלהם  והמקור השורש והיא

‰ÓÎÁ ÏÚ È‡˜ ‰·LÁÓc36, ¿«¿»»»≈«»¿»
¯‰f‰ ÔBLÏk37‡z·LÁÓ ƒ¿«…««¿«¿»

‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ eÈ‰ '‰·LÁÓa eÏÚ'Â ,'eÎ ‡Ï·BÈÂ¿¿»¿»««¬»»«¿«¿ƒ»«≈∆¿»
‰·LÁÓa38 למעלה המוחין בחינת ÈÁ·Ï˙עצמה, „Ú ,(‰ÓÎÁ) ««¬»»»¿»«ƒ¿ƒ«

˙eiÓÈt' ‡È‰ '‡a‡ ˙eiÓÈt'L Ï"pÎÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿»¿««∆¿ƒƒ«»ƒ¿ƒƒ
,'˜ÈzÚ,לעיל כמבואר הכתר, בפנימיות קשורה החכמה פנימיות כלומר, «ƒ

ÌLÂ מהחכמה שלמעלה ‰e‡בכתר ¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·c L¯M‰«…∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
¯kÊpk ,(‡ÏÈÚÏc Ï‡¯NÈ)ƒ¿»≈ƒ¿≈»«ƒ¿»
‡˜ÈzÚa ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'L ÏÈÚÏ¿≈∆¿≈«¿ƒ¿«ƒ»

.'‡ÈÏ˙Â „ÈÁ‡»ƒ¿«¿»
‡e‰L ÈÙk ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‰≈»ƒ¿»¿ƒ∆
Ï‡¯NÈ'a Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿ƒ¿»≈

'‡z˙Ïc שהם כפי ישראל בבני ƒ¿«»
ÌB˜Óaלמטה. ¯‡·Ó ,‰p‰c¿ƒ≈¿…»¿»

ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ‰ke¯‡a ¯Á‡«≈«¬»∆ƒ«ƒ¿«
ÏBÚÙÏ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒƒ¿
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Ì‰a הבריאה ‰ÔÈÚבכללות »∆»ƒ¿»
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ elÎÈÂc¿«¿À«»«ƒ¿»»∆¿»

Ì‡·ˆ39 להביא האדם שעל היינו ¿»»
בבריאה »¬»¿(Ó‡Ók¯שלימות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯40Ïlt˙n‰ Ïk «≈»«ƒ¿«≈
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eÏ‡k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ«¬∆»»«»¿ƒ
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,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‡e‰ הרי ¿«¬≈¿≈ƒ
ומשלימה, מוסיפה האדם שעבודת

 ֿ הקדושֿברוך של מעשיו את כביכול,

בבריאה  ÏBÚÙÏהוא ,eÈ‰ ,(«¿ƒ¿
eÈ‰iL ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈«∆ƒ¿

,˙aLÏ ‰Î‰ לא שהחול כלומר ¬»»¿«»
הכנה  אלא מהקדושה נפרד דבר יהיה

הוא BÈÚLלקדושה שבת של ∆ƒ¿»
ÔBÈlk ÔBLlÓ ,'B‚ elÎÈÂ כמו «¿Àƒ¿ƒ»

הנפש' eÚz‚'כלות ÔBLlÓe41, ƒ¿«¬
Ì‰a ˙Bl‚Ïe CÈLÓ‰Ï ,eÈ‰«¿¿«¿ƒ¿«»∆

כולה, ובבריאה החול, ∆‡˙בימי
‰e‡˙pL ,‰ÏÚÓÏc ‚eÚz‰««¬ƒ¿«¿»∆ƒ¿«»
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יג g"kyz'd ,fenz a"i

מקֹומֹות  ּבכּמה המבאר ּבהקּדם ויּובן 30צּורים. ְְְְְְִֵֶַַָָָֹ

מּמּנּו יֹוצאים ּבֹו מּכים ׁשּכאׁשר צּור, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַּבענין

ּבֹו יׁש ׁשהּצּור ּבאֹופן זה ׁשאין אׁש, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַניצֹוצי

יֹוצא  ההּכאה ועלֿידי אׁש, מציאּות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבהעלם

ּכיֿאם  הּגילּוי, אל ההעלם מן האׁש ְִִִִִֵֵֶֶַַָניצֹוץ

ּבמציאּות  ׁשאינֹו ּבהעלם היא האׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָׁשּמציאּות

ּבמים, הּצּור את נֹותנים ּכאׁשר ּגם ׁשּלכן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכלל,

ׁשּיּוכלּו מֹונע זה ואין ּבּצּור, ׁשינּוי נעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַֹלא

 ֿ ועל ההּכאה. עלֿידי אׁש ניצֹוצי מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָלהֹוציא

ּכפי  האבֹות למדרגת ּבנֹוגע יּובן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּפיֿזה

החכמה  ּבחינת על ּדקאי צּורים, ּבׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנקראים

וכּידּוע  ּביֹותר, נעלית ּבמדרגה ׁשהיא ּכפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(אב)

ׂשכל  יׁש ּדרגֹות, ּכּמה יׁש ּגּופא הּׂשכל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבענין

ּובזה  לעצמֹו, ׁשהּוא ּכפי ׂשכל ויׁש למּדֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשּי

ּבעילּוי  וכּו', הּסתּום וׂשכל הּגלּוי ׂשכל יׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּגּופא

על  קאי צּורים' ׁש'ראׁש מּובן, ּומּזה עילּוי, ִִִֵֶֶַַַָָֹאחר

ענין  ׁשהּוא הּׂשכל, ּבענין נעלית הכי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמדרגה

ׁשהיא  אּבא', 'ּפנימּיּות  החכמה, ְְְִִִִִֶַַָָָּפנימּיּות

עּתיק' ּבזה 31'ּפנימּיּות ּפירּוׁש ועֹוד ׁש'ּצּורים'32. , ְְִִִִֵֶֶַָ

ּכּמה  יׁש ּגּופא ּובזה הּכתר, ּבחינת על ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקאי

קּבלה  ּבספרי ּכדאיתא קאי 33מדרגֹות, ׁש'ּצּור' ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

אחד  ּכל ּכתר ּבבחינת ׁשהן ּכפי הּספירֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעל

'ּכתר  ּדנּוקבא', 'ּכתר ׁשּיׁש והינּו, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָּבמקֹומֹו,

וגם  ֿ דעת', ּד'חכמהּֿבינה וכתר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּדזעירֿאנּפין'

יׁשנן  האצילּות) (ּדכללּות הּכתר ספירת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבכללּות

ׁש'ראׁש מּובן, ּומּזה ו'עּתיק', 'ארי' מדרגֹות, ְְֲִִִֵֶֶַַָֹּב'

ּבבחינת  נעלית הכי הּמדרגה על קאי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָצּורים'

הּנ"ל  הּפירּוׁשים ּוב' עּתיק. ּבחינת ְִִִֵֶֶַַַַַַהּכתר,

החכמה, ּפנימּיּות על ׁשּקאי הא', ְְִִֵֵֶַַָָָָ(ּפירּוׁש
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ועוד.30) ואילך. שיח ע' תר"ל סה"מ ב'קלו. ע' ח"ה ליוהכ"פ דרושים אוה"ת ג. כו, אחרי שער 31)לקו"ת פע"ח ראה

פ"ג  החסידות לימוד בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ד. מט, נצבים לקו"ת ב. רעו, ב. רס, לזח"ג רמ"ז פט"ו. הק"ש

ואילך]. שלה ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק תתקיג.32)[נדפס ע' שם אוה"ת דרושים 33)ראה באוה"ת הנסמן ראה

ב'קלא. ע' שם ליוהכ"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯eˆ L‡¯ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ למעלה הוא המידות שורש בעצם כי ¿«ƒ¿ƒ«…ƒ

ומבאר. שהולך כפי לעיל, המבוארת במדרגתה מהחכמה

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ30החסידות ÔÈÚaבתורת ¿»¿∆¿≈«¿…»¿«»¿¿ƒ¿«
,¯eˆאבן של מסויים ÈˆBˆÈסוג epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ Ba ÌÈkÓ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈

¯ev‰L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L ,L‡≈∆≈∆¿∆∆«
,L‡ ˙e‡ÈˆÓ ÌÏÚ‰a Ba LÈ≈¿∆¿≈¿ƒ≈
ıBˆÈ ‡ˆBÈ ‰‡k‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈««»»≈ƒ

L‡‰בצור קיים ÔÓשכבר »≈ƒ
Ì‡ŒÈk ,ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆«ƒƒƒ
ÌÏÚ‰a ‡È‰ L‡‰ ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ»≈ƒ¿∆¿≈

k ˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L,ÏÏ כל האש ∆≈ƒ¿ƒ¿»
להגדיר  שאיֿאפשר עד נעלמת כך

קיימת כמציאות Ìbאותה ÔÎlL∆»≈«
¯ev‰ ˙‡ ÌÈ˙B ¯L‡k«¬∆¿ƒ∆«

,ÌÈÓa האש את לכבות שטבעם ¿«ƒ
מציאותה את NÚ‰ולבטל ‡Ï…«¬∆

ÚBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯eva ÈeÈLƒ«¿≈∆≈«
epnÓ ‡ÈˆB‰Ï eÏÎeiL כך אחר ∆¿¿ƒƒ∆

.‰‡k‰‰ È„ÈŒÏÚ L‡ ÈˆBˆÈƒ≈≈«¿≈««»»
Ú‚Ba Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿≈«
ÈÙk ˙B·‡‰ ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈«»»¿ƒ
È‡˜c ,ÌÈ¯eˆ ÌLa ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

היא  ‰ÓÎÁ‰שהכוונה ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««»¿»
‰‚¯„Óa ‡È‰L ÈÙk (·‡)»¿ƒ∆ƒ¿«¿≈»
ÔÈÚaL Úe„iÎÂ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈¿«»«∆¿ƒ¿«

‡Ùeb ÏÎO‰ עצמו‰nk LÈ «≈∆»≈«»
CiM‰ ÏÎN LÈ ,˙B‚¯c¿»≈≈∆««»

˙BcÓÏ שכל מהות היותו ועם «ƒ
הוא  זאת בכל מהמידות, שלמעלה

למידות  שייכות לו שיש ≈¿LÈÂשכל
BÓˆÚÏ ‡e‰L ÈÙk ÏÎN ללא ≈∆¿ƒ∆¿«¿

למידות, שייכות Ùeb‡כל ‰Ê·e»∆»
עצמו ממידות שלמעלה ≈LÈבשכל

ÈeÏb‰ ÏÎN גלויה שמציאותו ≈∆«»
Ìe˙q‰ ÏÎNÂ,'סתומה' שמציאותו ¿≈∆«»

ונעלמת  עוד eÎÂ',נסתרת יש וכך ¿
רבות  ‡Á¯מדריגות ÈeÏÈÚa¿ƒ««

L‡¯'L ,Ô·eÓ ‰fÓe ,ÈeÏÈÚƒƒ∆»∆…
'ÌÈ¯eˆ נעלית הכי וההתחלה ה'ראש' ƒ

המוחין עניין ÏÚמכוון˜‡Èשל »≈«
˙eiÓÈt ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏÎO‰ ÔÈÚa ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»¬ƒ«¬≈¿ƒ¿««≈∆∆ƒ¿«¿ƒƒ

,‰ÓÎÁ‰הקבלה בלשון 'eiÓÈt˙הנקרא ‡È‰L ,'‡a‡ ˙eiÓÈt' «»¿»¿ƒƒ«»∆ƒ¿ƒƒ
'˜ÈzÚ31 יש החכמה של ולפנימיות שלעומק ובחסידות בקבלה כמבואר «ƒ

המדריגה  (שהיא יומין' 'עתיק בחינת ולפנימיות לעומק מיוחדת שייכות

הכתר). בחינת של והפנימית הנעלית

‰Êa Le¯Èt „BÚÂ32, ¿≈»∆
È‡˜ 'ÌÈ¯ev'L מכווןÏÚ ∆ƒ»≈«

¯˙k‰ ˙ÈÁaשלמעלה 'כתר עליון' ¿ƒ««∆∆
הוא  כפשוטו שכתר (כשם מהחכמה

יש  שבעצם היא והכוונה הראש), מעל

במדריגות  גם ומקור שורש למידות

מהחכמה במדריגת Ê·e‰שלמעלה »∆
nk‰עצמה Ùeb‡ה'כתר' LÈ »≈«»

‡˙È‡„k ,˙B‚¯„Ó כמובא «¿≈ƒ¿ƒ»
‰Ïa˜ È¯ÙÒa33È‡˜ '¯ev'L ¿ƒ¿≈«»»∆»≈

Ô‰Lמכוון ÈÙk ˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ««¿ƒ¿ƒ∆≈
„Á‡ Ïk ¯˙k ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆»∆»

,BÓB˜Óa יש כללי באופן כלומר, ƒ¿
שלמעלה  'כתר' של כללית מדריגה

בחינת  יותר בפרטיות אך מהספירות,

מהספירות  אחת בכל קיימת ה'כתר'

במקומה  שהיא LiLכפי ,eÈ‰Â¿«¿∆≈
,'‡·˜ec ¯˙k' שהוא כפי ה'כתר' ∆∆¿¿»

'נוקבא' (נקראת המלכות בספירת

אנפין' ל'זעיר ביחס מקבל בחינת

בחינת ישנה וכן בה) ∆∆'k˙¯המשפיע
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc שהוא כפי ה'כתר' ƒ¿≈«¿ƒ

Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ'cבמידות  ¯˙ÎÂ¿∆∆¿»¿»ƒ»
,'˙Ú„,במוחין שהוא כפי ה'כתר' ««

¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ˙eÏÏÎa Ì‚Â¿«ƒ¿»¿ƒ««∆∆
הכללית  'כתר' «¿eÏÏÎc)ƒ˙בחינת

,˙B‚¯„Ó 'a ÔLÈ (˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆¿»«¿≈
'CÈ¯‡''אנפין 'אריך בחינת ¬ƒ

לכוח  המקבילה הכתר, (חיצוניות

האדם) בנפש בחינת ÈzÚ'Â˜',הרצון ¿«ƒ
המקבילה  הכתר, (פנימיות יומין' 'עתיק

האדם) בנפש התענוג ∆fÓeƒ‰לעניין
È‡˜ 'ÌÈ¯eˆ L‡¯'L ,Ô·eÓ»∆…ƒ»≈

ÈÏÚ˙מכוון  ÈÎ‰ ‰‚¯„n‰ ÏÚ«««¿≈»¬ƒ«¬≈
¯˙k‰ ˙ÈÁ·a,עצמה˙ÈÁa ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ«

.˜ÈzÚ«ƒ
Ï"p‰ ÌÈLe¯Èt‰ '·e"ב˘‡¯Ó"צוריםÏÚ È‡wL ,'‡‰ Le¯Èt) «≈ƒ««≈»∆»≈«
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

זה  מתאימים 'עּתיק') על ׁשּקאי הּב', ְִִִֵֵֶֶַַַַָּופירּוׁש

עּתיק'. 'ּפנימּיּות היא אּבא' 'ּפנימּיּות ׁשהרי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָלזה,

ׁשל  ׁשּׁשבחֹו גֹו', אראּנּו צּורים מראׁש ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֹוזהּו

ּכפי  ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו מּצד רק לא הּוא אנּפין' ְְְְְִִִֵַַַָֹ'זעיר

הּמּדֹות  נמצאֹות ׁשּׁשם החכמה, ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּנכלל

ׁשהּמּדֹות  ּכפי אּלא עלּֿכלּֿפנים, רּוחני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבהעלם

עּתיק, לבחינת עד הּכתר, ּבבחינת ְְְִִִִִֶֶַַַַַּכלּולֹות

ותליא' אחיד ּבעּתיקא ׁש'ּזעירֿאנּפין ,34וכּידּוע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

'זעירֿאנּפין' ּדבחינת הּמציאּות ׁשאמּתת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַוהינּו,

המׁשכת  להיֹות יכֹולה ולכן עּתיק, ּבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָהיא

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה ּב'זעירֿאנּפין'. עּתיק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבחינת

ּבני  נמׁשכּו (ׁשּמּׁשם ּדלעילא' 'יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָלבחינת

ּבמחׁשבה  עלּו יׂשראל ּדהּנה, למּטה), ,35יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

חכמה  על קאי הּזהר 36ּדמחׁשבה ּכלׁשֹון ,37 ְְְְִֵַַַַָָָָָֹ

הינּו ּבמחׁשבה' ו'עלּו כּו', ויֹובלא ְְְְְְֲַַַַַָָָָָמחׁשבּתא

ע  הּיֹותר ּבמחׁשבה הּבחינה עד 38ליֹונה (חכמה), ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁש'ּפנימּיּות  וכּנ"ל החכמה, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלבחינת

הּׁשרׁש הּוא וׁשם עּתיק', 'ּפנימּיּות היא ְְִִִִֶַַַָָֹאּבא'

ּכּנזּכר  ּדלעילא), (יׂשראל זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּדבחינת

ותליא'. אחיד ּבעּתיקא ׁש'ּזעירֿאנּפין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלעיל

האדם e‡·e¯ה) ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכפי הענין ≈ְְֲִִֶַַָָָָָ

מבאר  ּדהּנה, ּדלתּתא'. ְְְְְִִִֵֵַָָָֹּב'יׂשראל

האדם  עבֹודת ענין ׁשעיקר ּבארּוּכה אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבמקֹום

הּׁשמים  את הוי' עׂשה ימים ּב'ּׁשׁשת לפעֹול ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהיא

הּׁשמים  ּדֿויכּלּו הענין ּבהם ׁשּיהיה הארץ' ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻואת

צבאם  וכל ז"ל 39והארץ רּבֹותינּו ּכל 40(ּכמאמר ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

מעלה  "ויכּלּו", ואֹומר ׁשּבת ּבערב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּמתּפּלל

 ֿ להּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּוּתף נעׂשה ּכאלּו הּכתּוב ְְֲִֶַַַָָָָָָעליו

ימי  ּבׁשׁשת לפעֹול הינּו, ּבראׁשית), ּבמעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַהּוא

ּתענּוג  ּומּלׁשֹון ּכּליֹון מּלׁשֹון גֹו', ויכּלּו ׁשענינֹו לׁשּבת, הכנה ׁשּיהיּו ,41החֹול ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ּדלמעלה, הּתענּוג את ּבהם ּולגּלֹות להמׁשי ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהינּו,
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('˜ÈzÚ' ÏÚ È‡wL ,'a‰ Le¯ÈÙe ,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt שני אינם ¿ƒƒ«»¿»≈«∆»≈««ƒ

פירושים  שני אלא וסותרים שונים È¯‰Lפירושים ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÈ‡˙Ó«¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
'‡a‡ ˙eiÓÈt'החכמה של והפנימיות 'eiÓÈt˙העומק ‡È‰ ¿ƒƒ«»ƒ¿ƒƒ

'˜ÈzÚ.הכתר של והפנימיות העומק «ƒ
ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk e‰ÊÂ¿∆ƒ≈…ƒ∆¿∆

BÁ·ML ,'B‚ ומעלתו¯ÈÚÊ' ÏL ∆ƒ¿∆¿≈
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ 'ÔÈt‡«¿ƒ…«ƒ«
ÏÏÎpL ÈÙk B¯B˜Óe BL¯L»¿¿¿ƒ∆ƒ¿»
ÌML ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»∆»

‰Bcn˙ב'חכמה' ˙B‡ˆÓƒ¿»«ƒ
,ÌÈt-ÏkŒÏÚ ÈÁe¯ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»ƒ«»»ƒ
יש  זאת בכל גמור, העלם היותו שעם

מסויימת  מציאות הכוונה ‡l‡לו ∆»
אנפין' 'זעיר את ÈÙk¿ƒלשבח

˙ÈÁ·a ˙BÏeÏk ˙Bcn‰L∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˜ÈzÚ ˙ÈÁ·Ï „Ú ,¯˙k‰ שהיא «∆∆«ƒ¿ƒ««ƒ

עצמו, ב'כתר' ביותר הנעלית הבחינה

Úe„iÎÂוחסידות Œ¯ÈÚf'Lבקבלה ¿«»«∆¿≈
„ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa ÔÈt‡«¿ƒ¿«ƒ»»ƒ

'‡ÈÏ˙Â34, מאוחד אנפין' 'זעיר ¿«¿»
בו ותלוי zÓ‡L˙ב'עתיק' ,eÈ‰Â¿«¿∆¬ƒ«

˙e‡Èˆn‰ האמיתית המציאות «¿ƒ
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'והפנימית ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

ÔÎÏÂ ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡È‰ למרות ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈
למעלה  הוא 'עתיק' המדריגות שבסדר

מהמוחין, למעלה ואפילו מהספירות

˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ והתגלות ¿»ƒ¿«¿»«
.'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ¿≈«¿ƒ
˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿ƒ«
ÌMnL) '‡ÏÈÚÏc Ï‡¯NÈ'ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆ƒ»
,(‰hÓÏ Ï‡¯NÈ Èa eÎLÓƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«»
היא  זו בחינה המדריגות בסדר שאמנם

ולמטה  מהמוחין למטה המידות, עניין

של  והמקור השורש בעצם מ'עתיק',

והוא  יותר הרבה נעלה ישראל בני

כפי  מהחכמה, שלמעלה מבחינה

ומבאר חכמינו p‰c‰שממשיך אמרו , ¿ƒ≈
LÁÓa·‰ז"ל eÏÚ Ï‡¯NÈ35, ƒ¿»≈»««¬»»

י  העליונה בני במחשבה עלו שראל

שלהם  והמקור השורש והיא

‰ÓÎÁ ÏÚ È‡˜ ‰·LÁÓc36, ¿«¿»»»≈«»¿»
¯‰f‰ ÔBLÏk37‡z·LÁÓ ƒ¿«…««¿«¿»

‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ eÈ‰ '‰·LÁÓa eÏÚ'Â ,'eÎ ‡Ï·BÈÂ¿¿»¿»««¬»»«¿«¿ƒ»«≈∆¿»
‰·LÁÓa38 למעלה המוחין בחינת ÈÁ·Ï˙עצמה, „Ú ,(‰ÓÎÁ) ««¬»»»¿»«ƒ¿ƒ«

˙eiÓÈt' ‡È‰ '‡a‡ ˙eiÓÈt'L Ï"pÎÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿»¿««∆¿ƒƒ«»ƒ¿ƒƒ
,'˜ÈzÚ,לעיל כמבואר הכתר, בפנימיות קשורה החכמה פנימיות כלומר, «ƒ

ÌLÂ מהחכמה שלמעלה ‰e‡בכתר ¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·c L¯M‰«…∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
¯kÊpk ,(‡ÏÈÚÏc Ï‡¯NÈ)ƒ¿»≈ƒ¿≈»«ƒ¿»
‡˜ÈzÚa ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'L ÏÈÚÏ¿≈∆¿≈«¿ƒ¿«ƒ»

.'‡ÈÏ˙Â „ÈÁ‡»ƒ¿«¿»
‡e‰L ÈÙk ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‰≈»ƒ¿»¿ƒ∆
Ï‡¯NÈ'a Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿ƒ¿»≈

'‡z˙Ïc שהם כפי ישראל בבני ƒ¿«»
ÌB˜Óaלמטה. ¯‡·Ó ,‰p‰c¿ƒ≈¿…»¿»

ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ‰ke¯‡a ¯Á‡«≈«¬»∆ƒ«ƒ¿«
ÏBÚÙÏ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒƒ¿
˙‡ 'ÈÂ‰ ‰NÚ ÌÈÓÈ ˙LM'a«≈∆»ƒ»»¬»»∆
‰È‰iL 'ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿∆

Ì‰a הבריאה ‰ÔÈÚבכללות »∆»ƒ¿»
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ elÎÈÂc¿«¿À«»«ƒ¿»»∆¿»

Ì‡·ˆ39 להביא האדם שעל היינו ¿»»
בבריאה »¬»¿(Ó‡Ók¯שלימות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯40Ïlt˙n‰ Ïk «≈»«ƒ¿«≈
,"elÎÈÂ" ¯ÓB‡Â ˙aL ·¯Úa¿∆∆«»¿≈«¿À
eÏ‡k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ«¬∆»»«»¿ƒ
ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ÛzeL ‰NÚ«¬∆»¿«»»

,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‡e‰ הרי ¿«¬≈¿≈ƒ
ומשלימה, מוסיפה האדם שעבודת

 ֿ הקדושֿברוך של מעשיו את כביכול,

בבריאה  ÏBÚÙÏהוא ,eÈ‰ ,(«¿ƒ¿
eÈ‰iL ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈«∆ƒ¿

,˙aLÏ ‰Î‰ לא שהחול כלומר ¬»»¿«»
הכנה  אלא מהקדושה נפרד דבר יהיה

הוא BÈÚLלקדושה שבת של ∆ƒ¿»
ÔBÈlk ÔBLlÓ ,'B‚ elÎÈÂ כמו «¿Àƒ¿ƒ»

הנפש' eÚz‚'כלות ÔBLlÓe41, ƒ¿«¬
Ì‰a ˙Bl‚Ïe CÈLÓ‰Ï ,eÈ‰«¿¿«¿ƒ¿«»∆

כולה, ובבריאה החול, ∆‡˙בימי
‰e‡˙pL ,‰ÏÚÓÏc ‚eÚz‰««¬ƒ¿«¿»∆ƒ¿«»
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g"kyz'dיד ,fenz a"i

ּבתחּתֹונים  ּדירה עבֹודה 42יתּבר ּכאׁשר והּנה, . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּבּלב, הּגלּויים והּיראה האהבה מּצד רק היא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָזֹו

נאמר  זה ּכיֿאם 43ׁשעל ּבתבּונה ּכסיל יחּפֹוץ לא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָֹ

ליּפֹול  יכֹול ּדקדּוׁשה מאהבה אזי לּבֹו, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָּבהתּגּלּות

 ֿ ּדלעּומת לאהבה ועד הרׁשּות, ּבעניני ְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָלאהבה

היא  לזה והעצה הּיראה. ּבמּדת ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה,

וכּמּובן  הּמֹוחין, ּבבחינת ּכלּולֹות הּמּדֹות ְְְְִִִִִֶַַַַָׁשּיהיּו

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר עברה 44ּגם עֹובר אדם אין ֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָ

ׁשה'רּוח  והינּו, ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַָָאּלאֿאםּֿכן

ּדנפׁשׁשט  הּׂשכל ׁשּיׁשנֹו ׁשּלמרֹות לכ ּגֹורם ּות' ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

עברה. עֹובר להיֹות יכֹול מּכלֿמקֹום ְֲֲִִִֵֵַַָָָָהּבהמית,

לא  אזי ּבׁשלמּות, הּוא הּמֹוחין ענין ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָֹאבל

יֹותר, ּובפרטּיּות  עברה. עֹובר אדם ׁשּיהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָיּתכן

יׁשנֹו הּמֹוחין, ּבבחינת הּמּדֹות ּבהתּכּללּות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַהּנה

'מּגבעֹות  הּבינה, ּבבחינת ּכלּולֹות ׁשהּמּדֹות ְְְִִִִִֶֶַַַָָאֹופן

ּכלּולֹות  ׁשהן ּכפי יֹותר, ּולמעלה ְְְְֲִֵֵֶֶַָאׁשּורּנּו',

ּכמבאר  אראּנּו', צּורים 'מראׁש החכמה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבבחינת

הּנה 45ּבּתניא  ׁשּבּנפׁש החכמה ּבחינת ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

מֹוסרים  יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים קל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָאפילּו

והתּבֹוננּות, ּדעת ׁשּום ּבלי ה', קדּוׁשת על ְְְְְְִִַַַַַָנפׁשם

והּדעת, הּׂשכל מן ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכיון

"מאד ּד"בכל העבֹודה ּכללּות (ׁשעם 46ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ

"ׁשּל "מאד רק ׁשל 47היֹותּה ענין אצלֹו זה הרי , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָֹ

ענין  והּוא והגּבלה, מּמדידה למעלה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹמאד),

מסירת  הּוא ׁשּפירּוׁשּה נפׁש', ּד'מסירת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהעבֹודה

ספירת 48הרצֹון  ענין הּוא למעלה ׁשּדּוגמתּה , ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

נמׁש צּורים') ('ראׁש זֹו ּומּבחינה ְְִִִִֶֶַָָֹהּכתר.

קּבלת  הקּדמת עלֿידי ׁשּבאה ּבפֹועל, ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָּבעבֹודה
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ובכ"מ.42) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא לקו"ת 43)ראה וראה ב. יח, משלי

א. צ, א.44)מסעי ג, ה.46)פי"ח.45)סוטה ו, גֿד.47)ואתחנן לט, מקץ תו"א ובכ"מ.48)ראה א. לו, שם תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰42,תענוג יש ולמעלה «»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

להשראת  ראוי כלי ונהיה לקדושה מתעלה התחתון הזה שהעולם מכך כביכול,

השכינה.

BÊ ‰„B·Ú ¯L‡k ,‰p‰Â לאלוקות ל'דירה' העולם עשיית ‰È‡של ¿ƒ≈«¬∆¬»ƒ
‰‡¯i‰Â ‰·‰‡‰ „vÓ ˜«̄ƒ«»«¬»¿«ƒ¿»

ÌÈÈeÏb‰ וניכר גלוי רגש בתור «¿ƒ
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,·laL43‡Ï ∆«≈∆«∆∆¡«…
‰e·˙a ÏÈÒk ıBtÁÈ עניין «¿¿ƒƒ¿»

BaÏהמוחין ˙elb˙‰a Ì‡ŒÈkƒƒ¿ƒ¿«ƒ
הן  שהמידות וכיוון המידות, עניין

בדרגה  שעבודתו מי מהמוחין למטה

'כסיל', נקרא זו הדבר ‡ÈÊנמוכה ¬«
כי  רצויות לא תוצאות גם להביא עלול

ÏBtÈÏ ÏBÎÈ ‰Le„˜c ‰·‰‡Ó≈«¬»ƒ¿»»ƒ
„ÚÂ ,˙eL¯‰ ÈÈÚa ‰·‰‡Ï¿«¬»¿ƒ¿¿≈»¿¿«

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰·‰‡Ï אהבה ¿«¬»ƒ¿«∆
הקדושה, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰להיפך
‰‡¯i‰ ˙cÓa העיקר כאשר כי ¿ƒ««ƒ¿»

המידות  מקור ואילו שבלב הרגש הוא

המקור  אזי ונרגש, ניכר אינו במוחין

לא  זו לאהבה והסיבה ה' אהבת של

רק  הוא בעיקר שניכר ומה ניכרים

יפול  לקדושה שמרגש יתכן ולכן הרגש

מזה. למטה ואף הרשות לענייני האדם

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â שהאהבה לוודא ¿»≈»¿∆
לקדושה רק יהיו È‰ƒ‡והיראה

˙BÏeÏk ˙Bcn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿«ƒ¿
,ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a המידות ואז ƒ¿ƒ««ƒ

באלוקות  בהתבוננות חדורים והרגש

המידות, התעוררות את שהביאה

Ìb Ô·enÎÂeÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ ¿«»«ƒ«¬««≈
Ï"Ê44‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»

Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
Áe¯'‰L ,eÈ‰Â ,˙eËL¿¿«¿∆»«

'˙eËL רגשי עניין Ì¯Bbשהיא ¿≈
ÏÎO‰ BLiL ˙B¯ÓlL CÎÏ¿»∆«¿∆∆¿«≈∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙc שלא להבין שיכול ¿∆∆««¬ƒ
עבירה לעבור ראוי ולא «ŒÏkÓƒכדאי

ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ¯L‡k Ï·‡ .‰¯·Ú ¯·BÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÌB˜Ó»»ƒ¿≈¬≈»¬»«¬∆ƒ¿««ƒ
‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ‰È‰iL ÔÎzÈ ‡Ï ÈÊ‡ ,˙eÓÏLa ‡e‰ כי ƒ¿≈¬«…ƒ»≈∆ƒ¿∆»»≈¬≈»

המידות. על ישלטו המוחין

,ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰a ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ

במוחין  חדור שבלב הרגש שגם BÏeÏk˙כך ˙Bcn‰L ÔÙB‡ BLÈ∆¿∆∆«ƒ¿
,‰Èa‰ ˙ÈÁ·aהכתוב בלשון ‡ep¯eL',כמרומז ˙BÚ·bÓ' ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿»¬∆
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeבמוחין הכלולות במידות יותר נעלה Ô‰Lמצב ÈÙk ¿«¿»≈¿ƒ∆≈

¯‡·Ók ,'ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó' ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a ˙BÏeÏk¿ƒ¿ƒ««»¿»≈…ƒ∆¿∆«¿…»
‡Èza45˙ÈÁa „vnL ««¿»∆ƒ«¿ƒ«

LÙpaL ‰ÓÎÁ‰ הדבוקה «»¿»∆«∆∆
ביותר  נעלה באופן ≈p‰ƒ‰באלוקות

ÈÚLBÙe ÌÈlwaL Ï˜ eÏÈÙ‡¬ƒ«∆««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ במדריגה הם  כלל שבדרך ƒ¿»≈

כאשר  הרי ה', בעבודתם ביותר נמוכה

אמונה, של בעניין בניסיון עומדים הם

˙Le„˜ ÏÚ ÌLÙ ÌÈ¯ÒBÓ¿ƒ«¿»«¿«
˙Úc ÌeL ÈÏa ,'‰¿ƒ««

,˙eBa˙‰Â להזדקק מבלי ¿ƒ¿¿
מוסרים  והם ה', בגדולת להתבוננות

מאליו מובן כדבר נפשם «≈ÔÂÈkאת
e‰fL כל של וההתקשרות הדביקות ∆∆

באלוקות ÔÓיהודי ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»ƒ
˙eÏÏk È‰BfL ,˙Úc‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«««∆ƒ¿»
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰46 »¬»ƒ¿»¿…∆

צריכה  ה' שאהבת בתורה כנאמר

הוא  ו"מאד" מאודך" "בכל להיות

גבול  בלי של ‰d˙BÈביטוי ÌÚL)∆ƒ¡»
זו  ElL"עבודה „‡Ó" ˜¯47, «¿…∆¿

אדם  של מההגבלות ויציאה "מאד"

להגדרות  ויחסית בהתאם מסויים

לא  אבל שלו המסויימות ולהגבלות

ממש גבול בלי שהוא Ê‰"מאד" È¯‰¬≈∆
„‡Ó ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡ זו ולגביו ∆¿ƒ¿»∆¿…

מההגבלות  עבודה ),יציאה והיא

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
˙¯ÈÒÓ'c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ«
˙¯ÈÒÓ ‡e‰ dLe¯ÈtL ,'LÙ∆∆∆≈»¿ƒ«

ÔBˆ¯‰48, מקומות בכמה כמובא »»
ולכן  "נפש" נקרא שהרצון בחסידות

מסירת  רק לא היא נפש" "מסירות

הרצון, מסירת גם אלא בפועל, החיים

האישיים  הרצונות על ויתור היינו

העליון הרצון ‰k˙¯לטובת ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ d˙Ó‚ecL∆¿»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ««∆∆
והגבלה. ממדידה למעלה של עניין היא מהמוחין למעלה שבהיותה

BÊ ‰ÈÁaÓeבמוחין המידות התכללות CLÓשל ('ÌÈ¯eˆ L‡¯') ƒ¿ƒ»…ƒƒ¿»
˙¯ÈÒÓe ÏBÚ ˙Ïa˜ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ,ÏÚBÙa ‰„B·Úa»¬»¿«∆»»«¿≈«¿»««»«¿ƒ«
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

ּבּתניא  (ּכמבאר נפׁש ּומסירת וחֹודרת 49עֹול ,( ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּובכל  נפׁש ּובכל לבב "ּבכל הּנפׁש, ּכחֹות ְְְְְְְְֶֶַַָָָָָֹּבכל

"46מאד"ממֹונ "ּבכל ּגם מּכח 50(ּכֹולל החל ,( ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ

הּתענּוג. וכח ְֲַַַָָֹהרצֹון

זה p‰Â‰ו) - קטן ּב"עֹולם ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְֶֶָָָָ

ּגדֹול',51האדם" ּב'עֹולם ּגם הּוא ּכן , ֵַָָָָָָ

הּמקֹום  היה מּתחּלה הּמדרׁש: מאמר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

ּדיקא  לכֹונן כּו', העֹולם לכֹונן ּדהּנה,52מבּקׁש . ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָ

עלֿמנת  ּד'ּבֹונה ּבאֹופן הּבריאה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָלאחרי

 ֿ על ו'סֹותר הּתהּו, עֹולם ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַָֹלסּתֹור',

הּתקּון  עֹולם ענין ׁשהּוא לבנֹות', זה 53מנת הרי , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

העלם  מּלׁשֹון עֹולם, ׁשל מציאּות 54עדין ְְְֲִִִֵֶֶַָ

ּומּובן  מהּנברא, הּבֹורא הסּתר מּצד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ(והסּתר),

אּלא  הּכּונה, ּתכלית היא זֹו ׁשּלא ְְִִִִֶֶַַַָָָֹּבפׁשיטּות

ׁשהעֹולם  עד ּבעֹולם, אלקּות לגּלֹות היא ְֱִֶַַַַָָָָָָֹהּכּונה

מבּקׁש הּמקֹום ׁשהיה וזהּו ,יתּבר לֹו ּדירה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה

נתהּוה  ׁשּכבר ׁשּלאחרי הינּו, העֹולם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלכֹונן

העֹולם  ׁשהנהגת הּוא העליֹון הרצֹון הּנה ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

יתּבר לֹו לעׂשֹות הּבריאה, לּכּונת ּבהתאם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתהיה

מניחים  הרׁשעים היּו לא א ּבתחּתֹונים. ְְְְִִִִִַַָָָָֹּדירה

'ׁשׁשת  מּצד היא ׁשהּבריאה ׁשּכפי והינּו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָכּו',

יכֹולה  אזי הּמּדֹות, ׁשׁשת כּו', הוי' עׂשה ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָימים

ּבעבֹודת  (ּוכמֹו כּו' החיצֹונים יניקת ְְְֲִִִִַַַַלהיֹות

לּבֹו ׁשּבהתּגּלּות הּמּדֹות מּצד היא ּכאׁשר ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָהאדם

הּמל ּבמׁשל ּבּמדרׁש, ּוממׁשי ּכּנ"ל). ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָּבלבד,

אמר: ּגדֹול, צּור ׁשם ּומצא אחד, ּבמקֹום ְֶֶַָָָָָָָָׁשּבא

הּללּו. הּצּורים על המדינה את קֹובע אני ְֲִִִֵֶַַַַַָָָּכאן

זכּו וזכּו, האבֹות ּׁשּבאּו מה זה הרי ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּובּנמׁשל,

הּתחּתֹון, ּדעבֹודת הענין על ׁשּמֹורה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָּדיקא,

 ֿ על ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּוּתף ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנעׂשה

להיֹות  ׁשּפֹועל ׁשּבת, ּבערב "ויכּלּו" אמירת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻידי
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רפמ"א.49) שם.50)ספכ"ה. ואתחנן א).51)פירש"י קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי כי 52)תנחומא סד"ה גם ראה

ש). ע' ח"א תער"ב (המשך הנ"ל צורים אדמו"ר 53)מראש מאמרי תשכח. ע' ח"ב תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. ואילך. תקפב ע' ח"ב דברים ועוד.54)האמצעי ד. לז, שלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Èza ¯‡·Ók) LÙ49 מלכות עול קבלת של החשיבות גודל אודות ∆∆«¿…»««¿»

ה' עבודת עניני לכל וההכנה היסוד בתור ה' ויראת BÁÂ„¯˙שמים ,(¿∆∆
והקבלתֿעול ÏÎ·eהמסירותֿנפש E··Ï ÏÎa" ,LÙp‰ ˙BÁk ÏÎa¿»…«∆∆¿»¿»¿¿»
"E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ46"EBÓÓ ÏÎa" Ìb ÏÏBk)50 של הפירוש «¿¿¿»¿…∆≈«¿»»¿

הממון  שגם פשוטו, לפי מאודך" "בכל

ה' בעבודת חדור ‰ÏÁנעשה ,(»≈
‚eÚz‰ ÁÎÂ ÔBˆ¯‰ ÁkÓ שהם ƒ…«»»¿…«««¬

גם  וכן הנפש, של הנעלים הכוחות

הוא  שעיקרם הנפש כוחות בשאר

והמידות. המוחין

‡e‰L BÓk ‰p‰Â (Â עניין ¿ƒ≈¿∆
במוחין התכללות  ««ÌÏBÚ"aהמידות

"Ì„‡‰ ‰Ê - ÔË˜51, בנוגע הן »»∆»»»
מן  המוחין בהתהוות השונים לשלבים

באופן  ה' לעבודת בנוגע והן המידות

ניכר  הנעלים הנפש כוחות שעניין

באריכות, לעיל כמבואר ≈Ôkבמידות,
,'ÏB„b ÌÏBÚ'a Ìb ‡e‰ כללות «»»»

‰L¯„n:הבריאה, ¯Ó‡Ó e‰fL∆∆«¬««ƒ¿»
Lw·Ó ÌB˜n‰ ‰È‰ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»»»«»¿«≈

,'eÎ ÌÏBÚ‰ ÔBÎÏ והמדרש ¿≈»»
ואומר  Èc˜‡מדייק ÔBÎÏ52 ולא ¿≈»¿»

וכדומה. È¯Á‡Ï"לברוא" ,‰p‰c¿ƒ≈¿«¬≈
ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰ ‰˙È‰L∆»¿»«¿ƒ»¿∆
,'¯BzÒÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Ba'c¿∆«¿»ƒ¿

,e‰z‰ ÌÏBÚ ÔÈÚ ‡e‰L שהיו ∆ƒ¿«»«…
מועטים  בכלים מרובים אורות בו

הייתה  אלא קיום לו היה לא וממילא

הכלים' עולם BÒ'Â˙¯'שבירת את ¿≈
B·Ï˙'התוהו  ˙ÓŒÏÚ שכן עולם «¿»ƒ¿

קיום, לו ÌÏBÚיהיה ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»
Ôe˜z‰53ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰ , «ƒ¬≈∆¬«ƒ

ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌÏÚ‰54„vÓ ,(¯zÒ‰Â) ∆¿≈¿∆¿≈ƒ«

Ô·eÓe ,‡¯·p‰Ó ‡¯Ba‰ ¯zÒ‰∆¿≈«≈≈«ƒ¿»»
‡È‰ BÊ ‡lL ˙eËÈLÙaƒ¿ƒ∆…ƒ

‰ek‰ ˙ÈÏÎz הבריאה של «¿ƒ««»»
בהסתר  העליונה הכוונה אין ובוודאי

‰ek‰כשלעצמו, ‡l‡ והתכלית ∆»««»»
הבריאה  ‡e˜Ï˙של ˙Bl‚Ï ‡È‰ƒ¿«¡…

‰È‰È ÌÏBÚ‰L „Ú ,ÌÏBÚa»»«∆»»ƒ¿∆
,C¯a˙È BÏ ‰¯Èc בלבד זו לא ƒ»ƒ¿»≈

ראוי  מקום להיות יהפוך אלא אלוקות על והסתר העלם עוד יהיה לא שהעולם

השכינה  והשראת ‰ÌÏBÚלגילוי ÔBÎÏ Lw·Ó ÌB˜n‰ ‰È‰L e‰ÊÂ¿∆∆»»«»¿«≈¿≈»»
אותו, ולבסס לחזק של ‰ÌÏBÚבמובן ‰e‰˙ ¯·kL È¯Á‡lL ,eÈ‰«¿∆¿«¬≈∆¿»ƒ¿«»»»

ה  האור על ומסתירה שמעלימה מציאות היה ומהווה ותחילה שמחייה אלוקי

‰e‡אותו, ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ ‰p‰ƒ≈»»»∆¿
‰È‰z ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰L∆«¿»«»»ƒ¿∆

˙ekÏ Ì‡˙‰a ותכלית‰‡È¯a‰ ¿∆¿≈¿«»««¿ƒ»
שהיא  BÏמלכתחילה, ˙BNÚÏ«¬

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È וזו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
"לכונן  של הפנימית המשמעות

למטרתו  אותו להביא העולם",

‰¯ÌÈÚLותכליתו. eÈ‰ ‡Ï C‡«…»»¿»ƒ
'eÎ ÌÈÁÈÓ להפיכת הפרעות והיו ¿ƒƒ

השכינה, להשראת ראוי למקום העולם

‡È‰ ‰‡È¯a‰L ÈÙkL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ
'ÈÂ‰ ‰NÚ ÌÈÓÈ ˙LL' „vÓƒ«≈∆»ƒ»»¬»»
‰ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,˙Bcn‰ ˙LL ,'eÎ≈∆«ƒ¬«¿»
'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ««ƒƒ
העולם  את שמחייה האלוקית והחיות

לקליפות  ולהשפיע להגיע עלולה

לגבולות  ש'מחוץ' וסטראֿאחרא

‰‡„Ìהקדושה  ˙„B·Úa BÓÎe)¿«¬«»»»
˙Bcn‰ „vÓ ‡È‰ ¯L‡k«¬∆ƒƒ««ƒ

,„·Ïa BaÏ ˙elb˙‰aL ללא ∆¿ƒ¿«ƒƒ¿«
המוחין, העבודה Ï"pkהשפעת שאם ««

עלול  האדם בלבד, ויראה באהבה היא

הרשות  לדברי ויראה לאהבה לבוא

רצויים  לא לדברים ).ואפילו
ÏLÓa ,L¯„na CÈLÓÓe«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
,„Á‡ ÌB˜Óa ‡aL CÏn‰«∆∆∆»¿»∆»

¯eˆ ÌL ‡ˆÓeסלע,ÏB„b »»»»
˙‡ Ú·B˜ È‡ Ô‡k :¯Ó‡»«»¬ƒ≈«∆

ÌÈ¯ev‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ הסלעים «¿ƒ»««ƒ
‰¯Èהגדולים  ,ÏLÓp·e .eÏl‰«»«ƒ¿»¬≈

,eÎÊÂ ˙B·‡‰ e‡aM ‰Ó ‰Ê∆«∆»»»¿»
,‡˜Èc eÎÊ ואומר מדייק והמדרש »»¿»

שעלֿידם  אלה להיות "זכו" שהאבות

כיוון  בעולם, אלוקות גילוי יש

‰¯BnL"זכו" ‰ÔÈÚהלשון ÏÚ ∆∆«»ƒ¿»
‰NÚpL ,ÔBzÁz‰ ˙„B·Úc«¬«««¿∆«¬∆

התחתון  aw‰Ï"‰האדם ÛzeL»««»»
È„ÈŒÏÚ ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa¿«¬≈¿≈ƒ«¿≈
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טו g"kyz'd ,fenz a"i

ּבתחּתֹונים  ּדירה עבֹודה 42יתּבר ּכאׁשר והּנה, . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּבּלב, הּגלּויים והּיראה האהבה מּצד רק היא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָזֹו

נאמר  זה ּכיֿאם 43ׁשעל ּבתבּונה ּכסיל יחּפֹוץ לא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָֹ

ליּפֹול  יכֹול ּדקדּוׁשה מאהבה אזי לּבֹו, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָּבהתּגּלּות

 ֿ ּדלעּומת לאהבה ועד הרׁשּות, ּבעניני ְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָלאהבה

היא  לזה והעצה הּיראה. ּבמּדת ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה,

וכּמּובן  הּמֹוחין, ּבבחינת ּכלּולֹות הּמּדֹות ְְְְִִִִִֶַַַַָׁשּיהיּו

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר עברה 44ּגם עֹובר אדם אין ֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָ

ׁשה'רּוח  והינּו, ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַָָאּלאֿאםּֿכן

ּדנפׁשׁשט  הּׂשכל ׁשּיׁשנֹו ׁשּלמרֹות לכ ּגֹורם ּות' ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

עברה. עֹובר להיֹות יכֹול מּכלֿמקֹום ְֲֲִִִֵֵַַָָָָהּבהמית,

לא  אזי ּבׁשלמּות, הּוא הּמֹוחין ענין ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָֹאבל

יֹותר, ּובפרטּיּות  עברה. עֹובר אדם ׁשּיהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָיּתכן

יׁשנֹו הּמֹוחין, ּבבחינת הּמּדֹות ּבהתּכּללּות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַהּנה

'מּגבעֹות  הּבינה, ּבבחינת ּכלּולֹות ׁשהּמּדֹות ְְְִִִִִֶֶַַַָָאֹופן

ּכלּולֹות  ׁשהן ּכפי יֹותר, ּולמעלה ְְְְֲִֵֵֶֶַָאׁשּורּנּו',

ּכמבאר  אראּנּו', צּורים 'מראׁש החכמה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבבחינת

הּנה 45ּבּתניא  ׁשּבּנפׁש החכמה ּבחינת ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

מֹוסרים  יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים קל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָאפילּו

והתּבֹוננּות, ּדעת ׁשּום ּבלי ה', קדּוׁשת על ְְְְְְִִַַַַַָנפׁשם

והּדעת, הּׂשכל מן ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכיון

"מאד ּד"בכל העבֹודה ּכללּות (ׁשעם 46ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ

"ׁשּל "מאד רק ׁשל 47היֹותּה ענין אצלֹו זה הרי , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָֹ

ענין  והּוא והגּבלה, מּמדידה למעלה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹמאד),

מסירת  הּוא ׁשּפירּוׁשּה נפׁש', ּד'מסירת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהעבֹודה

ספירת 48הרצֹון  ענין הּוא למעלה ׁשּדּוגמתּה , ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

נמׁש צּורים') ('ראׁש זֹו ּומּבחינה ְְִִִִֶֶַָָֹהּכתר.

קּבלת  הקּדמת עלֿידי ׁשּבאה ּבפֹועל, ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָּבעבֹודה
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ובכ"מ.42) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא לקו"ת 43)ראה וראה ב. יח, משלי

א. צ, א.44)מסעי ג, ה.46)פי"ח.45)סוטה ו, גֿד.47)ואתחנן לט, מקץ תו"א ובכ"מ.48)ראה א. לו, שם תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰42,תענוג יש ולמעלה «»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

להשראת  ראוי כלי ונהיה לקדושה מתעלה התחתון הזה שהעולם מכך כביכול,

השכינה.

BÊ ‰„B·Ú ¯L‡k ,‰p‰Â לאלוקות ל'דירה' העולם עשיית ‰È‡של ¿ƒ≈«¬∆¬»ƒ
‰‡¯i‰Â ‰·‰‡‰ „vÓ ˜«̄ƒ«»«¬»¿«ƒ¿»

ÌÈÈeÏb‰ וניכר גלוי רגש בתור «¿ƒ
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,·laL43‡Ï ∆«≈∆«∆∆¡«…
‰e·˙a ÏÈÒk ıBtÁÈ עניין «¿¿ƒƒ¿»

BaÏהמוחין ˙elb˙‰a Ì‡ŒÈkƒƒ¿ƒ¿«ƒ
הן  שהמידות וכיוון המידות, עניין

בדרגה  שעבודתו מי מהמוחין למטה

'כסיל', נקרא זו הדבר ‡ÈÊנמוכה ¬«
כי  רצויות לא תוצאות גם להביא עלול

ÏBtÈÏ ÏBÎÈ ‰Le„˜c ‰·‰‡Ó≈«¬»ƒ¿»»ƒ
„ÚÂ ,˙eL¯‰ ÈÈÚa ‰·‰‡Ï¿«¬»¿ƒ¿¿≈»¿¿«

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰·‰‡Ï אהבה ¿«¬»ƒ¿«∆
הקדושה, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰להיפך
‰‡¯i‰ ˙cÓa העיקר כאשר כי ¿ƒ««ƒ¿»

המידות  מקור ואילו שבלב הרגש הוא

המקור  אזי ונרגש, ניכר אינו במוחין

לא  זו לאהבה והסיבה ה' אהבת של

רק  הוא בעיקר שניכר ומה ניכרים

יפול  לקדושה שמרגש יתכן ולכן הרגש

מזה. למטה ואף הרשות לענייני האדם

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â שהאהבה לוודא ¿»≈»¿∆
לקדושה רק יהיו È‰ƒ‡והיראה

˙BÏeÏk ˙Bcn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿«ƒ¿
,ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a המידות ואז ƒ¿ƒ««ƒ

באלוקות  בהתבוננות חדורים והרגש

המידות, התעוררות את שהביאה

Ìb Ô·enÎÂeÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ ¿«»«ƒ«¬««≈
Ï"Ê44‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»

Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
Áe¯'‰L ,eÈ‰Â ,˙eËL¿¿«¿∆»«

'˙eËL רגשי עניין Ì¯Bbשהיא ¿≈
ÏÎO‰ BLiL ˙B¯ÓlL CÎÏ¿»∆«¿∆∆¿«≈∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙc שלא להבין שיכול ¿∆∆««¬ƒ
עבירה לעבור ראוי ולא «ŒÏkÓƒכדאי

ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ¯L‡k Ï·‡ .‰¯·Ú ¯·BÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÌB˜Ó»»ƒ¿≈¬≈»¬»«¬∆ƒ¿««ƒ
‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ‰È‰iL ÔÎzÈ ‡Ï ÈÊ‡ ,˙eÓÏLa ‡e‰ כי ƒ¿≈¬«…ƒ»≈∆ƒ¿∆»»≈¬≈»

המידות. על ישלטו המוחין

,ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰a ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ

במוחין  חדור שבלב הרגש שגם BÏeÏk˙כך ˙Bcn‰L ÔÙB‡ BLÈ∆¿∆∆«ƒ¿
,‰Èa‰ ˙ÈÁ·aהכתוב בלשון ‡ep¯eL',כמרומז ˙BÚ·bÓ' ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿»¬∆
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeבמוחין הכלולות במידות יותר נעלה Ô‰Lמצב ÈÙk ¿«¿»≈¿ƒ∆≈

¯‡·Ók ,'ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó' ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a ˙BÏeÏk¿ƒ¿ƒ««»¿»≈…ƒ∆¿∆«¿…»
‡Èza45˙ÈÁa „vnL ««¿»∆ƒ«¿ƒ«

LÙpaL ‰ÓÎÁ‰ הדבוקה «»¿»∆«∆∆
ביותר  נעלה באופן ≈p‰ƒ‰באלוקות

ÈÚLBÙe ÌÈlwaL Ï˜ eÏÈÙ‡¬ƒ«∆««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ במדריגה הם  כלל שבדרך ƒ¿»≈

כאשר  הרי ה', בעבודתם ביותר נמוכה

אמונה, של בעניין בניסיון עומדים הם

˙Le„˜ ÏÚ ÌLÙ ÌÈ¯ÒBÓ¿ƒ«¿»«¿«
˙Úc ÌeL ÈÏa ,'‰¿ƒ««

,˙eBa˙‰Â להזדקק מבלי ¿ƒ¿¿
מוסרים  והם ה', בגדולת להתבוננות

מאליו מובן כדבר נפשם «≈ÔÂÈkאת
e‰fL כל של וההתקשרות הדביקות ∆∆

באלוקות ÔÓיהודי ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»ƒ
˙eÏÏk È‰BfL ,˙Úc‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«««∆ƒ¿»
"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰46 »¬»ƒ¿»¿…∆

צריכה  ה' שאהבת בתורה כנאמר

הוא  ו"מאד" מאודך" "בכל להיות

גבול  בלי של ‰d˙BÈביטוי ÌÚL)∆ƒ¡»
זו  ElL"עבודה „‡Ó" ˜¯47, «¿…∆¿

אדם  של מההגבלות ויציאה "מאד"

להגדרות  ויחסית בהתאם מסויים

לא  אבל שלו המסויימות ולהגבלות

ממש גבול בלי שהוא Ê‰"מאד" È¯‰¬≈∆
„‡Ó ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡ זו ולגביו ∆¿ƒ¿»∆¿…

מההגבלות  עבודה ),יציאה והיא

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
˙¯ÈÒÓ'c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ«
˙¯ÈÒÓ ‡e‰ dLe¯ÈtL ,'LÙ∆∆∆≈»¿ƒ«

ÔBˆ¯‰48, מקומות בכמה כמובא »»
ולכן  "נפש" נקרא שהרצון בחסידות

מסירת  רק לא היא נפש" "מסירות

הרצון, מסירת גם אלא בפועל, החיים

האישיים  הרצונות על ויתור היינו

העליון הרצון ‰k˙¯לטובת ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ d˙Ó‚ecL∆¿»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ««∆∆
והגבלה. ממדידה למעלה של עניין היא מהמוחין למעלה שבהיותה

BÊ ‰ÈÁaÓeבמוחין המידות התכללות CLÓשל ('ÌÈ¯eˆ L‡¯') ƒ¿ƒ»…ƒƒ¿»
˙¯ÈÒÓe ÏBÚ ˙Ïa˜ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ,ÏÚBÙa ‰„B·Úa»¬»¿«∆»»«¿≈«¿»««»«¿ƒ«
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

ּבּתניא  (ּכמבאר נפׁש ּומסירת וחֹודרת 49עֹול ,( ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּובכל  נפׁש ּובכל לבב "ּבכל הּנפׁש, ּכחֹות ְְְְְְְְֶֶַַָָָָָֹּבכל

"46מאד"ממֹונ "ּבכל ּגם מּכח 50(ּכֹולל החל ,( ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ

הּתענּוג. וכח ְֲַַַָָֹהרצֹון

זה p‰Â‰ו) - קטן ּב"עֹולם ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְֶֶָָָָ

ּגדֹול',51האדם" ּב'עֹולם ּגם הּוא ּכן , ֵַָָָָָָ

הּמקֹום  היה מּתחּלה הּמדרׁש: מאמר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

ּדיקא  לכֹונן כּו', העֹולם לכֹונן ּדהּנה,52מבּקׁש . ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָ

עלֿמנת  ּד'ּבֹונה ּבאֹופן הּבריאה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָלאחרי

 ֿ על ו'סֹותר הּתהּו, עֹולם ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַָֹלסּתֹור',

הּתקּון  עֹולם ענין ׁשהּוא לבנֹות', זה 53מנת הרי , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

העלם  מּלׁשֹון עֹולם, ׁשל מציאּות 54עדין ְְְֲִִִֵֶֶַָ

ּומּובן  מהּנברא, הּבֹורא הסּתר מּצד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ(והסּתר),

אּלא  הּכּונה, ּתכלית היא זֹו ׁשּלא ְְִִִִֶֶַַַָָָֹּבפׁשיטּות

ׁשהעֹולם  עד ּבעֹולם, אלקּות לגּלֹות היא ְֱִֶַַַַָָָָָָֹהּכּונה

מבּקׁש הּמקֹום ׁשהיה וזהּו ,יתּבר לֹו ּדירה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה

נתהּוה  ׁשּכבר ׁשּלאחרי הינּו, העֹולם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלכֹונן

העֹולם  ׁשהנהגת הּוא העליֹון הרצֹון הּנה ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

יתּבר לֹו לעׂשֹות הּבריאה, לּכּונת ּבהתאם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתהיה

מניחים  הרׁשעים היּו לא א ּבתחּתֹונים. ְְְְִִִִִַַָָָָֹּדירה

'ׁשׁשת  מּצד היא ׁשהּבריאה ׁשּכפי והינּו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָכּו',

יכֹולה  אזי הּמּדֹות, ׁשׁשת כּו', הוי' עׂשה ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָימים

ּבעבֹודת  (ּוכמֹו כּו' החיצֹונים יניקת ְְְֲִִִִַַַַלהיֹות

לּבֹו ׁשּבהתּגּלּות הּמּדֹות מּצד היא ּכאׁשר ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָהאדם

הּמל ּבמׁשל ּבּמדרׁש, ּוממׁשי ּכּנ"ל). ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָּבלבד,

אמר: ּגדֹול, צּור ׁשם ּומצא אחד, ּבמקֹום ְֶֶַָָָָָָָָׁשּבא

הּללּו. הּצּורים על המדינה את קֹובע אני ְֲִִִֵֶַַַַַָָָּכאן

זכּו וזכּו, האבֹות ּׁשּבאּו מה זה הרי ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּובּנמׁשל,

הּתחּתֹון, ּדעבֹודת הענין על ׁשּמֹורה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָּדיקא,

 ֿ על ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּוּתף ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנעׂשה

להיֹות  ׁשּפֹועל ׁשּבת, ּבערב "ויכּלּו" אמירת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻידי
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רפמ"א.49) שם.50)ספכ"ה. ואתחנן א).51)פירש"י קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי כי 52)תנחומא סד"ה גם ראה

ש). ע' ח"א תער"ב (המשך הנ"ל צורים אדמו"ר 53)מראש מאמרי תשכח. ע' ח"ב תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. ואילך. תקפב ע' ח"ב דברים ועוד.54)האמצעי ד. לז, שלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Èza ¯‡·Ók) LÙ49 מלכות עול קבלת של החשיבות גודל אודות ∆∆«¿…»««¿»

ה' עבודת עניני לכל וההכנה היסוד בתור ה' ויראת BÁÂ„¯˙שמים ,(¿∆∆
והקבלתֿעול ÏÎ·eהמסירותֿנפש E··Ï ÏÎa" ,LÙp‰ ˙BÁk ÏÎa¿»…«∆∆¿»¿»¿¿»
"E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ46"EBÓÓ ÏÎa" Ìb ÏÏBk)50 של הפירוש «¿¿¿»¿…∆≈«¿»»¿

הממון  שגם פשוטו, לפי מאודך" "בכל

ה' בעבודת חדור ‰ÏÁנעשה ,(»≈
‚eÚz‰ ÁÎÂ ÔBˆ¯‰ ÁkÓ שהם ƒ…«»»¿…«««¬

גם  וכן הנפש, של הנעלים הכוחות

הוא  שעיקרם הנפש כוחות בשאר

והמידות. המוחין

‡e‰L BÓk ‰p‰Â (Â עניין ¿ƒ≈¿∆
במוחין התכללות  ««ÌÏBÚ"aהמידות

"Ì„‡‰ ‰Ê - ÔË˜51, בנוגע הן »»∆»»»
מן  המוחין בהתהוות השונים לשלבים

באופן  ה' לעבודת בנוגע והן המידות

ניכר  הנעלים הנפש כוחות שעניין

באריכות, לעיל כמבואר ≈Ôkבמידות,
,'ÏB„b ÌÏBÚ'a Ìb ‡e‰ כללות «»»»

‰L¯„n:הבריאה, ¯Ó‡Ó e‰fL∆∆«¬««ƒ¿»
Lw·Ó ÌB˜n‰ ‰È‰ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»»»«»¿«≈

,'eÎ ÌÏBÚ‰ ÔBÎÏ והמדרש ¿≈»»
ואומר  Èc˜‡מדייק ÔBÎÏ52 ולא ¿≈»¿»

וכדומה. È¯Á‡Ï"לברוא" ,‰p‰c¿ƒ≈¿«¬≈
ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰ ‰˙È‰L∆»¿»«¿ƒ»¿∆
,'¯BzÒÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Ba'c¿∆«¿»ƒ¿

,e‰z‰ ÌÏBÚ ÔÈÚ ‡e‰L שהיו ∆ƒ¿«»«…
מועטים  בכלים מרובים אורות בו

הייתה  אלא קיום לו היה לא וממילא

הכלים' עולם BÒ'Â˙¯'שבירת את ¿≈
B·Ï˙'התוהו  ˙ÓŒÏÚ שכן עולם «¿»ƒ¿

קיום, לו ÌÏBÚיהיה ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»
Ôe˜z‰53ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰ , «ƒ¬≈∆¬«ƒ

ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌÏÚ‰54„vÓ ,(¯zÒ‰Â) ∆¿≈¿∆¿≈ƒ«

Ô·eÓe ,‡¯·p‰Ó ‡¯Ba‰ ¯zÒ‰∆¿≈«≈≈«ƒ¿»»
‡È‰ BÊ ‡lL ˙eËÈLÙaƒ¿ƒ∆…ƒ

‰ek‰ ˙ÈÏÎz הבריאה של «¿ƒ««»»
בהסתר  העליונה הכוונה אין ובוודאי

‰ek‰כשלעצמו, ‡l‡ והתכלית ∆»««»»
הבריאה  ‡e˜Ï˙של ˙Bl‚Ï ‡È‰ƒ¿«¡…

‰È‰È ÌÏBÚ‰L „Ú ,ÌÏBÚa»»«∆»»ƒ¿∆
,C¯a˙È BÏ ‰¯Èc בלבד זו לא ƒ»ƒ¿»≈

ראוי  מקום להיות יהפוך אלא אלוקות על והסתר העלם עוד יהיה לא שהעולם

השכינה  והשראת ‰ÌÏBÚלגילוי ÔBÎÏ Lw·Ó ÌB˜n‰ ‰È‰L e‰ÊÂ¿∆∆»»«»¿«≈¿≈»»
אותו, ולבסס לחזק של ‰ÌÏBÚבמובן ‰e‰˙ ¯·kL È¯Á‡lL ,eÈ‰«¿∆¿«¬≈∆¿»ƒ¿«»»»

ה  האור על ומסתירה שמעלימה מציאות היה ומהווה ותחילה שמחייה אלוקי

‰e‡אותו, ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ ‰p‰ƒ≈»»»∆¿
‰È‰z ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰L∆«¿»«»»ƒ¿∆

˙ekÏ Ì‡˙‰a ותכלית‰‡È¯a‰ ¿∆¿≈¿«»««¿ƒ»
שהיא  BÏמלכתחילה, ˙BNÚÏ«¬

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È וזו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
"לכונן  של הפנימית המשמעות

למטרתו  אותו להביא העולם",

‰¯ÌÈÚLותכליתו. eÈ‰ ‡Ï C‡«…»»¿»ƒ
'eÎ ÌÈÁÈÓ להפיכת הפרעות והיו ¿ƒƒ

השכינה, להשראת ראוי למקום העולם

‡È‰ ‰‡È¯a‰L ÈÙkL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ
'ÈÂ‰ ‰NÚ ÌÈÓÈ ˙LL' „vÓƒ«≈∆»ƒ»»¬»»
‰ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,˙Bcn‰ ˙LL ,'eÎ≈∆«ƒ¬«¿»
'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ««ƒƒ
העולם  את שמחייה האלוקית והחיות

לקליפות  ולהשפיע להגיע עלולה

לגבולות  ש'מחוץ' וסטראֿאחרא

‰‡„Ìהקדושה  ˙„B·Úa BÓÎe)¿«¬«»»»
˙Bcn‰ „vÓ ‡È‰ ¯L‡k«¬∆ƒƒ««ƒ

,„·Ïa BaÏ ˙elb˙‰aL ללא ∆¿ƒ¿«ƒƒ¿«
המוחין, העבודה Ï"pkהשפעת שאם ««

עלול  האדם בלבד, ויראה באהבה היא

הרשות  לדברי ויראה לאהבה לבוא

רצויים  לא לדברים ).ואפילו
ÏLÓa ,L¯„na CÈLÓÓe«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
,„Á‡ ÌB˜Óa ‡aL CÏn‰«∆∆∆»¿»∆»

¯eˆ ÌL ‡ˆÓeסלע,ÏB„b »»»»
˙‡ Ú·B˜ È‡ Ô‡k :¯Ó‡»«»¬ƒ≈«∆

ÌÈ¯ev‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ הסלעים «¿ƒ»««ƒ
‰¯Èהגדולים  ,ÏLÓp·e .eÏl‰«»«ƒ¿»¬≈

,eÎÊÂ ˙B·‡‰ e‡aM ‰Ó ‰Ê∆«∆»»»¿»
,‡˜Èc eÎÊ ואומר מדייק והמדרש »»¿»

שעלֿידם  אלה להיות "זכו" שהאבות

כיוון  בעולם, אלוקות גילוי יש

‰¯BnL"זכו" ‰ÔÈÚהלשון ÏÚ ∆∆«»ƒ¿»
‰NÚpL ,ÔBzÁz‰ ˙„B·Úc«¬«««¿∆«¬∆

התחתון  aw‰Ï"‰האדם ÛzeL»««»»
È„ÈŒÏÚ ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa¿«¬≈¿≈ƒ«¿≈
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g"kyz'dטז ,fenz a"i

ענין  ׁשהּוא צבאם, וכל והארץ הּׁשמים ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻויכּלּו

אמר  ואז ה). סעיף לעיל (ּכּנזּכר והּתענּוג ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהּכּליֹון

ׁשּנאמר  העֹולם, את מכֹונן אני אּלּו על  ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה:

ּומסּים  ּתבל. עליהם וּיׁשת ארץ מצּוקי לה' ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכי

אראּנּו, צּורים מראׁש ּכי ּכתיב לכ ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹּבּמדרׁש:

הּמּדֹות, מּבחינת ׁשנתהוה ּבעֹולם ׁשּגם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוהינּו,

הּיֹותר  לּמדרגה ועד הּמֹוחין, מּבחינת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָממׁשיכים

החכמה, ּבבחינת החכמה עליֹונה ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

הּׁשני, ּכהּפירּוׁש אֹו עּתיק'), 'ּפנימּיּות ְְִִִִִֵֵֶַַַ(ׁשהיא

ה עליֹונה 55ׁשהינּו הּיֹותר הּמדרגה על ׁשּקאי , ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּבּכתר. 'עּתיק' עיּלאה, ּכתר ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּבבחינת

e‰ÊÂ ּכפי גֹו' אראּנּו צּורים ּדֿמראׁש הענין ּגם ¿∆ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

לדברי  ּבנֹוגע הּכתּובים ּבפׁשטּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַׁשהּוא

הּוא  ּבלעם ּדהּנה, א). סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָּבלעם

ז"ל  רּבֹותינּו ּכדרׁשת ּדמׁשה, על 56הּלעּומתֿזה ְְְִֵֶֶַַַַַָֹ

ּכמׁשה,57הּפסּוק  ּביׂשראל עֹוד נביא קם ולא ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ

ולכן, ּבלעם. ּומנהּו: קם, העֹולם ּבאּומֹות ְְְְֲִֵַָָָָָָאבל

ּבלעם, ׁשל הּקאֿסלקאֿדעּתא את לׁשלֹול ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּכדי

ּגם  למעלה ׁשהיא מּמדרגה להמׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָצרי

החכמה  ּבחינת ׁשענינֹו מׁשה, ׁשל ,58מּמדרגתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּזֹוהי  גֹו', אראּנּו צּורים מראׁש ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֹוזהּו

הּמדרגה  ׁשהיא צּורים', 'ראׁש מּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹההמׁשכה

אּבא' 'ּפנימּיּות וכתר, ׁשּבחכמה עליֹונה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּיֹותר

ההמׁשכה  ׁשּיׁשנּה ּולאחרי עּתיק'. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּו'פנימּיּות

ּבּמדרגֹות  ּגם הּנה צּורים', 'ראׁש ְְִִִִֵֵַַַַֹמּבחינת

למציאּותֹו מקֹום נתינת יׁש ׁשּבהם מּזה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּברכֹות, רק נמׁשכֹות ּבלעם, 59ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָָ

ועלּֿדר אׁשיבּנה. ולא ּובר לקחּתי ּבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּנה

ּכאׁשר  היא (ׁשהתחלתֹו ּדמּתןּֿתֹורה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָהחידּוׁש

ּבעֹולם  המׁשכתֹו ּגם הּנה ׁשעלֿידיֿזה ּבאל"ף, ׁשּמתחיל וזכּו) האבֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבאּו

ּבאל"ף, להתחיל יכֹול היה לא מּצדֿעצמֹו ׁשהעֹולם אף ּברכה, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיא
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

הּברכה, היפ ׁשל ּבאֹופן להיֹות יכֹול ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכיון

ּבארּוּכה  אחר ּבמקֹום .60ּכמבאר ְְֲֵַַַָָָֹ

ׁשל LÈÂז) ּתהּלים הּקאּפיטל עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִִֵֶֶַַָ

והּגאּולה  הּׂשמחה קאּפיטל 61ּבעל , ְְְְִִַַַַָָָ

והענין  האזרחי. לאיתן מׂשּכיל ׁשהתחלתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָפ"ט,

(ׁשּנדּפס  ּבזה הּזקן רּבנּו ׁשל הּמאמר ּכּידּוע ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבזה,

החסידּות  לימּוד הּגאּולה,62ּבקּונטרס ּבעל ׁשל ְְְְֲִִֶֶַַַַָ

מּמאמריו  ּבכּמה ּבארּוּכה ׁש'ּמׂשּכיל'63ונתּבאר ,( ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּממציא  הּמקֹור הינּו, מהּׂשכל, למעלה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָהּוא

חכמה  ּבחינת על וקאי הּׂשכל, את ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומגּלה

הּכתר,64סתימאה  ספירת אֹו החכמה, ּפנימּיּות , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ּגם  ׁשּזהּו לעתידֿלבא, ּתתגּלה זֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבחינה

להזריח  ׁשעתיד עתיד, לׁשֹון 'אזרח' ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ'האזרחי',

ׁשהרי  'איתן', ּגם וזהּו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל

לעתידֿלבא  מׁשּמׁשֹות 'איתן' ּופירּוׁש65אֹותּיֹות . ְְִִֵֵֶַָָָֹ

אצל  יׁשנּה 'מׂשּכיל ' ׁשּבחינת לאיתן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׂשּכיל

לׁשֹון  'איתן' ּפירּוׁשים, ג' ּבֹו יׁש ּד'איתן' ְְִֵֵֵֵֵָָָ'איתן',

קׁשה  לׁשֹון ו'איתן' חזק, לׁשֹון ו'איתן' ְְְְֵֵֶָָָָָָָיׁשן,

על  וקאי כּו', ׁשינּויים סֹובל ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶַַָ(הארט),

יּו"ד  אֹות ּבחינת והּוא הּנׁשמה, ּדעצם ְְְְִֶֶֶַַַָָהּתֹוקף

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי  (ּכמבאר ׁשּבּנפׁש יּו"ד ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹוקּוצֹו

הוי' ׁשם ּבענין מקֹומֹות, ּובכּמה ראה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָּפרׁשת

'ראׁש ּבחינת ּגם וזהּו מּיׂשראל). אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבכל

הרד"ק  ׁשּכתב ּכמֹו ּתיבת 66צּורים', ּבפירּוׁש ְְִֵֵֶַַַַָָ

זֹו ּובחינה .מֹוׁשב איתן עלּֿדר ׁשּזהּו ְִֵֶֶֶֶֶַָָָ'צּור',

הּנפׁש, ּכחֹות ּבכל הרחבה) ׁשל (ּבאֹופן ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנמׁשכת

ּכח  ׁשעלֿידי הּזקן, רּבנּו ׁשל הּמאמר ּוכסּיּום ּומעׂשה, ּדּבּור למחׁשבה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹועד

והחּוׁשים. הּכחֹות לכל ׁשּמזריח "האזרחי", הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּמׂשּכיל

È‰BÊÂ לעבֹוד לֹו, הּמצטר ּבכל הוי' ּברכֹות ׁשּממׁשיכה העבֹודה ׁשלמּות ¿ƒְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

לאֹופן  ועד רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני ּולהתּבר הרחבה, מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָעבֹודתֹו
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תתס.60) ע' אמור אוה"ת ב. יט, ראה פ' להולדת 61)לקו"ת הפ"ט שנת התחלת השתא, תמוז בי"ב התחילה שאמירתו

המו"ל. וש"נ). ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה והגאולה השמחה בעל נ"ע, מוהריי"צ אדמו"ר [נדפס 62)כ"ק פ"ג

שלה]. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק 6372)לאח"ז ס"ע תש"ג ואילך. קכא ע' תרפ"ח ואילך. ס ע' תרפ"ה סה"מ

ואילך. 61 ע' תש"ח שיא.64)ואילך. ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה.65)ראה ר"פ -66)לקו"ת צור ערך במכלול

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Î¯a‰ CÙÈ‰ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰L ÔÂÈk בריאת ולכן ≈»∆»»»ƒ¿¿∆∆≈∆«¿»»

תורה  מתן של החידוש בעת ורק ברא" "בראשית ב', באות הייתה העולם

א' באות היה ke¯‡a‰הגילוי ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ók60. «¿…»¿»«≈«¬»
ÏËÈt‡w‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (ÊפרקÏL ÌÈl‰z הריי"צ הרבי ¿≈¿«≈∆ƒ«»ƒ¿¿ƒƒ∆

‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ ÏÚa61, «««ƒ¿»¿«¿»
(בשנת  תמוז בי"בֿי"ג ממאסרו שיצא

הפרק  את לומר המנהג ועלֿפי תרפ"ז)

האדם  של שנותיו למספר המתאים

ונכנס  שנים י"ג לו שמלאו מי (למשל,

של  הפרק י"ד), פרק אומר הי"ד לשנות

הוא  זו Ë"Ù,שנה ÏËÈt‡»̃ƒ¿
Ô˙È‡Ï ÏÈkNÓ B˙ÏÁ˙‰L∆«¿»»«¿ƒ¿≈»

,ÈÁ¯Ê‡‰.ומבאר שממשיך כפי »∆¿»ƒ
¯Ó‡n‰ Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«««¬»
Òt„pL) ‰Êa Ô˜f‰ ea¯ ÏL∆«≈«»≈»∆∆ƒ¿«
˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏ Ò¯Ëe˜a62 ¿¿¿∆ƒ«¬ƒ

ÏLהריי"צ ‰Ïe‡b‰,הרבי ÏÚa ∆«««¿»
‰nÎa ‰ke¯‡a ¯‡a˙Â¿ƒ¿»≈«¬»¿«»

ÂÈ¯Ó‡nÓ63'ÏÈkNn'L ,( ƒ«¬»»∆«¿ƒ
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ שהוא ¿«¿»≈«≈∆

השכלי, ‰B˜n¯הרעיון ,eÈ‰«¿«»
,ÏÎO‰ ˙‡ ‰l‚Óe ‡ÈˆÓn‰««¿ƒ¿«∆∆«≈∆

המשכיל' 'כוח ÏÚהנקרא È‡˜Â¿»≈«
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa64 ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»

והנעלמת, הסתומה eiÓÈt¿ƒƒ˙החכמה
,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ B‡ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ««∆∆

BÊ ‰ÈÁaL חכמה" מדריגת ∆¿ƒ»
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,סתימאה" ‰l‚˙zƒ¿«∆∆»ƒ»…

המשיח, Ìbבימות e‰fL המשמעות ∆∆«
של '‡Á¯Ê'הפנימית ,'ÈÁ¯Ê‡‰'»∆¿»ƒ∆¿»

,„È˙Ú ÔBLÏהגדול È˙ÚL„האור ¿»ƒ∆»ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÁÈ¯Ê‰Ï¿«¿ƒ«¿»∆»¿∆»
,'Ô˙È‡' Ìb e‰ÊÂ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆«≈»
'Ô˙È‡' ˙Bi˙B‡ È¯‰L∆¬≈ƒ≈»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˙BLnLÓ65 ¿«¿∆»ƒ»…

הזקן: לרבנו תורה' ב'לקוטי (כמבואר

על  להורות התיבה בראש באין "שהן

יפע"ל, אפע"ל, להבא הפעולה שימוש

נפע"ל"). ÏÈkNÓתפע"ל, Le¯ÈÙe≈«¿ƒ
'ÏÈkNÓ' ˙ÈÁaL ,Ô˙È‡Ï כוח ¿≈»∆¿ƒ««¿ƒ

מהשכל, שלמעלה «¿∆dLÈהמשכיל

,ÌÈLe¯Èt '‚ Ba LÈ 'Ô˙È‡'c ,'Ô˙È‡' Ïˆ‡אחד '‡Ô˙È'פירוש ≈∆≈»¿≈»≈≈ƒ≈»
Â ,ÔLÈ ÔBLÏ שני Âפירוש ,˜ÊÁ ÔBLÏ 'Ô˙È‡' שלישי '‡Ô˙È'פירוש ¿»»¿≈»¿»»¿≈»

Ë¯‡‰) ‰L˜ ÔBLÏ רך לא eÎ'קשה, ÌÈÈeÈL Ï·BÒ BÈ‡L ,( ¿»∆«¿∆≈≈ƒƒ
תמיד, ומצבו במעמדו נשאר ‰ÓLp‰,אלא ÌˆÚc Û˜Bz‰ ÏÚ È‡˜Â¿»≈««∆¿∆∆«¿»»

העניינים  שלושת כל את בו שיש

ב"איתן" ÈÁa˙האמורים ‡e‰Â¿¿ƒ«
„"eÈ ÏL Bˆe˜Â „"eÈ ˙B‡¿∆
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók) LÙpaL∆«∆∆«¿…»¿ƒ≈
‰nÎ·e ‰‡¯ ˙L¯t '‰¯Bz»»»«¿≈¿«»
'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚa ,˙BÓB˜Ó¿¿ƒ¿«≈¬»»

Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL והדרגה ∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
של  ו'קוצו יו"ד היא בזה נעלית הכי

e‰ÊÂיו"ד' הנפש ). בעצם זו דרגה ¿∆
ˆÌÈ¯e',היא L‡¯' ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«…ƒ

˜"„¯‰ ·˙kL BÓk66Le¯ÈÙa ¿∆»«»««¿≈
e‰fL ,'¯eˆ' ˙·Èz תוקף לשון ≈«∆∆

E·LBÓ.וחוזק  Ô˙È‡ C¯cŒÏÚ«∆∆≈»»∆
˙ÎLÓ BÊ ‰ÈÁ·e הנפש מעצם ¿ƒ»ƒ¿∆∆

(‰·Á¯‰ ÏL ÔÙB‡a) ומתפשטת ¿∆∆«¿»»
ÚÂ„ומאירה  ,LÙp‰ ˙BÁk ÏÎa¿»…«∆∆¿«

,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓÏ שגם ¿«¿»»ƒ«¬∆
זה, באור וחדורים מאירים הם

ea¯ ÏL ¯Ó‡n‰ ÌeiÒÎe¿ƒ««¬»∆«≈
ÏÈkNn‰ Ák È„ÈŒÏÚL ,Ô˜f‰«»≈∆«¿≈…«««¿ƒ

בנפש "איתן" ‰e‡בחינת
ÁÈ¯ÊnL ,"ÈÁ¯Ê‡‰" ומאיר »∆¿»ƒ∆«¿ƒ«

.ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ ÏÎÏ¿»«…¿«ƒ
‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL È‰BÊÂ¿ƒ¿≈»¬»
ÏÎa 'ÈÂ‰ ˙BÎ¯a ‰ÎÈLÓnL∆«¿ƒ»ƒ¿¬»»¿»

,BÏ C¯Ëˆn‰ ברכות לאדם ונותנת «ƒ¿»≈
CBzÓוכוחות  B˙„B·Ú „B·ÚÏ«¬¬»ƒ

È·a C¯a˙‰Ïe ,‰·Á¯‰ בנים «¿»»¿ƒ¿»≈¿»≈
ÈiÁ ובריאות ¯ÈÁÈÂחיים ÈBÊÓe «≈¿≈¿ƒ≈

ברווח, ÏLפרנסה ÔÙB‡Ï „ÚÂ¿«¿∆∆
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יז g"kyz'd ,fenz a"i

ענין  ׁשהּוא צבאם, וכל והארץ הּׁשמים ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻויכּלּו

אמר  ואז ה). סעיף לעיל (ּכּנזּכר והּתענּוג ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהּכּליֹון

ׁשּנאמר  העֹולם, את מכֹונן אני אּלּו על  ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה:

ּומסּים  ּתבל. עליהם וּיׁשת ארץ מצּוקי לה' ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכי

אראּנּו, צּורים מראׁש ּכי ּכתיב לכ ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹּבּמדרׁש:

הּמּדֹות, מּבחינת ׁשנתהוה ּבעֹולם ׁשּגם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוהינּו,

הּיֹותר  לּמדרגה ועד הּמֹוחין, מּבחינת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָממׁשיכים

החכמה, ּבבחינת החכמה עליֹונה ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

הּׁשני, ּכהּפירּוׁש אֹו עּתיק'), 'ּפנימּיּות ְְִִִִִֵֵֶַַַ(ׁשהיא

ה עליֹונה 55ׁשהינּו הּיֹותר הּמדרגה על ׁשּקאי , ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּבּכתר. 'עּתיק' עיּלאה, ּכתר ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּבבחינת

e‰ÊÂ ּכפי גֹו' אראּנּו צּורים ּדֿמראׁש הענין ּגם ¿∆ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

לדברי  ּבנֹוגע הּכתּובים ּבפׁשטּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַׁשהּוא

הּוא  ּבלעם ּדהּנה, א). סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָּבלעם

ז"ל  רּבֹותינּו ּכדרׁשת ּדמׁשה, על 56הּלעּומתֿזה ְְְִֵֶֶַַַַַָֹ

ּכמׁשה,57הּפסּוק  ּביׂשראל עֹוד נביא קם ולא ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ

ולכן, ּבלעם. ּומנהּו: קם, העֹולם ּבאּומֹות ְְְְֲִֵַָָָָָָאבל

ּבלעם, ׁשל הּקאֿסלקאֿדעּתא את לׁשלֹול ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּכדי

ּגם  למעלה ׁשהיא מּמדרגה להמׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָצרי

החכמה  ּבחינת ׁשענינֹו מׁשה, ׁשל ,58מּמדרגתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּזֹוהי  גֹו', אראּנּו צּורים מראׁש ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֹוזהּו

הּמדרגה  ׁשהיא צּורים', 'ראׁש מּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹההמׁשכה

אּבא' 'ּפנימּיּות וכתר, ׁשּבחכמה עליֹונה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּיֹותר

ההמׁשכה  ׁשּיׁשנּה ּולאחרי עּתיק'. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּו'פנימּיּות

ּבּמדרגֹות  ּגם הּנה צּורים', 'ראׁש ְְִִִִֵֵַַַַֹמּבחינת

למציאּותֹו מקֹום נתינת יׁש ׁשּבהם מּזה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּברכֹות, רק נמׁשכֹות ּבלעם, 59ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָָ

ועלּֿדר אׁשיבּנה. ולא ּובר לקחּתי ּבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּנה

ּכאׁשר  היא (ׁשהתחלתֹו ּדמּתןּֿתֹורה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָהחידּוׁש

ּבעֹולם  המׁשכתֹו ּגם הּנה ׁשעלֿידיֿזה ּבאל"ף, ׁשּמתחיל וזכּו) האבֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבאּו

ּבאל"ף, להתחיל יכֹול היה לא מּצדֿעצמֹו ׁשהעֹולם אף ּברכה, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיא
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ס"ד.55) לעיל י.56)ראה לד, ברכה שם.57)ספרי ב.58)ברכה קיא, תצוה הוספות ע"ג. ריש מט, שמות תו"א ראה

כ.59)ובכ"מ. שם, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚBtL ,˙aL ·¯Úa "elÎÈÂ" ˙¯ÈÓ‡ הבריאה BÈ‰Ï˙בכללות ¬ƒ««¿À¿∆∆«»∆≈ƒ¿

ÔBÈlk‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ì‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ elÎÈÂ של «¿À«»«ƒ¿»»∆¿»¿»»∆ƒ¿««ƒ»
לאלוקות  בבריאה eÚz‰Â‚הבריאה ‰).האלוקי ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ¿««¬«ƒ¿»¿≈¿ƒ

el‡ ÏÚ :‰"aw‰ ¯Ó‡ Ê‡Â– הפנימית (ובמשמעות האבות הם ¿»»««»»«≈
ÔBÎÓהמוחין) È‡ ומבסס מחזק ¬ƒ¿≈

'‰Ï Èk ¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»∆∆¡«ƒ«
Ì‰ÈÏÚ ˙LiÂ ı¯‡ È˜eˆÓ¿≈∆∆«»∆¬≈∆

.Ï·z≈≈
Èk ·È˙k CÎÏ :L¯„na ÌiÒÓe¿«≈«ƒ¿»¿»¿ƒƒ
,eÈ‰Â ,ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó≈…ƒ∆¿∆¿«¿

‰Â‰˙L ÌÏBÚa ÌbL בפועל ∆«»»∆ƒ¿«»
ÌÈÎÈLÓÓ ,˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ«¿ƒƒ

נעלה  אלוקי »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙אור
¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ „ÚÂ ,ÔÈÁBn‰«ƒ¿«««¿≈»«≈
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a ‰BÈÏÚ∆¿»ƒ¿ƒ««»¿»
עצמם  במוחין ביותר הגבוהה הדרגה

‡È‰L) ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿»∆ƒ
B‡ ,('˜ÈzÚ ˙eiÓÈt'¿ƒƒ«ƒ
C‰ eÈ‰L ,ÈM‰ Le¯Èt‰k55 ¿«≈«≈ƒ∆«¿«

אחד, הם הפירושים שני שבעצם

¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ÏÚ È‡wL∆»≈«««¿≈»«≈
,‰‡lÈÚ ¯˙k ˙ÈÁ·a ‰BÈÏÚ∆¿»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»

¯˙kaL '˜ÈzÚ' האופנים ובשני «ƒ∆«∆∆
למידות  יש שבעצם הוא הענין תוכן

שלמעלה  בבחינה ומקור שורש

החכמה  שפנימיות משום (או מהמוחין

משום  או הכתר בפנימיות קשורה

עצמו). בכתר הוא המידות ששורש

ÌÈ¯eˆ L‡¯Óc ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»¿≈…ƒ
‡e‰L ÈÙk 'B‚ ep‡¯‡∆¿∆¿ƒ∆
Ú‚Ba ÌÈ·e˙k‰ ˙eËLÙa¿«¿«¿ƒ¿≈«
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÌÚÏa È¯·„Ï¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ¿»¿≈

(‡ ÛÈÚÒ הם כי חזקים ישראל שבני ¿ƒ
האמהות. ועל האבות על מיוסדים

ÌÚÏa ,‰p‰c אומות של הנביא ¿ƒ≈ƒ¿»
‰ÊŒ˙ÓeÚl‰העולם  ‡e‰ המקביל «¿«∆

הקדושה  היפך של בצד והמנגד

‰LÓc,ישראל בני של הנביא ¿…∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ˙L¯„k56ÏÚ ƒ¿»««≈«

˜eÒt‰57„BÚ ‡È· Ì˜ ‡ÏÂ «»¿…»»ƒ
,‰LÓk Ï‡¯NÈa ישראל שבבני ¿ƒ¿»≈¿…∆

כמשה  נביא קם BÓe‡a˙לא Ï·‡¬»¿

e‰Óe ,Ì˜ ÌÏBÚ‰:ומיהו˙‡ ÏBÏLÏ È„k ,ÔÎÏÂ .ÌÚÏa »»»«¿ƒ¿»¿»≈¿≈ƒ¿∆
‡zÚ„Œ‡˜ÏÒŒ‡w‰ מסקנה לידי באה שלא שלו, הראשונית המחשבה «»»¿»«¿»

ÌÚÏaבפועל, ÏL,הברכה היפך ישראל בני על CÈLÓ‰Ïלומר CÈ¯ˆ ∆ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
אלוקי  אור ÏLולגלות B˙‚¯„nÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»∆ƒ¿«¿»«ƒ«¿≈»∆

˙ÈÁa BÈÚL ,‰LÓ…∆∆ƒ¿»¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰58, מבחינה אלוקות ולגלות «»¿»

מהחכמה  L‡¯Óשלמעלה Èk e‰ÊÂ¿∆ƒ≈…
È‰BfL ,'B‚ ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆƒ∆¿∆∆ƒ

‰ÎLÓ‰‰ אלוקות ÈÁaÓ˙וגילוי ««¿»»ƒ¿ƒ«
‡È‰L ,'ÌÈ¯eˆ L‡¯'…ƒ∆ƒ
‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»«≈∆¿»
˙eiÓÈt' ,¯˙ÎÂ ‰ÓÎÁaL∆¿»¿»¿∆∆¿ƒƒ

'˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙ'e '‡a‡ כמבואר «»¿ƒƒ«ƒ
באריכות. לעיל

‰ÎLÓ‰‰ dLiL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆∆¿»««¿»»
‰p‰ ,'ÌÈ¯eˆ L‡¯' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«…ƒƒ≈
,‰fÓ ‰hÓlL ˙B‚¯„na Ìb«««¿≈∆¿«»ƒ∆
ÌB˜Ó ˙È˙ LÈ Ì‰aL∆»∆≈¿ƒ«»
,ÌÚÏa ÏL B˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆ƒ¿»
המידות  לעניין המקבילות המדריגות

של  מצב להיות יכול כן (שמצידם

לעיל), כמבואר לחיצונים', 'יניקה'

מהמדריגות  רק (ולא משם אפילו

המוחין) לעניין «¿BÎLÓƒ˙שמקבילות
·e˙kL BÓk ,˙BÎ¯a ˜¯59 «¿»¿∆»

‡ÏÂ C¯·e ÈzÁ˜Ï C¯a ‰p‰ƒ≈»≈»«¿ƒ≈≈¿…
.‰p·ÈL‡¬ƒ∆»

ŒÔzÓc Le„ÈÁ‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«ƒ¿««
¯L‡k ‡È‰ B˙ÏÁ˙‰L) ‰¯Bz»∆«¿»»ƒ«¬∆
ÏÈÁ˙nL (eÎÊÂ ˙B·‡‰ e‡a»»»¿»∆«¿ƒ

,Û"Ï‡a"אלוקיך ה' "אנכי היינו ¿»∆
הדברות  עשרת »∆ŒÏÚLשבהתחלת

B˙ÎLÓ‰ Ìb ‰p‰ ‰ÊŒÈ„È של ¿≈∆ƒ≈««¿»»
זה אלוקי ‰È‡גילוי ÌÏBÚa»»ƒ

Û‡ ,‰Î¯a ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿»»«
BÓˆÚŒ„vÓ ÌÏBÚ‰L מתן קודם ∆»»ƒ««¿

ושינוי חידוש בו שפעל …Ï‡תורה
,Û"Ï‡a ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»¿«¿ƒ¿»∆
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

הּברכה, היפ ׁשל ּבאֹופן להיֹות יכֹול ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכיון

ּבארּוּכה  אחר ּבמקֹום .60ּכמבאר ְְֲֵַַַָָָֹ

ׁשל LÈÂז) ּתהּלים הּקאּפיטל עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִִֵֶֶַַָ

והּגאּולה  הּׂשמחה קאּפיטל 61ּבעל , ְְְְִִַַַַָָָ

והענין  האזרחי. לאיתן מׂשּכיל ׁשהתחלתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָפ"ט,

(ׁשּנדּפס  ּבזה הּזקן רּבנּו ׁשל הּמאמר ּכּידּוע ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבזה,

החסידּות  לימּוד הּגאּולה,62ּבקּונטרס ּבעל ׁשל ְְְְֲִִֶֶַַַַָ

מּמאמריו  ּבכּמה ּבארּוּכה ׁש'ּמׂשּכיל'63ונתּבאר ,( ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּממציא  הּמקֹור הינּו, מהּׂשכל, למעלה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָהּוא

חכמה  ּבחינת על וקאי הּׂשכל, את ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומגּלה

הּכתר,64סתימאה  ספירת אֹו החכמה, ּפנימּיּות , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ּגם  ׁשּזהּו לעתידֿלבא, ּתתגּלה זֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבחינה

להזריח  ׁשעתיד עתיד, לׁשֹון 'אזרח' ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ'האזרחי',

ׁשהרי  'איתן', ּגם וזהּו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל

לעתידֿלבא  מׁשּמׁשֹות 'איתן' ּופירּוׁש65אֹותּיֹות . ְְִִֵֵֶַָָָֹ

אצל  יׁשנּה 'מׂשּכיל ' ׁשּבחינת לאיתן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׂשּכיל

לׁשֹון  'איתן' ּפירּוׁשים, ג' ּבֹו יׁש ּד'איתן' ְְִֵֵֵֵֵָָָ'איתן',

קׁשה  לׁשֹון ו'איתן' חזק, לׁשֹון ו'איתן' ְְְְֵֵֶָָָָָָָיׁשן,

על  וקאי כּו', ׁשינּויים סֹובל ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶַַָ(הארט),

יּו"ד  אֹות ּבחינת והּוא הּנׁשמה, ּדעצם ְְְְִֶֶֶַַַָָהּתֹוקף

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי  (ּכמבאר ׁשּבּנפׁש יּו"ד ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹוקּוצֹו

הוי' ׁשם ּבענין מקֹומֹות, ּובכּמה ראה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָּפרׁשת

'ראׁש ּבחינת ּגם וזהּו מּיׂשראל). אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבכל

הרד"ק  ׁשּכתב ּכמֹו ּתיבת 66צּורים', ּבפירּוׁש ְְִֵֵֶַַַַָָ

זֹו ּובחינה .מֹוׁשב איתן עלּֿדר ׁשּזהּו ְִֵֶֶֶֶֶַָָָ'צּור',

הּנפׁש, ּכחֹות ּבכל הרחבה) ׁשל (ּבאֹופן ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנמׁשכת

ּכח  ׁשעלֿידי הּזקן, רּבנּו ׁשל הּמאמר ּוכסּיּום ּומעׂשה, ּדּבּור למחׁשבה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹועד

והחּוׁשים. הּכחֹות לכל ׁשּמזריח "האזרחי", הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּמׂשּכיל

È‰BÊÂ לעבֹוד לֹו, הּמצטר ּבכל הוי' ּברכֹות ׁשּממׁשיכה העבֹודה ׁשלמּות ¿ƒְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

לאֹופן  ועד רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני ּולהתּבר הרחבה, מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָעבֹודתֹו
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תתס.60) ע' אמור אוה"ת ב. יט, ראה פ' להולדת 61)לקו"ת הפ"ט שנת התחלת השתא, תמוז בי"ב התחילה שאמירתו

המו"ל. וש"נ). ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה והגאולה השמחה בעל נ"ע, מוהריי"צ אדמו"ר [נדפס 62)כ"ק פ"ג

שלה]. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק 6372)לאח"ז ס"ע תש"ג ואילך. קכא ע' תרפ"ח ואילך. ס ע' תרפ"ה סה"מ

ואילך. 61 ע' תש"ח שיא.64)ואילך. ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה.65)ראה ר"פ -66)לקו"ת צור ערך במכלול

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Î¯a‰ CÙÈ‰ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰L ÔÂÈk בריאת ולכן ≈»∆»»»ƒ¿¿∆∆≈∆«¿»»

תורה  מתן של החידוש בעת ורק ברא" "בראשית ב', באות הייתה העולם

א' באות היה ke¯‡a‰הגילוי ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ók60. «¿…»¿»«≈«¬»
ÏËÈt‡w‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (ÊפרקÏL ÌÈl‰z הריי"צ הרבי ¿≈¿«≈∆ƒ«»ƒ¿¿ƒƒ∆

‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ ÏÚa61, «««ƒ¿»¿«¿»
(בשנת  תמוז בי"בֿי"ג ממאסרו שיצא

הפרק  את לומר המנהג ועלֿפי תרפ"ז)

האדם  של שנותיו למספר המתאים

ונכנס  שנים י"ג לו שמלאו מי (למשל,

של  הפרק י"ד), פרק אומר הי"ד לשנות

הוא  זו Ë"Ù,שנה ÏËÈt‡»̃ƒ¿
Ô˙È‡Ï ÏÈkNÓ B˙ÏÁ˙‰L∆«¿»»«¿ƒ¿≈»

,ÈÁ¯Ê‡‰.ומבאר שממשיך כפי »∆¿»ƒ
¯Ó‡n‰ Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«««¬»
Òt„pL) ‰Êa Ô˜f‰ ea¯ ÏL∆«≈«»≈»∆∆ƒ¿«
˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏ Ò¯Ëe˜a62 ¿¿¿∆ƒ«¬ƒ

ÏLהריי"צ ‰Ïe‡b‰,הרבי ÏÚa ∆«««¿»
‰nÎa ‰ke¯‡a ¯‡a˙Â¿ƒ¿»≈«¬»¿«»

ÂÈ¯Ó‡nÓ63'ÏÈkNn'L ,( ƒ«¬»»∆«¿ƒ
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ שהוא ¿«¿»≈«≈∆

השכלי, ‰B˜n¯הרעיון ,eÈ‰«¿«»
,ÏÎO‰ ˙‡ ‰l‚Óe ‡ÈˆÓn‰««¿ƒ¿«∆∆«≈∆

המשכיל' 'כוח ÏÚהנקרא È‡˜Â¿»≈«
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa64 ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»

והנעלמת, הסתומה eiÓÈt¿ƒƒ˙החכמה
,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ B‡ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ««∆∆

BÊ ‰ÈÁaL חכמה" מדריגת ∆¿ƒ»
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,סתימאה" ‰l‚˙zƒ¿«∆∆»ƒ»…

המשיח, Ìbבימות e‰fL המשמעות ∆∆«
של '‡Á¯Ê'הפנימית ,'ÈÁ¯Ê‡‰'»∆¿»ƒ∆¿»

,„È˙Ú ÔBLÏהגדול È˙ÚL„האור ¿»ƒ∆»ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÁÈ¯Ê‰Ï¿«¿ƒ«¿»∆»¿∆»
,'Ô˙È‡' Ìb e‰ÊÂ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆«≈»
'Ô˙È‡' ˙Bi˙B‡ È¯‰L∆¬≈ƒ≈»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˙BLnLÓ65 ¿«¿∆»ƒ»…

הזקן: לרבנו תורה' ב'לקוטי (כמבואר

על  להורות התיבה בראש באין "שהן

יפע"ל, אפע"ל, להבא הפעולה שימוש

נפע"ל"). ÏÈkNÓתפע"ל, Le¯ÈÙe≈«¿ƒ
'ÏÈkNÓ' ˙ÈÁaL ,Ô˙È‡Ï כוח ¿≈»∆¿ƒ««¿ƒ

מהשכל, שלמעלה «¿∆dLÈהמשכיל

,ÌÈLe¯Èt '‚ Ba LÈ 'Ô˙È‡'c ,'Ô˙È‡' Ïˆ‡אחד '‡Ô˙È'פירוש ≈∆≈»¿≈»≈≈ƒ≈»
Â ,ÔLÈ ÔBLÏ שני Âפירוש ,˜ÊÁ ÔBLÏ 'Ô˙È‡' שלישי '‡Ô˙È'פירוש ¿»»¿≈»¿»»¿≈»

Ë¯‡‰) ‰L˜ ÔBLÏ רך לא eÎ'קשה, ÌÈÈeÈL Ï·BÒ BÈ‡L ,( ¿»∆«¿∆≈≈ƒƒ
תמיד, ומצבו במעמדו נשאר ‰ÓLp‰,אלא ÌˆÚc Û˜Bz‰ ÏÚ È‡˜Â¿»≈««∆¿∆∆«¿»»

העניינים  שלושת כל את בו שיש

ב"איתן" ÈÁa˙האמורים ‡e‰Â¿¿ƒ«
„"eÈ ÏL Bˆe˜Â „"eÈ ˙B‡¿∆
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók) LÙpaL∆«∆∆«¿…»¿ƒ≈
‰nÎ·e ‰‡¯ ˙L¯t '‰¯Bz»»»«¿≈¿«»
'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚa ,˙BÓB˜Ó¿¿ƒ¿«≈¬»»

Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL והדרגה ∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
של  ו'קוצו יו"ד היא בזה נעלית הכי

e‰ÊÂיו"ד' הנפש ). בעצם זו דרגה ¿∆
ˆÌÈ¯e',היא L‡¯' ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«…ƒ

˜"„¯‰ ·˙kL BÓk66Le¯ÈÙa ¿∆»«»««¿≈
e‰fL ,'¯eˆ' ˙·Èz תוקף לשון ≈«∆∆

E·LBÓ.וחוזק  Ô˙È‡ C¯cŒÏÚ«∆∆≈»»∆
˙ÎLÓ BÊ ‰ÈÁ·e הנפש מעצם ¿ƒ»ƒ¿∆∆

(‰·Á¯‰ ÏL ÔÙB‡a) ומתפשטת ¿∆∆«¿»»
ÚÂ„ומאירה  ,LÙp‰ ˙BÁk ÏÎa¿»…«∆∆¿«

,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓÏ שגם ¿«¿»»ƒ«¬∆
זה, באור וחדורים מאירים הם

ea¯ ÏL ¯Ó‡n‰ ÌeiÒÎe¿ƒ««¬»∆«≈
ÏÈkNn‰ Ák È„ÈŒÏÚL ,Ô˜f‰«»≈∆«¿≈…«««¿ƒ

בנפש "איתן" ‰e‡בחינת
ÁÈ¯ÊnL ,"ÈÁ¯Ê‡‰" ומאיר »∆¿»ƒ∆«¿ƒ«

.ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ ÏÎÏ¿»«…¿«ƒ
‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL È‰BÊÂ¿ƒ¿≈»¬»
ÏÎa 'ÈÂ‰ ˙BÎ¯a ‰ÎÈLÓnL∆«¿ƒ»ƒ¿¬»»¿»

,BÏ C¯Ëˆn‰ ברכות לאדם ונותנת «ƒ¿»≈
CBzÓוכוחות  B˙„B·Ú „B·ÚÏ«¬¬»ƒ

È·a C¯a˙‰Ïe ,‰·Á¯‰ בנים «¿»»¿ƒ¿»≈¿»≈
ÈiÁ ובריאות ¯ÈÁÈÂחיים ÈBÊÓe «≈¿≈¿ƒ≈

ברווח, ÏLפרנסה ÔÙB‡Ï „ÚÂ¿«¿∆∆
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f"i ,wla zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,(dgcp) fenz

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
Èk1אׁשּורּנּו ּומּגבעֹות אראּנּו צּורים ,2מראׁש ƒְְֲִִֵֶֶֶָֹ

לעיל  (הן 3ונתּבאר הּכתּוב ּתֹוכן ּבאּור ְְְִֵֵֵֵֶַָָ

ּבנֹוגע  והן האדם, עבֹודת לכללּות ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּבנֹוגע

הּזהר  מאמר עלּֿפי העֹולם) על 4לכללּות ּדקאי , ְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹ

ּכלּולֹות  ׁשהן ּכפי  זעירֿאנּפין, ּבחינת - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמּדֹות

ׁשּזהּו אבֿואם, חכמהּֿובינה, ּבחינת - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמֹוחין

הּצּור  ענין ּדהּנה, ּוגבעֹות. צּורים ראׁש ְְְְִִִִֵַַַָֹענין

החלמיׁש צּור ּכמֹו הּוא ׁשּמֹוציאים 5(צּורים) ְֲִִִִֶַָ

מציאּות  ּבֹו ׁשאין לפי הּכאה, עלֿידי אׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמּמּנּו

ׁשל  ּבאֹופן והּוא ּבלבד, האׁש ּכח אּלא אׁש, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשל

היא  ּכזֹו ּובדּוגמא ּבמציאּות. ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָהעלם

ׁשם  ׁשהן החכמה, ּבבחינת הּמּדֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהתּכּללּות

ׁשּבצּור  האׁש ּכמֹו ּבמציאּות, ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָּבהעלם

(מראׁש צּורים ראׁש לבחינת ועד ְְִִִִֵַַַַָֹֹהחּלמיׁש,

ׁשהיא  ּכפי החכמה על ׁשּקאי אראּנּו), ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָצּורים

החכמה, ּפנימּיּות נעלית, הּיֹותר ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּבּמדרגה

עּתיק' ּפנימּיּות אּבא הּמקֹור 6'ּפנימּיּות ׁשּזהּו , ְְֲִִִִִֶֶַַָָ

ׁשאינֹו ּבהעלם ׁשהן ּכפי לּמּדֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהראׁשֹון

ׁשּגם  הּבינה, ּבחינת על קאי ּוגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבמציאּות.

העלם  זהּו אבל ּבהעלם, הּמּדֹות נמצאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשם

ּבהעלם  ׁשּנמצא העּוּבר ּוכמֹו ּבמציאּות, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנֹו

עּוּבר  ׁשהרי ּבהעלם, ׁשהּוא אף הּנה האם, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבבטן

אּמֹו אֹוכלת 7יר ּׁשאּמֹו מה אּלא אֹוכל ואינֹו , ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

הּולד 8וכּו' צּיּור ּכל ּכבר יׁשנֹו מּכלֿמקֹום , ְְְִִֶַָָָָָָ
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ואילך).1) רנא ע' תשכ"ח (סה"מ תמוז די"ב זה לד"ה המשך הוא זה ט.2)מאמר כג, הנ"ל 3)פרשתנו תמוז די"ב זה ד"ה

וש"נ. ואילך). רנג ע' תשכ"ח (סה"מ ואילך ב.4)פ"ג רג, (פרשתנו) ליוהכ"פ 5)ח"ג דרושים אוה"ת ג. כו, אחרי לקו"ת ראה

ואילך. שיח ע' תר"ל סה"מ ב'קלו. ע' וש"נ.6)ח"ה רנו. ע' תשכ"ח סה"מ א.7)ראה נא, נזיר א. עח, יבמות נדה 8)ראה

ב. ל,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Èk1ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓe ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó2¯‡a˙Â , ƒ≈…ƒ∆¿∆ƒ¿»¬∆¿ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ3 זו שנה תמוז י"ב בהתוועדות שנאמר זה דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
‰e˙k·(תשכ"ח) ÔÎBz ¯e‡a כי" זה, פסוק של הפנימית המשמעות ≈∆«»

צורים..." Ú‚Baמראש Ô‰) ביחס זה פסוק של eÏÏÎÏ˙למשמעות ≈¿≈«ƒ¿»
Ô‰Â ,Ì„‡‰ Ï˘ '‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿≈

Ú‚Ba ביחס הפסוק של למשמעות ¿≈«
˙eÏÏÎÏ שבשבילו הכללי העניין ƒ¿»

Ó‡Ó¯נברא ÈtŒÏÚ (ÌÏBÚ‰»»«ƒ«¬«
¯‰f‰4È‡˜c מכוון , זה שפסוק «…«¿»≈

˙Bcn‰ ÏÚ- ÈÁa˙העליונות ««ƒ¿ƒ«
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ כינוי) זעירות פנים ¿≈«¿ƒ

המאיר  האלוקי לאור ביחס כי למידות,

אור  הוא במידות המאיר האור במוחין,

וקטן) Ô‰Lמועט ÈÙk לפני המידות ¿ƒ∆≈
עדיין  הן כאשר גילוי לידי שבאו

˙ÈÁa - ÔÈÁBna ˙BÏeÏk¿«ƒ¿ƒ«
,‰È·eŒ‰ÓÎÁ שנקראותŒ·‡ »¿»ƒ»»

Ì‡Â את 'מולידים' שהמוחין שם (על »≈
את  מולידים ואם שאב כשם המידות,

היא  לאב שנמשלה החכמה כי הוולד,

נקודה, של באופן העניין השפעת

היא  וההסתעפות ההתפתחות ואילו

לאם) שנמשלה ÔÈÚבבינה e‰fL∆∆ƒ¿«
,˙BÚ·‚e ÌÈ¯eˆ L‡¯ היינו …ƒ¿»

של  והמקור הראש שהם המוחין

ומבאר. שממשיך כפי המידות,

(ÌÈ¯eˆ) ¯ev‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ
¯eˆ BÓk ‡e‰ אבןLÈÓÏÁ‰5 ¿«¬»ƒ

È„ÈŒÏÚ L‡ epnÓ ÌÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒƒ∆≈«¿≈
‰‡k‰,האבן Baעל ÔÈ‡L ÈÙÏ «»»¿ƒ∆≈

באבן טמונה ממשית e‡ÈˆÓ˙לא ¿ƒ
‡l‡ ,L‡ ÏL הזו באבן Ákיש ∆≈∆»…«

ÏL ÔÙB‡a ‡e‰Â ,„·Ïa L‡‰»≈ƒ¿«¿¿∆∆
˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰ יש שכן ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ

ורק  במציאות קיים הדבר שבו העלם

העלם  ויש חוץ כלפי נראה ולא נסתר

כמציאות  לא אך קיים הדבר שבו

בצור  בהעלם קיימת והאש ממשית,

שאינו  'העלם של באופן החלמיש

ÈÁ·a˙במציאות'. ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ‡È‰ BÊk ‡Ó‚e„·e¿¿»»ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰מידות של מציאות ש'נולדה' ÌLקודם Ô‰L של הקיום אופן «»¿»∆≈»
הוא במוחין eˆaL¯המידות L‡‰ BÓk ,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»≈∆¿

) ÌÈ¯eˆ L‡¯ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,LÈÓlÁ‰הכתוב L‡¯Óכלשון ««»ƒ¿«ƒ¿ƒ«…ƒ≈…
È‡wL ,(ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ שמכוון‡È‰L ÈÙk ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ƒ∆¿∆∆»≈««»¿»¿ƒ∆ƒ

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„na בחכמה ««¿≈»«≈«¬≈
‰ÓÎÁ‰,עצמה, ˙eiÓÈt כפי ¿ƒƒ«»¿»

העומק  לעניין האריז"ל בכתבי שמובא

החכמה  מדריגת של והפנימיות

˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈt'¿ƒƒ«»¿ƒƒ
'˜ÈzÚ6, והפנימיות העומק כלומר, ¬ƒ

כאמור  'אבא', (הנקראת החכמה של

של  ובפנימיות בעומק קשורה לעיל)

ונבדל  שנעתק שם (על יומין' 'עתיק

העמוקה  הדרגה וגילוי), מ'יום'

עליון' 'כתר בחינת של והפנימית

מהספירות בחינת (e‰fLשלמעלה ∆∆
החכמה, פנימיות צורים', 'ראש

ÈÙk ˙BcnÏ ÔBL‡¯‰ ¯B˜n‰«»»ƒ«ƒ¿ƒ
BÈ‡L ÌÏÚ‰a Ô‰L∆≈¿∆¿≈∆≈

È‡˜ ˙BÚ·‚e .˙e‡ÈˆÓa מכוון ƒ¿ƒ¿»»≈
ÌL ÌbL ,‰Èa‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ»∆«»

‰Bcn˙ב'בינה' ˙B‡ˆÓƒ¿»«ƒ
ÌÏÚ‰a,גילוי לידי באו לא ועדיין ¿∆¿≈

BLiL ÌÏÚ‰ e‰Ê Ï·‡¬»∆∆¿≈∆∆¿
˙e‡ÈˆÓa,נסתר עדיין שהוא רק ƒ¿ƒ

ÌÏÚ‰a ‡ˆÓpL ¯aeÚ‰ BÓÎe¿»»∆ƒ¿»¿∆¿≈
‡e‰L Û‡ ‰p‰ ,Ì‡‰ ÔË·a¿∆∆»≈ƒ≈«∆

,ÌÏÚ‰a בפני כמציאות נראה ואינו ¿∆¿≈
נפרד  בלתי חלק אלא עצמה

אמו של aeÚ¯מהמציאות È¯‰L∆¬≈»
Bn‡ C¯È7, המוזכר הלכתי מושג ∆∆ƒ

לשפחתו  שאומר אדון לגבי בגמרא

בן  וולדך שפחה את "הרי ההרה

אמו", ירך ש"עובר וכיוון חורין",

מאבריה, אחד לה שהקנה כמי נעשה

אחד  ובין בינה לחלק אפשר שאי וכשם

ובין  בינה לחלק אפשר אי כך מאבריה

‡ÏÎBהוולד BÈ‡Â העובר‡l‡ ¿≈≈∆»
'eÎÂ ˙ÏÎB‡ Bn‡M ‰Ó8, ואם «∆ƒ∆∆¿

נפרד דבר ולא ממנה נפרד בלתי חלק הוא k·¯כן BLÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿¿»
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g"kyz'd ,fenz a"i

ׁשּנמׁשכים  הּטבע מן למעלה ּגלּויים נּסים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל

הּגאּולה  ּבימי ׁשהיה ּכפי טפחים, מעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָלמּטה

ּגּופא  ריׁשא ּובתר ּביׂשראל, נׂשיא אצל ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהאּלּו

ועד 67אזיל  ּבארחֹותיו, ההֹולכים לכל להמׁשי , ְְְְְְְִִִַַַָָָֹ

יכּונה  יׂשראל ּבׁשם אׁשר הּידּוע 68לכל (ּכהּדּיּוק ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּובאֹופן 69ּבזה ,( ְְְְְִֵֶֶֶַָָ

ּכל  ׁשל הּכללית לּגאּולה ּגם מביאה זֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָׁשּגאּולה

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָּבני

∑
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7

8

תתקיג. ע' פרשתנו באוה"ת א.67)הובא מא, אג"ק 68)עירובין - הראשונה תמוז י"ב לחגיגת במכתבו הגאולה בעל לשון

וש"נ. פ. ע' ח"ב ואילך.69)שלו 329 ע' ח"ח לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ÌÈÎLÓpL Ú·h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈeÏb ÌÈqƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«∆«∆ƒ¿»ƒ¿«»≈¬»»

ÈÓÈa ‰È‰L ÈÙk ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈
el‡‰ ‰Ïe‡b‰ תמוז י"בֿי"ג «¿»»≈

Ïˆ‡ הריי"צ ÈN‡הרבי ≈∆»ƒ
‡Ùeb ‡LÈ¯ ¯˙·e ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»«≈»»

ÏÈÊ‡67, אחרי ונמשך הולך הגוף »ƒ
שהיו CÈLÓ‰Ïהראש  הניסים את ¿«¿ƒ

לגוף, הראש, הנשיא, «¿ÏÎÏאצל
„ÚÂ ,ÂÈ˙BÁ¯‡a ÌÈÎÏB‰‰«¿ƒ¿…¿»¿«
Ï‡¯NÈ ÌLa ¯L‡ ÏÎÏ¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈

‰eÎÈ68‰Êa Úe„i‰ ˜eic‰k) ¿∆¿«ƒ«»«¿∆

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡a˙pL69 הרבי כותב שלו הגאולה חג על באיגרת ∆ƒ¿»≈¿«»¿
שלו  פרטי דבר איננה שהגאולה הריי"צ

ישראל  בשם אשר "לכל שייכת אלא

מקומות  בכמה מבאר והרבי יכונה"

גם  שהכוונה ללמד בא הלשון שדיוק

אלא  אינו "ישראל" השם שאצלו למי

BÊכינוי  ‰Ïe‡bL ÔÙB‡·e של ), ¿∆∆¿»
תמוז  י"בֿי"ג הגאולה «È·Ó¿ƒ‡‰חג

Ïk ÏL ˙ÈÏÏk‰ ‰Ïe‡bÏ Ìb««¿»«¿»ƒ∆»
,LnÓ ·B¯˜a ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»«»

.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc mixcp(iying meil)

xeriy yi zeevnd x`yle ,df oipra zeevnd x`yl mileg xewia
,oxky oznläøeîçák äl÷ äåöîa øéäæ éåä ïðz àäåoeikïéàL §¨§©¡¥¨¦§¦§¨©¨§©£¨¤¥

,úBöî ìL ïøëN ïzî òãBé äzàxeriy oi` dlw devn s`y epiide ©¨¥©©©§¨¨¤¦§
xeriy iabl `ziixad zpeeky yxtl oi` ok m`e .dxky oznl

.oxky oznl xeriy oi` zeevnd lk ixdy ,xkyd,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥
eek`l` ,ef devna miaiiegnl xeriy oi`y `id `ziixad zp

ìBãb eléôàzkll jixvïè÷ ìöà.eilga exwaløîà àáøzpeek £¦¨¥¤¨¨¨¨¨©
z` xwal jixvy minrtd xtqnl xeriy oi`y `id `ziixad

`l` ,dlegdíBia íéîòt äàî eléôàcaked `ny ,exwal jixv £¦¥¨§¨¦©
eze`a zg` mrt exwiay dna ic oi` okle ,cg` rbxa eilg eilr

.mei
øwánä ìk ,àðéðç øa àçà éaø øîàz`díéMMî ãçà ìèBð äìBç ¨©©¦©¨©£¦¨¨©§©¥¤¥¤¨¦¦¦

Bøòöa,ilegdn miyiyn cg` dlegdn cixen -déì éøîàexn` - §©£¨§¥¥
,`pipg xa `g` iaxlïk íàlhep dlegd z` xwand ok` m` - ¦¥

ok m` ,eilegn miyiyn cg`äeî÷Bìå ïézéL ïeìòéìelv` elri - ¦£¦¦§§¨
cg` lhep cg` lky oeik ,eilgn eze` eniwie miyp` miyy

.eilg lk z` epnn elhi cgie ,miyyndéì øîàizxn`y dn ¨©¥
`ed ,ilegd on miyyn cg` lhepyéaø éác àúééøeOéòk- §¦©§¨§¥©¦

onwl `aeie] xg` oipra iax ixaca epivny jxck `ed aeyigdy
cg` lhep ipyde ,ilegd on miyyn cg` lhep oey`xdy ,[`xnba
lkei `l mlerly `vnpe ,ilegd on ea x`ypy dnn miyyn

e zeid ,ixnbl `txdlxiiyy dnn miyyn cg` lhep cg` lk

dtiqen .ilegd xwirn miyyn cg` `le oey`xdyiy ,`xnbd
,eilgn lhep xwandy xn`py dna sqep i`pzáe`edy xwanïa §¤

Bìébm` `weec epiidc ,cala dlegd ly ¦
eiykre .eilgn lhep epi` elib oa epi` m` la` ,lfn eze`a eclep

,lirl `aedy 'iax iac `ziixeyir' edn `xnbd zx`anàéðúc§©§¨
,`ziixaaïéçà éñëpî úéðBfépä úa ,øîBà éaømig`d m` ,xnelk ©¦¥©©¦¥¦¦§¥©¦

,mdia` zny xg` dze` oipfíéñëð øeOéò úìèBðzixiyr zlhep ¤¤¦§¨¦
,di`eyip jxevl dia` iqkpnéøáãì ,éaøì Bì eøîàEza lky ¨§§©¦¦§¨¤

ok m` ,dia` iqkpn xeyir zlhepïáe úBða øNò Bì LiL éîzne ¦¤¥¤¤¨¥
y `vnp ,a`d,íeìk úBða íB÷îa ïaì Bì ïéàzlhep za lke li`ed ¥©¥¦§¨§

,a`d iqkp lk z` zepad zelhepy xg`y `vnp ,eiqkpn zixiyr
,melk a`d iqkpa oal x`yi `lïäì øîàzad `l` ,ok xacd oi` ¨©¨¤

däðBLàøz`yipyde ,miqkp xEVir zlhFpäiðLzlhepxeyir ¦¨¤¤¦§¨¦§¦¨
a`d iqkpnäøéiML äîade ,dpey`xdúéLéìLxeyir zlhep §©¤¦§¨§¦¦
a`d iqkpnäøéiML äîa,dipyd,äåLa úB÷ìBçå úBøæBçåoeiky §©¤¦§¨§§§§§¨¤

oica epi` ,odi`eyip zqpxt z` lehil zg` zaa olek e`ay
jxca xeyird z` miaygn okle ,zxg`d on xzei gwz zg`dy
seqal j` ,dl zncewd dxiiyy dnn xeyir zlhep zg` lky ,ef
lk z` zewlege zexfeg mdia` zyexin sqkd z` elhpy xg`l

.olek oia deya sqkd
ìç Baìç áøL,dlg -æéøëà ÷ôð-fixkde `viàðäk áø ©¤§¨©¨©©§¦©©£¨
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום חמישי עמ' ב



יט

f"i ,wla zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,(dgcp) fenz

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
Èk1אׁשּורּנּו ּומּגבעֹות אראּנּו צּורים ,2מראׁש ƒְְֲִִֵֶֶֶָֹ

לעיל  (הן 3ונתּבאר הּכתּוב ּתֹוכן ּבאּור ְְְִֵֵֵֵֶַָָ

ּבנֹוגע  והן האדם, עבֹודת לכללּות ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּבנֹוגע

הּזהר  מאמר עלּֿפי העֹולם) על 4לכללּות ּדקאי , ְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹ

ּכלּולֹות  ׁשהן ּכפי  זעירֿאנּפין, ּבחינת - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמּדֹות

ׁשּזהּו אבֿואם, חכמהּֿובינה, ּבחינת - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמֹוחין

הּצּור  ענין ּדהּנה, ּוגבעֹות. צּורים ראׁש ְְְְִִִִֵַַַָֹענין

החלמיׁש צּור ּכמֹו הּוא ׁשּמֹוציאים 5(צּורים) ְֲִִִִֶַָ

מציאּות  ּבֹו ׁשאין לפי הּכאה, עלֿידי אׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמּמּנּו

ׁשל  ּבאֹופן והּוא ּבלבד, האׁש ּכח אּלא אׁש, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשל

היא  ּכזֹו ּובדּוגמא ּבמציאּות. ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָהעלם

ׁשם  ׁשהן החכמה, ּבבחינת הּמּדֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהתּכּללּות

ׁשּבצּור  האׁש ּכמֹו ּבמציאּות, ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָּבהעלם

(מראׁש צּורים ראׁש לבחינת ועד ְְִִִִֵַַַַָֹֹהחּלמיׁש,

ׁשהיא  ּכפי החכמה על ׁשּקאי אראּנּו), ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָצּורים

החכמה, ּפנימּיּות נעלית, הּיֹותר ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּבּמדרגה

עּתיק' ּפנימּיּות אּבא הּמקֹור 6'ּפנימּיּות ׁשּזהּו , ְְֲִִִִִֶֶַַָָ

ׁשאינֹו ּבהעלם ׁשהן ּכפי לּמּדֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהראׁשֹון

ׁשּגם  הּבינה, ּבחינת על קאי ּוגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבמציאּות.

העלם  זהּו אבל ּבהעלם, הּמּדֹות נמצאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשם

ּבהעלם  ׁשּנמצא העּוּבר ּוכמֹו ּבמציאּות, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנֹו

עּוּבר  ׁשהרי ּבהעלם, ׁשהּוא אף הּנה האם, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבבטן

אּמֹו אֹוכלת 7יר ּׁשאּמֹו מה אּלא אֹוכל ואינֹו , ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

הּולד 8וכּו' צּיּור ּכל ּכבר יׁשנֹו מּכלֿמקֹום , ְְְִִֶַָָָָָָ
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ואילך).1) רנא ע' תשכ"ח (סה"מ תמוז די"ב זה לד"ה המשך הוא זה ט.2)מאמר כג, הנ"ל 3)פרשתנו תמוז די"ב זה ד"ה

וש"נ. ואילך). רנג ע' תשכ"ח (סה"מ ואילך ב.4)פ"ג רג, (פרשתנו) ליוהכ"פ 5)ח"ג דרושים אוה"ת ג. כו, אחרי לקו"ת ראה

ואילך. שיח ע' תר"ל סה"מ ב'קלו. ע' וש"נ.6)ח"ה רנו. ע' תשכ"ח סה"מ א.7)ראה נא, נזיר א. עח, יבמות נדה 8)ראה

ב. ל,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Èk1ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓe ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó2¯‡a˙Â , ƒ≈…ƒ∆¿∆ƒ¿»¬∆¿ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ3 זו שנה תמוז י"ב בהתוועדות שנאמר זה דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
‰e˙k·(תשכ"ח) ÔÎBz ¯e‡a כי" זה, פסוק של הפנימית המשמעות ≈∆«»

צורים..." Ú‚Baמראש Ô‰) ביחס זה פסוק של eÏÏÎÏ˙למשמעות ≈¿≈«ƒ¿»
Ô‰Â ,Ì„‡‰ Ï˘ '‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿≈

Ú‚Ba ביחס הפסוק של למשמעות ¿≈«
˙eÏÏÎÏ שבשבילו הכללי העניין ƒ¿»

Ó‡Ó¯נברא ÈtŒÏÚ (ÌÏBÚ‰»»«ƒ«¬«
¯‰f‰4È‡˜c מכוון , זה שפסוק «…«¿»≈

˙Bcn‰ ÏÚ- ÈÁa˙העליונות ««ƒ¿ƒ«
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ כינוי) זעירות פנים ¿≈«¿ƒ

המאיר  האלוקי לאור ביחס כי למידות,

אור  הוא במידות המאיר האור במוחין,

וקטן) Ô‰Lמועט ÈÙk לפני המידות ¿ƒ∆≈
עדיין  הן כאשר גילוי לידי שבאו

˙ÈÁa - ÔÈÁBna ˙BÏeÏk¿«ƒ¿ƒ«
,‰È·eŒ‰ÓÎÁ שנקראותŒ·‡ »¿»ƒ»»

Ì‡Â את 'מולידים' שהמוחין שם (על »≈
את  מולידים ואם שאב כשם המידות,

היא  לאב שנמשלה החכמה כי הוולד,

נקודה, של באופן העניין השפעת

היא  וההסתעפות ההתפתחות ואילו

לאם) שנמשלה ÔÈÚבבינה e‰fL∆∆ƒ¿«
,˙BÚ·‚e ÌÈ¯eˆ L‡¯ היינו …ƒ¿»

של  והמקור הראש שהם המוחין

ומבאר. שממשיך כפי המידות,

(ÌÈ¯eˆ) ¯ev‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ
¯eˆ BÓk ‡e‰ אבןLÈÓÏÁ‰5 ¿«¬»ƒ

È„ÈŒÏÚ L‡ epnÓ ÌÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒƒ∆≈«¿≈
‰‡k‰,האבן Baעל ÔÈ‡L ÈÙÏ «»»¿ƒ∆≈

באבן טמונה ממשית e‡ÈˆÓ˙לא ¿ƒ
‡l‡ ,L‡ ÏL הזו באבן Ákיש ∆≈∆»…«

ÏL ÔÙB‡a ‡e‰Â ,„·Ïa L‡‰»≈ƒ¿«¿¿∆∆
˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰ יש שכן ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ

ורק  במציאות קיים הדבר שבו העלם

העלם  ויש חוץ כלפי נראה ולא נסתר

כמציאות  לא אך קיים הדבר שבו

בצור  בהעלם קיימת והאש ממשית,

שאינו  'העלם של באופן החלמיש

ÈÁ·a˙במציאות'. ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ‡È‰ BÊk ‡Ó‚e„·e¿¿»»ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰מידות של מציאות ש'נולדה' ÌLקודם Ô‰L של הקיום אופן «»¿»∆≈»
הוא במוחין eˆaL¯המידות L‡‰ BÓk ,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»≈∆¿

) ÌÈ¯eˆ L‡¯ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,LÈÓlÁ‰הכתוב L‡¯Óכלשון ««»ƒ¿«ƒ¿ƒ«…ƒ≈…
È‡wL ,(ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ שמכוון‡È‰L ÈÙk ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ƒ∆¿∆∆»≈««»¿»¿ƒ∆ƒ

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„na בחכמה ««¿≈»«≈«¬≈
‰ÓÎÁ‰,עצמה, ˙eiÓÈt כפי ¿ƒƒ«»¿»

העומק  לעניין האריז"ל בכתבי שמובא

החכמה  מדריגת של והפנימיות

˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈt'¿ƒƒ«»¿ƒƒ
'˜ÈzÚ6, והפנימיות העומק כלומר, ¬ƒ

כאמור  'אבא', (הנקראת החכמה של

של  ובפנימיות בעומק קשורה לעיל)

ונבדל  שנעתק שם (על יומין' 'עתיק

העמוקה  הדרגה וגילוי), מ'יום'

עליון' 'כתר בחינת של והפנימית

מהספירות בחינת (e‰fLשלמעלה ∆∆
החכמה, פנימיות צורים', 'ראש

ÈÙk ˙BcnÏ ÔBL‡¯‰ ¯B˜n‰«»»ƒ«ƒ¿ƒ
BÈ‡L ÌÏÚ‰a Ô‰L∆≈¿∆¿≈∆≈

È‡˜ ˙BÚ·‚e .˙e‡ÈˆÓa מכוון ƒ¿ƒ¿»»≈
ÌL ÌbL ,‰Èa‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ»∆«»

‰Bcn˙ב'בינה' ˙B‡ˆÓƒ¿»«ƒ
ÌÏÚ‰a,גילוי לידי באו לא ועדיין ¿∆¿≈

BLiL ÌÏÚ‰ e‰Ê Ï·‡¬»∆∆¿≈∆∆¿
˙e‡ÈˆÓa,נסתר עדיין שהוא רק ƒ¿ƒ

ÌÏÚ‰a ‡ˆÓpL ¯aeÚ‰ BÓÎe¿»»∆ƒ¿»¿∆¿≈
‡e‰L Û‡ ‰p‰ ,Ì‡‰ ÔË·a¿∆∆»≈ƒ≈«∆

,ÌÏÚ‰a בפני כמציאות נראה ואינו ¿∆¿≈
נפרד  בלתי חלק אלא עצמה

אמו של aeÚ¯מהמציאות È¯‰L∆¬≈»
Bn‡ C¯È7, המוזכר הלכתי מושג ∆∆ƒ

לשפחתו  שאומר אדון לגבי בגמרא

בן  וולדך שפחה את "הרי ההרה

אמו", ירך ש"עובר וכיוון חורין",

מאבריה, אחד לה שהקנה כמי נעשה

אחד  ובין בינה לחלק אפשר שאי וכשם

ובין  בינה לחלק אפשר אי כך מאבריה

‡ÏÎBהוולד BÈ‡Â העובר‡l‡ ¿≈≈∆»
'eÎÂ ˙ÏÎB‡ Bn‡M ‰Ó8, ואם «∆ƒ∆∆¿

נפרד דבר ולא ממנה נפרד בלתי חלק הוא k·¯כן BLÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿¿»
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g"kyz'd ,fenz a"i

ׁשּנמׁשכים  הּטבע מן למעלה ּגלּויים נּסים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל

הּגאּולה  ּבימי ׁשהיה ּכפי טפחים, מעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָלמּטה

ּגּופא  ריׁשא ּובתר ּביׂשראל, נׂשיא אצל ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהאּלּו

ועד 67אזיל  ּבארחֹותיו, ההֹולכים לכל להמׁשי , ְְְְְְְִִִַַַָָָֹ

יכּונה  יׂשראל ּבׁשם אׁשר הּידּוע 68לכל (ּכהּדּיּוק ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּובאֹופן 69ּבזה ,( ְְְְְִֵֶֶֶַָָ

ּכל  ׁשל הּכללית לּגאּולה ּגם מביאה זֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָׁשּגאּולה

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָּבני
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תתקיג. ע' פרשתנו באוה"ת א.67)הובא מא, אג"ק 68)עירובין - הראשונה תמוז י"ב לחגיגת במכתבו הגאולה בעל לשון

וש"נ. פ. ע' ח"ב ואילך.69)שלו 329 ע' ח"ח לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ÌÈÎLÓpL Ú·h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈeÏb ÌÈqƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«∆«∆ƒ¿»ƒ¿«»≈¬»»

ÈÓÈa ‰È‰L ÈÙk ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈
el‡‰ ‰Ïe‡b‰ תמוז י"בֿי"ג «¿»»≈

Ïˆ‡ הריי"צ ÈN‡הרבי ≈∆»ƒ
‡Ùeb ‡LÈ¯ ¯˙·e ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»«≈»»

ÏÈÊ‡67, אחרי ונמשך הולך הגוף »ƒ
שהיו CÈLÓ‰Ïהראש  הניסים את ¿«¿ƒ

לגוף, הראש, הנשיא, «¿ÏÎÏאצל
„ÚÂ ,ÂÈ˙BÁ¯‡a ÌÈÎÏB‰‰«¿ƒ¿…¿»¿«
Ï‡¯NÈ ÌLa ¯L‡ ÏÎÏ¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈

‰eÎÈ68‰Êa Úe„i‰ ˜eic‰k) ¿∆¿«ƒ«»«¿∆

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡a˙pL69 הרבי כותב שלו הגאולה חג על באיגרת ∆ƒ¿»≈¿«»¿
שלו  פרטי דבר איננה שהגאולה הריי"צ

ישראל  בשם אשר "לכל שייכת אלא

מקומות  בכמה מבאר והרבי יכונה"

גם  שהכוונה ללמד בא הלשון שדיוק

אלא  אינו "ישראל" השם שאצלו למי

BÊכינוי  ‰Ïe‡bL ÔÙB‡·e של ), ¿∆∆¿»
תמוז  י"בֿי"ג הגאולה «È·Ó¿ƒ‡‰חג

Ïk ÏL ˙ÈÏÏk‰ ‰Ïe‡bÏ Ìb««¿»«¿»ƒ∆»
,LnÓ ·B¯˜a ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»«»

.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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xeriy yi zeevnd x`yle ,df oipra zeevnd x`yl mileg xewia
,oxky oznläøeîçák äl÷ äåöîa øéäæ éåä ïðz àäåoeikïéàL §¨§©¡¥¨¦§¦§¨©¨§©£¨¤¥

,úBöî ìL ïøëN ïzî òãBé äzàxeriy oi` dlw devn s`y epiide ©¨¥©©©§¨¨¤¦§
xeriy iabl `ziixad zpeeky yxtl oi` ok m`e .dxky oznl

.oxky oznl xeriy oi` zeevnd lk ixdy ,xkyd,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥
eek`l` ,ef devna miaiiegnl xeriy oi`y `id `ziixad zp

ìBãb eléôàzkll jixvïè÷ ìöà.eilga exwaløîà àáøzpeek £¦¨¥¤¨¨¨¨¨©
z` xwal jixvy minrtd xtqnl xeriy oi`y `id `ziixad

`l` ,dlegdíBia íéîòt äàî eléôàcaked `ny ,exwal jixv £¦¥¨§¨¦©
eze`a zg` mrt exwiay dna ic oi` okle ,cg` rbxa eilg eilr

.mei
øwánä ìk ,àðéðç øa àçà éaø øîàz`díéMMî ãçà ìèBð äìBç ¨©©¦©¨©£¦¨¨©§©¥¤¥¤¨¦¦¦

Bøòöa,ilegdn miyiyn cg` dlegdn cixen -déì éøîàexn` - §©£¨§¥¥
,`pipg xa `g` iaxlïk íàlhep dlegd z` xwand ok` m` - ¦¥

ok m` ,eilegn miyiyn cg`äeî÷Bìå ïézéL ïeìòéìelv` elri - ¦£¦¦§§¨
cg` lhep cg` lky oeik ,eilgn eze` eniwie miyp` miyy

.eilg lk z` epnn elhi cgie ,miyyndéì øîàizxn`y dn ¨©¥
`ed ,ilegd on miyyn cg` lhepyéaø éác àúééøeOéòk- §¦©§¨§¥©¦

onwl `aeie] xg` oipra iax ixaca epivny jxck `ed aeyigdy
cg` lhep ipyde ,ilegd on miyyn cg` lhep oey`xdy ,[`xnba
lkei `l mlerly `vnpe ,ilegd on ea x`ypy dnn miyyn

e zeid ,ixnbl `txdlxiiyy dnn miyyn cg` lhep cg` lk

dtiqen .ilegd xwirn miyyn cg` `le oey`xdyiy ,`xnbd
,eilgn lhep xwandy xn`py dna sqep i`pzáe`edy xwanïa §¤

Bìébm` `weec epiidc ,cala dlegd ly ¦
eiykre .eilgn lhep epi` elib oa epi` m` la` ,lfn eze`a eclep

,lirl `aedy 'iax iac `ziixeyir' edn `xnbd zx`anàéðúc§©§¨
,`ziixaaïéçà éñëpî úéðBfépä úa ,øîBà éaømig`d m` ,xnelk ©¦¥©©¦¥¦¦§¥©¦

,mdia` zny xg` dze` oipfíéñëð øeOéò úìèBðzixiyr zlhep ¤¤¦§¨¦
,di`eyip jxevl dia` iqkpnéøáãì ,éaøì Bì eøîàEza lky ¨§§©¦¦§¨¤

ok m` ,dia` iqkpn xeyir zlhepïáe úBða øNò Bì LiL éîzne ¦¤¥¤¤¨¥
y `vnp ,a`d,íeìk úBða íB÷îa ïaì Bì ïéàzlhep za lke li`ed ¥©¥¦§¨§

,a`d iqkp lk z` zepad zelhepy xg`y `vnp ,eiqkpn zixiyr
,melk a`d iqkpa oal x`yi `lïäì øîàzad `l` ,ok xacd oi` ¨©¨¤

däðBLàøz`yipyde ,miqkp xEVir zlhFpäiðLzlhepxeyir ¦¨¤¤¦§¨¦§¦¨
a`d iqkpnäøéiML äîade ,dpey`xdúéLéìLxeyir zlhep §©¤¦§¨§¦¦
a`d iqkpnäøéiML äîa,dipyd,äåLa úB÷ìBçå úBøæBçåoeiky §©¤¦§¨§§§§§¨¤

oica epi` ,odi`eyip zqpxt z` lehil zg` zaa olek e`ay
jxca xeyird z` miaygn okle ,zxg`d on xzei gwz zg`dy
seqal j` ,dl zncewd dxiiyy dnn xeyir zlhep zg` lky ,ef
lk z` zewlege zexfeg mdia` zyexin sqkd z` elhpy xg`l

.olek oia deya sqkd
ìç Baìç áøL,dlg -æéøëà ÷ôð-fixkde `viàðäk áø ©¤§¨©¨©©§¦©©£¨
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g"kyz'dכ ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y

לׂשערֹות  ועד האברים, התחּלקּות ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבאֹופן

אף  הּנה האב, ּבטּפת מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוצּפרנים

הרי  כּו', האברים ּפרטי ּכל ּבּה ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכלּולים

ּבאֹופן  ההעלם, ּבתכלית היא זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַהתּכּללּות

ּכלל  מציאּות לאיזֹו ונרּגׁשים ניּכרים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָׁשאינם

ּפרטי  ּבכל הּולד מצטיר האם ּבבטן ורק ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּוכלל,

האם, ּבבטן עדין ּבהעלם ׁשהּוא אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהאברים,

זה  ּובדּוגמת ּבמציאּות. ׁשּיׁשנֹו העלם זהּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָאבל

ּבאּו לא ׁשעדין ּבּבינה, הּמּדֹות התּכּללּות ְְֲִִִִִֶַַַַָָֹהיא

ּבהתּבֹוננּות  ּכלּולֹות הן אּלא ּבּלב, ּגילּוי ְְְְִִִֵֵֵֶַָלידי

זה  ועל ּדאּמא', ּב'בטן עיּבּור ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּׂשכל,

הן 9נאמר  ׁשהּמּדֹות ּבטנם, ּתמּלא ּוצפּונ ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשם  וסגּור ּבתיבה הּמּונח ּדבר ּכמֹו ׁשם ְְְְֵַָָָָָָָצפּונֹות

ּכלל  ׁשּי אין האב) (ּבחינת ּבחכמה אבל ְְְֲִֵַַַָָָָָָָכּו'.

הּוא  עיּבּור ּכי עיּבּור, ּבבחינת ׁשם ׁשהן ְִִִִִֵֶַַָלֹומר

סגּור  ׁשהּוא אּלא ׁשהּוא, ּכמֹו הּדבר יׁשנֹו ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכבר

הּמּדֹות  התּכּללּות אֹופן ׁשּזהּו ּבמקֹורֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָונעלם

הרי  ּבחכמה, מהּֿׁשאיןּֿכן ּדּבינה, ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבהּׂשגה

על  ונֹוסף ּכלל. מציאּות ּבבחינת אינן ְְְְִִִִֵַַַָָָהּמּדֹות

ּבּלב, התּגּלּותן קֹודם ּבּמֹוחין הּמּדֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָהתּכּללּות

ּבהן  נמׁש הּמּדֹות, התּגּלּות לאחרי ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּנה

וענינֹו הּמֹוחין. ּבבחינת ּומקֹורן ְְְְְִִִִִַַָָָָמּׁשרׁשן

האדם  התּכּללּות 10ּבעבֹודת להיֹות ׁשּצריכה , ְְְֲִִִֶַַַָָָָָ

ׁשּתהיה  מסּפיק ׁשּלא והינּו, ּבּמֹוחין, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹהּמּדֹות

ׁשּבהתּגּלּות  והּיראה האהבה מּצד רק ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהעבֹודה

נאמר  זה ׁשעל ּבתבּונה 11לּבֹו, ּכסיל יחּפֹוץ לא ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֹ

יניקה  להיֹות יכֹול ׁשּמּזה לּבֹו, ּבהתּגּלּות ְְְְִִִִִִִֶֶַָָּכיֿאם

הּמּדֹות  התּכּללּות להיֹות צריכה ולכן ְְְְְִִִִֵַַָָכּו',

ִַּבּמֹוחין.

הּוא ‡Cב) ּבלעם ּבמאמר זה ּפסּוק ּכללּות ּתֹוכן ׁשהרי להבין, צרי עדין «ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

איסי  יׂשראל), נׁשמֹות (ׁשרׁש ה'ּזעירֿאנּפין' מעלת ׁשבח ּפּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ענין  הּוא החכמה ּבבחינת הּמּדֹות ׁשהתּכּללּות וכיון כּו', מאד ּגבֹוּה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשרׁשֹו

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

יד.9) יז, ואילך).10)תהלים רנו ע' תשכ"ח (סה"מ פ"ה הנ"ל א.11)ד"ה צ, מסעי לקו"ת וראה ב. יח, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B¯ÚNÏ „ÚÂ ,ÌÈ¯·‡‰ ˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a „Ïe‰ ¯eiˆ Ïk»ƒ«»»¿∆∆ƒ¿«¿»≈»ƒ¿«ƒ¿»

,'eÎ ÌÈ¯tˆÂ במציאות שישנו העלם זה הרי בהעלם שהוא אף ולכן ¿ƒ»¿«ƒ
ÈË¯t Ïk da ÌÈÏeÏkL Û‡ ‰p‰ ,·‡‰ ˙tËa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«»»ƒ≈«∆¿ƒ»»¿»≈

,'eÎ ÌÈ¯·‡‰,כך אחר להתגלות ‰È‡שעתידין BÊ ˙eÏlk˙‰ È¯‰ »≈»ƒ¬≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÙB‡a ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿∆

ÌÈLb¯Â ÌÈ¯kÈ ÌÈ‡L פרטי ∆≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏÏkהאברים  ˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡Ï¿≈¿ƒ¿»

¯ÈËˆÓ Ì‡‰ ÔË·a ˜¯Â ,ÏÏÎe¿»¿«¿∆∆»≈ƒ¿«≈
,ÌÈ¯·‡‰ ÈË¯t ÏÎa „Ïe‰«»»¿»¿»≈»≈»ƒ
ÔÈ„Ú ÌÏÚ‰a ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿∆¿≈¬«ƒ

Ì‡‰ ÔË·a,כמציאות התגלה וטרם ¿∆∆»≈
BLiL ÌÏÚ‰ e‰Ê Ï·‡¬»∆∆¿≈∆∆¿
‡È‰ ‰Ê ˙Ó‚e„·e .˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿¿«∆ƒ
,‰Èaa ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«ƒ«ƒ»
ÈeÏÈb È„ÈÏ e‡a ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»ƒ≈ƒ
˙BÏeÏk Ô‰ ‡l‡ ,·la«≈∆»≈¿
˙ÈÁ·a ,ÏÎO‰ ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿«≈∆ƒ¿ƒ«

'‡n‡c ÔË·'a ¯eaÈÚ היא ƒ¿∆∆¿ƒ»
הוולד  שבבטנה לאם שנמשלה ה'בינה'

וכך  הפרטים כל עם למציאות מתפתח

באופן  היא מה'בינה' המידות 'הולדת'

בהעלם  בבינה כלולות שהמידות כזה

לידי  בא שטרם אלא במציאות שישנו

Ó‡¯גילוי, ‰Ê ÏÚÂ9EeÙˆe ¿«∆∆¡«¿¿
Ô‰ ˙Bcn‰L ,ÌËa ‡lÓz¿«≈ƒ¿»∆«ƒ≈

˙BeÙˆ ונסתרות ÌLנעלמות ¿»
המוחין  של ה'בינה' c·¯בחלק BÓk¿»»

.'eÎ ÌL ¯e‚ÒÂ ‰·È˙a Áen‰«»¿≈»¿»»
(·‡‰ ˙ÈÁa) ‰ÓÎÁa Ï·‡¬»«»¿»¿ƒ«»»
Ô‰L ¯ÓBÏ ÏÏk CiL ÔÈ‡≈«»¿»«∆≈

וקיימות נמצאות «ÌLהמידות
‡e‰ ¯eaÈÚ Èk ,¯eaÈÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒƒ
BÓk ¯·c‰ BLÈ ¯·kL∆¿»∆¿«»»¿

,‡e‰L העובר כמו פרטיו, כל עם ∆
כל  את לו יש שכבר האדם בבטן

השערות  את ואפילו האברים

לעיל, כאמור «∆‡l‡והציפורניים,
,B¯B˜Óa ÌÏÚÂ ¯e‚Ò ‡e‰L∆»¿∆¿»ƒ¿
˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÔÙB‡ e‰fL∆∆∆ƒ¿«¿«ƒ

‰Èac ‰‚O‰a השכלי הענין שבה ««»»¿ƒ»
ומושג, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמובן

‰ÓÎÁa של באופן הוא השכל שבה «»¿»
בפרטים, השגה ללא בלבד נקודה

ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ÔÈ‡ ˙Bcn‰ È¯‰ העלם' של באופן אלא ¬≈«ƒ≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
לעיל. כמבואר החלמיש, בצור האש כמו במציאות', שאינו

,·la Ô˙elb˙‰ Ì„B˜ ÔÈÁBna ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÏÚ ÛÒBÂ¿»«ƒ¿«¿«ƒ«ƒ∆ƒ¿«»«≈
˙Bcn‰ ˙elb˙‰ È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰,בלב גלוי רגש Ô‰aבתור CLÓ ƒ≈«¿«¬≈ƒ¿««ƒƒ¿»»∆

Ô¯B˜Óeבמידות  ÔL¯MÓƒ»¿»¿»
BÈÚÂ .ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a של ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿»

(כך  והמידות המוחין בין החיבור

הן  המידות של ההתגלות שקודם

ההתגלות  לאחר וגם במוחין כלולות

מקורם) בהם ונרגש »¬»B·Úa„˙נמשך
Ì„‡‰10, הרוחנית ה' עבודת »»»

˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿
‡lL ,eÈ‰Â ,ÔÈÁBna ˙Bcn‰«ƒ«ƒ¿«¿∆…
˜¯ ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿∆»¬»«

„vÓ מידות‡¯i‰Â ‰·‰‡‰‰ ƒ«»«¬»¿«ƒ¿»
,BaÏ ˙elb˙‰aL בלב רגש בתור ∆¿ƒ¿«ƒ
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL11ıBtÁÈ ‡Ï ∆«∆∆¡«…«¿

Ì‡ŒÈk ‰e·˙a ÏÈÒk¿ƒƒ¿»ƒƒ
ÏBÎÈ ‰fnL ,BaÏ ˙elb˙‰a¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆»

'eÎ ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï היפך של לצד ƒ¿¿ƒ»
BÈ‰Ï˙הקדושה, ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿

ÔÈÁBna ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ כי ƒ¿«¿«ƒ«ƒ
היינו  במוחין, כלולות המידות כאשר

למציאות  הופכות ולא במקורן קשורות

וההתבוננות  המוחין אור עצמה, בפני

בהן  מאיר המוחין את שהוליד באלקות

עלֿידי  הרגשות של היניקה את ומונע

הקדושה. היפך של הצד

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (·«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰Ê ˜eÒt ˙eÏÏk ÔÎBz È¯‰L∆¬≈∆¿»»∆

צורים..." ÌÚÏa"מראש ¯Ó‡Óa¿«¬«ƒ¿»
˙ÏÚÓ Á·L ¯etÈÒ ‡e‰ƒ∆««¬«

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'‰ העליונות המידות «¿≈«¿ƒ
CÈ‡ ,(Ï‡¯NÈ ˙BÓL L¯L)…∆ƒ¿ƒ¿»≈≈

dB·b BL¯ML ונעלה,'eÎ „‡Ó ∆»¿»«¿…
˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»ƒ¿»
˙eÏlk˙‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈¬∆ƒ¿«¿
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

ּבבחינת  הּמּדֹות התּכּללּות מאׁשר יֹותר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַנעלה

אׁשּורּנּו' ּד'מּגבעֹות ההֹוספה מהי אםּֿכן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּבינה,

הּבינה), ּבבחינת הּמּדֹות התּכּללּות על ְְְְִִִִִֵַַַַַָָ(ּדקאי

אראּנּו' צּורים מראׁש 'ּכי נאמר ׁשּכבר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלאחרי

החכמה, ּבבחינת הּמּדֹות התּכּללּות על ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ(ּדקאי

הּוא, הענין א כּו'). החכמה לפנימּיּות ְְְְִִִִַַַָָָָועד

ּכי  אׁשּורּנּו', 'מּגבעֹות ּבענין ּגם מעלה 12ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּתכלית  ׁשּזֹוהי כּו', למּטה ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכדי

ּבנֹוגע  והן האדם, לעבֹודת ּבנֹוגע הן ְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּכּונה

ּכפי  הּמּדֹות ּבבחינת ּדי לא העֹולם, ְְְִִִִִַַַָָָֹלכללּות

ּגם  להיֹות צריכה אּלא ּבחכמה, ּכלּולֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהן

ּכבר  הן הּמּדֹות ׁשּׁשם ּבבינה, ְְְְִִִֵֶַַָָָָהתּכּללּותן

עלּֿכל-ּפנים, ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו העלם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּבבחינת

כּו' הּמּדֹות התּגּלּות להיֹות ּתּוכל זה ְְְֲִִִֵֶַַַַּולאחרי

ּכּנ"ל). ּומקֹורן, ׁשרׁשן ּבהן ׁשּיּומׁש ְְְְֶֶֶַַַָָָָ(ּובאֹופן

אּׁשּורּנּו'e‰ÊÂג) 'מּגבעֹות הּדּיּוק ּדפרּוׁש13ּגם , ¿∆ְְֲִִֵֶַַָ

הרגלים, ּפסיעת מּלׁשֹון הּוא ְְְֲִִִֶַַַָ'אׁשּורּנּו'

אׁשּורי  ּכֹונן הּזהר 14ּכמֹו מאמר ּוכהמׁש ּכיון 4, , ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

לבר  ּפסיעה אֹוׁשיט כּו' ּדאימא ּבמעהא ְְְְֲִִִִַַָָָָָּדהוה

יׁש (ּבינה) ראׁשֹונה ה' ׁשּבאֹות ּבכ ּכמרּומז ְְְִִֵֶַָָָָכּו',

עצמּה הה"א ׁשּצּורת והינּו, ו', ּכמֹו קצרה ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָרגל

והרגל  עצמּה, ּבינה ּבחינת היא ורֹוחב ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּבאֹור

הּמּדֹות  התּכּללּות על מֹורה - ׁשּבּה ְְְִִֶַַַַָָָָהּקצרה

עּוּבר  ּכמֹו מציאּות, ּבבחינת ׁשם ׁשהן ְְְְִִִִֵֶַָָָּבבינה,

הם  ׁשּׁשם ּבחכמה ּכמֹו (ולא אּמֹו ּבמעי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּנמצא

הרג  ּובסֹוף ּבמציאּות), ׁשאינֹו אֹוׁשיט ּבהעלם ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָ

ׁשרק  נצחֿהֹודֿיסֹוד, ּבחינת ׁשּזהּו לבר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָּפסיעה

ּכמֹו ּבּבינה, ּכלּולֹות הּמּדֹות ּבהיֹות הּמתּגּלֹות ְְְְִִִִֵַַַַָהן

כּו' ּברּכיו ּבין מּונח ׁשראׁשֹו אּמֹו ּבמעי ,8העּוּבר  ְְִִִֵֵֶָָָָֹ

נצחֿהֹודֿיסֹוד, ּבחינת רק ׁשּמתּגּלה ְְְְִִֵֶַַַַַָהינּו,
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ואילך).12) רנז ע' תשכ"ב (סה"מ ואילך פ"ו תשכ"ב בשמי הנקרא כל ד"ה גם הזהר 13)ראה ביאורי ראה - לקמן בהבא

ואילך. רע"ג קג, פרשתנו האמצעי ג.14)לאדמו"ר מ, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Èa‰ ˙ÈÁ·a ˙Bcn‰ נרגשת פחות בחכמה המידות מציאות ולכן «ƒƒ¿ƒ««ƒ»

במציאות' שאינו 'העלם BÚ·bÓ'c˙ונקראת ‰ÙÒB‰‰ È‰Ó ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ«»»¿ƒ¿»
È‡˜c) 'ep¯eL‡שמכוון˙ÈÁ·a ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÏÚ ¬∆¿»≈«ƒ¿«¿«ƒƒ¿ƒ«

'ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk' ¯Ó‡ ¯·kL È¯Á‡Ï ,(‰Èa‰«ƒ»¿«¬≈∆¿»∆¡«ƒ≈…ƒ∆¿∆
˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÏÚ È‡˜c)¿»≈«ƒ¿«¿«ƒ
„ÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»¿«

('eÎ ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ והרי ƒ¿ƒƒ«»¿»
שהתכללות  וכיוון מנה' מאתיים 'בכלל

נוסף  מה יותר, נעלית בחכמה המידות

בבינה? גם כלולות שהמידות בכך

‰ÏÚÓ LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈«¬»
,'ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓ' ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿«ƒ¿»¬∆
יתרון  יש בבינה המידות ובהתכללות

המידות  בהתכללות אפילו קיים שלא

Èk12‰È‰zLבחכמה È„k ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰ וכן) האלוקי האור של ««¿»»

של  ההתגלות – הנפש בכוחות

הנשמה) של הפנימיים הכוחות

˙ÈÏÎz È‰BfL ,'eÎ ‰hÓÏ¿«»∆ƒ«¿ƒ
‰ek‰ עולם בריאת של והמטרה ««»»

גשמי  בגוף הנשמה וירידת ≈‰Ôמוגבל
Ô‰Â ,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba¿≈««¬«»»»¿≈

,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba שהאור ¿≈«ƒ¿»»»
למטה דווקא יאיר Ècהאלוקי ‡Ï…«

Ô‰L ÈÙk ˙Bcn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ∆≈
,‰ÓÎÁa ˙BÏeÏk המציאות שם ¿«»¿»

ואין  ניכרת לא כלל המידות של

המוחין  אור של והתגלות המשכה

למטה  ˆ¯ÎÈ‰העליונים ‡l‡∆»¿ƒ»
Ô˙eÏlk˙‰ Ìb ˙BÈ‰Ï של ƒ¿«ƒ¿«¿»

‰Bcn˙המידות ÌML ,‰È·a¿ƒ»∆»«ƒ
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ¯·k Ô‰≈¿»ƒ¿ƒ«∆¿≈
ŒÏkŒÏÚ ˙e‡ÈˆÓa BLiL∆∆¿ƒ¿ƒ«»

,ÌÈt גם אחד מצד שאמנם היינו »ƒ
מצד  אבל בהעלם הן המידות בבינה

וכבר  במציאות שישנו ההעלם זהו שני

והתגלות המשכה Ê‰ישנה È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆
מציאות  של התחלה שיש לאחר

בבינה  כלולות שהן כפי המידות

˙Bcn‰ ˙elb˙‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿ƒ¿««ƒ
'eÎלמטה ויאירו ÔL¯Lשיומשכו Ô‰a CLÓeiL ÔÙB‡·e)¿∆∆¿«»∆»¿»

,Ô¯B˜Óe המוחין של והתגלות המשכה בעצם יש המידות שבהתגלות כך ¿»
(Ï"pk הכתוב בחכמה) המידות (התכללות צורים' 'מראש לאחר ולכן ««

מעלה  יש כי בבינה) המידות (התכללות אשורנו' 'מגבעות ואומר ממשיך

וגילוי. המשכה של התחלה זו כי בבינה שהן כפי במידות

˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ בכתוב ‚) נזכר בבינה המידות התכללות שענין בכך ¿∆««ƒ
בלשון  הפנימי) הפירוש ‡ep¯eM'(לפי ˙BÚ·bÓ'13Le¯Ùc , ƒ¿»¬∆¿≈

˙ÚÈÒt ÔBLlÓ ‡e‰ 'ep¯eL‡'¬∆ƒ¿¿ƒ«
È¯eL‡ ÔBk BÓk ,ÌÈÏ‚¯‰14, »«¿«ƒ¿≈¬»

כונן  רגלי, סלע על "ויקם ככתוב

אשורי  "הכין רש"י: ופירש אשורי"

"במקום  פירש: דוד ובמצודת וצעדי",

אשו  כונן וקשה, רגלי מגולה הכין רי,

עוד", לשקוע ולא עמדי על לעמוד

¯‰f‰ ¯Ó‡Ó CLÓ‰Îe4, ¿∆¿≈«¬««…«
המידות  על הפסוק את המפרש

אנפין") זעיר Â‰c‰("בחינת ÔÂÈk≈»«¬»
ËÈLB‡ 'eÎ ‡ÓÈ‡c ‡‰ÚÓaƒ¿»»¿ƒ»ƒ

,'eÎ ¯·Ï ‰ÚÈÒt שהיה כיוון ¿ƒ»¿«
החוצה  פסיעה הושיט אמו במעי

'‰ ˙B‡aL CÎa ÊÓe¯Ók«¿»¿»∆¿
‰BL‡¯'הוי שם הוא (של שענינה ƒ»

,'Â BÓk ‰¯ˆ˜ Ï‚¯ LÈ (‰Èaƒ»≈∆∆¿»»¿
dÓˆÚ ‡"‰‰ ˙¯evL ,eÈ‰Â¿«¿∆««≈«¿»
˙ÈÁa ‡È‰ ·ÁB¯Â C¯B‡a¿∆¿«ƒ¿ƒ«

,dÓˆÚ ‰Èa כפי מוחין של עניין ƒ»«¿»
(עם  ולרוחב לאורך מסתעפים שהם

והשגה) הבנה ועם פרטים ריבוי

daL ‰¯ˆw‰ Ï‚¯‰Â קו שהיא ¿»∆∆«¿»»∆»
- ורוחב אורך בה ואין בלבד קצר

˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ¿«¿«ƒ
˙ÈÁ·a ÌL Ô‰L ,‰È·a¿ƒ»∆≈»ƒ¿ƒ«
‡ˆÓpL ¯aeÚ BÓk ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

Bn‡ ÈÚÓa עם מציאות כבר לו שיש ƒ¿≈ƒ
הפרטים  ÓÎÁa‰כל BÓk ‡ÏÂ)¿…¿«»¿»

ÌML המידותÌÏÚ‰a Ì‰ ∆»≈¿∆¿≈
ÛBÒ·e ,(˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ¿
,¯·Ï ‰ÚÈÒt ËÈLB‡ Ï‚¯‰»∆∆ƒ¿ƒ»¿«
שהן  (כפי המידות של התחתון בחלק

החוצה  צעד יש בבינה) ∆∆e‰fLכלולות
,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa החלק ¿ƒ«≈«¿

 ֿ לחסד ביחס אנפין' 'זעיר של התחתון

העליון  החלק שהם גבורהֿתפארת

˜¯Lנצחֿהודֿיסוד של התחתונות המידות ‰Blb˙n˙שלושת Ô‰ ∆«≈«ƒ¿«
Bn‡ ÈÚÓa ¯aeÚ‰ BÓk ,‰Èaa ˙BÏeÏk ˙Bcn‰ ˙BÈ‰aƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿»»ƒ¿≈ƒ

'eÎ ÂÈk¯a ÔÈa ÁeÓ BL‡¯L8‰lb˙nL ,eÈ‰ המציאות , ∆…»≈ƒ¿»«¿∆ƒ¿«»
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כי g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y

לׂשערֹות  ועד האברים, התחּלקּות ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבאֹופן

אף  הּנה האב, ּבטּפת מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוצּפרנים

הרי  כּו', האברים ּפרטי ּכל ּבּה ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכלּולים

ּבאֹופן  ההעלם, ּבתכלית היא זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַהתּכּללּות

ּכלל  מציאּות לאיזֹו ונרּגׁשים ניּכרים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָׁשאינם

ּפרטי  ּבכל הּולד מצטיר האם ּבבטן ורק ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּוכלל,

האם, ּבבטן עדין ּבהעלם ׁשהּוא אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהאברים,

זה  ּובדּוגמת ּבמציאּות. ׁשּיׁשנֹו העלם זהּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָאבל

ּבאּו לא ׁשעדין ּבּבינה, הּמּדֹות התּכּללּות ְְֲִִִִִֶַַַַָָֹהיא

ּבהתּבֹוננּות  ּכלּולֹות הן אּלא ּבּלב, ּגילּוי ְְְְִִִֵֵֵֶַָלידי

זה  ועל ּדאּמא', ּב'בטן עיּבּור ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּׂשכל,

הן 9נאמר  ׁשהּמּדֹות ּבטנם, ּתמּלא ּוצפּונ ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשם  וסגּור ּבתיבה הּמּונח ּדבר ּכמֹו ׁשם ְְְְֵַָָָָָָָצפּונֹות

ּכלל  ׁשּי אין האב) (ּבחינת ּבחכמה אבל ְְְֲִֵַַַָָָָָָָכּו'.

הּוא  עיּבּור ּכי עיּבּור, ּבבחינת ׁשם ׁשהן ְִִִִִֵֶַַָלֹומר

סגּור  ׁשהּוא אּלא ׁשהּוא, ּכמֹו הּדבר יׁשנֹו ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכבר

הּמּדֹות  התּכּללּות אֹופן ׁשּזהּו ּבמקֹורֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָונעלם

הרי  ּבחכמה, מהּֿׁשאיןּֿכן ּדּבינה, ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבהּׂשגה

על  ונֹוסף ּכלל. מציאּות ּבבחינת אינן ְְְְִִִִֵַַַָָָהּמּדֹות

ּבּלב, התּגּלּותן קֹודם ּבּמֹוחין הּמּדֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָהתּכּללּות

ּבהן  נמׁש הּמּדֹות, התּגּלּות לאחרי ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּנה

וענינֹו הּמֹוחין. ּבבחינת ּומקֹורן ְְְְְִִִִִַַָָָָמּׁשרׁשן

האדם  התּכּללּות 10ּבעבֹודת להיֹות ׁשּצריכה , ְְְֲִִִֶַַַָָָָָ

ׁשּתהיה  מסּפיק ׁשּלא והינּו, ּבּמֹוחין, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹהּמּדֹות

ׁשּבהתּגּלּות  והּיראה האהבה מּצד רק ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהעבֹודה

נאמר  זה ׁשעל ּבתבּונה 11לּבֹו, ּכסיל יחּפֹוץ לא ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֹ

יניקה  להיֹות יכֹול ׁשּמּזה לּבֹו, ּבהתּגּלּות ְְְְִִִִִִִֶֶַָָּכיֿאם

הּמּדֹות  התּכּללּות להיֹות צריכה ולכן ְְְְְִִִִֵַַָָכּו',

ִַּבּמֹוחין.

הּוא ‡Cב) ּבלעם ּבמאמר זה ּפסּוק ּכללּות ּתֹוכן ׁשהרי להבין, צרי עדין «ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

איסי  יׂשראל), נׁשמֹות (ׁשרׁש ה'ּזעירֿאנּפין' מעלת ׁשבח ּפּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ענין  הּוא החכמה ּבבחינת הּמּדֹות ׁשהתּכּללּות וכיון כּו', מאד ּגבֹוּה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשרׁשֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B¯ÚNÏ „ÚÂ ,ÌÈ¯·‡‰ ˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a „Ïe‰ ¯eiˆ Ïk»ƒ«»»¿∆∆ƒ¿«¿»≈»ƒ¿«ƒ¿»

,'eÎ ÌÈ¯tˆÂ במציאות שישנו העלם זה הרי בהעלם שהוא אף ולכן ¿ƒ»¿«ƒ
ÈË¯t Ïk da ÌÈÏeÏkL Û‡ ‰p‰ ,·‡‰ ˙tËa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«»»ƒ≈«∆¿ƒ»»¿»≈

,'eÎ ÌÈ¯·‡‰,כך אחר להתגלות ‰È‡שעתידין BÊ ˙eÏlk˙‰ È¯‰ »≈»ƒ¬≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÙB‡a ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿∆

ÌÈLb¯Â ÌÈ¯kÈ ÌÈ‡L פרטי ∆≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏÏkהאברים  ˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡Ï¿≈¿ƒ¿»

¯ÈËˆÓ Ì‡‰ ÔË·a ˜¯Â ,ÏÏÎe¿»¿«¿∆∆»≈ƒ¿«≈
,ÌÈ¯·‡‰ ÈË¯t ÏÎa „Ïe‰«»»¿»¿»≈»≈»ƒ
ÔÈ„Ú ÌÏÚ‰a ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿∆¿≈¬«ƒ

Ì‡‰ ÔË·a,כמציאות התגלה וטרם ¿∆∆»≈
BLiL ÌÏÚ‰ e‰Ê Ï·‡¬»∆∆¿≈∆∆¿
‡È‰ ‰Ê ˙Ó‚e„·e .˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿¿«∆ƒ
,‰Èaa ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«ƒ«ƒ»
ÈeÏÈb È„ÈÏ e‡a ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»ƒ≈ƒ
˙BÏeÏk Ô‰ ‡l‡ ,·la«≈∆»≈¿
˙ÈÁ·a ,ÏÎO‰ ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿«≈∆ƒ¿ƒ«

'‡n‡c ÔË·'a ¯eaÈÚ היא ƒ¿∆∆¿ƒ»
הוולד  שבבטנה לאם שנמשלה ה'בינה'

וכך  הפרטים כל עם למציאות מתפתח

באופן  היא מה'בינה' המידות 'הולדת'

בהעלם  בבינה כלולות שהמידות כזה

לידי  בא שטרם אלא במציאות שישנו

Ó‡¯גילוי, ‰Ê ÏÚÂ9EeÙˆe ¿«∆∆¡«¿¿
Ô‰ ˙Bcn‰L ,ÌËa ‡lÓz¿«≈ƒ¿»∆«ƒ≈

˙BeÙˆ ונסתרות ÌLנעלמות ¿»
המוחין  של ה'בינה' c·¯בחלק BÓk¿»»

.'eÎ ÌL ¯e‚ÒÂ ‰·È˙a Áen‰«»¿≈»¿»»
(·‡‰ ˙ÈÁa) ‰ÓÎÁa Ï·‡¬»«»¿»¿ƒ«»»
Ô‰L ¯ÓBÏ ÏÏk CiL ÔÈ‡≈«»¿»«∆≈

וקיימות נמצאות «ÌLהמידות
‡e‰ ¯eaÈÚ Èk ,¯eaÈÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒƒ
BÓk ¯·c‰ BLÈ ¯·kL∆¿»∆¿«»»¿

,‡e‰L העובר כמו פרטיו, כל עם ∆
כל  את לו יש שכבר האדם בבטן

השערות  את ואפילו האברים

לעיל, כאמור «∆‡l‡והציפורניים,
,B¯B˜Óa ÌÏÚÂ ¯e‚Ò ‡e‰L∆»¿∆¿»ƒ¿
˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÔÙB‡ e‰fL∆∆∆ƒ¿«¿«ƒ

‰Èac ‰‚O‰a השכלי הענין שבה ««»»¿ƒ»
ומושג, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמובן

‰ÓÎÁa של באופן הוא השכל שבה «»¿»
בפרטים, השגה ללא בלבד נקודה

ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ÔÈ‡ ˙Bcn‰ È¯‰ העלם' של באופן אלא ¬≈«ƒ≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
לעיל. כמבואר החלמיש, בצור האש כמו במציאות', שאינו

,·la Ô˙elb˙‰ Ì„B˜ ÔÈÁBna ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÏÚ ÛÒBÂ¿»«ƒ¿«¿«ƒ«ƒ∆ƒ¿«»«≈
˙Bcn‰ ˙elb˙‰ È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰,בלב גלוי רגש Ô‰aבתור CLÓ ƒ≈«¿«¬≈ƒ¿««ƒƒ¿»»∆

Ô¯B˜Óeבמידות  ÔL¯MÓƒ»¿»¿»
BÈÚÂ .ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·a של ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿»

(כך  והמידות המוחין בין החיבור

הן  המידות של ההתגלות שקודם

ההתגלות  לאחר וגם במוחין כלולות

מקורם) בהם ונרגש »¬»B·Úa„˙נמשך
Ì„‡‰10, הרוחנית ה' עבודת »»»

˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿
‡lL ,eÈ‰Â ,ÔÈÁBna ˙Bcn‰«ƒ«ƒ¿«¿∆…
˜¯ ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿∆»¬»«

„vÓ מידות‡¯i‰Â ‰·‰‡‰‰ ƒ«»«¬»¿«ƒ¿»
,BaÏ ˙elb˙‰aL בלב רגש בתור ∆¿ƒ¿«ƒ
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL11ıBtÁÈ ‡Ï ∆«∆∆¡«…«¿

Ì‡ŒÈk ‰e·˙a ÏÈÒk¿ƒƒ¿»ƒƒ
ÏBÎÈ ‰fnL ,BaÏ ˙elb˙‰a¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆»

'eÎ ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï היפך של לצד ƒ¿¿ƒ»
BÈ‰Ï˙הקדושה, ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿

ÔÈÁBna ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ כי ƒ¿«¿«ƒ«ƒ
היינו  במוחין, כלולות המידות כאשר

למציאות  הופכות ולא במקורן קשורות

וההתבוננות  המוחין אור עצמה, בפני

בהן  מאיר המוחין את שהוליד באלקות

עלֿידי  הרגשות של היניקה את ומונע

הקדושה. היפך של הצד

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (·«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰Ê ˜eÒt ˙eÏÏk ÔÎBz È¯‰L∆¬≈∆¿»»∆

צורים..." ÌÚÏa"מראש ¯Ó‡Óa¿«¬«ƒ¿»
˙ÏÚÓ Á·L ¯etÈÒ ‡e‰ƒ∆««¬«

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'‰ העליונות המידות «¿≈«¿ƒ
CÈ‡ ,(Ï‡¯NÈ ˙BÓL L¯L)…∆ƒ¿ƒ¿»≈≈

dB·b BL¯ML ונעלה,'eÎ „‡Ó ∆»¿»«¿…
˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»ƒ¿»
˙eÏlk˙‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈¬∆ƒ¿«¿
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

ּבבחינת  הּמּדֹות התּכּללּות מאׁשר יֹותר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַנעלה

אׁשּורּנּו' ּד'מּגבעֹות ההֹוספה מהי אםּֿכן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּבינה,

הּבינה), ּבבחינת הּמּדֹות התּכּללּות על ְְְְִִִִִֵַַַַַָָ(ּדקאי

אראּנּו' צּורים מראׁש 'ּכי נאמר ׁשּכבר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלאחרי

החכמה, ּבבחינת הּמּדֹות התּכּללּות על ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ(ּדקאי

הּוא, הענין א כּו'). החכמה לפנימּיּות ְְְְִִִִַַַָָָָועד

ּכי  אׁשּורּנּו', 'מּגבעֹות ּבענין ּגם מעלה 12ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּתכלית  ׁשּזֹוהי כּו', למּטה ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכדי

ּבנֹוגע  והן האדם, לעבֹודת ּבנֹוגע הן ְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּכּונה

ּכפי  הּמּדֹות ּבבחינת ּדי לא העֹולם, ְְְִִִִִַַַָָָֹלכללּות

ּגם  להיֹות צריכה אּלא ּבחכמה, ּכלּולֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהן

ּכבר  הן הּמּדֹות ׁשּׁשם ּבבינה, ְְְְִִִֵֶַַָָָָהתּכּללּותן

עלּֿכל-ּפנים, ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו העלם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּבבחינת

כּו' הּמּדֹות התּגּלּות להיֹות ּתּוכל זה ְְְֲִִִֵֶַַַַּולאחרי

ּכּנ"ל). ּומקֹורן, ׁשרׁשן ּבהן ׁשּיּומׁש ְְְְֶֶֶַַַָָָָ(ּובאֹופן

אּׁשּורּנּו'e‰ÊÂג) 'מּגבעֹות הּדּיּוק ּדפרּוׁש13ּגם , ¿∆ְְֲִִֵֶַַָ

הרגלים, ּפסיעת מּלׁשֹון הּוא ְְְֲִִִֶַַַָ'אׁשּורּנּו'

אׁשּורי  ּכֹונן הּזהר 14ּכמֹו מאמר ּוכהמׁש ּכיון 4, , ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

לבר  ּפסיעה אֹוׁשיט כּו' ּדאימא ּבמעהא ְְְְֲִִִִַַָָָָָּדהוה

יׁש (ּבינה) ראׁשֹונה ה' ׁשּבאֹות ּבכ ּכמרּומז ְְְִִֵֶַָָָָכּו',

עצמּה הה"א ׁשּצּורת והינּו, ו', ּכמֹו קצרה ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָרגל

והרגל  עצמּה, ּבינה ּבחינת היא ורֹוחב ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּבאֹור

הּמּדֹות  התּכּללּות על מֹורה - ׁשּבּה ְְְִִֶַַַַָָָָהּקצרה

עּוּבר  ּכמֹו מציאּות, ּבבחינת ׁשם ׁשהן ְְְְִִִִֵֶַָָָּבבינה,

הם  ׁשּׁשם ּבחכמה ּכמֹו (ולא אּמֹו ּבמעי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּנמצא

הרג  ּובסֹוף ּבמציאּות), ׁשאינֹו אֹוׁשיט ּבהעלם ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָ

ׁשרק  נצחֿהֹודֿיסֹוד, ּבחינת ׁשּזהּו לבר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָּפסיעה

ּכמֹו ּבּבינה, ּכלּולֹות הּמּדֹות ּבהיֹות הּמתּגּלֹות ְְְְִִִִֵַַַַָהן

כּו' ּברּכיו ּבין מּונח ׁשראׁשֹו אּמֹו ּבמעי ,8העּוּבר  ְְִִִֵֵֶָָָָֹ

נצחֿהֹודֿיסֹוד, ּבחינת רק ׁשּמתּגּלה ְְְְִִֵֶַַַַַָהינּו,
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ואילך. רע"ג קג, פרשתנו האמצעי ג.14)לאדמו"ר מ, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Èa‰ ˙ÈÁ·a ˙Bcn‰ נרגשת פחות בחכמה המידות מציאות ולכן «ƒƒ¿ƒ««ƒ»

במציאות' שאינו 'העלם BÚ·bÓ'c˙ונקראת ‰ÙÒB‰‰ È‰Ó ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ«»»¿ƒ¿»
È‡˜c) 'ep¯eL‡שמכוון˙ÈÁ·a ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÏÚ ¬∆¿»≈«ƒ¿«¿«ƒƒ¿ƒ«

'ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk' ¯Ó‡ ¯·kL È¯Á‡Ï ,(‰Èa‰«ƒ»¿«¬≈∆¿»∆¡«ƒ≈…ƒ∆¿∆
˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÏÚ È‡˜c)¿»≈«ƒ¿«¿«ƒ
„ÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»¿«

('eÎ ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ והרי ƒ¿ƒƒ«»¿»
שהתכללות  וכיוון מנה' מאתיים 'בכלל

נוסף  מה יותר, נעלית בחכמה המידות

בבינה? גם כלולות שהמידות בכך

‰ÏÚÓ LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈«¬»
,'ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓ' ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿«ƒ¿»¬∆
יתרון  יש בבינה המידות ובהתכללות

המידות  בהתכללות אפילו קיים שלא

Èk12‰È‰zLבחכמה È„k ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰ וכן) האלוקי האור של ««¿»»

של  ההתגלות – הנפש בכוחות

הנשמה) של הפנימיים הכוחות

˙ÈÏÎz È‰BfL ,'eÎ ‰hÓÏ¿«»∆ƒ«¿ƒ
‰ek‰ עולם בריאת של והמטרה ««»»

גשמי  בגוף הנשמה וירידת ≈‰Ôמוגבל
Ô‰Â ,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba¿≈««¬«»»»¿≈

,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba שהאור ¿≈«ƒ¿»»»
למטה דווקא יאיר Ècהאלוקי ‡Ï…«

Ô‰L ÈÙk ˙Bcn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ∆≈
,‰ÓÎÁa ˙BÏeÏk המציאות שם ¿«»¿»

ואין  ניכרת לא כלל המידות של

המוחין  אור של והתגלות המשכה

למטה  ˆ¯ÎÈ‰העליונים ‡l‡∆»¿ƒ»
Ô˙eÏlk˙‰ Ìb ˙BÈ‰Ï של ƒ¿«ƒ¿«¿»

‰Bcn˙המידות ÌML ,‰È·a¿ƒ»∆»«ƒ
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ¯·k Ô‰≈¿»ƒ¿ƒ«∆¿≈
ŒÏkŒÏÚ ˙e‡ÈˆÓa BLiL∆∆¿ƒ¿ƒ«»

,ÌÈt גם אחד מצד שאמנם היינו »ƒ
מצד  אבל בהעלם הן המידות בבינה

וכבר  במציאות שישנו ההעלם זהו שני

והתגלות המשכה Ê‰ישנה È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆
מציאות  של התחלה שיש לאחר

בבינה  כלולות שהן כפי המידות

˙Bcn‰ ˙elb˙‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿ƒ¿««ƒ
'eÎלמטה ויאירו ÔL¯Lשיומשכו Ô‰a CLÓeiL ÔÙB‡·e)¿∆∆¿«»∆»¿»

,Ô¯B˜Óe המוחין של והתגלות המשכה בעצם יש המידות שבהתגלות כך ¿»
(Ï"pk הכתוב בחכמה) המידות (התכללות צורים' 'מראש לאחר ולכן ««

מעלה  יש כי בבינה) המידות (התכללות אשורנו' 'מגבעות ואומר ממשיך

וגילוי. המשכה של התחלה זו כי בבינה שהן כפי במידות

˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ בכתוב ‚) נזכר בבינה המידות התכללות שענין בכך ¿∆««ƒ
בלשון  הפנימי) הפירוש ‡ep¯eM'(לפי ˙BÚ·bÓ'13Le¯Ùc , ƒ¿»¬∆¿≈

˙ÚÈÒt ÔBLlÓ ‡e‰ 'ep¯eL‡'¬∆ƒ¿¿ƒ«
È¯eL‡ ÔBk BÓk ,ÌÈÏ‚¯‰14, »«¿«ƒ¿≈¬»

כונן  רגלי, סלע על "ויקם ככתוב

אשורי  "הכין רש"י: ופירש אשורי"

"במקום  פירש: דוד ובמצודת וצעדי",

אשו  כונן וקשה, רגלי מגולה הכין רי,

עוד", לשקוע ולא עמדי על לעמוד

¯‰f‰ ¯Ó‡Ó CLÓ‰Îe4, ¿∆¿≈«¬««…«
המידות  על הפסוק את המפרש

אנפין") זעיר Â‰c‰("בחינת ÔÂÈk≈»«¬»
ËÈLB‡ 'eÎ ‡ÓÈ‡c ‡‰ÚÓaƒ¿»»¿ƒ»ƒ

,'eÎ ¯·Ï ‰ÚÈÒt שהיה כיוון ¿ƒ»¿«
החוצה  פסיעה הושיט אמו במעי

'‰ ˙B‡aL CÎa ÊÓe¯Ók«¿»¿»∆¿
‰BL‡¯'הוי שם הוא (של שענינה ƒ»

,'Â BÓk ‰¯ˆ˜ Ï‚¯ LÈ (‰Èaƒ»≈∆∆¿»»¿
dÓˆÚ ‡"‰‰ ˙¯evL ,eÈ‰Â¿«¿∆««≈«¿»
˙ÈÁa ‡È‰ ·ÁB¯Â C¯B‡a¿∆¿«ƒ¿ƒ«

,dÓˆÚ ‰Èa כפי מוחין של עניין ƒ»«¿»
(עם  ולרוחב לאורך מסתעפים שהם

והשגה) הבנה ועם פרטים ריבוי

daL ‰¯ˆw‰ Ï‚¯‰Â קו שהיא ¿»∆∆«¿»»∆»
- ורוחב אורך בה ואין בלבד קצר

˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ¿«¿«ƒ
˙ÈÁ·a ÌL Ô‰L ,‰È·a¿ƒ»∆≈»ƒ¿ƒ«
‡ˆÓpL ¯aeÚ BÓk ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

Bn‡ ÈÚÓa עם מציאות כבר לו שיש ƒ¿≈ƒ
הפרטים  ÓÎÁa‰כל BÓk ‡ÏÂ)¿…¿«»¿»

ÌML המידותÌÏÚ‰a Ì‰ ∆»≈¿∆¿≈
ÛBÒ·e ,(˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ¿
,¯·Ï ‰ÚÈÒt ËÈLB‡ Ï‚¯‰»∆∆ƒ¿ƒ»¿«
שהן  (כפי המידות של התחתון בחלק

החוצה  צעד יש בבינה) ∆∆e‰fLכלולות
,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa החלק ¿ƒ«≈«¿

 ֿ לחסד ביחס אנפין' 'זעיר של התחתון

העליון  החלק שהם גבורהֿתפארת

˜¯Lנצחֿהודֿיסוד של התחתונות המידות ‰Blb˙n˙שלושת Ô‰ ∆«≈«ƒ¿«
Bn‡ ÈÚÓa ¯aeÚ‰ BÓk ,‰Èaa ˙BÏeÏk ˙Bcn‰ ˙BÈ‰aƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿»»ƒ¿≈ƒ

'eÎ ÂÈk¯a ÔÈa ÁeÓ BL‡¯L8‰lb˙nL ,eÈ‰ המציאות , ∆…»≈ƒ¿»«¿∆ƒ¿«»
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g"kyz'dכב ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y

וחסדּֿגבּורהּֿתפארת  חכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָואילּו

ּדאימא'. ּב'בטן ּובהתּכּללּות ּבהעלם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָהם

נצחֿהֹודֿיסֹוד  ּבחינת על הּנה יֹותר, ְְְִִִִֵֵֵַַַָּובפרטּיּות

ׁשהרי  לבר, ּפסיעה אֹוׁשיט הּלׁשֹון נֹופל ְְֲִִֵֵֶַַָָֹלא

ׁשל  מעצמּותֹו נחׁשב נצחֿהֹודֿיסֹוד ְְְְִֵֵֶֶַַַָּבחינת

לבר  לבר, ּפסיעה זה ואין זעירֿאנּפין, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבחינת

ׁשּמצינּו ּולהעיר, לעצמּותֹו. מחּוץ ּדהינּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָּדיקא,

ּבׁשם  נקראֹות הּמּדֹות ּכללּות - הּמֹוחין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּלגּבי

ֿ 15חּוץ  נצחֿהֹוד ּבחינת ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ,ְְְִֵַַַַַַַָָ

מּגּופא  לבר הן הּמּדֹות עצמּיּות ׁשּלגּבי .16יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

ׁשהּוא  לבר, ּפסיעה לענין ׁשּי אינֹו זה ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאבל

מּכללּות  חלק הם ׁשּגם הרגלים, ּפסיעת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין

עיקר  הּנה ולכן, הימּנּו. ׁשּמחּוץ למקֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאדם,

לבחינת  ּבנֹוגע הּוא לבר ּפסיעה ּדאֹוׁשיט ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָהענין

נבּדל 17הּמלכּות  ּכח ׁשהּוא הּדּבּור, ּבחינת , ְְְִִִֶַַַַַָֹ

הּוא  הּדּבּור ענין ּכל ׁשהרי הּמּדֹות, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָמעצם

התּכּללּות  על ׁשּנֹוסף והינּו, הּזּולת, אל ְְְְִִֶֶַַַַַַָהּגילּוי

ה' ׁשּבאֹות הּקצרה ּברגל ּכמרּומז ּבּבינה, ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּדֹות

הו' ׁשאֹוׁשיט  הּנקּודה ּגם יׁשנּה ו', ּכמֹו ְְְִֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּׁשרׁש ׁשּזהּו לעצמּותֹו, מחּוץ הה' ְְְִֶֶֶֶַַַֹׁשּבתֹו

ּבהעלם  ּבבינה ׁשּנכללת הּדּבּור לבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּומקֹור

ּבּה. הּכלּולֹות הּמּדֹות מאׁשר ְֲִֵֵֶַַָיֹותר

הּזהר e‰ÊÂד) מאמר ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה ,4ּגם ¿∆ְְֲֵֶֶַַַַַַָֹ

כּו', ו' חסר 'ּגבעת' עיּלאה ְְְִִִִֵַָָָָּבמתיבּתא

ּדהּנה, כּו'. ו' ּבאת 'ּגבעֹות' דרקיעא ְְְְְְִִִִִֵָָָָּובמתיבּתא

יחיד, לׁשֹון ו'), (חסר ּגבעת ּבין ְְִִִֵֵַַָָהחילּוק

ׁשּגבעת  הּוא, - רּבים לׁשֹון (ּבוא"ו) ְְְְִִִֶַַָָלגבעֹות

ּכפי  עצמּה, הּבינה על מֹורה יחיד ְְְִִִֶַַַָָָלׁשֹון

עדין,ׁשּמ ּבעצמּה החכמה מּבחינת הּׁשפע קּבלת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ואילּו איּמא', ּב'מעי אנּפין' ּד'זעיר העיּבּור ׁשּלהם מהּיחּוד ׁשּיּומׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקֹודם

ׁשּנמצאֹות  הּמּדֹות את ּכבר ׁשּכֹוללת ּכפי הּבינה על מֹורה רּבים לׁשֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגבעֹות

הּמּדֹות, רק ולא הה"א), ׁשּבתֹו הוא"ו ּבצּיּור (ּכמרּומז עיּבּור ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּה
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תנה.15) ע' לתהלים אור) (יהל רפ"ד.16)אוה"ת וזו"ן) או"א הולדת (שער טז שער חיים עץ א). (יז, בהקדמה תקו"ז ראה

ואילך.17)ובכ"מ. תתקז ס"ע פרשתנו אוה"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העובר ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ˙של eÏÈ‡Â ,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa ˜«̄¿ƒ«≈«¿¿ƒ»¿»ƒ»««

ÔË·'a ˙eÏlk˙‰·e ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁÂ¿∆∆¿»ƒ¿∆∆≈¿∆¿≈¿ƒ¿«¿¿∆∆
c'‡ÓÈ‡.בגלוי ונמשכו ירדו לא ועדיין בינה בחינת ¿ƒ»

ÏÙB ‡Ï „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa ÏÚ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«¿ƒ«≈«¿…≈
,¯·Ï ‰ÚÈÒt ËÈLB‡ ÔBLl‰«»ƒ¿ƒ»¿«

החוצה יציאה שמשמעו ≈¬∆È¯‰Lלשון
·LÁ „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«¿∆¿»

B˙eÓˆÚÓ והמהות מהעצם חלק ≈«¿
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ÏL ולמרות ∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ

ממהות  חלק הוא התחתון החלק היותו

Ï·¯,המידות ‰ÚÈÒt ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿ƒ»¿«
¯·Ï החוצהıeÁÓ eÈ‰c ,‡˜Èc ¿«»¿»¿«¿ƒ

.B˙eÓˆÚÏ¿«¿
Èa‚lL eÈˆnL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆»ƒ∆¿«≈

ÔÈÁBn‰ נעלה יותר עניין שהם «ƒ
- B‡¯˜˙ופנימי ˙Bcn‰ ˙eÏÏk¿»«ƒƒ¿»

ıeÁ ÌLa15Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ , ¿≈¿««««»
,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa ‰nÎÂ¿«»¿ƒ«≈«¿
כאמור  המידות, של התחתון החלק

‰Bcn˙לעיל, ˙eiÓˆÚ Èa‚lL∆¿«≈«¿ƒ«ƒ
‡ÙebÓ ¯·Ï Ô‰16'ל'גוף מחוץ ≈¿«ƒ»

הספירות  של הכללית התבנית שהוא

שמפורש  (כפי הגוף לאברי שנמשלו

אליהו'). Ê‰ב'פתח Ïk Ï·‡ כל ¬»»∆
לעיל  אמנם האמור הן שנצחֿהודֿיסוד

ל'גוף' ÔÈÚÏמחוץ CiL BÈ‡≈«»¿ƒ¿«
,¯·Ï ‰ÚÈÒt החוצה‡e‰L , ¿ƒ»¿«∆

ÌbL ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙ÚÈÒt ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»«¿«ƒ∆«
,Ì„‡‰ ˙eÏÏkÓ ˜ÏÁ Ì‰≈≈∆ƒ¿»»»»

epÓÈ‰ ıeÁnL ÌB˜ÓÏ ואינו ¿»∆ƒ≈∆
ועצמותו. ממהותו ‰p‰חלק ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈

‰ÚÈÒt ËÈLB‡c ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚƒ«»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
¯·Ï לעצמיות מחוץ שיציאה במובן ¿«

המידות, Ú‚Baומהות ‡e‰¿≈«
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ï17, שלמטה ƒ¿ƒ«««¿

‰eac¯,מנצחֿהודֿיסוד, ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ
"מלכות  אליהו' ב'פתח שאומרים כפי

Ïc·הדיבור e‰L‡פה" Ák ∆…«ƒ¿»
‰Bcnונפרד  ÌˆÚÓÈ¯‰L ,˙ ≈∆∆«ƒ∆¬≈

ÈeÏÈb‰ ‡e‰ ¯eac‰ ÔÈÚ Ïk»ƒ¿««ƒ«ƒ
המידות  או המוחין ∆‡Ïהחוצה של

ÏÚ ÛÒBpL ,eÈ‰Â ,˙Ïef‰««¿«¿∆»«
,‰Èaa ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«ƒ«ƒ»

Ìb dLÈ ,'Â BÓk ‡e‰L '‰ ˙B‡aL ‰¯ˆw‰ Ï‚¯a ÊÓe¯Ók«¿»»∆∆«¿»»∆»∆¿∆¿»«
הוי' שם של ה' המידות ‰e˜p„‰באות ותחתית סיום ‰Â'של ËÈLB‡L «¿»∆ƒ«

,B˙eÓˆÚÏ ıeÁÓ '‰‰ CB˙aL החוצה הגילוי ‰L¯Mעניין e‰fL ∆¿«ƒ¿«¿∆∆«…∆
¯eac‰ ˙ÈÁ·Ï ¯B˜Óe החוצה שעניינו זו ÏÏÎpL˙גילוי נקודה »ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿∆∆

¯L‡Ó ¯˙BÈ ÌÏÚ‰a ‰È·a«ƒ»¿∆¿≈≈≈¬∆
da ˙BÏeÏk‰ ˙Bcn‰ הן שגם «ƒ«¿»

ובדוגמת  בהעלם בבינה נמצאות

זה  עניין אבל הלידה, קודם העובר

יותר. עוד נעלם

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ („¿∆««∆»
¯‰f‰ ¯Ó‡Ó CLÓ‰a4, המפרש ¿∆¿≈«¬««…«

צורים" מראש "כי הפסוק את

‰‡lÈÚ ‡z·È˙Óa בישיבה ƒ¿ƒ¿»ƒ»»
eÎ',העליונה 'Â ¯ÒÁ '˙Ú·b'ƒ¿«»≈

‡ÚÈ˜¯„ ‡z·È˙Ó·e בישיבה ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eÎ'.שברקיע  'Â ˙‡a '˙BÚ·b'¿»¿»

˜eÏÈÁ‰ ,‰p‰cההבדלÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈
,('Â ¯ÒÁ) ˙Ú·b כמו שנכתב ƒ¿«»≈

אחת  BÚ·‚Ï˙גבעה ,„ÈÁÈ ÔBLÏ¿»ƒƒ¿»
,‡e‰ - ÌÈa¯ ÔBLÏ (Â"‡Âa)¿»¿«ƒ
ÏÚ ‰¯BÓ „ÈÁÈ ÔBLÏ ˙Ú·bL∆ƒ¿«¿»ƒ∆«
˙Ïa˜nL ÈÙk ,dÓˆÚ ‰Èa‰«ƒ»«¿»¿ƒ∆¿«∆∆
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ ÚÙM‰«∆«ƒ¿ƒ««»¿»

,ÔÈ„Ú dÓˆÚa החכמה שבו השלב ¿«¿»¬«ƒ
את  מקבלת והבינה לבינה, משפיעה

הוא זה ושלב לעצמה ∆˜Ì„Bההשפעה
„eÁi‰Ó CLÓeiL הפנימי החיבור ∆¿«≈«ƒ

Ì‰lLובינה חכמה ‰eaÈÚ¯של ∆»∆»ƒ
,'‡nÈ‡ ÈÚÓ'a 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'cƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈ƒ»
'אם' איננה עדיין הבינה וכאשר

שפע  מקבלת בעיקר אלא שמולידה

י  בלשון נקראת היא חיד מהחכמה

ÌÈa¯ ÔBLÏ ˙BÚ·b eÏÈ‡Â¿ƒ¿»¿«ƒ
‰Èa‰ ÏÚ ‰¯BÓ שנעשית לאחר ∆««ƒ»

ה'מולידה' ÏÏBkL˙'אם' ÈÙk¿ƒ∆∆∆
˙B‡ˆÓpL ˙Bcn‰ ˙‡ ¯·k¿»∆«ƒ∆ƒ¿»
ÊÓe¯Ók) ¯eaÈÚ ˙ÈÁ·a da»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»
‡"‰‰ CB˙aL Â"‡Â‰ ¯eiˆa¿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

epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

הוא"ו  ּבצּיּור (ּכמרּומז הּדּבּור ּכח ּגם ְְִִֶַַַַַָָָֹאּלא

ּבּה ׁשּכלּול לבר ) ּפסיעה ׁשאֹוׁשיט הה"א ְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבתֹו

ּדרקיעא  ׁשּבּמתיבּתא וזהּו ּכּנ"ל. יֹותר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבהעלם

ּד'גבעת' עיּלאה ּדמתיבתא הּפרּוׁש על ְְְְְִִִִִֵַַַָָָחֹולקים

'ּגבעֹות' להיֹות ׁשּצרי ּוסביראֿלהּו ו', ְְְְִִִֵֶָָָָחסר

היא  ּבינה ׁשּבחינת ּכפי ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבוא"ו

ּכח  וגם הּמּדֹות ּבּה ׁשּכלּולֹות עיּבּור, ְְְִִִִֶַַַַָֹּבבחינת

ּכּנ"ל. ִַַַהּדּבּור,

˙eiË¯Ù·e'ּד'גבעֹות ּבענין הּצֹור הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִִֵֵֶַָָָ

ּבׁשביל  רק לא הּוא ּדוקא, ְְְִִַַָָֹּבוא"ו

(ּבינה), עיּלאה ּדאימא ּבבטן  אנּפין' 'זעיר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָעיּבּור

ּתּתאה, איּמא ּבבטן העיּבּור ּבׁשביל ּגם ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָאּלא

מלּכא  ּדנׁשמת העיּבּור ׁשּזהּו הּמלכּות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבחינת

ספירת  הּוא ּדוד (ּכי ּדוד ּבן מׁשיח ְְִִִִִִֶַַָָָָמׁשיחא,

יׂשראל 18הּמלכּות  מל ּדוד ׁשּכתּוב 19, ּוכמֹו ,20 ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאז  הּגלּות, ׁשּבזמן עליהם), מל ּדוד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָועבּדי

כּו' רֹומי ּבׁשערי יֹוׁשב היא 21מׁשיח נׁשמתֹו , ְְֲִִִִֵֵַַָָ

זמן  עד הּמלכּות, ּבחינת ּבּבטן עיּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַּבבחינת

עלֿידי  ׁשּזהּו הּלידה, ענין נעׂשה ׁשאז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגאּולה,

לבחינת  הּבינה מּבחינת אֹור ּתֹוספת ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהמׁשכת

הּנ"ל  הּזהר  ּבמאמר  ׁשמסּים ּוכפי ,4הּמלכּות. ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַֹ

לזמנא  אצטר ּבּה ּדאתּכליל ּברּה ּדלתּתא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָּגבעה

מלּכא  ייתי ּכד ּגבעת ּדאתי ליּה לנטלא מׁשיחא ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

והינּו כּו', עּלאין בחּיין ליּה ּולאּוקמא כּו' ְְְְְִִִִֵַַָָָָעּלאה

טהרה  ּדמי על ׁשּתׁשב ימים ל"ג אֹותֹו22עלֿידי הּוא ּדפסח א' ׁשּיֹום לפי , ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּב"ׁש ּדא"ּת הּסימן (ּכּידּוע ּבאב ּדתׁשעה מׁשיח 23הּיֹום נֹולד ׁשּבֹו ול"ג 24) , ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון ּדרּבי הילּולא הּוא ואז טהרה, ּדדמי הּימים ל"ג סֹוף הּוא ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבעֹומר

מׁשה 25יֹוחאי  ניצֹוץ ׁשּגֹואל 26, ּכּידּוע מׁשיח, ּבחינת ׁשהּוא הּוא 27, ראׁשֹון ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אחרֹון  .28ּגֹואל ֲֵַ
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בערכו.18) סדה"ד) (לבעל הכינויים ערכי בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס א.19)ראה כה, יחזקאל 20)ר"ה

כד. א.21)לז, צח, סנהדרין ד.22)ראה יב, ס"ג.23)תזריע סתכ"ח או"ח במדב"ר 24)טוש"ע ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי

נא. פ"א, איכ"ר (בסופו). ה פ"ז.25)פי"ג, ספה"ע שער פע"ח ב. רצו, זח"ג (עם 26)ראה סידור בהגהה. ב יד, זח"א ראה

ב. דש, בעומר הל"ג שער ר"פ 27)דא"ח) תו"א י. מט, ויחי להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב). (עה, (המו"ל).28)משפטים הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבינה  שהן כפי המידות על רמז זהו ‡l‡שכאמור ,˙Bcn‰ ˜¯ ‡ÏÂ ,(¿…««ƒ∆»

Ìbאפילו‡"‰‰ CB˙aL Â"‡Â‰ ¯eiˆa ÊÓe¯Ók) ¯eac‰ Ák «…««ƒ«¿»¿ƒ«»∆¿«≈
¯·Ï ‰ÚÈÒt ËÈLB‡L למידות daמחוץ ÏeÏkL ÌÏÚ‰aבבינה ) ∆ƒ¿ƒ»¿«∆»»¿∆¿≈
¯˙BÈ,המידות Ï"pk.מאשר ≈««

‡ÚÈ˜¯c ‡z·È˙naL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
‡˙·È˙Óc Le¯t‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ¿»
,'Â ¯ÒÁ '˙Ú·‚'c ‰‡lÈÚƒ»»¿ƒ¿«»≈

e‰ÏŒ‡¯È·Òeסוברים CÈ¯vLוהם ¿ƒ»¿∆»ƒ
,‡˜Âc Â"‡Âa '˙BÚ·b' ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿»«¿»

רבים, ÈÁaL˙לשון ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆¿ƒ«
,¯eaÈÚ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰Èaƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ák Ì‚Â ˙Bcn‰ da ˙BÏeÏkL∆¿»«ƒ¿«…«

.Ï"pk ,¯eac‰«ƒ««
C¯Bv‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«∆
,‡˜Âc Â"‡Âa '˙BÚ·‚'c ÔÈÚa»ƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»
וגם  המידות את גם כוללת שבינה כפי

המלכות, ÏÈ·Laאת ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿ƒ
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ¯eaÈÚ ששת ƒ¿≈«¿ƒ

לעיל כאמור ÓÈ‡c‡המידות ÔË·a¿∆∆¿ƒ»
‰‡lÈÚהעליונה (Èa‰),האימא ƒ»»ƒ»

¯eaÈÚ‰ ÏÈ·La Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
,‰‡zz ‡nÈ‡ ÔË·a האימא ¿∆∆ƒ»«»»

‰eÎÏn˙,התחתונה ˙ÈÁa שגם ¿ƒ«««¿
ענין  של על 'אימא' נקראת היא

ביטוי  לידי שבא והגילוי ההולדה

‰eaÈÚ¯בדיבור e‰fL התחלת ∆∆»ƒ
עדיין) (בהעלם »¿ÓLc¿ƒ˙ההתהוות

,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ המשיח מלך «¿»¿ƒ»
‡e‰ „Âc Èk) „Âc Ôa ÁÈLÓ»ƒ«∆»ƒƒ»ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ18CÏÓ „Âc , ¿ƒ«««¿»ƒ∆∆
Ï‡¯NÈ19·e˙kL BÓÎe ,20 ƒ¿»≈¿∆»

,(Ì‰ÈÏÚ CÏÓ „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
,˙eÏb‰ ÔÓÊaL יש אז שכבר ∆ƒ¿««»

(אם  המשיח מלך מציאות של התחלה

בהעלם) אמרו Ê‡Lכי הגלות זמן על ∆»
ז"ל È¯ÚLaחכמינו ·LBÈ ÁÈLÓ»ƒ«≈¿«¬≈
'eÎ ÈÓB¯21, כי אתו, מכירים ולא ƒ

¯eaÈÚ ˙ÈÁ·a ‡È‰ B˙ÓLƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÔËaa שכאמור «∆∆¿ƒ«««¿

'אימא' נקראת היא ÔÓÊגם „Ú«¿«

‰„Èl‰ ÔÈÚ ‰NÚ Ê‡L ,‰Ïe‡b‰,משיח של e‰fLוההתגלות «¿»∆»«¬∆ƒ¿««≈»∆∆
˙ÈÁ·Ï ‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ ¯B‡ ˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰.מתגלה המלכות במידת שנעלם משיח זה מאור שכתוצאה ««¿
Ï"p‰ ¯‰f‰ ¯Ó‡Óa ÌiÒÓL ÈÙÎe4d¯a ‡z˙Ïc ‰Ú·b , ¿ƒ∆¿«≈¿«¬««…«««ƒ¿»ƒ¿«»¿»

‡ÓÊÏ C¯Ëˆ‡ da ÏÈÏk˙‡c¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ¿»
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ È˙ÈÈ „k È˙‡c¿»≈«≈≈«¿»¿ƒ»
'eÎ ‰‡lÚ ˙Ú·b dÈÏ ‡ÏËÏ¿«¿»≈ƒ¿«ƒ»»
ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ· dÈÏ ‡Ó˜e‡Ïe¿¿»≈¿«ƒƒ»ƒ

,'eÎ בה הכלול הבן התחתונה הגבעה

לו  ליטול לבוא העתיד לזמן צריך

בחיים  לו ולהעמידה העליונה גבעה

Ï"‚עליונים, È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈
ÈÓc ÏÚ ·LzL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈≈«¿≈

‰¯‰Ë22, לגבי בתורה שנאמר כפי »√»
‰e‡יולדת  ÁÒÙc '‡ ÌBiL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«

ÌBi‰ B˙B‡בשבוע‰ÚL˙c «¿ƒ¿»
z"‡c ÔÓÈq‰ Úe„ik) ·‡a¿»«»««ƒ»¿«

L"a23 הוא פסח של ראשון שיום «
יום  שנה אותה חל שבו בשבוע היום

הוא  פסח של שני ויום באב, תשעה

שנה  אותה חל שבו בשבוע היום

BaLשבועות  באב) ÏB„בתשעה ∆«
ÁÈLÓ24¯ÓBÚa ‚"ÏÂ שבא , »ƒ«¿«»∆

חג  לאחר ימים ושלושה שלושים

‰ÌÈÓiהפסח ‚"Ï ÛBÒ ‡e‰«»ƒ
‡e‰ Ê‡Â ,‰¯‰Ë ÈÓ„cƒ¿≈»√»¿»
Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏeÏÈ‰ƒ»¿«ƒƒ¿∆

È‡ÁBÈ25‰LÓ ıBˆÈ רבנו,26, »ƒƒ…∆
‡e‰L רבנו ÁÈLÓ,משה ˙ÈÁa ∆¿ƒ«»ƒ«

Ï‡BbL Úe„ik27‡e‰ ÔBL‡¯ «»«∆≈ƒ
ÔB¯Á‡ Ï‡Bb28 סיום [חסר ≈«¬

המאמר].

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



כג g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y

וחסדּֿגבּורהּֿתפארת  חכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָואילּו

ּדאימא'. ּב'בטן ּובהתּכּללּות ּבהעלם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָהם

נצחֿהֹודֿיסֹוד  ּבחינת על הּנה יֹותר, ְְְִִִִֵֵֵַַַָּובפרטּיּות

ׁשהרי  לבר, ּפסיעה אֹוׁשיט הּלׁשֹון נֹופל ְְֲִִֵֵֶַַָָֹלא

ׁשל  מעצמּותֹו נחׁשב נצחֿהֹודֿיסֹוד ְְְְִֵֵֶֶַַַָּבחינת

לבר  לבר, ּפסיעה זה ואין זעירֿאנּפין, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבחינת

ׁשּמצינּו ּולהעיר, לעצמּותֹו. מחּוץ ּדהינּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָּדיקא,

ּבׁשם  נקראֹות הּמּדֹות ּכללּות - הּמֹוחין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּלגּבי

ֿ 15חּוץ  נצחֿהֹוד ּבחינת ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ,ְְְִֵַַַַַַַָָ

מּגּופא  לבר הן הּמּדֹות עצמּיּות ׁשּלגּבי .16יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

ׁשהּוא  לבר, ּפסיעה לענין ׁשּי אינֹו זה ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאבל

מּכללּות  חלק הם ׁשּגם הרגלים, ּפסיעת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין

עיקר  הּנה ולכן, הימּנּו. ׁשּמחּוץ למקֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאדם,

לבחינת  ּבנֹוגע הּוא לבר ּפסיעה ּדאֹוׁשיט ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָהענין

נבּדל 17הּמלכּות  ּכח ׁשהּוא הּדּבּור, ּבחינת , ְְְִִִֶַַַַַָֹ

הּוא  הּדּבּור ענין ּכל ׁשהרי הּמּדֹות, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָמעצם

התּכּללּות  על ׁשּנֹוסף והינּו, הּזּולת, אל ְְְְִִֶֶַַַַַַָהּגילּוי

ה' ׁשּבאֹות הּקצרה ּברגל ּכמרּומז ּבּבינה, ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּדֹות

הו' ׁשאֹוׁשיט  הּנקּודה ּגם יׁשנּה ו', ּכמֹו ְְְִֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּׁשרׁש ׁשּזהּו לעצמּותֹו, מחּוץ הה' ְְְִֶֶֶֶַַַֹׁשּבתֹו

ּבהעלם  ּבבינה ׁשּנכללת הּדּבּור לבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּומקֹור

ּבּה. הּכלּולֹות הּמּדֹות מאׁשר ְֲִֵֵֶַַָיֹותר

הּזהר e‰ÊÂד) מאמר ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה ,4ּגם ¿∆ְְֲֵֶֶַַַַַַָֹ

כּו', ו' חסר 'ּגבעת' עיּלאה ְְְִִִִֵַָָָָּבמתיבּתא

ּדהּנה, כּו'. ו' ּבאת 'ּגבעֹות' דרקיעא ְְְְְְִִִִִֵָָָָּובמתיבּתא

יחיד, לׁשֹון ו'), (חסר ּגבעת ּבין ְְִִִֵֵַַָָהחילּוק

ׁשּגבעת  הּוא, - רּבים לׁשֹון (ּבוא"ו) ְְְְִִִֶַַָָלגבעֹות

ּכפי  עצמּה, הּבינה על מֹורה יחיד ְְְִִִֶַַַָָָלׁשֹון

עדין,ׁשּמ ּבעצמּה החכמה מּבחינת הּׁשפע קּבלת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ואילּו איּמא', ּב'מעי אנּפין' ּד'זעיר העיּבּור ׁשּלהם מהּיחּוד ׁשּיּומׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקֹודם

ׁשּנמצאֹות  הּמּדֹות את ּכבר ׁשּכֹוללת ּכפי הּבינה על מֹורה רּבים לׁשֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגבעֹות

הּמּדֹות, רק ולא הה"א), ׁשּבתֹו הוא"ו ּבצּיּור (ּכמרּומז עיּבּור ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּה
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תנה.15) ע' לתהלים אור) (יהל רפ"ד.16)אוה"ת וזו"ן) או"א הולדת (שער טז שער חיים עץ א). (יז, בהקדמה תקו"ז ראה

ואילך.17)ובכ"מ. תתקז ס"ע פרשתנו אוה"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העובר ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ˙של eÏÈ‡Â ,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa ˜«̄¿ƒ«≈«¿¿ƒ»¿»ƒ»««

ÔË·'a ˙eÏlk˙‰·e ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁÂ¿∆∆¿»ƒ¿∆∆≈¿∆¿≈¿ƒ¿«¿¿∆∆
c'‡ÓÈ‡.בגלוי ונמשכו ירדו לא ועדיין בינה בחינת ¿ƒ»

ÏÙB ‡Ï „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa ÏÚ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«¿ƒ«≈«¿…≈
,¯·Ï ‰ÚÈÒt ËÈLB‡ ÔBLl‰«»ƒ¿ƒ»¿«

החוצה יציאה שמשמעו ≈¬∆È¯‰Lלשון
·LÁ „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«¿∆¿»

B˙eÓˆÚÓ והמהות מהעצם חלק ≈«¿
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ÏL ולמרות ∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ

ממהות  חלק הוא התחתון החלק היותו

Ï·¯,המידות ‰ÚÈÒt ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿ƒ»¿«
¯·Ï החוצהıeÁÓ eÈ‰c ,‡˜Èc ¿«»¿»¿«¿ƒ

.B˙eÓˆÚÏ¿«¿
Èa‚lL eÈˆnL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆»ƒ∆¿«≈

ÔÈÁBn‰ נעלה יותר עניין שהם «ƒ
- B‡¯˜˙ופנימי ˙Bcn‰ ˙eÏÏk¿»«ƒƒ¿»

ıeÁ ÌLa15Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ , ¿≈¿««««»
,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa ‰nÎÂ¿«»¿ƒ«≈«¿
כאמור  המידות, של התחתון החלק

‰Bcn˙לעיל, ˙eiÓˆÚ Èa‚lL∆¿«≈«¿ƒ«ƒ
‡ÙebÓ ¯·Ï Ô‰16'ל'גוף מחוץ ≈¿«ƒ»

הספירות  של הכללית התבנית שהוא

שמפורש  (כפי הגוף לאברי שנמשלו

אליהו'). Ê‰ב'פתח Ïk Ï·‡ כל ¬»»∆
לעיל  אמנם האמור הן שנצחֿהודֿיסוד

ל'גוף' ÔÈÚÏמחוץ CiL BÈ‡≈«»¿ƒ¿«
,¯·Ï ‰ÚÈÒt החוצה‡e‰L , ¿ƒ»¿«∆

ÌbL ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙ÚÈÒt ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»«¿«ƒ∆«
,Ì„‡‰ ˙eÏÏkÓ ˜ÏÁ Ì‰≈≈∆ƒ¿»»»»

epÓÈ‰ ıeÁnL ÌB˜ÓÏ ואינו ¿»∆ƒ≈∆
ועצמותו. ממהותו ‰p‰חלק ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈

‰ÚÈÒt ËÈLB‡c ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚƒ«»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
¯·Ï לעצמיות מחוץ שיציאה במובן ¿«

המידות, Ú‚Baומהות ‡e‰¿≈«
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ï17, שלמטה ƒ¿ƒ«««¿

‰eac¯,מנצחֿהודֿיסוד, ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ
"מלכות  אליהו' ב'פתח שאומרים כפי

Ïc·הדיבור e‰L‡פה" Ák ∆…«ƒ¿»
‰Bcnונפרד  ÌˆÚÓÈ¯‰L ,˙ ≈∆∆«ƒ∆¬≈

ÈeÏÈb‰ ‡e‰ ¯eac‰ ÔÈÚ Ïk»ƒ¿««ƒ«ƒ
המידות  או המוחין ∆‡Ïהחוצה של

ÏÚ ÛÒBpL ,eÈ‰Â ,˙Ïef‰««¿«¿∆»«
,‰Èaa ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«ƒ«ƒ»

Ìb dLÈ ,'Â BÓk ‡e‰L '‰ ˙B‡aL ‰¯ˆw‰ Ï‚¯a ÊÓe¯Ók«¿»»∆∆«¿»»∆»∆¿∆¿»«
הוי' שם של ה' המידות ‰e˜p„‰באות ותחתית סיום ‰Â'של ËÈLB‡L «¿»∆ƒ«

,B˙eÓˆÚÏ ıeÁÓ '‰‰ CB˙aL החוצה הגילוי ‰L¯Mעניין e‰fL ∆¿«ƒ¿«¿∆∆«…∆
¯eac‰ ˙ÈÁ·Ï ¯B˜Óe החוצה שעניינו זו ÏÏÎpL˙גילוי נקודה »ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿∆∆

¯L‡Ó ¯˙BÈ ÌÏÚ‰a ‰È·a«ƒ»¿∆¿≈≈≈¬∆
da ˙BÏeÏk‰ ˙Bcn‰ הן שגם «ƒ«¿»

ובדוגמת  בהעלם בבינה נמצאות

זה  עניין אבל הלידה, קודם העובר

יותר. עוד נעלם

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ („¿∆««∆»
¯‰f‰ ¯Ó‡Ó CLÓ‰a4, המפרש ¿∆¿≈«¬««…«

צורים" מראש "כי הפסוק את

‰‡lÈÚ ‡z·È˙Óa בישיבה ƒ¿ƒ¿»ƒ»»
eÎ',העליונה 'Â ¯ÒÁ '˙Ú·b'ƒ¿«»≈

‡ÚÈ˜¯„ ‡z·È˙Ó·e בישיבה ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eÎ'.שברקיע  'Â ˙‡a '˙BÚ·b'¿»¿»

˜eÏÈÁ‰ ,‰p‰cההבדלÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈
,('Â ¯ÒÁ) ˙Ú·b כמו שנכתב ƒ¿«»≈

אחת  BÚ·‚Ï˙גבעה ,„ÈÁÈ ÔBLÏ¿»ƒƒ¿»
,‡e‰ - ÌÈa¯ ÔBLÏ (Â"‡Âa)¿»¿«ƒ
ÏÚ ‰¯BÓ „ÈÁÈ ÔBLÏ ˙Ú·bL∆ƒ¿«¿»ƒ∆«
˙Ïa˜nL ÈÙk ,dÓˆÚ ‰Èa‰«ƒ»«¿»¿ƒ∆¿«∆∆
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ ÚÙM‰«∆«ƒ¿ƒ««»¿»

,ÔÈ„Ú dÓˆÚa החכמה שבו השלב ¿«¿»¬«ƒ
את  מקבלת והבינה לבינה, משפיעה

הוא זה ושלב לעצמה ∆˜Ì„Bההשפעה
„eÁi‰Ó CLÓeiL הפנימי החיבור ∆¿«≈«ƒ

Ì‰lLובינה חכמה ‰eaÈÚ¯של ∆»∆»ƒ
,'‡nÈ‡ ÈÚÓ'a 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'cƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈ƒ»
'אם' איננה עדיין הבינה וכאשר

שפע  מקבלת בעיקר אלא שמולידה

י  בלשון נקראת היא חיד מהחכמה

ÌÈa¯ ÔBLÏ ˙BÚ·b eÏÈ‡Â¿ƒ¿»¿«ƒ
‰Èa‰ ÏÚ ‰¯BÓ שנעשית לאחר ∆««ƒ»

ה'מולידה' ÏÏBkL˙'אם' ÈÙk¿ƒ∆∆∆
˙B‡ˆÓpL ˙Bcn‰ ˙‡ ¯·k¿»∆«ƒ∆ƒ¿»
ÊÓe¯Ók) ¯eaÈÚ ˙ÈÁ·a da»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»
‡"‰‰ CB˙aL Â"‡Â‰ ¯eiˆa¿ƒ¬»∆¿«≈
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epxey` zerabne ep`x` mixev y`xn ik

הוא"ו  ּבצּיּור (ּכמרּומז הּדּבּור ּכח ּגם ְְִִֶַַַַַָָָֹאּלא

ּבּה ׁשּכלּול לבר ) ּפסיעה ׁשאֹוׁשיט הה"א ְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבתֹו

ּדרקיעא  ׁשּבּמתיבּתא וזהּו ּכּנ"ל. יֹותר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבהעלם

ּד'גבעת' עיּלאה ּדמתיבתא הּפרּוׁש על ְְְְְִִִִִֵַַַָָָחֹולקים

'ּגבעֹות' להיֹות ׁשּצרי ּוסביראֿלהּו ו', ְְְְִִִֵֶָָָָחסר

היא  ּבינה ׁשּבחינת ּכפי ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבוא"ו

ּכח  וגם הּמּדֹות ּבּה ׁשּכלּולֹות עיּבּור, ְְְִִִִֶַַַַָֹּבבחינת

ּכּנ"ל. ִַַַהּדּבּור,

˙eiË¯Ù·e'ּד'גבעֹות ּבענין הּצֹור הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִִֵֵֶַָָָ

ּבׁשביל  רק לא הּוא ּדוקא, ְְְִִַַָָֹּבוא"ו

(ּבינה), עיּלאה ּדאימא ּבבטן  אנּפין' 'זעיר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָעיּבּור

ּתּתאה, איּמא ּבבטן העיּבּור ּבׁשביל ּגם ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָאּלא

מלּכא  ּדנׁשמת העיּבּור ׁשּזהּו הּמלכּות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבחינת

ספירת  הּוא ּדוד (ּכי ּדוד ּבן מׁשיח ְְִִִִִִֶַַָָָָמׁשיחא,

יׂשראל 18הּמלכּות  מל ּדוד ׁשּכתּוב 19, ּוכמֹו ,20 ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאז  הּגלּות, ׁשּבזמן עליהם), מל ּדוד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָועבּדי

כּו' רֹומי ּבׁשערי יֹוׁשב היא 21מׁשיח נׁשמתֹו , ְְֲִִִִֵֵַַָָ

זמן  עד הּמלכּות, ּבחינת ּבּבטן עיּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַּבבחינת

עלֿידי  ׁשּזהּו הּלידה, ענין נעׂשה ׁשאז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגאּולה,

לבחינת  הּבינה מּבחינת אֹור ּתֹוספת ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהמׁשכת

הּנ"ל  הּזהר  ּבמאמר  ׁשמסּים ּוכפי ,4הּמלכּות. ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַֹ

לזמנא  אצטר ּבּה ּדאתּכליל ּברּה ּדלתּתא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָּגבעה

מלּכא  ייתי ּכד ּגבעת ּדאתי ליּה לנטלא מׁשיחא ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

והינּו כּו', עּלאין בחּיין ליּה ּולאּוקמא כּו' ְְְְְִִִִֵַַָָָָעּלאה

טהרה  ּדמי על ׁשּתׁשב ימים ל"ג אֹותֹו22עלֿידי הּוא ּדפסח א' ׁשּיֹום לפי , ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּב"ׁש ּדא"ּת הּסימן (ּכּידּוע ּבאב ּדתׁשעה מׁשיח 23הּיֹום נֹולד ׁשּבֹו ול"ג 24) , ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון ּדרּבי הילּולא הּוא ואז טהרה, ּדדמי הּימים ל"ג סֹוף הּוא ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבעֹומר

מׁשה 25יֹוחאי  ניצֹוץ ׁשּגֹואל 26, ּכּידּוע מׁשיח, ּבחינת ׁשהּוא הּוא 27, ראׁשֹון ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אחרֹון  .28ּגֹואל ֲֵַ
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בערכו.18) סדה"ד) (לבעל הכינויים ערכי בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס א.19)ראה כה, יחזקאל 20)ר"ה

כד. א.21)לז, צח, סנהדרין ד.22)ראה יב, ס"ג.23)תזריע סתכ"ח או"ח במדב"ר 24)טוש"ע ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי

נא. פ"א, איכ"ר (בסופו). ה פ"ז.25)פי"ג, ספה"ע שער פע"ח ב. רצו, זח"ג (עם 26)ראה סידור בהגהה. ב יד, זח"א ראה

ב. דש, בעומר הל"ג שער ר"פ 27)דא"ח) תו"א י. מט, ויחי להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב). (עה, (המו"ל).28)משפטים הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבינה  שהן כפי המידות על רמז זהו ‡l‡שכאמור ,˙Bcn‰ ˜¯ ‡ÏÂ ,(¿…««ƒ∆»

Ìbאפילו‡"‰‰ CB˙aL Â"‡Â‰ ¯eiˆa ÊÓe¯Ók) ¯eac‰ Ák «…««ƒ«¿»¿ƒ«»∆¿«≈
¯·Ï ‰ÚÈÒt ËÈLB‡L למידות daמחוץ ÏeÏkL ÌÏÚ‰aבבינה ) ∆ƒ¿ƒ»¿«∆»»¿∆¿≈
¯˙BÈ,המידות Ï"pk.מאשר ≈««

‡ÚÈ˜¯c ‡z·È˙naL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
‡˙·È˙Óc Le¯t‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ¿»
,'Â ¯ÒÁ '˙Ú·‚'c ‰‡lÈÚƒ»»¿ƒ¿«»≈

e‰ÏŒ‡¯È·Òeסוברים CÈ¯vLוהם ¿ƒ»¿∆»ƒ
,‡˜Âc Â"‡Âa '˙BÚ·b' ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿»«¿»

רבים, ÈÁaL˙לשון ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆¿ƒ«
,¯eaÈÚ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰Èaƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ák Ì‚Â ˙Bcn‰ da ˙BÏeÏkL∆¿»«ƒ¿«…«

.Ï"pk ,¯eac‰«ƒ««
C¯Bv‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«∆
,‡˜Âc Â"‡Âa '˙BÚ·‚'c ÔÈÚa»ƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»
וגם  המידות את גם כוללת שבינה כפי

המלכות, ÏÈ·Laאת ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿ƒ
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ¯eaÈÚ ששת ƒ¿≈«¿ƒ

לעיל כאמור ÓÈ‡c‡המידות ÔË·a¿∆∆¿ƒ»
‰‡lÈÚהעליונה (Èa‰),האימא ƒ»»ƒ»

¯eaÈÚ‰ ÏÈ·La Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
,‰‡zz ‡nÈ‡ ÔË·a האימא ¿∆∆ƒ»«»»

‰eÎÏn˙,התחתונה ˙ÈÁa שגם ¿ƒ«««¿
ענין  של על 'אימא' נקראת היא

ביטוי  לידי שבא והגילוי ההולדה

‰eaÈÚ¯בדיבור e‰fL התחלת ∆∆»ƒ
עדיין) (בהעלם »¿ÓLc¿ƒ˙ההתהוות

,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ המשיח מלך «¿»¿ƒ»
‡e‰ „Âc Èk) „Âc Ôa ÁÈLÓ»ƒ«∆»ƒƒ»ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ18CÏÓ „Âc , ¿ƒ«««¿»ƒ∆∆
Ï‡¯NÈ19·e˙kL BÓÎe ,20 ƒ¿»≈¿∆»

,(Ì‰ÈÏÚ CÏÓ „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
,˙eÏb‰ ÔÓÊaL יש אז שכבר ∆ƒ¿««»

(אם  המשיח מלך מציאות של התחלה

בהעלם) אמרו Ê‡Lכי הגלות זמן על ∆»
ז"ל È¯ÚLaחכמינו ·LBÈ ÁÈLÓ»ƒ«≈¿«¬≈
'eÎ ÈÓB¯21, כי אתו, מכירים ולא ƒ

¯eaÈÚ ˙ÈÁ·a ‡È‰ B˙ÓLƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÔËaa שכאמור «∆∆¿ƒ«««¿

'אימא' נקראת היא ÔÓÊגם „Ú«¿«

‰„Èl‰ ÔÈÚ ‰NÚ Ê‡L ,‰Ïe‡b‰,משיח של e‰fLוההתגלות «¿»∆»«¬∆ƒ¿««≈»∆∆
˙ÈÁ·Ï ‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ ¯B‡ ˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰.מתגלה המלכות במידת שנעלם משיח זה מאור שכתוצאה ««¿
Ï"p‰ ¯‰f‰ ¯Ó‡Óa ÌiÒÓL ÈÙÎe4d¯a ‡z˙Ïc ‰Ú·b , ¿ƒ∆¿«≈¿«¬««…«««ƒ¿»ƒ¿«»¿»

‡ÓÊÏ C¯Ëˆ‡ da ÏÈÏk˙‡c¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ¿»
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ È˙ÈÈ „k È˙‡c¿»≈«≈≈«¿»¿ƒ»
'eÎ ‰‡lÚ ˙Ú·b dÈÏ ‡ÏËÏ¿«¿»≈ƒ¿«ƒ»»
ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ· dÈÏ ‡Ó˜e‡Ïe¿¿»≈¿«ƒƒ»ƒ

,'eÎ בה הכלול הבן התחתונה הגבעה

לו  ליטול לבוא העתיד לזמן צריך

בחיים  לו ולהעמידה העליונה גבעה

Ï"‚עליונים, È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈
ÈÓc ÏÚ ·LzL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈≈«¿≈

‰¯‰Ë22, לגבי בתורה שנאמר כפי »√»
‰e‡יולדת  ÁÒÙc '‡ ÌBiL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«

ÌBi‰ B˙B‡בשבוע‰ÚL˙c «¿ƒ¿»
z"‡c ÔÓÈq‰ Úe„ik) ·‡a¿»«»««ƒ»¿«

L"a23 הוא פסח של ראשון שיום «
יום  שנה אותה חל שבו בשבוע היום

הוא  פסח של שני ויום באב, תשעה

שנה  אותה חל שבו בשבוע היום

BaLשבועות  באב) ÏB„בתשעה ∆«
ÁÈLÓ24¯ÓBÚa ‚"ÏÂ שבא , »ƒ«¿«»∆

חג  לאחר ימים ושלושה שלושים

‰ÌÈÓiהפסח ‚"Ï ÛBÒ ‡e‰«»ƒ
‡e‰ Ê‡Â ,‰¯‰Ë ÈÓ„cƒ¿≈»√»¿»
Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏeÏÈ‰ƒ»¿«ƒƒ¿∆

È‡ÁBÈ25‰LÓ ıBˆÈ רבנו,26, »ƒƒ…∆
‡e‰L רבנו ÁÈLÓ,משה ˙ÈÁa ∆¿ƒ«»ƒ«

Ï‡BbL Úe„ik27‡e‰ ÔBL‡¯ «»«∆≈ƒ
ÔB¯Á‡ Ï‡Bb28 סיום [חסר ≈«¬

המאמר].
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כד

.g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מלכות"‡. בדבר ש"פותחין כלל גם 1ישנו דרושה ה"פתיחה" שבשביל פעמים כמה יש אבל ,
"הקדמה".

בשם  זאת שקוראים גופא מזה הרי בלבד, פתיחה - כלשונה - אלא זו שאין אףֿעלֿפי כלומר:
פתיחת  בדוגמת לאחריֿזה, הבא להענין להגיע שיוכלו כדי ודרך דלת פותח זה שענין מובן, "פתיחה",
הא  ולכן, לקדשֿהקדשים. ועד לקודש, להכנס שמאפשרת וילון פתיחת או לבית, להכנס שמאפשרת דלת
הקדמה. - קרובות ולפעמים - לפעמים דורש לאחריו, הבא להענין דלת לפתיחת להגיע בכח שיהיה גופא

בברכה" ש"פותחין הכלל שמצד אףֿעלֿפי לעניננו: מלכי 2ובנוגע "מאן - מלכות" בדבר ו"פותחין ,
בעל 3רבנן" דורנו, נשיא בישראל, ונשיא צדיק עם הקשורה ישראל בני של להתוועדות בנוגע הנה ,

שעלֿידה  "הקדמה", לזה דרושה - והשמחה הגאולה בעל של בפתגם לפתוח יש והשמחה, הגאולה
יותר. בנקל יותר) בעומק (להכנס הפתיחה תהיה

(כבנידוןֿדידן,·. ישראל בני אצל הזכרון ענין לכללות בנוגע בהסברה צורך שיש - היא וההקדמה
הוא  ש"המעשה בתורה כלל ישנו מובן: אינו דלכאורה שעברו), ימים על להזכר כדי יחדיו שמתאספים

.4העיקר"

המצוה, מעשה שישנו המצוות, עניני בכל כמו ומחשבה, דיבור מעשה ישנם שבהם בענינים שגם ועד
מצוה  שבכל ומעשה דיבור דמחשבה הענין שזהו המצוה, וכוונת המצוה שאחד 5ברכת מצוות כמה יש -

הוא, בהלכה הכלל בדיעבד; אפילו המעכב עיקר שאינם או בהעלם, הם אלו ענינים מג' שנים אפילו או
דיבור  מהֿשאיןֿכן בדיעבד, מעכב - המעשה הנה מחשבה, והן דיבור הן מעשה, הן בה שיש שבמצוה

למצוה  ממצוה חילוקים בזה יש - .ומחשבה

מלבד  ענין עוד שיש משמעותו גופא זה שלשון - העיקר" הוא "המעשה הכלל עם גם ומתאים
המעשה. - הוא והעיקר העיקר, לאחרי שבא מה וישנו העיקר, שישנו להבהיר צורך יש שלכן המעשה,

האחרונות ‚. בשבתות המדובר עם גם קשור זה משה 6ענין שיטת על המרגלים של המחלוקת אודות
"אנשים", בשם נקראו שלכן היו", כשרים שעה ש"באותה המרגלים, שילוח בהתחלת אפילו - רבינו

רש"י  שמביא (כפי חשיבות" ז"ל 7"לשון חכמינו אל 8מדרש הקצה מן מחלוקת היתה ואףֿעלֿפיֿכן ,(
ומצוותיה: התורה ענין לכללות בנוגע בקדושה שיטות שתי שיש כיון - הקצה

כיון  המעשה, בחלק העיקר יחסר ששם אףֿעלֿפי במדבר, להיות שמוטב - היתה המרגלים שיטת
ישראל, בארץ מאשר יותר בנקל והמחשבה הכוונה בחלק יותר גדולה לשלימות להגיע יוכלו זה שבגלל

השמים" מן "לחם מן, טירדות: ללא האדם צרכי כל להם היו במדבר בנוגע 9כי וגם מרים; של בארה ;
עמהם  גדלים והיו אותם, מגהצים הכבוד ענני היו .10ללבושים,

במכילתא  שאיתא ולימודה 9ועד התורה נתינת ששלימות והיינו, המן", לאוכלי אלא תורה ניתנה "לא
האדם  צרכי כל (שכוללת שאכילתו ומצב במעמד נמצא שיהודי בשעה "אוכלי 11היא אצל כמו היא (

השמים. מן לו מזומן שהכל המן",
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(1.(241 ע' תש"ח (סה"ש ס"ט תש"ח תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ.
פותחין 2) (ד"ה בהערה 641 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה

בברכה).
(ברע"מ).3) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
מי"ז.4) פ"א אבות
ועוד.5) תתקלז. ע' יתרו אוה"ת פינחס. ר"פ לקו"ת גם ראה

חנ"ג 6) מנחם (תורת ס"ט קרח בתחלתה; שלח ש"פ שיחות
וש"נ. ואילך). 169 ע' ס"ע ואילך; 132 ע'

ג.7) יג, שלח
סע"א.8) קנח, זח"ג ה. פט"ז, במדב"ר ד. שלח תנחומא
ד.9) טז, בשלח

ד.10) ח, עקב פרש"י
וש"נ.11) .137 ס"ע חנ"ג מנחם תורת גם ראה

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

"החורש  של הסדר יתחיל שבה לארץ, הכניסה עלֿידי – המרגלים טענו - הרווח יהיה מה כן, ואם
המלאכות  ל"ט וכל וכל 12והזורע", הטירדות כל יהיו שלא מוטב - ותולדותיהן?! המלאכות אבות ,

המלכים  ל"א עם - מבחוץ הן כו', ה"רשות",13המלחמות לחלק מדי יותר להתמסר שלא - מבפנים והן ,
להשאר  עדיף הרי הפסולת; מתוך האוכל בבירור להכשל מבלי פסולת, בה שיש אכילה עם ולהתעסק

במדבר.

מאד" מאד הארץ "טובה המענה: בא זה עליו 14ועל ש"שנה ב"קדשים" כהכלל מאד, פעמים ב' –
לעכב" כשנכנסים 15הכתוב ב"הארץ", דוקא היא הקודש לארץ בכניסה קדוש עם של שהשלימות והיינו, ,

ענין  אם אפילו המעשה, בענין האדם עבודת שזוהי והזורע", "החורש להיות צריך ששם נושבת", ל"ארץ
דעה" "דור המדבר, דור אצל שהיתה בשלימות החסרון חשבון על הוא ומצב 16זה במעמד שהיו בגלל ,

העולם. מעניני בלבולים ללא המן", ד"אוכלי

לנשמות  לא ואפילו למלאכים, בשמים, למעלה, ניתן לא התורה ענין שכללות לכך הטעם גם וזהו
כמסופר  - כו' עמו להלחם וצריך יצרֿהרע שיש ומצב במעמד דוקא אלא למטה, ירידתן קודם שהן כפי

שבת  במסכת בגמרא למשה 17בארוכה הקב"ה לו ש"אמר רבינו, משה עם המלאכים בין השיטה חילוק
שנאמר  לו.. הודו ו"מיד ביניכם", יש יצרֿהרע להן.. "אמר תשובה", להן אדיר 18החזיר מה אדוננו ה'

דבר, לו ומסר אוהב לו נעשה ואחד אחד ש"כל ועד כתיב", לא השמים על הודך תנה ואילו וגו', שמך
מתנות".19שנאמר  לקחת למרום.. עלית

גדולה:„. תמיהה מתעוררת ועלֿפיֿזה

כלליים  סוגים לשני נחלק - מצוות כמה עם הקשור הזכרון שזהו 20ענין - בראשית" למעשה "זכר :
הטבע. מן שלמעלה והנהגה נסים עם הקשור ענין שזהו - מצרים" ליציאת ו"זכר טבע, עם הקשור ענין

ד"חוקים" הסוגים במצוות שישנם (כשם "עדות" בשם שנקרא במצוות שלם סוג שישנו ועד
זכרון.21ו"משפטים") עם הקשורים המצוות הם מזה גדול שחלק ,

עשרת  התחלת שלכן, מצרים", ליציאת "זכר עם קשור ומצוותיה התורה ענין כללות מזה: ויתירה
גאון  סעדיה לרבי באזהרות כמבואר המצוות, תרי"ג כל (שכוללים אשר 22הדברות אלקיך ה' "אנכי היא: (

מצרים" מארץ .23הוצאתיך

עבר, שעבר ומה העבר, עם הקשור ענין (א) שהוא: - ב"זכרון" הענין מהו השאלה: נשאלת ולכאורה
ומצוות  שבתורה בשעה בה - בלבד וכוונה שבמחשבה ענין (ב) נברא, של בבעלותו זה אין שלכאורה כך

העיקר"?! הוא "המעשה

עלֿידיֿזה ‰. אלא בלבד, זכרון עם שנשארים באופן אינו הזכרון שענין - בזה ההסברה ישנה ובכן,
שלאחריֿזה  במעשה חיות תוספת .24נעשה

תוספת  פועל מצרים דיציאת שהזכרון - מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי בענין וכמו
היה  לא אילו גם לקיימו צריכים אלקיך" ה ' "אנכי הציווי כלומר : אלקיך". ה' "אנכי  הציווי בקיום חיות
הוציאנו  שהקב"ה כשנזכרים המצוה, בקיום חיות מתווספת אבל מצרים"; מארץ ד"הוצאתיך הענין

מצרים). ליציאת בקשר שנימנו בשבחים הדברים פרטי (ככל וכו' לגאולה משעבוד
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(במשנה).12) סע"א עג, שבת
פרש"י 13) סע"א. קיא, סנהדרין א. לב, ברכות כד. יב, יהושע

יז. לג, ברכה כד. ג, ואתחנן טז. יד, שלח
ז.14) שם, שלח
וש"נ.15) סע"א. סא, פסחים
וש"נ.16) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ואילך.17) סע"ב פח,
ב.18) ח, תהלים

יט.19) סח, שם
טו.20) ה, ואתחנן ברמב"ן הובא פל"א. ח"ב מו"נ גם ראה

סכ"ט. פי"ז הכולל שער
ועוד.21) כ. ו, שם רמב"ן ראה
יב.22) כד, משפטים בפרש"י הובא
ו.23) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ואילך 24) סי"ב בלק ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 269 ס"ע (לקמן



כה

.g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מלכות"‡. בדבר ש"פותחין כלל גם 1ישנו דרושה ה"פתיחה" שבשביל פעמים כמה יש אבל ,
"הקדמה".

בשם  זאת שקוראים גופא מזה הרי בלבד, פתיחה - כלשונה - אלא זו שאין אףֿעלֿפי כלומר:
פתיחת  בדוגמת לאחריֿזה, הבא להענין להגיע שיוכלו כדי ודרך דלת פותח זה שענין מובן, "פתיחה",
הא  ולכן, לקדשֿהקדשים. ועד לקודש, להכנס שמאפשרת וילון פתיחת או לבית, להכנס שמאפשרת דלת
הקדמה. - קרובות ולפעמים - לפעמים דורש לאחריו, הבא להענין דלת לפתיחת להגיע בכח שיהיה גופא

בברכה" ש"פותחין הכלל שמצד אףֿעלֿפי לעניננו: מלכי 2ובנוגע "מאן - מלכות" בדבר ו"פותחין ,
בעל 3רבנן" דורנו, נשיא בישראל, ונשיא צדיק עם הקשורה ישראל בני של להתוועדות בנוגע הנה ,

שעלֿידה  "הקדמה", לזה דרושה - והשמחה הגאולה בעל של בפתגם לפתוח יש והשמחה, הגאולה
יותר. בנקל יותר) בעומק (להכנס הפתיחה תהיה

(כבנידוןֿדידן,·. ישראל בני אצל הזכרון ענין לכללות בנוגע בהסברה צורך שיש - היא וההקדמה
הוא  ש"המעשה בתורה כלל ישנו מובן: אינו דלכאורה שעברו), ימים על להזכר כדי יחדיו שמתאספים

.4העיקר"

המצוה, מעשה שישנו המצוות, עניני בכל כמו ומחשבה, דיבור מעשה ישנם שבהם בענינים שגם ועד
מצוה  שבכל ומעשה דיבור דמחשבה הענין שזהו המצוה, וכוונת המצוה שאחד 5ברכת מצוות כמה יש -

הוא, בהלכה הכלל בדיעבד; אפילו המעכב עיקר שאינם או בהעלם, הם אלו ענינים מג' שנים אפילו או
דיבור  מהֿשאיןֿכן בדיעבד, מעכב - המעשה הנה מחשבה, והן דיבור הן מעשה, הן בה שיש שבמצוה

למצוה  ממצוה חילוקים בזה יש - .ומחשבה

מלבד  ענין עוד שיש משמעותו גופא זה שלשון - העיקר" הוא "המעשה הכלל עם גם ומתאים
המעשה. - הוא והעיקר העיקר, לאחרי שבא מה וישנו העיקר, שישנו להבהיר צורך יש שלכן המעשה,

האחרונות ‚. בשבתות המדובר עם גם קשור זה משה 6ענין שיטת על המרגלים של המחלוקת אודות
"אנשים", בשם נקראו שלכן היו", כשרים שעה ש"באותה המרגלים, שילוח בהתחלת אפילו - רבינו

רש"י  שמביא (כפי חשיבות" ז"ל 7"לשון חכמינו אל 8מדרש הקצה מן מחלוקת היתה ואףֿעלֿפיֿכן ,(
ומצוותיה: התורה ענין לכללות בנוגע בקדושה שיטות שתי שיש כיון - הקצה

כיון  המעשה, בחלק העיקר יחסר ששם אףֿעלֿפי במדבר, להיות שמוטב - היתה המרגלים שיטת
ישראל, בארץ מאשר יותר בנקל והמחשבה הכוונה בחלק יותר גדולה לשלימות להגיע יוכלו זה שבגלל

השמים" מן "לחם מן, טירדות: ללא האדם צרכי כל להם היו במדבר בנוגע 9כי וגם מרים; של בארה ;
עמהם  גדלים והיו אותם, מגהצים הכבוד ענני היו .10ללבושים,

במכילתא  שאיתא ולימודה 9ועד התורה נתינת ששלימות והיינו, המן", לאוכלי אלא תורה ניתנה "לא
האדם  צרכי כל (שכוללת שאכילתו ומצב במעמד נמצא שיהודי בשעה "אוכלי 11היא אצל כמו היא (

השמים. מן לו מזומן שהכל המן",
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(1.(241 ע' תש"ח (סה"ש ס"ט תש"ח תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ.
פותחין 2) (ד"ה בהערה 641 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה

בברכה).
(ברע"מ).3) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
מי"ז.4) פ"א אבות
ועוד.5) תתקלז. ע' יתרו אוה"ת פינחס. ר"פ לקו"ת גם ראה

חנ"ג 6) מנחם (תורת ס"ט קרח בתחלתה; שלח ש"פ שיחות
וש"נ. ואילך). 169 ע' ס"ע ואילך; 132 ע'

ג.7) יג, שלח
סע"א.8) קנח, זח"ג ה. פט"ז, במדב"ר ד. שלח תנחומא
ד.9) טז, בשלח

ד.10) ח, עקב פרש"י
וש"נ.11) .137 ס"ע חנ"ג מנחם תורת גם ראה

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

"החורש  של הסדר יתחיל שבה לארץ, הכניסה עלֿידי – המרגלים טענו - הרווח יהיה מה כן, ואם
המלאכות  ל"ט וכל וכל 12והזורע", הטירדות כל יהיו שלא מוטב - ותולדותיהן?! המלאכות אבות ,

המלכים  ל"א עם - מבחוץ הן כו', ה"רשות",13המלחמות לחלק מדי יותר להתמסר שלא - מבפנים והן ,
להשאר  עדיף הרי הפסולת; מתוך האוכל בבירור להכשל מבלי פסולת, בה שיש אכילה עם ולהתעסק

במדבר.

מאד" מאד הארץ "טובה המענה: בא זה עליו 14ועל ש"שנה ב"קדשים" כהכלל מאד, פעמים ב' –
לעכב" כשנכנסים 15הכתוב ב"הארץ", דוקא היא הקודש לארץ בכניסה קדוש עם של שהשלימות והיינו, ,

ענין  אם אפילו המעשה, בענין האדם עבודת שזוהי והזורע", "החורש להיות צריך ששם נושבת", ל"ארץ
דעה" "דור המדבר, דור אצל שהיתה בשלימות החסרון חשבון על הוא ומצב 16זה במעמד שהיו בגלל ,

העולם. מעניני בלבולים ללא המן", ד"אוכלי

לנשמות  לא ואפילו למלאכים, בשמים, למעלה, ניתן לא התורה ענין שכללות לכך הטעם גם וזהו
כמסופר  - כו' עמו להלחם וצריך יצרֿהרע שיש ומצב במעמד דוקא אלא למטה, ירידתן קודם שהן כפי

שבת  במסכת בגמרא למשה 17בארוכה הקב"ה לו ש"אמר רבינו, משה עם המלאכים בין השיטה חילוק
שנאמר  לו.. הודו ו"מיד ביניכם", יש יצרֿהרע להן.. "אמר תשובה", להן אדיר 18החזיר מה אדוננו ה'

דבר, לו ומסר אוהב לו נעשה ואחד אחד ש"כל ועד כתיב", לא השמים על הודך תנה ואילו וגו', שמך
מתנות".19שנאמר  לקחת למרום.. עלית

גדולה:„. תמיהה מתעוררת ועלֿפיֿזה

כלליים  סוגים לשני נחלק - מצוות כמה עם הקשור הזכרון שזהו 20ענין - בראשית" למעשה "זכר :
הטבע. מן שלמעלה והנהגה נסים עם הקשור ענין שזהו - מצרים" ליציאת ו"זכר טבע, עם הקשור ענין

ד"חוקים" הסוגים במצוות שישנם (כשם "עדות" בשם שנקרא במצוות שלם סוג שישנו ועד
זכרון.21ו"משפטים") עם הקשורים המצוות הם מזה גדול שחלק ,

עשרת  התחלת שלכן, מצרים", ליציאת "זכר עם קשור ומצוותיה התורה ענין כללות מזה: ויתירה
גאון  סעדיה לרבי באזהרות כמבואר המצוות, תרי"ג כל (שכוללים אשר 22הדברות אלקיך ה' "אנכי היא: (

מצרים" מארץ .23הוצאתיך

עבר, שעבר ומה העבר, עם הקשור ענין (א) שהוא: - ב"זכרון" הענין מהו השאלה: נשאלת ולכאורה
ומצוות  שבתורה בשעה בה - בלבד וכוונה שבמחשבה ענין (ב) נברא, של בבעלותו זה אין שלכאורה כך

העיקר"?! הוא "המעשה

עלֿידיֿזה ‰. אלא בלבד, זכרון עם שנשארים באופן אינו הזכרון שענין - בזה ההסברה ישנה ובכן,
שלאחריֿזה  במעשה חיות תוספת .24נעשה

תוספת  פועל מצרים דיציאת שהזכרון - מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי בענין וכמו
היה  לא אילו גם לקיימו צריכים אלקיך" ה ' "אנכי הציווי כלומר : אלקיך". ה' "אנכי  הציווי בקיום חיות
הוציאנו  שהקב"ה כשנזכרים המצוה, בקיום חיות מתווספת אבל מצרים"; מארץ ד"הוצאתיך הענין

מצרים). ליציאת בקשר שנימנו בשבחים הדברים פרטי (ככל וכו' לגאולה משעבוד
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(במשנה).12) סע"א עג, שבת
פרש"י 13) סע"א. קיא, סנהדרין א. לב, ברכות כד. יב, יהושע

יז. לג, ברכה כד. ג, ואתחנן טז. יד, שלח
ז.14) שם, שלח
וש"נ.15) סע"א. סא, פסחים
וש"נ.16) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ואילך.17) סע"ב פח,
ב.18) ח, תהלים

יט.19) סח, שם
טו.20) ה, ואתחנן ברמב"ן הובא פל"א. ח"ב מו"נ גם ראה

סכ"ט. פי"ז הכולל שער
ועוד.21) כ. ו, שם רמב"ן ראה
יב.22) כד, משפטים בפרש"י הובא
ו.23) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ואילך 24) סי"ב בלק ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 269 ס"ע (לקמן
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ש"עיקר  התשובה, בענין הן - והמחשבה, הכוונה לענין התורה שמעניקה הכח את רואים ומזה
בלב" המבואר 36התשובה עלֿפי ובפרט בדיבור, אלא מעשה, של ענין זה שאין הנדרים, התרת בענין והן ,
אחרונים  אבל 37בכמה הנדר, לו התיר שהחכם לידע צריך שהשואל כיֿאם הדיבור, ענין כאן נוגע שלא

וכוונה  מחשבה של ענין זה הרי שבעיקרו כך המתיר, החכם של והכוונה המחשבה זה הרי שנוגע מה
-

ממצב  השינוי כמו בעבר, שהיה בפועל המעשה שמשתנה - בפועל מעשה של ענין נפעל שעלֿידה
הקצה, אל הקצה מן מתהפכת בעבר שהיתה שהמציאות ועד נדרים, עליו שאין למצב נדרים עליו שיש

לזכיות. הזדונות הפיכת כמו

.Ê בעל שכותב וכפי - לפניֿזה, שנים כמה שהיתה גאולה של הזכרון לענין בנוגע גם מובן ומזה
במכתביו  החלטות 38הגאולה ויקבלו ויתוועדו שיתאספו ורצונו וכו', ישראל כלל ושמחת שמחתו שזוהי ,

- בעבר שאירע מה זכרון עם זאת ומקשר וכו', טובות

מכאן  רק לא מציאותו את שיׁשנה באופן עליו, שנזכר ליהודי יחדור שהזכרון - היא בזה ְֶַשהכוונה
העבר  על גם הבית' 'בעל הוא שיהודי לעיל, (כאמור לעבר בנוגע גם עליו ישפיע הדבר אלא ולהבא,

ה  מענין נעשה שאז המעשה שלו), שתמורת אתהפכא, של ענין שפועל - ואדרבה בפועל, מעשה - זכרון
כו'. מתוקן באופן מעשה יהיה מסויים, באופן שהיה

טובות  החלטות וקבלת הזכרון ענין שיהיה שרצה והשמחה, הגאולה בעל של הכוונות אחת היא וזו
הקודמת, מציאותו שינוי גם כולל זה הרי ולהבא, מכאן ששייך ענין זה הרי שבפשטות שאף -
לולי  אשר ביותר, חדש באופן ולהבא מכאן המצוות וקיום התורה בלימוד עבודתו תהיה שעלֿידיֿזה

חדשה. מציאות לפעול הזכרון שבכח כיון לזה, מגיע היה לא הזכרון

לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל ז"ל חכמינו הודעת כיון 39ועלֿפי הרי -
זה  (שגם בזה הידיעה אליהם שהגיעה מאלו ואחד אחד כל שביכולת הדבר ברור זה, על הכח שניתן
המאסר, היה שבגללם הענינים  לכל בהנוגע לגמרי , חדש במצב  אותו יעמיד שהזכרון פרטית), בהשגחה
בו  להוסיף צריכים מה ולבחון להתבונן העבר, על לשוב כח לו נותן שזה ועד הגאולה, נצחון ולאחריו
טוב  עבר ויהיה בלתיֿרצוי), מצב היה (אם ממצבו לגמרי נעקר יהיה שהעבר ועד בדקו, את ולחזק

ומתוקן. טוב ועתיד הווה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ומתוקן,

תורה" אלא טוב לימוד 40ו"אין וכאשר והפנימית, הנגלה התורה, ללימוד עתים לקביעת בנוגע -
והרחבה  שמחה ומתוך בהידור, המצוות קיום - מעשה לידי המביא לימוד זה הרי טוב, באופן הוא התורה

לבב. וטוב

***

.Á:ובהקדמה - העיקר" הוא ש"המעשה להכלל לכאורה בסתירה שהוא ענין עוד יובן האמור, עלֿפי

בעיקר נוגע - המעשה מעלת מצד zenkdמצד שהרי הכמות, כמו לכאורה נוגעת אינה האיכות ואילו ,
המעשה. מן יותר הדיבור) (ואפילו המחשבה מעלת גדלה - האיכות

נעלית  עבודה שישנה היו", כשרים שעה ש"באותה האנשים לטענת בנוגע ג) (סעיף לעיל וכמדובר
ז"ל  חכמינו ובלשון המעשה, ענין מאשר ו 41יותר בעי", לבא "רחמנא נוגע : לא יהודי, לב לו שיש כיון

וכו'. מעשיות מצוות לקיום בנוגע ומצבו מעמדו כלֿכך

לחבירו: אדם שבין למצוות בנוגע יחס אותו נעשה - למקום אדם שבין למצוות בנוגע זה ומיחס
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ב).36) (לו, פכ"ט תניא
חל 37) לקו"ש גם וש"נ.ראה שם. 14 ובהערה ,187 ע' "ג
וש"נ.38) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק ראה

ב.39) עז, שבת
מ"ג.40) פ"ו אבות
רפא,41) ח"ג סע"ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
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בענין  וכמו בהעיקר, חיות תוספת רק הוא הזכרון ענין האמור, עלֿפי כי עדיין, מספיק זה אין אבל
ש"הוצאתיך  הזכרון עלֿידי חיות תוספת בזה שיש אלא אלקיך", ה' "אנכי הציווי הוא שהעיקר הנ"ל,

ענין מה"זכרון" עושים - הזכרון ענין הוא שעיקרן במצוות ואילו מצרים"; המעשה ixwirמארץ ואילו ,
להיפך?! להיות שצריך בשעה בה הטפל, דבר רק הוא מזה שבא

לאחריֿזה, שתבוא העשיה בענין חיות להוסיף רק לא הזכרון ענין בכח שיש לומר, צריך כן ועל
ה' ד"אנכי בציווי וחיות הסברה תוספת שזהו מצרים", מארץ הוצאתיך "אשר בענין האמור בדוגמת

הוא שהזכרון - הזכרון ענין הוא ענינן שכל במצוות כמו אלא היא xwirdאלקיך", המעשה מציאות וכל ,
הזכרון; ענין ישנו כאשר רק

הוא שהזכרון להיותdaiqdוכיון צריכה הסיבה הרי המסובב, שהוא המעשה את dwfgxzeiשמביאה
ממה 25מהמסובב  יותר יהיה שבמסובב יתכן ולא בכוחה, שאינו ענין לפעול יכולה היתה לא ובלאוֿהכי ,

ורק  העבר, על הוא שהזכרון אףֿעלֿפי הנה זכרון, של בסוג שהן שבמצוות ונמצא, בסיבה. שיש
המעשה. ענין מאשר יותר בו יש  - במחשבה

.Â(זכרון) ומחשבה עבר של בענין יהיה המצוות, (ובענין) שב"עולם" יתכן כיצד לכאורה, xzeiאך
המעשה? בענין מאשר

תלויה  אינה תורה תלמוד מצות (שלכן ומקום מזמן למעלה היא שהתורה שבגלל - הוא והענין
ומקום  אשר 26בזמן העבר, שינוי של לאופן ועד העבר, על בעלות של כח במצוות לגלות בכוחה יש ,(

מעבר. והן מהווה הן מעתיד הן למעלה שהוא ענין רק ליתן יכול זה על הכח

פעמים  כמה התורה 27וכמדובר לכח בנוגע ועלֿדרךֿזה בפועל, בהלכה להתבטא צריכים הענינים שכל
העבר: את ולשנות לעקור

אצל  קידושין) (אחר ו"הלכה נדרים", עליה ונמצאו נדרים, עליה שאין עלֿמנת האשה את "המקדש
מעיקרו" הנדר את עוקר ש"חכם כיון מקודשת", הנדרים), (מן והתירה בעלות 28חכם, שיש מוכח שמזה -

היתה  לא כאילו לגמרי מתבטלת (הנדרים) בעבר שהיתה שהמציאות עד העבר, על גמורה וממשלה
קודם  היתה לקידושין, - פרוטה שוה או - הפרוטה שנתינת אףֿעלֿפי הקידושין, חלים שלכן מלכתחילה,

פרוטה'. ה'שוה או הפרוטה נאכלה כבר לחכם שהלכה ובשעה חכם, אצל שהלכה

ומעשרות  בתרומות לשאלה בנוגע - נוספים ענינים לכמה בנוגע מצינו וכו'.29ועלֿדרךֿזה וכו'

המצוות  בענין כללי בקו להתבטא הדבר צריך בתורה, כללי קו הוא העבר ושינוי דעקירת שהענין וכיון
התשובה  מצות -30:

יו  במסכת בגמרא זה 31מא איתא ואין כזכיות", לו נעשו "זדונות אזי מאהבה, היא התשובה שכאשר ,
לו" ורפא ש"שב שכתוב 32באופן כמו שנתרפא 33, מום כבעל ואילך, מכאן "משמע משובתם", "ארפא

מתחילתו" עונו ש"נעקר באופן אלא עליו", שמו עלֿמנת 34שמקצת האשה את שהמקדש כשם שלכן, ,
עלֿמנת  האשה את המקדש גם כך מקודשת, היא הרי - והתירה חכם אצל והלכה נדרים, עליה שאין
לפניֿזה  שנעשו הקידושין לחלות מועילה מתחילתו, החטא את שעוקרת התשובה הנה חטא, עליו שאין

באחרונים  ).35(כמבואר
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ח"ב 25) תרל"ז (סה"מ פכ"א פט"ו. תרל"ז וככה המשך ראה
ואילך). תכח ס"ע ואילך. תטז ס"ע

(26.77 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) .71 ע' .34 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה
ע"ב.28) ריש עד, כתובות
הי"ז.29) פ"ד תרומות הל' רמב"ם ראה

ואילך.30) 125 ע' שם מנחם תורת גם ראה
ב.31) פו,
יו"ד.32) ו, ישעי'
א.33) שם, יומא ה. יד, הושע
שם.34) יומא פרש"י
וש"נ.35) .185 ע' חי"ז לקו"ש ראה
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ש"עיקר  התשובה, בענין הן - והמחשבה, הכוונה לענין התורה שמעניקה הכח את רואים ומזה
בלב" המבואר 36התשובה עלֿפי ובפרט בדיבור, אלא מעשה, של ענין זה שאין הנדרים, התרת בענין והן ,
אחרונים  אבל 37בכמה הנדר, לו התיר שהחכם לידע צריך שהשואל כיֿאם הדיבור, ענין כאן נוגע שלא

וכוונה  מחשבה של ענין זה הרי שבעיקרו כך המתיר, החכם של והכוונה המחשבה זה הרי שנוגע מה
-

ממצב  השינוי כמו בעבר, שהיה בפועל המעשה שמשתנה - בפועל מעשה של ענין נפעל שעלֿידה
הקצה, אל הקצה מן מתהפכת בעבר שהיתה שהמציאות ועד נדרים, עליו שאין למצב נדרים עליו שיש

לזכיות. הזדונות הפיכת כמו

.Ê בעל שכותב וכפי - לפניֿזה, שנים כמה שהיתה גאולה של הזכרון לענין בנוגע גם מובן ומזה
במכתביו  החלטות 38הגאולה ויקבלו ויתוועדו שיתאספו ורצונו וכו', ישראל כלל ושמחת שמחתו שזוהי ,

- בעבר שאירע מה זכרון עם זאת ומקשר וכו', טובות

מכאן  רק לא מציאותו את שיׁשנה באופן עליו, שנזכר ליהודי יחדור שהזכרון - היא בזה ְֶַשהכוונה
העבר  על גם הבית' 'בעל הוא שיהודי לעיל, (כאמור לעבר בנוגע גם עליו ישפיע הדבר אלא ולהבא,

ה  מענין נעשה שאז המעשה שלו), שתמורת אתהפכא, של ענין שפועל - ואדרבה בפועל, מעשה - זכרון
כו'. מתוקן באופן מעשה יהיה מסויים, באופן שהיה

טובות  החלטות וקבלת הזכרון ענין שיהיה שרצה והשמחה, הגאולה בעל של הכוונות אחת היא וזו
הקודמת, מציאותו שינוי גם כולל זה הרי ולהבא, מכאן ששייך ענין זה הרי שבפשטות שאף -
לולי  אשר ביותר, חדש באופן ולהבא מכאן המצוות וקיום התורה בלימוד עבודתו תהיה שעלֿידיֿזה

חדשה. מציאות לפעול הזכרון שבכח כיון לזה, מגיע היה לא הזכרון

לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל ז"ל חכמינו הודעת כיון 39ועלֿפי הרי -
זה  (שגם בזה הידיעה אליהם שהגיעה מאלו ואחד אחד כל שביכולת הדבר ברור זה, על הכח שניתן
המאסר, היה שבגללם הענינים  לכל בהנוגע לגמרי , חדש במצב  אותו יעמיד שהזכרון פרטית), בהשגחה
בו  להוסיף צריכים מה ולבחון להתבונן העבר, על לשוב כח לו נותן שזה ועד הגאולה, נצחון ולאחריו
טוב  עבר ויהיה בלתיֿרצוי), מצב היה (אם ממצבו לגמרי נעקר יהיה שהעבר ועד בדקו, את ולחזק

ומתוקן. טוב ועתיד הווה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ומתוקן,

תורה" אלא טוב לימוד 40ו"אין וכאשר והפנימית, הנגלה התורה, ללימוד עתים לקביעת בנוגע -
והרחבה  שמחה ומתוך בהידור, המצוות קיום - מעשה לידי המביא לימוד זה הרי טוב, באופן הוא התורה

לבב. וטוב

***

.Á:ובהקדמה - העיקר" הוא ש"המעשה להכלל לכאורה בסתירה שהוא ענין עוד יובן האמור, עלֿפי

בעיקר נוגע - המעשה מעלת מצד zenkdמצד שהרי הכמות, כמו לכאורה נוגעת אינה האיכות ואילו ,
המעשה. מן יותר הדיבור) (ואפילו המחשבה מעלת גדלה - האיכות

נעלית  עבודה שישנה היו", כשרים שעה ש"באותה האנשים לטענת בנוגע ג) (סעיף לעיל וכמדובר
ז"ל  חכמינו ובלשון המעשה, ענין מאשר ו 41יותר בעי", לבא "רחמנא נוגע : לא יהודי, לב לו שיש כיון

וכו'. מעשיות מצוות לקיום בנוגע ומצבו מעמדו כלֿכך

לחבירו: אדם שבין למצוות בנוגע יחס אותו נעשה - למקום אדם שבין למצוות בנוגע זה ומיחס
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ב).36) (לו, פכ"ט תניא
חל 37) לקו"ש גם וש"נ.ראה שם. 14 ובהערה ,187 ע' "ג
וש"נ.38) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק ראה

ב.39) עז, שבת
מ"ג.40) פ"ו אבות
רפא,41) ח"ג סע"ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
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בענין  וכמו בהעיקר, חיות תוספת רק הוא הזכרון ענין האמור, עלֿפי כי עדיין, מספיק זה אין אבל
ש"הוצאתיך  הזכרון עלֿידי חיות תוספת בזה שיש אלא אלקיך", ה' "אנכי הציווי הוא שהעיקר הנ"ל,

ענין מה"זכרון" עושים - הזכרון ענין הוא שעיקרן במצוות ואילו מצרים"; המעשה ixwirמארץ ואילו ,
להיפך?! להיות שצריך בשעה בה הטפל, דבר רק הוא מזה שבא

לאחריֿזה, שתבוא העשיה בענין חיות להוסיף רק לא הזכרון ענין בכח שיש לומר, צריך כן ועל
ה' ד"אנכי בציווי וחיות הסברה תוספת שזהו מצרים", מארץ הוצאתיך "אשר בענין האמור בדוגמת

הוא שהזכרון - הזכרון ענין הוא ענינן שכל במצוות כמו אלא היא xwirdאלקיך", המעשה מציאות וכל ,
הזכרון; ענין ישנו כאשר רק

הוא שהזכרון להיותdaiqdוכיון צריכה הסיבה הרי המסובב, שהוא המעשה את dwfgxzeiשמביאה
ממה 25מהמסובב  יותר יהיה שבמסובב יתכן ולא בכוחה, שאינו ענין לפעול יכולה היתה לא ובלאוֿהכי ,

ורק  העבר, על הוא שהזכרון אףֿעלֿפי הנה זכרון, של בסוג שהן שבמצוות ונמצא, בסיבה. שיש
המעשה. ענין מאשר יותר בו יש  - במחשבה

.Â(זכרון) ומחשבה עבר של בענין יהיה המצוות, (ובענין) שב"עולם" יתכן כיצד לכאורה, xzeiאך
המעשה? בענין מאשר

תלויה  אינה תורה תלמוד מצות (שלכן ומקום מזמן למעלה היא שהתורה שבגלל - הוא והענין
ומקום  אשר 26בזמן העבר, שינוי של לאופן ועד העבר, על בעלות של כח במצוות לגלות בכוחה יש ,(

מעבר. והן מהווה הן מעתיד הן למעלה שהוא ענין רק ליתן יכול זה על הכח

פעמים  כמה התורה 27וכמדובר לכח בנוגע ועלֿדרךֿזה בפועל, בהלכה להתבטא צריכים הענינים שכל
העבר: את ולשנות לעקור

אצל  קידושין) (אחר ו"הלכה נדרים", עליה ונמצאו נדרים, עליה שאין עלֿמנת האשה את "המקדש
מעיקרו" הנדר את עוקר ש"חכם כיון מקודשת", הנדרים), (מן והתירה בעלות 28חכם, שיש מוכח שמזה -

היתה  לא כאילו לגמרי מתבטלת (הנדרים) בעבר שהיתה שהמציאות עד העבר, על גמורה וממשלה
קודם  היתה לקידושין, - פרוטה שוה או - הפרוטה שנתינת אףֿעלֿפי הקידושין, חלים שלכן מלכתחילה,

פרוטה'. ה'שוה או הפרוטה נאכלה כבר לחכם שהלכה ובשעה חכם, אצל שהלכה

ומעשרות  בתרומות לשאלה בנוגע - נוספים ענינים לכמה בנוגע מצינו וכו'.29ועלֿדרךֿזה וכו'

המצוות  בענין כללי בקו להתבטא הדבר צריך בתורה, כללי קו הוא העבר ושינוי דעקירת שהענין וכיון
התשובה  מצות -30:

יו  במסכת בגמרא זה 31מא איתא ואין כזכיות", לו נעשו "זדונות אזי מאהבה, היא התשובה שכאשר ,
לו" ורפא ש"שב שכתוב 32באופן כמו שנתרפא 33, מום כבעל ואילך, מכאן "משמע משובתם", "ארפא

מתחילתו" עונו ש"נעקר באופן אלא עליו", שמו עלֿמנת 34שמקצת האשה את שהמקדש כשם שלכן, ,
עלֿמנת  האשה את המקדש גם כך מקודשת, היא הרי - והתירה חכם אצל והלכה נדרים, עליה שאין
לפניֿזה  שנעשו הקידושין לחלות מועילה מתחילתו, החטא את שעוקרת התשובה הנה חטא, עליו שאין

באחרונים  ).35(כמבואר
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ח"ב 25) תרל"ז (סה"מ פכ"א פט"ו. תרל"ז וככה המשך ראה
ואילך). תכח ס"ע ואילך. תטז ס"ע

(26.77 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) .71 ע' .34 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה
ע"ב.28) ריש עד, כתובות
הי"ז.29) פ"ד תרומות הל' רמב"ם ראה

ואילך.30) 125 ע' שם מנחם תורת גם ראה
ב.31) פו,
יו"ד.32) ו, ישעי'
א.33) שם, יומא ה. יד, הושע
שם.34) יומא פרש"י
וש"נ.35) .185 ע' חי"ז לקו"ש ראה
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" - בלבד הכנה אלא מצוה, של ענין זה "בכל mylאין נעלה, היותר העבודה באופן ואפילו שמים".
דעהו" אביך"51דרכיך אלקי את ל"דע הכנה רק כן גם זה הרי העיקר.52- שזהו ,

באים  לאחריֿזה ורק האדם, צרכי ושאר ושינה ושתיה אכילה עבור מנוצל הזמן כמות שרוב ונמצא,
ומצוותיה. תורה עבור שמנצלים הזמן כמות למיעוט

בפירוש  שמאריך - אחריו הבאים הדורות ולכל לדורו הנבוכים מורה - הרמב"ם בדברי שמצינו ועד
ז"ל 53המשנה  רבותינו מאמר שבשביל 54בביאור שרואים לזה", לצוות אלא נברא לא כולו העולם "כל

מתוך  בחכמתו מונח להיות החכם יוכל שעלֿידם כדי אנשים, וכמה כמה של מציאותם קיימת אחד חכם
שעלֿידו  אחד, חכם בשביל היא אנשים וכמה כמה של שהכמות והיינו, כו', שלימות לידי ולהגיע מנוחה

שלהם! המציאות מוצדקת תהיה

.‡È,מישראל אחד לכל שניתנה התורה, לכח בנוגע ו) (סעיף לעיל האמור בדוגמת - בזה והענין
לשנות  - הזמן את לשנות ביכלתו יש אחרת, ולא כך להיות שמוכרח התעקשותו ועלֿידי כוונתו, שעלֿידי

שכנגדה. הכמות ריבוי בפני תתבטל לא הקטנה שהכמות הכמות, את גם ולשנות העבר, את

עולם  של מציאות להצדיק יכול ויחיד אחד שאדם - כולו" העולם כל "נברא לזה" "לצוות שכדי ועד
השל"ה  כדברי "אדם", לשם ראוי רק הוא אם שמסביבו, לעליון"55שלם "אדמה מלשון הוא ,56ש"אדם"

ז"ל  חכמינו כדרשת הקב"ה, כמו ומתנהג עצמו את שמשווה הפסוק 57על ֿידיֿזה בו",58על "ולדבקה
והובאו  בגמרא, שנימנו הענינים פרטי ככל חנון", אתה אף חנון הוא מה רחום, אתה אף רחום הוא "מה

הרמב"ם  הלכה.59בדברי לפסק

הרמב"ם  בדברי שהובאה ההלכה שזוהי - בפועל בפסקֿדין מתבטא זה ענין מעשה 60וגם שעלֿידי
זכות". לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע אחת") ("מצוה אחד

.·È במעמד להיות צורך יש - כולו העולם כל של כמות תכריע קטנה שכמות זאת, לפעול כדי אך
הוא  "מה אלא אינה מציאותו כל אלא בפניֿעצמו, מציאות שאינו והיינו, (כנ"ל), לעליון" ד"אדמה ומצב

התחתון. הזה בעולם מדותיו את הקב"ה מפעיל שעלֿידה מציאות זוהי כו'"; אתה אף כו'

במאמריו  בארוכה מבאר הזקן רבינו נפש": "מסירות בשם נקרא זה ביאור 61וענין בתוספת ונתבאר ,
והשמחה  הגאולה בעל ממסירת62במאמרי מתחיל נפש' ה'מסירת שענין ,oevxd גם הוא "נפש" שהרי ,

שכתוב  כמו רצון, רצוני.63מלשון אין ופירושו, גו'", נפשי "אין

והיינו, הרצון, מסירת תחילה שיׁשנּה עלֿידיֿזה – לגוף בנוגע בפועל נפש מסירת באה כיצד ְֶָכלומר:
ואז  עולם; של אדונו הקב"ה, של רצונו מתקיים שעלֿידו "כלי" רק הוא אלא עצמו, בפני רצון לו שאין

רצונו. במסירת ידיֿחובתו שיוצא כך הרווחה, של ומצב במעמד הקב"ה אותו מעמיד

יבחן" "צדיק שהקב"ה לפעמים יש הרצון 64- ממסירת באים שאז רחמנאֿליצלן, כו', גזירות עלֿידי ,
מסירת  שתהיה - הוא העיקר אלא נפש, במסירת הכוונה היא זו לא אבל כפשוטו; בפועל נפש למסירת

הרצון.

כולם, את מנהיג הרצון שהרי הגוף, כחות כל על גם פועל זה הרי להקב"ה, רצונו מוסר יהודי וכאשר
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וש"נ.51) .104 ע' ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי
ט.52) כח, הימיםֿא דברי
להסתפק).53) ראה אח"כ (ד"ה לפיהמ"ש בהקדמה
סע"ב.54) ו, ברכות
ב.55) שא, ב. רסח, ב. כ, רע"א. ג,
יד.56) יד, ישעי'
כב.57) יא, עקב ספרי ב. טו, בשלח מכילתא ב. קלג, שבת
שם.58) עקב

ח.59) מ"ע סהמ"צ ה"ו. פ"א דעות הל'
ה"ד.60) פ"ג תשובה הל'
ירושלים 61) בונה סע"ד. מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א

תקו. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי ולאח"ז סע"א.
ועוד.62) ואילך. רנז ס"ע תרפ"ה סה"מ
שליט"א 63) אדמו"ר כ"ק הערת וראה ובפרש"י. א טו, ירמי'

וש"נ. .35 הערה 72 ע' ח"ב מנחם תורת שם. בסה"מ
ב.64) פנ"ה, ב. פל"ד, ג. פל"ב, ב"ר וראה ה. יא, תהלים
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ש"מפייסו  הוא העיקר - בפועל הנתינה כלֿכך נוגע מה הוא: טוען - לעני צדקה ליתן צריך כאשר
ברכות" בשש "מתברך שרק לעני" פרוטה מ"הנותן יותר ברכות", בי"א "מתברך שאז ואם 42בדברים", ,

בתור  ומצבו מעמדו על עמו ויבכה יצטער הוא במעשה; בפועל צדקה לו שיתן כלֿכך נוגע מה כן,
נפשו  להחיות בשביל לצדקה מעות לו ליתן ממש, לפועל בנוגע אבל בשמחתו), ישמח כן (וכמו "נצרך"
באופן  עני, קרבן בבחינת זה הרי - נותן כבר הוא אם ואפילו דוקא, לאו אצלו זה הרי ביתו, בני ונפשות

מזה!... להתחמק יכול אינו שכבר הצמצום, מן צמצום של

ענין שנוגע - היא האמת להטות"zenkdאבל רבים ש"אחרי ועד ברוב.43, בטל נעשה והמיעוט ,
הצדקה. בנתינת כמו כפשוטו, נפשות לפיקוח שנוגע בענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

בגמרא  שמצינו ועד יפות", פנים ד"סבר הענין לכאורה בעיקר נוגע הבא", ל"עולם בנוגע ש"יש 44-
על  עין צרות לו שמראה עליו, (שנענש העולם מן וטורדו ושמן) חשוב (עוף פסיוני לאביו מאכיל
דברים  בדברו (שמכבדו הבא" העולם לחיי ומביאו קשה) מלאכה (שהיא בריחיים מטחינו ויש סעודתו),
אלא  להתפרנס יכולין שאינן השעה צורך לו מראה רכה בלשון עליו מטיל והמלאכה וניחומים, טובים
אבל  שלו, למעשה שייך זה אין שאז ביכלתו, הדבר אין כאשר - אמורים דברים במה אבל זו); ביגיעה
ודיבור  טובה בכוונה זאת ולהחליף קטן, בסכום ידיֿחובה לצאת ורוצה צדקה, יותר ליתן ביכלתו כאשר

דקדושה. השכל והיפך התורה היפך זה  הרי - טוב

למקום: אדם שבין במצוות הוא כן - לחבירו אדם שבין במצוות אמורים שהדברים וכשם

הוא אצלו העיקר - בפועל מעשית מצוה של הקיום להקב"ה נוגע מה טוענים: שיש aldאףֿעלֿפי
י  לעם שייך שהוא בדיבור ושיאמר בעי", "לבא קיום היהודי, ממש', ה'בפועל ואילו וכו', וכו' שראל

שהוא  למקום, אדם בין לא אבל לחבירו, אדם בין רק מקום שתופס טפל, דבר זה הרי במעשה, המצוה
כל  והתחלת התורה", "יסודי הלכות כל בהתחלת הרמב"ם (כלשון המציאות ואמיתת הרוחניות, עיקר
מעשיות  מצוות בקיום צורך יש ולכן העיקר", הוא ש"המעשה התורה אומרת - תורה") "משנה ספרו

בפועל  מעשה עם זאת מקשרים כאשר  רק הוא בעי" ד"לבא הענין קיום ואדרבה, .45בפועל,

ביותר, גשמיים מענינים החל - הכמות) מעלת (מצד ברוב בטל שהמיעוט לכלל הסיבה גם וזוהי
הסנהדרין, אצל להטות" רבים ד"אחרי הדין כמו ביותר, רוחניים לענינים ועד אכילה, לאיסורי בנוגע

הרוחניות. תכלית שזהו בתורה, ענין לחדש  כשצריכים

.Ë צריך) כלל מקום תופסת הכמות אין שבהם הכלל, מן היוצאים ענינים יש זה, עם ביחד אמנם,
בטיל" לא ש"קבוע הדין שזהו - כלל) נוגעת אינה הכמות אבל המעשה, ענין להיות והיינו,46אמנם ,

"קבוע". שהוא בגלל בטל, אינו רבבות, וריבוא אלפים אלפי נגד אחד ישנו כאשר שגם

שנבראו  אדם לבני בנוגע והן אכילה, לאיסורי עד ביותר, גשמיים לענינים בנוגע הן הוא זה ענין וגם
אלקים  קרא 47בצלם אמר לן, מנא "מדאורייתא - מדאורייתא הלימוד נתפרש אדם לבני שבנוגע ועד ,

.48כו'"

.È והמצוה התורה דרך את ליישם שיצליחו לקוות ישראל בני יכולים כיצד הטענה: על המענה גם וזהו
ש"אתם  אומרת עצמה שהתורה בשעה בה יוםֿיום, העמים"?!49בחיי מכל המעט

וקיום  התורה ללימוד מוקדש אינו היום שרוב - האדם בחיי בפועל המציאות את שרואים וכפי
שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל באופן היא הנהגתו כאשר ואפילו הרשות. לעניני אלא הרי 50המצוות, -
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.61 הערה 99 ע' חל"ד מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש
ב.42) ט, ב"ב
ב.43) כג, משפטים
(ובפרש"י).44) ואילך סע"א לא, קידושין
להמאסר.45) השייכות - סי"ג לקמן וראה
(להרא"ז 46) סופר עט ועוד. אלא. ובתוד"ה ב עג, זבחים ראה

וש"נ. קבוע. כלל הש"ס סוגיות על סופר)
כז.47) א, בראשית
א.48) טו, כתובות
ז.49) ז, ואתחנן
מי"ב.50) פ"ב אבות
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" - בלבד הכנה אלא מצוה, של ענין זה "בכל mylאין נעלה, היותר העבודה באופן ואפילו שמים".
דעהו" אביך"51דרכיך אלקי את ל"דע הכנה רק כן גם זה הרי העיקר.52- שזהו ,

באים  לאחריֿזה ורק האדם, צרכי ושאר ושינה ושתיה אכילה עבור מנוצל הזמן כמות שרוב ונמצא,
ומצוותיה. תורה עבור שמנצלים הזמן כמות למיעוט

בפירוש  שמאריך - אחריו הבאים הדורות ולכל לדורו הנבוכים מורה - הרמב"ם בדברי שמצינו ועד
ז"ל 53המשנה  רבותינו מאמר שבשביל 54בביאור שרואים לזה", לצוות אלא נברא לא כולו העולם "כל

מתוך  בחכמתו מונח להיות החכם יוכל שעלֿידם כדי אנשים, וכמה כמה של מציאותם קיימת אחד חכם
שעלֿידו  אחד, חכם בשביל היא אנשים וכמה כמה של שהכמות והיינו, כו', שלימות לידי ולהגיע מנוחה

שלהם! המציאות מוצדקת תהיה

.‡È,מישראל אחד לכל שניתנה התורה, לכח בנוגע ו) (סעיף לעיל האמור בדוגמת - בזה והענין
לשנות  - הזמן את לשנות ביכלתו יש אחרת, ולא כך להיות שמוכרח התעקשותו ועלֿידי כוונתו, שעלֿידי

שכנגדה. הכמות ריבוי בפני תתבטל לא הקטנה שהכמות הכמות, את גם ולשנות העבר, את

עולם  של מציאות להצדיק יכול ויחיד אחד שאדם - כולו" העולם כל "נברא לזה" "לצוות שכדי ועד
השל"ה  כדברי "אדם", לשם ראוי רק הוא אם שמסביבו, לעליון"55שלם "אדמה מלשון הוא ,56ש"אדם"

ז"ל  חכמינו כדרשת הקב"ה, כמו ומתנהג עצמו את שמשווה הפסוק 57על ֿידיֿזה בו",58על "ולדבקה
והובאו  בגמרא, שנימנו הענינים פרטי ככל חנון", אתה אף חנון הוא מה רחום, אתה אף רחום הוא "מה

הרמב"ם  הלכה.59בדברי לפסק

הרמב"ם  בדברי שהובאה ההלכה שזוהי - בפועל בפסקֿדין מתבטא זה ענין מעשה 60וגם שעלֿידי
זכות". לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע אחת") ("מצוה אחד

.·È במעמד להיות צורך יש - כולו העולם כל של כמות תכריע קטנה שכמות זאת, לפעול כדי אך
הוא  "מה אלא אינה מציאותו כל אלא בפניֿעצמו, מציאות שאינו והיינו, (כנ"ל), לעליון" ד"אדמה ומצב

התחתון. הזה בעולם מדותיו את הקב"ה מפעיל שעלֿידה מציאות זוהי כו'"; אתה אף כו'

במאמריו  בארוכה מבאר הזקן רבינו נפש": "מסירות בשם נקרא זה ביאור 61וענין בתוספת ונתבאר ,
והשמחה  הגאולה בעל ממסירת62במאמרי מתחיל נפש' ה'מסירת שענין ,oevxd גם הוא "נפש" שהרי ,

שכתוב  כמו רצון, רצוני.63מלשון אין ופירושו, גו'", נפשי "אין

והיינו, הרצון, מסירת תחילה שיׁשנּה עלֿידיֿזה – לגוף בנוגע בפועל נפש מסירת באה כיצד ְֶָכלומר:
ואז  עולם; של אדונו הקב"ה, של רצונו מתקיים שעלֿידו "כלי" רק הוא אלא עצמו, בפני רצון לו שאין

רצונו. במסירת ידיֿחובתו שיוצא כך הרווחה, של ומצב במעמד הקב"ה אותו מעמיד

יבחן" "צדיק שהקב"ה לפעמים יש הרצון 64- ממסירת באים שאז רחמנאֿליצלן, כו', גזירות עלֿידי ,
מסירת  שתהיה - הוא העיקר אלא נפש, במסירת הכוונה היא זו לא אבל כפשוטו; בפועל נפש למסירת

הרצון.

כולם, את מנהיג הרצון שהרי הגוף, כחות כל על גם פועל זה הרי להקב"ה, רצונו מוסר יהודי וכאשר

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

וש"נ.51) .104 ע' ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי
ט.52) כח, הימיםֿא דברי
להסתפק).53) ראה אח"כ (ד"ה לפיהמ"ש בהקדמה
סע"ב.54) ו, ברכות
ב.55) שא, ב. רסח, ב. כ, רע"א. ג,
יד.56) יד, ישעי'
כב.57) יא, עקב ספרי ב. טו, בשלח מכילתא ב. קלג, שבת
שם.58) עקב

ח.59) מ"ע סהמ"צ ה"ו. פ"א דעות הל'
ה"ד.60) פ"ג תשובה הל'
ירושלים 61) בונה סע"ד. מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א

תקו. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי ולאח"ז סע"א.
ועוד.62) ואילך. רנז ס"ע תרפ"ה סה"מ
שליט"א 63) אדמו"ר כ"ק הערת וראה ובפרש"י. א טו, ירמי'

וש"נ. .35 הערה 72 ע' ח"ב מנחם תורת שם. בסה"מ
ב.64) פנ"ה, ב. פל"ד, ג. פל"ב, ב"ר וראה ה. יא, תהלים
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ש"מפייסו  הוא העיקר - בפועל הנתינה כלֿכך נוגע מה הוא: טוען - לעני צדקה ליתן צריך כאשר
ברכות" בשש "מתברך שרק לעני" פרוטה מ"הנותן יותר ברכות", בי"א "מתברך שאז ואם 42בדברים", ,

בתור  ומצבו מעמדו על עמו ויבכה יצטער הוא במעשה; בפועל צדקה לו שיתן כלֿכך נוגע מה כן,
נפשו  להחיות בשביל לצדקה מעות לו ליתן ממש, לפועל בנוגע אבל בשמחתו), ישמח כן (וכמו "נצרך"
באופן  עני, קרבן בבחינת זה הרי - נותן כבר הוא אם ואפילו דוקא, לאו אצלו זה הרי ביתו, בני ונפשות

מזה!... להתחמק יכול אינו שכבר הצמצום, מן צמצום של

ענין שנוגע - היא האמת להטות"zenkdאבל רבים ש"אחרי ועד ברוב.43, בטל נעשה והמיעוט ,
הצדקה. בנתינת כמו כפשוטו, נפשות לפיקוח שנוגע בענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

בגמרא  שמצינו ועד יפות", פנים ד"סבר הענין לכאורה בעיקר נוגע הבא", ל"עולם בנוגע ש"יש 44-
על  עין צרות לו שמראה עליו, (שנענש העולם מן וטורדו ושמן) חשוב (עוף פסיוני לאביו מאכיל
דברים  בדברו (שמכבדו הבא" העולם לחיי ומביאו קשה) מלאכה (שהיא בריחיים מטחינו ויש סעודתו),
אלא  להתפרנס יכולין שאינן השעה צורך לו מראה רכה בלשון עליו מטיל והמלאכה וניחומים, טובים
אבל  שלו, למעשה שייך זה אין שאז ביכלתו, הדבר אין כאשר - אמורים דברים במה אבל זו); ביגיעה
ודיבור  טובה בכוונה זאת ולהחליף קטן, בסכום ידיֿחובה לצאת ורוצה צדקה, יותר ליתן ביכלתו כאשר

דקדושה. השכל והיפך התורה היפך זה  הרי - טוב

למקום: אדם שבין במצוות הוא כן - לחבירו אדם שבין במצוות אמורים שהדברים וכשם

הוא אצלו העיקר - בפועל מעשית מצוה של הקיום להקב"ה נוגע מה טוענים: שיש aldאףֿעלֿפי
י  לעם שייך שהוא בדיבור ושיאמר בעי", "לבא קיום היהודי, ממש', ה'בפועל ואילו וכו', וכו' שראל

שהוא  למקום, אדם בין לא אבל לחבירו, אדם בין רק מקום שתופס טפל, דבר זה הרי במעשה, המצוה
כל  והתחלת התורה", "יסודי הלכות כל בהתחלת הרמב"ם (כלשון המציאות ואמיתת הרוחניות, עיקר
מעשיות  מצוות בקיום צורך יש ולכן העיקר", הוא ש"המעשה התורה אומרת - תורה") "משנה ספרו

בפועל  מעשה עם זאת מקשרים כאשר  רק הוא בעי" ד"לבא הענין קיום ואדרבה, .45בפועל,

ביותר, גשמיים מענינים החל - הכמות) מעלת (מצד ברוב בטל שהמיעוט לכלל הסיבה גם וזוהי
הסנהדרין, אצל להטות" רבים ד"אחרי הדין כמו ביותר, רוחניים לענינים ועד אכילה, לאיסורי בנוגע

הרוחניות. תכלית שזהו בתורה, ענין לחדש  כשצריכים

.Ë צריך) כלל מקום תופסת הכמות אין שבהם הכלל, מן היוצאים ענינים יש זה, עם ביחד אמנם,
בטיל" לא ש"קבוע הדין שזהו - כלל) נוגעת אינה הכמות אבל המעשה, ענין להיות והיינו,46אמנם ,

"קבוע". שהוא בגלל בטל, אינו רבבות, וריבוא אלפים אלפי נגד אחד ישנו כאשר שגם

שנבראו  אדם לבני בנוגע והן אכילה, לאיסורי עד ביותר, גשמיים לענינים בנוגע הן הוא זה ענין וגם
אלקים  קרא 47בצלם אמר לן, מנא "מדאורייתא - מדאורייתא הלימוד נתפרש אדם לבני שבנוגע ועד ,

.48כו'"

.È והמצוה התורה דרך את ליישם שיצליחו לקוות ישראל בני יכולים כיצד הטענה: על המענה גם וזהו
ש"אתם  אומרת עצמה שהתורה בשעה בה יוםֿיום, העמים"?!49בחיי מכל המעט

וקיום  התורה ללימוד מוקדש אינו היום שרוב - האדם בחיי בפועל המציאות את שרואים וכפי
שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל באופן היא הנהגתו כאשר ואפילו הרשות. לעניני אלא הרי 50המצוות, -
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וש"נ. קבוע. כלל הש"ס סוגיות על סופר)
כז.47) א, בראשית
א.48) טו, כתובות
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מציאות  שאינו לחשוב עצמו את להרגיל צריך ואינו בשכלו, שיבין בכך שדי עצמו את ישלה וכאשר
ימי  כל מצוותיה ומקיים תורה לומד להיות יוכל ואףֿעלֿפיֿכן הקב"ה, של שלוחו רק אלא בפניֿעצמו ,

ז"ל  רבותינו שאמרו עלֿדרך זה הרי - שלא 74חייו (אףֿעלֿפי) ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
"מתוך  הנה שלבסוף הוא, הסיום אבל לשמה"!לשמה", בא - לשמה שלא

`ezeכדי `iadl ומצב למעמד אותו להביא צריכים לכלֿלראש הנה - המצוות וקיום התורה ללימוד
dvxiy תכלית שזוהי לו ולומר אותו לרמות ואין לשכוח, אין אבל מצוות, ומקיים תורה לומד להיות

למסור  - היא שלו השלימות שתכלית בתחילה מיד לדעת עליו יותר; להתעלות צריך ואינו השלימות,
להקב"ה! ורצונו נפשו את לגמרי

מקדשין  מלמטה, מעט עצמו מקדש ו"אדם אותו", מסייעין ליטהר "בא הנה - באמת זאת רוצה וכאשר
מלמעלה" הרבה הצורך 75אותו מהו השכל: טענות נגד לעמוד שיוכל כח לו נותן שהקב"ה כך ,

ש  בגלל ללמדה ויכול גדולה, חכמה היא התורה - ככולן dvexבמסירותֿנפש?! רובן והמצוות, ללמוד;
יכריח  - הקב"ה אפילו - שמישהו צורך ואין פשוט, בשרֿודם של אנושי בשכל שמתקבלים ענינים הם

ש  כיון לקיימם, aiignאותו elky שהן אחדות מצוות ישנן מאי, אלא המצוות, של ככולן רובן לקיים
או  ביותר), נדיר דבר שזהו (כיון עול קבלת בדרך אותן שיקיים או אפשרויות: שתי לו יש - "חוקים"

עליהן!... שיוותר

יומו  את יהודי מתחיל שבהם והמחשבה המצב התנאי, זהו נפש' ה'מסירות שענין - הדברים ונקודת
להקב"ה  עצמו את שמוסר היינו, לפניך", אני "מודה אמירת - לפניֿזה ועוד ישראל", "שמע באמירת
יום  אצלו להיות יכול ואז רצונו, את לקיים ועליה להקב"ה, הנשמה שייכת שלכן נשמתו, את שהחזיר

לחבירו. אדם בין והן למקום אדם בין הן טוב, ויום טאג"), אידישער ("א יהדות ַָשל

פעמים  כמה עלֿפי 76וכמדובר בנו ואכן השכל, ענין על לבנות שרצו שאלו זה, בדורנו בפועל שראו ,
עברו  דבר של בסופו הנה במוסר, גם אלא) ופילוסופיה, בחקירה רק (לא שלימות שיטות האדם שכל
שבין  ענינים - השני החצי על גם אלא הדברות, עשרת של הראשון לחצי השייכים ענינים על רק לא

לחבירו. אדם

.ÂË הזכרו עם הקשורים הענינים שלושת שבין אףֿעלֿפי ענין ולהעיר: רק לכאורה הנה זה, יום של ן
הרוגצ'ובי  (בלשון נמשכת" "פעולה של באופן הוא הזה,77הגאולה הזמן עד הגאולה מיום שנמשך ,(

הוא  הזכרון כאשר הנה - עתה נוגע זה ואין לכאורה, עברו, כבר לו, שקדמו והסיבות המאסר ענין אבל
לקמן  שיתבאר (כפי מהמאסר גם נמשכת" "פעולה ישנה אזי דנפשיה, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 78אליבא ,(

שהוא  כללית  הנחה על מיוסדת להיות מוכרחת יהודי של שעבודתו - למאסר שגרמה העבודה מאופן
להקב"ה. רצונו את מוסר

קצת  העולם את לעשות - כדבעי בעולם ושליחותו תפקידו את שימלא בטוחים להיות יכולים ואז
קדוש. ויותר רוחני יותר ומזוכך, נקי יותר

אבינו" ד"ברכנו ובאופן כולם, ויצטרפו יתקבצו אזי בו, התלוי בעולם בחלקו יפעל אחד כל וכאשר
כאחד" ש"כולנו משיח 79בגלל עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את וימשיכו בעולמו", לה"יחיד ,

ממש. בקרוב צדקנו,
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ספכ"ז.75) תניא וראה וש"נ. ואילך. סע"ב לח, יומא
וש"נ.76) ואילך. 252 ס"ע חל"ח מנחם תורת גם ראה
ב.77) יב, מהדו"ת צפע"נ ראה

סי"זֿח.78)
וראה 79) העמידה. תפלת בסיום שלום" "שים ברכת נוסח

פל"ב. תניא

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

אמרו  שלכן שבראש, השכל מכח יצליח 65החל שאז כיון חפץ", שלבו במקום תורה אדם ילמוד "לעולם
כו'. והשגה בהבנה בלימוד

כידוע  - התענוג כח על אפילו פועל שהרצון חלום,66ועד תענית בשבת להתענות שמותר מזה הראיה
מהתענית  תענוג לו יש בשם 67אם נקרא הרגיל דרך שעל מתענית תענוג שיהיה יתכן איך ולכאורה ,

שזהו שכיון בזה, ומבואר - הרצון epevx"עינוי"? מצד הנה רצונו), היפך שנעשה על יצטער זאת (ולולי
אצלו עונג"beprzנעשה לשבת "וקראת - .68בפועל

באמת, רוצה רק שאם בפועל, שרואים כפי הנמוכים, הכחות על פועל שהרצון ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כמובא  כו', חיות מתוך אחר, באופן הם שברגליו וההליכה שבידיו האדם של העשיה כח אפילו הנה

הפסוק  על רש"י ונעשה 69בפירוש רגליו את לבו נשא טובה.. בשורה "משנתבשר רגליו", יעקב "וישא
ללכת". קל

.‚È היה שבגללן הסיבות (א) ענינים: לג' שנחלקים תמוז, י"ב עם הקשורים לזכרונות באים ומכאן
הגאולה. (ג) המאסר, (ב) המאסר,

בגלל לא - היא עכו"ם), בדיני מוות גזרֿדין של למשפט (עד למאסר שהביאה שחשב daygndהסיבה
על לא ואפילו מצוות, ולקיים תורה ללמוד צריכים שיהודים נשיאנו ענין xeaicdרבינו בגלל אלא בזה,

diyrd ה את שראו -lreta dyrn,המשפחה טהרת עבור מקוואות ותלמודיֿתורה, חדרים ייסוד של
וכו'. וכו' שבת שמירת עם הקשורה ופרנסה

תחכמני" בעלי 70[ו"מאויבי שאינם מהם, שרואים כפי - ח) סעיף (כנ"ל המעשה ענין מעלת גודל
הקיום  את בסכנה עדיין מעמיד זה אין ודיבור, במחשבה נשאר שהענין זמן שכל שהרגישו, בחירה,
העומדים  האמצעים בכל מלחמה לנהל שמוכרחים החליטו אזי - בפועל המעשה את בראותם אבל שלהם,

לרשותם].

תקופה  באותה העשיה מציאות להיות יכולה היתה כזה באופן ורק - העשיה היתה אופן באיזה אמנם,
מתוך -lreta ytpÎzexiqn- הראשון מהענין הזכרון הנה ההם, הימים זכרון אודות כשמדברים ולכן, .

מסירותֿנפש. מתוך העבודה ענין הוא: - למאסר שהביאה הסיבה

.„È:והרווחה הרחבה של ומצב במעמד כשנמצאים אפילו מישראל, ואחד אחד מכל נדרש זה וענין

מלכים  "לב אשר ה', בחסדי - המלוכה שהנהגת כזו במדינה חיים כאשר והקושיא: השאלה ידועה
ה'" ביד -71ושרים בזה מסייעים ענינים בכמה ואדרבה, המצוות, וקיום התורה ללימוד מפריעה לא -

מסירותֿנפש?! של בעבודה הצורך מהו

ישראל" "שמע ובאמרו נפש', ה'מסירות לענין להתרגל שעליו מקטנותו ילד לבלבל צריכים 72למה

בכח  נפש' ה'מסירות ענין על לכוון עליו יום, בכל גזירות 73פעמיים גוזרים שלא ומצב במעמד בהיותו -
לא  ואףֿעלֿפיֿכן, למסירותֿנפש; להזקק מבלי מצוות ולקיים תורה ללמוד וביכלתו כו', לוחצים ולא
להיות  צריך נפש' ה'מסירות שענין זאת, עוד אלא נפש', ה'מסירות לענין אותו להרגיל שצריכים בלבד זו

בלילה! והן ביום הן יום, בכל פעמיים אלא עוד ולא יום, בכל אצלו

הקיום  שיהיה שכדי מ"א), ובפרק כ"ה (בפרק בתניא בארוכה הזקן רבינו שמבאר כפי - הוא הענין אך
להקב"ה. נפשו=רצונו, למסור צריך שיהודי לזכור יש המצוות, וקיום התורה ללימוד
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יג.68) נח, ישעי'
א.69) כט, ויצא
צח.70) קיט, תהלים

ע'71) חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ - הרגיל לשון
וש"נ. .1 הערה 285

ד.72) ו, ואתחנן
זהר 73) פי"ב. הק"ש שער פע"ח סא. ר"ס לטואו"ח ב"ח ראה

ובכ"מ. א. ג, ויקרא לקו"ת א. לג, ח"ג א. קיט, ח"ב



לי g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

מציאות  שאינו לחשוב עצמו את להרגיל צריך ואינו בשכלו, שיבין בכך שדי עצמו את ישלה וכאשר
ימי  כל מצוותיה ומקיים תורה לומד להיות יוכל ואףֿעלֿפיֿכן הקב"ה, של שלוחו רק אלא בפניֿעצמו ,

ז"ל  רבותינו שאמרו עלֿדרך זה הרי - שלא 74חייו (אףֿעלֿפי) ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם
"מתוך  הנה שלבסוף הוא, הסיום אבל לשמה"!לשמה", בא - לשמה שלא

`ezeכדי `iadl ומצב למעמד אותו להביא צריכים לכלֿלראש הנה - המצוות וקיום התורה ללימוד
dvxiy תכלית שזוהי לו ולומר אותו לרמות ואין לשכוח, אין אבל מצוות, ומקיים תורה לומד להיות

למסור  - היא שלו השלימות שתכלית בתחילה מיד לדעת עליו יותר; להתעלות צריך ואינו השלימות,
להקב"ה! ורצונו נפשו את לגמרי

מקדשין  מלמטה, מעט עצמו מקדש ו"אדם אותו", מסייעין ליטהר "בא הנה - באמת זאת רוצה וכאשר
מלמעלה" הרבה הצורך 75אותו מהו השכל: טענות נגד לעמוד שיוכל כח לו נותן שהקב"ה כך ,

ש  בגלל ללמדה ויכול גדולה, חכמה היא התורה - ככולן dvexבמסירותֿנפש?! רובן והמצוות, ללמוד;
יכריח  - הקב"ה אפילו - שמישהו צורך ואין פשוט, בשרֿודם של אנושי בשכל שמתקבלים ענינים הם

ש  כיון לקיימם, aiignאותו elky שהן אחדות מצוות ישנן מאי, אלא המצוות, של ככולן רובן לקיים
או  ביותר), נדיר דבר שזהו (כיון עול קבלת בדרך אותן שיקיים או אפשרויות: שתי לו יש - "חוקים"

עליהן!... שיוותר

יומו  את יהודי מתחיל שבהם והמחשבה המצב התנאי, זהו נפש' ה'מסירות שענין - הדברים ונקודת
להקב"ה  עצמו את שמוסר היינו, לפניך", אני "מודה אמירת - לפניֿזה ועוד ישראל", "שמע באמירת
יום  אצלו להיות יכול ואז רצונו, את לקיים ועליה להקב"ה, הנשמה שייכת שלכן נשמתו, את שהחזיר

לחבירו. אדם בין והן למקום אדם בין הן טוב, ויום טאג"), אידישער ("א יהדות ַָשל

פעמים  כמה עלֿפי 76וכמדובר בנו ואכן השכל, ענין על לבנות שרצו שאלו זה, בדורנו בפועל שראו ,
עברו  דבר של בסופו הנה במוסר, גם אלא) ופילוסופיה, בחקירה רק (לא שלימות שיטות האדם שכל
שבין  ענינים - השני החצי על גם אלא הדברות, עשרת של הראשון לחצי השייכים ענינים על רק לא

לחבירו. אדם

.ÂË הזכרו עם הקשורים הענינים שלושת שבין אףֿעלֿפי ענין ולהעיר: רק לכאורה הנה זה, יום של ן
הרוגצ'ובי  (בלשון נמשכת" "פעולה של באופן הוא הזה,77הגאולה הזמן עד הגאולה מיום שנמשך ,(

הוא  הזכרון כאשר הנה - עתה נוגע זה ואין לכאורה, עברו, כבר לו, שקדמו והסיבות המאסר ענין אבל
לקמן  שיתבאר (כפי מהמאסר גם נמשכת" "פעולה ישנה אזי דנפשיה, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 78אליבא ,(

שהוא  כללית  הנחה על מיוסדת להיות מוכרחת יהודי של שעבודתו - למאסר שגרמה העבודה מאופן
להקב"ה. רצונו את מוסר

קצת  העולם את לעשות - כדבעי בעולם ושליחותו תפקידו את שימלא בטוחים להיות יכולים ואז
קדוש. ויותר רוחני יותר ומזוכך, נקי יותר

אבינו" ד"ברכנו ובאופן כולם, ויצטרפו יתקבצו אזי בו, התלוי בעולם בחלקו יפעל אחד כל וכאשר
כאחד" ש"כולנו משיח 79בגלל עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את וימשיכו בעולמו", לה"יחיד ,

ממש. בקרוב צדקנו,
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אמרו  שלכן שבראש, השכל מכח יצליח 65החל שאז כיון חפץ", שלבו במקום תורה אדם ילמוד "לעולם
כו'. והשגה בהבנה בלימוד

כידוע  - התענוג כח על אפילו פועל שהרצון חלום,66ועד תענית בשבת להתענות שמותר מזה הראיה
מהתענית  תענוג לו יש בשם 67אם נקרא הרגיל דרך שעל מתענית תענוג שיהיה יתכן איך ולכאורה ,

שזהו שכיון בזה, ומבואר - הרצון epevx"עינוי"? מצד הנה רצונו), היפך שנעשה על יצטער זאת (ולולי
אצלו עונג"beprzנעשה לשבת "וקראת - .68בפועל

באמת, רוצה רק שאם בפועל, שרואים כפי הנמוכים, הכחות על פועל שהרצון ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כמובא  כו', חיות מתוך אחר, באופן הם שברגליו וההליכה שבידיו האדם של העשיה כח אפילו הנה

הפסוק  על רש"י ונעשה 69בפירוש רגליו את לבו נשא טובה.. בשורה "משנתבשר רגליו", יעקב "וישא
ללכת". קל

.‚È היה שבגללן הסיבות (א) ענינים: לג' שנחלקים תמוז, י"ב עם הקשורים לזכרונות באים ומכאן
הגאולה. (ג) המאסר, (ב) המאסר,

בגלל לא - היא עכו"ם), בדיני מוות גזרֿדין של למשפט (עד למאסר שהביאה שחשב daygndהסיבה
על לא ואפילו מצוות, ולקיים תורה ללמוד צריכים שיהודים נשיאנו ענין xeaicdרבינו בגלל אלא בזה,

diyrd ה את שראו -lreta dyrn,המשפחה טהרת עבור מקוואות ותלמודיֿתורה, חדרים ייסוד של
וכו'. וכו' שבת שמירת עם הקשורה ופרנסה

תחכמני" בעלי 70[ו"מאויבי שאינם מהם, שרואים כפי - ח) סעיף (כנ"ל המעשה ענין מעלת גודל
הקיום  את בסכנה עדיין מעמיד זה אין ודיבור, במחשבה נשאר שהענין זמן שכל שהרגישו, בחירה,
העומדים  האמצעים בכל מלחמה לנהל שמוכרחים החליטו אזי - בפועל המעשה את בראותם אבל שלהם,

לרשותם].

תקופה  באותה העשיה מציאות להיות יכולה היתה כזה באופן ורק - העשיה היתה אופן באיזה אמנם,
מתוך -lreta ytpÎzexiqn- הראשון מהענין הזכרון הנה ההם, הימים זכרון אודות כשמדברים ולכן, .

מסירותֿנפש. מתוך העבודה ענין הוא: - למאסר שהביאה הסיבה

.„È:והרווחה הרחבה של ומצב במעמד כשנמצאים אפילו מישראל, ואחד אחד מכל נדרש זה וענין

מלכים  "לב אשר ה', בחסדי - המלוכה שהנהגת כזו במדינה חיים כאשר והקושיא: השאלה ידועה
ה'" ביד -71ושרים בזה מסייעים ענינים בכמה ואדרבה, המצוות, וקיום התורה ללימוד מפריעה לא -

מסירותֿנפש?! של בעבודה הצורך מהו

ישראל" "שמע ובאמרו נפש', ה'מסירות לענין להתרגל שעליו מקטנותו ילד לבלבל צריכים 72למה

בכח  נפש' ה'מסירות ענין על לכוון עליו יום, בכל גזירות 73פעמיים גוזרים שלא ומצב במעמד בהיותו -
לא  ואףֿעלֿפיֿכן, למסירותֿנפש; להזקק מבלי מצוות ולקיים תורה ללמוד וביכלתו כו', לוחצים ולא
להיות  צריך נפש' ה'מסירות שענין זאת, עוד אלא נפש', ה'מסירות לענין אותו להרגיל שצריכים בלבד זו

בלילה! והן ביום הן יום, בכל פעמיים אלא עוד ולא יום, בכל אצלו

הקיום  שיהיה שכדי מ"א), ובפרק כ"ה (בפרק בתניא בארוכה הזקן רבינו שמבאר כפי - הוא הענין אך
להקב"ה. נפשו=רצונו, למסור צריך שיהודי לזכור יש המצוות, וקיום התורה ללימוד
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א.65) יט, ע"ז
ועוד.66) ע. ע' תרס"ו המשך ראה
וש"נ.67) ס"ג. סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יג.68) נח, ישעי'
א.69) כט, ויצא
צח.70) קיט, תהלים

ע'71) חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ - הרגיל לשון
וש"נ. .1 הערה 285

ד.72) ו, ואתחנן
זהר 73) פי"ב. הק"ש שער פע"ח סא. ר"ס לטואו"ח ב"ח ראה

ובכ"מ. א. ג, ויקרא לקו"ת א. לג, ח"ג א. קיט, ח"ב



g"kyz'dלב ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

"פתח" הגאולה שבעל שלאחרי מסירותֿנפש89אלא, מתוך עבודתו לברכתו lretaועבד אנו זכינו -
במסירותֿנפש ידיֿחובה לצאת שיכולים הקב"ה שמתבטל gkaשל היינו, והכחות, הרצון מסירת ,

בתחתונים  דירה יתברך לו לעשות שליחותו את ממלא הוא ואז לה', עניניו וכל נפשו ומוסר 90ממציאותו

המשלח. מציאות נעשה מציאותו שבכל באופן אלא המעשה, בכח רק לא  שליח להיותו בשלימות,

.ÊÈ:עצמו המאסר מענין נמשכת" ה"פעולה ישנה וכמוֿכן

וקיום  התורה בלימוד מסייעים ואדרבה, כו', רודף שאין ומצב במעמד נמצאים ה' שבחסדי אףֿעלֿפי
בעל  שמביא (כפי הבהמית ונפש בגוף האלקית הנפש של ה"מאסר" ישנו הרי - יד) סעיף (כנ"ל המצוות

הגאולה  ימי במאמרי ).91הגאולה

הבעלֿשםֿטוב  לתקנת הביאורים אחד גם מנחה,92[וזהו תפילת קודם חצות, לאחר שבת שבערב ,
גם  הגומל' ד'ברכת התוכן בו שיש בתהלים, ק"ז קאּפיטל האסורים:יאמרו מבית היציאה על ַ

שכתוב  כמו במלאכה, לעסוק צריך החול ימי שבששת וכדאיתא 93כיון תעבוד", ימים "ששת
שדווקא 94במכילתא  הבהמית, ונפש הגוף במאסר להיות תורה עלֿפי מחוייב הוא הרי - מצותֿעשה" "זו :

בתניא  הזקן רבינו ובלשון גשמיים, ומלאכות מעשים לעשות יכולים לנפש 95עלֿידם איֿאפשר "כי :
נפש  יכולה אז שדווקא הגוף", באברי המלובשת הבהמית החיונית נפש עלֿידי כיֿאם כו' האלקית

תורה. עלֿפי כו' והזריעה החרישה שתהיה לפעול האלקית

שנקרא  ליום ונכנסים דחול, עובדין העולם, בעניני עוסקים שבהם החול, ימי ששת כשמסתיימים ולכן,
לה'" דירה 96"שבת שנעשית באופן העולם מציאות מתעלית ובו לה', אלא) לעולם, (לא ששייך יום -

העונש  שלכן מציאותו, לכל שנוגע ובאופן דחול, עובדין כל אז אסורים שלכן בגלוי, בתחתונים יתברך לו
לברך  הבעלֿשםֿטוב תיקן - לה'" ד"שבת באופן היא יהודי של שמציאותו כיון החיים, היפך הוא זה על
להתפלל  ועומד בשלום, האסורים" מבית ש"יצא כך על הנ"ל) תהלים קאּפיטל תוכן (שזהו הגומל ַברכת
מלאכתך  כל "כאילו חירות, של ומצב במעמד יעמוד שבו השבת, ליום הכנה בתור מנחה תפילת

בפוסקים 97עשויה" כמבואר לשבת, ההכנה )].98(שזוהי

ואחת  אחד כל של יוםֿיום בחיי עתה שישנו כפי מהמאסר, נמשכת" ה"פעולה ישנה זה ובענין
וכו' וטיולו ושתייתו לאכילתו הוא מקדיש בכשרות, ערוך', 'שולחן שעלֿפי לזמנים בנוגע - מישראל

דעות  בהלכות הרמב"ם שמונה הפרטים מאסרו,99(כל בעת הגאולה בעל התנהג כיצד לזכור שצריך - (
ואמר  האסורים" בית "בעל שנכנס מזה התפעל לא בתפילה, שבעמדו ולדוגמא, כו', בתוקף שעמד
וגם  בתפילה, בעבודתו המשיך אלא אותו, בלבל לא וזה בפועל... אותו הכה וגם להכותו, שביכלתו

כזה  באופן להתנהג המשיך השניה, בפעם בא .100כאשר

.ÁÈ:ערכנו שלפי בעבודה מאתנו ואחד אחד לכל הלימוד וזהו

בלימודו  לקצר או בתפילתו, לקצר לו ואומר הבהמית, ונפש הגוף של האסורים" בית "בעל בא כאשר
של  ב"מאסר" שנמצא כיון עצמן, המצוות בקיום לקצר ועד המצוות, בקיום בהידור לקצר או בתורה,
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ע'89) חנ"ג מנחם (תורת בתחלתה קרח ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(163

במדב"ר 90) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ואילך).91) רח ס"ע תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז הגומל ברוך ד"ה
ב.92) קסח, לזח"ב צבי עטרת בשלח. ס"פ עינים מאור ראה

ע' ח"נ מנחם (תורת סל"ב דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם וראה
וש"נ. .(182

ועוד.93) ט. כ, יתרו

מנחה 94) ובס' וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה
וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה.

א).95) (מז, רפל"ז
יו"ד.96) שם,
ט.97) שם, ופרש"י מכילתא
וש"נ.98) סכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
רפ"ה.99)

חל"ד 100) מנחם (תורת סי"ג תשכ"ב תמוז י"ג שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 140 ע'

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

.ÊË באופן היתה שהעבודה שעיקרן, המאסר, לענין שהביאו הסיבות אודות לעיל להמדובר בהמשך
בתנחומא  כדאיתא - הקב"ה של שליחותו לקיים הגישה להיות צריכה כך הנה מסירותֿנפש, "כבדו 80של

שמוסר  עלֿידיֿזה – שליחות של ומצב במעמד להיות יהודי צריך זה ובשביל שלוחי", שהן המצוות את
רצונו. את לו

מתקבל  שכך (בגלל המשלח דברי את לקיים רק לא - היא השליחות ענין אמיתית בזה: והענין
כמותו" אדם של ש"שלוחו כיון השליחות, קיום נעשה כזה באופן גם ענינים שבכמה אף כי ,81בשכלו),

זה  הרי המשלח, כרצון המעשה את אמנם שעושה אף כי השליחות, בענין השלימות זו אין מכלֿמקום
נשארים והכוונה המחשבה כח אבל למשלח, שמתייחס המעשה, לכח בנוגע ולא elyרק ("אייגענע"),

המש  שוות"של דיעותיהם "אין והרי שוה.82לח, תוצאה להיות יכולה למעשה שבנוגע אףֿעלֿפי ,

פרשיות  ד' בהם שיש תפילין בהנחת וכמו ואחד, אחד לכל בשוה זה הרי - המצוה למעשה בנוגע
שבהנחת  ("דיעותיהם") לכוונה בנוגע אבל הדורות; בכל שבפשוטים פשוט עם רבינו משה שוה - וכו'

מטה. מטה עד מעלה ממעלה חילוקים יש - המצוות בשאר ועלֿדרךֿזה תפילין,

באופן כמותו" אדם של ד"שלוחו הענין מספיק המצוות, של ככולן שברובן אמת הן dyrndyולכן,
נעלה  לענין כשבאים הרי לדיבור, בנוגע ואפילו למחשבה בנוגע נפקאֿמינה ללא המשלח, כרצון הוא

גם נוגע אזי המעשה), ענין עם קשור הוא שגם (אףֿעלֿפי בעבודה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה daygndיותר ,
xeaicd השליח של המחשבה גם שנוגע - וקדשים הקרבנות בענין - הקודש לעבודת בנוגע שמצינו וכפי .

המשנה  כדברי המשלח), רצון כפי היה שהמעשה נזבח"83(אףֿעלֿפי הזבח דברים ששה "לשם :
לאחרונים). עד ובפוסקים, בגמרא בארוכה (כמבואר

מכם" יקריב כי ד"אדם הענין לכללות בנוגע הוא לא 84וכן ש"אני שכיון - העבודה התחלת שזוהי ,
קוני" את לשמש אלא ואםֿכן 85נבראתי בבריאתו, חסר אזי לקונו, בשימושו חסר שכאשר מובן, הרי ,

הדיבור  חלק בריאת ואילו שבו, המעשה חלק רק "נברא" אזי בלבד, העשיה בענין קונו את כשמשמש
מחייב  שכך בגלל קונו את כשמשמש וכמוֿכן קונו; את משמש אינו שבהם כיון כדבעי, אינה והמחשבה

בשלימות. מציאותו כל את לקונו שמוסר באופן לא אבל שכלו,

קונו  את שמשמש היינו, בשלימות, הוא לקונו שימושו כאשר - בשלימות האדם בריאת ישנה אימתי
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל נפשו, כחות בכל במחשבה, והן בדיבור הן במעשה וכך 86הן ,

נפשו. כחות לכל בנוגע אלא המעשה, לכח בנוגע רק לא בריאתו מוצדקת

שאז  והרצון, הנפש במסירת מתחילה - האדם לעבודת הכללית וההקדמה ההנחה בדרך ולכן, נמסרים
וחיצוני. תחתון הכי הלבוש שהוא המעשה, לענין עד נפשו, לבושי וכל נפשו כחות כל ממילא

אלא  המשלח, של הוא המעשה רק שלא היא, בזה שהשלימות - השליחות לענין הגישה גם וזוהי
של  המעשה גם אחרֿכך נעשה ממילא ובדרך המשלח, של המציאות נעשית השליח של המציאות כל

באחרונים  (כמבואר אחר 87המשלח במקום כמדובר וכו', למעשה והחילוקים בזה, הביאור אריכות
).88בארוכה 

מסירותֿנפש, מתוך להיות צריכה שהעבודה - למאסר שגרמו מהסיבות שלמדים ההנחה כללות וזוהי
למאסר. שהביאו מהסיבות גם אלא הגאולה, מענין רק לא נמשכת" "פעולה שישנה כך
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א.80) ב, ויקרא לקו"ת וראה ו. ויגש
וש"נ.81) (במשנה). ב לד, ברכות
ועוד.82) א. לח, סנהדרין א. נח, שם ראה
וש"נ.83) ב. מו, זבחים
ובכ"מ.84) ואילך. ב ב, שם לקו"ת וראה ב. א, ויקרא
כת"י 85) בש"ס הגירסא (ע"פ קידושין סוף וברייתא משנה

וכ"ה  תשכ"ד). ירושלים - הבבלי תלמוד של היד כתבי (אוסף
ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת

ה.86) ו, ואתחנן
א.87) כלל ענגיל) (להר"י טוב לקח ראה
חל"ז 88) מנחם (תורת סמ"ג תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .101 ס"ע חנ"ג מנחם תורת .(158 ע'



לג g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

"פתח" הגאולה שבעל שלאחרי מסירותֿנפש89אלא, מתוך עבודתו לברכתו lretaועבד אנו זכינו -
במסירותֿנפש ידיֿחובה לצאת שיכולים הקב"ה שמתבטל gkaשל היינו, והכחות, הרצון מסירת ,

בתחתונים  דירה יתברך לו לעשות שליחותו את ממלא הוא ואז לה', עניניו וכל נפשו ומוסר 90ממציאותו

המשלח. מציאות נעשה מציאותו שבכל באופן אלא המעשה, בכח רק לא  שליח להיותו בשלימות,

.ÊÈ:עצמו המאסר מענין נמשכת" ה"פעולה ישנה וכמוֿכן

וקיום  התורה בלימוד מסייעים ואדרבה, כו', רודף שאין ומצב במעמד נמצאים ה' שבחסדי אףֿעלֿפי
בעל  שמביא (כפי הבהמית ונפש בגוף האלקית הנפש של ה"מאסר" ישנו הרי - יד) סעיף (כנ"ל המצוות

הגאולה  ימי במאמרי ).91הגאולה

הבעלֿשםֿטוב  לתקנת הביאורים אחד גם מנחה,92[וזהו תפילת קודם חצות, לאחר שבת שבערב ,
גם  הגומל' ד'ברכת התוכן בו שיש בתהלים, ק"ז קאּפיטל האסורים:יאמרו מבית היציאה על ַ

שכתוב  כמו במלאכה, לעסוק צריך החול ימי שבששת וכדאיתא 93כיון תעבוד", ימים "ששת
שדווקא 94במכילתא  הבהמית, ונפש הגוף במאסר להיות תורה עלֿפי מחוייב הוא הרי - מצותֿעשה" "זו :

בתניא  הזקן רבינו ובלשון גשמיים, ומלאכות מעשים לעשות יכולים לנפש 95עלֿידם איֿאפשר "כי :
נפש  יכולה אז שדווקא הגוף", באברי המלובשת הבהמית החיונית נפש עלֿידי כיֿאם כו' האלקית

תורה. עלֿפי כו' והזריעה החרישה שתהיה לפעול האלקית

שנקרא  ליום ונכנסים דחול, עובדין העולם, בעניני עוסקים שבהם החול, ימי ששת כשמסתיימים ולכן,
לה'" דירה 96"שבת שנעשית באופן העולם מציאות מתעלית ובו לה', אלא) לעולם, (לא ששייך יום -

העונש  שלכן מציאותו, לכל שנוגע ובאופן דחול, עובדין כל אז אסורים שלכן בגלוי, בתחתונים יתברך לו
לברך  הבעלֿשםֿטוב תיקן - לה'" ד"שבת באופן היא יהודי של שמציאותו כיון החיים, היפך הוא זה על
להתפלל  ועומד בשלום, האסורים" מבית ש"יצא כך על הנ"ל) תהלים קאּפיטל תוכן (שזהו הגומל ַברכת
מלאכתך  כל "כאילו חירות, של ומצב במעמד יעמוד שבו השבת, ליום הכנה בתור מנחה תפילת

בפוסקים 97עשויה" כמבואר לשבת, ההכנה )].98(שזוהי

ואחת  אחד כל של יוםֿיום בחיי עתה שישנו כפי מהמאסר, נמשכת" ה"פעולה ישנה זה ובענין
וכו' וטיולו ושתייתו לאכילתו הוא מקדיש בכשרות, ערוך', 'שולחן שעלֿפי לזמנים בנוגע - מישראל

דעות  בהלכות הרמב"ם שמונה הפרטים מאסרו,99(כל בעת הגאולה בעל התנהג כיצד לזכור שצריך - (
ואמר  האסורים" בית "בעל שנכנס מזה התפעל לא בתפילה, שבעמדו ולדוגמא, כו', בתוקף שעמד
וגם  בתפילה, בעבודתו המשיך אלא אותו, בלבל לא וזה בפועל... אותו הכה וגם להכותו, שביכלתו

כזה  באופן להתנהג המשיך השניה, בפעם בא .100כאשר

.ÁÈ:ערכנו שלפי בעבודה מאתנו ואחד אחד לכל הלימוד וזהו

בלימודו  לקצר או בתפילתו, לקצר לו ואומר הבהמית, ונפש הגוף של האסורים" בית "בעל בא כאשר
של  ב"מאסר" שנמצא כיון עצמן, המצוות בקיום לקצר ועד המצוות, בקיום בהידור לקצר או בתורה,
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ע'89) חנ"ג מנחם (תורת בתחלתה קרח ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(163

במדב"ר 90) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ואילך).91) רח ס"ע תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז הגומל ברוך ד"ה
ב.92) קסח, לזח"ב צבי עטרת בשלח. ס"פ עינים מאור ראה

ע' ח"נ מנחם (תורת סל"ב דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם וראה
וש"נ. .(182

ועוד.93) ט. כ, יתרו

מנחה 94) ובס' וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה
וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה.

א).95) (מז, רפל"ז
יו"ד.96) שם,
ט.97) שם, ופרש"י מכילתא
וש"נ.98) סכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
רפ"ה.99)

חל"ד 100) מנחם (תורת סי"ג תשכ"ב תמוז י"ג שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 140 ע'

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

.ÊË באופן היתה שהעבודה שעיקרן, המאסר, לענין שהביאו הסיבות אודות לעיל להמדובר בהמשך
בתנחומא  כדאיתא - הקב"ה של שליחותו לקיים הגישה להיות צריכה כך הנה מסירותֿנפש, "כבדו 80של

שמוסר  עלֿידיֿזה – שליחות של ומצב במעמד להיות יהודי צריך זה ובשביל שלוחי", שהן המצוות את
רצונו. את לו

מתקבל  שכך (בגלל המשלח דברי את לקיים רק לא - היא השליחות ענין אמיתית בזה: והענין
כמותו" אדם של ש"שלוחו כיון השליחות, קיום נעשה כזה באופן גם ענינים שבכמה אף כי ,81בשכלו),

זה  הרי המשלח, כרצון המעשה את אמנם שעושה אף כי השליחות, בענין השלימות זו אין מכלֿמקום
נשארים והכוונה המחשבה כח אבל למשלח, שמתייחס המעשה, לכח בנוגע ולא elyרק ("אייגענע"),

המש  שוות"של דיעותיהם "אין והרי שוה.82לח, תוצאה להיות יכולה למעשה שבנוגע אףֿעלֿפי ,

פרשיות  ד' בהם שיש תפילין בהנחת וכמו ואחד, אחד לכל בשוה זה הרי - המצוה למעשה בנוגע
שבהנחת  ("דיעותיהם") לכוונה בנוגע אבל הדורות; בכל שבפשוטים פשוט עם רבינו משה שוה - וכו'

מטה. מטה עד מעלה ממעלה חילוקים יש - המצוות בשאר ועלֿדרךֿזה תפילין,

באופן כמותו" אדם של ד"שלוחו הענין מספיק המצוות, של ככולן שברובן אמת הן dyrndyולכן,
נעלה  לענין כשבאים הרי לדיבור, בנוגע ואפילו למחשבה בנוגע נפקאֿמינה ללא המשלח, כרצון הוא

גם נוגע אזי המעשה), ענין עם קשור הוא שגם (אףֿעלֿפי בעבודה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה daygndיותר ,
xeaicd השליח של המחשבה גם שנוגע - וקדשים הקרבנות בענין - הקודש לעבודת בנוגע שמצינו וכפי .

המשנה  כדברי המשלח), רצון כפי היה שהמעשה נזבח"83(אףֿעלֿפי הזבח דברים ששה "לשם :
לאחרונים). עד ובפוסקים, בגמרא בארוכה (כמבואר

מכם" יקריב כי ד"אדם הענין לכללות בנוגע הוא לא 84וכן ש"אני שכיון - העבודה התחלת שזוהי ,
קוני" את לשמש אלא ואםֿכן 85נבראתי בבריאתו, חסר אזי לקונו, בשימושו חסר שכאשר מובן, הרי ,

הדיבור  חלק בריאת ואילו שבו, המעשה חלק רק "נברא" אזי בלבד, העשיה בענין קונו את כשמשמש
מחייב  שכך בגלל קונו את כשמשמש וכמוֿכן קונו; את משמש אינו שבהם כיון כדבעי, אינה והמחשבה

בשלימות. מציאותו כל את לקונו שמוסר באופן לא אבל שכלו,

קונו  את שמשמש היינו, בשלימות, הוא לקונו שימושו כאשר - בשלימות האדם בריאת ישנה אימתי
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל נפשו, כחות בכל במחשבה, והן בדיבור הן במעשה וכך 86הן ,

נפשו. כחות לכל בנוגע אלא המעשה, לכח בנוגע רק לא בריאתו מוצדקת

שאז  והרצון, הנפש במסירת מתחילה - האדם לעבודת הכללית וההקדמה ההנחה בדרך ולכן, נמסרים
וחיצוני. תחתון הכי הלבוש שהוא המעשה, לענין עד נפשו, לבושי וכל נפשו כחות כל ממילא

אלא  המשלח, של הוא המעשה רק שלא היא, בזה שהשלימות - השליחות לענין הגישה גם וזוהי
של  המעשה גם אחרֿכך נעשה ממילא ובדרך המשלח, של המציאות נעשית השליח של המציאות כל

באחרונים  (כמבואר אחר 87המשלח במקום כמדובר וכו', למעשה והחילוקים בזה, הביאור אריכות
).88בארוכה 

מסירותֿנפש, מתוך להיות צריכה שהעבודה - למאסר שגרמו מהסיבות שלמדים ההנחה כללות וזוהי
למאסר. שהביאו מהסיבות גם אלא הגאולה, מענין רק לא נמשכת" "פעולה שישנה כך
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א.80) ב, ויקרא לקו"ת וראה ו. ויגש
וש"נ.81) (במשנה). ב לד, ברכות
ועוד.82) א. לח, סנהדרין א. נח, שם ראה
וש"נ.83) ב. מו, זבחים
ובכ"מ.84) ואילך. ב ב, שם לקו"ת וראה ב. א, ויקרא
כת"י 85) בש"ס הגירסא (ע"פ קידושין סוף וברייתא משנה

וכ"ה  תשכ"ד). ירושלים - הבבלי תלמוד של היד כתבי (אוסף
ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת

ה.86) ו, ואתחנן
א.87) כלל ענגיל) (להר"י טוב לקח ראה
חל"ז 88) מנחם (תורת סמ"ג תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .101 ס"ע חנ"ג מנחם תורת .(158 ע'
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המאשר  הממשלה חותם את הסגורים הארגזים על יניחו אלא כלום, יבחנו ולא יבדקו שלא גבוה", על
שם  נמצא מה להסתכל מבלי אותם, .111להוציא

ההם, ובזמנים ההיא במדינה רק לא בהחלט, החוק היפך היא - כזו שבעולם הנהגה מדינה בכל אלא
אמורים  הדברים ואם ובדיקה; בחינה ללא למדינה ממדינה ולהוציא לצאת שיניחו מציאות קיימת לא
לאחרי  רק ושוחרר וכו', משפט נגדו שהתנהל לאדם בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי אדם, לכל בנוגע
ללא  גם לחירות, בעצמו שיצא מספיק היה שלכאורה כך כו', דרגא אחר דרגא והשתדלות התערבות

ז"ל  חכמינו כדברי - גדול" להבטחה 112ה"רכוש ישראל 113בנוגע שבני גדול", ברכוש יצאו כן "ואחרי
בעצמנו". שנצא "ולוואי - גדול" ה"רכוש לנו נוגע מה טענו:

בבנינו  גו' ובזקנינו ד"בנערינו באופן היא אמיתית שגאולה - מצרים מיציאת ההוראה ישנה זה על אך
פרסה"114ובבנותינו" תשאר "לא בידינו"115, תתן אתה ש"גם ועד עם 116, מאסר שהיה שאף והיינו, ,

של  ניצוץ שם ולהניח משם לצאת ואסור קטן, ילד אפילו שם ולהניח משם לצאת אסור פרך, עבודת
וגמרא  במשנה איתא שעליהם - חרס בכלי אפילו או זהב, וכלי כסף בכלי שנמצא ש"התורה 117קדושה

ש"על  לומר ובהכרח טהורין", והן מטבילן מתכותיו, כלי.. תאמר "אם שהרי ישראל", של ממונן על חסה
פכו". ועל חרסו כלי על התורה, חסה מה

ש"יצאו", מספיק שלא - מצרים מיציאת ההוראה יסוד על - הגאולה בעל הנהגת היתה כזה ובאופן
שכבר  או אותם, לברר צריך שהוא ניצוצות - אליו ששייך דבר שזהו כיון גדול", ברכוש "יצאו אלא

אותם. בירר

להיות  צריכה באורחותיו", "נלכה שכאשר - מאתנו ואחד אחד לכל דורנו נשיא של ההוראה וזוהי
שייכים  אלו ענינים שכל כיון שלו, ונכסים בכלים שנמצאים הקדושה ניצוצות על לוותר שאין הגישה

החסידות). (כלשון לאלקות כלי לעשות צריך אלו ענינים ומכל הקב"ה, של בשליחותו אליו

.Î במעמד עצמו את ומעמיד עצמו את שמציל בכך ולהסתפק ובנותינו, בנינו על לוותר שאין ובוודאי
"בנער  אלא וקדושה, אור טוב, של ובבנותינו":ומצב בבנינו גו' ובזקנינו ינו

הטוענים  בכך 118ישנם די - המצוות בקיום ולהדר לתורה עתים לקבוע בתפילה, להאריך שרוצה מי :
בת  או בן אודות כשמדובר לא אבל שולחנו, על לסמוכים ובנוגע לאשתו, בנוגע בעצמו, זאת שיעשה

דעה... להם לומר ואסור צריך לא שבו בעולם אנו נמצאים רגליהם; על עומדים שכבר

הידוע  (ובלשון שמים יראת של באיצטלא זאת דין 119ומלבישים שישנו - זוּפיצע") זיידענע "א :ַ
הגדול  בנו את בדברים) הכאה גם אלא כפשוטה, הכאה רק (לא להכות לא 120שאסור עור "לפני משום ,

מכשול" הגמרא 121תתן וכדברי ערוך'122, ב'שולחן כפסקֿדין שהובאו דבריך..123- צוארי על "אדידך -
גיבוי  לו שיש כך אחרֿכך, לא אבל מוסר, לו לומר צריך אז שעד וארבעה", עשרים עד סרי מתמני

בנו!... של ("ביזנעס") ב"עסקים" להתערב לו שאין ערוך', מה'שולחן

שכתלי  בזמן אנו נמצאים ערוך'; 'שולחן עלֿפי לשקלאֿוטריא כאן נכנסים לא לו: אומרים זה ועל
נשיאנו  רבינו (כדברי בוערים נשאר 124הגלות לא יהודי שאף באופן מהגלות הגאולה לפני ועומדים ,(

ברֿמצוה. נעשה שכבר גדול, בנו דוקא בגלות להשאר יכול שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בגלות,
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ע'111) שם מנחם (תורת ס"ל הנ"ל תמוז י"ג שיחת גם ראה
וש"נ. .(158

ע"ב.112) ריש ט, ברכות
יד.113) טו, לך לך
ט.114) יו"ד, בא
כו.115) שם,
כה.116) שם,
וש"נ.117) א. כז, ר"ה מ"ה. פי"ב נגעים

(118.335 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
וש"נ.119) .33 ע' ריש חנ"ג מנחם תורת גם ראה
ה"ט.120) פ"ו ממרים הל' רמב"ם א. יז, מו"ק
יד.121) יט, קדושים
א.122) ל, קידושין
וש"נ.123) סה"ו. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
יום"124) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

ומצוות, מתורה הם פטורים תורה שעלֿפי גוים, רוב בו שיש גדול בעולם שנמצאים הבהמית, ונפש הגוף
למיעוטא  חוששים כאשר אפילו חיישינן לא שלזה דמיעוטא, מיעוטא אלא אינו הוא -101ואילו

שיתבטל, שייך לא אזי עולם", "יסוד שהוא הקב"ה עם "קבוע" הוא שיהודי כיון לו: אומרים אזי
נגדו. שעומדים אלו כל של מספרם על הבט מבלי

ועד  הוא, רצונו כפי יעשה האסורים" בית ש"בעל לפעול מצליח שלבסוף פועלת זו הנהגה ואדרבה:
שקיבל  הפקודה את לו למסור ועליו מציאותו, שבטלה - וברחמים בחסד - לו יאמר הזמן, שבבוא

עליהם" וגבוהים גבוה.. על שלאחרי 102מ"גבוה במאסר, שהיה הסיפור כידוע - אותו לשחרר שצריך ,
אמן  יענה רע ש"מלאך באופן - טובה' ה'בשורה לו לבשר הוצרכו לבסוף הנה כו', בתוקף הנהגתו

האסורים 103בעלֿכרחו" מבית משוחרר שהוא -100.

- האלקית הנפש את יהודי, לשבור מנסים האסורים בבית הישיבה של האחרונים ברגעים וכאשר
תבזה" לא ונדכה.. נשבר "לב הנה ואז בתוקף, האלקית נפש ונפש 104עומדת הגוף על גם שפועלת ועד ,

שכתוב  כמו אלא בעלֿכרחו, ולא יצריך"86הבהמית, "בשני לבבך", רוצה 105"בכל היצרֿהרע שגם ,
מצד  גם בשלימות יהיה השליחות שמילוי כך הבהמית, ונפש הגוף את להאיר בעבודתו, ליצרֿטוב לעזור

הבהמית. ונפש הגוף

בתו  ד"ושכנתי הענין שנעשה ונחושת"mk"106ועד וכסף מ"זהב שנעשו ומקדש, במשכן שהיה כמו -
ואחד" אחד כל "בתוך גם כך ונפש 107כפשוטם, בגוף גם (עלֿידה) אלא האלקית, בנפש רק לא -

בתניא  וכמבואר וכן 108הבהמית, שלמעלה, החסד למדת מרכבה נעשית לעניים" צדקה המחלקת ש"יד
דמלכא  אברים רמ"ח נעשים אבריו  רמ"ח מציאות 109כל שאינו כיון הקב"ה, המלכים מלכי מלך דא -

זאת  שעושים אצלם שפעל עד הבהמית, ונפשו גופו את גם מסר והרצון הנפש במסירת כי לעצמו,
לבב. ובטוב בשמחה

אעביר" הטומאה רוח ש"את באופן שלו הפרטית מהגאולה החל - עולם של גדרו פורץ זה ,110וענין
את  פועלת שגם ההכנה וזוהי יצריך"), בשני לבבך, ("בכל אלקים" "עובד נעשה היצרֿהרע שגם כיון

היעוד  יקויים שאז הכללית, משיח 110הגאולה בביאת כפשוטו, הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

***

.ËÈ:הגאולה ענין - השלישי לענין בנוגע נמשכת" ה"פעולה ישנה ועלֿדרךֿזה

הקצה, אל הקצה מן המצב נשתנה ארוך, לא זמן שבמשך - מיוחד באופן גם היתה עצמה הגאולה
לחיים, המצב נשתנה החיים דהיפך הגזירה שמתחילת אתהפכא, של ובאופן אותו, ששיחררו בלבד זו ולא
של  והגבלה ממדידה למעלה חירות נעשית אלא המדינה, באותה חירות של מצב נעשה המאסר ומגזירת

העולם: מנהג וכללות המדינות כל של וגם ההיא, המדינה

ובדיקה. בחינה להיות צריכה ומדינה, מדינה שבין בגבול עוברים שכאשר - הוא העולם מנהג

לנסוע  מוכן שאינו הודיע הגאולה, בעל נשיאנו, שרבינו בזה, הסיפור ידוע הרי - כאן ואילו
דברֿמה, להוציא ליתן ולא לעכב שניסו (לאחרי עמו ליקח שרוצה מה כל להוציא לו יתנו אלאֿאםֿכן
מ"גבוה  - חקקתי" "חוקה - פקודה הגיעה בעירֿהבירה, הדברים את מסרו וכאשר אחרת), או זו בטענה
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וש"נ.101) ע"ב. ריש קיט, יבמות
ז.102) ה, קהלת - הכתוב לשון
ב.103) קיט, שבת - חז"ל ל' ע"פ
יט.104) נא, תהלים
עה"פ.105) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות

ח.106) כה, תרומה
ועוד.107) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
פכ"ג.108)
סע"א).109) (עד, ת"ל תקו"ז ראה
ב.110) יג, זכרי'
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המאשר  הממשלה חותם את הסגורים הארגזים על יניחו אלא כלום, יבחנו ולא יבדקו שלא גבוה", על
שם  נמצא מה להסתכל מבלי אותם, .111להוציא

ההם, ובזמנים ההיא במדינה רק לא בהחלט, החוק היפך היא - כזו שבעולם הנהגה מדינה בכל אלא
אמורים  הדברים ואם ובדיקה; בחינה ללא למדינה ממדינה ולהוציא לצאת שיניחו מציאות קיימת לא
לאחרי  רק ושוחרר וכו', משפט נגדו שהתנהל לאדם בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי אדם, לכל בנוגע
ללא  גם לחירות, בעצמו שיצא מספיק היה שלכאורה כך כו', דרגא אחר דרגא והשתדלות התערבות

ז"ל  חכמינו כדברי - גדול" להבטחה 112ה"רכוש ישראל 113בנוגע שבני גדול", ברכוש יצאו כן "ואחרי
בעצמנו". שנצא "ולוואי - גדול" ה"רכוש לנו נוגע מה טענו:

בבנינו  גו' ובזקנינו ד"בנערינו באופן היא אמיתית שגאולה - מצרים מיציאת ההוראה ישנה זה על אך
פרסה"114ובבנותינו" תשאר "לא בידינו"115, תתן אתה ש"גם ועד עם 116, מאסר שהיה שאף והיינו, ,

של  ניצוץ שם ולהניח משם לצאת ואסור קטן, ילד אפילו שם ולהניח משם לצאת אסור פרך, עבודת
וגמרא  במשנה איתא שעליהם - חרס בכלי אפילו או זהב, וכלי כסף בכלי שנמצא ש"התורה 117קדושה

ש"על  לומר ובהכרח טהורין", והן מטבילן מתכותיו, כלי.. תאמר "אם שהרי ישראל", של ממונן על חסה
פכו". ועל חרסו כלי על התורה, חסה מה

ש"יצאו", מספיק שלא - מצרים מיציאת ההוראה יסוד על - הגאולה בעל הנהגת היתה כזה ובאופן
שכבר  או אותם, לברר צריך שהוא ניצוצות - אליו ששייך דבר שזהו כיון גדול", ברכוש "יצאו אלא

אותם. בירר

להיות  צריכה באורחותיו", "נלכה שכאשר - מאתנו ואחד אחד לכל דורנו נשיא של ההוראה וזוהי
שייכים  אלו ענינים שכל כיון שלו, ונכסים בכלים שנמצאים הקדושה ניצוצות על לוותר שאין הגישה

החסידות). (כלשון לאלקות כלי לעשות צריך אלו ענינים ומכל הקב"ה, של בשליחותו אליו

.Î במעמד עצמו את ומעמיד עצמו את שמציל בכך ולהסתפק ובנותינו, בנינו על לוותר שאין ובוודאי
"בנער  אלא וקדושה, אור טוב, של ובבנותינו":ומצב בבנינו גו' ובזקנינו ינו

הטוענים  בכך 118ישנם די - המצוות בקיום ולהדר לתורה עתים לקבוע בתפילה, להאריך שרוצה מי :
בת  או בן אודות כשמדובר לא אבל שולחנו, על לסמוכים ובנוגע לאשתו, בנוגע בעצמו, זאת שיעשה

דעה... להם לומר ואסור צריך לא שבו בעולם אנו נמצאים רגליהם; על עומדים שכבר

הידוע  (ובלשון שמים יראת של באיצטלא זאת דין 119ומלבישים שישנו - זוּפיצע") זיידענע "א :ַ
הגדול  בנו את בדברים) הכאה גם אלא כפשוטה, הכאה רק (לא להכות לא 120שאסור עור "לפני משום ,

מכשול" הגמרא 121תתן וכדברי ערוך'122, ב'שולחן כפסקֿדין שהובאו דבריך..123- צוארי על "אדידך -
גיבוי  לו שיש כך אחרֿכך, לא אבל מוסר, לו לומר צריך אז שעד וארבעה", עשרים עד סרי מתמני

בנו!... של ("ביזנעס") ב"עסקים" להתערב לו שאין ערוך', מה'שולחן

שכתלי  בזמן אנו נמצאים ערוך'; 'שולחן עלֿפי לשקלאֿוטריא כאן נכנסים לא לו: אומרים זה ועל
נשיאנו  רבינו (כדברי בוערים נשאר 124הגלות לא יהודי שאף באופן מהגלות הגאולה לפני ועומדים ,(

ברֿמצוה. נעשה שכבר גדול, בנו דוקא בגלות להשאר יכול שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בגלות,
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ע'111) שם מנחם (תורת ס"ל הנ"ל תמוז י"ג שיחת גם ראה
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ע"ב.112) ריש ט, ברכות
יד.113) טו, לך לך
ט.114) יו"ד, בא
כו.115) שם,
כה.116) שם,
וש"נ.117) א. כז, ר"ה מ"ה. פי"ב נגעים

(118.335 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
וש"נ.119) .33 ע' ריש חנ"ג מנחם תורת גם ראה
ה"ט.120) פ"ו ממרים הל' רמב"ם א. יז, מו"ק
יד.121) יט, קדושים
א.122) ל, קידושין
וש"נ.123) סה"ו. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
יום"124) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

ומצוות, מתורה הם פטורים תורה שעלֿפי גוים, רוב בו שיש גדול בעולם שנמצאים הבהמית, ונפש הגוף
למיעוטא  חוששים כאשר אפילו חיישינן לא שלזה דמיעוטא, מיעוטא אלא אינו הוא -101ואילו

שיתבטל, שייך לא אזי עולם", "יסוד שהוא הקב"ה עם "קבוע" הוא שיהודי כיון לו: אומרים אזי
נגדו. שעומדים אלו כל של מספרם על הבט מבלי

ועד  הוא, רצונו כפי יעשה האסורים" בית ש"בעל לפעול מצליח שלבסוף פועלת זו הנהגה ואדרבה:
שקיבל  הפקודה את לו למסור ועליו מציאותו, שבטלה - וברחמים בחסד - לו יאמר הזמן, שבבוא

עליהם" וגבוהים גבוה.. על שלאחרי 102מ"גבוה במאסר, שהיה הסיפור כידוע - אותו לשחרר שצריך ,
אמן  יענה רע ש"מלאך באופן - טובה' ה'בשורה לו לבשר הוצרכו לבסוף הנה כו', בתוקף הנהגתו

האסורים 103בעלֿכרחו" מבית משוחרר שהוא -100.

- האלקית הנפש את יהודי, לשבור מנסים האסורים בבית הישיבה של האחרונים ברגעים וכאשר
תבזה" לא ונדכה.. נשבר "לב הנה ואז בתוקף, האלקית נפש ונפש 104עומדת הגוף על גם שפועלת ועד ,

שכתוב  כמו אלא בעלֿכרחו, ולא יצריך"86הבהמית, "בשני לבבך", רוצה 105"בכל היצרֿהרע שגם ,
מצד  גם בשלימות יהיה השליחות שמילוי כך הבהמית, ונפש הגוף את להאיר בעבודתו, ליצרֿטוב לעזור

הבהמית. ונפש הגוף

בתו  ד"ושכנתי הענין שנעשה ונחושת"mk"106ועד וכסף מ"זהב שנעשו ומקדש, במשכן שהיה כמו -
ואחד" אחד כל "בתוך גם כך ונפש 107כפשוטם, בגוף גם (עלֿידה) אלא האלקית, בנפש רק לא -

בתניא  וכמבואר וכן 108הבהמית, שלמעלה, החסד למדת מרכבה נעשית לעניים" צדקה המחלקת ש"יד
דמלכא  אברים רמ"ח נעשים אבריו  רמ"ח מציאות 109כל שאינו כיון הקב"ה, המלכים מלכי מלך דא -

זאת  שעושים אצלם שפעל עד הבהמית, ונפשו גופו את גם מסר והרצון הנפש במסירת כי לעצמו,
לבב. ובטוב בשמחה

אעביר" הטומאה רוח ש"את באופן שלו הפרטית מהגאולה החל - עולם של גדרו פורץ זה ,110וענין
את  פועלת שגם ההכנה וזוהי יצריך"), בשני לבבך, ("בכל אלקים" "עובד נעשה היצרֿהרע שגם כיון

היעוד  יקויים שאז הכללית, משיח 110הגאולה בביאת כפשוטו, הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

***

.ËÈ:הגאולה ענין - השלישי לענין בנוגע נמשכת" ה"פעולה ישנה ועלֿדרךֿזה

הקצה, אל הקצה מן המצב נשתנה ארוך, לא זמן שבמשך - מיוחד באופן גם היתה עצמה הגאולה
לחיים, המצב נשתנה החיים דהיפך הגזירה שמתחילת אתהפכא, של ובאופן אותו, ששיחררו בלבד זו ולא
של  והגבלה ממדידה למעלה חירות נעשית אלא המדינה, באותה חירות של מצב נעשה המאסר ומגזירת

העולם: מנהג וכללות המדינות כל של וגם ההיא, המדינה

ובדיקה. בחינה להיות צריכה ומדינה, מדינה שבין בגבול עוברים שכאשר - הוא העולם מנהג

לנסוע  מוכן שאינו הודיע הגאולה, בעל נשיאנו, שרבינו בזה, הסיפור ידוע הרי - כאן ואילו
דברֿמה, להוציא ליתן ולא לעכב שניסו (לאחרי עמו ליקח שרוצה מה כל להוציא לו יתנו אלאֿאםֿכן
מ"גבוה  - חקקתי" "חוקה - פקודה הגיעה בעירֿהבירה, הדברים את מסרו וכאשר אחרת), או זו בטענה
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וש"נ.101) ע"ב. ריש קיט, יבמות
ז.102) ה, קהלת - הכתוב לשון
ב.103) קיט, שבת - חז"ל ל' ע"פ
יט.104) נא, תהלים
עה"פ.105) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות

ח.106) כה, תרומה
ועוד.107) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
פכ"ג.108)
סע"א).109) (עד, ת"ל תקו"ז ראה
ב.110) יג, זכרי'
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סיון  בשלהי שכתב - הראשון אנ"ש 133במכתב של ההתעוררות תהיה במה שאלתם דבר "על כותב: -
דבר  הוא ביחד) שמתוועדים הענין (עצם בעצמה שיחיו אנ"ש התעוררות הנה הזה, החג בימי שיחיו

וכו'" רבה תועלת יתברך בעזרתו ומביא .134גדול,

תמוז  י"בֿי"ג לאחרי שכתב - השני הטובה 135ובמכתב התוועדותם אשר בטוחה "לבבי כותב: -
החלטותיהם  מכל להודיעני יואילו.. בטח ברבים.. לתורה עתים בקביעות גדולה.. התחזקות הביאה..

וכו'". הטובות

שיודיעו  הדיוק ומהו בכך, די הרי גדול, דבר הוא ההתוועדות שעצם כיון סתירה: זו הרי ולכאורה
של  ענין רק זה הרי דלכאורה, בפרט, דרבים ותורה בכלל, לתורה עתים לקביעות בנוגע ההחלטות פרטי

והוספה. העדפה

.„Î:בפועל המעשה וענין נפש' ה'מסירות לענין בנוגע לעיל האמור עלֿפי ויובן

שכל  השליחות, בענין לשלימות ועד ורצונו, נפשו מסירת - נפש' ה'מסירות בענין היא ההתחלה
לו  שתהיה רצונו את ממלא שעלֿידה הקב"ה של מציאותו זוהי המשלח; של המציאות נעשית מציאותו
את  לשמש אלא נבראתי לא "אני - לעיל וכאמור בעולמו, מאומה לו אין זה ומלבד בתחתונים, דירה

קוני".

"נוצרתי" (ולא "נבראתי" הלשון מדיוק ה"בריאה"ולהעיר שענין - מקומות) כבשאר בזה, וכיוצא
הרמב"ן  כדברי מאין, היש התהוות על לשון 136מורה אלא מאין היש בהוצאת בלשוןֿהקודש אצלנו "אין

ל"חומר", "צורה" נתינת אודות לא ואפילו במציאותו, הוספה אודות כאן מדובר שלא מובן, ומזה ברא",
יש. בתור מציאותו עצם אודות הוא המדובר אלא ל"צורה", "חומר" או

"אני - בזה והדיוק קוני", את "לשמש הוא - מציאותו עצם - בריאתו ענין שכל אומרים, זה l`ועל
במנחות `l`נבראתי הגמרא כדברי קוני", את כו'137לשמש "לא הלשון שדיוק העומר, למנחת בנוגע

בדיעבד, גם לעכב בא כו'" אלא

הוא הרי - qt`eובלאוֿהכי oi` שחסר או בשלימותו, חסרון רק זה שאין והיינו, הבריאה, קודם כמו
של  מציאות שאינו מציאותו, כל חסרה אלא "חומר", או "צורה" לו שחסרה או במציאותו, פרט איזה

"אין". אלא יש,

מוכרחת  מסירותֿנפש העיקר"; הוא "המעשה הנה - נפש' ה'מסירות בענין ההתחלה לאחרי אמנם,
אחד" ה' ישראל.. "שמע כשאומרים כי ממש, בפועל ולבוא ה'מסירות 72להתבטא ענין לכוון צריך שאז ,

מאדך"73נפש' ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל להיות שצריך לאחריֿזה מיד ממשיכים נכללים 86- שבזה ,
ממונך" "בכל עד האדם, עניני פרטי .105כל

נשמה  של מציאות להיות צריכה אחרֿכך אבל והרצון, הנפש מסירת ענינה העבודה שנקודת אמת הן
אמנם  הם גידיו ושס"ה אבריו רמ"ח - גידים. ושס"ה אברים רמ"ח בעל ובגוף הבהמית בנפש מלובשת

לאֿתעשה  מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח גידים.138כנגד ושס"ה אברים ברמ"ח צורך יש אבל ,

.‰Î:הנ"ל המכתבים לשני בנוגע גם מובן ומזה

ז"ל  רבותינו (כמאמר יחד כולם התוועדות שבעצם המעלה מודגשת הראשון, ּבי 139במכתב ֵַָ"אּכל
בשעה  הפרטים; נוגעים לא זה ובענין יתברך. לעבודתו אחת מציאות שנעשים - שריא") שכינתא עשרה
וענין  שני ענין אחד, ענין על נפשו שימסור לחשוב בפרטים, מונח להיות יכול אינו - נפשו מוסר שיהודי
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סיון").133) כ"ד (מ"ג' פוֿז ע' ח"ב שלו אג"ק
ע'134) (לקמן סט"ז בלק ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

.(271
שמהתוכן 135) המו"ל, בהערת וראה תמוז". (מ"א' פח ע' שם

תמוז"). י"ג "א' שצ"ל נראה

בראשית.136) ר"פ
מתני'.137) ובתוד"ה ב פג,
ב.138) קע, זח"א
א.139) לט, סנהדרין
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ולמצוותיו, לתורתו שבשמים, לאביו לקרבו אליו, להגיע שיכולים יהודי לכל בנוגע להשתדל צריכים
קודמין" עירך "עניי ונכדיו.125אבל ובתו לבנו בנוגע להשתדל צריך לכלֿלראש :

לה  יש זו טענה הנה - וכו' וכו' אליו לשמוע ירצו אם יודע ומי מבוגרים, כבר שהם לטענה ובנוגע
שכל, ובעל מבוגר הוא בנו גם הרי שכל, ובעל מבוגר שהוא כשם שלכן עצמו, בכח כשהולך רק מקום

טפי" סומק דידך דדמא חזית ו"מאי יותר, גדול שכל בעל שהוא שיאמר או אליו, שישמע או ;126ואםֿכן
בנו, לשכל ביחס שכלו אודות כאן מדובר לא הרי - בשליחותו והולך להקב"ה, רצונו מוסר כאשר אבל

בנו! לשכל ביחס הקב"ה ציווי אודות אלא

בגלל  או בשכלו, מתקבל שכך בגלל (לא נאמרים שדבריו בו ירגישו והנכדים הבת או הבן וכאשר
"ה' של האמת שזוהי בגלל באמת, לכך שמתכוון באופן אלא) כח", "יישר לו ויאמרו שכמו על שיטפחו

אמת" דברים 127אלקים הלב, מן היוצאים דברים להיותם דבריו, את יקבלו אזי - האמיתי האמת שהוא ,
יהודי. מלב שיוצאים לבביים

.‡Î,הראשונה בפעם תמוז בי"בֿי"ג שהיתה כפי לגאולה זוכים אזי כזה, באופן מתנהגים וכאשר
בלבד  זו לא ומתנקמים, האויבים ואדרבה, והעיכובים, המניעות כל שמתבטלים - שנה מ"א לפני
"יגרשם  הכתוב: ובלשון גדול", "ברכוש לצאת בידו מסייעים שיהיו אלא אמן", יענו ש"בעלֿכרחם

פרעה"128מארצו" "בשלח ממצרים.129, לצאת להם ומסייע אותם דוחק  בעצמו שפרעה ,

את  ומוסר מקום, של בשליחותו הולך שאז ורצונו, נפשו מסירת של הגישה עלֿידי נעשה זה וכל
שידו  מקום ובכל המדינה, ועניי עירך" "עניי ונכדותיו, נכדיו ובנותיו בניו אצל ופועל הקב"ה, דברי

לעליון" "אדמה "אדם", יהיה מהם אחד שכל - של 56מגעת ושליחותו ציוויו עלֿפי זאת שעושה כיון ,
הקב"ה. – ה"עליון"

היעוד  שיקויים ועד לבב, וטוב שמחה ומתוך הרחבה, מתוך נעשה זה על 130וכל עולם "שמחת
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה ראשם",

***

.·Î המאסר למאסר, שגרמו הסיבות תמוז, די"ב שבזכרון הענינים ג' אודות לעיל להאמור בהמשך
הגאולה  מאמרי בקונטרס גם הנה: והגאולה, החל 131עצמו, - בפועל העבודה אודות מדובר שבהם -

מאמרים ישנם בעוזרי", לי "הוי' ודיבורֿהמתחיל תסיע", ממצרים "גפן מדובר מדיבורֿהמתחיל שבהם
בזה; העבודה ואופן למאסר, שגרמו הסיבות אודות

שם  שנכתבו לכך שנוסף והיינו, המאסר, עם הקשורים מאמרים הוא 132ישנם המאמרים תוכן גם הנה ,
שבזה; הפרטים ככל הירידה, בענין והביאור העבודה, לקושי בנוגע

שגמלני  טובות לחייבים הגומל "ברוך שהתחלתם במאמרים ובפרט הגאולה, ענין גם - ואחרֿכך
טוב",

בדיוק. המאמרים את שלומד אחד לכל המבוארים הענינים פרטי ככל

.‚Î החגיגה עם בקשר שנה, ארבעים לפני כתב השמחה שבעל המכתבים גם ישנם לזה, ונוסף
של  לתוכנה בנוגע השאלה על השיב שבו המכתב - תרפ"ח בשנת תמוז י"בֿי"ג של הראשונה

עיקרי: חילוק ביניהם שיש - תמוז י"בֿי"ג לאחרי שכתב נוסף ומכתב ההתוועדות,
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א.125) עא, ב"מ
וש"נ.126) ב. כה, פסחים
יו"ד.127) יו"ד, ירמי'
שמות.128) ס"פ
בשלח.129) ר"פ

יא.130) נא, יו"ד. לה, ישעי'
בסה"מ 131) ולאח"ז ואילך. ב קעו, ח"א קונטרסים סה"מ

ואילך. קצז ע' תרפ"ז
(13213 ע' מוהריי"צ אדמו"ר ודרושי ספרי מפתח ראה

ע' תרפ"ז שם.x(סה"מ ובהערות (
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סיון  בשלהי שכתב - הראשון אנ"ש 133במכתב של ההתעוררות תהיה במה שאלתם דבר "על כותב: -
דבר  הוא ביחד) שמתוועדים הענין (עצם בעצמה שיחיו אנ"ש התעוררות הנה הזה, החג בימי שיחיו

וכו'" רבה תועלת יתברך בעזרתו ומביא .134גדול,

תמוז  י"בֿי"ג לאחרי שכתב - השני הטובה 135ובמכתב התוועדותם אשר בטוחה "לבבי כותב: -
החלטותיהם  מכל להודיעני יואילו.. בטח ברבים.. לתורה עתים בקביעות גדולה.. התחזקות הביאה..

וכו'". הטובות

שיודיעו  הדיוק ומהו בכך, די הרי גדול, דבר הוא ההתוועדות שעצם כיון סתירה: זו הרי ולכאורה
של  ענין רק זה הרי דלכאורה, בפרט, דרבים ותורה בכלל, לתורה עתים לקביעות בנוגע ההחלטות פרטי

והוספה. העדפה

.„Î:בפועל המעשה וענין נפש' ה'מסירות לענין בנוגע לעיל האמור עלֿפי ויובן

שכל  השליחות, בענין לשלימות ועד ורצונו, נפשו מסירת - נפש' ה'מסירות בענין היא ההתחלה
לו  שתהיה רצונו את ממלא שעלֿידה הקב"ה של מציאותו זוהי המשלח; של המציאות נעשית מציאותו
את  לשמש אלא נבראתי לא "אני - לעיל וכאמור בעולמו, מאומה לו אין זה ומלבד בתחתונים, דירה

קוני".

"נוצרתי" (ולא "נבראתי" הלשון מדיוק ה"בריאה"ולהעיר שענין - מקומות) כבשאר בזה, וכיוצא
הרמב"ן  כדברי מאין, היש התהוות על לשון 136מורה אלא מאין היש בהוצאת בלשוןֿהקודש אצלנו "אין

ל"חומר", "צורה" נתינת אודות לא ואפילו במציאותו, הוספה אודות כאן מדובר שלא מובן, ומזה ברא",
יש. בתור מציאותו עצם אודות הוא המדובר אלא ל"צורה", "חומר" או

"אני - בזה והדיוק קוני", את "לשמש הוא - מציאותו עצם - בריאתו ענין שכל אומרים, זה l`ועל
במנחות `l`נבראתי הגמרא כדברי קוני", את כו'137לשמש "לא הלשון שדיוק העומר, למנחת בנוגע

בדיעבד, גם לעכב בא כו'" אלא

הוא הרי - qt`eובלאוֿהכי oi` שחסר או בשלימותו, חסרון רק זה שאין והיינו, הבריאה, קודם כמו
של  מציאות שאינו מציאותו, כל חסרה אלא "חומר", או "צורה" לו שחסרה או במציאותו, פרט איזה

"אין". אלא יש,

מוכרחת  מסירותֿנפש העיקר"; הוא "המעשה הנה - נפש' ה'מסירות בענין ההתחלה לאחרי אמנם,
אחד" ה' ישראל.. "שמע כשאומרים כי ממש, בפועל ולבוא ה'מסירות 72להתבטא ענין לכוון צריך שאז ,

מאדך"73נפש' ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל להיות שצריך לאחריֿזה מיד ממשיכים נכללים 86- שבזה ,
ממונך" "בכל עד האדם, עניני פרטי .105כל

נשמה  של מציאות להיות צריכה אחרֿכך אבל והרצון, הנפש מסירת ענינה העבודה שנקודת אמת הן
אמנם  הם גידיו ושס"ה אבריו רמ"ח - גידים. ושס"ה אברים רמ"ח בעל ובגוף הבהמית בנפש מלובשת

לאֿתעשה  מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח גידים.138כנגד ושס"ה אברים ברמ"ח צורך יש אבל ,

.‰Î:הנ"ל המכתבים לשני בנוגע גם מובן ומזה

ז"ל  רבותינו (כמאמר יחד כולם התוועדות שבעצם המעלה מודגשת הראשון, ּבי 139במכתב ֵַָ"אּכל
בשעה  הפרטים; נוגעים לא זה ובענין יתברך. לעבודתו אחת מציאות שנעשים - שריא") שכינתא עשרה
וענין  שני ענין אחד, ענין על נפשו שימסור לחשוב בפרטים, מונח להיות יכול אינו - נפשו מוסר שיהודי
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סיון").133) כ"ד (מ"ג' פוֿז ע' ח"ב שלו אג"ק
ע'134) (לקמן סט"ז בלק ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

.(271
שמהתוכן 135) המו"ל, בהערת וראה תמוז". (מ"א' פח ע' שם

תמוז"). י"ג "א' שצ"ל נראה

בראשית.136) ר"פ
מתני'.137) ובתוד"ה ב פג,
ב.138) קע, זח"א
א.139) לט, סנהדרין
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ולמצוותיו, לתורתו שבשמים, לאביו לקרבו אליו, להגיע שיכולים יהודי לכל בנוגע להשתדל צריכים
קודמין" עירך "עניי ונכדיו.125אבל ובתו לבנו בנוגע להשתדל צריך לכלֿלראש :

לה  יש זו טענה הנה - וכו' וכו' אליו לשמוע ירצו אם יודע ומי מבוגרים, כבר שהם לטענה ובנוגע
שכל, ובעל מבוגר הוא בנו גם הרי שכל, ובעל מבוגר שהוא כשם שלכן עצמו, בכח כשהולך רק מקום

טפי" סומק דידך דדמא חזית ו"מאי יותר, גדול שכל בעל שהוא שיאמר או אליו, שישמע או ;126ואםֿכן
בנו, לשכל ביחס שכלו אודות כאן מדובר לא הרי - בשליחותו והולך להקב"ה, רצונו מוסר כאשר אבל

בנו! לשכל ביחס הקב"ה ציווי אודות אלא

בגלל  או בשכלו, מתקבל שכך בגלל (לא נאמרים שדבריו בו ירגישו והנכדים הבת או הבן וכאשר
"ה' של האמת שזוהי בגלל באמת, לכך שמתכוון באופן אלא) כח", "יישר לו ויאמרו שכמו על שיטפחו

אמת" דברים 127אלקים הלב, מן היוצאים דברים להיותם דבריו, את יקבלו אזי - האמיתי האמת שהוא ,
יהודי. מלב שיוצאים לבביים

.‡Î,הראשונה בפעם תמוז בי"בֿי"ג שהיתה כפי לגאולה זוכים אזי כזה, באופן מתנהגים וכאשר
בלבד  זו לא ומתנקמים, האויבים ואדרבה, והעיכובים, המניעות כל שמתבטלים - שנה מ"א לפני
"יגרשם  הכתוב: ובלשון גדול", "ברכוש לצאת בידו מסייעים שיהיו אלא אמן", יענו ש"בעלֿכרחם

פרעה"128מארצו" "בשלח ממצרים.129, לצאת להם ומסייע אותם דוחק  בעצמו שפרעה ,

את  ומוסר מקום, של בשליחותו הולך שאז ורצונו, נפשו מסירת של הגישה עלֿידי נעשה זה וכל
שידו  מקום ובכל המדינה, ועניי עירך" "עניי ונכדותיו, נכדיו ובנותיו בניו אצל ופועל הקב"ה, דברי

לעליון" "אדמה "אדם", יהיה מהם אחד שכל - של 56מגעת ושליחותו ציוויו עלֿפי זאת שעושה כיון ,
הקב"ה. – ה"עליון"

היעוד  שיקויים ועד לבב, וטוב שמחה ומתוך הרחבה, מתוך נעשה זה על 130וכל עולם "שמחת
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה ראשם",

***

.·Î המאסר למאסר, שגרמו הסיבות תמוז, די"ב שבזכרון הענינים ג' אודות לעיל להאמור בהמשך
הגאולה  מאמרי בקונטרס גם הנה: והגאולה, החל 131עצמו, - בפועל העבודה אודות מדובר שבהם -

מאמרים ישנם בעוזרי", לי "הוי' ודיבורֿהמתחיל תסיע", ממצרים "גפן מדובר מדיבורֿהמתחיל שבהם
בזה; העבודה ואופן למאסר, שגרמו הסיבות אודות

שם  שנכתבו לכך שנוסף והיינו, המאסר, עם הקשורים מאמרים הוא 132ישנם המאמרים תוכן גם הנה ,
שבזה; הפרטים ככל הירידה, בענין והביאור העבודה, לקושי בנוגע

שגמלני  טובות לחייבים הגומל "ברוך שהתחלתם במאמרים ובפרט הגאולה, ענין גם - ואחרֿכך
טוב",

בדיוק. המאמרים את שלומד אחד לכל המבוארים הענינים פרטי ככל

.‚Î החגיגה עם בקשר שנה, ארבעים לפני כתב השמחה שבעל המכתבים גם ישנם לזה, ונוסף
של  לתוכנה בנוגע השאלה על השיב שבו המכתב - תרפ"ח בשנת תמוז י"בֿי"ג של הראשונה

עיקרי: חילוק ביניהם שיש - תמוז י"בֿי"ג לאחרי שכתב נוסף ומכתב ההתוועדות,
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ע' תרפ"ז שם.x(סה"מ ובהערות (
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בפרוזדור לישב הזדמנות לו היתה - עמו להנהגה בנוגע גדולה טובה זו שהיתה עד התברר זמן, משך 
על  התשובות את לכתוב היה שתפקידם אלו היו שבו הלשכה לחדר והכניסוהו אותו, לחפש שהגיעו

כו'. השאלות

אצלו  נתעוררו נמצא... הוא היכן מסביבו בהביטו שבתחילה, הגאולה, בעל מציין זו ב'רשימה'
מסוג  במחשבות ולהרהר להמשיך שאסור עצמו" את "תפס ומיד הרוח, מרוממות היפך שהם מחשבות

כו'. וחוזק בתוקף לעמוד יש אדרבה: אלא זה,

של  ענין פועל לידי יבוא זה שבמקום כדי פרטית, בהשגחה הוא ענין שכל בכך, להתבונן והמשיך
לתורה  שייכים שאינם כאלו שם עוברים כלל שבדרך - זה בפרוזדור  שנמצא שהעובדה כך ומצוות, תורה
שמקום  בגלל היא - כו' עליהם שעוברים כיון בניֿנח, מצוות לשבע שייכים שאינם כאלו ואפילו ומצוות,
הקשורות  ומחשבות תהלים, פסוקי תורה, פסוקי בו ויאמר יהודי לשם שיבוא הזמן כל במשך ממתין זה

כו'. חוזק לו נתנה גופא זו ומחשבה וקדושה; תורה עם

לפניֿזה  שנים עשרות שאירע מאורע על זכרון אצלו נתעורר לזה מקום 148ובהמשך עם גם הקשור ,
וכו': ברכה אמירת תורה, דבר שם ויאמר יהודי שיבוא שנים וכמה כמה שממתין

אביו, פנה בדרך, ובעמדם קרים, הרי בין ליאלטע, ואמו אביו עם נסע שש, או חמש בן נער, ַבהיותו
פרוץ  במקום בבקתא, מתפללים שאין וכיון מנחה, להתפלל נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר ,149כ"ק

המנחה. תפילת והתפלל סלעים, שני בין קטנה בבקעה נכנס

העומד  בסלע גדול חור כעין נראה שמרחוק ההר, בגובה אחד מקום על אביו לו הראה ואחרֿכך
תפילת  להתפלל וילכו זה, במקום לנוח  עמדו אחיו, עם נסיעתו בעת תרמ"ד, שבשנת וסיפר, ההר, בראש
מונחים  ושם וחלולה, היא ארוכה מערה אלא חור, רק  זה שאין ראו לשם, ובבואם ההר, בגובה שחרית
אלא  פרוץ, במקום לא - כדינה שחרית תפילת להתפלל שיכלו כך לשבת, טוב מקום קטנים, סלעים

במערה.

העולם  את ברא השםֿיתברך כי נשמתוֿעדן), אדמו"ר (כ"ק לי ביאר "אז אדמו"ר: מו"ח כ"ק ומסיים
ואסור  תפילה, זמן ויגיע בדרך אדם יסע אם והיה ה', מצוות את לקיים יכול יהודי כל אשר כזה באופן

פתוח  במקום השדה פני על בתים,149להתפלל כמו הם אשר  כאלו, חלולים סלעים הקב"ה ברא לזאת ,
שם". להתפלל שיוכלו למען

תרמ"ד  אלפים ה' עברו העולם בריאת שמעת אףֿעלֿפי המתינה כלומר: הזמן כל במשך הנה שנה,
שם! ויתפללו ואחיו נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק שיעברו עד זו חלולה מערה

השלימות  תכלית שזוהי שיתכן זה, בפרוזדור להמתנתו בנוגע הרעיון את אצלו חיזק זה מאורע וזכרון
וכו' תהלים פסוקי תורה, דברי שם יאמר או יחשוב והוא לשם, אותו שיביאו - זה בנין .150של

.ËÎ:הכמות ענין עם להתחשב שאין רואים כאן וגם

במשך  לתכליתו בא ולא העולם, בריאת בעת שנברא ענין שישנו לומר, בשכל יש מקום איזה לכאורה,
העליונה  הכוונה נשלמה אזי שם, והתפללו יהודים שני כשהגיעו אחרֿכך ורק שנים, תרמ"ד אלפים ה'

זו?! מערה בריאת של והתכלית

ענין" דער איז אזוי ("אזוי הענין הוא שכן בפשיטות אומרים )!...151ואףֿעלֿפי ֿכן ַַ

וחשוב, גדול לענין בנוגע לחשוב ויפחד יתיירא שלא - בעניניו ואחד אחד לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה

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

ואילך.148) 208 ע' שם סה"ש ואילך. א תרמ, שם לקו"ד
ס"ה.149) ס"צ או"ח אדה"ז שו"ע וראה סע"ב. לד, ברכות

וש"נ.
ואילך 150) ס"ד בלק ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 262 ס"ע (לקמן
מנחם 151) (תורת סל"א דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(180 ס"ע ח"נ
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מסירת זה אין שהרי - רצוןoevxdשלישי מסירת אלא ,ihxtאו ,hxt ורצונו נפשו מסירת ואילו מהרצון,
את מוסר שהוא epevxפירושה lk עם ומתאסף מתוועד רק הוא הדבר; בפרטי ליכנס יכול אינו וממילא ,

מסירותֿנפש")!... גרויסע ("איין גדולה אחת מסירותֿנפש תהיה שביחד כדי יהודים, עוד

החלטות  לידי להביא ההתוועדות צריכה שלכן פועל, לידי לבוא מוכרח נפש' ה'מסירות ענין אמנם,
חסיד" הארץ עם "לא שהרי התורה, ללימוד בנוגע - ולכלֿלראש שמביא 140טובות, תלמוד ש"גדול וכיון ,

מעשה" הגאולה 141לידי בעל מבקש השני במכתב ולכן, בפועל. למעשה בנוגע גם יומשך בוודאי זה הרי ,
ברבים. תורה לימוד ובפרט לתורה, עתים מקביעות החל הטובות, ההחלטות אודות שיודיעו

.ÂÎ:"פותחין" שבו מלכות" ה"דבר גם וזהו

אחד. לתכלית כולם שיתאספו - התוועדות להיות שצריכה אומרים ההתוועדות קודם

שוים" פרצופיהן ו"אין שוות" דיעותיהם ש"אין אף רצונו 82כלומר: כמו זה של רצונו אין וכמוֿכן ,
אינו  כזה דבר ממש; הרצון אותו שיהיה להיות יכול לא אבל משותפות, נקודות להיות [יכולות זה של
מתאחדים  - בשוה] הענינים כל היו אזי רצון, אותו היה ואילו שוות", דיעותיהם "אין שהרי במציאות,
אחדות  שהוא להקב"ה, להתמסר הרצון של וכללית עיקרית בנקודה אלא) פרטי, בענין (לא כולם

אחת  במחשבה נסקרים שכולם ועד כולה, המציאות כל את כולל הוא הרי זה, עם וביחד .142הפשוטה,

ל"י  כאחד" "כולנו להיות עלֿמנת ההתוועדות שישנה ישנן ולאחרי ממילא בדרך הנה - עולם" של חידו
טובות, החלטות גם

נמשך) (ואחרֿכך וללמד "ללמוד מצוותיה, קיום - ואחרֿכך התורה, לימוד - לכלֿלראש הסדר: ועל
כו'" דברי כל את ולקיים ולעשות "כל 143לשמור ועד ובתורהֿשבעלֿפה, שבתורהֿשבכתב הענינים כל ,

לחדש" עתיד ותיק שתלמיד .144מה

וברכו  קודש ידיכם ו"שאו טוב", שגמלני טובות לחייבים הגומל "ברוך - מלכות" ה"דבר יהיה ואז
הוי'" במאמרים 145את וכמבואר לברך 146, - מעלה של בפמליא כביכול, כח, להוסיף ישראל של שבכוחם

לבב. וטוב שמחה מתוך זאת ועושים קודש", ידיכם "שאו עלֿידי הוי', את

ולברכה, לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאים הגאולה ימי עד השנה, כל במשך - לנו תהיה וכן
טפחים. מעשרה למטה דידן, בעגלא צדקנו, משיח ביאת תהיה - ובינתיים

***

.ÊÎ.'וגו אראנו צורים מראש כי דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÁÎ ומהגאולה מהמאסר למאסר, שגרמו מהסיבות ללמוד שיכולים הענינים אודות להמדובר בנוגע
טפל, פרט מהו עיקרי, פרט מהו וללבן לברר לפעמים קשה פרטים, וכמה כמה בזה שהיו כיון הרי -
בחר  פרטים איזה רואים ששם עצמו, הגאולה מבעל המאסר" "רשימות ישנן אבל דטפל; טפל פרט ומהו
ועיקרי  מיוחד לימוד ישנו שמהם - אלינו בנוגע גם מובן ומזה מיוחדת. חשיבות להם וליתן להדגיש

יכונה" ישראל בשם אשר ל"כל ועד ואחד, אחד .38לכל

הגאולה  בעל מספר נדפסו, שכבר בפרוזדור 147ב'רשימות', לא אותו הוליכו פרטית השגחה שעלֿפי ,
דבר  של ובסופו שעות, וכמה כמה הדבר התעכב וממילא - הרגיל דרך על האסירים את מוליכים שבו
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ואילך. 190
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בפרוזדור לישב הזדמנות לו היתה - עמו להנהגה בנוגע גדולה טובה זו שהיתה עד התברר זמן, משך 
על  התשובות את לכתוב היה שתפקידם אלו היו שבו הלשכה לחדר והכניסוהו אותו, לחפש שהגיעו

כו'. השאלות

אצלו  נתעוררו נמצא... הוא היכן מסביבו בהביטו שבתחילה, הגאולה, בעל מציין זו ב'רשימה'
מסוג  במחשבות ולהרהר להמשיך שאסור עצמו" את "תפס ומיד הרוח, מרוממות היפך שהם מחשבות

כו'. וחוזק בתוקף לעמוד יש אדרבה: אלא זה,

של  ענין פועל לידי יבוא זה שבמקום כדי פרטית, בהשגחה הוא ענין שכל בכך, להתבונן והמשיך
לתורה  שייכים שאינם כאלו שם עוברים כלל שבדרך - זה בפרוזדור  שנמצא שהעובדה כך ומצוות, תורה
שמקום  בגלל היא - כו' עליהם שעוברים כיון בניֿנח, מצוות לשבע שייכים שאינם כאלו ואפילו ומצוות,
הקשורות  ומחשבות תהלים, פסוקי תורה, פסוקי בו ויאמר יהודי לשם שיבוא הזמן כל במשך ממתין זה

כו'. חוזק לו נתנה גופא זו ומחשבה וקדושה; תורה עם

לפניֿזה  שנים עשרות שאירע מאורע על זכרון אצלו נתעורר לזה מקום 148ובהמשך עם גם הקשור ,
וכו': ברכה אמירת תורה, דבר שם ויאמר יהודי שיבוא שנים וכמה כמה שממתין

אביו, פנה בדרך, ובעמדם קרים, הרי בין ליאלטע, ואמו אביו עם נסע שש, או חמש בן נער, ַבהיותו
פרוץ  במקום בבקתא, מתפללים שאין וכיון מנחה, להתפלל נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר ,149כ"ק

המנחה. תפילת והתפלל סלעים, שני בין קטנה בבקעה נכנס

העומד  בסלע גדול חור כעין נראה שמרחוק ההר, בגובה אחד מקום על אביו לו הראה ואחרֿכך
תפילת  להתפלל וילכו זה, במקום לנוח  עמדו אחיו, עם נסיעתו בעת תרמ"ד, שבשנת וסיפר, ההר, בראש
מונחים  ושם וחלולה, היא ארוכה מערה אלא חור, רק  זה שאין ראו לשם, ובבואם ההר, בגובה שחרית
אלא  פרוץ, במקום לא - כדינה שחרית תפילת להתפלל שיכלו כך לשבת, טוב מקום קטנים, סלעים

במערה.

העולם  את ברא השםֿיתברך כי נשמתוֿעדן), אדמו"ר (כ"ק לי ביאר "אז אדמו"ר: מו"ח כ"ק ומסיים
ואסור  תפילה, זמן ויגיע בדרך אדם יסע אם והיה ה', מצוות את לקיים יכול יהודי כל אשר כזה באופן

פתוח  במקום השדה פני על בתים,149להתפלל כמו הם אשר  כאלו, חלולים סלעים הקב"ה ברא לזאת ,
שם". להתפלל שיוכלו למען

תרמ"ד  אלפים ה' עברו העולם בריאת שמעת אףֿעלֿפי המתינה כלומר: הזמן כל במשך הנה שנה,
שם! ויתפללו ואחיו נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק שיעברו עד זו חלולה מערה

השלימות  תכלית שזוהי שיתכן זה, בפרוזדור להמתנתו בנוגע הרעיון את אצלו חיזק זה מאורע וזכרון
וכו' תהלים פסוקי תורה, דברי שם יאמר או יחשוב והוא לשם, אותו שיביאו - זה בנין .150של

.ËÎ:הכמות ענין עם להתחשב שאין רואים כאן וגם

במשך  לתכליתו בא ולא העולם, בריאת בעת שנברא ענין שישנו לומר, בשכל יש מקום איזה לכאורה,
העליונה  הכוונה נשלמה אזי שם, והתפללו יהודים שני כשהגיעו אחרֿכך ורק שנים, תרמ"ד אלפים ה'

זו?! מערה בריאת של והתכלית

ענין" דער איז אזוי ("אזוי הענין הוא שכן בפשיטות אומרים )!...151ואףֿעלֿפי ֿכן ַַ

וחשוב, גדול לענין בנוגע לחשוב ויפחד יתיירא שלא - בעניניו ואחד אחד לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
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ואילך.148) 208 ע' שם סה"ש ואילך. א תרמ, שם לקו"ד
ס"ה.149) ס"צ או"ח אדה"ז שו"ע וראה סע"ב. לד, ברכות

וש"נ.
ואילך 150) ס"ד בלק ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 262 ס"ע (לקמן
מנחם 151) (תורת סל"א דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(180 ס"ע ח"נ
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מסירת זה אין שהרי - רצוןoevxdשלישי מסירת אלא ,ihxtאו ,hxt ורצונו נפשו מסירת ואילו מהרצון,
את מוסר שהוא epevxפירושה lk עם ומתאסף מתוועד רק הוא הדבר; בפרטי ליכנס יכול אינו וממילא ,

מסירותֿנפש")!... גרויסע ("איין גדולה אחת מסירותֿנפש תהיה שביחד כדי יהודים, עוד

החלטות  לידי להביא ההתוועדות צריכה שלכן פועל, לידי לבוא מוכרח נפש' ה'מסירות ענין אמנם,
חסיד" הארץ עם "לא שהרי התורה, ללימוד בנוגע - ולכלֿלראש שמביא 140טובות, תלמוד ש"גדול וכיון ,

מעשה" הגאולה 141לידי בעל מבקש השני במכתב ולכן, בפועל. למעשה בנוגע גם יומשך בוודאי זה הרי ,
ברבים. תורה לימוד ובפרט לתורה, עתים מקביעות החל הטובות, ההחלטות אודות שיודיעו

.ÂÎ:"פותחין" שבו מלכות" ה"דבר גם וזהו

אחד. לתכלית כולם שיתאספו - התוועדות להיות שצריכה אומרים ההתוועדות קודם

שוים" פרצופיהן ו"אין שוות" דיעותיהם ש"אין אף רצונו 82כלומר: כמו זה של רצונו אין וכמוֿכן ,
אינו  כזה דבר ממש; הרצון אותו שיהיה להיות יכול לא אבל משותפות, נקודות להיות [יכולות זה של
מתאחדים  - בשוה] הענינים כל היו אזי רצון, אותו היה ואילו שוות", דיעותיהם "אין שהרי במציאות,
אחדות  שהוא להקב"ה, להתמסר הרצון של וכללית עיקרית בנקודה אלא) פרטי, בענין (לא כולם

אחת  במחשבה נסקרים שכולם ועד כולה, המציאות כל את כולל הוא הרי זה, עם וביחד .142הפשוטה,

ל"י  כאחד" "כולנו להיות עלֿמנת ההתוועדות שישנה ישנן ולאחרי ממילא בדרך הנה - עולם" של חידו
טובות, החלטות גם

נמשך) (ואחרֿכך וללמד "ללמוד מצוותיה, קיום - ואחרֿכך התורה, לימוד - לכלֿלראש הסדר: ועל
כו'" דברי כל את ולקיים ולעשות "כל 143לשמור ועד ובתורהֿשבעלֿפה, שבתורהֿשבכתב הענינים כל ,

לחדש" עתיד ותיק שתלמיד .144מה

וברכו  קודש ידיכם ו"שאו טוב", שגמלני טובות לחייבים הגומל "ברוך - מלכות" ה"דבר יהיה ואז
הוי'" במאמרים 145את וכמבואר לברך 146, - מעלה של בפמליא כביכול, כח, להוסיף ישראל של שבכוחם

לבב. וטוב שמחה מתוך זאת ועושים קודש", ידיכם "שאו עלֿידי הוי', את

ולברכה, לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאים הגאולה ימי עד השנה, כל במשך - לנו תהיה וכן
טפחים. מעשרה למטה דידן, בעגלא צדקנו, משיח ביאת תהיה - ובינתיים

***

.ÊÎ.'וגו אראנו צורים מראש כי דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÁÎ ומהגאולה מהמאסר למאסר, שגרמו מהסיבות ללמוד שיכולים הענינים אודות להמדובר בנוגע
טפל, פרט מהו עיקרי, פרט מהו וללבן לברר לפעמים קשה פרטים, וכמה כמה בזה שהיו כיון הרי -
בחר  פרטים איזה רואים ששם עצמו, הגאולה מבעל המאסר" "רשימות ישנן אבל דטפל; טפל פרט ומהו
ועיקרי  מיוחד לימוד ישנו שמהם - אלינו בנוגע גם מובן ומזה מיוחדת. חשיבות להם וליתן להדגיש

יכונה" ישראל בשם אשר ל"כל ועד ואחד, אחד .38לכל

הגאולה  בעל מספר נדפסו, שכבר בפרוזדור 147ב'רשימות', לא אותו הוליכו פרטית השגחה שעלֿפי ,
דבר  של ובסופו שעות, וכמה כמה הדבר התעכב וממילא - הרגיל דרך על האסירים את מוליכים שבו

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

מ"ה.140) פ"ב אבות
וש"נ.141) ב. מ, קידושין
א.142) יח, ר"ה ראה
דשחרית.143) ק"ש בברכות עולם" "אהבת ברכת נוסח
(144.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה

ב.145) קלד, תהלים
תרפ"ז146) (סה"מ תרפ"ז קודש ידיכם שאו ריז ד"ה ע'
ואילך).

ע'147) תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ואילך. א תרכא, ח"ד לקו"ד
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ושתי  אחת משפחה יהודים, שני אחד, יהודי מתעורר היה - שבת שמירת אודות חינוך, אודות כשרות,
גם  שהרי בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק משפחות עשרות עוד - מזה וכתוצאה משפחות,

זכות!... ללמד צריך יהודים על

.·Ï הבעלֿשםֿטוב תורת ידועה בזה: להוסיף המשנה 156ויש מאמר מדעתו 157על האדם מן "נפרעין
בפירוש  הוא האדם" מן ד"נפרעין שהענין במציאות רואים הרי מובן: אינו דלכאורה - מדעתו" ושלא

ezrcn `lyככרוכיא צועק הוא שהרי ,dvex epi`y'כו ש"נפרעין הפירוש מהו ואםֿכן העונש, ";ezrcnאת
הוא  הקב"ה של שרצונו שכיון הבעלֿשםֿטוב, ומפרש - אותו?! שיענישו מסכים שיהודי מצינו היכן
אצל  שאירע מקרה שזהו אלא דומה, מקרה לאדם מזמינים לכן הצדדים, מכל דיןֿצדק שיהיה להבטיח

zlefd בן לפלוני - דעתך לפי - מגיע מה אותו: וישאל יעורר שמישהו באופן הדברים את ומסבבים ,
קורה כאשר ואחרֿכך וכך; כך דינו להיות צריך דעתו, שלפי משיב, והוא וכך, כך שעשה `elvפלוני

כפי אופן באותו ממנו" "נפרעין אזי שנים, כמה לאחרי אפילו כזה, envraמאורע `edy בנוגע פסק
" - כזה שאין ezrcnלמאורע ככרוכיא שצועק מדעתו", "שלא זה הרי שעכשיו אףֿעלֿפי בעונש ", רצונו

זה.

לעניננו: ובנוגע

כל  אודות לחשוב שצריכים אמת הן ואמר: הנאספים, אחד נעמד האסיפות ובאחת עזר, השםֿיתברך
לשכוח  צריכים לא אבל וכו', וכו' בעולם שלום אודות בוויעטנאם, שלום אודות - הטובים ַהענינים

ישראל!... בני עבור משהו לעשות גם שצריכים

להשתדל  צריך שיהודי התורה כהוראת בעולם, שלום שיהיה להבטיח צריכים הרי - למה? זה וכל
מלכות" של גם 158"בשלומה ששייך ענין שזהו גם [ומה בעולם מלחמות יהיו שלא העולם, ובשלום ,

בנוגע  הוא החילוק מאי, אלא - המצוות]? וקיום התורה ללימוד ובנוגע לפרנסה, בנוגע ישראל, לבני
ישראל" עניי עם עכו"ם עניי ש"מפרנסים הענין אמנם ישנו ואיחור: להיות 159לקדימה צריך לפניֿזה אבל ,

המצוות" כל "כנגד ששקולה הצדקה, מצות שזוהי ישראל", עניי ד"מפרנסים .160הענין

לחשוב  צריכים לכלֿלראש הנה ביחד, מתאספים שכאשר - הדין את בעצמו לפסוק לו הזמינו ובכן:
העולם. תיקון אודות לחשוב צריכים אחרֿכך ורק ישראל, בני אודות

ממנו "נפרעין - שבנוגע ezrcnואז - נוסף צעד להמשיך עליך היה - זאת אמרת בעצמך שאתה כיון :"
ישמעו  שהם בחדר, כאן עכשיו שנמצאים יהודים אותם שהם קודמין", עירך "עניי - גופא ישראל לבני
למחצה  או בשלימות, (אם עליהם יפעלו ובוודאי הדברים, את דערהערן") אויך און ("הערן ויקלטו
אף  של בדעתו עלה ולא עזר, לא זה גם ואףֿעלֿפיֿכן הדברים). יפעלו בוודאי אבל - ולרביע לשליש

זה! על לעורר אחד

.‚Ï מהנעשה תמונה והראה נעמד האסיפה, את ערכו שלכבודו יהודי ואותו הקב"ה, עזר ועוד: זאת
הדלת?!... של השני מעבר נעשה מה אבל אותו: שאלו זה ועל מקוה. של ודלת ישיבה של דלת - שם

של  השני מעבר נעשה מה יודע בעצמו הוא שהרי - נפש עגמת לו לגרום אלא בה היה לא זו שאלה
תועלת, בזה שאין לכך נוסף כי השאלה, על להשיב לו אסור גיסא, ולאידך יודע. השואל וגם הדלת,

שהשו  כזו שאלה לשאול אסור דין, ועלֿפי סכנה. של ענין בזה להיות ויודע יכול תשובתה, את יודע אל
לבוא  יוכל שלא שיודעים בשעה לסעודה מישהו להזמין שאסור (כשם להשיב יכול אינו -161שהנשאל (

יהודי  לצער כדי אלא זה שאין .162כיון
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וש"נ.156) ואילך. סקי"ב בהוספות טוב שם כתר ראה
מט"ז.157) פ"ג אבות
מ"ב.158) שם
א.159) סא, גיטין

ב).160) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
א.161) צד, חולין
וש"נ.162) סכ"ח. כו' אונאה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ראה

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

את  יביא ועלֿידיֿזה הודאה, ברכת או הנהנין ברכת המצוות, ברכת שיברך כדי היא בזה הכוונה שכל
העולם. בריאת תהיה כזה שבאופן הקב "ה רצה כך כי ולמילואו, לשלימותו העולם

הבעלֿשםֿטוב  מאמר שנה,152ובדוגמת שבעיםֿשמונים במשך בגוף להתלבש למטה יורדת שנשמה
ליהודי. טובה לעשות כדי

.Ï כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פירושים, בו לחפש שצריכים ענין אודות כשמדובר גם - זה וכל
הדברים. משמעות בבירור ורואים בולט, הדבר פירוש

בשבועות  שאירע במאורע כמו בולט, הדבר כאשר שגם - העולם של וההסתר ההעלם את רואים וכאן
בענינים  אמנם מתעסקים הענין; לעיקר לב שמים שלא ומצב מעמד להיות יכול (כדלקמן), אחרונים הכי

קודמין" עירך ש"עניי הדין יסוד על - העיקרי בענין לא אבל שדואגים 125חשובים, קודם הנה שלכן, ,
עירך". "עניי אודות תחילה לחשוב צריכים אחרת, מדינה של לעניים

.‡Ï פעמים כמה דובר בקשר 153ובהקדמה: ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ביחד, מתאספים יהודים שכאשר
לפעול  אפשר אם להשתדל העיקר", הוא ל"המעשה בנוגע זאת לנצל יש לכלֿלראש הנה - נדיר למאורע
ומרץ  פנוי זמן נשאר ועדיין זאת, שמבטיחים ולאחרי ומצוותיה; בתורה אצלם שיתווסף אלו יהודים אצל

הלאה. לעשות מה לחשוב צריכים אזי  - פנוי

דרכיך  ש"בכל באופן להיות צריכה האדם שהנהגת - ערוך' 'שולחן עלֿפי פשוטה הנחה זוהי
ד"דע 51דעהו" בענין שלימות אצלו יתווסף שעלֿידיֿזה להשתדל צריך אצלו שקורה מאורע בכל שלכן, ,

שלם" בלב ב"עבדהו מתבטאת ששלימותו אביך", אלקי .52את

כמוך" לרעך "ואהבת בתורה": גדול ל"כלל בנוגע אמותיו,154ובמיוחד בד' שנמצא ליהודי לעזור -
מקום. בריחוק שנמצאים לאלו - ואחרֿכך במדינתו, ואחרֿכך בעירו, ואחרֿכך בחצירו, - ואחרֿכך

לים  מעבר יהודי מגיע שכאשר - ועיקרית פשוטה ברורה, הוראה ישנה הרי שכן, בןֿלויה 155וכיון עם ,
אלו  או המתאספים, על המוטל הראשון החוב הנה ביחד, מישראל וכמה כמה מתקבצים זה ובגלל שלו,
אותם  לעורר אפשר אולי ולראות באסיפה, שנמצא הקהל על להביט - הוא נשמע, וקולם שם שהיו

וכו'. וכו' שמים ביראת המצוות, בקיום התורה, בלימוד להוסיף

אחד  אף של בדעתו עלה ולא ורביעית, שלישית שניה, אסיפה אחת, אסיפה התקיימה - ולפועל
זאת! לעשות

(ואכן  להם לעזור שצריך פשוט דבר זה והרי יהודים, מליון שלשה שישנם כיון - חשבו? כן מה על
יהודים! מליון שלשה לאותם לעזור כיצד  עצות" "יחפשו אזי פשוט), דבר זה

יהודים  מאה לאותם לעזור יש שלכלֿלראש כך קודמין", עירך ש"עניי דין שישנו בשעה בה  - וזאת
שצריכים  וכאלו יהדות, של אל"ףֿבי"ת  ללמדם שצריכים כאלו ישנם שביניהם באסיפה, כאן שנמצאים

וכו'. משפט" "חושן או העזר" "אבן דעה", "יורה חיים", "אורח ללמדם

פלוני  יהודי הביאו זה ובשביל יחד, שהתאספו לכך שהסיבה שיתכן אחד, אף של בדעתו עולה ולא
לשמור  תפילין, להניח כשר, לאכול שבת, לשמור שצריך ישמעו המתאספים שכל כדי - היא לים, מעבר

ויום! יום בכל שמים מלכות עול ולקבל המשפחה, טהרת

- הנ"ל האסיפות כל עלֿידי יהודים מליון שלשה לאותם והסיוע ספק wtqaמוטלהעזר מידי ואכן ,
וספק  ספק על אפילו הכל את לעשות שצריך נפשות, פיקוח של ענין אודות כשמדובר ובפרט יצא, לא

דבר ישנו אבל ספיקות; אלף או מאה אודות i`ceספיקא, המשפחה, טהרת אודות שם מדברים היו אילו :
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ב"היום 152) (נעתק וש"נ סר"ט. בהוספות טוב שם כתר ראה
אייר). ה יום"

(15381 ס"ע חנ"ג מנחם (תורת ס"ז נשא ש"פ שיחת ראה
וש"נ. ואילך).

עה"פ.154) ופרש"י ובתו"כ יח יט, קדושים
הראשי 155) הרב לוין, ליב יהודה הרב אודות הוא המדובר

נציג  בליווי בארצותֿהברית, לביקור שהגיע מוסקבא, של
המו"ל. - ואילך). 147 ע' חנ"ג מנחם תורת (ראה הממשלה
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ושתי  אחת משפחה יהודים, שני אחד, יהודי מתעורר היה - שבת שמירת אודות חינוך, אודות כשרות,
גם  שהרי בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק משפחות עשרות עוד - מזה וכתוצאה משפחות,

זכות!... ללמד צריך יהודים על

.·Ï הבעלֿשםֿטוב תורת ידועה בזה: להוסיף המשנה 156ויש מאמר מדעתו 157על האדם מן "נפרעין
בפירוש  הוא האדם" מן ד"נפרעין שהענין במציאות רואים הרי מובן: אינו דלכאורה - מדעתו" ושלא

ezrcn `lyככרוכיא צועק הוא שהרי ,dvex epi`y'כו ש"נפרעין הפירוש מהו ואםֿכן העונש, ";ezrcnאת
הוא  הקב"ה של שרצונו שכיון הבעלֿשםֿטוב, ומפרש - אותו?! שיענישו מסכים שיהודי מצינו היכן
אצל  שאירע מקרה שזהו אלא דומה, מקרה לאדם מזמינים לכן הצדדים, מכל דיןֿצדק שיהיה להבטיח

zlefd בן לפלוני - דעתך לפי - מגיע מה אותו: וישאל יעורר שמישהו באופן הדברים את ומסבבים ,
קורה כאשר ואחרֿכך וכך; כך דינו להיות צריך דעתו, שלפי משיב, והוא וכך, כך שעשה `elvפלוני

כפי אופן באותו ממנו" "נפרעין אזי שנים, כמה לאחרי אפילו כזה, envraמאורע `edy בנוגע פסק
" - כזה שאין ezrcnלמאורע ככרוכיא שצועק מדעתו", "שלא זה הרי שעכשיו אףֿעלֿפי בעונש ", רצונו

זה.

לעניננו: ובנוגע

כל  אודות לחשוב שצריכים אמת הן ואמר: הנאספים, אחד נעמד האסיפות ובאחת עזר, השםֿיתברך
לשכוח  צריכים לא אבל וכו', וכו' בעולם שלום אודות בוויעטנאם, שלום אודות - הטובים ַהענינים

ישראל!... בני עבור משהו לעשות גם שצריכים

להשתדל  צריך שיהודי התורה כהוראת בעולם, שלום שיהיה להבטיח צריכים הרי - למה? זה וכל
מלכות" של גם 158"בשלומה ששייך ענין שזהו גם [ומה בעולם מלחמות יהיו שלא העולם, ובשלום ,

בנוגע  הוא החילוק מאי, אלא - המצוות]? וקיום התורה ללימוד ובנוגע לפרנסה, בנוגע ישראל, לבני
ישראל" עניי עם עכו"ם עניי ש"מפרנסים הענין אמנם ישנו ואיחור: להיות 159לקדימה צריך לפניֿזה אבל ,

המצוות" כל "כנגד ששקולה הצדקה, מצות שזוהי ישראל", עניי ד"מפרנסים .160הענין

לחשוב  צריכים לכלֿלראש הנה ביחד, מתאספים שכאשר - הדין את בעצמו לפסוק לו הזמינו ובכן:
העולם. תיקון אודות לחשוב צריכים אחרֿכך ורק ישראל, בני אודות

ממנו "נפרעין - שבנוגע ezrcnואז - נוסף צעד להמשיך עליך היה - זאת אמרת בעצמך שאתה כיון :"
ישמעו  שהם בחדר, כאן עכשיו שנמצאים יהודים אותם שהם קודמין", עירך "עניי - גופא ישראל לבני
למחצה  או בשלימות, (אם עליהם יפעלו ובוודאי הדברים, את דערהערן") אויך און ("הערן ויקלטו
אף  של בדעתו עלה ולא עזר, לא זה גם ואףֿעלֿפיֿכן הדברים). יפעלו בוודאי אבל - ולרביע לשליש

זה! על לעורר אחד

.‚Ï מהנעשה תמונה והראה נעמד האסיפה, את ערכו שלכבודו יהודי ואותו הקב"ה, עזר ועוד: זאת
הדלת?!... של השני מעבר נעשה מה אבל אותו: שאלו זה ועל מקוה. של ודלת ישיבה של דלת - שם

של  השני מעבר נעשה מה יודע בעצמו הוא שהרי - נפש עגמת לו לגרום אלא בה היה לא זו שאלה
תועלת, בזה שאין לכך נוסף כי השאלה, על להשיב לו אסור גיסא, ולאידך יודע. השואל וגם הדלת,

שהשו  כזו שאלה לשאול אסור דין, ועלֿפי סכנה. של ענין בזה להיות ויודע יכול תשובתה, את יודע אל
לבוא  יוכל שלא שיודעים בשעה לסעודה מישהו להזמין שאסור (כשם להשיב יכול אינו -161שהנשאל (

יהודי  לצער כדי אלא זה שאין .162כיון
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וש"נ.156) ואילך. סקי"ב בהוספות טוב שם כתר ראה
מט"ז.157) פ"ג אבות
מ"ב.158) שם
א.159) סא, גיטין

ב).160) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
א.161) צד, חולין
וש"נ.162) סכ"ח. כו' אונאה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ראה
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את  יביא ועלֿידיֿזה הודאה, ברכת או הנהנין ברכת המצוות, ברכת שיברך כדי היא בזה הכוונה שכל
העולם. בריאת תהיה כזה שבאופן הקב "ה רצה כך כי ולמילואו, לשלימותו העולם

הבעלֿשםֿטוב  מאמר שנה,152ובדוגמת שבעיםֿשמונים במשך בגוף להתלבש למטה יורדת שנשמה
ליהודי. טובה לעשות כדי

.Ï כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פירושים, בו לחפש שצריכים ענין אודות כשמדובר גם - זה וכל
הדברים. משמעות בבירור ורואים בולט, הדבר פירוש

בשבועות  שאירע במאורע כמו בולט, הדבר כאשר שגם - העולם של וההסתר ההעלם את רואים וכאן
בענינים  אמנם מתעסקים הענין; לעיקר לב שמים שלא ומצב מעמד להיות יכול (כדלקמן), אחרונים הכי

קודמין" עירך ש"עניי הדין יסוד על - העיקרי בענין לא אבל שדואגים 125חשובים, קודם הנה שלכן, ,
עירך". "עניי אודות תחילה לחשוב צריכים אחרת, מדינה של לעניים

.‡Ï פעמים כמה דובר בקשר 153ובהקדמה: ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ביחד, מתאספים יהודים שכאשר
לפעול  אפשר אם להשתדל העיקר", הוא ל"המעשה בנוגע זאת לנצל יש לכלֿלראש הנה - נדיר למאורע
ומרץ  פנוי זמן נשאר ועדיין זאת, שמבטיחים ולאחרי ומצוותיה; בתורה אצלם שיתווסף אלו יהודים אצל

הלאה. לעשות מה לחשוב צריכים אזי  - פנוי

דרכיך  ש"בכל באופן להיות צריכה האדם שהנהגת - ערוך' 'שולחן עלֿפי פשוטה הנחה זוהי
ד"דע 51דעהו" בענין שלימות אצלו יתווסף שעלֿידיֿזה להשתדל צריך אצלו שקורה מאורע בכל שלכן, ,

שלם" בלב ב"עבדהו מתבטאת ששלימותו אביך", אלקי .52את

כמוך" לרעך "ואהבת בתורה": גדול ל"כלל בנוגע אמותיו,154ובמיוחד בד' שנמצא ליהודי לעזור -
מקום. בריחוק שנמצאים לאלו - ואחרֿכך במדינתו, ואחרֿכך בעירו, ואחרֿכך בחצירו, - ואחרֿכך

לים  מעבר יהודי מגיע שכאשר - ועיקרית פשוטה ברורה, הוראה ישנה הרי שכן, בןֿלויה 155וכיון עם ,
אלו  או המתאספים, על המוטל הראשון החוב הנה ביחד, מישראל וכמה כמה מתקבצים זה ובגלל שלו,
אותם  לעורר אפשר אולי ולראות באסיפה, שנמצא הקהל על להביט - הוא נשמע, וקולם שם שהיו

וכו'. וכו' שמים ביראת המצוות, בקיום התורה, בלימוד להוסיף

אחד  אף של בדעתו עלה ולא ורביעית, שלישית שניה, אסיפה אחת, אסיפה התקיימה - ולפועל
זאת! לעשות

(ואכן  להם לעזור שצריך פשוט דבר זה והרי יהודים, מליון שלשה שישנם כיון - חשבו? כן מה על
יהודים! מליון שלשה לאותם לעזור כיצד  עצות" "יחפשו אזי פשוט), דבר זה

יהודים  מאה לאותם לעזור יש שלכלֿלראש כך קודמין", עירך ש"עניי דין שישנו בשעה בה  - וזאת
שצריכים  וכאלו יהדות, של אל"ףֿבי"ת  ללמדם שצריכים כאלו ישנם שביניהם באסיפה, כאן שנמצאים

וכו'. משפט" "חושן או העזר" "אבן דעה", "יורה חיים", "אורח ללמדם

פלוני  יהודי הביאו זה ובשביל יחד, שהתאספו לכך שהסיבה שיתכן אחד, אף של בדעתו עולה ולא
לשמור  תפילין, להניח כשר, לאכול שבת, לשמור שצריך ישמעו המתאספים שכל כדי - היא לים, מעבר

ויום! יום בכל שמים מלכות עול ולקבל המשפחה, טהרת

- הנ"ל האסיפות כל עלֿידי יהודים מליון שלשה לאותם והסיוע ספק wtqaמוטלהעזר מידי ואכן ,
וספק  ספק על אפילו הכל את לעשות שצריך נפשות, פיקוח של ענין אודות כשמדובר ובפרט יצא, לא

דבר ישנו אבל ספיקות; אלף או מאה אודות i`ceספיקא, המשפחה, טהרת אודות שם מדברים היו אילו :
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ב"היום 152) (נעתק וש"נ סר"ט. בהוספות טוב שם כתר ראה
אייר). ה יום"

(15381 ס"ע חנ"ג מנחם (תורת ס"ז נשא ש"פ שיחת ראה
וש"נ. ואילך).

עה"פ.154) ופרש"י ובתו"כ יח יט, קדושים
הראשי 155) הרב לוין, ליב יהודה הרב אודות הוא המדובר

נציג  בליווי בארצותֿהברית, לביקור שהגיע מוסקבא, של
המו"ל. - ואילך). 147 ע' חנ"ג מנחם תורת (ראה הממשלה
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.‰Ï:ופשוט ברור הכי לדבר לב שמים שלא - בעולם וההסתר ההעלם גדול כמה עד רואים וכאן

שהכל  בשעה בה ישיבה, ושל מקוה של תמונה ומראה לים, מעבר קילומטר אלפיים שנסע יהודי מגיע
אף  מרמה שאינו ויודע טיפש, אינו הנ"ל יהודי אלו; תמונות שמראים בכך תועלת שום שאין יודעים

ואי  טועה, אינו הנ"ל שיהודי יודעים והשומעים ועומד"... "מצווה להיותו ברירה, לו שאין אלא נו אחד,
ש"הם  אלא אותם, להטעות לפנים"...165רוצה אלא עשו לא

או  המקוה דלת של השני בצדה נעשה מה הנ"ל: שאלה בפניו להעמיד צריך - כזה במצב ובכן:
ה'ישיבה'?!...

- לים מעבר השורר ומצב למעמד בנוגע זו שאלה לשאול המצאה" לו ש"נפלה חושב השואל אם
חלומות... בדברי עצמו את ישלה שלא

אדבר" אותו בפי אלקים ישים אשר "הדבר בבחינת זהו אלא שלו, המצאה אינה זו idef;166שאלה
dlrnln eze` mil`eyy dl`y"יושבת אנכי עמי "בתוך כאשר כאן, ומצבו למעמדו :167בנוגע

"אגודת  - רבנים של איגוד וישנו יהודים, ישנם מדינה ובכל מדינות, חמישים ישנן בארצותֿהברית
קילומטר, אלפים שלושת של במרחק שנמצא ליהודי אמנם לדאוג עליהם הרבנים"; "ועד הרבנים",

עירך"... ל"עניי לדאוג עליהם לכלֿלראש אבל ל'ישיבה', ילכו וילדיו למקוה, תלך שאשתו

יתקרי", "רב יתקרי", "חכם ואדרבה: לך", שרוי הכל לך, מחול הכל לך, מותר "הכל שבו עולם זהו
חבירו... לפני אותו שיציג  גוי עיתונאי  עלֿידי ובטלוויזיא, בעיתון תמונתו ומדפיסים התוארים, שאר וכל

עירך"?!... ל"עניי לדאוג כדי זאת מנצל אינך מדוע ואםֿכן

הגאולה  בעל שכותב וכפי תורה, עלֿפי להיות צריך כך ואכן - לים מעבר המצב על הלב לך ,168כואב
שלו, ילד אודות מדובר היה אם לו כואב שהיה כמו מדה באותה הזולת על לכאוב צריך שהלב

ילד עבור לבך יכאב שלא אותך פוטר זה אין אבל - יהודי חינוך לקבל יכול שאינו ,jlyרחמנאֿליצלן,
שלו! ומהעיר שלו, מהרחוב שלו, אמות מארבע שלו, מהקהילה ילד זה הרי בנפש, שלו אינו אם וגם

לפינה  יגש דבריו, משמיעת דיבור כדי בתוך או הנ"ל, יהודי של נסיעתו לאחרי שמיד זה ותמורת
המ  ה', שבחסדי מעי", בני "שישו ואומר מרוצה הוא הרי - שלו הטעות על כמו ויבכה אינו כאן צב

שם!...

המדרש  ובלשון - ויגיעתו עבודתו מצד אינו זה שענין לכך נוסף האבות169אבל, "באו :ekfe וכפי ,"
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק עד 170שמבאר סתם הוהֿליהֿלמימר דלכאורה וזכו, לשון "דקדוק

"היינו האבות", dcearשבאו iciÎlry- כו'" והגילוי האור המשיכו דוקא

ב"בית  שלומדים וכמה ב'ישיבות', שלומדים כמה הרי גליקן"...) ("אלע ההצלחות כל לאחרי ַהנה
וכמה  וכו', וכו' סקולס") ("ּפאראקיעל הפרטיים בבתיֿספר שלומדים וכמה יעקב", ו"בית ַָרבקה"

זה הרי - הגדולות בערים למקוואות jxraשהולכים `ly!להיות צריך שהיה מה לגבי

.ÂÏ:("מוסרֿזאגער לעבעדיקער ("א ומוחשית חיה מוסר הטפת כאן יש - זאת ַָומלבד

מיתה, לעונש עד דת, עניני על רדיפות שם יש שנה חמישים שבמשך כזה ממקום יהודי מגיע כאשר
ה"מוסר  מזה ללמוד הראשונה המחשבה להיות צריכה היתה - נראה הוא איך רואים ואףֿעלֿפיֿכן
ולבוא  לנסוע וקיים, חי להיות יהודי יכול גזירות, של שנה חמישים לאחרי אם מיד: לעין הנראה השכל"
צריכים  היו בוודאי כו', ואדרבה גזירות, בו שאין במקום כשנמצאים עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - וכו'

הנ"ל! יהודי שנראה כפי להיראות לרצות
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א.165) יב, מגילה - חז"ל לשון
לח.166) כב, (בלק) פרשתנו
יג.167) ד, מלכיםֿב - הכתוב לשון
ע'168) חנ"ב מנחם תורת גם וראה .73 ע' תש"ה סה"ש ראה

וש"נ. .169

ז.169) פט"ו, שמו"ר
(המשך 170) תער"ג אראנו צורים מראש כי וסד"ה רד"ה

(תורת  פ"אֿו במאמר לעיל גם וראה רצאֿש). ע' ח"א תער"ב
ואילך). ה ע' לעיל ואילך. 186 ע' חנ"ג מנחם

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

אודות  זו שאלה נשאלה לא דבר, של לאמיתתו ובכן: כזו?! שאלה שישאלו - כזה מצב ה' עשה למה
המקוהmyהמקוה אודות היתה השאלה ;wx`iÎeipaהמקוה אודות ,hrwihrp`wa המקוה ואודות , ¨¨

qil`R`rpina: ©¨

המנהל  אצל שואלים - אבל כשרים, מים סאה ארבעים בה יש ומסתמא המקוה, של יפה תמונה ישנה
בשבוע?!... שבוע מידי לשם הולכות נשים כמה לדלת?! מעבר נעשה מה - רוחני

המקוה  של הדלת מאחורי נעשה מה לים, מעבר שבא היהודי אצל פלוני ששאל השאלה כלומר:
לשאול עליו - לים מעבר envrשנמצאת z` של השני מהעבר נעשה מה - בעירך? מקוה לך יש :

הדלת?!...

במתניהם.. ברזל של חבלים ולקשור "לילך - להתנהג צריכים שהסנהדרין כפי מתנהג אתה האם
כו'" ישראל את וילמדו ישראל.. עיירות בכל מדוע 163ויחזרו ולשאול: בית, בכל העיר, בכל לבקר עליך ;

במקוה?!... האשה את רואים לא

בעיתונים, זה ענין אודות מדפיסים - עכשיו קדמוניות; לשנים שייכת - צניעות דרך זה שאין והטענה
שנים  עשר מגיל והבנות הבנים שחינוך - ב"קדושה" זאת ומלבישים עשר, בני ילדים עם זה על ומדברים
- פריצות!... של באופן אבל אישות, הלכות עמהם ילמדו אלאֿאםֿכן שלם חינוך להיות יכול אינו
ממקור  זאת יודעים שהם אלא המשפחה, טהרת אודות עמהם לדבר שאמור ממי טוב יותר יודעים הילדים

מ  - הבושה!... מפני המשפחה, טהרת אודות ידבר לא הוא אףֿעלֿפיֿכן אבל טהור; אתה בלתי ה
בגלוי! זה על מדברת היא דבר ; שום לה תחדש לא הרי מתבייש?!

הדלת  מאחורי נעשה מה 'ישיבה' של דלת תמונת על שואלים שכאשר ל'ישיבות', בנוגע ועלֿדרךֿזה
לישיבות זו שאלה מופנית -o`k:

אינם  ילדים כמה היא: השאלה אבל ילדים; ריבוי ב'ישיבות' ונוספו גדולה, הצלחה אמנם ישנה
ל'ישיבה'?!... הולכים

היעוד  בהם ויקויים ברכה, עליהם תבוא - ל'ישיבות' שהולכים והצעיר 164אלו לאלף יהיה "הקטן
הילדים?! שאר עם קורה מה אבל הטובים; היעודים וכל אחישנה", בעתה ה' אני (ועלֿידיֿזה) עצום לגוי

האבא, עם דיברת זה, על עמהם דיברת - ל'ישיבה'? הולכים שאינם שלך ברחוב גרים ילדים כמה
האמא?!... עם דיברת

היו  "מעשר", נותנים כולם היו אילו - הישיבה' 'ראש את להחזיק ביכלתן שאין ה'ישיבות' עם ומה
גרעונות!... על לחשוב צריכים היו ולא דלתותיהן, את לפתוח יכולות ה'ישיבות' כל

השני  מעבר נעשה מה שואל בעצמו הוא כאשר מדעתו": ושלא מדעתו האדם מן ש"נפרעין וכאמור,
שאלה!... אותה נשאלת שאודותה דלת ישנה כאן גם הרי - הדלת של

.„Ï?באמעריקא מתפעל אני ממה אתם יודעים ואמר: יהודי, אותו נעמד - הועיל לא זה שכל ולאחרי
הבנות! מחינוך -

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  בניוֿיארק, אפילו מלא יהודי חינוך מקבלות בנות כמה השאלה: איפוא ָנשאלת
לניוֿיארק?!... שמחוץ ָבערים

על  בבתיֿחינוך לומדות ישראל מבנות ש99%ֿ ומצב ממעמד ביותר רחוק זה הרי הרבים, בעוונותינו
מאיר  רבי לדעת שאפילו דמיעוטא מיעוטא שזהו לטעון שיכולים כך אחד, אחוז מלבד הקודש, 101טהרת

חיישינן... לא
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פי"א.163) כב.164)תדבא"ר ס, ישעי'
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.‰Ï:ופשוט ברור הכי לדבר לב שמים שלא - בעולם וההסתר ההעלם גדול כמה עד רואים וכאן

שהכל  בשעה בה ישיבה, ושל מקוה של תמונה ומראה לים, מעבר קילומטר אלפיים שנסע יהודי מגיע
אף  מרמה שאינו ויודע טיפש, אינו הנ"ל יהודי אלו; תמונות שמראים בכך תועלת שום שאין יודעים

ואי  טועה, אינו הנ"ל שיהודי יודעים והשומעים ועומד"... "מצווה להיותו ברירה, לו שאין אלא נו אחד,
ש"הם  אלא אותם, להטעות לפנים"...165רוצה אלא עשו לא

או  המקוה דלת של השני בצדה נעשה מה הנ"ל: שאלה בפניו להעמיד צריך - כזה במצב ובכן:
ה'ישיבה'?!...

- לים מעבר השורר ומצב למעמד בנוגע זו שאלה לשאול המצאה" לו ש"נפלה חושב השואל אם
חלומות... בדברי עצמו את ישלה שלא

אדבר" אותו בפי אלקים ישים אשר "הדבר בבחינת זהו אלא שלו, המצאה אינה זו idef;166שאלה
dlrnln eze` mil`eyy dl`y"יושבת אנכי עמי "בתוך כאשר כאן, ומצבו למעמדו :167בנוגע

"אגודת  - רבנים של איגוד וישנו יהודים, ישנם מדינה ובכל מדינות, חמישים ישנן בארצותֿהברית
קילומטר, אלפים שלושת של במרחק שנמצא ליהודי אמנם לדאוג עליהם הרבנים"; "ועד הרבנים",

עירך"... ל"עניי לדאוג עליהם לכלֿלראש אבל ל'ישיבה', ילכו וילדיו למקוה, תלך שאשתו

יתקרי", "רב יתקרי", "חכם ואדרבה: לך", שרוי הכל לך, מחול הכל לך, מותר "הכל שבו עולם זהו
חבירו... לפני אותו שיציג  גוי עיתונאי  עלֿידי ובטלוויזיא, בעיתון תמונתו ומדפיסים התוארים, שאר וכל

עירך"?!... ל"עניי לדאוג כדי זאת מנצל אינך מדוע ואםֿכן

הגאולה  בעל שכותב וכפי תורה, עלֿפי להיות צריך כך ואכן - לים מעבר המצב על הלב לך ,168כואב
שלו, ילד אודות מדובר היה אם לו כואב שהיה כמו מדה באותה הזולת על לכאוב צריך שהלב

ילד עבור לבך יכאב שלא אותך פוטר זה אין אבל - יהודי חינוך לקבל יכול שאינו ,jlyרחמנאֿליצלן,
שלו! ומהעיר שלו, מהרחוב שלו, אמות מארבע שלו, מהקהילה ילד זה הרי בנפש, שלו אינו אם וגם

לפינה  יגש דבריו, משמיעת דיבור כדי בתוך או הנ"ל, יהודי של נסיעתו לאחרי שמיד זה ותמורת
המ  ה', שבחסדי מעי", בני "שישו ואומר מרוצה הוא הרי - שלו הטעות על כמו ויבכה אינו כאן צב

שם!...

המדרש  ובלשון - ויגיעתו עבודתו מצד אינו זה שענין לכך נוסף האבות169אבל, "באו :ekfe וכפי ,"
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק עד 170שמבאר סתם הוהֿליהֿלמימר דלכאורה וזכו, לשון "דקדוק

"היינו האבות", dcearשבאו iciÎlry- כו'" והגילוי האור המשיכו דוקא

ב"בית  שלומדים וכמה ב'ישיבות', שלומדים כמה הרי גליקן"...) ("אלע ההצלחות כל לאחרי ַהנה
וכמה  וכו', וכו' סקולס") ("ּפאראקיעל הפרטיים בבתיֿספר שלומדים וכמה יעקב", ו"בית ַָרבקה"

זה הרי - הגדולות בערים למקוואות jxraשהולכים `ly!להיות צריך שהיה מה לגבי

.ÂÏ:("מוסרֿזאגער לעבעדיקער ("א ומוחשית חיה מוסר הטפת כאן יש - זאת ַָומלבד

מיתה, לעונש עד דת, עניני על רדיפות שם יש שנה חמישים שבמשך כזה ממקום יהודי מגיע כאשר
ה"מוסר  מזה ללמוד הראשונה המחשבה להיות צריכה היתה - נראה הוא איך רואים ואףֿעלֿפיֿכן
ולבוא  לנסוע וקיים, חי להיות יהודי יכול גזירות, של שנה חמישים לאחרי אם מיד: לעין הנראה השכל"
צריכים  היו בוודאי כו', ואדרבה גזירות, בו שאין במקום כשנמצאים עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - וכו'

הנ"ל! יהודי שנראה כפי להיראות לרצות

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

א.165) יב, מגילה - חז"ל לשון
לח.166) כב, (בלק) פרשתנו
יג.167) ד, מלכיםֿב - הכתוב לשון
ע'168) חנ"ב מנחם תורת גם וראה .73 ע' תש"ה סה"ש ראה

וש"נ. .169

ז.169) פט"ו, שמו"ר
(המשך 170) תער"ג אראנו צורים מראש כי וסד"ה רד"ה

(תורת  פ"אֿו במאמר לעיל גם וראה רצאֿש). ע' ח"א תער"ב
ואילך). ה ע' לעיל ואילך. 186 ע' חנ"ג מנחם

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

אודות  זו שאלה נשאלה לא דבר, של לאמיתתו ובכן: כזו?! שאלה שישאלו - כזה מצב ה' עשה למה
המקוהmyהמקוה אודות היתה השאלה ;wx`iÎeipaהמקוה אודות ,hrwihrp`wa המקוה ואודות , ¨¨

qil`R`rpina: ©¨

המנהל  אצל שואלים - אבל כשרים, מים סאה ארבעים בה יש ומסתמא המקוה, של יפה תמונה ישנה
בשבוע?!... שבוע מידי לשם הולכות נשים כמה לדלת?! מעבר נעשה מה - רוחני

המקוה  של הדלת מאחורי נעשה מה לים, מעבר שבא היהודי אצל פלוני ששאל השאלה כלומר:
לשאול עליו - לים מעבר envrשנמצאת z` של השני מהעבר נעשה מה - בעירך? מקוה לך יש :

הדלת?!...

במתניהם.. ברזל של חבלים ולקשור "לילך - להתנהג צריכים שהסנהדרין כפי מתנהג אתה האם
כו'" ישראל את וילמדו ישראל.. עיירות בכל מדוע 163ויחזרו ולשאול: בית, בכל העיר, בכל לבקר עליך ;

במקוה?!... האשה את רואים לא

בעיתונים, זה ענין אודות מדפיסים - עכשיו קדמוניות; לשנים שייכת - צניעות דרך זה שאין והטענה
שנים  עשר מגיל והבנות הבנים שחינוך - ב"קדושה" זאת ומלבישים עשר, בני ילדים עם זה על ומדברים
- פריצות!... של באופן אבל אישות, הלכות עמהם ילמדו אלאֿאםֿכן שלם חינוך להיות יכול אינו
ממקור  זאת יודעים שהם אלא המשפחה, טהרת אודות עמהם לדבר שאמור ממי טוב יותר יודעים הילדים

מ  - הבושה!... מפני המשפחה, טהרת אודות ידבר לא הוא אףֿעלֿפיֿכן אבל טהור; אתה בלתי ה
בגלוי! זה על מדברת היא דבר ; שום לה תחדש לא הרי מתבייש?!

הדלת  מאחורי נעשה מה 'ישיבה' של דלת תמונת על שואלים שכאשר ל'ישיבות', בנוגע ועלֿדרךֿזה
לישיבות זו שאלה מופנית -o`k:

אינם  ילדים כמה היא: השאלה אבל ילדים; ריבוי ב'ישיבות' ונוספו גדולה, הצלחה אמנם ישנה
ל'ישיבה'?!... הולכים

היעוד  בהם ויקויים ברכה, עליהם תבוא - ל'ישיבות' שהולכים והצעיר 164אלו לאלף יהיה "הקטן
הילדים?! שאר עם קורה מה אבל הטובים; היעודים וכל אחישנה", בעתה ה' אני (ועלֿידיֿזה) עצום לגוי

האבא, עם דיברת זה, על עמהם דיברת - ל'ישיבה'? הולכים שאינם שלך ברחוב גרים ילדים כמה
האמא?!... עם דיברת

היו  "מעשר", נותנים כולם היו אילו - הישיבה' 'ראש את להחזיק ביכלתן שאין ה'ישיבות' עם ומה
גרעונות!... על לחשוב צריכים היו ולא דלתותיהן, את לפתוח יכולות ה'ישיבות' כל

השני  מעבר נעשה מה שואל בעצמו הוא כאשר מדעתו": ושלא מדעתו האדם מן ש"נפרעין וכאמור,
שאלה!... אותה נשאלת שאודותה דלת ישנה כאן גם הרי - הדלת של

.„Ï?באמעריקא מתפעל אני ממה אתם יודעים ואמר: יהודי, אותו נעמד - הועיל לא זה שכל ולאחרי
הבנות! מחינוך -

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  בניוֿיארק, אפילו מלא יהודי חינוך מקבלות בנות כמה השאלה: איפוא ָנשאלת
לניוֿיארק?!... שמחוץ ָבערים

על  בבתיֿחינוך לומדות ישראל מבנות ש99%ֿ ומצב ממעמד ביותר רחוק זה הרי הרבים, בעוונותינו
מאיר  רבי לדעת שאפילו דמיעוטא מיעוטא שזהו לטעון שיכולים כך אחד, אחוז מלבד הקודש, 101טהרת

חיישינן... לא
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פי"א.163) כב.164)תדבא"ר ס, ישעי'



g"kyz'dמד ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

מעבר  לכאן המדבר) מין אלא דומם, (לא יהודי שהביאו - הדבר מופרך ולא - יתכן הרי שכן, וכיון
ובשעה  רב; להיראות צריך כיצד - ראשונה בהשקפה הנראה לענין לב וישימו שיתעוררו כדי לים,
שהסיבה  ולידע לדלת... מעבר נעשה מה מיד: לשאול צריך 'ישיבה', של דלת או מקוה של דלת שמראים
בשעה  וממילא, הרשעה", "מלכות של באשמתה רק להיות יכולה כדבעי אינו שהחינוך לכך היחידה
טהרת  על חינוך להיות צריך ושעל צעד כל על הנה מניעות, ואין גזירות אין הרשעה", "מלכות שאין

ב'חדר'!... לשבת עליו - ל'חדר' לשלחו שמותר יהודי ילד שישנו מקום ובכל הקודש,

זה, על שידבר יהודי במיוחד הביאו אלא הנסתרים, דברים שיחפשו כך על סמכו לא - לעיל וכאמור
ביניהם: זה על ישוחחו שאחרֿכך אותו, שפגשו אלו את עוררו לדבר, לו אסור בעצמו שהוא כיון אלא,
גמרות, שם שאין בגלל ולא יהודים, שם שאין בגלל לא - 'ישיבות'? ריבוי אין ששם לכך הסיבה מהי

וכו'. גזירה לארץ שילוח וקנס, עונש עם הקשור ענין שזהו שקובעת גזירה שם שיש בגלל אלא

ולהגיע  להמשיך עליך הענין?! בהתחלת נשאר הנך למה - זה בענין מדבר כבר אתה כאשר ובכן:
והפסקֿדין, ה"בכן" מהו - הדברים למסקנת

שאין  בפירוש ומדגישים נפקאֿמינה", ו"למאי בינייהו" "מאי דין: לכל בנוגע בגמרא הרגיל ובלשון -
אלא  לעשות... מה אצלנו לשאול יצטרך לא משיח, כשיבוא שהרי למשיחא", "הלכתא לומר סדר זה

- לעשותו צריכים שאנו פסקֿדין להיות צריך

אזי  גזירה, היתה לא שאילו - מדעתו" ושלא מדעתו האדם מן ש"נפרעין כנ"ל - בעצמך שפסקת כפי
שמעכבת  הענינים וכל המשפחה, וטהרת כשר, בשר לבנות, חינוך ומוסד לילדים, 'ישיבה' שם היתה

שותק?!... אתה מדוע - גזירה אין שבו במקום נמצא אתה כאשר ואםֿכן הגזירה;

מוסר! לך לומר כדי - שנה חמשים במשך גזירות בו שיש ממקום יהודי לכאן הביאו זה בשביל

לדבר; לא ומה לדבר איך לשאול, צריך לא ומה לשאול צריך מה "המצאות": שמחפשים אלא
לעשות  צריך מה יחשבו ואחרֿכך דברים, של פשוטם שזהו האל"ףֿבי"ת, אודות לדבר יש לכלֿלראש
של  מפשוטם להתחיל יש אבל הדרוש, דרך או הסוד דרך הרמז, בדרך - דברים של פשוטם על נוסף

דברים.

אף  של בדעתו עלתה לא למקומו, חזר הנ"ל שיהודי מאז זמן כמה עבר שכבר למרות ואףֿעלֿפיֿכן
כאן. שנערך הביקור של לעין הנראה  הפירוש זהו אלא 'סברא', זו אין ובאמת - זו סברא אחד

.ËÏ"העבר על צועקין "אין הציווי על לעבור  כוונתי אין - פעמים כמה ענין 176וכמדובר זה אין ;
זה: על לדבר להתחיל מהיום שיכולים כיון ל'עבר', ששייך

שנה  חמישים שבמשך מקום ישנו יהודים! הקשיבו ולומר: הכנסת, בית בימת על ולעמוד לצאת יש
זאת  להזכיר מוטב או שבזה, הפרטים אריכות ככל וכו', וכו' וכך, כך לעשות ואסור ללמוד אסור רצופות
מותר  שבה במדינה נמצאים שאתם והצליח עזר שהקב"ה כיון - יהודים - לכן אשר ולסיים: בקיצור...
שיכולים  אלא עוד ולא צדקה, לתת ומותר בהם, וללמוד ספרים להדפיס מותר ילדים, לחנך מותר ללמוד,
ילדיכם  את לחנך לכם שמותר כך על יום בכל להקב "ה להודות עליכם - גלי בריש אלו ענינים כל לעשות
- הילדים את לשלוח תתחילו בבוקר ממחר החל הברכה: שתשרה כדי זאת, ועׂשּו הקודש, טהרת ֲַעל

ובבנותינו" בבנינו יהדות!114"בנערינו.. של אל"ףֿבי"ת ללמדם יתחילו שבהם לבתיֿספר -

לג). סעיף (כנ"ל להתבייש מבלי למקוואות, בנוגע לדבר יש ועלֿדרךֿזה

.Ó...הקדוש ב'טיימס' מ'פסוק' הוראה יש זה בענין בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק
ישראל... בני כל על מקובל' 'פוסק  נעשה שלדאבוננו, להבדיל,
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ס"א.176) סר"ל או"ח טושו"ע הכ"ב. פ"י ברכות הל' רמב"ם א. נד, ברכות ראה

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

טוען  הוא ערוך'; ה'שולחן פסקי עם מתחשבים שאינם יהודים ישנם דוקא זו במדינה הנה בפועל, אך
טוען  מקוצר', ערוך ב'שולחן שמופיע לענין ובנוגע משלו... 'שולחןֿערוך' לו ויש 'קונסרבטיבי', שהוא

'אתאיסט'... שהוא טוען, מדי, יותר זה גם ואם 'רפורמי'. שהוא

עבירה, עובר שהוא - עצמו על באמרו - חשב עתה עד ענין: אצלו שנתחדש מישהו לי טען פעם
שהוא  לומר חסֿושלום ('סעקולאריסט'); חילוני אדם הוא אלא עבירה, עובר שאינו לו נודע עתה ַאבל

'סעקולאריסט'... האנגלית: בשפה יפה שם זה על יש עבירה; ַעובר

ע  ומיוסדת בנויה ש'אידישקייט' שטוענים אלו באו להשתמש ואחרֿכך איֿאפשר ולכן אידיש, לשון ל
- ואםֿכן 'מתבולל'... אתה הרי 'סעקולאריסט', שהנך עצמך על אומר אתה אם 'סעקולאריסט'; ַַבתואר

איד'... וועלטליכער 'א 'אידישיסט'!... שהנך מעתה אמור לו: ומשיב אני?! מה - הוא ַשואל

חינוך  ומוסדות ישיבות ובתיֿמדרשות, בתיֿכנסיות אודות רק ומדבר לים, מעבר יהודי איפוא בא
היו  לא וממילא בזה, וכיוצא "שפה" אודות ולא "תיאטרון" אודות לא אחת מילה מזכיר ואינו וכו',

אורחים... כיבוד מצד אלו, ענינים אודות עמו לדבר יכולים

ו'אידישקייט' 'אידישקייט', על הוא יהודים של  שהקיום - היא ראשונה בהשקפה מזה והמסקנא
שלובש  לבן, זקן עם ו'מלמד' וביתֿמדרש, ביתֿכנסת עם מקוה, - ולהבדיל 'ישיבה', ומצוות, תורה פירושה

וכו'. וכו' שלאּפע") צולוּפעטע ("א מקומט כובע וחובש ארוך ַַסירטוק

ומצפצף! פה פוצה ואין אודותם, לדבר  אחד אף חשב לא - אלו ענינים לכל בנוגע ואףֿעלֿפיֿכן

.ÊÏ בזהר איתא עלמא"171ולהעיר: וברא באורייתא ש"אסתכל וכיון ו"סתים". "גליא" יש ,172שבתורה
ויש  בגלוי, לדבר צריכים שהיו ענינים יש - בעניננו ועלֿדרךֿזה וסתים. גליא יש שבעולם ענין בכל הנה

סתום. באופן לדבר צריכים שהיו ענינים

בגלוי, לדבר יכולים - אחרת למדינה בנוגע בזה וכיוצא ארצותֿהברית עם הקשורים ענינים ובפשטות:
הנה  כו', אותם וידפיסו הדברים על ויחזרו ידברו כאשר ואדרבה, אחד, לאף הדבר יזיק לא ובוודאי
("זיך  מילה בכל להזהר צריכים - ההיא המדינה עם הקשורים ענינים אבל התעוררות; מזה תהיה לבסוף
ואחרֿכך  לומר, סגנון ובאיזה לומר, למי לומר, היכן לומר, צריך מה לדעת ווארט"); א מיט ַָאויסרעכענען

בעלמא!... בדיבור ידיֿחובה לצאת מוטב אולי - הדברים להדפסת בנוגע

למעלה" ותחתונים למטה עליונים ראיתי, הפוך "עולם כאשר שבגלוי 173אבל לענינים בנוגע הנה -
כלל!... דיברו לא

מצדם... וכעס ברוגז ש"הרווחתי" - זה על עמהם שדיברתי אלו מכל שקבלתי היחידי ה"מענה"
וזהו  זיך")... איך זידל ("וואס מחרף אני ולמה יהודים, מבלבל אני למה השמאלי: מהצד עלי ָומסתכלים
האסיפות, את שערכו אלו כל עם זיך") ("פאררייסן להסתכסך - זה בענין עתה הדיבור עם שאפעל ַמה

הטובות... המעלות וכל ידידים, יראיֿשמים, טובים, יהודים ביניהם שיש

.ÁÏ:הנ"ל באסיפה המשתתפים בין שהיה לאחד שאמרתי כפי - הדברים ונקודת

בתחילתן  תעניות בהלכות ברמב "ם דין אירע 174ישנו העולם ממנהג זה "דבר לומר מושלל כמה עד ,
בתורה  שכתוב הוא נקרית.. נקרה כו',175לנו.. גדול הכי עונש זה על ומגיע וכו'", בקרי עמי והלכתם

הדברים. לפרטי נכנס אינו שהרמב"ם אלא באקראי; זה אין מסויים, דבר יהודי אצל קורה שכאשר והיינו,

כדי  מערה, ובו הר הקב"ה ברא העולם בריאת שבשעת הגאולה, בעל של הנ"ל הסיפור ישנו אך
שחרית. תפילת להתפלל ליהודי מקום יהיה שנים תרמ"ד אלפים ה' שלאחרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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מעבר  לכאן המדבר) מין אלא דומם, (לא יהודי שהביאו - הדבר מופרך ולא - יתכן הרי שכן, וכיון
ובשעה  רב; להיראות צריך כיצד - ראשונה בהשקפה הנראה לענין לב וישימו שיתעוררו כדי לים,
שהסיבה  ולידע לדלת... מעבר נעשה מה מיד: לשאול צריך 'ישיבה', של דלת או מקוה של דלת שמראים
בשעה  וממילא, הרשעה", "מלכות של באשמתה רק להיות יכולה כדבעי אינו שהחינוך לכך היחידה
טהרת  על חינוך להיות צריך ושעל צעד כל על הנה מניעות, ואין גזירות אין הרשעה", "מלכות שאין

ב'חדר'!... לשבת עליו - ל'חדר' לשלחו שמותר יהודי ילד שישנו מקום ובכל הקודש,

זה, על שידבר יהודי במיוחד הביאו אלא הנסתרים, דברים שיחפשו כך על סמכו לא - לעיל וכאמור
ביניהם: זה על ישוחחו שאחרֿכך אותו, שפגשו אלו את עוררו לדבר, לו אסור בעצמו שהוא כיון אלא,
גמרות, שם שאין בגלל ולא יהודים, שם שאין בגלל לא - 'ישיבות'? ריבוי אין ששם לכך הסיבה מהי

וכו'. גזירה לארץ שילוח וקנס, עונש עם הקשור ענין שזהו שקובעת גזירה שם שיש בגלל אלא

ולהגיע  להמשיך עליך הענין?! בהתחלת נשאר הנך למה - זה בענין מדבר כבר אתה כאשר ובכן:
והפסקֿדין, ה"בכן" מהו - הדברים למסקנת

שאין  בפירוש ומדגישים נפקאֿמינה", ו"למאי בינייהו" "מאי דין: לכל בנוגע בגמרא הרגיל ובלשון -
אלא  לעשות... מה אצלנו לשאול יצטרך לא משיח, כשיבוא שהרי למשיחא", "הלכתא לומר סדר זה

- לעשותו צריכים שאנו פסקֿדין להיות צריך

אזי  גזירה, היתה לא שאילו - מדעתו" ושלא מדעתו האדם מן ש"נפרעין כנ"ל - בעצמך שפסקת כפי
שמעכבת  הענינים וכל המשפחה, וטהרת כשר, בשר לבנות, חינוך ומוסד לילדים, 'ישיבה' שם היתה

שותק?!... אתה מדוע - גזירה אין שבו במקום נמצא אתה כאשר ואםֿכן הגזירה;

מוסר! לך לומר כדי - שנה חמשים במשך גזירות בו שיש ממקום יהודי לכאן הביאו זה בשביל

לדבר; לא ומה לדבר איך לשאול, צריך לא ומה לשאול צריך מה "המצאות": שמחפשים אלא
לעשות  צריך מה יחשבו ואחרֿכך דברים, של פשוטם שזהו האל"ףֿבי"ת, אודות לדבר יש לכלֿלראש
של  מפשוטם להתחיל יש אבל הדרוש, דרך או הסוד דרך הרמז, בדרך - דברים של פשוטם על נוסף

דברים.

אף  של בדעתו עלתה לא למקומו, חזר הנ"ל שיהודי מאז זמן כמה עבר שכבר למרות ואףֿעלֿפיֿכן
כאן. שנערך הביקור של לעין הנראה  הפירוש זהו אלא 'סברא', זו אין ובאמת - זו סברא אחד

.ËÏ"העבר על צועקין "אין הציווי על לעבור  כוונתי אין - פעמים כמה ענין 176וכמדובר זה אין ;
זה: על לדבר להתחיל מהיום שיכולים כיון ל'עבר', ששייך

שנה  חמישים שבמשך מקום ישנו יהודים! הקשיבו ולומר: הכנסת, בית בימת על ולעמוד לצאת יש
זאת  להזכיר מוטב או שבזה, הפרטים אריכות ככל וכו', וכו' וכך, כך לעשות ואסור ללמוד אסור רצופות
מותר  שבה במדינה נמצאים שאתם והצליח עזר שהקב"ה כיון - יהודים - לכן אשר ולסיים: בקיצור...
שיכולים  אלא עוד ולא צדקה, לתת ומותר בהם, וללמוד ספרים להדפיס מותר ילדים, לחנך מותר ללמוד,
ילדיכם  את לחנך לכם שמותר כך על יום בכל להקב "ה להודות עליכם - גלי בריש אלו ענינים כל לעשות
- הילדים את לשלוח תתחילו בבוקר ממחר החל הברכה: שתשרה כדי זאת, ועׂשּו הקודש, טהרת ֲַעל

ובבנותינו" בבנינו יהדות!114"בנערינו.. של אל"ףֿבי"ת ללמדם יתחילו שבהם לבתיֿספר -

לג). סעיף (כנ"ל להתבייש מבלי למקוואות, בנוגע לדבר יש ועלֿדרךֿזה

.Ó...הקדוש ב'טיימס' מ'פסוק' הוראה יש זה בענין בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק
ישראל... בני כל על מקובל' 'פוסק  נעשה שלדאבוננו, להבדיל,
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טוען  הוא ערוך'; ה'שולחן פסקי עם מתחשבים שאינם יהודים ישנם דוקא זו במדינה הנה בפועל, אך
טוען  מקוצר', ערוך ב'שולחן שמופיע לענין ובנוגע משלו... 'שולחןֿערוך' לו ויש 'קונסרבטיבי', שהוא

'אתאיסט'... שהוא טוען, מדי, יותר זה גם ואם 'רפורמי'. שהוא

עבירה, עובר שהוא - עצמו על באמרו - חשב עתה עד ענין: אצלו שנתחדש מישהו לי טען פעם
שהוא  לומר חסֿושלום ('סעקולאריסט'); חילוני אדם הוא אלא עבירה, עובר שאינו לו נודע עתה ַאבל

'סעקולאריסט'... האנגלית: בשפה יפה שם זה על יש עבירה; ַעובר

ע  ומיוסדת בנויה ש'אידישקייט' שטוענים אלו באו להשתמש ואחרֿכך איֿאפשר ולכן אידיש, לשון ל
- ואםֿכן 'מתבולל'... אתה הרי 'סעקולאריסט', שהנך עצמך על אומר אתה אם 'סעקולאריסט'; ַַבתואר

איד'... וועלטליכער 'א 'אידישיסט'!... שהנך מעתה אמור לו: ומשיב אני?! מה - הוא ַשואל

חינוך  ומוסדות ישיבות ובתיֿמדרשות, בתיֿכנסיות אודות רק ומדבר לים, מעבר יהודי איפוא בא
היו  לא וממילא בזה, וכיוצא "שפה" אודות ולא "תיאטרון" אודות לא אחת מילה מזכיר ואינו וכו',

אורחים... כיבוד מצד אלו, ענינים אודות עמו לדבר יכולים

ו'אידישקייט' 'אידישקייט', על הוא יהודים של  שהקיום - היא ראשונה בהשקפה מזה והמסקנא
שלובש  לבן, זקן עם ו'מלמד' וביתֿמדרש, ביתֿכנסת עם מקוה, - ולהבדיל 'ישיבה', ומצוות, תורה פירושה

וכו'. וכו' שלאּפע") צולוּפעטע ("א מקומט כובע וחובש ארוך ַַסירטוק

ומצפצף! פה פוצה ואין אודותם, לדבר  אחד אף חשב לא - אלו ענינים לכל בנוגע ואףֿעלֿפיֿכן

.ÊÏ בזהר איתא עלמא"171ולהעיר: וברא באורייתא ש"אסתכל וכיון ו"סתים". "גליא" יש ,172שבתורה
ויש  בגלוי, לדבר צריכים שהיו ענינים יש - בעניננו ועלֿדרךֿזה וסתים. גליא יש שבעולם ענין בכל הנה

סתום. באופן לדבר צריכים שהיו ענינים

בגלוי, לדבר יכולים - אחרת למדינה בנוגע בזה וכיוצא ארצותֿהברית עם הקשורים ענינים ובפשטות:
הנה  כו', אותם וידפיסו הדברים על ויחזרו ידברו כאשר ואדרבה, אחד, לאף הדבר יזיק לא ובוודאי
("זיך  מילה בכל להזהר צריכים - ההיא המדינה עם הקשורים ענינים אבל התעוררות; מזה תהיה לבסוף
ואחרֿכך  לומר, סגנון ובאיזה לומר, למי לומר, היכן לומר, צריך מה לדעת ווארט"); א מיט ַָאויסרעכענען

בעלמא!... בדיבור ידיֿחובה לצאת מוטב אולי - הדברים להדפסת בנוגע

למעלה" ותחתונים למטה עליונים ראיתי, הפוך "עולם כאשר שבגלוי 173אבל לענינים בנוגע הנה -
כלל!... דיברו לא

מצדם... וכעס ברוגז ש"הרווחתי" - זה על עמהם שדיברתי אלו מכל שקבלתי היחידי ה"מענה"
וזהו  זיך")... איך זידל ("וואס מחרף אני ולמה יהודים, מבלבל אני למה השמאלי: מהצד עלי ָומסתכלים
האסיפות, את שערכו אלו כל עם זיך") ("פאררייסן להסתכסך - זה בענין עתה הדיבור עם שאפעל ַמה

הטובות... המעלות וכל ידידים, יראיֿשמים, טובים, יהודים ביניהם שיש

.ÁÏ:הנ"ל באסיפה המשתתפים בין שהיה לאחד שאמרתי כפי - הדברים ונקודת

בתחילתן  תעניות בהלכות ברמב "ם דין אירע 174ישנו העולם ממנהג זה "דבר לומר מושלל כמה עד ,
בתורה  שכתוב הוא נקרית.. נקרה כו',175לנו.. גדול הכי עונש זה על ומגיע וכו'", בקרי עמי והלכתם

הדברים. לפרטי נכנס אינו שהרמב"ם אלא באקראי; זה אין מסויים, דבר יהודי אצל קורה שכאשר והיינו,

כדי  מערה, ובו הר הקב"ה ברא העולם בריאת שבשעת הגאולה, בעל של הנ"ל הסיפור ישנו אך
שחרית. תפילת להתפלל ליהודי מקום יהיה שנים תרמ"ד אלפים ה' שלאחרי
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המושב", ל"תחום מחוץ שהוא "קרים", בשם הנקרא ברוסיא מקום הצאר ישנו גזירת עלֿפי אשר
(עלֿידי  מיוחד רשיון להשיג צריכים היו למקום, ממקום בו לעבור כדי ואפילו בו, לדור ליהודים אסור

ליאלטע. הנ"ל בנסיעה כמו בזה), וכיוצא מרופא ַאישור

נוגע  דין עלֿפי ולכאורה, למקום, ממקום בנסיעה בו עוברים שרק מקום אודות כאן מדובר כלומר:
נעשה  מה נוגע  ולא  ב...", "ויחנו - אליו שנוסעים והמקום מ...", "ויסעו - נוסעים שממנו המקום רק

שבינתיים. במקומות

קודמת  בהתוועדות שנתבאר וכמו שבינתיים, המקום גם שנוגע - היא האמת בנגלה 182אבל לזה דוגמא
הרגצ'ובי  מדברי המזבח 183דתורה, עלֿגבי לזרקו כדי הדם להולכת נחשבת 184בנוגע עצמה שההולכה ,

בהולכה. צורך אין המזבח בצד שוחטים שכאשר אףֿעלֿפי לעבודה,

דבר  זה במקום לברוא כדאי שהיה - הדרך שבאמצע למקום בנוגע הגאולה בעל של בסיפור הוא וכן
זה! דבר נברא שבשבילה התכלית שתושלם עד שנים, תרמ"ד אלפים ה' ולהמתין מסויים,

מהמוזכר  מובן הדבר אלא המאסר, רשימת שתודפס עד להמתין צריך שבשבילו ענין זה אין ובאמת
העולם  "כל ז"ל רבותינו מאמר בביאור המשניות, לפירוש  בהקדמתו הרמב"ם דברי אודות י) (סעיף לעיל
שתופרים  חייטים ולדוגמא: אנשים, של גדול ריבוי בעולם שישנו - לזה" לצוות אלא נברא לא כולו
אחד  אדם בשביל היא מציאותם שכל וכו', ואופים כו' וזורעים שחורשים אנשים וכו', סנדלרים בגדים,
"שומם" יהיה שלא כדי הנה זאת, ומלבד צרכיו! את לספק כדי חכמה, בדברי ועוסק שיושב ויחיד
'בוקר  להם לומר או עמהם , לטייל  שיוכל חברה... לו שתהיה כדי אנשים וכמה כמה עוד נבראו (עצוב),

בזה! וכיוצא טוב'

פסוק  או ב'שולחןֿערוך' סעיף ילמד אחד שיהודי כדי אנשים אלף שנבראו יתכן אם לעניננו: ובנוגע
ויאמרו: עליו שיביטו כדי ארוך, ו'סירטוק' שלם זקן עם יהודי לכאן שיביאו יתכן בוודאי הרי - בחומש 
"רב" להיראות צריך כזה שבאופן מוסרֿזאגער"), לעבעדיקער ("א ומוחשית חיה מוסר הטפת לפנינו ַָהנה
להתפאר  "רב" צריך שבו הענין הנה שם, ואפילו כאן. ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ההיא), (במדינה שם אפילו
אלא  הקהילה, חברי מספר או החיים", לכל "חוזה לו שיש העובדה לו, שיש הכסף כמות לא - הוא

מקוה  של דלת להראות !...שביכלתו

עליך  אין שהרי יותר, להראות ביכלתך יש - אתה אבל מזה; יותר להראות יכול אינו שלדאבונו, אלא,
באנגלית!... יפה דרשה לשאת יודע שאתה - מספר אתה ומה איסור; שום

ממך... טוב יותר להבדיל, ה'גלח', גם יודע - דרשה ולומר ממך, טוב יותר הגוי יודע - אנגלית לדבר

לעשותו. שצריך העיקרי הדבר על לא זמנו את מאבד הוא הרי - יותר לפעול שביכלתו וכיון

שכתוב  כמו מיותרים, כחות נותן לא הקב"ה והיינו,185והרי בהם", אחד (ולא) ולו יוצרו "ימים
בשביל  הדרושים והמרץ, הזמן הכחות, כמות את לו נותן מסויימת, שליחות ליהודי נותן הקב"ה שכאשר
או  יומיים אחד, יום נוטל היהודי כאשר ואםֿכן יתיר; ולא חסר לא בשלימותה, שליחותו את למלא
ה"בורסקי", אלא) ה"בשם", (לא לעשות צריך שאותו ענין עבור והשתדלות, מרץ וכך וכך ימים, שלשה

הבשמים!... בעבודת אצלו חסר אזי

וחשבון"!... "דין לעצמו ליתן צריך לבסוף הרי - הדין?! ליום יענה ומה

ישוב  אז עד שהרי - שנה ועשרים מאה לאחר הדין" ב"יום דיןֿוחשבון אודות כאן מדובר לא
מה  עצמו: את וישאל שקרה, מה יתפוס בסוף אבל לך"; שרוי הכל לך, מחול "הכל ויהיה בתשובה,
מה  אצלי שאל הלה - דיברתי? ומה השכם, על וטפחתי לשלום ברכתי באסיפה, השתתפתי עשיתי?!...
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(182.(49 ע' חנ"ג מנחם (תורת סכ"ג דחה"ש ב' יום שיחת
וש"נ.

(183.39 ע' וחי"ד ,240 ע' חי"ב בלקו"ש נסמנו

(במשנה).184) א יג, זבחים ראה
וש"נ.185) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

ב'טיימס' כתבה שנדפסה פרטית בהשגחה הקב"ה סיבב הנ"ל, האורח של נסיעתו לאחרי אחדים ימים
מצוה  מתבטאת במה והסבירו במקוה, טבילה של מצוה שישנה וסיפרו התביישו שלא נשים חמש אודות

אומרם! בשם הדברים את והדפיס התבייש, לא וה'טיימס' זו,

מצוה" עושי לפרסם "מצוה שהרי - ברכה עליהם .177ותבוא

שנדפסו  ניבולֿפה דברי לגבי בערך שלא זהו - בו להתבייש שיש דבר של מהגדר כבר יצא זה ענין
העיתון... של השני בעמוד

עם  לדבר יכול ואחד אחד שכל בגלוי שרואים - בפועל למעשה בנוגע אב" "בנין ללמוד יש ומזה
ומצפצף. פה פוצה אין ואףֿעלֿפיֿכן וכו'. אם וכל אב כל

.‡Ó זאת יעשה לא שאם באופן זה ואין והווה!. עתיד זהו עבר; של ענין זה אין - לעיל וכאמור
גדול" היום "עוד הנה כך 178מיד, שנים, עשר עוד רוחני" "מנהיג ולהיות להמשיך שמתכונן באמרו, ,

בגמרא  מצינו שהרי - שנה בעוד חודש, בעוד מחר, זאת לעשות אלא 179שיכול יהושע נענש ש"לא
ורביה"! מפריה אחת לילה ישראל את שביטל בשביל

ובמעמד  רבינו, משה לאחרי מיד התורה, של השני 'מקבל' שהיה יהושע אודות מדובר עצמך: והגע
בלילה" אלא בתורה לעסוק עת להן היה ו"לא ביום" במלחמה עסוקים ש"היו "הלך 180ומצב שאז ,

ישראל  את שביטל "בשביל ואףֿעלֿפיֿכן ונעלית. גדולה במצוה עסוק שהיה כך הלכה", של בעומקה
הדבר  ונדפס אויסצאלן"), ניט זיך ("מ'קען זאת לפרוע איֿאפשר הזה היום עד הנה כו'", אחת ָלילה
חמור  ענין זה היה כו', אחת לילה ביטל התורה מקבל שכאשר - זאת יודעים הילדים וכל הגמרות, בכל

ענין")! געוואלדיקער ַַ("א

לדח  שאיֿאפשר ענין שזהו בנידוןֿדידן, גם מובן לטהרת ומזה בנוגע אמורים שהדברים וכשם ותו.
בזה. וכיוצא וכשרות חינוך מצוה, וקיום התורה ללימוד בנוגע הוא כן - המשפחה

מיני  כל עם מקבל שהנני השונים המכתבים כל בין בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק -
תשכ"ח  - השנה למנין ראשיֿתיבות שישנו שאדע, יהודי, לי כותב בעליֿהמצאה, מיני מכל :181המצאות

zורהyבתk:שלה שהראשיֿתיבות תשכ"ט, שנת באה שתיכף להודיעני ומוסיף חינוך! בת yורהzשרות
kשרותh ואומרת מכריזה עצמה השנה שהרי לעשות, שצריכים מה לדעת יש - מסיים - וממילא הרה!...

לעשות!... שצריכים מה

שיקרא  לשמה, שלא או לשמה ראשיֿתיבות, בלי או ראשיֿתיבות עם נפקאֿמינה ללא - אופן ובכל
פועל! לידי הדבר שיבוא הוא העיקר  - וכו' עליו שמו

.·Ó עבור והן האורח עבור הן יותר, בריא היה - הנ"ל באסיפות אלו ענינים אודות מדברים היו אילו
אם  לספק מקום היה לא ובזה בניהם, ובני בניהם ה'בעליֿבתים', לטובת זה שהיה - והעיקר המארחים,

הראשונה. התכלית שזוהי בדבר ספק אין שהרי לא, או כיוונו

ואחרֿכך  שנה, חמישים במשך גזירה שתהיה יניח שהקב"ה לומר יתכן כיצד היא: הקושיא מאי, אלא
לא  או 'ציונים' אחר, ארגון עלֿידי או זה ארגון עלֿידי הפגנות, ללא או הפגנות (עלֿידי סיבות יסבב
בה  ומצוות, תורה לעניני בנוגע התעוררות תהיה שעלֿידיֿזה כדי הנ"ל, יהודי לכאן ויביא 'ציונים')

כוונתם?! היתה זו שלא צועקים שכולם בשעה

הגאולה: בעל של הנ"ל הסיפור עלֿפי – לזה המענה הנה
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סתקפ"א.177) ח"א הרשב"א שו"ת
ז.178) כט, ויצא - הכתוב לשון
וש"נ.179) ע"ב. ריש סג, עירובין

שם.180) פרש"י
(181.400 ע' ח"נ מנחם תורת גם ראה



מז g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

המושב", ל"תחום מחוץ שהוא "קרים", בשם הנקרא ברוסיא מקום הצאר ישנו גזירת עלֿפי אשר
(עלֿידי  מיוחד רשיון להשיג צריכים היו למקום, ממקום בו לעבור כדי ואפילו בו, לדור ליהודים אסור

ליאלטע. הנ"ל בנסיעה כמו בזה), וכיוצא מרופא ַאישור

נוגע  דין עלֿפי ולכאורה, למקום, ממקום בנסיעה בו עוברים שרק מקום אודות כאן מדובר כלומר:
נעשה  מה נוגע  ולא  ב...", "ויחנו - אליו שנוסעים והמקום מ...", "ויסעו - נוסעים שממנו המקום רק

שבינתיים. במקומות

קודמת  בהתוועדות שנתבאר וכמו שבינתיים, המקום גם שנוגע - היא האמת בנגלה 182אבל לזה דוגמא
הרגצ'ובי  מדברי המזבח 183דתורה, עלֿגבי לזרקו כדי הדם להולכת נחשבת 184בנוגע עצמה שההולכה ,

בהולכה. צורך אין המזבח בצד שוחטים שכאשר אףֿעלֿפי לעבודה,

דבר  זה במקום לברוא כדאי שהיה - הדרך שבאמצע למקום בנוגע הגאולה בעל של בסיפור הוא וכן
זה! דבר נברא שבשבילה התכלית שתושלם עד שנים, תרמ"ד אלפים ה' ולהמתין מסויים,

מהמוזכר  מובן הדבר אלא המאסר, רשימת שתודפס עד להמתין צריך שבשבילו ענין זה אין ובאמת
העולם  "כל ז"ל רבותינו מאמר בביאור המשניות, לפירוש  בהקדמתו הרמב"ם דברי אודות י) (סעיף לעיל
שתופרים  חייטים ולדוגמא: אנשים, של גדול ריבוי בעולם שישנו - לזה" לצוות אלא נברא לא כולו
אחד  אדם בשביל היא מציאותם שכל וכו', ואופים כו' וזורעים שחורשים אנשים וכו', סנדלרים בגדים,
"שומם" יהיה שלא כדי הנה זאת, ומלבד צרכיו! את לספק כדי חכמה, בדברי ועוסק שיושב ויחיד
'בוקר  להם לומר או עמהם , לטייל  שיוכל חברה... לו שתהיה כדי אנשים וכמה כמה עוד נבראו (עצוב),

בזה! וכיוצא טוב'

פסוק  או ב'שולחןֿערוך' סעיף ילמד אחד שיהודי כדי אנשים אלף שנבראו יתכן אם לעניננו: ובנוגע
ויאמרו: עליו שיביטו כדי ארוך, ו'סירטוק' שלם זקן עם יהודי לכאן שיביאו יתכן בוודאי הרי - בחומש 
"רב" להיראות צריך כזה שבאופן מוסרֿזאגער"), לעבעדיקער ("א ומוחשית חיה מוסר הטפת לפנינו ַָהנה
להתפאר  "רב" צריך שבו הענין הנה שם, ואפילו כאן. ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ההיא), (במדינה שם אפילו
אלא  הקהילה, חברי מספר או החיים", לכל "חוזה לו שיש העובדה לו, שיש הכסף כמות לא - הוא

מקוה  של דלת להראות !...שביכלתו

עליך  אין שהרי יותר, להראות ביכלתך יש - אתה אבל מזה; יותר להראות יכול אינו שלדאבונו, אלא,
באנגלית!... יפה דרשה לשאת יודע שאתה - מספר אתה ומה איסור; שום

ממך... טוב יותר להבדיל, ה'גלח', גם יודע - דרשה ולומר ממך, טוב יותר הגוי יודע - אנגלית לדבר

לעשותו. שצריך העיקרי הדבר על לא זמנו את מאבד הוא הרי - יותר לפעול שביכלתו וכיון

שכתוב  כמו מיותרים, כחות נותן לא הקב"ה והיינו,185והרי בהם", אחד (ולא) ולו יוצרו "ימים
בשביל  הדרושים והמרץ, הזמן הכחות, כמות את לו נותן מסויימת, שליחות ליהודי נותן הקב"ה שכאשר
או  יומיים אחד, יום נוטל היהודי כאשר ואםֿכן יתיר; ולא חסר לא בשלימותה, שליחותו את למלא
ה"בורסקי", אלא) ה"בשם", (לא לעשות צריך שאותו ענין עבור והשתדלות, מרץ וכך וכך ימים, שלשה

הבשמים!... בעבודת אצלו חסר אזי

וחשבון"!... "דין לעצמו ליתן צריך לבסוף הרי - הדין?! ליום יענה ומה

ישוב  אז עד שהרי - שנה ועשרים מאה לאחר הדין" ב"יום דיןֿוחשבון אודות כאן מדובר לא
מה  עצמו: את וישאל שקרה, מה יתפוס בסוף אבל לך"; שרוי הכל לך, מחול "הכל ויהיה בתשובה,
מה  אצלי שאל הלה - דיברתי? ומה השכם, על וטפחתי לשלום ברכתי באסיפה, השתתפתי עשיתי?!...
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(182.(49 ע' חנ"ג מנחם (תורת סכ"ג דחה"ש ב' יום שיחת
וש"נ.

(183.39 ע' וחי"ד ,240 ע' חי"ב בלקו"ש נסמנו

(במשנה).184) א יג, זבחים ראה
וש"נ.185) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

ב'טיימס' כתבה שנדפסה פרטית בהשגחה הקב"ה סיבב הנ"ל, האורח של נסיעתו לאחרי אחדים ימים
מצוה  מתבטאת במה והסבירו במקוה, טבילה של מצוה שישנה וסיפרו התביישו שלא נשים חמש אודות

אומרם! בשם הדברים את והדפיס התבייש, לא וה'טיימס' זו,

מצוה" עושי לפרסם "מצוה שהרי - ברכה עליהם .177ותבוא

שנדפסו  ניבולֿפה דברי לגבי בערך שלא זהו - בו להתבייש שיש דבר של מהגדר כבר יצא זה ענין
העיתון... של השני בעמוד

עם  לדבר יכול ואחד אחד שכל בגלוי שרואים - בפועל למעשה בנוגע אב" "בנין ללמוד יש ומזה
ומצפצף. פה פוצה אין ואףֿעלֿפיֿכן וכו'. אם וכל אב כל

.‡Ó זאת יעשה לא שאם באופן זה ואין והווה!. עתיד זהו עבר; של ענין זה אין - לעיל וכאמור
גדול" היום "עוד הנה כך 178מיד, שנים, עשר עוד רוחני" "מנהיג ולהיות להמשיך שמתכונן באמרו, ,

בגמרא  מצינו שהרי - שנה בעוד חודש, בעוד מחר, זאת לעשות אלא 179שיכול יהושע נענש ש"לא
ורביה"! מפריה אחת לילה ישראל את שביטל בשביל

ובמעמד  רבינו, משה לאחרי מיד התורה, של השני 'מקבל' שהיה יהושע אודות מדובר עצמך: והגע
בלילה" אלא בתורה לעסוק עת להן היה ו"לא ביום" במלחמה עסוקים ש"היו "הלך 180ומצב שאז ,

ישראל  את שביטל "בשביל ואףֿעלֿפיֿכן ונעלית. גדולה במצוה עסוק שהיה כך הלכה", של בעומקה
הדבר  ונדפס אויסצאלן"), ניט זיך ("מ'קען זאת לפרוע איֿאפשר הזה היום עד הנה כו'", אחת ָלילה
חמור  ענין זה היה כו', אחת לילה ביטל התורה מקבל שכאשר - זאת יודעים הילדים וכל הגמרות, בכל

ענין")! געוואלדיקער ַַ("א

לדח  שאיֿאפשר ענין שזהו בנידוןֿדידן, גם מובן לטהרת ומזה בנוגע אמורים שהדברים וכשם ותו.
בזה. וכיוצא וכשרות חינוך מצוה, וקיום התורה ללימוד בנוגע הוא כן - המשפחה

מיני  כל עם מקבל שהנני השונים המכתבים כל בין בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק -
תשכ"ח  - השנה למנין ראשיֿתיבות שישנו שאדע, יהודי, לי כותב בעליֿהמצאה, מיני מכל :181המצאות

zורהyבתk:שלה שהראשיֿתיבות תשכ"ט, שנת באה שתיכף להודיעני ומוסיף חינוך! בת yורהzשרות
kשרותh ואומרת מכריזה עצמה השנה שהרי לעשות, שצריכים מה לדעת יש - מסיים - וממילא הרה!...

לעשות!... שצריכים מה

שיקרא  לשמה, שלא או לשמה ראשיֿתיבות, בלי או ראשיֿתיבות עם נפקאֿמינה ללא - אופן ובכל
פועל! לידי הדבר שיבוא הוא העיקר  - וכו' עליו שמו

.·Ó עבור והן האורח עבור הן יותר, בריא היה - הנ"ל באסיפות אלו ענינים אודות מדברים היו אילו
אם  לספק מקום היה לא ובזה בניהם, ובני בניהם ה'בעליֿבתים', לטובת זה שהיה - והעיקר המארחים,

הראשונה. התכלית שזוהי בדבר ספק אין שהרי לא, או כיוונו

ואחרֿכך  שנה, חמישים במשך גזירה שתהיה יניח שהקב"ה לומר יתכן כיצד היא: הקושיא מאי, אלא
לא  או 'ציונים' אחר, ארגון עלֿידי או זה ארגון עלֿידי הפגנות, ללא או הפגנות (עלֿידי סיבות יסבב
בה  ומצוות, תורה לעניני בנוגע התעוררות תהיה שעלֿידיֿזה כדי הנ"ל, יהודי לכאן ויביא 'ציונים')

כוונתם?! היתה זו שלא צועקים שכולם בשעה

הגאולה: בעל של הנ"ל הסיפור עלֿפי – לזה המענה הנה
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סתקפ"א.177) ח"א הרשב"א שו"ת
ז.178) כט, ויצא - הכתוב לשון
וש"נ.179) ע"ב. ריש סג, עירובין

שם.180) פרש"י
(181.400 ע' ח"נ מנחם תורת גם ראה
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אליו: שייך אינו - הוא טוען - זה שכל אלא,

ואחרֿכך  'סמיכה', קיבל ואחרֿכך לעצמו, למד שנים חמש ועוד ב'ישיבה', שנים חמש למד הוא
עליכם... לא בזה, שיש הלשונות כל - "ּפיֿאייטשֿדי" או "עםֿאיי", "ּביֿאיי", תוארים: מיני כל קיבל
ל"רב" שימנוהו כדי שלו הקשרים בכל השתמש ואחרֿכך שנותיו, במיטב זה על שעבד לאחרי

לשנה. דולר אלף שלושים לו וישלמו גדול, בביתֿכנסת

הקב"ה] עלֿידי נעשה זה שכל מאמין הוא [שהרי שהקב"ה – הוא טוען - יתכן כיצד שכן, וכיון
ללמוד  שלה החמש בת את שתשלח יהודיה אם על יפעל שהוא כדי כזו, גדולה בטירחא עצמו את יטריח

ל"ּפאבליקֿסקול"?! אותה לשלוח במקום ָאל"ףֿבי"ת,

ו  שלושים שנה, שלושים במשך "יתייגע" שהקב"ה יתכן ילדה כיצד עבור לדאוג בשביל שנה, חמש
עליה!... ולפעול האם אל בעצמו לגשת קצרה: יותר דרך להקב"ה יש הרי - קטנה?!

ושלושה  ישראל, בארץ יהודים מליון וחצי שנים להציל עליו ונצורות... לגדולות נתחנך - הוא ואילו
דזשאנסאן  את ולהציל ההיא, במדינה יהודים בעולם 188מליון השלום את ולהציל בוויעטנאם, טעות מפני ַַָ

וכו'. וכו'

רבקה", ל"בית וילדה ל'חדר' ילד ישלחו שלו שהשכנים כאלו, ("קלייניקייטן") קטנות עניני אבל
אותו  להעמיד שנה שלושים במשך הקב"ה "התייגע" זה שבשביל יתכן לא - רחל" "בית או יעקב" "בית

בישראל"!... ל"מנהיג

הרמב"ם  וללמוד 53ובכן: לישב יוכל שהחכם כדי בניֿאדם אלף יברא שהקב"ה להיות שיכול אומר
שומם! יהיה שלא כו', עמהם לטייל שיוכל בניֿאדם חברת לו ותהיה תורה,

מקום  שיהיה כדי בהר, חור הקב"ה ברא שנים תרמ"ד אלפים ה' שלפני לעיל כאמור - מזה ויתירה
היום, עד בקיומו עומד הוא מסתמא תפקידו; את ההר סיים ובכך שחרית, תפילת להתפלל יהודים לשני

תפקידו! את כבר מילא הוא אבל

המציאות! זוהי שלנו; מהשכל כביכול, מתפעל, הקב"ה אין - בשכל?! מתקבל לא זה דבר

.‰Ó ענין זה ואין והעתיד; ההווה זהו אלא לעבר, השייך ענין זה שאין מא) (סעיף לעיל וכאמור
מנהיג  ולכל רוחני מנהיג לכל ורב, רב לכל נוגע זה אלא רבנים, מאות חמש של ל"יושבֿראש" רק שנוגע

גשמי,

הוא  איך ומסתכלים למעלה, מלמטה עליו ומסתכלים דעה, לו יש בארצותֿהברית גשמי מנהיג כי -
על  לחתום או חשבונות לנהל שתפקידו אףֿעלֿפי וזאת, כו', שני ויום ראשון ביום השבת, ביום מתנהג
וממילא, מדרכיו. למדים אזי בחברה, ומצב מעמד איזה לו יש שכאשר האדם, טבע שזהו כיון הצ'קים,
לא  אבל מחרתיים; או מחר מיד, - יפעל זה הרי אלו, ענינים אודות ויצעק ידבר ישתדל, הוא כאשר

- מאומה יפעל לא בוודאי לדבר,

בקהילה, "ּפרעזידענט" לכל בקהילה, גבאי לכל משפחה, ראש לכל נוגע שזה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
יכונה, ישראל בשם אשר ולכל בביתֿכנסת, שמש ולכל

פעולתם  ופועלים הלב אל נכנסים הלב מן היוצאים שדברים הכלל לו 189כי שיש מי כל על נאמר ,
וכמה לב לו, יש כבוד" "תואר ואיזה עונד, הוא ("עּפאלעטן") כותפתֿדרגות איזה נפקאֿמינה ללא ָיהודי,

בבנק. לו יש כסף

.ÂÓ כמה רכשתי הנ"ל בכל מהדיבור שכתוצאה ולאחרי ֿ שחוק:) בבת סיים שליט"א אדמו"ר (כ"ק
(ובלשון  "לקוחות" כמה לכלֿהפחות שארכוש יהיֿרצון הנה - עצמו בפני ענין שזהו טובים", "ידידים
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(המו"ל).188) עת באותה ארה"ב א.189)נשיא סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
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על  רחמנות ואמרתי: השניה מהדלת יצאתי אני, ואילו הדלת, מאחורי שלי וב'ישיבה' שלי במקוה נעשה
פגע!... ולא נגע לא - העיקרית לשאלה בנוגע ואילו האמת... את לומר יכול שאינו יהודי

.‚Ó"ש ענין זהו - לעיל לבחוןezrcnוכאמור אלא דברי, את לשמוע צורך אין מדעתו"; :envraושלא

חבירו עם שהתדבר (או בדרשתו מפלוני תבע בעצמו שהוא דברים שהיה mikixvyאותם אלא לתבוע,
גליא" לא לפומא ש"ליבא באופן זאת186זה תובע אינך למה - בדיבור) זאת לומר שאסור כיון ,jnvrn,

זאת תובע אינך חבריו?!...jxagnמדוע בין נמנה שהנך מהארגון זאת תובע אינך ומדוע ,

זאת  ודרוש הבימה, על דפוק ואםֿכן בביתֿהכנסת, דעה לך יש הרי - הבית' 'בעל אתה אם וגם
ביתֿהכנסת!... של מהרב או מהגבאי

מספיק, עשו לא ומה מדי יותר עשו מה - הנ"ל לאסיפה בנוגע והפלפול השקלאֿוטריא נמשכת ועדיין
כאלו  לענינים בנוגע אלא אינו זה כל אבל - ולהבא מכאן ההנהגה להיות צריכה לא או צריכה ואיך

להמשיך wtqlecbש  יש יצא, לא ספק שמידי כיון אלא ה"עצות", חיפוש עם משהו לפעול יכולים אם
שלהם?! אמות בארבע שנמצא בענין מהתעסקות עצמם את פוטרים כיצד אבל בזה; ולפלפל

גו'" הקרובה העיר והיה גו' "ומדדו - למדוד צורך שיש ומצב מעמד זה ענין 187ואין כאן שייך לא ;
ש  צועק שהרי מדידה, ו ed`של בביתֿהכנסת, הבית' אחר...),ed`'בעל למישהו יניח (ולא ה'מנהיגֿרוחני'

ואףֿעלֿפיֿכן  הכל; את שעשה זה שהוא כיון אותו, להזכיר חייבים בעיתון משהו מדפיסים וכאשר
ה"מוסד  דלת של השני מעבר נעשה מה לראות אנו רוצים הדברים, כנים אם לו: ואומרים באים כאשר

("ביזי")!... "עסוק" שהוא עונה אזי - וכו' וכו' ה"מקוה" או ה"ישיבה" חינוך",

שיש  כיון דרשות, שבע צריך הוא ולפעמים שבת, לכל דרשות שלש להכין עליו - "עסוק"? הוא במה
השמחה. היפך של ענין רחמנאֿליצלן או אחרת, שמחה יום בכל לו

בוויעטנאם... להתנהג ה"ּפרעזידענט" צריך כיצד עצה לתת לוואשינגטאן לנסוע עליו לכך, ַַָונוסף

דעתו  להביע הוא מוכרח - ירבו כן יהודים, מליון וחצי שנים בה שיש - ישראל לארץ בנוגע וכמוֿכן
להסתדר  איֿאפשר שהרי וחצי... שנתיים בעוד או שנה בעוד זאת לעשות אם ה'בחירות', לעריכת בנוגע

.בלעדיו..

שיהודים  'מוסר', להם לומר הוא צריך לכלֿלראש הנה - שני שר עם מסתכסך אחד שר כאשר ובפרט
שניהם  אלא צודק, לא מהם אחד אף טועים; ששניהם להם להוכיח צריך ואחרֿכך לריב... צריכים לא

בברוקלין... גר הוא שהרי שלו, הדעה היא האמיתית הדעה ואילו טועים ;

בתורה, ידיעה אצלם שיתווספו שלו, ל'בעליֿבתים' בנוגע להשתדל כדי זמן לו ישאר איך ואםֿכן
והבנות?!... הבנים חינוך לענין בנוגע - והעיקר מצוה, בקיום והידור

.„Ó התפעל לא הוא התפעל: הוא ממה האורח של להכרזתו בנוגע לד) (סעיף לעיל וכאמור
שיש  מהעובדה התפעל לא ואפילו שבפיהם, מהאנגלית התפעל ולא הרבנים, של הקצרות מהחליפות
הבנות! מחינוך - הוא התפעל שממנו היחידי הדבר דעה...); להם יש אכן (אם המלכות בבית דעה להם

ברכה. עליו ותבוא וכו', וכו' רואים וכאן חושב, שהוא מה אמר הוא כאן שכמו: על טפחו זה ובגלל

מההתפעלות מתפעל אתה תתפעלelyמה - !?jnvra תישאר שלא הבנות, לחינוך בנוגע ותשתדל ...!
להם  תחסר שלא באופן להתנהל יוכלו ושהמוסדות הקודש, טהרת על חינוך תקבל שלא אחת ילדה
וכו' טוב ובנין טובה הנהלה טובות, ומורות טובים מורים להחזיק ויוכלו מפרוטה... יותר או פרוטה

וכו'.
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רנג,186) זח"א ג"כ וראה א. ח, בראשית זו"ח - חז"ל לשון
ובפרש"י. א צט, סנהדרין א.

בֿג.187) כא, שופטים פ'
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אליו: שייך אינו - הוא טוען - זה שכל אלא,

ואחרֿכך  'סמיכה', קיבל ואחרֿכך לעצמו, למד שנים חמש ועוד ב'ישיבה', שנים חמש למד הוא
עליכם... לא בזה, שיש הלשונות כל - "ּפיֿאייטשֿדי" או "עםֿאיי", "ּביֿאיי", תוארים: מיני כל קיבל
ל"רב" שימנוהו כדי שלו הקשרים בכל השתמש ואחרֿכך שנותיו, במיטב זה על שעבד לאחרי

לשנה. דולר אלף שלושים לו וישלמו גדול, בביתֿכנסת

הקב"ה] עלֿידי נעשה זה שכל מאמין הוא [שהרי שהקב"ה – הוא טוען - יתכן כיצד שכן, וכיון
ללמוד  שלה החמש בת את שתשלח יהודיה אם על יפעל שהוא כדי כזו, גדולה בטירחא עצמו את יטריח

ל"ּפאבליקֿסקול"?! אותה לשלוח במקום ָאל"ףֿבי"ת,

ו  שלושים שנה, שלושים במשך "יתייגע" שהקב"ה יתכן ילדה כיצד עבור לדאוג בשביל שנה, חמש
עליה!... ולפעול האם אל בעצמו לגשת קצרה: יותר דרך להקב"ה יש הרי - קטנה?!

ושלושה  ישראל, בארץ יהודים מליון וחצי שנים להציל עליו ונצורות... לגדולות נתחנך - הוא ואילו
דזשאנסאן  את ולהציל ההיא, במדינה יהודים בעולם 188מליון השלום את ולהציל בוויעטנאם, טעות מפני ַַָ

וכו'. וכו'

רבקה", ל"בית וילדה ל'חדר' ילד ישלחו שלו שהשכנים כאלו, ("קלייניקייטן") קטנות עניני אבל
אותו  להעמיד שנה שלושים במשך הקב"ה "התייגע" זה שבשביל יתכן לא - רחל" "בית או יעקב" "בית

בישראל"!... ל"מנהיג

הרמב"ם  וללמוד 53ובכן: לישב יוכל שהחכם כדי בניֿאדם אלף יברא שהקב"ה להיות שיכול אומר
שומם! יהיה שלא כו', עמהם לטייל שיוכל בניֿאדם חברת לו ותהיה תורה,

מקום  שיהיה כדי בהר, חור הקב"ה ברא שנים תרמ"ד אלפים ה' שלפני לעיל כאמור - מזה ויתירה
היום, עד בקיומו עומד הוא מסתמא תפקידו; את ההר סיים ובכך שחרית, תפילת להתפלל יהודים לשני

תפקידו! את כבר מילא הוא אבל

המציאות! זוהי שלנו; מהשכל כביכול, מתפעל, הקב"ה אין - בשכל?! מתקבל לא זה דבר

.‰Ó ענין זה ואין והעתיד; ההווה זהו אלא לעבר, השייך ענין זה שאין מא) (סעיף לעיל וכאמור
מנהיג  ולכל רוחני מנהיג לכל ורב, רב לכל נוגע זה אלא רבנים, מאות חמש של ל"יושבֿראש" רק שנוגע

גשמי,

הוא  איך ומסתכלים למעלה, מלמטה עליו ומסתכלים דעה, לו יש בארצותֿהברית גשמי מנהיג כי -
על  לחתום או חשבונות לנהל שתפקידו אףֿעלֿפי וזאת, כו', שני ויום ראשון ביום השבת, ביום מתנהג
וממילא, מדרכיו. למדים אזי בחברה, ומצב מעמד איזה לו יש שכאשר האדם, טבע שזהו כיון הצ'קים,
לא  אבל מחרתיים; או מחר מיד, - יפעל זה הרי אלו, ענינים אודות ויצעק ידבר ישתדל, הוא כאשר

- מאומה יפעל לא בוודאי לדבר,

בקהילה, "ּפרעזידענט" לכל בקהילה, גבאי לכל משפחה, ראש לכל נוגע שזה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
יכונה, ישראל בשם אשר ולכל בביתֿכנסת, שמש ולכל

פעולתם  ופועלים הלב אל נכנסים הלב מן היוצאים שדברים הכלל לו 189כי שיש מי כל על נאמר ,
וכמה לב לו, יש כבוד" "תואר ואיזה עונד, הוא ("עּפאלעטן") כותפתֿדרגות איזה נפקאֿמינה ללא ָיהודי,

בבנק. לו יש כסף

.ÂÓ כמה רכשתי הנ"ל בכל מהדיבור שכתוצאה ולאחרי ֿ שחוק:) בבת סיים שליט"א אדמו"ר (כ"ק
(ובלשון  "לקוחות" כמה לכלֿהפחות שארכוש יהיֿרצון הנה - עצמו בפני ענין שזהו טובים", "ידידים
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(המו"ל).188) עת באותה ארה"ב א.189)נשיא סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
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על  רחמנות ואמרתי: השניה מהדלת יצאתי אני, ואילו הדלת, מאחורי שלי וב'ישיבה' שלי במקוה נעשה
פגע!... ולא נגע לא - העיקרית לשאלה בנוגע ואילו האמת... את לומר יכול שאינו יהודי

.‚Ó"ש ענין זהו - לעיל לבחוןezrcnוכאמור אלא דברי, את לשמוע צורך אין מדעתו"; :envraושלא

חבירו עם שהתדבר (או בדרשתו מפלוני תבע בעצמו שהוא דברים שהיה mikixvyאותם אלא לתבוע,
גליא" לא לפומא ש"ליבא באופן זאת186זה תובע אינך למה - בדיבור) זאת לומר שאסור כיון ,jnvrn,

זאת תובע אינך חבריו?!...jxagnמדוע בין נמנה שהנך מהארגון זאת תובע אינך ומדוע ,

זאת  ודרוש הבימה, על דפוק ואםֿכן בביתֿהכנסת, דעה לך יש הרי - הבית' 'בעל אתה אם וגם
ביתֿהכנסת!... של מהרב או מהגבאי

מספיק, עשו לא ומה מדי יותר עשו מה - הנ"ל לאסיפה בנוגע והפלפול השקלאֿוטריא נמשכת ועדיין
כאלו  לענינים בנוגע אלא אינו זה כל אבל - ולהבא מכאן ההנהגה להיות צריכה לא או צריכה ואיך

להמשיך wtqlecbש  יש יצא, לא ספק שמידי כיון אלא ה"עצות", חיפוש עם משהו לפעול יכולים אם
שלהם?! אמות בארבע שנמצא בענין מהתעסקות עצמם את פוטרים כיצד אבל בזה; ולפלפל

גו'" הקרובה העיר והיה גו' "ומדדו - למדוד צורך שיש ומצב מעמד זה ענין 187ואין כאן שייך לא ;
ש  צועק שהרי מדידה, ו ed`של בביתֿהכנסת, הבית' אחר...),ed`'בעל למישהו יניח (ולא ה'מנהיגֿרוחני'

ואףֿעלֿפיֿכן  הכל; את שעשה זה שהוא כיון אותו, להזכיר חייבים בעיתון משהו מדפיסים וכאשר
ה"מוסד  דלת של השני מעבר נעשה מה לראות אנו רוצים הדברים, כנים אם לו: ואומרים באים כאשר

("ביזי")!... "עסוק" שהוא עונה אזי - וכו' וכו' ה"מקוה" או ה"ישיבה" חינוך",

שיש  כיון דרשות, שבע צריך הוא ולפעמים שבת, לכל דרשות שלש להכין עליו - "עסוק"? הוא במה
השמחה. היפך של ענין רחמנאֿליצלן או אחרת, שמחה יום בכל לו

בוויעטנאם... להתנהג ה"ּפרעזידענט" צריך כיצד עצה לתת לוואשינגטאן לנסוע עליו לכך, ַַָונוסף

דעתו  להביע הוא מוכרח - ירבו כן יהודים, מליון וחצי שנים בה שיש - ישראל לארץ בנוגע וכמוֿכן
להסתדר  איֿאפשר שהרי וחצי... שנתיים בעוד או שנה בעוד זאת לעשות אם ה'בחירות', לעריכת בנוגע

.בלעדיו..

שיהודים  'מוסר', להם לומר הוא צריך לכלֿלראש הנה - שני שר עם מסתכסך אחד שר כאשר ובפרט
שניהם  אלא צודק, לא מהם אחד אף טועים; ששניהם להם להוכיח צריך ואחרֿכך לריב... צריכים לא

בברוקלין... גר הוא שהרי שלו, הדעה היא האמיתית הדעה ואילו טועים ;

בתורה, ידיעה אצלם שיתווספו שלו, ל'בעליֿבתים' בנוגע להשתדל כדי זמן לו ישאר איך ואםֿכן
והבנות?!... הבנים חינוך לענין בנוגע - והעיקר מצוה, בקיום והידור

.„Ó התפעל לא הוא התפעל: הוא ממה האורח של להכרזתו בנוגע לד) (סעיף לעיל וכאמור
שיש  מהעובדה התפעל לא ואפילו שבפיהם, מהאנגלית התפעל ולא הרבנים, של הקצרות מהחליפות
הבנות! מחינוך - הוא התפעל שממנו היחידי הדבר דעה...); להם יש אכן (אם המלכות בבית דעה להם

ברכה. עליו ותבוא וכו', וכו' רואים וכאן חושב, שהוא מה אמר הוא כאן שכמו: על טפחו זה ובגלל

מההתפעלות מתפעל אתה תתפעלelyמה - !?jnvra תישאר שלא הבנות, לחינוך בנוגע ותשתדל ...!
להם  תחסר שלא באופן להתנהל יוכלו ושהמוסדות הקודש, טהרת על חינוך תקבל שלא אחת ילדה
וכו' טוב ובנין טובה הנהלה טובות, ומורות טובים מורים להחזיק ויוכלו מפרוטה... יותר או פרוטה

וכו'.
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רנג,186) זח"א ג"כ וראה א. ח, בראשית זו"ח - חז"ל לשון
ובפרש"י. א צט, סנהדרין א.

בֿג.187) כא, שופטים פ'



g"kyz'dנ ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

כפי  וכו', הוראות וכמה כמה ליתן אז שהיתה ההזדמנות את ניצל והגאולה המאסר שבעל - הוה וכך
נדפס  שלא מזה יותר ועוד המאסר, ברשימת .196שנדפס

.ËÓ.וענין ענין בכל ניסים שישנם רואה בחייו, מתבונן אחד כל כאשר לעניננו: ובהנוגע

נדה  במסכת הגמרא דכתיב 197וכדברי "מאי אינו 198: הנס בעל אפילו לבדו.. (גדולות) נפלאות עושה
יכול מכי  וכך הדברים, את ומדפיס כותב הוא הרי בישראל, נשיא אודות מדובר שכאשר אלא, בנסו". ר

מעשרה  למטה לגמרי, הטבע מדרך שלמעלה גלוי נס שזהו שיראה לשני, ולהסביר לקרוא אחד כל
בנסו", מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו וכאמור, גלוי, לנס זוכה ואחד אחד כל לא אבל טפחים;

בנסים. מסובב שהוא יראה כו', מסביבו ויסתכל יתבונן כאשר ואףֿעלֿפיֿכן

חשבון, בעל להיותו - הטבע בדרך חשבון עושה יהודי כאשר לפועל: בנוגע מזה והנפקאֿמינה
באופן  והיהדות התורה בהפצת להתעסק צריך שאינו למסקנא ומגיע - חשבון לעשות יש תורה ועלֿפי
עם  בדיבורו שיצליח יתכן ולא וכך, כך באופן שיצליח יתכן לא טבע שעלֿפי בגלל מסירותֿנפש, של
ניט  ("איז מקום תפיסת להם אין החשבונות שכל לו, אומרים אזי - וכו' בתוקף מסויימים אנשים
ההנהגה  כל נפלאותיו; הן הן גבורותיו הן הן הרי חשבון, עלֿפי כי ישראל, לבני בנוגע ַאויסגעהאלטן")

הטבע! בדרך בחשבון מקום לה אין ישראל בני עם

מהר"ש  אדמו"ר פתגם כידוע - הפרט עם גם אלא הכלל, עם ההנהגה רק הפרנסה 199ולא שענין ,
שהעלם  אלא זה ואין הטבע... בדרך מקום לזה שאין כיון במדבר, ה"מן" ירידת בדוגמת הוא עכשיו
שזהו  ולומר "להרעיש" יוכל שהיצרֿהרע כדי צודעק"), א ("עּפעס כלשהו "כיסוי" פועל העולם ַוהסתר

ידי" ועוצם "כחי - הטבע השמים"200בדרך מן "לחם שזהו מיד, תופסים ביותר, קלה בהתבוננות אבל ;9,
הטבע. בדרך מקום לזה שאין כיון

של  חשבונו" "על חשבון לערוך מקום שאין בוודאי הרי - מכוון אינו החשבון ענין שכללות וכיון
לעצמו, בנוגע - בזה. וכיוצא והבנות הבנים חינוך יהדות, של ענינים אודות עמו ידבר לא שלכן הזולת,
וכמה  כמה אצל ומצוות תורה עלֿפי ולהנהגה ליהדות שנוגע ענין למנוע היתכן אבל תיתי; מהיכי

מישראל?!

.;בעדתם מנהיגים או סגולה ליחידי דוקא ששייך ענין זה אין - פעמים כמה וכמדובר

עזר  לכך, ונוסף כולו... העולם לכל דעה להביע "ברייטקייט" יש אחד שלכל בזמן אנו נמצאים
רק  אם - הרוצה כל יכול ששם הקוראים, מכתבי מדפיסים שהעיתונים -השםֿיתברך סבלנות לו יש

לו  מובטח אזי בזה, וכיוצא ה"בחורֿהזעצער" עם "קשרים" לו יש ואם רוחו, על העולה כל לכתוב
כולו. העולם להנהגת בנוגע חוותֿדעת מביע שבו אףֿעלֿפי בעיתון, יודפס שלו שהמכתב

מהֿשאיןֿכן  שלו; תורה תלמוד וביטול זמנו, ביטול אלא כאן ואין מאומה, יפעל לא זה שבענין אלא,
בארוכה. כנ"ל עירך", "עניי עם שלו, אמות בארבע לפעולה בנוגע

כמוך" לרעך ש"ואהבת ב'154וכיון בהם שיש התורה ציוויי ככל זה הרי התורה, מן מצוה הוא
מקומות  בכמה הזקן רבינו שמביא (כפי הבטחה מלשון וגם ציווי, מלשון הרמ"ע 201פירושים: מדברי ,

הדבר.202מפאנו  שיקויים לו מובטח אזי - הציווי את יקיים שכאשר והיינו, ,(

רב" "מעשה - בפועל שרואים שניה 203וכפי פעם זאת ועשו התעייפו ולא זאת, שעשו אלו שכל -
זמן. בקירוב או היום, באותו או דיבור, כדי תוך או מעשה, בשעת אם בזה, הצליחו ושלישית,
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מנחם 196) (תורת סמ"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
ואילך). 193 ע' ח"נ

א.197) לא,
יח.198) עב, תהלים
חט"ז 199) לקו"ש קלט. ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .38 הערה 178 ע'

יז.200) ח, עקב
ג.201) יג, במדבר לקו"ת ג). (פו, תשא ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ.
גם 202) וראה ופ"י. רפ"ט ח"ד חקו"ד מאמר עש"מ ראה

.50 ס"ע חנ"ג מנחם תורת
וש"נ.203) א. כא, שבת
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כדי  דקות לעשר יתיישבו לבתיהם בבואם אלא עלי, חסֿושלום יסמכו שלא "קאסטומערס"), ָהמדינה:
הנ"ל, הביקור בכל הכוונה היתה שזו קסלקאֿדעתא ישנו אולי לחשוב

טובה, והחלטה טובה מסקנא לידי ויבוא ממרום, רוח עליו יערה ואולי האי כולי הנה מכן, ולאחר
לציון  ובא לסיים: נוהגים היו בעבר שה"מגידים" וכפי אחריו. ולדורותיו ולבניו לו יהיה טוב ועלֿידי ֿזה

אמן. גואל,

***

.ÊÓ פעמים כמה כמדובר - והגאולה, המאסר פרשת עם הקשורים הנסים גם 190בין נסים שהיו
שהרי  שנים, וכמה כמה במשך הגאולה בעל שניהל העבודה לכללות בנוגע למאסר, שקדמו בפעולות
ואףֿעלֿפיֿכן  לחצר, מחוץ אפילו אלא המלוכה, בחצר רק לא מזה ידעו כו', הזהירות עניני כל לאחרי
בפועל  גלוי נס שהיה הגאולה ענין לכללות בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בפועל, גלוי נס שזהו הפריעו, לא

-

הענינים, בכל הנה החיים, דהיפך הפסקֿדין על הבט מבלי אשר גופא, למאסר בנוגע פלא דבר ישנו
גלוי. נס ענין בכל היה סוף, ועד מתחילה

.ÁÓ מבטיחים במאסר, להושיבו ורוצים מישהו על חשד ישנו כאשר הנה כלל, בדרך ובהקדמה:
שהוא  למי הוראות למסור יוכל שלא כדי שמירה, ללא אחרים, אנשים עם לדבר יוכל שלא לכלֿלראש
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  קטן, ילד אפילו שמבין הפשוט דבר זהו - בזה. וכיוצא לברוח דברים, להחביא

בכגוןֿדא. לעסוק הוא שענינם אלו

מלכתחילה  שהוחלט לאחרי חיפוש, לערוך שלחו שכאשר - זה למאסר בנוגע להיות צריך היה וכך
שבאו, אלו שידעו (כפי במאסר ולהושיבו אותו להביא חייבים בחיפוש, שימצאו מה על הבט שמבלי

בראשם), העומדים תהיה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שלא להבטיח צריכים היו שלכלֿלראש מובן, מעצמו הרי
שמירה. ללא הבית, מבני מישהו עם בחשאי לדבר שיוכל אפשרות

מבעל  ביקשו בעצמם הם אלא שהתירו, בלבד זו לא השתדלות, כל ללא הנה - בפועל? היה ומה
ובלשונם: עמה, לדבר ויוכל שם, להם יפריע לא אחד ואף לחדרה, אמו עם שילך והגאולה המאסר

רוחה  את הטבע?!191להרגיע בדרך מקום לזה יש היכן כלל: מובן שאינו דבר זהו .

שכללות  לכך נוסף ועוד: זאת כאן!... נרשם מה תופסים אינם ה'רשימות', לומדי של שרובם ולפלא,
ובבואה  בעלֿבחירה, שהוא יהודי, גם מעורב היה לאסרו שבאו אלו בין הנה - ביותר חמור היה המצב

ליה  אית עמו.192דבבואה איינקערן") ("זיך להתמודד יותר קשה שלכן ,

שמצינו  יש 193וכפי ועקרבים ש"נחשים לבור אותו שהשליכו העובדה שעצם הצדיק, ליוסף בנוגע
יבמות 194בו" במסכת הגמרא דברי למרות - כלֿכך חמור היה לא הסכנה 195, גודל אודות לדינא) (בנוגע

בחירה... בעלי עם ההתמודדות כמו - ועקרב שבנחש

בנידוןֿדידן: הוא וכן

אדבר" אותו בפי אלקים ישים אשר ש"הדבר כיון 166העובדה פלא, דבר אינה - לבלעם בנוגע ,
בחירה; בעל שאינו מי אודות שמדובר 

ושם  אחד, אף ללא מיוחד, לחדר שיכנסו שמבקש אמר, והוא יהודי, אודות מדובר היה כאן אבל
וכו'. וכו' בחפשיות לדבר יוכל
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מנחם 190) (תורת בתחלתה תשכ"ו תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 151 ע' חמ"ז

(191.184 ע' תרפ"ז סה"ש ב. תרטו, ח"ד לקו"ד
ואילך.192) ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות

ובכ"מ.

כא.193) לז, וישב אוה"ח ואילך. סע"א קפה, זח"א ראה
ס"ע  ח"מ מנחם (תורת ס"ה תשכ"ד תמוז י"ב שיחת גם וראה

וש"נ. .(199
כד.194) שם, עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. רע"א. כב, שבת
וש"נ.195) סע"א. קכא,
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כפי  וכו', הוראות וכמה כמה ליתן אז שהיתה ההזדמנות את ניצל והגאולה המאסר שבעל - הוה וכך
נדפס  שלא מזה יותר ועוד המאסר, ברשימת .196שנדפס

.ËÓ.וענין ענין בכל ניסים שישנם רואה בחייו, מתבונן אחד כל כאשר לעניננו: ובהנוגע

נדה  במסכת הגמרא דכתיב 197וכדברי "מאי אינו 198: הנס בעל אפילו לבדו.. (גדולות) נפלאות עושה
יכול מכי  וכך הדברים, את ומדפיס כותב הוא הרי בישראל, נשיא אודות מדובר שכאשר אלא, בנסו". ר

מעשרה  למטה לגמרי, הטבע מדרך שלמעלה גלוי נס שזהו שיראה לשני, ולהסביר לקרוא אחד כל
בנסו", מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו וכאמור, גלוי, לנס זוכה ואחד אחד כל לא אבל טפחים;

בנסים. מסובב שהוא יראה כו', מסביבו ויסתכל יתבונן כאשר ואףֿעלֿפיֿכן

חשבון, בעל להיותו - הטבע בדרך חשבון עושה יהודי כאשר לפועל: בנוגע מזה והנפקאֿמינה
באופן  והיהדות התורה בהפצת להתעסק צריך שאינו למסקנא ומגיע - חשבון לעשות יש תורה ועלֿפי
עם  בדיבורו שיצליח יתכן ולא וכך, כך באופן שיצליח יתכן לא טבע שעלֿפי בגלל מסירותֿנפש, של
ניט  ("איז מקום תפיסת להם אין החשבונות שכל לו, אומרים אזי - וכו' בתוקף מסויימים אנשים
ההנהגה  כל נפלאותיו; הן הן גבורותיו הן הן הרי חשבון, עלֿפי כי ישראל, לבני בנוגע ַאויסגעהאלטן")

הטבע! בדרך בחשבון מקום לה אין ישראל בני עם

מהר"ש  אדמו"ר פתגם כידוע - הפרט עם גם אלא הכלל, עם ההנהגה רק הפרנסה 199ולא שענין ,
שהעלם  אלא זה ואין הטבע... בדרך מקום לזה שאין כיון במדבר, ה"מן" ירידת בדוגמת הוא עכשיו
שזהו  ולומר "להרעיש" יוכל שהיצרֿהרע כדי צודעק"), א ("עּפעס כלשהו "כיסוי" פועל העולם ַוהסתר

ידי" ועוצם "כחי - הטבע השמים"200בדרך מן "לחם שזהו מיד, תופסים ביותר, קלה בהתבוננות אבל ;9,
הטבע. בדרך מקום לזה שאין כיון

של  חשבונו" "על חשבון לערוך מקום שאין בוודאי הרי - מכוון אינו החשבון ענין שכללות וכיון
לעצמו, בנוגע - בזה. וכיוצא והבנות הבנים חינוך יהדות, של ענינים אודות עמו ידבר לא שלכן הזולת,
וכמה  כמה אצל ומצוות תורה עלֿפי ולהנהגה ליהדות שנוגע ענין למנוע היתכן אבל תיתי; מהיכי

מישראל?!

.;בעדתם מנהיגים או סגולה ליחידי דוקא ששייך ענין זה אין - פעמים כמה וכמדובר

עזר  לכך, ונוסף כולו... העולם לכל דעה להביע "ברייטקייט" יש אחד שלכל בזמן אנו נמצאים
רק  אם - הרוצה כל יכול ששם הקוראים, מכתבי מדפיסים שהעיתונים -השםֿיתברך סבלנות לו יש

לו  מובטח אזי בזה, וכיוצא ה"בחורֿהזעצער" עם "קשרים" לו יש ואם רוחו, על העולה כל לכתוב
כולו. העולם להנהגת בנוגע חוותֿדעת מביע שבו אףֿעלֿפי בעיתון, יודפס שלו שהמכתב

מהֿשאיןֿכן  שלו; תורה תלמוד וביטול זמנו, ביטול אלא כאן ואין מאומה, יפעל לא זה שבענין אלא,
בארוכה. כנ"ל עירך", "עניי עם שלו, אמות בארבע לפעולה בנוגע

כמוך" לרעך ש"ואהבת ב'154וכיון בהם שיש התורה ציוויי ככל זה הרי התורה, מן מצוה הוא
מקומות  בכמה הזקן רבינו שמביא (כפי הבטחה מלשון וגם ציווי, מלשון הרמ"ע 201פירושים: מדברי ,

הדבר.202מפאנו  שיקויים לו מובטח אזי - הציווי את יקיים שכאשר והיינו, ,(

רב" "מעשה - בפועל שרואים שניה 203וכפי פעם זאת ועשו התעייפו ולא זאת, שעשו אלו שכל -
זמן. בקירוב או היום, באותו או דיבור, כדי תוך או מעשה, בשעת אם בזה, הצליחו ושלישית,
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מנחם 196) (תורת סמ"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
ואילך). 193 ע' ח"נ

א.197) לא,
יח.198) עב, תהלים
חט"ז 199) לקו"ש קלט. ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .38 הערה 178 ע'

יז.200) ח, עקב
ג.201) יג, במדבר לקו"ת ג). (פו, תשא ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ.
גם 202) וראה ופ"י. רפ"ט ח"ד חקו"ד מאמר עש"מ ראה

.50 ס"ע חנ"ג מנחם תורת
וש"נ.203) א. כא, שבת

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

כדי  דקות לעשר יתיישבו לבתיהם בבואם אלא עלי, חסֿושלום יסמכו שלא "קאסטומערס"), ָהמדינה:
הנ"ל, הביקור בכל הכוונה היתה שזו קסלקאֿדעתא ישנו אולי לחשוב

טובה, והחלטה טובה מסקנא לידי ויבוא ממרום, רוח עליו יערה ואולי האי כולי הנה מכן, ולאחר
לציון  ובא לסיים: נוהגים היו בעבר שה"מגידים" וכפי אחריו. ולדורותיו ולבניו לו יהיה טוב ועלֿידי ֿזה

אמן. גואל,

***

.ÊÓ פעמים כמה כמדובר - והגאולה, המאסר פרשת עם הקשורים הנסים גם 190בין נסים שהיו
שהרי  שנים, וכמה כמה במשך הגאולה בעל שניהל העבודה לכללות בנוגע למאסר, שקדמו בפעולות
ואףֿעלֿפיֿכן  לחצר, מחוץ אפילו אלא המלוכה, בחצר רק לא מזה ידעו כו', הזהירות עניני כל לאחרי
בפועל  גלוי נס שהיה הגאולה ענין לכללות בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בפועל, גלוי נס שזהו הפריעו, לא

-

הענינים, בכל הנה החיים, דהיפך הפסקֿדין על הבט מבלי אשר גופא, למאסר בנוגע פלא דבר ישנו
גלוי. נס ענין בכל היה סוף, ועד מתחילה

.ÁÓ מבטיחים במאסר, להושיבו ורוצים מישהו על חשד ישנו כאשר הנה כלל, בדרך ובהקדמה:
שהוא  למי הוראות למסור יוכל שלא כדי שמירה, ללא אחרים, אנשים עם לדבר יוכל שלא לכלֿלראש
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  קטן, ילד אפילו שמבין הפשוט דבר זהו - בזה. וכיוצא לברוח דברים, להחביא

בכגוןֿדא. לעסוק הוא שענינם אלו

מלכתחילה  שהוחלט לאחרי חיפוש, לערוך שלחו שכאשר - זה למאסר בנוגע להיות צריך היה וכך
שבאו, אלו שידעו (כפי במאסר ולהושיבו אותו להביא חייבים בחיפוש, שימצאו מה על הבט שמבלי

בראשם), העומדים תהיה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שלא להבטיח צריכים היו שלכלֿלראש מובן, מעצמו הרי
שמירה. ללא הבית, מבני מישהו עם בחשאי לדבר שיוכל אפשרות

מבעל  ביקשו בעצמם הם אלא שהתירו, בלבד זו לא השתדלות, כל ללא הנה - בפועל? היה ומה
ובלשונם: עמה, לדבר ויוכל שם, להם יפריע לא אחד ואף לחדרה, אמו עם שילך והגאולה המאסר

רוחה  את הטבע?!191להרגיע בדרך מקום לזה יש היכן כלל: מובן שאינו דבר זהו .

שכללות  לכך נוסף ועוד: זאת כאן!... נרשם מה תופסים אינם ה'רשימות', לומדי של שרובם ולפלא,
ובבואה  בעלֿבחירה, שהוא יהודי, גם מעורב היה לאסרו שבאו אלו בין הנה - ביותר חמור היה המצב

ליה  אית עמו.192דבבואה איינקערן") ("זיך להתמודד יותר קשה שלכן ,

שמצינו  יש 193וכפי ועקרבים ש"נחשים לבור אותו שהשליכו העובדה שעצם הצדיק, ליוסף בנוגע
יבמות 194בו" במסכת הגמרא דברי למרות - כלֿכך חמור היה לא הסכנה 195, גודל אודות לדינא) (בנוגע

בחירה... בעלי עם ההתמודדות כמו - ועקרב שבנחש

בנידוןֿדידן: הוא וכן

אדבר" אותו בפי אלקים ישים אשר ש"הדבר כיון 166העובדה פלא, דבר אינה - לבלעם בנוגע ,
בחירה; בעל שאינו מי אודות שמדובר 

ושם  אחד, אף ללא מיוחד, לחדר שיכנסו שמבקש אמר, והוא יהודי, אודות מדובר היה כאן אבל
וכו'. וכו' בחפשיות לדבר יוכל
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מנחם 190) (תורת בתחלתה תשכ"ו תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 151 ע' חמ"ז

(191.184 ע' תרפ"ז סה"ש ב. תרטו, ח"ד לקו"ד
ואילך.192) ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות

ובכ"מ.

כא.193) לז, וישב אוה"ח ואילך. סע"א קפה, זח"א ראה
ס"ע  ח"מ מנחם (תורת ס"ה תשכ"ד תמוז י"ב שיחת גם וראה

וש"נ. .(199
כד.194) שם, עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. רע"א. כב, שבת
וש"נ.195) סע"א. קכא,
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שיראנה" עד האשה את שיקדש לאדם ש"אסור דין שישנו גם אבינו 211ומה אברהם קיים ובוודאי ,
כולה  התורה כל את קיים שהרי זה, תבשילין 212דין עירובי אפילו ,213.

שבשניהם" צניעות מתוך בה הכיר ש"לא - זה על הדין 214והתירוץ את אבינו אברהם קיים בוודאי :
שלו  הצדקות מצד אבל מראה, יפת אשה שהיא וידע שיראנה", עד האשה את שיקדש לאדם ש"אסור

במדרש  כדאיתא עבודתו, היה 215ומעלת לא לשרה), בנוגע (ועלֿדרךֿזה המרכבה" הן הן ש"האבות
נוסף  ענין היה לא זה ומלבד שיראנה, קודם אשה לקדש של האיסור את להסיר כדי אלא זו בראיה
דעתו; על הדבר עלה לא - ידעתי" נא "הנה - לידיעה בנוגע משהו תפעל זו שראיה אבל זו; בראיה
כו'. וחשק תאוה מישהו אצל לעורר יכול זה שענין דעתו על עלה לא וממילא בעולמו! היה לא זה דבר

במפרשים  המבואר יתבוששו"216[ועלֿדרך ד"לא ומצב למעמד שאז 217בנוגע החטא, קודם שהיה
תפילין, בהנחת להתבייש שייך שלא שכשם כך תפילין, הנחת כמו המצוה, מצד רק המשגל ענין היה

שניהם" עיני "ותפקחנה כאשר ורק זה; בענין בושה היתה לא שבדבר].218כך התאוה ענין נעשה אזי ,

אברהם  אצל היה לא את" מראה יפת ד"אשה שהענין כיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך
ידעתי"?! נא ש"הנה לפתע קרה מה - "ידעתי" של באופן

מוסר  בספרי בזה מצינו 219ומבואר (כמובא 220: חלשים" מגדלת ארץ ויש גיבורים, מגדלת ארץ ש"יש
שלח גם בפרשת רש"י בשטים"221בפירוש ישראל "וישב כמו בזימה, שטופים שמגדלת ויש ,(222,

למצרים  בנוגע בחומש 223ועלֿדרךֿזה כמפורש הארץ".224- "ערות שהיתה

אמות  לארבע מצרים, ארץ של לגבולה להיכנס התקרב שרק מי כל הנה המדינה, טבע זה שהיה וכיון
רושם. איזה עליו פעל זה הרי זו, מדינה של

הענין  אצלו נעשה מצרימה, לבוא הקריב שכאשר - אברהם כמו צדיק אצל אפילו פעל זה ושינוי
כו'. עצות לחפש הוצרך ולכן "ידעתי ", של באופן את" מראה יפת ד"אשה

הפרסומת  ענין הוא: זו מדינה לקויה שבו המיוחד הענין לעניננו: תשובת 225ובנוגע שישנה כיון - .
בשבע 177הרשב"א  - ועד ובמחולות, בתופים בהידור, זאת לקיים חייבים מצוה", עושי לפרסם ש"מצוה

בתרא  בבא במסכת הגמרא (כדברי ההידור.226חופות בתכלית יהיה שהפרסום כדי ,(

פעם  אמרתי ד"שלא 227- באופן להיות יכול זה הרי שלם, יום במשך מתענה מישהו כאשר גם :
אמנם  זה הרי בשבת, שמן בשר ואוכל ישן יין שותה מישהו כאשר אבל רחוק; חשש זהו אבל לשמה",

ברמב"ם  הוא228פסקֿדין לשמה" "שלא שזהו החשש אףֿעלֿפיֿכן אבל ,xzei daxd למי בנוגע מאשר
הערב! עד הבוקר מן בתמוז עשר  בשבעה שמתענה

לשמה  שלא או לשמה זהו אם לחשש מקום יש שבהם כאלו בענינים המדינה למנהגי בנוגע וכמוֿכן
"לשמה", שזהו ולומר לזכות לדון יותר ) (ונקל שיש -
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א.211) מא, קידושין
וש"נ.212) א. פב, שם
ב.213) כח, יומא
אגדה).214) (ממדרש עה"פ פרש"י
ו.215) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
גם 216) וראה א. סו, להצ"צ החקירה בס' הובא - בחיי ראה

.(153 ס"ע חל"ז מנחם (תורת סל"ה תשכ"ג תמוז י"ב שיחת
וש"נ.

כה.217) ב, בראשית
ז.218) ג, שם
מחשבות).219) רבות וזהו (ד"ה שמות ס"פ עינים מאור ראה

וש"נ. .61 ע' חנ"ג מנחם תורת גם וראה
יז.220) (בלק) פרשתנו תנחומא ראה
יח.221) יג,
סע"א.222) קו, סנהדרין וראה א. כה, (בלק) פרשתנו
ועוד.223) יט. שם, לךֿלך פרש"י ראה
ד.224) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
וש"נ.225) ואילך. 61 ס"ע חנ"ג מנחם תורת גם ראה
א.226) עה,
(227.101 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
ה"ז.228) פ"ל שבת הל'

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

.‡ של באופן יהיו והגאולה, השמחה בעל עם מההנהגה שלמדים הנ"ל הלימודים שכל ויהיֿרצון
חפץ" "ארץ בשם נקרא מישראל אחד כל שהרי - פירי 204"זריעה" של צמיחה פועלת בו שהזריעה ,

כותב  שאודותם הענינים לשאר בנוגע וכן אלו, לימודים לכל בנוגע הוא וכן ככה, פעמים כמה פירות
- אלו ענינים עם הקשורות ה'רשימות' ובכל הגאולה, ובמאמרי המאסר', ב'רשימת

אצל  ובהידור, המצוות, ובקיום והפנימית, הנגלה התורה, בלימוד היהדות, בהפצת פעולתם שיפעלו
והולך  דמוסיף ובאופן לבב, וטוב שמחה מתוך זאת ויעשו מזה, יותר ועוד ענינם, לפי ואחת אחד כל

היעוד  קיום עדי ממש.205ואור, בקרוב יאיר", כיום "לילה

***

.· להתעסק במקום מסויים בענין שהתעסקו אלו אודות ואילך) ל (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
אודותם) שדובר לחשוב שיכולים (מאלה וכמה כמה ישנם לעסוק, צריכים היו שבהם שאכן בענינים

שהתעסקותם  אלו ואפילו פרסום, ללא זאת שעשו אלא לעסוק, צריכים שבהם בענינים גם התעסקו
להיות  צריכים שהיו ענינים אותם של הפרסום לגבי בערך שלא הפרסום היה בפרסום, היתה אלו בענינים

סתום. באופן

ה'כוזרי' (כלשון רצויה שכוונתם אףֿעלֿפי אופן, בגלל 206ובכל המעשה, בענין חסר עדיין הרי ,(
הראוי. באופן הפרסום העדר

השמחה  בעל שסיפר כפי - וכאשר 207והעיקר וכך, כך באופן מתנהג מדוע מישהו אצל פעם ששאל ,
זאת  עושה שאתה יודע אינו ברחוב, אותך שפוגש מי לו: אמר המותר, באופן זאת שעושה השיב הלה
בןֿתורה  בראותו וממילא, המותר), אופן בזה שיש לידע "למדן" לא שהוא גם (ומה המותר באופן

הגבלות. ללא כן, לעשות שמותר בפשטות אצלו מתקבל כזה, באופן שמתנהג

שקדים  חלב השותה ולדוגמא: עין, מראית משום בהם שיש הענינים בכל ליזהר שצריך הטעם וזהו
שקדים  חלב שזהו שידעו כדי השולחן, על שקדים להניח צריך בשר, לאכילת לא 208בסמיכות כלומר: .

כשרות, בחזקת שהוא יודעים הרואים שכל בכך די ולא שקדים, חלב שזהו יודע עצמו שהשותה בכך די
על  מונחים השקדים שיהיו צורך יש אלא מספיק, אינו זה כל - הפרטים בכל יראֿשמים כיהודי ומראהו

כל. לעין השולחן

אסור" חדרים בחדרי אפילו העין, מראית מפני חכמים שאסרו מקום ש"כל - הוספה באה זה ,209ועל
 ֿ ועלֿאחתֿכמה השולחן. על מונחים שקדים שיהיו ההבהרה להיות צריכה לעצמו, בנוגע שגם והיינו,
צריכים  וקדושה טוב עניני שכל בוודאי הרי (כדלקמן), פרסומת של בענינים לקויה שהיא זו במדינה וכמה

פרסום. של באופן להיות

.‚ אמרתי - עלי ורגז קדושה, עניני בפרסום הצורך אודות מישהו עם פעם כשדיברתי ובהקדמה:
אבינו... מאברהם יותר גדול עצמך את להחזיק צריך אינך לו:

לךֿלך  בפרשת הנה210מסופר אשתו שרי אל ויאמר מצרימה לבוא הקריב כאשר "ויהי כי : ידעתי נא
אברהם  בהיות היה זה מאורע - ידעתי" נא "הנה פירוש מה המפרשים: כל שואלים את". מראה יפת אשה

ידעתי"?!... נא "הנה נזכר: ולפתע חתונתם, אחרי שנים עשרות שנה, שבעיםֿשמונים בן
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(נעתק 204) וש"נ סנ"ז. בהוספות כש"ט וראה יב. ג, מלאכי
אייר). יז יום" ב"היום

יב.205) קלט, תהלים
בתחלתו.206) ראשון מאמר
פכ"ח 207) ישראל" לבני ב"זכרון נעתק - תש"ב אלול ח"י

פו. ס"ע ח"ו שלו אג"ק גם וראה (בסופה). שכה הערה
שם 208) תשובה דרכי גם וראה ס"ג. ספ"ז יו"ד רמ"א ראה

סצ"ו. ח"ה הלכות משנה ס"כ. ח"א האפוד חשב שו"ת סקמ"ה.
וש"נ.209) סע"ב. סד, שבת
יא.210) יב,



נג g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

שיראנה" עד האשה את שיקדש לאדם ש"אסור דין שישנו גם אבינו 211ומה אברהם קיים ובוודאי ,
כולה  התורה כל את קיים שהרי זה, תבשילין 212דין עירובי אפילו ,213.

שבשניהם" צניעות מתוך בה הכיר ש"לא - זה על הדין 214והתירוץ את אבינו אברהם קיים בוודאי :
שלו  הצדקות מצד אבל מראה, יפת אשה שהיא וידע שיראנה", עד האשה את שיקדש לאדם ש"אסור

במדרש  כדאיתא עבודתו, היה 215ומעלת לא לשרה), בנוגע (ועלֿדרךֿזה המרכבה" הן הן ש"האבות
נוסף  ענין היה לא זה ומלבד שיראנה, קודם אשה לקדש של האיסור את להסיר כדי אלא זו בראיה
דעתו; על הדבר עלה לא - ידעתי" נא "הנה - לידיעה בנוגע משהו תפעל זו שראיה אבל זו; בראיה
כו'. וחשק תאוה מישהו אצל לעורר יכול זה שענין דעתו על עלה לא וממילא בעולמו! היה לא זה דבר

במפרשים  המבואר יתבוששו"216[ועלֿדרך ד"לא ומצב למעמד שאז 217בנוגע החטא, קודם שהיה
תפילין, בהנחת להתבייש שייך שלא שכשם כך תפילין, הנחת כמו המצוה, מצד רק המשגל ענין היה

שניהם" עיני "ותפקחנה כאשר ורק זה; בענין בושה היתה לא שבדבר].218כך התאוה ענין נעשה אזי ,

אברהם  אצל היה לא את" מראה יפת ד"אשה שהענין כיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך
ידעתי"?! נא ש"הנה לפתע קרה מה - "ידעתי" של באופן

מוסר  בספרי בזה מצינו 219ומבואר (כמובא 220: חלשים" מגדלת ארץ ויש גיבורים, מגדלת ארץ ש"יש
שלח גם בפרשת רש"י בשטים"221בפירוש ישראל "וישב כמו בזימה, שטופים שמגדלת ויש ,(222,

למצרים  בנוגע בחומש 223ועלֿדרךֿזה כמפורש הארץ".224- "ערות שהיתה

אמות  לארבע מצרים, ארץ של לגבולה להיכנס התקרב שרק מי כל הנה המדינה, טבע זה שהיה וכיון
רושם. איזה עליו פעל זה הרי זו, מדינה של

הענין  אצלו נעשה מצרימה, לבוא הקריב שכאשר - אברהם כמו צדיק אצל אפילו פעל זה ושינוי
כו'. עצות לחפש הוצרך ולכן "ידעתי ", של באופן את" מראה יפת ד"אשה

הפרסומת  ענין הוא: זו מדינה לקויה שבו המיוחד הענין לעניננו: תשובת 225ובנוגע שישנה כיון - .
בשבע 177הרשב"א  - ועד ובמחולות, בתופים בהידור, זאת לקיים חייבים מצוה", עושי לפרסם ש"מצוה

בתרא  בבא במסכת הגמרא (כדברי ההידור.226חופות בתכלית יהיה שהפרסום כדי ,(

פעם  אמרתי ד"שלא 227- באופן להיות יכול זה הרי שלם, יום במשך מתענה מישהו כאשר גם :
אמנם  זה הרי בשבת, שמן בשר ואוכל ישן יין שותה מישהו כאשר אבל רחוק; חשש זהו אבל לשמה",

ברמב"ם  הוא228פסקֿדין לשמה" "שלא שזהו החשש אףֿעלֿפיֿכן אבל ,xzei daxd למי בנוגע מאשר
הערב! עד הבוקר מן בתמוז עשר  בשבעה שמתענה

לשמה  שלא או לשמה זהו אם לחשש מקום יש שבהם כאלו בענינים המדינה למנהגי בנוגע וכמוֿכן
"לשמה", שזהו ולומר לזכות לדון יותר ) (ונקל שיש -
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א.211) מא, קידושין
וש"נ.212) א. פב, שם
ב.213) כח, יומא
אגדה).214) (ממדרש עה"פ פרש"י
ו.215) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
גם 216) וראה א. סו, להצ"צ החקירה בס' הובא - בחיי ראה

.(153 ס"ע חל"ז מנחם (תורת סל"ה תשכ"ג תמוז י"ב שיחת
וש"נ.

כה.217) ב, בראשית
ז.218) ג, שם
מחשבות).219) רבות וזהו (ד"ה שמות ס"פ עינים מאור ראה

וש"נ. .61 ע' חנ"ג מנחם תורת גם וראה
יז.220) (בלק) פרשתנו תנחומא ראה
יח.221) יג,
סע"א.222) קו, סנהדרין וראה א. כה, (בלק) פרשתנו
ועוד.223) יט. שם, לךֿלך פרש"י ראה
ד.224) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
וש"נ.225) ואילך. 61 ס"ע חנ"ג מנחם תורת גם ראה
א.226) עה,
(227.101 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
ה"ז.228) פ"ל שבת הל'

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

.‡ של באופן יהיו והגאולה, השמחה בעל עם מההנהגה שלמדים הנ"ל הלימודים שכל ויהיֿרצון
חפץ" "ארץ בשם נקרא מישראל אחד כל שהרי - פירי 204"זריעה" של צמיחה פועלת בו שהזריעה ,

כותב  שאודותם הענינים לשאר בנוגע וכן אלו, לימודים לכל בנוגע הוא וכן ככה, פעמים כמה פירות
- אלו ענינים עם הקשורות ה'רשימות' ובכל הגאולה, ובמאמרי המאסר', ב'רשימת

אצל  ובהידור, המצוות, ובקיום והפנימית, הנגלה התורה, בלימוד היהדות, בהפצת פעולתם שיפעלו
והולך  דמוסיף ובאופן לבב, וטוב שמחה מתוך זאת ויעשו מזה, יותר ועוד ענינם, לפי ואחת אחד כל

היעוד  קיום עדי ממש.205ואור, בקרוב יאיר", כיום "לילה

***

.· להתעסק במקום מסויים בענין שהתעסקו אלו אודות ואילך) ל (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
אודותם) שדובר לחשוב שיכולים (מאלה וכמה כמה ישנם לעסוק, צריכים היו שבהם שאכן בענינים

שהתעסקותם  אלו ואפילו פרסום, ללא זאת שעשו אלא לעסוק, צריכים שבהם בענינים גם התעסקו
להיות  צריכים שהיו ענינים אותם של הפרסום לגבי בערך שלא הפרסום היה בפרסום, היתה אלו בענינים

סתום. באופן

ה'כוזרי' (כלשון רצויה שכוונתם אףֿעלֿפי אופן, בגלל 206ובכל המעשה, בענין חסר עדיין הרי ,(
הראוי. באופן הפרסום העדר

השמחה  בעל שסיפר כפי - וכאשר 207והעיקר וכך, כך באופן מתנהג מדוע מישהו אצל פעם ששאל ,
זאת  עושה שאתה יודע אינו ברחוב, אותך שפוגש מי לו: אמר המותר, באופן זאת שעושה השיב הלה
בןֿתורה  בראותו וממילא, המותר), אופן בזה שיש לידע "למדן" לא שהוא גם (ומה המותר באופן

הגבלות. ללא כן, לעשות שמותר בפשטות אצלו מתקבל כזה, באופן שמתנהג

שקדים  חלב השותה ולדוגמא: עין, מראית משום בהם שיש הענינים בכל ליזהר שצריך הטעם וזהו
שקדים  חלב שזהו שידעו כדי השולחן, על שקדים להניח צריך בשר, לאכילת לא 208בסמיכות כלומר: .

כשרות, בחזקת שהוא יודעים הרואים שכל בכך די ולא שקדים, חלב שזהו יודע עצמו שהשותה בכך די
על  מונחים השקדים שיהיו צורך יש אלא מספיק, אינו זה כל - הפרטים בכל יראֿשמים כיהודי ומראהו

כל. לעין השולחן

אסור" חדרים בחדרי אפילו העין, מראית מפני חכמים שאסרו מקום ש"כל - הוספה באה זה ,209ועל
 ֿ ועלֿאחתֿכמה השולחן. על מונחים שקדים שיהיו ההבהרה להיות צריכה לעצמו, בנוגע שגם והיינו,
צריכים  וקדושה טוב עניני שכל בוודאי הרי (כדלקמן), פרסומת של בענינים לקויה שהיא זו במדינה וכמה

פרסום. של באופן להיות

.‚ אמרתי - עלי ורגז קדושה, עניני בפרסום הצורך אודות מישהו עם פעם כשדיברתי ובהקדמה:
אבינו... מאברהם יותר גדול עצמך את להחזיק צריך אינך לו:

לךֿלך  בפרשת הנה210מסופר אשתו שרי אל ויאמר מצרימה לבוא הקריב כאשר "ויהי כי : ידעתי נא
אברהם  בהיות היה זה מאורע - ידעתי" נא "הנה פירוש מה המפרשים: כל שואלים את". מראה יפת אשה

ידעתי"?!... נא "הנה נזכר: ולפתע חתונתם, אחרי שנים עשרות שנה, שבעיםֿשמונים בן
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(נעתק 204) וש"נ סנ"ז. בהוספות כש"ט וראה יב. ג, מלאכי
אייר). יז יום" ב"היום

יב.205) קלט, תהלים
בתחלתו.206) ראשון מאמר
פכ"ח 207) ישראל" לבני ב"זכרון נעתק - תש"ב אלול ח"י

פו. ס"ע ח"ו שלו אג"ק גם וראה (בסופה). שכה הערה
שם 208) תשובה דרכי גם וראה ס"ג. ספ"ז יו"ד רמ"א ראה

סצ"ו. ח"ה הלכות משנה ס"כ. ח"א האפוד חשב שו"ת סקמ"ה.
וש"נ.209) סע"ב. סד, שבת
יא.210) יב,
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אחד  כל יציין שרוצים, אלו וגם, הטהור. לבו כנדבת אחד כל יתן בוודאי - אלו כגון בענינים וכנהוג
בעל  ההילולא, בעל של הציון על להזכירם כדי בפניֿעצמה), בפיתקא או פיתקא (באותה אמו ושם שמו
כאן  אף ומשמש, עומד להלן ("מה ומשמש במרום עומד ולהבא מכאן גם שבוודאי והגאולה, השמחה

ומשמש" יכונה"233עומד ישראל בשם אשר "כל מרעיתו, צאן על רחמים ומעורר להם 38), להמשיך ,
וטוב  שמחה מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד ישראל בני יוכלו שאז רויחי, ומזוני חיי בבני ה', ברכת

ואור. והולך דמוסיף ובאופן לבב,

***

.Ê בני של מציאותם "ארץ" בכל ישנה - וכו'" מגדלת ארץ ש"יש נג) (סעיף לעיל להאמור בהמשך
"בשב  היא שמציאותו העולם בכללות שהוא (כמו הארץ של המציאות קיום נעשה שעלֿידם יל ישראל

זה,234ישראל" למקום הדרושים הענינים שאר גם נמשכים עניניהם, וכל ועבודתם תורתם שעלֿידי ,(
בארוכה  מקומות בכמה .235כמבואר

חגיגות  נערכים שבגללה הגאולה, התחלת היתה שבו במקום שנמצאים יהודים שאותם מובן, ומזה
צריכה  שבו מקום לכל בנוגע בראש, חלק נוטלים הם הרי - כולו העולם בכל תמוז י"בֿי"ג והתוועדויות

גאולה" ו"שערי ברכה" "שערי אורה", "שערי פתיחת הגשמיים 236להיות הן עניניו, בכל ואחד אחד לכל
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו שיומשך - הרוחניים חיי 237והן בני להם, המצטרך בכל ,

טובים, ולמעשים ולחופה לתורה ילדיהם לגידול בנוגע - ולכלֿלראש והנגלה, הנראה בטוב רויחי, ומזוני
הרחבה. ומתוך הקודש, טהרת על חינוך עלֿידי

עם  המרחב" אל המיצר ו"מן כפשוטו, המרחב" אל המיצר "מן השםֿיתברך יוציאם ממש ובקרוב
בזה  הזקן רבינו כפירוש העולמות, בכל הפירושים, בארוכה 238כל שנתבאר כמו מעשרה 239, למטה ,

דידן. ובעגלא והנגלה, הנראה בטוב טפחים,

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Á פעמים כמה כבר בארץ"240דובר נראו ש"הנצנים הנ"ל, היהודים שנשלחו 241אודות באיֿכחם, -
הארץ" את "לתור שלוחים ,242בתור

חכמינו  במדרשי כמבואר אלא חסֿושלום, בכתוב) מדובר (שאודותם תיירים אותם כמו לא אבל -
שכתוב 244ש"ויתורו"243ז"ל  כמו יתרון, מלשון משה 245הוא כוונת היתה שזו היא", בכל ארץ "יתרון
הלאה רב  גם ימשיכו ומסתמא בזה, וממשיכים זאת, לעשות התחילו וכבר - בארץ יתרון יוסיפו שהם ינו

וכהנה, כהנה

את  יפתחו לבב וטוב שמחה ומתוך יותר, רבה ובהצלחה יותר בנקל בידם הדבר שיעלה ויהיֿרצון
וטהרה, קדושה עניני לכל ולרחבה לרווחה הקדושה ארץ פתחי

שכתוב  מה שיקויים - לראש אלו 246ולכל שכל והיינו, אמונים", שומר צדיק גוי ויבוא שערים "פתחו
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סע"ב.233) יג, סוטה
ובכ"מ.234) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
א.235) ו, זח"ב ה. יד, בשלח מכילתא ב. יג, חגיגה ראה

ועוד. א. צב, לך לך תו"ח
שאומרים 236) רבה" הושענא לליל רצון ה"יהי נוסח ראה

ואילך. 73 ע' ח"ד מנחם תורת וראה שבתהלים. ספר כל לאחר
וש"נ.

דברהמ"ז.237) הג' ברכה נוסח
(238.315 ע' תרצ"ט סה"ש

וש"נ.239) ואילך. 254 ע' חכ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.240) .68 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
יב.241) ב, שה"ש
טז.242) יג, שלח
ואילך.243) 60 ע' חל"א מנחם תורת וראה ז. פ"א, קה"ר

וש"נ.
כא.244) שם,
ח.245) ה, קהלת
ב.246) כו, ישעי'

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

מי  על אפילו ופועל ("שטעקטֿאן") המדבק דבר הוא זו שבמדינה הפרסומת ענין אופן, ָובכל
לע  האמור עלֿדרך לכך, זקוק היה לא בשעה שמצדֿעצמו אברהם אודות מוסר בספרי שכתוב ממה יל

מצרים. לגבול שהתקרב

.„פרסומת שיש בשעה dlecbולכן: ikd את לעורר היה לא שענינם הנ"ל, והאסיפות מהפעולות
ישראל"... כלל ל"תיקון השייכים ענינים אודות דיבורים אלא ומצוותיה, תורה של ענין על הנאספים

ורחוק  בפועל, ממעשה יותר שרחוק דבר זהו אבל ביותר, חשוב ודבר ביותר גדול דבר אמנם שזהו -
ובמשפחתו, בביתו אמותיו, בארבע השפעה, לו שיש יהודי בתור שבגופו", "מצוה שלו, מהחובה יותר

- ובמדינתו בעירו או

הבנים  לחינוך בנוגע וכו' ועודד חיזק שהשתדל לבב, ובטוב בשמחה שעשה, הפעולות שאר ואילו
בפרסום אבל) פרסום, מתוך (אמנם נעשו בזה, וכיוצא יראו ohwוהבנות ש"ממנו לכך גרמו לא וממילא, ,

היא: מזה המסקנא הרי - הנ"ל לענין בנוגע כמו ה"שטורעם" בכל  יעשו" וכן

יותר  נוסף ואדרבה, ובשלימות, בתוקף עתה גם קיימת יעשו" וכן יראו ש"ממנו שהאפשרות כיון
יש  ולהבא מכאן פעולותיו עלֿידי הרי - האחרון בזמן שהיתה הפרסומת עלֿידי שלו ההשפעה ביכולת
במילואה  השפעתו את שינצל עלֿידיֿזה – הטוב הצד על כולו שיהיה העבר, את גם לשנות ביכלתו
מהענינים  החל טפחים, מעשרה למטה כפשוטן, ומצוותיה התורה היהדות, הפצת של הענין עבור

הענינים, שאר גם ואחרֿכך העיקריים

שמירת  הקודש, טהרת על והבנות הבנים חינוך כשרות, המשפחה, טהרת מא): (סעיף לעיל וכאמור
ספרים, בכמה שישנם ראשיֿתיבות עוד ובתוספת הנ"ל, הראשיֿתיבות ככל וכו', שבת

המצוות  תרי"ג כל בראשיֿתיבות מרומזים - "בראשית" - שבתורה הראשונה שבתיבה שמצינו, ועד
זה  ענין על שלם ספר שנדפס (כפי שמדרבנן המצוות שבע ).229וגם

ו), (סעיף לעיל כמדובר הרי, - היהדות הפצת עבור ובמילואה התוקף בכל השפעתו את ינצל וכאשר
טוב, דבר ולעשותו מעיקרו הדבר את לעקור העבר, את לשנות החכם של בכוחו יש

ש"נעשו  באופן שלו, העבר את לשנות מישראל אחד כל של בכוחו שיש התשובה, בענין ועלֿדרךֿזה
וטוב 31זכיות"kלו שמחה מתוך זאת יעשה ובוודאי ממש, הדמיון) כ"ף (ללא זכיות" לו ש"נעשו ועד ,

לבב.

.‰'ערוך ב'שולחן שאיתא כיון שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ממנו 230(וסיים לבקש צריך בחבירו שהפוגע
והן  כוונה, לי היתה אם הן כוונה, לי היתה לא אם הן מהנ"ל, אחד מכל מחילה מבקש הנני - מחילה

כוונה... לי שהיתה חשב אחר מישהו אם

ערוך' ב'שולחן נוסף דין שישנו -231וכיון פעמים ג' ממנו לבקש צריך מוחל, אינו חבירו שכאשר ,
מחילה  מבקש הנני - מצוה הידור להיות שצריך וכיון שלישית, ופעם שניה פעם מחילה מבקש הנני

טפחים. מעשרה למטה הנ"ל), האורח שטען (כפי ישראל" על ו"שלום רביעית. פעם

***

.Â בשנה שנה מידי ובתיֿחינוך 232נהוג בתיֿספר עבור מגבית עורכים תמוז י"בֿי"ג הגאולה שבימי
תבל. קצוי ובכל הקודש, מארץ החל מדינות, וכמה בכמה שנמצאים הגאולה, בעל של שמו על הנקראים
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בתיבת 229) הנרמזים מצות, תרי"ג (על נעלמות מפענח ספר
תרנ"ז. לובלין בראשית),

וש"נ.230) רסתר"ו. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ.231) ס"ב. שם ראה
מנחם 232) (תורת סנ"ט דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(210 ע' ח"נ
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אחד  כל יציין שרוצים, אלו וגם, הטהור. לבו כנדבת אחד כל יתן בוודאי - אלו כגון בענינים וכנהוג
בעל  ההילולא, בעל של הציון על להזכירם כדי בפניֿעצמה), בפיתקא או פיתקא (באותה אמו ושם שמו
כאן  אף ומשמש, עומד להלן ("מה ומשמש במרום עומד ולהבא מכאן גם שבוודאי והגאולה, השמחה

ומשמש" יכונה"233עומד ישראל בשם אשר "כל מרעיתו, צאן על רחמים ומעורר להם 38), להמשיך ,
וטוב  שמחה מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד ישראל בני יוכלו שאז רויחי, ומזוני חיי בבני ה', ברכת

ואור. והולך דמוסיף ובאופן לבב,

***

.Ê בני של מציאותם "ארץ" בכל ישנה - וכו'" מגדלת ארץ ש"יש נג) (סעיף לעיל להאמור בהמשך
"בשב  היא שמציאותו העולם בכללות שהוא (כמו הארץ של המציאות קיום נעשה שעלֿידם יל ישראל

זה,234ישראל" למקום הדרושים הענינים שאר גם נמשכים עניניהם, וכל ועבודתם תורתם שעלֿידי ,(
בארוכה  מקומות בכמה .235כמבואר

חגיגות  נערכים שבגללה הגאולה, התחלת היתה שבו במקום שנמצאים יהודים שאותם מובן, ומזה
צריכה  שבו מקום לכל בנוגע בראש, חלק נוטלים הם הרי - כולו העולם בכל תמוז י"בֿי"ג והתוועדויות

גאולה" ו"שערי ברכה" "שערי אורה", "שערי פתיחת הגשמיים 236להיות הן עניניו, בכל ואחד אחד לכל
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו שיומשך - הרוחניים חיי 237והן בני להם, המצטרך בכל ,

טובים, ולמעשים ולחופה לתורה ילדיהם לגידול בנוגע - ולכלֿלראש והנגלה, הנראה בטוב רויחי, ומזוני
הרחבה. ומתוך הקודש, טהרת על חינוך עלֿידי

עם  המרחב" אל המיצר ו"מן כפשוטו, המרחב" אל המיצר "מן השםֿיתברך יוציאם ממש ובקרוב
בזה  הזקן רבינו כפירוש העולמות, בכל הפירושים, בארוכה 238כל שנתבאר כמו מעשרה 239, למטה ,

דידן. ובעגלא והנגלה, הנראה בטוב טפחים,

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Á פעמים כמה כבר בארץ"240דובר נראו ש"הנצנים הנ"ל, היהודים שנשלחו 241אודות באיֿכחם, -
הארץ" את "לתור שלוחים ,242בתור

חכמינו  במדרשי כמבואר אלא חסֿושלום, בכתוב) מדובר (שאודותם תיירים אותם כמו לא אבל -
שכתוב 244ש"ויתורו"243ז"ל  כמו יתרון, מלשון משה 245הוא כוונת היתה שזו היא", בכל ארץ "יתרון
הלאה רב  גם ימשיכו ומסתמא בזה, וממשיכים זאת, לעשות התחילו וכבר - בארץ יתרון יוסיפו שהם ינו

וכהנה, כהנה

את  יפתחו לבב וטוב שמחה ומתוך יותר, רבה ובהצלחה יותר בנקל בידם הדבר שיעלה ויהיֿרצון
וטהרה, קדושה עניני לכל ולרחבה לרווחה הקדושה ארץ פתחי

שכתוב  מה שיקויים - לראש אלו 246ולכל שכל והיינו, אמונים", שומר צדיק גוי ויבוא שערים "פתחו
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סע"ב.233) יג, סוטה
ובכ"מ.234) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
א.235) ו, זח"ב ה. יד, בשלח מכילתא ב. יג, חגיגה ראה

ועוד. א. צב, לך לך תו"ח
שאומרים 236) רבה" הושענא לליל רצון ה"יהי נוסח ראה

ואילך. 73 ע' ח"ד מנחם תורת וראה שבתהלים. ספר כל לאחר
וש"נ.

דברהמ"ז.237) הג' ברכה נוסח
(238.315 ע' תרצ"ט סה"ש

וש"נ.239) ואילך. 254 ע' חכ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.240) .68 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
יב.241) ב, שה"ש
טז.242) יג, שלח
ואילך.243) 60 ע' חל"א מנחם תורת וראה ז. פ"א, קה"ר

וש"נ.
כא.244) שם,
ח.245) ה, קהלת
ב.246) כו, ישעי'

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

מי  על אפילו ופועל ("שטעקטֿאן") המדבק דבר הוא זו שבמדינה הפרסומת ענין אופן, ָובכל
לע  האמור עלֿדרך לכך, זקוק היה לא בשעה שמצדֿעצמו אברהם אודות מוסר בספרי שכתוב ממה יל

מצרים. לגבול שהתקרב

.„פרסומת שיש בשעה dlecbולכן: ikd את לעורר היה לא שענינם הנ"ל, והאסיפות מהפעולות
ישראל"... כלל ל"תיקון השייכים ענינים אודות דיבורים אלא ומצוותיה, תורה של ענין על הנאספים

ורחוק  בפועל, ממעשה יותר שרחוק דבר זהו אבל ביותר, חשוב ודבר ביותר גדול דבר אמנם שזהו -
ובמשפחתו, בביתו אמותיו, בארבע השפעה, לו שיש יהודי בתור שבגופו", "מצוה שלו, מהחובה יותר

- ובמדינתו בעירו או

הבנים  לחינוך בנוגע וכו' ועודד חיזק שהשתדל לבב, ובטוב בשמחה שעשה, הפעולות שאר ואילו
בפרסום אבל) פרסום, מתוך (אמנם נעשו בזה, וכיוצא יראו ohwוהבנות ש"ממנו לכך גרמו לא וממילא, ,

היא: מזה המסקנא הרי - הנ"ל לענין בנוגע כמו ה"שטורעם" בכל  יעשו" וכן

יותר  נוסף ואדרבה, ובשלימות, בתוקף עתה גם קיימת יעשו" וכן יראו ש"ממנו שהאפשרות כיון
יש  ולהבא מכאן פעולותיו עלֿידי הרי - האחרון בזמן שהיתה הפרסומת עלֿידי שלו ההשפעה ביכולת
במילואה  השפעתו את שינצל עלֿידיֿזה – הטוב הצד על כולו שיהיה העבר, את גם לשנות ביכלתו
מהענינים  החל טפחים, מעשרה למטה כפשוטן, ומצוותיה התורה היהדות, הפצת של הענין עבור

הענינים, שאר גם ואחרֿכך העיקריים

שמירת  הקודש, טהרת על והבנות הבנים חינוך כשרות, המשפחה, טהרת מא): (סעיף לעיל וכאמור
ספרים, בכמה שישנם ראשיֿתיבות עוד ובתוספת הנ"ל, הראשיֿתיבות ככל וכו', שבת

המצוות  תרי"ג כל בראשיֿתיבות מרומזים - "בראשית" - שבתורה הראשונה שבתיבה שמצינו, ועד
זה  ענין על שלם ספר שנדפס (כפי שמדרבנן המצוות שבע ).229וגם

ו), (סעיף לעיל כמדובר הרי, - היהדות הפצת עבור ובמילואה התוקף בכל השפעתו את ינצל וכאשר
טוב, דבר ולעשותו מעיקרו הדבר את לעקור העבר, את לשנות החכם של בכוחו יש

ש"נעשו  באופן שלו, העבר את לשנות מישראל אחד כל של בכוחו שיש התשובה, בענין ועלֿדרךֿזה
וטוב 31זכיות"kלו שמחה מתוך זאת יעשה ובוודאי ממש, הדמיון) כ"ף (ללא זכיות" לו ש"נעשו ועד ,

לבב.

.‰'ערוך ב'שולחן שאיתא כיון שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ממנו 230(וסיים לבקש צריך בחבירו שהפוגע
והן  כוונה, לי היתה אם הן כוונה, לי היתה לא אם הן מהנ"ל, אחד מכל מחילה מבקש הנני - מחילה

כוונה... לי שהיתה חשב אחר מישהו אם

ערוך' ב'שולחן נוסף דין שישנו -231וכיון פעמים ג' ממנו לבקש צריך מוחל, אינו חבירו שכאשר ,
מחילה  מבקש הנני - מצוה הידור להיות שצריך וכיון שלישית, ופעם שניה פעם מחילה מבקש הנני

טפחים. מעשרה למטה הנ"ל), האורח שטען (כפי ישראל" על ו"שלום רביעית. פעם

***

.Â בשנה שנה מידי ובתיֿחינוך 232נהוג בתיֿספר עבור מגבית עורכים תמוז י"בֿי"ג הגאולה שבימי
תבל. קצוי ובכל הקודש, מארץ החל מדינות, וכמה בכמה שנמצאים הגאולה, בעל של שמו על הנקראים

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

בתיבת 229) הנרמזים מצות, תרי"ג (על נעלמות מפענח ספר
תרנ"ז. לובלין בראשית),

וש"נ.230) רסתר"ו. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ.231) ס"ב. שם ראה
מנחם 232) (תורת סנ"ט דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(210 ע' ח"נ
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ו  דמוסיף ובאופן תעשינה, וכן תראינה שממנה השפעתה, בהצלחה תחת זה יהיה ובוודאי ואור, הולך
רבה.

***

.Ò קודמת בהתוועדות כבר המדובר יסוד הסימנים 256על כל שבין הזה, בדור עכשיו, רואים כאשר ,
בחמותה" כלה באמה קמה "בת ילבינו", זקנים פני ד"נערים הענין גם נתקיים דמשיחא" "עקבתא 257של

הקדושה. בצד זאת לנצל צריכים -

הוריהם  שאצל ואלו מהוריהם, יותר דתיים הילדים יהיו - דתיים הורים להם שיש אלו לעיל: וכאמור
ולכלֿלראש  עליהם, הילדים זאת יפעלו - מצוותיה וקיום התורה לימוד בעניני להתווסף עדיין צריך
וקיום  בשופי התורה בלימוד יוםֿיום, בחיי להתנהג יהודי צריך כיצד חיה" "דוגמא הוראת עלֿידי

בהידור. המצוות

יפרוץ  זה הרי - לבב וטוב שמחה מתוך זאת יעשו שחלק 258וכאשר וההגבלות המדידות כל את
ובדרכי  נועם ובדרכי כבוד, של באופן ומצוותיה, ותורה היהדות בענין ילדיהם על להטיל רוצים מההורים
זה  על לילדים יודו הם אלא מרוצים, יהיו שההורים  בלבד זו שלא - האמת תנצח וסוףֿכלֿסוף שלום,

חיל" אל "מחיל לילך להם ועזרו הדרך את להם ומצוותיה.259שהראו בתורה

שלש  מגיל יכונה, "ילד" בשם אשר וכל - כאן הנמצאים הילדים שכל בכך ענין יש לזה, ובהתאם
תורה  עלֿפי הנהגה מתוך - ישראל כלל את ויוליכו "לחיים", יאמרו - שנים ושלש תשעים גיל עד שנים

ממש. בקרוב צדקנו, משיח לקראת - ומצוותיה

והמשיך  זצ"ל, לויֿיצחק רבי לאביו ה"הקפות" ניגון בעצמו לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה. בשמחה הקדושות בידיו השירה את לעודד

הזקן]. אדמו"ר לניגון הכנה ניגון לנגן צוה ואחרֿכך

***

.‡Ò:להשלוחים בנוגע - נוסף ענין להזכיר יש ההתוועדות סיום לפני

ה"מ  בשליחות שנוסעים אלו הגאולה ישנם בעל רבינו שהנהיג כפי חינוך", לעניני אלו 260רכז [וכן
תורה  היהדות, להפיץ הקב"ה], של בשליחותו ישירות שנוסעים אלו או אחרים, מוסדות מטעם שנוסעים
- לבב וטוב שמחה ומתוך המתאים, מרץ מתוך זאת ולעשות בהם, שיבקרו המקומות בכל ומצוותיה,

ומופלגה. רבה בהצלחה שיהיה יהיֿרצון הנה

ענין  הוא בברכה, ולהוסיף להמשיך הברכה, את לקבל ה"כוס" הנה ברכה, של ענין לכל שבנוגע וכיון
dxezd261 בכל בהם לדבר שיוכל בחסידות, והן בנגלה הן תורה, עניני מהם אחד לכל יהיו בוודאי -

בדרך" "בלכתך (וגם ביקורו או 262מקומות ברבים, כולם, לפני לדבר - ושוב') 'רצוא הנסיעה בזמן -
באחרונים  כמבואר ו"רבים", "ציבור" בין החילוקים פרטי (כידוע יחידים,263בציבור עם לדבר וכן ,(

לו" צריכין שרבים "יחיד בבחינת השפעה, בעלי שהם יחידים במקומו 264ועלֿאחתֿכמהֿוכמה להיותו ,
במשפחה, הגדול המשפחה, אבי גם נכלל [ובזה בזה וכיוצא שמש או רב שוחט, מלמד, רוחני, מנהיג

הגדול" אחיך לרבות - ("ואת כפשוטו הגדול האח שלו.265או למושפעים גם הדברים יגיעו שעלֿידו ,[(

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

(256.(139 ע' חנ"ג מנחם (תורת ס"ט שלח ש"פ שיחת ראה
וש"נ.

בסופה.257) סוטה
ועוד.258) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
בסופן.259) ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלים
גם 260) וראה שם. 61 ובהערה ,324 ע' תש"ט סה"ש ראה

וש"נ. .280 ע' ח"נ מנחם תורת
ע"ב.261) ריש שלט, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
ז.262) ו, ואתחנן
וש"נ.263) צבור. ערך התוהמ"צ כללי - צפע"נ ראה
ועוד.264) ב. כה, ביצה - חז"ל לשון
רפו 265) ע' היומן רשימת - מנחם תורת וראה א. קג, כתובות
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ובמדרש  בזהר וכדאיתא להקב"ה, אמונים" שומר צדיק ד"גוי ומצב במעמד ישנה 247שהם "אני :
ובתקפה  בשלימותה אצלם שהיא האמונה, שמירת עלֿידי לקודשאֿבריךֿהוא", ער "לבי אבל בגלותא",
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו משם שיצאו ההיא, המדינה של שערים" ד"פתחו הענין אצלם יקויים - וכו'

פרסה"114ובבנותינו" תשאר "לא אותם,115, לקלוט שצריכים שערים" "פתחו וכן ,

ובטוב  ובשמחה ממש, בקרוב ורחמים, וחסד טוב והנראה, הנגלה וחסד טוב של באופן - זה וכל
לבב.

***

.Ë כה" במתןֿתורה: שמצינו עלֿדרך ישראל, נשי מעלת את במיוחד להדגיש ופעם פעם בכל נהוג
האנשים" אלו - ישראל לבני "ותגיד הנשים", אלו - יעקב לבית תחילה 248תאמר שמדגישים היינו, ,

ישראל. נשי את ובמיוחד

הדגיש  לים מעבר שהגיע האורח שאפילו לד), (סעיף לעיל בהאמור בזה הדברים אריכות כבר וישנה
הבנות. חינוך ענין את לכלֿלראש

לפעול. צריכים שהיו מה לגבי בערך, שלא כ"לא", הוא זה בענין שנעשה מה שכל לעיל, וכמדובר

שאסור וכדברי oihwdlואףֿעלֿפי ומצוותיה, תורה של בענין פועל שיהודי פעולה כל של הערך את
הזקן  שתהיה,249רבינו איזו פעולה שכל והיינו, ועד", לעולם נצחי הוא למעלה זה "יחוד :

ש  אחד, יהודי ילד של אפילו החינוך בענין כל עלֿאחתֿכמהֿוכמה סוף עד ופיריֿפירות פירות מזה יש
וכן  שלו, ובנות הבנים חינוך ועל שלו המשפחה חיי על אחרֿכך משפיע שלו שהחינוך כיון העולם,
כמה  של חינוך אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם, כל סוף עד הדורות, כל סוף עד הלאה,

שזה אסור הרי - ישראל מבנות שעדיין yilgiוכמה מאלו מישראל, אחת נפש להצלת הנדרש המרץ את
אודות  רק לא כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הקודש, טהרת על חינוך של אמות לארבע והגיעו ניצלו לא

נפשות. וכמה כמה אודות אלא אחת, נפש

פעמים  כמה כמדובר ועוד: וענינים 250זאת תפקידים ריבוי ישנם זו, במדינה ובפרט זה, בדורנו הנה ,
כאן  ואילו והאב, הבעל בידי נתונים היו היים") אלטער דער "אין כאן: שאומרים (כפי הישן" ַשב"בית

הנשים. למלכות שניתן ענין שזהו כך "ליידיסֿאקזילעריס"), (כמו והאם האשה עלֿידי הם ָנעשים

וגם כמה, פי גדולה שלהן האחריות הרי שכן, שנותנים zekfdוכיון שהסיוע - והעיקר כמה, פי גדולה
לו  יש והנשים, הבנות חינוך של הענין גם הנה ולכן, בעבר. שהיה מכמו בערך שלא הוא מלמעלה להן

זו. ובמדינה זה בדורנו בפרט מיוחדת, חשיבות

בא  הקב"ה "אין שהרי במיוחד, מלמעלה נתינתֿכח גם ישנה - מיוחדת חשיבות לו שיש וכיון
בריותיו" עם כחן"251בטרוניא לפי אלא כו' מבקש ו"איני ,252.

הידוע  כלשון ועד בערך, שלא פירות ויראו בכך, יעסקו - ירצו רק כאשר "יגעת253ולכן, :z`vne- "
הדעת" בהיסח ש"באה "מציאה" של באופן גם אלא היגיעה, אופן לפי רק היגיעה 254לא ערך לפי שלא ,

בזה. שהשקיעו

להטפיח" עלֿמנת "טופח גם תהיה מהן אחת שכל שנמצאות 255ויהיֿרצון הנשים כל על להשפיע -
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ועוד.247) (א). ב פ"ה, שהש"ר וראה א. צה, זח"ג
ופרש"י.248) ובמכילתא ג יט, יתרו
א).249) (לב, פכ"ה תניא
ואילך.250) 399 ע' חנ"א מנחם תורת ראה
סע"א.251) ג, ע"ז

ג.252) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
ע"ב.253) ריש ו, מגילה
א.254) צז, סנהדרין
ועוד.255) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל לשון
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ו  דמוסיף ובאופן תעשינה, וכן תראינה שממנה השפעתה, בהצלחה תחת זה יהיה ובוודאי ואור, הולך
רבה.

***

.Ò קודמת בהתוועדות כבר המדובר יסוד הסימנים 256על כל שבין הזה, בדור עכשיו, רואים כאשר ,
בחמותה" כלה באמה קמה "בת ילבינו", זקנים פני ד"נערים הענין גם נתקיים דמשיחא" "עקבתא 257של

הקדושה. בצד זאת לנצל צריכים -

הוריהם  שאצל ואלו מהוריהם, יותר דתיים הילדים יהיו - דתיים הורים להם שיש אלו לעיל: וכאמור
ולכלֿלראש  עליהם, הילדים זאת יפעלו - מצוותיה וקיום התורה לימוד בעניני להתווסף עדיין צריך
וקיום  בשופי התורה בלימוד יוםֿיום, בחיי להתנהג יהודי צריך כיצד חיה" "דוגמא הוראת עלֿידי

בהידור. המצוות

יפרוץ  זה הרי - לבב וטוב שמחה מתוך זאת יעשו שחלק 258וכאשר וההגבלות המדידות כל את
ובדרכי  נועם ובדרכי כבוד, של באופן ומצוותיה, ותורה היהדות בענין ילדיהם על להטיל רוצים מההורים
זה  על לילדים יודו הם אלא מרוצים, יהיו שההורים  בלבד זו שלא - האמת תנצח וסוףֿכלֿסוף שלום,

חיל" אל "מחיל לילך להם ועזרו הדרך את להם ומצוותיה.259שהראו בתורה

שלש  מגיל יכונה, "ילד" בשם אשר וכל - כאן הנמצאים הילדים שכל בכך ענין יש לזה, ובהתאם
תורה  עלֿפי הנהגה מתוך - ישראל כלל את ויוליכו "לחיים", יאמרו - שנים ושלש תשעים גיל עד שנים

ממש. בקרוב צדקנו, משיח לקראת - ומצוותיה

והמשיך  זצ"ל, לויֿיצחק רבי לאביו ה"הקפות" ניגון בעצמו לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה. בשמחה הקדושות בידיו השירה את לעודד

הזקן]. אדמו"ר לניגון הכנה ניגון לנגן צוה ואחרֿכך

***

.‡Ò:להשלוחים בנוגע - נוסף ענין להזכיר יש ההתוועדות סיום לפני

ה"מ  בשליחות שנוסעים אלו הגאולה ישנם בעל רבינו שהנהיג כפי חינוך", לעניני אלו 260רכז [וכן
תורה  היהדות, להפיץ הקב"ה], של בשליחותו ישירות שנוסעים אלו או אחרים, מוסדות מטעם שנוסעים
- לבב וטוב שמחה ומתוך המתאים, מרץ מתוך זאת ולעשות בהם, שיבקרו המקומות בכל ומצוותיה,

ומופלגה. רבה בהצלחה שיהיה יהיֿרצון הנה

ענין  הוא בברכה, ולהוסיף להמשיך הברכה, את לקבל ה"כוס" הנה ברכה, של ענין לכל שבנוגע וכיון
dxezd261 בכל בהם לדבר שיוכל בחסידות, והן בנגלה הן תורה, עניני מהם אחד לכל יהיו בוודאי -

בדרך" "בלכתך (וגם ביקורו או 262מקומות ברבים, כולם, לפני לדבר - ושוב') 'רצוא הנסיעה בזמן -
באחרונים  כמבואר ו"רבים", "ציבור" בין החילוקים פרטי (כידוע יחידים,263בציבור עם לדבר וכן ,(

לו" צריכין שרבים "יחיד בבחינת השפעה, בעלי שהם יחידים במקומו 264ועלֿאחתֿכמהֿוכמה להיותו ,
במשפחה, הגדול המשפחה, אבי גם נכלל [ובזה בזה וכיוצא שמש או רב שוחט, מלמד, רוחני, מנהיג

הגדול" אחיך לרבות - ("ואת כפשוטו הגדול האח שלו.265או למושפעים גם הדברים יגיעו שעלֿידו ,[(
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(256.(139 ע' חנ"ג מנחם (תורת ס"ט שלח ש"פ שיחת ראה
וש"נ.

בסופה.257) סוטה
ועוד.258) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
בסופן.259) ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלים
גם 260) וראה שם. 61 ובהערה ,324 ע' תש"ט סה"ש ראה

וש"נ. .280 ע' ח"נ מנחם תורת
ע"ב.261) ריש שלט, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
ז.262) ו, ואתחנן
וש"נ.263) צבור. ערך התוהמ"צ כללי - צפע"נ ראה
ועוד.264) ב. כה, ביצה - חז"ל לשון
רפו 265) ע' היומן רשימת - מנחם תורת וראה א. קג, כתובות

g"kyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

ובמדרש  בזהר וכדאיתא להקב"ה, אמונים" שומר צדיק ד"גוי ומצב במעמד ישנה 247שהם "אני :
ובתקפה  בשלימותה אצלם שהיא האמונה, שמירת עלֿידי לקודשאֿבריךֿהוא", ער "לבי אבל בגלותא",
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו משם שיצאו ההיא, המדינה של שערים" ד"פתחו הענין אצלם יקויים - וכו'

פרסה"114ובבנותינו" תשאר "לא אותם,115, לקלוט שצריכים שערים" "פתחו וכן ,

ובטוב  ובשמחה ממש, בקרוב ורחמים, וחסד טוב והנראה, הנגלה וחסד טוב של באופן - זה וכל
לבב.

***

.Ë כה" במתןֿתורה: שמצינו עלֿדרך ישראל, נשי מעלת את במיוחד להדגיש ופעם פעם בכל נהוג
האנשים" אלו - ישראל לבני "ותגיד הנשים", אלו - יעקב לבית תחילה 248תאמר שמדגישים היינו, ,

ישראל. נשי את ובמיוחד

הדגיש  לים מעבר שהגיע האורח שאפילו לד), (סעיף לעיל בהאמור בזה הדברים אריכות כבר וישנה
הבנות. חינוך ענין את לכלֿלראש

לפעול. צריכים שהיו מה לגבי בערך, שלא כ"לא", הוא זה בענין שנעשה מה שכל לעיל, וכמדובר

שאסור וכדברי oihwdlואףֿעלֿפי ומצוותיה, תורה של בענין פועל שיהודי פעולה כל של הערך את
הזקן  שתהיה,249רבינו איזו פעולה שכל והיינו, ועד", לעולם נצחי הוא למעלה זה "יחוד :

ש  אחד, יהודי ילד של אפילו החינוך בענין כל עלֿאחתֿכמהֿוכמה סוף עד ופיריֿפירות פירות מזה יש
וכן  שלו, ובנות הבנים חינוך ועל שלו המשפחה חיי על אחרֿכך משפיע שלו שהחינוך כיון העולם,
כמה  של חינוך אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם, כל סוף עד הדורות, כל סוף עד הלאה,

שזה אסור הרי - ישראל מבנות שעדיין yilgiוכמה מאלו מישראל, אחת נפש להצלת הנדרש המרץ את
אודות  רק לא כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הקודש, טהרת על חינוך של אמות לארבע והגיעו ניצלו לא

נפשות. וכמה כמה אודות אלא אחת, נפש

פעמים  כמה כמדובר ועוד: וענינים 250זאת תפקידים ריבוי ישנם זו, במדינה ובפרט זה, בדורנו הנה ,
כאן  ואילו והאב, הבעל בידי נתונים היו היים") אלטער דער "אין כאן: שאומרים (כפי הישן" ַשב"בית

הנשים. למלכות שניתן ענין שזהו כך "ליידיסֿאקזילעריס"), (כמו והאם האשה עלֿידי הם ָנעשים

וגם כמה, פי גדולה שלהן האחריות הרי שכן, שנותנים zekfdוכיון שהסיוע - והעיקר כמה, פי גדולה
לו  יש והנשים, הבנות חינוך של הענין גם הנה ולכן, בעבר. שהיה מכמו בערך שלא הוא מלמעלה להן

זו. ובמדינה זה בדורנו בפרט מיוחדת, חשיבות

בא  הקב"ה "אין שהרי במיוחד, מלמעלה נתינתֿכח גם ישנה - מיוחדת חשיבות לו שיש וכיון
בריותיו" עם כחן"251בטרוניא לפי אלא כו' מבקש ו"איני ,252.

הידוע  כלשון ועד בערך, שלא פירות ויראו בכך, יעסקו - ירצו רק כאשר "יגעת253ולכן, :z`vne- "
הדעת" בהיסח ש"באה "מציאה" של באופן גם אלא היגיעה, אופן לפי רק היגיעה 254לא ערך לפי שלא ,

בזה. שהשקיעו

להטפיח" עלֿמנת "טופח גם תהיה מהן אחת שכל שנמצאות 255ויהיֿרצון הנשים כל על להשפיע -
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ועוד.247) (א). ב פ"ה, שהש"ר וראה א. צה, זח"ג
ופרש"י.248) ובמכילתא ג יט, יתרו
א).249) (לב, פכ"ה תניא
ואילך.250) 399 ע' חנ"א מנחם תורת ראה
סע"א.251) ג, ע"ז

ג.252) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
ע"ב.253) ריש ו, מגילה
א.254) צז, סנהדרין
ועוד.255) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל לשון
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בארוכה  שנתבאר וכמו במיוחד, זו מצוה קיום ענין ולהפיץ לפעול - התפילין ענין עם גם קשור זה הרי
תפילין  הנחת מצות אודות דובר שבהם .278בזמנים

ישנו  והרי - ישראל תפוצות בכל ונתפשט נתקבל זה שענין במיוחד שראינו העובדה לאור ובפרט
ממרים  בהלכות הרמב"ם שפוסק כפי בהלכה, נתקבל 279כלל  שאם דרבנן, ותקנות וסייגים לגזירות בנוגע

אשר  התורה פי "על התורה: מן לאֿתעשה ומצות דמצותֿעשה הגדר זה על חל  ישראל, בתפוצות הדבר
שנאמר 280יורוך  "לאֿתעשה, וכן מצותֿעשה", זו לך",280- יגידו אשר הדבר מכל תסור  לא

היתה  שבתחילה הענין את מתקנים שעלֿידיֿזה – לבב ובטוב בשמחה הדבר שנתקבל אלא עוד ולא
שבת  במסכת בגמרא (כדאיתא כו'" עליה עצמן ישראל מסרו ש"לא באופן תפילין ),281מצות

לקרא" ועוד "כיהודא - נוספת הוכחה גדלות,282שזוהי לכלל שבא יהודי שכל להשתדל שצריך -
כתיקונה. תפילין מצות יקיים

גדול", גוי מי "כי בארץ", אחד "גוי עלמא": דמארי ב"תפילין שכתוב במה הקב"ה יהדר "ומי ואז
ד" שהענין ובאופן גדול", עלֿידיֿזה aizkגוי בגלוי, למטה יומשך - עלמא") דמארי (ב"תפילין בהו"

ממך" ויראו עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל ,283ש"ראו

תבל, קצוי ובכל הארצות בכל הארץ, בכל הוי' אחדות ויגלו ישראל בני ימשיכו ומפריע, מונע ֵובאין
לבב. וטוב שמחה מתוך

***

.„Ò.(תמוז (י"ג מחר גם זה הרי - תמוז וי"ג י"ב הם הגאולה שימי כיון

הידועה  ה'רשימה' גם ישנה הרי לזה, עתה 284ונוסף ונדפסה ההתוועדויות 285(שחזרה שנמשכו ,(286

אחת  רשימה עלֿפי – ועד "נדחה", בתמוז י"ז השבתֿקודש ביום וגם השבוע, כל ביום 287במשך גם -
זה. בשבוע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבת, שלאחרי שני

נוספת  התוועדות יערכו בכלל,288ובוודאי בתורה עתים קביעות לידי שיביאו התוועדויות - והעיקר ,
תרפ"ח  דשנת במכתב כמבואר בפרט, ברבים ובאופן 289ותורה רבה, בהצלחה ויהיו שנה, ארבעים לפני ,

כולה. השנה כל על זאת שימשיכו

הנ"ל. התוועדויות סידור על להממונים ("סודה") והמים המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

(בלי  זיך" עסט "עסן הניגון של האחרונה הבבא כל את בעצמו לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
הציבור. עם בלחש לנגן והמשיך התיבות),

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו, טרם
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ואילך.278) 221 ס"ע חנ"א מנחם תורת - לדוגמא - ראה
וש"נ. כד). ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה חשון י"ז מכתב גם וראה

בתחלתן.279)
יא.280) יז, שופטים פ'
א.281) קל,
א.282) ו, קידושין - חז"ל לשון
שם.283) ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא
ע'284) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ב ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת

.(156
ה"פתח 285) (תאריך תרנ"ג" - עלמא דמארי "תפילין במאמר

בסה"מ  ולאח"ז ואילך. 32 ע' ה'תשכ"ח) תמוז, ג' מוצש"ק דבר"
ואילך. שכה ע' תרנ"ג

מוהריי"צ,286) אדמו"ר של הברֿמצוה שנת תרנ"ג, בשנת
(המו"ל). שנים וחמש שבעים לפני

(28711 ע' מהורש"ב " אדמו"ר ודרושי מאמרי ספרי ב"מפתח
סד). ע' - תשמ"א בהוצאת תש"ט. קה"ת, (בהוצאת

מנחם 288) (תורת סס"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(214 ע' ריש ח"נ

(289.135 ;133 ;38 שבהערות
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במדברים. וגם בשומעים, ושמחה חיות יתווסף שעלֿידיֿזה – ובשמחה בחיות אלו בענינים וידברו
של  ברכתו "מחזיק" וגם שממשיך ה"כלי" היא שהתורה כיון - שליחותם בהצלחת יתווסף ועלֿידיֿזה
ש"לכל  עד ישראל, בני מושבות בכל היהדות להפיץ השליחות במילוי ובפרט בכלל, והצלחתו הקב"ה

במושבותם" אור היה ישראל .266בני

טוב  ו"אין טובות, ידיעות מנסיעותיהם ויביאו טובות, ידיעות יביאו - בנסיעתם שיבקרו מקום ובכל
תורה" ומצוותיה.267אלא

בהצלחה ככה פעמים כמה יתווסף לאופן mdlyועלֿידיֿזה ועד המצוות, וקיום התורה בלימוד
זכי  ולבו מוחו הזקן ש"נעשים רבינו (כדברי ככה" פעמים אלף תהיה268ם זו והוספה ,(zlekia,שיקבלו

ככה" פעמים "אלף להם יהיה ואז במילואה, היכולת את שינצלו מהקב"ה מיוחדה ברכה גם להם ותהיה
בחסידות. והן בנגלה הן למעשה, ובהלכה ובגמרא ובמשנה במקרא - בפועל

ואחרֿכך  אחת), פעם – הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן ָצוה

***

.·Ò קריאתֿשמע מצות היא: לקיימה, מתחייב שנתגדל שקטן הראשונה אמנם 269המצוה הוא - .
בפועל, לענין בנוגע אבל ספרו), בהקדמת ב'חינוך' שנימנו (כפי שבמחשבה המצוות בשש מיד מתחייב

קריאתֿשמע. של הענין זה הרי - גלוי באופן בדיבור,

במפרשים  חכמה 270וכמבואר "ראשית כי - בערבין" שמע את קורין "מאימתי הש"ס להתחלת הטעם
ה'" התחלת 271יראת ולכן, ערבית, של בקריאתֿשמע מיד מתחייב כשנתגדל, קטן הנה בזמן, ובפרט ,

בערבין". שמע את קורין "מאימתי היא: שבעלֿפה תורה

מצות  עם "גדול" נעשה שיהודי הענין את שמקשרים ישראל, מנהג בפועל רואים אףֿעלֿפיֿכן, אבל
תפילין.

מקומות  בכמה הגמרא ובלשון ממש, בפועל הוא כן אופן, ובכל הדבר, בטעם נאמרו ביאורים 272וכמה

לאו  הענינים, שאר שכל - דבר" עמא מאי חזי "פוק שבפועל): להלכה ועד הלכה, של לענין בנוגע (גם
תפילין. מצות - הוא ברֿמצוה עם המדינות בכל שמקשרים הענין ברֿמצוה; עם קשורים דוקא

ברכות  במסכת הגמרא דברי עם מתאים זה ומי 273וענין בהו.. כתיב מה עלמא, דמארי תפילין "הני :
בארץ  אחד גוי ישראל גדול 274כעמך גוי מי כי בתי.. בשאר שבתפילין 276ומי 275.. היינו, וגו'", גדול גוי

אזי  "גדול", נעשה יחיד, בתור ישראל, בן כאשר ולכן "גדול", הם ישראל שבני גם נאמר הקב"ה של
ה"תפילין  את דלעילא) אתערותא שמעוררת דלתתא (אתערותא מעוררים שהם למטה התפילין מניח

שם  ב'תוספות' (כמובא גדלי" כלילו "טוטפות עלמא", ).277דמארי

.‚Ò,היהדות הפצת של בשליחות נוסעים שכאשר להזכיר, המקום כאן הנה לכך, ובהתאם

שהוא  וידיעה בהשגה וגדול בהבנה גדול בחכמה, "גדול" יהיה שיהודי לפעול היא בזה שהנקודה -
- וכו' שבחו וזהו כבודו וזהו מצוותיו, ולקיים תורתו ללמוד צריך ולכן הקב"ה, של בנו
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בארוכה  שנתבאר וכמו במיוחד, זו מצוה קיום ענין ולהפיץ לפעול - התפילין ענין עם גם קשור זה הרי
תפילין  הנחת מצות אודות דובר שבהם .278בזמנים

ישנו  והרי - ישראל תפוצות בכל ונתפשט נתקבל זה שענין במיוחד שראינו העובדה לאור ובפרט
ממרים  בהלכות הרמב"ם שפוסק כפי בהלכה, נתקבל 279כלל  שאם דרבנן, ותקנות וסייגים לגזירות בנוגע

אשר  התורה פי "על התורה: מן לאֿתעשה ומצות דמצותֿעשה הגדר זה על חל  ישראל, בתפוצות הדבר
שנאמר 280יורוך  "לאֿתעשה, וכן מצותֿעשה", זו לך",280- יגידו אשר הדבר מכל תסור  לא

היתה  שבתחילה הענין את מתקנים שעלֿידיֿזה – לבב ובטוב בשמחה הדבר שנתקבל אלא עוד ולא
שבת  במסכת בגמרא (כדאיתא כו'" עליה עצמן ישראל מסרו ש"לא באופן תפילין ),281מצות

לקרא" ועוד "כיהודא - נוספת הוכחה גדלות,282שזוהי לכלל שבא יהודי שכל להשתדל שצריך -
כתיקונה. תפילין מצות יקיים

גדול", גוי מי "כי בארץ", אחד "גוי עלמא": דמארי ב"תפילין שכתוב במה הקב"ה יהדר "ומי ואז
ד" שהענין ובאופן גדול", עלֿידיֿזה aizkגוי בגלוי, למטה יומשך - עלמא") דמארי (ב"תפילין בהו"

ממך" ויראו עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל ,283ש"ראו

תבל, קצוי ובכל הארצות בכל הארץ, בכל הוי' אחדות ויגלו ישראל בני ימשיכו ומפריע, מונע ֵובאין
לבב. וטוב שמחה מתוך

***

.„Ò.(תמוז (י"ג מחר גם זה הרי - תמוז וי"ג י"ב הם הגאולה שימי כיון

הידועה  ה'רשימה' גם ישנה הרי לזה, עתה 284ונוסף ונדפסה ההתוועדויות 285(שחזרה שנמשכו ,(286

אחת  רשימה עלֿפי – ועד "נדחה", בתמוז י"ז השבתֿקודש ביום וגם השבוע, כל ביום 287במשך גם -
זה. בשבוע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבת, שלאחרי שני

נוספת  התוועדות יערכו בכלל,288ובוודאי בתורה עתים קביעות לידי שיביאו התוועדויות - והעיקר ,
תרפ"ח  דשנת במכתב כמבואר בפרט, ברבים ובאופן 289ותורה רבה, בהצלחה ויהיו שנה, ארבעים לפני ,

כולה. השנה כל על זאת שימשיכו

הנ"ל. התוועדויות סידור על להממונים ("סודה") והמים המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

(בלי  זיך" עסט "עסן הניגון של האחרונה הבבא כל את בעצמו לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
הציבור. עם בלחש לנגן והמשיך התיבות),

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו, טרם

•
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ואילך.278) 221 ס"ע חנ"א מנחם תורת - לדוגמא - ראה
וש"נ. כד). ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה חשון י"ז מכתב גם וראה

בתחלתן.279)
יא.280) יז, שופטים פ'
א.281) קל,
א.282) ו, קידושין - חז"ל לשון
שם.283) ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא
ע'284) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ב ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת

.(156
ה"פתח 285) (תאריך תרנ"ג" - עלמא דמארי "תפילין במאמר

בסה"מ  ולאח"ז ואילך. 32 ע' ה'תשכ"ח) תמוז, ג' מוצש"ק דבר"
ואילך. שכה ע' תרנ"ג

מוהריי"צ,286) אדמו"ר של הברֿמצוה שנת תרנ"ג, בשנת
(המו"ל). שנים וחמש שבעים לפני

(28711 ע' מהורש"ב " אדמו"ר ודרושי מאמרי ספרי ב"מפתח
סד). ע' - תשמ"א בהוצאת תש"ט. קה"ת, (בהוצאת

מנחם 288) (תורת סס"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(214 ע' ריש ח"נ

(289.135 ;133 ;38 שבהערות
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במדברים. וגם בשומעים, ושמחה חיות יתווסף שעלֿידיֿזה – ובשמחה בחיות אלו בענינים וידברו
של  ברכתו "מחזיק" וגם שממשיך ה"כלי" היא שהתורה כיון - שליחותם בהצלחת יתווסף ועלֿידיֿזה
ש"לכל  עד ישראל, בני מושבות בכל היהדות להפיץ השליחות במילוי ובפרט בכלל, והצלחתו הקב"ה

במושבותם" אור היה ישראל .266בני

טוב  ו"אין טובות, ידיעות מנסיעותיהם ויביאו טובות, ידיעות יביאו - בנסיעתם שיבקרו מקום ובכל
תורה" ומצוותיה.267אלא

בהצלחה ככה פעמים כמה יתווסף לאופן mdlyועלֿידיֿזה ועד המצוות, וקיום התורה בלימוד
זכי  ולבו מוחו הזקן ש"נעשים רבינו (כדברי ככה" פעמים אלף תהיה268ם זו והוספה ,(zlekia,שיקבלו

ככה" פעמים "אלף להם יהיה ואז במילואה, היכולת את שינצלו מהקב"ה מיוחדה ברכה גם להם ותהיה
בחסידות. והן בנגלה הן למעשה, ובהלכה ובגמרא ובמשנה במקרא - בפועל

ואחרֿכך  אחת), פעם – הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן ָצוה

***

.·Ò קריאתֿשמע מצות היא: לקיימה, מתחייב שנתגדל שקטן הראשונה אמנם 269המצוה הוא - .
בפועל, לענין בנוגע אבל ספרו), בהקדמת ב'חינוך' שנימנו (כפי שבמחשבה המצוות בשש מיד מתחייב

קריאתֿשמע. של הענין זה הרי - גלוי באופן בדיבור,

במפרשים  חכמה 270וכמבואר "ראשית כי - בערבין" שמע את קורין "מאימתי הש"ס להתחלת הטעם
ה'" התחלת 271יראת ולכן, ערבית, של בקריאתֿשמע מיד מתחייב כשנתגדל, קטן הנה בזמן, ובפרט ,

בערבין". שמע את קורין "מאימתי היא: שבעלֿפה תורה

מצות  עם "גדול" נעשה שיהודי הענין את שמקשרים ישראל, מנהג בפועל רואים אףֿעלֿפיֿכן, אבל
תפילין.

מקומות  בכמה הגמרא ובלשון ממש, בפועל הוא כן אופן, ובכל הדבר, בטעם נאמרו ביאורים 272וכמה

לאו  הענינים, שאר שכל - דבר" עמא מאי חזי "פוק שבפועל): להלכה ועד הלכה, של לענין בנוגע (גם
תפילין. מצות - הוא ברֿמצוה עם המדינות בכל שמקשרים הענין ברֿמצוה; עם קשורים דוקא

ברכות  במסכת הגמרא דברי עם מתאים זה ומי 273וענין בהו.. כתיב מה עלמא, דמארי תפילין "הני :
בארץ  אחד גוי ישראל גדול 274כעמך גוי מי כי בתי.. בשאר שבתפילין 276ומי 275.. היינו, וגו'", גדול גוי

אזי  "גדול", נעשה יחיד, בתור ישראל, בן כאשר ולכן "גדול", הם ישראל שבני גם נאמר הקב"ה של
ה"תפילין  את דלעילא) אתערותא שמעוררת דלתתא (אתערותא מעוררים שהם למטה התפילין מניח

שם  ב'תוספות' (כמובא גדלי" כלילו "טוטפות עלמא", ).277דמארי

.‚Ò,היהדות הפצת של בשליחות נוסעים שכאשר להזכיר, המקום כאן הנה לכך, ובהתאם

שהוא  וידיעה בהשגה וגדול בהבנה גדול בחכמה, "גדול" יהיה שיהודי לפעול היא בזה שהנקודה -
- וכו' שבחו וזהו כבודו וזהו מצוותיו, ולקיים תורתו ללמוד צריך ולכן הקב"ה, של בנו
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ולקרבו  להשיבו צריך ב"חוצה", שנמצא מי שגם - חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות גם וזהו
חיים" "מים ממקוה), (למעלה דוקא מעיין - המעיינות את אליו שמביאים עלֿידיֿזה (כמבואר 21פנימה,

חסידות  הפסוק 22במאמרי חפירה 23על עלֿידי נעשה חיים" ה"מים שגילוי חיים", מים באר גנים "מעין
סאה  ארבעים של בשיעור להיות צריך שאינו במעיין, גם (שהרי בהן" עולה גופו "שכל ובאופן כו'),

בהן) עולה גופו שכל מים להיות צריך מקוה, בהם 24כמו שנכלל הפירושים: כב' מתעלה 25, ועלֿידיֿזה ,
עלֿידם.

חוצה  המעיינות בהפצת תלויה (שביאתו משיח של ענינו "משיח 26וגם שהרי - התשובה ענין הוא (
בתיובתא" צדיקייא לאתבא .27אתא

כפי  פרטית נשמה בכל וכן בה, כלולות הנשמות שכל כללית, נשמה היא משיח של שנשמתו וכיון
משיח  מנשמת ניצוץ בה יש בפניֿעצמה פעם 28שהיא שנתבאר שכתוב 29[וכמו למה כוכב 30בנוגע "דרך

ברכות  במסכת הגמרא דברי בין לתווך שיש שקאי 31מיעקב", כוכב, בליעת אודות החלום לפתרון בנוגע
משיח  על שקאי הפשוט להפירוש ישראל, איש הנה 32על - משיח] ניצוץ יש מישראל אחד שבכל כיון ,

משיח. אצל כמו התשובה, ענין אצלו) יש (ואכן להיות צריך מישראל אחד כל אצל

הרצון  מסירת ענין שהוא – תמוז) י"ב הגאולה חג עם (שקשור נפש' ה'מסירות ענין כללות גם .33וזהו

התשובה ‚. ענין שעלֿידי והיינו, הפרטית, בגאולה תלויה הכללית שהגאולה - בזה הענין וכללות
לגאולה  באים אזי שבנשמתו, משיח ניצוץ מצד מישראל אחד כל של הפרטית בעבודתו משיח) של (ענינו

בתיובתא. צדיקייא לאתבא שאתא משיח עלֿידי הכללית

"והפכתי  מזה: ויתירה לגמרי, התענית שנדחה אידחי", דאידחי ש"כיון לעיל כאמור - אבלם ובפשטות
והשלימה. האמיתית בגאולה לששון",

***

תמוז „. די"ב בהתוועדות המאסר 34דובר ברשימת הגאולה בעל של סיפורו שבשעה 35אודות ,
נתעוררו  כו', דיבורים עלֿידי האסיר את מפחידים שבו החדר שלפני בפרוזדור בהיותו עוד הנה שאסרוהו,
ובבטחון  טהורה באמונה להתחזק ברעיונו, זרח ברק שאור עד הרוח, נמיכות הפועלות מחשבות אצלו
אבא  אבא, המחשבה... "אותיות  ברשימה: שמצויין וכפי הקדושים, אבות ובזכות חיים באלקים גמור
העבודה  את להפסיק שלא (ובוודאי  מהמאסר להתפעל שלא החלטה לידי בא ועלֿידיֿזה קדישא"...
ולחשוב  תהלים, פסוקי תורה, פסוקי שם לאמר והלב המוח את לכונן ואדרבה: אסרוהו), שבגללה

כו'. ברוךֿהוא איןֿסוף ביחוד מחשבות

הכתוב  ובלשון דאתהפכא, הענין נפעל (דקדושה,36ועלֿידיֿזה באדם (דקליפה) האדם שלט "אשר :
לעליון  אדמה שם מפיו 37על בלעו להוציא היא בזה שהכוונה כיון לו", לרע הוא) גופא זה ענין אבל ,

מהקליפות 38כו' זה מקום נגאל ב"שּפאליערקע", מסויים במקום כו' תורה פסוקי אמירת שעלֿידי והיינו, ,ַ
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ה"ח.21) פ"ט מקוואות הל' רמב"ם
תקה 22) ע' עטר"ת סה"מ ואילך. ב סב, חוקת לקו"ת ראה

ועוד. ואילך.
טו.23) ד, שה"ש
רפ"ד.24) שם רמב"ם וש"נ. ב. ד, עירובין
וש"נ.25) .240 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ).26) בתחלתו. טוב שם (כתר דהבעש"ט אגה"ק ראה
ובכ"מ.27) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
פינחס.28) ס"פ עינים מאור ראה
(תורת 29) בתחילתה תשכ"ב תמוז י"ב חו"ב, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .209 ע' חנ"א שם גם וראה .(102 ע' חל"ד מנחם

יז.30) כד, פרשתנו
ספ"ד.31) מע"ש ירושלמי ב. נו,
עה"פ.32) רמב"ן ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי
ובכ"מ.33) סע"ד. מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א ראה
ואילך).34) 221 ע' חנ"ג מנחם (תורת ואילך סכ"ח
ע'35) תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ואילך. א תרכא, ח"ד לקו"ד

ואילך. 190
ט.36) ח, קהלת
ועוד.37) רע"א. ג, של"ה ראה
וש"נ.38) .182 ע' חמ"ו .268 ע' חל"ט מנחם תורת ראה

.g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

וגם ‡. אדמו"ר, מו"ח כ"ק הולדת יום - תמוז י"ב שלאחרי השבת יום הוא הזה השבתֿקודש יום
שלו, מצוה' ה'בר יום

משפטים  פרשת בזהר שכתוב ממה כמובן לזה, זה ששייכים אחד 1- כל של מצוה' ה'בר שביום
ילידתיך" היום "אני הקב"ה לו אומר הכתוב 2מישראל, ובלשון לאיש, נעשה מצוה' ה'בר שביום כיון ,3:

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר המאמרים שאחד בפשטות הטעם (וזהו לאיש" והיית "וחזקת
זה  בפסוק התחיל אדמו"ר, מו"ח כ"ק בנו, של מצוה' ה'בר ענין 4בחגיגת על מורה "איש" שהתואר ,(

הקודמת  בהתוועדות שנתבאר (וכמו מדותיו את לברר היא האדם בריאת תכלית והרי ).5המדות,

ארץ" אפסי כל ש"ראו באופן הגאולה ענין גם בו ניתוסף שלאחריֿזה תמוז.6ובשנים בי"בֿי"ג -

חיל" אל מחיל ד"ילכו באופן השבת ביום עליה נעשית אלו ענינים בקודש"7ובכל ו"מעלין כי 8, ,
נאמר  השבת שמבאר 9ביום וכפי "ואשתכללו", התרגום ופירש צבאם", וכל והארץ השמים "ויכולו

צדק' השבוע.10ה'צמח במשך שהיו הענינים כל של והשלימות העליה ענין שזהו

הדברים  נדפסו (וכבר אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה גם המאמר 11וזהו עם יחד עתה, פעם עוד ונדפס ,
עלמא""תפילי  דמארי שבת 12ן עד מצוה' ה'בר דחגיגת ההתוועדות נמשכה שלו, מצוה' ה'בר שבשנת ,(

אחת  רשימה (לפי בלק שניה 13פרשת רשימה ולפי ימי 14. "שבעת שיהיו כדי תמוז, י"ט ב' יום עד -
ובכל  ב'. יום הוסיפו ולכן להתוועד, יכולים היו לא (נדחה), התענית היה א' שביום דכיון המשתה",

ההתוועדות). נמשכה הרשימות ב' לפי הנה בלק, פרשת לשבת בנוגע אופן,

הרביעי"·. ד"צום הענין את שדוחה - הזה השבתֿקודש ביום נוסף שאמרו 15וענין הפתגם וכידוע ,
ההיא  ידחה"16בהתוועדות ונדחה "הואיל היעוד 17: שיקויים ועד לגמרי, שידחה היינו, אבלם 18, "והפכתי

קדושה  עניני ככל - אתכפיא בבחינת שהיא הדחיה, הקדמת (לאחרי דאתהפכא הענין שזהו לששון",
מגיעים  ועלֿידיֿזה דאתכפיא, הענין תחילה להיות צריך שלכן הכבד, אל הקל מן והדרגה, בסדר שהם

דאתהפכא). להעילוי אחרֿכך

בזה: והענין

העילוי  ישנו אצלם שדווקא תשובה', ד'בעלי העבודה ענין הוא – בעבודה לששון" אבלם "והפכתי
החושך  מן האור השמחה.19דיתרון ענין רק מלכתחילה יש שאצלם צדיקים, מהֿשאיןֿכן ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מסיפור  גם שענינו 20ולהעיר הוא שתוכנו האמצעי, אדמו"ר של החלום אודות
מרוצת  אופן אודות בחלום גם התבטא התשובה שענין (כפי בעליֿתשובה עשיית - הוא הזקן רבינו של

כו'). המים
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רע"א.1) קא, רע"א. צח,
ז.2) ב, תהלים
ב.3) ב, מלכיםֿא
וחזקת 4) ברד"ה שנסמנה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת

.(289 ע' חנ"ג מנחם (תורת שנהֿזו לאיש והיית
ע'5) חנ"ג מנחם (תורת קרח דש"פ עמנו ה"א יהי ד"ה ראה

ואילך). 158
ג.6) צח, תהלים
ח.7) פד, שם
וש"נ.8) א. כח, ברכות
א.9) ב, בראשית

תקח,10) - ג כרך ואילך. ב מב, - א (כרך עה"פ אוה"ת ראה
ואילך). א

(11.13ֿ14 הערות לקמן ראה

תמוז,12) ג' מוצש"ק דבר" ה"פתח תאריך - תרנ"ג.
וש"נ. .255 ע' חנ"ג מנחם תורת גם וראה ה'תשכ"ח.

(13.(156 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ב ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
(1411 ע' מהורש"ב" אדמו"ר ודרושי מאמרי ספרי ב"מפתח

סד). ע' - תשמ"א בהוצאת תש"ט. קה"ת, (בהוצאת
יט.15) ח, זכרי'
(16156 ע' חל"ג בלקו"ש נתבאר - .(157 ע' שם (סה"ש ס"ז
ואילך.
ע"ב.17) ריש ה, מגילה
יב.18) לא, ירמי'
יג.19) ב, קהלת
תשנה,20) ח"ד לקו"ד - ובארוכה .86 ע' שלום תורת סה"ש

ואילך. ב



סי g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

ולקרבו  להשיבו צריך ב"חוצה", שנמצא מי שגם - חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות גם וזהו
חיים" "מים ממקוה), (למעלה דוקא מעיין - המעיינות את אליו שמביאים עלֿידיֿזה (כמבואר 21פנימה,

חסידות  הפסוק 22במאמרי חפירה 23על עלֿידי נעשה חיים" ה"מים שגילוי חיים", מים באר גנים "מעין
סאה  ארבעים של בשיעור להיות צריך שאינו במעיין, גם (שהרי בהן" עולה גופו "שכל ובאופן כו'),

בהן) עולה גופו שכל מים להיות צריך מקוה, בהם 24כמו שנכלל הפירושים: כב' מתעלה 25, ועלֿידיֿזה ,
עלֿידם.

חוצה  המעיינות בהפצת תלויה (שביאתו משיח של ענינו "משיח 26וגם שהרי - התשובה ענין הוא (
בתיובתא" צדיקייא לאתבא .27אתא

כפי  פרטית נשמה בכל וכן בה, כלולות הנשמות שכל כללית, נשמה היא משיח של שנשמתו וכיון
משיח  מנשמת ניצוץ בה יש בפניֿעצמה פעם 28שהיא שנתבאר שכתוב 29[וכמו למה כוכב 30בנוגע "דרך

ברכות  במסכת הגמרא דברי בין לתווך שיש שקאי 31מיעקב", כוכב, בליעת אודות החלום לפתרון בנוגע
משיח  על שקאי הפשוט להפירוש ישראל, איש הנה 32על - משיח] ניצוץ יש מישראל אחד שבכל כיון ,

משיח. אצל כמו התשובה, ענין אצלו) יש (ואכן להיות צריך מישראל אחד כל אצל

הרצון  מסירת ענין שהוא – תמוז) י"ב הגאולה חג עם (שקשור נפש' ה'מסירות ענין כללות גם .33וזהו

התשובה ‚. ענין שעלֿידי והיינו, הפרטית, בגאולה תלויה הכללית שהגאולה - בזה הענין וכללות
לגאולה  באים אזי שבנשמתו, משיח ניצוץ מצד מישראל אחד כל של הפרטית בעבודתו משיח) של (ענינו

בתיובתא. צדיקייא לאתבא שאתא משיח עלֿידי הכללית

"והפכתי  מזה: ויתירה לגמרי, התענית שנדחה אידחי", דאידחי ש"כיון לעיל כאמור - אבלם ובפשטות
והשלימה. האמיתית בגאולה לששון",

***

תמוז „. די"ב בהתוועדות המאסר 34דובר ברשימת הגאולה בעל של סיפורו שבשעה 35אודות ,
נתעוררו  כו', דיבורים עלֿידי האסיר את מפחידים שבו החדר שלפני בפרוזדור בהיותו עוד הנה שאסרוהו,
ובבטחון  טהורה באמונה להתחזק ברעיונו, זרח ברק שאור עד הרוח, נמיכות הפועלות מחשבות אצלו
אבא  אבא, המחשבה... "אותיות  ברשימה: שמצויין וכפי הקדושים, אבות ובזכות חיים באלקים גמור
העבודה  את להפסיק שלא (ובוודאי  מהמאסר להתפעל שלא החלטה לידי בא ועלֿידיֿזה קדישא"...
ולחשוב  תהלים, פסוקי תורה, פסוקי שם לאמר והלב המוח את לכונן ואדרבה: אסרוהו), שבגללה

כו'. ברוךֿהוא איןֿסוף ביחוד מחשבות

הכתוב  ובלשון דאתהפכא, הענין נפעל (דקדושה,36ועלֿידיֿזה באדם (דקליפה) האדם שלט "אשר :
לעליון  אדמה שם מפיו 37על בלעו להוציא היא בזה שהכוונה כיון לו", לרע הוא) גופא זה ענין אבל ,

מהקליפות 38כו' זה מקום נגאל ב"שּפאליערקע", מסויים במקום כו' תורה פסוקי אמירת שעלֿידי והיינו, ,ַ
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ה"ח.21) פ"ט מקוואות הל' רמב"ם
תקה 22) ע' עטר"ת סה"מ ואילך. ב סב, חוקת לקו"ת ראה

ועוד. ואילך.
טו.23) ד, שה"ש
רפ"ד.24) שם רמב"ם וש"נ. ב. ד, עירובין
וש"נ.25) .240 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ).26) בתחלתו. טוב שם (כתר דהבעש"ט אגה"ק ראה
ובכ"מ.27) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
פינחס.28) ס"פ עינים מאור ראה
(תורת 29) בתחילתה תשכ"ב תמוז י"ב חו"ב, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .209 ע' חנ"א שם גם וראה .(102 ע' חל"ד מנחם

יז.30) כד, פרשתנו
ספ"ד.31) מע"ש ירושלמי ב. נו,
עה"פ.32) רמב"ן ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי
ובכ"מ.33) סע"ד. מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א ראה
ואילך).34) 221 ע' חנ"ג מנחם (תורת ואילך סכ"ח
ע'35) תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ואילך. א תרכא, ח"ד לקו"ד

ואילך. 190
ט.36) ח, קהלת
ועוד.37) רע"א. ג, של"ה ראה
וש"נ.38) .182 ע' חמ"ו .268 ע' חל"ט מנחם תורת ראה

.g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

וגם ‡. אדמו"ר, מו"ח כ"ק הולדת יום - תמוז י"ב שלאחרי השבת יום הוא הזה השבתֿקודש יום
שלו, מצוה' ה'בר יום

משפטים  פרשת בזהר שכתוב ממה כמובן לזה, זה ששייכים אחד 1- כל של מצוה' ה'בר שביום
ילידתיך" היום "אני הקב"ה לו אומר הכתוב 2מישראל, ובלשון לאיש, נעשה מצוה' ה'בר שביום כיון ,3:

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר המאמרים שאחד בפשטות הטעם (וזהו לאיש" והיית "וחזקת
זה  בפסוק התחיל אדמו"ר, מו"ח כ"ק בנו, של מצוה' ה'בר ענין 4בחגיגת על מורה "איש" שהתואר ,(

הקודמת  בהתוועדות שנתבאר (וכמו מדותיו את לברר היא האדם בריאת תכלית והרי ).5המדות,

ארץ" אפסי כל ש"ראו באופן הגאולה ענין גם בו ניתוסף שלאחריֿזה תמוז.6ובשנים בי"בֿי"ג -

חיל" אל מחיל ד"ילכו באופן השבת ביום עליה נעשית אלו ענינים בקודש"7ובכל ו"מעלין כי 8, ,
נאמר  השבת שמבאר 9ביום וכפי "ואשתכללו", התרגום ופירש צבאם", וכל והארץ השמים "ויכולו

צדק' השבוע.10ה'צמח במשך שהיו הענינים כל של והשלימות העליה ענין שזהו

הדברים  נדפסו (וכבר אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה גם המאמר 11וזהו עם יחד עתה, פעם עוד ונדפס ,
עלמא""תפילי  דמארי שבת 12ן עד מצוה' ה'בר דחגיגת ההתוועדות נמשכה שלו, מצוה' ה'בר שבשנת ,(

אחת  רשימה (לפי בלק שניה 13פרשת רשימה ולפי ימי 14. "שבעת שיהיו כדי תמוז, י"ט ב' יום עד -
ובכל  ב'. יום הוסיפו ולכן להתוועד, יכולים היו לא (נדחה), התענית היה א' שביום דכיון המשתה",

ההתוועדות). נמשכה הרשימות ב' לפי הנה בלק, פרשת לשבת בנוגע אופן,

הרביעי"·. ד"צום הענין את שדוחה - הזה השבתֿקודש ביום נוסף שאמרו 15וענין הפתגם וכידוע ,
ההיא  ידחה"16בהתוועדות ונדחה "הואיל היעוד 17: שיקויים ועד לגמרי, שידחה היינו, אבלם 18, "והפכתי

קדושה  עניני ככל - אתכפיא בבחינת שהיא הדחיה, הקדמת (לאחרי דאתהפכא הענין שזהו לששון",
מגיעים  ועלֿידיֿזה דאתכפיא, הענין תחילה להיות צריך שלכן הכבד, אל הקל מן והדרגה, בסדר שהם

דאתהפכא). להעילוי אחרֿכך

בזה: והענין

העילוי  ישנו אצלם שדווקא תשובה', ד'בעלי העבודה ענין הוא – בעבודה לששון" אבלם "והפכתי
החושך  מן האור השמחה.19דיתרון ענין רק מלכתחילה יש שאצלם צדיקים, מהֿשאיןֿכן ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מסיפור  גם שענינו 20ולהעיר הוא שתוכנו האמצעי, אדמו"ר של החלום אודות
מרוצת  אופן אודות בחלום גם התבטא התשובה שענין (כפי בעליֿתשובה עשיית - הוא הזקן רבינו של

כו'). המים
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רע"א.1) קא, רע"א. צח,
ז.2) ב, תהלים
ב.3) ב, מלכיםֿא
וחזקת 4) ברד"ה שנסמנה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת

.(289 ע' חנ"ג מנחם (תורת שנהֿזו לאיש והיית
ע'5) חנ"ג מנחם (תורת קרח דש"פ עמנו ה"א יהי ד"ה ראה

ואילך). 158
ג.6) צח, תהלים
ח.7) פד, שם
וש"נ.8) א. כח, ברכות
א.9) ב, בראשית

תקח,10) - ג כרך ואילך. ב מב, - א (כרך עה"פ אוה"ת ראה
ואילך). א

(11.13ֿ14 הערות לקמן ראה

תמוז,12) ג' מוצש"ק דבר" ה"פתח תאריך - תרנ"ג.
וש"נ. .255 ע' חנ"ג מנחם תורת גם וראה ה'תשכ"ח.

(13.(156 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ב ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
(1411 ע' מהורש"ב" אדמו"ר ודרושי מאמרי ספרי ב"מפתח

סד). ע' - תשמ"א בהוצאת תש"ט. קה"ת, (בהוצאת
יט.15) ח, זכרי'
(16156 ע' חל"ג בלקו"ש נתבאר - .(157 ע' שם (סה"ש ס"ז
ואילך.
ע"ב.17) ריש ה, מגילה
יב.18) לא, ירמי'
יג.19) ב, קהלת
תשנה,20) ח"ד לקו"ד - ובארוכה .86 ע' שלום תורת סה"ש

ואילך. ב
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כו' וצמצומים גבורות של בזמן היא הרי - מנחה תפילת מנחה 47ואילו תפילת תיקן שיצחק וזהו ,48,
כו' והצמצום הגבורה ענין הוא יצחק של ענינו .49כי

העולם, בעניני שעוסק בשעה היום, באמצע היא מנחה שתפילת - הענינים בפשטות הוא וכן

תעבוד" ימים "ששת התורה: הוראת עלֿפי זאת עושה כאשר גם ז"ל 50והרי רבותינו כמאמר "זו 51,
ארץ" דרך מנהג בהן ו"הנהג עראי"52מצותֿעשה", ומלאכתך קבע ש"תורתך באופן זאת ועושה ורק 53, ,

ד"יגיע הראש jitk"54באופן לא אבל דייקא, "כפיך" ,55– שקורה מה במוחש שרואים [וכפי
ל  להרבות שמוטב שחושבים אלו אצל - ערמומיות רחמנאֿליצלן מתוך העסק בעניני הראש את הכניס

") יגיעה של בענין צורך יש זאת בכל הרי - שכתוב ribi("שווינדלעריי")] וכמו אפך 56כפיך"), "בזעת
דעות  בהלכות הרמב"ם שכתב כמו כדבעי, תורה ללמוד יכול אינו כזה ובמצב לחם", 57תאכל

כו'". חולה והוא הבורא מידיעת דבר ידע או שיבין ש"איֿאפשר

הזכרון  במוח אצלו התורה חקוקה אז שגם לכך (נוסף לגירסא ללמוד שיכול שמי 58[ואף ידוע הרי ,(
התורה  ללימוד אצלו נחשב זה אין לגירסא, רק ולומד לעיונא, התורה ללימוד ].59ששייך

באמצע  להפסיק בהם) (שמלובשת והגוף הבהמית נפש על תפעל האלקית שנפש העבודה נדרשת ואז
בארוכה  כמבואר המנחה, תפילת מעלת ביותר גדלה זה ובגלל מנחה, ולהתפלל העולם בעניני העסק

חסידות  ז"ל 60בדרושי רבותינו מאמר אליהו 44בפירוש שהרי המנחה, בתפילת זהיר אדם יהא "לעולם
המנחה". בתפילת אלא נענה לא

בסיפור  ביניהם והשייכות הקשר מהו - לגמרי שונים ענינים הם שחרית ותפילת מנחה שתפילת וכיון
שחרית? בתפילת ומסיים מנחה בתפילת שמתחיל הנ"ל,

.Ê דבר ברא שהקב"ה שיתכן אצלו שיונח בעצמו לפעול יוכל שהאדם גופא שזה הוא, הענין אך
ואז  כדבעי, שחרית תפילת להתפלל יהודי יוכל שנים תרמ"ד אלפים ה' שלאחרי כדי בעולם מסויים
לאחרי  דוקא זה הרי - ה) סעיף (כנ"ל שלם עולם להפוך צריכים זה שבשביל - בריאתו תכלית תושלם

מנחה: דתפילת הענין אצלו שישנו

ואז  העולם, בעניני העסק ובאמצע כו', וצמצומים גבורות של בזמן היא מנחה שתפילת לעיל נתבאר
תפילת  להתפלל כדי העולם בעניני העסק את להפסיק הבהמית הנפש על לפעול האלקית הנפש צריכה

מנחה.

שהנפש  בשעה בה - הבהמית הנפש על זה ענין לפעול האלקית הנפש בעבודת הקושי גודל ומובן
מלובשת עצמה כביכול,האלקית ממש, אחד דבר כמו שנעשים עד התאחדות של באופן הבהמית בנפש

בחסידות  שנעשים 61כמבואר באופן אלא שק, לבוש כמו אינה הבהמית בנפש האלקית הנפש שהתלבשות
ממש. לאחדים

הכבוד  כסא תחת חצובה בהיותה עוד אלא בגוף, ונתלבשה ירדה שהנשמה לאחרי רק לא ועוד: ,62זאת
בעולם  וחלקו והגוף הבהמית הנפש אופן לפי כבר נמדדת היא הרי כו', יותר למעלה ומקורה לשרשה ועד
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ב.47) קלו, א. קכט, זח"ג ראה
ב.48) כו, ברכות
ועוד.49) רלו. ע' תרנ"ד שכו. ע' רנג. ע' עת"ר סה"מ ראה
ועוד.50) ט. כ, יתרו
וישב,51) פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה - מכילתא

וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה. מנחה ובס'
ב.52) לה, ברכות
ה"ז.53) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם
ב.54) קכח, תהלים

ובכ"מ.55) ג. סו, חוקת ד. מב, שלח לקו"ת ראה
יט.56) ג, בראשית
רפ"ד.57)
ובכ"מ.58) קדושים. ס"פ לקו"ת ראה
וש"נ.59) .45 ע' חמ"ט מנחם תורת ראה
סה"מ 60) וש"נ. ואילך. עא ס"ע מלכיםֿא נ"ך אוה"ת ראה

א). אדר כב יום" ב"היום (נעתק וש"נ ריא. ס"ע תרצ"א
ואילך.61) א'קלז ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה
א.62) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

מקום  בריאת שלימות תכלית נשלם ועלֿידיֿזה הטמאות), קליפות מג' וכלֿשכן נוגה, מקליפת (אפילו
שנים  אלפי במשך מקום אותו המתין זה ועל כו'), והגג הכתלים עם אלו אמות (ד' שכתוב 39זה וכמו ,

זה. במקום יהודי איש יתפלל פלונית ובשעה פלוני שביום גזר העולם" והיה שאמר ש"מי ב'רשימה',

כו' שחרור של באופן אלא מאסר, של באופן לא אחר, באופן להיות יכול היה המקום שבירור ואף
מה" עד יודע אתנו גו' "אין ענין 40- עלֿידי הפועל אל הכח  מן תבוא זו שכוונה הבורא רצון היה מדוע

דוקא. המאסר

הגאולה ‰. בעל מספר לזה בקטנותו:41ובהמשך שאירע מאורע אודות שנזכר ,

בבקעה  אביו נכנס המקומות, באחד לנוח עמדו כאשר הנה גבוהים, הרים בין אביו עם הנסיעה בעת
המנחה. תפילת והתפלל גבוהים סלעים שני בין קטנה

ההר, בראש העומד בסלע גדול חור כעין שנראה מרחוק, ההר בגובה אחד מקום על הראה ואחרֿכך
להתפלל  והלכו זה, במקום לנוח עמדו אהרן, זלמן הרב אחיו עם נסיעתו בעת תרמ"ד, שבשנת וסיפר,
סלעים  ובה וחלולה, היא ארוכה מערה אלא חור, רק זה שאין ראו לשם ובבואם ההר, בגובה שחרית

לשבת. טוב מקום קטנים,

מצוות  את לקיים יכול יהודי כל אשר כזה באופן העולם את ברא שהשםֿיתברך אביו, לו ביאר ואז
פתוח  במקום השדה פני על להתפלל ואסור תפילה, זמן ויגיע בדרך, אדם יסע אם והיה לזאת 42ה', ,

שם. להתפלל שיוכלו למען בתים, כמו הם אשר כאלו, חלולים סלעים הקב"ה ברא

לא  ועדיין שנים, תרמ"ד אלפים ה' במשך בעולם שנמצא דבר להיות שיכול - מזה הלימוד ונתבאר
שם. והתפללו באו ואחיו נשמתוֿעדן אדמו"ר  שכ"ק עד בריאתו, לשלימות הגיע

כלל, הדברים את שמעו שלא כאלו (יש הנה תמוז, די"ב בהתוועדות זה בענין כשדובר ולהעיר:
ענין  שזהו היא, האמת אבל כו'. דרוש של ענין סתם שזהו חשבו הדברים, את ששמעו אלו גם אמנם)
מסויים  דבר בורא שהקב"ה להיות שיכול - שלם) עולם (שהופכת ה' באמונת שלימה ושיטה יסוד גדול,

כדי mipyבעולם c"nxz mitl` 'd ixg`ly!הראוי באופן ה' מצוות לקיים יהודי יוכל

להרמב"ם  המשניות בפירוש שנתבאר ממה כבר מובן זה ז"ל 43[ענין רבותינו מאמר "כל 44בפירוש
אלא  הרמב"ם, מדברי היה לא הנ"ל לימוד אףֿעלֿפיֿכן אבל לזה", לצוות אלא נברא לא העולם
זאת  שיראו הרמב"ם, דברי את ומאיר מורה זה ומאורע נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק אצל שאירע מהמאורע

עצמו]. הרמב"ם בדברי

.Â סיפא ו ולאו סיפא, רישא דלאו מובן, אינו שלכאורה הנ"ל, ברשימה פרט עוד ולבאר להוסיף יש
רישא:

תפילת  והתפלל גבוהים סלעים שני בין קטנה בבקעה נכנס נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק מסופר בתחילה
dgpnתפילת במערה התפללו ואחיו ֿ עדן נשמתו שאדמו"ר – הוא הסיפור המשך ואילו .zixgy.

לגמרי: שונים ענינים הם שחרית ותפילת מנחה תפילת והרי

בחסידות  וכמבואר היום, עבודת קודם היום, בתחילת זמנה - שחרית הפסוק 45תפילת "וישכם 46על
היום  כל לעבודת וסיוע כח נתינת נמשכת שממנו העליון, (חסד) לובן בחינת מאיר שאז בבוקר", לבן

כו'). אדרבה אלא יותר, קשה שבבוקר הטועים כדעת (ולא
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ב.39) תקצו, שם לקו"ד
ט.40) עד, תהלים
ואילך.41) 208 ע' שם סה"ש ואילך. א תרמ, שם לקו"ד
ס"ה.42) ס"צ או"ח אדה"ז שו"ע וראה סע"ב. לד, ברכות

וש"נ.

להסתפק).43) ראה אח"כ (ד"ה בהקדמה
וש"נ.44) ב. ו, ברכות
ובכ"מ.45) ויצא. ס"פ ותו"ח תו"א ראה
א.46) לב, ויצא
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כו' וצמצומים גבורות של בזמן היא הרי - מנחה תפילת מנחה 47ואילו תפילת תיקן שיצחק וזהו ,48,
כו' והצמצום הגבורה ענין הוא יצחק של ענינו .49כי

העולם, בעניני שעוסק בשעה היום, באמצע היא מנחה שתפילת - הענינים בפשטות הוא וכן

תעבוד" ימים "ששת התורה: הוראת עלֿפי זאת עושה כאשר גם ז"ל 50והרי רבותינו כמאמר "זו 51,
ארץ" דרך מנהג בהן ו"הנהג עראי"52מצותֿעשה", ומלאכתך קבע ש"תורתך באופן זאת ועושה ורק 53, ,

ד"יגיע הראש jitk"54באופן לא אבל דייקא, "כפיך" ,55– שקורה מה במוחש שרואים [וכפי
ל  להרבות שמוטב שחושבים אלו אצל - ערמומיות רחמנאֿליצלן מתוך העסק בעניני הראש את הכניס

") יגיעה של בענין צורך יש זאת בכל הרי - שכתוב ribi("שווינדלעריי")] וכמו אפך 56כפיך"), "בזעת
דעות  בהלכות הרמב"ם שכתב כמו כדבעי, תורה ללמוד יכול אינו כזה ובמצב לחם", 57תאכל

כו'". חולה והוא הבורא מידיעת דבר ידע או שיבין ש"איֿאפשר

הזכרון  במוח אצלו התורה חקוקה אז שגם לכך (נוסף לגירסא ללמוד שיכול שמי 58[ואף ידוע הרי ,(
התורה  ללימוד אצלו נחשב זה אין לגירסא, רק ולומד לעיונא, התורה ללימוד ].59ששייך

באמצע  להפסיק בהם) (שמלובשת והגוף הבהמית נפש על תפעל האלקית שנפש העבודה נדרשת ואז
בארוכה  כמבואר המנחה, תפילת מעלת ביותר גדלה זה ובגלל מנחה, ולהתפלל העולם בעניני העסק

חסידות  ז"ל 60בדרושי רבותינו מאמר אליהו 44בפירוש שהרי המנחה, בתפילת זהיר אדם יהא "לעולם
המנחה". בתפילת אלא נענה לא

בסיפור  ביניהם והשייכות הקשר מהו - לגמרי שונים ענינים הם שחרית ותפילת מנחה שתפילת וכיון
שחרית? בתפילת ומסיים מנחה בתפילת שמתחיל הנ"ל,

.Ê דבר ברא שהקב"ה שיתכן אצלו שיונח בעצמו לפעול יוכל שהאדם גופא שזה הוא, הענין אך
ואז  כדבעי, שחרית תפילת להתפלל יהודי יוכל שנים תרמ"ד אלפים ה' שלאחרי כדי בעולם מסויים
לאחרי  דוקא זה הרי - ה) סעיף (כנ"ל שלם עולם להפוך צריכים זה שבשביל - בריאתו תכלית תושלם

מנחה: דתפילת הענין אצלו שישנו

ואז  העולם, בעניני העסק ובאמצע כו', וצמצומים גבורות של בזמן היא מנחה שתפילת לעיל נתבאר
תפילת  להתפלל כדי העולם בעניני העסק את להפסיק הבהמית הנפש על לפעול האלקית הנפש צריכה

מנחה.

שהנפש  בשעה בה - הבהמית הנפש על זה ענין לפעול האלקית הנפש בעבודת הקושי גודל ומובן
מלובשת עצמה כביכול,האלקית ממש, אחד דבר כמו שנעשים עד התאחדות של באופן הבהמית בנפש

בחסידות  שנעשים 61כמבואר באופן אלא שק, לבוש כמו אינה הבהמית בנפש האלקית הנפש שהתלבשות
ממש. לאחדים

הכבוד  כסא תחת חצובה בהיותה עוד אלא בגוף, ונתלבשה ירדה שהנשמה לאחרי רק לא ועוד: ,62זאת
בעולם  וחלקו והגוף הבהמית הנפש אופן לפי כבר נמדדת היא הרי כו', יותר למעלה ומקורה לשרשה ועד
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ב.47) קלו, א. קכט, זח"ג ראה
ב.48) כו, ברכות
ועוד.49) רלו. ע' תרנ"ד שכו. ע' רנג. ע' עת"ר סה"מ ראה
ועוד.50) ט. כ, יתרו
וישב,51) פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה - מכילתא

וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה. מנחה ובס'
ב.52) לה, ברכות
ה"ז.53) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם
ב.54) קכח, תהלים

ובכ"מ.55) ג. סו, חוקת ד. מב, שלח לקו"ת ראה
יט.56) ג, בראשית
רפ"ד.57)
ובכ"מ.58) קדושים. ס"פ לקו"ת ראה
וש"נ.59) .45 ע' חמ"ט מנחם תורת ראה
סה"מ 60) וש"נ. ואילך. עא ס"ע מלכיםֿא נ"ך אוה"ת ראה

א). אדר כב יום" ב"היום (נעתק וש"נ ריא. ס"ע תרצ"א
ואילך.61) א'קלז ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה
א.62) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

מקום  בריאת שלימות תכלית נשלם ועלֿידיֿזה הטמאות), קליפות מג' וכלֿשכן נוגה, מקליפת (אפילו
שנים  אלפי במשך מקום אותו המתין זה ועל כו'), והגג הכתלים עם אלו אמות (ד' שכתוב 39זה וכמו ,

זה. במקום יהודי איש יתפלל פלונית ובשעה פלוני שביום גזר העולם" והיה שאמר ש"מי ב'רשימה',

כו' שחרור של באופן אלא מאסר, של באופן לא אחר, באופן להיות יכול היה המקום שבירור ואף
מה" עד יודע אתנו גו' "אין ענין 40- עלֿידי הפועל אל הכח  מן תבוא זו שכוונה הבורא רצון היה מדוע

דוקא. המאסר

הגאולה ‰. בעל מספר לזה בקטנותו:41ובהמשך שאירע מאורע אודות שנזכר ,

בבקעה  אביו נכנס המקומות, באחד לנוח עמדו כאשר הנה גבוהים, הרים בין אביו עם הנסיעה בעת
המנחה. תפילת והתפלל גבוהים סלעים שני בין קטנה

ההר, בראש העומד בסלע גדול חור כעין שנראה מרחוק, ההר בגובה אחד מקום על הראה ואחרֿכך
להתפלל  והלכו זה, במקום לנוח עמדו אהרן, זלמן הרב אחיו עם נסיעתו בעת תרמ"ד, שבשנת וסיפר,
סלעים  ובה וחלולה, היא ארוכה מערה אלא חור, רק זה שאין ראו לשם ובבואם ההר, בגובה שחרית

לשבת. טוב מקום קטנים,

מצוות  את לקיים יכול יהודי כל אשר כזה באופן העולם את ברא שהשםֿיתברך אביו, לו ביאר ואז
פתוח  במקום השדה פני על להתפלל ואסור תפילה, זמן ויגיע בדרך, אדם יסע אם והיה לזאת 42ה', ,

שם. להתפלל שיוכלו למען בתים, כמו הם אשר כאלו, חלולים סלעים הקב"ה ברא

לא  ועדיין שנים, תרמ"ד אלפים ה' במשך בעולם שנמצא דבר להיות שיכול - מזה הלימוד ונתבאר
שם. והתפללו באו ואחיו נשמתוֿעדן אדמו"ר  שכ"ק עד בריאתו, לשלימות הגיע

כלל, הדברים את שמעו שלא כאלו (יש הנה תמוז, די"ב בהתוועדות זה בענין כשדובר ולהעיר:
ענין  שזהו היא, האמת אבל כו'. דרוש של ענין סתם שזהו חשבו הדברים, את ששמעו אלו גם אמנם)
מסויים  דבר בורא שהקב"ה להיות שיכול - שלם) עולם (שהופכת ה' באמונת שלימה ושיטה יסוד גדול,

כדי mipyבעולם c"nxz mitl` 'd ixg`ly!הראוי באופן ה' מצוות לקיים יהודי יוכל

להרמב"ם  המשניות בפירוש שנתבאר ממה כבר מובן זה ז"ל 43[ענין רבותינו מאמר "כל 44בפירוש
אלא  הרמב"ם, מדברי היה לא הנ"ל לימוד אףֿעלֿפיֿכן אבל לזה", לצוות אלא נברא לא העולם
זאת  שיראו הרמב"ם, דברי את ומאיר מורה זה ומאורע נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק אצל שאירע מהמאורע

עצמו]. הרמב"ם בדברי

.Â סיפא ו ולאו סיפא, רישא דלאו מובן, אינו שלכאורה הנ"ל, ברשימה פרט עוד ולבאר להוסיף יש
רישא:

תפילת  והתפלל גבוהים סלעים שני בין קטנה בבקעה נכנס נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק מסופר בתחילה
dgpnתפילת במערה התפללו ואחיו ֿ עדן נשמתו שאדמו"ר – הוא הסיפור המשך ואילו .zixgy.

לגמרי: שונים ענינים הם שחרית ותפילת מנחה תפילת והרי

בחסידות  וכמבואר היום, עבודת קודם היום, בתחילת זמנה - שחרית הפסוק 45תפילת "וישכם 46על
היום  כל לעבודת וסיוע כח נתינת נמשכת שממנו העליון, (חסד) לובן בחינת מאיר שאז בבוקר", לבן

כו'). אדרבה אלא יותר, קשה שבבוקר הטועים כדעת (ולא
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ב.39) תקצו, שם לקו"ד
ט.40) עד, תהלים
ואילך.41) 208 ע' שם סה"ש ואילך. א תרמ, שם לקו"ד
ס"ה.42) ס"צ או"ח אדה"ז שו"ע וראה סע"ב. לד, ברכות

וש"נ.

להסתפק).43) ראה אח"כ (ד"ה בהקדמה
וש"נ.44) ב. ו, ברכות
ובכ"מ.45) ויצא. ס"פ ותו"ח תו"א ראה
א.46) לב, ויצא



g"kyz'dסד ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

.Ë:'המאסר ב'רשימת במסופר נוסף ענין לבאר יש לזה ובהמשך

עצמו  על הגאולה בעל מספר - הנ"ל לנסיעה בחברת 41בנוגע להיות יותר היה חפצי כי אם "ואני, :
"ולזאת  יצרו: על התגבר שאףֿעלֿפיֿכן ומסיים כו'", אבל לו, אשר סוסים הארבעה עם המתעסק הרכב,

כו'". שיעורי על וחזרתי הקטנים הסלעים אחד על וישבתי הסידור לקחתי ההיא בשעה

שמתעסק  עגלון בחברת להיות יותר חפץ שהיה הגאולה בעל מספר מה לשם מובן: אינו ולכאורה
סוסים?! עם

- שנה י"ג מבן וכלֿשכן לאיש, הסמוך דמופלא מהגיל עדיין רחוק בהיותו אמנם אירע זה מאורע
עילוי, של ענין זה אין אףֿעלֿפיֿכן אבל לחינוך, הגיע שרק שנה, שש תחילת או חמש בן נער בהיותו
ו"בוצין  דאבוה", כרעא "ברא נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק של בנו שהוא נער אודות מדובר כאשר ובפרט

זאת?! לספר הצורך מהו ואםֿכן ידיע", מקטפיה בוצין

שבת  בהלכות כותב הזקן שרבינו מכלֿמקום 74ואף כשיגדל, תשובה צריך שאינו אףֿעלֿפי ש"קטן..
וידוע  עונשין", בר שנעשה קודם שעבר אףֿעלֿפי ולכפרה לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו טוב

עצמו  חסרונות לידע שצריך לכתוב 75הפתגם לאחרים, זאת לספר הצורך ומהו אליו, שנוגע ענין זה הרי -
צדק' ה'צמח (כפתגם דורות לדורי להדפיס, שזהו 76וגם בשעה בה דורות), לדורי הוא שבדפוס שדבר

הקורא?! אצל הדעת חלישות שפועל ענין

.È:'ה בעבודת הוראה ללמד היא זה בסיפור הגאולה בעל שכוונת - הוא הענין אך

בה  שנוסע הדור, נשיא של למרכבה שרתומים סוסים גם [כולל לסוסים שייכות לו שיש מי גם
וביכלתו  בכחו יש "סוסים"...], זאת בכל הם שגם ה', בעבודת אצלו יתווסף שעלֿידיֿזה כדי לנאותֿדשא

כו'. יצרו על להתגבר

בן  נער בהיותו בנו על נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק פעל זה ענין גם - ח) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
באמריקא... נמצאים כאשר וגם באורחותיו, ההולכים ישראל בני כל על וכן שנה, שש תחילת או חמש

כו'. להתגבר יכולים לסוסים, ששייכים ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם

.‡È רואים כאן נשיאינו 77וגם רבותינו בדברי לדייק יש כמה גם 78עד אלא הענין, בכללות רק לא -
הידוע  ובלשון לקונו, בעבודתו מישראל אחד לכל הוראות בהם למצוא יכולים ובוודאי הדברים, :79בפרטי

האדם" כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים ד"את להתכלית בנוגע לפרטים 80ה"בכן" בנוגע כמו -
לעיל, שנתבארו

לתכלית  מסויים דבר יבוא שנים ריבוי לאחרי שרק להיות שיכול הסיפור, מכללות מההוראה החל -
למשך  לעולם יורדת שנשמה עצמם, ישראל לבני בנוגע גם שמצינו [וכפי בו ישתמש שיהודי כדי בריאתו

ליהודי  טובה לעשות כדי שנה, -81שבעיםֿשמונים ואיכות לכמות בנוגע כללית הוראה גם בזה שיש ,[
בנוגע  גם מובן ומזה הבריאה); (תכלית האיכות לגבי מקום תופס אינו השנים) ריבוי (כמו הכמות שריבוי
לך  יאמר "מי שהרי כלֿכך, הגלות אריכות תהיה שלא לעשות יכול היה שהקב"ה (אף הגלות לאריכות

תעשה" -82מה (איכות) כו' המכוון תכלית לגבי מקום תופסת אינה (כמות) הזמן שאריכות ,(

בה" דכולא בה, והפך בה ו"הפך נתבארו, שלא נוספים לפרטים בנוגע .83ועלֿדרךֿזה

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

שמג.74) סו"ס או"ח
ע'75) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

(נעתק  נא ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42
חשון). כו יום" ב"היום

שפב.76) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
אשר 77) להם יהי - כן עושים שאין ואלו נוספת: ברשימה

להם.

וש"נ.78) .90 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
וש"נ.79) .136 ע' חנ"ג מנחם תורת ראה
יג.80) יב, קהלת
ב"היום 81) (נעתק וש"נ סר"ט. בהוספות כתרֿשםֿטוב ראה

אייר). ה יום"
יב.82) ט, איוב ע"פ
מכ"א.83) פ"ה אבות
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לפי  היא הבהמית והנפש הבהמית, הנפש אופן לפי היא האלקית שהנפש כידוע עמהם, לעסוק שתצטרך
האלקית  הנפש .63אופן

הגמרא  כדברי - דתורה נגלה של וכדברי 64ובסגנון בריותיו", עם בטרוניא בא הקב"ה "אין :
כחן".65המדרש  לפי אלא כחי, לפי מבקש "איני :

הנפש  על לפעול האלקית הנפש צריכה העולם, בעניני היגיעה באמצע בהיותו גם הנה זה, כל ולאחרי
מנחה. תפילת להתפלל כדי באמצע להפסיק הבהמית

מסויים  דבר בורא שהקב"ה הכרה לידי לבוא יכולים אזי מנחה, דתפילת העבודה שישנה לאחרי ובכן:
תפילת  לצורך תועלת ממנו יפיק כשיהודי שנים, תרמ"ד אלפים ה' לאחרי שתושלם כוונה בשביל בעולם

שחרית.

העליון  לובן בחינת בהמשכת עילוי ניתוסף מנחה דתפילת העבודה הקדמת שעלֿידי – בזה ענין ועוד
שבאה  דלעילא אתערותא אלא עצמה, מצד דלעילא אתערותא של באופן שאינה שחרית, שבתפילת

דלתתא  אתערותא .66עלֿידי

לספר  נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק נתעורר הסלעים שני בין מנחה תפילת לאחרי שדוקא הטעם וזהו
הנ"ל. ההכרה מודגשת שבה שחרית דתפילת המאורע אודות

.Á:ולהעיר להוסיף ויש

ל'עבודה' שייך היה שלא כך שנה, שש תחילת או חמש בן נער הגאולה בעל היה הנ"ל מאורע בעת
מנחה. דתפילת הנ"ל

אבותיו  ואבות אבותיו זכות לו היתה שהרי זה, בגיל הנערים ככל הגאולה בעל היה לא בוודאי -
דאבוה" כרעא "ברא אשר ידיע"67כו', מקטפיה בוצין ו"בוצין גיל 68, תורה, עלֿפי אףֿעלֿפיֿכן אבל ,

החינוך  ענין התחלת רק הוא שנים י"ב 69שש בגיל רק תפילין הנחת התחלת היתה אצלו גם ולכן, .
ברשימות  היה 70(כמסופר לא שנה, שש תחילת או חמש בן נער בהיותו הרי שכן, וכיון לפניֿזה. ולא ,(

מנחה. דתפילת הנ"ל ל'עבודה' שייך

בנו  אצל גם נפעל זה הרי נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק אצל היתה זו שעבודה עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן
[ועלֿדרך  יכלתו כפי זאת וירגיש יבין הוא שגם לזה), שייך היה לא עדיין (שמצדֿעצמו נער בהיותו עוד

שלפניֿזה  בהתוועדויות עלֿידי 71המדובר הנה האב, על היא החינוך שחובת שאף החינוך, לענין בנוגע
הרמב"ם  שכתב כמו תורה, לתלמוד בנוגע ובפרט עצמו, הבן על גם חיוב של ענין נעשה ש"חייב 72האב

צדק' ה'צמח שמבאר וכפי כשיכיר", עצמו את כדי 73ללמד ועד מדאורייתא"], חיוב יש הקטן על ש"גם
הנ"ל! מאורע זכרון עליו השפיע במאסר, בהיותו לאחריֿזה, שנים וכמה שכמה עליו, הדבר פעל כך

לכל  בנוגע גם זאת פעל ישראל, נשיא להיותו הרי בנו, על נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק פעולת על ונוסף
זה! ענין שייך יהיה אצלם שגם באורחותיו, ההולכים ישראל בני
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סה g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

.Ë:'המאסר ב'רשימת במסופר נוסף ענין לבאר יש לזה ובהמשך

עצמו  על הגאולה בעל מספר - הנ"ל לנסיעה בחברת 41בנוגע להיות יותר היה חפצי כי אם "ואני, :
"ולזאת  יצרו: על התגבר שאףֿעלֿפיֿכן ומסיים כו'", אבל לו, אשר סוסים הארבעה עם המתעסק הרכב,

כו'". שיעורי על וחזרתי הקטנים הסלעים אחד על וישבתי הסידור לקחתי ההיא בשעה

שמתעסק  עגלון בחברת להיות יותר חפץ שהיה הגאולה בעל מספר מה לשם מובן: אינו ולכאורה
סוסים?! עם

- שנה י"ג מבן וכלֿשכן לאיש, הסמוך דמופלא מהגיל עדיין רחוק בהיותו אמנם אירע זה מאורע
עילוי, של ענין זה אין אףֿעלֿפיֿכן אבל לחינוך, הגיע שרק שנה, שש תחילת או חמש בן נער בהיותו
ו"בוצין  דאבוה", כרעא "ברא נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק של בנו שהוא נער אודות מדובר כאשר ובפרט

זאת?! לספר הצורך מהו ואםֿכן ידיע", מקטפיה בוצין

שבת  בהלכות כותב הזקן שרבינו מכלֿמקום 74ואף כשיגדל, תשובה צריך שאינו אףֿעלֿפי ש"קטן..
וידוע  עונשין", בר שנעשה קודם שעבר אףֿעלֿפי ולכפרה לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו טוב

עצמו  חסרונות לידע שצריך לכתוב 75הפתגם לאחרים, זאת לספר הצורך ומהו אליו, שנוגע ענין זה הרי -
צדק' ה'צמח (כפתגם דורות לדורי להדפיס, שזהו 76וגם בשעה בה דורות), לדורי הוא שבדפוס שדבר

הקורא?! אצל הדעת חלישות שפועל ענין

.È:'ה בעבודת הוראה ללמד היא זה בסיפור הגאולה בעל שכוונת - הוא הענין אך

בה  שנוסע הדור, נשיא של למרכבה שרתומים סוסים גם [כולל לסוסים שייכות לו שיש מי גם
וביכלתו  בכחו יש "סוסים"...], זאת בכל הם שגם ה', בעבודת אצלו יתווסף שעלֿידיֿזה כדי לנאותֿדשא

כו'. יצרו על להתגבר

בן  נער בהיותו בנו על נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק פעל זה ענין גם - ח) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
באמריקא... נמצאים כאשר וגם באורחותיו, ההולכים ישראל בני כל על וכן שנה, שש תחילת או חמש

כו'. להתגבר יכולים לסוסים, ששייכים ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם

.‡È רואים כאן נשיאינו 77וגם רבותינו בדברי לדייק יש כמה גם 78עד אלא הענין, בכללות רק לא -
הידוע  ובלשון לקונו, בעבודתו מישראל אחד לכל הוראות בהם למצוא יכולים ובוודאי הדברים, :79בפרטי

האדם" כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים ד"את להתכלית בנוגע לפרטים 80ה"בכן" בנוגע כמו -
לעיל, שנתבארו

לתכלית  מסויים דבר יבוא שנים ריבוי לאחרי שרק להיות שיכול הסיפור, מכללות מההוראה החל -
למשך  לעולם יורדת שנשמה עצמם, ישראל לבני בנוגע גם שמצינו [וכפי בו ישתמש שיהודי כדי בריאתו

ליהודי  טובה לעשות כדי שנה, -81שבעיםֿשמונים ואיכות לכמות בנוגע כללית הוראה גם בזה שיש ,[
בנוגע  גם מובן ומזה הבריאה); (תכלית האיכות לגבי מקום תופס אינו השנים) ריבוי (כמו הכמות שריבוי
לך  יאמר "מי שהרי כלֿכך, הגלות אריכות תהיה שלא לעשות יכול היה שהקב"ה (אף הגלות לאריכות

תעשה" -82מה (איכות) כו' המכוון תכלית לגבי מקום תופסת אינה (כמות) הזמן שאריכות ,(

בה" דכולא בה, והפך בה ו"הפך נתבארו, שלא נוספים לפרטים בנוגע .83ועלֿדרךֿזה
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שמג.74) סו"ס או"ח
ע'75) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

(נעתק  נא ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42
חשון). כו יום" ב"היום

שפב.76) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
אשר 77) להם יהי - כן עושים שאין ואלו נוספת: ברשימה

להם.

וש"נ.78) .90 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
וש"נ.79) .136 ע' חנ"ג מנחם תורת ראה
יג.80) יב, קהלת
ב"היום 81) (נעתק וש"נ סר"ט. בהוספות כתרֿשםֿטוב ראה

אייר). ה יום"
יב.82) ט, איוב ע"פ
מכ"א.83) פ"ה אבות

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

לפי  היא הבהמית והנפש הבהמית, הנפש אופן לפי היא האלקית שהנפש כידוע עמהם, לעסוק שתצטרך
האלקית  הנפש .63אופן

הגמרא  כדברי - דתורה נגלה של וכדברי 64ובסגנון בריותיו", עם בטרוניא בא הקב"ה "אין :
כחן".65המדרש  לפי אלא כחי, לפי מבקש "איני :

הנפש  על לפעול האלקית הנפש צריכה העולם, בעניני היגיעה באמצע בהיותו גם הנה זה, כל ולאחרי
מנחה. תפילת להתפלל כדי באמצע להפסיק הבהמית

מסויים  דבר בורא שהקב"ה הכרה לידי לבוא יכולים אזי מנחה, דתפילת העבודה שישנה לאחרי ובכן:
תפילת  לצורך תועלת ממנו יפיק כשיהודי שנים, תרמ"ד אלפים ה' לאחרי שתושלם כוונה בשביל בעולם

שחרית.

העליון  לובן בחינת בהמשכת עילוי ניתוסף מנחה דתפילת העבודה הקדמת שעלֿידי – בזה ענין ועוד
שבאה  דלעילא אתערותא אלא עצמה, מצד דלעילא אתערותא של באופן שאינה שחרית, שבתפילת

דלתתא  אתערותא .66עלֿידי

לספר  נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק נתעורר הסלעים שני בין מנחה תפילת לאחרי שדוקא הטעם וזהו
הנ"ל. ההכרה מודגשת שבה שחרית דתפילת המאורע אודות

.Á:ולהעיר להוסיף ויש

ל'עבודה' שייך היה שלא כך שנה, שש תחילת או חמש בן נער הגאולה בעל היה הנ"ל מאורע בעת
מנחה. דתפילת הנ"ל

אבותיו  ואבות אבותיו זכות לו היתה שהרי זה, בגיל הנערים ככל הגאולה בעל היה לא בוודאי -
דאבוה" כרעא "ברא אשר ידיע"67כו', מקטפיה בוצין ו"בוצין גיל 68, תורה, עלֿפי אףֿעלֿפיֿכן אבל ,

החינוך  ענין התחלת רק הוא שנים י"ב 69שש בגיל רק תפילין הנחת התחלת היתה אצלו גם ולכן, .
ברשימות  היה 70(כמסופר לא שנה, שש תחילת או חמש בן נער בהיותו הרי שכן, וכיון לפניֿזה. ולא ,(

מנחה. דתפילת הנ"ל ל'עבודה' שייך

בנו  אצל גם נפעל זה הרי נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק אצל היתה זו שעבודה עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן
[ועלֿדרך  יכלתו כפי זאת וירגיש יבין הוא שגם לזה), שייך היה לא עדיין (שמצדֿעצמו נער בהיותו עוד

שלפניֿזה  בהתוועדויות עלֿידי 71המדובר הנה האב, על היא החינוך שחובת שאף החינוך, לענין בנוגע
הרמב"ם  שכתב כמו תורה, לתלמוד בנוגע ובפרט עצמו, הבן על גם חיוב של ענין נעשה ש"חייב 72האב

צדק' ה'צמח שמבאר וכפי כשיכיר", עצמו את כדי 73ללמד ועד מדאורייתא"], חיוב יש הקטן על ש"גם
הנ"ל! מאורע זכרון עליו השפיע במאסר, בהיותו לאחריֿזה, שנים וכמה שכמה עליו, הדבר פעל כך

לכל  בנוגע גם זאת פעל ישראל, נשיא להיותו הרי בנו, על נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק פעולת על ונוסף
זה! ענין שייך יהיה אצלם שגם באורחותיו, ההולכים ישראל בני
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ע"ח  רפפ"ב. רפ"ד. אלם יונת א. ג, יבמות - מקמי תוד"ה כבעל.
א. קנד, של"ה פי"ז. הבריאה עולם שער עמה"מ פ"א. שכ"ג
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רע"א.68) מח, ברכות
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בתחילתו.73) הרמב"ם על חידושים - פס"ד



g"kyz'dסו ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

.ÂË אם וגם תורה. דברי שמדברים בשעה שישנים מזה ביאוש ליפול יכולים לכאורה מזה: וההוראה
- אים") ("מ'טורקעט לישון לו ומפריעים שמרעישים כיון יישן, שלא פלוני על לפעול מצליחים כבר
נמצא  שאינו משונות) ובעוויות הצדדים לכל (שמביטים בעיניו רואים אבל פתוחות, עינים עם יושב אזי
אלא  הנאמרים, בדברים להתעמק מסוגל שאינו בלבד זו שלא הראש, לא אבל כאן, נמצא הגוף כאן!...
איניש  שידע כפי כלל, אליו נוגעים שאינם כיון שלו, השמיעה לכח מגיעים אינם שהדברים זאת, עוד

בנפשיה!

בנוגע  גם אלא והעתיד, להווה בנוגע רק לא - זאת לתקן ויכולים להתייאש, אין אףֿעלֿפיֿכן אבל
כנ"ל. כו', להפכו שיכולים להעבר,

.ÊË תמוז די"ב בהתוועדות שדובר מה גם שבמכתב 100וזהו הגאולה, בעל של מכתבים שני אודות
ההתוועדות:101הראשון  של ותכליתה מטרתה את להדגיש מבלי התוועדות, של מעלתה עצם אודות כותב

כו'". גדול דבר הוא רעים") ובוועידת ("בהתאחדות בעצמה שיחיו אנ"ש "התעוררות

שמקשר  והתחברות התקשרות "לשון "דעת", מלשון שזהו התוועדות, נערכת שכאשר - בזה והענין
כו'" בחוזק מחשבתו ויתקע מאד וחזק אמיץ בקשר שאינו 102דעתו וכיון ישן... אינו לכלֿלראש הנה ,

כו'. העבודה בעניני להתחזק מתעורר אזי ישן,

כאשר מלך"ובפרט הדרת עם ו"ברוב מישראל, עשרה במעמד היא פורץ 103ההתוועדות "מלך אזי -
-104גדר" הגאולה בעל של בשליחותו שהולכים לאלו ובפרט לכולם, כח נתינת נמשכת ועלֿידיֿזה ,

ומצוות, לתורה לקרבם שם הנמצאים על לפעול כדי נשלחים שאליו המקום את ולגאול עצמם, את לגאול
רבה. הצלחה מתוך וחסידות, נגלה התורה , מלימוד החל

***

.ÊÈ.אשורנו ומגבעות אראנו צורים מראש כי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÁÈ שנאמר הפתגם ב) (סעיף לעיל כמוזכר משיח, עם במיוחד קשור הזה השבתֿקודש שיום כיון
יהיה  רש"י פירוש עם השבוע בפרשת פסוק לימוד שגם מהנכון אידחי", דאידחי "כיון ההיא בהתוועדות

הפסוק  על רש"י  פירוש עתה ילמדו ולכן משיח, עם "ועוד 85קשור  מעיר", שריד והאביד מיעקב "וירד
המשיח". מלך מיעקב.. אחר מושל יהיה

החזקה' 'יד בספרו מפרש הוא שגם הרמב"ם, כפירוש אינו רש"י שפירוש - אלו 105ובהקדמה פסוקים
הכתובים, פשטות עלֿפי

ודרוש, רמז או ההלכה, דרך על אלא הכתובים, פשטות לפרש הרמב"ם של דרכו אין כלל, בדרך -
התורה  פנימיות עלֿפי הסוד, דרך על ענינים 106ואפילו כמה נתבארו החסידות שבתורת מצינו ולכן ,

נבוכים' 'מורה בספרו הרמב"ם הרמב"ם 107מדברי דברי ביאור ולדוגמא: החזקה', 'יד בספרו וגם ,108

וכו'" משנתכם יׁשנים עורו כלומר בו, יש רמז הכתוב, גזירת בראשֿהשנה שופר שתקיעת ,109"אףֿעלֿפי ֵ
כו'" החכמות ועמוד היסודות "יסוד ספרו: לתחילת בנוגע ביאורים כמה מצינו לסיום 110וכן בנוגע וכן ,

"כי  מכסים"111ספרו: לים כמים ה' את דעה הארץ אלו 112מלאה פסוקים הרמב"ם מפרש כאן אבל ;

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

(100.(217 ע' חנ"ג מנחם (תורת סכ"ג
סיון").101) כ"ד (מ"ג' פוֿז ע' ח"ב שלו אג"ק
פ"ג.102) תניא
ע'103) ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי

וש"נ. ואילך). קצה
וש"נ.104) א. קי, פסחים
ה"א.105) פי"א מלכים הל'

וש"נ.106) .90 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.107) .47 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
ה"ד.)108 פ"ג תשובה הל'

וש"נ.109) ואילך. כד ס"ע תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.110) ואילך. יט ס"ע תמוז סה"מ מנחם תורת ראה
ט.111) יא, ישעי'
וש"ס.112) הרמב"ם על הדרנים - מנחם תורת ראה

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

היעודים  לקיום נזכה ועלֿידיֿזה כו'. באורחותיו ללכת אלו, הוראות ויקיימו שילמדו - והעיקר
מישראל" שבט וקם מיעקב כוכב "דרך בפרשתנו: חיל"30שנאמרו עושה "וישראל מיעקב 84, "וירד ,

מעיר" שעיר האמיתית 85והאביד בגאולה המשיח", מלך מיעקב.. אחר מושל יהיה "ועוד רש"י כפירוש ,
ממש. בקרוב והשלימה,

***

.·È תמוז די"ב בהתוועדות דובר שיש 86עוד יתכן איך מובן: אינו דלכאורה - הזכרון ענין אודות
ש"המעשה  כלל שישנו בשעה בה העבר, על הזכרון ענין הוא שענינו שלם סוג ומצוות התורה בעניני

העיקר" להעבר?87הוא לא אבל ולעתיד, להווה רק ששייך ,

שאמר  וכפי והעתיד, להווה בנוגע וחיות כח נותן העבר על שהזכרון לומר, יש שלכאורה ונתבאר,
נדפס  (וגם פעמים כמה אדמו"ר מו"ח  העתיד.88כ"ק על מלמד שהעבר ,(

.‚È חשבו הנ"ל הדברים את שבשמעם כלל) הדברים את שמעו שלא אלו (מלבד כאלו שיש ולהעיר,
לאמריקא  ביותר ששייך דרוש, של ענין סתם "דרוש"...89שזהו אחר זיך") ("מ'קאכט להוטים שכאן ,ָ

ביהדות. שלם ענין זהו אלא כן, האמת אין אבל

הגמרא  דברי על מיוסדת - העבר  דזכרון הענין מהו הנ"ל השאלה :90ובכן:

הגמרא  שואלת - כהונה בגדי לבישת לסדר הלבישן,91בנוגע "כיצד :ded dedc i`n:רש"י ופירש ."
כו'". קראי למסבר לשאול לנו צריך  "ומה

דסנהדרין  קמא "בפרק שם: לא,92וב'תוספות' או מדורות שעה גמר מי בכמה, סיני שור לן מיבעיא
הוה". דהוה מאי הכא, כי התם פריך ולא

בחגיגה  ב'תוספות' (מאי 93אבל בעי לא בכמה, סיני שור גבי "ובסנהדרין הש"ס): במסורת (שצויין
דסבירא משום הוה), drynדהוה zexec itel`l בעבודה ליה פריך ש"לא זה על תירוצים ב' מבאר (וכן "

מלמד 95ובתענית 94זרה  (שעה) שהעבר הביאור תוכן שזהו - המילואים") ימי כל משה שמש במה גבי
(דורות). העתיד על

.„È רק הוא העבר ואילו והעתיד, ההווה הוא שהעיקר נמצא עלֿפיֿזה כי מספיק, זה אין עדיין אבל
מובן, העבר, זכרון שענינו שלם סוג ישנו ומצוות התורה שבעניני מזה אבל זה, על דרך והוראת לימוד

לעצמו. גם עיקרי ענין הוא העבר  שזכרון

והעתיד, להווה בנוגע רק הוא שענינה תשובה שיש - התשובה בענין זאת שמצינו נתבאר, זה ועל
גמור" צדיק נקרא תשובה ש"עשה ש 96שכיון אףֿעלֿפי תשובה , יש אבל העבר; את תיקן לא עדיין

כזכיות" לו נעשו "זדונות שעלֿידה מאהבה, תשובה - העבר על גם ממש 97שפועלת ל"זכיות" ועד ,
הדמיון) כ"ף .98(ללא

הנדר  את "עוקר הוא הרי הנדר, את מיפר החכם שכאשר - נדרים להפרת בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה
מעולם  נדרים עליו היו לא כאילו וחשיב העבר.99מעיקרו", דזכרון הענין תוכן גם וזהו .
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יח.84) שם,
יט.85) שם,
ואילך).86) 198 ע' חנ"ג מנחם (תורת ואילך ס"ד
מי"ז.87) פ"א אבות
אג"ק 88) .159 ע' תש"ד סה"ש סע"ב. פה, ח"א לקו"ד ראה

שנה  אלול י"א מכתב גם וראה תכה. ע' ח"י שעג. ע' ח"ד שלו
וש"נ. רכה). ע' חכ"ה (אג"ק זו

(89.253 ע' ח"ה מנחם תורת גם ראה
להראות 90) הכוונה שאין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

שהי' שחושבים כאלו שיש להרגצ'ובי, בנוגע וכמו בקיאות...
למד  דבר שמכל היא, האמת אבל בקיאות, של ענין סתם אצלו

(ראה  בתורה כללית והוראה כללי ענין אלא) פרטי ענין רק (לא
חל"א)). (אג"ק תשל"ז אדר י"א תשל"ו; טבת כ"ז מכתב גם

ב.91) ה, יומא
ב.92) טו,
מאי.93) ד"ה - ב ו,
א.94) לד,
ב.95) יא,
פ"א.96) בתניא אדה"ז לשון
ב.97) פו, יומא
וש"נ.98) קסו. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
ובפירש"י.99) ע"ב ריש עד, כתובות



סז g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

.ÂË אם וגם תורה. דברי שמדברים בשעה שישנים מזה ביאוש ליפול יכולים לכאורה מזה: וההוראה
- אים") ("מ'טורקעט לישון לו ומפריעים שמרעישים כיון יישן, שלא פלוני על לפעול מצליחים כבר
נמצא  שאינו משונות) ובעוויות הצדדים לכל (שמביטים בעיניו רואים אבל פתוחות, עינים עם יושב אזי
אלא  הנאמרים, בדברים להתעמק מסוגל שאינו בלבד זו שלא הראש, לא אבל כאן, נמצא הגוף כאן!...
איניש  שידע כפי כלל, אליו נוגעים שאינם כיון שלו, השמיעה לכח מגיעים אינם שהדברים זאת, עוד

בנפשיה!

בנוגע  גם אלא והעתיד, להווה בנוגע רק לא - זאת לתקן ויכולים להתייאש, אין אףֿעלֿפיֿכן אבל
כנ"ל. כו', להפכו שיכולים להעבר,

.ÊË תמוז די"ב בהתוועדות שדובר מה גם שבמכתב 100וזהו הגאולה, בעל של מכתבים שני אודות
ההתוועדות:101הראשון  של ותכליתה מטרתה את להדגיש מבלי התוועדות, של מעלתה עצם אודות כותב

כו'". גדול דבר הוא רעים") ובוועידת ("בהתאחדות בעצמה שיחיו אנ"ש "התעוררות

שמקשר  והתחברות התקשרות "לשון "דעת", מלשון שזהו התוועדות, נערכת שכאשר - בזה והענין
כו'" בחוזק מחשבתו ויתקע מאד וחזק אמיץ בקשר שאינו 102דעתו וכיון ישן... אינו לכלֿלראש הנה ,

כו'. העבודה בעניני להתחזק מתעורר אזי ישן,

כאשר מלך"ובפרט הדרת עם ו"ברוב מישראל, עשרה במעמד היא פורץ 103ההתוועדות "מלך אזי -
-104גדר" הגאולה בעל של בשליחותו שהולכים לאלו ובפרט לכולם, כח נתינת נמשכת ועלֿידיֿזה ,

ומצוות, לתורה לקרבם שם הנמצאים על לפעול כדי נשלחים שאליו המקום את ולגאול עצמם, את לגאול
רבה. הצלחה מתוך וחסידות, נגלה התורה , מלימוד החל

***

.ÊÈ.אשורנו ומגבעות אראנו צורים מראש כי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÁÈ שנאמר הפתגם ב) (סעיף לעיל כמוזכר משיח, עם במיוחד קשור הזה השבתֿקודש שיום כיון
יהיה  רש"י פירוש עם השבוע בפרשת פסוק לימוד שגם מהנכון אידחי", דאידחי "כיון ההיא בהתוועדות

הפסוק  על רש"י  פירוש עתה ילמדו ולכן משיח, עם "ועוד 85קשור  מעיר", שריד והאביד מיעקב "וירד
המשיח". מלך מיעקב.. אחר מושל יהיה

החזקה' 'יד בספרו מפרש הוא שגם הרמב"ם, כפירוש אינו רש"י שפירוש - אלו 105ובהקדמה פסוקים
הכתובים, פשטות עלֿפי

ודרוש, רמז או ההלכה, דרך על אלא הכתובים, פשטות לפרש הרמב"ם של דרכו אין כלל, בדרך -
התורה  פנימיות עלֿפי הסוד, דרך על ענינים 106ואפילו כמה נתבארו החסידות שבתורת מצינו ולכן ,

נבוכים' 'מורה בספרו הרמב"ם הרמב"ם 107מדברי דברי ביאור ולדוגמא: החזקה', 'יד בספרו וגם ,108

וכו'" משנתכם יׁשנים עורו כלומר בו, יש רמז הכתוב, גזירת בראשֿהשנה שופר שתקיעת ,109"אףֿעלֿפי ֵ
כו'" החכמות ועמוד היסודות "יסוד ספרו: לתחילת בנוגע ביאורים כמה מצינו לסיום 110וכן בנוגע וכן ,

"כי  מכסים"111ספרו: לים כמים ה' את דעה הארץ אלו 112מלאה פסוקים הרמב"ם מפרש כאן אבל ;
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(100.(217 ע' חנ"ג מנחם (תורת סכ"ג
סיון").101) כ"ד (מ"ג' פוֿז ע' ח"ב שלו אג"ק
פ"ג.102) תניא
ע'103) ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי

וש"נ. ואילך). קצה
וש"נ.104) א. קי, פסחים
ה"א.105) פי"א מלכים הל'

וש"נ.106) .90 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.107) .47 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
ה"ד.)108 פ"ג תשובה הל'

וש"נ.109) ואילך. כד ס"ע תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.110) ואילך. יט ס"ע תמוז סה"מ מנחם תורת ראה
ט.111) יא, ישעי'
וש"ס.112) הרמב"ם על הדרנים - מנחם תורת ראה

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

היעודים  לקיום נזכה ועלֿידיֿזה כו'. באורחותיו ללכת אלו, הוראות ויקיימו שילמדו - והעיקר
מישראל" שבט וקם מיעקב כוכב "דרך בפרשתנו: חיל"30שנאמרו עושה "וישראל מיעקב 84, "וירד ,

מעיר" שעיר האמיתית 85והאביד בגאולה המשיח", מלך מיעקב.. אחר מושל יהיה "ועוד רש"י כפירוש ,
ממש. בקרוב והשלימה,

***

.·È תמוז די"ב בהתוועדות דובר שיש 86עוד יתכן איך מובן: אינו דלכאורה - הזכרון ענין אודות
ש"המעשה  כלל שישנו בשעה בה העבר, על הזכרון ענין הוא שענינו שלם סוג ומצוות התורה בעניני

העיקר" להעבר?87הוא לא אבל ולעתיד, להווה רק ששייך ,

שאמר  וכפי והעתיד, להווה בנוגע וחיות כח נותן העבר על שהזכרון לומר, יש שלכאורה ונתבאר,
נדפס  (וגם פעמים כמה אדמו"ר מו"ח  העתיד.88כ"ק על מלמד שהעבר ,(

.‚È חשבו הנ"ל הדברים את שבשמעם כלל) הדברים את שמעו שלא אלו (מלבד כאלו שיש ולהעיר,
לאמריקא  ביותר ששייך דרוש, של ענין סתם "דרוש"...89שזהו אחר זיך") ("מ'קאכט להוטים שכאן ,ָ

ביהדות. שלם ענין זהו אלא כן, האמת אין אבל

הגמרא  דברי על מיוסדת - העבר  דזכרון הענין מהו הנ"ל השאלה :90ובכן:

הגמרא  שואלת - כהונה בגדי לבישת לסדר הלבישן,91בנוגע "כיצד :ded dedc i`n:רש"י ופירש ."
כו'". קראי למסבר לשאול לנו צריך  "ומה

דסנהדרין  קמא "בפרק שם: לא,92וב'תוספות' או מדורות שעה גמר מי בכמה, סיני שור לן מיבעיא
הוה". דהוה מאי הכא, כי התם פריך ולא

בחגיגה  ב'תוספות' (מאי 93אבל בעי לא בכמה, סיני שור גבי "ובסנהדרין הש"ס): במסורת (שצויין
דסבירא משום הוה), drynדהוה zexec itel`l בעבודה ליה פריך ש"לא זה על תירוצים ב' מבאר (וכן "

מלמד 95ובתענית 94זרה  (שעה) שהעבר הביאור תוכן שזהו - המילואים") ימי כל משה שמש במה גבי
(דורות). העתיד על

.„È רק הוא העבר ואילו והעתיד, ההווה הוא שהעיקר נמצא עלֿפיֿזה כי מספיק, זה אין עדיין אבל
מובן, העבר, זכרון שענינו שלם סוג ישנו ומצוות התורה שבעניני מזה אבל זה, על דרך והוראת לימוד

לעצמו. גם עיקרי ענין הוא העבר  שזכרון

והעתיד, להווה בנוגע רק הוא שענינה תשובה שיש - התשובה בענין זאת שמצינו נתבאר, זה ועל
גמור" צדיק נקרא תשובה ש"עשה ש 96שכיון אףֿעלֿפי תשובה , יש אבל העבר; את תיקן לא עדיין

כזכיות" לו נעשו "זדונות שעלֿידה מאהבה, תשובה - העבר על גם ממש 97שפועלת ל"זכיות" ועד ,
הדמיון) כ"ף .98(ללא

הנדר  את "עוקר הוא הרי הנדר, את מיפר החכם שכאשר - נדרים להפרת בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה
מעולם  נדרים עליו היו לא כאילו וחשיב העבר.99מעיקרו", דזכרון הענין תוכן גם וזהו .

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

יח.84) שם,
יט.85) שם,
ואילך).86) 198 ע' חנ"ג מנחם (תורת ואילך ס"ד
מי"ז.87) פ"א אבות
אג"ק 88) .159 ע' תש"ד סה"ש סע"ב. פה, ח"א לקו"ד ראה

שנה  אלול י"א מכתב גם וראה תכה. ע' ח"י שעג. ע' ח"ד שלו
וש"נ. רכה). ע' חכ"ה (אג"ק זו

(89.253 ע' ח"ה מנחם תורת גם ראה
להראות 90) הכוונה שאין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

שהי' שחושבים כאלו שיש להרגצ'ובי, בנוגע וכמו בקיאות...
למד  דבר שמכל היא, האמת אבל בקיאות, של ענין סתם אצלו

(ראה  בתורה כללית והוראה כללי ענין אלא) פרטי ענין רק (לא
חל"א)). (אג"ק תשל"ז אדר י"א תשל"ו; טבת כ"ז מכתב גם

ב.91) ה, יומא
ב.92) טו,
מאי.93) ד"ה - ב ו,
א.94) לד,
ב.95) יא,
פ"א.96) בתניא אדה"ז לשון
ב.97) פו, יומא
וש"נ.98) קסו. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
ובפירש"י.99) ע"ב ריש עד, כתובות



g"kyz'dסח ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

יצרתיו בראתיו ד"לכבודי הבחינות ד' "הוא 126עשיתיו"`sבענין ורוגז, כעס על שמורה "אף", שתיבת ,
הטמאות  קליפות ג' על שקאי לומר (דיש כו'" באף פתחו ג' סטראֿאחרא, "אף 127בחינת ופירוש ,(

בריאה  אצילות העולמות לג' בנוגע ֿ כן (מהֿשאין שבעשיה" האף בחינת את "שמבררים הוא עשיתיו"
שכתוב  מה גם מבאר ועלֿפיֿזה לקדושה). ששייכים שלמדתי 128ויצירה, "תורה לי", עמדה חכמתי "אף

בי" נתקיימה כו') וסיגופים תעניות (מתוך הידוע 129באף לגילוי 130(ועלֿדרך באים אתהפכא שעלֿידי
יותר). נעלה אור

השייך  ענין שהוא בלעם, פרשת אודות מדבר הרמב"ם שכאשר בנידוןֿדידן, גם לומר יש ועלֿפיֿזה
" הלשון מקדים כו', הקליפה והפיכת כו'".`sלבירור בלעם בפרשת

.‡Îאף" הלשון דיוק ולבאר להוסיף שכתב zyxtaויש וכמו כו'", נבא בלעם "אף ולא כו'", בלעם
אף ולא כו'", אומר הוא מקלט בערי "אף שלאחריֿזה לציין zyxtaבהלכה כוונתו שאין (כיון מקלט ערי

מראהֿמקום):

במסכת  הגמרא כדברי - בקשתו נתקבלה ולא עולםֿהבא, לחיי שיזכה ביקש שבלעם מצינו
ישרים 131סנהדרין  מות נפשי תמות אמר, לעתיד). חלק לו (שאין בעצמו סימן נתן רשע אותו "ואף :125,

ואם  עמהם), חלק לו יש (דודאי כמוהו אחריתי תהא עצמו), מיתת ימות (אם ישרים מות נפשי תמות אם
הנני  יהרג), אלא ימות (דלא כמו 132לאו נהרג, אלא עצמו, מיתת מת לא והרי (לגיהנם), לעמי" הולך

בחרב".133שכתוב  הרגו בעור בן בלעם "ואת

בניו  "מבני וכמו אחרים, אצל שמצינו (כפי אתהפכא של ענין היה לא עצמו בלעם שאצל ונמצא,
תורה" למדו כו' נכתבו 134של בלעם שדברי בכך רק מתבטא האתהפכא וענין כו'); שנתגיירו לאחרי ,

"dxezaונקבעו -zyxt."בלעם

"אף וכותב מדייק לבלעם, בנוגע האתהפכא ענין כו'" "אף בתיבת מרמז כשהרמב"ם zyxtaולכן,
" אלא עצמו, בלעם אצל  היה לא האתהפכא שענין כיון - כו '" בלעם "אף  ולא כו'", בלעם".zyxtaבלעם

הרי - מקלט לערי בנוגע mnvrמהֿשאיןֿכן md."'כו מקלט בערי "אף נאמר ולכן המשיח, ביאת בזמן יהיו

"אף הלשון דיוק ולבאר להוסיף בביאת zyxtaויש האמונה ענין שגודל - בפשטות גם כו'" בלעם
" מודגש חידוש zyxtaהמשיח זה שאין משיח, אודות בלעם נבואת בעצם לא היינו, דוקא, בלעם"

קבע  רבינו שמשה - הוא החידוש עיקר אלא המשיח, ביאת אודות גם ניבא נביא, שהיה דכיון כלֿכך,
בלעם וכתבdxezaנבואת "חזר תורה", ספרי חמשה כתב ש"משה שלאחרי וכנ"ל ,zyxt..mrla,"

עליו  העידה התורה "הרי בלאוֿהכי שגם אף המשיח, ביאת אודות הנבואה את גם כלל זו וב"הוספה"
הנביאים". כל עלֿידי שנאמרו הדברים כל כוללים הם בתורה המפורשים הדברים ואלו כו', שנאמר

.·Î,"מעיר שריד "והאביד מיעקב", אחר מושל יהיה "ועוד מיעקב", "וירד רש"י בפירוש הביאור
רומי  והיא אדום של החשובה כן,135"מעיר אומר המשיח מלך ועל וירד , בו ים,136שנאמר עד מים

מלך 137ולא  אודות גם כבר מדובר שלפניֿזה בפסוקים שגם כהרמב"ם פירש ולא עשו", לבית שריד יהיה
"אראנו 105המשיח  דוד.30: זה מיעקב, כוכב דרך המשיח. מלך זה קרוב, ולא אשורנו דוד. זה עתה, ולא

המשיח.. המלך זה שת, בני כל וקרקר דוד.. זה מואב, פאתי ומחץ המשיח. מלך זה מישראל, שבט וקם
המשיח",138והיה  המלך זה וגו', ירשה והיה דוד. זה ירשה, אדום
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ז.126) מג, ישעי'
תרכ"ט 127) סה"מ תרכד. ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז מאמרי ראה

תקנז. ס"ע ח"ב תרל"ט שפב. ע'
ט.128) ב, קהלת
ספ"ה.129) אבות להרמב"ם פיהמ"ש וראה עה"פ. קה"ר
ריש 130) שבט קעג. ע' קלז. ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ. שלו. ע'
(ובפירש"י).131) א קה,

יד.132) כד, פרשתנו
ח.133) לא, מטות
וש"נ.134) ב. נז, גיטין
"מגדיאל 135) וישלח: בס"פ רש"י פירוש גם נזכר זה בענין

רומי". היא
ח.136) עב, תהלים
יח.137) א, עובדי'
יח.138) כד, פרשתנו

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

הדברים "אלו זה: על שכתב ממה כדמוכח הכתובים, פשטות dxezaעלֿפי miyxetnd פירוש זה שאין כך ,"
- כו' הרמז או הדרוש דרך על

כדלקמן  רש"י, מפירוש אחר באופן הוא הרמב"ם פירוש .113אבל

.ËÈ שהוא הראשון במשיח המשיחים, בשני נבא ושם נאמר בלעם בפרשת "אף הרמב"ם: וזהֿלשון
ושם  באחרונה. ישראל את שמושיע מבניו שעומד האחרון ובמשיח צריהם, מיד ישראל את שהושיע דוד

אומר  וכו'".30הוא עתה ולא אראנו

כמו  שאינו תורה', 'משנה החזקה', 'יד בספרו (ובפרט הרמב"ם בלשון הדיוק גודל הידוע ועלֿפי
הרי  המעתיק, את בעצמו בחר שהרמב"ם וכיון הקודש, ללשון ונעתקו בערבית, שכתבם הספרים שאר
תורה', 'משנה מהֿשאיןֿכן בלשון, ולא הדברים, בתוכן רק הוא הדיוק אבל מדוייקים, הם שגם בוודאי

הדיוק) בתכלית הוא עצמו הרמב"ם שכתבו הלשון "114שגם הלשון דיוק תחילה לבאר יש ,s` בפרשת
מובן: אינו דלכאורה - כו'" נאמר בלעם

לפניֿזה  הרמב"ם שכתב כמו משיח, אודות נזכר שבהם התורה חלקי משאר בלעם פרשת שונה במה
שנאמר  עליו, העידה נדחך 115ש"התורה יהיה אם וגו' וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' ושב

מהתורה? חלק היא בלעם פרשת גם  הרי - ה'" והביאך וגו' השמים בקצה

נאמר  לבלעם שבנוגע גם בני 116ומה על נפלאים דברים ואמר נבואות, כמה וניבא עליון", דעת "יודע
גו'" יעקב אוהליך טובו "מה כמו במסכת 117ישראל, בגמרא שמצינו זו, פרשה מעלת גדלה כך כדי ועד ,

לקב 118ברכות  בקריאתֿשמע".ש"ביקשו בלק פרשת וע

באחרונים  המובא פלא מדבר גם מן 119ולהעיר היא שהתורה מוכח שמזה בלעם, לנבואת בנוגע
חוץ  כו', ליהושע ומסרה ובניו, אהרן עם שלמד ממשה ישראל בני קיבלו התורה עניני כל כי השמים,
משה  ואפילו בסודם.. בא מי בלעם.. ובין.. מואב מלך בין היה מה לנו הגיד "מי שהרי בלעם, מפרשת

הדברים". נכתבו הקב"ה מפה ורק ידע, לא עליוֿהשלום רבינו

" הרמב"ם לשון דיוק מהו כו'"?`sואםֿכן נאמר בלעם בפרשת

זאת  לבאר אפשר ב'ירושלמי'120לכאורה שכתוב מה וחזר 121עלֿפי תורה ספרי חמשה כתב ש"משה
בשני  נבא בלעם.. בפרשת "אף הרמב"ם שכתב מה לבאר יש ועלֿפיֿזה ובלעם", בלק פרשת וכתב
שזוהי  וכיון התורה, כל כתיבת לאחרי ניתוספה זו שפרשה שאףֿעלֿפי בזה, שהחידוש כו'", המשיחים
בה  ונבא נאמר אףֿעלֿפיֿכן ב"עיקר", נתפרש שכבר מה בה לכתוב צורך אין לכאורה הרי "הוספה",

המשיח. בביאת האמונה ענין גודל על  מורה שזה משיח, אודות

" לכתוב יכול הרמב"ם היה עלֿפיֿזה "mbאבל הלשון דיוק מתרץ זה אין ועדיין בלעם", `sבפרשת
ז"ל  רבותינו כמאמר ורוגז, כעס על שמורה - בלעם" ענין 122בפרשת שזהו כו'", באף פתחו "ג'

.123בלתיֿרצוי 

.Î עלֿפי הרמב"ם דברי ביארו נשיאינו שרבותינו לעיל (כאמור חסידות עלֿפי בזה הביאור לומר ויש
חסידות):

השבוע  בפרשת תורה' ב'לקוטי הפסוק 124מבואר ישראל",125על רובע את ומספר יעקב עפר מנה "מי
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פינחס.113) דש"פ הביאור המשך גם נכלל - לקמן בהבא
וש"נ.114) .226 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה
גֿה.115) ל, נצבים
טז.116) כד, פרשתנו
ה.117) שם,
ב.118) יב,
י"ז 119) בלק, ש"פ שיחת גם וראה סשנ"ו. יו"ד חת"ס שו"ת

ואילך). 264 ס"ע שם מנחם (תורת סי"ז תשכ"ד (נדחה) תמוז
אדמו"ר 120) כ"ק והקדים פינחס. ש"פ משיחת - זה קטע

יפה  והמצאה הערה זוהי ואכן זה, על העירו שהשומעים שליט"א,

איינפאל"). שיינער "א הערה", שיינע ַַַַ("א
ספ"ה.121) סוטה
ג.122) א, בראשית טוב לקח ומדרש (באבער) אגדה מדרש

ועוד.
לבנ"י 123) בלעם שנאת בגלל "אף" הלשון שנקט לומר ואין

שהרי  - יא)) כב, פרשתנו (פירש"י מבלק" יותר שונאם (ש"הי'
האמונה  אודות אלא ישראל, של טובתם אודות כאן מדובר לא

המשיח. בביאת
ד.124) סט,
יו"ד.125) כג, פרשתנו



סט g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

יצרתיו בראתיו ד"לכבודי הבחינות ד' "הוא 126עשיתיו"`sבענין ורוגז, כעס על שמורה "אף", שתיבת ,
הטמאות  קליפות ג' על שקאי לומר (דיש כו'" באף פתחו ג' סטראֿאחרא, "אף 127בחינת ופירוש ,(

בריאה  אצילות העולמות לג' בנוגע ֿ כן (מהֿשאין שבעשיה" האף בחינת את "שמבררים הוא עשיתיו"
שכתוב  מה גם מבאר ועלֿפיֿזה לקדושה). ששייכים שלמדתי 128ויצירה, "תורה לי", עמדה חכמתי "אף

בי" נתקיימה כו') וסיגופים תעניות (מתוך הידוע 129באף לגילוי 130(ועלֿדרך באים אתהפכא שעלֿידי
יותר). נעלה אור

השייך  ענין שהוא בלעם, פרשת אודות מדבר הרמב"ם שכאשר בנידוןֿדידן, גם לומר יש ועלֿפיֿזה
" הלשון מקדים כו', הקליפה והפיכת כו'".`sלבירור בלעם בפרשת

.‡Îאף" הלשון דיוק ולבאר להוסיף שכתב zyxtaויש וכמו כו'", נבא בלעם "אף ולא כו'", בלעם
אף ולא כו'", אומר הוא מקלט בערי "אף שלאחריֿזה לציין zyxtaבהלכה כוונתו שאין (כיון מקלט ערי

מראהֿמקום):

במסכת  הגמרא כדברי - בקשתו נתקבלה ולא עולםֿהבא, לחיי שיזכה ביקש שבלעם מצינו
ישרים 131סנהדרין  מות נפשי תמות אמר, לעתיד). חלק לו (שאין בעצמו סימן נתן רשע אותו "ואף :125,

ואם  עמהם), חלק לו יש (דודאי כמוהו אחריתי תהא עצמו), מיתת ימות (אם ישרים מות נפשי תמות אם
הנני  יהרג), אלא ימות (דלא כמו 132לאו נהרג, אלא עצמו, מיתת מת לא והרי (לגיהנם), לעמי" הולך

בחרב".133שכתוב  הרגו בעור בן בלעם "ואת

בניו  "מבני וכמו אחרים, אצל שמצינו (כפי אתהפכא של ענין היה לא עצמו בלעם שאצל ונמצא,
תורה" למדו כו' נכתבו 134של בלעם שדברי בכך רק מתבטא האתהפכא וענין כו'); שנתגיירו לאחרי ,

"dxezaונקבעו -zyxt."בלעם

"אף וכותב מדייק לבלעם, בנוגע האתהפכא ענין כו'" "אף בתיבת מרמז כשהרמב"ם zyxtaולכן,
" אלא עצמו, בלעם אצל  היה לא האתהפכא שענין כיון - כו '" בלעם "אף  ולא כו'", בלעם".zyxtaבלעם

הרי - מקלט לערי בנוגע mnvrמהֿשאיןֿכן md."'כו מקלט בערי "אף נאמר ולכן המשיח, ביאת בזמן יהיו

"אף הלשון דיוק ולבאר להוסיף בביאת zyxtaויש האמונה ענין שגודל - בפשטות גם כו'" בלעם
" מודגש חידוש zyxtaהמשיח זה שאין משיח, אודות בלעם נבואת בעצם לא היינו, דוקא, בלעם"

קבע  רבינו שמשה - הוא החידוש עיקר אלא המשיח, ביאת אודות גם ניבא נביא, שהיה דכיון כלֿכך,
בלעם וכתבdxezaנבואת "חזר תורה", ספרי חמשה כתב ש"משה שלאחרי וכנ"ל ,zyxt..mrla,"

עליו  העידה התורה "הרי בלאוֿהכי שגם אף המשיח, ביאת אודות הנבואה את גם כלל זו וב"הוספה"
הנביאים". כל עלֿידי שנאמרו הדברים כל כוללים הם בתורה המפורשים הדברים ואלו כו', שנאמר

.·Î,"מעיר שריד "והאביד מיעקב", אחר מושל יהיה "ועוד מיעקב", "וירד רש"י בפירוש הביאור
רומי  והיא אדום של החשובה כן,135"מעיר אומר המשיח מלך ועל וירד , בו ים,136שנאמר עד מים

מלך 137ולא  אודות גם כבר מדובר שלפניֿזה בפסוקים שגם כהרמב"ם פירש ולא עשו", לבית שריד יהיה
"אראנו 105המשיח  דוד.30: זה מיעקב, כוכב דרך המשיח. מלך זה קרוב, ולא אשורנו דוד. זה עתה, ולא

המשיח.. המלך זה שת, בני כל וקרקר דוד.. זה מואב, פאתי ומחץ המשיח. מלך זה מישראל, שבט וקם
המשיח",138והיה  המלך זה וגו', ירשה והיה דוד. זה ירשה, אדום
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ז.126) מג, ישעי'
תרכ"ט 127) סה"מ תרכד. ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז מאמרי ראה

תקנז. ס"ע ח"ב תרל"ט שפב. ע'
ט.128) ב, קהלת
ספ"ה.129) אבות להרמב"ם פיהמ"ש וראה עה"פ. קה"ר
ריש 130) שבט קעג. ע' קלז. ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ. שלו. ע'
(ובפירש"י).131) א קה,

יד.132) כד, פרשתנו
ח.133) לא, מטות
וש"נ.134) ב. נז, גיטין
"מגדיאל 135) וישלח: בס"פ רש"י פירוש גם נזכר זה בענין

רומי". היא
ח.136) עב, תהלים
יח.137) א, עובדי'
יח.138) כד, פרשתנו

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

הדברים "אלו זה: על שכתב ממה כדמוכח הכתובים, פשטות dxezaעלֿפי miyxetnd פירוש זה שאין כך ,"
- כו' הרמז או הדרוש דרך על

כדלקמן  רש"י, מפירוש אחר באופן הוא הרמב"ם פירוש .113אבל

.ËÈ שהוא הראשון במשיח המשיחים, בשני נבא ושם נאמר בלעם בפרשת "אף הרמב"ם: וזהֿלשון
ושם  באחרונה. ישראל את שמושיע מבניו שעומד האחרון ובמשיח צריהם, מיד ישראל את שהושיע דוד

אומר  וכו'".30הוא עתה ולא אראנו

כמו  שאינו תורה', 'משנה החזקה', 'יד בספרו (ובפרט הרמב"ם בלשון הדיוק גודל הידוע ועלֿפי
הרי  המעתיק, את בעצמו בחר שהרמב"ם וכיון הקודש, ללשון ונעתקו בערבית, שכתבם הספרים שאר
תורה', 'משנה מהֿשאיןֿכן בלשון, ולא הדברים, בתוכן רק הוא הדיוק אבל מדוייקים, הם שגם בוודאי

הדיוק) בתכלית הוא עצמו הרמב"ם שכתבו הלשון "114שגם הלשון דיוק תחילה לבאר יש ,s` בפרשת
מובן: אינו דלכאורה - כו'" נאמר בלעם

לפניֿזה  הרמב"ם שכתב כמו משיח, אודות נזכר שבהם התורה חלקי משאר בלעם פרשת שונה במה
שנאמר  עליו, העידה נדחך 115ש"התורה יהיה אם וגו' וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' ושב

מהתורה? חלק היא בלעם פרשת גם  הרי - ה'" והביאך וגו' השמים בקצה

נאמר  לבלעם שבנוגע גם בני 116ומה על נפלאים דברים ואמר נבואות, כמה וניבא עליון", דעת "יודע
גו'" יעקב אוהליך טובו "מה כמו במסכת 117ישראל, בגמרא שמצינו זו, פרשה מעלת גדלה כך כדי ועד ,

לקב 118ברכות  בקריאתֿשמע".ש"ביקשו בלק פרשת וע

באחרונים  המובא פלא מדבר גם מן 119ולהעיר היא שהתורה מוכח שמזה בלעם, לנבואת בנוגע
חוץ  כו', ליהושע ומסרה ובניו, אהרן עם שלמד ממשה ישראל בני קיבלו התורה עניני כל כי השמים,
משה  ואפילו בסודם.. בא מי בלעם.. ובין.. מואב מלך בין היה מה לנו הגיד "מי שהרי בלעם, מפרשת

הדברים". נכתבו הקב"ה מפה ורק ידע, לא עליוֿהשלום רבינו

" הרמב"ם לשון דיוק מהו כו'"?`sואםֿכן נאמר בלעם בפרשת

זאת  לבאר אפשר ב'ירושלמי'120לכאורה שכתוב מה וחזר 121עלֿפי תורה ספרי חמשה כתב ש"משה
בשני  נבא בלעם.. בפרשת "אף הרמב"ם שכתב מה לבאר יש ועלֿפיֿזה ובלעם", בלק פרשת וכתב
שזוהי  וכיון התורה, כל כתיבת לאחרי ניתוספה זו שפרשה שאףֿעלֿפי בזה, שהחידוש כו'", המשיחים
בה  ונבא נאמר אףֿעלֿפיֿכן ב"עיקר", נתפרש שכבר מה בה לכתוב צורך אין לכאורה הרי "הוספה",

המשיח. בביאת האמונה ענין גודל על  מורה שזה משיח, אודות

" לכתוב יכול הרמב"ם היה עלֿפיֿזה "mbאבל הלשון דיוק מתרץ זה אין ועדיין בלעם", `sבפרשת
ז"ל  רבותינו כמאמר ורוגז, כעס על שמורה - בלעם" ענין 122בפרשת שזהו כו'", באף פתחו "ג'

.123בלתיֿרצוי 

.Î עלֿפי הרמב"ם דברי ביארו נשיאינו שרבותינו לעיל (כאמור חסידות עלֿפי בזה הביאור לומר ויש
חסידות):

השבוע  בפרשת תורה' ב'לקוטי הפסוק 124מבואר ישראל",125על רובע את ומספר יעקב עפר מנה "מי
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פינחס.113) דש"פ הביאור המשך גם נכלל - לקמן בהבא
וש"נ.114) .226 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה
גֿה.115) ל, נצבים
טז.116) כד, פרשתנו
ה.117) שם,
ב.118) יב,
י"ז 119) בלק, ש"פ שיחת גם וראה סשנ"ו. יו"ד חת"ס שו"ת

ואילך). 264 ס"ע שם מנחם (תורת סי"ז תשכ"ד (נדחה) תמוז
אדמו"ר 120) כ"ק והקדים פינחס. ש"פ משיחת - זה קטע

יפה  והמצאה הערה זוהי ואכן זה, על העירו שהשומעים שליט"א,

איינפאל"). שיינער "א הערה", שיינע ַַַַ("א
ספ"ה.121) סוטה
ג.122) א, בראשית טוב לקח ומדרש (באבער) אגדה מדרש

ועוד.
לבנ"י 123) בלעם שנאת בגלל "אף" הלשון שנקט לומר ואין

שהרי  - יא)) כב, פרשתנו (פירש"י מבלק" יותר שונאם (ש"הי'
האמונה  אודות אלא ישראל, של טובתם אודות כאן מדובר לא

המשיח. בביאת
ד.124) סט,
יו"ד.125) כג, פרשתנו
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***

.„Îפרקי "לומר נוהגין" ה"יש ביום לפי לומדים - הקיץ" שבתות "כל שבת" בכל אחד פרק אבות
ששי. פרק הזה השבתֿקודש

רבי  של מאמר ישנו שבה הזקן), רבינו של בסידורו המשניות חלוקת (לפי ח' משנה על עתה ונתעכב
שלפניֿזה  בהתוועדויות להמדובר וסיום המשך בתור - במסכת 146שמעון שמעון רבי מאמרי אודות

והחכמה  והכבוד והעושר והכח הנוי אומר, יוחאי בן שמעון רבי משום יהודה בן שמעון "רבי אבות:
שבע  אלו אומר , מנסיא בן שמעון רבי וכו'. שנאמר לעולם, ונאה לצדיקים נאה והבנים, והשיבה והזקנה

ובבניו". ברבי נתקיימו כולם לצדיקים, חכמים שמנו מדות

בקיצור: ועלֿכלֿפנים שאלות, ריבוי ישנן זו במשנה

נימנו במשנה ומדוע dpenyא) והבנים". והשיבה והזקנה והחכמה והכבוד והעושר והכח "הנוי דברים:
"אלו מנסיא בן שמעון רבי כו'"?rayאומר

ומביא  מכריע הזקן רבינו אבל "שבע"), תיבת (בהשמטת כו'" מדות "אלו גירסא שמצינו [ולהעיר,
"שבע"]. הגירסא בסידורו

מפרשים  "147יש הפיסקא: בסיום גם כמודגש כללי, ענין הוא ש"הנוי" ,d`pלצדיקיםd`pe,"לעולם
דברים. שבע רק שישנם כך הפרטיים, הענינים עם נמנה אינו ולכן הנוי, ענין שזהו

(לא  מתחילים לעולם" ונאה לצדיקים ש"נאה שהענינים נאמר אם כי כן, לומר איֿאפשר באמת אבל
" לומר צריכה המשנה היתה לא מ"הכח", אלא) "הכח".eמ"הנוי", אלא המוסיף), (בוא"ו הכח"

מתעכבים: לא כאלו קושיות על שדווקא פעמים כמה כמדובר - "קלאץֿקשיא" ָב)

לשיבה" שבעים בן לזקנה, ששים ש"בן כיון - והשיבה" ל"הזקנה ל"שיבה",148בנוגע כשבאים הרי ,
אי  שהרי "זקנה", גם בזה מדוע נכללת ואםֿכן ששים, לגיל שמגיעים לפני שבעים לגיל להגיע ֿאפשר

בפניֿעצמם? ו"שיבה" "זקנה" נימנו

חכמה" שקנה מי אלא זקן "אין החכמה, לענין כאן ב"זקנה" שהכוונה לומר "החכמה"149ואין שהרי ,
הרי  ואםֿכן לזקנה", ששים "בן בשנים, ל"זקנה" שהכוונה לומר, צריך ועלֿכרחך בפניֿעצמה, נימנית

ב"שיבה". נכלל זה

התנא  מפרט מכלֿמקום "זקנה", גם כוללת ש"שיבה" שאףֿעלֿפי עלֿכלֿפנים) (בדוחק נאמר ואם
זה  שעל ל"בנים", בנוגע להבין צריך - להם נאה "השיבה" שגם זאת, ועוד לצדיקים", "נאה ש"הזקנה"

מהכתוב  ראיה בנים"?150מביא "בני מנה לא מדוע אבותם", בנים ותפארת בנים בני זקנים "עטרת
בנים" "בני גם כולל ש"בנים" לפי שזהו לומר, צריך בפניֿעצמם.151ועלֿכרחך לפרטם צריך ואינו ,

ב"שיבה". שכלולה כיון בפניֿעצמה, "זקנה" לפרט לו היה לא ו"שיבה" ל"זקנה" בנוגע גם ואםֿכן

מדוייק, המנין אין שלכאורה גם ומה לי? למה מנינא - כו'" שבע אלו אומר מנסיא בן שמעון "רבי ג)
דברים. שמונה נימנו שבמשנה כנ"ל

"שבע הדיוק מהו דברים?zecnד) שבעה הוהֿליהֿלמימר דלכאורה ,"

"מילי  שענינה אבות, במסכת זאת כשמדגישים ובפרט ובבניו", ברבי ש"נתקיימו נפקאֿמינה למאי ה)
.152דחסידותא"

שמעון? רבי – המאמר לבעל זה מאמר של השייכות מהי ו)

לקמן. שיתבאר וכפי
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(146.(174 ע' חנ"ג מנחם (תורת סי"ג קרח ש"פ שיחת ראה
וש"נ.

ישראל.147) עבודת שבסידור אבות בפרקי הובא
ספ"ה.148) אבות

ב.149) לב, קידושין
ו.150) יז, משלי
וש"נ.151) ע"ב. ריש סב, יבמות ראה
א.152) ל, ב"ק
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ש"דרך לפרש איֿאפשר מקרא של בפשוטו כי -akek המורם המלך, מעלת שהרי מושל, מלך היינו "
הכוכבים.. ש"כל הרמב"ם לדעת (מהֿשאיןֿכן והשכל דעה בו שאין מכוכב, למעלה היא האדם, בני מכל

אדם" בני מדעת גדולה והשכל.. ודעה נפש שבט 139בעלי "וקם ולאחריֿזה מזל", "יקום רק אלא ,(
ש"זה  יודעים מואב" פאתי "ומחץ בפסוק ורק הוא, מי יודעים לא ועדיין ומושל"*. רודה "מלך מישראל",

cec,"'כו בו שנאמר ,eilre כל" שת", בני כל "וקרקר הפסוק [וגם שלאחריֿזה הפסוקים המשך גם קאי
המשיח  מלך על (לא קאי הראשון", אדם של בנו שת מן יצאו שכולם ולכן 140האומות דוד, על אלא) ,

כל  את ניצח לא דוד שהרי לגמרי, והשמדה הרס לא היינו, קורה", "מלשון "קרקר" לפרש רש"י הוצרך
ממקומו  דבר והוצאת ניקוב של קלקול כיֿאם כזה, באופן חיל"141האומות עושה "וישראל עד ,[142;

"וירד הכתוב הענין:awrinאמנם, לתחילת חוזר - מישראל") שבט ל"קם בהמשך "מישראל", (ולא "
בהמשך  מישראל" שבט "וקם נאמר שעליו ומושל" רודה ה"מלך שמלבד ומוסיף, מיעקב", כוכב "דרך

חדש  מזל יקום מיעקב", כוכב יהיה143ל"דרך "עוד מיעקב", "וירד :xg` lyen ועל מיעקב.. ("וירד")
giynd jln,"אדום של החשובה "מעיר מעיר", שריד "והאביד הכתוב מהמשך כדמוכח כן", אומר

" שכתוב ממה גם ומוכח עשו". לבית שריד יהיה "ולא נאמר המשיח מלך cxieובימות על כי מיעקב",
מים  "וירד שנאמר מה הרי "לשלמה"**, היא הכתוב שתחילת (דאף ים" עד מים "וירד נאמר המשיח

המשיח  במלך אלא בשלמה, נתקיים לא כולו, העולם בכל שפירושו ים", -144עד (

ואילך. 85 עמוד יג, חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

.‚Î(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

"וירד  בפסוק רק המשיח מלך אודות לדבר הכתוב מתחיל רש"י פירוש שלפי לעיל, האמור ועלֿפי
ביאת  שלפני הזמן אודות מדברים חיל", עושה "וישראל לפסוק עד שלפניֿזה, הפסוקים כל ואילו מיעקב",
חיל", עושה "וישראל היעוד קיום להיות צריך המשיח ביאת לפני שעוד פוסק שרש"י נמצא, - המשיח
העשיה). בעולם גלוי באופן הפשוט, הפירוש שהוא רש"י פירוש של ענינו (שזהו העשיה בעולם גלוי באופן

ויגאלנו. יבוא המשיח", מלך מיעקב.. אחר מושל יהיה "ועוד מיעקב", "וירד היעוד לקיום שבאים ועד

חיל" אל מחיל ו"ילכו חיל, יעשו ישראל שבני – מלימוד 7ובפשטות החל ברוחניות, והן בגשמיות הן ,
מלאכתך  ש"כל השבתֿקודש, מיום כח' כה'נתינת – והרחבה מנוחה מתוך וחסידות, נגלה התורה,

התענוג.145עשויה" ענין הוא ענינו וכל ,

כהחילוק  (ממש בפועל מלך וזה מזלו, התחלת דזה - מישראל" שבט וקם מיעקב כוכב "דרך הדיוק וזהו (*
וישראל). דיעקב

כאן. זאת לתרץ הוכרח לא ולכן "לשלמה", מלת הביא לא רש"י אבל (**
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ה"ט.139) פ"ג יסוה"ת הל'
דוד,140) אודות הכתובים שבין מסתבר לא פשש"מ ע"פ כי

יחזור  ואח"כ המשיח, מלך אודות תיבות בכמה הכתוב יפסיק
המשיח. מלך אודות ימשיך ואח"כ דוד, אודות לדבר

אדה"ר,141) בני (ולא דוקא שת" בני כל "וקרקר נאמר ולכן
וכמ"ש  מקומו, על דבר העמדת פירושו "שת" כי: - נח) בני או
זרע  אלקים לי שת "כי כה): ד, (בראשית שת השם קריאת בטעם
החסר  במקום שהעמידו היינו, קין", הרגו כי הבל תחת אחר

יש  "ויוסף שתי [ועד"ז "למען ד), מו, (ויגש עיניך" על ידו ית
- שת" בני כל "וקרקר וזהו בא)]. (ר"פ בקרבו" אלה אותותי
דבר  והוצאת ניקוב ד"קרקר", הענין האומות כל אצל יפעל שדוד
במקומו  דבר העמדת ד"שת", הענין היפך - הנכון ממקומו
העמדת  על מורה שאינו "נח", או (אדה"ר) "אדם" שם (משא"כ
גבי  כמ"ש ונד" ד"נע באופן גם להיות יכול שהרי במקומו, דבר

יב)). שם, (בראשית קין
מישראל".142) שבט ד"וקם והסיום ההמשך שזהו
בהמשך 143) ולא מיעקב, חדשה המשכה שזוהי והיינו,

צריכים  היו כוכב, מאותו הם שניהם אם כי מיעקב", כוכב ל"דרך
לאחרי  שנים אלפי יהי' המשיח שמלך וכיון זמן, בקירוב להיות

מיעקב. חדשה המשכה שזוהי עכצ"ל, דוד,
שלמה)144) על (דקאי בתהלים מפירש"י להשינוי בנוגע

- (42 הערה שבפנים לקו"ש (ראה פלשתים"* ים  ועד סוף "מים
שליט"א: אדמו"ר כ"ק הוסיף

פירש"י  שמשונה בכח") ה' ל"קול (בנוגע נתבאר מכבר
(תורת  ס"כ נשא ש"פ שיחת (ראה וכו' אחר למקום אחד ממקום

ואילך)). 99 ס"ע חנ"ג מנחם
וש"נ.145) סכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.'ad min '`d mi dpeyny yxtl wgecy s` (*



עי g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

***

.„Îפרקי "לומר נוהגין" ה"יש ביום לפי לומדים - הקיץ" שבתות "כל שבת" בכל אחד פרק אבות
ששי. פרק הזה השבתֿקודש

רבי  של מאמר ישנו שבה הזקן), רבינו של בסידורו המשניות חלוקת (לפי ח' משנה על עתה ונתעכב
שלפניֿזה  בהתוועדויות להמדובר וסיום המשך בתור - במסכת 146שמעון שמעון רבי מאמרי אודות

והחכמה  והכבוד והעושר והכח הנוי אומר, יוחאי בן שמעון רבי משום יהודה בן שמעון "רבי אבות:
שבע  אלו אומר , מנסיא בן שמעון רבי וכו'. שנאמר לעולם, ונאה לצדיקים נאה והבנים, והשיבה והזקנה

ובבניו". ברבי נתקיימו כולם לצדיקים, חכמים שמנו מדות

בקיצור: ועלֿכלֿפנים שאלות, ריבוי ישנן זו במשנה

נימנו במשנה ומדוע dpenyא) והבנים". והשיבה והזקנה והחכמה והכבוד והעושר והכח "הנוי דברים:
"אלו מנסיא בן שמעון רבי כו'"?rayאומר

ומביא  מכריע הזקן רבינו אבל "שבע"), תיבת (בהשמטת כו'" מדות "אלו גירסא שמצינו [ולהעיר,
"שבע"]. הגירסא בסידורו

מפרשים  "147יש הפיסקא: בסיום גם כמודגש כללי, ענין הוא ש"הנוי" ,d`pלצדיקיםd`pe,"לעולם
דברים. שבע רק שישנם כך הפרטיים, הענינים עם נמנה אינו ולכן הנוי, ענין שזהו

(לא  מתחילים לעולם" ונאה לצדיקים ש"נאה שהענינים נאמר אם כי כן, לומר איֿאפשר באמת אבל
" לומר צריכה המשנה היתה לא מ"הכח", אלא) "הכח".eמ"הנוי", אלא המוסיף), (בוא"ו הכח"

מתעכבים: לא כאלו קושיות על שדווקא פעמים כמה כמדובר - "קלאץֿקשיא" ָב)

לשיבה" שבעים בן לזקנה, ששים ש"בן כיון - והשיבה" ל"הזקנה ל"שיבה",148בנוגע כשבאים הרי ,
אי  שהרי "זקנה", גם בזה מדוע נכללת ואםֿכן ששים, לגיל שמגיעים לפני שבעים לגיל להגיע ֿאפשר

בפניֿעצמם? ו"שיבה" "זקנה" נימנו

חכמה" שקנה מי אלא זקן "אין החכמה, לענין כאן ב"זקנה" שהכוונה לומר "החכמה"149ואין שהרי ,
הרי  ואםֿכן לזקנה", ששים "בן בשנים, ל"זקנה" שהכוונה לומר, צריך ועלֿכרחך בפניֿעצמה, נימנית

ב"שיבה". נכלל זה

התנא  מפרט מכלֿמקום "זקנה", גם כוללת ש"שיבה" שאףֿעלֿפי עלֿכלֿפנים) (בדוחק נאמר ואם
זה  שעל ל"בנים", בנוגע להבין צריך - להם נאה "השיבה" שגם זאת, ועוד לצדיקים", "נאה ש"הזקנה"

מהכתוב  ראיה בנים"?150מביא "בני מנה לא מדוע אבותם", בנים ותפארת בנים בני זקנים "עטרת
בנים" "בני גם כולל ש"בנים" לפי שזהו לומר, צריך בפניֿעצמם.151ועלֿכרחך לפרטם צריך ואינו ,

ב"שיבה". שכלולה כיון בפניֿעצמה, "זקנה" לפרט לו היה לא ו"שיבה" ל"זקנה" בנוגע גם ואםֿכן

מדוייק, המנין אין שלכאורה גם ומה לי? למה מנינא - כו'" שבע אלו אומר מנסיא בן שמעון "רבי ג)
דברים. שמונה נימנו שבמשנה כנ"ל

"שבע הדיוק מהו דברים?zecnד) שבעה הוהֿליהֿלמימר דלכאורה ,"

"מילי  שענינה אבות, במסכת זאת כשמדגישים ובפרט ובבניו", ברבי ש"נתקיימו נפקאֿמינה למאי ה)
.152דחסידותא"

שמעון? רבי – המאמר לבעל זה מאמר של השייכות מהי ו)

לקמן. שיתבאר וכפי
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(146.(174 ע' חנ"ג מנחם (תורת סי"ג קרח ש"פ שיחת ראה
וש"נ.

ישראל.147) עבודת שבסידור אבות בפרקי הובא
ספ"ה.148) אבות

ב.149) לב, קידושין
ו.150) יז, משלי
וש"נ.151) ע"ב. ריש סב, יבמות ראה
א.152) ל, ב"ק

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

ש"דרך לפרש איֿאפשר מקרא של בפשוטו כי -akek המורם המלך, מעלת שהרי מושל, מלך היינו "
הכוכבים.. ש"כל הרמב"ם לדעת (מהֿשאיןֿכן והשכל דעה בו שאין מכוכב, למעלה היא האדם, בני מכל

אדם" בני מדעת גדולה והשכל.. ודעה נפש שבט 139בעלי "וקם ולאחריֿזה מזל", "יקום רק אלא ,(
ש"זה  יודעים מואב" פאתי "ומחץ בפסוק ורק הוא, מי יודעים לא ועדיין ומושל"*. רודה "מלך מישראל",

cec,"'כו בו שנאמר ,eilre כל" שת", בני כל "וקרקר הפסוק [וגם שלאחריֿזה הפסוקים המשך גם קאי
המשיח  מלך על (לא קאי הראשון", אדם של בנו שת מן יצאו שכולם ולכן 140האומות דוד, על אלא) ,

כל  את ניצח לא דוד שהרי לגמרי, והשמדה הרס לא היינו, קורה", "מלשון "קרקר" לפרש רש"י הוצרך
ממקומו  דבר והוצאת ניקוב של קלקול כיֿאם כזה, באופן חיל"141האומות עושה "וישראל עד ,[142;

"וירד הכתוב הענין:awrinאמנם, לתחילת חוזר - מישראל") שבט ל"קם בהמשך "מישראל", (ולא "
בהמשך  מישראל" שבט "וקם נאמר שעליו ומושל" רודה ה"מלך שמלבד ומוסיף, מיעקב", כוכב "דרך

חדש  מזל יקום מיעקב", כוכב יהיה143ל"דרך "עוד מיעקב", "וירד :xg` lyen ועל מיעקב.. ("וירד")
giynd jln,"אדום של החשובה "מעיר מעיר", שריד "והאביד הכתוב מהמשך כדמוכח כן", אומר

" שכתוב ממה גם ומוכח עשו". לבית שריד יהיה "ולא נאמר המשיח מלך cxieובימות על כי מיעקב",
מים  "וירד שנאמר מה הרי "לשלמה"**, היא הכתוב שתחילת (דאף ים" עד מים "וירד נאמר המשיח

המשיח  במלך אלא בשלמה, נתקיים לא כולו, העולם בכל שפירושו ים", -144עד (

ואילך. 85 עמוד יג, חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

.‚Î(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

"וירד  בפסוק רק המשיח מלך אודות לדבר הכתוב מתחיל רש"י פירוש שלפי לעיל, האמור ועלֿפי
ביאת  שלפני הזמן אודות מדברים חיל", עושה "וישראל לפסוק עד שלפניֿזה, הפסוקים כל ואילו מיעקב",
חיל", עושה "וישראל היעוד קיום להיות צריך המשיח ביאת לפני שעוד פוסק שרש"י נמצא, - המשיח
העשיה). בעולם גלוי באופן הפשוט, הפירוש שהוא רש"י פירוש של ענינו (שזהו העשיה בעולם גלוי באופן

ויגאלנו. יבוא המשיח", מלך מיעקב.. אחר מושל יהיה "ועוד מיעקב", "וירד היעוד לקיום שבאים ועד

חיל" אל מחיל ו"ילכו חיל, יעשו ישראל שבני – מלימוד 7ובפשטות החל ברוחניות, והן בגשמיות הן ,
מלאכתך  ש"כל השבתֿקודש, מיום כח' כה'נתינת – והרחבה מנוחה מתוך וחסידות, נגלה התורה,

התענוג.145עשויה" ענין הוא ענינו וכל ,

כהחילוק  (ממש בפועל מלך וזה מזלו, התחלת דזה - מישראל" שבט וקם מיעקב כוכב "דרך הדיוק וזהו (*
וישראל). דיעקב

כאן. זאת לתרץ הוכרח לא ולכן "לשלמה", מלת הביא לא רש"י אבל (**
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ה"ט.139) פ"ג יסוה"ת הל'
דוד,140) אודות הכתובים שבין מסתבר לא פשש"מ ע"פ כי

יחזור  ואח"כ המשיח, מלך אודות תיבות בכמה הכתוב יפסיק
המשיח. מלך אודות ימשיך ואח"כ דוד, אודות לדבר

אדה"ר,141) בני (ולא דוקא שת" בני כל "וקרקר נאמר ולכן
וכמ"ש  מקומו, על דבר העמדת פירושו "שת" כי: - נח) בני או
זרע  אלקים לי שת "כי כה): ד, (בראשית שת השם קריאת בטעם
החסר  במקום שהעמידו היינו, קין", הרגו כי הבל תחת אחר

יש  "ויוסף שתי [ועד"ז "למען ד), מו, (ויגש עיניך" על ידו ית
- שת" בני כל "וקרקר וזהו בא)]. (ר"פ בקרבו" אלה אותותי
דבר  והוצאת ניקוב ד"קרקר", הענין האומות כל אצל יפעל שדוד
במקומו  דבר העמדת ד"שת", הענין היפך - הנכון ממקומו
העמדת  על מורה שאינו "נח", או (אדה"ר) "אדם" שם (משא"כ
גבי  כמ"ש ונד" ד"נע באופן גם להיות יכול שהרי במקומו, דבר

יב)). שם, (בראשית קין
מישראל".142) שבט ד"וקם והסיום ההמשך שזהו
בהמשך 143) ולא מיעקב, חדשה המשכה שזוהי והיינו,

צריכים  היו כוכב, מאותו הם שניהם אם כי מיעקב", כוכב ל"דרך
לאחרי  שנים אלפי יהי' המשיח שמלך וכיון זמן, בקירוב להיות

מיעקב. חדשה המשכה שזוהי עכצ"ל, דוד,
שלמה)144) על (דקאי בתהלים מפירש"י להשינוי בנוגע

- (42 הערה שבפנים לקו"ש (ראה פלשתים"* ים  ועד סוף "מים
שליט"א: אדמו"ר כ"ק הוסיף

פירש"י  שמשונה בכח") ה' ל"קול (בנוגע נתבאר מכבר
(תורת  ס"כ נשא ש"פ שיחת (ראה וכו' אחר למקום אחד ממקום

ואילך)). 99 ס"ע חנ"ג מנחם
וש"נ.145) סכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.'ad min '`d mi dpeyny yxtl wgecy s` (*



g"kyz'dעב ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

נוספת; פעם לנסותו מקום יש כו', ושואל שומע שהוא ורואים התלמיד את מטעים כאשר בשלמא
לנסות  וצריך שמותר יאמר ומי התועלת, מהי - מאומה שואל אינו שהתלמיד כבר שנתברר לאחרי אבל

נוספת?! פעם להטעותו

אודותם  שמדברים מהענינים כמה נשארים הזמן קוצר שמפני שנים כמה זה ובנידוןֿדידן:
כו', דלחדודי באופן מלכתחילה שנאמרים ענינים גם ויש הדברים, נשלמו שלא באופן בהתוועדויות

מאומה!... שואלים לא ואףֿעלֿפיֿכן

ואם  ושואלים, כותבים אחרים לענינים בנוגע שהרי - ולשאול לכתוב רוצים לא שבכלל הכוונה ואין
אלא  לעשות... מה  עצות מחפשים אזי מיל, הילוך כדי רגעים, ח"י במשך ומיד, תיכף מענה מקבלים לא

שואלים! לא תורה לעניני שבנוגע

תמן  ש"לית החיים", "עץ בדרגת כבר שעומדים ברוךֿה' בבתֿשחוק:) הפטיר שליט"א אדמו"ר (כ"ק
מחלוקת" ולא כו' קשיא ויפה!...163לא טוב הכל קושיות, שום אין ,

אלא  לחבירו, אדם שבין ענין זה שאין התורה, לימוד אודות מדובר הרי - אלי? נוגע זה מה לכאורה:
הקב"ה! עם החשבוןֿצדק את אחד כל ויעשה למקום, אדם בין

במה  אבל כו'", לחדדם כדי כו' התלמידים את להטעות לרב ש"יש כאמור, הוא, הדין מאי, אלא
כו'. שואלים לא שבלאוֿהכי בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן כו', שואל שהתלמיד כשרואים אמורים, דברים

ערוך' ב'שולחן תמוה דין עוד יש הנ"ל, הדין שלפני - הוא הענין בוש 164אך התלמיד יהא "ולא :
כלום, למד לא והוא פעמים.. כמה אחר אפילו למד לא והוא שניה, או ראשונה בפעם שלמד מחבירו
מפני  הדבר התלמידים הבינו שלא אמורים, דברים במה מלמד. הקפדן ולא למד הביישן לא אמרו כן ועל
עליהם  ומתרפים תורה בדברי מתרשלים שהם לרב ניכר אם אבל קצרה, שהיא דעתן מפני או עמקו

הבינו, לא mixacaולפיכך mnilkdle mdilr qerkl aiig"'165כו.

והראיה, הכשרונות, העדר מצד לא היא כו', שואלים שלא לכך שהסיבה - בנידוןֿדידן המצב וזהו
לכעוס  חיוב ישנו הרי שכן, וכיון כו', ועצלות רשלנות מצד אלא כשרונות... יש אחרים לענינים שבנוגע

" רק לא כו'; ולהכלימם "yiעליהם - מזה יתירה אלא כו'", להטעות כו'".aiigלרב ולהכלימם עליהם לכעוס

שהוא  ומי הענין... מכל כלל יודע ואינו עתה, גם ישן - הנ"ל בהתוועדות שישן מי גיסא: לאידך אבל
אליו, מכוונים הדברים שאין בחשבו נכלם, אינו - טו) סעיף (כנ"ל כו' הצדדים לכל שמביט אלא ער

אלו. בדברים תועלת שאין כך, כאן! נמצא אינו - הדברים מכוונים שאליו ומי

בה  שמדברים, מה שומעים שלא כך על טוב' ו'יום שבת מדי לכעוס - זה כל לי למה ועיקר: ועוד
ממנו" מסתלקת נשמתו הכועס.. ש"כל כך, כדי עד הכעס, ענין חמור כמה עד שידוע !166בשעה

פריילעכע  רעדן ("לאמיר משמחים דברים נדבר הבה וסיים:) לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר ָ(כ"ק
אלי... בנוגע ולא ַזאכן"),

.ÊÎ בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם הכלל נזכר מדוע כה) (סעיף הנ"ל לשאלה בנוגע ובכן:
שזהו נגלה, עלֿפי הפשוט התירוץ על נוסף הנה - מתאים יוחאי שאכן ביאור, עוד בזה יש לחדודי,

כדלקמן. הענין, לאמיתית הדבר

כו'" התלמידים את להטעות לרב ש"יש הנ"ל ערוך' ב'שולחן שכתוב למה בנוגע השאלה ובהקדים
תורה? של בענין טעות של ענין שייך איך מובן: אינו דלכאורה -

מפאנו  הרמ"ע ותשובות' ב'שאלות שכתוב מה עלֿפי בזה, הביאור לומר הובאו 167ויש (שספריו
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(ברע"מ).163) ב קכד, זח"ג
סי"א.164) שם
ואילך 165) ס"ז פינחס ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 321 ע' חנ"ג מנחם (תורת

תורת 166) גם וראה וש"נ. ס"ג. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ. .185 ע' ח"ב מנחם

סע"ג.167)

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

על  ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק ז"ל, יצחק לוי רבי לאביו ה"הקפות" ניגון [ניגנו
רבה]. בשמחה מקומו

***

.‰Î בהתוועדות המדובר עם גם קשור - ו) (פרק בפרקנו שמעון רבי של מאמרו אודות לעיל המדובר
ב 153שלפניֿזה  בפרק שמעון רבי של מאמרו ו 154אודות בקריאתֿשמע זהיר "הוי וכמו , וכו'", בתפילה

לקריאתֿשמע  מפסיק שאינו אומנתו, תורתו היתה שמעון שרבי העובדה עם קשור זה שענין שנתבאר
בקריאתֿשמע  חלישות אצלם תהיה שלא בדרגתו) (שאינם לתלמידיו להורות הוצרך ולכן ותפילה,
"כשאתה  מכלֿמקום לתפלה, מפסיקין שאין שאף אומנתם, שתורתם לחבריו נוספת והוראה ותפילה;
עצמך", בפני רשע תהי "אל השלישית, ההוראה שגם שנתבאר (וכמו וכו'" קבע תפלתך תעש אל מתפלל,

אומנתו). דתורתו הענין עם קשורה

נתנאל  בן שמעון רבי אודות אלא יוחאי, בן שמעון רבי אודות כאן מדובר לא שאמנם בזה, ונתבאר
נאמר  לפניֿזה נתנאל",155[שהרי בן שמעון ורבי הן.. ואלו זכאי, בן יוחנן לרבן לו היו תלמידים "חמשה

נאמר  לזה בן 156ובהמשך שמעון רבי גם אבל וכו'"], אומר שמעון "רבי כו'", דברים שלשה אמרו "הם
השייכים  הענינים פרטי כל למדים שממנו יוחאי, בן שמעון רבי בדוגמת אומנתו, תורתו היתה נתנאל

אומנתו. דתורתו להנהגה

הכלל  הנ"ל בהתוועדות נזכר מדוע להבין: צריך עדיין בן 157אבל שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם
נתנאל?! בן שמעון רבי אודות שמדובר בשעה בה יוחאי,

.ÂÎ,הנ"ל שאלה שאל לא אחד אף אבל שאלות, כמה שאלו הנ"ל בהתוועדות המדובר על ולהעיר:
זה] על עוררו כמה שעוד כתב, אותי, "לנחם" שרצה [וכיון אחד לאחר 158מלבד אלא שאל לא הוא וגם ,

הנאמרים  בדברים ומתעניינים מונחים כמה עד רואים וכאן זמן... הסגולה 159ריבוי יחידי אצל אפילו ,
הדברים! את שומעים אלא ישנים שאינם

שב'שולחן  תורה תלמוד בהלכות - תמוה... היותו עם - דין שיש שאלתו, על לו עניתי אופן, ובכל
יורהֿדעה  וכיוצא 160ערוך' ריבית הלכות תערובות, הלכות שחיטה, הלכות נתבארו שבו חלק [באותו

ל  ש"יש שידע בזה], וכדי לחדדם, כדי לפניהם שעושה ובמעשים בשאלותיו התלמידים את להטעות רב
ש  בלבד זו שלא והיינו, שלומדים", מה זוכרים הם להטעות xzenאם לרב "יש אלא כן, לעשות לרב

ש  כן!jixvכו'", לעשות

חולין  במסכת בגמרא שמצינו ליה 161וכפי בדיק קא הוה דרבה, לקמיה דאתאי דרוסה ספק "ההיא :
רבה  אפכיה מבפנים, אלא בדיקה לו אין ושט דאמר הוא מר והא אביי, ליה אמר מאבראי. לוושט רבה

שישאל  (כדי לאביי לחדודי נמי "ורבה מסיימת: והגמרא כו'", שיש 162ובדקיה מוכח שמזה דבעי", הוא (
בדיבור. וכלֿשכן במעשה, אפילו התלמיד את להטעות לרב

דבר: בכל לחקור כאן שאוהבים כפי - לחקור יש עדיין אך
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(153121 ע' חנ"ג מנחם (תורת בסופה בהעלותך ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך).

מי"ג.154)
מ"ט.155)
מי"א.156)
בהקדמתו 157) רמב"ם משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פירש"י

ועוד. וש"נ. רשב"י. ע' סדה"ד הששי). הפרק (ד"ה לפיהמ"ש
זה 158) על  להמליץ  שיש כתב, מכתבו, בסיום המו"ל: הערת

בוכים", "והמה ובפירש"י): ו (כה, פרשתנו בסיום מ"ש
"ואינון  יונתן: בתרגום מ"ש והזכיר והוסיף הלכה". "נתעלמה..

כ"ק  כתב זה ועל הענינים. קשר מהו ושאל שמע", וקריין בכיין
שליט"א*: אדמו"ר

- בו פוגעין דקנאין הלכה שנתעלמה על בכו - לפירש"י גם
בת"י  וראה שמעון. בני יהרגוהו (שלא מסנ"פ צ"ל הי' שבזה
פ"ט  (משנה שמע קריאת וזהו לו), שנעשו הנסים כאן עצמו

דברכות).
(159.112 הערה 91 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
סי"ב.160) סרמ"ו
ב.161) מג,
שם.162) פירש"י

.l"fxcn `ln `edy t"nk xaecn :ozpei mebxzl rbepa dncwdd ixg`l (*



עג g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

נוספת; פעם לנסותו מקום יש כו', ושואל שומע שהוא ורואים התלמיד את מטעים כאשר בשלמא
לנסות  וצריך שמותר יאמר ומי התועלת, מהי - מאומה שואל אינו שהתלמיד כבר שנתברר לאחרי אבל

נוספת?! פעם להטעותו

אודותם  שמדברים מהענינים כמה נשארים הזמן קוצר שמפני שנים כמה זה ובנידוןֿדידן:
כו', דלחדודי באופן מלכתחילה שנאמרים ענינים גם ויש הדברים, נשלמו שלא באופן בהתוועדויות

מאומה!... שואלים לא ואףֿעלֿפיֿכן

ואם  ושואלים, כותבים אחרים לענינים בנוגע שהרי - ולשאול לכתוב רוצים לא שבכלל הכוונה ואין
אלא  לעשות... מה  עצות מחפשים אזי מיל, הילוך כדי רגעים, ח"י במשך ומיד, תיכף מענה מקבלים לא

שואלים! לא תורה לעניני שבנוגע

תמן  ש"לית החיים", "עץ בדרגת כבר שעומדים ברוךֿה' בבתֿשחוק:) הפטיר שליט"א אדמו"ר (כ"ק
מחלוקת" ולא כו' קשיא ויפה!...163לא טוב הכל קושיות, שום אין ,

אלא  לחבירו, אדם שבין ענין זה שאין התורה, לימוד אודות מדובר הרי - אלי? נוגע זה מה לכאורה:
הקב"ה! עם החשבוןֿצדק את אחד כל ויעשה למקום, אדם בין

במה  אבל כו'", לחדדם כדי כו' התלמידים את להטעות לרב ש"יש כאמור, הוא, הדין מאי, אלא
כו'. שואלים לא שבלאוֿהכי בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן כו', שואל שהתלמיד כשרואים אמורים, דברים

ערוך' ב'שולחן תמוה דין עוד יש הנ"ל, הדין שלפני - הוא הענין בוש 164אך התלמיד יהא "ולא :
כלום, למד לא והוא פעמים.. כמה אחר אפילו למד לא והוא שניה, או ראשונה בפעם שלמד מחבירו
מפני  הדבר התלמידים הבינו שלא אמורים, דברים במה מלמד. הקפדן ולא למד הביישן לא אמרו כן ועל
עליהם  ומתרפים תורה בדברי מתרשלים שהם לרב ניכר אם אבל קצרה, שהיא דעתן מפני או עמקו

הבינו, לא mixacaולפיכך mnilkdle mdilr qerkl aiig"'165כו.

והראיה, הכשרונות, העדר מצד לא היא כו', שואלים שלא לכך שהסיבה - בנידוןֿדידן המצב וזהו
לכעוס  חיוב ישנו הרי שכן, וכיון כו', ועצלות רשלנות מצד אלא כשרונות... יש אחרים לענינים שבנוגע

" רק לא כו'; ולהכלימם "yiעליהם - מזה יתירה אלא כו'", להטעות כו'".aiigלרב ולהכלימם עליהם לכעוס

שהוא  ומי הענין... מכל כלל יודע ואינו עתה, גם ישן - הנ"ל בהתוועדות שישן מי גיסא: לאידך אבל
אליו, מכוונים הדברים שאין בחשבו נכלם, אינו - טו) סעיף (כנ"ל כו' הצדדים לכל שמביט אלא ער

אלו. בדברים תועלת שאין כך, כאן! נמצא אינו - הדברים מכוונים שאליו ומי

בה  שמדברים, מה שומעים שלא כך על טוב' ו'יום שבת מדי לכעוס - זה כל לי למה ועיקר: ועוד
ממנו" מסתלקת נשמתו הכועס.. ש"כל כך, כדי עד הכעס, ענין חמור כמה עד שידוע !166בשעה

פריילעכע  רעדן ("לאמיר משמחים דברים נדבר הבה וסיים:) לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר ָ(כ"ק
אלי... בנוגע ולא ַזאכן"),

.ÊÎ בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם הכלל נזכר מדוע כה) (סעיף הנ"ל לשאלה בנוגע ובכן:
שזהו נגלה, עלֿפי הפשוט התירוץ על נוסף הנה - מתאים יוחאי שאכן ביאור, עוד בזה יש לחדודי,

כדלקמן. הענין, לאמיתית הדבר

כו'" התלמידים את להטעות לרב ש"יש הנ"ל ערוך' ב'שולחן שכתוב למה בנוגע השאלה ובהקדים
תורה? של בענין טעות של ענין שייך איך מובן: אינו דלכאורה -

מפאנו  הרמ"ע ותשובות' ב'שאלות שכתוב מה עלֿפי בזה, הביאור לומר הובאו 167ויש (שספריו
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(ברע"מ).163) ב קכד, זח"ג
סי"א.164) שם
ואילך 165) ס"ז פינחס ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 321 ע' חנ"ג מנחם (תורת

תורת 166) גם וראה וש"נ. ס"ג. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ. .185 ע' ח"ב מנחם

סע"ג.167)

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

על  ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק ז"ל, יצחק לוי רבי לאביו ה"הקפות" ניגון [ניגנו
רבה]. בשמחה מקומו

***

.‰Î בהתוועדות המדובר עם גם קשור - ו) (פרק בפרקנו שמעון רבי של מאמרו אודות לעיל המדובר
ב 153שלפניֿזה  בפרק שמעון רבי של מאמרו ו 154אודות בקריאתֿשמע זהיר "הוי וכמו , וכו'", בתפילה

לקריאתֿשמע  מפסיק שאינו אומנתו, תורתו היתה שמעון שרבי העובדה עם קשור זה שענין שנתבאר
בקריאתֿשמע  חלישות אצלם תהיה שלא בדרגתו) (שאינם לתלמידיו להורות הוצרך ולכן ותפילה,
"כשאתה  מכלֿמקום לתפלה, מפסיקין שאין שאף אומנתם, שתורתם לחבריו נוספת והוראה ותפילה;
עצמך", בפני רשע תהי "אל השלישית, ההוראה שגם שנתבאר (וכמו וכו'" קבע תפלתך תעש אל מתפלל,

אומנתו). דתורתו הענין עם קשורה

נתנאל  בן שמעון רבי אודות אלא יוחאי, בן שמעון רבי אודות כאן מדובר לא שאמנם בזה, ונתבאר
נאמר  לפניֿזה נתנאל",155[שהרי בן שמעון ורבי הן.. ואלו זכאי, בן יוחנן לרבן לו היו תלמידים "חמשה

נאמר  לזה בן 156ובהמשך שמעון רבי גם אבל וכו'"], אומר שמעון "רבי כו'", דברים שלשה אמרו "הם
השייכים  הענינים פרטי כל למדים שממנו יוחאי, בן שמעון רבי בדוגמת אומנתו, תורתו היתה נתנאל

אומנתו. דתורתו להנהגה

הכלל  הנ"ל בהתוועדות נזכר מדוע להבין: צריך עדיין בן 157אבל שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם
נתנאל?! בן שמעון רבי אודות שמדובר בשעה בה יוחאי,

.ÂÎ,הנ"ל שאלה שאל לא אחד אף אבל שאלות, כמה שאלו הנ"ל בהתוועדות המדובר על ולהעיר:
זה] על עוררו כמה שעוד כתב, אותי, "לנחם" שרצה [וכיון אחד לאחר 158מלבד אלא שאל לא הוא וגם ,

הנאמרים  בדברים ומתעניינים מונחים כמה עד רואים וכאן זמן... הסגולה 159ריבוי יחידי אצל אפילו ,
הדברים! את שומעים אלא ישנים שאינם

שב'שולחן  תורה תלמוד בהלכות - תמוה... היותו עם - דין שיש שאלתו, על לו עניתי אופן, ובכל
יורהֿדעה  וכיוצא 160ערוך' ריבית הלכות תערובות, הלכות שחיטה, הלכות נתבארו שבו חלק [באותו

ל  ש"יש שידע בזה], וכדי לחדדם, כדי לפניהם שעושה ובמעשים בשאלותיו התלמידים את להטעות רב
ש  בלבד זו שלא והיינו, שלומדים", מה זוכרים הם להטעות xzenאם לרב "יש אלא כן, לעשות לרב

ש  כן!jixvכו'", לעשות

חולין  במסכת בגמרא שמצינו ליה 161וכפי בדיק קא הוה דרבה, לקמיה דאתאי דרוסה ספק "ההיא :
רבה  אפכיה מבפנים, אלא בדיקה לו אין ושט דאמר הוא מר והא אביי, ליה אמר מאבראי. לוושט רבה

שישאל  (כדי לאביי לחדודי נמי "ורבה מסיימת: והגמרא כו'", שיש 162ובדקיה מוכח שמזה דבעי", הוא (
בדיבור. וכלֿשכן במעשה, אפילו התלמיד את להטעות לרב

דבר: בכל לחקור כאן שאוהבים כפי - לחקור יש עדיין אך
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(153121 ע' חנ"ג מנחם (תורת בסופה בהעלותך ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך).

מי"ג.154)
מ"ט.155)
מי"א.156)
בהקדמתו 157) רמב"ם משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פירש"י

ועוד. וש"נ. רשב"י. ע' סדה"ד הששי). הפרק (ד"ה לפיהמ"ש
זה 158) על  להמליץ  שיש כתב, מכתבו, בסיום המו"ל: הערת

בוכים", "והמה ובפירש"י): ו (כה, פרשתנו בסיום מ"ש
"ואינון  יונתן: בתרגום מ"ש והזכיר והוסיף הלכה". "נתעלמה..

כ"ק  כתב זה ועל הענינים. קשר מהו ושאל שמע", וקריין בכיין
שליט"א*: אדמו"ר

- בו פוגעין דקנאין הלכה שנתעלמה על בכו - לפירש"י גם
בת"י  וראה שמעון. בני יהרגוהו (שלא מסנ"פ צ"ל הי' שבזה
פ"ט  (משנה שמע קריאת וזהו לו), שנעשו הנסים כאן עצמו

דברכות).
(159.112 הערה 91 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
סי"ב.160) סרמ"ו
ב.161) מג,
שם.162) פירש"י

.l"fxcn `ln `edy t"nk xaecn :ozpei mebxzl rbepa dncwdd ixg`l (*



g"kyz'dעד ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

ענינו  לעיקר שייכות יש להם שגם שמעון, רבי בשם שנקראים התנאים שאר לכל בנוגע מובן הרי
אומנתו. תורתו - יוחאי בן שמעון רבי של

כי  - יוחאי בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם שמיעה,183וזהו מלשון הוא "שמעון" השם
עד  התורה עם מתאחד שיהודי אומנתו, דתורתו הענין ואמיתית והשגה, הבנה הוא ענינה שאמיתית

"יחוד  של באופן בשלימות, היא בתורה השכלתו כאשר דוקא זה הרי אומנתו, כל שאין 184שנעשית נפלא
כמוהו" רבי 185יחוד לו קורין אומנתו, תורתו הוא מסויים תנא של שענינו להדגיש רוצים כאשר ולכן, .

עלֿידי  לה שזכה מסויימת תכונה או מעלה להדגיש כשרוצים (ורק אביו שם להזכיר  מבלי סתם, שמעון 
רבי  של ענינו (עיקר אומנתו דתורתו הענין על מורה שמעון רבי שסתם כיון אביו), שם מזכירים אביו,

הצדקה. מצות על מורה מצוה שסתם כשם יוחאי), בן שמעון

.ËÎ,הנ"ל בהתוועדות שנזכר יוחאי בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם שהכלל מובן ועלֿפיֿזה
הענין: לאמיתת מתאים אלא לחידודי, רק אינו

באה כו'" בקריאתֿשמע זהיר הוי אומר, שמעון "רבי שהמשנה תלמידים jyndaאף "חמשה להמשנה
הוי  אומר, שמעון "רבי המשנה הרי - כו'" נתנאל בן שמעון רבי הן.. ואלו זכאי, בן יוחנן לרבן לו היו

גם ללמדה יכולים כו'" בקריאתֿשמע רבי dnvrÎiptaזהיר אלא נתנאל, בן שמעון רבי  נזכר לא ובה ,
דוקא, סתם שמעון

להוסיף יכולים זו משנה בלימוד -dtÎlraבמשנה שהכוונה שנזכר נתנאל, בן שמעון לרבי היא
חכמים  ש"שנו המשנה, בלשון זאת להוסיף אסור אבל זכאי, בן יוחנן לרבן שהיו התלמידים דחמשת
"רבי  הוא המשנה שלשון כך פרקין), בריש שכתוב (כמו ובמשנתם" בהם שבחר ברוך המשנה, בלשון

- סתם שמעון"

יוחאי  בן שמעון רבי כמו אומנתו, תורתו - שמעון" "רבי של המיוחד לענינו שייך זה שמאמר כיון
שמעון. רבי סתם שהוא

.Ï הם אבל שמעון", "רבי בשם שנקראים תנאים שלשה נזכרו שבה - במשנתנו להביאור באים ומזה
רבי  הוא והשלישי יוחאי, בן שמעון רבי הוא והשני יהודה, בן שמעון רבי הוא שאחד מזה, זה חלוקים
אחד  לכל יש לזה שנוסף אלא שמעון", "רבי של לענינו שייכות יש שלכולם והיינו, מנסיא, בן שמעון

מאביו. שקיבל - מיוחד ענין מהם

תורתו - הוא שמעון" ד"רבי הכללי הענין מהעולם,`ezpneובכן: שלמעלה ענין שזהו (כנ"ל),
בחסידות  וכמבואר בעולם, גם ומשפיע פועל זה הרי (ולא 186ואףֿעלֿפיֿכן אומנתו" "תורתו הלשון דיוק

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿדרך בזה), וכיוצא בתורה היה עסקו הייתי187שכל אני אומרת, `ezpne"התורה ilk
של  ובאופן בתורה, עסקו שעלֿידי והיינו, העולם". את ובורא בתורה מביט הקב"ה היה הקב"ה.. של

דתורה  נגלה עם התורה פנימיות כמו 188חיבור למעלה, מלמטה בדרך לא - בעולם גם ופעל המשיך ,
תפילה  עלֿידי גשמים ירידת שפעל המעגל בזהר 189חוני כדאיתא למטה, מלמעלה בדרך אלא שכאשר 190,

הפסוק  על 'תורה' אמר גשם, צריך שהעולם יוחאי בן שמעון לרבי ומ 191סיפרו טוב מה נעים "הנה ה
גשמים. וירדו גו'",

שלמעלה  התורה בלימוד עסוק שהיה כיון גשם, צריך שהעולם ידע לא עצמו יוחאי בן שמעון רבי -
הוצרכו ולכן elמהעולם, xtql.בעולם גם יומשך התורה לימוד שעלֿידי פעל ואז גשם, צריך שהעולם

במשורה  ומים תאכל במלח פת תורה, של דרכה היא "כך הנה כשלעצמה, התורה מצד כלומר:
כו'" עמל אתה ובתורה -192תשתה.. גשמי. טוב כל גם שיומשך לפעול יכולים התורה עלֿידי אבל  ,
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זו).183) (משיחה 359 ע' חי"ז לקו"ש ראה
פ"ה.184) תניא
ואילך)185) 313 ע' חי"ח מנחם תורת (ראה פעם וכמשנ"ת

בחכמות  ולא דוקא, התורה בחכמת שייך זה שענין הטעם
חיצוניות.
(186.47ֿ57 הערות הנ"ל בלקו"ש נסמן

בתחלתו.187) ב"ר
(188.47 הערה הנ"ל בלקו"ש נסמן
א.189) כג, תענית
ע"ב.190) ריש נט, ח"ג
א.191) קלג, תהלים
מ"ד.192) פ"ו אבות

g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

ז"ל  רבותינו מאמר בפירוש חסידות) התורה168בדרושי i`ad"דיברה oeyla ערים ובצורות 169, גדולות
בשמים  ובצורות גדולות ערים כי דאגדתא מארי פירשו "כבר - כן?! לומר היתכן דלכאורה - בשמים"

ישראל",ernynkהוא ארץ של באוירה נכנסים מעלה של שרים שבעים שאין במרום, בצורות שהן ,
ובצורות גדולות "ערים שכתוב שמה ברוחניות minyaוהיינו, שהם כפי ל"שמים" בנוגע - באמת הוא כן ,"

אשיש  שוש דיבורֿהמתחיל תורה' ב'לקוטי כמבואר למטה, נמצא זה ענין גם [והרי "שנמצא 170הענינים ,
לפני  בעמדו גם למטה", גילוי בבחינת אצילות מאיר.. היה "במשה.. שהרי אצילות", בחינת למטה גם

מצרים  וחרטומי וגוזמא.171פרעה הבאי לשון זה הרי בעולםֿהזה, למטה כשנשתלשל ורק ,[

התלמידים, אצל רק היא שהטעות - התלמידים" את ד"להטעות להענין בנוגע גם לומר יש ועלֿפיֿזה
באמת. הוא כן אלא טעות, זו אין דבר, של לאמיתו אבל

יוחאי, בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם הכלל הנ"ל בהתוועדות להנזכר בנוגע - ובנידוןֿדידן
לענינא. זה שייך שאכן

.ÁÎ:בדבר כללית דוגמא ובהקדים

בתניא  סתם,172מבואר מצוה בשם נקראת היא ירושלמי תלמוד ש"בכל הצדקה, מצות למעלת בנוגע
על  ועולה מעשיות המצוות עיקר שהיא מפני סתם, מצוה בשם צדקה לקרוא הלשון הרגל היה כך כי

ה  נפש להעלות רק הן שכולן כלֿכך כולנה, בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה לך ואין לה'.. חיונית
לבד, המצוה  מעשה בשעת החיונית מנפש אחד כח רק בהן מתלבש אין המצוות שבכל הצדקה, כבמצות 
אחר  עסק או מלאכתו בעשיית  מלובש החיונית נפשו כח כל הרי כפיו, מיגיע נותן שאדם בצדקה אבל
מיגיעו, נהנה שאינו מי וגם לה', עולה החיונית נפשו כל הרי לצדקה וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר 

לה'". נפשו חיי נותן הרי החיונית, נפשו חיי לקנות יכול היה אלו ובמעות הואיל מכלֿמקום

כללי  בשם נקרא מהם ואחד מצוות), (ריבוי מסויים בענין פרטים כמה ישנם שכאשר מובן, ומזה
הכללי  הענין ישנו זה שבפרט מורה זה הרי (צדקה), שבו הפרטי  הענין את להזכיר מבלי סתם), (מצוה

עיקרי. ובאופן בריבוי

יוחאי: בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם - שמעון" ל"רבי בנוגע בנידוןֿדידן, הוא וכן

[כמבואר  עליה" מ"בני היותו ולדוגמא: ענינים , וכמה כמה מצינו יוחאי בן שמעון לרבי בנוגע
דרחים 173בתניא  ואימיה אבוי בתר דאשתדל כברא גבוה.. לצורך הוא ש"עבודתם.. - שבזה העילוי גודל

כו'" הן שנים אם כו', מועטין והן עליה בני "ראיתי כאמרו כו'"], גרמיה ומסר מגרמיה.. יתיר ,174לון
כו'" הוא חד נעלים.175ו"אם ענינים עוד בזה וכיוצא ,

והפוסקים  הגמרא בדברי שמובא כפי - יוחאי בן שמעון רבי של העיקרי ענינו תורתו 176אבל הוא: -
כו'. ותפילה לקריאתֿשמע מפסיק אינו שלכן אומנתו,

ב'לקוטי  המבואר ולדוגמא: - כו', נפלאים סודות בהם שיש התנאים שמות בענין הידוע ועלֿפי
אורחותיו 177תורה' "השם מלשון הוא ש"שמאי" והלל, לשמאי ומה 178בנוגע איך דרכיו ששוקל דהיינו ,

ראשי  עלי נרו בהלו "מלשון הוא ו"הלל" הלל179הוא", וגם מבואר , וכן והילול", שבח בנוגע 180מלשון
שופר  תקיעת בענין יהודה ורבי יוסי רבי של ההודאה,181לפלוגתא ענין הוא יהודה רבי של שענינו ,

ה'" את אודה "הפעם -182מלשון התנאים שמות לשאר בנוגע בזה וכיוצא עול', ה'קבלת ענין שהוא ,
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עה g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

ענינו  לעיקר שייכות יש להם שגם שמעון, רבי בשם שנקראים התנאים שאר לכל בנוגע מובן הרי
אומנתו. תורתו - יוחאי בן שמעון רבי של

כי  - יוחאי בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם שמיעה,183וזהו מלשון הוא "שמעון" השם
עד  התורה עם מתאחד שיהודי אומנתו, דתורתו הענין ואמיתית והשגה, הבנה הוא ענינה שאמיתית

"יחוד  של באופן בשלימות, היא בתורה השכלתו כאשר דוקא זה הרי אומנתו, כל שאין 184שנעשית נפלא
כמוהו" רבי 185יחוד לו קורין אומנתו, תורתו הוא מסויים תנא של שענינו להדגיש רוצים כאשר ולכן, .

עלֿידי  לה שזכה מסויימת תכונה או מעלה להדגיש כשרוצים (ורק אביו שם להזכיר  מבלי סתם, שמעון 
רבי  של ענינו (עיקר אומנתו דתורתו הענין על מורה שמעון רבי שסתם כיון אביו), שם מזכירים אביו,

הצדקה. מצות על מורה מצוה שסתם כשם יוחאי), בן שמעון

.ËÎ,הנ"ל בהתוועדות שנזכר יוחאי בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם שהכלל מובן ועלֿפיֿזה
הענין: לאמיתת מתאים אלא לחידודי, רק אינו

באה כו'" בקריאתֿשמע זהיר הוי אומר, שמעון "רבי שהמשנה תלמידים jyndaאף "חמשה להמשנה
הוי  אומר, שמעון "רבי המשנה הרי - כו'" נתנאל בן שמעון רבי הן.. ואלו זכאי, בן יוחנן לרבן לו היו

גם ללמדה יכולים כו'" בקריאתֿשמע רבי dnvrÎiptaזהיר אלא נתנאל, בן שמעון רבי  נזכר לא ובה ,
דוקא, סתם שמעון

להוסיף יכולים זו משנה בלימוד -dtÎlraבמשנה שהכוונה שנזכר נתנאל, בן שמעון לרבי היא
חכמים  ש"שנו המשנה, בלשון זאת להוסיף אסור אבל זכאי, בן יוחנן לרבן שהיו התלמידים דחמשת
"רבי  הוא המשנה שלשון כך פרקין), בריש שכתוב (כמו ובמשנתם" בהם שבחר ברוך המשנה, בלשון

- סתם שמעון"

יוחאי  בן שמעון רבי כמו אומנתו, תורתו - שמעון" "רבי של המיוחד לענינו שייך זה שמאמר כיון
שמעון. רבי סתם שהוא

.Ï הם אבל שמעון", "רבי בשם שנקראים תנאים שלשה נזכרו שבה - במשנתנו להביאור באים ומזה
רבי  הוא והשלישי יוחאי, בן שמעון רבי הוא והשני יהודה, בן שמעון רבי הוא שאחד מזה, זה חלוקים
אחד  לכל יש לזה שנוסף אלא שמעון", "רבי של לענינו שייכות יש שלכולם והיינו, מנסיא, בן שמעון

מאביו. שקיבל - מיוחד ענין מהם

תורתו - הוא שמעון" ד"רבי הכללי הענין מהעולם,`ezpneובכן: שלמעלה ענין שזהו (כנ"ל),
בחסידות  וכמבואר בעולם, גם ומשפיע פועל זה הרי (ולא 186ואףֿעלֿפיֿכן אומנתו" "תורתו הלשון דיוק

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿדרך בזה), וכיוצא בתורה היה עסקו הייתי187שכל אני אומרת, `ezpne"התורה ilk
של  ובאופן בתורה, עסקו שעלֿידי והיינו, העולם". את ובורא בתורה מביט הקב"ה היה הקב"ה.. של

דתורה  נגלה עם התורה פנימיות כמו 188חיבור למעלה, מלמטה בדרך לא - בעולם גם ופעל המשיך ,
תפילה  עלֿידי גשמים ירידת שפעל המעגל בזהר 189חוני כדאיתא למטה, מלמעלה בדרך אלא שכאשר 190,

הפסוק  על 'תורה' אמר גשם, צריך שהעולם יוחאי בן שמעון לרבי ומ 191סיפרו טוב מה נעים "הנה ה
גשמים. וירדו גו'",

שלמעלה  התורה בלימוד עסוק שהיה כיון גשם, צריך שהעולם ידע לא עצמו יוחאי בן שמעון רבי -
הוצרכו ולכן elמהעולם, xtql.בעולם גם יומשך התורה לימוד שעלֿידי פעל ואז גשם, צריך שהעולם

במשורה  ומים תאכל במלח פת תורה, של דרכה היא "כך הנה כשלעצמה, התורה מצד כלומר:
כו'" עמל אתה ובתורה -192תשתה.. גשמי. טוב כל גם שיומשך לפעול יכולים התורה עלֿידי אבל  ,
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בחכמות  ולא דוקא, התורה בחכמת שייך זה שענין הטעם
חיצוניות.
(186.47ֿ57 הערות הנ"ל בלקו"ש נסמן

בתחלתו.187) ב"ר
(188.47 הערה הנ"ל בלקו"ש נסמן
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g"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla zyxt zay zgiy

ז"ל  רבותינו מאמר בפירוש חסידות) התורה168בדרושי i`ad"דיברה oeyla ערים ובצורות 169, גדולות
בשמים  ובצורות גדולות ערים כי דאגדתא מארי פירשו "כבר - כן?! לומר היתכן דלכאורה - בשמים"

ישראל",ernynkהוא ארץ של באוירה נכנסים מעלה של שרים שבעים שאין במרום, בצורות שהן ,
ובצורות גדולות "ערים שכתוב שמה ברוחניות minyaוהיינו, שהם כפי ל"שמים" בנוגע - באמת הוא כן ,"

אשיש  שוש דיבורֿהמתחיל תורה' ב'לקוטי כמבואר למטה, נמצא זה ענין גם [והרי "שנמצא 170הענינים ,
לפני  בעמדו גם למטה", גילוי בבחינת אצילות מאיר.. היה "במשה.. שהרי אצילות", בחינת למטה גם

מצרים  וחרטומי וגוזמא.171פרעה הבאי לשון זה הרי בעולםֿהזה, למטה כשנשתלשל ורק ,[

התלמידים, אצל רק היא שהטעות - התלמידים" את ד"להטעות להענין בנוגע גם לומר יש ועלֿפיֿזה
באמת. הוא כן אלא טעות, זו אין דבר, של לאמיתו אבל

יוחאי, בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם הכלל הנ"ל בהתוועדות להנזכר בנוגע - ובנידוןֿדידן
לענינא. זה שייך שאכן

.ÁÎ:בדבר כללית דוגמא ובהקדים

בתניא  סתם,172מבואר מצוה בשם נקראת היא ירושלמי תלמוד ש"בכל הצדקה, מצות למעלת בנוגע
על  ועולה מעשיות המצוות עיקר שהיא מפני סתם, מצוה בשם צדקה לקרוא הלשון הרגל היה כך כי

ה  נפש להעלות רק הן שכולן כלֿכך כולנה, בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה לך ואין לה'.. חיונית
לבד, המצוה  מעשה בשעת החיונית מנפש אחד כח רק בהן מתלבש אין המצוות שבכל הצדקה, כבמצות 
אחר  עסק או מלאכתו בעשיית  מלובש החיונית נפשו כח כל הרי כפיו, מיגיע נותן שאדם בצדקה אבל
מיגיעו, נהנה שאינו מי וגם לה', עולה החיונית נפשו כל הרי לצדקה וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר 

לה'". נפשו חיי נותן הרי החיונית, נפשו חיי לקנות יכול היה אלו ובמעות הואיל מכלֿמקום

כללי  בשם נקרא מהם ואחד מצוות), (ריבוי מסויים בענין פרטים כמה ישנם שכאשר מובן, ומזה
הכללי  הענין ישנו זה שבפרט מורה זה הרי (צדקה), שבו הפרטי  הענין את להזכיר מבלי סתם), (מצוה

עיקרי. ובאופן בריבוי

יוחאי: בן שמעון רבי הוא שמעון רבי שסתם - שמעון" ל"רבי בנוגע בנידוןֿדידן, הוא וכן

[כמבואר  עליה" מ"בני היותו ולדוגמא: ענינים , וכמה כמה מצינו יוחאי בן שמעון לרבי בנוגע
דרחים 173בתניא  ואימיה אבוי בתר דאשתדל כברא גבוה.. לצורך הוא ש"עבודתם.. - שבזה העילוי גודל

כו'" הן שנים אם כו', מועטין והן עליה בני "ראיתי כאמרו כו'"], גרמיה ומסר מגרמיה.. יתיר ,174לון
כו'" הוא חד נעלים.175ו"אם ענינים עוד בזה וכיוצא ,

והפוסקים  הגמרא בדברי שמובא כפי - יוחאי בן שמעון רבי של העיקרי ענינו תורתו 176אבל הוא: -
כו'. ותפילה לקריאתֿשמע מפסיק אינו שלכן אומנתו,

ב'לקוטי  המבואר ולדוגמא: - כו', נפלאים סודות בהם שיש התנאים שמות בענין הידוע ועלֿפי
אורחותיו 177תורה' "השם מלשון הוא ש"שמאי" והלל, לשמאי ומה 178בנוגע איך דרכיו ששוקל דהיינו ,

ראשי  עלי נרו בהלו "מלשון הוא ו"הלל" הלל179הוא", וגם מבואר , וכן והילול", שבח בנוגע 180מלשון
שופר  תקיעת בענין יהודה ורבי יוסי רבי של ההודאה,181לפלוגתא ענין הוא יהודה רבי של שענינו ,

ה'" את אודה "הפעם -182מלשון התנאים שמות לשאר בנוגע בזה וכיוצא עול', ה'קבלת ענין שהוא ,
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בן שמעון רבי בין חילוק יש גופא בזה בןi`geiאמנם, שמעון על dcediלרבי מורה 'יוחאי' כי -
שמים, מלכות עול קבלת ענין על מורה 'יהודה' ואילו מהעולם. לגמרי שלמעלה דרגא שזוהי החיים, ענין

לעולם. ששייך

.‡Ï יוחאי בן שמעון רבי עלֿידי נאמר לא - לעולם" ונאה לצדיקים נאה וכו' "הנוי המאמר ולכן,
יהודה בן שמעון "רבי ֿ ידי על אלא יוחאי".meynעצמו, בן שמעון רבי

"משום": הלשון פירוש ובהקדים

הדורות' הרשב"ם 193ב'סדר פירוש את 194מביא ודוחה משום". אומר מובהק, רבו היה שלא "לפי :
רש"י  שמפרש כפי הוא ד"משום" שהפירוש ומסיק, כן. שאינו הוכחות כמה בהביאו היכא 195דבריו, "כל :

מפיו". אמרו אחרים אלא מפיו, שמעו לא פלוני משום דאמר

ה'שאגת  של בזמנו שהתחיל כפי - הישיבות בעולם מקובל אינו הדורות' 'סדר שהספר שאף [ולהעיר,
את  כתב ולכן לעשות... מה לו היה שלא באמרו הדורות', 'סדר את ביטל חריפותו, גודל שמצד אריה',

מקומות  בכמה מביאו צדק' ה'צמח הרי - הדורות' לספרו 196'סדר בנוגע (בעיקר כו' דבריו על ובונה ,
ובאמת, הדורות'). 'סדר גם כולל ספריו, שאר על גם אבל הכינויים', לכמה 'ערכי שנוגע ספר זה הרי

לספרו  בהקדמתו בעצמו הדורות' 'סדר בעל שכתב כמו בפועל, להלכה עד ענינים ].197וכמה

יהודה בן שמעון "רבי המשנה לשון דיוק נאה meynוזהו וכו' הנוי אומר, יוחאי בן שמעון רבי
למעלה  הוא יוחאי  בן שמעון שרבי דכיון - אומר) יוחאי בן שמעון רבי (ולא לעולם" ונאה לצדיקים

שנה לא לגמרי, dpynaמהעולם envraנאה" שהוא ענין אודות מדובר שבו רבי mlerlמאמר אלא ,"
לא  וגם יוחאי, בן שמעון רבי בשם זה מאמר האומר הוא לעולם, שייכות לו שיש יהודה, בן שמעון

" רק אלא עצמו, ממנו זאת ששמע יוחאי".meynבאופן בן שמעון רבי

.·Ï כולם לצדיקים, חכמים שמנו מדות שבע אלו אומר, מנסיא בן שמעון "רבי - המשנה וסיום
ובבניו": ברבי נתקיימו

ל" בנוגע הוא מנסיא בן שמעון רבי בדברי חלוקים zecnהחידוש שהם שאףֿעלֿפי חכמים", שמנו
ז"ל  רבותינו אמרו שהרי ו"חכמה", "כח" כמו מזה, זה הפכיים לענינים ועד מזה, (חכמה)198זה שהתורה

נאמר  שהרי ו"חכמה", "עושר" וכן אדם", של כחו הענינים 199"מתשת בשאר וכן לחם", לחכמים "לא
כו'". נתקיימו "כולם אףֿעלֿפיֿכן ביחד, כולם להיות יכולים אינם שלכאורה כך במשנה, שנימנו

"אלו מנסיא בן שמעון רבי אומר נימנוrayולכן שבמשנה אףֿעלֿפי כו'", -dpenyמדות דברים
"שבע רק שישנם ל"מדות".zecnכיון שייך אינו ד"בנים" הענין שהרי ,"

בן שמעון "רבי אומר זה מודגש iqpn`וענין שמעון"), "רבי של (ענינו התורה מעלת על נוסף כי - "
נסי" "ארים כמו הרמה, שפירושו נס מלשון "מנסיא" ההרמה, ענין גם ההרים"200אצלו על "נס ,201,

ענינים  ב' שיהיו איֿאפשר כשלעצמו עולםֿהזה שמצד אף ולכן, העולם. בעניני הרמה שפועל היינו,
נתקיימו". כולם מדות.. "שבע גם מכלֿמקום ביחד, הפכיים

נתקיימו "כולם הדיוק eipaaeובביאור  iaxa שנתבאר מה עלֿדרך לומר, יש - רבינו 202" בדברי הדיוק
בתניא  ימיו203הזקן כל מעולםֿהזה נהנה שלא מי שייכותה epiaxk"אלאֿאםֿכן מהי דלכאורה, הקדוש",

לקרותו  הזקן אדמו"ר  מדייק ולכן בינונים"? של ל"ספר כו'") מעולםֿהזה נהנה ("שלא רבי דרגת של
" אלא) בזה, וכיוצא הנשיא" יהודה "רבי או "רבי", בשם "רבינו",epiax(לא שלהיותו דוקא, הקדוש"
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רצט. ע' סידור לג. ע' שמואלֿא
בתחלתה.197)

ב.198) כו, סנהדרין
יא.199) ט, קהלת
כב.200) מט, ישעי'
ובכ"מ.201) א. עג, להצ"צ סהמ"צ ראה
(202.172 ע' .152 ע' חנ"ב מנחם תורת
פ"ח.203)
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ועלֿדרךֿזה  כמותו. להתנהג מישראל אחד לכל כח נתינת יש לכן מישראל, אחד כל של הרבי
ב  נתקיימו ש"כולם "ב iaxבנידוןֿדידן, גם ועלֿידיֿזה ,"eipa.מישראל אחד לכל גם שייך זה הרי ובמילא ,"

.‚Ï,"אידחי דאידחי "כיון הפתגם את פעם עוד שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר ההתוועדות בסיום
הגמרא  דברי את לשחיטה 204והזכיר עומד שהוא (לארץ, תורא (עד 205"נפל לסכינא" חדד אומרים) הכל ,

ולדחותו  הדחיה ענין את לנצל שצריכים בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה להשליכו), טורח ויהא יקום, שלא
שעלֿיד  ובשופי, בהתמדה וחסידות, נגלה התורה, בלימוד ההוספה עלֿידי והיינו פועלים לגמרי, יֿזה

ולשמחה. לששון אלו ימים שיהפכו

בטחו". "בך הניגון בעצמו לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה, ברכה אמירת לאחרי

(שבה  מנחה בתפילת לקרוא שמתחילים פינחס פרשת עם גם קשור אידחי" דאידחי ד"כיון הענין
גו'" תפלתי "ואני אליהו 206אומרים זה פינחס כי האמיתית 207), הגאולה בשורת את ויבשר שיבוא ,

ראשם" על עולם ו"שמחת ולשמחה, לששון אלו ימים יהפכו שאז .208והשלימה,
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(ובפירש"י).204) א לב, שבת
כל 205) שורש  העגל, על רומז ש"תורא" נוספת, ברשימה

גו'"; ופקדתי פקדי "וביום לד) לב, (תשא כמ"ש כו', החטאים
כו' שטן "הוא היצה"ר, של מציאותו ביטול על מורה ושחיטתו
ושחט  לתורא.. "שחט - א) טז, (ב"ב כו'" המות מלאך הוא

גדיא"). "חד (פיוט המות" למלאך
יד.206) סט, תהלים
רל 207) יח. ו, וארא ועוד.תיב"ע א. יז, מלכיםֿא ב"ג
יא.208) נא, יו"ד. לה, ישעי'
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בן שמעון רבי בין חילוק יש גופא בזה בןi`geiאמנם, שמעון על dcediלרבי מורה 'יוחאי' כי -
שמים, מלכות עול קבלת ענין על מורה 'יהודה' ואילו מהעולם. לגמרי שלמעלה דרגא שזוהי החיים, ענין

לעולם. ששייך

.‡Ï יוחאי בן שמעון רבי עלֿידי נאמר לא - לעולם" ונאה לצדיקים נאה וכו' "הנוי המאמר ולכן,
יהודה בן שמעון "רבי ֿ ידי על אלא יוחאי".meynעצמו, בן שמעון רבי

"משום": הלשון פירוש ובהקדים

הדורות' הרשב"ם 193ב'סדר פירוש את 194מביא ודוחה משום". אומר מובהק, רבו היה שלא "לפי :
רש"י  שמפרש כפי הוא ד"משום" שהפירוש ומסיק, כן. שאינו הוכחות כמה בהביאו היכא 195דבריו, "כל :

מפיו". אמרו אחרים אלא מפיו, שמעו לא פלוני משום דאמר

ה'שאגת  של בזמנו שהתחיל כפי - הישיבות בעולם מקובל אינו הדורות' 'סדר שהספר שאף [ולהעיר,
את  כתב ולכן לעשות... מה לו היה שלא באמרו הדורות', 'סדר את ביטל חריפותו, גודל שמצד אריה',

מקומות  בכמה מביאו צדק' ה'צמח הרי - הדורות' לספרו 196'סדר בנוגע (בעיקר כו' דבריו על ובונה ,
ובאמת, הדורות'). 'סדר גם כולל ספריו, שאר על גם אבל הכינויים', לכמה 'ערכי שנוגע ספר זה הרי

לספרו  בהקדמתו בעצמו הדורות' 'סדר בעל שכתב כמו בפועל, להלכה עד ענינים ].197וכמה

יהודה בן שמעון "רבי המשנה לשון דיוק נאה meynוזהו וכו' הנוי אומר, יוחאי בן שמעון רבי
למעלה  הוא יוחאי  בן שמעון שרבי דכיון - אומר) יוחאי בן שמעון רבי (ולא לעולם" ונאה לצדיקים

שנה לא לגמרי, dpynaמהעולם envraנאה" שהוא ענין אודות מדובר שבו רבי mlerlמאמר אלא ,"
לא  וגם יוחאי, בן שמעון רבי בשם זה מאמר האומר הוא לעולם, שייכות לו שיש יהודה, בן שמעון

" רק אלא עצמו, ממנו זאת ששמע יוחאי".meynבאופן בן שמעון רבי

.·Ï כולם לצדיקים, חכמים שמנו מדות שבע אלו אומר, מנסיא בן שמעון "רבי - המשנה וסיום
ובבניו": ברבי נתקיימו

ל" בנוגע הוא מנסיא בן שמעון רבי בדברי חלוקים zecnהחידוש שהם שאףֿעלֿפי חכמים", שמנו
ז"ל  רבותינו אמרו שהרי ו"חכמה", "כח" כמו מזה, זה הפכיים לענינים ועד מזה, (חכמה)198זה שהתורה

נאמר  שהרי ו"חכמה", "עושר" וכן אדם", של כחו הענינים 199"מתשת בשאר וכן לחם", לחכמים "לא
כו'". נתקיימו "כולם אףֿעלֿפיֿכן ביחד, כולם להיות יכולים אינם שלכאורה כך במשנה, שנימנו

"אלו מנסיא בן שמעון רבי אומר נימנוrayולכן שבמשנה אףֿעלֿפי כו'", -dpenyמדות דברים
"שבע רק שישנם ל"מדות".zecnכיון שייך אינו ד"בנים" הענין שהרי ,"

בן שמעון "רבי אומר זה מודגש iqpn`וענין שמעון"), "רבי של (ענינו התורה מעלת על נוסף כי - "
נסי" "ארים כמו הרמה, שפירושו נס מלשון "מנסיא" ההרמה, ענין גם ההרים"200אצלו על "נס ,201,

ענינים  ב' שיהיו איֿאפשר כשלעצמו עולםֿהזה שמצד אף ולכן, העולם. בעניני הרמה שפועל היינו,
נתקיימו". כולם מדות.. "שבע גם מכלֿמקום ביחד, הפכיים

נתקיימו "כולם הדיוק eipaaeובביאור  iaxa שנתבאר מה עלֿדרך לומר, יש - רבינו 202" בדברי הדיוק
בתניא  ימיו203הזקן כל מעולםֿהזה נהנה שלא מי שייכותה epiaxk"אלאֿאםֿכן מהי דלכאורה, הקדוש",

לקרותו  הזקן אדמו"ר  מדייק ולכן בינונים"? של ל"ספר כו'") מעולםֿהזה נהנה ("שלא רבי דרגת של
" אלא) בזה, וכיוצא הנשיא" יהודה "רבי או "רבי", בשם "רבינו",epiax(לא שלהיותו דוקא, הקדוש"
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יא.199) ט, קהלת
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(202.172 ע' .152 ע' חנ"ב מנחם תורת
פ"ח.203)
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ועלֿדרךֿזה  כמותו. להתנהג מישראל אחד לכל כח נתינת יש לכן מישראל, אחד כל של הרבי
ב  נתקיימו ש"כולם "ב iaxבנידוןֿדידן, גם ועלֿידיֿזה ,"eipa.מישראל אחד לכל גם שייך זה הרי ובמילא ,"

.‚Ï,"אידחי דאידחי "כיון הפתגם את פעם עוד שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר ההתוועדות בסיום
הגמרא  דברי את לשחיטה 204והזכיר עומד שהוא (לארץ, תורא (עד 205"נפל לסכינא" חדד אומרים) הכל ,

ולדחותו  הדחיה ענין את לנצל שצריכים בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה להשליכו), טורח ויהא יקום, שלא
שעלֿיד  ובשופי, בהתמדה וחסידות, נגלה התורה, בלימוד ההוספה עלֿידי והיינו פועלים לגמרי, יֿזה

ולשמחה. לששון אלו ימים שיהפכו

בטחו". "בך הניגון בעצמו לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה, ברכה אמירת לאחרי

(שבה  מנחה בתפילת לקרוא שמתחילים פינחס פרשת עם גם קשור אידחי" דאידחי ד"כיון הענין
גו'" תפלתי "ואני אליהו 206אומרים זה פינחס כי האמיתית 207), הגאולה בשורת את ויבשר שיבוא ,

ראשם" על עולם ו"שמחת ולשמחה, לששון אלו ימים יהפכו שאז .208והשלימה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(ובפירש"י).204) א לב, שבת
כל 205) שורש  העגל, על רומז ש"תורא" נוספת, ברשימה

גו'"; ופקדתי פקדי "וביום לד) לב, (תשא כמ"ש כו', החטאים
כו' שטן "הוא היצה"ר, של מציאותו ביטול על מורה ושחיטתו
ושחט  לתורא.. "שחט - א) טז, (ב"ב כו'" המות מלאך הוא

גדיא"). "חד (פיוט המות" למלאך
יד.206) סט, תהלים
רל 207) יח. ו, וארא ועוד.תיב"ע א. יז, מלכיםֿא ב"ג
יא.208) נא, יו"ד. לה, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

ת"ח בעד מאמריו והחוברות ששלח לי, ובטח גם להבא יעשה כן ותודתי אמורה לו מראש.

גם מאשר אני קבלת מכתבו מכ"ה בסיון, ומתאים לשיחתנו מודיעים לאנ"ש אשר באה"ק ת"ו 

ע"י משיח צדקנו, שכשיוסרו הקשויים שלהם בהנוגע ליסוד כפר חב"ד שני באה"ק יבואו אתו בקשר 

ותקותי שיסייע בידם.

אף על פי שאמרו חכמינו ז"ל עניי עירך קודמים, בכל זאת תקותי חזקה אשר בזמן שהותו 

בחו"ל ובארה"ב ובניו-יורק בפרט ינצל את השפעתו במילואה לחיזוק הדת ברוח ישראל סבא והפצתה 

גם בחו"ל בכל מקום שידו מגעת, ועל פי הנקודות שדברנו עליהן במשך שיחתנו.

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשו"ט.

זה עתה נתקבל מכ' כ' בצירוף העתק מכ' המהנדס. ות"ח על המישלוח.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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"...‰ÎÏ‰
הפסוק  נאמר 1על רומח..." ויקח פנחס... "וירא

–2בגמרא  התורה על בפירושו זאת מביא ורש"י –

קנאין  ארמית הבועל הלכה... ונזכר מעשה "ראה
בו". פוגעין

הוא  בו" פוגעין קנאין ארמית "הבועל הדין אמנם
מהתורה  גם הוכחה לכך יש אך מסיני", למשה "הלכה

ויקח  פנחס... "וירא עצמו זה מפסוק שבכתב:
.3רומח..."

התורה  מפרטת מדוע מובן זה את 4לפי שב"וידקור
ורש"י  קבתה", אל האשה "את דקר הוא שניהם"

וראו 5מפרש  שלה ונקבות זמרי של זכרות בתוך "כיוון

מה  לשם (1 לכאורה: שהרי, הרגם", לחנם שלא כולם
הסברא  תיתכן כיצד (2 כאן? התורה זאת מספרת

"זו  במפורש: אומר שזמרי לאחר הרגם", ש"לחנם
בפירוש  כאן שמובא כפי וכו'", מותרת או אסורה

רש"י?

מתכוונת  פנחס..." "וירא שבסיפור כיון אלא,

קנאין  ארמית ש"הבועל להלכה גם לרמוז התורה

לרמוז  כדי קבתה", "אל אומרת היא לפיכך בו", פוגעין

ארמית  בבועל לפגוע רשאי שהקנאי ההלכה, לפרטי גם
שפרש  לאחר לא אך מעשה, בשעת .6דוקא

.·
"ÂÏ ÔÈ¯ÂÓ ÔÈ‡ ÍÏÓÈÏ ‡·‰"

מתכוונת  התורה אם לשאול: יש לכאורה,
מדוע  בו", פוגעין "קנאין של הדין את להשמיענו
באופן  ולא סיפור, של באופן בפסוק זו הלכה מובאת

אחרים? דינים בתורה שכתובים כפי דין, של

הוא: לכך ההסבר

נאמר  בו" פוגעין "קנאין של הענין "הבא 7לגבי
ייכתב  זה שדין ייתכן לא לפיכך לו". מורין אין לימלך,
כי  בלבד. סיפור של בדרך אלא בתורהֿשבכתב,
בה  המופיעים שהדברים התורהֿשבכתב, של הנצחיות

שהתורה azkaהם כך, לידי המביא באופן היא ,
ענינים deevneממשיכה לגבי הפסק וללא בתמידיות

בה  הכתובים התורה 8אלו של כנצחיות רק ולא ,
" שהיא ולעולמי devnשבעלֿפה, לעולם עומדת

ze`xedde–9עולמים" miieeivdy שאינם הם שבה
התורה היתה אילו ולכן, את azkayמשתנים. כותבת

oicdהוראה זו היתה בו", פוגעין –zcnznש"קנאין
ש" מי עבור .ajlnil"10`גם

"קנאין  שההלכה העובדה עצם שגם יוצא, זה ולפי
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ז.1) כה, פרשתנו
כה.2) פ"כ, בבמדב"ר וכ"ה א. פב, סנהדרין
זה 3) לדבר ראי' הוא הל"מ זה ודבר ה"ד: פי"ב אסו"ב הל' רמב"ם

רמז  לו "אין שהל"מ שכ' לפיה"מ בהקדמתו וצע"ק בזמרי. פנחס מעשה
" רמז שזהו לומר אין והרי וכו'". בו נקשר ואינו (ראה xzqpבמקרא "

לסהמ"צ  מג"א רמיזא. והיכא ב) (פא, סנה' סופ"ד. סוכה פיה"מ
.6 הערה לקמן וראה במקרא. נקשר שאינו או א), שורש ריש להרמב"ם

למדתני כך "לא פנחס דאמר דכיון בפשטות ipiqוי"ל xdn jzcxa
(ואדרבא  המעשה לפני שנה מ' הלמ"ס דהייתה מוכח הרי – כו'" הבועל

zryadyrn ולכן כן". מורין "אין שהרי הוראה להיות יכולה הייתה לא
דאגרתא  קריינא כ"א כו'), (שלמדו השאלה מעין הי' לא משה מענה גם
בכתוב" ש"נקשר אף הלמ"ס בסוג נשארה המעשה לאחר דגם והא כו').
בזה  שהי' עה"ת) לפרש"י משא"כ (להרמב"ם, הכתובים דפי' י"ל

גו' כזבי דבר ועל וכמש"נ: ע"ז וראה siqene(התחלת) פעור. גו' ביום :
ס"ד. לקמן גם

ח.4) כה,
שם.5) במדב"ר ב. פב, מסנה'
מפרשת 6) א) שם, (סנה' נלמד כו'", פירש ד"אם שהדין ולהעיר,

ופנחס. מעשהyxetneזמרי בשעת "אלא (ה"ה) שם ברמב"ם ,ixnfkיותר

dzaw l` dy`d z`e xn`py שם וברמב"ן נב. מל"ת סהמ"צ ג"כ (וראה "
שהוא  הדין פרטי וכן בו פוגעין דקנאין הדין שכללות אף – ג') שרש ריש

הוא קנאין) ד"ה – ע"ב שם רש"י (ראה מעשה בשעת dynlדוקא dkld
ipiqn מעשה" הוא לפרטי') וגם ההלכה (לכללות זה" לדבר ה"ראי' כי –

בפרהסי' ב: לו, ע"ז גם וראה בזמרי". idy'פנחס dyrnke רש"י ועיין .
פוגעין. ד"ה שם

שם.7) רמב"ם א. שם, סנה'
מפענח 8) (ראה הרגצובי הגאון – בכלל לכתב בנוגע – בזה האריך

עה"ת  צפע"נ סי"ב. פ"ה (שם בתורה במש"כ ובפרט סל"ב). פ"ה צפונות
א). ה, בראשית

רפ"ט.9) יסוה"ת הל' רמב"ם
בשו"ע10) שהשמיט המחבר של טעמו גם שזהו דקנאין oicdוי"ל,

של בסגנון ס"ב) סט"ז (אה"ע רמזו ורק בו, פגעו xetiqפוגעין לא "אם
סק"ד)] שם בח"מ שהקשה (וכמו והטור הרמב"ם שכתבו [אף קנאים" בו

הם השו"ע דיני כל כי –lretl d`xed להרמב"ם ה"יד" ספר (משא"כ
בזמן  שייכים שאינם הדינים וע"ד – כולה" לתושבע"פ "מקבץ שהוא

ארמית דבועל זה ודין ezexedlהזה), oi` שם בטור גם זה מטעם ואולי .
" בו".id'הל': פוגעין קנאים

wla zyxt zegiyÎihewl

סיפור  של בדרך בתורהֿשבכתב מופיעה בו" פוגעין
אין  לימלך ש"הבא – זו בהלכה לפרט רמז היא בלבד,

לו". מורין

.‚
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ראשונים  "הבועל 11יש של הדין לגבי המסבירים,
מסורה  מיתתו ש"אין כיון – בו" פוגעין קנאין ארמית

לקנאי  להורות לביתֿדין שאסור כך כדי עד לביתֿדין"

ארמית שהבועל – אמנם,`epiלהורגו מיתה. חייב
ש  היא, ארמית,12מצווה i`pwdה"הלכה" בבועל לפגוע

`epiאך lread מיתה .13חייב

הדין  את מסבירים והרגו 14בכך זמרי "נהפך :

שהדין  כיון – הוא" רודף שהרי עליו, נהרג אין לפנחס,

כלפי אמור בו" לפגוע i`pwd,`edy"פוגעין חייב
הבועל, על מיתה חובת חלה אין אך הארמית, בבועל

רדף  הוא – כ"רודף" פנחס נחשב זמרי שלגבי יוצא,
להרוג  לזמרי היה מותר ולכן מיתה. חייב שאינו אדם

להרגו" השכם להרגך "הבא כי פנחס, .15את

הגמרא zehytnאך דרחמנא 16לשון מידי איכא "מי

ניקום  ואנן פוטרת) שהתורה דבר יש (=האם פטריה

נראה  ונהרגהו), נקום (=ואנו ליה" שהכוונה 17וניקטול ,
האחרת  כדעה בו"18היא פוגעין "קנאין שההלכה ,

שהוא הבועל, לגבי גם אלא,19מיתה aiigאמורה .

מיתה שהיא efחובת בכך אחרים, מיתה מחייבי שונה
המתקנאין  – ל"קנאין דוקא אלא לביתֿדין, נמסרה לא

מקום" של בבית 20קנאתו לימלך ש"הבא כך כדי עד ,

בשונה  החטא, מעשה בשעת ודוקא לו", מורין אין דין
חלה שחובתה ביתֿדין העבירה.xg`lממיתת מעשה

.„
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התורה  על בפירושו נוקט רש"י שגם לומר, ויש
ארמית שבועל מפני בו" פוגעין ש"קנאין aiigבשיטה

dzin:

זמרי  של זכרות בתוך "כיוון רש"י מפרש כאשר
שלא  כולם "וראו כדלעיל: מוסיף, הוא שלה", ונקבות

תמוה: ולכאורה, הרגם". לחנם

היו  וכו'", זכרות "בתוך מכוון פנחס היה לא אילו
הרגם שפנחס יוצא,21שפרש xg`lחושבים, היה ואז ,

הרגם oickשפנחס `ly כנאמר מיתה, חייב ופנחס ,
עליו".14בגמרא  נהרג פנחס, והרגו זמרי פירש "שאם

שהרגם  כולם "ראו לכן וכו'" ש"כיוון שבכך יוצא, מזה
oica אומר אפוא מדוע ממיתה. פטור פנחס, והוא, ,"

"שלא רק הובהר וכו'" ש"כיוון ידי שעל mpglרש"י,
הרגם"?

הוא: לכך ההסבר

ביתֿדין  חייב מסויימים שבמקרים היא, ההלכה
חייבים  שאינם אנשים גם להרוג ואף במלקות להעניש
וכיון  לתורה. סייג "לעשות אלא כשלעצמם, בכך
לגדור  להן יש בדבר, העם שפרצו ביתֿדין שרואים

להם" שייראה מה כפי הדבר .22ולחזק

מכוון  היה לא אם אפילו פנחס, של שבמקרה ולכן,
הרגם שהוא חושבים והיו זכרות...", xg`l"בתוך

הרגם שהוא סוברים היו מסיקים oicaשפירש, היו כי .
לזנות..." העם "ויחל מפני הרגם "פרצו 23שהוא –

בדבר" .24העם

ש"הרגם יוצא, היה אז המעשה mpglאך על לא – "
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(צפע"נ 11) הרגצובי מ"ש ולפי הוא. רודף מ"ט ד"ה שם לסנה' ר"ן
שלו  בספהמ"צ הרמב"ם דעת גם היא עד"ז – ה"ד) שם אסו"ב להל'

ג'. שרש
דקנאין  שבדין שם) אסו"ב (הל' להרמב"ם שס"ל מה יומתק ועפ"ז

מיתה. דחיוב גדר שאי"ז כיון – התראה צריך אין בו פוגעין
רק 12) שהוא שם, לסנהדרין ורא"ש רמ"ה ביד אבל שם. בר"ן כ"ה

ס"ד: סתכ"ה חו"מ רמ"א גם וראה .oixzeneרשות.
מעשה,13) בעת שהזיק אממון חייב זו דיעה שלפי לדינא, ונפ"מ

שם  (צפע"נ מיתה מחוייב שאינו מכיון – קלבד"מ אמרינן ).ולא
עב, (סנה' שהזיקו ממון על שפטורין רודף וכן במחתרת הבא ושאני
השכם  להרגך "הבא מטעם רק נהרג במחתרת שהבא אף – א) עד, א.
– שם) (סנה' להרגו אסור הנרדף) (את להציל כשאפשר ורודף להרגו",

הם (ולהעיר xcbaכי וכו' בהפועל וחסר עדות שחסרים אלא מיתה, חיוב
שישנו  בנדו"ד משא"כ ב). עא, סנה' – סופו ע"ש שנידון ומורה סורר מבן

זו). (לסברא מיתה בגדר אינו – ובכ"ז זה, כל
ב.14) פב, סנהדרין
בארוכה.15) עיי"ש שם. ר"ן
ב.16) שם, סנה'

חיוב 17) שהוא בחלמי'" כהנא לרב אקריוה "הא שם שמתרץ ואף
y"cia מחוייב הי' לא שבאם שחזינן מכיון מ"מ, הרי – רע"א) שם (ראה

(אפילו כלל ע"י y"cia(`lמיתה דהמיתה משמע בו, פוגעין קנאין היו
על  חיוב ה"ז וביד"ש – ביד"ש מהמיתה מסובבת (אפשרית) – קנאין

הבועל.
בב"י 18) (הובא הרמב"ן בשם א"ח גם וראה שם. בספהמ"צ רמב"ן

הרי"פ  ביאור וראה עבירות. ג' בכלל הוא מיתה.. מחייבי שהוא כיון שם):
סי"ח. בפתיחה ח"ג להרס"ג) (לספהמ"צ פערלא

(19– הוא" רודף שהרי כו' זמרי "נהפך שאמרו מה זו, שיטה ולפי
היא ב"נהפך" שהכוונה לומר פרישה yxityיש וראה ה"ה. שם (צפע"נ

שם). לאה"ע
בו.20) פוגעין קנאין ד"ה – ב פא, בסנה' רש"י לשון
הי'21) זמרי, פירש שלא מה ב).qpשהרי פב, (סנה'
א.22) מו, מסנה' ה"ד. סנהדרין מהל' פכ"ד הרמב"ם לשון
שם,23) (רש"י כו'" אסורה תאמר "אם שבאמירתו ובפרט, א. כה,

שארמית להוכיח זמרי רצה – א) פב, מסנה' את zxzenו. להתיר –
העם". ה"ויחל

נמסר24) זה שדבר אומרים c"alואף היו – להם" שיראה מה "כפי



עט
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  נאמר 1על רומח..." ויקח פנחס... "וירא

–2בגמרא  התורה על בפירושו זאת מביא ורש"י –

קנאין  ארמית הבועל הלכה... ונזכר מעשה "ראה
בו". פוגעין

הוא  בו" פוגעין קנאין ארמית "הבועל הדין אמנם
מהתורה  גם הוכחה לכך יש אך מסיני", למשה "הלכה

ויקח  פנחס... "וירא עצמו זה מפסוק שבכתב:
.3רומח..."

התורה  מפרטת מדוע מובן זה את 4לפי שב"וידקור
ורש"י  קבתה", אל האשה "את דקר הוא שניהם"

וראו 5מפרש  שלה ונקבות זמרי של זכרות בתוך "כיוון

מה  לשם (1 לכאורה: שהרי, הרגם", לחנם שלא כולם
הסברא  תיתכן כיצד (2 כאן? התורה זאת מספרת

"זו  במפורש: אומר שזמרי לאחר הרגם", ש"לחנם
בפירוש  כאן שמובא כפי וכו'", מותרת או אסורה

רש"י?

מתכוונת  פנחס..." "וירא שבסיפור כיון אלא,

קנאין  ארמית ש"הבועל להלכה גם לרמוז התורה

לרמוז  כדי קבתה", "אל אומרת היא לפיכך בו", פוגעין

ארמית  בבועל לפגוע רשאי שהקנאי ההלכה, לפרטי גם
שפרש  לאחר לא אך מעשה, בשעת .6דוקא

.·
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מתכוונת  התורה אם לשאול: יש לכאורה,
מדוע  בו", פוגעין "קנאין של הדין את להשמיענו
באופן  ולא סיפור, של באופן בפסוק זו הלכה מובאת

אחרים? דינים בתורה שכתובים כפי דין, של

הוא: לכך ההסבר

נאמר  בו" פוגעין "קנאין של הענין "הבא 7לגבי
ייכתב  זה שדין ייתכן לא לפיכך לו". מורין אין לימלך,
כי  בלבד. סיפור של בדרך אלא בתורהֿשבכתב,
בה  המופיעים שהדברים התורהֿשבכתב, של הנצחיות

שהתורה azkaהם כך, לידי המביא באופן היא ,
ענינים deevneממשיכה לגבי הפסק וללא בתמידיות

בה  הכתובים התורה 8אלו של כנצחיות רק ולא ,
" שהיא ולעולמי devnשבעלֿפה, לעולם עומדת

ze`xedde–9עולמים" miieeivdy שאינם הם שבה
התורה היתה אילו ולכן, את azkayמשתנים. כותבת

oicdהוראה זו היתה בו", פוגעין –zcnznש"קנאין
ש" מי עבור .ajlnil"10`גם

"קנאין  שההלכה העובדה עצם שגם יוצא, זה ולפי
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ז.1) כה, פרשתנו
כה.2) פ"כ, בבמדב"ר וכ"ה א. פב, סנהדרין
זה 3) לדבר ראי' הוא הל"מ זה ודבר ה"ד: פי"ב אסו"ב הל' רמב"ם

רמז  לו "אין שהל"מ שכ' לפיה"מ בהקדמתו וצע"ק בזמרי. פנחס מעשה
" רמז שזהו לומר אין והרי וכו'". בו נקשר ואינו (ראה xzqpבמקרא "

לסהמ"צ  מג"א רמיזא. והיכא ב) (פא, סנה' סופ"ד. סוכה פיה"מ
.6 הערה לקמן וראה במקרא. נקשר שאינו או א), שורש ריש להרמב"ם

למדתני כך "לא פנחס דאמר דכיון בפשטות ipiqוי"ל xdn jzcxa
(ואדרבא  המעשה לפני שנה מ' הלמ"ס דהייתה מוכח הרי – כו'" הבועל

zryadyrn ולכן כן". מורין "אין שהרי הוראה להיות יכולה הייתה לא
דאגרתא  קריינא כ"א כו'), (שלמדו השאלה מעין הי' לא משה מענה גם
בכתוב" ש"נקשר אף הלמ"ס בסוג נשארה המעשה לאחר דגם והא כו').
בזה  שהי' עה"ת) לפרש"י משא"כ (להרמב"ם, הכתובים דפי' י"ל

גו' כזבי דבר ועל וכמש"נ: ע"ז וראה siqene(התחלת) פעור. גו' ביום :
ס"ד. לקמן גם

ח.4) כה,
שם.5) במדב"ר ב. פב, מסנה'
מפרשת 6) א) שם, (סנה' נלמד כו'", פירש ד"אם שהדין ולהעיר,

ופנחס. מעשהyxetneזמרי בשעת "אלא (ה"ה) שם ברמב"ם ,ixnfkיותר

dzaw l` dy`d z`e xn`py שם וברמב"ן נב. מל"ת סהמ"צ ג"כ (וראה "
שהוא  הדין פרטי וכן בו פוגעין דקנאין הדין שכללות אף – ג') שרש ריש

הוא קנאין) ד"ה – ע"ב שם רש"י (ראה מעשה בשעת dynlדוקא dkld
ipiqn מעשה" הוא לפרטי') וגם ההלכה (לכללות זה" לדבר ה"ראי' כי –

בפרהסי' ב: לו, ע"ז גם וראה בזמרי". idy'פנחס dyrnke רש"י ועיין .
פוגעין. ד"ה שם

שם.7) רמב"ם א. שם, סנה'
מפענח 8) (ראה הרגצובי הגאון – בכלל לכתב בנוגע – בזה האריך

עה"ת  צפע"נ סי"ב. פ"ה (שם בתורה במש"כ ובפרט סל"ב). פ"ה צפונות
א). ה, בראשית

רפ"ט.9) יסוה"ת הל' רמב"ם
בשו"ע10) שהשמיט המחבר של טעמו גם שזהו דקנאין oicdוי"ל,

של בסגנון ס"ב) סט"ז (אה"ע רמזו ורק בו, פגעו xetiqפוגעין לא "אם
סק"ד)] שם בח"מ שהקשה (וכמו והטור הרמב"ם שכתבו [אף קנאים" בו

הם השו"ע דיני כל כי –lretl d`xed להרמב"ם ה"יד" ספר (משא"כ
בזמן  שייכים שאינם הדינים וע"ד – כולה" לתושבע"פ "מקבץ שהוא

ארמית דבועל זה ודין ezexedlהזה), oi` שם בטור גם זה מטעם ואולי .
" בו".id'הל': פוגעין קנאים
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סיפור  של בדרך בתורהֿשבכתב מופיעה בו" פוגעין
אין  לימלך ש"הבא – זו בהלכה לפרט רמז היא בלבד,

לו". מורין

.‚
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ראשונים  "הבועל 11יש של הדין לגבי המסבירים,
מסורה  מיתתו ש"אין כיון – בו" פוגעין קנאין ארמית

לקנאי  להורות לביתֿדין שאסור כך כדי עד לביתֿדין"

ארמית שהבועל – אמנם,`epiלהורגו מיתה. חייב
ש  היא, ארמית,12מצווה i`pwdה"הלכה" בבועל לפגוע

`epiאך lread מיתה .13חייב

הדין  את מסבירים והרגו 14בכך זמרי "נהפך :

שהדין  כיון – הוא" רודף שהרי עליו, נהרג אין לפנחס,

כלפי אמור בו" לפגוע i`pwd,`edy"פוגעין חייב
הבועל, על מיתה חובת חלה אין אך הארמית, בבועל

רדף  הוא – כ"רודף" פנחס נחשב זמרי שלגבי יוצא,
להרוג  לזמרי היה מותר ולכן מיתה. חייב שאינו אדם

להרגו" השכם להרגך "הבא כי פנחס, .15את

הגמרא zehytnאך דרחמנא 16לשון מידי איכא "מי

ניקום  ואנן פוטרת) שהתורה דבר יש (=האם פטריה

נראה  ונהרגהו), נקום (=ואנו ליה" שהכוונה 17וניקטול ,
האחרת  כדעה בו"18היא פוגעין "קנאין שההלכה ,

שהוא הבועל, לגבי גם אלא,19מיתה aiigאמורה .

מיתה שהיא efחובת בכך אחרים, מיתה מחייבי שונה
המתקנאין  – ל"קנאין דוקא אלא לביתֿדין, נמסרה לא

מקום" של בבית 20קנאתו לימלך ש"הבא כך כדי עד ,

בשונה  החטא, מעשה בשעת ודוקא לו", מורין אין דין
חלה שחובתה ביתֿדין העבירה.xg`lממיתת מעשה

.„
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התורה  על בפירושו נוקט רש"י שגם לומר, ויש
ארמית שבועל מפני בו" פוגעין ש"קנאין aiigבשיטה

dzin:

זמרי  של זכרות בתוך "כיוון רש"י מפרש כאשר
שלא  כולם "וראו כדלעיל: מוסיף, הוא שלה", ונקבות

תמוה: ולכאורה, הרגם". לחנם

היו  וכו'", זכרות "בתוך מכוון פנחס היה לא אילו
הרגם שפנחס יוצא,21שפרש xg`lחושבים, היה ואז ,

הרגם oickשפנחס `ly כנאמר מיתה, חייב ופנחס ,
עליו".14בגמרא  נהרג פנחס, והרגו זמרי פירש "שאם

שהרגם  כולם "ראו לכן וכו'" ש"כיוון שבכך יוצא, מזה
oica אומר אפוא מדוע ממיתה. פטור פנחס, והוא, ,"

"שלא רק הובהר וכו'" ש"כיוון ידי שעל mpglרש"י,
הרגם"?

הוא: לכך ההסבר

ביתֿדין  חייב מסויימים שבמקרים היא, ההלכה
חייבים  שאינם אנשים גם להרוג ואף במלקות להעניש
וכיון  לתורה. סייג "לעשות אלא כשלעצמם, בכך
לגדור  להן יש בדבר, העם שפרצו ביתֿדין שרואים

להם" שייראה מה כפי הדבר .22ולחזק

מכוון  היה לא אם אפילו פנחס, של שבמקרה ולכן,
הרגם שהוא חושבים והיו זכרות...", xg`l"בתוך

הרגם שהוא סוברים היו מסיקים oicaשפירש, היו כי .
לזנות..." העם "ויחל מפני הרגם "פרצו 23שהוא –

בדבר" .24העם

ש"הרגם יוצא, היה אז המעשה mpglאך על לא – "
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(צפע"נ 11) הרגצובי מ"ש ולפי הוא. רודף מ"ט ד"ה שם לסנה' ר"ן
שלו  בספהמ"צ הרמב"ם דעת גם היא עד"ז – ה"ד) שם אסו"ב להל'

ג'. שרש
דקנאין  שבדין שם) אסו"ב (הל' להרמב"ם שס"ל מה יומתק ועפ"ז

מיתה. דחיוב גדר שאי"ז כיון – התראה צריך אין בו פוגעין
רק 12) שהוא שם, לסנהדרין ורא"ש רמ"ה ביד אבל שם. בר"ן כ"ה

ס"ד: סתכ"ה חו"מ רמ"א גם וראה .oixzeneרשות.
מעשה,13) בעת שהזיק אממון חייב זו דיעה שלפי לדינא, ונפ"מ

שם  (צפע"נ מיתה מחוייב שאינו מכיון – קלבד"מ אמרינן ).ולא
עב, (סנה' שהזיקו ממון על שפטורין רודף וכן במחתרת הבא ושאני
השכם  להרגך "הבא מטעם רק נהרג במחתרת שהבא אף – א) עד, א.
– שם) (סנה' להרגו אסור הנרדף) (את להציל כשאפשר ורודף להרגו",

הם (ולהעיר xcbaכי וכו' בהפועל וחסר עדות שחסרים אלא מיתה, חיוב
שישנו  בנדו"ד משא"כ ב). עא, סנה' – סופו ע"ש שנידון ומורה סורר מבן

זו). (לסברא מיתה בגדר אינו – ובכ"ז זה, כל
ב.14) פב, סנהדרין
בארוכה.15) עיי"ש שם. ר"ן
ב.16) שם, סנה'

חיוב 17) שהוא בחלמי'" כהנא לרב אקריוה "הא שם שמתרץ ואף
y"cia מחוייב הי' לא שבאם שחזינן מכיון מ"מ, הרי – רע"א) שם (ראה

(אפילו כלל ע"י y"cia(`lמיתה דהמיתה משמע בו, פוגעין קנאין היו
על  חיוב ה"ז וביד"ש – ביד"ש מהמיתה מסובבת (אפשרית) – קנאין

הבועל.
בב"י 18) (הובא הרמב"ן בשם א"ח גם וראה שם. בספהמ"צ רמב"ן

הרי"פ  ביאור וראה עבירות. ג' בכלל הוא מיתה.. מחייבי שהוא כיון שם):
סי"ח. בפתיחה ח"ג להרס"ג) (לספהמ"צ פערלא

(19– הוא" רודף שהרי כו' זמרי "נהפך שאמרו מה זו, שיטה ולפי
היא ב"נהפך" שהכוונה לומר פרישה yxityיש וראה ה"ה. שם (צפע"נ

שם). לאה"ע
בו.20) פוגעין קנאין ד"ה – ב פא, בסנה' רש"י לשון
הי'21) זמרי, פירש שלא מה ב).qpשהרי פב, (סנה'
א.22) מו, מסנה' ה"ד. סנהדרין מהל' פכ"ד הרמב"ם לשון
שם,23) (רש"י כו'" אסורה תאמר "אם שבאמירתו ובפרט, א. כה,

שארמית להוכיח זמרי רצה – א) פב, מסנה' את zxzenו. להתיר –
העם". ה"ויחל

נמסר24) זה שדבר אומרים c"alואף היו – להם" שיראה מה "כפי
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עצמם הם עצמו: אותם `mpiמצד והרגו מיתה, חייבים
סיבה לתורה",`zxgמפני סייג "לעשות –

כולם "ראו וכו'", ש"כיוון ידי על mpglאך `ly
ארמית בועל כי dzinהרגו", aiig.כדלעיל ,

.‰
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הבועל  לעיל, האמור שלפי כיון להבין: יש אך
קנאין aiigארמית ידי על רק היא המיתה מדוע מיתה,

מעשה? בשעת ורק

חלה  ארמית בועל על יותר: קשה אפילו השאלה
"ובעל  מהפסוק הגמרא שמסיקה כפי כרת, חובת גם

נכר, אֿל גם 25ה'..."zxkiבת נותרה הכרת וחובת .
xg`l,קנאין ידי על המיתה חובת שונה ומדוע שפרש,

מעשה? בשעת דוקא חלה והיא

שני  יש ארמית בועל של שבחטא לומר, הכרחי
שנשאר  מתמשך, פגם א) פגמים: או עבירות – ענינים

העבירות  כבכל המעשה, לאחר וענין26גם ,df מחייב
המעשה, בשעת רק הקיים נוסף פגם ב) כרת. בעונש

ענין על מכן. לאחר נמשך המיתה dfואינו חובת חלה
קנאין. ידי על דוקא

.Â
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פנחס  על הנאמר הסבר ידי על יובנו 27הדברים

אשר  תחת עולם, כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
לאלקיו". קנא

להבין: צריך ולכאורה,

קנא "אשר מהמלים שבעבירה eiwl`lא) מובן, "
כביכול, פוגעים, ארמית בועל ,edÎjexaÎyecwa`של

אחרות  בעבירות מאשר לפני יותר לנאמר ההסבר זהו .
את28כן  "בקצפו iz`pw"בקנאו רש"י, כדברי כלומר, ,"

חטא כי לקצוף", לי שהיה הקצף כביכול,dfאת פוגע,
חטא  פוגע מדוע  ולכאורה, בעצמו. בקדושֿברוךֿהוא

df?אחרים מחטאים יותר

לפנחס  מגיע לאלקיו" "קנא אשר על אמנם, ב)
מועברת  אלא כשכר, ניתנת אינה הכהונה אך רב, שכר

ב"טבע",

הקודמת  בפרשה רש"י חלק 29כדברי ש"גבולות ,
אהרן  "ויבדל ושהקביעה בעולמו", הקדושֿברוךֿהוא

עולם" עד ובניו הוא קדשים קדש היא 30להקדישו ,
"ויהי  שבין ההבדלה כמו בדיוק שבטבע, קביעה

בוקר", "ויהי לבין ערב"

ניתנה  "לא כי כהן, פנחס היה לא אז שעד וכיון
עמו  שנמשחו ולבניו לאהרן אלא (כהונה)

שיולידו נולד 31המשחתן"`xgולתולדותיהם ופנחס ,
קנא" אשר "תחת כהן נעשה הוא כיצד כן, ?32לפני

.Ê
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הוא: לכך ההסבר

אחרים, מחטאים חמור אסורות ביאות של החטא
כולו  האדם את מקיפה ש"ביאה" מדרגת 33בכך ונובעת

כך  משום אשר הגלויים, מהכוחות הנעלית הנפש
את בו שיש בן להוליד ואף lkאפשר הנפש, כוחות

ש" האב"dtiייתכן מכח הבן נובעת 34כח ההולדה כי ,
נפשו  ובעצם הגלויים, מהכוחות הנעלית הנפש, מעצם

כוחותיו  בכל שלם האב ידי 35הרי שעל יוצא, מזה .
אל  עצמיות של דרגה האדם מפיל ר"ל אסורה ביאה

ה  שבהן קליפות אחרות, מעבירות בשונה טומאה,
הנפש  של כוחות אותם רק לקליפה האדם מוריד

זו. מסוימת בפעולה המעורבים האלקית

ארמית, בועל של החטא הוא יותר עוד חמור אך
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שלא  ומסתבר – משה עם שדיבר שראו ובפרט משה. אצל עד"ז ששאל
–dnשמעו זמרי לאהל להכנס אותו מניחים היו לא (דאל"כ עמו דיבר

ובמילא, שם), במדב"ר ע"ב. ריש שם סנה' לזמרי,ixg`lראה שהרגו
פרצת  לגדור בכדי להרגו מותר אם משה אצל ששאל כנ"ל, אומרים היו

העם.
ה"ו.25) שם אסו"ב הל' רמב"ם יאֿיב. ב, מלאכי א. שם סנה'

המצות  בספר הרמב"ם אמ"ש הרמב"ן הקשה (וכבר שם. אה"ע טושו"ע
שם).

מלפפתו..26) ב: ג, סוטה ככלב.dxeywראה בו
יג.27) כה, פנחס
יא.28) שם,
ה.29) טז, קרח
יג.30) כג, דה"א

ב.31) קא, בזבחים ר"א וכדעת יג. כה, פנחס רש"י
גם 32) לכהונה ראוי הי' שפנחס מזה מוכיח (1074 (ע' ח"ד בלקו"ש

בזמן  נמשח שלא הקנס ה' לו מחל שאז יב), (כה, אוה"ח (וראה לפנ"ז.
שייכות  מקודם לו הי' לא בפשטות, אבל עיי"ש). הכהנים. משיחת

את "ויטול ו) כה, רש"י כד. פ"כ, (במדב"ר שאמרו ומה ie`xdלכהונה.
א. לב, (שבת שאמרו ע"ד הוא – "i"yxtלו" ח) כב, תצא ie`xעה"ת

ראוי  נקרא חטאו, על פורעניות היא שנפילתו דאף (משי"ב)", ליפול זה
שם). שבת (רש"י כו'" ומעשיהם הדורות לפניו "נגלו כי כו',

מהרמב"ן).33) – ד (ר, ופט"ז ג) (קסז, פי"א הקדושה שער ר"ח ראה
רע"א.34) סג, סע"ב. מט, חולין סע"א. מח, שבועות ראה
דזהו 35) רסט). ע' תרנ"ז (סה"מ 93 ע' תרנ"ז תשמח שמח המשך

ש" מה שגם האב, מכח הבן כח "dtiיפה הוא הבן" (העצמי gknכח
האב". של)
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כי 36כנאמר  כמותו". העריות בכל שאין הפסד בו "יש :
את  חוצים אין בעריות, אפילו אחר, חטא בכל

ישראל  בין הקדושֿברוךֿהוא שהציב ה"גבולות"

הבריאה  בטבע קבועים הם גם אשר בדומה 37לעמים, ,
החושך" ובין האור בין ,38ל"ויבדל...

רק לא יהודי xaerdכי נשאר עריות איסור על
כנאמר  החטאים, כבכל אףֿעלֿפי 39כמקודם, "ישראל

המצוות  בכל חייב והוא הוא", ישראל אלא 40שחטא ,

נחשב, ישראל "בכלל הרי באיסור, שנולד הילד אף
ממזר" שהוא עד 36אףֿעלֿפי המצוות, בכל חייב והוא ,

יהודי  שהוא מכיון ויהיה 41אשר תורה ילמד אם הרי ,
הארץ" עם גדול לכהן "קודם יהיה הוא חכם, .42תלמיד

מן  ש"הבן כיון ארמית, הבועל זאת, לעומת

הוא בנו", אינו חוצה `epiהכותית הוא הרי – יהודי
כח  את נוטל הוא לעמים. ישראל שבין הגבולות את

הנפשelyההולדה עצם נמצא שבו ,ely בכך ומוליד ,
גוי!

.Á
Ì„‡‰ ˙„ÏÂ‰· ÈÂÏ‚· Û˙Â˘ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰

בגמרא  נאמר נוסף: ענין בכך שותפין 43יש "שלשה

נשמה". בו נותן והקדושֿברוךֿהוא ואם... אב באדם,
של 44וידוע  חלקו העיקר, היא שהנשמה לכך שבנוסף ,

האב  של חלקם הגוף, לגבי גם הרי הקדושֿברוךֿהוא,

אלא  בהעלם, האלקות שבו "טבעי", ענין זה אין והאם,
הקדושֿברוךֿהוא של כוחו נמצא בכך .ielbaגם

נוטל  ארמית, בועל של חטא ידי שעל יוצא, מזה
כח  יהודי שאצל – יהודי של ההולדה כח את האדם

בגלוי  הוא ח"ו,45האיןֿסוף להיפך זאת מנצל והוא ,
אחרי  מלהיות אותו מסיר – מאחרי בנך את יסיר ל"כי

ה'".

קנא  אשר "תחת פנחס לגבי נאמר כך ומשום
eiwl`l של החטא במקרה פנחס שקנא הקנאות כי ,"

" היתה ארמית האיןֿסוף eiwl`lבועל כח מפני – "
ר"ל העובר .46מאלקות jtidlשבגלוי,

.Ë
˙ÂÏÂ·‚ ˙ÈÈˆÁ ¯˘Ù‡Ó È„Â‰È‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÁÎ
ישראל  "בין שההבדלה כיון להבין: צריך אך
הקדושֿברוךֿהוא  שקבע ה"גבולות" אחד היא לעמים"
על  זה, גבול לעבור יהודי יכול כיצד הבריאה, בטבע

ארמית? בועל היותו ידי

הוא: לכך ההסבר

היה  האדם מ"הן נובע היהודי של הבחירה כח
ממנו" ֿ 47כאחד לקדושֿברוך כביכול, דומה, מהיותו ,

לבחור  יכול והוא ידו", על שיעכב מי "אין אשר הוא,
.48כרצונו 

בחוקי  ח"ו מוגבל אינו שהקדושֿברוךֿהוא וכיון
ישראל  שבין בהבדלה מוגבל אינו ואף הטבע,

שהרי49לעמים  ,xvi `edזו ,ezxigaaziytgdהבדלה
מאד" גבוה "מבחינה הנובע הבחירה שכח מפני ולכן
ההיפך  לבחירת בכך להשתמש יכול ויהודי למטה, ירד
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באה"ע 36) והרמ"א הטור הביאו ה"ז. שם אסו"ב הל' – הרמב"ם
שם.

אינו 37) והשמן זב"ז מתערבין המשקין "כל א: פל"ו, שמו"ר ראה
עומד, אלא ומדהמשיל jkמתערב העו"כ". עם מתערבין אינם ישראל

שהו"ע מוכח (שמן), לזית ישראל d`ixadאת rahay במדב"ר גם וראה .
הבאה. בהערה שנעתק

(38" ז: פי"ח, במדב"ר החשך..mykeראה ובין האור בין שהבדיל
jk..האומות מן ישראל כו'".jkeהבדיל אהרן הבדיל

רע"א.39) מד, סנהדרין
אגרת 40) הרביעי"). (ב"והמין השמד (אגרת הרמב"ם מ"ש וכידוע

ביטול  על ממנו יפרעו נבט בן ירבעם שגם לשמוח)) עלינו ויש (ד"ה תימן
לו. והדומה תבשילין עירובי

בתורה41) העוסק בעכו"ם ג,משא"כ ע"ז – ככה"ג ה"ה ד"ה (תוס'
א).

א.42) יג הוריות
א.43) לא, נדה ב. ל, קידושין
תשמח 44) שמח המשך – ובארוכה ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה

תרפ"ו  הדבקים ואתם ד"ה ואילך. קעו) ע' תרנ"ז (סה"מ 4 ע' תרנ"ז
פ"ד. תשי"א) בסה"מ .n"kae(נדפס

שנצמח 45) מצומח שניזונים לפי שהוא א) י"ל: – באוה"ע וההולדה
ב) שבבהמות). ההולדה כח בענין שם, בלקו"ת המבואר (ע"ד בארץ

בישראל  הבחירה ענין שיהי' בשביל שהוא
גופם  ציור לכללות בנוגע שיט)) (ע' תרנ"ו נ"ח (ד"ה הידוע (וע"ד

ישראל). לגופי שמשתווה
כי46) יאֿיב) ב, (מלאכי מ"ש גם גו'*,llgוזהו יכרת גו' ובעל גו'

כו'. הא"ס כח את "מחלל" כי
רפ"ה.47) תשובה הל' רמב"ם
ב.48) לח, אמור לקו"ת
כי 49) – לחשך אור שבין מההבדלה יותר גדולה הבדלה שהיא אף

שהם בהם השווה צד הרי הפכים, היותם עם וחשך, (ושניהם mi`xapאור
מקום האור, לה'eke'בגדר אתם "בנים נאמר עליהם ישראל משא"כ .(

לבורא  נברא ובין – ובכ"מ) רפ"ב תניא (ראה כו'" שהבן כמו פי' אלקיכם
ה"ז  – דבנ"י לגוף בנוגע שאפילו ספמ"ט תניא ועיין כלל. שיווי שום אין

או"ה". לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף רק

ik" oeyldny ,(d"wq my r"d`) wwegn zwlga (*llgrnyn "'eb dcedi`iqdxt.drpva elit` :my y"ae g"a ,dyixca la` .
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עצמם הם עצמו: אותם `mpiמצד והרגו מיתה, חייבים
סיבה לתורה",`zxgמפני סייג "לעשות –

כולם "ראו וכו'", ש"כיוון ידי על mpglאך `ly
ארמית בועל כי dzinהרגו", aiig.כדלעיל ,

.‰
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הבועל  לעיל, האמור שלפי כיון להבין: יש אך
קנאין aiigארמית ידי על רק היא המיתה מדוע מיתה,

מעשה? בשעת ורק

חלה  ארמית בועל על יותר: קשה אפילו השאלה
"ובעל  מהפסוק הגמרא שמסיקה כפי כרת, חובת גם

נכר, אֿל גם 25ה'..."zxkiבת נותרה הכרת וחובת .
xg`l,קנאין ידי על המיתה חובת שונה ומדוע שפרש,

מעשה? בשעת דוקא חלה והיא

שני  יש ארמית בועל של שבחטא לומר, הכרחי
שנשאר  מתמשך, פגם א) פגמים: או עבירות – ענינים

העבירות  כבכל המעשה, לאחר וענין26גם ,df מחייב
המעשה, בשעת רק הקיים נוסף פגם ב) כרת. בעונש

ענין על מכן. לאחר נמשך המיתה dfואינו חובת חלה
קנאין. ידי על דוקא

.Â
"ÂÈ˜Ï‡Ï ‡˜ ¯˘‡ ˙Á˙"

פנחס  על הנאמר הסבר ידי על יובנו 27הדברים

אשר  תחת עולם, כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
לאלקיו". קנא

להבין: צריך ולכאורה,

קנא "אשר מהמלים שבעבירה eiwl`lא) מובן, "
כביכול, פוגעים, ארמית בועל ,edÎjexaÎyecwa`של

אחרות  בעבירות מאשר לפני יותר לנאמר ההסבר זהו .
את28כן  "בקצפו iz`pw"בקנאו רש"י, כדברי כלומר, ,"

חטא כי לקצוף", לי שהיה הקצף כביכול,dfאת פוגע,
חטא  פוגע מדוע  ולכאורה, בעצמו. בקדושֿברוךֿהוא

df?אחרים מחטאים יותר

לפנחס  מגיע לאלקיו" "קנא אשר על אמנם, ב)
מועברת  אלא כשכר, ניתנת אינה הכהונה אך רב, שכר

ב"טבע",

הקודמת  בפרשה רש"י חלק 29כדברי ש"גבולות ,
אהרן  "ויבדל ושהקביעה בעולמו", הקדושֿברוךֿהוא

עולם" עד ובניו הוא קדשים קדש היא 30להקדישו ,
"ויהי  שבין ההבדלה כמו בדיוק שבטבע, קביעה

בוקר", "ויהי לבין ערב"

ניתנה  "לא כי כהן, פנחס היה לא אז שעד וכיון
עמו  שנמשחו ולבניו לאהרן אלא (כהונה)

שיולידו נולד 31המשחתן"`xgולתולדותיהם ופנחס ,
קנא" אשר "תחת כהן נעשה הוא כיצד כן, ?32לפני

.Ê
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הוא: לכך ההסבר

אחרים, מחטאים חמור אסורות ביאות של החטא
כולו  האדם את מקיפה ש"ביאה" מדרגת 33בכך ונובעת

כך  משום אשר הגלויים, מהכוחות הנעלית הנפש
את בו שיש בן להוליד ואף lkאפשר הנפש, כוחות

ש" האב"dtiייתכן מכח הבן נובעת 34כח ההולדה כי ,
נפשו  ובעצם הגלויים, מהכוחות הנעלית הנפש, מעצם

כוחותיו  בכל שלם האב ידי 35הרי שעל יוצא, מזה .
אל  עצמיות של דרגה האדם מפיל ר"ל אסורה ביאה

ה  שבהן קליפות אחרות, מעבירות בשונה טומאה,
הנפש  של כוחות אותם רק לקליפה האדם מוריד

זו. מסוימת בפעולה המעורבים האלקית

ארמית, בועל של החטא הוא יותר עוד חמור אך
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שלא  ומסתבר – משה עם שדיבר שראו ובפרט משה. אצל עד"ז ששאל
–dnשמעו זמרי לאהל להכנס אותו מניחים היו לא (דאל"כ עמו דיבר

ובמילא, שם), במדב"ר ע"ב. ריש שם סנה' לזמרי,ixg`lראה שהרגו
פרצת  לגדור בכדי להרגו מותר אם משה אצל ששאל כנ"ל, אומרים היו

העם.
ה"ו.25) שם אסו"ב הל' רמב"ם יאֿיב. ב, מלאכי א. שם סנה'

המצות  בספר הרמב"ם אמ"ש הרמב"ן הקשה (וכבר שם. אה"ע טושו"ע
שם).

מלפפתו..26) ב: ג, סוטה ככלב.dxeywראה בו
יג.27) כה, פנחס
יא.28) שם,
ה.29) טז, קרח
יג.30) כג, דה"א

ב.31) קא, בזבחים ר"א וכדעת יג. כה, פנחס רש"י
גם 32) לכהונה ראוי הי' שפנחס מזה מוכיח (1074 (ע' ח"ד בלקו"ש

בזמן  נמשח שלא הקנס ה' לו מחל שאז יב), (כה, אוה"ח (וראה לפנ"ז.
שייכות  מקודם לו הי' לא בפשטות, אבל עיי"ש). הכהנים. משיחת

את "ויטול ו) כה, רש"י כד. פ"כ, (במדב"ר שאמרו ומה ie`xdלכהונה.
א. לב, (שבת שאמרו ע"ד הוא – "i"yxtלו" ח) כב, תצא ie`xעה"ת

ראוי  נקרא חטאו, על פורעניות היא שנפילתו דאף (משי"ב)", ליפול זה
שם). שבת (רש"י כו'" ומעשיהם הדורות לפניו "נגלו כי כו',

מהרמב"ן).33) – ד (ר, ופט"ז ג) (קסז, פי"א הקדושה שער ר"ח ראה
רע"א.34) סג, סע"ב. מט, חולין סע"א. מח, שבועות ראה
דזהו 35) רסט). ע' תרנ"ז (סה"מ 93 ע' תרנ"ז תשמח שמח המשך

ש" מה שגם האב, מכח הבן כח "dtiיפה הוא הבן" (העצמי gknכח
האב". של)
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כי 36כנאמר  כמותו". העריות בכל שאין הפסד בו "יש :
את  חוצים אין בעריות, אפילו אחר, חטא בכל

ישראל  בין הקדושֿברוךֿהוא שהציב ה"גבולות"

הבריאה  בטבע קבועים הם גם אשר בדומה 37לעמים, ,
החושך" ובין האור בין ,38ל"ויבדל...

רק לא יהודי xaerdכי נשאר עריות איסור על
כנאמר  החטאים, כבכל אףֿעלֿפי 39כמקודם, "ישראל

המצוות  בכל חייב והוא הוא", ישראל אלא 40שחטא ,

נחשב, ישראל "בכלל הרי באיסור, שנולד הילד אף
ממזר" שהוא עד 36אףֿעלֿפי המצוות, בכל חייב והוא ,

יהודי  שהוא מכיון ויהיה 41אשר תורה ילמד אם הרי ,
הארץ" עם גדול לכהן "קודם יהיה הוא חכם, .42תלמיד

מן  ש"הבן כיון ארמית, הבועל זאת, לעומת

הוא בנו", אינו חוצה `epiהכותית הוא הרי – יהודי
כח  את נוטל הוא לעמים. ישראל שבין הגבולות את

הנפשelyההולדה עצם נמצא שבו ,ely בכך ומוליד ,
גוי!

.Á
Ì„‡‰ ˙„ÏÂ‰· ÈÂÏ‚· Û˙Â˘ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰

בגמרא  נאמר נוסף: ענין בכך שותפין 43יש "שלשה

נשמה". בו נותן והקדושֿברוךֿהוא ואם... אב באדם,
של 44וידוע  חלקו העיקר, היא שהנשמה לכך שבנוסף ,

האב  של חלקם הגוף, לגבי גם הרי הקדושֿברוךֿהוא,

אלא  בהעלם, האלקות שבו "טבעי", ענין זה אין והאם,
הקדושֿברוךֿהוא של כוחו נמצא בכך .ielbaגם

נוטל  ארמית, בועל של חטא ידי שעל יוצא, מזה
כח  יהודי שאצל – יהודי של ההולדה כח את האדם

בגלוי  הוא ח"ו,45האיןֿסוף להיפך זאת מנצל והוא ,
אחרי  מלהיות אותו מסיר – מאחרי בנך את יסיר ל"כי

ה'".

קנא  אשר "תחת פנחס לגבי נאמר כך ומשום
eiwl`l של החטא במקרה פנחס שקנא הקנאות כי ,"

" היתה ארמית האיןֿסוף eiwl`lבועל כח מפני – "
ר"ל העובר .46מאלקות jtidlשבגלוי,

.Ë
˙ÂÏÂ·‚ ˙ÈÈˆÁ ¯˘Ù‡Ó È„Â‰È‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÁÎ
ישראל  "בין שההבדלה כיון להבין: צריך אך
הקדושֿברוךֿהוא  שקבע ה"גבולות" אחד היא לעמים"
על  זה, גבול לעבור יהודי יכול כיצד הבריאה, בטבע

ארמית? בועל היותו ידי

הוא: לכך ההסבר

היה  האדם מ"הן נובע היהודי של הבחירה כח
ממנו" ֿ 47כאחד לקדושֿברוך כביכול, דומה, מהיותו ,

לבחור  יכול והוא ידו", על שיעכב מי "אין אשר הוא,
.48כרצונו 

בחוקי  ח"ו מוגבל אינו שהקדושֿברוךֿהוא וכיון
ישראל  שבין בהבדלה מוגבל אינו ואף הטבע,

שהרי49לעמים  ,xvi `edזו ,ezxigaaziytgdהבדלה
מאד" גבוה "מבחינה הנובע הבחירה שכח מפני ולכן
ההיפך  לבחירת בכך להשתמש יכול ויהודי למטה, ירד
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באה"ע 36) והרמ"א הטור הביאו ה"ז. שם אסו"ב הל' – הרמב"ם
שם.

אינו 37) והשמן זב"ז מתערבין המשקין "כל א: פל"ו, שמו"ר ראה
עומד, אלא ומדהמשיל jkמתערב העו"כ". עם מתערבין אינם ישראל

שהו"ע מוכח (שמן), לזית ישראל d`ixadאת rahay במדב"ר גם וראה .
הבאה. בהערה שנעתק

(38" ז: פי"ח, במדב"ר החשך..mykeראה ובין האור בין שהבדיל
jk..האומות מן ישראל כו'".jkeהבדיל אהרן הבדיל

רע"א.39) מד, סנהדרין
אגרת 40) הרביעי"). (ב"והמין השמד (אגרת הרמב"ם מ"ש וכידוע

ביטול  על ממנו יפרעו נבט בן ירבעם שגם לשמוח)) עלינו ויש (ד"ה תימן
לו. והדומה תבשילין עירובי

בתורה41) העוסק בעכו"ם ג,משא"כ ע"ז – ככה"ג ה"ה ד"ה (תוס'
א).

א.42) יג הוריות
א.43) לא, נדה ב. ל, קידושין
תשמח 44) שמח המשך – ובארוכה ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה

תרפ"ו  הדבקים ואתם ד"ה ואילך. קעו) ע' תרנ"ז (סה"מ 4 ע' תרנ"ז
פ"ד. תשי"א) בסה"מ .n"kae(נדפס

שנצמח 45) מצומח שניזונים לפי שהוא א) י"ל: – באוה"ע וההולדה
ב) שבבהמות). ההולדה כח בענין שם, בלקו"ת המבואר (ע"ד בארץ

בישראל  הבחירה ענין שיהי' בשביל שהוא
גופם  ציור לכללות בנוגע שיט)) (ע' תרנ"ו נ"ח (ד"ה הידוע (וע"ד

ישראל). לגופי שמשתווה
כי46) יאֿיב) ב, (מלאכי מ"ש גם גו'*,llgוזהו יכרת גו' ובעל גו'

כו'. הא"ס כח את "מחלל" כי
רפ"ה.47) תשובה הל' רמב"ם
ב.48) לח, אמור לקו"ת
כי 49) – לחשך אור שבין מההבדלה יותר גדולה הבדלה שהיא אף

שהם בהם השווה צד הרי הפכים, היותם עם וחשך, (ושניהם mi`xapאור
מקום האור, לה'eke'בגדר אתם "בנים נאמר עליהם ישראל משא"כ .(

לבורא  נברא ובין – ובכ"מ) רפ"ב תניא (ראה כו'" שהבן כמו פי' אלקיכם
ה"ז  – דבנ"י לגוף בנוגע שאפילו ספמ"ט תניא ועיין כלל. שיווי שום אין

או"ה". לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף רק

ik" oeyldny ,(d"wq my r"d`) wwegn zwlga (*llgrnyn "'eb dcedi`iqdxt.drpva elit` :my y"ae g"a ,dyixca la` .
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לע  ביכולתו – את ח"ו ר"ל, נכרי הולדת ידי על בור,
לעמים. ישראל שבין הגבולות

כהונת  "ברית הוא פנחס  ששכר לכך ההסבר זהו
כיון  שהרי, בטבע, נקבעה שכהונה למרות עולם",
הוא  פנחס, קנאות לידי שהביא זמרי, של שחטאו
הדומה  לעמים, ישראל שבין ההבדלה בהסרת
לפיכך  כדלעיל, החושך", ובין האור בין ל"ויבדל...

"zgz מדה – כשכר קיבל הוא לאלקיו", קנא אשר
כהונת  ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה מדה, כנגד

.50עולם"
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עובר  שבאמצעותו ארמית, הבועל בחטא זה ענין
קיים  להבדיל, זה, לעומת של לצד האיןֿסוף כח ר"ל

מעשה: בשעת רק

האלקית  הנפש שכח למרות האחרים, החטאים בכל
הקליפות  לשלש ירד העבירה במעשה המלובש
אלא, קדושה. של כח נשאר עדיין הוא הטמאות,
המעלימים  ב"זדונות" נבלע האלקית הנפש של שהכח

אל 51עליו  שוב זה כח להעלות החוטא יכול ולכן .
בתשובה. חזרה ידי על הקדושה,

ממנה  והוליד הערוה על ש"בא במקרה אפילו
לתקון" יוכל שלא "מעוות שזהו רק 52ממזר", זה הרי ,

זמן  כל ונזכר גלוי "עוונו כי – החטא תיקון לגבי
קיים" הזקן 53שהממזר אדמו"ר שמסביר וכפי שכיון 54, ,

ודם, בשר בגוף התלבשה הזה לעולם שהגיעה שהחיות
החיות  את להעלות ביכולתו אין העבירה, ידי על שנוצר
ישראל  "בכלל הממזר שגם כיון זאת, בכל אך לקדושה.
בממזר, מלובשת החיות כאשר אפילו לכן נחשב",

קדושה. של חיות זו עדיין

העבירה, עשיית לאחר גם המשך לעבירות יש ולכן
כח  נמצא בתשובה, חוזר היהודי אין עוד כל כי
בועל  של במקרה זאת, לעומת ב"זדונות". הקדושה
יוצאת  היא לארמית, עוברת החיות כאשר מיד ארמית,

המעשה  בשעת רק זה ענין קיים ולכן :55מהקדושה,

במעשה  המלובש האדם של הכללי כוחו לגבי
שחטא  "אףֿעלֿפי ארמית הבועל שגם כיון החטא,
שגם  העבירות, לכל הדבר דומה הרי הוא", ישראל

xg`l.ברע מלובש הקדושה כח נשאר החטא עשיית
לגבי  אך מכן. לאחר גם כרת חובת לגביו חלה ולכן
ארמית, בועל של במקרה הרמב"ם, כלשון ה"הפסד",

epi`y שהוא החיות מפני – אחרים בחטאים קיים
ענין לגויים, ר"ל מעשה,dfמעביר בשעת רק קיים

כדלעיל.

דוקא בו" פוגעין "קנאין של הדין קיים iptlולכן
של  בחטא ל"הפסד" קשורה הקנאין פגיעת כי שפירש,

ארמית  כדלעיל.56בועל מעשה, בשעת רק הקיים ,

.‡È
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נמסרה  לא מדוע לבאר אפשר לעיל, האמור לפי
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ע"י 50) דלכאורה – אחריו" ולזרעו "לו הכתוב דיוק גם יובן ועפ"ז
הרי נתכהן, לומר lina`שפנחס (דדוחק כהנים יהיו אחריו זרעו גם

לא  "אחריו" דא"כ ועוד בזמרי. פנחס מעשה קודם שנולד לזרעו דהכוונה
מי  אחריו"*?רק ב"ולזרעו החידוש מהו וא"כ בסתירה). – גם אלא ותר,

שנתכהן  מה אבל שבטבע, הו"ע בכלל שכהונה מכיון בזה: והביאור
חידוש של הו"ע שהשכר iepiyeפנחס לומר אפשר הי' הבריאה, מטבע

ולא  לו רק יהי' לאלקיו" קנא אשר "תחת לפנחס הכהונה דנתינת
(וכ"ה  אחריו" "ולזרעו מפורש לומר הכתוב הוזקק ולכן לזרעו**.

פעל ארמית שבועל כמו מדה: כנגד מדה הוא זה וגם כאן). iepiyבאוה"ח
rahda לפנחס שניתן השכר גם כן נכרי, הוא הכותית מן הנולד שבנו –

לפי – כהנים הם זרעו שגם כזה, באופן erahהוא dpzypy כהן ונעשה
xenb.

שבנוגה 51) הטוב ניצוץ שאפילו לסופו, קרוב עת"ר נ"ח ד"ה וראה
שבגקה"ט  הקדושה כניצוצות [ודלא לרע נהפך אינו בגקה"ט היורד
הערה  22 ע' ח"ז לקו"ש (ראה בהשאלה "רע" בשם שנקראים עצמם,

שהכחות ומכ"ש ,[(20ziwl`d ytpc.עיי"ש לרע. נהפכים אינם
וראה 52) וילדה. ארמית בבועל גם הוא כן ולכאורה ב. כב, יבמות

לו  שייך הגוף אין בנו דאינו דכיון דשאני, י"ל (אבל אדה"ז דברי בפנים
אות  עורים פוקח לקונטרס מבוא וראה בפנים). מש"כ וע"ד עונו, שיזכיר

בס'. חיפוש וצריך דמזכיר. קצת דמשמע נ'
מיהת.53) השתא ד"ה שם רש"י
לעוה"ז 54) שירדה דכיון בזה הכוונה אפ"ל ואולי ספ"ז. תניא

מעשה". "בשעת ה"ז – כו' בגוף ונתלבשה
נכרית 55) על שבא רסב), (ע' פנחס פ' – להרגצובי – עה"ת בצפע"נ

בתרה", זרעם דאזיל ע"י מישראל נפשות "מאביד כי נמשך דבר הוא
שגם להרגצובי, דס"ל לכאורה משמע qgiiznומזה epa oi`y dn oipra

eixg`ולהעיר נמשך. דבר לז,i"yxtnהוא מסנה' והוא י. ד, (בראשית
דנכרי). לנדו"ד לגמרי דומה שאינו (אף זרעיותיו ודם דמו א):

יא.56) סעיף כדלקמן

eidi erxfy ± `id weqtd zpeeky (cere .ai ,my qgpt r"a`x .a ,`w migaf ± (jci`e d"c) 'qeze (erxf qgiil d"c) i"yx) miyxtn yi (*milecb mipdkzehytn la` .
lr i"yxtdxezd.mzq dpedka xacn aezkdy rnyn (bi ,my qgpt)

mnf xy`k opira" mrhd ilel`) if` ,dvelg oa e` dyexb oa `edy ipelt yi` lr cirdy mnef cray ,dpedk lelig ± jtidd cva epivny dn znbecae (**zeyrl("
.(` ,a zekn) 'irxfl `le 'icicl milqet eid
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שאר  ככל לביתֿדין, ארמית הבועל של המיתה חובת
לקנאין: אלא מיתה, חיובי

מצד ליהודי שנמסרה אפשרותו dxezdהבחירה היא
הטוב" ואת החיים "את –56לבחור ההיפך את ח"ו או ,

הרע" ואת המות אך57"את ,`l או לטוב רע להפוך
לרע. טוב

מתורה  נעלית שתשובה לכך ההסבר מצד 58זהו כי ,
לטוב  נהפכים הזדונות אין של 59התורה בכוחו ודוקא ,

ישראל אשר זדונות 60לתורה encwיהודי, גם להפוך ,
.61לזכויות 

כזכיות, לו הנעשים זדונות לגבי שהדבר וכשם
גם, לרע,62ובקלֿוחומר כך הטוב הפיכת לגבי ,

בבחירה ארמית: בועל של חטא ידי על efהנגרם
מושרשות  שהן כפי הנשמות, שרש מתבטא יהודי של

התורה  מעל – יתברך יאמר 63מעצמותו "מי שמצד ,
תפעל" מה כח 64לך את ליטול יהודי של בכוחו יש ,

אותו  ש"מסיר מי את באמצעותו ולהוליד האיןֿסוף
ה'". אחרי מלהיות

הוא  עונש שהרי – זה חטא על העונש גם לכן
לפגם  עלֿפי 65בהתאם הפוסקים לביתֿדין נמסר לא –

dxezd על נפשם המוסרים ליהודים ל"קנאין", אלא ,
לו" מורין "אין התורה שמצד בענין אפילו ה', .66קנאת

.·È
Y ˙Â·¯˜ ,ı¯‡‰ ˙˜ÂÏÁ ,Ï‡¯˘È È· ÔÈÓ

"ÒÁÙ"
בני  מנין שבין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי
(המסתיימת  הקרבנות ופרשת הארץ חלוקת ישראל,

לבין  לכם") תהיה עצרת השמיני "ביום של בענין
החלקים  כל את כולל זה שם אשר "פנחס",

:67שבפרשה 

התחשבות  בלי יהודי, כל שבו – ישראל" בני "מנין
באותו  נספר המצוות, ובקיום התורה בלימוד בדרגתו

– שהוא `cgמספר היהודי, של עצמיותו את מבטא –
התורה  .68מעל

את  מבטאת שהיא לכך בנוסף הארץ, חלוקת גם

ההלכה, שקובעת כפי לעמים, ישראל שבין ההבדלה
לאומות  ישראל מארץ חלקים למכור או למסור שאסור

המגלה 69העולם  גורל, ידי על נעשתה היא הרי את 70,
ודעת  מטעם שלמעלה הנשמה עצם .71דרגת

לעיל, כאמור המסתיימת, הקרבנות, פרשת וגם
תהיה עצרת השמיני "ביום של מדגישה mklבענין ,"

כמובא  לעמים, ישראל שבין ההבדלה על 72את

אתך"73הפסוק  לזרים ואין לבדך לך .74"יהיו

(d"kyz wla t"y zgiyn)
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טו).57) ל, (נצבים הכתוב לשון
דוקא58) בא לו" ויתכפר תשובה "יעשה המענה d"awdnשלכן,

ח"ד  לקו"ש בארוכה וראה כה. תהלים ילקו"ש ה"ו. פ"ב מכות (ירושלמי
ואילך). 1358 ע'

"יביא59) היא התורה מענה קרבן oaxwולכן כי (מדרש), לו" ויתכפר
וגם  פ"ב). תרצ"א ח"א) קונטרסים (בסה"מ דרשו (ד"ה השוגג על מכפר

"יביא (שם) הילקוט גירסת המזיד `myלפי על בא שאשם לו" ויתכפר
כשגגות  הזדונות נעשים זו תשובה וע"י תשובה, כשעושה דוקא זהו –
להצ"צ  המצות ס' וראה ואילך. א'תקנז ס"ע יו"כ (אוה"ת הקרבן מהני ואז
זו  תשובה שגם בהערה, 1152 ע' שם לקו"ש וראה ערופה). עגלה מצות
הערה  לקמן וראה עיי"ש. ידה. על שמתגלית ורק מהתורה למעלה היא

.66
ב.60) טז, שה"ש לקו"ת ד. פ"א, .n"kaeב"ר
זדונות 61) להפוך שבתשובה שהכח ,23 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה

הנשמה. עצם מצד באה שהיא לפי – הוא .p"yeלזכיות
לניצוצות 62) – היא הכוונה כזכיות נעשים שזדונות מה שהרי
dyecwd עושה הרי ארמית, בבועל ואילו שם); ח"ז לקו"ש (ראה שבהם

גמור.dyecwdמכח כוכבים ועובד רע – שבו
"תורה63) ע"י הוא ענין כל שגילוי מכיון שמ"מ , נאמר `xeאלא ,"

בנך". את יסיר "כי גם בתורה
(שנלקחה  הבחירה ענין לכללות זו בחירה בין שההפרש י"ל, ואולי
ענין  לכללות פוגעין דקנאין ההפרש דוגמת הוא מאד), גבוה מבחי'

.(66 הערה לקמן (ראה המס"נ
דיו"כ.64) נעילה תפלת נוסח
בהגהה.65) פכ"ד תניא
ישנה zellkגם66) אני ד"ה (ראה מהתורה למעלה הוא המס"נ ענין

ענין  כל שגילוי מכיון גיסא: ולאידך בארוכה), שם ובהערה פי"ג תש"ט
שמ"מ  אלא בתורה. הלכה היא בו" פוגעין "קנאין גם התורה, ע"י הוא
בזה  יש שו"ע, ע"פ שמחוייב יעבור ואל דיהרג הענין הם: חלוקים
יהרג  ואל יעבור הוא השו"ע דין שע"פ [בענינים המס"נ משא"כ מדידה.

נו"כ היא (ראה – דקנאין המס"נ] ועד"ז ה"ד), פ"ה יסוה"ת הל' הרמב"ם
מהגבלה. למעלה

שבאה  כמו התשובה בחי' שבין ההפרש בדוגמת שזהו י"ל, ואולי
הקב"ה. מענה מצד באה שהיא לכמו התורה מענה מצד

שם.67) ובהערות 25 ע' ריש שם לקו"ש ראה
(68.3 ע' לעיל .1022 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
(69" כתב שם (ובה"ו וד'. ה"ג פ"י ע"ז הל' הדברים lkרמב"ם

בזמן עכו"םelbyהאלו.. שיד או כו' כו'").dtiwzישראל אבל כו'
פנחס 70) רש"י (ראה הארץ לחלוקת ה"מנין" שייכות תובן ועפ"ז
סב) שלמעלה zeiniptaכו, העצם לבחי' שייכים שניהם כי – הענינים
מטו"ד.
(71346 ע' ח"ב לקו"ש וראה פנחס. ר"פ אוה"ת סוס"ז. אגה"ק
ואילך.

כג.72) פט"ו, שמו"ר
יז.73) ה, משלי
ביוהשמע"צ 74) ד"ה גם (וראה תשכ"ח ביוהשמע"צ ד"ה ראה

דוקא  לישראל ניתנו המצות שכל אף – לבדך" לך ב"יהיו שהכוונה תש"י)
מבחי' שלמעלה הנשמה עצם מצד הוא דשמע"צ שהענין הוא, –
תהי' השמע"צ ד"ביום השייכות ועפ"ז, עיי"ש. (מה"זרים"). הבירורים
אלא  לעמים, ישראל שבין ההבדלה ענין מצד רק לא היא ל"פנחס" לכם"

הנשמה. עצם מדריגת מצד גם
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לע  ביכולתו – את ח"ו ר"ל, נכרי הולדת ידי על בור,
לעמים. ישראל שבין הגבולות

כהונת  "ברית הוא פנחס  ששכר לכך ההסבר זהו
כיון  שהרי, בטבע, נקבעה שכהונה למרות עולם",
הוא  פנחס, קנאות לידי שהביא זמרי, של שחטאו
הדומה  לעמים, ישראל שבין ההבדלה בהסרת
לפיכך  כדלעיל, החושך", ובין האור בין ל"ויבדל...

"zgz מדה – כשכר קיבל הוא לאלקיו", קנא אשר
כהונת  ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה מדה, כנגד

.50עולם"

.È
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עובר  שבאמצעותו ארמית, הבועל בחטא זה ענין
קיים  להבדיל, זה, לעומת של לצד האיןֿסוף כח ר"ל

מעשה: בשעת רק

האלקית  הנפש שכח למרות האחרים, החטאים בכל
הקליפות  לשלש ירד העבירה במעשה המלובש
אלא, קדושה. של כח נשאר עדיין הוא הטמאות,
המעלימים  ב"זדונות" נבלע האלקית הנפש של שהכח

אל 51עליו  שוב זה כח להעלות החוטא יכול ולכן .
בתשובה. חזרה ידי על הקדושה,

ממנה  והוליד הערוה על ש"בא במקרה אפילו
לתקון" יוכל שלא "מעוות שזהו רק 52ממזר", זה הרי ,

זמן  כל ונזכר גלוי "עוונו כי – החטא תיקון לגבי
קיים" הזקן 53שהממזר אדמו"ר שמסביר וכפי שכיון 54, ,

ודם, בשר בגוף התלבשה הזה לעולם שהגיעה שהחיות
החיות  את להעלות ביכולתו אין העבירה, ידי על שנוצר
ישראל  "בכלל הממזר שגם כיון זאת, בכל אך לקדושה.
בממזר, מלובשת החיות כאשר אפילו לכן נחשב",

קדושה. של חיות זו עדיין

העבירה, עשיית לאחר גם המשך לעבירות יש ולכן
כח  נמצא בתשובה, חוזר היהודי אין עוד כל כי
בועל  של במקרה זאת, לעומת ב"זדונות". הקדושה
יוצאת  היא לארמית, עוברת החיות כאשר מיד ארמית,

המעשה  בשעת רק זה ענין קיים ולכן :55מהקדושה,

במעשה  המלובש האדם של הכללי כוחו לגבי
שחטא  "אףֿעלֿפי ארמית הבועל שגם כיון החטא,
שגם  העבירות, לכל הדבר דומה הרי הוא", ישראל

xg`l.ברע מלובש הקדושה כח נשאר החטא עשיית
לגבי  אך מכן. לאחר גם כרת חובת לגביו חלה ולכן
ארמית, בועל של במקרה הרמב"ם, כלשון ה"הפסד",

epi`y שהוא החיות מפני – אחרים בחטאים קיים
ענין לגויים, ר"ל מעשה,dfמעביר בשעת רק קיים

כדלעיל.

דוקא בו" פוגעין "קנאין של הדין קיים iptlולכן
של  בחטא ל"הפסד" קשורה הקנאין פגיעת כי שפירש,

ארמית  כדלעיל.56בועל מעשה, בשעת רק הקיים ,

.‡È
‰¯Â˙Ï ÏÚÓ Y È„Â‰È Ï˘ ÂÁÂÎ

נמסרה  לא מדוע לבאר אפשר לעיל, האמור לפי
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ע"י 50) דלכאורה – אחריו" ולזרעו "לו הכתוב דיוק גם יובן ועפ"ז
הרי נתכהן, לומר lina`שפנחס (דדוחק כהנים יהיו אחריו זרעו גם

לא  "אחריו" דא"כ ועוד בזמרי. פנחס מעשה קודם שנולד לזרעו דהכוונה
מי  אחריו"*?רק ב"ולזרעו החידוש מהו וא"כ בסתירה). – גם אלא ותר,

שנתכהן  מה אבל שבטבע, הו"ע בכלל שכהונה מכיון בזה: והביאור
חידוש של הו"ע שהשכר iepiyeפנחס לומר אפשר הי' הבריאה, מטבע

ולא  לו רק יהי' לאלקיו" קנא אשר "תחת לפנחס הכהונה דנתינת
(וכ"ה  אחריו" "ולזרעו מפורש לומר הכתוב הוזקק ולכן לזרעו**.

פעל ארמית שבועל כמו מדה: כנגד מדה הוא זה וגם כאן). iepiyבאוה"ח
rahda לפנחס שניתן השכר גם כן נכרי, הוא הכותית מן הנולד שבנו –

לפי – כהנים הם זרעו שגם כזה, באופן erahהוא dpzypy כהן ונעשה
xenb.

שבנוגה 51) הטוב ניצוץ שאפילו לסופו, קרוב עת"ר נ"ח ד"ה וראה
שבגקה"ט  הקדושה כניצוצות [ודלא לרע נהפך אינו בגקה"ט היורד
הערה  22 ע' ח"ז לקו"ש (ראה בהשאלה "רע" בשם שנקראים עצמם,

שהכחות ומכ"ש ,[(20ziwl`d ytpc.עיי"ש לרע. נהפכים אינם
וראה 52) וילדה. ארמית בבועל גם הוא כן ולכאורה ב. כב, יבמות

לו  שייך הגוף אין בנו דאינו דכיון דשאני, י"ל (אבל אדה"ז דברי בפנים
אות  עורים פוקח לקונטרס מבוא וראה בפנים). מש"כ וע"ד עונו, שיזכיר

בס'. חיפוש וצריך דמזכיר. קצת דמשמע נ'
מיהת.53) השתא ד"ה שם רש"י
לעוה"ז 54) שירדה דכיון בזה הכוונה אפ"ל ואולי ספ"ז. תניא

מעשה". "בשעת ה"ז – כו' בגוף ונתלבשה
נכרית 55) על שבא רסב), (ע' פנחס פ' – להרגצובי – עה"ת בצפע"נ

בתרה", זרעם דאזיל ע"י מישראל נפשות "מאביד כי נמשך דבר הוא
שגם להרגצובי, דס"ל לכאורה משמע qgiiznומזה epa oi`y dn oipra

eixg`ולהעיר נמשך. דבר לז,i"yxtnהוא מסנה' והוא י. ד, (בראשית
דנכרי). לנדו"ד לגמרי דומה שאינו (אף זרעיותיו ודם דמו א):

יא.56) סעיף כדלקמן

eidi erxfy ± `id weqtd zpeeky (cere .ai ,my qgpt r"a`x .a ,`w migaf ± (jci`e d"c) 'qeze (erxf qgiil d"c) i"yx) miyxtn yi (*milecb mipdkzehytn la` .
lr i"yxtdxezd.mzq dpedka xacn aezkdy rnyn (bi ,my qgpt)

mnf xy`k opira" mrhd ilel`) if` ,dvelg oa e` dyexb oa `edy ipelt yi` lr cirdy mnef cray ,dpedk lelig ± jtidd cva epivny dn znbecae (**zeyrl("
.(` ,a zekn) 'irxfl `le 'icicl milqet eid
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שאר  ככל לביתֿדין, ארמית הבועל של המיתה חובת
לקנאין: אלא מיתה, חיובי

מצד ליהודי שנמסרה אפשרותו dxezdהבחירה היא
הטוב" ואת החיים "את –56לבחור ההיפך את ח"ו או ,

הרע" ואת המות אך57"את ,`l או לטוב רע להפוך
לרע. טוב

מתורה  נעלית שתשובה לכך ההסבר מצד 58זהו כי ,
לטוב  נהפכים הזדונות אין של 59התורה בכוחו ודוקא ,

ישראל אשר זדונות 60לתורה encwיהודי, גם להפוך ,
.61לזכויות 

כזכיות, לו הנעשים זדונות לגבי שהדבר וכשם
גם, לרע,62ובקלֿוחומר כך הטוב הפיכת לגבי ,

בבחירה ארמית: בועל של חטא ידי על efהנגרם
מושרשות  שהן כפי הנשמות, שרש מתבטא יהודי של

התורה  מעל – יתברך יאמר 63מעצמותו "מי שמצד ,
תפעל" מה כח 64לך את ליטול יהודי של בכוחו יש ,

אותו  ש"מסיר מי את באמצעותו ולהוליד האיןֿסוף
ה'". אחרי מלהיות

הוא  עונש שהרי – זה חטא על העונש גם לכן
לפגם  עלֿפי 65בהתאם הפוסקים לביתֿדין נמסר לא –

dxezd על נפשם המוסרים ליהודים ל"קנאין", אלא ,
לו" מורין "אין התורה שמצד בענין אפילו ה', .66קנאת

.·È
Y ˙Â·¯˜ ,ı¯‡‰ ˙˜ÂÏÁ ,Ï‡¯˘È È· ÔÈÓ

"ÒÁÙ"
בני  מנין שבין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי
(המסתיימת  הקרבנות ופרשת הארץ חלוקת ישראל,

לבין  לכם") תהיה עצרת השמיני "ביום של בענין
החלקים  כל את כולל זה שם אשר "פנחס",

:67שבפרשה 

התחשבות  בלי יהודי, כל שבו – ישראל" בני "מנין
באותו  נספר המצוות, ובקיום התורה בלימוד בדרגתו

– שהוא `cgמספר היהודי, של עצמיותו את מבטא –
התורה  .68מעל

את  מבטאת שהיא לכך בנוסף הארץ, חלוקת גם

ההלכה, שקובעת כפי לעמים, ישראל שבין ההבדלה
לאומות  ישראל מארץ חלקים למכור או למסור שאסור

המגלה 69העולם  גורל, ידי על נעשתה היא הרי את 70,
ודעת  מטעם שלמעלה הנשמה עצם .71דרגת

לעיל, כאמור המסתיימת, הקרבנות, פרשת וגם
תהיה עצרת השמיני "ביום של מדגישה mklבענין ,"

כמובא  לעמים, ישראל שבין ההבדלה על 72את

אתך"73הפסוק  לזרים ואין לבדך לך .74"יהיו
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טו).57) ל, (נצבים הכתוב לשון
דוקא58) בא לו" ויתכפר תשובה "יעשה המענה d"awdnשלכן,

ח"ד  לקו"ש בארוכה וראה כה. תהלים ילקו"ש ה"ו. פ"ב מכות (ירושלמי
ואילך). 1358 ע'

"יביא59) היא התורה מענה קרבן oaxwולכן כי (מדרש), לו" ויתכפר
וגם  פ"ב). תרצ"א ח"א) קונטרסים (בסה"מ דרשו (ד"ה השוגג על מכפר

"יביא (שם) הילקוט גירסת המזיד `myלפי על בא שאשם לו" ויתכפר
כשגגות  הזדונות נעשים זו תשובה וע"י תשובה, כשעושה דוקא זהו –
להצ"צ  המצות ס' וראה ואילך. א'תקנז ס"ע יו"כ (אוה"ת הקרבן מהני ואז
זו  תשובה שגם בהערה, 1152 ע' שם לקו"ש וראה ערופה). עגלה מצות
הערה  לקמן וראה עיי"ש. ידה. על שמתגלית ורק מהתורה למעלה היא

.66
ב.60) טז, שה"ש לקו"ת ד. פ"א, .n"kaeב"ר
זדונות 61) להפוך שבתשובה שהכח ,23 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה

הנשמה. עצם מצד באה שהיא לפי – הוא .p"yeלזכיות
לניצוצות 62) – היא הכוונה כזכיות נעשים שזדונות מה שהרי
dyecwd עושה הרי ארמית, בבועל ואילו שם); ח"ז לקו"ש (ראה שבהם

גמור.dyecwdמכח כוכבים ועובד רע – שבו
"תורה63) ע"י הוא ענין כל שגילוי מכיון שמ"מ , נאמר `xeאלא ,"

בנך". את יסיר "כי גם בתורה
(שנלקחה  הבחירה ענין לכללות זו בחירה בין שההפרש י"ל, ואולי
ענין  לכללות פוגעין דקנאין ההפרש דוגמת הוא מאד), גבוה מבחי'

.(66 הערה לקמן (ראה המס"נ
דיו"כ.64) נעילה תפלת נוסח
בהגהה.65) פכ"ד תניא
ישנה zellkגם66) אני ד"ה (ראה מהתורה למעלה הוא המס"נ ענין

ענין  כל שגילוי מכיון גיסא: ולאידך בארוכה), שם ובהערה פי"ג תש"ט
שמ"מ  אלא בתורה. הלכה היא בו" פוגעין "קנאין גם התורה, ע"י הוא
בזה  יש שו"ע, ע"פ שמחוייב יעבור ואל דיהרג הענין הם: חלוקים
יהרג  ואל יעבור הוא השו"ע דין שע"פ [בענינים המס"נ משא"כ מדידה.

נו"כ היא (ראה – דקנאין המס"נ] ועד"ז ה"ד), פ"ה יסוה"ת הל' הרמב"ם
מהגבלה. למעלה

שבאה  כמו התשובה בחי' שבין ההפרש בדוגמת שזהו י"ל, ואולי
הקב"ה. מענה מצד באה שהיא לכמו התורה מענה מצד

שם.67) ובהערות 25 ע' ריש שם לקו"ש ראה
(68.3 ע' לעיל .1022 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
(69" כתב שם (ובה"ו וד'. ה"ג פ"י ע"ז הל' הדברים lkרמב"ם

בזמן עכו"םelbyהאלו.. שיד או כו' כו'").dtiwzישראל אבל כו'
פנחס 70) רש"י (ראה הארץ לחלוקת ה"מנין" שייכות תובן ועפ"ז
סב) שלמעלה zeiniptaכו, העצם לבחי' שייכים שניהם כי – הענינים
מטו"ד.
(71346 ע' ח"ב לקו"ש וראה פנחס. ר"פ אוה"ת סוס"ז. אגה"ק
ואילך.

כג.72) פט"ו, שמו"ר
יז.73) ה, משלי
ביוהשמע"צ 74) ד"ה גם (וראה תשכ"ח ביוהשמע"צ ד"ה ראה

דוקא  לישראל ניתנו המצות שכל אף – לבדך" לך ב"יהיו שהכוונה תש"י)
מבחי' שלמעלה הנשמה עצם מצד הוא דשמע"צ שהענין הוא, –
תהי' השמע"צ ד"ביום השייכות ועפ"ז, עיי"ש. (מה"זרים"). הבירורים
אלא  לעמים, ישראל שבין ההבדלה ענין מצד רק לא היא ל"פנחס" לכם"

הנשמה. עצם מדריגת מצד גם



פד

בראשית כה, א-ב – ויוסף  אברהם ויקח אשה ושמה 
קטורה ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת 

מדין ואת ישבק ואת שוח

קפ

"טז" בני קטורה, הוא רומז על עולם התוהו – רשות 
הרבים רחבו טז )שבת צט.( וכו'

ששה עשר בני קטורה, רומזים על תהו1, רשות הרבים 
שרחבו י"ו אמות2.

קטרת4  וכן  דתהו.  ניצוצין  הש"ך  קטור"ה3,  בני  והם 
הי"א סממנים שרשם מתהו כידוע5.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד ת

אשר  הפלגשים  ולבני   – ו-ז  כה,  בראשית 
מעל  וישלחם  מתנת  אברהם  נתן  לאברהם 
קדם. ארץ  אל  קדמה  חי  בעודנו  בנו   יצחק 

שנה  מאת  חי  אשר  אברהם  חיי  שני  ימי  ואלה 
ושבעים שנה וחמש שנים.

קפא

ביאור מסורה, "מתנת" )חסר ואו( ב', כאן, "ושונא מתנת 
יחי'" )משלי טו, כז(, וזהו דיוק הכתוב "חיי אברהם אשר 

חי"

נתן אברהם מתנות. פירשו רבותינו )סנהדרין צא.( ֵׁשם 
טומאה מסר להם. דבר אחר מה שניתן לו על אודות שרה 
ושאר מתנות שנתנו לו, הכל נתן להם, שלא רצה ליהנות 

מהם.
רש"י

1( ראה עץ חיים שער שבירת הכלים פ"ב.
2( ראה שבת צט, א. שו"ע אדמו"ר הזקן הלכות עירובין סימן שמה 
 ,3 הערה  מח  סימן  לעיל  ועיין  לג,  פרק  סוף  תניא  ]ראה  יא.  הלכה 
דרשות היחיד מרומז בשם "הוי'" – יחידו של עולם, ורשות הרבים 

מרומז בשם "אלקים".[
3( קטור"ה בגי' ש"ך, וכידוע ש"ך בגי' חמשה פעמים די"ן, המורה 

על תהו. ראה גם לעיל סימן ח.
4( "קטורה" מפרש רש"י כקטורת ע"ש. י"א קטורת מרמז על תהו, 
דיש י"א אלופי עשו )בראשית לו, פסוקים מ-מג(. עיין גם לעיל סימן 
טז. לקמן סוף סימן ריא. פניני לוי יצחק עה"ת פרשת וישלח )פרק לו, 

פסוקים לא-לט(.
5( ע"ש בלקוטי לוי יצחק בפנים, דנשלחו "אל ארץ קדם". קד"ם הוא 
בגי' שם ב"ן בריבוע: יו"ד )20(, + יו"ד, ה"ה )30(, + יו"ד, ה"ה, ו"ו 
)42(, + יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה )52( = 144. ועיין סימן יב הערה 3, דכל 
בריבוע  ובענין "קדם"  על תהו.  הוא מבחי' אחוריים, דמרמז  ריבוע 

ראה גם לעיל סימן עד.

מתנות  מאי  מתנות,  אברהם  נתן  כו'  הפילגשים  ולבני 
אלין6 סטרי דרגין תתאין דאינון שמהן דסטרי רוח מסאבא.
ו'  אות  אין בהם  כי  בי'  כתיב  ו'  וזה מה שמתנת חסר 
שהוא אות אמת7 אות חיים, ועל דרך שבמזמור אליך ה' 
נפשי דנפילת אפים אין אות ו' בזוהר ח"ג8 דף קכ"א עמוד 

א'.
וכן מתנת שבפסוק9 ושונא מתנת יחי' כתיב חסר ו', הוא 
מה ששונא את המתנת שהם שמהן דסטרי רוח מסאבא, 
שאין בהם אות ו' דאילנא דחיי, ולכן שונא המתנת הללו, 

יחי' מאילנא דחיי.
על  זה  דלעומת  מסטרא  אברהם  שקיבל  המתנת  והוא 
אודות שרה ושאר מתנת שנתנו לו לא רצה ליהנות מהם 
כפרש"י בחומש, וקיים מה שכתוב ושונא מתנת יחי'. וזהו 
המסורה מתנת ב', דכאן ודושונא מתנת יחי'. ונתנם לבני 

הפילגשים.
וזהו מה שכתוב אחר כך ואלה ימי שני חיי אברהם אשר 

חי כו', אשר חי10 דוקא, כי קיים ושונא מתנות, לכן יחי'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד פו

צד  אלו  ]תרגום ללה"ק[  ע"ב.  קלג,  דף  חיי שרה(  )פ'  זוהר ח"א   )6
מדרגות תחתונות, שהם שמות מצד רוח הטומאה שמסר להם אברהם.
ונתתם  יב(  ב,  )יהושע  כתיב  מה  וז"ל:  א  ב,  ויקרא  פ'  זהר  ראה   )7
לי אות אמת, דא אות ו' דדא איקרי אות אמת )זו היא אות ו' שזאת 
נקראת אות אמת(, ואי תימא שאר אתוון לאו אינון אמת )ואם תאמר 
וכי שאר אותיות אינן אמת, ומתרץ(, אין )ודאי כל האותיות הן אמת(, 
אלא אות דא אות אמת איקרי )אלא עצם אות ו' נקראת אות אמת לפי 

שהיא אות ו' דשם הוי' וכו'(.
נה. רשימות  ה'תשח"י עמוד  תורת מנחם – ספר המאמרים  ראה   )8

מכ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט. )מובא לעיל סימן מז הערה 5(.
וז"ל: בעי ליה לבר נש לאחזאה גרמיה בתר דסיים צלותא דעמידה 
כאלו  עצמו(,  את  להראות  צריך  העמידה  תפלת  האדם  שגמר  )אחר 
אתפטר מן עלמא )כאילו נפטר מן העולם, כי בנפילת אפים מפקיד 
)כי  האדם נפשו ומוסר עצמו למיתה(, דהא אתפרש מן אילנא דחיי 
נפרד מעץ החיים, כלומר שנפרד וירד מן עולם האצילות שעמד שם 
בתפלת העמידה, ואמר( דהא אודי חטאוי וצלי עלייהו )כי הרי כבר 
התודה על חטאיו באמירת אשמנו כו', והתפלל עליהם(, השתא בעי 
לאתכנשא לגבי ההוא אילנא דמותא ולמנפל )ועתה צריך להתאסף אל 

עץ המות וליפול על פניו וכו'.
ויחזי בר נש גרמיה כאילו פטיר מן עלמא  )ואמר כי בנפילת אפים( 
)יראה האדם את עצמו ויחשוב כאילו נפטר מן העולם וכו'( בגין כך 
לא אית בי' ו' )לכן אין פסוק שיתחיל באות ו' בסדר א' ב' של המזמור 
לדוד אליך ה' נפשי אשא(, דו' אילנא דחיי הוא )כי אות ו' היא סוד עץ 
החיים(, והאי אילנא דמותא הוא )וזה העץ שמסר לו נפשו הוא סוד 
עץ המות וכו'( ותקונא דא בעי בכוונא דלבא )ותיקון זה צריך להיות 
בכוונת הלב(, וכדין קב"ה מרחם עלוי ומכפר לי' לחובי' )ואז הקב"ה 

מרחם עליו ומכפר לו עונותיו(.
9( משלי טו, כז.

10( ראה גם לקמן סימן קפג.

ילקוט לוי יצחק על התורה



פה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלק

אשר  כל  את  צפור  בן  בלק  וירא  ב –  כב, 
עשה ישראל לאמרי

א. טעם שהפרשה נק' בשם “בלק” דמשיח ומלכות בית 
)סוטה  מואב  מלך  מבלק  שיצתה  המואבי',  מרות  בא  דוד 
בתכלית  לנהורא  חשוכא  אתהפכא  על  דמורה  וכו',  מז( 

העילוי וכו'
בתורה הנקראת  לכאורה אינו מובן היתכן שיש פרשה 

בשם “בלק”, היפך הענין ד”שם1 רשעים ירקב"?!
בשלמא בנוגע לקורח – שנקראת פרשה בתורה בשם 
מישראל )ובהם – בן  "'קרח" – הרי נוסף על העיקר שהי' 
יצהר וכו'(, וברא מזכי אבא2, בני קורח וכו', יש לומר שעשה 
תשובה כו'. ובפרט ע"פ המבואר בפנימיות התורה3 אודות 

גודל מעלתו של קורח כו'.
משא"כ בנוגע לבלק – מאומות העולם, ושונא ישראל 

"יותר מכל שונאים"4.
ה'צמח  בדרושי  המובא  ע"פ   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
חכמים  היו  שניהם  ובלעם  ש"בלק  השל"ה6  מדברי  צדק'5 
הגדול7  שלשלת  וידע  חכם,  יותר  הי'  ובלק   .  . גדולים 
וידע  יחוס מלכות ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, 
משיח  וכן  המלך,  דוד  שהרי  כו'",  ממנו  יבא  העצום  זה  כי 
שהוא מבית דוד, יצא מרות המואבי', הנקראת “אמה של 

מלכות”8, שיצתה מבלק מלך מואב9.
בלעם  בפרשת  "אף  הרמב"ם10:  מדברי  גם  ולהעיר 
)שבפרשת בלק( נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח 
מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח   .  . דוד  שהוא  הראשון 
שמושיע את ישראל ]באחרונה[, ושם הוא אומר11 אראנו 
זה דוד,  זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב –  ולא עתה – 
בנוגע  ועד"ז  המשיח",  מלך  זה   – מישראל  שבט  וקם 

להמשך הפסוקים שבפרשה.
חשוכא  דאתהפכא  הענין  על  מורה  ש"בלק"  ונמצא, 
לנהורא ומרירו למיתקא בתכלית העילוי12, היינו, שמהפכים 

1( משלי י, ז. וראה יומא לח, ב.

2( סנהדרין קד, א. וראה קונטרס “חנוך לנער” ע' 29 ואילך.

3( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 187. ושם נסמן.

4( תנחומא פרשתנו )בלק( ב. במדב”ר פ”כ, ב )כגירסת הרד”ל(.

5( אור התורה פרשתינו )בלק( עמוד תתקב.

6( פרשתנו )בלק( שסג, ב ואילך. )עיין לקמן סימן ס(.

ראה  מה  הי'  שפיקח  “קורח   – לקורח  בנוגע  שמצינו  ע”ד  שהוא  לכאורה  וי”ל   )7

ז  כו'” )פרש”י קורח טז,  יוצאה ממנו  גדולה  זו, עינו הטעתו, ראה שלשלת  לשטות 

– מתנחומא שם ה(.

בשלמא בנוגע לקרח – שנקראת פרשת בתורה בשם “קרח”: עיין בזה ילקוט משיח 

וגאולה על התורה פרשת קרח סימן טו. טז. יז. יז.

8( בבא בתרא צא, ב. הובא בפירוש רש”י מלכים-א ב, יט.

“אכלה  הכתוב  בפירוש  ג(  סו,  )חוקת  פרשתנו  תורה  לקוטי  וראה  א.  מז,  סוטה   )9

ער מואב”.

10( הלכות מלכים ריש פרק יא. )עיין לקמן סימן שע. שעא. שעב( – ולהעיר שבכמה 

דפוסים )וינציאה רפד, שי( נקראים הלכות אלו בשם “הלכות מלכים ומלחמות ומלך 

המשיח”.

11( פרשתנו )בלק( כד, יז.

12( ראה גם שיחת ש”פ חו”ב תשמ”ב. )עיין לקמן סימן עג(.

את ענינו של "בלק מלך מואב" שממנו תצא "מלכות בית 
דוד ומשיח”.
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הנה  פתורה.  בעור  בן  בלעם  אל  מלאכים  וישלח  ב. 
של  בדעתו  שעלה  מה  כי  לרמוז:  פתורא,  תרגומו  שלחן, 
לפי  משה13,  עם  שחלק  כקרח  הי'  בישראל,  להלחם  בלק 
שעינו הטעתו, שראה שמואל עומד מזרעו. וכן בלק ראה 
מרות  לצאת  עתידים  וזרעו,  ישראל  מלך  דוד  כי  בקסמיו, 
המואבי', בת מלך עגלון, שהוא מבני בניו של בלק, כנזכר 
בס"ה14. והנה מלכות בית דוד זכו ליטול כתר מלכות, שהוא 
רמז אל זר זהב שעל השלחן שבמקדש15, הנקרא פתורה. 
וזהו מה שרמז בלק לבלעם, לבל יתפחד מלהתקוטט עם 
יד(  טו,  )שמות  כמש"ה  האומות,  לכל  המנצחים  ישראל 
יפול  ולא  לנצחם  הוא  יכול  אבל  וגו'.  ירגזון  עמים  שמעו 

בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי בית דוד לצאת ממנו.
שער הפסוקים מהאריז"ל

ויעמוד  עבור  ה'  מלאך  ויוסף   – כו  כב, 
במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

ג' פעמים,  אמר במדרש )תנחומא( מה ראה לקדמו  ג. 
עמד לו בראשונה והי' ריוח מכאן ומכאן, בקש לקלל בניו 
קטורה  ובני  מכאן  ישמעאל  בני  מצא  אבינו,  אברהם  של 
יצחק,  של  בניו  לקלל  בקש  הדרך,  מן  האתון  ותט  מכאן, 
מצא ריוח לצד אחד, הם בני עשו, ותלחץ אל הקיר, בקש 
לקלל בני יעקב, לא מצא בהם פסולת ליגע בהם, לכך כתיב 
ושמאל,  ימין  לנטות  דרך  אין  אשר  צר  במקום  בשלישית 

ע”כ.
כוונת האתון בנטותה הדרך, לפי שראתה בני ישמעאל 
מכאן ובני קטורה מכאן, רמזה לו שאלו אינם נקראים זרע, 
והן  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  יב(  כא,  )בראשית  שנאמר 
עתידין לירש את כל העולם, שכן נאמר לאברהם )בראשית 
יג, יד( שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה 
ונגבה וקדמה וימה כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה 
זרעו  על  לו  לרמוז  בשדה  הלכה  לזה  עולם,  עד  ולזרעך 

העיקרי שיש להם נחלה בלי מצרים.
ובשני' רמזה לו שיראה זרעו של יצחק הזקן שהם בני 
של  בניו  ידי  על  העולם  מן  וליאבד  לילחץ  שעתיד  עשו 

יעקב, וגם הוא עתיד לילחץ על ידיהם.
פסולת,  בו  שאין  יעקב  של  זכותו  לו  רמזה  בשלישית 
וזרעו לבד יירש ארץ, כמו שעתיד לומר הן עם לבדד ישכון 

וגו'.
שפתי כהן

13( במדבר רבה פרשה יח סימן יז. תנחומא קרח ה.

14( זהר חדש עח ע”ב. מדרש רבה רות פרשה ב סימן ט.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שבמקדש:  השלחן  שעל  זהב  זר  אל  רמז  שהוא   )15

התורה פרשת תרומה במפתחות ערך “כלי המקדש – השולחן” עמוד 782.



wlaפו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy

ß fenz `"i oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑ ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְִִִֵֵֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה! אנּו ּבפניהם, עמדּו לא .עליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מֹואב  ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָמֹואב",
ּבמדין  אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלּטל
ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹנתּגּדל,

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bÎa)ìk úà øBtö ïa ÷ìa àøiå©©§¨¨¤¦¥¨
éøîàì ìàøNé äNò øLàøîà Y¯ £¤¨¨¦§¨¥¨¡Ÿ¦¨©

FOrl)cec ixac(. §©
íéçeèa eðééäL íéëìî éðL elà¥§¥§¨¦¤¨¦§¦

íäéìò¯.bk ,`k lirl i"Wx d`x £¥¤§¥©¦§¥
-úçà-ìò eðà ,íäéðôa eãîò àìŸ¨§¦§¥¤¨©©©

änëå-änk¯,"wlA `xIe" :df itlE ©¨§©¨§¦¤©©§¨¨
dI`x `N` ,`nlrA dI`x FWExiR oi ¥̀¥§¦¨§¨§¨¤¨§¦¨
,`nlrA dI`x m` iM ,zEppFAzd lW¤¦§§¦¦§¦¨§¨§¨
"a`Fn" `le "wlA" xn`p dOl̈¨¤¡©¨¨§Ÿ¨
wlA `N` ,"a`Fn xbIe" `Ad wEqRaM§©¨©¨©¨¨¨¤¨¨¨

E`x `l mixg`X dn oiade d`x)yeal(. ¨¨§¥¦©¤£¥¦Ÿ¨
"áàBî øâiå" Cëéôì¯x`an dfA §¦¨©¨¨¨¨¤§¨¥

,a`FnA mIqe wlaA gzRX dn i"Wx©¦©¤¨©§¨¨§¦¥§¨
,mixaCd zErnWn z` oiad wlAW¤¨¨¥¦¤©§¨©§¨¦
:mdil` FxEACnE ,FOrl z`f xRq `Ede§¦¥Ÿ§©¦¦£¥¤

"a`Fn xbIe")cec ixac(aEzMX dnE . ©¨¨¨©¤¨
"`Ed ax iM mrd ipRn" KWndA©¤§¥¦§¥¨¨¦©
EUrX dn `Ed lFcB xaC :FWExiR¥¨¨¨©¤¨

ixFn`l l`xUi)yeal(i"Wx d`x la` . ¦§¨¥¨¡¦£¨§¥©¦
a`Fn xbIe aizM Kkitl" :h ,a mixaC§¨¦§¦¨§¦©¨¨¨
miffFaE millFW EidW ,mrd ipRn¦§¥¨¨¤¨§¦§¦

xzFi mi`zn df dxF`kle ."mzF`¨§¦§¨¤©§¦¥
."l`xUi ipA ipRn a`Fn uwIe"l§©¨¨¨¦§¥§¥¦§¨¥

øâiåì YàøBî ïBL¯i"Wx mB d`x ©¨¨§¨§¥©©¦
.d ,cl miNdY .fi ,`k l`wfgi§¤§¥§¦¦

"íëì eøeb" Bîk¯.hk ,hi aFI` §¨¤¦
áàBî õ÷iåíäéiçá eö÷ Y¯WExitE ©¨¨¨¨§©¥¤¥

Evw dOl dAq `id ,"l`xUi ipA ipRn"¦§¥§¥¦§¨¥¦¦¨¨¨¨
EidW ,l`xUi ipA cgR ipRn ,mdiIgA§©¥¤¦§¥©©§¥¦§¨¥¤¨

mdn mi`xi)m"`x(mixaC i"Wx d`xE . §¥¦¥¤§¥©¦§¨¦
.dxrdA lirl `aEdW h ,a¤¨§¥©¤¨¨

"éiçá ézö÷" Bîk)¯.en ,fk ziW`xA §©§¦§©©§¥¦
iIgA iYq`n)my i"yx(. ¨©§¦§©©

øö÷ àø÷î àeäå(.-:xn`p EN`kE §¦§¨¨¨§¦¤¡©
"eiIgA a`Fn uwIe")m"`x(dAxdA . ©¨¨¨§©¨§©§¥

`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ
s` ,df rhw miqxFBoiprd iM §¦¤©¤©¦¨¦§¨

.oFkpc dxez ¨
(c)ïéãî éð÷æ ìàíìBòî àìäå Y ¤¦§¥¦§¨©£Ÿ¥¨

øîàpL ,äæ úà äæ íéàðBN eéä¯ ¨§¦¤¤¤¤¤¡©
.d ,el ziW`xA§¥¦

,"áàBî äãNa ïéãî úà äknä"©©¤¤¦§¨¦§¥¨
äîçìnì áàBî ìò ïéãî àaL¯ ¤¨¦§¨©¨©¦§¨¨

,a`Fn z` xFfrl mFc` Kln Klde§¨©¤¤¡©£¤¨
a`FnE oicn EidW micnl Ep` o`MnE¦¨¨§¥¦¤¨¦§¨¨

df mr df miaixn)my i"yx(oM m`e , §¦¦¤¦¤§¦¥
?mdipiA xEAigd o`M xvFp okidn¥¥¨©¨©¦¥¥¤

íBìL eNò ìàøNé ìL ïúàøiî àlà¤¨¦¦§¨¨¤¦§¨¥¨¨
íäéðéa¯iniaE" :mW i"Wx mB d`x ¥¥¤§¥©©¦¨¦¥

lr xXwzdl mFlW EUr mrla¦§¨¨¨§¦§©¥©
."l`xUi¦§¨¥

ïéãnî äöò ìhì áàBî äàø äîe¯ ¨¨¨¨¦Ÿ¥¨¦¦§¨
xn`Ie" aEzMd oFWNn rnWn oMW¤¥©§©¦§©¨©Ÿ¤

"oicn ipwf l` a`Fn)m"`x(Ewwfp dOle . ¨¤¦§¥¦§¨§¨¨¦§§
oicn ErcI dn ike ?dvr mdn zgwl̈©©¥¤¥¨§¦©¨§¦§¨

?Erci `l a`FOW¤¨Ÿ¨§
àlL íéçöBð ìàøNé úà eàøL ïåék¥¨¤¨¤¦§¨¥§¦¤Ÿ
ìL íâéäðî :eøîà ,íìBòä âäðîk§¦§©¨¨¨§©§¦¨¤
äî :íäî ìàLð ,ìcbúð ïéãîa elà¥§¦§¨¦§©¥¦§©¥¤©

Búcn¯,xnFlMdn m`d ?FgM dOA ¦¨§©©¤Ÿ©¦©
lraE mkg `EdW ipRn Edf gSpn `EdX¤§©¥©¤¦§¥¤¨¨©©

?xFAB `EdW F` zFlEAgY)dcya x`a(. ©§¤¦
,åéôa àlà Bçk ïéà :íäì eøîà̈§¨¤¥Ÿ¤¨§¦
íãàa íäéìò àáð eðà óà :eøîà̈§©¨¨Ÿ£¥¤§¨¨

.åéôa BçkLøBMä Cçìkäî ìk Y ¤Ÿ§¦¦§Ÿ©¨©
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‰BM¯.ּבפיו  CÁÏk∑(רבה ּברכה (במדבר סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור מה ‰‰Â‡.ּכל ˙Úa∑ ראּוי היה לא ְִƒ¿…«ְְִֵֵֶַַַַָָָ»≈«ƒָָָֹ

ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי .למלכּות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּפׁשּוטֹוּכּׁשלחני ּולפי ¿»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑(שם):לֹו ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ׁשל ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכדי  רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹעתיד
ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּלא

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, (שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּגדר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָƒ¿…

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äëøa Ba ïéà Cçìî øBMäM¯itl ¤©§©¥¥§¨¨§¦
wxId zFWlFze zFrFx zFndAd lMW¤¨©§¥§§©¨¨
xFXd la` ,rwxTA zix`W zFgiPnE©¦§¥¦©©§©£¨©
ENit` zkgFNW W`d FnM KgFl¥§¨¥¤¤¤£¦
d`A dOE` ,mlFrd bdpn KM ,WxFXd©¤¨¦§©¨¨¨¨¨
migwFl mdnE mibxFd mdn ,dOE` lr©¨¥¤§¦¥¤§¦
dnWp lM EN` la` ,micarl diaXA©¦§¨©£¨¦£¨¥¨§¨¨

"xFXd KFglM" ied ,oiIgn opi`)yxcn ¥¨§©¦¡¥¦§©
aeh gwl(.

àåää úòaéeàø äéä àì Y ¨¥©¦Ÿ¨¨¨
äéä ïéãî éëéñpîe ,úeëìîì¯ §©§¦§¦¥¦§¨¨¨

i`iUp z`e" :`k ,bi rWFdiA xEn`M̈¨¦ª©§¤§¦¥
z`e ,xEv z`e ,mwx z`e ,ie` z` ,oicn¦§¨¤¡¦§¤¤¤§¤§¤
,xnFlM ."oFgiq ikiqp ,rax z`e ,xEg§¤¤©§¦¥¦§©
`Ed mdn cg`W) EN` oicn i`iUPW¤§¦¥¦§¨¥¤¤¨¥¤

oOwlcM wlA(FYlWnnA mixU Eid , ¨¨§¦§©¨¨¨¦§¤§©§
zgY f` dzid oicn oMW ,oFgiq lW¤¦¤¥¦§¨¨§¨¨©©

oFgiq lW FYlWnn)o"anx(Eazke . ¤§©§¤¦§¨§
miWxtnd)cere awri zlgp(`Ed "xEv"W ©§¨§¦¤

azM `xEphxA dicaFr EpAxe ,wlÄ¨§©¥©§¨©§§¨¨©
xnFl KxvEde .wlA `Ed "mwx"W¤¤¤¨¨§§©©
iM ,mc` mzq `le Kiqp did dNigYW¤§¦¨¨¨¨¦§Ÿ§¨¨¨¦
la` ,Klnl miPnn Eid `l mc` mzq§¨¨¨Ÿ¨§©¦§¤¤£¨
.Klnl EdEPn Kiqp xaM didW oeiM¥¨¤¨¨§¨¨¦¦§¤¤

.eh ,dk oOwl d`xE§¥§©¨
ïBçéñ únL ïåéëå¯lr mB f` hlXW §¥¨¤¥¦¤¨©¨©©

`Fn.ek ,`k lirl xEn`M ,a ¨¨¨§¥
íäéìò eäepî¯.Klnl mia`FOd ¦£¥¤©£¦§¤¤

äòL Cøöì¯dzid drXdW ,xnFlM §Ÿ¤¨¨§©¤©¨¨¨§¨
aEzMd siqFdX dn Edfe ,Kkl dkixv§¦¨§¨§¤©¤¦©¨

"`idd zrA")awri zlgp(.d dxez ¨¥©¦
(d)äøBútäfä éðçìMk Y¯mB d`x §¨©ª§¨¦©¤§¥©

± d`xFzR `pg iAx" :a ,cp oiNEg i"Wx©¦¦©¦¨¨§¨¨
."did ipglEW§¨¦¨¨

ìk Ck ,úBòî Bì ïéöéøî ìkäL¤©Ÿ§¦¦¨¨¨
íäéúøbà Bì ïéöéøî íéëìnä¯ ©§¨¦§¦¦¦§Ÿ¥¤

"dxFzR" ,xnFlM .EPOn dvr lFHil¦¥¨¦¤§©§¨
lr aqEn `Ede ,ziOx`A oglEW `Ed§¨©£©¦§¨©
didW mW lr dxFzR `xwPW ,mrlA¦§¨¤¦§¨§¨©¥¤¨¨

ipglEWM)m"`x(mBW xnFl Kixve . §§¨¦§¨¦©¤©
`Ed mFwOd mW WxcOd WExitl§¥©¦§¨¥©¨
mrlA mW lr oM `xwPW `N` ,"xFzR"§¤¨¤¦§¨¥©¥¦§¨

"dxFzR" didW)`"eb(. ¤¨¨§¨
íL Ck ,àø÷î ìL BèeLt éôìe§¦§¤¦§¨¨¥

íB÷nä¯mixacA WxFtn oke)d ,bk( ©¨§¥§¨¦§¨¦
xFrA oA mrlA z` Lilr xkU xW`e"©£¤¨©¨¤¤¦§¨¤§
lW FhEWR itlE ."mixdp mx` xFzRn¦§£©©£©¦§¦§¤
lW DnW z`ixwl zErnWn oi` `xwn¦§¨¥©§¨¦§¦©§¨¤
oMÎoi`XÎdn ,`weC dxFzR xird̈¦§¨©§¨©¤¥¥
z` `iadl miCwde .WxcOd WExitl§¥©¦§¨§¦§¦§¨¦¤
dn x`Fan dfAW ipRn ,WxcOd WExiR¥©¦§¨¦§¥¤¨¤§¨©
FnFwn mW z` aFYkl dxFYd dwICX¤¦§¨©¨¦§¤¥§
Epl zRki` dn dxF`kNW ,mrlA lW¤¦§¨¤¦§¨¨¦§©¨
didW EpcOll `N` ,Fxir mX dn©¥¦¤¨§©§¥¤¨¨

ipglEWM)`"eb(. §§¨¦
Bnò éða õøà÷ìa ìL Y¯m`W ¤¤§¥©¤¨¨¤¦

l`" aFYkl Fl did mrlA lr dpEMd©©¨¨©¦§¨¨¨¦§¤
"FOr ipA ux`" rnWn `N` ,"Fvx ©̀§¤¨©§©¤¤§¥©

wlA Edfe ,Fvx` `l la`)`"eb(. £¨Ÿ©§§¤¨¨
äéä íMî¯`N` ,xFzRn did wlA ¦¨¨¨¨¨¨¨¦§¤¨

Îxg`e oicn ikiqPn dUrp KMÎxg`W¤©©¨©£¨¦§¦¥¦§¨§©©
.a`Fn Kln dUrp KM̈©£¨¤¤¨

äæå¯.mrlA §¤¦§¨
Bì øîBàå àaðúî äéä¯FcFrA ,wlal ¨¨¦§©¥§¥§¨¨§

`Apzn did" oFWlA .xFzRA did̈¨¦§¦§¨¨¦§©¥
dOM oM Fl xn`W rnWn ,"Fl xnF`e§¥©§©¤¨©¥©¨
`Apzd dNigYAW xWt`e ,minrR§¨¦§¤§¨¤©§¦¨¦§©¥
`Apzd KMÎxg`e ,oicn ikiqPn didIW¤¦§¤¦§¦¥¦§¨§©©¨¦§©¥
EdEPOWM mBW F` ,a`Fn Kln didIW¤¦§¤¤¤¨¤©§¤¦
cFr `EdW aEW Fl xn` oicnA Kiqpl§¨¦§¦§¨¨©¤

.WOn Kln didi¦§¤¤¤©¨
Cìîì äzà ãéúò¯`A df xace ¨¦©¨¦§Ÿ§¨¨¤¨

ipA ux`" Fxn`A EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥§¨§¤¤§¥
"FOr)`"eb(xiMd wlA mXOW xnFlM . ©§©¤¦¨¨¨¦¦

`Fxwl glW okle ,FgM z`e mrlA z ¤̀¦§¨§¤Ÿ§¨¥¨©¦§
.e wEqR oOwl i"Wx d`xE .Fl§¥©¦§©¨¨

äøLä äî éðtî :øîàz íàå§¦Ÿ©¦§¥¨¦§¨
éBb ìò BúðéëL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¦¨©
ät ïBçút àäé àlL éãk ?òLø̈¨§¥¤Ÿ§¥¦§¤
íéàéáð eðì eéä elà :øîBì úBnàì̈ª©¦¨¨§¦¦
íéàéáð íäì ãéîòä ,áèeîì eðøæç̈©§§¨¤¡¦¨¤§¦¦
älçzaL ,íìBòä øãb eöøt íäå§¥¨§¤¤¨¨¤©§¦¨

úBéøòa íéøeãb eéä¯i"Wx d`x ¨§¦¨£¨§¥©¦
onvr ExcB zFOE`dW" :f ,cl ziW`xA§¥¦¤¨¨§©§¨

."lEAOd iciÎlr zFixrd on¦¨£¨©§¥©©
ïîöò øé÷ôäì äöò íäì ïúð äæå§¤¨©¨¤¥¨§©§¦©§¨

úeðæì¯d`xE .ci ,ck i"WxA oOwlcM ¦§§¦§©¨§©¦§¥
uxRW mrlA" :ai ,i zldw i"Wx mB©©¦Ÿ¤¤¦§¨¤¨©
on onvr ExcBW ,zFOE` lW oxcB¦§¨¤¤¨§©§¨¦
uri `Ede ,Kli`e lEAOd xFCn zFixrd̈£¨¦©©§¥¨§¨©
."zEpfl mdizFWp oixiwtn zFidl mdl̈¤¦§©§¦¦§¥¤¦§

Bì àø÷ìBlL äúéä äàéøwä Y ¦§Ÿ©§¦¨¨§¨¤
Búàðäìå¯zFaiYd xEYIn oM WxFC §©£¨¨¥¥¦¦©¥

"Fl `Fxwl")`"eb(oOwl i"Wx mB d`xE . ¦§§¥©©¦§©¨
.k wEqR̈



פז wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy

ß fenz `"i oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑ ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְִִִֵֵֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה! אנּו ּבפניהם, עמדּו לא .עליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מֹואב  ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָמֹואב",
ּבמדין  אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלּטל
ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹנתּגּדל,

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bÎa)ìk úà øBtö ïa ÷ìa àøiå©©§¨¨¤¦¥¨
éøîàì ìàøNé äNò øLàøîà Y¯ £¤¨¨¦§¨¥¨¡Ÿ¦¨©

FOrl)cec ixac(. §©
íéçeèa eðééäL íéëìî éðL elà¥§¥§¨¦¤¨¦§¦

íäéìò¯.bk ,`k lirl i"Wx d`x £¥¤§¥©¦§¥
-úçà-ìò eðà ,íäéðôa eãîò àìŸ¨§¦§¥¤¨©©©

änëå-änk¯,"wlA `xIe" :df itlE ©¨§©¨§¦¤©©§¨¨
dI`x `N` ,`nlrA dI`x FWExiR oi ¥̀¥§¦¨§¨§¨¤¨§¦¨
,`nlrA dI`x m` iM ,zEppFAzd lW¤¦§§¦¦§¦¨§¨§¨
"a`Fn" `le "wlA" xn`p dOl̈¨¤¡©¨¨§Ÿ¨
wlA `N` ,"a`Fn xbIe" `Ad wEqRaM§©¨©¨©¨¨¨¤¨¨¨

E`x `l mixg`X dn oiade d`x)yeal(. ¨¨§¥¦©¤£¥¦Ÿ¨
"áàBî øâiå" Cëéôì¯x`an dfA §¦¨©¨¨¨¨¤§¨¥

,a`FnA mIqe wlaA gzRX dn i"Wx©¦©¤¨©§¨¨§¦¥§¨
,mixaCd zErnWn z` oiad wlAW¤¨¨¥¦¤©§¨©§¨¦
:mdil` FxEACnE ,FOrl z`f xRq `Ede§¦¥Ÿ§©¦¦£¥¤

"a`Fn xbIe")cec ixac(aEzMX dnE . ©¨¨¨©¤¨
"`Ed ax iM mrd ipRn" KWndA©¤§¥¦§¥¨¨¦©
EUrX dn `Ed lFcB xaC :FWExiR¥¨¨¨©¤¨

ixFn`l l`xUi)yeal(i"Wx d`x la` . ¦§¨¥¨¡¦£¨§¥©¦
a`Fn xbIe aizM Kkitl" :h ,a mixaC§¨¦§¦¨§¦©¨¨¨
miffFaE millFW EidW ,mrd ipRn¦§¥¨¨¤¨§¦§¦

xzFi mi`zn df dxF`kle ."mzF`¨§¦§¨¤©§¦¥
."l`xUi ipA ipRn a`Fn uwIe"l§©¨¨¨¦§¥§¥¦§¨¥

øâiåì YàøBî ïBL¯i"Wx mB d`x ©¨¨§¨§¥©©¦
.d ,cl miNdY .fi ,`k l`wfgi§¤§¥§¦¦

"íëì eøeb" Bîk¯.hk ,hi aFI` §¨¤¦
áàBî õ÷iåíäéiçá eö÷ Y¯WExitE ©¨¨¨¨§©¥¤¥

Evw dOl dAq `id ,"l`xUi ipA ipRn"¦§¥§¥¦§¨¥¦¦¨¨¨¨
EidW ,l`xUi ipA cgR ipRn ,mdiIgA§©¥¤¦§¥©©§¥¦§¨¥¤¨

mdn mi`xi)m"`x(mixaC i"Wx d`xE . §¥¦¥¤§¥©¦§¨¦
.dxrdA lirl `aEdW h ,a¤¨§¥©¤¨¨

"éiçá ézö÷" Bîk)¯.en ,fk ziW`xA §©§¦§©©§¥¦
iIgA iYq`n)my i"yx(. ¨©§¦§©©

øö÷ àø÷î àeäå(.-:xn`p EN`kE §¦§¨¨¨§¦¤¡©
"eiIgA a`Fn uwIe")m"`x(dAxdA . ©¨¨¨§©¨§©§¥

`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ
s` ,df rhw miqxFBoiprd iM §¦¤©¤©¦¨¦§¨

.oFkpc dxez ¨
(c)ïéãî éð÷æ ìàíìBòî àìäå Y ¤¦§¥¦§¨©£Ÿ¥¨

øîàpL ,äæ úà äæ íéàðBN eéä¯ ¨§¦¤¤¤¤¤¡©
.d ,el ziW`xA§¥¦

,"áàBî äãNa ïéãî úà äknä"©©¤¤¦§¨¦§¥¨
äîçìnì áàBî ìò ïéãî àaL¯ ¤¨¦§¨©¨©¦§¨¨

,a`Fn z` xFfrl mFc` Kln Klde§¨©¤¤¡©£¤¨
a`FnE oicn EidW micnl Ep` o`MnE¦¨¨§¥¦¤¨¦§¨¨

df mr df miaixn)my i"yx(oM m`e , §¦¦¤¦¤§¦¥
?mdipiA xEAigd o`M xvFp okidn¥¥¨©¨©¦¥¥¤

íBìL eNò ìàøNé ìL ïúàøiî àlà¤¨¦¦§¨¨¤¦§¨¥¨¨
íäéðéa¯iniaE" :mW i"Wx mB d`x ¥¥¤§¥©©¦¨¦¥

lr xXwzdl mFlW EUr mrla¦§¨¨¨§¦§©¥©
."l`xUi¦§¨¥

ïéãnî äöò ìhì áàBî äàø äîe¯ ¨¨¨¨¦Ÿ¥¨¦¦§¨
xn`Ie" aEzMd oFWNn rnWn oMW¤¥©§©¦§©¨©Ÿ¤

"oicn ipwf l` a`Fn)m"`x(Ewwfp dOle . ¨¤¦§¥¦§¨§¨¨¦§§
oicn ErcI dn ike ?dvr mdn zgwl̈©©¥¤¥¨§¦©¨§¦§¨

?Erci `l a`FOW¤¨Ÿ¨§
àlL íéçöBð ìàøNé úà eàøL ïåék¥¨¤¨¤¦§¨¥§¦¤Ÿ
ìL íâéäðî :eøîà ,íìBòä âäðîk§¦§©¨¨¨§©§¦¨¤
äî :íäî ìàLð ,ìcbúð ïéãîa elà¥§¦§¨¦§©¥¦§©¥¤©

Búcn¯,xnFlMdn m`d ?FgM dOA ¦¨§©©¤Ÿ©¦©
lraE mkg `EdW ipRn Edf gSpn `EdX¤§©¥©¤¦§¥¤¨¨©©

?xFAB `EdW F` zFlEAgY)dcya x`a(. ©§¤¦
,åéôa àlà Bçk ïéà :íäì eøîà̈§¨¤¥Ÿ¤¨§¦
íãàa íäéìò àáð eðà óà :eøîà̈§©¨¨Ÿ£¥¤§¨¨

.åéôa BçkLøBMä Cçìkäî ìk Y ¤Ÿ§¦¦§Ÿ©¨©

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
‰BM¯.ּבפיו  CÁÏk∑(רבה ּברכה (במדבר סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור מה ‰‰Â‡.ּכל ˙Úa∑ ראּוי היה לא ְִƒ¿…«ְְִֵֵֶַַַַָָָ»≈«ƒָָָֹ

ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי .למלכּות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּפׁשּוטֹוּכּׁשלחני ּולפי ¿»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑(שם):לֹו ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ׁשל ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכדי  רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹעתיד
ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּלא

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, (שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּגדר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָƒ¿…

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äëøa Ba ïéà Cçìî øBMäM¯itl ¤©§©¥¥§¨¨§¦
wxId zFWlFze zFrFx zFndAd lMW¤¨©§¥§§©¨¨
xFXd la` ,rwxTA zix`W zFgiPnE©¦§¥¦©©§©£¨©
ENit` zkgFNW W`d FnM KgFl¥§¨¥¤¤¤£¦
d`A dOE` ,mlFrd bdpn KM ,WxFXd©¤¨¦§©¨¨¨¨¨
migwFl mdnE mibxFd mdn ,dOE` lr©¨¥¤§¦¥¤§¦
dnWp lM EN` la` ,micarl diaXA©¦§¨©£¨¦£¨¥¨§¨¨

"xFXd KFglM" ied ,oiIgn opi`)yxcn ¥¨§©¦¡¥¦§©
aeh gwl(.

àåää úòaéeàø äéä àì Y ¨¥©¦Ÿ¨¨¨
äéä ïéãî éëéñpîe ,úeëìîì¯ §©§¦§¦¥¦§¨¨¨

i`iUp z`e" :`k ,bi rWFdiA xEn`M̈¨¦ª©§¤§¦¥
z`e ,xEv z`e ,mwx z`e ,ie` z` ,oicn¦§¨¤¡¦§¤¤¤§¤§¤
,xnFlM ."oFgiq ikiqp ,rax z`e ,xEg§¤¤©§¦¥¦§©
`Ed mdn cg`W) EN` oicn i`iUPW¤§¦¥¦§¨¥¤¤¨¥¤

oOwlcM wlA(FYlWnnA mixU Eid , ¨¨§¦§©¨¨¨¦§¤§©§
zgY f` dzid oicn oMW ,oFgiq lW¤¦¤¥¦§¨¨§¨¨©©

oFgiq lW FYlWnn)o"anx(Eazke . ¤§©§¤¦§¨§
miWxtnd)cere awri zlgp(`Ed "xEv"W ©§¨§¦¤

azM `xEphxA dicaFr EpAxe ,wlÄ¨§©¥©§¨©§§¨¨©
xnFl KxvEde .wlA `Ed "mwx"W¤¤¤¨¨§§©©
iM ,mc` mzq `le Kiqp did dNigYW¤§¦¨¨¨¨¦§Ÿ§¨¨¨¦
la` ,Klnl miPnn Eid `l mc` mzq§¨¨¨Ÿ¨§©¦§¤¤£¨
.Klnl EdEPn Kiqp xaM didW oeiM¥¨¤¨¨§¨¨¦¦§¤¤

.eh ,dk oOwl d`xE§¥§©¨
ïBçéñ únL ïåéëå¯lr mB f` hlXW §¥¨¤¥¦¤¨©¨©©

`Fn.ek ,`k lirl xEn`M ,a ¨¨¨§¥
íäéìò eäepî¯.Klnl mia`FOd ¦£¥¤©£¦§¤¤

äòL Cøöì¯dzid drXdW ,xnFlM §Ÿ¤¨¨§©¤©¨¨¨§¨
aEzMd siqFdX dn Edfe ,Kkl dkixv§¦¨§¨§¤©¤¦©¨

"`idd zrA")awri zlgp(.d dxez ¨¥©¦
(d)äøBútäfä éðçìMk Y¯mB d`x §¨©ª§¨¦©¤§¥©

± d`xFzR `pg iAx" :a ,cp oiNEg i"Wx©¦¦©¦¨¨§¨¨
."did ipglEW§¨¦¨¨

ìk Ck ,úBòî Bì ïéöéøî ìkäL¤©Ÿ§¦¦¨¨¨
íäéúøbà Bì ïéöéøî íéëìnä¯ ©§¨¦§¦¦¦§Ÿ¥¤

"dxFzR" ,xnFlM .EPOn dvr lFHil¦¥¨¦¤§©§¨
lr aqEn `Ede ,ziOx`A oglEW `Ed§¨©£©¦§¨©
didW mW lr dxFzR `xwPW ,mrlA¦§¨¤¦§¨§¨©¥¤¨¨

ipglEWM)m"`x(mBW xnFl Kixve . §§¨¦§¨¦©¤©
`Ed mFwOd mW WxcOd WExitl§¥©¦§¨¥©¨
mrlA mW lr oM `xwPW `N` ,"xFzR"§¤¨¤¦§¨¥©¥¦§¨

"dxFzR" didW)`"eb(. ¤¨¨§¨
íL Ck ,àø÷î ìL BèeLt éôìe§¦§¤¦§¨¨¥

íB÷nä¯mixacA WxFtn oke)d ,bk( ©¨§¥§¨¦§¨¦
xFrA oA mrlA z` Lilr xkU xW`e"©£¤¨©¨¤¤¦§¨¤§
lW FhEWR itlE ."mixdp mx` xFzRn¦§£©©£©¦§¦§¤
lW DnW z`ixwl zErnWn oi` `xwn¦§¨¥©§¨¦§¦©§¨¤
oMÎoi`XÎdn ,`weC dxFzR xird̈¦§¨©§¨©¤¥¥
z` `iadl miCwde .WxcOd WExitl§¥©¦§¨§¦§¦§¨¦¤
dn x`Fan dfAW ipRn ,WxcOd WExiR¥©¦§¨¦§¥¤¨¤§¨©
FnFwn mW z` aFYkl dxFYd dwICX¤¦§¨©¨¦§¤¥§
Epl zRki` dn dxF`kNW ,mrlA lW¤¦§¨¤¦§¨¨¦§©¨
didW EpcOll `N` ,Fxir mX dn©¥¦¤¨§©§¥¤¨¨

ipglEWM)`"eb(. §§¨¦
Bnò éða õøà÷ìa ìL Y¯m`W ¤¤§¥©¤¨¨¤¦

l`" aFYkl Fl did mrlA lr dpEMd©©¨¨©¦§¨¨¨¦§¤
"FOr ipA ux`" rnWn `N` ,"Fvx ©̀§¤¨©§©¤¤§¥©

wlA Edfe ,Fvx` `l la`)`"eb(. £¨Ÿ©§§¤¨¨
äéä íMî¯`N` ,xFzRn did wlA ¦¨¨¨¨¨¨¨¦§¤¨

Îxg`e oicn ikiqPn dUrp KMÎxg`W¤©©¨©£¨¦§¦¥¦§¨§©©
.a`Fn Kln dUrp KM̈©£¨¤¤¨

äæå¯.mrlA §¤¦§¨
Bì øîBàå àaðúî äéä¯FcFrA ,wlal ¨¨¦§©¥§¥§¨¨§

`Apzn did" oFWlA .xFzRA did̈¨¦§¦§¨¨¦§©¥
dOM oM Fl xn`W rnWn ,"Fl xnF`e§¥©§©¤¨©¥©¨
`Apzd dNigYAW xWt`e ,minrR§¨¦§¤§¨¤©§¦¨¦§©¥
`Apzd KMÎxg`e ,oicn ikiqPn didIW¤¦§¤¦§¦¥¦§¨§©©¨¦§©¥
EdEPOWM mBW F` ,a`Fn Kln didIW¤¦§¤¤¤¨¤©§¤¦
cFr `EdW aEW Fl xn` oicnA Kiqpl§¨¦§¦§¨¨©¤

.WOn Kln didi¦§¤¤¤©¨
Cìîì äzà ãéúò¯`A df xace ¨¦©¨¦§Ÿ§¨¨¤¨

ipA ux`" Fxn`A EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥§¨§¤¤§¥
"FOr)`"eb(xiMd wlA mXOW xnFlM . ©§©¤¦¨¨¨¦¦

`Fxwl glW okle ,FgM z`e mrlA z ¤̀¦§¨§¤Ÿ§¨¥¨©¦§
.e wEqR oOwl i"Wx d`xE .Fl§¥©¦§©¨¨

äøLä äî éðtî :øîàz íàå§¦Ÿ©¦§¥¨¦§¨
éBb ìò BúðéëL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¦¨©
ät ïBçút àäé àlL éãk ?òLø̈¨§¥¤Ÿ§¥¦§¤
íéàéáð eðì eéä elà :øîBì úBnàì̈ª©¦¨¨§¦¦
íéàéáð íäì ãéîòä ,áèeîì eðøæç̈©§§¨¤¡¦¨¤§¦¦
älçzaL ,íìBòä øãb eöøt íäå§¥¨§¤¤¨¨¤©§¦¨

úBéøòa íéøeãb eéä¯i"Wx d`x ¨§¦¨£¨§¥©¦
onvr ExcB zFOE`dW" :f ,cl ziW`xA§¥¦¤¨¨§©§¨

."lEAOd iciÎlr zFixrd on¦¨£¨©§¥©©
ïîöò øé÷ôäì äöò íäì ïúð äæå§¤¨©¨¤¥¨§©§¦©§¨

úeðæì¯d`xE .ci ,ck i"WxA oOwlcM ¦§§¦§©¨§©¦§¥
uxRW mrlA" :ai ,i zldw i"Wx mB©©¦Ÿ¤¤¦§¨¤¨©
on onvr ExcBW ,zFOE` lW oxcB¦§¨¤¤¨§©§¨¦
uri `Ede ,Kli`e lEAOd xFCn zFixrd̈£¨¦©©§¥¨§¨©
."zEpfl mdizFWp oixiwtn zFidl mdl̈¤¦§©§¦¦§¥¤¦§

Bì àø÷ìBlL äúéä äàéøwä Y ¦§Ÿ©§¦¨¨§¨¤
Búàðäìå¯zFaiYd xEYIn oM WxFC §©£¨¨¥¥¦¦©¥

"Fl `Fxwl")`"eb(oOwl i"Wx mB d`xE . ¦§§¥©©¦§©¨
.k wEqR̈



wlaפח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
הרּבה  ממֹון לֹו ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ÌÈ¯ˆnÓ.הּקריאה ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: .ואם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹ

ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים ׁשהיּו ועֹוג, ÈÏnÓ.סיחֹון ·LÈ ‡e‰Â∑ ƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ¿…≈ƒÀƒ
ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר אמילם"(תהילים "ּכי :. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי ב)אני קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים מן לֹו מנּכה , «∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑ מֹואב את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת .עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם):אחר ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ׁשּלא קסמים, מיני זה (שם)ּכל קסם ¿»ƒ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתֹועלת. ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹנטלּו

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äaøä ïBîî Bì ÷ñBt äéäL¯oM ¤¨¨¥¨©§¥¥
:fi wEqR KWndA wla ixaCn rnWn©§©¦¦§¥¨¨©¤§¥¨
mBW rnWn ,"c`n LcAk` cAk iM"¦©¥£©¤§§Ÿ©§©¤©
`N` ,dAxd oFnn Fl riSd ok iptl¦§¥¥¦¦©¨©§¥¤¨

.xzFi dAxd Fl riSn zrMW¤¨¥©¦©©§¥¥
íéøönî àöé íòäî :øîàz íàå Y ©¨¨¦¦§©¦§¦Ÿ©©

E÷éfn¯rECn i"Wx x`an Ff dtqFdA ©¦§§¨¨§¨¥©¦©©
KWnd df oi`W ,"dPd" dIpW mrR xn`̈©©©§¦¨¦¥¤¥¤¤§¥
Wcg xEAC Edf `N` ,oFW`xd xEACd©¦¨¦¤¨¤¦¨¨

?"LwiGO dn" dl`Xl daEWzM)t"r ¦§¨©§¥¨©©¦§
m"`x(.

õøàä ïéò úà äqë äpäïBçéñ Y ¦¥¦¨¤¥¨¨¤¦
øîBL eéäL âBòåeðúBà íé¯mEXnE §¤¨§¦¨¦

Eid mdW ,"ux`d oir" m`xw KM̈§¨¨¥¨¨¤¤¥¨
mixnFW EidW ,ux`d lW mipird̈¥©¦¤¨¨¤¤¨§¦
i"WxA lirlckE .miaiF`d ipRn EpzF`¨¦§¥¨§¦§¦§¥§©¦

.a wEqR̈
íeâøäå íäéìò eãîò¯WExiRd dfe ¨§£¥¤©£¨§¤©¥

WxiR `NW xaCd mrhaE ."dQM"¦¨§©©©¨¨¤Ÿ¥©
ux`d d`xn dQM mrdW ,FhEWtM¦§¤¨¨¦¨©§¥¨¨¤

d ,i zFnWaM)(` :xnFl Wi ,(`l md §¦§¥©¥Ÿ
`HAzdl oYiPW KM lM miAx Eid̈©¦¨¨¤¦¨§¦§©¥

KM mdilr)g"ty(a ,(xnFl Kixv did £¥¤¨¨¨¨¦©
"dQM" `le ,deFd oFWlA "dQkn"§©¤¦§¤§Ÿ¦¨

xar oFWlA)cecl likyn(b ,(xaM ixd ¦§¨¨£¥§¨
i"Wx lirl xn`wlAWipA ipRn WWg ¨©§¥©¦¤¨¨¨©¦§¥§¥

oFgiql EUr mdX dn llbA l`xUi¦§¨¥¦§©©¤¥¨§¦
FWWg z` mrlal xn` i`CeaE ,bFrlE§§©©¨©§¦§¨¤£¨

xg` WWg `le df)`"eb(c ,(dn ,xTire ¤§Ÿ£¨©¥§¦¨©

?"LwiGO dn" zl`Wl Ff `id daEWY§¨¦¦§¥©©©¦§
éìnî áLé àeäå,áéúk øñç Y §Ÿ¥¦ª¦¨¥§¦

éðúéøëäì íä íéáBø÷¯FpFWNn §¦¥§©§¦¥¦¦§
rnWn "ipzixkdl md miaFxw"§¦¥§©§¦¥¦©§©
,mipaEOd ipWA "ilOn aWFi" WxtOW¤§¨¥¥¦ª¦¦§¥©¨¦
miaFxw" xnFlM ,iCbpM aWFi oFWNn mB©¦§¥§¤§¦§©§¦
,"ipzixkdl" oFWNn mbe ,il` "md¥¥©§©¦§§©§¦¥¦

oi`Wz` d`ivFn dxqgd daiYd ¤¥©¥¨©£¥¨¦¨¤
`N` ,DzErnWOn ixnbl dNOd©¦¨§©§¦¦©§¨¨¤¨
zErnWn mB DA WIW dPOn WFxcl¦§¦¤¨¤¥¨©©§¨

dzxkd lW)zeaegx x`a(i"Wx d`xE . ¤©§¨¨§¥©¦
e`l ,lEn aizkC `kid lM" :a ,hi oiNEg¦¨¥¨¦§¦¨
`dC ,FzI`xA `N` ,`Ed WOn eilr̈¨©¨¤¨¦§¦¨§¨
`N` ,miaWFi Eid WOn eilr e`l̈¨¨©¨¨§¦¤¨

."mzF` d`Fx wlA didW ,FzI`xA¦§¦¨¤¨¨¨¨¤¨
"íìéîà ék" Bîk¯.i ,giw miNdY §¦£¦©§¦¦

mzixk`)my i"yx(.e dxez ©§¦¥
(e)Ba äkð"äkð" énòå éðà Y¯okle ©¤£¦§©¦©¤§¨¥

ligzdW s` ,miAx oFWlA "dMp" xn`̈©©¤¦§©¦©¤¦§¦
mIql Fl dide ,cigi oFWlA "lkE`"©¦§¨¦§¨¨§©¥

"dM`")oexkfd xtq(. ©¤
íäa¯Wie .ux`dn mWxbp df iciÎlre ¨¤§©§¥¤§¨§¥¥¨¨¨§¥

oFWlA "FA" xn`p aEzMAW xirdl§¨¦¤©¨¤¡©¦§
i"Wx ENi`e ,"mrd" lr dpEMde ,cigï¦§©©¨¨©¨¨§¦©¦
ipA" lr dpEMde miAx oFWlA FWxtn§¨§¦§©¦§©©¨¨©§¥
.eiptNW miwEqRA WxiR oke ,"l`xUi¦§¨¥§¥¥©©§¦¤§¨¨

øçà øác¯`le ,"dMp" xn` dOl ¨¨©¥¨¨¨©©¤§Ÿ
."dM`"©¤

ìïî Bì äkðî" ,àeä äðLî ïBL §¦§¨§©¤¦

"íéîcä¯oFWNn .` ,ehw `Ow `aA ©¨¦¨¨©¨¦§
.d`Md oFWNn `le ,oFxQge iEMp¦§¦¨§Ÿ¦§©¨¨
WxXn `id o"Ep zF`d df WExitlE§¥¤¨¦¦Ÿ¤

.dNOd©¦¨
qçìèòî íäî ø¯lkE` ilE`" Edfe §©¥¥¤§©§¤©©

.hrn mdn xQgl lkE` ilE` ,"FA dMp©¤©©§©¥¥¤§©
oipr `Ed "ux`d on EPWxb`e" df itlE§¦¤©£¨§¤¦¨¨¤¦§¨

.sqFp¨
'Bâå ézòãé ékúîçìî éãé-ìò Y ¦¨©§¦§©§¥¦§¤¤

áàBî úà úBkäì BzøæòL ,ïBçéñ¯ ¦¤£©§§©¤¨
did `NW" :fk ,`k i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¤Ÿ¨¨
Klde ,oFAWg z` WFAkl lFki oFgiq¦¨¦§¤¤§§¨©
z` lNwl mrlA z` xkUe§¨©¤¦§¨§©¥¤

."a`Fnf dxez ¨
(f)íãéa íéîñ÷eíéîñ÷ éðéî ìk Y §¨¦§¨¨¨¦¥§¨¦
¯minqw ilkE :xn` EN`M df ixde©£¥¤§¦¨©§¥§¨¦

mciA)m"`x(. §¨¨
énò éLéîLú éìk ïéà :øîàé àlL¯ ¤ŸŸ©¥§¥©§¦¦¦¦

minqw `iadl mdN dn ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥©¨¤§¨¦§¨¦
.mqFTd mrlal§¦§¨©¥

"íãéa" eìèð äæ íñ÷ :øçà øác¯ ¨¨©¥¤¤¤¨§§¨¨
.mciA mqwe :xn`p EN`kE§¦¤¡©§¤¤§¨¨

ïéãî éð÷æ¯ipwf" lr aqEn "mciA"W ¦§¥¦§¨¤§¨¨¨©¦§¥
itkE ,a`Fn ipwf lr `le ,"oicn¦§¨§Ÿ©¦§¥¨§¦

.KWndA cIn x`aOW¤§¨¥¦©©¤§¥
Y úàfä íòta eðnò àáé íà :eøîà̈§¦¨Ÿ¦¨©©©©Ÿ
Ba ïéà Y eðçãé íàå ,Lnî Ba Lé¥©¨§¦¦§¥¥

íäì øîàLk Cëéôì ,úìòBz¯oOwl ¤¤§¦¨§¤¨©¨¤§©¨
.g wEqR̈

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
"וּיׁשבּו ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפיכ

להם  הלכּו מדין זקני אבל ֿ ּבלעם", עם .ׂשריֿמֹואב ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ לבן וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום ּפילגׁשֹו(בראשית אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי אלֿלבן אלהים "וּיבא : ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
‡ÈÏ.ּבהחבא  '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י ּכבֹודֹואם אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ללכת מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל עּכבה ∑e·LiÂ.לתּתי .לׁשֹון ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבראׁשית  ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים" "מי ׁשאמר רּׁש"י, ּכּונת ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָבם.
ׁשוה  ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבתבת

יבין  ולא לקּלל ׁשאּוכל עת אראה אני אף .עליו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"äìélä äô eðéì"¯mdl xn` `le ¦Ÿ©©§¨§Ÿ¨©¨¤
mdOr KlIW)m"`x(. ¤¥¥¦¨¤

eøîà¯.oicn ipwf ¨§¦§¥¦§¨
,íäì eëìäå eäeçépä ,äå÷z Ba ïéà¥¦§¨¦¦§¨§¨¤
íò áàBî éøN eáLiå" øîàpL¤¤¡©©¥§¨¥¨¦
.íäì eëìä ïéãî éð÷æ ìáà ,"íòìa¦§¨£¨¦§¥¦§¨¨§¨¤

¯.mW oOwlg dxez §©¨¨
(g)äìélä äô eðéìçeø ïéà Y ¦Ÿ©©§¨¥©

äìélá àlà åéìò äøBL Lãwä¯ ©Ÿ¤¨¨¨¤¨©©§¨
.c ,ck .cÎb ,bk oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨

ïëå ,íìBòä úBnà éàéáð ìëì ïëå§¥§¨§¦¥ª¨¨§¥
øîàpL ,äìélä íBìça ïáì¯ ¨¨©£©©§¨¤¤¡©

.ck ,`l ziW`xA§¥¦
íéäìà àáiå]"¯la` ,wEqRA `Ed oM ©¨Ÿ¡Ÿ¦¥©¨£¨

."'d xn`Ie" :EpiptNW i"Wx iqEtcA¦§¥©¦¤§¨¥©Ÿ¤
:aEzMd oFWl KWnd iR lr `Ed ilE`e§©©¦¤§¥§©¨

."Fl xn`Ie"©Ÿ¤
,"äìélä íBìça énøàä ïáì ìà¤¨¨¨£©¦©£©¨§¨
àáçäa BLâìt ìöà CìBää íãàk§¨¨©¥¥¤¦©§§¥¨¥

¯oi`W" :ai ,c aFI` i"Wx mB d`x§¥©©¦¦¤¥
zFOE` i`iap lr dlbp WcFTd gEx©©¤¦§¤©§¦¥
Klnl lWn ,`iqdxtA mlFrd̈¨§©§¤§¨¨¨§¤¤
lv` `AWM ,WbltE dX` Fl dzidW¤¨§¨¦¨¦¤¤§¤¨¥¤
`A FWblR lv`e ,iElbA `A FYW ¦̀§¨§¨§¥¤¦©§¨

`EdÎKExAÎWFcTd KM ,daipbaE xzqA§¥¤¦§¥¨¨©¨¨
miwl` `aIe :mlFrd zFOE` i`iapl¦§¦¥¨¨©¨Ÿ¡Ÿ¦
`aIe oke ,dliNd mFlgA Klnia` l ¤̀£¦¤¤©£©©§¨§¥©¨Ÿ
ltFp mrlal ,'ebe oal l` miwl ¡̀Ÿ¦¤¨¨§¦§¨¥
,dliNd zFpFifgA ftil`l ,mipir iElbE§¥©¦¤¡¦©§¤§©©§¨
l` dR :aizM l`xUi i`iapA la £̀¨¦§¦¥¦§¨¥§¦¤¤
."zciga `le d`xnE FA xAc` dR¤£©¤©§¤§Ÿ§¦Ÿ
liaWAW c ,bk oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¤¦§¦
mB eil` dlbp l`xUi lW ozAg¦¨¨¤¦§¨¥¦§¨¥¨©

.mFIA©
éìà 'ä øaãé øLàkéðëéìîé íà Y ©£¤§©¥¥¨¦©§¦¥¦

¯xn`W dGn oM wIcnE .ipvrii§©£¥¦§©¥¥¦¤¤¨©
xW`M" `le ,"il` 'd xAci xW`M"©£¤§©¥¥¨§Ÿ©£¤

"dEvi)cecl likyn(mdl xn` dpEkaE . §©¤§©¨¨¨©¨¤
zF`xdl dvx `NW oeiM ,df oFWlA§¨¤¥¨¤Ÿ¨¨§©§
Fpi`W 'd lW FzEWxA `EdW mdl̈¤¤¦§¤¤¥

zkll Fl giPn)`"eb(. ©¦©¨¤¤
Cìà ,íëúBîk íãà éða íò úëìì̈¤¤¦§¥¨¨§§¤¥¥

BãBák ïéà ànL ,íënò¯`Ed oM ¦¨¤¤¨¥§¥
FcFaM df oi`W EpidC ,miqEtCd aFxA§©§¦§©§¤¥¤§
df oFWlA xn`e ,mkY` Kl`W 'd lW¤¤¥¥¦§¤§¨©§¨¤
scFx `EdW EdEcWgIW dvx `NW¤Ÿ¨¨¤©§§¤¥
qEtcA oke ciÎiazM dOkA la` .cFaM̈£¨§©¨¦§¥¨§¥¦§

.icFaM :oFW`x¦§¦

"Cìäì ézúì"¯oOwl aEzMd oFWlM §¦¦©£Ÿ¦§©¨§©¨
.bi wEqR̈

íkî íéìBãb íéøN íò àlà¯ ¤¨¦¨¦§¦¦¤
o`n" :mW oOwl mrlA lW FzaEWYn¦§¨¤¦§¨§©¨¨¥¥
i"Wx cnl "mkOr KFldl iYzl 'd§¦¦©£¦¨¤¨©©¦

o`M mdl xn` df oiprW Wxtl)m"`x(. §¨¥¤¦§¨¤¨©¨¤¨
eáLiåì Yäákò ïBL¯oFWl `le ©¥§§©¨¨§Ÿ§

i"Wx xECiq mB d`xE .FhEWtM daiWi§¦¨¦§§¥©¦©¦
,dIdW oFWl ± EaWIe" :`lz oniq¦¨©¥§§§¦¨

ixF`e :opinBxznE."Ekh dxez §©§§¦©§¦
(h)Cnò älàä íéLðàä éîY ¦¨£¨¦¨¥¤¦¨

àa BúBòèäì¯i"Wx d`x la` §©§¨£¨§¥©¦
qpMdl icM oM El`XW h ,b ziW`xA§¥¦¤¨£¥§¥§¦¨¥

.mixacA FOr¦¦§¨¦
éeìb ìkä ïéàL íéîòt :øîà̈©§¨¦¤¥©Ÿ¨
óà ,åéìò äåL Bzòc ïéà ,åéðôì§¨¨¥©§¨¨¨¨©
àìå ìl÷ì ìëeàL úò äàøà éðà£¦¤§¤¥¤©§©¥§Ÿ

ïéáé¯drhn `EdÎKExAÎWFcTd oi` ¨¦¥©¨¨©§¤
`nHdl `AW in `N` ,dIxA mEW§¦¨¤¨¦¤¨§¦¨¥
Fl mirIqn `l K` ,Fl migzFR§¦©Ÿ§©§¦

`nHdl)` ,cw zay(ÎWFcTd xnFlM , §¦¨¥§©©¨
,zFrhl gzR Fl ozFp wx `EdÎKExÄ©¥¤©¦§
z` drhd `Ed ± lrFtA drh m`e§¦¨¨§©¦§¨¤

Fnvr)`"eb(.i dxez ©§



פט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
הרּבה  ממֹון לֹו ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ÌÈ¯ˆnÓ.הּקריאה ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: .ואם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹ

ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים ׁשהיּו ועֹוג, ÈÏnÓ.סיחֹון ·LÈ ‡e‰Â∑ ƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ¿…≈ƒÀƒ
ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר אמילם"(תהילים "ּכי :. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי ב)אני קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים מן לֹו מנּכה , «∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑ מֹואב את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת .עלֿידי ְַƒ»«¿ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם):אחר ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ׁשּלא קסמים, מיני זה (שם)ּכל קסם ¿»ƒ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתֹועלת. ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹנטלּו

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äaøä ïBîî Bì ÷ñBt äéäL¯oM ¤¨¨¥¨©§¥¥
:fi wEqR KWndA wla ixaCn rnWn©§©¦¦§¥¨¨©¤§¥¨
mBW rnWn ,"c`n LcAk` cAk iM"¦©¥£©¤§§Ÿ©§©¤©
`N` ,dAxd oFnn Fl riSd ok iptl¦§¥¥¦¦©¨©§¥¤¨

.xzFi dAxd Fl riSn zrMW¤¨¥©¦©©§¥¥
íéøönî àöé íòäî :øîàz íàå Y ©¨¨¦¦§©¦§¦Ÿ©©

E÷éfn¯rECn i"Wx x`an Ff dtqFdA ©¦§§¨¨§¨¥©¦©©
KWnd df oi`W ,"dPd" dIpW mrR xn`̈©©©§¦¨¦¥¤¥¤¤§¥
Wcg xEAC Edf `N` ,oFW`xd xEACd©¦¨¦¤¨¤¦¨¨

?"LwiGO dn" dl`Xl daEWzM)t"r ¦§¨©§¥¨©©¦§
m"`x(.

õøàä ïéò úà äqë äpäïBçéñ Y ¦¥¦¨¤¥¨¨¤¦
øîBL eéäL âBòåeðúBà íé¯mEXnE §¤¨§¦¨¦

Eid mdW ,"ux`d oir" m`xw KM̈§¨¨¥¨¨¤¤¥¨
mixnFW EidW ,ux`d lW mipird̈¥©¦¤¨¨¤¤¨§¦
i"WxA lirlckE .miaiF`d ipRn EpzF`¨¦§¥¨§¦§¦§¥§©¦

.a wEqR̈
íeâøäå íäéìò eãîò¯WExiRd dfe ¨§£¥¤©£¨§¤©¥

WxiR `NW xaCd mrhaE ."dQM"¦¨§©©©¨¨¤Ÿ¥©
ux`d d`xn dQM mrdW ,FhEWtM¦§¤¨¨¦¨©§¥¨¨¤

d ,i zFnWaM)(` :xnFl Wi ,(`l md §¦§¥©¥Ÿ
`HAzdl oYiPW KM lM miAx Eid̈©¦¨¨¤¦¨§¦§©¥

KM mdilr)g"ty(a ,(xnFl Kixv did £¥¤¨¨¨¨¦©
"dQM" `le ,deFd oFWlA "dQkn"§©¤¦§¤§Ÿ¦¨

xar oFWlA)cecl likyn(b ,(xaM ixd ¦§¨¨£¥§¨
i"Wx lirl xn`wlAWipA ipRn WWg ¨©§¥©¦¤¨¨¨©¦§¥§¥

oFgiql EUr mdX dn llbA l`xUi¦§¨¥¦§©©¤¥¨§¦
FWWg z` mrlal xn` i`CeaE ,bFrlE§§©©¨©§¦§¨¤£¨

xg` WWg `le df)`"eb(c ,(dn ,xTire ¤§Ÿ£¨©¥§¦¨©

?"LwiGO dn" zl`Wl Ff `id daEWY§¨¦¦§¥©©©¦§
éìnî áLé àeäå,áéúk øñç Y §Ÿ¥¦ª¦¨¥§¦

éðúéøëäì íä íéáBø÷¯FpFWNn §¦¥§©§¦¥¦¦§
rnWn "ipzixkdl md miaFxw"§¦¥§©§¦¥¦©§©
,mipaEOd ipWA "ilOn aWFi" WxtOW¤§¨¥¥¦ª¦¦§¥©¨¦
miaFxw" xnFlM ,iCbpM aWFi oFWNn mB©¦§¥§¤§¦§©§¦
,"ipzixkdl" oFWNn mbe ,il` "md¥¥©§©¦§§©§¦¥¦

oi`Wz` d`ivFn dxqgd daiYd ¤¥©¥¨©£¥¨¦¨¤
`N` ,DzErnWOn ixnbl dNOd©¦¨§©§¦¦©§¨¨¤¨
zErnWn mB DA WIW dPOn WFxcl¦§¦¤¨¤¥¨©©§¨

dzxkd lW)zeaegx x`a(i"Wx d`xE . ¤©§¨¨§¥©¦
e`l ,lEn aizkC `kid lM" :a ,hi oiNEg¦¨¥¨¦§¦¨
`dC ,FzI`xA `N` ,`Ed WOn eilr̈¨©¨¤¨¦§¦¨§¨
`N` ,miaWFi Eid WOn eilr e`l̈¨¨©¨¨§¦¤¨

."mzF` d`Fx wlA didW ,FzI`xA¦§¦¨¤¨¨¨¨¤¨
"íìéîà ék" Bîk¯.i ,giw miNdY §¦£¦©§¦¦

mzixk`)my i"yx(.e dxez ©§¦¥
(e)Ba äkð"äkð" énòå éðà Y¯okle ©¤£¦§©¦©¤§¨¥

ligzdW s` ,miAx oFWlA "dMp" xn`̈©©¤¦§©¦©¤¦§¦
mIql Fl dide ,cigi oFWlA "lkE`"©¦§¨¦§¨¨§©¥

"dM`")oexkfd xtq(. ©¤
íäa¯Wie .ux`dn mWxbp df iciÎlre ¨¤§©§¥¤§¨§¥¥¨¨¨§¥

oFWlA "FA" xn`p aEzMAW xirdl§¨¦¤©¨¤¡©¦§
i"Wx ENi`e ,"mrd" lr dpEMde ,cigï¦§©©¨¨©¨¨§¦©¦
ipA" lr dpEMde miAx oFWlA FWxtn§¨§¦§©¦§©©¨¨©§¥
.eiptNW miwEqRA WxiR oke ,"l`xUi¦§¨¥§¥¥©©§¦¤§¨¨

øçà øác¯`le ,"dMp" xn` dOl ¨¨©¥¨¨¨©©¤§Ÿ
."dM`"©¤

ìïî Bì äkðî" ,àeä äðLî ïBL §¦§¨§©¤¦

"íéîcä¯oFWNn .` ,ehw `Ow `aA ©¨¦¨¨©¨¦§
.d`Md oFWNn `le ,oFxQge iEMp¦§¦¨§Ÿ¦§©¨¨
WxXn `id o"Ep zF`d df WExitlE§¥¤¨¦¦Ÿ¤

.dNOd©¦¨
qçìèòî íäî ø¯lkE` ilE`" Edfe §©¥¥¤§©§¤©©

.hrn mdn xQgl lkE` ilE` ,"FA dMp©¤©©§©¥¥¤§©
oipr `Ed "ux`d on EPWxb`e" df itlE§¦¤©£¨§¤¦¨¨¤¦§¨

.sqFp¨
'Bâå ézòãé ékúîçìî éãé-ìò Y ¦¨©§¦§©§¥¦§¤¤

áàBî úà úBkäì BzøæòL ,ïBçéñ¯ ¦¤£©§§©¤¨
did `NW" :fk ,`k i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¤Ÿ¨¨
Klde ,oFAWg z` WFAkl lFki oFgiq¦¨¦§¤¤§§¨©
z` lNwl mrlA z` xkUe§¨©¤¦§¨§©¥¤

."a`Fnf dxez ¨
(f)íãéa íéîñ÷eíéîñ÷ éðéî ìk Y §¨¦§¨¨¨¦¥§¨¦
¯minqw ilkE :xn` EN`M df ixde©£¥¤§¦¨©§¥§¨¦

mciA)m"`x(. §¨¨
énò éLéîLú éìk ïéà :øîàé àlL¯ ¤ŸŸ©¥§¥©§¦¦¦¦

minqw `iadl mdN dn ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥©¨¤§¨¦§¨¦
.mqFTd mrlal§¦§¨©¥

"íãéa" eìèð äæ íñ÷ :øçà øác¯ ¨¨©¥¤¤¤¨§§¨¨
.mciA mqwe :xn`p EN`kE§¦¤¡©§¤¤§¨¨

ïéãî éð÷æ¯ipwf" lr aqEn "mciA"W ¦§¥¦§¨¤§¨¨¨©¦§¥
itkE ,a`Fn ipwf lr `le ,"oicn¦§¨§Ÿ©¦§¥¨§¦

.KWndA cIn x`aOW¤§¨¥¦©©¤§¥
Y úàfä íòta eðnò àáé íà :eøîà̈§¦¨Ÿ¦¨©©©©Ÿ
Ba ïéà Y eðçãé íàå ,Lnî Ba Lé¥©¨§¦¦§¥¥

íäì øîàLk Cëéôì ,úìòBz¯oOwl ¤¤§¦¨§¤¨©¨¤§©¨
.g wEqR̈

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
"וּיׁשבּו ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפיכ

להם  הלכּו מדין זקני אבל ֿ ּבלעם", עם .ׂשריֿמֹואב ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ לבן וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום ּפילגׁשֹו(בראשית אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי אלֿלבן אלהים "וּיבא : ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
‡ÈÏ.ּבהחבא  '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י ּכבֹודֹואם אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ללכת מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל עּכבה ∑e·LiÂ.לתּתי .לׁשֹון ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבראׁשית  ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים" "מי ׁשאמר רּׁש"י, ּכּונת ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָבם.
ׁשוה  ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבתבת

יבין  ולא לקּלל ׁשאּוכל עת אראה אני אף .עליו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"äìélä äô eðéì"¯mdl xn` `le ¦Ÿ©©§¨§Ÿ¨©¨¤
mdOr KlIW)m"`x(. ¤¥¥¦¨¤

eøîà¯.oicn ipwf ¨§¦§¥¦§¨
,íäì eëìäå eäeçépä ,äå÷z Ba ïéà¥¦§¨¦¦§¨§¨¤
íò áàBî éøN eáLiå" øîàpL¤¤¡©©¥§¨¥¨¦
.íäì eëìä ïéãî éð÷æ ìáà ,"íòìa¦§¨£¨¦§¥¦§¨¨§¨¤

¯.mW oOwlg dxez §©¨¨
(g)äìélä äô eðéìçeø ïéà Y ¦Ÿ©©§¨¥©

äìélá àlà åéìò äøBL Lãwä¯ ©Ÿ¤¨¨¨¤¨©©§¨
.c ,ck .cÎb ,bk oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨

ïëå ,íìBòä úBnà éàéáð ìëì ïëå§¥§¨§¦¥ª¨¨§¥
øîàpL ,äìélä íBìça ïáì¯ ¨¨©£©©§¨¤¤¡©

.ck ,`l ziW`xA§¥¦
íéäìà àáiå]"¯la` ,wEqRA `Ed oM ©¨Ÿ¡Ÿ¦¥©¨£¨

."'d xn`Ie" :EpiptNW i"Wx iqEtcA¦§¥©¦¤§¨¥©Ÿ¤
:aEzMd oFWl KWnd iR lr `Ed ilE`e§©©¦¤§¥§©¨

."Fl xn`Ie"©Ÿ¤
,"äìélä íBìça énøàä ïáì ìà¤¨¨¨£©¦©£©¨§¨
àáçäa BLâìt ìöà CìBää íãàk§¨¨©¥¥¤¦©§§¥¨¥

¯oi`W" :ai ,c aFI` i"Wx mB d`x§¥©©¦¦¤¥
zFOE` i`iap lr dlbp WcFTd gEx©©¤¦§¤©§¦¥
Klnl lWn ,`iqdxtA mlFrd̈¨§©§¤§¨¨¨§¤¤
lv` `AWM ,WbltE dX` Fl dzidW¤¨§¨¦¨¦¤¤§¤¨¥¤
`A FWblR lv`e ,iElbA `A FYW ¦̀§¨§¨§¥¤¦©§¨

`EdÎKExAÎWFcTd KM ,daipbaE xzqA§¥¤¦§¥¨¨©¨¨
miwl` `aIe :mlFrd zFOE` i`iapl¦§¦¥¨¨©¨Ÿ¡Ÿ¦
`aIe oke ,dliNd mFlgA Klnia` l ¤̀£¦¤¤©£©©§¨§¥©¨Ÿ
ltFp mrlal ,'ebe oal l` miwl ¡̀Ÿ¦¤¨¨§¦§¨¥
,dliNd zFpFifgA ftil`l ,mipir iElbE§¥©¦¤¡¦©§¤§©©§¨
l` dR :aizM l`xUi i`iapA la £̀¨¦§¦¥¦§¨¥§¦¤¤
."zciga `le d`xnE FA xAc` dR¤£©¤©§¤§Ÿ§¦Ÿ
liaWAW c ,bk oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¤¦§¦
mB eil` dlbp l`xUi lW ozAg¦¨¨¤¦§¨¥¦§¨¥¨©

.mFIA©
éìà 'ä øaãé øLàkéðëéìîé íà Y ©£¤§©¥¥¨¦©§¦¥¦

¯xn`W dGn oM wIcnE .ipvrii§©£¥¦§©¥¥¦¤¤¨©
xW`M" `le ,"il` 'd xAci xW`M"©£¤§©¥¥¨§Ÿ©£¤

"dEvi)cecl likyn(mdl xn` dpEkaE . §©¤§©¨¨¨©¨¤
zF`xdl dvx `NW oeiM ,df oFWlA§¨¤¥¨¤Ÿ¨¨§©§
Fpi`W 'd lW FzEWxA `EdW mdl̈¤¤¦§¤¤¥

zkll Fl giPn)`"eb(. ©¦©¨¤¤
Cìà ,íëúBîk íãà éða íò úëìì̈¤¤¦§¥¨¨§§¤¥¥

BãBák ïéà ànL ,íënò¯`Ed oM ¦¨¤¤¨¥§¥
FcFaM df oi`W EpidC ,miqEtCd aFxA§©§¦§©§¤¥¤§
df oFWlA xn`e ,mkY` Kl`W 'd lW¤¤¥¥¦§¤§¨©§¨¤
scFx `EdW EdEcWgIW dvx `NW¤Ÿ¨¨¤©§§¤¥
qEtcA oke ciÎiazM dOkA la` .cFaM̈£¨§©¨¦§¥¨§¥¦§

.icFaM :oFW`x¦§¦

"Cìäì ézúì"¯oOwl aEzMd oFWlM §¦¦©£Ÿ¦§©¨§©¨
.bi wEqR̈

íkî íéìBãb íéøN íò àlà¯ ¤¨¦¨¦§¦¦¤
o`n" :mW oOwl mrlA lW FzaEWYn¦§¨¤¦§¨§©¨¨¥¥
i"Wx cnl "mkOr KFldl iYzl 'd§¦¦©£¦¨¤¨©©¦

o`M mdl xn` df oiprW Wxtl)m"`x(. §¨¥¤¦§¨¤¨©¨¤¨
eáLiåì Yäákò ïBL¯oFWl `le ©¥§§©¨¨§Ÿ§

i"Wx xECiq mB d`xE .FhEWtM daiWi§¦¨¦§§¥©¦©¦
,dIdW oFWl ± EaWIe" :`lz oniq¦¨©¥§§§¦¨

ixF`e :opinBxznE."Ekh dxez §©§§¦©§¦
(h)Cnò älàä íéLðàä éîY ¦¨£¨¦¨¥¤¦¨

àa BúBòèäì¯i"Wx d`x la` §©§¨£¨§¥©¦
qpMdl icM oM El`XW h ,b ziW`xA§¥¦¤¨£¥§¥§¦¨¥

.mixacA FOr¦¦§¨¦
éeìb ìkä ïéàL íéîòt :øîà̈©§¨¦¤¥©Ÿ¨
óà ,åéìò äåL Bzòc ïéà ,åéðôì§¨¨¥©§¨¨¨¨©
àìå ìl÷ì ìëeàL úò äàøà éðà£¦¤§¤¥¤©§©¥§Ÿ

ïéáé¯drhn `EdÎKExAÎWFcTd oi` ¨¦¥©¨¨©§¤
`nHdl `AW in `N` ,dIxA mEW§¦¨¤¨¦¤¨§¦¨¥
Fl mirIqn `l K` ,Fl migzFR§¦©Ÿ§©§¦

`nHdl)` ,cw zay(ÎWFcTd xnFlM , §¦¨¥§©©¨
,zFrhl gzR Fl ozFp wx `EdÎKExÄ©¥¤©¦§
z` drhd `Ed ± lrFtA drh m`e§¦¨¨§©¦§¨¤

Fnvr)`"eb(.i dxez ©§



wlaצ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא .אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

וגרוגרוגרוגרׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיויויויו:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל אאאאּוּוּוּולילילילי .... .... ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ההההּיּיּיּיצאצאצאצא העםהעםהעםהעם ִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹההההּנּנּנּנהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יֹותר  ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני הארץ, מן ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוגרׁשּתיו

ובפרש"י)מּבלק יא. רק .(כב, - ּבּקללה למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,להיפ הסּבירּו הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העֹולם. מּכל לגרׁשם התּכּון הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמּמקֹום

ּבֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה מּבלק, יֹותר ׂשֹונאם ּדבלעם להא רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָויׁש
והלא  יׂשראל מּבני ּבלק נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם "קרֹובים - מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹוכפירש"י

ּבעצמֹו ּבלק ׁשראה ּוכפי וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל לבני נצטּוּו נּתן לא וכאׁשר לגבּולם, ּבאּו ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מלחמה? עּמהם עׂשּו לא ּבארצם, לעבר רׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיׂשראל

אינם  יׂשראל ׁשּבני  לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב ", את  ּתצר ּד"אל הּצּוּוי את ידעּו ׁשּלא  ּבפׁשטּות , י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע
ׁשּנּצחּו לאמֹורי" יׂשראל עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן עליהם", ּבטּוחים ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוחמים
מּפני  הּוא עּמהם נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם הרי עיּון, צרי עדין אּולם מאד. נתיראּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאֹותם,

לפחד? מּמה לֹו ׁשאין לבלק ענה לא מּדּוע ּכן ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי,
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב ּתֹוצאה ולכן היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ׁשּׂשנאתֹו היינּו מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבלי  עצמית ׂשנאה היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו מה־ׁשאין־ּכן ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּיראתֹו
ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי לפחד, מּמה לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹטעם,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם):לֹו אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר ּבמקֹומי. אקּללם ּכן, אם לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)'Bâå øtö ïa ÷ìaét-ìò-óà Y ¨¨¤¦Ÿ§©©¦
éðéòa áeLç éðéàLéðà áeLç ,E ¤¥¦¨§¥¤¨£¦

íéëìnä éðéòa¯eixacA WiBcd okle §¥¥©§¨¦§¨¥¦§¦¦§¨¨
"a`Fn Kln")g"ty(:aiWdl Fl didW . ¤¤¨¤¨¨§¨¦

oA wlA" :xn` `Ede ,"rcFi dY` 'd"©¨¥©§¨©¨¨¤
xnFlM ,"il` glW a`Fn Kln xFRv¦¤¤¨¨©¥©§©
ipirA ip` aEWg ,dfap ip` LipirA m ¦̀§¥¤£¦¦§¤¨£¦§¥¥

ux`d ikln)bi ,i zldw i"yx(dAxde , ©§¥¨¨¤§©§¥
il Wi miWwan)ci ,k a"n i"yx(.`i dxez §©§¦¥¦

(`i)él äá÷"él äøà"î äL÷ Bæ Y ¨¨¦¨¨¥¨¨¦
¯.e wEqR lirl wlA xn`W¤¨©¨¨§¥¨

Løôîe á÷Bð àeäL¯`EdW ,xnFlM ¤¥§¨¥§©¤
,zhxFtnE zWxFtn dxEvA lNwn§©¥§¨§¤¤§¤¤
ENi`e ,xzFi zlrFR `id `liOnE¦¥¨¦¤¤¥§¦
.zillM oFWlA dllw Dpipr "dx`"¨¨¦§¨¨§¨¨§¨§¨¦

åézLøâåàì ÷ìáe .íìBòä ïî Y §¥©§¦¦¨¨¨¨Ÿ
"õøàä ïî epLøâàå" àlà øîà¯ ¨©¤¨©£¨§¤¦¨¨¤

.mW lirl§¥¨

,éìòî íòéqäì àlà Lwáî éðéà¥¦§©¥¤¨§©¦¨¥¨©
÷ìaî øúBé íàðBN äéä íòìáe¯ ¦§¨¨¨§¨¥¦¨¨

Fz`xIn l`xUi z` `pU wlA oMW¤¥¨¨¨¨¤¦§¨¥¦¦§¨
,Fvx` z` EWAki `OW WWgW ,mdn¥¤¤¨©¤¨¦§§¤©§

okleEN`e ,eilrn mriQdl wx WTiA §¨¥¦¥©§©¦¨¥¨¨§¦
ilA dxEnB d`pU mzF` `pU mrlA¦§¨¨¨¨¦§¨§¨§¦
mzixkdl dvx okle ,mrh mEW©©§¨¥¨¨§©§¦¨

mlFrdn)iaxd t"r(.ai dxez ¥¨¨
(ai)íänò Cìú àìíà :Bì øîà Y Ÿ¥¥¦¨¤¨©¦

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy
לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם. ּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאם

"מעקצ ולא מּדבׁש ."לא ְְְִֵֵֵֹֹֻֻ

ß fenz a"i ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק  עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àì" :Bì øîà ,éîB÷îa íìl÷à ,ïk¥£©§¥¦§¦¨©Ÿ
"íòä úà øàú¯Edn ,oM `l m`W ¨Ÿ¤¨¨¤¦Ÿ¥©

,"xF`z `l .. Klz `l" :dlilXd ltM¤¤©§¦¨Ÿ¥¥Ÿ¨
"xF`l Klz `l" :xnFl Fl did)m"`x(. ¨¨©Ÿ¥¥¨

íëøáà ,ïk íà :Bì øîà¯oeiMn ¨©¦¥£¨§¥¦¥¨
.mkxa` if` mlNw`W LpFvx oi`W¤¥§§¤£©§¥£©£¨£¥

ék" ,Eúëøáì íéëéøö íðéà :Bì øîà̈©¥¨§¦¦§¦§¨§¦
"àeä Ceøá¯Edn ,oM `l m`W ¨¤¦Ÿ¥©

dAxC` ,"`Ed KExa iM" :Fl xnF`W¤¥¦¨©§©¨
,FzF` xF`l Kixv "`Ed KExA"W mEXn¦¤¨¨¦¨

EPOn FzkxA `ivFdl icM)m"`x(. §¥§¦¦§¨¦¤
äòøöì íéøîBà ìLî¯uxW oin ¨¨§¦§¦§¨¦¤¤

Wie .gk ,bk zFnW i"Wx d`x ,sFrd̈§¥©¦§§¥
zqxiB `id oke .dxFacl :miqxFB§¦¦§¨§¥¦¦§©

."dix` xEB"d©©§¥
Cö÷òî àìå CLácî àì¯mr iM Ÿ¦ª§¥§Ÿ¥ª§¥¦¦

dvFx Fpi` mc`de ,rx zvw Wi aFHd©¥§¨¨§¨¨¨¥¤
s`e .rxd Fl riBi `NW icM aFHA©§¥¤Ÿ©¦©¨¨§©
ozF` ,l`xUi z` KxA mrlA sFQAW¤©¦§¨¥©¤¦§¨¥¨
`EdÎKExAÎWFcTd iRn Eid zFkxAd©§¨¨¦¦©¨¨

ÎKExAÎWFcTdW ,mrlA lW FgxM lr©¨§¤¦§¨¤©¨¨
`l `liOnE ,mzF` KxaIW dvx `Ed¨¨¤§¨¥¨¦¥¨Ÿ

rx mEW EN` zFkxaA wEaC did)`"eb(. ¨¨¨¦§¨¥¨
Ll xnXd" :ck ,`l ziW`xA mB d`xE§¥©§¥¦¦¨¤§
i"WxaE ,"rx cr aFHn awri mr xACn¦©¥¦©£Ÿ¦©¨§©¦

lM" :mW`id drx mirWx lW ozaFh ¨¨¨¨¤§¨¦¨¨¦
."miwiCSd lv`bi dxez ¥¤©©¦¦

(bi)íënò CìäìíéøN íò àlà Y ©£Ÿ¦¨¤¤¨¦¨¦
íkî íéìBãb¯xn` `l mrlAW dGn §¦¦¤¦¤¤¦§¨Ÿ¨©

ÎWFcTd lW eixaC xTir z` mdl̈¤¤¦©§¨¨¤©¨
`N` ,"mrd z` xF`z `l" :`EdÎKExÄŸ¨¤¨¨¤¨
mrlAW oaEn ,"mdOr Klz `l" wx©Ÿ¥¥¦¨¤¨¤¦§¨
`NW eixaCn Epiai a`Fn ixVW dvẍ¨¤¨¥¨¨¦¦§¨¨¤Ÿ
milFcB mixU mr wx `N` mdOr Kli¥¥¦¨¤¤¨©¦¨¦§¦

mdn)`"eb(cEOiNdW azM m"`xde . ¥¤§¨§¥¨©¤©¦
cFr sqFIe" :eh wEqtA xEn`dn `Ed¥¨¨§¨©¤

itkE ,"'ebe wlAmIqOW,i"Wx ¨¨§¦¤§©¥©¦
mgl"aE] d`Ad dxrdA oOwlckE§¦§©¨©¤¨¨©¨¨§¤¤
dGn `Ed cEOiNdW azM "dlnUe§¦§¨¨©¤©¦¦¤
`EdW "KFld" `le) "KFldl" xn`W¤¨©©£§Ÿ¨¤

zxHn lr dxFOd xFwn oFWl§¨©¤©©§©
dkildd(dkildd mvrW FrnWOW , ©£¦¨¤©§¨¤¤¤©£¦¨

Exn` md la` .FcFaMn Fpi` mdOr¦¨¤¥¦§£¨¥¨§
zxHn lr ,"EpOr KFld" wx wlal§¨¨©£¦¨©©§©
mrlAW oiad wlA df itlE) dkildd©£¦¨§¦¤¨¨¥¦¤¦§¨
,mixVd cFaM zngn zkll axqn§¨¥¨¤¤¥£©§©¨¦

"KFldn" Fl xn` okle(.[wgFce . §¨¥¨©¥£§©
ääBáb BçeøL eðãîì¯wEqR oOwlE ¨©§¤§¨§©¨¨

oOwlE ,dagx FWtPW mB micnl Ep` gi¨§¥¦©¤©§§¨¨§©¨
.drx FpirW mB micnl Ep` a ,ck¨§¥¦©¤¥¨¨

ìL BúeLøa àeäL úBlâì äöø àìå§Ÿ¨¨§©¤¦§¤
íB÷î¯lNwlE zkll eilr xq`W ¨¤¨©¨¨¨¤¤§©¥

)`"eb(.
ìa àlàúeqb ïBL¯FcFaM oi`W ¤¨¦§©¤¥§

.EN` mixU mr zkll̈¤¤¦¨¦¥
"÷ìa ãBò óñiå" Cëéôì¯gFlWl" §¦¨©Ÿ¤¨¨¦§©

oOwl ± "dN`n micAkpe miAx mixÜ¦©¦§¦§¨¦¥¥¤§©¨
mrlAX dn dGW oaEn dGOW .eh wEqR̈¤¦¤¨¤¤©¤¦§¨

mdl xn`)m"`x(.ci dxez ¨©¨¤
(fi)ãàî Eãaëà ãaë ékøúBé Y ¦©¥£©¤§§Ÿ¥



צי wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא .אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

וגרוגרוגרוגרׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיויויויו:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל אאאאּוּוּוּולילילילי .... .... ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ההההּיּיּיּיצאצאצאצא העםהעםהעםהעם ִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹההההּנּנּנּנהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יֹותר  ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני הארץ, מן ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוגרׁשּתיו

ובפרש"י)מּבלק יא. רק .(כב, - ּבּקללה למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,להיפ הסּבירּו הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העֹולם. מּכל לגרׁשם התּכּון הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמּמקֹום

ּבֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה מּבלק, יֹותר ׂשֹונאם ּדבלעם להא רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָויׁש
והלא  יׂשראל מּבני ּבלק נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם "קרֹובים - מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹוכפירש"י

ּבעצמֹו ּבלק ׁשראה ּוכפי וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל לבני נצטּוּו נּתן לא וכאׁשר לגבּולם, ּבאּו ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מלחמה? עּמהם עׂשּו לא ּבארצם, לעבר רׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיׂשראל

אינם  יׂשראל ׁשּבני  לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב ", את  ּתצר ּד"אל הּצּוּוי את ידעּו ׁשּלא  ּבפׁשטּות , י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע
ׁשּנּצחּו לאמֹורי" יׂשראל עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן עליהם", ּבטּוחים ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוחמים
מּפני  הּוא עּמהם נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם הרי עיּון, צרי עדין אּולם מאד. נתיראּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאֹותם,

לפחד? מּמה לֹו ׁשאין לבלק ענה לא מּדּוע ּכן ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי,
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב ּתֹוצאה ולכן היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ׁשּׂשנאתֹו היינּו מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבלי  עצמית ׂשנאה היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו מה־ׁשאין־ּכן ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּיראתֹו
ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי לפחד, מּמה לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹטעם,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם):לֹו אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר ּבמקֹומי. אקּללם ּכן, אם לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)'Bâå øtö ïa ÷ìaét-ìò-óà Y ¨¨¤¦Ÿ§©©¦
éðéòa áeLç éðéàLéðà áeLç ,E ¤¥¦¨§¥¤¨£¦

íéëìnä éðéòa¯eixacA WiBcd okle §¥¥©§¨¦§¨¥¦§¦¦§¨¨
"a`Fn Kln")g"ty(:aiWdl Fl didW . ¤¤¨¤¨¨§¨¦

oA wlA" :xn` `Ede ,"rcFi dY` 'd"©¨¥©§¨©¨¨¤
xnFlM ,"il` glW a`Fn Kln xFRv¦¤¤¨¨©¥©§©
ipirA ip` aEWg ,dfap ip` LipirA m ¦̀§¥¤£¦¦§¤¨£¦§¥¥

ux`d ikln)bi ,i zldw i"yx(dAxde , ©§¥¨¨¤§©§¥
il Wi miWwan)ci ,k a"n i"yx(.`i dxez §©§¦¥¦

(`i)él äá÷"él äøà"î äL÷ Bæ Y ¨¨¦¨¨¥¨¨¦
¯.e wEqR lirl wlA xn`W¤¨©¨¨§¥¨

Løôîe á÷Bð àeäL¯`EdW ,xnFlM ¤¥§¨¥§©¤
,zhxFtnE zWxFtn dxEvA lNwn§©¥§¨§¤¤§¤¤
ENi`e ,xzFi zlrFR `id `liOnE¦¥¨¦¤¤¥§¦
.zillM oFWlA dllw Dpipr "dx`"¨¨¦§¨¨§¨¨§¨§¨¦

åézLøâåàì ÷ìáe .íìBòä ïî Y §¥©§¦¦¨¨¨¨Ÿ
"õøàä ïî epLøâàå" àlà øîà¯ ¨©¤¨©£¨§¤¦¨¨¤

.mW lirl§¥¨

,éìòî íòéqäì àlà Lwáî éðéà¥¦§©¥¤¨§©¦¨¥¨©
÷ìaî øúBé íàðBN äéä íòìáe¯ ¦§¨¨¨§¨¥¦¨¨

Fz`xIn l`xUi z` `pU wlA oMW¤¥¨¨¨¨¤¦§¨¥¦¦§¨
,Fvx` z` EWAki `OW WWgW ,mdn¥¤¤¨©¤¨¦§§¤©§

okleEN`e ,eilrn mriQdl wx WTiA §¨¥¦¥©§©¦¨¥¨¨§¦
ilA dxEnB d`pU mzF` `pU mrlA¦§¨¨¨¨¦§¨§¨§¦
mzixkdl dvx okle ,mrh mEW©©§¨¥¨¨§©§¦¨

mlFrdn)iaxd t"r(.ai dxez ¥¨¨
(ai)íänò Cìú àìíà :Bì øîà Y Ÿ¥¥¦¨¤¨©¦

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy
לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם. ּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאם

"מעקצ ולא מּדבׁש ."לא ְְְִֵֵֵֹֹֻֻ

ß fenz a"i ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק  עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àì" :Bì øîà ,éîB÷îa íìl÷à ,ïk¥£©§¥¦§¦¨©Ÿ
"íòä úà øàú¯Edn ,oM `l m`W ¨Ÿ¤¨¨¤¦Ÿ¥©

,"xF`z `l .. Klz `l" :dlilXd ltM¤¤©§¦¨Ÿ¥¥Ÿ¨
"xF`l Klz `l" :xnFl Fl did)m"`x(. ¨¨©Ÿ¥¥¨

íëøáà ,ïk íà :Bì øîà¯oeiMn ¨©¦¥£¨§¥¦¥¨
.mkxa` if` mlNw`W LpFvx oi`W¤¥§§¤£©§¥£©£¨£¥

ék" ,Eúëøáì íéëéøö íðéà :Bì øîà̈©¥¨§¦¦§¦§¨§¦
"àeä Ceøá¯Edn ,oM `l m`W ¨¤¦Ÿ¥©

dAxC` ,"`Ed KExa iM" :Fl xnF`W¤¥¦¨©§©¨
,FzF` xF`l Kixv "`Ed KExA"W mEXn¦¤¨¨¦¨

EPOn FzkxA `ivFdl icM)m"`x(. §¥§¦¦§¨¦¤
äòøöì íéøîBà ìLî¯uxW oin ¨¨§¦§¦§¨¦¤¤

Wie .gk ,bk zFnW i"Wx d`x ,sFrd̈§¥©¦§§¥
zqxiB `id oke .dxFacl :miqxFB§¦¦§¨§¥¦¦§©

."dix` xEB"d©©§¥
Cö÷òî àìå CLácî àì¯mr iM Ÿ¦ª§¥§Ÿ¥ª§¥¦¦

dvFx Fpi` mc`de ,rx zvw Wi aFHd©¥§¨¨§¨¨¨¥¤
s`e .rxd Fl riBi `NW icM aFHA©§¥¤Ÿ©¦©¨¨§©
ozF` ,l`xUi z` KxA mrlA sFQAW¤©¦§¨¥©¤¦§¨¥¨
`EdÎKExAÎWFcTd iRn Eid zFkxAd©§¨¨¦¦©¨¨

ÎKExAÎWFcTdW ,mrlA lW FgxM lr©¨§¤¦§¨¤©¨¨
`l `liOnE ,mzF` KxaIW dvx `Ed¨¨¤§¨¥¨¦¥¨Ÿ

rx mEW EN` zFkxaA wEaC did)`"eb(. ¨¨¨¦§¨¥¨
Ll xnXd" :ck ,`l ziW`xA mB d`xE§¥©§¥¦¦¨¤§
i"WxaE ,"rx cr aFHn awri mr xACn¦©¥¦©£Ÿ¦©¨§©¦

lM" :mW`id drx mirWx lW ozaFh ¨¨¨¨¤§¨¦¨¨¦
."miwiCSd lv`bi dxez ¥¤©©¦¦

(bi)íënò CìäìíéøN íò àlà Y ©£Ÿ¦¨¤¤¨¦¨¦
íkî íéìBãb¯xn` `l mrlAW dGn §¦¦¤¦¤¤¦§¨Ÿ¨©

ÎWFcTd lW eixaC xTir z` mdl̈¤¤¦©§¨¨¤©¨
`N` ,"mrd z` xF`z `l" :`EdÎKExÄŸ¨¤¨¨¤¨
mrlAW oaEn ,"mdOr Klz `l" wx©Ÿ¥¥¦¨¤¨¤¦§¨
`NW eixaCn Epiai a`Fn ixVW dvẍ¨¤¨¥¨¨¦¦§¨¨¤Ÿ
milFcB mixU mr wx `N` mdOr Kli¥¥¦¨¤¤¨©¦¨¦§¦

mdn)`"eb(cEOiNdW azM m"`xde . ¥¤§¨§¥¨©¤©¦
cFr sqFIe" :eh wEqtA xEn`dn `Ed¥¨¨§¨©¤

itkE ,"'ebe wlAmIqOW,i"Wx ¨¨§¦¤§©¥©¦
mgl"aE] d`Ad dxrdA oOwlckE§¦§©¨©¤¨¨©¨¨§¤¤
dGn `Ed cEOiNdW azM "dlnUe§¦§¨¨©¤©¦¦¤
`EdW "KFld" `le) "KFldl" xn`W¤¨©©£§Ÿ¨¤

zxHn lr dxFOd xFwn oFWl§¨©¤©©§©
dkildd(dkildd mvrW FrnWOW , ©£¦¨¤©§¨¤¤¤©£¦¨

Exn` md la` .FcFaMn Fpi` mdOr¦¨¤¥¦§£¨¥¨§
zxHn lr ,"EpOr KFld" wx wlal§¨¨©£¦¨©©§©
mrlAW oiad wlA df itlE) dkildd©£¦¨§¦¤¨¨¥¦¤¦§¨
,mixVd cFaM zngn zkll axqn§¨¥¨¤¤¥£©§©¨¦

"KFldn" Fl xn` okle(.[wgFce . §¨¥¨©¥£§©
ääBáb BçeøL eðãîì¯wEqR oOwlE ¨©§¤§¨§©¨¨

oOwlE ,dagx FWtPW mB micnl Ep` gi¨§¥¦©¤©§§¨¨§©¨
.drx FpirW mB micnl Ep` a ,ck¨§¥¦©¤¥¨¨

ìL BúeLøa àeäL úBlâì äöø àìå§Ÿ¨¨§©¤¦§¤
íB÷î¯lNwlE zkll eilr xq`W ¨¤¨©¨¨¨¤¤§©¥

)`"eb(.
ìa àlàúeqb ïBL¯FcFaM oi`W ¤¨¦§©¤¥§

.EN` mixU mr zkll̈¤¤¦¨¦¥
"÷ìa ãBò óñiå" Cëéôì¯gFlWl" §¦¨©Ÿ¤¨¨¦§©

oOwl ± "dN`n micAkpe miAx mixÜ¦©¦§¦§¨¦¥¥¤§©¨
mrlAX dn dGW oaEn dGOW .eh wEqR̈¤¦¤¨¤¤©¤¦§¨

mdl xn`)m"`x(.ci dxez ¨©¨¤
(fi)ãàî Eãaëà ãaë ékøúBé Y ¦©¥£©¤§§Ÿ¥



wlaצב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ÚÏ·¯.וזהב ÏÎe‡ ‡Ï∑ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ…««¬…
מּפי  האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעלּֿכרחֹו

.הּׁשכינה  ְִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְֶַָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; .מּברכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתם ל קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה את ∑C‡Â.אם עלּֿכרח ƒƒ¿…¿ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר .הּדבר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
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i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.È¯NŒÌÚ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈
·‡BÓ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו »ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

אתאתאתאת־־־־אתנאתנאתנאתנֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחבחבחבחבׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבּבּבּבּבקרקרקרקר ּבּבּבּבלעםלעםלעםלעם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקםקםקםקם ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה, אמר ּבעצמֹו, הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"וּיחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ובפרש"י)אביהם, כא. (כב, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
צּוּוי  לקּים רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם זה ּולעּמת יׂשראל, לבני הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

אביהם"? אברהם קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה',
לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם יׂשראל, את לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
ּבני  על לקטרג אֹו יׂשראל, את חס־וׁשלֹום לקּלל ויתרּצה" אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָאף־על־ּפי־כן

להּלן ּפרׁש"י ועל־דר א)יׂשראל, ּתחּול".(כד, עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, "אזּכיר ּבלעם ׁשאמר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון ּדחביׁשת ּבּפעּולה ּכי ועל־דר־זה יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי נסּתר טעם ה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּׁשּורה", "קלקּול - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני הנהגֹות ּכל את ּתז ּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהנהגתֹו
ליׂשראל. ּדהּקּב"ה חס־וׁשלֹום האהבה להפ יגרם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹועל־ידי־זה

לחּול, יכֹול אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ׁשהּקטרּוג אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָועל
הּׁשּורה"), מקלקלת ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ּכדר ׁשּלא - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכי

ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻמֹונעת
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ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ÚÏ·¯.וזהב ÏÎe‡ ‡Ï∑ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ…««¬…
מּפי  האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעלּֿכרחֹו

.הּׁשכינה  ְִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְֶַָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; .מּברכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
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ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר .הּדבר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
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i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.È¯NŒÌÚ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈
·‡BÓ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו »ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

אתאתאתאת־־־־אתנאתנאתנאתנֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחבחבחבחבׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבּבּבּבּבקרקרקרקר ּבּבּבּבלעםלעםלעםלעם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקםקםקםקם ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה, אמר ּבעצמֹו, הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"וּיחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ובפרש"י)אביהם, כא. (כב, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
צּוּוי  לקּים רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם זה ּולעּמת יׂשראל, לבני הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

אביהם"? אברהם קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה',
לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם יׂשראל, את לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
ּבני  על לקטרג אֹו יׂשראל, את חס־וׁשלֹום לקּלל ויתרּצה" אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָאף־על־ּפי־כן

להּלן ּפרׁש"י ועל־דר א)יׂשראל, ּתחּול".(כד, עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, "אזּכיר ּבלעם ׁשאמר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון ּדחביׁשת ּבּפעּולה ּכי ועל־דר־זה יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי נסּתר טעם ה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּׁשּורה", "קלקּול - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני הנהגֹות ּכל את ּתז ּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהנהגתֹו
ליׂשראל. ּדהּקּב"ה חס־וׁשלֹום האהבה להפ יגרם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹועל־ידי־זה

לחּול, יכֹול אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ׁשהּקטרּוג אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָועל
הּׁשּורה"), מקלקלת ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ּכדר ׁשּלא - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכי

ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻמֹונעת

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»
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,zklNn rpOdl Fl did oM m` ,FgxM̈§¦¥¨¨§¦¨©¦¨¤¤
zlrFY mEW Fl didY `l ixdW¤£¥Ÿ¦§¤¤¤

Ff dkildA)dcya x`a(. ©£¦¨
"íòìa Cìiå"¯oOwl aEzMd oFWl ©¥¤¦§¨§©¨§©¨

.dl wEqR̈
ävøúéå epzôà ànL :øîà¯s`e ¨©¤¨£©¤§¦§©¤§©

mrlA aWg ,mgpzdl `Ed mc` `NW¤Ÿ¨¨§¦§©¥¨©¦§¨
`aEOd KxCÎlre .FqItl lkEIW¤©§©§§©¤¤©¨

oiaExirA)` ,dq(z` qItl oYiPW §¥¦¤¦¨§©¥¤
EpivOW FnM `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¤¨¦

xn`PW ,lEAOA)`k ,g ziy`xa('d gxIe" ©©¤¤¡©©¨©
xn`Ie" :eixg` aEzke ,"gFgPd gix z ¤̀¥©©¦©§¨©£¨©Ÿ¤
ixd ,"'ebe lNwl siqF` `l FAl l` 'd¤¦Ÿ¦§©¥£¥

qIRzdW)dcya x`a(.`k dxez ¤¦§©¥
(`k)à LáçiåBðúà úïàkî Y ©©£Ÿ¤£Ÿ¦¨

äàðOäL¯z` rWxd mrlA `pVW ¤©¦§¨¤¨¨¦§¨¨¨¨¤
l`xUi)a ,dw oixcdpq i"yx(. ¦§¨¥

äøeMä úà úì÷ì÷î¯lW dxEW §©§¤¤¤©¨¨¤
dNEcB)my i"yx(. §¨

Bîöòa àeä LáçL¯iciÎlr `le ¤¨©§©§§Ÿ©§¥
oM `l m`W ,eixrPn cg`l iEEiv¦§¤¨¦§¨¨¤¦Ÿ¥
zrCd lr dlri ike ,iN dOl "WagIe"©©£¨¨¦§¦©£¤©©©©

?dWEag `l oFz` lr akxW)m"`x(. ¤¨©©¨Ÿ£¨
øák ,òLø :àeä-Ceøa-LBãwä øîà̈©©¨¨¨¨§¨

íäéáà íäøáà Eîã÷¯lW FzEkfE §¨§©§¨¨£¦¤§¤

.mrlA lW Fzllw z` dlHA mdxa ©̀§¨¨¦§¨¤¦§¨¤¦§¨
fnxp df xaCW ,"dix` xEb"A azke§¨©§©§¥¤¨¨¤¦§¨
xn`p `NW ,o`M aEzMd oFWlA¦§©¨¨¤Ÿ¤¡©
mwIe" `N` ,"xwAA mrlA mMWIe"©©§¥¦§¨©Ÿ¤¤¨©¨¨
i`CeAW s`W ,Ll xnFl ,"xwAA mrlA¦§¨©Ÿ¤©§¤©¤§©©

xwAA miMWd mrlA)EnTW mcFw ¦§¨¦§¦©Ÿ¤¤¤¨
eixrp(`l ,FniCwd mdxa`W oeiM K` , §¨¨©¥¨¤©§¨¨¦§¦Ÿ

."mwIe" `N` "mMWIe" Flv` xn`p¤¡©¤§©©§¥¤¨©¨¨
øîàpL¯.b ,ak ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

ø÷aa íäøáà íkLiå"¯fxCfp ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤¦§¨¥
devOl)my i"yx(. ©¦§¨

"Bøîç úà Láçiå¯`le ,FnvrA `Ed ©©£Ÿ¤£Ÿ§©§§Ÿ
dad`dW ,eicarn cg`l dEv¦¨§¤¨¥£¨¨¤¨©£¨

dxEXd zlwlwn)my i"yx(. §©§¤¤©¨
áàBî éøN íòäåL íaìk Baì Y¯ ¦¨¥¨¦§¦¨¨¤

alA didW FnM ,mllwl FAlA didW¤¨¨§¦§©§¨§¤¨¨§¥
cBpn did xaCdW s` ,a`Fn ixÜ¥¨©¤©¨¨¨¨§ª¨
zFaiYd xEYIn oM cnFle .'d oFvxl¦§§¥¥¦¦©¥

"a`Fn ixU mr")m"`x(.ak dxez ¦¨¥¨



wlaצד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּורהרהרהרה אתאתאתאת מקלקלתמקלקלתמקלקלתמקלקלת ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשנאהנאהנאהנאה כא)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא - ו)מּכאן יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
עּמכם  אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּכי

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכׁשאר

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר BÏ.ראה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿»»ְֲִֶַַָ

ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה BnÚ.היה, ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
זה  את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו יֹולי. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו B„Èa.ׁשּיׁש ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑,אּמנּותֹו ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָָֻ
ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּכלי

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו לא)ואבא ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֻ

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)àeä CìBä ékøácäL äàø Y ¦¥¨¨¤©¨¨
Cìéì äeàúðå ,íB÷nä éðéòa òø¯ ©§¥¥©¨§¦§©¨¥¥

KlFd iM" Edfe`Ed`l FzkildW ," §¤¦¥¤£¦¨Ÿ
llbA wx dzidcSn `N` ,oFnn ze`Y ¨§¨©¦§©©£©¨¤¨¦©

FpFvxaE FYrcA Fnvr "`Ed"W ,Fnvr©§¤©§§©§¦§
Klil dE`zp)dcya x`a(Ff de`ze , ¦§©¨¥¥§©£¨

'dn oiadW xg`l `weC Fl dclFp§¨©§¨§©©¤¥¦¥
o`M xnFl oi`W ,KlIW FpFvx oi`W¤¥§¤¥¥¤¥©¨
,l`xUil Fz`pU llbA Klil dE`zPW¤¦§©¨¥¥¦§©¦§¨§¦§¨¥
,`k wEqtA Epcnl xaM df z`W¤¤¤§¨¨©§§¨
siqFn o`M `N` ,i"WxA mW x`FanM©§¨¨§©¦¤¨¨¦
icM Fnvr cSn de`Y Fl dzidW¤¨§¨©£¨¦©©§§¥
df llbaE ,'d oFvxn Ktidd zFUrl©£©¥¤¥§¦§©¤
`vnpe ."miwl` s` xgIe" o`M xn`p¤¡©¨©¦©©¡Ÿ¦§¦§¨
dOM mrlA lW FzkildA EidW df itl§¦¤¤¨©£¦¨¤¦§¨©¨

` :minrh(a ,oFnn ze`Y(`OW xn`" §¨¦©£©¨¨©¤¨
b ,"dSxzie EPYt`(,l`xUil Fz`pU £©¤§¦§©¤¦§¨§¦§¨¥

c(.'d oFvxn Ktidd zFUrl icM§¥©£©¥¤¥§
Bì ïèNìäéä íéîçø ìL Càìî Y §¨¨©§¨¤©£¦¨¨

¯K`ln" `xwp KM mEXnE'dFpiprW ," ¦¨¦§¨©§©¤¦§¨
mingxd zCn)m"`x(. ¦©¨©£¦

àèçlî Bòðîì äöBø äéäå¯xWt`e §¨¨¤§¨§¦©£Ÿ§¤§¨
Frpnl" ,"Fl ohUl" WExiRd EdGW¤¤©¥§¨¨§¨§

dIhp oFWNn `Ed "ohU" iM ,"`FhgNn¦©£¦¨¨¦§§¦¨
FzFhpl `A K`lOd o`ke ,dIhUE§¦¨§¨©©§¨¨¦§
Kxcl ,Klil dvx DA drxd FMxCn¦©§¨¨¨¨¨¨¥¥§¤¤
`NW `FhgNn EPOn rFpnl icM daFh¨§¥¦§©¦¤¦©£¤Ÿ

.ca`iŸ©
.ãáàéå àèçé àlLBnò åéøòð éðLe ¤Ÿ¤¡¨§Ÿ©§¥§¨¨¦

ïàkî Y¯aEzMd gxHX dOn ¦¨¦©¤¨©©¨
.eixrp ipW FOr gwNW EprinWdl§©§¦¥¤¨©¦§¥§¨¨

éìBé Cøcì àöBiä áeLç íãàìBnò C §¨¨¨©¥©¤¤¦¦
ì íéLðà éðLBLnL¯WExiR Edfe §¥£¨¦§©§§¤¥

F` .FzF` miWOWn Eidi mdW ,"FOr"¦¤¥¦§§©§¦
mixrp EidW `l ,"eixrp" WExiR EdGW¤¤¥§¨¨Ÿ¤¨§¨¦
okle .FNW miWOWn EidW `N` ,WOn©¨¤¨¤¨§©§¦¤§¨¥
EpidC ,"miWp` ipW" aFYkl i"Wx wIC¦¥©¦¦§§¥£¨¦§©§

.milFcB§¦
äæ úà äæ íéLnLîe íéøæBçå¯okle §§¦§©§¦¤¤¤§¨¥

d`x la` .mipW FOr EklIW Kixv̈¦¤¥§¦§©¦£¨§¥
mdxa` iAB) b ,ak ziW`xA i"Wx(: ©¦§¥¦©¥©§¨¨

z`vl i`Xx aEWg mc` oi`W"KxCl ¤¥¨¨¨©©¨¥©¤¤
cg`d Kxhvi m`W ,miWp` ipW `lA§Ÿ§¥£¨¦¤¦¦§¨¥¨¤¨
ipXd didi ,wgxzie eiawpl¦§¨¨§¦§©¥¦§¤©¥¦

."FOrbk dxez ¦
(bk)ïBúàä àøzå,äàø àì àeäå Y ©¥¤¨¨§Ÿ¨¨

úeLø àeä-Ceøa-LBãwä ïúpL¤¨©©¨¨§
íãàä ïî øúBé úBàøì äîäaì¯`le ©§¥¨¦§¥¦¨¨¨§Ÿ

dz`x oFz`dW cgEin qp o`M didW¤¨¨¨¥§¨¤¨¨¨£¨
`Ed oM `N` ,d`x `l mrlAX dn©¤¦§¨Ÿ¨¨¤¨¥
on xzFi d`Fx dndAdW rah iRÎlr©¦¤©¤©§¥¨¨¥¦
:`l wEqR oOwl xn`p okle ,mc`d̈¨¨§¨¥¤¡©§©¨¨

"'d lbie."mrla ipir z` ©§©¤¥¥¦§¨
Bzòc óøhz úòc Ba LiL CBznL¤¦¤¥©©¦¨¥©§

.ïé÷éfî äàøiLkBãéa äôeìL Baøçå §¤¦§¤©¦¦§©§§¨§¨
øîà Y¯.'d K`ln ¨©©§©

éìkL ,Búeðnà éìk çépä äæ òLø̈¨¤¦¦©§¥ª¨¤§¥
àeäå ,áøça íìBòä úBnà ìL ïðéæ¥¨¤ª¨¨©¤¤§
úeðnà àeäL ,åéôa íäéìò àä£¥¤§¦¤ª¨

íälL¯.l`xUi mr lW ¤¨¤¤©¦§¨¥
åéìò àáàå BlL úà Ntúà éðà óà©£¦¤§Ÿ¤¤§¨Ÿ¨¨

Búeðnàa¯KixS dn ,oM `l m`W §ª¨¤¦Ÿ¥©¨¦
axgl ,mingx K`ln `EdW ,'d K`ln©§©¤©§©©£¦§¤¤

)cecl likyn(.
øBòa ïa íòìa úàå" :BôBñ äéä ïëå§¥¨¨§¥¦§¨¤§

"áøça eâøä¯i"WxaE .g ,`l oOwl ¨§¤¨¤§©¨§©¦
silgde ,l`xUi lr `A `Ed" :mẄ¨©¦§¨¥§¤¡¦
`N` mirWFp oi`W ,mzEpOE`A FzpOE`¨ª§¨¨¤¥¨¦¤¨
`Ed `aE ,dWTaE dNtY iciÎlr mditA§¦¤©§¥§¦¨©¨¨¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: ּבכּפֹות (מ"א הּנדּבק עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
וכן ּבהּלּוכן. מ)הרגלים ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו - מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ סתם ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְָ

הּוא  אבנים ׁשל ."ּגדר" ֲִֵֶָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר "והּוא (בראשית : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש לפניהם". .עבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

md s` ,eitA mllwl mzEpOE` Utze§¨©¨¨§©§¨§¦©¥
zEpOE`A mzEpOE` Etilgde eilr E`Ä¨¨§¤¡¦¨¨§§
lre xn`PW ,axgA oi`AW zFOE`d̈¤¨¦©¤¤¤¤¡©§©

."digz LAxgck dxez ©§§¦§¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּורהרהרהרה אתאתאתאת מקלקלתמקלקלתמקלקלתמקלקלת ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשנאהנאהנאהנאה כא)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא - ו)מּכאן יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
עּמכם  אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּכי

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכׁשאר

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר BÏ.ראה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿»»ְֲִֶַַָ

ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה BnÚ.היה, ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
זה  את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו יֹולי. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו B„Èa.ׁשּיׁש ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑,אּמנּותֹו ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָָֻ
ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּכלי

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו לא)ואבא ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֻ

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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o`M xnFl oi`W ,KlIW FpFvx oi`W¤¥§¤¥¥¤¥©¨
,l`xUil Fz`pU llbA Klil dE`zPW¤¦§©¨¥¥¦§©¦§¨§¦§¨¥
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mixrp EidW `l ,"eixrp" WExiR EdGW¤¤¥§¨¨Ÿ¤¨§¨¦
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d`x la` .mipW FOr EklIW Kixv̈¦¤¥§¦§©¦£¨§¥
mdxa` iAB) b ,ak ziW`xA i"Wx(: ©¦§¥¦©¥©§¨¨
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."FOrbk dxez ¦
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íãàä ïî øúBé úBàøì äîäaì¯`le ©§¥¨¦§¥¦¨¨¨§Ÿ

dz`x oFz`dW cgEin qp o`M didW¤¨¨¨¥§¨¤¨¨¨£¨
`Ed oM `N` ,d`x `l mrlAX dn©¤¦§¨Ÿ¨¨¤¨¥
on xzFi d`Fx dndAdW rah iRÎlr©¦¤©¤©§¥¨¨¥¦
:`l wEqR oOwl xn`p okle ,mc`d̈¨¨§¨¥¤¡©§©¨¨

"'d lbie."mrla ipir z` ©§©¤¥¥¦§¨
Bzòc óøhz úòc Ba LiL CBznL¤¦¤¥©©¦¨¥©§

.ïé÷éfî äàøiLkBãéa äôeìL Baøçå §¤¦§¤©¦¦§©§§¨§¨
øîà Y¯.'d K`ln ¨©©§©

éìkL ,Búeðnà éìk çépä äæ òLø̈¨¤¦¦©§¥ª¨¤§¥
àeäå ,áøça íìBòä úBnà ìL ïðéæ¥¨¤ª¨¨©¤¤§
úeðnà àeäL ,åéôa íäéìò àä£¥¤§¦¤ª¨

íälL¯.l`xUi mr lW ¤¨¤¤©¦§¨¥
åéìò àáàå BlL úà Ntúà éðà óà©£¦¤§Ÿ¤¤§¨Ÿ¨¨

Búeðnàa¯KixS dn ,oM `l m`W §ª¨¤¦Ÿ¥©¨¦
axgl ,mingx K`ln `EdW ,'d K`ln©§©¤©§©©£¦§¤¤

)cecl likyn(.
øBòa ïa íòìa úàå" :BôBñ äéä ïëå§¥¨¨§¥¦§¨¤§

"áøça eâøä¯i"WxaE .g ,`l oOwl ¨§¤¨¤§©¨§©¦
silgde ,l`xUi lr `A `Ed" :mẄ¨©¦§¨¥§¤¡¦
`N` mirWFp oi`W ,mzEpOE`A FzpOE`¨ª§¨¨¤¥¨¦¤¨
`Ed `aE ,dWTaE dNtY iciÎlr mditA§¦¤©§¥§¦¨©¨¨¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: ּבכּפֹות (מ"א הּנדּבק עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
וכן ּבהּלּוכן. מ)הרגלים ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו - מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ סתם ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְָ

הּוא  אבנים ׁשל ."ּגדר" ֲִֵֶָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר "והּוא (בראשית : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש לפניהם". .עבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

md s` ,eitA mllwl mzEpOE` Utze§¨©¨¨§©§¨§¦©¥
zEpOE`A mzEpOE` Etilgde eilr E`Ä¨¨§¤¡¦¨¨§§
lre xn`PW ,axgA oi`AW zFOE`d̈¤¨¦©¤¤¤¤¡©§©

."digz LAxgck dxez ©§§¦§¤
(ck)ìBòLîa.ìéáLa :Bîebøúk Y §¦§§©§¦§¦

÷tNé íà" ïëå¯iC Wi m`),k `"n i"yx §¥¦¦§Ÿ¦¥©
i(.

ì ïBøîL øôò"íéìòL¯,k ` mikln £©Ÿ§¦§¨¦§¨¦
Kxcn oFWl ± milrWl" :mW i"WxaE .i§©¦¨¦§¨¦§¦§©

."minxMd lFrWnA oke ,lbx sM©¤¤§¥§¦§©§¨¦
ïëeläa íéìâøä úBtëa ÷aãpä øôò̈¨©¦§¨§©¨©§©¦§¦¨

¯xtr lM wiRqi m`" :oFW`x qEtcA¦§¦¦©§¦¨£©
."milbxd zFRkA wAcp zFidl oFxnFW§¦§¦§¨§©¨©§©¦

"íéî BìòLa ããî éî" ïëå¯dirWi §¥¦¨©§¨¢©¦§©§¨
.ai ,n

Bëeläáe åéìâøa¯mW i"Wx WxiR oke §©§¨§¦§¥¥©©¦¨
.oFW`xd WExiRA©¥¨¦

äfî øãâå äfî øãbìL øãb íúñ Y ¨¥¦¤§¨¥¦¤§¨¨¥¤
àeä íéðáà¯`aaA i"Wx azM oke £¨¦§¥¨©©¦§¨¨

aizkcM" :siqFde ,a ,hk `Ow),ck ilyn ©¨§¦§¦§¦
`l(`qxiBd oke ."dqxdp eipa` xcbe§¤¤£¨¨¤¡¨¨§¥©¦§¨

i"Wx KxvEde .o`M oFW`x qEtcA¦§¦¨§§©©¦
xn`p KMÎxg`W ipRn ,oM Wxtl§¨¥¥¦§¥¤©©¨¤¡©
mFwn lkA xiwe ,"xiTd l` ugNYe"©¦¨¥¤©¦§¦§¨¨
Edn dWw oM m`e ,mipa` lW xiw `Ed¦¤£¨¦§¦¥¨¤©
okid ike ,dricid `"dA "xiTd l`"¤©¦§¥©§¦¨§¦¥¨

uxzn df lre ?ok iptl xiw xiMfd¦§¦¦¦§¥¥§©¤§¨¥
`liOnE ,`id mipa` lW xcB mzQW¤§¨¨¥¤£¨¦¦¦¥¨

xiTd `id ok iptl zxMfPd xcB)m"`x(. ¨¥©¦§¤¤¦§¥¥¦©¦
xnFl icM oM Wxtl KxvEdW xWt` mB©¤§¨¤§©§¨¥¥§¥©
xiw l` mrlA lbx lW dvigNdW¤©§¦¨¤¤¤¦§¨¤¦
ipRn mrlal za`FM dzid xcBd©¨¥¨§¨¤¤§¦§¨¦§¥

.mipa`n DzFiddk dxez ¡¨¥£¨¦
(dk)õçlzådîöò àéä Y¯`EdW ©¦¨¥¦©§¨¤

l` dvglPW FWExitE ,lrtp oFWl§¦§©¥¤¦§£¨¤
.xiTd©¦

õçìzåìâø úà" ,íéøçà úà Y ©¦§©¤£¥¦¤¤¤
"íòìa¯dNigYW EprinWn aEzMde ¦§¨§©¨©§¦¥¤§¦¨

wxe ,xiTd l` Dnvr `id dvglp¦§£¨¦©§¨¤©¦§©
dxixA zilA) oMn xg`l(z` dvgl §©©¦¥§¥§¥¨¨£¨¤

xiTd l` mrlA lbx)dngd xe`(.ek dxez ¤¤¦§¨¤©¦
(ek)ò 'ä Càìî óñBiåøBáøáòì Y ©¤©§©£©£Ÿ

¯oM iM ,"xFar" zNn lr c"nl siqFd¦¨¤©¦©£¦¥
xFwn zNn hRWn)m"`x(. ¦§©¦©¨

åéðôì ãBò¯,"xFarl" WExiR EdGW §¨¨¤¤¥©£
FGW "cFr" xn`e ,eiptl xaFrW¤¥§¨¨§¨©¤
did ok iptl mBW ,"sqFIe" zErnWn©§¨©¤¤©¦§¥¥¨¨
.eiptl xFarl cFr siqFd eiWkre ,eiptl§¨¨§©§¨¦©£§¨¨

Cìäì¯,miNOd z` WxiR ok iptl ©£Ÿ¦§¥¥¥©¤©¦¦
.oiprd z` Wxtn eiWkre§©§¨§¨¥¤¨¦§¨

øçà íB÷îa åéðôì úBéäì¯,xnFlM ¦§§¨¨§¨©¥§©
,"eiptl .. KFldl" FWExiR "xFarl"©£¥©£§¨¨

,"xg` mFwnA .. zFidl" zFaiY siqFde§¦¥¦§§¨©¥
,cinY eiptl KldW dpEMd oi`W xnFl©¤¥©©¨¨¤¨©§¨¨¨¦
eiptl cFnrl liaWA KldW `N ¤̀¨¤¨©¦§¦©£§¨¨

xg` mFwnA)m"`xd t"r(. §¨©¥
"íäéðôì øáò àeäå" Bîk¯ziW`xA §§¨©¦§¥¤§¥¦

mdiptl Kld :FWExiRW .b ,bl)m"`x(. ¤¥¨©¦§¥¤
àîeçðúa Lé äãbà Løãîe¯oniq ¦§©©¨¨¥§©§¨¦¨

.g
ìLa ãîòì äàø äîúBîB÷î äL¯ ¨¨¨©£Ÿ¦§Ÿ¨§

o`Mn geix dide dpFW`xA Fl cnr̈©¨¦¨§¨¨¤©¦¨
KxCd on oFz`d hYe" xn`PW ,o`klE§¨¤¤¡©©¥¨¨¦©¤¤
fEfl dlki `l dIpXA ,"dcVA KlYe©¥¤©¨¤©§¦¨Ÿ¨§¨¨
KxC oi`" ziWilXA ,cg` cvl `N ¤̀¨§©¤¨©§¦¦¥¤¤

"l`nUE oini zFhpl)my `negpz(. ¦§¨¦§Ÿ
eäàøä úBáà éðîéñ¯od dnE ¦¨¥¨¤§¨©¥

eipA lNwl WTA EN` ?EN`d mipniQd©¦¨¦¨¥¦¦¥§©¥¨¨
,o`MnE o`Mn `vFn did ,mdxa` lW¤©§¨¨¨¨¥¦¨¦¨
WTA m`e .dxEhw ipaE l`rnWi ipA§¥¦§¨¥§¥§¨§¦¦¥
cg` cv `vFn did ,wgvi ipA lNwl§©¥§¥¦§¨¨¨¥©¤¨
`l awri ipA lr la` .eUr ,lNwl§©¥¥¨£¨©§¥©£ŸŸ
aizM Kkl ,mA rBil zlFqR `vn̈¨§¤¦©¨§¨§¦
awri df ,"xv mFwnA" ziWilXA©§¦¦§¨¨¤©£Ÿ
,"Fl xvIe c`n awri `xiIe" xn`PW¤¤¡©©¦¨©£Ÿ§Ÿ©¥¤

zFhpl KxC oi` xW`","l`nUE oini £¤¥¤¤¦§¨¦§Ÿ
eipAn cg`A zlFqR dzid `NW)`negpz ¤Ÿ¨§¨§¤§¤¨¦¨¨

my(.fk dxez



wlaצו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ
זין  לכלי צרי זה ּולאתֹון - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה .הּׂשרים: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, אמרּו(איוב ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד  ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי עבֹודהֿזרה ליּה: ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה אי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ד) .(דף

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)ìL äæíéìâø Läæîø Y¯oM ¤¨Ÿ§¨¦¨§¨¥
miqEtcE ciÎiazM dOkA `qxiBd©¦§¨§©¨¦§¥¨§¦
dAx WxcnA `Ed oke ,mipFW`x¦¦§¥§¦§©©¨
miqEtCA K` .oFz`l dpEMde ,`nEgpze§©§¨§©©¨¨¨¨©©§¦
z` gzRW 'dl dpEMde ,fnx :EpiptNW¤§¨¥¨©§©©¨¨©¤¨©¤
oFz`d itA mU `EdW ,oFz`d iR¦¨¨¤¨§¦¨¨
fFnxl icM "milbx WlW" xn`YW¤Ÿ©¨§¨¦§¥¦§

.mrlal§¦§¨
úââBçä änà ø÷òì Lwáî äzà :Bì©¨§©¥©£Ÿª¨©¤¤

ìL".äðMa "íéìâø L¯dxn`X dnA ¨Ÿ§¨¦©¨¨§©¤¨§¨
"minrR WlW" `le "milbx WlW" Fl¨§¨¦§Ÿ¨§¨¦

)`"eb(.hk dxez

(hk)zìlòúäBîebøúk Y¯YkIg" ¦§©©§§§©§©¦§§
.iA Ywgv ,"iA¦¦©§§¦

ìïBéfáe éàðb ïBL¯`le wFgU oFWNn §§©¦¨¦§§§Ÿ
millrn oFWNn)a ,i zeny i"yx d`x(, ¦§©£¨¦

s` ,oFiGA mrlal dnxB oFz`d xnFlM§©¨¨¨§¨§¦§¨¦¨©
Kkl dpEMzd `l Dnvr `idW)x`a ¤¦©§¨Ÿ¦§©§¨§¨

dcya(.
éãéa áøç Lé eìäéä äìBãb úeðb Y ¤¤¤§¨¦§§¨¨¨

CìBä äæ ,íéøOä éðéòa äæ øác Bì¨¨¤§¥¥©¨¦¤¥
Bæ ïBúàìe ,åéôa äîìL änà âøäì©£Ÿª¨§¥¨§¦§¨

éøöïéæ éìëì C¯lFcB xzFId i`pBde ¨¦¦§¥©¦§©§©©¥¨
z` dMd FAW lTn cIA Fl WIW ,`Ed¤¥©¨©¥¤¦¨¤
iC oFz`d z` bFxdl liaWaE ,oFz`d̈¨¦§¦©£¤¨¨©
eitE ,DW`x lr lTOd z`MdA§©¨©©©¥©Ÿ¨¦
KM mWl Kixv `EdW xn`e FliWkd¦§¦§¨©¤¨¦§¥¨

axg)cecl likyn(.l dxez ¤¤
(l)ézðkñä ïkñääBîebøúk Y¯ ©©§¥¦§©§¦§©§

iziid cEONd ± "`ptiN` slind"£¥©©¦§¨©¦¨¦¦
?oM zFUrl dlibx iziid m`d ,dcEnl§¨©¦¨¦¦§¦¨©£¥

"øáb ïkñé ìàìä" ïëå¯.a ,ak aFI` §¥©§¥¦§¨¨¤¦
,"iYpMqd oMqdd" FnM ,cEOl oFWl§¦§©©§¥¦§©§¦

xaB cnli FMxvlE xvFId zaFhld)i"yx ©§©©¥§¨§¦§©¤¤
my(.k ,n dirWi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©§¨

a äæ àø÷î eLøc eðéúBaøå,àøîb §©¥¨§¦§¨¤©§¨¨
déì eøîà¯mrlal wla ixU)i"yx ¨§¥¨¥¨¨§¦§¨

a ,dw oixcdpq(.
àéñeqà záëø àì àîòè éàî¯dn ©©£¨¨§©§§©§¨©

aFh `EdW ?qEQd lr Yakx `l mrHd©©©Ÿ¨©§¨©©¤

mixaCd lM Ll mixFw Eid `le daikxl¦§¦¨§Ÿ¨¦§¨©§¨¦
EN`d)cecl likyn(. ¨¥

déì éàãL àáéèøa :ïBäì øîà¯ ¨©§¦§¦¨§©¥
migl miaUr Eg`A zFrxl eiYklWd¦§©§¦¦§¨¨£¨¦©¦

)my i"yx(.
'eëå¯ikp` `Fld oFz`d xn`Ye" cIn §¦©©Ÿ¤¨¨£¨Ÿ¦

`nlrA `pirhl :Dl xn` ,"Lpz £̀Ÿ§¨©¨¦§¦¨§¨§¨
i"yx ± aFMxl `le zF`Vn z`Ul]¨¥©¨§Ÿ¦§
,"ilr Yakx xW`" :Dil dxn` .[my¨§¨¥£¤¨©§¨¨©
il oi`WM] `nlrA i`xw` :Dl xn`̈©¨©§©§¨§¨§¤¥¦

q:Dil dxn` ,[my i"yx ± oOEfn qE§¨¨§¨¥
`N` cFr `le ,"dGd mFId cr LcFrn"¥§©©©¤§Ÿ¤¨
zEXi`e mFIA zFaikx Ll dUFr ip`W¤£¦¨§§¦©§¦
,[my i"yx ± ilrFA dY`W] dliNA©©§¨¤©¨£¦
aizkE ,"iYpMqd oMqdd" :`kd aizM§¦¨¨©©§¥¦§©§¦§¦
± mOgn oFWl] "zpkFq Fl idYe" :mzd̈¨©§¦¤¤§§©¥

.[my i"yx
äøæ äãBáò úëqîa àúéàãk¯,c ¦§¦¨§©¤¤£¨¨¨

oixcdpqA dxvwA `aEde .a§¨¦§¨¨§©§¤§¦
.mW`l dxez ¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑הּמׁשנה חכמי קה)רּבֹותינּו ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

ראיתי  ּכי - "רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר יג)ּבעל ליׁשנא (ש"ב ּדוד". "וּתכל : ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

וכן רצֹון, לׁשֹון ירט טז)אחרינא: אּלא (איוב ׁשאינן רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים "ועלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
.מקניטים  ְִִַ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"לּולא" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ּפעמים "לּולא", ‰¯‚Èz.ּכמֹו ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי «»¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ

ההריגה  ּגם ּכי עלֿידי, קראת ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, .מקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)écâðì Cøcä èøé ékeðéúBaø Y ¦¨©©¤¤§¤§¦©¥
äðLnä éîëç¯zFgpn .a ,dw zAW ©§¥©¦§¨©¨§¨

.a ,eq
eäeLøc¯."hxi"l §¨§¨©

:ïB÷éøèBðé,äàøø,äúàðèäú¯ ¨¦¨§¨¨£¨¨§¨
dz`xWkE ,"ohUl iz`vi ikp` dPd"¦¥¨Ÿ¦¨¨¦§¨¨§¤¨£¨
aFxn KxCdn dzhp ,oFz`d izF`¦¨¨¨§¨¥©¤¤¥

iPOn DcgR)m"`x(WxFtn oMW s`e . ©£¨¦¤¦§©¤¥§¨
oFz`d ip`xYe" :df ixg`NW wEqRA©¨¤§©£¥¤©¦§©¦¨¨

Yed`xi mEXn oM dzUrW df ,"iptl h ©¥§¨©¤¤¨§¨¥¦¦§¨
aEzMA WxFtn `l)my zay `"yxdn(. Ÿ§¨©¨

ìéáLa¯,"`dC" oFWNn "iM" Wxtn ¦§¦§¨¥¦¦§§¨
.ipRn ,FrnWOW¤©§¨¦§¥

"écâðì Cøcä"L¯mrh ozFp o`M ¤©¤¤§¤§¦¨¥©©
KxCd .. iM" :xn`e ,Fl ohUl FzFid¡§¨¨§¨©¦©¤¤
dGd KxCdW liaWA FWExiRW ,"iCbpl§¤§¦¤¥¦§¦¤©¤¤©¤
xnFlM ,"iCbpl" `Ed FA KlFd dY`W¤©¨¥§¤§¦§©

ipFvx Ktid)m"`x(. ¥¤§¦
éúàð÷ì øîBìk¯ipqirkdl)i"yx d`x §©§¦§¨¦§©§¦¥¦

a ,d aei`(.
ãøç "ék" :BòîLî éôìe .éðèéð÷äìe§©§¦¥¦§¦©§¨¦¨©

¯."hxi" WExiR Edf¤¥¨©
ì ,"écâðì Cøcä"èèø ïBL¯oFWNn ©¤¤§¤§¦§¤¤¦§

.dcxge dcrx§¨¨©£¨¨
ék¯,miNOd z` WxiR ok iptl ¦¦§¥¥¥©¤©¦¦

.oiprd z` Wxtn eiWkre§©§¨§¨¥¤¨¦§¨
Cøcä ìòa éúéàø¯.mrlA ¨¦¦©©©¤¤¦§¨

éñòëì àeäL Cøcä øäîe ãøçL¤¨©¦¥©¤¤¤§©£¦
éúàøîäìe]¯dOkA `qxiBd oM §©§¨¨¦¥©¦§¨§©¨

miqEtCaE .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦©§¦
.izFxndlE :EpiptNW[¯WExiR Edf ¤§¨¥§©§¦¤¥

."iCbpl"§¤§¦
àeä øö÷ àø÷îe¯:xnFl Kixv dide ¦§¨¨¨§¨¨¨¦©

iCbpl KxCd z` KxCd lrA hxi iM¦¨©©©©¤¤¤©¤¤§¤§¦
)m"`x(.

"ãåc ìëzå" Bîk¯.hl ,bi a l`EnW §©§©¨¦§¥
ceC Wtp lkYe :xvw `xwn df ixd£¥¤¦§¨¨¨©§©¤¤¨¦

)my i"yx(.
.[ãåc Lôð ìëzå :øîBì äöBøL]¯ ¤¤©©§©¤¤¨¦

.oFW`x qEtcA `qxiBd oM¥©¦§¨¦§¦
ì "èøé" :àðéøçà àðMìïBöø ïBL¯ ¦§¨©£¦¨¨©§¨

`EdW KxCA Klil KxCd lrA dvxW¤¨¨©©©¤¤¥¥©¤¤¤
iCbpl)g"ty(. §¤§¦

"éðèøé íéòLø éãé-ìòå" ïëå¯aFI` §¥§©§¥§¨¦¦§¥¦¦
.`i ,fh

,íéòLø éãé-ìò éúBà íçðîe ñiôî§©¥§©¥¦©§¥§¨¦

.íéèéð÷î àlà ïðéàL¯WxiR oke ¤¥¨¤¨©§¦¦§¥¥©
FnM ,iphxi" :ipXd WExiRA mW i"Wx©¦¨©¥©¥¦¦§¥¦§

."minEgpze iESix oFWl ,ipSxibl dxez §©¥¦§¦§©§¦
(bl)äúèð éìeà"àìeì" Bîk Y¯ ©¨§¨§¥

,dzhp `idW wtq df oi`W .`l m ¦̀Ÿ¤¥¤¨¥¤¦¨§¨
dzhp i`Ce ixdW)g"ty(. ¤£¥©©¨§¨

ìa LnLî "éìeà"L íéîòtïBL §¨¦¤©§©¥¦§
"àìeì"¯eh ,n ziW`xA i"Wx d`xE ¥§¥©¦§¥¦

:"ilE`"A miWExiR dWlW `iaOW¤¥¦§¨¥¦§©
WExiR Edf oM m`e ,i`eld ,m` ,`OW¤¨¦©§©§¦¥¤¥

.iriax§¦¦
ézâøä äëúà íbàø÷î äæ éøä Y ©Ÿ§¨¨©§¦£¥¤¦§¨

ñøñî¯LzF` mB" :Wxtl oi`W §Ÿ̈¤¥§¨¥©§
xnF` ixdW ,dndAd z` FnM "iYbxd̈©§¦§¤©§¥¨¤£¥¥
zaiY i`Ce `N` ,"iziigd DzF`e" cIn¦¨§¨¤¡¥¦¤¨©©¥©
lr `N` "LzF`" lr zaqEn Dpi` "mB"©¥¨¤¤©§¤¨©
qxFqn `xwn `Ed oM m`e ,"iYbxd"¨©§¦§¦¥¦§¨§¨

)`"ebe m"`x(.
,"EúBà ézâøä íb" Bîk àeäå§§©¨©§¦§
Eúàø÷ ãáìa äákòä àì øîBìk§©Ÿ¨©¨¨¦§©§¨§

ék ,éãé-ìò¯.`N` ©¨¦¦¤¨
äâéøää íb¯calA Ff `l ,xnFlM ©©£¦¨§©Ÿ¦§¨

bxFd iziid mB `N` ,LzF` iYaMrW¤¦©§¦§¤¨©¨¦¦¥



צז wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ
זין  לכלי צרי זה ּולאתֹון - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה .הּׂשרים: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, אמרּו(איוב ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד  ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי עבֹודהֿזרה ליּה: ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה אי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ד) .(דף

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)ìL äæíéìâø Läæîø Y¯oM ¤¨Ÿ§¨¦¨§¨¥
miqEtcE ciÎiazM dOkA `qxiBd©¦§¨§©¨¦§¥¨§¦
dAx WxcnA `Ed oke ,mipFW`x¦¦§¥§¦§©©¨
miqEtCA K` .oFz`l dpEMde ,`nEgpze§©§¨§©©¨¨¨¨©©§¦
z` gzRW 'dl dpEMde ,fnx :EpiptNW¤§¨¥¨©§©©¨¨©¤¨©¤
oFz`d itA mU `EdW ,oFz`d iR¦¨¨¤¨§¦¨¨
fFnxl icM "milbx WlW" xn`YW¤Ÿ©¨§¨¦§¥¦§

.mrlal§¦§¨
úââBçä änà ø÷òì Lwáî äzà :Bì©¨§©¥©£Ÿª¨©¤¤

ìL".äðMa "íéìâø L¯dxn`X dnA ¨Ÿ§¨¦©¨¨§©¤¨§¨
"minrR WlW" `le "milbx WlW" Fl¨§¨¦§Ÿ¨§¨¦

)`"eb(.hk dxez

(hk)zìlòúäBîebøúk Y¯YkIg" ¦§©©§§§©§©¦§§
.iA Ywgv ,"iA¦¦©§§¦

ìïBéfáe éàðb ïBL¯`le wFgU oFWNn §§©¦¨¦§§§Ÿ
millrn oFWNn)a ,i zeny i"yx d`x(, ¦§©£¨¦

s` ,oFiGA mrlal dnxB oFz`d xnFlM§©¨¨¨§¨§¦§¨¦¨©
Kkl dpEMzd `l Dnvr `idW)x`a ¤¦©§¨Ÿ¦§©§¨§¨

dcya(.
éãéa áøç Lé eìäéä äìBãb úeðb Y ¤¤¤§¨¦§§¨¨¨

CìBä äæ ,íéøOä éðéòa äæ øác Bì¨¨¤§¥¥©¨¦¤¥
Bæ ïBúàìe ,åéôa äîìL änà âøäì©£Ÿª¨§¥¨§¦§¨

éøöïéæ éìëì C¯lFcB xzFId i`pBde ¨¦¦§¥©¦§©§©©¥¨
z` dMd FAW lTn cIA Fl WIW ,`Ed¤¥©¨©¥¤¦¨¤
iC oFz`d z` bFxdl liaWaE ,oFz`d̈¨¦§¦©£¤¨¨©
eitE ,DW`x lr lTOd z`MdA§©¨©©©¥©Ÿ¨¦
KM mWl Kixv `EdW xn`e FliWkd¦§¦§¨©¤¨¦§¥¨

axg)cecl likyn(.l dxez ¤¤
(l)ézðkñä ïkñääBîebøúk Y¯ ©©§¥¦§©§¦§©§

iziid cEONd ± "`ptiN` slind"£¥©©¦§¨©¦¨¦¦
?oM zFUrl dlibx iziid m`d ,dcEnl§¨©¦¨¦¦§¦¨©£¥

"øáb ïkñé ìàìä" ïëå¯.a ,ak aFI` §¥©§¥¦§¨¨¤¦
,"iYpMqd oMqdd" FnM ,cEOl oFWl§¦§©©§¥¦§©§¦

xaB cnli FMxvlE xvFId zaFhld)i"yx ©§©©¥§¨§¦§©¤¤
my(.k ,n dirWi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©§¨

a äæ àø÷î eLøc eðéúBaøå,àøîb §©¥¨§¦§¨¤©§¨¨
déì eøîà¯mrlal wla ixU)i"yx ¨§¥¨¥¨¨§¦§¨

a ,dw oixcdpq(.
àéñeqà záëø àì àîòè éàî¯dn ©©£¨¨§©§§©§¨©

aFh `EdW ?qEQd lr Yakx `l mrHd©©©Ÿ¨©§¨©©¤

mixaCd lM Ll mixFw Eid `le daikxl¦§¦¨§Ÿ¨¦§¨©§¨¦
EN`d)cecl likyn(. ¨¥

déì éàãL àáéèøa :ïBäì øîà¯ ¨©§¦§¦¨§©¥
migl miaUr Eg`A zFrxl eiYklWd¦§©§¦¦§¨¨£¨¦©¦

)my i"yx(.
'eëå¯ikp` `Fld oFz`d xn`Ye" cIn §¦©©Ÿ¤¨¨£¨Ÿ¦

`nlrA `pirhl :Dl xn` ,"Lpz £̀Ÿ§¨©¨¦§¦¨§¨§¨
i"yx ± aFMxl `le zF`Vn z`Ul]¨¥©¨§Ÿ¦§
,"ilr Yakx xW`" :Dil dxn` .[my¨§¨¥£¤¨©§¨¨©
il oi`WM] `nlrA i`xw` :Dl xn`̈©¨©§©§¨§¨§¤¥¦

q:Dil dxn` ,[my i"yx ± oOEfn qE§¨¨§¨¥
`N` cFr `le ,"dGd mFId cr LcFrn"¥§©©©¤§Ÿ¤¨
zEXi`e mFIA zFaikx Ll dUFr ip`W¤£¦¨§§¦©§¦
,[my i"yx ± ilrFA dY`W] dliNA©©§¨¤©¨£¦
aizkE ,"iYpMqd oMqdd" :`kd aizM§¦¨¨©©§¥¦§©§¦§¦
± mOgn oFWl] "zpkFq Fl idYe" :mzd̈¨©§¦¤¤§§©¥

.[my i"yx
äøæ äãBáò úëqîa àúéàãk¯,c ¦§¦¨§©¤¤£¨¨¨

oixcdpqA dxvwA `aEde .a§¨¦§¨¨§©§¤§¦
.mW`l dxez ¨

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑הּמׁשנה חכמי קה)רּבֹותינּו ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

ראיתי  ּכי - "רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר יג)ּבעל ליׁשנא (ש"ב ּדוד". "וּתכל : ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

וכן רצֹון, לׁשֹון ירט טז)אחרינא: אּלא (איוב ׁשאינן רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים "ועלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
.מקניטים  ְִִַ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"לּולא" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ּפעמים "לּולא", ‰¯‚Èz.ּכמֹו ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי «»¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ

ההריגה  ּגם ּכי עלֿידי, קראת ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, .מקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)écâðì Cøcä èøé ékeðéúBaø Y ¦¨©©¤¤§¤§¦©¥
äðLnä éîëç¯zFgpn .a ,dw zAW ©§¥©¦§¨©¨§¨

.a ,eq
eäeLøc¯."hxi"l §¨§¨©

:ïB÷éøèBðé,äàøø,äúàðèäú¯ ¨¦¨§¨¨£¨¨§¨
dz`xWkE ,"ohUl iz`vi ikp` dPd"¦¥¨Ÿ¦¨¨¦§¨¨§¤¨£¨
aFxn KxCdn dzhp ,oFz`d izF`¦¨¨¨§¨¥©¤¤¥

iPOn DcgR)m"`x(WxFtn oMW s`e . ©£¨¦¤¦§©¤¥§¨
oFz`d ip`xYe" :df ixg`NW wEqRA©¨¤§©£¥¤©¦§©¦¨¨

Yed`xi mEXn oM dzUrW df ,"iptl h ©¥§¨©¤¤¨§¨¥¦¦§¨
aEzMA WxFtn `l)my zay `"yxdn(. Ÿ§¨©¨

ìéáLa¯,"`dC" oFWNn "iM" Wxtn ¦§¦§¨¥¦¦§§¨
.ipRn ,FrnWOW¤©§¨¦§¥

"écâðì Cøcä"L¯mrh ozFp o`M ¤©¤¤§¤§¦¨¥©©
KxCd .. iM" :xn`e ,Fl ohUl FzFid¡§¨¨§¨©¦©¤¤
dGd KxCdW liaWA FWExiRW ,"iCbpl§¤§¦¤¥¦§¦¤©¤¤©¤
xnFlM ,"iCbpl" `Ed FA KlFd dY`W¤©¨¥§¤§¦§©

ipFvx Ktid)m"`x(. ¥¤§¦
éúàð÷ì øîBìk¯ipqirkdl)i"yx d`x §©§¦§¨¦§©§¦¥¦

a ,d aei`(.
ãøç "ék" :BòîLî éôìe .éðèéð÷äìe§©§¦¥¦§¦©§¨¦¨©

¯."hxi" WExiR Edf¤¥¨©
ì ,"écâðì Cøcä"èèø ïBL¯oFWNn ©¤¤§¤§¦§¤¤¦§

.dcxge dcrx§¨¨©£¨¨
ék¯,miNOd z` WxiR ok iptl ¦¦§¥¥¥©¤©¦¦

.oiprd z` Wxtn eiWkre§©§¨§¨¥¤¨¦§¨
Cøcä ìòa éúéàø¯.mrlA ¨¦¦©©©¤¤¦§¨

éñòëì àeäL Cøcä øäîe ãøçL¤¨©¦¥©¤¤¤§©£¦
éúàøîäìe]¯dOkA `qxiBd oM §©§¨¨¦¥©¦§¨§©¨

miqEtCaE .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦©§¦
.izFxndlE :EpiptNW[¯WExiR Edf ¤§¨¥§©§¦¤¥

."iCbpl"§¤§¦
àeä øö÷ àø÷îe¯:xnFl Kixv dide ¦§¨¨¨§¨¨¨¦©

iCbpl KxCd z` KxCd lrA hxi iM¦¨©©©©¤¤¤©¤¤§¤§¦
)m"`x(.

"ãåc ìëzå" Bîk¯.hl ,bi a l`EnW §©§©¨¦§¥
ceC Wtp lkYe :xvw `xwn df ixd£¥¤¦§¨¨¨©§©¤¤¨¦

)my i"yx(.
.[ãåc Lôð ìëzå :øîBì äöBøL]¯ ¤¤©©§©¤¤¨¦

.oFW`x qEtcA `qxiBd oM¥©¦§¨¦§¦
ì "èøé" :àðéøçà àðMìïBöø ïBL¯ ¦§¨©£¦¨¨©§¨

`EdW KxCA Klil KxCd lrA dvxW¤¨¨©©©¤¤¥¥©¤¤¤
iCbpl)g"ty(. §¤§¦

"éðèøé íéòLø éãé-ìòå" ïëå¯aFI` §¥§©§¥§¨¦¦§¥¦¦
.`i ,fh

,íéòLø éãé-ìò éúBà íçðîe ñiôî§©¥§©¥¦©§¥§¨¦

.íéèéð÷î àlà ïðéàL¯WxiR oke ¤¥¨¤¨©§¦¦§¥¥©
FnM ,iphxi" :ipXd WExiRA mW i"Wx©¦¨©¥©¥¦¦§¥¦§

."minEgpze iESix oFWl ,ipSxibl dxez §©¥¦§¦§©§¦
(bl)äúèð éìeà"àìeì" Bîk Y¯ ©¨§¨§¥

,dzhp `idW wtq df oi`W .`l m ¦̀Ÿ¤¥¤¨¥¤¦¨§¨
dzhp i`Ce ixdW)g"ty(. ¤£¥©©¨§¨

ìa LnLî "éìeà"L íéîòtïBL §¨¦¤©§©¥¦§
"àìeì"¯eh ,n ziW`xA i"Wx d`xE ¥§¥©¦§¥¦

:"ilE`"A miWExiR dWlW `iaOW¤¥¦§¨¥¦§©
WExiR Edf oM m`e ,i`eld ,m` ,`OW¤¨¦©§©§¦¥¤¥

.iriax§¦¦
ézâøä äëúà íbàø÷î äæ éøä Y ©Ÿ§¨¨©§¦£¥¤¦§¨

ñøñî¯LzF` mB" :Wxtl oi`W §Ÿ̈¤¥§¨¥©§
xnF` ixdW ,dndAd z` FnM "iYbxd̈©§¦§¤©§¥¨¤£¥¥
zaiY i`Ce `N` ,"iziigd DzF`e" cIn¦¨§¨¤¡¥¦¤¨©©¥©
lr `N` "LzF`" lr zaqEn Dpi` "mB"©¥¨¤¤©§¤¨©
qxFqn `xwn `Ed oM m`e ,"iYbxd"¨©§¦§¦¥¦§¨§¨

)`"ebe m"`x(.
,"EúBà ézâøä íb" Bîk àeäå§§©¨©§¦§
Eúàø÷ ãáìa äákòä àì øîBìk§©Ÿ¨©¨¨¦§©§¨§

ék ,éãé-ìò¯.`N` ©¨¦¦¤¨
äâéøää íb¯calA Ff `l ,xnFlM ©©£¦¨§©Ÿ¦§¨

bxFd iziid mB `N` ,LzF` iYaMrW¤¦©§¦§¤¨©¨¦¦¥



wlaצח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר) וּיאמר" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

על  הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא"
וכן הּברּיֹות. כ)ּכבֹוד וכן(ויקרא ּתהרגּו", הּבהמה "ואת הּבהמה"(שם): ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑ העיד ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ועלּֿכרחֹו ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָצּוני

כב) לׁשּוב (בראשית אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑ אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒִִֵֵֶֶֶֶַָָָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וגֹו' העֹולם ∑ÌÈL‡‰ŒÌÚCÏ.אדּבר מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ ּכמֹותם לקּללם .ׂשמח ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְְֵַַָָָ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.LzF`§
éúééçä dúBàåéðtî äzòå Y §¨¤¡¥¦§©¨¦§¥

zìëé àìå EúçéëBäå äøacL¤¦§¨§¦©§§Ÿ¨Ÿ§¨
áeúkL Bîk ,dzçëBúa ãîòì¯ ©£Ÿ§©§¨§¤¨

.l wEqR̈
äézâøä Y "àì øîàiå"¯ipRn ©Ÿ¤Ÿ£©§¦¨¦§¥

LzF` :FWExiR "iYbxd dkzF`"W¤§¨¨©§¦¥§
iziidDzF`e"W dGn oaEn ,bxFd ¨¦¦¥¨¦¤¤§¨

,dIgn iziid DzF`e :FWExiR "iziigd¤¡¥¦¥§¨¨¦¦§©¤
z` bxd K`lOdW Epcnl dGnE¦¤¨©§¤©©§¨¨©¤

dndAd)m"`x(d`x :aEzMd xEriW Kke . ©§¥¨§¨¦©¨§¥
,DzIhp iciÎlr Ll dzxTW daFHd©¨¤¨§¨§©§¥§¦¨¨
bxFd iziid ,iPOn dzhp `l m`W¤¦Ÿ¨§¨¦¤¦¨¦¦¥
axgd lEn l` KlFd ziidW oeiM ,LzF`§¥¨¤¨¦¨¥¤©¤¤
xi`Wn iziid DzF`e ,iciA dtElXd©§¨§¨¦§¨¨¦¦©§¦
dzhPW mEXn ,eiWkr la` .miIgA©©¦£¨©§¨¦¤¨§¨
iYbxd ,axgd on YlSpe KxCdn¥©¤¤§¦©§¨¦©¤¤¨©§¦
LzF` dliSdW mEXn `le ,DzF`¨§Ÿ¦¤¦¦¨§
`N` ,mTrn hRWn df ixdW ,diYbxd£©§¦¨¤£¥¤¦§¨§ª¨¤¨

diYbxd LcFaM mEXn)yeal(. ¦§§£©§¦¨
ä÷lqL àéä Bæ :eøîàé àlL¯ ¤ŸŸ§¦¤¦§¨

dwiYWdW)`xenl iy(. ¤¦§¦¨
ìëé àìå dzçëBúa íòìa úà¤¦§¨§©§¨§Ÿ¨Ÿ
ãBák ìò íB÷nä ñçL ,áéLäì§¨¦¤¨©¨©§
"eâøäz äîäaä úàå" ïëå ,úBiøaä©§¦§¥§¤©§¥¨©£Ÿ

¯.eh ,k `xwIe©¦§¨
úàå äMàä úà zâøäå" ïëå§¥§¨©§¨¤¨¦¨§¤

"äîäaä¯mW i"WxA la` .fh ,k mW ©§¥¨¨£¨§©¦¨
)eh weqt(mc` m`" :xg` mrh `iad¥¦©©©¥¦¨¨

ipRn `N` ?d`hg dn dndA ,`hg̈¨§¥¨¤¨§¨¤¨¦§¥
Kkitl ,DciÎlr dlTY mc`l d`AW¤¨¨¨¨¨©¨¨©¨¨§¦¨

."lwQY aEzMd xn`cl dxez ¨©©¨¦¨¥
(cl)ézòãé àì ék,Búeðb äæ íb Y ¦Ÿ¨©§¦©¤§

çazLî äéä àeäL ,äãBä Bçøk ìòå§©¨§¨¤¨¨¦§©¥©
"ïBéìò úòc òãi"L¯.fh ,ck oOwl ¤Ÿ¥©©©¤§§©¨

didW" :ci ,i zldw i"Wx mB d`xE§¥©©¦Ÿ¤¤¤¨¨
zrC rcFi didW FnvrA x`Rzn¦§¨¥§©§¤¨¨¥©©©

.mW oOwl i"Wx d`xE ."oFilr¤§§¥©¦§©¨¨
."ézòãé àì" ãéòä åéôeòø íà ¦¥¦Ÿ¨©§¦¦©

éðéòaél äáeLà Eãâð ñéøúäì Y §¥¤¨¨¦§©§¦¤¤
íB÷nä¯opFbOW ,obnE qixY oFWNn ©¨¦§§¦¨¥¤§¥

wfFgA eixaC xAcOW iciÎlr Fnvr lr©©§©§¥¤§©¥§¨¨§¤
cbpM'd)` ,el zexekae ` ,`n oixcdpq i"yx d`x(. §¤¤

Bæ äáeLz àéä¯m`" xnFl Fl didW ¦§¨¤¨¨©¦
" Edn mbe ,"'d ipirA rxm`rx ©§¥¥§©©¦©

ixdW ,eipirA rx i`CeA `ld ,"LipirA§¥¤£Ÿ§©©©§¥¨¤£¥
eilr svw)`"eb( ¨©¨¨

úëìì éðeö Bîöòa àeä :Bì øîà¯ ¨©§©§¦©¦¨¤¤
il xn`W)k weqt lirl(."mY` Kl mEw" : ¤¨©¦¥¦¨

,åéøác úà ìháî Càìî äzàå§©¨©§¨§©¥¤§¨¨

Cëa àeä ãeîì¯xn`X dn Edfe ¨§¨§¤©¤¨©
,minlFrl oM did xaMW ,e"ieA "dYre"§©¨§¨¤§¨¨¨¥§¨¦

`Ed oM dYr mbe)cec ixac(. §©©¨¥
øîà ,Bøéæçî Càìîe øác øîBàL¤¥¨¨©§¨©§¦¨©

íäøáàì¯.a ,ak ziW`xA §©§¨¨§¥¦
ða úà àð ç÷Càìî éãé-ìòå ,"'Bâå E ©¨¤¦§§§©§¥©§¨

Bøác úà ìha¯.aiÎ`i ,ak mW ¦¥¤§¨¨
éðéòa òø íà" ,éðà óàéøö ,"Eéðà C ©£¦¦©§¥¤¨¦£¦

ìáeL¯aEWl ip` gxkEn ,xnFlM ¨§©§¨£¦¨
zCM `NW ,ipFvxA `NW Lzngn)ixac ¥£¨§¤Ÿ¦§¦¤Ÿ©¨

cec(.dl dxez

(dl)íéLðàä íò CìíãàL Cøca Y ¥¦¨£¨¦©¤¤¤¨¨
BúBà ïéëéìBî da ,Cìéì äöBø¯m`W ¤¥¥¨¦¦¤¦

rx m` dYre" :mrlA xn`WM ,oM `lŸ¥§¤¨©¦§¨§©¨¦©
,aEW :xnFl Fl did ,"iN daEW` LipirA§¥¤¨¨¦¨¨©
KxCd on FzF` rFpnl dvx `l `N ¤̀¨Ÿ¨¨¦§©¦©¤¤

mY` Klil dvxW xg`)`"ebe m"`x(. ©©¤¨¨¥¥¦¨
íéLðàä íò Cìíänò E÷ìç ék Y ¥¦¨£¨¦¦¤§§¦¨¤

¯,"miWp`d mr Kl" :xn`X dn Edfe§¤©¤¨©¥¦¨£¨¦
."Kl" mzq `le§Ÿ§¨¥

íìBòä ïî ãáàì EôBñå¯.mzFnM §§¥¨¥¦¨¨§¨
ñôàåEçøk ìò Y¯`A "qt`"W §¤¤©¨§£¤¤¤¨

lr ,FWExiR oM m`e ,"K`" FnkE ,hrnl§©¥§©§¦¥¥©
KgxM)`"eb(wEqR lirl i"Wx mB d`xE . ¨§¨§¥©©¦§¥¨

.k

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«
ß fenz c"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."'Bâå øaãà øLà øácä úà"íò ¤©¨¨£¤£©¥§¦
÷ìá éøNíúBîk íìl÷ì çîN Y¯ ¨¥¨¨¨¥©§©§¨§¨

ixU mr" :xn`p `k wEqR lirl§¥¨¤¡©¦¨¥
,"deW mAlM FAl" :WxiR mWe ,"a`Fn¨§¨¥©¦§¦¨¨¤
,mdNW FnM oFvx FzF` Fl didW EpidC§©§¤¨¨¨§¤¨¤

`A dn oM m`eFxn`A o`M siqFdl §¦¥©¨§¦¨§¨§
`AW i"Wx azFM okl ?"wla ixU mr"¦¨¥¨¨¨¥¥©¦¤¨
dvxW calA Ff `NW ,siqFdl aEzMd©¨§¦¤Ÿ¦§¨¤¨¨
gnU did s` `N` ,mzFnM mllwl§©§¨§¨¤¨©¨¨¨¥©
WiBcOX dn Edfe ,mzFnM xaCA©¨¨§¨§¤©¤©§¦
mWM ,"wla ixU mr" :o`M aEzMd©¨¨¦¨¥¨¨§¥
mB i`CeA ,mllwl gnU did wlAW¤¨¨¨¨¨¥©§©§¨§©©©
s` oM m`e ,xaCA mignU Eid eixÜ¨¨§¥¦©¨¨§¦¥©

.mzFnM gnU did mrlAel dxez ¦§¨¨¨¨¥©§¨
(el)÷ìa òîLiåçìL Y¯.mrlA ©¦§©¨¨¨©¦§¨

BøOáì íéçeìL¯`A df wEqR iM §¦§©§¦¨¤¨
mrlA KlIe" :eiptNW wEqRl KWndA§¤§¥©¨¤§¨¨©¥¤¦§¨
iM wlA rnWIe" cInE ,"wla ixU mr¦¨¥¨¨¦©©¦§©¨¨¦
`N` ,rnW iOn xn`p `le ,"mrla `ä¦§¨§Ÿ¤¡©¦¦¨©¤¨

mrlA glXW migElXdn rnXW i`Ce©©¤¨©¥©§¦¤¨©¦§¨
FxVal)cecl likyn(. §©§

áàBî øéò ìàïéìBtøèî ìà Y¯ ¤¦¨¤¤§Ÿ¦
la` ."zFxird m`" :WxiR 'KExr'Ä¨¥©¥¨£¨£¨
oilFRFxhn" :WxiR ` ,e dNibn i"WxA§©¦§¦¨¥©¤§¦
oilFR ,m` ± `xhn ,zEkln lW `O` ±¦¨¤©§¤§¨¥¦

."dxxU oFWl ±§§¨¨
äàø :øîBì ,BlL äáeLçä øéò ,BlL¤¦©£¨¤©§¥

.ø÷òì íéLwáî elà äî¯okle ¨¥§©§¦©£Ÿ§¨¥
aEzM `le ,mzq "a`Fn xir" xn`p¤¡©¦¨§¨§Ÿ¨
ikd xir dzidW ipRn ,xird mW¥¨¦¦§¥¤¨§¨¦¨¦

.a`FnA daEWgfl dxez £¨§¨
(fl)Eãak ìëeà àì íðîàäY ©ª§¨Ÿ©©§¤

ïBì÷a Bnòî úàöì BôBqL àaðúð¯ ¦§©¥¤¨¥¥¦§¨
" :xnFl Fl didWm`dlkE` `l ¤¨¨©©¦Ÿ©

" :Fl xn`W dGnE ,"LcAMmpn`d`l ©§¤¦¤¤¨©©ª§¨Ÿ
AW `Aip ,"LcAM lkE`,FcAki `l zn` ©©§¤¦¨¤¤¡¤Ÿ§©§

oFlwA FOrn `vi `N`)likyn t"r ¤¨¥¥¥¦§¨
cecl(.gl dxez

(hl)úBöç úéø÷äàìî øéò Y ¦§©ª¦§¥¨
äéúBöeça óèå íéLðå íéLðà íé÷åL§¨¦£¨¦§¨¦§©§¤¨
.elà eø÷òé àlL íçøå äàø :øîBì©§¥§©¥¤Ÿ¥¨§¥

¯lW mW Fpi` zFvEg zixw ,xnFlM§©¦§©¥¥¤
d`xdW xird lW xE`iY `N` ,xir¦¤¨¥¤¨¦¤¤§¨

.Fln dxez

(n)ïàöå ø÷aèòî øác Y¯ ¨¨¨Ÿ¨¨ª¨
ENit`e dAxd mixnF` mirWxdW¤¨§¨¦§¦©§¥©£¦
iM" xn` wlA ,miUFr mpi` hrn§©¥¨¦¨¨¨©¦

LcAk` cAkxBW `l `AWkE ,"c`n ©¥£©¤§§Ÿ§¤¨Ÿ¦¥
cg` o`ve xwA `N`)`i 'iq `negpz(. ¤¨¨¨¨Ÿ¤¨

ãáìa ãçà "ïàöå" ãçà "ø÷a"¯ ¨¨¤¨§Ÿ¤¨¦§©
gAfIe" xnFl Fl did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨©©¦§©

"migaf)awri zlgp(xwA gAfIe" F` , §¨¦©¦§©¨¨
"aFxl o`ve)`"eb(`Ed wEICdW F` . ¨Ÿ¨¤©¦

oFWNM `le ,"o`ve xwA" xn`W dGn¦¤¤¨©¨¨¨Ÿ§Ÿ©¨
`l oFWlA `EdW "xwaE o`v" libxd̈¨¦Ÿ¨¨¤¦§Ÿ

Ff s` Ff)cecl likyn(.`n dxez ©



צט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר) וּיאמר" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

על  הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא"
וכן הּברּיֹות. כ)ּכבֹוד וכן(ויקרא ּתהרגּו", הּבהמה "ואת הּבהמה"(שם): ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑ העיד ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ועלּֿכרחֹו ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָצּוני

כב) לׁשּוב (בראשית אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑ אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒִִֵֵֶֶֶֶַָָָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וגֹו' העֹולם ∑ÌÈL‡‰ŒÌÚCÏ.אדּבר מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ ּכמֹותם לקּללם .ׂשמח ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְְֵַַָָָ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.LzF`§
éúééçä dúBàåéðtî äzòå Y §¨¤¡¥¦§©¨¦§¥

zìëé àìå EúçéëBäå äøacL¤¦§¨§¦©§§Ÿ¨Ÿ§¨
áeúkL Bîk ,dzçëBúa ãîòì¯ ©£Ÿ§©§¨§¤¨

.l wEqR̈
äézâøä Y "àì øîàiå"¯ipRn ©Ÿ¤Ÿ£©§¦¨¦§¥

LzF` :FWExiR "iYbxd dkzF`"W¤§¨¨©§¦¥§
iziidDzF`e"W dGn oaEn ,bxFd ¨¦¦¥¨¦¤¤§¨

,dIgn iziid DzF`e :FWExiR "iziigd¤¡¥¦¥§¨¨¦¦§©¤
z` bxd K`lOdW Epcnl dGnE¦¤¨©§¤©©§¨¨©¤

dndAd)m"`x(d`x :aEzMd xEriW Kke . ©§¥¨§¨¦©¨§¥
,DzIhp iciÎlr Ll dzxTW daFHd©¨¤¨§¨§©§¥§¦¨¨
bxFd iziid ,iPOn dzhp `l m`W¤¦Ÿ¨§¨¦¤¦¨¦¦¥
axgd lEn l` KlFd ziidW oeiM ,LzF`§¥¨¤¨¦¨¥¤©¤¤
xi`Wn iziid DzF`e ,iciA dtElXd©§¨§¨¦§¨¨¦¦©§¦
dzhPW mEXn ,eiWkr la` .miIgA©©¦£¨©§¨¦¤¨§¨
iYbxd ,axgd on YlSpe KxCdn¥©¤¤§¦©§¨¦©¤¤¨©§¦
LzF` dliSdW mEXn `le ,DzF`¨§Ÿ¦¤¦¦¨§
`N` ,mTrn hRWn df ixdW ,diYbxd£©§¦¨¤£¥¤¦§¨§ª¨¤¨

diYbxd LcFaM mEXn)yeal(. ¦§§£©§¦¨
ä÷lqL àéä Bæ :eøîàé àlL¯ ¤ŸŸ§¦¤¦§¨

dwiYWdW)`xenl iy(. ¤¦§¦¨
ìëé àìå dzçëBúa íòìa úà¤¦§¨§©§¨§Ÿ¨Ÿ
ãBák ìò íB÷nä ñçL ,áéLäì§¨¦¤¨©¨©§
"eâøäz äîäaä úàå" ïëå ,úBiøaä©§¦§¥§¤©§¥¨©£Ÿ

¯.eh ,k `xwIe©¦§¨
úàå äMàä úà zâøäå" ïëå§¥§¨©§¨¤¨¦¨§¤

"äîäaä¯mW i"WxA la` .fh ,k mW ©§¥¨¨£¨§©¦¨
)eh weqt(mc` m`" :xg` mrh `iad¥¦©©©¥¦¨¨

ipRn `N` ?d`hg dn dndA ,`hg̈¨§¥¨¤¨§¨¤¨¦§¥
Kkitl ,DciÎlr dlTY mc`l d`AW¤¨¨¨¨¨©¨¨©¨¨§¦¨

."lwQY aEzMd xn`cl dxez ¨©©¨¦¨¥
(cl)ézòãé àì ék,Búeðb äæ íb Y ¦Ÿ¨©§¦©¤§

çazLî äéä àeäL ,äãBä Bçøk ìòå§©¨§¨¤¨¨¦§©¥©
"ïBéìò úòc òãi"L¯.fh ,ck oOwl ¤Ÿ¥©©©¤§§©¨

didW" :ci ,i zldw i"Wx mB d`xE§¥©©¦Ÿ¤¤¤¨¨
zrC rcFi didW FnvrA x`Rzn¦§¨¥§©§¤¨¨¥©©©

.mW oOwl i"Wx d`xE ."oFilr¤§§¥©¦§©¨¨
."ézòãé àì" ãéòä åéôeòø íà ¦¥¦Ÿ¨©§¦¦©

éðéòaél äáeLà Eãâð ñéøúäì Y §¥¤¨¨¦§©§¦¤¤
íB÷nä¯opFbOW ,obnE qixY oFWNn ©¨¦§§¦¨¥¤§¥

wfFgA eixaC xAcOW iciÎlr Fnvr lr©©§©§¥¤§©¥§¨¨§¤
cbpM'd)` ,el zexekae ` ,`n oixcdpq i"yx d`x(. §¤¤

Bæ äáeLz àéä¯m`" xnFl Fl didW ¦§¨¤¨¨©¦
" Edn mbe ,"'d ipirA rxm`rx ©§¥¥§©©¦©

ixdW ,eipirA rx i`CeA `ld ,"LipirA§¥¤£Ÿ§©©©§¥¨¤£¥
eilr svw)`"eb( ¨©¨¨

úëìì éðeö Bîöòa àeä :Bì øîà¯ ¨©§©§¦©¦¨¤¤
il xn`W)k weqt lirl(."mY` Kl mEw" : ¤¨©¦¥¦¨

,åéøác úà ìháî Càìî äzàå§©¨©§¨§©¥¤§¨¨

Cëa àeä ãeîì¯xn`X dn Edfe ¨§¨§¤©¤¨©
,minlFrl oM did xaMW ,e"ieA "dYre"§©¨§¨¤§¨¨¨¥§¨¦

`Ed oM dYr mbe)cec ixac(. §©©¨¥
øîà ,Bøéæçî Càìîe øác øîBàL¤¥¨¨©§¨©§¦¨©

íäøáàì¯.a ,ak ziW`xA §©§¨¨§¥¦
ða úà àð ç÷Càìî éãé-ìòå ,"'Bâå E ©¨¤¦§§§©§¥©§¨

Bøác úà ìha¯.aiÎ`i ,ak mW ¦¥¤§¨¨
éðéòa òø íà" ,éðà óàéøö ,"Eéðà C ©£¦¦©§¥¤¨¦£¦

ìáeL¯aEWl ip` gxkEn ,xnFlM ¨§©§¨£¦¨
zCM `NW ,ipFvxA `NW Lzngn)ixac ¥£¨§¤Ÿ¦§¦¤Ÿ©¨

cec(.dl dxez

(dl)íéLðàä íò CìíãàL Cøca Y ¥¦¨£¨¦©¤¤¤¨¨
BúBà ïéëéìBî da ,Cìéì äöBø¯m`W ¤¥¥¨¦¦¤¦

rx m` dYre" :mrlA xn`WM ,oM `lŸ¥§¤¨©¦§¨§©¨¦©
,aEW :xnFl Fl did ,"iN daEW` LipirA§¥¤¨¨¦¨¨©
KxCd on FzF` rFpnl dvx `l `N ¤̀¨Ÿ¨¨¦§©¦©¤¤

mY` Klil dvxW xg`)`"ebe m"`x(. ©©¤¨¨¥¥¦¨
íéLðàä íò Cìíänò E÷ìç ék Y ¥¦¨£¨¦¦¤§§¦¨¤

¯,"miWp`d mr Kl" :xn`X dn Edfe§¤©¤¨©¥¦¨£¨¦
."Kl" mzq `le§Ÿ§¨¥

íìBòä ïî ãáàì EôBñå¯.mzFnM §§¥¨¥¦¨¨§¨
ñôàåEçøk ìò Y¯`A "qt`"W §¤¤©¨§£¤¤¤¨

lr ,FWExiR oM m`e ,"K`" FnkE ,hrnl§©¥§©§¦¥¥©
KgxM)`"eb(wEqR lirl i"Wx mB d`xE . ¨§¨§¥©©¦§¥¨

.k

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«
ß fenz c"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."'Bâå øaãà øLà øácä úà"íò ¤©¨¨£¤£©¥§¦
÷ìá éøNíúBîk íìl÷ì çîN Y¯ ¨¥¨¨¨¥©§©§¨§¨

ixU mr" :xn`p `k wEqR lirl§¥¨¤¡©¦¨¥
,"deW mAlM FAl" :WxiR mWe ,"a`Fn¨§¨¥©¦§¦¨¨¤
,mdNW FnM oFvx FzF` Fl didW EpidC§©§¤¨¨¨§¤¨¤

`A dn oM m`eFxn`A o`M siqFdl §¦¥©¨§¦¨§¨§
`AW i"Wx azFM okl ?"wla ixU mr"¦¨¥¨¨¨¥¥©¦¤¨
dvxW calA Ff `NW ,siqFdl aEzMd©¨§¦¤Ÿ¦§¨¤¨¨
gnU did s` `N` ,mzFnM mllwl§©§¨§¨¤¨©¨¨¨¥©
WiBcOX dn Edfe ,mzFnM xaCA©¨¨§¨§¤©¤©§¦
mWM ,"wla ixU mr" :o`M aEzMd©¨¨¦¨¥¨¨§¥
mB i`CeA ,mllwl gnU did wlAW¤¨¨¨¨¨¥©§©§¨§©©©
s` oM m`e ,xaCA mignU Eid eixÜ¨¨§¥¦©¨¨§¦¥©

.mzFnM gnU did mrlAel dxez ¦§¨¨¨¨¥©§¨
(el)÷ìa òîLiåçìL Y¯.mrlA ©¦§©¨¨¨©¦§¨

BøOáì íéçeìL¯`A df wEqR iM §¦§©§¦¨¤¨
mrlA KlIe" :eiptNW wEqRl KWndA§¤§¥©¨¤§¨¨©¥¤¦§¨
iM wlA rnWIe" cInE ,"wla ixU mr¦¨¥¨¨¦©©¦§©¨¨¦
`N` ,rnW iOn xn`p `le ,"mrla `ä¦§¨§Ÿ¤¡©¦¦¨©¤¨

mrlA glXW migElXdn rnXW i`Ce©©¤¨©¥©§¦¤¨©¦§¨
FxVal)cecl likyn(. §©§

áàBî øéò ìàïéìBtøèî ìà Y¯ ¤¦¨¤¤§Ÿ¦
la` ."zFxird m`" :WxiR 'KExr'Ä¨¥©¥¨£¨£¨
oilFRFxhn" :WxiR ` ,e dNibn i"WxA§©¦§¦¨¥©¤§¦
oilFR ,m` ± `xhn ,zEkln lW `O` ±¦¨¤©§¤§¨¥¦

."dxxU oFWl ±§§¨¨
äàø :øîBì ,BlL äáeLçä øéò ,BlL¤¦©£¨¤©§¥

.ø÷òì íéLwáî elà äî¯okle ¨¥§©§¦©£Ÿ§¨¥
aEzM `le ,mzq "a`Fn xir" xn`p¤¡©¦¨§¨§Ÿ¨
ikd xir dzidW ipRn ,xird mW¥¨¦¦§¥¤¨§¨¦¨¦

.a`FnA daEWgfl dxez £¨§¨
(fl)Eãak ìëeà àì íðîàäY ©ª§¨Ÿ©©§¤

ïBì÷a Bnòî úàöì BôBqL àaðúð¯ ¦§©¥¤¨¥¥¦§¨
" :xnFl Fl didWm`dlkE` `l ¤¨¨©©¦Ÿ©

" :Fl xn`W dGnE ,"LcAMmpn`d`l ©§¤¦¤¤¨©©ª§¨Ÿ
AW `Aip ,"LcAM lkE`,FcAki `l zn` ©©§¤¦¨¤¤¡¤Ÿ§©§

oFlwA FOrn `vi `N`)likyn t"r ¤¨¥¥¥¦§¨
cecl(.gl dxez

(hl)úBöç úéø÷äàìî øéò Y ¦§©ª¦§¥¨
äéúBöeça óèå íéLðå íéLðà íé÷åL§¨¦£¨¦§¨¦§©§¤¨
.elà eø÷òé àlL íçøå äàø :øîBì©§¥§©¥¤Ÿ¥¨§¥

¯lW mW Fpi` zFvEg zixw ,xnFlM§©¦§©¥¥¤
d`xdW xird lW xE`iY `N` ,xir¦¤¨¥¤¨¦¤¤§¨

.Fln dxez

(n)ïàöå ø÷aèòî øác Y¯ ¨¨¨Ÿ¨¨ª¨
ENit`e dAxd mixnF` mirWxdW¤¨§¨¦§¦©§¥©£¦
iM" xn` wlA ,miUFr mpi` hrn§©¥¨¦¨¨¨©¦

LcAk` cAkxBW `l `AWkE ,"c`n ©¥£©¤§§Ÿ§¤¨Ÿ¦¥
cg` o`ve xwA `N`)`i 'iq `negpz(. ¤¨¨¨¨Ÿ¤¨

ãáìa ãçà "ïàöå" ãçà "ø÷a"¯ ¨¨¤¨§Ÿ¤¨¦§©
gAfIe" xnFl Fl did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨©©¦§©

"migaf)awri zlgp(xwA gAfIe" F` , §¨¦©¦§©¨¨
"aFxl o`ve)`"eb(`Ed wEICdW F` . ¨Ÿ¨¤©¦

oFWNM `le ,"o`ve xwA" xn`W dGn¦¤¤¨©¨¨¨Ÿ§Ÿ©¨
`l oFWlA `EdW "xwaE o`v" libxd̈¨¦Ÿ¨¨¤¦§Ÿ

Ff s` Ff)cecl likyn(.`n dxez ©



wlaק zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ ּבּיֹום אליו נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר  קרי, טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל ‰ÁaÊn˙.אּלא ˙Ú·LŒ˙‡∑ אּלא ּכאן, ּכתיב אין ערכּתי מזּבחת ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנ ּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם לפניו: אמר הּמזּבחת". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ"אתֿׁשבעת
ארּבעה ּבנה יב)אברהם אליו"(בראשית הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן וגֹו'"(שם): ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): :(שם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`n)ìòa úBîa:Bîebøúk Y ¨¨©§©§
"dézìçc úîøì"¯.Fz`xi znal §¨©©©§¥§¨©¦§¨
äøæ-äãBáò íL¯.lrA` dxez ¥£¨¨¨©©

(b)éúàø÷ì 'ä äøwé éìeàBðéà Y ©¦¨¤¦§¨¦¥
íBia énò øaãì ìéâø¯lirlcM ¨¦§©¥¦¦©§¦§¥

dxTi ilE`" xn` okle .g ,ak i"WxA§©¦§¨¥¨©©¦¨¤
wtq oFWlA ,"'d)m"`x(i"Wx d`x la` . ¦§¨¥£¨§¥©¦

'd dxTi ilE` Wgpl" :` ,ck oOwl§©¨§©¥©¦¨¤
Fz`xwlFpFvxMWxtOW rnWn ," ¦§¨¦§©§©¤§¨¥

,xnFl Wie ,"FpFvxM" lr "ilE`"©©¦§§¥©
'dW dpFW`xd mrRA gkFPW xg`NW¤§©©¤©©©©¨¦¨¤

mFIA mB eil` dxwp)x`Fand mrHdn ¦§¨¥¨©©¥©©©©§¨
c wEqR i"WxA o`M(`l FNW wtQd f` , ¨§©¦¨¨©¨¥¤Ÿ

aEzMd oFWlke) WBtOd mvr lr did̈¨©¤¤©¦§¨§¦§©¨
dxT` ikp`e" :eh wEqR oOwl"dM(, §©¨¨§¨Ÿ¦¦¨¤Ÿ
."FpFvxM" didIW KM lr `N ¤̀¨©¨¤¦§¤¦§

éôL Cìiå,"éãéçé" :Bîebøúk Y ©¥¤¤¦§©§§¦¦
ìéôL ïBL¯zgp)a ,hlw i"yx d`x(. §Ÿ¦©©

ä÷éúL àlà Bnò ïéàL ,è÷Lå¯ §¤¤¤¥¦¤¨§¦¨

xAcl xag Fl oi` icigi KlFdW oeiMW¤¥¨¤¥§¦¦¥¨¥§©¥
FOr)g"ty(.c dxez ¦
(c)øwiåì Yéàøò ïBL¯dxwn oFWl ©¦¨§£©§¦§¤

)gi ,b zeny i"yx(.
ìéàðb ïBL¯oFWl `id "xTIe" zNn §§©¦©©¦¨¦§

,"`xwIe" mixnF` dAg oFWlA iM ,i`pB§©¦¦§¦¨§¦©¦§¨
zxXd ik`lOW oFWl `EdW¤¨¤©§£¥©¨¥
df l` df `xwe xn`PW ,FA miWOYWn¦§©§¦¤¤¡©§¨¨¤¤¤

)` ,` `xwie i"yx d`x(.
ìéø÷ úàîè ïBL¯eil` `A xEACdW §ª§©¤¦¤©¦¨¥¨

d`nEhA)`"eb(`xwIe i"Wx mB d`xE . §§¨§¥©©¦©¦§¨
dlbp mlFrd zFOE` i`iapl" :mẄ¦§¦¥¨¨¦§¤
xn`PW ,d`nEhe i`xr oFWlA odilr£¥¤¦§£©§§¨¤¤¡©

."mrlA l` miwl` xTIe©¦¨¡Ÿ¦¤¦§¨
éL÷a øîBìk¯`EdW xaC lMW §©§Ÿ¦¤¨¨¨¤

iWFwA `Ed i`xre dxwnA)`"eb(. §¦§¤©£©§¦
ïBéfááe¯ixw oFWNn)m"`x(. §¦¨¦§¤¦

àlà ,íBia åéìò äìâð äéä àìå§Ÿ¨¨¦§¤¨¨©¤¨
ìàøNé ìL ïúaç úBàøäì ìéáLa¯ ¦§¦§©§¦¨¨¤¦§¨¥

.mllwi `NW icM§¥¤Ÿ§©§¥
áL úàúçaænä úòäòáL" Y ¤¦§©©¦§§Ÿ¦§¨

àlà ,ïàk áéúk ïéà "ézëøò úçaæî¦§§Ÿ¨©§¦¥§¦¨¤¨
"úçaænä úòáL úà"¯`"dA ¤¦§©©¦§§Ÿ§¥

,mirEcid zFgAfOd xnFlM ,dricid©§¦¨§©©¦§§©§¦
zraWl dpEMdW oOwl x`aIW FnkE§¤§¨¥§©¨¤©©¨¨§¦§©

.zFa`d EkxrW zFgAfOd©¦§§¤¨§¨¨
eða elà ìL íäéúBáà :åéðôì øîà̈©§¨¨£¥¤¤¥¨

éðôìézëøò éðàå ,úBçaæî äòáL E §¨¤¦§¨¦§§©£¦¨©§¦
:äòaøà äða íäøáà .ïlk ãâðk§¤¤ª¨©§¨¨¨¨©§¨¨

"åéìà äàøpä 'äì çaæî íL ïáiå"¯ ©¦¤¨¦§¥©©©¦§¤¥¨
.f ,ai ziW`xA§¥¦

"'Bâå äøää íMî ÷zòiå"¯mW oaIe" ©©§¥¦¨¨¨¨§©¦¤¨
.g ,ai mW ± "'dl gAfn¦§¥©©¨
"'Bâå íøáà ìäàiå"¯aWIe `aIe" ©¤¡©©§¨§©¨Ÿ©¥¤

mW oaIe ,oFxagA xW` `xnn ipFl`A§¥¥©§¥£¤§¤§©¦¤¨
.g ,bi mW ± "'dl gAfn¦§¥©©¨

äiøBnä øäa ãçàå¯oaIe" :h ,ak mW §¤¨§©©¦¨¨©¦¤
."gAfOd z` mdxa` mẄ©§¨¨¤©¦§¥©

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
הּמֹורּיה ּבהר ואחד וגֹו'", אברם כב)"וּיאהל אחד(שם ּבנה ויצחק כו). ׁשם (שם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבׁשכם אחד ׁשּתים: ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק לג)עבדי אל(שם ּבבית לה)ואחד ÁaÊna.(שם ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ»««»»«ƒ«ƒ¿≈«
אחד ואברהם איל אּלא העלה .לא ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ּכי" עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו מט)באּפם אביו (בראשית אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

çaæî íL ïáiå" :ãçà äða ÷çöéå§¦§¨¨¨¤¨©¦¤¨¦§¥©
"øàa ÷çöé éãáò íL eøëiå 'Bâå¯ §©¦§¨©§¥¦§¨§¥

mEIq z` mB `iadX dn .dk ,ek mẄ©¤¥¦©¤¦
,"x`A wgvi icar mW ExkIe" :wEqRd©¨©¦§¨©§¥¦§¨§¥
xnFl Wi ,oiprl xEWw Fpi`W s ©̀¤¥¨¨¦§¨¥©
wIEcnA ddfPW icM EdGW ,zEhWtA§©§¤¤§¥¤§©¤¦§¨
oMW ,oIvn `Ed eil`W wEqRd z ¤̀©¨¤¥¨§©¥¤¥
dxFYA xMfp "'dl gAfn mW oaIe"©¦¤¨¦§¥©©¦§¨©¨
zFaiYd ztqFdaE ,zFnFwn dOkA§©¨§§¨©©¥
wEqRd z` midfn "'ebe mW ExkIe"©¦§¨§©¦¤©¨
wEqRAW dAQd mB Ffe .xAEcn eilrW¤¨¨§¨§©©¦¨¤©¨
wiYrn mdxa` lr `iaOW oFW`xd̈¦¤¥¦©©§¨¨©§¦
ztqFdAW ,"eil` d`xPd" zFaiYd mB©©¥©¦§¤¥¨¤§¨©
wEqRd z` zFdfl rcp EN` zFaiY¥¥¥©§©¤©¨
eixg`NW miwEqRA mB okle .xAEcnd©§¨§¨¥©©§¦¤§©£¨
`le ,wEqRd zNgY z` wx wiYrn©§¦©¤§¦©©¨§Ÿ
,gAfOd zIpA z` zFx`znd zFaiYd©¥©§¨£¤§¦©©¦§¥©
gAfn mW oaIe" mzq xn`p mdA iM¦¨¤¤¡©§¨©¦¤¨¦§¥©
z` zFdfl milFki Epiid `le ,"'dl©§Ÿ¨¦§¦§©¤
zNgY zwYrdA ENi`e ,wIEcnd wEqRd©¨©§¨§¦§©§¨©§¦©
wEqR dfi`l cIn mircFi wEqRd©¨§¦¦¨§¥¤¨

.dpEMd©©¨¨
íëLa ãçà :íézL äða á÷òéå¯ §©£Ÿ¨¨§©¦¤¨¦§¤

."gAfn mW aSIe" :k ,bl ziW`xA§¥¦©©¤¨¦§¥©
ìà úéáa ãçàå¯mW oaIe" :f ,dl mW §¤¨§¥¥¨©¦¤¨

."gAfn¦§¥©
çaæna ìéàå øt ìòàåíäøáàå Y ¨©©¨¨©¦©¦§¥©§©§¨¨

ãçà ìéà àlà äìòä àì¯d`x Ÿ¤¡¨¤¨©¦¤¨§¥
.bi ,ak ziW`xAdlrd `EdW ,xnFlM §¥¦§©¤¤¡¨

dOl oM `l m`W ,mdxa`n xzFi¥¥©§¨¨¤¦Ÿ¥¨¨
xnFl Fl did ,dlrd dn Fl hxtn§¨¥©¤¡¨¨¨©

"zFlFr lr`e")m"`x(.d dxez ¨©©
(f)äîòæ äëìe á÷òé él äøà̈¨¦©£Ÿ§¨Ÿ£¨

ìàøNéíäéúBîL éðLa Y¯awri ¦§¨¥¦§¥§¥¤©£Ÿ
.l`xUie§¦§¨¥

íìl÷ì Bì øîà¯`l aEzMA mpn` ¨©§©§¨¨§¨©¨Ÿ
oeiM la` ,oM mllwl Fl xn`W xn`p¤¡©¤¨©§©§¨¥£¨¥¨
KMW oaEn ,wlA mWA oM xnF` mrlAW¤¦§¨¥¥§¥¨¨¨¤¨
azM "dix` xEB"de .wlA Fl xn`̈©¨¨§©©§¥¨©
wlA Fl xn`X dOn oM xn` mrlAW¤¦§¨¨©¥¦©¤¨©¨¨

)e ,ak lirl(mrd z` iN dx` `P dkl" :§¨¨¨¨¦¤¨¨
icM ,mrd mW z` xiMfd `NW ,"dGd©¤¤Ÿ¦§¦¤¥¨¨§¥
.dGd mrl WIW zFnXd lkA mlNwIW¤§©§¥§¨©¥¤¥¨¨©¤

÷äáî Bðéà íäî ãçà ànL¯Fpi` ¤¨¤¨¥¤¥ª§¨¥
.FNW ixTird mXdg dxez ©¥¨¦¨¦¤

(g)ìà äa÷ àì áwà äîeéäLk Y ¨¤ŸŸ©Ÿ¥§¤¨

eìl÷úð àì ìl÷úäì íéeàø¯oi`W §¦§¦§©¥Ÿ¦§©§¤¥
ÎKExAÎWFcTd oi`W FrnWnM xnFl©§©§¨¤¥©¨¨
xnFl Fl did f` iM ,mllwl dvFx `Ed¤§©§¨¦¨¨¨©
dAw `l" xn`W dGnE ,"l` aFTi `l"Ÿ¦¥¦¤¤¨©Ÿ©Ÿ
lNw `NW rnWn ,xar oFWlA "l ¥̀¦§¨¨©§©¤Ÿ¦¥
miiE`x EidWM mB xarA mzF`¨¤¨¨©§¤¨§¦

lNwzdl)`"eb(`EdW d`xp xzFie . §¦§©¥§¥¦§¤¤
xard z` od llFMd icinY deFd oFWl§¤§¦¦©¥¥¤¤¨¨
`nbECdn gkEncM ,cizrd z` ode§¥¤¤¨¦¦§¨¥©§¨

.oOwl `iaOW¤¥¦§©¨
íäéáà øékæäLk¯.awri §¤¦§¦£¦¤©£Ÿ

íðBò úà¯.iele oFrnW lW ¤£¨¤¦§§¥¦
àlà ìl÷ àì ,"Léà eâøä ítàá ék"¦§©¨¨§¦Ÿ¦¥¤¨

øîàpL ,ítà¯.f ,hn ziW`xA ©¨¤¤¡©§¥¦
"ítà øeøà"¯:mW i"Wx mB d`x ¨©¨§¥©©¦¨

`N` lNw `l dgkFY zrWA ENit`"£¦¦§©¨¨Ÿ¦¥¤¨
`l aT` dn mrlA xn`W Edfe ,mR ©̀¨§¤¤¨©¦§¨¨¤ŸŸ

."l` dAw©Ÿ¥
åéáà ìöà äîøîa íäéáà ñðëpLk§¤¦§©£¦¤§¦§¨¥¤¨¦

íL øîàp äî ,ìl÷úäì éeàø äéä¯ ¨¨¨§¦§©¥©¤¡©¨
.fl ,bk mẄ

"äéäé Ceøa íb"¯`NW" :mW i"WxA ©¨¦§¤§©¦¨¤Ÿ
`l eia`l awri dOxW ilENi` xn`YŸ©¦¥¤¦¨©£Ÿ§¨¦Ÿ



קי wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ ּבּיֹום אליו נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר  קרי, טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל ‰ÁaÊn˙.אּלא ˙Ú·LŒ˙‡∑ אּלא ּכאן, ּכתיב אין ערכּתי מזּבחת ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנ ּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם לפניו: אמר הּמזּבחת". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ"אתֿׁשבעת
ארּבעה ּבנה יב)אברהם אליו"(בראשית הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן וגֹו'"(שם): ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): :(שם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`n)ìòa úBîa:Bîebøúk Y ¨¨©§©§
"dézìçc úîøì"¯.Fz`xi znal §¨©©©§¥§¨©¦§¨
äøæ-äãBáò íL¯.lrA` dxez ¥£¨¨¨©©

(b)éúàø÷ì 'ä äøwé éìeàBðéà Y ©¦¨¤¦§¨¦¥
íBia énò øaãì ìéâø¯lirlcM ¨¦§©¥¦¦©§¦§¥

dxTi ilE`" xn` okle .g ,ak i"WxA§©¦§¨¥¨©©¦¨¤
wtq oFWlA ,"'d)m"`x(i"Wx d`x la` . ¦§¨¥£¨§¥©¦

'd dxTi ilE` Wgpl" :` ,ck oOwl§©¨§©¥©¦¨¤
Fz`xwlFpFvxMWxtOW rnWn ," ¦§¨¦§©§©¤§¨¥

,xnFl Wie ,"FpFvxM" lr "ilE`"©©¦§§¥©
'dW dpFW`xd mrRA gkFPW xg`NW¤§©©¤©©©©¨¦¨¤

mFIA mB eil` dxwp)x`Fand mrHdn ¦§¨¥¨©©¥©©©©§¨
c wEqR i"WxA o`M(`l FNW wtQd f` , ¨§©¦¨¨©¨¥¤Ÿ

aEzMd oFWlke) WBtOd mvr lr did̈¨©¤¤©¦§¨§¦§©¨
dxT` ikp`e" :eh wEqR oOwl"dM(, §©¨¨§¨Ÿ¦¦¨¤Ÿ
."FpFvxM" didIW KM lr `N ¤̀¨©¨¤¦§¤¦§

éôL Cìiå,"éãéçé" :Bîebøúk Y ©¥¤¤¦§©§§¦¦
ìéôL ïBL¯zgp)a ,hlw i"yx d`x(. §Ÿ¦©©

ä÷éúL àlà Bnò ïéàL ,è÷Lå¯ §¤¤¤¥¦¤¨§¦¨

xAcl xag Fl oi` icigi KlFdW oeiMW¤¥¨¤¥§¦¦¥¨¥§©¥
FOr)g"ty(.c dxez ¦
(c)øwiåì Yéàøò ïBL¯dxwn oFWl ©¦¨§£©§¦§¤

)gi ,b zeny i"yx(.
ìéàðb ïBL¯oFWl `id "xTIe" zNn §§©¦©©¦¨¦§

,"`xwIe" mixnF` dAg oFWlA iM ,i`pB§©¦¦§¦¨§¦©¦§¨
zxXd ik`lOW oFWl `EdW¤¨¤©§£¥©¨¥
df l` df `xwe xn`PW ,FA miWOYWn¦§©§¦¤¤¡©§¨¨¤¤¤

)` ,` `xwie i"yx d`x(.
ìéø÷ úàîè ïBL¯eil` `A xEACdW §ª§©¤¦¤©¦¨¥¨

d`nEhA)`"eb(`xwIe i"Wx mB d`xE . §§¨§¥©©¦©¦§¨
dlbp mlFrd zFOE` i`iapl" :mẄ¦§¦¥¨¨¦§¤
xn`PW ,d`nEhe i`xr oFWlA odilr£¥¤¦§£©§§¨¤¤¡©

."mrlA l` miwl` xTIe©¦¨¡Ÿ¦¤¦§¨
éL÷a øîBìk¯`EdW xaC lMW §©§Ÿ¦¤¨¨¨¤

iWFwA `Ed i`xre dxwnA)`"eb(. §¦§¤©£©§¦
ïBéfááe¯ixw oFWNn)m"`x(. §¦¨¦§¤¦

àlà ,íBia åéìò äìâð äéä àìå§Ÿ¨¨¦§¤¨¨©¤¨
ìàøNé ìL ïúaç úBàøäì ìéáLa¯ ¦§¦§©§¦¨¨¤¦§¨¥

.mllwi `NW icM§¥¤Ÿ§©§¥
áL úàúçaænä úòäòáL" Y ¤¦§©©¦§§Ÿ¦§¨

àlà ,ïàk áéúk ïéà "ézëøò úçaæî¦§§Ÿ¨©§¦¥§¦¨¤¨
"úçaænä úòáL úà"¯`"dA ¤¦§©©¦§§Ÿ§¥

,mirEcid zFgAfOd xnFlM ,dricid©§¦¨§©©¦§§©§¦
zraWl dpEMdW oOwl x`aIW FnkE§¤§¨¥§©¨¤©©¨¨§¦§©

.zFa`d EkxrW zFgAfOd©¦§§¤¨§¨¨
eða elà ìL íäéúBáà :åéðôì øîà̈©§¨¨£¥¤¤¥¨

éðôìézëøò éðàå ,úBçaæî äòáL E §¨¤¦§¨¦§§©£¦¨©§¦
:äòaøà äða íäøáà .ïlk ãâðk§¤¤ª¨©§¨¨¨¨©§¨¨

"åéìà äàøpä 'äì çaæî íL ïáiå"¯ ©¦¤¨¦§¥©©©¦§¤¥¨
.f ,ai ziW`xA§¥¦

"'Bâå äøää íMî ÷zòiå"¯mW oaIe" ©©§¥¦¨¨¨¨§©¦¤¨
.g ,ai mW ± "'dl gAfn¦§¥©©¨
"'Bâå íøáà ìäàiå"¯aWIe `aIe" ©¤¡©©§¨§©¨Ÿ©¥¤

mW oaIe ,oFxagA xW` `xnn ipFl`A§¥¥©§¥£¤§¤§©¦¤¨
.g ,bi mW ± "'dl gAfn¦§¥©©¨

äiøBnä øäa ãçàå¯oaIe" :h ,ak mW §¤¨§©©¦¨¨©¦¤
."gAfOd z` mdxa` mẄ©§¨¨¤©¦§¥©

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
הּמֹורּיה ּבהר ואחד וגֹו'", אברם כב)"וּיאהל אחד(שם ּבנה ויצחק כו). ׁשם (שם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבׁשכם אחד ׁשּתים: ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק לג)עבדי אל(שם ּבבית לה)ואחד ÁaÊna.(שם ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ»««»»«ƒ«ƒ¿≈«
אחד ואברהם איל אּלא העלה .לא ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ּכי" עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו מט)באּפם אביו (בראשית אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

çaæî íL ïáiå" :ãçà äða ÷çöéå§¦§¨¨¨¤¨©¦¤¨¦§¥©
"øàa ÷çöé éãáò íL eøëiå 'Bâå¯ §©¦§¨©§¥¦§¨§¥

mEIq z` mB `iadX dn .dk ,ek mẄ©¤¥¦©¤¦
,"x`A wgvi icar mW ExkIe" :wEqRd©¨©¦§¨©§¥¦§¨§¥
xnFl Wi ,oiprl xEWw Fpi`W s ©̀¤¥¨¨¦§¨¥©
wIEcnA ddfPW icM EdGW ,zEhWtA§©§¤¤§¥¤§©¤¦§¨
oMW ,oIvn `Ed eil`W wEqRd z ¤̀©¨¤¥¨§©¥¤¥
dxFYA xMfp "'dl gAfn mW oaIe"©¦¤¨¦§¥©©¦§¨©¨
zFaiYd ztqFdaE ,zFnFwn dOkA§©¨§§¨©©¥
wEqRd z` midfn "'ebe mW ExkIe"©¦§¨§©¦¤©¨
wEqRAW dAQd mB Ffe .xAEcn eilrW¤¨¨§¨§©©¦¨¤©¨
wiYrn mdxa` lr `iaOW oFW`xd̈¦¤¥¦©©§¨¨©§¦
ztqFdAW ,"eil` d`xPd" zFaiYd mB©©¥©¦§¤¥¨¤§¨©
wEqRd z` zFdfl rcp EN` zFaiY¥¥¥©§©¤©¨
eixg`NW miwEqRA mB okle .xAEcnd©§¨§¨¥©©§¦¤§©£¨
`le ,wEqRd zNgY z` wx wiYrn©§¦©¤§¦©©¨§Ÿ
,gAfOd zIpA z` zFx`znd zFaiYd©¥©§¨£¤§¦©©¦§¥©
gAfn mW oaIe" mzq xn`p mdA iM¦¨¤¤¡©§¨©¦¤¨¦§¥©
z` zFdfl milFki Epiid `le ,"'dl©§Ÿ¨¦§¦§©¤
zNgY zwYrdA ENi`e ,wIEcnd wEqRd©¨©§¨§¦§©§¨©§¦©
wEqR dfi`l cIn mircFi wEqRd©¨§¦¦¨§¥¤¨

.dpEMd©©¨¨
íëLa ãçà :íézL äða á÷òéå¯ §©£Ÿ¨¨§©¦¤¨¦§¤

."gAfn mW aSIe" :k ,bl ziW`xA§¥¦©©¤¨¦§¥©
ìà úéáa ãçàå¯mW oaIe" :f ,dl mW §¤¨§¥¥¨©¦¤¨

."gAfn¦§¥©
çaæna ìéàå øt ìòàåíäøáàå Y ¨©©¨¨©¦©¦§¥©§©§¨¨

ãçà ìéà àlà äìòä àì¯d`x Ÿ¤¡¨¤¨©¦¤¨§¥
.bi ,ak ziW`xAdlrd `EdW ,xnFlM §¥¦§©¤¤¡¨

dOl oM `l m`W ,mdxa`n xzFi¥¥©§¨¨¤¦Ÿ¥¨¨
xnFl Fl did ,dlrd dn Fl hxtn§¨¥©¤¡¨¨¨©

"zFlFr lr`e")m"`x(.d dxez ¨©©
(f)äîòæ äëìe á÷òé él äøà̈¨¦©£Ÿ§¨Ÿ£¨

ìàøNéíäéúBîL éðLa Y¯awri ¦§¨¥¦§¥§¥¤©£Ÿ
.l`xUie§¦§¨¥

íìl÷ì Bì øîà¯`l aEzMA mpn` ¨©§©§¨¨§¨©¨Ÿ
oeiM la` ,oM mllwl Fl xn`W xn`p¤¡©¤¨©§©§¨¥£¨¥¨
KMW oaEn ,wlA mWA oM xnF` mrlAW¤¦§¨¥¥§¥¨¨¨¤¨
azM "dix` xEB"de .wlA Fl xn`̈©¨¨§©©§¥¨©
wlA Fl xn`X dOn oM xn` mrlAW¤¦§¨¨©¥¦©¤¨©¨¨

)e ,ak lirl(mrd z` iN dx` `P dkl" :§¨¨¨¨¦¤¨¨
icM ,mrd mW z` xiMfd `NW ,"dGd©¤¤Ÿ¦§¦¤¥¨¨§¥
.dGd mrl WIW zFnXd lkA mlNwIW¤§©§¥§¨©¥¤¥¨¨©¤

÷äáî Bðéà íäî ãçà ànL¯Fpi` ¤¨¤¨¥¤¥ª§¨¥
.FNW ixTird mXdg dxez ©¥¨¦¨¦¤

(g)ìà äa÷ àì áwà äîeéäLk Y ¨¤ŸŸ©Ÿ¥§¤¨

eìl÷úð àì ìl÷úäì íéeàø¯oi`W §¦§¦§©¥Ÿ¦§©§¤¥
ÎKExAÎWFcTd oi`W FrnWnM xnFl©§©§¨¤¥©¨¨
xnFl Fl did f` iM ,mllwl dvFx `Ed¤§©§¨¦¨¨¨©
dAw `l" xn`W dGnE ,"l` aFTi `l"Ÿ¦¥¦¤¤¨©Ÿ©Ÿ
lNw `NW rnWn ,xar oFWlA "l ¥̀¦§¨¨©§©¤Ÿ¦¥
miiE`x EidWM mB xarA mzF`¨¤¨¨©§¤¨§¦

lNwzdl)`"eb(`EdW d`xp xzFie . §¦§©¥§¥¦§¤¤
xard z` od llFMd icinY deFd oFWl§¤§¦¦©¥¥¤¤¨¨
`nbECdn gkEncM ,cizrd z` ode§¥¤¤¨¦¦§¨¥©§¨

.oOwl `iaOW¤¥¦§©¨
íäéáà øékæäLk¯.awri §¤¦§¦£¦¤©£Ÿ

íðBò úà¯.iele oFrnW lW ¤£¨¤¦§§¥¦
àlà ìl÷ àì ,"Léà eâøä ítàá ék"¦§©¨¨§¦Ÿ¦¥¤¨

øîàpL ,ítà¯.f ,hn ziW`xA ©¨¤¤¡©§¥¦
"ítà øeøà"¯:mW i"Wx mB d`x ¨©¨§¥©©¦¨

`N` lNw `l dgkFY zrWA ENit`"£¦¦§©¨¨Ÿ¦¥¤¨
`l aT` dn mrlA xn`W Edfe ,mR ©̀¨§¤¤¨©¦§¨¨¤ŸŸ

."l` dAw©Ÿ¥
åéáà ìöà äîøîa íäéáà ñðëpLk§¤¦§©£¦¤§¦§¨¥¤¨¦

íL øîàp äî ,ìl÷úäì éeàø äéä¯ ¨¨¨§¦§©¥©¤¡©¨
.fl ,bk mẄ

"äéäé Ceøa íb"¯`NW" :mW i"WxA ©¨¦§¤§©¦¨¤Ÿ
`l eia`l awri dOxW ilENi` xn`YŸ©¦¥¤¦¨©£Ÿ§¨¦Ÿ



wlaקב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי כז)היה נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): לבר(דברים יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר לא ּבמקּללים לא (שם)אתֿהעם". - הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר ‰'.רצה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו הּׁשעה (ברכות לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְְְֲִֵֵֶַָָָָ…»«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנאמר  וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ּכעס לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ו)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "עּמי (מיכה : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ה'" צדקֹות ּדעת למען וגֹו' ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ .זכרֿנא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות  אבֹות עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ÔkLÈ.ּכצּורים „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ לׁשּכן - אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְְְְִִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְֲֲִִֶָֹ

ּכתרּגּומֹו MÁ˙È·.ּבדד, ‡Ï ÌÈBb·e∑,ּגילּולים עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ְְַָָ«ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר אין (ירמיה ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל כלה אעׂשה "ּכי : ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה לב)אּמה עם (דברים אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן להם עֹולה ואין ואחד אחד .ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FkxaE miMqd Kkl ,zFkxAd z` lhp̈©¤©§¨§¨¦§¦¥§
."FYrCn¦©§

øîàð íéëøáîa¯.ai ,fk mixaC ©§¨§¦¤¡©§¨¦
,"íòä úà Cøáì eãîòé älà"¥¤©©§§¨¥¤¨¨
eãîòé älàå" øîàð àì íéìl÷îa©§©§¦Ÿ¤¡©§¥¤©©§
,"äììwä ìò" àlà ,"íòä úà ìl÷ì§©¥¤¨¨¤¨©©§¨¨

íL íäéìò øékæäì äöø àìäìì÷ Ÿ¨¨§©§¦£¥¤¥§¨¨
¯`N` did `l oicr df oiprW s`e§©¤¦§¨¤£©¦Ÿ¨¨¤¨

oM rci mrlAW xnFl Wi ,zFidl cizr̈¦¦§¥©¤¦§¨¨©¥
ipRn ,`nbEcM i"Wx F`iade ,d`EapA¦§¨¤¡¦©¦§§¨¦§¥
u"nwA `le m"lFgA) "dAw" zaiYW( ¤¥©©Ÿ§¨§Ÿ§¨©
deFd oFWlA F` xFwn oFWlA `id¦¦§¨¦§¤
z` ode xard z` od llFMW ,icinY§¦¦¤¥¥¤¤¨¨§¥¤
oFWlA zvw oEIr KixSW `N` .cizrd¤¨¦¤¨¤¨¦¦§¨¦§
`l" :xar oFWlA o`M mB azMW i"Wx©¦¤¨©©¨¦§¨¨Ÿ

."'ek dvẍ¨
'ä íòæ àìéçk ïéà éðà Y¯,xnFlM Ÿ¨©£¦¥Ÿ¦§©

.iNW zFllTA gM oi ¥̀Ÿ©©§¨¤¦
äòMä ïeëì òãBé éðàL àlà¯ ¤¨¤£¦¥©§©¥©¨¨

rbx FxEriXW ,wIEcnd onGd ,xnFlM§©©§©©§¨¤¦¤©
)` ,f zekxa d`x(lW zFllTl gM Wi f`e .§¨¥Ÿ©©§¨¤

.mIwzdl mrlA¦§¨§¦§©¥
da ñòBk àeä-Ceøa-LBãwäL¯ ¤©¨¨¥¨

.fh ,ck i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦
eìlä íéîiä ìk ñòk àì àeäå§Ÿ¨©¨©¨¦©¨

éìà éúàaLE¯mrf `l" xn` okle ¤¨¦¥¤§¨¥¨©Ÿ¨©
xar oFWlA "'d)`"eb(. ¦§¨¨

øîàpL eäæå¯.d ,e dkin §¤¤¤¡©¦¨
äðò äîe 'Bâå õòi äî àð øëæ énò"©¦§¨¨©¨©§¤¨¨
úB÷ãö úòc ïòîì 'Bâå íòìa BúàŸ¦§¨§§©©©©¦§

"'ä¯`EdÎKExAÎWFcTd mdl xn`̈©¨¤©¨¨

iziUr zFwcv dOM ErC :l`xUil§¦§¨¥§©¨§¨¨¦¦
minId mzF` lM iYqrM `NW mkOr¦¨¤¤Ÿ¨©§¦¨¨©¨¦
± iYqrM ilnl`W ,rWxd mrlA iniA¦¥¦§¨¨¨¨¤¦§¨¥¨©§¦
l`xUi lW mdi`pFVn xIYWp `lŸ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥

hiltE cixU)a ,dw oixcdpq(mB d`xE . ¨¦¨¦§¥©
mrlA FzF` dpr dnE" :mW dkin i"Wx©¦¦¨¨¤¨¨¦§¨
`NW ,'d mrf `l mFrf` dn ± xFrA oA¤§¨¤§Ÿ¨©¤Ÿ

."minId ozF` lM iYqrMh dxez ¨©§¦¨¨©¨¦
(h)epàøà íéøö Làøî ékéðà Y ¦¥Ÿª¦¤§¤£¦

úlçúáe íúéLàøa ìkzñî¦§©¥§¥¦¨¦§¦©
íéãqéî íúBà äàBø éðàå ,íäéLøL̈§¥¤©£¦¤¨§ª¨¦
,eìlä "úBòáâ"e "íéøeö"k íé÷æçå©£¨¦§¦§¨©¨

úBänàå úBáà éãé-ìò¯d`xp ©§¥¨§¦¨¦§¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּובתחבתחבתחבתחּלּלּלּלתתתת ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתםיתםיתםיתם מסמסמסמסּתּתּתּתּכּכּכּכלללל ט)אניאניאניאני כג, אז (רש"י עמד ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מׁשל. ּבדבריו מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻעל

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹלכן

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, מארּבע וכּו' יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין - יעקב עפר כב)אחר: ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא (ויקרא : ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ּבהם יט) וכּיֹוצא סֹוטה ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :.,Ï‡¯NÈ Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe זרע רביעֹותיהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶֶַ
ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן ÌÈ¯LÈ.הּיֹוצא ˙BÓ ÈLÙ ˙Óz∑ ׁשּבהם. ְִִֵֶֶַַַָ»…«¿ƒ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם י)וכוכוכוכּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא כג, ּובׁשמּטה,(רש"י ּבׁשּבת חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע רׁש"י מתּכּון אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  מעלתם את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר "ועפר ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּסּור

רק יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת ּבלבד.ׁשׁשׁשׁשבע בע בע בע יׂשראל ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«
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d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
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קג wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי כז)היה נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): לבר(דברים יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר לא ּבמקּללים לא (שם)אתֿהעם". - הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר ‰'.רצה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו הּׁשעה (ברכות לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְְְֲִֵֵֶַָָָָ…»«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנאמר  וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ּכעס לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ו)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "עּמי (מיכה : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ה'" צדקֹות ּדעת למען וגֹו' ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ .זכרֿנא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות  אבֹות עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ÔkLÈ.ּכצּורים „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ לׁשּכן - אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְְְְִִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְֲֲִִֶָֹ

ּכתרּגּומֹו MÁ˙È·.ּבדד, ‡Ï ÌÈBb·e∑,ּגילּולים עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ְְַָָ«ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר אין (ירמיה ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל כלה אעׂשה "ּכי : ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה לב)אּמה עם (דברים אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן להם עֹולה ואין ואחד אחד .ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּובתחבתחבתחבתחּלּלּלּלתתתת ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתםיתםיתםיתם מסמסמסמסּתּתּתּתּכּכּכּכלללל ט)אניאניאניאני כג, אז (רש"י עמד ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מׁשל. ּבדבריו מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻעל

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹלכן

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, מארּבע וכּו' יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין - יעקב עפר כב)אחר: ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא (ויקרא : ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ּבהם יט) וכּיֹוצא סֹוטה ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :.,Ï‡¯NÈ Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe זרע רביעֹותיהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶֶַ
ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן ÌÈ¯LÈ.הּיֹוצא ˙BÓ ÈLÙ ˙Óz∑ ׁשּבהם. ְִִֵֶֶַַַָ»…«¿ƒ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם י)וכוכוכוכּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא כג, ּובׁשמּטה,(רש"י ּבׁשּבת חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע רׁש"י מתּכּון אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  מעלתם את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר "ועפר ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּסּור

רק יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת ּבלבד.ׁשׁשׁשׁשבע בע בע בע יׂשראל ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»
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mllwl iE`x oi` okle ,zFevn dAxd©§¥¦§§¨¥¥¨§©§¨

)`"eb(.
"øîçáe øBLa Løçú àì"¯mixaC Ÿ©£Ÿ§©£Ÿ§¨¦

.i ,ak
"íéàìk òøæú àì"¯.hi ,hi `xwIe Ÿ¦§©¦§¨¦©¦§¨

äøt øôà¯xtrd cFqin `Ed xt`dW ¥¤¨¨¤¨¥¤¦¤¨¨
)eh 'iq w"db` `ipz d`x(.

íäa àöBiëå ,äèBñ øôòå¯xnFlM ©£©¨§©¥¨¤§©
rAx`d caNn) zFevn rAx` cFr©§©¦§¦§©¨©§©

miptA xiMfdW(dWixg xEQ` :mde , ¤¦§¦¦§¦§¥¦£¦¨
zAWA drixf xEQi` ,dHnXaE zAWA§©¨©§¦¨¦§¦¨§©¨
zrxvaE ,xtrA mC iEQiM ,dHnXaE©§¦¨¦¨§¨¨§¨©©

ziAd)an ,ci `xwie(ghe gTi xg` xtre" : ©©¦§¨¨©¥¦©§¨
"ziAd z`)iaxd(. ¤©©¦

ìàøNé òáø úà øtñîeY ¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥
ïäéúBòéáø¯zpFr" :` ,`l dCp i"WxA §¦¥¤§©¦¦¨©
."oWinWY©§¦¨

íälL LéîLzä ïî àöBiä òøæ¯ ¤©©¥¦©©§¦¤¨¤
mdn miclFPd miclIl ,xnFlM)zlgp d`x §©©§¨¦©¨¦¥¤

awri(rax rxf xRqnE :xn` EN`kE .§¦¨©¦§¨¤©Ÿ©
l`xUi)m"`x(`Ed "xRqnE" WExitE , ¦§¨¥¥¦§¨

"z`" KMÎxg` azM okle ,xtq inE :FnM§¦¨©§¨¥¨©©©¨¤
)`"eb(xRqnE" :b ,ck i"Wx oOwl d`xE .§¥§©¨©¦¦§¨

`EdÎKExAÎWFcTdW ,l`xUi rax z ¤̀Ÿ©¦§¨¥¤©¨¨
l`xUi lW odizFIriax dpFnE aWFi¥¤§¦¦¥¤¤¦§¨¥
."dPOn wiCSd clFPW dRh `aY izn̈©¨Ÿ¦¨¤¨©©¦¦¤¨



wlaקד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

ß fenz e"h iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ העיר על חיל יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ‰bÒt‰.מקֹום L‡¯∑ ¿≈…ƒְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…«ƒ¿»
ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבלעם

רֹואה  ׁשאני הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול .ׁשּׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?"תדּבר וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéøLé úBî éLôð úîzíäaL Y¯ ¨Ÿ©§¦§¨¦¤¨¤
m`W ,"mixWi" mzq `lFpipr dn oM Ÿ§¨§¨¦¤¦¥¨¦§¨

o`kl)`"eb(d`xE .qFlwpE` mBxY oke . §¨§¥¦§¥§§§¥
,mixWi zFn" :` ,dk dxf dcFar i"Wx©¦£¨¨¨§¨¦
dzin zEnIW Fnvr lr WTan mrlA¦§¨§©¥©©§¤¨¦¨

lWdrieBziW`xA i"WxaE ."ozFnM ¤§¦¨§¨§©¦§¥¦
`N` drieB dxn`p `l" :fi ,dkŸ¤¤§¨§¦¨¤¨

."miwiCSAbi dxez ©©¦¦
(bi)éì Bðá÷åì Yeäìl÷ ,éeeö ïBL §¨§¦§¦©§¥
.éì¯wEqR oOwlcM ,cizr oFWl `le ¦§Ÿ§¨¦§¦§©¨¨

mW i"WxaE fk)`"eb(lNwl eilr dESW . §©¦¨¤¦¨¨¨§©¥
m` oiaE 'd ipirA xWi xaCd m` oiA¥¦©¨¨¨¨§¥¥¥¦
xaCd dlY mW oOwl la` ,e`l̈£¨§©¨¨¨¨©¨¨
okl ,`EdÎKExAÎWFcTd lW FznMqdA§©§¨¨¤©¨¨¨¥

.cizr oFWlA Wxtnci dxez §¨¥¦§¨¦
(ci)íéôö äãNäéä dBáb íB÷î Y §¥Ÿ¦¨¨©¨¨

¯W`x" KWndA aEzMW FnM§¤¨©¤§¥Ÿ
."dBqRd©¦§¨

ì ãîBò äôBvä íMLàáé íà øîL ¤¨©¤¥¦§Ÿ¦¨Ÿ
.øéòä ìò ìéçäbñtä Làøíòìa Y ©¦©¨¦Ÿ©¦§¨¦§¨

÷ìák íñB÷ äéä àì¯mBW s` Ÿ¨¨¥§¨¨©¤©

aEzMM ,mqFw did mrlA)ak ,bi ryedi( ¦§¨¨¨¥©¨
la` ,"mqFTd xFrA oA mrlA z`e"§¤¦§¨¤§©¥£¨
wlA okle .wlaM lFcB mqFw did `lŸ¨¨¥¨§¨¨§¨¥¨¨
zFnFwnl mrlA z` liaFn didW `Ed¤¨¨¦¤¦§¨¦§
la` .xzFi lFrtl dlFki dllTdW¤©§¨¨§¨¦§¥£¨
lNwl zlFki dzid `l wlal Kci`n¥¦¨§¨¨Ÿ¨§¨§¤§©¥
KxvEd okl ,mrlal dzidW FnM§¤¨§¨§¦§¨¨¥§©

.mrlA z` `iadl§¨¦¤¦§¨
õøtäì äöøt äãéúòL ÷ìa äàø̈¨¨¨¤£¦¨¦§¨§¦¨¥

íMî ìàøNéa¯EdGW d`xpe §¦§¨¥¦¨§¦§¤¤¤
,"dBqRd W`x mitFv dcU" WExiRd©¥§¥¦Ÿ©¦§¨
W`x"A didYW dvxiRd z` dtSW¤¨¨¤©¦§¨¤¦§¤§Ÿ
zfOxn dvxiRdW d`xpe ."dBqRd©¦§¨§¦§¤¤©¦§¨§ª¤¤
`id dcVd ixdW ,"dcU" dNOA©¦¨¨¤¤£¥©¨¤¦

dPEdM zFpYnA K` .dvExR)hi ,k x"acna( §¨©§©§§¨
dNOA zfOxn dvxiRdW ,azM̈©¤©¦§¨§ª¤¤©¦¨
dvxitE dwiqR oFWNn `EdW ,"dBqR", ¦§¨¤¦§§¦¨¦§¨

FnM)` ,`t w"a(."dlFre bQtn" §§©¥§¤
äLî úî íML¯aEzMW FnM)mixac ¤¨¥Ÿ¤§¤¨

` ,cl(."dBqRd W`x .. dWn lrIe"©©©¤Ÿ©¦§¨
,äììwä íäéìò ìeçz íML øeáñk§¨¤¨¨£¥¤©§¨¨

äàBø éðàL äöøtä àéä Bæå¯cg`A §¦©¦§¨¤£¦¤§¤¨
."d`Fx didW" :cIdÎiazMneh dxez ¦¦§¥©¨¤¨¨¤

(eh)äk äøwà-LBãwä úàî Y ¦¨¤Ÿ¥¥©¨
àeä-Ceøa¯:azFM `l xaM o`M ¨¨§¨Ÿ¥

lirlcM ,"iz`xwl 'd dxTi ilE`"©¦¨¤¦§¨¦§¦§¥
xAcl libx Fpi`" :mW i"WxaE ,b wEqR̈§©¦¨¥¨¦§©¥
dxT` ikp`e" :azM `N` ,"mFIA FOr¦©¤¨¨©§¨Ÿ¦¦¨¤
mrRA gkFPW xg`NW mEXn ,"dMŸ¦¤§©©¤©©©©
,mFIA mB eil` dxwp 'dW dpFW`xd̈¦¨¤¦§¨¥¨©©
d`xE .df oiprA wtq Fl did `l xaM§¨Ÿ¨¨¨¥§¦§¨¤§¥
dxTi ilE`" :` ,ck oOwl i"Wx oFWl§©¦§©¨©¦¨¤

Fz`xwl 'dFpFvxM." ¦§¨¦§
,"äøwà"ììòtúà ïBL¯oFWl `le ¦¨¤§¤§¨¥§Ÿ§

:gi ,b zFnW i"Wx mB d`xE .lrR ¦̀¨¥§¥©©¦§
dxwp did` [dxwn oFWl] ,dM dxT`"¦¨¤Ÿ§¦§¤¤§¤¦§¨
dxwOd lr dpEMde ."mFld FY`n¥¦£§©©¨¨©©¦§¤
`Ed didie ,dR eil` 'd xTi xW £̀¤¦¨¥¨Ÿ§¦§¤
dxwp did mrlAW `le ,FY`n dxwp¦§¨¥¦§Ÿ¤¦§¨¨¨¦§¨

dxwp did `l mrlA iM ,'d l`l`,'d ¤¦¦§¨Ÿ¨¨¦§¨¤
dxwp did `N`'dn)my m"`x(.fh dxez ¤¨¨¨¦§¨¥

(fh)åéôa øác íNiåàéä äîe Y ©¨¤¨¨§¦©¦

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
ּכׁשה  לצערֹו?אּלא ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה לֹו(סנהדרין ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

עלּֿכרח לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבלק  אל .ּתׁשּוב ֶָָָ

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ להם הלכּו ּתקוה, ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי.¯tˆ Ba∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְִִֵֶֶָ¿ƒ…ְְְְִֶַַָָ

קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úàfä äîéOä¯Wxtn aEzMd oi`W ©¦¨©Ÿ¤¥©¨§¨¥
aEW" xn`OW xnFl oi`e .eitA mV dn©¨§¦§¥©¤©£©
xaC mUIe" WExiR `Ed "wlA l ¤̀¨¨¥©¨¤¨¨
did ?iN dOl "xn`Ie" oM m`W ,"eitA§¦¤¦¥©Ÿ¤¨¨¦¨¨
wlA l` aEW eitA xaC mUIe :xnFl Fl©©¨¤¨¨§¦¤¨¨

xAcz dke)m"`x(lirl xn`PX dnE . §Ÿ§©¥©¤¤¡©§¥
dpEMd ,"eitA xaC mUIe" :d wEqR̈©¨¤¨¨§¦©©¨¨
xE`iAA oOwlckE ,d`EaPd ixacl§¦§¥©§¨§¦§©¨©¥

.`Ad©¨
ìà áeL" :Bøîàa àø÷nä øñç äîe¤¨¥©¦§¨§¨§¤

"øaãú äëå ÷ìa¯oeiM ,xnFlM ¨¨§Ÿ§©¥§©¥¨
FWExiRW ,"mrlA l` 'd xTIe" xn`PW¤¤¡©©¦¨¤¦§¨¤¥
did lFki oM m`e ,d`EapA eil` dlbPW¤¦§¨¥¨¦§¨§¦¥¨¨¨
l` aEW xn`Ie" :cIn xnFl aEzMd©¨©¦¨©Ÿ¤¤
aFYkl KxvEd dOle ,"xAcz dke wlÄ¨§Ÿ§©¥§¨¨§©¦§
lirl la` ?"eitA xaC mUIe" mB©©¨¤¨¨§¦£¨§¥
mXW oeiM ,oM l`FW `l d wEqtA§¨Ÿ¥¥¥¨¤¨
wiqtn "mrlA l` 'd xTIe" ixg ©̀£¥©¦¨¤¦§¨©§¦
xn`Ie" :'d l` mrla ixacA aEzMd©¨§¦§¥¦§¨¤©Ÿ¤
okle ,"'ebe iYkxr zFgAfOd zraW z ¤̀¦§©©¦§§¨©§¦§¨¥
mUIe" :KMÎxg` xnFl aEzMd KxvEd§©©¨©©©¨©¨¤
eitA mVW xnFl ,"mrla itA xaC 'd¨¨§¦¦§¨©¤¨§¦
oiA wqtd oi` o`M la` ,d`Eap ixaC¦§¥§¨£¨¨¥¤§¥¥
xaC mUIe" oial "mrlA l` 'd xTIe"©¦¨¤¦§¨§¥©¨¤¨¨
dn mWl i"Wx l`FW okl ,"eitA§¦¨¥¥©¦§¥¨

Fazkl KxvEd)dcya x`a(. §©§¨§
äLøð BðéàL òîBL äéäLk àlà¤¨§¤¨¨¥©¤¥¦§¤
÷ìa ìöà øæBç éðà äî :øîà ,ìl÷ì§©¥¨©¨£¦¥¥¤¨¨
àeä-Ceøa-LBãwä Bì ïúðå ,Bøòöì§©£§¨©©¨¨

ïñø¯dRd z` xbFQd `Ed)i"yx d`x ¤¤©¥¤©¤
h ,nw mildz(lkEi `NW icM EdGW d`xpe .§¦§¤¤¤§¥¤Ÿ©

.lNwl§©¥
äkçå¯xFBql lkEi `NW mxFBd `Ed §©¨©¥¤Ÿ©¦§

dRd z`)a ,dpw zay i"yx d`x(d`xpe . ¤©¤§¦§¤
i"Wx d`x la` .mkxaIW icM EdGW¤¤§¥¤§¨§¥£¨§¥©¦
,mrla itA ozp dMg" :a ,dw oixcdpq©§¤§¦©¨¨©§¦¦§¨
."mUIe Epide ,lNwl FgiPn did `NW¤Ÿ¨¨©¦§©¥§©§©¨¤

åéôa¯."eitA xaC mUIe" Edfe §¦§¤©¨¤¨¨§¦
äkça äîäa ñ÷Btä íãàk¯d`x §¨¨©¥§¥¨§©¨§¥

± diR z` qwFR" :a ,dpw zAW i"Wx©¦©¨¥¤¦¨
xFBql lkEY `NW diR KFzl dMg ozFp¥©¨§¦¨¤Ÿ©¦§

."diR¦¨
:Bì øîà .äöøé øLà ìà dëéìBäì§¦¨¤£¤¦§¤¨©

.÷ìa ìà áeLz Eçøk-ìò¯dNigYA ©¨§£¨¤¨¨©§¦¨
wx xiMfn lWOaE ,"dMge oqx" hwp̈©¤¤§©¨©¨¨©§¦©
dxHOdW mEXn xnFl Wie ,"dMg"©¨§¥©¦¤©©¨¨
mB `N` ,wlal `aIW wx `l dzid̈§¨Ÿ©¤¨Ÿ§¨¨¤¨©
Kixv KM mWlE ,"xAcz dke" :xTiraE§¦¨§Ÿ§©¥§¥¨¨¦

.dMgfi dxez ©¨
(fi)Bzà áàBî éøNåäìòîìe Y¯ §¨¥¨¦§©§¨

.e wEqR̈
ïåék ,"áàBî éøN ìëå" :øîBà àeä¥§¨¨¥¨¥¨
íäì eëìä ,äå÷z Ba ïéàL eàøL¤¨¤¥¦§¨¨§¨¤
íúö÷î àlà eøàLð àìå ,íúö÷î¦§¨¨§Ÿ¦§£¤¨¦§¨¨

¯a`Fn ixUe" aEzMd WiBcn okle§¨¥©§¦©¨§¨¥¨
icM ,Kkl Kixv did `NW s` ,"FY ¦̀©¤Ÿ¨¨¨¦§¨§¥

Eafr mzvwOW EprinWdl)likyn t"r §©§¦¥¤¦§¨¨¨§
cecl(.

'ä øac äîì Y,äæ àeä ÷Bçö ïBL ©¦¤§§¤
ðéà øîBìkEúeLøa E¯mrRA ixdW §©¥§¦§§¤£¥©©©

,"'d xAC dn" :El`W `l dpFW`xd̈¦¨Ÿ¨£©¦¤
oM El`W dYr wxe)`"eb(.gi dxez §©©¨¨£¥

(gi)÷ìa íe÷÷çöî eäàøL ïåék Y ¨¨¥¨¤¨¨§©¥
Bøòöì ïekúð ,Ba¯did zn`AW `le ¦§©¥§©£§Ÿ¤¤¡¤¨¨

.cFnrl aIg©¨©£
éìâø ìò ãîòE¯lirl xn`PW s`e £Ÿ©©§¤§©¤¤¡©§¥

d`xW xg`l ,"FzlFr lr aSp FPde"§¦¦¨©¨§©©¤¨¨
`EdX dn xnFl FzEWxA Fpi`W¤¥¦§©©¤

FA wgUn dide Fl aWi ,dvFx)`negpz ¤¨©§¨¨§©¥
bi 'iq(.
ðéàéìà çeìL éðàå áLéì éàMø EE ¥§©©¥¥©£¦¨©¥¤

íB÷î ìL BúeçéìLa¯LPd okle ¦§¦¤¨§¨¥¦§
.Kln dY`W s` cFnrl Kixv̈¦©£©¤©¨¤¤

øtö Bðaì Yäæ àeä àø÷î ïBL¯ §¦Ÿ§¦§¨¤
zEkinqA e"`e siqFdl)oexkfd xtq(. §¦¨¦§¦

`iad mWe .b ,ck oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¨¥¦
wlA" :dcB` Wxcn mWA sqFp WExiR¥¨§¥¦§©©¨¨¨¨

."zEklnA `Ed FpA eia` ,xFRv FpA§¦¨¦§§©§
"øòé Búéç" Bîk¯mW .i ,p miNdY §©§¨©§¦¦¨

dxzi e"iEdW .g ,cw).g ,ciw mildz i"yx ¤©¨§¥¨
fh ,d zldw(.

"õøà Búéçå"¯Kixv .ck ,` ziW`xA §©§¤¤§¥¦¨¦
.mElM mW WxiR `l i"WxW oEIr¦¤©¦Ÿ¥©¨§

"íéî Bðéòîì"¯e"ie .g ,ciw miNdY §©§§¨¦§¦¦¨
"xri Fzig" lW e"ie FnM dxizi)i"yx §¥¨§¨¤©§©©

my(.hi dxez



קה wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

ß fenz e"h iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ העיר על חיל יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ‰bÒt‰.מקֹום L‡¯∑ ¿≈…ƒְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…«ƒ¿»
ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבלעם

רֹואה  ׁשאני הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול .ׁשּׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?"תדּבר וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéøLé úBî éLôð úîzíäaL Y¯ ¨Ÿ©§¦§¨¦¤¨¤
m`W ,"mixWi" mzq `lFpipr dn oM Ÿ§¨§¨¦¤¦¥¨¦§¨

o`kl)`"eb(d`xE .qFlwpE` mBxY oke . §¨§¥¦§¥§§§¥
,mixWi zFn" :` ,dk dxf dcFar i"Wx©¦£¨¨¨§¨¦
dzin zEnIW Fnvr lr WTan mrlA¦§¨§©¥©©§¤¨¦¨

lWdrieBziW`xA i"WxaE ."ozFnM ¤§¦¨§¨§©¦§¥¦
`N` drieB dxn`p `l" :fi ,dkŸ¤¤§¨§¦¨¤¨

."miwiCSAbi dxez ©©¦¦
(bi)éì Bðá÷åì Yeäìl÷ ,éeeö ïBL §¨§¦§¦©§¥
.éì¯wEqR oOwlcM ,cizr oFWl `le ¦§Ÿ§¨¦§¦§©¨¨

mW i"WxaE fk)`"eb(lNwl eilr dESW . §©¦¨¤¦¨¨¨§©¥
m` oiaE 'd ipirA xWi xaCd m` oiA¥¦©¨¨¨¨§¥¥¥¦
xaCd dlY mW oOwl la` ,e`l̈£¨§©¨¨¨¨©¨¨
okl ,`EdÎKExAÎWFcTd lW FznMqdA§©§¨¨¤©¨¨¨¥

.cizr oFWlA Wxtnci dxez §¨¥¦§¨¦
(ci)íéôö äãNäéä dBáb íB÷î Y §¥Ÿ¦¨¨©¨¨

¯W`x" KWndA aEzMW FnM§¤¨©¤§¥Ÿ
."dBqRd©¦§¨

ì ãîBò äôBvä íMLàáé íà øîL ¤¨©¤¥¦§Ÿ¦¨Ÿ
.øéòä ìò ìéçäbñtä Làøíòìa Y ©¦©¨¦Ÿ©¦§¨¦§¨

÷ìák íñB÷ äéä àì¯mBW s` Ÿ¨¨¥§¨¨©¤©

aEzMM ,mqFw did mrlA)ak ,bi ryedi( ¦§¨¨¨¥©¨
la` ,"mqFTd xFrA oA mrlA z`e"§¤¦§¨¤§©¥£¨
wlA okle .wlaM lFcB mqFw did `lŸ¨¨¥¨§¨¨§¨¥¨¨
zFnFwnl mrlA z` liaFn didW `Ed¤¨¨¦¤¦§¨¦§
la` .xzFi lFrtl dlFki dllTdW¤©§¨¨§¨¦§¥£¨
lNwl zlFki dzid `l wlal Kci`n¥¦¨§¨¨Ÿ¨§¨§¤§©¥
KxvEd okl ,mrlal dzidW FnM§¤¨§¨§¦§¨¨¥§©

.mrlA z` `iadl§¨¦¤¦§¨
õøtäì äöøt äãéúòL ÷ìa äàø̈¨¨¨¤£¦¨¦§¨§¦¨¥

íMî ìàøNéa¯EdGW d`xpe §¦§¨¥¦¨§¦§¤¤¤
,"dBqRd W`x mitFv dcU" WExiRd©¥§¥¦Ÿ©¦§¨
W`x"A didYW dvxiRd z` dtSW¤¨¨¤©¦§¨¤¦§¤§Ÿ
zfOxn dvxiRdW d`xpe ."dBqRd©¦§¨§¦§¤¤©¦§¨§ª¤¤
`id dcVd ixdW ,"dcU" dNOA©¦¨¨¤¤£¥©¨¤¦

dPEdM zFpYnA K` .dvExR)hi ,k x"acna( §¨©§©§§¨
dNOA zfOxn dvxiRdW ,azM̈©¤©¦§¨§ª¤¤©¦¨
dvxitE dwiqR oFWNn `EdW ,"dBqR", ¦§¨¤¦§§¦¨¦§¨

FnM)` ,`t w"a(."dlFre bQtn" §§©¥§¤
äLî úî íML¯aEzMW FnM)mixac ¤¨¥Ÿ¤§¤¨

` ,cl(."dBqRd W`x .. dWn lrIe"©©©¤Ÿ©¦§¨
,äììwä íäéìò ìeçz íML øeáñk§¨¤¨¨£¥¤©§¨¨

äàBø éðàL äöøtä àéä Bæå¯cg`A §¦©¦§¨¤£¦¤§¤¨
."d`Fx didW" :cIdÎiazMneh dxez ¦¦§¥©¨¤¨¨¤

(eh)äk äøwà-LBãwä úàî Y ¦¨¤Ÿ¥¥©¨
àeä-Ceøa¯:azFM `l xaM o`M ¨¨§¨Ÿ¥

lirlcM ,"iz`xwl 'd dxTi ilE`"©¦¨¤¦§¨¦§¦§¥
xAcl libx Fpi`" :mW i"WxaE ,b wEqR̈§©¦¨¥¨¦§©¥
dxT` ikp`e" :azM `N` ,"mFIA FOr¦©¤¨¨©§¨Ÿ¦¦¨¤
mrRA gkFPW xg`NW mEXn ,"dMŸ¦¤§©©¤©©©©
,mFIA mB eil` dxwp 'dW dpFW`xd̈¦¨¤¦§¨¥¨©©
d`xE .df oiprA wtq Fl did `l xaM§¨Ÿ¨¨¨¥§¦§¨¤§¥
dxTi ilE`" :` ,ck oOwl i"Wx oFWl§©¦§©¨©¦¨¤

Fz`xwl 'dFpFvxM." ¦§¨¦§
,"äøwà"ììòtúà ïBL¯oFWl `le ¦¨¤§¤§¨¥§Ÿ§

:gi ,b zFnW i"Wx mB d`xE .lrR ¦̀¨¥§¥©©¦§
dxwp did` [dxwn oFWl] ,dM dxT`"¦¨¤Ÿ§¦§¤¤§¤¦§¨
dxwOd lr dpEMde ."mFld FY`n¥¦£§©©¨¨©©¦§¤
`Ed didie ,dR eil` 'd xTi xW £̀¤¦¨¥¨Ÿ§¦§¤
dxwp did mrlAW `le ,FY`n dxwp¦§¨¥¦§Ÿ¤¦§¨¨¨¦§¨

dxwp did `l mrlA iM ,'d l`l`,'d ¤¦¦§¨Ÿ¨¨¦§¨¤
dxwp did `N`'dn)my m"`x(.fh dxez ¤¨¨¨¦§¨¥

(fh)åéôa øác íNiåàéä äîe Y ©¨¤¨¨§¦©¦

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
ּכׁשה  לצערֹו?אּלא ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה לֹו(סנהדרין ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

עלּֿכרח לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבלק  אל .ּתׁשּוב ֶָָָ

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ להם הלכּו ּתקוה, ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי.¯tˆ Ba∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְִִֵֶֶָ¿ƒ…ְְְְִֶַַָָ

קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úàfä äîéOä¯Wxtn aEzMd oi`W ©¦¨©Ÿ¤¥©¨§¨¥
aEW" xn`OW xnFl oi`e .eitA mV dn©¨§¦§¥©¤©£©
xaC mUIe" WExiR `Ed "wlA l ¤̀¨¨¥©¨¤¨¨
did ?iN dOl "xn`Ie" oM m`W ,"eitA§¦¤¦¥©Ÿ¤¨¨¦¨¨
wlA l` aEW eitA xaC mUIe :xnFl Fl©©¨¤¨¨§¦¤¨¨

xAcz dke)m"`x(lirl xn`PX dnE . §Ÿ§©¥©¤¤¡©§¥
dpEMd ,"eitA xaC mUIe" :d wEqR̈©¨¤¨¨§¦©©¨¨
xE`iAA oOwlckE ,d`EaPd ixacl§¦§¥©§¨§¦§©¨©¥

.`Ad©¨
ìà áeL" :Bøîàa àø÷nä øñç äîe¤¨¥©¦§¨§¨§¤

"øaãú äëå ÷ìa¯oeiM ,xnFlM ¨¨§Ÿ§©¥§©¥¨
FWExiRW ,"mrlA l` 'd xTIe" xn`PW¤¤¡©©¦¨¤¦§¨¤¥
did lFki oM m`e ,d`EapA eil` dlbPW¤¦§¨¥¨¦§¨§¦¥¨¨¨
l` aEW xn`Ie" :cIn xnFl aEzMd©¨©¦¨©Ÿ¤¤
aFYkl KxvEd dOle ,"xAcz dke wlÄ¨§Ÿ§©¥§¨¨§©¦§
lirl la` ?"eitA xaC mUIe" mB©©¨¤¨¨§¦£¨§¥
mXW oeiM ,oM l`FW `l d wEqtA§¨Ÿ¥¥¥¨¤¨
wiqtn "mrlA l` 'd xTIe" ixg ©̀£¥©¦¨¤¦§¨©§¦
xn`Ie" :'d l` mrla ixacA aEzMd©¨§¦§¥¦§¨¤©Ÿ¤
okle ,"'ebe iYkxr zFgAfOd zraW z ¤̀¦§©©¦§§¨©§¦§¨¥
mUIe" :KMÎxg` xnFl aEzMd KxvEd§©©¨©©©¨©¨¤
eitA mVW xnFl ,"mrla itA xaC 'd¨¨§¦¦§¨©¤¨§¦
oiA wqtd oi` o`M la` ,d`Eap ixaC¦§¥§¨£¨¨¥¤§¥¥
xaC mUIe" oial "mrlA l` 'd xTIe"©¦¨¤¦§¨§¥©¨¤¨¨
dn mWl i"Wx l`FW okl ,"eitA§¦¨¥¥©¦§¥¨

Fazkl KxvEd)dcya x`a(. §©§¨§
äLøð BðéàL òîBL äéäLk àlà¤¨§¤¨¨¥©¤¥¦§¤
÷ìa ìöà øæBç éðà äî :øîà ,ìl÷ì§©¥¨©¨£¦¥¥¤¨¨
àeä-Ceøa-LBãwä Bì ïúðå ,Bøòöì§©£§¨©©¨¨

ïñø¯dRd z` xbFQd `Ed)i"yx d`x ¤¤©¥¤©¤
h ,nw mildz(lkEi `NW icM EdGW d`xpe .§¦§¤¤¤§¥¤Ÿ©

.lNwl§©¥
äkçå¯xFBql lkEi `NW mxFBd `Ed §©¨©¥¤Ÿ©¦§

dRd z`)a ,dpw zay i"yx d`x(d`xpe . ¤©¤§¦§¤
i"Wx d`x la` .mkxaIW icM EdGW¤¤§¥¤§¨§¥£¨§¥©¦
,mrla itA ozp dMg" :a ,dw oixcdpq©§¤§¦©¨¨©§¦¦§¨
."mUIe Epide ,lNwl FgiPn did `NW¤Ÿ¨¨©¦§©¥§©§©¨¤

åéôa¯."eitA xaC mUIe" Edfe §¦§¤©¨¤¨¨§¦
äkça äîäa ñ÷Btä íãàk¯d`x §¨¨©¥§¥¨§©¨§¥

± diR z` qwFR" :a ,dpw zAW i"Wx©¦©¨¥¤¦¨
xFBql lkEY `NW diR KFzl dMg ozFp¥©¨§¦¨¤Ÿ©¦§

."diR¦¨
:Bì øîà .äöøé øLà ìà dëéìBäì§¦¨¤£¤¦§¤¨©

.÷ìa ìà áeLz Eçøk-ìò¯dNigYA ©¨§£¨¤¨¨©§¦¨
wx xiMfn lWOaE ,"dMge oqx" hwp̈©¤¤§©¨©¨¨©§¦©
dxHOdW mEXn xnFl Wie ,"dMg"©¨§¥©¦¤©©¨¨
mB `N` ,wlal `aIW wx `l dzid̈§¨Ÿ©¤¨Ÿ§¨¨¤¨©
Kixv KM mWlE ,"xAcz dke" :xTiraE§¦¨§Ÿ§©¥§¥¨¨¦

.dMgfi dxez ©¨
(fi)Bzà áàBî éøNåäìòîìe Y¯ §¨¥¨¦§©§¨

.e wEqR̈
ïåék ,"áàBî éøN ìëå" :øîBà àeä¥§¨¨¥¨¥¨
íäì eëìä ,äå÷z Ba ïéàL eàøL¤¨¤¥¦§¨¨§¨¤
íúö÷î àlà eøàLð àìå ,íúö÷î¦§¨¨§Ÿ¦§£¤¨¦§¨¨

¯a`Fn ixUe" aEzMd WiBcn okle§¨¥©§¦©¨§¨¥¨
icM ,Kkl Kixv did `NW s` ,"FY ¦̀©¤Ÿ¨¨¨¦§¨§¥

Eafr mzvwOW EprinWdl)likyn t"r §©§¦¥¤¦§¨¨¨§
cecl(.

'ä øac äîì Y,äæ àeä ÷Bçö ïBL ©¦¤§§¤
ðéà øîBìkEúeLøa E¯mrRA ixdW §©¥§¦§§¤£¥©©©
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d`xW xg`l ,"FzlFr lr aSp FPde"§¦¦¨©¨§©©¤¨¨
`EdX dn xnFl FzEWxA Fpi`W¤¥¦§©©¤
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zEkinqA e"`e siqFdl)oexkfd xtq(. §¦¨¦§¦

`iad mWe .b ,ck oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¨¥¦
wlA" :dcB` Wxcn mWA sqFp WExiR¥¨§¥¦§©©¨¨¨¨

."zEklnA `Ed FpA eia` ,xFRv FpA§¦¨¦§§©§
"øòé Búéç" Bîk¯mW .i ,p miNdY §©§¨©§¦¦¨

dxzi e"iEdW .g ,cw).g ,ciw mildz i"yx ¤©¨§¥¨
fh ,d zldw(.

"õøà Búéçå"¯Kixv .ck ,` ziW`xA §©§¤¤§¥¦¨¦
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(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑ ּבהם לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, .ּבלׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני ּכמֹואּתה "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"' ƒ≈»≈»»¿ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם, ּבר הּוא ∑C¯·e.הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, עד)ּגזרת וכן(תהלים חּרף. ּכמֹו חרף", "אֹויב י): הּגֹוזל (שם את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈
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`N` ,w"ixigA zcTEpn Dpi` z"iAd©¥¥¨§¤¤§¦¦¤¨
`le d"xivA zcTEpn W"ixdW mrHd©©©¤¨¥§¤¤§¥¤§Ÿ
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lW s"Ewe" :b ,b dingp i"WxAEdExw §©¦§¤§¨§¤¥
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L"éø úøæâ àéä ïëå¯`id minrtNW §¥¦¦§©¥¤¦§¨¦¦
mB d`xE .g"YtA `le d"xivA zcTEpn§¤¤§¥¤§Ÿ§©¨§¥©
jxA lr DnzY l`e" :mW miNdY i"Wx©¦§¦¦¨§©¦§©©¥¥
lW zFaiY dAxdW ,KxA xn` `NW¤Ÿ¨©¥©¤©§¥¥¤
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ּדבר, ׁשם ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ל יהיה ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואֹומר:
נקּוד  הּוא ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשאם

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן .קמץ ְְֲֵֵַַָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְֲֵֵַַַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ‰ËÈa.ּפׁשּוטֹו ‡Ï∑אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֶָָָ…ƒƒְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן אחריהם ּכמֹו∑ÏÓÚ.מדקּדק עברה, ז)לׁשֹון :(שם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ»»ְְֲֵָ
עמל", י)"הרה ו (שם עמל אּתה "ּכי הּמקֹום : לפני עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", BnÚ.כעס ÂÈ‰Ï‡ '‰∑ ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¡…»ƒ

מּתֹוכן  זז אינֹו לפניו, ּוממרים מכעיסין Ba.אפּלּו CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב "רעה (שמואל : ְְְֲִִִִִֵַַָָָָ¿«∆∆ְְְִֵֵֵָ
ּדוד, אֹוהב טו)ּדוד" ּביניהֹון (שופטים מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה :. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הֹוציאם האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא עם "הּנה אמרּת: .אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈
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"óøç" Bîk¯.oFxMGd xtqA cTpn oM §¥©¥§©¥§¥¤©¦¨
.lirl xMfPM ,oFkp d`xp oke§¥¦§¤¨©¦§¨§¥

"Cøa òöáe" ïëå¯.b ,i mW §¥Ÿ¥©¥¥¨
Cøáîe ìläîä¯oFWl `EdW EpidC ©§©¥§¨¥§©§¤§

xirdl Wie .xaC mW `le lrRŸ©§Ÿ¥¨¨§¥§¨¦
oM m`e ,deFd oFWlA "KxA" WxtOW¤§¨¥¨¥¦§¤§¦¥
zF`nbECl ixnbl dnFC Dpi ¥̀¨¨§©§¦©§¨

xar oFWlA zFxAcnd zFncFTd)ixac ©§©§©§¦§¨¨
cec(Wxtn mW miNdzAW xirdlE .§¨¦¤¦§¦¦¨§¨¥
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.Búc ìò íéøáBò íäLìîòì YïBL ¤¥§¦©¨¨¨§
"ìîò äøä" Bîk ,äøáò¯,f miNdY £¥¨§¨¨¨¨§¦¦

` :mW K` .eh(a ."dxde"(mW i"Wx ©¨§¨¨©¦¨
FzpEM ilE`e .dribi oFWNn FWxtn§¨§¦§§¦¨§©©¨¨
,"lnr dxd" :dl ,eh aFI`l xTirA§¦¨§¦¨Ÿ¨¨

."drx dUr" :mW i"WxaE§©¦¨¨¨¨¨
"èéaz ñòëå ìîò äzà ék"¯,i mW ¦©¨¨¨¨©©©¦¨

qrke lnr hiAYW LMxC oM .ci)i"yx ¥©§§¤©¦¨¨¨©©
my(.

"ìîò" àéä äøáòäL éôì¯gxFh §¦¤¨£¥¨¦¨¨©
.dribie¦¦¨

íB÷nä éðôì¯z`xwp `id okl ¦§¥©¨¨¥¦¦§¥
:c ,c zldw i"Wx mB d`x ."lnr"¨¨§¥©©¦Ÿ¤¤
od ± lnr lM z` ip` izi`xe"§¨¦¦£¦¤¨¨¨¥
ÎWFcTd ipirA lnr odW ,zFxiard̈£¥¤¥¨¨§¥¥©¨

`EdÎKExA`EdW ,dxiarA" :e ,c mW ." ¨¨©£¥¨¤
."mFwOd iptl gEx zEavre lnr̈¨§©§©¦§¥©¨

Bnò åéäìà 'äïéñéòëî elôà Y ¡Ÿ¨¦£¦©§¦¦
.ïëBzî ææ Bðéà ,åéðôì íéøîîe©§¦§¨¨¥¨¦¨

Ba Cìî úòeøúeì Y,úeòøå äaç ïBL §©¤¤§¦¨§¥
"ãåã äòø" Bîk¯.fl ,eh a l`EnW §¥¤¨¦§¥

"eäòøîì dðziå" ,ãåc áäBà¯ ¥¨¦©¦§¨§¥¥¥
Dpzp eipiaWFXn cg`l .e ,eh mihtFW§¦§¤¨¦§¦¨§¨¨

)k ,ci my i"yx(.
úðéëLe" :ñBì÷ðeà íbøz ïëå§¥¦§¥§§§¦©

"ïBäéðéa ïBäkìî¯mMln zpikWE ©§§¥¥§¦©©§¨
.mkFzAak dxez §¨

(ak)íéøönî íàéöBî ìàäzà Y ¥¦¨¦¦§¨¦©¨
zøîà¯.d ,ak lirl ¨©§¨§¥

àöé àì ,"íéøönî àöé íò äpä"¦¥©¨¨¦¦§©¦Ÿ¨¨



קז wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑ ּבהם לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, .ּבלׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני ּכמֹואּתה "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"' ƒ≈»≈»»¿ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם, ּבר הּוא ∑C¯·e.הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, עד)ּגזרת וכן(תהלים חּרף. ּכמֹו חרף", "אֹויב י): הּגֹוזל (שם את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»
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ּדבר, ׁשם ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ל יהיה ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואֹומר:
נקּוד  הּוא ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשאם

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן .קמץ ְְֲֵֵַַָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְֲֵֵַַַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ‰ËÈa.ּפׁשּוטֹו ‡Ï∑אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֶָָָ…ƒƒְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן אחריהם ּכמֹו∑ÏÓÚ.מדקּדק עברה, ז)לׁשֹון :(שם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ»»ְְֲֵָ
עמל", י)"הרה ו (שם עמל אּתה "ּכי הּמקֹום : לפני עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", BnÚ.כעס ÂÈ‰Ï‡ '‰∑ ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¡…»ƒ

מּתֹוכן  זז אינֹו לפניו, ּוממרים מכעיסין Ba.אפּלּו CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב "רעה (שמואל : ְְְֲִִִִִֵַַָָָָ¿«∆∆ְְְִֵֵֵָ
ּדוד, אֹוהב טו)ּדוד" ּביניהֹון (שופטים מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה :. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הֹוציאם האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא עם "הּנה אמרּת: .אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

itNW ,zncFTd dxrdA `aEOd llMl©§¨©¨©¤¨¨©¤¤¤§¦
w"ixigA cwPil dkixv dzid zn`d̈¡¤¨§¨§¦¨¦¨¥§¦¦
okle ,W"ixd zgY d"xive z"iAd zgY©©©¥§¥¤©©¨¥§¨¥
,KM DzF` micTpn `l lrFtAW s ©̀¤§©Ÿ§©§¦¨¨
g"YtaE z"iAd zgY d"xivA `N ¤̀¨§¥¤©©©¥§©¨
mixi`Wn minrtNW ixd ,W"ixd zgY©©¨¥£¥¤¦§¨¦©§¦¦
miPWn `le W"ixd zgY d"xiSd z ¤̀©¥¤©©¨¥§Ÿ§©¦

.g"Ytl DzF`¨§©¨
"óøç áéBà" Bîk¯.gi ,cr miNdY §¥¥¥§¦¦

"óøç" Bîk¯.oFxMGd xtqA cTpn oM §¥©¥§©¥§¥¤©¦¨
.lirl xMfPM ,oFkp d`xp oke§¥¦§¤¨©¦§¨§¥

"Cøa òöáe" ïëå¯.b ,i mW §¥Ÿ¥©¥¥¨
Cøáîe ìläîä¯oFWl `EdW EpidC ©§©¥§¨¥§©§¤§

xirdl Wie .xaC mW `le lrRŸ©§Ÿ¥¨¨§¥§¨¦
oM m`e ,deFd oFWlA "KxA" WxtOW¤§¨¥¨¥¦§¤§¦¥
zF`nbECl ixnbl dnFC Dpi ¥̀¨¨§©§¦©§¨

xar oFWlA zFxAcnd zFncFTd)ixac ©§©§©§¦§¨¨
cec(Wxtn mW miNdzAW xirdlE .§¨¦¤¦§¦¦¨§¨¥

dxrdA oOwlckE ,xar oFWlA i"Wx©¦¦§¨¨§¦§©¨©¤¨¨
d`Ad. ©¨¨

ìæBbä úà¯."rvFaE" WExiR Edf ¤©¥¤¥¥©
,Lðòú àì ék àøéz ìà :øîBàå§¥©¦¨¦Ÿ¥¨¥
àeä æébøî Y Eì äéäé íBìL̈¦§¤§©§¦

àeä-Ceøa-LBãwäì¯WExiR Edf §©¨¨¤¥
WxtOW mW i"Wx d`x la` ."'d u`p"¦¥£¨§¥©¦¨¤§¨¥
,xn`l Fnvr z` gAW olfBde" :zxg ©̀¤¤§©©§¨¦¥©¤©§¥Ÿ

."iN didi mFlWe ,'d u`p¦¥§¨¦§¤¦
ïk íàL ,øác íL "Cøa" øîBì ïéàå§¥©¥¥¥¨¨¤¦¥

ïè÷ ç"zôa ãe÷ð äéä¯.l"FBq ¨¨¨§©¨¨¨¤
äìòîì Bîòèå¯.dNOd zNigzA §©§§©§¨¦§¦©©¦¨

ì àeäL éôì ìáàãe÷ð àeä ìòt ïBL £¨§¦¤§Ÿ©¨
ïè÷ õ"î÷¯.d"xiv ¨©¨¨¥¤

ähîì Bîòèå¯mB d`x .dNOd sFqA §©§§©¨§©¦¨§¥©
,KxA FnM ,KxA" :mW miNdY i"Wx©¦§¦¦¨¥¥§¥©
xaC mW did EN`W rcze ,lrR oFWl§Ÿ©§¥©¤¦¨¨¥¨¨
dpFW`xd zF`A dlrnl mrHd did̈¨©©©§©§¨¨¨¦¨
ohw unw cEwp dfe ,gYR cEwp dide§¨¨¨©¨§¤¨¨©¨¨

."W"ixA dHnl Fnrhe`k dxez §©§§©¨¨¥
(`k)'Bâå á÷òéa ïåà èéaä àìY Ÿ¦¦¨¤§©£Ÿ§

Bîebøúk¯iglR zile ,zilMYq`" §©§¦§©¨¦§¥¨§¥
icar `l s`e ,awri ziacA oilENb¦¦¦§¥©£Ÿ§©¨¨§¥
icaFr oi`e ,izlMYqd ± "xwW zE`l¥§©¦§©©§¦§¥§¥
icaFr `l s`e ,awri ziaA milENb¦¦§¥©£Ÿ§©Ÿ§¥
,df WExitlE .l`xUiA xwW zcFar£©¤¤§¦§¨¥§¥¤
Fpi`W ,mrlal dpEMd "hiAd `l"Ÿ¦¦©©¨¨§¦§¨¤¥

.awriA oe` d`Fx¤¨¤§©£Ÿ
Løãð àeä BèeLô éøçà ,øçà øác̈¨©¥©£¥§¦§¨
-LBãwä "èéaä àì" :äàð Løãî¦§¨¨¤Ÿ¦¦©¨
ïäLkL ,"á÷òéa"L "ïåà" àeä-Ceøä¨¤¤§©£Ÿ¤§¤¥
÷c÷ãî Bðéà ,åéøác ìò ïéøáBò§¦©§¨¨¥§©§¥

úBiðBàa ïðBaúäì íäéøçà¯oFWNn ©£¥¤§¦§¥§¦¦§
."oe`"¨¤

ïìîòáe íälL¯`le" WExiR Edf ¤¨¤©£¨¨¤¥§Ÿ
."l`xUiA lnr d`ẍ¨¨¨§¦§¨¥

.Búc ìò íéøáBò íäLìîòì YïBL ¤¥§¦©¨¨¨§
"ìîò äøä" Bîk ,äøáò¯,f miNdY £¥¨§¨¨¨¨§¦¦

` :mW K` .eh(a ."dxde"(mW i"Wx ©¨§¨¨©¦¨
FzpEM ilE`e .dribi oFWNn FWxtn§¨§¦§§¦¨§©©¨¨
,"lnr dxd" :dl ,eh aFI`l xTirA§¦¨§¦¨Ÿ¨¨

."drx dUr" :mW i"WxaE§©¦¨¨¨¨¨
"èéaz ñòëå ìîò äzà ék"¯,i mW ¦©¨¨¨¨©©©¦¨

qrke lnr hiAYW LMxC oM .ci)i"yx ¥©§§¤©¦¨¨¨©©
my(.

"ìîò" àéä äøáòäL éôì¯gxFh §¦¤¨£¥¨¦¨¨©
.dribie¦¦¨

íB÷nä éðôì¯z`xwp `id okl ¦§¥©¨¨¥¦¦§¥
:c ,c zldw i"Wx mB d`x ."lnr"¨¨§¥©©¦Ÿ¤¤
od ± lnr lM z` ip` izi`xe"§¨¦¦£¦¤¨¨¨¥
ÎWFcTd ipirA lnr odW ,zFxiard̈£¥¤¥¨¨§¥¥©¨

`EdÎKExA`EdW ,dxiarA" :e ,c mW ." ¨¨©£¥¨¤
."mFwOd iptl gEx zEavre lnr̈¨§©§©¦§¥©¨

Bnò åéäìà 'äïéñéòëî elôà Y ¡Ÿ¨¦£¦©§¦¦
.ïëBzî ææ Bðéà ,åéðôì íéøîîe©§¦§¨¨¥¨¦¨

Ba Cìî úòeøúeì Y,úeòøå äaç ïBL §©¤¤§¦¨§¥
"ãåã äòø" Bîk¯.fl ,eh a l`EnW §¥¤¨¦§¥

"eäòøîì dðziå" ,ãåc áäBà¯ ¥¨¦©¦§¨§¥¥¥
Dpzp eipiaWFXn cg`l .e ,eh mihtFW§¦§¤¨¦§¦¨§¨¨

)k ,ci my i"yx(.
úðéëLe" :ñBì÷ðeà íbøz ïëå§¥¦§¥§§§¦©

"ïBäéðéa ïBäkìî¯mMln zpikWE ©§§¥¥§¦©©§¨
.mkFzAak dxez §¨

(ak)íéøönî íàéöBî ìàäzà Y ¥¦¨¦¦§¨¦©¨
zøîà¯.d ,ak lirl ¨©§¨§¥

àöé àì ,"íéøönî àöé íò äpä"¦¥©¨¨¦¦§©¦Ÿ¨¨



wlaקח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
BÏ Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑וכן ׁשּלֹו. וגבּה רּום כב)ּכתקף ׁשהּוא (איוב אני ואֹומר הּמה. מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ¿¬…¿≈ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

א)לׁשֹון זה (בראשית הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום המעֹופף יעֹופף", "ועֹוף :.Ì‡¯ ˙ÙÚB˙∑ ּדבר ּגבּה. עפיפת ְְְְְְֵֵֶֶַַַָֹֹ¬…¿≈ֲִַַָָֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו ראמים. ּתקף ראם". "ּתֹועפת סח)אחר: הּׁשדים (גיטין .אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑ ּבהם ׁשאין לברכה, הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵֵֶֶָָָ
וקֹוסמים  B‚Â'.מנחׁשים ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד לעין עֹוד חּבתן ּתּגלה אׁשר ְְְֲִִַ»≈≈»≈¿«¬…¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפעל  מה להם: יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן מּפיו ּתֹורה ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכל,
ׁשּנאמר וזהּו ל)אל, עתיד,(ישעיה לׁשֹון אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות עיני "והיּו : ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפעל  מה ּוליׂשראל ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.íàéöBä íéäìàä àlà ,Bîöòî¥©§¤¨¨¡Ÿ¦¦¨
Bì íàø úôòBúkíeø ó÷úk Y §£Ÿ§¥§Ÿ¤

BlL dáâå¯WxiRoFWNn "zFtrFY" §Ÿ©¤¥©¨¦§
`l ,Dabe mEx oiprn "m`x"E ,swze wfgŸ¤§Ÿ¤§¥¥¦§©§Ÿ©Ÿ

oiprn)fi ,bl mixac(`idW ,"eipxw m`x" ¥¦§©§¥©§¨¤¦
qgil iE`x oi` iM ,ux`d zIgn dIg©¨¥©©¨¨¤¦¥¨§©¥

zg` dndA gkl FzxEabE FgM)m"`x(. Ÿ§¨§Ÿ©§¥¨©©
m`ivFd `EdÎKExAÎWFcTdW ,xnFlM§©¤©¨¨¦¨
miQpA EpidC ,FlcB swzA mixvOn¦¦§©¦§Ÿ¤¨§§©§§¦¦

milFcB)`"eb(,"Dabe mEx" oFWNd ltke . §¦§¨©©¨§Ÿ©
DFaB ikd mExd lr zFxFdl)cec ixac(. §©¨¨¦¨©

l`" :g ,ck oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¥
Exe swzA mixvOn m`ivFOd."FNW m ©¦¨¦¦§©¦§Ÿ¤§¤

"úBôòBz óñëå" ïëå¯.dk ,ak aFI` §¥§¤¤¨¦
ìänä æBòî ïBL¯oFWl" :mW i"WxA §¨¥¨§©¦¨§

."oqgŸ¤
éðà øîBàå¯mWA swYd `xwp dOl §¥£¦¨¨¦§¨©Ÿ¤§¥

zFtrFY)m"`x(. ¨
ì àeäL"óôBòé óBòå" ïBL¯ziW`xA ¤§§§¥§¥¦

.k ,`
àeä áø ó÷úå ,dáâå íeøa óôBòîä©§¥§§Ÿ©§Ÿ¤©

äæ¯,dlrn cvl FtEB z` ripdl lkEIW ¤¤©§¨¦©¤§©©§¨
cvl `idW ,ziraHd FzrEpY Ktid¥¤§¨©¦§¦¤¦§©

dHn)m"`x(. ©¨
øác .dáb úôéôò ,"íàø úôòBú"å§£Ÿ§¥£¦©Ÿ©¨¨
íéîàø ó÷z ,"íàø úôòBz" :øçà¯ ©¥£Ÿ§¥Ÿ¤§¥¦

dIgd oinl dpEMd ,"m`x" df WExitlE§¥¤§¥©©¨¨§¦©©¨
m`x `xwPd),b dxf dcFar i"Wx d`x ©¦§¨§¥§¥©¦£¨¨¨

dlFcB dIg `idW a("min`x" xn`e . ¤¦©¨§¨§¨©§¥¦
cigi oFWlA "m`x" oMW ,miAx oFWl§©¦¤¥§¥¦§¨¦
WExitlE .dIgd oin lr dxFn aEzMAW¤©¨¤©¦©©¨§¥
lr aqEn Fpi` ,"Fl m`x zFtrFzM" df¤§£§¥¥¨©
lirl xEn`M oMW ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¥¨¨§¥
`EdÎKExAÎWFcTd z` gAWl KIW `lŸ©¨§©¥©¤©¨¨

i"Wx siqFn cIn okle ,dfMW gaWA§¤©¤¨¤§¨¥¦©¦©¦
.micXd EN` :EpizFAx Exn`e§¨§©¥¥©¥¦

:eðéúBaø eøîàå¯.a ,gq oiHiB §¨§©¥¦¦
íéãMä elà¯df WExiR itl ,xnFlM ¥©¥¦§©§¦¥¤

,m`x DnXW dIgl dpEMd "m`x"W¤§¥©©¨¨©©¨¤§¨§¥
,"m`x zFtrFzM"W minkg Ex`iA¥££¨¦¤§£§¥
Wi micXNW Epide ,micXl dpEMd©©¨¨©¥¦§©§¤©¥¦¥
d`x la`] min`x lW wfgde swYd©Ÿ¤§©Ÿ¤¤§¥¦£¨§¥
FgM oi` m`x"W fi ,bl mixaC i"Wx©¦§¨¦¤§¥¥Ÿ
df WExitlE .[oEIr Kixve ."dWẅ¤§¨¦¦§¥¤
WIW ,dpEMd "Fl m`x zFtrFzM"§£§¥©©¨¨¤¥
micW `EdÎKExAÎWFcTd zEWxA¦§©¨¨¥¦
i"Wx mB d`xE .FzEgilWA miklFdd©§¦¦§¦§¥©©¦
ÎWFcTl ± Fl m`x zFtrFzM" :mW oiHiB¦¦¨§£§¥©¨
min`x zFtrFY Fl Wi `EdÎKExÄ¥£§¥¦
zEprxER rxRile ,FYglWnl§¦§©§§¦¨©§¨
"cecl liMUn"A azke ."FzEgilWA¦§¦§¨©§©§¦§¨¦
Fpi`W ,wlal dfA xnFl `A mrlAW¤¦§¨¨©¨¤§¨¨¤¥
iciÎlr ENit` l`xUil rxdl lFkï§¨©§¦§¨¥£¦©§¥
zEWxA mi`vnp mdW oeiM ,micXd©¥¦¥¨¤¥¦§¨¦¦§

.`EdÎKExAÎWFcTdbk dxez ©¨¨
(bk)á÷òéa Lçð àì ék"ék" Y ¦Ÿ©©§©£Ÿ¦

¯.xnFlM :oFW`x qEtcA¦§¦§©
äëøáì íä íéeàø¯dGW d`xp §¦¥¦§¨¨¦§¤¤¤

Kxa dPd" :k wEqtA xEn`d lr aqEn¨©¨¨§¨¦¥¨¥
.dkxal md miiE`xW mEXn ,"iYgwl̈©§¦¦¤§¦¥¦§¨¨

.íéîñB÷å íéLçðî íäa ïéàL¤¥¨¤§©£¦§§¦
'Bâå á÷òéì øîàé úòkãBò Y ¨¥¥¨¥§©£Ÿ§

úàfä "úòk" úò úBéäì ãéúò¯ ¨¦¦§¥¨¥©Ÿ
dxFn oFinCd s"MW ipRn ,oM Wxtn§¨¥¥¦§¥¤©©¦§¨
,z`Gd zrl zxg` zr dOcn `EdW¤§©¤¥©¤¤¨¥©Ÿ
zxg` zr zFidl cizr cFrW EpidC§©§¤¨¦¦§¥©¤¤

z`Gd zrM)m"`x(,"z`Gd zrM" xn`e . ¨¥©Ÿ§¨©¨¥©Ÿ
u"nwA s"M) "zrM" iM(onf lr dxFn ¦¨¥¨§¨©¨©§©

rEci)iaxd(. ¨©
ìk ïéòì ïúaç äìbz øLà¯FnM £¤¦¨¤¦¨¨§¥Ÿ§

lirl aEzMW FnkE ,z`Gd zrA DpWIW¤¤§¨¨¥©Ÿ§¤¨§¥
zErxe dAig oFWl ,"FA Kln zrExzE"§©¤¤§¦¨§¥

)m"`x(.
äøBz íéãîBìå åéðôì ïéáLBé ïäL¤¥§¦§¨¨§§¦¨

åétî¯,dxFY oYn onfA didW itM ¦¦§¦¤¨¨¦§©©©¨
onfl df did dxFY oYn onfAW `N ¤̀¨¤¦§©©©¨¨¨¤¦§©
miaWFi od" `al cizrl ENi`e ,xvẅ¨§¦¤¨¦¨Ÿ¥§¦

daMr oFWNn daiWi ,"eiptlzEriawE §¨¨§¦¨¦§©¨¨§¦
)iaxd(.

úøMä éëàìnî íéðôì ïúvçîe¯ §¦¨¨¦§¦¦©§£¥©¨¥
mB l`xUi lW ozAg z`HAzn dfaE¨¤¦§©¥¦¨¨¤¦§¨¥©
mciwtYW ,zxXd ik`lnl qgiA§©©§©§£¥©¨¥¤©§¦¨
`EdÎKExAÎWFcTd z` lFkiaM zxWl§¨¥¦§¨¤©¨¨

)iaxd(.
íäå¯.zxXd ik`ln §¥©§£¥©¨¥

íäì eìàLé¯xn`i" WExiR Edfe ¦§£¨¤§¤¥¥¨¥
."l`xUilE awril§©£Ÿ§¦§¨¥

"ìà ìòt äî"¯mkl dxFd dn ©¨©¥©¨¨¤
oilFki opi`W itl ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¦¤¥¨§¦

ozSignl qpMil)ci 'iq `negpz(. ¦¨¥¦§¦¨¨
eäæåøîàpL¯.k ,l dirWi §¤¤¤¡©§©§¨

éðéò eéäå"éøBî úà úBàø E"E¯ §¨¥¤Ÿ¤¤
lirFdl LcOlnd `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©§©¤§§¦

)my i"yx(.
Bðéà ,"á÷òéì øîàé" :øçà øác̈¨©¥¥¨¥§©£Ÿ¥

ìì àlà ,ãéúò ïBLäåä ïBL¯xn`pe §¨¦¤¨§Ÿ¤§¤¡©
FnkE ,icinY deFd `Ed iM cizr oFWlA¦§¨¦¦¤§¦¦§

"zr lkA" KWndA xnF`W)zeaegx x`a(. ¤¥©¤§¥§¨¥
"awril xn`i zrM" df WExitlE§¥¤¨¥¥¨¥§©£Ÿ
Wgp `l iM" wEqRd zNigY mr xAEgn§¨¦§¦©©¨¦Ÿ©©

WxtOW itkE ,"awriA)m"`x(. §©£Ÿ§¦¤§¨¥
íñB÷å Lçðîì ïéëéøö ïðéà¯Edfe ¥¨§¦¦¦§©¥§¥§¤

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים אינן ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה היא נמסר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מה נביאיהם עלּֿפי להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. מּגידים ותּמים אּורים אֹו הּמקֹום, .ּגזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשרתרתרתרת מלאכימלאכימלאכימלאכי ממממּמּמּמּמחיצתחיצתחיצתחיצת לפניםלפניםלפניםלפנים כג)ּוּוּוּומחיצתןמחיצתןמחיצתןמחיצתן כג, לעיל(רש"י ּפרׁש א)רׁש"י א, ּבלׁשֹון (ויקרא מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי לׁשֹון "וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו מּובן למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה "וּיקרא", הּׁשרת. מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

הם ׁשּיׂשראל ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו הּׁשרת.למעלה למעלה למעלה למעלה אפֹוא, מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית , ללּבׁש kLÈ·.הּמצוֹות: ‡Ï∑ אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ…ƒ¿«ְִֵֶַַַַָָ

וגיס  מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּומחּבל
יקּום  ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם ׁשֹומרם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָלהּזיקם

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»
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BÏ Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑וכן ׁשּלֹו. וגבּה רּום כב)ּכתקף ׁשהּוא (איוב אני ואֹומר הּמה. מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ¿¬…¿≈ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

א)לׁשֹון זה (בראשית הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום המעֹופף יעֹופף", "ועֹוף :.Ì‡¯ ˙ÙÚB˙∑ ּדבר ּגבּה. עפיפת ְְְְְְֵֵֶֶַַַָֹֹ¬…¿≈ֲִַַָָֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו ראמים. ּתקף ראם". "ּתֹועפת סח)אחר: הּׁשדים (גיטין .אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑ ּבהם ׁשאין לברכה, הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵֵֶֶָָָ
וקֹוסמים  B‚Â'.מנחׁשים ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד לעין עֹוד חּבתן ּתּגלה אׁשר ְְְֲִִַ»≈≈»≈¿«¬…¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפעל  מה להם: יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן מּפיו ּתֹורה ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכל,
ׁשּנאמר וזהּו ל)אל, עתיד,(ישעיה לׁשֹון אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות עיני "והיּו : ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפעל  מה ּוליׂשראל ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»
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wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים אינן ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה היא נמסר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מה נביאיהם עלּֿפי להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. מּגידים ותּמים אּורים אֹו הּמקֹום, .ּגזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשרתרתרתרת מלאכימלאכימלאכימלאכי ממממּמּמּמּמחיצתחיצתחיצתחיצת לפניםלפניםלפניםלפנים כג)ּוּוּוּומחיצתןמחיצתןמחיצתןמחיצתן כג, לעיל(רש"י ּפרׁש א)רׁש"י א, ּבלׁשֹון (ויקרא מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי לׁשֹון "וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו מּובן למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה "וּיקרא", הּׁשרת. מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

הם ׁשּיׂשראל ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו הּׁשרת.למעלה למעלה למעלה למעלה אפֹוא, מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית , ללּבׁש kLÈ·.הּמצוֹות: ‡Ï∑ אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ…ƒ¿«ְִֵֶַַַַָָ

וגיס  מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּומחּבל
יקּום  ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם ׁשֹומרם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָלהּזיקם

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»
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wlaקי zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy
ּכתרּגּומֹו zLÈ‰.וגֹו', ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ויהרג חללים, מדין מלכי ׁשּיּפיל עד  מת מׁשה ׁשאין נתנּבא ְְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר עּמהם, יג)הּוא אלֿחלליהם"(יהושע ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו הּקֹוסם ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" :(מ"א «……ƒ√∆ְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם :. ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz f"h iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑.ּבּמה יֹודע היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים - ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא .אמר: ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Bîebøúk ,"'Bâå¯`zilM `Or `d" §§©§¨©¨§¥¨
Drx`a ixWi `l ,lHpzi `ix`kE ixẄ¥§©§¨¦§©¨¨¦§¥§©§¥
± "zxii `Innr iqkpe lFhw lhwiC cr©§¦§Ÿ§§¦§¥©§©¨¥¨
,`Vpzi ix`ke oFMWi `ialM mrd dPd¦¥¨¨§¨¦¦§§©£¦¦§©¨
,bxd bFxdIW cr Fvx`A oFMWi `lŸ¦§§©§©¤©£¤¤

.Wxii miOrd iqkpe§¦§¥¨©¦¦©
äzLé íéììç íãå¯WExiR Edf §©£¨¦¦§¤¤¥

.sqFp¨
úî äLî ïéàL àaðúð¯WExiR Edf ¦§©¥¤¥Ÿ¤¥¤¥

"aMWi `l")m"`x(. Ÿ¦§©
ìétiL ãò¯lr ,"liRIW" aFYkl wIC ©¤©¦¦¥¦§¤©¦©

oicn iklOW e ,`l oOwl x`aIX dn iR¦©¤§¨¥§©¨¤©§¥¦§¨
iciÎlr mEliRde xie`A migxFR Eid̈§¦¨£¦§¦¦©§¥

.uiSd©¦
"íéììç" ïéãî éëìî¯WExiR Edf ©§¥¦§¨£¨¦¤¥

""dYWi millg mce)m"`x(. §©£¨¦¦§¤
íänò àeä âøäéå¯cr" WExiR Edf §¥¨¥¦¨¤¤¥©

"sxh lk`i)m"`x(. Ÿ©¤¤
øîàpL¯.ak ,bi rWFdi ¤¤¡©§ª©

eâøä íñBwä øBòa ïa íòìa úàå"§¤¦§¨¤§©¥¨§
"íäéììç ìà áøça ìàøNé éðá¯ §¥¦§¨¥©¤¤¤©§¥¤

`le rWFdiA wEqRd z` `iaOX dn©¤¥¦¤©¨¦ª©§Ÿ
mEXn ,g ,`l oOwlC wEqRd z ¤̀©¨¦§©¨¦
z` EbxdW xn`p `l mW oOwNW¤§©¨¨Ÿ¤¡©¤¨§¤
Îdn ,oicn ikln x`W mr cgiA mrlA¦§¨§©©¦§¨©§¥¦§¨©
l`" WxFtn rWFdiA oMÎoi`X¤¥¥¦ª©§¨¤
i"Wx `ian e ,`l oOwl oke ."mdillg©§¥¤§¥§©¨¥¦©¦
EbxdW dgkFdM rWFdiA wEqRd z ¤̀©¨¦ª©§¨¨¤¨§
ikln mr cgiA mrlA z ¤̀¦§¨§©©¦©§¥

.oicndk dxez ¦§¨
(dk)epáwú àì á÷ íb"íb" Y ©ŸŸ¦¢¤©

éñBî ïBLàø"íb"å ,éðMä "íb" ìò ó ¦¦©©©¥¦§©
ïBLàø "íb" ìò éðL¯:xn` EN`kE ¥¦©©¦§¦¨©

EPaTz `le ,EPaTz `l mB EPkxaz `lŸ§¨§¤©Ÿ¦¢¤§Ÿ¦¢¤
EPkxaz `l mB)m"`x(`NW FzpEke . ©Ÿ§¨§¤§©¨¨¤Ÿ

xg`l `le dllw iptl `l mkxai§¨§¥Ÿ¦§¥§¨¨§Ÿ§©©
.dllw§¨¨

"äéäé àì Cì íb éì íb" ïëå¯mikln §¥©¦©¨Ÿ¦§¤§¨¦

.ek ,b `
"äìeúa íb øeça íb" ïëå¯mixaC §¥©¨©§¨§¨¦

:b ,eq dirWi i"Wx mB d`xE .dk ,al§¥©©¦§©§¨
df oiOb ipW xnFl ,ixar oFWl KxC"¤¤§¦§¦©§¥©¦¤
zF`nbEC mW `ianE ,"df lv ¥̀¤¤¥¦¨§¨

.zFtqFpek dxez ¨
(fk)éì Búa÷åì äæ ïéà Yéeeö ïBL §©Ÿ¦¥¤§¦

¯ipirA xWi m` rci `l oicr ixdW¤£¥£©¦Ÿ¨©¦¨¨§¥¥
mzF` lNwIW EPEvi Ki`e ,miwl`d̈¡Ÿ¦§¥§©¤¤§©¥¨

)`"eb(.
"Bðá÷å" Bîk¯.bi wEqR lirl §§¨§§¥¨

ì àlàãéúò ïBL¯lW e"iEde ¤¨§¨¦§©¨¤
oFWll xar oFWNn FkRdn "FzFAwe"§©§©§¦§¨¨¦§

cizr)zeaegx x`a(. ¨¦
éì" epáwúå åéðéòa "øLéé éìeà"©¦©§¥¨§¦¢¤¦

é"åì ù"øéãìî ,"íMî-maldiras ¦¨
lui.FzF` lNwY ,.æòìagk dxez §©¥§©©

(gk)øBòtä LàøìBãb] íñB÷ Y¯ Ÿ©§¥¨
ciÎiazM dAxdA `Ed oMmiqEtcE ¥§©§¥¦§¥¨§¦

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑ לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ
רֹוצה  אמר: ּתחּול ּכרצֹונֹו. עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, אזּכיר לקּללם. רֹוצה LiÂ˙.ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡∑ּכתרּגּומֹו. ∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּגבֹוהה ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, עין ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx oFWNn rnWn oke .mipFW`x¦¦§¥©§©¦§©¦
ci wEqR lirl[. §¥¨

ìì ïéãéúò ïäL äàøå ,÷ìá äéäúB÷ ¨¨¨¨§¨¨¤¥£¦¦¦§
øBòt éãé-ìò¯:b ,dk oOwlckE ©§¥§§¦§©¨

s` xgIe xFrR lral l`xUi cnSIe"©¦¨¤¦§¨¥§©©§©¦©©
."l`xUiA 'd§¦§¨¥

ànL :øîà ,äna òãBé äéä àìå§Ÿ¨¨¥©©¨¨©¤¨
íMî íäéìò ìeçz äììwä¯okle ©§¨¨¨£¥¤¦¨§¨¥
mFwn FzF`l mrlA z` KilFd)m"`x(. ¦¤¦§¨§¨

ïéàå íéàBø íéáëBka íéæBçä ìk ïëå§¥¨©¦©¨¦¦§¥
íéàBø äî íéòãBé¯i"Wx mB d`x §¦¨¦§¥©©¦

dpaNd WCgzdA" :bi ,fn dirWi§©§¨§¦§©¥©§¨¨
dOn zvwn DYclFn zrWA mi`Fx¦¦§©©§¨¦§¨¦©
."xExiAd lM oircFi oi`e ,`al cizrX¤¨¦¨Ÿ§¥§¦¨©¥
KxC KM" :` ,ai dhFq i"WxaE§©¦¨¨¤¤
la` ,oniq `N` oi`Fx opi` ,oipipbhv ¦̀§©§¦¦¥¨¦¤¨¦¨£¨
i"WxaE ."xaC lM lW FWExiR `lŸ¥¤¨¨¨§©¦
Îlr miakFMA mifFgd" :dk ,cn dirWi§©§¨©¦©¨¦©
minrRW mW lr ,minXd zFzF` ici§¥©¨©¦©¥¤§¨¦
mzF` oixFw ,miaGkn mdW dAxd©§¥¤¥§©§¦¦¨
i"WxA dfÎKxCÎlr d`xE ."miCA©¦§¥©¤¤¤§©¦
i"Wx d`xE .bi ,k lirl .ak ,` zFnW§§¥§¥©¦

.i ,i zFnWhk dxez §−
(`)'Bâå áBè ék íòìa àøiå:øîà Y ©©§¦§¨¦§¨©

éøö éðéà-Ceøa-LBãwäa ÷cáì C ¥¦¨¦¦§Ÿ§©¨¨

íìl÷ì õtçé àì ék ,àeä¯,xnFlM ¦Ÿ©§Ÿ§©§¨§©
dYr d`x mrlAW aEzMd zpEM oi ¥̀©¨©©¨¤¦§¨¨¨©¨
cnr okle mkxal 'd ipirA aFHW¤§¥¥§¨§¨§¨¥¨©
xAC mrlA lW FzEpbA `N` ,mkxaE¥§¨¤¨¦§¤¦§¨¦¤
mrlA d`xW oeiM :FWExiR Kke ,aEzMd©¨§¨¥¥¨¤¨¨¦§¨
l`xUi z` lNwl llM utg Fpi` 'dW¤¥¨¥§¨§©¥¤¦§¨¥
wFCal iN dOl :xn` okl ,mkxal `N ¤̀¨§¨§¨¨¥¨©¨¨¦¦§
dvxi `OW "mrtA mrtM" zklle§¨¤¤§©©§©©¤¨¦§¤

mllwl`OW" lirl i"Wx oFWlke] §©§¨§¦§©¦§¥¤¨
il xExA ixd iM ,["dSxzie EPYt £̀©¤§¦§©¤¦£¥¨¦
cFnr` `N` ,KkA uFRgi `NW¤Ÿ©§§¨¤¨¤¡
i"Wx x`aOW itkE ,iYrCn mllw`e©£©§¥¦©§¦§¦¤§¨¥©¦

KWndA)oexkf xtq t"r(. ©¤§¥
íòôa íòôk Cìä àìåäNò øLàk , §Ÿ¨©§©©§©©©£¤¨¨

íéîòô ézL¯,b ,bk lirl zg` mrR §¥§¨¦©©©©§¥
ltM Edfe .eh wEqR mW dIpW mrtE©©§¦¨¨¨§¤¤¤

."mrtA mrtM" oFWl̈§©©§©©
íéLçð úàø÷ìäøwé éìeà" Lçðì Y ¦§©§¨¦§©¥©¦¨¤

"Búàø÷ì 'ä¯aEzMd oFWl iRÎlr ¦§¨©¦§©¨
.b ,bk lirl§¥

BðBöøk¯oFWl lr o`M siqFd i"Wx ¦§©¦¦¨©§
mEXn ,"FpFvxM" zaiY lirlC aEzMd©¨¦§¥¥©¦§¦
mvr lr "ilE`" xn` mW lirNW¤§¥¨¨©©©¤¤
i"Wx oFWlke ,eil` dxTi 'dW oiprd̈¦§¨¤¦¨¤¥¨§¦§©¦
la` ,"mFIA iOr xAcl libx Fpi`" mẄ¥¨¦§©¥¦¦©£¨

'dW dpFW`xd mrRA gkFPW xg`l§©©¤©©©©¨¦¨¤
mrRAW ixd ,mFIA mB eil` dxwp¦§¨¥¨©©£¥¤©©©
mvr lr wtq Fl did `l xaM d`Ad©¨¨§¨Ÿ¨¨¨¥©¤¤
KM lr `N` ,eil` dxTi 'dW oiprd̈¦§¨¤¦¨¤¥¨¤¨©¨
Epid ,"Fz`xwl" eil` dxTi 'dW¤¦¨¤¥¨¦§¨©§
mrlA lW FpFvxl miMqIW ,"FpFvxM"¦§¤©§¦¦§¤¦§¨
dQPX dn dfe ,l`xUi z` lNwl§©¥¤¦§¨¥§¤©¤¦¨
xaM z`Gd mrRA la` .dIpXd mrRA©©©©§¦¨£¨©©©©Ÿ§¨

.df z` mB dQp `lŸ¦¨©¤¤
äöBø :øîà¯.`EdÎKExAÎWFcTd ¨©¤©¨¨

,íäéúBðBò øékæà ,íìl÷ì äöBø àìå§Ÿ¤§©§¨©§¦£¥¤
.ìeçz íäéúBðBò úøkæä ìò äììwäå§©§¨¨©©§¨©£¥¤¨

åéðt øaãnä ìà úLiåBîebøúk Y ©¨¤¤©¦§¨¨¨§©§
¯l`xUi EcarC ,`lbr lawl iEWe"§©¦¨¢¥¤§¨©£¨¦§¨¥

,lbrd cbpM mUe ± "idFR` ,`xAcnA§©§§¨©¦§¨§¤¤¨¥¤
,xnFlM .eipR ,xAcOA l`xUi EUrW¤¨¦§¨¥©¦§¨¨¨§©
dUrn `hg z` dfA xiMfdl `Ä§©§¦¨¤¤¥§©£¥
i`hgAW lFcBd `EdW ,lbrd̈¥¤¤©¨¤§¤§¥

.l`xUia dxez ¦§¨¥
(a)àOiååéðéò úà íòìáLwa Y ©¦¨¦§¨¤¥¨¦¥

äòø ïéò íäa ñéðëäì¯,oM `l m`W §©§¦¨¤©¦¨¨¤¦Ÿ¥
.l`xUi ipA iRlM eipir `Up dOl̈¨¨¨¥¨§©¥§¥¦§¨¥
z` xiMfdl WTAW Kkl sqFpA ,xnFlM§©§¨§¨¤¦¥§©§¦¤
Îlr mdl wiGdl mB dvx ,lbrd dUrn©£¥¨¥¤¨¨©§©¦¨¤©

.rxd oir ici§¥©¦¨¨



קיי wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy
ּכתרּגּומֹו zLÈ‰.וגֹו', ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ויהרג חללים, מדין מלכי ׁשּיּפיל עד  מת מׁשה ׁשאין נתנּבא ְְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר עּמהם, יג)הּוא אלֿחלליהם"(יהושע ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו הּקֹוסם ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" :(מ"א «……ƒ√∆ְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם :. ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz f"h iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑.ּבּמה יֹודע היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים - ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא .אמר: ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Bîebøúk ,"'Bâå¯`zilM `Or `d" §§©§¨©¨§¥¨
Drx`a ixWi `l ,lHpzi `ix`kE ixẄ¥§©§¨¦§©¨¨¦§¥§©§¥
± "zxii `Innr iqkpe lFhw lhwiC cr©§¦§Ÿ§§¦§¥©§©¨¥¨
,`Vpzi ix`ke oFMWi `ialM mrd dPd¦¥¨¨§¨¦¦§§©£¦¦§©¨
,bxd bFxdIW cr Fvx`A oFMWi `lŸ¦§§©§©¤©£¤¤

.Wxii miOrd iqkpe§¦§¥¨©¦¦©
äzLé íéììç íãå¯WExiR Edf §©£¨¦¦§¤¤¥

.sqFp¨
úî äLî ïéàL àaðúð¯WExiR Edf ¦§©¥¤¥Ÿ¤¥¤¥

"aMWi `l")m"`x(. Ÿ¦§©
ìétiL ãò¯lr ,"liRIW" aFYkl wIC ©¤©¦¦¥¦§¤©¦©

oicn iklOW e ,`l oOwl x`aIX dn iR¦©¤§¨¥§©¨¤©§¥¦§¨
iciÎlr mEliRde xie`A migxFR Eid̈§¦¨£¦§¦¦©§¥

.uiSd©¦
"íéììç" ïéãî éëìî¯WExiR Edf ©§¥¦§¨£¨¦¤¥

""dYWi millg mce)m"`x(. §©£¨¦¦§¤
íänò àeä âøäéå¯cr" WExiR Edf §¥¨¥¦¨¤¤¥©

"sxh lk`i)m"`x(. Ÿ©¤¤
øîàpL¯.ak ,bi rWFdi ¤¤¡©§ª©

eâøä íñBwä øBòa ïa íòìa úàå"§¤¦§¨¤§©¥¨§
"íäéììç ìà áøça ìàøNé éðá¯ §¥¦§¨¥©¤¤¤©§¥¤

`le rWFdiA wEqRd z` `iaOX dn©¤¥¦¤©¨¦ª©§Ÿ
mEXn ,g ,`l oOwlC wEqRd z ¤̀©¨¦§©¨¦
z` EbxdW xn`p `l mW oOwNW¤§©¨¨Ÿ¤¡©¤¨§¤
Îdn ,oicn ikln x`W mr cgiA mrlA¦§¨§©©¦§¨©§¥¦§¨©
l`" WxFtn rWFdiA oMÎoi`X¤¥¥¦ª©§¨¤
i"Wx `ian e ,`l oOwl oke ."mdillg©§¥¤§¥§©¨¥¦©¦
EbxdW dgkFdM rWFdiA wEqRd z ¤̀©¨¦ª©§¨¨¤¨§
ikln mr cgiA mrlA z ¤̀¦§¨§©©¦©§¥

.oicndk dxez ¦§¨
(dk)epáwú àì á÷ íb"íb" Y ©ŸŸ¦¢¤©

éñBî ïBLàø"íb"å ,éðMä "íb" ìò ó ¦¦©©©¥¦§©
ïBLàø "íb" ìò éðL¯:xn` EN`kE ¥¦©©¦§¦¨©

EPaTz `le ,EPaTz `l mB EPkxaz `lŸ§¨§¤©Ÿ¦¢¤§Ÿ¦¢¤
EPkxaz `l mB)m"`x(`NW FzpEke . ©Ÿ§¨§¤§©¨¨¤Ÿ

xg`l `le dllw iptl `l mkxai§¨§¥Ÿ¦§¥§¨¨§Ÿ§©©
.dllw§¨¨

"äéäé àì Cì íb éì íb" ïëå¯mikln §¥©¦©¨Ÿ¦§¤§¨¦

.ek ,b `
"äìeúa íb øeça íb" ïëå¯mixaC §¥©¨©§¨§¨¦

:b ,eq dirWi i"Wx mB d`xE .dk ,al§¥©©¦§©§¨
df oiOb ipW xnFl ,ixar oFWl KxC"¤¤§¦§¦©§¥©¦¤
zF`nbEC mW `ianE ,"df lv ¥̀¤¤¥¦¨§¨

.zFtqFpek dxez ¨
(fk)éì Búa÷åì äæ ïéà Yéeeö ïBL §©Ÿ¦¥¤§¦

¯ipirA xWi m` rci `l oicr ixdW¤£¥£©¦Ÿ¨©¦¨¨§¥¥
mzF` lNwIW EPEvi Ki`e ,miwl`d̈¡Ÿ¦§¥§©¤¤§©¥¨

)`"eb(.
"Bðá÷å" Bîk¯.bi wEqR lirl §§¨§§¥¨

ì àlàãéúò ïBL¯lW e"iEde ¤¨§¨¦§©¨¤
oFWll xar oFWNn FkRdn "FzFAwe"§©§©§¦§¨¨¦§

cizr)zeaegx x`a(. ¨¦
éì" epáwúå åéðéòa "øLéé éìeà"©¦©§¥¨§¦¢¤¦

é"åì ù"øéãìî ,"íMî-maldiras ¦¨
lui.FzF` lNwY ,.æòìagk dxez §©¥§©©

(gk)øBòtä LàøìBãb] íñB÷ Y¯ Ÿ©§¥¨
ciÎiazM dAxdA `Ed oMmiqEtcE ¥§©§¥¦§¥¨§¦

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑ לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ
רֹוצה  אמר: ּתחּול ּכרצֹונֹו. עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, אזּכיר לקּללם. רֹוצה LiÂ˙.ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡∑ּכתרּגּומֹו. ∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּגבֹוהה ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, עין ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx oFWNn rnWn oke .mipFW`x¦¦§¥©§©¦§©¦
ci wEqR lirl[. §¥¨

ìì ïéãéúò ïäL äàøå ,÷ìá äéäúB÷ ¨¨¨¨§¨¨¤¥£¦¦¦§
øBòt éãé-ìò¯:b ,dk oOwlckE ©§¥§§¦§©¨

s` xgIe xFrR lral l`xUi cnSIe"©¦¨¤¦§¨¥§©©§©¦©©
."l`xUiA 'd§¦§¨¥

ànL :øîà ,äna òãBé äéä àìå§Ÿ¨¨¥©©¨¨©¤¨
íMî íäéìò ìeçz äììwä¯okle ©§¨¨¨£¥¤¦¨§¨¥
mFwn FzF`l mrlA z` KilFd)m"`x(. ¦¤¦§¨§¨

ïéàå íéàBø íéáëBka íéæBçä ìk ïëå§¥¨©¦©¨¦¦§¥
íéàBø äî íéòãBé¯i"Wx mB d`x §¦¨¦§¥©©¦

dpaNd WCgzdA" :bi ,fn dirWi§©§¨§¦§©¥©§¨¨
dOn zvwn DYclFn zrWA mi`Fx¦¦§©©§¨¦§¨¦©
."xExiAd lM oircFi oi`e ,`al cizrX¤¨¦¨Ÿ§¥§¦¨©¥
KxC KM" :` ,ai dhFq i"WxaE§©¦¨¨¤¤
la` ,oniq `N` oi`Fx opi` ,oipipbhv ¦̀§©§¦¦¥¨¦¤¨¦¨£¨
i"WxaE ."xaC lM lW FWExiR `lŸ¥¤¨¨¨§©¦
Îlr miakFMA mifFgd" :dk ,cn dirWi§©§¨©¦©¨¦©
minrRW mW lr ,minXd zFzF` ici§¥©¨©¦©¥¤§¨¦
mzF` oixFw ,miaGkn mdW dAxd©§¥¤¥§©§¦¦¨
i"WxA dfÎKxCÎlr d`xE ."miCA©¦§¥©¤¤¤§©¦
i"Wx d`xE .bi ,k lirl .ak ,` zFnW§§¥§¥©¦

.i ,i zFnWhk dxez §−
(`)'Bâå áBè ék íòìa àøiå:øîà Y ©©§¦§¨¦§¨©

éøö éðéà-Ceøa-LBãwäa ÷cáì C ¥¦¨¦¦§Ÿ§©¨¨

íìl÷ì õtçé àì ék ,àeä¯,xnFlM ¦Ÿ©§Ÿ§©§¨§©
dYr d`x mrlAW aEzMd zpEM oi ¥̀©¨©©¨¤¦§¨¨¨©¨
cnr okle mkxal 'd ipirA aFHW¤§¥¥§¨§¨§¨¥¨©
xAC mrlA lW FzEpbA `N` ,mkxaE¥§¨¤¨¦§¤¦§¨¦¤
mrlA d`xW oeiM :FWExiR Kke ,aEzMd©¨§¨¥¥¨¤¨¨¦§¨
l`xUi z` lNwl llM utg Fpi` 'dW¤¥¨¥§¨§©¥¤¦§¨¥
wFCal iN dOl :xn` okl ,mkxal `N ¤̀¨§¨§¨¨¥¨©¨¨¦¦§
dvxi `OW "mrtA mrtM" zklle§¨¤¤§©©§©©¤¨¦§¤

mllwl`OW" lirl i"Wx oFWlke] §©§¨§¦§©¦§¥¤¨
il xExA ixd iM ,["dSxzie EPYt £̀©¤§¦§©¤¦£¥¨¦
cFnr` `N` ,KkA uFRgi `NW¤Ÿ©§§¨¤¨¤¡
i"Wx x`aOW itkE ,iYrCn mllw`e©£©§¥¦©§¦§¦¤§¨¥©¦

KWndA)oexkf xtq t"r(. ©¤§¥
íòôa íòôk Cìä àìåäNò øLàk , §Ÿ¨©§©©§©©©£¤¨¨

íéîòô ézL¯,b ,bk lirl zg` mrR §¥§¨¦©©©©§¥
ltM Edfe .eh wEqR mW dIpW mrtE©©§¦¨¨¨§¤¤¤

."mrtA mrtM" oFWl̈§©©§©©
íéLçð úàø÷ìäøwé éìeà" Lçðì Y ¦§©§¨¦§©¥©¦¨¤

"Búàø÷ì 'ä¯aEzMd oFWl iRÎlr ¦§¨©¦§©¨
.b ,bk lirl§¥

BðBöøk¯oFWl lr o`M siqFd i"Wx ¦§©¦¦¨©§
mEXn ,"FpFvxM" zaiY lirlC aEzMd©¨¦§¥¥©¦§¦
mvr lr "ilE`" xn` mW lirNW¤§¥¨¨©©©¤¤
i"Wx oFWlke ,eil` dxTi 'dW oiprd̈¦§¨¤¦¨¤¥¨§¦§©¦
la` ,"mFIA iOr xAcl libx Fpi`" mẄ¥¨¦§©¥¦¦©£¨

'dW dpFW`xd mrRA gkFPW xg`l§©©¤©©©©¨¦¨¤
mrRAW ixd ,mFIA mB eil` dxwp¦§¨¥¨©©£¥¤©©©
mvr lr wtq Fl did `l xaM d`Ad©¨¨§¨Ÿ¨¨¨¥©¤¤
KM lr `N` ,eil` dxTi 'dW oiprd̈¦§¨¤¦¨¤¥¨¤¨©¨
Epid ,"Fz`xwl" eil` dxTi 'dW¤¦¨¤¥¨¦§¨©§
mrlA lW FpFvxl miMqIW ,"FpFvxM"¦§¤©§¦¦§¤¦§¨
dQPX dn dfe ,l`xUi z` lNwl§©¥¤¦§¨¥§¤©¤¦¨
xaM z`Gd mrRA la` .dIpXd mrRA©©©©§¦¨£¨©©©©Ÿ§¨

.df z` mB dQp `lŸ¦¨©¤¤
äöBø :øîà¯.`EdÎKExAÎWFcTd ¨©¤©¨¨

,íäéúBðBò øékæà ,íìl÷ì äöBø àìå§Ÿ¤§©§¨©§¦£¥¤
.ìeçz íäéúBðBò úøkæä ìò äììwäå§©§¨¨©©§¨©£¥¤¨

åéðt øaãnä ìà úLiåBîebøúk Y ©¨¤¤©¦§¨¨¨§©§
¯l`xUi EcarC ,`lbr lawl iEWe"§©¦¨¢¥¤§¨©£¨¦§¨¥

,lbrd cbpM mUe ± "idFR` ,`xAcnA§©§§¨©¦§¨§¤¤¨¥¤
,xnFlM .eipR ,xAcOA l`xUi EUrW¤¨¦§¨¥©¦§¨¨¨§©
dUrn `hg z` dfA xiMfdl `Ä§©§¦¨¤¤¥§©£¥
i`hgAW lFcBd `EdW ,lbrd̈¥¤¤©¨¤§¤§¥

.l`xUia dxez ¦§¨¥
(a)àOiååéðéò úà íòìáLwa Y ©¦¨¦§¨¤¥¨¦¥

äòø ïéò íäa ñéðëäì¯,oM `l m`W §©§¦¨¤©¦¨¨¤¦Ÿ¥
.l`xUi ipA iRlM eipir `Up dOl̈¨¨¨¥¨§©¥§¥¦§¨¥
z` xiMfdl WTAW Kkl sqFpA ,xnFlM§©§¨§¨¤¦¥§©§¦¤
Îlr mdl wiGdl mB dvx ,lbrd dUrn©£¥¨¥¤¨¨©§©¦¨¤©

.rxd oir ici§¥©¦¨¨



wlaקיב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy
למעלה האמּורים רחבה פ"ה)ונפׁש ÂÈË·LÏ.(אבות ÔÎL∑,מערבין ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ְְְְֲִֶֶַָָָָ…≈ƒ¿»»ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ‡ÌÈ‰Ï.ראה Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑ עלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒָָ
יקּללם  ׁשּלא .ּבלּבֹו ְְְִֵֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זהזהזהזה ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד זהזהזהזה מכמכמכמכּוּוּוּוניםניםניםנים אהליהםאהליהםאהליהםאהליהם ּפּפּפּפתחיתחיתחיתחי ב)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, על (רׁש"י להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכללי

העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", ְְְִֶֶָָָָָ"אחטא

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): מאבֹותיהם;(סנהדרין ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ּבנֹו ‰ÔÈÚ.ּבלק Ì˙L∑ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ¿À»»ƒ

ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה סט)עינֹו .(ע"ז ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורּבֹותינּו
ּבּדברים  יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈
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ÎWFcTd lW FzI`xA itC liHdW oeiM¥¨¤¦¦Ÿ¦¦§¦¨¤©¨

.Fpir znqp `EdÎKExÄ¦§¥¥
çeút ,"ïéòä íúL" :íéLøôî Léå§¥§¨§¦§ª¨¨¦§©

ñBì÷ðeà íbøzL Bîk ,ïéòä¯ ¨©¦§¤¦§¥§§

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy
ּבלעם ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל לא)הּללּו? ׁשּתרּגם (נדה ּכמֹו העין, ּפתּוח - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל .אֹונקלּוס, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עליו  נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנגלה

לפניו  זקּופה .ּבקֹומה ְְְָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ זה מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.על ,חניֹותי «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ּובית ׁשילה אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹּדבר

הּנ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן ׁשּנאמראף (איכה פׁשֹות, ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבצּיֹון"ד) "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :. ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
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)ai ,c aei`(Îlr oirnFW ,aPbi xaC il`e§¥©¨¨§ª©§¦©
aFI` i"Wx mB d`xE ."gilW ici§¥¨¦©§¥©©¦¦

.mWd dxez ¨
(d)éìäà eáh äîEäàøL ìò Y ©ŸŸ¨¤©¤¨¨

äæ ìeî äæ ïéðeëî ïðéàL íäéçút¯ ¦§¥¤¤¥¨§ª¨¦¤¤
.a wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨

éúðkLîEEúBiðç Y¯haW lMW ¦§§Ÿ¤£¦¤¤¨¥¤
,dfA df miaxFrn Eid `le Fnvrl dpg̈¨§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤

.mW i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
Bîebøúk¯mFwn ± "KxWin ziA" §©§¥¥§¨§

.LizFIpg£¦¤
éìäà eáh äî" :øçà øácäî" ,"E ¨¨©¥©ŸŸ¨¤©

äìéL ìäà "eáh¯z` xiMfd `le ŸŸ¤¦Ÿ§Ÿ¦§¦¤
lW eixaC df WExitNW ipRn ,oMWOd©¦§¨¦§¥¤§¥¤§¨¨¤
`le cizrl d`Eap ixaC md mrlA¦§¨¥¦§¥§¨¤¨¦§Ÿ

deFdA d`xX dn lr gaW)iaxd(. ¤©©©¤¨¨©¤
íéîìBò úéáe¯oFWl "Lild`" Edfe ¥¨¦§¤Ÿ¨¤§

s`e ,"minlFr ziaE dliW ld`" ,miAx©¦Ÿ¤¦Ÿ¥¨¦§©
,ld` `xwp Fpi` Fnvr minlFr ziAW¤¥¨¦©§¥¦§¨Ÿ¤

xiMfd,dliW ld` llbA "Lild`" ¦§¦Ÿ¨¤¦§©Ÿ¤¦Ÿ
dliW oMWn" :e ,f a l`EnW i"Wx d`x§¥©¦§¥¦§©¦Ÿ
lW ziA `N` ,dxwY FA dzid `lŸ¨§¨¦§¨¤¨©¦¤

."olrnln zFrixie ,oHnNn mipa £̀¨¦¦§©¨¦¦¦§©§¨
úBðaø÷ ïäa ïéáéø÷nL ,ïáeMéa§¦¨¤©§¦¦¨¤¨§¨

íëéìò øtëì¯aFHd xaCd EdGW §©¥£¥¤¤¤©¨¨©
,azM "mgpn zxFz"aE ."Lild`"AW¤§Ÿ¨¤§©§©¥¨©
xWt` i`W xnFl mrlA dvx dfAW¤¨¤¨¨¦§¨©¤¦¤§¨
zxMfd lr dllTd mdilr lEgYW¤¨£¥¤©§¨¨©©§¨©
dNigYA aWgW itM ,mdizFpFr£¥¤§¦¤¨©©§¦¨
oeiM ,` wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨¥¨

.mild`A mixRMzn mdizFpFrW¤£¥¤¦§©§¦§Ÿ¨¦
éúðkLî"ïéáøç ïäLk óà ,"E¯"dn ¦§§Ÿ¤©§¤¥£¥¦©

EaH." Ÿ
íëéìò ïBkLî ïäL éôì¯mB d`x §¦¤¥©§£¥¤§¥©

± oMWn oMWOd" :`k ,gl zFnW i"Wx©¦§©¦§¨¦§©
oMWnzPW WCwOl fnx ,minrt ipW§¥§¨¦¤¤©¦§¨¤¦§©§¥
lW odizFpFr lr oipAxg ipWA¦§¥ª§¨¦©£¥¤¤
oMWn mBW i"Wx siqFn o`ke ."l`xUi¦§¨¥§¨¦©¦¤©¦§©
zIpal cr ,oFMWn did FpAxgA dliW¦Ÿ§ª§¨¨¨©§©¦§¦©
zFkld m"Anx d`xE .WCwOd ziA¥©¦§¨§¥©§©¦§



קיג wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy
למעלה האמּורים רחבה פ"ה)ונפׁש ÂÈË·LÏ.(אבות ÔÎL∑,מערבין ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ְְְְֲִֶֶַָָָָ…≈ƒ¿»»ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ‡ÌÈ‰Ï.ראה Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑ עלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒָָ
יקּללם  ׁשּלא .ּבלּבֹו ְְְִֵֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זהזהזהזה ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד זהזהזהזה מכמכמכמכּוּוּוּוניםניםניםנים אהליהםאהליהםאהליהםאהליהם ּפּפּפּפתחיתחיתחיתחי ב)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, על (רׁש"י להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכללי

העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", ְְְִֶֶָָָָָ"אחטא

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): מאבֹותיהם;(סנהדרין ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ּבנֹו ‰ÔÈÚ.ּבלק Ì˙L∑ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ¿À»»ƒ

ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה סט)עינֹו .(ע"ז ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורּבֹותינּו
ּבּדברים  יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìL Eì Lé éøäååéúBcî L¯mixMfPd ©£¥¥§¨Ÿ¦¨©¦§¨¦
.hi ,d zFa`A§¨

äáçø Lôðå ääBáb çeøå ,äòø ïéò©¦¨¨§©§¨§¤¤§¨¨
äìòîì íéøeîàä¯,ak ± ddFaB gEx ¨£¦§©§¨©§¨

.gi ,ak ± dagx Wtp .bi¤¤§¨¨
ì ïëLåéèáLèáL ìk äàø Y Ÿ¥¦§¨¨¨¨¨¥¤

ïéáøòî ïðéàå Bîöòì ïëBL èáLå¯ §¥¤¥§©§§¥¨§Ÿ̈¦
,oiqgFId oiprA xzFiA EciRwdW Epid©§¤¦§¦§¥§¦§©©£¦

dbltn zEripv lr dxFn dfe)iaxd(. §¤¤©§¦ª§¨¨
ãâðk äæ ïéðeëî íäéçút ïéàL äàø̈¨¤¥¦§¥¤§ª¨¦¤§¤¤

äæ¯dOn micnFl df xaCW xnFl Wi ¤¥©¤¨¨¤§¦¦©
s` ,cigi oFWlA "okFW" xn`PX¤¤¡©¥¦§¨¦©
xnFl ,miAx oFWlA "eihaWl" xn`PW¤¤¡©¦§¨¨¦§©¦©
okFW did l`xUIn cg`e cg` lMW Ll§¤¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¨¨¥
mipW mdA did `NW ,Fnvrl§©§¤Ÿ¨¨¨¤§©¦

df lEn df mipEkn Eid mdigzRW)likyn ¤¦§¥¤¨§ª¨¦¤¤
cecl(FzkxA KFYOW ,xnFl Wi F` .)onwl ¥©¤¦¦§¨

d weqt(LizFpMWn awri Lild` EaH dn"©ŸŸ¨¤©£Ÿ¦§§¤
EN` mixac ipXW micnl Ep` ,"l`xUi¦§¨¥¨§¥¦¤§¥§¨¦¥

.mW i"WxA oOwlckE ,d`x `Ed¨¨§¦§©¨§©¦¨
Bøáç ìäà CBúì õéöé àlL¯mEXn ¤Ÿ¨¦§Ÿ¤£¥¦

.zEripv§¦
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eilr` :iM ,d`Eap gEx(zI`x dOl ¨¨©§¨¦¨¨§¦©
mFxbY eihaWl okFW l`xUi¦§¨¥¥¦§¨¨¦§

a ,d`Eap gEx z`xWdl(okYi `l §©§¨©©§¨Ÿ¦¨¥
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i"WxA x`Fanke ,i`pB oFWl mrlA¦§¨§§©§©§¨§©¦
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i"Wx Wxtn okl ,"ixw z`nEh§©¤¦¨¥§¨¥©¦
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)iaxd(.b dxez
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.gi ,bk i"Wx lirl mB d`xE§¥©§¥©¦

äãbà Løãîe¯dnE .bi oniq `nEgpY ¦§©©¨¨©§¨¦¨©
lirl `le o`M `weC Ff dcB` `iadX¤¥¦©¨¨©§¨¨§Ÿ§¥
EpivOW oeiMW xnFl Wi ,wlA iAB mẄ©¥¨¨¥©¤¥¨¤¨¦
lv` ode wlA lv` od oM aYkPW¤¦§©¥¥¥¤¨¨§¥¥¤
mzq df oi`e ,dWxcl `A i`Ce ,mrlA¦§¨©©¨¦§¨¨§¥¤§¨

dxzi e"ie)`"eb(mEXn :F` .lirNWmW ¨§¥¨¦¤§¥¨
,oM Wxtl dgkFd mEW oi` wlA iAB©¥¨¨¥¨¨§¨¥¥
,zE`iapA lFcB ikd didW mrlA la £̀¨¦§¨¤¨¨¨¦¨¦§¦
dpn" did `EdW eilr xnFl oYip i`Ce©©¦¨©¨¨¤¨¨¨¤
lv` oM EpWxiRW xg`lE ,"qxR oA¤§©§©©¤¥©§¥¥¤
lv` mB `Ed oMW Wxtl oYip ,mrlA¦§¨¦¨§¨¥¤¥©¥¤

zEklnA wlAcecl likyn)(. ¨¨§©§
,íäéúBáàî íéìBãb eéä íäéðL§¥¤¨§¦¥£¥¤

"øtö Bða .. ÷ìa"¯.mW lirl ¨¨§¦Ÿ§¥¨
úeëìîa àeä Bða åéáà¯EpidC ¨¦§§©§§©§

lW "FpA" didW ,xFRv lr aqEn "FpA"W¤§¨©¦¤¨¨§¤
.zEklOd oiprl wlÄ¨§¦§©©©§

úeàéáða åéáàî ìBãb íòìáe¯Edfe ¦§¨¨¥¨¦¦§¦§¤

mrlA lW FpA did xFrAW ,"xFra FpA"§§¤§¨¨§¤¦§¨
.zE`iap oiprl§¦§©§¦
ñøt ïa äðî¯dpn ivg),`k ziprz i"yx ¨¤¤§©£¦¨¤

a(.
äéä¯dpnl aWgp did mdn cg` lM ¨¨¨¤¨¥¤¨¨¤§¨§¨¤

eia`l qgiA)m"`x(. §©©§¨¦
ïéòä íúLúàöeîe äøe÷ð Bðéò Y §ª¨¨¦¥§¨¥

ìe ,çeúô äàøð dlL øBçå õeçìïBL ©§¤¨¦§¤¨©§
àeä äðLî¯.` ,hq dxf dcFar ¦§¨£¨¨¨

ízLiL éãk"¯aFTIW)my i"yx(oM m`e . §¥¤¦§Ÿ¤¦§¦¥
:FWExiR minkg oFWlA "oird mEzW"§¨©¦¦§£¨¦¥

.oird aEwp§¨©¦
"ábéå ízñéå¯aFTIW icM ddW m` §¦§Ÿ§¦Ÿ¦¨¨§¥¤¦

xFfgie ,ziagd ztEbnA awp iFBd©¤¤¦§©¤¨¦§©£
awPd mFYqiexEq` ,dnizQd Waize §¦§©¤¤§¦©©§¦¨¨

)my i"yx(.
à eðéúBaøåeøî¯.` ,`l dCp §©¥¨§¦¨
øîàL éôì¯.i ,bk lirl §¦¤¨©§¥

,"ìàøNé òáø úà øtñîe"¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥
äðBîe áLBé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¥¤

ïäéúBòéáø¯oWinWY zpFr)my i"yx(. §¦¥¤©©§¦¨
ãìBpL ätè àáz éúî ìàøNé ìL¤¦§¨¥¨©¨Ÿ¦¨¤¨
àeäL éî :Baìa øîà ,äpnî ÷écvä©©¦¦¤¨¨©§¦¦¤
ìkzñé íéLBã÷ åéúøLîe LBã÷̈§¨§¨§¦¦§©¥
úéîñð äæ øác ìòå ?eìlä íéøáca©§¨¦©¨§©¨¨¤¦§¥

íòìa ìL Bðéò¯,dCn cbpM dCn Ffe ¥¤¦§¨§¦¨§¤¤¦¨
ÎWFcTd lW FzI`xA itC liHdW oeiM¥¨¤¦¦Ÿ¦¦§¦¨¤©¨

.Fpir znqp `EdÎKExÄ¦§¥¥
çeút ,"ïéòä íúL" :íéLøôî Léå§¥§¨§¦§ª¨¨¦§©

ñBì÷ðeà íbøzL Bîk ,ïéòä¯ ¨©¦§¤¦§¥§§

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy
ּבלעם ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל לא)הּללּו? ׁשּתרּגם (נדה ּכמֹו העין, ּפתּוח - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל .אֹונקלּוס, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עליו  נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנגלה

לפניו  זקּופה .ּבקֹומה ְְְָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ זה מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.על ,חניֹותי «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ּובית ׁשילה אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹּדבר

הּנ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן ׁשּנאמראף (איכה פׁשֹות, ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבצּיֹון"ד) "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :. ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d`xE .zF`xl aihOW ± "ifg xiRWc"§©¦¨¥¤¥¦¦§§¥
:` ,dw oixcdpq i"Wx mBmEzW"± ©©¦©§¤§¦§

xiRWc :opinBxzn inp ikde .. gEzR̈©§¨¦©¦§©§§¦©§©¦
zi`" :KWndA mW d`xE ."ifg̈¥§¥¨©¤§¥¦

iWxtnCmEzW,mEzq FnMe`le ¦§¨§¥§§¨§¨
dcFar i"Wx mB d`xE ."`id `zNin¦§¨¦§¥©©¦£¨

:` ,hq dxfmEzW",dgEzR oir ,oird ¨¨§¨©¦©¦§¨
."ifg xiRWc§©¦¨¥

øîà àìå ,"ïéòä íúL" øîàL ìòå§©¤¨©§ª¨¨¦§Ÿ¨©
ànqL eðãîì ,"íéðéòä íúL"§ª¨¥©¦¨©§¤ª¨

äéä åéðéòî úçàa¯od oFkp dfe §©©¥¥¨¨¨§¤¨¥
,awp oFWNn `EdW oFW`xd WExiRl©¥¨¦¤¦§¤¤

df WExitl odeaihOWoMW ,zF`xl §¥§¥¤¤¥¦¦§¤¥
xn`pmEzW"m`e ,cigi oFWlA "oird ¤¡©§¨©¦¦§¨¦§¦

wx df ixd ,oirA awp Fl WIW dpEMd©©¨¨¤¥¤¤¨©¦£¥¤©
dpEMd m`e ,zg` oirAaihOW,zF`xl §©¦©©§¦©©¨¨¤¥¦¦§

oirAW rnWnE ,zg` oirA wx df ixd£¥¤©§©¦©©©§©¤¨©¦
i"Wx mB d`xE .d`Fx did `l dIpXd©§¦¨Ÿ¨¨¤§¥©©¦

:` ,dw oixcdpqmEzW":xnFlM ± oird ©§¤§¦§¨©¦§©
zxg`dC llMn ,dgEzR zg` Fpir¥©©§¨¦§¨§¨©¤¤

."dnEzqc dxez §¨
(c)íéðéò éeìâe ìôðBèeLt Y Ÿ¥§¥¨¦§

Bîebøúk¯."Dl iNBznE aikW" §©§¨¥¦§§¥¥
åéìò äàøð ïéàL¯iElbE" WExiR Edf ¤¥¦§¤¨¨¤¥§

,FhEWtM mipirl dpEMd oi`W ."mipir¥¨¦¤¥©©¨¨§¥©¦¦§
did `EdW lirl xn` ixdWmEzW" ¤£¥¨©§¥¤¨¨§

."oird̈©¦
äìélá àlà¯.g ,ak i"WxA lirlcM ¤¨©©§¨§¦§¥§©¦

áëBL àeäLk¯."ltFp" WExiR Edfe §¤¥§¤¥¥
`iaOW ai ,c aFI` i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦¤¥¦

ÎKExAÎWFcTd oi`W dgkFdM df wEqR̈¤§¨¨¤¥©¨¨
`N` zFOE`d i`iapl dlbp `Ed¦§¤¦§¦¥¨¤¨

.dliNA©©§¨
BLøãîe¯xfril` iAxC `ziixaA ¦§¨§¨©§¨§©¦¡¦¤¤

oM iz`vn)b ,fi ziy`xa i"yx(iwxtA `Ede , ¨¨¦¥§§¦§¥
.hk wxR xfril` iAxC§©¦¡¦¤¤¤¤

çk Bá äéä àì ,åéìò äìâð äéäLk§¤¨¨¦§¤¨¨Ÿ¨¨Ÿ©
åéðt ìò ìôBðå åéìâø ìò ãîòì¯Edf ©£Ÿ©©§¨§¥©¨¨¤

didW ,"mipir iElbE" ltFp" WExiR¥¥§¥¨¦¤¨¨
xnFlM ,zFgEwR mipirA eipR lr ltFp¥©¨¨§¥©¦§§©

.xr FcFrA§¥
äìâð úBéäì ñeàîe ìøò äéäL éôì§¦¤¨¨¨¥¨¦§¦§¤

åéðôì äôe÷æ äîB÷a åéìò¯mB d`x ¨¨§¨§¨§¨¨§¥©
lr mxa` lFRIe" :b ,fi ziW`xA i"Wx©¦§¥¦©¦©§¨©
ln `NW crW ,dpikXd `xFOn ± eipR̈¨¦¨©§¦¨¤©¤Ÿ¨
WcTd gExe cFnrl gM FA did `lŸ¨¨Ÿ©©£§©©Ÿ¤
ltFp mrlaA xn`PW Edfe ,eilr zaSp¦¤¤¨¨§¤¤¤¡©§¦§¨¥
:fi ,bl zFnW i"Wx d`xE ."mipir iElbE§¥¨¦§¥©¦§
zIxW iciÎlr mrlA lW eixaC oi`"¥§¨¨¤¦§¨©§¥§¦©
oFbM ,mipir iElbE ltFp `N` ,dpikW§¦¨¤¨¥§¥©¦§

)ai ,c aei`(Îlr oirnFW ,aPbi xaC il`e§¥©¨¨§ª©§¦©
aFI` i"Wx mB d`xE ."gilW ici§¥¨¦©§¥©©¦¦

.mWd dxez ¨
(d)éìäà eáh äîEäàøL ìò Y ©ŸŸ¨¤©¤¨¨

äæ ìeî äæ ïéðeëî ïðéàL íäéçút¯ ¦§¥¤¤¥¨§ª¨¦¤¤
.a wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨

éúðkLîEEúBiðç Y¯haW lMW ¦§§Ÿ¤£¦¤¤¨¥¤
,dfA df miaxFrn Eid `le Fnvrl dpg̈¨§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤

.mW i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
Bîebøúk¯mFwn ± "KxWin ziA" §©§¥¥§¨§

.LizFIpg£¦¤
éìäà eáh äî" :øçà øácäî" ,"E ¨¨©¥©ŸŸ¨¤©

äìéL ìäà "eáh¯z` xiMfd `le ŸŸ¤¦Ÿ§Ÿ¦§¦¤
lW eixaC df WExitNW ipRn ,oMWOd©¦§¨¦§¥¤§¥¤§¨¨¤
`le cizrl d`Eap ixaC md mrlA¦§¨¥¦§¥§¨¤¨¦§Ÿ

deFdA d`xX dn lr gaW)iaxd(. ¤©©©¤¨¨©¤
íéîìBò úéáe¯oFWl "Lild`" Edfe ¥¨¦§¤Ÿ¨¤§

s`e ,"minlFr ziaE dliW ld`" ,miAx©¦Ÿ¤¦Ÿ¥¨¦§©
,ld` `xwp Fpi` Fnvr minlFr ziAW¤¥¨¦©§¥¦§¨Ÿ¤

xiMfd,dliW ld` llbA "Lild`" ¦§¦Ÿ¨¤¦§©Ÿ¤¦Ÿ
dliW oMWn" :e ,f a l`EnW i"Wx d`x§¥©¦§¥¦§©¦Ÿ
lW ziA `N` ,dxwY FA dzid `lŸ¨§¨¦§¨¤¨©¦¤

."olrnln zFrixie ,oHnNn mipa £̀¨¦¦§©¨¦¦¦§©§¨
úBðaø÷ ïäa ïéáéø÷nL ,ïáeMéa§¦¨¤©§¦¦¨¤¨§¨

íëéìò øtëì¯aFHd xaCd EdGW §©¥£¥¤¤¤©¨¨©
,azM "mgpn zxFz"aE ."Lild`"AW¤§Ÿ¨¤§©§©¥¨©
xWt` i`W xnFl mrlA dvx dfAW¤¨¤¨¨¦§¨©¤¦¤§¨
zxMfd lr dllTd mdilr lEgYW¤¨£¥¤©§¨¨©©§¨©
dNigYA aWgW itM ,mdizFpFr£¥¤§¦¤¨©©§¦¨
oeiM ,` wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨¥¨

.mild`A mixRMzn mdizFpFrW¤£¥¤¦§©§¦§Ÿ¨¦
éúðkLî"ïéáøç ïäLk óà ,"E¯"dn ¦§§Ÿ¤©§¤¥£¥¦©

EaH." Ÿ
íëéìò ïBkLî ïäL éôì¯mB d`x §¦¤¥©§£¥¤§¥©

± oMWn oMWOd" :`k ,gl zFnW i"Wx©¦§©¦§¨¦§©
oMWnzPW WCwOl fnx ,minrt ipW§¥§¨¦¤¤©¦§¨¤¦§©§¥
lW odizFpFr lr oipAxg ipWA¦§¥ª§¨¦©£¥¤¤
oMWn mBW i"Wx siqFn o`ke ."l`xUi¦§¨¥§¨¦©¦¤©¦§©
zIpal cr ,oFMWn did FpAxgA dliW¦Ÿ§ª§¨¨¨©§©¦§¦©
zFkld m"Anx d`xE .WCwOd ziA¥©¦§¨§¥©§©¦§



wlaקיד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
קללֹות  אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָמה

ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר קה)ׁשּבּקׁש לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.ÚË ְְִִִֵֵֶֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«
ׁשּנאמר∑‰' ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' נטע ּכאהלים אחר: לׁשֹון מ)ּבגןֿעדן. ּכאהל (ישעיה "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ּדאםּֿכן אינֹו, זה ולׁשֹון ‰'.לׁשבת". ÚË∑"נטיעה" לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ»«ְְִָ
ׁשּנאמר ּבאהלים, יא)מצינּו אּפדנֹו"(דניאל אהלי "וּיּטע :. ְְֱֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑ זר - זה הּוא הצלחה הּזרּוע לׁשֹון ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַָָָ
הּמים  ּפני BkÏÓ.על ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑ עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑ ׁשל ְִֵַַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֶ

ּוׁשלמה  ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר  .יעקב ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zrOW ,a dkld ` wxR dxigAd ziA¥©§¦¨¤¤£¨¨¤¥¥
ziA zIpal cr dliW oMWn oAxgª§©¦§©¦Ÿ©¦§¦©¥
`N` ,mipW raWe miXng Eid WCwOd©¦§¨¨£¦¦¨¤©¨¦¤¨
,miWCwn ipW Eid mipXd ozF`AW¤§¨©¨¦¨§¥¦§¨¦

.oFrabA KMÎxg`e aFpA dNgY§¦¨§§©©¨§¦§
úBLôpä ìò äøtk ïðaøçå¯oM m`e §ª§¨¨©¨¨©©§¨§¦¥

lr lEgY dllTdW xWt` i ¦̀¤§¨¤©§¨¨¨©
oAxgd onfA mB mdizFpFr)iaxd(. £¥¤©¦§©©ª§¨

øîàpL¯dki`.`i ,c ¤¤¡©¥¨
?älë änáe ,"Búîç úà 'ä älk"¦¨¤£¨©¤¦¨

"ïBiöa Là úviå"¯KtXW .mW dki` ©©¤¥§¦¥¨¨¤¨©
mipa`d lre mivr lr Fzng£¨©¥¦§©¨£¨¦

eipaA dilM dUr `le ,[FziaAW])i"yx ¤§¥§Ÿ¨¨§¨¨§¨¨
` ,hr mildz(dhilR xizFd KM KFYnE .¦¨¦§¥¨

xIYWp `l KM `lnl`W ,l`xUiA§¦§¨¥¤¦§¨¥¨Ÿ¦§©¥
cixU l`xUi i`pFVn),`l oiyeciw i"yx ¦§¥¦§¨¥¨¦

a(.e dxez

(e)eéhð íéìçðkeëLîðå eëøàpL Y ¦§¨¦¦¨¤¤¤§§¦§§
÷Bçøîì úBèðì¯mWM xnFlM ¦§§¥¨§©§¥

,wFgxnl cr mihFpe mikWnp milgPdW¤©§¨¦¦§¨¦§¦©§¥¨
mikWnp xAcOA mdipgnE mdild` KM̈¨¢¥¤©£¥¤©¦§¨¦§¨¦
itl `Ed df WExitE .ax wgxnl cr©§¤§¨©¥¤§¦

.lirlC oFW`xd WExiRd©¥¨¦¦§¥
eðéúBaø eøîà¯dnE .a ,dw oixcdpq ¨§©¥©§¤§¦©

df wEqtA EpizFAx WExiR z` `iadX¤¥¦¤¥©¥§¨¤
itl `weCW mEXn xnFl Wi ,`weC©§¨¥©¦¤©§¨§¦
Kci`nE ,ahid df wEqR x`Fan mWExiR¥¨§¨¨¤¥¥¥¦¨
,mcFTd wEqRA `iadW miWExiRd©¥¦¤¥¦©¨©¥

.EpizFAx WExitl mini`zn mpi ¥̀¨©§¦¦§¥©¥
eðà òLø BúBà ìL åéúBëøaî¦¦§¨¤¨¨¨

íìl÷ì Baìa äéä äî íéãîì§¥¦¤¨¨§¦§©§¨
øîàLk¯.` wEqR lirl §¤¨©§¥¨

CôäLëe ,"åéðt øaãnä ìà" úéLäì§¨¦¤©¦§¨¨¨§¤¨©
íúBà ïéòî íëøa åét úà íB÷nä©¨¤¦¥§¨¥¥¨

øîBì LwaL úBìì÷¯aizkC),bk mixac §¨¤¦¥©¦§¦
e(dllTd z` Ll Lidl` 'd KtdIe"©©£Ÿ¡Ÿ¤§¤©§¨¨

"dkxal)my i"yx(. ¦§¨¨
'eë¯iYA mdl Edi `NW xnFl WTA¦¥©¤Ÿ§¨¤¨¥

EaH dn" ± zFWxcn iYaE zFIqpk§¥¦¨¥¦§¨©Ÿ
dpikW dxWY `l ,"awri LildŸ̀¨¤©£ŸŸ¦§¤§¦¨
`l ,"l`xUi LizFpMWn" ± mdilr£¥¤¦§§¤¦§¨¥Ÿ
,"EiHp milgpM" ± zkWnp ozEkln `dY§¥©§¨¦§¤¤¦§¨¦¦¨
zPbM" ± minxkE mizif mdl `di `lŸ§¥¨¤¥¦§¨¦§©Ÿ
,zFevOn] scFp ogix `di `l ,"xdp ilr£¥¨¨Ÿ§¥¥¨¥¦¦§
Eidi `l ,"'d rhp mild`M" ± [i"yx©£¨¦¨©Ÿ¦§
ilr mifx`M" ± dnFw ilrA mikln mdl̈¤§¨¦©£¥¨©£¨¦£¥
lGi" ± Kln oA Kln mdl didi `l ,"min̈¦Ÿ¦§¤¨¤¤¤¤¤¤¦©

`l ,"eilCn minzhlFW ozEkln `dY ©¦¦¨§¨Ÿ§¥©§¨¤¤
`l ,"miAx minA Frxfe" ± zFOE`Ä§©§§©¦©¦Ÿ
,"FMln bb`n mxie" ± ozEkln dGr `dY§¥©¨©§¨§¨Ÿ¥£©©§
`UPze" ± ozEkln zni` `dY `lŸ§¥¥©©§¨§¦©¥

."FzEkln©§
"÷ìç"a àúéàãk¯.mW oixcdpq ¦§¦¨§¥¤©§¤§¦¨

íéìäàkBîebøúk Y¯."`InqaM" ©£¨¦§©§§ª§©¨
ì"úBìäàå øî" ïBL¯.h ,dn miNdY §Ÿ©£¨§¦¦

.minUa ipin¦¥§¨¦
'ä òèðïãò-ïâa Y¯ocrÎoB lr oMW ¨©§©¥¤¤¥©©¥¤
xn`p)g ,a ziy`xa(oB miwl` 'd rHIe" : ¤¡©©¦©¡Ÿ¦©

EaH dn :aEzMd xEriWe ."mcTn ocrA§¥¤¦¤¤§¦©¨©Ÿ
'd rhp xW` minUa ipinM .. LildŸ̀¨¤§¦¥§¨¦£¤¨©

.ocrÎobA§©¥¤
ìY "'ä òèð íéìäàk" :øçà ïBL ¨©¥©£¨¦¨©

ìäàk ïéçeúnä íéîMk¯,xnFlM ©¨©¦©§¦¨Ÿ¤§©
oFWlA ld`l iEPiM `Ed "mild`M"©£¨¦¦§Ÿ¤¦§
Lild` EaH dn :aEzMd xEriWe .miAx©¦§¦©¨©ŸŸ¨¤

.'d gzn xW` minXd FnM ..§©¨©¦£¤¨©
øîàpL¯.ak ,n dirWi ¤¤¡©§©§¨

ì ìäàk íçzîiå""úáL¯miqEtcA ©¦§¨¥¨Ÿ¤¨¨¤¦§¦
df oFWle :mixbFqA o`M sqFp miAx©¦¨¨§§©¦§¨¤
"mild`M" cwPl Fl did oM m`C ,Fpi ¥̀§¦¥¨¨¦¨¥§Ÿ¨¦
.[mild`M :`qxiBd ciÎiazM dOkaE]§©¨¦§¥¨©¦§¨¨¢¨¦
.`vnp Fpi` df rhw oFW`x qEtcA K ©̀¦§¦¤©¤¥¦§¨
`N` ,i"Wxn Fpi` df rhTW d`xpe§¦§¤¤¤©¤¥¥©¦¤¨
i"Wx ixaC lr cinlY dfi` zbVd `Ed©¨©¥¤©§¦©¦§¥©¦

)pd zpad`xw(.
ì Y "'ä òèð"eðéöî äòéèð ïBL ¨©§§¦¨¨¦
øîàpL ,íéìäàa¯.dn ,`i l`IpC §Ÿ¨¦¤¤¡©¨¦¥

"Bðãtà éìäà òhéå"¯i"Wx mB d`x §¦©¨¢¥©©§§¥©©¦
.` ,fh zFkxA .bl ,`k ziW`xA§¥¦§¨

.` ,`iw oixcdpqf dxez ©§¤§¦
(f)åéìcîåéúBøàaî Y¯zFnFwOn ¦¨§¨¦§¥¨¦§

min milFCW)oexkfd xtq(. ¤¦©¦
Bîebøúk ,BLeøôe¯`Mln iBqi" ¥§©§¦§¥©§¨

oinnrA hFlWie idFpAn `AxziC§¦§©¨¦§¦§¦§§©§¦
,eipAn gWOIW KlOd lCbi ± "oi`iBq©¦¦¦§©©¤¤¤¦¨©¦¨¨
i"Wx mB d`xE .miAx miOrA hFlWie§¦§§©¦©¦§¥©©¦
± E`vi dcEdi iOnE" :` ,gn dirWi§©§¨¦¥§¨¨¨
lW eilc iOn Elfpe E`vIW dcEdi haWe§¥¤§¨¤¨§§¨§¦¥¨§¨¤
."eilCn min lGi xn` Y`C dnM ,dcEdi§¨§¨§©§¨©¦©©¦¦¨§¨

íéaø íéîa Bòøæåì Yäçìöä ïBL §©§§©¦©¦§©§¨¨

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ יאכל ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
צריו  ׁשהם הּגֹויים צרים ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.את וכן∑Ì¯‚È.ׁשל ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר ג)מנחם "לא (צפניה : ִֵֶֶַָָ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָֹ

וכן לּבקר", כג)גרמּו מּסביב (יחזקאל ּבׁשּניו הּבׂשר ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים ıÁÓÈ.והּמח ÂÈvÁÂ∑ ׁשּלהם חלּקה צרים, ׁשל חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹ¿ƒ»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ

לׁשֹון ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ה)ּכמֹו רּקתֹו".(שופטים וחלפה "ּומחצה : ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ
צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל חּציֹו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּיחצּו

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע סח)יטּבל "מחצּתי",(תהלים ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ
ונגּוע  מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם .ׁשהּצבּוע ְְְְִִֶַַַָָָָָ
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i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
קללֹות  אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָמה

ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר קה)ׁשּבּקׁש לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.ÚË ְְִִִֵֵֶֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«
ׁשּנאמר∑‰' ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' נטע ּכאהלים אחר: לׁשֹון מ)ּבגןֿעדן. ּכאהל (ישעיה "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ּדאםּֿכן אינֹו, זה ולׁשֹון ‰'.לׁשבת". ÚË∑"נטיעה" לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ»«ְְִָ
ׁשּנאמר ּבאהלים, יא)מצינּו אּפדנֹו"(דניאל אהלי "וּיּטע :. ְְֱֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑ זר - זה הּוא הצלחה הּזרּוע לׁשֹון ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַָָָ
הּמים  ּפני BkÏÓ.על ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑ עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑ ׁשל ְִֵַַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֶ

ּוׁשלמה  ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר  .יעקב ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»
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.minUa ipin¦¥§¨¦
'ä òèðïãò-ïâa Y¯ocrÎoB lr oMW ¨©§©¥¤¤¥©©¥¤
xn`p)g ,a ziy`xa(oB miwl` 'd rHIe" : ¤¡©©¦©¡Ÿ¦©

EaH dn :aEzMd xEriWe ."mcTn ocrA§¥¤¦¤¤§¦©¨©Ÿ
'd rhp xW` minUa ipinM .. LildŸ̀¨¤§¦¥§¨¦£¤¨©

.ocrÎobA§©¥¤
ìY "'ä òèð íéìäàk" :øçà ïBL ¨©¥©£¨¦¨©

ìäàk ïéçeúnä íéîMk¯,xnFlM ©¨©¦©§¦¨Ÿ¤§©
oFWlA ld`l iEPiM `Ed "mild`M"©£¨¦¦§Ÿ¤¦§
Lild` EaH dn :aEzMd xEriWe .miAx©¦§¦©¨©ŸŸ¨¤

.'d gzn xW` minXd FnM ..§©¨©¦£¤¨©
øîàpL¯.ak ,n dirWi ¤¤¡©§©§¨

ì ìäàk íçzîiå""úáL¯miqEtcA ©¦§¨¥¨Ÿ¤¨¨¤¦§¦
df oFWle :mixbFqA o`M sqFp miAx©¦¨¨§§©¦§¨¤
"mild`M" cwPl Fl did oM m`C ,Fpi ¥̀§¦¥¨¨¦¨¥§Ÿ¨¦
.[mild`M :`qxiBd ciÎiazM dOkaE]§©¨¦§¥¨©¦§¨¨¢¨¦
.`vnp Fpi` df rhw oFW`x qEtcA K ©̀¦§¦¤©¤¥¦§¨
`N` ,i"Wxn Fpi` df rhTW d`xpe§¦§¤¤¤©¤¥¥©¦¤¨
i"Wx ixaC lr cinlY dfi` zbVd `Ed©¨©¥¤©§¦©¦§¥©¦

)pd zpad`xw(.
ì Y "'ä òèð"eðéöî äòéèð ïBL ¨©§§¦¨¨¦
øîàpL ,íéìäàa¯.dn ,`i l`IpC §Ÿ¨¦¤¤¡©¨¦¥

"Bðãtà éìäà òhéå"¯i"Wx mB d`x §¦©¨¢¥©©§§¥©©¦
.` ,fh zFkxA .bl ,`k ziW`xA§¥¦§¨

.` ,`iw oixcdpqf dxez ©§¤§¦
(f)åéìcîåéúBøàaî Y¯zFnFwOn ¦¨§¨¦§¥¨¦§

min milFCW)oexkfd xtq(. ¤¦©¦
Bîebøúk ,BLeøôe¯`Mln iBqi" ¥§©§¦§¥©§¨

oinnrA hFlWie idFpAn `AxziC§¦§©¨¦§¦§¦§§©§¦
,eipAn gWOIW KlOd lCbi ± "oi`iBq©¦¦¦§©©¤¤¤¦¨©¦¨¨
i"Wx mB d`xE .miAx miOrA hFlWie§¦§§©¦©¦§¥©©¦
± E`vi dcEdi iOnE" :` ,gn dirWi§©§¨¦¥§¨¨¨
lW eilc iOn Elfpe E`vIW dcEdi haWe§¥¤§¨¤¨§§¨§¦¥¨§¨¤
."eilCn min lGi xn` Y`C dnM ,dcEdi§¨§¨§©§¨©¦©©¦¦¨§¨

íéaø íéîa Bòøæåì Yäçìöä ïBL §©§§©¦©¦§©§¨¨

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ יאכל ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
צריו  ׁשהם הּגֹויים צרים ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.את וכן∑Ì¯‚È.ׁשל ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר ג)מנחם "לא (צפניה : ִֵֶֶַָָ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָֹ

וכן לּבקר", כג)גרמּו מּסביב (יחזקאל ּבׁשּניו הּבׂשר ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים ıÁÓÈ.והּמח ÂÈvÁÂ∑ ׁשּלהם חלּקה צרים, ׁשל חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹ¿ƒ»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ

לׁשֹון ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ה)ּכמֹו רּקתֹו".(שופטים וחלפה "ּומחצה : ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ
צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל חּציֹו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּיחצּו

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע סח)יטּבל "מחצּתי",(תהלים ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ
ונגּוע  מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם .ׁשהּצבּוע ְְְְִִֶַַַָָָָָ

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéî] ìò òeøfä òøæk ,äæ àeä¤§¤©©¨©©©¦
.[íéaø¯oke ,wiYr ciÎazkA `Ed oM ©¦¥¦§©¨©¦§¥

,o`M aEzMd oFWlke ,ipW qEtcA `Ed¦§¥¦§¦§©¨¨
min lr gw" :d ,fi l`wfgiA WxFtn oke§¥§¨¦¤§¥¨©©¦
min lr WxWp" mW i"WxaE ,"miAx©¦§©¦¨¦§©©©¦
dlWnnE dNEcB Fl ozp xnFlM ,miAx©¦§©¨©§¨¤§¨¨
lr" miqEtCd aFxA K` ."eiaiaq lr©§¦¨©§©§¦©
."miOd lr" :oFW`x qEtcaE ,"miOd ipR§¥©©¦¦§¦©©©¦

Bkìî ââàî íøéåïBLàø Cìî Y §¨Ÿ¥£©©§¤¤¦
íälL¯"FMln" xn`W oeiM .lE`W ¤¨¤¨¥¨¤¨©©§

lW oFW`xd KlOl dpEMd ,mzq§¨©©¨¨©¤¤¨¦¤
.l`xUi¦§¨¥

÷ìîò Cìî ââà úà Laëé¯x`FznM ¦§Ÿ¤£©¤¤£¨¥©§¨
.g ,eh ` l`EnWA¦§¥
Búëìî àOpúåøúBé á÷òé ìL Y §¦©¥©§ª¤©£Ÿ¥

.äîìLe ãåc åéøçà àáiL ,øúBéå¯ §¥¤¨Ÿ©£¨¨¦§ŸŸ
wEqtA xMfPd awri lr aqEn "FzEkln"©§¨©©£Ÿ©¦§¨§¨
"FMln" mBW oeiM ,"FMln" lr `le ,d§Ÿ©©§¥¨¤©©§

.awri lW KlOd ,awri lr aqEng dxez ¨©©£Ÿ©¤¤¤©£Ÿ
(g)íéøönî BàéöBî ìàíøBb éî Y ¥¦¦¦§©¦¦¥

íàéöBnä "ìà" ?úàfä älãbä íäì̈¤©§ª¨©Ÿ¥©¦¨
"íéøönî"¯xg`llirNW)ak ,bk(xaM ¦¦§©¦§©©¤§¥§¨

EpidC ,"mixvOn m`ivFn l`" :Fl xn`̈©¥¦¨¦¦§©¦§©§
miwl`d `N` Fnvrn `vi `l"W¤Ÿ¨¨¥©§¤¨¨¡Ÿ¦

"m`ivFd)my i"yx oeyl(l`" o`M Wxtn , ¦¨§¨¥¨¥
m`ivFOdl`d FzF`W ,"mixvOn ©¦¨¦¦§©¦¤¨¥

mdl mxFBW `Ed ,mixvOn m`ivFOd©¦¨¦¦§©¦¤¥¨¤
.z`f lM̈Ÿ

BlL íeøå ó÷úa¯WExiR Edf §Ÿ¤§¤¤¥
i"WxA lirlcM ,"Fl m`x zFtrFzM"§£§¥§¦§¥§©¦

.ak ,bk
"åéøö" íäL "íéBb"ä úà "ìëàé"¯ Ÿ©¤©¦¤¥¨¨

mdW miFBd `N` ,miFBd lM z` `lŸ¤¨©¦¤¨©¦¤¥
eixv)m"`x(. ¨¨

íäéúîöòåíéøö ìL¯lW `l §©§Ÿ¥¤¤¨¦Ÿ¤
"eixv" lW `N` ,mzq "miFB")m"`x(. ¦§¨¤¨¤¨¨

íøâéì Ba øút íçðî YäøéáL ïBL §¨¥§©¥¨©§§¦¨
¯.cl ,bk l`wfgi i"WxA mB `aEd¨©§©¦§¤§¥

"ø÷aì eîøâ àì" ïëå¯.b ,b diptv §¥Ÿ¨§©Ÿ¤§©§¨
"éîøâz äéNøç úàå" ïëå¯l`wfgi §¥§¤£¨¤¨§¨¥¦§¤§¥

dwWOd qFM lW diqxg z`e .cl ,bk§¤£¨¤¨¤©©§¤
ixAWY)my i"yx d`x(. ¦§§¦

ì :øîBà éðàåøøânL ,àeä íöò ïBL ©£¦¥§¤¤¤§¨¥
áéáqî åépLa øNaä¯WxiR oke ©¨¨§¦¨¦¨¦§¥¥©

z` eiPWA xxFB" :mW l`wfgiA i"Wx©¦¦¤§¥¨¥§¦¨¤
xUA eilrn zFCxl .. mvrd zFaiaq§¦¨¤¤¦§¥¨¨¨¨
`l" :mW diptv i"WxaE ."FA wEaCd©¨§©¦§©§¨¨Ÿ
zFnvrd s` Exi`Wd `l ± xwAl Enxb̈§©Ÿ¤Ÿ¦§¦©¨£¨

."xwAl mxbl§¨¥©Ÿ¤
ìò íöòä ãéîòîe ,íéðôaL çnäå§©Ÿ©¤¦§¦©£¦¨¤¤©

Búeîéîøò¯.mFxr oFWl ©§¦§¨
õçîé åévçåíbøz ñBì÷ðeà Y¯ §¦¨¦§¨§§¦§¥

.EWxii mvx`e ± "oEpqgi oFdzrx`e"§©§¨§©§§§©§¨¦§
íéøö ìL "åévç"¯.mixv lW mvx` ¦¨¤¨¦©§¨¤¨¦

íälL äwìç¯,ug oFWNn `l eiSg £ª¨¤¨¤¦¨Ÿ¦§¥
xnFlM ,dTElge dIvg oFWNn `N ¤̀¨¦§£¦¨©£¨§©

.mzlgp©£¨¨
"íévç éìòa" Bîk¯.bk ,hn ziW`xA §©£¥¦¦§¥¦

"àzâeìô éøî"¯.mW qFlwpE` ¨¥§§¨§§¨
ìäéöçå äwìç ïBL¯i"Wx mB d`x §£ª¨©£¨¨§¥©©¦

dvgOd idYe oFWl FnEBxze" :mW)onwl ¨§©§§©§¦©¤¡¨
el ,`l(FOr wFlgl miE`x EidW ozF` ,¨¤¨§¦©£¦

."dlgp©£¨
"õçîé" ïëå¯.dTElge dIvg oFWNn §¥¦§¨¦§£¦¨©£¨

ì"Búwø äôìçå äöçîe" ïBL¯ §¨£¨§¨§¨©¨
dzvgW FWExiRW .ek ,d mihtFW§¦¤¥¤¨§¨
oFWNn rnWn oke .FW`x z` dwNge§¦§¨¤Ÿ§¥©§©¦§
WxtOW ck ,gq miNdY i"Wx©¦§¦¦¤§¨¥
d`x la` ."drwA FnM" ,"dvgnE"¨£¨§¨§¨£¨§¥
oFWNn WxtOW mW mihtFW i"Wx©¦§¦¨¤§¨¥¦§

."ugn"¨©
íöøà úà eöçiL¯FWExiR "eiSge" ¤¤¡¤©§¨§¦¨¥

Evgi FWExiR "ugni"e ,mzlgpe mvx ©̀§¨§©£¨¨§¦§¨¥¤¡
.EwNgie¦©§

ì øzôì Léå"åévç" ,Lnî íévç ïBL §¥¦§Ÿ§¦¦©¨¦¨
"õçîé" àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨¦§¨
òaèöéå ìaèé ,íéøö ìL íîãa§¨¨¤¨¦¦§Ÿ§¦§©©
Eìâø õçîz ïòîì" Bîk ,íîãa§¨¨§§©©¦§©©§§

"íãa¯FWExiRW .ck ,gq miNdY §¨§¦¦¤¥
i"Wx d`x la` .mcA Llbx rAvIW¤¦§©©§§§¨£¨§¥©¦
,mcA Eplbx ugnY ornl" :mẄ§©©¦§©©§¥§¨
Eplbx `dY ,aiF`d W`x z` ugnIWM§¤¦§©¤Ÿ¨¥§¥©§¥
KFzA rwFA oFWl ugnY ,mncA zrwFA©©§¨¨¦§©§¥©§

."mCd©¨
lî ææ Bðéàåäkî ïBL¯WExiRl mB §¥¨¦§©¨©©¥

.dMn oFWNn `Ed ,driav oiprn `EdW¤¥¦§©§¦¨¦§©¨
"ézöçî" Bîk¯mixaC.hl ,al §¨©§¦§¨¦

.iziMd¦¦¦
õeçî elàk äàøð íãa òeáväL¤©¨©§¨¦§¤§¦¨

òeâðå¯.lEage dMnh dxez §¨©ª¤§¨



wlaקטז zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´

éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«
i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz f"i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְַ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה קה)לעׂשֹות. ׁשּבלעם (סנהדרין ּתדע . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)éøàk áëL òøkBîebøúk Y ¨©¨©©£¦§©§
.äøeáâáe çëa íöøàa eáMéúé¯ ¦§©§§©§¨§Ÿ©¦§¨

."`ix`M sFwza ixWi gEpi"i dxez §©¦§¥¦§§©§¨
(i)÷tñiå.Bæ ìò Bæ äkä Y`i dxez ©¦§Ÿ¦¨©
(bi)'ä ét úà øáòìàì ïàk Y ©£Ÿ¤¦¨Ÿ

äðBLàøa øîàL Bîk "éäìà" øîàð¤¡©¡Ÿ¨§¤¨©¨¦¨
¯.gi ,ak lirl§¥

LàápL òãiL éôì¯Fgix W`ap)i"yx §¦¤¨©¤¦§©¦§©¥
ci ,bi `"y(.

ãøèðå àeä-Ceøa-LBãwäa¯ §©¨¨§¦§©
.WxFbeci dxez §©

(ci)énòì CìBäéðéøä äzòî Y ¥§©¦¥©¨£¥¦
énò øàLk¯Fl did ,oM `l m`W ¦§¨©¦¤¦Ÿ¥¨¨

"inFwnl KlFd ippd" :xnFl)g"ty(. ©¦§¦¥¦§¦
éìòî àeä-Ceøa-LBãwä ÷lzñpL¯ ¤¦§©¥©¨¨¥¨©

,dN` eixaC xg` d`Eap xn`X dnE©¤¨©§¨©©§¨¨¥¤
okl mcFw eilr dzxXW d`EaPdn Edf¤¥©§¨¤¨§¨¨¨¤¨¥

)yeal(.
Eöòéà äëìäîe .úBNòì El äî Y §¨¦¨§©§©£©
?äöòä àéä¯zWxFtn Dpi` ixdW ¦¨¥¨¤£¥¥¨§¤¤

.aEzMA©¨
'eë àeä änæ àðBN elà ìL íäéäìà¡Ÿ¥¤¤¥¥¦¨

¯d`xPM) oYWt ilkl miE`zn mde"§¥¦§©¦¦§¥¦§¨©¦§¤
i"Wx d`x ± miaEWg mdW ipRn¦§¥¤¥£¦§¥©¦

an ,`n ziW`xA(:dvr L`iX`e `FA , §¥¦§©¦£¥¨
,mirlw [lW mild`] odl dUr£¥¨¤Ÿ¨¦¤§¨¦
dClie uEgAn dpwf ,zFpFf odA aiWFde§¦¨¤§¥¨¦©§©§¨
dUr .oYWt ilM odl ExMnie ,miptAn¦¦§¦§¦§§¨¤§¥¦§¨¨¨
ziA cr blW xdn mirlw odl̈¤§¨¦¥©¤¤©¥
dpwf ,zFpFf odA aiWFde ,zFniWid©§¦§¦¨¤§¥¨
drWaE ,miptAn dClie uEgAn¦©§©§¨¦¦§¦§¨¨
oignUE oizFWe oilkF` l`xUIW¤¦§¨¥§¦§¦§¥¦
Fl zxnF` ,wEXA lIhl oi`vFie§§¦§©¥©¤¤

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
נאמר ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה לא)הּׂשיא ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.¯L‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¬∆

EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ∑ למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מקרא «¬∆»»«∆¿«¿ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
" הּימים, מֹואב".ּבאחרית ּפאתי וכּו'ּומחץ ויקטֹול העברי, קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

?oYWt ilM WTan dY` i` :dpwGd©§¥¨¦©¨§©¥§¥¦§¨
zxnF` dClie ,deWA Fl zxnF` dpwf§¥¨¤¤§¨¤§©§¨¤¤
,minrR WlWe miYW ,zFgtA Fl§¨§©¦§¨§¨¦
oaM dY` ixd :Fl zxnF` KMÎxg`e§©©¨¤¤£¥©¨§¤
oihiWkY lM] Lnvrl xFxA aW ,ziA©¦¥§§©§§¨©§¦¦
lW [zFcFp=] ixEvxve ,[dvFx dY`W¤©¨¤§©§¥¤
xq`p `l oicre ,Dlv` gPEn ipFOr oii©¦©¦¨¤§¨©£©¦Ÿ¤¡©
LpFvx :Fl dxn` ,mixkp lW oii©¦¤¨§¦¨§¨§§
dzXW oeiM ?oii lW qFM dYWYW¤¦§¤¤©¦¥¨¤¨¨
irnXd :Dl xn` ,[rxd xvi] FA xrÄ©¥¤¨¨¨©¨¦¨§¦
KFYn Dz`xi d`ivFd ,[WinWzl] il¦§©§¦¦¨¦§¨¨¦
:Dl xn` !dfl cFar :Fl dxn` ,Dwig¥¨¨§¨£§¤¨©¨
zRk` dnE :Fl dxn` ,ip` icEdi `ld£Ÿ§¦£¦¨§¨¨¦§©
xEriR `N` LOn miWwan mElM ,Ll§§§©§¦¦§¤¨¦
`le ,dUFr `Ede ,[eiptl oifixzOW]¤©§¦¦§¨¨§¤§Ÿ
xFRkYW cr LzgiPn ipi`W `N` cFr¤¨¤¥¦©¦¨§©¤¦§
d`xE ."dUFr `Ede ,LAx dWn zxFzA§©¤©§§¤§¥

.mW xE`iAaE a ,dk oOwl i"Wx©¦§©¨©¥¨
"÷ìç"a àúéàãk¯.` ,ew oixcdpq ¦§¦¨§¥¤©§¤§¦

.ixtQl mB oIvn fh ,`l oOwl i"WxA§©¦§©¨§©¥©©¦§¥
Bæ äöò àéOä íòìaL òãz¥©¤¦§¨¦¦¥¨

änæa íìéLëäì¯xTrW rnWn §©§¦¨§¦¨©§©¤¦©
la` ,dOfA ElWkPW did `hgd©¥§¨¨¤¦§§§¦¨£¨

gi ,ek oOwl aEzMd oFWNn)cFraE ¦§©¨§©¨§
zFnFwn(did `hgd xTrW rnWn §©§©¤¦©©¥§¨¨

dOGdW `N` ,xFrR lral EcnvPW¤¦§§§©©§¤¨¤©¦¨
mW x`FanM ,Kkl dnxBW `id¦¤¨§¨§¨©§¨¨

.oEIr Kixve .i"WxA§©¦§¨¦¦
øîàð éøäL¯.fh ,`l oOwl ¤£¥¤¡©§©¨

øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä"¥¥¨¨¦§¥¦§¨¥¦§©
"íòìa¯,mdl xn`" :mW i"WxaE ¦§¨§©¦¨¨©¨¤

lM miqipkn mY` ENit`zFOE`d £¦©¤©§¦¦¨¨
`OW ,mdl milFki mY` oi` mlFrAW¤¨¨¥©¤§¦¨¤¤¨
WW EidW mixvOd on mY` miAExn§¦©¤¦©¦§¦¤¨¥
mk`iV`e E`FA ,xEgA akx zF`n¥¤¤¨§©¦£¤
dOf `pFU EN` lW mdidl` ,dvr¥¨¡Ÿ¥¤¤¥¥¦¨

."'eke `Ed
Enòì äfä íòä äNòé øLàY £¤©£¤¨¨©¤§©§

äæ àeä øö÷ àø÷î¯Fpi` "Lvri`"W ¦§¨¨¨¤¤¦¨§¥
dGd mrd dUri xW`"l xAEgn§¨©£¤©£¤¨¨©¤
Fnvr iptA xEAC `Ed `N` ,"Liptl§¨¤¤¨¦¦§¥©§

)`"eb(.
Eì øîàå ,íìéLëäì "Eöòéà"¯ ¦¨§§©§¦¨§Ÿ©§

.d`EapA¦§¨
áàBîì òøäì ïéãéúò ïäM äî¯Edf ©¤¥£¦¦§¨©§¨¤
."LOrl dGd mrd dUri xW`"£¤©£¤¨¨©¤§©§

éúàt õçîe" Y] "íéîiä úéøçàa"§©£¦©¨¦¨©©£¥
"áàBî¯ugnE" ,xnFlM .fi wEqR oOwl ¨§©¨¨§©¨©

Edf `N` ,sqFp oipr Fpi` "a`Fn iz`R©£¥¨¥¦§¨¨¤¨¤
dGd mrd dUri xW`" lW WExiR¥¤£¤©£¤¨¨©¤

.o`M xEn`d ,"LOrl§©§¨¨¨
éøáòä øö÷ Løôî íebøzäå¯oM §©©§§¨¥Ÿ¤¨¦§¦¥

qEtcaE ciÎiazM dAxdA `qxiBd©¦§¨§©§¥¦§¥¨¦§
xtq ,"WEal"d zqxiB `id oke ,inFx¦§¥¦¦§©©§¥¤
mixtq Wie ."cecl liMUn"E ,oFxMGd©¦¨©§¦§¨¦§¥§¨¦
oi`e ,fi wEqtA oOwl df rhw miqxFBW¤§¦¤©¤§©¨§¨§¥
mEBxYdW ,i"Wx zpEke .mW dpad Fl£¨¨¨§©¨©©¦¤©©§
oFWlA aEzMd) wEqRd z` x`an§¨¥¤©¨©¨§¨

dxvw(z` zFxidaOd miNin ztqFzA §¨¨§¤¤¦¦©©§¦¤
`n Kpikln` `z`" :aEzMd zpEM©¨©©¨¦¨¦§§¦¨¨

cArzc`Or cAriC `n Kl iEg`e , §©§¥©£©¥¨¨§©§¥©¨
Lvri`e `A ± "`InFi sFqA KOrl oicd̈¥§©¨§©¨Ÿ§¦¨§

dUrIX dn Kl xnF`e ,dUrYX dn©¤©£¤§©¨©¤©£¤
.minId zixg`A LOrl dGd mrd̈¨©¤§©§§©£¦©¨¦
ztqFdA milWn mEBxYd ,xnFlM§©©©§©§¦§¨©
z` ,"Kl iEg`e"E "cArzc `n" miNOd©¦¦¨§©§¥©£©¥¨¤
,`xwOd zpadl zFxqgd miNOd©¦¦©£¥©£¨©©¦§¨

i"Wx WExitkE[.eh dxez §¥©¦
(fh)ïBéìò úòc òãéåäòMä ïeëì Y §Ÿ¥©©©¤§§©¥©¨¨

da ñòBkL¯,FhEWtM Wxtl oi`W ¤¥¨¤¥§¨¥¦§
dn] rcFi did `l FYndA zrC ixdW¤£¥©©§¤§Ÿ¨¨¥©©
?rcFi did oFilr zrC ,[Dl aiWdN§¨¦¨©©¤§¨¨¥©

)a ,dw oixcdpq(zrC" Wxtl Wi df itlE .§¦¤¥§¨¥©©
zr rcFIW ,"oFilr zr rC" ± "oFilr¤§©¥¤§¤¥©¥

DA qrFMW)g"ty(i"Wx d`x la` . ¤¥¨£¨§¥©¦
" cl ,ak lirlgAYWn did `EdW §¥¤¨¨¦§©¥©

oFilr zrC rcFIW`l cird eitE , ¤¥©©©¤§¦¥¦Ÿ
crW ,xnFl Kixv df itlE ."iYrcï©§¦§¦¤¨¦©¤©
did ok` mrlA ,FYndA mr xERiQl©¦¦§¤§¦§¨¨¥¨¨
,FhEWtM oFilr zrC rcFIW gAYWn¦§©¥©¤¥©©©¤§¦§
dnE ,"iYrci `l" xn` oMn xg`lE§©©¦¥¨©Ÿ¨©§¦©
,`Ed oFilr zrC rcFIW o`M gAYWdW¤¦§©¥©¨¤¥©©©¤§
.DA qrFMW drXd oEkl wx rcFIW¤¥©©§©¥©¨¨¤¥¨
oi` ip`" :g ,bk lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥£¦¥
drXd oEkl rcFi ip`W `N` igMŸ¦¤¨¤£¦¥©§©¥©¨¨
la` ."DA qrFM `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¨£¨
dAxi lkQde" :ci ,i zldw i"Wx d`x§¥©¦Ÿ¤¤§©¨¨©§¤
didW FnvrA x`Rzn didW ,mixac§¨¦¤¨¨¦§¨¥§©§¤¨¨
dn mc`d rci `l iM ,oFilr zrC rcFi¥©©©¤§¦Ÿ¥©¨¨¨©
Kld ixdW ,onf xg`l ,Fl didIX¤¦§¤§©©§©¤£¥¨©
lFRIW rci `le ,oicnA FxkU lFHil¦§¨§¦§¨§Ÿ¨©¤¦

."axgAfi dxez ©¤¤



קיז wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´

éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«
i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz f"i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְַ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה קה)לעׂשֹות. ׁשּבלעם (סנהדרין ּתדע . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)éøàk áëL òøkBîebøúk Y ¨©¨©©£¦§©§
.äøeáâáe çëa íöøàa eáMéúé¯ ¦§©§§©§¨§Ÿ©¦§¨

."`ix`M sFwza ixWi gEpi"i dxez §©¦§¥¦§§©§¨
(i)÷tñiå.Bæ ìò Bæ äkä Y`i dxez ©¦§Ÿ¦¨©
(bi)'ä ét úà øáòìàì ïàk Y ©£Ÿ¤¦¨Ÿ

äðBLàøa øîàL Bîk "éäìà" øîàð¤¡©¡Ÿ¨§¤¨©¨¦¨
¯.gi ,ak lirl§¥

LàápL òãiL éôì¯Fgix W`ap)i"yx §¦¤¨©¤¦§©¦§©¥
ci ,bi `"y(.

ãøèðå àeä-Ceøa-LBãwäa¯ §©¨¨§¦§©
.WxFbeci dxez §©

(ci)énòì CìBäéðéøä äzòî Y ¥§©¦¥©¨£¥¦
énò øàLk¯Fl did ,oM `l m`W ¦§¨©¦¤¦Ÿ¥¨¨

"inFwnl KlFd ippd" :xnFl)g"ty(. ©¦§¦¥¦§¦
éìòî àeä-Ceøa-LBãwä ÷lzñpL¯ ¤¦§©¥©¨¨¥¨©

,dN` eixaC xg` d`Eap xn`X dnE©¤¨©§¨©©§¨¨¥¤
okl mcFw eilr dzxXW d`EaPdn Edf¤¥©§¨¤¨§¨¨¨¤¨¥

)yeal(.
Eöòéà äëìäîe .úBNòì El äî Y §¨¦¨§©§©£©
?äöòä àéä¯zWxFtn Dpi` ixdW ¦¨¥¨¤£¥¥¨§¤¤

.aEzMA©¨
'eë àeä änæ àðBN elà ìL íäéäìà¡Ÿ¥¤¤¥¥¦¨

¯d`xPM) oYWt ilkl miE`zn mde"§¥¦§©¦¦§¥¦§¨©¦§¤
i"Wx d`x ± miaEWg mdW ipRn¦§¥¤¥£¦§¥©¦

an ,`n ziW`xA(:dvr L`iX`e `FA , §¥¦§©¦£¥¨
,mirlw [lW mild`] odl dUr£¥¨¤Ÿ¨¦¤§¨¦
dClie uEgAn dpwf ,zFpFf odA aiWFde§¦¨¤§¥¨¦©§©§¨
dUr .oYWt ilM odl ExMnie ,miptAn¦¦§¦§¦§§¨¤§¥¦§¨¨¨
ziA cr blW xdn mirlw odl̈¤§¨¦¥©¤¤©¥
dpwf ,zFpFf odA aiWFde ,zFniWid©§¦§¦¨¤§¥¨
drWaE ,miptAn dClie uEgAn¦©§©§¨¦¦§¦§¨¨
oignUE oizFWe oilkF` l`xUIW¤¦§¨¥§¦§¦§¥¦
Fl zxnF` ,wEXA lIhl oi`vFie§§¦§©¥©¤¤

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
נאמר ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה לא)הּׂשיא ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.¯L‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¬∆

EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ∑ למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מקרא «¬∆»»«∆¿«¿ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
" הּימים, מֹואב".ּבאחרית ּפאתי וכּו'ּומחץ ויקטֹול העברי, קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

?oYWt ilM WTan dY` i` :dpwGd©§¥¨¦©¨§©¥§¥¦§¨
zxnF` dClie ,deWA Fl zxnF` dpwf§¥¨¤¤§¨¤§©§¨¤¤
,minrR WlWe miYW ,zFgtA Fl§¨§©¦§¨§¨¦
oaM dY` ixd :Fl zxnF` KMÎxg`e§©©¨¤¤£¥©¨§¤
oihiWkY lM] Lnvrl xFxA aW ,ziA©¦¥§§©§§¨©§¦¦
lW [zFcFp=] ixEvxve ,[dvFx dY`W¤©¨¤§©§¥¤
xq`p `l oicre ,Dlv` gPEn ipFOr oii©¦©¦¨¤§¨©£©¦Ÿ¤¡©
LpFvx :Fl dxn` ,mixkp lW oii©¦¤¨§¦¨§¨§§
dzXW oeiM ?oii lW qFM dYWYW¤¦§¤¤©¦¥¨¤¨¨
irnXd :Dl xn` ,[rxd xvi] FA xrÄ©¥¤¨¨¨©¨¦¨§¦
KFYn Dz`xi d`ivFd ,[WinWzl] il¦§©§¦¦¨¦§¨¨¦
:Dl xn` !dfl cFar :Fl dxn` ,Dwig¥¨¨§¨£§¤¨©¨
zRk` dnE :Fl dxn` ,ip` icEdi `ld£Ÿ§¦£¦¨§¨¨¦§©
xEriR `N` LOn miWwan mElM ,Ll§§§©§¦¦§¤¨¦
`le ,dUFr `Ede ,[eiptl oifixzOW]¤©§¦¦§¨¨§¤§Ÿ
xFRkYW cr LzgiPn ipi`W `N` cFr¤¨¤¥¦©¦¨§©¤¦§
d`xE ."dUFr `Ede ,LAx dWn zxFzA§©¤©§§¤§¥

.mW xE`iAaE a ,dk oOwl i"Wx©¦§©¨©¥¨
"÷ìç"a àúéàãk¯.` ,ew oixcdpq ¦§¦¨§¥¤©§¤§¦

.ixtQl mB oIvn fh ,`l oOwl i"WxA§©¦§©¨§©¥©©¦§¥
Bæ äöò àéOä íòìaL òãz¥©¤¦§¨¦¦¥¨

änæa íìéLëäì¯xTrW rnWn §©§¦¨§¦¨©§©¤¦©
la` ,dOfA ElWkPW did `hgd©¥§¨¨¤¦§§§¦¨£¨

gi ,ek oOwl aEzMd oFWNn)cFraE ¦§©¨§©¨§
zFnFwn(did `hgd xTrW rnWn §©§©¤¦©©¥§¨¨

dOGdW `N` ,xFrR lral EcnvPW¤¦§§§©©§¤¨¤©¦¨
mW x`FanM ,Kkl dnxBW `id¦¤¨§¨§¨©§¨¨

.oEIr Kixve .i"WxA§©¦§¨¦¦
øîàð éøäL¯.fh ,`l oOwl ¤£¥¤¡©§©¨

øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä"¥¥¨¨¦§¥¦§¨¥¦§©
"íòìa¯,mdl xn`" :mW i"WxaE ¦§¨§©¦¨¨©¨¤

lM miqipkn mY` ENit`zFOE`d £¦©¤©§¦¦¨¨
`OW ,mdl milFki mY` oi` mlFrAW¤¨¨¥©¤§¦¨¤¤¨
WW EidW mixvOd on mY` miAExn§¦©¤¦©¦§¦¤¨¥
mk`iV`e E`FA ,xEgA akx zF`n¥¤¤¨§©¦£¤
dOf `pFU EN` lW mdidl` ,dvr¥¨¡Ÿ¥¤¤¥¥¦¨

."'eke `Ed
Enòì äfä íòä äNòé øLàY £¤©£¤¨¨©¤§©§

äæ àeä øö÷ àø÷î¯Fpi` "Lvri`"W ¦§¨¨¨¤¤¦¨§¥
dGd mrd dUri xW`"l xAEgn§¨©£¤©£¤¨¨©¤
Fnvr iptA xEAC `Ed `N` ,"Liptl§¨¤¤¨¦¦§¥©§

)`"eb(.
Eì øîàå ,íìéLëäì "Eöòéà"¯ ¦¨§§©§¦¨§Ÿ©§

.d`EapA¦§¨
áàBîì òøäì ïéãéúò ïäM äî¯Edf ©¤¥£¦¦§¨©§¨¤
."LOrl dGd mrd dUri xW`"£¤©£¤¨¨©¤§©§

éúàt õçîe" Y] "íéîiä úéøçàa"§©£¦©¨¦¨©©£¥
"áàBî¯ugnE" ,xnFlM .fi wEqR oOwl ¨§©¨¨§©¨©

Edf `N` ,sqFp oipr Fpi` "a`Fn iz`R©£¥¨¥¦§¨¨¤¨¤
dGd mrd dUri xW`" lW WExiR¥¤£¤©£¤¨¨©¤

.o`M xEn`d ,"LOrl§©§¨¨¨
éøáòä øö÷ Løôî íebøzäå¯oM §©©§§¨¥Ÿ¤¨¦§¦¥

qEtcaE ciÎiazM dAxdA `qxiBd©¦§¨§©§¥¦§¥¨¦§
xtq ,"WEal"d zqxiB `id oke ,inFx¦§¥¦¦§©©§¥¤
mixtq Wie ."cecl liMUn"E ,oFxMGd©¦¨©§¦§¨¦§¥§¨¦
oi`e ,fi wEqtA oOwl df rhw miqxFBW¤§¦¤©¤§©¨§¨§¥
mEBxYdW ,i"Wx zpEke .mW dpad Fl£¨¨¨§©¨©©¦¤©©§
oFWlA aEzMd) wEqRd z` x`an§¨¥¤©¨©¨§¨

dxvw(z` zFxidaOd miNin ztqFzA §¨¨§¤¤¦¦©©§¦¤
`n Kpikln` `z`" :aEzMd zpEM©¨©©¨¦¨¦§§¦¨¨

cArzc`Or cAriC `n Kl iEg`e , §©§¥©£©¥¨¨§©§¥©¨
Lvri`e `A ± "`InFi sFqA KOrl oicd̈¥§©¨§©¨Ÿ§¦¨§

dUrIX dn Kl xnF`e ,dUrYX dn©¤©£¤§©¨©¤©£¤
.minId zixg`A LOrl dGd mrd̈¨©¤§©§§©£¦©¨¦
ztqFdA milWn mEBxYd ,xnFlM§©©©§©§¦§¨©
z` ,"Kl iEg`e"E "cArzc `n" miNOd©¦¦¨§©§¥©£©¥¨¤
,`xwOd zpadl zFxqgd miNOd©¦¦©£¥©£¨©©¦§¨

i"Wx WExitkE[.eh dxez §¥©¦
(fh)ïBéìò úòc òãéåäòMä ïeëì Y §Ÿ¥©©©¤§§©¥©¨¨

da ñòBkL¯,FhEWtM Wxtl oi`W ¤¥¨¤¥§¨¥¦§
dn] rcFi did `l FYndA zrC ixdW¤£¥©©§¤§Ÿ¨¨¥©©
?rcFi did oFilr zrC ,[Dl aiWdN§¨¦¨©©¤§¨¨¥©

)a ,dw oixcdpq(zrC" Wxtl Wi df itlE .§¦¤¥§¨¥©©
zr rcFIW ,"oFilr zr rC" ± "oFilr¤§©¥¤§¤¥©¥

DA qrFMW)g"ty(i"Wx d`x la` . ¤¥¨£¨§¥©¦
" cl ,ak lirlgAYWn did `EdW §¥¤¨¨¦§©¥©

oFilr zrC rcFIW`l cird eitE , ¤¥©©©¤§¦¥¦Ÿ
crW ,xnFl Kixv df itlE ."iYrcï©§¦§¦¤¨¦©¤©
did ok` mrlA ,FYndA mr xERiQl©¦¦§¤§¦§¨¨¥¨¨
,FhEWtM oFilr zrC rcFIW gAYWn¦§©¥©¤¥©©©¤§¦§
dnE ,"iYrci `l" xn` oMn xg`lE§©©¦¥¨©Ÿ¨©§¦©
,`Ed oFilr zrC rcFIW o`M gAYWdW¤¦§©¥©¨¤¥©©©¤§
.DA qrFMW drXd oEkl wx rcFIW¤¥©©§©¥©¨¨¤¥¨
oi` ip`" :g ,bk lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥£¦¥
drXd oEkl rcFi ip`W `N` igMŸ¦¤¨¤£¦¥©§©¥©¨¨
la` ."DA qrFM `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¨£¨
dAxi lkQde" :ci ,i zldw i"Wx d`x§¥©¦Ÿ¤¤§©¨¨©§¤
didW FnvrA x`Rzn didW ,mixac§¨¦¤¨¨¦§¨¥§©§¤¨¨
dn mc`d rci `l iM ,oFilr zrC rcFi¥©©©¤§¦Ÿ¥©¨¨¨©
Kld ixdW ,onf xg`l ,Fl didIX¤¦§¤§©©§©¤£¥¨©
lFRIW rci `le ,oicnA FxkU lFHil¦§¨§¦§¨§Ÿ¨©¤¦

."axgAfi dxez ©¤¤



wlaקיח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑ זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑,ּכתרּגּומֹו ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְַ

ב)לׁשֹון מּזל (איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑מל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֶֶ
ּומֹוׁשל  BÓ‡·.רֹודה È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד, ח)זה ב ׁשניֿחבלים (שמואל וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב : ֵֶ»««¬≈»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וגֹו'" ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.להמית קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת "יּקרּוה (משלי : ְְִָ¿«¿«ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֻ

ּבלע"ז  פוריי"ר נחל". הראׁשֹון ∑LŒÈaŒÏk˙.עֹורבי אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, .ּכל ְְֵַַַַ»¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל .לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)epàøàéðà äàBø Y¯d`Fx ip` ¤§¤¤£¦£¦¤
,cizrA Eidi mdW itM eiWkr mzF`¨©§¨§¦¤¥¦§¤¨¦

cizr oFWlA "EP`x`" xn` okle)m"`x(. §¨¥¨©¤§¤¦§¨¦
àì" Cà ,Búlãâe á÷òé ìL BçáL¦§¤©£Ÿ§ª¨©Ÿ

.ïîæ øçàì àlà ,àeä "äzò¯xMfPd ©¨¤¨§©©§¨©¦§¨
.wEqRA oOwl§©¨©¨
áëBk CøcBîebøúk Y¯mEwi cM" ¨©¨§©§©§

KlOd mEwi xW`M ± "awrIn `Mln©§¨¦©£Ÿ©£¤¨©¤¤
.awrIn¦©£Ÿ

ì"BzL÷ Cøc" ïBL¯.c ,a dki` §¨©©§¥¨
zWw KxC KMW itl" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨§¦¤¨¤¤¤¤
mdilr Flbx mEUl ,miwfg mdW¤¥£¨¦¨©§£¥¤
oFWlA aYkp Kkl ,mttFM `EdWM§¤§¨§¨¦§©¦§

."dkixC§¦¨
õçk øáBò áëBkäL¯,xnFlM ¤©¨¥§¥§©

akFMdW ,zWwl akFM oiA oFinCd©¦§¥¨§¤¤¤©¨
oM m`e .zWTn dxFPd ug FnM xaFr¥§¥©¤¦¤¤§¦¥
akFMd z`ivi :FWExiR "akFM KxC"¨©¨¥§¦©©¨
a ,gp zFkxA i"Wx d`xE .FnFwOn¦§§¥©¦§¨
ugM cxFId akFM" :hiaW akFM iAbl§©¥¨¨¦¨©¥§¥

."mFwnl mFwOn riwxÄ¨¦©¦¨§¨
è"ðéèùéã æòìáe¯destent.wPfn , §©©§©¥

ìfî íe÷é øîBìk¯oFWNn "akFM" §©¨©¨¨¦§
mEwi" Wxtn mEBxYdW s`e .lGn©¨§©¤©©§§¨¥¨
Fxn`A i"Wx lW FzpEM xTir ,"Kln¤¤¦©©¨¨¤©¦§¨§
,"KxC" zaiY oiprl `id "FnEBxzM"§©§¦§¦§©¥©¨©
dGn rnWn oke ."mEwi" FWExiRW¤¥¨§¥©§©¦¤
."KxC" dNOd z` wx frlA WxiRW¤¥©§©©©¤©¦¨¨©
i"Wx Wxtn "akFM" zaizA la £̀¨§¥©¨§¨¥©¦

lW lGOde onf `aIW ,lGnl dpEMdW¤©©¨¨§©¨¤¨Ÿ§©§©©¨¤
xEriW ,df itlE .mEwie mnFxzi awri©£Ÿ¦§¥§¨§¦¤¦
f`e ,awrIn lGn mEwi :`Ed KM aEzMd©¨¨¨©¨¦©£Ÿ§¨
WxiR `NX dnE .l`xUIn haW mEwï¥¤¦¦§¨¥©¤Ÿ¥©
mEXn ,"Kln mEwi" :qFlwpE`M dfÄ¤§§§¨¤¤¦
dn "l`xUIn haW mwe" :dWwEi f`W¤¨§¤§¨¥¤¦¦§¨¥©
mEBxzl oMÎoi`XÎdn ?EprinWO©§¦¥©¤¥¥§©§

tOW qFlwpE`Kln lr "haW mwe" Wx §§¤§¨¥§¨¥¤©¤¤
mEwi ,"akFM KxC" Wxtn okl ,giWOd©¨¦©¨¥§¨¥¨©¨¨

.KlOd ceC Epide ,Kln¤¤§©§¨¦©¤¤
èáL í÷åìLBîe äãBø Cìî Y¯ §¨¥¤¤¤¤¥

o`ke .dliWnE dIcx Fpipr haW oMW¤¥¥¤¦§¨§¦¨§¦¨§¨
ziW`xA i"Wx mB d`xE .cecl dpEMd©©¨¨§¨¦§¥©©¦§¥¦
ceCn ± dcEdin haW xEqi `l" :i ,hnŸ¨¥¤¦¨¦¨¦
laaAW zFIlB iW`x EN` ,Kli`e§¥¨¥¨¥¨ª¤§¨¤
miPEnOW ,haWA mrd z` micFxW¤¦¤¨¨§¥¤¤§¦

."zEklOd iRÎlr©¦©©§
áàBî éúàt õçîeãåã äæ Y¯ ¨©©£¥¨¤¨¦

lMW gkEn EN` zFaiYn wx ,xnFlM§©©¦¥¥¨¤¨
`l df `lEle ,cecA xAcn wEqRd©¨§©¥§¨¦§¥¤Ÿ

.xAEcn Kln dfi`A mircFi Epiid̈¦§¦§¥¤¤¤§¨
Ba øîàpL¯.a ,g a l`EnW ¤¤¡©§¥

éðL ãcîéå äöøà íúBà ákLä"©§¥¨©§¨©§©¥§¥
"'Bâå úéîäì íéìáç¯a`Fn idYe" £¨¦§¨¦§©§¦¨

."micarl cecl§¨¦©£¨¦
ø÷ø÷åì YäøB÷ ïBL¯xETip oFWl §©§©§¤§¦

qxd oFWNn Wxtn Fpi`e .aETipe§¦§¥§¨¥¦§¤¤
lM z` cinWd `l ceC iM ,dcnWde§©§¨¨¦¨¦Ÿ¦§¦¤¨
did mdilr FpFgvp `N` ,zW ipA§¥¥¤¨¦§£¥¤¨¨

calA awFpe dxFw xcbA)iaxd(. §¤¤¤§¥¦§¨
"ézø÷ éðà" Bîk¯.ck ,hi a mikln §£¦©§¦§¨¦

dfM" :mW i"Wx d`xE .dk ,fl dirWi§©§¨§¥©¦¨§¤
oFWl ,gilvnE min `vFnE xFA dxFMd©¤¥©¦©§¦©§

."xFwn̈
"ízøwð øBa úáwî"¯.` ,`p dirWi ©¤¤ª©§¤§©§¨

xW` zFxFAd z` DA oiavFge oiawFPW¤§¦§§¦¨¤©£¤
zxwp" oFWl "mYxTp" ,DA mYxTpª©§¤¨ª©§¤§¦§©

"xESd)my i"yx(:a ,cq zFnai i"WxaE . ©§©¦§¨
ip` FnM ,zEawp Dl dUrp ± mYxTp"ª©§¤©£¨¨¦§§£¦

."min izizWe iYxw©§¦§¨¦¦©¦
"ìçð éáøò äeøwé"¯.fi ,l ilWn ¦§¨Ÿ§¥©©¦§¥

`ai ,"xESd zxwp" ,"xTpY" oFWl§§©¥¦§©©¨Ÿ
,dExTie eipA lr ixfk` `EdW axFrd̈¥¤©§¨¦©¨¨§¦§¨

DA dpdi `le dPlk`i `le)my i"yx(. §ŸŸ§¤¨§Ÿ¥¨¤¨
.ak ,bl zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§

.æòìa ø"ééøåôforjier,úL éða ìk §©©¨§¥¥
úL ïî eàöé ílkL ,úBnàä ìk Y¨¨ª¤ª¨¨§¦¥

.ïBLàøä íãà ìL Bða¯,aTpl §¤¨¨¨¦§©¥
.gFcwlgi dxez ¦§©

(gi)øéòN äLøé äéäå"åéáéà"ì Y §¨¨§¥¨¥¦§Ÿ§¨
ìàøNé¯,"eiaiF`" zNnl c"nl siqFd ¦§¨¥¦¨¤§¦©§¨

"xirU dWxi dide" Wxtl oi`W xnFl©¤¥§¨¥§¨¨§¥¨¥¦
m`W ipRn ,l`xUi lW "eiaiF`" mdW¤¥§¨¤¦§¨¥¦§¥¤¦
didi dOE` Ffi`l aEzMd ricFd `l oM¥Ÿ¦©©¨§¥¨¦§¤
"l`xUi" zNn siqFd mB ,dWxi xirU¥¦§¥¨©¦¦©¦§¨¥

ricFdl ,"eiaiF`l" xg`md dN`W ©©§§¨§¦©¤¥¤¥
dide :xn` ENi`M ,xirU lW miaiF`d̈§¦¤¥¦§¦¨©§¨¨

dWxil`xUil xirU)m"`x(.hi dxez §¥¨¥¦§¦§¨¥

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה ÈÚÓ¯.מּיעקב ועֹוד „È¯N „È·‡‰Â∑ והיא אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְֱֲִִֵֶַָ
ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל עב)רֹומי. עדֿים",(תהילים מּים "וירּד לבית (עובדיה): ׂשריד "ולאֿיהיה : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.עׂשו" ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח מלמלמלמל יט)ועלועלועלועל כד, ּבאחרית (רש"י אדֹום מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ׁשעֹובדיה אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשל  מעצמֹו - יער = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי עׂשו", הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּימים,
האּמֹות  מּפלת על מתנּבא העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער). את ּבֹו ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻיער

עליהם. הּמׁשיח מל ְֲִִֵֶֶֶַַַָּוׁשליטת

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו ÏÓÚ˜.נסּתּכל ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ
ׁשּנאמר ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס . ּתרּגם וכן כה)ּביׂשראל, עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א אלֿהּקיני (שמואל ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - ב)וגֹו'" ׂשּוכתים"(דה"א ׁשמעתים "ּתרעתים :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)á÷òiî cøéåìLBî äéäé ãBòå Y §¥§§¦©£Ÿ§¦§¤¥
¯mB d`xE .lWFnE dcFx oFWNn "Cxie"§¥§§¦§¤¥§¥©

i"Wx d`xE .` ,ai rWFd i"Wx©¦¥©§¥©¦
oFWl" :FWxtOW a ,cw oixcdpq©§¤§¦¤§¨§§
FxagA lWFOd mc`M .. dxiaW§¦¨§¨¨©¥©£¥

."FxaWlE FzFwldl§©§§¨§
"á÷òiî" øçà¯.ceC caNn ©¥¦©£Ÿ¦§©¨¦

øéòî ãéøN ãéáàäå"øéòî" Y §¤¡¦¨¦¥¦¥¦
äáeLçä¯mzq xnF`W oeiMW ©£¨¤¥¨¤¥§¨

daEWg ikd xirl dpEMd i`Ce "xirn"¥¦©©©©¨¨¨¦¨¦£¨
d`xE .ux` DzF` lWdfÎKxCÎlr ¤¨¤¤§¥©¤¤¤

.el ,ak lirl§¥
íBãà ìL¯:gi wEqR lirl xMfPd ¤¡©¦§¨§¥¨
mFc` dide"dWxi." §¨¨¡§¥¨

øîBà çéLnä Cìî ìòå ,éîBø àéäå§¦¦§©¤¤©¨¦©¥
"íé ãò íiî cøéå" :Ba øîàpL ,ïk¯ ¥¤¤¡©§¥§§¦¨©¨

mW i"Wx d`xE .g ,ar miNdY§¦¦§¥©¦¨
,KlOd dnlW lr FWxtn dNigYW¤§¦¨§¨§©§ŸŸ©¤¤

`ian KMÎxg`e)fh weqt my(mWA WExiR §©©¨¥¦¥§¥
Kln lr xAcn wxRd lMW "EpizFAx"©¥¤¨©¤¤§©¥©¤¤

" o`M xEn`d mB oM m`e .giWOdCxie ©¨¦©§¦¥©¨¨¨§¥§§
.giWOd KlnA xAcn ,"awrIn¦©£Ÿ§©¥§¤¤©¨¦©

"åNò úéáì ãéøN äéäé àìå"¯ §Ÿ¦§¤¨¦§¥¥¨
,"xAC 'd iM" :mIqnE .gi ,` dicaFr©§¨§©¥¦¦¥
awrIn Cxie ?xAC okide" :mW i"WxaE§©¦¨§¥¨¦¥§¥§§¦©£Ÿ

."'ebe cixU cia`dek dxez §¤¡¦¨¦
(k)÷ìîò úà àøiåìkzñð Y ©©§¤£¨¥¦§©¥

÷ìîò ìL Búeðòøôa¯,xnFlM §ª§¨¤£¨¥§©
,wlnr lW FzEprxEtl mxB dn opFAzd¦§¥©¨©§§¨¤£¨¥
wx xAEcn `NW ,"lMYqp" WExiR Edfe§¤¥¦§©¥¤Ÿ§¨©
,Dnvr zEprxERd lW zi`Eap dI`xA¦§¦¨§¦¤©§¨©§¨
WxtnE .Kkl mxB dn zEppFAzdA `N ¤̀¨§¦§§©¨©§¨§¨¥
oeiM :eixaC okFY EdGW mEXn ,oM¥¦¤¤¤§¨¨¥¨
Fzixg`e" okl ,"wlnr miFB ziW`x"W¤¥¦¦£¨¥¨¥§©£¦

"caF` icr)`"eb t"r(. £¥¥
÷ìîò íéBb úéLàøúà íc÷ àeä Y ¥¦¦£¨¥¦¥¤

ìàøNéa íçläì ílk¯`Ed ,xnFlM ª¨§¦¨¥§¦§¨¥§©
.l`xUiA mglPW zFOE`d oFW`x did̈¨¦¨¤¦§©§¦§¨¥
,zFOE`d lkl ziW`x didW `le§Ÿ¤¨¨¥¦§¨¨
,eUr lW eipa ipAn did wlnr ixdW¤£¥£¨¥¨¨¦§¥¨¨¤¥¨

eiptl zFOE` Eid xakE)`"eb(. §¨¨§¨¨
ñBì÷ðeà íbøz Cëå¯`Iaxw Wix" §¨¦§¥§§¥§¨©¨

ziW`x ± "d`wlnr ded l`xUiC§¦§¨¥£¨£©§¨¨¥¦
.wlnr did l`xUi lW zFnglOd©¦§¨¤¦§¨¥¨¨£¨¥

EidW" :gi ,dk mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¤¨
`aE ,mkA mgNdl mi`xi zFOE`d lM̈¨§¥¦§¦¨¥¨¤¨

."mixg`l mFwn d`xde ligzde df¤§¦§¦§¤§¨¨©£¥¦
Búéøçàåãáàäì Y¯WExiR Edf §©£¦§¥¨¥¤¥

."caF` icr"£¥¥
íãéa¯Eca`IW `le ,l`xUi lW §¨¨¤¦§¨¥§Ÿ¤Ÿ§

:h ,g zldw i"Wx d`xE .mdil`n¥£¥¤§¥©¦Ÿ¤¤
FtFqe ,l`xUi lr xABzp wlnr"£¨¥¦§©¥©¦§¨¥§

."caF` icr Fzixg`e§©£¦£¥¥
."÷ìîò øëæ úà äçîz" øîàpL¯ ¤¤¡©¦§¤¤¥¤£¨¥

.fh ,dk mixaC`k dxez §¨¦
(`k)éðéwä úà àøiåäéäL éôì Y ©©§¤©¥¦§¦¤¨¨

÷ìîò ìöà òe÷z éðé÷¯oiaWFi EidW ¥¦¨©¥¤£¨¥¤¨§¦
lv` EkldW ,cxr abpA dcEdi xAcnA§¦§©§¨§¤¤£¨¤¨§¥¤
wlnr `Ed cxre ,dxFY cFnll uAri©§¥¦§¨©£¨£¨¥

)e ,eh `"y i"yx(.
øîàpL ïéðòk¯.e ,eh ` l`EnW ¨¦§¨¤¤¡©§¥

éðéwä ìà ìeàL øîàiå"¯Fxzi ipA ©Ÿ¤¨¤©¥¦§¥¦§
)my i"yx(.

"'Bâå¯iwlnr KFYn Ecx ExEq Ekl" §§§¦£¨¥¦
."'ebe

÷ìîò øçà Bøékæä¯xg`l `le ¦§¦©©£¨¥§Ÿ§©©
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(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑ זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑,ּכתרּגּומֹו ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְַ

ב)לׁשֹון מּזל (איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑מל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֶֶ
ּומֹוׁשל  BÓ‡·.רֹודה È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד, ח)זה ב ׁשניֿחבלים (שמואל וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב : ֵֶ»««¬≈»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וגֹו'" ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.להמית קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת "יּקרּוה (משלי : ְְִָ¿«¿«ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֻ

ּבלע"ז  פוריי"ר נחל". הראׁשֹון ∑LŒÈaŒÏk˙.עֹורבי אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, .ּכל ְְֵַַַַ»¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל .לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)epàøàéðà äàBø Y¯d`Fx ip` ¤§¤¤£¦£¦¤
,cizrA Eidi mdW itM eiWkr mzF`¨©§¨§¦¤¥¦§¤¨¦

cizr oFWlA "EP`x`" xn` okle)m"`x(. §¨¥¨©¤§¤¦§¨¦
àì" Cà ,Búlãâe á÷òé ìL BçáL¦§¤©£Ÿ§ª¨©Ÿ

.ïîæ øçàì àlà ,àeä "äzò¯xMfPd ©¨¤¨§©©§¨©¦§¨
.wEqRA oOwl§©¨©¨
áëBk CøcBîebøúk Y¯mEwi cM" ¨©¨§©§©§

KlOd mEwi xW`M ± "awrIn `Mln©§¨¦©£Ÿ©£¤¨©¤¤
.awrIn¦©£Ÿ

ì"BzL÷ Cøc" ïBL¯.c ,a dki` §¨©©§¥¨
zWw KxC KMW itl" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨§¦¤¨¤¤¤¤
mdilr Flbx mEUl ,miwfg mdW¤¥£¨¦¨©§£¥¤
oFWlA aYkp Kkl ,mttFM `EdWM§¤§¨§¨¦§©¦§

."dkixC§¦¨
õçk øáBò áëBkäL¯,xnFlM ¤©¨¥§¥§©

akFMdW ,zWwl akFM oiA oFinCd©¦§¥¨§¤¤¤©¨
oM m`e .zWTn dxFPd ug FnM xaFr¥§¥©¤¦¤¤§¦¥
akFMd z`ivi :FWExiR "akFM KxC"¨©¨¥§¦©©¨
a ,gp zFkxA i"Wx d`xE .FnFwOn¦§§¥©¦§¨
ugM cxFId akFM" :hiaW akFM iAbl§©¥¨¨¦¨©¥§¥

."mFwnl mFwOn riwxÄ¨¦©¦¨§¨
è"ðéèùéã æòìáe¯destent.wPfn , §©©§©¥

ìfî íe÷é øîBìk¯oFWNn "akFM" §©¨©¨¨¦§
mEwi" Wxtn mEBxYdW s`e .lGn©¨§©¤©©§§¨¥¨
Fxn`A i"Wx lW FzpEM xTir ,"Kln¤¤¦©©¨¨¤©¦§¨§
,"KxC" zaiY oiprl `id "FnEBxzM"§©§¦§¦§©¥©¨©
dGn rnWn oke ."mEwi" FWExiRW¤¥¨§¥©§©¦¤
."KxC" dNOd z` wx frlA WxiRW¤¥©§©©©¤©¦¨¨©
i"Wx Wxtn "akFM" zaizA la £̀¨§¥©¨§¨¥©¦

lW lGOde onf `aIW ,lGnl dpEMdW¤©©¨¨§©¨¤¨Ÿ§©§©©¨¤
xEriW ,df itlE .mEwie mnFxzi awri©£Ÿ¦§¥§¨§¦¤¦
f`e ,awrIn lGn mEwi :`Ed KM aEzMd©¨¨¨©¨¦©£Ÿ§¨
WxiR `NX dnE .l`xUIn haW mEwï¥¤¦¦§¨¥©¤Ÿ¥©
mEXn ,"Kln mEwi" :qFlwpE`M dfÄ¤§§§¨¤¤¦
dn "l`xUIn haW mwe" :dWwEi f`W¤¨§¤§¨¥¤¦¦§¨¥©
mEBxzl oMÎoi`XÎdn ?EprinWO©§¦¥©¤¥¥§©§

tOW qFlwpE`Kln lr "haW mwe" Wx §§¤§¨¥§¨¥¤©¤¤
mEwi ,"akFM KxC" Wxtn okl ,giWOd©¨¦©¨¥§¨¥¨©¨¨

.KlOd ceC Epide ,Kln¤¤§©§¨¦©¤¤
èáL í÷åìLBîe äãBø Cìî Y¯ §¨¥¤¤¤¤¥

o`ke .dliWnE dIcx Fpipr haW oMW¤¥¥¤¦§¨§¦¨§¦¨§¨
ziW`xA i"Wx mB d`xE .cecl dpEMd©©¨¨§¨¦§¥©©¦§¥¦
ceCn ± dcEdin haW xEqi `l" :i ,hnŸ¨¥¤¦¨¦¨¦
laaAW zFIlB iW`x EN` ,Kli`e§¥¨¥¨¥¨ª¤§¨¤
miPEnOW ,haWA mrd z` micFxW¤¦¤¨¨§¥¤¤§¦

."zEklOd iRÎlr©¦©©§
áàBî éúàt õçîeãåã äæ Y¯ ¨©©£¥¨¤¨¦

lMW gkEn EN` zFaiYn wx ,xnFlM§©©¦¥¥¨¤¨
`l df `lEle ,cecA xAcn wEqRd©¨§©¥§¨¦§¥¤Ÿ

.xAEcn Kln dfi`A mircFi Epiid̈¦§¦§¥¤¤¤§¨
Ba øîàpL¯.a ,g a l`EnW ¤¤¡©§¥

éðL ãcîéå äöøà íúBà ákLä"©§¥¨©§¨©§©¥§¥
"'Bâå úéîäì íéìáç¯a`Fn idYe" £¨¦§¨¦§©§¦¨

."micarl cecl§¨¦©£¨¦
ø÷ø÷åì YäøB÷ ïBL¯xETip oFWl §©§©§¤§¦

qxd oFWNn Wxtn Fpi`e .aETipe§¦§¥§¨¥¦§¤¤
lM z` cinWd `l ceC iM ,dcnWde§©§¨¨¦¨¦Ÿ¦§¦¤¨
did mdilr FpFgvp `N` ,zW ipA§¥¥¤¨¦§£¥¤¨¨

calA awFpe dxFw xcbA)iaxd(. §¤¤¤§¥¦§¨
"ézø÷ éðà" Bîk¯.ck ,hi a mikln §£¦©§¦§¨¦

dfM" :mW i"Wx d`xE .dk ,fl dirWi§©§¨§¥©¦¨§¤
oFWl ,gilvnE min `vFnE xFA dxFMd©¤¥©¦©§¦©§

."xFwn̈
"ízøwð øBa úáwî"¯.` ,`p dirWi ©¤¤ª©§¤§©§¨

xW` zFxFAd z` DA oiavFge oiawFPW¤§¦§§¦¨¤©£¤
zxwp" oFWl "mYxTp" ,DA mYxTpª©§¤¨ª©§¤§¦§©

"xESd)my i"yx(:a ,cq zFnai i"WxaE . ©§©¦§¨
ip` FnM ,zEawp Dl dUrp ± mYxTp"ª©§¤©£¨¨¦§§£¦

."min izizWe iYxw©§¦§¨¦¦©¦
"ìçð éáøò äeøwé"¯.fi ,l ilWn ¦§¨Ÿ§¥©©¦§¥

`ai ,"xESd zxwp" ,"xTpY" oFWl§§©¥¦§©©¨Ÿ
,dExTie eipA lr ixfk` `EdW axFrd̈¥¤©§¨¦©¨¨§¦§¨

DA dpdi `le dPlk`i `le)my i"yx(. §ŸŸ§¤¨§Ÿ¥¨¤¨
.ak ,bl zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§

.æòìa ø"ééøåôforjier,úL éða ìk §©©¨§¥¥
úL ïî eàöé ílkL ,úBnàä ìk Y¨¨ª¤ª¨¨§¦¥

.ïBLàøä íãà ìL Bða¯,aTpl §¤¨¨¨¦§©¥
.gFcwlgi dxez ¦§©

(gi)øéòN äLøé äéäå"åéáéà"ì Y §¨¨§¥¨¥¦§Ÿ§¨
ìàøNé¯,"eiaiF`" zNnl c"nl siqFd ¦§¨¥¦¨¤§¦©§¨

"xirU dWxi dide" Wxtl oi`W xnFl©¤¥§¨¥§¨¨§¥¨¥¦
m`W ipRn ,l`xUi lW "eiaiF`" mdW¤¥§¨¤¦§¨¥¦§¥¤¦
didi dOE` Ffi`l aEzMd ricFd `l oM¥Ÿ¦©©¨§¥¨¦§¤
"l`xUi" zNn siqFd mB ,dWxi xirU¥¦§¥¨©¦¦©¦§¨¥

ricFdl ,"eiaiF`l" xg`md dN`W ©©§§¨§¦©¤¥¤¥
dide :xn` ENi`M ,xirU lW miaiF`d̈§¦¤¥¦§¦¨©§¨¨

dWxil`xUil xirU)m"`x(.hi dxez §¥¨¥¦§¦§¨¥

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה ÈÚÓ¯.מּיעקב ועֹוד „È¯N „È·‡‰Â∑ והיא אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְֱֲִִֵֶַָ
ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל עב)רֹומי. עדֿים",(תהילים מּים "וירּד לבית (עובדיה): ׂשריד "ולאֿיהיה : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.עׂשו" ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח מלמלמלמל יט)ועלועלועלועל כד, ּבאחרית (רש"י אדֹום מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ׁשעֹובדיה אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשל  מעצמֹו - יער = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי עׂשו", הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּימים,
האּמֹות  מּפלת על מתנּבא העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער). את ּבֹו ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻיער

עליהם. הּמׁשיח מל ְֲִִֵֶֶֶַַַָּוׁשליטת

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו ÏÓÚ˜.נסּתּכל ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ
ׁשּנאמר ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס . ּתרּגם וכן כה)ּביׂשראל, עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א אלֿהּקיני (שמואל ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - ב)וגֹו'" ׂשּוכתים"(דה"א ׁשמעתים "ּתרעתים :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)á÷òiî cøéåìLBî äéäé ãBòå Y §¥§§¦©£Ÿ§¦§¤¥
¯mB d`xE .lWFnE dcFx oFWNn "Cxie"§¥§§¦§¤¥§¥©

i"Wx d`xE .` ,ai rWFd i"Wx©¦¥©§¥©¦
oFWl" :FWxtOW a ,cw oixcdpq©§¤§¦¤§¨§§
FxagA lWFOd mc`M .. dxiaW§¦¨§¨¨©¥©£¥

."FxaWlE FzFwldl§©§§¨§
"á÷òiî" øçà¯.ceC caNn ©¥¦©£Ÿ¦§©¨¦

øéòî ãéøN ãéáàäå"øéòî" Y §¤¡¦¨¦¥¦¥¦
äáeLçä¯mzq xnF`W oeiMW ©£¨¤¥¨¤¥§¨

daEWg ikd xirl dpEMd i`Ce "xirn"¥¦©©©©¨¨¨¦¨¦£¨
d`xE .ux` DzF` lWdfÎKxCÎlr ¤¨¤¤§¥©¤¤¤

.el ,ak lirl§¥
íBãà ìL¯:gi wEqR lirl xMfPd ¤¡©¦§¨§¥¨
mFc` dide"dWxi." §¨¨¡§¥¨

øîBà çéLnä Cìî ìòå ,éîBø àéäå§¦¦§©¤¤©¨¦©¥
"íé ãò íiî cøéå" :Ba øîàpL ,ïk¯ ¥¤¤¡©§¥§§¦¨©¨

mW i"Wx d`xE .g ,ar miNdY§¦¦§¥©¦¨
,KlOd dnlW lr FWxtn dNigYW¤§¦¨§¨§©§ŸŸ©¤¤

`ian KMÎxg`e)fh weqt my(mWA WExiR §©©¨¥¦¥§¥
Kln lr xAcn wxRd lMW "EpizFAx"©¥¤¨©¤¤§©¥©¤¤

" o`M xEn`d mB oM m`e .giWOdCxie ©¨¦©§¦¥©¨¨¨§¥§§
.giWOd KlnA xAcn ,"awrIn¦©£Ÿ§©¥§¤¤©¨¦©

"åNò úéáì ãéøN äéäé àìå"¯ §Ÿ¦§¤¨¦§¥¥¨
,"xAC 'd iM" :mIqnE .gi ,` dicaFr©§¨§©¥¦¦¥
awrIn Cxie ?xAC okide" :mW i"WxaE§©¦¨§¥¨¦¥§¥§§¦©£Ÿ

."'ebe cixU cia`dek dxez §¤¡¦¨¦
(k)÷ìîò úà àøiåìkzñð Y ©©§¤£¨¥¦§©¥

÷ìîò ìL Búeðòøôa¯,xnFlM §ª§¨¤£¨¥§©
,wlnr lW FzEprxEtl mxB dn opFAzd¦§¥©¨©§§¨¤£¨¥
wx xAEcn `NW ,"lMYqp" WExiR Edfe§¤¥¦§©¥¤Ÿ§¨©
,Dnvr zEprxERd lW zi`Eap dI`xA¦§¦¨§¦¤©§¨©§¨
WxtnE .Kkl mxB dn zEppFAzdA `N ¤̀¨§¦§§©¨©§¨§¨¥
oeiM :eixaC okFY EdGW mEXn ,oM¥¦¤¤¤§¨¨¥¨
Fzixg`e" okl ,"wlnr miFB ziW`x"W¤¥¦¦£¨¥¨¥§©£¦

"caF` icr)`"eb t"r(. £¥¥
÷ìîò íéBb úéLàøúà íc÷ àeä Y ¥¦¦£¨¥¦¥¤

ìàøNéa íçläì ílk¯`Ed ,xnFlM ª¨§¦¨¥§¦§¨¥§©
.l`xUiA mglPW zFOE`d oFW`x did̈¨¦¨¤¦§©§¦§¨¥
,zFOE`d lkl ziW`x didW `le§Ÿ¤¨¨¥¦§¨¨
,eUr lW eipa ipAn did wlnr ixdW¤£¥£¨¥¨¨¦§¥¨¨¤¥¨

eiptl zFOE` Eid xakE)`"eb(. §¨¨§¨¨
ñBì÷ðeà íbøz Cëå¯`Iaxw Wix" §¨¦§¥§§¥§¨©¨

ziW`x ± "d`wlnr ded l`xUiC§¦§¨¥£¨£©§¨¨¥¦
.wlnr did l`xUi lW zFnglOd©¦§¨¤¦§¨¥¨¨£¨¥

EidW" :gi ,dk mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¤¨
`aE ,mkA mgNdl mi`xi zFOE`d lM̈¨§¥¦§¦¨¥¨¤¨

."mixg`l mFwn d`xde ligzde df¤§¦§¦§¤§¨¨©£¥¦
Búéøçàåãáàäì Y¯WExiR Edf §©£¦§¥¨¥¤¥

."caF` icr"£¥¥
íãéa¯Eca`IW `le ,l`xUi lW §¨¨¤¦§¨¥§Ÿ¤Ÿ§

:h ,g zldw i"Wx d`xE .mdil`n¥£¥¤§¥©¦Ÿ¤¤
FtFqe ,l`xUi lr xABzp wlnr"£¨¥¦§©¥©¦§¨¥§

."caF` icr Fzixg`e§©£¦£¥¥
."÷ìîò øëæ úà äçîz" øîàpL¯ ¤¤¡©¦§¤¤¥¤£¨¥

.fh ,dk mixaC`k dxez §¨¦
(`k)éðéwä úà àøiåäéäL éôì Y ©©§¤©¥¦§¦¤¨¨

÷ìîò ìöà òe÷z éðé÷¯oiaWFi EidW ¥¦¨©¥¤£¨¥¤¨§¦
lv` EkldW ,cxr abpA dcEdi xAcnA§¦§©§¨§¤¤£¨¤¨§¥¤
wlnr `Ed cxre ,dxFY cFnll uAri©§¥¦§¨©£¨£¨¥

)e ,eh `"y i"yx(.
øîàpL ïéðòk¯.e ,eh ` l`EnW ¨¦§¨¤¤¡©§¥

éðéwä ìà ìeàL øîàiå"¯Fxzi ipA ©Ÿ¤¨¤©¥¦§¥¦§
)my i"yx(.

"'Bâå¯iwlnr KFYn Ecx ExEq Ekl" §§§¦£¨¥¦
."'ebe

÷ìîò øçà Bøékæä¯xg`l `le ¦§¦©©£¨¥§Ÿ§©©



wlaקכ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
E·LBÓ Ô˙È‡∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה ועּתה (שמות לֹו", נתחּכמה "הבה : ≈»»∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יׂשראל  ׁשל ּומעֹוז ּבאיתן .נתיּׁשבּת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ‡eM¯.אּתה ‰ÓŒ„Ú ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ«»«

jaLz∑ מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡Ï.ּכיון BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ להחיֹות יכֹול מי «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִַָ
ועֹוד  האּמֹות, ּכל את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻאת

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו - ּכּתים מּיד צים .יבֹואּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן ּדי (דניאל "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְִִֵֵַ
ּגׁשמּה" והּובד חיותא ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.קטילת ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות יּובּורני (ישעיה ּתרגּומֹו - אּדיר" "וצי ְְְְִִֵַַַָ¿ƒְְְְְְְִִִִִִַַ

.רּבתא  ְַָ

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

md l`xUi llkA ixdW ,l`xUi)x`a ¦§¨¥¤£¥¦§©¦§¨¥¥
dcya(.

Bøúé éða ìL íúlãâa ìkzñð¯ ¦§©¥¦§ª¨¨¤§¥¦§
,Ff dNEcbl mxB dn opFAzd xnFlM§©¦§¥©¨©¦§¨
ip` DnY" :`Ad xEACA i"Wx oFWlke§¦§©¦©¦©¨¨¥©£¦

."Kkl zikf okidn¥¥¨¨¦¨§¨
íäa øîàpL¯.dp ,a ` minId ixaC ¤¤¡©¨¤¦§¥©¨¦

mixtFq zFgRWnE" :wEqRd zNigzE§¦©©¨¦§§§¦
."uAri iaWFi§¥©§¥

òîL ,íéúòøz""íéúëeN ,íéú¯ ¦§¨¦¦§¨¦¨¦
mdia` ziA zFnW mNM)my i"yx(mNke . ª¨§¥£¦¤§ª¨

`aEOke ,dNEcbE zEaiWg oFWl§£¦§¨§©¨
:g oniq ldwIe `nEgpY WxcnA§¦§©©§¨©©§¥¦¨
zMWlA miaWFi EidW mizrxY"¦§¨¦¤¨§¦§¦§©
l`xUi lM EidW mizrnW ,zifBd©¨¦¦§¨¦¤¨¨¦§¨¥
mizkEU ,mdiRn dkld mirnFW§¦£¨¨¦¦¤¨¦
i"Wx d`xE ."WcTd gExA EkkFYqPW¤¦§§§©©Ÿ¤§¥©¦

.xg` otF`A ` ,`i dhFq¨§¤©¥
EáLBî ïúéàïëéäî éðà dîz Y ¥¨¨¤¨¥©£¦¥¥¨

Cëì úéëæ¯gkFp oFWlA FxiMfd okle ¨¦¨§¨§¨¥¦§¦¦§¥©
)miwEqRaM xYqp oFWlA `le§Ÿ¦§¦§¨§©§¦

mincFTd(eilr DnY didW ipRn ,)`"eb(. ©§¦¦§¥¤¨¨¨¥©¨¨
äáä" úöòa úééä énò äzà àìä£Ÿ©¨¦¦¨¦¨©£©¨¨

"Bì äîkçúð¯d`x .i ,` zFnW ¦§©§¨§§¥
:dvr DzF`A Eid dWlW" :` ,`i dhFq¨§¨¨§¨¥¨
± urIW mrlA ,Fxzie aFI` mrlA¦§¨¦§¦§¦§¨¤¨©
,oixEQiA oFCip ± wzXW aFI` ,bxdp¤¡©¦¤¨©¦§¦¦
EaWIW eipa ipAn Ekf ± gxAW Fxzi¦§¤¨©¨¦§¥¨¨¤¨§

."zifBd zMWlA§¦§©©¨¦
ìL æBòîe "ïúéà"a záMéúð äzòå§©¨¦§©©§¨§¥¨¨¤

ìàøNé¯inE" :` ,ew oixcdpq mB d`x ¦§¨¥§¥©©§¤§¦¦
i"WxaE ,"mlFr ipzi` lv` LaiWFd¦§¥¤¥¨¥¨§©¦
zMWlA aWil LipA micizrW" :mẄ¤£¦¦¨¤¥¥§¦§©
ike ,LaWFn ozi` aizkC Epide ,zifBd©¨¦§©§¦§¦¥¨¨¤§¦
Lwiwfd in ,aWFi dY` mlFr ipzi` oiA¥¥¨¥¨©¨¥¦¦§¦§
z` Wxtn Fpi` i"WxW xirdl ."Kkl§¨§¨¦¤©¦¥§¨¥¤
rlQA miUe" :aEzMd oFWl KWnd¤§¥§©¨§¦©¤©
o"Anxde mEBxYd WExitM m`d ,"LPw¦¤©¦§¥©©§§¨©§©
WExitM F` ,iEEiv oFWl `Ed "miUe"W¤§¦§¦§¥
"zFtqFYd ilrAn mipwf zrC"©©§¥¦¦©£¥©¨
:FWExitE ,xaC mW `Ed "miUe"W¤§¦¥¨¨¥

."rlQA `di LNW ow zniUe"ak dxez §¦©¥¤§§¥©¤©
(ak)'Bâå ïé÷ øòáì äéäé íà ékY ¦¦¦§¤§¨¥¨¦§

éøLàðéàL äæ ó÷úì zò÷úpL EE ©§¤¤¦§©§¨§Ÿ¤¤¤¥§
äzà íà óà ék ,íìBòä ïî ãBò ãøèð¦§¨¦¨¨¦©¦©¨
,íéèáMä úøNò íò úBìâì ãéúò̈¦¦§¦£¤¤©§¨¦

záMéúpL íB÷nî "øòáì" äéäúå§¦§¤§¨¥¦¨¤¦§©©§¨
,Cëa äî ,íLjaLz øeMà äî ãò ¨©§¨©¨©¦§¤¨

ànL ,EúBà äìâî àeä ïëéä ãò Y©¥¨©§¤§¤¨
,íìBòä ïî ãeøè äæ ïéà øBáçå çìçì©§©§¨¥¤¥¦¨¨
áeLúå ,íB÷îì íB÷nî ìeèìè àlà¤¨¦§¦¨§¨§¨

.úBiìbä øàL íò¯zxUr ElB mXW ¦§¨©¨ª¤¨¨£¤¤
± xEX` Kln aixgpq iciÎlr mihaXd©§¨¦©§¥©§¥¦¤¤©

.`i ,gi mW .e ,fi a mikln d`xixaC §¥§¨¦¨¦§¥
minId.ek ,d `bk dxez ©¨¦

(ckÎbk)'Bâå BìLî àOiåïåék Y ©¦¨§¨§¥¨
:øîà ,øeMà úiáL úà øékæäLéBà ¤¦§¦¤§¦©©¨©

ìà BîOî äéçé éîìBëé "éî" Y ¦¦§¤¦ª¥¦¨
úà "BîOî" Bîöò úà úBéçäì§©£¤©§¦ª¤
úà øæBbä åéìò íéNé àlL ,älà¥¤¤Ÿ¨¦¨¨©¥¤

älà¯FzF`A mIwzdl lkEi in :WExiR ¥¤¥¦©§¦§©¥§
xEn`d lM z` eilr l`d miUdNn onf§©¦§¨¦¨¥¨¨¤¨¨¨

oOwl)m"`x(WxtOW rnWn m"`xdn . §©¨¥¨§¥©§©¤§¨¥
i"Wx ixaCn la` ,WcFw mWM "l`"¥§¥¤£¨¦¦§¥©¦
oFWNn "l`" WxtOW rnWn Fnvr©§©§©¤§¨¥¥¦§

"dN` z`")dcya x`a(xWt` K` . ¤¥¤©¤§¨
WExiR Edf "xfFBd"W xaFq m"`xdW¤¨§¥¥¤©¥¤¥
,`EdÎKExAÎWFcTd xnFlM ,"l`"¥§©©¨¨
lr dtqFd md "dN` z`" zFaiYde§©¥¤¥¤¥¨¨©

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת .עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם .ׁשלח ֵֶַַָָָ

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oFWlA Wxtl oYip oke .aEzMd oFWl§©¨§¥¦¨§¨¥¦§
zi `dl` cAri cM" :mBxYW qFlwpE`§§¤¦§¥©©§¥¡¨¨¨
.dN` z` l`d dUri xW`M ± "oiN ¦̀¥©£¤©£¤¨¥¤¥¤
"xfFBd"W xnFl xAYqn xzFi K ©̀¥¦§©¥©¤©¥
,aEzMd oFWl lr dtqFd od "`dl`"e¤¡¨¨¥¨¨©§©¨
aYkPd) "FnVn" lW WExiR `Ede§¥¤¦ª©¦§¨

xYqp oFWlA(ÎKExAÎWFcTd Epide , ¦§¦§¨§©§©¨¨
Edf "oiN` zi"e "dN` z`"e ,`Ed§¤¥¤§¨¦¥¤

."l`" lW WExiR¥¤¥
ìk úà ìaìáéå áéøçðñ ãîòiL¤©£Ÿ©§¥¦¦©§¥¤¨
ãiî íéö" eàBáé ãBòå ,úBnàä̈ª§¨¦¦©
,íéiîBø ïäL ,íéizë eøáòéå ,"íézk¦¦§©©§¦¦¦¤¥¦¦

úBiðøéáa¯.zFpitq §¦¨¦§¦
."øeMà epòå" Y øeMà ìò úBìBãb§©©§¦©

øáò epòå"øáò"aL íúBà "epòå" Y §¦¥¤§¦¨¤§¥¤
.øäpäãáà éãò àeä íâåïëå Y ©¨¨§©£¥Ÿ¥§¥

ìàiðc Løt¯.`i ,f ¥¥¨¦¥
"dîLb ãáeäå àúåéç úìéè÷ éc ãò"©¦§¦©¥§¨§©¦§©

¯,DtEB ca`e dIgd dbxdp xW` cr©£¤¤¤§¨©©¨§¨©¨
.mFc` zEklnl dpEMde§©©¨¨§©§¡

íéöåúBìBãb úBðéôñ Y¯WxiR oke §¦§¦§§¥¥©
i"Wx K` .` ,ew oixcdpqA i"Wx©¦§©§¤§¦©©¦
.micEcB oFWNn FWxtn h ,l l`wfgiA¦¤§¥§¨§¦§§¦

FWxtn h ,ar miNdzA i"WxeoFWNn §©¦¦§¦¦§¨§¦§
."zFriq" :ci ,cr mW WxiR oke .zFYM¦§¥¥©¨¦

áéúëãk¯.`k ,bl dirWi §¦§¦§©§¨
éðøeáe" :Bîebøz ,"øécà éöå"§¦©¦©§§¦

"àúaø¯`Ed oke .dlFcB dpitqE ©§¨§¦¨§¨§¥
.mW i"WxAdk dxez §©¦¨

(`)íéhMadîL Ck Y¯iAx zrcM ©¦¦¨§¨§©©©¦
zrcM `le ,` ,ew oixcdpqA xfril ¡̀¦¤¤§©§¤§¦§Ÿ§©©
ixacA EwQrzPW" WxtOW rWFdi iAx©¦§ª©¤§¨¥¤¦§©§§¦§¥

.hn ,bl oOwl mB d`xE ."zEhW§§¥©§©¨
áàBî úBða ìà úBðæìéãé-ìò Y ¦§¤§¨©§¥

íòìa úöò¯zFpA l`" xn`p okle £©¦§¨§¨¥¤¡©¤§
FGW ipRn ,"a`Fn iWp l`" `le ,"a`Fn¨§Ÿ¤§¥¨¦§¥¤
z` ExiwtIW mrlA zvr dzid̈§¨£©¦§¨¤©§¦¤
mdiWp z` `le) l`xUil mdizFpA(, §¥¤§¦§¨¥§Ÿ¤§¥¤

iWp mB Eid onvrn zFPfn Eid EN`e§¦¨§©¥©§¨¨©§¥
odilrA zgY zFPfn a`Fn)`"eb(. ¨§©©©©§¥¤

"÷ìç"a àúéàãk¯`aEnE) ` ,ew ¦§¦¨§¥¤¨
ci ,ck i"WxA lirl(x`Fan mXW , §¥§©¦¤¨§¨

z` EYti KxC Ffi`A mdl uri `EdW¤¨©¨¤§¥¤¤§©¤
mdl ozp mrlAW df la` ,l`xUi¦§¨¥£¨¤¤¦§¨¨©¨¤
fh ,`l oOwl aEzMA WxFtn Ff dvr¥¨§¨©¨§©¨

)m"`x(.a dxez

(a)ïäéäìàì eåçzLiåó÷zLk Y ©¦§©£¥Ÿ¥¤§¤¨©
,éì éòîMä :dì øîBàå åéìò Bøöé¦§¨¨§¥¨¦¨§¦¦
d÷éçî øBòt úeîc Bì äàéöBî àéäå§¦¦¨§§¥¥¨

äæì äåçzLä :Bì úøîBàå¯m` iM §¤¤¦§©£¥¨¤¦¦
dxfÎdcFarA ElWkp Ki` DEnY ,oM `lŸ¥¨©¥¦§§©£¨¨¨

)m"`x(aEzMd oFWNn x`Fan dfe ,§¤§¨¦§©¨
a`Fn zFpA lW) "odidl`l EegYWIe"(, ©¦§©£¥Ÿ¥¤¤§¨

ipRn ,"a`Fn idl`l EegYWIe" `le§Ÿ©¦§©£¥Ÿ¥¨¦§¥

zFgixkn Eid onvr a`Fn zFpAW¤§¨©§¨¨©§¦
dxfÎdcFarl zFegYWdl mzF`¨§¦§©£©£¨¨¨

odl dzidW)`"eb(oFWl znizQn dPde . ¤¨§¨¨¤§¦¥¦§¦©§
EegYWdW rnWn i"Wx oFWlE aEzMd©¨§©¦©§©¤¦§©£
x`Fan mW oixcdpqA ENi`e ,WOn©¨§¦§©§¤§¦¨§¨
oOwlckE ,eiptl mnvr ExrR wxW¤©¨£©§¨§¨¨§¦§©¨
iYXW azM "cecl liMUn"aE .i"WxA§©¦§©§¦§¨¦¨©¤§¥
mnvr ExrR dNigYA ,Eid zFcFard̈£¨©§¦¨¨£©§¨
K` .EegYWd mB KMÎxg`e ,eiptl§¨¨§©©¨©¦§©£©
,Ktidl rnWn i"Wxe aEzMd oFWNn¦§©¨§©¦©§©§¥¤

EdGW) eiptl EegYWd wx dNigYW`l ¤§¦¨©¦§©£§¨¨¤¤Ÿ
FzcFar KxcM(ExrR s` KMÎxg`e , §¤¤£¨§©©¨©¨£

FzcFar KxcM) eiptl mnvr(wgFcaE . ©§¨§¨¨§¤¤£¨§©
o`M xEn`d "EegYWIe"W ,xnFl Wi¥©¤©¦§©£¨¨¨
`Ad wEqRaE ,ozF` EcarW wx FWExiR¥©¤¨§¨©¨©¨

.dcFard dzid Ki` x`anb dxez §¨¥¥¨§¨¨£¨
(b)øBòtïéøòBtL íL ìò Y¯ §©¥¤£¦

migzFR)ci ,d diryi i"yx t"r(. §¦
éòø ïéàéöBîe úòahä ét åéðôì¯ §¨¨¦©©©©¦¦§¦

KM" :` ,ew oixcdpq i"Wx mB d`x§¥©©¦©§¤§¦¨
oifixzOW ,xFrR lW FzcFar dzid̈§¨£¨¤§¤©§¦¦

."eiptl§¨¨
.BúãBáò àéä Bæå'ä óà øçiå §¦£¨©¦©©

ìàøNéaäôbî íäa çìL Y¯lMW §¦§¨¥¨©¨¤©¥¨¤¨
o`ke ,mWFx dUFr dxFYAW 's` oFxg'£©¤©¨¤¤§¨
zxMfPd dtbOd `N` mWFx Epivn `lŸ¨¦¤¤¨©©¥¨©¦§¤¤

dWxRd sFqA)m"`x(.c dxez §©¨¨¨



קכי wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
E·LBÓ Ô˙È‡∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה ועּתה (שמות לֹו", נתחּכמה "הבה : ≈»»∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יׂשראל  ׁשל ּומעֹוז ּבאיתן .נתיּׁשבּת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ‡eM¯.אּתה ‰ÓŒ„Ú ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ«»«

jaLz∑ מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡Ï.ּכיון BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ להחיֹות יכֹול מי «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִַָ
ועֹוד  האּמֹות, ּכל את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻאת

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו - ּכּתים מּיד צים .יבֹואּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן ּדי (דניאל "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְִִֵֵַ
ּגׁשמּה" והּובד חיותא ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.קטילת ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות יּובּורני (ישעיה ּתרגּומֹו - אּדיר" "וצי ְְְְִִֵַַַָ¿ƒְְְְְְְִִִִִִַַ

.רּבתא  ְַָ

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

md l`xUi llkA ixdW ,l`xUi)x`a ¦§¨¥¤£¥¦§©¦§¨¥¥
dcya(.

Bøúé éða ìL íúlãâa ìkzñð¯ ¦§©¥¦§ª¨¨¤§¥¦§
,Ff dNEcbl mxB dn opFAzd xnFlM§©¦§¥©¨©¦§¨
ip` DnY" :`Ad xEACA i"Wx oFWlke§¦§©¦©¦©¨¨¥©£¦

."Kkl zikf okidn¥¥¨¨¦¨§¨
íäa øîàpL¯.dp ,a ` minId ixaC ¤¤¡©¨¤¦§¥©¨¦

mixtFq zFgRWnE" :wEqRd zNigzE§¦©©¨¦§§§¦
."uAri iaWFi§¥©§¥

òîL ,íéúòøz""íéúëeN ,íéú¯ ¦§¨¦¦§¨¦¨¦
mdia` ziA zFnW mNM)my i"yx(mNke . ª¨§¥£¦¤§ª¨

`aEOke ,dNEcbE zEaiWg oFWl§£¦§¨§©¨
:g oniq ldwIe `nEgpY WxcnA§¦§©©§¨©©§¥¦¨
zMWlA miaWFi EidW mizrxY"¦§¨¦¤¨§¦§¦§©
l`xUi lM EidW mizrnW ,zifBd©¨¦¦§¨¦¤¨¨¦§¨¥
mizkEU ,mdiRn dkld mirnFW§¦£¨¨¦¦¤¨¦
i"Wx d`xE ."WcTd gExA EkkFYqPW¤¦§§§©©Ÿ¤§¥©¦

.xg` otF`A ` ,`i dhFq¨§¤©¥
EáLBî ïúéàïëéäî éðà dîz Y ¥¨¨¤¨¥©£¦¥¥¨

Cëì úéëæ¯gkFp oFWlA FxiMfd okle ¨¦¨§¨§¨¥¦§¦¦§¥©
)miwEqRaM xYqp oFWlA `le§Ÿ¦§¦§¨§©§¦

mincFTd(eilr DnY didW ipRn ,)`"eb(. ©§¦¦§¥¤¨¨¨¥©¨¨
äáä" úöòa úééä énò äzà àìä£Ÿ©¨¦¦¨¦¨©£©¨¨

"Bì äîkçúð¯d`x .i ,` zFnW ¦§©§¨§§¥
:dvr DzF`A Eid dWlW" :` ,`i dhFq¨§¨¨§¨¥¨
± urIW mrlA ,Fxzie aFI` mrlA¦§¨¦§¦§¦§¨¤¨©
,oixEQiA oFCip ± wzXW aFI` ,bxdp¤¡©¦¤¨©¦§¦¦
EaWIW eipa ipAn Ekf ± gxAW Fxzi¦§¤¨©¨¦§¥¨¨¤¨§

."zifBd zMWlA§¦§©©¨¦
ìL æBòîe "ïúéà"a záMéúð äzòå§©¨¦§©©§¨§¥¨¨¤

ìàøNé¯inE" :` ,ew oixcdpq mB d`x ¦§¨¥§¥©©§¤§¦¦
i"WxaE ,"mlFr ipzi` lv` LaiWFd¦§¥¤¥¨¥¨§©¦
zMWlA aWil LipA micizrW" :mẄ¤£¦¦¨¤¥¥§¦§©
ike ,LaWFn ozi` aizkC Epide ,zifBd©¨¦§©§¦§¦¥¨¨¤§¦
Lwiwfd in ,aWFi dY` mlFr ipzi` oiA¥¥¨¥¨©¨¥¦¦§¦§
z` Wxtn Fpi` i"WxW xirdl ."Kkl§¨§¨¦¤©¦¥§¨¥¤
rlQA miUe" :aEzMd oFWl KWnd¤§¥§©¨§¦©¤©
o"Anxde mEBxYd WExitM m`d ,"LPw¦¤©¦§¥©©§§¨©§©
WExitM F` ,iEEiv oFWl `Ed "miUe"W¤§¦§¦§¥
"zFtqFYd ilrAn mipwf zrC"©©§¥¦¦©£¥©¨
:FWExitE ,xaC mW `Ed "miUe"W¤§¦¥¨¨¥

."rlQA `di LNW ow zniUe"ak dxez §¦©¥¤§§¥©¤©
(ak)'Bâå ïé÷ øòáì äéäé íà ékY ¦¦¦§¤§¨¥¨¦§

éøLàðéàL äæ ó÷úì zò÷úpL EE ©§¤¤¦§©§¨§Ÿ¤¤¤¥§
äzà íà óà ék ,íìBòä ïî ãBò ãøèð¦§¨¦¨¨¦©¦©¨
,íéèáMä úøNò íò úBìâì ãéúò̈¦¦§¦£¤¤©§¨¦

záMéúpL íB÷nî "øòáì" äéäúå§¦§¤§¨¥¦¨¤¦§©©§¨
,Cëa äî ,íLjaLz øeMà äî ãò ¨©§¨©¨©¦§¤¨

ànL ,EúBà äìâî àeä ïëéä ãò Y©¥¨©§¤§¤¨
,íìBòä ïî ãeøè äæ ïéà øBáçå çìçì©§©§¨¥¤¥¦¨¨
áeLúå ,íB÷îì íB÷nî ìeèìè àlà¤¨¦§¦¨§¨§¨

.úBiìbä øàL íò¯zxUr ElB mXW ¦§¨©¨ª¤¨¨£¤¤
± xEX` Kln aixgpq iciÎlr mihaXd©§¨¦©§¥©§¥¦¤¤©

.`i ,gi mW .e ,fi a mikln d`xixaC §¥§¨¦¨¦§¥
minId.ek ,d `bk dxez ©¨¦

(ckÎbk)'Bâå BìLî àOiåïåék Y ©¦¨§¨§¥¨
:øîà ,øeMà úiáL úà øékæäLéBà ¤¦§¦¤§¦©©¨©

ìà BîOî äéçé éîìBëé "éî" Y ¦¦§¤¦ª¥¦¨
úà "BîOî" Bîöò úà úBéçäì§©£¤©§¦ª¤
úà øæBbä åéìò íéNé àlL ,älà¥¤¤Ÿ¨¦¨¨©¥¤

älà¯FzF`A mIwzdl lkEi in :WExiR ¥¤¥¦©§¦§©¥§
xEn`d lM z` eilr l`d miUdNn onf§©¦§¨¦¨¥¨¨¤¨¨¨

oOwl)m"`x(WxtOW rnWn m"`xdn . §©¨¥¨§¥©§©¤§¨¥
i"Wx ixaCn la` ,WcFw mWM "l`"¥§¥¤£¨¦¦§¥©¦
oFWNn "l`" WxtOW rnWn Fnvr©§©§©¤§¨¥¥¦§

"dN` z`")dcya x`a(xWt` K` . ¤¥¤©¤§¨
WExiR Edf "xfFBd"W xaFq m"`xdW¤¨§¥¥¤©¥¤¥
,`EdÎKExAÎWFcTd xnFlM ,"l`"¥§©©¨¨
lr dtqFd md "dN` z`" zFaiYde§©¥¤¥¤¥¨¨©

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת .עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם .ׁשלח ֵֶַַָָָ

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oFWlA Wxtl oYip oke .aEzMd oFWl§©¨§¥¦¨§¨¥¦§
zi `dl` cAri cM" :mBxYW qFlwpE`§§¤¦§¥©©§¥¡¨¨¨
.dN` z` l`d dUri xW`M ± "oiN ¦̀¥©£¤©£¤¨¥¤¥¤
"xfFBd"W xnFl xAYqn xzFi K ©̀¥¦§©¥©¤©¥
,aEzMd oFWl lr dtqFd od "`dl`"e¤¡¨¨¥¨¨©§©¨
aYkPd) "FnVn" lW WExiR `Ede§¥¤¦ª©¦§¨

xYqp oFWlA(ÎKExAÎWFcTd Epide , ¦§¦§¨§©§©¨¨
Edf "oiN` zi"e "dN` z`"e ,`Ed§¤¥¤§¨¦¥¤

."l`" lW WExiR¥¤¥
ìk úà ìaìáéå áéøçðñ ãîòiL¤©£Ÿ©§¥¦¦©§¥¤¨
ãiî íéö" eàBáé ãBòå ,úBnàä̈ª§¨¦¦©
,íéiîBø ïäL ,íéizë eøáòéå ,"íézk¦¦§©©§¦¦¦¤¥¦¦

úBiðøéáa¯.zFpitq §¦¨¦§¦
."øeMà epòå" Y øeMà ìò úBìBãb§©©§¦©

øáò epòå"øáò"aL íúBà "epòå" Y §¦¥¤§¦¨¤§¥¤
.øäpäãáà éãò àeä íâåïëå Y ©¨¨§©£¥Ÿ¥§¥

ìàiðc Løt¯.`i ,f ¥¥¨¦¥
"dîLb ãáeäå àúåéç úìéè÷ éc ãò"©¦§¦©¥§¨§©¦§©

¯,DtEB ca`e dIgd dbxdp xW` cr©£¤¤¤§¨©©¨§¨©¨
.mFc` zEklnl dpEMde§©©¨¨§©§¡

íéöåúBìBãb úBðéôñ Y¯WxiR oke §¦§¦§§¥¥©
i"Wx K` .` ,ew oixcdpqA i"Wx©¦§©§¤§¦©©¦
.micEcB oFWNn FWxtn h ,l l`wfgiA¦¤§¥§¨§¦§§¦

FWxtn h ,ar miNdzA i"WxeoFWNn §©¦¦§¦¦§¨§¦§
."zFriq" :ci ,cr mW WxiR oke .zFYM¦§¥¥©¨¦

áéúëãk¯.`k ,bl dirWi §¦§¦§©§¨
éðøeáe" :Bîebøz ,"øécà éöå"§¦©¦©§§¦

"àúaø¯`Ed oke .dlFcB dpitqE ©§¨§¦¨§¨§¥
.mW i"WxAdk dxez §©¦¨

(`)íéhMadîL Ck Y¯iAx zrcM ©¦¦¨§¨§©©©¦
zrcM `le ,` ,ew oixcdpqA xfril ¡̀¦¤¤§©§¤§¦§Ÿ§©©
ixacA EwQrzPW" WxtOW rWFdi iAx©¦§ª©¤§¨¥¤¦§©§§¦§¥

.hn ,bl oOwl mB d`xE ."zEhW§§¥©§©¨
áàBî úBða ìà úBðæìéãé-ìò Y ¦§¤§¨©§¥

íòìa úöò¯zFpA l`" xn`p okle £©¦§¨§¨¥¤¡©¤§
FGW ipRn ,"a`Fn iWp l`" `le ,"a`Fn¨§Ÿ¤§¥¨¦§¥¤
z` ExiwtIW mrlA zvr dzid̈§¨£©¦§¨¤©§¦¤
mdiWp z` `le) l`xUil mdizFpA(, §¥¤§¦§¨¥§Ÿ¤§¥¤

iWp mB Eid onvrn zFPfn Eid EN`e§¦¨§©¥©§¨¨©§¥
odilrA zgY zFPfn a`Fn)`"eb(. ¨§©©©©§¥¤

"÷ìç"a àúéàãk¯`aEnE) ` ,ew ¦§¦¨§¥¤¨
ci ,ck i"WxA lirl(x`Fan mXW , §¥§©¦¤¨§¨

z` EYti KxC Ffi`A mdl uri `EdW¤¨©¨¤§¥¤¤§©¤
mdl ozp mrlAW df la` ,l`xUi¦§¨¥£¨¤¤¦§¨¨©¨¤
fh ,`l oOwl aEzMA WxFtn Ff dvr¥¨§¨©¨§©¨

)m"`x(.a dxez

(a)ïäéäìàì eåçzLiåó÷zLk Y ©¦§©£¥Ÿ¥¤§¤¨©
,éì éòîMä :dì øîBàå åéìò Bøöé¦§¨¨§¥¨¦¨§¦¦
d÷éçî øBòt úeîc Bì äàéöBî àéäå§¦¦¨§§¥¥¨

äæì äåçzLä :Bì úøîBàå¯m` iM §¤¤¦§©£¥¨¤¦¦
dxfÎdcFarA ElWkp Ki` DEnY ,oM `lŸ¥¨©¥¦§§©£¨¨¨

)m"`x(aEzMd oFWNn x`Fan dfe ,§¤§¨¦§©¨
a`Fn zFpA lW) "odidl`l EegYWIe"(, ©¦§©£¥Ÿ¥¤¤§¨

ipRn ,"a`Fn idl`l EegYWIe" `le§Ÿ©¦§©£¥Ÿ¥¨¦§¥

zFgixkn Eid onvr a`Fn zFpAW¤§¨©§¨¨©§¦
dxfÎdcFarl zFegYWdl mzF`¨§¦§©£©£¨¨¨

odl dzidW)`"eb(oFWl znizQn dPde . ¤¨§¨¨¤§¦¥¦§¦©§
EegYWdW rnWn i"Wx oFWlE aEzMd©¨§©¦©§©¤¦§©£
x`Fan mW oixcdpqA ENi`e ,WOn©¨§¦§©§¤§¦¨§¨
oOwlckE ,eiptl mnvr ExrR wxW¤©¨£©§¨§¨¨§¦§©¨
iYXW azM "cecl liMUn"aE .i"WxA§©¦§©§¦§¨¦¨©¤§¥
mnvr ExrR dNigYA ,Eid zFcFard̈£¨©§¦¨¨£©§¨
K` .EegYWd mB KMÎxg`e ,eiptl§¨¨§©©¨©¦§©£©
,Ktidl rnWn i"Wxe aEzMd oFWNn¦§©¨§©¦©§©§¥¤

EdGW) eiptl EegYWd wx dNigYW`l ¤§¦¨©¦§©£§¨¨¤¤Ÿ
FzcFar KxcM(ExrR s` KMÎxg`e , §¤¤£¨§©©¨©¨£

FzcFar KxcM) eiptl mnvr(wgFcaE . ©§¨§¨¨§¤¤£¨§©
o`M xEn`d "EegYWIe"W ,xnFl Wi¥©¤©¦§©£¨¨¨
`Ad wEqRaE ,ozF` EcarW wx FWExiR¥©¤¨§¨©¨©¨

.dcFard dzid Ki` x`anb dxez §¨¥¥¨§¨¨£¨
(b)øBòtïéøòBtL íL ìò Y¯ §©¥¤£¦

migzFR)ci ,d diryi i"yx t"r(. §¦
éòø ïéàéöBîe úòahä ét åéðôì¯ §¨¨¦©©©©¦¦§¦

KM" :` ,ew oixcdpq i"Wx mB d`x§¥©©¦©§¤§¦¨
oifixzOW ,xFrR lW FzcFar dzid̈§¨£¨¤§¤©§¦¦

."eiptl§¨¨
.BúãBáò àéä Bæå'ä óà øçiå §¦£¨©¦©©

ìàøNéaäôbî íäa çìL Y¯lMW §¦§¨¥¨©¨¤©¥¨¤¨
o`ke ,mWFx dUFr dxFYAW 's` oFxg'£©¤©¨¤¤§¨
zxMfPd dtbOd `N` mWFx Epivn `lŸ¨¦¤¤¨©©¥¨©¦§¤¤

dWxRd sFqA)m"`x(.c dxez §©¨¨¨



wlaקכב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א לּפעֹור (שם העֹובדים את ‡Ì˙B.לׁשּפט Ú˜B‰Â∑- והֹוקע העֹובדים, את «∆»»≈»»ְְְִִֶַָֹ¿«»ְְִֶַָ

ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, כא)היא ב עבֹודת (שמואל ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבסקילה. ב)אלילים, מה נתלין (סנהדרין הּנסקלים ‰LÓM.וכל „‚∑ מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְְְְֱִִִִִִִִַָָָ∆∆«»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

עליו  זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: .את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש .(י"ח)אלפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)íòä éLàø ìk úà ç÷ì YètL ©¤¨¨¥¨¨¦§Ÿ
øBòtì íéãáBòä úà¯:xn`w ikd ¤¨§¦©§¨¦¨¨©

mzF` KlFde "mrd iW`x lM gw"©¨¨¥¨¨§¥¨
ixaFr z` EpEcie ,dAxd mipic iYal§¨¥¦¦©§¥§¨¤§¥

dxard)` ,dl oixcdpq i"yx(. ¨£¥¨
íúBà ò÷BäåíéãáBòä úà Y¯ §©¨¤¨§¦

mzF` EhtXW micaFrd z` ,xnFlM§©¤¨§¦¤¨§¨
.dzin miaIg E`vnpe mrd iW`ẍ¥¨¨§¦§§©¨¦¦¨
z` ,mzF` rwFde" :mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§©¨¤
."xFrR lral EcnSW ipRn ,miaIgnd©§ª¨¦¦§¥¤¨§§©©§
lr aqEn "mzF` rwFde" oi`W ,xnFlM§©¤¥§©¨¨©
dn mrd iW`x iM ,"mrd iW`x"¨¥¨¨¦¨¥¨¨¤
mdW "mrd" lr aqEn `N` ,E`hg̈§¤¨¨©¨¨¤¥

micaFrd)`"rx ,dl oixcdpq d`x(. ¨§¦
ò÷Bäåäiìz àéä Y¯`id "drwFd" §©¦§¦¨¨¨¦

ux`A ur zriwzE xEAig oFWl)i"yx §¦§¦©¥¨¨¤
g ,e dinxi i"yx mb d`xe .fi ,bk l`wfgi(,
mzF` oilFze ux`A ur oiagFYWkE§¤£¦¥¨¨¤§¦¨
oiaEgzE oiwEgn E`vnpe ,mdilr£¥¤§¦§§§¦§¦

rwxTA)gk ,hi `xwie i"yx(. ©©§©
ìeàL éðáa eðéönL Bîk¯l`EnW §¤¨¦¦§¥¨§¥

.e ,`k a
úLøôî äiìz íLå ,"'äì íeðò÷Bäå"§©£©§¨§¦¨§Ÿ¤¤

¯xdA mriwIe" :h wEqtA mW aEzMW¤¨¨§¨©Ÿ¦ª¨¨
gTYe" :xn`p c"Ei weqtae ,"'d iptl¦§¥¤¡©©¦©
Dl EdHYe wVd z` dI` za dRvx¦§¨©©¨¤©©©©¥¨
,[xdd lr ld` dzhp=] xESd l ¤̀©¨§¨Ÿ¤©¨¨
on mdilr min KYp cr xivw zNgYn¦§¦©¨¦©¦©©¦£¥¤¦
gEpl minXd sFr dpzp `le ,minXd©¨©¦§Ÿ¨§¨©¨©¦¨©
."dlil dcVd zIg z`e mnFi mdilr£¥¤¨§¤©©©¨¤¨§¨
itl ,Eid oiNEbn"W gkEn o`MnE¦¨¨¤§¦¨§¦

"mivrd lr oiiElYW)my oixcdpq i"yx(. ¤§¦©¨¥¦
o`M xEn`d "rwFde" mB ,oM m`e§¦¥©§©¨¨¨

.dIlY FWExiR¥§¦¨
äøæ-äãBáò [ïéãå]¯qEtcA `Ed oM §¦£¨¨¨¥¦§

caFr" :cIdÎiazMn cg`aE .oFW`x¦§¤¨¦¦§¥©¨¥
oFWll mi`zn `Ede ,"dxfÎdcFar£¨¨¨§©§¦¦§
miqEtCA K` .mW oixcdpqA i"Wx©¦§©§¤§¦¨©©§¦

mivFtPdFl oi`e ,"dxfÎdcFarA" : ©§¦©£¨¨¨§¥
.dpad£¨¨

äìé÷ña¯.d ,fi mixaC d`x ¦§¦¨§¥§¨¦
ïéìúð ïéì÷ñpä ìëå¯xg`NW §¨©¦§¨¦¦§¦¤§©©

xace .mzF` milFY mzF` milwFQW¤§¦¨¦¨§¨¨
± ak ,`k mixacA xEn`dn cnlp df¤¦§©¥¨¨¦§¨¦
i"Wx mB d`xE .i"WxA mW d`x§¥¨§©¦§¥©©¦

oixcdpqdxfÎdcFar caFre" :mW ©§¤§¦¨§¥£¨¨¨
."oilzp oilwqPd lke ,dliwqA¦§¦¨§¨©¦§¨¦¦§¦

LîMä ãâðìk ïéòì Y¯mWM ¤¤©¨¤§¥Ÿ§¥
EkxvEdW `le ,lM oirl `Ed WnXdW¤©¤¤§¥Ÿ§Ÿ¤§§
Epivn `NW ,WnXd cvl mzFlzl¦§¨§©©¤¤¤Ÿ¨¦
cvl didIW dcRwd dIlzA¦§¦¨©§¨¨¤¦§¤§©
FzF` zilze znEde" `N` ,miccSdn¥©§¨¦¤¨§¨§¨¦¨

calA "ur lr)m"`x(,aEzMd zpEke . ©¥¦§¨§©¨©©¨
wFgx dpgOl uEgn mE`ivFi `NW¤Ÿ¦¦©©£¤¨
ElzIW `N` ,dliwqA FnM oiCd ziAn¦¥©¦§¦§¦¨¤¨¤¦§
l`xUi dpgnl KEnq ,lM oirl mzF`¨§¥Ÿ¨§©£¥¦§¨¥

)`"eb(.
äãbà Løãîe¯.hi oniq `nEgpY ¦§©©¨¨©§¨¦¨

ïðòä ,íéàèBçä úà òéãBî LîMä©¤¤¦©¤©§¦¤¨¨
.åéìò úçøBæ änçäå Bcâðkî ìt÷ð¯ ¦§¨¦§¤§§©©¨©©¨¨

zxihR mr wNYqd oprd cEOrW s`e§©¤©¤¨¨¦§©¥¦§¦©
,` ,`k lirl i"Wx azMW FnM ,oxd ©̀£Ÿ§¤¨©©¦§¥

KMÎxg`W ` ,h ziprY `xnBA x`Fan§¨©§¨¨©£¦¤©©¨
.dWn zEkfA xfgd dxez ¨©¦§¤

(d))åéLðà Léà eâøä¯dAxdA ¦§¦£¨¨§©§¥
`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ

.llM df xEAC miqxFB§¦¦¤§¨
äéä ìàøNé éðicî ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨¦©¨¥¦§¨¥¨¨

íéðL âøBä¯,"eiWp` Wi`" Edfe ¥§©¦§¤¦£¨¨
oFWl "eiWp`"e ,cigi oFWl "Wi`"¦§¨¦©£¨¨§

.mipW miAx hErinE ,miAx©¦¦©¦§©¦
úðBîLe àBaø äòáL] ìàøNé éðiãå§©¨¥¦§¨¥¦§¨¦§©

,[úBàî LLå íéôìà¯azkA `Ed oM £¨¦§¥¥¥¦§©
WxFtn oMW ,zFidl Kixv Kke ,oWi cï¨¨§¨¨¦¦§¤¥§¨
dn iRÎlr `Ed oke .` ,gi oixcdpqA§©§¤§¦§¥©¦©
`le .`k ,gi zFnWA i"Wx azMX¤¨©©¦¦§§Ÿ

miqEtCaMmivFtPd`FAx dpFnW : §©§¦©§¦§¨¦
.mitl` zpFnWE§©£¨¦

ïéøãäðña àúéàãk¯xn`PW .` ,gi ¦§¦¨§©§¤§¦¤¤¡©
)`k ,gi zeny(mitl` ixU mdilr YnUe"§©§¨£¥¤¨¥£¨¦

ixUe miXng ixU zF`n ixÜ¥¥¨¥£¦¦§¨¥
,zF`n WW ± mitl` ixU" ,"zFxUr£¨¨¥£¨¦¥¥
ixU ,mitl` zWW ± zF`n ixÜ¥¥¥¤£¨¦¨¥
ixU ,sl` xUr mipW ± miXng£¦¦§¥¨¨¤¤¨¥
ipIC E`vnp ,`FAix zWW ± zFxUr£¨¥¤¦¦§§©¨¥
mitl` zpFnWE `FAix zraW l`xUi¦§¨¥¦§©¦§©£¨¦
,df itl `vnpe .[78,600] "zF`n WWe§¥¥§¦§¨§¦¤
157,200 mipICd Ebxd lMdÎKqAW¤§©©Ÿ¨§©©¨¦
inlWExiA `aEn oke .l`xUIn miWp £̀¨¦¦¦§¨¥§¥¨©§©§¦
E`vnp" :a dkld i wxR oixcdpq©§¤§¦¤¤£¨¨¦§§
zraWe `FAx dxUr Wng oibExd£¦£¥¤§¥¦§¦§©
KM lr azke ."miz`nE mitl £̀¨¦¨©¦§¨©©¨
EidIW ,izFpiad `le :o"Anxd̈©§©§Ÿ£¦¦¤¦§

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּנׂשרפין' הן ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה פב)ּבמיתה צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת ÈÈÚÏ.ּכזּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈
‰LÓ∑ ּכדאיתא וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו …∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
·ÌÈÎ.התם  ‰n‰Â∑ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו ּבעגל נתעּלמה ּבבכיה. ּלם ָָ¿≈»…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dxUr Wngn miAx EpFCpW micnvPd©¦§¨¦¤¦©¦¥£¥¤§¥
oFxQgd oi`e ,l`xUi raFx ,`FAx¦©¦§¨¥§¥©¦¨
micnvPd lke ,KM lM micEwRd oipnA§¦§©©§¦¨¨§¨©¦§¨¦

aizkC ,Ezn)b ,c mixac(Wi`d lM iM" ¥¦§¦¦¨¨¦
FcinWd xFrR lra ixg` Kld xW £̀¤¨©©£¥©©§¦§¦
xn`p oM m` `N` ."LAxTn Lidl` 'd¡Ÿ¤¦¦§¤¤¨¦¥Ÿ©
dAxd oipnl oipn oiA l`xUi EAxzPW¤¦§©¦§¨¥¥¦§¨§¦§¨©§¥
oFkPde :o"Anxd azFM oM lre .c`n§Ÿ§©¥¥¨©§©§©¨
dNgYn iM ,dWxRd oiprA ipirA§¥©§¦§©©¨¨¨¦¦§¦¨

" xn`pcnSIexFrR lral l`xUi ¤¡©©¦¨¤¦§¨¥§©©§
eingxA 'de ,"l`xUiA 'd s` xgIe©¦©©§¦§¨¥©§©£¨
Elzie mihtFXd EhRWIW ,dWnl xn`̈©§¤¤¦§§©§¦§¦§
mr wiCv s`d dRqi `le micnvPd©¦§¨¦§Ÿ¦§¤¨©©¦¦
.mihtFXl oM dEv dWnE ,rWẍ¨¤¦¨¥©§¦
ld` gzR dcrd lM Etq`p xW`ke§©£¤¤¤§¨¨¥¨¤©Ÿ¤
sbPd cFre dWn xacM zFUrl crFn¥©£¦§©¤§©¤¤
dGd ipFrnXd frd dPde ,mdA deFd¤¨¤§¦¥¥¥©¦§¦©¤
cFxnl zipicOd z` eig` l` axwIe©©§¥¤¤¨¤©¦§¨¦¦§
oM zFUrle mihtFXaE dWnA§¤©§¦§©£¥
miAxe did lFcbe `iUp iM ,`iqdxtA§©§¤§¨¦¨¦§¨¨¨§©¦
dWn Eligzd dPde .Fl mixfFr§¦§¦¥¦§¦¤

cFnrIe ,zFMal mihtFXdeqgpR §©§¦¦§©©£¦§¨
cg` oFCp `le .dtbOd xvrYe lNtie©§©¥©¥¨©©©¥¨§Ÿ¦¤¨
xn` 'd iM ,mihtFXd ciA mrd lMn¦¨¨¨§©©§¦¦¨©

)c weqt('d s` oFxg aWie mzF` rwFde"§©¨§¨Ÿ£©
`l KklE ,FR` aW xakE ,"l`xUIn¦¦§¨¥§¨¨©§¨Ÿ
ihtFW ok EUrIe" aEzMd xiMfd¦§¦©¨©©£¥§¥
,micnvPd on Ex`Wp dPde ."l`xUi¦§¨¥§¦¥¦§£¦©¦§¨¦
oMÎxg` mcinWd `EdÎKExAÎWFcTde§©¨¨¦§¦¨©©¥
aEzMW Edf ,oCxId z` mxar mxh¤¤¨§¨¤©©§¥¤¤¨

)cÎb ,c mixac(Kld xW` Wi`d lk iM" :¦¨¨¦£¤¨©
Lidl` 'd FcinWd xFrR lra ixg ©̀£¥©©§¦§¦¡Ÿ¤
mkidl` 'dA miwaCd mY`e ,LAxTn¦¦§¤§©¤©§¥¦©¡Ÿ¥¤
Kixv oM dxF`kle ."mFId mkNM miIg©¦ª§¤©§¦§¨¥¨¦
ixdW ,i"Wx WExitl mB xnFl©©§¥©¦¤£¥
llM xiMfn Fpi` bi ,ek oOwl FWExitA§¥§©¨¥©§¦§¨
lW mibExdd z` mixqgd oipnA§¦§©©£¥¦¤©£¦¤
.dtBOA EBxdPW EN` z` `N` mipICd©©¨¦¤¨¤¥¤¤¤§©©¥¨
Kld mrlA" :azFM g ,`l oOwl mbe§©§©¨¥¦§¨¨©

drAx`e mixUr xkU lFHil mWl§¨¦§©¤§¦§©§¨¨
`le ,"FzvrA l`xUIn liRdW sl ¤̀¤¤¦¦¦¦§¨¥©£¨§Ÿ
axd mibExdd xRqn z` xiMfn©§¦¤¦§©©£¦¨©
,df itl la` .df wEqRn rnWOW¤©§©¦¨¤£¨§¦¤
did" o`M i"Wx oFWl oEIr Kixv̈¦¦§©¦¨¨¨
`N` ,lrFtA EbxdW rnWOW ,"bxFd¥¤©§©¤¨§§©¤¨
did :dpEMdW wgFcA xn`p oM m ¦̀¥Ÿ©§©¤©©¨¨¨¨
rhTd lMW d`xp xzFie .bFxdl Kixv̈¦©£§¥¦§¤¤¨©¤©
,zxgE`n dtqFd `Ed i"WxA dGd©¤§©¦¨¨§¤¤
`vnp Fpi` okNW ,i"Wxn Fpi`e§¥¥©¦¤¨¥¥¦§¨

.mipFW`xd miqEtCAe dxez ©§¦¨¦¦
(e)àa ìàøNé éðaî Léà äpäåY §¦¥¦¦§¥¦§¨¥¨

éøîæ ìöà ïBòîL ìL BèáL eöa÷úð¦§©§¦§¤¦§¥¤¦§¦
¯`EdW ` ,at oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦¤

dxrd d`xE .iCWixEv oA l`inlW§ª¦¥¤¦©¨§¥¤¨¨
.d`Ad©¨¨

íälL àéNð äéäL¯p okleWi`" xn` ¤¨¨¨¦¤¨¤§¨¥¤¡©¦
oFWl lr dxFn "Wi`"W ,"l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥¤¦¤©§
`aE ,haW `iUp `EdW Epide ,zEaiWg£¦§©§¤§¦¥¤¨
FhaW mdW ,"l`xUi ipA" lW mcECrA§¦¨¤§¥¦§¨¥¤¥¦§

)cec ixac(i"WxW azM "cecl liMUn"aE .§©§¦§¨¦¨©¤©¦
l` axwIe" xn`PX dOn oM cnFl¥¥¦©¤¤¡©©©§¥¤
,FhaW l` DaixwdW dpEMde ,"eig ¤̀¨§©©¨¨¤¦§¦¨¤¦§
`N` ,FhaW l` Daixwn did dOle§¨¨¨¨©§¦¨¤¦§¤¨
dn dUFr `EdW mYrC z` qitdl§¨¦¤©§¨¤¤©
ci wEqR oOwl d`x la` .EPOn EWwAX¤¦§¦¤£¨§¥§©¨¨
,"ipFrnXl a` zia `iUp" did `EdW¤¨¨§¦¥¨©¦§¦
iYA zWngn cg`l" :mW i"WxaE§©¦¨§¤¨¥£¥¤¨¥
mW d`xE ."oFrnWl EidW zFa`̈¤¨§¦§§¥¨

.xE`iAA©¥
äzàå äúéîa ïéðBcð eðà :Bì eøîà̈§¨¦¦§¦¨§©¨

áLBé¯xxFrzd dOl ,oM `l m` iM ¥¦¦Ÿ¥¨¨¦§¥
EWprp mi`hFgdW xg`l wx ixnf¦§¦©§©©¤©§¦¤¤§

)cecl likyn(.
'eëå¯mixUr uAiwe cnr ?dUr dn" §¤¨¨¨©§¦¥¤§¦

lv` Klde ,l`xUIn sl` drAx`e§©§¨¨¤¤¦¦§¨¥§¨©¥¤
:Dl xn` ,iAfMirnXdDUtY .. il ¨§¦¨©¨¦¨§¦¦§¨¨

."dWn lv` D`iade ,DzixFlaA¦§¦¨¤¡¦¨¥¤¤
"ïéôøNpä ïä elà"a àúéàãk¯ ¦§¦¨§¥¥©¦§¨¦

.` ,at oixcdpq©§¤§¦
úéðéãnä úàøeö úá éaæk Y¯ ¤©¦§¨¦¨§¦©

`A i"WxW d`xpe .eh wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¦§¤¤©¦¨
" xn`p rECn dfA x`alzipicOd" §¨¥¨¤©©¤¡©©¦§¨¦

za iAfM" hwp okle ,dricid `"dA§¥©§¦¨§¨¥¨©¨§¦©
znqxEtn dzid `idW xnFl ,"xEv©¤¦¨§¨§§¤¤
didW ,xEv zA dzid `idW llbA¦§©¤¦¨§¨©¤¨¨

oicnAW miaEWgdn)cecl likyn(. ¥©£¦¤§¦§¨
äLî éðéòìøîà] Y¯`qxiBd oM §¥¥Ÿ¤¨©¥©¦§¨

oke .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦§¥
haW `iUPW ,o`M aEzMd zErnWn©§¨©¨¨¤§¦¥¤
miqEtCA K` .dWnl oM xn` oFrnW¦§¨©¥§¤©©§¦

mivFtPdi"WxA `Ed oke ."Fl Exn`" : ©§¦¨§§¥§©¦
lW FhaW EvAwzPW" :e ,hn ziW`xA§¥¦¤¦§©§¦§¤

z` `iadl oFrnWzipicOdiptl ¦§§¨¦¤©¦§¨¦¦§¥
zxYEn F` dxEq` Ff Fl Exn`e ,dWn¤§¨§£¨¤¤
oFrnW haXW azFM mXW `N` ."'ek¤¨¤¨¥¤¥¤¦§

dWnl E`A[. ¨§¤
íà ?úøzî Bà äøeñà Bæ ,äLî :BìŸ¤£¨ª¤¤¦
døézä éî Bøúé úa ,äøeñà :øîàzŸ©£¨©¦§¦¦¦¨

Eì¯oYn mcFw dWn" :mW i"Wx d`xE §§¥©¦¨¤¤©©
gp ipA oNM dxFY dpYPWkE ,`Up dxFY¨¨¨§¤¦§¨¨ª¨§¥Ÿ©
,mdOr `ide zFvn llkl Eqpkpe Eid̈§¦§§¦§©¦§§¦¦¨¤

."ax axr lW miAx mixbe§¥¦©¦¤¥¤©
'eëå¯."'eke" miqxFB `l ipW qEtcA §¦§¥¦Ÿ§¦

ixaC KWnd iM ,`Ed xYEin dxF`kle§¦§¨§¨¦¤§¥¦§¥
.`Ad xEACA i"WxA `aEn `xnBd©§¨¨¨§©¦©¦©¨

íúä àúéàãk¯.mW oixcdpq ¦§¦¨¨¨©§¤§¦¨
íéëá änäåäëìä epnî äîlòúð Y §¥¨Ÿ¦¦§©§¨¦¤£¨¨

¯ipiqA Fl xn`PW)my i"yx(. ¤¤¡©§¦©
úénøà ìòBaä ìk¯zixkp zA)i"yx ¨©¥£©¦©¨§¦

a ,`t oixcdpq(F` l`xUIn dxUr iptA ,¦§¥£¨¨¦¦§¨¥
xzFi)m"`x(. ¥

íéàp÷¯oi`Pwnd mc` ipAlW Fz`pw ©¨¦§¥¨¨©§©§¦¦§¨¤
eizFnwp mFwpl mFwn)a ,el f"r i"yx(. ¨¦§¦§¨

Ba íéòâBt¯FzF` oizinn)oixcdpq i"yx §¦§¦¦
my(zzinA Fpi`W itl ,dlirA zrWA ,¦§©§¦¨§¦¤¥§¦©

oiCÎziA)my i"yx(. ¥¦
äiëáa ílk eòb¯,"mikFa dOde" Edfe ¨ª¨¦§¦¨§¤§¥¨¦
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(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א לּפעֹור (שם העֹובדים את ‡Ì˙B.לׁשּפט Ú˜B‰Â∑- והֹוקע העֹובדים, את «∆»»≈»»ְְְִִֶַָֹ¿«»ְְִֶַָ

ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, כא)היא ב עבֹודת (שמואל ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבסקילה. ב)אלילים, מה נתלין (סנהדרין הּנסקלים ‰LÓM.וכל „‚∑ מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְְְְֱִִִִִִִִַָָָ∆∆«»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

עליו  זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: .את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש .(י"ח)אלפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)íòä éLàø ìk úà ç÷ì YètL ©¤¨¨¥¨¨¦§Ÿ
øBòtì íéãáBòä úà¯:xn`w ikd ¤¨§¦©§¨¦¨¨©

mzF` KlFde "mrd iW`x lM gw"©¨¨¥¨¨§¥¨
ixaFr z` EpEcie ,dAxd mipic iYal§¨¥¦¦©§¥§¨¤§¥

dxard)` ,dl oixcdpq i"yx(. ¨£¥¨
íúBà ò÷BäåíéãáBòä úà Y¯ §©¨¤¨§¦

mzF` EhtXW micaFrd z` ,xnFlM§©¤¨§¦¤¨§¨
.dzin miaIg E`vnpe mrd iW`ẍ¥¨¨§¦§§©¨¦¦¨
z` ,mzF` rwFde" :mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§©¨¤
."xFrR lral EcnSW ipRn ,miaIgnd©§ª¨¦¦§¥¤¨§§©©§
lr aqEn "mzF` rwFde" oi`W ,xnFlM§©¤¥§©¨¨©
dn mrd iW`x iM ,"mrd iW`x"¨¥¨¨¦¨¥¨¨¤
mdW "mrd" lr aqEn `N` ,E`hg̈§¤¨¨©¨¨¤¥

micaFrd)`"rx ,dl oixcdpq d`x(. ¨§¦
ò÷Bäåäiìz àéä Y¯`id "drwFd" §©¦§¦¨¨¨¦

ux`A ur zriwzE xEAig oFWl)i"yx §¦§¦©¥¨¨¤
g ,e dinxi i"yx mb d`xe .fi ,bk l`wfgi(,
mzF` oilFze ux`A ur oiagFYWkE§¤£¦¥¨¨¤§¦¨
oiaEgzE oiwEgn E`vnpe ,mdilr£¥¤§¦§§§¦§¦

rwxTA)gk ,hi `xwie i"yx(. ©©§©
ìeàL éðáa eðéönL Bîk¯l`EnW §¤¨¦¦§¥¨§¥

.e ,`k a
úLøôî äiìz íLå ,"'äì íeðò÷Bäå"§©£©§¨§¦¨§Ÿ¤¤

¯xdA mriwIe" :h wEqtA mW aEzMW¤¨¨§¨©Ÿ¦ª¨¨
gTYe" :xn`p c"Ei weqtae ,"'d iptl¦§¥¤¡©©¦©
Dl EdHYe wVd z` dI` za dRvx¦§¨©©¨¤©©©©¥¨
,[xdd lr ld` dzhp=] xESd l ¤̀©¨§¨Ÿ¤©¨¨
on mdilr min KYp cr xivw zNgYn¦§¦©¨¦©¦©©¦£¥¤¦
gEpl minXd sFr dpzp `le ,minXd©¨©¦§Ÿ¨§¨©¨©¦¨©
."dlil dcVd zIg z`e mnFi mdilr£¥¤¨§¤©©©¨¤¨§¨
itl ,Eid oiNEbn"W gkEn o`MnE¦¨¨¤§¦¨§¦

"mivrd lr oiiElYW)my oixcdpq i"yx(. ¤§¦©¨¥¦
o`M xEn`d "rwFde" mB ,oM m`e§¦¥©§©¨¨¨

.dIlY FWExiR¥§¦¨
äøæ-äãBáò [ïéãå]¯qEtcA `Ed oM §¦£¨¨¨¥¦§

caFr" :cIdÎiazMn cg`aE .oFW`x¦§¤¨¦¦§¥©¨¥
oFWll mi`zn `Ede ,"dxfÎdcFar£¨¨¨§©§¦¦§
miqEtCA K` .mW oixcdpqA i"Wx©¦§©§¤§¦¨©©§¦

mivFtPdFl oi`e ,"dxfÎdcFarA" : ©§¦©£¨¨¨§¥
.dpad£¨¨

äìé÷ña¯.d ,fi mixaC d`x ¦§¦¨§¥§¨¦
ïéìúð ïéì÷ñpä ìëå¯xg`NW §¨©¦§¨¦¦§¦¤§©©

xace .mzF` milFY mzF` milwFQW¤§¦¨¦¨§¨¨
± ak ,`k mixacA xEn`dn cnlp df¤¦§©¥¨¨¦§¨¦
i"Wx mB d`xE .i"WxA mW d`x§¥¨§©¦§¥©©¦

oixcdpqdxfÎdcFar caFre" :mW ©§¤§¦¨§¥£¨¨¨
."oilzp oilwqPd lke ,dliwqA¦§¦¨§¨©¦§¨¦¦§¦

LîMä ãâðìk ïéòì Y¯mWM ¤¤©¨¤§¥Ÿ§¥
EkxvEdW `le ,lM oirl `Ed WnXdW¤©¤¤§¥Ÿ§Ÿ¤§§
Epivn `NW ,WnXd cvl mzFlzl¦§¨§©©¤¤¤Ÿ¨¦
cvl didIW dcRwd dIlzA¦§¦¨©§¨¨¤¦§¤§©
FzF` zilze znEde" `N` ,miccSdn¥©§¨¦¤¨§¨§¨¦¨

calA "ur lr)m"`x(,aEzMd zpEke . ©¥¦§¨§©¨©©¨
wFgx dpgOl uEgn mE`ivFi `NW¤Ÿ¦¦©©£¤¨
ElzIW `N` ,dliwqA FnM oiCd ziAn¦¥©¦§¦§¦¨¤¨¤¦§
l`xUi dpgnl KEnq ,lM oirl mzF`¨§¥Ÿ¨§©£¥¦§¨¥

)`"eb(.
äãbà Løãîe¯.hi oniq `nEgpY ¦§©©¨¨©§¨¦¨

ïðòä ,íéàèBçä úà òéãBî LîMä©¤¤¦©¤©§¦¤¨¨
.åéìò úçøBæ änçäå Bcâðkî ìt÷ð¯ ¦§¨¦§¤§§©©¨©©¨¨

zxihR mr wNYqd oprd cEOrW s`e§©¤©¤¨¨¦§©¥¦§¦©
,` ,`k lirl i"Wx azMW FnM ,oxd ©̀£Ÿ§¤¨©©¦§¥

KMÎxg`W ` ,h ziprY `xnBA x`Fan§¨©§¨¨©£¦¤©©¨
.dWn zEkfA xfgd dxez ¨©¦§¤

(d))åéLðà Léà eâøä¯dAxdA ¦§¦£¨¨§©§¥
`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ

.llM df xEAC miqxFB§¦¦¤§¨
äéä ìàøNé éðicî ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨¦©¨¥¦§¨¥¨¨

íéðL âøBä¯,"eiWp` Wi`" Edfe ¥§©¦§¤¦£¨¨
oFWl "eiWp`"e ,cigi oFWl "Wi`"¦§¨¦©£¨¨§

.mipW miAx hErinE ,miAx©¦¦©¦§©¦
úðBîLe àBaø äòáL] ìàøNé éðiãå§©¨¥¦§¨¥¦§¨¦§©

,[úBàî LLå íéôìà¯azkA `Ed oM £¨¦§¥¥¥¦§©
WxFtn oMW ,zFidl Kixv Kke ,oWi cï¨¨§¨¨¦¦§¤¥§¨
dn iRÎlr `Ed oke .` ,gi oixcdpqA§©§¤§¦§¥©¦©
`le .`k ,gi zFnWA i"Wx azMX¤¨©©¦¦§§Ÿ

miqEtCaMmivFtPd`FAx dpFnW : §©§¦©§¦§¨¦
.mitl` zpFnWE§©£¨¦

ïéøãäðña àúéàãk¯xn`PW .` ,gi ¦§¦¨§©§¤§¦¤¤¡©
)`k ,gi zeny(mitl` ixU mdilr YnUe"§©§¨£¥¤¨¥£¨¦

ixUe miXng ixU zF`n ixÜ¥¥¨¥£¦¦§¨¥
,zF`n WW ± mitl` ixU" ,"zFxUr£¨¨¥£¨¦¥¥
ixU ,mitl` zWW ± zF`n ixÜ¥¥¥¤£¨¦¨¥
ixU ,sl` xUr mipW ± miXng£¦¦§¥¨¨¤¤¨¥
ipIC E`vnp ,`FAix zWW ± zFxUr£¨¥¤¦¦§§©¨¥
mitl` zpFnWE `FAix zraW l`xUi¦§¨¥¦§©¦§©£¨¦
,df itl `vnpe .[78,600] "zF`n WWe§¥¥§¦§¨§¦¤
157,200 mipICd Ebxd lMdÎKqAW¤§©©Ÿ¨§©©¨¦
inlWExiA `aEn oke .l`xUIn miWp £̀¨¦¦¦§¨¥§¥¨©§©§¦
E`vnp" :a dkld i wxR oixcdpq©§¤§¦¤¤£¨¨¦§§
zraWe `FAx dxUr Wng oibExd£¦£¥¤§¥¦§¦§©
KM lr azke ."miz`nE mitl £̀¨¦¨©¦§¨©©¨
EidIW ,izFpiad `le :o"Anxd̈©§©§Ÿ£¦¦¤¦§

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּנׂשרפין' הן ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה פב)ּבמיתה צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת ÈÈÚÏ.ּכזּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈
‰LÓ∑ ּכדאיתא וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו …∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
·ÌÈÎ.התם  ‰n‰Â∑ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו ּבעגל נתעּלמה ּבבכיה. ּלם ָָ¿≈»…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dxUr Wngn miAx EpFCpW micnvPd©¦§¨¦¤¦©¦¥£¥¤§¥
oFxQgd oi`e ,l`xUi raFx ,`FAx¦©¦§¨¥§¥©¦¨
micnvPd lke ,KM lM micEwRd oipnA§¦§©©§¦¨¨§¨©¦§¨¦

aizkC ,Ezn)b ,c mixac(Wi`d lM iM" ¥¦§¦¦¨¨¦
FcinWd xFrR lra ixg` Kld xW £̀¤¨©©£¥©©§¦§¦
xn`p oM m` `N` ."LAxTn Lidl` 'd¡Ÿ¤¦¦§¤¤¨¦¥Ÿ©
dAxd oipnl oipn oiA l`xUi EAxzPW¤¦§©¦§¨¥¥¦§¨§¦§¨©§¥
oFkPde :o"Anxd azFM oM lre .c`n§Ÿ§©¥¥¨©§©§©¨
dNgYn iM ,dWxRd oiprA ipirA§¥©§¦§©©¨¨¨¦¦§¦¨

" xn`pcnSIexFrR lral l`xUi ¤¡©©¦¨¤¦§¨¥§©©§
eingxA 'de ,"l`xUiA 'd s` xgIe©¦©©§¦§¨¥©§©£¨
Elzie mihtFXd EhRWIW ,dWnl xn`̈©§¤¤¦§§©§¦§¦§
mr wiCv s`d dRqi `le micnvPd©¦§¨¦§Ÿ¦§¤¨©©¦¦
.mihtFXl oM dEv dWnE ,rWẍ¨¤¦¨¥©§¦
ld` gzR dcrd lM Etq`p xW`ke§©£¤¤¤§¨¨¥¨¤©Ÿ¤
sbPd cFre dWn xacM zFUrl crFn¥©£¦§©¤§©¤¤
dGd ipFrnXd frd dPde ,mdA deFd¤¨¤§¦¥¥¥©¦§¦©¤
cFxnl zipicOd z` eig` l` axwIe©©§¥¤¤¨¤©¦§¨¦¦§
oM zFUrle mihtFXaE dWnA§¤©§¦§©£¥
miAxe did lFcbe `iUp iM ,`iqdxtA§©§¤§¨¦¨¦§¨¨¨§©¦
dWn Eligzd dPde .Fl mixfFr§¦§¦¥¦§¦¤

cFnrIe ,zFMal mihtFXdeqgpR §©§¦¦§©©£¦§¨
cg` oFCp `le .dtbOd xvrYe lNtie©§©¥©¥¨©©©¥¨§Ÿ¦¤¨
xn` 'd iM ,mihtFXd ciA mrd lMn¦¨¨¨§©©§¦¦¨©

)c weqt('d s` oFxg aWie mzF` rwFde"§©¨§¨Ÿ£©
`l KklE ,FR` aW xakE ,"l`xUIn¦¦§¨¥§¨¨©§¨Ÿ
ihtFW ok EUrIe" aEzMd xiMfd¦§¦©¨©©£¥§¥
,micnvPd on Ex`Wp dPde ."l`xUi¦§¨¥§¦¥¦§£¦©¦§¨¦
oMÎxg` mcinWd `EdÎKExAÎWFcTde§©¨¨¦§¦¨©©¥
aEzMW Edf ,oCxId z` mxar mxh¤¤¨§¨¤©©§¥¤¤¨

)cÎb ,c mixac(Kld xW` Wi`d lk iM" :¦¨¨¦£¤¨©
Lidl` 'd FcinWd xFrR lra ixg ©̀£¥©©§¦§¦¡Ÿ¤
mkidl` 'dA miwaCd mY`e ,LAxTn¦¦§¤§©¤©§¥¦©¡Ÿ¥¤
Kixv oM dxF`kle ."mFId mkNM miIg©¦ª§¤©§¦§¨¥¨¦
ixdW ,i"Wx WExitl mB xnFl©©§¥©¦¤£¥
llM xiMfn Fpi` bi ,ek oOwl FWExitA§¥§©¨¥©§¦§¨
lW mibExdd z` mixqgd oipnA§¦§©©£¥¦¤©£¦¤
.dtBOA EBxdPW EN` z` `N` mipICd©©¨¦¤¨¤¥¤¤¤§©©¥¨
Kld mrlA" :azFM g ,`l oOwl mbe§©§©¨¥¦§¨¨©

drAx`e mixUr xkU lFHil mWl§¨¦§©¤§¦§©§¨¨
`le ,"FzvrA l`xUIn liRdW sl ¤̀¤¤¦¦¦¦§¨¥©£¨§Ÿ
axd mibExdd xRqn z` xiMfn©§¦¤¦§©©£¦¨©
,df itl la` .df wEqRn rnWOW¤©§©¦¨¤£¨§¦¤
did" o`M i"Wx oFWl oEIr Kixv̈¦¦§©¦¨¨¨
`N` ,lrFtA EbxdW rnWOW ,"bxFd¥¤©§©¤¨§§©¤¨
did :dpEMdW wgFcA xn`p oM m ¦̀¥Ÿ©§©¤©©¨¨¨¨
rhTd lMW d`xp xzFie .bFxdl Kixv̈¦©£§¥¦§¤¤¨©¤©
,zxgE`n dtqFd `Ed i"WxA dGd©¤§©¦¨¨§¤¤
`vnp Fpi` okNW ,i"Wxn Fpi`e§¥¥©¦¤¨¥¥¦§¨

.mipFW`xd miqEtCAe dxez ©§¦¨¦¦
(e)àa ìàøNé éðaî Léà äpäåY §¦¥¦¦§¥¦§¨¥¨

éøîæ ìöà ïBòîL ìL BèáL eöa÷úð¦§©§¦§¤¦§¥¤¦§¦
¯`EdW ` ,at oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦¤

dxrd d`xE .iCWixEv oA l`inlW§ª¦¥¤¦©¨§¥¤¨¨
.d`Ad©¨¨

íälL àéNð äéäL¯p okleWi`" xn` ¤¨¨¨¦¤¨¤§¨¥¤¡©¦
oFWl lr dxFn "Wi`"W ,"l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥¤¦¤©§
`aE ,haW `iUp `EdW Epide ,zEaiWg£¦§©§¤§¦¥¤¨
FhaW mdW ,"l`xUi ipA" lW mcECrA§¦¨¤§¥¦§¨¥¤¥¦§

)cec ixac(i"WxW azM "cecl liMUn"aE .§©§¦§¨¦¨©¤©¦
l` axwIe" xn`PX dOn oM cnFl¥¥¦©¤¤¡©©©§¥¤
,FhaW l` DaixwdW dpEMde ,"eig ¤̀¨§©©¨¨¤¦§¦¨¤¦§
`N` ,FhaW l` Daixwn did dOle§¨¨¨¨©§¦¨¤¦§¤¨
dn dUFr `EdW mYrC z` qitdl§¨¦¤©§¨¤¤©
ci wEqR oOwl d`x la` .EPOn EWwAX¤¦§¦¤£¨§¥§©¨¨
,"ipFrnXl a` zia `iUp" did `EdW¤¨¨§¦¥¨©¦§¦
iYA zWngn cg`l" :mW i"WxaE§©¦¨§¤¨¥£¥¤¨¥
mW d`xE ."oFrnWl EidW zFa`̈¤¨§¦§§¥¨

.xE`iAA©¥
äzàå äúéîa ïéðBcð eðà :Bì eøîà̈§¨¦¦§¦¨§©¨

áLBé¯xxFrzd dOl ,oM `l m` iM ¥¦¦Ÿ¥¨¨¦§¥
EWprp mi`hFgdW xg`l wx ixnf¦§¦©§©©¤©§¦¤¤§

)cecl likyn(.
'eëå¯mixUr uAiwe cnr ?dUr dn" §¤¨¨¨©§¦¥¤§¦

lv` Klde ,l`xUIn sl` drAx`e§©§¨¨¤¤¦¦§¨¥§¨©¥¤
:Dl xn` ,iAfMirnXdDUtY .. il ¨§¦¨©¨¦¨§¦¦§¨¨

."dWn lv` D`iade ,DzixFlaA¦§¦¨¤¡¦¨¥¤¤
"ïéôøNpä ïä elà"a àúéàãk¯ ¦§¦¨§¥¥©¦§¨¦

.` ,at oixcdpq©§¤§¦
úéðéãnä úàøeö úá éaæk Y¯ ¤©¦§¨¦¨§¦©
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ׁשּנאמר רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה לב)עמד ׁשּיבא (שמות ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לֹו. הראּוי את ויּטל שם)ּפינחס .(סנהדרין ְְִִֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  לעינילעינילעינילעיני אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמדיניתדיניתדיניתדינית אלאלאלאל־־־־אחיואחיואחיואחיו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקרבקרבקרבקרב ֶֶֶֶֹֹ
וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: ובפרש"י)אמרּו ו. (כה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבזבחים א)נחלקּו ה (קב, ודעת לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה ׁשל אי מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין למׁשה יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה בת ועל־ּפי־זה ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּתֹורהיתרו) מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי הל', רמב"ם (ראה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ה"ג) פי"ח ביאה ׁשֹונים.איסורי ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ
ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אּׁשה"(סא, "יּקח מהּפסּוק ּדילפינן יכנס". ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה את "ארס ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

יד) כא, עליו.(אמור נאסרה אח"כ אם ּגם לכנֹוס, לֹו מּתר ּבהּתר , היתה האּׁשה לקיחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדאם
אטו)ּובּתֹוספֹות ד"ה ב כ, ּדנׂשאּה(יבמות מּׁשּום לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה קדם "נׂשאּה יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ְֵֶּבהּתר".
זה, ּכל היּו,ועל־ּפי ּבהּתר הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ּדהרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

היתה. ּגּירת אם ּגם לקּימּה, יכֹול היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹׁשהרי
EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים בכים בכים בכים  והוהוהוהּמּמּמּמהההה .... .... ּבּבּבּבאאאא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹוהוהוהוהּנּנּנּנהההה ִִִִֹֹ
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, ּבבנֹות והּוא רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ה)מצינּו כז, פנחס .(רש"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה אּלּו, הלכֹות ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוצרי

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש ואם (עז, לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ׁשּמֹורה חכם ּתלמיד "ּכל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
הּתֹוספֹות וכתבּו לֹו". ׁשֹומעין אין אם)לאו ד"ה אם (ׁשם לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ּדוקא "ּדהינּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

הּמעׂשה. קדם אמרּה ֲֲֶֶַַָָֹֹלא
ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, מּמׁשה אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם לֹומר יׁש זה ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו, "אמרּו זמרי שם)ּבמעׂשה בלק ואם־ּכן (רש"י , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו". ּפֹוגעין ׁש"קּנאים לֹומר לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּנעׂשה

קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ג)ּובבנֹות כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ׁשחלקּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי מּמׁשה מּמילא מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ההלכֹות,ונמצא, מּמּנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ה'". לפני מׁשּפטן "את מׁשה ׁשהקריב על־ידי אֹו ּפנחס, ידי על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונתּגּלּו

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם) קּנאין ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר הלכה. ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. .ּפֹוגעין ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈
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(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ׁשּלּה,∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם שם):וראּו (סנהדרין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
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:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

÷ìá úùøôì äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ìàðø 'îòá äñôãð

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,Enî éðìa÷î :äLîì Bì øîà̈©§Ÿ¤§ª§©¦¦§
Ba ïéòâBt ïéàp÷ úénøà ìòBaä¯ipA ©¥£©¦©¨¦§¦§¥

lW Fz`pw oi`PwzOd oixWM mc`̈¨§¥¦©¦§©§¦¦§¨¤
z` oi`FxW drWA FA oirbFR mFwn̈§¦§¨¨¤¦¤

dUrOd)my i"yx(. ©©£¤
éåäì eäéà àzøbàc àðéø÷ :Bì øîà̈©©§¨¨§¦©§¨¦¤¡¥
."'Bâå Bãéa çîø çwiå" ãiî ,à÷ðåøt©§©§¨¦¨©¦©Ÿ©§¨§

¯gilXd didi `Ed zxB`d `ixwn)t"r ©§¦¨¦¤¤¦§¤©¨¦©
my i"yx(.g dxez

(g)äawä ìà.ìäàä ìà Yìà ¤©ª¨¤¨Ÿ¤¤
dúá÷òøfä"] Bîk Y¯`qxiBd oM ¢¨¨§©§Ÿ©¥©¦§¨

.oOwl xE`iAA d`xE .oFW`x qEtcA¦§¦§¥©¥§©¨
íééçlä[å¯."miigNde" :wEqRA §©§¨©¦©¨§©§¨©¦
"äáwäå¯mixEn`d .b ,gi mixaC §©¥¨§¨¦¨£¦

`Ed "Dzaw" ,xnFlM .dPEdM zFpYnA§©§§¨§©¥¨¨

dX`d zexrl `xwe ,miirOd lW mW¥¤©¥©¦§¨¨§¤§©¨¦¨
oFWlA aEzMd xACW mEXn ,"Dzaw"¢¨¨¦¤¦¤©¨§¨

dIwp),dl zeny `"eb d`xak(i"Wx d`xE . §¦¨§¥©¦
Eid zFnEWx iWxFC" :mW mixaC§¨¦¨§¥§¨
xn`PW ,ci zgY ± rFxf ,mixnF`§¦§©©©¨¤¤¡©
zgY ± miigl .FciA gnFx gTIe©¦©©§¨§¨©¦©©
lNtie qgpiR cFnrIe xn`PW ,dNtY§¦¨¤¤¡©©©£¦§¨©§©¥

)l ,ew mildz(l` dX`d zgY ± daTd .©¥¨©©¨¦¨¤
."Dzaw¢¨¨

úeá÷ðå éøîæ ìL úeøëæ CBúa ïek¦¥§©§¤¦§¦§©§
íâøä ípçì àlL ílë eàøå ,dlL¯ ¤¨§¨ª¨¤Ÿ§¦¨£¨¨

Ercie ,dfA df miwEaC mzF` E`xW¤¨¨§¦¤¨¤§¨§
`le ,FA rFBtl i`PTl zEWx oYiPW¤¦©§©©©¦§©§Ÿ

eilr FAlA dzid d`pU Exn`)my i"yx(. ¨§¦§¨¨§¨§¦¨¨
àúéàãk ,'eëå Bì eNòð íéqð äaøäå§©§¥¦¦©£§¦§¦¨

íúä¯a ,at oixcdpq)x"vga i"yxe(: ¨¨©§¤§¦
Fl EUrp miQp dXW ,opgFi iAx xn`̈©©¦¨¨¦¨¦¦©£
ixnfl Fl didW ± cg` :qgpitl§¦§¨¤¨¤¨¨§¦§¦
Fl didW ± cg`e ,WxiR `le WFxtl¦§§Ÿ¥¥§¤¨¤¨¨
± cg`e ,[FhaW iWp`l wFrfl] xAcl§©¥¦§§©§¥¦§§¤¨
lW DzEawpaE Wi` lW FzExkfA oEMW¤¦¥§©§¤¦§©§¨¤
gnFxd on EhnWp `NW ± cg`e ,dX ¦̀¨§¤¨¤Ÿ¦§§¦¨©
mbxdW E`xW cr ,dGn df WFxtl]¦§¤¦¤©¤¨¤£¨¨
z` DiAbde K`ln `AW ± cg`e ,[oiCA©¦§¤¨¤¨©§¨§¦§¦©¤
`le ,miwAcp o`ivFde] sFwWOd©©§§¦¨¦§¨¦§Ÿ
,[EhnXie gnFxd liRWdl KxvEd§©§©§¦¨©§¦¨§
mrA zigWde K`ln `AW ± cg`e§¤¨¤¨©§¨§¦§¦¨¨
Ebxd `le FhaW ipA EcxhEde]§§§§¥¦§§Ÿ¨§

.[qgpitl§¦§¨

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ׁשּלּה,∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם שם):וראּו (סנהדרין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

÷ìá úùøôì äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ìàðø 'îòá äñôãð

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,Enî éðìa÷î :äLîì Bì øîà̈©§Ÿ¤§ª§©¦¦§
Ba ïéòâBt ïéàp÷ úénøà ìòBaä¯ipA ©¥£©¦©¨¦§¦§¥

lW Fz`pw oi`PwzOd oixWM mc`̈¨§¥¦©¦§©§¦¦§¨¤
z` oi`FxW drWA FA oirbFR mFwn̈§¦§¨¨¤¦¤

dUrOd)my i"yx(. ©©£¤
éåäì eäéà àzøbàc àðéø÷ :Bì øîà̈©©§¨¨§¦©§¨¦¤¡¥
."'Bâå Bãéa çîø çwiå" ãiî ,à÷ðåøt©§©§¨¦¨©¦©Ÿ©§¨§

¯gilXd didi `Ed zxB`d `ixwn)t"r ©§¦¨¦¤¤¦§¤©¨¦©
my i"yx(.g dxez

(g)äawä ìà.ìäàä ìà Yìà ¤©ª¨¤¨Ÿ¤¤
dúá÷òøfä"] Bîk Y¯`qxiBd oM ¢¨¨§©§Ÿ©¥©¦§¨

.oOwl xE`iAA d`xE .oFW`x qEtcA¦§¦§¥©¥§©¨
íééçlä[å¯."miigNde" :wEqRA §©§¨©¦©¨§©§¨©¦
"äáwäå¯mixEn`d .b ,gi mixaC §©¥¨§¨¦¨£¦

`Ed "Dzaw" ,xnFlM .dPEdM zFpYnA§©§§¨§©¥¨¨

dX`d zexrl `xwe ,miirOd lW mW¥¤©¥©¦§¨¨§¤§©¨¦¨
oFWlA aEzMd xACW mEXn ,"Dzaw"¢¨¨¦¤¦¤©¨§¨

dIwp),dl zeny `"eb d`xak(i"Wx d`xE . §¦¨§¥©¦
Eid zFnEWx iWxFC" :mW mixaC§¨¦¨§¥§¨
xn`PW ,ci zgY ± rFxf ,mixnF`§¦§©©©¨¤¤¡©
zgY ± miigl .FciA gnFx gTIe©¦©©§¨§¨©¦©©
lNtie qgpiR cFnrIe xn`PW ,dNtY§¦¨¤¤¡©©©£¦§¨©§©¥

)l ,ew mildz(l` dX`d zgY ± daTd .©¥¨©©¨¦¨¤
."Dzaw¢¨¨

úeá÷ðå éøîæ ìL úeøëæ CBúa ïek¦¥§©§¤¦§¦§©§
íâøä ípçì àlL ílë eàøå ,dlL¯ ¤¨§¨ª¨¤Ÿ§¦¨£¨¨

Ercie ,dfA df miwEaC mzF` E`xW¤¨¨§¦¤¨¤§¨§
`le ,FA rFBtl i`PTl zEWx oYiPW¤¦©§©©©¦§©§Ÿ

eilr FAlA dzid d`pU Exn`)my i"yx(. ¨§¦§¨¨§¨§¦¨¨
àúéàãk ,'eëå Bì eNòð íéqð äaøäå§©§¥¦¦©£§¦§¦¨

íúä¯a ,at oixcdpq)x"vga i"yxe(: ¨¨©§¤§¦
Fl EUrp miQp dXW ,opgFi iAx xn`̈©©¦¨¨¦¨¦¦©£
ixnfl Fl didW ± cg` :qgpitl§¦§¨¤¨¤¨¨§¦§¦
Fl didW ± cg`e ,WxiR `le WFxtl¦§§Ÿ¥¥§¤¨¤¨¨
± cg`e ,[FhaW iWp`l wFrfl] xAcl§©¥¦§§©§¥¦§§¤¨
lW DzEawpaE Wi` lW FzExkfA oEMW¤¦¥§©§¤¦§©§¨¤
gnFxd on EhnWp `NW ± cg`e ,dX ¦̀¨§¤¨¤Ÿ¦§§¦¨©
mbxdW E`xW cr ,dGn df WFxtl]¦§¤¦¤©¤¨¤£¨¨
z` DiAbde K`ln `AW ± cg`e ,[oiCA©¦§¤¨¤¨©§¨§¦§¦©¤
`le ,miwAcp o`ivFde] sFwWOd©©§§¦¨¦§¨¦§Ÿ
,[EhnXie gnFxd liRWdl KxvEd§©§©§¦¨©§¦¨§
mrA zigWde K`ln `AW ± cg`e§¤¨¤¨©§¨§¦§¦¨¨
Ebxd `le FhaW ipA EcxhEde]§§§§¥¦§§Ÿ¨§

.[qgpitl§¦§¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc mixcp(iying meil)

`l exicdyky ,envr xicnd z` xwal wx xzidl daiq `id
xyt` ,dleg xicnd ly epa m` la` .exwal lkei `ly oeekzp
epa ly ezeign mb `l` ,xcpd on z`f hrnl xicnd oeekzp `ly
leki epi`e ,dxeq` xicnd ly eziaa lbxd zqixc ixde .exicd
.[dcinra elit`] exwal `l la` epa melyl weya el`eyl `l`

ì àlàøîàc ìàeîLzwqer dpyndyaote`éñëpLdïéøeñà øwáî ¤¨¦§¥§¨©§¤¦§¥§©¥£¦
,äìBçä ìòyxit daiyil dcinr oia epizpyn dwligy mrhd z`e ©©¤

xewiad ixde ,dcinrd lr xky oilhep oi`y meyn l`eny
jk ,df ote`a zwqer dpyndy myke .xzene devn `ed dcinra

ok m` .xicnd `ed xwandy ,`ziixad z` mb cinrdl yiéàî©
àeä àðLmeyn exwal xicnl xzeny ,dleg envr xcend m` - §¨

,devn efyàðL éàîem`Bðalyxn`y ,dleg xcend`ziixad d ©§¨§
m` ,daxc` `ld .cala weya el`ey `l` exwal xicnl xeq`y
el xizdl yiy oky lk ,epa z` `le eze` `l` xicd `l xicnd
zwqer `ziixad m` s`e .epnn xcen epa oi` ixdy epa z` xwal

.epa oial epia weligd edn dyw oiicr ,epa z` mb xicdy ote`a
,`xnbd zvxznCì øîàoi` ,[xn`ie uxzi l`eny] l`eny ¨©¨

,ote` eze`a zewqer `ziixade dpyndïéúéðúîepizpyn z` - ©§¦¦
yxtl yiaote`éñëpLd,äìBçä ìò ïéøeñà øwáîx`azpy itke §¤¦§¥§©¥£¦©©¤

edfy oeik daiyia `l la` ,dcinra xwal el xzed jkitly lirl
z` mpn` .epnid zepdil dlegl xeq`e ,oenn z`pd ea yiy xewia

dàúééøayxtl yiaote`éñëpLd,øwánä ìò ïéøeñà äìBç ¨©§¨§¤¦§¥¤£¦©©§©¥
`l ezeigny `ler xn`y itk `ed exwal xcenl xzeny mrhde
epa ly ezeigy oeik ,epa z` z` xwal el xzed `l okle ,exicd

.xcp mzqa hrnl oeekzp `l dze`e ,xcpa dlelk
,`xnbd dywnm`y `ler ly ezxaql dcen l`enyy ok m`

ezeigny iptn exwal el xzen eiqkp z` xwand lr xq` dlegd
,exicd `là÷ñt éàîote`a dpynd z` l`eny x`ia recn - ©©§¨

ote`a odizy z` x`ia `le ,xg` ote`a `ziixad z`e cg`
wx dpynd dxizd jkitle] ,xwand lr mixeq` dlegd iqkpy
,dizeig ef oi`y daiyia `le ,dizeig idefy meyn dcinra xewia

.[`ler zxaqk
,`xnbd zvxznìàeîL (øîà) àáø øîà̈©¨¨¨©§¥

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



קכה wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
ׁשּנאמר רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה לב)עמד ׁשּיבא (שמות ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לֹו. הראּוי את ויּטל שם)ּפינחס .(סנהדרין ְְִִֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  לעינילעינילעינילעיני אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמדיניתדיניתדיניתדינית אלאלאלאל־־־־אחיואחיואחיואחיו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקרבקרבקרבקרב ֶֶֶֶֹֹ
וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: ובפרש"י)אמרּו ו. (כה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבזבחים א)נחלקּו ה (קב, ודעת לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה ׁשל אי מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין למׁשה יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה בת ועל־ּפי־זה ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּתֹורהיתרו) מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי הל', רמב"ם (ראה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ה"ג) פי"ח ביאה ׁשֹונים.איסורי ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ
ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אּׁשה"(סא, "יּקח מהּפסּוק ּדילפינן יכנס". ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה את "ארס ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

יד) כא, עליו.(אמור נאסרה אח"כ אם ּגם לכנֹוס, לֹו מּתר ּבהּתר , היתה האּׁשה לקיחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדאם
אטו)ּובּתֹוספֹות ד"ה ב כ, ּדנׂשאּה(יבמות מּׁשּום לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה קדם "נׂשאּה יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ְֵֶּבהּתר".
זה, ּכל היּו,ועל־ּפי ּבהּתר הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ּדהרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

היתה. ּגּירת אם ּגם לקּימּה, יכֹול היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹׁשהרי
EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים בכים בכים בכים  והוהוהוהּמּמּמּמהההה .... .... ּבּבּבּבאאאא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹוהוהוהוהּנּנּנּנהההה ִִִִֹֹ
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הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, ּבבנֹות והּוא רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ה)מצינּו כז, פנחס .(רש"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום חמישי עמ' א



קכו

יום ראשון - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד תמוז
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב תמוז
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תמוז
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תמוז
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תמוז
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תמוז
פרק כ

מפרק פג עד סוף פרק פז

לשבוע פרשת בלק תהלים  שיעורי 

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 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
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fenzקכח a"i ipy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïBòå ïBò ìëì úBîBvä øtñî åéiç éîé ìk úçà íòt íéðẗ¦©©©©¨§¥©¨¦§©©§¨¨§¨
,íéðt-ìk-ìò äúéî íäéìò íéáiçL íéøeîçä úBðBòî- ¥£©£¦¤©¨¦£¥¤¦¨©¨¨¦

z` milyi ± dzin mdilr miaiigy zepeerd lr ,miptÎlkÎlr
,oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqneìôàåaeig m` ± ©£¦

`ed ,oeer eze` lr dzind
,ãáìa íéîL éãéa`le - ¦¥¨©¦¦§©

milyi ± mc` icia dzin
lk lr ± zepeer mze` lr
zenevd xtqn z` ± mipt
.oeer eze` lr miyxcpd
òøæ úàöBäì ïBâk§§¨©¤©

äìháì,milyi ±ã"ô± §©¨¨
drax`e mipenyúBîBö

.åéiç éîéa úçà íòt©©©©¦¥©¨
ïúBçãì ìBëéåz` §¨¦§¨

,zenevdíéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦
øNòk äpòúéå ,óøça©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤
ìLî-Cøc-ìò úBiðòz©£¦©¤¤¨¨

,úBçt Bà ,ãçà óøça- §Ÿ¤¤¨¨
,zeiprz dxyrnøîâéå§¦§Ÿ

'èa úBîBö ã"ôä øtñî¦§©©§
Bçk éôk øúBé Bà ,íéðL̈¦¥§¦Ÿ
`ed ,gek xzei el yi m` ±
dtewza z`f zeyrl leki
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥
íà úéðòúì áLçð¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúäzexnl ± ¦§¨¥
ziprzl mei eze` el aygp ,dngd up iptl zery yely lk`y

ely mevd didi jky dpzdy itk ,mly11.íeìLúìeicke ± §©§
,milydlá"ðømipye miyng miz`n ±ìéòì økæpk úBîBö± ©¦§¨§¥

oia zlaewnd drxkdd itk ,rax`e mipeny minrt yly mdy
,`hg lk lr zenevd xtqn zg` mrt mevl icy mixeaqd dl`
lry mixeaqd dl` oial ,minrt daxd `hg eze` `hg m` mb

- zenev xtqn eze` mevl yi ,`hgy mrt lk'ã ãBò äpòúé¦§©¤
ïk íb áLçéîc ,ãáìa íBiä úBöç øçà ãò ã"ô íéîòt§¨¦©©©£©¦§©§¦§©©¥

éîìLeøéa úéðòz12,cr ly mev aygp inlyexi cenlza - ©£¦©§©§¦
,ziprzl ,meid zevg xg`'áeipye ±Bì íéáLçð íBé éàöç£¨¥¤§¨¦

.äæ ïéðòì ãçà íBéìoewizl mevl eilry minid xtqn ly ± §¤¨§¦§¨¤
,e`hgì ïëå,ïäa àöBik úBðBò øàLzece` xaic lirl - §¥¦§¨£©¥¨¤

,(miptÎlkÎlr) miny icia dzin mdilr miaiigy zepeer
.mixen`d zenevd xtqn z` milydl envr lr mda xingiy
,dzin aeig mdilr oi`y zepeer mby ,owfd epax xne` zrke

dzin mdilr miaiigy zepeer ly "xneg"d mda yiy `l`
,(dzin aeig mdilr yiy zepeerl minec ,"oda `veik" md jka)

mdy mixacd 'f wxta oldl lynl xikfn `edy itkynnenk
on oir znlrd mde ,minc zkitye zeixr ielib ,dxf dcear
qrk ,rxd oeyl ,dwcvd
xingi mdilr mb ,dnecke
lk lr mevl envr lr
xtqn z` zg` mrt mipt
eze` lr yxcpd zenevd

,`hgòãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©
õôçå ,"BLôð úøî̈©©§§¨¥

:d÷cväaowezzy - §¦¨§¨
.zwcev didze

úBîBvä øtñî ,ïëà̈¥¦§©©
á"ðø ìò íéôãBòä± ¨§¦©

z`ved ly `hgd iabl
,dlhal rxf,àðåb éàäëe§©©§¨

lrny zenevd xtqn -
xtqn ly minrt ylyl
mi`hg iabl zenevd

,mixg`éøö äéäLC ¤¨¨¨¦
,úBpòúäìickLeçì §¦§©¨

íéøéîçnä úòãì§©©©©§¦¦
øtñî úBpòúäì§¦§©¦§©
àèç ìk ìòL úBîBvä©¤©¨¥§
øtñî éôk àèçå§¥§§¦¦§©
økæpk àèçL íéîòtä©§¨¦¤¨¨©¦§¨

ìéòìzenev zxzi ,dpd ± §¥
,dl`ä÷ãöa ïlk äcôé¦§¤ª¨¦§¨¨

é"ç Cøò,xyr dpeny ± ¤¤
ìk ãòa LéìBt íéìBãb§¦¦§©¨

.íBé,mevl eilr didy ±éøvL úBiðòz ìk øàL ïëåC §¥§¨¨©£¦¤¨¦
ìeha ìò elôàå ,äúéî ïäa ïéàL úBøáò ìò úBpòúäì§¦§©©£¥¤¥¨¤¦¨©£¦©¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNò-úåöîe` dxezd on dyrÎzevn - ¦§©£¥§©§¨§©¨¨
,opaxcny dyrÎzevn,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia lre - §©§¨§¤¤ª¨

,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd dxez cenlz ly dyrÎzevn
- `ed ,mevl eilry zenevd xtqnLøôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈

úðLî'a íéøkæð íaøå) ì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa§¦¥©§¨¥¨£¦©§ª¨¦§¨¦§¦§©
äcôé ìkì øLàk ìkä ¯ ('äáeLzä úëqî'a 'íéãéñç£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ©£¤©Ÿ¦§¤

,ìéòì økæpk ä÷ãöa"yilet milecb" xyr dpeny ly jxra - ¦§¨¨©¦§¨§¥
,mev ly mei lk zxenzdéLôð éøeòöì éöî àì éàdyw m` ± ¦¨¨¦§¦¥©§¥

,dwcva zenevd z` dcti ± eytp z` xrvl el.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
` i` ,dl`d miyelgd epizexecay,envr z` xrvl mc`l xyt

zeiprz zectl eilreel`.dwcvaäìòiL óàåini ziict ± §©¤©£¤
,mevdíiñî Cñì,milecb minekql ±íeMî Leçì ïéàl` ± §©§ª¨¥¨¦

l"f epizeax exn`y dnl yeygl el14:øúBé æaæáé ìà"©§©§¥¥

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

äáåùúä úøâà
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî
ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî

úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
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fenz b"i iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שלישי יום
פרק ד  ,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íìåàå ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá

,"Lîçî,ynegn xzeil ribdl mekqd leki o`k eli`e - ¥Ÿ¤
- iptn ,yeygi `l okÎitÎlrÎs`éàäëa æeaæa éø÷î àìc§¨¦§¥¦§¦§©

,àðåbsqkd z` ozep `edyk ,df dxwna feafa `xwp df oi` - ©§¨
,mevl eilr didy zenevd oeictkBLôð úBcôì äNBòL øçàî¥©©¤¤¦§©§

àìå ,íéôebñå úBiðòzî¦©£¦§¦¦§¨
àòøb,rexb df oi`e ± ©§¨

øàLe óebä úàeôøî¥§©©§¨
.åéëøöfafan oda ± §¨¨

ly ynegn xzei mc`d
.eyekxøtñnL éôìe§¦¤¦§©

íéøkænä úBîBvä©©ª§¨¦
äáeLz éðewúaly ± §¦¥§¨

,l"fix`dìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥
ïëì ,ãàî ãàîa eaø©¦§Ÿ§Ÿ¨¥
íéãøçä ìk åLëò eâäð̈£©§¨¨©£¥¦

,ä÷ãöa ãàî ãàî úBaøäì ,'ä øáãìzenevd zectl ick - ¦§©§©§§Ÿ§Ÿ¦§¨¨

- z`fe ,mevl mdilr lheny miayeg mdyúeLéìç úîçî¥£©£¦
éàä élk íLôð éøeòöì eöî àìc ,øBcämileki mpi`y ± ©§¨¨§¦¥©§¨ª¥©

dxenzk dwcva miaxn md okl ± mevle jk lk mytp z` xrvl
,zenevd ieaixl÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe)15: §¤¦§¨¥§¨©¥©¨

àì ék 'ä éãñç"©§¥¦Ÿ
:("eðîúoldl yxtn - ¨§

,'i oniq "ycwd zxb`"a
iptn ,"epnz `l"y iptn
yi `l` ,minly ep` oi`y
,owzl zepeere mi`hg epl

`l wwcfdl epilrmzql

cqge dwcvmilaben,
dwcvl ,"'d cqg"l `l`
,milaben izla cqge
ly dwcvde cqgd zcnk

.milaben mpi`y d"awd

.c wxR,ìéòì økæpä ìk ,íìeàåze`ad zeiprzd oipra - ¤¤§¨¨©¦§¨§¥
oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya

,dwcva zectl yiy el`e lreta÷eøîe äøtkä øîâì àeä¦§©©©¨¨¥
'äì Lôpä`a df lk ±ìéòì øàaúpL Bîk ,äáeLzä øçà1 ©¤¤©©©©§¨§¤¦§¨¥§¥

àn÷ ÷øt àøîbäî¥©§¨¨¤¤©¨
,íéçáæcoey`x wxt - ¦§¨¦

,migaf zkqnaäìBòc± §¨
mi`ian eidy dler oaxw
ixg` ,dyrÎzevn lr

,daeyzdàéä ïBøBc¦
èéì÷øtä ävøL øçàì§©©¤¦¨©§©§¦

.'eëåoexec mi`ian f` ± §
aiage ievx zeidl ick
jk ,`hg ecbp jlnd ipta
(dwcvd e`) zeiprzd mb
irvn`k od ,zexen`d
aiage ievx aey zeidl

.d"awd iptlíðîà̈§¨
ì ,døwòå äáeLzä úåöî úìçúä'ä ãò áeLxiaqiy itk ± ©§¨©¦§©©§¨§¦¨¨¨©

,ezenilyl l`xyiay 'ied my xefgiy cr `id dpeekd ,oldl
øàáì çøëää ,íìL áìáe úîàaz`f ±úáçøäa áèéä ¤¡¤§¥¨¥©¤§¥©§¨¥¥¥§©§¨©

íéc÷äa ,øeàaä,zncwd xg`l ±øäfa áeúkM äî ©¥§©§¦©¤¨©Ÿ©
LBãwä2ãBqä Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáaly dxe`ia ± ©¨§¥¦©§¨©¤¤©

:`ed ,ceqd jxc it lr "daeyz" dlnd,"'ä áeLz"ze`dy - ¨
dlrnly dbixcnd mr zcge`n didze xfgez 'ied myn 'd

,ok iptl zcgein dzid dz` ,dpnnäáeLz" ¯ äàzz 'ä©¨¨§¨
,"äàzzdpexg`d 'dd ,xnelk ,'ied myay dpezgzd 'dd - ©¨¨

my ly e"`e ze`d l` zxfgen `idyk ,('d 'e 'd 'i) 'ied myay
,daeyzay dpezgzd dbixcnd ± "d`zz daeyz" `xwp df ,'ied
äáeLz" ¯ äàlò 'ä¦¨¨§¨

."äàlòdpey`xd 'dd ± ¦¨¨
`idyk 'ied myay
c"ei ze`d l` zxfgen
`xwp df ,'ied myay
daeyz ± "d`lir daeyz"
dbixcnd ,dpeilr

.daeyzay dpeilrdíâå§©
,micwdl jixv ±äî©

LBãwä øäfa áeúkM¤¨©Ÿ©©¨
úBîB÷î úö÷a3ïéàL , ¦§¨§¤¥

íâBtì úìòBî äáeLz§¨¤¤§¥
òøæ àéöBîe Búéøa§¦¦¤©

àeäå ,äìháìdn ± §©¨¨§
a xne`ymze`,df `hg lr dliren daeyz oi`y ,xdfa zenewn

df ixdäáeLzä éðôa ãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz øác4, ¨¨¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥¦§¥©§¨
,lirez `l daeyz mby -elôàåxzeia zexengd zexiard ± ©£¦

ly.'eëå úBéøò éelâå äøæ-äãBáòdxnegd mda yiy ± £¨¨¨§¦£¨§
`ly calae bxdil mc`d lry ,"xeari l`e bxdi" ly zcgeind
,cvik .daeyz mda dliren z`f lkae ,dl` zexiar xeari
rxf z`vede zixad mbt `hg lry ,yecwd xdfa xne` ,`eti`
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

íìåàå ã ÷øô÷åøéîå äøôëä øîâì àåä ì"ðä ìë
ù"îë äáåùúä øçà 'äì ùôðä
øçàì àéä ïåøåã äìåòã íéçáæã ÷"ô 'îâäî ìéòì
äáåùúä úåöî úìçúä íðîà .'åëå èéì÷øôä äöéøù
çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
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קכט fenz a"i ipy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïBòå ïBò ìëì úBîBvä øtñî åéiç éîé ìk úçà íòt íéðẗ¦©©©©¨§¥©¨¦§©©§¨¨§¨
,íéðt-ìk-ìò äúéî íäéìò íéáiçL íéøeîçä úBðBòî- ¥£©£¦¤©¨¦£¥¤¦¨©¨¨¦

z` milyi ± dzin mdilr miaiigy zepeerd lr ,miptÎlkÎlr
,oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqneìôàåaeig m` ± ©£¦

`ed ,oeer eze` lr dzind
,ãáìa íéîL éãéa`le - ¦¥¨©¦¦§©

milyi ± mc` icia dzin
lk lr ± zepeer mze` lr
zenevd xtqn z` ± mipt
.oeer eze` lr miyxcpd
òøæ úàöBäì ïBâk§§¨©¤©

äìháì,milyi ±ã"ô± §©¨¨
drax`e mipenyúBîBö

.åéiç éîéa úçà íòt©©©©¦¥©¨
ïúBçãì ìBëéåz` §¨¦§¨

,zenevdíéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦
øNòk äpòúéå ,óøça©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤
ìLî-Cøc-ìò úBiðòz©£¦©¤¤¨¨

,úBçt Bà ,ãçà óøça- §Ÿ¤¤¨¨
,zeiprz dxyrnøîâéå§¦§Ÿ

'èa úBîBö ã"ôä øtñî¦§©©§
Bçk éôk øúBé Bà ,íéðL̈¦¥§¦Ÿ
`ed ,gek xzei el yi m` ±
dtewza z`f zeyrl leki
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥
íà úéðòúì áLçð¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúäzexnl ± ¦§¨¥
ziprzl mei eze` el aygp ,dngd up iptl zery yely lk`y

ely mevd didi jky dpzdy itk ,mly11.íeìLúìeicke ± §©§
,milydlá"ðømipye miyng miz`n ±ìéòì økæpk úBîBö± ©¦§¨§¥

oia zlaewnd drxkdd itk ,rax`e mipeny minrt yly mdy
,`hg lk lr zenevd xtqn zg` mrt mevl icy mixeaqd dl`
lry mixeaqd dl` oial ,minrt daxd `hg eze` `hg m` mb

- zenev xtqn eze` mevl yi ,`hgy mrt lk'ã ãBò äpòúé¦§©¤
ïk íb áLçéîc ,ãáìa íBiä úBöç øçà ãò ã"ô íéîòt§¨¦©©©£©¦§©§¦§©©¥

éîìLeøéa úéðòz12,cr ly mev aygp inlyexi cenlza - ©£¦©§©§¦
,ziprzl ,meid zevg xg`'áeipye ±Bì íéáLçð íBé éàöç£¨¥¤§¨¦

.äæ ïéðòì ãçà íBéìoewizl mevl eilry minid xtqn ly ± §¤¨§¦§¨¤
,e`hgì ïëå,ïäa àöBik úBðBò øàLzece` xaic lirl - §¥¦§¨£©¥¨¤

,(miptÎlkÎlr) miny icia dzin mdilr miaiigy zepeer
.mixen`d zenevd xtqn z` milydl envr lr mda xingiy
,dzin aeig mdilr oi`y zepeer mby ,owfd epax xne` zrke

dzin mdilr miaiigy zepeer ly "xneg"d mda yiy `l`
,(dzin aeig mdilr yiy zepeerl minec ,"oda `veik" md jka)

mdy mixacd 'f wxta oldl lynl xikfn `edy itkynnenk
on oir znlrd mde ,minc zkitye zeixr ielib ,dxf dcear
qrk ,rxd oeyl ,dwcvd
xingi mdilr mb ,dnecke
lk lr mevl envr lr
xtqn z` zg` mrt mipt
eze` lr yxcpd zenevd

,`hgòãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©
õôçå ,"BLôð úøî̈©©§§¨¥

:d÷cväaowezzy - §¦¨§¨
.zwcev didze

úBîBvä øtñî ,ïëà̈¥¦§©©
á"ðø ìò íéôãBòä± ¨§¦©

z`ved ly `hgd iabl
,dlhal rxf,àðåb éàäëe§©©§¨

lrny zenevd xtqn -
xtqn ly minrt ylyl
mi`hg iabl zenevd

,mixg`éøö äéäLC ¤¨¨¨¦
,úBpòúäìickLeçì §¦§©¨

íéøéîçnä úòãì§©©©©§¦¦
øtñî úBpòúäì§¦§©¦§©
àèç ìk ìòL úBîBvä©¤©¨¥§
øtñî éôk àèçå§¥§§¦¦§©
økæpk àèçL íéîòtä©§¨¦¤¨¨©¦§¨

ìéòìzenev zxzi ,dpd ± §¥
,dl`ä÷ãöa ïlk äcôé¦§¤ª¨¦§¨¨

é"ç Cøò,xyr dpeny ± ¤¤
ìk ãòa LéìBt íéìBãb§¦¦§©¨

.íBé,mevl eilr didy ±éøvL úBiðòz ìk øàL ïëåC §¥§¨¨©£¦¤¨¦
ìeha ìò elôàå ,äúéî ïäa ïéàL úBøáò ìò úBpòúäì§¦§©©£¥¤¥¨¤¦¨©£¦©¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNò-úåöîe` dxezd on dyrÎzevn - ¦§©£¥§©§¨§©¨¨
,opaxcny dyrÎzevn,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia lre - §©§¨§¤¤ª¨

,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd dxez cenlz ly dyrÎzevn
- `ed ,mevl eilry zenevd xtqnLøôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈

úðLî'a íéøkæð íaøå) ì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa§¦¥©§¨¥¨£¦©§ª¨¦§¨¦§¦§©
äcôé ìkì øLàk ìkä ¯ ('äáeLzä úëqî'a 'íéãéñç£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ©£¤©Ÿ¦§¤

,ìéòì økæpk ä÷ãöa"yilet milecb" xyr dpeny ly jxra - ¦§¨¨©¦§¨§¥
,mev ly mei lk zxenzdéLôð éøeòöì éöî àì éàdyw m` ± ¦¨¨¦§¦¥©§¥

,dwcva zenevd z` dcti ± eytp z` xrvl el.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
` i` ,dl`d miyelgd epizexecay,envr z` xrvl mc`l xyt

zeiprz zectl eilreel`.dwcvaäìòiL óàåini ziict ± §©¤©£¤
,mevdíiñî Cñì,milecb minekql ±íeMî Leçì ïéàl` ± §©§ª¨¥¨¦

l"f epizeax exn`y dnl yeygl el14:øúBé æaæáé ìà"©§©§¥¥
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äáåùúä úøâà
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî
ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî

úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
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fenz b"i iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שלישי יום
פרק ד  ,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íìåàå ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá

,"Lîçî,ynegn xzeil ribdl mekqd leki o`k eli`e - ¥Ÿ¤
- iptn ,yeygi `l okÎitÎlrÎs`éàäëa æeaæa éø÷î àìc§¨¦§¥¦§¦§©

,àðåbsqkd z` ozep `edyk ,df dxwna feafa `xwp df oi` - ©§¨
,mevl eilr didy zenevd oeictkBLôð úBcôì äNBòL øçàî¥©©¤¤¦§©§

àìå ,íéôebñå úBiðòzî¦©£¦§¦¦§¨
àòøb,rexb df oi`e ± ©§¨

øàLe óebä úàeôøî¥§©©§¨
.åéëøöfafan oda ± §¨¨

ly ynegn xzei mc`d
.eyekxøtñnL éôìe§¦¤¦§©

íéøkænä úBîBvä©©ª§¨¦
äáeLz éðewúaly ± §¦¥§¨

,l"fix`dìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥
ïëì ,ãàî ãàîa eaø©¦§Ÿ§Ÿ¨¥
íéãøçä ìk åLëò eâäð̈£©§¨¨©£¥¦

,ä÷ãöa ãàî ãàî úBaøäì ,'ä øáãìzenevd zectl ick - ¦§©§©§§Ÿ§Ÿ¦§¨¨

- z`fe ,mevl mdilr lheny miayeg mdyúeLéìç úîçî¥£©£¦
éàä élk íLôð éøeòöì eöî àìc ,øBcämileki mpi`y ± ©§¨¨§¦¥©§¨ª¥©

dxenzk dwcva miaxn md okl ± mevle jk lk mytp z` xrvl
,zenevd ieaixl÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe)15: §¤¦§¨¥§¨©¥©¨

àì ék 'ä éãñç"©§¥¦Ÿ
:("eðîúoldl yxtn - ¨§

,'i oniq "ycwd zxb`"a
iptn ,"epnz `l"y iptn
yi `l` ,minly ep` oi`y
,owzl zepeere mi`hg epl

`l wwcfdl epilrmzql

cqge dwcvmilaben,
dwcvl ,"'d cqg"l `l`
,milaben izla cqge
ly dwcvde cqgd zcnk

.milaben mpi`y d"awd

.c wxR,ìéòì økæpä ìk ,íìeàåze`ad zeiprzd oipra - ¤¤§¨¨©¦§¨§¥
oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya

,dwcva zectl yiy el`e lreta÷eøîe äøtkä øîâì àeä¦§©©©¨¨¥
'äì Lôpä`a df lk ±ìéòì øàaúpL Bîk ,äáeLzä øçà1 ©¤¤©©©©§¨§¤¦§¨¥§¥

àn÷ ÷øt àøîbäî¥©§¨¨¤¤©¨
,íéçáæcoey`x wxt - ¦§¨¦

,migaf zkqnaäìBòc± §¨
mi`ian eidy dler oaxw
ixg` ,dyrÎzevn lr

,daeyzdàéä ïBøBc¦
èéì÷øtä ävøL øçàì§©©¤¦¨©§©§¦

.'eëåoexec mi`ian f` ± §
aiage ievx zeidl ick
jk ,`hg ecbp jlnd ipta
(dwcvd e`) zeiprzd mb
irvn`k od ,zexen`d
aiage ievx aey zeidl

.d"awd iptlíðîà̈§¨
ì ,døwòå äáeLzä úåöî úìçúä'ä ãò áeLxiaqiy itk ± ©§¨©¦§©©§¨§¦¨¨¨©

,ezenilyl l`xyiay 'ied my xefgiy cr `id dpeekd ,oldl
øàáì çøëää ,íìL áìáe úîàaz`f ±úáçøäa áèéä ¤¡¤§¥¨¥©¤§¥©§¨¥¥¥§©§¨©

íéc÷äa ,øeàaä,zncwd xg`l ±øäfa áeúkM äî ©¥§©§¦©¤¨©Ÿ©
LBãwä2ãBqä Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáaly dxe`ia ± ©¨§¥¦©§¨©¤¤©

:`ed ,ceqd jxc it lr "daeyz" dlnd,"'ä áeLz"ze`dy - ¨
dlrnly dbixcnd mr zcge`n didze xfgez 'ied myn 'd

,ok iptl zcgein dzid dz` ,dpnnäáeLz" ¯ äàzz 'ä©¨¨§¨
,"äàzzdpexg`d 'dd ,xnelk ,'ied myay dpezgzd 'dd - ©¨¨

my ly e"`e ze`d l` zxfgen `idyk ,('d 'e 'd 'i) 'ied myay
,daeyzay dpezgzd dbixcnd ± "d`zz daeyz" `xwp df ,'ied
äáeLz" ¯ äàlò 'ä¦¨¨§¨

."äàlòdpey`xd 'dd ± ¦¨¨
`idyk 'ied myay
c"ei ze`d l` zxfgen
`xwp df ,'ied myay
daeyz ± "d`lir daeyz"
dbixcnd ,dpeilr

.daeyzay dpeilrdíâå§©
,micwdl jixv ±äî©

LBãwä øäfa áeúkM¤¨©Ÿ©©¨
úBîB÷î úö÷a3ïéàL , ¦§¨§¤¥

íâBtì úìòBî äáeLz§¨¤¤§¥
òøæ àéöBîe Búéøa§¦¦¤©

àeäå ,äìháìdn ± §©¨¨§
a xne`ymze`,df `hg lr dliren daeyz oi`y ,xdfa zenewn

df ixdäáeLzä éðôa ãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz øác4, ¨¨¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥¦§¥©§¨
,lirez `l daeyz mby -elôàåxzeia zexengd zexiard ± ©£¦

ly.'eëå úBéøò éelâå äøæ-äãBáòdxnegd mda yiy ± £¨¨¨§¦£¨§
`ly calae bxdil mc`d lry ,"xeari l`e bxdi" ly zcgeind
,cvik .daeyz mda dliren z`f lkae ,dl` zexiar xeari
rxf z`vede zixad mbt `hg lry ,yecwd xdfa xne` ,`eti`
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

íìåàå ã ÷øô÷åøéîå äøôëä øîâì àåä ì"ðä ìë
ù"îë äáåùúä øçà 'äì ùôðä
øçàì àéä ïåøåã äìåòã íéçáæã ÷"ô 'îâäî ìéòì
äáåùúä úåöî úìçúä íðîà .'åëå èéì÷øôä äöéøù
çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

כב.15. ג, הגליון.1.איכה ובשולי 12 הערה 401 עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי וראה א.2.רפ"ב. קכב, ב.3.ח"ג ריט, א. ס, זח"א
ב. ריד, ˘ËÈÏ"‡:4.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בראשית ס"פ ובז"ח א. פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה "רמב"ם



fenzקל c"i iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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פי"ז.5. הקדושה ˘ËÈÏ"‡:6.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט "וי"ל:

.7"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ אחרי".¯ ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– רפ"ב ביכורים "כירוש'
סע"א". כה, שבת כרת תוד"ה ˘ËÈÏ"‡:9.כפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – Î"˜11.פכ"ח.10."כנ"ל". ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אדם בידי מיתה דינו הרי (1"
כה„ÓÓ)Â‰Ê˘מת בחנני' וכמש"נ כאן) אדה"ז ‰Èחידוש '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂ'חנני

וע"פ  - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז תיכף בחצע"ג הבא מובן ועפ"ז גו'.
מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד"א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש דומה אינו דחנני' ענין דלכאורה - מתרץ, ומיתתוÓÓ˘הנ"ל: (ÏÚÂÙ·

תחת "Ê‰באה מתרץ וע"ז .'ÈÓ¯È·דאף - "ÂÈ„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î-‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו גו'ÔÎÏמת
עונש -'‰Óעל יד"א) תמורת ומת˘‰·ÁÈË(לא ההדגשה ÓÓ˘כו' גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי וא"ת .
‡È·‰דנוהו שלא רק  לא -ÏÚÂÙ·אלא המדובר ˘‡‡"Ùביד"א, כי זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א למיתה לדונו הי'
שיעברו‰È·‡בחנני' לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיים˘ÌÈÈ˙(היינו לדונו ‰·Â˙ÁËולא אפשר

ואילך. 1188 עמוד התניא בספר שיעורים ראה - "12.ביד"א". המלה בהוסיפו בקושיא, הזקן רבנו מציין מה השאלה: "·ÌÈÓÈÚעל
ושנותיהם ימיהם עכ"פ ·ÌÈÓÈÚ("שהאריכו  (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים (Â˙Ó'בל

שם)". עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, (שמות ט.13."הכתוב" לב, ז.14.האזינו ב, רפ"ב 15.בראשית ח"א לעיל הובא
הזהר. ˘ËÈÏ"‡:16.בשם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ˘ËÈÏ"‡:17."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"'ÂÎÂ–

בתחלתו". לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – גוף ולא
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ב.18. לא, ו.19.ברכות לג, כו.20.תהלים א, ˘ËÈÏ"‡:21.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מלאכים דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקים. "ג'
"ה' הא' פסוק וכל' בריאה. רפ"ב) (ח"א במח' עלו שכולם הנשמות לדרגת הקרובה דבי"ע: –ÌÎÈ˜Ï‡ האלקים אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה יצירה, וי"ל אלהאל"ק. הב') (פסוק כ"א אלקיכם, ולא ה' לא נזכר לא – מזה למטה (ונמשכים ·È(מלאכים),
וסיפורם עוה"ז עניני (דין גו' להתייצב ·‡¯ı"מ)האלקים ËÂ˘Ó"."'עשי וי"ל שליט"א,22.) אדמו"ר כ"ק ידי על נוסף "הוא" המלה

בפסוק. כתוב יז.23.וכך י, ב.24.עקב קלו, ו.25.תהלים א, איוב
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פי"ז.5. הקדושה ˘ËÈÏ"‡:6.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט "וי"ל:

.7"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ אחרי".¯ ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– רפ"ב ביכורים "כירוש'
סע"א". כה, שבת כרת תוד"ה ˘ËÈÏ"‡:9.כפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – Î"˜11.פכ"ח.10."כנ"ל". ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אדם בידי מיתה דינו הרי (1"
כה„ÓÓ)Â‰Ê˘מת בחנני' וכמש"נ כאן) אדה"ז ‰Èחידוש '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂ'חנני

וע"פ  - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז תיכף בחצע"ג הבא מובן ועפ"ז גו'.
מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד"א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש דומה אינו דחנני' ענין דלכאורה - מתרץ, ומיתתוÓÓ˘הנ"ל: (ÏÚÂÙ·

תחת "Ê‰באה מתרץ וע"ז .'ÈÓ¯È·דאף - "ÂÈ„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î-‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו גו'ÔÎÏמת
עונש -'‰Óעל יד"א) תמורת ומת˘‰·ÁÈË(לא ההדגשה ÓÓ˘כו' גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי וא"ת .
‡È·‰דנוהו שלא רק  לא -ÏÚÂÙ·אלא המדובר ˘‡‡"Ùביד"א, כי זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א למיתה לדונו הי'
שיעברו‰È·‡בחנני' לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיים˘ÌÈÈ˙(היינו לדונו ‰·Â˙ÁËולא אפשר

ואילך. 1188 עמוד התניא בספר שיעורים ראה - "12.ביד"א". המלה בהוסיפו בקושיא, הזקן רבנו מציין מה השאלה: "·ÌÈÓÈÚעל
ושנותיהם ימיהם עכ"פ ·ÌÈÓÈÚ("שהאריכו  (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים (Â˙Ó'בל

שם)". עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, (שמות ט.13."הכתוב" לב, ז.14.האזינו ב, רפ"ב 15.בראשית ח"א לעיל הובא
הזהר. ˘ËÈÏ"‡:16.בשם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ˘ËÈÏ"‡:17."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"'ÂÎÂ–

בתחלתו". לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – גוף ולא

fenz c"i iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ìk äøBz äøac Càíãà éða ïBL18Løôä LiL Bîk ék , ©¦§¨¨¦§§¥¨¨¦§¤¥¤§¥

ìáää ïéa ,ìLî-Cøc-ìò ïBzçzä íãàa ìBãb ìcáäå§¤§¥¨¨¨¨©©§©¤¤¨¨¥©¤¤
,äçéôð éãé-ìò àöBiä ìáäì Bøeaãa åétî àöBiLladay ¤¥¦¦§¦©¤¤©¥©§¥§¦¨

Laìî Bøeaãa àöBiaL¤©¥§¦§ª¨
çå çk Baèòî úei Ÿ©§©§©

,øéòfî,zvwd on hrn - ¦§¥
úeiðBöéç úðéça àeäå§§¦©¦¦
,Baø÷aL äiçä Lôpî¦¤¤©©¨¤§¦§
çka àöBia ìáà£¨©¥©Ÿ©
,çôð BëBzîc ,çôBpä©¥©§¦¨©

Ba Laìî,lad eze`a ± §ª¨
úéîéðt úeiçå çkŸ©§©§¦¦
äiçä Lôpä úðéçaî¦§¦©©¤¤©©¨

'eëåxacdy itk ixd ± §
lcad miiwy ,mc`a `ed
,dgitp oial xeaic oia
`ed xeaicay laddy
ladde ,zeipevig
- zeinipt `ed dgitpay
-Cøc-ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤
úBìcáä ìécánä ,ìLî̈¨©©§¦©§¨
Løôä Lé ,õ÷ ïéàì§¥¥¥¤§¥
ïéa ,äìòîì ãàî íeöò̈§Ÿ§©§¨¥
elôàå ,íéîMä àáö ìk̈§¨©¨©¦©£¦
eàøápL ,íéëàìnä©©§¨¦¤¦§§

,Léì ïéàîiptly - ¥©¦§¥
miniiw eid `l m`xad
md okn xg`le ,llk

,miniiw,íéîi÷å íéiçå§©¦§©¨¦
úeiðBöéç úðéçaî¦§¦©¦¦
òétLnL òôMäå úeiçä©©§©¤©¤©§¦©

Bæ äðéçáe ,úBîìBòä úBéçäì àeä-Ceøa óBñ-ïéàrty ly ± ¥¨§©£¨¨§¦¨
,zeige,ìLî-Cøc-ìò "åét çeø" íLa úàø÷ðgex enk - ¦§¥§¥©¦©¤¤¨¨

,xacn `edy drya mc`dn `veiy dtdáeúkL Bîk19: §¤¨
åét çeøáe",e`xap ±úeiç úðéça àéäå ,"íàáö ìk §©¦¨§¨¨§¦§¦©©

ïäL) úBøîàî äøNòaL úBiúBàa úLaìîä,zeize`d ± ©§ª¤¤¨¦¤©£¨¨©£¨¤¥
,'eëå úBëLîäå íéìk úðéça,ziwl`d zeigdn -Bîk §¦©¥¦§©§¨§§

íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçxry" ± ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤
,"dpen`de cegidäëLîpL ,íãàä úîLð ïéáe ;(àé ÷øt¤¤¥¦§©¨¨¨¤¦§§¨

óBñ-ïéà òétLnL òôMäå úeiçä úeiîéðt úðéçaî älçz§¦¨¦§¦©§¦¦©©§©¤©¤©§¦©¥
:áeúkL Bîk ,àeä-Ceøaiabl -oeyld ,dnypd,"'Bâå çtiå" ¨§¤¨©¦©§

zeigd zeinipt lr "gtie" dlnd dxen ,lirl xen`ky -
dnypdy ixd ,ezeiniptne ekezn gtep ± gtepd ik ,rtyde
.`edÎjexa seqÎoi` ly rtyde zeigd zeiniptn dlgz dkynp

- seba dnypd zqipk llba ,okn xg`ly ,`l`äãøé Ck-øçàå§©©¨¨§¨
,ïk íb ,äâøãnä øúña§¥¤©©§¥¨©¥
úBiúBàä úðéça éãé-ìò©§¥§¦©¨¦
mik`lna xacdy itk ±
`l` ,zeize`n mieedznd
zeize`d od o`ky
íãà äNòð" :øîàîaL¤§©£¨©£¤¨¨

"'eëå20`xap odn - , §
,mc`dLaìúäì éãk± §¥§¦§©¥

,dnypdóeâa,mc`d ± §
ay.ïBzçzä äfä íìBò± ¨©¤©©§

dkynp dnypdy ixd
n ,dlgzzeiniptzeigd

z`tn wxe ,rtyde
dkynp ,seba dzeyalzd
,zeize`d zpiga iciÎlr
.zeipevig ly dpiga ody
mik`ln oia lcaddy ixd
od zenypy ,`ed zenypl
`id ,zewl`d zeiniptn
xaqeiy itk) 'ied my
md mik`lne ,(oldl
± zeipevig ly dpigan

.miwl` myeàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§
íLa íéëàìnä©©§¨¦§¥
Bîëe ,áeúka "íé÷ìà"¡Ÿ¦©¨§

áeúkL21'ä ék" : ¤¨¦
íëé÷ìà`ed]22[é÷ìà ¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥

"'Bâ íé÷ìàä23Îel`d - , ¨¡Ÿ¦
,mik`lnd ly d"'Bâ íé÷ìàä é÷ìàì eãBä"24ly - , ¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦

,mik`lnd"'Bâ ávéúäì íé÷ìàä éða eàáiå"25mik`lnd - , ©¨Ÿ§¥¨¡Ÿ¦§¦§©¥
mya mi`xwp mik`lndy ixd ,d"awd iptl aviizdl e`a

."miwl`"íúeiç ú÷éðiL éôì,mik`lnd ly ±úðéçaî àéä §¦¤§¦©©¨¦¦§¦©
úeiðBöéç,zewl`d ±íLå ,ãáì úBiúBàä úðéça àéäL ¦¦¤¦§¦©¨¦§©§¥

.àeä-Ceøa ä"éåä íL éaâì úeiðBöéç úðéça àeä íé÷ìà¡Ÿ¦§¦©¦¦§©¥¥£¨¨¨
,úeiçä úeiîéðt úðéçaî àéäL ,íãàä úîLð ìáà- £¨¦§©¨¨¨¤¦¦§¦©§¦¦©©
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ב.18. לא, ו.19.ברכות לג, כו.20.תהלים א, ˘ËÈÏ"‡:21.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מלאכים דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקים. "ג'
"ה' הא' פסוק וכל' בריאה. רפ"ב) (ח"א במח' עלו שכולם הנשמות לדרגת הקרובה דבי"ע: –ÌÎÈ˜Ï‡ האלקים אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה יצירה, וי"ל אלהאל"ק. הב') (פסוק כ"א אלקיכם, ולא ה' לא נזכר לא – מזה למטה (ונמשכים ·È(מלאכים),
וסיפורם עוה"ז עניני (דין גו' להתייצב ·‡¯ı"מ)האלקים ËÂ˘Ó"."'עשי וי"ל שליט"א,22.) אדמו"ר כ"ק ידי על נוסף "הוא" המלה

בפסוק. כתוב יז.23.וכך י, ב.24.עקב קלו, ו.25.תהלים א, איוב



fenzקלב e"h iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ו חמישי יום
,cv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå,dv 'nr cr.(åìà

,ïéðòä øeàáewlg `idy d`xp eay ,dnypa yi oipr dfi` - ¥¨¦§¨
,'ied mya mpyiy mipipre zepiga mze`y ,xnelk ± 'ied myn
myay ,oldl xiaqn owfd epax ?dnypa ± df "wlg"a mb mpyi
dxyr dnypa mpyi liawnae ,zexitqd xyr zellkp 'ied

xyr enk mdy zegek
:zexitqdøîànî òãBpk©©¦©£©

:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨
:xdf ipewz zncwday

ú÷étàc àeä zðà"± ©§§§©¦©
,z`vedy df `ed dz`

,zlv`d,ïéðewz øNò- ©©¦¦
,mipewiz dxyrïðéø÷å§¨¥¨

ïBäì,mdl mi`xewe ± §
,ïøéôñ øNòxyr - ©©§¦¨

,zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
,'eëå ïéîéúñ ïéîìò- ©§¦§¦¦§

zenler mda bidpdl
mpi`y (minlrp) minezq
miielb zenlere ,milbzn

'eke26,àìå íékç zðà©§§©¦§¨
,àòéãé äîëçadz` - §¨§¨§¦¨

,dnkgd lra dz` ,mkg
drecid dnkga `l la`

,mi`xaplàìå ïéáî zðà©§§¥¦§¨
."'eëå àòéãé äðéáa± §¦¨§¦¨§

gek lra dz` ,oian dz`
dpiaa `l la` ,dpiad
jke ,mi`xapl drecid
,zexitqd xyr lk ,d`ld

ä ìëåúBøéôñ øNò §¨©¤¤§¦
íLa úBæîøðå úBììëð¦§¨§¦§¨§¥

,ã"eiä ék .àeä-Ceøa ä"éåä,'ied my ly -úðéça àéäL £¨¨¨¦©¤¦§¦©
,ãáì äc÷ðzehytzd ila cala dcewpn zakxen c"ei ze`d - §ª¨§©

,agexe jxe`a,Cøaúé Búîëçì úænøî,dnkgd zxitq - §©¤¤§¨§¨¦§¨¥
àéäL`id ,dnkgd zxitqe zpiga ±øzñäå íìòä úðéçáa ¤¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
íã÷,iptl ±äâOää éelâå úeèMtúä úðéçáì äàaL Ÿ¤¤¨¨¦§¦©¦§©§§¦©©¨¨

ìòL õBwäå) äðáääå27ïBéìòä ïBöø úðéçáì æîBø ã"eiä §©£¨¨§©¤©©¥¦§¦©§¨¤§
,àeä-Ceøa,xzk zpiga -úðéça úâøãnî äìòî äìòîlL ¨¤§©§¨©§¨¦©§¥©§¦©

úeèMtúä úðéçáì äàaL øçàå .(òãBpk ,äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©©§©©¤¨¨¦§¦©¦§©§
ïéîéúñ ïéîìòì äðáääå äâOää éelâå± minezq zenlerl ± §¦©©¨¨§©£¨¨§¨§¦§¦¦

dze` "qetz"l mileki minezqd zenlerdy dbixcna `idyk

,dpiad zxitqe zbixcn `idy ,dpade dbydaúæîøðå úììëð¦§¤¤§¦§¤¤
,dpia zxitqe zpiga ±,à"ä úBàa,'ied my ly -dì LiL± §¥¤¥¨

,'d ze`lìò ænøîe äøBnä ,áçøì úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§¨Ÿ©©¤§©¥©
,äðáääå øeàaä úáçøä,"dpia" ly dpipr -,Cøàì íâå- ©§¨©©¥§©£¨¨§©¨Ÿ¤

zehytzd mb 'd ze`l
,jxe`lìò äøBnä©¤©

äëLîää úðéça§¦©©©§¨¨
äìòîlî äòtLääå§©©§¨¨¦§©§¨
.ïéîéúñ ïéîìòì ähîì§©¨§¨§¦§¦¦
minezq zenlerl ±
zkynpy ± (minlrp)
drtyd mdil` zcxeie
didzy ,dpiad zxitqn
dpade dbyd mdl

.zewl`aêk-øçàå, §©©¨§
äëLîä úëLîpLk§¤¦§¤¤©§¨¨
ähîì øúBé Bæ äòtLäå§©§¨¨¥§©¨

,ïélbúàc ïéîìòì- §¨§¦§¦§©§¨
,miielbd zenlerlBîëe§

,lynl ±äöBøL íãàä28 ¨¨¨¤¤
íéøçàì Búîëç úBlâì§©¨§¨©£¥¦
-Cøã-ìò Bøeac éãé-ìò©§¥¦©¤¤
úæîøðå úììëð ¯ ìLî̈¨¦§¤¤§¦§¤¤
úBiúBàa Bæ äëLîä©§¨¨§¦

ä"å,'ied my ly ±ék¦
ìò äøBî å"éeä©¨¨©
äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨

,ähîì'e ze`d xeivk - §©¨
ew ,zeinyba azka

,dhnl dlrnlníâå± §©
jkl yi sqep mrhn

oky ,'e ze`l zekiiyBæ äëLîäoinlr"l zkynpd ± ©§¨¨
,"oiilbz`cBáeèå Bcñç úcî éãé-ìò àéä,d"awd ly ± ¦©§¥¦©©§§

øtñîa ììk Cøãa úBììëpä ,úBLBãwä åéúBcî øàLe§¨¦¨©§©¦§¨§¤¤§¨§¦§©
,LL,'e ze`d xtqnk -÷eñtaL29ãò "'eëå älãbä 'ä Eì" : ¥¤©¨§©§ª¨§©

.ììëa "ãò" àìå ,"'eëå äëìînä 'ä Eì"'d jl" zpiga ± §©©§¨¨§§Ÿ©¦§¨
,zecnd llka dppi` "dklnndCøaúé Búeëìî úcî ék¦¦©©§¦§¨¥

,"'ä øác" íLa úàø÷ðx`y enk dcn `le ,xeaic ly oipr - ¦§¥§¥§©
,zecndáeúkL Bîk30,"ïBèìL Cìî øác øLàa" :,jke - §¤¨©£¤§©¤¤¦§

,xeaic ly oipr `id ,dlrnl zekln zpigaúæîøðå úììëðå± §¦§¤¤§¦§¤¤
,zeklnd zcn,ä"éåä íL ìL äðBøçà à"ä úBàacvik - §¥©£¨¤¥£¨¨
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úåæîøðå úåììëð úåøéôñ 'éä ìëå .'åëå àòéãé äðéáá
ãáì äãå÷ð 'éçá àéäù ã"åéä éë .ä"á 'éåä íùá
íãå÷ øúñäå íìòä 'éçáá àéäù 'úé åúîëçì úæîøî
õå÷äå) äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöø 'éçáì æîåø ã"åéä ìòù
øçàå .(òãåðë äàìéò äîëç 'éçá úâøãîî äìòî
ïéîìòì äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
'éçá äì ùéù à"ä úåàá úæîøðå úììëð ïéîéúñ
øåàéáä úáçøä ìò æîøîå äøåîä áçåøì úåèùôúä
äòôùääå äëùîää 'éçá ìò äøåîä êøåàì íâå äðáääå
úëùîðùë ë"çàå .ïéîéúñ ïéîìòì äèîì äìòîìî
.ïééìâúàã ïéîìòì äèîì øúåé åæ äòôùäå äëùîä
åøåáéã é"ò íéøçàì åúîëç úåìâì äöåøù íãàä åîëå
éë .ä"å úåéúåàá åæ äëùîä úæîøðå úììëð .î"ãò
íâå .äèîì äìòîìî äëùîää ìò äøåî å"éåä
åéúåãî øàùå åáåèå åãñç úãî é"ò àéä åæ äëùîä
÷åñôáù ùù øôñîá ììë êøãá úåììëðä úåùåã÷ä
ãò àìå 'åëå äëìîîä 'ä êì ãò 'åëå äìåãâä 'ä êì
ù"îë 'ä øáã íùá '÷ð 'úé åúåëìî úãî éë .ììëá
à"ä úåàá úæîøðå úììëðå ïåèìù êìî øáã øùàá
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" לקמן ÚÈ„È‡"במש"כ ‰È·· ‡ÏÂ . . ‡ÚÈ„È ‰ÓÎÁ· ‡ÏÂ התחלת ולכן – בכ"מ) בח"ב (כדלעיל ומגלים מודיעים ה"ה אותיות .
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אחר". לענין ˘ËÈÏ"‡:28.ורומז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוסיף"‰ˆÂ¯˘."דלקמן וטובו חסדו יא.29.במדת כט, א. הימים 30.דברי

ד. ח, קהלת

fenz f"h iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ז שישי יום
,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,dv 'nr cr.'åëå 'éåä

- ?zeklnd zpiga lr 'd ze`d zfnxnøB÷îe úeiîéðt ék¦§¦¦§
úBàöBî 'äì ÷lçúîe álä ïî äìBòä ìáää àeä ,øeacä©¦©¤¤¨¤¦©¥¦§©¥§§

,'eëå ïBøbäî ò"äçà :ätä`id ,xeaicd zeinipty ixd - ©¤¥©¨§
ly oiprdlad,Bîk ,ãáì ìáä úðéça àéä à"ää úøáä íâå§©£¨©©¥¦§¦©¤¤§©§
áeúkL31àìél÷ àúà" : ¤¨¨¨©¦¨

."àLLî da úéìc± §¥¨§¨¨
zexyt` oi`y dlw ze`
lad `id ,dze` yynl
ze`d zfnxn okl .cala
zekln zpiga lr 'd
`ed ezeinipty xeaice

.ladd oiprBì ïéàL óàå§©¤¥
,d"awdl ±óebä úeîc§©
,íBìLå-ñç,cvik - ©§¨

qgiil mi`zn ,`eti`
da oi`y ze`l zeynn oda yiy zeize`n lcad dlrnl

- ?zeynnìk äøBz äøac Cà,íãà éða ïBLmiiw mc`a - ©¦§¨¨¦§§¥¨¨
zeipgexa ik ,df lcad mipiivn dlrnl mb jk ,dfk lcad ixd

.zeize`d x`y oial 'd ze`d oia lcad dlrnl mb yi mipiprd
,íbLazenc el oi`y s` ± lynd mi`zn sqep mrhn oke - §©©

,melyeÎqg sebd"'ä øác" íbLn ,lekiak akxen ±á"ë ¤©§©
,úBàöBnä é÷ìç 'äì úB÷lçúnä ,úBiúBàze`a odn - ¦©¦§©§§¤§¥©¨

,dhnly zeize`dïäáe¨¤
øeöéä ìk àøáðlk ± ¦§¨¨©§

,mi`xapdBîëe)§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

"dpen`deøeàa ,àé ÷øt¤¤¥
.(elà úBiúBà ïéðò± ¦§©¦¥

o`k xiaqd ,miptÎlkÎlr
xyr lk ji` ,owfd epax
zefnxpe zellkp zexitqd
wlg `idy ,licadl ,dnypa mb ji` ,xiaqi oldl ± .'ied mya

epiga xyr mpyi ,'ied mynxyrl dnec mpipry ,zegeke z
.zexitqd

,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëëåoia - §¨¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥¥
mb xacd jk ,`xap `idy dnyp oial "dlrnl"dúîLða§¦§©
çôð déëBzîc úé÷ìàä Lôð úðéça àéäL ,íãàäjk lr ± ¨¨¨¤¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¥¨©

,zewl`d zeiniptn d`a `idy ,dxend "gtie" oeyld aezk
z` gtep d"awd ,oky
ezeikezn dnypd
oeeik ixd ,ezeiniptne
zeiniptn `id dnypdy
,'ied my `ed ,zewl`d
opyi 'ied myay myk ixd
mb jk ,zexitq xyr

:dnypada Lédnypa ± ¥¨
,íìòpä ìëN úðéça- §¦©¥¤©¤§¨

,dnkgd geke zpiga
,ã"eé úBàa ænøîä- ©§ª¨§

c"ei ze`dy myk ixdy
ly zehytzd ila `id
dcewp `id) agexe jxe`

mey oiicr ea oi`y gek `ed ,dnkgd zpigae gek mb jk ,(cala
,cala z`f `l` ,dbyde lky ly zehytzdúàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥

Cøaúé Búzîàa ìékNäìe ïéáäì ,éelbä ìàzzin`a ± ¤©¦§¨¦§©§¦©£¦¨¦§¨¥
,ecegi,dìéc àøeòL íeôì ãçå ãç ìk ,'eëå Búlãâáelk - ¦§ª¨§¨©§©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg`e cg`.Búðéáe BìëN áçø éôìjk ick cr ± §¦Ÿ©¦§¦¨
ea "gpei"y ,gekd mvr .d"awd ly ezelcb zzin` oian `ed

ze`d zfnxn eilr ,dnkgd gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr
.c"eiBúðéáe Bzòc áéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦©§¦¨

Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäì,dpiad gek ± §¦§¥¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨
,áçø dì LiL ,à"ä úBàa,dpadd agex lr fnxnd -íâå §¥¤¥¨Ÿ©§©

,Cøàmb yi `"d ze`l - Ÿ¤
,jxe`ìò äøBnä©¤©

äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨
,ähîìick -ãéìBäì §©¨§¦

BúeððBaúäå Búðéaî¦¦¨§¦§§
äàøéå äáäà 'ä úlãâa¦§ª©©£¨§¦§¨

ïäéúBãìBúåx`y ± §§¥¤
ze`xwpd zecnd
ly "mitpr"e "zeclez"

,d`xie dad`Bçîa§Ÿ
,Baì úBîeìòúåjk - §©£¦

zcled zligza xacd
gena opyi odyk ,zecnd
.cala ald zenelrzae
,eala d`xi e` dad` oiicr yibxn `ed oi` ielb ote`a ,la`

Ck-øçàåzecnd zcledl `iai ±.Baì úelbúä úðéçáaoipr §©©¨¦§¦©¦§©¦
dcixi ixd ef ± zecn ly oipr zeidl dpadde lkydn cxeiy ,df
jk lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed lky ,oky) dhnl dlrnln
,dhnl dlrnln dcixid lr ,`"d ze`ay jxe`d dxen

.zecn eedzi lkydnyäfîe,'eke d`xie dad` zecndn ± ¦¤
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ìáää àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô éë .'éåä íù ìù äðåøçà
ò"äçà äôä úåàöåî 'äì ÷ìçúîå áìä ïî äìåòä
ãáì ìáä 'éçá àéä à"ää úøáä íâå .'åëå ïåøâäî
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.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá
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î"ãò ùîî äëëå
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
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קלג fenz e"h iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ו חמישי יום
,cv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå,dv 'nr cr.(åìà

,ïéðòä øeàáewlg `idy d`xp eay ,dnypa yi oipr dfi` - ¥¨¦§¨
,'ied mya mpyiy mipipre zepiga mze`y ,xnelk ± 'ied myn
myay ,oldl xiaqn owfd epax ?dnypa ± df "wlg"a mb mpyi
dxyr dnypa mpyi liawnae ,zexitqd xyr zellkp 'ied

xyr enk mdy zegek
:zexitqdøîànî òãBpk©©¦©£©

:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨
:xdf ipewz zncwday

ú÷étàc àeä zðà"± ©§§§©¦©
,z`vedy df `ed dz`

,zlv`d,ïéðewz øNò- ©©¦¦
,mipewiz dxyrïðéø÷å§¨¥¨

ïBäì,mdl mi`xewe ± §
,ïøéôñ øNòxyr - ©©§¦¨

,zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
,'eëå ïéîéúñ ïéîìò- ©§¦§¦¦§

zenler mda bidpdl
mpi`y (minlrp) minezq
miielb zenlere ,milbzn

'eke26,àìå íékç zðà©§§©¦§¨
,àòéãé äîëçadz` - §¨§¨§¦¨

,dnkgd lra dz` ,mkg
drecid dnkga `l la`

,mi`xaplàìå ïéáî zðà©§§¥¦§¨
."'eëå àòéãé äðéáa± §¦¨§¦¨§

gek lra dz` ,oian dz`
dpiaa `l la` ,dpiad
jke ,mi`xapl drecid
,zexitqd xyr lk ,d`ld

ä ìëåúBøéôñ øNò §¨©¤¤§¦
íLa úBæîøðå úBììëð¦§¨§¦§¨§¥

,ã"eiä ék .àeä-Ceøa ä"éåä,'ied my ly -úðéça àéäL £¨¨¨¦©¤¦§¦©
,ãáì äc÷ðzehytzd ila cala dcewpn zakxen c"ei ze`d - §ª¨§©

,agexe jxe`a,Cøaúé Búîëçì úænøî,dnkgd zxitq - §©¤¤§¨§¨¦§¨¥
àéäL`id ,dnkgd zxitqe zpiga ±øzñäå íìòä úðéçáa ¤¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
íã÷,iptl ±äâOää éelâå úeèMtúä úðéçáì äàaL Ÿ¤¤¨¨¦§¦©¦§©§§¦©©¨¨

ìòL õBwäå) äðáääå27ïBéìòä ïBöø úðéçáì æîBø ã"eiä §©£¨¨§©¤©©¥¦§¦©§¨¤§
,àeä-Ceøa,xzk zpiga -úðéça úâøãnî äìòî äìòîlL ¨¤§©§¨©§¨¦©§¥©§¦©

úeèMtúä úðéçáì äàaL øçàå .(òãBpk ,äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©©§©©¤¨¨¦§¦©¦§©§
ïéîéúñ ïéîìòì äðáääå äâOää éelâå± minezq zenlerl ± §¦©©¨¨§©£¨¨§¨§¦§¦¦

dze` "qetz"l mileki minezqd zenlerdy dbixcna `idyk

,dpiad zxitqe zbixcn `idy ,dpade dbydaúæîøðå úììëð¦§¤¤§¦§¤¤
,dpia zxitqe zpiga ±,à"ä úBàa,'ied my ly -dì LiL± §¥¤¥¨

,'d ze`lìò ænøîe äøBnä ,áçøì úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§¨Ÿ©©¤§©¥©
,äðáääå øeàaä úáçøä,"dpia" ly dpipr -,Cøàì íâå- ©§¨©©¥§©£¨¨§©¨Ÿ¤

zehytzd mb 'd ze`l
,jxe`lìò äøBnä©¤©

äëLîää úðéça§¦©©©§¨¨
äìòîlî äòtLääå§©©§¨¨¦§©§¨
.ïéîéúñ ïéîìòì ähîì§©¨§¨§¦§¦¦
minezq zenlerl ±
zkynpy ± (minlrp)
drtyd mdil` zcxeie
didzy ,dpiad zxitqn
dpade dbyd mdl

.zewl`aêk-øçàå, §©©¨§
äëLîä úëLîpLk§¤¦§¤¤©§¨¨
ähîì øúBé Bæ äòtLäå§©§¨¨¥§©¨

,ïélbúàc ïéîìòì- §¨§¦§¦§©§¨
,miielbd zenlerlBîëe§

,lynl ±äöBøL íãàä28 ¨¨¨¤¤
íéøçàì Búîëç úBlâì§©¨§¨©£¥¦
-Cøã-ìò Bøeac éãé-ìò©§¥¦©¤¤
úæîøðå úììëð ¯ ìLî̈¨¦§¤¤§¦§¤¤
úBiúBàa Bæ äëLîä©§¨¨§¦

ä"å,'ied my ly ±ék¦
ìò äøBî å"éeä©¨¨©
äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨

,ähîì'e ze`d xeivk - §©¨
ew ,zeinyba azka

,dhnl dlrnlníâå± §©
jkl yi sqep mrhn

oky ,'e ze`l zekiiyBæ äëLîäoinlr"l zkynpd ± ©§¨¨
,"oiilbz`cBáeèå Bcñç úcî éãé-ìò àéä,d"awd ly ± ¦©§¥¦©©§§

øtñîa ììk Cøãa úBììëpä ,úBLBãwä åéúBcî øàLe§¨¦¨©§©¦§¨§¤¤§¨§¦§©
,LL,'e ze`d xtqnk -÷eñtaL29ãò "'eëå älãbä 'ä Eì" : ¥¤©¨§©§ª¨§©

.ììëa "ãò" àìå ,"'eëå äëìînä 'ä Eì"'d jl" zpiga ± §©©§¨¨§§Ÿ©¦§¨
,zecnd llka dppi` "dklnndCøaúé Búeëìî úcî ék¦¦©©§¦§¨¥

,"'ä øác" íLa úàø÷ðx`y enk dcn `le ,xeaic ly oipr - ¦§¥§¥§©
,zecndáeúkL Bîk30,"ïBèìL Cìî øác øLàa" :,jke - §¤¨©£¤§©¤¤¦§

,xeaic ly oipr `id ,dlrnl zekln zpigaúæîøðå úììëðå± §¦§¤¤§¦§¤¤
,zeklnd zcn,ä"éåä íL ìL äðBøçà à"ä úBàacvik - §¥©£¨¤¥£¨¨
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äáåùúä úøâà
ïéðòä øåàéáå
ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã àåä úðà åäéìà øîàîî òãåðë
ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì ïðéø÷å
àìå ïéáî úðà àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà .'åëå
úåæîøðå úåììëð úåøéôñ 'éä ìëå .'åëå àòéãé äðéáá
ãáì äãå÷ð 'éçá àéäù ã"åéä éë .ä"á 'éåä íùá
íãå÷ øúñäå íìòä 'éçáá àéäù 'úé åúîëçì úæîøî
õå÷äå) äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöø 'éçáì æîåø ã"åéä ìòù
øçàå .(òãåðë äàìéò äîëç 'éçá úâøãîî äìòî
ïéîìòì äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
'éçá äì ùéù à"ä úåàá úæîøðå úììëð ïéîéúñ
øåàéáä úáçøä ìò æîøîå äøåîä áçåøì úåèùôúä
äòôùääå äëùîää 'éçá ìò äøåîä êøåàì íâå äðáääå
úëùîðùë ë"çàå .ïéîéúñ ïéîìòì äèîì äìòîìî
.ïééìâúàã ïéîìòì äèîì øúåé åæ äòôùäå äëùîä
åøåáéã é"ò íéøçàì åúîëç úåìâì äöåøù íãàä åîëå
éë .ä"å úåéúåàá åæ äëùîä úæîøðå úììëð .î"ãò
íâå .äèîì äìòîìî äëùîää ìò äøåî å"éåä
åéúåãî øàùå åáåèå åãñç úãî é"ò àéä åæ äëùîä
÷åñôáù ùù øôñîá ììë êøãá úåììëðä úåùåã÷ä
ãò àìå 'åëå äëìîîä 'ä êì ãò 'åëå äìåãâä 'ä êì
ù"îë 'ä øáã íùá '÷ð 'úé åúåëìî úãî éë .ììëá
à"ä úåàá úæîøðå úììëðå ïåèìù êìî øáã øùàá
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ד. ח, קהלת

fenz f"h iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ז שישי יום
,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,dv 'nr cr.'åëå 'éåä

- ?zeklnd zpiga lr 'd ze`d zfnxnøB÷îe úeiîéðt ék¦§¦¦§
úBàöBî 'äì ÷lçúîe álä ïî äìBòä ìáää àeä ,øeacä©¦©¤¤¨¤¦©¥¦§©¥§§

,'eëå ïBøbäî ò"äçà :ätä`id ,xeaicd zeinipty ixd - ©¤¥©¨§
ly oiprdlad,Bîk ,ãáì ìáä úðéça àéä à"ää úøáä íâå§©£¨©©¥¦§¦©¤¤§©§
áeúkL31àìél÷ àúà" : ¤¨¨¨©¦¨

."àLLî da úéìc± §¥¨§¨¨
zexyt` oi`y dlw ze`
lad `id ,dze` yynl
ze`d zfnxn okl .cala
zekln zpiga lr 'd
`ed ezeinipty xeaice

.ladd oiprBì ïéàL óàå§©¤¥
,d"awdl ±óebä úeîc§©
,íBìLå-ñç,cvik - ©§¨

qgiil mi`zn ,`eti`
da oi`y ze`l zeynn oda yiy zeize`n lcad dlrnl

- ?zeynnìk äøBz äøac Cà,íãà éða ïBLmiiw mc`a - ©¦§¨¨¦§§¥¨¨
zeipgexa ik ,df lcad mipiivn dlrnl mb jk ,dfk lcad ixd

.zeize`d x`y oial 'd ze`d oia lcad dlrnl mb yi mipiprd
,íbLazenc el oi`y s` ± lynd mi`zn sqep mrhn oke - §©©

,melyeÎqg sebd"'ä øác" íbLn ,lekiak akxen ±á"ë ¤©§©
,úBàöBnä é÷ìç 'äì úB÷lçúnä ,úBiúBàze`a odn - ¦©¦§©§§¤§¥©¨

,dhnly zeize`dïäáe¨¤
øeöéä ìk àøáðlk ± ¦§¨¨©§

,mi`xapdBîëe)§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

"dpen`deøeàa ,àé ÷øt¤¤¥
.(elà úBiúBà ïéðò± ¦§©¦¥

o`k xiaqd ,miptÎlkÎlr
xyr lk ji` ,owfd epax
zefnxpe zellkp zexitqd
wlg `idy ,licadl ,dnypa mb ji` ,xiaqi oldl ± .'ied mya

epiga xyr mpyi ,'ied mynxyrl dnec mpipry ,zegeke z
.zexitqd

,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëëåoia - §¨¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥¥
mb xacd jk ,`xap `idy dnyp oial "dlrnl"dúîLða§¦§©
çôð déëBzîc úé÷ìàä Lôð úðéça àéäL ,íãàäjk lr ± ¨¨¨¤¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¥¨©

,zewl`d zeiniptn d`a `idy ,dxend "gtie" oeyld aezk
z` gtep d"awd ,oky
ezeikezn dnypd
oeeik ixd ,ezeiniptne
zeiniptn `id dnypdy
,'ied my `ed ,zewl`d
opyi 'ied myay myk ixd
mb jk ,zexitq xyr

:dnypada Lédnypa ± ¥¨
,íìòpä ìëN úðéça- §¦©¥¤©¤§¨

,dnkgd geke zpiga
,ã"eé úBàa ænøîä- ©§ª¨§

c"ei ze`dy myk ixdy
ly zehytzd ila `id
dcewp `id) agexe jxe`

mey oiicr ea oi`y gek `ed ,dnkgd zpigae gek mb jk ,(cala
,cala z`f `l` ,dbyde lky ly zehytzdúàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥

Cøaúé Búzîàa ìékNäìe ïéáäì ,éelbä ìàzzin`a ± ¤©¦§¨¦§©§¦©£¦¨¦§¨¥
,ecegi,dìéc àøeòL íeôì ãçå ãç ìk ,'eëå Búlãâáelk - ¦§ª¨§¨©§©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg`e cg`.Búðéáe BìëN áçø éôìjk ick cr ± §¦Ÿ©¦§¦¨
ea "gpei"y ,gekd mvr .d"awd ly ezelcb zzin` oian `ed

ze`d zfnxn eilr ,dnkgd gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr
.c"eiBúðéáe Bzòc áéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦©§¦¨

Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäì,dpiad gek ± §¦§¥¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨
,áçø dì LiL ,à"ä úBàa,dpadd agex lr fnxnd -íâå §¥¤¥¨Ÿ©§©

,Cøàmb yi `"d ze`l - Ÿ¤
,jxe`ìò äøBnä©¤©

äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨
,ähîìick -ãéìBäì §©¨§¦

BúeððBaúäå Búðéaî¦¦¨§¦§§
äàøéå äáäà 'ä úlãâa¦§ª©©£¨§¦§¨

ïäéúBãìBúåx`y ± §§¥¤
ze`xwpd zecnd
ly "mitpr"e "zeclez"

,d`xie dad`Bçîa§Ÿ
,Baì úBîeìòúåjk - §©£¦

zcled zligza xacd
gena opyi odyk ,zecnd
.cala ald zenelrzae
,eala d`xi e` dad` oiicr yibxn `ed oi` ielb ote`a ,la`

Ck-øçàåzecnd zcledl `iai ±.Baì úelbúä úðéçáaoipr §©©¨¦§¦©¦§©¦
dcixi ixd ef ± zecn ly oipr zeidl dpadde lkydn cxeiy ,df
jk lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed lky ,oky) dhnl dlrnln
,dhnl dlrnln dcixid lr ,`"d ze`ay jxe`d dxen

.zecn eedzi lkydnyäfîe,'eke d`xie dad` zecndn ± ¦¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìáää àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô éë .'éåä íù ìù äðåøçà
ò"äçà äôä úåàöåî 'äì ÷ìçúîå áìä ïî äìåòä
ãáì ìáä 'éçá àéä à"ää úøáä íâå .'åëå ïåøâäî
åì ïéàù óàå .àùùî äá úéìã àìéì÷ àúà ù"îë
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá
à"÷ìá ù"îëå) øåöéä ìë àøáð ïäáå úåàöåîä é÷ìç

.(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç

î"ãò ùîî äëëå
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
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fenzקלד f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז קודש שבת יום
פרק ה  ,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä äðäå ä ÷øô,190 'nr cr.(ïî÷ìãë

ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä äãBáò äëLîð¦§§¨£¨¨£¦¦§¥¤©¨§©¦§§
,äNòî Bà øeaãå- §¦©£¤

,dyrna zeevn miiwl
zizin`d dceard
meiwe dxez cenila
`a dfyk ixd `id ,zeevn
'd z`xie 'd zad` jezn
wxta xaqedy itk) ely
xtq ly oey`xd wlga 'c

meiwae dxez cenila `hazne dhnl cxei dfyke ,("`ipz"d
ixd ,dyrnae xeaica zeevn.'eëå à"ä å"àå úBiúBà ïä± ¥¦¨¥§

oipr `id `"d ze`de ,xeaicde lewd oipr `id e"`e ze`d ,oky
.dyrndúeððBaúää íâå§©©¦§§

ìékNäìe ïéáäì§¨¦§©§¦
Búlãâe Búzîàa©£¦¨§ª¨
ïk íb äëLîð ,Cøaúé¦§¨¥¦§§¨©¥

,äøBzäîeilr ,oky - ¥©¨
mipipr dxeza cenll ixd
zpadl eze` e`iaiy
,d"awd zelcbe zzin`

,à÷ôð äîëçî àúéøBàc,dnkgn d`a dxez -úðéça àéä §©§¨¥¨§¨¨§¨¦§¦©
:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨§

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg `id,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d iciÎlr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jkÎxg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

ekezn gtep - gtepd)

dnypdy oeeike .(ezeiniptne

xyrl dnbeca ,zegek dxyr da mb miniiw okl ,'ied myn wlg `id

.'ied mya zelelkd zexitqdn mby ,owfd epax xiaqi igkepd wxta

iciÎlr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba dhnl zkynp dnypdy

dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd

- dnypd dkynp xeaicazeiniptn`ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk

:dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby

zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt

d zeiniptn d`a dnypdxeaicly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤
,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨

dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥
,"lad"l 'd ze`dáeúkL Bîëe1,íéiç úîLð åétàa çtiå" : §¤¨©¦©§©¨¦§©©¦

,"äiç Lôðì íãàä éäéå©§¦¨¨¨§¤¤©¨
dnyp gtp d"awd -seba,
idie" zernyn dfymc`d

- seba dnyp ,"dig ytpl
"gtie"miig znyp eit`a

ly ote`a df didy -
,"gtie".'eëå çôðc ïàîe©§¨©§

ezeikezn gtep - gtepd -
mby ,ixd .ezeiniptne
dnypd ly dkyndd
(dnypd zeipevig) seba
,zeinipt ly ote`a `id
`ed o`k xaecndy `l`

d zeinipt lrxeaic`ly ,zeipevigd ly zeiniptd `idy ,
,ynn dlrnly zeiniptdn d`ad dnvr dnypd ly zeiniptk

áeúkL eäæå2,"Búìçð ìáç á÷òé ,Bnò 'ä ÷ìç ék" :- §¤¤¨¦¥¤©©£Ÿ¤¤©£¨
wlg" ± zg` dbixcn :zebixcn izy dnypa opyiy ,xnelk
,"ezlgp lag" ± dipy dbixcne ,dnypd zeinipt ,"'iedn

.dnypd zeipevig,Leøt`ed ,"lag" dlnd -ìò ,ìáç Bîk ¥§¤¤©
.ähîì eäö÷å äìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî-Cøcjk ± ¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨§¨¥§©¨

dvwde "dlrnl"a xeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd
.seba yaeln ipydèLt ,äpä ék,yexit ±áeúkä3äî ¦¦¥§©©¨©

áeúkM1:dnypd iabl -ìòL Bîk ,eðì úBøBäì àeä ,"çtiå" ¤¨©¦©§¨§¤©
øác äæéà Lé íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦¥¥¤¨¨

íéúðéa ÷éñôîe õöBçeilry xacd oial gtepd mc`d oia ± ¥©§¦¥§©¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂמל'החיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"

fenz f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,gtep `ed,íB÷î BúBàì ììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨§¨
gtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±õöBç øác Lé íà ¨¨©¨¦¥¨¨¥

.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîeribn epi` ± ©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§
."gtie" xn`p eilry dlrnly ladd f`íeL ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥

õöBç éðçeøå éîLb øác̈¨©§¦§¨¦¥
ék ,Cøaúé åéðôìixd ± §¨¨¦§¨¥¦

aezk5:úà àìä"£Ÿ¤
éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
õøàä ìë àìî"e ,"àìî̈¥§Ÿ¨¨¨¤

"BãBák6øúà úéì"å , §§¥£©
,"dépî éeðtmewn oi` - ¨¦¥

,jxazi epnn iept `edy
ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©
,"ãBò ïéà úçzî õøàä̈¨¤¦¨©¥

,d"awd icrla -eäéà"å§¦
,"'eëå ïéîìò ìk àlîî§©¥¨©§¦§
lk `ln jxazi `ed -
ixd ,'eke zenlerd
mewn lka `vnp d"awdy
jiiy `ly jk ,xac lkae
eilr xizqiy xac mey

,jxaziBîk àlà¤¨§
äéòLéa áeúkL7ék" : ¤¨¦©§¨¦

eéä íëéúBðBò íà¦£¥¤¨
ïéáì íëéðéa íéìécáî©§¦¦¥¥¤§¥

,íòhäå ."íëé÷ìà- ¡Ÿ¥¤§©©©
zepeerd geka yi recn
oia licadle zeqkl

:`ed ,zewl`l dnypdíäL éôì,zepeerd ±ïBéìòä ïBöø ãâð §¦¤¥¤¤§¨¤§
áeúkL Bîk ,ìkä úà äiçnä àeä-Ceøa8õôç øLà ìk" : ¨©§©¤¤©Ÿ§¤¨Ÿ£¤¨¥

"õøàáe íéîMa äNò 'ä`xap ,ux`d cr minydn ,lkd ± ¨¨©¨©¦¨¨¤
,d"awd ly epevxa,ìéòì øàaúpL Bîëe),'c wxta -àeäL §¤¦§¨¥§¥¤

,oeilrd oevxd ±ìL Böe÷a æîøðå ,ä"éåä íL úòtLä øB÷î§©§¨©¥£¨¨§¦§¨§¤
.(ã"eélkl drtydd xewn `ed 'ied myy oeeike ,'ied my ly ±

`edy xac ixd ,mi`xapdcbp'ied my ly drtydd xewn
`ed ,(zepeerd oipr `ede)cbepn.dilr dqkne ziwl`d zeigl

zeigl ozep epi`e dqknd xac md zepeerd ixd ± jk m`e
seb l` ribdl ("gtie" xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d

.mc`däëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨

äàzz à"äî äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íMî'd ze`d ± ¦¥£¨¨¨¤¦§§¨¥¥©¨¨
,'ied my ly dpexg`d,ìéòì økæpkdnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥

ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn zeig zlawn sebay
ycwnd zia onfa lynl didy itk) cala dyecwn `id icedi
`ian ,(oldl xiaqi jk ±
zinyb dzinl df xac f`

,sebd lyáeúkL Bîëe§¤¨
øîà úLøôa9: §¨¨©¡Ÿ

àéää Lôpä äúøëðå"§¦§§¨©¤¤©¦
"'ä éðà ,éðôlî,xnelk ± ¦§¨©£¦

"zxk"d oipr zernyn
,'iedn zxkp `edy ,`id
:owfd epax oeylae

.à÷éc "éðôlî"±ipnn ¦§¨©©§¨
dzixkd zernyn ,`wec
zxkp `edy `id

nzeinipt`idy ,zewl`d
.'ied my (lirl xen`k)
ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥
íéðt-ìk-ìò ¯ úøk ïää¤¨¥©¨¨¦

ïéîâBt ïäz` ±,Lôpä ¥§¦©¤¤
àeä ,íâôe ;òãBpk©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBL± ¦§§¦©©©¦
epiid ,mebt dhigy oikq
;mewn eze`a edyn xqgy
xqgy ,eppipra mb jk
dkyndd lagn edyn
,dnypd l` 'ied myny

:oldl cin xiaqn owfd epaxy itkìáçî ,ìLî-Cøc ìò àeäå§©¤¤¨¨¥¤¤
â"éøzî øeæL áò,613 ±äëLîää ìáç äëk ,íéwc íéìáç ¨¨¦©§©£¨¦©¦¨¨¤¤©©§¨¨

î ìeìk ìéòì økæpäâ"éøz,613 ±úBöî10`id devn lk - , ©¦§¨§¥¨¦©§©¦§
,illkd lagdn wc lagäpäî úçà ìò íBìLå-ñç øáBòLëe§¤¥©§¨©©©¥¥¨

,zeevnd b"ixzn zg` lr ±÷cä ìáç ÷ñôðdze` cbpky ± ¦§©¤¤©©
,devn.'eëå,miwc milag ly xzei daexn xtqn miwqtpyke ± §

znxbp ,zeevn dnke dnk lr melyeÎqg xaer `edy iciÎlr
elek lagdy oipr `ed "zxk" eli`e .laga dlecb zeyilg

.olvilÎ`pngx wqtpe zxkpøàLð äúéîe úøk áiça íb Cà©©§©¨¨¥¦¨¦§©
eîéLøä Ba ïéãò,myexd ±äæ-éãé-ìòå ,úé÷ìàä BLôpî £©¦¨§¦¦©§¨¡Ÿ¦§©§¥¤
'ð ãò úBéçì ìBëé,zxk aiig `ed m` ±'ñ Bàaiig `ed m` ± ¨¦§©
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äáåùúä úøâà
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
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מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה Â¯Â‰Ï˙הכתוב
שאינו  (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על  - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה

'ÈÓÈÙÓכשאדם עד"מ ה"ז (ÁÙÂ הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'
וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין היותםÊ"Á‡Ïוכו') משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף ב"אגרת 4.נשמה

הסביר  שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה "
מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך ע"פ˙Â¯‰פעם, ניפוח).˙Â¯‰(שכן, ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד 5.(שו"ע

כד. כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא מקבל „Â‡Î"‡"חידוש
·Ê"‰ÂÚחיות ÏÚÂÙ·ע"י‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף מובן ··"‡שתהיינה‡"‡חבלים, ואולי ועוד.

ב)". (קנט, הלכות פרטי ולהבין ד"ה בקו"א עפמשנ"ת



קלה fenz f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז קודש שבת יום
פרק ה  ,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä äðäå ä ÷øô,190 'nr cr.(ïî÷ìãë

ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä äãBáò äëLîð¦§§¨£¨¨£¦¦§¥¤©¨§©¦§§
,äNòî Bà øeaãå- §¦©£¤

,dyrna zeevn miiwl
zizin`d dceard
meiwe dxez cenila
`a dfyk ixd `id ,zeevn
'd z`xie 'd zad` jezn
wxta xaqedy itk) ely
xtq ly oey`xd wlga 'c

meiwae dxez cenila `hazne dhnl cxei dfyke ,("`ipz"d
ixd ,dyrnae xeaica zeevn.'eëå à"ä å"àå úBiúBà ïä± ¥¦¨¥§

oipr `id `"d ze`de ,xeaicde lewd oipr `id e"`e ze`d ,oky
.dyrndúeððBaúää íâå§©©¦§§

ìékNäìe ïéáäì§¨¦§©§¦
Búlãâe Búzîàa©£¦¨§ª¨
ïk íb äëLîð ,Cøaúé¦§¨¥¦§§¨©¥

,äøBzäîeilr ,oky - ¥©¨
mipipr dxeza cenll ixd
zpadl eze` e`iaiy
,d"awd zelcbe zzin`

,à÷ôð äîëçî àúéøBàc,dnkgn d`a dxez -úðéça àéä §©§¨¥¨§¨¨§¨¦§¦©
:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨§

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg `id,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d iciÎlr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jkÎxg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

ekezn gtep - gtepd)

dnypdy oeeike .(ezeiniptne

xyrl dnbeca ,zegek dxyr da mb miniiw okl ,'ied myn wlg `id

.'ied mya zelelkd zexitqdn mby ,owfd epax xiaqi igkepd wxta

iciÎlr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba dhnl zkynp dnypdy

dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd

- dnypd dkynp xeaicazeiniptn`ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk

:dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby

zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt

d zeiniptn d`a dnypdxeaicly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤
,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨

dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥
,"lad"l 'd ze`dáeúkL Bîëe1,íéiç úîLð åétàa çtiå" : §¤¨©¦©§©¨¦§©©¦

,"äiç Lôðì íãàä éäéå©§¦¨¨¨§¤¤©¨
dnyp gtp d"awd -seba,
idie" zernyn dfymc`d

- seba dnyp ,"dig ytpl
"gtie"miig znyp eit`a

ly ote`a df didy -
,"gtie".'eëå çôðc ïàîe©§¨©§

ezeikezn gtep - gtepd -
mby ,ixd .ezeiniptne
dnypd ly dkyndd
(dnypd zeipevig) seba
,zeinipt ly ote`a `id
`ed o`k xaecndy `l`

d zeinipt lrxeaic`ly ,zeipevigd ly zeiniptd `idy ,
,ynn dlrnly zeiniptdn d`ad dnvr dnypd ly zeiniptk

áeúkL eäæå2,"Búìçð ìáç á÷òé ,Bnò 'ä ÷ìç ék" :- §¤¤¨¦¥¤©©£Ÿ¤¤©£¨
wlg" ± zg` dbixcn :zebixcn izy dnypa opyiy ,xnelk
,"ezlgp lag" ± dipy dbixcne ,dnypd zeinipt ,"'iedn

.dnypd zeipevig,Leøt`ed ,"lag" dlnd -ìò ,ìáç Bîk ¥§¤¤©
.ähîì eäö÷å äìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî-Cøcjk ± ¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨§¨¥§©¨

dvwde "dlrnl"a xeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd
.seba yaeln ipydèLt ,äpä ék,yexit ±áeúkä3äî ¦¦¥§©©¨©

áeúkM1:dnypd iabl -ìòL Bîk ,eðì úBøBäì àeä ,"çtiå" ¤¨©¦©§¨§¤©
øác äæéà Lé íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦¥¥¤¨¨

íéúðéa ÷éñôîe õöBçeilry xacd oial gtepd mc`d oia ± ¥©§¦¥§©¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂמל'החיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"

fenz f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,gtep `ed,íB÷î BúBàì ììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨§¨
gtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±õöBç øác Lé íà ¨¨©¨¦¥¨¨¥

.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîeribn epi` ± ©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§
."gtie" xn`p eilry dlrnly ladd f`íeL ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥

õöBç éðçeøå éîLb øác̈¨©§¦§¨¦¥
ék ,Cøaúé åéðôìixd ± §¨¨¦§¨¥¦

aezk5:úà àìä"£Ÿ¤
éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
õøàä ìë àìî"e ,"àìî̈¥§Ÿ¨¨¨¤

"BãBák6øúà úéì"å , §§¥£©
,"dépî éeðtmewn oi` - ¨¦¥

,jxazi epnn iept `edy
ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©
,"ãBò ïéà úçzî õøàä̈¨¤¦¨©¥

,d"awd icrla -eäéà"å§¦
,"'eëå ïéîìò ìk àlîî§©¥¨©§¦§
lk `ln jxazi `ed -
ixd ,'eke zenlerd
mewn lka `vnp d"awdy
jiiy `ly jk ,xac lkae
eilr xizqiy xac mey

,jxaziBîk àlà¤¨§
äéòLéa áeúkL7ék" : ¤¨¦©§¨¦

eéä íëéúBðBò íà¦£¥¤¨
ïéáì íëéðéa íéìécáî©§¦¦¥¥¤§¥

,íòhäå ."íëé÷ìà- ¡Ÿ¥¤§©©©
zepeerd geka yi recn
oia licadle zeqkl

:`ed ,zewl`l dnypdíäL éôì,zepeerd ±ïBéìòä ïBöø ãâð §¦¤¥¤¤§¨¤§
áeúkL Bîk ,ìkä úà äiçnä àeä-Ceøa8õôç øLà ìk" : ¨©§©¤¤©Ÿ§¤¨Ÿ£¤¨¥

"õøàáe íéîMa äNò 'ä`xap ,ux`d cr minydn ,lkd ± ¨¨©¨©¦¨¨¤
,d"awd ly epevxa,ìéòì øàaúpL Bîëe),'c wxta -àeäL §¤¦§¨¥§¥¤

,oeilrd oevxd ±ìL Böe÷a æîøðå ,ä"éåä íL úòtLä øB÷î§©§¨©¥£¨¨§¦§¨§¤
.(ã"eélkl drtydd xewn `ed 'ied myy oeeike ,'ied my ly ±

`edy xac ixd ,mi`xapdcbp'ied my ly drtydd xewn
`ed ,(zepeerd oipr `ede)cbepn.dilr dqkne ziwl`d zeigl

zeigl ozep epi`e dqknd xac md zepeerd ixd ± jk m`e
seb l` ribdl ("gtie" xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d

.mc`däëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨

äàzz à"äî äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íMî'd ze`d ± ¦¥£¨¨¨¤¦§§¨¥¥©¨¨
,'ied my ly dpexg`d,ìéòì økæpkdnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥

ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn zeig zlawn sebay
ycwnd zia onfa lynl didy itk) cala dyecwn `id icedi
`ian ,(oldl xiaqi jk ±
zinyb dzinl df xac f`

,sebd lyáeúkL Bîëe§¤¨
øîà úLøôa9: §¨¨©¡Ÿ

àéää Lôpä äúøëðå"§¦§§¨©¤¤©¦
"'ä éðà ,éðôlî,xnelk ± ¦§¨©£¦

"zxk"d oipr zernyn
,'iedn zxkp `edy ,`id
:owfd epax oeylae

.à÷éc "éðôlî"±ipnn ¦§¨©©§¨
dzixkd zernyn ,`wec
zxkp `edy `id

nzeinipt`idy ,zewl`d
.'ied my (lirl xen`k)
ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥
íéðt-ìk-ìò ¯ úøk ïää¤¨¥©¨¨¦

ïéîâBt ïäz` ±,Lôpä ¥§¦©¤¤
àeä ,íâôe ;òãBpk©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBL± ¦§§¦©©©¦
epiid ,mebt dhigy oikq
;mewn eze`a edyn xqgy
xqgy ,eppipra mb jk
dkyndd lagn edyn
,dnypd l` 'ied myny

:oldl cin xiaqn owfd epaxy itkìáçî ,ìLî-Cøc ìò àeäå§©¤¤¨¨¥¤¤
â"éøzî øeæL áò,613 ±äëLîää ìáç äëk ,íéwc íéìáç ¨¨¦©§©£¨¦©¦¨¨¤¤©©§¨¨

î ìeìk ìéòì økæpäâ"éøz,613 ±úBöî10`id devn lk - , ©¦§¨§¥¨¦©§©¦§
,illkd lagdn wc lagäpäî úçà ìò íBìLå-ñç øáBòLëe§¤¥©§¨©©©¥¥¨

,zeevnd b"ixzn zg` lr ±÷cä ìáç ÷ñôðdze` cbpky ± ¦§©¤¤©©
,devn.'eëå,miwc milag ly xzei daexn xtqn miwqtpyke ± §

znxbp ,zeevn dnke dnk lr melyeÎqg xaer `edy iciÎlr
elek lagdy oipr `ed "zxk" eli`e .laga dlecb zeyilg

.olvilÎ`pngx wqtpe zxkpøàLð äúéîe úøk áiça íb Cà©©§©¨¨¥¦¨¦§©
eîéLøä Ba ïéãò,myexd ±äæ-éãé-ìòå ,úé÷ìàä BLôpî £©¦¨§¦¦©§¨¡Ÿ¦§©§¥¤
'ð ãò úBéçì ìBëé,zxk aiig `ed m` ±'ñ Bàaiig `ed m` ± ¨¦§©
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äáåùúä úøâà
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
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מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה Â¯Â‰Ï˙הכתוב
שאינו  (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על  - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה

'ÈÓÈÙÓכשאדם עד"מ ה"ז (ÁÙÂ הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'
וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין היותםÊ"Á‡Ïוכו') משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף ב"אגרת 4.נשמה

הסביר  שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה "
מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך ע"פ˙Â¯‰פעם, ניפוח).˙Â¯‰(שכן, ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד 5.(שו"ע

כד. כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא מקבל „Â‡Î"‡"חידוש
·Ê"‰ÂÚחיות ÏÚÂÙ·ע"י‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף מובן ··"‡שתהיינה‡"‡חבלים, ואולי ועוד.

ב)". (קנט, הלכות פרטי ולהבין ד"ה בקו"א עפמשנ"ת



fenzקלו f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miny icia dzinøúBé àìå äðL.df aewp onfn ±äîe) ¨¨§Ÿ¥©
Ba äñðëpL ì"æéøàä íLa áeúkM`hg lr xaery ina ± ¤¨§¥¨£¦©¤¦§§¨

,miny icia dzin e` zxk ea yiyéwnä úðéça'eëå ó± §¦©©©¦§
eznyp ik ,zinipt zeig lawl leki `ed oi`y zexnl ,xnelk

ixd la` ,dyxyn dzxkp
zpigan zeig lawn `ed
`ed leki myn ,"siwn"d
eznypyk mb zeig lawl
drtyddn dzxkp
'ied my ly ziniptd

e` miyngn xzei zeigl ixd did leki ,ef dpigan ,dxe`kle)
(l"fix`d mya lirl xen`d ,`l` ± ?dpy miyyïéðò Bðéà¥¦§¨

óebä úeiîLb éiçì11mb zeigl lkei "siwn"d zpigany - , §©¥©§¦©

,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lykéøééîe,xaecne ±ãò ©§¥©
,äðL 'ðjk llbay ,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ¨¨

± eteba ig `edf`,"siwn"d zpiga ea dpyiäfä ïîfa Bà©§©©¤
:(ïn÷ìãkicedi ly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - §¦§©¨

zeyalzd iciÎlr d`a
,dyecw mpi`y mipipra
lawl ezlekia ixd
,f` mb ezeig z` `linn
dzexk eznypyk
okly ,'ied mya dyxyn
xy`n xzei zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa
didzy gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng

.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil
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äáåùúä úøâà
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת "להעיר

fenz f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miny icia dzinøúBé àìå äðL.df aewp onfn ±äîe) ¨¨§Ÿ¥©
Ba äñðëpL ì"æéøàä íLa áeúkM`hg lr xaery ina ± ¤¨§¥¨£¦©¤¦§§¨

,miny icia dzin e` zxk ea yiyéwnä úðéça'eëå ó± §¦©©©¦§
eznyp ik ,zinipt zeig lawl leki `ed oi`y zexnl ,xnelk

ixd la` ,dyxyn dzxkp
zpigan zeig lawn `ed
`ed leki myn ,"siwn"d
eznypyk mb zeig lawl
drtyddn dzxkp
'ied my ly ziniptd

e` miyngn xzei zeigl ixd did leki ,ef dpigan ,dxe`kle)
(l"fix`d mya lirl xen`d ,`l` ± ?dpy miyyïéðò Bðéà¥¦§¨

óebä úeiîLb éiçì11mb zeigl lkei "siwn"d zpigany - , §©¥©§¦©

,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lykéøééîe,xaecne ±ãò ©§¥©
,äðL 'ðjk llbay ,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ¨¨

± eteba ig `edf`,"siwn"d zpiga ea dpyiäfä ïîfa Bà©§©©¤
:(ïn÷ìãkicedi ly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - §¦§©¨

zeyalzd iciÎlr d`a
,dyecw mpi`y mipipra
lawl ezlekia ixd
,f` mb ezeig z` `linn
dzexk eznypyk
okly ,'ied mya dyxyn
xy`n xzei zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa
didzy gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng

.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil
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äáåùúä úøâà
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù

1
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת "להעיר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc mixcp(iriax meil)

,äåä.xekyl ick ecia oenn did `le did ipr `ny £¨
àlà,did xiyr l`enyy di`xd`idàëäîweqtd on -l`eny) ¤¨¥¨¨

(fi f '`,'Búéa íL ék äúîøä BúáLúe',weqtd zehyt dxe`kle §ª¨¨¨¨¨¦¨¥
,ezia did my ik dnxd l` ay didyàáø øîàå,weqtd xe`iaa §¨©¨¨

FzaWzE' weqtd zligz lr 'FziA mU iM' milina dpeekd oi`y¦¨¥§ª¨
lr dler df `l` ,dnxa didy ezia l` ayy epiidc ,'dznxd̈¨¨¨

eiptly weqtd(fh f '` l`eny)iA aaqe dpWA dpW iCn Klde'l` z §¨©¦¥¨¨§¨¨§¨©¥¥
,'dN`d zFnFwOd lM z` l`xUi z` htWe dRvOde lBlBde§©¦§¨§©¦§¨§¨©¤¦§¨¥¥¨©§¨¥¤
z`f lka ,l`xyi ipa z` hteye aaezqn didyk s`y dpeekde

aCìäL íB÷î ìkdid,Bnò Búéaick eyinyz ilk z` enr lhpy ¨¨¤¨©¥¦
dzide ,did xiyry micnl ep` o`kne .mixg`n dpdi `ly
lyn zepdil `le eyinyz ilk z` enr lehil ecia zlekid

.mixg`
ìàeîLa øîàpL äî ìBãb ,àáø øîàxn`py gayd lecb - ¨©¨¨¨©¤¤¡©¦§¥

,l`enyaäLîa øîàpMî øúBé,dyna xn`py gaydn xzei - ¥¦¤¤¡©§Ÿ¤
áéúk eðéaø äLîa eléàc(eh fh xacna),'éúàNð íäî ãçà øBîç àì' §¦§Ÿ¤©¥§¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦
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ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ ָסה  ִנְדּפְ ]=תקנ"ט[,  טֹו"ב  "ר  ְמַבּשֵׂ ַנת  ׁשְ זָאלְקִווי  פּוס  ּדְ ַתְנָיא  ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְולֹא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֵמֵאת  ע  ֻהְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַאַנ"ׁש,  ִיְתַוֲעדּו  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ
יק  ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַאַנ"ׁש  רּו  ְיַדּבְ זֹו  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ָעֵלינּו[.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִגְנֵזי ְמרֹוִמים,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ א,  ַהּבָ י ָהעֹוָלם  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש 

י  ְרָכִתי ּכִ ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת ּבִ עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ

ב  ִהְתַעּכֵ ִסיָון תרפ"ז.  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  ְליֹום  ית אֹור  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָעה  ׁשָ ַעל  ֶרַבע  ֻהְתַחל  ֲאָסר  ַהּמַ
ַתּמּוז  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ָהְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַעד   – קַאְסְטרַאמַא  ִעיר  ּבָ  – לּות  ּגָ ּבַ

תרפ"ז.

ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ִלּמּוֵדי דַא"ח  י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקִביעּות  ּבִ ַהֲחִסידּות  ְרֵכי  ּדַ ִחּזּוק  ְדַבר  ּבִ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם  ּבְ
ַאַנ"ׁש,  ָללּות  ּכְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ּמּוד...  ַהּלִ ִעְנְיֵני  ִקּיּום  ּבְ ּוְלִהְתעֹוֵרר  ַחִיים[  ֱאלֹוִקים 

ֶפׁש  ֵמיָטב, ִמּנֶ י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ
ר. ׂשָ ְוַעד ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קלח

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יֹום  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ּכַ ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתֹוְכִנים,  ַית  ֻקׁשְ ְלָהִבין  ָבָריו:  ּדְ ְוֶזה  ָאַמר,  ַנת תקס"ב  ׁשְ ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
ְוֵתרּוָצם  ַאמֶעִריָקא...  ּבְ ה  ַמּטָ ִמּלְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ ִרים  ַהּדָ ֵני ָאָדם  ּבְ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם  ָלּמָ ַתּפּוַח,  ּכְ ה  ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים' ׁשֶ 'ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵהם  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ם  ׁשָ ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ ּדְ ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ּכְ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ִהיא ַמּטָ

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֱאלֹקּות  ַעל  י  ַנְפׁשִ ַתֲענּוג  ּבְ ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְיֵהא  "ָאֵמן  ת  ֵמֲעִנּיַ גּופֹו  ּבְ ֵמן  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ יל,  ְרנָאּבִ ׁשֶ ִמּטְ ָנחּום  ָהַרב  ַעל  אֹוְמִרים  ּגּוף.  ּבַ ְמנּוִנית  ׁשַ ה  ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם־טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל־ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ֶאת  ק  ֵ ְמַנּשׁ מֹוִרי  ָהָיה  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ

חֹות,  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות   – ב  ַהִמְכּתָ ְלָך.  ָסל  ּפְ ִנּיֹות  ְ ַהּשׁ ֱאלִֹקים,  ה  ַמֲעׂשֵ ָהִראׁשֹונֹות   – ַעְצָמן  ֻלחֹות  ּבַ
חֹות  ּלֻ ּבַ  – ָרֵאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות.  חֹות  ּלֻ ּבַ ַרק  הּוא  א(  )נד,  ֵעירּוִבין  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ
ה –  ַמֲעַלת ֹמשֶׁ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ִנּיֹות  ְ ּשׁ ּבַ ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ִסיַני  ָעְמדּו ַעל ַהר  ׁשֶ ּכְ יִקים,  ַצּדִ ָהִראׁשֹונֹות 
ִנּיֹות  ׁשְ לּוחֹות  ּבְ ּנּו ְולֹא ָחְזרּו  ִמּמֶ לּו  ִנּטְ ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ה ֶאֶלף אֹורֹות  ן ְלֹמשֶׁ ִנּתָ ן ּתֹוָרה  ַמּתַ ּבְ
ן  ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ְ ים'(. ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשׁ 'ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ )ַרק ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קלט היום יום . . . 

ה  מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ שמ"ר מ"ו ]ּבְ ִנְמָצא[ ּבִ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ
ה. ֵני ֹמשֶׁ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ּתְ

אגרות קודש

 ב"ה,  א' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

ועד החגיגות אשר בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

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

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

נבג"מ זי"ע.

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

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

בעל השמחה בהנוגע להתועדות דחג הגאולה זה, ובפרט בהנוגע לכפר חב"ד שהוא מיסדו וגם מנהלו 

ושם צוה ה' את הברכה להעשות מקום מרכזי להפצת המעינות באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו ארץ אשר 

עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה ואין הדבר תלוי אלא באנשי כפר חב"ד שהיכולת 

המלאה בידם, ויהי רצון שבעגלא דידן ינצלוה במילואה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

  ב"ה,  ב' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

האברך חיים שלום שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבלת מכתבו, בו כותב אודות סדר הלימודים בהמכינה של הישיבה הק' תורת אמת, 

אשר השגחה העליונה העמידתו על חלק היפה ללמוד בה, וביחוד נעם לי לראות במכתבו אשר גם הזמן 

הנשאר מחוץ להישיבה ממלאו הנהו בלימוד התורה וקיום המצות. ובהכלל גדול אשר בהם בהשפעה 

גם על אחרים בזה ע"פ מ"ש ואהבת לרעך כמוך, ויהי רצון שימשיך בכל האמור וילך מחיל אל חיל 

ויבשר טוב.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה בכל 

האמור.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במש"כ ע"ד אמירת אתה חונן במוצש"ק - יעוין בשער הכולל שם. וכמדומה שאנ"ש אומרים 

הנ"ל וגם אתה חוננתנו



v"ndqeקמ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  תמוז י"א ראשון יום טומאה  לענין - עפר שמילאו בית

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øôò BàìnL úéa©¦¤¦§¨¨
Bà øôò ìL ìâk àeä éøäå úéaä ìha äæ éøä Z úBøBøö Bà§£¥¤¦¥©©¦©£¥§©¤¨¨
,äìBòå úò÷Ba Z øôòä CBúa äàîè äúéä íàå ,úBøBøö§§¦¨§¨ª§¨§¤¨¨©©§¨

.íéøBäè øôòä CBúa äécöaL íéìëå ,úãøBéå úò÷Ba©©§¤¤§¥¦¤§¦¤¨§¤¨¨§¦
טפח, על טפח חלל בתוכו ואין העפר שבתוך טומאה

ויורדת". בוקעת ועולה ש"בוקעת רצוצה' 'טומאה היא
טוב' יום ה'תוספות מ"ז)והקשה פט"ו :(אהלות

הגמרא א)מדברי ד, סוכה ב. עח, זו (עירובין שהלכה עולה
שהטומאה  הצרורות או העפר את ביטל אם דווקא אמורה
אין  שם, להשאירם בדעתו וגמר שביטלם מאחר כי בתוכן,
אהל  לה שאין ו"טומאה טפח על טפח חלל הטומאה במקום

הרקיע עד ועולה בוקעת שם)טפח, עירובין לא (רש"י אם אבל .
אינה  והטומאה אותם, פינה כאילו זה הרי שם, ביטלם

רצוצה'. 'טומאה אינה כי בוקעת
זה  הרי עפר... שמלאהו 'בית כאן הרמב"ם מדברי ואילו
תורת  מבטל בעפר הבית מילוי שעצם משמע הבית' בטל

העפר! את לבטל צורך ואין 'בית'

טהורים' 'מים בֿג)ובספר ס"ק חרד"נ מ"ז, פט"ו תירץ:(אהלות
שלא  באופן הוא בגמרא הנידון בעפר הבית מילוי
טפח, על טפח חלל לפחות נשאר אלא כולו הבית נתמלא
העפר  שבתוך הטומאה תהא העפר את יבטל אם רק ולכן
כל  את שמילא באופן מדבר הרמב"ם אבל רצוצה', 'טומאה
ביטל  כאילו זה והרי טפח, חלל נשאר ולא התקרה עד הבית

בפירוש. ביטלו לא אם גם העפר את שם
שם' אנשי לדוד)וה'תוספות שושנים בשם שם, ביאר:(אהלות

אמורה  זו שהלכה הגמרא כמשמעות סובר הרמב"ם גם
כך  רק כי לפנותו, לא בדעתו וגמר העפר את ביטל אם רק
לא  והרמב"ם רצוצה', 'טומאה היא העפר שבתוך הטומאה
במקומו  קבוע שאינו שדבר הדין עיקר את כי כאן זאת כתב
להלן  הביא הטומאה בפני חוצץ אינו לפנותו בדעתו אלא

ה"א) טו העפר (בפרק את שביטל כיון כי להוסיף בא וכאן
שבצדיה  ו"כלים הבית" "בטל גם בקביעות, שם להשאירו
'בית' תורת ממנו בטלה כי הבית, בתוך שהם אף טהורים"

המאהיל) .(אהל

ה'תשע"ה  תמוז י"ב שני יום דינו? מה - במצוות־עשה ספק

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,úB÷ôqä ìk̈©§¥
éøácî àlà íäì ïéà ...úBøeñà úBìëàîa ïéa úBàîèa ïéa¥§ª§¥§©£¨£¥¨¤¤¨¦¦§¥

.íéøôBñ§¦
ופלתי' ה'כרתי יש והקשה והנה ד"ה הספק בית קי, סי' (יו"ד

:לדקדק)
א)בגמרא יג, העומר (ר"ה לקרבן שעורים לקחו איך הקשו

יתכן  והרי יהושע, בימי לארץ ישראל כניסת בעת
הגויים, בבעלות גידולם שליש כדי הבשילו שהשעורים

"ראשית אמרה ואם mkxivwוהתורה נכרי". קציר ולא -
מדרבנן  ורק מותר, ספק התורה שמן הרמב"ם כדעת
את  יקריבו לא מדוע – דאוריתא' ב'ספיקא מחמירים

ישראל? ביד שליש הביאו אם שספק אף השעורים
דעת' ה'חוות בתחילתו)ומבאר הספק בית שם, :(יו"ד

חזיר  על הוא תעשה' ב'לא חלב או חזיר אכילת איסור

i`ceeוחלבi`cee מצוות וכן באכילה. מותר ספקו אבל ,
באתרוג היא מצה, אכילת או אתרוג כנטילת i`cee'עשה',

תבואה i`ceeומצה ולכן, מתקיימת. המצוה אין ובספק
לעומר  להקריבה אפשר אי 'קצירכם' היא האם בה שספק

וודאי. משמעו 'קצירכם' כי
חסד' ה'תורת ג)אך סי' שלפי (א"ח בנימוק זה חילוק דוחה

אסור  יהא שספיקן אסורות מאכלות יש דעת' ה'חוות דברי
טמאה בהמה כגון התורה, ה"א)מן פ"ב מאכ"א שבאכילתה (הל'

"אותה שנאמר 'עשה' איסור גם  הטהורה)יש (דברים תאכלו"(את

ו) אותהיד, הטהורה)- הבהמה מלשון (את ואילו הספק. את ולא
אין  אסורות... במאכלות בין הספיקות... "כל כאן הרמב"ם

ו  חילוק, שאין משמע סופרים" מדברי אלא להן lkחוששין
אסורות במאכלות עשה)הספיקות איסור בהם שיש אלו איסורם (גם

מדרבנן.

ה'תשע"ה  תמוז י"ג שלישי יום כאוהל? נידון אילן מתי

:· ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úBðìéàä éâéøÖ¦¥¨¦¨
ìa÷ì ïéìBëé íà ...úBëëñ íéàø÷pä ïäå ,õøàä ìò íéëëBqä©§¦©¨¨¤§¥©¦§¨¦§¨¦§¦§©¥
ïî ïéööBçå ïéàéáî elà éøä Z íéãîBò ïäå úéðBðéa äáéæòî©£¦¨¥¦§¥§¦£¥¥§¦¦§§¦¦
íéìôBð ïä àlà ,úéðBðéa äáéæòî ìa÷ì ïééeàø ïðéà íàå ;äøBzä©¨§¦¥¨§¦§©¥©£¦¨¥¦¤¨¥§¦

.ïéööBç ïðéàå íäéøácî ïéàéáî elà éøä Z£¥¥§¦¦¦¦§¥¤§¥¨§¦
לקבל  היכולים ('סככות') אילן ענפי הרמב"ם, לדעת
כאוהל  דינם נשברים, ואינם בינונית' (תקרה) 'מעזיבה
ש'אינן  ענפים אבל בפניה, וחוצצים הטומאה את ומביאים
מעט  רק עליהן לתת ואפשר בינונית' מעזיבה לקבל ראויין

המשנה)טיט בלשון רכה' הוא ('מעזיבה (כי אוהל אינו התורה מן

להביא  אוהל דין לו שיהיה חכמים והחמירו רעוע') 'אהל
חוצץ  ואינו לקולא אוהל אינו אך הטומאה משנה)את .(כסף

מ"ב)והר"ש(כאן)והראב"ד פ"ח שהחלוקה (אהלות מפרשים
שאם  צפיפותם, לפי אלא חוזקם לפי אינה הענפים בין
טיט  שכבת עליהם יתנו ואם קטן הוא לענף ענף בין הרווח
שביניהם  האויר דרך יפול לא הטיט רכה') ('מעזיבה קלה

מצד אם (אף מדאורייתא אוהל זה הרי –mwfeg אינם
גדול  לא אך יותר, גדול הרווח ואם כתקרה). לשמש יכולים
הטיט  בינונית') ('מעזיבה בינונית טיט בשכבת ורק מאוד

מדרבנן. אוהל זה הרי יפול, לא
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האזרחי ' 'איתן ה)ובשו"ת הנטועים (סי' עצים לעניין דן
תשובת  את והביא הקברים, על ומאהילים הקברות בבית
אם  אפילו העצים תחת לעמוד לכהנים שאין קאפיל הגר"י
'אהל  גם כי בינונית', 'מעזיבה לקבל ראויים אינם הענפים

מדרבנן. הטומאה את ומביא מאהיל רעוע'
לדעתו בתשובה אך יו"ט התוספות דעת וכן רפפורט. הכהן (הגר"א

על שהביא) טפח לפחות הם הענפים אם אלא לאסור אין

בהלכה  לדבריו בהמשך היא ברמב"ם זו הלכה (כי טפח
אם  אבל אהל..."), קרוי טפח ברום טפח על טפח "כל א:
הכהנים  רשאים לכן כלל. אוהל אינם מטפח פחות רחבים
ואינם  ורפים דקים ענפיהם בהיות האילנות תחת "לילך
סוככים  והאילנות השריגים שאין בהיות טפח... פותח

[לעלים]בענפ  להם ואין עליהם, עם ורק אהדדי, יהם
ממשות...".

ה'תשע"ה  תמוז י"ד רביעי יום חוצצת? זמנית סתימה האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰LéîLz ïBlç©©§¦
Bzòc ïéàL øáã äéäiL àeäå .õöBç äæ éøä ...dlk dîúqL¤§¨¨ª¨£¥¤¥§¤¦§¤¨¨¤¥©§

.BúBpôì§©
שיחצוץ  כדי בחלון מונח להיות החפץ צריך זמן כמה

הטומאה? בפני
'בן  היא החוצץ לדבר בגמרא המובאות הדוגמאות אחת
בחודש  שנולד תינוק כלומר, בשבת'. בחלון המונח שמונה
הוא  הרי לחיות עתיד ואינו ומאחר להריון, השמיני
מזה  להסיק ניתן ולכאורה בשבת. לטלטלו ואסור כ'מוקצה'
מכן  שלאחר אף יום, אותו במשך לטלטול עומד אינו שאם

חוצץ. להינטל, עומד
התוספות לדעת אתיא)אך ד"ה א כ, בתרא דבר (בבא דווקא

לפנותו האדם בדעת דעתו mlerlשאין אם אך חוצץ,
בתינוק  שמדובר ביארו ולכן חוצץ, איננו זמן לאחר לפנותו
אין  מותו לאחר ואף השבת, במהלך ימות שבוודאי גוסס
עומד  שאינו ונמצא שם לקוברו אלא לפנותו עומדים

חוצץ. ולכן לעולם להינטל
הרמב"ם ב)אך שמונה (בהלכה 'ובן וכתב זה דין הביא

הזכיר  ולא לטלטלו', אסור שהרי (חוצץ), השבת ביום
להינטל  עומד אינו אם שלדעתו ומשמע בגוסס, שמדובר

ביטול נחשב עצמה קורקוס)בשבת מהר"י .(ראה
לבאר: יש המחלוקת ובטעם

הטומאה  בפני חוצץ בחלון המונח דבר התוספות, לדעת
זה  ודבר מהכותל, כחלק ונעשה לחלוטין שמתבטל משום
להינטל  עומד אם אך לעולם, להינטל עומד אינו אם רק הוא

מהכותל. כחלק נעשה לא זמן לאחר
בפני  חוצצת הסתימה מציאות עצם הרמב"ם לדעת אך
שכאשר  אלא מהכותל, כחלק להחשיבה צריך ואין הטומאה
כאשר  ואף עראית, היא מציאותה מיד להינטל עומדת היא
אם  אך דמי'), כנטול להינטל ('העומד איננה כאילו שם היא
אינה  בו הזמן למשך הרי מסוים לזמן להישאר עומדת

חוצצת היא להינטל א)עומדת יד, סי' בתרא בבא משה .(דברות

ה'תשע"ה  תמוז ט"ו חמישי יום מהטומאה? ניצלים איך

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéìvð ïéòeìaä ïéà¥©§¦¦¨¦
íéìkä óeâa ïéòeìaä ìáà ;eðøàaL Bîk ,äiçä Lôð ïèáa àlà¤¨§¤¤¤¤©©¨§¤¥©§£¨©§¦§©¥¦

.ïéìvð ïðéà Z íéðáàäå§¨£¨¦¥¨¦¨¦
ולא  וחשבתי, עיינתי "הרבה כך: על משיג הראב"ד
יש  שלכאורה מוסיף ואף ברורה...". ראיה זה דבר לי נתברר
ונפל  טמאין משקין שבלע "ספוג מהמשנה להיפך ראיה
כלומר: לצאת". המשקין שסוף טמא, – התנור לאויר
ואין  התנור, את מטמאין בספוג הספוגים הטמאים המשקין
ממנו  לצאת וסופם מאחר כי הטומאה מפני 'מציל' הספוג
סופה  שאין הבלועה טומאה כן ואם גמורה, בליעה זו אין
דווקא  ולאו בספוג בלועה כשהיא גם מטמאה, לא לצאת

חיים. בבעלי
יתכן  כי הרמב"ם את ליישב מנסה עצמו והראב"ד
טעם  הוא לצאת" המשקין "שסוף במשנה האמור והטעם

חיים  בבעלי הבלוע רק כי בכלים, הבלוע דבר לכל כללי
החיים  בעלי של שהחיות משום לצאת" סופו כ"אין נחשב
הבלוע  אך לצאת, ממנו ומונעת הבלוע הדבר על סוגרת
שיוכל  כיון ממילא, ייצא שלא ואף לצאת, יכול בדומם

לצאת" "סופו נחשב אדם, פעולת ידי על "מים לצאת (ע"פ

ג) חרד"נ ו, משנה פ"ט כלים .טהורים"
בכלי  הנבלע משקה למשקה: גוש דבר בין לחלק יש ועוד
ובטל  חשיבתו את מאבד הוא והרי במקומו, כלל ניכר אינו
ולכן  לצאת, סופו אלאֿאםֿכן מטמא ואינו הכלי לגבי
אך  לצאת. שסופם משום שמטמאים במשנה נאמר במשקין
בלוע, הוא שבו לדבר מתבטל אינו עצמו בפני הניכר גוש דבר
אינו  חיים בבעלי והבלוע לצאת, סופו כשאין אף מטמא ולכן

העיקר, נחשב החיים בעל כי אליו מטמא ובטל טפל והנבלע
גוש כשהוא אֿב)אף קה, כלים טהרות סדרי שם. טהורים .(מים

ה'תשע"ה  תמוז ט"ז שישי יום מציל? פתיל' 'צמיד אין מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àéäL úéáç̈¦¤¦
úôwî úéáçäå ,dëBúa ñøç ìL ú÷éðîe ïéøBäè ïé÷Lî äàìî§¥¨©§¦§¦§¦¨¤¤¤§¨§¤¨¦ª¤¤
,ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçä Z únä ìäàa äðeúðe ìéút ãéîö̈¦¨¦§¨§Ÿ¤©¥¤¨¦§©©§¦§¦
úôwnä úéáçä CBúa úçàä dúöwL éðtî ,äàîè ú÷éðnäå§©§¦¨§¥¨¦§¥¤§¨¨¨©©§¤¨¦©ª¤¤

.íeúñ Bðéàå únä ìäàì çeút éðMä äöwäå§©¨¤©¥¦¨©§Ÿ¤©¥§¥¨
במשנה הוא ההלכה מ"ב)מקור פ"ט הר"ש (כלים ופירשוה ,

ומלאה  המת באוהל הנמצאת חרס של חבית והרא"ש:
של  ('מניקית') שפופרת גם נמצאת החבית ובתוך משקין,
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ה'תשע"ה  תמוז י"א ראשון יום טומאה  לענין - עפר שמילאו בית

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øôò BàìnL úéa©¦¤¦§¨¨
Bà øôò ìL ìâk àeä éøäå úéaä ìha äæ éøä Z úBøBøö Bà§£¥¤¦¥©©¦©£¥§©¤¨¨
,äìBòå úò÷Ba Z øôòä CBúa äàîè äúéä íàå ,úBøBøö§§¦¨§¨ª§¨§¤¨¨©©§¨

.íéøBäè øôòä CBúa äécöaL íéìëå ,úãøBéå úò÷Ba©©§¤¤§¥¦¤§¦¤¨§¤¨¨§¦
טפח, על טפח חלל בתוכו ואין העפר שבתוך טומאה

ויורדת". בוקעת ועולה ש"בוקעת רצוצה' 'טומאה היא
טוב' יום ה'תוספות מ"ז)והקשה פט"ו :(אהלות

הגמרא א)מדברי ד, סוכה ב. עח, זו (עירובין שהלכה עולה
שהטומאה  הצרורות או העפר את ביטל אם דווקא אמורה
אין  שם, להשאירם בדעתו וגמר שביטלם מאחר כי בתוכן,
אהל  לה שאין ו"טומאה טפח על טפח חלל הטומאה במקום

הרקיע עד ועולה בוקעת שם)טפח, עירובין לא (רש"י אם אבל .
אינה  והטומאה אותם, פינה כאילו זה הרי שם, ביטלם

רצוצה'. 'טומאה אינה כי בוקעת
זה  הרי עפר... שמלאהו 'בית כאן הרמב"ם מדברי ואילו
תורת  מבטל בעפר הבית מילוי שעצם משמע הבית' בטל

העפר! את לבטל צורך ואין 'בית'

טהורים' 'מים בֿג)ובספר ס"ק חרד"נ מ"ז, פט"ו תירץ:(אהלות
שלא  באופן הוא בגמרא הנידון בעפר הבית מילוי
טפח, על טפח חלל לפחות נשאר אלא כולו הבית נתמלא
העפר  שבתוך הטומאה תהא העפר את יבטל אם רק ולכן
כל  את שמילא באופן מדבר הרמב"ם אבל רצוצה', 'טומאה
ביטל  כאילו זה והרי טפח, חלל נשאר ולא התקרה עד הבית

בפירוש. ביטלו לא אם גם העפר את שם
שם' אנשי לדוד)וה'תוספות שושנים בשם שם, ביאר:(אהלות

אמורה  זו שהלכה הגמרא כמשמעות סובר הרמב"ם גם
כך  רק כי לפנותו, לא בדעתו וגמר העפר את ביטל אם רק
לא  והרמב"ם רצוצה', 'טומאה היא העפר שבתוך הטומאה
במקומו  קבוע שאינו שדבר הדין עיקר את כי כאן זאת כתב
להלן  הביא הטומאה בפני חוצץ אינו לפנותו בדעתו אלא

ה"א) טו העפר (בפרק את שביטל כיון כי להוסיף בא וכאן
שבצדיה  ו"כלים הבית" "בטל גם בקביעות, שם להשאירו
'בית' תורת ממנו בטלה כי הבית, בתוך שהם אף טהורים"

המאהיל) .(אהל

ה'תשע"ה  תמוז י"ב שני יום דינו? מה - במצוות־עשה ספק

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,úB÷ôqä ìk̈©§¥
éøácî àlà íäì ïéà ...úBøeñà úBìëàîa ïéa úBàîèa ïéa¥§ª§¥§©£¨£¥¨¤¤¨¦¦§¥

.íéøôBñ§¦
ופלתי' ה'כרתי יש והקשה והנה ד"ה הספק בית קי, סי' (יו"ד

:לדקדק)
א)בגמרא יג, העומר (ר"ה לקרבן שעורים לקחו איך הקשו

יתכן  והרי יהושע, בימי לארץ ישראל כניסת בעת
הגויים, בבעלות גידולם שליש כדי הבשילו שהשעורים

"ראשית אמרה ואם mkxivwוהתורה נכרי". קציר ולא -
מדרבנן  ורק מותר, ספק התורה שמן הרמב"ם כדעת
את  יקריבו לא מדוע – דאוריתא' ב'ספיקא מחמירים

ישראל? ביד שליש הביאו אם שספק אף השעורים
דעת' ה'חוות בתחילתו)ומבאר הספק בית שם, :(יו"ד

חזיר  על הוא תעשה' ב'לא חלב או חזיר אכילת איסור

i`ceeוחלבi`cee מצוות וכן באכילה. מותר ספקו אבל ,
באתרוג היא מצה, אכילת או אתרוג כנטילת i`cee'עשה',

תבואה i`ceeומצה ולכן, מתקיימת. המצוה אין ובספק
לעומר  להקריבה אפשר אי 'קצירכם' היא האם בה שספק

וודאי. משמעו 'קצירכם' כי
חסד' ה'תורת ג)אך סי' שלפי (א"ח בנימוק זה חילוק דוחה

אסור  יהא שספיקן אסורות מאכלות יש דעת' ה'חוות דברי
טמאה בהמה כגון התורה, ה"א)מן פ"ב מאכ"א שבאכילתה (הל'

"אותה שנאמר 'עשה' איסור גם  הטהורה)יש (דברים תאכלו"(את

ו) אותהיד, הטהורה)- הבהמה מלשון (את ואילו הספק. את ולא
אין  אסורות... במאכלות בין הספיקות... "כל כאן הרמב"ם

ו  חילוק, שאין משמע סופרים" מדברי אלא להן lkחוששין
אסורות במאכלות עשה)הספיקות איסור בהם שיש אלו איסורם (גם

מדרבנן.

ה'תשע"ה  תמוז י"ג שלישי יום כאוהל? נידון אילן מתי

:· ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úBðìéàä éâéøÖ¦¥¨¦¨
ìa÷ì ïéìBëé íà ...úBëëñ íéàø÷pä ïäå ,õøàä ìò íéëëBqä©§¦©¨¨¤§¥©¦§¨¦§¨¦§¦§©¥
ïî ïéööBçå ïéàéáî elà éøä Z íéãîBò ïäå úéðBðéa äáéæòî©£¦¨¥¦§¥§¦£¥¥§¦¦§§¦¦
íéìôBð ïä àlà ,úéðBðéa äáéæòî ìa÷ì ïééeàø ïðéà íàå ;äøBzä©¨§¦¥¨§¦§©¥©£¦¨¥¦¤¨¥§¦

.ïéööBç ïðéàå íäéøácî ïéàéáî elà éøä Z£¥¥§¦¦¦¦§¥¤§¥¨§¦
לקבל  היכולים ('סככות') אילן ענפי הרמב"ם, לדעת
כאוהל  דינם נשברים, ואינם בינונית' (תקרה) 'מעזיבה
ש'אינן  ענפים אבל בפניה, וחוצצים הטומאה את ומביאים
מעט  רק עליהן לתת ואפשר בינונית' מעזיבה לקבל ראויין

המשנה)טיט בלשון רכה' הוא ('מעזיבה (כי אוהל אינו התורה מן

להביא  אוהל דין לו שיהיה חכמים והחמירו רעוע') 'אהל
חוצץ  ואינו לקולא אוהל אינו אך הטומאה משנה)את .(כסף

מ"ב)והר"ש(כאן)והראב"ד פ"ח שהחלוקה (אהלות מפרשים
שאם  צפיפותם, לפי אלא חוזקם לפי אינה הענפים בין
טיט  שכבת עליהם יתנו ואם קטן הוא לענף ענף בין הרווח
שביניהם  האויר דרך יפול לא הטיט רכה') ('מעזיבה קלה

מצד אם (אף מדאורייתא אוהל זה הרי –mwfeg אינם
גדול  לא אך יותר, גדול הרווח ואם כתקרה). לשמש יכולים
הטיט  בינונית') ('מעזיבה בינונית טיט בשכבת ורק מאוד

מדרבנן. אוהל זה הרי יפול, לא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

האזרחי ' 'איתן ה)ובשו"ת הנטועים (סי' עצים לעניין דן
תשובת  את והביא הקברים, על ומאהילים הקברות בבית
אם  אפילו העצים תחת לעמוד לכהנים שאין קאפיל הגר"י
'אהל  גם כי בינונית', 'מעזיבה לקבל ראויים אינם הענפים

מדרבנן. הטומאה את ומביא מאהיל רעוע'
לדעתו בתשובה אך יו"ט התוספות דעת וכן רפפורט. הכהן (הגר"א

על שהביא) טפח לפחות הם הענפים אם אלא לאסור אין

בהלכה  לדבריו בהמשך היא ברמב"ם זו הלכה (כי טפח
אם  אבל אהל..."), קרוי טפח ברום טפח על טפח "כל א:
הכהנים  רשאים לכן כלל. אוהל אינם מטפח פחות רחבים
ואינם  ורפים דקים ענפיהם בהיות האילנות תחת "לילך
סוככים  והאילנות השריגים שאין בהיות טפח... פותח

[לעלים]בענפ  להם ואין עליהם, עם ורק אהדדי, יהם
ממשות...".

ה'תשע"ה  תמוז י"ד רביעי יום חוצצת? זמנית סתימה האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰LéîLz ïBlç©©§¦
Bzòc ïéàL øáã äéäiL àeäå .õöBç äæ éøä ...dlk dîúqL¤§¨¨ª¨£¥¤¥§¤¦§¤¨¨¤¥©§

.BúBpôì§©
שיחצוץ  כדי בחלון מונח להיות החפץ צריך זמן כמה

הטומאה? בפני
'בן  היא החוצץ לדבר בגמרא המובאות הדוגמאות אחת
בחודש  שנולד תינוק כלומר, בשבת'. בחלון המונח שמונה
הוא  הרי לחיות עתיד ואינו ומאחר להריון, השמיני
מזה  להסיק ניתן ולכאורה בשבת. לטלטלו ואסור כ'מוקצה'
מכן  שלאחר אף יום, אותו במשך לטלטול עומד אינו שאם

חוצץ. להינטל, עומד
התוספות לדעת אתיא)אך ד"ה א כ, בתרא דבר (בבא דווקא

לפנותו האדם בדעת דעתו mlerlשאין אם אך חוצץ,
בתינוק  שמדובר ביארו ולכן חוצץ, איננו זמן לאחר לפנותו
אין  מותו לאחר ואף השבת, במהלך ימות שבוודאי גוסס
עומד  שאינו ונמצא שם לקוברו אלא לפנותו עומדים

חוצץ. ולכן לעולם להינטל
הרמב"ם ב)אך שמונה (בהלכה 'ובן וכתב זה דין הביא

הזכיר  ולא לטלטלו', אסור שהרי (חוצץ), השבת ביום
להינטל  עומד אינו אם שלדעתו ומשמע בגוסס, שמדובר

ביטול נחשב עצמה קורקוס)בשבת מהר"י .(ראה
לבאר: יש המחלוקת ובטעם

הטומאה  בפני חוצץ בחלון המונח דבר התוספות, לדעת
זה  ודבר מהכותל, כחלק ונעשה לחלוטין שמתבטל משום
להינטל  עומד אם אך לעולם, להינטל עומד אינו אם רק הוא

מהכותל. כחלק נעשה לא זמן לאחר
בפני  חוצצת הסתימה מציאות עצם הרמב"ם לדעת אך
שכאשר  אלא מהכותל, כחלק להחשיבה צריך ואין הטומאה
כאשר  ואף עראית, היא מציאותה מיד להינטל עומדת היא
אם  אך דמי'), כנטול להינטל ('העומד איננה כאילו שם היא
אינה  בו הזמן למשך הרי מסוים לזמן להישאר עומדת

חוצצת היא להינטל א)עומדת יד, סי' בתרא בבא משה .(דברות

ה'תשע"ה  תמוז ט"ו חמישי יום מהטומאה? ניצלים איך

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéìvð ïéòeìaä ïéà¥©§¦¦¨¦
íéìkä óeâa ïéòeìaä ìáà ;eðøàaL Bîk ,äiçä Lôð ïèáa àlà¤¨§¤¤¤¤©©¨§¤¥©§£¨©§¦§©¥¦

.ïéìvð ïðéà Z íéðáàäå§¨£¨¦¥¨¦¨¦
ולא  וחשבתי, עיינתי "הרבה כך: על משיג הראב"ד
יש  שלכאורה מוסיף ואף ברורה...". ראיה זה דבר לי נתברר
ונפל  טמאין משקין שבלע "ספוג מהמשנה להיפך ראיה
כלומר: לצאת". המשקין שסוף טמא, – התנור לאויר
ואין  התנור, את מטמאין בספוג הספוגים הטמאים המשקין
ממנו  לצאת וסופם מאחר כי הטומאה מפני 'מציל' הספוג
סופה  שאין הבלועה טומאה כן ואם גמורה, בליעה זו אין
דווקא  ולאו בספוג בלועה כשהיא גם מטמאה, לא לצאת

חיים. בבעלי
יתכן  כי הרמב"ם את ליישב מנסה עצמו והראב"ד
טעם  הוא לצאת" המשקין "שסוף במשנה האמור והטעם

חיים  בבעלי הבלוע רק כי בכלים, הבלוע דבר לכל כללי
החיים  בעלי של שהחיות משום לצאת" סופו כ"אין נחשב
הבלוע  אך לצאת, ממנו ומונעת הבלוע הדבר על סוגרת
שיוכל  כיון ממילא, ייצא שלא ואף לצאת, יכול בדומם

לצאת" "סופו נחשב אדם, פעולת ידי על "מים לצאת (ע"פ

ג) חרד"נ ו, משנה פ"ט כלים .טהורים"
בכלי  הנבלע משקה למשקה: גוש דבר בין לחלק יש ועוד
ובטל  חשיבתו את מאבד הוא והרי במקומו, כלל ניכר אינו
ולכן  לצאת, סופו אלאֿאםֿכן מטמא ואינו הכלי לגבי
אך  לצאת. שסופם משום שמטמאים במשנה נאמר במשקין
בלוע, הוא שבו לדבר מתבטל אינו עצמו בפני הניכר גוש דבר
אינו  חיים בבעלי והבלוע לצאת, סופו כשאין אף מטמא ולכן

העיקר, נחשב החיים בעל כי אליו מטמא ובטל טפל והנבלע
גוש כשהוא אֿב)אף קה, כלים טהרות סדרי שם. טהורים .(מים

ה'תשע"ה  תמוז ט"ז שישי יום מציל? פתיל' 'צמיד אין מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àéäL úéáç̈¦¤¦
úôwî úéáçäå ,dëBúa ñøç ìL ú÷éðîe ïéøBäè ïé÷Lî äàìî§¥¨©§¦§¦§¦¨¤¤¤§¨§¤¨¦ª¤¤
,ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçä Z únä ìäàa äðeúðe ìéút ãéîö̈¦¨¦§¨§Ÿ¤©¥¤¨¦§©©§¦§¦
úôwnä úéáçä CBúa úçàä dúöwL éðtî ,äàîè ú÷éðnäå§©§¦¨§¥¨¦§¥¤§¨¨¨©©§¤¨¦©ª¤¤

.íeúñ Bðéàå únä ìäàì çeút éðMä äöwäå§©¨¤©¥¦¨©§Ÿ¤©¥§¥¨
במשנה הוא ההלכה מ"ב)מקור פ"ט הר"ש (כלים ופירשוה ,

ומלאה  המת באוהל הנמצאת חרס של חבית והרא"ש:
של  ('מניקית') שפופרת גם נמצאת החבית ובתוך משקין,
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ÌÈÏ‰‡ ¯‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

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 שמיני 2)וחצר פרשת כהנים בתורת
יהיו  שבים עורות אף "יכול שנינו: ט הלכה ו פרשתא
בארץ  הגדל מן בגד מה בגד", "או לומר תלמוד וכו ' טמאים

בארץ". הגדל מן עור על 3)אף הגדל ירקרק צמר כעין
זה  דין אחד. במקום רבים ימים המתעכבת הספינה דופני
טהור. שבים כל בה: שנאמר שם מהמשנה רבינו למד

אבל 4) בלבד, עצמו טומאת לעניין שבים את מיעט הכתוב
ומביא  מיטמא אינו קבוע בית גם והרי טומאה, להבאת לא

הטומאה. את

.áÌÈÏÏ‚ 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"
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

.âÏkÌ‰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,

.ãÔB‚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
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zkzn מוקפת והחבית מהחבית, המשקה את שואבים בה
פתיל' צמוד)'צמיד כי (מכסה טהורים והמשקין החבית -

טמאה. ה'מניקית' אבל הטומאה, מן מציל פתיל' ה'צמיד
גזרו  כי ניצלת היא אין פתיל', 'צמיד מוקפת שהחבית ואף
שיקבלו  במקוה טהרה להם שיש מתכת כלי על חכמים

ה"א)טומאה פכ"ג להלן .(ראה
של היא שה'מניקית' מפרש הרמב"ם ואף qxg,אבל

כי  טמאה, היא הרי פתיל' ב'צמיד ניצלים כן חרס שכלי
אבל  החבית, בתוך הוא השפופרת של האחד קצה אמנם

סתום". ואינו המת לאהל פתוח השני "הקצה
הראב"ד: והקשה

החבית  אין הרי המת, לאוהל פתוחה ה'מניקית' אם א.
ומדוע  ה'מניקית', חלל דרך טומאה אליה ונכנסת אטומה
של  היא ה'מניקית' אם לאידך, ב. טהורים? והחבית המשקין

קיבול  בית לה שאין שפופרת זו והרי טמאה היא מדוע חרס,
טומאה מקבל אינו קיבול בית לו שאין חרס כלים וכלי (הל'

ה"ח) ?פ"א
משנה': ה'כסף ומבאר

את  וסותם מתעקם מהחבית היוצא ה'מניקית' קצה
עצמה  ה'מניקית' אך הטומאה, בה תיכנס שלא החבית
שבו  קיבול בית נוצר העיקום במקום כי טומאה מקבלת

משקה. מעט מצטבר
טהורים' שם)וה'מים בכלים המשנה שה'מניקית'(על פירש

'טיטרוס' בדוגמת ה"ו)היא פי"ח כלים שפופרת (הל' היינו
מהפתח  יוצאים המים אין אחד פתח באצבע סותם שכאשר
בית  וזה החוצה, נוטפים המים אצבעו וכשמסיר השני,

טומאה. מקבלת ולכן שלה הקיבול

ה'תשע"ה  תמוז י"ז קודש שבת אדומה  בפרה וכפרה טהרה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ì äèçLðíL ¦§£¨§¥
.úøtëî dðéàå äãtz Z ïélçª¦¦¨¤§¥¨§©¤¤

כתב  חולין, לשם שנשחטה פרה לגבי זו, בהלכה
'תפדה zxtkn'הרמב"ם dpi`e לגבי הקודמת, בהלכה ואילו ,

'ואינה  הוסיף ולא 'תפדה' כתב פסול בה שנולד פרה
הלשונות? חילוק טעם מהו לעיין: ויש מכפרת'.

והביאור:
מטהר  אפרה א) חלקים: שני ישנם אדומה פרה במצות
שאר  כמו ישראל עוונות על מכפרת הפרה ב) מת. מטומאת

הקרבנות.
נפסק הקרבנות בשאר ד)והנה, טו, המוקדשין פסולי שאם (הל'

לשם  שחטו אם אך פסול אחר קרבן לשם הקרבן את שחט
להביא  עליו ולכן הקרבן בעל על מכפר אינו אך כשר, חולין

אחר. קרבן

חולין  לשם ששחטה אדומה לפרה גם ללמוד יש ומזה
שלה  הטהרה בכוח חיסרון אין כשר, הקרבן ועצם מאחר -
להביא  צריך ולכן הכפרה של הפרט לגבי רק הוא והחיסרון

במקומה. אחרת
זה  ההלכות:ולפי שתי בין החילוק גם מובן

פסול, בה שנולד פרה על מדובר הקודמת בהלכה
בה  ואין חולין של כפרה היא הרי פסול והקרבן ומאחר
ויביאו  'תפדה' הרמב"ם כתב ולכן טהרה, בה ואין כפרה
הוסיף  חולין לשם ששחטה בפרה אך תחתיה, אחרת
בכוח  אינו שהחיסרון ללמד כדי מכפרת', 'ואינה הרמב"ם
שמכלֿמקום  אלא כשר, הקרבן עצם כי הפרה, של הטהרה
– הכפרה ענין בה חסר כי אחרת ולהביא לפדותה צריך

מכפרת'. 'אינה
(gi ,` ,min iwit`)

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

ברכה ושלום!

במענה על שאלתה אודות שידוך ובן זוג שלה, הנה קודם שתשתדך צריכה היא להיות בטוחה 

יקחו על עצמם  גם חתנה  והמצוה, היינו שלא רק היא, אלא  יסודי התורה  על  בנוי  יהי'  אשר ביתה 

בכל תוקף ההבטחה, לקיים את המצות ולעשות לו חתנה קביעות עתים בשיעור לימוד התורה, ומובן 

כי בזה תלוי אושר איש ואשה הישראלים, ואם  ובתמים,  זו צריכה להיות באמת  מעצמו שהבטחה 

נוסף על זה תראה שיש לה המשכת הלב לשידוך זה, אז תתקרב להצעה, ויהי' בשעה טובה ומוצלחת.

אתענין לדעת מי הם בני משפחתה, היינו עסק הורי' שיחיו, ומצב בני ביתם וכו'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן
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.à‚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

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 שמיני 2)וחצר פרשת כהנים בתורת
יהיו  שבים עורות אף "יכול שנינו: ט הלכה ו פרשתא
בארץ  הגדל מן בגד מה בגד", "או לומר תלמוד וכו ' טמאים

בארץ". הגדל מן עור על 3)אף הגדל ירקרק צמר כעין
זה  דין אחד. במקום רבים ימים המתעכבת הספינה דופני
טהור. שבים כל בה: שנאמר שם מהמשנה רבינו למד

אבל 4) בלבד, עצמו טומאת לעניין שבים את מיעט הכתוב
ומביא  מיטמא אינו קבוע בית גם והרי טומאה, להבאת לא

הטומאה. את

.áÌÈÏÏ‚ 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"
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

.âÏkÌ‰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,

.ãÔB‚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
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zkzn מוקפת והחבית מהחבית, המשקה את שואבים בה
פתיל' צמוד)'צמיד כי (מכסה טהורים והמשקין החבית -

טמאה. ה'מניקית' אבל הטומאה, מן מציל פתיל' ה'צמיד
גזרו  כי ניצלת היא אין פתיל', 'צמיד מוקפת שהחבית ואף
שיקבלו  במקוה טהרה להם שיש מתכת כלי על חכמים

ה"א)טומאה פכ"ג להלן .(ראה
של היא שה'מניקית' מפרש הרמב"ם ואף qxg,אבל

כי  טמאה, היא הרי פתיל' ב'צמיד ניצלים כן חרס שכלי
אבל  החבית, בתוך הוא השפופרת של האחד קצה אמנם

סתום". ואינו המת לאהל פתוח השני "הקצה
הראב"ד: והקשה

החבית  אין הרי המת, לאוהל פתוחה ה'מניקית' אם א.
ומדוע  ה'מניקית', חלל דרך טומאה אליה ונכנסת אטומה
של  היא ה'מניקית' אם לאידך, ב. טהורים? והחבית המשקין

קיבול  בית לה שאין שפופרת זו והרי טמאה היא מדוע חרס,
טומאה מקבל אינו קיבול בית לו שאין חרס כלים וכלי (הל'

ה"ח) ?פ"א
משנה': ה'כסף ומבאר

את  וסותם מתעקם מהחבית היוצא ה'מניקית' קצה
עצמה  ה'מניקית' אך הטומאה, בה תיכנס שלא החבית
שבו  קיבול בית נוצר העיקום במקום כי טומאה מקבלת

משקה. מעט מצטבר
טהורים' שם)וה'מים בכלים המשנה שה'מניקית'(על פירש

'טיטרוס' בדוגמת ה"ו)היא פי"ח כלים שפופרת (הל' היינו
מהפתח  יוצאים המים אין אחד פתח באצבע סותם שכאשר
בית  וזה החוצה, נוטפים המים אצבעו וכשמסיר השני,

טומאה. מקבלת ולכן שלה הקיבול

ה'תשע"ה  תמוז י"ז קודש שבת אדומה  בפרה וכפרה טהרה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ì äèçLðíL ¦§£¨§¥
.úøtëî dðéàå äãtz Z ïélçª¦¦¨¤§¥¨§©¤¤

כתב  חולין, לשם שנשחטה פרה לגבי זו, בהלכה
'תפדה zxtkn'הרמב"ם dpi`e לגבי הקודמת, בהלכה ואילו ,

'ואינה  הוסיף ולא 'תפדה' כתב פסול בה שנולד פרה
הלשונות? חילוק טעם מהו לעיין: ויש מכפרת'.

והביאור:
מטהר  אפרה א) חלקים: שני ישנם אדומה פרה במצות
שאר  כמו ישראל עוונות על מכפרת הפרה ב) מת. מטומאת

הקרבנות.
נפסק הקרבנות בשאר ד)והנה, טו, המוקדשין פסולי שאם (הל'

לשם  שחטו אם אך פסול אחר קרבן לשם הקרבן את שחט
להביא  עליו ולכן הקרבן בעל על מכפר אינו אך כשר, חולין

אחר. קרבן

חולין  לשם ששחטה אדומה לפרה גם ללמוד יש ומזה
שלה  הטהרה בכוח חיסרון אין כשר, הקרבן ועצם מאחר -
להביא  צריך ולכן הכפרה של הפרט לגבי רק הוא והחיסרון

במקומה. אחרת
זה  ההלכות:ולפי שתי בין החילוק גם מובן

פסול, בה שנולד פרה על מדובר הקודמת בהלכה
בה  ואין חולין של כפרה היא הרי פסול והקרבן ומאחר
ויביאו  'תפדה' הרמב"ם כתב ולכן טהרה, בה ואין כפרה
הוסיף  חולין לשם ששחטה בפרה אך תחתיה, אחרת
בכוח  אינו שהחיסרון ללמד כדי מכפרת', 'ואינה הרמב"ם
שמכלֿמקום  אלא כשר, הקרבן עצם כי הפרה, של הטהרה
– הכפרה ענין בה חסר כי אחרת ולהביא לפדותה צריך

מכפרת'. 'אינה
(gi ,` ,min iwit`)
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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.

.ä˙„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

.åÌÈÁÙË ‰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 שהאבן 28)כלומר, מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים ארבעה ראה 29)גדולה

ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה לקמן
טמא  הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על אלא

קורקוס). הר"י בשם משנה (כסף

.æ‡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

.çÚÏÒa ˜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»∆≈»≈∆»

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

.è¯·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 שם 50)לה בתוספתא רבינו גירסת

מן  טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה היא:
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שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)? הקבר
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àÌe˙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¿¿«¿»»

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. בבא 2)ובוקעת גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת בית א. יב, בתרא
לדלת  שמחוץ בחלקו המשקוף תחת הנמצא ואפילו בבית
הזה  הפתח דרך יצא שהמת מפני באוהל. מיטמא הנעולה
בקורות  הנוגע אבל אהלו. זה כל והרי המשקוף, דרך ויעבור

טהור. - מבחוץ הדלת 3)הבית בין הנתונות עץ חתיכות
לא  אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות. משקוף ובכללן והקיר,
כנגד  אלא מטמא אינו סתמו אפילו ולפיכך פתח, מדין יצא

למעלה. שנתבאר כמו נתבאר 4)הפתח, סתום קבר דין
ששי. בפרק נפל 5)למעלה כגון כזית, בו שאין אףֿעלֿפי

פ"ג 6)קטן. (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור בו אין ואם
מ"ו).

.á˙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∆«
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

.âÌÈza36‰¯„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»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈
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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.

.ä˙„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

.åÌÈÁÙË ‰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 שהאבן 28)כלומר, מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים ארבעה ראה 29)גדולה

ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה לקמן
טמא  הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על אלא

קורקוס). הר"י בשם משנה (כסף

.æ‡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

.çÚÏÒa ˜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»∆≈»≈∆»

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

.è¯·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 שם 50)לה בתוספתא רבינו גירסת

מן  טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה היא:
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)? הקבר
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àÌe˙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¿¿«¿»»

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. בבא 2)ובוקעת גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת בית א. יב, בתרא
לדלת  שמחוץ בחלקו המשקוף תחת הנמצא ואפילו בבית
הזה  הפתח דרך יצא שהמת מפני באוהל. מיטמא הנעולה
בקורות  הנוגע אבל אהלו. זה כל והרי המשקוף, דרך ויעבור

טהור. - מבחוץ הדלת 3)הבית בין הנתונות עץ חתיכות
לא  אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות. משקוף ובכללן והקיר,
כנגד  אלא מטמא אינו סתמו אפילו ולפיכך פתח, מדין יצא

למעלה. שנתבאר כמו נתבאר 4)הפתח, סתום קבר דין
ששי. בפרק נפל 5)למעלה כגון כזית, בו שאין אףֿעלֿפי

פ"ג 6)קטן. (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור בו אין ואם
מ"ו).

.á˙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∆«
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

.âÌÈza36‰¯„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»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈
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¯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. ֿ 47)שבחדר.46)לחדר ואףֿעל

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.ã¯·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

.äÏÏk ‰Ê57‡nËÓ‰ ¯·c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
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

.åB‡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,

.æ‰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  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק וקבר

מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.àÚbÓa ‡nËÓ d¯ÙÚ - dÎB˙a ¯·˜ „·‡L ‰„O»∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
eÈ‰ÈÂ da ¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿
- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰««¬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

.ádÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa (da) ‰a»»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL,‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ - ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
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BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿
,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»¿≈»
‰ÏÈ‰‡Ó ‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»«¬ƒ»

.¯·w‰ ÏÚ««∆∆

.âÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ BÊ ‰„OÂ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ .¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L»¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ
„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰ ˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ«≈«¿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
ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe ,ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»
,˙B¯B‰Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .Ô‰È¯·È‡≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿
‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»
ÌL ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â .‰„·‡L C¯cÓ B‡ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈»
.B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»¿

.ã˙B¯·w‰ ˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,ÌÈÎBa ‰„O¿≈ƒ¿«»«»¿≈«¿»
d¯ÙÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿»««ƒ∆¬»»
ÔÈÚËB ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈¿ƒ
Ì„‡ Ï‚¯ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆»»
˙È·Ï ·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»¿≈
¯LÙ‡ CÎÈÙÏ ,epnÓ ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»∆¿»
ÔÈOBÚÂ .BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿¿ƒ
‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…À¿¿»

.‰‡ÓË ÌL»À¿»

.äBÓB˜Ó - e‰pt Ì‡Â ;B˙BpÙÏ ¯zÓ - ‡ˆÓp‰ ¯·∆̃∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»¿
Ú ‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË¯·˜Â .¯‡a˙iL BÓk ,˜„aiL „ »≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt Ì‡Â ;B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ - Úe„i‰«»«»¿«¿ƒƒ»¿»
.‰È‰a ¯zÓeÀ»«¬»»

.å,B˙B‡ ÔÈpÙÓ - ÌÈa¯‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ¯·∆̃∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe¿»≈¿»«¬»»

.æ- ÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ :‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚Bt‰«≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡È·Ó¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ
ÌB˜na ¯·wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜ - ÌBk¯k ‰„O CB˙a¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ - ¯ˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
.¯ea ‰„Oa B¯·B˜ - ‰Ê „vÓ ¯È ‰„Oe ‰Ê „vÓ ¯eaƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
Ú¯Ê ‰„O .¯È ‰„Oa B¯·B˜ - Ú¯Ê ‰„Oe ¯È ‰„O¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆«
‰„Oe ÔÏÈ‡ ‰„O .Ú¯Ê ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»¿≈
eÈ‰ .‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ ,Ì¯Î ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆«À¿»»

.‰ˆ¯iL „ˆ ‰Ê È‡Ï B¯·B˜ - ÔÈÂL Ô‰ÈL¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«∆ƒ¿∆

.ç¯Á‡ ‡a Ì‡Â .Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ - ‡ˆÓp‰ ¯·∆̃∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
Ì„˜ elÙ‡ ,¯·˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ‰L ÌÈ¯OÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

.èÏ‰‡a ‡nËnL ¯·„ B‡ ˙Ó B‡ ¯·˜ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰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
.„ÈÒa ?ÔÈiˆÓ ‰n·e .ı¯‡a ¯ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,˙n‰«≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ¿ƒ
˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈«¬ƒƒ∆
Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ È‰È ‡l‡ ,‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ≈ƒ»ƒ»
ÔÈ‡Â .˙B¯‰h‰ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆«¿»¿≈
„ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿«À¿»∆…¿«¿ƒ
Ô‰ È¯‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡Â .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙‡∆∆∆ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈

l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„Èda „·‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ ¿ƒ«…∆»««¿≈¿»∆∆»«»
.˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰Â ¯·∆̃∆¿«¿»¿«¿»

.éÔÈ‡ Ì‡ :d·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O ‡ˆÓ»»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ≈
˙BÏÈ‡ da LÈ ;¯·˜ da „·‡L Úe„Èa - ˙BÏÈ‡ da»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,¯·˜ da L¯ÁpL Úe„Èa -¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

.àé:ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡ ‡ˆÓ»»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‡ÓË Ì‰ÈÈa - Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ
- Ô‰ÈÈa O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë»∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆
È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓË ‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ¯ˆÓ ‡ˆÓ .‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»»≈
‡ˆÓ .˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ»»
dlk ‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆À»
.‰‡Óh‰ ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ;‰‡ÓË¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿«À¿»

ה'תשע"ה  תמוז י"ב שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à‡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¿»¿««≈

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,
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קמז zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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. ֿ 47)שבחדר.46)לחדר ואףֿעל

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.ã¯·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

.äÏÏk ‰Ê57‡nËÓ‰ ¯·c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
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

.åB‡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,

.æ‰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  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק וקבר

מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.àÚbÓa ‡nËÓ d¯ÙÚ - dÎB˙a ¯·˜ „·‡L ‰„O»∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
eÈ‰ÈÂ da ¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿
- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰««¬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

.ádÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa (da) ‰a»»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL,‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ - ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
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BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿
,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»¿≈»
‰ÏÈ‰‡Ó ‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»«¬ƒ»

.¯·w‰ ÏÚ««∆∆

.âÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ BÊ ‰„OÂ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ .¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L»¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ
„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰ ˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ«≈«¿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
ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe ,ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»
,˙B¯B‰Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .Ô‰È¯·È‡≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿
‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»
ÌL ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â .‰„·‡L C¯cÓ B‡ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈»
.B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»¿

.ã˙B¯·w‰ ˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,ÌÈÎBa ‰„O¿≈ƒ¿«»«»¿≈«¿»
d¯ÙÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿»««ƒ∆¬»»
ÔÈÚËB ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈¿ƒ
Ì„‡ Ï‚¯ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆»»
˙È·Ï ·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»¿≈
¯LÙ‡ CÎÈÙÏ ,epnÓ ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»∆¿»
ÔÈOBÚÂ .BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿¿ƒ
‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…À¿¿»

.‰‡ÓË ÌL»À¿»

.äBÓB˜Ó - e‰pt Ì‡Â ;B˙BpÙÏ ¯zÓ - ‡ˆÓp‰ ¯·∆̃∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»¿
Ú ‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË¯·˜Â .¯‡a˙iL BÓk ,˜„aiL „ »≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt Ì‡Â ;B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ - Úe„i‰«»«»¿«¿ƒƒ»¿»
.‰È‰a ¯zÓeÀ»«¬»»

.å,B˙B‡ ÔÈpÙÓ - ÌÈa¯‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ¯·∆̃∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe¿»≈¿»«¬»»

.æ- ÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ :‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚Bt‰«≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡È·Ó¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ
ÌB˜na ¯·wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜ - ÌBk¯k ‰„O CB˙a¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ - ¯ˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
.¯ea ‰„Oa B¯·B˜ - ‰Ê „vÓ ¯È ‰„Oe ‰Ê „vÓ ¯eaƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
Ú¯Ê ‰„O .¯È ‰„Oa B¯·B˜ - Ú¯Ê ‰„Oe ¯È ‰„O¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆«
‰„Oe ÔÏÈ‡ ‰„O .Ú¯Ê ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»¿≈
eÈ‰ .‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ ,Ì¯Î ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆«À¿»»

.‰ˆ¯iL „ˆ ‰Ê È‡Ï B¯·B˜ - ÔÈÂL Ô‰ÈL¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«∆ƒ¿∆

.ç¯Á‡ ‡a Ì‡Â .Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ - ‡ˆÓp‰ ¯·∆̃∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
Ì„˜ elÙ‡ ,¯·˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ‰L ÌÈ¯OÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

.èÏ‰‡a ‡nËnL ¯·„ B‡ ˙Ó B‡ ¯·˜ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰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
.„ÈÒa ?ÔÈiˆÓ ‰n·e .ı¯‡a ¯ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,˙n‰«≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ¿ƒ
˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈«¬ƒƒ∆
Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ È‰È ‡l‡ ,‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ≈ƒ»ƒ»
ÔÈ‡Â .˙B¯‰h‰ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆«¿»¿≈
„ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿«À¿»∆…¿«¿ƒ
Ô‰ È¯‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡Â .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙‡∆∆∆ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈

l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„Èda „·‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ ¿ƒ«…∆»««¿≈¿»∆∆»«»
.˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰Â ¯·∆̃∆¿«¿»¿«¿»

.éÔÈ‡ Ì‡ :d·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O ‡ˆÓ»»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ≈
˙BÏÈ‡ da LÈ ;¯·˜ da „·‡L Úe„Èa - ˙BÏÈ‡ da»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,¯·˜ da L¯ÁpL Úe„Èa -¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

.àé:ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡ ‡ˆÓ»»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‡ÓË Ì‰ÈÈa - Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ
- Ô‰ÈÈa O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë»∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆
È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓË ‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ¯ˆÓ ‡ˆÓ .‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»»≈
‡ˆÓ .˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ»»
dlk ‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆À»
.‰‡Óh‰ ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ;‰‡ÓË¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿«À¿»

ה'תשע"ה  תמוז י"ב שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à‡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¿»¿««≈

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,
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עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא קוברים 2)ואם אינם שיהודים מפני
הרך.3)כך. מעולם 4)העפר הזיזוה שלא אדמה

אצבעות.5)ממקומה. שלוש  שהתבוסס 6)כעובי עפר 
מתבוססת  ו): טו, (יחזקאל המקרא מלשון המת. בדם

בדמיך.

.áÌÈ‚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
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

.âÔÈ¯·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

.ãÏÈ‡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»∆»

.ä¯ÒÁL ˙Ó17ÔÈ‡ - ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»≈
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B¯·˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òe·z BÏ¿»¿…¿«¿»≈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

.å‰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
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.æ„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

.çB‡ ¯‰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

.è‡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

.é‡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

.àéÂÈÏÚ 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

.áé˙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 ¤¤£¦¦
.àe‰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¿«∆∆

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 מ"א.2)חכמים פי"ז אהלות
דקיקים.3) לחלקים מתרגם 4)נשברו אונקלוס נתפשטו.

ית  ופרס האוהל", את "ויפרוש יט): מ, (שמות הכתוב את
(רבינו  הפרס" "בית המקום נקרא כך שם ועל פרסא.
ופרוס). שבור מפרש א נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו

הארון.5) על שמניחים שיש נגעה 6)לוחות ולא
המת. בעצמות קבר 7)המחרישה כל דין חכמים השוו

פי"ז  אהלות (תוספתא וייטמאו יטעו שלא כדי שנחרש,
אמה 8)ה"א). מאה שעד חכמים שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה באורך 9)מוליכה מאה
ברוחב. עצמו 10)ומאה הקבר מקום דין ביאר לא רבינו

הראשונה  החמורה בטומאתו נשאר הוא אם החרישה, אחרי
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עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא קוברים 2)ואם אינם שיהודים מפני
הרך.3)כך. מעולם 4)העפר הזיזוה שלא אדמה

אצבעות.5)ממקומה. שלוש  שהתבוסס 6)כעובי עפר 
מתבוססת  ו): טו, (יחזקאל המקרא מלשון המת. בדם

בדמיך.

.áÌÈ‚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
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

.âÔÈ¯·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

.ãÏÈ‡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»∆»

.ä¯ÒÁL ˙Ó17ÔÈ‡ - ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»≈
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B¯·˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òe·z BÏ¿»¿…¿«¿»≈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

.å‰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
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.æ„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

.çB‡ ¯‰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

.è‡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

.é‡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

.àéÂÈÏÚ 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

.áé˙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 ¤¤£¦¦
.àe‰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¿«∆∆

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 מ"א.2)חכמים פי"ז אהלות
דקיקים.3) לחלקים מתרגם 4)נשברו אונקלוס נתפשטו.

ית  ופרס האוהל", את "ויפרוש יט): מ, (שמות הכתוב את
(רבינו  הפרס" "בית המקום נקרא כך שם ועל פרסא.
ופרוס). שבור מפרש א נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו

הארון.5) על שמניחים שיש נגעה 6)לוחות ולא
המת. בעצמות קבר 7)המחרישה כל דין חכמים השוו

פי"ז  אהלות (תוספתא וייטמאו יטעו שלא כדי שנחרש,
אמה 8)ה"א). מאה שעד חכמים שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה באורך 9)מוליכה מאה
ברוחב. עצמו 10)ומאה הקבר מקום דין ביאר לא רבינו

הראשונה  החמורה בטומאתו נשאר הוא אם החרישה, אחרי
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הפרס  מבית מדרבנן טמא או מדאורייתא באוהל ומטמא
דינו  הקבר מקום שגם כתבו ב כח, כתובות בתוספות כולו.
ברובדים  "מושקע היה שאם ברור, אולם הפרס. כבית
שהרי  קבר, מטומאת יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים"

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה

.áÚa¯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
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
 ֿ ואףֿעל 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.

.âL¯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)

.ã„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

.äL¯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,
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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,

.åL¯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
 ֿ ומכל פרס בית אין לכותיים אפילו שהרי ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.æ‰„O41,‰hÓÏ ‰¯B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Ò¯t ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰¯B‰hÏ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ

‰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

.çÒ¯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

.è‰˜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

.é‡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

.àéCl‰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
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הפרס  מבית מדרבנן טמא או מדאורייתא באוהל ומטמא
דינו  הקבר מקום שגם כתבו ב כח, כתובות בתוספות כולו.
ברובדים  "מושקע היה שאם ברור, אולם הפרס. כבית
שהרי  קבר, מטומאת יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים"

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה

.áÚa¯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
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
 ֿ ואףֿעל 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.

.âL¯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)

.ã„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

.äL¯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,
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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,

.åL¯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
 ֿ ומכל פרס בית אין לכותיים אפילו שהרי ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.æ‰„O41,‰hÓÏ ‰¯B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Ò¯t ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰¯B‰hÏ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ

‰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

.çÒ¯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

.è‰˜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

.é‡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

.àéCl‰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
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ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.áéÈL „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¯‰ -¬≈∆»

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

.à˙È·k „·Ïa dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza - ÌÈnÚ‰ ı¯‡∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«¿≈
Ú‚B B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»≈«
‡nËiL d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»∆¿«≈
ÒÈÎ‰L ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»∆ƒ¿ƒ
O¯Á ÈÏk ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡…̄¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈¿ƒ∆∆
ÒÈÎ‰L ÌÈÏk ¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿ƒ

.e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï ÌaÀ̄»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

.á˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
d¯ÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL :‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,d¯ÙÚ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»
‡ÓË - dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓe¯z ÔÈÙ¯BO¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»»≈
Ï·‡ ;ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆÂ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ¬»

Â‡a ‡ÓËp‰ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - d¯È «ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÎÂ ,LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»¿»»ƒ

‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - d¯ÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ¿…
.ÔÈÙ¯BO¿ƒ

.âÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
Ì˙BÁk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‡OÓ·e¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«
˙Èa ¯ÙÚ .ÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚ ‰wÙk ‡e‰Â ,ÔÈÙeˆ¯n‰««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ¬«≈
ÌB˜Óa LÈ Ì‡ :˜¯Èa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚÂ Ò¯t‰«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ≈¿»
BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡nËÓ - ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk „Á‡∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈
‰OÚÓ .B˙i¯·k Leb ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ»«¬∆
ÌÈ‰k È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙B¯b‡ eÈ‰L∆»ƒ¿»ƒ»»»∆ƒ¿≈…¬ƒ
‡ÏÂ ,˙BÓ˙BÁ ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ»¿…
Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eLÁ»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…»»¿»≈∆

.ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk¿«««¿ƒ

.ã:ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ O¯Á ÈÏÎe ÌÈÏÙÒe ÌÈ¯epz ‡È·n‰«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»»»∆
;ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰ ‡lL „Ú«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆»«ƒ
ı¯‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰MÓƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿∆∆
.e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,ÌÈnÚ‰»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ¿∆≈«¿

.ä‡ÓË - ÌÈÚÏÒ·e ÌÈ¯‰a ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Cl‰Ó‰«¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ»≈
- BtÚÊa ‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Ó·e Ìia ;‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆¿«¿
ÌeMÓ ‡ÓËÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Ú‚B ÌeMÓ ¯B‰Ë»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈ƒ
Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ÒÎp‰ .d¯ÈÂ‡¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»
Èe¯˜ BÈ‡ ˜e¯Ê Ï‰‡L ;‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈÁ¯Bt‰«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»≈»

.Ï‰‡…∆

.å.¯B‰Ë d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ‡È¯eÒ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»»
‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ïı¯‡Ï …»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿∆∆

ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ≈≈∆…∆∆
‰Ê È¯‰ - Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈«¿»¬≈∆
‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿
ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL∆…ƒ«¿»¿≈∆∆»«ƒ«¿»¿∆∆
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈≈≈∆»»≈¬≈ƒ¿∆∆

.‰¯B‰Ëe¿»

.æ- Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML ÌB˜Ó»∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
e¯·˜ ‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»»¿

.ÌÈÏÙ Ba¿»ƒ

.çÈ„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ‰Óe¯˙e¿»¿»»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¿≈
LÈ‡ elÙ‡ .‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL∆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¿∆
ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ÒÈ¯ÒÂ „·Ú elÙ‡ .‰M‡ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆≈«

.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»∆¿»¿≈»ƒ
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.è(Ï‡¯OiÓ) „·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó¿¿≈»ƒ∆»»∆∆ƒƒ¿»≈
e¯a˜È ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ∆…ƒ¿¿
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â .‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL»≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿∆»≈¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰ ˙‡Â ÌÈwÓÚ‰ ÔÈ·Èa‰ ˙‡∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆««ƒ«¿ƒ¿»»
BÈ‡ - ÏÙp‰ ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L∆«¬ƒ¿«À¿»¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈
¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿
„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ∆»«¬≈¿À¿»«

.˜„aiL∆ƒ»≈

.éÈ„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ˙BiÂËˆ‡‰»ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ
¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰«¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿

Bk È„·BÚe¯Ê‚ ‡Ï ,‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿
ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
‰¯˜z‰Â ,ÔÈb¯a‰Â ,ÔÈÙÈ¯v‰Â ,˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰»«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ¿»
,ıÈw‰ Èza Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈»≈««ƒ
ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â ,¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,¯ÚL ˙È·e≈«««¬ƒ»∆»≈¿«∆¿»»
ÌB˜Óe ,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»¿

.˙BBÈ‚Ï‰«ƒ¿

.àé,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - ˙eÁ‰«¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
‰‡ÓË ‡È‰L ¯ˆÁ .dÎB˙a ¯„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»
dlL ¯ÚL ˙Èa È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË d¯ÈÂ‡Â«¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ¿…≈«¿»¿»»»∆

.áé˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BÚÏ·n‰ ˙B¯ÈÚ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙B¯·ÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙B¯·ÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ
Ô‰a ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ˙B¯OÚn‰ ÔÓ ˙B¯eËtL∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆
Ï·a ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎ¯c ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆
.ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ˙BÚÏ·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה'תשע"ה  תמוז י"ג שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
.àÚa¯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»«
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

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 צריך 2)עגול כלומר,
פחות  הוא אחד מצד ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה
את  ומשלים מטפח יותר הוא שהשני פי על אף מטפח

אוהל. אינו הטומאה.3)החסר, גבי על פנוי אוויר
קבור.4) שהמדובר 5)לא מפני עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח
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

.áÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ Ïk È¯‰ - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««»¬≈»«≈ƒ∆«¿»
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ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.áéÈL „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¯‰ -¬≈∆»

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

.à˙È·k „·Ïa dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza - ÌÈnÚ‰ ı¯‡∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«¿≈
Ú‚B B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»≈«
‡nËiL d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»∆¿«≈
ÒÈÎ‰L ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»∆ƒ¿ƒ
O¯Á ÈÏk ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡…̄¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈¿ƒ∆∆
ÒÈÎ‰L ÌÈÏk ¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿ƒ

.e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï ÌaÀ̄»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

.á˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
d¯ÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL :‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,d¯ÙÚ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»
‡ÓË - dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓe¯z ÔÈÙ¯BO¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»»≈
Ï·‡ ;ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆÂ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ¬»

Â‡a ‡ÓËp‰ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - d¯È «ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÎÂ ,LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»¿»»ƒ

‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - d¯ÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ¿…
.ÔÈÙ¯BO¿ƒ

.âÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
Ì˙BÁk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‡OÓ·e¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«
˙Èa ¯ÙÚ .ÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚ ‰wÙk ‡e‰Â ,ÔÈÙeˆ¯n‰««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ¬«≈
ÌB˜Óa LÈ Ì‡ :˜¯Èa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚÂ Ò¯t‰«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ≈¿»
BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡nËÓ - ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk „Á‡∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈
‰OÚÓ .B˙i¯·k Leb ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ»«¬∆
ÌÈ‰k È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙B¯b‡ eÈ‰L∆»ƒ¿»ƒ»»»∆ƒ¿≈…¬ƒ
‡ÏÂ ,˙BÓ˙BÁ ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ»¿…
Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eLÁ»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…»»¿»≈∆

.ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk¿«««¿ƒ

.ã:ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ O¯Á ÈÏÎe ÌÈÏÙÒe ÌÈ¯epz ‡È·n‰«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»»»∆
;ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰ ‡lL „Ú«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆»«ƒ
ı¯‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰MÓƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿∆∆
.e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,ÌÈnÚ‰»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ¿∆≈«¿

.ä‡ÓË - ÌÈÚÏÒ·e ÌÈ¯‰a ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Cl‰Ó‰«¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ»≈
- BtÚÊa ‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Ó·e Ìia ;‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆¿«¿
ÌeMÓ ‡ÓËÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Ú‚B ÌeMÓ ¯B‰Ë»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈ƒ
Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ÒÎp‰ .d¯ÈÂ‡¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»
Èe¯˜ BÈ‡ ˜e¯Ê Ï‰‡L ;‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈÁ¯Bt‰«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»≈»

.Ï‰‡…∆

.å.¯B‰Ë d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ‡È¯eÒ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»»
‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ïı¯‡Ï …»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿∆∆

ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ≈≈∆…∆∆
‰Ê È¯‰ - Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈«¿»¬≈∆
‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿
ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL∆…ƒ«¿»¿≈∆∆»«ƒ«¿»¿∆∆
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈≈≈∆»»≈¬≈ƒ¿∆∆

.‰¯B‰Ëe¿»

.æ- Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML ÌB˜Ó»∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
e¯·˜ ‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»»¿

.ÌÈÏÙ Ba¿»ƒ

.çÈ„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ‰Óe¯˙e¿»¿»»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¿≈
LÈ‡ elÙ‡ .‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL∆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¿∆
ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ÒÈ¯ÒÂ „·Ú elÙ‡ .‰M‡ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆≈«

.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»∆¿»¿≈»ƒ
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.è(Ï‡¯OiÓ) „·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó¿¿≈»ƒ∆»»∆∆ƒƒ¿»≈
e¯a˜È ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ∆…ƒ¿¿
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â .‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL»≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿∆»≈¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰ ˙‡Â ÌÈwÓÚ‰ ÔÈ·Èa‰ ˙‡∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆««ƒ«¿ƒ¿»»
BÈ‡ - ÏÙp‰ ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L∆«¬ƒ¿«À¿»¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈
¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿
„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ∆»«¬≈¿À¿»«

.˜„aiL∆ƒ»≈

.éÈ„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ˙BiÂËˆ‡‰»ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ
¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰«¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿

Bk È„·BÚe¯Ê‚ ‡Ï ,‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿
ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
‰¯˜z‰Â ,ÔÈb¯a‰Â ,ÔÈÙÈ¯v‰Â ,˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰»«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ¿»
,ıÈw‰ Èza Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈»≈««ƒ
ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â ,¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,¯ÚL ˙È·e≈«««¬ƒ»∆»≈¿«∆¿»»
ÌB˜Óe ,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»¿

.˙BBÈ‚Ï‰«ƒ¿

.àé,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - ˙eÁ‰«¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
‰‡ÓË ‡È‰L ¯ˆÁ .dÎB˙a ¯„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»
dlL ¯ÚL ˙Èa È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË d¯ÈÂ‡Â«¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ¿…≈«¿»¿»»»∆

.áé˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BÚÏ·n‰ ˙B¯ÈÚ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙B¯·ÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙B¯·ÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ
Ô‰a ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ˙B¯OÚn‰ ÔÓ ˙B¯eËtL∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆
Ï·a ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎ¯c ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆
.ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ˙BÚÏ·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה'תשע"ה  תמוז י"ג שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
.àÚa¯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»«
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

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 צריך 2)עגול כלומר,
פחות  הוא אחד מצד ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה
את  ומשלים מטפח יותר הוא שהשני פי על אף מטפח

אוהל. אינו הטומאה.3)החסר, גבי על פנוי אוויר
קבור.4) שהמדובר 5)לא מפני עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח
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

.áÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ Ïk È¯‰ - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««»¬≈»«≈ƒ∆«¿»
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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

.â¯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

.ã,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 בקצוות,
מחוברים.22) בין 23)שאינם מפסיק שהתנור מפני

האוהלים.

.ä,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

.åÔÈ‡ - ˙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.

.æ:‰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

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

.çdcˆ 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«≈«¬«¿∆«¿≈
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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 ¤¤§¨¨¨
.àBÓk ,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¿≈

המביאים 1) רעוע, ואוהל אדם בידי עשוי שאינו אוהל יבאר
חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה

מביאים. שם.2)ולא ראה ה"א. פי"ב למעלה
מ"ז.3) פ"ג "ארץ 4)אהלות ו): יז, (ירמיה הכתוב מלשון

מאליה. מתבקעת והיא מלחה",

.á;‡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
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

.âel‡13‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó14. ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»
.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ·‡ ÈÏk ÔÎÂ¿≈¿≈¬»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
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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

.â¯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

.ã,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 בקצוות,
מחוברים.22) בין 23)שאינם מפסיק שהתנור מפני

האוהלים.

.ä,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

.åÔÈ‡ - ˙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.

.æ:‰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

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

.çdcˆ 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«≈«¬«¿∆«¿≈
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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 ¤¤§¨¨¨
.àBÓk ,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¿≈

המביאים 1) רעוע, ואוהל אדם בידי עשוי שאינו אוהל יבאר
חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה

מביאים. שם.2)ולא ראה ה"א. פי"ב למעלה
מ"ז.3) פ"ג "ארץ 4)אהלות ו): יז, (ירמיה הכתוב מלשון

מאליה. מתבקעת והיא מלחה",

.á;‡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
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

.âel‡13‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó14. ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»
.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ·‡ ÈÏk ÔÎÂ¿≈¿≈¬»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
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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„e23 ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»
˙B¯eÊb‰Â ÔÈÊÈf‰Â24ÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎ·BM‰Â25 ¿«ƒƒ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ

ÌÈÚÏq‰Â26ÌÈ¯ÈÁp‰Â27ÔÈM‰Â28ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ
.ÔÈˆˆBÁÂ¿¿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 בפירושו

כנראה 25) ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה רבינו
גבהם. באמצע (שם),26)בליטות הכותל מן יוצאת אבן

וגזורה  לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים: [ויש
בכוונה. אדם בידי גורס 27)שנעשו במשנה רבינו

מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון "והגהרים",

הקרקע. כלפי המשתפעת הכותל תוספת ופירושו:
שם).28) (רבינו ההר בראש הסלע שיני

.ãel‡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

במשנה  (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34)שם). כבדים באים 35)שאינם שאינם

במידה.

.äel‡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

.å¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
a ˙Èlh‰ Ûk L·kÔ·‡49˙‡ ‰‡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.

.æ¯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

.çel‡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)שבכות.56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה

וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק
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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

.à˙BÁÙa epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆¿»
B‡ ˙È·Ï ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ¿«ƒ
Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«¿À»
ÔÈ‡ ;‡ÓË ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ»≈≈
‡ÏÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa««≈«∆«≈«À¿»¿»ƒ∆¿…
ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«
‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡ ;LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL∆»»»»»¿«¿ƒ¬»«∆»»
B¯eÚL - ¯B‡‰ epnÓ ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡»»»¿»¿≈∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ
‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â ,ÔBÈ„eÙk¿¿¿¿«À¿»¿»ƒ∆≈«»¿»
¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«¿«∆∆»
Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ»»…∆¿««…∆
ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË -ƒ¿»…∆»…∆∆«À¿»¿»¿«
ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰∆»¿»∆≈»»ƒ¿»∆»»

.LÓMÏ ‡e‰«∆∆

.áe‰e¯¯ÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ ÔBlÁ«««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
ÔBlÁ ‰È‰L B‡ ,˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ÌÈÓ«ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«
- ‰¯aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ ˜e˜t»¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
.Ì„‡ ÏL ÏB„b L‡¯k ‡e‰Â ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ B¯eÚLƒ¿…∆¿¿¿…»∆»»
·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¿¿¿∆««¬»»»

.‰OÚÓk¿«¬∆

.âÈtÓ ,B¯Ó‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ BÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L ¯B‡Ó»∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡ B¯·Á B‡¯wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL∆…»»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»≈≈
Ìe¯ epnÓ ¯‡L Ì‡ :ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ,˙aL«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«ƒ∆
˙BÁt ;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - Ï„eb‰ ·Á¯ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆«À¿»»

.Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓƒ»¬≈¿»

.ã‡ˆBiÎÂ ‰Î·O da ‰È‰Â ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÏB„b ÔBlÁ«»∆»¿»¿»»»¿»»¿«≈
- ÔBÈ„eÙk ‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»¿¿¿
È·˜ eÈ‰ ;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»»ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰Î·O‰«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿¬≈
˙BÎ·Ò d·e LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ .‰Óe˙Òkƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ»¿»
Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ :˙BÙÙ¯e¿»ƒ≈¿»∆»∆««∆«¿À»
.‰Óe˙Òk ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡È·Ó -≈ƒƒ¿ƒ»¬≈ƒƒ¿»

.ä,ÔBÈ„eÙk d¯eÚL - ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÔBlÁ«∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
‰a .e¯Ó‡L BÓk ,‰¯B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿»»

‡È‰ È¯‰Â ‰¯˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»«¬≈ƒ
˙‡ Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚL - ÌÈza ÈL ÔÈa≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«∆
‰¯˜z‰ ˙ÁzL ÔBzÁz‰ - ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰¯˜z‰«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆«««ƒ¿»
‰¯˜z‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚLƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»

.¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk B¯eÚLƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

.åÁe˙t ÌB˜Ó L¯Á‰ da ¯iML B‡ ,˙ÏcaL ¯BÁ‰«∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»»«
¯Ó‚ ‡ÏÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ÛÈ‚‰L B‡ ,‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ¿«»∆≈ƒ∆«∆∆¿…»«
¯‚qL B‡ ,˙B˙Ïc‰ ÈzL ÔÈa ¯ÈÂ‡ ¯‡LÂ d˜c‰Ï¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ≈¿≈«¿»∆»«
Á˙Bt‰ ‰È‰ Ì‡ :el‡ ÏÎa ,Áe¯‰ BÁ˙Ùe ˙Ïc‰«∆∆¿»»«¿»≈ƒ»»«≈«
ÌB˜Óa dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ - ÛB¯‚‡k¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»¿»
‡e‰ È¯‰ - ÛB¯‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

.Ìe˙Òk¿»

.æ¯ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa ¯BÁ ‰OBÚ‰»∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
¯a„Ï B‡ ,ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰ epnÓ ˙B‡¯Ï B‡ ,ÏB„b»ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈
LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ

.ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚLÂ¿ƒ»¿≈«∆«

ה'תשע"ה  תמוז י"ד רביעי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
.à„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«

ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בה 1) שנשאר עד או כולה שסתמה תשמיש חלון דין יבאר
או  מוכשרים שאינם באוכלין סתמו אם מטפח, פחות
מליאה  שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים
כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם

יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.á˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
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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„e23 ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»
˙B¯eÊb‰Â ÔÈÊÈf‰Â24ÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎ·BM‰Â25 ¿«ƒƒ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ

ÌÈÚÏq‰Â26ÌÈ¯ÈÁp‰Â27ÔÈM‰Â28ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ
.ÔÈˆˆBÁÂ¿¿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 בפירושו

כנראה 25) ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה רבינו
גבהם. באמצע (שם),26)בליטות הכותל מן יוצאת אבן

וגזורה  לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים: [ויש
בכוונה. אדם בידי גורס 27)שנעשו במשנה רבינו

מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון "והגהרים",

הקרקע. כלפי המשתפעת הכותל תוספת ופירושו:
שם).28) (רבינו ההר בראש הסלע שיני

.ãel‡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

במשנה  (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34)שם). כבדים באים 35)שאינם שאינם

במידה.

.äel‡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

.å¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
a ˙Èlh‰ Ûk L·kÔ·‡49˙‡ ‰‡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.

.æ¯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

.çel‡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)שבכות.56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה

וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק
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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

.à˙BÁÙa epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆¿»
B‡ ˙È·Ï ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ¿«ƒ
Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«¿À»
ÔÈ‡ ;‡ÓË ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ»≈≈
‡ÏÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa««≈«∆«≈«À¿»¿»ƒ∆¿…
ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«
‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡ ;LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL∆»»»»»¿«¿ƒ¬»«∆»»
B¯eÚL - ¯B‡‰ epnÓ ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡»»»¿»¿≈∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ
‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â ,ÔBÈ„eÙk¿¿¿¿«À¿»¿»ƒ∆≈«»¿»
¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«¿«∆∆»
Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ»»…∆¿««…∆
ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË -ƒ¿»…∆»…∆∆«À¿»¿»¿«
ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰∆»¿»∆≈»»ƒ¿»∆»»

.LÓMÏ ‡e‰«∆∆

.áe‰e¯¯ÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ ÔBlÁ«««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
ÔBlÁ ‰È‰L B‡ ,˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ÌÈÓ«ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«
- ‰¯aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ ˜e˜t»¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
.Ì„‡ ÏL ÏB„b L‡¯k ‡e‰Â ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ B¯eÚLƒ¿…∆¿¿¿…»∆»»
·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¿¿¿∆««¬»»»

.‰OÚÓk¿«¬∆

.âÈtÓ ,B¯Ó‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ BÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L ¯B‡Ó»∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡ B¯·Á B‡¯wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL∆…»»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»≈≈
Ìe¯ epnÓ ¯‡L Ì‡ :ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ,˙aL«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«ƒ∆
˙BÁt ;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - Ï„eb‰ ·Á¯ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆«À¿»»

.Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓƒ»¬≈¿»

.ã‡ˆBiÎÂ ‰Î·O da ‰È‰Â ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÏB„b ÔBlÁ«»∆»¿»¿»»»¿»»¿«≈
- ÔBÈ„eÙk ‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»¿¿¿
È·˜ eÈ‰ ;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»»ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰Î·O‰«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿¬≈
˙BÎ·Ò d·e LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ .‰Óe˙Òkƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ»¿»
Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ :˙BÙÙ¯e¿»ƒ≈¿»∆»∆««∆«¿À»
.‰Óe˙Òk ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡È·Ó -≈ƒƒ¿ƒ»¬≈ƒƒ¿»

.ä,ÔBÈ„eÙk d¯eÚL - ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÔBlÁ«∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
‰a .e¯Ó‡L BÓk ,‰¯B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿»»

‡È‰ È¯‰Â ‰¯˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»«¬≈ƒ
˙‡ Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚL - ÌÈza ÈL ÔÈa≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«∆
‰¯˜z‰ ˙ÁzL ÔBzÁz‰ - ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰¯˜z‰«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆«««ƒ¿»
‰¯˜z‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚLƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»

.¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk B¯eÚLƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

.åÁe˙t ÌB˜Ó L¯Á‰ da ¯iML B‡ ,˙ÏcaL ¯BÁ‰«∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»»«
¯Ó‚ ‡ÏÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ÛÈ‚‰L B‡ ,‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ¿«»∆≈ƒ∆«∆∆¿…»«
¯‚qL B‡ ,˙B˙Ïc‰ ÈzL ÔÈa ¯ÈÂ‡ ¯‡LÂ d˜c‰Ï¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ≈¿≈«¿»∆»«
Á˙Bt‰ ‰È‰ Ì‡ :el‡ ÏÎa ,Áe¯‰ BÁ˙Ùe ˙Ïc‰«∆∆¿»»«¿»≈ƒ»»«≈«
ÌB˜Óa dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ - ÛB¯‚‡k¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»¿»
‡e‰ È¯‰ - ÛB¯‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

.Ìe˙Òk¿»

.æ¯ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa ¯BÁ ‰OBÚ‰»∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
¯a„Ï B‡ ,ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰ epnÓ ˙B‡¯Ï B‡ ,ÏB„b»ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈
LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ

.ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚLÂ¿ƒ»¿≈«∆«

ה'תשע"ה  תמוז י"ד רביעי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
.à„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«

ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בה 1) שנשאר עד או כולה שסתמה תשמיש חלון דין יבאר
או  מוכשרים שאינם באוכלין סתמו אם מטפח, פחות
מליאה  שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים
כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם

יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.á˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
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‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ
‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈

‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…
ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««

ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈
el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»
˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«

LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ
¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»

ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»
È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈

Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿
˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈

Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆
B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿

·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.â,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈
˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו

גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,
זה. במקום להשאירם דעתו

.ã‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈∆
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆

.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.äÔ‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆

¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»
ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»

e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»
B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ

LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»
.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
.à‰a¯‡2da LiL ÔÈa ,˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‡È‰L ¬À»∆ƒ¿∆¿«ƒ¿«««ƒ≈∆≈»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»≈«∆«¿»¿»À¿»
‰a¯‡ „‚k - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz3¯B‰Ë4‡e‰ È¯‰L , ««ƒ¿«««ƒ¿∆∆¬À»»∆¬≈

„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË ˙Èa‰ ¯‡Le ,¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚»»¬ƒ¿»««ƒ»≈»¿»À¿»¿∆∆
¯B‰Ë ˙Èa‰ Ïk - „·Ïa ‰a¯‡5˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ . ¬À»ƒ¿«»««ƒ»»¿»ƒ¿»

‰a¯‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óe ‰¯˜z‰ ˙Áz ‰‡Óh‰6Ì‡ : «À¿»«««ƒ¿»ƒ¿»»««¬À»ƒ
‡ÓË Blk ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰7„‚Îe , »»»¬À»≈«∆«««ƒÀ»≈¿∆∆

‡ÓË ‰a¯‡‰ Ïk8Ë Á˙Bt da ÔÈ‡ ;LÈ Ì‡ :ÁÙ »»¬À»»≈≈»≈«∆«ƒ≈
‰¯˜z‰ ˙Áz ¯eÚMÎ ‡ˆnÈÂ ˜lÁ˙zL È„k ‰‡Óha«À¿»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈«ƒ«««ƒ¿»
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‰a¯‡‰ ˙Áz ¯eÚMÎÂ9- Â‡Ï Ì‡Â ;‡ÓË Ïk‰ - ¿«ƒ««»¬À»«…»≈¿ƒ»
‡ÓË ˙Èa‰10¯B‰Ë ‰a¯‡‰ „‚Îe ,11‰a¯‡a ‰È‰ . ««ƒ»≈¿∆∆»¬À»»»»»¬À»

‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ì„‡ Ô˙Â ÁÙË Á˙Bt12‰a¯‡‰ ÏÚ ≈«∆«¿»«»»«¿ƒ¿«¿»«»¬À»
„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ ‰OÚ -13‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈ·e , «¬»«……∆∆»≈∆»¿»«À¿»

Ïk‰ - „·Ïa ‰a¯‡‰ ˙Áz B‡ „·Ïa ‰¯˜z‰ ˙Áz«««ƒ¿»ƒ¿«««»¬À»ƒ¿««…
˙‡ ·¯ÚL Ì„‡‰Â .‰a¯‡ „‚kM ‰Óe ˙Èa‰ ,‡ÓË»≈««ƒ«∆¿∆∆¬À»¿»»»∆≈≈∆

‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ ‰OÚpL ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰14. «À¿»»≈ƒ¿≈∆«¬»…∆««À¿»
˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ÔÈ‡≈»¬À»≈«∆«¿»¿»«À¿»««
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ô˙pL ‰Ê - ‰¯˜z‰«ƒ¿»∆∆»««¿ƒ¿«¿»»∆≈

ÁÙhÓ ˙BÁÙa BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË15‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . À¿»≈¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
‰a¯‡‰ ˙Áz16‡ÓË - BÏ‚¯ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰‡ÓË Ì‡ :17, ««»¬À»ƒÀ¿»»¿»∆«¿»≈

‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L18˙‡ ‰Ó„˜ BÏ‚¯ Ì‡ ; ∆¬≈∆¡ƒ««À¿»ƒ«¿»¿»∆
¯B‰Ë - ‰‡Óh‰19ÔÈ‡Â Ï‰‡‰ ˙ˆ˜Ó BÏ‚¯ È¯‰L , «À¿»»∆¬≈«¿ƒ¿»»…∆¿≈

BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË20. À¿»≈

והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר
מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
וקדרה  הבת תקרת שבתוך ארובה שבבית, לארובה מכוונת
קורות  תחתיה, וטומאה הארובה כנגד הארץ על מונחת
וטומאה  מכוונות והן מעזיבה עליהן שאין והעלייה הבית
שנסדקה, ואכסדרה וכותלו, גגו שנסדק בית מהן, אחת תחת

הסדק. תחת הארץ על מוטל אדם היה פ"י,2)אם אהלות
ג. ב, הפתוחה 3)א, הארובה כנגד בבית המונחים הכלים

שאין 4)מלמעלה. ה"א) פי"ד (למעלה אמרנו אמנם
דין  אין אבל טפח, מפותח בפחות ויוצאת נכנסת טומאה

שתחתיו. מה לטמא לגמרי כסתום זה קטן פירוש,5)פתח
הארובה  כנגד בין התקרה כנגד בין בבית, המונחים הכלים
אבל  באוהל, נמצאת אינה שהטומאה מפני טהורים,

טמא. - הטומאה על יותר 6)המאהיל ביחד אין ואפילו
מצומצם. הארובה 7)מכשיעור תחת הנמצא שהחלק מפני

התקרה. שתחת לחלק וצ"ל:8)מצטרף טעותֿסופר,
במשנה  כתוב וכן (כסףֿמשנה), טמא" - הטומאה "וכנגד
תחת  המונח הטומאה חלק על המאהיל כל פירוש, שם.
מצטרף  התקרה תחת הנמצא שהחלק מפני טמא, - הארובה

לכשיעור. הארובה 9)עמו תחת המונח שבחלק פירוש,
ואם  התקרה, שתחת בחלק גם וכן מלא, שיעור יש לבדו
האלה  השטחים שני שבין בגבול הטומאה את תחתוך
רבינו  מפרש כך טומאה. כשיעור מהם אחד בכל יימצא
שתחלק  כדי בטומאה, יש "אם יוסי: ר' דברי את במשנתנו
לאו  ואם טמא, - הטומאה כנגד ותטמא הבית את ותטמא
זה, לפירושו ובהתאם טהור", הטומאה כנגד טמא, הבית
ותחת  התקרה תחת כשיעור "ויימצא בפירוש: כאן כתב

מדבריו  משמע הארובה הארובה". שתחת בחלק אין שאם ,
כפחות  דינו שיעורים, שני יש שביחד אףֿעלֿפי כשיעור,
החלק  עם מצטרף התקרה שתחת החלק אין ולמה מכשיעור.
למקום  מתפשטת אינה שטומאה מפני הארובה? שתחת
בכזית  שהמדובר מפרש, [והרא"ש טפח. פותח בו שאין

בתפארת  פירש וכן הארובה, נגד זית וחצי בבית וחצי
שם]. מכשיעור,10)ישראל פחות התקרה תחת אם אפילו

עמו. מצטרף הארובה שכנגד הטומאה שחלק מפני
פותח 11) בה שאין מפני שם, נכנסת אינה הבית טומאת

הארובה.12)טפח. פי את א.13)וסתם משנה שם
מהאוהל.14) חלק רגלו אינה 15)שהרי הטומאה

עליה. בכלל האהיל לא ואםֿכן כלל, לארובה מתפשטת
פיה.16) את ברגלו שבכל 17)וסתם הכלים וגם האדם

לפני 18)הבית. הארובה פי על רגלו שהניח בשעה
טמא.19)שנסתם. - בבית הנמצא כל אבל האדם,

טפח.20) מפותח בפחות יוצאת טומאה שאין שאמרנו, כמו
פי"ב, (למעלה הטומאה בפני חוצץ אינו שאדם ואףֿעלֿפי
הוא  האדם שלא מפני והטעם, חוצצת. רגלו כאן - ה"א)
ישראל  (תפארת הסתום הגג אלא הטומאה, בפני החוצץ

טו). יכין

.á·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰21Èab ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â »»¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈¿∆¡ƒ««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‡ ¯ÈÂ‡a ˙ÈÊk ‡ˆÓpL „Ú ‰a¯‡¬À»«∆ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ¬À»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L22. ∆≈»≈«∆«««ƒ»≈

הי"א.21) פי"א אהלות טמא,22)תוספתא שבבית מה כל
שבהלכה  ארובה תחת לטומאה דומה זה ואין שם. כחכמים
פותח  ארובה בפי כשאין יוצאת הטומאה שאין הקודמת,
הטומאה  כאן אבל הטומאה, על כלל אוהל אין שם כי טפח,

(כסףֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.â˙Èa23,ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‰a¯‡Â «ƒ«¬À»¿∆¿«ƒ¿«««ƒ«¬ƒ»««»
˙Ba¯‡‰Â ,‰iÏÚ‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a LÈ ˙¯Á‡ ‰a¯‡Â«¬À»«∆∆≈¿∆¿«ƒ¿«»¬ƒ»¿»¬À
Á˙Bt ˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À≈«

˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË24- ∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»««ƒ
˙Ba¯‡‰ „‚k25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈»¿»À¿»

Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k27˙Ba¯‡a eÈ‰ .¯B‰Ë ¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»»»¬À
„‚k ÔÈa ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«««ƒ≈¿∆∆
‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈¿«¿»

‰iÏÚ‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó28Ïk‰ - ≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«»¬ƒ»«…
‡ÓË29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30BÈ‡L ¯·c Ô˙ . »≈∆≈»»»≈≈»«»»∆≈

‰‡ÓË Ïa˜Ó31,‡ÓË ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ¿«≈À¿»«¬À«««ƒ««ƒ»≈
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â32˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«»¬ƒ»««ƒ

ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â33ÌÈÓMÏÂ ‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»«ƒ
¯B‰Ë34˙Áz ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . »≈»¬À≈«∆«¿«À¿»««

‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z¯·c ÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈»»
ÏÚ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈À¿»
„‚k ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»¿∆∆
ÔÈa ÔÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈¿«¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ35˙‡ ·¯Ú È¯‰L , ¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈≈≈∆
ÔÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈¿«¿»

˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa36ÔÈÈc‰ el‡ ÏÎÂ . ≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈«ƒƒ
- ‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa -¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»≈≈∆»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL37. ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿
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קנט zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ
‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈

‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…
ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««

ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈
el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»
˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«

LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ
¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»

ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»
È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈

Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿
˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈

Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆
B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿

·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.â,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈
˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו

גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,
זה. במקום להשאירם דעתו

.ã‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈∆
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆

.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.äÔ‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆

¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»
ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»

e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»
B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ

LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»
.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
.à‰a¯‡2da LiL ÔÈa ,˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‡È‰L ¬À»∆ƒ¿∆¿«ƒ¿«««ƒ≈∆≈»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»≈«∆«¿»¿»À¿»
‰a¯‡ „‚k - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz3¯B‰Ë4‡e‰ È¯‰L , ««ƒ¿«««ƒ¿∆∆¬À»»∆¬≈

„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË ˙Èa‰ ¯‡Le ,¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚»»¬ƒ¿»««ƒ»≈»¿»À¿»¿∆∆
¯B‰Ë ˙Èa‰ Ïk - „·Ïa ‰a¯‡5˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ . ¬À»ƒ¿«»««ƒ»»¿»ƒ¿»

‰a¯‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óe ‰¯˜z‰ ˙Áz ‰‡Óh‰6Ì‡ : «À¿»«««ƒ¿»ƒ¿»»««¬À»ƒ
‡ÓË Blk ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰7„‚Îe , »»»¬À»≈«∆«««ƒÀ»≈¿∆∆

‡ÓË ‰a¯‡‰ Ïk8Ë Á˙Bt da ÔÈ‡ ;LÈ Ì‡ :ÁÙ »»¬À»»≈≈»≈«∆«ƒ≈
‰¯˜z‰ ˙Áz ¯eÚMÎ ‡ˆnÈÂ ˜lÁ˙zL È„k ‰‡Óha«À¿»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈«ƒ«««ƒ¿»
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‰a¯‡‰ ˙Áz ¯eÚMÎÂ9- Â‡Ï Ì‡Â ;‡ÓË Ïk‰ - ¿«ƒ««»¬À»«…»≈¿ƒ»
‡ÓË ˙Èa‰10¯B‰Ë ‰a¯‡‰ „‚Îe ,11‰a¯‡a ‰È‰ . ««ƒ»≈¿∆∆»¬À»»»»»¬À»

‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ì„‡ Ô˙Â ÁÙË Á˙Bt12‰a¯‡‰ ÏÚ ≈«∆«¿»«»»«¿ƒ¿«¿»«»¬À»
„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ ‰OÚ -13‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈ·e , «¬»«……∆∆»≈∆»¿»«À¿»

Ïk‰ - „·Ïa ‰a¯‡‰ ˙Áz B‡ „·Ïa ‰¯˜z‰ ˙Áz«««ƒ¿»ƒ¿«««»¬À»ƒ¿««…
˙‡ ·¯ÚL Ì„‡‰Â .‰a¯‡ „‚kM ‰Óe ˙Èa‰ ,‡ÓË»≈««ƒ«∆¿∆∆¬À»¿»»»∆≈≈∆

‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ ‰OÚpL ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰14. «À¿»»≈ƒ¿≈∆«¬»…∆««À¿»
˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ÔÈ‡≈»¬À»≈«∆«¿»¿»«À¿»««
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ô˙pL ‰Ê - ‰¯˜z‰«ƒ¿»∆∆»««¿ƒ¿«¿»»∆≈

ÁÙhÓ ˙BÁÙa BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË15‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . À¿»≈¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
‰a¯‡‰ ˙Áz16‡ÓË - BÏ‚¯ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰‡ÓË Ì‡ :17, ««»¬À»ƒÀ¿»»¿»∆«¿»≈

‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L18˙‡ ‰Ó„˜ BÏ‚¯ Ì‡ ; ∆¬≈∆¡ƒ««À¿»ƒ«¿»¿»∆
¯B‰Ë - ‰‡Óh‰19ÔÈ‡Â Ï‰‡‰ ˙ˆ˜Ó BÏ‚¯ È¯‰L , «À¿»»∆¬≈«¿ƒ¿»»…∆¿≈

BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË20. À¿»≈

והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר
מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
וקדרה  הבת תקרת שבתוך ארובה שבבית, לארובה מכוונת
קורות  תחתיה, וטומאה הארובה כנגד הארץ על מונחת
וטומאה  מכוונות והן מעזיבה עליהן שאין והעלייה הבית
שנסדקה, ואכסדרה וכותלו, גגו שנסדק בית מהן, אחת תחת

הסדק. תחת הארץ על מוטל אדם היה פ"י,2)אם אהלות
ג. ב, הפתוחה 3)א, הארובה כנגד בבית המונחים הכלים

שאין 4)מלמעלה. ה"א) פי"ד (למעלה אמרנו אמנם
דין  אין אבל טפח, מפותח בפחות ויוצאת נכנסת טומאה

שתחתיו. מה לטמא לגמרי כסתום זה קטן פירוש,5)פתח
הארובה  כנגד בין התקרה כנגד בין בבית, המונחים הכלים
אבל  באוהל, נמצאת אינה שהטומאה מפני טהורים,

טמא. - הטומאה על יותר 6)המאהיל ביחד אין ואפילו
מצומצם. הארובה 7)מכשיעור תחת הנמצא שהחלק מפני

התקרה. שתחת לחלק וצ"ל:8)מצטרף טעותֿסופר,
במשנה  כתוב וכן (כסףֿמשנה), טמא" - הטומאה "וכנגד
תחת  המונח הטומאה חלק על המאהיל כל פירוש, שם.
מצטרף  התקרה תחת הנמצא שהחלק מפני טמא, - הארובה

לכשיעור. הארובה 9)עמו תחת המונח שבחלק פירוש,
ואם  התקרה, שתחת בחלק גם וכן מלא, שיעור יש לבדו
האלה  השטחים שני שבין בגבול הטומאה את תחתוך
רבינו  מפרש כך טומאה. כשיעור מהם אחד בכל יימצא
שתחלק  כדי בטומאה, יש "אם יוסי: ר' דברי את במשנתנו
לאו  ואם טמא, - הטומאה כנגד ותטמא הבית את ותטמא
זה, לפירושו ובהתאם טהור", הטומאה כנגד טמא, הבית
ותחת  התקרה תחת כשיעור "ויימצא בפירוש: כאן כתב

מדבריו  משמע הארובה הארובה". שתחת בחלק אין שאם ,
כפחות  דינו שיעורים, שני יש שביחד אףֿעלֿפי כשיעור,
החלק  עם מצטרף התקרה שתחת החלק אין ולמה מכשיעור.
למקום  מתפשטת אינה שטומאה מפני הארובה? שתחת
בכזית  שהמדובר מפרש, [והרא"ש טפח. פותח בו שאין

בתפארת  פירש וכן הארובה, נגד זית וחצי בבית וחצי
שם]. מכשיעור,10)ישראל פחות התקרה תחת אם אפילו

עמו. מצטרף הארובה שכנגד הטומאה שחלק מפני
פותח 11) בה שאין מפני שם, נכנסת אינה הבית טומאת

הארובה.12)טפח. פי את א.13)וסתם משנה שם
מהאוהל.14) חלק רגלו אינה 15)שהרי הטומאה

עליה. בכלל האהיל לא ואםֿכן כלל, לארובה מתפשטת
פיה.16) את ברגלו שבכל 17)וסתם הכלים וגם האדם

לפני 18)הבית. הארובה פי על רגלו שהניח בשעה
טמא.19)שנסתם. - בבית הנמצא כל אבל האדם,

טפח.20) מפותח בפחות יוצאת טומאה שאין שאמרנו, כמו
פי"ב, (למעלה הטומאה בפני חוצץ אינו שאדם ואףֿעלֿפי
הוא  האדם שלא מפני והטעם, חוצצת. רגלו כאן - ה"א)
ישראל  (תפארת הסתום הגג אלא הטומאה, בפני החוצץ

טו). יכין

.á·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰21Èab ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â »»¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈¿∆¡ƒ««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‡ ¯ÈÂ‡a ˙ÈÊk ‡ˆÓpL „Ú ‰a¯‡¬À»«∆ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ¬À»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L22. ∆≈»≈«∆«««ƒ»≈

הי"א.21) פי"א אהלות טמא,22)תוספתא שבבית מה כל
שבהלכה  ארובה תחת לטומאה דומה זה ואין שם. כחכמים
פותח  ארובה בפי כשאין יוצאת הטומאה שאין הקודמת,
הטומאה  כאן אבל הטומאה, על כלל אוהל אין שם כי טפח,

(כסףֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.â˙Èa23,ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‰a¯‡Â «ƒ«¬À»¿∆¿«ƒ¿«««ƒ«¬ƒ»««»
˙Ba¯‡‰Â ,‰iÏÚ‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a LÈ ˙¯Á‡ ‰a¯‡Â«¬À»«∆∆≈¿∆¿«ƒ¿«»¬ƒ»¿»¬À
Á˙Bt ˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À≈«

˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË24- ∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»««ƒ
˙Ba¯‡‰ „‚k25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈»¿»À¿»

Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k27˙Ba¯‡a eÈ‰ .¯B‰Ë ¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»»»¬À
„‚k ÔÈa ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«««ƒ≈¿∆∆
‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈¿«¿»

‰iÏÚ‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó28Ïk‰ - ≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«»¬ƒ»«…
‡ÓË29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30BÈ‡L ¯·c Ô˙ . »≈∆≈»»»≈≈»«»»∆≈

‰‡ÓË Ïa˜Ó31,‡ÓË ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ¿«≈À¿»«¬À«««ƒ««ƒ»≈
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â32˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«»¬ƒ»««ƒ

ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â33ÌÈÓMÏÂ ‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»«ƒ
¯B‰Ë34˙Áz ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . »≈»¬À≈«∆«¿«À¿»««

‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z¯·c ÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈»»
ÏÚ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈À¿»
„‚k ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»¿∆∆
ÔÈa ÔÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈¿«¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ35˙‡ ·¯Ú È¯‰L , ¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈≈≈∆
ÔÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈¿«¿»

˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa36ÔÈÈc‰ el‡ ÏÎÂ . ≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈«ƒƒ
- ‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa -¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»≈≈∆»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL37. ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿
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מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק
מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.ã˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿
O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»

Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
 ֿ הכסף של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,
בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה

במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.ä‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««
‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈

‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»

Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈
B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»

‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים

לטהר). לא אבל לטמא, אוהל נעשה כלי מפני 53)שהרי
לחוץ  פתוחה ארובה שהרי הטומאה, על אוהל כאן שאין

פי"א. אהלות תוספתא טפח. אהלות 54)בפותח משנה
ז. מטה,55)פ"י, כלפי ומתרחב צר שפיו בכלי המדובר
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טפח  פותח בו יש והבטן למשקוף, מחוץ נשאר הכלי ופי
וגם  המשנה. את הראב"ד פירש (כך המשקוף תחת ונמצא
מבפנים, הכלי פי אם אבל כך). מפרש כנראה, רבינו,

הכלי. לתוך הבית מן נכנסת מן 56)הטומאה וגבוהה
טפח. רבינו,57)הארץ ופירש "מודבקת". כתוב במשנה

שאוהל  ומשמיענו למשקוף. מודבקת תהיה תעלה שאם
קבע. לאוהל מצטרף אינו טפח, בו שאין (הקדירה) ארעי
הבית  המשקוף שבצד להשמיענו צריך היה לא [לכאורה
טפח. בפותח נוגעת אינה מדין הוא, כלֿשכן שהרי טהור,
שמודבקת  ולומר לטעות שאפשר מפרש, מרוטנבורג והר"מ
עמו). אחד כגוף נראית תעלה שאם מפני למשקוף, מצטרפת

.å˙Èa‰ ˙B¯B˜58‰·ÈÊÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰iÏÚ‰Â59Ô‰Â ««ƒ¿»¬ƒ»∆≈¬≈∆«¬ƒ»¿≈
‰¯B˜ „‚k ‰¯B˜ ˙BeÎÓ60ÏÎ·e ,¯ÈÂ‡ „‚k ¯ÈÂ‡Â ¿À»»¿∆∆»«¬ƒ¿∆∆¬ƒ¿»

ÁÙË Á˙Bt ¯ÈÂ‡ Ô‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ‰¯B˜61, »≈∆≈«∆«≈≈∆¬ƒ≈«∆«
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ62‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz -63. ¿À¿»««««≈∆«¿∆»ƒ¿«»≈

Ô‰ÈzL ÔÈa - ‰BÈÏÚÏ ‰BzÁz‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»≈««¿»»∆¿»≈¿≈∆
‡ÓË „·Ïa64- ‰BÈÏÚ‰ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ƒ¿«»≈»¿»«À¿»««≈»∆¿»

˙BBÈÏÚ‰ ˙B¯Bw‰ eÈ‰ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k¿∆¿«»»ƒ«»≈»«»∆¿
˙BBzÁz‰ ˙B¯Bw‰ ÔÈaL ¯ÈÂ‡‰ „‚k ˙BeÎÓ65 ¿À»¿∆∆»¬ƒ∆≈«««¿

‡ÓË Ìlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ66‰˙È‰ . ¿À¿»««««≈∆««À»»≈»¿»
‰BÈÏÚ‰ ‰¯B˜ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰67‰‡Óh‰ „‚k - «À¿»««≈»»∆¿»¿∆∆«À¿»

ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bwa ÔÈ‡ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú68ÔÈa , «»»ƒ«»≈≈«≈«∆«≈
Ú BÊ ˙BeÎÓ eÈ‰L˙BBÈÏÚ‰ eÈ‰L ÔÈ·e BÊ Èab Ï ∆»¿À»««≈≈∆»»∆¿

B‡ Ô‰ÈzÁz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,˙BBzÁz‰ ¯ÈÂ‡ „‚k¿∆∆¬ƒ««¿¿»¿»«À¿»«¿≈∆
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa≈≈∆««≈∆À¿»««¿»««

„·Ïa dc‚k ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ69ÈÙÏ ; ¿∆∆¿≈»¿«¿»∆»¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ
ÁÙË Ìe¯a ÁÙË Á˙Bt ˙Áz dÈ‡L ‰‡ÓË ÏkL70- ∆»À¿»∆≈»««≈«∆«¿∆«

‰ˆeˆ¯k ‡È‰ È¯‰71˜cÒpL ˙Èa .72ÂÈÏ˙Îe Bbb73 ¬≈ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿««¿»»
ÔBˆÈÁ‰ BÈˆÁa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL ‰OÚÂ¿«¬»¿≈¬»ƒ¿»¿»«À¿»¿∆¿«ƒ
Ìlk ÈÓÈt‰ BÈˆÁaL ÌÈÏk‰ - Ba Á˙t‰L∆«∆««≈ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒÀ»

ÔÈ¯B‰Ë74‰È‰ Ì‡ :ÈÓÈt‰ BÈˆÁa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿ƒ»¿»À¿»¿∆¿«¿ƒƒƒ»»
˙Ï˜Ln‰ ËeÁk ˜„q‰ ·Á¯75BÈˆÁaL ÌÈÏk - …««∆∆¿«ƒ¿…∆≈ƒ∆¿∆¿

ÔÈ¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰76Ô‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «ƒ¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»¬≈≈
ÔÈ‡ÓË77. ¿≈ƒ

מ"ה.58) פי"ב את 59)שם הממלאים נסרים או טיט
לקורה. קורה שבין עליה,60)האויר קורת כנגד בית קורת

שווה. רחבן לקורות 61)וגם הבית קורות בין פירוש,
מטפח  פחות אפילו שבצידה, לזו קורה בין אבל העליה.

(כסףֿמשנה). עוברת הטומאה ואין אחת 62)מפסיק תחת
הבית. חוצצת.63)מקורות שהטומאה 64)שהקורה

פותח  עליה כשיש הקורות דרך עולה ואינה יורדת אינה
האויר.65)טפח. רוחב כל את הוא 66)וממלאות כלל

קא, שבת מחיצתא" אסיק וגוד מחיצתא, אחית "גוד בידינו:
את  והעלה ומשוך המחיצה, את והורד משוך (בעברית: א
עד  מגיעה שאינה מחיצה לפניך יש אם פירוש, המחיצה).
מעלים  וכן לקרקע. עד נמשכה כאילו בה לדון יש לקרקע,
העליונה, הקורה את רואים שלפנינו, ובנידון נמוכה. מחיצה

שבין  ההפסק את וסותמת לתחתונה עד מגיעה היא כאילו
מושלם. אוהל ונעשה כשטומאה 67)הקורות והואֿהדין

למעלה. כנגדה כלום אין שהרי (ראב"ד), התחתונה על
הי"ג.68) פי"א אהלות אין 69)תוספתא מטפח שבפחות

"חבוט  אמרינן לא א: כה, (סוכה אחית" "גוד אומרים
טפח 70)רמי"). עליה המאהיל הדבר לבין בינה שאין

טפח. על טפח ה"ד 71)ברוחב פ"ז למעלה דינה שנתבאר
א.72)וה"ה. פי"א שם כתוב 73)משנה שם במשנה

כאן, שכתב כמו במשנה מפרש ורבינו שנסדק". "בית סתם:
אם  אחד כאוהל דינו הכתלים, נסדקו לא שאם מזה, ומשמע

טפח. פותח בסדק מפסיק,74)אין שהסדק מפני
הוא  טפחים משלשה שפחות הכלל את אמרו לא ובטומאה

והבנאים 75)כלבוד. בסופו, עופרת ומשקל חוט
ג. כט, כלים ראה הכתלים. את ליישר כדי בו משתמשים
ביתֿהלל  דברי כך פירשו ה"א פי"ב שם [בתוספתא

שם.76)במשנתנו]. במשנה מפני 77)כביתֿהלל
הצריכו  החיצון החלק דרך לצאת הטומאה של שסופה
בצד  וכלים בו שהפתח בחלק כשטומאה אבל זה, שיעור
הטומאה  דרך "שאין מפני מפסיק, כלשהו סדק הפנימי,

להיכנס".

.æ‰¯„ÒÎ‡78„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpL79ÌÈÏk‰ - «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL80‰Ê ÌÈÏ‰‡ ÈL ‡È‰ È¯‰L ; ∆«««≈ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿≈…»ƒ∆

Ô˙ .‰¯˜z‰ ÏÎa ˜„q‰ È¯‰L ,Ô‰ÈÈa ¯ÈÂ‡Â ‰Ê „ˆa¿«∆«¬ƒ≈≈∆∆¬≈«∆∆¿»«ƒ¿»»«
˜„q‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰˜ B‡ BÏ‚¯81˙‡ ·¯Ú - «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰82elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı¯‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ BÈ‡ - ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB·‚83Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Áz84ı¯‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ - ˜„q‰ ˙Áz85ÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»

d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין ֿ 88)שם.87)כביתֿהלל אף

העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.
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מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק
מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.ã˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿
O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»

Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
 ֿ הכסף של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,
בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה

במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.ä‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««
‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈

‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»

Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈
B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»

‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים

לטהר). לא אבל לטמא, אוהל נעשה כלי מפני 53)שהרי
לחוץ  פתוחה ארובה שהרי הטומאה, על אוהל כאן שאין

פי"א. אהלות תוספתא טפח. אהלות 54)בפותח משנה
ז. מטה,55)פ"י, כלפי ומתרחב צר שפיו בכלי המדובר
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טפח  פותח בו יש והבטן למשקוף, מחוץ נשאר הכלי ופי
וגם  המשנה. את הראב"ד פירש (כך המשקוף תחת ונמצא
מבפנים, הכלי פי אם אבל כך). מפרש כנראה, רבינו,

הכלי. לתוך הבית מן נכנסת מן 56)הטומאה וגבוהה
טפח. רבינו,57)הארץ ופירש "מודבקת". כתוב במשנה

שאוהל  ומשמיענו למשקוף. מודבקת תהיה תעלה שאם
קבע. לאוהל מצטרף אינו טפח, בו שאין (הקדירה) ארעי
הבית  המשקוף שבצד להשמיענו צריך היה לא [לכאורה
טפח. בפותח נוגעת אינה מדין הוא, כלֿשכן שהרי טהור,
שמודבקת  ולומר לטעות שאפשר מפרש, מרוטנבורג והר"מ
עמו). אחד כגוף נראית תעלה שאם מפני למשקוף, מצטרפת

.å˙Èa‰ ˙B¯B˜58‰·ÈÊÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰iÏÚ‰Â59Ô‰Â ««ƒ¿»¬ƒ»∆≈¬≈∆«¬ƒ»¿≈
‰¯B˜ „‚k ‰¯B˜ ˙BeÎÓ60ÏÎ·e ,¯ÈÂ‡ „‚k ¯ÈÂ‡Â ¿À»»¿∆∆»«¬ƒ¿∆∆¬ƒ¿»

ÁÙË Á˙Bt ¯ÈÂ‡ Ô‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ‰¯B˜61, »≈∆≈«∆«≈≈∆¬ƒ≈«∆«
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ62‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz -63. ¿À¿»««««≈∆«¿∆»ƒ¿«»≈

Ô‰ÈzL ÔÈa - ‰BÈÏÚÏ ‰BzÁz‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»≈««¿»»∆¿»≈¿≈∆
‡ÓË „·Ïa64- ‰BÈÏÚ‰ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ƒ¿«»≈»¿»«À¿»««≈»∆¿»

˙BBÈÏÚ‰ ˙B¯Bw‰ eÈ‰ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k¿∆¿«»»ƒ«»≈»«»∆¿
˙BBzÁz‰ ˙B¯Bw‰ ÔÈaL ¯ÈÂ‡‰ „‚k ˙BeÎÓ65 ¿À»¿∆∆»¬ƒ∆≈«««¿

‡ÓË Ìlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ66‰˙È‰ . ¿À¿»««««≈∆««À»»≈»¿»
‰BÈÏÚ‰ ‰¯B˜ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰67‰‡Óh‰ „‚k - «À¿»««≈»»∆¿»¿∆∆«À¿»

ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bwa ÔÈ‡ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú68ÔÈa , «»»ƒ«»≈≈«≈«∆«≈
Ú BÊ ˙BeÎÓ eÈ‰L˙BBÈÏÚ‰ eÈ‰L ÔÈ·e BÊ Èab Ï ∆»¿À»««≈≈∆»»∆¿

B‡ Ô‰ÈzÁz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,˙BBzÁz‰ ¯ÈÂ‡ „‚k¿∆∆¬ƒ««¿¿»¿»«À¿»«¿≈∆
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa≈≈∆««≈∆À¿»««¿»««

„·Ïa dc‚k ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ69ÈÙÏ ; ¿∆∆¿≈»¿«¿»∆»¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ
ÁÙË Ìe¯a ÁÙË Á˙Bt ˙Áz dÈ‡L ‰‡ÓË ÏkL70- ∆»À¿»∆≈»««≈«∆«¿∆«

‰ˆeˆ¯k ‡È‰ È¯‰71˜cÒpL ˙Èa .72ÂÈÏ˙Îe Bbb73 ¬≈ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿««¿»»
ÔBˆÈÁ‰ BÈˆÁa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL ‰OÚÂ¿«¬»¿≈¬»ƒ¿»¿»«À¿»¿∆¿«ƒ
Ìlk ÈÓÈt‰ BÈˆÁaL ÌÈÏk‰ - Ba Á˙t‰L∆«∆««≈ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒÀ»

ÔÈ¯B‰Ë74‰È‰ Ì‡ :ÈÓÈt‰ BÈˆÁa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿ƒ»¿»À¿»¿∆¿«¿ƒƒƒ»»
˙Ï˜Ln‰ ËeÁk ˜„q‰ ·Á¯75BÈˆÁaL ÌÈÏk - …««∆∆¿«ƒ¿…∆≈ƒ∆¿∆¿

ÔÈ¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰76Ô‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «ƒ¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»¬≈≈
ÔÈ‡ÓË77. ¿≈ƒ

מ"ה.58) פי"ב את 59)שם הממלאים נסרים או טיט
לקורה. קורה שבין עליה,60)האויר קורת כנגד בית קורת

שווה. רחבן לקורות 61)וגם הבית קורות בין פירוש,
מטפח  פחות אפילו שבצידה, לזו קורה בין אבל העליה.

(כסףֿמשנה). עוברת הטומאה ואין אחת 62)מפסיק תחת
הבית. חוצצת.63)מקורות שהטומאה 64)שהקורה

פותח  עליה כשיש הקורות דרך עולה ואינה יורדת אינה
האויר.65)טפח. רוחב כל את הוא 66)וממלאות כלל

קא, שבת מחיצתא" אסיק וגוד מחיצתא, אחית "גוד בידינו:
את  והעלה ומשוך המחיצה, את והורד משוך (בעברית: א
עד  מגיעה שאינה מחיצה לפניך יש אם פירוש, המחיצה).
מעלים  וכן לקרקע. עד נמשכה כאילו בה לדון יש לקרקע,
העליונה, הקורה את רואים שלפנינו, ובנידון נמוכה. מחיצה

שבין  ההפסק את וסותמת לתחתונה עד מגיעה היא כאילו
מושלם. אוהל ונעשה כשטומאה 67)הקורות והואֿהדין

למעלה. כנגדה כלום אין שהרי (ראב"ד), התחתונה על
הי"ג.68) פי"א אהלות אין 69)תוספתא מטפח שבפחות

"חבוט  אמרינן לא א: כה, (סוכה אחית" "גוד אומרים
טפח 70)רמי"). עליה המאהיל הדבר לבין בינה שאין

טפח. על טפח ה"ד 71)ברוחב פ"ז למעלה דינה שנתבאר
א.72)וה"ה. פי"א שם כתוב 73)משנה שם במשנה

כאן, שכתב כמו במשנה מפרש ורבינו שנסדק". "בית סתם:
אם  אחד כאוהל דינו הכתלים, נסדקו לא שאם מזה, ומשמע

טפח. פותח בסדק מפסיק,74)אין שהסדק מפני
הוא  טפחים משלשה שפחות הכלל את אמרו לא ובטומאה

והבנאים 75)כלבוד. בסופו, עופרת ומשקל חוט
ג. כט, כלים ראה הכתלים. את ליישר כדי בו משתמשים
ביתֿהלל  דברי כך פירשו ה"א פי"ב שם [בתוספתא

שם.76)במשנתנו]. במשנה מפני 77)כביתֿהלל
הצריכו  החיצון החלק דרך לצאת הטומאה של שסופה
בצד  וכלים בו שהפתח בחלק כשטומאה אבל זה, שיעור
הטומאה  דרך "שאין מפני מפסיק, כלשהו סדק הפנימי,

להיכנס".

.æ‰¯„ÒÎ‡78„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpL79ÌÈÏk‰ - «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL80‰Ê ÌÈÏ‰‡ ÈL ‡È‰ È¯‰L ; ∆«««≈ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿≈…»ƒ∆

Ô˙ .‰¯˜z‰ ÏÎa ˜„q‰ È¯‰L ,Ô‰ÈÈa ¯ÈÂ‡Â ‰Ê „ˆa¿«∆«¬ƒ≈≈∆∆¬≈«∆∆¿»«ƒ¿»»«
˜„q‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰˜ B‡ BÏ‚¯81˙‡ ·¯Ú - «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰82elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı¯‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ BÈ‡ - ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB·‚83Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Áz84ı¯‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ - ˜„q‰ ˙Áz85ÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»

d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין ֿ 88)שם.87)כביתֿהלל אף

העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.
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znקסב z`neh zekld - dxdh xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב
על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.àÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L ÊÈÊ‰È‰Â ,‰hÓÏ ÂÈÙe ˙Èa‰ Á˙t ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»¿»»
Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»ƒ»
¯e¯a ¯·„Â .‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆¿»»»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…«≈
- ‡È¯a‰ ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆««»ƒ
¯OÚ ÌÈMÓ ¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰ ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË∆«∆»»»¿«¿»¿≈»¬»¿«ƒƒ
.ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰«¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»¿≈«∆«
elÙ‡Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ¿≈ƒ∆««≈«∆««≈ƒ««¿«¬ƒ
‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˜ ‰È‰»»»∆¿«««¿¿…««∆«≈≈ƒ

.ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»≈«∆«

.áÁÙË Á˙ta ÏÎB‡Â ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L ÊÈÊƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«∆«
ÁÙhÓ ˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»ƒ∆«
‰‡ÓË ;ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒÀ¿»
¯ˆÁa ÔÎÂ .˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈¿»≈

.‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

.â,ÔBlÁ‰ Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ«»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈««
‡e‰Â .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆«À¿»¿
.˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«≈«««∆¿»«ƒ»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈≈ƒ∆«À¿»
ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ∆««≈««
,‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»≈ƒ∆«À¿»¿»∆
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰ ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«»∆ƒ¿»«≈ƒ¿≈««
‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL ‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»∆«¿ƒ≈≈ƒ
el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÊÈÊ Ba ‰È‰ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»»»ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒ
„ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ∆«À¿»¿≈«
‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L ?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»∆ƒ»¿»À¿»
ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz««∆»≈∆««ƒ«…»≈≈««ƒ≈

.ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ

.ãÁ˙Bt Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈÂ ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ÔÈÊÈÊ ÈL¿≈ƒƒ∆««∆¿≈¿»∆»≈∆≈«
- ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈ·e ÁÙË∆«≈≈∆≈«∆«¿À¿»««««¿

a ÂÈzÁzÌ‰ÈÈa - Ô‰ÈÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË „·Ï «¿»ƒ¿«»≈»¿»À¿»≈≈∆≈≈∆
ÚÈ˜¯‰ „Ú Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ .‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈»¿»««»∆¿¿∆¿«»»ƒ«
ÁÙË Á˙Bt ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ .‡ÓË»≈»»»∆¿≈«««¿≈«∆«

Ô‰ÈÈ·e Ô‰ÈzÁz - Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««¿≈≈∆«¿≈∆≈≈∆
ÚÈ˜¯‰ „ÚÂ Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ .‡ÓË»≈»¿»««»∆¿¿∆¿¿«»»ƒ«
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ .‡ÓË»≈»»»∆¿≈«««¿»ƒ∆«
‰˙È‰ .‡ÓË Ô‰ÈÈ·e Ì‰ÈzÁz - Ì‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿≈∆«¿≈∆≈≈∆»≈»¿»
˙Á˙Â Ô‰ÈÈa - ¯˙Bn‰ ˙Áz B‡ Ì‰ÈÈa ‰‡Óh‰«À¿»≈≈∆«««»≈≈∆¿««
ÏÎa LÈ .¯B‰Ë ÔBzÁz‰ ˙Áz Ï·‡ ,‡ÓË ¯˙Bn‰«»»≈¬»««««¿»≈¿»
ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«∆«¿≈≈≈∆≈«∆«
‰˙È‰ .‡ÓË „·Ïa ÂÈzÁz - ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««¿«¿»ƒ¿«»≈»¿»
ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k - ÔBÈÏÚ‰ Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa≈≈∆««≈»∆¿¿∆∆«À¿»«»»ƒ«
Á˙Bt Ì‰ÈÈa LiL ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡ .‡ÓË»≈≈»∆≈«∆«≈∆≈≈≈∆≈«
‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L ÔÈ·e ÁÙË∆«≈∆≈≈≈∆≈«∆«≈∆»¿»
ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡Óh‰«À¿»««««¿≈≈∆««»∆¿
‡È‰ È¯‰L ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆∆¬≈ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰L ˙BÚÈ¯È ÈzL ÔÎÂ .‰ˆeˆ¿̄»¿≈¿≈¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆
˙BÁeÏ B‡ ÌÈ„‚a B‡ ÌÈÏk .BÊ Èab ÏÚ BÊ ÁÙË Á˙Bt≈«∆«««≈≈ƒ¿»ƒ
‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ Ô‰L ıÚ ÏL∆≈∆≈À»ƒ∆««≈∆¿À¿»¿»
- ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ»¿»«À¿»¿»ƒ»»∆∆«
ÁÙh‰ ÏÏÁ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚL ÈÏk‰ È¯‰¬≈«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿»«¬ƒ«¬««∆«
eÈ‰ .ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿»«≈ƒ∆«¿»»
ÛÏ‡ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ elÙ‡ ,LÈL ÏL ˙BÈÏ·Ë«¿ƒ∆«ƒ¬ƒ¿ƒ»»∆∆∆
ÈtÓ ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ‰n‡«»À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈

.Ú˜¯˜k Ô‰L∆≈¿«¿«

.äÔ‰È˙B¯˜a BÊa BÊ ˙BÚ‚B Ô‰L ıÚ ÏL ˙BÁeÏ∆≈∆≈¿»¿«¿≈∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰Â¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»««««≈∆
˙Ú‚B dÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ∆≈»««
- ‰iM‰ BÊ ÁeÏa Ú‚Bp‰Â .ÁÙË Á˙BÙa dz¯·Áa«¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿««¿ƒ»
ÌÈÏk‰ Ïk Ï·‡ .˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»»«≈ƒ
Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·nL e¯Ó‡L∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»¿ƒƒ
,ÌÈ‡ÓË ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk Ïk - ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆««»¿≈ƒ

Â ,e¯‡aL BÓkÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰ ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ««¬ƒƒ«
‰‡Óh‰ „‚k ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â ,˙n‰«≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»¿∆∆«À¿»
ÏÚ eÏÈ‰‡‰L ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ∆∆¡ƒ«

.˙n‰«≈

.åÔÓ ˙ÈÊÎe ,¯ÈÂ‡a ‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L ˙È·Á»ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒƒ
‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ „‚k ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»À¿»
,‰‡ÓË ˙È·Á‰Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿≈»
.d¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÂ ‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈¬ƒ»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»««
‰ÓÏÂ .‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿»»
d¯ÈÂ‡a ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»«««¬ƒ»
.B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»≈¬ƒ
˙Áz d˙ˆ˜Óe dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»ƒ¿»»««
‰È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡¬ƒ»À¿»««¿»««¿∆∆»»
,¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe ,‰‡ÓË dlk - ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca«¿»≈«∆«À»¿≈»¿∆∆ƒ»»
ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa ˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L∆¬≈«À¿»»¿»«¿»ƒ¿««∆¿»ƒ
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B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ»¿»¿≈»
,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»«ƒ»
Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿∆»¿»««»«…
„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«≈«»À»≈»¿»À∆∆»ƒ
ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰ Èab ÏÚ ‰e˙e ÏÈ˙t»ƒ¿»««≈«≈»√»ƒ¿««¿ƒ
˙Bi·Á .ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ
Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ ˙B·LBÈ Ô‰L∆≈¿«≈∆«ƒ≈∆
˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ ˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a»¬ƒ¿≈¿»¿≈«∆«¿À¿»««
,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆À¿»««¿»««¿∆∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡ ˙B‡ÓË eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëaƒ¿¬»ƒ»¿≈¿ƒ
˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰»»∆≈«∆«¿À¿»««««≈∆««

.„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË ÔlkÀ»»≈∆¬≈«……∆∆»

ה'תשע"ה  תמוז ט"ו חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

.àÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿ƒ»««≈ƒ∆»««≈¿∆¡ƒ«

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰·e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙È·Ï B„È ËLÙe , ≈ƒ»«»¿«ƒ∆¿»«¿ƒ»««ƒ«≈ƒ
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡7‰OÚÂ ƒ≈¿»≈«∆«≈≈∆«À¿»¿«¬»

ÌÈza‰Â ‡e‰ ‡ÓËÂ ,„Á‡ Ï‰‡k Ïk‰8- Â‡Ï Ì‡Â ; «…¿…∆∆»¿ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ»
.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆«À¿»

האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר
הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם
בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה

עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו בעודו 2)הבית
המת. על במת.3)מאהיל נוגעת ידו שהאדם 4)בעוד

הכלים. ועל המת על מאהיל והוא אוהל אם 5)נעשה וכן
טהורים, הכלים - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל
אלא  באוהל מטמא שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו
אבל  במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת

באוהל. מטמא לטמא 6)בחיבורים ושיעורו המת, מבשר
כזית. שלם.7)- כזית על מאהיל הוא כלומר,8)שהרי

הבתים. בשני הנמצאים אדם ובני הכלים

.á‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ÔBlÁ‰ „Úa ÛÈ˜L‰L Ì„‡9 »»∆ƒ¿ƒ¿«««¿∆¡ƒ««À¿»
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -10‰È‰ .˙Èa‰ Ïk ‡ÓËÂ ≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿ƒ¿»»««ƒ»»

ÏhÓ11B˙ˆ˜Óe ˙Èa‰ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ À»«»«¿À»ƒ¿»¿««ƒƒ¿»
˙Èa‰ - ıeÁaL B˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰Â ,ıeÁa«¿∆¡ƒ»À¿»«ƒ¿»∆«««ƒ

ÁÙË d·‚ Ba LÈÂ ÏeÏÁ Ì„‡‰L ÈtÓ .‡ÓË12ÔÂÈÎÂ , »≈ƒ¿≈∆»»»»¿≈…«∆«¿≈»
‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡Ók ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»À¿»»»¬≈∆¿«¬ƒ»∆»
˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ¯B‰Ë eÏÈ‰‡‰Â13el‡ È¯‰ - ıeÁaL ¿∆¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«¬≈≈

‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË14Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡Ók ¿≈ƒƒ¿≈∆¿«¬ƒ««À¿»¿»»»
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‡È·Ó≈ƒ¿≈≈¿∆≈«¿

את 9) כפף והמשקיף הבית, לכותל סמוך בחוץ שהייתה
החלון. דרך לחוץ נשען 10)גופו שהמשקיף פי על אף

לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על
וכו'". חלול שהאדם "מפני למטה: מבואר והטעם

חי.11) אוהל.12)אדם החי 13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח על המוטל האדם

.âBa e¯·ÚL ˙n‰ È‡OB15‰¯„ÒÎ‡‰ ˙Áz16, ¿≈«≈∆»¿««»«¿«¿»
ÛÈ‚‰Â17ÁzÙÓa BÎÓÒe ˙Ïc‰ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡18È„k ¿≈ƒ∆»≈∆∆«∆∆¿»¿«¿≈«¿≈

ÌÈÙaÓ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,˙Èa‰ ‡ÓËÈ ‡lL19B‡ ∆…ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ
ÈÙa „ÓÚÏ ˙Ïc‰ ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ïc‰ CÓBÒ ıeÁaÓƒ«≈«∆∆ƒ»«∆∆«¬…ƒ¿≈

BÓˆÚ20ÈÙÏ ;‡ÓË ˙Èa‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - «¿««ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆÁL ‡e‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»»»∆»«ƒ¿≈«À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿

עימו.15) הבית 16)כלומר, חזית לפני מקורה שטח
ויש  למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף

האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת סגר 17)מפרשים,
האכסדרה. גג תחת המת שנכנס לפני הדלת כדי 18)את

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח שלא
מאליה.20)בבית.19) תיפתח ולא

.ãBÈÚÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L ¯epz21‰¯eÓ˜ «∆≈¿««ƒ¿≈¿»
ıeÁÏ22- ‰¯eÓw‰ BÈÚ ÏÚ ˙n‰ È‡OB eÏÈ‰‡‰Â , «¿∆¡ƒ¿≈«≈«≈«¿»

‡ÓË ¯epz‰23¯B‰Ë ˙Èa‰Â24dB·b ¯epz‰ ÔÈ‡ È¯‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«
ı¯‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡È·iL È„k ≈«»»∆¿≈∆»ƒÀ¿»««ƒƒ¿»«»

‰cÓa26Á˙t‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L27ıeÁÏ ÁzÙÂ28: ¿ƒ»∆≈¿«∆«¿ƒ¿««
¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË29‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË , À¿»¿««ƒ»À¿»««ƒ«

‡ÓË BÎB˙aM30Á˙t‰ CB˙a Áe˙t ‡e‰ È¯‰L ;31, ∆¿»≈∆¬≈»«¿«∆«
‰˙È‰ .Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»

ÈÎeÓ32ÂÈ¯BÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆

˙B¯Bw‰37,‰‡ˆBÈ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - «««ƒ»∆««ƒ∆ƒ¿»
˙ËÓL dÈ‡38ÁÙË ˙‡ˆBÈ dÈ‡Â39‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»ƒ¿∆∆¿≈»≈∆«¿∆ƒ¿∆

da40ÁÙË41ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÏÁ ÁÙË Ìe¯ ÏÚ »∆««∆«»¬»ƒ≈
˙Èa‰ CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÏÁ ÈÎena«¿ƒ»»∆«¬≈«À¿»¿»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ Ïc‚n‰ ‰È‰ .‡ÓË ˙Èa‰Â42 ¿««ƒ»≈»»«ƒ¿»≈¿««ƒ

BlL ‰·z‰ CB˙a B‡ BÎB˙a ‰‡Óh‰Â43Èt ÏÚ Û‡ , ¿«À¿»¿¿«≈»∆««ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡L44‰‡ÓË . ∆≈ƒƒ»≈«∆«««ƒ»≈À¿»

¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa45˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,
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קסג zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב
על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.àÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L ÊÈÊ‰È‰Â ,‰hÓÏ ÂÈÙe ˙Èa‰ Á˙t ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»¿»»
Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»ƒ»
¯e¯a ¯·„Â .‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆¿»»»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…«≈
- ‡È¯a‰ ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆««»ƒ
¯OÚ ÌÈMÓ ¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰ ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË∆«∆»»»¿«¿»¿≈»¬»¿«ƒƒ
.ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰«¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»¿≈«∆«
elÙ‡Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ¿≈ƒ∆««≈«∆««≈ƒ««¿«¬ƒ
‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˜ ‰È‰»»»∆¿«««¿¿…««∆«≈≈ƒ

.ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»≈«∆«

.áÁÙË Á˙ta ÏÎB‡Â ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L ÊÈÊƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«∆«
ÁÙhÓ ˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»ƒ∆«
‰‡ÓË ;ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒÀ¿»
¯ˆÁa ÔÎÂ .˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈¿»≈

.‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

.â,ÔBlÁ‰ Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ«»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈««
‡e‰Â .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆«À¿»¿
.˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«≈«««∆¿»«ƒ»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈≈ƒ∆«À¿»
ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ∆««≈««
,‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»≈ƒ∆«À¿»¿»∆
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰ ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«»∆ƒ¿»«≈ƒ¿≈««
‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL ‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»∆«¿ƒ≈≈ƒ
el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÊÈÊ Ba ‰È‰ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»»»ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒ
„ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ∆«À¿»¿≈«
‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L ?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»∆ƒ»¿»À¿»
ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz««∆»≈∆««ƒ«…»≈≈««ƒ≈

.ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ

.ãÁ˙Bt Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈÂ ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ÔÈÊÈÊ ÈL¿≈ƒƒ∆««∆¿≈¿»∆»≈∆≈«
- ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈ·e ÁÙË∆«≈≈∆≈«∆«¿À¿»««««¿

a ÂÈzÁzÌ‰ÈÈa - Ô‰ÈÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË „·Ï «¿»ƒ¿«»≈»¿»À¿»≈≈∆≈≈∆
ÚÈ˜¯‰ „Ú Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ .‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈»¿»««»∆¿¿∆¿«»»ƒ«
ÁÙË Á˙Bt ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ .‡ÓË»≈»»»∆¿≈«««¿≈«∆«

Ô‰ÈÈ·e Ô‰ÈzÁz - Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««¿≈≈∆«¿≈∆≈≈∆
ÚÈ˜¯‰ „ÚÂ Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ .‡ÓË»≈»¿»««»∆¿¿∆¿¿«»»ƒ«
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ .‡ÓË»≈»»»∆¿≈«««¿»ƒ∆«
‰˙È‰ .‡ÓË Ô‰ÈÈ·e Ì‰ÈzÁz - Ì‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿≈∆«¿≈∆≈≈∆»≈»¿»
˙Á˙Â Ô‰ÈÈa - ¯˙Bn‰ ˙Áz B‡ Ì‰ÈÈa ‰‡Óh‰«À¿»≈≈∆«««»≈≈∆¿««
ÏÎa LÈ .¯B‰Ë ÔBzÁz‰ ˙Áz Ï·‡ ,‡ÓË ¯˙Bn‰«»»≈¬»««««¿»≈¿»
ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«∆«¿≈≈≈∆≈«∆«
‰˙È‰ .‡ÓË „·Ïa ÂÈzÁz - ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««¿«¿»ƒ¿«»≈»¿»
ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k - ÔBÈÏÚ‰ Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa≈≈∆««≈»∆¿¿∆∆«À¿»«»»ƒ«
Á˙Bt Ì‰ÈÈa LiL ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡ .‡ÓË»≈≈»∆≈«∆«≈∆≈≈≈∆≈«
‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L ÔÈ·e ÁÙË∆«≈∆≈≈≈∆≈«∆«≈∆»¿»
ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡Óh‰«À¿»««««¿≈≈∆««»∆¿
‡È‰ È¯‰L ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆∆¬≈ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰L ˙BÚÈ¯È ÈzL ÔÎÂ .‰ˆeˆ¿̄»¿≈¿≈¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆
˙BÁeÏ B‡ ÌÈ„‚a B‡ ÌÈÏk .BÊ Èab ÏÚ BÊ ÁÙË Á˙Bt≈«∆«««≈≈ƒ¿»ƒ
‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ Ô‰L ıÚ ÏL∆≈∆≈À»ƒ∆««≈∆¿À¿»¿»
- ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ»¿»«À¿»¿»ƒ»»∆∆«
ÁÙh‰ ÏÏÁ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚL ÈÏk‰ È¯‰¬≈«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿»«¬ƒ«¬««∆«
eÈ‰ .ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿»«≈ƒ∆«¿»»
ÛÏ‡ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ elÙ‡ ,LÈL ÏL ˙BÈÏ·Ë«¿ƒ∆«ƒ¬ƒ¿ƒ»»∆∆∆
ÈtÓ ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ‰n‡«»À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈

.Ú˜¯˜k Ô‰L∆≈¿«¿«

.äÔ‰È˙B¯˜a BÊa BÊ ˙BÚ‚B Ô‰L ıÚ ÏL ˙BÁeÏ∆≈∆≈¿»¿«¿≈∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰Â¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»««««≈∆
˙Ú‚B dÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ∆≈»««
- ‰iM‰ BÊ ÁeÏa Ú‚Bp‰Â .ÁÙË Á˙BÙa dz¯·Áa«¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿««¿ƒ»
ÌÈÏk‰ Ïk Ï·‡ .˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»»«≈ƒ
Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·nL e¯Ó‡L∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»¿ƒƒ
,ÌÈ‡ÓË ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk Ïk - ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆««»¿≈ƒ

Â ,e¯‡aL BÓkÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰ ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ««¬ƒƒ«
‰‡Óh‰ „‚k ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â ,˙n‰«≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»¿∆∆«À¿»
ÏÚ eÏÈ‰‡‰L ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ∆∆¡ƒ«

.˙n‰«≈

.åÔÓ ˙ÈÊÎe ,¯ÈÂ‡a ‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L ˙È·Á»ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒƒ
‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ „‚k ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»À¿»
,‰‡ÓË ˙È·Á‰Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿≈»
.d¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÂ ‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈¬ƒ»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»««
‰ÓÏÂ .‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿»»
d¯ÈÂ‡a ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»«««¬ƒ»
.B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»≈¬ƒ
˙Áz d˙ˆ˜Óe dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»ƒ¿»»««
‰È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡¬ƒ»À¿»««¿»««¿∆∆»»
,¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe ,‰‡ÓË dlk - ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca«¿»≈«∆«À»¿≈»¿∆∆ƒ»»
ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa ˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L∆¬≈«À¿»»¿»«¿»ƒ¿««∆¿»ƒ
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B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ»¿»¿≈»
,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»«ƒ»
Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿∆»¿»««»«…
„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«≈«»À»≈»¿»À∆∆»ƒ
ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰ Èab ÏÚ ‰e˙e ÏÈ˙t»ƒ¿»««≈«≈»√»ƒ¿««¿ƒ
˙Bi·Á .ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ
Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ ˙B·LBÈ Ô‰L∆≈¿«≈∆«ƒ≈∆
˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ ˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a»¬ƒ¿≈¿»¿≈«∆«¿À¿»««
,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆À¿»««¿»««¿∆∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡ ˙B‡ÓË eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëaƒ¿¬»ƒ»¿≈¿ƒ
˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰»»∆≈«∆«¿À¿»««««≈∆««

.„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË ÔlkÀ»»≈∆¬≈«……∆∆»

ה'תשע"ה  תמוז ט"ו חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

.àÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿ƒ»««≈ƒ∆»««≈¿∆¡ƒ«

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰·e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙È·Ï B„È ËLÙe , ≈ƒ»«»¿«ƒ∆¿»«¿ƒ»««ƒ«≈ƒ
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡7‰OÚÂ ƒ≈¿»≈«∆«≈≈∆«À¿»¿«¬»

ÌÈza‰Â ‡e‰ ‡ÓËÂ ,„Á‡ Ï‰‡k Ïk‰8- Â‡Ï Ì‡Â ; «…¿…∆∆»¿ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ»
.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆«À¿»

האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר
הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם
בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה

עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו בעודו 2)הבית
המת. על במת.3)מאהיל נוגעת ידו שהאדם 4)בעוד

הכלים. ועל המת על מאהיל והוא אוהל אם 5)נעשה וכן
טהורים, הכלים - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל
אלא  באוהל מטמא שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו
אבל  במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת

באוהל. מטמא לטמא 6)בחיבורים ושיעורו המת, מבשר
כזית. שלם.7)- כזית על מאהיל הוא כלומר,8)שהרי

הבתים. בשני הנמצאים אדם ובני הכלים

.á‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ÔBlÁ‰ „Úa ÛÈ˜L‰L Ì„‡9 »»∆ƒ¿ƒ¿«««¿∆¡ƒ««À¿»
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -10‰È‰ .˙Èa‰ Ïk ‡ÓËÂ ≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿ƒ¿»»««ƒ»»

ÏhÓ11B˙ˆ˜Óe ˙Èa‰ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ À»«»«¿À»ƒ¿»¿««ƒƒ¿»
˙Èa‰ - ıeÁaL B˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰Â ,ıeÁa«¿∆¡ƒ»À¿»«ƒ¿»∆«««ƒ

ÁÙË d·‚ Ba LÈÂ ÏeÏÁ Ì„‡‰L ÈtÓ .‡ÓË12ÔÂÈÎÂ , »≈ƒ¿≈∆»»»»¿≈…«∆«¿≈»
‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡Ók ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»À¿»»»¬≈∆¿«¬ƒ»∆»
˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ¯B‰Ë eÏÈ‰‡‰Â13el‡ È¯‰ - ıeÁaL ¿∆¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«¬≈≈

‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË14Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡Ók ¿≈ƒƒ¿≈∆¿«¬ƒ««À¿»¿»»»
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‡È·Ó≈ƒ¿≈≈¿∆≈«¿

את 9) כפף והמשקיף הבית, לכותל סמוך בחוץ שהייתה
החלון. דרך לחוץ נשען 10)גופו שהמשקיף פי על אף

לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על
וכו'". חלול שהאדם "מפני למטה: מבואר והטעם

חי.11) אוהל.12)אדם החי 13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח על המוטל האדם

.âBa e¯·ÚL ˙n‰ È‡OB15‰¯„ÒÎ‡‰ ˙Áz16, ¿≈«≈∆»¿««»«¿«¿»
ÛÈ‚‰Â17ÁzÙÓa BÎÓÒe ˙Ïc‰ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡18È„k ¿≈ƒ∆»≈∆∆«∆∆¿»¿«¿≈«¿≈

ÌÈÙaÓ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,˙Èa‰ ‡ÓËÈ ‡lL19B‡ ∆…ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ
ÈÙa „ÓÚÏ ˙Ïc‰ ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ïc‰ CÓBÒ ıeÁaÓƒ«≈«∆∆ƒ»«∆∆«¬…ƒ¿≈

BÓˆÚ20ÈÙÏ ;‡ÓË ˙Èa‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - «¿««ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆÁL ‡e‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»»»∆»«ƒ¿≈«À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿

עימו.15) הבית 16)כלומר, חזית לפני מקורה שטח
ויש  למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף

האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת סגר 17)מפרשים,
האכסדרה. גג תחת המת שנכנס לפני הדלת כדי 18)את

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח שלא
מאליה.20)בבית.19) תיפתח ולא

.ãBÈÚÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L ¯epz21‰¯eÓ˜ «∆≈¿««ƒ¿≈¿»
ıeÁÏ22- ‰¯eÓw‰ BÈÚ ÏÚ ˙n‰ È‡OB eÏÈ‰‡‰Â , «¿∆¡ƒ¿≈«≈«≈«¿»

‡ÓË ¯epz‰23¯B‰Ë ˙Èa‰Â24dB·b ¯epz‰ ÔÈ‡ È¯‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«
ı¯‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡È·iL È„k ≈«»»∆¿≈∆»ƒÀ¿»««ƒƒ¿»«»

‰cÓa26Á˙t‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L27ıeÁÏ ÁzÙÂ28: ¿ƒ»∆≈¿«∆«¿ƒ¿««
¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË29‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË , À¿»¿««ƒ»À¿»««ƒ«

‡ÓË BÎB˙aM30Á˙t‰ CB˙a Áe˙t ‡e‰ È¯‰L ;31, ∆¿»≈∆¬≈»«¿«∆«
‰˙È‰ .Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»

ÈÎeÓ32ÂÈ¯BÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆

˙B¯Bw‰37,‰‡ˆBÈ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - «««ƒ»∆««ƒ∆ƒ¿»
˙ËÓL dÈ‡38ÁÙË ˙‡ˆBÈ dÈ‡Â39‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»ƒ¿∆∆¿≈»≈∆«¿∆ƒ¿∆

da40ÁÙË41ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÏÁ ÁÙË Ìe¯ ÏÚ »∆««∆«»¬»ƒ≈
˙Èa‰ CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÏÁ ÈÎena«¿ƒ»»∆«¬≈«À¿»¿»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ Ïc‚n‰ ‰È‰ .‡ÓË ˙Èa‰Â42 ¿««ƒ»≈»»«ƒ¿»≈¿««ƒ

BlL ‰·z‰ CB˙a B‡ BÎB˙a ‰‡Óh‰Â43Èt ÏÚ Û‡ , ¿«À¿»¿¿«≈»∆««ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡L44‰‡ÓË . ∆≈ƒƒ»≈«∆«««ƒ»≈À¿»

¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa45˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,
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בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך
כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו

כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה כל 27)מקבל וממלא
המגדל.28)רחבו. בולט 29)דלת שהמגדל פי על ואף

במידה  הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה אין לבית
בו 30)חוצץ. להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

הפתח  דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה את
אותו. ממלא שם.31)שהמגדל תצא שהטומאה

גלגלים.32) על העומד המגדל המגדל.33)בסיס לאחורי
הבית.34) חלל אצבעות"35)לתוך "שלוש כתוב במשנה

לפחות  והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו רבינו ומפרש
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע = (טפח מטפח

למגדל.36) מחובר לתקרת 37)הבסיס מגולה במקום
חוצצת.38)הבית. ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק
העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל

הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה
הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני

לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח
הבית. מן

.äı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. הבית 48)וטומאה שטומאת

שם. נכנסת

.åB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום

וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר
כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,

שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי
הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.æ‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆
„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆

ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««
ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו
זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים
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.ç„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨

à2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰14Ï·‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»

dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏk15ÌÈ¯B‰Ë16. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ
dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰17ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…

dÎB˙aL18„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰19ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË20;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aL Ïk Ï·‡21‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆
‰‡Óh‰ „‚k22,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿∆∆«À¿»»¿»«À¿»¿»«…»≈

ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk…∆¿»¿…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆«
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ eOÚpL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰L .dab«»∆«≈ƒ»»»∆«¬…∆««À¿»
‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó - Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁ23e¯‡aL BÓk ,24ÌÈ¯·c ‰na .?ÌÈ¯eÓ‡25 ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa26˙ÏÁÏÁÓe27‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁt28dÈ‡ È¯‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏk29ÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa30‰˙È‰ .31ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË32da‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

¯B‰Ë33ıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,34‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙· ‰‡ÓË35ÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab36ÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı¯‡‰37‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe38- »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

„Ú Bc‚k‡ÓË ÌB‰z‰39dab ÏÚ ‰È‰ .40„Ú Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜¯‰41‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„·Ïa ˙Èa‰42‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - dÎB˙· ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz43. »

פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר
היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא ולפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת

בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר
כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

הכוונה 2) "טמא", או "טהור" זה בפרק שנאמר מקום כל
דנים. שבו בשטח הנמצאים מ"א.3)לכלים פ"ט אהלות

טפח.4) הקרקע ובין בינה עצמה.5)ואין הכוורת ומקצת
כשהכוורת 6) והמדובר, תחתיה. או שבחוץ המקצת גב על

שאינה  למשנה), בפירושו (רבינו סאה ארבעים מחזיקה
חוצצת  וגם הטומאה, את מביאה היא אבל טומאה. מקבלת

ה"ג). פי"ג (למעלה הטומאה על 7)בפני כשהטומאה
תחתיה.8)גבה. בוקעת 9)כשהטומאה שטומאה

במידה  הבאים עץ שכלי ואףֿעלֿפי ויורדת. בוקעת ועולה,
מה  להציל רק נאמר זה חוצצים, סאה) 40 (מחזיקים
עם  אוהל רק מציל הטומאה, שכנגד אבל הטומאה. שבצידי

טוב'). יום 'תוספות (ראה בלבד כנגד 10)דפנות שלא
שהטומאה 11)הטומאה. מכיוון אומרים אנו ואין

בכל  מתפשטת היא הרי אוהל, שהיא לכוורת ונכנסה בקעה
הבית  שכל הכלל לפי שבתוכה, מה כל ומטמאה אוירה
אלא  זה כלל אמרו שלא מפני והטעם, טומאה. מלא כאילו
אבל  בבית. נמצא המת, מן הכזית היינו הטומאה, כשעצם
אינה  בלבד, הטומאה של כוחה אלא בכוורת כשאין כאן,
הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסףֿמשנה)
רבינו  לדברי אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור

בתוכה 12)כאן]. שיש אףֿעלֿפי מצילה, הכוורת ואין
טפח  פותח בה אין משום שגזרו מפני והטעם, טפח. פותח
גבה  בין הבדל כל אין שלהלכה מזה, יוצא טהרות). (סדרי
מפני  אחת? בבבא רבינו אותם כלל לא ולמה תוכה. ובין
ובדין  טמא, הטומאה שכנגד להדגיש התכוון גבה, שבדין
הטומאה. כנגד שלא מטמאה שאינה הוא החידוש תוכה

רצוצה.13) והיא בחוץ מונחת הטומאה שהרי
הכוורת 14) שתחת הכלים אפילו שבבית מה כל משמע,

טפח. פותח תחתיה שאין ואףֿעלֿפי הבית, בפנים
לבית.15) שמחוץ כל 16)בחלק אין גבה ועל תחתיה

טהורים  שבתוכה וכלים הטומאה, לשם שתתפשט סיבה
מה  על מצילה שהכוורת מפני הבית, שבתוך בחלק אפילו
שאמרו: ומה טפח. פותח בה שאין ואףֿעלֿפי שבתוכה,
לכלים  רק הכוונה לטהר, לא אבל לטמא אוהל נעשה כלי

טהרות). (סדרי לו אם 17)שמחוצה אפילו הכוורת, בתוך
לבית. שמחוץ בחלקה בתוכה,18)היא כשהטומאה

והדופן  ח), הערה למעלה (ראה טומאה מליאה כולה כאילו
בחלק  בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל העליון
שאוהל  מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין שבבית
הערות  (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל בתוך
מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו), פי"ח
לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש שאוהל
הבדל  פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה כלי אבל
הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת יסוד משמש זה
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בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך
כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו

כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה כל 27)מקבל וממלא
המגדל.28)רחבו. בולט 29)דלת שהמגדל פי על ואף

במידה  הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה אין לבית
בו 30)חוצץ. להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

הפתח  דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה את
אותו. ממלא שם.31)שהמגדל תצא שהטומאה

גלגלים.32) על העומד המגדל המגדל.33)בסיס לאחורי
הבית.34) חלל אצבעות"35)לתוך "שלוש כתוב במשנה

לפחות  והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו רבינו ומפרש
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע = (טפח מטפח

למגדל.36) מחובר לתקרת 37)הבסיס מגולה במקום
חוצצת.38)הבית. ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק
העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל

הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה
הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני

לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח
הבית. מן

.äı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. הבית 48)וטומאה שטומאת

שם. נכנסת

.åB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום

וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר
כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,

שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי
הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.æ‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆
„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆

ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««
ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו
זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים
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.ç„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨

à2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰14Ï·‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»

dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏk15ÌÈ¯B‰Ë16. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ
dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰17ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…

dÎB˙aL18„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰19ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË20;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aL Ïk Ï·‡21‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆
‰‡Óh‰ „‚k22,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿∆∆«À¿»»¿»«À¿»¿»«…»≈

ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk…∆¿»¿…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆«
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ eOÚpL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰L .dab«»∆«≈ƒ»»»∆«¬…∆««À¿»
‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó - Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁ23e¯‡aL BÓk ,24ÌÈ¯·c ‰na .?ÌÈ¯eÓ‡25 ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa26˙ÏÁÏÁÓe27‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁt28dÈ‡ È¯‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏk29ÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa30‰˙È‰ .31ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË32da‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

¯B‰Ë33ıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,34‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙· ‰‡ÓË35ÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab36ÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı¯‡‰37‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe38- »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

„Ú Bc‚k‡ÓË ÌB‰z‰39dab ÏÚ ‰È‰ .40„Ú Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜¯‰41‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„·Ïa ˙Èa‰42‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - dÎB˙· ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz43. »

פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר
היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא ולפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת

בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר
כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

הכוונה 2) "טמא", או "טהור" זה בפרק שנאמר מקום כל
דנים. שבו בשטח הנמצאים מ"א.3)לכלים פ"ט אהלות

טפח.4) הקרקע ובין בינה עצמה.5)ואין הכוורת ומקצת
כשהכוורת 6) והמדובר, תחתיה. או שבחוץ המקצת גב על

שאינה  למשנה), בפירושו (רבינו סאה ארבעים מחזיקה
חוצצת  וגם הטומאה, את מביאה היא אבל טומאה. מקבלת

ה"ג). פי"ג (למעלה הטומאה על 7)בפני כשהטומאה
תחתיה.8)גבה. בוקעת 9)כשהטומאה שטומאה

במידה  הבאים עץ שכלי ואףֿעלֿפי ויורדת. בוקעת ועולה,
מה  להציל רק נאמר זה חוצצים, סאה) 40 (מחזיקים
עם  אוהל רק מציל הטומאה, שכנגד אבל הטומאה. שבצידי

טוב'). יום 'תוספות (ראה בלבד כנגד 10)דפנות שלא
שהטומאה 11)הטומאה. מכיוון אומרים אנו ואין

בכל  מתפשטת היא הרי אוהל, שהיא לכוורת ונכנסה בקעה
הבית  שכל הכלל לפי שבתוכה, מה כל ומטמאה אוירה
אלא  זה כלל אמרו שלא מפני והטעם, טומאה. מלא כאילו
אבל  בבית. נמצא המת, מן הכזית היינו הטומאה, כשעצם
אינה  בלבד, הטומאה של כוחה אלא בכוורת כשאין כאן,
הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסףֿמשנה)
רבינו  לדברי אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור

בתוכה 12)כאן]. שיש אףֿעלֿפי מצילה, הכוורת ואין
טפח  פותח בה אין משום שגזרו מפני והטעם, טפח. פותח
גבה  בין הבדל כל אין שלהלכה מזה, יוצא טהרות). (סדרי
מפני  אחת? בבבא רבינו אותם כלל לא ולמה תוכה. ובין
ובדין  טמא, הטומאה שכנגד להדגיש התכוון גבה, שבדין
הטומאה. כנגד שלא מטמאה שאינה הוא החידוש תוכה

רצוצה.13) והיא בחוץ מונחת הטומאה שהרי
הכוורת 14) שתחת הכלים אפילו שבבית מה כל משמע,

טפח. פותח תחתיה שאין ואףֿעלֿפי הבית, בפנים
לבית.15) שמחוץ כל 16)בחלק אין גבה ועל תחתיה

טהורים  שבתוכה וכלים הטומאה, לשם שתתפשט סיבה
מה  על מצילה שהכוורת מפני הבית, שבתוך בחלק אפילו
שאמרו: ומה טפח. פותח בה שאין ואףֿעלֿפי שבתוכה,
לכלים  רק הכוונה לטהר, לא אבל לטמא אוהל נעשה כלי

טהרות). (סדרי לו אם 17)שמחוצה אפילו הכוורת, בתוך
לבית. שמחוץ בחלקה בתוכה,18)היא כשהטומאה

והדופן  ח), הערה למעלה (ראה טומאה מליאה כולה כאילו
בחלק  בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל העליון
שאוהל  מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין שבבית
הערות  (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל בתוך
מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו), פי"ח
לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש שאוהל
הבדל  פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה כלי אבל
הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת יסוד משמש זה
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כלים 19) רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם נמשך זה
כאן  שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם לבית שמחוץ
בפני  חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח פותח אוהל
גזירה  טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן הטומאה,
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום דרבנן.

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני

שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים

מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום

אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי
למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.á˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.â˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
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˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.ã‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
‰hÓÏ B‡ dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ „‚kL ÏÎÂ¿…∆¿∆∆«À¿»¿«¿»««»¿«»
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .‰ÈzÁz«¿∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»
dab ÏÚL ÏÎÂ ,‡ÓË ‰ÈzÁzL Ïk - dab ÏÚ B‡««»…∆«¿∆»»≈¿…∆««»
‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ ,¯B‰Ë dÎB˙aL Ïk Ï·‡ ;‡ÓË»≈¬»…∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»»¿»À¿»¿»«…»≈»
;dab ÏÚ ‰ÏÚÓlL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿…∆«¿∆»…∆¿«¿»««»

‰Le¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk72. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙¯ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜Ùe73ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»¿«∆»¿»»»¿ƒ»¿«ƒƒ
dab ÏÚ ;‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k - ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰«≈»«¿∆»¿∆¿««¿»≈««»
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - dÎB˙a ;‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k -¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»≈»≈∆»
‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÁÙË ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .dÎBz»»¿»¿»∆«≈«»»∆¿À¿»
„·Ïa dÎBz - dÎB˙a ;‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈¿»»ƒ¿«
¯·kL .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ ;‡ÓË»≈««»¿∆¿«»»ƒ«»≈∆¿»

e¯‡a74,·eLÁ ‡e‰ Ï‰‡k - ‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏkL , ≈«¿∆¿ƒ≈«»¿ƒ»¿…∆»
.ıˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ‡Ï…¿≈ƒ¿ƒ»≈

יא.68) משנה פחותה.69)שם תחתיה 70)אינה ואין
טפח. הרקיע.71)פותח כיפת  אלה 72)תחת דינים

שהרי  זה, פרק של ראשונה בבבא האמורים הדינים עם זהים
משום  כאן ונאמרו המקרים, שני בין לחלק נימוק כל אין

הבאות. שבבבות באה 73)הדינים רבינו משווה כאן
לכמה  סותר וזה במשנתנו. חכמים כדברי לפחותה, במידה

היינו, שביניהם, בהבדל המנומקים למעלה שנאמרו דינים
כלי, מתורת יצאה לא אוהל שהיא אףֿעלֿפי במידה שבאה
שעליה  מה בפני חוצצת ואינה מוגבל, חציצתה כוח ולפיכך
לגמרי, כלי מתורת בטלה אפוצה או פחותה אבל ותחתיה,
עליה  חלו לא וגם ושתחתיה, שעליה מה בפני גם וחוצצת
יישוב  מצאתי ולא אוהל. שהוא כלי על שגזרו גזירות כמה
את  צמצם [בכסףֿמשנה זו. לסתירה הדעת את מניח
באה  שהיתה "או כאן רבינו כתב למה רק ושאל הקושיא,
במידה? בבאה המדובר שלמעלה בדינים גם הלא במידה",
את  ליישב יפה תירוצו כוח אין אבל שתירץ, מה ותירץ

ה"ג.74)הסתירה]. פי"ג למעלה

.ä˙¯ek75‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L76 «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
¯ÈÂ‡Ï77dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,78- »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË79Ì‡ Ï·‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰80‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰81ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk , «…»≈…∆¿»¿…∆«¿∆»¿…∆«

ÏÈ‰‡n‰ ÈÏk‰L ;‰hÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,dab«»ƒ»¿»«À¿»¿«»∆«¿ƒ««¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ82‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa83- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË84‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B·‚85. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈

ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«
Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈzÁzL ÌÈÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿≈ƒ∆«¿∆»¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆

.˙ˆˆBÁÂ¿∆∆

יג.75) משנה הקרקע.76)שם ובין בינה טפח ואין
(סדרי  טפח על טפח רחב הכוורת כשפי זו, בהלכה המדובר

אוהל.77)טהרות). גבה על תלויה 78)שאין הטומאה
תוכה. באויר לא אבל הכלי, מדפנות למעלה תוכה, נגד

ואינה 79) תלויה שהיא ואע"פ שכנגדה, כל ומטמאה
שכלי  מפני השולים, תחת היא כאילו אותה רואים רצוצה,

חוצץ, הערות אינו (ראה זה פרק בראש לחוץ, בפיה כמו
לכוורת.80)שם). בטיט מחובר אינו והכיסוי
ומביאים 81) הטומאה, על מאהילים שוליה טפח, בגבוהה

מפני  טמא גבה ועל ותוכה שתחתיה, מה לכל הטומאה את
הטומאה  ואם למעלה. כמבואר חוצצים אינם שהשוליים
שוליה, תחת היא כאילו אותה רואים גבה, על או בתוכה
גבוהה  שאינה אףֿעלֿפי ובמכוסה חוצצים. אינם שהרי
בוקעת  שהטומאה מפני טמא הכול כן גם הקרקע, מן טפח
אחד, במקום בו וטומאה סתום כקבר היא והרי לתוכה,
בו  הנוגע כל את ומטמא טומאה, מלא כאילו אותו שרואים
למעלה, אמנם למשנה). בפירושו (רבינו שהוא צד מכל
אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק
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כלים 19) רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם נמשך זה
כאן  שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם לבית שמחוץ
בפני  חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח פותח אוהל
גזירה  טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן הטומאה,
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום דרבנן.

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני

שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים

מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום

אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי
למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.á˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.â˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«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

zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.ã‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
‰hÓÏ B‡ dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ „‚kL ÏÎÂ¿…∆¿∆∆«À¿»¿«¿»««»¿«»
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .‰ÈzÁz«¿∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»
dab ÏÚL ÏÎÂ ,‡ÓË ‰ÈzÁzL Ïk - dab ÏÚ B‡««»…∆«¿∆»»≈¿…∆««»
‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ ,¯B‰Ë dÎB˙aL Ïk Ï·‡ ;‡ÓË»≈¬»…∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»»¿»À¿»¿»«…»≈»
;dab ÏÚ ‰ÏÚÓlL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿…∆«¿∆»…∆¿«¿»««»

‰Le¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk72. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙¯ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜Ùe73ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»¿«∆»¿»»»¿ƒ»¿«ƒƒ
dab ÏÚ ;‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k - ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰«≈»«¿∆»¿∆¿««¿»≈««»
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - dÎB˙a ;‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k -¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»≈»≈∆»
‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÁÙË ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .dÎBz»»¿»¿»∆«≈«»»∆¿À¿»
„·Ïa dÎBz - dÎB˙a ;‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈¿»»ƒ¿«
¯·kL .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ ;‡ÓË»≈««»¿∆¿«»»ƒ«»≈∆¿»

e¯‡a74,·eLÁ ‡e‰ Ï‰‡k - ‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏkL , ≈«¿∆¿ƒ≈«»¿ƒ»¿…∆»
.ıˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ‡Ï…¿≈ƒ¿ƒ»≈

יא.68) משנה פחותה.69)שם תחתיה 70)אינה ואין
טפח. הרקיע.71)פותח כיפת  אלה 72)תחת דינים

שהרי  זה, פרק של ראשונה בבבא האמורים הדינים עם זהים
משום  כאן ונאמרו המקרים, שני בין לחלק נימוק כל אין

הבאות. שבבבות באה 73)הדינים רבינו משווה כאן
לכמה  סותר וזה במשנתנו. חכמים כדברי לפחותה, במידה

היינו, שביניהם, בהבדל המנומקים למעלה שנאמרו דינים
כלי, מתורת יצאה לא אוהל שהיא אףֿעלֿפי במידה שבאה
שעליה  מה בפני חוצצת ואינה מוגבל, חציצתה כוח ולפיכך
לגמרי, כלי מתורת בטלה אפוצה או פחותה אבל ותחתיה,
עליה  חלו לא וגם ושתחתיה, שעליה מה בפני גם וחוצצת
יישוב  מצאתי ולא אוהל. שהוא כלי על שגזרו גזירות כמה
את  צמצם [בכסףֿמשנה זו. לסתירה הדעת את מניח
באה  שהיתה "או כאן רבינו כתב למה רק ושאל הקושיא,
במידה? בבאה המדובר שלמעלה בדינים גם הלא במידה",
את  ליישב יפה תירוצו כוח אין אבל שתירץ, מה ותירץ

ה"ג.74)הסתירה]. פי"ג למעלה

.ä˙¯ek75‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L76 «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
¯ÈÂ‡Ï77dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,78- »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË79Ì‡ Ï·‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰80‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰81ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk , «…»≈…∆¿»¿…∆«¿∆»¿…∆«

ÏÈ‰‡n‰ ÈÏk‰L ;‰hÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,dab«»ƒ»¿»«À¿»¿«»∆«¿ƒ««¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ82‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa83- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË84‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B·‚85. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈

ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«
Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈzÁzL ÌÈÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿≈ƒ∆«¿∆»¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆

.˙ˆˆBÁÂ¿∆∆

יג.75) משנה הקרקע.76)שם ובין בינה טפח ואין
(סדרי  טפח על טפח רחב הכוורת כשפי זו, בהלכה המדובר

אוהל.77)טהרות). גבה על תלויה 78)שאין הטומאה
תוכה. באויר לא אבל הכלי, מדפנות למעלה תוכה, נגד

ואינה 79) תלויה שהיא ואע"פ שכנגדה, כל ומטמאה
שכלי  מפני השולים, תחת היא כאילו אותה רואים רצוצה,

חוצץ, הערות אינו (ראה זה פרק בראש לחוץ, בפיה כמו
לכוורת.80)שם). בטיט מחובר אינו והכיסוי
ומביאים 81) הטומאה, על מאהילים שוליה טפח, בגבוהה

מפני  טמא גבה ועל ותוכה שתחתיה, מה לכל הטומאה את
הטומאה  ואם למעלה. כמבואר חוצצים אינם שהשוליים
שוליה, תחת היא כאילו אותה רואים גבה, על או בתוכה
גבוהה  שאינה אףֿעלֿפי ובמכוסה חוצצים. אינם שהרי
בוקעת  שהטומאה מפני טמא הכול כן גם הקרקע, מן טפח
אחד, במקום בו וטומאה סתום כקבר היא והרי לתוכה,
בו  הנוגע כל את ומטמא טומאה, מלא כאילו אותו שרואים
למעלה, אמנם למשנה). בפירושו (רבינו שהוא צד מכל
אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק

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



znקסח z`neh zekld - dxdh xtq - fenz e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.åÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»

Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.à,ÏÈ˙t „ÈÓˆ :˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvÓ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ .ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ
;‡nË˙e ‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe ,e‡nË˙È ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…≈≈¿«≈
‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ««¿ƒ∆…
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙Èƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»∆…≈≈
ÈÏk Ba LiL ‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈∆≈¿ƒ
ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
CB˙aL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ƒ»»»…∆¿««ƒ»«≈ƒ∆¿
Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒƒ«≈»
- ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆¿«ƒƒ«≈
.ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆«ƒ¿≈ƒ

.á˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙È·Ï ÒÎÂ ˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰«À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ
,˙ÚaË ÚÏaL Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»««««
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»

ÎÂ .‰¯B‰Ë ˙Úah‰ -‰Ó‰·e ‰iÁa ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô ««««¿»¿≈»«¿ƒ¿«»¿≈»
Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«∆≈«ƒ¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó≈¿««≈¿¿≈∆«≈ƒ¬≈≈

.ÚeÏa BÈ‡L BÓk¿∆≈»«

.âÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁLƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»««
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»
˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆

.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

.ã‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ‰‰Lz ‰nÎÂ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
¯‡L·e ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa ?e˙eÓiLk¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈ƒ¿»
.˙ÚÏ ˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈¿≈
CB˙a ˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈¿
˙Èa C¯„ B‡È˜‰Â ˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆≈

.Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,¯B‰Ë ¯Oa‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

.äBÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔË·a ‡l‡ ÔÈÏv ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
- ÌÈ·‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ
ÏL ¯Bpv‰ Ba ‰ÚÏ·pL LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
‰˙È‰L ‰·Ïe ,Ôa¯c‰ Ba ÚÏ·pL „ÓÏÓe ,˙ÎzÓ«∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»
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,e‡ÓË - ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏ·Ó ˙ÚaË«««À¿««¿»¿ƒ¿¿¿…∆«≈ƒ¿¿
ÔÈ‡L ;ÔÈtÁÓ Ô‰ È¯‰Â ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈≈¿Àƒ∆≈
ËÁÓ ÔÎÂ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏÎa ÔÈÚeÏa‰«¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈««
‡ÓËÂ ,¯epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏ·Ó eÈ‰L ˙ÚaË B‡«««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««¿ƒ¿»
e‡ÓË - B¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a ¯epz‰««¿…∆«≈∆»«∆∆«¬ƒƒ¿¿
„ÈÓˆ ÛwÓ ¯epz‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÙh‰ CB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿«¿≈»¿ƒ»»««À»»ƒ
ÔÈÚÏ·n‰ ÌÈÏk‰ Û‡ ,¯B‰Ë ¯epz‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÈ˙t»ƒƒ¿««»««≈ƒ«À¿»ƒ
„ÈÓˆ ˙Ùwn‰ ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ«À∆∆»ƒ
dcvÓ ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«∆»ƒƒƒ»
eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ¿…∆«≈»
CB˙Ï ÔÈ‡¯ eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óaƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿

‰Ë - d¯ÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ˙È·Á‰e‡ˆÈ Ì‡Â ,ÔÈ¯B ∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿
„ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË - d¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«À»»ƒ
Ì‡Â .¯‡a˙iL BÓk ,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ
ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈzÁz LÈ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ∆≈¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - d¯ÈÂ‡ CB˙Ï¿¬ƒ»¬≈≈¿ƒ

.åÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ˙Èa ÏL B˙ÈÚ˜¯˜a ÔÈÚeÏa‰ Ïk»«¿ƒ¿«¿»ƒ∆«ƒ¬≈≈¿≈ƒ
‰Ó .ÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk Ï‰‡‰ Ú˜¯wL ;ÔÈÏv ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ∆«¿«»…∆»««¿«
‰‡Óh‰ ?„ˆÈk .¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏ˙Îa Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈««À¿»
‰‡Ó ˙Áz elÙ‡ ,B˙ÈÚ˜¯˜a ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ˙Èaa««ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ .ÌÈ‡ÓË - ‰n‡«»¿≈ƒƒ≈ƒ¿»∆««∆«
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz Ô‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»¿»∆∆
˙Èa‰L ,‰iÏÚa ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»»¬ƒ»∆««ƒ
,Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa ˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈ƒ»«««ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿
˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«À¿»≈«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¿ƒ»¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰«À¿»¿∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ
d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏÈvÓ Ï‰‡‰L∆»…∆«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰ - ÁÙË∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ

.æÁÙË Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ¯eÓ˜ ‡e‰L ·Èaƒ∆»««««ƒ¿≈≈«∆«
‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«¿»¿»
- ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓËÀ¿»¿««ƒ»»¿»À¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ .¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»»»≈«∆«¿≈
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈaƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿««ƒ
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;‡ÓË»≈À¿»««ƒ«∆¿»∆≈
ÔÈ‡Â ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ .Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«¿≈
‡ÓË ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈaƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ»≈
BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«∆¿
Ú˜¯˜Â ,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«¿«¿«

.ÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙Èa‰««ƒ»««¿

.ç„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ˙Bi·Á ÈzL¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ
ÔÈ‡Â ,˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;‡nËÓ ¯eÚLƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ¿≈

,˙Èa‰ ˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«««ƒ
‡È‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÁzÙ .ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ¯„Á ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈¬»ƒ∆≈
ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ,˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ«¿ƒƒ»∆¿»ƒ
ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ»≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ
- ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta ˙ÈÊ ÈˆÁk .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ«¬ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ
C¯cL ;ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â ,¯B‰Ë ÈÓÈt‰«¿ƒƒ»¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆

.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈

ה'תשע"ה  תמוז ט"ז שישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦

.à:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר
שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על אבל 2)שכפאה
רבינו  ואומר "פתוח". המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא

למדו. השמועה מפי אלא גמורה דרשה כאן לא 3)שאין
מגבם. ולא מיובש.4)מתוכם בקר מרפש עשויים

סאה.5) ארבעים א 6)שמחזיק כה, חולין בברייתא
כלי  גולמי טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו:
שלא  כלים = כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת
פשוטים  קיבול; בית להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה
נגמרה. מלאכתם אבל קיבול, בית להם שאין כלים =

הטומאה.7) ובין בינם מפסיק שאוהל
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בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.åÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»

Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.à,ÏÈ˙t „ÈÓˆ :˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvÓ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ .ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ
;‡nË˙e ‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe ,e‡nË˙È ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…≈≈¿«≈
‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ««¿ƒ∆…
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙Èƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»∆…≈≈
ÈÏk Ba LiL ‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈∆≈¿ƒ
ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
CB˙aL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ƒ»»»…∆¿««ƒ»«≈ƒ∆¿
Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒƒ«≈»
- ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆¿«ƒƒ«≈
.ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆«ƒ¿≈ƒ

.á˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙È·Ï ÒÎÂ ˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰«À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ
,˙ÚaË ÚÏaL Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»««««
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»

ÎÂ .‰¯B‰Ë ˙Úah‰ -‰Ó‰·e ‰iÁa ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô ««««¿»¿≈»«¿ƒ¿«»¿≈»
Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«∆≈«ƒ¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó≈¿««≈¿¿≈∆«≈ƒ¬≈≈

.ÚeÏa BÈ‡L BÓk¿∆≈»«

.âÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁLƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»««
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»
˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆

.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

.ã‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ‰‰Lz ‰nÎÂ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
¯‡L·e ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa ?e˙eÓiLk¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈ƒ¿»
.˙ÚÏ ˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈¿≈
CB˙a ˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈¿
˙Èa C¯„ B‡È˜‰Â ˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆≈

.Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,¯B‰Ë ¯Oa‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

.äBÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔË·a ‡l‡ ÔÈÏv ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
- ÌÈ·‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ
ÏL ¯Bpv‰ Ba ‰ÚÏ·pL LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
‰˙È‰L ‰·Ïe ,Ôa¯c‰ Ba ÚÏ·pL „ÓÏÓe ,˙ÎzÓ«∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»
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,e‡ÓË - ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏ·Ó ˙ÚaË«««À¿««¿»¿ƒ¿¿¿…∆«≈ƒ¿¿
ÔÈ‡L ;ÔÈtÁÓ Ô‰ È¯‰Â ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈≈¿Àƒ∆≈
ËÁÓ ÔÎÂ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏÎa ÔÈÚeÏa‰«¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈««
‡ÓËÂ ,¯epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏ·Ó eÈ‰L ˙ÚaË B‡«««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««¿ƒ¿»
e‡ÓË - B¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a ¯epz‰««¿…∆«≈∆»«∆∆«¬ƒƒ¿¿
„ÈÓˆ ÛwÓ ¯epz‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÙh‰ CB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿«¿≈»¿ƒ»»««À»»ƒ
ÔÈÚÏ·n‰ ÌÈÏk‰ Û‡ ,¯B‰Ë ¯epz‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÈ˙t»ƒƒ¿««»««≈ƒ«À¿»ƒ
„ÈÓˆ ˙Ùwn‰ ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ«À∆∆»ƒ
dcvÓ ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«∆»ƒƒƒ»
eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ¿…∆«≈»
CB˙Ï ÔÈ‡¯ eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óaƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿

‰Ë - d¯ÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ˙È·Á‰e‡ˆÈ Ì‡Â ,ÔÈ¯B ∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿
„ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË - d¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«À»»ƒ
Ì‡Â .¯‡a˙iL BÓk ,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ
ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈzÁz LÈ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ∆≈¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - d¯ÈÂ‡ CB˙Ï¿¬ƒ»¬≈≈¿ƒ

.åÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ˙Èa ÏL B˙ÈÚ˜¯˜a ÔÈÚeÏa‰ Ïk»«¿ƒ¿«¿»ƒ∆«ƒ¬≈≈¿≈ƒ
‰Ó .ÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk Ï‰‡‰ Ú˜¯wL ;ÔÈÏv ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ∆«¿«»…∆»««¿«
‰‡Óh‰ ?„ˆÈk .¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏ˙Îa Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈««À¿»
‰‡Ó ˙Áz elÙ‡ ,B˙ÈÚ˜¯˜a ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ˙Èaa««ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ .ÌÈ‡ÓË - ‰n‡«»¿≈ƒƒ≈ƒ¿»∆««∆«
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz Ô‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»¿»∆∆
˙Èa‰L ,‰iÏÚa ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»»¬ƒ»∆««ƒ
,Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa ˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈ƒ»«««ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿
˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«À¿»≈«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¿ƒ»¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰«À¿»¿∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ
d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏÈvÓ Ï‰‡‰L∆»…∆«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰ - ÁÙË∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ

.æÁÙË Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ¯eÓ˜ ‡e‰L ·Èaƒ∆»««««ƒ¿≈≈«∆«
‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«¿»¿»
- ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓËÀ¿»¿««ƒ»»¿»À¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ .¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»»»≈«∆«¿≈
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈaƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿««ƒ
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;‡ÓË»≈À¿»««ƒ«∆¿»∆≈
ÔÈ‡Â ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ .Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«¿≈
‡ÓË ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈaƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ»≈
BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«∆¿
Ú˜¯˜Â ,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«¿«¿«

.ÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙Èa‰««ƒ»««¿

.ç„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ˙Bi·Á ÈzL¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ
ÔÈ‡Â ,˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;‡nËÓ ¯eÚLƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ¿≈

,˙Èa‰ ˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«««ƒ
‡È‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÁzÙ .ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ¯„Á ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈¬»ƒ∆≈
ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ,˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ«¿ƒƒ»∆¿»ƒ
ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ»≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ
- ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta ˙ÈÊ ÈˆÁk .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ«¬ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ
C¯cL ;ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â ,¯B‰Ë ÈÓÈt‰«¿ƒƒ»¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆

.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈

ה'תשע"ה  תמוז ט"ז שישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦

.à:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר
שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על אבל 2)שכפאה
רבינו  ואומר "פתוח". המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא

למדו. השמועה מפי אלא גמורה דרשה כאן לא 3)שאין
מגבם. ולא מיובש.4)מתוכם בקר מרפש עשויים

סאה.5) ארבעים א 6)שמחזיק כה, חולין בברייתא
כלי  גולמי טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו:
שלא  כלים = כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת
פשוטים  קיבול; בית להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה
נגמרה. מלאכתם אבל קיבול, בית להם שאין כלים =

הטומאה.7) ובין בינם מפסיק שאוהל
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znקע z`neh zekld - dxdh xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.áe‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני

שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי

משנה). (כסף שהוא

.âÔ‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa Á¯Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,L¯Á ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙È·Á ?„ˆÈk12dÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«
˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁ¯Óe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ -14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»
Á¯Ó ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ .e¯‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜e·c Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ - ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈ¯ˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«

,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס.12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב
בספרי. שנתמעט גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח. בלי מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי שוליו, עד דופנו מראש

מטפח. בין 19)פחות טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
האוהל. לדופן הכלי בכלי.20)שולי או האוהל בדופן

.ãÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È¯‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25- ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26¯ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי
צידו.23)מים. הקרקע.24)על מן טפח ומרוחק
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל

והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני שהכלי
חוצץ.

.äÏ˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰¯B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰¯„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰¯Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰¯„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰¯Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈ¯B‰Ë ‰¯„waL ÌÈÏk -29ÈeqÎa eÏv‰ È¯‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰¯Bwa ‰qÎÓ ‰¯„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ¯ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰¯„waM ‰Ó Ïk -32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰¯„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי 29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ומה 30)ב. לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני  מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח

.åÌ‡ ,¯Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL ¯Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ ¯Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

¯B‰Ë ¯BaaM ‰Ó Ïk È¯‰ - ÁÙË33ÔÈa ¯BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÙË dB·b ÂÈÙÏ ·È·Ò»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È¯‰ - ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
¯Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È¯‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.æ˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
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קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני

מציל.

.çÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כותלי
הבית 49) לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל כגון

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי חלק בנוי ושם
טפח.50) פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש בין
אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה

חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור
בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט

הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.èzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.é‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.àé‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס
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.áe‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני

שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי

משנה). (כסף שהוא

.âÔ‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa Á¯Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,L¯Á ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙È·Á ?„ˆÈk12dÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«
˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁ¯Óe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ -14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»
Á¯Ó ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ .e¯‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜e·c Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ - ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈ¯ˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«

,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס.12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב
בספרי. שנתמעט גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח. בלי מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי שוליו, עד דופנו מראש

מטפח. בין 19)פחות טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
האוהל. לדופן הכלי בכלי.20)שולי או האוהל בדופן

.ãÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È¯‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25- ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26¯ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי
צידו.23)מים. הקרקע.24)על מן טפח ומרוחק
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל

והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני שהכלי
חוצץ.

.äÏ˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰¯B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰¯„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰¯Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰¯„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰¯Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈ¯B‰Ë ‰¯„waL ÌÈÏk -29ÈeqÎa eÏv‰ È¯‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰¯Bwa ‰qÎÓ ‰¯„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ¯ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰¯„waM ‰Ó Ïk -32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰¯„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי 29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ומה 30)ב. לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני  מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח

.åÌ‡ ,¯Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL ¯Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ ¯Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

¯B‰Ë ¯BaaM ‰Ó Ïk È¯‰ - ÁÙË33ÔÈa ¯BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÙË dB·b ÂÈÙÏ ·È·Ò»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È¯‰ - ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
¯Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È¯‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.æ˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
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קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני

מציל.

.çÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כותלי
הבית 49) לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל כגון

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי חלק בנוי ושם
טפח.50) פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש בין
אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה

חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור
בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט

הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.èzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.é‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.àé‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס
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ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
.àÔÈˆÁn‰ ÈÏeL2ÌÈÏk‰ ˙BÚ˜¯˜ ÈÏeLÂ3 ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„Â4ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ¯˜ .˙n‰ Ï‰‡a5ÔÙLÂ6ÔÈÏÈvÓ - ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר
טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
פתיל  צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב שניקב
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים
מלמעלה  החרס שנתקלף זפותה וחבית שנתחלחלה חבית

עומד. חרס 2)והזפת כלי = מחץ ה"י. פ"ז כלים תוספתא
ובקרקעיתו  הגת, מן יין לשאוב בו שמשתמשים גדול
פ"ה  לפרה בפירושו (רבינו המחץ" "שולי ונקראת קערורית

פירוש,3)מ"ה). תימן. בכת"י הגירסא וכן הכלים, צ"ל:
א, מט, נדה [בתוספות מבחוץ. הכלי שבשולי קיבול בית
המחצים  "שולי וגורסים: זו, תוספתא מובאת אלא, ד"ה

הכלים"]. (הגר"א 4)וקרקעות שקערורית שם יש אם
ורצוי  "מאחוריהן", המלה מוחק התוספתא על בהגהותיו
שבדפנות  שקערורית אין בפנים גם שהרי כאן, גם למוחקה

אותן.5)מצלת). החליקן.6)חתך

.áO¯Á ÈÏk7BÏha ‡Ï - BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL8, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי, מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל
ראה  ה"ה). פ"כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו

כסףֿמשנה.

.âÈÏkO¯Á9‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBn¯10ÏB„‚·e .11Ba¯ ˙ÁtiL „Ú -12ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚13Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk ·eLÁ BÈ‡L Èt14ÈÏk Ï·‡ .15 ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ ·e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰16 «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË - ·˜p‰17Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰18;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa B¯eÚL - »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰19ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ20‡¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -21·˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ·˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב, צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני שרימון
ב"מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב.
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב"מוציא ומסיימת רימון"

בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי כזיתים, שיעורן
לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב אבל בלבד, הכלי פי על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב ואם פתוח"], "כלי שנאמר מפני שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי אינו
פי  גדול (רימון רימון כמוציא הנקב היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי לקטן, גדול כלי בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב: ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב קטן, חרס בכלי עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף מרובו,12)כלי בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי" הא ברברבי,
רוב, בגדולים רש"י) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב"ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו יעמיד 19)להניח שאם 

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.ã¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«
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ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»

.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.ä¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.åBcvÓ ¯epz‰ ·w35‡ˆBÈÂ ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»¿≈
˜ÏB„ ‡lL36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37d¯eÚL - ‰·wpL ∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»ƒ»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,

כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.æ˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆

ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««
.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ֿ 47)מפרש ואף
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.ç˙È·Á48eÓ˙ÒÂ dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
ÌÈ¯ÓL49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50Ì˙ÒÂ ·˜p‰ ÈˆÁ ¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆¿»«
BÈˆÁ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52Ì˙Ò .ÏÈv‰ ‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…ƒƒ»«

‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÈ„„v‰ ÔÓ55. ∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ
ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò56ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈

dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ57¯Ò ÔÎÂ .58¯epz‰ Èt ÏÚ Ôe˙pL ¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«ƒ««
„Ú - ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ«
ÈL ˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆¿≈

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò59ÛtlL B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆∆ƒ≈
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ60.ÚˆÓ‡‰ ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ»∆¿«
?ÔÈÙÈwÓ ‰na61˙ÙÊa ,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa «∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e62¯·c ÏÎ·e , ¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון " לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
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ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
.àÔÈˆÁn‰ ÈÏeL2ÌÈÏk‰ ˙BÚ˜¯˜ ÈÏeLÂ3 ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„Â4ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ¯˜ .˙n‰ Ï‰‡a5ÔÙLÂ6ÔÈÏÈvÓ - ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר
טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
פתיל  צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב שניקב
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים
מלמעלה  החרס שנתקלף זפותה וחבית שנתחלחלה חבית

עומד. חרס 2)והזפת כלי = מחץ ה"י. פ"ז כלים תוספתא
ובקרקעיתו  הגת, מן יין לשאוב בו שמשתמשים גדול
פ"ה  לפרה בפירושו (רבינו המחץ" "שולי ונקראת קערורית

פירוש,3)מ"ה). תימן. בכת"י הגירסא וכן הכלים, צ"ל:
א, מט, נדה [בתוספות מבחוץ. הכלי שבשולי קיבול בית
המחצים  "שולי וגורסים: זו, תוספתא מובאת אלא, ד"ה

הכלים"]. (הגר"א 4)וקרקעות שקערורית שם יש אם
ורצוי  "מאחוריהן", המלה מוחק התוספתא על בהגהותיו
שבדפנות  שקערורית אין בפנים גם שהרי כאן, גם למוחקה

אותן.5)מצלת). החליקן.6)חתך

.áO¯Á ÈÏk7BÏha ‡Ï - BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL8, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי, מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל
ראה  ה"ה). פ"כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו

כסףֿמשנה.

.âÈÏkO¯Á9‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBn¯10ÏB„‚·e .11Ba¯ ˙ÁtiL „Ú -12ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚13Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk ·eLÁ BÈ‡L Èt14ÈÏk Ï·‡ .15 ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ ·e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰16 «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË - ·˜p‰17Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰18;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa B¯eÚL - »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰19ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ20‡¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -21·˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ·˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב, צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני שרימון
ב"מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב.
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב"מוציא ומסיימת רימון"

בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי כזיתים, שיעורן
לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב אבל בלבד, הכלי פי על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב ואם פתוח"], "כלי שנאמר מפני שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי אינו
פי  גדול (רימון רימון כמוציא הנקב היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי לקטן, גדול כלי בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב: ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב קטן, חרס בכלי עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף מרובו,12)כלי בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי" הא ברברבי,
רוב, בגדולים רש"י) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב"ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו יעמיד 19)להניח שאם 

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.ã¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«
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ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»

.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.ä¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.åBcvÓ ¯epz‰ ·w35‡ˆBÈÂ ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»¿≈
˜ÏB„ ‡lL36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37d¯eÚL - ‰·wpL ∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»ƒ»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,

כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.æ˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆

ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««
.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ֿ 47)מפרש ואף
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.ç˙È·Á48eÓ˙ÒÂ dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
ÌÈ¯ÓL49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50Ì˙ÒÂ ·˜p‰ ÈˆÁ ¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆¿»«
BÈˆÁ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52Ì˙Ò .ÏÈv‰ ‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…ƒƒ»«

‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÈ„„v‰ ÔÓ55. ∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ
ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò56ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈

dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ57¯Ò ÔÎÂ .58¯epz‰ Èt ÏÚ Ôe˙pL ¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«ƒ««
„Ú - ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ«
ÈL ˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆¿≈

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò59ÛtlL B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆∆ƒ≈
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ60.ÚˆÓ‡‰ ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ»∆¿«
?ÔÈÙÈwÓ ‰na61˙ÙÊa ,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa «∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e62¯·c ÏÎ·e , ¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון " לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
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חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.

.è˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó69‰ÏÁÏÁ˙pL70dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL71˙ÏvÓ ‰È‡ -72.„ÈÓv‰ ÚÚ¯˙ È¯‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
¯eck‰73˙Ú˜a‰Â74ÈÓb ÏL75˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe76Ïk ÏÚ Á¯ÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ ¯eck‰77ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓa78ÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ d¯LwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa d¯L˜e ¯BÚ ÏL B‡ ¯È79ÔÓ Á¯Ó Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈ„„v‰80. «¿»ƒƒƒ

מ"ג.69) מפי 71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ"ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ"ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב מין

שבהם.76) הנקבים "מלמעלן 77)מפני כתוב: במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
מחוץ  שבולט מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק.79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.é˙ÓÁ81‚c‰ ¯BÚ ÏL82¯Èp‰ B‡83Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙È·Á‰ ˙‡84d¯¯ˆe85˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ86. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

Á¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯¯ˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz87. «ƒ

ה"ז).81) פ"ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו
ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר

החמת.84) בשולי ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי
החבית. שולי תחת החבית 86)מלמטה לשולי מירחו אם

פי  על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסףֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני
מפני  ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי, פי תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי. פי
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ"י, גם (ואפשר יתפרק שהמירוח מפני
מן  הוא המירוח שהרי פתוח, נשאר הנאד שפי מפני

הצדדים).

.àé˙È·Á88Ûl˜˙pL ‰˙eÙÊ89‰ÏÚÓÏÓ Ò¯Á‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈ·e Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈
ÒÈ¯en‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Ú˜¯˜90 «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»

ÔÈa Á¯Ó˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈

È¯‰ - ÔÈ˜e·c Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈ·e Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈
ÏÈvÓ ‰Ê91. ∆«ƒ

מ"ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף מדופנה חלק נשבר
במשנה:90) מלוח. דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי  אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי אוהל היה ואם עץ, של

הארובה.

.àÏÚ ÔÈÏÈvÓ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê .ÛËL ÈÏÎe¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈ¯Á‡ Ò¯Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿
ÈtÓ ?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ¯‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ò¯Á∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ
‡Ï ‰nÏÂ .¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :e¯Ó‡»¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…
ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
.¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈
:e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â eLÁ CÎÈÙÏe¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»»¿

Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓÈtÓ ?Ò¯ «ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿≈
Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰ ÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««»»∆≈…∆
„ÈÓˆ ˙Áz ÌL eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿»««»ƒ
‡Ï ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«»»∆…
Ô‰L ˙Úc ÏÚ ‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»«««∆≈
Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»¿»¿…»»∆
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏƒ≈«»»¬»¿≈∆∆≈»∆»≈≈«
BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈«««»»∆«¬ƒƒ¿
‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ ,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»¬»ƒ∆»
ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆∆¿»»»««»ƒ»ƒ
,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎaƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈«»»∆«∆¿«∆∆ƒ«
·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â«¬≈»≈À¿«ƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒ
.‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëa Ba LnzLÈÂ BLÓLƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»ƒ≈«»»
ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ ‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿∆…«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆

.BÎB˙aL∆¿

.áÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L Ì„‡»»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ
‰fL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë -»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ∆∆
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ÈtÓ ,Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»ƒ¿≈
‡Ï ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L∆»»∆≈»¿»»»∆≈»…

.Ba e¯Ê‚»¿

.âB‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

.ã‰¯„˜e ,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ¿≈»
‰¯„w‰ - ‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜e ‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈«¿∆«¿≈»
‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL ‰˙È‰ .‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‰‡ÓË¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»¿≈»…∆»¬ƒ»
ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆»¬»»»¿≈
‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆≈∆»
‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈∆∆¿…∆»¬ƒ»

ÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ¯B‰Ëe‡nËÂ .Ò¯Á È »¿ƒ««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿
,CÎÈÙÏ .Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,BÊ ‰iÏÚaL Ì„‡‰»»»∆«¬ƒ»ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»
‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ ‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿ƒ«»¿«≈»≈
ÔÈ˜Ln‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ
- ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ ‰M‡ da ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»»ƒ»»»«¬≈»∆≈
¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿«»≈»
- B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ‰L¯t .Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk»¿«∆∆∆≈¿»¿»¿»¿»¿»
¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰ ‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓËƒ¿«¿≈ƒƒ»«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈
.¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË - ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈
„ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰»»«ƒ¬À»¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ
CÎÈÙÏe ,e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ,ÏÈ˙t»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆≈«¿¿ƒ»
Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡≈«««»»∆¿«≈∆»»¿ƒ∆∆
ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰«»¿»»¬À»¿…∆∆«…∆¡»ƒ«
‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë»√»»¬≈∆«ƒ«»«∆»¬ƒ»»»
ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ „c¯Ó B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa ÈeË Ï‰‡…∆»»¬ƒ»ƒ¿»¿À»«»¬À»∆≈
Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa«ƒ»¬ƒ»¬≈∆«ƒ¿««ƒ∆≈«
.e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ«»¬À»∆»…∆«ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

ה'תשע"ה  תמוז י"ז ש"ק יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
.àÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B¯B‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«

ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰¯Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ
˙BÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ‰¯‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈

Ïk‰ È¯‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ - BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…
.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר
ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי  שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו

הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים
סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל חרס.2)ודין של

דפנות 3) עם טהורים וכלים מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. אינו 4)הבית טמא וכלי מתוכם נטמאו שהרי

דפנות. עם אפילו הטומאה.5)חוצץ לצד ופיהם
הטהרה.6) הטומאה.7)מצד בצד

.áÌÈ¯Òa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈ¯Èa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙B¯Bw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»

˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈ·e ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯Bw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈

˙ÈaaL ÌÈÏk - ˙B¯BwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e¯‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ È·Ú CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e¯‡a ¯·Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי על אף את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ הפתח מפני 13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין

הבית. פתח דרך אלא הרי 14)לעלייה לצאת סופה אם
שיצאה. לפני אף מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה

בעובי  רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני
ואין 17) טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה
בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם
בתוך  וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני  הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.âÔ·z ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ô·z‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk - Á˙t ÏL B‡BÏÓa Ô·zÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈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



קעה zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.

.è˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó69‰ÏÁÏÁ˙pL70dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL71˙ÏvÓ ‰È‡ -72.„ÈÓv‰ ÚÚ¯˙ È¯‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
¯eck‰73˙Ú˜a‰Â74ÈÓb ÏL75˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe76Ïk ÏÚ Á¯ÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ ¯eck‰77ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓa78ÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ d¯LwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa d¯L˜e ¯BÚ ÏL B‡ ¯È79ÔÓ Á¯Ó Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈ„„v‰80. «¿»ƒƒƒ

מ"ג.69) מפי 71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ"ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ"ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב מין

שבהם.76) הנקבים "מלמעלן 77)מפני כתוב: במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
מחוץ  שבולט מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק.79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.é˙ÓÁ81‚c‰ ¯BÚ ÏL82¯Èp‰ B‡83Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙È·Á‰ ˙‡84d¯¯ˆe85˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ86. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

Á¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯¯ˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz87. «ƒ

ה"ז).81) פ"ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו
ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר

החמת.84) בשולי ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי
החבית. שולי תחת החבית 86)מלמטה לשולי מירחו אם

פי  על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסףֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני
מפני  ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי, פי תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי. פי
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ"י, גם (ואפשר יתפרק שהמירוח מפני
מן  הוא המירוח שהרי פתוח, נשאר הנאד שפי מפני

הצדדים).

.àé˙È·Á88Ûl˜˙pL ‰˙eÙÊ89‰ÏÚÓÏÓ Ò¯Á‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈ·e Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈
ÒÈ¯en‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Ú˜¯˜90 «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»

ÔÈa Á¯Ó˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈

È¯‰ - ÔÈ˜e·c Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈ·e Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈
ÏÈvÓ ‰Ê91. ∆«ƒ

מ"ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף מדופנה חלק נשבר
במשנה:90) מלוח. דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי  אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי אוהל היה ואם עץ, של

הארובה.

.àÏÚ ÔÈÏÈvÓ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê .ÛËL ÈÏÎe¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈ¯Á‡ Ò¯Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿
ÈtÓ ?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ¯‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ò¯Á∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ
‡Ï ‰nÏÂ .¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :e¯Ó‡»¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…
ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
.¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈
:e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â eLÁ CÎÈÙÏe¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»»¿

Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓÈtÓ ?Ò¯ «ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿≈
Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰ ÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««»»∆≈…∆
„ÈÓˆ ˙Áz ÌL eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿»««»ƒ
‡Ï ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«»»∆…
Ô‰L ˙Úc ÏÚ ‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»«««∆≈
Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»¿»¿…»»∆
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏƒ≈«»»¬»¿≈∆∆≈»∆»≈≈«
BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈«««»»∆«¬ƒƒ¿
‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ ,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»¬»ƒ∆»
ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆∆¿»»»««»ƒ»ƒ
,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎaƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈«»»∆«∆¿«∆∆ƒ«
·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â«¬≈»≈À¿«ƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒ
.‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëa Ba LnzLÈÂ BLÓLƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»ƒ≈«»»
ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ ‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿∆…«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆

.BÎB˙aL∆¿

.áÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L Ì„‡»»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ
‰fL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë -»«¬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

zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈtÓ ,Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»ƒ¿≈
‡Ï ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L∆»»∆≈»¿»»»∆≈»…

.Ba e¯Ê‚»¿

.âB‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

.ã‰¯„˜e ,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ¿≈»
‰¯„w‰ - ‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜e ‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈«¿∆«¿≈»
‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL ‰˙È‰ .‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‰‡ÓË¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»¿≈»…∆»¬ƒ»
ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆»¬»»»¿≈
‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆≈∆»
‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈∆∆¿…∆»¬ƒ»

ÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ¯B‰Ëe‡nËÂ .Ò¯Á È »¿ƒ««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿
,CÎÈÙÏ .Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,BÊ ‰iÏÚaL Ì„‡‰»»»∆«¬ƒ»ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»
‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ ‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿ƒ«»¿«≈»≈
ÔÈ˜Ln‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ
- ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ ‰M‡ da ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»»ƒ»»»«¬≈»∆≈
¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿«»≈»
- B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ‰L¯t .Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk»¿«∆∆∆≈¿»¿»¿»¿»¿»
¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰ ‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓËƒ¿«¿≈ƒƒ»«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈
.¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË - ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈
„ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰»»«ƒ¬À»¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ
CÎÈÙÏe ,e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ,ÏÈ˙t»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆≈«¿¿ƒ»
Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡≈«««»»∆¿«≈∆»»¿ƒ∆∆
ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰«»¿»»¬À»¿…∆∆«…∆¡»ƒ«
‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë»√»»¬≈∆«ƒ«»«∆»¬ƒ»»»
ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ „c¯Ó B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa ÈeË Ï‰‡…∆»»¬ƒ»ƒ¿»¿À»«»¬À»∆≈
Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa«ƒ»¬ƒ»¬≈∆«ƒ¿««ƒ∆≈«
.e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ«»¬À»∆»…∆«ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

ה'תשע"ה  תמוז י"ז ש"ק יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
.àÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B¯B‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«

ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰¯Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ
˙BÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ‰¯‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ
ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈

Ïk‰ È¯‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ - BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…
.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר
ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי  שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו

הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים
סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל חרס.2)ודין של

דפנות 3) עם טהורים וכלים מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. אינו 4)הבית טמא וכלי מתוכם נטמאו שהרי

דפנות. עם אפילו הטומאה.5)חוצץ לצד ופיהם
הטהרה.6) הטומאה.7)מצד בצד

.áÌÈ¯Òa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈ¯Èa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙B¯Bw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»

˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈ·e ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯Bw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈

˙ÈaaL ÌÈÏk - ˙B¯BwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e¯‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ È·Ú CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e¯‡a ¯·Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי על אף את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ הפתח מפני 13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין

הבית. פתח דרך אלא הרי 14)לעלייה לצאת סופה אם
שיצאה. לפני אף מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה

בעובי  רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני
ואין 17) טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה
בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם
בתוך  וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני  הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.âÔ·z ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ô·z‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk - Á˙t ÏL B‡BÏÓa Ô·zÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ
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ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ô·z‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ô·z Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בחלק 20)הנגדי

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני אוהל שהוא מפני
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על
על  שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח פותח הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.ã˙Èa - Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ ·B¯w‰28‰¯‰hÏ ·B¯w‰Â ,29¯B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»
:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰¯‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË - ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰·ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë -32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»

:‰·ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ

,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא

טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,

השני. הכותל.31)הבית עובי  תקרה.32)באמצע
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.ä‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈

Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»
Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ

¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
שה  ועוד, לאוויר.הבית. גלויה טומאה

.åÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
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Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.æ‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -

.ç˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין
ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח.54)אותה. על טפח במקומה כשאין המדובר
מפני  רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף המטמא סתום כקבר היא שהרי
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית

טמא. התחתון בתחתונה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
.à„enÚ2‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰3ÂÈzÁz «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»«¿»

‡nËÓ BÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿≈¿«≈
Á¯t ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡4‡ˆBÈ ∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«≈

ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰ - Á¯t‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ5, ≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ¿ƒ
‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L6. ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר
טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל
ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה
טמאה. טבעת והבולע המיילדת, בו ונגעה מעיה

מ"ו.2) פ"ו פנוי.3)אהלות טפח על טפח במקומה שאין
פרח.4) בתבנית עשוי העמוד מן בולט שם 5)קישוט

את 6)מ"ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי הפרח, של האוהל כשיפוע העמוד

ה"ז). פי"ח למעלה (ראה כאוהלים

.á[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]7ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰ È¯‰ - ÁÙË Ìe¯∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.¯·w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈ·È·Ò¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆

הטומאה 7) ע"י התפוס לשטח מחוץ הפנוי במקום כלומר,
ה"ד). פ"ז למעלה (ראה

.âÏ˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓË8ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk - ÁÙË Ìe¯∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

¯OÚ9„Ú Ìe˙Ò ¯·˜ Blk Ï˙k‰ È¯‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

¯·w‰ ÏÚ10˙Èa ‰a .11Ô‡kÓ ˙È·e Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡¯ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰·e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È¯‰ - ‰iÏÚ‰ Ú˜¯˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«

dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab12. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ"א.8) פ"ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי על זו
העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע כשיש זה כל

דינו  טפח, על טפח בו אין ואם טפח. על טפח הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני

.ã¯BÁ13ÏB„b14Ì„‡ Èa C¯cL ÌÈÏ˙k‰ È·ÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òc¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË15- ˙B¯e‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
¯B‰Ë ˙Èa‰16B‡ B˙ÈÚ˜¯˜a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk ¯BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰17ÔÈ‡B¯Â ,18‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ

Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙlL Ï˙k‰ È· «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»
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ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ô·z‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ô·z Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בחלק 20)הנגדי

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני אוהל שהוא מפני
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על
על  שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח פותח הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.ã˙Èa - Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ ·B¯w‰28‰¯‰hÏ ·B¯w‰Â ,29¯B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»
:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰¯‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË - ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰·ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë -32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»

:‰·ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ

,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא

טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,

השני. הכותל.31)הבית עובי  תקרה.32)באמצע
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.ä‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈

Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»
Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ

¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
שה  ועוד, לאוויר.הבית. גלויה טומאה

.åÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
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Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.æ‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -

.ç˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין
ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח.54)אותה. על טפח במקומה כשאין המדובר
מפני  רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף המטמא סתום כקבר היא שהרי
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית

טמא. התחתון בתחתונה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
.à„enÚ2‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰3ÂÈzÁz «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»«¿»

‡nËÓ BÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿≈¿«≈
Á¯t ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡4‡ˆBÈ ∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«≈

ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰ - Á¯t‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ5, ≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ¿ƒ
‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L6. ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר
טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל
ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה
טמאה. טבעת והבולע המיילדת, בו ונגעה מעיה

מ"ו.2) פ"ו פנוי.3)אהלות טפח על טפח במקומה שאין
פרח.4) בתבנית עשוי העמוד מן בולט שם 5)קישוט

את 6)מ"ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי הפרח, של האוהל כשיפוע העמוד

ה"ז). פי"ח למעלה (ראה כאוהלים

.á[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]7ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰ È¯‰ - ÁÙË Ìe¯∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.¯·w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈ·È·Ò¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆

הטומאה 7) ע"י התפוס לשטח מחוץ הפנוי במקום כלומר,
ה"ד). פ"ז למעלה (ראה

.âÏ˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓË8ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk - ÁÙË Ìe¯∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

¯OÚ9„Ú Ìe˙Ò ¯·˜ Blk Ï˙k‰ È¯‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

¯·w‰ ÏÚ10˙Èa ‰a .11Ô‡kÓ ˙È·e Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡¯ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰·e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È¯‰ - ‰iÏÚ‰ Ú˜¯˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«

dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab12. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ"א.8) פ"ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי על זו
העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע כשיש זה כל

דינו  טפח, על טפח בו אין ואם טפח. על טפח הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני

.ã¯BÁ13ÏB„b14Ì„‡ Èa C¯cL ÌÈÏ˙k‰ È·ÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òc¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË15- ˙B¯e‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
¯B‰Ë ˙Èa‰16B‡ B˙ÈÚ˜¯˜a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk ¯BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰17ÔÈ‡B¯Â ,18‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ

Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙlL Ï˙k‰ È· «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»
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‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»
.‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי"א.13) פ"ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח פחות לא
טפח. הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסףֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף מפני והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ, פתוח והפרדיסק טפחים, ששה הכותל עובי
מצד  טפחים שני במרחק הכותל בעובי והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק, של מחללו אחד וטפח הבית,
זה  במקום עוביו שהרי ולחוץ, הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.äÔÈ˜Òc¯Ù ÈL19‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê20, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ21˙Èa‰Â ‡e‰ - ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

¯B‰Ë B¯·ÁÂ ,‡ÓË22CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òc¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ23. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ"ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב דין ה"ז פ"כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף

.å˙ÈÊk24ıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ25- ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
¯B‰Ë ˙Èa‰26ÔBcÈ - ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ¯ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ27ÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .28˙Èa‰ - ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË29. »≈

ה"ח.24) פי"ב משקוף.25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע כר'

מאהיל  שהמשקוף מפני טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור

ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,
- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת

שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו
הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.æÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.ç‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.è‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.é‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.àé‰„ÏiL ÈÓ44Ì‡ :˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈ƒ
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰45Ba Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ46È¯‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ¬≈
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
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טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.áé‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿À¿«≈

dOc` dxR zFkld¦§¨¨£ª¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰n„‡ ‰¯t.Ô˙¯ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¤¤¦
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי  בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי
אם  יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על ממנה, נאה אחרת

בה. כשרים

.à˙a B‡ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‰n„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ«
ÔÈ‡L ‡l‡ ;‰¯Lk - ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .Úa¯‡«¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈
ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â ¯ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
- ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt - ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
.‰¯t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â ÌÈÓ„»ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

.á,˙eÓÈÓ„‡ ˙ÓÈÓz - '‰ÓÈÓz' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
,‰¯Lk - ‰Òp ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ;‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»«»»¿≈»
B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ¯‡Lkƒ¿»«√»ƒ»»¿≈¿»¿»
Ô‰Â ˙BÒBk ÈL CB˙a B‡ ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ˙B¯BÁL¿¿À»««¿¿≈¿≈

.‰ÏeÒt - BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓÀ»«¿»

.â,¯ÈÁLÓ ÔL‡¯Â ÌÈc‡Ó Ô¯wÚ ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰»»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÌÈc‡Ó ÔL‡¯Â ¯ÈÁLÓ Ô¯wÚƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈««
BÈ‡Â ¯ÈÁLn‰ ÔL‡¯ ˙‡ ÌÈ¯tÒÓa ÊÊB‚Â .¯wÚ‰»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ¿≈

.Ê‚Ï B˙ek ÔÈ‡L ,ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»»…

.ã;‚eÊa ÏËpiL È„k ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
el‡k ‡È‰ È¯‰ - ‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÈ‡B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

.äÔÈÚ‰ ÏbÏb .„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜ eÈ‰»«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«»«ƒ
.‰¯Ùa ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ¿»»

.åÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ da ‰˙È‰»¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
.‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óaƒ¿»≈»»…¿»

.æ,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
B‡ ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆
;‰ÏeÒt - ‰Úa¯pL B‡ ‰Ù¯Ë B‡ Ô˙‡ B‡ ¯ÈÁÓ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»¿»
˙‡ ÔÈÏÒBt - ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆««ƒƒ
„·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡ ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e¿»»«»«»À»ƒ«»ƒ»≈
,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»»≈»ƒ
,ÌÈL„w‰ ÏÚ ‰¯t ‰¯˙È .BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»»»««√»ƒ
‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆∆»∆∆¡«¬∆…»»»∆»
¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ…¿∆¿»¬»≈¬∆…À«»¬∆
¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰ ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï…»¿»¿…»…»»¿∆¿»»»¿»
¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰ ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú¬¿…«…»»¿»»ƒ¿…»¿»
‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L ‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú¬¿…∆»∆»…≈≈ƒ¿«¬»
˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÔÈa≈∆…ƒ¿«¬»¿»¬≈¿
ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡∆»ƒ¿«¬»≈«»«»∆»»…««
dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á ‡lL Ètƒ∆…»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»
·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú ˙ÏÒÙƒ¿∆∆«∆»»¿≈…«≈»∆»«
,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»
‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ ,‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ Ïtƒ̃≈»∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»
Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ .‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe ˙„¯BÓ ‰˙È‰»¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»
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קעט zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»
.‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי"א.13) פ"ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח פחות לא
טפח. הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסףֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף מפני והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ, פתוח והפרדיסק טפחים, ששה הכותל עובי
מצד  טפחים שני במרחק הכותל בעובי והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק, של מחללו אחד וטפח הבית,
זה  במקום עוביו שהרי ולחוץ, הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.äÔÈ˜Òc¯Ù ÈL19‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê20, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ21˙Èa‰Â ‡e‰ - ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

¯B‰Ë B¯·ÁÂ ,‡ÓË22CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òc¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ23. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ"ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב דין ה"ז פ"כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף

.å˙ÈÊk24ıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ25- ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
¯B‰Ë ˙Èa‰26ÔBcÈ - ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ¯ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ27ÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .28˙Èa‰ - ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË29. »≈

ה"ח.24) פי"ב משקוף.25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע כר'

מאהיל  שהמשקוף מפני טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור

ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,
- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת

שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו
הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.æÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.ç‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.è‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.é‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.àé‰„ÏiL ÈÓ44Ì‡ :˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈ƒ
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰45Ba Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ46È¯‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ¬≈
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
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טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.áé‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿À¿«≈

dOc` dxR zFkld¦§¨¨£ª¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰n„‡ ‰¯t.Ô˙¯ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¤¤¦
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי  בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי
אם  יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על ממנה, נאה אחרת

בה. כשרים

.à˙a B‡ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‰n„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ«
ÔÈ‡L ‡l‡ ;‰¯Lk - ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .Úa¯‡«¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈
ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â ¯ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
- ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt - ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
.‰¯t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â ÌÈÓ„»ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

.á,˙eÓÈÓ„‡ ˙ÓÈÓz - '‰ÓÈÓz' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
,‰¯Lk - ‰Òp ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ;‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»«»»¿≈»
B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ¯‡Lkƒ¿»«√»ƒ»»¿≈¿»¿»
Ô‰Â ˙BÒBk ÈL CB˙a B‡ ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ˙B¯BÁL¿¿À»««¿¿≈¿≈

.‰ÏeÒt - BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓÀ»«¿»

.â,¯ÈÁLÓ ÔL‡¯Â ÌÈc‡Ó Ô¯wÚ ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰»»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÌÈc‡Ó ÔL‡¯Â ¯ÈÁLÓ Ô¯wÚƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈««
BÈ‡Â ¯ÈÁLn‰ ÔL‡¯ ˙‡ ÌÈ¯tÒÓa ÊÊB‚Â .¯wÚ‰»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ¿≈

.Ê‚Ï B˙ek ÔÈ‡L ,ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»»…

.ã;‚eÊa ÏËpiL È„k ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
el‡k ‡È‰ È¯‰ - ‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÈ‡B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

.äÔÈÚ‰ ÏbÏb .„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜ eÈ‰»«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«»«ƒ
.‰¯Ùa ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ¿»»

.åÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ da ‰˙È‰»¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
.‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óaƒ¿»≈»»…¿»

.æ,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
B‡ ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆
;‰ÏeÒt - ‰Úa¯pL B‡ ‰Ù¯Ë B‡ Ô˙‡ B‡ ¯ÈÁÓ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»¿»
˙‡ ÔÈÏÒBt - ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆««ƒƒ
„·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡ ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e¿»»«»«»À»ƒ«»ƒ»≈
,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»»≈»ƒ
,ÌÈL„w‰ ÏÚ ‰¯t ‰¯˙È .BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»»»««√»ƒ
‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆∆»∆∆¡«¬∆…»»»∆»
¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ…¿∆¿»¬»≈¬∆…À«»¬∆
¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰ ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï…»¿»¿…»…»»¿∆¿»»»¿»
¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰ ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú¬¿…«…»»¿»»ƒ¿…»¿»
‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L ‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú¬¿…∆»∆»…≈≈ƒ¿«¬»
˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÔÈa≈∆…ƒ¿«¬»¿»¬≈¿
ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡∆»ƒ¿«¬»≈«»«»∆»»…««
dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á ‡lL Ètƒ∆…»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»
·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú ˙ÏÒÙƒ¿∆∆«∆»»¿≈…«≈»∆»«
,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»
‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ ,‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ Ïtƒ̃≈»∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»
Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ .‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe ˙„¯BÓ ‰˙È‰»¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»
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.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«
ÈtÓ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ d· ‰OÚ»»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»ƒ¿≈
- dk¯ˆÏ ‡e‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆¿»¿»

Ú .‰ÏeÒt - ¯Á‡ C¯ˆÏ ;‰¯Lk‰Î‡ÏÓ da ˙ÈO ¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈»¿»»
- BBˆ¯Ï Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ ‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒƒ¿
da „aÚ Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒÀ«»
ÔÎL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»ƒ»«
ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt - ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ;‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ»∆»»¿≈»»»»∆»»»¿»¿≈
‰˜·¯Ï dÒÈÎ‰ .‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿À∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰ ;‰¯Lk - ‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â¿»»≈≈∆»¿≈»ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BBˆ¯Ï ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt -¿»∆¬≈»»ƒ¿¿≈…«≈»∆

.ç- ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .‰„tz - Ïeqt da „ÏBpL ‰¯t»»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
.ÌÈ·ÏÎÏ d¯Oa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d¯BÚ ÈtÓ ‰„tzƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

.è.˙¯tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz - ÔÈlÁ ÌLÏ ‰ËÁLƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
.˙ÈÓÏBÚ ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - dzÎ¯ÚÓ ·b ÏÚ ‰ËÁLƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿»ƒ

.éBÊ È¯‰ - ‰pnÓ ‰‡ ˙¯Á‡ e‡ˆÓe ‰¯t eÁ˜Ï»¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

.àé:¯Ó‡pL ;‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ¯Lk ËBÈ„‰ Ô‰k Û‡«…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»∆∆¡«
.Ìi˜ ‰È‰ Ô¯‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…»»«»
Ïk ¯‡Le ,¯ÊÚÏ‡a ˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿«¬≈¿∆¿»»¿»»

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa - ˙B¯t‰«»≈¿…≈»≈¿…≈∆¿

.áéÔ‰k ÏL ÌÈÏk ‰Úa¯‡ L·BÏ d˙B‡ ‰OBÚ‰Â¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

.ÏB„b»

.âéa ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkÈÏe·Ë eÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»¿≈
˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ‰¯t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈ¯Lk - ÌBÈ¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈¿«
‰fL .ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,d¯Ù‡Ó≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿»∆∆
¯B‰h‰ ‡e‰ - '¯B‰Ë LÈ‡' ‰L¯t‰ ÏÎa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»»»ƒ»«»
„Ú ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÈL ¯OÚÓÏ¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»ƒ¿»«

.‰¯ÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

.ãé¯Lk ‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»»≈
ÈL ˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ
‡ˆBiÎÂ ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆¿«≈
el‡ È¯·c Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈ƒ¿≈≈
.‰Ïaw‰ ÔÓ ‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…ƒ««»»
Ìlk - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆«»»À»

.ÌBÈ ÈÏe·Ë¿≈

.åè˙‡hÁ ¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï ‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL C˙BÁ‰«≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆«»
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ -¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»
‰e‡OÚL ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
‰‡f‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËkƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»«»»
ÔÈ˜B„vÏ ˙B‡¯‰Ï È„k d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿«¿ƒ

.da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»



meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd fenz f"iÎ`"i -

ה'תשע"ה  תמוז י"א ראשון יום

Wcgd WECw zFkld
WcegdWECiwzFkld-mipnfxtq

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
.àÔBaLÁ‰ 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∆¿»»
¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡¬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∆»»¿≈

ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
(2 ישראל. שבארץ דין גיא.בית שאיננו

.á‰‡¯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¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.âÔBL‡¯‰ 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»«…
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.ãel‡ 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,

.äÌeÏa˜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

.åL‡¯ 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

.æ,‡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
.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.çLÈ‡ 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«∆¿

(6(7 האמצעי. החשבון לפי ולא הראייה חשבונות אין לפי
"מקודש". אומרים

.èÁ¯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¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
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

(9 שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.éÔÈc ˙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

.àéL„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¿»

(11(12 רצופים. יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע ֿ כדי
אבל.

.áé,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
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.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«
ÈtÓ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ d· ‰OÚ»»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»ƒ¿≈
- dk¯ˆÏ ‡e‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆¿»¿»

Ú .‰ÏeÒt - ¯Á‡ C¯ˆÏ ;‰¯Lk‰Î‡ÏÓ da ˙ÈO ¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈»¿»»
- BBˆ¯Ï Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ ‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒƒ¿
da „aÚ Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒÀ«»
ÔÎL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»ƒ»«
ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt - ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ;‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ»∆»»¿≈»»»»∆»»»¿»¿≈
‰˜·¯Ï dÒÈÎ‰ .‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«¿À∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰ ;‰¯Lk - ‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â¿»»≈≈∆»¿≈»ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BBˆ¯Ï ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt -¿»∆¬≈»»ƒ¿¿≈…«≈»∆

.ç- ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .‰„tz - Ïeqt da „ÏBpL ‰¯t»»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
.ÌÈ·ÏÎÏ d¯Oa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d¯BÚ ÈtÓ ‰„tzƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

.è.˙¯tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz - ÔÈlÁ ÌLÏ ‰ËÁLƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
.˙ÈÓÏBÚ ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - dzÎ¯ÚÓ ·b ÏÚ ‰ËÁLƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿»ƒ

.éBÊ È¯‰ - ‰pnÓ ‰‡ ˙¯Á‡ e‡ˆÓe ‰¯t eÁ˜Ï»¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

.àé:¯Ó‡pL ;‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ¯Lk ËBÈ„‰ Ô‰k Û‡«…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»∆∆¡«
.Ìi˜ ‰È‰ Ô¯‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…»»«»
Ïk ¯‡Le ,¯ÊÚÏ‡a ˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿«¬≈¿∆¿»»¿»»

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa - ˙B¯t‰«»≈¿…≈»≈¿…≈∆¿

.áéÔ‰k ÏL ÌÈÏk ‰Úa¯‡ L·BÏ d˙B‡ ‰OBÚ‰Â¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

.ÏB„b»

.âéa ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkÈÏe·Ë eÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»¿≈
˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ‰¯t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈ¯Lk - ÌBÈ¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈¿«
‰fL .ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,d¯Ù‡Ó≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿»∆∆
¯B‰h‰ ‡e‰ - '¯B‰Ë LÈ‡' ‰L¯t‰ ÏÎa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»»»ƒ»«»
„Ú ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÈL ¯OÚÓÏ¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»ƒ¿»«

.‰¯ÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

.ãé¯Lk ‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»»≈
ÈL ˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ
‡ˆBiÎÂ ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆¿«≈
el‡ È¯·c Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈ƒ¿≈≈
.‰Ïaw‰ ÔÓ ‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…ƒ««»»
Ìlk - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆«»»À»

.ÌBÈ ÈÏe·Ë¿≈

.åè˙‡hÁ ¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï ‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL C˙BÁ‰«≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆«»
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ -¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»
‰e‡OÚL ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
‰‡f‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËkƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»«»»
ÔÈ˜B„vÏ ˙B‡¯‰Ï È„k d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿«¿ƒ

.da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»



meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd fenz f"iÎ`"i -

ה'תשע"ה  תמוז י"א ראשון יום

Wcgd WECw zFkld
WcegdWECiwzFkld-mipnfxtq

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
.àÔBaLÁ‰ 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∆¿»»
¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡¬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∆»»¿≈

ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
(2 ישראל. שבארץ דין גיא.בית שאיננו

.á‰‡¯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¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.âÔBL‡¯‰ 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»«…
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.ãel‡ 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,

.äÌeÏa˜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

.åL‡¯ 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

.æ,‡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
.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.çLÈ‡ 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«∆¿

(6(7 האמצעי. החשבון לפי ולא הראייה חשבונות אין לפי
"מקודש". אומרים

.èÁ¯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¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
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

(9 שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.éÔÈc ˙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

.àéL„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¿»

(11(12 רצופים. יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע ֿ כדי
אבל.

.áé,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
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ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»
.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.âé,˙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¿»≈

(13 ֿ ארץ 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.

.ãéÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14‰È„na ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ«¿ƒ»
‡lL Úe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈¿»«∆…

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.åèÚe„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

.æè·¯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

(16(17 הגיאוגרפי. ובשקיעה.ברוחב בזריחה

ה'תשע"ה  תמוז י"ב שני יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.àÔÈ˜„Ba eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»¿ƒ
Á¯i‰ ‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»«»≈«
.‰Ê ¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - ?‰ËB∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»∆

‡Â.ÏÏk ‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»¿»
.‰lÁz ˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»¿ƒ»

.ádaL ,˙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≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

.ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

.âÂw‰ ˙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

.ãËÚÓ ˙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‰«»∆«…»∆

.äÂw‰ ÏÚ ·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓƒ¿»…»∆¿……¿«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 ÔÈÂL»ƒ¿»«ƒ

.å˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ·¯Â¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ«¬

.·e¯˜a ÈˆÁÂ»≈ƒ¿≈
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.æ˙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«¬»

.çÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
?„ˆÈk .Á¯i·e LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL¿≈«¿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»¬»

.è„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»¿∆∆∆«¿¿…«

n‰ ‰È‰ Ì‡L :Á¯i‰‰‡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¿«
ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓƒ∆≈»¿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¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

.é‰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»¿»
Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â .ÌB¯„Ï B‡¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
;Ì‰ÈL ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈¿≈∆
ÈÓB¯c „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»»∆»¿ƒ
,·¯‰ ÔÓ Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆ƒ»«
d˙B‡a ‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆¿»

.Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

.àéÂw‰ 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»»
ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL zÚ„È ¯·Îe¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰«»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ
˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»

;ÔBÙˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
‰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‡L∆≈ƒ»¿ƒ»

.áéÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡Ï Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡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∆
‰‡¯È - ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLaƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

.âéÌÏBÚ‰ 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‰»»

.ãé- 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‰«∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

.åè‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
‰È‰zL ÔÓÊaL :‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â ?dB·‚»«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆
·B¯˜ ‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L∆̃∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ»
ÏÚÓ dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«≈«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

.æèÌ‰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‰ ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

ה'תשע"ה  תמוז י"ג שלישי 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,
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ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»
.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.âé,˙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¿»≈

(13 ֿ ארץ 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.

.ãéÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14‰È„na ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ«¿ƒ»
‡lL Úe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈¿»«∆…

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.åèÚe„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

.æè·¯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

(16(17 הגיאוגרפי. ובשקיעה.ברוחב בזריחה

ה'תשע"ה  תמוז י"ב שני יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.àÔÈ˜„Ba eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»¿ƒ
Á¯i‰ ‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»«»≈«
.‰Ê ¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - ?‰ËB∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»∆

‡Â.ÏÏk ‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»¿»
.‰lÁz ˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»¿ƒ»

.ádaL ,˙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≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

.ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

.âÂw‰ ˙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

.ãËÚÓ ˙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‰«»∆«…»∆

.äÂw‰ ÏÚ ·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓƒ¿»…»∆¿……¿«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 ÔÈÂL»ƒ¿»«ƒ

.å˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ·¯Â¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ«¬

.·e¯˜a ÈˆÁÂ»≈ƒ¿≈
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.æ˙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«¬»

.çÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
?„ˆÈk .Á¯i·e LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL¿≈«¿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»¬»

.è„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»¿∆∆∆«¿¿…«

n‰ ‰È‰ Ì‡L :Á¯i‰‰‡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¿«
ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓƒ∆≈»¿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¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

.é‰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»¿»
Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â .ÌB¯„Ï B‡¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
;Ì‰ÈL ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈¿≈∆
ÈÓB¯c „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»»∆»¿ƒ
,·¯‰ ÔÓ Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆ƒ»«
d˙B‡a ‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆¿»

.Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

.àéÂw‰ 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»»
ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL zÚ„È ¯·Îe¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰«»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ
˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»

;ÔBÙˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
‰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‡L∆≈ƒ»¿ƒ»

.áéÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡Ï Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡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∆
‰‡¯È - ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLaƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

.âéÌÏBÚ‰ 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‰»»

.ãé- 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‰«∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

.åè‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
‰È‰zL ÔÓÊaL :‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â ?dB·‚»«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆
·B¯˜ ‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L∆̃∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ»
ÏÚÓ dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«≈«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

.æèÌ‰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‰ ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

ה'תשע"ה  תמוז י"ג שלישי 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,
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zeiprzקפד zekld - mipnf xtq - fenz b"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.à˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe ˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈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 ¯ˆiL∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

.eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ«¬¬≈∆¿»ƒ

.á‡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«»»≈¬≈∆

.â¯·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«»»»¬≈
È‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»«¬«¿∆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

.ã‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ
˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe ˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰»≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¬¿
˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ«¬¿
,˙BÎÈ¯‡Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ .¯ÙBM·e«»«»¿«≈¿«¬¿«¬ƒ
˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa ÌBi‰ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ«¬¿
˙B¯ˆˆÁa :¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡««¬…¿

.'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

.ä,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…
ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
ÏÚ ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ÂÈ¯Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMa««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈«

.eÓÁ¯iL „Ú .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰«≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

.å‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·BË ÌÈÓÈa¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…
.‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
,¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»
ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡ .Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ
.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ«¿…»¿«ƒ»

.æB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,ÌÈ¯eÙe ‰kÁa«¬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

.çÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ,˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓe .ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒÀ»ƒ
ıeÁ ,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈla ÏÎ‡Ï∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
ÔÈÏÎB‡L ˙ÈÚz ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯Ën‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ∆¿ƒ
‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆≈¿∆
Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú«∆«¬∆««««¿∆…»≈¬»ƒ

.ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ»≈≈≈¿≈

.è„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Óƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆
BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈
‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa 'eÎÂ "eÚ"¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆
‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…

.ÌÈ¯eÙe ‰kÁa«¬À»ƒ

.é,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
,‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk .˙ÈÚz BÈ‡≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»
BaÏa ¯ÓB‚Â .˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ¿≈¿ƒ
,‰ÏÈla ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆≈««¿»
ÂÈÏÚ Ïa˜Â BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈»»
Û‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆««∆«
„ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»«¿»…ƒ¿ƒ
.B„BÚaÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»ƒ¿

.àé„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ Ïaƒ̃≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
L ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰ÂÏÚ Û‡ ,È ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ««

ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»»»
‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈¿∆
BÊ ÔÈ‡L ,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl·««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈

.ÏÏk ˙ÈÚz«¬ƒ¿»

.áéÈ„k ,¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ ‰‡B¯‰»∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ¯BÚÈÂ ·eLiL∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»
,‰lÙz ÏÎa "eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óeƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»¿ƒ»
,˙aLa ‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆¿«»

.˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Óƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

.âé¯‡L ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â ,˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Óƒ¿«∆»»»¿∆……«¿¿»
˜qÚ˙Óe ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰«≈«¬≈∆»»»«¬»»ƒ¿«≈
,˙BÚL ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆaƒ¿»»¿…»««¬«≈«»
‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«¬≈∆
È¯‰L ."eÚ" Ô‰a Ïlt˙Óe ,˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Óƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆¬≈∆¬≈
ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰ ˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïaƒ̃≈»»««¬ƒ…∆¿««¬ƒ¿≈ƒ»«
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È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ¿»»¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¬≈
.˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê∆«¬ƒ»

.ãéB˙¯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¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
.ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«¬»»
;˙ÈÚÈ·¯ È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈¿ƒƒ
,ÏÎ‡Â ÁÎL .ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«∆»≈≈»«¿»«

.B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ«¿ƒ«¬ƒ

.åèÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
CÏB‰‰ .B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯»̂»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ .B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Óƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ
ÏÎ‡Â ÁÎL .Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆»«¿»«
.BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…ƒƒ¿«¿

.æèÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
‡l‡ ;eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»
;ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈
ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â .‰‡ÏÓ¿≈»¿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 - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â ,eÓÈÏLÈ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

.æé,˙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»¿«≈
ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
'‰ ¯ÒeÓ :¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««
‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ«»ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

ה'תשע"ה  תמוז י"ד רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
.àÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«
ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«

ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«
.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

פרטי 1) בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על ענין, בו, נתבאר
מניעת  צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת הצרות
ולזה  בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש הגשמים,

(2 אחרים. פרקים שני לה אתכם נתיחדו הצורר הצר "על
אלא  לי אין אומר, עקיבא רבי - בחצוצרות והרעותם
וספינה  לילד, מקשה ואשה וירקון, שדפון - מלחמה,
אתכם, הצורר הצר על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת
והרעותם  - הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על

בחצוצרות".

.á¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

(4 המקומות. מן באחד חרב בו תקיעה תהיה בלא מתפללים
(5 ואפילו בחצוצרות. פרקמטיא על מתריעין רבנן: "תנו

רחמים  בקשת הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת",
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה

.âÌ"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.ãÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.äLÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
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.à˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe ˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈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 ¯ˆiL∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

.eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ«¬¬≈∆¿»ƒ

.á‡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«»»≈¬≈∆

.â¯·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«»»»¬≈
È‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»«¬«¿∆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

.ã‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ
˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe ˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰»≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¬¿
˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ«¬¿
,˙BÎÈ¯‡Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ .¯ÙBM·e«»«»¿«≈¿«¬¿«¬ƒ
˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa ÌBi‰ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ«¬¿
˙B¯ˆˆÁa :¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡««¬…¿

.'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

.ä,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…
ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
ÏÚ ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ÂÈ¯Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMa««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈«

.eÓÁ¯iL „Ú .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰«≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

.å‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·BË ÌÈÓÈa¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…
.‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
,¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»
ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡ .Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ
.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ«¿…»¿«ƒ»

.æB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,ÌÈ¯eÙe ‰kÁa«¬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

.çÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ,˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓe .ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒÀ»ƒ
ıeÁ ,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈla ÏÎ‡Ï∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
ÔÈÏÎB‡L ˙ÈÚz ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯Ën‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ∆¿ƒ
‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆≈¿∆
Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú«∆«¬∆««««¿∆…»≈¬»ƒ

.ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ»≈≈≈¿≈

.è„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Óƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆
BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈
‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa 'eÎÂ "eÚ"¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆
‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…

.ÌÈ¯eÙe ‰kÁa«¬À»ƒ

.é,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
,‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk .˙ÈÚz BÈ‡≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»
BaÏa ¯ÓB‚Â .˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ¿≈¿ƒ
,‰ÏÈla ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆≈««¿»
ÂÈÏÚ Ïa˜Â BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈»»
Û‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆««∆«
„ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»«¿»…ƒ¿ƒ
.B„BÚaÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»ƒ¿

.àé„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ Ïaƒ̃≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
L ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰ÂÏÚ Û‡ ,È ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ««

ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»»»
‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈¿∆
BÊ ÔÈ‡L ,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl·««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈

.ÏÏk ˙ÈÚz«¬ƒ¿»

.áéÈ„k ,¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ ‰‡B¯‰»∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ¯BÚÈÂ ·eLiL∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»
,‰lÙz ÏÎa "eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óeƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»¿ƒ»
,˙aLa ‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆¿«»

.˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Óƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

.âé¯‡L ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â ,˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Óƒ¿«∆»»»¿∆……«¿¿»
˜qÚ˙Óe ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰«≈«¬≈∆»»»«¬»»ƒ¿«≈
,˙BÚL ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆaƒ¿»»¿…»««¬«≈«»
‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«¬≈∆
È¯‰L ."eÚ" Ô‰a Ïlt˙Óe ,˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Óƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆¬≈∆¬≈
ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰ ˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïaƒ̃≈»»««¬ƒ…∆¿««¬ƒ¿≈ƒ»«
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È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ¿»»¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¬≈
.˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê∆«¬ƒ»

.ãéB˙¯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¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
.ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«¬»»
;˙ÈÚÈ·¯ È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈¿ƒƒ
,ÏÎ‡Â ÁÎL .ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«∆»≈≈»«¿»«

.B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ«¿ƒ«¬ƒ

.åèÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
CÏB‰‰ .B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯»̂»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ .B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Óƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ
ÏÎ‡Â ÁÎL .Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆»«¿»«
.BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…ƒƒ¿«¿

.æèÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
‡l‡ ;eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»
;ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈
ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â .‰‡ÏÓ¿≈»¿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 - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â ,eÓÈÏLÈ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

.æé,˙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»¿«≈
ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
'‰ ¯ÒeÓ :¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««
‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ«»ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

ה'תשע"ה  תמוז י"ד רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
.àÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«
ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«

ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«
.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

פרטי 1) בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על ענין, בו, נתבאר
מניעת  צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת הצרות
ולזה  בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש הגשמים,

(2 אחרים. פרקים שני לה אתכם נתיחדו הצורר הצר "על
אלא  לי אין אומר, עקיבא רבי - בחצוצרות והרעותם
וספינה  לילד, מקשה ואשה וירקון, שדפון - מלחמה,
אתכם, הצורר הצר על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת
והרעותם  - הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על

בחצוצרות".

.á¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

(4 המקומות. מן באחד חרב בו תקיעה תהיה בלא מתפללים
(5 ואפילו בחצוצרות. פרקמטיא על מתריעין רבנן: "תנו

רחמים  בקשת הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת",
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה

.âÌ"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.ãÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.äLÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
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‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

(8(9 מטף". לבד הם "הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.å˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
(11 שכן". כל לא 12)לארץ) לארץ. גוזרים בחוצה לא והיום

ונתברר  האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית
ואפילו  ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי
נפש. פקוח ספק מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות

.æ‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

(13(14 טבעית . תופעה  ואיננה  השמים, מן מקום נשלחה 
(15 טרף. חיתו של הקבוע אכלה משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.ç,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.èeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
(17 טרף. ומזיקים.חיתו העוקצים דבורים כעין

.é‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«

·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ
.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון 19)נחשבת אחד. לאיזור את זה המסכן ארבה מין
(20 התבואות.התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.àé.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

(21(22 תנור. פי הממלא לחם ממנה לאפות לא שאפשר
ששיעורו  כתב והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר

בתים. שלושה

.áé˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

(23(24 אדמה. רעידת סערות.היא

.âéÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

(25(26 מסוכנת. גרון 27)מחלת מסוכנת. חום קשה מחלת
לרפא.

.ãéÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

(28(29 בהם. מהמסחר היא שמתפרנסים שהצרה הכוונה אין
דבר  כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת
הפרנסה. יסודות את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה

בחצוצרה.30) מתריעים לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים

.åèÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח
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.æèÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.æéÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.çé,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ה'תשע"ה  תמוז ט"ו חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.àLb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
e„¯È ‡ÏÂ ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿
˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
.CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

.áÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ
¯ÓLÓ ÈL‡Â .‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
ÏÎÂ .‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»
ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ

.˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

.â˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk ,ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡Â .¯etkƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…
‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â ,·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
˙ÈÚz ÏÎÂ .¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

.ã˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
Ïk ˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia ‰Î‡ÏÓ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
¯È·Ú‰Ï Ì‡Â .‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒ
˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰ LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
Èz·a ÔÈÏlt˙Óe .ÏÚÏ ¯zÓ C¯ca Ï·‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰««¿»»ƒ¬»«∆∆À»ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈

.˙BiÚz ¯‡Lk ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»«¬ƒ

.ä˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»
ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

.„Ïe‰ Ìeiƒ̃«»»

.åÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…
,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .ÔÈÓÈÏLÓ«¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ

.˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡»¿≈«∆«»«¬

.æÔÈÏlt˙Óe ,ÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈
˙lÙ˙a ˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;Ìk¯cÓ e·eLiL∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
ÔÈhÓ ÈL·e .˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ«ƒ
ÈLÈÓÁa Ï·‡ ,˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»«¬ƒƒ
˙eÁÏ LÈ Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ≈«¬
˙eÁÏ LÈ Ì‡Â .„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»¿ƒ≈«¬

.LLBÁ BÈ‡Â ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt ,‰aËˆ‡ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ¿≈≈

.ç,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
ÏL ‰ÚÈË·e ,¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓOƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡a¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
BÏ ¯eÒ‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ .‰i·¯e¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»
ÌBÏL ˙Ï‡La ÔÈËÚÓÓe .ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒƒ¿≈«»

Ï Ì„‡ ÔÈa,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .B¯·Á ≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ…ƒ¿¬»
Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ .ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»¿«»»∆∆»«»∆

.L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL»«¬ƒƒ¿»»»»¿…∆…

.èÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
‡Ï Ï·‡ ,‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…
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קפז zeiprz zekld - mipnf xtq - fenz c"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

(8(9 מטף". לבד הם "הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.å˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
(11 שכן". כל לא 12)לארץ) לארץ. גוזרים בחוצה לא והיום

ונתברר  האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית
ואפילו  ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי
נפש. פקוח ספק מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות

.æ‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

(13(14 טבעית . תופעה  ואיננה  השמים, מן מקום נשלחה 
(15 טרף. חיתו של הקבוע אכלה משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.ç,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.èeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
(17 טרף. ומזיקים.חיתו העוקצים דבורים כעין

.é‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«

·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ
.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון 19)נחשבת אחד. לאיזור את זה המסכן ארבה מין
(20 התבואות.התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.àé.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

(21(22 תנור. פי הממלא לחם ממנה לאפות לא שאפשר
ששיעורו  כתב והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר

בתים. שלושה

.áé˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

(23(24 אדמה. רעידת סערות.היא

.âéÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

(25(26 מסוכנת. גרון 27)מחלת מסוכנת. חום קשה מחלת
לרפא.

.ãéÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

(28(29 בהם. מהמסחר היא שמתפרנסים שהצרה הכוונה אין
דבר  כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת
הפרנסה. יסודות את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה

בחצוצרה.30) מתריעים לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים

.åèÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח
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zeiprz zekld - mipnf xtq - fenz e"h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.æèÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.æéÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.çé,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ה'תשע"ה  תמוז ט"ו חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.àLb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
e„¯È ‡ÏÂ ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿
˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
.CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

.áÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ
¯ÓLÓ ÈL‡Â .‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
ÏÎÂ .‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»
ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ

.˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

.â˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk ,ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡Â .¯etkƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…
‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â ,·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
˙ÈÚz ÏÎÂ .¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

.ã˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
Ïk ˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia ‰Î‡ÏÓ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
¯È·Ú‰Ï Ì‡Â .‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒ
˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰ LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
Èz·a ÔÈÏlt˙Óe .ÏÚÏ ¯zÓ C¯ca Ï·‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰««¿»»ƒ¬»«∆∆À»ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈

.˙BiÚz ¯‡Lk ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»«¬ƒ

.ä˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»
ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

.„Ïe‰ Ìeiƒ̃«»»

.åÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…
,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .ÔÈÓÈÏLÓ«¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ

.˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡»¿≈«∆«»«¬

.æÔÈÏlt˙Óe ,ÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈
˙lÙ˙a ˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;Ìk¯cÓ e·eLiL∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
ÔÈhÓ ÈL·e .˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ«ƒ
ÈLÈÓÁa Ï·‡ ,˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»«¬ƒƒ
˙eÁÏ LÈ Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ≈«¬
˙eÁÏ LÈ Ì‡Â .„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»¿ƒ≈«¬

.LLBÁ BÈ‡Â ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt ,‰aËˆ‡ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ¿≈≈

.ç,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
ÏL ‰ÚÈË·e ,¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓOƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡a¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
BÏ ¯eÒ‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ .‰i·¯e¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»
ÌBÏL ˙Ï‡La ÔÈËÚÓÓe .ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒƒ¿≈«»

Ï Ì„‡ ÔÈa,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .B¯·Á ≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ…ƒ¿¬»
Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ .ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»¿«»»∆∆»«»∆

.L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL»«¬ƒƒ¿»»»»¿…∆…

.èÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
‡Ï Ï·‡ ,‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…
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‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
ÔÈpÚ˙nLÎe .el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È»¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ
,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ
.˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰«ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ .ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆
,¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«
.‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÏ¿̃»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

.é‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ
˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ≈
¯„q‰ ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈcƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ««≈∆

.e¯Ó‡L∆»«¿

.àé,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ
‡l‡ ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»

·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a¯OÚ Ô˙B‡·e ,¯Ën‰ ÏÏ‚·e „ ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆
.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ה'תשע"ה  תמוז ט"ז שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפלה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בבאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.à¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
d·BÁ¯Ï ‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»
.ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,¯ÈÚ ÏL∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ‰·z‰ Èab ÏÚ ‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆
„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k ,‰¯Bz»¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…
eÓÏkiL È„k ,ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿

.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

.á‡Ï .ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ…
Ô˜Ê ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê ÌL ‰È‰»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»…»≈
Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â .‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈ƒ¿≈∆
‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb ˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ :ÔÈLeak È¯·cƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ¿ƒ∆»
‡lL .‰ÂÈa eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿≈∆…

˙‡Â ÌwO ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆«»¿∆
‰Ïaw·e .Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆««»»
ÛÈÒBÓe .ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ
‰·eLz e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»¿»

.‰¯eÓ‚¿»

.â.‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

.ãLÈ‡ ?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
¯Â .‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

‡ÏÂ .‰„Oa ‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ .BÏ ÔÈ‡Â ÏtËÓe .ÌÈ·e˙Îe¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»«»∆¿…
ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰Èƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»«ƒ¿ƒ»»
‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰ ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ»¬≈¿…
.ÌÚÏ ‰v¯Óe .C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ»»»»≈«¿«¿¿«∆∆¿À∆»»
Ïk ÌÚ Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»»≈ƒ»
ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê BÈ‡ Ì‡Â ;¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈»≈ƒ

.Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

.äÏ‡Bb" ˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó ¯eaˆ ÁÈÏLe¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«≈
.‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈«»»
ÈÈÚ ‡O‡ .ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ∆»≈«
ÈÚÏ ‰lÙz .'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ

.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎƒ«¬…¿

.å‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.æ¯Á‡ BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ««
ÌÈ˜eÒÙe ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ
.ÏÈ‚¯ ‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆»ƒ

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

.ç‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ.˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

.è,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

.‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»

.éÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
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ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«
.‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰«∆»«»≈«¿»»

.àé¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

.‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰«∆»«»≈«¿ƒ»

.áéÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

.‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰«∆»«»»∆¿≈»»

.âé‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«
,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ .ı¯‡‰»»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»

.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

.ãé¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ :¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

.åèeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
Óe Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙ÓÔÈÏlt˙ ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈
Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿
Èa ,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿¿≈
˙‡ ‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»∆
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

.ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe¿ƒƒ¿¿ƒ

.æèLM‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ«≈
Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.æé,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈

¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»
.e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k¿««¿∆»«¿

.çéÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆
˙ÈÚz ÏÎ·e .ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

.ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÏÈÚ ˙lÙz¿ƒ«¿ƒ»¿»»

.èée˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰«ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»
e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿

.ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa¿…∆¿»¿»ƒ

ה'תשע"ה  תמוז י"ז קודש שבת יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
.àÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈

ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו
תשעה  צום בענין הבאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.á‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
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קפט zeiprz zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
ÔÈpÚ˙nLÎe .el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È»¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ
,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ
.˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰«ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ .ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆
,¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«
.‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÏ¿̃»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

.é‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ
˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ≈
¯„q‰ ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈcƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ««≈∆

.e¯Ó‡L∆»«¿

.àé,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ
‡l‡ ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»

·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a¯OÚ Ô˙B‡·e ,¯Ën‰ ÏÏ‚·e „ ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆
.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ה'תשע"ה  תמוז ט"ז שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפלה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בבאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.à¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
d·BÁ¯Ï ‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»
.ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,¯ÈÚ ÏL∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ‰·z‰ Èab ÏÚ ‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆
„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k ,‰¯Bz»¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…
eÓÏkiL È„k ,ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿

.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

.á‡Ï .ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ…
Ô˜Ê ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê ÌL ‰È‰»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»…»≈
Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â .‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈ƒ¿≈∆
‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb ˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ :ÔÈLeak È¯·cƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ¿ƒ∆»
‡lL .‰ÂÈa eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿≈∆…

˙‡Â ÌwO ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆«»¿∆
‰Ïaw·e .Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆««»»
ÛÈÒBÓe .ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ
‰·eLz e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»¿»

.‰¯eÓ‚¿»

.â.‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

.ãLÈ‡ ?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
¯Â .‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

‡ÏÂ .‰„Oa ‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ .BÏ ÔÈ‡Â ÏtËÓe .ÌÈ·e˙Îe¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»«»∆¿…
ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰Èƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»«ƒ¿ƒ»»
‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰ ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ»¬≈¿…
.ÌÚÏ ‰v¯Óe .C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ»»»»≈«¿«¿¿«∆∆¿À∆»»
Ïk ÌÚ Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»»≈ƒ»
ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê BÈ‡ Ì‡Â ;¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈»≈ƒ

.Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

.äÏ‡Bb" ˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó ¯eaˆ ÁÈÏLe¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«≈
.‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈«»»
ÈÈÚ ‡O‡ .ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ∆»≈«
ÈÚÏ ‰lÙz .'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ

.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎƒ«¬…¿

.å‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.æ¯Á‡ BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ««
ÌÈ˜eÒÙe ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ
.ÏÈ‚¯ ‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆»ƒ

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

.ç‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ.˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

.è,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

.‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»

.éÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
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ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«
.‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰«∆»«»≈«¿»»

.àé¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

.‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰«∆»«»≈«¿ƒ»

.áéÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

.‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰«∆»«»»∆¿≈»»

.âé‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«
,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ .ı¯‡‰»»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»

.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

.ãé¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ :¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

.åèeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
Óe Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙ÓÔÈÏlt˙ ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈
Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿
Èa ,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿¿≈
˙‡ ‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»∆
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

.ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe¿ƒƒ¿¿ƒ

.æèLM‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ«≈
Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.æé,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈

¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»
.e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k¿««¿∆»«¿

.çéÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆
˙ÈÚz ÏÎ·e .ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

.ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÏÈÚ ˙lÙz¿ƒ«¿ƒ»¿»»

.èée˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰«ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»
e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿

.ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa¿…∆¿»¿»ƒ

ה'תשע"ה  תמוז י"ז קודש שבת יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
.àÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈

ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו
תשעה  צום בענין הבאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.á‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
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בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.
בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.âÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה
באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.ãÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.ä˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.å˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

בגד 28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25)
שכבסוהו  מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל מגוהץ.

מותר. - זו שבת ניכר 29)לפני הגיהוץ שאין פי על אף
כך. כל בו

.æ‡l‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ∆»
ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈«¿»∆»¿

a ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯O «ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»
da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ
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והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.ç?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.è¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.é‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.àéÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.áéB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.âé‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48e ,Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓ ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.ãé¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡lL e¯Êb ÔÎÂ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.åèCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

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



קצי zeiprz zekld - mipnf xtq - fenz f"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.
בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.âÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה
באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.ãÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.ä˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.å˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

בגד 28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25)
שכבסוהו  מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל מגוהץ.

מותר. - זו שבת ניכר 29)לפני הגיהוץ שאין פי על אף
כך. כל בו

.æ‡l‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ∆»
ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈«¿»∆»¿

a ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯O «ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»
da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ
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והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.ç?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.è¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.é‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.àéÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.áéB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.âé‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48e ,Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓ ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.ãé¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡lL e¯Êb ÔÎÂ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.åèCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»
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על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.æèÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח

על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.æéB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה

ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.çéÌÈLÏL CBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««¿ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ61. ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.èé˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ
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ה'תשע"ה  תמוז י"א ראשון יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ה  תמוז י"ב שני יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז י"ג שלישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז י"ד רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז ט"ו חמישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז ט"ז שישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז י"ז קודש שבת יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת
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áé:eöéøòú àìå eàøéú-àì BàøBî-úàå øL÷ äfä íòä øîàé-øLà ìëì øL÷ ïeøîàú-àìŸŸ§´¤½¤§¯Ÿ£¤Ÿ©²¨¨¬©¤−®̈¤§¤¨¬«Ÿ¦«§−§¬Ÿ©£¦«
âé:íëöøòî àeäå íëàøBî àeäå eLéc÷ú Búà úBàáö äåäé-úàãéâð ïáàìe Lc÷îì äéäåøeöìe ó ¤§¨¬§¨−Ÿ´©§¦®§¬©£¤−§¬©«£¦«§¤«§¨−̈§¦§¨®§¤´¤¤Â¤§¸

ì ìBLëî:íìLeøé áLBéì L÷Bîìe çôì ìàøNé ézá éðLåèeL÷Bðå eøaLðå eìôðå íéaø íá eìLëå ¦§¹¦§¥̧¨¥³¦§¨¥Æ§©´§¥½§¥−§¨¨¦«§¨¬§−̈©¦®§¨§´§¦§½̈§§−
:eãkìðåæè (ô):éãnìa äøBz íBúç äãeòz øBöæéá÷òé úéaî åéðt øézñnä äåäéì éúékçå §¦§¨«−§¨®£¬−̈§¦ª¨«§¦¦Æ¦Æ©½̈©©§¦¬¨−̈¦¥´©£®Ÿ

:Bì-éúée÷å§¦¥−¦««

i"yx
.¯˘˜ ÔÂ¯Ó‡˙ ‡Ï (·È) חזקיה של סיעתו אתם

אחרי  תאמרו לא שבנא מסיעת מועטים שהם אע''פ
להטות: ‰Ê‰.רבים ÌÚ‰ ¯Ó‡È ¯˘‡ ÏÎÏ שעם

וכן  המנין מן ואינו רשעים קשר שהוא לפי שבנא
מלכי  עם שיתקשרו השבטים עשרת של בקשר

Â‡¯ÂÓ.מצרים: ˙‡Â לכם אומרים שהם הזה העם
עמו: ולהשלים מסנחריב ÏÂ‡לירא Â‡¯È˙ ‡Ï

.ÂˆÈ¯Ú˙ תימרון לא ת''י כן הוא חזק תאמרו לא
ÌÎˆÈ¯ÚÓ.תקוף: ‡Â‰Â (‚È):מחזיקכם‰È‰Â („È)

.˘„˜ÓÏ פקח ושיעץ שבנא שיעץ עצה אותה
לבא  פורענות לסימן יהיה דוד בית מלכות להשבית

למחרÓÏ˜„˘.עליהם: התקדשו ג)כמו :(יהושע
.Û‚ Ô·‡ÏÂ כמו מכשול לשון בם נגפים שהרגלים

רגליכם יתנגפו יג)בטרם רגלך (ירמיה באבן תגוף פן
צא) ÏÂ˘ÎÓ.:(תהלים ¯ÂˆÏÂ שהצור נגף אבן לשון הוא

אבן: Ï‡¯˘È.הוא È˙· È˘Ï לפח להיות שבאו
פקח  הבתים שני הם ומי ירושלים ליושבי ולמוקש

וסיעתו: ושבנא וסיעתו רמליהו ·Ìבן ÂÏ˘ÎÂ (ÂË)

.ÌÈ·¯ יפלו שניהם וסיעתם אלו יכשלו האבנים ואותן
השבטים  וי' הושע שהרגו נהרג פקח שונאיהם ביד
כשעלה  מירושלים יצא ושבנא סנחריב ביד נפלו
שטף  כוש מלך תרהקה על לילך מעליה סנחריב

לו: והלך וסיעתו ˙ÂÚ„‰.שבנא ¯Âˆ (ÊË) זה כל
ועוד  אלי ה' אמר כה כי למעלה שנאמרה הנבואה מן
היום  בכם העדותי לשון תעודה צור לי אמר זאת
לב  על התורה וחתום התראתי קשור התראה לשון
ואם  ה' לימודי הנקראים שמים ויראי תלמידך לימודי
הוא  נופל תורה בלימוד נופל קשירה לשון אין תאמר

תמיד לבך על קשרם שנאמר ו)בו È˙ÈÎÁÂ:(משלי (ÊÈ)
.'‰Ï'מי פניו המסתיר לה' המחכה אני ישעיה אמר

את  ולהושיע אלה דברי לאמת לו קויתי השבטים
דוד: Â‚Â'.בית ÂÈÙ ¯È˙ÒÓ‰ '‰Ï È˙ÈÎÁÂ לך אין

משה שאמר שעה כאותה קשה לא)נבואה (דברים

ביום  בו ואף ההוא ביום פני אסתיר הסתר ואנכי
לא  כי לעד לפניו הזאת השירה וענתה הבטיחם

זרעו מפי :(שם)תשכח

cec zcevn
(·È).'ÂÎÂ ¯˘˜ ÔÂ¯Ó‡˙ ‡Ïהמה וסיעתו שבנא  כי  עם ר''ל 

להטות רבים אחרי אמרה והתורה וסיעתו חזקיה  מול הרוב
העם יאמר אשר לכל ולהתחבר  להתקשר תאמרון לא מ ''מ 

המרד: בקשר Â‡¯ÂÓ.הזה ˙‡Â: סנחרב מפחד  תיראו ÏÂ‡לא 
.ÂˆÈ¯Ú˙שהוא עליו לומר והחוזק העריצות בפה לו תתנו ולא 

הזה: העם יאמרו  כאשר ביותר ˙˜„Â˘È.(È‚)חזק  Â˙Â‡ ר ''ל
שמו: וקדשו בה ' ÌÎ‡¯ÂÓ.השענו  ‡Â‰Âיהיה לבד הוא ורק 

יתברך : ממנו אם  כי ממי תפחדו לא  ר''ל  Â‰Â‡מוראכם
.ÌÎˆÈ¯ÚÓ:האויב מול וכח  עריצות לכם יתן È‰Â‰(È„)והוא

.˘„˜ÓÏחזקיה והם  ישראל  בתי לשני יהיה ב''ה  המקום
עוז ומגדל משגב לארמון יהיה לאחד  וסיעתו ושבנא  וסיעתו
ולאחר סנחריב  מיד  ינצלו כי  וסיעתו חזקיה והוא  בה  להשגב

כולם: נאבדו אליו ויצאו סנחריב  עם  שהשלימו אחר  כי וסיעתו שבנא והוא  מכשול  ולצור  נגף לאבן ÂÓÏÂ˜˘.יהיה ÁÙÏחוזר
חזקיה: והוא  בירושלים  היושב להמלך  ולמוקש  לפח היה  שהוא  לפי וכו' נגף לאבן  לאחד  יהיה  למה  לומר  ÂÏ˘ÎÂ(ÂË)למעלה

.Ì·:שבנא סיעת  והם רבים יכשלו המכשול  ובהצור הנגף ÂÎÂ'.בהאבן  ÂÏÙÂ:הענין לחוזק  במ ''ש הדבר ˆÂ¯(ÊË)כפל 
.‰„ÂÚ˙אהיה לא  זאת לולי  כי אותה  ישכחו לא  למען התלמידים בלב התורה חתום ואמר במ ''ש וכפל  התעודה קשר אולם 

משגב: וארמון למקדש Ï‰'.(ÊÈ)להם È˙ÈÎÁÂפניו המסתיר הוא עתה כי  עם יהיה שכן  לה' אקוה אמר ה' דבר לדבר  כהתימו
התורה: ישמרו אם  יהודה מבית פניו יסתיר לא השבטים  עשרת הם  יעקב ÂÏ.מבית  È˙ÈÂ˜Â:הענין לחזוק  במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(·È).¯˘˜:אחת אגודה כגבור˙ÂˆÈ¯Ú.ענין  כמו חוזק ענין

כ): (ירמיה כיÓÏ˜„˘.(È„)עריץ  וכן  משגב ארמון  ענינו 
ז): (עמוס הוא מלך  הכאה :Û‚.מקדש  Â˘˜ÂÂ.(ÂË)ענין

בהמוקש : מיםˆÂ¯.(ÊË)יפלו צרר מי  כמו  קשירה ענין
ל ): (משלי להתרות˙ÂÚ„‰.בשמלה שדרך ע''ש התראה ענין

מלאה שהיא  על כן  נקראת  והתורה  יכחישו לבל  בעדים 
ואזהרות: החתוםÌÂ˙Á.מהתראות  הספר כמו סגירה  ענין

כט ): ה'·È„ÓÏ.(לקמן למודי בניך  וכל  וכן בתלמידים  ר''ל 
נד ): לוÈ˙ÈÎÁÂ.(ÊÈ)(לקמן  חוכי כל  אשרי כמו תקוה ענין

ל ): (לקמן 



קצג fenz f"iÎ`"i w"yÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.æèÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח

על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.æéB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה

ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.çéÌÈLÏL CBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««¿ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ61. ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.èé˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ
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ה'תשע"ה  תמוז י"א ראשון יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ה  תמוז י"ב שני יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז י"ג שלישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז י"ד רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז ט"ו חמישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז ט"ז שישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ראשון ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ה  תמוז י"ז קודש שבת יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

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

g wxt diryi - mi`iap

äéòùéçfiÎai

áé:eöéøòú àìå eàøéú-àì BàøBî-úàå øL÷ äfä íòä øîàé-øLà ìëì øL÷ ïeøîàú-àìŸŸ§´¤½¤§¯Ÿ£¤Ÿ©²¨¨¬©¤−®̈¤§¤¨¬«Ÿ¦«§−§¬Ÿ©£¦«
âé:íëöøòî àeäå íëàøBî àeäå eLéc÷ú Búà úBàáö äåäé-úàãéâð ïáàìe Lc÷îì äéäåøeöìe ó ¤§¨¬§¨−Ÿ´©§¦®§¬©£¤−§¬©«£¦«§¤«§¨−̈§¦§¨®§¤´¤¤Â¤§¸

ì ìBLëî:íìLeøé áLBéì L÷Bîìe çôì ìàøNé ézá éðLåèeL÷Bðå eøaLðå eìôðå íéaø íá eìLëå ¦§¹¦§¥̧¨¥³¦§¨¥Æ§©´§¥½§¥−§¨¨¦«§¨¬§−̈©¦®§¨§´§¦§½̈§§−
:eãkìðåæè (ô):éãnìa äøBz íBúç äãeòz øBöæéá÷òé úéaî åéðt øézñnä äåäéì éúékçå §¦§¨«−§¨®£¬−̈§¦ª¨«§¦¦Æ¦Æ©½̈©©§¦¬¨−̈¦¥´©£®Ÿ

:Bì-éúée÷å§¦¥−¦««

i"yx
.¯˘˜ ÔÂ¯Ó‡˙ ‡Ï (·È) חזקיה של סיעתו אתם

אחרי  תאמרו לא שבנא מסיעת מועטים שהם אע''פ
להטות: ‰Ê‰.רבים ÌÚ‰ ¯Ó‡È ¯˘‡ ÏÎÏ שעם

וכן  המנין מן ואינו רשעים קשר שהוא לפי שבנא
מלכי  עם שיתקשרו השבטים עשרת של בקשר

Â‡¯ÂÓ.מצרים: ˙‡Â לכם אומרים שהם הזה העם
עמו: ולהשלים מסנחריב ÏÂ‡לירא Â‡¯È˙ ‡Ï

.ÂˆÈ¯Ú˙ תימרון לא ת''י כן הוא חזק תאמרו לא
ÌÎˆÈ¯ÚÓ.תקוף: ‡Â‰Â (‚È):מחזיקכם‰È‰Â („È)

.˘„˜ÓÏ פקח ושיעץ שבנא שיעץ עצה אותה
לבא  פורענות לסימן יהיה דוד בית מלכות להשבית

למחרÓÏ˜„˘.עליהם: התקדשו ג)כמו :(יהושע
.Û‚ Ô·‡ÏÂ כמו מכשול לשון בם נגפים שהרגלים

רגליכם יתנגפו יג)בטרם רגלך (ירמיה באבן תגוף פן
צא) ÏÂ˘ÎÓ.:(תהלים ¯ÂˆÏÂ שהצור נגף אבן לשון הוא

אבן: Ï‡¯˘È.הוא È˙· È˘Ï לפח להיות שבאו
פקח  הבתים שני הם ומי ירושלים ליושבי ולמוקש

וסיעתו: ושבנא וסיעתו רמליהו ·Ìבן ÂÏ˘ÎÂ (ÂË)

.ÌÈ·¯ יפלו שניהם וסיעתם אלו יכשלו האבנים ואותן
השבטים  וי' הושע שהרגו נהרג פקח שונאיהם ביד
כשעלה  מירושלים יצא ושבנא סנחריב ביד נפלו
שטף  כוש מלך תרהקה על לילך מעליה סנחריב

לו: והלך וסיעתו ˙ÂÚ„‰.שבנא ¯Âˆ (ÊË) זה כל
ועוד  אלי ה' אמר כה כי למעלה שנאמרה הנבואה מן
היום  בכם העדותי לשון תעודה צור לי אמר זאת
לב  על התורה וחתום התראתי קשור התראה לשון
ואם  ה' לימודי הנקראים שמים ויראי תלמידך לימודי
הוא  נופל תורה בלימוד נופל קשירה לשון אין תאמר

תמיד לבך על קשרם שנאמר ו)בו È˙ÈÎÁÂ:(משלי (ÊÈ)
.'‰Ï'מי פניו המסתיר לה' המחכה אני ישעיה אמר

את  ולהושיע אלה דברי לאמת לו קויתי השבטים
דוד: Â‚Â'.בית ÂÈÙ ¯È˙ÒÓ‰ '‰Ï È˙ÈÎÁÂ לך אין

משה שאמר שעה כאותה קשה לא)נבואה (דברים

ביום  בו ואף ההוא ביום פני אסתיר הסתר ואנכי
לא  כי לעד לפניו הזאת השירה וענתה הבטיחם

זרעו מפי :(שם)תשכח

cec zcevn
(·È).'ÂÎÂ ¯˘˜ ÔÂ¯Ó‡˙ ‡Ïהמה וסיעתו שבנא  כי  עם ר''ל 

להטות רבים אחרי אמרה והתורה וסיעתו חזקיה  מול הרוב
העם יאמר אשר לכל ולהתחבר  להתקשר תאמרון לא מ ''מ 

המרד: בקשר Â‡¯ÂÓ.הזה ˙‡Â: סנחרב מפחד  תיראו ÏÂ‡לא 
.ÂˆÈ¯Ú˙שהוא עליו לומר והחוזק העריצות בפה לו תתנו ולא 

הזה: העם יאמרו  כאשר ביותר ˙˜„Â˘È.(È‚)חזק  Â˙Â‡ ר ''ל
שמו: וקדשו בה ' ÌÎ‡¯ÂÓ.השענו  ‡Â‰Âיהיה לבד הוא ורק 

יתברך : ממנו אם  כי ממי תפחדו לא  ר''ל  Â‰Â‡מוראכם
.ÌÎˆÈ¯ÚÓ:האויב מול וכח  עריצות לכם יתן È‰Â‰(È„)והוא

.˘„˜ÓÏחזקיה והם  ישראל  בתי לשני יהיה ב''ה  המקום
עוז ומגדל משגב לארמון יהיה לאחד  וסיעתו ושבנא  וסיעתו
ולאחר סנחריב  מיד  ינצלו כי  וסיעתו חזקיה והוא  בה  להשגב

כולם: נאבדו אליו ויצאו סנחריב  עם  שהשלימו אחר  כי וסיעתו שבנא והוא  מכשול  ולצור  נגף לאבן ÂÓÏÂ˜˘.יהיה ÁÙÏחוזר
חזקיה: והוא  בירושלים  היושב להמלך  ולמוקש  לפח היה  שהוא  לפי וכו' נגף לאבן  לאחד  יהיה  למה  לומר  ÂÏ˘ÎÂ(ÂË)למעלה

.Ì·:שבנא סיעת  והם רבים יכשלו המכשול  ובהצור הנגף ÂÎÂ'.בהאבן  ÂÏÙÂ:הענין לחוזק  במ ''ש הדבר ˆÂ¯(ÊË)כפל 
.‰„ÂÚ˙אהיה לא  זאת לולי  כי אותה  ישכחו לא  למען התלמידים בלב התורה חתום ואמר במ ''ש וכפל  התעודה קשר אולם 

משגב: וארמון למקדש Ï‰'.(ÊÈ)להם È˙ÈÎÁÂפניו המסתיר הוא עתה כי  עם יהיה שכן  לה' אקוה אמר ה' דבר לדבר  כהתימו
התורה: ישמרו אם  יהודה מבית פניו יסתיר לא השבטים  עשרת הם  יעקב ÂÏ.מבית  È˙ÈÂ˜Â:הענין לחזוק  במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(·È).¯˘˜:אחת אגודה כגבור˙ÂˆÈ¯Ú.ענין  כמו חוזק ענין

כ): (ירמיה כיÓÏ˜„˘.(È„)עריץ  וכן  משגב ארמון  ענינו 
ז): (עמוס הוא מלך  הכאה :Û‚.מקדש  Â˘˜ÂÂ.(ÂË)ענין

בהמוקש : מיםˆÂ¯.(ÊË)יפלו צרר מי  כמו  קשירה ענין
ל ): (משלי להתרות˙ÂÚ„‰.בשמלה שדרך ע''ש התראה ענין

מלאה שהיא  על כן  נקראת  והתורה  יכחישו לבל  בעדים 
ואזהרות: החתוםÌÂ˙Á.מהתראות  הספר כמו סגירה  ענין

כט ): ה'·È„ÓÏ.(לקמן למודי בניך  וכל  וכן בתלמידים  ר''ל 
נד ): לוÈ˙ÈÎÁÂ.(ÊÈ)(לקמן  חוכי כל  אשרי כמו תקוה ענין

ל ): (לקמן 
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(‚È).˜ÂÁ˘· Ì‚ בעה''ז עמהם משחק שהקב''ה
תצעקו  ואתם אומר הוא וכן לבא לעתיד לבם יכאב

לב ס''ה)מכאב Ï·.(È„):(ישעיה ‚ÂÒ Ú·˘È ÂÈÎ¯„Ó
ÂË·.עשו: ˘È‡ ÂÈÏÚÓÂ:יעקב(ÂË).ÔÈÓ‡È È˙Ù

לב, יכאב בשחוק ד''א אחריהם, וניסת לדבריהם
זמה עשות לכסיל כ''ג)שחוק י' לב,(לעיל יכאב וסופו

כמו רשע לב כ''ו)סוג שם (לקמן הוא סוג סיגים, כסף
בפסולת: המעורבב הכסף הוא סוג ÂÈÏÚÓÂהפסולת

.·ÂË ˘È‡:הצדיק יהיה לרשע לו È˙Ùוממעל
.ÔÈÓ‡È:רכיל Â¯Â˘‡Ï.לאנשי ÔÈ·È ÌÂ¯ÚÂ

לו  יודע עד וימתין מלריב יצפה כלומר לפסיעותיו
נכון: È¯‡.(ÊË)אל ÌÎÁ:הפורענות Ú¯Ó.מן ¯ÒÂ

הרעה: Ú˙Ó·¯.מן ÏÈÒÎÂ:בחזקה לעבוד מתחזק

.ÁËÂ·Â אתה שלום בארץ כמו בארץ ונופל ומחליק
ה)בוטח, יב וי''מ (ירמיה מחליק ונפול מתבטח את ות''י

רעה: תבואני לא לומר בוטח בהיכלו ממש בטחון
(ÊÈ).ÌÈÙ‡ כעסו:˜ˆ¯ לנקום È‡Â˘הממהר

.˙ÂÓÈÊÓ:רעה עצה „Ú˙.(ÁÈ)מחשבות Â¯È˙ÎÈ
וסוף: לראשם כתר ÈÙÏ(ËÈ)יעשוהו ÌÈÚ¯ ÂÁ˘

.ÌÈ·ÂË:לעתיד(Î).˘¯ ‡˘È Â‰Ú¯Ï Ì‚ אפילו
אפילו: לשון גם ואוהביו, ¯˘.לשושביניו ‡˘È עם

כשורה: לנהוג יודע שאינו Úˆ·.(Î‚)הארץ ÏÎ·
אך  הבל דברי אבל ריוח יהיה מלאכה יגיע בכל

Ì¯˘Ú.(Î„)למחסור: ÌÈÓÎÁ ˙¯ËÚ עשירים שהם
‡ÏÂ˙.בתורה: ÌÈÏÈÒÎ ˙ÏÂ‡Â כסילים של קלקלתן

החכמה: מן שנתעצל האולת היא

cec zcevn
(‚È)Á˘· Ì‚.˜Âעבר לא כי עם  השחוק  רבוי  בעבור אפילו

שפנה על  הגמול יקבל  בעת לבו  יכאב מ ''מ ה ' מצות  על  בזה
לבטלה : השמחהÈ¯Á‡Â˙‰.לבו אשר  תהיה סופה א''כ  ר''ל 

לתוגה: Ï·.(È„)תהפך  ‚ÂÒמדרכיו ישבע  מה' הנסוג הלב 
כמפעלו : גמולו טובÂÈÏÚÓÂ.כי איש  יהיה הגמול יקבל  בעת 

עמו: נלקה יהיה  לבל  מעליו  „·¯.(ÂË)נפרד ÏÎÏלדברי
לו: הנאמר הרע  לאמיתתÂ¯Â˘‡Ï.לשון ר''ל האמיתי לדרכו

È¯‡.(ÊË)הענין: ÌÎÁונשמר המפחיד  מדבר יפחד החכם 
הכסיל  אבל עליו תבוא  ולא הרעה  מן סר הוא ולזה  ממנו

מעצמו: המובן בדבר וקצר הוא  כן ולא רעה לו יאונה שלא בעצמו  ובוטח כל על להתקצף  עברה ‡ÌÈÙ.(ÊÈ)מתמלא ¯ˆ˜
לאולת: לו היא לכעוס  וממהר אפו מאריך שאינו  ÂÓÊÓ˙.מי ˘È‡Âהיא הטובה דבר יפלס  לבל  לבו מחשבות  אחר הנמשך

ולבריות: לשמים לכל  שנוא יהיה  רעה בנחלתו:ÂÏÁ.(ÁÈ)אם כאד ' באולתם  אוחזים  ועושיםÂ¯È˙ÎÈ.ר''ל בדעת  אוחזים
בם: ויתפארו לראשם  כתר שערי˘ÂÁ.(ËÈ)אותם על  יסבבו  והרשעים הטובים לפני ונכנעים כפופים הרעים  יהיו הדבר בסוף

לחם: לשאול צדיק  Â‰Ú¯Ï.(Î)בית Ì‚.מהדברים בדבר בשוים אוהבים להיות  הדרך  כי  עם  כמותו עניים¯·ÌÈלעני בין .
עשירים: Â‰Ú¯Ï.(Î‡)בין Ê·:חוטא הוא לרעהו  לו:ÔÂÁÓÂ.המבזה אשרי ואהבה חנינה לענוים ÂÚ˙È.(Î·)המראה  ‡Ï‰

בעבור כי ואמת חסד  הוא  טוב החושבים אבל  תשוב  עליהם  ובאמת  הזולת על  חשבו כי בדעתם  הם תועים הלא רע החושבים
עליו: הטוב חשבו אשר  מי  על  מחשבתם  ויאומת חסד  עליהם ימשך  הטובה  Úˆ·.(Î‚)מחשבתם ÏÎ· ועמל עצבון דבר בכל 

פשע: יחדל לא דברים  ברוב  כי למחסור אך הוא בו העמל  שפתים דבר אבל  מה וריוח יתרון לאדם יהיה המלאכה  יגיעת
(„Î).Ì¯˘Ú:יפות ובפנים המחסור  די לאביונים בתתם לבם ונדיבות תפארתם לכל  יוכר  כי  אותם מעטרת עושר מצאו אם

.'Â‚Â ˙ÏÂ‡הרבה עוד יש כי  מזה  נראה אולת  מעשיהם כל היות  בעבור כי בלבם הטמונה האולת יוכר אולתם  במעשה  ר ''ל 
ההזדמן: בעת  ויגולה בלבם תקועה Â‚Â'.(Î‰)אולת ÏÈˆÓ יציל אז הרוצח  להרוג יעיד  אם  כי נפשות מציל  הוא  אמת עד

הנדון: נפש יציל  אז  לפטרו  יעיד ואם אדם בני נפשות  לוÁÈÙÈÂ.מידו מסייע  כי מרמה איש את בכזביו מציל  כזבים המדבר 
בעדותו:

oeiv zcevn
(‚È).‰‚Â˙:ועצבון יגון  לאחורÂÒ‚.(È„)מל ' החזרה  עניינו

משפט  אחור  והוסג נט):כמו דרך Â¯Â˘‡Ï.(ÂË)(ישעיה ענין
רגלי אחזה באשורו  כמו כג):ופסיעו ' Ú˙Ó·¯.(ÊË)(איוב

וכעס: עברה כמו˘ÂÁ.(ËÈ)מלשון והשפלה כפיפה  ענין
אדם ב):וישח  בדרך ÂÚ˙È.(Î·)(ישעיה ללכת  הרוצה  על  הונח 

בדעתו. התועה  לכל  והושאל באחר  והולך  עניןÈ˘¯ÂÁ.זה 
בעמל :Úˆ·.(Î‚)מחשבה: עצב כי עצב  נקרא  העמל גם

.¯˙ÂÓ:והרוחה יתרון
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תצעקו  ואתם אומר הוא וכן לבא לעתיד לבם יכאב
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ÂË·.עשו: ˘È‡ ÂÈÏÚÓÂ:יעקב(ÂË).ÔÈÓ‡È È˙Ù

לב, יכאב בשחוק ד''א אחריהם, וניסת לדבריהם
זמה עשות לכסיל כ''ג)שחוק י' לב,(לעיל יכאב וסופו

כמו רשע לב כ''ו)סוג שם (לקמן הוא סוג סיגים, כסף
בפסולת: המעורבב הכסף הוא סוג ÂÈÏÚÓÂהפסולת

.·ÂË ˘È‡:הצדיק יהיה לרשע לו È˙Ùוממעל
.ÔÈÓ‡È:רכיל Â¯Â˘‡Ï.לאנשי ÔÈ·È ÌÂ¯ÚÂ

לו  יודע עד וימתין מלריב יצפה כלומר לפסיעותיו
נכון: È¯‡.(ÊË)אל ÌÎÁ:הפורענות Ú¯Ó.מן ¯ÒÂ

הרעה: Ú˙Ó·¯.מן ÏÈÒÎÂ:בחזקה לעבוד מתחזק

.ÁËÂ·Â אתה שלום בארץ כמו בארץ ונופל ומחליק
ה)בוטח, יב וי''מ (ירמיה מחליק ונפול מתבטח את ות''י

רעה: תבואני לא לומר בוטח בהיכלו ממש בטחון
(ÊÈ).ÌÈÙ‡ כעסו:˜ˆ¯ לנקום È‡Â˘הממהר

.˙ÂÓÈÊÓ:רעה עצה „Ú˙.(ÁÈ)מחשבות Â¯È˙ÎÈ
וסוף: לראשם כתר ÈÙÏ(ËÈ)יעשוהו ÌÈÚ¯ ÂÁ˘

.ÌÈ·ÂË:לעתיד(Î).˘¯ ‡˘È Â‰Ú¯Ï Ì‚ אפילו
אפילו: לשון גם ואוהביו, ¯˘.לשושביניו ‡˘È עם

כשורה: לנהוג יודע שאינו Úˆ·.(Î‚)הארץ ÏÎ·
אך  הבל דברי אבל ריוח יהיה מלאכה יגיע בכל

Ì¯˘Ú.(Î„)למחסור: ÌÈÓÎÁ ˙¯ËÚ עשירים שהם
‡ÏÂ˙.בתורה: ÌÈÏÈÒÎ ˙ÏÂ‡Â כסילים של קלקלתן

החכמה: מן שנתעצל האולת היא

cec zcevn
(‚È)Á˘· Ì‚.˜Âעבר לא כי עם  השחוק  רבוי  בעבור אפילו

שפנה על  הגמול יקבל  בעת לבו  יכאב מ ''מ ה ' מצות  על  בזה
לבטלה : השמחהÈ¯Á‡Â˙‰.לבו אשר  תהיה סופה א''כ  ר''ל 

לתוגה: Ï·.(È„)תהפך  ‚ÂÒמדרכיו ישבע  מה' הנסוג הלב 
כמפעלו : גמולו טובÂÈÏÚÓÂ.כי איש  יהיה הגמול יקבל  בעת 

עמו: נלקה יהיה  לבל  מעליו  „·¯.(ÂË)נפרד ÏÎÏלדברי
לו: הנאמר הרע  לאמיתתÂ¯Â˘‡Ï.לשון ר''ל האמיתי לדרכו

È¯‡.(ÊË)הענין: ÌÎÁונשמר המפחיד  מדבר יפחד החכם 
הכסיל  אבל עליו תבוא  ולא הרעה  מן סר הוא ולזה  ממנו

מעצמו: המובן בדבר וקצר הוא  כן ולא רעה לו יאונה שלא בעצמו  ובוטח כל על להתקצף  עברה ‡ÌÈÙ.(ÊÈ)מתמלא ¯ˆ˜
לאולת: לו היא לכעוס  וממהר אפו מאריך שאינו  ÂÓÊÓ˙.מי ˘È‡Âהיא הטובה דבר יפלס  לבל  לבו מחשבות  אחר הנמשך

ולבריות: לשמים לכל  שנוא יהיה  רעה בנחלתו:ÂÏÁ.(ÁÈ)אם כאד ' באולתם  אוחזים  ועושיםÂ¯È˙ÎÈ.ר''ל בדעת  אוחזים
בם: ויתפארו לראשם  כתר שערי˘ÂÁ.(ËÈ)אותם על  יסבבו  והרשעים הטובים לפני ונכנעים כפופים הרעים  יהיו הדבר בסוף

לחם: לשאול צדיק  Â‰Ú¯Ï.(Î)בית Ì‚.מהדברים בדבר בשוים אוהבים להיות  הדרך  כי  עם  כמותו עניים¯·ÌÈלעני בין .
עשירים: Â‰Ú¯Ï.(Î‡)בין Ê·:חוטא הוא לרעהו  לו:ÔÂÁÓÂ.המבזה אשרי ואהבה חנינה לענוים ÂÚ˙È.(Î·)המראה  ‡Ï‰

בעבור כי ואמת חסד  הוא  טוב החושבים אבל  תשוב  עליהם  ובאמת  הזולת על  חשבו כי בדעתם  הם תועים הלא רע החושבים
עליו: הטוב חשבו אשר  מי  על  מחשבתם  ויאומת חסד  עליהם ימשך  הטובה  Úˆ·.(Î‚)מחשבתם ÏÎ· ועמל עצבון דבר בכל 

פשע: יחדל לא דברים  ברוב  כי למחסור אך הוא בו העמל  שפתים דבר אבל  מה וריוח יתרון לאדם יהיה המלאכה  יגיעת
(„Î).Ì¯˘Ú:יפות ובפנים המחסור  די לאביונים בתתם לבם ונדיבות תפארתם לכל  יוכר  כי  אותם מעטרת עושר מצאו אם

.'Â‚Â ˙ÏÂ‡הרבה עוד יש כי  מזה  נראה אולת  מעשיהם כל היות  בעבור כי בלבם הטמונה האולת יוכר אולתם  במעשה  ר ''ל 
ההזדמן: בעת  ויגולה בלבם תקועה Â‚Â'.(Î‰)אולת ÏÈˆÓ יציל אז הרוצח  להרוג יעיד  אם  כי נפשות מציל  הוא  אמת עד

הנדון: נפש יציל  אז  לפטרו  יעיד ואם אדם בני נפשות  לוÁÈÙÈÂ.מידו מסייע  כי מרמה איש את בכזביו מציל  כזבים המדבר 
בעדותו:

oeiv zcevn
(‚È).‰‚Â˙:ועצבון יגון  לאחורÂÒ‚.(È„)מל ' החזרה  עניינו

משפט  אחור  והוסג נט):כמו דרך Â¯Â˘‡Ï.(ÂË)(ישעיה ענין
רגלי אחזה באשורו  כמו כג):ופסיעו ' Ú˙Ó·¯.(ÊË)(איוב

וכעס: עברה כמו˘ÂÁ.(ËÈ)מלשון והשפלה כפיפה  ענין
אדם ב):וישח  בדרך ÂÚ˙È.(Î·)(ישעיה ללכת  הרוצה  על  הונח 

בדעתו. התועה  לכל  והושאל באחר  והולך  עניןÈ˘¯ÂÁ.זה 
בעמל :Úˆ·.(Î‚)מחשבה: עצב כי עצב  נקרא  העמל גם

.¯˙ÂÓ:והרוחה יתרון
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc mixcp(ipy meil)

,íeìk äNòeilr zepnidl jixv gqtd z` lek`l liayay meyn ¨¨§
lr iepn epi` ezrcn `ly exear miaixwny mc` eze`e ,dligzn

.gqtd
,`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîàmiaiigy ,gqt oaxwa xen`d oicd ¨©©¦¥¨

weqtdn cnlpe ,epnn lek`l elkeiy icka oaxwd lr zepnidl
(b ai zeny),'úáà úéáì äN'eipa iabl la` ,milecb iabl wx `ed ¤§¥¨Ÿ

`ed ,mc`d ly miphwd eizepaeåàìnàúééøBàc`ly ,xnelk ¨§©§¨
mc` lky s`e .gqtd lr zepnidl jixvy oicd llk mda xn`p
lkn ,dligzn eilr zepnidl aiig gqt oaxwn lek`l dvexd
mpi`y s` miphwd eizepae eipa z` lik`dl mc` leki mewn

qtd lr mipnpoi` ixdy ,zepnidl mileki mpi`e li`ed ,mcewn g
miiepn eidi `lyk s` dlik`d z` mdl exizde ,dfl zrc mdl

.oaxwd lr
`iai `l recn ,opgei iax lr epiywdy `iyewd zvxezn df itle
.miphwd eizepae eipa lr `iany myk ,exiag lr gqt oaxw mc`
miiepn zeidl oicd z` llk mda oi` miphwd eizepae eipay oeik
mc` ok oi`y dn ,gqt oaxw mdilr `iadl leki okle ,gqtd lr
oaxw exear `iadl xyt` i` ,gqtd lr zepnidl oic el yiy lecb

.ezrcn `ly gqt
:gqtd lr miiepn zeidl oic oi` miphwly dgked d`ian `xnbd

éànîeeizepae eipa z` zepndl a`d z` dxezd daiig `ly ¦©
,miphwdïðúcîmigqta(.ht)mc` ,åéðáì øîBàädleryk ¦¦§©¨¥§¨¨

,gqtd oaxw z` hegyl milyexiléî ìò çñtä úà èçBL éðéøä'£¥¦¥¤©¤©©¦
,'íéìLeøéì ïBLàø íkî äìòiLñéðëäL ïåékd oadïBLàøz`BLàø ¤©£¤¦¤¦¦¨©¦¥¨¤¦§¦¦Ÿ

Baeøå,milyexilB÷ìça äëæ,oaxwaäkæîes`Bnò åéçà úà §¨¨§¤§§©¤¤¤¨¦

.gqtd oaxwa,miphw mipaa dxaic dpyndy zxaeq `xnbde
mdn cg` `eai xy`k oaxwd lr mipnp mdy xn`p mdilre

,dyd zhigy xg`l didi dfy elit`e ,milyexilzøîà éàå- §¦¨§©§
n cnlpd gqtd lr zepnidl oicdy xne` dz` m`eúéaì äN'' ¤©¨¦

n `edàúééøBàcy okzi cvik ok m` ,miphw mipaa elit`ìò §©§¨©
eäì ékæîe éà÷ àøNéaxyadyk ,dhigyd ixg` cner a`dy - ¦§¨¨¥§©¥§

xyt` i`y epipy `ld ,mwlga eipa z` dkfne ,eiptl gpen
iably jgxk lr `l` ,dyd zhigy xg`l gqtd lr zepnidl
lr zepnidl miaiigy oicd z` dxezd dxn` `l miphw mipa

.oaxwd
,`xnbd zl`eyàlàzepnidl aeig miphwl oi`y ,jk xn`p m`y ¤¨
dywi ,dyd lrïBäeáà ïBäì øîàc eäì änìxne` recn -mdl ¨¨§§¨©§£

mdl yiy rnyny ,'dlriy in lr gqtd z` hgey ipixd' mdia`
ok mdl xn` ,`xnbd zvxzn .gqtd lr zepnidl aeigïæøæì éãk§¥§¨§¨

úBöîamikixv mdy zngn `l la` ,milyexil zelrl efxcfiy §¦§
.gqtd lr zepnidl

,mze` fxfl ick `l` exn`p `l a`d ixacy dgiken `xnbd
:oaxwd lr mipnip `l md zn`ae

éëä énð àéðz,`ziixaa jk epivn ok` -yeîã÷å äéä äNòîdúBða ©§¨©¦¨¦©£¤¨¨§¨§¨
íéðaì,mdiptl milyexil elreeàöîðådå úBæéøæ úBðadíéða §¨¦§¦§§¨§¦§¨¦

,íéìôL,'ekf `l mipade ekf zepa'dy `ziixad dazk `ly dfne §¨¦
exdiny dfa dzid mzlrny `l` ,ekf `l zepad mby gken

.zelrl exgi`y milty e`vi mipade ,zelrl
dpyna epipy(:dl lirl),epnn dpdi `ly exiag z` xicdy mc` ,

íøBúåmexzl el xzen'eë åéúBîeøz úà.ezrcl eizexyrn z`e §¥¤§¨
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שני עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
החכמים: הסתפקו א. עמוד עח ìòðîדף àkéìc íéøetkä íBé çðéz)( ב,úaL ¦©©¦¦§¥¨¦§¨©¨

ìòðî àkéàc,אדם של לחשוש éàîברגליו שיש או במים, לעבור לו הותר האם - §¦¨¦§¨©
הרבים. ברשות ויטלטלה מרגלו הנעל שתצא

déúéæç àðà ,äàéNð éác déðúç äéîçð øîà[ראיתים-]éqà éaøå énà éaøì ¨©§¤§¨©§¥§¥§¦¨£¨£¦¥§©¦©¦§©¦©¦
eèîc ל בשבת שהגיעו -àiîc àîe÷øeò,מים שלולית -Leaìî Cøc äeøáòå- §¨§¨§©¨§©§¨¤¤©§

ברגלם. כשמנעלם אותו ועברו

הסתפקו: ב çðézעוד לעבור אבל ìòðî,שמותר יפול, ולא לרגלו היטב להדקו יכול כי ¦©¦§¨
היטב,ìcðñב  להדקו אפשר øîéîìשאי àkéà éàî.בו לעבור מותר האם -øîà ©§¨©¦¨§¥©¨©

øáòc àðéáøì déúéæç àðà ,éîeçéø áøבסנדלו,øîà éMà áø .Leaìî Cøc ©¦¦£¨£¦¥§¨¦¨§¨©¤¤©§©©¦¨©
àìב  älçzëì ,ìcðñ.יעבור ©§¨§©§¦¨Ÿ

àéðBøâäì òìwéà ,àúeìb Léø,[מקום ïúð,[שם áø éáì.שם íøôøושבת ¥¨¨¦§©§©§§¨§¥©¨¨©§¨
ïðaø eäleëå ו à÷øéôìכבדוהו eúàאבל לדרשתו, באו -.àúà àì àðéáø,øçîì §§©¨¨¨§¦§¨¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨

éòa[רצה-]àúeìb Léøc dézòcî àðéáøì é÷etàì íøôø מליבו טינה להוציא - ¨¥©§¨§©¥§¨¦¨¦©§¥§¥¨¨
לפיכך רבינא, על גלותא ריש déìשל øîà,גלותא ריש בפני èלרבינא éàîàîò ¨©¥©©£¨

déì øîà .à÷øéôì øî àúà àì,רבינאéàòøk éì áéàk äåä ולא רגלי, כאבו - Ÿ¨¨©§¦§¨¨©¥£¨¨¦¦©§©
רפרם, לו טען לפסוע. éðàñîיכולתי íñéîì Cì éòaéà.נעליים לנעול צריך היית - ¦¨¥¨§¥©§¨¥

רבינא, äåäהשיב àòøëc àab.נעלי לנעול יכולתי ולא הכאב, היה הרגל גב על - ©¨§©§¨£¨
רפרם, àìcðñטען àîøîì Cì éòaéà רחב שהוא סנדל, ברגלך להניח צריך היית - ¦¨¥¨§¦§¨©§§¨

מכאיב. déìואינו øîà,רבינאàçøBàa äåä àiîc àî÷øeò היתה שלולית - ¨©¥§§¨§©¨£¨§§¨
רפרם, טען בסנדלי. בה לעבור יכולתי ולא déøáòîìבדרכי, Cì éòaéà צריך היית - ¦¨¥¨§¥©§¥

ב  ברגליך כשסנדלך déìלחצותה øîà .Leaìî Cøcוכי øîרבינא, dì øáñ àì ¤¤©§¨©¥Ÿ¨©¨©
àì älçzëì ìcðñ ,éMà áø øîàc àäì.יפול שמא במים, בו יעבור §¨§¨©©©¦©§¨§©§¦¨Ÿ

ממש: במים רוחץ שאינו אף הכפורים, ביום  רחיצה באיסור הכלולים דברים מונה הגמרא

àðéè éab ìò áLéì øeñà ,úBøâBøb øa äãeäé éðz[לח íéøetkä,[-טיט íBia ¨¥§¨©§¨¨¥¥©©¥¦¨§©¦¦
לרחיצה. קרוב מהלחות שהתענוג úçtèîכיון àðéèáe ,éåì ïa òùBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦§¦¨§©©©

מתלחלחת. בו הנוגעת שהיד בטיט אלא אסור אינו -çétèäì úðî ìò çôBèáe ,éiaà øîà בה כשיש אלא אסור אינו - ¨©©©¥§¥©©§¨§©§¦©
בו. שנגע במה הנוגע את ללחלח כדי לחות

úBøéôa ïpèöäì øzeî ,äãeäé áø øîà.כרחיצה חשוב אינו זה שתענוג לפי להתקרר, כדי קרים פירות גופו על להניח - ¨©©§¨¨§¦§©¥§¥
äãeäéואכן, áøהיהàø÷a ïpèöî.דלעת -äaøהיהà÷eðéa ïpèöî.הגדול מן קר שגופו בתינוק, -àñëa ïpèöî àáø ©§¨¦§©¥§¨¨©¨¦§©¥¦¨¨¨¦§©¥§¨¨

àtñëc.כסף כוס - §©§¨
,àtñëc àñk ,àtt áø øîàכשהואàìî,גדותיו הכפורים.øeñàעד ביום רוחץ ונמצא עליו המים ישפכו שמא בו, להתקרר ¨©©¨¨¨¨§©§¨¨¥¨

הוא éøLואם ,øñçכוס אבל ישפך. שמא לחשוש שאין בו, חרס,àøçôcלהצטנן -éãéàå éãéà,חסר ובין מלא בין -øeñà ¨¥¨¥§©§¨¦¦§¦¦¨
בו, ìéçLלהצטנן ìçLéîc íeMî.במים כנוגע הוא הרי בו והמתקרר בדפנותיו, הנבלעים מים פולט החרס -,øîà (àtt) áø ¦§¦§©¨¦©¨¨¨©

àtñëc,ב  àñkהיה אם øeñàאפילו énð ,øñç,בו áéøcæîcלהתקרר íeMî שישפכו לחשוש ויש היד, מן ונשמט הוא חלק - ¨¨§©§¨¨¥©¦¨¦§¦§¨¥
המים. עליו

ïéðëæétLeà ,àîç øa àøéòæ[האכסניה äåä,[-בעל éøñé÷c ïðaø eäleëãe éåì ïa òùBäé éaøå éqà éaøå énà éaøc §¥¨©¨¨§¦¦§¦§©¦©¦§©¦©¦§©¦§ª©¤¥¦§§©¨¨§¥¨¦£¨
בביתו. להתארח נוהגים déìשהיו øîàזעיראàéøà øa ,éåì ïa òùBäé éaøc déøa óñBé áøì בנו כלומר ארי, של בנו - ¨©¥§©¥§¥§©¦§ª©¤¥¦©©§¨

חכם, תלמיד Cìשל àîéà àz,לך ואומר בוא -Ceáà ãéáò äåäc àúélòî àúléî.לעשות נוהג אביך שהיה טוב דבר - ¨¥¨¨¦§¨§©©§¨©£¨¨¦£
dúBà äNBòå ,íéna dúBà äøBLå ,íéøetkä íBé áøòa Bì äéä úçtèîשנעשתה עד כפור יום בערב וסחטה -ïéîk ¦§©©¨¨§¤¤©¦¦§¤¨©©¦§¤¨§¦

ïéáeâð íéìk,מעט לחים היה øçîìeשהם הכפורים] åéìâøå,[ביום åéãé åéðt da çp÷î ב ואילו לרחיצה. בכך חשש áøòולא ¥¦§¦§¨¨§©¥©¨¨¨¨¨§©§¨¤¤
áàa äòLzהיהíéna dúBà äøBL,סחטה מעטøçîìeולא åéðéòכשהתייבשה éab ìò døéáòî. ¦§¨§¨¤¨©©¦§¨¨©£¦¨©©¥¥¨
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,íeìk äNòeilr zepnidl jixv gqtd z` lek`l liayay meyn ¨¨§
lr iepn epi` ezrcn `ly exear miaixwny mc` eze`e ,dligzn

.gqtd
,`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîàmiaiigy ,gqt oaxwa xen`d oicd ¨©©¦¥¨
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íéðaì,mdiptl milyexil elreeàöîðådå úBæéøæ úBðadíéða §¨¦§¦§§¨§¦§¨¦
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
החכמים: הסתפקו א. עמוד עח ìòðîדף àkéìc íéøetkä íBé çðéz)( ב,úaL ¦©©¦¦§¥¨¦§¨©¨

ìòðî àkéàc,אדם של לחשוש éàîברגליו שיש או במים, לעבור לו הותר האם - §¦¨¦§¨©
הרבים. ברשות ויטלטלה מרגלו הנעל שתצא

déúéæç àðà ,äàéNð éác déðúç äéîçð øîà[ראיתים-]éqà éaøå énà éaøì ¨©§¤§¨©§¥§¥§¦¨£¨£¦¥§©¦©¦§©¦©¦
eèîc ל בשבת שהגיעו -àiîc àîe÷øeò,מים שלולית -Leaìî Cøc äeøáòå- §¨§¨§©¨§©§¨¤¤©§

ברגלם. כשמנעלם אותו ועברו

הסתפקו: ב çðézעוד לעבור אבל ìòðî,שמותר יפול, ולא לרגלו היטב להדקו יכול כי ¦©¦§¨
היטב,ìcðñב  להדקו אפשר øîéîìשאי àkéà éàî.בו לעבור מותר האם -øîà ©§¨©¦¨§¥©¨©

øáòc àðéáøì déúéæç àðà ,éîeçéø áøבסנדלו,øîà éMà áø .Leaìî Cøc ©¦¦£¨£¦¥§¨¦¨§¨©¤¤©§©©¦¨©
àìב  älçzëì ,ìcðñ.יעבור ©§¨§©§¦¨Ÿ

àéðBøâäì òìwéà ,àúeìb Léø,[מקום ïúð,[שם áø éáì.שם íøôøושבת ¥¨¨¦§©§©§§¨§¥©¨¨©§¨
ïðaø eäleëå ו à÷øéôìכבדוהו eúàאבל לדרשתו, באו -.àúà àì àðéáø,øçîì §§©¨¨¨§¦§¨¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨

éòa[רצה-]àúeìb Léøc dézòcî àðéáøì é÷etàì íøôø מליבו טינה להוציא - ¨¥©§¨§©¥§¨¦¨¦©§¥§¥¨¨
לפיכך רבינא, על גלותא ריש déìשל øîà,גלותא ריש בפני èלרבינא éàîàîò ¨©¥©©£¨

déì øîà .à÷øéôì øî àúà àì,רבינאéàòøk éì áéàk äåä ולא רגלי, כאבו - Ÿ¨¨©§¦§¨¨©¥£¨¨¦¦©§©
רפרם, לו טען לפסוע. éðàñîיכולתי íñéîì Cì éòaéà.נעליים לנעול צריך היית - ¦¨¥¨§¥©§¨¥

רבינא, äåäהשיב àòøëc àab.נעלי לנעול יכולתי ולא הכאב, היה הרגל גב על - ©¨§©§¨£¨
רפרם, àìcðñטען àîøîì Cì éòaéà רחב שהוא סנדל, ברגלך להניח צריך היית - ¦¨¥¨§¦§¨©§§¨

מכאיב. déìואינו øîà,רבינאàçøBàa äåä àiîc àî÷øeò היתה שלולית - ¨©¥§§¨§©¨£¨§§¨
רפרם, טען בסנדלי. בה לעבור יכולתי ולא déøáòîìבדרכי, Cì éòaéà צריך היית - ¦¨¥¨§¥©§¥

ב  ברגליך כשסנדלך déìלחצותה øîà .Leaìî Cøcוכי øîרבינא, dì øáñ àì ¤¤©§¨©¥Ÿ¨©¨©
àì älçzëì ìcðñ ,éMà áø øîàc àäì.יפול שמא במים, בו יעבור §¨§¨©©©¦©§¨§©§¦¨Ÿ

ממש: במים רוחץ שאינו אף הכפורים, ביום  רחיצה באיסור הכלולים דברים מונה הגמרא

àðéè éab ìò áLéì øeñà ,úBøâBøb øa äãeäé éðz[לח íéøetkä,[-טיט íBia ¨¥§¨©§¨¨¥¥©©¥¦¨§©¦¦
לרחיצה. קרוב מהלחות שהתענוג úçtèîכיון àðéèáe ,éåì ïa òùBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦§¦¨§©©©

מתלחלחת. בו הנוגעת שהיד בטיט אלא אסור אינו -çétèäì úðî ìò çôBèáe ,éiaà øîà בה כשיש אלא אסור אינו - ¨©©©¥§¥©©§¨§©§¦©
בו. שנגע במה הנוגע את ללחלח כדי לחות

úBøéôa ïpèöäì øzeî ,äãeäé áø øîà.כרחיצה חשוב אינו זה שתענוג לפי להתקרר, כדי קרים פירות גופו על להניח - ¨©©§¨¨§¦§©¥§¥
äãeäéואכן, áøהיהàø÷a ïpèöî.דלעת -äaøהיהà÷eðéa ïpèöî.הגדול מן קר שגופו בתינוק, -àñëa ïpèöî àáø ©§¨¦§©¥§¨¨©¨¦§©¥¦¨¨¨¦§©¥§¨¨

àtñëc.כסף כוס - §©§¨
,àtñëc àñk ,àtt áø øîàכשהואàìî,גדותיו הכפורים.øeñàעד ביום רוחץ ונמצא עליו המים ישפכו שמא בו, להתקרר ¨©©¨¨¨¨§©§¨¨¥¨

הוא éøLואם ,øñçכוס אבל ישפך. שמא לחשוש שאין בו, חרס,àøçôcלהצטנן -éãéàå éãéà,חסר ובין מלא בין -øeñà ¨¥¨¥§©§¨¦¦§¦¦¨
בו, ìéçLלהצטנן ìçLéîc íeMî.במים כנוגע הוא הרי בו והמתקרר בדפנותיו, הנבלעים מים פולט החרס -,øîà (àtt) áø ¦§¦§©¨¦©¨¨¨©

àtñëc,ב  àñkהיה אם øeñàאפילו énð ,øñç,בו áéøcæîcלהתקרר íeMî שישפכו לחשוש ויש היד, מן ונשמט הוא חלק - ¨¨§©§¨¨¥©¦¨¦§¦§¨¥
המים. עליו
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בביתו. להתארח נוהגים déìשהיו øîàזעיראàéøà øa ,éåì ïa òùBäé éaøc déøa óñBé áøì בנו כלומר ארי, של בנו - ¨©¥§©¥§¥§©¦§ª©¤¥¦©©§¨

חכם, תלמיד Cìשל àîéà àz,לך ואומר בוא -Ceáà ãéáò äåäc àúélòî àúléî.לעשות נוהג אביך שהיה טוב דבר - ¨¥¨¨¦§¨§©©§¨©£¨¨¦£
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:lenz`c micid gepiwn zvw dgl



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc mixcp(oey`x meil)

xkkdn zepdil xcenl xq`y ,`ax ixac lr dywn `xnbd
:xicndn dpzna dlaiwyk

déáéúéà,`ziixanBì øîà,oernyl oae`x'êúøt éðìéàLä'ef ¥¦¥¨©©§¦¥¦¨¨§
,epiptl zcnerdBì øîà,oernyíðB÷'äøtef,éeð÷ éðàL'Eì- ¨©¨¨¨¤£¦¨§

' el xn`y e` ,xcpa jilr xq`iz izipwy ef dxtéìò éñëð'Elk - §¨©¨¤
miqkpd e` dxtdy dpzd eixac meiqae ,jilr mixeq` eidi iqkp

wx exq`iäøt éì Lé íà'zxg`àlà-uegn'Bæ.xn`y oae`x oke ¦¥¦¨¨¤¨
oernylBì øîà ,'Enecø÷ éðìéàLä',oernyíðB÷xcpa xq`i - ©§¦¥¦©§§¨©¨

íBcø÷dfLiLéeð÷ éðàL éì,lk exq`i e`éìò] (éìò) éñëðE,[íà ©§¤¥¦¤£¦¨§¨©¨¤¦
íBcø÷ éì Léxg`àlàn uegäæ.xxaed m`Bì LiL àöîðådxt ¥¦©§¤¨¤§¦§¨¤¥

e` dxt dze` lr xcpd xeqi` lg ok m`e ,mixg` mecxw e`
y `ed oicd ,miqkpd lr e` ,mecxwåéiçaxicnd lyøeñàxcenl §©¨¨

m`e ,mdn zepdilúî,xicnddðúpL BàBìxcenläæ éøä ,äðzîa ¥¤§¨¨§©¨¨£¥¤
[xcend]øzeî'iepw ip`y' did xcpd oeyly meyn ,mdn zepdil ¨

mpi` aeye mdly miiexw mivtgd oi` milrad eznyne ,'iqkp'
cer miiexw mpi` dpzna mze` ozp xy`k oke ,xeqi`d llka

.ely miqkp
mpzp envr xicndyk xaecny ,`ziixad ixaca oiad dywnd
xeqi` xcenl oi`y ef `ziixaa x`ean ok m`e ,dpzna xcenl
wqty `ax lr dywe ,xicnd z`n dpzna laiwy utgn d`pd
el mpzp xicndyk s` xicnd ivtgn zepdil xcenl xeq`y

.dpzna
,`xnbd zvxzn,à÷éà áøc déøa àçà áø øîà`ziixaa xaecn ¨©©©¨§¥§©¦¨

ote`aBì äðzépLxeq`d utgd,øçà éãé ìòdpzp xicndy xnelk ¤¦§¨©§¥©¥
xcend xzeny `ax dcen f`e ,xcenl dpzp `ede ,xg` mc`l
,xcend dlaiwy iptl xcepd zeyxn d`vi xak ik ,dpnn zepdil
d`vi `l ik dpnn zepdil xcend xeq` xcenl xicnd ozpyk wxe

.xicnd zeyxn okl mcew
df uexizk giken iy` ax:
énð à÷éc éMà áø øîà,`ziixad oeyla ok wiiecn -éðz÷c ¨©©©¦©§¨©¦§¨¨¥

,'Bì äðzépL',o"epd zgz w"ixiga z`xwp 'dpzp' zaizy xnelk ¤¦§¨
,xg` ici lr xcenl dpzip dxtdy rnyne'Bì dðúpL' éðz÷ àìå§Ÿ¨¨¥¤§¨¨

z` el ozp envra xicndy rnyn didy o"epd zgz `"eya
z` cinrdy `wi` axc dixa `g` ax ly evexizk gkene .utgd

.xg` ici lr el dpzipyk `ziixad
:mixcpa dlirn yi m` dpc `xnbd

dépéî àòal`y -àì Bà úBîðB÷a äìéòî Lé ,ïîçð áøî àáø- §¨¦¥¨¨¥©©§¨¥§¦¨§¨Ÿ
xkk mpew xn` oebke ,el e` dlirn ea yi mpew oeyla xq`py xcp
aiigzp dpnn dpdp m`e oaxwk e`yr oaxwa qitzdy oeik ,df

,miycwa lrenk dlirn my`adlirn oi`y e`
mixeq` mpi`y mixcpa `le ,mlerd lk lr xeq`y ycwda `l`

.xcend lr `l`
:dpyndn hytp df wtqy aiyn ongp ax

déì øîà,ongp axäeúéðzepizpyna df oic xak mzipy -(.bl), ¨©¥§¦¨
aezk ,ezcia` z` xcenl aiydl xicnl xzeny oicd iably

dpynaøëN äéìò ïéìèBpL íB÷îmilawn eid zecia`d iaiyny - ¨¤§¦¨¤¨¨¨
ezekf lr xzeen [xicnd-] xifgnde ,dayda mzgxh lr xky
`ed ik ,elv` xky eze` xi`ydl xcenl xeq` ,df xky lehil

`l` ,xicndn jka dpdpìBtézd.Lc÷äì äàðädhwpy dne ¦£¨¨§¤§¥

mil epwxfiy dxn` `le ,ycwdl `weec jled xkydy dpynd
,mewn lka zeipynd jxck glndàøîéîìLc÷ä ékepcnll- §¥§¨¦¤§¥

e ,ycwdd oick zenpewd oicyóà ,äìéòî Ba Lé Lc÷ä äî̈¤§¥¥§¦¨©
zngn mixq`pdïäa Lé úBîðB÷oic,äìéòîdpynde li`ede ¨¥¨¤§¦¨

ceai` ote` z` dhwp ,[zenpew] ycwdl dnecd xaca zwqer
.ycwdl ezpizp ici lr xkyd

`ed zenpewa dlirn oicy ,dwiqn `xnbdéàpúkewlgp mi`pz - §©¨¥
xne`d ,`ziixaa epipyy .eaíðB÷''Lc÷ä Bæ økkdxeq` `dzy ¨¦¨¤§¥

,ycwdk mlerd lk lrdìëàå,mc`ïéayàeä,dlk`ïéáe ©£¨¨¥¥
yBøéáç,dlk`ìòîyi oky ,my` oaxw `iadl aiige lke`d £¥¨©

e ,zenpewa dlirnCëéôìmlerd lk lr dxeq` xkkdy zeid - §¦¨
,ycwdkdì Léoic mb,ïBéãtl lekiyrwtze ycwdl dinc ozi ¥¨¦§

xn` m` la` .oilegl `vze dpnn dzyecwéìò Bæ økk'¦¨¨©
,envr lr wx dxq`y ,'WCwd(l)dìëàå,xg` e` `ed,ìòî àeä ¤§¥©£¨¨¨©

la`,ìòî àì Bøéáçe ,envr lr wx dxq`e li`eddì ïéà Cëéôì £¥Ÿ¨©§¦¨¥¨
ïBéãtlr dxeq` dpi` ixdy ,ycwdl dnec ef xkk oi`y zeid - ¦§

lireiy oiprl ycwdk dxeng dzyecw oi` mb okl ,mlerd lk
el` .mincd lr dligdle dzyecw z` riwtdl oeictéaø éøác¦§¥©¦

Ck ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà íéîëçå .øéàîoiae envr lr dxq`y oia - ¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¨
mlek lr dxq`y.úBîðB÷a dìéòî ïéàL éôì ,ìòî àìepiptl ixd Ÿ¨©§¦¤¥§¦¨§¨

dlirn yi xi`n iaxly zenpewa dlirn iabl zyxetn zwelgn
.dlirn oi` minkgle

,cqtde dlik` jxca zenpewa dlirna `xnbd dpc dzr cr
lk `l` ,mc` dpnn dpdiy `la s` dlirn yi ycwda mpn`
zeyxn utgd z`ved mvra lrn envrl ycwd ly utg lhepd
zeyxn zenpewd z`ved iabl oeic `xnbd d`iane .ycwdd

:mdilra
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîàyiy xi`n iax zhiyl ¨©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦

exiagl mc` xn` m` ,zenpewa dlirn oicéìò éøkk'e ,'Exg`l ¦¨¦¨¤
oknBì dðúðxcenl -,äðzîaxicnd zeyxn d`viy ici lre §¨¨§©¨¨

ici lr ycwda milreny enk dlirn dzyrp xcend zeyxl
wtzqdl yie ,zeyxl zeyxn d`vedìòî éî,daìBòîìdïúBð ¦¨©¦§¥

c ok xnel xyt` i` ,ezeyxn d`ivedy dfaàøéñà àì àädéìò ¨Ÿ£¦¨£¥
eiabl dyecw dl oi`e eilr ef xkk dxq`p `l mlern ixd -

.xcend lr wx lg xcpd xeqi`y ,lrenk da aygiiyxn`p m`e
yìBòîìd,ìa÷îmb ,ycwd zeyxn d`vi xkka eziikf ici lry ¦§§©¥

ixdy ,zrcd lr lawzn `l dføîàc ìBëé- ¨§¨©
.dl11@

xnel lawnd lekiéúéòa àøézéä,zekfl dvex ip` xzid ivtga - ¤¥¨§¦¦
a la`éúéòa àì àøeqéàeli`e .zekfl dvex ipi` xeqi` ivtga - ¦¨Ÿ§¦¦

,da zekfl dvex did `l d`pda eilr dxeq` ef xkky rcei did
`ivedl dnxb `l dpizpd ok m`e ,dikf dpi`e `id zerha dikfe

dlirn o`k oi`e xicnd zeyxn utgd z`.
déì øîà,lawnd e` ozepd elrni `l ef dpizpa mpn` ,iy` ax ¨©¥

mle`àéöBiLëì ìòî ìa÷îdf utg jli`e dzrn `ivei m` - §©¥¨©¦§¤¦
,ezeyxnmeynúBòî àéöBnä ìkLlyïéleçì Lc÷ä`edeøeáñk ¤¨©¦§¤§¥§¦§¨

opidyìòBî àeä ,ïéleç ìLokle ,ycwdaäæ óàz` lawnd- ¤¦¥©¤
zenpewdìòBî.ezeyxn m`iveiykl mda ¥

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc mixcp(ycew zay meil)

milegd zyly z` oixwan oi`y hrnl ,dng ezvlgy inl wx
.elld

:el` z` mixwan oi` recn zxxan `xnbd
àîìLamixwan oi`y dníééòî éìBç,oaen enrhàôeqék íeMî- ¦§¨¨¥¥©¦¦¦¨

drya ok rx`i m`e ,mdiawpl mikixv md minrty ,dyead iptn
,dyea icil e`eai mziaa mixwand eidiyéLeçîe ïéòä éìBç àlà¤¨¥¨©¦¥¥

àîòè éàî Làøä,`xnbd zx`an .mze` oixwan oi`áøc íeMî ¨Ÿ©©§¨¦§©
äãeäé,dcedi ax ly exn`n meyn -àøeaéc ,äãeäé áø øîàc §¨§¨©©§¨¦¨

àðéòì àéL÷,oird ilegl aeh epi` xeaicd -àzLéàì éìòîej` - ©§¨§¥¨©£¥§¦§¨

xewiad zra ik ,oird ileg z` mixwan oi` okle .megl liren `ed
y`xd yegin oke ,el aeh epi` xeaicd ixde dlegd mr miggeyn
yiy in xwal aeh z`f znerle ,el aeh epi` xeaicdy erah ok mb

.el dti xeaicdy ,meg el
:megd oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd

àzLéà éàä àáø øîà,ileg ly megd -åàì éà`lel -c`ed ¨©¨¨©¦§¨¦¨§
àúBîc àëàìîc à÷ðååøôlry meyn ,zend j`ln ly gily - ©§©§¨§©§¨¨§¨

,mizn miyp` megd iciéìòîdlegl aeh `ed - ©£¥
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שבת קודש עמ' א

miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtmixcp
.êì äàðä éðàù äøô íðå÷ â"äip`y il yiy zext x`y jilr edi mpew :rnyn ikde

,eli`ydl dvx `l efy .jli`yn ipi` il yiy efe ,zxg` dxt il oi`y ,xnelk .jl dpdn

zexg`de`l` zxg` dxt il yi m` jilr oixeq` iqkp :el xn`y e` .xcpa eilr zexeq`

.zepdil l`yil xeq` - zxg` dxt el yiy `vnpe ,ef.éåð÷ éðéàù éì ùéù íåãøå÷ íðå÷
ipi` dfe ,xg` mecxew izipw `ly ,xnelk

iqkp mpew :el xn`y e` .el jixv ip`y jli`yn

,df `l` xg` mecxew il yi m` ilr mixeq` edi

mecxew el yiy `vnpe.xg`.øåñà åééçálra

i` .eiig ini lk eiqkpn zepdil xeq` mecxewd

.xcend lr eiqkp oixeq` xicnc eiiga ,inp.úî
.li`yndäðúðù åà.äðúîá åìol xn` .xcenl

,llk `tiq` i`w `l - zn ipzwc i`d :dxend

,"ilr iqkp" ipzw [`dc] ?`tiq` ipzw ivn ikidc

in .xzen df ixd - dpzna el dpzpy e` zn

,ipzw `yix` `l` .xn`w diytp` ixd ?xzen

ipli`yd"`xzen - xicnd zn m`y ,"jzxt

"iqkp" xn` `dc ,xicn ly miqkpa e` dxta

`kde ,oepi` dicic diqkp e`l - zny xg`ne

b"dkc ,dxend ol xn`e .dpzna el epzip m` inp

mc` ipa oeyl iepik - "iepw epi`y d`pd ip`y"

mixcpae ,milyexia mixcep eid ikdc ,(ixy) [od]

dpzna el epzipy ipzw .mc` ipa oeyl xg` jld

aidic b"r` :xn`c ,`axl `iywe ,xzen df ixd

.xeq` - dpzna diléàîá àëä àáø êì øîà
ïðé÷ñò.øçà éãé ìò åì äðúéðù ïåâëlray

.l`eyl epzp xg` eze`e ,xg`l epzp dxtd

ezeyxn li`yn d`ived xaky ,xzen ikdle

ixkk" dil xn`c `kid la` .xg`l dpzpyk

`le "jilr`le li`ed ,xg` ici lr el dpzp

inc `le .xeq` - okl mcew ezeyxn z`vi

dapbi`c `kidc meyn ,dipin dapbi`c `kidl

`vi xkkd lrac ezrcn `lye li`ed ,dipin

`kid la` .xeq`e ,inc ecia dcerk - ezeyxn

ezeyxn z`vi - xg` ici lr dpzna el dpzpy

.ezrcn.åì äðúðù éðú÷ àìå.el epzp envr `edy rnync.úåîðå÷á äìéòî ùé`kid

lrne ,dlirn ea yic `ilrn ycwdk ied in ,elk`e "df xkk mpew" xn`c?`l e` ,

.øëù äéìò ïéìèåðù [íå÷î äåúéðú]xcene.ycwdl dil incne ,"mpew" xn`c epiidíðå÷
.ùã÷ä äæ øëëoeyla `l` dxn` `l inp oicd `ede .mpew oeylae ycwd oeyla xn`y

.mpew.ìòî åøéáç ïéá àåä ïéá.`nlr ilek` mzq dyicwd ixdy.êëéôìda yie li`ed

.ycwd x`yk iedc ,oilegl d`vie oeict da yi - dlirn.ùã÷ä éìò åæ øîàxn`c oeik

.inelyl aiig lk` m` ,lrn `ede ,ycwd dieey dicic dilr - "ilr".ìòî àì åøéáç
.oilegk ied exiag iabe ,envr lr `l` dxq` `lc.ïåéãô äì ïéà êëéôìoi` envr `edy

.da lernl leki oi` xg`e ,xg` lr `le "ilr" xn` ixdy ,mlerl dzectl lekiêë ïéá
.êë ïéáåxn`y it lr s` ,exiag oiae `ed oia lrn `l - "ilr" xn` oia mzq xn` oia

.zenpewa dlirn oi`y - mpew inp xn`c oeik ,ycwd.ìòî éîyi xn`c o`nc `ail`

iraw zenpewa dlirn..äéìò àøéñà àì àä.ozepcáéúéúã éì àçéð àøéúäàøåñéà éì
.éúéòá àìxzid zxezac ,xnelk.xeqi` zxeza `le ,jnn dizlawïä ïéìåç ìù øåáñëå

.ìòîxzidy lawnd df xeaqy t"r` lawnd df s` inp ikd ,k"tr`- dlk` ik ,`ed

.lrn
'éðúî

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

äéáéúéà.diepwd jzxt ipli`yd 'ekemdipta zgpend dxt.íðå÷iepw ip`y dxt

.jilrel yi m` eiqkp lk eilr xqe`y e` ,ef dxt `l` izipw ip` m` ef izxt jilr mpew

ef `l` dxt.åééçá.xeq`xg` mecxew e` ,zxg` dxt el yiy `vnp m`.úîe`

.xzen df ixd dpzna el dpzpyenecxw `le ezxt `l - dpzna el dpzpy e` zn ikc meyn

d"t`e ,xcenl ozp xicndy c"qwe .od eiqkp `le

xq`c `axl `iywe ,ixy.äðúðùici lr el

.xg`df epzp k"g`e ,`nlrc yipi`l xicn epzpy

xcenl.à÷éã.el epzipy ipzwc inp,xnelk

s` ,wxiga epzp zexwl mcia dlaw dzid jky

yxtd mey daizka oi`y it lrdkld oiprle .

dpzna dildip diadic b"r` ol `niiw-.xeq`

ipzwc inp `wic `pwiq`e ,`ax dil hyt ikdc

dpzna dadic ikid ikc l"f `"ayxd azke .'ek

`ed `nrh cgc ,epnn xcen egwl m` d"d ,xeq`.

ùé.zenpewa dlirnmpewa eilr xac xqe`d

opixn` in ?`l e` dlirn aiign in ,epnn dpdpe

on dpdpk ,dlirn my` eilr aiige oaxwk e`yrc

miycwd.ìåôú`xninl ycwdl d`pd

.ycwdkdil ded ycwdl zenpew inc `l i`c

mil d`pd jilei :xninllka ipzwck ,glnd

dlirn oda yi zenpewac meyn `l` .`zkec

d`pd letz :`pz - wiqr ycwdac oeik ,ycwdk

ycwdl.íðå÷.ycwd ef xkkmpewa dxq`y

mc` lkl xeq` `edy ycwdk lkl.äìëàoia

.lrn exag oia `edzenpewa dlirn yic.

êëéôì.oeict dl yiilek` xqznc oeikc

epeict qitz - ycwdk `nlr.øëëilr ef

.lrn `ed dlk` ycwd`l` dxqzin `lc idpc

lrn - dpin edi` ipdzn ik ,dilr.åøéáç`l

.oeict dl oi` jkitl lrnlrn `l exiagc oeikc

dpeict qtznl ycwdk mil` `l -.à"ëçå
dlirn oi`y itl lrn `l jk oiae jk oia

.zenpewampewa oia ,lkl xq`y illk mpewa oia

ihxt.ïéðòìådklddlirn yic ,n"xk l"iw

"`xza mizy zereay" 'tae ,dlirn yiy oizipznn `axl dil hiyt ongp ax `dc .zenpewa

):ak sc.oeict el yi illk mpewc inp l"iwe ,dlirn yic l"iw jkld .opaxl n"xc opiktn inp (

`veiy ycwdk ,lirnc xzal mpew `edd ixzyin i` zenpewa lrnc o`n il `wtzqne

dlirn i"r oilegl.éøëë.lrn in dpzna el dpzpe jilroeikc ?ef dpizpa lrn in ,xnelk

d`ived `ly t"r` ,lrn ycwd ly dxew e` oa` lhpc ycwda xn`c ikid ik ,dlirn yic

-lawn zeyxl dqpkpe xqe` zeyxn d`viy ,dlirn `kiiy da dkfy oeikn ,inp `kd.

ìåòîì.dilr dxq` `l `d ozepz` xicnd :(wxta) azky l"f m"anxdl daeyz o`kne

"mixzen el`e" 'ta dlrnl izazky enk ,"exac lgi `l" meyn dwel - elik`de exiag.

ìåòîì.`pira `l `xeqi` `pira `xizd xn`c leki lawnly `edy rcei did eli`y

npe .da zekfl dvex did `l - xeqi`zeyxn `ivenac b"r`e .dikf dpi`e ,zerha dikf `v

dfe d`ived exiag `l` ,d`ived `l `edy `kd ip`y - lrn zerha 'it`c xyt` ycwd

dlawy `l` dyr `l.øîà.`iveiykl lrn lawn dilmdn cg` oi` `zydn ,xnelk

dikfc opixn` dikf iabc idp .lrn - `iveiykl ,edin `l` .zxn`c inrh jpdn lren

oilegl ycwd zern `iven lk` dedc icin ,ikd opixn` `l `iveiykl ,`id zerha.

éîìùåøé?eici z` ea mngl edn xkkd on xcp`hiyti` `le.
'ipzn
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íðB÷" :BI øîà ,"Eúøt éðIéàLä" BI øîà :déáéúéà¥¦¥¨©©§¦¥¦¨¨§¨©¨
éIò éñëð" "EI éeð÷ éðàL äøtàJà äøt éI Lé íà E ¨¨¤£¦¨§§¨©¨¤¦¥¦¨¨¤¨

LiL íBcø÷ íðB÷" :BI øîà ,"Eîecø÷ éðIéàLä" ."Bæ©§¦¥¦©§§¨©¨©§¤¥
,"äæ àJà íBcø÷ éI Lé íà éIò éñëð" "éeð÷ éðàL éI¦¤£¦¨§¨©¨©¦¥¦©§¤¨¤

åéiça ;BI LiL àöîðå¯BI äðzpL Bà úî ,øeñà §¦§¨¤¥§©¨¨¥¤¦§¨
äðzîa¯:à÷éà áøc déøa àçà ø"à !øzeî äæ éøä §©¨¨£¥¤¨©¨§¥§©¦¨

éðú÷c ,éîð à÷éc :éLà ø"à .øçà éãé Iò BI äðzépL¤¦§¨©§¥©¥©¦©§¨©¦§¨¨¥
àáø dépéî àòa .BI dðúpL éðú÷ àIå ,"BI äðzépL"¤¦§¨§¨¨¨¥¤§¨¨§¨¦¥¨¨
,déI øîà ?àI Bà úBîðB÷a äIéòî Lé :ïîçð áøî¥©©§¨¥§¦¨§¨¨£©¥

øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î :äeúéðz¯äàðä IBtéz §¥¨¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨
àøîéîI .Lc÷äI¯Ba Lé Lc÷ä äî ,Lc÷ä ék ©¤§¥§¥§¨¦¤§¥©¤§¥¥

økk íðB÷" ,éàpúk .äIéòî ïäa Lé úBîðB÷ óà äIéòî§¦¨©¨¥¨¤§¦¨§©¨¥¨¦¨
Bøéáç ïéáe àeä ïéa ,dIëàå "Lc÷ä Bæ¯CëéôI ,Iòî ¤§¥©£¨¨¥¥£¥¨©§¦¨

dIëàå "Lc÷äI éIò Bæ økk" .ïBéãt dI Lé¯àeä ¥¨¦§¦¨¨©©¤§¥©£¨¨
'ø éøác ,ïBéãt dI ïéà CëéôI ,Iòî àI Bøéáç ,Iòî̈©£¥Ÿ¨©§¦¨¥¨¦§¦§¥
ïéàL éôI ,Iòî àI Ck ïéáe Ck ïéa :à"ëçå .øéàî¥¦¥¨¥¨Ÿ¨©§¦¤¥
áøI àéåà áøc déøa àçà áø I"à .úBîðB÷a äIéòî§¦¨§¨©©¨§¥§©¨§¨§©

éIò éøkk" :éLàIBòîI ?Iòî éî ,äðzîa BI dðúðe "E ©¦¦¨¦¨¤§¨¨§©¨¨¦¨©¦§
ïúBð¯IBëé Ia÷î IBòîI ,déIò àøéñà àI àä ¥¨¨£¦¨£¥¦§§©¥¨

:déI øîà .éúéòa àI àøeqéà ,éúéòa àøézéä :øîàc§¨©¤¥¨¨¥¦¦¨¨¨¥¦£©¥
Lc÷ä úBòî àéöBnä IkL ,àéöBiLëI Iòî Ia÷î§©¥¨©¦§¤¦¤¨©¦§¤§¥

àeä ïéJeç IL øeáñk ,ïéJeçI¯.IòBî äæ óà ,IòBî ©¦§¨¤¦¥©¤¥
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc mixcp(oey`x meil)

xkkdn zepdil xcenl xq`y ,`ax ixac lr dywn `xnbd
:xicndn dpzna dlaiwyk

déáéúéà,`ziixanBì øîà,oernyl oae`x'êúøt éðìéàLä'ef ¥¦¥¨©©§¦¥¦¨¨§
,epiptl zcnerdBì øîà,oernyíðB÷'äøtef,éeð÷ éðàL'Eì- ¨©¨¨¨¤£¦¨§

' el xn`y e` ,xcpa jilr xq`iz izipwy ef dxtéìò éñëð'Elk - §¨©¨¤
miqkpd e` dxtdy dpzd eixac meiqae ,jilr mixeq` eidi iqkp

wx exq`iäøt éì Lé íà'zxg`àlà-uegn'Bæ.xn`y oae`x oke ¦¥¦¨¨¤¨
oernylBì øîà ,'Enecø÷ éðìéàLä',oernyíðB÷xcpa xq`i - ©§¦¥¦©§§¨©¨

íBcø÷dfLiLéeð÷ éðàL éì,lk exq`i e`éìò] (éìò) éñëðE,[íà ©§¤¥¦¤£¦¨§¨©¨¤¦
íBcø÷ éì Léxg`àlàn uegäæ.xxaed m`Bì LiL àöîðådxt ¥¦©§¤¨¤§¦§¨¤¥

e` dxt dze` lr xcpd xeqi` lg ok m`e ,mixg` mecxw e`
y `ed oicd ,miqkpd lr e` ,mecxwåéiçaxicnd lyøeñàxcenl §©¨¨

m`e ,mdn zepdilúî,xicnddðúpL BàBìxcenläæ éøä ,äðzîa ¥¤§¨¨§©¨¨£¥¤
[xcend]øzeî'iepw ip`y' did xcpd oeyly meyn ,mdn zepdil ¨

mpi` aeye mdly miiexw mivtgd oi` milrad eznyne ,'iqkp'
cer miiexw mpi` dpzna mze` ozp xy`k oke ,xeqi`d llka

.ely miqkp
mpzp envr xicndyk xaecny ,`ziixad ixaca oiad dywnd
xeqi` xcenl oi`y ef `ziixaa x`ean ok m`e ,dpzna xcenl
wqty `ax lr dywe ,xicnd z`n dpzna laiwy utgn d`pd
el mpzp xicndyk s` xicnd ivtgn zepdil xcenl xeq`y

.dpzna
,`xnbd zvxzn,à÷éà áøc déøa àçà áø øîà`ziixaa xaecn ¨©©©¨§¥§©¦¨

ote`aBì äðzépLxeq`d utgd,øçà éãé ìòdpzp xicndy xnelk ¤¦§¨©§¥©¥
xcend xzeny `ax dcen f`e ,xcenl dpzp `ede ,xg` mc`l
,xcend dlaiwy iptl xcepd zeyxn d`vi xak ik ,dpnn zepdil
d`vi `l ik dpnn zepdil xcend xeq` xcenl xicnd ozpyk wxe

.xicnd zeyxn okl mcew
df uexizk giken iy` ax:
énð à÷éc éMà áø øîà,`ziixad oeyla ok wiiecn -éðz÷c ¨©©©¦©§¨©¦§¨¨¥

,'Bì äðzépL',o"epd zgz w"ixiga z`xwp 'dpzp' zaizy xnelk ¤¦§¨
,xg` ici lr xcenl dpzip dxtdy rnyne'Bì dðúpL' éðz÷ àìå§Ÿ¨¨¥¤§¨¨

z` el ozp envra xicndy rnyn didy o"epd zgz `"eya
z` cinrdy `wi` axc dixa `g` ax ly evexizk gkene .utgd

.xg` ici lr el dpzipyk `ziixad
:mixcpa dlirn yi m` dpc `xnbd

dépéî àòal`y -àì Bà úBîðB÷a äìéòî Lé ,ïîçð áøî àáø- §¨¦¥¨¨¥©©§¨¥§¦¨§¨Ÿ
xkk mpew xn` oebke ,el e` dlirn ea yi mpew oeyla xq`py xcp
aiigzp dpnn dpdp m`e oaxwk e`yr oaxwa qitzdy oeik ,df

,miycwa lrenk dlirn my`adlirn oi`y e`
mixeq` mpi`y mixcpa `le ,mlerd lk lr xeq`y ycwda `l`

.xcend lr `l`
:dpyndn hytp df wtqy aiyn ongp ax

déì øîà,ongp axäeúéðzepizpyna df oic xak mzipy -(.bl), ¨©¥§¦¨
aezk ,ezcia` z` xcenl aiydl xicnl xzeny oicd iably

dpynaøëN äéìò ïéìèBpL íB÷îmilawn eid zecia`d iaiyny - ¨¤§¦¨¤¨¨¨
ezekf lr xzeen [xicnd-] xifgnde ,dayda mzgxh lr xky
`ed ik ,elv` xky eze` xi`ydl xcenl xeq` ,df xky lehil

`l` ,xicndn jka dpdpìBtézd.Lc÷äì äàðädhwpy dne ¦£¨¨§¤§¥

mil epwxfiy dxn` `le ,ycwdl `weec jled xkydy dpynd
,mewn lka zeipynd jxck glndàøîéîìLc÷ä ékepcnll- §¥§¨¦¤§¥

e ,ycwdd oick zenpewd oicyóà ,äìéòî Ba Lé Lc÷ä äî̈¤§¥¥§¦¨©
zngn mixq`pdïäa Lé úBîðB÷oic,äìéòîdpynde li`ede ¨¥¨¤§¦¨

ceai` ote` z` dhwp ,[zenpew] ycwdl dnecd xaca zwqer
.ycwdl ezpizp ici lr xkyd

`ed zenpewa dlirn oicy ,dwiqn `xnbdéàpúkewlgp mi`pz - §©¨¥
xne`d ,`ziixaa epipyy .eaíðB÷''Lc÷ä Bæ økkdxeq` `dzy ¨¦¨¤§¥

,ycwdk mlerd lk lrdìëàå,mc`ïéayàeä,dlk`ïéáe ©£¨¨¥¥
yBøéáç,dlk`ìòîyi oky ,my` oaxw `iadl aiige lke`d £¥¨©

e ,zenpewa dlirnCëéôìmlerd lk lr dxeq` xkkdy zeid - §¦¨
,ycwdkdì Léoic mb,ïBéãtl lekiyrwtze ycwdl dinc ozi ¥¨¦§

xn` m` la` .oilegl `vze dpnn dzyecwéìò Bæ økk'¦¨¨©
,envr lr wx dxq`y ,'WCwd(l)dìëàå,xg` e` `ed,ìòî àeä ¤§¥©£¨¨¨©

la`,ìòî àì Bøéáçe ,envr lr wx dxq`e li`eddì ïéà Cëéôì £¥Ÿ¨©§¦¨¥¨
ïBéãtlr dxeq` dpi` ixdy ,ycwdl dnec ef xkk oi`y zeid - ¦§

lireiy oiprl ycwdk dxeng dzyecw oi` mb okl ,mlerd lk
el` .mincd lr dligdle dzyecw z` riwtdl oeictéaø éøác¦§¥©¦

Ck ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà íéîëçå .øéàîoiae envr lr dxq`y oia - ¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¨
mlek lr dxq`y.úBîðB÷a dìéòî ïéàL éôì ,ìòî àìepiptl ixd Ÿ¨©§¦¤¥§¦¨§¨

dlirn yi xi`n iaxly zenpewa dlirn iabl zyxetn zwelgn
.dlirn oi` minkgle

,cqtde dlik` jxca zenpewa dlirna `xnbd dpc dzr cr
lk `l` ,mc` dpnn dpdiy `la s` dlirn yi ycwda mpn`
zeyxn utgd z`ved mvra lrn envrl ycwd ly utg lhepd
zeyxn zenpewd z`ved iabl oeic `xnbd d`iane .ycwdd

:mdilra
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîàyiy xi`n iax zhiyl ¨©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦

exiagl mc` xn` m` ,zenpewa dlirn oicéìò éøkk'e ,'Exg`l ¦¨¦¨¤
oknBì dðúðxcenl -,äðzîaxicnd zeyxn d`viy ici lre §¨¨§©¨¨

ici lr ycwda milreny enk dlirn dzyrp xcend zeyxl
wtzqdl yie ,zeyxl zeyxn d`vedìòî éî,daìBòîìdïúBð ¦¨©¦§¥

c ok xnel xyt` i` ,ezeyxn d`ivedy dfaàøéñà àì àädéìò ¨Ÿ£¦¨£¥
eiabl dyecw dl oi`e eilr ef xkk dxq`p `l mlern ixd -

.xcend lr wx lg xcpd xeqi`y ,lrenk da aygiiyxn`p m`e
yìBòîìd,ìa÷îmb ,ycwd zeyxn d`vi xkka eziikf ici lry ¦§§©¥

ixdy ,zrcd lr lawzn `l dføîàc ìBëé- ¨§¨©
.dl11@

xnel lawnd lekiéúéòa àøézéä,zekfl dvex ip` xzid ivtga - ¤¥¨§¦¦
a la`éúéòa àì àøeqéàeli`e .zekfl dvex ipi` xeqi` ivtga - ¦¨Ÿ§¦¦

,da zekfl dvex did `l d`pda eilr dxeq` ef xkky rcei did
`ivedl dnxb `l dpizpd ok m`e ,dikf dpi`e `id zerha dikfe

dlirn o`k oi`e xicnd zeyxn utgd z`.
déì øîà,lawnd e` ozepd elrni `l ef dpizpa mpn` ,iy` ax ¨©¥

mle`àéöBiLëì ìòî ìa÷îdf utg jli`e dzrn `ivei m` - §©¥¨©¦§¤¦
,ezeyxnmeynúBòî àéöBnä ìkLlyïéleçì Lc÷ä`edeøeáñk ¤¨©¦§¤§¥§¦§¨

opidyìòBî àeä ,ïéleç ìLokle ,ycwdaäæ óàz` lawnd- ¤¦¥©¤
zenpewdìòBî.ezeyxn m`iveiykl mda ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc mixcp(ycew zay meil)

milegd zyly z` oixwan oi`y hrnl ,dng ezvlgy inl wx
.elld

:el` z` mixwan oi` recn zxxan `xnbd
àîìLamixwan oi`y dníééòî éìBç,oaen enrhàôeqék íeMî- ¦§¨¨¥¥©¦¦¦¨

drya ok rx`i m`e ,mdiawpl mikixv md minrty ,dyead iptn
,dyea icil e`eai mziaa mixwand eidiyéLeçîe ïéòä éìBç àlà¤¨¥¨©¦¥¥

àîòè éàî Làøä,`xnbd zx`an .mze` oixwan oi`áøc íeMî ¨Ÿ©©§¨¦§©
äãeäé,dcedi ax ly exn`n meyn -àøeaéc ,äãeäé áø øîàc §¨§¨©©§¨¦¨

àðéòì àéL÷,oird ilegl aeh epi` xeaicd -àzLéàì éìòîej` - ©§¨§¥¨©£¥§¦§¨

xewiad zra ik ,oird ileg z` mixwan oi` okle .megl liren `ed
y`xd yegin oke ,el aeh epi` xeaicd ixde dlegd mr miggeyn
yiy in xwal aeh z`f znerle ,el aeh epi` xeaicdy erah ok mb

.el dti xeaicdy ,meg el
:megd oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd

àzLéà éàä àáø øîà,ileg ly megd -åàì éà`lel -c`ed ¨©¨¨©¦§¨¦¨§
àúBîc àëàìîc à÷ðååøôlry meyn ,zend j`ln ly gily - ©§©§¨§©§¨¨§¨

,mizn miyp` megd iciéìòîdlegl aeh `ed - ©£¥
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miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtmixcp
.êì äàðä éðàù äøô íðå÷ â"äip`y il yiy zext x`y jilr edi mpew :rnyn ikde

,eli`ydl dvx `l efy .jli`yn ipi` il yiy efe ,zxg` dxt il oi`y ,xnelk .jl dpdn

zexg`de`l` zxg` dxt il yi m` jilr oixeq` iqkp :el xn`y e` .xcpa eilr zexeq`

.zepdil l`yil xeq` - zxg` dxt el yiy `vnpe ,ef.éåð÷ éðéàù éì ùéù íåãøå÷ íðå÷
ipi` dfe ,xg` mecxew izipw `ly ,xnelk

iqkp mpew :el xn`y e` .el jixv ip`y jli`yn

,df `l` xg` mecxew il yi m` ilr mixeq` edi

mecxew el yiy `vnpe.xg`.øåñà åééçálra

i` .eiig ini lk eiqkpn zepdil xeq` mecxewd

.xcend lr eiqkp oixeq` xicnc eiiga ,inp.úî
.li`yndäðúðù åà.äðúîá åìol xn` .xcenl

,llk `tiq` i`w `l - zn ipzwc i`d :dxend

,"ilr iqkp" ipzw [`dc] ?`tiq` ipzw ivn ikidc

in .xzen df ixd - dpzna el dpzpy e` zn

,ipzw `yix` `l` .xn`w diytp` ixd ?xzen

ipli`yd"`xzen - xicnd zn m`y ,"jzxt

"iqkp" xn` `dc ,xicn ly miqkpa e` dxta

`kde ,oepi` dicic diqkp e`l - zny xg`ne

b"dkc ,dxend ol xn`e .dpzna el epzip m` inp

mc` ipa oeyl iepik - "iepw epi`y d`pd ip`y"

mixcpae ,milyexia mixcep eid ikdc ,(ixy) [od]

dpzna el epzipy ipzw .mc` ipa oeyl xg` jld

aidic b"r` :xn`c ,`axl `iywe ,xzen df ixd

.xeq` - dpzna diléàîá àëä àáø êì øîà
ïðé÷ñò.øçà éãé ìò åì äðúéðù ïåâëlray

.l`eyl epzp xg` eze`e ,xg`l epzp dxtd

ezeyxn li`yn d`ived xaky ,xzen ikdle

ixkk" dil xn`c `kid la` .xg`l dpzpyk

`le "jilr`le li`ed ,xg` ici lr el dpzp

inc `le .xeq` - okl mcew ezeyxn z`vi

dapbi`c `kidc meyn ,dipin dapbi`c `kidl

`vi xkkd lrac ezrcn `lye li`ed ,dipin

`kid la` .xeq`e ,inc ecia dcerk - ezeyxn

ezeyxn z`vi - xg` ici lr dpzna el dpzpy

.ezrcn.åì äðúðù éðú÷ àìå.el epzp envr `edy rnync.úåîðå÷á äìéòî ùé`kid

lrne ,dlirn ea yic `ilrn ycwdk ied in ,elk`e "df xkk mpew" xn`c?`l e` ,

.øëù äéìò ïéìèåðù [íå÷î äåúéðú]xcene.ycwdl dil incne ,"mpew" xn`c epiidíðå÷
.ùã÷ä äæ øëëoeyla `l` dxn` `l inp oicd `ede .mpew oeylae ycwd oeyla xn`y

.mpew.ìòî åøéáç ïéá àåä ïéá.`nlr ilek` mzq dyicwd ixdy.êëéôìda yie li`ed

.ycwd x`yk iedc ,oilegl d`vie oeict da yi - dlirn.ùã÷ä éìò åæ øîàxn`c oeik

.inelyl aiig lk` m` ,lrn `ede ,ycwd dieey dicic dilr - "ilr".ìòî àì åøéáç
.oilegk ied exiag iabe ,envr lr `l` dxq` `lc.ïåéãô äì ïéà êëéôìoi` envr `edy

.da lernl leki oi` xg`e ,xg` lr `le "ilr" xn` ixdy ,mlerl dzectl lekiêë ïéá
.êë ïéáåxn`y it lr s` ,exiag oiae `ed oia lrn `l - "ilr" xn` oia mzq xn` oia

.zenpewa dlirn oi`y - mpew inp xn`c oeik ,ycwd.ìòî éîyi xn`c o`nc `ail`

iraw zenpewa dlirn..äéìò àøéñà àì àä.ozepcáéúéúã éì àçéð àøéúäàøåñéà éì
.éúéòá àìxzid zxezac ,xnelk.xeqi` zxeza `le ,jnn dizlawïä ïéìåç ìù øåáñëå

.ìòîxzidy lawnd df xeaqy t"r` lawnd df s` inp ikd ,k"tr`- dlk` ik ,`ed

.lrn
'éðúî
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äéáéúéà.diepwd jzxt ipli`yd 'ekemdipta zgpend dxt.íðå÷iepw ip`y dxt

.jilrel yi m` eiqkp lk eilr xqe`y e` ,ef dxt `l` izipw ip` m` ef izxt jilr mpew

ef `l` dxt.åééçá.xeq`xg` mecxew e` ,zxg` dxt el yiy `vnp m`.úîe`

.xzen df ixd dpzna el dpzpyenecxw `le ezxt `l - dpzna el dpzpy e` zn ikc meyn

d"t`e ,xcenl ozp xicndy c"qwe .od eiqkp `le

xq`c `axl `iywe ,ixy.äðúðùici lr el

.xg`df epzp k"g`e ,`nlrc yipi`l xicn epzpy

xcenl.à÷éã.el epzipy ipzwc inp,xnelk

s` ,wxiga epzp zexwl mcia dlaw dzid jky

yxtd mey daizka oi`y it lrdkld oiprle .

dpzna dildip diadic b"r` ol `niiw-.xeq`

ipzwc inp `wic `pwiq`e ,`ax dil hyt ikdc

dpzna dadic ikid ikc l"f `"ayxd azke .'ek

`ed `nrh cgc ,epnn xcen egwl m` d"d ,xeq`.

ùé.zenpewa dlirnmpewa eilr xac xqe`d

opixn` in ?`l e` dlirn aiign in ,epnn dpdpe

on dpdpk ,dlirn my` eilr aiige oaxwk e`yrc

miycwd.ìåôú`xninl ycwdl d`pd

.ycwdkdil ded ycwdl zenpew inc `l i`c

mil d`pd jilei :xninllka ipzwck ,glnd

dlirn oda yi zenpewac meyn `l` .`zkec

d`pd letz :`pz - wiqr ycwdac oeik ,ycwdk

ycwdl.íðå÷.ycwd ef xkkmpewa dxq`y

mc` lkl xeq` `edy ycwdk lkl.äìëàoia

.lrn exag oia `edzenpewa dlirn yic.

êëéôì.oeict dl yiilek` xqznc oeikc

epeict qitz - ycwdk `nlr.øëëilr ef

.lrn `ed dlk` ycwd`l` dxqzin `lc idpc

lrn - dpin edi` ipdzn ik ,dilr.åøéáç`l

.oeict dl oi` jkitl lrnlrn `l exiagc oeikc

dpeict qtznl ycwdk mil` `l -.à"ëçå
dlirn oi`y itl lrn `l jk oiae jk oia

.zenpewampewa oia ,lkl xq`y illk mpewa oia

ihxt.ïéðòìådklddlirn yic ,n"xk l"iw

"`xza mizy zereay" 'tae ,dlirn yiy oizipznn `axl dil hiyt ongp ax `dc .zenpewa

):ak sc.oeict el yi illk mpewc inp l"iwe ,dlirn yic l"iw jkld .opaxl n"xc opiktn inp (

`veiy ycwdk ,lirnc xzal mpew `edd ixzyin i` zenpewa lrnc o`n il `wtzqne

dlirn i"r oilegl.éøëë.lrn in dpzna el dpzpe jilroeikc ?ef dpizpa lrn in ,xnelk

d`ived `ly t"r` ,lrn ycwd ly dxew e` oa` lhpc ycwda xn`c ikid ik ,dlirn yic

-lawn zeyxl dqpkpe xqe` zeyxn d`viy ,dlirn `kiiy da dkfy oeikn ,inp `kd.

ìåòîì.dilr dxq` `l `d ozepz` xicnd :(wxta) azky l"f m"anxdl daeyz o`kne

"mixzen el`e" 'ta dlrnl izazky enk ,"exac lgi `l" meyn dwel - elik`de exiag.

ìåòîì.`pira `l `xeqi` `pira `xizd xn`c leki lawnly `edy rcei did eli`y

npe .da zekfl dvex did `l - xeqi`zeyxn `ivenac b"r`e .dikf dpi`e ,zerha dikf `v

dfe d`ived exiag `l` ,d`ived `l `edy `kd ip`y - lrn zerha 'it`c xyt` ycwd

dlawy `l` dyr `l.øîà.`iveiykl lrn lawn dilmdn cg` oi` `zydn ,xnelk

dikfc opixn` dikf iabc idp .lrn - `iveiykl ,edin `l` .zxn`c inrh jpdn lren

oilegl ycwd zern `iven lk` dedc icin ,ikd opixn` `l `iveiykl ,`id zerha.

éîìùåøé?eici z` ea mngl edn xkkd on xcp`hiyti` `le.
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íðB÷" :BI øîà ,"Eúøt éðIéàLä" BI øîà :déáéúéà¥¦¥¨©©§¦¥¦¨¨§¨©¨
éIò éñëð" "EI éeð÷ éðàL äøtàJà äøt éI Lé íà E ¨¨¤£¦¨§§¨©¨¤¦¥¦¨¨¤¨

LiL íBcø÷ íðB÷" :BI øîà ,"Eîecø÷ éðIéàLä" ."Bæ©§¦¥¦©§§¨©¨©§¤¥
,"äæ àJà íBcø÷ éI Lé íà éIò éñëð" "éeð÷ éðàL éI¦¤£¦¨§¨©¨©¦¥¦©§¤¨¤

åéiça ;BI LiL àöîðå¯BI äðzpL Bà úî ,øeñà §¦§¨¤¥§©¨¨¥¤¦§¨
äðzîa¯:à÷éà áøc déøa àçà ø"à !øzeî äæ éøä §©¨¨£¥¤¨©¨§¥§©¦¨

éðú÷c ,éîð à÷éc :éLà ø"à .øçà éãé Iò BI äðzépL¤¦§¨©§¥©¥©¦©§¨©¦§¨¨¥
àáø dépéî àòa .BI dðúpL éðú÷ àIå ,"BI äðzépL"¤¦§¨§¨¨¨¥¤§¨¨§¨¦¥¨¨
,déI øîà ?àI Bà úBîðB÷a äIéòî Lé :ïîçð áøî¥©©§¨¥§¦¨§¨¨£©¥

øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î :äeúéðz¯äàðä IBtéz §¥¨¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨
àøîéîI .Lc÷äI¯Ba Lé Lc÷ä äî ,Lc÷ä ék ©¤§¥§¥§¨¦¤§¥©¤§¥¥

økk íðB÷" ,éàpúk .äIéòî ïäa Lé úBîðB÷ óà äIéòî§¦¨©¨¥¨¤§¦¨§©¨¥¨¦¨
Bøéáç ïéáe àeä ïéa ,dIëàå "Lc÷ä Bæ¯CëéôI ,Iòî ¤§¥©£¨¨¥¥£¥¨©§¦¨

dIëàå "Lc÷äI éIò Bæ økk" .ïBéãt dI Lé¯àeä ¥¨¦§¦¨¨©©¤§¥©£¨¨
'ø éøác ,ïBéãt dI ïéà CëéôI ,Iòî àI Bøéáç ,Iòî̈©£¥Ÿ¨©§¦¨¥¨¦§¦§¥
ïéàL éôI ,Iòî àI Ck ïéáe Ck ïéa :à"ëçå .øéàî¥¦¥¨¥¨Ÿ¨©§¦¤¥
áøI àéåà áøc déøa àçà áø I"à .úBîðB÷a äIéòî§¦¨§¨©©¨§¥§©¨§¨§©

éIò éøkk" :éLàIBòîI ?Iòî éî ,äðzîa BI dðúðe "E ©¦¦¨¦¨¤§¨¨§©¨¨¦¨©¦§
ïúBð¯IBëé Ia÷î IBòîI ,déIò àøéñà àI àä ¥¨¨£¦¨£¥¦§§©¥¨

:déI øîà .éúéòa àI àøeqéà ,éúéòa àøézéä :øîàc§¨©¤¥¨¨¥¦¦¨¨¨¥¦£©¥
Lc÷ä úBòî àéöBnä IkL ,àéöBiLëI Iòî Ia÷î§©¥¨©¦§¤¦¤¨©¦§¤§¥

àeä ïéJeç IL øeáñk ,ïéJeçI¯.IòBî äæ óà ,IòBî ©¦§¨¤¦¥©¤¥
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]כ"ט סיון תשי"ג[

...נהניתי למ"ש ע"ד המקוה שהכל בטוב, ולפלא שלא הזכיר באיזה אופן נקוו המים, אם מי 

גשמים או כו' - ובהתאם למה שכתבתי לכת"ר שי' מכבר. ובודאי ימלא במכתבו הבא...



רו
miwxt dyelyaa cenr dl sc ± iriax wxtmixcp

éðúî'íøåúå.'åëå åúîåøú úà.`xnba yxtn.[åéìò áéø÷îå]xcpy eze` odk did m`

.'eke zeaf ipiwe oiaf ipiw eilr aixwdl leki - epnn dpdi `ly'îâ.éðäë éðäoiaixwny

.zepaxw.ïãéã éçåìù.oaxw ilrac.äéì éðäî à÷ àäexicd edi`e ,ezxtk xtkl gily

.epnn dpdi `ly.àìà- 'eke oiaf ipiw eilr aixwn :ipzwcnn"y.edpip `inyc igelyc

.[êéîòèéìå]- edpip `inyc igelyc ok m`

`lcn `l` .zepaxw eilr aixwn mzq ipzil

- 'eke oiaf ipiw `l` ipzwn"yocic igelyc

`l :uixz - dil ipdnw `d :ol `iywce ,edpip

ixqegnac ,dil ipdnwipd ik ,ip`y dxtk

.'ipznc.úòã ïéëéøö ìëä ïðçåé ø"àãlk

ueg ,milra miaixwn ediy oikixv zepaxwd

ixqegnn.'eke.íéðè÷ä åéúåðá ìòå åéðá ìò
"afd zxez z`f" aizkc ,dxtk ixqegn odyk

oi`y t"r` - odilr oaxw `iany miype 'ebe

oikixv oi` milecb inp ikd .md zrc mdl

ozxtk `iadlaixwne li`ed jkld .ozrcl

`l `dc ,dil ipdn `l - ezrcl `ly eilr

.xzene ,rci.ïðçåé 'øì äúòî àìàwitnc

inp `kd ,ohw oia lecb oia "afd zxez z`f"n

inp `xw i`dn xninl ivn.øáòúú àîù
.úåîúå.`id dcil za e`l `nl` .i`ceêì øîà

.ïðçåé éáøiaxn `l "zcleid zxez z`f" `edd

daxn `we ,ixiin dlecba `l` ,dphwl dl

.dhey zclei elit`øéùò ïáø÷ àéáî íãà ïëù
.äèåù åúùà ìò åìéôàxiyr oaxw `ian mc`

opixn` `le ,dhey oia zgwt oia ,ezy` lr

t"r`cxiyrl z`ypydnc ,`id dipr -

dzpwyzepaxwd lk `l` .dlra dpw dy`

.dilr `ian zaiigyäì áúë êëùúåéøçàå
.'åërnyn ikdci`dc ikid ike .ilr `zeixg`

jk ,dhey elit` zclei ezy` lr oaxw `ian

mlerle ,zrc oikixv oi` - dxtk ixqegn lk

.edpip ocic igely
íà
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'éðúî.ezrcl eizexyrn z`e eznexz z` mxezeo`nc ezrcl 'nba yxtn.áéø÷îå
.eilr`ed odk xicn i`d i`.éðé÷.zeclei ipiwe zeaf ipiwe oiafizy oi`ian el` lky itl

ok m`xw mixez.åãîìîå.yxcnepzip zepdil e`l zevnc.àìå.`xwn epcnli'nba

`nrh yxtn.'îâ.md ocic igely ipdk ipd edl `irai`) oiyecwc w"tac b"r`:bk sc(

c"q i`c ,edpip `pngxc igelyc `ped ax wiq`

opivn `l op`c icin `ki` in edpip ocic igely

`kd ira ikd elit` ?icar edpi`e carinl

`ziixan e` 'ipznn `hytinl.àä.dil ipdnw

.`ed dil ipdn - dizegily ciarc oeike

ixyc b"r` ,edpip `inyc igely i` `nlyac

`l` df oi` - miycwa lkinl oaxw i`da edl

ixye ,`nlra d`pd znxb..êéîòèéìå
eilr aixwn :ipzil ,'ipznn hytinl zirac

zepaxw`l` .øñåçî.ip`y dxtk,xnelk

`pzc oeikc .`qib jci`l heytz ,daxc`e

rnyn - zrc oikixv oi`c ,cegla dxtk ixqegn

i`ce - zrc oikixv oi`c oeikc meyn ,ipd `wec

odkzepaxw x`ya la` .ciarw ozegily e`l

- `l i`c .edpip ocic igely - zrc oikixvd

.ith `zeax dede ,zepaxw eilr aixwn :ipzil

xninl `ki`c ,ixnbl oiira `hytin `l ,edine

t"r`c ,`zeax 'ireny`l dxtk ixqegn `pzc

x`ya oky lke ,ixy miycwa lek`l exizny

oikixv lkd xn`c ,inp opgei iaxcne .zepaxw

.edpip ocic igelyc xnel oiira `hytin `l ,zrc

- oigely ipdkl edpiey `pngxc xninl `ki`c

milra zrc `ki`c `kid lk.õåçixqegnn

.dxtkedlekae ,zcleie zrxevne rxevne dafe af

meyn - dxtk ixqegn edl ixwe ."zxez" aizk

cr miycwa lek`le ycwnl qpkil oixeq`y

dxtkl `a opaxw oi`c oeik ,ipde .ozxtk e`iaiy

lr dxtk oikixvy lk la` .zrc oikixv oi` -

zrc oikixv - `hg.øîàðùafd zxez z`f

.ohw oia lecb oialr oaxw `ian mc`c ikid ike

lr ezrcn `ly inp ikd - zrc el oi`y ohw epa

exiag.àìà.opgei iaxl dzrn"zxez"c l"qc

'eke iaia ax ipz `de - dphw oia dlecb oia `nili` ?iieaxl `ki` i`n "zcleid zxez z`f" ,ohw iieaxl iz`!úåùîùî.jena.zenze xarzz `ny ,dpkq meyn jena ynyl zeaiig

) zenaic w"ta `pwiq` `d ?`iyew i`n :`niz ike .dphw `idy zclei dl zgkyn `l `nl`:ai scl"q mzd ikd xaqc o`n :xninl `ki` !`ziin `lc inp xyt`e ,xn`w zenz `nyc (

clzy dphw zgkyn `le .`id dlecb jkld ,mipniqn iticr inp i` ,mipniqk od ixd mipac.àéää.dcedi 'xk ezy` lr oaxw `ian mc` oky dhey oia zgwt oia zcleid zxez z`f

dcedi iax xn`c `zyd la` ?o`nl dhey `l` ,xdfn `w dea`l - ohwa `nlya ?`pngx xdfn `w o`nlc ,dhey opiaxn ded `l - ezy` lr oaxw `ian mc`c ogky` `l i` ,xnelk

dizepaxw `ian `edy oeik ,lrad zrc `l` dzrc oikixv ep` oi`y ,dhey zcleil "zxez z`f"c `xw inwe`l `ki` - ezy` lr oaxw `ian mc`c:b"d .(àéðúãxiyr oaxw `ian mc`

`pc zncw on jilr il zi`c zeixg` el zazek jky ozeixg`a aiig epi` dxht m` jkitl dcedi x"` zaiig `idy zepaxw lke ezy` lrt"r`y .ezy` lr xiyr oaxw `ian mc` :t"de .(

aiig lrady itl ,cxeie dlera `idy zepaxwa xiyr oaxw dliaya `ian - xiyr dlray oeik d"t` ,dlra dpw dy` dzpwy dn lk ixdy ,dxiyr `ied `l lra dl yiy dy` lky

el dyer `idy xaeya el zazek jky .ozeixg`a aiig epi` - dyxby xnelk ,dxht m` jkitl :xne` dcedi 'x .dizeacpe dixcp ihernl ,zaiig `idy zepaxw lk oke .ezy` zepaxwa

"lawnd" 'ta dl opitli `kdne .heicd oeyl yixc dcedi 'xc ,zepaxw elit` df oeyl llka yie ,okl mcewn eilr dl yiy zeixg` lk zlgen `idy el zazek ,dzaezkn oiyexib zrya

).cw n"adcedi 'xk ezy` lr oaxw mc` `ian oky :`kd xn`c `de .(-,w"z edip o`n opirci `lc meyn `l` .ezy` lr xiyr oaxw `ian mc` `nzq `yix ipz `dc ,dcedi 'xk `wec e`l

da ixii` dcedi 'xe-dicicl dl opilz.
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'éðúî,BzòãI åéúBøNòîe Búîeøz úà íøBúå§¥¤§¨©©§¨§©§
úBàhç úBãIBé épé÷ úBáæ épé÷ ïéáæ épé÷ åéIò áéø÷îe©§¦¨¨¦¥¨¦¦¥¨¦¥§©¨
àI Iáà ,úBãbàå úBëIä Løãî BãnIîe .úBîLàå©£¨§©§¦§¨£¨§©¨£¨Ÿ
åéúBða úàå åéða úà àeä ãnIî Iáà .àø÷î epãnIé§©§¤¦§¨£¨§©¥¤¨¨§¤§¨

.àø÷î'îâïãéc éçeIL ,éðäk éðä :eäI àéòaéà ¦§¨¦©£¨§¨¥¨£¥§¥¦¨
dpéî à÷ôð éàîI ?àiîLc éçeIL Bà eåä¯øceîI ¨§¥¦§©¨§©¨§¨¦¨§¨

eåä ïãéc éçeILc zøîà éà .äàðä¯,déI épäî àä £¨¨¦¨§©§¦§¥¦¨¨¨§©¥¥
àiîLc éçeIL zøîà éàå .øeñàå¯,ù"ú ?éàî .éøL §¨§¦¨§©§§¥¦§©¨¨¥©

éçeIL zøîà éà .'åë ïéáæ épé÷ åéIò áéø÷î :ïðúc¦§©©§¦¨¨¦¥¨¦¦¨§©§§¥
ïãéc¯éîòèéIå !déI épäî à÷åéIò áéø÷î :éðúéI ,C ¦¨¨§©¥¥§¦©£¦¦§¥©§¦¨¨

:ïðçBé ø"àã .éðàL äøtk éøqeçî ,àJà !úBðaø÷̈§¨¤¨§§¥©¨¨¨¥¨¨
íãà éøäL ,äøtk éøqeçnî õeç ,úòc ïéëéøö Ikä©Ÿ§¦¦©©¦§§¥©¨¨¤£¥¨¨
øîàpL ,íépèwä åéúBða Iòå åéða Iò ïaø÷ àéáî¥¦¨§¨©¨¨§©§¨©§©¦¤¤¡©

"áfä úøBz úàæ"¯äzòî àJà .ïè÷ ïéa IBãb ïéa Ÿ©©¨¥¨¥¨¨¤¨¥©¨
'åâå "úãIiä úøBz úàæ" ïðçBé 'øI¯äpè÷ ïéa ¨¨Ÿ©©Ÿ¤¤¥§©¨

áø éðz àäå !?àéä äãéI úa äpè÷ ,äIBãb ïéáe¥§¨§©¨©¥¨¦§¨¨¥©
:CBîa úBLnLî íéLð LIL :ïîçð áøc dén÷ éáéa¥¨©¥§©©§¨¨¨¦§©§§

äpè÷ .ä÷éðîe ,úøaeòîe ,äpè÷¯øaòúz ànL §©¨§¤¤¥¦¨§©¨¤¨¦§©¥
"úãIiä úøBz úàæ" àéää !úeîúå¯úçwt ïéa §¨©¦Ÿ©©Ÿ¤¤¥¦©©

,äèBL BzLà Iò ïaø÷ àéáî íãà ïkL ,äèBL ïéa¥¨¤¥¨¨¥¦¨§¨©¦§¨
íãà :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .äãeäé éaø éøáãk§¦§¥©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¨¨

içL úBðaø÷ Iëå ,BzLà Iò øéLò ïaø÷ àéáî.úáé ¥¦¨§©¨¦©¦§§¨¨§¨¤©¤¤
éI úéàc úeéøçàå :dI áúBk CkL.àðc úîã÷ ïî éIò C ¤¨¥¨§©£¨§¦¥¨©¦©§©§¨
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 ב"ה,  כ"ג ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו המודיע שקבל רשיון לנהגות, ויה"ר מהשי"ת שיזמין לו פרנסתו בהרחבה 

וירבה בקביעות עתים בתורת הנגלה ובתורת החסידות מתוך מנוחה ובמילא ינהג את גופו ואת נה"ב 

שיתאימו להכוונה וכפי המבואר בתורת החסידות בארוכה.

בברכה לפרנסה בגשמיות וברוחניות.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc mixcp(oey`x meil)

äðùî
:d`pd xcena mixeq` e` mixzend mitqep mipic zhxtn dpynd

íøBúåmexzl xicnd xzen -åéúBøNòîe Búîeøz úà.xcend ly §¥¤§¨©§§¨
mdn xyrn e` mxeze ,xcend ly eizexitn xicnd lhepy ,xnelk

z`f dyere ,xcend ly mixg` zexit lrBzòãì.xcend lyåok §©§§
,odk `ed xicnd m`åéìò áéø÷î,oebk ,eizepaxw z` xcend lr - ©§¦¨¨

ïéáæ épé÷eúBáæ épé÷e` .mzxdha `iadl miaiigy mixetiv bef - ¦¥¨¦¦¥¨
úBãìBé épé÷,e`úBîLàå úBàhç,oi`e li`ed ,xeqi` dfa oi`e ¦¥§©¨©£¨

.eilr dxeq`d d`pd mzaxwda xicndn dpdp xcenddn s`e
d`pd mxb `l` df oi` ,oaxwd zngn miycwa lek`l xzedy

.xzene
eok enkBãnìîxcend z` cnll xicnd xzen -Løãîe`úBëìä §©§¦§¨£¨

,úBãbàå`ed dxez cenile li`ed ,xcend lr dxeq` ef d`pd oi`e §©¨
ily dn s`e .epzip zepdil e`l zeevne ,devnepi` mpiga ecn

exiag z` cnily lr xky lehil mc`l xeq`y oeik ,d`pd aygp
.oenn giexd `l xcend ok m`e ,zecb`e zekld e` yxcnàì ìáà£¨Ÿ

epãnìéxicnd z` xcend -àø÷îlr xky milhepy mewna §©§¤¦§¨
.`xwnd cenilm` ,df cenil lr xky lehil exizde li`edy

.eze` dpdn `edy `vnp mpiga epcnliåéða úà àeä ãnìî ìáà£¨§©¥¤¨¨
åéúBða úàåxcend ly,àø÷î,dfa d`pd oi` xcend mdia`ly §¤§¨¦§¨

dyer xicnde ,dxez eizepae eipa z` cnll devn eilr yiy s`e
oi` mbe ,epzip zepdil e`l zeevn ixdy d`pd ef oi` ,exear z`f
cenilay dgxihd z` epnn rpny dna eze` dpdny aygp `ed

.zxzen d`pd mxbe ,`nlra `nxb df ixdy ,eipa

àøîâ
ziaa dceard z` mipdkd miyer in zegilya zwtzqn `xnbd

:ycwnd
eäì àéòaéà,yxcnd ziaa ewtzqp -éðäk éðämipdkd - ¦©§¨§¨¥©£¥

,ycwnd ziaa zepaxwd z` miaixwndeåä ïãéc éçeìLmd m`d - §¥¦¨¨
yi oaxwd lrale li`ed ,[oaxwd ilra] eply migily miaygp

,dze` miyer md eprnle ,daxwddn zlrezBàmiaygp mdy
àiîLc éçeìLjexa yecwd zegilyay ,xnelk ,minyd igely - §¥¦§©¨

.ycwnd ziaa micaer md `ed
,zxxan `xnbddpéî à÷ôð éàîì.df wtqa dielz dkld efi` - §©©§¨¦¨

,zx`aneì`edy mc`äàðä øceî,ipelt odknodkl xzen m`d §¨£¨¨
,`l e` eizepaxw z` exeara aixwdl dfïãéc éçeìLc zøîà éà¦¨§©§¦§¥¦¨

eåä,ocic igely miaygp mipdkdy xn`z m` -déì épäî àä ¨¨§©¥¥
aixwdl ezegily z` dyery dfa xcend z` dpdn odkd ixd-

,oaxwd z`.øeñàåzøîà éàåmiaygp mdy xn`z m`e -éçeìL §¨§¦¨§©§§¥
,àiîLcéøLdyer epi` ixdy ,exeara aixwdl odk eze` xzen - ¦§©¨¨¥

.minyl `l` xcend xear zegily mey
,`xnbd zl`eyéàî.df wtql daeyzd dn -,zhyeteòîL àz ©¨§©

,`inyc igely miaygp mipdkdy di`x rnye `a -ïðúc¦§©
,epizpyna.'eë ïéáæ épé÷ åéìò áéø÷îzøîà éàxn`z m` - ©§¦¨¨¦¥¨¦¦¨§©§

miaygp mipdkdy,ïãéc éçeìL`lddéì épäî à÷z` dpdn `ed - §¥¦¨¨§©¥¥
,ezegily z` dyere oaxwd z` exeara aixwny dfa xcend

.xcend zepaxw z` aixwdl xicnl xeq`l epl didegken `l`
,aixwdl xzen recn oaen okle ,`inyc igely miaygp mipdkdy
xcenl znxbp df ab`y `l` ,minyl z`f dyer odkd ixdy

.d`pd znxb `l` ef oi`e ,miycwa lek`l xzen `edy d`pd
:`inyc igely md mipdkdy di`xd z` dgec `xnbd

éîòèéìåC,df oiprl dpyndn cenll yiy zxn`y dn itl -m` §¦©§¥
okéðúéìaezk zeidl jixv did -dpyna'úBðaø÷ åéìò áéø÷î' ¦§¥©§¦¨¨¨§¨

,mzqa,zcleie dafe af ly zepaxw `weec dpynd dhwp recne
`a epi` mpaxwy ,miycwa lek`le ycwnl qpkdln miakernd

,miycwa mxizdl ick `l` `hg lr dxtklàlàjgxk lr ¤¨
yäøtk éøqeçîéðàL`weecae ,zepaxw x`yl dey mpic oi` - §§¥©¨¨©¦

xeq` didi zepaxw x`yay s`y ,el` zepaxw dpynd dhwp
,[ocic igely md mipdkdy oeik] xcend xeara aixwdl xicnd
`ed mrhde .exeara aixwdl `ed leki el` zepaxw mewn lkn

enk,ïðçBé éaø øîàcyìkäzepaxwd lk -úòc ïéëéøöly §¨©©¦¨¨©Ÿ§¦¦©©
zrcn eidiy gxkda ,`hg lr dxtkl mi`a mde li`ed ,milrad

,milradäøtk éøqeçnî õeçxtkl mi`a mpi`y el`k zepaxw - ¦§§¥©¨¨
qpkdle miycw lek`l mdilra z` xizdl ick `l` ,`hg lr
,zepaxw x`yk eilr mixtkn `l el` zepaxwe xg`ny ,ycwnl
odkd oi` mby i`ce okle ,milrad zrc ila mb m`iadl xyt`

.milrad ly gily aygp mze` aixwnd
,eixacl di`x opgei iax `ianeìòå åéða ìò ïaø÷ àéáî íãà éøäL¤£¥¨¨¥¦¨§¨©¨¨§©

,íépèwä åéúBðadnn `ed dfl xewndeøîàpLafa(al eh `xwie) §¨©§©¦¤¤¡©
,'áfä úøBz úàæ'`id ,'zxez' dlnd z` dxezd dazky dfay Ÿ©©¨

zeaxl d`aïéaafd m`ìBãbeïéa`ed m`,ïè÷xa epi` `ld ohwe ¥¨¥¨¨
exizdy myke ,eliaya `ian eia` `l` ,oaxw `iadl zrc
xear aixwdl leki mb jk ,zrc mda oi`y miphw xear aixwdl

.ezrcn `ly exiag
mda jixvy] zepaxw x`yay epizpynn gikedl oi` ,df itle
x`yay xnel xyt`e ,`inyc igely md mipdkd [milra zrc

.ocic igely miaygp mipdkd zepaxw
:opgei iax ixac lr dywn `xnbd

äzòî àlàïðçBé éaøì,miphw mb zeaxl 'zxez' dlnd z` yxcy ¤¨¥©¨§©¦¨¨
weqta mb ok m`(f ai `xwie)''Bâå úãìiä úøBz úàæ'zeaxl yexcp Ÿ©©Ÿ¤¤§

'zxez' dlndnïéazcleiïéáe äpè÷zclei.äìBãbjk yexcp m`e ¥§©¨¥§¨
ike ,dywi,àéä äãéì úa äpè÷éðz àäådén÷ éáéa áøïîçð áøc §©¨©¥¨¦§¨¨¥©¦¦©¥§©©§¨

,ongp ax iptl iaia ax dpy `lde -ìLCBîa úBLnLî íéLð L- ¨¨¦§©§§
ick yinyzd mewna jen mr mzhn ynyl zeaiegn`ly

,od el`e ,exarzi,úøaeòîe ,äpè÷ä÷éðîe.z` eaiigy mrhde §©¨§¤¤¥¦¨
däpè÷,jena ynylyeygl yiy meynúeîúå øaòúz ànL §©¨¤¨¦§©¥§¨

dpi` dphwy ef `ziixan gkene .dcild e` xeaird iyew zngn
zxFY z`f' weqtdn dphw zeaxl xyt` i` ok m`e ,ciledl dlekiŸ©

.'zclId©Ÿ¤¤
,`xnbd zvxznàéääweqtd -'úãìiä úøBz úàæ'zeaxl `a ©¦Ÿ©©Ÿ¤¤

zcleid oaxw ipicymilgïéazclei lrúçwteïéazclei lr ¥¦©©¥
,äèBL,äèBL BzLà ìò ïaø÷ àéáî íãà ïkL`ed df oiceéøáãk ¨¤¥¨¨¥¦¨§¨©¦§¨§¦§¥

.äãeäé éaøàéðúc,`ziixaa,øîBà äãeäé éaøïaø÷ àéáî íãà ©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¨¨¥¦¨§¨
BzLà ìò øéLòdler' oaxwa daiigzd ezy`y xiyr mc` - ¨¦©¦§

xiyrdy ,ipr e` xiyr `ed eilra m` ielzy oaxw xnelk ,'cxeie
`iadl aiegn dlra ,ohw oaxw `ian iprde ,lecb oaxw `ian
,'dipr' zaygp ezy`y s`e .xiyr `ede li`ed ,xiyr oaxw dilr
lkn ,dlral mikiiy diqkp lke ,dnvr ly miqkp dl oi` ixdy
itl `iadl aiig `ed ,dizepaxwa aiegn dlray oeikn mewn

.exyerez` `iadl lrad aiiegn ok enkìkdL úBðaø÷`id ¨¨§¨¤
,úáéiçmeyn ,dly zeny`e ze`hg oebkdì áúBk CkLlrad ©¤¤¤¨¥¨

,daezkaéì úéàc úeéøçàå''àðc úîã÷ ïî éìò Caiigzn ip` - §©£¨§¦¦¨©¦©§©§¨
zepaxwd lk z` jxeara `iadle ,jilry miaeigd lka z`yl
mcew mda zaiigzdy el` elit`e ,m`iadl aeig jilr yiy

.oi`eyipd
z` zeaxl 'zxez z`f' weqtd z` cinrdl xyt` df itle
z` dilr `iadl jixv lrady ,dcliy dhey dy` ly dizepaxw
`ed aeigdy oeik ,dzrc ila `ian `ede ,zrc dl oi`y s` oaxwd

.eilr
àéðúc,`ziixaaìëå BzLà ìò øéLò ïaø÷ àéáî íãà §©§¨¨¨¥¦¨§¨¨¦©¦§§¨

.úáéiç àéäL úBðaø÷,äãeäé éaø øîàäøèt íà Cëéôìyxib m`- ¨§¨¤¦©¤¤¨©©¦§¨§¦¨¦§¨¨
dze`ïúeéøçàa áééç Bðéàmeyn ,dizepaxw lyCkL`idúáúBk ¥©¨§©£¨¨¤¨¤¤

Bìzrya dzaezk z` dl rxet `edyk el zpzep `idy xaeya
eiykrn eze` zxhete zlgen `idy zazek `id eae ,oiyexibd

,daezkd iaeignéìò éì úéàc úeéøçà''àðc úîã÷ ïî Clk - ©£¨§¦¦©¨¦©§©§¨
jpi` aey ,[ixear mzeyrl aiig dz`y-] jilr il yiy zeaegd
lrad aiig didy zepaxwd aeg mb df llkae .mze` il aiig
.ezy` dzidy zra daiigzd `idy el` xnelk ,dxeara `iadl

lirl(:dl)e` ocic igely mpid mipdkd m`d `xnbd dwtzqd
igely md mipdkdy cvd lr `xnbd dywn zrke ,`inyc igely
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miwxt dyelyaa cenr dl sc ± iriax wxtmixcp

éðúî'íøåúå.'åëå åúîåøú úà.`xnba yxtn.[åéìò áéø÷îå]xcpy eze` odk did m`

.'eke zeaf ipiwe oiaf ipiw eilr aixwdl leki - epnn dpdi `ly'îâ.éðäë éðäoiaixwny

.zepaxw.ïãéã éçåìù.oaxw ilrac.äéì éðäî à÷ àäexicd edi`e ,ezxtk xtkl gily

.epnn dpdi `ly.àìà- 'eke oiaf ipiw eilr aixwn :ipzwcnn"y.edpip `inyc igelyc

.[êéîòèéìå]- edpip `inyc igelyc ok m`

`lcn `l` .zepaxw eilr aixwn mzq ipzil

- 'eke oiaf ipiw `l` ipzwn"yocic igelyc

`l :uixz - dil ipdnw `d :ol `iywce ,edpip

ixqegnac ,dil ipdnwipd ik ,ip`y dxtk

.'ipznc.úòã ïéëéøö ìëä ïðçåé ø"àãlk

ueg ,milra miaixwn ediy oikixv zepaxwd

ixqegnn.'eke.íéðè÷ä åéúåðá ìòå åéðá ìò
"afd zxez z`f" aizkc ,dxtk ixqegn odyk

oi`y t"r` - odilr oaxw `iany miype 'ebe

oikixv oi` milecb inp ikd .md zrc mdl

ozxtk `iadlaixwne li`ed jkld .ozrcl

`l `dc ,dil ipdn `l - ezrcl `ly eilr

.xzene ,rci.ïðçåé 'øì äúòî àìàwitnc

inp `kd ,ohw oia lecb oia "afd zxez z`f"n

inp `xw i`dn xninl ivn.øáòúú àîù
.úåîúå.`id dcil za e`l `nl` .i`ceêì øîà

.ïðçåé éáøiaxn `l "zcleid zxez z`f" `edd

daxn `we ,ixiin dlecba `l` ,dphwl dl

.dhey zclei elit`øéùò ïáø÷ àéáî íãà ïëù
.äèåù åúùà ìò åìéôàxiyr oaxw `ian mc`

opixn` `le ,dhey oia zgwt oia ,ezy` lr

t"r`cxiyrl z`ypydnc ,`id dipr -

dzpwyzepaxwd lk `l` .dlra dpw dy`

.dilr `ian zaiigyäì áúë êëùúåéøçàå
.'åërnyn ikdci`dc ikid ike .ilr `zeixg`

jk ,dhey elit` zclei ezy` lr oaxw `ian

mlerle ,zrc oikixv oi` - dxtk ixqegn lk

.edpip ocic igely
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'éðúî.ezrcl eizexyrn z`e eznexz z` mxezeo`nc ezrcl 'nba yxtn.áéø÷îå
.eilr`ed odk xicn i`d i`.éðé÷.zeclei ipiwe zeaf ipiwe oiafizy oi`ian el` lky itl

ok m`xw mixez.åãîìîå.yxcnepzip zepdil e`l zevnc.àìå.`xwn epcnli'nba

`nrh yxtn.'îâ.md ocic igely ipdk ipd edl `irai`) oiyecwc w"tac b"r`:bk sc(

c"q i`c ,edpip `pngxc igelyc `ped ax wiq`

opivn `l op`c icin `ki` in edpip ocic igely

`kd ira ikd elit` ?icar edpi`e carinl

`ziixan e` 'ipznn `hytinl.àä.dil ipdnw

.`ed dil ipdn - dizegily ciarc oeike

ixyc b"r` ,edpip `inyc igely i` `nlyac

`l` df oi` - miycwa lkinl oaxw i`da edl

ixye ,`nlra d`pd znxb..êéîòèéìå
eilr aixwn :ipzil ,'ipznn hytinl zirac

zepaxw`l` .øñåçî.ip`y dxtk,xnelk

`pzc oeikc .`qib jci`l heytz ,daxc`e

rnyn - zrc oikixv oi`c ,cegla dxtk ixqegn

i`ce - zrc oikixv oi`c oeikc meyn ,ipd `wec

odkzepaxw x`ya la` .ciarw ozegily e`l

- `l i`c .edpip ocic igely - zrc oikixvd

.ith `zeax dede ,zepaxw eilr aixwn :ipzil

xninl `ki`c ,ixnbl oiira `hytin `l ,edine

t"r`c ,`zeax 'ireny`l dxtk ixqegn `pzc

x`ya oky lke ,ixy miycwa lek`l exizny

oikixv lkd xn`c ,inp opgei iaxcne .zepaxw

.edpip ocic igelyc xnel oiira `hytin `l ,zrc

- oigely ipdkl edpiey `pngxc xninl `ki`c

milra zrc `ki`c `kid lk.õåçixqegnn

.dxtkedlekae ,zcleie zrxevne rxevne dafe af

meyn - dxtk ixqegn edl ixwe ."zxez" aizk

cr miycwa lek`le ycwnl qpkil oixeq`y

dxtkl `a opaxw oi`c oeik ,ipde .ozxtk e`iaiy

lr dxtk oikixvy lk la` .zrc oikixv oi` -

zrc oikixv - `hg.øîàðùafd zxez z`f

.ohw oia lecb oialr oaxw `ian mc`c ikid ike

lr ezrcn `ly inp ikd - zrc el oi`y ohw epa

exiag.àìà.opgei iaxl dzrn"zxez"c l"qc

'eke iaia ax ipz `de - dphw oia dlecb oia `nili` ?iieaxl `ki` i`n "zcleid zxez z`f" ,ohw iieaxl iz`!úåùîùî.jena.zenze xarzz `ny ,dpkq meyn jena ynyl zeaiig

) zenaic w"ta `pwiq` `d ?`iyew i`n :`niz ike .dphw `idy zclei dl zgkyn `l `nl`:ai scl"q mzd ikd xaqc o`n :xninl `ki` !`ziin `lc inp xyt`e ,xn`w zenz `nyc (

clzy dphw zgkyn `le .`id dlecb jkld ,mipniqn iticr inp i` ,mipniqk od ixd mipac.àéää.dcedi 'xk ezy` lr oaxw `ian mc` oky dhey oia zgwt oia zcleid zxez z`f

dcedi iax xn`c `zyd la` ?o`nl dhey `l` ,xdfn `w dea`l - ohwa `nlya ?`pngx xdfn `w o`nlc ,dhey opiaxn ded `l - ezy` lr oaxw `ian mc`c ogky` `l i` ,xnelk

dizepaxw `ian `edy oeik ,lrad zrc `l` dzrc oikixv ep` oi`y ,dhey zcleil "zxez z`f"c `xw inwe`l `ki` - ezy` lr oaxw `ian mc`c:b"d .(àéðúãxiyr oaxw `ian mc`

`pc zncw on jilr il zi`c zeixg` el zazek jky ozeixg`a aiig epi` dxht m` jkitl dcedi x"` zaiig `idy zepaxw lke ezy` lrt"r`y .ezy` lr xiyr oaxw `ian mc` :t"de .(

aiig lrady itl ,cxeie dlera `idy zepaxwa xiyr oaxw dliaya `ian - xiyr dlray oeik d"t` ,dlra dpw dy` dzpwy dn lk ixdy ,dxiyr `ied `l lra dl yiy dy` lky

el dyer `idy xaeya el zazek jky .ozeixg`a aiig epi` - dyxby xnelk ,dxht m` jkitl :xne` dcedi 'x .dizeacpe dixcp ihernl ,zaiig `idy zepaxw lk oke .ezy` zepaxwa

"lawnd" 'ta dl opitli `kdne .heicd oeyl yixc dcedi 'xc ,zepaxw elit` df oeyl llka yie ,okl mcewn eilr dl yiy zeixg` lk zlgen `idy el zazek ,dzaezkn oiyexib zrya

).cw n"adcedi 'xk ezy` lr oaxw mc` `ian oky :`kd xn`c `de .(-,w"z edip o`n opirci `lc meyn `l` .ezy` lr xiyr oaxw `ian mc` `nzq `yix ipz `dc ,dcedi 'xk `wec e`l

da ixii` dcedi 'xe-dicicl dl opilz.
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íãà :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .äãeäé éaø éøáãk§¦§¥©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¨¨

içL úBðaø÷ Iëå ,BzLà Iò øéLò ïaø÷ àéáî.úáé ¥¦¨§©¨¦©¦§§¨¨§¨¤©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc mixcp(oey`x meil)

äðùî
:d`pd xcena mixeq` e` mixzend mitqep mipic zhxtn dpynd

íøBúåmexzl xicnd xzen -åéúBøNòîe Búîeøz úà.xcend ly §¥¤§¨©§§¨
mdn xyrn e` mxeze ,xcend ly eizexitn xicnd lhepy ,xnelk

z`f dyere ,xcend ly mixg` zexit lrBzòãì.xcend lyåok §©§§
,odk `ed xicnd m`åéìò áéø÷î,oebk ,eizepaxw z` xcend lr - ©§¦¨¨

ïéáæ épé÷eúBáæ épé÷e` .mzxdha `iadl miaiigy mixetiv bef - ¦¥¨¦¦¥¨
úBãìBé épé÷,e`úBîLàå úBàhç,oi`e li`ed ,xeqi` dfa oi`e ¦¥§©¨©£¨

.eilr dxeq`d d`pd mzaxwda xicndn dpdp xcenddn s`e
d`pd mxb `l` df oi` ,oaxwd zngn miycwa lek`l xzedy

.xzene
eok enkBãnìîxcend z` cnll xicnd xzen -Løãîe`úBëìä §©§¦§¨£¨

,úBãbàå`ed dxez cenile li`ed ,xcend lr dxeq` ef d`pd oi`e §©¨
ily dn s`e .epzip zepdil e`l zeevne ,devnepi` mpiga ecn

exiag z` cnily lr xky lehil mc`l xeq`y oeik ,d`pd aygp
.oenn giexd `l xcend ok m`e ,zecb`e zekld e` yxcnàì ìáà£¨Ÿ

epãnìéxicnd z` xcend -àø÷îlr xky milhepy mewna §©§¤¦§¨
.`xwnd cenilm` ,df cenil lr xky lehil exizde li`edy

.eze` dpdn `edy `vnp mpiga epcnliåéða úà àeä ãnìî ìáà£¨§©¥¤¨¨
åéúBða úàåxcend ly,àø÷î,dfa d`pd oi` xcend mdia`ly §¤§¨¦§¨

dyer xicnde ,dxez eizepae eipa z` cnll devn eilr yiy s`e
oi` mbe ,epzip zepdil e`l zeevn ixdy d`pd ef oi` ,exear z`f
cenilay dgxihd z` epnn rpny dna eze` dpdny aygp `ed

.zxzen d`pd mxbe ,`nlra `nxb df ixdy ,eipa

àøîâ
ziaa dceard z` mipdkd miyer in zegilya zwtzqn `xnbd

:ycwnd
eäì àéòaéà,yxcnd ziaa ewtzqp -éðäk éðämipdkd - ¦©§¨§¨¥©£¥

,ycwnd ziaa zepaxwd z` miaixwndeåä ïãéc éçeìLmd m`d - §¥¦¨¨
yi oaxwd lrale li`ed ,[oaxwd ilra] eply migily miaygp

,dze` miyer md eprnle ,daxwddn zlrezBàmiaygp mdy
àiîLc éçeìLjexa yecwd zegilyay ,xnelk ,minyd igely - §¥¦§©¨

.ycwnd ziaa micaer md `ed
,zxxan `xnbddpéî à÷ôð éàîì.df wtqa dielz dkld efi` - §©©§¨¦¨

,zx`aneì`edy mc`äàðä øceî,ipelt odknodkl xzen m`d §¨£¨¨
,`l e` eizepaxw z` exeara aixwdl dfïãéc éçeìLc zøîà éà¦¨§©§¦§¥¦¨

eåä,ocic igely miaygp mipdkdy xn`z m` -déì épäî àä ¨¨§©¥¥
aixwdl ezegily z` dyery dfa xcend z` dpdn odkd ixd-

,oaxwd z`.øeñàåzøîà éàåmiaygp mdy xn`z m`e -éçeìL §¨§¦¨§©§§¥
,àiîLcéøLdyer epi` ixdy ,exeara aixwdl odk eze` xzen - ¦§©¨¨¥

.minyl `l` xcend xear zegily mey
,`xnbd zl`eyéàî.df wtql daeyzd dn -,zhyeteòîL àz ©¨§©

,`inyc igely miaygp mipdkdy di`x rnye `a -ïðúc¦§©
,epizpyna.'eë ïéáæ épé÷ åéìò áéø÷îzøîà éàxn`z m` - ©§¦¨¨¦¥¨¦¦¨§©§

miaygp mipdkdy,ïãéc éçeìL`lddéì épäî à÷z` dpdn `ed - §¥¦¨¨§©¥¥
,ezegily z` dyere oaxwd z` exeara aixwny dfa xcend

.xcend zepaxw z` aixwdl xicnl xeq`l epl didegken `l`
,aixwdl xzen recn oaen okle ,`inyc igely miaygp mipdkdy
xcenl znxbp df ab`y `l` ,minyl z`f dyer odkd ixdy

.d`pd znxb `l` ef oi`e ,miycwa lek`l xzen `edy d`pd
:`inyc igely md mipdkdy di`xd z` dgec `xnbd

éîòèéìåC,df oiprl dpyndn cenll yiy zxn`y dn itl -m` §¦©§¥
okéðúéìaezk zeidl jixv did -dpyna'úBðaø÷ åéìò áéø÷î' ¦§¥©§¦¨¨¨§¨

,mzqa,zcleie dafe af ly zepaxw `weec dpynd dhwp recne
`a epi` mpaxwy ,miycwa lek`le ycwnl qpkdln miakernd

,miycwa mxizdl ick `l` `hg lr dxtklàlàjgxk lr ¤¨
yäøtk éøqeçîéðàL`weecae ,zepaxw x`yl dey mpic oi` - §§¥©¨¨©¦

xeq` didi zepaxw x`yay s`y ,el` zepaxw dpynd dhwp
,[ocic igely md mipdkdy oeik] xcend xeara aixwdl xicnd
`ed mrhde .exeara aixwdl `ed leki el` zepaxw mewn lkn

enk,ïðçBé éaø øîàcyìkäzepaxwd lk -úòc ïéëéøöly §¨©©¦¨¨©Ÿ§¦¦©©
zrcn eidiy gxkda ,`hg lr dxtkl mi`a mde li`ed ,milrad

,milradäøtk éøqeçnî õeçxtkl mi`a mpi`y el`k zepaxw - ¦§§¥©¨¨
qpkdle miycw lek`l mdilra z` xizdl ick `l` ,`hg lr
,zepaxw x`yk eilr mixtkn `l el` zepaxwe xg`ny ,ycwnl
odkd oi` mby i`ce okle ,milrad zrc ila mb m`iadl xyt`

.milrad ly gily aygp mze` aixwnd
,eixacl di`x opgei iax `ianeìòå åéða ìò ïaø÷ àéáî íãà éøäL¤£¥¨¨¥¦¨§¨©¨¨§©

,íépèwä åéúBðadnn `ed dfl xewndeøîàpLafa(al eh `xwie) §¨©§©¦¤¤¡©
,'áfä úøBz úàæ'`id ,'zxez' dlnd z` dxezd dazky dfay Ÿ©©¨

zeaxl d`aïéaafd m`ìBãbeïéa`ed m`,ïè÷xa epi` `ld ohwe ¥¨¥¨¨
exizdy myke ,eliaya `ian eia` `l` ,oaxw `iadl zrc
xear aixwdl leki mb jk ,zrc mda oi`y miphw xear aixwdl

.ezrcn `ly exiag
mda jixvy] zepaxw x`yay epizpynn gikedl oi` ,df itle
x`yay xnel xyt`e ,`inyc igely md mipdkd [milra zrc

.ocic igely miaygp mipdkd zepaxw
:opgei iax ixac lr dywn `xnbd

äzòî àlàïðçBé éaøì,miphw mb zeaxl 'zxez' dlnd z` yxcy ¤¨¥©¨§©¦¨¨
weqta mb ok m`(f ai `xwie)''Bâå úãìiä úøBz úàæ'zeaxl yexcp Ÿ©©Ÿ¤¤§

'zxez' dlndnïéazcleiïéáe äpè÷zclei.äìBãbjk yexcp m`e ¥§©¨¥§¨
ike ,dywi,àéä äãéì úa äpè÷éðz àäådén÷ éáéa áøïîçð áøc §©¨©¥¨¦§¨¨¥©¦¦©¥§©©§¨

,ongp ax iptl iaia ax dpy `lde -ìLCBîa úBLnLî íéLð L- ¨¨¦§©§§
ick yinyzd mewna jen mr mzhn ynyl zeaiegn`ly

,od el`e ,exarzi,úøaeòîe ,äpè÷ä÷éðîe.z` eaiigy mrhde §©¨§¤¤¥¦¨
däpè÷,jena ynylyeygl yiy meynúeîúå øaòúz ànL §©¨¤¨¦§©¥§¨

dpi` dphwy ef `ziixan gkene .dcild e` xeaird iyew zngn
zxFY z`f' weqtdn dphw zeaxl xyt` i` ok m`e ,ciledl dlekiŸ©

.'zclId©Ÿ¤¤
,`xnbd zvxznàéääweqtd -'úãìiä úøBz úàæ'zeaxl `a ©¦Ÿ©©Ÿ¤¤

zcleid oaxw ipicymilgïéazclei lrúçwteïéazclei lr ¥¦©©¥
,äèBL,äèBL BzLà ìò ïaø÷ àéáî íãà ïkL`ed df oiceéøáãk ¨¤¥¨¨¥¦¨§¨©¦§¨§¦§¥

.äãeäé éaøàéðúc,`ziixaa,øîBà äãeäé éaøïaø÷ àéáî íãà ©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¨¨¥¦¨§¨
BzLà ìò øéLòdler' oaxwa daiigzd ezy`y xiyr mc` - ¨¦©¦§

xiyrdy ,ipr e` xiyr `ed eilra m` ielzy oaxw xnelk ,'cxeie
`iadl aiegn dlra ,ohw oaxw `ian iprde ,lecb oaxw `ian
,'dipr' zaygp ezy`y s`e .xiyr `ede li`ed ,xiyr oaxw dilr
lkn ,dlral mikiiy diqkp lke ,dnvr ly miqkp dl oi` ixdy
itl `iadl aiig `ed ,dizepaxwa aiegn dlray oeikn mewn

.exyerez` `iadl lrad aiiegn ok enkìkdL úBðaø÷`id ¨¨§¨¤
,úáéiçmeyn ,dly zeny`e ze`hg oebkdì áúBk CkLlrad ©¤¤¤¨¥¨

,daezkaéì úéàc úeéøçàå''àðc úîã÷ ïî éìò Caiigzn ip` - §©£¨§¦¦¨©¦©§©§¨
zepaxwd lk z` jxeara `iadle ,jilry miaeigd lka z`yl
mcew mda zaiigzdy el` elit`e ,m`iadl aeig jilr yiy

.oi`eyipd
z` zeaxl 'zxez z`f' weqtd z` cinrdl xyt` df itle
z` dilr `iadl jixv lrady ,dcliy dhey dy` ly dizepaxw
`ed aeigdy oeik ,dzrc ila `ian `ede ,zrc dl oi`y s` oaxwd

.eilr
àéðúc,`ziixaaìëå BzLà ìò øéLò ïaø÷ àéáî íãà §©§¨¨¨¥¦¨§¨¨¦©¦§§¨

.úáéiç àéäL úBðaø÷,äãeäé éaø øîàäøèt íà Cëéôìyxib m`- ¨§¨¤¦©¤¤¨©©¦§¨§¦¨¦§¨¨
dze`ïúeéøçàa áééç Bðéàmeyn ,dizepaxw lyCkL`idúáúBk ¥©¨§©£¨¨¤¨¤¤

Bìzrya dzaezk z` dl rxet `edyk el zpzep `idy xaeya
eiykrn eze` zxhete zlgen `idy zazek `id eae ,oiyexibd

,daezkd iaeignéìò éì úéàc úeéøçà''àðc úîã÷ ïî Clk - ©£¨§¦¦©¨¦©§©§¨
jpi` aey ,[ixear mzeyrl aiig dz`y-] jilr il yiy zeaegd
lrad aiig didy zepaxwd aeg mb df llkae .mze` il aiig
.ezy` dzidy zra daiigzd `idy el` xnelk ,dxeara `iadl

lirl(:dl)e` ocic igely mpid mipdkd m`d `xnbd dwtzqd
igely md mipdkdy cvd lr `xnbd dywn zrke ,`inyc igely

:ocic
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc mixcp(ipy meil)

áéúîdywd -,àaà øa éîéL áø,`ziixaa epipyäéä íàxicnd ¨¦©¦¦©©¨¦¨¨
åéìò ÷Bøæé ,ïäk-z` xcend xearBîLà íãå Búàhç íc,dfne Ÿ¥¦§¨¨©©¨§©£¨

zepaxwa s`y rnyn ,mzq 'zeny`e ze`hg' `ziixad dazky
md mipdkdy xn`p m`e ,ok oicd dxtk ixqegn mpi`y el` ly
`ld ,xcend xear maixwdl odkd leki cvik ,dyw ocic igely

.ezegily z` dyer `edy dfa eze` dpdn `ed
a zxacn `ziixad ,`xnbd zvxzníãå òøBöî ìL Búàhç íc©©¨¤§¨§©

,òøBöî ìL BîLàzrc z` mikixv `l mdae ,dxtk xqegn `edy £¨¤§¨
,di`xde ,milradáéúëc(a ci `xwie)'òøönä úøBz äéäz úàæ' ¦§¦Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈

y 'zxez' dlndn micnleïéarxevnïéáe ìBãbrxevnïè÷miaiig ¥¨¥¨¨
,oaxw `iadl,zrc el oi`y ,ohw lr rxevn oaxw miaixwny dfne

,milrad zrcn zeidl aiegn epi` rxevnd ly epaxwy gken
mikixv oi`y ,dxtk ixqegn ly mdizepaxw x`yk epic `l`
aixwnd odkdy mikixv oi` `linne ,milrad zrcn maixwdl

.milrad ly mgely didi
:ocic igely mpid mipdkdy cvd lr zeywdl dtiqen `xnbd

ïðzoihib zkqna dpyna(:cn),Lc÷na eìbétL íéðäkäeaixwdy- §©©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨
`xd epnfa `ly edexihwiy e` edelk`iy daygna oaxwd z`,ie

eid m` ,ef daygna oaxwd z` elqteïéãéæîoaxwdy erciy- §¦¦
,efk daygna lqtpïéáéiçli`ed ,oaxwd inc z` milral mlyl ©¨¦

miaygp mde ,xg` oaxw `iadl milrad ekxhvi mlebit zngne
.milrad oenn z` miwifnk,`xnbd zwiicneàäeid m` la` - ¨

mipdkdïéââBLmd ixd ,efk daygna lqtp oaxwdy erci `ly - §¦
ïéøeèt,oaxwd inc z` milral mlylnL àlàmewn lknïìebét §¦¤¨¤¦¨
ìebétrnyny oeik ,oaxwd z` leqtl dlired mzaygn - ¦

aeig iabl wx `ed bbeya lebit oial cifna lebit oia weligdy
.lqtp oaxwd mdipya la` ,minelyzd

,dziiyew z` `xnbd zniiqnàîìLa zøîà éàenk xn`z m` - ¦¨§©§¦§¨¨
mipdkdy cvdeåä àiîLc éçeìL,`inyc igely md -eðééä §¥¦§©¨¨©§

ìebét ïìebétLz` leqtl mipdkd zaygn dliren recn oaei - ¤¦¨¦
mewn lkn ,oaxwd ly milrad epi` odkdy it lr s`y ,oaxwd
eze` dzyr dxezdy oeik ,ezaygna oaxwd z` leqtl `ed leki
ila aixwdl leki `ed ixdy ,milrad enk `ede ,xac lkl gily

.milrad zrczøîà éà àlàmipdkdy xn`z m` la` -éçeìL ¤¨¦¨§©§§¥
eåä ïãéc,ocic igely md -,dywiéànàmipdkd eaygyk recn - ¦¨¨©©

,bbeya lebit zaygnìebét ïìebétz` leqtl mzaygn dliren - ¦¨¦
e ,oaxwddéì àîéìaixwnd odkd itlk milrad eprhi -àçéìL' ¥¨¥§¦¨

éúéeL'éúeeòì àìå éðewúì Cipaxw z` aixwdl jze` izgly - ©¦¦§©¥§Ÿ§©¥
,leqte zeeir ly ote`a `le ,owezne ie`x dyrnd `diy ote`a
,gily zxez aixwnd odkl oi` ,lewlwd zaygn zrya ,ok m`e
miaygp mipdkdy gkene .oaxwd z` leqtl ef ezaygn gka oi`e

.`inyc igelyl
,`xnbd zvxzn,éøîàigely mpid mipdkdy xn`p m` s`y ¨§¥

dfa xnel jiiy `le ,mzaygna oaxwd lqti mewn lkn ,ocic
e li`ed ,'izeerl `le ipewzl jiziey `gily'éðàLoicd dpey - ©¦

l xen`dìebét éabelit` ,leqtd zaygn ici lr lqtp oaxwdy ©¥¦
meyn ,jk xnel xazqn oi`ykàø÷ øîàc(gi f `xwie)Bì áLçé àì' §¨©§¨Ÿ¥¨¥

,'didi lebitíB÷î ìkîzaygn odkd aeygi xy`ky ,epcnll - ¦¨¨
ly milrad epi` odkdy elit` ,ote` lka oaxwd lqti ,lebit

z` heytl o`kn di`x oi` ,ok m`e .oaxwd
igely e` ocic igely md mipdkd m`d ,epwtzqdy wtqd
oicn dywi `l ocic igely md mipdkdy xn`p m` s`e ,`inyc

.lebit
lirl e`aedy opgei iax ixaca dpc `xnbd(:dl):

,àôeb,ïðçBé éaø øîàìkäzepaxwd lk -úòc ïéëéøöly ¨¨©©¦¨¨©Ÿ§¦¦©©
,milradî õeçly zepaxwäøtk øqeçn`la maixwdl xyt`y ¦§¨©¨¨

,df oicl di`x opgei iax `iane ,milrad zrcàéáî íãà éøäL¤£¥¨¨¥¦
,íépèwä åéúBða ìòå åéða ìò ïaø÷o`kne ,zrc mda oi`y elit` ¨§¨©¨¨§©§¨©§©¦

.mdilra zrc z` el` zepaxw zaxwda jixv oi`y gken
,'xyt` i`yn xyt`' cenll xyt`y epcnl opgei iax ixacn
ly zepaxwa] milra zrc mikixv oi`y cenll xyt`y ,xnelk
,zrc mdl yie milecb md milrady ote`a s` ,[dxtk ixqegn

` miaixwny dfnmdl oi`y zngn milra zrc ila oaxwd z
oia welig yiy mixne` `le .dnecke miphw mdy oebk ,zrc
,zrc mr aixwdl 'xyt` i`' miphway ,'xyt` i`' oial 'xyt`'
mewna ok oi`y dn ,zrc ila aixwdl exizd jk meyn wxy okzie
`l `ny ,milrad zrc mr aixwdl 'xyt`'e ,zrc mdl yiy

.mzrc `la aixwdl xzen didi
i`yn xyt` mipc'y opgei iax ly eixac ceqi lr dywn `xnbd

:'xyt`
äzòî àlà,'xyt` i`'y dxwnn 'xyt`'y dxwn oecl xyt`y ¤¨¥©¨

y ,dyw ok m`Bøéáç ìò áìç úàhç íãà àéáé,ezrcn `lyïkL ¨¦¨¨©©¥¤©£¥¤¥
àéáî íãàoaxw,äèBL BzLà ìòkixacäãeäé éaø,`iany myke ¨¨¥¦©¦§¨§©¦§¨

lr oaxw `iadl lkei jk ,dzrc ila dheyd ezy` lr oaxw
ok m`e ,ezrc ila exiagäîlà[recn-],øæòìà éaø øîàm`y ©¨¨¨©©¦¤§¨¨

Bøéáç ìò áìç úàhç Léøôä,ezrcn `ly.íeìk äNò àì ¦§¦©©¥¤©£¥Ÿ¨¨§
a alg z`hg z`ad epivn `l zn`a ,`xnbd zvxzni`'y mewn

iaxly ep`vny dn z` oky ,milrad zrc z` ea didiy 'xyt`
lr alg z`hg `iadl leki mc` dcedi,äèBL BzLà- xxal yi ¦§¨

éîc éëéä,dz`hg z` `iadl lrad aiigy epivn ote` dfi`a - ¥¦¨¦
äìëàc éàalgd z` dlk` `idy xaecn m` -,äèBL àéäLkm` ¦§¨§¨§¤¦¨

okàéä ïaø÷ úa åàì`iadl daeg oi`e ,zepaxwa zaiig dpi` - ¨©¨§¨¦
.z`hg dilräìëàc éàådlk` `idy xaecn m`e -àéäLkdzid §¦§¨§¨§¤¦

úçwt,zrc za -eokn xg`l,úéhzLðaiig `l df ote`a mb ¦©©¦§©¥
,z`hg dilr `iadl lraddxhtp dhey dzyrpy onfny meyn

c ,df oicl di`xde ,mcewn dilr eidy ze`hgd iaeig lknàä̈
,äéîøé éaø øîà,eäaà éaø øîàéaø øîà,opgFimc` m`yìëà ¨©©¦¦§§¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¨©

ïaø÷ Léøôäå áìç,df e`hg lr z`hgedyxtdd xg`l,ähzLð ¥¤§¦§¦¨§¨¦§©¨
eokn xg`lätzLðå øæç`ixa dyrpe ezrc eil` day - ¨©§¦§©¨

,dligzakìeñt,oaxwdyäçãðå ìéàBäe`iadln dligza ¨¦§¦§¨
,dhey dyrpyk eilra zrc oexqg zngn ,gafnlcéäçmlerl ¦¨¤

lkn xhtp dhey dyrpy mc`y ,micnl ep` df oicne .eaixwdln
yixtd xak m` elit`e ,dhzypy cr eilr eidy ze`hgd iaeig
oecipa s` ok m`e .eaixwdln mlerl oaxwd dgcp ,z`hgl oaxw
z` `iadl dlra lr aeig oi` ,dhey dzyrp dy`d xy`k ,eply
zepaxwa aiegn mc`y dcedi iax xn`y dne] dxear alg z`hg
zxqegn `idy zrxevn e` daf e` zclei `weec df ,dhey ezy`

.[dzrc z` jixv `le dxtk
aixwi `l recn ,opgei iax lr epiywdy `iyewd zvxezn df itle
dheyd ezy` lr aixwny myk ,exiag lr alg z`hg mc`
mey epivn `l zn`ay oeik ,[xyt` i`yn xyt` mipc ixdy]
ezy` ly alg dz`hg `iadl lrad lr aeig didiy ote`

.dheyd
i`yn xyt` mipc'y opgei iax zrc lr dywne day `xnbd

:'xyt`
äzòî àlà,'xyt` i`'y dxwnn 'xyt`'y dxwn cenll xyt`y ¤¨¥©¨

ok m`íãà àéáéoaxwBøéáç ìò çñt,ezrcn `lyàéáî íãà ïkL ¨¦¨¨¤©©£¥¤¥¨¨¥¦
gqtd oaxw z`,íépèwä åéúBða ìòå åéða ìòmdl oi`y elit` ©¨¨§©§¨©§©¦

migqta eyxcy s`e ,zrc(.`q)gqt oaxw lr dpnpy in wxy
zepnidl zrc ixa mpi` miphwde ,elke`l i`yx edehgyy mcew
md gqtd z` mxear `ian mdia`y dfa mewn lkn ,oaxwd lr
mc` lr gqt oaxw aixwdl xyt`y mb cnlp ok m`e .eilr mipnp
,zrc xa `ed df mc`y elit`e .eilr dpnp `ly s`e ,ezrc ila
,dfn df cenll okzi mewn lkn ,llk zrc ixa mpi` miphwd eipae

ok m`e ,'xyt` i`yn xyt` mipc' opgei iax zrcl ixdyäîlà©¨¨
[recn-],øæòìà éaø øîàBøéáç ìò çñt Léøôäezrcn `lyàì ¨©©¦¤§¨¨¦§¦¤©©£¥Ÿ
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המשך בעמוד רב

miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtmixcp
.ïäë äéä íà.xicnd.åîùà íãå åúàèç íã åéìò ÷åøæéze`hg lk rnync ,mzq ipzw

b"r`e ,zeny`e.edpip dxtk ixqegn `lcåúàèç íã éàîå åäðéð ïãéã éçåìù íìåòì àì
.'åë òøåöî ìù åúàèç éðú÷ã åîùà íãåd"de ,'eke dxtk ixqegn epiidc.lecblïéãéæî

.ïéáééç.milral oaxw mlyl.êéúéåù éðå÷úì.izeerl `le ,gily.éøîàigely mlerl

.lebit elebit ikdle ,edpip ocic.åì áùçé àì
.mewn lkn didi lebit.äúòî àìàmc` `iai

lr oaxw `ian oky ,exiag lr alg z`hg 'it`

,zaiig `idy zepaxw lk rnync ,dhey ezy`

.alg dlk` m` 'it`õøúîååúùà ïðçåé éáø
.éîã éëéä äèåù`dzyzaiegndlk`c i` ,oaxw

.'ek.ìåñô,zihzypyk dgcpe li`edc ,oaxwd

,dy` iab inp mzd .dgci - `id oaxw za e`lc

zigcp - dlik` zrya zigcpe li`ed,lkdn

,dhey ezy` lr alg oaxw `ian mc` oi`e

dcedi 'xlc `pin`w ike .`kdn `nxinl `kile

e` daf oebk - dhey ezy` lr oaxw `ianc `d

.zrxevn e` zcleiêéøô÷å.'åë íãà àéáé åú
x xn` dnl`exiag lr gqt yixtd :xfrl` '

.'ek ezrcn `ly.úåáà úéáì äù àøéæ éáø øîà
lre eipa lr hgeye gqt `ian mc` rnync

.miphwd eizepa.àåä àúééøåàã åàì,ikdl

.melk `le dyr `l - exiag lr gqt yixtd

.éàîîå.'eke opzcn - `ed `ziixe`c e`lcéàå
.úåáà úéáì äù úøîàeipa lr hgey mc`c

.`ziixe`c miphwdåäì éëæîå éà÷ àøùéá ìò.
xg`n eig` z` zekfl df leki j`id xnelk

?hgypy) opz `demigqtht.oikyene oipnp :(

xg`l edl ipenf` `l` .hgyiy cr odici

rnyn dpyn jde ,`ziixe`c e`l - dhigy

eipaac.ixiin miphw.àìàe`le li`ed

dil dnl `ed `ziixe`cipixd :xninl oedea`l

milyexil mkn dlriy in lr gqtd z` hgey

.zevna ofxfl ick -.éëä éîð àéðúofxfl ick

mipae :xn`w `le ,milty mipa :xn`wcn ,xn`w

iaiign `lc llkn - ozaeg ici e`vi `l

.xn`w ofxfl `l` ,`ziixe`cn
ïåéë
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áéúî.eny`e ez`hg mc eilr wxef odk did m` `a` xa iniy axxn`c o`n `ki`

ze`hg oizipzna qxb `lc n"y - 'ipznn aize` `le `ziixan `a` xa iniy ax aize`cnc

icda edl `pzc oeikc meyn - 'ipznn dil aize` `lc i`dc ,`ixi` `l `dn i`e .zeny`e

mc wxef `nzq ipzc `zipzn la` .xn`w rxevnc zeny`e ze`hgc gken `linn ,oiaf ipiw

.xn`w ze`hg lkac dil rnyn - eny`e ez`hg

rxevn ly eny`e ez`hg mcc dil ipy ikd 'it`e

xn`w.ïðúa"`` 'eke ycwna elbty mipdkd

.lebt olebty epiid edpip `inyc igely`pngxc

ilin lkl igely edpiey.àìàocic igely `"`

.lebt olebt i`n` edpip.dil [dywc] `ed bbey

olebit edpip ocic igelyc idp ,cifna `nlya

,ezegily dyer epi` - cifna lbtny oeikc ,lebit

oilegc a"ta l"iwe ,ciarw diytpc `zrc` `l`

).n sc.dyrn ici lr ely epi`y xac xqe` mc`c (

edpip ocic igely i` ,bbeya la`-olebit i`n`

eyc oeik `dc ?lebit`ed bb-`zrc` e`l

,ezegily zeyrl `ed oiekzny ,ciarw diytpc

:'igce .izeerl `le ipewzl jiziey gily :`nile

`kd oiira jkld .'eke `xw xn`c lebt iab ip`y

,dl `hiyti` `l `kdc idp ,edine .`hiyti` `l

`iny igelyc gken oiyeciwc w"tc `iddn

dlrnl izazky enke ,edpip.àôåâopgei x"`

.'eke zrc oikixv lkdiziine ,opzd :'qeza eywd

) "ycwn yi`d" wxta dl.dp oiyecwdnda :(

xcr lcbnl milyexin z`vnpy-mixkf

.zrc oikixv oi` `nl` .eaxwie xnelk ,zelerl

ca`py oeikc ,ip`y mzdc :evxize-milra zrc

aixwdl dvxiy odk lky `ed-aixwi.àìà
dnl` exiag lr alg z`hg mc` `iai dzrn

.melk `le dyr `l 'eke xfrl` iax xn`meyn

xyt` i`yn xyt` oipc oi`c.åúùàdhey

.inc ikidi`nl `l` .oipc `d ika mlerl ,xnelk

- dhey ezy` lr `ian mc`c dcedi 'xl xn`c

z`hgc .zclei oaxw `l` ,xn`w alg z`hg `l

dxeht `idy oeike 'eke inc ikidc ,xyt` i` alg

dilr dlra `iaiy xyt` i` -.àìàdzrn

.exiag lr gqt mc` `iaixyt` zipcc ,jcicl

xyt` i`yn.àì.melk dyrdpniy jixvy

ezrcn mdnr.ø"àe`l zea` zial dy `xif

.`ziixe`c`l gqtn edine ,oipc i`d ika mlerl

onc .`ziixe`c e`l zea` zial dyc ,wcinl ivn

ipa mr dya zepndl oikixv miphwd oi` dxezd

epnp `ly it lr s` epnn oilke` `l` ,dxeag

da ol zil - ikd ipa e`lc miphw la` ,zepndl oiie`xa n"d - eiiepnl `l` lk`p gqt oi`c ab lr s`c .eilr.éðéøä.milyexil oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hgey:eipal xn`

oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hegy` my did`y xg`le ,milyexil dler ipixd.ìò.i`w `xya:opiyxce "dyn zeidn" aizkde ?eilr dpnp j`id ok m`e ,hgyp xak df dlryk

ign) dyc `ze.ht migqt(.éëæîå.oedlikf edi` `nlyac ?eig`l dkfn j`id ,i`w oey`x dlery oa `edd` "mdl dkfne" i`d ,p"` ?dhigy xg` eipan cg`l dkfn a`d j`id ,dinza

) "hbd lk" wxtc oiibeq gken ikde ?eig`l dkfn j`id la` ,hgyp eilr - gqtd hgypyky xxaed oey`x dlry oeik xninl `ki`c.dk sc oihib(.éãë.ofxflzevna fxcfdl oilibx eidiy.

åàöîðå.zefixf zepacala fxfl `l` oiekzp `l `nl` ,"ekf zepa" ipzw `le.
`irai`
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ïäk äéä íà :àaà øa éîéL áø áéúî¯åéIò ÷Bøæé §¦©¦¦©©¨¦¨¨Ÿ¥¦§¨¨
íãå ,òøBöî IL Búàhç íc !BîLà íãå Búàhç íc©©¨§©£¨©©¨¤§¨§©
"òøönä úøBz äéäz úàæ" áéúëc ,òøBöî IL BîLà£¨¤§¨¦§¦Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈

¯,Lc÷na eIbétL íéðäkä :ïðz .ïè÷ ïéáe IBãb ïéa¥¨¥¨¨§©©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨
ïéãéæî¯ïéââBL àä .ïéáéiç¯.Iebét ïIebétL àJà ,ïéøeèt §¦¦©¨¦¨§¦§¦¤¨¤¦¨¦

eåä àiîLc éçeIL àîILa zøîà éà¯ïIebétL eðééä ¦¨§©§¦§¨¨§¥¦§©¨¨©§¤¦¨
ïIebét éànà eåä ïãéc éçeIL zøîà éà àJà .Iebét¦¤¨¦¨§©§§¥¦¨¨©©¦¨

éúéeL àçéIL :déI àîéI ?Iebét!éúeeòI àIå éðewúI C ¦¥¨¥§¦¨©¥¦§©¥§¨§©¥
"BI áLçé àI" àø÷ øîàc ,Iebét éab éðàL :éøîà¯ ¨§¦¨¥©¥¦§¨©§¨Ÿ¥¨¥

õeç ,úòc ïéëéøö Ikä :ïðçBé ø"à ,àôeb .íB÷î Ikî¦¨¨¨¨¨©Ÿ§¦¦©©
Iòå åéða Iò ïaø÷ àéáî íãà éøäL ,äøtk øqeçnî¦§©©¨¨¤£¥¨¨¥¦¨§¨©¨¨§©
Iò áIç úàhç íãà àéáé äzòî àJà .íépèwä åéúBða§¨©§©¦¤¨¥©¨¨¦¨¨©©¥¤©
.äãeäé 'øë äèBL BzLà Iò àéáî íãà ïkL ,Bøéáç£¥¤¥¨¨¥¦©¦§¨§¨

Bøéáç Iò áIç úàhç Léøôä :øæòIà ø"à änJà¯ ©¨¨¤§¨¨¦§¦©©¥¤©£¥
äIëàc éà ?éîã éëéä äèBL BzLà !íeIk äNò àIŸ¨¨§¦§¨¥¦¨¥¦§¨§¨

äèBL àéäLk¯àéäLk äIëàc éàå ,àéä ïaø÷ úa åàI §¤¦¨¨©¨§¨¦§¦§¨§¨§¤¦
úéhzLðå úçwt¯àäeäaà 'ø øîà äéîøé ø"à ¦©©§¦§©¥¨¦§§¨¨©©¨

ähzLðå ïaø÷ Léøôäå áIç Iëà :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©¥¤§¦§¦¨§¨§¦§©¨
ätzLðå øæçå¯äçãðå IéàBä ,Ieñt¯.äçcé §¨©§¦§©¨¨¦§¦§¤¦¨¤

íãà ïkL ,Bøéáç Iò çñt íãà àéáé äzòî àJà¤¨¥©¨¨¦¨¨¤©©£¥¤¥¨¨
'ø øîà änJà .íépèwä åéúBða Iòå åéða Iò àéáî¥¦©¨¨§©§¨©§©¦©¨¨¨©

Bøéáç Iò çñt Léøôä :øæòIà¯!íeIk äNò àI ¤§¨¨¦§¦¤©©£¥Ÿ¨¨§
.àúééøBàc åàI "úáà úéáI äN" :àøéæ éaø øîà£©©¦¥¨¤§¥¨Ÿ¨§©§¨
úà èçBL éðéøä" åéðáI øîBàä :ïðúcî éànîe¦©¦¦§©¨¥§¨¨£¥¦¥¤
ïåék "íéILeøéI ïBLàø íkî äIòiL éî Iò çñtä©¤©©¦¤©£¤¦¤¦¦¨©¦¥¨

Baeøå BLàø ïBLàø ñéðëäL¯äkæîe ,B÷Iça äëæ ¤¦§¦¦Ÿ§¨¨§¤§§©¤
àúééøBàc "úéaI äN" zøîà éàå .Bnò åéçà úà¯!?eäI ékæîe éà÷ àøNéa Iò ¤¤¨¦§¦¨§©§¤©¨¦§©§¨©¦§¨¨¥§©¥§

ïBäeáà ïBäI øîàc eäI änI àJà¯äéä äNòî :éëä éîð àéðz .úBöîa ïæøæI éãk ¤¨¨¨§©£©§£§¥§¨§¨§¦§©§¨©¦¨¦©£¤¨¨
.'åë "åéúBîeøz úà íøBúå" .íéIôL íéðáe úBæéøæ úBða eàöîðå ,íéðaI úBða eîã÷å§¨§¨©¨¦§¦§§¨§¦¨¦§¨¦§¥¤§¨
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc mixcp(ipy meil)

áéúîdywd -,àaà øa éîéL áø,`ziixaa epipyäéä íàxicnd ¨¦©¦¦©©¨¦¨¨
åéìò ÷Bøæé ,ïäk-z` xcend xearBîLà íãå Búàhç íc,dfne Ÿ¥¦§¨¨©©¨§©£¨

zepaxwa s`y rnyn ,mzq 'zeny`e ze`hg' `ziixad dazky
md mipdkdy xn`p m`e ,ok oicd dxtk ixqegn mpi`y el` ly
`ld ,xcend xear maixwdl odkd leki cvik ,dyw ocic igely

.ezegily z` dyer `edy dfa eze` dpdn `ed
a zxacn `ziixad ,`xnbd zvxzníãå òøBöî ìL Búàhç íc©©¨¤§¨§©

,òøBöî ìL BîLàzrc z` mikixv `l mdae ,dxtk xqegn `edy £¨¤§¨
,di`xde ,milradáéúëc(a ci `xwie)'òøönä úøBz äéäz úàæ' ¦§¦Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈

y 'zxez' dlndn micnleïéarxevnïéáe ìBãbrxevnïè÷miaiig ¥¨¥¨¨
,oaxw `iadl,zrc el oi`y ,ohw lr rxevn oaxw miaixwny dfne

,milrad zrcn zeidl aiegn epi` rxevnd ly epaxwy gken
mikixv oi`y ,dxtk ixqegn ly mdizepaxw x`yk epic `l`
aixwnd odkdy mikixv oi` `linne ,milrad zrcn maixwdl

.milrad ly mgely didi
:ocic igely mpid mipdkdy cvd lr zeywdl dtiqen `xnbd

ïðzoihib zkqna dpyna(:cn),Lc÷na eìbétL íéðäkäeaixwdy- §©©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨
`xd epnfa `ly edexihwiy e` edelk`iy daygna oaxwd z`,ie

eid m` ,ef daygna oaxwd z` elqteïéãéæîoaxwdy erciy- §¦¦
,efk daygna lqtpïéáéiçli`ed ,oaxwd inc z` milral mlyl ©¨¦

miaygp mde ,xg` oaxw `iadl milrad ekxhvi mlebit zngne
.milrad oenn z` miwifnk,`xnbd zwiicneàäeid m` la` - ¨

mipdkdïéââBLmd ixd ,efk daygna lqtp oaxwdy erci `ly - §¦
ïéøeèt,oaxwd inc z` milral mlylnL àlàmewn lknïìebét §¦¤¨¤¦¨
ìebétrnyny oeik ,oaxwd z` leqtl dlired mzaygn - ¦

aeig iabl wx `ed bbeya lebit oial cifna lebit oia weligdy
.lqtp oaxwd mdipya la` ,minelyzd

,dziiyew z` `xnbd zniiqnàîìLa zøîà éàenk xn`z m` - ¦¨§©§¦§¨¨
mipdkdy cvdeåä àiîLc éçeìL,`inyc igely md -eðééä §¥¦§©¨¨©§

ìebét ïìebétLz` leqtl mipdkd zaygn dliren recn oaei - ¤¦¨¦
mewn lkn ,oaxwd ly milrad epi` odkdy it lr s`y ,oaxwd
eze` dzyr dxezdy oeik ,ezaygna oaxwd z` leqtl `ed leki
ila aixwdl leki `ed ixdy ,milrad enk `ede ,xac lkl gily

.milrad zrczøîà éà àlàmipdkdy xn`z m` la` -éçeìL ¤¨¦¨§©§§¥
eåä ïãéc,ocic igely md -,dywiéànàmipdkd eaygyk recn - ¦¨¨©©

,bbeya lebit zaygnìebét ïìebétz` leqtl mzaygn dliren - ¦¨¦
e ,oaxwddéì àîéìaixwnd odkd itlk milrad eprhi -àçéìL' ¥¨¥§¦¨

éúéeL'éúeeòì àìå éðewúì Cipaxw z` aixwdl jze` izgly - ©¦¦§©¥§Ÿ§©¥
,leqte zeeir ly ote`a `le ,owezne ie`x dyrnd `diy ote`a
,gily zxez aixwnd odkl oi` ,lewlwd zaygn zrya ,ok m`e
miaygp mipdkdy gkene .oaxwd z` leqtl ef ezaygn gka oi`e

.`inyc igelyl
,`xnbd zvxzn,éøîàigely mpid mipdkdy xn`p m` s`y ¨§¥

dfa xnel jiiy `le ,mzaygna oaxwd lqti mewn lkn ,ocic
e li`ed ,'izeerl `le ipewzl jiziey `gily'éðàLoicd dpey - ©¦

l xen`dìebét éabelit` ,leqtd zaygn ici lr lqtp oaxwdy ©¥¦
meyn ,jk xnel xazqn oi`ykàø÷ øîàc(gi f `xwie)Bì áLçé àì' §¨©§¨Ÿ¥¨¥

,'didi lebitíB÷î ìkîzaygn odkd aeygi xy`ky ,epcnll - ¦¨¨
ly milrad epi` odkdy elit` ,ote` lka oaxwd lqti ,lebit

z` heytl o`kn di`x oi` ,ok m`e .oaxwd
igely e` ocic igely md mipdkd m`d ,epwtzqdy wtqd
oicn dywi `l ocic igely md mipdkdy xn`p m` s`e ,`inyc

.lebit
lirl e`aedy opgei iax ixaca dpc `xnbd(:dl):

,àôeb,ïðçBé éaø øîàìkäzepaxwd lk -úòc ïéëéøöly ¨¨©©¦¨¨©Ÿ§¦¦©©
,milradî õeçly zepaxwäøtk øqeçn`la maixwdl xyt`y ¦§¨©¨¨

,df oicl di`x opgei iax `iane ,milrad zrcàéáî íãà éøäL¤£¥¨¨¥¦
,íépèwä åéúBða ìòå åéða ìò ïaø÷o`kne ,zrc mda oi`y elit` ¨§¨©¨¨§©§¨©§©¦

.mdilra zrc z` el` zepaxw zaxwda jixv oi`y gken
,'xyt` i`yn xyt`' cenll xyt`y epcnl opgei iax ixacn
ly zepaxwa] milra zrc mikixv oi`y cenll xyt`y ,xnelk
,zrc mdl yie milecb md milrady ote`a s` ,[dxtk ixqegn

` miaixwny dfnmdl oi`y zngn milra zrc ila oaxwd z
oia welig yiy mixne` `le .dnecke miphw mdy oebk ,zrc
,zrc mr aixwdl 'xyt` i`' miphway ,'xyt` i`' oial 'xyt`'
mewna ok oi`y dn ,zrc ila aixwdl exizd jk meyn wxy okzie
`l `ny ,milrad zrc mr aixwdl 'xyt`'e ,zrc mdl yiy

.mzrc `la aixwdl xzen didi
i`yn xyt` mipc'y opgei iax ly eixac ceqi lr dywn `xnbd

:'xyt`
äzòî àlà,'xyt` i`'y dxwnn 'xyt`'y dxwn oecl xyt`y ¤¨¥©¨

y ,dyw ok m`Bøéáç ìò áìç úàhç íãà àéáé,ezrcn `lyïkL ¨¦¨¨©©¥¤©£¥¤¥
àéáî íãàoaxw,äèBL BzLà ìòkixacäãeäé éaø,`iany myke ¨¨¥¦©¦§¨§©¦§¨

lr oaxw `iadl lkei jk ,dzrc ila dheyd ezy` lr oaxw
ok m`e ,ezrc ila exiagäîlà[recn-],øæòìà éaø øîàm`y ©¨¨¨©©¦¤§¨¨

Bøéáç ìò áìç úàhç Léøôä,ezrcn `ly.íeìk äNò àì ¦§¦©©¥¤©£¥Ÿ¨¨§
a alg z`hg z`ad epivn `l zn`a ,`xnbd zvxzni`'y mewn

iaxly ep`vny dn z` oky ,milrad zrc z` ea didiy 'xyt`
lr alg z`hg `iadl leki mc` dcedi,äèBL BzLà- xxal yi ¦§¨

éîc éëéä,dz`hg z` `iadl lrad aiigy epivn ote` dfi`a - ¥¦¨¦
äìëàc éàalgd z` dlk` `idy xaecn m` -,äèBL àéäLkm` ¦§¨§¨§¤¦¨

okàéä ïaø÷ úa åàì`iadl daeg oi`e ,zepaxwa zaiig dpi` - ¨©¨§¨¦
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ïaø÷ Léøôäå áìç,df e`hg lr z`hgedyxtdd xg`l,ähzLð ¥¤§¦§¦¨§¨¦§©¨
eokn xg`lätzLðå øæç`ixa dyrpe ezrc eil` day - ¨©§¦§©¨
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,dhey dyrpyk eilra zrc oexqg zngn ,gafnlcéäçmlerl ¦¨¤

lkn xhtp dhey dyrpy mc`y ,micnl ep` df oicne .eaixwdln
yixtd xak m` elit`e ,dhzypy cr eilr eidy ze`hgd iaeig
oecipa s` ok m`e .eaixwdln mlerl oaxwd dgcp ,z`hgl oaxw
z` `iadl dlra lr aeig oi` ,dhey dzyrp dy`d xy`k ,eply
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dheyd ezy` lr aixwny myk ,exiag lr alg z`hg mc`
mey epivn `l zn`ay oeik ,[xyt` i`yn xyt` mipc ixdy]
ezy` ly alg dz`hg `iadl lrad lr aeig didiy ote`

.dheyd
i`yn xyt` mipc'y opgei iax zrc lr dywne day `xnbd

:'xyt`
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migqta eyxcy s`e ,zrc(.`q)gqt oaxw lr dpnpy in wxy
zepnidl zrc ixa mpi` miphwde ,elke`l i`yx edehgyy mcew
md gqtd z` mxear `ian mdia`y dfa mewn lkn ,oaxwd lr
mc` lr gqt oaxw aixwdl xyt`y mb cnlp ok m`e .eilr mipnp
,zrc xa `ed df mc`y elit`e .eilr dpnp `ly s`e ,ezrc ila
,dfn df cenll okzi mewn lkn ,llk zrc ixa mpi` miphwd eipae
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[recn-],øæòìà éaø øîàBøéáç ìò çñt Léøôäezrcn `lyàì ¨©©¦¤§¨¨¦§¦¤©©£¥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
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.ïäë äéä íà.xicnd.åîùà íãå åúàèç íã åéìò ÷åøæéze`hg lk rnync ,mzq ipzw

b"r`e ,zeny`e.edpip dxtk ixqegn `lcåúàèç íã éàîå åäðéð ïãéã éçåìù íìåòì àì
.'åë òøåöî ìù åúàèç éðú÷ã åîùà íãåd"de ,'eke dxtk ixqegn epiidc.lecblïéãéæî

.ïéáééç.milral oaxw mlyl.êéúéåù éðå÷úì.izeerl `le ,gily.éøîàigely mlerl

.lebit elebit ikdle ,edpip ocic.åì áùçé àì
.mewn lkn didi lebit.äúòî àìàmc` `iai

lr oaxw `ian oky ,exiag lr alg z`hg 'it`

,zaiig `idy zepaxw lk rnync ,dhey ezy`

.alg dlk` m` 'it`õøúîååúùà ïðçåé éáø
.éîã éëéä äèåù`dzyzaiegndlk`c i` ,oaxw

.'ek.ìåñô,zihzypyk dgcpe li`edc ,oaxwd

,dy` iab inp mzd .dgci - `id oaxw za e`lc

zigcp - dlik` zrya zigcpe li`ed,lkdn

,dhey ezy` lr alg oaxw `ian mc` oi`e

dcedi 'xlc `pin`w ike .`kdn `nxinl `kile

e` daf oebk - dhey ezy` lr oaxw `ianc `d

.zrxevn e` zcleiêéøô÷å.'åë íãà àéáé åú
x xn` dnl`exiag lr gqt yixtd :xfrl` '

.'ek ezrcn `ly.úåáà úéáì äù àøéæ éáø øîà
lre eipa lr hgeye gqt `ian mc` rnync

.miphwd eizepa.àåä àúééøåàã åàì,ikdl

.melk `le dyr `l - exiag lr gqt yixtd

.éàîîå.'eke opzcn - `ed `ziixe`c e`lcéàå
.úåáà úéáì äù úøîàeipa lr hgey mc`c

.`ziixe`c miphwdåäì éëæîå éà÷ àøùéá ìò.
xg`n eig` z` zekfl df leki j`id xnelk

?hgypy) opz `demigqtht.oikyene oipnp :(

xg`l edl ipenf` `l` .hgyiy cr odici

rnyn dpyn jde ,`ziixe`c e`l - dhigy

eipaac.ixiin miphw.àìàe`le li`ed

dil dnl `ed `ziixe`cipixd :xninl oedea`l

milyexil mkn dlriy in lr gqtd z` hgey

.zevna ofxfl ick -.éëä éîð àéðúofxfl ick

mipae :xn`w `le ,milty mipa :xn`wcn ,xn`w

iaiign `lc llkn - ozaeg ici e`vi `l

.xn`w ofxfl `l` ,`ziixe`cn
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ze`hg oizipzna qxb `lc n"y - 'ipznn aize` `le `ziixan `a` xa iniy ax aize`cnc

icda edl `pzc oeikc meyn - 'ipznn dil aize` `lc i`dc ,`ixi` `l `dn i`e .zeny`e

mc wxef `nzq ipzc `zipzn la` .xn`w rxevnc zeny`e ze`hgc gken `linn ,oiaf ipiw

.xn`w ze`hg lkac dil rnyn - eny`e ez`hg

rxevn ly eny`e ez`hg mcc dil ipy ikd 'it`e

xn`w.ïðúa"`` 'eke ycwna elbty mipdkd

.lebt olebty epiid edpip `inyc igely`pngxc

ilin lkl igely edpiey.àìàocic igely `"`

.lebt olebt i`n` edpip.dil [dywc] `ed bbey

olebit edpip ocic igelyc idp ,cifna `nlya

,ezegily dyer epi` - cifna lbtny oeikc ,lebit

oilegc a"ta l"iwe ,ciarw diytpc `zrc` `l`

).n sc.dyrn ici lr ely epi`y xac xqe` mc`c (

edpip ocic igely i` ,bbeya la`-olebit i`n`

eyc oeik `dc ?lebit`ed bb-`zrc` e`l

,ezegily zeyrl `ed oiekzny ,ciarw diytpc

:'igce .izeerl `le ipewzl jiziey gily :`nile

`kd oiira jkld .'eke `xw xn`c lebt iab ip`y

,dl `hiyti` `l `kdc idp ,edine .`hiyti` `l

`iny igelyc gken oiyeciwc w"tc `iddn

dlrnl izazky enke ,edpip.àôåâopgei x"`

.'eke zrc oikixv lkdiziine ,opzd :'qeza eywd

) "ycwn yi`d" wxta dl.dp oiyecwdnda :(

xcr lcbnl milyexin z`vnpy-mixkf

.zrc oikixv oi` `nl` .eaxwie xnelk ,zelerl

ca`py oeikc ,ip`y mzdc :evxize-milra zrc

aixwdl dvxiy odk lky `ed-aixwi.àìà
dnl` exiag lr alg z`hg mc` `iai dzrn

.melk `le dyr `l 'eke xfrl` iax xn`meyn

xyt` i`yn xyt` oipc oi`c.åúùàdhey

.inc ikidi`nl `l` .oipc `d ika mlerl ,xnelk

- dhey ezy` lr `ian mc`c dcedi 'xl xn`c

z`hgc .zclei oaxw `l` ,xn`w alg z`hg `l

dxeht `idy oeike 'eke inc ikidc ,xyt` i` alg

dilr dlra `iaiy xyt` i` -.àìàdzrn

.exiag lr gqt mc` `iaixyt` zipcc ,jcicl

xyt` i`yn.àì.melk dyrdpniy jixvy

ezrcn mdnr.ø"àe`l zea` zial dy `xif

.`ziixe`c`l gqtn edine ,oipc i`d ika mlerl

onc .`ziixe`c e`l zea` zial dyc ,wcinl ivn

ipa mr dya zepndl oikixv miphwd oi` dxezd

epnp `ly it lr s` epnn oilke` `l` ,dxeag

da ol zil - ikd ipa e`lc miphw la` ,zepndl oiie`xa n"d - eiiepnl `l` lk`p gqt oi`c ab lr s`c .eilr.éðéøä.milyexil oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hgey:eipal xn`

oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hegy` my did`y xg`le ,milyexil dler ipixd.ìò.i`w `xya:opiyxce "dyn zeidn" aizkde ?eilr dpnp j`id ok m`e ,hgyp xak df dlryk

ign) dyc `ze.ht migqt(.éëæîå.oedlikf edi` `nlyac ?eig`l dkfn j`id ,i`w oey`x dlery oa `edd` "mdl dkfne" i`d ,p"` ?dhigy xg` eipan cg`l dkfn a`d j`id ,dinza

) "hbd lk" wxtc oiibeq gken ikde ?eig`l dkfn j`id la` ,hgyp eilr - gqtd hgypyky xxaed oey`x dlry oeik xninl `ki`c.dk sc oihib(.éãë.ofxflzevna fxcfdl oilibx eidiy.

åàöîðå.zefixf zepacala fxfl `l` oiekzp `l `nl` ,"ekf zepa" ipzw `le.
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.äéùôðãdvex `edy ixkd lral riced `ly

.eilr mexzl.äéì éðäî÷ àä úòã êéøö à"àå
ezricia eilr mxezy oeik.dil ipdnw `d -

.úòã êéøö ïéà åàì àìà,eilr mxez ikdle

dil ipdn `l - ezrcn `ly eilr mxezy oeikc

.llk.éøëä ìòá ìùî íìåòìezrcle ,ixiin

ciarc ,dil ipdnw `d :zxn`wce .ixkd lrac

dizegily.mixzec)(ìë øîåàáíåøúì 'öåøä
.íåøúéå àáéith ynn gily diey `lc oeikc

- ezenk mexzl oileki inp ipixg`e ,ipixg`n

mixz `l i`c ,llk dil ipdn `l- i`d dil

rnynl `kil `kdne ,`pixg` yipi` dil mixz

.llk dpin.éî ìùî äàðä úáåèdhext dze`

eza oal dpzil ick xg` l`xyin lawl lekiy

?`id in lyn ,odk.éàäã éøéô åàì éà,mxezc

,`eddc `ixk owzn `liedizedhext dze`

.mxezcàîìã åà.'åëå àìlraceied ixkd

.d`pd zaeh.'åâå úúðå êòøæ úàåáú ìë úà
,d`pd zaeh `id ixkd lrac dpin rny

."zzpe jrxf" aizkcnåéúåîåøú úà íøåú
åéúåøùòîå.åúòãìlr elync c"qwe .mxez ly

liwyc ,dil ipdn `w `d - ixkd lra lyzaeh

.d`pd.àìàmxezcnzaehc dpin rny - el

.`id mxez ly d`pd.éøîà`kil `dn mlerl

`l `kdc ,in ly d`pd zaeh dipin rnynl

lrac ezrcle ,ixkd lra lya `l` ixiin

`l ikd elit`e ,ely d`pd zaeh ikdle .ixkd

.dil ipdn `w.'åë äöåøä ìë øîåàá
.lirl `pniwe`ck.ùéã÷îäeycwd z` dcety

m`e" aizkck ,xg` mc` `le ,yneg siqen

) "ezia z` l`bi yicwnd`xwiefk.(øôëúîå
.äøåîú äùåòly ezaeg xehtl oaxw yixtnd

,oaxw eze`a dxenz dyer xtkznd - exiag

xg`nc .eyixtnd `le dicic ied `zydc

.xtkznd e`pw - ekxevl yixtdy'åëå íøåúäå
.åìù äàðä úáåè.mxez lyìò øëù ïéìèåðù

.'åëå àø÷îä ãåîéìel didy xkyd dil ipdnwc ,dfl mpga `xwn epcnli `l ikdle

.llk dil ipdn `w `lc ,mpga zekld ecnln la` .ozil.à÷ñô éàî`bdpnac`ilz

xity e`l i`ce `l ,uixz .`xwnd ly xky lwynl 'it` `ki` `xeqi` e`le ,`zlin

.llk lwyc car
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àéòáéà`ed zekfc oeik opixn` in `l e` ezrc jixv exiag ly lr elyn mxezd edl

.zrc jixv `l eldigelyk dil ied `nzqne ,eipta `ly mc`l oikfc.àîéìéàdizrcl

.dilicmkzrcl mz` dn :'iyxc `dc ?gily diiey o`n ,mxez i`dc-mkgely s`

mkzrcl.àìà.dizegily ciarc dil ipdn `d ixkd lrac ezrclezegily dyery lke

edpdn ixd -.àìà.diytpc `zrc`.mxezc

`le ciar dizrcnc oeik ,dpdn dil opiayg `le

opaxlc ,opgk 'ipzn `iz`e .xcenl icin dil aidi

,opaxl xeq`c ,eaeg rxetn rxb `lc xyt` i`

oeikc .ixy opaxl 'it` :d`xp ile .l"f `"ayxd

zaeh exiag ly lr elyn mxezc onwl wiq`c

zzl mxezc xninl `ki` - mxez ly d`pd

diytpc `zrc`e ,oiekzn dvex `edy odk eze`l

`nlra xicnc `nxba ixkd lrae ,ciar `w

ipdzn.àìà.zrc jixv oi` e`laezkc i`ne

ipdnw `d zrc jixv zxn` i`e :igqp zvwna

`nili` :opixn` xakc ,`ed `xizi `pyil - dil

dil ipdnw `d ixkd lra ly ezrcl.øîàãë
dvexd lk xne`a `axdinxi 'xc `iraa 'eke

ikd xn` jenqa.àëädvexd lk xne`a inp

.mexzie `ai mexzliabl ipdn `peeb i`d ike

bq dil `gipc cegla zrc ielbac ,dnexziable .i

dil ieyn `lc oeik ,dpdn aiyg `l d`pd xcen

lk" xne`a `wec ,edine .`icda gily jci`

lk" xn` i` la` ,"mexzie `ai mexzl dvexd

xeq`e ,ied `ilrn zegily - "mexzi ilew rneyd

) "xicnd" 'ta opixn` `dc .d`pd xcenasc zeaezk

:r"oefi ilew rneyd lk" :(-,ciarw dizegily

) "lawzd" 'ta opzcn dl opiwtne.eq sc oihibiabc (

hb aezki ilew rneyd lk" xn` m` ipdn hb

mexzl dvexd lk" xne`a `wec ,jkld ."izy`l

ik ,edine .`ed xenb zegily e`lc ,"mexzie `ai

ipdn `din dnexzlc opixn`-dixn`c `wec

d"yne ,ded `zrivn `pyil `dc ,`pyil i`da

zegily ied `l xcen iablc idp-zdin dnexzl

"ciqtn epi` mxezd lk" xn` i` la` .ipdn-

e`lc ,ipdn `l dnexz iabl elit`c xyt`

`ed `ilrn `pyilinp ikde .mexzie `aiyk

"ciqtn epi` ofd lk" xne`d `dc ,gken-jlde

ofe cg`-gily diiey `lc ,mlyl aiig epi`

llk.íøåúäd`pd zaeh exiag ly lr elyn

.in lymxez ,ef dnexz zpizpa i`kf in ,xnelk

zaeh ?ely d`pd zaeh `dzy ,ixkd lra e`

dze` oziy hren xac l`xyi el oziy - d`pd

azinl dil xeq` odk eli`c .odk eza oal dnexz

) zepxbd ziaa riiqnd odk elit`c ,eznexz el oziy ick l`xyil icin:ek zexekadia opixw (

"ield zixa mzgy".éà.oicdc ixit e`lmxez ly.úàåáú.zzpe jrxfdpizpd dlz

ixkd lra epiidc ,rxfd lraa.éàå.dil ipdn `w `d ixkd lral d`pd zaeh zxn`

`vnpe ,d`pd zaeh dipin liwye ,dvxiy inl dnexz dze` ozil ixkd lral mxez edkfny

ynn edpdn.ùéã÷îä.yneg siqendvexe dnnede ,exiag ly epaxwl dnda yicwnd

mdiycw z` oicetyk yneg oitiqen cala milrady .yneg siqedl jixvy oiprl milra iexw yicwn - dzectl.øôëúîä.dxenz dyerjxevl da dkefd dxenz oiprl la` ,xnelk

nz qitzne ,milra iexw epaxw] i`xwn dl sili dxenzae .`l yicwn la` ,da dxer"ve .cei dxenza y"r[.úáåè.ely d`pdjrxf z`eaz lk z` xyrz xyr" aizkc `xw df itle .mxez ly

dxenz 'qna dl yxtn ikde .dpizpa i`kf xyrnc ,zzpe xyrz xyr :w"de ,i`w "xyrz xyr"` - "zzpe.àø÷î.dil ipdn `wc meyn epcnli `l `nrh i`nxky epnn lhep epi`yk.

ùøãî.dil ipdn `w inpditeb `nrh i`dn.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc mixcp(ipy meil)

lr ely zexitn dnexz yixtnd mc` iabl zwtzqn `xnbd
xiag ly zexit:e

eäì àéòaéà,yxcnd ziaa ewtzqp -mc`íøBzäyixtnd - ¦©§¨§©¥
,zexyrne zenexzîzexitìò BlMzexit,Bøéáç ìLm`déøöC ¦¤©¤£¥¨¦

yixtdlnBzòczexyrne zenexz yixtiy el xn`iy ,exiag ly ©§
,egely didp jkay ,eizexitn.àì Bà,md wtqd iccveïðéøîà éî Ÿ¦©§¦¨

y mixne` ep` m`d -Bì àeä úeëæc ïåékeizexit eidiy ,exiagl - ¥¨¦§
ok lr ,ecvn zipenn drwyd `ll mipweznéøö àì,úòc Ciepine Ÿ¨¦©©

oi`y ,xnelk ,'eipta `ly mc`l oikf'y oic yi ixdy ,zegily
exiag edpin eli`k df ixde ,exear zekfl gilyl edpniy jixv

,ef dyxtdl gilyàîìc Bàxear zekfl aygp df oi` `ny - ¦§¨
oeik ,exiagyäåöîzexyrne zenexz zyxtd ly efdéìécly - ¦§¨¦¥

exiag,àéädéãaòéîì déì àçéðåz` envra miiwl sicrn `ede - ¦§¦¨¥§¤§§¥
lirez `l `linne ,jka jexkd ipennd cqtdd s` lr ,devnd

.eizexit yixtdl gily edpin `l m` exiag zyxtd
lra ly ezrc z` dnexza jixv oi`y epizpynn dgiken `xnbd

:ixkd
òîL àz,epwtzqpy dnl di`x rnye `a -lirl dpyna xn`p ¨§©

(:dl),d`pd exiag z` xicdy mc`yíøBz[mexzl leki-]úà ¥¤
åéúBøNòî úàå åéúBîeøz,xcend ly.Bzòãì,`xnbd zxxane §¨§¤©§§¨§©§

ïðé÷ñò éàîa,dpynd zxacn ote` dfi`a -àîéìéàxn`p m` - §©©§¦¨¦¥¨
yixtn `l` ,elyn melk yixtn epi` xicndy ote`a xaecnyïî¦

ly eizexitìò éøkä ìòaeizexit,éøkä ìòa ìLepilr ok m` ©©©§¦©¤©©©§¦
,'ezrcl' yixtn `edy zxne`y ,dpynd zpeek z` xxalBzòãìe§©§

,in ly - o`nCàîéìéàyixtn `edy dpynd zpeeky xn`p m` - §©¦¥¨
déìéc Bzòãìeizexitn yixtne ezrcn `ay ,xnelk ,envr ly - §©§¦¥

,dyw ,mix`ypd zexitd z` owzl ick dcyd lra lydéåeL ïàî©©§¥
edpin in -çéìLzyxtd dlireny dn lk ixdy ,ef dyxtdl ¨¦©

.ziad lra ly ezegilya `weec epiid xg` ici lr dnexzàlà¤¨
yixtna xaecny ,dpynd zpeek yxtl jixvéøkä ìòác Bzòãì§©§§©©©§¦

,ef dyxtdl gily edpiny,dyw ok m`eãéáò÷c déì éðäî÷ àä̈¨§©¥¥§¨¨¦
déúeçéìL-,ezegily z` miiwny dfa eze` dpdn `ed `ld §¦¥

.xicnd on zepdil xcend ixkd lral xzen cvike
àlàd z` epigcy oeik -ote`a zxacn dpyndy zexyt` ¤¨

gxkda ,ixkd lra ly zexit lr ixkd lra ly zexitn yixtny
yixtn xicndy ote`a zxacn dpyndyîzexitìò BlMzexit ¦¤©

ìLlra.éøkädxn`y dpynd zpeek z` xxal epilr oiicre ¤©§¦
,'ezrcl' yixtn `edyïàîc Búòãìe,in ly -àîéìéàm` - §©£§©¦¥¨
dpynd zpeeky xn`p,éøkä ìòác Búòãìyixtiy eywiay §©£§©©©§¦

,dyw ok m` ,ely lr eizexitndéì éðäî÷ àädpdn `ed `ld - ¨¨§©¥¥
,ezegily z` miiwn `edy dfa eze`åàì àlàdpeekd gxkda - ¤¨¨

yixtn xicndy dpynadéLôðc dézòãì,envr zrcl -BlMîe §©§¥§©§¥¦¤
`edBøéáç ìL ìò íøBzzøîà éàå ,yixtndy xne` dz` m`e - ¥©¤£¥§¦¨§©§

exiag ly lr elynéøöCl yixtdlúòc,dyw ,exiagéðäî÷ àä ¨¦©©¨¨§©¥
déì.ezegily z` miiwn `edy dfa eze` dpdn `ed `ld -àlà ¥¤¨
åàìexiag ly lr elyn yixtndy ,dpynd ixacn gken -ïéà ¨¥

êéøöz`úòcoi` ,gilyl edpniy jixv oi`y oeik ,`linne ,exiag ¨¦©©
z` dyr `l ixdy ,yixtnd on dpdp zexitd lray aygp df

.ezegily
:ef di`x `xnbd dgec

íìBòìyixtny ote`a zxacn dpyndy cinrdl xyt` - §¨
îzexitìò éøkä ìòa ìMly zexitéøkä ìòa,epiywdy dne ¦¤©©©§¦©©©©§¦

dpdn xicnd ok m`e ,zexitd lra ly ezegily z` dfl jixvy
uxzl yi ,ezegily miiwny dfa eze`àáø øîàãkonwljynda) ¦§¨©¨¨

xaecny ,(cenrdøîBàa,zexitd lra,'íBøúéå àáé íBøúì äöBøä ìk' §¥¨¨¤¦§¨Ÿ§¦§
`ed `l` ,mexzl egily zeidl mieqn mc` dpnn epi` ,xnelk

.mexzle `eal dvexd lkl zeyx ozepeénð àëäxaecn o`k mb - ¨¨©¦
'eëå øîBàa.[mexzie `eai mexzl dvexd lk]edpin `ly oeikny §¥§

z` miiwn epi` ixdy ,zexitd lral d`pd o`k oi` gily
oeik ,yxetna gily edpin `ly dfa oexqig oi` mbe .ezegily
dyxtdl mikqn `edy ezrc ielib liren dnexz zyxtd iably

.ef
zexitn dnexz yixtny mc`l rbepd sqep oica zwtzqn `xnbd

:exiag zexit lr ely
dépéî àòal`y -éaøî äéîøé éaø[iax z`-],àøéæíøBzäzexitn §¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨©¥¦

ìò BlMzexit,Bøéáç ìLéî ìL äàðä úáBèzpizpa i`kf in - ¤©¤£¥©£¨¨¤¦
giexne ,dnexzd z` zzl odk dfi`l hilgdl lekiy ,dnexzd
ick hren xac l`xyi el oziy ,jka dkexkd d`pdd zaeh z`

,md wtqd iccve ,odk `edy eza oal dnexzd z` oziyïðéøîà éî¦©§¦¨
y mixne` m`d -éàäc éøét åàì éààeääc àéøk àðwzî éî C- ¦¨¥¥§©§¦¦©§¨©§¨§©

`l` ,owezn ixkd did `l yixtnd ly eizexit o`k eid `l m`
i`kfd `ed yixtndy ozep oicd ,ok m`e ,lah x`yp didzpizpa

,lreta dnexzdàîìc Bà,`ny -ïééåä àì àeääc àéøk åàì éà ¦§¨¦¨©§¨§©Ÿ©§¨
äîeøz ïéãäc éøét`l dcyd lra ly ixkd o`k did `l m` - ¥¥§¨¥§¨

,ok lre ,eizexit lr dnexz my ligdl mxezl zexyt` dzid
.dcyd lral didz lreta dpizpd zekf

déì øîà,weqtd on df wtq heytl ozipy ,dinxi iaxl `xif iax ¨©¥
ixdyàø÷ øîà(ak ci mixac)'Eòøæ úàeáz ìk úà'aezk okn xg`le ¨©§¨¥¨§©©§¤

(ek my)zúðå','jytp de`z xy` lka sqkd ddpizpdy ,xnelk §¨©¨
d`pdd zaeh mb ,`linne ,rxfd lra `edy ixkd lraa dielz

.el zkiiy
d`pdd zaehy weqtd on hyty ,`xif iaxl dywn dinxi iax

:ixkd lral zkiiy
,déáéúéàlirl dpyna epipy(:dl)xicndyíøBz[mexzl leki-] ¥¦¥¥

åéúBøNòî úàå åéúBîeøz úàly,xcend,Bzòãì,`xnbd dxaqe ¤§¨§¤©§§¨§©§
z` owzl ick ely zexitn yixtn xicndy ote`a xaecny
elyn yixtndy ,o`kn gikedl yi ,ok m`e .xcend ly eizexit

ixdy ,ely `id lreta dpizpd zekf ,exiag ly lrzøîà éàå- §¦¨§©§
y xn`z m`úáBèdäàðä`id,éøkä ìòácok m` ,xcend `edy ©£¨¨§©©©§¦

,xcend ly eizexit lr yixtdl xicnd i`yx cvik ,dywà÷ àä̈¨
déì éðäîeze` dpdn `ed `ld -xcend lkeiy ,zipenn d`pd §©¥¥

ly ezyxtd zekfa ,odkl dpizpd xear d`pd zaeh lawl
.xicndàlàgxkdadpéî òîLdpynd ixacn cnl dz` - ¤¨§©¦¨

ydéìéc äàðä úáBèz` dfa dpdn epi` ,ok lre ,yixtnl zkiiy - ©£¨¨¦¥
dyw ,ok m`e .xcend ly lr elyn dnexz yixtdl lekie ,xcend
lra ly `id d`pdd zaehy weqtdn zcnly [`xif iax] jixacl

.ixkd
,`xnbd zayiin,éøîààìelyn yixtn xicndy ote`a xaecn ¨§¥Ÿ

yixtn `edy ote`a `l` ,ixkd lra ly lrìò éøkä ìòa ìMî¦¤©©©§¦©
,éøkä ìòa ìL.éøkä ìòác Bzòãìeleki cvik ,dywi ok m` ,mpn` ¤©©©§¦§©§§©©©§¦

zegily miiwny dfa edpdn `ed `ld ,ezegilya yixtdllre ,e
dpynd z` cinrdl jixv okàáé íBøúì äöBøä ìk' øîBàa§¥¨¨¤¦§¨Ÿ

,'íBøúéådvexd lkl zillk zeyx ozp `l` ,gily edpin `le §¦§
oeik ,xcend z` dpdn xicndy aygp df oi` ok lre ,mexzl

.ezegily miiwn epi`y
zekf zkiiy inl ,dinxi iax wtzqpy wtqd z` zhyet `xnbd

:da dkexkd d`pdd zaehe dyxtdd
òîL àz,rnye `a -ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàcdyely ¨§©§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨

:oey`xd .mipey mipicly epaxw xear dnda yicwdy mc`
milrad xy`ky ,`ed oicd .diict dkixve men da ltpe ,exiag
xg` xy`k ok oi`y dne ,yneg siqedl eilr dndad z` dcet
,exiag xear yicwdy dfk ote`ae .siqedl jixv epi` dcet

Léc÷nä`edy oiprl milrad `edéñBîLîBç ój` ,dcet `edyk ©©§¦¦¤
.siqen epi` ,dcet exear eyixtdy df m`

oiprl j` ,milrad `ed yicwnd yneg iably s`y :ipy oic
,df oaxw zyecwa sqep oaxw zqtzd ,epiidc ,dxenz ziiyr
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ריי
miwxt dyelyaa cenr el sc ± iriax wxtmixcp

.åì àåä úåëæã ïåéë,giexnymxezy.melk el ozil jixv `le ,elyn eilr.úòã êéøö àì
.eipta `ly mc`l oikfy.àéä äéìéã äåöîã ïåéë .àîìã åàdil `gip ,ixkd lrac

.ericeiy jixv jkitl .devnd z` `ed miiwiy ,dicarinl.àîéìéàlr ixkd lra lyn

.ixkd lraäéìéã äéúòãì àîéìéà.`edy ixkd lral ericed `ly ,mxez ly ezrcl

.eilr mxez.çéìù äééåù ïàîdn :ol `niiw `d

.mkzrcl mkgely s` - mkzrcl mz`à÷ àä
.äéúåçéìù ãáòã äéì éðäî.exicd edi`eà÷ àä

.äéì éðäî.eilr mxezy i`däéúòãì åàì àìà
.äéùôðãdvex `edy ixkd lral riced `ly

.eilr mexzl.äéì éðäî÷ àä úòã êéøö à"àå
ezricia eilr mxezy oeik.dil ipdnw `d -

.úòã êéøö ïéà åàì àìà,eilr mxez ikdle

dil ipdn `l - ezrcn `ly eilr mxezy oeikc

.llk.éøëä ìòá ìùî íìåòìezrcle ,ixiin

ciarc ,dil ipdnw `d :zxn`wce .ixkd lrac

dizegily.mixzec)(ìë øîåàáíåøúì 'öåøä
.íåøúéå àáéith ynn gily diey `lc oeikc

- ezenk mexzl oileki inp ipixg`e ,ipixg`n

mixz `l i`c ,llk dil ipdn `l- i`d dil

rnynl `kil `kdne ,`pixg` yipi` dil mixz

.llk dpin.éî ìùî äàðä úáåèdhext dze`

eza oal dpzil ick xg` l`xyin lawl lekiy

?`id in lyn ,odk.éàäã éøéô åàì éà,mxezc

,`eddc `ixk owzn `liedizedhext dze`

.mxezcàîìã åà.'åëå àìlraceied ixkd

.d`pd zaeh.'åâå úúðå êòøæ úàåáú ìë úà
,d`pd zaeh `id ixkd lrac dpin rny

."zzpe jrxf" aizkcnåéúåîåøú úà íøåú
åéúåøùòîå.åúòãìlr elync c"qwe .mxez ly

liwyc ,dil ipdn `w `d - ixkd lra lyzaeh

.d`pd.àìàmxezcnzaehc dpin rny - el

.`id mxez ly d`pd.éøîà`kil `dn mlerl

`l `kdc ,in ly d`pd zaeh dipin rnynl

lrac ezrcle ,ixkd lra lya `l` ixiin

`l ikd elit`e ,ely d`pd zaeh ikdle .ixkd

.dil ipdn `w.'åë äöåøä ìë øîåàá
.lirl `pniwe`ck.ùéã÷îäeycwd z` dcety

m`e" aizkck ,xg` mc` `le ,yneg siqen

) "ezia z` l`bi yicwnd`xwiefk.(øôëúîå
.äøåîú äùåòly ezaeg xehtl oaxw yixtnd

,oaxw eze`a dxenz dyer xtkznd - exiag

xg`nc .eyixtnd `le dicic ied `zydc

.xtkznd e`pw - ekxevl yixtdy'åëå íøåúäå
.åìù äàðä úáåè.mxez lyìò øëù ïéìèåðù

.'åëå àø÷îä ãåîéìel didy xkyd dil ipdnwc ,dfl mpga `xwn epcnli `l ikdle

.llk dil ipdn `w `lc ,mpga zekld ecnln la` .ozil.à÷ñô éàî`bdpnac`ilz

xity e`l i`ce `l ,uixz .`xwnd ly xky lwynl 'it` `ki` `xeqi` e`le ,`zlin

.llk lwyc car
àäå
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àéòáéà`ed zekfc oeik opixn` in `l e` ezrc jixv exiag ly lr elyn mxezd edl

.zrc jixv `l eldigelyk dil ied `nzqne ,eipta `ly mc`l oikfc.àîéìéàdizrcl

.dilicmkzrcl mz` dn :'iyxc `dc ?gily diiey o`n ,mxez i`dc-mkgely s`

mkzrcl.àìà.dizegily ciarc dil ipdn `d ixkd lrac ezrclezegily dyery lke

edpdn ixd -.àìà.diytpc `zrc`.mxezc

`le ciar dizrcnc oeik ,dpdn dil opiayg `le

opaxlc ,opgk 'ipzn `iz`e .xcenl icin dil aidi

,opaxl xeq`c ,eaeg rxetn rxb `lc xyt` i`

oeikc .ixy opaxl 'it` :d`xp ile .l"f `"ayxd

zaeh exiag ly lr elyn mxezc onwl wiq`c

zzl mxezc xninl `ki` - mxez ly d`pd

diytpc `zrc`e ,oiekzn dvex `edy odk eze`l

`nlra xicnc `nxba ixkd lrae ,ciar `w

ipdzn.àìà.zrc jixv oi` e`laezkc i`ne

ipdnw `d zrc jixv zxn` i`e :igqp zvwna

`nili` :opixn` xakc ,`ed `xizi `pyil - dil

dil ipdnw `d ixkd lra ly ezrcl.øîàãë
dvexd lk xne`a `axdinxi 'xc `iraa 'eke

ikd xn` jenqa.àëädvexd lk xne`a inp

.mexzie `ai mexzliabl ipdn `peeb i`d ike

bq dil `gipc cegla zrc ielbac ,dnexziable .i

dil ieyn `lc oeik ,dpdn aiyg `l d`pd xcen

lk" xne`a `wec ,edine .`icda gily jci`

lk" xn` i` la` ,"mexzie `ai mexzl dvexd

xeq`e ,ied `ilrn zegily - "mexzi ilew rneyd

) "xicnd" 'ta opixn` `dc .d`pd xcenasc zeaezk

:r"oefi ilew rneyd lk" :(-,ciarw dizegily

) "lawzd" 'ta opzcn dl opiwtne.eq sc oihibiabc (

hb aezki ilew rneyd lk" xn` m` ipdn hb

mexzl dvexd lk" xne`a `wec ,jkld ."izy`l

ik ,edine .`ed xenb zegily e`lc ,"mexzie `ai

ipdn `din dnexzlc opixn`-dixn`c `wec

d"yne ,ded `zrivn `pyil `dc ,`pyil i`da

zegily ied `l xcen iablc idp-zdin dnexzl

"ciqtn epi` mxezd lk" xn` i` la` .ipdn-

e`lc ,ipdn `l dnexz iabl elit`c xyt`

`ed `ilrn `pyilinp ikde .mexzie `aiyk

"ciqtn epi` ofd lk" xne`d `dc ,gken-jlde

ofe cg`-gily diiey `lc ,mlyl aiig epi`

llk.íøåúäd`pd zaeh exiag ly lr elyn

.in lymxez ,ef dnexz zpizpa i`kf in ,xnelk

zaeh ?ely d`pd zaeh `dzy ,ixkd lra e`

dze` oziy hren xac l`xyi el oziy - d`pd

azinl dil xeq` odk eli`c .odk eza oal dnexz

) zepxbd ziaa riiqnd odk elit`c ,eznexz el oziy ick l`xyil icin:ek zexekadia opixw (

"ield zixa mzgy".éà.oicdc ixit e`lmxez ly.úàåáú.zzpe jrxfdpizpd dlz

ixkd lra epiidc ,rxfd lraa.éàå.dil ipdn `w `d ixkd lral d`pd zaeh zxn`

`vnpe ,d`pd zaeh dipin liwye ,dvxiy inl dnexz dze` ozil ixkd lral mxez edkfny

ynn edpdn.ùéã÷îä.yneg siqendvexe dnnede ,exiag ly epaxwl dnda yicwnd

mdiycw z` oicetyk yneg oitiqen cala milrady .yneg siqedl jixvy oiprl milra iexw yicwn - dzectl.øôëúîä.dxenz dyerjxevl da dkefd dxenz oiprl la` ,xnelk

nz qitzne ,milra iexw epaxw] i`xwn dl sili dxenzae .`l yicwn la` ,da dxer"ve .cei dxenza y"r[.úáåè.ely d`pdjrxf z`eaz lk z` xyrz xyr" aizkc `xw df itle .mxez ly

dxenz 'qna dl yxtn ikde .dpizpa i`kf xyrnc ,zzpe xyrz xyr :w"de ,i`w "xyrz xyr"` - "zzpe.àø÷î.dil ipdn `wc meyn epcnli `l `nrh i`nxky epnn lhep epi`yk.

ùøãî.dil ipdn `w inpditeb `nrh i`dn.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc mixcp(ipy meil)

lr ely zexitn dnexz yixtnd mc` iabl zwtzqn `xnbd
xiag ly zexit:e

eäì àéòaéà,yxcnd ziaa ewtzqp -mc`íøBzäyixtnd - ¦©§¨§©¥
,zexyrne zenexzîzexitìò BlMzexit,Bøéáç ìLm`déøöC ¦¤©¤£¥¨¦

yixtdlnBzòczexyrne zenexz yixtiy el xn`iy ,exiag ly ©§
,egely didp jkay ,eizexitn.àì Bà,md wtqd iccveïðéøîà éî Ÿ¦©§¦¨

y mixne` ep` m`d -Bì àeä úeëæc ïåékeizexit eidiy ,exiagl - ¥¨¦§
ok lr ,ecvn zipenn drwyd `ll mipweznéøö àì,úòc Ciepine Ÿ¨¦©©

oi`y ,xnelk ,'eipta `ly mc`l oikf'y oic yi ixdy ,zegily
exiag edpin eli`k df ixde ,exear zekfl gilyl edpniy jixv

,ef dyxtdl gilyàîìc Bàxear zekfl aygp df oi` `ny - ¦§¨
oeik ,exiagyäåöîzexyrne zenexz zyxtd ly efdéìécly - ¦§¨¦¥

exiag,àéädéãaòéîì déì àçéðåz` envra miiwl sicrn `ede - ¦§¦¨¥§¤§§¥
lirez `l `linne ,jka jexkd ipennd cqtdd s` lr ,devnd

.eizexit yixtdl gily edpin `l m` exiag zyxtd
lra ly ezrc z` dnexza jixv oi`y epizpynn dgiken `xnbd

:ixkd
òîL àz,epwtzqpy dnl di`x rnye `a -lirl dpyna xn`p ¨§©

(:dl),d`pd exiag z` xicdy mc`yíøBz[mexzl leki-]úà ¥¤
åéúBøNòî úàå åéúBîeøz,xcend ly.Bzòãì,`xnbd zxxane §¨§¤©§§¨§©§

ïðé÷ñò éàîa,dpynd zxacn ote` dfi`a -àîéìéàxn`p m` - §©©§¦¨¦¥¨
yixtn `l` ,elyn melk yixtn epi` xicndy ote`a xaecnyïî¦

ly eizexitìò éøkä ìòaeizexit,éøkä ìòa ìLepilr ok m` ©©©§¦©¤©©©§¦
,'ezrcl' yixtn `edy zxne`y ,dpynd zpeek z` xxalBzòãìe§©§

,in ly - o`nCàîéìéàyixtn `edy dpynd zpeeky xn`p m` - §©¦¥¨
déìéc Bzòãìeizexitn yixtne ezrcn `ay ,xnelk ,envr ly - §©§¦¥

,dyw ,mix`ypd zexitd z` owzl ick dcyd lra lydéåeL ïàî©©§¥
edpin in -çéìLzyxtd dlireny dn lk ixdy ,ef dyxtdl ¨¦©

.ziad lra ly ezegilya `weec epiid xg` ici lr dnexzàlà¤¨
yixtna xaecny ,dpynd zpeek yxtl jixvéøkä ìòác Bzòãì§©§§©©©§¦

,ef dyxtdl gily edpiny,dyw ok m`eãéáò÷c déì éðäî÷ àä̈¨§©¥¥§¨¨¦
déúeçéìL-,ezegily z` miiwny dfa eze` dpdn `ed `ld §¦¥

.xicnd on zepdil xcend ixkd lral xzen cvike
àlàd z` epigcy oeik -ote`a zxacn dpyndy zexyt` ¤¨

gxkda ,ixkd lra ly zexit lr ixkd lra ly zexitn yixtny
yixtn xicndy ote`a zxacn dpyndyîzexitìò BlMzexit ¦¤©

ìLlra.éøkädxn`y dpynd zpeek z` xxal epilr oiicre ¤©§¦
,'ezrcl' yixtn `edyïàîc Búòãìe,in ly -àîéìéàm` - §©£§©¦¥¨
dpynd zpeeky xn`p,éøkä ìòác Búòãìyixtiy eywiay §©£§©©©§¦

,dyw ok m` ,ely lr eizexitndéì éðäî÷ àädpdn `ed `ld - ¨¨§©¥¥
,ezegily z` miiwn `edy dfa eze`åàì àlàdpeekd gxkda - ¤¨¨

yixtn xicndy dpynadéLôðc dézòãì,envr zrcl -BlMîe §©§¥§©§¥¦¤
`edBøéáç ìL ìò íøBzzøîà éàå ,yixtndy xne` dz` m`e - ¥©¤£¥§¦¨§©§

exiag ly lr elynéøöCl yixtdlúòc,dyw ,exiagéðäî÷ àä ¨¦©©¨¨§©¥
déì.ezegily z` miiwn `edy dfa eze` dpdn `ed `ld -àlà ¥¤¨
åàìexiag ly lr elyn yixtndy ,dpynd ixacn gken -ïéà ¨¥

êéøöz`úòcoi` ,gilyl edpniy jixv oi`y oeik ,`linne ,exiag ¨¦©©
z` dyr `l ixdy ,yixtnd on dpdp zexitd lray aygp df

.ezegily
:ef di`x `xnbd dgec

íìBòìyixtny ote`a zxacn dpyndy cinrdl xyt` - §¨
îzexitìò éøkä ìòa ìMly zexitéøkä ìòa,epiywdy dne ¦¤©©©§¦©©©©§¦

dpdn xicnd ok m`e ,zexitd lra ly ezegily z` dfl jixvy
uxzl yi ,ezegily miiwny dfa eze`àáø øîàãkonwljynda) ¦§¨©¨¨

xaecny ,(cenrdøîBàa,zexitd lra,'íBøúéå àáé íBøúì äöBøä ìk' §¥¨¨¤¦§¨Ÿ§¦§
`ed `l` ,mexzl egily zeidl mieqn mc` dpnn epi` ,xnelk

.mexzle `eal dvexd lkl zeyx ozepeénð àëäxaecn o`k mb - ¨¨©¦
'eëå øîBàa.[mexzie `eai mexzl dvexd lk]edpin `ly oeikny §¥§

z` miiwn epi` ixdy ,zexitd lral d`pd o`k oi` gily
oeik ,yxetna gily edpin `ly dfa oexqig oi` mbe .ezegily
dyxtdl mikqn `edy ezrc ielib liren dnexz zyxtd iably

.ef
zexitn dnexz yixtny mc`l rbepd sqep oica zwtzqn `xnbd

:exiag zexit lr ely
dépéî àòal`y -éaøî äéîøé éaø[iax z`-],àøéæíøBzäzexitn §¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨©¥¦

ìò BlMzexit,Bøéáç ìLéî ìL äàðä úáBèzpizpa i`kf in - ¤©¤£¥©£¨¨¤¦
giexne ,dnexzd z` zzl odk dfi`l hilgdl lekiy ,dnexzd
ick hren xac l`xyi el oziy ,jka dkexkd d`pdd zaeh z`

,md wtqd iccve ,odk `edy eza oal dnexzd z` oziyïðéøîà éî¦©§¦¨
y mixne` m`d -éàäc éøét åàì éààeääc àéøk àðwzî éî C- ¦¨¥¥§©§¦¦©§¨©§¨§©

`l` ,owezn ixkd did `l yixtnd ly eizexit o`k eid `l m`
i`kfd `ed yixtndy ozep oicd ,ok m`e ,lah x`yp didzpizpa

,lreta dnexzdàîìc Bà,`ny -ïééåä àì àeääc àéøk åàì éà ¦§¨¦¨©§¨§©Ÿ©§¨
äîeøz ïéãäc éøét`l dcyd lra ly ixkd o`k did `l m` - ¥¥§¨¥§¨

,ok lre ,eizexit lr dnexz my ligdl mxezl zexyt` dzid
.dcyd lral didz lreta dpizpd zekf

déì øîà,weqtd on df wtq heytl ozipy ,dinxi iaxl `xif iax ¨©¥
ixdyàø÷ øîà(ak ci mixac)'Eòøæ úàeáz ìk úà'aezk okn xg`le ¨©§¨¥¨§©©§¤

(ek my)zúðå','jytp de`z xy` lka sqkd ddpizpdy ,xnelk §¨©¨
d`pdd zaeh mb ,`linne ,rxfd lra `edy ixkd lraa dielz

.el zkiiy
d`pdd zaehy weqtd on hyty ,`xif iaxl dywn dinxi iax

:ixkd lral zkiiy
,déáéúéàlirl dpyna epipy(:dl)xicndyíøBz[mexzl leki-] ¥¦¥¥

åéúBøNòî úàå åéúBîeøz úàly,xcend,Bzòãì,`xnbd dxaqe ¤§¨§¤©§§¨§©§
z` owzl ick ely zexitn yixtn xicndy ote`a xaecny
elyn yixtndy ,o`kn gikedl yi ,ok m`e .xcend ly eizexit

ixdy ,ely `id lreta dpizpd zekf ,exiag ly lrzøîà éàå- §¦¨§©§
y xn`z m`úáBèdäàðä`id,éøkä ìòácok m` ,xcend `edy ©£¨¨§©©©§¦

,xcend ly eizexit lr yixtdl xicnd i`yx cvik ,dywà÷ àä̈¨
déì éðäîeze` dpdn `ed `ld -xcend lkeiy ,zipenn d`pd §©¥¥

ly ezyxtd zekfa ,odkl dpizpd xear d`pd zaeh lawl
.xicndàlàgxkdadpéî òîLdpynd ixacn cnl dz` - ¤¨§©¦¨

ydéìéc äàðä úáBèz` dfa dpdn epi` ,ok lre ,yixtnl zkiiy - ©£¨¨¦¥
dyw ,ok m`e .xcend ly lr elyn dnexz yixtdl lekie ,xcend
lra ly `id d`pdd zaehy weqtdn zcnly [`xif iax] jixacl

.ixkd
,`xnbd zayiin,éøîààìelyn yixtn xicndy ote`a xaecn ¨§¥Ÿ

yixtn `edy ote`a `l` ,ixkd lra ly lrìò éøkä ìòa ìMî¦¤©©©§¦©
,éøkä ìòa ìL.éøkä ìòác Bzòãìeleki cvik ,dywi ok m` ,mpn` ¤©©©§¦§©§§©©©§¦

zegily miiwny dfa edpdn `ed `ld ,ezegilya yixtdllre ,e
dpynd z` cinrdl jixv okàáé íBøúì äöBøä ìk' øîBàa§¥¨¨¤¦§¨Ÿ

,'íBøúéådvexd lkl zillk zeyx ozp `l` ,gily edpin `le §¦§
oeik ,xcend z` dpdn xicndy aygp df oi` ok lre ,mexzl

.ezegily miiwn epi`y
zekf zkiiy inl ,dinxi iax wtzqpy wtqd z` zhyet `xnbd

:da dkexkd d`pdd zaehe dyxtdd
òîL àz,rnye `a -ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàcdyely ¨§©§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨

:oey`xd .mipey mipicly epaxw xear dnda yicwdy mc`
milrad xy`ky ,`ed oicd .diict dkixve men da ltpe ,exiag
xg` xy`k ok oi`y dne ,yneg siqedl eilr dndad z` dcet
,exiag xear yicwdy dfk ote`ae .siqedl jixv epi` dcet

Léc÷nä`edy oiprl milrad `edéñBîLîBç ój` ,dcet `edyk ©©§¦¦¤
.siqen epi` ,dcet exear eyixtdy df m`

oiprl j` ,milrad `ed yicwnd yneg iably s`y :ipy oic
,df oaxw zyecwa sqep oaxw zqtzd ,epiidc ,dxenz ziiyr
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המשך בעמוד רכר



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc mixcp(iyily meil)

,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àädfa eprinydl `a `pzd - ¨¨©§©¨
cenil lr `le `xwn cenil lr xky lehil mibdepy mewn hwpy

,yxcnøëN ïéìèBpL íB÷îa eléôàc,mixg`l dxez cenil lr ©£¦§¨¤§¦¨¨
,mpiga micnln `leì÷Lîì éøL àø÷nä ìò,xky lehil xzen - ©©¦§¨¨¥§¦§©

j`ì÷Lîì éøL àì Løãnä ìòmiaiig `l` ,xky lehil xeq` - ©©¦§¨Ÿ¨¥§¦§©
.mpiga cnll

,`xnbd dywnàìc Løãî àðL éàîlehil xeq`y mrhd dn - ©§¨¦§¨§Ÿ
oeik ,mixg`l yxcn cenil lr xkyáéúëc(ci c mixac)äeö éúàå' ¦§¦§Ÿ¦¦¨

'íëúà ãnìì àéää úòa 'äcnll dyn dehvpy micnl ep` o`kne ¨¥©¦§©¥¤§¤
,l`xyi ipal dxezáéúëe,sqep weqt epyie -(d my)ézãnì äàø' §¦§¥¦©§¦

,''ä éðeö øLàk íéètLîe íéwç íëúàdidy df weqtn rnyne ¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦
ok lre .xkya `le ,mpiga l`xyi ipa z` cnll dynl sqep ieeiv

,minkg eyxcéðà äîmkz` izcnil [dyn],ípçaénð ízà óà ¨£¦§¦¨©©¤©¦
mixg`l ecnlz -ípça.lr xky lehil xeq`y micnl ep` o`kne §¦¨

cenil didi mrhd eze`ny ,dyw ok m`e .yxcnd cenildàø÷î¦§¨
mixg`lénð`ed mb -,ípçacenil lr xky lehil xeq` didie ©¦§¦¨

.mdipia welig epivn `l ixdy ,mixg`l `xwnd
xzen recn `iyewd aeyiia mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mixg`l `xwnd cenil lr xky lehil
,øîà áøiptn `ed ,`xwnd cenil lr xky lehil xzeny mrhd ©¨©

xky lehil xeq` ok` df lry ,cenild mvr lr epi` xkydy
jxcay oeikn `l` ,yxcnd cenil lr xky lehil xeq`y myk

zgwl mcnlnl xzen ,miphw md `xwn icnel llkøenéL øëN- §©¦
,dp`e dp` ekli `ly cenild zrya mxney `edy jk lr xky
.mirx mixacl ekpgzie ewifie miweeyae zeaegxa ekli `ly oke
mikixv mpi`y xzei milecbl `l` micnln oi` yxcn la`
`le `xwnd cenil lr wx xky lehil xzen ,ok lre ,jk lk xeniy

.yxcnd cenil lr
,øîà ïðçBé éaøå`xwn cenil lr xky lehil xzeny mrhd §©¦¨¨¨©

`l` ,cenild mvr lr epi` xkydy iptn `ed mixg`løëN§©
mpi`y ,`xwnd inrh zpibp cenil lr - minrh wEQiR¦§¨¦
eehvpy 'mihtyne miweg'a millkp mpi` ok lre ,`ziixe`cn

.mpiga mcnll
ixac lr dywne ,epizpynn opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbd

:ax
ïðzlirl dpyna epipy -(:dl)exiag z` xicndy ,epãnìé àìz`] §©Ÿ§©§¤

[xcend.àø÷î,`xnbd dgikeneøîàc ïàîì àîìLayxtp m`- ¦§¨¦§¨¨§©§¨©
`ed `xwnd cenil lr lehil xzeny xkydy opgei iaxkøëN§©

,íéîòè ÷eqéteðééämrhd oaen didi -epãnìé àìcoeik ,`xwn ¦§¨¦©§§Ÿ§©§¤
`ed ixd mpiga ecnln m`e ,xky jk lr lehil `id jxcdy

.edpdnøîàc ïàîì àlàcenil lr lehil xzeny xkydy ,ax - ¤¨§©§¨©
wx `ed `xwnd,øenéL øëNohwl cnlna wx miiw df mrhe §©¦

a o`k la` ,xeniy jixvym`e ,lecb `ed xcendy xaecn zehyt
ike ,dyw ok,àeä øenéL øa ìBãbecnll xicnd lr xq`p recne ¨©¦

oi`e xeniy jixv epi`y oeik ,jka edpdn epi` ixd ,mpiga `xwn
.xky epnn lehil i`yx ecnlnd

ixacl s` dpynd ixac z` zayiine ,di`xd z` `xnbd dgec
:ax

ecnll xzen ok`y ,lecb xcendy dxwna zxacn dpi` dpynd
`l` ,xeniyl wewf epi`y oeik ,ax zrcl mpiga `xwnéðz÷ ïè÷a§¨¨¨¨¥

ohw `ed xcendy dxwna xaecn -m` ok lre ,xeniyl wewfd
.eze` dpdn `ed ixd mpiga exnyne ecnln

,`xnbd dywnéàzxacn epizpyn m` -axcenàîéà ,ïè÷ ¦§¨¨¥¨
d z` jl xne`-,àôéñ,da xn`pyãnìî ìáàxicndåéða úàly ¥¨£¨§©¥¤¨¨

xcend,àø÷îike ,dyw ok m`e.àeä íéða øa ïè÷zvxzne ¦§¨¨¨©¨¦
,`xnbdéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçeli`k dpynd z` cenll yi - ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥

,jk dilr siqedle ,dxqg `idepãnìé àìxcend z` xicnd Ÿ§©§¤
,àø÷îaxcend didy ote`,ïè÷exnyn `edy dfa edpdn ixdy ¦§¨§¨¨

.cenild zryaeäéä íàxcend,ìBãbBãnìî,xicndBìxcenl - ¦¨¨¨§©§
,envråéðáìe,miphwd eipal s`e -.àø÷îel cnll xzidd zaiqe §¨¨¦§¨

`ed ixdy edpdn epi`y oeik ,`id envr
,xeniyl miwewfe miphw mdy s` ,eipale .xeniyl wewf epi`e lecb
miiwl ick `l` ,xcend liaya z`f dyer epi`y oeik ,xzen

.`linn dpdp xcendy s` xeqi` oi` dfk ote`ae ,devn
xzeny xkydy] opgei iax ixacl ztqep di`x d`ian `xnbd
lr dywne ,[minrh weqit xky `ed ,`xwn cenil xear lehil

:[xeniyd xear `ed xkydy] ax ixac
éáéúéî,`ziixaa xn`pdn yxcnd ziaa eywd -àì ,úB÷Bðéz ¥¦¥¦Ÿ

úaLa äléçza ïéøB÷zaya `xwn micnel mpi` -,dpey`x mrta ¦©§¦¨§©¨
àlàïBLàøa ïéðBLecnly dn lr zaya xefgl mileki la` - ¤¨¦§¦

.dpey`x dxfg idefy s` ,okl mcew,`xnbd dgikeneàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìxky lehil xzeny mrhdy xn`y opgei iax itl - §©§¨©

dfy oeikn `ed `xwn cenil lrøëN,íéîòè ÷eqéteðééäoaen - §©¦§¨¦©§
mrhdïéàc,úaLa äléçza ïéøB÷`id cenild zgxih xwiry oeik §¥¦©§¦¨§©¨

xaky ote`a wxe ,zay xky lhep `edy `vnpe ,dpey`xd mrta
,zaya eilr xefgl xzen ,zay mcew df `xwn zewepizd ecnl

eik.xky milhep oi` daexn dgxih da oi`y dxfgd lry oàlà¤¨
øîàc ïàîìcenil lr xky lehil xzeny mrhdy ax itl - §©§¨©

dfy oeikn `ed `xwnøenéL øëN,dyw ,zewepizdéànà[recn-] §©¦©©
,úaLa äléçza ïéøB÷ ïéà,ïBLàøa ïéðBL éànàåweligd dn ,xnelk ¥¦©§¦¨§©¨§©©¦§¦

,dxfg oial dpey`xd mrta cenil oiaøenéL øëN àkéà àä̈¦¨§©¦
úaLc-mrta xac micnelyk mxneyl jixvy enk ixd §©¨

xefgl s` xeq`l yie ,mixfegyk xeniy mikixv ok ,dpey`xd
.mxeniy xear zay xky lhep mcnlnd ixdy ,mcenil lr mnr

,`xnbd dgecéîòèéìåCcnll xzidd mrhy [opgei iax] jnrhl - §¦©§¥
ixac ex`eai `l oiicr ,minrhd weqit meyn `ed xkya `xwn
ixdy .zaya ycg xac zewepizd mr cenll xeq`y `ziixad

øeñà éî úaLa ÷eqét øëNweqit xear xky lehil xeq` ike - §©¦§©¨¦¨
`ld ,zaya minrh,àéä äòìáämei xear xky lhep did m`y ©§¨¨¦

oeikn j` ,zay xky meyn xeq` did ok` envr ipta zayd
zayd xkyy `vnp ,cgia reayd ini lk xear xky lhep `edy

,reayd lk jeza rlaenéøL àøLéî äòìáäå,zxzen drlade - §©§¨¨¦§¨¨¥
àéðúc,`ziixaaìòBtä úà øëBOäì÷Bðézä úà øBîL,d`nehn §©§¨©¥¤©¥¦§¤©¦

,dnec` dxt xt` yeciw jxevl oiirnd on min `lnl lkeiy ick
lretd z` xkyy e`ìäøtä úà øBîL`le ,ler dilr dlri `ly ¦§¤©¨¨

exkyy e` ,men da letiìíéòøfä úà øBîLoaxw z`ad jxevl ¦§¤©§¨¦
exky z` lawny mei xiky `ed m`y ,`ed el` lka oicd ,xnerd

,envr ipta mei lk lr,úaL øëN Bì ïéðúBð ïéàlehil xeq` ixdy ¥§¦§©©¨
e ,envr ipta zayd mei lr xkyCëéôì§¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומה שמבאר במכתבו שיש ענינים בנוגע למצות מעשיות שאחיו לא יותר ע"ז, הנה יש לקוות 

המשך בעמוד הבא

miwxt dyelya` cenr fl sc ± iriax wxtmixcp
.ïì òîùî à÷ àäå,`xwn epcnli `l ikdle .'eke xky oilhepy mewna 'it`c ,'ipzn

.ozil el didy xkyd on dil ipdn - mpga ecnln m` ,xky lwynl ixye li`edcáø
.øîàxky lr `l` xky oilhep oi`y iptn - `xwnd on xky lwynl exizd `nrh i`n

xky `le ,milha mixaca weqrle z`vl oze` oigipn oi`y ,zewepizd oixnyny xeniy

oikixvc miphwe .`xwnd ceniloicnl xeniy

`xwn epcnli `l ikdle .milecb `le ,`xwn

ediilr lwynl ixye li`edc ,mpga miphwl

la` .ozil el didy xkyd ipdnw - xky

`l` ,yxcn micnel oi` miphwc ,yxcn ecnln

milecbe ,milecbl`le ,xeniy xky edl zil

.ixy ikdle ,llk edl ipdnwøîåà ïðçåé éáøå
.íéîòè ÷åñéô øëù,ediipn liwymcnlny

minrhe cewipweqite .lwynl ivn xky `edde ,

epcnli `l ikdle ,`xwna `l` epi` minrh

:`xwn.ïè÷áel gipny ,dil ipdn `wc meyn)

epcnli `l :ipzwc 'ipzn uixz , (xkyd z`

el gipny ,dil ipdn `wc meyn ,ohwa - `xwn

.ozil el didy xkyd z`ååðãîìé àì éðú÷ éëä
.ïè÷ì àø÷îxky dil ipdn `wc meyn ,mpga

eipale el ecnln - lecb did m` la` .xeniyd

,xeniy jixv `l edi`c meyn - lecb .`xwn

li`ed ,inp eipale .dil ipdnw `leodia`e

mxnyn `ed - mdnr.xeniy xky `kile ,àì
.úáùá äìéçúá ïéøå÷mcnll oiligzn oi`

la` .mlern ecnl `ly xaca zaya dligza

edecnly xaca ,xnelk ,oey`xa oipeyxak

.zaya dipy mrt oze` micnel dpey`x mrt

`zeaxc ,"oey`xa" ipzw ikdlet"r` :l"nw

.oipey - zg` mrt `l` zewepizd edecnl `ly

.íéîòè ÷åñéô øëù øîàã ïàîì àîìùáixy

.lwynl.úáùá äìéçúá ïéøå÷ ïéàã åðééä
mlerne li`edceiykr `l` df xac ecnl `l

xky lwynl iz`e ,xkya `l` ecnln epi` -

.xky `la dil ciarc ,oipey la` .zaya.ïåùàøá ïéðåù éàîà`dc ,`l oipey elit`

!zaya xky lwynl iz`e ,zayc xeniy xky `ki`.àéä äòìáäixyine ipzwck.ixy

.ìòåôä úà øëåùä àéðúã.mei lk ly exky el ozepy.÷åðéúä úà øåîùì.d`nehn

.íéòøæä úà øåîùì.xnerd jxevl
íà
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øîàyxcnd lr yxcnd lr xky oilhep oi`e `xwnd lr xky oilhepy mewna l`eny

.lwynl dil ixy `llr `le `xwnd lr xky lehil xzen `picn :t"dc ipira d`xp

lr 'it` xky lehil `ly mnvr lr oixingny zenewn yi ,edin .lif`e yxtnck ,yxcnd

ixdy ,ecnll leki `xwn elit` - zenewn oze`ae .yxcnd on lehil `ai `ly ick ,`xwnd

oi`yx opi` - devnl onvr lr exingdy oeikn

lkl yxcnk `xwn dil dede ,xky lehil

oilhepy mewna `nwezn 'ipznc `l` .zenewnd

,onvr lr exingd `ly xnelk ,`xwnd lr xky

`ed `wec `xwnd lr - mewn eze`a elit`e

oilhepy oeikc ,epcnli `l d"yne .lwynl ixyc

la` .edpdn `vnp - mpga ecnln m` ,xky dilr

,xeq` `picnc ,lwynl ixy `l yxcnd lr

- mpga yxcn ecnln ik ,jkld .lif`e yxtnck

,dia aiign `l `xb`c ,icin `le dil ipdn `l

e`l zevnc ,`ed d`pd e`l inp diteb cenile

epzp zepdil.ïéðòìå.dkld,ikd ol `niiw

xky n"d ,edin .lwynl ixy `l yxcnd lrc

`zi` ikde .ixy dlha xb` la` ,cenil

`xwn lr s` leki :mzd opiqxbc ,inlyexia

miweg "mihtyne miweg" l"z - ok mebxze

micnln mz` i`e ,mpga micnln mz` mihtyne

oiaqp `ipzn ing oke .mebxze `xwn mpga

md olha xky :l`rnyi 'xa ocei 'x xn` !oedixb`

oilhep.éàîdev ize`e aizkc `lc yxcn `py

.`idd zra 'ddync opirny`l iziin `xw i`d

l`xyil dxez cenll deehvp.áéúëåd`x

.'d ipev xy`k mihtyne miweg mkz` izcnl

i`c .mpga cenll ipevy ,xnelkxy`k" ,`l

ikidc ,xkya xninl `kilc i`w i`n` "ipev

`lc `ibq `l ?jka edev ike ,"ipev xy`k" `nil

"ipev xy`k"c inp xninl `kile ?`xb` lewyil

.xne` ip` invrn `le ,ipev xy`k :xn`w ikd

ja aizk `dc jka oiwtwtn eid `l l`xyi i`cec

mpga cnll ipev xy`k w"d i`ce `l` mlerl epin`i.àø÷î.mpga inp`xw i`dn

diteb.áø.xeniy xky xn`idp ,d"yne .xeniy oikixve ,miphw `xwn icnel `nzqnc

ixy xeniy xky - xeq` cenil xb`c.éáøå.minrh weqit xky xn` opgeimdl oicnlny

iaxl ax oia `ki`e .mihtyne miweg llka eed `l jkld ,edpip `ziixe`cn e`lc ,minrh

,`ziixe`c minrh weqitc l"qc ,xeq` axlc ,xeniy ira `lc ,lecbl `xwn cnll opgei

e"ta l"f m"anxd ixac md jke ,`xwnd lr xky lehil ixy lecbn 'it`c opihwp - opgei 'xk dkld opgei 'xe axc l"iiwc oeik ,dkld oiprl ,jkld .minrh weqit xky meyn ixy opgei iaxle

mixcp zekldn.ïðú.`ed [xeniy xa lecb] xeniy xky xn`c o`nl `l` 'eke `xwn epcnli `ldiytp xhp edi` `de..ïè÷áoi` zeliap lke` ohwc ab lr s`c .ohw xcen i`d iedc

edpdn `ed ixd - ecnlnyke ,micia dil opitq `l ikd elit` - eyixtdl oieevn c"a.íàå.`xwn eipale el cnln lecb did`l - xeniy erac b"r` ,inp eipal ,xeniy ira `lc - el

eizepa z`e eipa z` ofn ith xqzn.éáéúéî.zaya dligza oixew `l zewepiz,zaya eze` oipey - zayd iptl dpey`x mrt e`xw m` - oey`xa oipey `l` .mdinin e`xw `ly dn

dpey`x dxfg `idy t"r`.àîìùá.zaya dligza oixew oi`c epiid minrh weqit xky c"nldligza oixew oi` d"yne ,daexn dgxhy dpey`x d`ixw lr `l` epi` xkyd xwiry itl

`xb` ilwy `l dxfg`c meyn - oey`xa oipey la` .xeq` zay xkyc ,zaya.àìà.'eke oixew oi` i`n` xeniy xky xn`c o`nlixd ?dipyl dpey`x mrt oia `ki` i`n ,xnelk

oipeyyk xeniy `ki` inp ikd - dligza xeniy `ki`c ikid ike ,xeniyd lr `l` epi` xkyd.äòìáä.`idminid x`y xky llka zayd mei xky rilany.øåîùì.wepizd z`

dxtd xt` ycwl oiirnd on min e`lniy ick ,medzd xaw iptn rlqd iab lr zeiepad zexvga zewepiz oilcbn eidy.øåîùì.dxtddnec` dxt.úà.mirxfdeid xner jxevl

) "adfd" wxta l"f i"yx dl yxtn ikd .xnerd z`ad mcew mze` oixnyn.gp sc n"a(.êëéôì.ozeixg`a aiig epi` eca` m`
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Løãnä Iò ,I÷LîI éøL¯àðL éàî .I÷LîI éøL àI ¨¥§¦§©©©¦§¨¨¨¥§¦§©©§¨

àIc Løãî¯ãnII àéää úòa 'ä äeö éúàå" áéúëc ¦§¨§¨¦§¦§Ÿ¦¦¨¨¥©¦§©¥
íéètLîe íéwç íëúà ézãnI äàø" áéúëe "íëúà¤§¤§¦§¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦

'ä éðeö øLàkípça éðà äî "¯óà.ípça éîð ízà ©£¤¦©¦¨£¦§¦¨©©¤©¦§¦¨
ïðçBé éaøå ,øenéL øëN :øîà áø !ípça éîð àø÷î¦§¨©¦§¦¨©¨©§©¦§©¦¨¨
.àø÷î epãnIé àI :ïðz .íéîòè ÷eqét øëN :øîà̈©§©¦§¨¦§©Ÿ§©§¤¦§¨

íéîòè ÷eqét øëN øîàc ïàîI àîILa¯àIc eðééä ¦§¨¨§©§¨©§©¦§¨¦©§§Ÿ
øenéL øëN øîàc ïàîI àJà ,epãnIé¯øenéL øa IBãb §©§¤¤¨§©§¨©§©¦¨©¦

ïè÷a éà .éðú÷ ïè÷a ?àeä¯ãnIî Iáà :àôéñ àîéà §¨¨¨¨¥¦§¨¨¥¨¥¨£¨§©¥
àøqçî éøeqç !?àeä íéða øa ïè÷ ,àø÷î åéða úà¤¨¨¦§¨¨¨©¨¦©¥¦©§¨

àø÷î epãnIé àI :éðú÷ éëäå¯IBãb äéä íà .ïè÷a §¨¦¨¨¥Ÿ§©§¤¦§¨§¨¨¦¨¨¨
¯ïéøB÷ àI úB÷Bðéz :éáéúéî .àø÷î åéðáIe BI BãnIî§©§§¨¨¦§¨¥¦¥¦Ÿ¦

ïàîI àîILa .ïBLàøa ïéðBL àJà ,úaLa äJéçza©§¦¨§©¨¤¨¦§¦¦§¨¨§©
äJéçza ïéøB÷ ïéàc eðééä íéîòè ÷eqét øëN øîàc§¨©§©¦§¨¦©§§¥¦©§¦¨

øenéL øëN øîàc ïàîI àJà .úaLa¯ïéøB÷ ïéà éànà §©¨¤¨§©§¨©§©¦©©¥¦
øëN àkéà àä ?ïBLàøa ïéðBL éànàå úaLa äJéçza©§¦¨§©¨§©©¦§¦¨¦¨§©

éîòèéIå !úaLc øenéL?øeñà éî úaLa ÷eqét øëN ,C ¦§©¨§¦©£¦§©¦§©¨¦¨
øëBOä :àéðúc .éøL àøLéî äòIáäå ,àéä äòIáä©§¨¨¦§©§¨¨¦§¨¨¥§©§¨©¥
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc mixcp(iyily meil)

,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àädfa eprinydl `a `pzd - ¨¨©§©¨
cenil lr `le `xwn cenil lr xky lehil mibdepy mewn hwpy

,yxcnøëN ïéìèBpL íB÷îa eléôàc,mixg`l dxez cenil lr ©£¦§¨¤§¦¨¨
,mpiga micnln `leì÷Lîì éøL àø÷nä ìò,xky lehil xzen - ©©¦§¨¨¥§¦§©

j`ì÷Lîì éøL àì Løãnä ìòmiaiig `l` ,xky lehil xeq` - ©©¦§¨Ÿ¨¥§¦§©
.mpiga cnll

,`xnbd dywnàìc Løãî àðL éàîlehil xeq`y mrhd dn - ©§¨¦§¨§Ÿ
oeik ,mixg`l yxcn cenil lr xkyáéúëc(ci c mixac)äeö éúàå' ¦§¦§Ÿ¦¦¨

'íëúà ãnìì àéää úòa 'äcnll dyn dehvpy micnl ep` o`kne ¨¥©¦§©¥¤§¤
,l`xyi ipal dxezáéúëe,sqep weqt epyie -(d my)ézãnì äàø' §¦§¥¦©§¦

,''ä éðeö øLàk íéètLîe íéwç íëúàdidy df weqtn rnyne ¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦
ok lre .xkya `le ,mpiga l`xyi ipa z` cnll dynl sqep ieeiv

,minkg eyxcéðà äîmkz` izcnil [dyn],ípçaénð ízà óà ¨£¦§¦¨©©¤©¦
mixg`l ecnlz -ípça.lr xky lehil xeq`y micnl ep` o`kne §¦¨

cenil didi mrhd eze`ny ,dyw ok m`e .yxcnd cenildàø÷î¦§¨
mixg`lénð`ed mb -,ípçacenil lr xky lehil xeq` didie ©¦§¦¨

.mdipia welig epivn `l ixdy ,mixg`l `xwnd
xzen recn `iyewd aeyiia mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mixg`l `xwnd cenil lr xky lehil
,øîà áøiptn `ed ,`xwnd cenil lr xky lehil xzeny mrhd ©¨©

xky lehil xeq` ok` df lry ,cenild mvr lr epi` xkydy
jxcay oeikn `l` ,yxcnd cenil lr xky lehil xeq`y myk

zgwl mcnlnl xzen ,miphw md `xwn icnel llkøenéL øëN- §©¦
,dp`e dp` ekli `ly cenild zrya mxney `edy jk lr xky
.mirx mixacl ekpgzie ewifie miweeyae zeaegxa ekli `ly oke
mikixv mpi`y xzei milecbl `l` micnln oi` yxcn la`
`le `xwnd cenil lr wx xky lehil xzen ,ok lre ,jk lk xeniy

.yxcnd cenil lr
,øîà ïðçBé éaøå`xwn cenil lr xky lehil xzeny mrhd §©¦¨¨¨©

`l` ,cenild mvr lr epi` xkydy iptn `ed mixg`løëN§©
mpi`y ,`xwnd inrh zpibp cenil lr - minrh wEQiR¦§¨¦
eehvpy 'mihtyne miweg'a millkp mpi` ok lre ,`ziixe`cn

.mpiga mcnll
ixac lr dywne ,epizpynn opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbd

:ax
ïðzlirl dpyna epipy -(:dl)exiag z` xicndy ,epãnìé àìz`] §©Ÿ§©§¤

[xcend.àø÷î,`xnbd dgikeneøîàc ïàîì àîìLayxtp m`- ¦§¨¦§¨¨§©§¨©
`ed `xwnd cenil lr lehil xzeny xkydy opgei iaxkøëN§©

,íéîòè ÷eqéteðééämrhd oaen didi -epãnìé àìcoeik ,`xwn ¦§¨¦©§§Ÿ§©§¤
`ed ixd mpiga ecnln m`e ,xky jk lr lehil `id jxcdy

.edpdnøîàc ïàîì àlàcenil lr lehil xzeny xkydy ,ax - ¤¨§©§¨©
wx `ed `xwnd,øenéL øëNohwl cnlna wx miiw df mrhe §©¦

a o`k la` ,xeniy jixvym`e ,lecb `ed xcendy xaecn zehyt
ike ,dyw ok,àeä øenéL øa ìBãbecnll xicnd lr xq`p recne ¨©¦

oi`e xeniy jixv epi`y oeik ,jka edpdn epi` ixd ,mpiga `xwn
.xky epnn lehil i`yx ecnlnd

ixacl s` dpynd ixac z` zayiine ,di`xd z` `xnbd dgec
:ax

ecnll xzen ok`y ,lecb xcendy dxwna zxacn dpi` dpynd
`l` ,xeniyl wewf epi`y oeik ,ax zrcl mpiga `xwnéðz÷ ïè÷a§¨¨¨¨¥

ohw `ed xcendy dxwna xaecn -m` ok lre ,xeniyl wewfd
.eze` dpdn `ed ixd mpiga exnyne ecnln

,`xnbd dywnéàzxacn epizpyn m` -axcenàîéà ,ïè÷ ¦§¨¨¥¨
d z` jl xne`-,àôéñ,da xn`pyãnìî ìáàxicndåéða úàly ¥¨£¨§©¥¤¨¨

xcend,àø÷îike ,dyw ok m`e.àeä íéða øa ïè÷zvxzne ¦§¨¨¨©¨¦
,`xnbdéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçeli`k dpynd z` cenll yi - ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥

,jk dilr siqedle ,dxqg `idepãnìé àìxcend z` xicnd Ÿ§©§¤
,àø÷îaxcend didy ote`,ïè÷exnyn `edy dfa edpdn ixdy ¦§¨§¨¨

.cenild zryaeäéä íàxcend,ìBãbBãnìî,xicndBìxcenl - ¦¨¨¨§©§
,envråéðáìe,miphwd eipal s`e -.àø÷îel cnll xzidd zaiqe §¨¨¦§¨

`ed ixdy edpdn epi`y oeik ,`id envr
,xeniyl miwewfe miphw mdy s` ,eipale .xeniyl wewf epi`e lecb
miiwl ick `l` ,xcend liaya z`f dyer epi`y oeik ,xzen

.`linn dpdp xcendy s` xeqi` oi` dfk ote`ae ,devn
xzeny xkydy] opgei iax ixacl ztqep di`x d`ian `xnbd
lr dywne ,[minrh weqit xky `ed ,`xwn cenil xear lehil

:[xeniyd xear `ed xkydy] ax ixac
éáéúéî,`ziixaa xn`pdn yxcnd ziaa eywd -àì ,úB÷Bðéz ¥¦¥¦Ÿ

úaLa äléçza ïéøB÷zaya `xwn micnel mpi` -,dpey`x mrta ¦©§¦¨§©¨
àlàïBLàøa ïéðBLecnly dn lr zaya xefgl mileki la` - ¤¨¦§¦

.dpey`x dxfg idefy s` ,okl mcew,`xnbd dgikeneàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìxky lehil xzeny mrhdy xn`y opgei iax itl - §©§¨©

dfy oeikn `ed `xwn cenil lrøëN,íéîòè ÷eqéteðééäoaen - §©¦§¨¦©§
mrhdïéàc,úaLa äléçza ïéøB÷`id cenild zgxih xwiry oeik §¥¦©§¦¨§©¨

xaky ote`a wxe ,zay xky lhep `edy `vnpe ,dpey`xd mrta
,zaya eilr xefgl xzen ,zay mcew df `xwn zewepizd ecnl

eik.xky milhep oi` daexn dgxih da oi`y dxfgd lry oàlà¤¨
øîàc ïàîìcenil lr xky lehil xzeny mrhdy ax itl - §©§¨©

dfy oeikn `ed `xwnøenéL øëN,dyw ,zewepizdéànà[recn-] §©¦©©
,úaLa äléçza ïéøB÷ ïéà,ïBLàøa ïéðBL éànàåweligd dn ,xnelk ¥¦©§¦¨§©¨§©©¦§¦

,dxfg oial dpey`xd mrta cenil oiaøenéL øëN àkéà àä̈¦¨§©¦
úaLc-mrta xac micnelyk mxneyl jixvy enk ixd §©¨

xefgl s` xeq`l yie ,mixfegyk xeniy mikixv ok ,dpey`xd
.mxeniy xear zay xky lhep mcnlnd ixdy ,mcenil lr mnr

,`xnbd dgecéîòèéìåCcnll xzidd mrhy [opgei iax] jnrhl - §¦©§¥
ixac ex`eai `l oiicr ,minrhd weqit meyn `ed xkya `xwn
ixdy .zaya ycg xac zewepizd mr cenll xeq`y `ziixad

øeñà éî úaLa ÷eqét øëNweqit xear xky lehil xeq` ike - §©¦§©¨¦¨
`ld ,zaya minrh,àéä äòìáämei xear xky lhep did m`y ©§¨¨¦

oeikn j` ,zay xky meyn xeq` did ok` envr ipta zayd
zayd xkyy `vnp ,cgia reayd ini lk xear xky lhep `edy

,reayd lk jeza rlaenéøL àøLéî äòìáäå,zxzen drlade - §©§¨¨¦§¨¨¥
àéðúc,`ziixaaìòBtä úà øëBOäì÷Bðézä úà øBîL,d`nehn §©§¨©¥¤©¥¦§¤©¦

,dnec` dxt xt` yeciw jxevl oiirnd on min `lnl lkeiy ick
lretd z` xkyy e`ìäøtä úà øBîL`le ,ler dilr dlri `ly ¦§¤©¨¨

exkyy e` ,men da letiìíéòøfä úà øBîLoaxw z`ad jxevl ¦§¤©§¨¦
exky z` lawny mei xiky `ed m`y ,`ed el` lka oicd ,xnerd

,envr ipta mei lk lr,úaL øëN Bì ïéðúBð ïéàlehil xeq` ixdy ¥§¦§©©¨
e ,envr ipta zayd mei lr xkyCëéôì§¦¨
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המשך בעמוד הבא

miwxt dyelya` cenr fl sc ± iriax wxtmixcp
.ïì òîùî à÷ àäå,`xwn epcnli `l ikdle .'eke xky oilhepy mewna 'it`c ,'ipzn

.ozil el didy xkyd on dil ipdn - mpga ecnln m` ,xky lwynl ixye li`edcáø
.øîàxky lr `l` xky oilhep oi`y iptn - `xwnd on xky lwynl exizd `nrh i`n

xky `le ,milha mixaca weqrle z`vl oze` oigipn oi`y ,zewepizd oixnyny xeniy

oikixvc miphwe .`xwnd ceniloicnl xeniy

`xwn epcnli `l ikdle .milecb `le ,`xwn

ediilr lwynl ixye li`edc ,mpga miphwl

la` .ozil el didy xkyd ipdnw - xky

`l` ,yxcn micnel oi` miphwc ,yxcn ecnln

milecbe ,milecbl`le ,xeniy xky edl zil

.ixy ikdle ,llk edl ipdnwøîåà ïðçåé éáøå
.íéîòè ÷åñéô øëù,ediipn liwymcnlny

minrhe cewipweqite .lwynl ivn xky `edde ,

epcnli `l ikdle ,`xwna `l` epi` minrh

:`xwn.ïè÷áel gipny ,dil ipdn `wc meyn)

epcnli `l :ipzwc 'ipzn uixz , (xkyd z`

el gipny ,dil ipdn `wc meyn ,ohwa - `xwn

.ozil el didy xkyd z`ååðãîìé àì éðú÷ éëä
.ïè÷ì àø÷îxky dil ipdn `wc meyn ,mpga

eipale el ecnln - lecb did m` la` .xeniyd

,xeniy jixv `l edi`c meyn - lecb .`xwn

li`ed ,inp eipale .dil ipdnw `leodia`e

mxnyn `ed - mdnr.xeniy xky `kile ,àì
.úáùá äìéçúá ïéøå÷mcnll oiligzn oi`

la` .mlern ecnl `ly xaca zaya dligza

edecnly xaca ,xnelk ,oey`xa oipeyxak

.zaya dipy mrt oze` micnel dpey`x mrt

`zeaxc ,"oey`xa" ipzw ikdlet"r` :l"nw

.oipey - zg` mrt `l` zewepizd edecnl `ly

.íéîòè ÷åñéô øëù øîàã ïàîì àîìùáixy

.lwynl.úáùá äìéçúá ïéøå÷ ïéàã åðééä
mlerne li`edceiykr `l` df xac ecnl `l

xky lwynl iz`e ,xkya `l` ecnln epi` -

.xky `la dil ciarc ,oipey la` .zaya.ïåùàøá ïéðåù éàîà`dc ,`l oipey elit`

!zaya xky lwynl iz`e ,zayc xeniy xky `ki`.àéä äòìáäixyine ipzwck.ixy

.ìòåôä úà øëåùä àéðúã.mei lk ly exky el ozepy.÷åðéúä úà øåîùì.d`nehn

.íéòøæä úà øåîùì.xnerd jxevl
íà
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øîàyxcnd lr yxcnd lr xky oilhep oi`e `xwnd lr xky oilhepy mewna l`eny

.lwynl dil ixy `llr `le `xwnd lr xky lehil xzen `picn :t"dc ipira d`xp

lr 'it` xky lehil `ly mnvr lr oixingny zenewn yi ,edin .lif`e yxtnck ,yxcnd

ixdy ,ecnll leki `xwn elit` - zenewn oze`ae .yxcnd on lehil `ai `ly ick ,`xwnd

oi`yx opi` - devnl onvr lr exingdy oeikn

lkl yxcnk `xwn dil dede ,xky lehil

oilhepy mewna `nwezn 'ipznc `l` .zenewnd

,onvr lr exingd `ly xnelk ,`xwnd lr xky

`ed `wec `xwnd lr - mewn eze`a elit`e

oilhepy oeikc ,epcnli `l d"yne .lwynl ixyc

la` .edpdn `vnp - mpga ecnln m` ,xky dilr

,xeq` `picnc ,lwynl ixy `l yxcnd lr

- mpga yxcn ecnln ik ,jkld .lif`e yxtnck

,dia aiign `l `xb`c ,icin `le dil ipdn `l

e`l zevnc ,`ed d`pd e`l inp diteb cenile

epzp zepdil.ïéðòìå.dkld,ikd ol `niiw

xky n"d ,edin .lwynl ixy `l yxcnd lrc

`zi` ikde .ixy dlha xb` la` ,cenil
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נדרים. אין בין המודר - פרק רביעי דף לז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

שאין זה אלא דבריו עתה, אבל במשך הזמן כשהמדוברת תדבר עמדו עד"ז וכן הוא מצדו והידידים 

שיבקש ג"כ יסייעו בדבורים כאלו, הנה סוכ"ס יתקרב לאט לאט וכמ"ש לאט לאט אגרשנו ואך שיש 

להזהר לא להראות לאחיו שזה ענין של מלחמה או שרוצים לנצחו כמובן, ואקוה שבקרב הימים יוכל 

להודיעני בשו"ט בזה...

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

המשך מהעמוד הקודם
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ïééø÷ïééø÷ àIå ïáúëe .ïáúk àIå¯."çIñé"c "àð" ©§¨§¨§©¨§©¨§¨©§¨¨§¦§©
"úàæ"
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ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc mixcp(iyily meil)

eãáà íàzaya,mdilr xney `edy mixacdïúeéøçàa áéiç Bðéà, ¦¨§¥©¨§©£¨¨
mpig xneyk epice ,zaya ezxiny lr xky lhep epi`y oeik

.dcia`e daipbn xehtdäéä íàådf lretúaL øéëNz` lhepd , §¦¨¨§¦©¨
lk xear lhep `le ,reayd zeni lk xear reaya zg` mrt exky

e` ,envr ipta meiLãç øéëNe` ,ycega zg` mrt exky lhepd §¦Ÿ¤
äðL øéëNe` ,dnilyòeáL øéëNzg` mrt exky z` lhepd- §¦¨¨§¦¨©

el` mipte` lka ,mipy rayaúaL øëN Bì ïúBð,xky oi`y oeik ¥§©©¨
,minid x`ya rlaen `ed `l` envr ipta xkip zaydCëéôì,íà §¦¨¦

eãáàzayaïúeéøçàa áéiçmei lr s` xky lhep `edy oeik , ¨§©¨§©£¨¨
.dcia`e daipba aiigd xky xneyk epice zayd

xeqi`d mrhy xnel okzi `ly ,`xnbd dgiken ef `iyew gekne
lehil xeqi`d meyn `ed zaya ycg xac zewepizd z` cnll
xkya rlaen `ed m` zay xky lehil xzeny oeik ,zay xky
xkyd m`d ef `ziixan gikedl xyt` i` ,ok m`e .minid x`y
e` ,xeniy xky `ed zewepizl `xwn cenil xear lehil xzeny

.minrhd weqit xky
ipy `xnbd zx`an ,zay xky ly mrhd z` dzgcy xg`
:zaya ycg xac zewepiz cnll xeq`y daiqd `id dn minrh

,oey`xd mrhdàlàlúaL éab,àîòè eðééä[mrhd edf-]ïéàc ¤¨©¥©¨©§©§¨§¥
ïéàøB÷zewepizdäléçza,ycg xac -ïBäúäáà eðôéc íeMî §¦©§¦¨¦§¦§£¨¨§

àzaLc àúåöîì é÷eðécryrzydl milibx zewepizd zea`y - ¦¥§¦§¨¨§©©¨
eyygi ,ycg xac zaya ecnli zewepizd m`e ,zaya mdnr
mpid m` j` .zay bper zevn lhazze ,mlhaln mdizea`
mlhaln zea`d eyygi `l ,xak ecnly dn lr mixfeg

.zay bper zevn lhazz `le ,mdnr eryrzyie
,ipyd mrhdàîéà úéòaéàå,ïéúLå ïéìëà àzaLác íeMîjxcy- §¦¨¥¥¨¦¦§©©¨¨§¦§¨¦

,legd zenia mlbxdn xzei zaya zezyle lek`l zewepizd
àîìò ïBäéìò øéwéåmileki mpi`e mdilr micak mdixa` ,ok lre - §©¦£¥¨§¨

.daexn oeir yxecd ycg xac cenllìàeîL øîàãk,úñå éepéL ¦§¨©§¥¦¤¤
,dlik`a ebdpne ekxc z` dpynd -íééòî éìBç úléçz-df xac §¦©¦¥©¦

.eirna zelgl el mxeb
lirl mi`xen`d zwelgn iabl zxxan `xnbd(.fl)xzidd mrha

:exag ly enrhl dcen epi` `xen` lk recn ,xkya `xwn cnll
øîàc ïàîìexear lehil xzeny xkydy xn`y opgei iaxl - §©§¨©

`ed `xwnd cenilíéîòè ÷eqét øëN,`ziixe`cn mpi`y ,éàî §©¦§¨¦©
øîà àì àîòè`xwnd cenil xear lehil xzeny xkydy axk ©§¨Ÿ¨©

`edøenéL øëN.mcenil zrya zewepizd z` xnyn `edy - §©¦
,`xnbd zx`aneøáñ÷liren xeniy ly df mrh ok`y ,opgei iax ¨¨©

zal cnln xy`k j` ,xeniyl wewfd ohw oal cnlny mewna
,dyw didi ,dphwøenéL ïééòa à÷ éî úBða-zewewf zepa ike ¨¦¨¨£¨¦

df mrh lirei `l ,ok m`e ,uegl z`vl okxc oi` `ld ,xeniyl
dxicd m` s` dcnll xeqi` oi` jky oeike ,mpiga dcnll jixve
,`xwn xcend z` cnli `l xicndy xn`p dpyna eli`e .d`pda
z` mix`anyk s` ,ok m`e .dy`l yi` oia dpynd dwlig `le
cnll xeq` recn x`eai `l oiicr ,lecba `le ohwa dpynd zpeek

.dphw zal `xwn
øáñ÷opgei iaxøenéL éòa éî ìBãb,ly ef dxaq ok`y ,xnelk ¨¨©¨¦¨¦¦

mc`l cnln m` j` ,ohwl cnln xy`k dliren xeniy xky
didi `linne ,xky lehil eilr xq`i xeniyl wewf epi`y lecb
eli`e .d`pd epnn xcend lecb mc`l `xwn cnll el xzen

,'`xwn epcnli `le' `nzqa aezk dpynas`y zehiyta rnyne
,'eipa z` cnln la`' aezk `tiqa ixdy ,cnll xzen lecb mc`l

.xeniy xky lr zxacn dpyndy x`al xyt` i` ok m`e
,zxxane `xnbd dkiynnøîàc ïàîìexkydy xaeqd axl - §©§¨©

`ed `xwn cenil xear lehil xzenyøenéL øëN,zewepizd §©¦
øîà àì àîòè éàîcenil lr lehil xzeny xkydy ,opgei iaxk ©©§¨Ÿ¨©

`ed `xwn.íéîòè ÷eqét øëN,`xnbd zx`aneøáñ÷ax(øëN) §©¦§¨¦¨¨©§©
àeä àúééøBàc íéîòè ÷eqét-lr `xwnd weqit ly df cenily ¦§¨¦§©§¨

weqta llkp `ed ixd jky oeike ,dxezd on `ed minrhd ici
(d c mixac),''d iPev xW`M mihRWnE miwg mkz` iYcOl d`x'§¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦

.`xwn cenil lr xky lehil xeqi`d z` micnl ep` myny
:dxezd on `ed minrhd weqit cenil ok`y `xnbd dgiken

áø øîà ìàððç áø øîà ïéáà øa à÷éà áø øîàc,áéúëc éàîdn - §¨©©¦¨©¨¦¨©©£©§¥¨©©©¦§¦
weqtd yexit(g g dingp)'íBNå Løôî íéäìàä úøBz øôqá eàø÷iå©¦§§©¥¤©¨¡Ÿ¦§Ÿ̈§

àø÷na eðéáiå ìëN.',`xnbd zx`ane'úøBz øôqá eàø÷iå ¤¤©¨¦©¦§¨©¦§§©¥¤©
íéäìàä'äæsebdàø÷î,'Løôî'íebøz äæz` yxtn `edy , ¨¡Ÿ¦¤¦§¨§Ÿ̈¤©§
,`xwnd'ìëN íBNå'àíé÷eñtä elweqt oia zewiqtnd zecewpd - §¤¤¥©§¦

' ,mipiprd oia cixtdl weqtlàø÷na eðéáiå'íéîòè ÷eqét äæ,lry ©¨¦©¦§¨¤¦§¨¦
m` dlin lk jiiyl cvik mircei ep` `xwnd inrh zpibp ici

.dixg`l e` diptldì éøîàåúBøBñnä elàzexqgd milind - §¨§¥¨¥©§
minrh weqity mi`ex ok m`e .zxeqna jk exqnpy zexzide

.`ziixe`cn dfy gkene ,miaezka xak xkfen
daizkde d`ixwd zxevl mirbepd mixac drax` d`ian `xnbd

:ipiqn dynl dklda exqnpy ,dxeza milin ly
íéøôBñ àø÷î ,÷çöé éaø øîàepl exqny dpekpd d`ixwd zxev - ¨©©¦¦§¨¦§¨§¦
,mixteq e`xwpy mipey`xd,íéøôBñ øehéòåzexzein milin §¦§¦

,oeyld z` zetiile xhrl ick eazkpy,ïáéúk àìå ïééø÷åmilin §©§¨§Ÿ§¦¨
,dxeza zeaezk opi`e ze`xwpd,ïééø÷ àìå ïáéúëemiline §¦¨§Ÿ©§¨

mpid el` lk ,ze`xwp opi`e dxeza zeaezkd,éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
.l`xyil xqne ipiqa dyn laiw jk

:mdn cg` lkl ze`nbec `xnbd d`iane
,íéøôBñ àø÷îoebkíéøöî ,íéîL ,õøàel` milinn cg` lkay - ¦§¨§¦¤¤¨©¦¦§©¦

`ed m` oial ,weqt rvn`a riten `ed m` oia cewipa welig yi
,'ux`' micwpn weqt rvn`ay .`zgpz`a e` weqt seqa riten¤¤
,'ux`' micwpn `zgpz` e` weqt seqa eli`e ,'mixvn' ,'miny'¨©¦¦§©¦¨¤

.'mixvn' ,'minW'¨¨¦¦§¨¦
íéøôBñ øehéòjxev mda oi`y s` ,oeyld zetiil etqepy milin - ¦§¦

oebk ,`xwn ly eteblmkAl Ecrqe''eøáòz øçà(d gi ziy`xa), §©£¦§¤©©©£Ÿ
xFUr F` mini EpY` dxrPd aWY''Cìz øçà(dp ck ziy`xa)xbQY' , ¥¥©©£¨¦¨¨¦¨©©¥¥¦¨¥

dpgOl uEgn mini zraWe'óñàz øçà(ci ai xacna),íéøL eîc÷' ¦§©¨¦¦©©£¤§©©¥¨¥¦§¨¦
'íéðâð øçà(ek gq mildz)z` aezkl jxev did `l el` lkay - ©©Ÿ§¦

,'exearze mkal ecrq' aezkl xyt` did `l` ,'xg`' dlind
'xg`' zaiz mda dtqepe ,dfa `veike 'sq`ze mini zray xbqz'

weqta oke .oeyld z` zetiil ick'ìà éøøäk Eú÷ãö'(f el mildz) ¦§¨§§©§¥¥
xnel jixv didy ,'k ze`d zxzein

,'dAx mFdY LhRWn' weqtd jiynny myk 'l` ixxd jzwcv'¦§¨¤§©¨
.oeyld zetiil 'k ze`d dtqepy `l`

ïáéúk àìå ïééø÷,zeaezk opi`e ze`xwpd milin -dlind oebk ©§¨§Ÿ§¦¨
'úøt'weqtd on(b g 'a l`eny)Bzëìa'cmitiqeny 'xdpA Fci aiWdl §¨¦§¤§§¨¦¨¦§©

dlind .daezk dpi`y s` 'zxR' dlind z` xnel'Léà'weqtd on §¨¦
(bk fh 'a l`eny),'íéäìàä øáãa Léà ìàLé øLàk'cxnel mitiqeny §©£¤¦§©¦¦§©¨¡Ÿ¦

dlind .daezk dpi`y s` 'Wi`' dlind z`'íéàa'weqtd on ¦¨¦
(fl `l dinxi)'äúðáð'cxird dzpape 'd m`p [mi`A] mini dPd' - §¦§§¨¦¥¨¦¨¦§ª§¦§§¨¨¦

.daezk dpi`y s` 'mi`A' dlind z` xnel mitiqeny ,''dl©¨¦
dlind'dì'weqtd on(hk p dinxi)'äèéìt'claA l` ErinWd' - ¨¦§¥¨©§¦¤¨¤

,'dhilR [Dl] idi l` aiaq dilr Epg zWw ikxC lM miAx©¦¨Ÿ§¥¤¤£¨¤¨¨¦©§¦¨§¥¨
dlind .daezk dpi`y s` 'Dl' dlind z` mitiqeny'úà'on ¨¤

weqtd(`i a zex)ãâeä ãbä'c,'KzFng [z`] ziUr xW` lM il §ª¥©¦Ÿ£¤¨¦¤£¥
dlind .daezk dpi`y s` 'z`' dlind z` mitiqenyéìà'on ' ¤¥©

weqtd(e-d b zex)'ïøbä'c[il`] ixn`Y xW` lM dil` xn`Ye' - §©Ÿ¤©Ÿ¤¥¤¨Ÿ£¤Ÿ§¦¥©
z` mitiqeny ,'DzFng dYEv xW` lkM UrYe oxBd cxYe ,dUr ¤̀¡¤©¥¤©Ÿ¤©©©§Ÿ£¤¦©¨£¨

.daezk dpi`y s` 'il`' dlinddlind'éìà'weqtd on(fi my zex) ¥©¥©
'íéøòOä'cl` [il`] xn` iM il ozp dN`d mixrVd WW xn`Ye' - §©§Ÿ¦©Ÿ¤¥©§Ÿ¦¨¥¤¨©¦¦¨©¥©©

dpi`y s` 'il`' dlind z` mitiqeny ,'KzFng l` mwix i`FaŸ¦¥¨¤£¥¥©
.daezkïáúk àìå ïééø÷ ïéìäopi`e ze`xwpd milin md el` lk - ¨¥©§¨§Ÿ§¦¨

.zeaezk
ïééø÷ àìå ïáúëedlind oebk ,ze`xwp opi`e zeaezkd milin -'àð' §¦¨§Ÿ©§¨¨

weqtd on(gi d 'a mikln)'çìñé'ciegYWdA' -[`p] glqi oOx ziA iz §¦§©§¦§©£¨¨¦¥¦Ÿ¦§©¨
.dze` mi`xew oi` j` daezk '`p' dlindy ,'dGd xaCA LCarl 'd§©§§©¨¨©¤¨
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רטו miwxt dyelyaa cenr fl sc ± iriax wxtmixcp
.åãáà íàzaya..ïúåéøçàá áééç åðéà.zay meia xiky epi`e li`ed.úáù øéëù äéä íà

f el mipzepymihiyt 'mei lkc oeik ,cg` heyt zay meil ribny t"r` ,reayl exky

ini jeza rilan zay xkyy ,drlad `id ef - reayd x`y zexiky mr rlap zay

.ixy drladc - zay xky oipzep ,reayd.åãáà íàoipzep `dc ,ozeixg`a aiig ,zaya

.zayd xky el.úáù éáâ àìàoixew `l :ipzwc

`le weqit xky meyn e`l ,oipey la` dligza

.drlada ixy `dc ,xn`w xeniy xky meyn

àúååöîì à÷åðéã ïåäúäáà åðôéã.ïåäìãm`y

ozexwdl oiweqr eideid - ycg xaca dligza

,zay zevnl oiiept eid `le ,oda oicexh

bprzdl- edecnl xake li`ed ,oipey la` .ea

`licxhn.eda.åðôéã.oiiept ediy ickøé÷éå
åäì.àîìòcaky,lk`nd iptn cenll mdilr

.edl xrvnc ,zaya dligza oixew oi` ikdle

.úåðáoicnlny?xeniy oiira in ,dxez oze`

lk" aizkc ,i`xa` wtinl ediigxe` e`l edpi`

) "dnipt jln za dceakmildzdn`kile ,(

.xeniy xky da `nwe`líéîòè ÷åñéô øëù
.àåä àúééøåàãivn `le.`xb` ediilr lwynl

.íé÷åñôä åìà.weqte weqt lk miiqn okid cr

likydl lekiy - "lky mey" edl ixw ikdle

.weqite weqit lk oia ,weqtaíéøôåñ àø÷îõøà
.õøà`lc - ux` ux` oixewy dn ,xnelk

,dxadd opiazkopiazk `lcc"eis"l` oia

y"ixl"cvl y"ix oiae,i`lc - ux` inp oke

e` o"itl` 'a opiazk`"d,s"l`l jenqc"eieoia

"cvl y"ix,min`y opiazk `lc - miny oke .i

m"nl o"iy oia s"l`oiaem"n.c"eil.mixvn oke

.éðéñî äùîì äëìäoi`xwpcikd.íéøôåñ øåèéò
åøåáòú øçà.exearz :aizk `leepiide .xg`

oixhrny ,xehir.dti rnyn ikdc ,xeaicd

.íéðâåð øçà íéøù åîã÷mipbep xg` :aizk `le

.mixy encw.ìà éøøäë êú÷ãö:aizk `le

`weecae ,ith xazqn ikdc ,jzwcv l` ixxdk

.irzyn.íéäìàä øáãá ùéà ìàùé øùàëã ùéà
.aizk ltezig`aäúðáðåã íéàá.[`le ixw]

.aizkäèéìôã äì..edinxia oiaezk odipyúà
éìà ãâåä ãâäã.oaizk `le oiixw ipd edlekc .

.çìñéã àð ïééø÷ àìå ïáéúëå.onrpc
úàæ
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mpg xney dil ded - `zaya `xb` liwy `lc oeikc .zaya eca`p m`.íàxiky did

.zayzg` reay.øéëù.reayzg` dhny.ïúåð.zay xky elexikfd `ly oeik

minid x`y llka erilady `l` ,yexita..êëéôìeca` m` ,xky xney iedc oeik

ozeixg`a aiig - zaya.åðôéã.`zayc `zevnl `wepic oedea`oipet zewepizd zea`y

m`e .zewepizd mr oiryrzyne ,zay zevnl

mlehal eyegi - dligzkl zewepizd e`xwi.

øé÷éå.`nlr oedilrjezny ,zewepizd lr

mdixa` lega lek`l okxcy dnn xzei elk`y

jixvy ,dligza cenll oileki oi`e ,odilr oicak

daexn oeir.ìåãâ.xeniy ira injk .dinza

:w"dc ,xity iz`e .ze`gqp zvwna `qxibd `id

lecba - `xwn epcnli `le :ipzwc 'ipznc `nzq

i`nc .eipa z` cnln la` :`tiq ipzwcn ,`id

`wigc `iepiy - `xqgn ixeqg lirl opipync

ira in lecbe ,`nwezn lecba i`ce `l` .`id

?xeniy.xeniy ira in zepa :iqxbc igqp `ki`e !

kdexcend `pz `pzc `kid lk i`ce :jixt i

ikide ,rnyn dy` oia yi` oia - exiagn d`pd

dl znwenc idp ?`xwn epcnli `l :`pze wiqt

- zepa la` ,xeniy erac miphw mipa gpiz ,ohwa

z`vl okxc oi`y ,xeniy era `l zephw 'it`

uegl!øáñ÷.`ed `ziixe`c minrh weqit

'iixe`cnc oeikc ,xky mcenil lr lehil xeq`e

mihtyne miwegk edl eed edpip.ùøåôîdf

.mebxz`xwl dil yxtnc.íåùåel` lky

.miweqtd.weqtl weqt oia zewiqtnd zecewp

oian mc` odici lry - "lky mey" edl ixwe

`nw wxt xn`ck ,minrhd zrepz itk `xwnd

) dbibgc:e scinrh iweqtl dpin `wtp :(.

.úåøåñîädxqna xqnpy dn.øîàiax

.mixteq `xwn wgviepl exqny d`ixwd

mixteq e`xwpy mipey`xd.øåèòå.mixteq

ze`xwpe ,oeyld zetil eazkpy zexizi zeaiz

oeyld z` oixhrn ody itl xehr.ïééø÷`le

.oaizkeazkp `le ze`xwpd zeaiz.ïáéúë
.oiixw `leze`xwp opi`e zeazkpy.äëìä

.ipiqn dynll`xyil xqne ,ipiqa dyn law jk.

àø÷î.ux` ux` mixteq`zgpz` ea yiyky

unwa ux` `xwp.íéîù.mixvnoi`y t"r`y ¨

mda dzid eli`k mi`xwp s"l` mda.øåèò
.mipbep xg` mixy encw sq`z xg` eklz xg` exearz xg` mixteqmini zray xbqz" ,"exearze mkal ecrq" azknl dil dedc .oeyld zx`tzl `l` opi`e ,od oixzein "xg`" ipd lk

oeyld zx`tzl eazkpy `l` ,"mipbep mixy encw" ,"sq`ze.êú÷ãö.l` ixxdkzwcv" azknl dil dedxnelk ,minxd mixddy xnel .dax medz jihtyn :aizkck ,"l` ixxd j

k"g`e ,jlz k"g` :rnzyilc ikid ik ,"xg`"a wiqtn mrh oiazeky epiid - mixteq xehrc izi`x ixen ixacae .oeyld zx`tzl "l` ixxdk" azky `l` .myd zwcvl oikixv ,mik`lnd

zilbp jzwcv ,l` :yexite ,weqtd zlgza dzid eli`k ,dketd "l`" zlny xnel ,"l`" zlnn "ixxdk" mrha wqtp "ixxdk jzwcv" ,mipbep k"g`e - mixy encw .sq`z ok xg`e ,exearz

xehr dil ixwe .l` ly mixdk jzwcv ,mdl encw mipbepdy - mipbepd xg` mixy encw ,sq`zy xg` ,exearzy xg` ,eklzy xg` :rnyna did wqtdd `lnl`e .miielb mdy ,mixdk

d`ixwd mrha `zlinl dl ixhrnc meyn - mixteq.ïééø÷.ezklac zxt oaizk `leaizk `le ixw "zxt" ,"zxt xdpa eci aiydl" `ed l`enya.ùéà.l`yi xy`kcinp l`enya

aizk `le ixw "yi`" ,"midl`d xaca yi` l`yi xy`k" ltezig` iab `ed.íéàá.dzpapecaizk `le ixw "mi`a" ,'ebe "xird [dzpape] 'd m`p mi`a mini dpd" `ed dinxia.äì
.dhiltcaizk `le ixw "dl" ,"dhiltl dl idi" laa z`eapa dinxi seqa.úà.cbed cbdc`le ixw "z`" i`d ,"jzeng z` ziyr xy` [lk il] (z`) cbed cbd dl xn`ie frea orie" zexa

oaizk `le oiixwc jpda dil xkcn `l dxqna s`e .aizke ixw eply mixtqa ,edin .aizk.éìà.oxebdceixg`y weqtde ,"dyr` il` ixn`z xy` lk z` dil` xn`ze" `ed inp zexa

eixg`lc weqta dil jenqc oeik ,"oxebd" `kil `xw `eddac b"r` "oxebdc" "il`" dil ixwe ."dzeng dzev xy` lkk yrze oxebd cxze".éìà.mixerydcyy xn`ze" `ed inp zexa

aizk `le ixw "il`" "il` xn` ik il ozp dl`d mixeryd.ïáéúë.glqic `p oiixw `leixwn `le "`p" aizk ""jcarl 'd `p glqi oenix zia iziegzyd"a ,miklna.
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eãáà íà¯,úaL øéëN äéä íàå .ïúeéøçàa áéiç Bðéà ¦¨§¥©¨§©£¨¨§¦¨¨§¦©¨
äòeáL øéëN ,äðL øéëN ,Lãç øéëN¯øëN BI ïúBð §¦Ÿ¤§¦¨¨§¦¨©¥§©

eãáà íà ,CëéôI .úaL¯éab àJà .ïúeéøçàa áéiç ©¨§¦¨¦¨§©¨§©£¨¨¤¨©¥
äJéçza ïéàøB÷ ïéàc àîòè eðééä úaL¯eðôéc íeMî ©¨©§©§¨§¥§¦©§¦¨¦§¦§

:àîéà úéòaéàå .àúaLc àúåöîI é÷eðéc ïBäúäáà£¨©§§¨¥§¦§¨¨§©§¨§¦¨¥¥¨
.àîIò ïBäéIò øéwéå ,ïéúLå ïéIëà àúaLác íeMî¦¦§©§¨¨§¦§¨¦§©¦£¥¨§¨

øîàãk.íééòî éIBç úJéçz úñå éepéL :IàeîL ¦§¨©§¥¦¤¤§¦©¦¥©¦
øîà àI è"î ,íéîòè ÷eqét øëN øîàc ïàîIe§©§¨©§©¦§¨¦¨£©
?øenéL ïééòa à÷ éî úBða :øáñ÷ ?øenéL øëN§©¦¨¨©¨¦¨¨§¨¦
÷eqét øëN øîà àI è"î ,øenéL øëN ã"îIå§©¦¨£©§©¦
àúééøBàc íéîòè ÷eqét (øëN) :øáñ÷ ?íéîòè§¨¦¨¨©§©¦§¨¦§©§¨
øîà Iàððç áø øîà ïéáà øa à÷éà ø"àã .àeä¦¨©¨¦¨©©£©§¥¨©
íBNå Løôî íéäIàä úøBz øôqá eàø÷iå" ã"î :áø©©¦§§©¥¤©¨¡Ÿ¦§Ÿ̈§
"íéäIàä úøBz øôqá eàø÷iå" ."àø÷na eðéáiå IëN¤¤©¨¦©¦§¨©¦§§©¥¤©¨¡Ÿ¦

¯"IëN íBNå" ,íebøz äæ "Løôî" ,àø÷î äæ¯ ¤¦§¨§Ÿ̈¤©§§¤¤
,íéîòè ÷eqét äæ "àø÷na eðéáiå" ,íé÷eñtä eJà¥©§¦©¨¦©¦§¨¤¦§¨¦
àø÷î :÷çöé éaø øîà .úBøBñnä eJà :dI éøîàå§¨§¦¨¥©§¨©©¦¦§¨¦§¨
ïáéúëe ,ïáéúk àIå ïééø÷å ,íéøôBñ øehéòå ,íéøôBñ§¦§¦§¦§©§¨§¨§¦¨§¦¨

ïééø÷ àIå¯íéøôBñ àø÷î .éðéqî äLîI äëIä §¨©§¨£¨¨§¤¦¦©¦§¨§¦
íéøôBñ øehéò ."íéøöî" "íéîL" "õøà"¯øçà" ¨¤¨¨¦¦§¨¦¦§¦©©

íéøL eîc÷" "óñàz øçà" "CIz øçà" "eøáòz©£Ÿ©©¥¥©©¥¨¥¦§¨¦
ïáéúk àIå ïééø÷" ."Ià éøøäk Eú÷ãö" "íéðâð øçà©©Ÿ§¦¦§¨§§©§¥¥©§¨§¨§¦¨
øáãa Léà IàLé øLàk"c "Léà" ,BzëIa"c "úøt"§¨¦§¤§¦§©£¤¦§©¦¦§©

,"íéäIàä"úà" ,"äèéIt"c "dI" ,"äúðáð"c "íéàa" ¨¡Ÿ¦¨¦§¦§§¨¨¦§¥¨¤
ãbä"cïéIä ¯ "íéøBòOä"c "éIà" ,"ïøBbä"c "éIà" ,"ãbä §ª¥ª©¥©§©¤¥©§©§¦¨¥

ïééø÷ïééø÷ àIå ïáúëe .ïáúk àIå¯."çIñé"c "àð" ©§¨§¨§©¨§©¨§¨©§¨¨§¦§©
"úàæ"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc mixcp(iyily meil)

eãáà íàzaya,mdilr xney `edy mixacdïúeéøçàa áéiç Bðéà, ¦¨§¥©¨§©£¨¨
mpig xneyk epice ,zaya ezxiny lr xky lhep epi`y oeik

.dcia`e daipbn xehtdäéä íàådf lretúaL øéëNz` lhepd , §¦¨¨§¦©¨
lk xear lhep `le ,reayd zeni lk xear reaya zg` mrt exky

e` ,envr ipta meiLãç øéëNe` ,ycega zg` mrt exky lhepd §¦Ÿ¤
äðL øéëNe` ,dnilyòeáL øéëNzg` mrt exky z` lhepd- §¦¨¨§¦¨©

el` mipte` lka ,mipy rayaúaL øëN Bì ïúBð,xky oi`y oeik ¥§©©¨
,minid x`ya rlaen `ed `l` envr ipta xkip zaydCëéôì,íà §¦¨¦

eãáàzayaïúeéøçàa áéiçmei lr s` xky lhep `edy oeik , ¨§©¨§©£¨¨
.dcia`e daipba aiigd xky xneyk epice zayd

xeqi`d mrhy xnel okzi `ly ,`xnbd dgiken ef `iyew gekne
lehil xeqi`d meyn `ed zaya ycg xac zewepizd z` cnll
xkya rlaen `ed m` zay xky lehil xzeny oeik ,zay xky
xkyd m`d ef `ziixan gikedl xyt` i` ,ok m`e .minid x`y
e` ,xeniy xky `ed zewepizl `xwn cenil xear lehil xzeny

.minrhd weqit xky
ipy `xnbd zx`an ,zay xky ly mrhd z` dzgcy xg`
:zaya ycg xac zewepiz cnll xeq`y daiqd `id dn minrh

,oey`xd mrhdàlàlúaL éab,àîòè eðééä[mrhd edf-]ïéàc ¤¨©¥©¨©§©§¨§¥
ïéàøB÷zewepizdäléçza,ycg xac -ïBäúäáà eðôéc íeMî §¦©§¦¨¦§¦§£¨¨§

àzaLc àúåöîì é÷eðécryrzydl milibx zewepizd zea`y - ¦¥§¦§¨¨§©©¨
eyygi ,ycg xac zaya ecnli zewepizd m`e ,zaya mdnr
mpid m` j` .zay bper zevn lhazze ,mlhaln mdizea`
mlhaln zea`d eyygi `l ,xak ecnly dn lr mixfeg

.zay bper zevn lhazz `le ,mdnr eryrzyie
,ipyd mrhdàîéà úéòaéàå,ïéúLå ïéìëà àzaLác íeMîjxcy- §¦¨¥¥¨¦¦§©©¨¨§¦§¨¦

,legd zenia mlbxdn xzei zaya zezyle lek`l zewepizd
àîìò ïBäéìò øéwéåmileki mpi`e mdilr micak mdixa` ,ok lre - §©¦£¥¨§¨

.daexn oeir yxecd ycg xac cenllìàeîL øîàãk,úñå éepéL ¦§¨©§¥¦¤¤
,dlik`a ebdpne ekxc z` dpynd -íééòî éìBç úléçz-df xac §¦©¦¥©¦

.eirna zelgl el mxeb
lirl mi`xen`d zwelgn iabl zxxan `xnbd(.fl)xzidd mrha

:exag ly enrhl dcen epi` `xen` lk recn ,xkya `xwn cnll
øîàc ïàîìexear lehil xzeny xkydy xn`y opgei iaxl - §©§¨©

`ed `xwnd cenilíéîòè ÷eqét øëN,`ziixe`cn mpi`y ,éàî §©¦§¨¦©
øîà àì àîòè`xwnd cenil xear lehil xzeny xkydy axk ©§¨Ÿ¨©

`edøenéL øëN.mcenil zrya zewepizd z` xnyn `edy - §©¦
,`xnbd zx`aneøáñ÷liren xeniy ly df mrh ok`y ,opgei iax ¨¨©

zal cnln xy`k j` ,xeniyl wewfd ohw oal cnlny mewna
,dyw didi ,dphwøenéL ïééòa à÷ éî úBða-zewewf zepa ike ¨¦¨¨£¨¦

df mrh lirei `l ,ok m`e ,uegl z`vl okxc oi` `ld ,xeniyl
dxicd m` s` dcnll xeqi` oi` jky oeike ,mpiga dcnll jixve
,`xwn xcend z` cnli `l xicndy xn`p dpyna eli`e .d`pda
z` mix`anyk s` ,ok m`e .dy`l yi` oia dpynd dwlig `le
cnll xeq` recn x`eai `l oiicr ,lecba `le ohwa dpynd zpeek

.dphw zal `xwn
øáñ÷opgei iaxøenéL éòa éî ìBãb,ly ef dxaq ok`y ,xnelk ¨¨©¨¦¨¦¦

mc`l cnln m` j` ,ohwl cnln xy`k dliren xeniy xky
didi `linne ,xky lehil eilr xq`i xeniyl wewf epi`y lecb
eli`e .d`pd epnn xcend lecb mc`l `xwn cnll el xzen

,'`xwn epcnli `le' `nzqa aezk dpynas`y zehiyta rnyne
,'eipa z` cnln la`' aezk `tiqa ixdy ,cnll xzen lecb mc`l

.xeniy xky lr zxacn dpyndy x`al xyt` i` ok m`e
,zxxane `xnbd dkiynnøîàc ïàîìexkydy xaeqd axl - §©§¨©

`ed `xwn cenil xear lehil xzenyøenéL øëN,zewepizd §©¦
øîà àì àîòè éàîcenil lr lehil xzeny xkydy ,opgei iaxk ©©§¨Ÿ¨©

`ed `xwn.íéîòè ÷eqét øëN,`xnbd zx`aneøáñ÷ax(øëN) §©¦§¨¦¨¨©§©
àeä àúééøBàc íéîòè ÷eqét-lr `xwnd weqit ly df cenily ¦§¨¦§©§¨

weqta llkp `ed ixd jky oeike ,dxezd on `ed minrhd ici
(d c mixac),''d iPev xW`M mihRWnE miwg mkz` iYcOl d`x'§¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦

.`xwn cenil lr xky lehil xeqi`d z` micnl ep` myny
:dxezd on `ed minrhd weqit cenil ok`y `xnbd dgiken

áø øîà ìàððç áø øîà ïéáà øa à÷éà áø øîàc,áéúëc éàîdn - §¨©©¦¨©¨¦¨©©£©§¥¨©©©¦§¦
weqtd yexit(g g dingp)'íBNå Løôî íéäìàä úøBz øôqá eàø÷iå©¦§§©¥¤©¨¡Ÿ¦§Ÿ̈§

àø÷na eðéáiå ìëN.',`xnbd zx`ane'úøBz øôqá eàø÷iå ¤¤©¨¦©¦§¨©¦§§©¥¤©
íéäìàä'äæsebdàø÷î,'Løôî'íebøz äæz` yxtn `edy , ¨¡Ÿ¦¤¦§¨§Ÿ̈¤©§
,`xwnd'ìëN íBNå'àíé÷eñtä elweqt oia zewiqtnd zecewpd - §¤¤¥©§¦

' ,mipiprd oia cixtdl weqtlàø÷na eðéáiå'íéîòè ÷eqét äæ,lry ©¨¦©¦§¨¤¦§¨¦
m` dlin lk jiiyl cvik mircei ep` `xwnd inrh zpibp ici

.dixg`l e` diptldì éøîàåúBøBñnä elàzexqgd milind - §¨§¥¨¥©§
minrh weqity mi`ex ok m`e .zxeqna jk exqnpy zexzide

.`ziixe`cn dfy gkene ,miaezka xak xkfen
daizkde d`ixwd zxevl mirbepd mixac drax` d`ian `xnbd

:ipiqn dynl dklda exqnpy ,dxeza milin ly
íéøôBñ àø÷î ,÷çöé éaø øîàepl exqny dpekpd d`ixwd zxev - ¨©©¦¦§¨¦§¨§¦
,mixteq e`xwpy mipey`xd,íéøôBñ øehéòåzexzein milin §¦§¦

,oeyld z` zetiile xhrl ick eazkpy,ïáéúk àìå ïééø÷åmilin §©§¨§Ÿ§¦¨
,dxeza zeaezk opi`e ze`xwpd,ïééø÷ àìå ïáéúëemiline §¦¨§Ÿ©§¨

mpid el` lk ,ze`xwp opi`e dxeza zeaezkd,éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
.l`xyil xqne ipiqa dyn laiw jk

:mdn cg` lkl ze`nbec `xnbd d`iane
,íéøôBñ àø÷îoebkíéøöî ,íéîL ,õøàel` milinn cg` lkay - ¦§¨§¦¤¤¨©¦¦§©¦

`ed m` oial ,weqt rvn`a riten `ed m` oia cewipa welig yi
,'ux`' micwpn weqt rvn`ay .`zgpz`a e` weqt seqa riten¤¤
,'ux`' micwpn `zgpz` e` weqt seqa eli`e ,'mixvn' ,'miny'¨©¦¦§©¦¨¤

.'mixvn' ,'minW'¨¨¦¦§¨¦
íéøôBñ øehéòjxev mda oi`y s` ,oeyld zetiil etqepy milin - ¦§¦

oebk ,`xwn ly eteblmkAl Ecrqe''eøáòz øçà(d gi ziy`xa), §©£¦§¤©©©£Ÿ
xFUr F` mini EpY` dxrPd aWY''Cìz øçà(dp ck ziy`xa)xbQY' , ¥¥©©£¨¦¨¨¦¨©©¥¥¦¨¥

dpgOl uEgn mini zraWe'óñàz øçà(ci ai xacna),íéøL eîc÷' ¦§©¨¦¦©©£¤§©©¥¨¥¦§¨¦
'íéðâð øçà(ek gq mildz)z` aezkl jxev did `l el` lkay - ©©Ÿ§¦

,'exearze mkal ecrq' aezkl xyt` did `l` ,'xg`' dlind
'xg`' zaiz mda dtqepe ,dfa `veike 'sq`ze mini zray xbqz'

weqta oke .oeyld z` zetiil ick'ìà éøøäk Eú÷ãö'(f el mildz) ¦§¨§§©§¥¥
xnel jixv didy ,'k ze`d zxzein

,'dAx mFdY LhRWn' weqtd jiynny myk 'l` ixxd jzwcv'¦§¨¤§©¨
.oeyld zetiil 'k ze`d dtqepy `l`

ïáéúk àìå ïééø÷,zeaezk opi`e ze`xwpd milin -dlind oebk ©§¨§Ÿ§¦¨
'úøt'weqtd on(b g 'a l`eny)Bzëìa'cmitiqeny 'xdpA Fci aiWdl §¨¦§¤§§¨¦¨¦§©

dlind .daezk dpi`y s` 'zxR' dlind z` xnel'Léà'weqtd on §¨¦
(bk fh 'a l`eny),'íéäìàä øáãa Léà ìàLé øLàk'cxnel mitiqeny §©£¤¦§©¦¦§©¨¡Ÿ¦

dlind .daezk dpi`y s` 'Wi`' dlind z`'íéàa'weqtd on ¦¨¦
(fl `l dinxi)'äúðáð'cxird dzpape 'd m`p [mi`A] mini dPd' - §¦§§¨¦¥¨¦¨¦§ª§¦§§¨¨¦

.daezk dpi`y s` 'mi`A' dlind z` xnel mitiqeny ,''dl©¨¦
dlind'dì'weqtd on(hk p dinxi)'äèéìt'claA l` ErinWd' - ¨¦§¥¨©§¦¤¨¤

,'dhilR [Dl] idi l` aiaq dilr Epg zWw ikxC lM miAx©¦¨Ÿ§¥¤¤£¨¤¨¨¦©§¦¨§¥¨
dlind .daezk dpi`y s` 'Dl' dlind z` mitiqeny'úà'on ¨¤

weqtd(`i a zex)ãâeä ãbä'c,'KzFng [z`] ziUr xW` lM il §ª¥©¦Ÿ£¤¨¦¤£¥
dlind .daezk dpi`y s` 'z`' dlind z` mitiqenyéìà'on ' ¤¥©

weqtd(e-d b zex)'ïøbä'c[il`] ixn`Y xW` lM dil` xn`Ye' - §©Ÿ¤©Ÿ¤¥¤¨Ÿ£¤Ÿ§¦¥©
z` mitiqeny ,'DzFng dYEv xW` lkM UrYe oxBd cxYe ,dUr ¤̀¡¤©¥¤©Ÿ¤©©©§Ÿ£¤¦©¨£¨

.daezk dpi`y s` 'il`' dlinddlind'éìà'weqtd on(fi my zex) ¥©¥©
'íéøòOä'cl` [il`] xn` iM il ozp dN`d mixrVd WW xn`Ye' - §©§Ÿ¦©Ÿ¤¥©§Ÿ¦¨¥¤¨©¦¦¨©¥©©

dpi`y s` 'il`' dlind z` mitiqeny ,'KzFng l` mwix i`FaŸ¦¥¨¤£¥¥©
.daezkïáúk àìå ïééø÷ ïéìäopi`e ze`xwpd milin md el` lk - ¨¥©§¨§Ÿ§¦¨

.zeaezk
ïééø÷ àìå ïáúëedlind oebk ,ze`xwp opi`e zeaezkd milin -'àð' §¦¨§Ÿ©§¨¨

weqtd on(gi d 'a mikln)'çìñé'ciegYWdA' -[`p] glqi oOx ziA iz §¦§©§¦§©£¨¨¦¥¦Ÿ¦§©¨
.dze` mi`xew oi` j` daezk '`p' dlindy ,'dGd xaCA LCarl 'd§©§§©¨¨©¤¨
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc mixcp(iriax meil)

dlind'úàæ'weqtd on(` e mixac)'äåönä'cmiTgd devOd z`fe' - Ÿ§©¦§¨§Ÿ©¦§¨©ª¦
dlind .'z`f' dlind z` mi`xew oi`y ,'mihRWOde'Cøãé'on §©¦§¨¦Ÿ¦§Ÿ

weqtd(b `p dinxi)'Cøcä'coi`y ,'FYWw KxCd [jxci] Kxci l`' - §©Ÿ¥¤¦§Ÿ©Ÿ¥©§
dlind .weqtay dipyd 'jxci' dlind z` mi`xew'Lîç'on £¥

weqtd(fh gn l`wfgi)'áâð úàô'czF`n [yng] Wng abp z`tE' - ¦§©¤¤§©¤¤£¥¥
d z` mi`xew oi`y ,'mitl` zrAx`edipyd 'yng' dlin §©§©©£¨¦

dlind .weqtay'íà'weqtd on(ai b zex)'ìàâ ék'ciM dYre' - ¦§¦Ÿ¥§©¨¦
.'m`' dlind z` mi`xew oi`y ,'ikp` l`b [m`] iM mpn`ïéìä ¨§¨¦Ÿ¥¨Ÿ¦¦¨¥

ïééø÷ àìå ïáúk.ze`xwp opi`e zeaezkd milin md el` lk - §¦¨§Ÿ©§¨
,àcà øa àçà áø øîà,laal l`xyi ux`n `aykïé÷ñt àáøòîa ¨©©©¨©©¨§©£¨¨¨§¦

ïé÷eñt àúìúì à÷eñt ïéãäìdf weqt miwlgn l`xyi ux`a - §¨¥§¨¦§¨¨§¦
,weqtd epiidc ,miweqt dylylàa éëðà äpä äLî ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥¨Ÿ¦¨

éìàïðòä áòa EEpin`i LA mbe KOr ixAcA mrd rnWi xEarA ¥¤§©¤¨¨©£¦§©¨¨§©§¦¦¨§©§©£¦
''d l` mrd ixaC z` dWn cBIe mlFrl(h hi zeny)eid jke . §¨©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤

:weqtd z` miwlgndPd dWn l` 'd xn`Ie' ,oey`xd weqtd©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥
ixAcA mrd rnWi xEarA' ,ipyd weqtd ,'oprd arA Lil` `A ikp`̈Ÿ¦¨¥¤§©¤¨¨©£¦§©¨¨§©§¦
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc mixcp(iriax meil)

dlind'úàæ'weqtd on(` e mixac)'äåönä'cmiTgd devOd z`fe' - Ÿ§©¦§¨§Ÿ©¦§¨©ª¦
dlind .'z`f' dlind z` mi`xew oi`y ,'mihRWOde'Cøãé'on §©¦§¨¦Ÿ¦§Ÿ

weqtd(b `p dinxi)'Cøcä'coi`y ,'FYWw KxCd [jxci] Kxci l`' - §©Ÿ¥¤¦§Ÿ©Ÿ¥©§
dlind .weqtay dipyd 'jxci' dlind z` mi`xew'Lîç'on £¥

weqtd(fh gn l`wfgi)'áâð úàô'czF`n [yng] Wng abp z`tE' - ¦§©¤¤§©¤¤£¥¥
d z` mi`xew oi`y ,'mitl` zrAx`edipyd 'yng' dlin §©§©©£¨¦

dlind .weqtay'íà'weqtd on(ai b zex)'ìàâ ék'ciM dYre' - ¦§¦Ÿ¥§©¨¦
.'m`' dlind z` mi`xew oi`y ,'ikp` l`b [m`] iM mpn`ïéìä ¨§¨¦Ÿ¥¨Ÿ¦¦¨¥

ïééø÷ àìå ïáúk.ze`xwp opi`e zeaezkd milin md el` lk - §¦¨§Ÿ©§¨
,àcà øa àçà áø øîà,laal l`xyi ux`n `aykïé÷ñt àáøòîa ¨©©©¨©©¨§©£¨¨¨§¦

ïé÷eñt àúìúì à÷eñt ïéãäìdf weqt miwlgn l`xyi ux`a - §¨¥§¨¦§¨¨§¦
,weqtd epiidc ,miweqt dylylàa éëðà äpä äLî ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥¨Ÿ¦¨

éìàïðòä áòa EEpin`i LA mbe KOr ixAcA mrd rnWi xEarA ¥¤§©¤¨¨©£¦§©¨¨§©§¦¦¨§©§©£¦
''d l` mrd ixaC z` dWn cBIe mlFrl(h hi zeny)eid jke . §¨©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤

:weqtd z` miwlgndPd dWn l` 'd xn`Ie' ,oey`xd weqtd©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥
ixAcA mrd rnWi xEarA' ,ipyd weqtd ,'oprd arA Lil` `A ikp`̈Ÿ¦¨¥¤§©¤¨¨©£¦§©¨¨§©§¦
ixaC z` dWn cBIe' ,iyilyd weqtde ,'mlFrl Epin`i LA mbe KOr¦¨§©§©£¦§¨©©¥Ÿ¤¤¦§¥

.''d l` mrd̈¨¤
ïzìBñtî àlà äLî øéLòä àì ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà- ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨Ÿ¤¡¦Ÿ¤¤¨¦§§¨

ozaivgn xzepy xwid xnegd zeix`ynìLdúBçeì.oipne ¤
,dynl dzid dxzepy zleqtdyøîàpL(` cl zeny)éðL Eì ìñt' ¤¤¡©§¨§§¥

,'íéðLàøk íéðáà úçìlqt' milind zernynn minkg eyxce ªŸ£¨¦¨¦Ÿ¦
,'jlElL ïzìBñtàäé. §§¨¤§§¥
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xn`p(` cl zeny),'Eì ìñt'eyxce ,dfl df minkg mze` eyiwde §¨§

ClL ïzìBñt äî,lirl x`azdy itkïáúk óàLNW,dxezd s` ©§§¨¤¨©§¨¨¤§
erxfle dynl dxez dpzipy o`kne ,jly `id mda daezkd

`l` .calayda âäð äLî,dxeza -ïéò úáBèepiry mc` bdpn- Ÿ¤¨©¨©©¦
,mixg`a daehøîBà áeúkä åéìòå .ìàøNéì dðúðe(h ak ilyn)áBè' §¨¨§¦§¨¥§¨¨©¨¥

'Bâå Cøáé àeä ïéò'lCl FngNn ozp iM. ©¦§Ÿ̈§¦¨©¦©§©¨
,àcñç áø áéúî,ef `xnin lr `cqg ax dywnweqta xn`p ixd ¨¦©¦§¨

(ci c mixac)l`xyil xn` epiax dynyàéää úòa 'ä äeö éúàå'§Ÿ¦¦¨¨¥©¦
,'íëúà ãnììixdy ,l`xyi lkl dxez dpzipy gxkda ,ok m`e §©¥¤§¤

ezd z` mze` cnll dyn dehvpzpeek oi`y ,`xnbd zvxzn .dx
`l` ,mkz` cnll ize` 'd deivy aezkd'äeö éúBàå'iweg z` 'd §¦¦¨

,dxezd ihtyne'íëì éðàå'.mkz` cnll izacpzd ipevxn ip` - ©£¦¨¤
weqtd on `xnbd dywne zxfeg j`(d c mixac)ipal dyn xn`y

,l`xyi,'éäìà 'ä éðeö øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì äàø'§¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦¡Ÿ¨
`ed jexa yecwd itn dyn dehvpy dxe`kl micnel o`kn mby
dvxizy enk `xnbd zvxzne .dxezd z` l`xyi ipa z` cnll

,lirl'äeö éúBà',mihtynde miwegd z`éðàå'izcnil ipevxn ¦¦¨©£¦
.'íëì̈¤

weqtd on ,`xnbd dywn ztqep `iyew(hi `l mixac)eáúk äzòå'§©¨¦§
,'úàfä äøéMä úà íëìaezkl l`xyi eehvpy micnl ep` o`kne ¨¤¤©¦¨©Ÿ

lkl `l` cala dynl dpzip `ly ,gxkdae ,dxezd lk z`
`ly ,dxezd lk lr di`x o`kn oi`y ,`xnbd dgec .l`xyi

z` `l` aezkl l`xyi eehvpdãeçì äøéMäzxiy epiidc - ©¦¨§¨
`l dlek dxezd j` ,l`xyi lkl dpzip ok` `idy ,cala epif`d

.dynl `l` dpzip
`id weqtd zpeeky xnel okzi `ly ,`xnbd jk lr dywne

`ed weqtd jynd ixdy ,cala dxiyd z` aezklél äéäz ïòîì'§©©¦§¤¦
,'ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMälk lr dpeekdy gkene ©¦¨©Ÿ§¥¦§¥¦§¨¥

,l`xyi ipa lr zecr eidi dxeza miaezky zeevndy ,dxezd
lkl dpeekd oi`y xn`p m`y ,eypri ,mze` exnyi `l m`y
`iyew gekne .da yi zecr dn ,cala epif`d zxiyl `l` dxezd
z` laiw dyn wxy zncewd dpadd on `xnbd da zxfeg ,ef
,l`xyi lkl dpzip dnvr dxezdy i`ce ok`y zx`ane ,dxezd

àlàepiid ,l`xyi lkl `le dynl wx ozipy dnàîìòa àìetìét ¤¨¦§¨§¨§¨
epiax dynl dpzip `idy ,dxezd cenila zetixgde dpadd -
lkl letlitd z` s` xqne ,oir zaeh dfa bdp `ede ,cala

.l`xyi
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,wqtdìò àlà`edy mc`åéðòå íëçå øéLòå øBabïleëå .lk - ¤¨©¦§¨¦§¨¨§¨¨§¨
micnl ep` ,el` zelrnäLnîlk z` ea eidy epivny ,epiax ¦Ÿ¤

.el`d zelrndzlrnøBab,dyna dzidy micnl ep`áéúëc ¦¦§¦
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yBñøt eðéaø äLî.envraáéúëe(fh ek zeny)Cøà úBnà øNò' Ÿ¤©¥§¨§¦¤¤©Ÿ¤
,'Bâå Løwäiyxw lrn ld`d z` envra qxt epiax dyny oeike ©¨¤§

deab didy oeike ,zen` xyr zegtl did edaby ,gxkda ,okynd
,ef di`x `xnbd dgec .xeaib mb didy mzqd on ,jk lkàîéà¥¨

éøàcïéè÷å Coi`e ,geka ohw did ,deab didy s` lry okzi - ©£¦§¨¦
.ezxeab lr di`x o`kn `iadl

àlà`iadl yi ,xeaib did dyny di`xd z`,àø÷ ïéãä ïîon ¤¨¦¨¥§¨
,dfd weqtdáéúëc(fi h mixac)ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå' ¦§¦¨¤§Ÿ¦§¥©ªŸ¨©§¦¥¥©

,'íøaLàå éãé ézLz` d`xy drya zegeld z` xaiy dyny §¥¨¨¨£©§¥
,lbrd `hg,àéðúå,`ziixaa epcnleäML ïkøà úBçelä,migth §©§¨©¨§¨¦¨
äML ïaçøåmigthìL ïééáòåäLmicak eid jky oeike ,migth §¨§¨¦¨§¨§¨§Ÿ¨

gkene ,oxayl ick c`n lecb gka ohagl jxev dide ,xzeia
.did xeaib dyny

d zlrnøéLòweqtd on ,dyna dzidy micnl ep`(` cl zeny) ¨¦
,'Eì ìñt'minkg eyxce,àäé ElL ïzìBñt,dyn xyrzp myne §¨§§§¨¤§§¥

.lirl x`azpy itke
d zlrníëç,dyna dzidy mircei oipnéøîàc ìàeîLe áø ¨¨©§¥§¨§¥

eäééåøz,exn` mdipy -íleëå ,íìBòa eàøáð äðéa éøòL íéMîç ©§©§£¦¦©£¥¦¨¦§§¨¨§¨
úçà øñç äLîì eðzðdryze mirax` dynl epzipy epiidc ¦§§Ÿ¤¨¥©©

,dpia ly mixryøîàpL(e g mildz)epiax dyn lrèòn eäøqçzå' ¤¤¡©©§©§¥§©
,'íéäìàî.dynl ozip `ly dpiad ixryn cg` xry epiid 'hrn'e ¥¡Ÿ¦
d zlrnåéðò,dyna dzidy micnl ep`áéúëc(b ai xacna)Léàäå' ¨¨¦§¦§¨¦

.'ãàî åéðò äLîŸ¤¨¨§Ÿ
,ïìðî .eéä íéøéLò íéàéápä ìk ,ïðçBé éaø øîà,df xac epl oipn ¨©©¦¨¨¨©§¦¦£¦¦¨§¨¨

.äðBiîe ñBîòî ìàeîMîe äLnîepivne ,eid mi`iap mzrax`y ¦Ÿ¤¦§¥¥¨¦¨
.mixiyr eid mi`iapd lky micnl ep` mdne ,mixiyr eidy mda

äLî,xiyr didy ea epivnáéúëc(eh fh xacna)íäî ãçà øBîç àì' Ÿ¤¦§¦Ÿ£¤¨¥¤
'éúàNð.cg` xeng s` ezcre gxwn lhp `ly dyn xn`y - ¨¨¦

,mixen` mixacd dnaeàøâà àìa éà`ly dyn gazyd m` - ¦§Ÿ©§¨
,mpiga mdn lhpàøâà àìa ì÷Lc ïàî é÷etàìezpeek m`d - §©¥©§¨©§Ÿ©§¨

dne ,olfb `ed jk dyerd ixd ,xky `la lhepy inn lelyl
.olfb epi`y jka yecigdàlàdzid dyn zpeek gxkdaeléôàc ¤¨©£¦

àøâàayi ok m`e ,l`xyi ipan xeng lhp `l xkya elit`y - §©§¨
did `l` ,dne`n xekyl jxved `le did xiyry o`kn gikedl

.elyn lkd el
,xiyr didy di`x o`kn oi`y ,`xnbd dgecc íeMî àîìécéðò ¦§¨¦§¨¦

äåäoenn did `l ipr didy meyny ,jtidl weica okzi ixdy - £¨
.xekyl ick eciaàlàmicnel did xiyr dyny di`xdïî ¤¨¦

weqtd(` cl zeny),'Eì ìñt'minkg eyxcy,ElL àäé ïzìBñt §¨§§§¨§¥¤§
.lirl x`azdy enke ,dyn xyrzp myne

ìàeîL,xiyr didy ea epivnáéúëc(b ai '` l`eny)ãâð éá eðò éððä' §¥¦§¦¦§¦£¦¤¤
,'ézç÷ì éî øBîçå ézç÷ì éî øBL úà BçéLî ãâðå 'ägazypy §¤¤§¦¤¦¨©§¦©£¦¨©§¦

.xeng e` xey l`xyi ipan lhp `ly l`enydfi`a `xnbd dpce
,lhp `ly ezpeek ote`ípça éà,mpiga lhp `ly gazyp m` - ¦§¦¨

ípça ì÷Lc ïàî é÷etàì`la lhepy inn lelyl ezpeek m`d - §©¥©§¨©§¦¨
.olfb epi`y jka yecigd dne ,olfb `ed jk dyerd ixd ,xkyàlà¤¨

`id ezpeek gxkdaøëNa eléôàcgikedl yi ok m`e ,lhp `l ©£¦§¨¨
mbe .xekyl jxved `le elyn lkd el dide did xiyry o`kn

,did xiyry o`kn gikedl oi`y ,`xnbd dgec o`kéðòc àîìc¦§¨§¨¦
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úàæ.äåöîä.dinxia aizk.êøåãäã êåøãéoazkc ,jexci edl qxb `l i`xwe ,aizk`le

.oiixw.äúà ìàåâ éëã.zexa.áâð úàôã ùîç.dil yxtn `l ediinrhe.íëúà ãîìì
.l`xyil dpzil dev d"awd `nl`.íëì åáúë.l`xyil odl inp dpzipy `nl`ïòîì

.ãòì éì äéäú.dpzip inp l`xyil `nl` .dze` ecnlie dxezd lk ecnliyàìåôìô
.àîìòáozipc `ed xac jezn xac oiadl

bdipe ,dynll`xyil dpzpe oir zaeh da.

.åñøéô.lecb sebe `ed xeabc llknàîéàå
.ïéè÷å äéä êéøàãlra did `le ,ipteb did `ly

.gk.ùìù ïééáåòå.oxaiy ikd 'it`eåäøñçúå
.èòîd"awd did zg` dze`y ,zg` `id efe

.eilr dxizi.àøâà àìá éà.dizeax i`n

.àøâà àìá ì÷ùã ïàîî é÷åôàì`edy in lk

i`ne ,xky `la exiag ly exeng dvex

?olfb ded `lc `id `zeilrnr"koilfeb `l inp

.edpip.àîìãe`l `xb`a 'it` liwy `lc i`d

eed `le ,ded iprc meyn `nlc .xyer meyn

.jixv ded `l ikdle ,ze`eyn dil.àëäî àìà
,did xiyrc opirnylqt"n."jl.åîò åúéáilk

.xyer aexn did dfe ,eyinyzãçà øåîç àì
.éúàùð íäîoevxa `d ,xkya 'it` ,egxk lra

`l" 'eke l`eny iab eli`e .xkey did - milra

`l ,xkey did `ly - "epzevx `le epzwyr

.oevxa `le qpe`aéðúî'úàå åúùà úà ïæå
.åéðá.xcen ly.ô"òà,ozepefna aiig xcendy

e`lc oeik`edy i`na odl ice ,ociar inehtl

.dil ciar daexn d`pd e`l - oqpxtnïåæé àìå
.'åë åúîäá úàciar - ociar inehtle li`ed

.daexn d`pd dil.åìù äôåâå íéîùì äùôð
,inehtl dze` oefi `l ikd meyn ,dlik`l

.daexn d`pd edpdny
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úàæ.devndceply mixtqa `vnp `le ,aezk iz`vn jk .opgz`e xcqa.êåøãé
c.jxecdixw `le aizk ipy "jexci" - "ezyw z` jxecd jexci" dinxi seqa.ùîçz`tc

.abp"yng" - "mitl` zrax`e ze`n yng yng 'ebe dizecn [dl`e]" (dpde) l`wfgi seqa

ixw `le aizk ipy.íà.l`eb ikc"m`" i`d - "ikp` l`eb m` ik mpn` ik dzre" zexa

ithe ,ipd lk aiyg dxqnae .ixw `le aizk

devndc "z`" aiyg `l edin .ipixg` ediilr

diwcv iab edinxia aizkc "ytpd"c "z`" `l`

"z`fd ytpd z` epl dyr xy` 'd ig".áéúî
.`idd zra 'd dev ize`e `cqg axmydc `nl`

.mkl ip`e :opiwxtne !l`xyi z` cnll edev

izzp ip`e ,`idd zra 'd dev ize`e :w"d `xwe

mihtyne miweg cnll ial z`il didz ornl .

i`n - xn`w dcal dxiy i`e .crl z`fd dxiyd

`ki` `zecdq:?àìåôìô.`nlrael ozp

l`xyil oir zaeh ea bdp `ede ,dynl.áéúëå
.yxwd jx` zen` xyrxyr deab dyn `nl`

`nzqn - jk lk lecb didy oeike ,did zen`

did xeab.êéøà.oihwegka oihwe dnewa jex`.

õåç.zg`naizkck ,ezzin` lr i"yd zrici

"midl`n hrn edxqgze".é÷åôàìo`n

.`xb` `la lwyclhp `ly did gazyn ike

xky `la?!àìà.`xb`a elit`did `ly

mixg` lyn dpdp.åìéôà.oevxaoipnifc

edl `gip `le ,`teqk meyn evxzn.'éðúîofe

.eipa z`e ezy` z`zxezac ,`iz` opaxk 'it`

aiigy lra ly oerxt zxeza `le opiwqr devn

jixv epi`y ,ipdzn xcendc b"r`e .mdizepefna

zepefn mdl zzl-innc d`pd `idd`id `l.

àìå.dxedh oia d`nh oia eznda z` oefi

minca dlrny iptn ,ynn `ed edpdnc'x .

øæòéìà.d`nhd z` of xne`,lif`e yxtnck

dpdp epi` - dlik` z`pd xcenl da oi`y oeiky

xicn ly eizepefna.äôåâå.ely,dlik`l

jkld
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úàt"c "Lîç" ,"CøBcä"c "Cøãé" ,"äåönä"c "úàæ"Ÿ§©¦§¨¦§Ÿ§©¥£¥¦§©
"Iàb ék"c "íà" ,"áâð¯øîà .ïééø÷ àIå ïáúk ïéIä ¤¤¦§¦Ÿ¥¨¥§©¨§¨©§¨£©

à÷eñt ïéãäI ïé÷ñt àáøòîa :àcà øa àçà áø©©¨©©¨§©£¨¨¨§¦§¨¥§¨
àa éëðà äpä äLî Ià 'ä øîàiå" :ïé÷eñt àúIúI¦§¨¨§¦©Ÿ¤¤¤¦¥¨Ÿ¦¨

éIàéaø øîà ."ïðòä áòa EàI :àðéðç 'øá àîç ¥¤§©¤¨¨¨©©¦¨¨£¦¨Ÿ
Iñt" øîàpL ,úBçeI IL ïzIBñtî àJà äLî øéLòä¤¡¦¤¤¨¦§§¨¤¤¤¡©§¨

"íéðLàøk íéðáà úçI éðL EI¯.àäé EJL ïzIBñt §§¥ªŸ£¨¦¨¦Ÿ¦§§¨¤§§¥
äLîI àJà äøBz äðzéð àI :àðéðç 'øá éñBé éaø øîà̈©©¦¥£¦¨Ÿ¦§¨¨¤¨§¤
ïzIBñt äî ,"EI Iñt" "EI áúk" øîàpL ,BòøæIe§©§¤¤¡©§¨§§¨§©§§¨

EJL¯dðúðe ïéò úáBè da âäð äLî .EJL ïáúk óà ¤§©§¨¨¤§¤¨©¨©©¦§¨¨
.'åâå "Cøáé àeä ïéò áBè" øîBà áeúkä åéIòå ,IàøNéI§¦§¨¥§¨¨©¨¥©¦§Ÿ̈
ãnII àéää úòa 'ä äeö éúàå" :àcñç áø áéúî§¦©¦§¨§Ÿ¦¦¨¨¥©¦§©¥
íëúà ézãnI äàø" .íëI éðàå ,äeö éúBàå !"íëúà¤§¤§¦¦¨©£¦¨¤§¥¦©§¦¤§¤
éðàå ,äeö éúBà !"éäIà 'ä éðeö øLàk íéètLîe íéwçª¦¦§¨¦©£¤¦©¦¡Ÿ¨¦¦¨©£¦
äøéMä !"úàfä äøéMä úà íëI eáúk äzòå" .íëÏ¤§©¨¦§¨¤¤©¦¨©Ÿ©¦¨
éðáa ãòI úàfä äøéMä éJ äéäz ïòîI" .äãeçI§¨§©©¦§¤¦©¦¨©Ÿ§¥¦§¥
ïéà :ïðçBé 'ø øîà .àîIòa àIetIét àJà !"IàøNé¦§¨¥¤¨¦§¨§¨§¨¨©¨¨¥
íëçå øéLòå øBab Iò àJà BúðéëL äøLî ä"á÷ä©§¤§¦¨¤¨©¦§¨¦§¨¨

øBab .äLnî ïJeëå ,åéðòå¯Iäàä úà Nøôiå" áéúëc §¨¨§¨¦¤¦¦§¦©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤
Bñøt eðéaø äLî :øî øîàå "ïkLnä Iòáéúëe , ©©¦§¨§¨©¨¤©¥§¨§¦
éøàc àîéà .'åâå "Løwä Cøà úBnà øNò"?ïéè÷å C ¤¤©Ÿ¤©¨¤¥¨©£¦§¨¥

úçJä éðLa Ntúàå" áéúëc ,àø÷ ïéãä ïî àJà¤¨¦¨¥§¨¦§¦¨¤§Ÿ¦§¥©ªŸ
ïééáòå äML ïaçøå äML ïkøà úBçeJä :àéðúå ,"íøaLàå éãé ézL Iòî íëILàå.äLIL ¨©§¦¥¥©§¥¨¨¨£©§¥§©§¨©¨§¨¦¨§¨§¨¦¨§¨§¨§¨

øéLò¯¯ íëç .àäé EJL ïzIBñt ,"EI Iñt"äðéá éøòL íéMîç :eäééåøz éøîàc IàeîLe áø ¨¦§¨§§§¨¤§§¥¨¨©§¥§¨§¦©§©§£¦¦©£¥¦¨
åéðò ."íéäIàî èòn eäøqçzå" øîàpL ,úçà øñç äLîI eðzð íJeëå ,íIBòa eàøáð¯'ø øîà ."ãàî åðò äLî Léàäå" áéúëc ¦§§¨¨§¨¦§§¤¨¥©©¤¤¡©©§©§¥§©¥¡Ÿ¦¨¨¦§¦§¨¦¤¨¨§Ÿ¨©

ïIðî ,eéä íéøéLò íéàéápä Ik :ïðçBé¯äLî .äðBiîe ñBîòî IàeîMîe äLnî¯àIa éà ,"éúàNð íäî ãçà øBîç àI" áéúëc ¨¨¨©§¦¦£¦¦¨§¨©¦¤¦§¥¥¨¦¨¤¦§¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦¦§¨
àøâà¯"EI Iñt" ïî àJà .äåä éðòc íeMî àîIéc .àøâàa 'éôàc àJà !?àøâà àIa I÷Lc ïàî é÷etàI¯.EJL àäé ïzIBñt ©§¨§©¥©¦§©§¨©§¨¤¨©£¦§©§¨¦§¨¦§¨¦£¨¤¨¦§¨§§§¨§¥¤§

IàeîL¯ípça éà ,"ézç÷I éî øBîçå ézç÷I éî øBL úà BçéLî ãâðå 'ä ãâð éá eðò éððä" áéúëc¯!?ípça I÷Lc ïàî é÷etàI §¥¦§¦¦§¦£¦¤¤§¤¤§¦¤¦¨©§¦©£¦¨©§¦¦§¦¨§©¥©¦§©§¦¨
CIäL íB÷î Ik :àáø øîàå "Búéa íL ék äúîøä BúáLúe" àëäî àJà .äåä éðòc àîIc .øëNa eJéôàc àJà¯øîà .Bnò Búéa ¤¨©£¦§¨¨¦§¨§¨¦£¨¤¨¥¨¨§ª¨¨¨¨¨¦¨¥§¨©¨¨¨¨¤¨©¥¦¨©

,äLîa øîàpMî øúBé IàeîLa øîàpM äî IBãb :àáøáéúk eðéaø äLîa eJéàc"éúàNð íäî ãçà øBîç àI¯ ",øëNa 'éôàc ¨¨¨©¤¤¡©¦§¥¥¦¤¤¤©§¤§¦§¤©¥§¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦©£¦§¨¨
IàeîL éab eJéàå¯àIå eðz÷Lò àI eøîàiå" áéúëc ,BøëN àI ïBöøa 'éôàeðúBvø"¯ ñBîò .'åâåIà øîàiå ñBîò ïòiå" áéúëc §¦©¥§¥£¦§¨Ÿ§¨¦§¦©Ÿ§Ÿ£©§¨§Ÿ©¨¨¦§¦©©©¨©Ÿ¤¤

àúIôLa éI ïéî÷Lå ,àðà ézéâ éøî éøà :óñBé áø íbøúîãk "íéî÷L ñIBáe éëðà ø÷Bá ék éëðà àéáð ïá àIå éëðà àéáð àI äéöîà£©§¨Ÿ¨¦¨Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¨Ÿ¦¦¥¨Ÿ¦¥¦§¦§¦§©§¥©¥£¥¨¦¦¥£¨§¦§¦¦¦§¥¨¨
äðBé .'åâå¯'ã àéåä äðéôñ IL døëN :ñeðîBø 'ø øîà .dJek äðéôñ IL døëN ïúpL :ïðçBé ø"àå "da ãøiå døëN ïziå" áéúëc ¨¦§¦©¦¥§¨¨©¥¤¨¨¨¤¨©§¨¨¤§¦¨¨¨©¨§¨¨¤§¦¨¨§¨

BúJëk äLî Ià ïziå" 'îàpL ,äðzîa BI äðzépL ãò ,dçkLîe äøBz ãîI äLî äéä äJçza :ïðçBé ø"àå .àáäc éøðéc íéôIà£¨¦¦¨¥©£¨¨¨©§¦¨¨¨¤¨¥¨§©§¨©¤¦§¨§©¨¨¤¤¡©©¦¥¤¤§©Ÿ
."Bzà øaãI'éðúîøæòéIà 'ø 'øåäè ïéa äàîè ïéa ,Bzîäa úà ïeæé àIå .ïúBðBæîa áéiç àeäL ô"òà åéða úàå BzLà úà ïæå §©¥¦§¨¤¦§§¤¨¨¤©¨¦§¨§Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨¥¡¦¤¤
úà ïæ :øîBàäàîèe ,BJL dôeâå 'éîMI dLôð 'øBähäL :eäI øîà ?äøBäèI äàîè ïéa äî :BI eøîà 'øBähä úà ïæ Bðéàå ,äàîhä ¥¨¤©§¥¨§¥¨¤©§¨¨§©¥§¥¨¦§¨¨©§¤©§¨©§¨©¨©¦§¨¤§¥¨
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ריח
miwxt dyelyaa cenr gl sc ± iriax wxtmixcp

.íéîùì äôåâå äùôð.daexn d`pd edpdn epi`c ,dze` of jkitl ,dlik`l die`x dpi`y

.íéåâì äøëåî.`nehita dil `gipeîâ'ïúçä ìò.ozgdy.xcen iedäçôù åì øñåî éøä
.åùîùì.xzen i`n`e.äìë éáà ìöà ïéøåñà ïúç éñëðùá àìà,edpdn ozgdy t"r`e

ofyxninl jixv `l `d meyn :cenlzd aiyne .eza z` el `iyn ikd 'it` - eza z`

.eza z` `iydl xzenc.åøîà åæî äìåãâã
z` ofe" epxn` xcend lr mixeq` eiqkpya

."ezy`.'åëå úøîà úàå 'åëå ô"òà`hiyt

.llk ipdn `l `dc ,xzencéáà éñëðùá íìåòì
.ïúçä ìò ïéøåñà äìëel xqen ixd zxn`wce

,opiwqr zxbea ezaa uixz - eynyl dgty

zrcne ,e`iydl lekiyepi`e li`edc .dnvr

`wc d`pd e`l - dnvr zrcn `l` `iyn

.zhren d`pd `l` edi` dil ipdnéîð àéðú
.éëä.zxzen zhren d`pdc.åðá úà øéãîä

.dxez cenli `l m` eiqkpn.øúåîa`d

d`pdy .'ek ze`lnl`le epnid xcp daexn

.`id zhren d`pd efe ,zhren d`pdìù ñåë
.õçøîä úéá.`id zhren d`pdàúåøçðîì

.ïãéáò`le oiieyr dcear jxevl.mhtzdl
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dil ipdn dl mhtn i`.äàîèäå.minyl dtebe dytp`vnpe ,dlik` xzid da el oi`y

dnehta dpdp epi`y.íàù.ixkpl dxken df ixd dvxiznhetn `idyke ,dze` oilke`y

`l `"xc l"pe .dxya ieaxe dnehta dpdp `vnpe mialkl dlik`n e` .xzeia dze` oigwel

dlik`l zcner dpi`c oeikc l"qc meyn ,dnhtl ick mixzi zepefn dpefl `l` d`nha ixy

,dnehta milra oipdp opi` - dk`lnl `l`

la` .xity `car `le ith `wptn daxc`c

,xfril` 'x ixy `l - diig ickl oikixvd zepefna

wiqt w"zc meyne .edpdn i`ce `peeb i`d ikac

,dxedh oia d`nh oia eznda z` oefi `le ipze

xqzn dxedha xqznc ipeeb edlekac rnync

,ik `l :xfril` iax dil xcdn - d`nha inp

of epi`y t"r` d`nhd z` ofc `peeb `ki` `l`

dil jinq ,dipyil mzqn `pzc idpe .dxedhd z`

`lwync ,`"x edl xcdnwce el exn`c i`n`

`l` d`nha ixy `l `"xc gken edcic `ixhe

.diig icka `le ,dnhtl ick mixzi zepefna

exeegzp `le ,jtda azky `"ayxdl izi`xe

eixac.'îâ.eynyl dgty el xqen ixdc"qwc

opiwqr dxrp ezaac.àìàoixeq` ozg iqkpya

.dlk ia` lreilr oixeq` eiqkpy t"r`y ,l"nwe

dpefl aiigziy t"r` ,eza el `iydl xzen -

edpdn `vnpe ,ok xg`.äìåãâz` of exn` efn

el `iydl xzen zxn` z`e 'eke eipa z`e ezy`

.ezadcera eza z` oefl leki `ed m` ,xnelk

oefl lkeiy y"k - dizepefna aiig `edy ,ezeyxa

,ezy` zepefna aiigzpy ,d`ypy xg` dze`

`ped ax l"nw i`ne:?åúááåzxbea.`lc

- dzrcne .dnvr `id `l` ,dl xqnw edi`

- ixy d"yn ,xnelk ,dizlinl aidi `w `nrh

dia`l oi` aey dxbay oeikc ,`id dzrcn `dc

ihernl - dzrcn xn`w ik ,inp i` .da zeyx

lr dnr xacl gily e`yr m`y ,ozgc ezrc

dil ipdn `w `dc ,xeq` - oi`eyp iwqr.øéãîä.z"zl epa z`z"zn lhazi `ly ick ,epnn eia` dpdi `ly exicd a`d.øúåîz` el wilcdle min ly ziag eia`l ze`lnl oad

.xpd) zexekac `ztqeza `yexit i`d gken ikde .dixc` `l - dxez cenl leha eda `kilc ,ipd ik ixhef ilinn `nzqnce"tzeyrln exicde z"zl epa dvxdy cg`a dyrn :`ipzc .(

xpd z` el wilcdle min ly ziag el ze`lnl iaxa iqei el xizde ,dk`ln..éîìùåøé.xpd z` el wilcdle min ly ziag el ze`lnl xzen z"zl epa z` xicnd :ipz ,mixekia 'qna

gwil okxc oi` miieqn mc`e dy`c ,xnelk .dy`k eze` eyr - miieqn mc` did m` .dy`a o`k ,yi`a o`k - oibilt dn .weyd on mivtg el gwil s` :opgei iax mya ici` xa awri iax

dixc` ipda 'it` - weya jlil ekxcy oeik ,miieqn epi`y yi` la` .dixc` `l ikdc `zrc`c icdq op`e ,weyd on mivtg.øúåî.mely ly qek el zewydleynyl xzen ,xnelk

exizdy z"zl epa z` xicndc jci`c `inec ,exizd cala df oebka eynylc ,xcen ly qek i`d `wec ,edine .jka okxc didy .mely ikxc iptn ,ugxnd zia ly inp i` ,la` zia ly qeka

a` lyn min eia`l ze`lnl oal.úà.miprpkd eizegty z`e eicarenk ,mixzi zepefn epiidc ,d`nh dndaa `"x ixyc `zeixy `edd :w"de .i`w `"xc`e ,xn`w mixzi zepefnac l"p

yinyzle ziad xwpl ,xnelk .ociar `zexwpnl edpi`c, dizi` `din miprpkd eizegtye eicara la` .ixkpl dxkenle `ciar `nehtl d`nh dnda 'it`c ,dizil - epzpyna izyxity

oi`e oze` oigipn oizn odyky ,`nlra dxigpl `l` dlik`l oicner oi`y xnelk ,`zexgpnl iqxbc `ki`e .calaolke` mc`.'éðúî.ayei `l la` cner exwal qpkp`xnba yxtn.'îâ
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dLôð äàîhä óà :BI eøîà .íéîMI dôeâå dLôð©§¨§¨©¨©¦¨§©©§¥¨©§¨
¯ äöøé íàL ,BJL dôeâå íéîMIdøëBî àeä éøä ©¨©¦§¨¤¤¦¦§¤£¥§¨

.íéáIëI dIéëàî Bà íéBâI'îâøa ÷çöé áø øîà §¦©£¦¨¦§¨¦¨©©¦§¨©
Bøéáçî äàðä øcenä :àðeä áø øîà äéððç¯øzeî £©§¨¨©©¨©¨£¨¨¥£¥¨

?ïðé÷ñò éàîa :àøéæ éaø da éåä .Bza BI àéOäI§©¦¦¨¥¨©¦¥¨§©¨§¦©
ïúçä Iò ïéøeñà äJk éáà éñëpLa àîéIéà¯éøä ¦¥¨§¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨£¥

ïéøeñà ïúç éñëða àJà !BLnLI äçôL BI øñBî¥¦§¨§©§¤¨§¦§¥¨¨£¦
äJk éáà Iò¯úàå BzLà úà ïæ :eøîà Bfî äIBãb ©£¦©¨§¨¦¨§¨¤¦§§¤

øzeî zøîà zàå .ïúBðBæîa áéiç àeäL ô"òàå ,åéðä¨¤©¨¦§¨§©§¨§©§¨
íéøeñà äJk éáà éñëpLa íIBòI !?Bza BI àéOäI§©¦¦§¨§¤¦§¥£¦©¨£¦
:éëä éîð àéðz .dzòcîe ,úøâBa Bzááe ,ïúçä Iò©¤¨¨§¦¤¤¦©§¨©§¨©¦¨¦
Iáà ,Bza BI àéOäI øeñà Bøéáçî äàðä øcenä©¨£¨¨¥£¥¨§©¦¦£¨
øécnä :á÷òé éaø øîà .dzòcîe ,úøâBa Bza BàéOî©¦¦¤¤¦©§¨¨©©¦©£Ÿ©©¦

äøBz ãeîIúI Bða¯÷çöé 'ø .øpä úà BI ÷éIãäIe ,íéî IL úéáç BI úBàJîI øzeî §§©§¨¨§©§¨¦¤©¦§©§¦¤©¥¦§¨
Bøéáçî äàðä øcenä :ïðçBé éaø øîà äéîøé 'ø øîà .ïè÷ âc BI úBIöI :øîà¯øzeî ¨©¦§¨¨¨¨©¦§§¨¨©©¦¨¨©¨£¨¨¥£¥¨

ñBk :eîébøz àëä ?eäéð éàî .íBIL IL ñBk BúB÷LäI:éøîà àáøòîa ,Iáàä úéa IL §©§¤¨©¦¨¨©§¦¤¥¨¨¥§©£¨¨¨§¦
ïæ :øîBà àfeò Léà òLBäé ,àéðz .'åë "ïéa Bzîäa úà ïeæé àIå" .õçønä úéa IL ñBk¤¥©¤§¨§Ÿ¨¤§¤§¥©§¨§ª©¦¨¥¨
åéãáò ?àîòè éàî .äøBäè ïéa äàîè ïéa ,Bzîäa úà ïeæé àIå ,íéðòðkä åéúBçôLå åéãáò£¨¨§¦§¨©§©£¦§Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨¥§¨©©§¨£¨¨

íéðòðkä åéúBçôLå¯äîäa ,ïãéáò àúeøçðîI¯.àãéáò àîehôI'éðúîäàðä øcenä §¦§¨©§©£¦¦§©£¨£¦¨§¥¨§¦¨£¦¨©¨£¨¨
Bøéáçî¯ BøwáI ñðëðå.ïBîî úàeôø àI Iáà Lôð úàeôø Bàtøîe ,áLBé àI Iáà ãîBò'îâ ¥£¥§¦§¨§©§¥£¨Ÿ¥§©§§©¤¤£¨Ÿ§©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' סיון, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

... כיון שכפי מכתבו הנה הכלה היא בת כהן, הרי עפ"י דרז"ל צריך הוא להוסיף כח בלימודו 

ובשיעוריו בתורה למען שיתקרב למעלת תואר תלמיד חכם עכ"פ כפי יכולתו.

אינו כותב למתי קבעו זמן הנשואין בשעה טובה ומוצלחת, ומהראוי אשר נוסף על שיעוריו 

הנ"ל ישתדל לגמור את המשניות כל הששה סדרים אם יש עדיין איזה חדשים עד זמן החתונה, או 

עכ"פ סדר אחד או שנים אם זמן החתונה בקרוב, ובכל אופן ילמוד מסכת כלה. ויתן השי"ת שיהי' הכל 

בשעה טובה ומוצלחת ולמזל טוב.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc mixcp(iriax meil)

,íéîMì dôeâå dLôðxg` dytpn dpdp milrad oi`y myky ©§¨§¨©¨©¦
oi` ixde .dlik`a dxeq` `idy oeik ,dtebn dpdp epi` jk ,dzin
daxc`e ,miign `l s`e ,dzin xg` `l ,df mehita d`pd lk el
dpi`e jka zwptzn dndade zeid ,el wifn dndad ly dnehit
xeqi` oi` ,d`pd xcenl oi`y oeike .ie`xk dzk`ln z` dyer

.dpefl xicnl
Bì eøîà,minkgì äLôð äàîèä óàBìL äôeâå íéîLmb - ¨§©©§¥¨©§¨©¨©¦§¨¤

minyl dytpyk s`y ,dxedhd dndal deey d`nhd dndad
,dtebn d`pd el yiy ,ely dteb oiicr ,dzin xg`l epiidc

,dnehitneLixdäöøé íà,dilraíéáëBk éãáBòì døëBî àeä éøä ¤¦¦§¤£¥§¨§§¥¨¦
dlik` jxevlíéáìëì dìéëàî Bàdpdpy `vnpe ,zenzy xg`l ©£¦¨¦§¨¦

ly d`nhd eznda z` s` lik`dl xicnl xeq` okle ,dnehita
.xcend

àøîâ
on d`pd zaeh efi` xcenl yi mda mitqep mipte` d`ian `xnbd

.xcpd zngn dxeq` ef d`pd zaeh oi`e ,xicnd
øzeî Bøéáçî äàðä øcenä ,àðeä áø øîà äéððç øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©£©§¨¨©©¨©¨£¨¨¥£¥¨

xicnlBì àéOäì-z` ,xcenl.Bza §©¦¦
da éåädywzp -àøéæ éaø,df oicaïðé÷ñò éàîa-ote` dfi`a ¨¥¨©¦¥¨§©©§¦¨

,`ped ax xizda àîéìéàote`éáà éñëpLd,ïúçä ìò ïéøeñà älk ¦¥¨§¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨
zepdil xeq` `diy ,d`pda ozgd z` xicd dlkd ia`y epiid

kp lkndf ote`a `ped ax xizd zn`a recn dyw ok m` .eiq
,eza z` el `iydléøäy dfa el` oi`eyipa a`d edpdnBì øñBî £¥¥

k el zeidl eza z`ì äçôL.BLnLax ly epicy gipd `xif iax] ¦§¨§©§
`l` ycwzdl dleki dpi`y dxrp e` dphw zaa xn`p `ped
ielz xacde ,`ypidl dze` xqeny df `ed ok m`e ,dia` zrcn

.[ea
àlàdf ote`a `ped ax ly epic z` cinrdl xyt` i` jgxk lr ¤¨

cinrdl jixve ,[ozgd lr oixeq` dlk ia` iqkpy]ay ote`éñëð §¦§¥
älk éáà ìò ïéøeñà ïúçdlkd ia` z` xicd ozgdy epiide - ¨¨£¦©£¦©¨

z` `iydl [dlkd ia`] xcenl `ped ax xizd df ote`ae ,eiqkpn
ozgd ixdy ,jkn d`pd efi` xcenl yiy s`e] .xicnl eza
dyw `di oiicr ok m` mpn` .[dzr aiig `edy dn ,dpefl aiigzn

,df xzida ycig dn ,`ped ax ly epic lrixdBfî äìBãbyecig] §¨¦
[xzei lecbeøîà' ,epizpynaïæxicndåéða úàå BzLà úàly ¨§¨¤¦§§¤¨¨

xcendàeäL ét ìò óàå[xcend-]ïúBðBæîa áéiç,'eipae ezy` ly §©©¦¤©¨¦§¨
zøîà zàåy,Bza Bì àéOäì øzeî,llk yecig epi` df oic ixd §©§¨§©§¨§©¦¦

z` oefl xicnl xzed m`y ,dpyndn xnege lwa ecnll xyt`e
oky lk ,odizepefna aiig xcendy onfa xcend ly eipae ezy`
dpf epi` ixdy ,dpefle xcend ly ezal `ypidl el xizdl yiy
m`e .xcend ly eaeig onfa `le ,dizepefna aiigzpy xg`l `l`
.dpynd on xzidl heyt `edy xac ,epica `ped ax ycig dn ok

,`xnbd zvxzníìBòì`ped ax ly epic z` cinrdl yiaote` §¨§
,ïúçä ìò íéøeñà älk éáà éñëpLozgd z` dlkd ia` xicdy] ¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨

,[eiqkpn dpdi `lyexaecn,dzòcîe úøâBa Bzáá`idy oeikny §¦¤¤¦©§¨
oi` `linn ,zxbea `id ixdy ,dia` zrcn `ly `ypidl dleki
xqen' `edy dxrpa enk `ly] ozgl dlkd ia`n dpizp lk o`k

.['eynyl dgty el
:ef dpwqnl di`x d`ian `xnbd

,éëä énð àéðzwqer `ped ax ly epicy `xnbd dcinrdy itk] ©§¨©¦¨¦
,[dzrcne zxbeaaøeñà Bøéáçî äàðä øcenäxicnlBì àéOäì ©¨£¨¨¥£¥¨§©¦

z` [xcenl]àéOî ìáà ,BzaBz`Bzaddzòcîe úøâBa.zad ly ¦£¨©¦¦¤¤¦©§¨
:jxev dfi` xcenl zeyrl xicnd i`yx mda mitqep mipte`

øécnä ,á÷òé éaø øîàz`Bðawx yxten `diyäøBz ãeîìúì`le ¨©©¦©£Ÿ©©¦§§©§¨
oad on zepdil `ly xcp a`dy epiide .dk`ln mey el dyri

,dxez cenlzn lhazi `ly ick ,xac meyaøzeîoad ¨
Bì úBàìîìa`l,øpä úà Bì ÷éìãäìe ,íéî ìL úéáçoeik §©§¨¦¤©¦§©§¦¤©¥

cenlzn eze` milhan mpi`y miphw mixac md el` oiyinyzy
zek`lnn oadn d`pd envr lr xeq`l a`d oiekzp `le ,dxez

.el`
÷çöé éaøe siqed,øîàoal xzen s`Bì úBìöìa`l,ïè÷ âcmby ©¦¦§¨¨©¦§¨¨¨

.oad ly dxez cenlzl drixtn dpi`y dphw dk`ln ef
dfk xcpa llkp dn cenll lkep epnn ,sqep oic `xnbd d`ian

:`l dne
øzeî Bøéáçî äàðä øcenä ,ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîàxicnl ¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨©¨£¨¨¥£¥¨

BúB÷Läìzezyl el yibdle eynyl -.íBìL ìL ñBk §©§¤¨
,`xnbd zxxaneäéð éàî.'mely ly qek' edn -eîébøz àëä- ©¦¨¨©§¦

`edy ,eyxit laaa o`k,ìáàä úéa ìL ñBkoibdepyz` zewydl ¤¥¨¥¤
z`xwp ef qeke ,oii ly qek la`diyp`y itl ,'mely ly qek'

qek enr mizey engpl mi`ay enely.dféøîà àáøòîa-ux`a §©£¨¨¨§¥
l`xyieyxit`id 'mely ly qek'y,õçønä úéa ìL ñBk¤¥©¤§¨

d`ivid xg` zezyl mibdepyqek' z`xwp `ide ,ugxnd zian
milibxy itl 'mely lymiade` mc` ipa zxeaga dzezyl

ebdpy iptn ,`ed xzidd mrhe .ugxnd zian mi`veiyk
.xcp `l ok zrc lre ,mely ikxc iptn el` zeqek z`wyda

dpyna epipyïéa Bzîäa úà ïeæé àìåiax ,dxedh oia d`nh §Ÿ¨¤§¤§¥
dxedhd z` of epi`e d`nhd z` of xne` xfril`:'eë

dnda oefl xeq`y ,minkgl di`x `idy `ziixa d`ian `xnbd
:d`nh

ïæ ,øîBà àfeò Léà òLBäé àéðzz` oefl xicnd leki -eicar ©§¨§ª©¦¨¥¨£¨¨
miprpMd eizFgtWe,odiig ick lr mixzid zepefna xcend ly §¦§¨©§©£¦

åmpn`Bzîäa úà ïeæé àìxcend lyïéadndaïéa äàîèdnda §Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨¥
.äøBäè§¨

,`xnbd dywnàîòè éàîly eizegtye eicar oia weligd edn - ©©§¨
ly eizenda oial ,odiig ickn mixzi zepefn mpefl xzeny xcend

,`xnbd zvxzn .mixzi zepefn elit` mpefl xeq`y xcendåéãáò£¨¨
àúeøçðîì íéðòðkä åéúBçôLåïãéáò-,xnelk ,`nlra dxigpl §¦§¨©§©£¦¦§©£¨£¦¨

zendak md `l` ,mxyan milrad dpdi `l ezeniy xg`y
,dlik`a zexeq`d [zebexd] zexegplk oec`l oi` ixd ,jky oeike

la` .mpefl el xzene ,onehita d`pd,àãéáò àîehôì ,äîäayiy §¥¨§¦¨£¦¨
xeq`e ,mehitd on dpdp `ed ixde ,dzin xg`l xyad on d`pd el

.dpefl xicnl

äðùî
exiagl zeyrl mc`l xzed mixac el` hxtl dkiynn ef dpyn

.ez`pd z` eilr xq`y
Bøéáçî äàðä øcenä,[xcend] dlgeñðëðåxicndBøwáìixdy] ©¨£¨¨¥£¥§¦§¨§©§

miiwl ezpeeky meyn ,xcend z` xwal xeqi` xicnd lr oi`
xicnl xzen ,[`linn `l` micia xcend z` dpdn epi`e ,devn

zeidl ,exwandãîBò,exwany dryaáLBé àì ìáà. ¥£¨Ÿ¥
Bàtøîe,xcend z` xicnd -Lôð úàeôø,dlegd ly eteb z` - §©§§©¤¤

ïBîî úàeôø àì ìáàxcend ly eznda z` `txl el xeq` - £¨Ÿ§©¨
.epenn `idy
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ריט
miwxt dyelyaa cenr gl sc ± iriax wxtmixcp

.íéîùì äôåâå äùôð.daexn d`pd edpdn epi`c ,dze` of jkitl ,dlik`l die`x dpi`y

.íéåâì äøëåî.`nehita dil `gipeîâ'ïúçä ìò.ozgdy.xcen iedäçôù åì øñåî éøä
.åùîùì.xzen i`n`e.äìë éáà ìöà ïéøåñà ïúç éñëðùá àìà,edpdn ozgdy t"r`e

ofyxninl jixv `l `d meyn :cenlzd aiyne .eza z` el `iyn ikd 'it` - eza z`

.eza z` `iydl xzenc.åøîà åæî äìåãâã
z` ofe" epxn` xcend lr mixeq` eiqkpya

."ezy`.'åëå úøîà úàå 'åëå ô"òà`hiyt

.llk ipdn `l `dc ,xzencéáà éñëðùá íìåòì
.ïúçä ìò ïéøåñà äìëel xqen ixd zxn`wce

,opiwqr zxbea ezaa uixz - eynyl dgty

zrcne ,e`iydl lekiyepi`e li`edc .dnvr

`wc d`pd e`l - dnvr zrcn `l` `iyn

.zhren d`pd `l` edi` dil ipdnéîð àéðú
.éëä.zxzen zhren d`pdc.åðá úà øéãîä

.dxez cenli `l m` eiqkpn.øúåîa`d

d`pdy .'ek ze`lnl`le epnid xcp daexn

.`id zhren d`pd efe ,zhren d`pdìù ñåë
.õçøîä úéá.`id zhren d`pdàúåøçðîì

.ïãéáò`le oiieyr dcear jxevl.mhtzdl
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dil ipdn dl mhtn i`.äàîèäå.minyl dtebe dytp`vnpe ,dlik` xzid da el oi`y

dnehta dpdp epi`y.íàù.ixkpl dxken df ixd dvxiznhetn `idyke ,dze` oilke`y

`l `"xc l"pe .dxya ieaxe dnehta dpdp `vnpe mialkl dlik`n e` .xzeia dze` oigwel

dlik`l zcner dpi`c oeikc l"qc meyn ,dnhtl ick mixzi zepefn dpefl `l` d`nha ixy

,dnehta milra oipdp opi` - dk`lnl `l`

la` .xity `car `le ith `wptn daxc`c

,xfril` 'x ixy `l - diig ickl oikixvd zepefna

wiqt w"zc meyne .edpdn i`ce `peeb i`d ikac

,dxedh oia d`nh oia eznda z` oefi `le ipze

xqzn dxedha xqznc ipeeb edlekac rnync

,ik `l :xfril` iax dil xcdn - d`nha inp

of epi`y t"r` d`nhd z` ofc `peeb `ki` `l`

dil jinq ,dipyil mzqn `pzc idpe .dxedhd z`

`lwync ,`"x edl xcdnwce el exn`c i`n`

`l` d`nha ixy `l `"xc gken edcic `ixhe

.diig icka `le ,dnhtl ick mixzi zepefna

exeegzp `le ,jtda azky `"ayxdl izi`xe

eixac.'îâ.eynyl dgty el xqen ixdc"qwc

opiwqr dxrp ezaac.àìàoixeq` ozg iqkpya

.dlk ia` lreilr oixeq` eiqkpy t"r`y ,l"nwe

dpefl aiigziy t"r` ,eza el `iydl xzen -

edpdn `vnpe ,ok xg`.äìåãâz` of exn` efn

el `iydl xzen zxn` z`e 'eke eipa z`e ezy`

.ezadcera eza z` oefl leki `ed m` ,xnelk

oefl lkeiy y"k - dizepefna aiig `edy ,ezeyxa

,ezy` zepefna aiigzpy ,d`ypy xg` dze`

`ped ax l"nw i`ne:?åúááåzxbea.`lc

- dzrcne .dnvr `id `l` ,dl xqnw edi`

- ixy d"yn ,xnelk ,dizlinl aidi `w `nrh

dia`l oi` aey dxbay oeikc ,`id dzrcn `dc

ihernl - dzrcn xn`w ik ,inp i` .da zeyx

lr dnr xacl gily e`yr m`y ,ozgc ezrc

dil ipdn `w `dc ,xeq` - oi`eyp iwqr.øéãîä.z"zl epa z`z"zn lhazi `ly ick ,epnn eia` dpdi `ly exicd a`d.øúåîz` el wilcdle min ly ziag eia`l ze`lnl oad

.xpd) zexekac `ztqeza `yexit i`d gken ikde .dixc` `l - dxez cenl leha eda `kilc ,ipd ik ixhef ilinn `nzqnce"tzeyrln exicde z"zl epa dvxdy cg`a dyrn :`ipzc .(

xpd z` el wilcdle min ly ziag el ze`lnl iaxa iqei el xizde ,dk`ln..éîìùåøé.xpd z` el wilcdle min ly ziag el ze`lnl xzen z"zl epa z` xicnd :ipz ,mixekia 'qna

gwil okxc oi` miieqn mc`e dy`c ,xnelk .dy`k eze` eyr - miieqn mc` did m` .dy`a o`k ,yi`a o`k - oibilt dn .weyd on mivtg el gwil s` :opgei iax mya ici` xa awri iax

dixc` ipda 'it` - weya jlil ekxcy oeik ,miieqn epi`y yi` la` .dixc` `l ikdc `zrc`c icdq op`e ,weyd on mivtg.øúåî.mely ly qek el zewydleynyl xzen ,xnelk

exizdy z"zl epa z` xicndc jci`c `inec ,exizd cala df oebka eynylc ,xcen ly qek i`d `wec ,edine .jka okxc didy .mely ikxc iptn ,ugxnd zia ly inp i` ,la` zia ly qeka

a` lyn min eia`l ze`lnl oal.úà.miprpkd eizegty z`e eicarenk ,mixzi zepefn epiidc ,d`nh dndaa `"x ixyc `zeixy `edd :w"de .i`w `"xc`e ,xn`w mixzi zepefnac l"p

yinyzle ziad xwpl ,xnelk .ociar `zexwpnl edpi`c, dizi` `din miprpkd eizegtye eicara la` .ixkpl dxkenle `ciar `nehtl d`nh dnda 'it`c ,dizil - epzpyna izyxity

oi`e oze` oigipn oizn odyky ,`nlra dxigpl `l` dlik`l oicner oi`y xnelk ,`zexgpnl iqxbc `ki`e .calaolke` mc`.'éðúî.ayei `l la` cner exwal qpkp`xnba yxtn.'îâ
i`
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dLôð äàîhä óà :BI eøîà .íéîMI dôeâå dLôð©§¨§¨©¨©¦¨§©©§¥¨©§¨
¯ äöøé íàL ,BJL dôeâå íéîMIdøëBî àeä éøä ©¨©¦§¨¤¤¦¦§¤£¥§¨

.íéáIëI dIéëàî Bà íéBâI'îâøa ÷çöé áø øîà §¦©£¦¨¦§¨¦¨©©¦§¨©
Bøéáçî äàðä øcenä :àðeä áø øîà äéððç¯øzeî £©§¨¨©©¨©¨£¨¨¥£¥¨

?ïðé÷ñò éàîa :àøéæ éaø da éåä .Bza BI àéOäI§©¦¦¨¥¨©¦¥¨§©¨§¦©
ïúçä Iò ïéøeñà äJk éáà éñëpLa àîéIéà¯éøä ¦¥¨§¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨£¥

ïéøeñà ïúç éñëða àJà !BLnLI äçôL BI øñBî¥¦§¨§©§¤¨§¦§¥¨¨£¦
äJk éáà Iò¯úàå BzLà úà ïæ :eøîà Bfî äIBãb ©£¦©¨§¨¦¨§¨¤¦§§¤

øzeî zøîà zàå .ïúBðBæîa áéiç àeäL ô"òàå ,åéðä¨¤©¨¦§¨§©§¨§©§¨
íéøeñà äJk éáà éñëpLa íIBòI !?Bza BI àéOäI§©¦¦§¨§¤¦§¥£¦©¨£¦
:éëä éîð àéðz .dzòcîe ,úøâBa Bzááe ,ïúçä Iò©¤¨¨§¦¤¤¦©§¨©§¨©¦¨¦
Iáà ,Bza BI àéOäI øeñà Bøéáçî äàðä øcenä©¨£¨¨¥£¥¨§©¦¦£¨
øécnä :á÷òé éaø øîà .dzòcîe ,úøâBa Bza BàéOî©¦¦¤¤¦©§¨¨©©¦©£Ÿ©©¦

äøBz ãeîIúI Bða¯÷çöé 'ø .øpä úà BI ÷éIãäIe ,íéî IL úéáç BI úBàJîI øzeî §§©§¨¨§©§¨¦¤©¦§©§¦¤©¥¦§¨
Bøéáçî äàðä øcenä :ïðçBé éaø øîà äéîøé 'ø øîà .ïè÷ âc BI úBIöI :øîà¯øzeî ¨©¦§¨¨¨¨©¦§§¨¨©©¦¨¨©¨£¨¨¥£¥¨

ñBk :eîébøz àëä ?eäéð éàî .íBIL IL ñBk BúB÷LäI:éøîà àáøòîa ,Iáàä úéa IL §©§¤¨©¦¨¨©§¦¤¥¨¨¥§©£¨¨¨§¦
ïæ :øîBà àfeò Léà òLBäé ,àéðz .'åë "ïéa Bzîäa úà ïeæé àIå" .õçønä úéa IL ñBk¤¥©¤§¨§Ÿ¨¤§¤§¥©§¨§ª©¦¨¥¨
åéãáò ?àîòè éàî .äøBäè ïéa äàîè ïéa ,Bzîäa úà ïeæé àIå ,íéðòðkä åéúBçôLå åéãáò£¨¨§¦§¨©§©£¦§Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨¥§¨©©§¨£¨¨

íéðòðkä åéúBçôLå¯äîäa ,ïãéáò àúeøçðîI¯.àãéáò àîehôI'éðúîäàðä øcenä §¦§¨©§©£¦¦§©£¨£¦¨§¥¨§¦¨£¦¨©¨£¨¨
Bøéáçî¯ BøwáI ñðëðå.ïBîî úàeôø àI Iáà Lôð úàeôø Bàtøîe ,áLBé àI Iáà ãîBò'îâ ¥£¥§¦§¨§©§¥£¨Ÿ¥§©§§©¤¤£¨Ÿ§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc mixcp(iriax meil)

,íéîMì dôeâå dLôðxg` dytpn dpdp milrad oi`y myky ©§¨§¨©¨©¦
oi` ixde .dlik`a dxeq` `idy oeik ,dtebn dpdp epi` jk ,dzin
daxc`e ,miign `l s`e ,dzin xg` `l ,df mehita d`pd lk el
dpi`e jka zwptzn dndade zeid ,el wifn dndad ly dnehit
xeqi` oi` ,d`pd xcenl oi`y oeike .ie`xk dzk`ln z` dyer

.dpefl xicnl
Bì eøîà,minkgì äLôð äàîèä óàBìL äôeâå íéîLmb - ¨§©©§¥¨©§¨©¨©¦§¨¤

minyl dytpyk s`y ,dxedhd dndal deey d`nhd dndad
,dtebn d`pd el yiy ,ely dteb oiicr ,dzin xg`l epiidc

,dnehitneLixdäöøé íà,dilraíéáëBk éãáBòì døëBî àeä éøä ¤¦¦§¤£¥§¨§§¥¨¦
dlik` jxevlíéáìëì dìéëàî Bàdpdpy `vnpe ,zenzy xg`l ©£¦¨¦§¨¦

ly d`nhd eznda z` s` lik`dl xicnl xeq` okle ,dnehita
.xcend

àøîâ
on d`pd zaeh efi` xcenl yi mda mitqep mipte` d`ian `xnbd

.xcpd zngn dxeq` ef d`pd zaeh oi`e ,xicnd
øzeî Bøéáçî äàðä øcenä ,àðeä áø øîà äéððç øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©£©§¨¨©©¨©¨£¨¨¥£¥¨

xicnlBì àéOäì-z` ,xcenl.Bza §©¦¦
da éåädywzp -àøéæ éaø,df oicaïðé÷ñò éàîa-ote` dfi`a ¨¥¨©¦¥¨§©©§¦¨

,`ped ax xizda àîéìéàote`éáà éñëpLd,ïúçä ìò ïéøeñà älk ¦¥¨§¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨
zepdil xeq` `diy ,d`pda ozgd z` xicd dlkd ia`y epiid

kp lkndf ote`a `ped ax xizd zn`a recn dyw ok m` .eiq
,eza z` el `iydléøäy dfa el` oi`eyipa a`d edpdnBì øñBî £¥¥

k el zeidl eza z`ì äçôL.BLnLax ly epicy gipd `xif iax] ¦§¨§©§
`l` ycwzdl dleki dpi`y dxrp e` dphw zaa xn`p `ped
ielz xacde ,`ypidl dze` xqeny df `ed ok m`e ,dia` zrcn

.[ea
àlàdf ote`a `ped ax ly epic z` cinrdl xyt` i` jgxk lr ¤¨

cinrdl jixve ,[ozgd lr oixeq` dlk ia` iqkpy]ay ote`éñëð §¦§¥
älk éáà ìò ïéøeñà ïúçdlkd ia` z` xicd ozgdy epiide - ¨¨£¦©£¦©¨

z` `iydl [dlkd ia`] xcenl `ped ax xizd df ote`ae ,eiqkpn
ozgd ixdy ,jkn d`pd efi` xcenl yiy s`e] .xicnl eza
dyw `di oiicr ok m` mpn` .[dzr aiig `edy dn ,dpefl aiigzn

,df xzida ycig dn ,`ped ax ly epic lrixdBfî äìBãbyecig] §¨¦
[xzei lecbeøîà' ,epizpynaïæxicndåéða úàå BzLà úàly ¨§¨¤¦§§¤¨¨

xcendàeäL ét ìò óàå[xcend-]ïúBðBæîa áéiç,'eipae ezy` ly §©©¦¤©¨¦§¨
zøîà zàåy,Bza Bì àéOäì øzeî,llk yecig epi` df oic ixd §©§¨§©§¨§©¦¦

z` oefl xicnl xzed m`y ,dpyndn xnege lwa ecnll xyt`e
oky lk ,odizepefna aiig xcendy onfa xcend ly eipae ezy`
dpf epi` ixdy ,dpefle xcend ly ezal `ypidl el xizdl yiy
m`e .xcend ly eaeig onfa `le ,dizepefna aiigzpy xg`l `l`
.dpynd on xzidl heyt `edy xac ,epica `ped ax ycig dn ok

,`xnbd zvxzníìBòì`ped ax ly epic z` cinrdl yiaote` §¨§
,ïúçä ìò íéøeñà älk éáà éñëpLozgd z` dlkd ia` xicdy] ¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨

,[eiqkpn dpdi `lyexaecn,dzòcîe úøâBa Bzáá`idy oeikny §¦¤¤¦©§¨
oi` `linn ,zxbea `id ixdy ,dia` zrcn `ly `ypidl dleki
xqen' `edy dxrpa enk `ly] ozgl dlkd ia`n dpizp lk o`k

.['eynyl dgty el
:ef dpwqnl di`x d`ian `xnbd

,éëä énð àéðzwqer `ped ax ly epicy `xnbd dcinrdy itk] ©§¨©¦¨¦
,[dzrcne zxbeaaøeñà Bøéáçî äàðä øcenäxicnlBì àéOäì ©¨£¨¨¥£¥¨§©¦

z` [xcenl]àéOî ìáà ,BzaBz`Bzaddzòcîe úøâBa.zad ly ¦£¨©¦¦¤¤¦©§¨
:jxev dfi` xcenl zeyrl xicnd i`yx mda mitqep mipte`

øécnä ,á÷òé éaø øîàz`Bðawx yxten `diyäøBz ãeîìúì`le ¨©©¦©£Ÿ©©¦§§©§¨
oad on zepdil `ly xcp a`dy epiide .dk`ln mey el dyri

,dxez cenlzn lhazi `ly ick ,xac meyaøzeîoad ¨
Bì úBàìîìa`l,øpä úà Bì ÷éìãäìe ,íéî ìL úéáçoeik §©§¨¦¤©¦§©§¦¤©¥

cenlzn eze` milhan mpi`y miphw mixac md el` oiyinyzy
zek`lnn oadn d`pd envr lr xeq`l a`d oiekzp `le ,dxez

.el`
÷çöé éaøe siqed,øîàoal xzen s`Bì úBìöìa`l,ïè÷ âcmby ©¦¦§¨¨©¦§¨¨¨

.oad ly dxez cenlzl drixtn dpi`y dphw dk`ln ef
dfk xcpa llkp dn cenll lkep epnn ,sqep oic `xnbd d`ian

:`l dne
øzeî Bøéáçî äàðä øcenä ,ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîàxicnl ¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨©¨£¨¨¥£¥¨

BúB÷Läìzezyl el yibdle eynyl -.íBìL ìL ñBk §©§¤¨
,`xnbd zxxaneäéð éàî.'mely ly qek' edn -eîébøz àëä- ©¦¨¨©§¦

`edy ,eyxit laaa o`k,ìáàä úéa ìL ñBkoibdepyz` zewydl ¤¥¨¥¤
z`xwp ef qeke ,oii ly qek la`diyp`y itl ,'mely ly qek'

qek enr mizey engpl mi`ay enely.dféøîà àáøòîa-ux`a §©£¨¨¨§¥
l`xyieyxit`id 'mely ly qek'y,õçønä úéa ìL ñBk¤¥©¤§¨

d`ivid xg` zezyl mibdepyqek' z`xwp `ide ,ugxnd zian
milibxy itl 'mely lymiade` mc` ipa zxeaga dzezyl

ebdpy iptn ,`ed xzidd mrhe .ugxnd zian mi`veiyk
.xcp `l ok zrc lre ,mely ikxc iptn el` zeqek z`wyda

dpyna epipyïéa Bzîäa úà ïeæé àìåiax ,dxedh oia d`nh §Ÿ¨¤§¤§¥
dxedhd z` of epi`e d`nhd z` of xne` xfril`:'eë

dnda oefl xeq`y ,minkgl di`x `idy `ziixa d`ian `xnbd
:d`nh

ïæ ,øîBà àfeò Léà òLBäé àéðzz` oefl xicnd leki -eicar ©§¨§ª©¦¨¥¨£¨¨
miprpMd eizFgtWe,odiig ick lr mixzid zepefna xcend ly §¦§¨©§©£¦

åmpn`Bzîäa úà ïeæé àìxcend lyïéadndaïéa äàîèdnda §Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨¥
.äøBäè§¨

,`xnbd dywnàîòè éàîly eizegtye eicar oia weligd edn - ©©§¨
ly eizenda oial ,odiig ickn mixzi zepefn mpefl xzeny xcend

,`xnbd zvxzn .mixzi zepefn elit` mpefl xeq`y xcendåéãáò£¨¨
àúeøçðîì íéðòðkä åéúBçôLåïãéáò-,xnelk ,`nlra dxigpl §¦§¨©§©£¦¦§©£¨£¦¨

zendak md `l` ,mxyan milrad dpdi `l ezeniy xg`y
,dlik`a zexeq`d [zebexd] zexegplk oec`l oi` ixd ,jky oeike

la` .mpefl el xzene ,onehita d`pd,àãéáò àîehôì ,äîäayiy §¥¨§¦¨£¦¨
xeq`e ,mehitd on dpdp `ed ixde ,dzin xg`l xyad on d`pd el

.dpefl xicnl

äðùî
exiagl zeyrl mc`l xzed mixac el` hxtl dkiynn ef dpyn

.ez`pd z` eilr xq`y
Bøéáçî äàðä øcenä,[xcend] dlgeñðëðåxicndBøwáìixdy] ©¨£¨¨¥£¥§¦§¨§©§

miiwl ezpeeky meyn ,xcend z` xwal xeqi` xicnd lr oi`
xicnl xzen ,[`linn `l` micia xcend z` dpdn epi`e ,devn

zeidl ,exwandãîBò,exwany dryaáLBé àì ìáà. ¥£¨Ÿ¥
Bàtøîe,xcend z` xicnd -Lôð úàeôø,dlegd ly eteb z` - §©§§©¤¤

ïBîî úàeôø àì ìáàxcend ly eznda z` `txl el xeq` - £¨Ÿ§©¨
.epenn `idy
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc mixcp(iying meil)

àøîâ
la` cnern exwan ,dlge exiagn d`pd xcend ,dpyna epipy

:ayi `l
,`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,xicnd edine xcend edin -éà §©©§¦¨¦

éñëpLadìò ïéøeñà øwáîd,äìBçdlegd z` xicd xwandy §¤¦§¥§©¥£¦©¤
dxizd `l recn ok m` .epnn zepdil i`yx dlegd oi`e ,eiqkpn

,dcinra `l` exwal dpyndénð áLBé eléôàoeiky ,xizdl yi £¦¥©¦
xwandy meyn ,xewiad on dpdp dlegdy jka xeqi` oi`y
ayei oia wlgl oi` ok m` ,`linn dpdp dlegde devnl oiekzn

.df mrhn ayil elit` xwanl xizdl yie ,cnerl
eéàdpynd z` cinrpaote`éñëpLd,øwánä ìò ïéøeñà äìBç ¦§¤¦§¥¤£¦©©§©¥

zepdil i`yx xwand oi`e ,eiqkpn xwand z` xicd dlegdy
.epnnok m`eléôàxwand m`ãîBòxewiad zryaàì énð`di £¦¥©¦Ÿ

yxa lbxd zqixca dpdpy iptn ,exwal i`yx,dlegd ly eze
milg mixcpy meyn ,xeqi`d z` dgec mileg xewia zevn oi`e

.devn xac lr s`
,oey`xd ote`a dpynd z` cinrne wtqd z` hyet l`eny

:dlegd lr oixeq` xwand iqkpy
íìBòì ,ìàeîL øîàdpynd z` cinrdle yxtl yiaote`éñëpL ¨©§¥§¨§¤¦§¥

ïéìèBpL íB÷îáe ,äìBçä ìò ïéøeñà øwáîmixwandìò øëN §©¥£¦©©¤§¨¤§¦¨¨©
äáéLiä,[`zeevl el zeidl e`ay jk lr] dlegd mrïéìèBð ïéàå ©§¦¨§¥§¦

,äãéîòä ìò øëNepi` exewia zra cnere dlegd z` xwandy ¨¨©¨£¦¨
mr `zeeva daiyi llekd xewiay ixde .jk lr xky lawn
xicnd lr xeq` jkitle ,oenn z`pd ea yiy xac `ed ,dlegd
.oenn z`pd jka lawn `edy oeik ,xcend z` xwanyk zayl
dpdp dlegdy s`e .xzene ,oenn z`pd oi` dcinra xewiaa mpn`
cala xewia z`pd `l` ef oi` mewn lkn ,dcinra xewiad on mb
dlegde devn myl ok dyer xwandy oeikne ,[oenn z`pd `le]

.xzen jkitl ,`linn dpdp
daiyia xewia la` ,cala dcinra xewia xizdl mrh edf mpn`
oicd cvn aiig dlegdy `vnp ,xky dilr milhepy oeiky .xeq`
lr xky epnn lhep xwand oi`y oeike ,daiyid lr xky el mlyl
zevna wqer xwandy s` jkitle .oenn z`pd edpdny `vnp ,df
oeik ,d`pd epnid xcend z` xwal el xeq` ,mileg xewia

.exky zligna edpdny
xacy `l` ,daiyia e` dcinra ielz xacd oi` l`enyly ixde
`la z`f dyery jka edpdny oeik .xeq` ,xky eilr ozil ebdpy

.xzen ,xky eilr ozil ebdp `ly xace .xky
,`xnbd dywnà÷ñt éàî,ef oeyla dpynd z`f dwqt recn - ©©§¨

,daiyie dcinra ielz xacdy rnyne 'ayei `l la` cner'
iabl mewnd bdpna `l` ielz xacd oi` ixd .ayein exwal xeq`e
,daiyi lr `l s` ,llk xky milhep oi`y mewnae .xky zlaw
,jtidl oicd z` weqtl dpynd dlki ixde] .ayein exwal xzen
milhepy mewna dpynd z` cinrpe ,'cner `l la` ayei exwan'
recne ,oicd ielz dfa `ly ixde ,daiyi lr `le dcinr lr xky
z`pda ielz xacdy dyxit `le ,dfa oicd z` dpynd dzlz

.[oenn
,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àälka zxzen dcinry ,`pzd ¨¨©§©¨

lr xky lehil xeq`y oeik ,oenn z`pd da oi`y meyn ,mewn
dwlig `l jkitle .mewnd bdpna dielz daiyi wxe ,devn ziiyr
oi`y zenewn oial daiyi lr xky milhepy zenewn oia dpynd

epcnll ick ,milhepL íB÷îa óàclehil `l onvr lr exingd `l §©§¨¤
`l` ,mileg xewia lr xky.øëN ïéìèBpwx mewn lknäáéLiä ìò §¦¨¨©©§¦¨

éòaì÷Lîìzevny oeik ,xky lehil md mileki daiyid lr wx - ¨¥§¦§©
lr xky lehil xwanl xzen jkitle ,dcinra dl ic xewia

la` .da aiegn epi`y daiyidì÷Lîì éòa àì äãéîòä ìòoi` - ©¨£¦¨Ÿ¨¥§¦§©
devn `idy oeik ,dcinra xewia lr xky lehil i`yx xwand
eyxcy enk ,devnd lr xky lehil xeq`e ,dlegd z` xwal

lirl(.fl)miweqtd on(ci c mixac)cOll `edd zrA 'd dEv izF`e'§¦¦¨¨¥©¦§©¥

aizke 'mihRWnE miTg mkz`(d c my)miTg mkz` iYcOl d`x' ¤§¤ª¦¦§¨¦§¥¦©§¦¤§¤ª¦
.mpiga inp mz` s` mpiga ip` dn ,'idl` 'd ipEv xW`M mihRWnE¦§¨¦©£¤¦©¦¡Ÿ¨
dpynd dwqt jkitl ,llk xky lehil xeq` dcinr lry oeike
,mlerl xzen dcinra xewiady 'cner exwal qpkp' ef oeyla
yie ,mewnd bdpna ielz daiyia xewiady oeik 'ayei `l la`'

.oenn z`pd jka yiy oeik daiyia xwal xeq` mday zenewn
,sqep uexiz `xnbd zvxznàîéà úéòaéàådhwpy mrhdy §¦¨¥¥¨

mewnl xky oilhepy mewn oia dwlig `le] ,wqt oeyl dpynd
oi`y meyn ,[xky oilhep oi`ymlerle ,mewnd bdpna ielz xacd

.daiyid lr xky oilhep oi`y mewna elit` ,ayein exwal xeq`
`ed xeq`y mrhdeíé÷éìà ïa ïBòîL éaøãkonwl ezhiyk-(:an), ¦§©¦¦§¤¤§¨¦

my epyyky(.an)dcyl qpkidl xcenl xzed `l ziriaya s`y
zehepd on hwll `l` i`yx epi`e] zexitd on hewll xicnd
mrhdy miwil` oa oerny iax yxit ,[dcyl qpkdl `le ,uegl

meyn `edàäLé àîL äøéæbxcendäãéîòa,xicnd dcy jeza §¥¨¤¨¦§¤©£¦¨
ziriaya dxezd dxizd `le ,zexitd zhiwl jxev ickn xzei
,dhiwl jxevl dcyl dqipk s`e ,mzlik`e zexitd zhiwl `l`
exfby eixac itle .dxez dxizd `l dhiwl jxev epi`y dn la`

y xnel yi ,ddyi `ny dcya xcend cenri `ly myénð àëä̈¨©¦
mrhdmeyn `ed ayil xwanl xeq`yäáéLéa àäLé ànL äøéæb§¥¨¤¨¦§¤¦¦¨

,dlegd z` dpdn `ed ixd ddyi m`e .xewiad zevn ickn xzei
[devnd on xzei `idy] didyd lr xky lehil el xzeny oeik

.lhep epi`e
cinrne ,l`enyn xg` ote`a `xnbd ly dwitq z` hyet `ler

:xwand lr oixeq` dlegd iqkpy ,ipyd ote`a dpynd z`
íìBòì ,øîà àìeòdpynd z` cinrdle yxtl yiaote`éñëpL ¨¨©§¨§¤¦§¥

d,øwánä ìò ïéøeñà äìBçm`y ,okl mcew `xnbd dzywdy dne ¤£¦©©§©¥
xwand dpdpy iptn ,exwal eilr xeq`p dcinra elit` ok
lbxd zqixcy ote`a zwqer dpyndy xnel yi .lbxd zqixca

,dxeq` dpi`ïBâëedéøcà àìcdlegdxwand z`déúeiç ïî- §§Ÿ©§¥¦©¥
x`yn wx exicd `l`] ,dlegd ly ezeigl mirbepd mixacd on
oi` `linn ,ezeigl rbepd xac `ed dlegd xewiay oeike .[eiqkp

.ez`pdn xwand z` dlegd xicdy dn llka xewiad`le]
mirbepd mixacd z` xqe` epi`y excpa yxtl xicnd jixvy

on exicdl oeekzp `ly ,xcp lka yxtl epl yi jk `l` ,eiigl
.[dizeig

,`xnbd dywnéëä éàm` ,ezeign xwand z` dlegd xicd `ly ¦¨¦
ok,énð áLBé eléôà,dlegd ziaa ayil elit` xwanl xzen `diy £¦¥©¦

,`xnbd zvxzn .dlegd ly ezeig `ed exewiay oeikøLôà àä̈¤§¨
xwal,äãéîòaly ezeigl zkxvp xewiad onfa daiyid oi`e ©£¦¨

xewiad wxe .xeqi`d llka `id ixd zkxvp dpi`y oeeike ,dlegd
.cnern ezeyrl xyt`e ,xzen ezeigl jxvpy

iqkpa dpynd z` cinrdy ,l`eny lr zeywdl day `xnbd
:`ziixad on jk `l gken dxe`kle ,dlegd lr mixeq` xwan

éáéúéîe exiag z` xicnd ,`ziixaa epipy -àeä äìçxagd] ¥¦¥¨¨
,[envrBøwáì ñðëð,epnid d`pd xcen `edy s`m` la`äìç ¦§¨§©§¨¨

Bðaexiag lyBìàBLenelyl÷eMaoi` ixde .exwal qpkp epi`e §£©
qpkdl leki recne ,xcend edine xicnd edin ,zx`ean `ziixad
zwqer `ziixady `xnbd dgipne .epa z` `le exiag z` xwal
`ziixad z` eyxti `lere l`enye ,dpyna epipyy ote` eze`a

.dpynd z` eyxity myk
,`xnbd dywnøîàc ,àìeòì àîìLazwqer dpyndyaote` ¦§¨¨§¨§¨©§

éñëpLdøwánä ìò ïéøeñà äìBçxwande ,xicnd `ed dlegdy] ¤¦§¥¤£¦©©§©¥
,[epnid zepdil xeq`déúeiç ïî déøcà àìc ïBâëe`ler zhiyly §§Ÿ©§¥¦©¥

meyn `id dlegd ziaa lbxd zqixc z` xwanl exizdy mrhd
zwqer dpyndy myke .xeq`l dlegd oeekzp `l i`cea dfy
m` .xicnd `ed dlegdy ote`a zwqer `ziixad mb jk ,df ote`a

okøétLxwal xcenl exizdy ,`ziixad dzpyy weligd oaen - ©¦
'dizeig on dixc` `l'y ef `xaqy oeik ,epa z` `le envr eze`
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המשך בעמוד קכה

miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtmixcp
.ïðé÷ñò éàîá.exwal qpkp.éîð áùåé åìéôàlr oixeq` oi` dleg iqkp ixdy ,xzen `di

.elyn zepdil xzene xwand.'åë éñëðùá éàdpdi `ly - daiyia ayei epi` ikdle

.elynãîåò 'éôà.àì.dpdpy el `id d`pdcíå÷îáå.äáéùéä ìò øëù ïéìèåðùxky

.eze` oixikyne ,`zeevl enr ayeie dlegd z` xwal jledyïéìèåð ïéàå.äãéîòä ìò
xwand my ayei did m`y ,ayei epi` ikdle

lehi `l m` edpdne ,exky el did xzeen ,mpga

lr xky oilhep oi`e li`ed ,cner la` .xky

.xzen - dcinrd.à÷ñô éàîoilhep df lrc

.df lr `le xky.ì÷ùîì éòá àì äãéîòä ìò
i`xrccner ikdle .mewn lka `ed jkc ,`ed

[dcinrd lr] xky `kilc oeikc ,ayei `l la`

.llk dil ipdn `l.àîéà úéòáéàåmlerl

elit`e ,dlegd lr oixeq` xwan iqkpya

zxn`wce .daiyid lr xky oilhep oi`y mewna

miwil` oa oerny iax xn`wck - inp ayei 'it`

) onwl:an sc.'iriay oiprl (àäùé àîù äøéæâ
.äáéùéá àäùé àîù éîð àëä äãéîòádiidye

daiyicayi `l ikdle ,dlegl `id d`pd i`ce

dxifb ,`l inp cner elit` :`iyw i`e .enr

,mzdc .`iyw `l `d - dcinra `dyi `ny

`nlc xninl `ki` ,dcyc ixitn lk`c oeik

`lc `kde .i`wc b"r` onz diidy lik`c ab`

dfn xzei iz`vn `l) :i`w ikd meyn ,lk`

:(dil xn` edfe oeyld.àúåøçðîì.ezcearl

inr dyr" carl xnel axd leki l"iwe li`ede

qpxtn df m` xcenl d`pd dpi` ,"jpf ipi`e

.eicar.àãéáò àîåèôìdhigyl dxedhc

d`nhecaerl.miakekåøéáçî äàðä øãåîä
.áùåé àì ìáà ãîåò åø÷áì ñðëðyxtnck

.onwl.éîð áùåé åìéôàxzen xwan `dc ,iedl

.dleg iqkpaãîåò åìéôàzqixca xeq` `dc .

.lbxd.äìåçä ìò ïéøåñà ø÷áî éñëðùá íìåòì
meyne.`xnba yxtnck ,ayei `l la` cner ikd.äáéùéä ìò øëù ïéìèåðù íå÷îá

daiyia jklde ,`nlra `zeev dil ciarwc meyn `zxet xkzyn dlegd iptl ayeidc

.dinw aizic `pixg` yipi`l aizipc `xb` `edd dil ipdn `wc meyn ,xeq`ìáà
.øúåîã äãéîòá:dcinr` `xb` azinl ciar `l `dc ,icin `le dil ipdnw `lc meyn

`l la` ,oilhep daiyid lr - xky oilhepy `zkec `ki`c b"r` l"nw `d `wqt i`n

dcinrac `nrh epiide .dcinrd lrmiwil` oa y"x xn`ck ,daiyia `l la` xzen

(o`k xqg) :ziriay iab oiwxit idliya.ìëåàå ãîåò éøäùdaiyia `dyi `ny dxifb

`l `d - dcinra mzd opixfbc ikid ik dcinra xefbp :z"`e .dleg z`pd iede ,daexn

`kil - dcinra d`pd dil `ihn `lc `kd la` ,dcinra 'ixfb mzd eli`c ,dyw

`dyi `ny dxifb - ayil dfl el gepy ,daiyia `l la` .dcinra daxi `ny xfbinl

.daiyia.ø÷áîä ìò ïéøåñà äìåç éñëðùá íìåòì.dcinrd lr xky oilhep oi`yke

dlegd z` xwand lk :onwl xn`ck ,xcp dizeig on e`l `dc - dcinra xzen ikdle

.xzen ikd`e ,digiy el mxeb.äãéîòá øùôà àäexwan.dixc` `l `dnc ,dcinra

.dixc` daiyia la`.àåä äìç.exwal xzen ,xicndåðá äìçlr weya el`ey xcen .

.epa iwqr.åðáì àåä ïéá éðùã åðééädlgya eli`c`l `dc ,myl qpkil xzen `ed

.xicnc `zeig `kil `dc ,exwal qpkp epi` epa dlgyk la` .dizeig on dixc`àìà
.àåä àðù éàî 'åë øîàã ìàåîùì?xeq`c epa y"ne ,xzencd`pd `kil dcinra `d

.l`enyl `iywe ,`lercke ,ixiin xwand lr oixeq` dleg iqkpa i`ce `l` !llkøîà
.àúééøáå 'åë ìàåîù êìlr oixeq` dleg iqkpya ,`ler dl iwenck `ed ikdc `picen

,ayeia `l la` cnera dl iwen edi`c ,dilr `pbilt `da edin .xwandcner y"l dizeig on dixc` `lc xn`c ,inc xity ayei 'it` `ziixac `pin` `p`e .dcinra xyt` `dc

y"le.ayei 'it` exwal qpkp `ed dlg :`nzq ipzwcn inp `wice .ayei.à÷ñô éàî?dlegd lr oixeq` xwan iqkpya 'ipznc
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éà.inp ayei elit` dlegd lr oixeq` xwan iqkpyameyn - dil zixy `nrh i`n cnerc

inp ayei elit` ,oky oeike .ixy `linn - ipdzn dlegc idpe ,ciar diytpc devn xwanc

`nrh i`dn ixyinl jl zi`.éàå.`l cner elit` xwand lr oixeq` dleg iqkpya

`xeqi`n iiepdz`l dil zil devn meyne .lbxd zqixca dpdp ixdy.'éôàãmewna

.'eke daiyid lr xky oilhepy`ki`c :t"dc l"p

'it` xky lehil `ly onvr lr exingdy izkec

xewia zevnc meyn ,xzen `edy t"r` daiyin

xky lehil e`ai `ly ick ,d"t`e .dcinra dl ic

xky lehil `ly onvr lr exingd ,dcinrd lr

oia cner oia zenewn oze`ae .daiyid lr s`

'it` `l` .devn edcicl inp daiyic ,ixy ayei

lr d"t` - onvr lr oixingn oi`y mewna

`pz wiqt d"yne .lwynl edl ixy `l dcinrd

devnc ,izkec edleka "cner exwal qpkp" ipze

ayei `l la` .ipdzn `linn jci`e ciarw

onvr lr oixingn oi`y mewnc ,izkec edleka

,exkya aiig dleg `vnpe ,devn `kil daiyia

edpdn `vnp melk epnn lhep epi`yke.éàå
.miwil` oa oerny 'x xn`ck `ni` ziraonwl

) oiwxta:an scedleka oizipznc `pic :w"de (

xky oilhep oi`y mewna elit`e ,dizi` izkec

`eddac idpe .daiyid lr `le dcinrd lr `l

ixy ayei oia cner oia `picn `zkec-ikd 'it`

,jxevd ickn xzei daiyia `dyi `ny opixfb

carnl edl zil izkec edleka `peeb i`d ikae

`ny opixfb `l dcinra la` .`xb` `la ikd

cenrl ekixvn dz`y oeikc ;`dyi-dil zi`

enk ,miwil` oa y"xc `idda k"`yn .`xikid

c"qa `iddc dlr yxtpy.àìåòmlerl xn`

.xwand lr oixeq` dleg iqkpya'it` k"` :z"ke

!dizeig on dixc` `lc meyn xqzil cner

ik dleg `nzqnc ,xnelk`l - xwanl dixc`

:iqxbc igqp `ki`e .exewiaa epnn dpdp dlegdy ,`kd ik dil `kixvc `zlina dixc`

`nzq `l` ,yexita ikd xn`c irac e`l inp `gqp jdle .dizeig on dixc` `lc oebke

jenqa iziinc iaizin jd `gken ikde .`zi` ikd dizlinc.éáéúéîqpkp `ed dlg

.'ek exwaldizeig on `nzqnc meyn - exwal qpkp `ed dlgc ;epal `ed oia ip`yc epiid

dizeig on elit`c xyt`c ,ezial qpkil xzen epi` la` weya el`ey epa dlge .dixc` `l

s` ,ikd xn`c `ed `nzqn - dixc` `l dizeig on opixn` ikc `gken `de .dixc` dixac

- yixt i` ?epa y"ne `ed y"n :`lerl `iyw izk` ,yixtc opira i`c .yixt `lc ab lr

yxtnk ied mzqe ,opiwqr `nzqa i`ce `l` !xeq` ediiexza - yixt `l i`e ,ixy ediiexza

dixac iabl `l la` dicic iabl.àìàdlegd lr oixeq` xwan iqkpya xn`c l`enyl

.epa y"ne `ed y"nepan inp xcen i`e !epnn xcen epi`y ith ixy epaa ,daxc`c ,xnelk

cner exwal qpkp xninl ol zi` ediiexza ?epa y"ne `ed y"n -!øîà.jl,oi` :l`eny

`nzqnc jcic `nrha `picenc ,xwand lr oixeq` dleg iqkpya `nwezn `ziixac i`ce

`l ikd meyne .dixc` `l daiyin elit`c ,jpin ith inp `pin`e ,dixc` `l dizeign

'it` d"`c ,xwand lr oixeq` dleg iqkpa epiidc ,dl zinwenck oizipzn inwe`l `pivn

dixc` `le ,`ed dlegc dizeig - xwanc inp daiyic ,ixy inp ayei.ïéðòìå.dkld

`zkld - ikd dil `wic 'ipznc xn`e dizlin yxtn `axc oeikc .l`enyk ol `niiw

oixeq` dleg iqkpya ,jkld .dizeek
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc mixcp(iying meil)

àøîâ
la` cnern exwan ,dlge exiagn d`pd xcend ,dpyna epipy

:ayi `l
,`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,xicnd edine xcend edin -éà §©©§¦¨¦

éñëpLadìò ïéøeñà øwáîd,äìBçdlegd z` xicd xwandy §¤¦§¥§©¥£¦©¤
dxizd `l recn ok m` .epnn zepdil i`yx dlegd oi`e ,eiqkpn

,dcinra `l` exwal dpyndénð áLBé eléôàoeiky ,xizdl yi £¦¥©¦
xwandy meyn ,xewiad on dpdp dlegdy jka xeqi` oi`y
ayei oia wlgl oi` ok m` ,`linn dpdp dlegde devnl oiekzn

.df mrhn ayil elit` xwanl xizdl yie ,cnerl
eéàdpynd z` cinrpaote`éñëpLd,øwánä ìò ïéøeñà äìBç ¦§¤¦§¥¤£¦©©§©¥

zepdil i`yx xwand oi`e ,eiqkpn xwand z` xicd dlegdy
.epnnok m`eléôàxwand m`ãîBòxewiad zryaàì énð`di £¦¥©¦Ÿ

yxa lbxd zqixca dpdpy iptn ,exwal i`yx,dlegd ly eze
milg mixcpy meyn ,xeqi`d z` dgec mileg xewia zevn oi`e

.devn xac lr s`
,oey`xd ote`a dpynd z` cinrne wtqd z` hyet l`eny

:dlegd lr oixeq` xwand iqkpy
íìBòì ,ìàeîL øîàdpynd z` cinrdle yxtl yiaote`éñëpL ¨©§¥§¨§¤¦§¥

ïéìèBpL íB÷îáe ,äìBçä ìò ïéøeñà øwáîmixwandìò øëN §©¥£¦©©¤§¨¤§¦¨¨©
äáéLiä,[`zeevl el zeidl e`ay jk lr] dlegd mrïéìèBð ïéàå ©§¦¨§¥§¦

,äãéîòä ìò øëNepi` exewia zra cnere dlegd z` xwandy ¨¨©¨£¦¨
mr `zeeva daiyi llekd xewiay ixde .jk lr xky lawn
xicnd lr xeq` jkitle ,oenn z`pd ea yiy xac `ed ,dlegd
.oenn z`pd jka lawn `edy oeik ,xcend z` xwanyk zayl
dpdp dlegdy s`e .xzene ,oenn z`pd oi` dcinra xewiaa mpn`
cala xewia z`pd `l` ef oi` mewn lkn ,dcinra xewiad on mb
dlegde devn myl ok dyer xwandy oeikne ,[oenn z`pd `le]

.xzen jkitl ,`linn dpdp
daiyia xewia la` ,cala dcinra xewia xizdl mrh edf mpn`
oicd cvn aiig dlegdy `vnp ,xky dilr milhepy oeiky .xeq`
lr xky epnn lhep xwand oi`y oeike ,daiyid lr xky el mlyl
zevna wqer xwandy s` jkitle .oenn z`pd edpdny `vnp ,df
oeik ,d`pd epnid xcend z` xwal el xeq` ,mileg xewia

.exky zligna edpdny
xacy `l` ,daiyia e` dcinra ielz xacd oi` l`enyly ixde
`la z`f dyery jka edpdny oeik .xeq` ,xky eilr ozil ebdpy

.xzen ,xky eilr ozil ebdp `ly xace .xky
,`xnbd dywnà÷ñt éàî,ef oeyla dpynd z`f dwqt recn - ©©§¨

,daiyie dcinra ielz xacdy rnyne 'ayei `l la` cner'
iabl mewnd bdpna `l` ielz xacd oi` ixd .ayein exwal xeq`e
,daiyi lr `l s` ,llk xky milhep oi`y mewnae .xky zlaw
,jtidl oicd z` weqtl dpynd dlki ixde] .ayein exwal xzen
milhepy mewna dpynd z` cinrpe ,'cner `l la` ayei exwan'
recne ,oicd ielz dfa `ly ixde ,daiyi lr `le dcinr lr xky
z`pda ielz xacdy dyxit `le ,dfa oicd z` dpynd dzlz

.[oenn
,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àälka zxzen dcinry ,`pzd ¨¨©§©¨

lr xky lehil xeq`y oeik ,oenn z`pd da oi`y meyn ,mewn
dwlig `l jkitle .mewnd bdpna dielz daiyi wxe ,devn ziiyr
oi`y zenewn oial daiyi lr xky milhepy zenewn oia dpynd

epcnll ick ,milhepL íB÷îa óàclehil `l onvr lr exingd `l §©§¨¤
`l` ,mileg xewia lr xky.øëN ïéìèBpwx mewn lknäáéLiä ìò §¦¨¨©©§¦¨

éòaì÷Lîìzevny oeik ,xky lehil md mileki daiyid lr wx - ¨¥§¦§©
lr xky lehil xwanl xzen jkitle ,dcinra dl ic xewia

la` .da aiegn epi`y daiyidì÷Lîì éòa àì äãéîòä ìòoi` - ©¨£¦¨Ÿ¨¥§¦§©
devn `idy oeik ,dcinra xewia lr xky lehil i`yx xwand
eyxcy enk ,devnd lr xky lehil xeq`e ,dlegd z` xwal

lirl(.fl)miweqtd on(ci c mixac)cOll `edd zrA 'd dEv izF`e'§¦¦¨¨¥©¦§©¥

aizke 'mihRWnE miTg mkz`(d c my)miTg mkz` iYcOl d`x' ¤§¤ª¦¦§¨¦§¥¦©§¦¤§¤ª¦
.mpiga inp mz` s` mpiga ip` dn ,'idl` 'd ipEv xW`M mihRWnE¦§¨¦©£¤¦©¦¡Ÿ¨
dpynd dwqt jkitl ,llk xky lehil xeq` dcinr lry oeike
,mlerl xzen dcinra xewiady 'cner exwal qpkp' ef oeyla
yie ,mewnd bdpna ielz daiyia xewiady oeik 'ayei `l la`'

.oenn z`pd jka yiy oeik daiyia xwal xeq` mday zenewn
,sqep uexiz `xnbd zvxznàîéà úéòaéàådhwpy mrhdy §¦¨¥¥¨

mewnl xky oilhepy mewn oia dwlig `le] ,wqt oeyl dpynd
oi`y meyn ,[xky oilhep oi`ymlerle ,mewnd bdpna ielz xacd

.daiyid lr xky oilhep oi`y mewna elit` ,ayein exwal xeq`
`ed xeq`y mrhdeíé÷éìà ïa ïBòîL éaøãkonwl ezhiyk-(:an), ¦§©¦¦§¤¤§¨¦

my epyyky(.an)dcyl qpkidl xcenl xzed `l ziriaya s`y
zehepd on hwll `l` i`yx epi`e] zexitd on hewll xicnd
mrhdy miwil` oa oerny iax yxit ,[dcyl qpkdl `le ,uegl

meyn `edàäLé àîL äøéæbxcendäãéîòa,xicnd dcy jeza §¥¨¤¨¦§¤©£¦¨
ziriaya dxezd dxizd `le ,zexitd zhiwl jxev ickn xzei
,dhiwl jxevl dcyl dqipk s`e ,mzlik`e zexitd zhiwl `l`
exfby eixac itle .dxez dxizd `l dhiwl jxev epi`y dn la`

y xnel yi ,ddyi `ny dcya xcend cenri `ly myénð àëä̈¨©¦
mrhdmeyn `ed ayil xwanl xeq`yäáéLéa àäLé ànL äøéæb§¥¨¤¨¦§¤¦¦¨

,dlegd z` dpdn `ed ixd ddyi m`e .xewiad zevn ickn xzei
[devnd on xzei `idy] didyd lr xky lehil el xzeny oeik

.lhep epi`e
cinrne ,l`enyn xg` ote`a `xnbd ly dwitq z` hyet `ler

:xwand lr oixeq` dlegd iqkpy ,ipyd ote`a dpynd z`
íìBòì ,øîà àìeòdpynd z` cinrdle yxtl yiaote`éñëpL ¨¨©§¨§¤¦§¥

d,øwánä ìò ïéøeñà äìBçm`y ,okl mcew `xnbd dzywdy dne ¤£¦©©§©¥
xwand dpdpy iptn ,exwal eilr xeq`p dcinra elit` ok
lbxd zqixcy ote`a zwqer dpyndy xnel yi .lbxd zqixca

,dxeq` dpi`ïBâëedéøcà àìcdlegdxwand z`déúeiç ïî- §§Ÿ©§¥¦©¥
x`yn wx exicd `l`] ,dlegd ly ezeigl mirbepd mixacd on
oi` `linn ,ezeigl rbepd xac `ed dlegd xewiay oeike .[eiqkp

.ez`pdn xwand z` dlegd xicdy dn llka xewiad`le]
mirbepd mixacd z` xqe` epi`y excpa yxtl xicnd jixvy

on exicdl oeekzp `ly ,xcp lka yxtl epl yi jk `l` ,eiigl
.[dizeig

,`xnbd dywnéëä éàm` ,ezeign xwand z` dlegd xicd `ly ¦¨¦
ok,énð áLBé eléôà,dlegd ziaa ayil elit` xwanl xzen `diy £¦¥©¦

,`xnbd zvxzn .dlegd ly ezeig `ed exewiay oeikøLôà àä̈¤§¨
xwal,äãéîòaly ezeigl zkxvp xewiad onfa daiyid oi`e ©£¦¨

xewiad wxe .xeqi`d llka `id ixd zkxvp dpi`y oeeike ,dlegd
.cnern ezeyrl xyt`e ,xzen ezeigl jxvpy

iqkpa dpynd z` cinrdy ,l`eny lr zeywdl day `xnbd
:`ziixad on jk `l gken dxe`kle ,dlegd lr mixeq` xwan

éáéúéîe exiag z` xicnd ,`ziixaa epipy -àeä äìçxagd] ¥¦¥¨¨
,[envrBøwáì ñðëð,epnid d`pd xcen `edy s`m` la`äìç ¦§¨§©§¨¨

Bðaexiag lyBìàBLenelyl÷eMaoi` ixde .exwal qpkp epi`e §£©
qpkdl leki recne ,xcend edine xicnd edin ,zx`ean `ziixad
zwqer `ziixady `xnbd dgipne .epa z` `le exiag z` xwal
`ziixad z` eyxti `lere l`enye ,dpyna epipyy ote` eze`a

.dpynd z` eyxity myk
,`xnbd dywnøîàc ,àìeòì àîìLazwqer dpyndyaote` ¦§¨¨§¨§¨©§

éñëpLdøwánä ìò ïéøeñà äìBçxwande ,xicnd `ed dlegdy] ¤¦§¥¤£¦©©§©¥
,[epnid zepdil xeq`déúeiç ïî déøcà àìc ïBâëe`ler zhiyly §§Ÿ©§¥¦©¥

meyn `id dlegd ziaa lbxd zqixc z` xwanl exizdy mrhd
zwqer dpyndy myke .xeq`l dlegd oeekzp `l i`cea dfy
m` .xicnd `ed dlegdy ote`a zwqer `ziixad mb jk ,df ote`a

okøétLxwal xcenl exizdy ,`ziixad dzpyy weligd oaen - ©¦
'dizeig on dixc` `l'y ef `xaqy oeik ,epa z` `le envr eze`
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miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtmixcp
.ïðé÷ñò éàîá.exwal qpkp.éîð áùåé åìéôàlr oixeq` oi` dleg iqkp ixdy ,xzen `di

.elyn zepdil xzene xwand.'åë éñëðùá éàdpdi `ly - daiyia ayei epi` ikdle

.elynãîåò 'éôà.àì.dpdpy el `id d`pdcíå÷îáå.äáéùéä ìò øëù ïéìèåðùxky

.eze` oixikyne ,`zeevl enr ayeie dlegd z` xwal jledyïéìèåð ïéàå.äãéîòä ìò
xwand my ayei did m`y ,ayei epi` ikdle

lehi `l m` edpdne ,exky el did xzeen ,mpga

lr xky oilhep oi`e li`ed ,cner la` .xky

.xzen - dcinrd.à÷ñô éàîoilhep df lrc

.df lr `le xky.ì÷ùîì éòá àì äãéîòä ìò
i`xrccner ikdle .mewn lka `ed jkc ,`ed

[dcinrd lr] xky `kilc oeikc ,ayei `l la`

.llk dil ipdn `l.àîéà úéòáéàåmlerl

elit`e ,dlegd lr oixeq` xwan iqkpya

zxn`wce .daiyid lr xky oilhep oi`y mewna

miwil` oa oerny iax xn`wck - inp ayei 'it`

) onwl:an sc.'iriay oiprl (àäùé àîù äøéæâ
.äáéùéá àäùé àîù éîð àëä äãéîòádiidye

daiyicayi `l ikdle ,dlegl `id d`pd i`ce

dxifb ,`l inp cner elit` :`iyw i`e .enr

,mzdc .`iyw `l `d - dcinra `dyi `ny

`nlc xninl `ki` ,dcyc ixitn lk`c oeik

`lc `kde .i`wc b"r` onz diidy lik`c ab`

dfn xzei iz`vn `l) :i`w ikd meyn ,lk`

:(dil xn` edfe oeyld.àúåøçðîì.ezcearl

inr dyr" carl xnel axd leki l"iwe li`ede

qpxtn df m` xcenl d`pd dpi` ,"jpf ipi`e

.eicar.àãéáò àîåèôìdhigyl dxedhc

d`nhecaerl.miakekåøéáçî äàðä øãåîä
.áùåé àì ìáà ãîåò åø÷áì ñðëðyxtnck

.onwl.éîð áùåé åìéôàxzen xwan `dc ,iedl

.dleg iqkpaãîåò åìéôàzqixca xeq` `dc .

.lbxd.äìåçä ìò ïéøåñà ø÷áî éñëðùá íìåòì
meyne.`xnba yxtnck ,ayei `l la` cner ikd.äáéùéä ìò øëù ïéìèåðù íå÷îá

daiyia jklde ,`nlra `zeev dil ciarwc meyn `zxet xkzyn dlegd iptl ayeidc

.dinw aizic `pixg` yipi`l aizipc `xb` `edd dil ipdn `wc meyn ,xeq`ìáà
.øúåîã äãéîòá:dcinr` `xb` azinl ciar `l `dc ,icin `le dil ipdnw `lc meyn

`l la` ,oilhep daiyid lr - xky oilhepy `zkec `ki`c b"r` l"nw `d `wqt i`n

dcinrac `nrh epiide .dcinrd lrmiwil` oa y"x xn`ck ,daiyia `l la` xzen

(o`k xqg) :ziriay iab oiwxit idliya.ìëåàå ãîåò éøäùdaiyia `dyi `ny dxifb

`l `d - dcinra mzd opixfbc ikid ik dcinra xefbp :z"`e .dleg z`pd iede ,daexn

`kil - dcinra d`pd dil `ihn `lc `kd la` ,dcinra 'ixfb mzd eli`c ,dyw

`dyi `ny dxifb - ayil dfl el gepy ,daiyia `l la` .dcinra daxi `ny xfbinl

.daiyia.ø÷áîä ìò ïéøåñà äìåç éñëðùá íìåòì.dcinrd lr xky oilhep oi`yke

dlegd z` xwand lk :onwl xn`ck ,xcp dizeig on e`l `dc - dcinra xzen ikdle

.xzen ikd`e ,digiy el mxeb.äãéîòá øùôà àäexwan.dixc` `l `dnc ,dcinra

.dixc` daiyia la`.àåä äìç.exwal xzen ,xicndåðá äìçlr weya el`ey xcen .

.epa iwqr.åðáì àåä ïéá éðùã åðééädlgya eli`c`l `dc ,myl qpkil xzen `ed

.xicnc `zeig `kil `dc ,exwal qpkp epi` epa dlgyk la` .dizeig on dixc`àìà
.àåä àðù éàî 'åë øîàã ìàåîùì?xeq`c epa y"ne ,xzencd`pd `kil dcinra `d

.l`enyl `iywe ,`lercke ,ixiin xwand lr oixeq` dleg iqkpa i`ce `l` !llkøîà
.àúééøáå 'åë ìàåîù êìlr oixeq` dleg iqkpya ,`ler dl iwenck `ed ikdc `picen

,ayeia `l la` cnera dl iwen edi`c ,dilr `pbilt `da edin .xwandcner y"l dizeig on dixc` `lc xn`c ,inc xity ayei 'it` `ziixac `pin` `p`e .dcinra xyt` `dc

y"le.ayei 'it` exwal qpkp `ed dlg :`nzq ipzwcn inp `wice .ayei.à÷ñô éàî?dlegd lr oixeq` xwan iqkpya 'ipznc
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éà.inp ayei elit` dlegd lr oixeq` xwan iqkpyameyn - dil zixy `nrh i`n cnerc

inp ayei elit` ,oky oeike .ixy `linn - ipdzn dlegc idpe ,ciar diytpc devn xwanc

`nrh i`dn ixyinl jl zi`.éàå.`l cner elit` xwand lr oixeq` dleg iqkpya

`xeqi`n iiepdz`l dil zil devn meyne .lbxd zqixca dpdp ixdy.'éôàãmewna

.'eke daiyid lr xky oilhepy`ki`c :t"dc l"p

'it` xky lehil `ly onvr lr exingdy izkec

xewia zevnc meyn ,xzen `edy t"r` daiyin

xky lehil e`ai `ly ick ,d"t`e .dcinra dl ic

xky lehil `ly onvr lr exingd ,dcinrd lr

oia cner oia zenewn oze`ae .daiyid lr s`

'it` `l` .devn edcicl inp daiyic ,ixy ayei

lr d"t` - onvr lr oixingn oi`y mewna

`pz wiqt d"yne .lwynl edl ixy `l dcinrd

devnc ,izkec edleka "cner exwal qpkp" ipze

ayei `l la` .ipdzn `linn jci`e ciarw

onvr lr oixingn oi`y mewnc ,izkec edleka

,exkya aiig dleg `vnpe ,devn `kil daiyia

edpdn `vnp melk epnn lhep epi`yke.éàå
.miwil` oa oerny 'x xn`ck `ni` ziraonwl

) oiwxta:an scedleka oizipznc `pic :w"de (

xky oilhep oi`y mewna elit`e ,dizi` izkec

`eddac idpe .daiyid lr `le dcinrd lr `l

ixy ayei oia cner oia `picn `zkec-ikd 'it`

,jxevd ickn xzei daiyia `dyi `ny opixfb

carnl edl zil izkec edleka `peeb i`d ikae

`ny opixfb `l dcinra la` .`xb` `la ikd

cenrl ekixvn dz`y oeikc ;`dyi-dil zi`

enk ,miwil` oa y"xc `idda k"`yn .`xikid

c"qa `iddc dlr yxtpy.àìåòmlerl xn`

.xwand lr oixeq` dleg iqkpya'it` k"` :z"ke

!dizeig on dixc` `lc meyn xqzil cner

ik dleg `nzqnc ,xnelk`l - xwanl dixc`

:iqxbc igqp `ki`e .exewiaa epnn dpdp dlegdy ,`kd ik dil `kixvc `zlina dixc`

`nzq `l` ,yexita ikd xn`c irac e`l inp `gqp jdle .dizeig on dixc` `lc oebke

jenqa iziinc iaizin jd `gken ikde .`zi` ikd dizlinc.éáéúéîqpkp `ed dlg

.'ek exwaldizeig on `nzqnc meyn - exwal qpkp `ed dlgc ;epal `ed oia ip`yc epiid

dizeig on elit`c xyt`c ,ezial qpkil xzen epi` la` weya el`ey epa dlge .dixc` `l

s` ,ikd xn`c `ed `nzqn - dixc` `l dizeig on opixn` ikc `gken `de .dixc` dixac

- yixt i` ?epa y"ne `ed y"n :`lerl `iyw izk` ,yixtc opira i`c .yixt `lc ab lr

yxtnk ied mzqe ,opiwqr `nzqa i`ce `l` !xeq` ediiexza - yixt `l i`e ,ixy ediiexza

dixac iabl `l la` dicic iabl.àìàdlegd lr oixeq` xwan iqkpya xn`c l`enyl

.epa y"ne `ed y"nepan inp xcen i`e !epnn xcen epi`y ith ixy epaa ,daxc`c ,xnelk

cner exwal qpkp xninl ol zi` ediiexza ?epa y"ne `ed y"n -!øîà.jl,oi` :l`eny

`nzqnc jcic `nrha `picenc ,xwand lr oixeq` dleg iqkpya `nwezn `ziixac i`ce

`l ikd meyne .dixc` `l daiyin elit`c ,jpin ith inp `pin`e ,dixc` `l dizeign

'it` d"`c ,xwand lr oixeq` dleg iqkpa epiidc ,dl zinwenck oizipzn inwe`l `pivn

dixc` `le ,`ed dlegc dizeig - xwanc inp daiyic ,ixy inp ayei.ïéðòìå.dkld

`zkld - ikd dil `wic 'ipznc xn`e dizlin yxtn `axc oeikc .l`enyk ol `niiw

oixeq` dleg iqkpya ,jkld .dizeek
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miwxtרכב dyelyaa cenr hl sc ± iriax wxtmixcp
.äéúéù÷ ïéúéðúî`iwecn.dil rnyn `w.áùåé àì ìáà ãîåò éðúã àéøéà éàîixde

!dleg iqkpa xeq` xwan oi`.'åëå äðéî òîù àìàuxznc l`enyc `nrh i`n :z"`e

?ikd dl`nweli`d xaqwc ,`lerck dl iwen `l l`enyc ,`iyw `l `d !`lerck

.`id `wigc `iepiy.íãà ìë úãå÷ôå.oze` oixwan mc` ipayä àì.äæì éðçìù 'itl

gxw zcr eidyoibirlndidy mixne`e ,eilr

ieeiv `la ,ezrcn mdl xne` dyn.mewn ly

.åàì íàå.oiicr `xap mpdib oi`y.éðéàin

!?dynl dil `wtqn.äúôú ìåîúàî êåøò éë
xnelk ,meyly `le lenz` el yiy mei edfi`

mei df xne` ied - eipt iptl `le eiptl el didy

.mpdib `xap eay ,ipy.÷"ä àìàoi` - `kd i`

.mewnd epaixwi - `kd axwn `l i`e ,`net el

.éòéá÷ òé÷øá àäådhnl,leafn'ixn`ck

) dbibg zkqna:ai sc.(ïáì ïéã äùåò äúà íà
.íøîògxwn.ezcre.íåéå íåé ìëáåmei eze`n

mdl oieegzyny iptn ,oi`vei opi` jli`eicaer

mixeny cr ,miakek.zezipge mivig oda'éôàå
.ïè÷ ìöà ìåãâ`l :xn`i `lyxwa``l`lecb

.ipenk.øåòéù åì ïéà.lecba enk ohwa devnc

åìééòéìïéúéùäåî÷åìå.mc` ipa miyy eqpki

miyyn cg`e cg` lk lehie ,exwal zg`k

.`txzn cine ,exrva.éáø éáã àúééøåùéòë:xn`c

zlhep dpey`xd ,cg` oae zepa xyr el yiy in

dxiiyy dna dipyde ,miqkp xeyir.olekl oke ,

zelhepy zepa e`vnp :inlyexi cenlza yxtne

izliz ixz dpnazegtxgaiv`zlz i`de

siqenexwan ,inp dleg iabe . xgaivoey`xd

` ipyde ,eilga miyyn cg` lhepmiyyn '

.xiiyy dna.åìéâ ïááåowf e` ,ezenk xega

.owflïìåë úåøæåçåúå÷ìåçå.äåùá`zlin

zg` lk - zg`k `yil e`vic `kidc , izixg`

zlhepf`e ,dzxiag dxiiyy dna dxeyir

- ef xg` ef `ypil e`ayk la` .deya zewleg
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`gip ikdac ,dixc` `le `ed dlegc dizeig inp daiyic ,ayei 'it` exwal qpkp xwand lr

dixc`c `kid `wec ,edine .weya el`ey `l` ,llk ezial qpki `l - epa dlg la` .dil

lr xq` xwandy `kid la` .dixc` `l dizeig onc `ed `zrc ocne`c ,xwanl dleg

.`pcne` `kil `peeb i`d ikac ,llk ezial qpki `l - dleg ly eiqkp envr`pic `ed oicd

iqkpc `kide .xwand lr oixeq` dleg iqkpc

,cner exwal qpkp - dlegd lr oixeq` xwan

,ciarw dilic devne ,mpga zeyrl aiegnc meyn

elit`e .ayei `l la` .ipdzn `w `linn jci`e

xky lehil `ly onvr lr oixingny zenewna

`dyi `ny dxifb meyn daiyid lr 'it`

lr oixeq` xwan iqkpa opixn` ike .daiyia

diytpc devnc meyn cner exwal qpkpc dlegd

i`d ika ilin ipd - ipdzn `linn jci`e ,ciarw

dil aidic `kid la` ,`id `linn d`pdc `peeb

`nxb `le ,cil cin ynn edpdn `edy oeik ,icin

) oiwxta onwl opzc epiide .xeq` - `id.bn sc:(

lv` jled lk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend

eid oke .'eke el xn`ie ,elv` libxd ipeepg

iab lr ozep lk`i dn el oi`e jxca mikldn

rlqd-ecil ecin la` ,ixy b"dka `wec-,`l

`zlinc `nrhe .ciarw devnc ab lr s`e

mewna `ixy `linnc d`pd `wecc ,opixn`ck

miciac d`pd la` ,devn-`l.éðáåmc`

.oze` oixwanmc` lk zcewte" aizkc epiide

"mdilr cwti.äòáùmcew e`xap mixac

.mlerd `xapydaygna elry ,xnelk

mlerl `"`y ,mlerd `xapy mcew ze`xadl

dncw l`xyi ly ozaygny 'ixn`cke ,md `la

mpdib `la mlerd `xap `l jigxk lre .lkl

miryxd jxevl.éà`kdl `net axwn `l

.axwillk oi`" llka `zil `nlra daixwe

"ycg.àäå.iriaw riwxamze` ozie" aizkck

riwxd on dlrnl leafe ,"minyd riwxa midl`

) "oiyxec oi`" 'ta `zi`ck ,`ed:ai dbibg(.íà
.mxnr oal oic dyer dz`.gxw ly ezewlgnn

gxw ly ezewlgna `xw i`dc edl rnyne

seq mi zrixwae mixvn z`iviac meyn ,yixcn

y`x zvgn" dia aizke ,wewag xtqa irzyn

aizke ,gxw epiidc edl rnyne "ryx zian

"dleaf cnr gxi yny" dixza.

àúééøåùéòë.iaxczlhep zg` lky

dze` dlhpy xg` exzepy miqkpn dxeyir

on cg` lk ,inp oke .dly xeyir diptly

x`ypy ilegd on miyyn cg` lhep oixwand

eiptly eze` exway xg` dlegl.ïááå.elib

a xwand clepydleg ly elfn.úåøæåçå
.deya zewlege mleke`a zg` zaay oeiky

xzei zepey`x ly owlg `diy oica epi` - lehil

zepexg`d on.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc mixcp(iying meil)

déúéL÷ ïéúéðúîxyt` i`y ,l`enyl el dyw dzid dpynd - ©§¦¦§¦¥
,xwand lr mixeq` dleg iqkpa ,`ler yxity itk dcinrdl
exwal dpynd dxizd jkitle 'dizeign dixc` `lc' xnele

ok m` ,dpynd xzidl mrhd `ed df m`y meyn .dcinraéàî©
éðúc àéøéà`edyk wx exwal el xzeny ,`pzd xn` recn - ¦§¨§¨¥

àì ìáà ãîBò`edyk,áLBéok m` ,ezeign exicd `ly oeik ixd ¥£¨Ÿ¥
lirl xaq `lery s`e .daiyia s` exwal el xizdl yi(`"r)

xewia iabl wx `ed 'dizeign dixc` `l' ly dfd xziddy
dlegd ly ezeig oi`y oeik] daiyia xewia xizn epi`e ,dcinra
l`eny xaq mewn lkn .[xewiad zrya xwand zaiyia dielz
oeikne .daiyia xewia mb xizdl daiq `ed dfd xziddy
ok m` ,'ayei `l la` cner' dxizne mdipia zwlgn dpyndy

dpéî òîLxwand lr mixeq` dleg iqkpa zwqer dpi` dpyndy §©¦¨
`l`,äìBçä ìò ïéøeñà øwáî éñëðcxky lehil ebdpy mewnae §¦§¥§©¥£¦©©¤

xwal xzed `l jkitle ,daiyid lrxewiaa oi`y] dcinra wx e
dpdn daiyiay oeik ,daiyia `le [devn yie ,oenn z`pd df

.daiyid lr xky lhep epi`y jka dlegd z` xwand
:dxezd on mileg xewia zevnl fnx d`ian `xnbd

ïépî äøBzä ïî ïéìBç øewéáì æîø ,Lé÷ì Léø øîàøîàpL ,oipra ¨©¥¨¦¤¤§¦¦¦©¨¦©¦¤¤¡©
ly gily `edy oniq ozp epax dyny ,ezcre gxw zwelgn

aezke ,lecb odkl oxd` eig` z` ezepna `ed jexa yecwdxacna)

(hk-gk fhlM z` zFUrl ipglW 'd iM oErcY z`fA dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ¥§¦§¨©¦©£¥¨
,iANn `l iM dN`d miUrOdälà ïeúîé íãàä ìk úBîk íà ©©£¦¨¥¤¦Ÿ¦¦¦¦§¨¨¨¨§ª¥¤

.'Bâå 'íãà ìk úc÷ôe,`xnbd zl`ey,òîLî éàîokid ,xnelk §ª©¨¨¨§©©§©
,`xnbd daiyn .mileg xewia zevn df weqta fnxp,àáø øîà̈©¨¨

dyn xn`y ,jk `ed weqtd xe`iaïeúeîé íãàä ìk úBîk íà¦§¨¨¨¨§
älà,mc`d lk jxck ezcre gxew ezeni m` -Lmzzin iptlïä ¥¤¤¥

,ïúBà íéøwáî íãà éðáe ïúñéøòa íéìheîe íéìBçxn`y dn edfe ¦¨¦©£¦¨¨§¥¨¨§©§¦¨
cwti mc`d lk zcewte dl` oezeni mc`d lk zenk m`' dyn
mc` ipa e`eaie elgiy zirah dzina ezeni m` ,xnelk ,'mdilr

,ok didi m` .xewiae dwica oeyln `ed 'zcewt'e ,mxwaläî̈
íéøîBà úBiøaä-,mzzin xg`l zeixad ecibi dnéðçìL 'ä àì ©§¦§¦Ÿ§¨©¦

äæì,,xnelkzeyrl 'd ipgly `le ,miwcev ezcre gxwy exn`i §¤
.df xac

d`iad ,mileg xewia zevnl fnx epnn yexcl weqtd `aedy ab`
:weqtd xe`iaa `ax yxcy dn z` `xnbd

àáø Løc,epax dyn xn`y dn lr,''ä àøáé äàéøa íà'm` ¨©¨¨¦§¦¨¦§¨
oeyla ''d `xa d`ixa m`' xnel dynl el did ,dheytk dpeekd

.cizr oeyla '`xai' xn` recne ,xar,`ed xe`iad `l`íà¦
ípäéb äàéøa,mpdibd z` 'd `xa xak m`,áèeîyäéäzmdl §¦¨¥¦Ÿ¨¦§¤

,yperleåàì íà,mpdibd `xap `l oiicry -àøáédze`'ä ¦¨¦§¨
wtzqpy rnyn df xe`ia itl .da eyprie eiykrxak m`d dyn

,`xnbd jk lr dywne ,mpdibd `xapéðéà`d -wtzqd ok` m ¥¦
,mpdibd `xap xak m`d dynàéðz àäå,`ziixaaíéøác äòáL §¨©§¨¦§¨§¨¦

íìBòä àøápL íãB÷ eàøáð,eäøBz ,ïä elàípäéâå ïãò ïb äáeLúe ¦§§¤¤¦§¨¨¨¥¥¨§¨©¥¤§¥¦Ÿ
.çéLî ìL BîLe Lc÷nä úéáe ãBákä àqkz` `ziixad d`iane ¦¥©¨¥©¦§¨§¤¨¦©

.df xacl zexewnddäøBz,mlerd z`ixal dncwáéúëcg ilyn) ¨¦§¦
(akzxne` dxezdy'éðð÷ 'ä',el diepw zeidl ,ize` `xa-úéLàø' ¨¨¦¥¦

,'Bâå 'Bkøc.mlerd z`ixa iptl ,xnelk ,ekxc ziy`xaäáeLz ©§§§¨
,mlerd z`ixal dncwáéúëc(a v mildz)ììBçzå eãlé íéøä íøèa' ¦§¦§¤¤¨¦ª¨©§¥

'Bâåmixdd z` `ed jexa yecwd `xay iptl ,xnelk ,'laze ux` §¤¤§¥¥
.mlerd z` `xaeaezk eixg`ly weqtaeãò LBðà áLz''àkc ¨¥¡©©¨

,'Bâå,`ed weqtd jynde`ian xnelk ,'mc` ipa EaEW xn`Ye' §©Ÿ¤§¥¨¨
.daeyza xefgiy ick `kecn didpy cr mc`d lr mixeqi dz`
xak mlerd z`ixa zra mixdd exvepy iptly mi`ex dfne

.daeyzd z`xapïãò ïb,mlerd z`ixal mcwáéúëc(g a ziy`xa) ©¥¤¦§¦
,'Bâå 'íãwî ïãòa ïb íéäìà 'ä òhiå'mcew 'mcwn' aezkd zpeeke ©¦©¡Ÿ¦©§¥¤¦¤¤§

.mlerd z`ixalípäéb,mlerd z`ixal mcwáéúëc(bl l diryi)ék' ¥¦Ÿ¦§¦¦
,'äzôz ìBîúàî Ceøòjexr ,mepdibd `edy 'dztz' ,epiide ¨¥¤§¨§¤

z`ixa ly ipyd meid `edy 'lenz`'n `xapy ,xnelk ,lenz`n
.meyly `le lenz` wx el yiy mlerdãBák àqkz`ixal mcw ¦¥¨

mlerdáéúëc(a bv mildz),'æàî Eàñk ïBëð'owezn j`qk ,xnelk ¦§¦¨¦§£¥¨
.ceakd `qk `xap xak mler z`ixa iptl `edy ,f`núéa¥

Lc÷nä,mlerd z`ixal mcwáéúëc(ai fi edinxi)íBøî ãBáë àqk' ©¦§¨¦§¦¦¥¨¨
,'ïBLàøî`ed aezkd xe`iae ,'EpWCwn mFwn' `ed weqtd seqe ¥¦§¦§¨¥

`xapy ,xnelk ,'oey`xn' `xap ,mexna `edy ceakd `qky ,jk
.mlerd z`ixa mcew `xap 'epycwn mewn' oke ,mlerd mcewn

çéLî ìL BîL,mlerd z`ixal mcwáéúëc(fi ar mildz)dlitza §¤¨¦©¦§¦
lr jlnd cec lltzdy

giynd,'Bâå 'íìBòì BîL éäé'oFPi WnW iptl' `ed weqtd jynde §¦§§¨§¦§¥¤¤¦
z`ixa iptl `xapy cnlp dfne .eny lcbi ynyd iptl - 'FnW§

.ynyd
j`id dyw ,mlerd z`ixa mcew `xap mpdiby x`eany oeike
dyn wtzqp `ly i`ce ,`xnbd zvxzn .df xaca dyn wtzqp

,mlerd z`ixa mcew `xap mpdibd m`døîà÷ éëä àlàdynéà ¤¨¨¦¨¨©¦
,àîet déì éøáéàgxw z` eci lr relal ick mpdibl dt `xap m` ¦§¦¥¨

ezcreàì íàå ,áèeî,dt el `xapàøáéel'ädywn j` .zrk dt ¨§¦Ÿ¦§¨
,mpdibl gzt zrk `xai `ed jexa yecwdy xyt` j`id ,`xnbd

,'LîMä úçz Lãç ìk ïéà' áéúëäåini zyy xg`ly ,xnelk §¨§¦¥¨¨¨©©©¨¤
m`e ,dycg d`ixa mlera d`xap `l aey ziy`xaxyt` ji` ok

d`ixa ef ixde ,mpdibl gzt `ed jexa yecwd `xai gxw onfay
jexa yecwdy dyn zpeek dzid `ly `xnbd zvxzn .dycg

`l` ,mpdibl gzt `xai `edøîà÷ éëä,dynáøwî àì àëä éà ¨¦¨¨©¦¨¨Ÿ¦©©
àîet,o`kl aexw epi` mpdibd ly egzt m` ,xnelkáøwéì àëäì ¨§¨¨¦©©

daixwa `l` dycg d`ixaa xaecn oi`y oeike ,o`kl axwi -
zgz ycg lk oi`' xn`py dnl dxizq dfa oi` okl ,cala

.'ynyd
d`iad ,dyn mr gxw ly ezwelgn oipr lirl `aedy ab`

:df oipra `ax yxcy dn `xnbd
÷çöé éaø øîà dì éøîàå ,àáø Løciax mya z`f exn`y yie - ¨©¨¨§¨§¥¨¨©©¦¦§¨

,wgviáéúëc éàî(`i b wewag),'äìáæ ãîò çøé LîL'rnyne ©¦§¦¤¤¨¥©¨©§ª¨
itl dyw df dxe`kle .'leaf' `xwpd riwxa ecnr gxide ynydy

`xnba exn`y dn(:ai dbibg)df ,minya miriwx dray mpyiy
mireaw eae ,'riwx' `xwp dhnln ipyd riwxde ,dfn dlrnl
`xwp dhnln iriaxd riwxde ,zelfne miakeke gxide ynyd
,'dlaf cnr gxie yny' `iapd xn`y dn dyw ok m`e ,'leaf'

ìeáæa çøéå LîL,iriaxd riwxd `edyïééòa éàîmdiyrn dn - ¤¤§¨¥©¦§©¨§¨
,myòé÷øa àäåipyd riwxd `edy,éòéá÷ipyd riwxd ,xnelk §¨¨¨¦©§¦¥

`l` ,mnewn `edìeáæì òé÷øî çøéå LîL eìòL ãnìî,zra §©¥¤¨¤¤§¨¥©¥¨¦©¦§
,epax dyn mr ezcre gxw zwelgnåéðôì eøîàåyecwd iptl- §¨§§¨¨

,`ed jexaíøîò ïáì ïéc äNBò äzà íà íìBò ìL BðBaø,xnelk - ¦¤¨¦©¨¤¦§¤©§¨
,gxw mr ezwelgna dyn ly ezwcv z` giken dz` m`eðà̈

íéøéàî,xi`dl jiynp -åàì íàåezwcv giken dz` oi` m` - §¦¦§¦¨
dyn lyïéøéàî eðà ïéàïäa äøé äòL dúBàa .`ed jexa yecwd ¥¨§¦¦§¨¨¨¨¨¨¤

,úBúéðçå íévéçeíëì íéåçzLî íBéå íBé ìëa ,íäì øîàicaerd ¦¦©£¦¨©¨¤§¨¨¦§©£¦¨¤
miakekéãBáëa ,íéøéàî ízàå,miakek icaerd ici lr llgzny §©¤§¦¦¦§¦

íúéçî àìmiegzynyk xi`dl mivex mz` oi`y mzxn` `l - Ÿ§¦¤
,mklíãå øNa ãBáëaezwelgna llgzpy dyn ceaka ,xnelk ¦§¨¨¨¨

,gxw mre .íúéçîda xrby f`n`ed jexa yecwd míBéå íBé ìëá §¦¤§¨¨
cr ,miakek icaer mdl miegzyny iptn ,xi`dl mi`vei mpi`

yøîàpL ,íéøéàîe úBúéðçå ïévéç ïäa ïéøBé(my wewag)évç øBàì'E ¦¨¤¦¦©£¦§¦¦¤¤¡©§¦¤
.'Bâå 'eëläé§©¥§

:mileg xewia ipicn epiptl d`ian `xnbd
àéðzzevn ,`ziixaa.øeòéL dì ïéà íéìBç øewa,`xnbd zl`ey ©§¨¦¦¥¨¦

øeòéL dì ïéà éàîøîéîì óñBé áø øáñ ,`id `ziixad zpeeky ©¥¨¦¨©©¥§¥©
ydøëN ïzîì øeòéL ïéàly eyexit lr iia` dywde .ef devn ly ¥¦§©©§¨¨

,sqei ax,ïøëN ïzîì øeòéL Lé éî úBöî ìëå ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¦§¦¥¦§©©§¨¨
zevn oia welig yiy `vnp `ziixad ixaca jyexit itl ,xnelk
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!dleg iqkpa xeq` xwan oi`.'åëå äðéî òîù àìàuxznc l`enyc `nrh i`n :z"`e

?ikd dl`nweli`d xaqwc ,`lerck dl iwen `l l`enyc ,`iyw `l `d !`lerck

.`id `wigc `iepiy.íãà ìë úãå÷ôå.oze` oixwan mc` ipayä àì.äæì éðçìù 'itl

gxw zcr eidyoibirlndidy mixne`e ,eilr

ieeiv `la ,ezrcn mdl xne` dyn.mewn ly

.åàì íàå.oiicr `xap mpdib oi`y.éðéàin

!?dynl dil `wtqn.äúôú ìåîúàî êåøò éë
xnelk ,meyly `le lenz` el yiy mei edfi`

mei df xne` ied - eipt iptl `le eiptl el didy

.mpdib `xap eay ,ipy.÷"ä àìàoi` - `kd i`

.mewnd epaixwi - `kd axwn `l i`e ,`net el

.éòéá÷ òé÷øá àäådhnl,leafn'ixn`ck

) dbibg zkqna:ai sc.(ïáì ïéã äùåò äúà íà
.íøîògxwn.ezcre.íåéå íåé ìëáåmei eze`n

mdl oieegzyny iptn ,oi`vei opi` jli`eicaer

mixeny cr ,miakek.zezipge mivig oda'éôàå
.ïè÷ ìöà ìåãâ`l :xn`i `lyxwa``l`lecb

.ipenk.øåòéù åì ïéà.lecba enk ohwa devnc

åìééòéìïéúéùäåî÷åìå.mc` ipa miyy eqpki

miyyn cg`e cg` lk lehie ,exwal zg`k

.`txzn cine ,exrva.éáø éáã àúééøåùéòë:xn`c

zlhep dpey`xd ,cg` oae zepa xyr el yiy in

dxiiyy dna dipyde ,miqkp xeyir.olekl oke ,

zelhepy zepa e`vnp :inlyexi cenlza yxtne

izliz ixz dpnazegtxgaiv`zlz i`de

siqenexwan ,inp dleg iabe . xgaivoey`xd

` ipyde ,eilga miyyn cg` lhepmiyyn '

.xiiyy dna.åìéâ ïááåowf e` ,ezenk xega

.owflïìåë úåøæåçåúå÷ìåçå.äåùá`zlin

zg` lk - zg`k `yil e`vic `kidc , izixg`

zlhepf`e ,dzxiag dxiiyy dna dxeyir

- ef xg` ef `ypil e`ayk la` .deya zewleg

.`l
ùéàá

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

`gip ikdac ,dixc` `le `ed dlegc dizeig inp daiyic ,ayei 'it` exwal qpkp xwand lr

dixc`c `kid `wec ,edine .weya el`ey `l` ,llk ezial qpki `l - epa dlg la` .dil

lr xq` xwandy `kid la` .dixc` `l dizeig onc `ed `zrc ocne`c ,xwanl dleg

.`pcne` `kil `peeb i`d ikac ,llk ezial qpki `l - dleg ly eiqkp envr`pic `ed oicd

iqkpc `kide .xwand lr oixeq` dleg iqkpc

,cner exwal qpkp - dlegd lr oixeq` xwan

,ciarw dilic devne ,mpga zeyrl aiegnc meyn

elit`e .ayei `l la` .ipdzn `w `linn jci`e

xky lehil `ly onvr lr oixingny zenewna

`dyi `ny dxifb meyn daiyid lr 'it`

lr oixeq` xwan iqkpa opixn` ike .daiyia

diytpc devnc meyn cner exwal qpkpc dlegd

i`d ika ilin ipd - ipdzn `linn jci`e ,ciarw

dil aidic `kid la` ,`id `linn d`pdc `peeb

`nxb `le ,cil cin ynn edpdn `edy oeik ,icin

) oiwxta onwl opzc epiide .xeq` - `id.bn sc:(

lv` jled lk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend

eid oke .'eke el xn`ie ,elv` libxd ipeepg

iab lr ozep lk`i dn el oi`e jxca mikldn

rlqd-ecil ecin la` ,ixy b"dka `wec-,`l

`zlinc `nrhe .ciarw devnc ab lr s`e

mewna `ixy `linnc d`pd `wecc ,opixn`ck

miciac d`pd la` ,devn-`l.éðáåmc`

.oze` oixwanmc` lk zcewte" aizkc epiide

"mdilr cwti.äòáùmcew e`xap mixac

.mlerd `xapydaygna elry ,xnelk

mlerl `"`y ,mlerd `xapy mcew ze`xadl

dncw l`xyi ly ozaygny 'ixn`cke ,md `la

mpdib `la mlerd `xap `l jigxk lre .lkl

miryxd jxevl.éà`kdl `net axwn `l

.axwillk oi`" llka `zil `nlra daixwe

"ycg.àäå.iriaw riwxamze` ozie" aizkck

riwxd on dlrnl leafe ,"minyd riwxa midl`

) "oiyxec oi`" 'ta `zi`ck ,`ed:ai dbibg(.íà
.mxnr oal oic dyer dz`.gxw ly ezewlgnn

gxw ly ezewlgna `xw i`dc edl rnyne

seq mi zrixwae mixvn z`iviac meyn ,yixcn

y`x zvgn" dia aizke ,wewag xtqa irzyn

aizke ,gxw epiidc edl rnyne "ryx zian

"dleaf cnr gxi yny" dixza.

àúééøåùéòë.iaxczlhep zg` lky

dze` dlhpy xg` exzepy miqkpn dxeyir

on cg` lk ,inp oke .dly xeyir diptly

x`ypy ilegd on miyyn cg` lhep oixwand

eiptly eze` exway xg` dlegl.ïááå.elib

a xwand clepydleg ly elfn.úåøæåçå
.deya zewlege mleke`a zg` zaay oeiky

xzei zepey`x ly owlg `diy oica epi` - lehil

zepexg`d on.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc mixcp(iying meil)

déúéL÷ ïéúéðúîxyt` i`y ,l`enyl el dyw dzid dpynd - ©§¦¦§¦¥
,xwand lr mixeq` dleg iqkpa ,`ler yxity itk dcinrdl
exwal dpynd dxizd jkitle 'dizeign dixc` `lc' xnele

ok m` ,dpynd xzidl mrhd `ed df m`y meyn .dcinraéàî©
éðúc àéøéà`edyk wx exwal el xzeny ,`pzd xn` recn - ¦§¨§¨¥

àì ìáà ãîBò`edyk,áLBéok m` ,ezeign exicd `ly oeik ixd ¥£¨Ÿ¥
lirl xaq `lery s`e .daiyia s` exwal el xizdl yi(`"r)

xewia iabl wx `ed 'dizeign dixc` `l' ly dfd xziddy
dlegd ly ezeig oi`y oeik] daiyia xewia xizn epi`e ,dcinra
l`eny xaq mewn lkn .[xewiad zrya xwand zaiyia dielz
oeikne .daiyia xewia mb xizdl daiq `ed dfd xziddy
ok m` ,'ayei `l la` cner' dxizne mdipia zwlgn dpyndy

dpéî òîLxwand lr mixeq` dleg iqkpa zwqer dpi` dpyndy §©¦¨
`l`,äìBçä ìò ïéøeñà øwáî éñëðcxky lehil ebdpy mewnae §¦§¥§©¥£¦©©¤

xwal xzed `l jkitle ,daiyid lrxewiaa oi`y] dcinra wx e
dpdn daiyiay oeik ,daiyia `le [devn yie ,oenn z`pd df

.daiyid lr xky lhep epi`y jka dlegd z` xwand
:dxezd on mileg xewia zevnl fnx d`ian `xnbd

ïépî äøBzä ïî ïéìBç øewéáì æîø ,Lé÷ì Léø øîàøîàpL ,oipra ¨©¥¨¦¤¤§¦¦¦©¨¦©¦¤¤¡©
ly gily `edy oniq ozp epax dyny ,ezcre gxw zwelgn

aezke ,lecb odkl oxd` eig` z` ezepna `ed jexa yecwdxacna)

(hk-gk fhlM z` zFUrl ipglW 'd iM oErcY z`fA dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ¥§¦§¨©¦©£¥¨
,iANn `l iM dN`d miUrOdälà ïeúîé íãàä ìk úBîk íà ©©£¦¨¥¤¦Ÿ¦¦¦¦§¨¨¨¨§ª¥¤

.'Bâå 'íãà ìk úc÷ôe,`xnbd zl`ey,òîLî éàîokid ,xnelk §ª©¨¨¨§©©§©
,`xnbd daiyn .mileg xewia zevn df weqta fnxp,àáø øîà̈©¨¨

dyn xn`y ,jk `ed weqtd xe`iaïeúeîé íãàä ìk úBîk íà¦§¨¨¨¨§
älà,mc`d lk jxck ezcre gxew ezeni m` -Lmzzin iptlïä ¥¤¤¥

,ïúBà íéøwáî íãà éðáe ïúñéøòa íéìheîe íéìBçxn`y dn edfe ¦¨¦©£¦¨¨§¥¨¨§©§¦¨
cwti mc`d lk zcewte dl` oezeni mc`d lk zenk m`' dyn
mc` ipa e`eaie elgiy zirah dzina ezeni m` ,xnelk ,'mdilr

,ok didi m` .xewiae dwica oeyln `ed 'zcewt'e ,mxwaläî̈
íéøîBà úBiøaä-,mzzin xg`l zeixad ecibi dnéðçìL 'ä àì ©§¦§¦Ÿ§¨©¦

äæì,,xnelkzeyrl 'd ipgly `le ,miwcev ezcre gxwy exn`i §¤
.df xac

d`iad ,mileg xewia zevnl fnx epnn yexcl weqtd `aedy ab`
:weqtd xe`iaa `ax yxcy dn z` `xnbd

àáø Løc,epax dyn xn`y dn lr,''ä àøáé äàéøa íà'm` ¨©¨¨¦§¦¨¦§¨
oeyla ''d `xa d`ixa m`' xnel dynl el did ,dheytk dpeekd

.cizr oeyla '`xai' xn` recne ,xar,`ed xe`iad `l`íà¦
ípäéb äàéøa,mpdibd z` 'd `xa xak m`,áèeîyäéäzmdl §¦¨¥¦Ÿ¨¦§¤

,yperleåàì íà,mpdibd `xap `l oiicry -àøáédze`'ä ¦¨¦§¨
wtzqpy rnyn df xe`ia itl .da eyprie eiykrxak m`d dyn

,`xnbd jk lr dywne ,mpdibd `xapéðéà`d -wtzqd ok` m ¥¦
,mpdibd `xap xak m`d dynàéðz àäå,`ziixaaíéøác äòáL §¨©§¨¦§¨§¨¦

íìBòä àøápL íãB÷ eàøáð,eäøBz ,ïä elàípäéâå ïãò ïb äáeLúe ¦§§¤¤¦§¨¨¨¥¥¨§¨©¥¤§¥¦Ÿ
.çéLî ìL BîLe Lc÷nä úéáe ãBákä àqkz` `ziixad d`iane ¦¥©¨¥©¦§¨§¤¨¦©

.df xacl zexewnddäøBz,mlerd z`ixal dncwáéúëcg ilyn) ¨¦§¦
(akzxne` dxezdy'éðð÷ 'ä',el diepw zeidl ,ize` `xa-úéLàø' ¨¨¦¥¦

,'Bâå 'Bkøc.mlerd z`ixa iptl ,xnelk ,ekxc ziy`xaäáeLz ©§§§¨
,mlerd z`ixal dncwáéúëc(a v mildz)ììBçzå eãlé íéøä íøèa' ¦§¦§¤¤¨¦ª¨©§¥

'Bâåmixdd z` `ed jexa yecwd `xay iptl ,xnelk ,'laze ux` §¤¤§¥¥
.mlerd z` `xaeaezk eixg`ly weqtaeãò LBðà áLz''àkc ¨¥¡©©¨

,'Bâå,`ed weqtd jynde`ian xnelk ,'mc` ipa EaEW xn`Ye' §©Ÿ¤§¥¨¨
.daeyza xefgiy ick `kecn didpy cr mc`d lr mixeqi dz`
xak mlerd z`ixa zra mixdd exvepy iptly mi`ex dfne

.daeyzd z`xapïãò ïb,mlerd z`ixal mcwáéúëc(g a ziy`xa) ©¥¤¦§¦
,'Bâå 'íãwî ïãòa ïb íéäìà 'ä òhiå'mcew 'mcwn' aezkd zpeeke ©¦©¡Ÿ¦©§¥¤¦¤¤§

.mlerd z`ixalípäéb,mlerd z`ixal mcwáéúëc(bl l diryi)ék' ¥¦Ÿ¦§¦¦
,'äzôz ìBîúàî Ceøòjexr ,mepdibd `edy 'dztz' ,epiide ¨¥¤§¨§¤

z`ixa ly ipyd meid `edy 'lenz`'n `xapy ,xnelk ,lenz`n
.meyly `le lenz` wx el yiy mlerdãBák àqkz`ixal mcw ¦¥¨

mlerdáéúëc(a bv mildz),'æàî Eàñk ïBëð'owezn j`qk ,xnelk ¦§¦¨¦§£¥¨
.ceakd `qk `xap xak mler z`ixa iptl `edy ,f`núéa¥

Lc÷nä,mlerd z`ixal mcwáéúëc(ai fi edinxi)íBøî ãBáë àqk' ©¦§¨¦§¦¦¥¨¨
,'ïBLàøî`ed aezkd xe`iae ,'EpWCwn mFwn' `ed weqtd seqe ¥¦§¦§¨¥

`xapy ,xnelk ,'oey`xn' `xap ,mexna `edy ceakd `qky ,jk
.mlerd z`ixa mcew `xap 'epycwn mewn' oke ,mlerd mcewn

çéLî ìL BîL,mlerd z`ixal mcwáéúëc(fi ar mildz)dlitza §¤¨¦©¦§¦
lr jlnd cec lltzdy

giynd,'Bâå 'íìBòì BîL éäé'oFPi WnW iptl' `ed weqtd jynde §¦§§¨§¦§¥¤¤¦
z`ixa iptl `xapy cnlp dfne .eny lcbi ynyd iptl - 'FnW§

.ynyd
j`id dyw ,mlerd z`ixa mcew `xap mpdiby x`eany oeike
dyn wtzqp `ly i`ce ,`xnbd zvxzn .df xaca dyn wtzqp

,mlerd z`ixa mcew `xap mpdibd m`døîà÷ éëä àlàdynéà ¤¨¨¦¨¨©¦
,àîet déì éøáéàgxw z` eci lr relal ick mpdibl dt `xap m` ¦§¦¥¨

ezcreàì íàå ,áèeî,dt el `xapàøáéel'ädywn j` .zrk dt ¨§¦Ÿ¦§¨
,mpdibl gzt zrk `xai `ed jexa yecwdy xyt` j`id ,`xnbd

,'LîMä úçz Lãç ìk ïéà' áéúëäåini zyy xg`ly ,xnelk §¨§¦¥¨¨¨©©©¨¤
m`e ,dycg d`ixa mlera d`xap `l aey ziy`xaxyt` ji` ok

d`ixa ef ixde ,mpdibl gzt `ed jexa yecwd `xai gxw onfay
jexa yecwdy dyn zpeek dzid `ly `xnbd zvxzn .dycg

`l` ,mpdibl gzt `xai `edøîà÷ éëä,dynáøwî àì àëä éà ¨¦¨¨©¦¨¨Ÿ¦©©
àîet,o`kl aexw epi` mpdibd ly egzt m` ,xnelkáøwéì àëäì ¨§¨¨¦©©

daixwa `l` dycg d`ixaa xaecn oi`y oeike ,o`kl axwi -
zgz ycg lk oi`' xn`py dnl dxizq dfa oi` okl ,cala

.'ynyd
d`iad ,dyn mr gxw ly ezwelgn oipr lirl `aedy ab`

:df oipra `ax yxcy dn `xnbd
÷çöé éaø øîà dì éøîàå ,àáø Løciax mya z`f exn`y yie - ¨©¨¨§¨§¥¨¨©©¦¦§¨

,wgviáéúëc éàî(`i b wewag),'äìáæ ãîò çøé LîL'rnyne ©¦§¦¤¤¨¥©¨©§ª¨
itl dyw df dxe`kle .'leaf' `xwpd riwxa ecnr gxide ynydy

`xnba exn`y dn(:ai dbibg)df ,minya miriwx dray mpyiy
mireaw eae ,'riwx' `xwp dhnln ipyd riwxde ,dfn dlrnl
`xwp dhnln iriaxd riwxde ,zelfne miakeke gxide ynyd
,'dlaf cnr gxie yny' `iapd xn`y dn dyw ok m`e ,'leaf'

ìeáæa çøéå LîL,iriaxd riwxd `edyïééòa éàîmdiyrn dn - ¤¤§¨¥©¦§©¨§¨
,myòé÷øa àäåipyd riwxd `edy,éòéá÷ipyd riwxd ,xnelk §¨¨¨¦©§¦¥

`l` ,mnewn `edìeáæì òé÷øî çøéå LîL eìòL ãnìî,zra §©¥¤¨¤¤§¨¥©¥¨¦©¦§
,epax dyn mr ezcre gxw zwelgnåéðôì eøîàåyecwd iptl- §¨§§¨¨

,`ed jexaíøîò ïáì ïéc äNBò äzà íà íìBò ìL BðBaø,xnelk - ¦¤¨¦©¨¤¦§¤©§¨
,gxw mr ezwelgna dyn ly ezwcv z` giken dz` m`eðà̈

íéøéàî,xi`dl jiynp -åàì íàåezwcv giken dz` oi` m` - §¦¦§¦¨
dyn lyïéøéàî eðà ïéàïäa äøé äòL dúBàa .`ed jexa yecwd ¥¨§¦¦§¨¨¨¨¨¨¤

,úBúéðçå íévéçeíëì íéåçzLî íBéå íBé ìëa ,íäì øîàicaerd ¦¦©£¦¨©¨¤§¨¨¦§©£¦¨¤
miakekéãBáëa ,íéøéàî ízàå,miakek icaerd ici lr llgzny §©¤§¦¦¦§¦

íúéçî àìmiegzynyk xi`dl mivex mz` oi`y mzxn` `l - Ÿ§¦¤
,mklíãå øNa ãBáëaezwelgna llgzpy dyn ceaka ,xnelk ¦§¨¨¨¨

,gxw mre .íúéçîda xrby f`n`ed jexa yecwd míBéå íBé ìëá §¦¤§¨¨
cr ,miakek icaer mdl miegzyny iptn ,xi`dl mi`vei mpi`

yøîàpL ,íéøéàîe úBúéðçå ïévéç ïäa ïéøBé(my wewag)évç øBàì'E ¦¨¤¦¦©£¦§¦¦¤¤¡©§¦¤
.'Bâå 'eëläé§©¥§

:mileg xewia ipicn epiptl d`ian `xnbd
àéðzzevn ,`ziixaa.øeòéL dì ïéà íéìBç øewa,`xnbd zl`ey ©§¨¦¦¥¨¦

øeòéL dì ïéà éàîøîéîì óñBé áø øáñ ,`id `ziixad zpeeky ©¥¨¦¨©©¥§¥©
ydøëN ïzîì øeòéL ïéàly eyexit lr iia` dywde .ef devn ly ¥¦§©©§¨¨

,sqei ax,ïøëN ïzîì øeòéL Lé éî úBöî ìëå ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¦§¦¥¦§©©§¨¨
zevn oia welig yiy `vnp `ziixad ixaca jyexit itl ,xnelk
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc mixcp(iyiy meil)

Léàa Baìç áø.dlg -éúà à÷c àkéà àì-exwal mc` `a `l ©¤§¨¦Ÿ¦¨§¨¨¥
.eilgaeäì øîà,exwal mi`a mz` oi` recn ,minkgl `pdk ax ¨©§

ikeäìçL àáé÷ò éaø éãéîìzî ãçà ãéîìúa äNòî äéä Ck àìŸ¨¨¨©£¤§©§¦¤¨¦©§¦¥©¦£¦¨¤¨¨
eeãaékL ìéáLáe ,Bøwáì àáé÷ò éaø ñðëðå ,Bøwáì íéîëç eñðëð àìŸ¦§§£¨¦§©§§¦§©©¦£¦¨§©§¦§¦¤¦§

äéç åéðôì eöaéøå-,ezxic z` mixwand exciqe ewipy zngn §¦§§¨¨¨¨
,dlegd `ixadBì øîà,`aiwr iaxl cinlzd,éðúééçä éaøoeik ¨©©¦¤¡¦¨¦

,dleg lv` xewia lired ji` `aiwr iax d`xyàáé÷ò éaø àöé̈¨©¦£¦¨
,íéîc CôBL eléàk íéìBç øwáî ïéàL éî ìk ,Løãåici lry oeik §¨©¨¦¤¥§©¥¦§¦¥¨¦

iny `vnp ok m` ,eze` miigne eikxv lk dlegl miyer xewiad
.zeniy el mxeb eli`k `ed ixd exwan epi`y

éîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`n inic ax ribdyk -,øîà ¦¨¨©¦¦¨©
äìBçä úà øwáî BðéàL ìëå ,äéçiL Bì íøBb äìBçä úà øwánä ìk̈©§©¥¤©¤¥¤¦§¤§¨¤¥§©¥¤©¤

.úeîiL Bì íøBb`xnbd zl`ey,àîøb éàîel mxeb ji` ,xnelk ¥¤¨©§¨¨
igiy exwand,exwan epi`y in zeniy el mxeb ji`e ,dàîéìéà- ¦¥¨
y ,xn`p m`äìBçä úà øwánä ìky iptn digiy el mxebLwáî ¨©§©¥¤©¤§©¥

äéçiL íéîçø åéìòäìBçä úà øwáî ïéàL ìëå ,zeniy el mxeb ¨¨©£¦¤¦§¤§¨¤¥§©¥¤©¤
y iptnúeîiL íéîçø åéìò Lwáî,dyw,ok xnelà÷ìñ úeîiL §©¥¨¨©£¦¤¨¤¨¨§¨
,Czòceilr lltzn exwan epi`y in lky xazqn df oi`y ©§¨

`xnbd zvxzn .zeniyàlày `id inic ax zpeekøwáî ïéàL ìk ¤¨¨¤¥§©¥
,úeîiL àìå äéçiL àì íéîçø åéìò Lwáî ïéà äìBç,xnelk ¤¥§©¥¨¨©£¦Ÿ¤¦§¤§Ÿ¤¨

el oi`y ote`a oebke ,zeniy dlegd lr ywal yi minrtly
exwan epi`y dfy inic ax xn` okle ,eilga c`n xqiizne d`etx
ote`a mbe ,ez`etxl lltzdl yiy ote`a digiy el mxeb epi`
d`pd elit` el mxeb epi` ,zeniy mingx eilr ywal jixvy

.ef zhren
Léìçc äàîã÷ àîBé ,àáø,dlgy oey`xd meia -ïBäì øîàxn`- ¨¨¨©§¨¨§¨¦¨©§

,ezia iyp`lLéðéàì elbéz àìmc` s`l elbz l` -ick ,izilgy Ÿ¦©§¦¦
déìfî òøúì àìcik ,elfn rxei `ly -eilr ywai `ny yegl yi §Ÿ¦§©©§¥

siqeie ezywa lawzze el rxiy e`pey.eilg eilrCìéàå ïàkî- ¦¨§¥¨
,jli`e eilgl ipyd meinà÷eLa eæéøëàå e÷et ,ïBäì øîà-e`v ¨©§§©§¦§¨

,izilgy efixkdeéì éðñc ìëc,ize` `peyy iny ick -,éì éãçéì §¨§¨¥¦¤¡¥¦
,izxva gnyiec meyn ,`txz`y xyt` ok ici lráéúëck ilyn) §¦

(gi-fi,'Bâå çîNz ìà EáéBà ìôða'rxe 'd d`xi oR' `ed weqtd seqe ¦§Ÿ¦§©¦§¨§¤¦§¤§©
jk lr eipira rxie 'd d`xi ot ,xnelk ,'FR` eilrn aiWde eipirA§¥¨§¥¦¥¨¨©

ok m`e .dxifbd z` epnn lhaie ,ezlitpa gny dz`yici lr
.ilrn eqrk z` 'd aiyiy xyt` iilega iaie` egnyiyéì íéçøãe§¨¦¦

ernyiyk ,ily miade`d lky ick ,dfxkdd lirez ok enke -
izilgyéîçø éìò éòaéì.`tx`y mingx ilr eywai - ¦¨¥¨©©£¥

ípäéb ìL dðécî ìBvéð äìBçä úà øwánä ìk ,áø øîàøîàpL , ¨©©¨©§©¥¤©¤¦¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¤¡©
''ä eäèlîé äòø íBéa ìc ìà ìékNî éøLà',lcl xefrl likynd- ©§¥©§¦¤¨§¨¨§©§¥

,drx eilr `azyk 'd edliviïéàyexit'ìc'df weqta xen`d ¥©
,äìBç àlàdnn ,'lc' `xwp dlegy xacl di`xeøîàpLgl diryi) ¤¨¤¤¤¡©

(ai,dlgy zra ediwfg zlitza'éðòváé älcî'dfd ilegdn - ¦©¨§©§¥¦
.lc `xwp dlegdy micnel ep` dfne .iig z` mily`ïî énð éà¦©¦¦

àø÷ ïéãä-jkl ztqep di`x,lc `xwp dlegdyweqtdnl`eny) ¨¥§¨
(c bi 'adlgpy iptn mirx eipty eze`xa oepn`l acpei xn`y

ezeg` xnz zad`a'Bâå ø÷aa ø÷aa Cìnä ïa ìc äëk äzà òecî'©©©¨¨¨©¤©¤¤©Ÿ¤©Ÿ¤§
`xnbd dkiynn eiykr .xwea lka yegke lc d`xp dz` recn -
dpeekdy mircei okidn ,''d edhlni drx meia' weqtd z` x`al

,mpdibd lreïéàyexitípäéb àlà ,äòørx `xwp mpdibd - ¥¨¨¤¨¥¦Ÿ
øîàpL(c fh ilyn)'äòø íBéì òLø íâå eäðònì 'ä ìòt ìk'lk - ¤¤¡©¨¨©©©£¥§©¨¨§¨¨

drx meil 'd egipd ryxd z` mbe ,eqeliw ornl 'd lrt xac
.eqeliw edfe epnn rxti f`y mpdibd `edyaezkd xe`ia df itle

gwtle exwal dlegd lr gibyny 'lc l` likyn'dy ,`ed
dpicn edlivie ''d edhlni' ,mpdibd `edy ,'drx meia' ,eikxva

.mpdib ly
,dlegd z` xwand ly exky z` yxtl ax jiynnäî øwéa íàå§¦¦¥©

.BøëO,ax zl`y lr `xnbd dywneBøëO äî-,dinzaøîàãk §¨©§¨¦§¨©
-y `ed dlegd z` xwand ly exkyy yxit xak ax ixdìBvéð¦

.ípäéb ìL dðécî`xnbd daiynàlà,`id ax zl`y zpeekäî ¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¨©
BøëOxwand lyäfä íìBòa.z` xwandy ax aiyn df lre §¨¨¨©¤

weqta xn`py dnl dkef dlegd(b `n mildz)eäéiçéå eäøîLé 'ä'¦§§¥¦©¥
'åéáéBà Lôða eäðzz ìàå õøàa øMàå,,weqtd z` `xnbd zx`ane §ª©¨¨¤§©¦§¥§¤¤§¨

xn`py dn,'eäøîLé 'ä'edxnyiy epiidòøä øöiî,`hgi `ly ¦§§¥¦¥¤¨¨
xn`py dne,'eäéiçéå'edliviy epiid,ïéøeqiä ïîxn`py dne ¦©¥¦©¦¦
'õøàa øMàå'epiid ,ux`a gaeyi -,Ba ïéãakúî ìkä eäiLdne §ª©¨¨¤¤§©Ÿ¦§©§¦

xn`py'åéáéBà Lôða eäpzz ìàå'epiidíéòéø Bì eðncæiL,mixag - §©¦§¥§¤¤§¨¤¦§©§¥¦
ïîòðk-onrpl epncfdy enk,Bzòøö úà etéøLrenyl el evriy §©£¨¤¦¤¨©§

`txp jkae ocxia leahl el xn`y ryil` ixacl.ezrxvnìàå§©
íòáçøk íéòéø Bì eðncæémragxl epncfdy mixagd enk - ¦§©§¥¦¦§©§¨

,Búeëìî úà e÷léçL,mrd lr eler ciakdl el evriy ,xnelk ¤¦§¤©§
,l`xyie dcedi ,mizyl l`xyi zekln dwlgzp jkn d`vezke
.cala dcedil jln x`ype l`xyi lr ezekln z` mragx cai`e
d`iad ,drx dvr el evriy mragx oipr `xnba `aedy ab`

:df xn`n `xnbd
àéðz,`ziixaaíéãìé Eì eøîàé íà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦Ÿ§§§¨¦
äðaxacke oipak d`xpd xac zeyrl miclid jl exn`i m` - §¥

,lireníéð÷æejl exn`iøBúñxac zeyrl jl exn`i mipwfde - §¥¦§
,mewn lkn ,aeh epi`y xacke dxizqk d`xpdòîLl`e mipwGl §©©§¥¦§©

oeik ,miclIl rnWYíéãìé ïéðaLllk jxca `ed,äøéúñjxca ik ¦§©©§¨¦¤¦§©§¨¦§¦¨
`viy okzie ,clepd z` mi`ex mpi`e zayein mzrc oi` llk

,wfp mzvrníéð÷æ úøéúñe-xack jl d`xp df oir zi`xnly s` §¦©§¥¦
`id ,aeh epi`yïéða.lirene aeh xac mzvrn `vei seqay - ¦§¨

øácì ïîéñåmr rxi`y dnn `ed jkl dgkede -äîìL ïa íòáçø §¦¨©¨¨§©§¨¤§ŸŸ
lr ezekln z` wfgle zepal el evriy mixrpd zvr ici lry -
,ezekln dwlgzpe elek oipad xzqp ,mrd lr eler ciakiy ici
oirk dfy ,mrd on lerd lwdl mipwfd zvrl rney did eli`e

.zwfgzne zipap ezekln dzid ,dxizq
:mileg xewia zevn ipicn zekld dnk d`ian `xnbd
àøéö÷ Léðéà ãBòñéì àì ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà-xwai `l ¨©©¦¨§¥§©¦¦Ÿ¦§¦¦§¦¨

,dlegd z` mc`àúéiîã÷ éòL úìúa àìzery ylya `l - Ÿ¦§¨¨¥©§©¨¨
,zepey`xàúééøza éòL úìúa àìå,zepexg` zery ylya `le - §Ÿ¦§¨¨¥©§©§¨

àîBéc,meid ly -éîçø ïî dézòc çñéì àìc éëéä ék`ly ick - §¨¦¥¦§Ÿ¥©©§¥¦©£¥
yi el` zeryay ,xnelk ,dlegd lr lltzdln ezrc z` giqi
zerya recn `xnbd zx`ane .`txiy eilr lltzi `ly yeygl

,dlegd lr mingx ywal `ly xwand lelr meid ly el`aúìz§¨
àúéiîã÷ éòLmeid ly [zepey`x-]dézòc àçååøzagxzn - ¨¥©§©¨¨©§¨©§¥
gd ly ezrcxeaq okle ,`txzpy d`xpe eileg eilr lwpe dle

iry zlzae ,mingx eilr ywal jixv epi`y xwandàúééøúa©§©§¨
,meid ly [zepexg`-]éwzìeç ódéLxeaqe ,eilg eilr ciakn - ©¦§¥

.mingx eilr ywaln y`iizne dewz el oi`y xwand
äìBçä úà ïæ àeä Ceøa LBãwäL ïéépî ,áø øîà ïéáø øîàøîàpL , ¨©¨¦¨©©¦©¦¤©¨¨¨¤©¤¤¤¡©

(c `n mildz),'Bâå éåc Nøò ìò epãòñé 'ä'enk ,oefn oeyln 'EPcrqi' ¦§¨¤©¤¤§¨§¦§¨¤
xn`py(eh cw mildz).'crqi WFp` aal mgle'§¤¤§©¡¦§¨

ìL Búhnî äìòîì äéeøL äðéëMäL ïéépî ,áø øîà ïéáø øîàå§¨©¨¦¨©©¦©¦¤©§¦¨§¨§©§¨¦¦¨¤
øîàpL ,äìBç(c `n mildz)'éåc Nøò ìò epãòñé 'ä'ep` o`kne- ¤¤¤¡©¦§¨¤©¤¤§¨

.ezhin cil dlegd mr z`vnp dpikydy micneléëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
,dleg ly ezhnn dlrnl dxey dpikydy ,`ziixaa mb epcnl
ìñôñ éab ìò àìå ähî éab ìò àì áLé àì äìBçä úà øwáì ñðëpä©¦§¨§©¥¤©¤Ÿ¥¥Ÿ©©¥¦¨§Ÿ©©¥©§¨

óhòúî àlà ,àqk éab ìò àìå`xene ceak ly jxca -ìò áLBéå §Ÿ©©¥¦¥¤¨¦§©¥§¥©
äéeøL äðéëMäL éðtî ,ò÷ø÷ éabøîàpL ,äìBç ìL Búhnî äìòîì ©¥©§©¦§¥¤©§¦¨§¨§©§¨¦¦¨¤¤¤¤¡©

(my)'éåc Nøò ìò epãòñé 'ä'rwxw iab lr akey dlegdyke ¦§¨¤©¤¤§¨
mewnn dlrnl ayeiy `vnp ,rwxwd lrn deab ayei xwande

.dlegd zhin lrn z`vnpy dpikyd
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המשך בעמוד רכה

miwxt dyelya` cenr n sc ± iriax wxtmixcp
.ùéàá.y`a :iqxbc zi`e .dlg.íéîã êôåù åìéàëmiyer exwal oiqpkpy mc` ipay iptn

.eikxv lk dlegl el.úåîéù àìå äéçéù àì.dleg ly epiipra rcei epi` ixdyàìã
.äéìæî òøúéì`nlicc`plvzn.dielir ilin irzyil `lc ,inp i` .xzl`l.êìéàå ïàëî

.efixk`e ewet .edl xn` - `txzn `lc ifg.ïîòðë íéòéøede`tixyoebk ,ezrxvn

dvr e`iyde owfe `iap dedc ryil`.onrplíà
äðá íéøòð êì åøîàé.ycwnd zia.íéð÷æå

.øåúñ íéøîåà.dpaz l`eøáãì ïîéñåíòáçøî.
) aizkc` miklnai" (aefrie"mipwfd zvr z`

,'ebeaxgpe.dvr dze` lr ycwnd ziadxende

ipzwc `ziixa `ki`e ,ycwnd ziaa yxit `l

.ycwnd ziaa `icda.ãåòñì àì) enkxacna

fh.`cerqe :opinbxzn "mc`d lk zcewte" (

.äéúòã àçååø àúééî÷ éòù úìúxn`ck

) `nlra:fh a"a,`xivw ilci` `nei ilci` :(

,dilr ingx iranl jixhv` `l xn` `nlice

.dleg jk lk epi`c.åðãòñéaal mgle" enk

crqi yep`) "mildzcw.('åë äðéëùäù ïéðîå
øîàðùä.åðãòñé 'dia ixwepxrqiinp i` .

crqny ,ynn epcrqi,ey`x lr dpiky

dlrnl diexy dpikyy `icda oxn`ck

.ezhinn.úøô äáø àãäñied lecb zxt xdpyk

"`c ,i"`l oicxeiy minybl zecrilkn deab

lcbzne zxta oiltepe minyb oi`ae ,zevx`d

,minybd inn lcbzn xdpc 'ixn`c i`de .odn

.l`enyc` `zbelt ied.'øáúî äéôéëî àøäð
eizecbn raepy.'inyb inn `le

àìà
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.ùéàádlg.ïéà.zeniy `le digiy `l mingx eilr ywanminrt :w"dc ipira d`xp

el xyt` i`e daxd eilga dlegd xrhvny oebk ,zeniy dlegd lr mingx ywal jixvy

) "`yepd" wxta opixn`ck .digiy.cw zeaezkzial oipnif dnk lrc iaxc dizn` i`fgc oeikc (

xnelk ,mipezgzd z` mipeilrd etekiy oevx idi :dxn` ,xrhvn `we oilitz gp`e `qkd

eliren dleg xwandc xn`w d"yne .iax zenilc

xzei dltz `idy iptn ,zeigl 'it` ezltza

epi`y xnel jixv oi` exwan epi`y ine .zlren

d`pd dil `ki`c `kid 'it` `l` ,zeigl eliren

edpdn epi` izxhef dze` 'it` ,dzina.àì
.yipi` cerqil"mc`d lk zcewte" .xwai `l

`criqe :opinbxzn.àøéö÷iry zlza

.dizrc `geex `ziinw`txzpy xwand xeaqke

eilr mingx ywal jixv oi`e.àúééøúá
.diyleg siwz,dewz qt`a `edy xeaqke

mingxd on y`izne.àìdhn iab lr `l ayi

.lqtq iab lr `le`wecc xn`c o`n `ki`

xwan `vnpy ,rwxw iab lr akey dlegdyk

dpiky mewnn deab.øîàax xn` oia` 'x

.zxt dax `cdq `axrna `xhnxhn cxeiyk

- lecb `edy lky .laaa zxt eilr cirn i"`a

ecxi - o`k minyb ecxi `ly t"r`y recia

itl ,ea leahl xeq`y dpin `wtpe .i"`a minyb

`l` oilgefa oixdhn oithepd minyb in oi`y

i` :ixtqa `ipzck .iniiwe eewc xnelk ,oxeay`a

oilgefa xdhn dewn s` oilgefa xdhn oiirn dn

oilgefa xdhn oiirn ,"xeae oirn j`" l"z -

yginl `ki`c `kid lk ,jklid .oxeay`a dewne

epiide .xeq` - oilgefd lr oithep eax `ny

axd lecb xdpdyk,eh`l jled did m` la` ,d

iwetql `kilc ,hrn `l` daxzp `ly e`

'x cird :`ztqeza `ipzck ,ixy - oithep ziiaxa

oithepd lr eaxy oilgefd lr wecv xa xfrl`

mixyk mdy.àâéìôål`eny xn`c l`enyc

.jixazn ditikn `xdpxnelk ,erlqn - ditikn

mi`ex ep`y t"r`y .lcbzn `ed exewnn

xwir - miaxzn zexdp oicxei minybdyky

"zeiprz xcq" wxta 'ixn`ck ,`ed oxewnn oiieax

):dk scoi`y dlrnln cxei gthe gth lk jl oi` :(

mlerly `vnpe ,miigth ez`xwl dler medz

minyb ly gthl `dc ,oithepd lr oiax oilgef

xzen l`enyl jkld .oiirnc miigth `ki`

oirl d`xyk 'it` ,mlerl zexdpa leahl

xhnd zngn daxd eaxzpy.àâéìôådicic

.oilgefa oixdhn mind oi` l`eny xn`c dicic`

oithepd eaxl yginl `ki`c.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc mixcp(iyiy meil)

àáøòîa àøèî ,áø øîà ïéáø øîàå,l`xyi ux`a xhn cxeiyk - §¨©¨¦¨©©¦§¨§©£¨¨
úøt äaø àãäñ-meyn ,dlecb zecr jk lr cirn zxt xdp ©£¨©¨§¨

inn zxt xdp daxzn l`xyi ux`a minybd micxeiyky
lr daxzn xdpdy oeiky ax xaeqe .laaa xacd xkipe minybd
minybd in eaxzp `ny yegl yiy ,ea leahl xeq` minybd ici
minyb in oi`e [oilgef oiiexwd] xdpd in lr [oithep oiiexwd]
micnere miewp mdy ,xnelk ,oxeay`a odyk `l` mixdhn

,`xnbd zxne` .milgef mdyk `l la` ,cg` mewnaàâéìôe§¦¨
ìàeîLc,l`eny ixac lr jka wleg ax -àøäð ,ìàeîL øîàc ¦§¥§¨©§¥©£¨

êéøaúî déôékîzriap mewnn ,xnelk ,jxazn exewnn xdpd - ¦¥¥¦§¨¥
.einin miaxzne xdpd jxazn ,eininmicxeiyk l`eny zrcly

inn daxzn `edy dnn xzei envrn daxzn xdpd minyb
ziprz zkqna x`eanke ,minybd(.ck)minyb ly gth lk lry

`ny yegl oi` eixacl ok m`e ,rwxwd on miigth ecbpk miler
.oilgefd lr oithep eaxiìàeîLcà ìàeîLc àâéìôel`eny ixac - §¦¨¦§¥©¦§¥

l`eny ixac lr miwleg ,envrn jxazn xdpdy xn`y el`
,xg` mewna,ïéìçBæa ïéøäèî íénä ïéà ,ìàeîL øîàczexdpd oi` §¨©§¥¥©©¦§©£¦§£¦
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc mixcp(iyiy meil)

Léàa Baìç áø.dlg -éúà à÷c àkéà àì-exwal mc` `a `l ©¤§¨¦Ÿ¦¨§¨¨¥
.eilgaeäì øîà,exwal mi`a mz` oi` recn ,minkgl `pdk ax ¨©§

ikeäìçL àáé÷ò éaø éãéîìzî ãçà ãéîìúa äNòî äéä Ck àìŸ¨¨¨©£¤§©§¦¤¨¦©§¦¥©¦£¦¨¤¨¨
eeãaékL ìéáLáe ,Bøwáì àáé÷ò éaø ñðëðå ,Bøwáì íéîëç eñðëð àìŸ¦§§£¨¦§©§§¦§©©¦£¦¨§©§¦§¦¤¦§

äéç åéðôì eöaéøå-,ezxic z` mixwand exciqe ewipy zngn §¦§§¨¨¨¨
,dlegd `ixadBì øîà,`aiwr iaxl cinlzd,éðúééçä éaøoeik ¨©©¦¤¡¦¨¦

,dleg lv` xewia lired ji` `aiwr iax d`xyàáé÷ò éaø àöé̈¨©¦£¦¨
,íéîc CôBL eléàk íéìBç øwáî ïéàL éî ìk ,Løãåici lry oeik §¨©¨¦¤¥§©¥¦§¦¥¨¦

iny `vnp ok m` ,eze` miigne eikxv lk dlegl miyer xewiad
.zeniy el mxeb eli`k `ed ixd exwan epi`y

éîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`n inic ax ribdyk -,øîà ¦¨¨©¦¦¨©
äìBçä úà øwáî BðéàL ìëå ,äéçiL Bì íøBb äìBçä úà øwánä ìk̈©§©¥¤©¤¥¤¦§¤§¨¤¥§©¥¤©¤

.úeîiL Bì íøBb`xnbd zl`ey,àîøb éàîel mxeb ji` ,xnelk ¥¤¨©§¨¨
igiy exwand,exwan epi`y in zeniy el mxeb ji`e ,dàîéìéà- ¦¥¨
y ,xn`p m`äìBçä úà øwánä ìky iptn digiy el mxebLwáî ¨©§©¥¤©¤§©¥

äéçiL íéîçø åéìòäìBçä úà øwáî ïéàL ìëå ,zeniy el mxeb ¨¨©£¦¤¦§¤§¨¤¥§©¥¤©¤
y iptnúeîiL íéîçø åéìò Lwáî,dyw,ok xnelà÷ìñ úeîiL §©¥¨¨©£¦¤¨¤¨¨§¨
,Czòceilr lltzn exwan epi`y in lky xazqn df oi`y ©§¨

`xnbd zvxzn .zeniyàlày `id inic ax zpeekøwáî ïéàL ìk ¤¨¨¤¥§©¥
,úeîiL àìå äéçiL àì íéîçø åéìò Lwáî ïéà äìBç,xnelk ¤¥§©¥¨¨©£¦Ÿ¤¦§¤§Ÿ¤¨

el oi`y ote`a oebke ,zeniy dlegd lr ywal yi minrtly
exwan epi`y dfy inic ax xn` okle ,eilga c`n xqiizne d`etx
ote`a mbe ,ez`etxl lltzdl yiy ote`a digiy el mxeb epi`
d`pd elit` el mxeb epi` ,zeniy mingx eilr ywal jixvy

.ef zhren
Léìçc äàîã÷ àîBé ,àáø,dlgy oey`xd meia -ïBäì øîàxn`- ¨¨¨©§¨¨§¨¦¨©§

,ezia iyp`lLéðéàì elbéz àìmc` s`l elbz l` -ick ,izilgy Ÿ¦©§¦¦
déìfî òøúì àìcik ,elfn rxei `ly -eilr ywai `ny yegl yi §Ÿ¦§©©§¥

siqeie ezywa lawzze el rxiy e`pey.eilg eilrCìéàå ïàkî- ¦¨§¥¨
,jli`e eilgl ipyd meinà÷eLa eæéøëàå e÷et ,ïBäì øîà-e`v ¨©§§©§¦§¨

,izilgy efixkdeéì éðñc ìëc,ize` `peyy iny ick -,éì éãçéì §¨§¨¥¦¤¡¥¦
,izxva gnyiec meyn ,`txz`y xyt` ok ici lráéúëck ilyn) §¦

(gi-fi,'Bâå çîNz ìà EáéBà ìôða'rxe 'd d`xi oR' `ed weqtd seqe ¦§Ÿ¦§©¦§¨§¤¦§¤§©
jk lr eipira rxie 'd d`xi ot ,xnelk ,'FR` eilrn aiWde eipirA§¥¨§¥¦¥¨¨©

ok m`e .dxifbd z` epnn lhaie ,ezlitpa gny dz`yici lr
.ilrn eqrk z` 'd aiyiy xyt` iilega iaie` egnyiyéì íéçøãe§¨¦¦

ernyiyk ,ily miade`d lky ick ,dfxkdd lirez ok enke -
izilgyéîçø éìò éòaéì.`tx`y mingx ilr eywai - ¦¨¥¨©©£¥

ípäéb ìL dðécî ìBvéð äìBçä úà øwánä ìk ,áø øîàøîàpL , ¨©©¨©§©¥¤©¤¦¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¤¡©
''ä eäèlîé äòø íBéa ìc ìà ìékNî éøLà',lcl xefrl likynd- ©§¥©§¦¤¨§¨¨§©§¥

,drx eilr `azyk 'd edliviïéàyexit'ìc'df weqta xen`d ¥©
,äìBç àlàdnn ,'lc' `xwp dlegy xacl di`xeøîàpLgl diryi) ¤¨¤¤¤¡©

(ai,dlgy zra ediwfg zlitza'éðòváé älcî'dfd ilegdn - ¦©¨§©§¥¦
.lc `xwp dlegdy micnel ep` dfne .iig z` mily`ïî énð éà¦©¦¦

àø÷ ïéãä-jkl ztqep di`x,lc `xwp dlegdyweqtdnl`eny) ¨¥§¨
(c bi 'adlgpy iptn mirx eipty eze`xa oepn`l acpei xn`y

ezeg` xnz zad`a'Bâå ø÷aa ø÷aa Cìnä ïa ìc äëk äzà òecî'©©©¨¨¨©¤©¤¤©Ÿ¤©Ÿ¤§
`xnbd dkiynn eiykr .xwea lka yegke lc d`xp dz` recn -
dpeekdy mircei okidn ,''d edhlni drx meia' weqtd z` x`al

,mpdibd lreïéàyexitípäéb àlà ,äòørx `xwp mpdibd - ¥¨¨¤¨¥¦Ÿ
øîàpL(c fh ilyn)'äòø íBéì òLø íâå eäðònì 'ä ìòt ìk'lk - ¤¤¡©¨¨©©©£¥§©¨¨§¨¨

drx meil 'd egipd ryxd z` mbe ,eqeliw ornl 'd lrt xac
.eqeliw edfe epnn rxti f`y mpdibd `edyaezkd xe`ia df itle

gwtle exwal dlegd lr gibyny 'lc l` likyn'dy ,`ed
dpicn edlivie ''d edhlni' ,mpdibd `edy ,'drx meia' ,eikxva

.mpdib ly
,dlegd z` xwand ly exky z` yxtl ax jiynnäî øwéa íàå§¦¦¥©

.BøëO,ax zl`y lr `xnbd dywneBøëO äî-,dinzaøîàãk §¨©§¨¦§¨©
-y `ed dlegd z` xwand ly exkyy yxit xak ax ixdìBvéð¦

.ípäéb ìL dðécî`xnbd daiynàlà,`id ax zl`y zpeekäî ¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¨©
BøëOxwand lyäfä íìBòa.z` xwandy ax aiyn df lre §¨¨¨©¤

weqta xn`py dnl dkef dlegd(b `n mildz)eäéiçéå eäøîLé 'ä'¦§§¥¦©¥
'åéáéBà Lôða eäðzz ìàå õøàa øMàå,,weqtd z` `xnbd zx`ane §ª©¨¨¤§©¦§¥§¤¤§¨

xn`py dn,'eäøîLé 'ä'edxnyiy epiidòøä øöiî,`hgi `ly ¦§§¥¦¥¤¨¨
xn`py dne,'eäéiçéå'edliviy epiid,ïéøeqiä ïîxn`py dne ¦©¥¦©¦¦
'õøàa øMàå'epiid ,ux`a gaeyi -,Ba ïéãakúî ìkä eäiLdne §ª©¨¨¤¤§©Ÿ¦§©§¦

xn`py'åéáéBà Lôða eäpzz ìàå'epiidíéòéø Bì eðncæiL,mixag - §©¦§¥§¤¤§¨¤¦§©§¥¦
ïîòðk-onrpl epncfdy enk,Bzòøö úà etéøLrenyl el evriy §©£¨¤¦¤¨©§

`txp jkae ocxia leahl el xn`y ryil` ixacl.ezrxvnìàå§©
íòáçøk íéòéø Bì eðncæémragxl epncfdy mixagd enk - ¦§©§¥¦¦§©§¨

,Búeëìî úà e÷léçL,mrd lr eler ciakdl el evriy ,xnelk ¤¦§¤©§
,l`xyie dcedi ,mizyl l`xyi zekln dwlgzp jkn d`vezke
.cala dcedil jln x`ype l`xyi lr ezekln z` mragx cai`e
d`iad ,drx dvr el evriy mragx oipr `xnba `aedy ab`

:df xn`n `xnbd
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`viy okzie ,clepd z` mi`ex mpi`e zayein mzrc oi` llk
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lr ezekln z` wfgle zepal el evriy mixrpd zvr ici lry -
,ezekln dwlgzpe elek oipad xzqp ,mrd lr eler ciakiy ici
oirk dfy ,mrd on lerd lwdl mipwfd zvrl rney did eli`e

.zwfgzne zipap ezekln dzid ,dxizq
:mileg xewia zevn ipicn zekld dnk d`ian `xnbd
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yi el` zeryay ,xnelk ,dlegd lr lltzdln ezrc z` giqi
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xn`py(eh cw mildz).'crqi WFp` aal mgle'§¤¤§©¡¦§¨
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ìñôñ éab ìò àìå ähî éab ìò àì áLé àì äìBçä úà øwáì ñðëpä©¦§¨§©¥¤©¤Ÿ¥¥Ÿ©©¥¦¨§Ÿ©©¥©§¨
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(my)'éåc Nøò ìò epãòñé 'ä'rwxw iab lr akey dlegdyke ¦§¨¤©¤¤§¨
mewnn dlrnl ayeiy `vnp ,rwxwd lrn deab ayei xwande
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

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

miwxt dyelya` cenr n sc ± iriax wxtmixcp
.ùéàá.y`a :iqxbc zi`e .dlg.íéîã êôåù åìéàëmiyer exwal oiqpkpy mc` ipay iptn

.eikxv lk dlegl el.úåîéù àìå äéçéù àì.dleg ly epiipra rcei epi` ixdyàìã
.äéìæî òøúéì`nlicc`plvzn.dielir ilin irzyil `lc ,inp i` .xzl`l.êìéàå ïàëî

.efixk`e ewet .edl xn` - `txzn `lc ifg.ïîòðë íéòéøede`tixyoebk ,ezrxvn

dvr e`iyde owfe `iap dedc ryil`.onrplíà
äðá íéøòð êì åøîàé.ycwnd zia.íéð÷æå

.øåúñ íéøîåà.dpaz l`eøáãì ïîéñåíòáçøî.
) aizkc` miklnai" (aefrie"mipwfd zvr z`

,'ebeaxgpe.dvr dze` lr ycwnd ziadxende

ipzwc `ziixa `ki`e ,ycwnd ziaa yxit `l

.ycwnd ziaa `icda.ãåòñì àì) enkxacna

fh.`cerqe :opinbxzn "mc`d lk zcewte" (

.äéúòã àçååø àúééî÷ éòù úìúxn`ck

) `nlra:fh a"a,`xivw ilci` `nei ilci` :(

,dilr ingx iranl jixhv` `l xn` `nlice

.dleg jk lk epi`c.åðãòñéaal mgle" enk

crqi yep`) "mildzcw.('åë äðéëùäù ïéðîå
øîàðùä.åðãòñé 'dia ixwepxrqiinp i` .

crqny ,ynn epcrqi,ey`x lr dpiky

dlrnl diexy dpikyy `icda oxn`ck

.ezhinn.úøô äáø àãäñied lecb zxt xdpyk

"`c ,i"`l oicxeiy minybl zecrilkn deab

lcbzne zxta oiltepe minyb oi`ae ,zevx`d

,minybd inn lcbzn xdpc 'ixn`c i`de .odn

.l`enyc` `zbelt ied.'øáúî äéôéëî àøäð
eizecbn raepy.'inyb inn `le
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xzei dltz `idy iptn ,zeigl 'it` ezltza

epi`y xnel jixv oi` exwan epi`y ine .zlren
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`criqe :opinbxzn.àøéö÷iry zlza
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eilr mingx ywal jixv oi`e.àúééøúá
.diyleg siwz,dewz qt`a `edy xeaqke

mingxd on y`izne.àìdhn iab lr `l ayi

.lqtq iab lr `le`wecc xn`c o`n `ki`

xwan `vnpy ,rwxw iab lr akey dlegdyk

dpiky mewnn deab.øîàax xn` oia` 'x

.zxt dax `cdq `axrna `xhnxhn cxeiyk

- lecb `edy lky .laaa zxt eilr cirn i"`a

ecxi - o`k minyb ecxi `ly t"r`y recia

itl ,ea leahl xeq`y dpin `wtpe .i"`a minyb

`l` oilgefa oixdhn oithepd minyb in oi`y

i` :ixtqa `ipzck .iniiwe eewc xnelk ,oxeay`a

oilgefa xdhn dewn s` oilgefa xdhn oiirn dn

oilgefa xdhn oiirn ,"xeae oirn j`" l"z -

yginl `ki`c `kid lk ,jklid .oxeay`a dewne

epiide .xeq` - oilgefd lr oithep eax `ny

axd lecb xdpdyk,eh`l jled did m` la` ,d

iwetql `kilc ,hrn `l` daxzp `ly e`

'x cird :`ztqeza `ipzck ,ixy - oithep ziiaxa

oithepd lr eaxy oilgefd lr wecv xa xfrl`

mixyk mdy.àâéìôål`eny xn`c l`enyc

.jixazn ditikn `xdpxnelk ,erlqn - ditikn

mi`ex ep`y t"r`y .lcbzn `ed exewnn
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"zeiprz xcq" wxta 'ixn`ck ,`ed oxewnn oiieax

):dk scoi`y dlrnln cxei gthe gth lk jl oi` :(

mlerly `vnpe ,miigth ez`xwl dler medz

minyb ly gthl `dc ,oithepd lr oiax oilgef

xzen l`enyl jkld .oiirnc miigth `ki`

oirl d`xyk 'it` ,mlerl zexdpa leahl

xhnd zngn daxd eaxzpy.àâéìôådicic

.oilgefa oixdhn mind oi` l`eny xn`c dicic`

oithepd eaxl yginl `ki`c.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc mixcp(iyiy meil)

àáøòîa àøèî ,áø øîà ïéáø øîàå,l`xyi ux`a xhn cxeiyk - §¨©¨¦¨©©¦§¨§©£¨¨
úøt äaø àãäñ-meyn ,dlecb zecr jk lr cirn zxt xdp ©£¨©¨§¨

inn zxt xdp daxzn l`xyi ux`a minybd micxeiyky
lr daxzn xdpdy oeiky ax xaeqe .laaa xacd xkipe minybd
minybd in eaxzp `ny yegl yiy ,ea leahl xeq` minybd ici
minyb in oi`e [oilgef oiiexwd] xdpd in lr [oithep oiiexwd]
micnere miewp mdy ,xnelk ,oxeay`a odyk `l` mixdhn

,`xnbd zxne` .milgef mdyk `l la` ,cg` mewnaàâéìôe§¦¨
ìàeîLc,l`eny ixac lr jka wleg ax -àøäð ,ìàeîL øîàc ¦§¥§¨©§¥©£¨

êéøaúî déôékîzriap mewnn ,xnelk ,jxazn exewnn xdpd - ¦¥¥¦§¨¥
.einin miaxzne xdpd jxazn ,eininmicxeiyk l`eny zrcly

inn daxzn `edy dnn xzei envrn daxzn xdpd minyb
ziprz zkqna x`eanke ,minybd(.ck)minyb ly gth lk lry

`ny yegl oi` eixacl ok m`e ,rwxwd on miigth ecbpk miler
.oilgefd lr oithep eaxiìàeîLcà ìàeîLc àâéìôel`eny ixac - §¦¨¦§¥©¦§¥

l`eny ixac lr miwleg ,envrn jxazn xdpdy xn`y el`
,xg` mewna,ïéìçBæa ïéøäèî íénä ïéà ,ìàeîL øîàczexdpd oi` §¨©§¥¥©©¦§©£¦§£¦
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la` .oiae`y edl eedc ,zexepiv jxc mind oi`a

oithey odil`n `l` zexepiv jxc oi`a `l

,oda oilaeh - oi`aezcleie dcpe daf :xn`ck

n ly dewn ina ozliah'inyb in 'it`e ,d`q '

,cala afl `l` miig min epivn `ly ,miqpekn

yxtnde ."miig min" ea xn`py.ikd yxit `l

.edpip zeaf dfd onfa miyp lkc ,`wec e`le.éøùú éîåéá éöôîixyzayoihrnzn

ozep dide ,hih oilrne dpyd zeni lk on zexdpdqpki `ly ,xdpd zirwxwa utnd
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àìà.cala ixyz ineia zxtxqinl `le .mibly zxytd onf `le minyb zr epi`y itl

oeikc .`z` ixyz ineia `l` dpyd lka zxt inp xqinl `le ,`z` zxtn ueg zexdpd lk

ixyz ineia zxta mi`iwa ep`y lk ,`id oilgefd lr mithep eaxi `ny meyn `yyg `lekc

jk xeriyn hrnzn epi` mlerly mda ep` oirceie ,zexdp x`ya oke ,eziilr `id dnk

ik ea mi`ex ep` oi`y lk ,lecb yaei zra 'it`e

`kil `d ?el yegp dnl - xeriy eze` m`

`l` .oilgefd lr oithep eaxi `nyl yginl

ody zexdpc - `cg ;ol rnynw izxz l`eny

oeikc ,mlerl oda milaeh oi` odinin oiafkn

mda oiyyeg mlerl - miafkny minrty

dxt 'qna opzcke ,mibly zxytdl e` minybl

mind md el` .oileqt oiafknd mind :(h"n g"t)

ikde .oixyk zxeva ipyae ze`iqenleta oiafknde .reaya zg` mrt oiafknd - oiafknd

zg` mrt ,zewegx mizrl `l` miafkn oi`y t"r` ,dprh `la oiafkny lkc :eyexit

la` .oxeay`a `l` oilgefa oixdhn oi`e ,od minyb in `ny opiyiigc ,oileqt - reaya

oi`y l`eny xn`w d"yne .oixyk - zxeva ipyae ze`iqenleta oebk ,dprh zngn oiafknd

`ed oiafknd min ihernle .mlerl afkn epi`y ,ea `veike zxt `l` oilgefa oixdhn mind

yd lka mzqd on ea leahl xzen epi` - afkn epi`y ea `veike zxtac inp xn`we .xn`w ea `veike zxte ,zxt xn`wcineiay itl ,cala ixyz ineia `l` ,ea iwa epi`y in dlek dp

`ly d`ex `edy lk ,dpyd lk ea `veike zxta iway inc ,p"d oi` la` .oithep eilr eax `ny yegl el oi` - ea iwa epi`y in 'it` jkitle ,mibly zxytd onf `le minyb zr epi` ixyz

'it` - oithep ea eax `ny yegl el xyt`y cr jk lk daxzpy ixyza d`ex m` inp oke .dpyd lka ea laeh - oithep ieaxl yegl ie`x `diy icka ixyza lgef `edy dn lr daxzp

,jtda azky in izi`xe .l"p ok .yegl el oi` ixyz ineiae ,oziiaxa dpyd lk yegl el yi - oiafkn oi`y zexdpa 'it` xikn epi`y inc ,xn`w `nzq l`eny `l` .ea laeh epi` ixyza

eixac il e`xp `le.äåáà.oqip ineia ze`eewn dizpal edl ciar l`enycoilgefa leahl ogipn did `l mibly zxytdl yyeg didy iptny.éöôîå.ixyz ineiaopzep did xdpa

oqip ineia xn`wc i`ne .oilgefl yginl `kil ixyz ineiac meyn xdpa leahl ogipn dide .`nlra `zeripvl - p"` .dvivg iedil `lc ,hih meyn odilbx zetk zgz-ixyz cre oqipn

`l `ezqa l`enyc dea`c dizpac l"p jkitl .ixyz ineia ivtne ,`zy dlek dizpal ze`eewn edl ciar :xninl dil dedc ,il gep oeyld oi`e .eyxit jk .minybd zenia y"ke ,xn`w

cr oda zelaeh eidy ze`eewn oqip zligza my mdia` mdl owzn dide ,zexdpa leahl zeligzn eid `nlr giexc oqip ineiae .odizaay ze`eewna `l` ,dpv meyn xdpa zelaeh eid

ixyz ini oixaeryke .ivtn odl owzn did jkitle ,oithepl yginl `kilc meyn ,ze`eewnl okixvn did `l ixyz ineiae .ixyz-dpv meyn mdizaa leahl zexfeg eid xak.ïéðòìå
.dkld) ixeqi`a axk dkld l`enye axe ,dilr bilt axc b"r`c .jixan ditikn `xdp xn`c ,l`enyk z"x wqt:hn zexeka`bilt inp l`enyc jci`e ,axk l"q inp l`enyc dea`c cere ,(

dicic`-) "dnda xyrn" 'ta zexekaa `ipzc l`enyk ol `niiw d"t`:dp sczxt eny `xwp dnle ,eny laei :(-.oiaxe oixt eininy ,eny zxt :`"kge .xi`n 'x ixac ,oiaxe oixt eininy

dil riiqnzxta `l` ikd opixn` `l `kde ,ikxan ediitiknc zexdpd lka ikd xn` l`enyc idpc ,xnelk .jixan ditikn `xdp :l`eny xn`c ,l`enyl-oeikc meyn .dil riiqn d"t`

ditikn jixan zxtc-) zexekaa mzd 'ixn`ck ,mikynp md zxtn zexdpd lk ixdy ,mikxazn md zxtc ditikn inp zexdp edlek.dp sczxt inn xcepd :(-,mleray zenin lka xeq`

oiilcnc `zepir 'it`c-iriiqn opaxe xi`n 'xc oeike .oiaxe oixt eininy ,eny zxt ixn` inp opaxc .opaxcn oia xi`n 'xcn oia l`enyl dil `riiqn 'ipzn `idd ,jklid .edpip zxtc inleq

dil-z"x zrc edf ,miigth ez`xwl dler medz oi`y dlrnln cxei gth oi`y itl ,minyb zngn daxd oikxaznyk 'it`e ,zexdpa milaeh mlerly df zrc itl `vnpe .opihwp dizek

oiafkn la` ,oiafkn oi`y zexdpa `l` dxn` `l l"f `ed s`y l"p n"ne .l"f-mind oi`c ,l`enyc dea`ke axk ewqt l"f iqtl` axde g"x la` .ediitikn ikxanc eda xninl `kil

jixan ditikn `xdp l`eny xn`c b"r`c ,ediizlinl `nrh l"f o"anxd aidi `we .cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa oixdhn-,dyrnl dkld da oibidp eedc `xeqi`c `xnin opigc `l

oilgefa oixdhn mind oi` xn` inp edi`c oeikc ,dxn` dyrn oiprl e`l inp l`enye .`zcb`c `xnin meyn ,ze`eewn dizpal carc l`enyc dea`k-,ixy `picnc idp :w"dc rnyn

xzen l`eny iac `pze ,xeq` l`eny xn`c `zyd :`nlra xn`cke .yginl `ki` dyrnl dkldl-l`enyc` l`enyc `bilte :xn`c b"r`e .'ireny`l `z` dyrnl dkld l`eny

-`cgl `zi` i`c ,ediipin `cg `l` ,oepi` `hyew `l l`enyc ixnin ediiexzc xnel epiid-.dyrnl dkld yiigc `ed ygin `l` ,dicic` dicic bilt `l edi` la` .jci`l `zil

) "zwepiz" 'ta rnyn p"de.fq dcp`ziixaa ixn` opaxe xi`n 'xc oeik ?yiig i`n` :z"ke .yiig dyrnl inp l`eny `nl` ,dixac `zbelt dlr opiniiqn `le l`enyc dea`c `zlin opiziinc (

) zexekac:dp scigqp `ki`c ,cere .ikd edl `xiaq `lc `nlra i`pz `ki`c irci edpi`c xninl `ki` ?jixan ditikn e`lc ixaq i`n` ,inp l`enyc dea`e axe ,oiaxe oixt einin zxtc (

l`enyl mzd iziinc `zriiq df itle .`l eze ,eny zxt :`"kge ,`l` ,"oiaxe oixt eininy" opaxc `zlina iqxb `lc-oeik ,xi`n iaxcn wiic xity d"t`e .opaxcn `l ,`ied xi`n iaxcn

`l opaxcyiigc `ed ygin inp l`enye ,dilr ibilt opaxc ixaq l`enyc dea`e axe .daxe dxt epi`y xnel ,`icda dilr ibilt.àöîðeiykroi` - oiafknd zexdpdy ,df jxc itl

d`ex `edy lk ,dpyd lk oda laeh - ixyz inia ozkynd xwir rceie oda iwa `edy lk ,oiafkn oi`y milecb zexdpe .mibly zxytde minyb inl odl oiyyeg mlerly ,llk oda oilaeh

,odl yegl jixv - dlek dpyd lka oda iwa epi`y ine .oda laeh oi` ixyz ineia 'it` - jkl yegl yiy oziiax jezn d`ex `edy lk la` .ozkynd xwir lr oithep eaxzpy yegl oi`y

mcew xdp ly ezligf my dzid `ly mewna leahl `wec - oilgefd lr oithep eaxl opiyiig ikc xn`c o`n `ki` ,edin .odilr oiax oithep oi` mzqd on ixyzay ,cala ixyz inein ueg

) ze`eewnc w"ta opzcn dl gkene .ea leahl xzen - oilgefd lr oithep eax eiykry t"r` ,dligzn ezligf dzidy mewna la` ,oklf dpynoiae`y min eilr eaxy oihren eininy oiirn :(

-oxeay`a xdhl dewnl dey ipzwcne .`edy lka liahdl oiirnle ,oxeay`a xdhl dewnl dey-dewnk `ed ixd `l` ,oiirn oic eilr oi`y ,oilgefa xdhn epi`y ea yi mewn `nl`

`edy lka ea liahdl oiirnl deyc ipzwcn i`ceae .`edy lka ea liahdl oiirnle :ipzw xcde .oxeay` jixvy-`l` !`tiq` `yix `iywe ,eilr oiirn zxezc oeik ,oilgefa xdhnc d"d

oiae`y min eilr eaxy df oiirn :w"d i`ce-.dligza ea lgef did `le ,oithepd ieax zngn eiykr oda lgef `edy zenewn oze` epiide ,oxeay` jixve odilr dewn zxezy ea yi zenewn

`edy lka ea liahdl oiirnk `ed ixd `l` ,didy enkn epic dpzyp `ly ea yi zenewne-,oilgefa ea liahdl oiirnle :ipzw `lc i`de .ea lgef did dligzn 'it`y mewn eze` epiide

xeriy jixvy dewnl dey :`yixa ipzilc inp i`-oxeay`a xdhl dewnl dey `yix ipzwcnc .rnyn dixag llkn cg lkae ,oiirnae dewna ipic ixz 'ireny`l ikd `pzc l"p-llkn

`tiq ipzwc oiirnl ea deyy mewn eze`y-`edy lka ea liahdl oiirnle `tiq ipzwcne .oxeay` jixv epi`-`yix ipzwc dewnl deyy mewn eze`c-`xeriy jixv.ìëîåmewn

pcnl) `ztqeza `zi` ikde .ezligzn ea jldn didy mewnd epiide ,eilr oiirn zxez - oithep zngn daxzpy t"r`y ,oiirna mewn yiy efn ed"t ze`eewnceininy oiirn :mzd ipzwc (
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc mixcp(iyiy meil)

ãáìa éøLz éîBéa úøt àlà-ixyz inia zxtd xdpa laehl `l` ¤¨§¨§¥¦§¥¦§¨
zexdp x`ya oicd oke] ,miwqet einin oi` zxty itl .cala
,mda leahl oi` minrtl miwqety zexdp la` ,[miwqet mpi`y
s`e .mibly zxytd e` minyb inl mda yeygl yiy meyn
onf `le minyb onf mpi`y ,ixyz inia `l` leahl oi` zxta
e` minyb zr `ed dpyd zeni x`ya la` ,mibly zxytd
zxytd in e` minybd in eax `ny yeygl yie ,mibly zxytd
minyb in oi`e ,[oilgef mdy] xdpd in lr ,[oithep mdy] mibly

.micner mdyk `l` oilgef odyk mixdhnìàeîLc äeáàeia`-] £¨¦§¥
[l`eny `exn`d lydéúðáì úBàåå÷î ïBäì ãáòze`eewn dpa - ¨©§¦§¨¦§¨¥

eizepalïñéð éîBéaoi` df onfay itl .mda leahl ick ,oqip inia - §¥¦¨
in lr minybd in miaxzn `ny yeygl yi ik ,xdpa leahl
oilgefa oixdhn minyb in oi`y ,ea leahl xeq` ok m`e ,xdpd

,micner mdyk `l`éøLz éîBéa éötîexdpa zelaeh eidyke- ©¨¥§¥¦§¥
did ,[xdpd in lr minyb in ieaixl yeygl oi` f`y] ixyz inia
zgz xdpd jeza mgipdl ick ,ze`lvgn - 'ivtn' odl dyer
xdpay hihd odilbxa waci `ly ick ,dliahd zrya odilbx

.ozliaha uevgie
áø øîà énà éaø øîàáéúëc éàî ,(b ai l`wfgi)yecwd deivyk ¨©©¦©¦¨©©©¦§¦

mrl fnxl ick ,xg` mewnl enewnn zelbl l`wfgil `ed jexa
exfgi jk ici lr `ny ,zelba jlil milyexi iyp` micizry

,daeyzaäìBâ éìk Eì äNò íãà ïá äzàå'l` LnFwOn zilbe 'ebe §©¨¤¨¨£¥§§¥¨§¨¦¨¦§§¤
dn ax hxtne ,'dOd ixn ziA iM E`xi ilE` mdipirl xg` mFwn̈©¥§¥¥¤©¦§¦¥§¦¥¨
mc`l mivegpd milk mdy 'dleb ilk' mi`xwpd milkd md

,zelba jleddøð Bæ,xi`dl ick ony ea mipzepy ilkd -äøò÷e ¥§¨¨
.lega eze` yell ekxhvi `ly ick ,wvad da yell ick dphw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc mixcp(ipy meil)

øtkúîemilrad `ed oaxwd z` exear eyixtdy xtkznd wx - ¦§©¥
`edy oiprl,äøeîz äNBòdxenz qitzdl leki yicwnd oi`e ¤§¨

.df oaxwa
:iyily oicíøBzäådnexz yixtn -îzexitìò BlMBðéàL §©¥¦¤©¤¥

mpi`y zexit-,BlL.BlL äàðä úáBèinl wtqd hytp dfae ¤©£¨¨¤
.dizeawray d`pdd zaehe dyxtdd zekf zkiiy

,epnn dpdi `ly exiag z` xicdy mc` ,dpyna epipyBãnìî§©§
xcend z` cnll xicnd xzen-Løãîe,úBãbàå úBëìäàì ìáà ¦§¨£¨§©¨£¨Ÿ

.àø÷î epãnìé§©§¤¦§¨
,`xnbd zxxanåpãnìé àì àîòè éàî àø÷îxeq`y mrhd dn - ¦§¨©©§¨Ÿ§©§¤

`ed mrhdy xn`z m`e ,`xwn xcend z` cnll xicndíeMî¦
déì éðäî÷czlihp `ll ecnln `edy dfa eze` dpdn `edy - §¨§©¥¥

,ok m` ,xkydéì éðäî÷ énð Løãîyxcn ecnln `edyk mb - ¦§¨©¦¨§©¥¥
xcend z` cnll xicnd xzen recne ,mrhd eze`n edpdn `ed

.yxcn,`xnbd zayiin,ìàeîL øîàzxacn dpyndyíB÷îa ¨©§¥§¨
ïéìèBpLlehil milibxy -ìò øëNcenil,àø÷näïéìèBð ïéàå- ¤§¦¨¨©©¦§¨§¥§¦

lehil milibxìò øëNcenil,Løãnäecnll `ed xzen ,ok lre ¨¨©©¦§¨
yxcn micnln mlek ixdy ,jka eze` dpdn epi`y oeik ,yxcn
lehil milibx df lry oeik ,ecnll el xeq` `xwn j` ,mpiga

.mpiga ecnlny dfa eze` dpdn `ede ,xky,dyw ok m`eéàî©
à÷ñtxky zgwl ebdpy ,dfk dxwn `weec dpynd dhwp recn - ©§¨

zgwl mibdepy jetd dxwn dhwp `le ,yxcn lr `le `xwn lr
ecnll xzeny oicd didi f`y ,`xwn lr `le yxcn lr xky

.`xwn ecnll xeq`e yxcn
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רכז
miwxt dyelyaa cenr n sc ± iriax wxtmixcp

.ãáìá éøùú éîåéá úøô àìàminybd on oilgefd lr oithep oiax dpyd zeni lkc

one ,ekezl oicxeiymiblydoixytznymiblyd ewqt xak ixyza la` .dngd zeni lk

exytzpeoiraepy einin `l` zexdpa oi`e ,oilgefd oixdhn - odl eklde olek.cala

.ìàåîùã äåáà.l`enyc jci`k dil `xiaq.ïñéð éîåéá úåàåå÷î äéúðáì åäì ãéáòåitl

ineiayzngn oilgefd lr oithep oiax oqip

miblyd lk ixdy ,minybdexytzpy gxwde

la` .oiae`y edl eedc ,zexepiv jxc mind oi`a

oithey odil`n `l` zexepiv jxc oi`a `l

,oda oilaeh - oi`aezcleie dcpe daf :xn`ck

n ly dewn ina ozliah'inyb in 'it`e ,d`q '

,cala afl `l` miig min epivn `ly ,miqpekn

yxtnde ."miig min" ea xn`py.ikd yxit `l

.edpip zeaf dfd onfa miyp lkc ,`wec e`le.éøùú éîåéá éöôîixyzayoihrnzn

ozep dide ,hih oilrne dpyd zeni lk on zexdpdqpki `ly ,xdpd zirwxwa utnd
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àìà.cala ixyz ineia zxtxqinl `le .mibly zxytd onf `le minyb zr epi`y itl

oeikc .`z` ixyz ineia `l` dpyd lka zxt inp xqinl `le ,`z` zxtn ueg zexdpd lk

ixyz ineia zxta mi`iwa ep`y lk ,`id oilgefd lr mithep eaxi `ny meyn `yyg `lekc

jk xeriyn hrnzn epi` mlerly mda ep` oirceie ,zexdp x`ya oke ,eziilr `id dnk

ik ea mi`ex ep` oi`y lk ,lecb yaei zra 'it`e

`kil `d ?el yegp dnl - xeriy eze` m`

`l` .oilgefd lr oithep eaxi `nyl yginl

ody zexdpc - `cg ;ol rnynw izxz l`eny

oeikc ,mlerl oda milaeh oi` odinin oiafkn

mda oiyyeg mlerl - miafkny minrty

dxt 'qna opzcke ,mibly zxytdl e` minybl

mind md el` .oileqt oiafknd mind :(h"n g"t)

ikde .oixyk zxeva ipyae ze`iqenleta oiafknde .reaya zg` mrt oiafknd - oiafknd

zg` mrt ,zewegx mizrl `l` miafkn oi`y t"r` ,dprh `la oiafkny lkc :eyexit

la` .oxeay`a `l` oilgefa oixdhn oi`e ,od minyb in `ny opiyiigc ,oileqt - reaya

oi`y l`eny xn`w d"yne .oixyk - zxeva ipyae ze`iqenleta oebk ,dprh zngn oiafknd

`ed oiafknd min ihernle .mlerl afkn epi`y ,ea `veike zxt `l` oilgefa oixdhn mind

yd lka mzqd on ea leahl xzen epi` - afkn epi`y ea `veike zxtac inp xn`we .xn`w ea `veike zxte ,zxt xn`wcineiay itl ,cala ixyz ineia `l` ,ea iwa epi`y in dlek dp

`ly d`ex `edy lk ,dpyd lk ea `veike zxta iway inc ,p"d oi` la` .oithep eilr eax `ny yegl el oi` - ea iwa epi`y in 'it` jkitle ,mibly zxytd onf `le minyb zr epi` ixyz

'it` - oithep ea eax `ny yegl el xyt`y cr jk lk daxzpy ixyza d`ex m` inp oke .dpyd lka ea laeh - oithep ieaxl yegl ie`x `diy icka ixyza lgef `edy dn lr daxzp

,jtda azky in izi`xe .l"p ok .yegl el oi` ixyz ineiae ,oziiaxa dpyd lk yegl el yi - oiafkn oi`y zexdpa 'it` xikn epi`y inc ,xn`w `nzq l`eny `l` .ea laeh epi` ixyza

eixac il e`xp `le.äåáà.oqip ineia ze`eewn dizpal edl ciar l`enycoilgefa leahl ogipn did `l mibly zxytdl yyeg didy iptny.éöôîå.ixyz ineiaopzep did xdpa

oqip ineia xn`wc i`ne .oilgefl yginl `kil ixyz ineiac meyn xdpa leahl ogipn dide .`nlra `zeripvl - p"` .dvivg iedil `lc ,hih meyn odilbx zetk zgz-ixyz cre oqipn

`l `ezqa l`enyc dea`c dizpac l"p jkitl .ixyz ineia ivtne ,`zy dlek dizpal ze`eewn edl ciar :xninl dil dedc ,il gep oeyld oi`e .eyxit jk .minybd zenia y"ke ,xn`w

cr oda zelaeh eidy ze`eewn oqip zligza my mdia` mdl owzn dide ,zexdpa leahl zeligzn eid `nlr giexc oqip ineiae .odizaay ze`eewna `l` ,dpv meyn xdpa zelaeh eid

ixyz ini oixaeryke .ivtn odl owzn did jkitle ,oithepl yginl `kilc meyn ,ze`eewnl okixvn did `l ixyz ineiae .ixyz-dpv meyn mdizaa leahl zexfeg eid xak.ïéðòìå
.dkld) ixeqi`a axk dkld l`enye axe ,dilr bilt axc b"r`c .jixan ditikn `xdp xn`c ,l`enyk z"x wqt:hn zexeka`bilt inp l`enyc jci`e ,axk l"q inp l`enyc dea`c cere ,(

dicic`-) "dnda xyrn" 'ta zexekaa `ipzc l`enyk ol `niiw d"t`:dp sczxt eny `xwp dnle ,eny laei :(-.oiaxe oixt eininy ,eny zxt :`"kge .xi`n 'x ixac ,oiaxe oixt eininy

dil riiqnzxta `l` ikd opixn` `l `kde ,ikxan ediitiknc zexdpd lka ikd xn` l`enyc idpc ,xnelk .jixan ditikn `xdp :l`eny xn`c ,l`enyl-oeikc meyn .dil riiqn d"t`

ditikn jixan zxtc-) zexekaa mzd 'ixn`ck ,mikynp md zxtn zexdpd lk ixdy ,mikxazn md zxtc ditikn inp zexdp edlek.dp sczxt inn xcepd :(-,mleray zenin lka xeq`

oiilcnc `zepir 'it`c-iriiqn opaxe xi`n 'xc oeike .oiaxe oixt eininy ,eny zxt ixn` inp opaxc .opaxcn oia xi`n 'xcn oia l`enyl dil `riiqn 'ipzn `idd ,jklid .edpip zxtc inleq

dil-z"x zrc edf ,miigth ez`xwl dler medz oi`y dlrnln cxei gth oi`y itl ,minyb zngn daxd oikxaznyk 'it`e ,zexdpa milaeh mlerly df zrc itl `vnpe .opihwp dizek

oiafkn la` ,oiafkn oi`y zexdpa `l` dxn` `l l"f `ed s`y l"p n"ne .l"f-mind oi`c ,l`enyc dea`ke axk ewqt l"f iqtl` axde g"x la` .ediitikn ikxanc eda xninl `kil

jixan ditikn `xdp l`eny xn`c b"r`c ,ediizlinl `nrh l"f o"anxd aidi `we .cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa oixdhn-,dyrnl dkld da oibidp eedc `xeqi`c `xnin opigc `l

oilgefa oixdhn mind oi` xn` inp edi`c oeikc ,dxn` dyrn oiprl e`l inp l`enye .`zcb`c `xnin meyn ,ze`eewn dizpal carc l`enyc dea`k-,ixy `picnc idp :w"dc rnyn

xzen l`eny iac `pze ,xeq` l`eny xn`c `zyd :`nlra xn`cke .yginl `ki` dyrnl dkldl-l`enyc` l`enyc `bilte :xn`c b"r`e .'ireny`l `z` dyrnl dkld l`eny

-`cgl `zi` i`c ,ediipin `cg `l` ,oepi` `hyew `l l`enyc ixnin ediiexzc xnel epiid-.dyrnl dkld yiigc `ed ygin `l` ,dicic` dicic bilt `l edi` la` .jci`l `zil

) "zwepiz" 'ta rnyn p"de.fq dcp`ziixaa ixn` opaxe xi`n 'xc oeik ?yiig i`n` :z"ke .yiig dyrnl inp l`eny `nl` ,dixac `zbelt dlr opiniiqn `le l`enyc dea`c `zlin opiziinc (

) zexekac:dp scigqp `ki`c ,cere .ikd edl `xiaq `lc `nlra i`pz `ki`c irci edpi`c xninl `ki` ?jixan ditikn e`lc ixaq i`n` ,inp l`enyc dea`e axe ,oiaxe oixt einin zxtc (

l`enyl mzd iziinc `zriiq df itle .`l eze ,eny zxt :`"kge ,`l` ,"oiaxe oixt eininy" opaxc `zlina iqxb `lc-oeik ,xi`n iaxcn wiic xity d"t`e .opaxcn `l ,`ied xi`n iaxcn

`l opaxcyiigc `ed ygin inp l`enye ,dilr ibilt opaxc ixaq l`enyc dea`e axe .daxe dxt epi`y xnel ,`icda dilr ibilt.àöîðeiykroi` - oiafknd zexdpdy ,df jxc itl

d`ex `edy lk ,dpyd lk oda laeh - ixyz inia ozkynd xwir rceie oda iwa `edy lk ,oiafkn oi`y milecb zexdpe .mibly zxytde minyb inl odl oiyyeg mlerly ,llk oda oilaeh

,odl yegl jixv - dlek dpyd lka oda iwa epi`y ine .oda laeh oi` ixyz ineia 'it` - jkl yegl yiy oziiax jezn d`ex `edy lk la` .ozkynd xwir lr oithep eaxzpy yegl oi`y

mcew xdp ly ezligf my dzid `ly mewna leahl `wec - oilgefd lr oithep eaxl opiyiig ikc xn`c o`n `ki` ,edin .odilr oiax oithep oi` mzqd on ixyzay ,cala ixyz inein ueg

) ze`eewnc w"ta opzcn dl gkene .ea leahl xzen - oilgefd lr oithep eax eiykry t"r` ,dligzn ezligf dzidy mewna la` ,oklf dpynoiae`y min eilr eaxy oihren eininy oiirn :(

-oxeay`a xdhl dewnl dey ipzwcne .`edy lka liahdl oiirnle ,oxeay`a xdhl dewnl dey-dewnk `ed ixd `l` ,oiirn oic eilr oi`y ,oilgefa xdhn epi`y ea yi mewn `nl`

`edy lka ea liahdl oiirnl deyc ipzwcn i`ceae .`edy lka ea liahdl oiirnle :ipzw xcde .oxeay` jixvy-`l` !`tiq` `yix `iywe ,eilr oiirn zxezc oeik ,oilgefa xdhnc d"d

oiae`y min eilr eaxy df oiirn :w"d i`ce-.dligza ea lgef did `le ,oithepd ieax zngn eiykr oda lgef `edy zenewn oze` epiide ,oxeay` jixve odilr dewn zxezy ea yi zenewn

`edy lka ea liahdl oiirnk `ed ixd `l` ,didy enkn epic dpzyp `ly ea yi zenewne-,oilgefa ea liahdl oiirnle :ipzw `lc i`de .ea lgef did dligzn 'it`y mewn eze` epiide

xeriy jixvy dewnl dey :`yixa ipzilc inp i`-oxeay`a xdhl dewnl dey `yix ipzwcnc .rnyn dixag llkn cg lkae ,oiirnae dewna ipic ixz 'ireny`l ikd `pzc l"p-llkn

`tiq ipzwc oiirnl ea deyy mewn eze`y-`edy lka ea liahdl oiirnle `tiq ipzwcne .oxeay` jixv epi`-`yix ipzwc dewnl deyy mewn eze`c-`xeriy jixv.ìëîåmewn

pcnl) `ztqeza `zi` ikde .ezligzn ea jldn didy mewnd epiide ,eilr oiirn zxez - oithep zngn daxzpy t"r`y ,oiirna mewn yiy efn ed"t ze`eewnceininy oiirn :mzd ipzwc (
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc mixcp(iyiy meil)

ãáìa éøLz éîBéa úøt àlà-ixyz inia zxtd xdpa laehl `l` ¤¨§¨§¥¦§¥¦§¨
zexdp x`ya oicd oke] ,miwqet einin oi` zxty itl .cala
,mda leahl oi` minrtl miwqety zexdp la` ,[miwqet mpi`y
s`e .mibly zxytd e` minyb inl mda yeygl yiy meyn
onf `le minyb onf mpi`y ,ixyz inia `l` leahl oi` zxta
e` minyb zr `ed dpyd zeni x`ya la` ,mibly zxytd
zxytd in e` minybd in eax `ny yeygl yie ,mibly zxytd
minyb in oi`e ,[oilgef mdy] xdpd in lr ,[oithep mdy] mibly

.micner mdyk `l` oilgef odyk mixdhnìàeîLc äeáàeia`-] £¨¦§¥
[l`eny `exn`d lydéúðáì úBàåå÷î ïBäì ãáòze`eewn dpa - ¨©§¦§¨¦§¨¥

eizepalïñéð éîBéaoi` df onfay itl .mda leahl ick ,oqip inia - §¥¦¨
in lr minybd in miaxzn `ny yeygl yi ik ,xdpa leahl
oilgefa oixdhn minyb in oi`y ,ea leahl xeq` ok m`e ,xdpd

,micner mdyk `l`éøLz éîBéa éötîexdpa zelaeh eidyke- ©¨¥§¥¦§¥
did ,[xdpd in lr minyb in ieaixl yeygl oi` f`y] ixyz inia
zgz xdpd jeza mgipdl ick ,ze`lvgn - 'ivtn' odl dyer
xdpay hihd odilbxa waci `ly ick ,dliahd zrya odilbx

.ozliaha uevgie
áø øîà énà éaø øîàáéúëc éàî ,(b ai l`wfgi)yecwd deivyk ¨©©¦©¦¨©©©¦§¦

mrl fnxl ick ,xg` mewnl enewnn zelbl l`wfgil `ed jexa
exfgi jk ici lr `ny ,zelba jlil milyexi iyp` micizry

,daeyzaäìBâ éìk Eì äNò íãà ïá äzàå'l` LnFwOn zilbe 'ebe §©¨¤¨¨£¥§§¥¨§¨¦¨¦§§¤
dn ax hxtne ,'dOd ixn ziA iM E`xi ilE` mdipirl xg` mFwn̈©¥§¥¥¤©¦§¦¥§¦¥¨
mc`l mivegpd milk mdy 'dleb ilk' mi`xwpd milkd md

,zelba jleddøð Bæ,xi`dl ick ony ea mipzepy ilkd -äøò÷e ¥§¨¨
.lega eze` yell ekxhvi `ly ick ,wvad da yell ick dphw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc mixcp(ipy meil)

øtkúîemilrad `ed oaxwd z` exear eyixtdy xtkznd wx - ¦§©¥
`edy oiprl,äøeîz äNBòdxenz qitzdl leki yicwnd oi`e ¤§¨

.df oaxwa
:iyily oicíøBzäådnexz yixtn -îzexitìò BlMBðéàL §©¥¦¤©¤¥

mpi`y zexit-,BlL.BlL äàðä úáBèinl wtqd hytp dfae ¤©£¨¨¤
.dizeawray d`pdd zaehe dyxtdd zekf zkiiy

,epnn dpdi `ly exiag z` xicdy mc` ,dpyna epipyBãnìî§©§
xcend z` cnll xicnd xzen-Løãîe,úBãbàå úBëìäàì ìáà ¦§¨£¨§©¨£¨Ÿ

.àø÷î epãnìé§©§¤¦§¨
,`xnbd zxxanåpãnìé àì àîòè éàî àø÷îxeq`y mrhd dn - ¦§¨©©§¨Ÿ§©§¤

`ed mrhdy xn`z m`e ,`xwn xcend z` cnll xicndíeMî¦
déì éðäî÷czlihp `ll ecnln `edy dfa eze` dpdn `edy - §¨§©¥¥

,ok m` ,xkydéì éðäî÷ énð Løãîyxcn ecnln `edyk mb - ¦§¨©¦¨§©¥¥
xcend z` cnll xicnd xzen recne ,mrhd eze`n edpdn `ed

.yxcn,`xnbd zayiin,ìàeîL øîàzxacn dpyndyíB÷îa ¨©§¥§¨
ïéìèBpLlehil milibxy -ìò øëNcenil,àø÷näïéìèBð ïéàå- ¤§¦¨¨©©¦§¨§¥§¦

lehil milibxìò øëNcenil,Løãnäecnll `ed xzen ,ok lre ¨¨©©¦§¨
yxcn micnln mlek ixdy ,jka eze` dpdn epi`y oeik ,yxcn
lehil milibx df lry oeik ,ecnll el xeq` `xwn j` ,mpiga

.mpiga ecnlny dfa eze` dpdn `ede ,xky,dyw ok m`eéàî©
à÷ñtxky zgwl ebdpy ,dfk dxwn `weec dpynd dhwp recn - ©§¨

zgwl mibdepy jetd dxwn dhwp `le ,yxcn lr `le `xwn lr
ecnll xzeny oicd didi f`y ,`xwn lr `le yxcn lr xky

.`xwn ecnll xeq`e yxcn
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שני עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו במכתו מכ' סיון... בודאי ידוע לו אשר כשאיש ישראל אחד רוצה להתקשר 

עם איש ישראל השני, אשר באמת הכרח הוא, כי זהו תוכן המצוה דאהבת ישראל, וכמבואר בספר 

ריש פרק ל"ב שכולם מתאימות  רבנו הזקן  וכלשון  זו,  בפירוש מצוה  המצות לאדמו"ר הצמח צדק 

ואב אחד לכולנו, הדרך הכי קרובה כשנמצאים בריחוק מקום הוא ללמוד באותם הענינים בתורה, 

וכמבאור בתניא ריש פרק ה' ולהשפיע גם על זולתו בזה כי הרי מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים אשר גם זה שייך להנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc mixcp(ycew zay meil)

çéèLå.eilr lek`l ick xer - §¨¦©
dgkeza xn`pd z` zyxtn `xnbd(gn gk mixac)z` Ycare'§¨©§¨¤

mixac elit`y 'lM xqgaE mxiraE `nvaE arxA 'ebe Liai Ÿ̀§¤§¨¨§¨¨§¥Ÿ§Ÿ¤Ÿ
:mdl eidi `l miigxkd

'ìk øñçáe'ïçìL àìáe øð àìa ,áø øîà énà éaø øîà ,didi `ly- §Ÿ¤Ÿ¨©©¦©¦¨©©§Ÿ¥§Ÿª§¨
.eilr lek`l ogleye xi`dl xp mdläMà àìa øîà àcñç áø- ©¦§¨¨©§Ÿ¦¨

.mdl d`eyp dy` didz `ly ,'lk xqega' edfàìa øîà úLL áø©¥¤¨©§Ÿ
LnL.mzxyl yny mdl didi `ly -äòc àìa øîà ïîçð áø. ©¨©©§¨¨©§Ÿ¥¨
àðzeyexit 'lk xqega'y ,`ziixaaááø àìáe ,çìî àìa.ony - ¨¨§Ÿ¤©§Ÿ§¨

àïðéè÷ð ,éiaà øîy ,epizea`n epicia zxeqn -äòãa àlà éðò ïéà, ¨©©©¥©§¦¨¥¨¦¤¨§¥¨
.zrc xqega 'lk xqega' yxity ongp axke

éøîà àáøòîa,zrcd zlrna mixne` eid l`xyi ux`a -àãc §©£¨¨¨§¥§¨
déayiy in xnelk ,zrcd itlk mzpeeke ,ea epyi df xacy in - ¥

drc eadéa àlek,lkd ea yi -déa àc àìc,drc ea oi`y in - ¨¥§Ÿ¨¥
déa äî.melk ea oi` xnelk ,ea yi dn -éð÷ àc,drc dpwy in - ©¥¨¨¥
øñç äî,melk el xqg `l ixd ,eléð÷ àì àc,z`f dpw `ly in- ©¨¥¨Ÿ¨¥
éð÷ äîdn lk el lirei `l drc el oi`y xg`n ik ,dpw dn - ©¨¥
.dpwy

lirl `ibeqd dzidy jezn(.n)o`k e`aed ,mileg xewiaa zwqer
:el mixeywd mixacae ilega miwqerd mixn`n dnk

Béìçî ãîBò äìBçä ïéà ,àaà øa àéiç éaø øîà éøcðñkìà éaø øîà̈©©¦£¤§©§§¦¨©©¦¦¨©©¨¥©¤¥¥¨§
,ezlgnn `ixan -åéúBðBò ìk ìò Bì ïéìçBnL ãòdleg lke , ©¤£¦©¨£¨

,eizepeer elgnpy recia `ixadyøîàpL(b bw mildz)ìëì çìqä' ¤¤¡©©Ÿ¥©§¨
éëðBòokn xg`le.'éëéàìçz ìëì àôøä £¥¦¨Ÿ¥§¨©£ª¨§¦

,øîà àðeðîä áøeilgn cnerdåéîeìò éîéì øæBçinil xfeg - ©©§¨¨©¥¦¥£¨
mcew didy dnn xzei `ixa zeidl erah wfgzny xnelke ,eixerp

,xirv xzei dyrp eli`ke dlgyøîàpL`txzny dleg iablaei`) ¤¤¡©
(dk bl'BøNa Lôèø',zigelgla exya daxzi -øòpîdn lr xzi - ª£©§¨¦Ÿ©

,eixerp inia didy'åéîeìò éîéì áeLé'.eixerp inil xefgi - ¨¦¥£¨
:dleg iab xn`py sqep weqt zyxec `xnbd

weqta xn`p(c `n mildz)'Béìçá zëôä BákLî ìk',óñBé áø øîà , ¨¦§¨¨©§¨§¨§¨©©¥
`a weqtdã øîBìici lrdlgndçkLîdlegdz`Bãenì, ©§§©¥¦

el xceqn didy ecenil lk epiid 'eakyn lk' ,jk yxtzn aezkde
.lalazpe eilga jtdp ,zrven dhink mcewn
:envra sqei axl rxi` jky zxtqn `xnbd

ìç óñBé áøLjk jezne ,dlg -ø÷òéàdéãenì déìgkype xwrp - ©¥¨©¦£©¥¦¥
,ecenil epnndén÷ éiaà déøcäàxfg xnelk ,eiptl iia` exifgd - ©§§¥©©¥©¥

.exikfdl ick ,epnn laiwy ezxez z` eiptl opiyeeðééäìëác ©§¦§¨
àzëecïðéøîà,mewn lka mixne` ep`y edf -àì óñBé áø øîà §¨©§¦¨¨©©¥Ÿ

àzòîL àãä éì òéîLdrnyy it lr s`] z`f `ibeq izrny `l - §¦©¦¨¨§©§¨
,[epnid dgkypy `l` ,iia` z` dcnil s`ezà éiaà déì øîà̈©¥©©¥©§

ïìäéð dúéøîà,ef dreny epl zxn` dz` -àúéðúî àäîe ©§¦¨¦£©¥¨©§¦¨
ïìäéð dúéøîà.dze` epl zgked ef `ziixane - ©§¦¨¦£©

:df oirk sqep dyrn d`ian `xnbd
éaø øéîb äåä éka dpynd z` dpey iax didyk -étà éøNò úìz ¦£¨¨¦©¦§¨©§¥©¥

àúëìéä,dkld ly mipte` dxyr ylya -déøîâàcnln did- ¦§§¨©§§¥
àéiç éaøìïBäðî äòáL.dxyr ylyd jezn mipte` dray -óBñì §©¦¦¨¦§¨¦§§

ìçL[dlg-]éaø,ecenil z` gkyedén÷ àéiç éaø øcäàxifgd - ¨©©¦©§©©¦¦¨©¥
eiptl `iig iax opiyedéøîâàc étà äòáL eäðäzray z` - ©§¦§¨©¥§©§§¥

la` ,dlgy mcew iax ecnily mipte`deãæà àzéLmipt yy - ¦¨¨§
z` cnil `ly mipte`d zyy mde ,egkype enlrp xnelk ,ekld

.el mxikfiy in did `le `iig iaxàøv÷ àeää äåäd -my di £¨©©¨¨
c ,qaekeäì ñéøb äåäãk éaøì déì òéîL äåäz` rney didy - £¨§¦©¥§©¦§§£¨¨¦§

,mipte`d dxyr yly z` cnlyk iaxàéiç éaø ìæàiax jld - ¨©©¦¦¨
`iigïBäúé øîâåàøv÷ én÷,qaekd lv` oze` cnle -àúàå §¨©¨§©¥©¨¨§¨¨
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המשך בעמוד רד
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inp epiide .ezligzn jldl leki didy mewnd cr `l` oilgefa xdhn oi`e ,oxeay`a xdhn
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ekiynde eilr daxe ,cner did .didy zenk-oiirnle ,oxeay`a xdhl dewnl dey

daexn ohw uxy `edy df lcpk ,hrn hrn jyen didy oiirn :t"de .`edy lka ea liahdl

jynp epi` la` ,shya eiykr ekiynde ,milbxd

ezligzn ea jldn didy mewn eze`a `l`-ixd

,cner did m`c ipzw `tiqe .didy zenk `ed

ekiynde eilr daxe ,llk jynp did `ly xnelk

-jldn did `ly mewnac ;ea yi oipic ipy

ezlgzn-d"de ,oxeay` jixvy dewnl dey

cner didy mewnae .`edy lka ea oiliahn oi`y

ezlgzn-,`edy lka ea liahdl oiirnl dey

,df zrc itl `vnp .oilgefa xdhn `edy dpine

miax zexdpdy minyb onfa 'it`y-laeh mc`

ody zenewn oze`a oiafkn opi`y zexdpa

oze`a la` .ixyz ineia 'it` oiklede oikynp

lk ,minybdn xzei miagxzne mikynpy zenewn

oilgefd lr oithepd eaxy yginl `ki`c `kid-

lr oilgef eaxy `kid la` ,mda oilaeh oi`

my jled did `ly zenewn oze`a 'it` ,oithepd

ezlgzn-wecv xa `"xc `idd epiide .ea oilaeh

,'ixyky oithepd lr eaxy oilgefd lr cirdy

daxzpy mewna 'it` i`ceae .oilgefa oixdhne

jldn didy cala mewn eze`a i`c ,xn`w

ezlgzn-wqiz ikidc ,`hiyt ?'izcdq` i`n

zxt elqti min itih dyly e` mipyy oizrc`

zrc edfe .oxn`ck i`ce `l` ?ea leahln

l"f c"a`xd.ìáà.l"f m"anxd zrcipzw ikc

- oiirnk epic oithep eilr eaxy t"r`c ipd lka

myy ,envr oiirnd zneba mind eaxyk `wec
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lk ,dhnl xdpd jyn mewna dax la` .mdilr
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htynd xac z` miiwl jicar lkd.áéëù.deab `xab `eddjex` xnelk ,deab didy mc`.áéëø.`xhef `pecxibdphw dcxt akex..àøåúéúxyb..èéåúñéàgex dzfg`

dihwpc `ed `heiq :`nlra xn`cke ,oerby ly gex ,`ihq oeyln hiezqi` .xdpa ezkilyde ,dcxt dze`l zehy..àú÷åø÷àrcxtv..åúöìçù,oiicfnd mc`k ,dng ezyaly

uelg `xwp eilry oiif ilk i"ry.é÷åôàì.`ipzc `dipd iwet`l inp l`enyce ,ipn `wc jpdl oixwan oi`c `ziixa jd ik l`enyl dil `xiaqc.íåùî.`teqikjixvy oipnifc

siqkne eiawpl..à÷ðååøôãmizn eci lry gily.àøæéçë.`lwiclzeige zendan eze` mixneyy ,lwcd aiaqy oived..à÷ééøú`wiixz el oixewe ,liren zgwxn.àìùåç
.ixrycmitelw mixery.ùéøã.`itpdtpd zcwxd zlgza..íãøåádhnln mc glwny ileg `ede ,mc xea :zeaiz izyk zg` daiz.ïéà.eze` oixwan,eiawpl jixvc oipnifc meyn

dil ixrvne.ïéàå.eny oixikfn`ed diwp oeyl e`lc ,mcxea ileg dleg ipelt :xnel.
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éeçîzä ïî :àðéðç øa éñBé ø"à .øæBçä éeçîzä ïî¦©©§©¥¥©£¦¨¦©©§

.á"äòáI øæBçä'éðúîñeáàä ïî Bnò Iëàé àI ©¥ŸŸ©¦¦¨¥
éaø éøác ,ïîBàa Bnò äNòé àIå ,íéIòBtä éðôJL¤¦§¥©£¦§Ÿ©£¤¦§¨¦§¥©¦

.epnî ÷Bçøa àeäå äNBò :à"ëçå .øéàî'îâáBø÷a¯éâéIt ék ,øéñàc éâéIt àI¯;÷Bçøa ¥¦¤§§¨¦¤§¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc mixcp(ycew zay meil)

àøæéçkéì÷éãìea milcb mdy ,lwcd url miaeh mitprdy enk - §¦§¨§¦§¥
i lre aiaqnliren megd jk ,zeige zendan xnyp `ed mc

`a `edyk dleglïéîBé ïéúìúì ãç.mei miyelya mrt -åok enk ©¦§¨¦¦§
megd ly ezaeh dnecàôeâì é÷ééøéz ékzgwxndy enk - ¦¦©§¦§¨

.mc` ly etebl daeh 'iwiixiz' diexwd
àéä àì ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø,envr megd `l -d÷ééøéz àìå ©©§¨©¦§¨¨©Ÿ¦§Ÿ¦©§¨

mega utg ipi` xnelk .[zgwxnl dnecd] ely zlrezd `le -
.ely zlrezd lr ip` xzeene envr

.Búàeôøì äìBçì äôé ïñøò ,ìàéçé áø øîà ïúðBé øa äaø øîà̈©©¨©¨¨¨©©§¦¥©§¨¨¤©¤¦§¨
,`xnbd zxxanïñøò éàî,oqxr enyy lk`nd edn -éaø øîà ©©§¨¨©©¦

àú÷ézò éøòNc àìLeç ïúðBé,mipyi mitelw mixery -àéôð Léøc ¨¨§¨§©£¥©¦¨¨§¥©§¨
.ietipd zligza dtpd on miltepy -

,éiaà øîà,dlegd z` mi`txn eidiy ick ,elld mixeryïééòa ¨©©©¥©§¨
àìeMéadaexn leyia mikixv -àøBúc àøNéa ïéòkly xyak - ¦¨§¥¦§¨§¨

.daexn leyia jixvy ,xey
:oqxr edn zxg` drc

,øîà óñBé áø`ed oqxràú÷ézò éøòNc éãéîñly zleq - ©¥¨©§¦¥§©£¥©¦¨¨
zepyi mixeryàéôð Léøcitl mbe .ietipd zligza miltepy - §¥©§¨

ef drcàìeMéa ïééòa ,éiaà øîàdaexn leyia mikixv -àøNák ¨©©©¥©§¨¦¨§¦§¨
àøBúc.xeyd xyak - §¨

,oda dlegd z` mixwan oi`y zelgn ipin dnk epnp dlrnl
:ok dpicy ztqep dlgn `xnbd d`iane

,ïðçBé éaø øîà`xwpy ilega dlegd,ícøBa`edy dlgnd oipre ¨©©¦¨¨§¨
,dhnln mc glwníéøwáî ïéà,x`aziy enk ,eze`ïéøékæî ïéàå ¥§©§¦§¥©§¦¦

BîL,'mcxea ilega dleg ipelt' oebk ezlgn my lr dlegd ly §
,`xnbd zxxan .diwp oeyl epi`y meynàîòè éàîmrhd edn- ©©§¨

.eze` mixwan oi`yàeäL éðtî ,øæòìà éaø øîà- raFPd oiirnM ¨©©¦¤§¨¨¦§¥¤§©§¨©¥©
el mxeb dfe eiawpl jxvp `edy minrte ,oiirnk mc epnn raepy

.exrva eze` mi`exd mixwandn dyea icil `ae ,xrve ae`kn
,ícøBa BîL àø÷ð änì ,øæòìà éaø øîàåiptnòáBpä ïééòîk àeäL §¨©©¦¤§¨¨¨¨¦§¨§§¨¤§©§¨©¥©

edy ,mc xea ,zeaiz izyn zakxen 'mcxea' zaize ,mcxea enk `
.mc raepd

,dpyna epipy'eë Lôpä úàeôø eäàtøîeoenn z`etx `l la`: §©§¥§©©¤¤
:oenn z`etx idne ytp z`etx idn zxxan `xnbdéðz÷ éëéä- ¥¦¨¨¥

,dxe`ia edne dpynd zipyp cvikàîéìéà,xn`p m` -úàeôøc ¦¥¨¦§©
Lôðd`etx epiid ,xzidl dpyna xkfendípçaxky zlihp `la ¤¤§¦¨

eze`txl el xzeny xnelke ,oevx dyexit 'ytp' zaize ,dzxenz
,mpga epiidc ,eal zacpae oevxa wxepipyy dneïBîî úàeôø§©¨

d`etx epiid,øëNadna dlegd on dpdp `texd ik xeq` dfe §¨¨
dlegd iqkpyk dpyna xaecne .ez`etx lr xky epnn lhepy
lr xky lehil `texl xeq` okle ,`texd lr d`pda mixeq`

.d`etxd
oic rinydl `pzd `a eli`y ,ok yxtl xyt` i`y `xnbd dgec

,dféëä éðúéì:jk zepyl el did -,øëNa àì ìáà ípça eäàtøî ¦§¥¨¦§©§¥§¦¨£¨Ÿ§¨¨
'ytp' oeyld hwp dnle ,dpynd ixaca yxetn oicd didiy

.ekxv lk xexa epi`y 'oenn'e
àlàlr xq`y `texa xaecny ,xg` ote`a dpynd yxtl yi ¤¨

ed`txn' dpyna epipyy dne ,eiqkpn zepdil dlegdúàeôø§©
,'Lôðz` ze`txl xicnl xzeny epiidBôebit lr s` ,xcend ly ¤¤

yi` ze`txl devny meyn ,xzidd mrhe .dfa edpdn `edy
eilr zlhend devn meiw myl ok dyer xicndy `vnpe ,l`xyi
dlegl d`pd znxbpy it lr s` xzen dfe ,dlegd z`pdl `le

`l la`' epipyy dne ,ok ici lr,'ïBîî úàeôøxeq`y epiid §©¨
z` ze`txl xicnlBzîäaaeig miiwn epi` dfay itl ,xcend ly §¤§

`ed oi`y ,eilr lhend`vnpe ,exiag znda z` `txl aiiegn
epi`y ,xg` `tex o`k yiy ote`a xaecne .dfa eze` dpdn `edy
,dcia` zayd zevn meyn epenn z` livdl ick dze`txl aiig
envr xicnd m` la` .xg` `tex i"r lvpidl dlekiy oeikn
xzen okle ,xg` `tex yi m` elit` eze`txl devn yi dleg

.eze`txl xicnl
:xcend znda z`etxa riiql xicnl xzeny ote` d`ian `xnbd

,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàz` ze`txl xicnl xeq`y s` ¨©©§¨©¦¨¨©©
,xcend zndaBì øîBà ìáà,xcenl xicnd -¯ dì äôé éðBìt íñ £¨¥©§¦¨¤¨

e` ,dndal,dì òø éðBìt íñoi` ,eicia dze` `txn epi`y oeiky ©§¦©¨
ozil mq dfi` milrad rci egekny s`e ,eze` dpdnk eaiygdl
`ed oi`e ,epnn d`ad d`pd daeyg ef oi` ,d`txzp ok zngne dl

.milral d`pd mxeb `l`

äðùî
:d`pd xcena mipic iwelig cer d`ian dpynd

Bnò õçBøåxicnd mr uegxl xcenl xzen -äìBãb éhaîàa, §¥¦§©§©¦§¨
,xicnd on dpdp epi`y meynàì ìáàenr ugexaihan`,äpè÷ £¨Ÿ§§©¨

miler my ugex `edy ici lry ,xicnd on dpdpy `vnpy meyn
miler mind oi` dlecb ihan`a la` ,edpdne xcend lr mind

.xicnd on dpdp xcend oi`e ,xicnd zvigx ici lr
:sqep oic

ähna Bnò ïLéå.zg` dhna xicnd mr oyil xcenl xzen -éaø §¨¥¦©¦¨©¦
øîBà äãeäé`wec `l` xizdl `nw `pz zpeek oi`yänçä úBîéa §¨¥¦©©¨

,enr akey xicndy dna dpdp xcend oi`yúBîéa àì ìáà£¨Ÿ¦
eäpäî àeäL éðtî ,íéîLbäixd enr akey xicndy ici lry - ©§¨¦¦§¥¤§©¥

aezkd xn`nk ,mngzn `ed(`i c zldw)mge mipW EaMWi m` mb'©¦¦§§§©¦§©
enr akyl el xzen dngd zenia la` .'mgi Ki` cg`lE mdl̈¤§¤¨¥¥¨

.df meniga jxev el oi`y ,cgi
:sqep oic

ähnä ìò Bnò áñéîedhind lr xicnd mr aqdl xcenl xzen - ¥¥¦©©¦¨
.cgia oyil mdl xeq`y minybd zenia elit`e ,lke`y drya

.daikyd enk znngn dpi` ztzeynd daiqddy
åokïçìeMä ìò Bnò ìëBàlr xicnd mr lek`l xcenl xzen - §¥¦©©§¨

.xicnd lyn lek`l `eai `ny miyyeg oi`e ,cg` ogleyìáà£¨
éeçîzä ïî àìdxrw jezn xicnd mr lek`l xcenl xeq` -zg` Ÿ¦©©§

xzei dxrwa x`yp ,hrn lke` xicnd m`y ,mdiptl migipny
.edpdn `edy `vnpe ,xcend liayaïî Bnò àeä ìëBà ìáà£¨¥¦¦

øæBçä éeçîzäda oefndy dlecb dxrwn enr lek`l el xzen - ©©§©¥
`l` dlek z` mcal mdipy elk`i `l i`ceay cr jk lk ax
dpdp xcend oi` df ote`a ik ,ziad lral oefnd ixiiy z` exifgi
jxev ick da yiy xg`n ,ezlik`a dld hrni m` xicnd on

.evtgiy dnk ,mdipy

àøîâ
:ihan`a dvigx ly oicd z` zx`an `xnbd

àéðz,`ziiixaaähîa Bnò ïMé àìå ,éhaîàa Bnò õçøé àì,zg` ©§¨Ÿ¦§©¦§©§©¦§Ÿ¦©¦§¦¨
ïéadhina e` ihan`aïéa ,äìBãbdhina e` ihan`a,äpè÷epiidc ¥§¨¥§©¨

oi` dfay it lr s` ,enr uegxl el xeq` dlecb ihan`a s`y
xeq` mewn lkn ,mind eilr dlrn epi`y ,xicnd on dpdp xcend
oyil xeq` oke .dphw ihan`a enr uegxl `eai `ny dxifb meyn
dngd zenia e` ,eci lr mngzn epi`y dlecb dhina s` enr
dphw dhina eicgi oyil e`eai `ny dxifb ,meniga d`pd oi`y

el` ,minybd zeniaøéàî éaø éøác,øîBà äãeäé éaø .dhina ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
e ,íéîLbä úBîéa äìBãbdhinaäpè÷elit`øzeî ,änçä úBîéa §¨¦©§¨¦§©¨¦©©¨¨

mpi`e dfa df mirbep mpi` dlecb dhina ik .cgi oyil mdl
dlecb dhin lr exfb `le ,epnn dpdp epi`e ,df z` df minngn
elit` xzen dngd zenia oke .dphw dhina oyil e`eai `ny
zeni lr exfb `le menigd zngn d`pd oi` ik ,dphw dhina

oke .minybd zeni meyn dngdõçBøuegxl el xzen -Bnò ¥¦
,äìBãb éhaîàa`ny miyyeg oi`e ,mind eilr dlrn epi`y §©§©¦§¨

.dphwa mb uegxl e`eaiåokäpè÷a Bnò òéfîxcenl xzen - §©¦©¦¦§©¨
oeik ,rifdl ick dphw ihan`l elit` ,xicnd mr cgi qpkdl
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רלי miwxt dyelyaa cenr `n sc ± iriax wxtmixcp
.àì÷éãì àøæéç éësiwny ch`d enk- ea ynynl mileki oi`y ,zexitl oibne lwcd

.mc` ly eteb lr dpibn jké÷ééøåú..f"rla `"wiixiz.éøòùã àìùåçmipyi mixery

.mitelw.äôð ùéøã.oda oicwxnyk dxakae dtpa oiwaecny.ñãøåáleyliy ,j"nqa

ixn`c zi`e .mind lk epnn e`vie miiley el oi`y raepd oiirnk ,dry lk `veiy lecb

:ixn`c zi`e .mc raepy xea enk - m"na mcxea

.mc epnid inp `veiy ,h"pln o"ea oixewy dkn

.òáåðä ïééòîë àåäù éðôîutewyyie ,dfl dfn

.exikfdl dpkq ea.[éðú÷ éëéä]e`txne 'ipzn

?ytp z`etx.íðçá`l` d`pd el oi`y ,xnelk

.eytpa daeh el wifgny.[åôåâ] ùôð úàåôø
,eze`txl xcenl xzen xicnd dlg m`y

.dizeig on dixc` `lc lirl opixn`ckúàåôø
.åúîäá ïåîîxeq` eznda dzlg m`y

.dil ipdnwc meyn ,dze`txlåì øîåà ìáà
.'åë.`id melk `le dxin`céðúî'õçåøå
åîò..xicnd mr xcend.äðè÷á àì ìáàmeyn

yitne ,dipin `in iytn `wc.`lad inpìáà
.éåçîúä ïî àìziad lra daxny iptn ,cgia

.eliayaøæåçä éåçîúä ïî àåä ìëåà ìáà
.úéáä ìòáìlek`l okxcy ,`xnba yxtnck

oilik`n odl yiy ,ziad lral exifgne hrn

xifgne hrn `l` lke` oi`c oeike .daxd

m` 'it` ,melk dipin ipdzin `l - xzend

`dc ,ipdzin `l - epnid zegt exiag lke`

`l :`"r .xifgn xzende hrn `l` lke` epi`

dcerqd ipa jxcc - iegnzd on enr lk`i

xzend oiripvn oraey itk elk`y xg`l

,enr lk`i `l mzdc .odizal mnr mi`yepe

,exiagn zegt lke` odn cg` `nyc

oxzen e`iaiykle`vnpe ,deya oiwleg odizal

la` .epnn zegt exiag lk`y dna xkzyn df

oixifgn elk`y xg`l dcerqd ipa jxc m`

oxzen- zexrwa oitiqen oi` aeye ,ziad lral

.enr lek`l xzen'éðúîïî åîò ìëàé àì
.íéìòåôä éðôìù ñåáàälra ea ozepy lecb ilk

meyne ,cgi milretd ea oilke`y zewxi ziad

.iegnzc mrh.ïîåàá åîò äùòé àìå`ly

dprna enr cenri.'nba yxtn zg`'îâà÷ã
.äéî÷ àòøàì äì éôøî.eixg` yexgl el gepe

áåø÷áò"ë.øåñàã éâéìô àìxecrl`wc ,

.'ek `itxn
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úàåôø.mpga ytp) "mkytp z` yi m`" ogky`ck ,oevx eyexit - ipzwc ytpeziy`xa

bklr oixeq` dleg iqkpya 'ipzn `nwezne .xkya `le eal oevxa ed`txny xnelk ,(

`texd.àìà.eteb ytp z`etxikd meyne ,dlegd lr mixeq` `tex iqkpya `nwezne

el xifgn :opz `dc ,dze`txl ixy - `l i`c ,xg` `tex my yiyke .eznda `txi `l

i`ce `l` .efn dlecb dayd jl oi`e ,ezcia`

ed`txn ikd elit`e .opiwqr xg` `tex yiyk

mc` lkd on `ly itl ,eteb epiidc ,ytp z`etx

inlyexia `zi` ikde .ze`txzdl dkef.ìáà
.dl rx ipelt mq dl dti ipelt mq el xne`oeikc

d`pdc ,ixy - dilr mq `edd aidi `l edi`c

meyl elit` eteb z`etxac ,dpine .`iz` `linn

,xcen lyn `diy `wec ,edine .ixy - eicia mqd

el oi`c `kid elit`c ,`l - xicn lyn la`

'it` - ciar `w devnc ,`txziy dnn xcenl

ik .xeq` - cil cin dilicn dil aidic oeik ,ikd

iab lr gipiy irac exiagn d`pd xcenc `idd

enke ,ynn ecil ecin oziy `l la` ,rlqd

) dlrnl izazky:hl scdlegc `kid ,edine .(

`tex ly eiqkp envr lr xq`-elit`c xyt`

dixc` `l dizeig onc ,ixy `tex ly mqd.

'éðúî.dlecb ihan`a enr ugexe`idy oeiky

la` .exiag liaya df lr oiler mind oi` dlecb

ugexyk dphw `idy jezny ,dphw ihan`a `l

edpdne ,eilr mind dlrn - enr.éáødcedi

.dngd zenia xne`yxtn `nw `pzc `zlin

zenia `wec - dhna enr oyie xn`w ikc ,lif`e

zenia `l la` ,eneniga dpdp epi`y ,dngd

aizkck ,edpdne enngn `edy iptn ,minybd

)c zldw"mdl mge mipy eakyi m`" (.áñéîå
i`d ikc ,minybd zenia 'it` .dhnd lr enr

menig `kil `peeb.ogleyd lr enr lke`e .`le

dixagc dizpnn lik` `nlic opixfb.ìáà`l

.iegnzd on,cgia dxrw mdipyl mipzep m`

`vnp - daxd ipyde hrn lke` cg`d m`y

exiag lyn edpdn.ìáàiegnzd on enr lke`

.xfegdjk lk lecb iegnzdy ,ziad lral xfegy

xfeg dxzene ,ekezay dn lk lek`l oileki oi`y

cg ipdzn `l `peeb i`d ikae .ziad lral

dixagn.àì.milret ly qea`d on enr lk`i

jezny ,milretd iptl oipzepy dlecb dxrw

oze` oiqae`e daxd oilke` milnr mdy

mdn cg` m`e .qea` `xwp d"yne ,zendak

oi`y itle .exiag z` dpdn `vnp - hrn lke`

ziad lral mdly qea`d on oixifgn oilretd

xfegd qea`a `zeixy `pz `l..ïîåàázxey

xteg `edyky ,enr dyri `l d"yne .mxkd

dl itxn `wc ,edpdn - rwxwd z` eiptl

`xnba `zi`ck ,aexw meyn wegx xfbc ,n"x xq` epnn wegx elit`e .`rx`l.à"ëçå.epnn wegx `ed dyeraexw eh` wegx ixfb `lc.'îâenr oyi `le ihan`a enr ugxi `l `ipz

.dphw oia dlecb oia dhnaeh` - dngd zenia elit`e dphw oia dlecb oia dhna inp xfbe ,dil ipdnc dphw eh` - dil ipd` `lc ab lr s` dlecb ihan`a xi`n iax xfbc ,i`w ediiexz`

opixfb `lc ,ixy dngd zenia - xeq` minybd zeniac idp ,inp dphwe .dphw eh` opixfb `lc ,ixy minybd zenia elit` dlecbc ,ediiexza bilt dcedi 'xe .dil ipdnc minybd zenia dphw

'xk 'ipzn dleke ,dhna enr oyie `yixa ipzwc i`n yxtn `w iyexit - minybd zenia `l la` dngd zenia :oizipzna xn`c dcedi iaxc rnyn `dne .minybd zeni eh` dngd zeni

opixn`ck i`ce `l` .dcedi 'x `le n"x `l ?ipn "dhna enr oyie" `nzq ipzwc `d - ikd `niz `l i`c ,`iz` dcedi.ìáà.iegnzd on `ljeyni `ny oiyyege ,zg` dxrwa oilke`y

edpdn `vnpe ,exiag ceakl lek`ln eci.øæåçä.ziad lralziad lral xfeg exzeny jk lk ea yiy.áåø÷á.xeq`c ibilt `l r"kxnc ,dixagl dil ipdncxtegyk dinw `rx` it
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אגרות קודשרלב

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים וכו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו מכ"ח אייר, שנתעכב בהלוכו יתר על הרגיל.

בנוגע לשאלת ההפרדה.  ביקורו בכמה מדינות  על תוצאות  לי  על טרחתו לכתוב  ות"ח ת"ח 

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך בטענות המנגדים לענין ההפרדה שהן טענות בשכל אנושי הבאות 

להצדיק את העובדא או את הרצון. וכמו כל הענינים גם זה משתקף בתורתנו תורת חיים, גם להלכה 

למעשה, שמוצאים אנו בה ב' הוראות מן הקצה אל הקצה בענין זה: לא נחשדו ישראל כו' )קדושין פב, 

א(; ואין אפוטרופס כו' )חולין יא, ב(.

כמו כן בודאי למותר לעורר את כ' שינצל כל כחותיו לעסוק בענין ההפרדה גם להבא, שאף על 

פי ואת"ל שעתה עדיין קשה להגשימו, אבל אין אתנו יודע עד מה, והחוב על איש ישראל לעשות כל 

התלוי בו והשם הטוב בעיניו יעשה.

תודתי מיוחדה עבור הפ"ש ממוסדות חנוך החב"דיים שביקר, ובודאי גם זה למותר לבקשו 

לסייע בביסוסם והתפתחותם, והרי השפעת כ' מגעת בכמה וכמה מקומות ומשרדים וכו'.

ובהמצאנו למחרתו של יום הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פרשת מאסרו ומס"נ שלו 

יהי רצון שכל אחד ואחד בתוך כלל ישראל ימלא תפקידו המוטל עליו מההשגחה  לכ',  ידועה  בטח 

העליונה בשטח התורה והמצות בכלל, וביחוד בחינוך על טהרת הקדש, אשר תמיד היתה בעי' חיונית 

המוחים  וטשטוש  הבלבולים  רבת  זה  עם  וביחד  המאורעות  רבת  בתקופתנו  וכמה  כמה  אחת  ועל 

והגבולים.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בענינים הכלליים והפרטיים גם יחד.

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ויה"ר שכל ענין ריב האחים ילך הלוך ופחות, ויבוא ויגיע הזמן שהאחים יתאימו לתוכן 

ותואר שם זה - אחוה ורעות. ובודאי למותר להוסיף ג"כ פירוש תקותי באופן מילוי והתגשמות אחוה 

]ושלום שני  זו, שהרי שלום אמתי מבוסס על שלום הנשמה והגוף ושלום הנפש האלקית והבהמית 

היצרים[, או בלשון רבינו הזקן שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. ומובן מעצמו שאי אפשר 

שנפש האלקית תשלים עם שלטון נפש הבהמית, בה בשעה שמאידך גיסא גם נפש הבהמית ואפילו יצר 

הרע יש בהם ניצוץ קדושה אלא שיש להגביר ולהלהיב את הניצוץ ועד שייעשה נר אבוקה ושלהבת 

אש ואור, להגביר הצורה על החומר והרוח על הגשם והאלקי שבאדם על הבהמי שבו. מכאן שהשלום 

האמתי והקיים ואחוה ורעות אמתית - מיוסדים ומבוססים על תורתנו הנצחית תורת חיים ומצותי', 

וכפסק דין המורה הגדול הרמב"ם: כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם )סוף הלכות חנוכה(.

... בעמדי עדין תחת רושם ההתועדות דיום הגאולה, ארשה לעצמי לסיים בפתגם שהשמיע 



רלג
כ"ק מו"ח אדמו"ר בבואו לארצות הברית בנוגע לגאולתו והוא, אשר הצלתו אז, ובאופן נסיי, היא לא 

הצלה פרטית כי אם הצלת כל עניני התורה שנלחם עליהם, שהרי זו היתה סיבת המאסר; והמסקנא 

בארצות הברית צריכה להיות - חינוך תורני בלי פשרות, עכ"ל. ויש לבאר השייכות, שכיון שהעבודה 

הנפש  עצם  עבודת  המס"נ,  ענין  דורש  שזהו  הטבע,  דרך  עפ"י  החשבון  היפך  נפש,  במסירות  היתה 

שאיננו מתחלק ובשוה עומד ובתוקף בכל חלקי הנשמה והגוף, שמצד זה נשללת עצם מציאות פשרה, 

האפשרית רק במקום שיש שם עיקר וטפל ומוותרים על הטפל מפני העיקר, אבל כשמגיעים להעצם 

שבכל פרט, הרי משתוה הטפל דטפל עם העיקר דעיקר; או, בהנוגע למעלת בני ישראל, הנה כלשון 

רבינו הזקן כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בהוי' אחד; בדוגמא זו בהנוגע לתורה ומצותי', 

כשישנה גזרה על עצם מציאות המצוה - גם על ערקתא דמסאנא מוסרים נפשם; ובדוגמא זו גם בהנוגע 

לארץ ישראל מצד העצם שלה, זה שהיא ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה - אין חילוק, בזמן, בין מראשית 

השנה ועד אחרית שנה, ועל דרך זה במקום, מאבן שתי' בקה"ק ועד לעפר בקצה הגבול, וכמו שנאמר 

כי רצו עבדיך את אבני' ואת עפרה יחוננו, כסיפור חכמינו ז"ל במס' כתובות, בסופה.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן.

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

כו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ח' תמוז עם הפ"נ.

וכיון שנמצאים אנו ערב ימי הגאולה יב-יג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, אשר היתה בזה גאולת הרבים בעת ההיא ולשנים ולדורות הבאים לאחרי זה, וכמובן מפרטי 

הענינים של פרשת המאסר והגאולה.

עניני הפצת היהדות  נפשו, הם  עליהם מסר  בפעולות באותם השטחים  בפועל  זה  יבוא  הנה 

בכלל והפצת המעינות ביחוד, שכל השייכים ויודעים עד"ז מחוייבים בזה.

יאר  ישראל  רועה  הנה השי"ת  לבב,  וטוב  למנוחה שמחה  זקוקים  העבודה  וכיון שלהצלחת 

פניו ויגאל אותו מכל ענינים המבלבלים, וימלא את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמתית הן בגשמיות והן 

ברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

מ. שניאורסאהן

במש"כ בדרמ"צ ע"ד הבעש"ט )הובא בתוס' פרטים בקונטרס ומעין סמי"ט( דלמה לא המשיך 

בשנה הב' והג' - הנה כמה ענינים שאין מתחדשים בכל שנה ושנה משרשם הראשון, וכמו מספר שני 

האדם )ראה יבמות ספ"ד( וראה עט"ר איך שכל שנה הוא פרט הנמשך מהכלל דאלף שנה.

אגרות קודש
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.éãéçéì Bà íéaøì äøwL äøö Bæéà ìò úaMa ïpçúäìe ÷òæì Bà úBðòúäì øzî íà[hkïîéña øàaúé ¦ª¨§¦§©¦§Ÿ§¦§©¥§©¨©¥¨¨¤¨¨§©¦§¨¦¦§¨¥§¦¨
å"ò÷ú55:

י  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

`zax `zkld
ãéçéì åà [èë(אפילו) תהלים ולומר להתפלל מותר -

שיש  טבע אסון או סכנה, מלחמה, בעת בשבת בציבור
בשבת  תהלים ולומר להתחנן אין אבל היום, סכנת בו

היום  סכנת בו שאין דבר .53על
מותרת, - מסויים דבר לשם שלא בשבת תהלים אמירת

תחנונים  פסוקי בהם שיש .54אף

zetqede mipeiv
אירע 53) כן אם אלא כך, לשם יאמר לא היחיד ואפילו

ס"ט. לעיל המבואר ע"פ עצמה, בשבת המאורע
כסדר 54) השבת תפילת בסיום יענך למנצח לומר המנהג

א  אות ה'תש"ד ניסן ב' (שיחת מהתפילה הנפרד תחנונים
.((172 ע' התש"ד השיחות (ס'

שם 55) שו"ע וראה לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן
היום  סכנת על אם כי בשבת ומתחננים צועקים שאין
אנשי  רוב של המזונות צרת או ט), סעיף לעיל גם (כמבואר

י). (סעיף העיר

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

ÂÏ ישראל לבית מוקצים שהם חפצים שהביא נכרי
שבביתו  מוצנע למקום להוליכו יכול אצלו להפקידם
לטלטל  לנכרי שאומר במה בזה איסור ואין שמה שיצניעם
הנכרי  לצורך הוא זה טלטול שהרי מקום אותו עד המוקצה
החפצים  אם אבל מלאכתך עשה לנכרי לומר ומותר
לומר  רשאי אינו הישראל של הם הנכרי שהביא המוקצים
ביד  שהחפצים בעוד כן אם אלא להצניעו שיטלטלם לו
לטלטלו  לו לומר מותר בידו המוקצה תופס שכשנכרי הנכרי
התופס  ישראל שאף (לפי הישראל שירצה מקום לכל
בידו  בעודו לטלטלו מותר בשגגה או בזדון בידו מוקצה

ש"ח): בסי' כמ"ש שירצה מקום לכל

ÊÏ לישראל בשבת תבואה מלאות עגלות המביאים נכרים
והם  אוצרו מפתח להם נותן והישראל לו חייבים שהם
בפני  שם אותם ומונים ומודדים לאוצר התבואה נושאים
הם  עצמן במלאכת שהנכרים בדבר איסור אין הישראל
שיחשוב  אחר עד הישראל של התבואה אין כי עוסקים
והם  אצלו כפקדון אלא אינה ובשבת השבת אחר עמהם

פקדונם. את ומונים מודדים

לפנותה  להם לומר אסור ישראל של תבואה הביאו אם אבל
שהרי  ומנין מדידה בלא אפילו אוצרו לתוך מהעגלות
בסי' כמ"ש סופרים מדברי לפנותה לו אסור עצמו לישראל
מדברי  אפילו בשבת לעשות לישראל שאסור דבר וכל של"ג
הם  אם (ואפילו בשבילו לעשות לנכרי לומר אסור סופרים
שכיון  בידם למחות צריך אוצרו לתוך לפנות באים מעצמם
כמ"ש  עושים הם לדעתו וישתוק יראה אם שלו שהתבואה

רנ"ב): בסי'

ÁÏ והישראל שלהם מחלב בשבת גבינות העושים נכרים
לישראל  מותר שיהיה כדי והגיבון החליבה את רואה
הישראל  אם אף לאכילה השבת אחר לקנותן ויוכל לאכלן
בעשייתן  מתכוין והנכרי חדשים או חדש בעדר עומד
מותר  זה הרי לנכרים ולא בלבדו לו למכרן בשביל
כלל  איסור ואין עצמו לטובת עושה הנכרי שמכלֿמקום
שהנכרי  (כיון בשבת במלאכתו עליו עומד שהישראל במה
נקרא  הישראל שם אין שעדיין עוסק) הוא עצמו במלאכת
(ולפיכך  השבת אחר ממנו אותן שיקנה עד הגבינות על כלל

שמו  בשבת אפילו שיעשה לו לומר לנכרי מותר לומר תר
שנתבאר  כמו לישראל ריוח מזה מגיע אם אף מלאכתך עשה

לעיל).

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב חלק

שהוא ‡ כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים אסרו
אם  מה אמרו זה באיסור נגעו מה ומפני בחול עושה
בחול  כהלוכך בשבת הלוכך יהא שלא וצוו נביאים הזהירו
וחומר  קל דבר ודבר שנאמר החול כשיחת השבת שיחת ולא
כיום  יהא שלא כדי בחול כטלטול בשבת הטלטול יהא שלא
מבית  או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה ויבא בעיניו חול
בטל  הוא שהרי בהן וכיוצא אבנים להסיע להצניע או לבית
שבת  שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב

ינוח. למען בתורה שנאמר הטעם ובטל

הדבר  ויוציא ישכח שמא בה נגעו הוצאה גדר מפני ועוד
לאסור  זה לפי הראוי מן והיה הרבים לרשות בידו שמטלטל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  גוזרים שאין אלא להם שצריך כלים טלטול אפילו
מדאי. יותר הצבור

כל  בטלים אלא אומנות בעלי אינם העם שמקצת מפני ועוד
שובתים  הם ימיהם שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהם
כשאר  ולטלטל ולדבר להלך מותר יהיה ואם ממלאכה
שביתה  לפיכך הניכרת שביתה שבת שלא נמצא הימים
נגעו  זה ומפני אדם בכל השוה שביתה היא אלו מדברים
כלים  אלא בשבת אדם יטלטל שלא ואסרו הטלטול באיסור

שיתבאר: כמו להם שצריך

ע"ד · בשבת לטלטלו מותר עליו כלי תורת שיש דבר כל
שהכלי  דהיינו לאיסור שמלאכתו כלי אפילו שיתבאר
קורדום  כגון בשבת האסור תשמיש בו להשתמש מיוחד הוא
זהבים  של או נפחים של קורנוס או עצים בו שמבקעים
מוקצה  שהוא לאיסור שמלאכתו כלי ואפילו בהם וכיוצא
ממנו  דעתו ומקצה מסיח שאדם דהיינו מיאוסו מחמת
כגון  היתר של אחרת במלאכה בו מלהשתמש מיאוסו מחמת
דין  לו אין שבת באותה בו הדליקו שלא חרס של ישן נר
בו  להשתמש כלל ראוי אינו אם ואפילו כך בשביל מוקצה
נר  כגון וסרחונו מיאוסו מחמת היתר של אחרת במלאכה
דין  לו אין אעפ"כ נפט בו שהדליקו מתכת של אפילו
כלי  כשאר לטלטלו מותר אלא בטלטול להאסר מוקצה
בו  לכסות הוא ראוי שמכלֿמקום מפני לאיסור שמלאכתו

כלים:

תשמיש ‚ שום בו מלהשתמש אותו שהקצה כלי ואפילו
רגילים  שאין לסחורה ועומדים המוכנים כלים כגון
מקפיד  אינו אם מכלֿמקום תשמיש שום בהם להשתמש
לגמרי  מהם עדיין דעתו הסיח לא בהם מלהשתמש עליהם
להאסר  מוקצה דין להם אין ולפיכך בהם מלהשתמש

בטלטול.

שאינו  דבר אבל ממש כלי שהוא בדבר אמורים דברים במה
להשתמש  שראוי מחמת כלי תורת עליו שיש אלא ממש כלי
להסמך  שראויין צמר של גיזין כגון בשבת תשמיש איזה בו
לאוצר  הכניסן אם בהם כיוצא כל וכן עליהם ולשבת
לטלטלם  ואסור עליהם שהיה כלי תורת ביטל לסחורה
אם  אלא בהם מלהשתמש עליהם כלל מקפיד שאינו אע"פ

לעולם: לתשמיש ויחדו חזר כן

עליהם „ מקפיד והוא לסחורה עומדים שהם הכלים וכל
כלים  שאינם אע"פ תשמיש שום בהם להשתמש שלא
אע"פ  ביותר היקרים כלים לומר צריך ואין ביותר היקרים
עליהם  ומקפיד לאיסור שמלאכתם אלא לסחורה שאינן
אסור  דמיהם יפחתו שלא אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שצריך  דהיינו מקומו לצורך אפילו בשבת לטלטלו
או  שם מונח זה שכלי במקום תשמיש איזה להשתמש
בגוף  תשמיש איזה להשתמש שנמלך דהיינו גופו לצורך
מבעוד  כן נמלך אם אבל משחשכה כן שנמלך (והוא זה כלי
שיתבאר) כמו למוקצה מועלת שמחשבה לטלטלו מותר יום

כיס: חסרון מחמת מוקצה הנקרא וזהו

ספרים ‰ של ואיזמל מילה ושל שחיטה של סכין וכן
כיון  הקולמוסים בו שמתקנין סופרים של וסכין

בשבת  המותר אחר תשמיש בהם להשתמש שלא שמקפידים
אם  ואפילו ומקומם גופם לצורך אפילו לטלטלם אסור
שמן  אומרים אין אחרים סכינים עם בנדן תחוב הזה הסכין
שאר  עם בנדן ותחבו הואיל כלל עליו מקפיד אין הסתם

סכינים.

או  מהנדן זה סכין להוציא אלא איסור אין ומכלֿמקום
שאר  מתוכו שהוציא לאחר זה סכין עם הנדן לטלטל
לטלטלו  מותר בתוכו הסכינים ששאר בעוד אבל הסכינים
זה  סכין לנער אפשר שאי והוא בתוכו ג"כ זה שסכין אע"פ
למקום  שצריך או ינערנו אם הפסד חשש שיש או מהנדן
בסיס  שהוא כלי בשאר וש"י ש"ט בסי' שיתבאר כמו הנדן

זה: לכל הטעם שם עיין ולהיתר לאיסור

Â עליו שמקפידים במקומות בשמים בו שדכין קורנס וכן
זה  הרי יתלכלך שלא אחר תשמיש בו להשתמש שלא
מקפידים  שאין במקומות אבל כיס חסרון מחמת מוקצה
כלי  כשאר מקומו או גופו לצורך לטלטלו מותר עליו
העומד  חלק נייר וכן שיתבאר כמו לאיסור שמלאכתו
שלא  עליו שמקפיד כיס חסרון מחמת מוקצה הוא לכתיבה
שכיון  ועוד יתלכלך שלא תשמיש שום עליו להשתמש
כלל  כלי תורת עליו אין בו להשתמש שלא עליו שמקפיד

שיתבאר: כמו

Ê שנים בכלים, הם מוקצה מיני ששלשה למד נמצאת
מיאוס  מחמת מוקצה אסור. והשלישי בטלטול מותרים
ומוקצה  מותרים מלהשתמש אותו שהקצה מחמת ומוקצה
והוא  רביעי מוקצה מין עוד ויש אסור כיס חסרון מחמת
לו  והלך השמשות בבין איסור מחמת מוקצה שהיה דבר
זה  ויתבאר ולהחמיר להקל זה בדבר ויש בשבת האיסור

ש"י: בסי'

Á שאין דבר כל אבל עליו כלי תורת שיש בדבר זה וכל
כגון  בהמה מאכל ולא אדם מאכל ואינו עליו כלי תורת
ועיסה  וקמח וחול ועפר וקורות וקנים ועצים ומעות אבנים
בסי' שיתבאר כמו מתירים יש נכרי של אבל ישראל (של
דבר  ואפילו אלו בדברים כיוצא וכל חיים ובעלי והמת ש"י)
כגון  בשבת המותר תשמיש איזה בו להשתמש ראוי שהוא
לכסות  שראויות וצרורות אגוזים בהן לפצוע שראויין אבנים
אסור  עליהם כלי תורת שאין כיון בהם כיוצא וכל כלים בהן
הדרכים  פי על אלא ומקומם גופם לצורך אפילו לטלטלם

גופו: מחמת מוקצה הנקרא וזהו שיתבארו

Ë בהנאה האסורות מאכלות כל הוא זה מוקצה ובכלל
איסורן  אין ואפילו לכלבים אפילו להאכילן יכול שאינו
אין  ואפילו בו וכיוצא יינם סתם כגון סופרים מדברי אלא
במוצאי  לתקנו שיכול טבל כגון בלבד ביום בו אלא איסורן
כמו  סופרים מדברי לתקנו אסור שבשבת אלא ולאכלו שבת
מחמת  מוקצה הוא בזה כיוצא כל וכן של"ט בסי' שיתבאר

ומקומו. גופו לצורך אפילו לטלטלו ואסור גופו

שיכול  בהנאה ומותרות באכילה האסורות מאכלות אבל
לכלבי  לכלבים להאכילן להאכילן ועומדים מוכנין הן אם ם

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



רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.éãéçéì Bà íéaøì äøwL äøö Bæéà ìò úaMa ïpçúäìe ÷òæì Bà úBðòúäì øzî íà[hkïîéña øàaúé ¦ª¨§¦§©¦§Ÿ§¦§©¥§©¨©¥¨¨¤¨¨§©¦§¨¦¦§¨¥§¦¨
å"ò÷ú55:

י  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

`zax `zkld
ãéçéì åà [èë(אפילו) תהלים ולומר להתפלל מותר -

שיש  טבע אסון או סכנה, מלחמה, בעת בשבת בציבור
בשבת  תהלים ולומר להתחנן אין אבל היום, סכנת בו

היום  סכנת בו שאין דבר .53על
מותרת, - מסויים דבר לשם שלא בשבת תהלים אמירת

תחנונים  פסוקי בהם שיש .54אף

zetqede mipeiv
אירע 53) כן אם אלא כך, לשם יאמר לא היחיד ואפילו

ס"ט. לעיל המבואר ע"פ עצמה, בשבת המאורע
כסדר 54) השבת תפילת בסיום יענך למנצח לומר המנהג

א  אות ה'תש"ד ניסן ב' (שיחת מהתפילה הנפרד תחנונים
.((172 ע' התש"ד השיחות (ס'

שם 55) שו"ע וראה לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן
היום  סכנת על אם כי בשבת ומתחננים צועקים שאין
אנשי  רוב של המזונות צרת או ט), סעיף לעיל גם (כמבואר

י). (סעיף העיר

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

ÂÏ ישראל לבית מוקצים שהם חפצים שהביא נכרי
שבביתו  מוצנע למקום להוליכו יכול אצלו להפקידם
לטלטל  לנכרי שאומר במה בזה איסור ואין שמה שיצניעם
הנכרי  לצורך הוא זה טלטול שהרי מקום אותו עד המוקצה
החפצים  אם אבל מלאכתך עשה לנכרי לומר ומותר
לומר  רשאי אינו הישראל של הם הנכרי שהביא המוקצים
ביד  שהחפצים בעוד כן אם אלא להצניעו שיטלטלם לו
לטלטלו  לו לומר מותר בידו המוקצה תופס שכשנכרי הנכרי
התופס  ישראל שאף (לפי הישראל שירצה מקום לכל
בידו  בעודו לטלטלו מותר בשגגה או בזדון בידו מוקצה

ש"ח): בסי' כמ"ש שירצה מקום לכל

ÊÏ לישראל בשבת תבואה מלאות עגלות המביאים נכרים
והם  אוצרו מפתח להם נותן והישראל לו חייבים שהם
בפני  שם אותם ומונים ומודדים לאוצר התבואה נושאים
הם  עצמן במלאכת שהנכרים בדבר איסור אין הישראל
שיחשוב  אחר עד הישראל של התבואה אין כי עוסקים
והם  אצלו כפקדון אלא אינה ובשבת השבת אחר עמהם

פקדונם. את ומונים מודדים

לפנותה  להם לומר אסור ישראל של תבואה הביאו אם אבל
שהרי  ומנין מדידה בלא אפילו אוצרו לתוך מהעגלות
בסי' כמ"ש סופרים מדברי לפנותה לו אסור עצמו לישראל
מדברי  אפילו בשבת לעשות לישראל שאסור דבר וכל של"ג
הם  אם (ואפילו בשבילו לעשות לנכרי לומר אסור סופרים
שכיון  בידם למחות צריך אוצרו לתוך לפנות באים מעצמם
כמ"ש  עושים הם לדעתו וישתוק יראה אם שלו שהתבואה

רנ"ב): בסי'

ÁÏ והישראל שלהם מחלב בשבת גבינות העושים נכרים
לישראל  מותר שיהיה כדי והגיבון החליבה את רואה
הישראל  אם אף לאכילה השבת אחר לקנותן ויוכל לאכלן
בעשייתן  מתכוין והנכרי חדשים או חדש בעדר עומד
מותר  זה הרי לנכרים ולא בלבדו לו למכרן בשביל
כלל  איסור ואין עצמו לטובת עושה הנכרי שמכלֿמקום
שהנכרי  (כיון בשבת במלאכתו עליו עומד שהישראל במה
נקרא  הישראל שם אין שעדיין עוסק) הוא עצמו במלאכת
(ולפיכך  השבת אחר ממנו אותן שיקנה עד הגבינות על כלל

שמו  בשבת אפילו שיעשה לו לומר לנכרי מותר לומר תר
שנתבאר  כמו לישראל ריוח מזה מגיע אם אף מלאכתך עשה

לעיל).

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב חלק

שהוא ‡ כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים אסרו
אם  מה אמרו זה באיסור נגעו מה ומפני בחול עושה
בחול  כהלוכך בשבת הלוכך יהא שלא וצוו נביאים הזהירו
וחומר  קל דבר ודבר שנאמר החול כשיחת השבת שיחת ולא
כיום  יהא שלא כדי בחול כטלטול בשבת הטלטול יהא שלא
מבית  או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה ויבא בעיניו חול
בטל  הוא שהרי בהן וכיוצא אבנים להסיע להצניע או לבית
שבת  שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב

ינוח. למען בתורה שנאמר הטעם ובטל

הדבר  ויוציא ישכח שמא בה נגעו הוצאה גדר מפני ועוד
לאסור  זה לפי הראוי מן והיה הרבים לרשות בידו שמטלטל
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על  גוזרים שאין אלא להם שצריך כלים טלטול אפילו
מדאי. יותר הצבור

כל  בטלים אלא אומנות בעלי אינם העם שמקצת מפני ועוד
שובתים  הם ימיהם שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהם
כשאר  ולטלטל ולדבר להלך מותר יהיה ואם ממלאכה
שביתה  לפיכך הניכרת שביתה שבת שלא נמצא הימים
נגעו  זה ומפני אדם בכל השוה שביתה היא אלו מדברים
כלים  אלא בשבת אדם יטלטל שלא ואסרו הטלטול באיסור

שיתבאר: כמו להם שצריך

ע"ד · בשבת לטלטלו מותר עליו כלי תורת שיש דבר כל
שהכלי  דהיינו לאיסור שמלאכתו כלי אפילו שיתבאר
קורדום  כגון בשבת האסור תשמיש בו להשתמש מיוחד הוא
זהבים  של או נפחים של קורנוס או עצים בו שמבקעים
מוקצה  שהוא לאיסור שמלאכתו כלי ואפילו בהם וכיוצא
ממנו  דעתו ומקצה מסיח שאדם דהיינו מיאוסו מחמת
כגון  היתר של אחרת במלאכה בו מלהשתמש מיאוסו מחמת
דין  לו אין שבת באותה בו הדליקו שלא חרס של ישן נר
בו  להשתמש כלל ראוי אינו אם ואפילו כך בשביל מוקצה
נר  כגון וסרחונו מיאוסו מחמת היתר של אחרת במלאכה
דין  לו אין אעפ"כ נפט בו שהדליקו מתכת של אפילו
כלי  כשאר לטלטלו מותר אלא בטלטול להאסר מוקצה
בו  לכסות הוא ראוי שמכלֿמקום מפני לאיסור שמלאכתו

כלים:

תשמיש ‚ שום בו מלהשתמש אותו שהקצה כלי ואפילו
רגילים  שאין לסחורה ועומדים המוכנים כלים כגון
מקפיד  אינו אם מכלֿמקום תשמיש שום בהם להשתמש
לגמרי  מהם עדיין דעתו הסיח לא בהם מלהשתמש עליהם
להאסר  מוקצה דין להם אין ולפיכך בהם מלהשתמש

בטלטול.

שאינו  דבר אבל ממש כלי שהוא בדבר אמורים דברים במה
להשתמש  שראוי מחמת כלי תורת עליו שיש אלא ממש כלי
להסמך  שראויין צמר של גיזין כגון בשבת תשמיש איזה בו
לאוצר  הכניסן אם בהם כיוצא כל וכן עליהם ולשבת
לטלטלם  ואסור עליהם שהיה כלי תורת ביטל לסחורה
אם  אלא בהם מלהשתמש עליהם כלל מקפיד שאינו אע"פ

לעולם: לתשמיש ויחדו חזר כן

עליהם „ מקפיד והוא לסחורה עומדים שהם הכלים וכל
כלים  שאינם אע"פ תשמיש שום בהם להשתמש שלא
אע"פ  ביותר היקרים כלים לומר צריך ואין ביותר היקרים
עליהם  ומקפיד לאיסור שמלאכתם אלא לסחורה שאינן
אסור  דמיהם יפחתו שלא אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שצריך  דהיינו מקומו לצורך אפילו בשבת לטלטלו
או  שם מונח זה שכלי במקום תשמיש איזה להשתמש
בגוף  תשמיש איזה להשתמש שנמלך דהיינו גופו לצורך
מבעוד  כן נמלך אם אבל משחשכה כן שנמלך (והוא זה כלי
שיתבאר) כמו למוקצה מועלת שמחשבה לטלטלו מותר יום

כיס: חסרון מחמת מוקצה הנקרא וזהו

ספרים ‰ של ואיזמל מילה ושל שחיטה של סכין וכן
כיון  הקולמוסים בו שמתקנין סופרים של וסכין

בשבת  המותר אחר תשמיש בהם להשתמש שלא שמקפידים
אם  ואפילו ומקומם גופם לצורך אפילו לטלטלם אסור
שמן  אומרים אין אחרים סכינים עם בנדן תחוב הזה הסכין
שאר  עם בנדן ותחבו הואיל כלל עליו מקפיד אין הסתם

סכינים.

או  מהנדן זה סכין להוציא אלא איסור אין ומכלֿמקום
שאר  מתוכו שהוציא לאחר זה סכין עם הנדן לטלטל
לטלטלו  מותר בתוכו הסכינים ששאר בעוד אבל הסכינים
זה  סכין לנער אפשר שאי והוא בתוכו ג"כ זה שסכין אע"פ
למקום  שצריך או ינערנו אם הפסד חשש שיש או מהנדן
בסיס  שהוא כלי בשאר וש"י ש"ט בסי' שיתבאר כמו הנדן

זה: לכל הטעם שם עיין ולהיתר לאיסור

Â עליו שמקפידים במקומות בשמים בו שדכין קורנס וכן
זה  הרי יתלכלך שלא אחר תשמיש בו להשתמש שלא
מקפידים  שאין במקומות אבל כיס חסרון מחמת מוקצה
כלי  כשאר מקומו או גופו לצורך לטלטלו מותר עליו
העומד  חלק נייר וכן שיתבאר כמו לאיסור שמלאכתו
שלא  עליו שמקפיד כיס חסרון מחמת מוקצה הוא לכתיבה
שכיון  ועוד יתלכלך שלא תשמיש שום עליו להשתמש
כלל  כלי תורת עליו אין בו להשתמש שלא עליו שמקפיד

שיתבאר: כמו

Ê שנים בכלים, הם מוקצה מיני ששלשה למד נמצאת
מיאוס  מחמת מוקצה אסור. והשלישי בטלטול מותרים
ומוקצה  מותרים מלהשתמש אותו שהקצה מחמת ומוקצה
והוא  רביעי מוקצה מין עוד ויש אסור כיס חסרון מחמת
לו  והלך השמשות בבין איסור מחמת מוקצה שהיה דבר
זה  ויתבאר ולהחמיר להקל זה בדבר ויש בשבת האיסור

ש"י: בסי'

Á שאין דבר כל אבל עליו כלי תורת שיש בדבר זה וכל
כגון  בהמה מאכל ולא אדם מאכל ואינו עליו כלי תורת
ועיסה  וקמח וחול ועפר וקורות וקנים ועצים ומעות אבנים
בסי' שיתבאר כמו מתירים יש נכרי של אבל ישראל (של
דבר  ואפילו אלו בדברים כיוצא וכל חיים ובעלי והמת ש"י)
כגון  בשבת המותר תשמיש איזה בו להשתמש ראוי שהוא
לכסות  שראויות וצרורות אגוזים בהן לפצוע שראויין אבנים
אסור  עליהם כלי תורת שאין כיון בהם כיוצא וכל כלים בהן
הדרכים  פי על אלא ומקומם גופם לצורך אפילו לטלטלם

גופו: מחמת מוקצה הנקרא וזהו שיתבארו

Ë בהנאה האסורות מאכלות כל הוא זה מוקצה ובכלל
איסורן  אין ואפילו לכלבים אפילו להאכילן יכול שאינו
אין  ואפילו בו וכיוצא יינם סתם כגון סופרים מדברי אלא
במוצאי  לתקנו שיכול טבל כגון בלבד ביום בו אלא איסורן
כמו  סופרים מדברי לתקנו אסור שבשבת אלא ולאכלו שבת
מחמת  מוקצה הוא בזה כיוצא כל וכן של"ט בסי' שיתבאר

ומקומו. גופו לצורך אפילו לטלטלו ואסור גופו

שיכול  בהנאה ומותרות באכילה האסורות מאכלות אבל
לכלבי  לכלבים להאכילן להאכילן ועומדים מוכנין הן אם ם
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כשאר  לטלטלן מותר בהן וכיוצא וטרפות נבלות כגון
מפני  איסורן מחמת לכלבים עומדים אינן ואם בהמה מאכלי
הפירות  מן שזבו משקין כגון בשבת אלא איסורן שאין
ביצה  וכן בלבד ביום בו בשתיה שאסורים בשבת מאליהן
חלב  וכן בלבד ביום בו באכילה שאסורה בשבת שנולדה
בהם  כיוצא כל וכן בלבד ביום בו שאסור בשבת שנחלב
שאינן  כיון מכלֿמקום לכלבים להאכילם שיכול אע"פ
לטלטלן  אסור שבת במוצאי אדם לאכילת אלא לכך עומדים

ומקומן. גופן לצורך אפילו

לו  שיש אע"פ בחול גם הוא אכילתו שאיסור דבר אבל
בארץ  אפילו לטלטלו מותר החדש כגון זמן לאחר היתר
גם  עומד הוא הרי הרבה איסורו זמן שנמשך שכיון ישראל

לנכרים: ולמכרו לבהמות להאכילו הזמן בתוך

È והוא ויו"ט בשבת ומשקים באוכלים מוקצה מין עוד ויש
ותקי"ד. תרל"ח בסי' שיתבאר מצוה מחמת מוקצה

מחמת  מוקצה חמשה, האסורים המוקצה מיני כל נמצאו
הנאה  איסור מחמת ומוקצה גופו מחמת ומוקצה כיס חסרון
אסור  שהיה מחמת ומוקצה מצוה מחמת ומוקצה אכילה או

ש"י: בסי' שיתבאר השמשות בבין

‡È וכבד גדול הוא אם אפילו כלי תורת עליו שיש דבר כל
ולא  גדלו מחמת לא ממנו כלי שם נתבטל לא הרבה
אפילו  גדולה קורה או גדולה לאבן הדין והוא כבדו מחמת
כגון  עליה כלי תורת יש אם אדם בני בעשרה מיטלטלת
מותר  שיתבאר וע"ד תשמיש לאיזה לטלטלה שיחדה

בשבת: לטלטלה

·È גופו לצורך בין לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי
אגוזים  בו לפצוע וקורנס דבילה בו לחתוך קורדום כגון
מקומו  לצורך בין בזה וכיוצא כלים בו לסמוך אפילו או
שירא  במקום מונח שהכלי כגון עצמו הכלי לצורך אבל
וירא  בחמה שמונח או וישבר יפול שלא או משם יגנב שלא
וכל  הצל למקום משם לטלטלו ורוצה שם יתבקע שלא
תשמיש  בו להשתמש עליו מחשב ואם אסור בזה כיוצא
זה  במקום תשמיש איזה להשתמש שמחשב או אחר במקום
שעיקר  אע"פ זה ממקום לטלטלו לו מותר שם מונח שהכלי
זה: במקום ישבר או יגנב שלא כדי הוא בטלטולו כוונתו

‚È מידו להשליכו צריך אינו מקומו לצורך כשמטלטלו
להניחו  מותר אלא לו הצריך זה ממקום שפינוהו מיד
בידו  הוא שכבר שכיון שם להצניעו שירצה מקום באיזה
ונטל  שכח אם ואפילו לו שצריך ממה יותר לטלטלו רשאי
כיון  שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי גמור מוקצה בידו
לחוש  וראוי גמור במוקצה שאוסר מי ויש בידו הוא שכבר
רס"ו: בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום כן אם אלא לדבריו

„È בו ליגע מותר אבל בטלטול אלא אסור אינו מוקצה כל

בסי' שנתבאר וכמו מקצתו אפילו ינענע שלא ובלבד בידיו
אם  עליה דולקות שהנרות במנורה ליגע מותר ולכן רס"ה
החורף  בית בתנור או שם שנתבאר כמו באויר תלויה אינה
על  המונח היתר דבר ליקח מותר וכן בתוכו דולקת שהאש
מותר  וכן גביו על להניחו וכן שם שנתבאר כמו מוקצה דבר
יד  כלאחר שטלטול תחתיו מתנענע הוא אם אף עליו לישב
שכל  מפני שיתבאר כמו בידיו בו יגע שלא ובלבד הוא
ובלבד  טלטול בלא בו להשתמש בהנאה אסור אינו מוקצה
כגון  זה תשמיש ע"י המוקצה בגוף מעשה יעשה שלא
כלל  מזיזם שאינו אע"פ מוקצה עצי תחת ביו"ט אש להצית

תק"א: בסי' שיתבאר כמו

ÂË בחול כדרכו לטלטלו אלא אסור אינו מוקצה כל
שיתבאר  כמו בגופו לטלטלו מותר אבל בידיו דהיינו
מדרך  בשינוי שהוא יד כלאחר טלטול נקרא וזהו שי"א בסי'
ולכאן  לכאן לפנותו ברגליו מוקצה לטלטל מותר ולכן החול
עצמו  המוקצה לצורך אפילו או מקומו לצורך הילוכו דרך
שמותר  לומר צריך ואין שי"א) סי' (עיין להצניעו כדי
גדול  יד כלאחר טלטול לך שאין נפוח ע"י מוקצה לטלטל

מזה:

ÊË לתשמיש מיוחד שהוא דהיינו להיתר שמלאכתו כלי
מותר  בהן וכיוצא וקערה כוס כגון בשבת המותר
הכלי  לצורך אלא ומקומו גופו לצורך שלא אפילו לטלטלו
משם  יגנב שלא או ישבר שלא עליו שחושש עצמו
שחושש  לצל מחמה שמטלטלו או להצניעו משם ומטלטלו

בחמה. יתבקע שלא

אע"פ  כלי שום לטלטל אסור כלל לצורך שלא אבל
העם  שהיו חכליה בן נחמיה שבימי לפי להיתר שמלאכתו
ביהודה  ראיתי ההם בימים כמ"ש שבת באיסורי מזלזלים
חכמים  עשו וגו' הערימות ומביאים בשבת גתות דורכי[ם]
אע"פ  הכלים כל על וגזרו הוצאה לאיסור וגדר סיג
לצורך  אפילו כלל לטלטלם שלא להיתר שמלאכתם
וכיוצא  וסכין וקערות כוסות מן חוץ להם המיוחד תשמישן

השבת. לסעודת ביותר הצריכים מהכלים בהם

באיסורי  קצת להזהר העם שחזרו חכמים כשראו ואח"כ
לצורך  להיתר שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו חזרו שבת

מקומו. לצורך או גופו

לטלטל  והתירו חזרו יותר להזהר העם שחזרו כשראו ואח"כ
אבל  עצמו הכלי לצורך אפילו להיתר שמלאכתו כלי כל
להתירו  חכמים עליו נמנו לא עדיין כלל לצורך שלא לטלטל
נחמיה  שבימי חכמים בגזרת שנאסר באיסורו עומד ונשאר

חכליה: בן

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק
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dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הנזכר תוכןתוכןתוכןתוכן הנשמה" "לבושי ענין ביאור

את  מקדשים שאנו "נקדישך", ואמירת בזהר,

הקב"ה 

íåé ìëá íéøîåà åðçðà äðäã ,àåä ïéðòäå
ìò ïë øîåì àìôð àåä äøåàëìå .êùéã÷ð
åðà êéàå ,åîöòá ùãå÷îå ùåã÷ àåäù ,ú"éùä

.åúåà íéùéã÷î åðçðàù íéøîåà
שם  פירוש שזהו הבדלה, לשון הוא קדושה
ומובדל  קדוש יתברך שהוא הוא", ברוך "הקדוש
מקדישים  שאנו הפירוש ומהו הנבראים, מגדר
ולהוסיף  הקב"ה את לרומם לנו ניתן וכי אותו,

ח"ו? מהנבראים והבדלתו בקדושתו

.à÷åã äæ øôñîá ùåã÷ ô"â íéøîåà äîì íâå

íäù íéøáã äùìùá åðì äðúéð äøåúä äðä êà
íéåìú úåöî äîëù ,äùòîå øåáã äáùçî
äãáì äáùçîá íéåìú úåöî äîëå ãáì øåáéãá

.ãáì äùòîá íéåìú úåöî äîëå
הלב  וכוונת במחשבה התלויות מצוות יש
מצוות  ויש ויראתו), ה' אהבת מצות (כמו בלבד
המזון), וברכת שמע קריאת (כמו בדיבור התלויות
אכילת  (כמו בפועל המעשה הוא שעיקרן ויש

כו'). לולב נטילת מצה,

éåìéâ úðéçá ïéàù øîåì íãàä äòèé äøåàëìå
úðéçáì äåù äùòî úðéçáá äìâúîä úå÷ìà
,äáùçîå øåáã úðéçáá äìâúîä úå÷ìà éåìéâ
íâ øúåé íùâúîå äáòúî àåä äùòî úðéçáù
äùòîî úùåçðå óñë åîë íîåã úðéçáá

.ä÷ãöä
שאור  אומר, האנושי השכל של הפשוט ההגיון
בעולם  מאשר רוחני בעולם יותר מתגלה הקדושה
מוכשר  כלי הוא הרי יותר רוחני שהוא וכל גשמי,

אלקות. להשראת יותר

התלויות  שבמצוות להסיק, ניתן הי' ומזה
יותר  אלקות גילוי יש רוחני, כח שהיא במחשבה
גשמיים  בדברים המלובשות מעשיות מבמצוות

וחומריים.

éë ,'úé åìöà äåù ìëä éë ,ïë åðéà úîàá êà
ïéá åìöà ùøôä ïéàå ,áéùç àìë äéî÷ àìåë
éë ,åãâð ïéàë ìëäù ïåéë íéðåúçúì íéðåéìò

.'úé åéìà êåøò ïéàå óåñ-ïéà 'úé àåä
הוא  האמיתי, איןֿסוף הוא שהקב"ה היות
עד  כולם, העולמות מכל לגמרי ומנושא מובדל
קטן  ומשוה "השוה לפניו, ממש שווים שכולם
יותר  קרוב אינו ביותר העליון העולם שגם וגדול",
פירוש, אליך", ערוך "אין כי ית', ועצמותו למהותו
אפילו  נברא, שום בין ודמיון ערך שום שאין

להבורא. מהעליונים,

התורה  בקיום ועבודתנו מעשינו שע"י וזה
הקדושה  ואור לאלקות כלים נעשים אנו והמצוות
ורוחניותו  האדם עבודת מעלת מצד אינו בנו, שורה
ולפיכך  ית', רצונו הן שהמצוות לפי אלא וקדושתו,

אלקי; אור נמשך מצוותיו קיום ע"י 

עליונים  בין אצלו הפרש ש"אין ומאחר
הרי  ית', לפניו שווין וגשמיות ורוחניות ותחתונים",
שווה  היא מעשיות במצוות המתגלה אלקות בחינת
שבדיבור  במצוות המתגלה אלקות לבחינת ממש

ומחשבה.

,õøàáå íéîùá ùåã÷äå íéøîåàù äî åäæå
,åìöà äåù õøà úðéçáå íéîù úðéçáù øîåìë

.íäî ìãáåîå ùåã÷ àåä éë
בשווה. וארץ משמים ומובדל קדוש הקב"ה

,íìåë úà äååäîå íìåë úà äéçî àåäù óà
.'åë áåùå àåöø úðéçáá àåä úåéçä

ית' מאתו חיות נמשכת איך להקשות ואין
קדוש  ית' הוא והרי הנבראים, כל את להחיות
אפשר  אי באמת כי - הנבראים מכל לגמרי ומובדל
בנבראים, ממש להתלבש עצמה האלקית לחיות
שהחיות  ושוב", רצוא "והחיות נאמר זה ועל
היא  אלא בנבראים, "מתיישבת" אינה האלקית

ושוב". רצוא "בבחינת תמיד

פירוש:

רצוא  "והחיות כתיב יחזקאל מרכבת במעשה
והנה, הנה משמעו פשוטו לפי ושוב' 'רצוא ושוב".
ואנה, אנה רצים הקודש"] ["חיות שהמלאכים

וש  וב.הלוך

הם  שהמלאכים שזה מבואר, הענינים ברוחניות
שמחד  פירושו, ושוב' 'רצוא של בתנועה תמיד
להתכלל  ומשתוקקים למקורם נמשכים הם גיסא
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כשאר  לטלטלן מותר בהן וכיוצא וטרפות נבלות כגון
מפני  איסורן מחמת לכלבים עומדים אינן ואם בהמה מאכלי
הפירות  מן שזבו משקין כגון בשבת אלא איסורן שאין
ביצה  וכן בלבד ביום בו בשתיה שאסורים בשבת מאליהן
חלב  וכן בלבד ביום בו באכילה שאסורה בשבת שנולדה
בהם  כיוצא כל וכן בלבד ביום בו שאסור בשבת שנחלב
שאינן  כיון מכלֿמקום לכלבים להאכילם שיכול אע"פ
לטלטלן  אסור שבת במוצאי אדם לאכילת אלא לכך עומדים

ומקומן. גופן לצורך אפילו

לו  שיש אע"פ בחול גם הוא אכילתו שאיסור דבר אבל
בארץ  אפילו לטלטלו מותר החדש כגון זמן לאחר היתר
גם  עומד הוא הרי הרבה איסורו זמן שנמשך שכיון ישראל

לנכרים: ולמכרו לבהמות להאכילו הזמן בתוך

È והוא ויו"ט בשבת ומשקים באוכלים מוקצה מין עוד ויש
ותקי"ד. תרל"ח בסי' שיתבאר מצוה מחמת מוקצה

מחמת  מוקצה חמשה, האסורים המוקצה מיני כל נמצאו
הנאה  איסור מחמת ומוקצה גופו מחמת ומוקצה כיס חסרון
אסור  שהיה מחמת ומוקצה מצוה מחמת ומוקצה אכילה או

ש"י: בסי' שיתבאר השמשות בבין

‡È וכבד גדול הוא אם אפילו כלי תורת עליו שיש דבר כל
ולא  גדלו מחמת לא ממנו כלי שם נתבטל לא הרבה
אפילו  גדולה קורה או גדולה לאבן הדין והוא כבדו מחמת
כגון  עליה כלי תורת יש אם אדם בני בעשרה מיטלטלת
מותר  שיתבאר וע"ד תשמיש לאיזה לטלטלה שיחדה

בשבת: לטלטלה

·È גופו לצורך בין לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי
אגוזים  בו לפצוע וקורנס דבילה בו לחתוך קורדום כגון
מקומו  לצורך בין בזה וכיוצא כלים בו לסמוך אפילו או
שירא  במקום מונח שהכלי כגון עצמו הכלי לצורך אבל
וירא  בחמה שמונח או וישבר יפול שלא או משם יגנב שלא
וכל  הצל למקום משם לטלטלו ורוצה שם יתבקע שלא
תשמיש  בו להשתמש עליו מחשב ואם אסור בזה כיוצא
זה  במקום תשמיש איזה להשתמש שמחשב או אחר במקום
שעיקר  אע"פ זה ממקום לטלטלו לו מותר שם מונח שהכלי
זה: במקום ישבר או יגנב שלא כדי הוא בטלטולו כוונתו

‚È מידו להשליכו צריך אינו מקומו לצורך כשמטלטלו
להניחו  מותר אלא לו הצריך זה ממקום שפינוהו מיד
בידו  הוא שכבר שכיון שם להצניעו שירצה מקום באיזה
ונטל  שכח אם ואפילו לו שצריך ממה יותר לטלטלו רשאי
כיון  שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי גמור מוקצה בידו
לחוש  וראוי גמור במוקצה שאוסר מי ויש בידו הוא שכבר
רס"ו: בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום כן אם אלא לדבריו

„È בו ליגע מותר אבל בטלטול אלא אסור אינו מוקצה כל

בסי' שנתבאר וכמו מקצתו אפילו ינענע שלא ובלבד בידיו
אם  עליה דולקות שהנרות במנורה ליגע מותר ולכן רס"ה
החורף  בית בתנור או שם שנתבאר כמו באויר תלויה אינה
על  המונח היתר דבר ליקח מותר וכן בתוכו דולקת שהאש
מותר  וכן גביו על להניחו וכן שם שנתבאר כמו מוקצה דבר
יד  כלאחר שטלטול תחתיו מתנענע הוא אם אף עליו לישב
שכל  מפני שיתבאר כמו בידיו בו יגע שלא ובלבד הוא
ובלבד  טלטול בלא בו להשתמש בהנאה אסור אינו מוקצה
כגון  זה תשמיש ע"י המוקצה בגוף מעשה יעשה שלא
כלל  מזיזם שאינו אע"פ מוקצה עצי תחת ביו"ט אש להצית

תק"א: בסי' שיתבאר כמו

ÂË בחול כדרכו לטלטלו אלא אסור אינו מוקצה כל
שיתבאר  כמו בגופו לטלטלו מותר אבל בידיו דהיינו
מדרך  בשינוי שהוא יד כלאחר טלטול נקרא וזהו שי"א בסי'
ולכאן  לכאן לפנותו ברגליו מוקצה לטלטל מותר ולכן החול
עצמו  המוקצה לצורך אפילו או מקומו לצורך הילוכו דרך
שמותר  לומר צריך ואין שי"א) סי' (עיין להצניעו כדי
גדול  יד כלאחר טלטול לך שאין נפוח ע"י מוקצה לטלטל

מזה:

ÊË לתשמיש מיוחד שהוא דהיינו להיתר שמלאכתו כלי
מותר  בהן וכיוצא וקערה כוס כגון בשבת המותר
הכלי  לצורך אלא ומקומו גופו לצורך שלא אפילו לטלטלו
משם  יגנב שלא או ישבר שלא עליו שחושש עצמו
שחושש  לצל מחמה שמטלטלו או להצניעו משם ומטלטלו

בחמה. יתבקע שלא

אע"פ  כלי שום לטלטל אסור כלל לצורך שלא אבל
העם  שהיו חכליה בן נחמיה שבימי לפי להיתר שמלאכתו
ביהודה  ראיתי ההם בימים כמ"ש שבת באיסורי מזלזלים
חכמים  עשו וגו' הערימות ומביאים בשבת גתות דורכי[ם]
אע"פ  הכלים כל על וגזרו הוצאה לאיסור וגדר סיג
לצורך  אפילו כלל לטלטלם שלא להיתר שמלאכתם
וכיוצא  וסכין וקערות כוסות מן חוץ להם המיוחד תשמישן

השבת. לסעודת ביותר הצריכים מהכלים בהם

באיסורי  קצת להזהר העם שחזרו חכמים כשראו ואח"כ
לצורך  להיתר שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו חזרו שבת

מקומו. לצורך או גופו

לטלטל  והתירו חזרו יותר להזהר העם שחזרו כשראו ואח"כ
אבל  עצמו הכלי לצורך אפילו להיתר שמלאכתו כלי כל
להתירו  חכמים עליו נמנו לא עדיין כלל לצורך שלא לטלטל
נחמיה  שבימי חכמים בגזרת שנאסר באיסורו עומד ונשאר

חכליה: בן

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הנזכר תוכןתוכןתוכןתוכן הנשמה" "לבושי ענין ביאור

את  מקדשים שאנו "נקדישך", ואמירת בזהר,

הקב"ה 

íåé ìëá íéøîåà åðçðà äðäã ,àåä ïéðòäå
ìò ïë øîåì àìôð àåä äøåàëìå .êùéã÷ð
åðà êéàå ,åîöòá ùãå÷îå ùåã÷ àåäù ,ú"éùä

.åúåà íéùéã÷î åðçðàù íéøîåà
שם  פירוש שזהו הבדלה, לשון הוא קדושה
ומובדל  קדוש יתברך שהוא הוא", ברוך "הקדוש
מקדישים  שאנו הפירוש ומהו הנבראים, מגדר
ולהוסיף  הקב"ה את לרומם לנו ניתן וכי אותו,

ח"ו? מהנבראים והבדלתו בקדושתו

.à÷åã äæ øôñîá ùåã÷ ô"â íéøîåà äîì íâå

íäù íéøáã äùìùá åðì äðúéð äøåúä äðä êà
íéåìú úåöî äîëù ,äùòîå øåáã äáùçî
äãáì äáùçîá íéåìú úåöî äîëå ãáì øåáéãá

.ãáì äùòîá íéåìú úåöî äîëå
הלב  וכוונת במחשבה התלויות מצוות יש
מצוות  ויש ויראתו), ה' אהבת מצות (כמו בלבד
המזון), וברכת שמע קריאת (כמו בדיבור התלויות
אכילת  (כמו בפועל המעשה הוא שעיקרן ויש

כו'). לולב נטילת מצה,

éåìéâ úðéçá ïéàù øîåì íãàä äòèé äøåàëìå
úðéçáì äåù äùòî úðéçáá äìâúîä úå÷ìà
,äáùçîå øåáã úðéçáá äìâúîä úå÷ìà éåìéâ
íâ øúåé íùâúîå äáòúî àåä äùòî úðéçáù
äùòîî úùåçðå óñë åîë íîåã úðéçáá

.ä÷ãöä
שאור  אומר, האנושי השכל של הפשוט ההגיון
בעולם  מאשר רוחני בעולם יותר מתגלה הקדושה
מוכשר  כלי הוא הרי יותר רוחני שהוא וכל גשמי,

אלקות. להשראת יותר

התלויות  שבמצוות להסיק, ניתן הי' ומזה
יותר  אלקות גילוי יש רוחני, כח שהיא במחשבה
גשמיים  בדברים המלובשות מעשיות מבמצוות

וחומריים.

éë ,'úé åìöà äåù ìëä éë ,ïë åðéà úîàá êà
ïéá åìöà ùøôä ïéàå ,áéùç àìë äéî÷ àìåë
éë ,åãâð ïéàë ìëäù ïåéë íéðåúçúì íéðåéìò

.'úé åéìà êåøò ïéàå óåñ-ïéà 'úé àåä
הוא  האמיתי, איןֿסוף הוא שהקב"ה היות
עד  כולם, העולמות מכל לגמרי ומנושא מובדל
קטן  ומשוה "השוה לפניו, ממש שווים שכולם
יותר  קרוב אינו ביותר העליון העולם שגם וגדול",
פירוש, אליך", ערוך "אין כי ית', ועצמותו למהותו
אפילו  נברא, שום בין ודמיון ערך שום שאין

להבורא. מהעליונים,

התורה  בקיום ועבודתנו מעשינו שע"י וזה
הקדושה  ואור לאלקות כלים נעשים אנו והמצוות
ורוחניותו  האדם עבודת מעלת מצד אינו בנו, שורה
ולפיכך  ית', רצונו הן שהמצוות לפי אלא וקדושתו,

אלקי; אור נמשך מצוותיו קיום ע"י 

עליונים  בין אצלו הפרש ש"אין ומאחר
הרי  ית', לפניו שווין וגשמיות ורוחניות ותחתונים",
שווה  היא מעשיות במצוות המתגלה אלקות בחינת
שבדיבור  במצוות המתגלה אלקות לבחינת ממש

ומחשבה.

,õøàáå íéîùá ùåã÷äå íéøîåàù äî åäæå
,åìöà äåù õøà úðéçáå íéîù úðéçáù øîåìë

.íäî ìãáåîå ùåã÷ àåä éë
בשווה. וארץ משמים ומובדל קדוש הקב"ה

,íìåë úà äååäîå íìåë úà äéçî àåäù óà
.'åë áåùå àåöø úðéçáá àåä úåéçä

ית' מאתו חיות נמשכת איך להקשות ואין
קדוש  ית' הוא והרי הנבראים, כל את להחיות
אפשר  אי באמת כי - הנבראים מכל לגמרי ומובדל
בנבראים, ממש להתלבש עצמה האלקית לחיות
שהחיות  ושוב", רצוא "והחיות נאמר זה ועל
היא  אלא בנבראים, "מתיישבת" אינה האלקית

ושוב". רצוא "בבחינת תמיד

פירוש:

רצוא  "והחיות כתיב יחזקאל מרכבת במעשה
והנה, הנה משמעו פשוטו לפי ושוב' 'רצוא ושוב".
ואנה, אנה רצים הקודש"] ["חיות שהמלאכים

וש  וב.הלוך

הם  שהמלאכים שזה מבואר, הענינים ברוחניות
שמחד  פירושו, ושוב' 'רצוא של בתנועה תמיד
להתכלל  ומשתוקקים למקורם נמשכים הם גיסא

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



c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

שהם  - משמעו 'ושוב' 'רצוא'. נק' וזה באלקות,
ושליחותם. פקודתם למלא כדי למקומם שבים

ושוב" רצוא ב"והחיות יותר עמוק פירוש אך
ית', ממנו המתפשט האלקי החיות על דקאי הוא,
(שהיא  החיות שבין ה"ערך" ריחוק דמחמת
החיות  אין והנבראים, ומובדל) קדוש בבחינת
הוא  "החיות אלא בהם, ממש להתלבש יכולה
וחוזר  למקורו "להסתלק - ושוב" רצוא בבחינת
להיות  אפשר "שאי חלילה", וחוזר ומתפשט,
מיד  אלא גמור, בגילוי ממש בכלים . . זו המשכה
יתבטלו  כן לא "שאם נסתלק", מיד . . שנמשך

כלים". בחינת מלהיות הכלים

é"ò äùòð 'úé åúùåã÷î úåéçä úëùîä äðäå
.ìàøùé

למטה, ית' קדושתו להמשיך הכח ניתן לבנ"י
קדוש  שהוא כפי בעצמו, ב"ה סוף אין שאור היינו
בארץ. למטה ויתגלה יומשך העולמות, מן ומובדל

מקדישים  שבנ"י "נקדישך", אמירת ענין וזהו
קדושתו  את ממשיכים שהם בזה, שהכוונה - אותו

למטה. ית'

ובחינת  וי"ו בלא "קדש בין ההבדל [וזהו
ית' שהוא הבדלה, לשון הוא ד"קדש בוי"ו", קדוש
הוא  בוי"ו וקדוש לך, ערוך אין בבחינת מובדל
קו  [שהוא וי"ו אות כי ב"ה, מאיןֿסוף המשכה
ומכלֿמקום  ההמשכה, על מורה למטה] מלמעלה
ומובדל, קדוש ג"כ הוא ההמשכה] לאחרי [גם
ומתפעלת  בגוף שמתלבשת הנשמה כמו ואינו

הגוף"]. ממקרי

,ùåøéô ,õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå ù"îë
.ãçà úðéçá íéëéùîî úçúî õøàá åìéôàù

הוא, חסידות ע"פ אחד" "ה' שפירוש ידוע
מציאות  שום שאין ויחיד, אחד הוא שהקב"ה
איןֿסוף  שהוא ית', שמצדו לפי והיינו מלבדו,
מקום  נתינת אין העולמות, מכל ומובדל וקדוש
כמו  ומיוחד" "יחיד והוא ממנו, חוץ מציאות לשום

ממש. העולם שנברא קודם

בארץ", אחד "גוי הם שבנ"י נאמר זה ועל
(אמיתית  אחד" "ה' ומגלים ממשיכים שהם
של  "קדושתו" מצד שהיא כפי ית', אחדותו

מ  "בארץ גם תחת".הקב"ה)

'âá åúùåã÷ êéùîäì ,ùåã÷ ô"â íéøîåà ïëìå
'â ïäù ,äùòîå øåáã äáùçî åìà úåðéçá
íìåëáù ,äîùð çåø ùôð ,äîùðä úåðéçá

.ùåã÷ úðéçá êùîð
מחשבה  ידי על הוא כולן המצוות כל קיום
בנשמת  מדריגות שלש כנגד שהן מעשה, או דיבור
מנפש  כלולה נפש כל ["כי נשמה רוח נפש - האדם

ונשמה"], רוח

המחשבה; הוא ששם במוח, שורה ["הנשמה
הלב, מהבל הדיבור נמשך שממנו בלב, הוא והרוח
- נפש ומבחינת כו'", בי דיבר ה' רוח וזהו
נמשך  - שבנפש ביותר התחתונה המדריגה

המעשה].

בארץ"] אחד ["גוי ישראל בני שעבודת ונמצא,
שבנפשו  הבחינות בשלש ית' קדושתו להמשיך היא
לבחינת  לבוש נעשה שבמחשבה מצוות ידי [שעל
לבחינת  - שבדיבור מצוות ידי על שבו, "נשמה"
ג' ענין וזהו נפש], לבחינת - מעשה ידי ועל רוח,

קדוש. פעמים

íäù úåðéçá 'âá úåöîå äøåúä ÷ñò é"ò åðééäã
åéæî úåðäéì ìëåúù äîùðäì ïéùåáì úðéçá

.ãçàá ììëäì åðééäã ,äðéëùä
הנשמה  "לבושי" ענין ג"כ מבואר ובזה

בהם. הצורך ומהו המצוות קיום ע "י הנוצרים

קדושתו  נמשכת ומצוות התורה קיום ע"י כי
בנפש  נבראים) מגדר מובדל ית' שהוא (כפי ית'
שהנאה  השכינה, מזיו נהנית הנשמה שעי"ז האדם,
האדם  בנפש שנרגש - פירושה השכינה" "מזיו זו

אחד"). ("ה' האמיתית ית' אחדותו ענין

בלשון  [הנקרא ית' אחדותו הרגשת אשר
הנשמה  שאין דבר הוא באחד"] "להכלל החסידות
ומצוות. דתורה ה"לבושים" בלי אליו להגיע יכולה

ומבאר:] שהולך [כפי

äìåëé äðéà ùåáì àìá äîåøò àéäùë ë"àùî
ìëå àøáð úðéçá àéäù øçàî ,ãçàá ììëúäì

.ãçà úðéçáî ãàî ÷åçøå ãñôðå äååä àøáð
הרי  ממעל", אלקה "חלק היא שהנשמה אע"פ
אלקות  "מבחינת הוא האדם נשמת ששורש רק זה
להיות  בירידתה "נשתלשלה אח"כ אבל ממש",

עצמה". בפני ודבר יש בחינת
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"נשמה  נשמה) אלקי (בברכת שאומרים [וכפי
נפחתה  כו' יצרתה כו' בראתה אתה היא טהורה כו'
באלקות  ממש מאוחדת בשרשה דהנשמה בי",
שהיא  עלי' אז לומר שייך (ולא היא" "וטהורה
ממעל"), אלקה "חלק שהיא מאחר "בריאה",

בראת  "אתה לעולם ואח"כ ירידתה שע"י - ה"
ויורדת  והולכת נברא, נעשית היא הבריאה
שמתלבשת  עד עשי') (יצירה למדריגה ממדריגה
בפני  ודבר "יש נעשית היא שאז גשמי, בגוף

עצמו"].

עצמה  מצד לנשמה אפשר אי שכן, ומכיון
הווה  שהוא לנברא אפשר דאיך באחד", "להכלל

אחד")? ("ה' הבורא עם להתאחד ונפסד

äøåú úåáùçî åðééä ,ïéùåáìì êéøö ïëìå
äîùðä ïéùéáìîù ,ïéùåáì úðéçá ïäù úåöîå
íéëùîð íäå ,äìâø ãòå äùàøî äúåà ïéôé÷îå
ììëäì úåîùð åìëåé æ"éòù ãçà úðéçáî

.ãçàá
נוצרים  בהם מוקפת שהנשמה ה"לבושים"
הן  הן ומצוות שהתורה כנ"ל, ומצוותי' מהתורה
(דלא  חד כולא וקוב"ה ואורייתא ית', וחכמתו רצונו
"נברא" בחינת נעשית למטה שבירידתה כהנשמה,

כנ"ל). ויש

מהנשמה  למעלה הם שהלבושים ונמצא,

כלומר, - אחד" מבחינת "נמשכים הם כי עצמה,
דפירוש  ממש, שכינה גילוי ישנו ומצוות בתורה
דבר, באיזה . ית'. אלקותו גילוי "הוא שכינה גילוי
לו  ובטל ה' באור נכלל דבר שאותו לומר והיינו
ה' בו ומתגלה  ששורה הוא שאז לגמרי במציאות
ית', רצונו פנימיות שהן ומצוות ובתורה אחד",

ממש; אלקות והם כלל" פנים הסתר שם "אין

עצמו  את "מקיף" שהאדם ידי על ולפיכך
ומצוותי' התורה בלבושי רגליו) ועד (מראשו
ומתגלה  "שורה ית'), אלקותו גילוי ישנו (שבהם

אחד". ה' בו

úà íééçä øåøöá äøåøö éðåãà ùôð äúéäå åäæå
êë èøçá åôñë øøåö íãàù åîë åðééäã ,'ä
åðééäã ,íééçä øåøöá äøåøö åùôð äéäú
ììëäì íééçä øåøöå ùåáì åðùéáìéå åðôé÷éù

:'ä úà ,ãçàá
הדביקות  ענין מתאר שהכתוב מה יובן עפ"ז
גו' "ויצר כלשון שהוא החיים", "צרור בלשון בה'
לומר, בסודרין, הכסף שקשר חריטים", בשני כסף
לבושים  לאדם שיש בכך תלוי' בה' שהדביקות
להיותם  החיים", "צרור הנקראים ("סודרין"),
נקשר  האדם גם ידם שעל אחד", מבחינת "נמשכים

באלקות.
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שתו Ê"Î·Â(כו) לעילא רעים דאכלו המאמר יובן
בפי' ידוע דהנה כו' לתתא דודים ושכרו
כו' שבשמים לאביהם מפרנסין שישראל פרנסתי רעיתי
ונתוסף  לדם שנהפך מאכל שאוכל אדם כמשל והוא
תוס' הדם מגידי ומתפשט שבלב בדמים וחיות אור
מה  הא' דברים ב' כאן יש והרי לאברים חיות גילוי
בהשראה  שהיא כמו מהותה בעצם הנפש הוא שהדם
הנפש  מרובה שהדם שכל בדם יותר מתחברת בהעלם
מיסוד  נמשך וממילא יותר חיות ברבוי שם מתלבשת
וכנ"ל  יותר גלוי בבחי' לאברים חיות תוס' שבדם המים
ושס"ה  מ"ע רמ"ח בבחי' יובן וכן כו' הדם גידי בענין
המצות  שע"י העליון באדם למעלה שהן כמו ל"ת
בקרבנות  שא' וכדוגמא למעלה בכלים אורות נתוסף

אור  ויתחזק יסעד אנוש שלבב הלחם כמו לאשי לחמי
כמו  התו"מ כל וכ"ה כו' ובאברים בדם הנפש וחיות
כו' לגני באתי כמ"ש אכילה בבחי' הם למעלה שהן
כו' לאביהם מפרנסין שישראל וזהו כו' יערי אכלתי
פרנסה  בחי' ג"כ למעלה שמעוררים שלהם תו"מ ע"י
באריכות  במ"א וכמ"ש כו' העליון לאדם העליון ומזון
בעלמין  לעילא פי' לעילא ריעים אכלו וזהו וד"ל.
הרי  העליון באדם שכלולים דאתגלין ועלמין סתימין
יתכן  ששם עלמין השתלשלות מציאות בחי' כבר יש
הללו  בעלמין אור להוסיף תו"מ שע"י האכילה בחי'
בהעלם  גם אור תוס' יומשך המאכל שע"י עד"מ וכמו
סתימין  עלמין זה נק' ולמעלה כו' הדם שבגידי הנפש
כנ"ל  אלהינו לה' הנסתרות שנק' י"ה בבחי' שהוא
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שהם  - משמעו 'ושוב' 'רצוא'. נק' וזה באלקות,
ושליחותם. פקודתם למלא כדי למקומם שבים

ושוב" רצוא ב"והחיות יותר עמוק פירוש אך
ית', ממנו המתפשט האלקי החיות על דקאי הוא,
(שהיא  החיות שבין ה"ערך" ריחוק דמחמת
החיות  אין והנבראים, ומובדל) קדוש בבחינת
הוא  "החיות אלא בהם, ממש להתלבש יכולה
וחוזר  למקורו "להסתלק - ושוב" רצוא בבחינת
להיות  אפשר "שאי חלילה", וחוזר ומתפשט,
מיד  אלא גמור, בגילוי ממש בכלים . . זו המשכה
יתבטלו  כן לא "שאם נסתלק", מיד . . שנמשך

כלים". בחינת מלהיות הכלים

é"ò äùòð 'úé åúùåã÷î úåéçä úëùîä äðäå
.ìàøùé

למטה, ית' קדושתו להמשיך הכח ניתן לבנ"י
קדוש  שהוא כפי בעצמו, ב"ה סוף אין שאור היינו
בארץ. למטה ויתגלה יומשך העולמות, מן ומובדל

מקדישים  שבנ"י "נקדישך", אמירת ענין וזהו
קדושתו  את ממשיכים שהם בזה, שהכוונה - אותו

למטה. ית'

ובחינת  וי"ו בלא "קדש בין ההבדל [וזהו
ית' שהוא הבדלה, לשון הוא ד"קדש בוי"ו", קדוש
הוא  בוי"ו וקדוש לך, ערוך אין בבחינת מובדל
קו  [שהוא וי"ו אות כי ב"ה, מאיןֿסוף המשכה
ומכלֿמקום  ההמשכה, על מורה למטה] מלמעלה
ומובדל, קדוש ג"כ הוא ההמשכה] לאחרי [גם
ומתפעלת  בגוף שמתלבשת הנשמה כמו ואינו

הגוף"]. ממקרי

,ùåøéô ,õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå ù"îë
.ãçà úðéçá íéëéùîî úçúî õøàá åìéôàù

הוא, חסידות ע"פ אחד" "ה' שפירוש ידוע
מציאות  שום שאין ויחיד, אחד הוא שהקב"ה
איןֿסוף  שהוא ית', שמצדו לפי והיינו מלבדו,
מקום  נתינת אין העולמות, מכל ומובדל וקדוש
כמו  ומיוחד" "יחיד והוא ממנו, חוץ מציאות לשום

ממש. העולם שנברא קודם

בארץ", אחד "גוי הם שבנ"י נאמר זה ועל
(אמיתית  אחד" "ה' ומגלים ממשיכים שהם
של  "קדושתו" מצד שהיא כפי ית', אחדותו

מ  "בארץ גם תחת".הקב"ה)

'âá åúùåã÷ êéùîäì ,ùåã÷ ô"â íéøîåà ïëìå
'â ïäù ,äùòîå øåáã äáùçî åìà úåðéçá
íìåëáù ,äîùð çåø ùôð ,äîùðä úåðéçá

.ùåã÷ úðéçá êùîð
מחשבה  ידי על הוא כולן המצוות כל קיום
בנשמת  מדריגות שלש כנגד שהן מעשה, או דיבור
מנפש  כלולה נפש כל ["כי נשמה רוח נפש - האדם

ונשמה"], רוח

המחשבה; הוא ששם במוח, שורה ["הנשמה
הלב, מהבל הדיבור נמשך שממנו בלב, הוא והרוח
- נפש ומבחינת כו'", בי דיבר ה' רוח וזהו
נמשך  - שבנפש ביותר התחתונה המדריגה

המעשה].

בארץ"] אחד ["גוי ישראל בני שעבודת ונמצא,
שבנפשו  הבחינות בשלש ית' קדושתו להמשיך היא
לבחינת  לבוש נעשה שבמחשבה מצוות ידי [שעל
לבחינת  - שבדיבור מצוות ידי על שבו, "נשמה"
ג' ענין וזהו נפש], לבחינת - מעשה ידי ועל רוח,

קדוש. פעמים

íäù úåðéçá 'âá úåöîå äøåúä ÷ñò é"ò åðééäã
åéæî úåðäéì ìëåúù äîùðäì ïéùåáì úðéçá

.ãçàá ììëäì åðééäã ,äðéëùä
הנשמה  "לבושי" ענין ג"כ מבואר ובזה

בהם. הצורך ומהו המצוות קיום ע "י הנוצרים

קדושתו  נמשכת ומצוות התורה קיום ע"י כי
בנפש  נבראים) מגדר מובדל ית' שהוא (כפי ית'
שהנאה  השכינה, מזיו נהנית הנשמה שעי"ז האדם,
האדם  בנפש שנרגש - פירושה השכינה" "מזיו זו

אחד"). ("ה' האמיתית ית' אחדותו ענין

בלשון  [הנקרא ית' אחדותו הרגשת אשר
הנשמה  שאין דבר הוא באחד"] "להכלל החסידות
ומצוות. דתורה ה"לבושים" בלי אליו להגיע יכולה

ומבאר:] שהולך [כפי

äìåëé äðéà ùåáì àìá äîåøò àéäùë ë"àùî
ìëå àøáð úðéçá àéäù øçàî ,ãçàá ììëúäì

.ãçà úðéçáî ãàî ÷åçøå ãñôðå äååä àøáð
הרי  ממעל", אלקה "חלק היא שהנשמה אע"פ
אלקות  "מבחינת הוא האדם נשמת ששורש רק זה
להיות  בירידתה "נשתלשלה אח"כ אבל ממש",

עצמה". בפני ודבר יש בחינת
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"נשמה  נשמה) אלקי (בברכת שאומרים [וכפי
נפחתה  כו' יצרתה כו' בראתה אתה היא טהורה כו'
באלקות  ממש מאוחדת בשרשה דהנשמה בי",
שהיא  עלי' אז לומר שייך (ולא היא" "וטהורה
ממעל"), אלקה "חלק שהיא מאחר "בריאה",

בראת  "אתה לעולם ואח"כ ירידתה שע"י - ה"
ויורדת  והולכת נברא, נעשית היא הבריאה
שמתלבשת  עד עשי') (יצירה למדריגה ממדריגה
בפני  ודבר "יש נעשית היא שאז גשמי, בגוף

עצמו"].

עצמה  מצד לנשמה אפשר אי שכן, ומכיון
הווה  שהוא לנברא אפשר דאיך באחד", "להכלל

אחד")? ("ה' הבורא עם להתאחד ונפסד

äøåú úåáùçî åðééä ,ïéùåáìì êéøö ïëìå
äîùðä ïéùéáìîù ,ïéùåáì úðéçá ïäù úåöîå
íéëùîð íäå ,äìâø ãòå äùàøî äúåà ïéôé÷îå
ììëäì úåîùð åìëåé æ"éòù ãçà úðéçáî

.ãçàá
נוצרים  בהם מוקפת שהנשמה ה"לבושים"
הן  הן ומצוות שהתורה כנ"ל, ומצוותי' מהתורה
(דלא  חד כולא וקוב"ה ואורייתא ית', וחכמתו רצונו
"נברא" בחינת נעשית למטה שבירידתה כהנשמה,

כנ"ל). ויש

מהנשמה  למעלה הם שהלבושים ונמצא,

כלומר, - אחד" מבחינת "נמשכים הם כי עצמה,
דפירוש  ממש, שכינה גילוי ישנו ומצוות בתורה
דבר, באיזה . ית'. אלקותו גילוי "הוא שכינה גילוי
לו  ובטל ה' באור נכלל דבר שאותו לומר והיינו
ה' בו ומתגלה  ששורה הוא שאז לגמרי במציאות
ית', רצונו פנימיות שהן ומצוות ובתורה אחד",

ממש; אלקות והם כלל" פנים הסתר שם "אין

עצמו  את "מקיף" שהאדם ידי על ולפיכך
ומצוותי' התורה בלבושי רגליו) ועד (מראשו
ומתגלה  "שורה ית'), אלקותו גילוי ישנו (שבהם

אחד". ה' בו

úà íééçä øåøöá äøåøö éðåãà ùôð äúéäå åäæå
êë èøçá åôñë øøåö íãàù åîë åðééäã ,'ä
åðééäã ,íééçä øåøöá äøåøö åùôð äéäú
ììëäì íééçä øåøöå ùåáì åðùéáìéå åðôé÷éù

:'ä úà ,ãçàá
הדביקות  ענין מתאר שהכתוב מה יובן עפ"ז
גו' "ויצר כלשון שהוא החיים", "צרור בלשון בה'
לומר, בסודרין, הכסף שקשר חריטים", בשני כסף
לבושים  לאדם שיש בכך תלוי' בה' שהדביקות
להיותם  החיים", "צרור הנקראים ("סודרין"),
נקשר  האדם גם ידם שעל אחד", מבחינת "נמשכים

באלקות.
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שתו Ê"Î·Â(כו) לעילא רעים דאכלו המאמר יובן
בפי' ידוע דהנה כו' לתתא דודים ושכרו
כו' שבשמים לאביהם מפרנסין שישראל פרנסתי רעיתי
ונתוסף  לדם שנהפך מאכל שאוכל אדם כמשל והוא
תוס' הדם מגידי ומתפשט שבלב בדמים וחיות אור
מה  הא' דברים ב' כאן יש והרי לאברים חיות גילוי
בהשראה  שהיא כמו מהותה בעצם הנפש הוא שהדם
הנפש  מרובה שהדם שכל בדם יותר מתחברת בהעלם
מיסוד  נמשך וממילא יותר חיות ברבוי שם מתלבשת
וכנ"ל  יותר גלוי בבחי' לאברים חיות תוס' שבדם המים
ושס"ה  מ"ע רמ"ח בבחי' יובן וכן כו' הדם גידי בענין
המצות  שע"י העליון באדם למעלה שהן כמו ל"ת
בקרבנות  שא' וכדוגמא למעלה בכלים אורות נתוסף

אור  ויתחזק יסעד אנוש שלבב הלחם כמו לאשי לחמי
כמו  התו"מ כל וכ"ה כו' ובאברים בדם הנפש וחיות
כו' לגני באתי כמ"ש אכילה בבחי' הם למעלה שהן
כו' לאביהם מפרנסין שישראל וזהו כו' יערי אכלתי
פרנסה  בחי' ג"כ למעלה שמעוררים שלהם תו"מ ע"י
באריכות  במ"א וכמ"ש כו' העליון לאדם העליון ומזון
בעלמין  לעילא פי' לעילא ריעים אכלו וזהו וד"ל.
הרי  העליון באדם שכלולים דאתגלין ועלמין סתימין
יתכן  ששם עלמין השתלשלות מציאות בחי' כבר יש
הללו  בעלמין אור להוסיף תו"מ שע"י האכילה בחי'
בהעלם  גם אור תוס' יומשך המאכל שע"י עד"מ וכמו
סתימין  עלמין זה נק' ולמעלה כו' הדם שבגידי הנפש
כנ"ל  אלהינו לה' הנסתרות שנק' י"ה בבחי' שהוא
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

דמלכ' אברין רמ"ח שהן בו"ה אור תוס' נמשך וממילא
חו"ב  הן הללו ריעים לעילא ריעים אכלו וזהו כנ"ל
שרשי  והן מתפרשין דלא ריעין תרין שנק' דאצי'
שמן  וכידוע כו' הנגלות ו"ה שנק' ומדות המוחין
ושם  המוח אל הלב ומן ללב עולה לדם שנהפך המאכל
שבחללי  ונפש לרוח מדם ונמשך וחוזר הנשמה משכן

בענין  וכבדא ולבא מוחא בענין במ"א וכמ"ש כו' הלב
גילוי  לידי בא ההעלם שמן ולפי וד"ל כו' הקרבנות
בכלל  יש כי בא ממילא והגילוי עיקר ההעלם הרי
רק  דתו"מ זו אכילה בחי' הזכיר לא לכן כו' מאתים
דודים  בחי' בזה נכלל וממילא י"ה חו"ב שהן בריעים

וד"ל: כו' לעיל' ריעים אכלו וז"ש כו' ו"ה שהן
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ מן לחכ' יתרון שיש אני וראיתי שלמה שאמר
והיא  אחכמה אמרתי אמר ובמ"א כו', הסכלות
להשיג  שרצה פרה מעשה על וקאי ממני, רחוקה
עוטה  דכתי' הענין וראיתי. אמר וכאן יכול, ולא כמשה
שלמה, ובחי' אור בחי' בתו' שיש והפי' כשלמה, אור
אמון  א"ת ואיתא אמון, אצלו ואהי' כתי' בתורה דהנה
א"ס  בחי' בין ממוצעת בחי' היא שהתורה אומן, אלא
כלול  צ"ל ממוצע שכל בזה והכלל נבראים, לבחי'
בחי', ב' בתורה נמצא ולכן ושבתחתון, שבעליון מבחי'
אוא"ס  שורה שבה שבתורה בחי' הוא אור ושלמה. אור
לבריאת  מקור שנעשה בתורה בחי' הוא ושלמה ב"ה
וכן  עלמא, וברא באורייתא דאסתכל העולמות
ממוצע  בחי' אצלו ל' אצילות בחי' ג"כ יש בעולמות
איהו  וחיוהי איהו כמא' הבחי', מב' ג"כ וכלולה

אוא"ס, גילוי האורות בחי' הוא חיוהי וגרמוהי,
השגת  ענין וכל הבריאה, מקור הכלים בחי' וגרמוהי
שלמה  בחי' שבתורה תחתונה בבחי' רק בחיוהי שלמה
ידע  לא כתי' התורה בפנימיות אבל שלמה, אותיות
שכל  האף כו', אחכמה אמרתי אמר וע"ז ערכה, אנוש
דלא  עילאין רזין כל בזוהר כמ"ש בתורה נמצאו הבחי'
דלע"ל  בחי' ואפי' אינון, באורייתא לאיתדבקא יכלין
טעמי  ואף בתורה, ג"כ יש החדשה וארץ חדשים שמים
וע"ז  בתורה בהעלם ישנן מ"מ אבל נתגלו, שלא תורה
ראה  מ"מ אבל ממני, שרחוקה שאף כו' וראיתי אמר
הסכלות, בחי' על התורה פנימיות בחי' שבחכ' היתרון
ירידת  בחי' טו"ר הדעת עץ בחי' הוא סכלות ופי'
מן  האור כיתרון הוא היתרון ודמיון כו' לברר התורה

החשך.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÎÏÂ דרך כ"א עובר אינו דיצי' שהאור באח"פ
אבל  ליצי', באח"פ המאיר אור נתייחס מעבר
א"כ  דעשי' בו"ק התלבשות ע"י שמאיר ארצות בשאר
ולכן  ממש העשי' אור הוא בעוה"ז שמאיר מה
דאיתא  מה ג"כ יובן ובזה דעשי'. לו"ק נתייחס
צו  גימ' אדנ"י אל הוא עשי' המחי' ששם בכהאריז"ל
ע"ז  לומר שייך והאיך ע"ז אלא צו אין ארז"ל והלא
נמחקין, שאינן שמות מז' הוא כי הקדוש שם על
לגמרי  האור והסתר העלם הוא שבעשי' מפני אלא
מחי' זה ושם כו' ידי ועוצם כחי לומר שיכולים עד
ג"כ  נק' הוא אשר צו ג"כ שלו הגימט' לכן אותם

בנפש  הזה הכח יומשך מהיכן צ"ל אך ע"ז. ע"ש
מברכים  אנו הלא ידי ועוצם כחי לומר שיכול האדם
והכוונה  לאדם, ניתן שהדעת דעת לאדם חונן אתה
דבר  בכל שיש אלקות חיות ענין להשכיל כדי הוא
עיניך  כמ"ש שהוא צ"ל וא"כ פרטיות השגחה וענין
הברואי' כל על גם וכן בנ"א, דרכי כל על פקוחות
ואפי' פרטי' השגחה גם יש ורמשים שקצים על אפי'
הכל  ה"ז ויופסד יורקב או יוצמח אם עשב פרט על
ולהבין, לידע דעת לאדם ניתן וע"ז פרטיות, בהשגחה
לזה  נצרך אינו הרי שהוא כמו הגשמיות להבין  כי

כ"כ. דעת
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Í‡ עוע"א ארצות שבשארי ישראל ארז"ל הנה הענין
על  אומרים האיך מובן אינו ולכאורה בטהרה,
כ"א  אינו באח"פ שהרי עוע"א, שהם ישראל כללות
משארי  לצאת אסור בגמ' א' דעה ולפי המעט, מן מעט

כו'.ארצו  עד יהיו ושמה יבואו בבלה כמ"ש לאח"פ ת
צבא  לכל או ולירח לשמש וראית כתיב דהנה הענין אך
הוא  השתחוואה וענין להם, והשתחוית השמים
תבואות  וממגד כתיב דהנה ודבר, ליש אותם כשמחשב
מהם  שנצמח שרואה כו' ירחים גרש וממגד שמש
המצמיחים  הם עצמם בכח שהם ומחשב צמחים,

אבל  להם, משתחוה הוא ולכן ודבר ליש אותם ועושה
אם  והיתכן בו, החוצב ביד כגרזן אלא אינם באמת
להקרדום  ויפארו שישבחו קרדום ע"י בנין בונה אומן
לעשות  יכול אינו אדם בלא הגרזן כי כזה בנין שעשה
האומן  עושה וע"י שבהם אומנות כלי שהם אלא כלום,
ע"י  טס ולעשות קורנס ע"י בנין שיבנה יתכן לא כי
כלום, לעשות יכולים אינם בעצמם הכלים אבל גרזן,
השפע  שלוחי אלא שאינם השמים צבא כל הם וכך
אינם  בעצמם אבל השפע, עובר ועלֿידם שבהם לבד

הגרזן. כמו כלום לעשות יכולים
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שבאופן  רק לא כי נ"ע, הרבי מבאר דלהלן בשורות
גם אלא העולמות, לצורך הם הספירות ענין כל כללי 
העשר  של הפרטיים והגדרים בתכונות נתבונן אם
כשיש דוקא  שייכת מציאותם שכל נמצא ספירות,
והמידות המלכות כיצד מבאר זה בפרק וזולת. עולמות
שגם ומבאר מחדש  הבא ובפרק הזולת, לצורך הם

לזולת. שייכים במהותן  והבינה החכמה
úåëìîä úðéçá åîëå בעשר התחתונה המדריגה שהיא

à÷åãספירות íò ùéùë êééù äëåìîä ïéðò éøä כלומר
גחלים מלשון הוא  ש "עם" כידוע נפרדת, מציאות

הלהבה, שם  ניכרת שלא (כבויות) øîàîëå16עוממות

úåîìåòä úååäúäã ïåöøä úáéñå ,'åë íò àìá êìî ïéà
åðåöøá äìòù éðôî àåäהקב"ה êåìîàשל àðà17אני)

ïëאמלוך) ìò ,íò àìá êìî ïéàåאת לממש בכדי 
למלוכה åë',הרצון úåîìåò úåéäì êøáúé åðåöøá äìò
íéøîåàù äîåהתפילה êìîבנוסח  øùà íìåò ïåãà

,'åë àøáð øåöé ìë íøèáעוד המלוכה ענין שיש כלומר
- העולמות בריאת àéäùלפני åîë äëåìîä úðéçá åðééä

,'åë éåìéâ úðéçáî äìòîìù êøáúé åúåîöòáשהיא
ה'יכולת', äëåìîäדרגת ïéðò øåà éåìéâ úðéçáá ìáà

.'åë úåîìåòì êééùù àåä
הענין: ביאור

המידה. גילוי לבין  המידה  עצמות בין  הבחנה  ישנה
שג עצםלמרות את יש  הרי בזולת, תלוי המלכות ילוי

על המחשבה לפני  עוד קיימת שהיא המלכות  מידת
ה'יכולת'. בדרגת הנבראים 

חלק הם הגנוזות הספירות  עשר כי בזה, וההסברה
בעצמותו, שהם כמו קיימות וממילא  הבורא, משלימות
ענין  כל הרי הספירות, לגילוי רצון  יש שכאשר אלא

דוקא. הזולת על הוא הגילוי 
יצור  כל בטרם מלך אשר עולם "אדון  אומרים זה ועל
המידות, שאר וכן המלכות , שמידת כלומר נברא"
הנבראים. בנו , כלל תלויות ולא  שהם, כמו בו קיימות
שאר  וכן  המלוכה, מידת גילוי  שיהיה  בשביל אבל
על מחשבה להיות צריך זה בשביל הנה המידות,

עם". בלא מלך "אין  העולמות 
המלכות ענין המלכות : מידת של מתוכנה שמבינים  וכפי
שעליו  מישהו וכשאין  והתנשאות, רוממות  הוא
שתתגלה בשביל ולכן זו, מידה  מתגלית  לא  מתנשאים 
העולמות. את להוות צריך הקב"ה של המלוכה מידת
והתנשאות רוממות של ענין  שיש הדבר ברור זאת, ובכל
עולמות, ללא גם שלימותו מצד הבורא אצל עצמית
יכול גילוי  של מענין שלמעלה המלוכה מידת ושרש 
והגילוי ומתגלה , ניכר זה  שאין אלא עם . ללא  גם  להיות

העולמות. על במחשבה רק הוא
ïéá ùøôää òåãéëå ,à÷åã úìåæä êøåöì ïä úåãîä ïëå
åðéàù åðééäã úìåæì úåëéøö ïéà ïéçåîã ,úåãîì ïéçåî
éîì úìåæ ùé àìùë íâã ,úìåæä ìà òéôùäì çøëåî
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פרק 16. ריש והאמונה היחוד שער ל. לח, וישב בחיי רבינו

ועוד. ז'
עמוד 17. סוף קע, דף מצוותיך בדרך הובא – רבה אדרא

ב. נא, נצבים ד. כא, נשא פרשת תורה לקוטי וראה ב'.



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

דמלכ' אברין רמ"ח שהן בו"ה אור תוס' נמשך וממילא
חו"ב  הן הללו ריעים לעילא ריעים אכלו וזהו כנ"ל
שרשי  והן מתפרשין דלא ריעין תרין שנק' דאצי'
שמן  וכידוע כו' הנגלות ו"ה שנק' ומדות המוחין
ושם  המוח אל הלב ומן ללב עולה לדם שנהפך המאכל
שבחללי  ונפש לרוח מדם ונמשך וחוזר הנשמה משכן

בענין  וכבדא ולבא מוחא בענין במ"א וכמ"ש כו' הלב
גילוי  לידי בא ההעלם שמן ולפי וד"ל כו' הקרבנות
בכלל  יש כי בא ממילא והגילוי עיקר ההעלם הרי
רק  דתו"מ זו אכילה בחי' הזכיר לא לכן כו' מאתים
דודים  בחי' בזה נכלל וממילא י"ה חו"ב שהן בריעים

וד"ל: כו' לעיל' ריעים אכלו וז"ש כו' ו"ה שהן
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ מן לחכ' יתרון שיש אני וראיתי שלמה שאמר
והיא  אחכמה אמרתי אמר ובמ"א כו', הסכלות
להשיג  שרצה פרה מעשה על וקאי ממני, רחוקה
עוטה  דכתי' הענין וראיתי. אמר וכאן יכול, ולא כמשה
שלמה, ובחי' אור בחי' בתו' שיש והפי' כשלמה, אור
אמון  א"ת ואיתא אמון, אצלו ואהי' כתי' בתורה דהנה
א"ס  בחי' בין ממוצעת בחי' היא שהתורה אומן, אלא
כלול  צ"ל ממוצע שכל בזה והכלל נבראים, לבחי'
בחי', ב' בתורה נמצא ולכן ושבתחתון, שבעליון מבחי'
אוא"ס  שורה שבה שבתורה בחי' הוא אור ושלמה. אור
לבריאת  מקור שנעשה בתורה בחי' הוא ושלמה ב"ה
וכן  עלמא, וברא באורייתא דאסתכל העולמות
ממוצע  בחי' אצלו ל' אצילות בחי' ג"כ יש בעולמות
איהו  וחיוהי איהו כמא' הבחי', מב' ג"כ וכלולה

אוא"ס, גילוי האורות בחי' הוא חיוהי וגרמוהי,
השגת  ענין וכל הבריאה, מקור הכלים בחי' וגרמוהי
שלמה  בחי' שבתורה תחתונה בבחי' רק בחיוהי שלמה
ידע  לא כתי' התורה בפנימיות אבל שלמה, אותיות
שכל  האף כו', אחכמה אמרתי אמר וע"ז ערכה, אנוש
דלא  עילאין רזין כל בזוהר כמ"ש בתורה נמצאו הבחי'
דלע"ל  בחי' ואפי' אינון, באורייתא לאיתדבקא יכלין
טעמי  ואף בתורה, ג"כ יש החדשה וארץ חדשים שמים
וע"ז  בתורה בהעלם ישנן מ"מ אבל נתגלו, שלא תורה
ראה  מ"מ אבל ממני, שרחוקה שאף כו' וראיתי אמר
הסכלות, בחי' על התורה פנימיות בחי' שבחכ' היתרון
ירידת  בחי' טו"ר הדעת עץ בחי' הוא סכלות ופי'
מן  האור כיתרון הוא היתרון ודמיון כו' לברר התורה

החשך.
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ÔÎÏÂ דרך כ"א עובר אינו דיצי' שהאור באח"פ
אבל  ליצי', באח"פ המאיר אור נתייחס מעבר
א"כ  דעשי' בו"ק התלבשות ע"י שמאיר ארצות בשאר
ולכן  ממש העשי' אור הוא בעוה"ז שמאיר מה
דאיתא  מה ג"כ יובן ובזה דעשי'. לו"ק נתייחס
צו  גימ' אדנ"י אל הוא עשי' המחי' ששם בכהאריז"ל
ע"ז  לומר שייך והאיך ע"ז אלא צו אין ארז"ל והלא
נמחקין, שאינן שמות מז' הוא כי הקדוש שם על
לגמרי  האור והסתר העלם הוא שבעשי' מפני אלא
מחי' זה ושם כו' ידי ועוצם כחי לומר שיכולים עד
ג"כ  נק' הוא אשר צו ג"כ שלו הגימט' לכן אותם

בנפש  הזה הכח יומשך מהיכן צ"ל אך ע"ז. ע"ש
מברכים  אנו הלא ידי ועוצם כחי לומר שיכול האדם
והכוונה  לאדם, ניתן שהדעת דעת לאדם חונן אתה
דבר  בכל שיש אלקות חיות ענין להשכיל כדי הוא
עיניך  כמ"ש שהוא צ"ל וא"כ פרטיות השגחה וענין
הברואי' כל על גם וכן בנ"א, דרכי כל על פקוחות
ואפי' פרטי' השגחה גם יש ורמשים שקצים על אפי'
הכל  ה"ז ויופסד יורקב או יוצמח אם עשב פרט על
ולהבין, לידע דעת לאדם ניתן וע"ז פרטיות, בהשגחה
לזה  נצרך אינו הרי שהוא כמו הגשמיות להבין  כי

כ"כ. דעת
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Í‡ עוע"א ארצות שבשארי ישראל ארז"ל הנה הענין
על  אומרים האיך מובן אינו ולכאורה בטהרה,
כ"א  אינו באח"פ שהרי עוע"א, שהם ישראל כללות
משארי  לצאת אסור בגמ' א' דעה ולפי המעט, מן מעט

כו'.ארצו  עד יהיו ושמה יבואו בבלה כמ"ש לאח"פ ת
צבא  לכל או ולירח לשמש וראית כתיב דהנה הענין אך
הוא  השתחוואה וענין להם, והשתחוית השמים
תבואות  וממגד כתיב דהנה ודבר, ליש אותם כשמחשב
מהם  שנצמח שרואה כו' ירחים גרש וממגד שמש
המצמיחים  הם עצמם בכח שהם ומחשב צמחים,

אבל  להם, משתחוה הוא ולכן ודבר ליש אותם ועושה
אם  והיתכן בו, החוצב ביד כגרזן אלא אינם באמת
להקרדום  ויפארו שישבחו קרדום ע"י בנין בונה אומן
לעשות  יכול אינו אדם בלא הגרזן כי כזה בנין שעשה
האומן  עושה וע"י שבהם אומנות כלי שהם אלא כלום,
ע"י  טס ולעשות קורנס ע"י בנין שיבנה יתכן לא כי
כלום, לעשות יכולים אינם בעצמם הכלים אבל גרזן,
השפע  שלוחי אלא שאינם השמים צבא כל הם וכך
אינם  בעצמם אבל השפע, עובר ועלֿידם שבהם לבד

הגרזן. כמו כלום לעשות יכולים
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שבאופן  רק לא כי נ"ע, הרבי מבאר דלהלן בשורות
גם אלא העולמות, לצורך הם הספירות ענין כל כללי 
העשר  של הפרטיים והגדרים בתכונות נתבונן אם
כשיש דוקא  שייכת מציאותם שכל נמצא ספירות,
והמידות המלכות כיצד מבאר זה בפרק וזולת. עולמות
שגם ומבאר מחדש  הבא ובפרק הזולת, לצורך הם

לזולת. שייכים במהותן  והבינה החכמה
úåëìîä úðéçá åîëå בעשר התחתונה המדריגה שהיא

à÷åãספירות íò ùéùë êééù äëåìîä ïéðò éøä כלומר
גחלים מלשון הוא  ש "עם" כידוע נפרדת, מציאות

הלהבה, שם  ניכרת שלא (כבויות) øîàîëå16עוממות

úåîìåòä úååäúäã ïåöøä úáéñå ,'åë íò àìá êìî ïéà
åðåöøá äìòù éðôî àåäהקב"ה êåìîàשל àðà17אני)

ïëאמלוך) ìò ,íò àìá êìî ïéàåאת לממש בכדי 
למלוכה åë',הרצון úåîìåò úåéäì êøáúé åðåöøá äìò
íéøîåàù äîåהתפילה êìîבנוסח  øùà íìåò ïåãà

,'åë àøáð øåöé ìë íøèáעוד המלוכה ענין שיש כלומר
- העולמות בריאת àéäùלפני åîë äëåìîä úðéçá åðééä

,'åë éåìéâ úðéçáî äìòîìù êøáúé åúåîöòáשהיא
ה'יכולת', äëåìîäדרגת ïéðò øåà éåìéâ úðéçáá ìáà

.'åë úåîìåòì êééùù àåä
הענין: ביאור

המידה. גילוי לבין  המידה  עצמות בין  הבחנה  ישנה
שג עצםלמרות את יש  הרי בזולת, תלוי המלכות ילוי

על המחשבה לפני  עוד קיימת שהיא המלכות  מידת
ה'יכולת'. בדרגת הנבראים 

חלק הם הגנוזות הספירות  עשר כי בזה, וההסברה
בעצמותו, שהם כמו קיימות וממילא  הבורא, משלימות
ענין  כל הרי הספירות, לגילוי רצון  יש שכאשר אלא

דוקא. הזולת על הוא הגילוי 
יצור  כל בטרם מלך אשר עולם "אדון  אומרים זה ועל
המידות, שאר וכן המלכות , שמידת כלומר נברא"
הנבראים. בנו , כלל תלויות ולא  שהם, כמו בו קיימות
שאר  וכן  המלוכה, מידת גילוי  שיהיה  בשביל אבל
על מחשבה להיות צריך זה בשביל הנה המידות,

עם". בלא מלך "אין  העולמות 
המלכות ענין המלכות : מידת של מתוכנה שמבינים  וכפי
שעליו  מישהו וכשאין  והתנשאות, רוממות  הוא
שתתגלה בשביל ולכן זו, מידה  מתגלית  לא  מתנשאים 
העולמות. את להוות צריך הקב"ה של המלוכה מידת
והתנשאות רוממות של ענין  שיש הדבר ברור זאת, ובכל
עולמות, ללא גם שלימותו מצד הבורא אצל עצמית
יכול גילוי  של מענין שלמעלה המלוכה מידת ושרש 
והגילוי ומתגלה , ניכר זה  שאין אלא עם . ללא  גם  להיות

העולמות. על במחשבה רק הוא
ïéá ùøôää òåãéëå ,à÷åã úìåæä êøåöì ïä úåãîä ïëå
åðéàù åðééäã úìåæì úåëéøö ïéà ïéçåîã ,úåãîì ïéçåî
éîì úìåæ ùé àìùë íâã ,úìåæä ìà òéôùäì çøëåî
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íâäå ,åîöòì úåìëùä ìéëùäì ìåëé òéôùäì18שכתוב

íìåëî øúåé éãéîìúîã,המקבלים ֿ ידי  שעל כלומר
שכל גם כן ואם בשכל, והרחבה תוספת יש התלמידים,

זולת, óñåúîצריך úìåæä ìà äòôùä éãé-ìòù åðééä
éàäëå úåéùå÷ éãé ìò èøôáå òéôùîä ìöà ìëù øåà

àðååâ חוזר אור של המעלה את יש שאז הדרך) זה (ועל
øçà íå÷îá øàáúðù åîëå19ìëùä øåà éåìéâ ìáà ,

øùé øåà êøãáוכדומה התלמידים קושיות ìåëéללא
úìåæ àìá íâ úåéäì20,

äùãç äâùä åà äìëùä äæéà ìò àåáì íéëéøö øùàëå
,ìáìáî úìåæä äáøãàשכל להשכיל עסוק אדם כאשר -

יקלט שהשכל בכדי "התבודדות" צריך הוא הרי חדש ,
לגילוי מפריעה רק הזולת  ומציאות במוחו, וימשך

החדש. השכל
êéøö úåøáñ 'á ïéá òéøëäì åúòãá ìå÷ùì êéøöùë íâå
ïéðòä ìà øù÷úäì à÷åã åîöò ïéáì åðéá áùééúäì
ìò íäéðéá òéøëäìå úåøáñä úéúéîà ùéâøäìå øéëäìå

äæ ìëìù ,ïéðòä úúéîàá äùâøääå äøëää éô–
- סברות ב' בין ולהכרעה חדש שכל úìåæäהשכלת

úéúéîà ìò àåáì ìëåé åîöò ïéáì åðéá ÷øå ìáìáî
.'åë øáãä

åäæå21שמובאïéøãäðñ íâã הדין הכרעת åéäלפני 
åîöòì ãçàå ãçà ìë íäéðéá ïéðúåðå ïéàùåðלשיטת

åâåæרש "י ïá íò åàהרמב"ם כולםåë22'לשיטת לא אך
הסברא, לאמיתת  להגיע בכדי  íå÷îáיחד, áåúëù åîëå

,øçà
çë ãáìù íéøçàä úåçëä èé÷ùäì êéøö åîöòá íâå

,úåèùôúäá åéäé àìù íáëòìå ìëùäשהזולת רק לא -
ולהכרעת השכל להשכלת מפריע לאדם שמחוץ
זולת בבחינת שהם  שבתוכו הכוחות גם  אלא הסברות,
ההתרגשות תכונת כמו ומבלבלים, מפריעים לשכל
צריך בתוכו ולכן  השכל, להבנת שמפריעה וכדומה

הכוחות , שאר את úúéîàלהשקיט  ìò àåáé à÷åã æàå
ìëùäסברות ב' íâãבין ,äùãç äìëùä ìò åà

ìëùä ìà íéìáìáî ìëùä çë ãáìù úåçëä úåèùôúä
.'åë íáëòìå íøöòì êéøöå

úåéäì êéøö äùãç äìëùä äæéà ìò àåáì éãëá íâå

,åìëù éìë úàìòäהאחרים הכוחות רק לא כלומר
מפריע עצמו השכל כלי אף אלא  מפריעים, שכל שאינם
שמעבר  משהו  שיש לחוש עצמו  מעל להתעלות לפעמים

השכל ïéðòלהשגת àåäå23àãç äòùë íîåúùà
את בנפשו שמרגיש  כלומר אחת) כשעה (השתומם 
שהיא במדבר, שממון מלשון ההשתוממות תחושת

ביטול äéìòתחושת úðéçáá äáøãà úåèùôúä øãòäá
.'åë äìëùää ìò àá äæ éãé ìòå à÷åã

ïéðò äæ ïéàå ,äìãáä úðéçáá úåéäì úåìãâã ïéçåî òáèå
ääáâäשל ענין  לא  זה  מובדלים שהמוחין זה כלומר

òáèגאוה ãöî íå÷î-ìëî íöòá åðò àåäù éî íâã
.'åë úìåæä íò áøòúî åðéàù äìãáäá àåä ïéçåîä

òáè ìáà ,à÷åã åîöòì ïäù ïéçåîä ïéðòá àåä äæ ìëå
ïäù êôéäì àåä úåãîäמתעוררותåîë ,úìåæä ìà ÷ø

ìò íçøúî åà ãñçúîù êééù åðéà éøä íéîçøäå ãñçä
òéôùäì éîì úìåæ ùé àìùëå ,úìåæä ìò íà éë åîöò

.'åë åðéà åìéàë àéä éøäå äãîä ìèáúî כלומר –
זולת, וכשאין והרחמים , החסד מידת את  מעורר  הזולת
קיימת שאינה וכאילו  האדם  בתוך מתעלמת המידה

כלל.
úåøøåòúäì ìåëéù íâäå24àìùë íâ áåèä ùéàá äáèä

,òéôùäì éîì ùéהוא עצמו מצד הטוב איש טבע שהרי 
לאחרים úåììëáלהיטיב øùàë íå÷î-ìëî åäæבעולם

äãîäå åúòôùä úáåè ìá÷ì íéëéøöù éî íéàöîð
,úåìâúäá úãîåò ואזùé àìùë íâ úåøøåòúää äéäú

òéôùäì éîì àéää úòáבפועלåðéáà íäøáàá åîëå
íåìùä-åéìòהמילה ברית מחמת חולה שהיה בזמן 

אליו  יבואו שלא בכדי  מנרתיקה חמה הוציא והקב"ה
åë'.אורחים, åãñç òéôùäì éîì åì äéä àìùë øòèöäù

בכדי ערביים בדמות מלאכים הקב"ה אליו  שזימן ועד
החסד. את להשפיע למי לו  äéäéשיהיה àìùë ìáà

áåèä úãî åùôðá ùéù íâä äðä ,òéôùäì éîì ììëá
äãîä ïéðòã íåùî ,åðéà åìàë àåä éøäå éøîâì íìòúú
ìèáúî úìåæ ùé àìùëå à÷åã úìåæä ìà òéôùäì àåä

.'åë äãîä
בי הם שהמידות לזה  נוסף לזולת:וביטוי  úåøøåòúäåחס

òãåéå ,úìåæä ìà áåøé÷á àåä øùàë à÷åã àéä äãîä
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א.18. ז, תענית ראה

עמוד 19. סוף ואילך. צא עמוד תרס"ו המשך לדוגמא ראה
ואילך. צד

תשח"י:20. בכסלו" "בכ"ה המתחיל דיבור מאמר oipreראה
oipra `"na x`eandl dxizqa epi` ,envrl md oigend xwiry df
ielib wx `ed zlefl drtyd i"r sqezipy dn ik ,mlekn xzei icinlzn
ixd ,dpiad zedn mvrl ribdl icka la` ,ze`ivnl jiiyd dpiac mlrdd
,envrl dxrna i"ayx 'idy f"ir okle ,`wec envrl zecceazdd i"r df
,ixnbl iktde ycg oipr lrty cr dpiad mvr zpiga elv` xxerzp

dpd ,iwexit a"i el aiyd i"atxe dywnd `ed 'id mcewny df zxenzc
.miiltkae ixnbl iktd oipr edfy ,iwexit c"k uxize uxznd `ed 'id k"g`

(במשנה).21. א' עמוד מ דף סנהדרין

דיבור 22. במאמר בשיטתם והחילוק בזה הפרטים ראה
(נדפס  שם ובהנסמן ד', אות תש"ל המשכן" פקודי "אלה המתחיל

מלוקטים). במאמרים
א.23. כא, חולין ב. ג, קטן מועד טז. ד, דניאל פי על
צריך 24. ואולי בגוףֿכתבֿידֿקודש, הוא כן הגיליון: בשולי

התעוררות. להיות להיות:

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,åéìò íéîçøá øøåòúîå åéðéðòשהמידות כידוע
ההתקשרות הוא הדעת שענין  ה"דעת" בכח מתעוררות

הזולת, עם äãîäוההזדהות úåøøåòúä äéäú àìå
.'åë à÷åã áåøé÷á àåäùë íà-éë äìãáäá àåäùë
שהמידה בשביל הנה  בפועל, זולת יש  כאשר גם כלומר,
מרגיש אם כי  אליו, קירבה להרגיש  צריך תתעורר, אליו
המידה. אליו תתעורר לא  לידו, שקיים אף ממנו, מובדל

äìòîì äæî àîâåãäåהוא כן האדם, בנפש שהוא כפי –
האלקי , úåãîäבגילוי  ïéðòãהעליונות ïäבספירות

áåúëù åîëå à÷åã úåîìåòä êøåöì25êéîçø øåëæ

äîä íìåòî éë êéãñçåפירושíéëééù íéãñçå íéîçøã
.'åë à÷åã úåîìåòì

.øåöé÷
øéàäì àåäù éîéðô øåà úðéçáá àåä äæ ìë íðîà
åîëå ,ììë íéëééù íðéà úåîìåòä àìåìå úåîìåòä
,úìåæä êøåöì ïä úåãîå ,íò ìò êåìîì àåä úåëìîä
ìéëùäìå ,åîöòì íâ ïúåìâúä úåéäì ìåëé éøä ïéçåîáã
ïä úåìãâã ïéçåîå ,ìáìáî úìåæä øáã òéøëäì åà
à÷åã àåä ïúåøøåòúäå ïúåìâúä úåãîäå ,äìãáäá

.åéìà áåøé÷á àåäå úìåæ ùéùë
a"xrz opgz`e zyxt zay
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ו.25. כה, תהילים

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz mixn`nd xtq

א"ס  עצמות גילוי שהיה המקדש, ובית בא"י כמו העין, בראיית נמשל עצום גילוי
למעלה  וגם בדיוק, ומקום בזמן מוגבלים היו הקרבנות דכל ובלי־גבול, הגבול והתאחדו
א"ס  עצמות עד מגיעים וקרבנות קטורת המדה. מן שאינו הארון כמקום ומקום, מזמן

È‡‰Óe קרּוב ּבבחינת ועצּום נעלה ּגּלּוי הּנה טעמא ≈«ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ּוכמֹו העין, לראּית נמׁשל זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּביֹותר

עיני 18ׁשּכתּוב  ּתמיד אתּה, ּדרׁש אלקי הוי' אׁשר "ארץ ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה, אלקי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהוי'

ּדהּגּלּוי 19ּוכתיב  הּימים", ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
ולכן  סֹוף. אין עצמּות ּגּלּוי היה הּמקּדׁש ּבבית ְְְְֱִִֵֵֵַַָָָָֹאלקּות
ּכאחד, ּגבּול ּובלי הּגבּול היה הּמקּדׁש עניני ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּנה
ּדכל  ּבדּיּוק, מגּבלים אחד מּצד היּו ּבּמקּדׁש ּומקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻּדזמן
ּבזה  ּובזמּנם ּבעּתם ּבדּיּוק מגּבלים הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻעבֹודֹות
ׁשל  ּבתמיד הּקרּבנֹות הקרבת ּבכללּות הן זה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
ּתמיד  אחר ּדוקא ואז הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשחרית
ּבהקרבת  והן הּקרּבנֹות, סדר מתחיל ׁשחרית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל

ּבסד  עניניהם ּבפרטי עצמן והן הּקרּבנֹות ּומסּדר, מגּבל ר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
קבּוע  מסּדר ּבסדר ׁשהן ׁשּבּמקּדׁש העבֹודֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבׁשארי
ׁשל  ׁשנּיה למערכה קֹודמת ּגדֹולה ּדמערכה ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָֻּומגּבל,
ּגזרי  ׁשני לסּדּור קֹודמת קטרת ׁשל ׁשנּיה ּומערכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹקטרת,

זמן  להם יׁש הּקרּבנֹות הקרבת ּוכללּות ּכּלם, וכן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻעצים
ּכּלם", הּקרּבנֹות ּכל הׁשלם ּד"עליה יֹום ּבכל ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָֻֻמגּבל
ּבּצפֹון, ׁשחיטתן קדׁשים ּדקדׁשי ּבמקֹום, ְְְְְֳִִִֵַָָָָָָָֻּומגּבלים
יׁש וכן ּבעזרה. מקֹום ּבכל ׁשחיטתן קּלים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָוקדׁשים
מן  לפנים הּנאכלין ּדיׁש אכילתם, ּבענין ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָחּלּוקים
ּבזמן  ההגּבלה וכן העיר, ּבכל ׁשּנאכלין ויׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקלעים,
ויׁש חצֹות, עד ולילה ליֹום רק הּנאכל ּדיׁש ְְְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאכילתם,
הם  ׁשרת הּכלי ּכל וכן אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאכלין
הּׁשני  ּומּצד האחד, מּצד הּוא זה ּדכל ּבגדלם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמגּבלים
ּדזריזּות  ּומקֹום מהּזמן, למעלה היה ּבּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּנה
צפּופים  ועֹומדים הּזמן, מן ׁשּלמעלה ענין הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹהּכהנים
ּומקֹום  הּמקֹום, מן למעלה ׁשהּוא רוחים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּומׁשּתחוים
אלקּות  ּדהּגּלּוי לפי הּוא זה ּדכל הּמּדה, מן אינֹו ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹהארֹון
 ֿ ּברּו איןֿסֹוף עצמּות ּגּלּוי היה הּמקּדׁש ּבבית ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשהיה

ּדכּלא  ׁשלמּותא ּגּלּוי יב הּוא ׁשהיה הּמקּדׁש ּובבית , ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
הינּו ּכאחד, ּגבּול ּובלי הּגבּול ׁשם היה ְְְְְְִֶַַַָָָָָהעצמּות,
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סי"ד.18) באגה"ק ועפמשנ"ת יב. יא, דברים ארץ: וכמ"ש
פכ"ח.19) ההפרש להבין ד"ה ח"ב האמצעי לאדמו"ר שע"ת כן גם וראה ג. ט, א' מלכים והיו: וכתיב

הכל.יב. של שלימות



רמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

íâäå ,åîöòì úåìëùä ìéëùäì ìåëé òéôùäì18שכתוב

íìåëî øúåé éãéîìúîã,המקבלים ֿ ידי  שעל כלומר
שכל גם כן ואם בשכל, והרחבה תוספת יש התלמידים,

זולת, óñåúîצריך úìåæä ìà äòôùä éãé-ìòù åðééä
éàäëå úåéùå÷ éãé ìò èøôáå òéôùîä ìöà ìëù øåà

àðååâ חוזר אור של המעלה את יש שאז הדרך) זה (ועל
øçà íå÷îá øàáúðù åîëå19ìëùä øåà éåìéâ ìáà ,

øùé øåà êøãáוכדומה התלמידים קושיות ìåëéללא
úìåæ àìá íâ úåéäì20,

äùãç äâùä åà äìëùä äæéà ìò àåáì íéëéøö øùàëå
,ìáìáî úìåæä äáøãàשכל להשכיל עסוק אדם כאשר -

יקלט שהשכל בכדי "התבודדות" צריך הוא הרי חדש ,
לגילוי מפריעה רק הזולת  ומציאות במוחו, וימשך

החדש. השכל
êéøö úåøáñ 'á ïéá òéøëäì åúòãá ìå÷ùì êéøöùë íâå
ïéðòä ìà øù÷úäì à÷åã åîöò ïéáì åðéá áùééúäì
ìò íäéðéá òéøëäìå úåøáñä úéúéîà ùéâøäìå øéëäìå

äæ ìëìù ,ïéðòä úúéîàá äùâøääå äøëää éô–
- סברות ב' בין ולהכרעה חדש שכל úìåæäהשכלת

úéúéîà ìò àåáì ìëåé åîöò ïéáì åðéá ÷øå ìáìáî
.'åë øáãä

åäæå21שמובאïéøãäðñ íâã הדין הכרעת åéäלפני 
åîöòì ãçàå ãçà ìë íäéðéá ïéðúåðå ïéàùåðלשיטת

åâåæרש "י ïá íò åàהרמב"ם כולםåë22'לשיטת לא אך
הסברא, לאמיתת  להגיע בכדי  íå÷îáיחד, áåúëù åîëå

,øçà
çë ãáìù íéøçàä úåçëä èé÷ùäì êéøö åîöòá íâå

,úåèùôúäá åéäé àìù íáëòìå ìëùäשהזולת רק לא -
ולהכרעת השכל להשכלת מפריע לאדם שמחוץ
זולת בבחינת שהם  שבתוכו הכוחות גם  אלא הסברות,
ההתרגשות תכונת כמו ומבלבלים, מפריעים לשכל
צריך בתוכו ולכן  השכל, להבנת שמפריעה וכדומה

הכוחות , שאר את úúéîàלהשקיט  ìò àåáé à÷åã æàå
ìëùäסברות ב' íâãבין ,äùãç äìëùä ìò åà

ìëùä ìà íéìáìáî ìëùä çë ãáìù úåçëä úåèùôúä
.'åë íáëòìå íøöòì êéøöå

úåéäì êéøö äùãç äìëùä äæéà ìò àåáì éãëá íâå

,åìëù éìë úàìòäהאחרים הכוחות רק לא כלומר
מפריע עצמו השכל כלי אף אלא  מפריעים, שכל שאינם
שמעבר  משהו  שיש לחוש עצמו  מעל להתעלות לפעמים

השכל ïéðòלהשגת àåäå23àãç äòùë íîåúùà
את בנפשו שמרגיש  כלומר אחת) כשעה (השתומם 
שהיא במדבר, שממון מלשון ההשתוממות תחושת

ביטול äéìòתחושת úðéçáá äáøãà úåèùôúä øãòäá
.'åë äìëùää ìò àá äæ éãé ìòå à÷åã

ïéðò äæ ïéàå ,äìãáä úðéçáá úåéäì úåìãâã ïéçåî òáèå
ääáâäשל ענין  לא  זה  מובדלים שהמוחין זה כלומר

òáèגאוה ãöî íå÷î-ìëî íöòá åðò àåäù éî íâã
.'åë úìåæä íò áøòúî åðéàù äìãáäá àåä ïéçåîä

òáè ìáà ,à÷åã åîöòì ïäù ïéçåîä ïéðòá àåä äæ ìëå
ïäù êôéäì àåä úåãîäמתעוררותåîë ,úìåæä ìà ÷ø

ìò íçøúî åà ãñçúîù êééù åðéà éøä íéîçøäå ãñçä
òéôùäì éîì úìåæ ùé àìùëå ,úìåæä ìò íà éë åîöò

.'åë åðéà åìéàë àéä éøäå äãîä ìèáúî כלומר –
זולת, וכשאין והרחמים , החסד מידת את  מעורר  הזולת
קיימת שאינה וכאילו  האדם  בתוך מתעלמת המידה

כלל.
úåøøåòúäì ìåëéù íâäå24àìùë íâ áåèä ùéàá äáèä

,òéôùäì éîì ùéהוא עצמו מצד הטוב איש טבע שהרי 
לאחרים úåììëáלהיטיב øùàë íå÷î-ìëî åäæבעולם

äãîäå åúòôùä úáåè ìá÷ì íéëéøöù éî íéàöîð
,úåìâúäá úãîåò ואזùé àìùë íâ úåøøåòúää äéäú

òéôùäì éîì àéää úòáבפועלåðéáà íäøáàá åîëå
íåìùä-åéìòהמילה ברית מחמת חולה שהיה בזמן 

אליו  יבואו שלא בכדי  מנרתיקה חמה הוציא והקב"ה
åë'.אורחים, åãñç òéôùäì éîì åì äéä àìùë øòèöäù

בכדי ערביים בדמות מלאכים הקב"ה אליו  שזימן ועד
החסד. את להשפיע למי לו  äéäéשיהיה àìùë ìáà

áåèä úãî åùôðá ùéù íâä äðä ,òéôùäì éîì ììëá
äãîä ïéðòã íåùî ,åðéà åìàë àåä éøäå éøîâì íìòúú
ìèáúî úìåæ ùé àìùëå à÷åã úìåæä ìà òéôùäì àåä

.'åë äãîä
בי הם שהמידות לזה  נוסף לזולת:וביטוי  úåøøåòúäåחס

òãåéå ,úìåæä ìà áåøé÷á àåä øùàë à÷åã àéä äãîä
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א.18. ז, תענית ראה

עמוד 19. סוף ואילך. צא עמוד תרס"ו המשך לדוגמא ראה
ואילך. צד

תשח"י:20. בכסלו" "בכ"ה המתחיל דיבור מאמר oipreראה
oipra `"na x`eandl dxizqa epi` ,envrl md oigend xwiry df
ielib wx `ed zlefl drtyd i"r sqezipy dn ik ,mlekn xzei icinlzn
ixd ,dpiad zedn mvrl ribdl icka la` ,ze`ivnl jiiyd dpiac mlrdd
,envrl dxrna i"ayx 'idy f"ir okle ,`wec envrl zecceazdd i"r df
,ixnbl iktde ycg oipr lrty cr dpiad mvr zpiga elv` xxerzp

dpd ,iwexit a"i el aiyd i"atxe dywnd `ed 'id mcewny df zxenzc
.miiltkae ixnbl iktd oipr edfy ,iwexit c"k uxize uxznd `ed 'id k"g`

(במשנה).21. א' עמוד מ דף סנהדרין

דיבור 22. במאמר בשיטתם והחילוק בזה הפרטים ראה
(נדפס  שם ובהנסמן ד', אות תש"ל המשכן" פקודי "אלה המתחיל

מלוקטים). במאמרים
א.23. כא, חולין ב. ג, קטן מועד טז. ד, דניאל פי על
צריך 24. ואולי בגוףֿכתבֿידֿקודש, הוא כן הגיליון: בשולי

התעוררות. להיות להיות:

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,åéìò íéîçøá øøåòúîå åéðéðòשהמידות כידוע
ההתקשרות הוא הדעת שענין  ה"דעת" בכח מתעוררות

הזולת, עם äãîäוההזדהות úåøøåòúä äéäú àìå
.'åë à÷åã áåøé÷á àåäùë íà-éë äìãáäá àåäùë
שהמידה בשביל הנה  בפועל, זולת יש  כאשר גם כלומר,
מרגיש אם כי  אליו, קירבה להרגיש  צריך תתעורר, אליו
המידה. אליו תתעורר לא  לידו, שקיים אף ממנו, מובדל

äìòîì äæî àîâåãäåהוא כן האדם, בנפש שהוא כפי –
האלקי , úåãîäבגילוי  ïéðòãהעליונות ïäבספירות

áåúëù åîëå à÷åã úåîìåòä êøåöì25êéîçø øåëæ

äîä íìåòî éë êéãñçåפירושíéëééù íéãñçå íéîçøã
.'åë à÷åã úåîìåòì

.øåöé÷
øéàäì àåäù éîéðô øåà úðéçáá àåä äæ ìë íðîà
åîëå ,ììë íéëééù íðéà úåîìåòä àìåìå úåîìåòä
,úìåæä êøåöì ïä úåãîå ,íò ìò êåìîì àåä úåëìîä
ìéëùäìå ,åîöòì íâ ïúåìâúä úåéäì ìåëé éøä ïéçåîáã
ïä úåìãâã ïéçåîå ,ìáìáî úìåæä øáã òéøëäì åà
à÷åã àåä ïúåøøåòúäå ïúåìâúä úåãîäå ,äìãáäá

.åéìà áåøé÷á àåäå úìåæ ùéùë
a"xrz opgz`e zyxt zay
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ו.25. כה, תהילים

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz mixn`nd xtq

א"ס  עצמות גילוי שהיה המקדש, ובית בא"י כמו העין, בראיית נמשל עצום גילוי
למעלה  וגם בדיוק, ומקום בזמן מוגבלים היו הקרבנות דכל ובלי־גבול, הגבול והתאחדו
א"ס  עצמות עד מגיעים וקרבנות קטורת המדה. מן שאינו הארון כמקום ומקום, מזמן

È‡‰Óe קרּוב ּבבחינת ועצּום נעלה ּגּלּוי הּנה טעמא ≈«ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ּוכמֹו העין, לראּית נמׁשל זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּביֹותר

עיני 18ׁשּכתּוב  ּתמיד אתּה, ּדרׁש אלקי הוי' אׁשר "ארץ ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה, אלקי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהוי'

ּדהּגּלּוי 19ּוכתיב  הּימים", ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
ולכן  סֹוף. אין עצמּות ּגּלּוי היה הּמקּדׁש ּבבית ְְְְֱִִֵֵֵַַָָָָֹאלקּות
ּכאחד, ּגבּול ּובלי הּגבּול היה הּמקּדׁש עניני ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּנה
ּדכל  ּבדּיּוק, מגּבלים אחד מּצד היּו ּבּמקּדׁש ּומקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻּדזמן
ּבזה  ּובזמּנם ּבעּתם ּבדּיּוק מגּבלים הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻעבֹודֹות
ׁשל  ּבתמיד הּקרּבנֹות הקרבת ּבכללּות הן זה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
ּתמיד  אחר ּדוקא ואז הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשחרית
ּבהקרבת  והן הּקרּבנֹות, סדר מתחיל ׁשחרית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל

ּבסד  עניניהם ּבפרטי עצמן והן הּקרּבנֹות ּומסּדר, מגּבל ר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
קבּוע  מסּדר ּבסדר ׁשהן ׁשּבּמקּדׁש העבֹודֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבׁשארי
ׁשל  ׁשנּיה למערכה קֹודמת ּגדֹולה ּדמערכה ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָֻּומגּבל,
ּגזרי  ׁשני לסּדּור קֹודמת קטרת ׁשל ׁשנּיה ּומערכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹקטרת,

זמן  להם יׁש הּקרּבנֹות הקרבת ּוכללּות ּכּלם, וכן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻעצים
ּכּלם", הּקרּבנֹות ּכל הׁשלם ּד"עליה יֹום ּבכל ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָֻֻמגּבל
ּבּצפֹון, ׁשחיטתן קדׁשים ּדקדׁשי ּבמקֹום, ְְְְְֳִִִֵַָָָָָָָֻּומגּבלים
יׁש וכן ּבעזרה. מקֹום ּבכל ׁשחיטתן קּלים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָוקדׁשים
מן  לפנים הּנאכלין ּדיׁש אכילתם, ּבענין ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָחּלּוקים
ּבזמן  ההגּבלה וכן העיר, ּבכל ׁשּנאכלין ויׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקלעים,
ויׁש חצֹות, עד ולילה ליֹום רק הּנאכל ּדיׁש ְְְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאכילתם,
הם  ׁשרת הּכלי ּכל וכן אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאכלין
הּׁשני  ּומּצד האחד, מּצד הּוא זה ּדכל ּבגדלם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמגּבלים
ּדזריזּות  ּומקֹום מהּזמן, למעלה היה ּבּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּנה
צפּופים  ועֹומדים הּזמן, מן ׁשּלמעלה ענין הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹהּכהנים
ּומקֹום  הּמקֹום, מן למעלה ׁשהּוא רוחים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּומׁשּתחוים
אלקּות  ּדהּגּלּוי לפי הּוא זה ּדכל הּמּדה, מן אינֹו ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹהארֹון
 ֿ ּברּו איןֿסֹוף עצמּות ּגּלּוי היה הּמקּדׁש ּבבית ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשהיה

ּדכּלא  ׁשלמּותא ּגּלּוי יב הּוא ׁשהיה הּמקּדׁש ּובבית , ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
הינּו ּכאחד, ּגבּול ּובלי הּגבּול ׁשם היה ְְְְְְִֶַַַָָָָָהעצמּות,
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סי"ד.18) באגה"ק ועפמשנ"ת יב. יא, דברים ארץ: וכמ"ש
פכ"ח.19) ההפרש להבין ד"ה ח"ב האמצעי לאדמו"ר שע"ת כן גם וראה ג. ט, א' מלכים והיו: וכתיב

הכל.יב. של שלימות



c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

ואֹומר  מּמׁש, אלקּות ּגּלּוי והיה ּפנימי, האֹור ׁשם ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשהאיר
ּוכתיב  הּימים", ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיה זה "עיני 20על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

"עיניו  וכן יראיו", אל הוי' "עין צּדיקים", אל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהוי'
ּבחינת  הּוא זאת ּדהסּתּכלּות יֹונים", עיני" ְְְְְִִִִִֵַַַֹּכיֹונים",
נׁשמֹות. להֹוליד ועצמי ּפנימי יחּוד ּבחינת להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָהּתענּוג

יֹונתי  ענין ׁשהּוא למעלה מּלמּטה הראּיה כן הּוא 21ּוכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּדמלּכא  ּביקרא על יג לאסּתּכלא הּנפׁש ּתענּוג ׁשהיא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּתענּוג  אהבה ּבחינת למעלה אלקּות מּגיע זה הרי ים, ְְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
והתעֹוררּות  והתּבֹוננּות הּׂשגה מּבחינת יֹותר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָהרּבה
זה  הרי הוי' על להתעּנג הּנפׁש ּדתענּוג ויראה, ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאהבה

למעלה  ּבהּספירֹות וכן איןֿסֹוף. עצמּות ּבבחינת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמּגיע
ּדזעירֿאנּפין  ּדאריֿאנּפין 22אסּתּכלּותא יד ּבמצחא ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

נהֹורין  ש"ע ּבחינת נמׁש ׁשּנמׁשטו ׁשעלֿידיֿזה ׁשּזהּו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
העליֹונים  ׁשעׁשּועים ּוכתיב טז מּבחינת את 23. "הראיני ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָ

הּקֹול  ׁשהּוא ערב", קֹול ּכי ,קֹול את הׁשמיעני ,ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמראי
יעקב", קֹול "הּקל ּדכתיב ּדתפּלה, וקֹול ּדתֹורה ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹערב

ּבׂשמי"24וכן  עם מֹורי הּקטרת,יז "אריתי ריח ׁשּזהּו , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּזהּו להיֹות להוי'", ניחֹוח "ריח ּבהם נאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּובּקרּבנֹות

הּזהר  ּכמאמר איןֿסֹוף, עצמּות ּבבחינת רזא 25מּגיע ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֹ
דאיןֿסוף  רזא עד עֹולה .יח ּדקּורּבנא ְְֶַָָָָ

הוא  התענוג עיקר כי רואים, שהיו כתוב לכן ועצומים, נעלים גילויים היו שבמ"ת כיון
דוקא  בראיה

e‰ÊÂ ואת הּלּפידם ואת הּקֹולת את ראים העם "וכל ¿∆ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ד' ּכאן ּדחׁשיב עׁשן", ההר ואת הּׁשפר ְְִֵֶַָָָָָָֹקֹול
הּגּלּוּיים  ּבכלל הם הראׁשֹונים ּדברים ג' הּנה ְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּדברים,
ׁשּזהּו עׁשן", ּד"ההר והּוא הד', ענין אמנם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּמּלמעלה,
להיֹות  ּתֹורה, ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש הּוא למעלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָמּלמּטה
ּדיני  עלּֿפי הּגׁשמּיים ּדדברים ּבהּברּורים ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָהעבֹודה

היּו ּתֹורה ׁשּבמּתן ולהיֹות ּדוקא, הּתֹורה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּומׁשּפטי
מּלמעלה  רּבה ּבׂשמחה ּבמאד ועצּומים נעלים ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָֹּגּלּויים
רֹוממּות  מעלת הפלאת עצם ּגדל הּנה מפלא, ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּובתענּוג
"וכל  ואֹומר הראּיה, ּבענין והענג הּׂשמחה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגּלּויים
ּבחּוׁש הּוא הּתענּוג ענין ּדעּקר להיֹות ראים", ְְְְֲִִִִַַַַָָֹהעם

ּדוקא. ְְִַָָָהראּיה

i"yz ,zereayd bg qxhpew

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

בקול,20) תשמע כי ד"ה ראה פ' לקו"ת ראה עיני: וכתיב
ועוד. עיניך. הסבי ד"ה יפה, הנך סד"ה שה"ש שם

הקודמת.21) בהערה שהובאו בד"ה ראה יונתי: ענין
ביאור 22) לקו"ת ויחי. ס"פ תו"א ראה דז"א: אסתכלותא

סד"ה  שה"ש שם, בתחלתו. ואתחנן ביאור פ"ה. מסעי דואלה
מלכות. המה ששים ענין לבאר

וביאוריו.23) יונתי ד"ה שה"ש לקו"ת ראה הראני: וכתיב
לגני 24) באתי ד"ה  שה"ש מלקו"ת להעיר אריתי: וכן
וביאורו.
גם 25) וראה ב. כו, זח"ג א. רלט, זח"ב רזא: הזהר כמאמר

תש"ט  בשלום פדה סד"ה פ"ד. סב) (קונטרס תש"ט טעמה ד"ה כן
סז). (קונטרס

המלך.יג. בכבוד במצח יד.להסתכל דאצילות מידות של (הסתכלות אנפין' 'אריך של במצח אנפין' 'זעיר של הסתכלות
הכתר). חיצוניות רוחניים).טו.של תענוגים של (דרגות אורות ושבעים מאות העליונים.טז.שלוש ללקט יז.תענוגים

בושם. עם (בושם) אותם יח.מור מכנים ולכן לנו מובנים לא (שניהם האין־סוף של סודו עד עולה הקורבן של סודו
סוד). בשם

•
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תמוז  כ' עד תרפ"ט אלול מי"ב שנים, עשר לפני
זו. במדינה אצלכם הייתי תר"צ,

הגדולות  מהערים אחדות ביקרתי זמן אותו במשך
גם  כמו רבים, יהודיים אזרחים בעלות במדינה
תושבים  בעלות אך יותר קטנות ערים במספר

רבים. יהודיים
בכל  התעניינתי יותר, קטנה או גדולה עיר, בכל
בחייהם  ישראל עדת לקהל הנוגעים הענינים
והתורה, החינוך מוסדות תפלה, בתי כמו הרוחניים,
בכל  גם כמו שבת, ושמירת כשרות המשפחה, טהרת

אגודות  כמו החברתיים, לחיים הקשורים הענינים
ונשים. אנשים של וחברות

גם  כמו הגילים, כל בני יהודים אותי עניינו
המתנה  ידי ועל שונות, עולם השקפות בעלי יהודים
טובה  והתיחסות חן מציאת של השם, ברוך האלקית,
לי  היתה הגוונים, ומכל המפלגות מכל אלי ביותר
היהודים  סוגי של חייהם אורח את להכיר האפשרות

האמורים.
ישראל, כל אוהב כלומר מפלגתי, בלתי בהיותי
ולעזור  היהודים סוגי לכל לתועלת להיות וברצותי
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והמצוות  התורה ושמירת הדת לחיזוק בהנוגע להם
נקודת  את האמת, את לראות יותר קל לי היה

המאירה. היהודי נקודת את היהדות,
האמריקאי, היהדות בחיי הנעשה כל אותי עניין
דבר  של לאמיתו שכן, ביותר. הקטנים הדברים אף
במצוות  שאין כמו היהודיות ובמדות בפסיכולוגיה אין
באופי  דבר כל שהרי קטן. דבר שנקרא מה 
הגדולה  החשיבות משום בו יש היהודיים ובהתנהגות

ביותר.
הפסוק  אומרים 26על תפלס", פן חיים "אורח

יושב 27חז"ל  תהא שלא כהנא בר אבא ר' אמר :
שכרה  מצוה איזה ורואה תורה של מצותיה ושוקל
שבחמורות  וחמורות שבקלות קלות אלא כו' מרובה

שוין.
מצוות  כלומר,  החיים דרכי שאת אומר הפסוק
ומעורבות  קשורות כך כל הדרכים שכן תשקול, אל 

כלום. לדעת יכולים שלא בשניה אחת
שלא  המצוות, בענין הפסוק את מפרשים חז"ל

זו  שמצוה לומר שכרן, לפי המצוות גודל לשקול
שבקלות  הקלה המצוה אלא קטנה, זו ומצוה גדולה

שוות. שבחמורות והחמורה
שבחמורות" וחמורות שבקלות "קלות הביטוי
המצוות  שכל אומרים עצמם שחז"ל למה תואם אינו
שבקלות  קלות מצוות ישנן כיצד כך אם שהרי שוות,

שבחמורות? וחמורות
וחמורות  שבקלות "קלות בביטוי חז"ל כוונת אלא,
בעצם  ואילו המצוה, לקיום בקשר היא שבחמורות"

שוות. כולן המצוות
שקל  מהמצוות אחת היא למשל, תפילין מצות
העסוקים  צעירים אנשים וגם אותן, לקיים מאד
של  ותוכנה תפילין שבהנחת החומרה ידעו אילו מאד,
אהבתו  על המראות מהאותות אחת שהיא זו, מצוה
העבירה  ומאידך ישראל, לבני השי"ת של הגדולה
צעיר  איש כל היה תפילין, מניח שאינו מי של הגדולה
להנחת  רגעים עשר עשרה־חמשה הפחות לכל מוצא

יום. כל תפילין
wxei eip ,z"y mixet zcerqa
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ו.26) ה, ועוד.27)משלי רפ"ו דב"ר א. א, פאה ירושלמי רצח. רמז יל"ש ראה
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[תרפ"ז]

אלול  כ"א א' ב"ה

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' מוהרש"ז

וברכה. שלום

ציון  אבלי בתוך אותו ינחם המקום מכתבו, על במענה

טובה  שנה כאחב"י בתוך השי"ת לו ויתן וירושלים,

טובים  ומעשים חופה לתורה שי' ב"ב ויגדל ומתוקה

בגו"ר. הרחבה ומתוך

אשר  נהניתי לאמעריקא לנסוע הרשיון השגת ע"ד

צריך  אבל יצ"ו אמת תורת להחזקת תועלת מזה יגיע בטח

טובים  כי שי' הרמ"ד עבור הרשיון השגת ע"ד להשתדל

יפנו  אשר ובכל להם יעזר והשי"ת האחד, מן השנים

יצליחו. לטובה

בכוח"ט  ומברכו הדו"ש ידידו והנני

ש"ס. יצחק יוסף
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ואֹומר  מּמׁש, אלקּות ּגּלּוי והיה ּפנימי, האֹור ׁשם ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשהאיר
ּוכתיב  הּימים", ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיה זה "עיני 20על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

"עיניו  וכן יראיו", אל הוי' "עין צּדיקים", אל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהוי'
ּבחינת  הּוא זאת ּדהסּתּכלּות יֹונים", עיני" ְְְְְִִִִִֵַַַֹּכיֹונים",
נׁשמֹות. להֹוליד ועצמי ּפנימי יחּוד ּבחינת להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָהּתענּוג

יֹונתי  ענין ׁשהּוא למעלה מּלמּטה הראּיה כן הּוא 21ּוכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּדמלּכא  ּביקרא על יג לאסּתּכלא הּנפׁש ּתענּוג ׁשהיא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּתענּוג  אהבה ּבחינת למעלה אלקּות מּגיע זה הרי ים, ְְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
והתעֹוררּות  והתּבֹוננּות הּׂשגה מּבחינת יֹותר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָהרּבה
זה  הרי הוי' על להתעּנג הּנפׁש ּדתענּוג ויראה, ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאהבה

למעלה  ּבהּספירֹות וכן איןֿסֹוף. עצמּות ּבבחינת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמּגיע
ּדזעירֿאנּפין  ּדאריֿאנּפין 22אסּתּכלּותא יד ּבמצחא ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

נהֹורין  ש"ע ּבחינת נמׁש ׁשּנמׁשטו ׁשעלֿידיֿזה ׁשּזהּו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
העליֹונים  ׁשעׁשּועים ּוכתיב טז מּבחינת את 23. "הראיני ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָ

הּקֹול  ׁשהּוא ערב", קֹול ּכי ,קֹול את הׁשמיעני ,ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמראי
יעקב", קֹול "הּקל ּדכתיב ּדתפּלה, וקֹול ּדתֹורה ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹערב

ּבׂשמי"24וכן  עם מֹורי הּקטרת,יז "אריתי ריח ׁשּזהּו , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּזהּו להיֹות להוי'", ניחֹוח "ריח ּבהם נאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּובּקרּבנֹות

הּזהר  ּכמאמר איןֿסֹוף, עצמּות ּבבחינת רזא 25מּגיע ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֹ
דאיןֿסוף  רזא עד עֹולה .יח ּדקּורּבנא ְְֶַָָָָ

הוא  התענוג עיקר כי רואים, שהיו כתוב לכן ועצומים, נעלים גילויים היו שבמ"ת כיון
דוקא  בראיה

e‰ÊÂ ואת הּלּפידם ואת הּקֹולת את ראים העם "וכל ¿∆ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ד' ּכאן ּדחׁשיב עׁשן", ההר ואת הּׁשפר ְְִֵֶַָָָָָָֹקֹול
הּגּלּוּיים  ּבכלל הם הראׁשֹונים ּדברים ג' הּנה ְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּדברים,
ׁשּזהּו עׁשן", ּד"ההר והּוא הד', ענין אמנם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּמּלמעלה,
להיֹות  ּתֹורה, ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש הּוא למעלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָמּלמּטה
ּדיני  עלּֿפי הּגׁשמּיים ּדדברים ּבהּברּורים ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָהעבֹודה

היּו ּתֹורה ׁשּבמּתן ולהיֹות ּדוקא, הּתֹורה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּומׁשּפטי
מּלמעלה  רּבה ּבׂשמחה ּבמאד ועצּומים נעלים ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָֹּגּלּויים
רֹוממּות  מעלת הפלאת עצם ּגדל הּנה מפלא, ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּובתענּוג
"וכל  ואֹומר הראּיה, ּבענין והענג הּׂשמחה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגּלּויים
ּבחּוׁש הּוא הּתענּוג ענין ּדעּקר להיֹות ראים", ְְְְֲִִִִַַַַָָֹהעם

ּדוקא. ְְִַָָָהראּיה
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בקול,20) תשמע כי ד"ה ראה פ' לקו"ת ראה עיני: וכתיב
ועוד. עיניך. הסבי ד"ה יפה, הנך סד"ה שה"ש שם

הקודמת.21) בהערה שהובאו בד"ה ראה יונתי: ענין
ביאור 22) לקו"ת ויחי. ס"פ תו"א ראה דז"א: אסתכלותא

סד"ה  שה"ש שם, בתחלתו. ואתחנן ביאור פ"ה. מסעי דואלה
מלכות. המה ששים ענין לבאר

וביאוריו.23) יונתי ד"ה שה"ש לקו"ת ראה הראני: וכתיב
לגני 24) באתי ד"ה  שה"ש מלקו"ת להעיר אריתי: וכן
וביאורו.
גם 25) וראה ב. כו, זח"ג א. רלט, זח"ב רזא: הזהר כמאמר

תש"ט  בשלום פדה סד"ה פ"ד. סב) (קונטרס תש"ט טעמה ד"ה כן
סז). (קונטרס

המלך.יג. בכבוד במצח יד.להסתכל דאצילות מידות של (הסתכלות אנפין' 'אריך של במצח אנפין' 'זעיר של הסתכלות
הכתר). חיצוניות רוחניים).טו.של תענוגים של (דרגות אורות ושבעים מאות העליונים.טז.שלוש ללקט יז.תענוגים

בושם. עם (בושם) אותם יח.מור מכנים ולכן לנו מובנים לא (שניהם האין־סוף של סודו עד עולה הקורבן של סודו
סוד). בשם

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

תמוז  כ' עד תרפ"ט אלול מי"ב שנים, עשר לפני
זו. במדינה אצלכם הייתי תר"צ,

הגדולות  מהערים אחדות ביקרתי זמן אותו במשך
גם  כמו רבים, יהודיים אזרחים בעלות במדינה
תושבים  בעלות אך יותר קטנות ערים במספר

רבים. יהודיים
בכל  התעניינתי יותר, קטנה או גדולה עיר, בכל
בחייהם  ישראל עדת לקהל הנוגעים הענינים
והתורה, החינוך מוסדות תפלה, בתי כמו הרוחניים,
בכל  גם כמו שבת, ושמירת כשרות המשפחה, טהרת

אגודות  כמו החברתיים, לחיים הקשורים הענינים
ונשים. אנשים של וחברות

גם  כמו הגילים, כל בני יהודים אותי עניינו
המתנה  ידי ועל שונות, עולם השקפות בעלי יהודים
טובה  והתיחסות חן מציאת של השם, ברוך האלקית,
לי  היתה הגוונים, ומכל המפלגות מכל אלי ביותר
היהודים  סוגי של חייהם אורח את להכיר האפשרות

האמורים.
ישראל, כל אוהב כלומר מפלגתי, בלתי בהיותי
ולעזור  היהודים סוגי לכל לתועלת להיות וברצותי
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והמצוות  התורה ושמירת הדת לחיזוק בהנוגע להם
נקודת  את האמת, את לראות יותר קל לי היה

המאירה. היהודי נקודת את היהדות,
האמריקאי, היהדות בחיי הנעשה כל אותי עניין
דבר  של לאמיתו שכן, ביותר. הקטנים הדברים אף
במצוות  שאין כמו היהודיות ובמדות בפסיכולוגיה אין
באופי  דבר כל שהרי קטן. דבר שנקרא מה 
הגדולה  החשיבות משום בו יש היהודיים ובהתנהגות

ביותר.
הפסוק  אומרים 26על תפלס", פן חיים "אורח

יושב 27חז"ל  תהא שלא כהנא בר אבא ר' אמר :
שכרה  מצוה איזה ורואה תורה של מצותיה ושוקל
שבחמורות  וחמורות שבקלות קלות אלא כו' מרובה

שוין.
מצוות  כלומר,  החיים דרכי שאת אומר הפסוק
ומעורבות  קשורות כך כל הדרכים שכן תשקול, אל 

כלום. לדעת יכולים שלא בשניה אחת
שלא  המצוות, בענין הפסוק את מפרשים חז"ל

זו  שמצוה לומר שכרן, לפי המצוות גודל לשקול
שבקלות  הקלה המצוה אלא קטנה, זו ומצוה גדולה

שוות. שבחמורות והחמורה
שבחמורות" וחמורות שבקלות "קלות הביטוי
המצוות  שכל אומרים עצמם שחז"ל למה תואם אינו
שבקלות  קלות מצוות ישנן כיצד כך אם שהרי שוות,

שבחמורות? וחמורות
וחמורות  שבקלות "קלות בביטוי חז"ל כוונת אלא,
בעצם  ואילו המצוה, לקיום בקשר היא שבחמורות"

שוות. כולן המצוות
שקל  מהמצוות אחת היא למשל, תפילין מצות
העסוקים  צעירים אנשים וגם אותן, לקיים מאד
של  ותוכנה תפילין שבהנחת החומרה ידעו אילו מאד,
אהבתו  על המראות מהאותות אחת שהיא זו, מצוה
העבירה  ומאידך ישראל, לבני השי"ת של הגדולה
צעיר  איש כל היה תפילין, מניח שאינו מי של הגדולה
להנחת  רגעים עשר עשרה־חמשה הפחות לכל מוצא

יום. כל תפילין
wxei eip ,z"y mixet zcerqa
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ו.26) ה, ועוד.27)משלי רפ"ו דב"ר א. א, פאה ירושלמי רצח. רמז יל"ש ראה
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[תרפ"ז]

אלול  כ"א א' ב"ה

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' מוהרש"ז

וברכה. שלום

ציון  אבלי בתוך אותו ינחם המקום מכתבו, על במענה

טובה  שנה כאחב"י בתוך השי"ת לו ויתן וירושלים,

טובים  ומעשים חופה לתורה שי' ב"ב ויגדל ומתוקה

בגו"ר. הרחבה ומתוך

אשר  נהניתי לאמעריקא לנסוע הרשיון השגת ע"ד

צריך  אבל יצ"ו אמת תורת להחזקת תועלת מזה יגיע בטח

טובים  כי שי' הרמ"ד עבור הרשיון השגת ע"ד להשתדל

יפנו  אשר ובכל להם יעזר והשי"ת האחד, מן השנים

יצליחו. לטובה

בכוח"ט  ומברכו הדו"ש ידידו והנני

ש"ס. יצחק יוסף
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לענין ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין

לא - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"

זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק

לחמוד מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיון את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך

שהרי שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואולם זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול - לבקש אין גדולה ואף כבוד לחמוד שאסור מכיון

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -

הגוף של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך

כפיה מלשון ותענוג6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,

שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך

זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים

תתאווה ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך

צריך שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשלחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך

שלילית אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו

עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם9"אם "ונתתי -

ומכיון לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם

על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על

על כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";

כי אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך

בדברים להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין

רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על

זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות12מתעלה לא אםֿכן מדוע

מלכים"? של "לשלחנם

כלומר, משלחנם". גדול "ששלחנך - היא התשובה כך על

מגיעה היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף

לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה

נדרשת הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,

העליה תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה

שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור
ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה
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:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék¦¬¨−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr gk zegiy ihewl)

ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב, מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìä¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³
äNrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®

:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìeçéírìa ïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈
àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨®̈´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéeáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸
ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæá àð̈¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

ac:énr øëäìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼
Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´

éìà øaãà-øLà øácä-úà Càå ízàBúà E ¦®̈§©À¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬
:äNrú©«£¤«
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מֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
éùéìùàëBðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®

:áàBî éøN-ír Cìiåáë-ék íéäìà óà-øçiå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«
Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëø àeäåâëàøzå §ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOaírìa C:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬
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לענין ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין

לא - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"

זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק

לחמוד מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיון את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך

שהרי שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואולם זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול - לבקש אין גדולה ואף כבוד לחמוד שאסור מכיון

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -

הגוף של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך

כפיה מלשון ותענוג6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,

שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך

זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים

תתאווה ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך

צריך שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשלחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך

שלילית אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו

עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם9"אם "ונתתי -

ומכיון לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם

על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על

על כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";

כי אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך

בדברים להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין

רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על

זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות12מתעלה לא אםֿכן מדוע

מלכים"? של "לשלחנם

כלומר, משלחנם". גדול "ששלחנך - היא התשובה כך על

מגיעה היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף

לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה

נדרשת הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,

העליה תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה

שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור
ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה
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:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék¦¬¨−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr gk zegiy ihewl)

ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב, מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìä¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³
äNrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®

:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìeçéírìa ïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈
àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨®̈´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéeáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸
ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæá àð̈¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

ac:énr øëäìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼
Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´

éìà øaãà-øLà øácä-úà Càå ízàBúà E ¦®̈§©À¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬
:äNrú©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr bk mgpn zxez)

Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
éùéìùàëBðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®

:áàBî éøN-ír Cìiåáë-ék íéäìà óà-øçiå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«
Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëø àeäåâëàøzå §ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOaírìa C:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬



iriaxרמח - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ

:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



רמט iriax - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ

:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



xihtnרנ ,iriay - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

משפט). חושן ערוך בשולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨

LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤

:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−

:øBrt ìráìåàa ìàøNé éðaî Léà äpäå §©¬©§«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈
äLî éðérì úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½
çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãr-ìk éðérìe§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©

:ãrBî ìäàæïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå ¬Ÿ¤¥«©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iå ïäkä©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

çø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷èeéäiå ¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾
ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!

.ïîéñ ç"åðî ,íé÷åñô ã"÷

øéèôîæïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®

xihtn - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
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ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

משפט). חושן ערוך בשולחן (כנפסק ְִָׁשליטה
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ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.
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סוף זמן קידוש לבנה לכתחילה:
יום רביעי י"ד תמוז, בערב



רנד
לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:395:418:288:309:099:1110:2210:2419:4919:4920:1920:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:345:378:248:269:079:0810:2010:2219:5519:5520:2320:2219:2520:35חיפה )ק(

5:365:388:268:289:079:0910:2010:2219:5419:5420:1920:1819:1420:31ירושלים )ק(

5:375:398:278:299:099:1010:2210:2319:5219:5220:2120:2119:3220:33תל אביב )ק(

4:565:007:407:448:558:5710:1710:1920:5920:5821:4321:4220:4022:01אוסטריה, וינה )ק(

7:377:369:189:199:589:5810:4810:4817:1117:1417:4117:4416:5517:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:065:107:557:589:019:0410:2210:2420:5420:5321:3621:3420:3521:52אוקראינה, אודסה )ק(

4:314:357:167:208:308:329:529:5420:3220:3121:1621:1520:1321:34אוקראינה, דונייצק )ק(

4:404:447:237:288:408:4210:0210:0420:4620:4421:3021:2820:2721:48אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:575:017:267:349:019:0310:2510:2721:2021:1822:0822:0621:0122:27אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:494:527:147:248:538:5510:1710:1921:1321:1222:0222:0020:5422:21אוקראינה, קייב )ק(

5:375:408:278:309:309:3210:5010:5221:1921:1821:5621:5521:0022:12איטליה, מילאנו )ק(

6:146:158:428:449:149:1510:1610:1718:2118:2218:4518:4618:0418:55אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:499:5010:2710:2811:1811:1917:5417:5618:2218:2517:3818:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:129:1110:4610:4611:2811:2812:1612:1718:2518:2818:5919:0118:1019:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:425:458:348:379:249:2610:4010:4220:3720:3721:1221:1120:1921:25ארה״ב, בולטימור )ק(

5:275:308:198:229:119:1310:2810:3020:3120:3021:0621:0520:1221:20ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:275:308:198:229:119:1310:2910:3020:3220:3121:0721:0620:1321:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:586:018:498:529:459:4711:0311:0521:1321:1221:5021:4920:5422:04ארה״ב, דטרויט )ק(

6:236:259:129:149:529:5411:0411:0620:2720:2720:5520:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:445:468:348:369:179:1910:3110:3320:0720:0720:3820:3719:4920:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:326:349:199:209:569:5811:0711:0820:1620:1720:4420:4419:5920:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:215:248:138:159:069:0810:2310:2520:2920:2821:0521:0420:1021:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:185:218:108:129:049:0610:2210:2320:3020:2921:0621:0520:1121:20ארה״ב, שיקגו )ק(

7:017:029:149:159:479:4710:4410:4518:1018:1218:3518:3717:5418:47בוליביה, לה-פס )ח(

5:295:337:467:479:359:3811:0011:0222:0222:0022:5222:5021:4323:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:315:357:468:009:369:3911:0111:0322:0021:5822:5022:4721:4123:09בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:548:559:289:2810:2310:2417:3517:3717:5717:5917:1918:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:368:418:429:159:1610:1110:1117:2017:2217:4617:4817:0417:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:454:497:047:058:528:5510:1710:1921:2421:2222:1222:1021:0722:33בריטניה, לונדון )ק(

4:424:477:127:138:558:5810:2210:2421:4221:4022:3822:3521:2523:01בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:464:507:107:118:568:5810:2210:2421:3521:3322:2722:2421:1622:48גרמניה, ברלין )ק(

5:185:227:497:569:219:2410:4510:4721:3921:3822:2722:2521:2022:46גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:568:568:579:319:3210:2510:2617:3317:3517:5317:5517:1618:05דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:036:058:468:489:219:2210:2910:3019:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:016:028:438:449:179:1910:2510:2719:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:494:527:347:388:468:4810:0710:0920:4520:4421:2821:2620:2621:45הונגריה, בודפשט )ק(

5:305:338:228:259:159:1710:3210:3420:3720:3621:1321:1220:1821:26טורקיה, איסטנבול )ק(

6:056:078:578:599:459:4611:0011:0220:5220:5121:2521:2520:3321:38יוון, אתונה )ק(

5:125:157:598:029:089:1010:2910:3121:0421:0321:4621:4520:4522:03מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:006:028:438:459:189:1910:2610:2719:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:109:349:3410:2010:2011:0511:0616:5416:5717:3117:3416:3917:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:105:127:588:008:378:389:489:4919:0319:0319:3219:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:039:329:3310:0310:0411:0611:0719:1419:1519:3819:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:174:216:396:408:268:289:529:5421:0120:5921:5421:5120:4222:15פולין, ורשא )ק(

6:296:308:478:489:189:1910:1710:1817:5417:5618:1918:2017:3818:30פרו, לימה )ח(

5:535:568:428:469:469:4911:0711:0921:3521:3322:1522:1421:1622:31צרפת, ליאון )ק(

5:495:538:308:359:499:5211:1211:1422:0021:5922:4422:4221:4123:01צרפת, פריז )ק(

5:485:498:208:228:528:539:569:5718:1218:1318:3618:3717:5418:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:385:418:298:329:279:3010:4710:4821:0621:0521:4221:4020:4821:56קנדה, טורונטו )ק(

5:085:117:578:019:019:0310:2110:2320:4820:4721:2821:2620:3021:43קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:378:258:279:099:1110:2410:2520:0320:0320:3520:3419:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:214:256:597:018:388:4110:0610:0921:3821:3622:3922:3621:1823:06רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:473:526:336:348:088:119:379:4021:2221:2022:2422:1921:0222:53רוסיה, מוסקבה )ח(

4:274:317:147:188:248:269:459:4720:2120:2021:0421:0220:0221:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:315:358:188:219:289:3010:5010:5221:3221:3122:1022:0821:1322:26שוויץ, ציריך )ק(

5:535:558:328:349:059:0710:1210:1318:4918:5019:1419:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:395:418:288:309:099:1110:2210:2419:4919:4920:1920:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:345:378:248:269:079:0810:2010:2219:5519:5520:2320:2219:2520:35חיפה )ק(

5:365:388:268:289:079:0910:2010:2219:5419:5420:1920:1819:1420:31ירושלים )ק(

5:375:398:278:299:099:1010:2210:2319:5219:5220:2120:2119:3220:33תל אביב )ק(

4:565:007:407:448:558:5710:1710:1920:5920:5821:4321:4220:4022:01אוסטריה, וינה )ק(

7:377:369:189:199:589:5810:4810:4817:1117:1417:4117:4416:5517:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:065:107:557:589:019:0410:2210:2420:5420:5321:3621:3420:3521:52אוקראינה, אודסה )ק(

4:314:357:167:208:308:329:529:5420:3220:3121:1621:1520:1321:34אוקראינה, דונייצק )ק(

4:404:447:237:288:408:4210:0210:0420:4620:4421:3021:2820:2721:48אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:575:017:267:349:019:0310:2510:2721:2021:1822:0822:0621:0122:27אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:494:527:147:248:538:5510:1710:1921:1321:1222:0222:0020:5422:21אוקראינה, קייב )ק(

5:375:408:278:309:309:3210:5010:5221:1921:1821:5621:5521:0022:12איטליה, מילאנו )ק(

6:146:158:428:449:149:1510:1610:1718:2118:2218:4518:4618:0418:55אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:499:5010:2710:2811:1811:1917:5417:5618:2218:2517:3818:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:129:1110:4610:4611:2811:2812:1612:1718:2518:2818:5919:0118:1019:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:425:458:348:379:249:2610:4010:4220:3720:3721:1221:1120:1921:25ארה״ב, בולטימור )ק(

5:275:308:198:229:119:1310:2810:3020:3120:3021:0621:0520:1221:20ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:275:308:198:229:119:1310:2910:3020:3220:3121:0721:0620:1321:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:586:018:498:529:459:4711:0311:0521:1321:1221:5021:4920:5422:04ארה״ב, דטרויט )ק(

6:236:259:129:149:529:5411:0411:0620:2720:2720:5520:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:445:468:348:369:179:1910:3110:3320:0720:0720:3820:3719:4920:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:326:349:199:209:569:5811:0711:0820:1620:1720:4420:4419:5920:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:215:248:138:159:069:0810:2310:2520:2920:2821:0521:0420:1021:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:185:218:108:129:049:0610:2210:2320:3020:2921:0621:0520:1121:20ארה״ב, שיקגו )ק(

7:017:029:149:159:479:4710:4410:4518:1018:1218:3518:3717:5418:47בוליביה, לה-פס )ח(

5:295:337:467:479:359:3811:0011:0222:0222:0022:5222:5021:4323:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:315:357:468:009:369:3911:0111:0322:0021:5822:5022:4721:4123:09בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:548:559:289:2810:2310:2417:3517:3717:5717:5917:1918:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:368:418:429:159:1610:1110:1117:2017:2217:4617:4817:0417:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:454:497:047:058:528:5510:1710:1921:2421:2222:1222:1021:0722:33בריטניה, לונדון )ק(

4:424:477:127:138:558:5810:2210:2421:4221:4022:3822:3521:2523:01בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:464:507:107:118:568:5810:2210:2421:3521:3322:2722:2421:1622:48גרמניה, ברלין )ק(

5:185:227:497:569:219:2410:4510:4721:3921:3822:2722:2521:2022:46גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:568:568:579:319:3210:2510:2617:3317:3517:5317:5517:1618:05דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:036:058:468:489:219:2210:2910:3019:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:016:028:438:449:179:1910:2510:2719:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:494:527:347:388:468:4810:0710:0920:4520:4421:2821:2620:2621:45הונגריה, בודפשט )ק(

5:305:338:228:259:159:1710:3210:3420:3720:3621:1321:1220:1821:26טורקיה, איסטנבול )ק(

6:056:078:578:599:459:4611:0011:0220:5220:5121:2521:2520:3321:38יוון, אתונה )ק(

5:125:157:598:029:089:1010:2910:3121:0421:0321:4621:4520:4522:03מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:006:028:438:459:189:1910:2610:2719:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:109:349:3410:2010:2011:0511:0616:5416:5717:3117:3416:3917:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:105:127:588:008:378:389:489:4919:0319:0319:3219:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:039:329:3310:0310:0411:0611:0719:1419:1519:3819:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:174:216:396:408:268:289:529:5421:0120:5921:5421:5120:4222:15פולין, ורשא )ק(

6:296:308:478:489:189:1910:1710:1817:5417:5618:1918:2017:3818:30פרו, לימה )ח(

5:535:568:428:469:469:4911:0711:0921:3521:3322:1522:1421:1622:31צרפת, ליאון )ק(

5:495:538:308:359:499:5211:1211:1422:0021:5922:4422:4221:4123:01צרפת, פריז )ק(

5:485:498:208:228:528:539:569:5718:1218:1318:3618:3717:5418:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:385:418:298:329:279:3010:4710:4821:0621:0521:4221:4020:4821:56קנדה, טורונטו )ק(

5:085:117:578:019:019:0310:2110:2320:4820:4721:2821:2620:3021:43קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:378:258:279:099:1110:2410:2520:0320:0320:3520:3419:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:214:256:597:018:388:4110:0610:0921:3821:3622:3922:3621:1823:06רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:473:526:336:348:088:119:379:4021:2221:2022:2422:1921:0222:53רוסיה, מוסקבה )ח(

4:274:317:147:188:248:269:459:4720:2120:2021:0421:0220:0221:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:315:358:188:219:289:3010:5010:5221:3221:3122:1022:0821:1322:26שוויץ, ציריך )ק(

5:535:558:328:349:059:0710:1210:1318:4918:5019:1419:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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