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

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

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

 ב"ה,  א' תמוז תשכ"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד סיון, בו מונה אחדים מהבעיות המעסיקים אותו.

ומתאים לגילו וע"פ פתגם חכמנו ז"ל, אם לא עכשיו אימתי, הרי עליו להשתדל ביותר שיוכל 

בחיים  הוראה  הפירוש  גם  כולל  )שהתואר  חיים  תורת  הקדושה  תורתנו  ושקידה  בהתמדה  ללמוד 

בעולמנו זה( ויהי' הלימוד מביא לידי מעשה כציווי חז"ל בהאמור, והובטחנו, יגעת ומצאת.

בהם  ויתבונן  כותב  אודותם  לבעיות  ישוב  מסוימת  במדה  התורה  ידיעות  שירכוש  ולאחרי 

וימצא פתרונם.

והרי נתינת התורה לכל עמנו בני ישראל היתה גם כן דוקא ע"י הקדמת נעשה לנשמע.

התקוה, שיש לו מכירים ומה שנוגע עוד יותר ידידים חרדים לדבר ה' ותורתו, שמכמה טעמים 

טוב הדבר וגם מוכרח, והרי כו"כ נמצאים בתל אביב.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו - באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים 

- ובכל יום חול קודם הנחת התפילין להפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 תחילת זמן קידוש לבנה: 
יום חמישי בערב, ז' תמוז



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  , קכא קכ תהליםמזמורי   )ב

   ואתה תצוה ה"מאמר ד  ) ג

 ה   .................................  'תשמ"אראשון ה -יו"ד אדר

   אראנו ולא עתה ה"מאמר ד  )ד

 בכ   .......................................... "ב תמוז, ה'תש"לי

 מ  ...............  תשי", ה' ט' תמוז, חוקת ש"פשיחת   )ה

 מה  .........  יח, א ך כר חוקתפרשת  –שיחות -לקוטי  )ו

 נא  ............. ח, בכרך י חוקת פרשת –חות י שיוטלק  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי ויל טילקו  )ח

 ס  ...................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 סו  ..............  חוקתפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

 סז  ..........  חוקת פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 צה   ..............  חוקת פרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יא

    ה)(מוגפר התניא בסים רשיעו  )יב

 וצ  .....................................  חוקתפרשת לשבוע  

 קח  ............  תחוקפרשת  לשבוע ם" יו ם"היו לוח   ) יג

 אקי  .......................  ם "מברב וןלעי יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 דקי  .........  חוקתפרשת לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )טו

 ד סק  ........  חוקתפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טז

 בצק  .......... חוקתפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתינביא  ) יח

 ג רי  ......................................  ז פרק  עזרא , דפרק  יחזקאל

  הרות טמסכת  –משניות   )יט

 טור  .................................................  ביאור קהתי 

 

 כאר.............................................  יומא כת מס בעקיעין   )כ

  ביאוריםעם  יומא  מסכת  )כא

 רכב  ............................................  ט ס  ףד עד סג ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 נר  ....................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  נר  .................................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

   והזה הטהור על התורלקוטי   )כד

 נג ר  ..................................................  הזקן ר ו"אדמ 

   םיחי תורת  )כה

 דנר  ..............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כו

 דנר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 נזר  ...............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"נתר –ספר המאמרים   )כח

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

  אידיש  –ם מאמריר הספ  )כט

 נטר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תות ספר השיח  ) ל

 סגר  .............................................  'ציי' ראדמו''ר מוה 

 סדר..........................................  ב ספרק  כרונותספר הז  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 סזר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 חסר  ................................  ורחומש לקריאה בציב  ) לג

 ערה   ................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  )לד

 זער  ..........................  הפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לה

 ח ער  .....................  חוקתפרשת לשבוע  ים מנוח זל  ) לו

 טער  ............  שבת קודשות לנרקת הדלסדר מצות   ) לז



ה

c"ei ,devz zyxt zay .c"qa
*`"nyz'd oey`xÎxc`

‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

נאמר 4ׁשּלאחריֿזה  וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

אדמֹו"ר Óe·‡¯ב) וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְִִַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

הּיהּודים  תרפ"ז 5וקּבל קטן ּבפּורים ),6ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

(תצוה).1) פרשתנו קיג.2)ריש ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' עה"פ.3)ה'תשי"א כא.4)רמב"ן כז, ראה 5)פרשתנו - גו' היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט ואילך.6)לקמן 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה עב 7)- ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה

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

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א:

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

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

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

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

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

 ֿ דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

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

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
a פסוק של הראשון Ê2‰לשונו הדיוק »∆

BzaL¯‰הוא ÌÈÈeev‰ ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ∆«»
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈

‰Êa ‡ˆBiÎÂ'ישראל בני אל 'דבר ¿«≈»∆
בפניה  כלל בדרך כלומר להם' 'אמור

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

'אתה' המילה מופיעה Âלא ¿אילו ,
˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡ Ô‡Î»∆¡«¿«»¿«∆∆
,ÛÈÒB‰Ïe .'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

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

בלשונה Ìbהיא‡l‡מאריכה ∆»«
,ÔÎz‰a'אתה' המילה הוספת ¿«…∆

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

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

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï רק ¿»ƒ¬≈…∆

M‰‰"aw‰ Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ בעצמו המצוה ,ואיננו «»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ«»»ְֶַ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ בלשון נוסף דיוק ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«»ƒ¿»ƒ
Lהכתוב  ,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó היא אלה מילים משמעות «∆∆¡«¿ƒ¿≈∆∆

LÓÏ‰ש  ÔÓM‰ e‡È·i3˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡') »ƒ«∆∆¿…∆≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

Ô¯‰‡ משה ידי על nÏ‰ולא , «¬…»»
ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿»ƒ∆«∆∆
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ«
˙È˙k 'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM∆∆¡«∆∆»ƒ

,'¯B‡nÏ משתמשת התורה מדוע «»
'להאיר' במילה ולא "מאור' במילה

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
לומר) לו ‚Â'(=היה ÔÓL'∆∆

'¯È‡‰Ï הדלקת של תכליתה שהרי ¿»ƒ
'להאיר' היא במנורה Ìbהשמן .«

˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL4¯Ó‡ משך אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«

הנרות דליקת a˜¯'זמן „Ú ·¯ÚÓ'≈∆∆«…∆
המקדש  בבית דליקתם זמן משך ואכן

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

בוקר עד מערב Ô‡Îאילו Âאלא ¿»
.'„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈»ƒ

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

"ÌÈ„e‰i‰5ÌÈ¯eÙ'a ¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜6c משמעותה ), »»¿

של  Èeeˆ'ƒ'המילההפנימית
‡e‰ ('‰eˆz')יצירת'‡˙Âˆ' ¿«∆«¿»

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

הוא  ברוך לקדוש ישראל בין .כלומר
e‰ÊÂ הפס מדוע את ההסבר מדגיש וק ¿∆

באומרו  רבינו משה של חשיבותו

,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
‰e‡כיוון ‰LnL את שיוצר זה ∆…∆
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 סדר..........................................  ב ספרק  כרונותספר הז  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 סזר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ
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 זער  ..........................  הפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לה
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 טער  ............  שבת קודשות לנרקת הדלסדר מצות   ) לז



nyz'd"`ו ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

איןֿסֹוף  אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

 ֿ אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּבני  את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשמן

ּבני  יביאּו זה ידי על איןֿסֹוף, אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

ּבהּמאמר Ïe·‡¯ג) מקּדים רּבנּו11זה, ׁשּמׁשה ¿»≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

ּתהיה  ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ּבענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל
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"תקשר 8) רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

ישראל" בני כדלקמן epi`eאת עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

כא.9)סי"א. יא, ס"ה.10)בהעלותך תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.11)ראה א.12)סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  זה הוא ‡B¯ה'צוותא', ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ≈¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»

a של [דרגתו .‰LÓ היא רבינו משה של שדרגתו שלמרות לכך הסיבה ¿…∆
שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓc¿…∆¿ƒ¿»≈≈À¿«
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯9 על …¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו  משה ‡ÛÏידי ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆
,'Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc בבחינת ¿»ƒ¿»≈≈
‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓc ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆…∆

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ גוף »…∆»∆¿∆»
Ì„‡ מעל הוא שהראש היות עם »»

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

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

) Ï‡¯NÈ È„È שהםÌÈÏ‚¯‰ ¿≈ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על ÛqÂ˙Óדווקא ¿…∆ƒ¿«≈

.‰LÓa ÈelÚ זו עליה של מהותה ƒ¿…∆
השפעתו  ידי על הנגרמת רבינו משה של

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

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

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜a¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
של  הרגלים שהינם ישראל בני כלומר

‰ÈelbומתגלהCLÓמשה  ƒ¿»«ƒ
'c אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a ' ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

10‰eˆzאלוקיך' ‰z‡Â' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»¿«∆
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL'צוותא' של במשמעות ∆∆«ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆
e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈∆»ƒ

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ') ‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ ÈaכלומרeÙÈÒBiL ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ
.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»

.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆
בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

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

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡e‰L השני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

רבינו  Ò¯ÙÓeמשה ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰eÓ‡‰ צורך שישנו לכך הטעם »¡»
את  להאכיל רבינו משה של בפעולתו

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

Ï‡¯NÈa dLiL ‰eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈÈÓ‡Ó Èa ÌÈÈÓ‡Ó12, ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

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

ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי ֿ ÈÓÈÙעימו מה .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר שאיןֿכן

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר מהֿשאיןֿכן ומתאחד.

בסברא  הקשור רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית

ועלֿידיֿכך  עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה
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ז devz dz`e

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא

לפניֿזה  (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור' ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּב'כתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס
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ב13) רכה, א).14)ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו 15)תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.16)סט"ו.ראה פ"ו, בד"ה 17)אסת"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מכלֿמקום

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

אחד. בה' לאמונתו ∆¿e‰ÊÂמתאימים
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó13‡È‰‰" «∆»«…««ƒ

Ò¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰eÓ‡¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
) "E„È ÏÚ dÈpÓ אמונה =אותה ƒ≈«»∆

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

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

,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿««¬»
הריי"צ  אדמו"ר כ"ק Êc‰של ,¿∆

,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¬»¿≈¿»
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ כלפי רק לא ««»»»∆ƒ

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

¯Bc14 משה של (=להתפשטות

ישנם  ודור דור בכל אשר דור ) שבכל

ומאירה  מתפשטת שבהם צדיקים

כן  גם והם רבינו משה של נשמתו

מהימנא' 'רעיא ‰Ìבבחינת ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»≈
‰eÓ‡‰L ,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»∆»¡»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL15‰È‰L , ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

,B¯B„a ‰LÓk B¯B„a ÈÎc¯nLבכך היתה מרדכי של ÌbLעבודתו ∆»¿¿«¿¿…∆¿∆«
‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊaƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ«ƒ¿»»»
˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈∆
‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈««»»¿«¬…»»¿ƒ«»

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

דור) שבכל שלו Ï‡¯NÈc,(=וההתפשטות ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
¯‡·Ó17 ה˜eic ב"¯B‡nÏ ˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ«»

א'( בסעיף הוא כאמור בשמן שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ' המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ
בני  נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

רומזת  'למאור' והמילה בגלות, ישראל

דווקא  זוכים הם לה ההתגלות על

כך. Lבעקבות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL אז ∆ƒ¿««»∆
¯aL ‡e‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿»

,‡k„Â המילה משמעות שזו ¿ƒ¿∆
'˙È˙k''שבירה' של הרי ,במובן »ƒ

ÌÈÚÈbÓדווקא ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆«ƒƒ
Ï בשם הנקראת המדריגה של »התגלות

) '¯B‡n' שהוא(ÌˆÚ‰ שמעלתה »»∆∆
בכך של Lהיא ממהות למעלה ∆היא

אשר  המקור היא ∆epnnƒ'אור',
.¯B‡‰ ‡ˆÓ:הדברים הסברת ƒ¿»»

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר זאת ÂÓˆÚפירושו לעומת ,

השמש  אור בדוגמת הם ה'גילויים'

ש  מה אלא אך Ï‚˙Ó‰שאינו ממנה

הם  אלה דברים עצמה. השמש איננו

של  התגלותה כלפי משל בבחינת

אודות  מדובר כאשר האלוקית. הנשמה

אחד  מצד ישנה האלוקית, הנשמה

האדם, של הגלויים בכוחותיו קשורה זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה

ה' רובד בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ישנה ‚ÌÈÈÂÏÈׂשכלו זאת לעומת שלה. ' ִ

'ÌˆÚ אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ובכוחותיו  המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה הרי ממש ממעל

האדם. של להתגלות הגלויים זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ÔÈ·‰Ïה'מאור', CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰ העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות  הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של במאמר המבוארים ≈»¿Le¯t‰cהשונים

‰LnL ‰ÊŒÈÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a¿»ƒ«»¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â]¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



nyz'd"`ח ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבא p‰Â‰ד) ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַָָָ

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה  ּדמּתן היתה 19ּבהּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר] על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים קׁשה,26ׁשּבגלּות ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה אל ׁשמעּו ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדרֿזה

ואףֿעלּֿפיֿכן, י ֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

(החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

מה  קּבלּו ּדוקא אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות),

ּדב  ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּומצוֹות ּׁשהחּלּו הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

 ֿ חס לכּפר ׁשּלא נפׁש מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלהם
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סט"ו. תרפ"ז כג.18)הנ"ל ט, וקבל 19)אסתר ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

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

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

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ס"ט.qpdובפרש"י לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". כ"ה 23)שנעשה

שני  הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם

.4 הערה שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ה'תשל"ח 24)ענינים קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

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

ט.26) ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a שנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈
אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬

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

שהחלו  כשם הבאים לדורות הפורים

משמעותו  אך הראשונה. בשנה לעשות

הפסוק של eÏawLהפנימית ‡e‰∆ƒ¿
ÔzÓc ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿«¿«¿««

‰¯Bz19 עצמם על קבלו הם כלומר »
כל  את אלא הפורים מצוות את רק לא

נעלה  יותר ובאופן כולה, התורה

תורה  במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני  הר ‰È˙‰על ‰¯Bz ÔzÓ·c .ƒ¿««»»¿»
BNÚÏ˙),רק elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬

˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈ƒ¿«¿≈«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰ השלימה, »»»¿»««»»
Â] .ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â פנימי פירוש ¿ƒ≈«¿ƒ¿

הוא  ¯eÈ˙Baזה ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 גם שנאמר  ««»

אסתר  במגילת eÏa˜Âכן eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

אחשורוש˜eÓiשהיהודים Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawM תורה Êc‰במתן , ∆ƒ¿¿»¿∆

eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»¿»

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»
להתערער  יכלה ÈÓÈ·eזו ,ƒ≈

LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23 היא זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

עצמם  על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת

Ó‡n‰a¯,בתחילה  ˜i„Óe .[¿«≈¿««¬»
‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL24, ∆ƒ¿»¿«∆∆

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

‰Èelbרוחניים ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ«¬ƒ¿≈«ƒ

‰p‰האלוקי ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ≈
[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««»»»ƒ«¬∆≈

המעלה  בתכלית ישראל היו תורה מתן שבשעת מובן זה מכל eאשר לעומת ,

ÛÒBcזאת  ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈

L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ"¿…»¿∆…∆ƒ∆
ŒÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯«≈¬»»»«
,˙eÏb ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»»
Ìei˜a ˙BBÈÒ ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»ƒ¿¿ƒ
Ê‡ ‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈»
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»»
,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈≈

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏaƒ̃¿«∆≈≈¿««

‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz אדמו"ר כ"ק »¿»≈»∆
‰Êb¯‰,הריי"צ  ÔÓÊ·c הרי , ¿ƒ¿««¿≈»

אז ‰Bz¯‰דווקא Ìei˜ ‰È‰»»ƒ«»
˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ˙BÂˆÓeƒ¿∆»∆ƒ¿ƒ

] .LÙ גדולה היתה נפשם ומסירות ∆∆
Ì‰Ïביותר  ‰È‰L ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»»»∆

¯BtÎÏ ‡lL LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆…ƒ¿
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ט devz dz`e

אֹור' ּב'תֹורה [ּכּמבאר היּו27וׁשלֹום ׁשּבאם , ְְְְִֶַָָָָֹ

ּכי  ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ְְִִִִֶָָָָֹממירים

לא  ואףֿעלּֿפיֿכן הּיהּודים, על רק היתה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹהּגזרה

היה  חסֿוׁשלֹום], חּוץ מחׁשבת ּדעּתם על ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעלתה

הּתֹורה  קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות ְִִֶֶֶַַַָָלהם

ללמד 28ּומצוֹות  ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַָֹ

נפׁש ּבמסירּות הּמסירּות 29ּתֹורה והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶַָ

מׁשה  הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ׁשּלהם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש

החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשּבדֹורֹו.

ּובזמן  ההתחלה, רק היתה ּתֹורה ּדבמּתן ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות,

להם  ׁשהיה ידי על ּכי הּקּבלה, היתה המן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגזרת

נתעּלּו ּומצוֹות ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאז

ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּבענין

הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂ,'לּמאֹור ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר 'ּכתית' ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעלֿידי

ׁשּבזמן  זה על  ּבאּור הּוא לה'ּמאֹור', ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו 'מאֹור' מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּד'כתית' ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל 'מאֹור'. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור' ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא', ּד'רעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

את  ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכתית

ּבפנימּיּות.הא  ׁשּתהיה מּונה ְְֱִִִִֶֶָָ

הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין
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(27.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, גדול 28)מג"א חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי בפשטות.29)יותר, כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.30) הערות "האמונה 31)ראה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡B·nk] ÌBÏLÂŒÒÁ27ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL , «¿»«¿»¿»∆¿ƒ»¿ƒƒ

ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì˙c»»…»ƒ»∆¿ƒ«¿≈»»¿»««
ÌÈ„e‰i‰ אלה הם יהודים 'עברים'. אלא 'יהודים' שאינם אלה על ולא «¿ƒְִִ

בעבודהֿזרה  ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓ מחשבה כלומר «¬∆∆

הדת  המרת «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ],אודות
רק  לא היתה נפשם מסירות מזו ויתירה

אלא בה' אמונתם עצם Ì‰Ïעל ‰È‰»»»∆
Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆««ƒ

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰28„ÚÂ כך , כדי «»ƒ¿¿«
ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
‰˙È‰ Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»
,È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ«¿≈»¿¿««¿ƒ

היה הוא B¯B„aL.שכאמור ‰LÓ…∆∆¿
Â המעלה גודל אודות האמור פי ¿על

בזמן  ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

מתוך  היתה שהיא כיוון המן גזירת

נפש לכך e‰Êמסירות ההסבר ∆
‡L¯ש  ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â'¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆

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

e¯ÈÒÓ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙ ¿ƒ∆∆¿««»
(‰Ê ÔÈÚa) elÚ˙ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿
ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L∆»ƒ¿«««»¿»≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»»¿»««»»

התורה  של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

את  להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף

המבוארים  השונים העניינים בין הקשר

הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר

למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש

'רעיא  בתור רבינו משה של ותפקידו

מהימנא'.

Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«∆«≈
,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'aוהואŒÏÚL ¿»ƒ«»∆«

È„Èשל (מצב '˙È˙k' האדם k„Â‡)בו ¯aL כך ידי על דווקא ¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
Ï ÌÈÚÈbÓ התגלות,'¯B‡n'‰ קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי «ƒƒ¿«»

אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו תפקידו הסברת ‰e‡עם
ÔÙB‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆

¯˙BÈa ‰ÏÚ30˙e¯ÈÒÓ Èk . «¬∆¿≈ƒ¿ƒ
‡È‰ LÙ הנובע ÌˆÚדבר „vÓ ∆∆ƒƒ«∆∆

L ‰ÓLp‰ היא ג' בסעיף כאמור «¿»»∆
ש  בנפש כזו ÈelbÓ,דרגה ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒƒ

בשם נקראת היא «'B‡Ó¯'אשר
ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ epnnL)∆ƒ∆ƒ¿»»¿«

Ê‡ eÈ‰L È„È הגזירה קושי בעקבות ¿≈∆»»
¯aL) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙ ,(‡k„Â¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆«¿»»
¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .'¯B‡Ó'»¬»≈∆¿≈¿≈∆

¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ¿««¬»
È˙Î'a˙היהודים" Le¯t‰L∆«≈¿»ƒ

‡a '¯B‡nÏ דווקא במאמר «»»
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ¿»¿«¿»

,'‡ÓÈ‰ÓמכךÔÈÚc ,ÚÓLÓ ¿≈¿»«¿«¿ƒ¿«
Ìb CiL '¯B‡nÏ ˙È˙k' לתפקיד »ƒ«»«»«
כלומר מהימנא', ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

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

בין ‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת  רבינו משה של עבודתו

עצם  גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה.

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך
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nyz'd"`י ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְֱֶֶַַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית

למעלה  היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְֱִִִִִֵֶַַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא
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א.32) ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה אודות ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה אך אלוקה

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

הנשמה  של זה בחלק קשורות

כבולה  התחתונה הדרגה האלוקית.

איננה  ולכן הגוף של החומר במסך

שסובבת  הגשמיות את אלא רואה

יותר  העליונה הדרגה לעומתה אותה.

פנוי  מקום אין אשר ה' אור את רואה

פנימיותה  זוהי הנשמה עצם אך ממנו.

הינם  ואלוקות היא אשר הנשמה של

ממש. אחד דבר

טעמים. משני נובעת יהודי של אמונתו

הוא אחד e‰ÈÈÏfnLטעם ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

שלמעלה  הנשמה לחלק כינוי הינו

כלומר ««¿»¿ÓLp‰c‰מהגוף,
‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…

ש ( הבא בסעיף לקמן «i‡¿̄ƒ‰וכאמור
חזקה להתאמתות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰גורמת

Ó ידי על הנגרמת ÊÂ‰זו ,(ÏÎO ƒ≈∆¿∆
ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt≈¿«¿»»∆«

Ï‡a ‰eÓ‡‰¯e‡a „BÚÂ .˙e˜ היהודי של האמונה נובעת ,מניין »¡»∆¡…¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰eÓ‡‰ L¯LcגםdÈÏfnÓ ¿…∆»¡»≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈

˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ¬ƒ¿∆∆∆∆«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿
‰aÒa ‰ÈeÏz dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ חיצונית‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , «¿ƒ∆≈»¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»

.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר ∆¿«¿»ƒ≈∆
אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות כך ממש, ממעל אלוקה ).חלק

לקמן: האמורים הדברים הסברת

בדומה  זה הרי הנשמה, של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

גופו  איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים לקשר

אדמו"ר  בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו.

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק' ה'צמח

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

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

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

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

"הנה, הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע

סבא" זהו

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

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

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

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

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

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

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית

היא  'ראש', של בתבנית מוגדרת

למעלה  והיא מ'רגליים' למעלה

הנשמה  היא זה עם ביחד אך מ'ראש'.

של  הנשמה והיא ה'ראש' של

של  הפנימית המהות היא ה'רגליים'.

אחד  כל ושל הידיים ושל הרגליים

מצד  בסיפור, כאמור האדם. מאיברי

ואיננו  הראש איננו ה'סבא' אחד

זוהי  ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים,

הנמצא  בתוך נשמתו ומתגלה ת

הסבא  של כולו כל כולם. האיברים

ברגליו  ידיו, משתי אחת בכל נמצא

וכו'.

הנפש  אודות מדובר כאשר כן, כמו

הדרגות  אחד מצד ישנן האלוקית,

בדוגמת  שהן בה הקיימות השונות

הנשמה' 'עצם וישנה שלה, האיברים

איננה  הנשמה' 'עצם אליהן. שמעבר

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה

ב'תבניות' קשורות השונות הדרגות

בכוחותיו  הקשורה ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף שלמעלה הנשמה חלק האדם, של הגלויים

מופשטת  הנשמה' 'עצם זאת לעומת עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה

הפנימית  הנקודה היא הנשמה' 'עצם זה עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂוההבדליםÌÈ¯e‡a‰ ÈL ÔÈaL ¿≈«¿≈«ƒƒ∆≈¿≈«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰) היהודי של לאמונתו הטעם את eÓ‡‰c‰המסבירים ,‡e‰ ( »ƒ¿»ƒ¿»¡»

‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆««»»≈¿ƒ««¿»»
,‰ÏÚÓlL בגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ

זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

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

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

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

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

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מ'אֹור '. ׁשּלמעלה 'מאֹור' חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּד'כתית' הענין ידי על הּוא לה'ּמאֹור' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

היא ÔÈÚ‰Âו) ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶָָָ

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,

נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

חסֿוׁשלֹום. ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆

‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»
L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה ‰È‡קיימת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn «¿À∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

.d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»
להיות  שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰aL ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ∆¿««¬»

Lהיהודים" ‰ÔÈÚביאור , ∆»ƒ¿»
¯B‡nÏ (˙È˙k)„ התגלותה שזו ¿»ƒ«»

הנשמה עצם CLÓ‰aשל ‡a»¿∆¿≈
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï¿≈»ƒ¿»¿«¿»

'‡ÓÈ‰Ó קשר שיש המוכיח דבר ¿≈¿»
ÔÊביניהם  ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»

‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆
‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿≈∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆∆∆«¿»»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) אשר ∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
ד' בסעיף לעומת כאמור הנשמה' 'עצם

בשם  נקראת הגלויים הכוחות

.'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»≈
¯Ó‡pL ‰Óe ּכתית "בפסוק «∆∆¡«ִָ

¯‡·Óe ,"¯B‡nÏהרי¯Ó‡n‰a «»¿…»¿««¬»
‡e‰ '¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»

L '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ קיים «¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆
‰eÏb˙דווקא  ÔÓÊa של בזמנו ולא ƒ¿««»

היה  לא אז אשר במדבר רבינו משה

'כתית' של בכך,מצב ‰e‡,הביאור
Èk מתבטאת הנשמה שעצם למרות ƒ

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

‰e‡והביטוי‰Èelbעּקראך ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ ÌˆÚc מתגלה ִַ«ƒ¿∆∆«¿»»»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â,נפש למסירות הנשמה עצם גילוי בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê כאשר ∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  הנובעת‰‡eÓ‰מדובר יותר, ¯B‡‰התחתונה ‡e‰L ‰Ê „vÓ »¡»ƒ«∆∆∆

‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ)«»≈¬ƒ¬«∆ƒ
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰c נגרמת„vn ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«
‰i‡¯‰ בשכלו הבין רק לא שהאדם , »¿ƒ»

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

ÏB„b‰בעצמו  ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[ ¿≈ƒ»»≈»

BlL ‰eÓ‡‰Lהזה ‰È‡באופן ∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצונית„vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«

‰¯eL˜ dÈ‡Â (‰‡B¯L ‰Ê∆∆∆¿≈»¿»
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ÌÚ של מציאותו ƒ∆∆¿ƒ

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים,

זה  את זה רואים ≈‡BÈלכן,שהם
‰Ê ÏÚ BLÙ ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«∆
תלוי  קיומו שעצם חש שאיננו כיוון

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Ê‰אם ¿∆
L דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ∆»¡»

‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿«∆ƒ¿≈

L אשר הנשמה, מעצם נובעת ∆היא
זה  e˜Ï‡a˙ברובד ‰eÓ‡‰»¡»∆¡…

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ עצם מבחינת ƒ»∆∆∆
אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה

אלוקות  זה והיא היא זה ,אלוקות
ÔÎÏÂ ש כזה באופן היא זו ‡Èאמונה ¿»≈ƒ

ŒÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂ נפשו את מוסר הוא .וממילא ¿»

רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM וקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯''ג בסעיף ‡˙כאמור Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L «¬»¿≈¿»∆»¿«¿≈∆

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰ שהם »¡»«¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
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ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא' ּד'רעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל

זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

ּתֹורה p‰Â‰ז) על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ
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רפמ"ב.34) תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.35)תו"א מנשמת 36)סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם 37.56)את הערה לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשם  ÌÈ˜fÁÓנקראים Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו צורת ƒ¿¿ƒ¿»
שונה  שלאחריו ‰‡eÓ‰שהרי,הצדיקים ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»

‰nÎa ¯‡B·nk) ‡e‰«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó34‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â ¿¿«¿«¬»∆

BÓˆÚ35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( «¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏ שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

בלב  והרגשה בשכל הבנה להם

L‰‡aבאלוקות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ∆«¿≈∆»»
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ אומרת זאת »¡»ƒ¿ƒƒ

עם  רבינו משה של התעסקותו שעיקר

הכוחות  של ברובד היא ישראל בני

שלהם. זאת Âהגלויים Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
¯‡B·n‰) ‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»«¿»

‰Ê ¯Ó‡Óa36( שהם בכך זה אין ¿«¬»∆
בשכל  הדברים את בלהסביר עוסקים

תפקידם  אלא הלב, ברגש וליישבם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ∆∆
עם  קשורה נפש מסירות אשר

שלמעלה  הנפש עצם התעוררות

הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ .¿«ƒ««
את  להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף

האדם  של הגלויים בכוחותיו האמונה

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה

ÓBÏ¯,הנשמה, LÈ ׁשעּקר ≈«ִֶַ
‡e‰ '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰Ê∆∆»¿«¿≈∆

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»«¿»
‰eÓ‡‰L ישראל בני שאצל ∆»¡»

˜¯ ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿
) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰L כלומר ∆ƒƒ««ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ בהם שתאיר »¡…∆»

ש  ‰ÓLp‰.האמונה ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»
L ‰ÊÂ בפועל˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln ¿∆∆…∆«¿ƒ∆

) ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ
את התעסקותו  וליישב בלהחדיר

‰e‡הדברים  (‰‚O‰Â ˙Ú„a¿««¿«»»
ÔÊּתֹוצאה ‡e‰L ‰fÓ ָָƒ∆∆»

) dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓeשל תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰ ¿«¿≈∆»¡»«¿»«¿»«¿ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות שתוכל (האפשרות ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰ כלומר ¿«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ
˙Ú„a השכל ÈÓˆÚ˙)ובהשגת ˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ¿«««¿≈ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
שישנו  רק זה שאין מובן האמור פי על

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆
˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L ˙B¯Bc‰aL∆¿«∆À¿¿ƒ¿ƒ
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈

,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL הרי ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚ¯'c‡בכך ÔÈÚ‰ ‰lb˙ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó37„BÚ ( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆
Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿…∆«¿ƒ
BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«∆∆«¿»»
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL]∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈc למרות הרי ƒ≈∆¿»»»
משה  של בעבודתו גם מתבטאת שהיא

אך העם, את דעת »wÚƒ¯בלמדו
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ƒ¿«»¿ƒ∆∆

ÏÚBÙa דווקא קיים שהיה דבר ¿«
הגלות  שבזמן .בדורות

(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz יׂשראל ּכל »ƒ¿∆ְִֵָָ
מהעם, חלק של רק «¿«‰È˙‰ולא
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יג devz dz`e

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

ּובניו, ּבמּתתיהּו (ּבעּקר) היתה יון) ּגזירת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ(ּבזמן

היתה המן ּגזרת ּבזמן נפׁש lkAוהּמסירּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ§¨
l`xUi ׁשּמּובא מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה . ¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מּכלֿמקֹום ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

) מהימנא' ה'רעיא ׁשלiENbAהיה (l`xUi lM ְְֲֵַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ׁשהמׁשי מהימנא' 'רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

ּדעה  ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי (ּכל מׁשה .39ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

'רעיא  (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ[אּלא

ּדעת  ׁשהמׁשי ידי על יׂשראל) ּדכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהימנא'

על  זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלכל

ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָויׁש

ׁשקּול  היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְִֶֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

את  הּמאמר  ּבעל ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכמׁשה

עצמֹו על מהימנא'40הּדין ה'רעיא ׁשהּוא , ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

)iENbA.הּדֹור אנׁשי ּכל ׁשל ( §¦ְֵֶַַָ

הּפסּוק ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתצּוה  ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

איןֿסֹוף) אֹור (עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה יׂשראל, ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

יׂשראל  רֹועי ׁשּגם מבאר ּולאחריֿזה האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

מרּדכי  ּוכמֹו ּדיׂשראל, האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא ּדֹור ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבכל

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) הּתֹורה (מׁשה ּבלּמּוד חזק לעמד יׂשראל ׁשל אמּונתם את ק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ואּתה  (ׁשּבפסּוק לּמאֹור' ּב'כתית הּפרּוׁש מבאר ּולאחריֿזה הּמצוֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקּיּום

ה'ּמאֹור' ּבחינת מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּתצּוה
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Ì˙eÓ‡ ˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL∆¿∆ƒ≈∆¡»»
˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈«¬»»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆¿»≈

'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ הקשור «≈¿»ƒ«»
הגלות כתובות (Lבזמן אלו ∆מילים

‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒÙa למרות ¿»¿«»¿«∆
L הפסוק‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆

BÓˆÚ שלאחריו בצדיקים Èkולא ,( «¿ƒ
‰l‚Ó ‰LnL ‰Êאת˙ÈÁa ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«

ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰«»¿ƒ¿»≈∆∆
‡e‰ ,(‰ÓLp‰ בדורו כך כל לא «¿»»

‡˙eËLt˙‡אלא È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL dÈÏÈcƒ≈∆ƒ¿««»»ƒ
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ידי  על ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָאתּפׁשטּותא

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂ ּד'כתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור'

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֿסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

החּלּוp‰Â‰ט) אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

ixg`NW ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ּדפּורים. הּנס ¤§©£¥ְְְִֵֵֶַַַָ

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

ׁשּבימי  ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו'

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית

ּבנֹוגע  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּד'כתית' הענין ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתיתֿלּמאֹור,

ּבזה. ענינים ּדׁשני לה'ּמאֹור', מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד 'ּכתית' ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסיר ּות ידי על  לה'ּמאֹור' ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור', ּב'כתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם
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‰Ê È„È ÏÚL ,Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…««¿ƒ∆∆∆»∆∆«¿≈∆

‡e‰עּקר.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ ִַƒ∆∆«¿»»»
חלק  שני ישנם תצוה' 'ואתה שבפסוק למדנו המאמר המילים בתחילת ים.

בבני  רבינו משה של פעולתו אודות מדברות ישראל' בני את תצוה 'ואתה

זית  שמן אליך 'ויקחו ובמילים ישראל.

והמעלה  היתרון אודות מדובר וגו' זך

רבינו. משה אצל מוסיפים ישראל שבני

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ«»

Ï CiL,הפסוק של הראשון חלקו «»ƒ
Èaלמילים  ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈

,'Ï‡¯NÈכלומר‰LnL ‰ÊÏ ƒ¿»≈»∆∆…∆
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈

e אולם˙È˙k' ¯Ó‡ ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ
Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ השני חלקו «»¿∆¿≈ƒ

למילים הפסוק, ‡EÈÏשל eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓLבזמן ÔÈÚcבו ∆∆«ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆∆¿…∆
˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) ‰LÓa ¯B‡¿…∆«»¿≈

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ¿ƒ≈««¬»
עומק  שישנו יבואר הבאים בסעיפים

למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף

ידי  על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ≈¬∆≈≈

"˙BNÚÏ את מבטא כאמור אשר «¬
דווקא  הגיעו אליה הנפלאה המעלה

זה פסוק הרי הגלות, ≈»¿a„Ó¯בזמן
ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ׁשּלאחרי ¿«¿¿«¿«ְֲֵֶַ

ÌÈ¯eÙc Òp‰ נאמר זה פסוק שהרי «≈¿ƒ
גזירת  של ביטולה לאחר אסתר במגילת

e˙kL·המן  ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«∆»
¯Ó‡n‰a הריי"צ אדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

Le¯ÙcהפסוקÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ¿≈¿ƒ≈«¿ƒ
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬
‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«

‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L כיוון ∆≈≈¿««»
היהודים  התעלו אחשוורוש שבתקופת

שהייתה  מעלתם לגבי יתירה במעלה

תורה  מתן זה,בזמן פירוש ‰e‡הרי
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«¿«»

L ה כאמורÒp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" היתירה ההתעלות כלומר ∆¿ƒ≈»»¿«¬≈«≈
גם  אלא וגזירה צרה של בזמן רק לא הייתה התורה, קבלת לשלימות שגרמה

רווחה  של Ó‰בזמן eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Êa ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰Mהוא אחד ‰Ïaw‰עניין ∆≈≈¿««»¿≈ƒ¿»ƒ««»»

התורה  של ÔÓÊaהשלימה ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«
‰¯Êb‰הייתה זו קבלה ÏÚאשר «¿≈»«

Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆
¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) כן וכמו «¿»¿««¬»

ד' בסעיף Âלעיל הוא ), שני ¿עניין
‰Ïaw‰ התורה של השלימה ««»»

,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ
Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈«

‰Ïaw‰Óשהייתה‰¯Êb‰ ÔÓÊa ≈««»»ƒ¿««¿≈»
Ôn˜Ï„k)'י לעיל ).סעיף למדנו ¿ƒ¿«»

בזמן  היתירה שההתעלות ד' בסעיף

וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש

הנשמה  עצם של להתגלותה גרמו אשר

מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«∆∆∆

Ú‚Baשל 'È˙k˙לעניין ¿≈«»ƒ
,'¯B‡nÏהיא משמעותו ÏÚLאשר «»∆«

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
,'¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ¿«»

‰Êa ÌÈÈÚ ÈLc לשני הקשורים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆
תקופות  הוא .סוגי אחד עניין

ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆
˙B¯Êb ÌLiL ‰Ê „vÓ '˙È˙k'»ƒƒ«∆∆∆¿»¿≈
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰ הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
בברית  הקומוניסטי המשטר בזמן

מאסרו. לפני חדשים מספר המועצות,

המאמר  נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

אדמו"ר  תבע עצמו במאמר כן וכמו

נפש  מסירות Ê‰הריי"צ È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
È„È ÏÚ '¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈
„BÚÂ .Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆¿

ÔÈÚהקיים,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ƒ¿»¿»ƒ«»
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,˙eiÁe¯a עדיין ¿»ƒ∆»∆≈
˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ41C¯cŒÏÚÂ] ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆
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טו devz dz`e

הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ועלּֿדר] ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל ה'ּכתית' ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

לה'ּמאֹור'. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום,

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

 ֿ הּבלי איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אֹור  ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ּתׁשּובה ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשלמה

ּגּלּוי  אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה וגּלּוי הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאיןֿסֹוף
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והגזירה".41) הגלות "זמן - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים טז.42)להעיר, ח, אסתר

ב.)43 טז, מגילה א.44)ראה ח, א.45)אסתר יד, עה"פ 46)מגילה תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. אדה"ז).47)קלז, בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע מאמרי 48)להעיר

תג. ע' הקצרים רישי 49)אדה"ז בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L ·vn‰ אכן‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ ««»∆»»¿«¬≈«≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡42,המובנים בגשמיות eËLÙa˙בכל »¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¿
˙eiÁe¯a Ì‚Â43‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ] נּתן המן ּבית ׁשּגם ¿«¿»ƒƒ≈»ƒ∆ִֵֶַַָָ

Ît‰˙‡"c‡כלומר,44לאסּתר  ‰ÏÚn‰ Ìb Ê‡ ‰È‰L חשוכא ְְֵֶ∆»»»«««¬»¿ƒ¿«¿»
לאור)לנהורא" החושך ],(=התהפכות

L ‡l‡ נמצאים עדיין מכלֿמקום ∆»∆
הגמרא  וכלשון Èzk‡"««ƒבגלות,

"Ô‡ LB¯ÂLÁ‡ È„·Ú45 ֿ ) «¿≈¬«¿≈¬«
אנו) אחשורוש עבדי ‰Ìעדיין ,[≈

(˙È˙k) ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ
Ó עצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰f גםÏÚ ƒ∆∆≈«»¿«

'˙È˙k'‰ È„È נשבר והלב ¿≈«»ƒ
Ï‡¯NÈcהנגרםÓ עצם‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆

ÌÈÚÈbÓ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ï התגלות.'¯B‡n'‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â שכשם לכך הסיבה ¿»ƒ¿»
קשורה  הגזירות בזמן נפש שמסירות

היות  גם כך הנשמה, עצם בגילוי

מהימצאותו  ו'כתית' שבור היהודי

הנשמה, עצם גילוי את מעורר בגלות

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó עצםÌb) ˙eÏba Ì‰L ‰f ƒ∆∆≈«»«

˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰ Ì‰Ï LiLk¿∆≈»∆«¿»»¿«¿ƒ
BBˆ¯ Èk ,‡e‰ ,(˙eiÁe¯·e¿»ƒƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL ‡e‰ ישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
אך  בהם חפץ שהאדם שלמרות דברים

לעומתם  בהם, תלויה אינה מציאותו

אינם  חייו בלעדם אשר דברים ישנם

Âחיים  בגילוי . יהודי של רצונו כן ¿כמו
הוא  כך Ú„אלוקות fL‰כדי «∆∆

ÌˆÚÏ Ú‚B (˙e˜Ï‡ Èelb)ƒ¡…≈«¿∆∆
B˙e‡ÈˆÓ בכך מתבטא זה דבר ¿ƒ

יכול  איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך  עם ÔÓÊaLלהשלים ‰Ê ,ÔÎÏÂ ,¿»≈∆∆ƒ¿«
˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡ ˙eÏb‰«»≈≈ƒƒ¡…

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk בזמן ¿∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש «¿Ë¯Ù·e]ƒשבית

e¯Ó‡L ‰Êa ÔBa˙nLk¿∆ƒ¿≈¿∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯46‡lL ÈÓ Ïk" «≈»ƒ∆…

È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰ ˙Èa ‰·ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»¬≈

"ÂÈÓÈa ·¯Á el‡k ‰Ê מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ∆¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע  מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד, כל על

הרי  אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה  ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿
ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ‡‚È‡ ¯Ú ÊÈ‡ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿

לגמרי) מזועזע 'È˙k˙'.(=הוא ,»ƒ
k Ì‚Â ביהודי מדובר e‰L‡אשר ¿«¿∆

L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡b¯„a לכן ¿«¿»«¬≈¿≈∆
˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡ ¯È‡n≈ƒ∆¿ƒ¡…
ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«

˙Èa‰47‰fÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ , ««ƒƒ»»ƒ∆
¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»»≈≈ƒ
Èelb‰ ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰«ƒ»∆««ƒ
Èelb ‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL∆≈ƒ∆¿ƒ
¯B‡ Èelb ¯È‡nLÎc .Ïa‚ÓÀ¿»ƒ¿∆≈ƒƒ

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ לכך הביטוי ≈«¿ƒ¿
ש  בכך הוא גבול בלי Èelb‰«ƒשהינו

BLiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
Èelb ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ácƒ««∆≈≈ƒ»ƒ
Èelb‰L ÈtÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡¡…ƒ¿≈∆«ƒ
(¯È‡Ó ‡e‰L ÌB˜n‰a Ìb)«¿«»∆≈ƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ הביאור ƒÀ¿»¿∆
‡„BÓ"¯ב  ¯Ó‡Óa ‡·enL ‰Ó«∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡cÌÈewza49 «»≈¿ƒ»«ƒƒ
זוהר) בתיקוני elÙ‡L∆¬ƒ(=שמובא

¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«ƒ∆»≈
‰È‰ B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»»

,ÁÈLÓ ‡a משיח ביאת בין הקשר »»ƒ«
הוא שלימה È„Èלתשובה ÏÚ Èkƒ«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿ƒƒ
‡ÛBÒŒÔÈומגלים ¯B‡ Èelbƒ≈

‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿ƒ∆
ÌB˜Ó ÏÎa בביאת שתהיה הגאולה . ¿»»

איןֿסוף  אור בגילוי קשורה משיח

לא  זו שבגאולה כיון הבליֿגבול

תיגאל  שלא בעולם פינה ].תישאר
Èelb BÏˆ‡ ¯È‡Ó ÔÈ‡L ‰fÓeƒ∆∆≈≈ƒ∆¿ƒ
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ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא איןֿסֹוף, אֹור ְְְְִִִֵֶַָָעצמּות

ׁשּגם  מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ועלּֿדר]ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשער  לֹו ׁשחסר  אּלא ּבינה ׁשערי מ"ט ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמּׂשיג

חֹולה  הּוא ה'ּצמח 50הּנּו"ן, ּׁשּכתב מה וידּוע .[ ְֶֶֶַַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן 51צדק' ורּבנּו מּמֹורנּו נׁשמע ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וויל  אי ניסט גאר זע וויל אי הּזקן) ְְִִִִִֵֶַַָָ(אדמֹו"ר

הּבא  עֹולם דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן דאיין ְְִִִִֵֶַַַַָָניט

ידי  ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי ְְִִִִֵֵֶַַַכּו'

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

did ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא נׁשמע ¨¨ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ּובפרט  הרגיל], ּדבר היה ׁשּזה אּלא ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻמיחדים

נּתן  צדק', ה'ּצמח ידי על זה ׁשּנתּפרסם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַלאחרי

רצֹונֹו ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּכח

מאיר  ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה

מאיר  ׁשאין הּגלּות ּבזמן ּומּכלֿׁשּכן זה, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי הּגּלּוי הּוא `xFאפּלּו הּבית, ּבזמן ׁשהיה  ( ְֲִִִִִֶַַַַָָ

(אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ּומבּקׁש ּדכתית, ְְְְְִִֵַַָָָָּבמּצב

ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָיֹותר)

וזהּו העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹׁשאז

מּזה  ּד'כתית' הענין ידי ׁשעל לּמאֹור', ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'ּכתית

זה  ּכי לה'ּמאֹור', מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

'מאֹור' הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות
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גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או פס"ג 50)כנישתא תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). סע"א).51)(ע' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'È˙k˙'.של ,‡k„Â ¯aL ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

L Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] המילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ' ומשמעות ¿«∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
הוא ÈOnLk‚הדבר ÌbLשל הרוחני הגילוי את È¯ÚLבנפשו Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èaשל ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚL ליבו שברון הרי ƒ»∆»∆»≈«««
ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם

של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆
שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

איןֿסוף  אור בגילוי קשור הוא אלא

אור ].הבליֿגבול  לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור הבליֿגבול איןֿסוף

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְַעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„ÚŒB˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  ÚÊבשעת ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚»ƒ¿ƒƒƒ
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„«¿«≈∆ƒƒƒ
CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»ƒ
"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈
הגן  את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני

העולםֿהבא  את רוצה אינני שלך, עדן

בלבד) אותך מלבד רוצה אינני .שלך,
Â לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי ¿למרות

אך  הזקן, אדמו"ר È„Èשל ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

fL‰היה'הביטוי ,‡e‰ 'ÚÓL ָָƒ¿«∆∆
ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰»»…«ƒ¿«ƒ¿À»ƒ
ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL ‡l‡∆»∆∆»»»»»»ƒ

הזקן  אדמו"ר של Ë¯Ù·eבפיו ,[ƒ¿»
È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«¿»
¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«

‰È‰È BBˆ¯שיהיהÈelb ¿ƒ¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰'ה Ckשל È„k „ÚÂ , »«¿¿«¿≈»

הדבר  לו נוגע ÔÈ‡LkLיהיה ,∆¿∆≈
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkLŒÏkÓe ,‰Ê Èelb ¯È‡Ó אז¯È‡Ó ÔÈ‡ לא ≈ƒƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿««»∆≈≈ƒ

ה' עצמות של ההתגלות שהיא המשיח בביאת שתהיה ההתגלות דרגת רק

מאיר לא אלא היא(תחתונההיותר ‰Èelbדרגת‡elÙממש Èelbאשר ¬ƒ«ƒƒ
ממש אֹורשל עצמותו של ולא הוא, ברוך הקדוש של בלבד )והארה

,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ש ליהודי גורם זה חושך vÓa·הרי ‡e‰ ∆»»ƒ¿«««ƒ¿«»
e ,'˙È˙Î'c הוא כך ÌBÈבתפילהLw·Óמתוך ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»

(¯˙BÈ B‡) הגאולה אודות ≈
E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈¿¿
‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰ שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
מעצם  ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך

שכל  מפני זה הרי בגלות הימצאותו

זה  פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו

הזה  ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע יובן

כיוון  הנשמה, עצם בגילוי קשור

שכל  לכך הסיבה היא הנשמה שעצם

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו

e‰ÊÂשל הפנימי 'È˙k˙הפירוש ¿∆»ƒ
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿≈»ƒ¿»

'˙È˙Î'cהקייםÓ עצם‰f ¿»ƒƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
'¯B‡Ó' ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות לשאת אלוקות יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי הבא דבר

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות
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יז devz dz`e

ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) ה'ּמאֹור' ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּד'כתית' הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו עלּֿדר הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.52) פח, סוס"ב.53)שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב 54)תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„"ÂÈ ידי על מתגלית הנשמה שעצם שכשם כך אודות דובר הקודם בסעיף

רווחה  בתקופת גם מתגלה היא כך גזירות ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

זה  בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי על

מזו  יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר

הנפש  מסירות באמצעות המתגלה

הגזירות. ÓBÏ¯,ויׁשבזמן ְֵ«
˙ÈÁaLודרגת'¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈודרגת'¯B‡n'‰ ≈ƒ¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
.LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆

עצם  של הדרגות שתי בין ההבדל

של  התגלותה כמה עד הוא הנשמה,

עניין  עצמו. באדם קשורה הנשמה עצם

שהוזכרו  העניינים בכל קשור זה

הקודמים. בסעיפים

ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«
˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê∆∆¿««»»¿»«
(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈»¿»
(ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ‰Ïaw‰««»»¿ƒ≈«¿ƒ

Èk ,‡e‰ על שהיתה התורה קבלת ƒ
היתה  לא תורה במתן ישראל בני ידי

עליונה  הארה בגלל אלא מצידם כך כל

מלמעלה, עליהם ∆Ê‰שהרישהאירה
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך È‚È‚k˙הקדוש ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk52, ומשמעות ƒ¿≈∆»»¬≈∆«¿ƒƒ

עליהם שהאיר היא זו גדולהÈelbכפייה אהבה של אשר ÏÚÓÏÓ53‰אור ƒƒ¿«¿»
בפניו  לעמוד יכלו eלא זאת , ‰Ïaw‰לעומת ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

התורה ÌÓˆÚשל „vÓ ברצונם הנפש את מסרו הם ÓBÏ¯,שהרי LÈÂ . ƒ««¿»¿≈«
הרי  טבעו, מצד יהודי אצל שקיימת האמונה אודות מדובר כאשר שגם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰Lשנובעת‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ ∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
(רֹואה ˙e˜Ï‡ היא זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰eÓ‡ באה„vn ָ¡…¡»∆ƒ«
‰aÒ מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה הנשמה חיצונית, ƒ»

עצמה  ÚÓL'Ï'הנשמה '‰NÚ' eÓÈc˜‰L C¯cŒÏÚ ‡e‰ («∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
(‰¯Bz ÔzÓa)זה ÏÚÓÏc‰שהיה Èelb‰ „vÓ54.עצמם מצד ולא ¿««»ƒ««ƒƒ¿«¿»

הר  למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר עליון אור זה היה תורה במתן

הזמן  כל עליה החופף ה' אור של הגילוי זה למעלה ובנשמה Âסיני, ¿לעומת ,
‰e‡,זאת ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Ê∆∆ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»ƒ««¿»

L ˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ Ê‡ Èk ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…∆ƒ«∆∆

,‰ÓLp‰זו ו' בסעיף ÌˆÚשכאמור „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ «¿»»ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓמדובר Èel‚aכאשר ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈«∆«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÌˆÚהריÌLÈ בזהÏ"p‰ ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עד ∆∆«¿»»∆¿»À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה

לקמן: האמורים הדברים הסברת

נשמת  בין הקשר ה', בסעיף כאמור

כמשל  משמש גופו, איברי לבין האדם

לדרגות  הנשמה עצם בין לקשר

שלה. השונות

נוסף  איבר איננה האדם שנשמת למדנו

האדם א  של הפנימית המהות היא לא

כולם. האיברים מאחורי העומדת

יותר  זה לאיבר שייכת איננה הנשמה

הידיים  של ה'נשמה' היא אחר, מאיבר

הרגליים. של ה'נשמה' והיא

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

שכלו  שהם הגלויים כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחות  של הפנימית המהות מבחינת הנשמה. עצם וישנה האדם, של ורגשותיו

כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק שהוא בכך היא כח כל של מעלתו הרי הנפש

הפרטית  מהותו את יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך

שמייחד  מה אותו. המייחדת הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת

שמייחד  שמה מידה באותה שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את

המגדירה  זו 'תבנית' חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש, החסד כח את

עצם  כאמור, 'מצוייר'. הוא בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את

היא  כולם. הכוחות כל ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה

כח  כל של חשיבותו מבחינתה אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה

של  הפרטי ה'ציור' לגביה כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא

מקום. תופס איננו כח, כל

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה
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nyz'd"`יח ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי [ּדזה 55עלֿידיֿזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ

והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם
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קפח).55) ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה להמשכת 56)וראה בנוגע הוא ועד"ז

דהמשכת  לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה

מדעת  שלמעלה  דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה

המקיף  שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם

הוא  שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי'

עצם  שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

התגלותה  בין ההבדל יובן זה, פי על

לעומת של הגזירה, בזמן הנשמה עצם

הקיים  ה'כתית' באמצעות התגלותה

רווחה. ‰ÓLp‰בזמן ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆

גזירה  של ÓBÏ¯,בתקופה LÈ ,≈«
L כרוכה זו שהתגלות ∆כיוון

של  הגלויה מציאותם של בהתבטלות

שמבחינת  למרות לכן, הנפש, כוחות

הנשמה  עצם האדם של פנימיותו

אך עימו, לּכחֹות Ú‚Baקשורה ¿≈«ַֹ
הנשמה הּגלּויים  עצם של הגילוי ְִַ

ולכן  המוגבלת, במציאותם קשור איננו

c·¯ּכמֹונחשב‰e‡מבחינתם ְ»»
מלמעלה ÛÒBש  BÓÎeעליהם . »¿

,ÌÈL‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»∆»»
‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»
ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆¿…«
,ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ
˙BÈ„ÓÏ CkŒ¯Á‡ e‡aLÎe¿∆»««»ƒ¿ƒ
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»≈
˙e¯ÈÒn‰ (Ck Ïk) Ì‰a ¯kƒ»»∆»»«¿ƒ
Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ
LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

ÌˆÚ Èelb Ì‰a ¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»∆ƒ∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ הגלויים הכוחות מעשה ובשעת «¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ

הנשמה עצם של הגילוי בפני ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אולם Âהתבטלו ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

רוחנית  רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת

עוצמתם  במלוא התגלותם את הגורמת

זה  עם וביחד הנפש, כוחות כל של

לגאולה  הנשמה עצם של תשוקתה

כדי  עד הנפש כוחות כל את ממלאה

עצם  את לשאת יכולים שאינם כך

הרי  בגלות, Èelb‰«ƒההימצאות
‰ÓLp‰ ÌˆÚcהמתבטא‰Êa ¿∆∆«¿»»»∆

Ó ‡k„Â ¯aL ‡e‰L עצם‰f ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆
˙eÏba ‡ˆÓ ‡e‰L זה גילוי הרי ∆ƒ¿»«»

BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰∆«…«¿ƒ∆
גם ( אלא הפנימית מהותם רק לא

‰Ìהּצּיּור (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈
'„Á' BÓk(אחד=)ÌÚ ¿«ƒ

ÌˆÚ‰56. »∆∆
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האמורים  האופנים בין ההבדל

קשור  הנשמה עצם של בהתגלותה

כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות

כפי  "אלוקות היא האלוקית הנשמה

בן  בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה

הרי  אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

של  במוחו כלולה הייתה היא תחילה

ממנו, נפרד בלתי חלק והייתה האבא

האבא  של ממוחו ירדה היא מכן לאחר

הנשמה  עצם של הגלויה מציאותה כן כמו לעצמה. ממשות בעלת ונעשתה

לגמרי  ומאוחדת דבוקה שהיא אלא עצמה משל ממשות לה שיש כזו היא

שאיננה  כזו היא העליון בשורשה האמיתית מציאותה אך הוא. ברוך בקדוש

ממש. הוא ברוך בקדוש כלולה היא אלא עצמו בפני ÓBÏ¯,דבר LÈÂ¿≈«
c ל הסיבה‰Ê‰ÓLp‰ ÌˆÚL כשלעצמה˙BÁk‰c ¯eiv‰Â ¿∆∆∆∆«¿»»¿«ƒ¿«…

ÌÈÈÚכשלעצמם ÈL (˙Ó‚c) Ì‰ האחד של התגלותו אשר נפרדים ≈À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
השני  של התבטלותו את ‰ÓLp‰דורשת ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰ עם , ¿ƒ∆«∆∆«¿»»
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יט devz dz`e

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּד'כתית' הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר 'מצּוה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  'מצוה' ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

) ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על יהיּוxEISdהּנׁשמה ּדהּכחֹות) ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ©¦ְְִַֹ

עצם  ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה הּנׁשמה, לעצם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמתאימים
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נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית eze`ivnהנשמה mvrl עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי הגלויים.znbecaמאירה דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

שעח.57) ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.58)ראה לעיל הובא - ד ישנם 59)סעיף שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הנשמה  עצם שמצד העצמית התקשרות הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי

חזי). ממזלי' (שלמעלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם סוף סוף אך הנפש כוחות של המוגבלת מהתבנית למעלה È‰ƒ‡היותה

¯„‚a ˙¯c‚Ó מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' עצם dlLוה'תבנית', הוא À¿∆∆¿∆∆¿«∆∆∆»
ש  בכך מוגדרת שהיא ‡·Ïזה .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«…¬»

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ'ה ,של ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿
איננו  הוא ברוך שהקדוש כשם הרי

לא  שהיא, כל ב'תבנית' מוגדר

ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית'

דבר  כאשר שהרי גבול', 'בלי של

ואיננו  גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים

סוף  סוף זו גם הרי ל'גבול' שייך

ברוך  הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית'

את  הן הכל, בתוכו' ו'נושא מאחד הוא

ה'בלי  מציאות את והן ה'גבול' מציאות

של  זו דרגה מבחינת כן כמו גבול',

הרי הנשמה eËÈLt'‰«¿ƒ˙עצם
'‰ÓLp‰c'מופשטת' היותה כלומר ¿«¿»»

גבול בעלת eiv‰Â¿«ƒ¯ובלתי
‡lek Ì‰ dlL ˙BÁk‰c¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ÊŒÈtŒÏÚÂ‰(=כולם . «¿«ƒ∆
¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓדרגתÌˆÚ ¿ƒ∆∆ƒ∆∆
˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆

‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ
,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…

e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆
Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏכלומרeÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL ¿…∆∆∆«ƒ∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»ƒ
.‰LÓ ˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb איננה זו שהוספה לחשוב ניתן היה לכאורה ƒ¿«¿≈«…∆

עצם  ידי על ממילא באה היא אלא ישראל בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

רבינו משה של השפעתו את מקבלים שהם ÓBÏ¯אולם Âזה LÈ ¿≈«
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó זה דבר כיצד ≈«≈ƒ»∆

Êc‰קשור ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈∆
ÔÊ ‡e‰L ,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆»
,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגתÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ
‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlL היא ∆¿«¿»»¡…
‰ÓLp‰.תהיה ÌˆÚ „vÓ Ìb«ƒ«∆∆«¿»»

רק [ איננה רבינו משה של פעולתו

איןֿסוף  אור עם ישראל בני את לקשר

לקשר  גם אלא הוא ברוך הקדוש של

עצמם  לבין בינם אותם ≈¿LÈÂולחבר
¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆«∆∆¡«
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

ÔBLÏcהפסוק˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ƒ¿¿«»¿«∆∆
'Ï‡¯NÈ Èa עם בו שמוזכר ללא ¿≈ƒ¿»≈

שלהם, והחיבור ה'צוותא' נעשית מי

מכך 'ÂˆÓ‰'הרי ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…
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nyz'd"`כ ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מׁשה  ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה

ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ּכי ,(אלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ויקחּו

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻהאמּתי

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

הּוא  הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם ֿ זה ְְְִִֵֶֶַַַַֹׁשעלֿידי

ּבכל  היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ׁשּלהם, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהענינים

ÏÚÂ‰ÊŒÈtŒ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה ּדעל 61יּובן , ¿«ƒ∆ְְֲֶַַַַָָָ

ידי  (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶַָידי 

נר  יהיה עלֿידיֿזה מׁשה, ּבמדרגת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעבֹודתם)

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, הוי'62ּתמיד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אדם  ׁשּנּוי),63נׁשמת ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְְִִִִֶַָָָָ

ידי  על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה'), ('ואּתה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

הּוא  ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ּובהּמאמר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנּוי,

ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ויׁש .ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאלי

חּלּוק  יׁש ּתצּוה', 'ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  ׁשעלֿידיֿזה (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד' ּד'נר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית
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לב.60) פרק תניא ד.61)ראה כז.62)סעיף כ, סט"ו.63)משלי בהמאמר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  כזו בצורה להעמידם ÏÚהיא ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«

‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒ¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpLתחילה,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ) ‰LÓ È„È ÏÚ ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿≈∆

‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆ƒ¿«∆»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈
.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«
˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈

Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆
וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ את «¿»ƒ»¿
ÌÙe‚ כËÏÙ60 קשה זה באופן »»≈

אחד  יהודי של שייכותו את לראות

אחר  השייכים ליהודי בדברים גם

הפרטית  ומציאותו Âלגופו ÏÚאולם . ¿«
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È¿≈ƒ∆∆«¿»»¿
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿

L כאמור¯eiv‰ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ∆«¿≈∆««ƒ
'„Á' ‡e‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc¿…«¿ƒ«

,ÌˆÚ‰ ÌÚגם ‰‡e„Á˙אזי ƒ»∆∆»«¿
‡È‰ Ï‡¯NÈc נפשם בעצם רק לא ¿ƒ¿»≈ƒ

Ìbאלא ,Ì‰lL ÌÈÈÚ‰ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ∆»∆«
.[Ûeb‰Ï ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ¿«

הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת

בכך  תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק

צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית

כך  על בוקר. עד מערב דווקא  אלא

של  היהודים" "וקבל במאמר מבואר

קשור  שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק

אשר  הנרות, של הרוחנית במשמעותם

ה' "נר ככתוב הנשמות, הינם הנרות

אדם". נשמת

¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ61"היהודים ÏÚc"וקבל , ¿«ƒ∆»«∆»¿««¬»¿«
,‰LÓ ˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈¬»»¿«¿≈«…∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚדווקא¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz ¯ ‰È‰È «¿≈∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿»∆∆«≈
‰ÓLp‰cהנשמה אור ככתוב (כלומר לנר "62˙ÓL¯הנמשלת 'ÈÂ‰ ¿«¿»»≈¬»»ƒ¿«

"Ì„‡63‡e‰ להאיר) (יצליח „ÈÓz והירידות העליות למרות כלומר »»»ƒ
יאיר הנשמה אור האדם, נתון המשתנים ÂL‰אופן aבהם המצבים ,בכל ¿»∆

‡e‰ ,(ÈepL ÈÏa של בכוחו לא ¿ƒƒ
דווקא אלא עצמו È„Èהאדם ÏÚ«¿≈

CLÓpL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿«
(ומתגלה ‰LÓ È„È ÏÚ שזו «¿≈…∆

כאמור  eˆz‰'),עבודתו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
של  הגלויה מציאותו שלעומת כיוון

תמידיים  שינויים תחת הנתונה האדם

CiLהרי ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»≈«»
e ,ÈepL אולם¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ƒ¿««¬»≈

‡e‰ '„ÈÓz ¯'c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈»ƒ
ישראל  בני של בפעולתם קשור דווקא

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿
Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡≈∆¿≈«∆¿«ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚcהנעשהC¯„a ¿∆∆«¿»»¿∆∆
של hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'ƒ¿«¿»¿«»

אלא האדם של מצידו לא »ÏÚכלומר
'‰eˆz ‰z‡Â' È„È ידי על כלומר ¿≈¿«»¿«∆

רבינו  elÁ˜אכן,משה LÈ והבדל ≈ƒ
ÔÈaשל רוחנית eתקופה '·¯Ú' בין ≈∆∆

של  ‰Èelbכזו ¯wÚL .'¯˜·'…∆∆ƒ««ƒ
dlL כשלעצמה הנשמה עצם של ∆»
‡e‰דווקא˙BÓÏÚ‰ ÌLiLk¿∆∆¿»«¬»

ÌÈ¯zÒ‰Â המעלימים דברים כלומר ¿∆¿≈ƒ
ומנסים ומסתירים  ה' מציאות על

ה' רצון את למלא מיהודי זו (למנוע

חושך של Ú'ŒÏÚL¯·')תקופה ∆∆∆«
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ מגיעה כאשר אך «¿ƒ∆∆
התגלותה  נעלמת 'בוקר' של תקופה

הנשמה עצם a˙pL‡¯של BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆«

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ של זמן ≈∆∆ƒ¿««¿≈»
',LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן ‰ÔÈÚאם ˙ÈzÓ‡(האמיתי 'c¯(=הענין ∆»»»∆ƒ…∆«¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈
ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz'בוקר' של בתקופה גם להאיר )וממשיך »ƒ∆≈«»ƒ
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כי devz dz`e

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ŒÏÚÂ‰ÊŒÈt'לּמאֹור ׁש'ּכתית זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶֶַָָָ

לויקחּו ּבהמׁש ּבּכתּוב ְְְְֱִִֵֶֶַַָנאמר

זה  ּגם נכלל לּמאֹור'' ּב'כתית ּכי גֹו', ְְִִִֵֶֶַַָָָאלי

מּזה  ('ּכתית') ונדּכאים ׁשבּורים הם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשל  עבֹודתם  ידי על הּוא זה ּדענין ּבּגלּות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ה'ּמאֹור' ּובחינת הּנׁשמה, לעצם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָמתאימים

הּנׁשמה  עצם היא זה ידי  על  ׁשּמתּגּלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדהּנׁשמה

נאמר  ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֻּכמֹו

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור' ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ'ּכתית

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ'מצּוה'

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבאפן  היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ועד  עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָֹׁשאחרּֿכ

מּצד  ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד' 'נר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיהיּו

הּגלּויים. ְִַֹּכחֹות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים ¿«¿≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּנרֹות  והדלקת הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ּגם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאלקּות

הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ויקחּו

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּׁשליׁשי,
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L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ היא עליהם המוטלת העבודה «¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  לכך Á„לגרום eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb(אחד=)ÌˆÚ ÌÚ «…«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆
,‰ÓLp‰ידם על הבאה ההוספה ‡EÈÏ'.שזו eÁ˜ÈÂ' «¿»»¿ƒ¿≈∆

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ של משמעות ≈∆ƒ¿

ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î' רק לא »ƒ«»ƒ¿»
אלא גזירה של בזמן הקיים »Ìbה'כתית'

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â עצם‰f ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆

ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»¿ƒ¿»∆«
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È הם ¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  ‰ÌÈÈeÏbפועלים ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰È Ì‰lL∆»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
'¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈∆

p‰ ÌˆÚ ‡È‰‡È‰L BÓk ‰ÓL ƒ∆∆«¿»»¿∆ƒ
Â ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ שזה כיוון À¿∆∆¿»«¿¿

ישראל  בני של בעבודתם ≈«ÔÎÏקשור
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡∆¡«»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות

רבינו  משה של שהרי בעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰ פשוטו פי על «≈¿«¿
מקרא  aשל eˆz‰פסוק ) ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

L Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚ הם.'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ∆…∆¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓeשכך'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆¿«∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe הם מכן שלאחר כזה באופן רק לא ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
זה אלא רבינו משה של כוחו ללא לבד עבודתם את לעבוד ∆…¿ÔÙ‡aצריכים

L הואCÈLÓnונותן Ì‰Ïמשפיע ∆«¿ƒ»∆
ÏÚ Ìb Ák ˙È˙ הבאה עבודתם ¿ƒ«…«««

במילים הרמוזה מכן ¿eÁ˜ÈÂ'¿ƒלאחר
Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡≈∆¿≈¿≈«
˙M„˜ „B·k ,e¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈¿¿À«
‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e¯Bc≈∆¬»¿≈
ÏÎaL ‰eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»∆¿»
ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ נותן שהוא «¿»»ƒ¿…∆
כח e„·ÚÈלהם CkŒ¯Á‡L∆««»««¿

Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú הכח ¬»»¿…««¿»¿
הוא ידו על שהם Ú„שניתן כך כדי «

ÔÈ‡Lיצליחו  '„ÈÓz ¯' eÈ‰iL∆ƒ¿≈»ƒ∆≈
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepL Ba CiL«»ƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â שהתגלותה כשם ¿«¿≈»∆»
מציאותו  מצד גם הוא הנשמה אור של

העולם  בכל גם כך האדם של הגלויה

„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿
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כב

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

ep‡¯‡ ּכֹוכב ּדר קרֹוב ולא אׁשּורּנּו עּתה ולא ∆¿∆ְְֲֶַַָָָָֹֹ

ּומסּיים, מּיׂשראל, ׁשבט וקם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹמּיעקב

חיל  עֹוׂשה ּדברי 1ויׂשראל ׁשהם ּפי על אף הּנה . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יֹודע  ׁשל נבּואה ּבתֹור ּבּתֹורה קבעּום הרי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָּבלעם,

עליֹון  הּפסּוק 2ּדעת על ּבספרי נאמר ועליו ,3 ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָ

הּוא  ּביׂשראל ּכמׁשה, ּביׂשראל עֹוד נביא קם ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולא

ּומנהּו קם, העֹולם ּבאּוּמֹות אבל קם, ְְְֲַָָָָָֹּדלא

ּברכֹות  ּבמּסכת ּבּגמרא ׁשאיתא ועד 4ּבלעם, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

כּו' ׁשמע ּבקריאת ּבלק ּפרׁשת לקּבֹוע ְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּבּקׁשּו

ּכדי  ועד קבעּוה). לא צדדית סיּבה ּבגלל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ(ורק

ׁשּתחיּלת  עיּקרי, לענין זֹו ּפרׁשה נחׁשבת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּכ

ולפני  בׁשמֹו, קראּו לה' הֹודּו (לפני ְְְְְְִִִִִֵֵַַָהּתפּלה

ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה ּומאמרי ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסּוקי

ּטבּו מה ּבּפסּוק היא הּתפּלה) קֹודם ְְִִִֶֶַַַָָֹׁשאֹומרים

זֹו ׁשּבפרׁשה יׂשראל, מׁשּכנֹותי יעקב 5אהלי. ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

לאמיּתתם, הם אּלּו ענינים ׁשּכל מּובן, זה ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּכל

ׁשל  ּבׁשבחם ׁשהם מּזה, ויתירה לאמיּתֹו, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבאמת

ּבּקּבלה  ּׁשּמצינּו מּמה ּגם מּובן וכן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל.

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּובארּוּכה ּבביאּור 6(ּבּזהר) ְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

אׁשּורּנּו ּומּגבעֹות אראּנּו צּורים מראׁש ּכי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹהּפסּוק

זה  לפני ׁשני 7(ׁשּנאמר נאמרּו ּבֹו ׁשּגם ,( ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

הּספירֹות  על ׁשּקאי ואׁשּורּנּו, אראּנּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָהּלׁשֹונֹות

ּבכחֹות  זה לאחרי ׁשּנמׁש ּוכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹהעליֹונֹות,

ׁשּנמׁש ּכפי ועד האלקית, אחד הּנפׁש ּבכל ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

מקרא  (אין הּכתּוב ּכפׁשטּות מּיׂשראל, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָואחת

פׁשּוטֹו מידי על 8יֹוצא קאי צּורים ׁשּמראׁש ( ְִִֵֵֵֵֶַָֹ

ּומּגבעֹות  ויעקב, יצחק אברהם האבֹות, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשת

רבקה  ׂשרה האּמהֹות, ארּבעת על קאי ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאׁשּורּנּו

ולאה  ּבא 9רחל ּגֹו') צּורים מראׁש (ּכי זה ּופסּוק . ְִִֵֵֵֶָָָָֹ
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כג dzr `le ep`x`

נאמר  ׁשעליה הּנבּואה, לעיּקר הקּדמה ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָּבתֹור

ּכֹוכב  ּדר קרֹוב, ולא אׁשּורּנּו עּתה ולא ְְְֲֶֶֶַַָָָָֹֹאראּנּו

יהיה  זה ידי ׁשעל מּיׂשראל, ׁשבט וקם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּיעקב

חיל. עֹוׂשה ּדיׂשראל ְְְִִִֵֶָָָָהענין

‰p‰Â ּכתב מּיעקב, ּכֹוכב ּדר ּבפירּוׁש ¿ƒ≈ְֲִֵַַַָָָֹ

נדחי  יקּבץ הּמׁשיח ּכי ּבעבּור ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָהרמּב"ן,

לכֹוכב  ימׁשילּנּו לכן הארץ, מּקצה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל

ּכתיב  ּדהּנה הּׁשמים. מּקצה ּברקיע אם 10הּדֹור ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּגֹו', יקּבצ מּׁשם הּׁשמים ּבקצה נּדח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָיהיה

ׁשּכתב  ּכמֹו צדקנּו, מׁשיח ידי על יהיה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוענין

מלכים  ּבהלכֹות כּו'11הרמּב"ם הּמׁשיח הּמל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

יעמֹוד  אם וכֹופל, וחֹוזר כּו', יׂשראל נדחי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָמקּבץ

(לאחרי  יׂשראל נדחי וקּבץ כּו' ּדוד מּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמל

ּבמקֹומֹו). מקּדׁש ּובנה כּו' ה' מלחמֹות ְְְֲִִִִֵֶָָָָׁשּיּלחם

(ּכמֹו ּכחץ ׁשעֹובר הּכֹוכב ּבדּוגמת זה הרי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָולכן,

והיינּו הּתֹורה), על ּבפירּוׁשֹו רׁש"י ְְְִֵֶַַַַַָָׁשּכתב

ּברכֹות  ּבמּסכת ּבּגמרא ׁשּנזּכר דׁשביט 12ּכֹוכבא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

ונראה  יֹורה ׁשהּוא כּו' ּברקיע ּכחץ הּיֹורד ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ּכֹוכב

הרקיע  ׁשּפֹותח מׁשיח 13ּכמֹו על ׁשּנאמר וזהּו ,( ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכיון  קצהּו, עד העֹולם מּקצה ׁשּיֹורה ּכֹוכב, ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדר

ויביא  יׂשראל, נדחי את יקּבץ ּכזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבאֹופן

האמיּתית  ּבּגאּוּלה הּקֹודׁש, לארץ ְְֲִִֶֶֶַַָָָאֹותם

ּבהלכֹות  ׁשהרמּב"ם ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָוהּׁשלימה.

ׁש ׁשּנאמרּו14ם מלכים ּפסּוקים ּכּמה מביא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

הּפסּוק  ׁשל הראׁשֹון ׁשחציֹו ּומפרׁש זֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבנבּואה

על  קאי הּפסּוק ׁשל הּׁשני וחציֹו ּדוד, על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָקאי

זה  מּיעקב ּכֹוכב ּדר זה, ּבפסּוק וכן ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמׁשיח,

הרי  הּמׁשיח, מל זה מּיׂשראל ׁשבט וקם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדוד,

ּתענית  מל15ּבירּוׁשלמי על מּיעקב ּכֹוכב ּדר מפרׁש עקיבא ׁשרּבי מצינּו ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּזמן  ּכבר הּגיע מּצּדֹו ּכי לימיו, ּבנֹוגע זאת ּפרׁש עקיבא ׁשרּבי [אּלא ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמׁשיח

והּׁשלימה  האמיּתית מלּכא 16לּגאּוּלה הּוא ּדין ּכֹוכבא ּבר על אמר ולכן , ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

מל על קאי מּיעקב ּכֹוכב ׁשּדר מפרׁש ׁשהירּוׁשלמי מּובן מּזה אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשיחא,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבוא, לעתיד ישראל בני עם שיהיה מה על בלעם Ó‡¯של ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«

Ì˜Â ·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯c ,·B¯˜ ‡ÏÂ ep¯eL‡ ‰zÚ ‡ÏÂ ep‡¯‡∆¿∆¿…«»¬∆¿…»»«»ƒ«¬…¿»
‰Ê È„È ÏÚL ,Ï‡¯NiÓ Ë·L,'וכו מיעקב' כוכב 'דרך היעוד שיקויים ≈∆ƒƒ¿»≈∆«¿≈∆

להלן, שיבואר כפי השלימה והגאולה המשיח לביאת ‰ÔÈÚוהכוונה ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»
.ÏÈÁ ‰NBÚ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆»ƒ

·ÎBk C¯c Le¯ÈÙa ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»«»
¯e·Úa ,Ô"aÓ¯‰ ·˙k ,·˜ÚiÓƒ«¬…»«»«¿««¬

ÈkÈÁ„ ıa˜È ÁÈLn‰ ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ‰ˆwÓ Ï‡¯NÈ היינו ƒ¿»≈ƒ¿≈»»∆

היהודים  את גם ויאסוף יקבץ משיח

ביותר, רחוקים במקומות הנמצאים

epÏÈLÓÈ ÔÎÏ את ימשיל הכתוב »≈«¿ƒ∆
ÚÈ˜¯aמשיח  C¯Bc‰ ·ÎBÎÏ¿»«≈»»ƒ«

ÌÈÓM‰ ‰ˆwÓ שהכוכב ולמרות ƒ¿≈«»«ƒ
בארץ  גם נראה אורו מאד, .רחוק

‰p‰c מכל ישראל בני קיבוץ אודות ¿ƒ≈
המשיח  בימות È˙k10·המקומות ¿ƒ

שאפילו  בתורה È‰È‰כתוב Ì‡ƒƒ¿∆
ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc היינו ƒ«¬ƒ¿≈«»«ƒ

גם  זאת בכל מאוד, רחוק במקום

Eˆa˜È ÌMÓ הקדושֿברוךֿהוא ƒ»¿«∆¿
'Bb לארץ הנידחים כל את ויביא

Ê‰ישראל, ÔÈÚÂ נדחי קיבוץ של ¿ƒ¿»∆
ÁÈLÓישראל  È„È ÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¿ƒ«

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk ,e˜„ƒ̂¿≈¿∆»«»«¿«
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a11CÏn‰ ¿ƒ¿¿»ƒ«∆∆

ÈÁ„ ıa˜Ó 'eÎ ÁÈLn‰«»ƒ«¿«≈ƒ¿≈
ÏÙBÎÂ ¯ÊBÁÂ ,'eÎ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿≈
נדחי  קיבוץ על אלה דברים הרמב"ם

המשיח, ידי על BÓÚÈ„ישראל Ì‡ƒ«¬
ıa˜Â 'eÎ „Âc ˙ÈaÓ CÏÓ∆∆ƒ≈»ƒ¿ƒ≈
ÌÁliL È¯Á‡Ï) Ï‡¯NÈ ÈÁ„ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¬≈∆ƒ»≈
Lc˜Ó ‰·e 'eÎ '‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬»»ƒ¿»

(BÓB˜Óa משיח שהוא סימן זה הרי ƒ¿
Ê‰בוודאי. È¯‰ ,ÔÎÏÂ של פעולתו ¿»≈¬≈∆

ישראל  נדחי בקיבוץ המשיח מלך

הרחוקים  »¿¿Ó‚e„a˙מהמקומות
¯·BÚL ·ÎBk‰ במהירותıÁk «»∆≈¿≈

BLe¯ÈÙa È"L¯ ·˙kL BÓk)¿∆»««ƒ¿≈
‡·ÎBk eÈÈ‰Â ,(‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿«¿¿»

ËÈ·L„ הנקרא kÊpL¯שביט כוכב ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙BÎ¯a ˙ÎqÓa ‡¯Óba12 «¿»»¿«∆∆¿»

'eÎ ÚÈ˜¯a ıÁk „¯Bi‰ ·ÎBk)»«≈¿≈»»ƒ«

¯‰ Á˙BtL BÓk ‰‡¯Â ‰¯BÈ ‡e‰LÚÈ˜13¯Ó‡pL e‰ÊÂ ,( ∆∆¿ƒ¿∆¿∆≈«»»ƒ«¿∆∆∆¡«
,·ÎBk C¯c ÁÈLÓ ÏÚ כיוון לכוכב דומה פעולתו wÓˆ‰כי ‰¯BiL «»ƒ«»«»∆∆ƒ¿≈

‰Êk ÔÙB‡aL ÔÂÈk ,e‰ˆ˜ „Ú ÌÏBÚ‰ העולם לקצה ıa˜Èשמגיע »»«»≈≈»∆¿∆»∆¿«≈
‰le‡ba ,L„Bw‰ ı¯‡Ï Ì˙B‡ ‡È·ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÈÁ„ ˙‡∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ»¿∆∆«∆«¿»

.‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»
Ì"aÓ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿«

ÌL ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a14‡È·Ó ¿ƒ¿¿»ƒ»≈ƒ
e¯Ó‡pL ÌÈ˜eÒt ‰nk«»¿ƒ∆∆∆¿

BÊ ‰‡e·a,בלעם L¯ÙÓeשל  ƒ¿»¿»≈
˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡¯‰ BÈˆÁL∆∆¿»ƒ∆«»

È‡˜ מכוון„Âc ÏÚ,המלךBÈˆÁÂ »≈«»ƒ¿∆¿
È‡˜ ˜eÒt‰ ÏL ÈM‰ מכוון «≈ƒ∆«»»≈

ÔÎÂ ,ÁÈLÓ ÏÚ גם,‰Ê ˜eÒÙa «»ƒ«¿≈¿»∆
של  הראשון שחציו מפרש הרמב"ם

Ê‰הפסוק  ·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯c»«»ƒ«¬…∆
‰Ê Ï‡¯NiÓ Ë·L Ì˜Â ,„Âc»ƒ¿»≈∆ƒƒ¿»≈∆

,ÁÈLn‰ CÏÓ הם הרמב"ם ודברי ∆∆«»ƒ«
הראשון  החלק שגם כאן כאמור שלא

מדבר  מיעקב', כוכב דרך הפסוק, של

ניתן  עדיין מקום מכל המשיח, במלך

כי  במשיח שמדובר כאמור לפרש

˙ÈÚz ÈÓÏLe¯Èa È¯‰15 ¬≈ƒ«¿ƒ«¬ƒ
L¯ÙÓ ‡·È˜Ú Èa¯L eÈˆÓ»ƒ∆«ƒ¬ƒ»¿»≈
CÏÓ ÏÚ ·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯c»«»ƒ«¬…«∆∆
‡·È˜Ú Èa¯L ‡l‡] ÁÈLn‰«»ƒ«∆»∆«ƒ¬ƒ»
Èk ,ÂÈÓÈÏ Ú‚Ba ˙‡Ê L¯t≈≈…¿≈«¿»»ƒ

BcvÓ עקיבא רבי מבחינת היינו ƒƒ
¯·k ÚÈb‰ בימיו שעה, באותה ƒƒ«¿»

˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡bÏ ÔÓf‰«¿««¿»»¬ƒƒ
‰ÓÈÏM‰Â16¯Ó‡ ÔÎÏÂ רבי , ¿«¿≈»¿»≈»«

‰e‡עקיבא  ÔÈc ‡·ÎBk ¯a ÏÚ««¿»≈
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ה מלך זה וא «¿»¿ƒ»

למרות ‡·Ïהמשיח, אופן, בכל ¬»
בימיו  שהיה למה התכווין עקיבא שרבי

שעתיד  המשיח למלך בהכרח ולא

ÈÓÏLe¯È‰Lלבוא, Ô·eÓ ‰fÓƒ∆»∆«¿«¿ƒ
·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯cL L¯ÙÓ¿»≈∆»«»ƒ«¬…
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l"yz'dכד ,fenz a"i

ּדר ׁשּמפרׁש הרמּב"ם ׁשּגם ּולהעיר, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמׁשיח].

ׁשּבפרׁשה  ּומקּדים מדּייק ּדוד, זה מּיעקב ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכֹוכב

הּמׁשיחים  ּבׁשני ניּבא הראׁשֹון 17זֹו ּבּמׁשיח , ְְִִִִִִֵַַַָָָ

והיינּו, כּו', האחרֹון ּובּמׁשיח כּו' ּדוד ְְֲִִֶַַַַָָָׁשהּוא

מׁשיח, ּגם ׁשהּוא ּכפי ּדוד אֹודֹות מדּוּבר ְְִִִֶֶַַָָָָׁשּכאן

אחר  ּבמקֹום ּבארּוּכה הענין ְְְֲִֵַַַָָָָָּכמבֹואר

הּפסּוק 18(ּבדרּוׁשים  מל19על דוד ועבּדי ְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּבנֹוגע  מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָעליהם),

מׁשיחא. מלּכא ּדוד הּלׁשֹון ְְְִִִַַָָָָָלדוד

ÏÚÂ,היינּו ּגֹו', אׁשּורּנּו ּגֹו' אראּנּו נאמר זה ¿«ְְֱֲֶֶֶֶֶַַ

ׁשבט  וקם מּיעקב ּכֹוכב ּדדר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהענין

ּבאֹופן  הּוא חיל , עֹוׂשה ויׂשראל ּגֹו' ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָמּיׂשראל

ענין  הּוא ׁשּכפׁשּוטֹו ּגֹו', אׁשּורּנּו ּגֹו' ְְְְֲִִֶֶֶֶַּדאראּנּו

ּבאֹור  צדק הּצמח ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָהראּיה,

אראּנּו20הּתֹורה  צּורים מראׁש ּכי הּפסּוק על ְִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכפל  הּוא ואׁשּורּנּו ׁשאראּנּו אׁשּורּנּו, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַָּומּגבעֹות

א הראּיה. ענין הּוא ׁשניהם ּומׁשמעּות ְְְְִִֵֶַַַָָָָלׁשֹון,

מּיעקב  ּכֹוכב ּדדר ׁשהענין ּדכיון להבין, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹצרי

לכאֹורה  הרי קרֹוב, ולא עּתה לא הּוא ְְֲִֵַָָָֹֹּגֹו'

ׁשּנֹופל  ׁשמיעה, לׁשֹון זה על לֹומר יֹותר ְְְִִֵֵֶֶַַַָמתאים

ּכן  ּׁשאין מה ּביֹותר, ּבריחּוק ׁשּנמצא ּדבר על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגם

ולא  מסּוּים ּבמרחק רק ׁשּׁשּיי הראּיה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹענין

ּבנֹוגע 21יֹותר  ּדינים חיּלּוקי ּכּמה ׁשּמצינּו ּכפי , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

מעׂשר  לענין הרֹועה להיּזק 22לראּיית ּבנֹוגע וכן , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

טֹובה 23ראּיה  עין ׁשל לראּיה ּבנֹוגע זה ּדר ועל , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

אראּנּו לֹומר הּכתּוב מדּייק כן ּפי על ואף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָוכּו',

לעיל. ּכּנזּכר הראּיה, ענין ׁשּזהּו ּגֹו', אׁשּורּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּגֹו'

ׁשּבין Ô·eÈÂב) החיּלּוק ּביאּור ּבהקּדם זה ּכל ¿«ְְִֵֵֵֶֶֶַָ

יּובן, זה ּפי ׁשעל לׁשמיעה, ְְִִִִֶֶַַָָראּיה

מּיׂשראל, ׁשבט וקם מּיעקב ּכֹוכב לדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבנֹוגע 

וכמבֹואר  ּדוקא. הראּיה ענין הּוא ּבזה החיּדּוׁש הּנה צדקנּו, מׁשיח על ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּקאי
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ואילך.17) 274 ע' חי"ח שיחות לקוטי בארוכה 195),18)ראה ע' .191 ע' תרצ"ט המאמרים (ספר תרצ"ט דוד ועבדי ד"ה

ועוד. רט). ע' ניסן המאמרים ספר מנחם (תורת כד.19)תשמ"ו לז, א'נב.20)יחזקאל ע' ספר 21)בלק ב. נד, בכורות ראה

וש"נ. .205 ע' תרצ"ז שם.22)המאמרים בכורות סרנ"ג.23)ראה מהריט"ץ שו"ת סקנ"ט. חו"מ טור ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡˜ מכווןÁÈLn‰ CÏÓ ÏÚ הראשון חציו שגם לעיל לאמור מקור ויש »≈«∆∆«»ƒ«

המשיח  במלך מדבר הפסוק ‰¯Ì"aÓשל ÌbL ,¯ÈÚ‰Ïe עצמו ]. ¿»ƒ∆«»«¿«
ÌÈc˜Óe ˜Èi„Ó ,„Âc ‰Ê ·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯c L¯ÙnL∆¿»≈»«»ƒ«¬…∆»ƒ¿«≈«¿ƒ

BÊ ‰L¯ÙaL בלעם נבואת ‰ÌÈÁÈLnשל ÈLa ‡aÈ17ÁÈLna , ∆¿»»»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒƒ«»ƒ«
'eÎ „Âc ‡e‰L ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ
,eÈÈ‰Â ,'eÎ ÔB¯Á‡‰ ÁÈLn·e«»ƒ«»«¬¿«¿

Ô‡kL הפרשה ae„Ó¯בכללות ∆»¿»
Ìb ‡e‰L ÈÙk „Âc ˙B„B‡»ƒ¿ƒ∆«
ÔÈÚ‰ ¯‡B·Ók ,ÁÈLÓ»ƒ««¿»»ƒ¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ‰ke¯‡a«¬»¿»«≈

ÌÈLe¯„a)18 חסידות ÏÚמאמרי ƒ¿ƒ«
˜eÒt‰19CÏÓ „Â„ Èc·ÚÂ «»¿«¿ƒ»ƒ∆∆

(Ì‰ÈÏÚ לשיטת שגם ונמצא ¬≈∆
כוכב  ש'דרך לפרש מקום יש הרמב"ם

המשיח, מלך היינו ≈«∆ÔÎlLמיעקב'
Ú‚Ba ˙BÓB˜Ó ‰nÎa eÈˆÓ»ƒ¿«»¿¿≈«
‡kÏÓ „Âc ÔBLl‰ „Â„Ï¿»ƒ«»»ƒ«¿»

‡ÁÈLÓ עצמו בדוד כי המשיח, מלך ¿ƒ»
משיח. שהוא כפי עניין יש

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ את הפותח בפסוק ¿«∆∆¡«
כוכב  'דרך לפסוק הקודם המאמר,

Bb',מיעקב' ep¯eL‡ 'Bb ep‡¯‡∆¿∆¬∆
·ÎBk C¯„c ÔÈÚ‰L ,eÈÈ‰«¿∆»ƒ¿»¿»«»
Ï‡¯NiÓ Ë·L Ì˜Â ·˜ÚiÓƒ«¬…¿»≈∆ƒƒ¿»≈

'Bb הכתוב סיום ≈«¿Ï‡¯NÈÂ¿ƒוכן
ÔÙB‡a ‡e‰ ,ÏÈÁ ‰NBÚ∆»ƒ¿∆
,'Bb ep¯eL‡ 'Bb ep‡¯‡c¿∆¿∆¬∆
,‰i‡¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ BËeLÙkL∆ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ»
דבר  של והמעלות היתרונות את לו  ויש

לעיניים  nL·‡¯הנראה ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
‰¯Bz‰ ¯B‡a ˜„ˆ ÁÓv‰20 «∆«∆∆¿«»

ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk ˜eÒt‰ ÏÚ««»ƒ≈…ƒ
,ep¯eL‡ ˙BÚ·bÓe ep‡¯‡ שגם ∆¿∆ƒ¿»¬∆

'אראנו' של אלה ביטויים נזכרים שם

‰e‡ואשורנו' ep¯eL‡Â ep‡¯‡L∆∆¿∆«¬∆
ÔBLÏ ÏÙk,עניין אותו של ∆∆»

Ì‰ÈL ˙eÚÓLÓe הלשונות שתי «¿»¿≈∆
‰¯‡i‰.הללו  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿ƒ»

ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿≈»
·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯„c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿»«»ƒ«¬…

‡e‰ 'Bb הכתוב zÚ‰כלשון ‡Ï…«»
‰¯B‡ÎÏ È¯‰ ,·B¯˜ ‡ÏÂ¿…»¬≈ƒ¿»

ÏÙBpL ,‰ÚÈÓL ÔBLÏ ‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ ¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó ומתייחסÌb «¿ƒ≈««∆¿¿ƒ»∆≈«
¯˙BÈa ˜eÁÈ¯a ‡ˆÓpL ¯·c ÏÚ אודות גם לשמוע יכול אדם שהרי «»»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈

מאוד, גדול במרחק הנמצאים ‰¯‡i‰דברים ÔÈÚ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«»¿ƒ»
¯˙BÈ ‡ÏÂ ÌieÒÓ ˜Á¯Óa ˜¯ CÈiML21 כמה עד גבול יש שהרי ∆«»«¿∆¿»¿»¿…≈

לראות, ניתן eÈˆnLרחוק ÈÙk¿ƒ∆»ƒ
Ú‚Ba ÌÈÈc È˜elÈÁ ‰nk«»ƒ≈ƒƒ¿≈«
ÔÈÚÏ ‰ÚB¯‰ ˙Èi‡¯Ïƒ¿ƒ«»∆¿ƒ¿«

¯NÚÓ22 מצטרף" המשנה כלשון «¬≈
ומפרש  רועה", בהמה רגל כמלוא

מתרחקת  שהבהמה שיעור "כפי רש"י:

ט"ז  דהיינו רועה, כשהיא והולכת

שהבהמות  מה כפי אחר, לשון מילין.

להשתמר  ויכולות מזו זו רחוקות

כדמפרש  מילין ט"ז והיינו אחד ברועה

ואם  דרועה עינא שלטא דהכי בגמרא

וחמשה  זה בכפר בהמות חמשה לו יש

ט"ז  מזה רחוק אחר בכפר בהמות

ומעשרן  אחד דיר לתוך מביאן מילין,

פטורות" יותר רחוקות ÔÎÂואם ,¿≈
‰i‡¯ ˜fÈ‰Ï Ú‚Ba23 האיסור ¿≈«¿∆≈¿ƒ»

אדם  של היחיד ברשות להסתכל

שלו  בפרטיות Ê‰ולפגוע C¯c ÏÚÂ ,¿«∆∆∆
‰·BË ÔÈÚ ÏL ‰i‡¯Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ»
˜Èi„Ó ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,'eÎÂ¿¿««ƒ≈¿«≈
'Bb ep‡¯‡ ¯ÓBÏ ·e˙k‰«»«∆¿∆
ÔÈÚ e‰fL ,'Bb ep¯eL‡¬∆∆∆ƒ¿«

ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‰i‡¯‰ וצריך »¿ƒ»«ƒ¿»¿≈
לשון  כאן נאמר לא מדוע ביאור

יותר? מתאים שלכאורה שמיעה

¯e‡Èa Ìc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿«»∆¿∆¿≈≈
˜elÈÁ‰ ההבדל‰i‡¯ ÔÈaL «ƒ∆≈¿ƒ»

,Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚL ,‰ÚÈÓLÏƒ¿ƒ»∆«ƒ∆«
·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯„Ï Ú‚BaL∆¿≈«¿»«»ƒ«¬…
È‡wL ,Ï‡¯NiÓ Ë·L Ì˜Â¿»≈∆ƒƒ¿»≈∆»≈

‰p‰שמכוון  ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ÏÚ«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈
ÔÈÚ ‡e‰ ‰Êa LecÈÁ‰«ƒ»∆ƒ¿«

‡˜Âc ‰i‡¯‰ בהקשר נאמר ולכן »¿ƒ»«¿»
של  לשונות שהם ו'אשורנו' 'אראנו' זה

שמיעה. של לשונות נאמרו ולא ראייה

‰ke¯‡a ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»«¬»
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כה dzr `le ep`x`

ּבהּדרּוׁשים  הּכתּוב 24ּבארּוּכה יׂשּכיל 25על הּנה ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

מׁשיח  על ּדקאי מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹעבּדי

אינֹו ּדלכאֹורה ּכּוּלֹו, העם ּכל את ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשּילּמד

והּביאּור  ּכזֹו, אפׁשרּות להיֹות יכֹולה אי ְְְְִֵֵֶַָָָָמּובן,

ׁשל  ּבאֹופן יהיה מׁשיח ׁשל הּתֹורה ׁשּליּמּוד ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָהּוא,

ּגם  יׁש הוי' ּבעבֹודת ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָראּיה.

ּבלּקּוטי  ּכמבֹואר ּוׁשמיעה, ּדראּיה האפנים ְְְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָׁשני

ּׁשּכתּוב 26ּתֹורה  ּבעת 27מה הוי' אל ואתחּנן ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ו  נא אעּברה ּגֹו' לאמר ּכההיא ואחר ּגֹו', אראה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ

אֹופן 28נאמר  ׁשּיׁש ּגֹו', ׁשמע יׂשראל ועּתה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ

וענין  (אראה), ראּיה ּבׁשם ׁשּנקרא הוי' ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעבֹודת

ראׁשֹון  (ּגֹואל רּבינּו מׁשה רצה להמׁשי29זה ( ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּגֹו' הוי' אל ואתחּנן אמרֹו ׁשּזהּו יׂשראל, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבכל

רק  היה עּתה לעת הּנה ּבפֹועל, אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָואראה,

אּלא  ראּיה, (לא ּגֹו' ׁשמע יׂשראל ּדועּתה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹהענין

צּדיקי  סגּוּלה, יחידי אצל ורק ּבלבד), ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשמיעה

ואחד  אחד ּבכל ּגם ידיהם ועל הּדֹור, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּונׂשיאי

ׁשל  ּבאֹופן העבֹודה ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָמּיׂשראל,

(סעיף  לקּמן ׁשּיתּבאר ּוכפי לזמן, מּזמן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָראּיה

ה').

חּוׁשים LÈÂג) ׁשל ענינם ּכללּות ּתחיּלה לבאר ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָָָ

ׁשמיעה) (ראּיה נעׂשה 30אּלּו ידם ׁשעל , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּלכאֹורה  ענינים עם למּטה האדם ּבין ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָחיּבּור

ּגׁשמי, ּדבר ּוכמֹו מּמּנּו. ּורחֹוקים נפרדים ְְְְִִִִִֵֶַָָָהם

הּנפׁש ּכחֹות עם ּכלל ׁשּייכּות לֹו אין ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלכאֹורה

הּדבר  את ׁשרֹואה זה ידי על א האדם, ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל

הּנפׁש נׁשארת אז ׁשּגם ּפי על (אף נפׁשֹו עם הּגׁשמי הּדבר מתקּׁשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּגׁשמי,

ׁשהּנפׁש ,לאיד כן ּוכמֹו הּנפׁש, על לפעֹול ׁשּיכֹול ועד רּוחנית), ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמציאּות

ׁשהּקֹולֹות  ּבׁשמיעה, ּגם זה ּדר ועל (ּכדלקּמן). הּנראה הּדבר על ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפֹועלת
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ספר 24) ואילך. פנ"ו האמצעי לאדמו"ר האמונה שער ער. ע' רסד. ע' ח"א פרשיות אדה"ז מאמרי ב. יז, צו פ' לקו"ת ראה

.207 ע' תרצ"ט רֿרא. ע' תרח"ץ קפא,25)המאמרים זח"א כ). - באבער (ובהוצאת יד תולדות תנחומא וראה יג. נב, ישעי'

ד.26)ב. ב, כג).27)ואתחנן (ג, ואתחנן ג.28)ר"פ ג, שם לקו"ת א. ד, א.29)ואתחנן רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

יא. מט, ויחי החיים אור ב). (עה, משפטים ר"פ תו"א י. מט, ויחי להאריז"ל הפסוקים ד"ה 30)שער ראה - לקמן בהבא

ואילך). תקמג ע' ח"א תער"ב (המשך עדר"ת בלק וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLe¯c‰a24 חסידות ‰e˙k·מאמרי ÏÚ25 ישעיה ‰p‰בנבואת ¿«¿ƒ««»ƒ≈

È‡˜c ,„‡Ó d·‚Â ‡OÂ Ìe¯È Èc·Ú ÏÈkNÈ שמכווןÁÈLÓ ÏÚ «¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿»«¿…¿»≈«»ƒ«
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,Blek ÌÚ‰ Ïk ˙‡ ‰¯Bz „nÏiL∆¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»≈»≈

BÊk ˙e¯LÙ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ של עצום מספר תורה  ילמד  אחד שאדם ¿»ƒ¿∆¿»»
enÈlL„אנשים, ,‡e‰ ¯e‡Èa‰Â¿«≈∆ƒ

‰È‰È ÁÈLÓ ÏL ‰¯Bz‰«»∆»ƒ«ƒ¿∆
,‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a שממשיך כפי ¿∆∆¿ƒ»
ומבאר.

˙„B·Úa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬«
ÌÈÙ‡‰ ÈL Ìb LÈ 'ÈÂ‰¬»»≈«¿≈»√»ƒ
¯‡B·Ók ,‰ÚÈÓLe ‰i‡¯cƒ¿ƒ»¿ƒ»«¿»

‰¯Bz ÈËewÏa26·e˙kM ‰Ó27 ¿ƒ≈»«∆»
רבנו  משה בדברי »»¿∆«ÔpÁ˙‡Âבתורה

¯Ó‡Ï ‡È‰‰ ˙Úa 'ÈÂ‰ Ï‡'Bb ∆¬»»»≈«ƒ≈…
¯Á‡Â ,'Bb ‰‡¯‡Â ‡ ‰¯aÚ‡∆¿¿»»¿∆¿∆¿««

¯Ó‡ Ck28Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ »∆¡«¿«»ƒ¿»≈
˙„B·Úa ÔÙB‡ LiL ,'Bb ÚÓL¿«∆≈∆«¬«

) ‰i‡¯ ÌLa ‡¯˜pL 'ÈÂ‰ ועל ¬»»∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
נאמר  זה השגת ‡¯‡‰),אופן היינו ∆¿∆

כמו  ביותר, נעלית ברמה אלוקות

הנראים  הדברים קליטת שהיא ראייה

ומוחשית  בהירה Ê‰בצורה ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
Ï‡Bb) eÈa¯ ‰LÓ ‰ˆ»̄»…∆«≈≈

ÔBL‡¯29CÈLÓ‰Ï ולפעול ) ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎa בדרגה יהיו שכולם ¿»ƒ¿»≈

הזו, ‡B¯Óהנעלית e‰fL וזו ∆∆»¿
משה  דברי של הפנימית המשמעות

Bb'רבנו  'ÈÂ‰ Ï‡ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆¬»»
ÏÚBÙa Ï·‡ ,‰‡¯‡Â זו בקשתו ¿∆¿∆¬»¿«

שעה, באותה נענתה לא רבנו משה  של

¯˜ולכן  ‰È‰ ‰zÚ ˙ÚÏ ‰p‰ƒ≈¿≈«»»»«
ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»≈¿«
‰ÚÈÓL ‡l‡ ,‰i‡¯ ‡Ï) 'Bb…¿ƒ»∆»¿ƒ»

„·Ïa של באופן אלוקות השגת לא ƒ¿«
שבה  שמיעה של באופן רק אלא ראייה

האדם  אצל נקלט שהדבר לאחר גם

ומופשט  ממנו רחוק נשאר זה הרי

לראייה  È„ÈÁÈיחסית Ïˆ‡ ˜¯Â ,(¿«≈∆¿ƒ≈
,¯Bc‰ È‡ÈNe È˜Ècˆ ,‰le‚Ò¿»«ƒ≈¿ƒ≈«

ÔÈÚ Ìb BLÈ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa Ìb Ì‰È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆¿«ƒ¿«
,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ העם כללות אצל ואילו »¬»¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«

שמיעה  של בדרך רק היא העבודה הזמנים רוב כלל a˙iL‡¯ובדרך ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»≈
.('‰ ÛÈÚÒ) Ôn˜Ï¿«»»ƒ

˙eÏÏk ‰lÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ (‚¿≈¿»≈¿ƒ»¿»
ÌÈÚ הכללי ÌÈLeÁהתוכן ÏL ƒ¿»»∆ƒ

(‰ÚÈÓL ‰i‡¯) el‡30ÏÚL , ≈¿ƒ»¿ƒ»∆«
Ì„È באמצעותם¯eaÈÁ ‰NÚ »»«¬∆ƒ

‰hÓÏ Ì„‡‰ ÔÈaÌÈÈÚ ÌÚ ≈»»»¿«»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ„¯Ù Ì‰ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

epnÓ ÌÈ˜BÁ¯e והתכונות מהאדם ¿ƒƒ∆
שלו. c·¯למשל BÓÎeוהמושגים ¿»»

BÏחפץ  ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎlL ,ÈÓLb«¿ƒ∆ƒ¿»≈
LÙp‰ ˙BÁk ÌÚ ÏÏk ˙eÎÈiL«»¿»ƒ…«∆∆

Ì„‡‰ ÏL,רוחניים כוחות שהם ∆»»»
האדם, מגשמיות ÏÚמופשטים C‡««

‰‡B¯L ‰Ê È„È האדם˙‡ ¿≈∆∆∆∆
ÈÓLb‰ ¯·c‰ חוש באמצעות «»»««¿ƒ

‰ÈÓLbהראייה, ¯·c‰ ¯M˜˙Óƒ¿«≈«»»««¿ƒ
Ê‡ ÌbL Èt ÏÚ Û‡) BLÙ ÌÚƒ«¿««ƒ∆«»
האדם  בין התקשרות שנוצרה לאחר

הגשמי  ‰LÙpוהדבר ˙¯‡Lƒ¿∆∆«∆∆
¯ÈÁe˙עדיין  ˙e‡ÈˆÓ וראיית ¿ƒ»ƒ

לא  איתו וההתקשרות הגשמי החפץ

ובכל  גשמית, תהיה שהנפש גורמת

הדבר  בין וחיבור קשר נוצר זאת,

הנפש  ובין ראה שהאדם הגשמי

ÚÂ„הרוחנית  זה ), קשר הוא כך כדי ¿«
ÏBÎiL הגשמי ÏBÚÙÏהדבר ∆»ƒ¿

ÔÎולהשפיע  BÓÎe ,LÙp‰ ÏÚ««∆∆¿≈
,C„È‡Ï בכיוון גם היא וההשפעה ¿ƒ»

ÏÚBt˙ההפוך  LÙp‰L לה ויש ∆«∆∆∆∆
‰c·¯השפעה  ÏÚ הגשמי‰‡¯p‰ ««»»«ƒ¿∆

.(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»
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l"yz'dכו ,fenz a"i

ּגׁשמי  ּדבר ּכמֹו ׁשאינם אף הּנׁשמעים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהאֹותּיֹות

מרּוחנּיּות  ּבער רחֹוקים הם ּגם הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָמּמׁש,

האדם  למציאּות ׁשּייכּות להם ואין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש,

האֹותּיֹות  ואיּלּו לעצמֹו, מציאּות ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַָהּׁשֹומע,

ׁשּׁשּייכים  אֹו אחר אדם ׁשל הם ְִֵֵֶֶַַַָָָוהּקֹולֹות

נעׂשית  הּׁשמיעה ידי על א הּבריאה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלכללּות

והּקֹולֹות  האֹותּיֹות עם האדם ּבין ְְְִִִֵַַָָָָהתחּברּות

ּפ ׁשהם ּובאופן ּפֹועל ׁשּׁשֹומע, והּוא ּבֹו, ֹועלים  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַֹ

ּגם  הּוא וכן מקֹומֹות. ּבכּמה ּכמבֹואר ְְְְֵֶַַַָָָּבהם,

אלקּה אחזה (ּדמּבׂשרי ׁשהּוא 31למעלה ּדכׁשם , ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ

העליֹון), ּבאדם ּגם הּוא ּכן הּתחּתֹון, ְְֵֶַַַָָָָָָָּבאדם

ּׁשּנאמר  מה אם 32ׁשּזהּו יׁשמע הלא אֹוזן הנטע ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, והענין יּביט. הלא עין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹיֹוצר

למּטה  האדם מעׂשה על לֹומר ׁשּיי אי ְֲֵֵַַַַַָָָָָָמּובן,

ּתכסֹוף  ידי למעׂשה ּׁשּנתּבאר 33- למה ועד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

הּפסּוק 34ּבּזהר  ּכתיב,35על אּתם אֹותם, ועׂשיתם ְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ

ענין  זה הרי עׂשאּוני, ּכאיּלּו עליכם אני ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָמעלה

אֹוזן  הנטע נאמר זה על א ּכלל. ערֹו ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּבאין

ּדכיון  יּביט, הלא עין יֹוצר אם יׁשמע ְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹהלא

ּבאדם  ׁשּיהיה אֹוזן ונֹוטע עין יֹוצר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

יתחּברּו ידם ׁשעל והּׁשמיעה הראּיה ענין ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָלמּטה

מּכל  הרי לגמרי, מּמּנּו הּנפרדים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאליו

הּיֹוצר  ּבעצמֹו, להּקּב"ה ּבנֹוגע וחֹומר וקל ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּכן

הענינים  ׁשּיכים לא ׁשאצלֹו (ׁשאף כּו' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּנֹוטע

האדם  עבֹודת ׁשל החיּבּור ׁשּנעׂשה ואֹוזן), ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָּדעין
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כו.31) יט, תקמג.32)איוב ע' שם תער"ב המשך ראה ט. צד, טו.33)תהלים יד, פל"ה,34)איוב ויק"ר וראה א. קיג, ח"ג

ג.35)ו. כו, בחוקותי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê C¯c ÏÚÂ לדבר האדם נפש בין מחבר הראיה שחוש לכך בדומה ¿«∆∆∆
הוא  כך ‰ÌÈÚÓLpהנראה, ˙Bi˙B‡‰Â ˙BÏBw‰L ,‰ÚÈÓLa Ìb«ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

האדם, LnÓלאוזני ÈÓLb ¯·c BÓk ÌÈ‡L Û‡ הקולות שהרי «∆≈»¿»»«¿ƒ«»
זאת  בכל גשמיים, חפצים כמו לגמרי מוחשית מציאות לא הם ≈¬‰¯Èוהמילים

Ì‰ Ìb והמילים ¯ÌÈ˜BÁהקולות «≈¿ƒ
LÙp‰ ˙eiÁe¯Ó C¯Úa ועדיין ¿≈∆≈»ƒ«∆∆

והמילים  הקולות בין גדול פער יש

רוחנית  שהיא לנפש יחסית הנשמעים,

eÎÈiL˙לגמרי, Ì‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«»
ÚÓBM‰ Ì„‡‰ ˙e‡ÈˆÓÏ ומצד ƒ¿ƒ»»»«≈«

חסרי  הם והמילים הקולות עצמם,

מגיעים  שהם האדם למציאות שייכות

כיון  השומע e‰L‡לאזניו, האדם ∆
elÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÏL Ì‰ ˙BÏBw‰Â ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«≈∆

¯Á‡ Ì„‡ המילים את שאומר »»«≈
הקולות  את ÌÈÎÈiMLומשמיע B‡∆«»ƒ

‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎÏ כללי באופן ƒ¿»«¿ƒ»
מסויים, לאדם È„Èולא ÏÚ C‡««¿≈

˙e¯aÁ˙‰ ˙ÈNÚ ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»«¬≈ƒ¿«¿
Ì„‡‰ ÔÈa השומע˙Bi˙B‡‰ ÌÚ ≈»»»ƒ»ƒ

ÔÙÂ‡·e ,ÚÓBML ˙BÏBw‰Â¿«∆≈«¿…∆
ÏÚBt ‡e‰Â ,Ba ÌÈÏÚBt Ì‰L∆≈¬ƒ¿≈

,Ì‰a השפעה יש ולקולות למילים »∆
עליהם  השפעה יש ולאדם האדם על

.˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók«¿»¿«»¿
ÔÎÂ שהראייה האדם בנפש שהוא כמו ¿≈

הנפש  דרכם אמצעים הם והשמיעה

על  פועלים והדברים לדברים מתחברת

כך  עליהם, פועלת והנפש ‰e‡הנפש
‰ÏÚÓÏ Ìb באלוקותÈ¯NaÓc) «¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

d˜Ï‡ ‰ÊÁ‡31, הכתוב כלשון ∆¡∆¡…«
היא  והמשמעות ≈¿ÌLÎcƒבאיוב

Ôk ,ÔBzÁz‰ Ì„‡a ‡e‰L∆»»»««¿≈
ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a Ìb ‡e‰ ולכן «»»»»∆¿

ולדעת  ללמוד אפשר 'מבשרי', האדם, בנפש שהם כפי בעניינים מהתבוננות

ב'אלוקה' למעלה, שהם כפי העניינים Ó‡pM¯על ‰Ó e‰fL ,(32 ∆∆«∆∆¡«
לקדושֿברוךֿהוא  ביחס ÚÓLÈבתהילים, ‡Ï‰ ÔÊB‡ ÚË‰ שבורא מי ¬…«∆¬…ƒ¿»
ישמע  שלא ייתכן האם אוזן ËÈaÈונוטע ‡Ï‰ ÔÈÚ ¯ˆBÈ Ì‡ שבורא ומי ƒ≈«ƒ¬…«ƒ

את  גם באלוקות למעלה יש שבוודאי אלא יראה, שלא ייתכן האם עין ויוצר

שכמובן  (רק ממנו שחוץ לדברים המהות עצם בין המחברים הללו הכוחות

והשמיעה  הראייה גשמיים, ודמות 'ציור' ושום גשמי גוף לו שאין מאחר

האנושית). והשמיעה הראייה מאשר לגמרי אחרים מושגים הם למעלה

ÏÚ ¯ÓBÏ CÈiL CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈»≈«»««
ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ Y ‰hÓÏ Ì„‡‰ ‰NÚÓ33, הכתוב כלשון «¬≈»»»¿«»¿«¬≈»∆ƒ¿

האדם  למעשי כביכול, ומשתוקק, כוסף שהקדושֿברוךֿהוא היינו באיוב,

כל  והרי זו תשוקה של עניינה מה היא והשאלה המצוות, וקיום תורה בלימוד

של  ידיו מעשי היא האדם מציאות

מעשיו  מה כן ואם הקדושֿברוךֿהוא

כביכול, בו, מוסיפים למטה האדם של

שמצינו  מה לפי יותר גדולה והשאלה

למטה  האדם מעשי בחשיבות שהפליגו

¯‰fa ¯‡a˙pM ‰ÓÏ „ÚÂ34 ¿«¿«∆ƒ¿»≈«…«
˜eÒt‰ ÏÚ35בתורהÌ˙ÈNÚÂ ««»«¬ƒ∆

,Ì˙B‡,המצוות È˙k·,את Ìz‡ »«∆¿ƒ
ו', ללא כתובה 'אותם' שהמילה ומכך

שהקדושֿברוךֿ למדים 'אתם', היינו

שאתם  ישראל לבני אומר הוא

ישראל  בני שכאשר היינו העושים,

אזי  המצוות, את ∆¬»ÏÚÓ‰מקיימים
,Èe‡NÚ elÈ‡k ÌÎÈÏÚ È‡¬ƒ¬≈∆¿ƒ¬»ƒ
ונשאלת  אותי, עשו ישראל בני כאילו

כך לומר ייתכן איך Ê‰השאלה È¯‰¬≈∆
ישראל  בני של והכוחות המציאות כל

ÏÏk CB¯Ú ÔÈ‡aL ÔÈÚ היינו ƒ¿»∆¿≈¬¿»
השוואה  כל וללא יחס כל ללא שהוא

ייתכן  ואיך הקדושֿברוךֿהוא לגבי

עשאוני'? 'כאלו ישראל בני לגבי לומר

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ C‡ הנזכר בכ תוב ««∆∆¡«
‰Ï‡בתהילים  ÔÊB‡ ÚË‰¬…«∆¬…

‡Ï‰ ÔÈÚ ¯ˆBÈ Ì‡ ÚÓLÈƒ¿»ƒ≈«ƒ¬…
¯ˆBÈ ‰"aw‰L ÔÂÈÎc ,ËÈaÈ«ƒ¿≈»∆«»»≈

ÔÊB‡ ÚËBÂ ÔÈÚֿוהקדושֿברוך «ƒ¿≈«∆
וגורם  עושה Ì„‡aהוא ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»»

‰i‡¯‰ ÔÈÚ ‰hÓÏ באמצעות ¿«»ƒ¿«»¿ƒ»
האוזן ÚÈÓM‰Â‰העין  באמצעות ¿«¿ƒ»

מנת  על Ì„Èוזאת ÏÚL ידי על ∆«»»
והשמיעה  ‡ÂÈÏהראייה e¯aÁ˙Èƒ¿«¿≈»

ושומע  הרואה האדם epnÓאל ÌÈ„¯Ùp‰ ÌÈ¯·c מהאדם,È¯Ó‚Ï ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆¿«¿≈
והדברים  הדברים על משפיע שהאדם באופן היא ההתחברות לעיל וכמבואר

האדם על aw‰Ï"‰משפיעים Ú‚Ba ¯ÓBÁÂ Ï˜Â ÔkL ÏkÓ È¯‰¬≈ƒ»∆≈¿«»∆¿≈«¿«»»
ÌÈÎiL ‡Ï BÏˆ‡L Û‡L) 'eÎ ÚËBp‰Â ¯ˆBi‰ ,BÓˆÚa¿«¿«≈¿«≈«∆«∆∆¿…«»ƒ

ÔÊB‡Â ÔÈÚc ÌÈÈÚ‰ כאמור הגוף, ודמות גוף לו אין NÚpL‰כי ,( »ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆«¬∆
‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏL ¯eaÈÁ‰ רחוק שהדבר פי על אף «ƒ∆¬«»»»¿«»

ערוך  לאין למטה Á‡˙‰Ï„מהאלוקות האדם של ומעשיו שעבודתו ¿ƒ¿«≈
ויתאחדו המרכבה ÌÚיתחברו מעשה על בנבואה הנקרא הקדושֿברוךֿהוא ƒ
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כז dzr `le ep`x`

הּכּסא, ׁשעל העליֹון האדם עם להתאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמּטה

כּו'. מּזה ְְִֶַָּולמעלה

¯e‡È·e אל (לחּבר והּׁשמיעה הראּיה ּפעּוּלת ≈ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

מּמּנּו) ּורחֹוקים נפרדים ּדברים ְְְִִִִִֶָָָָָהאדם

ּדוקא  ׁשּיי הראּיה ענין ּדהּנה, יֹותר, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּבפרטּיּות

אֹור  ׁשל ּבמקֹום נמצא הּנראה הּדבר ,36ּכאׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

ּובאה  נמׁשכת הּנראה ׁשּמהּדבר מּוכח ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומּזה

על  הּנראה הּדבר ּפֹועל ולכן הּנפׁש, אל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהארה

ּבּמדרׁש וכדאיתא ׁשל 37הּנפׁש, עיניהם ׁשּמראֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אֹותם  מעלה והפכֹוצּדיקים העליֹונה, לּמעלה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָ

וּירא  ּכמֹו רׁשעים, ׁשל עיניהם למראֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּבנֹוגע

נמׁש38ּבלק  הראּיה ּכח ידי ׁשעל ,לאיד וכן . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

(מלמעלה  הּנראה הּדבר אל הרֹואה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהאדם

ּכּמה 39למּטה) ׁשּמצינּו ּכפי עליו, ּפֹועל ולכן , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּנראה  ּבּדבר ּפֹועלים ראּיה ידי ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדּוגמאֹות

והפכּה טֹובה עין ּכמֹו הפכֹו, אֹו טֹוב ועד 40ּדבר , ְְְְְִַַָָָָָָ

יֹונים  עיני ּבענין מסּתּכלים 41ׁשּמצינּו ׁשהּיֹונים , ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָ

מּזה  מאד ּומתעּנגים ּבזה ענינים 42זה ּוׁשני . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

ּכללּותם  ּבׁשמיעה), (וכן ׁשּבראּיה לעיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָהּנזּכרים

ׁשהּוא  ּכפי הּדבר את רֹואה ׁשהאדם ְִֶֶֶֶַָָָָָהּוא,

האדם  אצל מצטּיר הּנראה והּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבמקֹומֹו,

עבֹודת  ׁשּבכללּות האפנים ׁשני ּדר ועל ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרֹואה.

ׁשהּוא 43הּבירּורים  ראׁשֹון, ּבירּור יׁשנֹו ׁשּתחיּלה , ְְִִִֵֵֶֶֶַָ
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(36.76 ע' שלום תורת השיחות ספר גם רד"ה 37)ראה גם וראה הנ"ל). בלק וירא וסד"ה ברד"ה (הובא ט פ"ז, אסת"ר

רסו). ע' תרכ"ט המאמרים (ספר תרכ"ט בלק שם.38)וירא אסת"ר פרשתנו. אוה"ת 39)ריש ב. רכה, לזח"ב רמ"ז ראה

כו'). הגשם אל המגיעים אור ניצוצי יוצאים (מהעין תקמג ע' שם תער"ב המשך ואילך. שלא ע' שיד. ע' ח"א שה"ש

תקמו.40) ע' שם תער"ב המשך גם וראה ואילך. פד ס"ע תרל"ח המאמרים ספר א.41)ראה ד, תער"ב 42)שה"ש המשך

שיג  ע' ח"א שה"ש אוה"ת  ב. יד, שה"ש לקו"ת וראה כו'"). להוליד והסתכלות בראי' כח שיש "עד (ושם: תקמו ע' שם

ואילך. תג ע' תרנ"ו המאמרים ספר ואילך. תתפו ע' ח"ג ואילך. שלו ע' ואילך. של ע' ח"ב 43)ואילך. תשובה שערי ראה

ואילך. א'מה ס"ע ח"ב תער"ב המשך ואילך. קצא ע' תרנ"ה המאמרים ספר ואילך. פמ"ט האמונה שער ואילך. ב קיט,

ואילך. 160 ע' תש"ט המאמרים ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÎ'העליונה  ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰ ומעשיו »»»»∆¿∆««ƒ≈¿«¿»ƒ∆

יותר  דרגה עם אף האלוקות עם ויתאחדו יתחברו ומצוות בתורה האדם של

הכסא'. שעל העליון 'אדם בחינת מאשר נעלית

) ‰ÚÈÓM‰Â ‰i‡¯‰ ˙leÚt ¯e‡È·e היא שבאמצעותם החושים שהם ≈¿«»¿ƒ»¿«¿ƒ»
‰‡„Ìהיכולת  Ï‡ ¯aÁÏ¿«≈∆»»»

ÌÈ˜BÁ¯e ÌÈ„¯Ù ÌÈ¯·c¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
,‰p‰c ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa (epnÓƒ∆ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈

L ‰i‡¯‰ ÔÈÚ‡˜Âc CÈi ƒ¿«»¿ƒ»«»«¿»
‡ˆÓ ‰‡¯p‰ ¯·c‰ ¯L‡k«¬∆«»»«ƒ¿∆ƒ¿»

¯B‡ ÏL ÌB˜Óa36 במקום ואילו ¿»∆
לראות, ניתן לא ∆fÓeƒ‰חשוך

אור  נדרש לראות שכדי מהעובדה

¯·c‰nL ÁÎeÓ החפץ‰‡¯p‰ »∆≈«»»«ƒ¿∆
Ï‡ ‰¯‡‰ ‰‡·e ˙ÎLÓƒ¿∆∆»»∆»»∆

LÙp‰,הרואה האדם ÔÎÏÂשל «∆∆¿»≈
זו  הארה של ‰c·¯מכוחה ÏÚBt≈«»»

‰‡¯p‰ והשפעה פעולה לו ÏÚויש «ƒ¿∆«
‡˙È‡„ÎÂ ,LÙp‰ כמובא «∆∆¿ƒ¿ƒ»

L¯„na37Ì‰ÈÈÚ ˙B‡¯nL «ƒ¿»∆«¿≈≈∆
Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ ÌÈ˜Ècˆ ÏL את ∆«ƒƒ«¬∆»

‰BÈÏÚ‰,הצדיקים  ‰ÏÚnÏ««¬»»∆¿»
רואים, שהצדיקים הטובים הדברים

גבוהות  לדרגות אותם מרוממים

Ì‰ÈÈÚ ˙B‡¯ÓÏ Ú‚Ba BÎÙ‰Â¿»¿¿≈«¿«¿≈≈∆
˜Ïa ‡¯iÂ BÓk ,ÌÈÚL¯ ÏL38 ∆¿»ƒ¿««¿»»

(וזה  אותם מורידה שלהם שהראייה

אין  כי המן "וירא המדרש: לשון

רב  אמר לו. ומשתחווה כורע מרדכי

רשעים  של עיניהם תחשכנה אייבו,

של  עיניהם שמראית לפי מראות,

הדא  לגיהנום, אותם מורידות רשעים

את  האלוהים בני ויראו דכתיב הוא

וירא  כנען, אבי חם וירא האדם, בנות

ה' בעיני טוב כי בלעם וירא צפור, בן בלק וירא כנען, בנות רעות כי עשו

מראית  אבל לו. ומשתחווה כורע מרדכי אין כי המן וירא ישראל, את לברך

עיניו  וישא דכתיב הוא הדא העליונה, למעלה אותם מעלה צדיקים של עיניהם

והנה  וירא בשדה, באר והנה וירא איל, והנה וירא אנשים, שלשה והנה וירא

ישרים  יראו שנאמר עיניהם במראית שמחים הם לפיכך פנחס. וירא הסנה,

C„È‡Ï,וישמחו". ÔÎÂ כך עליו, משפיעים רואה שהאדם שהדברים וכשם ¿≈¿ƒ»
שהוא  הדברים על מהאדם ופעולה השפעה גם יש כלומר, השני. בכיוון גם זה

‰¯‡i‰רואה, Ák È„È ÏÚL∆«¿≈…«»¿ƒ»
CLÓ השפעה ÓÌ‰‡„ויש ƒ¿»≈»»»

) ‰‡¯p‰ ¯·c‰ Ï‡ ‰‡B¯‰ וזו »∆∆«»»«ƒ¿∆
בדרך  «¿»¿ÏÚÓÏÓƒ‰השפעה

(‰hÓÏ39ÏÚBt ÔÎÏÂ האדם , ¿«»¿»≈≈
ÂÈÏÚ,הדבר eÈˆnLעל ÈÙk »»¿ƒ∆»ƒ

‰i‡¯ È„È ÏÚL ˙B‡Ó‚ec ‰nk«»¿»∆«¿≈¿ƒ»
¯·c ‰‡¯p‰ ¯·ca ÌÈÏÚBt¬ƒ«»»«ƒ¿∆»»

BÎÙ‰ B‡ ·BË הפוכה פעולה »¿
טובה, BË·‰מפעולה ÔÈÚ BÓk¿«ƒ»

פועלת  טובה בעין דבר על שהסתכלות

טובה  פעולה dÎÙ‰Â40בו ¿»¿»
פועלת  טובה לא בעין והסתכלות

טובה, לא eÈˆnLפעולה „ÚÂ¿«∆»ƒ
ÔÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

השירים  בשיר CÈÈÚ≈«ƒהכתוב
ÌÈBÈ41ÌÈÏkzÒÓ ÌÈBi‰L , ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ

„‡Ó ÌÈ‚pÚ˙Óe ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿«¿ƒ¿…
‰fÓ42 אם גם עצמה, מההסתכלות ƒ∆

מגע. שום ביניהם אין

ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
,(‰ÚÈÓLa ÔÎÂ) ‰i‡¯aL היינו ∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»

שרואה  האדם על הדברים פעולת

שהוא  הדברים על האדם ופעולת אותם

שני Ì˙eÏÏkרואה של הכללי התוכן ¿»»
הללו  Ì„‡‰Lהדברים ,‡e‰∆»»»

‡e‰L ÈÙk ¯·c‰ ˙‡ ‰‡B¯∆∆«»»¿ƒ∆
BÓB˜Óa,הדבר של ובמצב במקום ƒ¿

Ïˆ‡ ¯iËˆÓ ‰‡¯p‰ ¯·c‰Â¿«»»«ƒ¿∆ƒ¿«≈≈∆
‰‡B¯‰ Ì„‡‰.האדם של ומצבו לעניינו ÈLבהתאמה C¯c ÏÚÂ »»»»∆¿«∆∆¿≈

ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏÎaL ÌÈÙ‡‰43, של והשליחות העבודה »√»ƒ∆ƒ¿»¬««≈ƒ
שבענייני  מהרע הטוב את להפריד היינו הקדושה, ניצוצות את לברר האדם
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l"yz'dכח ,fenz a"i

ּבמקֹומֹו, עדיין נמצא הּמתּברר ׁשהּדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

נעׂשה  זה ּולאחרי אֹותֹו, ּומזּככים מבררים ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָוׁשם

זה  ּובדּוגמת ּבּקדּוּׁשה. ונכלל ׁשעֹולה ׁשני, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבירּור 

ׁשּתחיּלה  ּבׁשמיעה), (וכן הראּיה ּבענין ּגם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּוא

היינּו, למּטה, מלמעלה האדם ראּיית ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָיׁשנּה

אֹותֹו ורֹואה הּנראה הּדבר אל מּביט ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהאדם

הּנראה), ּדבר ּדער אֹויס זעט עס (ווי ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶֶַָָּכמֹו

ּבנפׁש ּומצטּייר הּנראה הּדבר עֹולה ּכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואחר

ידי  על מהּנפׁש חלק ׁשּנעׂשה ועד הרֹואה, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאדם

ּבענין  זה ּדר (ועל כּו' עליו ׁשּפֹועל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָזה

ְִַָהּׁשמיעה).

ראּיה ‡ÌÓד) ּבין חיּלּוק יׁש ּגּופא ּבזה »¿»ְִִֵֵֶָָָ

ּב ּכמבֹואר אחר לׁשמיעה, מקֹום ְְְִִֵַַָָָ

ּבכּמה  הּזקן רּבינּו מּביאּור (החל ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָּבארּוּכה

נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי זה ּדר ועל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַמקֹומֹות,

ׁשּבׁשעה 44ׁשּלאחריו  ּבאֹופן הּוא הראּיה ׁשענין ,( ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפרטיו, ּכל את מּיד רֹואה אזי הּדבר את ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשרֹואה

ּבדבר  ׁשּגם והיינּו, זמן, ׁשל והגּבלה מדידה ְְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹללא

ראׁשֹון, ּבמּבט הּנה ּפרטים, ריּבּוי ּבֹו ְְִִִִֵֵֶַָָׁשּיׁש

חדא, ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא הראׁשֹונה, ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָּבראּיה

ּכן  ּׁשאין מה ּפרטיו. לכל הענין את ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָרֹואה

וכאׁשר  ּפרט, לאחר ּפרט  לׁשמֹוע צרי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּבׁשמיעה,

זמן, ריּבּוי ּגם ּדֹורׁש זה הרי ּפרטים ריּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָיׁשנם

ּכללּות  לתפיסת לבֹוא יכֹול זה לאחרי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָורק

ׁשּבראּית  ּביניהם, הּׁשני החיּלּוק ּבא ּומּזה ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדבר.

ּׁשאין  מה הּדבר, עצם את רֹואה הּוא הרי ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר,

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

ואילך.44) רעז ס"ע תרל"ח ואילך. א תתרלח, ח"ו אוה"ת ואילך. תשכה ס"ע ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגשמי  הזה לקדושההעולם אותם של lÈÁzL‰ולהעלות ראשון בשלב ∆¿ƒ»
הבירורים' c‰L·¯'עבודת ÔÙB‡a ‡e‰L ,ÔBL‡¯ ¯e¯Èa BLÈ∆¿≈ƒ∆¿∆∆«»»

BÓB˜Óa ÔÈÈ„Ú ‡ˆÓ ¯¯a˙n‰,התחתוןÌLÂ במקומו שהוא כפי «ƒ¿»≈ƒ¿»¬«ƒƒ¿¿»
‰Ê È¯Á‡Ïe ,B˙B‡ ÌÈÎkÊÓe ÌÈ¯¯·Ó הבא e¯Èa¯בשלב ‰NÚ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆«¬∆≈

‰ÏBÚL ,ÈL המתברר הדבר ≈ƒ∆∆
בדרגה  ומתעלה הקודם ממקומו

.‰Me„wa ÏÏÎÂ¿ƒ¿»«¿»
ראשון  'בירור בענין שמבואר (וכפי

וישב: פרשת אור' ב'תורה שני' ובירור

אי  הניצוצות... שנתבררו "אףֿעלֿפי

באלוקותו  ממש להתייחד להם אפשר

שם  גילוי עליהם שיומשך עד יתברך

יתבררו  זה ידי ועל דאצילות מ"ה

הבירור  כי העיקר... והוא שני בירור

בחינת  בהם שיהי' רק היה הראשון

עדיין  רחוק וזהו היש ביטול

בהם... שנמשך ידי על אלא מאלוקות...

נכללו  אז לבררם מ"ה שם הארת

באדם  וכמשל באלוקות. אמיתי בביטול

ושותה  שאוכל ידי על בירורים שמברר

ידי  על ויראה באהבה מתפלל כך ואחר

נכללו  שנמצא ושתה, שאכל זה כוח

והמשקים... המאכלים של החיות

זה  כל ועם שלו רבה האהבה בבחינת

ידי... כשעל אלא רחוק... עדיין הוא

דחילו  לו נמשכו שלו ויראה אהבה

מאת  מלמעלה ואהבה] [יראה ורחימו

זו  ויראה באהבה יוכללו אז ה'...

אלוקות  מבחינת מלמעלה שנמשכים

שני"). בירור הוא זה דרך ועל ממש

‰Ê ˙Ó‚e„·e לעיל לאמור בדומה ¿¿«∆
שני  בה שיש הבירורים עבודת אודות

שני' ו'בירור ראשון' 'בירור שלבים

ÔÎÂ) ‰i‡¯‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«»¿ƒ»¿≈
(‰ÚÈÓLa בדבר האדם שפעולת ƒ¿ƒ»

היא  באדם הדבר ופעולת הנראה

שלבים, שני «lÈÁzL∆¿ƒ‰למעשה
‰ÏÚÓÏÓ Ì„‡‰ ˙Èi‡¯ dLÈ האדם הדבר,hÓÏ‰מצד אל ∆¿»¿ƒ«»»»ƒ¿«¿»¿«»

‡B¯Â ‰‡¯p‰ ¯·c‰ Ï‡ ËÈaÓ Ì„‡‰L ,eÈÈ‰BÓk B˙B‡ ‰ «¿∆»»»«ƒ∆«»»«ƒ¿∆¿∆¿
‰‡¯p‰ ¯·c ¯Úc ÒÈB‡ ËÚÊ ÒÚ ÈÂÂ) ‡e‰L הדבר שנראה כפי ∆ƒ∆∆∆»»«ƒ¿∆

במקומו  כשהוא עצמו, מצד נראה שהדבר כפי היינו רואה, האדם שאותו

‰p¯‡‰ובמצבו  ¯·c‰ ‰ÏBÚ Ck ¯Á‡Â לדרגה ), ממקומו ומתעלה ¿««»∆«»»«ƒ¿∆

נעלית  NÚpL‰יותר „ÚÂ ,‰‡B¯‰ Ì„‡‰ LÙa ¯ÈiËˆÓe הדבר ƒ¿«≈¿∆∆»»»»∆¿«∆«¬∆
'eÎ ÂÈÏÚ ÏÚBtL ‰Ê È„È ÏÚ LÙp‰Ó ˜ÏÁ על הדבר השפעת ≈∆≈«∆∆«¿≈∆∆≈»»

מהנפש  חלק להיות לו גורמת ÔÈÚaהנפש ‰Ê C¯c ÏÚÂ)¿«∆∆∆¿ƒ¿«
.(‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»

ÌÓ‡ כללי,„) שבאופן למרות »¿»
והן  בראיה הן הוא לעיל האמור

יותר  בפרטיות Ùeb‡בשמיעה, ‰Êa»∆»
על  האדם פעולת של עצמו זה בעניין

האדם  על הדבר ופעולת ≈LÈהדבר
˜elÈÁ הבדל‰i‡¯ ÔÈa ƒ≈¿ƒ»

ÌB˜Óa ¯‡B·Ók ,‰ÚÈÓLÏƒ¿ƒ»«¿»¿»
¯Á‡ בחסידותÏÁ‰) ‰ke¯‡a «≈«¬»»≈

‰nÎa Ô˜f‰ eÈa¯ ¯e‡ÈaÓƒ≈«≈«»≈¿«»
ÈLe¯„a ‰Ê C¯c ÏÚÂ ,˙BÓB˜Ó¿¿«∆∆∆ƒ¿≈

ÂÈ¯Á‡lL eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯44 «≈¿ƒ≈∆¿«¬»
הזקן  אדמו"ר שאחרי ),בדורות

הוא  לשמיעה ראיה בין וההבדל

ÔÙB‡a ‡e‰ ‰i‡¯‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»¿∆
‰‡B¯L ‰ÚLaL האדם˙‡ ∆¿»»∆∆∆

Ïk ˙‡ „iÓ ‰‡B¯ ÈÊ‡ ¯·c‰«»»¬«∆ƒ»∆»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ‡ÏÏ ,ÂÈË¯t¿»»¿…¿ƒ»¿«¿»»

,ÔÓÊ ÏL פרטים לראות כדי כלומר, ∆¿«
לא  הראיה כי זמן ביותר צורך אין רבים

זמן  של במגבלות ¿»¿eÈÈ‰Â,תלויה
ÈeaÈ¯ Ba LiL ¯·„a ÌbL∆«¿»»∆≈ƒ

‰p‰ ,ÌÈË¯t כברËaÓa ¿»ƒƒ≈¿«»
,‰BL‡¯‰ ‰i‡¯a ,ÔBL‡ƒ̄»¿ƒ»»ƒ»
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLa¿«¿»¬»¿ƒ¿»¬»
במבט  היינו אחד, וברגע אחת בשעה

המבי  האדם בלבד, ‡˙ט אחד ‰‡B¯∆∆
ÔÈ‡M ‰Ó .ÂÈË¯t ÏÎÏ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿»»«∆≈
ÚBÓLÏ CÈ¯ˆ ,‰ÚÈÓLa Ôk≈ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿«

Ë¯t ¯Á‡Ï Ë¯t אפשר ואי ¿»¿««¿»
אחת, בבת רבים פרטים לשמוע

ÌÈË¯t ÈeaÈ¯ ÌLÈ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆∆¿»ƒ¿»ƒ
בשמיעה  שנמסר Ê‰בעניין È¯‰¬≈∆

˜¯Â ,ÔÓÊ ÈeaÈ¯ Ìb L¯Bc≈«ƒ¿«¿«
‰Ê È¯Á‡Ï תהליך שהוא דבר עצמו, בפני נקלט ופרט פרט שכל לאחר ¿«¬≈∆

B·Ï‡ממושך, ÏBÎÈ השומע ‰c·¯.האדם ˙eÏÏk ˙ÒÈÙ˙Ï »»ƒ¿ƒ«¿»«»»
‰fÓe נקלטים הפרטים כל (שבראיה לשמיעה ראיה בין האמור מההבדל ƒ∆

עצמו) בפני נקלט פרט כל ובשמיעה אחד ‰ÈMבמבט ˜elÈÁ‰ ‡a»«ƒ«≈ƒ
ÌˆÚ ˙‡ ‰‡B¯ ‡e‰ È¯‰ ,¯·c ˙i‡¯aL ,Ì‰ÈÈa מהות ≈≈∆∆ƒ¿ƒ«»»¬≈∆∆∆∆
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כט dzr `le ep`x`

הבנה  ידי על רק ׁשּזהּו ּכיון ּבׁשמיעה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכן

ּפרטים  ּכּמה לֹו ׁשּמסּפרים זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּׂשגה,

אזי  הּדבר, נראה אי צּיּור אצלֹו נעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהּדבר,

לא  אבל הּדבר, למציאּות רק ׁשּייכּות לֹו ְֲִִֵַַַָָָָֹיׁש

ּבנֹוגע  החיּלּוק ּגם וזהּו הּדבר. ועצם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָלמהּות

מּתֹו היא העבֹודה ׁשּכאׁשר האדם, ֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָלעבֹודת

צֹור יׁש ׁשמע, יׂשראל ועּתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשמיעה,

ּכל  זמן, אריכּות ׁשּדֹורׁשת ארּוּכה ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָּבהתּבֹוננּות

ּדיליּה ׁשיעּורא לפּום וחד ׁשּיבֹוא 45חד עד , ְְִִֵֶַַַָָ

רק  היא הידיעה הרי אז וגם כּו', והּׂשגה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָלידיעה

ּכן  ּׁשאין מה ּבמהּותֹו. ולא הּדבר ְְְִִֵֵֶַַַָָֹּבמציאּות

זה  הרי ראּיה, ׁשל ּבאֹופן היא העבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָּכאׁשר

ׁשאינֹו ועד ּכּוּלֹו, הּדבר את מּיד ׁשרֹואה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאֹופן

ּדערפּון  זי קען (ער מּזה עצמֹו את לנּתק ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָיכֹול

יֹונים  ּדעיני הענין ּדר על אּפרייסן), ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָניט

לבני  ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן ג'), סעיף לעיל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ(ּכּנזּכר

רז"ל  ּכמאמר הּקּב"ה, לגּבי ּיֹונה 46יׂשראל מה ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָ

אין  יׂשראל ּכ זּוגּה, לבן אּלא מזּדּווגת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאינּה

ׁשּבּׁש לאביהם אּלא מים.מזּדּווגים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂה) מה עיניכם 47ּגם מרֹום ׂשאּו ¿∆ְֵֵֶֶַַָָ

ּדייקא, ראּו אּלה, ּברא מי  ְְְִֵֶַָָָּוראּו

ענין  להיֹות צרי לּמה מּובן, אינֹו ְְְְִִִִֵַָָָָָּדלכאֹורה

ּפרטי  ּכל ּׁשּיֹודע מה מסּפיק הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהראּיה,

א ּדוקא. ּוראּו הּדּיּוק ּומהּו ׁשּבּמרֹום, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהענינים

ׁשּבׁשעּתא  הראּיה, מעלת מּצד ׁשּזהּו הּוא, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהענין

הּדבר  ּומהּות עצם את רֹואה חדא ּוברגעא ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָחדא

חֹודר  הּדבר ּומהּות ׁשעצם ּבאֹופן עּמֹו, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומתאחד

צרי ּכזה ּובאֹופן הרֹואה. האדם ּומהּות ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבעצם

מרֹום  ׂשאּו אמרֹו וזהּו הוי'. ּבעבֹודת ּגם ְְְְֲֲִֶַַַָָָָלהיֹות

חּוׁשית  ּבראּיה רֹואים זה ידי ׁשעל ּוראּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָעיניכם

והגּבלה, ּבמדידה היֹותם ׁשעם סֹוף, האין ְְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹּכח
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ב).45) (נט, פמ"ב תניא גם (ב).46)ראה א פ"ד, שהש"ר ואילך.47)ראה תקמא ע' שם תער"ב המשך וראה כו. מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL ÔÂÈk ,‰ÚÈÓLa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,¯·c‰ הדבר ÏÚקליטת ˜¯ «»»«∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»∆∆««

‰‚O‰Â ‰·‰ È„È,ומוחשית ברורה בראייה ולא Ê‰שכלית È„È ÏÚL ¿≈¬»»¿«»»∆«¿≈∆
¯eiˆ BÏˆ‡ ‰NÚ ,¯·c‰Ó ÌÈË¯t ‰nk BÏ ÌÈ¯tÒnL מושג ∆¿«¿ƒ«»¿»ƒ≈«»»«¬∆∆¿ƒ

BÏמסויים  LÈ ÈÊ‡ ,¯·c‰ ‰‡¯ CÈ‡ הדברים את הקולט לאדם ≈ƒ¿∆«»»¬«≈
e‡ÈˆÓÏ˙בשכלו  ˜¯ ˙eÎÈiL«»«ƒ¿ƒ
¯·c‰ ורחוקה כללית שייכות שהיא «»»

הדבר, של קיומו על כללית ידיעה של

¯·c‰ ÌˆÚÂ ˙e‰ÓÏ ‡Ï Ï·‡¬»…¿«¿∆∆«»»
ועצם  מהות את קולטים בראיה ואילו

הדבר.

˜elÈÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ראיה בין ¿∆««ƒ
B·ÚÏ„˙ושמיעה Ú‚Ba של ה' ¿≈««¬«

‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡kL ,Ì„‡‰»»»∆«¬∆»¬»ƒ
‰ÚÈÓL CBzÓ לאלוקות והקשר ƒ¿ƒ»

כמו  שהיא שכלית השגה על מבוסס

הכתוב וכלשון מרחוק, «»¿zÚÂ‰שמיעה
,ÚÓL Ï‡¯NÈ לקלוט כדי אזי ƒ¿»≈¿«

אלוקות  ענייני ˆC¯Bולהשיג LÈ≈∆
˙L¯BcL ‰ke¯‡ ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¬»∆∆∆

,ÔÓÊ ˙eÎÈ¯‡ הנדרשת הזמן וכמות ¬ƒ¿«
הזוהר  כלשון ÁÂ„היא „Á Ïk»«¿«

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ45, כל ¿ƒ»ƒ≈
שלו  (המידה) השיעור לפי ואחד אחד

בהתבוננות להאריך עליו זמן »Ú„כמה
'eÎ ‰‚O‰Â ‰ÚÈ„ÈÏ ‡B·iL∆»ƒƒ»¿«»»
היטב, האלוקות ענייני את יקלוט ואכן

Ê‡ Ì‚Â לידיעה שהגיע לאחר גם ¿«»
הנדרשת  במידה ≈¬‰¯Èוהשגה

˙e‡ÈˆÓa ˜¯ ‡È‰ ‰ÚÈ„È‰«¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
¯·c‰ קיים שהדבר כללית ידיעה «»»

B˙e‰Óa ‡ÏÂ ידיעה לו אין ועדיין ¿…¿«
הדבר. ועצם במהות »Ó‰והשגה

‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k Ôk ÔÈ‡M∆≈≈«¬∆»¬»ƒ
‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a קולט והאדם ¿∆∆¿ƒ»

ובאותה  בהירות באותה אלוקות ענייני

דברים  רואה הוא שבה מוחשיות

B¯L‡‰בעיניו, ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆∆
„iÓ ממושך בתהליך ולא אחד במבט ƒ«

„ÚÂ ,Blek ¯·c‰ בינו ‡˙ שנוצר ∆«»»¿«
מאד  חזק חיבור שרואה הדבר ובין

BÓˆÚ ˙‡ ˜zÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈∆«¿
ËÈ ÔeÙ¯Úc CÈÊ ÔÚ˜ ¯Ú) ‰fÓƒ∆∆∆ƒ∆¿ƒ

ÔÒÈÈ¯t‡ מזה להתנתק מסוגל לא CÈÈÚcהוא ÔÈÚ‰ C¯c ÏÚ ,( »«¿«∆∆»ƒ¿»¿≈«ƒ
'‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÌÈBÈ מאד חזק קשר של הסתכלות ),שהיא ƒ«ƒ¿»¿≈»ƒ

‰"aw‰ Èa‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ביניהם שהקשר ¿≈«¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈«»»
היונים, שבין לקשר ¯Ï"Êנמשל ¯Ó‡Ók46 במדרשdÈ‡ ‰Bi ‰Ó ¿«¬««««»≈»

d‚eÊ Ô·Ï ‡l‡ ˙‚ÂecÊÓ,לאחר ÌÈ‚ÂecÊÓולא ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ck ƒ¿«∆∆∆»¿∆»»ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï ‡l‡∆»«¬ƒ∆∆«»«ƒ

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰47 ¿∆««∆»
ישעיה  ÌB¯Óבנבואת e‡N¿»

,‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ≈≈∆¿ƒ»»≈∆
,‡˜ÈÈc e‡¯ ואומר מדייק והכתוב ¿«¿»

האדם  של שההתבוננות כלומר 'ראו',

של  ראיה מתוך להיות צריכה באלוקות

ממעל, בשמים שבמרום, הנבראים

‰nÏ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»»»
‰¯‡i‰,אכן  ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«»¿ƒ»

È¯‰לכאורהÚ„BiM ‰Ó ˜ÈtÒÓ ¬≈«¿ƒ«∆≈«
שכלית  ÈË¯tבהשגה Ïk»¿»≈

ÌÈÈÚ‰ הנבראים ÌB¯naLשל »ƒ¿»ƒ∆«»
להתבונן  יוכל זו ידיעה ומתוך

אלה', ברא ב'מי »e‰Óeבאלוקות
?‡˜Âc e‡¯e ˜eic‰«ƒ¿«¿»

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ על הדגש «»ƒ¿»∆∆
הוא דווקא ÏÚÓ˙ראיה „vÓƒ««¬«

‰i‡¯‰ מיוחדת מעלה שהיא »¿ƒ»
בשמיעה, ולא בראיה רק שקיימת

‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLaL∆¿«¿»¬»¿ƒ¿»¬»
במבט  דהיינו אחד, וברגע אחת בשעה

לעיל, כמבואר בלבד, ∆¯B‡‰אחד
הדבר  על המביט ÌˆÚהאדם ˙‡∆∆∆

,BnÚ „Á‡˙Óe ¯·c‰ ˙e‰Óe««»»ƒ¿«≈ƒ
האדם  של וההתאחדות וההתחברות

מאד  חזקה היא הנראה והדבר הרואה

¯·c‰ ˙e‰Óe ÌˆÚL ÔÙB‡a¿∆∆∆∆««»»
המציאות  על כללית ידיעה רק ולא

e‰Óe˙שלו  ÌˆÚa ¯„BÁ≈¿∆∆«
‰‡B¯‰ Ì„‡‰ רק בו פועל ולא »»»»∆

מרחוק. כללית Êk‰פעולה ÔÙB‡·e¿∆»∆
'ÈÂ‰ ˙„B·Úa Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««¬«¬»»
צריכה  אלוקות בענייני וההתבוננות

שממשיך  כפי ראיה, של באופן להיות

ÌB¯Óומבאר. e‡N B¯Ó‡ e‰ÊÂ¿∆»¿¿»
,e‡¯e ÌÎÈÈÚ'וראו' על בדגש ≈≈∆¿
‰Ê È„È ÏÚL'ו'הבטה התבוננות ∆«¿≈∆

כזה  באופן i‡¯a‰במרום ÌÈ‡B¯ƒƒ¿ƒ»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa Ì˙BÈ‰ ÌÚL ,ÛBÒ ÔÈ‡‰ Ák ˙ÈLeÁ למרות ƒ…«»≈∆ƒ¡»ƒ¿ƒ»¿«¿»»

נבראים  הם וכו', והכוכבים והירח השמש היינו במרום, הנמצאים שהדברים

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



l"yz'dל ,fenz a"i

וחֹוזק  ּבתֹוקף הּוא ׁשּלהם הּקּיּום מקֹום, ְְִִֶֶֶֶַָָָמּכל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו והארץ 48כּו', הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

הּבראם  ּכיֹום חזקים ׁשהם [ואף 49ּבהּבראם, ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

אּלּו ׁשיּנּויים הרי לזמן, מּזמן ׁשיּנּויים ּבהם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁש

הּוא  ענינם ּוכללּות כּו', זקנה ׁשל ענין מּצד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאינם

ּבספרי  ׁשּמבֹואר ועד וחֹוזק], ּתֹוקף ְְְְְְִֵֶֶֶַָּבאֹותֹו

ּבחסידּות) (והּובא הּקּב"ה 50חקירה רצֹון ׁשּלּולי ְְֲֲִִֵֶַַָָָָ

היה  ׁשנין, אלפי ׁשית רק יהיה העֹולם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּקּיּום

ּדחזקים  ּובאֹופן קץ, אין עד קּיּומם להיֹות ְְֲִִִֵֵֶַַָָָיכֹול

ידי  על ּבעיּקר רֹואים זה וענין הּבראם. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָּכיֹום

ּכאׁשר  ּכי, ּגֹו', מרֹום ּדׂשאּו ְְְֲִִִֶַַָההתּבֹוננּות

ׁשּיׁש רֹואים ׁשּבארץ הּנבראים על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמסּתּכלים

למעלה  מסּתּכלים ּכאׁשר אבל ׁשיּנּויים, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָּבהם

[ּומה  הּׁשיּנּוי העּדר ענין את רֹואים אזי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָ(מרֹום)

ּכדי  הרי  ׁשיּנּויים, ּבהם ׁשּיׁש לעיל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּׁשּנתּבאר

והֹוכחֹות  ראיֹות ּבכּמה צֹור יׁש זאת ְְְֵֶַַַָָָָֹלדעת

עֹולה והסּברֹות  ׁשהּׁשמׁש רֹואים ּבגלּוי אבל כּו', ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ

נֹוהג, ּכמנהגֹו ועֹולם ּבּמערב, וׁשֹוקעת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּבּמזרח

ידי  ׁשעל זאת, ועֹוד ּכלל]. חליׁשּות ְְְְֲִֵֶַָֹֹּוללא

הענין  את רֹואים ּגֹו') עיניכם (ׂשאּו זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָהתּבֹוננּות

הּזה  ּבעֹולם ּדוקא נראה זה ׁשענין ,ערֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדאין

סדר 51הּגׁשמי  ׁשּכללּות ּפי על אף ּכי, , ְְִִִֵֶֶַַַַָ

אין  ׁשהרי  ,ערֹו ּדאין ּבאֹופן הּוא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַההׁשּתלׁשלּות 

הּיׁש התהּוּות ענין ּוכללּות לּבֹורא, נברא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָערֹו

מּכל  ,ערֹו אין ּבדר להיֹות מּוכרח האין ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָמן

הרי  הּנברא, מציאּות ּכבר ׁשּיׁשנּה לאחרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָמקֹום,

ׁשהּוא  אי ּבֹו ניּכר ׁשּלא ּבאֹופן להיֹות יכֹול ְְִִֵֶֶֶֶָָֹזה

האֹור  מענין ּבזה הּדּוגמא וכּידּוע .ערֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּבאין

היא 52למעלה  האֹור התהּוּות ׁשּגם ּפי על ׁשאף , ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
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ד.48) ב, ברכות.49)בראשית ריש ירושלמי פשל"ג.50)ראה ח"ב תער"ב המשך א. ד, צדק להצמח החקירה ספר ראה

ועוד. ואילך). 141 ע' תשי"א המאמרים (ספר כטֿל פרק תרצ"ד (הב') ערוך אין ע'51)ד"ה תרנ"ד המאמרים ספר ראה

ובכ"מ. ואילך.52)לז. תרנד ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰lLמוגבלים, Ìeiw‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ היום ועד שנבראו ‰e‡מאז ƒ»»«ƒ∆»∆

·e˙kL BÓk ,'eÎ ˜ÊBÁÂ Û˜B˙a48 בתורה˙B„ÏB˙ ‰l‡ ¿∆¿∆¿∆»≈∆¿
Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰L ,Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰49 ואינם «»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»∆≈¬»ƒ¿ƒ»¿»

הזמן  במשך Ì‰aנחלשים LiL Û‡Â] שבמרום ÌÈÈepÈLבנבראים ¿«∆≈»∆ƒƒ
el‡ ÌÈÈepÈL È¯‰ ,ÔÓÊÏ ÔÓfÓƒ¿«ƒ¿«¬≈ƒƒ≈
'eÎ ‰˜Ê ÏL ÔÈÚ „vÓ ÌÈ‡≈»ƒ«ƒ¿«∆ƒ¿»
הזקנה  מפני חלישות של המושג וכל

בהם, שייך ÌÈÚלא ˙eÏÏÎe של ¿»ƒ¿»»
Û˜Bzנבראים  B˙B‡a ‡e‰¿∆
˜ÊBÁÂ שנבראו בעת שהיו ],כפי ¿∆

‰¯È˜Á È¯ÙÒa ¯‡B·nL „ÚÂ¿«∆¿»¿ƒ¿≈¬ƒ»
(˙e„ÈÒÁa ‡·e‰Â)50ÈÏelL ¿»«¬ƒ∆≈

ÌÏBÚ‰ ÌeiwL ‰"aw‰ ÔBˆ¿̄«»»∆ƒ»»
,ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈL ˜¯ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ«¿≈¿ƒ

שנים  אלפי ÏBÎÈששת ‰È‰»»»
,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ÌÓei˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»«≈≈
Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁc ÔÙB‡·e¿∆«¬»ƒ¿ƒ»¿»
שאינם  כזה באופן נבראו כאמור כי

הזמן. במשך Ê‰נחלשים ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
חלישות  כל ללא הבריאה ותוקף חוזק

כוח  את במוחש בזה רואים שכאמור

סוף, È„Èהאין ÏÚ ¯wÈÚa ÌÈ‡B¯ƒ¿ƒ»«¿≈
,'Bb ÌB¯Ó e‡Nc ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿»
שבשמים  בנבראים התבוננות היינו

ÏÚ ÌÈÏkzÒÓ ¯L‡k ,Èkƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈ‡B¯ ı¯‡aL ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆»»∆ƒ

ÌÈÈepÈL Ì‰a LiL הזמן ובמשך ∆≈»∆ƒƒ
חלישות, בהם להיות «¬‡·Ïיכולה

‰ÏÚÓÏ ÌÈÏkzÒÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
(ÌB¯Ó) הנבראים על ומביטים »
ÔÈÚשבשמים  ˙‡ ÌÈ‡B¯ ÈÊ‡¬«ƒ∆ƒ¿«

¯‡a˙pM ‰Óe] ÈepÈM‰ ¯cÚ‰∆¿≈«ƒ«∆ƒ¿»≈
Ì‰a LiL ÏÈÚÏ בנבראים ¿≈∆≈»∆

È„kשבשמים  È¯‰ ,ÌÈÈepÈLƒƒ¬≈¿≈
‰nÎa C¯Bˆ LÈ ˙‡Ê ˙Ú„Ï»««…≈∆¿«»
˙B¯aÒ‰Â ˙BÁÎB‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿»¿«¿»
ÌÈ‡B¯ ÈeÏ‚a Ï·‡ ,'eÎ¬»¿»ƒ
Á¯Êna ‰ÏBÚ LÓM‰L∆«∆∆»«ƒ¿»
ÌÏBÚÂ ,·¯Úna ˙Ú˜BLÂ¿««««¬»¿»
˙eLÈÏÁ ‡ÏÏe ,‚‰B B‚‰Ók¿ƒ¿»≈¿…¬ƒ

ÏÏk,סוף האין כוח על במוחש מלמדת אכן שבמרום בנבראים הבטה ולכן ¿»
לעיל  כאמור שבארץ, הנבראים לגבי קיים לא זה ].ודבר

,˙‡Ê „BÚÂ ניתן שבשמים בנבראים התבוננות ידי שעל לעיל האמור מלבד ¿…
עניין  עיניכם' מרום ב'שאו יש שבבריאה, סוף האין כוח את במוחש לראות

Bb')נוסף, ÌÎÈÈÚ e‡N) BÊ ˙eBa˙‰ È„È ÏÚL ולהתבונן לראות ∆«¿≈ƒ¿¿¿≈≈∆
שבשמים  CB¯Ú,בנבראים ÔÈ‡c ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ פער יש כמה עד ƒ∆»ƒ¿»¿≈¬

בין  והשוואה, יחס כל ללא עצום,

והנבראים  Ê‰הבורא ÔÈÚL של ∆ƒ¿»∆
ערוך' באופן ¯‡‰'אין ביטוי ומקבל ƒ¿∆

וניכר  ‰f‰בולט ÌÏBÚa ‡˜Âc«¿»»»«∆
ÈÓLb‰51 הנבראים גם והרי ««¿ƒ

גשמיים, הם ÏÚשבמרום Û‡ ,Èkƒ««
¯„Ò ˙eÏÏkL Ètƒ∆¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האור ירידת של «ƒ¿«¿¿
למדריגה  ממדריגה ‰e‡האלוקי

CB¯Ú ÔÈ‡c ÔÙB‡a מדריג ות וגם ¿∆¿≈¬
בעולמות  שהן השתלשלות' ב'סדר אלו

לבורא  ביניהם היחס הרי רוחניים,

של  פער הוא אמיתי סוף אין שהוא

ערוך', CB¯Ú'אין ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¬
,‡¯BaÏ ‡¯· באין הוא והבורא ƒ¿»«≈

נעלה, רוחני נברא גם נברא, מכל ערוך

Li‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿«ƒ¿««≈
הנברא  ‰‡ÔÈודבר ÔÓ הבורא ƒ»«ƒ

ÔÈ‡ C¯„a ˙BÈ‰Ï Á¯ÎeÓ¿»ƒ¿¿∆∆≈
CB¯Ú בריחוק מהיש רחוק האין שכן ¬

שכל  בחסידות (וכמבואר שיעור לאין

להיות  יכולה מהאין היש התהוות עניין

ואילו  ביניהם. ערוך שאין משום רק

ואיןֿ 'אין' לא שהיא רוחנית ממדריגה

ו'להשתלשל' לבוא יכולה אמיתי, סוף

לה  ובדומה שבערך רוחנית מדריגה

'יש' לא אפילו 'יש', מציאות לא אבל

È¯Á‡Ïרוחני), ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿«¬≈
,‡¯·p‰ ˙e‡ÈˆÓ ¯·k dLiL∆∆¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

במציאות  מדובר לא אם גשמית אזי

מהאיןֿסוף  באיןֿערוך רחוקה שבאמת

BÈ‰Ï˙הבורא, ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿
Ba ¯kÈ ‡lL ÔÙB‡a בנברא ¿∆∆…ƒ»

וברורה בצורה  e‰L‡גלויה CÈ‡≈∆
.CB¯Ú ÔÈ‡a¿≈¬

Úe„iÎÂ החסידות ‰Ó‚ec‡בתורת ¿«»««¿»
¯B‡‰ ÔÈÚÓ ‰Êaהמאור האלוקות, עצם של ,ÏÚÓÏ52‰וההתפשטות »∆≈ƒ¿«»¿«¿»

¯B‡‰ ˙ee‰˙‰ ÌbL Èt ÏÚ Û‡L,האור מקור ‰È‡מהמאור, ∆««ƒ∆«ƒ¿«»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



לי dzr `le ep`x`

הּוא  יתּבר עצמּותֹו ׁשהרי ,ערֹו ּדאין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָּבאֹופן

לאחרי  מקֹום, מּכל לגמרי, אֹור מּגדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָלמעלה

ׁשּבאין  ּבאֹופן (לא הּוא הרי האֹור, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּנתהּווה

העצם, מן ּגיּלּוי ׁשל ּבאֹופן אּלא) להעצם, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָערֹו

הּידּוע  להּלׁשֹון הּמאֹור.53ועד מעין הּוא ׁשהאֹור ְְֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבהתהּוּות  הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ּכן ּׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָמה

ׂשאּו נאמר זה (ׁשעל ׁשּבֹו הּגׁשמּיים ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָהענינים

הענין  נראה אּלה) ּברא מי ּוראּו עיניכם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמרֹום

מן  ּגיּלּוי  אינם אּלּו ענינים ׁשהרי ,ערֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָּדאין

ועד  העצם, ׁשאינּה מציאּות הם ואדרּבה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעצם,

אּלּו יׁשנם ׁשּלכן הפכי, ענין מּזה להיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיכֹול

עצמם  ּבפני מציאּות ׁשהם ואֹומרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָׁשעֹומדים

כּו'.

˙eÏÏÎe,ּוראּו ּגֹו' ׂשאּו ּׁשּכתּוב ּבמה הּדּיּוק ¿»ְְְִֶַַָ

ּדבר  ּכמֹו זה ׁשאין הּוא, ּדייקא, ְְְִֵֶֶַָָָָראּיה

כן, ּפי על ואף ּבׂשכלֹו, ּומּׂשיגֹו אֹודֹותיו ְְְִִִֵֵֶַַַַָׁשּׁשֹומע 

הענין  את ּולהפרי ּכ אחר מיׁשהּו לבֹוא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָיכֹול

ּפֹועל  זה ידי  ׁשעל והֹוכחֹות, ראיֹות ּכּמה ידי ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָעל

ׁשּׁשמע  הענין ּכל לביּטּול ועד חליׁשּות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָאצלֹו

את אֹוד  ּבעצמֹו ׁשרֹואה ּכמֹו זהּו אּלא ְְְֶֶֶֶֶַָָֹותיו,

ּבהתאּמתּות  זה הרי הראּיה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּדבר,

העבֹודה, להיֹות צריכה ּכזה ּובאֹופן ְְְְֲִִֶֶֶָָָָאצלֹו,

ּדוקא. ּוראּו ּגֹו' ׂשאּו נאמר ְְְֱֵֶֶַַָָׁשּלכן

ÔÈÚÂ אחד ּבכל לפעֹול רּבינּו מׁשה רצה זה ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

על  ואף ב'). סעיף (ּכּנ"ל מּיׂשראל ְְְִִִֵֶַַַַָָָואחד

יׂשראל  ועּתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו זאת, ּפעל ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹּפי

ּגם  להיֹות צרי לזמן מּזמן מקֹום, מּכל ְְְְִִִִִַַַַָָָׁשמע,

ּכמבֹואר  ּבזה, והענין הראּיה. ענין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּדּוגמת

אחר  העבֹודה 54ּבמקֹום ּבין החיּלּוק ׁשּכללּות ְְֲִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבין  החיּלּוק הּוא ׁשמיעה מּצד אֹו ראּיה ְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּצד

ׁשּמּצד  לעבֹודה ּתּתאה יחּודא מּצד ֲֲִִִֶַַַַָָָָָָהעבֹודה
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סע"א).53) (קל, ס"כ אגה"ק תניא תתרלו.54)ראה ע' ח"ב להצ"צ ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯a˙È B˙eÓˆÚ È¯‰L ,CB¯Ú ÔÈ‡c ÔÙB‡a האלוקות ‰e‡עצמיות ¿∆¿≈¬∆¬≈«¿ƒ¿»≈

kÓ ,È¯Ó‚Ï ¯B‡ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ‰Âe‰˙pL È¯Á‡Ï ,ÌB˜Ó Ï ¿«¿»ƒ∆∆¿«¿≈ƒ»»¿«¬≈∆ƒ¿«»
¯B‡‰,מהעצם שמאירה והתפשטות הארה יש ‰e‡ולמעשה È¯‰ האור »¬≈

,ÌˆÚ‰Ï CB¯Ú ÔÈ‡aL ÔÙB‡a ‡Ï) למקור האור בין והפער המרחק …¿∆∆¿≈¬¿»∆∆
ערוך' 'אין של פער איננו «∆‡l‡האור

מהמאור  ומתפשט מאיר )האור
ÌˆÚ‰ ÔÓ ÈelÈb ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒƒ»∆∆
העצם  של וביטוי גילוי הוא והאור

‰Úe„iעצמו, ÔBLl‰Ï „ÚÂ53 ¿«¿«»«»«
הסוד  ÔÈÚÓבתורת ‡e‰ ¯B‡‰L∆»≈≈

¯B‡n‰ בו יש שהאור והיינו «»
עצמו  המאור של והתכונות מהעניינים

אין  הנעלים הרוחניים בנבראים כן ואם

הבורא. לגבי לגמרי ערוך אין של פער

‰f‰ ÌÏBÚa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»»«∆
ÌÈÈÚ‰ ˙ee‰˙‰a ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ
‰Ê ÏÚL) BaL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆∆«∆
ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N ¯Ó‡∆¡«¿»≈≈∆

,‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e היינו ¿ƒ»»≈∆
הנבראים  התהוות באופן להתבונן

המהווה  מהבורא שבמרום, הגשמיים

¯‡‰אותם  בגלוי ) ‰ÔÈÚוניכר ƒ¿∆»ƒ¿»
el‡ ÌÈÈÚ È¯‰L ,CB¯Ú ÔÈ‡c¿≈¬∆¬≈ƒ¿»ƒ≈

הגשמיים  ÔÓהנבראים ÈelÈb ÌÈ‡≈»ƒƒ
ÌˆÚ‰ וביטוי גילוי שהוא האור כמו »∆∆

עניינו, כל וזה העצם, «»¿»¿a¯„‡Â‰,של
Ì‰ הגשמיים e‡ÈˆÓ˙הנבראים ≈¿ƒ

ÌˆÚ‰ dÈ‡L מציאות אלא ∆≈»»∆∆
הריחוק  ולכן מהעצם שונה שמהותה

באין  הוא העצם ובין בינה והפעם

fÓ‰ערוך, ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿ƒ∆
שבאמת  אלו נבראים של מהמציאות

מהבורא  ‰ÈÎÙרחוקים ÔÈÚƒ¿»»¿ƒ
שבראם, ÌLÈמהבורא ÔÎlL∆»≈∆¿»

כ  ÌÈ„ÓBÚLנבראים el‡≈∆¿ƒ
ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈

'eÎ ÌÓˆÚ לפי) מהבורא נפרדת «¿»
משום  ייתכן וזה המוטעית), דעתם

ערוך.שהם  באין מהבורא רחוקים

˜eic‰ ˙eÏÏÎe,והמסר התוכן ¿»«ƒ
והדגש  מהדיוק הנלמד כללי, באופן

,e‡¯e 'Bb e‡N ·e˙kM ‰Óa¿«∆»¿¿
ÂÈ˙B„B‡ ÚÓBML ¯·c BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,‡e‰ ,‡˜ÈÈc ‰i‡¿̄ƒ»«¿»∆≈∆¿»»∆≈«»

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,BÏÎNa B‚ÈOÓe אצלו התקבלו שהדברים למרות «ƒ¿ƒ¿¿««ƒ≈

בשכלו  ‰ÔÈÚונקלטו ˙‡ CÈ¯Ù‰Ïe Ck ¯Á‡ e‰LÈÓ ‡B·Ï ÏBÎÈ»»ƒ∆««»¿«¿ƒ∆»ƒ¿»
זאת  ויוכיח יבסס והטוען נכון, איננו והבין ששמע שמה È„Èולטעון ÏÚ«¿≈

ÏÚBt ‰Ê È„È ÏÚL ,˙BÁÎB‰Â ˙BÈ‡¯ ‰nk ומפריך ‡ˆBÏהטוען «»¿»¿»∆«¿≈∆≈∆¿
והבין  ששמע מי העניין eLÈÏÁ˙אצל ובתוקף באמיתות ספיקות לו ויש ¬ƒ

„ÚÂ שדברי שייתכן כך המפריך כדי ¿«
חלישות  רק לא השומע אצל יגרמו

אפילו  אלא Ïkבדבר ÏehÈ·Ï¿ƒ»
,ÂÈ˙B„B‡ ÚÓML ÔÈÚ‰ והדגש »ƒ¿»∆»«»

כמשהו  יהיה לא שהדבר הוא ראיה על

בשמיעה  BÓkשנקלט e‰Ê ‡l‡∆»∆¿
,¯·c‰ ˙‡ BÓˆÚa ‰‡B¯L∆∆¿«¿∆«»»
‰Ê È¯‰ ‰i‡¯‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿ƒ»¬≈∆

BÏˆ‡ ˙e˙n‡˙‰a שום לו ואין ¿ƒ¿«¿∆¿
כלל, בדבר Êk‰ספיקות ÔÙB‡·e¿∆»∆

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ שיהודי ¿ƒ»ƒ¿»¬»
ה', את e‡Nעובד ¯Ó‡ ÔÎlL∆»≈∆¡«¿

.‡˜Âc e‡¯e 'Bb¿«¿»
‰Ê ÔÈÚÂ של באופן ה' עבודת של ¿ƒ¿»∆

ÏBÚÙÏראיה  eÈa¯ ‰LÓ ‰ˆ»̄»…∆«≈ƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

'· ÛÈÚÒ Ï"pk) המשמעות שזו ««»ƒ
אעברה  'ואתחנן... הכתוב של הפנימית

ואראה' lL‡נא Èt ÏÚ Û‡Â .(¿««ƒ∆…
˙‡Ê ÏÚt של בקשתו שעה ובאותה »«…

נענתה, לא e˙kL·משה BÓÎe¿∆»
ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ עבודת היינ ו ¿«»ƒ¿»≈¿«

של  בדרגה ולא שמיעה של בדרגה ה'

ÔÓÊÏראיה, ÔÓfÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿«ƒ¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ'ה את יעבוד שהיהודי »ƒƒ¿

,‰i‡¯‰ ÔÈÚ ˙Ó‚ec Ìb כפי «¿«ƒ¿«»¿ƒ»
ומבאר. שממשיך

ÌB˜Óa ¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»¿»
¯Á‡54 בחסידות˙eÏÏkL «≈∆¿»

˜elÈÁ‰ הכללי ÔÈaההבדל «ƒ≈
‰„B·Ú‰'ה את עובד שיהודי »¬»

‰i‡¯ „vnL שענייני מכך שנובעת ∆ƒ«¿ƒ»
ראיה  של באופן בו נקלטו ‡Bאלוקות

ה' בעבודת ÚÈÓL‰שמדובר „vÓƒ«¿ƒ»
נקלטו  אלוקות שענייני מכך שנובעת

בא  (שלא שמיעה של באופן בו

בראיה) כמו עמוק חודר ולא בבהירות

‰„B·Ú‰ ÔÈaL ˜elÈÁ‰ ‡e‰«ƒ∆≈»¬»
‰‡zz ‡„eÁÈ „vÓ תחתונה בדרגה ה' באחדות מהכרה הנובעת ƒ«ƒ»«»»

‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ „vnL ‰„B·ÚÏ,עליונה בדרגה ה' באחדות מהכרה «¬»∆ƒ«ƒ»ƒ»»
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l"yz'dלב ,fenz a"i

רק  נעׂשה ּתּתאה יחּודא מּצד ּכי, עיּלאה, ֲִִִִִֶַַַַָָָָָָיחּודא

וכיון  ּבמציאּות, ּביּטּול לא אבל הּיׁש, ְְֲִִִִֵֵַָָֹּביּטּול

זה  לאחרי הרי  ּבׁשלימּות ּה, מציאּותֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנׁשארת

אצלֹו יהיה הּיׁש ּדביּטּול הענין ׁשּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָאפׁשר

להתּבּטל  ׁשּיכֹול ועד חליׁשּות, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָּבאֹופן

ענין  ׁשהּוא עיּלאה, יחּודא ּכן ּׁשאין מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלגמרי.

ּדבר  מציאּות ּכאן אין הרי ּבמציאּות, ּביּטּול ְְֲִִִִֵֵֶָָָׁשל

החּיים  עץ ּבקנטרס מבֹואר והרי כּו'. ,55ׁשּיׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּייכים  אינם ׁשּתהיה סיּבה ׁשּמאיזֹו אּלּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגם

לאחרי  רק (ׁשּׁשּיכת עיּלאה ּדיחּודא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעבֹודה

כּו'), ועבֹודֹות ּתנאים עניני וכּמה ּכּמה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהקּדמת

העבֹודה  אצלם ּגם להיֹות צרי לזמן מּזמן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּנה

זה  ידי על ּדוקא ואדרּבה, עיּלאה, יחּודא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמּצד

ּכמבֹואר  ּתּתאה, יחּודא מּצד לעבֹודתם קּיּום ְֲִִִֵַַַַָָָָָָיׁש

ּבארּוּכה. ֲַָָׁשם

ּגם p‰Â‰ו) יׁשנֹו ּוׁשמיעה ראּיה ּבין החיּלּוק ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַָָ

ליּמּוד  יׁש ּדהּנה, הּתֹורה. ְְִִִֵֵַָּבליּמּוד

ׁשּמבאר  והיינּו, ׁשמיעה, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָהּתֹורה

ּפ ּכּמה לֹו את ּומסּביר ּתֹופס זה ידי ועל רטים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

עד  ההלכה ענין ּכללּות אֹו הּסברה ענין ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָּכללּות

נֹוסף, אֹופן יׁש א לאמיּתֹו. ּבאמת ּדין ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָלפסק

למּטה  מלמעלה ׁשּניּתן ּכפי הענין את ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשרֹואה

ּׁשּמצינּו ּבמה הּביאּור וזהּו הּדין. הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּכ

רב  אמֹורא 56ׁשּׁשתיק ׁשל ׁשאלתֹו למרֹות , ְְִֵֶֶַַָָָָ

הדר  לא כן ּפי  על ואף חזקה, טענה לֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהיתה

ּבּפֹוסקים  (ּכמבֹואר ׁשראה 57ּביּה לפי והיינּו ,( ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא  ּכפי הענין ׁשּיּומׁש ּוכדי ההלכה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּזֹוהי

ׁשּיּוכל  עד והּׂשגה ּבהבנה ּגם ויבֹוא ׁשּלֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָּבראּיה

היה  זה ּבׁשביל הּנה לתלמידיו, ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהסּביר

ּפעמים  ּכּמה ׁשּמצינּו (ּוכפי כּו' זמן ּבמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָצֹור
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וֿז.55) א.56)פרק ו, ביצה וש"נ.57)ראה שלא. ע' תרצ"ב המאמרים ספר וראה שם. ביצה רא"ש ראה
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,Li‰ ÏehÈa ˜¯ ‰NÚ ‰‡zz ‡„eÁÈ „vÓ ,Èk לכאורה כלומר , ƒƒ«ƒ»«»»«¬∆«ƒ«≈

אם  רק שזהו אלא ה', לאחדות סתירה היא והנבראים העולמות מציאות

כיוון  אבל מאלוקות, נפרדת עצמה, בפני מציאות הם והנבראים העולמות

ה', לאחדות שסותר דבר שום אין דבר של לאמיתו לאלוקות, בטל שהכול

כללי) (באופן יש זה יש בביטול אלא

שתי  יש לזה ובהתאם דרגות, שתי

הוא  תתאה' 'יחודא ה', באחדות דרגות

היש', 'ביטול רק הוא הביטול כאשר

שלו  שהיישות אלא קיים שהדבר היינו

ÏehÈaנרגשת, ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ
˙e‡ÈˆÓa יותר עמוק ביטול שהוא ƒ¿ƒ

כלל, נמצא לא כאילו הדבר שבו

ÔÂÈÎÂ בלבד היש' ב'ביטול שמדובר ¿≈»
B˙e‡ÈˆÓ ˙¯‡LpL∆ƒ¿∆∆¿ƒ

‰ ,d˙eÓÈÏLa‰Ê È¯Á‡Ï È¯ ƒ¿≈»¬≈¿«¬≈∆
זמן  ‰ÔÈÚכעבור ÌbL ¯LÙ‡∆¿»∆«»ƒ¿»

BÏˆ‡ ‰È‰È Li‰ ÏehÈ·c אצל ¿ƒ«≈ƒ¿∆∆¿
ב'ביטול  לאלוקות שהתבטל האדם

בלבד  eLÈÏÁ˙,היש' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬ƒ
È¯Ó‚Ï Ïha˙‰Ï ÏBÎiL „ÚÂ¿«∆»¿ƒ¿«≈¿«¿≈
יישות  תחושת של מצב להיות ועלול

לאלוקות. ביטול כל ללא »Ó‰עצמית
,‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ Ôk ÔÈ‡M הדרגה ∆≈≈ƒ»ƒ»»

ה', באחדות ÔÈÚהעליונה ‡e‰L∆ƒ¿»
ÔÈ‡ È¯‰ ,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ÏL∆ƒƒ¿ƒ¬≈≈
‰pzLiL ¯·c ˙e‡ÈˆÓ Ô‡k»¿ƒ»»∆ƒ¿«∆

'eÎ לחלוטין בטל נשאר הוא אלא

תמיד.

ıÚ Ò¯Ë˜a ¯‡B·Ó È¯‰Â«¬≈¿»¿À¿¿∆≈
ÌÈiÁ‰55,הרש"ב ÌbLלאדמו"ר ««ƒ∆«

‰È‰zL ‰aÈÒ BÊÈ‡nL el‡≈∆≈≈ƒ»∆ƒ¿∆
ולכן  נחות הוא הרוחני «≈‡ÌÈמצבם

‡„eÁÈc ‰„B·ÚÏ ÌÈÎÈiL«»ƒ»¬»¿ƒ»
È¯Á‡Ï ˜¯ ˙ÎiML) ‰‡lÈÚƒ»»∆«∆∆«¿«¬≈
ÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk ˙Óc˜‰«¿»««»¿«»ƒ¿¿≈

'eÎ ˙B„B·ÚÂ ÌÈ‡z שכך וכיוון ¿»ƒ«¬
שייכים  שאינם מי ויש לכל שווה איננה

ˆ¯CÈלזה  ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰p‰ ,(ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»ƒ
‰„B·Ú‰ ÌÏˆ‡ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«∆¿»»¬»
,‰a¯„‡Â ,‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ „vÓƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿«»
Ìei˜ LÈ ‰Ê È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆≈ƒ

ÌL ¯‡B·Ók ,‰‡zz ‡„eÁÈ „vÓ Ì˙„B·ÚÏ'החיים 'עץ בקונטרס «¬»»ƒ«ƒ»«»»«¿»»
‰ke¯‡a.סגולה ליחידי רק ששייכת ה' עבודת שזו הסברא נשללת ובזה «¬»

‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ ÔÈa ˜elÈÁ‰ ‰p‰Â (Â עבודת לגבי לעיל שהוסבר ¿ƒ≈«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»

אלוקות  ענייני של הקליטה אופן בעניין ‰Bz¯‰ה' „enÈÏa Ìb BLÈ∆¿«¿ƒ«»
ומפרט. שממשיך ÏLכפי ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ „enÈÏ LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ«»¿∆∆

BÏ ¯ÈaÒÓe ¯‡·nL ,eÈÈ‰Â ,‰ÚÈÓL לתלמיד nk‰הרב ¿ƒ»¿«¿∆¿»≈«¿ƒ«»
‰Ê È„È ÏÚÂ ,ÌÈË¯t וקלט שהבין הפרטים eÏÏk˙מתוך ˙‡ ÒÙBz ¿»ƒ¿«¿≈∆≈∆¿»

ÔÈÚ ˙eÏÏk B‡ ‰¯·q‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»¿»ƒ¿«
˙Ó‡a ÔÈc ˜ÒÙÏ „Ú ‰ÎÏ‰‰«¬»»«ƒ¿«ƒ∆¡∆

BzÈÓ‡Ï באופן זו, בדרך ובלימוד «¬ƒ
הוא  הדברים סדר שמיעה, של

פרטים  של והבנה קליטה יש שתחילה

הבנת  מתוך מכן, ולאחר מסויימים

של  והבנה לקליטה באים הפרטים,

או  ההסבר של והנקודה הכללי התוכן

ניתן  פיהם שעל ההלכה עקרונות

דין  למעשה.לפסוק LÈאמיתי C‡«≈
ÛÒB ÔÙB‡ נעלה התורה, בלימוד ∆»

ÈÙkיותר, ÔÈÚ‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆»ƒ¿»¿ƒ
CkL ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔzÈpL∆ƒ«ƒ¿«¿»¿«»∆»

ÔÈc‰ ‡e‰ הדין פסק כזה ובלימוד «ƒ
פרטים  של שכלית הבנה על מבוסס לא

הדברים  ראיית על אלא ואחרים כאלה

למעלה. שהם ‰e‡Èa¯כפי e‰ÊÂ¿∆«≈
eÈˆnM ‰Óa בגמרא˜È˙ML ¿«∆»ƒ∆»ƒ

·¯56ÏL B˙Ï‡L ˙B¯ÓÏ , ««¿¿≈»∆
‰ÚË BÏ ‰˙È‰L ‡¯BÓ‡»»∆»¿»¿»»
¯„‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜ÊÁ¬»»¿««ƒ≈…»«

dÈa בו חזר (B·Ók‡¯לא ≈«¿»
ÌÈ˜ÒBta57,( שאמר בגמרא מובא «¿ƒ

אסור  טוב ביום שנולד שאפרוח רב

מה  עליו, והקשו ואכילה. בשחיטה

עגל  לבין שאסור האפרוח בין ההבדל

לא  רב אך המותר, טוב ביום שנולד

רב'. 'שתיק אלא השאלה, על השיב

חזר  לא רב הסבר, לו היה שלא ולמרות

על  ומוסבר כמותו. וההלכה מדבריו בו

בהלכה  רב של שההכרה בחסידות כך

ההשכלה  מצד בחכמתו היתה לא זו

בעיני  הדברים את ראה הוא אלא שבה,

משכל  שלמעלה 'הנחה' וזו חכמתו,

וסברות, באותיות מתלבשת שאיננה

È‰BfL ‰‡¯L ÈÙÏ eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»»∆ƒ
ÔÈÚ‰ CLÓeiL È„Îe ,‰ÎÏ‰‰«¬»»¿≈∆¿«»ƒ¿»
ÏÎeiL „Ú ‰‚O‰Â ‰·‰a Ìb ‡B·ÈÂ BlL ‰i‡¯a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿»««¬»»¿«»»«∆«
CLÓa C¯Bˆ ‰È‰ ‰Ê ÏÈ·La ‰p‰ ,ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï Ìb ¯ÈaÒ‰Ï¿«¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ¿ƒ∆»»∆¿∆∆

'eÎ ÔÓÊ הסבר נתן ולא רב' 'שתיק שעה באותה eÈˆnLאבל ÈÙÎe) ¿«¿ƒ∆»ƒ
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ּכ58ּבּׁש"ס  ואחר ּבצפרא, ׁשאלה ׁשּׁשאלּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ

וכּו', ּפעמים ׁשלׁשה ּבערב, ּכ ואחר ְְְְֳִִֶֶַַַַָָָָָֹּבּצהרים

מראּיית  ׁשּיּומׁש ּכדי זמן ּבמׁש צֹור ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכיון

ּבמּוחׁש, ּגם ׁשרֹואים ּוכפי לאמיּתתֹו). ְְְֲִִִִֶַַָָָָהענין

סברֹות  ּבֹו ׁשּיׁש ׂשכל ּבדבר עֹוסקים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּכאׁשר

לפתע  נֹופל לפעמים הּנה ּולכאן, לכאן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבּדבר

אף  ,וכ ּכ ּבאֹופן הּוא ׁשהענין הּמבריק ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּברק

והּׂשגה, ּבהבנה זה על הסּברה לֹו אין ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשעדיין

הּדבר  להמׁשי ׁשּיּוכל עד זמן ּבמׁש צֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָויׁש

ׁשל  ּבאֹופן ּגם ׁשּיבֹוא ׁשּלֹו הּׂשכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמראּיית

ׁשֹומע  ּכי ּדּבר והּׂשגה, הבנה מּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָׁשמיעה,

ּבאֹותּיֹות 59עבּד זאת להסּביר ׁשּיּוכל היינּו, , ְְְְְִִֶֶַַַַֹ

חדא  ׁשּברגעא הענין, ּבראּיית ּכמֹו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהּׂשכל,

וכּידּוע  ּפרטיו. ּבכל ּכּוּלֹו הענין את ְְְְִֵֶַַָָָָָָּתֹופס

זה  על ׁשהּובאה ּׁשּמצינּו24הּדּוגמא מּמה ,60 ְְִִֶֶֶַַַָָָ

הּצהרים  ּבׁשינת ּבׂשפתיו מנענע היה ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהאריז"ל

חּיים  רּבי לתלמידֹו אמר ּכ ואחר ְְְְִִִַַַַַַַָָָּבׁשּבת,

ענינים 61אל וויט  ּובלעם ּבלק ּבפרׁשת ׁשראה , ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

זה  ּבׁשביל יצטר לבארם, ירצה ׁשאם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָנעלים,

ׁשּבזה  (ּכהּגירסאֹות ׁשנה ׁשמֹונים אֹו ).62ׁשּׁשים ְְְִִִִֶֶַָָָָ

האמצעי  אדמֹו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד ּבזה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּומבאר

האמּונה  ׁשער עבּדי 63ּבסֹוף יׂשּכיל הּנה (ּבענין ְְְְְֱִִִִֵַַַַַָָ

ׁשּבמׁש יּתכן אי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּגֹו'),

יּוכל  ׁשעֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים ּביֹותר, קצר ְְְִֵַַַָָָָֹזמן

אֹו ׁשּׁשים לזה ׁשּצרי ּביֹותר ּגדֹול ריּבּוי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָלקּבל

חכמה  ׁשּבין החיּלּוק ׁשּיׁשנֹו ואף ׁשנה. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשמֹונים

ּוׁשמיעה  ראּיה ּבדּוגמת ׁשהם זה 64ּובינה, הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

מה  אּלא ּבּכלל ׁשאין ּופרט, ּכלל ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָלכאֹורה

ואיּלּו ּביניהם, ער איזה יׁש ּובמילא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּׁשּבּפרט,

הענין  א ּכלל. ּבער ׁשּלא ענין זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכאן
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ò"Ma ÌÈÓÚt ‰nk58‡¯Ùˆa ‰Ï‡L eÏ‡ML,בבוקר¯Á‡Â «»¿»ƒ««∆»¬¿≈»¿«¿»¿««

ÔÂÈk ,'eÎÂ ÌÈÓÚt ‰LÏL ,·¯Úa Ck ¯Á‡Â ÌÈ¯‰va Ck»«»√«ƒ¿««»»∆∆¿…»¿»ƒ¿≈»
ÔÈÚ‰ ˙Èi‡¯Ó CLÓeiL È„k ÔÓÊ CLÓa C¯Bˆ LiL∆≈∆¿∆∆¿«¿≈∆¿«≈¿ƒ«»ƒ¿»

B˙zÈÓ‡Ï בשכל שמתלבשת לדרגה הראיה מדרגת ÈÙÎeוירד .( «¬ƒ»¿ƒ
¯L‡kL ,LÁeÓa Ìb ÌÈ‡B¯L∆ƒ«¿»∆«¬∆
Ba LiL ÏÎN ¯·„a ÌÈ˜ÒBÚ¿ƒƒ¿«≈∆∆≈

Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ¯·ca ˙B¯·Ò ויש ¿»«»»¿»¿»
מהצדדים  איזה והתלבטויות ספקות

הנכון, הוא ÌÈÓÚÙÏוהאופנים ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ
˜È¯·n‰ ˜¯a Ú˙ÙÏ ÏÙB≈¿∆«»»««¿ƒ
,CÎÂ Ck ÔÙB‡a ‡e‰ ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆»¿»

BÏ ÔÈ‡ ÔÈÈ„ÚL Û‡ שעה באותה «∆¬«ƒ≈
ההברקה  לו נפלה ÏÚשבה ‰¯aÒ‰«¿»»«

C¯Bˆ LÈÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰a ‰Ê∆«¬»»¿«»»¿≈∆
ÏÎeiL „Ú ÔÓÊ CLÓa¿∆∆¿««∆«

CÈLÓ‰Ï את ולהוריד¯·c‰ ¿«¿ƒ«»»
‡B·iL BlL ÏÎO‰ ˙Èi‡¯Ó≈¿ƒ««≈∆∆∆»
,‰ÚÈÓL ÏL ÔÙB‡a Ìb«¿∆∆¿ƒ»

,‰‚O‰Â ‰·‰ ÔBLlÓ וראיה ƒ¿¬»»¿«»»
היא  הבנה, מלשון היא ששמיעה לדבר

בשמואל  הכתוב Èkמלשון ¯ac«≈ƒ
Ec·Ú ÚÓBL59 פירושו ו'שומע' ≈««¿∆

ÈaÒ‰Ï¯מבין, ÏÎeiL ,eÈÈ‰«¿∆«¿«¿ƒ
˙Bi˙B‡a ˙‡Ê של ובמילים …¿ƒ

˙Èi‡¯a BÓk ‡ÏÂ ,ÏÎO‰«≈∆¿…¿ƒ¿ƒ«
‡„Á ‡Ú‚¯aL ,ÔÈÚ‰ ברגע »ƒ¿»∆¿ƒ¿»¬»

Blekאחד  ÔÈÚ‰ ˙‡ ÒÙBz≈∆»ƒ¿»
ÂÈË¯t ÏÎa בין זמן נדרש ולא ¿»¿»»

שרואים  מיד אלא והקליטה הראיה

‰Ó‚ec‡ים.קולט  Úe„iÎÂ¿«»««¿»
‰Ê ÏÚ ‰‡·e‰L24,בחסידות ∆¿»«∆

eÈˆnM ‰nÓ60Ï"ÊÈ¯‡‰L ƒ«∆»ƒ∆»¬ƒ«
˙ÈLa ÂÈ˙ÙNa ÚÚÓ ‰È‰»»¿«¬≈«ƒ¿»»¿≈«
Ck ¯Á‡Â ,˙aLa ÌÈ¯‰v‰«»√«ƒ¿«»¿««»

משנתו  ¯Èaכשקם B„ÈÓÏ˙Ï ¯Ó‡»«¿«¿ƒ«ƒ
Ï‡ËÈÂÂ ÌÈiÁ61‰‡¯L בשנתו , «ƒƒ«∆»»

ÌÈÈÚ ÌÚÏ·e ˜Ïa ˙L¯Ùa¿»»«»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
,Ì¯‡·Ï ‰ˆ¯È Ì‡L ,ÌÈÏÚ«¬ƒ∆ƒƒ¿∆¿»¬»
B‡ ÌÈML ‰Ê ÏÈ·La C¯ËˆÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ
˙B‡Ò¯Èb‰k) ‰L ÌÈBÓL¿ƒ»»¿«ƒ¿»

‰ÊaL62„B·k ‰Êa ¯‡·Óe .( ∆»∆¿»≈»∆¿
‰eÓ‡‰ ¯ÚL ÛBÒa ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˙Me„˜63ÔÈÚa) ¿««¿»∆¿»ƒ¿««»¡»¿ƒ¿«

המשיח  מלך של המיוחדת מעלתו על Bb'),הכתוב Èc·Ú ÏÈkNÈ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ
,¯˙BÈa ¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓaL ÔÎzÈ CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈ƒ»≈∆¿∆∆¿«»»¿≈

¯˙BÈa ÏB„b ÈeaÈ¯ Ïa˜Ï ÏÎeÈ ,˙BÚL LÏL B‡ ÌÈzL של ¿«ƒ»…»«¿«≈ƒ»¿≈
תורה  ÊÏ‰דברי CÈ¯vL בדיבור הדברים תוכן את למסור ÌÈMLכדי ∆»ƒ¿∆ƒƒ

?‰L ÌÈBÓL B‡¿ƒ»»
ÔÈaL ˜elÈÁ‰ BLiL Û‡Â¿«∆∆¿«ƒ∆≈
˙Ó‚e„a Ì‰L ,‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆≈¿¿«

‰ÚÈÓLe ‰i‡¯64, מקום היה ¿ƒ»¿ƒ»
ייתכן  איך התמיהה את ליישב

שעות  בשתייםֿשלוש קלט שהאריז"ל

שישים  צריך אותם למסור שכדי דברים

קלט  שהאריז"ל בכך שנה, שמונים או

במדריגת  שהם כפי הדברים את

של  הראשונית הנקודה שהיא החכמה

קצר, בזמן לו די היה ולכן הרעיון

נדרשות  הדברים את למסור כדי ואילו

הבינה  למדריגת הכוונה כי רבות שנים

מסתעפות  הראשוניות הנקודות שבה

ועומק, ורוחב אורך פרטים, לפרטי

שנים  תדרוש הדברים מסירת ולכן

כראיה  היא לבינה ביחס וחכמה רבות,

די  לא זה בהסבר אבל שמיעה, לגבי

גדול  כך כל פער יש מדוע לבאר כדי

משתיםֿשלוש  הענינים, שני בין ועצום

כי  שנה, שמונים או שישים עד שעות

ובינה  חכמה בין Ê‰ההבדל È¯‰¬≈∆
,Ë¯Ùe ÏÏk BÓk ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿¿»¿»
הרעיון  נקודת הכלל, היא החכמה

הדבר, פרטי היא והבינה כללי, באופן

Ë¯taM ‰Ó ‡l‡ ÏÏka ÔÈ‡L∆≈«¿»∆»«∆«¿»
לגמרי  ושונים אחרים עניינים ולא

מכן  לאחר ונתבארו שבאו מאלו

C¯Úבפרטים, ‰ÊÈ‡ LÈ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈≈∆≈∆
והפרט,Ì‰ÈÈa,ויחס  הכלל בין ≈≈∆

והבינה  Ô‡kהחכמה elÈ‡Â בסיפור ¿ƒ»
האריז"ל  אודות ÔÈÚזה ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»

ÏÏk C¯Úa ‡lL יחס שום ואין ∆…¿≈∆¿»
שבו  הקצר הזמן בין השוואה ושום

לשנים  הדברים, את קלט האריז"ל

את  למסור כדי הנדרשות הרבות

הדברים.
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l"yz'dלד ,fenz a"i

ענינים. ׁשני יׁש ּגּופא ּובינה ׁשּבחכמה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָהּוא,

הּמעיין  ּבדּוגמת היא ׁשחכמה ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּדהּנה,

מּכל  הּנהר, מרחב ּכ אחר מתּפּׁשט ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּמּנּו

ּבֹו ׁשּיׁש החכמה ענין עיּקר זהּו לא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹמקֹום,

אּלא  ההּׂשגה, מרחב מתּפּׁשט ׁשּמּמּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנקּוּדה

ׁשראּיה  ועד מּזה, למעלה הּוא החכמה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָענין

מהבנה  ׁשּלמעלה ענין הּוא לאמיּתתּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָּדחכמה

ויׁש, ּדאין ּבענין ּגם הּוא וכן לגמרי. ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָוהּׂשגה

האין  יׁשנֹו הּנה יׁש, היא ּובינה אין היא ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשחכמה

ענין  עיּקר זהּו לא אבל הּיׁש, ּבער ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

עם  הּנה החכמה, ענין עיּקר ואיּלּו ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהחכמה,

החיּלּוק  וכּידּוע ּכתר, ּבחינת ּכמֹו ׁשאינֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָהיֹות

הּכתר  הּנה נקּוּדֹות, ׁשּׁשניהם ׁשאף ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַׁשּביניהם,

חכמה  ּכן ּׁשאין מה צּיּור, ּבּה ׁשאין נקּוּדה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָהּוא

יּו"ד, אֹות ּבדּוגמת צּיּור, ּבּה ׁשּיׁש נקּוּדה ְְְִִֵֶַָָהיא

למעלה  ׁשהּוא ענין ּבחכמה יׁש מקֹום, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָמּכל

מ  ׁשתיק לגמרי ּבענין לעיל וכּנזּכר והּׂשגה, הבנה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

זאת. הסּביר ּכ ׁשאחר מצינּו ׁשּלא אף ְִִִֶֶַַַַָָֹֹרב,

הראּיה  ענין האריז"ל אצל היה ּכזה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּובאֹופן

ׁשהיא  ּכפי החכמה ּבחינת רק לא היינּו, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹּדחכמה,

אּלא  ּׁשּבּפרט, מה אּלא ּבֹו ׁשאין ּכלל, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבבחינת

ולכן, הּכלל, מענין ּגם ׁשּלמעלה ּדחכמה ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָראּיה

ּׁשּמּׂשיגים  מה ׁשעֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשּתים ְִִִִֶַַַָָָָֹראה

ׁשנה. ׁשמֹונים אֹו ׁשּׁשים ְְִִִֶֶָָּבמׁש

ּגם p‰Â‰ז) הּוא לעיל ׁשּנתּבאר הראּיה ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

הּתֹורה  ׁשּליּמּוד מׁשיח, ׁשל ְִִִֶֶַַָָָענינֹו

ב'). סעיף (ּכּנ"ל ראּיה ׁשל ּבאֹופן יהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשּלֹו

ּבאֹופן  ההנהגה סדר יהיה הּמׁשיח ּבביאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדהּנה,

מכּסים  לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ ,65ּדמלאה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ידעּו כּוּלם ּכי ּגֹו' רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו ְְְְִִֵֵֵֶַָֹולא

ּגדֹולם  ועד למקטּנם ּפי 66אֹותי על ׁשאף והיינּו, , ְְְְְְִִִֶַַַַַָָ
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ט.65) יא, לג.66)ישעי' לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לזה  זה בערך שהם ופרט כלל בדוגמת אכן הוא ביניהם היחס שבו אחד עניין

שממשיך  כפי ערוך, באין הוא ובינה חכמה בין הריחוק שבו נוסף ועניין

ומבאר.

ÔÈÈÚn‰ ˙Ó‚e„a ‡È‰ ‰ÓÎÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰p‰c המים מקור ¿ƒ≈««ƒ∆»¿»ƒ¿¿«««¿»
Ck ¯Á‡ ËMt˙Ó epnnL∆ƒ∆ƒ¿«≈««»
‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,¯‰p‰ ·Á¯Ó∆¿««»»ƒ»»…
LiL ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ¯wÈÚ e‰Ê∆ƒ«ƒ¿««»¿»∆≈
ËMt˙Ó ‰pnnL ‰ce˜p‰ Ba«¿»∆ƒ∆»ƒ¿«≈

כך  אחר ‰‰O‚‰,ומסתעף ·Á¯Ó∆¿«««»»
‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡l‡ לאמיתו ∆»ƒ¿««»¿»

דבר  ÚÂ„של ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿«
d˙zÈÓ‡Ï ‰ÓÎÁc ‰i‡¯L∆¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ»»
‰·‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿«¿»≈¬»»

È¯Ó‚Ï ‰‚O‰Â קולטת החכמה ¿«»»¿«¿≈
הבנה  של כהתחלה רק לא דברים

מתרחבת  מכן שלאחר שכלית

דבר  של לאמיתו אלא בבינה ומסתעפת

קליטה  יותר, נעלית בחינה בחכמה יש

לחלוטין.שהי  עלֿשכלית 'ראיה' ≈¿ÔÎÂא
,LÈÂ ÔÈ‡c ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈

‰ÓÎÁL בלבד נקודה ‰È‡שהיא ∆»¿»ƒ
ÔÈ‡ מורגשת מציאות È·e‰לא «ƒƒ»

ורוחב  אורך עם רבים פרטים שהיא

LÈועומק  ‡È‰ שגם ומציאות, ƒ≈
הדרגות  שתי את יש זה בעניין

ראיה  בתור ובינה חכמה לגבי האמורות

e‰L‡ושמיעה, ÔÈ‡‰ BLÈ ‰p‰ƒ≈∆¿»«ƒ∆
Li‰ C¯Úa ויחס ערך יש זו ובדרגה ¿≈∆«≈

והבינה, החכמה e‰Êבין ‡Ï Ï·‡¬»…∆
elÈ‡Â ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ¯wÈÚƒ«ƒ¿««»¿»¿ƒ

,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ¯wÈÚ הדרגה הוא ƒ«ƒ¿««»¿»
בחכמה, יותר ÌÚהנעלית ‰p‰ƒ≈ƒ

,¯˙k ˙ÈÁa BÓk BÈ‡L ˙BÈ‰¡∆≈¿¿ƒ«∆∆
יותר  הנעלה בעניין שגם למרות

נעלית  עליון' 'כתר בחינת עדיין בחכמה

יותר  ‰elÈÁ˜עוד Úe„iÎÂ¿«»««ƒ
,Ì‰ÈÈaL וכתר חכמה Û‡Lבין ∆≈≈∆∆«

˙Bce˜ Ì‰ÈML הסתעפות בלי ∆¿≈∆¿
גם  ולכן מציאות 'יש' להיות שגורמת

בכל  סוף, האין מאיר בחכמה וגם בכתר

ce˜‰זאת, ‡e‰ ¯˙k‰ ‰p‰ƒ≈«∆∆¿»
,¯eiˆ da ÔÈ‡L מופשטת נקודה ∆≈»ƒ

והגדרה  'ציור' מכל LiLלחלוטין ‰ce˜ ‡È‰ ‰ÓÎÁ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»¿»ƒ¿»∆≈
¯eiˆ da הוא החכמה נקודת של וה'ציור' eÈ"„מסויים, ˙B‡ ˙Ó‚e„a »ƒ¿¿«

מסויים, 'ציור' בעלת זאת בכל אבל קטנה הכי אות אמנם «ÏkÓƒשהיא
,ÌB˜Ó זאת בכל החכמה, ממעלת גדולה הכתר מעלת שכאמור אף LÈעל »≈

‰‚O‰Â ‰·‰Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÔÈÚ ‰ÓÎÁa זו (ובחינה «»¿»ƒ¿»∆¿«¿»¿«¿≈≈¬»»¿«»»
לעיל), כמבואר ערוך, לאין מבינה נעלית ÔÈÚaבחכמה ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«
·¯ ˜È˙L דעתו את שאמר היינו »ƒ«

קושיא  שהייתה למרות בדעתו ונשאר

כך, Á‡L¯על eÈˆÓ ‡lL Û‡«∆…»ƒ∆««
,˙‡Ê ¯ÈaÒ‰ Ck היתה דעתו כי »ƒ¿ƒ…

עלֿשכלית.מבוססת ברמה חכמה על

Ïˆ‡ ‰È‰ ‰Êk ÔÙB‡·e¿∆»∆»»≈∆
‰ÓÎÁc ‰i‡¯‰ ÔÈÚ Ï"ÊÈ¯‡‰»¬ƒ«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»
בלק  בפרשת הדברים את קלט שבה

כאמור, ¯˜ובלעם ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…«
‡È‰L ÈÙk ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»¿ƒ∆ƒ

ÏÏk ˙ÈÁ·a של כללית נקודה ƒ¿ƒ«¿»
Baרעיון, ÔÈ‡L בכלל‰Ó ‡l‡ ∆≈∆»«

Ë¯taM הכלל בין וערך יחס יש ולכן ∆«¿»
היותר ‡l‡והפרט, הדרגה על מדובר ∆»

שהיא בחכמה ÓÎÁc‰נעלית ‰i‡¿̄ƒ»¿»¿»
,ÏÏk‰ ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈ƒ¿««¿»

‰‡¯ ,ÔÎÏÂ האריז"לB‡ ÌÈzLa ¿»≈»»ƒ¿«ƒ
˙BÚL LÏL בלבד‰Ó »…»«

B‡ ÌÈML CLÓa ÌÈ‚ÈOnM∆«ƒƒ¿∆∆ƒƒ
‰L ÌÈBÓL זו דרגה לגבי כי ¿ƒ»»

הדברים  מסירת דחכמה, ראיה בחכמה,

ערוך  שבאין ענין היא מפורטת בצורה

לגמרי.

¯‡a˙pL ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ»∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ האריז"ל קלט שבו האופן לגבי ¿≈

ובלעם  בלק בפרשת התורה דברי את

,ÁÈLÓ ÏL BÈÚ Ìb ‡e‰«ƒ¿»∆»ƒ«
BlL ‰¯Bz‰ „enÈlL שמשיח ∆ƒ«»∆
העם  כל את תורה ∆¿È‰Èƒ‰ילמד

ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»««»ƒ
על ·' בחסידות המבואר שם וכמובא

ישכיל  'הנה במשיח האמור הכתוב

È·a‡˙עבדי...' ,‰p‰c .(¿ƒ≈¿ƒ«
‰‚‰‰‰ ¯„Ò ‰È‰È ÁÈLn‰«»ƒ«ƒ¿∆≈∆««¿»»

העולם  ÏÓc‡‰של ÔÙB‡a¿∆¿»¿»
ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰»»∆≈»∆¬»»««ƒ

ÌÈqÎÓ ÌiÏ65, המציאות וכל «»¿«ƒ
ה' בידיעת מלאה e„nÏÈתהיה ‡ÏÂ¿…¿«¿

'Bb e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ „BÚ בכך צורך יהיה שלא eÚ„Èכיוון ÌleÎ Èk ƒ∆≈≈ƒ»≈¿
È˙B‡ הקדושֿברוךֿהוא ÌÏB„bאת „ÚÂ ÌpË˜ÓÏ66Û‡L ,eÈÈ‰Â , ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»¿«¿∆«
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לה dzr `le ep`x`

ידעּו ּכּוּלם מקֹום, מּכל ּוגדֹולם, קטּנם אז ְְְְִִֵֶַָָָָָָׁשּיהיּו

הראּיה. ענין אז ׁשּיהיה לפי ׁשּזהּו ּבׁשוה, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָאֹותי

קטּנים  ּבין החיּלּוק ּכללּות ּדהּנה, הּוא, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוהענין

ׁשּיי ׁשּבזה והּׂשגה, הבנה מּצד הּוא ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּוגדֹולים

ׁשטח  אם ׁשטח, ׁשל והּגדר התּפּׁשטּות ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּגדר

ּכן  ּׁשאין מה ּבׂשכל. רּוחני, ׁשטח אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכפׁשּוטֹו

הענין  את ּתֹופס חדא ׁשּברגעא הראּיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבענין

יצטר ּכ ׁשאחר ּפי על אף ּפרטיו, ּבכל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּכּוּלֹו

ּבהבנה  זאת להמׁשי ׁשּיּוכל עד זמן ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹמׁש

ׁשּילּמד  הּליּמּוד יהיה ּכזה ּובאֹופן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׂשגה.

ּגדֹולם  ועד ׁשּמּקטּנם ּכּוּלֹו, העם ּכל את ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמׁשיח

ׁשל  ּבאֹופן יהיה ׁשהּליּמּוד ּכיון אֹותי, ידעּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכּוּלם

ּולאחרי  ּכּוּלֹו, הענין את ּתֹופסים ידּה ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָראּיה

זאת  (פאנאנּדערנעמען) לפרט אחד ּכל יכֹול ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּלֹו, והחּוׁשים הּכחֹות לפי הּמתאים ְְְִִִֶֶַַַַָֹּבאֹופן

האֹופן  לפי ּוגדֹולים ׁשּלהם, האֹופן לפי ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָקטּנים

היתה  ּכּוּלם ׁשאצל לאחרי הענין ׁשּלהם, ראּיית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּנה  הּלׁשֹון (ּכדּיּוק ׁשּיׂשּכיל מׁשיח, ידי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָעל

אּלּו את יׂשּכיל) אּלא ילּמד, לא עבּדי, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹיׂשּכיל

ּבאֹופן  הּׂשכל ענין אצלם ויפעל עּמהם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּילמד

הענין  ּכל את חדא ּברגעא ׁשּתֹופסת ראּיה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשל

ּפרטיו. ְְָָָּבכל

ּדימֹות ÔÂÈÎÂח) הּׂשכר ּוׁשלימּות ׁשּתכלית ¿≈»ְְִִֵֶַַָָ

ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי ְֲֲִֵֵַַַַָָָהּמׁשיח

ּבּתניא  (ּכמבֹואר הּגלּות זמן מׁש הּנה 67ּכל ,( ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

קרֹוב, ולא אׁשּורּנּו עּתה ולא אראּנּו נאמר זה ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָֹֹעל

עּתה  לא הּוא הּמׁשיח ּדביאת הענין ּכאׁשר ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּגם

צרי ּפנים ּכל על לזמן מּזמן הּנה קרֹוב, ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹולא

(ׁשהּוא  ואׁשּורּנּו ּדאראּנּו ּבאֹופן העבֹודה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָלהיֹות

מעין  ּדלתּתא האתערּותא ׁשּזֹוהי הראּיה), ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָענין

ּבימֹות  ׁשּיהיה הראּיה לענין ּדלעילא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהאתערּותא
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רפל"ז.67)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‡ eÈ‰iL Èt ÏÚ המשיח ÌB˜Ó,בימות ÏkÓ ,ÌÏB„‚e ÌpË˜ «ƒ∆ƒ¿»¿«»¿»ƒ»»

Ìlek'קטנים' שהם אלה ÂLa‰גם È˙B‡ eÚ„È'ה את ידעו הקטנים »≈¿ƒ¿»∆
לגדולים, שווה ‰¯‡i‰במידה ÔÈÚ Ê‡ ‰È‰iL ÈÙÏ e‰fL ובראיה ∆∆¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«»¿ƒ»

ומבאר. שממשיך כפי שוים, כולם

˙eÏÏk ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
˜elÈÁ‰ הכללי ÔÈaההבדל «ƒ≈

„vÓ ‡e‰ ÌÈÏB„‚e ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒƒ«
‰ÊaL ,‰‚O‰Â ‰·‰ בהבנה ¬»»¿«»»∆»∆

ÏLשכלית  ¯„b‰ CÈiL«»«∆∆∆
˙eËMt˙‰ והתרחבות¯„b‰Â ƒ¿«¿¿«∆∆

ÁËLוהגבולות  Ì‡ ,ÁËL ÏL∆∆«ƒ∆«
BËeLÙk הבדלים בו להיות שיכולים ƒ¿

גדול  לשטח קטן שטח ÁËLבין B‡∆«
ÏÎNa ,ÈÁe¯ בין הבדלים יש ובזה »ƒ¿≈∆

מועטת  שהיא קטן של השכל השגת

גדול  של השכל להשגת ומצומצמת

ונרחבת. מרובה ÔÈ‡Mשהיא ‰Ó«∆≈
‡Ú‚¯aL ,‰i‡¯‰ ÔÈÚa Ôk≈¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿ƒ¿»

‡„Á,אחד ובמבט אחד, שברגע ¬»
ÒÙBz הרואה ‰ÔÈÚוקולט ˙‡ ≈∆»ƒ¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈË¯t ÏÎa Blek¿»¿»»««ƒ
ÔÓÊ CLÓ C¯ËˆÈ Ck ¯Á‡L∆««»ƒ¿»≈∆∆¿«
˙‡Ê CÈLÓ‰Ï ÏÎeiL „Ú«∆«¿«¿ƒ…

‰‚O‰Â ‰·‰a שכדי למרות «¬»»¿«»»
כן  שכלית בהבנה שראו מה את לקלוט

הקליטה  עצם זאת בכל זמן, נדרש

חדא'. 'ברגעא היא ∆¿ÔÙB‡·eבראיה
‰Êkראיה של È‰È‰בדרך  »∆ƒ¿∆

Ïk ˙‡ ÁÈLÓ „nÏiL „enÈl‰«ƒ∆¿«≈»ƒ«∆»
„ÚÂ ÌpËwnL ,Blek ÌÚ‰»»∆ƒ¿«»¿«

È˙B‡ eÚ„È Ìlek ÌÏB„b ולא ¿»»≈¿ƒ
הבד  'קטנם'יהיה של ה' ידיעת בין ל

'גדולם', של ה' «≈ÔÂÈkלידיעת
‰È‰È „enÈl‰L של בדרך לא ∆«ƒƒ¿∆

אלא  שכלית והשגה ∆¿ÔÙB‡aהבנה
ÌÈÒÙBz d„È ÏÚL ‰i‡¯ ÏL∆¿ƒ»∆«»»¿ƒ

Blek ÔÈÚ‰ אחת,‡˙ בבת ∆»ƒ¿»
באריכות, לעיל Ê‰כמבואר È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆

בראיה  העניין קליטת Ïkאחרי ÏBÎÈ»»
ÔÚÓÚ¯Úc‡‡Ù) Ë¯ÙÏ „Á‡∆»¿»≈««∆∆∆

ולפרטים  לחלקים Ê‡˙'לפרק' (…
˙BÁk‰ ÈÙÏ ÌÈ‡˙n‰ ÔÙB‡a»∆««¿ƒ¿ƒ«…

ÈÙÏ ÌÈÏB„‚e ,Ì‰lL ÔÙB‡‰ ÈÙÏ ÌÈpË˜ ,BlL ÌÈLeÁ‰Â¿«ƒ∆¿«ƒ¿ƒ»∆∆»∆¿ƒ¿ƒ
,Ì‰lL ÔÙB‡‰ גם עניינו, לפי אחד כל אצלם, תהיה יותר שמאוחר כדי »∆∆»∆

שכלית  ‰È˙‰הבנה Ìlek Ïˆ‡L È¯Á‡Ï לכן קודם ¯‡Èi˙כבר ¿«¬≈∆≈∆»»¿»¿ƒ«
ÔBLl‰ ˜ei„k) ÏÈkNiL ,ÁÈLÓ È„È ÏÚ ÔÈÚ‰ המצוטט בכתוב »ƒ¿»«¿≈»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«»

ישעיה  מנבואת nÏÈ„לעיל ‡Ï ,Èc·Ú ÏÈkNÈ ‰p‰ לימוד שמשמעו ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ…¿«≈
בלבד, שכלית והשגה ÓÏiL„משיח ‡l‡בהבנה el‡ ˙‡ (ÏÈkNÈ ∆»«¿ƒ∆≈∆ƒ¿«

Ì‰nÚ תורהÔÈÚ ÌÏˆ‡ ÏÚÙÈÂ ƒ»∆¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«
,‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a ÏÎO‰«≈∆¿∆∆¿ƒ»
Ïk ˙‡ ‡„Á ‡Ú‚¯a ˙ÒÙBzL∆∆∆¿ƒ¿»¬»∆»

ÂÈË¯t ÏÎa ÔÈÚ‰.לעיל כמבואר »ƒ¿»¿»¿»»
˙eÓÈÏLe ˙ÈÏÎzL ÔÂÈÎÂ (Á¿≈»∆«¿ƒ¿≈
ÈeÏz ÁÈLn‰ ˙BÓÈc ¯ÎO‰«»»ƒ«»ƒ«»
CLÓ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈»∆∆

‡Èza ¯‡B·Ók) ˙eÏb‰ ÔÓÊ67 ¿««»«¿»««¿»
העולם  את ומזככים מבררים שכעת

הניצוצות  את ומעלים ומבררים

המשיח  ובימות שבו, האלוקיים

ועבודתינו  מעשינו של התוצאות

ותיקון  המצוות וקיום התורה בלימוד

יתגלו  Ó‡¯העולם, ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,(ƒ≈«∆∆¡«
את  הפותח בפסוק בלעם, בנבואת

zÚ‰,המאמר  ‡ÏÂ ep‡¯‡∆¿∆¿…«»
,·B¯˜ ‡ÏÂ ep¯eL‡ היא והכוונה ¬∆¿…»

ולהדגיש  ‰ÔÈÚללמד ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»ƒ¿»
‰zÚ ‡Ï ‡e‰ ÁÈLn‰ ˙‡È·c¿ƒ««»ƒ«…«»

,·B¯˜ ‡ÏÂ אפשרות אין עתה ולעת ¿…»
ראיה  של באופן משיח מפי תורה ללמוד

ÌÈt Ïk ÏÚ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«ƒ¿««»»ƒ
לפעמים  BÈ‰Ï˙לפחות CÈ¯»̂ƒƒ¿

ep‡¯‡c ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¿∆¿∆
,(‰i‡¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ep¯eL‡Â«¬∆∆ƒ¿«»¿ƒ»
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ È‰BfL∆ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, ההתעוררות

,‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÔÈÚÓ≈≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד מלמעלה, ההתעוררות

כמובא  ולגלות, להמשיך רוצים שאותה

המשכה  לפעול שכדי מהזוהר בחסידות

צריכה  מלמעלה, מסויימת והתגלות

היינו  זה, מעין מלמטה התעוררות להיות

ה' עבודת דידן, ובנידון עניין. באותו

דלתתא  האתערותא היא ראיה של בדרך

דלעילא  אתערותא לעורר המתאימה

˙BÓÈa ‰È‰iL ‰i‡¯‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»¿ƒ»∆ƒ¿∆ƒ
.ÁÈLn‰«»ƒ«

מזמן  לפחות נדרשת, (שכאמור ראיה של בדרך ה' עבודת מהי ומפרט וממשיך

הגלות): בזמן כעת גם לזמן,
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l"yz'dלו ,fenz a"i

נמצא  הּנראה הּדבר  ּכאׁשר ׁשּגם והיינּו, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשיח.

זה  הרי מקֹום, מּכל קרֹוב , ולא עּתה לא ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹּבריחּוק ,

להיֹות  יכֹול ׁשּבזה ׁשמיעה, ׁשל ּבאֹופן לא ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹאצלֹו

חס  לגמרי ׁשּיתּבּטל מּזה, ויתירה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָחליׁשּות,

ואׁשּורּנּו), (אראּנּו ראּיה ׁשל ּבאֹופן אּלא ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָוׁשלֹום,

ׁשאינֹו נפׁשֹו ועצם מציאּותֹו ּכל את ׁשחֹודר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָועד

ׁשרֹואה  לאדם הּמׁשל ּבדּוגמת מּמּנּו, לזּוז ְְְִֶֶֶַַָָָָָָיכֹול

ׁשאינֹו עד מּמּנּו להתנּתק יכֹול ואינֹו נפלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָצּיּור

ׁשּמתאחד  ּכיון סביבֹו, ּנעׂשה מה ּכלל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָיֹודע

ׁשרֹואה  הּנפלא הּדבר עם .68לגמרי ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

LÈÂ נתּבאר ּדהּנה אפׁשר, ּבדר ּבזה להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבראּיה, ענינים ׁשני ׁשּיׁש ג') (סעיף ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָלעיל

על  ּפֹועל הּנראה ׁשהּדבר לכ ׁשּנֹוסף ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָוהיינּו,

ּביּטּול  ּבֹו ׁשּפֹועל ועד כּו', לׁשּנֹותֹו ְְִֵֶֶַַָהרֹואה

הרֹואה הּמ האדם ׁשל הּפעּוּלה ּגם יׁשנּה ציאּות, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

חס  להיפ אֹו טֹובה  ּבעין ּכמֹו הּנראה, הּדבר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָעל

ׁשּזהּו העבֹודה, לכללּות ּבנֹוגע הּוא וכן ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָוׁשלֹום.

ּׁשּנאמר  החּיים 69מה את הּיֹום לפני נתּתי ראה ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

זה  ידי ׁשעל ּדייקא, ראה ּגֹו', הּטֹוב ְְְְֵֵֶֶֶַַַָואת

ּפֹועל  אזי ראּיה, ׁשל ּבאֹופן היא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָׁשהעבֹודה

זה  ּדר ועל .ּבער ׁשּלא עיּלּוי הּנראה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהּדבר

ּבימֹות  הּׂשכר ּוׁשלימּות לתכלית ּבנֹוגע לֹומר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָיׁש

(ּכּנ"ל), ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ׁשּתלּוי ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָהּמׁשיח,

אראּנּו ׁשל ּבאֹופן היא העבֹודה ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָׁשּכאׁשר

הרי  לגמרי, מציאּותֹו ּכל את ׁשחֹודר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָואׁשּורּנּו,

וקם  מּיעקב ּכֹוכב ּדדר ּבהענין ּגם ּפֹועל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹזה

ׁשּיהיה  חיל, עֹוׂשה ויׂשראל ּגֹו' מּיׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשבט

ענין  לכללּות ּבנֹוגע ּדהּנה, ּביֹותר. נעלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּבאֹופן

סנהדרין  ּבמּסכת ּבגמרא איתא ׁשּיׁש70הּגאּוּלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבעּתּה אפנים, ּכּמה ּדזכּו71ּבזה ּבאֹופן אֹו , ְְְֳִִֶֶַָָָָָ

וכּמה 71אחיׁשּנה  ּכּמה יׁשנם ּגּופא ּדזכּו ּובאֹופן , ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ּבמקֹום  וכמבֹואר ּתׁשּובה, עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ּבזה, הענין ּוכללּות כּו'. ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּדרגֹות

עיּלאה  ּתׁשּובה היא יהּודי ׁשל ׁשאנחה נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּפתּגם ׁשּזֹוהי 72אחר , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

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

תקמה.68) ס"ע שם תער"ב המשך טו.69)ראה ל, א.70)נצבים כב.71)צח, ס, 72.185)ישעי' ע' תרצ"א השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰zÚ ‡Ï ,˜eÁÈ¯a ‡ˆÓ ‰‡¯p‰ ¯·c‰ ¯L‡k ÌbL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««¬∆«»»«ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ…«»

ÌB˜Ó ÏkÓ ,·B¯˜ ‡ÏÂ,המרחק Ê‰למרות È¯‰ נקלטBÏˆ‡ אצל ¿…»ƒ»»¬≈∆∆¿
ו'רואה' BÈ‰Ï˙המתבונן ÏBÎÈ ‰ÊaL ,‰ÚÈÓL ÏL ÔÙB‡a ‡Ï…¿∆∆¿ƒ»∆»∆»ƒ¿

˙eLÈÏÁ,הזמן fÓ‰,במשך ‰¯È˙ÈÂ ואפילו ייחלש רק שלא להיות יכול ¬ƒƒ≈»ƒ∆
,ÌBÏLÂ ÒÁ È¯Ó‚Ï Ïha˙iL∆ƒ¿«≈¿«¿≈«¿»

‡l‡ היא העניין של הקליטה ∆»
ep‡¯‡) ‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»∆¿∆

¯„BÁL „ÚÂ ,(ep¯eL‡Â הדבר «¬∆¿«∆≈
שלו) (והתוכן Ïkהנראה ˙‡∆»

ˆÓBLÙ ÌˆÚÂ B˙e‡È האדם של ¿ƒ¿∆∆«¿
כך  כדי עד ÏBÎÈהרואה BÈ‡L∆≈»

ÏLn‰ ˙Ó‚e„a ,epnÓ ÊeÊÏ»ƒ∆¿¿««»»
‡ÏÙ ¯eiˆ ‰‡B¯L Ì„‡Ï¿»»∆∆ƒƒ¿»
את  מרתק שלו שהמראה כך כל  נפלא

לגמרי  ÏBÎÈהמביט BÈ‡Â¿≈»
epnÓ ˜z˙‰Ï כך כל מרותק והוא ¿ƒ¿«≈ƒ∆

‰Ó ÏÏk Ú„BÈ BÈ‡L „Ú«∆≈≈«¿»«
„Á‡˙nL ÔÂÈk ,B·È·Ò ‰NÚp«¬∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«≈
‡ÏÙp‰ ¯·c‰ ÌÚ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ«»»«ƒ¿»

‰‡B¯L68. ∆∆
C¯„a ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿∆∆
ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰c ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
ÌÈÈÚ ÈL LiL ('‚ ÛÈÚÒ)»ƒ∆≈¿≈ƒ¿»ƒ

eÈÈ‰Â,הנפעלים  ,‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿«¿
‰‡¯p‰ ¯·c‰L CÎÏ ÛÒBpL∆»¿»∆«»»«ƒ¿∆

B˙BpLÏ ‰‡B¯‰ ÏÚ ÏÚBt את ≈«»∆¿«
ÚÂ„הרואה  ,'eÎ היא כך כדי ¿«

האדם  על הנראה הדבר של פעולתו

ÏehÈaהרואה  Ba ÏÚBtL∆≈ƒ
,˙e‡Èˆn‰ לגבי לעיל וכמבואר «¿ƒ

ראיה  של באופן באלוקות התבוננות

של  מוחלט ביטול האדם על שפועלת

הנפעל  אחד עניין שזהו מציאותו,

לכך  ובנוסף Ìbבראיה, dLÈ∆¿»«
‰‡B¯‰ Ì„‡‰ ÏL ‰leÚt‰«¿»∆»»»»∆
ÔÈÚa BÓk ,‰‡¯p‰ ¯·c‰ ÏÚ««»»«ƒ¿∆¿¿«ƒ
ÌBÏLÂ ÒÁ CÙÈ‰Ï B‡ ‰·BË»¿≈∆«¿»
על  האדם של והשפעה פעולה שזו

העניין  והיא מביט, הוא שבו הדבר

בראיה. השני

˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿»
,‰„B·Ú‰ באופן ה' לעבודת ביחס »¬»

הפנימית e‰fLכללי של המשמעות ∆∆
¯Ó‡pM ‰Ó69 בתורה‰‡¯ «∆∆¡«¿≈

,‡˜ÈÈc ‰‡¯ ,'Bb ·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ Èz˙»«ƒ¿»∆«∆««ƒ¿∆«¿≈«¿»
ללמד  'ראה' ואומר מדייק B·Ú‰L„‰והכתוב ‰Ê È„È ÏÚL שהיהודי ∆«¿≈∆∆»¬»

ה' את ¯‡i‰עובד ÏL ÔÙB‡a ‡È‰,'וכו גדולה ÏÚBtבהתקרבות ÈÊ‡ ƒ¿∆∆¿ƒ»¬«≈
C¯Úaהיהודי ‡lL ÈelÈÚ ‰‡¯p‰ ¯·c‰a בעלייה מתעלה והדבר ¿«»»«ƒ¿∆ƒ∆…¿≈∆

שיעור. לאין

Ú‚Ba ¯ÓBÏ LÈ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿≈«
¯ÎO‰ ˙eÓÈÏLe ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ¿≈«»»
ÈeÏzL ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈaƒ«»ƒ«∆»
Ï"pk) e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈««

התניא  מספר לעיל ),כמובא
‰„B·Ú‰ ¯L‡kL מעשינו בכל ∆«¬∆»¬»

הגלות  בזמן ומצוות בתורה ועבודתינו

ep‡¯‡ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆∆¿∆
,ep¯eL‡Â אופן BÁL„¯שהוא «¬∆∆≈

B˙e‡ÈˆÓ Ïk האדם ‡˙ של ∆»¿ƒ
Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¬≈∆≈«
·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯„c ÔÈÚ‰a¿»ƒ¿»¿»«»ƒ«¬…
'Bb Ï‡¯NiÓ Ë·L Ì˜Â¿»≈∆ƒƒ¿»≈

,ÏÈÁ ‰NBÚ Ï‡¯NÈÂ עניין הוא ¿ƒ¿»≈∆»ƒ
כתוצאה  שבא והגאולה המשיח

ועבודתינו  ÔÙB‡aממעשינו ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿∆
Ú‚Ba ,‰p‰c .¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈¿ƒ≈¿≈«
‡˙È‡ ‰le‡b‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ»

ÎqÓa˙מובא  ‡¯Ó‚aƒ¿»»¿«∆∆
ÔÈ¯„‰Ò70‰nk ‰Êa LiL «¿∆¿ƒ∆≈»∆«»

ÌÈÙ‡ במעלת שונות דרגות שהם √»ƒ
שנקבע dzÚa71הגאולה, בזמן ¿ƒ»

eÎÊcמראש, ÔÙB‡a B‡¿∆¿»
‰pLÈÁ‡71,יותר ומוקדם יותר מהר ¬ƒ∆»

‡Ùeb eÎÊc ÔÙB‡·e עצמוÌLÈ ¿∆¿»»∆¿»
'eÎ ˙B‚¯c ‰nÎÂ ‰nk ומזה «»¿«»¿»

באופן  להיות יכולה הגאולה שגם מובן

באופן  ה' עבודת ידי ועל יותר נעלה

לפעול ניתן «¿eÏÏÎe˙זאת.נעלה,
,‰Êa ÔÈÚ‰ שתוספת לעיל באמור »ƒ¿»»∆

מביאה  ועבודתינו במעשינו מעלה

בגאולה מעלה ≈«¿Ï‡¯NiL∆ƒלתוספת
¯‡B·ÓÎÂ ,‰·eLz ÔÈNBÚƒ¿»¿«¿»
eÈ˙Ba¯ Ìb˙t ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈ƒ¿««≈
È„e‰È ÏL ‰Á‡L eÈ‡ÈN¿ƒ≈∆¬»»∆¿ƒ

‰‡lÈÚ ‰·eLz ‡È‰72, מדרגה ƒ¿»ƒ»»
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לז dzr `le ep`x`

לאתבא  אתא ׁשּמׁשיח נאמר ׁשעליה ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתׁשּובה

ּבתיּובּתא  מּיד 73צ ּדיקּיא נגאלין ואז על 74, א . ְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

ּפֹועלים  ואׁשּורּנּו, ּדאראּנּו העבֹודה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָידי

.ּבער ׁשּלא ּבעיּלּוי ּתהיה ּדזכּו ּבאֹופן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשהּגאּוּלה

ּׁשּנאמר LÈÂט) מה עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְֱִֵֶֶַַַַַָ

הּׂשמחה  ּבעל ׁשל ּתהּלים ְְְְִִִִֶַַַָּבמזמֹור

ׁשּדי 75והּגאּוּלה  ּבצל עליֹון ּבסתר יֹוׁשב , ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָ

צדק 76יתלֹונן  הּצמח ּברׁשימֹות ּדהּנה, . ְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

הּזהר 77לתהּלים  ּפירּוׁש ונתּבאר ּבסתר 78הּובא , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

מי  נקראת [ולכן הּבינה ספירת איּמא, ועל 79ּדא , ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

נאמר  לא 80זה אבל ראׁשֹונים, לימים נא ׁשאל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹ

זה  היינּו,81לפני חכמה, ּדא מיּנּה ועליֹון .[ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

ּבחינת  הּוא עלי ֹון) (ּבסתר סתר לגּבי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַׁשעליֹון

היינּו עליֹון ּבסתר ּפירּוׁש זה, ּפי ועל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָהחכמה.

זה  ּולאחרי ּובינה). (חכמה ואּמא אּבא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָיחּוד

ספירת  על קאי ּבצל יתלֹונן, ׁשּדי ּבצל ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָנאמר

מּדת  על קאי וׁשּדי צל, הּוא ׁשענינּה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמלכּות

ּבצל  ּכן, ואם אנּפין, זעיר ּבחינת ּכללּות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָהיסֹוד,

ועל  ונּוקביּה. אנּפין זעיר יחּוד ענין הּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַׁשּדי

ּׁשּנאמר  מה מׁשּכן 82ּדר הּמׁשּכן פקּודי אּלה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּבארּוּכה  ּכמבֹואר מׁשּכן, ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהעדּות,

אּבא 83ּבּדרּוׁשים  ּדיחּוד הענינים ׁשני ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

על  ׁשּנעׂשים ונּוקביּה, אנּפין זעיר ויחּוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָואּמא

והּנה  למּטה. האדם ּבעבֹודת אפנים ׁשני ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָידי

ּבאֹופן  הּוא ּובינה חכמה ּדיחּוד ׁשהענין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָידּוע
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תמוז). ג יום" ב"היום (הועתק תקנא ס"ע ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק שמע"צ 73)וראה ד. נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

ועוד. סע"ב. נ, א. מה, שה"ש ב. ה"ה.74)צב, פ"ז תשובה הל' המתאים 75)רמב"ם תהלים הקאּפיטל לומר המנהג ַכידוע

וש"נ). ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א המאמרים ספר (ראה שנותיו א.76)למספר פסוק צא, אור)77)קאּפיטל (יהל אוה"ת ַ

שכו. ע' כנ"ל).78)תהלים וצ"ל ב. צד, שם: באוה"ת - ב. (צז, סב תיקון זהר ג.79)תקוני ד, פקודי לקו"ת ב. קיז, זח"ב

סע"ב.80) יא, חגיגה וראה לב. ד, אתה 81)ואתחנן אי עצמן (בחו"ב רצט ע' ח"א תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

שואל). אתה אי דבינה (ז"ת) ראשונים מימים (למעלה תסה ע' תזריע האמצעי אדמו"ר מאמרי פקודי.82)שואל). ר"פ

ואילך.83) שם לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתשובה Ó‡¯נעלית ‰ÈÏÚL ‰·eLz‰ È‰BfL בזוהרÁÈLnL ∆ƒ«¿»∆»∆»∆¡«∆»ƒ«

z·eÈ˙a‡בא ‡˙‡ ‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï73,בתשובה צדיקים להשיב »»¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»
Ê‡Â נעלית תשובה iÓ„כשעושים ÔÈÏ‡‚74‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ C‡ . ¿»ƒ¿»ƒƒ»««¿≈»¬»

‰È‰z eÎÊc ÔÙB‡a ‰le‡b‰L ÌÈÏÚBt ,ep¯eL‡Â ep‡¯‡c¿∆¿∆«¬∆¬ƒ∆«¿»¿∆¿»ƒ¿∆
C¯Úa ‡lL ÈelÈÚa יותר אפילו ¿ƒ∆…¿≈∆

התשובה. ידי על שפועלים ממה

ÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï LÈÂ (Ë¿≈¿«≈»««ƒ
ÌÈl‰z ¯BÓÊÓa ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒƒ

ÏL הריי"צ ‰ÁÓO‰הרבי ÏÚa ∆«««ƒ¿»
‰le‡b‰Â75 בי"ב ממאסר שנגאל ¿«¿»

גם  הוא זה ויום תרפ"ז) (בשנת תמוז

שביום  כך תר"מ, בשנת הולדתו, יום

מאמר  אמירת יום תש"ל, תמוז י"ב זה,

הצ"א  שנת התחילה הרבי, ידי על זה

למספר  המתאים והפרק להולדתו

בפסוק פותח צ"א פרק ≈LBÈ·שנותיו,
ÈcL Ïˆa ÔBÈÏÚ ¯˙Òa¿≈∆∆¿¿≈««

ÔBÏ˙È76. לעיל המבואר של והקשר ƒ¿»
הוא  זה c˙BÓÈL¯aלפסוק ,‰p‰¿ƒ≈ƒ¿ƒ

ÌÈl‰˙Ï ˜„ˆ ÁÓv‰77‡·e‰ «∆«∆∆ƒ¿ƒƒ»
¯‰f‰ Le¯Èt ¯‡a˙Â78 על ¿ƒ¿»≈≈«…«

c‡הפסוק, ¯˙Òa בחינת זו ¿≈∆»
ÔÎÏÂ] ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ,‡nÈ‡ƒ»¿ƒ««ƒ»¿»≈
המידות  (לעומת נסתרת שהבינה בגלל

בגלוי) ÈÓשהן ˙‡¯˜79, ƒ¿≈ƒ
פירוש  "הנה תורה: בלקוטי וכמבואר

שכתוב  כמו הוא אלה לשון פקודי אלה

אלה. ברא מי וראו עיניכם מרום שאו

לשון  הוא ומי גילוי לשון הוא אלה כי

זה  הוא מי לשאלה דקיימא נסתר

כי  והעניין מהותו. נודע שלא ואיזהו

שנקרא  המידות בחינת הוא אלה

מן  ונולדים ונמשכים כנ"ל והנגלות

בינה  בחינת הוא וההתבוננות השכל

מי" שנקראת הבנים Ê‰אם ÏÚÂ ,¿«∆
¯Ó‡80‰Ê ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÈÏ ‡ Ï‡L81 כדברי ∆¡«¿«»¿»ƒƒƒ¬»…ƒ¿≈∆

יש  כי הבריאה קודם היה מה לשאול רשאי אדם שאין בגמרא ז"ל חכמינו

נסתרים  שהם dpÈÓדברים ÔBÈÏÚÂ מבחינת ]. למעלה היינו ממנה, ולמעלה ¿∆¿ƒ»

ÔBÈÏÚזו c‡הבינה, ¯˙Òa) ¯˙Ò Èa‚Ï ÔBÈÏÚL ,eÈÈ‰ ,‰ÓÎÁ »»¿»«¿∆∆¿¿«≈≈∆¿≈∆∆¿
'סתר' מדרגת שלמעלה Ê‰,הדרגה Èt ÏÚÂ .‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ««»¿»¿«ƒ∆

„eÁÈ eÈÈ‰ ÔBÈÏÚ ¯˙Òa Le¯Èt מהפנימיות השפעה ידי על חיבור ≈¿≈∆∆¿«¿ƒ
המקבל של הפנימיות אל המשפיע (ÓÎÁ‰של ‡n‡Â ‡a‡ הנקראת «»¿ƒ»»¿»

'אמא'È·e‰'אבא' ).הנקראת ƒ»
‰Ê È¯Á‡Ïe הכתוב Ó‡¯בהמשך ¿«¬≈∆∆¡«

È‡˜ Ïˆa ,ÔBÏ˙È ÈcL Ïˆa¿≈««ƒ¿»¿≈»≈
‰nמכוון  ˙¯ÈÙÒ ÏÚ˙eÎÏ «¿ƒ«««¿

,Ïˆ ‡e‰ dÈÚL שהצל כשם כי ∆ƒ¿»»≈
של  צל אלא עצמו בפני דבר לא הוא

עניין  לה אין החכמה כך המציאות,

מהספירות  מקבלת והיא עצמה משל

˜‡Èשמעליה  ÈcLÂ מכווןÏÚ ¿««»≈«
,„BÒÈ‰ ˙cÓ רק הכוונה ואין ƒ««¿

על  אלא עצמה בפני היסוד למידת

ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ˙eÏÏk כל ¿»¿ƒ«¿≈«¿ƒ
העליונות  'פנים המידות (הנקראות

והאור  המוחין, לאור ביחס כי זעירות'

אור  במידות יש מהמוחין, שלמעלה

ו'קטן'), ÈcLמועט Ïˆa ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¿≈««
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ

המקבלת dÈ·˜eÂהמידות  המלכות ¿¿≈
הן  רומז שהפסוק ונמצא מהמידות,

וגילוי) השפעה תוספת (המביא ליחוד

זעירֿ של ליחוד והן ובינה חכמה של

ומלכות. אנפין

C¯c ÏÚÂ בחסידות ÏÚהמבואר ¿«∆∆
¯Ó‡pM ‰Ó82 בתורה‰l‡ «∆∆¡«≈∆

,˙e„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜Ù¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈
ואומר  ÌÈÓÚtמדייק ÈzL¿≈¿»ƒ

‰ke¯‡a ¯‡B·Ók ,ÔkLÓƒ¿»«¿»«¬»
ÌÈLe¯ca83 חסידות Ì‰Lמאמרי «¿ƒ∆≈

ÌÈÈÚ‰ ÈL ותוספת ה'יחוד' של ¿≈»ƒ¿»ƒ
n‡Â‡ההשפעה  ‡a‡ „eÁÈc¿ƒ«»¿ƒ»

,dÈ·˜eÂ ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ „eÁÈÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿≈
ÌÈNÚpL נפעלים.‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÌÈÙ‡ ÈL È„È ÏÚ ∆«¬ƒ«¿≈¿≈√»ƒ«¬«»»»¿«»

ÔÙB‡a ‡e‰ ‰È·e ‰ÓÎÁ „eÁÈc ÔÈÚ‰L Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ»¿∆
‰Èa‰L ההשפעה את ÓÎÁÏ‰המקבלת ˙Ïha˙Ó,ההשפעה מקור ∆«ƒ»ƒ¿«∆∆«»¿»
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l"yz'dלח ,fenz a"i

לחכמה  רק ולא לחכמה, מתּבּטלת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּבינה

לאֹור  ועד ׁשּבּה, הענינים לכל ּגם אּלא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָעצמּה,

זּולתֹו, ואין הּוא לב ּדֹו ׁשהּוא  ׁשּבחכמה, סֹוף ְְְֵֵֶֶַַָָָאין

החכמה  מדרגת היא ּׁשּמבֹואר 84ׁשּזֹו מה וזהּו . ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

פקּודי  אּלה ּדרּוׁשי (מׁשּכן)85ּבהמׁש ׁשענין , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

עדי  מּלׁשֹון ּגם הּוא ּובינה) חכמה (יחּוד ְְֲִִִִֵַָָָָהעדּות

ּכמֹו86עדיים  והיינּו הּכתר. ענין ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהיא  ּבחינה יׁש ּגּופא ׁשּבחכמה לעיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר

ּבא  ׁשּמּמּנה הּנקּוּדה ׁשּזֹוהי לפרט, ּכלל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכמֹו

החכמה  ענין ּגם יׁשנֹו א הּנהר, מרחב ּכ ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר

החכמה, ענין לאמיּתית ועד מּזה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּגם  ּכ אחר נמׁש זה וכל הראּיה. ענין ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

ונּוקביּה אנּפין זעיר ּבצל 87ּביחּוד ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַ

הּצמח  ׁשּמביא ּכפי מּזה, ויתירה יתלֹונן. ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּדי

הּמדרׁש מאמר יֹוׁשב 88צדק מׁשה אמר לכ , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכל  על עליֹון הּוא ּבסתר יֹוׁשב עליֹון, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָּבסתר

ּבצלאל, ׁשעׂשה ּבצל כּו' ׁשּדי ּבצל מהּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּברּיֹותיו,

ּבסתר  יֹוׁשב הּוא ׁשהּקּב"ה ּפי על ׁשאף ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָוהיינּו,

מקֹום, מּכל ּכּוּלם, העֹולמֹות מּכל למעלה ְְְִִֶַָָָָָָָעליֹון,

ׁשעׂשה  ּבּמׁשּכן ׁשּׁשֹורה יתלֹונן, ׁשּדי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבצל

צדק  הּצמח ּוממׁשי הּטעם 89ּבצלאל. לבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבצל  אּלא אֿל, ּבצל נאמר לא כן ּפי על ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשאף

לׁשם  אֿל ׁשם ׁשּבין החיּלּוק ּכללּות ּכי, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָׁשּדי,

ׁשאמר  מּלׁשֹון ׁשהּוא ׁשּדי, ׁשּׁשם הּוא, ְִֵֶֶֶַַַַַָׁשּדי

ּדי  (קצת)90לעֹולמֹו מיעּוט ׁשל ענין על מֹורה , ְְְִִֶֶַַָָָ

ּביסֹוד, הּוא ׁשּדי ׁשּׁשם (וזהּו והגּבלה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּומדידה

מּגּופא), לבר ׁשהּוא היסֹוד מּדת ְְְְִִֶַַַַָּבדּוגמת

חז"ל  ּׁשאמרּו מה זה הרי ּכׁשהּוא 91ּובכללּות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָ

אֿל  ׁשם אבל ּכחן. לפי אּלא מבּקׁש אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמבּקׁש

ּביֹום  ׁשּנברא לאֹור (ועד ההׁשּתלׁשלּות ּכל ּתחּלת ׁשהיא החסד, ספירת על ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָקאי

אמרּו92ראׁשֹון  זה ועל לפי91), היינּו ּכחֹו, לפי להם נֹותן הּכח ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
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בהגהה.84) פל"ה ואילך.85)תניא ד ל.86)שם, טז, המאמרים 87)יחזקאל (ספר 41 הערה זו שנה פקודי אלה ד"ה ראה

רט). ע' א.88)תש"ל פל"ד, שכז).89)שמו"ר (ע' שם אוה"ת 90)אוה"ת וראה ג. פמ"ו, ח. פ"ה, ב"ר א. יב, חגיגה ראה

ואילך. קלד ע' כא.91)וארא פכ"א, ב.92)במדב"ר שה, חנוכה אוה"ת וראה ב. פי"א, ו. פ"ג, ב"ר שם. חגיגה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡l‡ ,dÓˆÚ ‰ÓÎÁÏ ˜¯ ‡ÏÂהוא הבינה של ÏÎÏהביטול Ìb ¿…««»¿»«¿»∆»«¿»

daL ÌÈÈÚ‰,בחכמה‡e‰L ,‰ÓÎÁaL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï „ÚÂ »ƒ¿»ƒ∆»¿«¿≈∆«»¿»∆
‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó ‡È‰ BfL ,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï84 מאיר שבה ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈««»¿»

סוף  האין אל מתבטלת הבינה ובינה, חכמה יחוד ובעת בגלוי עצמו סוף האין

B·nM‡¯שבחכמה. ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿»
È„e˜Ù ‰l‡ ÈLe¯c CLÓ‰a85 ¿∆¿≈¿≈≈∆¿≈

הזקן, לאדמו"ר תורה' »¿ÔÈÚL∆ƒב'לקוטי
‰ÓÎÁ „eÁÈ) ˙e„Ú‰ (ÔkLÓ)ƒ¿«»≈ƒ»¿»
È„Ú ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ (‰È·eƒ»«ƒ¿¬ƒ

ÌÈÈ„Ú86, תכשיט e‰fLלשון ¬»ƒ∆∆
¯˙k‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk תכשיט שהוא ¿»ƒ¿««∆∆

על  שמדובר פי על אף כי  ונמצא

הכוונה  דבר של לאמיתו החכמה,

עצמה. מהחכמה שלמעלה לעניין

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk eÈÈ‰Â¿«¿¿∆ƒ¿»≈¿≈
‡Ùeb ‰ÓÎÁaL עצמוLÈ ∆«»¿»»≈

‡È‰L ‰ÈÁa החכמהÏÏk BÓk ¿ƒ»∆ƒ¿¿»
‰ce˜p‰ È‰BfL ,Ë¯ÙÏƒ¿»∆ƒ«¿»

Ckהראשונית  ¯Á‡ ‡a ‰pnnL∆ƒ∆»»««»
¯‰p‰ ·Á¯Ó בחכמה זה עניין ומצד ∆¿««»»

לבחינת  בערך והיא במוחין בחינה היא

ÔÈÚהבינה, Ìb BLÈ C‡«∆¿«ƒ¿«
„ÚÂ ,‰fÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆¿«¿»ƒ∆¿«
,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡Ï«¬ƒƒƒ¿««»¿»

‰i‡¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L זה עניין ומצד ∆ƒ¿«»¿ƒ»
וכאן  ערוך, באין נעלית היא בחכמה

גם  נמשך ובינה חכמה שביחוד נוסף

בכך  שקשור שבחכמה זה נעלה מעניין

סוף. האין מאיר Ê‰שבחכמה ÏÎÂ כל ¿»∆
ביחוד  שנמשכים הנעלים האורות

ואימא) (אבא ובינה «¿CLÓƒחכמה
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ „eÁÈa Ìb Ck ¯Á‡««»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

dÈ·˜eÂ87, אנפין זעיר יחוד היינו ¿¿≈
ÈcLומלכות  Ïˆa ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿≈««

,ÔBÏ˙È עניין הוא ש'צל' כאמור ƒ¿»
המידות. עניין הוא ו'שדֿי' המלכות

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ הכתוב יותר בעומק ƒ≈»ƒ∆
עוד  דברים על רומז עליון' בסתר 'יושב

נעלים, ‰ÁÓvיותר ‡È·nL ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ«∆«
L¯„n‰ ¯Ó‡Ó ˜„ˆ88CÎÏ , ∆∆«¬««ƒ¿»¿»

,ÔBÈÏÚ ¯˙Òa ·LBÈ ‰LÓ ¯Ó‡»«…∆≈¿≈∆∆¿
¯˙Òa ·LBÈ הקדושֿברוךֿהוא ≈¿≈∆

‰NÚL Ïˆa 'eÎ ÈcL Ïˆa e‰Ó ,ÂÈ˙Bi¯a Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ ‡e‰∆¿«»¿ƒ»«¿≈««¿≈∆»»
¯˙Òa ·LBÈ ‡e‰ ‰"aw‰L Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈¿«¿∆««ƒ∆«»»≈¿≈∆

,ÔBÈÏÚ שהוא זה במובן Ìlek'עליון' ˙BÓÏBÚ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ גם ∆¿¿«¿»ƒ»»»»
עליונים, הכי BML¯‰העולמות ,ÔBÏ˙È ÈcL Ïˆa ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿≈««ƒ¿»∆∆

NÚL‰הקדושֿברוךֿהוא  ÔkLna«ƒ¿»∆»»
Ï‡Ïˆa למטה היא השכינה והשראת ¿«¿≈

ˆ„˜דווקא. ÁÓv‰ CÈLÓÓe89 «¿ƒ«∆«∆∆
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ÌÚh‰ ¯‡·Ï¿»≈«««∆««ƒ≈
שעשה  למשכן שהכונה למרות

‡ÏŒ,'בצלאל' Ïˆa ¯Ó‡ ‡Ï…∆¡«¿≈≈
,ÈcL Ïˆa ‡l‡ הן ששניהם אף ∆»¿≈««

הקדושֿברוךֿהוא, של Èkƒ,שמותיו
Œ‡ ÌL ÔÈaL ˜elÈÁ‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ∆≈≈≈
,ÈcL ÌML ,‡e‰ ÈcL ÌLÏ Ï¿≈««∆≈««

‡e‰L בגמרא ז"ל חכמינו כדברי ∆
Èc BÓÏBÚÏ ¯Ó‡L ÔBLlÓ90, ƒ¿∆»«¿»«

ËeÚÈÓ ÏL ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ¿»∆ƒ
e‰ÊÂ) ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óe (˙ˆ˜)¿»¿ƒ»¿«¿»»¿∆
,„BÒÈa ‡e‰ ÈcL ÌML∆≈««ƒ
‡e‰L „BÒÈ‰ ˙cÓ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ««¿∆

‡ÙebÓ ¯·Ï,עצמו לגוף מחוץ ¿«ƒ»
עשר  נמשלו שם אליהו' ב'פתח כמובא

לגוף  וחוץ גוף, של לדמות הספירות

מ  פחות עצמו הוא eÏÏÎ·e˙הגוף ,(ƒ¿»
והגבול  המיעוט של זה Ê‰עניין È¯‰¬≈∆

Ï"ÊÁ e¯Ó‡M ‰Ó91‡e‰Lk «∆»¿¬«¿∆
ÈÙÏ ‡l‡ Lw·Ó BÈ‡ Lw·Ó¿«≈≈¿«≈∆»¿ƒ

ÔÁk.יותר ‡ÏŒולא ÌL Ï·‡ …»¬»≈≈
È‡˜ מכוון,„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ »≈«¿ƒ««∆∆

Ïk ˙lÁz ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«»
¯B‡Ï „ÚÂ) ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«»

ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡¯·pL92 המסמל ∆ƒ¿»¿ƒ
של  וההשפעה הגילוי התחלת את

בעולם  Ê‰האלוקות ÏÚÂ על ), ¿«∆
החסד  ממידת וההשפעה ההארה

e¯Ó‡91‡e‰L הקדושֿברוךֿהוא »¿∆
Ì‰Ï Ô˙B לנבראים,BÁk ÈÙÏ ≈»∆¿ƒ…

.‰ÏÚÓlL Ák‰ ÈÙÏ eÈÈ‰«¿¿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



לט dzr `le ep`x`

ּבצל  אּלא אל, ּבצל נאמר לא ולכן ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה.

עליו  לֹומר יּוכל ׁשאּתה קטן צל ׁשּפירּוׁשֹו ֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּדי,

ׁשּזהּו93ּדי  ּכחן, לפי אּלא מבּקׁש ׁשאינֹו ּכיון , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהּוא  ונּוקביּה, אנּפין זעיר ּדיחּוד הענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָּכללּות

ּכיון  ואחד, אחד לכל ׁשּׁשּיי ּדלמּטה, הּכח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי

והּנגלֹות  ּבחינת נגלֹות 94ׁשּזֹוהי ו"ה ּכמֹו95, ולא , ְְְְְְִִִִֶַַֹ

נאמר  זה ׁשעל ּובינה חכמה הּנסּתרֹות 94יחּוד ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָ

אלקינּו .94לה' ֱֵַֹ

הראּיה e‰ÊÂי) ענין ּגֹו', אׁשּורּנּו ּגֹו' אראּנּו ¿∆ְְְֲִִֶֶֶַָָ

מׁשיח  ׁשל ׁשהחיּדּוׁש ּדכיון ְְִִֵֶֶַַַָָָּדוקא,

מעׂשינּו להיֹות צרי לכן הראּיה, ּבענין ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּוא

ׁשל  ּבאֹופן ּגם הּגלּות זמן ּבמׁש ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָועבֹודתנּו

ּדזכּו ּבאֹופן - ממהרים זה ידי ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָראּיה.

הּמׁשיח, ּדביאת הענין את ּופֹועלים - ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאחיׁשּנה

ויפעל  ראּיה, ׁשל ּבאֹופן העם ּכל את ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּילּמד

ּבאֹופן  רק לא ּתהיה יׂשראל ּבני עבֹודת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּכללּות

ראּיה, ׁשל ּבאֹופן אּלא ּגֹו', ׁשמע יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּדועּתה

ׁשּכתּוב  ׁשענין 96ּכמֹו - ּגֹו' יחּדו ּבׂשר כל וראּו ְְְְִֶֶַָָָָָָָ

ּדכיון  יֹותר, נעלה ּבאֹופן יהיה ּגּופא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָזה

ּבאֹופן  היא ּגּופא הּגלּות זמן ּבמׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָׁשעבֹודתנּו

ּפֹועלים  זה ידי על הרי ואׁשּורּנּו, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַּדאראּנּו

ּדלמעלה  ּבאֹופן יהיה ּגּופא ּדזכּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשהענין

חיל, עֹוׂשה יׂשראל יֹותר, למעלה ועֹוד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּולמעלה

כל  וראּו הּיעּוד ויקּוּיים קץ, אין ׁשל ּבאֹופן ְְִִֵֵֶֶַַַָָעד

הּפֹועל  ּכח ׁשרֹואים ּדּבר, הוי' ּפי ּכי יחּדו ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבׂשר

ּתֹופס  הראּיה ׁשענין ּכׁשם למּטה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבּנפעל

ּברּוחנּיּותם) רק ׁשּמּגעת ּכׁשמיעה (ּדלא הענינים החיּדּוׁש97ּגׁשמּיּות זהּו והרי , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּדוקא  מכּסים לּים ּכּמים הוי' את ּדעה ּגֹו' ּדמלאה הענין ׁשּיפעל מׁשיח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָׁשל

יתּבר לֹו ּדירה ׁשּתהיה הּתחּתֹונה, הּלזּו ּבארץ הארץ), (ּומלאה ,98ּבארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

עליו  צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלימה האמיּתית ּבּגאּוּלה ּובגלּוי, מּמׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּבקרֹוב

ה' מלחמֹות יּלחם זה ולפני יׂשראל, נדחי ויקּבץ מּיעקב, ּכֹוכב ּדר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנאמר

חיל. עֹוׂשה (יהיה) ׁשּיׂשראל ויפעל ּבמקֹומֹו, מקּדׁש ויבנה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוינּצח,
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שם).93) באוה"ת (הובא שם לשמו"ר משה ידי כח.94)פי' כט, (כה,95)נצבים ת"י תקו"ז (רע"מ). ב קכג, זח"ג ראה

ב. ג, שם לקו"ת ה.96)ב). מ, ואילך.97)ישעי' תקמג ס"ע שם תער"ב המשך נשא 98)ראה ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‡Ï ÔÎÏÂ'בסתר ב'יושב ÈcL,כאן Ïˆa ‡l‡ ,Ï‡ Ïˆa ¿»≈…∆¡«¿≈≈∆»¿≈««

Èc ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‰z‡L ÔË˜ Ïˆ BLe¯ÈtL93BÈ‡L ÔÂÈk , ∆≈≈»»∆«»««»»«≈»∆≈
¯ÈÚÊ „eÁÈc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,ÔÁk ÈÙÏ ‡l‡ Lw·Ó¿«≈∆»¿ƒ…»∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÔÈt‡‡e‰L ,dÈ·˜eÂ והשפעה ‰Ákהארה ÈÙÏ הקליטה ויכולת «¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ«…«
„Á‡ ÏÎÏ CÈiML ,‰hÓÏcƒ¿«»∆«»¿»∆»
˙ÈÁa È‰BfL ÔÂÈk ,„Á‡Â¿∆»≈»∆ƒ¿ƒ«

˙BÏ‚p‰Â94˙BÏ‚ ‰"Â ,95, ¿«ƒ¿ƒ¿
הוי', שם של יותר, הנמוך השני, החצי

למידות  רומזת והו' ו"ה אותיות הוא

למלכות, רומזת והה' אנפין') ('זעיר

את  מסמלת "והנגלות" בחינת ולכן

הארה  שגורם ומלכות ז"א יחוד

אחד  לכל לכל, שגלויה ואחד,והשפעה

‰È·e ‰ÓÎÁ „eÁÈ BÓk ‡ÏÂ¿…¿ƒ»¿»ƒ»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL94˙B¯zÒp‰ ∆«∆∆¡««ƒ¿»

eÈ˜Ï‡ '‰Ï94. «¡…≈
e‰ÊÂ (È ענין באריכות שהוסבר לאחר ¿∆

על  התורה ובלימוד ה' בעבודת הראיה

המשמעות  מהי מובן משיח, ידי

הכתוב  של Bb'הפנימית ep‡¯‡∆¿∆
‰i‡¯‰ ÔÈÚ ,'Bb ep¯eL‡¬∆ƒ¿«»¿ƒ»

,‡˜Âc של ה' בעבודת מכך וההוראה «¿»
היא  אחד LecÈÁ‰Lכל ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ

,‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÁÈLÓ ÏL∆»ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ»
eÈNÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿«¬≈
˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆¿««»

‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a Ìb כמבואר «¿∆∆¿ƒ»
באריכות. לעיל

‰Ê È„È ÏÚÂ באופן ה' את שעובדים ¿«¿≈∆
ראיה  הגאולה ÌÈ¯‰ÓÓשל את ¿«¬ƒ

- במהירות eÎÊcשתבוא ÔÙB‡a¿∆¿»
˙‡ ÌÈÏÚBÙe - ‰pLÈÁ‡¬ƒ∆»¬ƒ∆
,ÁÈLn‰ ˙‡È·c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ««»ƒ«

ÌÚ‰ Ïk ˙‡ „nÏiL תורה ∆¿«≈∆»»»
ÏÚÙÈÂ ,‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿«
Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ˙eÏÏkL∆¿»¬«¿≈ƒ¿»≈
‰zÚÂc ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï ‰È‰zƒ¿∆…«¿∆ƒ¿«»

'Bb ÚÓL Ï‡¯NÈ של באופן ƒ¿»≈¿«
בלבד, ÏLשמיעה ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆

·e˙kL BÓk ,‰i‡¯96 בנבואת ¿ƒ»¿∆»
הגאולה  יעודי על ÏÎישעיה e‡¯Â¿»»

‰Ê ÔÈÚL - 'Bb ÂcÁÈ ¯Na של »»«¿»∆ƒ¿»∆

באלקות  ÔÂÈÎcעצמו Ùeb‡הראיה ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰È‰È »ƒ¿∆¿∆«¬∆≈¿≈»
‡Ùeb ˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚL עצמוÔÙB‡a ‡È‰ ∆¬»≈¿∆∆¿««»»ƒ¿∆

eÎÊc ÔÈÚ‰L ÌÈÏÚBt ‰Ê È„È ÏÚ È¯‰ ,ep¯eL‡Â ep‡¯‡c¿∆¿∆«¬∆¬≈«¿≈∆¬ƒ∆»ƒ¿»¿»
‡Ùeb עצמו‰ÏÚÓÏ „BÚÂ ‰ÏÚÓÏe ‰ÏÚÓÏc ÔÙB‡a ‰È‰È »ƒ¿∆¿∆ƒ¿«¿»¿«¿»¿¿«¿»

,¯˙BÈ סוף אין עד עילוי אחר עילוי ≈
„Ú ,ÏÈÁ ‰NBÚ Ï‡¯NÈ לחיל ƒ¿»≈∆»ƒ«

ועלייה  ‡ÔÈוהצלחה ÏL ÔÙB‡a¿∆∆≈
ÏÎ e‡¯Â „eÚi‰ ÌÈie˜ÈÂ ,ı≈̃ƒ««ƒ¿»»
,¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na»»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

ÌÈ‡B¯L בגלויÏÚBt‰ Ák ∆ƒ…««≈
hÓÏ‰,בנברא ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»¿«»

ÒÙBz ‰i‡¯‰ ÔÈÚL ÌLk¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»≈
‡Ïc) ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓLb«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿…
˜¯ ˙ÚbnL ‰ÚÈÓLkƒ¿ƒ»∆««««

(Ì˙eiÁe¯a97, שרואים כפי ¿»ƒ»
לעיל  וכמבואר e‰Êבפועל È¯‰Â«¬≈∆

ÏÚÙiL ÁÈLÓ ÏL LecÈÁ‰«ƒ∆»ƒ«∆ƒ¿«
˙‡ ‰Úc 'Bb ‰‡ÏÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿»≈»∆
‡˜Âc ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰¬»»««ƒ«»¿«ƒ«¿»
ı¯‡a ,(ı¯‡‰ ‰‡ÏÓe) ı¯‡a»»∆»¿»»»∆»»∆

,‰BzÁz‰ eÊl‰ במציאות «≈««¿»
הראיה  כמעלת דווקא, הגשמית

מוחשי  באופן דברים שתופסת

‰È‰zL הגשמית BÏהארץ ‰¯Èc ∆ƒ¿∆ƒ»
C¯a˙È98, לגילוי ראוי מקום ƒ¿»≈

השכינה  LnÓוהשראת ·B¯˜a¿»«»
˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba ,ÈeÏ‚·e¿»«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
·ÎBk C¯c ¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,e˜„ƒ̂¿≈»»∆¡«»«»
,Ï‡¯NÈ ÈÁ„ ıa˜ÈÂ ,·˜ÚiÓƒ«¬…ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

‰Ê ÈÙÏÂ ישראל נדחי שיקבץ קודם ¿ƒ¿≈∆
,ÁvÈÂ '‰ ˙BÓÁÏÓ ÌÁlÈƒ»≈ƒ¿¬ƒ«≈«

,BÓB˜Óa Lc˜Ó ‰·ÈÂ כפי ¿ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿
ברמב"ם  המבואר »¿ÏÚÙÈÂ¿ƒהסדר

.ÏÈÁ ‰NBÚ (‰È‰È) Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿∆∆»ƒ
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l"yz'd ,fenz a"i

לחכמה  רק ולא לחכמה, מתּבּטלת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּבינה

לאֹור  ועד ׁשּבּה, הענינים לכל ּגם אּלא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָעצמּה,

זּולתֹו, ואין הּוא לב ּדֹו ׁשהּוא  ׁשּבחכמה, סֹוף ְְְֵֵֶֶַַָָָאין

החכמה  מדרגת היא ּׁשּמבֹואר 84ׁשּזֹו מה וזהּו . ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

פקּודי  אּלה ּדרּוׁשי (מׁשּכן)85ּבהמׁש ׁשענין , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

עדי  מּלׁשֹון ּגם הּוא ּובינה) חכמה (יחּוד ְְֲִִִִֵַָָָָהעדּות

ּכמֹו86עדיים  והיינּו הּכתר. ענין ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהיא  ּבחינה יׁש ּגּופא ׁשּבחכמה לעיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר

ּבא  ׁשּמּמּנה הּנקּוּדה ׁשּזֹוהי לפרט, ּכלל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכמֹו

החכמה  ענין ּגם יׁשנֹו א הּנהר, מרחב ּכ ְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר

החכמה, ענין לאמיּתית ועד מּזה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּגם  ּכ אחר נמׁש זה וכל הראּיה. ענין ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

ונּוקביּה אנּפין זעיר ּבצל 87ּביחּוד ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַ

הּצמח  ׁשּמביא ּכפי מּזה, ויתירה יתלֹונן. ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּדי

הּמדרׁש מאמר יֹוׁשב 88צדק מׁשה אמר לכ , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכל  על עליֹון הּוא ּבסתר יֹוׁשב עליֹון, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָּבסתר

ּבצלאל, ׁשעׂשה ּבצל כּו' ׁשּדי ּבצל מהּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּברּיֹותיו,

ּבסתר  יֹוׁשב הּוא ׁשהּקּב"ה ּפי על ׁשאף ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָוהיינּו,

מקֹום, מּכל ּכּוּלם, העֹולמֹות מּכל למעלה ְְְִִֶַָָָָָָָעליֹון,

ׁשעׂשה  ּבּמׁשּכן ׁשּׁשֹורה יתלֹונן, ׁשּדי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבצל

צדק  הּצמח ּוממׁשי הּטעם 89ּבצלאל. לבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבצל  אּלא אֿל, ּבצל נאמר לא כן ּפי על ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשאף

לׁשם  אֿל ׁשם ׁשּבין החיּלּוק ּכללּות ּכי, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָׁשּדי,

ׁשאמר  מּלׁשֹון ׁשהּוא ׁשּדי, ׁשּׁשם הּוא, ְִֵֶֶֶַַַַַָׁשּדי

ּדי  (קצת)90לעֹולמֹו מיעּוט ׁשל ענין על מֹורה , ְְְִִֶֶַַָָָ

ּביסֹוד, הּוא ׁשּדי ׁשּׁשם (וזהּו והגּבלה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּומדידה

מּגּופא), לבר ׁשהּוא היסֹוד מּדת ְְְְִִֶַַַַָּבדּוגמת

חז"ל  ּׁשאמרּו מה זה הרי ּכׁשהּוא 91ּובכללּות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָ

אֿל  ׁשם אבל ּכחן. לפי אּלא מבּקׁש אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמבּקׁש

ּביֹום  ׁשּנברא לאֹור (ועד ההׁשּתלׁשלּות ּכל ּתחּלת ׁשהיא החסד, ספירת על ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָקאי

אמרּו92ראׁשֹון  זה ועל לפי91), היינּו ּכחֹו, לפי להם נֹותן הּכח ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
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בהגהה.84) פל"ה ואילך.85)תניא ד ל.86)שם, טז, המאמרים 87)יחזקאל (ספר 41 הערה זו שנה פקודי אלה ד"ה ראה

רט). ע' א.88)תש"ל פל"ד, שכז).89)שמו"ר (ע' שם אוה"ת 90)אוה"ת וראה ג. פמ"ו, ח. פ"ה, ב"ר א. יב, חגיגה ראה

ואילך. קלד ע' כא.91)וארא פכ"א, ב.92)במדב"ר שה, חנוכה אוה"ת וראה ב. פי"א, ו. פ"ג, ב"ר שם. חגיגה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡l‡ ,dÓˆÚ ‰ÓÎÁÏ ˜¯ ‡ÏÂהוא הבינה של ÏÎÏהביטול Ìb ¿…««»¿»«¿»∆»«¿»

daL ÌÈÈÚ‰,בחכמה‡e‰L ,‰ÓÎÁaL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï „ÚÂ »ƒ¿»ƒ∆»¿«¿≈∆«»¿»∆
‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó ‡È‰ BfL ,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï84 מאיר שבה ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈««»¿»

סוף  האין אל מתבטלת הבינה ובינה, חכמה יחוד ובעת בגלוי עצמו סוף האין

B·nM‡¯שבחכמה. ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿»
È„e˜Ù ‰l‡ ÈLe¯c CLÓ‰a85 ¿∆¿≈¿≈≈∆¿≈

הזקן, לאדמו"ר תורה' »¿ÔÈÚL∆ƒב'לקוטי
‰ÓÎÁ „eÁÈ) ˙e„Ú‰ (ÔkLÓ)ƒ¿«»≈ƒ»¿»
È„Ú ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ (‰È·eƒ»«ƒ¿¬ƒ

ÌÈÈ„Ú86, תכשיט e‰fLלשון ¬»ƒ∆∆
¯˙k‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk תכשיט שהוא ¿»ƒ¿««∆∆

על  שמדובר פי על אף כי  ונמצא

הכוונה  דבר של לאמיתו החכמה,

עצמה. מהחכמה שלמעלה לעניין

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk eÈÈ‰Â¿«¿¿∆ƒ¿»≈¿≈
‡Ùeb ‰ÓÎÁaL עצמוLÈ ∆«»¿»»≈

‡È‰L ‰ÈÁa החכמהÏÏk BÓk ¿ƒ»∆ƒ¿¿»
‰ce˜p‰ È‰BfL ,Ë¯ÙÏƒ¿»∆ƒ«¿»

Ckהראשונית  ¯Á‡ ‡a ‰pnnL∆ƒ∆»»««»
¯‰p‰ ·Á¯Ó בחכמה זה עניין ומצד ∆¿««»»

לבחינת  בערך והיא במוחין בחינה היא

ÔÈÚהבינה, Ìb BLÈ C‡«∆¿«ƒ¿«
„ÚÂ ,‰fÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆¿«¿»ƒ∆¿«
,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡Ï«¬ƒƒƒ¿««»¿»

‰i‡¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L זה עניין ומצד ∆ƒ¿«»¿ƒ»
וכאן  ערוך, באין נעלית היא בחכמה

גם  נמשך ובינה חכמה שביחוד נוסף

בכך  שקשור שבחכמה זה נעלה מעניין

סוף. האין מאיר Ê‰שבחכמה ÏÎÂ כל ¿»∆
ביחוד  שנמשכים הנעלים האורות

ואימא) (אבא ובינה «¿CLÓƒחכמה
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ „eÁÈa Ìb Ck ¯Á‡««»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

dÈ·˜eÂ87, אנפין זעיר יחוד היינו ¿¿≈
ÈcLומלכות  Ïˆa ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿≈««

,ÔBÏ˙È עניין הוא ש'צל' כאמור ƒ¿»
המידות. עניין הוא ו'שדֿי' המלכות

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ הכתוב יותר בעומק ƒ≈»ƒ∆
עוד  דברים על רומז עליון' בסתר 'יושב

נעלים, ‰ÁÓvיותר ‡È·nL ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ«∆«
L¯„n‰ ¯Ó‡Ó ˜„ˆ88CÎÏ , ∆∆«¬««ƒ¿»¿»

,ÔBÈÏÚ ¯˙Òa ·LBÈ ‰LÓ ¯Ó‡»«…∆≈¿≈∆∆¿
¯˙Òa ·LBÈ הקדושֿברוךֿהוא ≈¿≈∆

‰NÚL Ïˆa 'eÎ ÈcL Ïˆa e‰Ó ,ÂÈ˙Bi¯a Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ ‡e‰∆¿«»¿ƒ»«¿≈««¿≈∆»»
¯˙Òa ·LBÈ ‡e‰ ‰"aw‰L Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈¿«¿∆««ƒ∆«»»≈¿≈∆

,ÔBÈÏÚ שהוא זה במובן Ìlek'עליון' ˙BÓÏBÚ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ גם ∆¿¿«¿»ƒ»»»»
עליונים, הכי BML¯‰העולמות ,ÔBÏ˙È ÈcL Ïˆa ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿≈««ƒ¿»∆∆

NÚL‰הקדושֿברוךֿהוא  ÔkLna«ƒ¿»∆»»
Ï‡Ïˆa למטה היא השכינה והשראת ¿«¿≈

ˆ„˜דווקא. ÁÓv‰ CÈLÓÓe89 «¿ƒ«∆«∆∆
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ÌÚh‰ ¯‡·Ï¿»≈«««∆««ƒ≈
שעשה  למשכן שהכונה למרות

‡ÏŒ,'בצלאל' Ïˆa ¯Ó‡ ‡Ï…∆¡«¿≈≈
,ÈcL Ïˆa ‡l‡ הן ששניהם אף ∆»¿≈««

הקדושֿברוךֿהוא, של Èkƒ,שמותיו
Œ‡ ÌL ÔÈaL ˜elÈÁ‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ∆≈≈≈
,ÈcL ÌML ,‡e‰ ÈcL ÌLÏ Ï¿≈««∆≈««

‡e‰L בגמרא ז"ל חכמינו כדברי ∆
Èc BÓÏBÚÏ ¯Ó‡L ÔBLlÓ90, ƒ¿∆»«¿»«

ËeÚÈÓ ÏL ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ¿»∆ƒ
e‰ÊÂ) ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óe (˙ˆ˜)¿»¿ƒ»¿«¿»»¿∆
,„BÒÈa ‡e‰ ÈcL ÌML∆≈««ƒ
‡e‰L „BÒÈ‰ ˙cÓ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ««¿∆

‡ÙebÓ ¯·Ï,עצמו לגוף מחוץ ¿«ƒ»
עשר  נמשלו שם אליהו' ב'פתח כמובא

לגוף  וחוץ גוף, של לדמות הספירות

מ  פחות עצמו הוא eÏÏÎ·e˙הגוף ,(ƒ¿»
והגבול  המיעוט של זה Ê‰עניין È¯‰¬≈∆

Ï"ÊÁ e¯Ó‡M ‰Ó91‡e‰Lk «∆»¿¬«¿∆
ÈÙÏ ‡l‡ Lw·Ó BÈ‡ Lw·Ó¿«≈≈¿«≈∆»¿ƒ

ÔÁk.יותר ‡ÏŒולא ÌL Ï·‡ …»¬»≈≈
È‡˜ מכוון,„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ »≈«¿ƒ««∆∆

Ïk ˙lÁz ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«»
¯B‡Ï „ÚÂ) ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«»

ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡¯·pL92 המסמל ∆ƒ¿»¿ƒ
של  וההשפעה הגילוי התחלת את

בעולם  Ê‰האלוקות ÏÚÂ על ), ¿«∆
החסד  ממידת וההשפעה ההארה

e¯Ó‡91‡e‰L הקדושֿברוךֿהוא »¿∆
Ì‰Ï Ô˙B לנבראים,BÁk ÈÙÏ ≈»∆¿ƒ…

.‰ÏÚÓlL Ák‰ ÈÙÏ eÈÈ‰«¿¿ƒ«…«∆¿«¿»
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מוגה  בלתי

בזהר ‡ איתא השבת יום אודות שלאחרי 1. השבוע ימי שכל היינו, יומין", כולהו מתברכין ש"מיני'
שלפניהם. השבת מיום וחיות ברכה מקבלים השבת

לחתונה, הסמוך הקריאה ביום (לא החתונה לפני לתורה עולה שהחתן להמנהג הטעמים אחד וזהו
דוקא  השבת ביום מיני'.2אלא) שמתברכין השבוע ימי כל את כולל השבת שיום כיון ֿ

לי"בֿי"ג  כבר שייך ובמילא תמוז, י"בֿי"ג מתברך שמיני' תמוז, י"בֿי"ג שלפני השבת ביום ובעמדנו
ולבאר  דאשתקד, תמוז י"בֿי"ג הגאולה מחג הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי להתחיל מתאים – תמוז
זו). בפרשה זה, הש "ק ביום לתורה לעלי' בקשר (וגם חוקת פרשת שלפניו, הש"ק  ליום  והשייכות הקשר

אשתקד · תמוז י"ג בשיחת חיים 3. ארוכים, חיים – החיים לענין בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר
בעצמו, חי הוא אחד שכל לכך שנוסף בעבודה, הענין וביאר נצחיים), (חיים הפסק בלי חיים אמיתיים,
ומסיים: אנדערע"), אויך באלעבט מען נאר אליין, לעבט מען וואס נאר ("ניט אחרים מחי' גם ַַַָָָה"ה

סוף". אין איז קדושה און קדושה, איז אמיתיים "חיים

הבעש"ט  תורת [כידוע פרטית בהשגחה הוא ענין שכל שכיון – רוח 4ובהקדמה מוציא שהקב"ה
המדבר, מין על ובודאי דצ"ח, על גם היא פרטית שהשגחה היינו, כו', קש או עלה לגלגל כדי מאוצרותיו

הבריאה  כללות של תפארת עטרת שהם בישראל כל 5ומכ"ש תלויים שבו ישראל בנשיא ועאכו"כ ,
השבוע  בפרשת רש"י בפירוש כמ"ש אדמו"ר 6הענינים, מו"ח כ"ק דברי הרי, הכל"], הוא ש"הנשיא

לפני  – תש"ז) או תש"ח שלפנ"ז, בשנים (ולא דוקא תש"ט תמוז בי"בֿי"ג שנאמרו נצחיים חיים בענין
פרטית. בהשגחה בודאי הם – תש"י שבט ביו"ד הסתלקותו

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק אים 7– זיך "האט המאסר, לפני תרפ"ז, השנה בראש המאמר שבאמירת ,ָ
דדצ"ח, ופרט פרט כל על גם היא פרטית שהשגחה הבעש"ט תורת אודות מאליו) (נתדבר גערעדט"
זאת  שלולי והוסיף, המאמר), לתוכן שייך הי' לא זה שענין (כיון בזה הדיבור סיבת בעצמו שידע מבלי

המאסר. את ולעבור לסבול יכול הי ' אם יודע אינו רעדן") ניט דאס וואלט ער ָָ("ווען

להבהיר  אדמו"ר מו"ח כ"ק הוצרך דין בעלמא חיותו בחיים האחרון הגאולה בחג בנדו"ד: י"ל ועד"ז
לטעות  מקום יהי' (שלא בפרטיות לפרש והוסיף הם, נצחיים קדושה שעניני ולומר ַָ("באווארענען")
בשר  בעיני שנראה כפי נחשוב שלא כדי הפסק, להם שאין  אמיתיים חיים ארוכים, דחיים הענין בכוונתו)
החיים  ענין ישנו ההסתלקות לאחרי שגם נדע אלא בקדושה), כלל שייכת אינה כזו מציאות (שהרי ח"ו
יכול  עכשיו גם ולכן, הדור, לכל נצחיים חיים נמשך ידו ועל הדור, נשיא אצל נצחיים, חיים הפסק, ללא

קדושה  בעניני אחרים להחיות גם) אלא בעצמו, לחיות רק (לא כאו"א .8וצריך

השבוע ‚ בפרשת זה ענין על הרמז לבאר יש – פרטית בהשגחה הם הענינים שכל האמור וע"פ .9:
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חאנאוויטש. חיים הת' החתן של ה"אויפרופעניש" על (*ַָ
א.1) פח, ב. סג, ח"ב
סע"ב.2) יט, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה
(סה"מ 3) זו שנה תמוז יבֿיג בקונטרס נדפסה – בתחלתה

.333 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז .(262 ע' תש"י
סקע"ט 4) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
פורים 5) בקונטרס נדפסה – ס"ט תש"ד פורים שיחת ראה

.70 ע' תש"ד בסה"ש ולאח"ז ,(141 ע' תש"י (סה"מ זו שנה

כא.6) כא,
וראה 7) בהערה. ב) תרכו, ח"ד (לקו"ד המאסר ברשימת נעתק

ואילך. 157 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה
(8.(130 ע' (לקמן ס"ד תמוז י"ב שיחת גם ראה
אדמו"ר 9) כ"ק ע"י (בקיצור) הוגה ס"ה סוף עד מכאן

שיחת  (בשילוב ואילך 1057 ס"ע ח"ד בלקו"ש ונדפס שליט"א,
מ"מ  ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא תשי"ב). חו"ב ש"פ

המו"ל. ע"י
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טומאת  חמורה, הכי מטומאה הטהרה נעשית ידה שעל אדומה, פרה אודות מדובר השבוע בפרשת
טהרתו" תהא במה יודע הי' ש"לא כיון משה" של פניו ש"נתכרכמו "זאת 10מת, הקב"ה לו שאמר עד ,

וגו'". אדומה פרה אליך ויקחו גו' התורה חוקת

בה' הדביקות שנתעלם ומצב מעמד על מורה החיות) (העדר מת שטומאת – הרוחנית בעבודה וענינו
כמ"ש  החיים, (לפעול 11מקור זה ומצב ממעמד והטהרה היום", כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם

דוקא, משה של בכחו ונעשית התורה", חוקת "זאת "חוקה", של הו"ע בה') דביקותו ע"י החיות גילוי
היינו,12כמ"ש  במדבר", משה שעשה פרה שמך על נקראת היא "לעולם אדומה ", פרה אליך "ויקחו

על  שמורה אדומה, (פרה) גם לכך, ונוסף כפשוטה, גשמית פרה – אדומה פרה ליקח משה של שבכחו 
אלא  עצמה, אדומה" ה"פרה להעלות רק ולא – וחומריות בגשמיות ("קאך") החמימות תוקף ָהגבורות,

חמורה. הכי מטומאה הטהרה תהי' ידו שעל אפר אדומה מהפרה לעשות משה של שבכחו זאת, עוד

הצריכים  וכל העיירות בני ממנו ליטול א', חלק חלקים: לג' נחלק משה שעשה הפרה אפר והנה,
למשמרת  נתון ג', וחלק הימנה, מקדשין אחרות לפרות גדולים כהנים ב', חלק כלומר,13להטהר, .

פרות) (תשע אחרות פרות מאפר גם אלא משה, שעשה הפרה מאפר רק לא היא מת דטמא שהטהרה
שממנה  משה, שעשה הפרה לאפר הוצרכו אחרות הפרות לעשיית אבל, משה, של זמנו לאחרי שנעשו

המשיח  המלך ע"י העשירית פרה לעשיית שגם ועד אחרות, פרות לעשיית גדולים כהנים ,14מקדשין
לעולם  שקיים משה, שעשה הפרה מאפר לקדש .15יצטרכו

ודרא  דרא שבכל דמשה אתפשטותא גם (כולל משה של שפעולתו – בעבודה החיות 16וענינו לגלות (
בכל  גם ונמשכת הולכת מת), דטמא ומצב במעמד שנמצא זה (גם מישראל כאו"א אצל בה' דהדביקות
משה  של בכחו חדורים אחרות) פרות שעושים גדולים (כהנים בכך שהעוסקים עי"ז שלאח"ז, הדורות

משה). שעשה הפרה באפר (שמקדשין

באגה"ק „ מ"ש ע"פ – בזה להוסיף ויש התיקונים 17. פטירתו 18(בשם שאחר ע"ה רבינו משה "על (
ריבוא  לששים לארץ מתחת המאיר שמש כמו נשמות, ריבוא לששים ודרא דרא בכל הארתו מתפשטת

כוכבים":

אלא  עוד ולא לארץ), (מתחת הארץ כדור של השני בחציו – הלילה בשעות גם ומאיר נמצא השמש,
כוכבים, ריבוא ששים ע"י בו גם מאיר ה"ה בלילה, בו נמצא שאינו הכדור בחצי הכוכבים שגם אור שגם

השמש  אור הכוכבים קיבלו היום שבשעות רק לא כלומר, הכוכבים, ע"י עתה שמאיר השמש אור הוא
אור  הוא הלילה בשעות הכוכבים שמאירים האור שגם אלא מעצמם, מאירים הלילה) (בשעות ועתה

השמש.

מו"ח  כ"ק שבדורנו, למשה עד דרא, שבכל דמשה ואתפשטותא רבינו, למשה בנוגע בנמשל, ודוגמתו
היינו  ואילו הלילה), בשעות גם ומאיר שנמצא השמש (כמו קודם כמו ומאיר נמצא עתה שגם – אדמו"ר
כיון  אלא, יותר ), נעלה באופן (ואדרבה, קודם כמו התוקף בכל שמאיר רואים היינו עמו יחד הולכים
לנו  נראה אינו לכן במקומנו, נשארנו אלא) עמו, הלכנו (לא ואנו עילוי, אחר בעילוי למעלה שנתעלה
שכללותם  בנ"י לכל אורו מתפשט זה במצב גם ואעפ"כ, השמש), את רואים לא שבלילה (כמו בשר בעיני
כוכבים, ריבוא לששים לארץ מתחת מאיר שהשמש (כמו העולם בכל מאיר ידם ועל נשמות, ריבוא ששים

הכוכבים). באמצעות מאיר עצמו השמש שאור כאמור,
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ו.10) פרשתנו תנחומא ד. פי"ט, במדב"ר
ספל"ד.11) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
ובפרש"י.12) פרשתנו ריש
ט.13) יט, פרשתנו פרש"י
ספ"ג.14) אדומה פרה הל' רמב"ם

וש"נ.15) ואילך. 127 ע' חל"ג לקו"ש ראה
רע"א).16) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
בסופו.17) ז"ך לסי' ביאור
שליט"א 18) אדמו"ר כ"ק הערת וראה א. רעג, זח"ג ראה

שם. לאגה"ק ותיקונים בהערות
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לעיל  נתבאר כבר – אורו התפשטות מרגישים אנו שאין הסוס 19[ואף שמחשבת אדנ"ע כ"ק פתגם
המלאכים!...]. מציאות את מבטלת אינה התבן אודות

ע"י  מת טמא לטהרת בנוגע – התורה) שבפנימיות הענינים (ככל דתורה בנגלה גם משתקף זה וענין
כשאין  שגם היינו, אחרות, פרות לעשות מקדשין משה שעשה הפרה אפר שע"י – אדומה פרה אפר
גם  הרי, לאח"ז, שנעשו אחרות פרות מאפר אם, כי בעצמו, משה שעשה הפרה מאפר להזות אפשרות

דוקא. משה של בכחו משה, שעשה מהאפר שמקדשין עי"ז נעשה אחרות דפרות האפר

וואס ‰ נאר "ניט החיים, ענין ע"ד הנ"ל בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק לדברי השייכות לבאר יש עפ"ז .ָָ
אנדערע": אויך באלעבט מען נאר אליין, לעבט ַַַָמען

לטהרו, חייבים – דקדושה חיות בו רואים שלא מת, דטומאת ומצב במעמד שנמצא יהודי כשפוגשים
רבינו  שמשה כיון כאו"א, של חובתו) גם (ובמילא וביכלתו בכחו הוא זה ודבר דקדושה, בחיות להחיותו
דעם  פון דיר גיט און געגעבן דיר האט רבינו ("משה שלו הפרה מאפר לו ונותן נתן שבדורנו) ָ(משה
שעשה  פרה שמך על נקראת היא "לעולם – משה של בכחו היא פעולתו ובמילא, פרה"), זיין פון אפר

משה".

במדב  משה שעשה "פרה רש"י לשון בדיוק ביאור להוסיף הכל ויש הרי, קמ"ל, מאי דלכאורה, – ר"
במקום  שנמצא יהודי אצל שגם מלמדנו שבזה – שם עשה הפרה שגם ובודאי במדבר, הי' שמשה יודעים

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף "נחש מדבר, של כך,20ודרגא כדי ועד הטהרה, ענין לפעול יכולים ,
שבו  דוקא, במדבר היתה שלאח"ז, הפרות כל לעשיית הכהנים מקדשין שממנה משה, שעשה שהפרה

המת  את בה מלינים שאין בירושלים, משא"כ הטהרה, בענין הצורך ישראל 21מודגש בארץ ועד"ז ,
מארז"ל  ע"פ (ובפרט דוקא,22בכללותה לארץ בחוץ אלא ישראל), ארץ בכל שתתפשט ירושלים עתידה

וירושלים. ישראל לארץ ביחס "מדבר" בבחינת שהיא

ועוד: זאת

יוכל  בעצמו שהוא עליו לפעול צריכים שלו, הטהרה נעשית משה שעשה הפרה אפר שע"י לכך נוסף
קדושה, בעניני להחיותם אחרים על משפיע בעצמו שיהי' אחרים, לטהר אפר ממנה ולעשות פרה לשרוף

להטפיח" מנת על .23"טופח

לפרות  גדולים כהנים משה, שעשה הפרה מאפר שחלק – דוקא משה של בכחו נעשה זה ענין וגם
בעבודה, ודוגמתו משה, שעשה הראשונה הפרה באפר הפרה עושה את שמקדשין הימנה, מקדשין אחרות

משה. של בכחו הוא בעצמו) טהור שנעשה (לאחרי אחרים לטהר פעולתו המשך שגם

טופח  לעשותו ועד לטהרו, באלעבן"), ("יענעם הזולת על בהפעולה הטרדה גודל שמצד כיון ַאמנם,
לעבן"), ("אליין עצמו לעבודת בנוגע גם להזהיר צורך יש – עצמו על שישכח יתכן להטפיח, מנת ַעל

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פארגעסן".24וכפתגם ניט אויך מען דארף אליין זיך ַַַ"וועגן

שנוסף  ללמדך, "למשמרת", נתון הי' ממנו שחלק – משה שעשה הפרה באפר מרומז זה ענין וגם
גם  ישנו אחרות, לפרות מקדשין וממנו הטמאים, את מטהרים שבו האפר בחלק הזולת עם הפעולה על

עצמו. עם העבודה מרומזת שבזה למשמרת , שנתון חלק

Â נאר אליין, לעבט מען וואס נאר "ניט הזולת, על בהשפעה להתעסק שצריכים – מזה וההוראה .ַָָָ
הנ"ל  שיחה בהמשך אדמו"ר מו"ח כ"ק וכדברי אנדערע", אויך באלעבט להשפיע 25מען יכול שכאו"א ַַ

מבנ"י! מנינים שלשה שנים על
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וש"נ.19) .(108 ע' (לעיל ס"ו שלח ש"פ שיחת
טו.20) ח, עקב
ב.21) פב, ב"ק
יל"ש 22) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'

ועוד.23) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל לשון
זו 24) שנה פורים קונטרס – סט"ז תש"ד פורים שיחת ראה

.74 ע' תש"ד בסה"ש ולאח"ז .(145 ע' תש"י (סה"מ
שנה 25) תמוז יבֿיג קונטרס – סי"ד תש"ט תמוז י"ג שיחת

.335 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז .(264 ע' שם (סה"מ זו
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לו:] ואמר מהמסובים לא' פנה שליט "א אדמו"ר [כ"ק

קדושה. בעניני השפעה לצורך לו ניתן זה שכח לידע צריך הזולת, על בהשפעה כח למישהו יש כאשר
היותו  עובדת לנצל צריך ממנו, לקבל שיכול אחר ענין אודות חושב ממנו שמושפע הזולת כאשר גם –

קדושה. בעניני עליו להשפיע כדי ממנו מושפע

ומצבו  למעמדו שהגיע (לפני ציבורית בעסקנות הראשונה פעולתו אודות אספר אם יקפיד לא בודאי –
חסידות: בעניני שהיתה לפניו), הולך ששמו כיום

נמצאו  זמן באותו שבועות. כמה למשך מביתו ונסע בווארשא, דר אדמו"ר מו"ח שכ"ק בזמן זה הי'
עבורם  ליקח מוכן שהי' אחד ומצאו הכתבים, מונחים היו שבה למגירה מפתח שהעתיקו חסידים כמה

הכתבים. את להעתיק להנ"ל ונתנו להעתיקם, מנת על הכתבים

שנשרפו  כתבים מכו"כ העתקה נשארה שבזכותה – ציבורית בעסקנות הראשונה פעולתו היתה זו
זמן. לאחרי (ל"ע)

פעם  ואמר:26– נענה העתקות, החסידים בידי שאין לו וכשהתברר הצ"צ, אצל כתבים הרבה נשרפו
מכך!... נהנה אני גם הייתי גנבתם, אילו (להעתיקם), הכתבים את גנבתם לא מדוע ַ"געוואלד",

צריך  לכך, ובהתאם חסידות, בעניני היתה ציבורית בעסקנות הראשונה שפעולתו איפוא לזכור עליו
קדושה. עניני בשביל הזולת על ההשפעה כח את לנצל להשתדל

Ê לתורה העלי' עם גם קשור קדושה) בעניני נצחית חיות המשכת (ע"ד לעיל שהאמור להוסיף, ויש .
החתונה: שלפני בשבת דהחתן

מצד  מלמעלה שנמשכת הקדושה על (נוסף דקדושה נצחית חיות תוספת המשכת ענינה לתורה עלי'
וקיימא" ש"מקדשא השבת יום של "וחיי 27ענינו לתורה: העלי' שלאחרי הברכה בנוסח כמודגש – (

הם  עולם") ("חיי הפסק בלי אמיתיים חיים כי, אמת", תורת לנו ש"נתן עי"ז בתוכנו", נטע עולם
איןֿסוף. שהיא אמת") ("תורת קדושה מצד

– להחתונה נתינתֿכח היא החתונה שלפני בשבת לתורה העלי' עד"ולכן, עדי ד"בנין באופן ,28שתהי'
בתומ"צ  עוסקים בנים ובני בנים יבורך, ישרים כידוע 29דור שבנבראים.30, האיןֿסוף כח נתגלה שעי"ז

ולמד, התפלל שבו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק בחדר לתורה לעלות שזוכה מי אצל מיוחדת כח ונתינת
ל"יחידות" שקיבל מישראל דכו"כ היחידה בחי' עם התקשר בהענין 31ובו יותר עוד ניתוסף שעי"ז ֿ

איןֿסוף. שהיא בקדושה חדורים להיותם הפסק, בלי אמיתיים חיים בתוכנו", נטע עולם ד"חיי

***

Á הידוע במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק כותב – תמוז די"ב הגאולה אודות גאל 32. בלבד אותי "לא :
ישראל  בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה

יכונה".

היא  שהגאולה כותב אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיון תחילה, מאסר הקדמת ללא שייכת אינה – גאולה
ישראל. כלל אצל שהי' כללי הו"ע המאסר שגם עכצ"ל, ישראל, לכלל

מהי  (דא"כ המאסר קודם כמו דהמאסר הבלתיֿרצוי המצב שיתבטל רק לא – וגאולה המאסר וכוונת
המאסר. קודם שהי' ומצב  המעמד  לגבי יותר גדול עילוי יתוסף שעי"ז אלא והגאולה), בהמאסר התועלת
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שכג.26) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
א.27) יז, ביצה
ובכ"מ.28) ואילך. ד ד, פקודי לקו"ת ראה
ב.29) כא, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

קעו 30) ע' תרנ"ז סה"מ ואילך. ד. לט, שה"ש לקו"ת ראה
ועוד. ואילך.

לח.31) ע' ח"ו מלוקט סה"מ ראה
וש"נ.32) פ. ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש
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חסידות  בדרושי המבואר האור 33וע"ד גילוי בשביל זה שאין הגילוי, בשביל הצמצום כוונת בענין
שהמשכתו  יותר נעלה אור גילוי בשביל אלא דהצמצום, התועלת מהי דא"כ הצמצום, לפני מאיר שהי'

כלל. להאיר יכול הי' לא הצמצום ולולי דוקא, הצמצום שלאחרי העבודה ע"י

תוספת  ממשיכים שלאח"ז הבירורים עבודת ע"י שדוקא – עה"ד וחטא הכלים שבירת בענין כן וכמו
נשאר  שלא באופן הבלתיֿרצויים הענינים תיקון על שנוסף התשובה, בענין – בעבודה ודוגמתו כו'. אור
תשובה  שבעלי שמקום כך, כדי עד שלפנ"ז, ומצב המעמד לגבי יותר גדול עילוי ניתוסף כלל, רושם

שם  לעמוד יכולים אין גמורים צדיקים .34עומדים

והגאולה: להמאסר בנוגע ועד"ז

צורך  יש שעדיין (אף העבודה בעניני נעלה ומצב מעמד הי' המאסר קודם גם שבודאי – ובהקדמה
כל  היו ולכן עדיין), נעשו שלא הענינים את להשלים או כו', פניות עם שנעשו הענינים את ולזכך לברר

(מאסר), יסורים של לענין מקום ואין טובה, ריבוי להשפעת ראויים ישראל

בתו"א  וכמבואר בשלות 35– לישב ראוי אינו עונש מחמת ש"לא עוה"ז דיסורי הענין לכללות בנוגע
בנבוכדנצר  מצינו שהרי העולם 36עוה"ז, כל על מלוכה לו פסקו השי"ת לכבוד פסיעות ג' שהלך בשביל

הוא  כדאי עוה"ז טוב וכל בכך, המקום כיבד שלא מישראל אדם לך ואין דורות, ג' עד אחריו ולזרעו
– לו"

עם  שנעשו הענינים וזיכוך בירור על (נוסף העבודה כללות צ"ל והגאולה המאסר לאחרי ואעפ"כ,
שבאיןֿערוך. לעילוי ועד יותר, נעלה באופן עדיין) נעשו שלא הענינים השלמת או כו', פניות
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ובכ"מ.33) בתחלתו. תרס"ו המשך ראה
ה"ד.34) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

ג.35) לא, מקץ
א.36) צו, סנהדרין

•

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

zeiyxtd od zeaexw,ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëaxzed jkitl ¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨
.blcl

:dywne day `xnbddìò àäådxeza miblcn oi`y df oic lr - §¨£¨
éðz÷,jk my dpynaå ,äøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãîexizdyk ¨¨¥§©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨§

[`iapa] blclänk ãò`ed.ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëa ,âlãî ©©¨§©¥¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨
,rnyn,äøBza àäonbxezd wiqti `ly icka elit`àì ììk ììk ¨©¨§¨§¨Ÿ

:`xnbd zvxzn .blcl exizdøîàïàk ,àéL÷ àì ,éiaà- ¨©©©¥Ÿ©§¨¨
mewnl mewnn odkd blic ,epizpyna,ãçà ïéðòamei oipr epiid §¦§¨¤¨

wiqti `ly icka] dxeza elit` zeyrl xzen dfe ,mixetkd

la` .[onbxezdïàkblcl dvexy xaecn ,dlibn zkqna -éðLa ¨¦§¥
,ïéðéðòwiqti `ly icka elit` dxeza zeyrl exq` z`fe ¦§¨¦

.onbxezd
:iia` ly evexizl di`x d`ian `xnbdàéðúäåepipy jk ok`e - §¨©§¨

,`ziixaa.ïéðéðò éðLa àéápáe ,ãçà ïéðòa äøBza ïéâlãîeïàëå ïàk §©§¦©¨§¦§¨¤¨©¨¦¦§¥¦§¨¦¨§¨
xaecn ,`iapae dxeza -ïéâlãî ïéàå .ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëa¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨§¥§©§¦

àéáðì àéápî,xtql xtqn -ïéâlãî øNò íéðL ìL àéáðáeelek ik ¦¨¦§¨¦§¨¦¤§¥¨¨§©§¦
.cg` xtqk aygp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

המשך ביאור למס' יומא ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc `nei(ipy meil)

zzina dgcpd xirya j` ,dpey`xdn dligzami`ianyk exiag
ipyd s` dry dze`a ,d`xpe xfege znd mewna ycg xiry

.ezevnl d`xp
àlàl `ax zpeeky xnel jixv,[àéðúc] (ïðúã) ,çñôc éñBé éaø ¤¨©¦¥§¤©§©§¨

Léøônäl dyãáàå ,Bçñtoiicre ,oqipa c"i ly zevg mcew dyd ©©§¦¦§§¨©
,gqtd zaxwd onfa oaxwl d`xp `lLéøôäådyåézçz øçà §¦§¦©¥©§¨

,gqt oaxwlCk øçàåzevg mcewïäéðL éøäå ,ïBLàøä àöîð §©©¨¦§¨¨¦©£¥§¥¤
[eizgz yxtedy ipyde ,`vnpe ca`y oey`xd]ïéãîBòmi`xpe §¦

,zevga gqtd zhigy onf ribdyk cg`k,áø÷é äöøiL ïäî äæéà¥¤¥¤¤¦§¤¦§©
,exiagn cg` sicrdl jixv oi`e,øîBà éñBé éaø ,íéîëç éøác¦§¥£¨¦©¦¥¥

a äåöîdydïBLàø,`vnpe ca`y ¦§¨©¦
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המשך ביאור למס' יומא ליום שני עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙ÂÏ‡˘‰Â ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù Y ˙È˙ÈÓ‡‰ "‰˜ÂÁ"‰

˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰
במדרש  נאמר התורה" חוקת "זאת הפסוק :1על

בהן  דכתיב עליהן משיב יצרֿהרע דברים "ארבעה
ופרה  המשתלח ושעיר וכלאים אח אשת חוקה,

השכל 2אדומה" מן הנעלים דברים קיימים אלו שבכל ,
והיפוכם  דברים –3.

המלך  שלמה מדברי עמדתי,4אך אלה כל "על
ופשפשתי  ושאלתי חקרתי אדומה פרה של ופרשה

ענין 5אמרתי  שעיקר מובן, ממני" רחוקה והיא אחכמה
דוקא  מתבטא – גזרתי" גזירה חקקתי "חוקה – החוקה

אדומה. בפרה

אחרים, מחוקים מובדלת הפרה ש"חוקת" מזה
התורה", חוקת "זאת בענינה כתוב מדוע מובן

" היא: בפשטות היא z`fשמשמעותו אחרת, ולא
של העניןdxezd6ה"חוקה" כלומר, ,izin`d חוקת של

שכלית  השגה של בגבולות איננה שכלל הוא 7התורה, ,
אדומה  פרה .8אצל

.·
ÂÓˆÚ ÁÎ· ‡Ï Y ÂÈ·¯ ‰˘ÓÏ ÈÂÏÈ‚‰

המדרש  דברי את להבין יש זה לו 9לפי "אמר
פרה", טעם מגלה אני לך למשה הקדושֿברוךֿהוא

כך, ואם שכלי. טעם יש הפרה לחוקת שגם מובן שמזה
נאמר  שעליו שלמה, היה יכול לא מדוע א) 10קשה:

פרה  של הטעם את להשיג האדם", מכל "ויחכם
לכל  הטעם את רבינו משה גילה לא מדוע ב) אדומה?

דאורייתא  "פלפולא" לגבי עשה שהוא כפי ,11ישראל,

"נהג  הוא זאת ולמרות למשה רק ה' עלֿידי שניתנה
"לישראל". ומסרה עין" טובת בה

אינו  אדומה, פרה טעם שאיֿגילוי לומר, הכרחי
ציוהו  לא שה' מפני או לגלותו, רצה לא שמשה מפני

ההשגה 12בכך  בתחום אינו זה שטעם מפני אלא ,

הנבראים  של רבינו 13השכלית משה היה לו ולכן, .
להבינו  יכולים היו לא הם לישראל, הטעם את מגלה

אדומה  פרה טהרת על למשה ה' שאמר כפי ולקבלו,

גזרתי וגזירה היא "חוקה –cenrl dleki dixa lk oi`e
גזירתי" .14על

טעם  להשיג שלמה אפילו היה יכול לא כך משום
ממני" רחוקה "היא – בחכמתו אדומה ואפילו 12פרה ,

האנושי" מין "שלימות רבינו, זאת 15משה השיג לא ,

אלא  נברא, של שכלו בתחום זה אין כי עצמו, בכוחות
`edÎjexaÎyecwd שום לו ואין יכול, כל שהוא ,

זאת גילה "לך egekaezlekiaeהגבלות, – רבינו למשה
dlbn ip` להשיג יכול אינו שהנברא למרות פרה", טעם
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ז.1) כאן תנחומא ה. פי"ט, פרשתנו במדב"ר
עליהן 2) משיב שהשטן דברים תשמרו חוקותי את ב: סז, וביומא

ושעיר  מצורע וטהרת יבמה וחליצת שעטנז ולבישת חזיר אכילת הן ואלו
אחרי  כו. טו, בשלח ה. כו, תולדות בפרש"י השינויים וראה כו', המשתלח

ד. יח,
בעניני 3) דוגמאות ד' ג"כ ג) תנחומא (רפי"ט. שם במדב"ר וראה

ועד  מתחלה בפרה "העוסקין מהם וא' והיפוכו דבר בהם שנמצאו טומאה
חקקתי  חוקה הקב"ה אמר בגדים מטהרת גופה היא בגדים מטמאין סוף

כו'".
ו.4) תנחומא (בסופו). ג שם, במדב"ר
כג.5) ז, קהלת
ע"ד 6) גם שכ"ה (128 (ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

הפשט.
את 7) ומטמאה הטמאים את ש"מטהרת והיפוכו הדבר מצד ולא

ב) שם, שבמדרש החוקים לשאר הוא שוה א) בזה: שהרי הטהורים"*
משיב", ה"יצה"ר

14 הערה דלקמן מהמדרש כמובן טהרתו ענין עצם מצד אלא

אוה"ח  ראה אבל הפשט. ע"ד שם לקו"ש וראה ס"זֿח. בפנים וכדלקמן
בסופו. צוה" "אשר ד"ה כאן

לקו"ש 8) ראה – כא) (לא, מטות דפ' התורה" חוקת ב"זאת הפירוש
החוקה (ס"זֿח) בפנים לקמן המבואר ועפ"י ואילך. 187 ע' zxdhcשם

שם. גם יובן אדומה, פרה
ח.9) תנחומא ו. שם, במדב"ר

ובפרש"י 10) גו'". והימן האזרחי "מאיתן שם: וממשיך יא. ה, מ"א
זה הימן (מפסיקתא): .dynשם

א.11) לח, נדרים
שם.12) אוה"ח ראה אבל
ע'13) לקהלת אוה"ת ראה אבל בסופו. תרע"ג חוקת זאת ד"ה ראה

כאן. יקר כלי וראה פי"א. תש"ג לנו יבחר ד"ה רנד.
פרה.14) דר"כ) (ופסיקתא פסיקתא וראה (ה). א פ"ח, קה"ר
ב.15) כא, ר"ה וראה השביעי. היסוד חלק פ' להרמב"ם פיה"מ
טעם 16) משה ידע (אם המדרש פירושי ב' בין התיווך מובן ועפ"ז

בזה. המפרשים הערת ומתורצת פרה).

.lkya mb `ed oaen hytd c"ry 17 dxrd my y"ewl d`xe (*
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לא  רבינו שמשה כשם השאלה: מתעוררת זה לפי
הקדושֿ אלא עצמו, בכח אדומה פרה טעם את השיג

יכול dlibברוךֿהוא כך הבלתיֿמוגבל, בכוחו אותו, לו
לאחרי  גם זה טעם לגלות הקדושֿברוךֿהוא ם?היה

.‚
‰·‰Ó ˙ÂÏÚ Y Ô˙Â‰Ó· ˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰

הוא: לכך ההסבר

חוקת 17ידוע  "זאת נאמר שלא כך על  ההסבר
שנאמר  (כפי וכדומה הפסח")18הפרה" חוקת "זאת

"זאת dxezdאלא zweg היא אדומה פרה שמצות ,"
במילה  מתבטא זה שענין ומזה כללי, באופן "התורה"
מצד  התורה כללות היא אדומה שפרה מובן, "חוקה"
כל  של ענין היא שהחוקה הדגשה זוהי שבה, החוקה

כולה  .19התורה

התורה  לגבי והן התורה מצוות לגבי הן זאת,
רבות  פעמים הוסבר כבר כל 20עצמה: של ש"מהותן" ,

טעם  להם שיש והמשפטים העדות מסוג גם המצוות,
מחכמה  הנעלה הקדושֿברוךֿהוא, רצון הוא שכלי
באופן  ו"יתלבש" ירד במצוות שרצונו רצה ה' ומשכל.
נשאר  שכלי בטעם ה"התלבשות" לאחר גם אך שכלי,

ובפשיטותו" "במהותו ה' מהבנה.21רצון נעלה –

התורה  לגבי גם שבתורה 22וכך הענינים גם :
מתחום  בעצם נעלים האדם, של בשכלו המובנים

של חכמתו היא התורה שהרי ÎjexaÎyecwdההבנה,
`ed ש"כשם ומובן, נברא 23, שכל שום ביכולת שאין

בוראו  כנאמר 24להשיג חכמתו, להשיג" יכול אינו 25כך

חי". כל מעיני "ונעלמה

.„
‰˜ÂÁ Y ‰¯Â˙‰ ÏÎ

תורה  בקיום בעבודתו יהודי לכל חשובה זו ידיעה
המצוות, כל קיום טעם ומצוות: להן שיש אלה גם

שהן מפני עול, קבלת מתוך להיות צריך ieeivשכלי,
חקקתי"26ה' חוקה גזרתי "גזירה כל 27– של כנוסח

" המצוות: ".epeeiveברכות

התורה  התורה: לימוד לגבי מזה, יותר ואף וכך,
עדיין  בתורה, הבנתו שתגדל ככל ולכן אינסופית, היא

יותר,dpaddתהיה לעמול עליו ולפיכך בחסר, לקויה
יהיה  השכלית מהשגתו למעלה עתה עד שהיה שמה
אצלו  יתבטא שבתורה החוקה וענין ידו, על מובן

יותר  נעלים של 28בענינים האמיתית לחוקה שיגיע עד ,
השכלית. ההשגה לתחום מעל שהיא התורה,

" בפסוק נאמר dxezdלפיכך zweg z`f למרות ,"
זאת  בכל בשכל, ש"התלבשו" דברים ישנם שבתורה

mzedna היא תורה להבנה: מעל הם התורה עניני כל
"חוקה".

של  באופן חוקה הם התורה עניני כל יתרֿעלֿכן:
" אדומה, פרה הנעלית z`fמצות התורה", חוקת

oihelgl.השכלית וההשגה החכמה מתחום

.‰
"‰˜ÂÁ" ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰¯Â˙· „Á‡ ÔÈÚ

בתורה  אחד ענין שלפחות מובן, לעיל האמור לפי
עניני  שאר שגם בכך ולהוכיח "חוקה", להישאר צריך
גילה  לא ולפיכך ההבנה, מעל חוקה, בעצם הם התורה

לישראל  הקדושֿברוךֿהוא :29זאת

בשכל  "מתלבשים" התורה עניני כל היו לו
מפני  רק המצוות קיום של באופן פגם היה הנבראים,
להגיע  יכול היהודי היה לא לכך ובנוסף ה', רצון שהן
שכל  כיון נפש, מסירות מתוך ומצוות תורה קיום לידי
עלֿפי  התנהגותו וכל בשכל, מובנים התורה עניני
רק  לא פוגם היה זה דבר לשכל. בהתאם היא התורה

בקיום במסירות  רבים בפרטים גם אלא למעשה, נפש
שלא  לנהוג צריך ברֿשכל כאשר כי ומצוות, תורה

לגביו. נפש מסירות זאת הרי השכל עלֿפי

הרמב"ן  (כלשון להגיע היהודי היה יכול ),30וכך
בהחשיבו  כי ח"ו, התורה", ברשות "נבל להיותו עד
לשכל, שמעל דרגה ללא התורה, בעניני שכלי טעם רק
"תורניים" ונימוקים הסברים למצוא היה יכול הוא

בלתיֿנאותה. להתנהגות
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פרשתנו.17) ריש לקו"ת
בזה 18) זל"ז דומים שניהם ב): (פי"ט, שמו"ר וראה מג. יב, בא,

כו'. נאמר
כאן.19) אוה"ח ראה
ואילך 20) 28 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה לקמן) (בהבא ראה

.67 ע' חי"ג ואילך. 133 ע' [המתורגם] ח"ח שם. ובהנסמן
(ראה 21) ובפשיטותו במהותו נשאר טעם, עליו כשיש גם הרצון, כי

א)). (קכח, סי"ט אגה"ק ועייג"כ תרצ"ד. תפלתי ואני ד"ה
ואילך.22) 319 ע' חי"ז לקו"ש ראה

פ"ח.23) שם פ"ד. והאמונה היחוד שער ראה
ובכ"מ.24) ה"ח. פ"ב ה"י. פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
זמירות.25) דוד סד"ה קו"א תניא וראה כא. כח, איוב
הסתי 26) עפ"ז ליישב יש שם.אולי לפכ"ה פי"ג ח"ג במו"נ רה
ב.27) ט, (באבער) תהלים במדרש והוא בכ"מ שהובא לשון
ואילך.28) 277 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
שהובא 29) שרד לבושי (לבעהמ"ס פרשתנו נחל ערבי גם ראה

הצ"צ). במאמרי
קדושים.30) ר"פ
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לגבי גם ל"ומצאת"cenilוכך להגיע כדי התורה,
ההבנה, מעל השכל, לפי שאיננה "מציאה" בתורה,

"יגעת" להיות הוא 31צריך עוד כל בתורה. עמלים –
זאת  אין בתורה, ובהבנתו הרגילה בהעמקה מסתפק

אמיתית. "יגיעה"

להרגלו, מעל התורה בלימוד עמל יהודי כאשר רק
להגיע  יכול הוא אז רק והרגיל, הטבעי משכלו להיפך

הדעת" "בהיסח הבא לשכל 32ל"ומצאת" מעל ,33

התלמוד  עלֿפני הבבלי התלמוד של ליתרון (בדומה
מקומות  במספר כמוסבר ).34הירושלמי,

בתורה קיים כאשר רק זאת הנעלה ielbaכל ענין
עניני  כל שבעצם היהודי יודע ומזה השכל, מן לחלוטין
דברים  יש עדיין להבין, שיוכל וככל כך, הם התורה
לידי  מביאו וזה השכלית, ההבנה בתחום יותר נעלים
לדרגת  יגיע הוא כך שכלו. ואיֿהחשבת ביטול "יגעת",
"תכלית  – ההבנה מעל בעצם, שהיא כפי התורה

נדעך" שלא .35הידיעה

.Â
˙Ó ˙‡ÓÂËÓ ˙Â¯‰ËÈ‰ ÏÚ ‰˘Ó ˙‰ÈÓ˙

רבינו  למשה שני: מצד  השאלה מתעוררת זה לפי
שלפי  ויוצא, אדומה, פרה חוקת טעם את ה' גילה
של  הענין משה אצל ח"ו פגומים היו לעיל, האמור

והיגיע  המצוות בקיום המושלמת מסירותֿנפש ה
– התורה? בלימוד

גילה  שה' שעלֿידי לומר, ייתכן כיצד ובכלל,
חשוב  ענין משה אצל ייפגם הטעם, את רבינו למשה

והמצוות  התורה .36בעבודת

יובן  זה במדרש 37דבר הנאמר שכאשר 38עלֿידי ,
ה' את שאל הוא מת, טומאת אודות רבינו משה שמע
באותה  השיבו. לא טהרתו, תהא במה זה נטמא "אם
לו  שאמר לאחר אבל משה", של פניו נתכרכמו שעה,

שריפת  מעפר לטמא "ולקחו עלֿידי היא שטהרתו ה'
היא" טהרה "וכי שאל הוא .39החטאת",

להבין: וצריך

הן  עיקריים פרטים שבכמה טומאות ישנן הרי
ומצורע  זב טומאת כגון מת, מטומאת יותר .40חמורות

אך  בלבד, שכינה במחנה לשהות אסור מת לטמא
להיות  לו מותר לויה יש 41במחנה הזב את ואילו ,

שנשלח  מצורע הוא חמור יותר לוי', ממחנה גם לשלח
אצל  ישראל; למחנה מחוץ גם המחנות, לשלוש מחוץ

מגופן" עליהן יוצאה "טומאה ומצורע ואילו 42זב ,
מדוע, ועוד. במת מנגיעה נובעת מת טמא טומאת
טומאת  טמא של טהרתו על דוקא משה תמה אפוא,
אחרות, טומאות על ולא פניו", "נתכרכמו אשר עד מת,

לפניֿכן? מופיעות הן כאשר ובמיוחד יותר, חמורות

.Ê
È˜Ï‡ ÁÎÓ ˜Â˙È Y ˙Ó ˙‡ÓÂË

הוא  לכך :43ההסבר

לגוף  קשורות ישראל אצל האחרות הטומאות כל
הגוף  אם אף ולכן נשמה, בו יש אשר יהודי, של חי
שהיא  נשמה בו ששוכנת שמפני להבין, ניתן נטמא,

ממש"`dwel"חלק הוא 44ממעל ברוךֿהוא והקדושֿ ,
שיכול  אלקי כח מלכתחילה לנשמה יש הרי יכול, כל
דבר  של בסופו יוכל שהגוף כך הטומאה, על להשפיע

וכו'). טבילה (באמצעות הטומאה מן להיטהר

היא מת טומאת זאת, מגוף d`nehלעומת הבאה
חי  איננו שהוא והוא 45מפני  הנשמה, מן המופרד גוף ,

התעוררה  וכאן האדמה. מן עפר מאשר יותר אינו עצמו
מטומאה  להיטהר אפשר כיצד השאלה: משה אצל
הכח  עם הגוף של הקשר מניתוק הנובעת כזאת,

הנשמה? כח – האלוקי

הוא: הענינים של בפנימיותם ההסבר
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ב.31) ו, מגילה
סע"א.32) צז, סנהדרין
ס"ד.33) אגה"ק ראה
ד"ה 34) תרס"ו המשך ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי

פי"א. תש"ח רבא אמר ד"ה לך, ויתן
ב.35) קצא, של"ה ספ"ל. מ"ב עיקרים פ"ב. ח"ז עולם בחינות ראה
"דברים 36) ו) יט, (במדב"ר שממדרש לכאו"א: בנוגע אי"מ ועד"ז

סמיא  כהדין הבא לעולם צופים להיות עתידים הזה בעולם מכם המכוסין
ענין  אז (ועי"ז) שיחסר יתכן ואיך לכאו"א, יתגלה שלעת"ל משמע דצפי"

בישראל? עיקרי
קצת.37) באו"א 278 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
שם.38) קה"ר (בסופו). ו שם תנחומא ד. שם, במדב"ר
שם.39) קה"ר

ואילך.40) ה"ב פ"ג מקדש ביאת הל' רמב"ם ואילך. א סז, פסחים
ה"ד).41) שם רמב"ם שם. (פסחים עצמו המת וגם
דמצורע 42) ובחומרי' מת", מטמא דזב ב"חומרי זה אי' (שם) בגמרא

וברמב"ם  ב), (שם, בתשמיש" ואסור ופרימה פריעה טעון "שכן מזב
האבן" מתחת אפי' והמושב המשכב מטמאין שהן "מפני דזבין חומרי'
דמצורע  וחומרי' סע"א) סז, שם – חומרא מאי תוד"ה וראה ה"ג. (שם
סע"ב) (סו, שם בפרש"י אבל ה"ב). (שם בביאה" מטמא שהוא "מפני

כבפנים. הוא
(43.326 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה
רפ"ב.44) תניא
נוגע 45) במת: הנוגע עה"פ חוקת ביל"ש הובא זוטא מספרי וצע"ק

בשיחה  בארוכה וראה רבים. בו דשו וכבר טמא. עצמו מת ואין טמא במת
ואילך). 259 ע' חי"ח (לקו"ש שלאח"ז
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לשוטפו  שיש גשמי כטיט איננה זהו 46הטומאה ,
אשר  באלקות, היהודי של בדבקותו ופגם רוחני לכלוך

חיים  – ישראל נקראים כנאמר 47בזכותה "ואתם 48,
חיים...". אלקיכם בה' הדבקים

ועוון  בחטא ח"ו נכשל יהודי כאשר נחלשת 49אך ,

דרגות  מספר ויש נטמא. והוא ו"חיותו" דבקותו
דבקותו  של ההחלשות לפי הטומאה, בחומרת

אם  ביותר, חמורה טומאה של במקרה גם אך באלקות,
מובן  הרי ולתורהֿומצוות, לה' עדיין קשור היהודי

ובמצוות  בתורה דבקותו את ולחזק להיטהר שבכוחו
לשלימות. עד

ה', רצון על ח"ו עובר יהודי כאשר הדבר כך לא

ובחיים  באלקות מדבקות לחלוטין מתנתק שהוא
למיתה  הגורם היא רוחנית מיתה אשר – רוחניים

מת.50גשמית  טומאת נובעת שממנה ,

כיצד  תמה: והוא משה" של פניו "נתכרכמו לפיכך,

מגוף  הבאה מטומאה מת? מטומאת להיטהר אפשר
(בעוד  ומתורהֿומצוות מאלקות לחלוטין שניתק מת,
באמנה  היתה החטא בשעת אפילו עצמה הנשמה אשר

)?51אתו 

.Á
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כוחה  זהו – התורה" חוקת "זאת ה' ענה כך על
התורה: של

התורהֿ ומן הנשמה מן מנותק הגוף כאשר אף

יכולה 52והמצוות  נצחית , היא (אשר חלק 53הנשמה –
בהיותה אשר ממש) ממעל dfאלוקה seba תורה למדה

מצוות  בגוף 54וקיימה להשאיר נצחי 55, של 56רושם
ממנה, מנותק הגוף כאשר גם והתורה, הנשמה קדושת

מת  מגוף הנובעת הטומאה להיטהר יכולה .57וכך

(בפנימיות), ההסברים, אחד שזהו לומר, [ויש
מטמאין" אינן "צדיקים חז"ל מהות58למאמר כי ,eteb

אינם  הצדיק "חיי כי האלקית, הנשמה היא צדיק של
ויראה  אמונה שהם רוחנים חיים כיֿאם בשריים חיים

גופו 59ואהבה" חיות מתבססת כך ועל שאף 60, ומובן, ,
פעולה  בו נשארת הגוף מן יוצאת הנשמה 61כאשר

].62נצחית 

והבנה  משכל נעלה – "חוקה" הוא זה כל ,63אך
על  להשפיע אחד דבר יכול הנבראים, הבנת לפי כי

הם  כאשר ולא קשר, ביניהם יש כאשר רק האחר
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מקואות.46) הל' סוף רמב"ם ראה
ספל"ד.47) אדר"נ
שם.48) באדר"נ הובא ד) (ד, ואתחנן
פ"דֿו.49) אגה"ת ספכ"ד. תניא ראה
ז.50) מאמר ומעין קונט' שם. אגה"ת ראה
שם.51) תניא
הטהרה 52) למשה הקב"ה אמר לא זה שמטעם שם, לקו"ש ראה

כאן  שיש מכיון כי הטומאות, כבשאר טומאתו עם ביחד מת מטומאת
דיניהם. באמירת הפסק גם בא והטהרה, הטומאה בין ודילוג הפסק

וביאורים 53) בתשובות בהמובא ובארוכה חלק. ר"פ סנהדרין ראה
ח'. סי' תשל"ד*) (קה"ת,

לגבורה.54) אושפזיכין להיות שזכה פל"ד: מתניא להעיר
תניא 55) ס"ג. פ"ד ת"ת (הל' נדח" ממנו ידח ש"לא דזה י"ל ועפ"ז

לק  וראה הגוף. מצד (גם) הוא – 61.ספל"ט) הערה מן
הסוגיא 56) שמפשטות ,5 הערה שם וביאורים תשובות וראה

גם וחבריו ירבעם דאפילו משמע, ה"ג) פ"ט (כלאים קם mtebבירושלמי
בתחה"מ.

קשה 57) הי' לא שמלכתחילה י"ל, עכו"ם מת לטומאת ובנוגע
מצד דוקא באה בישראל שהטומאה כיון נשמתם)mzyecwלמשה, (תורה,

סי' מהדו"ב אדה"ז שו"ע פרשתנו. ריש באוה"ח שהאריך כמו שנסתלקה
ס"ב. ד'

משה  שאל שלא נבילה או משרץ הבאה בטומאה במכ"ש מובן ומזה
טהרתו. אפ"ל איך

הנפטרים 58) כי נחש של בעטיו המת טומאת "וטעם כאן ברמב"ן
ראה  – מטמאין" אינן צדיקים שאמרו והוא הדין מן יטמאו לא בנשיקה
א  קסח, א. קכה, זח"א ב. קיד, ב"מ מה תוד"ה ב. פ"ט, משלי מדרש
שדי  כאן. חמדה ובכלי פנ"י וראה .62 שבהערה חינוך שם). זהר (ובנצוצי
למטה  המגן אלף סד. סי' ח"ג מנח"א שו"ת במפתח). (כמסומן חמד

) סקי"א תקפ"א סימן לאחי p"yeאפרים – יהודא שארית שו"ת וראה – .(
ומורה  צד"ג, הוא אפילו לאיסור שפוסק סל"ה) סי"ד (הוספות – אדה"ז
– וכו'. בהרחקה לעמוד הכהנים שיוכלו באופן אדה"ז ציון בנין ע"ד
(45 (הערה הנ"ל זוטא הספרי סברת ע"פ ולהסביר זה לקשר יש ואולי

ואכ"מ.
ז"ך.59) סי' לאגה"ק ביאור
המשך 60) – ואלי ' דמשה הגוף וזיכוך בירור אופן מחילוק להעיר

ובכ"מ. ואילך. 102 ע' תרנ"ז תשמח שמח ואילך. קנח ע' תרס"ו
שמצד 61) שם, ובהנסמן 89 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם וראה

הגוף  נעשה (120 ע' שלום תורת פמ"ט. (תניא בהגוף הקב"ה בחירת
חלק): ר"פ (סנה' הוא משנה ודבר נצחי. ענין להם lkמצ"ע יש ישראל

(נשמות לעוה"ב miteba.71חלק הערה 442 ע' לקמן וראה .(
כו'.62) ונקי טהור שגופם לפי רס"ג): (מצוה בחינוך בהנ"ל ראה

נפשו  כי מת לא אבינו שיעקב בזה לג) מט, (ויחי בחיי מרבינו ולהעיר
ע' ח"ד לקו"ש וראה עיי"ש. כו', תמיד גופו על מרחפת הי' יעקב של

ח). (ס"ו, ואילך 463 ע' [המתורגם] חט"ו ואילך. 1260
שאין 63) שצז) (מצוה החינוך ממ"ש סתירה לזה שאין מובן ועפ"ז

כו'". המטהר גוף על אפרה בהגיע מטהרת "מהיותה החוקה

.l"end .jli`e `nw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycewÎzexb` (*
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הפכיים  ונעשים מצד 64מתנתקים רק ייתכן כזה דבר ,
הבורא  של מגבלות 65כוחו מכל הנעלה ,66.

.Ë
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רבינו  למשה ה' גילה מדוע מובן לעיל האמור לפי
השלימות  עלֿידיֿזה נפגמה ולא אדומה, פרה טעם את
להיפך: כיֿאם ומצוות, לתורה שלו במסירותֿהנפש

"החכמה" דרגת היא משה מפני 67דרגת אשר ,
דר  בה שורה –התבטלותה ה' של האינסופיות גת

הזקן  אדמו"ר כדברי ברוךֿהוא, "איןֿסוף 68איןֿסוף
זולתו  ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ברוךֿהוא

החכמה". מדרגת היא וזו

הקבלה  בלשון מכך: אבא 69יותר "פנימיות הוא 70,
בדרגה  הוא החכמה (=מקור ממש" עתיק פנימיות
עצמיות  כביכול של ה"כתר" של ביותר הנעלית

הוא  לכך ההסברים ואחד בדרך 71הקדושֿברוךֿהוא), :
של  באופן הוא לנמוכה גבוהה דרגה בין הקשר כלל
ירידה, של באופן הוא שהקשר וכיון ומקבל. משפיע
הרב  של שכלו כהשפעת בלבד, הארה שעוברת מובן,

"פנימיות 72לתלמיד  מושפע שבו האופן הוא כך לא .
ש"פנימיות  נאמר, כך שעל עתיק", מ"פנימיות אבא"

של ed`אבא האמיתית המהות – עתיק" פנימיות
עתיק". "פנימיות

טעם  מגלה אני "לך משה אל ה' דברי מובנים וא"כ
ה' רצון – אבא" "פנימיות נתגלתה למשה – פרה"

ה"חוקה" ענין – משה,73האמיתי דרגת היתה זו כי ,
באמת  דרגתו מהות את לו גילה .74וה'

.È
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˙Â˜Ï‡‰ ÌˆÚ Ï˘
למשה  שנתגלתה שה"חוקה" לכך גם הסבר זהו

מת: מטומאת להיטהרות דוקא קשורה

ומקבל, משפיע של באופן היא ההשפעה כאשר
ההארה  רק מגיעה ירידה, של בדרך נעשית והיא
ולא  ההשפעה בעת רק קשר הדברים בין יש ולפיכך
נבדלת  מציאות עדיין נשאר המקבל כי יותר, מאוחר

המשפיע. מן

ירידה  של באופן ההשפעה אין כאשר זאת, לעומת
ממש, המהות עצם של השפעה אלא בלבד, והארה
רק  היא שההשפעה לומר אין אז – אבא' כב'פנימיות
מובדלת. נשארת "המקבל" ומציאות קשר, יש כאשר

הכל נעשה ממש, העצמיות שמשפיעה למהות מקום
האלקות. עצם של

מת, מטומאת היטהרות תיתכן כיצד מובן כך
הנשמה ielbayלמרות של האלקי לכח קשור הגוף אין

הגוף  הרי הענין, בפנימיות כי – והמצוות והתורה
אלקות. של אמיתית מהות הוא עצמו

השפעת  עתה כי בגלוי, מאיר הדבר אין הזה בזמן
מתאפשרת ולכן גלויה, אינה האלקות z`nehעצמיות

zn,zexdhiddeהיא כאשר egdwממנה לבוא, לעתיד אך ,
של  גילוי יהיה גלויה, תהיה האלקות מעצמיות ההשפעה

עתיק" היא 75"פנימיות הגוף של שמהותו בגלוי יוכר ,
מת  טומאת כלל תתאפשר ולא שבו, האלקית .76הנשמה

אחד  לכל אז תתגלה ממנה ההיטהרות .77חוקת
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נמשכת.64) דפעולה בהענינים משא"כ
על 65) שמכפר בחוץ, נעשית שהיא פרה של בחוקה הוא ועד"ז

לגמרי  שנכרתו בגקה"ט, שנפלו ניצוצות דגם סכ"ח) (אגה"ק גקה"ט
יתן  מי לטהור, נהפך הטמא לטוב, מהפכים רע, כמו ונעשים מקדושה
נט, פרשתנו לקו"ת בכ"ז ראה – עולם של יחידו – אחד לא מטמא טהור

ואילך. ד
הטומאה 66) רוח "ואת כאשר שלעת"ל בזה הדיוק יומתק ועפ"ז

(ויתרה  טומאה בה שהיתה הלזו ארץ בחי' גם תשאר הארץ" מן אעביר
מלאה בשביל ux`dמזו: נברא העולם שכל דמכיון – ה') את דעה

ותורה. דישראל מהנצחיות בה נמשך עי"ז הרי התורה, ובשביל ישראל
ובשביל  ישראל בשביל שהכוונה ,97 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה

גופא. הבריאה של ענינה היא התורה
בארוכה 67) וראה ובכ"מ. רע"א. צב, ד. פט, מסעי לקו"ת ראה

יסו"א. בחי' הוא דמשה מקומות מכמה ואילך) 244 (ע' ח"ו לקו"ש
בהגהה.68) פל"ה תניא
(6949 ע' הש"ת סה"מ וראה ד. מט, נצבים בלקו"ת בהמובא ראה
בהערה.

משה.70) לגבי ב סו, בשלח בתו"א
ואילך.71) צה ע' תרס"ו המשך ראה
ה'תשי"א).72) בסה"מ (נדפס פ"ב תרצ"ו תקעו ד"ה גם ראה
שלמעלה 73) רצה"ע דבחי' ואילך), צו (ס"ע שם תרס"ו המשך ראה

עתיק. פנימיות אבא פנימיות בחי' הוא מהטעם
לא 74) לזה דמקודם דפשוטו מגלה, אני לך מ"ש גם מובן ועפ"ז

אבא  פנימיות לבחי' הגיע לא מתחילה כי שם), קה"ר ע"פ (ובפרט ידע
ע' שם בלקו"ש (נעתק תרע"ג הדברים אלה ד"ה (ראה עתיק פנימיות
זכה  הסתלקותו בעת ורק כבודך), את נא הראני שביקש שזהו (248
סה"מ  ראה כו), ג, ואתחנן הליקוטים וס' להאריז"ל (לקו"ת לשעה"נ

ובכ"מ. שם. ה'ש"ת
וראה 75) ג) (נא, בסופו שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח

שם. תרס"ו המשך
הטומאה 76) רוח ואת ונא' לנצח. המות בלע ח) כה, (ישעי' וכמ"ש

הארץ. מן אעביר
(77.36 הערה לעיל ראה
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טעם  מגלה אני "לך של שהענין מובן, זה לפי

אצל  מסירותֿהנפש בשלימות לפגם ח"ו גרם לא פרה"
רבינו: משה

שכלי  טעם איננו למשה שנגלה אדומה פרה 12טעם

רצון  משה של בשכלו נתגלה אלא בשכל, ה"מלובש"

שכלו. של למהות גם נהפך שזה עד ה', עצמיות

מי  אצל ייתכן נפש במסירות פגם ואדרבה:

את  למסור צריך והוא ונפרדת, עצמאית היא שמציאותו

את  להבין כדי משכלו, היפך ולעמול לאלקות, נפשו
היא 78התורה  רבינו משה של מציאותו כל זאת לעומת .

נפש 79אלקות  מסירות היא מהותו עצם ולכן ,80.

.·È
ÊÂÓ˙ ‚"ÈŒ·"ÈÏ ¯˘˜‰

הקשר  שזהו לומר, לבין 81ויש חוקת פרשת בין
וחמי  מורי כ"ק של הגאולה חג תמוז, י"בֿי"ג

אדמו"ר:

של  בעבודה חדור היה והגאולה השמחה בעל

בפועל  נפש הרבצת 82מסירות של בעבודה במיוחד ,

שבה  (רוסיה), המאסר היה שבה ההיא במדינה התורה
מן  – ומצוות תורה של ענין לכל נפש מסירות נדרשה

ביותר, הקטן לפרט ועד ביותר הכללי

עם  שביחד באופן, המאסר מן הגאולה היתה לפיכך

"התלבשה" היא לטבע, שמעל גלוי נס היותה

בטבע. והתיישמה

מספר  יש העולם את ה' בהנהגת הוא: לכך ההסבר
משם 83אופנים  הנובעת טבעית, הנהגה כדלהלן: ,

האלקות 84"אלקים" דרגת "הטבע"), (בגימטריא
דרגת  – מקום תופס והעולם בעולם, ה"מלובשת"

עלמין"; כל "ממלא

זו  מתבטלת. הטבע הנהגת כאשר ניסית, הנהגה
שמעל  האלקות דרגת לטבע, שמעל "הוי'" משם נובעת
מתבטאת  היא ולכן עלמין", כל "סובב דרגת – לעולם

הטבע; בביטול

מדרגה  הנובעים בטבע, ה"מלובשים" וניסים
ומשם  "אלקים" משם הנעלית יותר, גבוהה אלקית

הטבע,85"הוי'" מן הנעלים הניסים משם נובעים ולכן ,
על  משפיע הנס כלומר, טבעי. בלבוש מיושמים אך

לנס. מסכים עצמו שהטבע כך הטבע,

המיושמים  ניסים רצוף שהיה פורים, נס כדוגמת
הפה  הוא שאסר שהפה כך, כדי עד הטבע, בדרכי

.86שהתיר 

שאותם  השמחה, בעל גאולת היתה לכך בדומה
לצוות 87האנשים  הוכרחו עצמם הם לאוסרו, ציוו אשר

שחרורו  .88על

פנימיות  אבא "פנימיות של לענין בדומה וזה
מסירות  באמצעות לעולם כזה שפע ירד כאשר עתיק":
היתה  שזאת והגאולה, השמחה בעל של מעשית נפש
דבר  אלא העולם, של טבעו את הדבר ביטל לא מהותו,

לקדושה. שסייעה טבע, של למציאות הפך עצמו זה

(h"kyz ,fenz a"i ,a"eg t"y .g"kyz ,dxt t"y zegiyn)
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בבחי'78) דחוכמתא במילין דדייק דע"י שם תרס"ו המשך ראה
אבא. דפנימיות דחכמה העצמי העלם לבחי' מגיעים כו' יגיעה

ספט"ו.79) התפלה מצות שרש וראה
יהיו 80) שלא לעת"ל שיתגלה תורה דטעמי התורה ביגיעת ועד"ז

הפשוט  העצמי התענוג בחי' ענין בכל שיתגלה מה כ"א שכלי ענין בבחי'
שם). תרס"ו (המשך

וישב.81) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
נשיאותו 82) דימי תקופות הג' ע"ד ואילך 328 ע' לקמן ראה

(תר"פֿתש"י).
ב 83) יח, בראשית ובאוה"ת ועוד. תקסד. ע' אחרי אוה"ת ראה

טבע  – דלקמן אופנים (ב' וסופו בתחילתו תרס "ו הזה החודש ד"ה ואילך.
ונס).

אלקים.84) שם בפי' ס"ה חאו"ח טושו"ע ראה
(מג"א 85) שם אוה"ת דפורים, הנס לענין (ועוד) ואילך ד צט, תו"א

מבחי' הם בטבע המלובשים דנסים שם, אחרי ובאוה"ת ובכ"מ. ב'שלו)
שד"י. שם

שיהי'86) לנהורא חשוכא אתהפכא כענין שזהו ושם, ב. צד, תו"א
46 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה מאתכפיא). (שלמעלה לעת"ל
הקדמה  הוא משיח ביאת לפני האחרון שבדור לצדיקים שהנסים ואילך)
"אומר  ע"ד הי' תמוז די"בֿי"ג הגאולה ולכן דהגאולה. להנסים והכנה

oetvl.העתידה כבהגאולה תני",
ואילך.87) 125 ע' ח"ח [המתורגם] בלקו"ש ועד"ז שם. לקו"ש ראה
היו 88) הסיבות שכל בחוש נראה הי' בטבע מלבוש שהי' אף והיינו

ועוד). א. ק, ג. צג, (תו"א דפורים הנס אופן וע"ד מהטבע למעלה
לעצמות 89) הגיעו המסנ"פ ע"י דבפורים ואילך) ד (צט, תו"א ראה

בטבע. המלובשים הנסים נמשכו ומזה הוי', שם מבחי' שלמעלה אוא"ס
מגיעים  בפועל מסנ"פ שע "י ועוד, (101 (ע' שם תשמח שמח ובהמשך

כו'. אבא דפנימיות א"ס לעצמות
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הקודש  ללשון מתורגם
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נאמר  שבפרשתנו, מת טומאת לדיני בקשר
הפסוק 1ב"ילקוט" אדם 2על נפש לכל במת "הנוגע

" ימים": שבעת ואין rbepוטמא טמא, עצמו 3במת מת
במת נוגע טמא,3ואין nh`טמא. שונמית של בנה

בבית  עמו שהיה כל כשמת שונמית של בנה אמרו,
(היה  טהור 4טמא היה וכשחיה שבעה, טומאת (

וטמאוהו  בו ונגעו חזרו אומר:5לקודש. זה הרי הם,
טימאתני" ואתה טמאוני לא .6מטמאיך

"ואין  של הענין את מקשר שה"ילקוט" העובדה
מת  ש"ואין הקודם, הפרט עם טמא" שונמית של בנה
אינו  עצמו שהמת כיון בפשטות: מובנת טמא", עצמו
לחיים, שחזר לאחר טמא השונמית בן היה לא טמא,

אחרים. וטימא מת קודם שהיה עלֿאף

" ההמשך על הסבר דרוש znaאך rbep ואין טמא
" מהדיוק טמא": שונמית של יטמא"rbepdבנה במת...

שרק ב"ילקוט"), הראשון (כלימוד טמא,rbepdלומדים
"בן  בהוספה זאת, לעומת טמא". עצמו מת "אין אבל

היותו לאחר מדובר כאשר היה igהשונמית", צריך ,
"נוגע שונמיתznaללמוד: של בנה ואין ",nhn`טמא

מת  הוא אין כי טמא, אינו שונמית" של ב"בנה שהנוגע
.ig7אלא

טמא", עצמו מת ש"ואין ב"ילקוט", הנאמר על
אברהם" "מגן בעל (=ויוצא 8אומר מינה "ונפקא :

הזאה" צריכין אין המתים, כשיחיו גם 9מכך) כלומר,
הוא  הלימוד טמא", עצמו מת "ואין של הראשון הקטע

" שבו הזמן לגבי mizndבעיקר eigi"10 אפשר זה ולפי .
ו"אין  טמא", עצמו מת "אין – החלקים שבשני לומר
המת  ענין: אותו על מדובר – טמא" שונמית של בנה
כשיחיה, להזאה זקוק הוא אין ולכן טמא, אינו עצמו

היה  וכשחיה טמא.. שונמית של בנה "אין גם וכך
לקודש". טהור

מה תמוה: זה לפי באמצעות ycgnאך ה"ילקוט"
של  הלימוד אחרי טמא" שונמית של בנה "אין ההוספה

טמא"? עצמו מת "אין

.·
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מסכת  בסוף בגמרא המוסבר לפי יובנו הדברים

הגמרא  אנשי 11נדה. "שאלו הברייתא את שם מצטטת

שם: נאמר וכך חנניא", בן יהושע רבי את אלכסנדריא
אמר  שתטמא? מהו – לוט של אשתו בורות: דברי "ג'

– שונמית בן מטמא. מלח נציב ואין מטמא, מת להם:

מטמא. חי ואין מטמא, מת להן: אמר שיטמא? מהו
או  ושביעי שלישי הזאה צריכין – לעתידֿלבוא מתים

איכא  להן. נחכם לכשיחיו להן: אמר צריכין? אין
עמהם". רבינו משה לכשיבוא דאמרי:

השאלות  שכל כך, על דובר כבר רבות פעמים

בין  שהיו והדיונים הוויכוחים כולל בגמרא, הכתובות
בייתוסים, צדוקים, כגון – אחרים לבין ישראל חכמי

– (כבעניננו) אלכסנדריא אנשי לפי או מקום להן יש
שהגמרא  הטענות אפילו התורה. שכל לפי וגם השכל,

ושטות  הבל דברי שהן אין 12מציינת לגביהן גם ,

בשכל  וכלֿשכן הפשוט בהגיון בסיס להן שאין הכוונה
טפשים  עם התעסקו לא ישראל חכמי שהרי התורה,

בגמרא. דבריהם את כותבים היו לא ובודאי ובורים,

הם  כאשר אמיתיים, דברים על שאפילו רואים ואנו
"פשיטא  לן", קמשמע "מאי שואלים: מאליהם מובנים

וכדומה. הוא",

זכאי, בן יוחנן כרבן ישראל שחכמי העובדה מעצם

ודיונים  וויכוחים ניהלו וכדומה חנניא בן יהושע רבי

שבעלֿפה, התורה מן כחלק בגמרא זאת וקבעו עמם,
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נדה. מס' וסיום (*
עה"פ.1) זוטא מספרי והוא תשסא. רמז
יא.2) יט,
של 3) עצמו "אין הגדול ובמדרש וא"ו). (בלא "אין" זוטא בספרי

טמא". מת
זוטא.4) בספרי כ"ה
וא"ו).5) (בלא טמאוהו בספ"ז:
היינו 6) מטמאך אומרים בו שנטמאו אדם בבני הנוגעים אותן "פי'

שם. ליל"ש רענן זית – וכו'" טמאוני לא שונמית בן
שם.7) ויל"ש זוטא בספרי הדרשות המשך וראה
שם.8) רענן זית
בפנים 9) לקמן המבואר (וע"פ בתוספות ע"ש ע' דף "נדה וממשיך

וכו'. כוונתו) צ"ע
ואכ"מ.10) כו'" פטור למקדש מת המכניס "וגם נפק"מ עוד כ' אבל
ב.11) סט,
בורות.12) דברי ד"ה שם פרש"י
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הגיוני, בסיס אלו לשאלות שיש בלבד זו שלא מובן,
שבתורה  ההגיון לפי גם להישאל מקום להן יש ,13אלא

הסוגיא  את יותר טוב להבין אף אפשר ובאמצעותן
מובאות  הן .14שבה

כאשר  גם התורה בברכת חייבים מדוע מובן, ובזה
שאלות  על המספר שבעלֿפה בתורה חלק לומדים

וכדומה  הצדוקים .15וטענות

"דברי  אלו שאלות מכנה הברייתא גם אמנם,
וכדומה  בהן 16בורות" מסויים פרט בגלל זאת אך ,

"דברי  הם אלה – וכן וכדומה, לעניננו מתאים שאינו
לעומת  שלנו, המושלמת התורה לעומת בורות"
להוכיח  אפשר וזאת חנניא. בן יהושע רבי תשובות
אלכסנדריא  אנשי של השלישית השאלה א) בעניננו:
חנניא. בן יהושע רבי תשובת לאחר גם בעינה נשארת
הראשונים  בדברי דעות וחילוקי דיונים מצויים ב)

לגבי גם אלכסנדריא,zel`ydוהאחרונים אנשי של
חנניא  בן יהושע רבי תשובת לגבי רק יש 17ולא ג) .

ענין  את לשלול כדי הפסוק מן מיוחד בלימוד צורך
וכו', לעתידֿלבוא המתים ומן השונמית מבן הטומאה

נוספות. והוכחות

.‚

„ÒÎÏ‡ È˘‡ ˙ÂÏ‡˘ ÏÚ ÌÈ˜ÂÈ„‰˙Â·Â˘˙Â ‡È¯
Ú˘Â‰È È·¯

ומהם: רבים, לדיוקים מקום יש דלעיל בברייתא

השאלה  את אלכסנדריא אנשי שואלים מדוע א)
שיטמא  מהו – אלישע) (שהחיה שונמית "בן השניה

שהחיהו  חנניא 18(לאחר בן יהושע שרבי לאחר ,"?(

מלח  נציב (ואין מטמא "מת שרק להם ענה כבר
השונמית, בן שגם בעצמם להבין יכלו שמזה מטמא)",

מטמא. אינו מת, שאיננו

דוקא  היא שאלתם מדוע המפרשים: שאלת ב)
שהחיה  הצרפית" "בן לגבי ולא שונמית" "בן לגבי

הנביא  אלישע 19iptlאליהו שהחיה השונמית .20בן

"לכשיחיו  השלישית השאלה על תשובתו לגבי ג)
עמהם" רבנו משה לכשיבוא דאמרי איכא להן, נחכם
ענה  לא מדוע התשובה, את ידע לא הוא אם תמוה:
שלא  מה "על – חכם של כמדתו וכדומה, יודע", "איני

האמת..." על ומודה שמעתי, לא אומר .21שמע

"לכשיבוא בביטוי הדיוק מהו epiaxד) dyn ולא ,"
וכדומה  אליהו", "כשיבוא הנפוץ: .22כביטוי

מסיים, ואינו עמהם", רבינו משה "לכשיבוא ה)
"נחכם  הראשון: בביטוי שאומר כפי זאת, יתרץ שהוא

להן".

רבינו  משה "לכשיבוא בביטוי הדיוק מהו ו)
mdnr"23?

השאלות  בשתי בסגנון: השינוי מובן אינו ז)
ובשאלה  שיטמא", שתטמא.. "מהו נאמר הראשונות
ולא  צריכין", אין או הזאה.. "צריכין נאמר השלישית

וכדומה. הזאה?" שיצרכו "מהו נאמר

.„

ÌÈÒÈ‰ È‚ÂÒ È˘Â ,˙Ó ˙‡ÓÂË·˘ ÌÈÈÚ‰ È˘

לשני  קשורה מת טומאת הוא: זה לכל ההסבר
ב) הגוף. מן הנשמה סילוק החיות, סילוק א) ענינים:
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דברי 13) ג' (הלכה) חכמה דברי "הג' עם ביחד כוללם שהגמ' ובפרט
שם. חדא"ג וראה כו'" אגדה

מה 14) כל ועוד): צט. מכתב תורה (מכתבי הרגצובי ועדמש"כ
סיפור. ח"ו לא דין הוא בתורה דכתיב

מגיעים.15) הדברים היכן עד רסו) (ע' אגרותֿקודש לקולוי"צ ראה
הן 16) ובתושבע"פ בתושב"כ שנאמר מה "שכל שם לקולוי"צ ראה

היא.. שבדותא אח"כ אמרו שעלי' ההלכה וכן כו' באגדה והן בהלכה
כו'". שנאמרו ממש הלשון ובאותו ה' אמר ממש כולם

כו'".17) וי"ל כו' בעי לא אמאי "וא"ת שם: נדה מתים תוד"ה ראה
צויינו  מהן חלק אחרונים. בספרי מקומות ובכמה שם. הרא"ש תוס'

דלקמן. בהערות
שם.18) פרש"י
ואילך.19) יז יז, מ"א
בבן 20) ששאלו שמזה כתב, רג) אלפים (ב' ח"ה הרדב"ז בשו"ת

במ"א  הרד"ק הביא וכן מת. לא הצרפית דבן דס"ל מוכח דוקא השונמית

כו'). תרגם (ויונתן כ' ובפסוק שאומר") מי "יש (בשם, יז פסוק שם
שהחי' בילד אמרנו אשר "והסברא השונמית בבן כתב לא) (ד, ובמ"ב
לו  "ומצאנו דילן מגמרא שמביא (עיי"ש כו'" עצמה הסברא הוא אלי'
במו"נ  להרמב"ם ס"ל כן המורה מפרשי ולכמה כו'")*. רז"ל בדברי סמך
לבן  גם הרמב"ם שכוונת כתב (ושם אפודי טוב. שם (ראה פמ"ב ח"א
שם  למורה באברבנאל אבל סמ"ה). הריב"ש שו"ת וראה השונמית).
"ומה  שם ממש"כ [ולהעיר ממש מתו שניהם הרמב"ם שלדעת מפרש

יהושע לר' שאלו כספי בן שהביא חז"ל nhiy`שאמרו edn zitxvd oa
והשיב וכו' השונמית בן לר"א mdnוכן cg` lk אינו חי מטמא מת

ועוד. סק"ב. פסקים הדשן בתרומת בפשטות תפס וכן מטמא].
מ"ז.)21 פ"ה אבות

הש"ס 22) בכל הפכו ומפורסם ב): (קמג, סכ"ו אגה"ק ראה
כו'. הספיקות כל לפשוט בא ואליהו כו' ומדרשים

ואהרן 23) משה המקדש דכשיבנה ב) קיד, (פסחים אחד תוד"ה ראה
עמהם. ומשה ובניו אהרן לכשיבואו ב): (ה, מיומא ולהעיר עמנו. יהא

epi`e `nhn zn daeyzd dzide `nhiy edn zinpeyd oa el`yy l"fx ixaca jnq"de ynn zn `l zinpeyd oa mby "'ek epxn` xy` `xaqde" ezpeek zehyta (*
dzin zn ik oekpde" fi ,my `"na zitxvd oaa azky dfn la` .(my dcp y"yxa t"ke) f` mb `nhn epi` okl (zn `l mlern) ig 'idy oeikny ezpeek "ig `nhn

.`nhiy edn dl`yl `xwirn mewn 'id `l ynn zn `l m`y epiid "l"fg ixaca jnq"de .dxenb dzin zny ezpeek zinpeyd oaa mb ile` "dxenb
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האלה  הענינים מן אחד בכל מת. גוף – הגוף היות
מספר ודינים.נכללים פרטים

illk ote`ae– החיות סילוק – הראשון בענין :
לסילוק היא טומאת 24החיות lkהכוונה קיימת אז ורק ,
"האבר  ואילו ואף25ֿמת. באדם, המדולדלים והבשר

טהורים" – ולחיות לחזור יכולין שאין .26עלֿפי

או  בצורתו, נשאר הוא כאשר רק הוא מת גוף
שנתבלבלה dnecלפחות עד נשרף אם "אבל חי, לגוף

טהור" – תבניתו בכך.27צורת הלכות פרטי מספר ויש ,

השאלות: שלוש בין ההבדל וזהו

.‰
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של  "אשתו הראשונה שהשאלה נראה, בפשטות
הוא  כוונתה שתטמא" מהו – לוט 28לוט של אשתו :

באמצעות  אלא הטבע, בדרך לא מלח" ל"נציב הפכה
ניסים 29נס  סוגי שני ויש ,30:

הנס לדבר silgn(א) הדבר של ומציאותו טבעו את
כשלג" מצורעת משה) (של "ידו של כבמקרה ,31אחר,

באופן ביד הצרעת היתה הנס היה irahשלאחר וצריך ,
qp שבה" שיהיה כדי הצרעת, את לבטל כדי אחר

.32כבשרו"

אלא qpd(ב) הדבר, של טבעו את משנה אינו
יםֿ בקריעת שהיה כפי רגע, בכל הטבע על מוסיף

לדם",33סוף  "נהפכו המים כאשר דם, במכת גם וכך .
והנס  מים, של מציאות נשארו הם הנס לאחר גם הרי

לדם  המים להפיכת רגע בכל כאשר 34גרם ולפיכך, ,
נתבטלה הנס, לדם linn`פסק המים .35הפיכת

אלכסנדריא: אנשי שאלת משמעות היתה וזאת
גופה  הפיכת האם שתטמא": מהו לוט של "אשתו

מן  נס ידי על נגרמו הגוף צורת ואיבוד מלח לנציב

כלל  זה אין כי מטמא, הוא אין ואז – הראשון הסוג
לאחר  שגם כלומר, השני, הסוג מן היה שהנס או גוף;

בשר  של מציאות נשאר הוא מלח לנציב הגוף הפיכת

מת sebוכו', טומאת עליו לחול צריכה ואז .36מת,

.Â
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אין  זה לפי כי מובנת, השאלה אין עדיין אך

שהפך  הנס סוג לגבי כיֿאם מת, טומאת בענין השאלה
היא  כאן שאלה כל כך ואם מלח, לנציב לוט אשת את

מסתבר. שאינו דבר שונה, בענין

מהו  לוט של "אשתו שאלתם שמשמעות לומר, ויש

היא הגורם mbשתטמא" הנשמה סילוק לענין בקשר

סילוק  מעצם נגרמת המת טומאת האם מת: לטומאת
שאבר 37הנשמה  מכך להסיק לכאורה, שאפשר, (כפי

כאן היה שלא כיון טהור, הוא של weliqהמדולדל

מת  כאבר שהוא למרות הנשמה 38החיות, שסילוק או ,(
המת טומאת לחלות גורם רק הטומאה sebaהיא –

הגוף. מצד וחלה נגרמת נגרמת המת טומאת כלומר,
שאלהsebdעל הנשמה. נסתלקה בצד dnecשממנו ,

בתורה. מצוות במספר נמצאת החיובי,
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מן 24) שפרש זה באבר הרי – רפ"ב) (אהלות דמטמא החי מן ואבר
וראה  ופשוט. החיות. כללות גם אלא הפרטי חיות רק לא בטל – החי

ב. קכט, חולין כזית ותוד"ה חרב. מבחלל דלמדוהו ב נג, נזיר
בפרט  אבר בכל הוה המיתה "אם רע"ג טו, השלמה מצפע"נ ולהעיר
הפרטים  בכל שתהי' צריכה המיתה (ושם: ב ע, מהד"ת כו'". בכלל או

ואכ"מ. אסורות. מאכלות מהל' רפ"ה עיי"ש).
ה"ו.25) פ"ב מת טומאת הל' רמב"ם במשנה. שם חולין
"דכי26) המדולדלין ד"ה שם שטמ"ק zeniובפרש"י (וראה כתיב"

שם. תוי"ט וראה ד'). אות שם
כז,27) (נדה כו' כר"ל ופסק שם: ובכס"מ ה"ט. פ"ג שם רמב"ם

שם). מת בתוד"ה (והובא ה"ג פ"ג שם ירושלמי וראה סע"ב).
בזה.28) טעו שלדעתו אלא עד"ז. כאן חדא"ג ראה
(ברכות 29) הנסים שאר עם לוט של אשתו שכולל מזה מוכח וכן

הודאה שיתן צריך כולן "על א). שם נד, ומ"ש המקום". לפני ושבח
אין  – הוא" פורענותא לוט של אשתו אלא ניסא כולהו "בשלמא (ע"ב)
(רמז  בשלח יל"ש וראה דהצלה. נס בזה שאין אלא נס הוי דלא הכוונה
ועד  מאחריו אשתו ותבט בסופו): תתרנו רמז אסתר יל"ש בסופו. רנו

עשה זכר למה מלח, נציב עומדת היא הדורות eize`ltplעכשיו שיהיו
לסופו). קרוב סרי"ח או"ח ב"י (וראה הקב"ה של שבחו מתנין

ח"ו 30) שם. ובהערות 176 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
.95 ע' [המתורגם]

ו.31) ד, שמות
(שבת 32) ממרז"ל וכדמוכח שם. שמות עה"ת צפע"נ ראה ז. שם,

שמדה מכאן ובכ"מ) שם. עה"ת פרש"י א. לבואdaehצז, zcnnממהרת
פורעניות.

עזה33) קדים ברוח הים את ה' ש"ויולך עי"ז dlildשהי' lk בשלח) "
במורד  וניגרים חוזרים המים היו כרגע הרוח את ה' הפסיק "ואילו כא) יד,
ח"ו  לקו"ש בארוכה וראה פ"ב). והאמונה היחוד (שער וטבעם" כדרכם

שם.
והמצרי 34) מים שותה "ישראל מים מלאה שגיגית מזה גם כדמוכח

י). פ"ט, (שמו"ר מים" שותה הי' בדמים מישראל לוקח וכשהי' דם
שני'. הקדמה למהר"ל ה' מגבורת ולהעיר

המכה.35) לאחר כו' האגמים להריק צריכים שהיו מצינו ולא
תחי'36) דתיתי זמן עד כו): יט, (וירא ירושלמי מתרגום להעיר

מתיא. דייחון
הכתוב 37) מגיד ימות "אשר יג) יט, (פרשתנו הספרי מלשון להעיר

עד מטמא zeniyשאין dry לשון וראה מפרפר. כשהוא משא"כ ."
מאוה"ח  ולהעיר שע. סי' יו"ד טושו"ע מת. טומאת מהל' ספ"א הרמב"ם

רות. במדרש ד"ה פרשתנו ראובני ילקוט פרשתנו. ריש
אי"ז 38) עדיין לגוף מחובר שהוא זמן דכל י"ל כי מוכרח אינו אבל

(לגמרי). מת אבר
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מילה  פעולת 39במצות היא המצוה עיקר האם :
של 40המילה  התוצאה היא העיקרית שהכוונה או ,

וידועה  ערל? יהיה לא שהאדם – המילה פעולת
מכך. הנובעות המעשיות והתוצאות זה בדיון ההרחבה

הדם  כיסוי מצות לגבי לכך עיקר 41ובדומה האם :
או  לתוצאה, חשיבות ואין הכיסוי, פעולת היא המצוה
יהיה  שהדם – הכיסוי תוצאת היא המצוה שעיקר

למעשה  להלכה מסקנות יש מכך גם .42מכוסה?

אלכסנדריא  אנשי שאלת משמעות גם לכך ודומה
שתטמא" מהו לוט של המת 43"אשתו טומאת האם ?

שזהו מפני רק sebנגרמת הוא הנשמה וסילוק מת,
ש"אשתו  בפשטות מובן ואז מת, שהגוף לכך הגורם

צורת נשארה לא כי מטמאה, איננה לוט" מת;sebשל
ואז  הנשמה, סילוק מפני נגרמת הטומאה שמא או
אצלה  גם כי מטמאת, לוט של שאשתו לומר אפשר

הנשמה  סילוק .44היה

.Ê
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רבי  מטמא". מלח נציב ואין מטמא מת להם: "אמר
לגבי  והכרעות הסברים מפרט אינו חנניא בן יהושע
חשיבות  שאין מובן ומזה כדלעיל, שבשאלה, הפרטים
השתנה  שהגוף הראשון, הסוג מן היה הנס אם למעשה
ובשר  גוף נשאר שהוא – השני הסוג מן או לגמרי,
גורם  רק הוא הנשמה סילוק אם הבדל ואין אדם.
הטומאה, את המביא הוא שהסילוק או הגוף, לטומאת
מטמאת, איננה לוט" של "אשתו כך ובין כך בין שהרי

" כדלהלן:znכי מטמא", מלח נציב ואין מטמא

מת  יהיה שהגוף להדגיש הכוונה אין "מת" במילה

להדגיש  היא הכוונה אלא – בכך? החידוש מהו כי –
על עליוsebשרק לחול מיתה,dxcbddשיכולה של

מציאות  איננו מלח" "נציב ואילו מת. טומאת חלה
אף  מת, טומאת עליו חלה לא ולכן מיתה, בגדר שהיא
מצד  ולא הנשמה סילוק מצד באה שהטומאה נאמר אם

sebd.המת

בכינוי  אלו שאלות הגמרא מכנה מדוע מובן זה לפי
בורות" לפי 45"דברי בסיס יש אלו שלסברות למרות ,

חשיבות  אין להלכה הנוגעת התשובה לגבי כי התורה,
המסקנה  מקרה ובכל השאלה, בפרטי להכרעה

זהה. היא הסופית והתשובה

.Á
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רק  היא השאלה כאן – שיטמא" מהו השונמית "בן
שתחול  אפשר הרי הגוף, מצד הנשמה: סילוק לגבי
מת; בגדר והוא צורתו", "נתבלבלה לא כי הטומאה,
נתבטל  האם – החיות סילוק לגבי היא השאלה אבל

נשארה mcewdהסילוק שמא או מחדש, חי שהוא מפני
אליו? חזרה שהחיות למרות הטומאה בו

אלישע  החיה שבו האופן לגבי הוא: לכך ההסבר
נאמר  השונמית, בן וישם 46את הילד על וישכב "ויעל :

eiR עליו ויגהר כּפיו על וכּפיו עיניו על ועיניו ּפיו על
ויפקח  ּפעמים שבע עד הנער ויזורר הילד.. בשר ויחם
המקורית  החיות שלא מובן, ומזה עיניו", את הנער
חיות  לתוכו הכניס אלישע אלא ה"ילד", אל חזרה שלו

מחיות47חדשה  .48אלישע –

הצרפית, בן על שאלו לא הם מדוע מובן ובזה
אליהו  ביקש שם כי הנביא, אליהו החיה ayz"49אשר
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בתחי 39) מילה הל' צפע"נ ובכ"מ.ראה .28 ע' כלאים צפע"נ לתו.
ועוד. ואילך. 12 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש

בתרומה 40) לאכול מותר דמשוך אח"כ, ערל נק' שלא שפועל ועד
הל' רמב"ם א. עב, (יבמות בתרומה לאכול אסור וערל ערל שנראה אע"פ

ה"י). פ"ז תרומות
רע"ג 41) לה, ב. (ב, מהד"ת ה"א. פי"ד שחיטה הל' צפע"נ ראה

סע"ד). נה, א. מט, מילה]. מצות לענין ד לג, לדף השמטה [ושם
ונתגלה 42) כסהו ממעטינן כיסוי דם גבי א פז, מחולין שם צפע"נ עי'

לכרת. כיסוי דם לרבות קרא צריך סע"ב) (ד, ובכריתות מלכסות. פטור
אבל  כו'. פרטי דם ולא כללי דם שם שנשאר שכתב מה (במהד"ת) עיי"ש
בפעולת  מצותו שנתקיים רק (לא מוכח יתירה קרא שצריך דמזה י"ל
בכלל  דם תורת ממנו נתבטל הכיסוי פעולת עצם שע"י גם) אלא הכיסוי
שם. שחיטה הל' צפע"נ וראה בכרת. כיסוי שדם מיוחד קרא צריך ולכן

פ"ו 43) במפענצ"פ הובאו ובכ"מ. .24 שבהערה (מהד"ת צפע"נ ראה
וכו'", לטהר במה בה שאין מה או הטומאה גורמת המיתה "אם ס"ד)
יש  אם צ"ע אבל הטהרה". עושין חיים או הטומאה עושה המיתה "אי

ואכ"מ. לוט. של באשתו השאלה עפ"ז לפרש

לאופן 44) ולא ה'), סעיף (דלעיל בנסים הב' לאופן רק זהו לכאורה
אבל  טומאה. בזה שייך אינו לכאורה דלפי"ז אחר, טבע דנעשה שם הא'
(ראה  הנשמה סילוק פעולת הי' זה שבחומר דכיון הא', לאופן גם י"ל
בזה  נשאר שם) הדשן מתרומת ולהעיר כו. יט, וירא ראב"ע ב. קח, זח"א
הטומאה  שפקעה צורתו ונתבלבל דנשרף בהנ"ל משא"כ טומאה. גדר
(סוכה  מישאל תוד"ה וראה הנשמה. סילוק בעת שהי' הגוף אי"ז שהרי
ולהעיר  נה. סי' תשכ"ה) (ירושלים צפע"נ שו"ת ראה אבל רע"ב). כה,
נדה  מי ראה – סל "ה) פ"ו ברכות (רא"ש איסורו שפקע שנשתנה מאיסור

ועוד. כאן. לנדה
לפי 45) בורות דברי וקראום וטבעית היצירה "בחכמת כאן בחדא"ג

הפילוסופים". כדעת בהם לטעות נטו שהם
לדֿלה.46) ד, מ"ב
סע"ב.47) מד, זח"ב ראה
לנער 48) חיות שישפע רצה כאילו לד: שם, מ"ב ומצו"ד רלב"ג ראה

הצרפית. בבן גם עד"ז פירשו הם אבל כו'. אלישע מאברי
כאֿכב.49) יז, מ"א
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clidנא ytp אליהו בקול ה' וישמע קרבו, על הזה
הילד" ש"נפש וכיון ויחי". קרבו על הילד נפש ותשב
שאין  ומובן הקודם, הנשמה סילוק התבטל אליו, חזרה

מטמא  .50הוא

והיא  נשמתו, חזרה לא השונמית בן אל אבל
השאלה  מתעוררת ולכן הגוף, מן מסולקת נשארה

שיטמא" עדיין 51"מהו חל הנשמה סילוק המושג האם :
חדשה  חיות בו שיש עקב 52בגוף מתבטל שהוא או ,

.53זאת 

להם: למרות zn"אמר – מטמא" חי ואין מטמא
טומאת  של המושגים כל אליו, חזרה לא שלו שנשמתו
כאשר  רק חלים – וכו' מת גוף הנשמה, סילוק – המת
עלֿאף  מטמא הוא אין חי, הוא אם ממש. "מת" הגוף

ומטהרת  מבטלת חיותו כי כן, לפני מת 54היותו

מת. מטומאת

אין  בורות": "דברי היא השניה השאלה גם ולפיכך
אם חשוב לא כי הספק, לצדדי מקום  שום weliqכאן

הגוף  מצב חשוב אלא מתבטל, או ממשיך הנשמה
"אין – מטמא".igבהווה

.Ë

‡ÓËÂ ˙Ó ‰È‰ ‰Ê ÛÂ‚

זה  גוף היה מת בהיותו לשאול: עדיין אפשר אך
כלשון  כך, ואם אביֿאבותֿהטומאה, של בטומאה טמא

הלכה"?55הגמרא  להיכן שבהן "טומאה

"נוגע  דלעיל: ב"ילקוט" המבואר לפי מובן זה דבר
של  בנה עלֿכן אשר טמא", עצמו מת ואין טמא במת

שכן  בדבר, פלא אין מחלוקת. בכך ואין טהור שונמית
ב"פסיקתא" כנאמר הכתוב, גזירת היא מת :56טומאת

של  גזירתו אלא מטהרים, המים ולא מטמא המת "לא
הוא". המלכים מלכי מלך

השונמית  בן לגבי השאלה היתה מדוע מובן זה לפי
טמא,nhiy`"מהו עצמו הוא אם ולא הזולת), (את "

"מת היא חנניא בן יהושע רבי תשובת ואין nhn`וגם
השונמית nhn`חי בן על חלה אם הוא הדיון כי ,"

הכתוב. גזירת מפני אחרים לטמא העשויה מת טומאת

.È

˙ÈÈÁ˙ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ‡È‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Ï‡˘‰
ÌÈ˙Ó‰

ושביעי, שלישי הזאה צריכין לעתידֿלבוא "מתים
הם  אם השאלה היתה לא כאן צריכין": אין או
התשובה  נאמרה כבר כי מת, בטומאת אחרים מטמאים

ואין מטמא, לפי ig"מת אף יתרֿעלֿכן, מטמא";
בן  של חדשה נשמה לגבי השניה, בשאלה מחשבתם
הקדושֿ כי טמאים, לעתידֿלבוא המתים אין השונמית,

בגמרא  כנאמר הנשמה, אותה לגוף מחזיר 57ברוךֿהוא

ולכן  כאחד...", אותם ודן בגוף וזורקה נשמה "מביא
כדברי  היתה, כאן השאלה הנשמה. סילוק מתבטל

מגע 58המפרשים  טומאת בגלל טמאים עצמם הם אם ,
המת  בגוף החי הגוף נגיעת עקב כלומר, שלהם, בגופם
שלישי  הזאה "צריכין אם היא השאלה התחייה. בשעת
רק  היא מת מגע טומאת האם צריכין": אין או ושביעי,
נגעו  המתים כאשר גם או במת, נגע אחר גוף כאשר

?59בעצמם 
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לאחר 50) שהוא אף מעשה מבטל מעשה דבור, ומבטל דבור אתי ע"ד
ואכ"מ. ואילך). א נט, קידושין (ראה המעשה עשיית ולאחר דיבור כדי

ואכ"מ.51) לפנחס). (בנוגע א ריז, מזח"ג להעיר
כמת".52) חשוב "מי שם נדה רש"י לשון ראה
הטומאה 53) פועל הנשמה סילוק אם (ס"ו) הא' בשאלה תלוי ואי"ז

סילוק  שע"י הפעולה שביטול י"ל הא' לאופן גם כי מת, גוף שהוא זה או
החזרת ע"י רק לא הוא דגוף eznypהנשמה נאמר אם גם ולאידך בפועל,

לעיל  משנ"ת ע"ד כמת", "חשוב שהחי' לאחר דגם י"ל המטמא, הוא מת
ממנו  בטלה ולא כיסוי דדם הגדר עליו חל שנתכסה דלאחר דם בכיסוי
(כנ"ל  י"ל מזו ויתירה .(41 הערה דלעיל צפע"נ (ראה שנתגלה לאחר אף
(הנ"ל  בצפע"נ הב' צד עפ"י ויומתק דם. תורת ממנו דבטלה (42 הערה
ריש  אוה"ח וראה חי. שאינו זה מחמת הוא הטומאה דעיקר (43 הערה

פרשתנו.
הואיל 54) ד"ה בסופו. – א) עז, (ב"ק הא' פרה מתוד"ה להעיר

.72 ע' תרומות צפע"נ וראה מטהרתן. חיותן בסופו: – סע"ב) פא, (חולין
ס"ג). שם במפענצ"פ (נעתק ועוד

ב.55) לג, פסחים
(פרה 56) ד' פיסקא רמב"ם דר"כ וראה יד. פי"ד, רבתי פסיקתא .(

מקואות. הל' סוף

עצמן 57) לפטור יכולין ונשמה "גוף סע"א שם (ראה ב. צא, סנהדרין
סע"ב  קל, (מהנ"ע) א קכו, זח"א לסופו). (קרוב פל"ד פדר"א הדין"). מן

ובכ"מ.
רד"ל 58) שלז. סי' יו"ד חת"ס שו"ת (מהנוב"י). ח' דרוש ציון אהבת

אחר. באופן שם חדא"ג וראה שם. נדה
בית 59) כנגיעת מיחשב שזה לומר תמצא אם "ואף שם ציון באהבת

כו' בתוס' סע"ב. עב, לחולין שמציין שם חת"ס גם (וראה הסתרים"
מבגד  הבאות שלש על כשלש חשיב דכאן א) וי"ל: דביה"ס). הך והיינו

עיי"ש. שם דחולין גדול
לפנ"ז. או התחי' בשעת אם הנגיעה נק' מתי תלוי ב)

אם  שתלוי י"ל בפועל, הגוף דכל התחי' בשעת דהוי את"ל אפילו ג)
בצפע"נ  בזה (האריך מחלקים מורכב שהוא או אחד כגוף נחשב האדם
ובכ"מ  קיא. קי, סי' ח"א דווינסק שו"ת ואילך. סע"ג נו, א. לח, (מהדו"ת
וב"ה  דב"ש פלוגתא דהוי ושם ספ"ב)). במפענ"צ (בחלקם) (נעתקו
כמורכב  דהוי ולב"ה שם)), אחרונה משנה (ראה מ"ג פי"א באהלות
ולהעיר  שם. (דמשנה זה ע"ג זה מקופלים הרבה בגדים כמו הוי מחלקים
כד, (מנחות מדרס מגע דטמא מודה ר"י גם ובזה סע"ד). שם ממהדו"ת
א. ע"ג, דף חולין מחלוקת הוי "וזה סק"י שם צפע"נ בשו"ת וראה ב).
(ולהעיר  הסתרים בין מגע לענין הנ"ל  גמרא והיינו כו'" א פה, ופסחים
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אופן  לגבי השונות בסברות תלוי שהספק לומר, יש
הקודמת 60התחייה  המציאות מן משהו שישאר א) :

בגוף בגו  והתחדשות מיוחדת תוספת תיתוסף אבל ף,
מן  חלק לבין החי הגוף בין נגיעה קיימת זה באופן –
לעתידֿלבוא  המתים יזדקקו זה ולפי המת, הגוף
של  באופן תיעשה המתים שתחיית ב) ל"הזאה".
דבר  שום ישאר לא הפרטים. בכל הגוף התחדשות
צריכין  "אין זה לפי הגוף. של הקודמת ממציאותו

במת. נגיעה כלל אין כי הזאה",

אין  או הזאה.. "צריכין בלשון התבטאו הם לכן
שהשאלה  לרמוז, כדי "מהו", ההקדמה ללא צריכין",

לגבי היא oicdאיננה השאלה אלא במת, המגע בענין
באופן  תהיה המתים תחיית אם המציאות: לגבי

לאו. אם בהזאה, אותם המחייב

.‡È
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הנאמר  לפי יותר מפורט באופן מובן זה ענין
כלים  במסכת מדרס 61במשנה טמאה שהיתה "מיטה :

(כיון  מדרס טמאה ותיקנה, ארוכה נשברה –
– ותיקנה שניה נשברה קיימת); השניה שה"ארוכה"
אבל  לכאן), באו חדשות פנים (כי המדרס מן טהורה

הראשונה rbnטמאה החדשה ה"ארוכה" (כי מדרס
הספיק  לא מדרס), טמאה היתה כאשר במיטה נגעה
טהורה  – שניה שנשברה עד הראשונה את לתקן

מדרס)" ממגע .62(אפילו

הכלי  של אחר חלק כאשר תוקן הכלי אם כלומר,
תוקן  הכלי אם אבל מגע. טומאת ישנה קיים, היה

מגע. טומאת אין נשבר, שכולו לאחר

סנהדרין  קיסר 63במסכת לו "אמר נאמר: בגמרא
עפרא, הוו הא חיי. דשכבי אמריתו גמליאל: לרבן
יחיו. שהמתים אתם, (=אומרים חיי? קא מי ועפרא
לו  אמרה לחיות?) יכול עפר והאם עפר, הם והרי
בתו: לו (=אמרה ליה מהדרנא ואנא שבקיה, ברתיה:

אחד  בעירנו. יש יוצרים שני לו). אשיב ואני עזבהו,
מהן  איזה הטיט. מן יוצר ואחד המים, מן יוצר
מן  לו: אמרה המים. מן שיוצר זה לה: אמר משובח?
ישמעאל  רבי דבי כלֿשכן? לא – הטיט מן צר, המים
שעמלן  זכוכית, כלי מה זכוכית, מכלי קלֿוחומר תנא:
בשרֿודם, תקנה. להן יש – נשברו בשרֿודם, ברוח
עלֿאחתֿכמהֿ הקדושֿברוךֿהוא, של שברוחו

וכמה!".

שני  את מבטאות אלו דוגמאות ששתי לומר, ויש
של  באופן היא התחייה אם התחייה: שבאופן האופנים

"xv טומאת שדין שלמרות הרי הטיט", המים.. מן
"פנים  שהרי כאן, קיים איננו התחייה שמלפני המת

טומאת של הדין כאן חל הרי לכאן", באו ,rbnחדשות
"צר" שממנה כן, מלפני מסויימת מציאות נשארה כי
השני  למקרה (בדומה הגוף את הקדושֿברוךֿהוא

כלים). במסכת שבמשנה

ל"כלי  זאת משווים ישמעאל רבי שדבי בהשוואה
zikekf..exaypy בין קשר כלל שאין היא, הכוונה ,"

לקודמת  החדשה כלי 64המציאות לגבי ההלכה כי ,
היא  לגמרי 65זכוכית מתבטלים הם שבירה ידי שעל ,

מיטהרים  הם טמאים, היו הם ואם כלי, של ממציאות
באופן  היא שהתחייה המתים, בתחיית וכך לחלוטין.
כלל  שאין שנשברו, זכוכית מכלי חדש כלי יצירת של
על  חלה לא ולכן לקודמת, החדשה המציאות בין קשר
למקרה  (בדומה במת מגע טומאת החדשה המציאות

הזאה. צריכין" "אין ואז דלעיל) שבמשנה האחרון

חנניא  בן יהושע רבי תשובת מובנת זה לפי
המתים, תחיית תהיה כאשר – להם" נחכם "לכשיחיו

יוברר. והדין התחייה, אופן ייוודע

.·È
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לפי  – עמהם" רבינו משה לכשיבוא דאמרי "איכא
תחיית  כלל על השאלה היתה לא דאמרי" "איכא

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

נדה  לנר ערוך גם הנ"ל) וג' (בב' וראה סע"א). שם חולין חבורי מתוד"ה
צריכין. ד"ה כאן

הלכה  דאין יו"ד מ"ט פכ"ז כלים ורע"ב להרמב"ם פיה"מ ראה ד)
דהוי ה"ז פכ"ג כלים הלכות ברמב"ם וכ"כ בבגד rbnכר"י. גם מדרס

שם. מל"מ וראה אחד.
מגע  דהוי כר"י דהלכה (ועוד) ה"ט שם הרמב"ם לדעת אפילו ה)
ריב"ח) (ותשובת ששאלתם מוכרח אין הרי מגע טמא ואין הסתרים בית
הרי  סו"ס דהרי השקו"ט ובזה שאלתם שזה ויתכן דוקא ההלכה כפי תהי'

שם. ובהנסמן 86 הערה לקמן וראה טמא. ביה"ס דמגע ור"מ ת"ק דעת זה
וביאורים 60) תשובות ראה לקמן) (בהבא ואופנה תחה"מ ענין פרטי

וי"א*. ח' סי' תשל"ד) .p"ye(קה"ת,
שם.61) ורע"ב ובר"ש מ"ו. פי"ח
שם.62) אבל ובתוד"ה ב. קיב, שבת וראה
ואילך.63) סע"ב צ,
שם.64) סנהדרין צפע"נ תקנה. להם יש ד"ה פרש"י ראה
א.65) טז, שבת מ"א. פ"ב כלים

.l"end .jli`e dq 'r a"g .jli`e `nw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycewÎzexb` (*
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סובר, חנניא בן יהושע רבי כי שלעתידֿלבוא, המתים
ידי על תהיה של ziipaשתחייתם מ"לוז הגוף

אצלו 66שדרה" שקיימת כדלהלן, אפוא, ומובן, ,
לג  הוא הספק אלא במת, מגע מתי טומאת תחיית בי

המדבר.

ישנה  המדבר דור לגבי הוא: לכך ההסבר
לעולם 67מחלוקת  חלק להם "אין אומר עקיבא רבי :

הבא. לעולם חלק להם שיש סובר, אליעזר ורבי הבא",
יין  כשתויי ונראים שוכבין אותם ראה שרבה 68ומזה

אליעזר. רבי כדעת משמע

א) דעות: שתי יש בכלל התחייה אופן לגבי והנה,
נרקבת  שאינה הלוז מעצם תהיה כך 69שהתחייה ועל ,

ולא70נאמר  מתיך", גוף xai71`"יחיו ייבנה לא כי ,
אלא  לחלוטין, ב)dpaiiהגוף72חדש הלוז". מ"עצם

אליעזר" דרבי ב"פרקי שכתוב משתייר 73כפי "איני :
תרווד כמלא אלא הגוף בעפר awxמן מתערב והוא

בעיסה...". מתערב שהוא כשאור הארץ

המדבר  שדור באומרו, עקיבא רבי כוונת זה, לפי
שמגופותיהם  לכך היא הבא", לעולם חלק להם "אין –
"עצם  גם כי הבא, לעולם שיחיה דבר שום ישאר לא

תרקב  שלהם ל"תרווד 74הלוז" שיהפכו לאחר אבל .
המתים.75רקב" בתחיית יקומו הם

אופן  באיזה השלישית: השאלה נשאלת כך ועל
שתשאר  באופן האם – המדבר דור מתי תחיית תתבצע
עצם  כי הזאה", "צריכין הם זה ולפי הלוז, עצם

במגע  מטמא בעצמם?76כשעורה מנגיעה ייטמאו והם
"אין  שאז רקב", "תרווד רק מהם ישאר שמא או
אלא  במגע, מטמע אינו רקב תרווד כי הזאה, צריכין"

בלבד  כמה 77באהל להתקיים צריכים באהל וגם ,
"שיקבר  שיטמא: כדי שיש 78תנאים של בארון ערום

שלם". כולו ויהיה בהן וכיוצא זכוכית של או

.‚È
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"לכשיבוא  חנניא: בן יהושע רבי להם ענה כך על
תנחומא  במדרש הוא: לכך ההסבר עמהם". רבינו משה

לרועה 79בפרשתנו  דומה? הדבר למה "משל נאמר
ביקש  הצאן. ונשבית מלך, של צאנו לרעות שיצא אחד
יאמרו  המלך: לו אמר מלך, של לפלטרין ליכנס הרועה
הקדושֿברוךֿהוא  לו אמר כך אף הצאן. השבית שאתה
וקברתם  רבוא ששים שהוצאת הוא שבחך למשה:
אין  יאמרו: עכשיו אחר, דור מכניס ואתה במדבר,
בצרן  תהיה אלא הבא, לעולם חלק המדבר למתי

עמהם" .80ותבוא

ישראל  של רוען היה רבנו שמשה שכיון מובן מזה
אליהם  הגיע כן על (ואשר בגופים נשמות בהיותם
מרים, של ובארה המן, – גשמי שפע גם באמצעותו

בזכותו  שחזרו הכבוד –81וענני רוחני שפע רק ולא ,
לשוב  יצטרך הוא לעתידֿלבוא גם הרי התורה), כנתינת

בגופים. נשמות בהיותם דוקא המדבר, דור עם

חנניא  בן יהושע רבי תשובת משמעות וזוהי
רבינו משה יבוא mdnr"לכשיבוא רבינו משה :"

"mdnr,כמשה הבא לעולם חלק להם שיש מובן ומזה ,"
(עצם  הראשון הגוף למציאות קשורה תהיה ותחייתם
רבנו  משה יבוא לא (ואם להזאה. יזדקקו הם ולכן לוז)
הבא, לעולם חלק להם שאין משום זאת הרי עמהם,
הזאה). צריכין" "אין שאז רקב, מתרווד היא ותחייתם
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ג.66) פכ"ח, ששאלתם p"yeב"ר שם כבחת"ס לפרש דוחק ולכן .
כו'. נסכוי עצם תשאר אם היתה

ב.67) קי, שם במשנה. א קח, סנהדרין
שם.68) ודמו תוד"ה סע"ב. עג, ב"ב
סט,69) זח"א ב). טז, (ב"ק והוא תוד"ה רפי"ח. ויק"ר הנ"ל. ב"ר

ב. כח, זח"ב (מהנ"ע). א קלז, (מהנ"ע). סע"א קכו, א.
יט.70) כו, ישעי'
שם.71) זח"ב
קל,72) (מהנ"ע). א קכו, (מהנ"ע). א קטו, זח"א רפצ"ה. ב"ר וראה

(רע"מ). רע"ב רטז, א. צא, זח"ג ב. רג, סע"ב.
רוכל 73) שבאבקת להעיר אבל ואילך. סע"א קסט, זח"ג וראה פל"ד.

תש  (קה"ת, וביאורים בתשובות (נסמן 22)ובעבוה"ק בהערה סי"א* ל"ד)
(מהנ"ע). א קיג, זח"א וראה לוז. דעצם הך דהיינו פי'

(74.66 הערה הנ"ל בב"ר המבול דור וע"ד
מציאות 75) דנעשה ס"ל רקב" "תרווד בפרדר"א (דמשנ"א ועפ"ז

בפרדר"א  שממשיך מה יומתק לוז) עצם דנשאר הנ"ל על ופליג חדשה

מקומות  ב. צא, כבסנהדרין ולא מום" בלא הגוף כל את "ומעלה שם
.72 שבהערה

ופשיטא 76) ה"ב. מת טומאת מהלכות פ"ג רמב"ם מ"ג. פ"ב אהלות
מזה. יותר שנשאר את"ל

וראה 77) ה"ג. שם רמב"ם ב). קכה, חולין (וראה מ"א שם אהלות
שא"א  לפי הוא במגע מטמא שאינו שזה ואף שם. אהלות רעק"א תוס'
פ"ב  שם רמב"ם ופרש"י, שם (כבחולין אחד גוף אינו שהרי בכולו ליגע
(נוסף  הרי האדם, בגוף ביחד מחובר כולו דהוי בנדו"ד משא"כ הי"א)
דא"א  ופשיטא הגוף, בכל מפוזר זה תנאים) בזה שיש לקמן המבואר על
גבלו  "ואפילו שם וברמב"ם מ"ב שם אהלות וראה בכולו, מגע דהוי לומר

חיבור". אינו במים
וש"נ).78) ב. כז, (מנדה ה"ד פ"ג שם רמב"ם
יוד.79)
קסח,80) זח"ג וראה סע"א. קנז, זח"ב (מהנ"ע). ב קיג, זח"א ראה

ועוד. ב.
א.81) ט, תענית

.l"end .er 'r a"g `"hily x"enc` w"k ycewÎzexb` (*
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שבדברי  החידוש את גם להסביר יש זה לפי
טמא, במת "נוגע הראשון הלימוד בפשטות: ה"ילקוט"

שהמת  הענין, עצם את מחדש טמא" עצמו מת אין

ג  בכח רק אחרים מטמא והוא טמא, אינו זירת עצמו
זה. ענין חל אין חי שלגבי מובן וכך כדלעיל. הכתוב,

ואין  טמא במת ש"נוגע החידוש מופיע מכן לאחר
שונמית של שאינוnh`בנה בלבד זאת שלא ,"`nhn

לא  עצמו שהוא אלא לתחייה, שקם לאחר אחרים

בגוף הנגיעה עקב התחייה ely82נטמא .83בעת

ה"נוגע  מן הדבר נלמד כיצד בפשטות, מובן זה לפי

" לגבי הוא הדגש כאן גם (כבלימוד rbepבמת": במת"
ש" ואיןrbepהקודם, טמא envrבמת zn ולא טמא"),

כשלעצמו. ה"מת" לגבי

.ÂË
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הם  השלישית בשאלה שדוקא לכך ההסבר גם זהו

ושביעי  שלישי הזאה צריכין לעתידֿלבוא "מתים שאלו
השונמית" "בן על זאת שאלו ולא צריכין", אין או

ביה" "דאיירו השאלה 84עצמו כי עליו), (=שדברו
טומאת  על ולא בעצמם, נגיעתם על היתה ההזאה לגבי
קיים  בעצמם הנגיעה עקב והחשש כדלעיל, ממש, מת
השונמית  בן לגבי ואילו לעתידֿלבוא". "מתים לגבי רק
שאינו  להם, (=ברור הזאה" בעי דלא ליה "פשיטא

ה"תוספות" כדברי להזאה) בן 85זקוק של גופו כי ,
השתנה  לא צורה 86השונמית באותה ונשאר ,87.

התחייה  היתה לא השונמית בן אצל אחר: בסגנון
שהגוף  לומר שאפשר לעתידֿלבוא, המתים כאצל
של  מציאות – חדשה מציאות של באופן אלא נבנה,

מת  של מציאות במקום הסיבה 88חי מן ובמיוחד ,
חיות  אלא שלו, נפשו שבה לא השונמית שלבן דלעיל,
במת  מגע טומאת כאן תיתכן לא ולכן אחרת, ומציאות

בעצמו  הנגיעה .89עקב

.ÊË
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מדוע  יובן שדרכו בקיצור, הסבר, עוד למצוא יש

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

שכ'82) אלא אבל). ד"ה ב. (רנ, כלים טהרות בסדרי גם עד"ז ראה
בנה  ש"אין בזה הוא טמא" עצמו מת ש"אין מזה דהנפק"מ בספ"ז הפי'

בפנים. דלקמן אחר מטעם וגם טמא". שונמית של
הי'83) "וכשחי' וילקוט בספ"ז הלשון מהמשך מוכח xedhוכן
ycewl עמו שהי' כל "כשמת דאף לומר בא (הרי נפק"מ למאי דלכאורה "

בו  ונגעו ו"חזרו טמא אינו "כשחי'" הרי שבעה" טומאת הי' טמא בבית
הי' ד"כשחי' להדגיש שבא אלא הם")? לקודש",xedh)ixnblטמאוהו (

לקודש. דטמא במת נוגע של טומאה עליו שאין היינו
כו'" אומר זה "הרי בספ"ז ההמשך דמפרש שם טהרות בסדרי ועיי'
הוא  דהיינו מטמאך הכלים לאלו אומר זה הרי שם): רענן כבזית (לא
מזה  כן משמע ולכאורה כו'. עצמו ממגע נטמא שלא טמאוני לא עצמו
טמאוהו  בו ונגעו "חזרו שכתב אחר אי' כו'" מטמאך אומר זה "שהרי

לזה. שייך אינו פשוטו דלפי הם"
סע"ב.84) ע, נדה מתים כבתוד"ה
דבעי 85) להו פשיטא השונמית דבבן שם וחת"ס ציון באהבת אבל

אם  הזאה שבעי לפירושו כאן בחדא"ג (וכ"כ בעצמו נוגע מחמת הזאה
דהי' הנ"ל וילקוט בספ"ז כמ"ש דלא והרי"ז במת), בחיים נטמא כבר
הן  המתים כל על הי' הזאה בעי אם דשאלתם כ' לנדה ובמאירי טהור.

כו'. השונמית בבן
מיתתו,86) בשעת גם כחי הו"ל לחיות שעומד שכיון לומר אין אבל

טמא  הי' ולא שם) באברבנאל (הובא שם למו"נ נרבוני בפי' וכמ"ש
"וגם  ומוסיף ס"ה), שעג, (סי' יו"ד דעת) (יוסף שאול בדברי וכ"כ מעולם,
ברור  וזה מטמא, הי' לא שיחי' בבירור אדם יודע הי' אם השונמית בבן

כשמש"*,
בו ונגעו ד"חזרו זוטא בספרי מפורש אמרינן ede`nhדהרי ולא הם",

מוכח  שהחי' לאחר הרי טמאים נחשבו במיתתו בו שכשנגעו את"ל דאף
הגהות  וראה טמאים. היו דלא למפרע מילתא ואיגלאי  כמת נחשב דלא

ד. אות פל"ג לפרדר"א הרד"ל

נגע 8)7 שהחייהו ד"בשעה טמא שונמית דבן שם חת"ס בשו"ת
אלו  הרי קרשו דטהרות פ"ג א' משנה בזה כיוצא ועי' במותו. בעצמו
שנגעו  כאוכל הו"ל מ"מ משקה מטומאת ויצאו שנקרשו דבשעת שנים
איטמא  שנקרש משהו דכל כפשוטה נגיעה דהוי הפי' שם אבל במשקה".
"יותר  המשנה וכבסיום שם), טהרות אחרונה (משנה שבצדו המשקה מן
(ראה  נגיעתה ע"י נטמאת" ראשונה טיפה שיצא שכיון טמא מכביצה
כאן  בנדה לנר ערוך בפנים) הנ"ל (וע"ד עד"ז וראה שם). מפרשים
מ"ט) פכ"ז (כלים וילון ועשו מדרס טמא שהוא סדין מדין [ולהעיר
שם. רע"ב להרמב"ם. פיה"מ (ראה לגמרי טהור שנשתנה כיון ר"י דלדעת
ונמוחו  בחזרו שם טהרות רע"ב וראה ה"י. פכ"ג כלים הלכות רמב"ם

טומאתו "ופרחה טהור מכוון וגם epzypykכביצה שם). הרא"ש פי' "
הסדין  הוי דשם בנדו"ד לחלק יש מדרס, מגע טמא שנשאר הת"ק לדעת

ורק envraטמא טמא, עצמו מת דאין כיון שונמית בבן כאן משא"כ .
ולהעיר  שם]. טהרות סדרי וראה זה. פקע כשחי' א"כ אחרים שמטמא

יד. כלל ענגיל להר"י טוב מלקח
(והרי 88) אז שיחיו הדבר מוכרח לעת"ל במתים י"ל: בזה ההסברה

שיחי', וכו' תכונה בו יש הגוף דמצד והיינו באמונה) עיקר הוא תחה"מ
והמתים  למות "הילודים ספ"ד מאבות (ולהעיר בהגוף שכלול סדר וזהו
כ"ש"), לא חיי דהוה חייא. הוה, "דלא א): (צא, סנהדרין וראה לחיות"
בבן  משא"כ המת, לגוף והמשך שייכות לו יש החי דגוף נמצא וא"כ
כ"א  זה, בגוף המוכרח סדר ע"פ שלא הי' שהתחי' שונמית ובן הצרפית
לו  אין החי דגוף נמצא הרי מתים, היו עצמן דמצד ונס, חידוש בדרך

בעצמו. נגיעה כאן ואין המת. לגוף והמשך שייכות
הי'89) "כשחי' מדוע צ"ע עדיין "חזרוxedhלכאו' ודוקא "erbpe בו

ומזה  בבית". עמו שהי' "כל כמו המת אהל מצד נטמא ולא טמאוהו",
עצמו  מת דאין הספ"ז לדעת גם עוד שיטמא שייך לא עצמו דמת מוכח

שם. טהרות סדרי ראה טמא.

.20 dxrdl b"dey lirl d`xe .my l`paxa`a f"cre .'itd dgece .ezzina `nih m` `id zinpeyd oaa dl`ydc miyxtn yic o`k dcp ixi`n d`xe (*

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `nei(iyiy meil)

pdil:`xnbd dgec .dceard zrya `ly mda zeéðàL ,àîìéc¦§¨©¦
àéä äãBáò CøBöc äàéø÷oeik j` ,ynn dcear dpi`y s` - §¦¨§¤£¨¦

icba da yeall xzed ,dceard jynd jxevl dzeyrl miaiigy
.xzed `l dcear jxevl `ly la` ,dpedk

:df oica yxcnd zia ipa ewtzqd xaky d`ian `xnbdàéòaéàc§¦©§¨
,ïìm`dïäa úBðäéì eðzéð äpeäk éãâa,dceard zrya `lyBà ¨¦§¥§¨¦§¥¨¨¤

÷ôñä úà èåùôì úåøùôà äàéáî àøîâä .ïäa úBðäéì eðzéð àìŸ¦§¥¨¨¤
äðùîî:(`"n `"t cinz)eéä àì ,òîL àzmipdkd.LãB÷ éãâáa íéðLé ¨§©Ÿ¨§¥¦§¦§¥¤

l wxy ,wiicl yi dpynd ixacnàìc àeä äðéLmiynzyn eid ¥¨§Ÿ
,ycew icbal `ed i`pbe mda giti `ny yygn ,mdaìëéî àä- ¨¥©

lek`l la`éìëàzepdil epzip dpedk icbay o`kn rnyn ,mda ¨§¥

:`xnbd dgec .mdaàîìéc,oda zepdil epzip `l dpedk icba ¦§¨
eäìéëà éðàLmeyn mda lek`l xzedyàéä äãBáò CøBöc- ©¦£¦¨§¤£¨¦

mipdkd zlik`a ik ,dceard ikxvn `id oaxwd zlik`
.milrad mixtkzn,àéðúãkxn`py dnn(bl hk zeny)íúà eìëàå' ¦§©§¨§¨§Ÿ¨

íéìëBà íéðäkäL ãnìî ,'íäa øtk øLàoaxwdnïéøtkúî íéìòáe £¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦
.mzlik`a

wiicl yi cer :dpyndn wtqd z` heytl ztqep zexyt`
y ,dpyndnàìc àeä äðéL,dpedk icbaa xzedéëelä àäla` - ¥¨§Ÿ¨©¥
mda zkll,éëläîdgec .dpedk icban zepdil xzeny rnyn §©§¥

ok` :`xnbdàì énð éëeläc àeä ïéãa,mda xzed §¦§©¥©¦Ÿ
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נט ireayd cenild xefgn t"r - zweg zyxt - zegiyÎihewl

לאנשי  דוקא אלו שאלות שלוש פתרון היה חשוב
כדלהלן:90אלכסנדריא  ,

"לא  נאמר שעליה במצרים עיר היא אלכסנדריא
לשוב..." בכלל 91תוסיפון "ואלכסנדריאה –

.92האיסור"

לשם  באו לכתחילה כך: היתה שמחשבתם וייתכן
שאחר  ולמרות שם", "להשתקע מנת על שלא זמנית,

המצב  לפי הדברים נקבעו משם, יצאו ולא נשתקעו כך
שלוש 93בהתחלה  שאלו הם הדבר את לברר כדי .

מלח", "נציב סופה אמנם, – לוט אשת אלו: שאלות

בן  ועלֿכלֿפנים שתטמא; ומהו – אדם תחילתה אבל
בתחיית  ועלֿכלֿפנים גוף; אותו שזהו – שונמית

כי  להזאה, ויזדקקו נשמה, אותה גם שזוהי – המתים

– ימות כי אדם על: הציווי עם נולדו מלכתחילה
השביעי. וביום השלישי ביום הזאה צריך בו שהנוגע

.ÊÈ

Â‰ÈÈÁÓ ‰¯Â˙ ¯Â‡ Y ‰¯Â˙ ¯Â‡· ˘Ó˙˘Ó‰ ÏÎ

הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל ,94והנה,
זאת, ובכל בגופים, נשמות של לתחייה יקומו כולם
להזאה  יזדקקו לא הזה בזמן בתורה עיסוק באמצעות
אחד, כל אצל נשארת הלוז שעצם למרות לבוא, לעתיד

חז"ל  כדברי אור 95כי, – תורה באור המשתמש "כל ,
מחייהו" תורה "טל כביטוי (או מחייהו" ),96תורה

וטל  תורה אור ידי על לתחייה חוזר הגוף וכאשר
אלו 97תורה  דברים הרי התחייה , בעת אותו .98מטהרים

(`"iyz zah c"k zgiyn)
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ותירץ 90) – ע"ז. עמד תש"י) נ.י. אביגדור. (להרב יעקב חלק בס'
אחר. באופן – השאלות לכל בנוגע –

טז.91) יז, שופטים
ב).92) נא, (מסוכה ה"ז פ"ה מלכים הל' רמב"ם
בעלמא 93) איסורא רק למסקנא דגם די"ל – ה"ג) (שם רדב"ז ראה

זה. באופן הוא
א.94) צ, סנה'
ב.95) קיא, כתובות
(96193 ע' חי"א לקו"ש וראה ספל"ו. תניא יט. כו, ישעי' יל"ש

בהערה.
ובכ"מ.97) רע"א. קפב, ב. קעה, מזח"א ולהעיר
המתים 98) דתחיית שהטל ג. עג, האזינו ובלקו"ת א. מט, זח"ג ראה

שם. דזהר מת טומאת שמטהר דבדולחא" טלא מ"שיורי למעלה הוא
ועוד. פס"ח. תרל"ז וככה המשך וראה

ועל  בנורא. טבילותא עיקר א) לט, (סנהדרין ממרז"ל גם ולהעיר
טומאה  מקבל ואינו כאש", דברי כה "הלא כט) כג, (ירמי' נאמר תורה
ובארוכה  אש". גופן שכל "ת"ח בסופה חגיגה וראה א). כב, (ברכות

.465 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `nei(iriax meil)

xriyd iylez z` -.ïîL ìò,`ziixaa epipy okeäãeäé éaø ,àéðz ©§¨©§¨©¦§¨
ñBé éaø Bì øîà .eéä íéiøãðñkìà àlà eéä íéiìáa àì ,øîBàçeðz ,é ¥Ÿ©§¦¦¨¤¨¨¤§©§§¦¦¨¨©©¦¥¨©

,ézòc úà zçðäL Ezòc,laan dzid iqei iax zgtyny iptn ©§§¤¥©§¨¤©§¦
.miilaad lr ok mixne` eidy el dyw dide

xiryd glynl mixne` eid miilaady dpyna epipyàöå ìBè¨¥
.`ve leh

:mdixac z` zx`and `ziixa d`xnbd d`ianàðz,`ziixaa ¨¨
el mipreh eidyïéàébñ àøc éáBçå ïéc àøéôö éäL äîrecn - ©¨¥§¦¨¥§¥¨¨©¦¦

.eilr ode miaexn xecd zepeer ixd ,o`k df xiry akrzn

äðùî
uegn xiryd glyn ly ezkild xcq z` cnll dkiynn dpynd
meid jyna glynd iyrn z`e ,wevl xiryd ziigc xcqe ,xirl

:jygzy créøéwiîiaeygn -BúBà ïéeìî eéä íéìLeøéz` - ¦©¦¥§¨©¦¨§©¦
milyexin ,xiryd glynãòdäðBLàøä äkeñlr exear eniwdy ©¨¨¦¨

.jxcd
:dpynd zx`anúBkeñ øNòexear eniwdãòå íéìLeøiîd÷eö- ¤¤¦§¨©¦§©

,xiryd z` dgec myy lf`fr `ede sewfe deab xd
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המשך ביאור למס' יומא ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `nei(iyiy meil)

pdil:`xnbd dgec .dceard zrya `ly mda zeéðàL ,àîìéc¦§¨©¦
àéä äãBáò CøBöc äàéø÷oeik j` ,ynn dcear dpi`y s` - §¦¨§¤£¨¦

icba da yeall xzed ,dceard jynd jxevl dzeyrl miaiigy
.xzed `l dcear jxevl `ly la` ,dpedk

:df oica yxcnd zia ipa ewtzqd xaky d`ian `xnbdàéòaéàc§¦©§¨
,ïìm`dïäa úBðäéì eðzéð äpeäk éãâa,dceard zrya `lyBà ¨¦§¥§¨¦§¥¨¨¤

÷ôñä úà èåùôì úåøùôà äàéáî àøîâä .ïäa úBðäéì eðzéð àìŸ¦§¥¨¨¤
äðùîî:(`"n `"t cinz)eéä àì ,òîL àzmipdkd.LãB÷ éãâáa íéðLé ¨§©Ÿ¨§¥¦§¦§¥¤

l wxy ,wiicl yi dpynd ixacnàìc àeä äðéLmiynzyn eid ¥¨§Ÿ
,ycew icbal `ed i`pbe mda giti `ny yygn ,mdaìëéî àä- ¨¥©

lek`l la`éìëàzepdil epzip dpedk icbay o`kn rnyn ,mda ¨§¥

:`xnbd dgec .mdaàîìéc,oda zepdil epzip `l dpedk icba ¦§¨
eäìéëà éðàLmeyn mda lek`l xzedyàéä äãBáò CøBöc- ©¦£¦¨§¤£¨¦

mipdkd zlik`a ik ,dceard ikxvn `id oaxwd zlik`
.milrad mixtkzn,àéðúãkxn`py dnn(bl hk zeny)íúà eìëàå' ¦§©§¨§¨§Ÿ¨

íéìëBà íéðäkäL ãnìî ,'íäa øtk øLàoaxwdnïéøtkúî íéìòáe £¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦
.mzlik`a

wiicl yi cer :dpyndn wtqd z` heytl ztqep zexyt`
y ,dpyndnàìc àeä äðéL,dpedk icbaa xzedéëelä àäla` - ¥¨§Ÿ¨©¥
mda zkll,éëläîdgec .dpedk icban zepdil xzeny rnyn §©§¥

ok` :`xnbdàì énð éëeläc àeä ïéãa,mda xzed §¦§©¥©¦Ÿ
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ס

בין  רבץ  גרם  חמר  יששכר   – יד  מט,  בראשית 
המשפתים

קמז

ביאור הזהר עה"פ, דלימוד התורה צריך להיות 
בבחי' "יששכר חמר גרם", לימוד התורה החדור בסוד 

)ופנימיות( שבתורה ולא רק כדוגמת סוס, ארי', נמר.

הקדמה טבלא לסימן הבאה

רבי  אמר  המשפתים,  בין  רובץ  גרם  חמור  יששכר1 

דאשתדל  בגין  אי  אקרי,  חמור  יששכר  וכי  אלעזר, 

אמאי  נמר,  או  אריה,  או  סוס,  ליה  נקרייה  באורייתא 

חמור.

1( יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים, אמר רבי אלעזר, )הקשה( 

וכי יששכר חמור אקרי )האם הוא ראוי להמשילו לחמור(, אי בגין 

ליה  נקרייה  כן(  אם  בתורה,  שעסק  מפני  )אם  באורייתא  דאשתדל 

סוס )נקרא אותו סוס שהוא מהודר וסובל משא יותר גדול מחמור(, 

)ולמה המשילו  אמאי חמור  נמר(,  נקרא אותו  )או  נמר  או  ארי'  או 

אותו לחמור(.

בעיט  ולא  מטולא  נטיל  דחמור  בגין  אמרו,  אלא2 

הרוח,  גסות  ביה  אית  ולא  בעירי,  כשאר  במאריה 

יששכר  הכי  אוף  מתתקן,  באתר  למשכב  חייש  ולא 

דאשתדלותיה באורייתא, נטיל מטולא דאורייתא, ולא 

בעיט ביה בקדשא בריך הוא, ולא אית ביה גסות הרוח, 

דמריה  ליקרא  אלא  דיליה,  ליקרא  חייש  דלא  כחמור 

ועל  כדאמרינן  המשפתים,  בין  רובץ  דרביה(,  )ס"א 

הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל.
ספר הזהר חלק א' דף רמב ע"ב

2( )ותירץ( אלא אמרו )חכמים לכן המשילו את יששכר לחמור(, בגין 

דחמור נטיל מטולא ולא בעיט במארי' כשאר בעירי )לפי שחמור 

נושא משא ואינו בועט באדונו כארי וכשאר בהמות(, ולא אית בי' 

באתר  למשכב  חייש  ולא  כסוס(,  הרוח  גסות  בו  )ואין  הרוח  גסות 

יששכר  הכי  אוף  מתוקן(,  במקום  למשכב  חושש  )ואינו  מתתקן 

נטיל  בתורה(,  יששכר שעסקו  הי'  כן  )אף  באורייתא  דאשתדלותי' 

מטולא דאורייתא ולא בעיט בי' בקדשא בריך הוא )נשא עליו משא 

התורה ולא בעט בהקב"ה(, ולא אית בי' גסות הרוח )ואין בו גסות 

הרוח, ועוד הוא( כחמור דלא חייש ליקרא דילי' אלא ליקרא דמרי' 

בין  רובץ  אדונו(,  לכבוד  אלא  עצמו  לכבוד  חושש  שאינו  )כחמור 

ומתוקן,  קבוע  במקום  שלא  ר"ל  התחומים,  בין  )פירוש  המשפתים 

אלא( כדאמרינן )בפסוק ו' דאבות( ועל הארץ תישן וחיי צער תחי' 

ובתורה אתה עמל.

ספירהסוגי חיות
השתדלות 

באורייתא
מלאכיםמרכבהעולם

חמור <<<
חכמה

)ביטול(

סוד – 

ופנימיות 

התורה

--------------אצילות

נמר <<<
בינה

)שכל(
בריאהתלמוד

מרכבה 

דישעי'
שרפים

ארי-ה <<<
חג"ת

)מדות(
יצירהמשנה

מרכבה 

דיחזקאל
חיות הקודש

מלכותסוס <<<

)מעשה(
עשי'מקרא

מרכבה 

דזכרי'
אופנים  

ילקוט לוי יצחק על התורה



סי ילקוט לוי יצחק על התורה

נקרייא3 לי' סוס או ארי' או נמר אמאי חמור 
אלא וכו'.

נמשלו  ישראל  כי  נמר,  ארי'  סוס  הג',  אלו  קתפס 

רעיתי,  דמיתיך  פרעה  ברכבי  לסוסתי  כמ"ש4  להם 

וכמאמר5 יאה עניותא לישראל כברזא סומקא לסוסיא 

חיוורא, הרי שנמשלו לסוס, )ודוד שהוא בחי'6 מלכות 

כנסת ישראל הי' מנמנם7 כסוס(, ועיין בפסחים8 בסוף 

3( מבאר כאן כמה שאלות בהזהר, והם:

א( בלשון הזהר “נקריי' לי' סוס, או ארי', או נמר", מהו הענין המיוחד 

בשלשה סוגים אלו דוקא, ולא שאר סוגי חיות?

ב( דיוק ב"סדר" הסוגים "סוס, ארי', נמר" דגם זה מדוייק?

להשתדלות  נמר"  ארי',  "סוס,  אלו  סוגים  דשלשה  הקשר  מהו  ג( 

בתורה?

ד( מה העדיפיות בשלשה סוגים "סוס, ארי' ונמר" על "חמור" בקשר 

להשתדלות בתורה, ומצד מעלה זו הי' ראוי שיששכר נקריי' בסוגים 

אלו?

ה( מה הם השלשה מעלות בחמור: א( "לא בעיט במארי'", ב( "ולא 

אית בי' גסות הרוח", ג( "ולא חייש למשכב"?

דיוק ב"סדר" המעלות בהזהר, א( "לא בעיט במארי'", ב( "ולא  ו( 

אית בי' גסות הרוח", ג( "ולא חייש למשכב"?

ז( מ"סידור לשון הזהר" משמע, דהשלשה מעלות בחמור הם כנגד 

השלשה סוגים "סוס, ארי', נמר", ומצד השלשה מעלות בחמור, לכן 

נמשל יששכר לחמור דוקא, מהו הקשר להשלשה מעלות שבחמור, 

שהם כנגד השלשה סוגים?

להמעלה  ל"סוס"  הקשר  מהו  בפרטיות,  ז',  לשאלה  בהמשך  ח( 

בחמור "לא בעיט במארי'", ומהו הקשר ל"ארי'" המעלה "ולא אית 

בי' גסות הרוח", ומהו הקשר ל"נמר" המעלה "ולא חייש למשכב"?

וע"ז מבאר:

4( שיר השירים א, ט.

5( חגיגה ט, ב.

6( ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט )קה"ת תשע"א( עמוד ג וז"ל: ידוע 

דבחי' מלכות נק' כוס, שעל זה נאמר )תהלים קטז, יג( כוס ישועות 

אשא )דדוד אמר זה על בחינתו שהוא בחי' מלכות(, וכדאיתא בזהר 

מקומות,  ובכמה  ע"א,  ר"נ  דף  ויחי  ובפרשת  ע"א,  א'  דף  בהקדמה 

ושם בפרשת ויחי כנסת ישראל נק' כוס של ברכה כו', ובמאו"א אות 

כ' סעיף כ"א כתב, כוס נקרא יסוד דנוקבא ולכן כוס גימטריא אלקים, 

וכן כללות המלכות נק' כוס כו', דכו שהכוס הוא כלי לקבל בתוכו 

הגילוים  כל  בתוכה  מקבלת  היא  מלכות  בחי'  כן  כמו  מים,  או  יין 

הכלי  הוא  הדיבור  עד"מ  וכמו  ממנה.  שלמעלה  מהמדרי'  והאורות 

שבו נמשכים ומתלבשים כוחות הנפש שכל ומדות כו', וכמו כן בחי' 

מלכות שנק' דיבור העליון הוא הכלי שבה נמשך השפע מכל הע"ס 

הגילוים  כל  בתוכה  כונסת  שהיא  ישראל*  כנסת  ג"כ  נק'  ולכן  כו', 

והאורות העליונים דבחי' ישראל דלעילא כו', ע"ש.

*( ראה פרדס שער כג )שער ערכי הכינויים( פי"א.

7( ברכות ג, ב. רבי זירא אמר, דוד עד חצות לילה הי' מתנמנם כסוס, 

מכאן ואילך הי' מתגבר כארי. ופרש"י: מתנמנם כסוס, עוסק בתורה 

כשהוא מתנמנם, כסוס הזה שאינו נרדה לעולם אלא מתנמנם ונעור 

תמיד.

8( דף נ, א.

על  יהי'  ההוא  ביום  ע"פ9  בהדרשות  עוברין  אלו  פרק 

מצילות הסוס קדש לה' ע"ש, וכתיב10 אתי מלבנון כלה 

שהיא  שהכלה  הרי  נמרים,  מהררי  אריות  ממענות  כו' 

מל' כנסת ישראל היא מבחי' ארי' ונמר. ועיין בזוה"ק 

פרשת שמות11 דף ג' ע"א ובמק"מ ובביאורי הזהר שם.

להשתדלות  נמר  ארי'  סוס  הללו  השמות  ושייכים 

באורייתא, הוא, כי בתורה יש ג' חלוקות מקרא משנה 

תלמוד )וכמארז"ל12 לעולם ישלש אדם שנותיו שליש 

היא  תורה  כי  בתלמוד,  שליש  במשנה  שליש  במקרא 

13אוריין תליתאי( מקרא14 בעשי', משנה ביצירה, תלמוד 

בבריאה15.

הנה ללימוד המקרא שבעשי' צריך להיות סוס, כי16 

9( זכרי' יד, כ.

10( שיר השירים ד, ח.

11( ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי )הוצאת קה"ת ה'תשע"ה( עמוד 

פג, ג.

12( קידושין ל, א.

יתרו. שבת פח, א. בריך רחמנא דיהב אוריאן  13(  תנחומא פרשת 

תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי, 

ע"ש. ולהעיר דבהנ"ל “אוריאן תליתאי" מפרשינן על תורה נביאים 

ישלש  גם למארז"ל לעולם  יצחק מרמז  לוי  וכאן בלקוטי  וכתובים, 

אדם שנותיו, שליש במקרא וכו'.

14( פרי עץ חיים  שער )יח( הנהגת הלימוד בד"ה ועתה נבאר סדר 

קריאת השבוע.

ראה לקוטי תורה פרשת ויקרא ה, א וז"ל: מ"ש בפע"ח, דקבלה היא 

באצילות, ותלמוד הוא בבריאה, ומשנה ביצירה, ומקרא הוא בעשי'. 

דלכאורה תמוה שהרי משנה ותלמוד הן תורה שבעל פה ודאי כולם 

נמשכו מחכמה דאצילות וכל שכן המקרא תורה שבכתב.

אלא דר"ל בבחי' ההתלבשות, שבמקרא שנתלבשה חכמה עילאה גם 

בעשי' שעיקר הקפידא הוא על תמונת האותיות ושיהי' הקלף כדין 

כו' ובתגין שבהם נרמזו רזין דאורייתא שלא יוכלו להתלבש בדיבור 

אלא ע"י עשי' כמו לחכימא ברמיזא כו', ומשנה ותלמוד הן נתלבשו 

ביצירה ובריאה שהוא בחי' אותיות הדבור והחכמה שבהן. משא"כ 

קבלה היא באצילות דהיינו שאין מהות חכמה זו מושגת למטה כיון 

שלא נתלבשה בבריאה ויצירה כמו משנה ותלמוד, לכן אין מושג רק 

מציאותה ולא מהותה משא"כ משנה ותלמוד מושג מהות חכמתו ית' 

שבהן. וזהו ענין משנה ביצירה כו' שעי"ז מושג מהותן, ע"ש.

15( “מקר"א משנ"ה תלמו"ד מספרם אלף עם מספר גבור"ה, והיינו 

אלף גבורות, בחי' אלף המגן )בחי' בעלי תריסין בתורה( תלוי עליו 

כל שלטי הגבורים, כי תורה מפי הגבורה שמענו, ומספרם אחוריים 

דההי"ן,  דאלקים  ואחוריים  אותיותיהן  ט"ו  עם  פשוט  דאלקים 

ובאלפי"ן  בההי"ן  ביודי"ן  מלואיו  ובג'  וברבוע  פשוט  אלקים  או 

פשוט  דאלקים  אותיות  ה'  מספר  עם  רצ"א  רצ"ה  ש'  ר'  פ"ו  שהוא 

ול"ט אותיות דג' אלקים במלואן, ביחד הוא מספר מקר"א משנ"ה 

תלמו"ד". )לקוטי לוי יצחק כאן(.

16( מבאר ומרמז הקשר ד"סוס" ללימוד המקרא שבעשי' בשלשה 

פרטים, והם:

א( מרכבת דזכרי' ד"סוסים" הוא בעולם ה"עשי'".

ב( רמז בגימטריא, דסוס הוא במלכות שבעשי'.

ג( סוס הוא בחי' “אותיות" – לימוד המקרא.



סב

רבוע18  גי'  סוס  בעשי',  הוא  דזכרי'  דסוסים17  מרכבת 

כתיב20  תורה  ובמתן  בעשי',  הוא  שמל'  דמל',  אד'19 

כי תרכב על סוסיך כו' ועיין בתורה אור21 בד"ה יביאו 

לריח  ובלקוטי תורה22 בד"ה  ובהביאור,  לבוש מלכות 

שמניך שסוס הוא אותיות, והיינו לימוד המקרא שצריך 

במקרא,  אין  הבנה  )כי  כתיקונם,  האותיות  רק  לומר 

ועיין בלקוטי תורה23 בהביאור דולא תשבית מלח(.

17( זכרי' א, ח “ראיתי הלילה והנה איש רכב על סוס אדם והוא עמד 

בין ההדסים אשר במצלה ואחריו סוסים אדמים שרקים ולבנים".

18( פירוש: אדנ"י בריבוע הוא כך: א' )1( + א"ד )5( + אד"נ )55( + 

אדנ"י )65( = 126, מספר סו"ס.

וז"ל:  ז  פרק  והאמונה  היחוד  תניא שער  ראה  דמלכות:  אדנ"י   )19

מלכותו  התגלות  בשביל  הוא  העולם  בריאת  תכלית  כי  לכל  ידוע 

יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים 

וזרים ורחוקים ממעלת המלך, כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד 

ברוב  רק  לבדם,  שרים  על  אפילו  וכן  עליהם,  מלוכה  שם  שייך  לא 

עם דווקא הדרת מלך, ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם 

אדנות כי הוא אדון כל הארץ, ונמצא כי מדה זו ושם זה הן המהוין 

ומקיימין העולם להיות עולם כמות שהוא עכשיו יש גמור ודבר נפרד 

בפני עצמו, ע"ש.

20( חבקוק ג, ח.

21( תורה אור – מגילת אסתר צא, א וז"ל: והנה כתיב רכב אלקים 

רבותים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש, כלומר שכמו שנמשך שפע 

סיני  בבחי'  נמשך  כך  במלאכים,  והמשכות  אותיות  בצירופי  וגילוי 

בקדש הם צירופי אותיות והמשכות גילוי אא"ס ממש בתורה ממש 

שניתנה בהר סיני, וגם אחר ירידת משה מן ההר בסוף מ' יום כתיב 

גילוי שכינה ממש בגשמיות  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם להיות 

הדברים שנעשה בהם המשכן זהב וכסף ונחשת ויריעות וקרשים כו'. 

בשם  נק'  רב  גילוי  להיות  אלו  שהמשכות  סוסיך  על  תרכב  כי  וזהו 

וסוס  ענין  וזהו  סוסים.  בשם  כך  שנק'  אותיות  צירופי  שהם  סוסים 

מלכות  לבוש  בחי'  גילוי  בחי'  להיות  שכדי  המלך  עליו  רכב  אשר 

וכתר מלכות צ"ל ע"י בחי' סוס שהן בחי' צירופי אותיות והמשכות 

להמשיך גילוי א"ס ב"ה למטה כמו למעלה, ע"ש.

22( לקוטי תורה שיר השירים ג, א וז"ל: התורה נשתלשלה בעניני 

גשמיות וסיפורי מעשיות ואותיות גשמיות כו', ואותיות נקראו סוסים, 

כי האותיות עם היות שהן למטה מהשכל והמדות ונק' אבנים בספר 

והדומם  האותיות  אבל שרש  דומם,  בחי'  מי"ב( שהם  )פ"ד,  יצירה 

שמגביהים  סוסים  האותיות  נקראים  ולכן  מהשכל,  למעלה  מקורם 

ע"י אותיות דהרהור לא  וכל העלאות ממטה למעלה  מאד למעלה, 

עביד מידי כו' ועיין במבוא שערים ש"ג ח"ב פ"ג בענין מפיו דעת 

כו', והרוכב על הסוס הסוס ישאנו למקום רחוק שלא הי' יכול להגיע 

מגביהים  באותיות  מחשבתו  כל  בשומו  עד"מ  וכמ"כ  כו',  ברגלים 

ומעלים אותו למקום גבוה )וכמ"ש מזה לקמן ]לקו"ת יא, ג[ סד"ה 

לסוסתי כו'(, ע"ש.

23( לקוטי תורה פרשת ויקרא ה, ב וז"ל: הנה ענין הלימוד במקרא 

אינו ע"ד לימוד משנה ותלמוד, שהעיקר הוא להשיג החכמה שבהן 

שעי"ז יתקשר שכל האדם בחכמה זו שבתורה כו', אלא דצריך ג"כ 

להוציא הדברים בדיבור פה דוקא, אבל מ"מ אם אומר ההלכה ואינו 

מבין אינו נחשב לו ללימוד כלל כמ"ש במ"א סי' נ'.

אע"פ  בשפתיו  מוציא  אם  שבכתב  ותורה  המקרא  בעסק  משא"כ 

מקיים  זה  הרי  ע"ה  שהוא  מפני  המלות  פירוש  אפילו  מבין  שאינו 

כי  ארי',  להיות  צריך  שביצירה  המשנה24  ללימוד 

ויסע  פסוקים27  מהג'  היוצא  ע"ב  שם26  שהוא  25ארי' 

ויבא ויט שיש בהם ג' פעמים ע"ב אותיות, הוא לנגד 

מצות ולמדתם..., והענין כי הנה מה שבא מהתורה שבכתב בהתגלות 

בתורה שבעל פה דהיינו ידיעת איך ומה לעשות הציצית והתפילין כו' 

עד"מ, זהו התלבשות אור א"ס בבחי' חכמה, וח"ע נתלבשה בח"ת 

עד שנתלבשה בחכמה דבריאה יצירה ומשם נתלבשה בהלכות דתורה 

שבעל פה עד שנתלבשה החכמה להיות מושג ונתפס בשכל אנושי. 

ושכל  ניתנו להתלבש למטה בחכמה  יש בתורה דברים שלא  אמנם 

ההמשכה  שבחי'  פוטיפר,  ויקנהו  מצרימה  הורד  ויוסף  וכמו  כלל 

מאור אין סוף המרומז באותיות אלו וספור זה לא יוכל להתלבש כלל 

בחכמה ושכל, ולכן ההמשכה היא רק ע"י האותיות והפסוקים בלבד 

כי נעוץ סופן בתחלתן כו', ע"ש.

התורה  וז"ל:  א'רנא  עמוד  ג  חלק  תער"ב  המשך  הביאור  ראה   )24

שהן  זכאי  חייב  טהור  טמא  פסול  כשר  המדות  פסקי  היא  הנגלית 

בחי' המדות, דהיינו כשר מותר וטהור הן מבחי' החסד וימין מקרבת 

שיתעלה אותו הדבר למעלה ויהי' נכלל באלקות, ופסול אסור וטמא 

והבירור  להתעלות  אפשר  שאי  דוחה  דשמאל  הגבורה  מבחי'  הוא 

שלהם הוא ע"י הדחי' דוקא כו', וכמ"ש בסש"ב בפי' מותר ואסור 

כו', וזהו שהן שתא סדרי משנה מבחי' ששה מדות עליונות כו', ע"ש.

בשני  שביצירה  המשנה  ללימוד  ד"ארי'",  הקשר  ומרמז  מבאר   )25

פרטים:

ם ע"ב, היוצא מג' פסוקים )שמות יד,  א( ארי' בגימטריא ג' פעמים ׁשֵ

יט. כ, כא( שהם כנגד חג"ת שביצירה.

ב( מרכבת דיחזקאל שבעולם היצירה, ראשית החיות “ארי'".

ם ע"ב )3 × 72(  26( ֵׁשם ע"ב: פי' "אריה" בגי' 216, והוא ג' פעמים ׁשֵ

= 216. וטעם שלשה פעמים ע"ב כנגד השלשה פסוקים )ראה הערה 

27( "ויסע ויבא ויט" שיש בכל פסוק ע"ב אותיות, ובהשלשה  פסוקים 

יש רי"ו-216 )בגי' "אריה"( אותיות. והשלשה פסוקים כנגד 1( חסד, 

2( תפארת, 3( תפארת – חג"ת, שהם בעולם ה"יצירה" המדות. וזהו 

"אריה",  הוא  חיות  הד'  שראשית  יחזקאל  הוכחה, שמרכבת  שמביא 

כולל כל המדות,  שהוא בגי' ג' פעמים ע"ב כנגד חג"ת היינו שהוא 

וזהו ש"אריה" הוא בעולם ה"יצירה" – המדות.

27( פסוקים ויסע ויבא ויט: ראה שמות יד, פסוקים יט, כ, כא.

ַוֵיֶלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמֲחֵנה  ִלְפֵני  ַההֵֹלְך  ָהֱאלִֹקים  ַמְלַאְך  ַוִיַסע  יט(  )פסוק 

ֵניֶהם ַוַיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם. ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִיַסע ַעמּוד ֶהָעָנן ִמּפְ

ְך  ֶ ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֹשׁ ׁשְ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂ )פסוק כ( ַוָיבֹא ּבֵ

ְיָלה. ל ַהּלָ ְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ַוָיֶאר ֶאת ַהּלָ

רּוַח ָקִדים ַעָזה  ם ּבְ ה ֶאת ָידוֹ ַעל ַהָים ַויוֶֹלְך ה' ֶאת ַהּיָ ֶ )פסוק כא( ַוֵיט מֹשׁ

ִים. ְקעּו ַהּמָ ם ֶלָחָרָבה ַוִיּבָ ם ֶאת ַהּיָ ׂשֶ ְיָלה ַוּיָ ל ַהּלַ ּכָ

ראה סוכה דף מה ע"א רש"י ד"ה אני והוא. זהר חלק ב' דף נא, ב. 

יעקב ערך ע"ב. דיש בכל הג' פסוקים אלו ע"ב אותיות, סך  קהלת 

הכל רי"ו אותיות, ומצרפין ג' אותיות ביחד – אות א' מכל פסוק – 

כ'  ובפסוק  )חסד(,  ישר  "ויסע" בסדר  יט  וחושבין האותיות בפסוק 

"ויבא" בסדר הפוך למפרע )בחי' גבורה(, ובפסוק כא "ויט" בסדר 

ישר )תפארת(, ומצרפין כל ג' אותיות ביחד, והם "עב" שמות ע"ש. 

עמוד  ע'  חלק  תרל"א  המאמרים  ספר  ב(.  קח,  דף  ח"א  זהר  )וראה 

תורת  שיא-ב.  עמוד  ה'תשח"י  המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  שלג. 

מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק א עמוד 591 הערה 45. תורת חיים 

שמות קפו, א ואילך.

ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן ו. ז. ח. לעיל סוף סימן קי.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סג

שהיא  יחזקאל  ומרכבת29  שביצירה,  מדות  חג"ת28 

ביצירה ראשית הד' חיות30 הוא ארי' אל הימין.

ללימוד התלמוד31 שבבריאה צריך להיות32 עז כנמר, 

והוא בינה המתלבשת בבריאה שהיא  תוקף הגבורות, 

מקור33 הגבורות. נמר34 הוא נ' מר, היינו נ' שערי בינה 

ואוי"ן  ג'  ענין  וז"ל:  קלט  עמוד  ה'תרנ"ח  ספר המאמרים  ראה   )28

של ויסע ויבא ויט, הוא, דהנה ג' ווי"ן הם ג' קוין שהוא בחי' מדות 

עליונות. והנה מדות הם בבחי' ענפין מתפרדין, דהנה למטה בנפש 

האדם אף שיש בו בחי' מדות אהבה ויראה ורחמים מ"מ הם בבחי' 

ענפין מתפרדין דכשהוא במדת האהבה אינו במדת היראה, וכשהוא 

במדת היראה אינו במדת האהבה. דכשם שבחיצוניות המדות חסד 

דאין  חסד  מדת  יש  לא  ובגבורה  ורוגז  דין  אין  בחסד  הרי  וגבורה 

מרחמין בדין כו', כמו כן הוא בפנימיות באהבה ויראה הם מחולקים 

שמאיר  ע"י  זהו  המדות  התכללות  שיהי'  וכדי  מזה.  זה  ומובדלים 

מתחלה בחי' רצון פשוט שיש בנפש ועי"ז נעשה התכללות המדות 

אהבה ויראה ביחד כו'.

שיהי'  וכדי  מתפרדין,  ענפין  בבחי'  הם  המדות  המדות  למעלה  וכך 

התכללות המדות זהו ע"י המשכת הא' במדות עי"ז נעשה התכללות 

ג'  נאמר  סוף  ים  ג"כ שבקריעת  וזהו  כו'.  המדות שהקוין מחוברים 

ווי"ן ויסע ויבא ויט, והיינו לפי שבקריעת ים סוף הי' הגילוי מבחי' 

בבחי'  הי'  והגילוי  ליבשה  ים  הפך  בחי'  מהשתלשלות  שלמעלה 

המדות דוקא כו' שעי"ז נמשך הגילוי למטה. ע"ש.

29( יחזקאל פרק א.

ידוע ששרש  וז"ל:  עמוד תתמח  אור התורה פרשת אמור  ראה   )30

בחי' המרכבה העליונה נקרא בשם בהמות וחיות כמו פני ארי' ופני 

שור כו' וע"כ נקרא בשם מרכבה ממש כמ"ש רכב אלקים רבותיים 

כו' ומהם שרש לשרש במציאות נפשות החי' דבהמות וחיות שלמטה 

כנודע. וביאור ענין בחי' בהמות וחיות למעלה ידוע שזה בחי' המדות 

רק  והשכל  הדעת  מן  למטה  שהם  הגשמי'  וחיות  דבהמות  טבעית 

בבחי' טבעית לבד כמו מדות שבנפש הטבעית באדם שהוא באהבה 

ויראה ורחמנות טבעית שאינם נולדים מצד התבוננות שכל וטעם כלל 

וכלל, וכך הוא בבחי' המדות דאהבה ויראה ורחמנות דמרכבה דפני 

ארי' אל הימין בבחי' התפעלות אהבת אלקות שהוא בבחי' טבעיות 

דהיינו רק מצד בחי' כח ואור וחיות האלקי המוטבע בנפשם בתחילת 

התהוות מציאותן מאין ליש כו'. ע"ש.

והשגה  בהבנה  הוא  התלמוד  לימוד  דעיקר  שבבריאה:  תלמוד   )31

– שקלא וטריא וכו' בחי' "בינה" והוא ג"כ ענין מלחמתה של תורה 

– גבורה.

32( אבות פרק ה משנה ב “הוי עז כנמר".

מרמז כאן ד"נמר" מרמז לעולם הבריאה שהוא בינה בכמה אופנים:

א( מצד ה"טבע" ד"נמר" בחי' תוקף הגבורה, והוא רמז לבינה מקור 

הגבורות.

ב( מצד ה"אותיות" נמר, אות "נ" – בינה, והאותיות "מר" – גבורה. 

)ולפירוש השני גם אותיות "מר" רמז לבינה(. ראה הערה 33.

ג( רמז ב"גימטריא" נמר ברבוע.

ד( בבריאה הוא שרפים, ורמז ב"גימטריא" ל"נמר".

33( כמ"ש )משלי ח, יד( “אני בינה לי גבורה". ראה מאמרי אדמו"ר 

האמצעי קונטרסים עמוד רכח, ובהנסמן שם.

34( מביא כאן ב' ביאורים ורמזים באותיות “נמר": 1( אות נ' מרמז 

ל"בינה" – נ' שערי בינה, ואותיות "מר" לגבורה מלשון מרירות וכו'. 

2( האותיות "מר" ג"כ מרמז לבינה – "מר דרור", כדלקמן.

)גם כמו35 מר דרור דבשמים דשמן  גבורות,  ומר הוא 

המשחה שקאי על בינה כמ"ש בטעמי36 מצות להרח"ו 

ע"ש(,  המשחה  שמן  במצות  תשא  פרשת  זיע"א  ז"ל 

ה'  אלקים  פעמים  ה'  הוא  נמ"ר  נ"מ  נ'  ברבוע  נמר37 

גבורות דבינה, ובבריאה הוא מרכבה38 דשרפים, שר"ף 

גי' ב' פעמים39 נמ"ר.

שכולם  נמר  ארי'  סוס  הג'  שאלו  לומר  רחוק  ולא 

מוכן  וסוס  הסוס,  בגבורת  לא  כמ"ש40  גבורים,  הם 

למלחמה, וארי' ונמר מובן שהם גבורים, הוא ע"ד הג'41 

35( שמות ל, כג “ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור".

36( מבאר שם ד"מר דרור" הוא נגד אלקים דבינה, ולפיכך נק' דרור 

בסוד וקראתם דרור שהוא הבינה, ראה ילקוט לוי יצחק חלק א' סימן 

קכז הערה 5. ל הערה 17.

37( פירוש: נמר ברבוע בגי' כך: נ' )50(, + נ"מ )90(, + נמ"ר )290( 

= 430, וכן ה' פעמים אלקים )5 × 86( = 430, וחמשה פעמים מרמז 

ל"ה" גבורות דבינה, וכנ"ל דבחי' בינה הוא מקור הגבורות.

יובן ההפרש  וז"ל:  38( ראה אור התורה פרשת מסעי עמוד א'שנה 

שבין שרפים לאופנים, שבשרפים נאמר שש כנפים לאחד ובאופנים 

נאמר ארבע כנפיים לאחת, והענין כמארז"ל כל מה שראה יחזקאל 

ראה ישעי' אלא ישעי' כבן כרך שראה את המלך כו' ויחזקאל כבן 

גדולתו  כי התפשטות  כו'  הוי'  קדוש  אומרים  כי השרפים  כו',  כפר 

גדול הוי' בעיר  להוות רבבות עולמות אין קץ מאין ליש הוא בחי' 

אלקינו הוא בא בגילוי השגה בשרפים כי הם כבן כרך הוא בחי' עיר 

כל הארץ  אומרים מלא  ולכן  הוי',  גדול  בגילוי  אלקינו ששם מאיר 

כבודו שבא אצלם זה בהשגה, אבל מפני שמשיגים שמקור התהוות 

נברא  ובה'  הבא  עולם  נברא  ביו"ד  בעלמא  הארה  הוא  העולמות 

ואין  ומובדל  קדוש  ית'  בלבד, אבל מהו"ע  אותיות  הזה שתי  עולם 

ערוך אליו העולמות והנבראים כלל לכן כל תשוקתם וחפצם ליכלל 

בביטול בקדוש במהות ועצמות א"ס ב"ה, ולכן נאמר שרפים עומדים 

ממעל לו פי' לו הן ו' מדות עליונות ופ"ו גימט' ל"ו בחי' אלה כנ"ל 

ומפני שתשוקתם וחפצם ליכלל בביטול למהו"ע ית' שלמעלה מבחי' 

מדות עליונות מקור התהוות העולמות לכן נאמר ממעל לו.

ועשיי' ששם אינו מאיר  כו' הם ביצירה  אבל האופנים הן כבן כפר 

ה'  כבוד  ברוך  אומרים  לכן  אלקינו  בעיר  הוי'  גדול  בחי'  בגילוי 

אלקות  גילוי  והמשכת  הוי'  כבוד  גילוי  שיהי'  בקשתם  פי'  ממקומו 

למטה, ע"ש. )וראה לקוטי שיחות חלק כא עמוד 202(.

39( שרף בגי' 580, וכן ב' פעמים נמר )2 × 290( = 580.

40( תהלים קמז, י.

41( ביאור הג' בחי' גבורה בעבודה – דמלכות, ז"א, בינה, ראה תורת 

מבואר  וז"ל:   ,1609-1610 עמוד  ח"ג  ה'תשמ"ג  התוועדויות  מנחם 

אתה  ביעקב  וצדקה  "משפט  ד(  צט,  )תהלים  הכתוב  בפי'  בכ"מ 

עשית", "משפט" לפני "צדקה" – שלכל לראש צריך האדם לשפוט 

את עצמו )לפי מעשיו ועבודתו כו'( כמה מגיע לו מכל רכושו, וע"י 

"משפט" זה מגיע למסקנה שחלק גדול מרכושו אינו מגיע לו, ולכן 

נותן זאת לצדקה.

דוגמא פשוטה ל"משפט" המביא לצדקה – המבואר באגה"ק )סט"ז( 

שכאשר "העני צריך לחם לפי הטף ועצים וכסות בקרה וכה"ג, כל 

דברים אלו קודמין לכל מלבושי כבוד וזבח משפחה בשר ודגים וכל 

. . שאינן חיי נפש ממש", וכפי שמסיים שם ש"זהו עפ"י  מטעמים 

שורת הדין גמור", וכתוצאה מ"משפט" זה – נותן הוא לצדקה את כל 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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בחי' גבורות, דמל' סוס, דז"א ארי', דבינה נמר, שזהו 

מה ששם אלקים ישנו בג' מקומות בבינה בז"א ובמל', 

כמ"ש42 לעיל דף ל"א ע"ב אלקים עלאה, אלקים דפחד 

יצחק, אלקים בתראה, ועיין ג"כ בפרשת אחרי דף ס"ה 

הגבורה  והיינו  ע"ש.  אלקים  מע'43  אור  ובמאורי  ע"א 

בתורה בג' חלקים מקרא משנה תלמוד.

בסוס  כמו  כ"כ  גבורה  אין  שבחמור  חמור,  אמאי 
ארי' נמר.

אלא אמרו בגין דחמור כו', קחשיב ג' דברים: 
דלא בעיט במארי', ולא אית בי' גסות הרוח, ולא חייש 

ולא  בי' בקב"ה,  וכמו"כ ביששכר, לא בעיט  למשכב, 

עניני המותרות ביחס לחיי נפש ממש.

גבורה  דמלכות,  )גבורה  דגבורה  הבחי'  ג'  של  ענינם  מובן  ועפ"ז 

דז"א, וגבורה דבינה( – בעבודת האדם:

ענין ה"משפט" )דין וגבורה( בשייכות אל המעשה בפועל ממש – הרי 

זה בחי' "דינה דמלכות", כי ספירת המלכות ענינה – מעשה בפועל.

דז"א.  גבורה  בחי'  הוא   – שבלב  למדות  בשייכות  ה"משפט"  ענין 

דהנה, מכיון שנתינת הצדקה צריכה להיות בסבר פנים יפות ומתוך 

)ולא מספיק רק המעשה בפועל( – מובן, שענין ה"משפט"  שמחה 

צריך לחדור גם ברגש הלב, היינו, במקום שיהי' בו הרגש "ארץ לא 

שבעה מים", "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים כו'" – יפעול בעצמו את 

הרגש שכל המותר ביחס לחיי נפשו מגיע לזולת. וזהו בחי' גבורה 

דז"א בעבודת האדם – ענין ה"משפט" )גבורה( ביחס לרגש שבלב.

וענין ה"משפט" בשייכות לשכל והבנה  והשגה – הוא בחי' גבורה 

לענין  הקשור  בכל  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות  שזוהי  דבינה, 

ה"משפט". דהנה, מבואר בתניא )פ"ל( החשבון השכלי שמביא את 

האדם להיות במעמד ומצב ד"הוי שפל רוח בפני כל האדם" – עי"ז 

להיות  לחטוא,  לו  גרם  ש"מקומו  הזולת,  על  זכות  לימוד  שמוצא 

ויצרו בוער   .  . ולהיות מיושבי קרנות  פרנסתו לילך בשוק כל היום 

כתנור בוערה מאופה כו'", וכך הולך ומלמד עליו זכות )היינו, אפילו 

כאשר בגלוי לא רואים בו ענין של זכות, הרי הוא מתייגע ללמוד עליו 

זכות הנ"ל צריכים  לימוד  עניני  וגם פשוט שכל  והנה, מובן  זכות(. 

להיות ביחס לכל אדם, מלבד בנוגע לעצמו! כי – כאשר האדם יתחיל 

ללמד זכות על עצמו ]שמה שיצרו מתאווה כו' – הרי זה מפני שכך 

בראו הקב"ה, ומה שאינו יכול לכבוש את יצרו – הרי זה מפני ש"יצרו 

בוער כתנור כו'", וכיו"ב[, מי יודע לאיזה מצב עלול הוא להגיע..! 

ודין(,  )גבורה  ענין של "משפט"  להיות  צריך   – לעצמו  בנוגע  אלא 

לעשות  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות   – דבינה  גבורה  בחי'  וזוהי 

"משפט" בנוגע לעצמו, ע"ש.

וראה בתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רסא, דהג' 

יודי"ן, במילוי  גבורות הם הג' מילואים יה"א דשם אלקים, במילוי 

ה', במילוי א' ע"ש.

42( בזהר חלק א.

43( מערכת אות אל"ף סעיף פג וז"ל: אלקים בג' מקומות, בבינה, 

הנק'  קצוות  בו'  מלובש  חיים  אלקים*  נק'  ובינה  ומלכות.  וגבורה, 

אלה עכ"ל.

*( פירוש: האותיות י"ם מֵׁשם אלקים בגי' נ' כנגד נ' שערי בינה, 

וזהו  מהשני,  א'  כלולים  המדות  שכל  מדות,  הששה  מוליד  ובינה 

האותיות "אלה" בגי' ל"ו, הוא ששה מדות פעמים ששה, וד"ל.

אית בי' גסות הרוח, ורובץ בין המשפתים על הארץ44 

תישן. כל אלו הג' דברים הם בחי' שפלות וביטול.

ג' חלקי התורה מקרא משנה  כי ללימוד  והיינו אם 

גבורות  בחי'  ונמר,  וארי'  כסוס  להיות  צריך  תלמוד 

יש  שבבי"ע  עשי',  יצירה  בבריאה  הם  הרי  אך  כנ"ל, 

בחי' ישות, כי בבי"ע45 יש רע:

בעשי' שרובו רע יכול להיות שיבעוט בהקב"ה ח"ו 

)וכמו46 אל אד' שבעשי' גי'47 צ"ו שאין צו48 אלא ע"ז, 

הארץ  ועל  תורה...  של  דרכה  היא  “כך  ד  משנה  ו  פרק  אבות   )44

תישן".

45( פירוש: מרמז דהשלשה מעלות שיש ב"חמור" הם כנגד עולמות 

בי"ע:

א( חמור "לא בעיט בבעליו" – כנגד עולם העשי'.

ב( "אין בו גסות הרוח" – כנגד עולם היצירה, רוח.

ג( "לא חייש למשכב" – כנגד עולם הבריאה.

ועולמות בי"ע הוא בחי' גבורות – ארי', נמר, סוס. משא"כ חמור הוא 

בחי' ביטול – עולם אצילות כדלקמן.

46( פירוש: שיש ג' דרגות "אל הוי'" זה בבריאה – בינה, "אל אלקים" 

ביצירה – ז"א )מדות(, "אל אדנ"י בעשי', מלכות. ראה הערה 47.

47( ראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ג' וז"ל: ]במדבר כח[ 

פרשת התמיד. והנה באמרך ]במדבר כח-ב[ צו את בני ישראל, תכוין 

כי עתה אנו מתקנים עולם העשי', שהוא שם: א"ל אדנ"י, גי' צו. וזהו 

שאמרו “בזוהר צו )חלק ג' דף כז:, לה:( לית צו אלא ע"ז, וכן אמרו 

רז"ל “בגמרא )סנהדרין נו, ב( על ]בראשית ב-טז[ ויצו ד' אלקים על 

האדם וכו', אין צו אלא ע"ז וכו'. והענין, כי הקליפות אשר בעשי' הם 

רעות וקשות מאוד, ונקרא ע"ז, וצריך לשרפם באש. כמש"ה ]ויקרא 

ו-ב[ היא העולה על מוקדה על המזבח כו', כנזכר בזוהר שם, ויען כי 

אחיזתם ויניקתם הוא מקדושת העשי', הנקרא א"ל אדנ"י, לכן נקרא 

צו, גימטריא א"ל אדנ"י, ע"ש. ראה הערה 47.

48( סנהדרין נו, ב. )בראשית ב, טז( “ויצו ה' אלקים על האדם לאמור, 

ויצו זו עבודת כוכבים".

ראה דרך מצותיך עמוד קז וז"ל: השפע בעולם הזה נמשכת דרך לבוש 

הטבע, פירוש, שהיא מתלבשת ומתעלמת ומסתתרת עד שנראה עולם 

ובעצמו  בכבודו  מהש"י  בא  הכל  ובאמת  הטבע,  דרך  נוהג  במנהגו 

אלא שהוא מסתיר שפע אלקותו כ"כ עד שלא ראה בגילוי דבר ניסי 

ויוצא מנהוג העולם כ"א שיראה הכל כאילו הוא דבר טבע...

וז"ש האריז"ל ע"פ צו את בנ"י שהוא בחי' שם א"ל* אדנ"י שעולה 

בגימ' צ"ו וידוע מארז"ל אין צו אלא ע"ז )עי' סנהדרין נ"ב ב'( והיינו 

התמיד  פ'  באמירת  הכוונה  וזהו  אדני  אל  מש'  יונקת  ע"ז  שבחי' 

להתיש כחה ע"ש, ולכאורה יפלא מה ענין ע"ז לשם אל אדני, אלא 

הענין כי שם זה הוא השולט בעשי' שבו ועל ידו נמשך חיות מא"ס 

להסתתר  צריכה  בעשיה  הנמשכת  וההשפעה  העשי',  בעולם  ב"ה 

בלבוש גס ועב עד שיתראה כאילו עולם כמנהגו נוהג וזהו ענין ע"ז 

שהוא בחי' היש וכפירה באלקות לומר אני ואפסי עוד וכחי ועוצם ידי 

כו' כנ"ל רק דקרו לי' אלקא דאלקייא כמ"ש בלק"א ולכן אמרז"ל אין 

צו אלא ע"ז ששפע אל אדנ"י נמשכת דרך לבוש הטבע שהוא בחי' 

ע"ז ובחי' יש כנ"ל. ע"ש.

עמוד  ראה  פרשת  התורה  אור  ב.  פט,  עמוד  תורה  לקוטי  גם  וראה 

תשכו. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשכ"א עמוד רכג.

*( א"ל )בגי' 13( + אדנ"י )56( = 69, כמספר צ"ו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סה

והוא מה שהוא בועט בהקב"ה ח"ו(.

וביצירה שחציו רע אם שאינו בועט, אך יכול להיות 

גסות הרוח, )רוח49 דוקא שהוא מדות שביצירה(.

כי  למשכבו,  וחייש  עכ"פ  רע  שמיעוטו  ובבריאה 

דף  תרומה50  פרשת  בזוה"ק  עיין  בבריאה,  הוא  מטה 

קל"ג ובמק"מ שם, ושכיבה הוא בלילה, היינו בבריאה 

הנק' חשך כמ"ש51 ובורא חושך.

זהו שצריך להיות כחמור דוקא בכל אלו הג' ענינים 

בשפלות ובביטול, וחמור הוא בחי'52 חסדים, חמורו53 

49( וכידוע שהג' בחי' נפש רוח נשמה הם כנגד עולמות בי"ע – בינה 

)שכל(, מדות, מעשה. ראה לעיל סימן צב.

50( ראה אור התורה בשלח עמוד שעו.

51( ישעי' מה, ז.

52( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ז ח"ג )כרך נ( עמוד 334 

ם שיש חסד בקדושה בחי' אברהם, ויש חסד דקליפה  ואילך. ומבאר ׁשָ

לקו"ת  ראה  א.  נג,  )שבת  כמארז"ל  לקדושה,  הקרירות  והו"ע טבע 

ואברהם  לי',  ג( חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא  פז,  שמיני עצרת 

וראה  ע"ש.  גרם",  חמר  "יששכר  שנעשה  ועד  חמור  קליפת  בירר 

מאורי אור אות ח' סעיף פח. שיחות קודש ה'תשל"ו ח"ב משיחות 

ערב חג השבועות סעיף א'.

53( בראשית כב, ג. “וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמורו". ראה 

דאברהם, שמצד חסדים הוא ביטול, כמו שאמר אברהם 

ונפשי  וכמאמר56  ואפר,  עפר  ואנכי55  חסדים54,  בחי' 

גדול  שנעשה  בתורתך,  לבי  פתח  אז  תהי'  לכל  כעפר 

מאד מאד בתורה, והוא בחי' חמו"ר ר"ת57 חכם מופלא 

ורב רבנן, וד"ל.

הוא  לגמרי  וביטול  שפלות  בחי'  שהוא  חמור  וי"ל 

בסוד שבתורה, שבאצי' ששם הוא ביטול לגמרי.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רנה

גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קיח. קלג. קלה. קלז. קמ. קנח.

54( כמ"ש “חסד לאברהם" )מיכה ז, כ(. “אברהם אוהבי" )ישעי' מא, 

ח(. ראה זהר בראשית דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

55( בראשית יח, כז.

56( בתפלת שמונה עשרה – אלה-י נצור.

57( ראה זהר חלק ג דף ערה, ב. תיקוני זהר דף קמז, ב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר משה שי' יפה

שלום וברכה!

בטח קבל העתק המברק ששלחתי להנחת אבן הפינה.

ובזה רצוני להביע לכ' בפרט עוד הפעם תשואות חן חן בעד השתדלותו ועזרתו עד עתה, אשר 

להבא בודאי יוסיף כציווי חכמינו ז"ל להעלות בקדש. ברם בהכירי משפחתו ובידעי את כ' לכאורה אין 

מקום לנתינת תודה בענין כזה, אף על פי כן לגודל הענין וגודל הנחת-רוח הגדתי לו רחשי לבי במפורש.

ללכת  אמתית  התעוררות  מאתנו  ואחד  אחד  בכל  יעוררו  אלו  סגולה  ימי  אשר  רצון  ויהי 

בעקבותיו של בעל הגאולה ולהמשיך עבודתו ומפעליו ומוסדותיו הק' להחזקת והפצת התורה ומצוותי' 

בחיי היום-יום, באופן דמוסיף והולך, וזכותו יעמוד לכ' ולכל אחד מאתנו להצליח בהצלחה מופלגה, 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.



סו

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
פרה  אליך  ויקחו  ישראל  בני  אל  דבר  לאמר 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 

עלה עליה עול

מצרים2, שנאמר עגלה יפיפי' מצרים )ירמי'  זו  פרה  א. 
דהבא  די  רישא  הוא  אנת  שנאמר  בבל,  זו  אדומה  כ(.  מו, 
אבא,  בר  חייא  רבי  דאמר  מדי,  זו  תמימה  לח(.  ב,  )דניאל 
מלכי מדי תמימים היו, ואין להקדוש ברוך הוא עליהן אלא 
שעבדו עבודה־זרה שקבלו מאבותיהם בלבד. אשר אין בה 
מום, זו יון. אלכסנדרוס מוקדון כד הוה חמי לשמעון הצדיק, 
הוה קאים על רגלוהי, ואמר ברוך אלקי של שמעון הצדיק. 
אמרי לה בני פלטין דידה, מן קמה דיהודא את קאי. אמר 
אשר  ונצח.  חזי  נחת לקרבא, כדמותה אנא  להון, כד אנא 
לא עלה עליה עול )שם(, זו אדום, שלא קיבלה עליה עולו 
ולא די' שלא קיבלה אלא מחרפת  של הקדוש ברוך הוא. 

ומגדפת ואומרת מי לי בשמים וגו' )תהלים עג, כה(.
ונתתם אתה אל אלעזר הכהן )במדבר יט, ג(, ]מפני מה 
נעשית באלעזר, ולא נעשית באהרן, מפני שהי' לו שותפות 
לפי  למחנה,  מחוץ  ]אל[  אותה  והוציא  העגל[.  במעשה 
שהוא עתיד לדחף את שרה ממחיצתו. ושחט אותה לפניו, 
שנאמר כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום )ישעי' 
לד, ו(. אמר רבי ברכי' טבח גדול באדום. ושרף את הפרה 
לעיניו )במדבר יט, ה(, ויהיבת ליקידת אשא3 )דניאל ז, יא(. 
את ערה ואת בשרה ואת דמה )במדבר יט, ה( היא ודכסי'4 
ועזבוניך  הונך  ]ואסטרטיליא6[. הדא הוא דכתיב  ואפרכי'5 
מערבך  וערבי  בדקך,  )ו(מחזיקי  וחבליך,  מלחיך  מערבך, 
כז(. אמר  כז,  )יחזקאל  ביום מפלתך  ימים  בלב  יפלו  ]וגו'[ 
רבי שמואל בר יצחק, אפילו אותן שהיו חוץ מקהלך, ובאו 

נדבקו בקהליך, אף הם יפלו בלב ימים ביום מפלתך.
מדרש תנחומא ישן

יהי'  בשמים  אבל  באדום,  גדול  טבח  ברכי'  רבי  אמר 
ג"כ זבח מעט לשר שלהם, ודייק מדכתיב זבח לה' בבצרה 

וטבח גדול בארץ אדום.
זית רענן7 על ילקוט שמעוני

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2. ( בכללות הסימן עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת חוקת סימן ג. ד. ה. ו. 

ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. טז. יט. כ. כא. כב. מא. נג. סג. פו. פו*. פח. פט. צח. )ובענין 

דפרה מרמז על הד' גליות, עיין גם ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בא סימן ז 

הערה 21. פרשת בשלח סימן שנח(.

ויהיבת ליקידת אשא: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת צו סימן   )3

כד. כה. כו. כז. כח. כט.

4( ודכסי': דוכס בל"י שר הצבא.

5( ואפרכי': בל"י שר הפרשים.

6( ואסטרטיליא: פי' בל"י נגיד מלחמה.

7( מחבר ספר מגן אברהם על שולחן ערוך.

* * *

במדרש, פרה זו מצרים, אדומה זו בבל כו', המכוון כמו 
גליות  ד'  ע"י  כמו"כ  מת,  טמא  טהרת  נמשך  פרה  שע"י 
וזרקתי  וכמ"ש  כו'  מטומאתם  ישראל  נשמות  מתקנים 
בד"ה8  מ"ש  ע"ד  והיינו  כו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
לו השעבוד תחת  בני ישראל שאברהם בחר  ואלה שמות 
נוגה שהיא  זה מבררים קליפת  ידי  והיינו שעל  כו',  גיהנם9 
גלו  יפות10 לא  פנים  ועי'  ואתי שפיר מחוץ למחנה  הפרה, 
מים  ושאבתם  חיים  מים  נמשכים  שע"י  וזהו  כו',  ישראל 

בששון כו'.
אור התורה חקת עמוד תשצד

ג. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כולך יפה רעיתי ומום 

אין בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

שהיא  פרה  אפר  במי  בו  יתחטא  הוא  במת,  הנוגע  ד. 
מטהרת טמא מת. ומכאן יצא המנהג11 שלנו ברחיצת ידים 
אחר שבאים מן המת, רמז למי אפר פרה12, והוא גם כן רמז 
לתחית המתים שכל העולם יהי' נטהר מן הטומאות, הוא 
שאמר הנביא: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם13. גם 
תלישת העשבים רמז לזה, כי העשב לעת ערב ימולל ויבש 

ובבקר יציץ, על שם שכתוב: ויציצו מעיר כעשב הארץ14.
רבינו בחיי 

8( תורה אור מט, א.

9( בראשית רבה פרשה מד. )עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת לך לך סימן 

רכו. רכז. רכח. רכט. רל. )קנה(. פרשת פקודי סימן כח, ובהנסמן שם(.

10( וע' פנים יפות: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן מה.

הטומאה  שאין  בענין  אהבה,  אות  סוף  הקמח"  "כד  בספרו  וכו'.  המנהג  יצא   )11

הידים  לרחוץ  ז"ל  הגאונים  תקנו  זה  "ומפני  כותב:  המות,  המלאך  מצד  אלא  במת 

האדם"  "תורת  ועיין   – ההיא".  הטומאה  מן  להטהר  כדי  המת  באהל  הנכנסים  לכל 

להרמב"ן )כתבי הרמב"ן ח"ב עמוד קנה( שמביא תשובת גאון אחד שנשאל על מנהג 

זה, והשיב: אין צריכין לרחוץ ואם נהגו ורוחצין אין בכך כלום. – מכל זה ברור שלשון 

תקנו  הקמח":  ב"כד  נכון ממה שכתב  יותר  הוא  "המנהג"  יצא  שלפנינו:  בחיי  רבינו 

הגאונים. 

12( רמז למי אפר פרה וכו'. ב"תורת האדם" )שם עמוד קנו( מביא הרמב"ן טעם זה 

מפי אחד מרבותיו, "שהוא רמז לטהרת הטומאה לומר טומאה זו אינה נטהרת אלא 

בכענין שלשה דברים הללו, במים ואפר ואזוב" לפיכך רוחצים ידיהם במים ומקנחים 

וביורה דעה   – יפה".  "וזה טעם  ומסיים הרמב"ן:  ותולשין עשב מן המובחר.  בעפר 

שעו, ד: ואחר כך תולשין עפר ותולשין עשבים ומשליכים אחר גוום ורוחצין ידיהם 

במים.

13( יחזקאל לו, כה.

14( תהלים עב, טז. )עיין כתובות קיא:(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת
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èé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)øac øîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ| µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìàäîéîz änãà äøô E ¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¸̈£ª¹̈§¦À̈

:ìò äéìò äìò-àì øLà íeî da-ïéà øLà£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ
i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ ׁשהּׂשטן העֹולם לפי ואּמֹות …À««»ְְִֶַָָָָֻ

ּטעם  ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל, את ְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹמֹונין
ּבּה מּלפני,יׁש היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ? ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻ

אחריה  להרהר רׁשּות ל ‡EÈÏ.אין eÁ˜ÈÂ∑ במדבר) ְְְְֲֵֵֶַַָ¿ƒ¿≈∆

ׁשמרבה) על נקראת היא מׁשה לעֹולם ׁשעׂשה ּפרה : ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ÓÈÓz‰.ּבּמדּבר  ‰n„‡∑ ּבאדמימּות ּתמימה ,ׁשּתהא ְִַָ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ׁשחֹורֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ּפסּולה ׁשאם –. ְְְְִֵֶָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב  ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯Èƒ»
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(aúàædOl zrcl Kixv .dxFYd zTg Ÿª©©¨¨¦¨©©¨¨
,dxFYd zEllM mW Ff devnl dPM¦¨§¦§¨¥§¨©¨
z`f F` 'Fbe dTg z`f xnFl Fl didW¤¨¨©Ÿª¨§Ÿ
KxcM dxdHd zTg F` d`nHd zTgª©©ª§¨ª©©¨¢¨§¤¤

FxnF`(a"i zFnW)oi`e ,gqRd zTg z`f §§Ÿª©©¤©§¥
dxR xt` zxdh Kixvdl oEMzPW xnFl©¤¦§©¥§©§¦¨¢©¥¤¨¨
l"fxl Epivn ok `l iM ,dxFYA wqrl©£Ÿ©¨¦Ÿ¥¨¦§©©

Exn`W(.a"k zFkxA)ixaC oi` `Axc`W ¤¨§§¨¤©§©¨¥¦§¥
zFxaq lklE ,d`nh oilAwn dxFY¨§©§¦ª§¨§¨§¨

l"fx(mW)ilraA mixingOdl ENt` ©©¨£¦§©©£¦¦§©£¥
d`xiaE dni`A KixSW mrHn oiIxw§¦¦¦©©¤¨¦§¥¨§¦§¨
wqrA oixYOW zn i`nhA micFn 'Eke§¦¦§¥¥¥¤ª¨¦§¥¤

:dxFYd©¨
øàaúéåwxtA Exn`X dn iR lr oiprd §¦§¨¥¨¦§¨©¦©¤¨§§¤¤

xifpC `xzA(:`"q)FwqtE ©§¨§¨¦§¨
zn z`nh zFkldn '` wxtA m"Anx©§¨§¤¤¥¦§ª§©¥
FpFWl dfe ,zn `nh dUrp iYMd oi`W¤¥©ª¦©£¤§¥¥§¤§
lid`d F` F`Up F` znA rbp m`W¤¦¨©§¥§¨¤¡¦
dnl `d rbp `NW FnM `Ed ixd eilr̈¨£¥§¤Ÿ¨©¨§©
.o`M cr 'Eke drbPW dndal dnFC df¤¤¦§¥¨¤¨§¨§©¨
ipA mr EnxEd FAW lCadd dPde§¦¥©¤§¥¤§©§¥
zErvn`A `Ed miiFBd x`Xn l`xUi¦§¨¥¦§¨©¦§¤§¨
lkM dPd df zlEGW dxFYd zlAw©¨©©¨¤©¤¦¥§¨
sEv Epnrh dYrnE ,l`xUi ziA miiFBd©¦¥¦§¨¥¥©¨¨©§

xn`X dOA l` ixn` WaCzTg z`f §¨¦§¥¥©¤¤¨©Ÿª©
dxFYdd`nHd lW Ff dTg WExR ©¨¥ª¨¤©ª§¨

lr iM ,dxFYdn aaEqY Dzxdh i`pzE§¨¥¨¢¨¨§©¥©¨¦©
ipA mr EUrp dxFYd ElAwW ici§¥¤¦§©¨©£©§¥
miltXd mipgExdW xaC l`xUi¦§¨¥¨¨¤¨¨¦©§¥¦
daihg mzFidl mdA waCdl mia`Y§¥¦§¦¨¥¨¤¦§¨£¦¨
,mzFnA mB mdiIgA dpFilr dUcw lW¤§ª¨¤§¨§©¥¤©§¨
eilr Elid`i F` znA rbFpAW mdiIgA§©¥¤¤§¥©§¥©£¦¨¨

zOAW d`nHd mdA wAcY dnFCke§©¤¦§©¨¤©ª§¨¤©¥
lFcb gkA `l m` cxRdl uRgY `le§Ÿ©§Ÿ§¦¨¥¦Ÿ§Ÿ©¨
oiprA dxEn`d devOA 'd wwg xW £̀¤¨©©¦§¨¨£¨§¦§¨
dAxzY oM mB mzFnaE ,dOc` dxR lW¤¨¨£ª¨§¨©¥¦§©¤

l"f mxnF`M d`nHd(:c"iw n"a)wEqRA ©ª§¨§§¨©¨
mi`Ohn l`xUi 'Fbe zEni iM mc`̈¨¦¨§¦§¨¥§©§¦

:ld`A oi`Ohn zFO` oi`e ld`ÄŸ¤§¥ª§©§¦¨Ÿ¤
øáëedf oipr xg` mFwnA iYlWnd §¨¦§©§¦§¨©¥¦§¨¤

ziAd lrA lv` EidW milM 'al§¥¦¤¨¥¤©©©©¦
d`ln zg`e WaC d`ln zg`laf ©©§¥¨§¨§©©§¥¨¤¤

xcgdn uEgl m`ivFde mzF` dPtE¦¨¨§¦¨§¥©¤¤
mivAwzn WaC d`ln dzidW DzF`¨¤¨§¨§¥¨§¨¦§©§¦
DzF`e miUnxde miaEaGd lM Dl̈¨©§¦§¨§¨¦§¨
Dl EqpMIW mbd laf d`ln dzidW¤¨§¨§¥¨¤¤£©¤¦¨§¨
,WaC lWl deWi `l miUnxdn zvw§¨¥¨§¨¦Ÿ¦§¤§¤§¨
FzFidl zOW l`xUIn mc` ok FnM§¥¨¨¦¦§¨¥¤¥¦§
z`vA ,daxrde dwEzOd dXcw `ln̈¥§ª¨©§¨§¨£¥¨§¥
zFRlTd EvAwzi sEBd owFxzpe WtPd©¤¤§¦§¥©¦§©§©§¦
mia`Yd d`nHd zFgM mdW uw oi`l§¥¥¤¥Ÿ©ª§¨©§¥¦
,axrdn zFpdl dXcTA waCdl cinŸ¦§¦¨¥©§ª¨¥¨¥¤¨¥
miYA sl` ENt`e ld`A `Ohi dfle§¨¤§©¥§Ÿ¤©£¦¤¤¨¦
d`nHd DYxagl dgEzR zg`e mixwn§Ÿ¦§©©§¨©£¤§¨©ª§¨
oM oi`X dn ,dxwnd llgd lM `NnY§©¥¨¤¨¨©§Ÿ¤©¤¥¥
llWn FzFidl l`xUi rxGn `l xW £̀¤Ÿ¦¤©¦§¨¥¦§ª§¨
zEvAwzd KM lM oi` dXcTdn¥©§ª¨¥¨¨¦§©§
wAcPd zinOd wlg `N` d`nHd©ª§¨¤¨¥¤©¥¦©¦§¨
:dxFYd `Ed lMd aaFqi xW`e ,sEBA©©£¤§¥©Ÿ©¨

äæáe'd dESWM dOl gEx zgp iz`vn ¨¤¨¨¦©©©¨¨§¤¦¨
'a lr 'd ciRwd mixvnA gqR¤©§¦§©¦¦§¦©
lEnl dEve lxr oiC '`d ,mixaC§¨¦¨¦¨¥§¦¨¨

l"f mxnF`M(f"it x"eny)xar`e wEqRA §§¨©¨¨¤¡Ÿ
lr 'Ade ,dlin mce gqR mC 'Fbe Kilr̈©¦§©¤©§©¦¨§©©

l"f Exn`W xkp oA oiC(f"ht mW)wEqRA ¦¤¥¨¤¨§¨©¨
mkici EkWn 'Fbe mkl EgwE EkWn¦§§¨¤§¦§§¥¤
,xkp oA llMn E`vi dfAW dxf dcFarn¥£¨¨¨¤¨¤¨§¦§©¤¥¨
Epivn `l d`nHd `EdW 'b oiC lre§©¦¤©ª§¨Ÿ¨¦

EpivOW mbde ,'d ciRwdW(.f"r migqR) ¤¦§¦©£©¤¨¦§¨¦

mr ,xEAv `nhpA d`nhA `A gqRdW¤©¤©¨§ª§¨§¦§¨¦¦
ExdGIW mcw zFEvl lFki 'd did df lM̈¤¨¨¨§©Ÿ¤¤¦¨£

xt` dWn zFUrle zn z`nHndxR ¦ª§©¥§©£¤¥¤¨¨
,KxAzi FpFvx zFUrl 'dl xFvrn oi`e§¥©£©©£§¦§¨©
lr s` zFIgC dfA xnFl WIW mbde©£©¤¥©¨¤§¦©©
oFkp mrh Wi EpazMX dn itl ok iR¦¥§¦©¤¨©§¥©©¨
zn i`nh Eid `l l`xUi iM ,gaWl̈¤©¦¦§¨¥Ÿ¨§¥¥¥
oicr iM zOd lr Elid`de ErbPW mbd£©¤¨§§¤¡¦©©¥¦£©¦
xB oiC f` mdA Epce dxFYd ElAw `lŸ¦§©¨§¨¨¤¨¦¥
oi`e eilr oihgFXW c"i mFiA xIBzPW¤¦§©¥§¤£¦¨¨§¥
,xIBzPW mcw `nhPW d`nHl oiWWFg§¦©ª§¨¤¦§¨Ÿ¤¤¦§©¥

migqtA Exn`W `vnze(.a"v)FazkE §¦§¨¤¨§¦§¨¦§¨
dfe gqR zFkldn 'e wxtA m"Anxd̈©§¨§¤¤¥¦§¤©§¤
lahe lnE c"i mFiA xIBzPW xB FpFWl§¥¤¦§©¥§¨§¨©

B gqRd z` eilr oihgFW oi`dxf ¥£¦¨¨¤©¤©§¥¨
lAhie zn `nh didi d`Ad dpWlC¦§¨¨©¨¨¦§¤§¥¥§¦§Ÿ
iYlah `l in cwYW` xn`ie axrl̈¤¤§Ÿ©¤§¨©¦Ÿ¨©§¦
mrHd ozPX dOn ,FpFWl o`M cr 'Eke§©¨§¦©¤¨©©©©
dY` dGn d`Ad dpWlC dxfB mEXn¦§¥¨¦§¨¨©¨¨¦¤©¨
oiWWFg oi` Ff dxfB zlEf iM cnl̈¥¦©§¥¨¥§¦
EUrWM l`xUi ok FnkE ,zn z`nhl§ª§©¥§¥¦§¨¥§¤¨
,zn z`nh oiC mdA oi` mixvn gqR¤©¦§©¦¥¨¤¦ª§©¥

:dxFYd zTg z`f 'd xn`n `Ede§©£©Ÿª©©¨
CøãáeFxnF`A dvxi fnxdxFYd zTg §¤¤¤¤¦§¤§§ª©©¨

DzFid mbd Ff devn EnIwi m`W¤¦§©§¦§¨£©¡¨
aEzMd mdilr dlrn mrh `lA dTgª¨§Ÿ©©©£¤£¥¤©¨
,xn`l 'd dEv xW` dxFYd EnIw EN`M§¦¦§©¨£¤¦¨¥Ÿ
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ּתמימה  אדּמה פרה אלי ויקחּו . . הּתֹורה חּקת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻזאת
ב־ג) (יט,

ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ׁשאפילּו(במדב"ר ְֲֲִִִֶַָָָָָֻ

עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלמה
אמרּתי  ּופׁשּפׁשּתי, וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻּופרׁשה
רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחּכמה
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zwCvd ciBi mrh `lA devOd mEIw iM¦¦©¦§¨§Ÿ©©©¦©§¨©
lM mIwl WtPd znMqde dpEn`d̈¡¨§©§¨©©¤¤§©¥¨
iM ilE`e ,zF`d Ll dfe `xFAd zFevn¦§©¥§¤§¨§©¦
mdl xQnzYW 'd dvx df mrhl§©©¤¨¨¤¦§©¥¨¤

:dTg KxcA devOd©¦§¨§¤¤ª¨
øLàdOl zrcl Kixv .xn`l 'd dEv £¤¦¨¥Ÿ¨¦¨©©¨¨

`lde df xn`n xnFl Kxvdª§©©©£¨¤©£Ÿ
oMW xn`l dEvnd `Ed 'd iM ip`Fx£¦¦©§©¤¥Ÿ¤¥
xAC xn`l dWn l` 'd xAcie xn`̈©©§©¥¤¤¥Ÿ©¥
xYqp oFWl FxnF` cFr ,l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥§§¦§¨

dEv xW`Fl dide xAcnd `Ed 'd itE £¤¦¨¦©§©¥§¨¨
cFr ,xn`l LEvn ikp` xW` xnFl©£¤¨Ÿ¦§©§¥Ÿ
xn`l xn`X dOA wiRqd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦©¤¤¨©¥Ÿ
'a mrR xOFl xfge oFW`x wEqtA§¨¦§¨©©©©

,xn`l`l dOl zrcl Kixv cFr ¥Ÿ¨¦¨©©¨¨Ÿ
l`xUi ipA l` xAC xn`n miCwd¦§¦©£©©¥¤§¥¦§¨¥
df lr dxFYd zTg z`f xn`n mcwŸ¤©£©Ÿª©©¨©¤
ok` .dxFYd zTg z`f 'Fbe xAC KxCd©¤¤©¥§Ÿª©©¨¨¥
zFIlkU md dxFYd zFevn lMW cvl§©¤¨¦§©¨¥¦§¦
maIgn lkVdW zFIlkU ,zFirnWe§¦§¦¦§¦¤©¥¤§©§¨
d`pF` dlfB dapB m`e a` cEAM oFbM§¦¨¨¥§¥¨§¥¨¨¨
Fa iM zAW zFIrnW ,dnFCke dgivx§¦¨§©¤¦§¦©¨¦
dUrPW qPd lr aFh mFi ,`xFAd zaẄ©©¥©©¥¤©£¨
zlEf carl `NW dxf dcFar ,mdA Epl̈¨¤£¨¨¨¤Ÿ©£Ÿ©
'Fbe EpzF` `ivFOd `Ed iM Epidl ¡̀Ÿ¥¦©¦¨§
,dlbPd mrh `Ed dfe ,dfl dnFCke§©¤¨¤§¤©©©¦§¤
cFr DA oi`W devnE devn Ll oi`e§¥§¦§¨¦§¨¤¥¨
mc`lE dWnl milbPd minlrp zFcFq¤¡¨¦©¦§¦§¤§¨¨
g"nA dxFYd oipw zFpwl biVOd iE`ẍ©©¦¦§¦§©©¨§

miciqg zpWnA miiEpXd mixaCzFa`) §¨¦©§¦§¦§©£¦¦¨

(e"tdNBW dxFYd ifx Fl oiNbn f`W¤¨§©¦¨¥©¨¤¦¨
dNB oM mB dWnE ,ipiqA dWnl 'd§¤§¦©¤©¥¦¨
mixYqPd zFcFq FxFC ipA l`xUil§¦§¨¥§¥©¦§¨¦

:xaC lM cFqie zFvOd inrhe§©£¥©¦§¦¨¨¨
änáemYqIW eil` 'd dEv EpiptNX ©¤¤§¨¥¦¨¥¨¤¦§Ÿ

xaCd mdl xn`ie mixaCd©§¨¦§Ÿ©¨¤©¨¨
xirdX dn `Ede ,mrh `lA dTgA§ª¨§Ÿ©©§©¤¥¦

FxnF`A EpzF`dWn l` 'd xAcie ¨§§©§©¥¤¤
xn`l`Ed dnE WExR l`xUil ¥Ÿ§¦§¨¥¥©

,mdl xnFl Fl dESW xn`OdzTg z`f ©©£¨¤¦¨©¨¤Ÿª©
dxFYddxFYd zTg `id Ff devn WExR ©¨¥¦§¨¦ª©©¨
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ּתמימה  אדּמה פרה אלי ויקחּו . . הּתֹורה חּקת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻזאת
ב־ג) (יט,

ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ׁשאפילּו(במדב"ר ְֲֲִִִֶַָָָָָֻ

עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלמה
אמרּתי  ּופׁשּפׁשּתי, וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻּופרׁשה
רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחּכמה

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b oey`x meil inei xeriy
ּבּמדרׁש מצינּו ועוד)עליו־הׁשלֹום שם לֹו(במדב"ר "אמר : ְִִַַַָָָָָָ

אם  ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
למ  ּפרה טעם הּקּב"ה ׁשלמה ּגּלה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמל
יׂשראל? ְְִִֵַָלכלל

לנּו הּמּובנֹות אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְִֵֵֶַַַַָָָָָוהּבאּור
מהּׂשגה  ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותן יסֹודן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻּבסברא,
ּבגּלּוי  נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ׁשּלכן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׂשכלית.

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיתר
איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָא
לאיזֹו חס־וׁשלֹום מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמחׁשבה

טעם  נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ימסרּו לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמצוה,
מצוה  לכל־הּפחֹות ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפרה
יהיה  ועל־ידי־זה, ׂשכלּיים, ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכח

רּבנּו מׁשה ּבתכלית עליו־הׁשלֹום רק להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּדכיון  לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּטּול,
אצלֹו הרי ,מהׁשם־יתּבר ּכלל נפרדת לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמציאּותֹו
הּכּונה  וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשם־יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמסירּות־נפׁש
ּבהּנחה  ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ּפרה", טעם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁש"הּׂשיג

לאלֹוקּות. הּבּטּול ְִֵַָּפׁשּוטה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, "ּבּמדּבר"(רש"י מּלת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ימיו  ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמיּתרת
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
ּבדרּגה  ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשהּפרה  יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ּביֹותר? ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָּפחּותה
אין  אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָנעׂשית

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר ּפרה ּכלמים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ָָּופרה.
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ׁשעל־ידה  אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְֲֶַַַַָָָָָָָָָּבפרׁשת
מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה ְְֲֲֲֳִִֵֵַַַָָָָנעׂשית
ּתהא  ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ּפניו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁש"נתּכרּכמּו
ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד ְְֳִֶַַַַַָָָָָָֹֻטהרתֹו",

וגֹו'". אדּומה ּפרה ְֲֵֶָָָאלי
החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענינֹו
מקֹור  ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָמֹורה
חיים  אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחיים,
החּיּות  ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכּולכם
חּקת  "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ּדבקּותֹו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֻֻעל־ידי
"ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה",
ּפרה  ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם אדמה", ּפרה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻאלי
ּפרה  לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹׁשעׂשה
(ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטּה, ּגׁשמית ּפרה - ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻאדמה
("קא") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻאדמה,
אדמה" ה"ּפרה להעלֹות רק ולא - וחמרּיּות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֻּבגׁשמּיּות
מה"ּפרה  לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעצמּה,
חמּורה. הכי מּטמאה הּטהרה ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר ְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאדמה"
א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוהּנה,
ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלּטל
נתּון  ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכהנים
רק  לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלמׁשמרת.
אחרֹות  ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ׁשעׂשה הפרה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאפר
לעׂשּית  אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ(ּתׁשע
ׁשּמּמּנה  מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר הצרכּו האחרֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּפרֹות
ׁשּגם  ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹמקדׁשין
יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל על־ידי העׂשירית הּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלעׂשּית

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלקּדׁש
ׁשּפ - ּבעבֹודה ּגם וענינֹו (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשל  החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתּפׁשטּותא
ׁשּנמצא  זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל ּבה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביקּות
ּבכל  ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמעמד
(ּכהנים  ּבכ ׁשהעֹוסקים על־ידי־זה ׁשּלאחרי־זה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדֹורֹות
מׁשה  ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹּגדֹולים

מׁשה). ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁשמקדׁשין
טמאת  ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ּבחּיּות ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחיֹותֹו
רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(ּובמילא
("מׁשה  ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן נתן ׁשּבדֹורנּו) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מׁשה
זיין  פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָרּבנּו
היא  "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו היא ּפעּולתֹו ּובמילא, ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹּפרה"),

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מׁשה  ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש
יֹודעים  הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמדּבר"
- ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, היה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמׁשה
ׁשל  ודרּגה ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה
יכֹולים  מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף "נחׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמדּבר,
מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית הּכהנים מקדׁשין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּמּנה
מה־ הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה
ועל־דר־זה  הּמת, את ּבּה מלינים ׁשאין ּבירּוׁשלים, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין־ּכן
עתידה  רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ
לארץ  ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָירּוׁשלים



zwegע zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b oey`x meil inei xeriy
וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ועֹוד: ָֹזאת
נעׂשית  מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹוסף
לׂשרֹוף  יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹהּטהרה

ולע  ּבעצמֹוּפרה ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־ "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמׁשּפיע

להטּפיח". ְְְִַַַמנת
מאפר  ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוגם
מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּפרה
הראׁשֹונה  הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיּמנה,
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה
מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרים
("יענעם  הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנם,
להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַּבאלעּבן"),

ּבנֹוגע  ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ׁשּיׁשּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹיּתכן
אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעבֹודת
על  [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען דארף אליין זי ְִִֵֶֶֶַַַַַ"וועגן

לׁשּכח]. צרי לא ְְִִַַָֹֹעצמֹו
מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוגם
עם  הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזּולת
למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקדׁשין

עצמֹו. עם העבֹודה מרּומזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָׁשּבזה
הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוההֹוראה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
הּנ"ל  הׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע",
מנינים  ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

יׂשראל! ְְִִֵֵָמּבני
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וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ועֹוד: ָֹזאת
נעׂשית  מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹוסף
לׂשרֹוף  יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹהּטהרה

ולע  ּבעצמֹוּפרה ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־ "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמׁשּפיע

להטּפיח". ְְְִַַַמנת
מאפר  ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוגם
מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּפרה
הראׁשֹונה  הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיּמנה,
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה
מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרים
("יענעם  הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנם,
להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַּבאלעּבן"),

ּבנֹוגע  ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ׁשּיׁשּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹיּתכן
אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעבֹודת
על  [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען דארף אליין זי ְִִֵֶֶֶַַַַַ"וועגן

לׁשּכח]. צרי לא ְְִִַַָֹֹעצמֹו
מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוגם
עם  הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזּולת
למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקדׁשין

עצמֹו. עם העבֹודה מרּומזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָׁשּבזה
הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוההֹוראה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
הּנ"ל  הׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע",
מנינים  ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

יׂשראל! ְְִִֵֵָמּבני
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מב) ׁשֹוחט (יומא רֹואה זר ואלעזר ,. ְְֵֶֶָָָ

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ּבמזרחֹו הּזאת עֹומד ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים, ׁשל ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âízúðexn` .Dz`DzF`dn itl §©¤Ÿ¨¨©¨§¦©
l"fx Exn`X(c"t dxR)iROW ¤¨§©©¨¨¤¦¦

zFUrp zFxR x`XW Ecnl drEnXd©§¨¨§¤§¨¨©£
hFicd odkA oiA lFcB odkA oiAwIC ¥§Ÿ¥¨¥§Ÿ¥¤§¦¥

xnFlxfrl` l` Dz`o`Mn la` ©Ÿ¨¤¤§¨¨£¨¦¨
:obqA aEIg oi` d`ldlEc dxez §¨§¨¥¦¦§¨

(äóøNå.Dxr z` eipirl dxRd z` §¨©¤©¨¨§¥¨¤Ÿ¨
xn`OA wiqtdeipirloFxkf oiA ¦§¦©©£©§¥¨¥¦§

,'Fbe Dxr mdW dihxR oFxkfl dxRd©¨¨§¦§§¨¤¨¤¥Ÿ¨§
zkQnA Exn`X dn KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤©¤¨§§©¤¤

dxR(c"t)'c wxtA m"Anx FazkE , ¨¨§¨©§¨§¤¤

DztxU zevOW dOc` dxR zFkldn¥¦§¨¨£ª¨¤¦§©§¥¨¨
DNM sxUe DgzpE DhiWtd m`e dnlW§¥¨§¦¦§¦¨§¨¨§¨©ª¨
aEzMd liCad dfl ,o`M cr dxWM§¥¨©¨¨¤¦§¦©¨

xn`e xgaOd dUrOAdxRd z` sxUe ©©£¤©ª§¨§¨©§¨©¤©¨¨
DhiWtde xar ENt`e ,cgi DNM WExR¥ª¨©©©£¦¨©§¦§¦¨
cal DxUaE cal DxFr dUre 'Eke§§¨¨¨§©§¨¨§©
`Ede ,ciqtd `l oM mB cal DWxtE¦§¨§©©¥Ÿ¦§¦§

xn`nz`e Dxr z`:'Fbe ©£©¤Ÿ¨§¤§
ìòxnFl xfg .sxUi DWxRsxUimrR ©¦§¨¦§Ÿ¨©©¦§Ÿ©©

dNgzA xn`X dOA wiRqd `le 'a§Ÿ¦§¦©¤¤¨©¦§¦¨
,sxUexAci aEzMd iM iYWxRX dn itl §¨©§¦©¤¥©§¦¦©¨§©¥

,dnlW dxRd ztxU '`d mibEq 'aA§¦¨§¥©©¨¨§¥¨
dfl DgYpzpe dhWtdW xg` 'Ade§©©©¤ª§§¨§¦§©§¨¨¤

xn`sxUicFr .dIpW dTlg cbpM ¨©¦§Ÿ§¤¤£ª¨§¦¨
`YtqFzA Exn`X dn iR lr x`Azi¦§¨¥©¦©¤¨§§¤§¨

dxtC(a"t)'c wxtA m"Anx FazkE §¨¨§¨©§¨§¤¤
rwR FpFWl dfe dOc` dxR zFkldn¥¦§¨¨£ª¨§¤§¨©
xifgi zifM DxrVn ENt` 'Eke DxFrn¥¨§£¦¦§¨¨§©¦©£¦
`Ede ,o`M cr dlEqR xifgd `l m`e§¦Ÿ¤¡¦§¨©¨§

xn`nsxUirwRW mbdW xOFl 'a mrR ©£©¦§Ÿ©©©¤£©¤¨©
:`aEMrl sxUie xifgie dxez ©£¦§¦§Ÿ§¦¨

zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b oey`x meil inei xeriy

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ טמא ׁשאין ׁשכינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֵֶַָָ
זב  אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ ּומצרע מׁשּלח קרי .ּובעל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

·¯Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰ ‡ÓËÂ∑ וטמא" ודרׁשהּו: סרסהּו ¿»≈«…≈«»»∆ְְְְֵֵֵָָָ
אלֿהּמחנה" יבא ואחר .עדֿהערב ְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג חלקים (פרה לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְֲִִָָֹ

מתחּלק  ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתחּלקת:
מׁשמרֹות  ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד הּמׁשמרֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלכל
הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהיה
לפרֹות  ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹלהּטהר.
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה. מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאחרֹות

ּבניֿיׂשראל  לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּגזרת
c‰.למׁשמרת" ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי :(איכה ְְִֶֶ¿≈ƒ»ְְֵַָָ

ּבי", ב)"וּיּדּוֿאבן הּגֹוים"(זכריה אתֿקרנֹות "ליּדֹות : ְְִִֶֶֶַַַַַ
זריקה  ‰Â‡.לׁשֹון ˙‡hÁ∑'חּטּוי' ּכפׁשּוטֹו;לׁשֹון ְְִָ«»ƒְְִִ

ׁשהיא  לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּולפי
להאסר  .ּבהנאה ּכקדׁשים ְְֲִֵֵַָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑ הּפרה הּזה)ּבאפר .(ס"א ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,האדם נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה  נפׁש הּזאה ,להֹוציא צריכה טמאתּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו "ּבנפׁש", אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ(ולא

עב)ּדם nË‡.(חולין  '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ נכנס לעזרה אם ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ּבטבילה, BÚ„.אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B· B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי À¿»ִֶַַַָ

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈



zwegעב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c ipy meil inei xeriy

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ ׁשהּמת .ּבתֹוכֹוּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה הּכתּוב (חולין - חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
טמאה  מקּבל ׁשאין לפיכמדּבר, מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

– ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם

טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. .טמא ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתחּברּתי נפּתלּתי", אלהים .אחֹותי עם "נפּתּולי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ודֹופק (חולין ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: ׁשם רּבֹותינּו ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: . «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß fenz 'c ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãéúàæFxnF` .zEni iM mc` dxFYd Ÿ©¨¨¨¦¨§
,dxFYd z`flr oM mB x`Azi Ÿ©¨¦§¨¥©¥©

zTg z`f wEqRA iYWxRW KxC¤¤¤¥©§¦©¨Ÿª©
xnFl wCwCW cvl `Ede ,dxFYdmc` ©¨§§©¤¦§¥©¨¨

zEni iMl"fx EWxce 'Fbe(c"iw n"a)mY` ¦¨§§¨§©©©¤
ld`A oi`Ohn l`xUi mc` miiExw§¦¨¨¦§¨¥§©§¦¨Ÿ¤
miCwd dfl ,'Eke mlFrd zFO` oi`e§¥ª¨¨§¨¤¦§¦

xn`e xaCd aaFQW mrHd zzlz`f ¨¥©©©¤¥©¨¨§¨©Ÿ
dxFYd`xwPW FzF`W `Ed DzAQOW ©¨¤¦¦¨¨¤¤¦§¨

mlFrd zFO` la` ld`A `Ohn mc`̈¨§©¥¨Ÿ¤£¨ª¨¨
iYazMX dn oIre ,'Eke dxFY mdl oi`W¤¥¨¤¨§§©¥©¤¨©§¦

:dxFYd zTg z`f wEqRA©¨Ÿª©©¨
ìkdWw .ld`A xW` lke 'Fbe `Ad ¨©¨§§¨£¤¨Ÿ¤¨¤

xW` EPOn rxB in `nh `Ad m ¦̀©¨¨¥¦¨©¦¤£¤
Exn`X dn iR lr x`Azie ,ld`ÄŸ¤§¦§¨¥©¦©¤¨§
`Ad lM mpFWl dfe iYxhEf `zwiqtA¦§¦§¨©§¥§¤§¨¨©¨
itkE ,o`M cr FzvTn `AW ld`d l ¤̀¨Ÿ¤¤¨¦§¨©¨§¦

lM `N` aEzMd xnF` did `l m` df¤¦Ÿ¨¨¥©¨¤¨¨
`Ad ,FNM `Ad xnF` iziid `Ad©¨¨¦¦¥©¨ª©¨
xW` lM xn`X dOnE oiPn FzvTn¦§¨¦©¦¦©¤¨©¨£¤
mIwn ip` dn xEn` FNM ixd ld`ÄŸ¤£¥ª¨¨£¦§©¥
mW cFr .FzvTn `Ad df 'Fbe `Ad lM̈©¨§¤©¨¦§¨¨
lM xg` xaC mpFWl dfe `zwiqRA©§¦§¨§¤§¨¨¨©¥¨
EdFnM ziA lW Frwxw zFUrl 'Fbe `Ad©¨§©£©§¨¤©¦¨
EgxkdW d`xp .o`M cr mFdYd cr©©§©¨¦§¤¤ª§§
did dpFW`xd `xaQl iM Ff `Wxcl¦§¨¨¦©§¨¨¨¦¨¨¨
lke ld`A xW` lM aEzMd xnFl Fl©©¨¨£¤¨Ÿ¤§¨
WxRzn aEzMd didie ld`d l` `Ad©¨¤¨Ÿ¤§¦§¤©¨¦§¨¥
miCwdX dOn la` ,Ff s` Ff `l KxcA§¤¤Ÿ©£¨¦©¤¦§¦

xn`OW ciBi df `Ad lMxW` lM'Fbe ¨©¨¤©¦¤©£©¨£¤§
:Wcg oiC `Ed¦¨¨

àlàKxC mikxCd 'a izi`x ixtqAW ¤¨¤§¦§¦¨¦¦©§¨¦¤¤
ax 'a Kxce `Ow `PY oFW`xd̈¦©¨©¨§¤¤©
`Ow `PY xn` xnbe ,dIW`i xA `g £̀¨©Ÿ¦¨§¨©Ÿ¤©¨©¨

xW` lM xnFl aEzMd KxvdW mrHW¤©©¤ª§©©¨©¨£¤
`A `EdW `Ad lM xn`W mbd ld`ÄŸ¤£©¤¨©¨©¨¤¨
,oiCd on oiWpFr oi`W mEXn ,FzvTn¦§¨¦¤¥§¦¦©¦
oi` mixnF` Ep`X dn `ld il dWwe§¨¤¦£Ÿ©¤¨§¦¥
dzin Wpr lr `Ed oiCd on oiWpFr§¦¦©¦©Ÿ¤¦¨
didi El o`ke dHn lW oiC ziA lW¤¥¦¤©¨§¨¦§¤
Fzzin `nh oMWOl qpkpe `nhPW¤¦§¨§¦§¨©¦§¨¨¥¦¨
liMUPWM dGn cal cFre ,minW iciA¦¥¨©¦§§©¦¤§¤©§¦
Fpi` EpiptNX dn iM d`xp xaC lr©¨¨¦§¤¦©¤§¨¥¥
`Ad llkA iM oiCd on oiWpFr `xwp¦§¨§¦¦©¦¦¦§©©¨
lr `Ed aIgzn ixde FzvTn Wi FNMª¥¦§¨©£¥¦§©¥©
`xTi FAW wlge wlg lM iM FzvTn¦§¨¦¨¥¤§¥¤¤¦¨¥
oiCd on FzF` oiWpFr Ep` oi`e FzvTn¦§¨§¥¨§¦¦©¦
df `PY xaFQW ilE`e ,aEzMd on `N ¤̀¨¦©¨§©¤¥©¨¤
on oiWpFr `xwp dfA `vFIM lMW¤¨©¥¨¤¦§¨§¦¦

:oiCdeh dxez ©¦



עג zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c ipy meil inei xeriy

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ ׁשהּמת .ּבתֹוכֹוּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה הּכתּוב (חולין - חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
טמאה  מקּבל ׁשאין לפיכמדּבר, מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

– ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם

טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. .טמא ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתחּברּתי נפּתלּתי", אלהים .אחֹותי עם "נפּתּולי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ודֹופק (חולין ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: ׁשם רּבֹותינּו ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: . «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß fenz 'c ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãéúàæFxnF` .zEni iM mc` dxFYd Ÿ©¨¨¨¦¨§
,dxFYd z`flr oM mB x`Azi Ÿ©¨¦§¨¥©¥©

zTg z`f wEqRA iYWxRW KxC¤¤¤¥©§¦©¨Ÿª©
xnFl wCwCW cvl `Ede ,dxFYdmc` ©¨§§©¤¦§¥©¨¨

zEni iMl"fx EWxce 'Fbe(c"iw n"a)mY` ¦¨§§¨§©©©¤
ld`A oi`Ohn l`xUi mc` miiExw§¦¨¨¦§¨¥§©§¦¨Ÿ¤
miCwd dfl ,'Eke mlFrd zFO` oi`e§¥ª¨¨§¨¤¦§¦

xn`e xaCd aaFQW mrHd zzlz`f ¨¥©©©¤¥©¨¨§¨©Ÿ
dxFYd`xwPW FzF`W `Ed DzAQOW ©¨¤¦¦¨¨¤¤¦§¨

mlFrd zFO` la` ld`A `Ohn mc`̈¨§©¥¨Ÿ¤£¨ª¨¨
iYazMX dn oIre ,'Eke dxFY mdl oi`W¤¥¨¤¨§§©¥©¤¨©§¦

:dxFYd zTg z`f wEqRA©¨Ÿª©©¨
ìkdWw .ld`A xW` lke 'Fbe `Ad ¨©¨§§¨£¤¨Ÿ¤¨¤

xW` EPOn rxB in `nh `Ad m ¦̀©¨¨¥¦¨©¦¤£¤
Exn`X dn iR lr x`Azie ,ld`ÄŸ¤§¦§¨¥©¦©¤¨§
`Ad lM mpFWl dfe iYxhEf `zwiqtA¦§¦§¨©§¥§¤§¨¨©¨
itkE ,o`M cr FzvTn `AW ld`d l ¤̀¨Ÿ¤¤¨¦§¨©¨§¦

lM `N` aEzMd xnF` did `l m` df¤¦Ÿ¨¨¥©¨¤¨¨
`Ad ,FNM `Ad xnF` iziid `Ad©¨¨¦¦¥©¨ª©¨
xW` lM xn`X dOnE oiPn FzvTn¦§¨¦©¦¦©¤¨©¨£¤
mIwn ip` dn xEn` FNM ixd ld`ÄŸ¤£¥ª¨¨£¦§©¥
mW cFr .FzvTn `Ad df 'Fbe `Ad lM̈©¨§¤©¨¦§¨¨
lM xg` xaC mpFWl dfe `zwiqRA©§¦§¨§¤§¨¨¨©¥¨
EdFnM ziA lW Frwxw zFUrl 'Fbe `Ad©¨§©£©§¨¤©¦¨
EgxkdW d`xp .o`M cr mFdYd cr©©§©¨¦§¤¤ª§§
did dpFW`xd `xaQl iM Ff `Wxcl¦§¨¨¦©§¨¨¨¦¨¨¨
lke ld`A xW` lM aEzMd xnFl Fl©©¨¨£¤¨Ÿ¤§¨
WxRzn aEzMd didie ld`d l` `Ad©¨¤¨Ÿ¤§¦§¤©¨¦§¨¥
miCwdX dOn la` ,Ff s` Ff `l KxcA§¤¤Ÿ©£¨¦©¤¦§¦

xn`OW ciBi df `Ad lMxW` lM'Fbe ¨©¨¤©¦¤©£©¨£¤§
:Wcg oiC `Ed¦¨¨

àlàKxC mikxCd 'a izi`x ixtqAW ¤¨¤§¦§¦¨¦¦©§¨¦¤¤
ax 'a Kxce `Ow `PY oFW`xd̈¦©¨©¨§¤¤©
`Ow `PY xn` xnbe ,dIW`i xA `g £̀¨©Ÿ¦¨§¨©Ÿ¤©¨©¨

xW` lM xnFl aEzMd KxvdW mrHW¤©©¤ª§©©¨©¨£¤
`A `EdW `Ad lM xn`W mbd ld`ÄŸ¤£©¤¨©¨©¨¤¨
,oiCd on oiWpFr oi`W mEXn ,FzvTn¦§¨¦¤¥§¦¦©¦
oi` mixnF` Ep`X dn `ld il dWwe§¨¤¦£Ÿ©¤¨§¦¥
dzin Wpr lr `Ed oiCd on oiWpFr§¦¦©¦©Ÿ¤¦¨
didi El o`ke dHn lW oiC ziA lW¤¥¦¤©¨§¨¦§¤
Fzzin `nh oMWOl qpkpe `nhPW¤¦§¨§¦§¨©¦§¨¨¥¦¨
liMUPWM dGn cal cFre ,minW iciA¦¥¨©¦§§©¦¤§¤©§¦
Fpi` EpiptNX dn iM d`xp xaC lr©¨¨¦§¤¦©¤§¨¥¥
`Ad llkA iM oiCd on oiWpFr `xwp¦§¨§¦¦©¦¦¦§©©¨
lr `Ed aIgzn ixde FzvTn Wi FNMª¥¦§¨©£¥¦§©¥©
`xTi FAW wlge wlg lM iM FzvTn¦§¨¦¨¥¤§¥¤¤¦¨¥
oiCd on FzF` oiWpFr Ep` oi`e FzvTn¦§¨§¥¨§¦¦©¦
df `PY xaFQW ilE`e ,aEzMd on `N ¤̀¨¦©¨§©¤¥©¨¤
on oiWpFr `xwp dfA `vFIM lMW¤¨©¥¨¤¦§¨§¦¦

:oiCdeh dxez ©¦

zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c ipy meil inei xeriy

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי) ּגמר .טהרתֹוהּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ נאמר לּמה "מקּדׁש", נאמר ּב'ׁשבּועֹות'אם ּכדאיתא כּו'? טז)"מׁשּכן" .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, אמרּו(נדה רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְֵַָ
טהֹור  מי ׁשהּמּזה ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה ,– חּטאת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מהּֿׁשאיןֿ ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא

ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַּכן
הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד מטּמאין Ú‚p‰Â.ׁשאינן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«…≈«

‡ÓËÈ 'B‚Â∑ טעּון ּבגדים ואין .ּכּבּוס ¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ ׁשּנטמא הּזה ּבּמת "הּטמא" ¿…¬∆ƒ«ְִֵֵֶֶַַַָָ
‰Ú‚p˙."יטמא" LÙp‰Â∑ ּבטמא ÓËz‡.מת ּבֹו ְִָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»

·¯Ú‰Œ„Ú∑,הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן «»»∆ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻ
ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻוהּנֹוגע

והלכֹותיה  מׁשמעּה העּתקּתי .לפי אּגדה ּומדרׁש ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ‡EÈÏ(á)מיסֹודֹו eÁ˜ÈÂ∑ ְְִִֶֶֶַַַָֹ¿ƒ¿≈∆

מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּלהם,
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ.‰n„‡ ‰¯Ù∑ מׁשל ְִִֶֶַָָָָָ»»¬À»ָָ

ׁשפחה אּמֹולבן ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּפרה  ּתבא ּכ הּצֹואה, העגל ּותקּנח על .ּותכּפר ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

‰n„‡∑ׁשם א)על כּתֹולע",(ישעיה יאּדימּו "אם : ¬À»ְִִֵַַַָ
אדם  קרּוי ׁשהיּו∑ÓÈÓz‰.ׁשהחטא יׂשראל ׁשם על ְֵֶַָָֹ¿ƒ»ְִֵֵֶַָָ

ּותכּפר  זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹּתמימים
לתּמּותם  ויחזרּו ÏÚ.עליהם ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑ ּכׁשם ְְְְֲֵֶַַָ…»»»∆»…ְֵ

ׁשמים: על מעליהם ‰Ô‰k(â)ׁשּפרקּו ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ְֲִֵֵֶֶַָָֹ∆∆¿»»«…≈

העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכׁשם
זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל, את עׂשה ׁשאהרן ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּולפי

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין Û¯NÂ(ã)עלֿידֹו, ֲֵֵֵֶַַַַָָ¿»«
‰¯t‰Œ˙‡∑:העגל ׁשּנׂשרף BÊ‡Â·(å)ּכׁשם Ê¯‡ ıÚ ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆¿≈

˙ÚÏB˙ ÈLe∑ אלפי ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ¿ƒ»«ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
האילנֹות, מּכל הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיׁש
וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם. נמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻואזֹוב
לֹו: ויתּכּפר ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַיׁשּפיל

(è)˙¯ÓLÓÏ∑ לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆ְְֵֶֶֶַָָ
העגל, מּפקּדת ּבּה ׁשאין ּפקּדה ל ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻלפרענּות,

לב)ׁשּנאמר ּוכׁשם (שמות וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָ
ּכל ׁשהעגל  מטּמאה ּפרה ּכ ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. :(שם)העֹוסקין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
מעפר  לּטמא "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ"וּיזר

וגֹו'" החּטאת .ׂשרפת ְְֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, המפרׁשים,(רש"י ּבארּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביׂשראל, מיתה היתה לא העגל חטא ּתֹורה ׁשּלּולא ּבמּתן ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּולטמאת  למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻזכּו
מּמילא  ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמת;

ׁשהּפרה  הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש מת. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאת
ׁשּׁשלמּות  לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: המל יעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעׂשירית

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטהרה

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»



zwegעד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c ipy meil inei xeriy

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ הּׁשלמה מתי עדה מתּו ׁשּכבר , »»≈»ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ

לחּיים  ּפרׁשּו ואּלּו ÌÈ¯Ó.מדּבר, ÌL ˙ÓzÂ∑ מ"ק) ְְְִִֵַַָָ«»»»ƒ¿»
מרים כ"ח) מיתת נסמכה אדּמה?לּמה ּפרה לפרׁשת ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻ

ּקרּבנֹות  מה :ל אדּמה לֹומר ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻ

צּדיקים  מיתת אף ÌL.רת מכּפמכּפרת), ˙ÓzÂ ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»
ÌÈ¯Ó∑(שם) מתה ּבנׁשיקה היא לא אף מה ּומּפני . ƒ¿»ְְִִִִֵֵַָָָֹ

ה'" "עלּֿפי ּבּה: מעלה.נאמר ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ? ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נאמר לג)ּובאהרן מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַֹ

(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל מרים מּכאן, .ּבזכּות ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

ּבנֹוגע  הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמם
ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה  על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוגם
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹארּבעים
נֹודע  סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבאר

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מתרחׁשים  ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־ּכמה־וכמה
רק  ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמהירּות
נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה רגׁש, מּתֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקים

טֹובים (ּבאֹופ  ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ּתיכף אֹו יֹותר, גדֹולה ְְְִִִֵֵֶֶָָָּבמהירּות

קצר. זמן ְֶֶַָָמׁש

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àeàáiåzrcl Kixv .'Fbe l`xUi ipa ©¨Ÿ§¥¦§¨¥§¨¦¨©©
xnFl Kxvd dOldcrd lM`le ¨¨ª§©©¨¨¥¨§Ÿ

xn`nA wiRqdl`xUi ipAmzQd oOW ¦§¦§©£©§¥¦§¨¥¤¦©§¨
Epl mcTX dn itl ok` ,dcrd lM md¥¨¨¥¨¨¥§¦©¤¨©¨

mdixaCn(wlA t"eq x"cn)l`xUIWM iM ¦¦§¥¤¨¨¦§¤¦§¨¥
mi`xwp miwiCve mixWi zbxcnA md¥§©§¥©§¨¦§©¦¦¦§¨¦
zF`Pd xcbA mpi`WkE l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¤¥¨§¨¥©¨

FxnF`M mr mi`xwpc"i)(`"idp` cr ¦§¨¦©§§©¨¨
,dfA `vFIM dAxde dGd mrd ipv`pi§©£ª¦¨¨©¤§©§¥©¥¨¤
ipA mr aEzMd m`xwi minrR dAxde§©§¥§¨¦¦§¨¥©¨©§¥
dAxd mdA oE`vOIW mbd l`xUi¦§¨¥£©¤¦¨§¨¤©§¥
oEkie df xcbl miiE`x mpi` xW £̀¤¥¨§¦§¨¥¤¦©¥
ricFd o`ke ,mixWMd axd l` aEzMd©¨¤¨Ÿ©§¥¦§¨¦©
df xcbA mpWi dcrd lM iM aEzMd©¨¦¨¨¥¨¤§¨§¨¥¤
xn`n `Ede ,l`xUi ipA E`xTIW¤¦¨§§¥¦§¨¥§©£©

dcrd lM l`xUi ipa E`aIeWExR ©¨Ÿ§¥¦§¨¥¨¨¥¨¥
mixWi xcbA l`xUi mWA mi`xwp oNMª¨¦§¨¦§¥¦§¨¥§¤¤§¨¦
Exn`W l"fx ixacl oEkn dfe ,miwiCve§©¦¦§¤§ª¨§¦§¥©©¤¨§
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Eid dcrd lM iM LricFdl miCwd¦§¦§¦£¦¨¨¥¨¨
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mr cqg lnbl Ekld `l l`xUIW¤¦§¨¥Ÿ¨§¦§Ÿ¤¤¦
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mixn mr cqg lnbl E`AW oxd` aWg̈©©£Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¤¦¦§¨
xEn`M mOr aixl `N` E`A `l mde§¥Ÿ¨¤¨¨¦¦¨¨¨
cWgl mFwn Wi dYrnE ,l"f mdixacA§¦§¥¤¥©¨¥¨©£Ÿ
aSn FzF`A f` Eid `NW l`xUiA§¦§¨¥¤Ÿ¨¨§©¨

xWMcqg ElnB `NW zF`d Ll dfe mi §¥¦§¤§¨¤Ÿ¨§¤¤
lM iM LricFde mcw dfl ,d`iaPd mr¦©§¦¨¨¤¨©§¦£¦¨
l`xUi mWA xW` miwiCv dcrd̈¥¨©¦¦£¤§¥¦§¨¥
xn` cqg ElnB `NW mrhe ,EPMzi¦§©§©©¤Ÿ¨§¤¤¨©
xaTYe mixn mW znYe KEnqA aEzMd©¨§¨©¨¨¨¦§¨©¦¨¥

`xnBA Exn`e ,mW(.g"k w"ren)dfe ¨§¨§©§¨¨§¤
dxEaw dziOl KEnq 'Fbe znYe mpFWl§¨©¨¨§¨©¦¨§¨
`Fal EWiBxd `l df mrhlE ,o`M cr©¨§©©¤Ÿ¦§¦¨
cr hrEn onf KWnaE ,cqg lnbl¦§Ÿ¤¤§¤¤§¨¨©

`Ede ,`nv lW Ffbx mdilr utw ErcIW¤¨§¨©£¥¤¨§¤¨¨§
xn`Ol KEnq aEzMd xn`X dn©¤¨©©¨¨©©£©

:'Fbe min did `le mW xaTYe©¦¨¥¨§Ÿ¨¨©¦§
áLiåEpricFdl `A .WcwA mrd ©¥¤¨¨§¨¥¨§¦¥

miAx mini mW EaMrzPW¤¦§©§¨¨¦©¦
FxnF`M('` mixaC)mini WcwA EaWYe §§§¨¦©¥§§¨¥¨¦

WExR miAxaWIe:daMr oFWl ©¦¥©¥¤§©¨¨
úîzåmrh zrcl Kixv .'Fbe mW ©¨¨¨§¨¦¨©©©©

FxnF`,mWEWxC l"fxew"ren) §¨§©©¨§
(mWzrnWp Ff dWxcE ,dEaMr `NW ¨¤Ÿ¦§¨§¨¨¦§©©

FxnF`n,mW xaTYecvl iM d`xpe ¥§©¦¨¥¨§¦§¤¦§©
zwCSd cFaM lr Wg dzin xiMfdW¤¦§¦¦¨¨©§©©¤¤

Exn` ixdW(g"i zFkxA)mzzinA miwiCv ¤£¥¨§§¨©¦¦§¦¨¨
xnFl wCwC dfl ,miIg miiExwmW §¦©¦¨¤¦§¥©¨

dx`Wp `le dzOW `Ed mW WExR¥¨¤¥¨§Ÿ¦§£¨
oiA dpWi xg` mFwnA `N` mdipiA¥¥¤¤¨§¨©¥¤§¨¥
iptl minFC miwiCSd iM ,miwiCSd©©¦¦¦©©¦¦¦¦§¥
fBx`A migPOd zFIlBxnl d"awd§©§¨¦©ª¨¦¨©§¨
D`ivFn `Ed mdn zg`A utg `EdWM§¤¨¥§©©¥¤¦¨
cg` hiWkzA DraFwe fBx`dn¥¨©§¨§§¨§©§¦¤¨

EWxC l"fxe ,eihiWkYn(mW w"ren)znYe ¦©§¦¨§©©¨§¨©¨¨
dzn `id mBW xnFl deW dxfbl mẄ¦§¥¨¨¨©¤©¦¥¨

:dxFYl mipR 're ,dwiWpAa dxez ¦§¦¨§¨¦©¨



עה zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c ipy meil inei xeriy

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ הּׁשלמה מתי עדה מתּו ׁשּכבר , »»≈»ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ

לחּיים  ּפרׁשּו ואּלּו ÌÈ¯Ó.מדּבר, ÌL ˙ÓzÂ∑ מ"ק) ְְְִִֵַַָָ«»»»ƒ¿»
מרים כ"ח) מיתת נסמכה אדּמה?לּמה ּפרה לפרׁשת ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻ

ּקרּבנֹות  מה :ל אדּמה לֹומר ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻ

צּדיקים  מיתת אף ÌL.רת מכּפמכּפרת), ˙ÓzÂ ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»
ÌÈ¯Ó∑(שם) מתה ּבנׁשיקה היא לא אף מה ּומּפני . ƒ¿»ְְִִִִֵֵַָָָֹ

ה'" "עלּֿפי ּבּה: מעלה.נאמר ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ? ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נאמר לג)ּובאהרן מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַֹ

(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל מרים מּכאן, .ּבזכּות ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

ּבנֹוגע  הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמם
ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה  על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוגם
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹארּבעים
נֹודע  סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבאר

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מתרחׁשים  ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־ּכמה־וכמה
רק  ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמהירּות
נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה רגׁש, מּתֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקים

טֹובים (ּבאֹופ  ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ּתיכף אֹו יֹותר, גדֹולה ְְְִִִֵֵֶֶָָָּבמהירּות

קצר. זמן ְֶֶַָָמׁש

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àeàáiåzrcl Kixv .'Fbe l`xUi ipa ©¨Ÿ§¥¦§¨¥§¨¦¨©©
xnFl Kxvd dOldcrd lM`le ¨¨ª§©©¨¨¥¨§Ÿ

xn`nA wiRqdl`xUi ipAmzQd oOW ¦§¦§©£©§¥¦§¨¥¤¦©§¨
Epl mcTX dn itl ok` ,dcrd lM md¥¨¨¥¨¨¥§¦©¤¨©¨

mdixaCn(wlA t"eq x"cn)l`xUIWM iM ¦¦§¥¤¨¨¦§¤¦§¨¥
mi`xwp miwiCve mixWi zbxcnA md¥§©§¥©§¨¦§©¦¦¦§¨¦
zF`Pd xcbA mpi`WkE l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¤¥¨§¨¥©¨

FxnF`M mr mi`xwpc"i)(`"idp` cr ¦§¨¦©§§©¨¨
,dfA `vFIM dAxde dGd mrd ipv`pi§©£ª¦¨¨©¤§©§¥©¥¨¤
ipA mr aEzMd m`xwi minrR dAxde§©§¥§¨¦¦§¨¥©¨©§¥
dAxd mdA oE`vOIW mbd l`xUi¦§¨¥£©¤¦¨§¨¤©§¥
oEkie df xcbl miiE`x mpi` xW £̀¤¥¨§¦§¨¥¤¦©¥
ricFd o`ke ,mixWMd axd l` aEzMd©¨¤¨Ÿ©§¥¦§¨¦©
df xcbA mpWi dcrd lM iM aEzMd©¨¦¨¨¥¨¤§¨§¨¥¤
xn`n `Ede ,l`xUi ipA E`xTIW¤¦¨§§¥¦§¨¥§©£©

dcrd lM l`xUi ipa E`aIeWExR ©¨Ÿ§¥¦§¨¥¨¨¥¨¥
mixWi xcbA l`xUi mWA mi`xwp oNMª¨¦§¨¦§¥¦§¨¥§¤¤§¨¦
Exn`W l"fx ixacl oEkn dfe ,miwiCve§©¦¦§¤§ª¨§¦§¥©©¤¨§
:dnlXd dcr dcrd lM mpFWl dfe§¤§¨¨¨¥¨¥¨©§¥¨

íäådcrd lM zaY EWxCW d`xp l"f §¥¦§¤¤¨§¥©¨¨¥¨
,mEITde zEnlXd ciBYW dnvr©§¨¤©¦©§¥§©¦
Ff drcFdA dpEMde .dxFYl mipR 're§¨¦©¨§©©¨¨§¨¨
xnF` `EdW itl '`d .zFAq 'bl `id¦§¦¨§¦¤¥
l"f Exn`e daixn in dUrn KEnqA§¨©£¥¥§¦¨§¨§

(oPgz`e 't x"ac)mci lr dWn WprPW ¨¤§©©¤¤¡©¤©¨¨
dfl mixFOd `p ErnW mdl xn`W¤¨©¨¤¦§¨©¦¨¤
Eid dcrd lM iM LricFdl miCwd¦§¦§¦£¦¨¨¥¨¨
dWn WprPW dAq dzid Ffe miwiCv©¦¦§¨§¨¦¨¤¤¡©¤
mixn zlrn liCbdl 'a .mixFn m`xTW¤§¨¨¦§©§¦©£©¦§¨
Eid dcrd lMW mbdW mFlXd dilr̈¤¨©¨¤£©¤¨¨¥¨¨
mdl cinrdl mzEkf cnr `l miwiCv©¦¦Ÿ¨©§¨§©£¦¨¤

mixn zEkfA didW miOd x`AziprY) §¥©©¦¤¨¨¦§¦§¨©£¦

(.'hl"f mdixaC iR lr 'b .(hEwli)Exn`W ©¦¦§¥¤©§¤¨§
mr cqg lnbl Ekld `l l`xUIW¤¦§¨¥Ÿ¨§¦§Ÿ¤¤¦
oxd` lre dWn lr EldwPWkE mixn¦§¨§¤¦§£©¤§©©£Ÿ
mixn mr cqg lnbl E`AW oxd` aWg̈©©£Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¤¦¦§¨
xEn`M mOr aixl `N` E`A `l mde§¥Ÿ¨¤¨¨¦¦¨¨¨
cWgl mFwn Wi dYrnE ,l"f mdixacA§¦§¥¤¥©¨¥¨©£Ÿ
aSn FzF`A f` Eid `NW l`xUiA§¦§¨¥¤Ÿ¨¨§©¨

xWMcqg ElnB `NW zF`d Ll dfe mi §¥¦§¤§¨¤Ÿ¨§¤¤
lM iM LricFde mcw dfl ,d`iaPd mr¦©§¦¨¨¤¨©§¦£¦¨
l`xUi mWA xW` miwiCv dcrd̈¥¨©¦¦£¤§¥¦§¨¥
xn` cqg ElnB `NW mrhe ,EPMzi¦§©§©©¤Ÿ¨§¤¤¨©
xaTYe mixn mW znYe KEnqA aEzMd©¨§¨©¨¨¨¦§¨©¦¨¥

`xnBA Exn`e ,mW(.g"k w"ren)dfe ¨§¨§©§¨¨§¤
dxEaw dziOl KEnq 'Fbe znYe mpFWl§¨©¨¨§¨©¦¨§¨
`Fal EWiBxd `l df mrhlE ,o`M cr©¨§©©¤Ÿ¦§¦¨
cr hrEn onf KWnaE ,cqg lnbl¦§Ÿ¤¤§¤¤§¨¨©

`Ede ,`nv lW Ffbx mdilr utw ErcIW¤¨§¨©£¥¤¨§¤¨¨§
xn`Ol KEnq aEzMd xn`X dn©¤¨©©¨¨©©£©

:'Fbe min did `le mW xaTYe©¦¨¥¨§Ÿ¨¨©¦§
áLiåEpricFdl `A .WcwA mrd ©¥¤¨¨§¨¥¨§¦¥

miAx mini mW EaMrzPW¤¦§©§¨¨¦©¦
FxnF`M('` mixaC)mini WcwA EaWYe §§§¨¦©¥§§¨¥¨¦

WExR miAxaWIe:daMr oFWl ©¦¥©¥¤§©¨¨
úîzåmrh zrcl Kixv .'Fbe mW ©¨¨¨§¨¦¨©©©©

FxnF`,mWEWxC l"fxew"ren) §¨§©©¨§
(mWzrnWp Ff dWxcE ,dEaMr `NW ¨¤Ÿ¦§¨§¨¨¦§©©

FxnF`n,mW xaTYecvl iM d`xpe ¥§©¦¨¥¨§¦§¤¦§©
zwCSd cFaM lr Wg dzin xiMfdW¤¦§¦¦¨¨©§©©¤¤

Exn` ixdW(g"i zFkxA)mzzinA miwiCv ¤£¥¨§§¨©¦¦§¦¨¨
xnFl wCwC dfl ,miIg miiExwmW §¦©¦¨¤¦§¥©¨

dx`Wp `le dzOW `Ed mW WExR¥¨¤¥¨§Ÿ¦§£¨
oiA dpWi xg` mFwnA `N` mdipiA¥¥¤¤¨§¨©¥¤§¨¥
iptl minFC miwiCSd iM ,miwiCSd©©¦¦¦©©¦¦¦¦§¥
fBx`A migPOd zFIlBxnl d"awd§©§¨¦©ª¨¦¨©§¨
D`ivFn `Ed mdn zg`A utg `EdWM§¤¨¥§©©¥¤¦¨
cg` hiWkzA DraFwe fBx`dn¥¨©§¨§§¨§©§¦¤¨

EWxC l"fxe ,eihiWkYn(mW w"ren)znYe ¦©§¦¨§©©¨§¨©¨¨
dzn `id mBW xnFl deW dxfbl mẄ¦§¥¨¨¨©¤©¦¥¨

:dxFYl mipR 're ,dwiWpAa dxez ¦§¦¨§¨¦©¨

zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd iyily meil inei xeriy

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ ׁשּגוענּוהלואי.eÈÁ‡ ÚÂ‚a∑ ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈
מּמּנה  מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÚÂ‚a∑ ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְִֵֵַַָָֹ

לֹויּתכן  היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הוא"ו) (ּבחֹולם "ּבגֹוע" .להּנקד ְְְִִֵַַָָָ

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß fenz 'd iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (במדבר ׁשחס יׂשראל מּכאן, ׁשל ממֹונם .על ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âáøiåWExR .Epreb Ele 'Fbe mrd ©¨¤¨¨§§¨©§¥
xzpmdilr lNRzdW eilr Enr ¦§©£¨¨¤¦§©¥£¥¤

:xaCA EzEni `NWc dxez ¤Ÿ¨©¤¤
(ãänìå'a znrxY .'Fbe mz`ad §¨¨£¥¤§©§Ÿ¤

`EdW xAcn KxC mE`iad dOl̈¨¡¦¤¤¦§¨¤
mdl didW `nv zzin zpMq mFwn§©¨©¦©¨¨¤¨¨¨¤
,xAcOd KxC lr `NW mzFlrdl§©£¨¤Ÿ©¤¤©¦§¨
dWn ciA gM oi`W oeiM dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¥¨¤¥Ÿ©§©¤
Knq in lr xAcOA min mdl zzl̈¥¨¤©¦©¦§¨©¦¨©

mxnF`e ,mW KxC m`iadldOle ©£¦¨¤¤¨§§¨§¨¨
EPzilrdEpzF` EaiWY m`e WExR 'Fbe ¤¡¦ª§¥§¦¨¦¨

FA mkz` xiardl ghan KxC oi` iM¦¥¤¤ª§¨§©£¦¤§¤

xaCd did gxkd F` xAcn KxC `N ¤̀¨¤¤¦§¨¤§¥©¨¨©¨¨
Enrxzp dfl ,xAcn KxC ExarYW¤©©§¤¤¦§¨¨¤¦§©£
EpizFlrdl mkl did `l oM m` Exn`e§¨§¦¥Ÿ¨¨¨¤§©£¥
`iadl gxkn `EdW oeiM mixvOn¦¦§©¦¥¨¤ª§¨§¨¦
FA WIW dGd rxd mFwOd l` EpzF`¨¤©¨¨©©¤¤¥
mxnF`M 'Fbe rxf mFwn Fpi`W dpMq©¨¨¤¥§¤©§§§¨
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(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) הּמקֹומֹות מן אחד זה ««¿ƒ¿ְִֶֶַָ

מעט  המרּבה ׁשהחזיק ÈˆB‡.את ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ ְֱִֶֶֶֶַָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒ
אֹותֹו מּכירין היּו ׁשּלא לפילפי ויׁשב , הּסלע ׁשהל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

יׂשראל  והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלֹו

לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה להם: ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹומרים
יוני: לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹמים?
ׁשּלא  הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את מֹורים – ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשֹוטים

מים? לכם נֹוציא עליו, .נצטּוינּו ְִִִִֶַַָָָ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«
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(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zklWdl WWg oi`e WCwOdlr Fzng ©¦§¨§¥£¨§©§¨©£¨©
xEn`M mi`hFg EidIWM l`xUi¦§¨¥§¤¦§§¦¨¨

mdixacA(h"r miNdY Wxcn)wEqRA , §¦§¥¤¦§©§¦¦©¨
zFnFwnA EdEpazkE 'Fbe sq`l xFnfn¦§§¨¨§§¨§¦§
lr xaCd oETY `AW oeike ,mixg £̀¥¦§¥¨¤¨¦©¨¨©
xn`e xaCd hlgp EdE`Ur `le mdici§¥¤§Ÿ£¨¤§©©¨¨§¨©

'dokloFWl mB ,df liaWA WExR ¨¥¥¦§¦¤©§
'd d`x iM ,'Fbe E`iai `NW drEaW§¨¤Ÿ¨¦§¦¨¨
minId zixg`A zFUrl oicizrX dn©¤£¦¦©£§©£¦©¨¦
dWn mdl xn`W FnkE ,l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥§¤¨©¨¤¤

Fnvr(`"l mixaC)zgWd iM iYrci ©§§¨¦¨©§¦¦©§¥
ux`l dWn qpMi m` dfle ,oEzigWY©§¦§¨¤¦¦¨¥¤¨¨¤
KilWdl 'd Kxhvi WCwOd ziA dpaie§¦§¤¥©¦§¨¦§¨¥§©§¦
ziA lr `le EriWxIWM Fzng mdilr£¥¤£¨§¤©§¦§Ÿ©¥
dfl ,e"g l`xUi lM Elkie WCwOd©¦§¨§¦§¨¦§¨¥¨¤

xn`E`iaz `l oklxnFl wCwce 'Fbe ¨©¨¥Ÿ¨¦§§¦§¥©
ldTd z`,dGdWxcOA Exn`(hEwli) ¤©¨¨©¤¨§©¦§¨©§

mY` la` mi`ian mkpi` dGd©¤¥§¤§¦¦£¨©¤
`Fal cizrl l`xUi lM z` miqipkn©§¦¦¤¨¦§¨¥§¨¦¨
df dixErp iniM dOW dzpre aizkC¦§¦§¨§¨¨¨¦¥§¤¨¤
zEIkFYnE ,o`M cr oxd`e dWn¤§©£Ÿ©¨¦¦
mW miWCwn Eid m`W rnWp mixaCd©§¨¦¦§©¤¦¨§©§¦¥

xFcM `Edd xFCd did mdipirl minẄ©¦§¥¥¤¨¨©©§
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לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה להם: ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹומרים
יוני: לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹמים?
ׁשּלא  הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את מֹורים – ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשֹוטים

מים? לכם נֹוציא עליו, .נצטּוינּו ְִִִִֶַַָָָ
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zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ הּכתּוב ׁשאּלּולי ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒִִֵֶַָָ

ּבלבד  זה יאמרּוחטא ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכעֹון  ׁשּלא עליהם: עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, (במדבר יּכנסּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
מּזֹויא) קׁשה יּׁשחט" ּובקר ׁשּבּסתר "הצאן לפי אּלא ? ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

– יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, עליו חס .לא ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁש
ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמדּבר

אנּו! קלֿוחמר מקֹום, ˙·e‡È.ׁשל ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א עלי".(שמואל לבית נׁשּבעּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכנׁשּבע  על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא .ּבקפיצה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים הם ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב) ק"א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה יׂשראל א)ׁשל "ּכלֿהּבן (שמות : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכהּו" היארה Ìa.הּיּלֹוד L„wiÂ∑ מׁשה ׁשּמתּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

עלֿידם, ב)ואהרן קט"ו ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (זבחים ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

אֹומר הּוא סח)וכן מּמקּדׁשי",(תהילים אלהים "נֹורא : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
אֹומר הּוא י)וכן אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

ß fenz 'e iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑?אחוה ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
טו) אֹותֹו(בראשית היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרעֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.החֹוב ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש מּפני (שם אלֿארץ וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם  הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" ,יעקב ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««¿

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dn lr ilr azMi mdl deW ip`W¤£¦¨¤¨¤¦¨¥¨©©©
aizM Kkitl iYWprPmYpn`d `l ori ¤¡©§¦§¦¨§¦©©Ÿ¤¡©§¤

iA'd fnxX dn `Ede ,o`M cr 'Fbe ¦§©¨§©¤¨©
FxnF`Axn`IedWnl zEnnFx oFWl §§©Ÿ¤§§§¤

Ezn eilrW m`hg aYkPW oxd`lE§©£Ÿ¤¦§©¤§¨¤¨¨¥
zFxFCd EaWgi `le ,'Fbe `l ori `EdW¤©©Ÿ§§Ÿ©§§©

:e"g rxd xFCl mieW mdWbi dxez ¤¥¨¦©¨©
(âéänäzrcl Kixv .'Fbe daixn in ¥¨¥§¦¨§¨¦¨©©

xnFl ltM dOlEax xW` daixn ¨¨¨©©§¦¨£¤¨
Eax xW` min dOd xnFl wiRqd `le§Ÿ¦§¦©¥¨©¦£¤¨

FxnF`n cFr ,'Fbe ipA'd z` Eaxdf §¥§¥§¨¤¤
FxnF`nE l`xUi lr xAcOW ciBi©¦¤§©¥©¦§¨¥¥§

mA WcTIedWn lr xAcOW rnWn ©¦¨¥¨©§¨¤§©¥©¤
mrh zzl `A aEzMdW d`xpe .oxd`e§©£Ÿ§¦§¤¤©¨¨¨¥©©
oiprA FnW zXcw lr KxAzi FzcRwdl§©§¨¨¦§¨©©§ª©§§¦§¨

xn`e ,dfdaixn in dOddaixnE 'Fbe ¤§¨©¥¨¥§¦¨§§¦¨
FxnF`A aEzMd DwiCvn FfEax xW` ©§¦¨©¨§§£¤¨

Ewcve ,'d cbp dprh EprHW WExR¥¤¨£©£¨¤¤§¨§

,mzaixn zprhAmA WcTIedUr WExR §©£©§¦¨¨©¦¨¥¨¥¨¨
WExR mdipiA WCwzdl mixaC 'd§¨¦§¦§©¥¥¥¤¥
l` xAcl dWnl xn`X dOA l`xUiA§¦§¨¥©¤¤¨©§¤§©¥¤
dfAW l`xUi ipA Evxi xW` rlQd©¤©£¤¦§§¥¦§¨¥¤¨¤
m`iadW mbdW hiNXd gM E`xi¦§Ÿ©©©¦¤£©¤¡¦¨
`ivFi oi` minE 'Fbe mFwn `l xAcOA©¦§¨Ÿ§§©¦©¦¦
xW` rlq oin lMn min Fxn`nA mdl̈¤§©£¨©¦¦¨¦¤©£¤
EUr `l oxd`e dWnE ,mdiptl didY¦§¤¦§¥¤¤§©£ŸŸ¨
okl xn`e mdilr 'd ciRwd okl oM¥¨¥¦§¦£¥¤§¨©¨¥

Exn` l"fxe ,'Fbe(mW)mA WCwIedWnA §§©©¨§¨©¦¨¥¨§¤
,'Fbe E`iai `NW mdilr xfBW oxd`e§©£Ÿ¤¨©£¥¤¤Ÿ¨¦§

:dxFYl mipR 'reci dxez §¨¦©¨
(ãééçàE.'Fbe Yrci dY` l`xUimrh ¨¦¦§¨¥©¨¨©§¨§©©

FxnF`,Lig`FxnF` mBdY` §¨¦©§©¨
,YrcidaAqp `l Ff d`lY iM xnFl ¨©§¨©¦§¨¨Ÿ¦§§¨

mig` dY`e ip`e EpizFa`n `N` iPOn¦¤¦¤¨¥£¥©£¦§©¨©¦
d`lYd lW df xhXW ,xaCA mieẄ¦©¨¨¤§¨¤¤©§¨¨
mig`d on cg`e Epia` lr aEzM did̈¨¨©¨¦§¤¨¦¨©¦

l"f Exn`W `vnze ,FrxR(a"tt x"a), §¨§¦§¨¤¨§
ipRn mpFWl dfe ux` l` KlIe wEqRA©¨©¥¤¤¤¤§¤§¨¦§¥
cr eia` aFg rxtl dvx `NW aFgd©¤Ÿ¨¨¦§Ÿ©¨¦©

FxnF`e ,o`MYrci dY`xaM WExR ¨§§©¨¨©§¨¥§¨
DzF` Yrci d`lYd Epl zFid mcwŸ¤¡¨©§¨¨¨©§¨¨
`weC df xace ,mixzAd oiA dxfbPW¤¦§§¨¥©§¨¦§¨¨¤©§¨
,dY` xnFl wCwC dfle ,ErcIW `Ed¤¨§§¨¤¦§¥©©¨
miaWFg Eid zFlGnE miakFM icaFrd̈§¥¨¦©¨¨§¦
zFidl mdl did dcixid dxwn iM¦¦§¥©§¦¨¨¨¨¤¦§

FxnF`e ,miltWE micarEpiza` EcxIe £¨¦§¨¦§§©¥§£Ÿ¥
lr ,mixvnA zElBd caNn WExR 'Fbe§¥¦§©©¨§¦§©¦©

zFtqFzA azMX dn KxCzAW zkQnA ¤¤©¤¨©§¨§©¤¤©¨
(:'i)dfe `xnBA mW Exn`X dOA ,©¤¤¨§¨©§¨¨§¤

FpA z` mc` dPWi l` mlFrl mpFWl§¨§¨©§©¤¨¨¤§
zlin mirlq 'a liaWAW mipAd oiA¥©¨¦¤¦§¦§¨¦¦¨
EpizFa` Ecxie xaCd lBlBzp 'Eke§¦§©§¥©¨¨§¨§£¥
zFtqFYd EWwde ,o`M cr mixvnl§¦§©¦©¨§¦§©¨
,mixzAd oiAn dzid dxfBd `lde©£Ÿ©§¥¨¨§¨¦¥©§¨¦



zwegפ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iriax meil inei xeriy

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ צרֹות מצטערים ∑eÈ˙·‡ÏÂ.רּבֹות סבלנּו ׁשהאבֹות על מּכאן, ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑ׁשּברכנּו כז)אבינּוּבּברכה :(בראשית «ƒ¿«…≈ְְִֵֶַָָָָ
ונענים  צֹועקים ׁשאנּו יעקב", ק ֹול ∑C‡ÏÓ."הּקל ְֲֲֲִִֶַַַָֹֹ«¿»

מׁשה  "מלאכים",זה קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, . ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ
לו)ואֹומר ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑ הירּׁשה על לעֹורר ל אין «¿¿»»¿«¿∆ְְְֵֵַַָֻ

לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑ ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈

רבה) אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" ִֵֶַַַָָָָָ"מי
לאכל  מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי לׁשּתֹות,מׁשה: ּובאר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
יקנה  לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּכאן

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, ‰CÏn.מן C¯c ְְְְִִִֵֶֶַַָֻ∆∆«∆∆
'B‚Â CÏ∑יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים לכאן אנּו ≈≈¿ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

לאכל  .ּולכאן ְֱֶָֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַַָ
וּיׁשמע  אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהֹוריׁשכם

ּבּמה  עליכם אצא ואני אביקלנּו", (בראשית ׁשהֹוריׁשני  ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
תחיה"כז) חרּב "ועל :. ְְְְִֶַַ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

awri dUrW iEPW did `l m`W Evxze§¥§¤¦Ÿ¨¨¦¤¨¨©£Ÿ
`lA xg` mFwnA zElBd did sqFil§¥¨¨©¨§¨©¥§Ÿ
E`iltd xW` cEArXd swY KM lM̈¨Ÿ¤©¦§£¤¦§¦
zElBd zFid dYrn ,mdiIg xxnl§¨¥©¥¤¥©¨¡©¨
,dxfBA rEcId lr sqFp `Ed mixvnA§¦§©¦¨©©¨©©§¥¨

xn` dflEcxIeEpl cFre WExR 'Fbe ¨¤¨©©¥§§¥§¨
mini rxd df mFwnA d`lYd dzidW¤¨§¨©§¨¨§¨¤¨©¨¦

miAxEpl ErxIeoM mB EpEMzpe ,'Fbe ©¦©¨¥¨§§¦§©§©¥
aFg xhW ErxR mdW xnFl df xn`nA§©£¨¤©¤¥¨§§©
oM mB mEricFde ,ux`A Ekf df cSnE¦©¤¨¨¨¤§¦©¥

xrv KM lkA lFcB oFrxR ErxR iM¦¨§¥¨¨§¨¨©©
FxnF`M Kx` onf:miAx minieh dxez §¨¨Ÿ§§¨¦©¦

(æéäøaòð`p xn` `le .Lvx`a `P ©§§¨¨§©§¤§Ÿ¨©¨
dWTA oFWl DWxtp m` ,dxArp©©§¨¦§¨§¨§©¨¨
`EdW Fvx`l dWTAd Kinqdl oEMzp¦§©¥§©§¦©©¨¨§©§¤
,Fvx`A xarOd didIW dl`Xd xTr¦©©§¥¨¤¦§¤©©£¨§©§
KxC lr x`Azi onf oFWl DWxtp m`e§¦§¨§¨§§¨¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(c"n 't x"a)m"EMr 'Bn cg`W §¨¤¤¨¦©
,mFc` `Ed mdxa` lW Frxfl 'd ozPW¤¨©§©§¤©§¨¨¡
xn`e df zEgilWA dWn wCwC dfl̈¤¦§¥¤¦§¦¤§¨©

Fnvr lr dpzn `EdW mi`pYd lMW¤¨©§¨¦¤©§¤©©§
Fpi` df lM 'Fbe l`nUE oini dHp `lŸ¦¤¨¦§Ÿ§¨¤¥
la` ,dYr lW dxardA `N ¤̀¨©©£¨¨¤©¨£¨
`Ed dWn iM `Fal cizrl ExarIWM§¤©©§§¨¦¨¦¤
lAwi `l f` axe riWFn didi xW £̀¤¦§¤¦©§©¨Ÿ§©¥
mWixFdl `N` mi`pYd lM eilr̈¨¨©§¨¦¤¨§¦¨

aizkC mGA fale mnEdlE('` 'icaFr)ziA §¨§¨Ÿ¦¨¦§¦©§¨¥
Wwl eUr ziaE 'Fbe W` awri©£Ÿ¥§¥¥¨§©

:'Fbegi dxez §



פי zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iriax meil inei xeriy

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ צרֹות מצטערים ∑eÈ˙·‡ÏÂ.רּבֹות סבלנּו ׁשהאבֹות על מּכאן, ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑ׁשּברכנּו כז)אבינּוּבּברכה :(בראשית «ƒ¿«…≈ְְִֵֶַָָָָ
ונענים  צֹועקים ׁשאנּו יעקב", ק ֹול ∑C‡ÏÓ."הּקל ְֲֲֲִִֶַַַָֹֹ«¿»

מׁשה  "מלאכים",זה קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, . ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ
לו)ואֹומר ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑ הירּׁשה על לעֹורר ל אין «¿¿»»¿«¿∆ְְְֵֵַַָֻ

לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑ ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈

רבה) אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" ִֵֶַַַָָָָָ"מי
לאכל  מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי לׁשּתֹות,מׁשה: ּובאר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
יקנה  לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּכאן

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, ‰CÏn.מן C¯c ְְְְִִִֵֶֶַַָֻ∆∆«∆∆
'B‚Â CÏ∑יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים לכאן אנּו ≈≈¿ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

לאכל  .ּולכאן ְֱֶָֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַַָ
וּיׁשמע  אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהֹוריׁשכם

ּבּמה  עליכם אצא ואני אביקלנּו", (בראשית ׁשהֹוריׁשני  ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
תחיה"כז) חרּב "ועל :. ְְְְִֶַַ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

awri dUrW iEPW did `l m`W Evxze§¥§¤¦Ÿ¨¨¦¤¨¨©£Ÿ
`lA xg` mFwnA zElBd did sqFil§¥¨¨©¨§¨©¥§Ÿ
E`iltd xW` cEArXd swY KM lM̈¨Ÿ¤©¦§£¤¦§¦
zElBd zFid dYrn ,mdiIg xxnl§¨¥©¥¤¥©¨¡©¨
,dxfBA rEcId lr sqFp `Ed mixvnA§¦§©¦¨©©¨©©§¥¨

xn` dflEcxIeEpl cFre WExR 'Fbe ¨¤¨©©¥§§¥§¨
mini rxd df mFwnA d`lYd dzidW¤¨§¨©§¨¨§¨¤¨©¨¦

miAxEpl ErxIeoM mB EpEMzpe ,'Fbe ©¦©¨¥¨§§¦§©§©¥
aFg xhW ErxR mdW xnFl df xn`nA§©£¨¤©¤¥¨§§©
oM mB mEricFde ,ux`A Ekf df cSnE¦©¤¨¨¨¤§¦©¥

xrv KM lkA lFcB oFrxR ErxR iM¦¨§¥¨¨§¨¨©©
FxnF`M Kx` onf:miAx minieh dxez §¨¨Ÿ§§¨¦©¦

(æéäøaòð`p xn` `le .Lvx`a `P ©§§¨¨§©§¤§Ÿ¨©¨
dWTA oFWl DWxtp m` ,dxArp©©§¨¦§¨§¨§©¨¨
`EdW Fvx`l dWTAd Kinqdl oEMzp¦§©¥§©§¦©©¨¨§©§¤
,Fvx`A xarOd didIW dl`Xd xTr¦©©§¥¨¤¦§¤©©£¨§©§
KxC lr x`Azi onf oFWl DWxtp m`e§¦§¨§¨§§¨¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(c"n 't x"a)m"EMr 'Bn cg`W §¨¤¤¨¦©
,mFc` `Ed mdxa` lW Frxfl 'd ozPW¤¨©§©§¤©§¨¨¡
xn`e df zEgilWA dWn wCwC dfl̈¤¦§¥¤¦§¦¤§¨©

Fnvr lr dpzn `EdW mi`pYd lMW¤¨©§¨¦¤©§¤©©§
Fpi` df lM 'Fbe l`nUE oini dHp `lŸ¦¤¨¦§Ÿ§¨¤¥
la` ,dYr lW dxardA `N ¤̀¨©©£¨¨¤©¨£¨
`Ed dWn iM `Fal cizrl ExarIWM§¤©©§§¨¦¨¦¤
lAwi `l f` axe riWFn didi xW £̀¤¦§¤¦©§©¨Ÿ§©¥
mWixFdl `N` mi`pYd lM eilr̈¨¨©§¨¦¤¨§¦¨

aizkC mGA fale mnEdlE('` 'icaFr)ziA §¨§¨Ÿ¦¨¦§¦©§¨¥
Wwl eUr ziaE 'Fbe W` awri©£Ÿ¥§¥¥¨§©

:'Fbegi dxez §

zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iying meil inei xeriy

(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑ עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ß fenz 'f iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה לארץ  ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם,
ד)ּבהן הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ על ∑‰¯ הר ְִֶֶַַָֻ…»»ַַ

ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָּגּבי
ׁשלׁשה  ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהענן
לקבּורת  – נבֹו והר לּתֹורה, – סיני הר ּבהן: ְְְְֲִִִֶַַַַַָָנׁשארּו

אהרן  לקבּורת – ההר והר .מׁשה. ְְֲִֶַַָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְִִִֵֶֶַַ
וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכאן

ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב :(ד"ה ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
"מעׂשי את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר". ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âëøîàiåmFc` ux` lEaB lr 'Fbe 'd ©Ÿ¤§©§¤¤¡
xnFl KxvdW mrh .'FbelEaB lr §©©¤ª§©©©§

lEabl mzrBd zAq lr WExR ,'Fbe§¥©¦©©¨¨¨¦§
icil `A aEW ,oxd` wNYqp drWx¦§¨¦§©¥©£Ÿ¨§¨¦

cg` Wxcn(o`M hEwli)mpFWl dfe ¦§¨¤¨©§¨§¤§¨
liaWA 'Fbe rWxl LxAgzdA§¦§©§¤§¨¨§¦§¦
cr cg` wiCv Exqg mFc`l ExAgzPW¤¦§©§¤¡¨§©¦¤¨©
EpfnxW onvr mixaCd mde ,o`M̈§¥©§¨¦©§¨¤¨©§
x`Azi df KxclE ,'Fbe lEaB lr xn`OA©©£©©§§§¤¤¤¦§¨¥

FxnF`xn`lxnFl dWnl 'd evIW §¥Ÿ¤§©§¤©
xn`OA fnxW df hxR l`xUillr §¦§¨¥§¨¤¤¨©©©£©©

lEaBzxihR aAq rWxl mxAgzdW §¤¦§©§¨¨¨¨¦¥§¦©
Ff dxfB dxfbp xaMW mbde ,wiCSd©©¦©£©¤§¨¦§§¨§¥¨
cFr ,mini cFr ig didW xWt` ,eilr̈¨¤§¨¤¨¨©¨¦
,aIg ici lr daFg oilBlbn xnFl©§©§§¦¨©§¥©¨

dWn mr cnFr oxd`W oeiM fnx KxcaE§¤¤¤¤¥¨¤©£Ÿ¥¦¤
l"f mxnF`M dcizrd dlE`Bl(mW) ©§¨¨£¦¨§§¨¨

dixErp iniM dOW dzpre wEqRA©¨§¨§¨¨¨¦¥§¤¨
dcizrd dlE`bE ,dlrnl iYazMW¤¨©§¦§©§¨§¨¨£¦¨
dfl n"q zEkln `idW mFc` cIn `id¦¦©¡¤¦©§¨¤

xn`mFc` ux` lEaB lrlr WExR ¨©©§¤¤¡¥©
` mlEaB zAqmFc`l uw 'd liAbd xW ¦©§¨£¤¦§¦¥¤¡

,oxd` sq`i mW dfl l`xUi ciA xqOl¦¨¥§©¦§¨¥¨¤¨¥¨¥©£Ÿ
xn` xnbeeiOr l`eiOrl fnxl §¨©Ÿ¤¤©¨¦§Ÿ§©¨

mFc` ux` zWxl micizrd̈£¦¦¨¤¤¤¤¡
:k"rck dxez

(ãëìòixaC itl .iR z` mzixn xW` ©£¤§¦¤¤¦§¦¦§¥
WxcOd(mW)dlrnl iYazMW ©¦§¨¨¤¨©§¦§©§¨

xn`n cgIWiR mzixnxW` cbpM ¤¦¥©£©§¦¤¦§¤¤£¤
rlQd lr cg` wxR zFpWl mdl xn`̈©¨¤¦§¤¤¤¨©©¤©

iM oxd` zzinl df hxR cgil 'd xgÄ©§©¥§¨¤§¦©©£Ÿ¦
mbdW ,oxd` KxrA mlW oFiBW `Ed¦¨¨¥§¥¤©£Ÿ¤£©
zFpWl oxd`l did dpW `l dWOW¤¤Ÿ¨¨¨¨§©£Ÿ¦§
iR z` dxnd ixd dpW `NWkE wxRd©¤¤§¤Ÿ¨¨£¥¦§¨¤¦
minEWxd mixaC 'b lr la` ,'d£¨©§¨¦¨§¦
miMqn `l` did `l mdixacA§¦§¥¤Ÿ¨¨¤¨©§¦
FCal dWn d`MddW ,dWn dUrnl§©£¥¤¤©©¨¨¤§©
Eid `NW rlQn min z`vFde ,dMd¦¨§¨©©¦¦¤©¤Ÿ¨
dWn dUrn `Ed oM mB l`xUi mivFx¦¦§¨¥©¥©£¥¤

xn`n oke ,oxd` miMqdW `N`ond ¤¨¤¦§¦©£Ÿ§¥©£©£¦
dGd rlQd,FCal dWn ixaC `Ed ©¤©©¤¦§¥¤§©

rlQd ond `hg lW df hxRW `vnze§¦§¨¤§¨¤¤¥§£¦©¤©
Fl xn`W drWA dWnl 'd FcgimixaC) ¦£§¤§¨¨¤¨©§¨¦

(a"lmYlrn xW` lr 'Fbe znE 'Fbe dlr£¥§ª§©£¤§©§¤
WxcOd ixaclE ,lrn DA WxRW 'Fbe§¤¥¥¨©©§¦§¥©¦§¨



zwegפב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iying meil inei xeriy

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ,הלּביׁשהּואת ∆¿»»ְְְְִִֵֵֶַָָֻ
לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוהפׁשיטם

לּמערה" ּדלּוק."הּכנס ונר מּצעת מּטה ראה ונכנס. , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ
ל  –אמר "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי "קמץ ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּופׁשט,
לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד (דברים מּיד ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לּהלב) ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת :. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה לֹו(במדבר קׁשה ׁשהּדבר עּכב אףֿעלּֿפי לא ,. «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¯¤

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְֶֶֶָָָֹ
אמר יֹורדים  אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹ

ועצר  הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם:
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת

ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחמים
והאמינּו –.Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk∑ והּנׁשים לפי האנׁשים ; ְֱִֶ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ

ּבעלי  ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה
לאׁשּתֹו איׁש ּובין ‚ÚÂ.מריבה Èk∑ אני אֹומר ְְְִִִֵָƒ»«ֲִֵ

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` `hg hxR lr `A df xn`n©£¨¤¨©§©¥§§
rlQd ondoi` hxtA df xace ,hxRW £¦©¤©¤¥¥§¨¨¤¦§¨¥

oxd` Wpri dOl iM FA oxd`l wlg¥¤§©£Ÿ¦¨¨¥¨¥©£Ÿ
,oEbd iYlA xEAC xn` dWn m ¦̀¤¨©¦¦§¦¨
md Dz`MdaE rlQd oiprA `nlWA¦§¨¨§¦§©©¤©§©¨¨¨¥
lr oxd`l 'dn zEgilW `AW mixaC§¨¦¤¨§¦¥§©£Ÿ©
dUri xW` iEPW lr Wprie dWn ici§¥¤§¥¨¥©¦£¤©£¤
mixaC xAci dWn m` oM oi`X dn FA©¤¥¥¦¤§©¥§¨¦
`N` ,eilr qRzp oxd` oi` mipEbd `lŸ£¦¥©£Ÿ¦§¨¨¨¤¨
xaCd xTr cvl dWn mr 'd FllMW¤§¨¦¤§©¦©©¨¨

:cgi FA EbbXWdk dxez ¤¨§©©
(åëèLôäåxn` .eicbA z` oxd` z` §©§¥¤©£Ÿ¤§¨¨¨©

z`oxd`z`eicbAmdW d`xPW ¤©£Ÿ¤§¨¨¤¦§¤¤¥

oFWl zEgv df oi`W mbd ,zFhWtd 'a©§¨£©¤¥¤©¨
Fl xnFl oEMzPW xWt` df lM mr¦¨¤¤§¨¤¦§©¥©
`l dPdM icbA Eidi hiWtIW micbAdW¤©§¨¦¤©§¦¦§¦§¥§ª¨Ÿ

xn` dfl ,Fnvr icbAoxd` z` hWtd ¦§¥©§¨¤¨©©§¥¤©£Ÿ
`id dhWtddW dpzde xfge FtEblz` §§¨©§¦§¨¤©©§¨¨¦¤

eicbAicbA mdW oxd`l Fl micgind §¨¨©§ª¨¦§©£Ÿ¤¥¦§¥
xnF` `Ed mdilre dPdMmYWAlde §ª¨©£¥¤¥§¦§©§¨

,xfrl` z`m` rnWp did `l dfe ¤¤§¨¨§¤Ÿ¨¨¦§¨¦
eicbA z` oxd` hWtde xnF` did̈¨¥§©§¥©£Ÿ¤§¨¨
`N` EPOn Wxcl xEYi o`M oi` f`W¤¨¥¨¦¦§¦¤¤¨
hWtde xn` EN`kE ,ohWtM mixaCd©§¨¦¦§¨¨§¦¨©§©§¥

xn`nE ,eicbAn oxd`eicbA z``Ed ©£Ÿ¦§¨¨©£©¤§¨¨
FxnF` oM oi`X dn ,hWtde zxfB§¥©§©§¥©¤¥¥§

oxd` z` hWtdexn`noxd` z` §©§¥¤©£Ÿ©£©¤©£Ÿ
xn`n x`Wpe hWtde zxfB `Edz` §¥©§©§¥§¦§©©£©¤

eicbA:DWxcl xYin §¨¨§ª¨§§¨¨
ãBòhWtd KxCd df lr xnFl oEMzp¦§©¥©©¤©¤¤©§¥

`N` dPpi` Ff dhWtde oxd` z ¤̀©£Ÿ§©§¨¨¥¤¨¤¨
FxnF` `Ede eicbAn,eicbA z`Wi la` ¦§¨¨§§¤§¨¨£¨¥

mxn`n `Ede ,cInE skY xg` WEAln Fl©§©¥¥¤¦¨§©£¨¨
l"f(o`M hEwli)oxd` did mpFWl dfe ©§¨§¤§¨¨¨©£Ÿ

dYrnE ,cFaM ipprA WAlznE hXRzn¦§©¥¦§©¥§©§¥¨¥©¨
ENt` WEAlOdn hWtn oxd` x`Wp `lŸ¦§©©£Ÿª§¨¥©©§£¦
did `l dWn FhiWtn didW zrA§¥¤¨¨©§¦¤Ÿ¨¨
oprd WiAln dide eicbAn `N` hWtp¦§©¤¨¦§¨¨§¨¨©§¦¤¨¨

:EPOn hWtPd wlge wlg lMfk dxez ¨¥¤§¥¤©¦§¨¦¤



פג zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iying meil inei xeriy

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ,הלּביׁשהּואת ∆¿»»ְְְְִִֵֵֶַָָֻ
לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוהפׁשיטם

לּמערה" ּדלּוק."הּכנס ונר מּצעת מּטה ראה ונכנס. , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ
ל  –אמר "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי "קמץ ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּופׁשט,
לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד (דברים מּיד ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לּהלב) ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת :. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה לֹו(במדבר קׁשה ׁשהּדבר עּכב אףֿעלּֿפי לא ,. «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¯¤

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְֶֶֶָָָֹ
אמר יֹורדים  אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹ

ועצר  הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם:
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת

ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחמים
והאמינּו –.Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk∑ והּנׁשים לפי האנׁשים ; ְֱִֶ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ

ּבעלי  ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה
לאׁשּתֹו איׁש ּובין ‚ÚÂ.מריבה Èk∑ אני אֹומר ְְְִִִֵָƒ»«ֲִֵ

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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אּלאֿאםּֿכן  הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהמתרּגם
רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹמתרּגם
אּלא  "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָזכרֹונםֿלברכה
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ג) השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ועל : "וּיראּו", אּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָ
טעם  נתינת ׁשהּוא לפי "ּדהא", לׁשֹון נֹופל זה ְְְִִֵֶֶַַַָָָלׁשֹון

מת  ׁשהרי לפי "וּיראּו"? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלמה
לׁשֹון  אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹאהרן.
ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא "אׁשר", לׁשֹון אּלא נֹופל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ"ּדהא"
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָ"אי",

כא) והרּבה (איוב רּוחי". לאֿתקצר "ואםֿמּדּוע :ְְְְִִִֵַַַַֹ
הּלׁשֹון מּזה יד)מפרׁשים ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְֲִִִִֶַָָָָֹ
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לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה (רש"י ּומטיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
כט) ׁשהרי כ, לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּתבֹות

לגּבי  ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה יׂשראל".ּכלהאנׁשים ּבית ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻ
הּזכרים.ּכלוהינּו: ּכל מרּבה יׂשראל- ּגם ּבית מרּבה - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ִַָהּנׁשים.
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:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ׁשמע «ƒ¿««¿«¬ƒְְְֲִֵֶַַַָֹ

ּכבֹוד  הּׁשנה'ענני ּב'ראׁש ּכדאיתא ג)כּו', ועמלק (דף . ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
עת  ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻמעֹולם

‰p‚·.לפרענּות  ·LÈ∑ עמלק ׁשּנאמרזה יג), :(במדבר ְְָֻ…≈«∆∆ֱֲֵֶֶֶַָ
לדּבר  לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ יֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ"עמלק
להּקדֹוׁשֿ מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבלׁשֹון
ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ּכנענים לתת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ּתּתן  "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכנען;
ּבידי" הּזה ‰‡˙¯ÌÈ.אתֿהעם C¯c∑ הּנגב ּדר ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה בּנגב".(שם)ׁשהלכּו "וּיעלּו : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּגדֹול  הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: הּנֹוסע ּדבר ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר י לפניהם, להם )(שם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
È·L.מנּוחה" epnÓ aLiÂ∑ אּלא אחת אינּה ׁשפחה ְָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

מדרש) בשם .(ילקוט
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וּיּלחם  האתרים ּדר יׂשראל ּבא ּכי . . הּכנעני ְְֲִִִַַַַֽוּיׁשמע ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֽ
ְְִֵָּביׂשראל 

. . המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר – האתרים ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לפניהם.. הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר . . אחר: א.דבר (כא, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ובפרש"י)

הּפירּוׁשים  ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָויׁש

יׂשראל  ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּב"ּדר
הּמנּגד  זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד לּמלחמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתיּצבים

אֹותֹו. ּומנּצחים ְְְִַַָֻלקדּׁשה
ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ
הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשעל־ּפי
(עבֹודה  הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא היה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּתפקידם
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ּכאׁשר  ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעל־ּפי
לֹוחם  ּומצֹות, הּתֹורה נגד האדם את מסית הרע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻהאדם
ׂשכל, על־ידי היא מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופחיתּות

וכּו'. מלחמה ְְְִִֵַָָּתכסיסי
ׁשּלמעלה  הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"הּתּיר  על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמּטעם
ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ּברית ארֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּגדֹול",
וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמילא,

."מּפני ְְִֶֶַָמׂשּנאי
עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'

על־ידי  נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּבלׁשֹון  לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתכסיסים
טעם  ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו אפׁשר אז ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכנען,

ַַָודעת.
מּטעם  למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּולם
לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי רק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּהאקּדיׁש .ׁשללם ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

(â)éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà íøçiå©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

ô :äîøç̈§¨«
i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
זֹו הּדרמלחמה הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזרּו
א) חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת

והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם הּוא אּלא ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָ
ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא מּסעֹות ּבפניהם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ההר  הר עד מֹוסרה ‡„ÌB.מן ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ִֵַָָָֹƒ¿…∆∆∆¡
ּבארצֹו לעבר נתנם C¯ca.ׁשּלא ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆

היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבטרח
ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקרֹובים
עד  ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹחזרּו

לע"ז  ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּיֹום,
העם  נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר.
קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש' 'קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ּכגֹון קצרה, ּבמה יא)ׁשם ּבהם",(זכריה נפׁשי "וּתקצר : ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
י)ּוכגֹון וכל (שופטים יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם, על הּקׁשה ְִֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
לקּבל  רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכאדם
אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְִֵַָָָָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּצער.

ּכגֹון האדם, על יא)וכבד ּבחלה (זכריה נפׁשם "וגם : ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ
עלי, ּגדלה י)בי" ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשאין  לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו .יכֹול ְְְֵֶַַַַָָ

ÒÓÓ¯ב  Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»
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פה zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iying meil inei xeriy
ּכאׁשר  ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעל־ּפי
לֹוחם  ּומצֹות, הּתֹורה נגד האדם את מסית הרע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻהאדם
ׂשכל, על־ידי היא מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופחיתּות

וכּו'. מלחמה ְְְִִֵַָָּתכסיסי
ׁשּלמעלה  הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"הּתּיר  על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמּטעם
ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ּברית ארֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּגדֹול",
וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמילא,

."מּפני ְְִֶֶַָמׂשּנאי
עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'

על־ידי  נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּבלׁשֹון  לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתכסיסים
טעם  ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו אפׁשר אז ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכנען,

ַַָודעת.
מּטעם  למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּולם
לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי רק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּהאקּדיׁש .ׁשללם ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

(â)éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà íøçiå©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

ô :äîøç̈§¨«
i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
זֹו הּדרמלחמה הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזרּו
א) חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת

והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם הּוא אּלא ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָ
ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא מּסעֹות ּבפניהם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ההר  הר עד מֹוסרה ‡„ÌB.מן ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ִֵַָָָֹƒ¿…∆∆∆¡
ּבארצֹו לעבר נתנם C¯ca.ׁשּלא ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆

היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבטרח
ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקרֹובים
עד  ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹחזרּו

לע"ז  ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּיֹום,
העם  נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר.
קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש' 'קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ּכגֹון קצרה, ּבמה יא)ׁשם ּבהם",(זכריה נפׁשי "וּתקצר : ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
י)ּוכגֹון וכל (שופטים יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם, על הּקׁשה ְִֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
לקּבל  רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכאדם
אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְִֵַָָָָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּצער.

ּכגֹון האדם, על יא)וכבד ּבחלה (זכריה נפׁשם "וגם : ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ
עלי, ּגדלה י)בי" ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשאין  לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו .יכֹול ְְְֵֶַַַַָָ

ÒÓÓ¯ב  Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áíàxnFl ltM .oYY ozp,oYY ozp ¦¨Ÿ¦¥¨©©¨Ÿ¦¥
mr dfi` mircFi Eid `NW cvl§©¤Ÿ¨§¦¥¤©

Exn` dfl `Edozp m``Ed m` WExR ¨¤¨§¦¨Ÿ¥¦
m`e aFH dn mipEzPd zFO` 'Gd llkA¦§©©ª©§¦©§¦

e`l,oYYExn` l"fxe(o`M aFh gwl Wxcn) ¨¦¥§©©¨§¦§©¤©¨

:diaXd oYY iprpMd ozpb dxez ¨Ÿ©§©£¦¦¥©¦§¨

zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iying meil inei xeriy

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד .(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ
ּומאּוס  נפׁש' 'קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïw.זה ÌÁla∑ ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈

"קלֹוה) קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיתּפח  הּזה הּמן עתיד יׁשּבמעינּואמרּו: ּכלּום , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה .ילּוד ְְְִִִֵֶַָ

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ את ׁשּׂשֹורפים (במ"ר)∑‡˙ ≈«¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶ
ׁשּניהם  ּבארס ‡˙ÌÚ‰Œ.האדם eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ְִֵֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ

יבא  ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלקה

עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנחׁש
לכּמה  להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויּפרע

.טעמים  ְִָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äøaãéåmbd .dWnaE midl`A mrd ©§©¥¨¨¥Ÿ¦§¤£©
iR lr `id mzbdpd lMW mircFIW¤§¦¤¨©§¨¨¨¦©¦
s` ,FYrCn xaC dUFr dWn oi`e 'd§¥¤¤¨¨¦©§©
lr miMqdW eilr Enrxzd ok iR lr©¦¥¦§©£¨¨¤¦§¦©
eiptl FzPgY liRd `le FpFw zrC©©§Ÿ¦¦§¦¨§¨¨
d`xpe ,lbx icrFnl oFkp KxC m`iadl©£¦¨¤¤¨§£¥¤¤§¦§¤
dxfB zFUrl Eid `l o`M mdixaC iM¦¦§¥¤¨Ÿ¨©£§¥¨

milBxnd Exn`W KxcM mdilr('b c"i) £¥¤§¤¤¤¨§©§©§¦
daEWpe W`x dpYp 'Fbe 'd dOl̈¨§¦§¨Ÿ§¨¨
Fxag lr mrxzOW inM `N` dnixvn¦§©§¨¤¨§¦¤¦§©¥©£¥
ixAcn `xTi dfe ,dUr aFh `l xW £̀¤Ÿ¨¨§¤¦¨¥§©§¥
miWgp mdA 'd gNW dfle ,rxd oFWl§¨©§¨¤¦©¨¤§¨¦

l"f mxnF`M dCn cbpM dCn(.'g ziprY) ¦¨§¤¤¦¨§§¨©£¦

:'Eke WgPl El`Ẅ£©¨¨§
eðLôðåcvl EWiBxdW ilE` .'Fbe dvw §©§¥¨¨§©¤¦§¦§©

dxvwe mFc` ux` lW aEAQd©¦¤¤¤¡§¨§¨
cvl aAqp df iM EaWg KxCA mWtp©§¨©©¤¨§¦¤¦§©§©
mrHde ,mgNdn `le oOdn mpFfn zFid¡§¨¥©¨§Ÿ¥©¤¤§©©©
xaC lk`l mikxC iklFd raHn iM¦¦¤©§¥§¨¦¤¡Ÿ¨¨
iM lMrzdl dWw zvw `EdW¤§¨¨¤§¦§©¥¦
lMrzdl xdnn dkildd zErvn`A§¤§¨©£¦¨§©¥§¦§©¥
zxg` mrR oFfOl oikixv lMrzPW lke§¨¤¦§©¥§¦¦©¨©©©¤¤
miwGgzn md mgl milkF` mdWM dfle§¨¤§¤¥§¦¤¤¥¦§©§¦
zlik`A oM oi`X dn ,gkA miklFde§§¦§Ÿ©©¤¥¥©£¦©

lMrzn skze ipgEx xaC `EdW oOd©¨¤¨¨¨¦§¥¤¦§©¥
iM KxCd gxh mdl didIW aaFqi dfe§¤§¥¤¦§¤¨¤Ÿ©©¤¤¦
aEzMd miCwd dfle ,zipwix ohAd©¤¤¥¨¦§¨¤¦§¦©¨

mFc` ux` z` aAql xn`edfe 'Fbe §¨©¦§Ÿ¥¤¤¡§§¤
Exn`e ExACW mrd zWBxdl dAqoi` ¦¨§©§¨©¨¨¤¦§§¨§¥

mgl,'FbelwlTd mgNA dvw EpWtpe ¤¤§§©§¥¨¨©¤¤©§Ÿ¥
Fpi`e cInE skY lwlwzOW WExR¥¤¦§©§¥¥¤¦¨§¥

Exn` l"fxe ,lMrzdl ddFW(o`M x"cna) ¤§¦§©¥§©©¨§¨

dxfbPW mrd ixEIW Eid mixAcnd iM¦©§©§¦¨¦¥¨¨¤¦§§¨
did `NW xAcOA zEnl dxfB mdilr£¥¤§¥¨¨©¦§¨¤Ÿ¨¨

Eide xAcOA gEx zgp mdlmivw ¨¤©©©©¦§¨§¨¨¦
didW miqpkPd oM oi`X dn mdiIgA§©¥¤©¤¥¥©¦§¨¦¤¨¨

:k"r xAcOA gEx zgp mdle dxez ¨¤©©©©¦§¨
(åúàiM d`xp .mitxVd miWgPd ¥©§¨¦©§¨¦¦§¤¦

dWnA ExAC l`xUIW cvl§©¤¦§¨¥¦§§¤
'd gNW midl`A xAcl `hgl EtiqFde§¦©£Ÿ§©¥¤¡Ÿ¦¦©
xaM iM ,m`hgn EclFPX dn mdÄ¤©¤§¥¤§¨¦§¨
dxardn iM mixg` zFnFwnA EpazM̈©§¦§£¥¦¦¥¨£¥¨
zYn` lr cnrY dfaE ,wiGn `vFi¥©¦¨¤©£Ÿ©£¦©

l"f mxn`n(mW ziprY)El`W Exn`W ©£¨¨©£¦¨¤¨§¨£
dn dY` 'Eke lkF`e qxFC ix` WgPl©¨¨£¦¥§¥§©¨©
lral Exn` aiWde Ll Wi d`pd£¨¨¥§§¥¦¨§§©©
Wi iM FzaEWY WExR ,o`M cr oFWNd©¨©¨¥§¨¦¥
,FAW wfp oin `vi dPOOW dxar oin¦£¥¨¤¦¤¨¥¥¦¤¤¤

Wgp mixaC 'a mz`hgn EclFp o`ke§¨§¥£¨¨§¨¦¨¨
mc` zinn mipW FA WIW Wgp sxUe§¨¨¨¨¤¥§©¦¥¦¨¨
FxnF`M mA 'd mgNWie ,WtPd sxFUe§¥©¤¤©§©§¥¨§§
,mitxVd miWgPd z` mrA 'd gNWie©§©©¨¨¥©§¨¦©§¨¦

xn`egNWieFxnF` KxC lr('g aFI`) §¨©©§©©©¤¤§¦

,mrWR ciA mgNWiemiWgPdcbpM md ©§©§¥§©¦§¨©§¨¦¥§¤¤
oFWl xAcnd lMW dWnA ExACX dn©¤¦§§¤¤¨©§©¥¨
Wgp FAxA oMW lMnE FxagA rxd̈©©£¥¦¨¤¥§©¨¨

,FWiMnmitxVdeExACX dn cbpM md ©¦§©§¨¦¥§¤¤©¤¦§
WxcOA izi`x aEW .midl`A(o`M dAx) ¥Ÿ¦¨¦¦©¦§¨©¨¨

mitxFU mdW mitxVd mpFWl dfe§¤§¨©§¨¦¤¥§¦
:Epxacl oEkn dfe ,o`M cr WtPdf dxez ©¤¤©¨§¤§ª¨¦§¨¥

(æìltúäWExR .'Fbe xqie 'FbelNRzd ¦§©¥§§¨¥§¥¦§©¥
zlign dPYWi dPde ,`hgd lgnl¦§Ÿ©¥§§¦¥¦§©¤§¦©
`vIW xg`l lAgnd `vIW mcw `hgd©¥§Ÿ¤¤¨¨©§©¥§©©¤¨¨

`hgd lgnPW mbd f`WzEkf Kixv ¤¨£©¤¦§©©¥§¨¦§
l"f mxn`nkE ,wiGOd xiqdl(.a"l zAW) §¨¦©©¦§©£¨¨©¨

mingx mc` WTai mlFrl mpFWl dfe§¤§¨§¨§©¥¨¨©£¦
m`W dlgIW mcwFl mixnF` dlgi Ÿ¤¤¤¡¤¤¦¤¡¤§¦

xFC EnMgzp dfl ,xhRde zEkf `ad£¥§§¦¨¥¨¤¦§©§
zEkf KixSX dn cbpM Exn`e drC¥¨§¨§§¤¤©¤¨¦§

miWgPdn mzlSdlxqieWExR §©¨¨¨¥©§¨¦§¨¥¥
dWn lW FzEkfA 'dl oM mB lNRzIW¤¦§©¥©¥©¦§¤¤

:'Fbe xiqdl§¨¦§



zwegפו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אכזרי  יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּכאן
ז)מּלמחֹול כא, לעיל מּכאן(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל אברהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"וּיתּפּלל
ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

על  התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש להסיר ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלמחל
ותּקּונם, העם העם טֹובת הסרת "ּבעד על רק (לא " ְְֲִַַַַַָָָָָָֹ

למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו ּגמּורה הּנחׁשים), ּכמחילה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבטֹובתֹו. רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קּפידה ּבּלב נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע"ז,על פירק"א ׁשּקֹורין לֹונס, «≈ְְִֶַַַָ
ל)וכן עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג) לאֹות (שם ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; ולראיה,: ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס" רבה)∑CeLp‰ŒÏk.קֹוראֹו אֹו(במדבר ּכלב אפּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ
נֹוׁשכֹו ּומתנונה חמֹור נּזֹוק היה נׁשיכת , אלא .והֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּנחׁש
– "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ּבעלמא. ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָראּיה

ׁשּלא  וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"והיה
אּלאֿאםּֿכן  להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיה
ממית  נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמּביט
מסּתּכלין  יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? נחׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין מעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלּפי
נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם מתרּפאים, .היּו ְְְִִִִִִִַָָָ
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אכזרי  יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּכאן
ז)מּלמחֹול כא, לעיל מּכאן(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל אברהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"וּיתּפּלל
ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

על  התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש להסיר ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלמחל
ותּקּונם, העם העם טֹובת הסרת "ּבעד על רק (לא " ְְֲִַַַַַָָָָָָֹ

למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו ּגמּורה הּנחׁשים), ּכמחילה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבטֹובתֹו. רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קּפידה ּבּלב נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע"ז,על פירק"א ׁשּקֹורין לֹונס, «≈ְְִֶַַַָ
ל)וכן עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג) לאֹות (שם ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; ולראיה,: ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס" רבה)∑CeLp‰ŒÏk.קֹוראֹו אֹו(במדבר ּכלב אפּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ
נֹוׁשכֹו ּומתנונה חמֹור נּזֹוק היה נׁשיכת , אלא .והֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּנחׁש
– "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ּבעלמא. ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָראּיה

ׁשּלא  וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"והיה
אּלאֿאםּֿכן  להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיה
ממית  נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמּביט
מסּתּכלין  יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? נחׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין מעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלּפי
נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם מתרּפאים, .היּו ְְְִִִִִִִַָָָ
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Exn`W Ep`vn `le ,daifrd `Ede xqg̈¥§¨£¦¨§Ÿ¨¨¤¨§
dfle ,dGd rxd xaCl cFr aEWp `lŸ¨©¨¨¨©©¤§¨¤
`xFAd mMgzp dfl ,rbPd xqEd `lŸ©©¤©¨¤¦§©¥©¥
in iM KxCd df lr mpTzl urizpe§¦§©¥§©§¨©¤©¤¤¦¦
`le lFSp `Ed dPd iE`xM Fnvr oTYW¤¦¥©§¨¨¦¥¦§Ÿ
KxhvOM owzp `NW inE ,Wgp EPkXi¦¨¤¨¨¦¤Ÿ¦§©©¦§¨¥
dEve ,daEWzA FxxFrl Wgp EPkXi¦¨¤¨¨§§¦§¨§¦¨
oTzi dfaE 'Fbe Wgp l` hiAdl eilr̈¨§©¦¤§©§¨¤§©¥

nvr:Fl `txe aWe F ©§§¨§¨¨
íúèaäå:mixaC 'fl fnxY WgPl §©¨¨¨©¨¨¦§Ÿ§§¨¦

'àädPd KxCd df lr xcBd zaEWY ¨§©©¨¥©¤©¤¤¦¥
`hg `Ed KWpl WgPl mxFB in¦¥©¨¨¦§Ÿ¥§

aizkC mc` ipA('i zldw)WgPd KXi m` §¥¨¨¦§¦Ÿ¤¤¦¦Ÿ©¨¨
WgPd dUri Wgl oi`WkE Wgl `FlA§¨©§¤¥©©¥¨¤©¨¨
EhiAi eil` xW` WgPM mnFC¥©¨¨£¤¥¨©¦
mzhAd zxrd `id Ffe ,Wgp mkWpIWM§¤¦§§¥¨¨§¦¤¨©©©¨¨
hiA` df l` xnFl mnFCd WgPA©¨¨©¥©¤¤©¦
,cFr xAcNn mcl EdUrnM zFUrl©£§©£¥¦Ÿ¦§©¥

:`hgd zaifr miUFr dfaE¨¤¦£¦©©¥§
'áxdGA FxnF` KxC lr m`hg xiMdl§©¦¤§¨©¤¤§©Ÿ©

(b"i mipETY)`pPwnC `ieg `Edd lr ¦¦©©¦§¨¦§©§¨
Wgpl lWnPd n"q `EdW `lCbnA§¦§§¨¤©¦§¨§¨¨
xirOX dn `Ede ,mc`l dNgY dYRW¤¦¨§¦¨¨¨¨§©¤¥¦

zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyiy meil inei xeriy

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם)נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר ,לא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ß fenz 'g iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ
ּבמטאטא עּיים  הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי ., ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻ

"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו (ישעיה והעי"ן ְְְְְִִִַַָָָ
ברד"כח) "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ העֹוברים מעבר ּדר ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

נבֹו הר את ּבין ׁשם מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
אמֹורי  לארץ מֹואב Á¯ÊnÓ.ארץ ·‡BÓ ÈtŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«

ÓM‰L∑ מֹואב ארץ ׁשל .ּבמזרחּה «»∆ְְִֶֶֶָָָ

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dAq mdW ExiMIW ,DFaB mFwnA Wgp̈¨§¨¨©¤©¦¤¥¦¨
Wgp qipkdl rxd oFWl ExACX dOA©¤¤¦§¨¨©§©§¦¨¨
Wgp dUrn EUrW mB ,DFaB mFwnA§¨¨©©¤¨©£¥¨¨
ExACW oFilr mFwnA rxd oFWl `EdW¤¨¨©§¨¤§¤¦§
dWnA ExACW dxrd Wi mB ,midl`A¥Ÿ¦©¥¤¨¨¤¦§§¤
dUrp EPOOW avgn oin mzF`xA¦§¨¦¤§¨¤¦¤©£¨

:WgPd©¨¨
'âmidFaB mixaC ExwI dn mxirdl©£¦¨©¨§§¨¦§¦

dHnNW Wgp iM miISx` mixaCn¦§¨¦©§¦¦¦¨¨¤§©¨
EWiBxi dfaE ,dIgn oFilr Wgpe zinn¥¦§¨¨¤§§©¤¨¤©§¦
on `AW oOd lr drx ExAC xW` z ¤̀£¤¦§¨¨©©¨¤¨¦
mixgFaE lwlTd mgl `EdW minXd©¨©¦¤¤¤©§Ÿ¥£¦
mdilrW ,ux`d `ivFY xW` mgNA©¤¤£¤¦¨¨¤¤£¥¤

xn`p('d dirWi)aFh rxl mixnF`d iFd ¤¡©§©§¨¨§¦¨©
:rx aFHle§©¨

'ãEnrxzdX dn daEWzA mxirdl©£¦¨¦§¨©¤¦§©£
oi`W xAcOd KxC 'd m`iad dOl̈¨¡¦¨¤¤©¦§¨¤¥
xW` mFwn KxC m`iad `le wERq mẄ¦§Ÿ¡¦¨¤¤¨£¤
utg 'd iM ,mgle xA mW zFid libẍ¦¡¨¨¨¤¤¦¨¥
aWFi midl`l zFiElY Eidi mdipirW¤¥¥¤¦§§¥Ÿ¦¥
mdikxv lM lre mzign lr minXA©¨©¦©¦§¨¨§©¨¨§¥¤
`NW Fnvr mrHdn FzlEf ghan oi`A§¥¦§¨¨¥©©©©§¤Ÿ
Eidie mkWpl mgiPde miWgPd xiqd¥¦©§¨¦§¦¦¨§¨§¨§¦§
dlrn iRlM ElMYqIWM mi`Rxzn¦§©§¦§¤¦§©§§©¥©§¨
l"f mxn`n `Ede ,minXAW mdia`l©£¦¤¤©¨©¦§©£¨¨

(.h"k d"x)dxrdd EWxR `NW `N ¤̀¨¤Ÿ¥§©¤¨¨
WoFWl ixacl daEWY `idW xaCA ¤©¨¨¤¦§¨§¦§¥¨

,xAcOd l` m`iad dOl ExACW rxd̈©¤¦§¨¨¡¦¨¤©¦§¨
cinY mAl didIW icM dfA utg 'dW¤¨¥¨¤§¥¤¦§¤¦¨¨¦
dRvnd oaM 'dl aFxw wqtd oi`A§¥¤§¥¨©§¥©§©¤
,onfE zr lkaE xwaE axr eia` oglWl§ª§©¨¦¤¤Ÿ¤§¨¥§¨
dzid `l aEXi KxC m`ian did m`e§¦¨¨§¦¨¤¤¦Ÿ¨§¨
oOfn didIWM zEcinzA zEwaCd mdl̈¤©§¥¦§¦§¤¦§¤§ª¨
xaC aaFqi c`O dnE ,mwERq mdiptl¦§¥¤¦¨©§Ÿ§¥¨¨
zgBWd zxMdn aNd zwgxd df¤©§¨©©¥¥©¨©©§¨©

:FzEnnFx z`xie `xFAd©¥§¦§©§
'äznrxYA llkPX dn lr maiWdl©£¦¨©©¤¦§¨©©§Ÿ¤

xAcn KxC m`iad dOl Exn`W¤¨§¨¨¡¦¨¤¤¦§¨
qPd lr oiknFq oi`W `id mzpEMW¤©¨¨¨¦¤¥§¦©©¥
cnlE `ve ,cinzn qPd oi`W mrHn¦©©¤¥©¥©§¦§¥§©
'd i`ltA mixtFMd mixnF`X dOn¦©¤§¦©§¦§¦§¥
Wigkdl miafFM zFnkg miWTaOW¤§©§¦¨§§¦§©§¦
didIW rah KxC xaCd zFUrle qPA©¥§©£©¨¨¤¤¤©¤¦§¤
zEPYWd lke onf FzF`A `Edd dUrOd©©£¤©§§¨§¨¦§©
WxXW xWt`e ,cinzi `l zFIrah¦§¦Ÿ©§¦§¤§¨¤Ÿ¤
,drFY mixAcnd alA did df dprl©£¨¤¨¨§¥©§©§¦¨
mxnF`M rEaw qp zFUrl 'd dEv dfl̈¤¦¨©£¥¨©§§¨

l"f(h"it x"cna)WgPd dWn wxGW¤¨©¤©¨¨
FnFwn dpw mWe xie`A cnre dninXd©¨©§¨§¨©©£¦§¨¨¨§
eil` hiAi KEWPd lM dide KnFq oi`A§¥¥§¨¨¨©¨©¦¥¨
Fl dzidW drFh zrC zWgkdA xiMie§©¦§©§¨©©©¨¤¨§¨
m`iad xW` 'd iM oin`ie mcTn¦Ÿ¤§©£¦¦£¤¡¦¨
cr dcnzdA miQp dUri dUr xAcOl©¦§¨¨©£¤¦¦§©§¨¨©
libxd raHM miQPd EWOWIW xcB̈¥¤§©§©¦¦©¤©¨¨¦

:KxSd lkl aEXiM xAcOd dide§¨¨©¦§¨§¦§¨©Ÿ¤
'åKxC lr daEWYd gM mzF`xdl§©§¨Ÿ©©§¨©¤¤

l"f mxnF`(:e"t `nFi)daEWY ilrAW §¨¨¤©£¥§¨
cal `l iM zFIkf zFxard mdl miUrp©£¦¨¤¨£¥§ª¦Ÿ§©
Fl cnri `Axc` `l` `hgd zlign§¦©©¥§¤¨©§©¨©£Ÿ
l` dhAdA xirdX dn `Ede ,zEkf§§©¤¥¦©©¨¨¤
`Ede KWp WgPdW xnFl zWgPd Wgp§©©§¤©¤©¨¨¨©§
WExR dwizXd zpigaA `EdWM Fnvr©§§¤¦§¦©©§¦¨¥
lM iM xAC xaMW mbd cFr xAci `NW¤Ÿ§©¥£©¤§¨¦¥¦¨
iR lr s` rxd oFWl xAci WgPd oin¦©¨¨§©¥¨¨©©©¦
drxn KRdpe dIgn Fnvr `Ed ok¥©§§©¥§¤§©¥¨¨

:daFhl§¨
'æKxcA l` iQpA ExiMIW 'd utg iM¦¨¥¤©¦§¦¥¥§¤¤

hiAi mikEWPdn cg` lMW hxR§¨¤¨¤¨¥©§¦©¦
EwiCvi dfaE FQpA xiMie dlrnl§©§¨§©¦§¦¨¤©§¦

:zihxRd dgBWd©§¨¨©§¨¦
äéäåxn` .KEWPd lMdideoFWl §¨¨¨©¨¨©§¨¨§

cvl ,dkiWPd lr dgnU¦§¨©©§¦¨§©
Wgp l` zhAdn zFkWnPd zFIlrFYd©¨¦©¦§¨¥©¨©¤§©
mdA xiMi xW` mixaC 'fA zWgPd©§¤§§¨¦£¤©¦¨¤

xn`e ,EpazMW FnM qPd lrAlM ©©©¥§¤¨©§§¨©¨
KEWPdKEWp did xaMW ENt` WExR ©¨¥£¦¤§¨¨¨¨

FxnF`e ,zWgPd Wgp dUrn mcwige Ÿ¤©£¥§©©§¤§§¨¨
zEIg lr mB xirdl e"`e ztqFzA§¤¤¨§¨¦©©©
mifEnxd mihxtE qPA xiMIWM WtPd©¤¤§¤©¦©¥§¨¦¨§¦
zEIge sEBd zEIg digie Fnvr wiCvi©§¦©§§¦§¤©©§©

:WtPdh dxez ©¤¤
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ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים  ּבעּיי ְֲֲִִֵַַָָֽֽוּיחנּו
ועי  עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֹּבעּיי

הּוא חרּבה ובפרש"י)לׁשֹון יא. (כא, ְְָֻ
לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמם,

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלרׁש"י
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב, מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמקֹום

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑ מצר סֹוף וכן ּתחּום ׁשּלהם, ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב) וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.¯·ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB¯‡∑ עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ הּקיפּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאּו
מֹואב  ארץ ‰‡È¯Ó.ׁשל Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגבּול  ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמּגבּול
יׂשראל  חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד ְְְְִֵֶַַָָָָָמֹואב

לא  והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות להם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, (שופטים ּפירׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב) ּבׂשעיר (דברים הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוהּמֹואבים

ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑זֹו חניה ּבּה,על ׁשּנעׂשּו ונּסים «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמסּפרי  ה'. מלחמת ּבספר ׁשּנעׂשּויאמר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את

יהב  אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב
ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה ‡¯ÔB.להם ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿

נחלי  ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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xnFl eixg`NWe df rQnA dPW¦¨§©¨¤§¤§©£¨©
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l"f Exn`W mbde(.'h ziprY)ExfgW ©£©¤¨§©£¦¤¨§
EidW oprdW ilE` ,dWn lW FzEkfA¦§¤¤©¤¤¨¨¤¨
wNqn x`Wp eiR lr mipFge mirqFp§¦§¦©¦¦§©§ª¨
zFrQn 'a ErqPW onfA¦§¨¤¨§©¨

:mixMfPdbi dxez ©¦§¨¦
(ãéìò'a EWxC l"fx .'Fbe xn`i oM ©¥¥¨©§©©¨§

'` ,aEzMA zFWxC(:'l oiWECw) §¨©¨¦¦

dxFY lW DYnglnA xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§¦§©§¨¤¨
miUrPW mbdW ,'d zngln `idW¤¦¦§¤¤¤£©¤©£¦
miadF` miUrp dkldA dfl df mi`pFU§¦¤¨¤©£¨¨©£¦£¦

xn`n `Ede ,sFQal.DtEqA ade z` §©§©£©¤¨¥§¨
'a(.c"p zFkxA)Eid mirxvn miWp` 'a iM §¨¦£¨¦§Ÿ¨¦¨

ade FnW cg`e z` FnW cg` l`xUiA§¦§¨¥¤¨§¤§¤¨§¨¥
mzFid cvl dpgOd sFqA mikNdn Eide§¨§©§¦§©©£¤§©¡¨
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:'Eke mixdd zribR miUFr¦§¦©¤¨¦§
äàøðåiM ,hWR KxcA aEzMd Wxtl §¦§¤§¨¥©¨§¤¤§¨¦

a`Fn lEaB oFpx` xiMfdW oeiM¥¨¤¦§¦©§§¨
dilr xn`ea`Fn lEaB oFpx` iMWExR §¨©¨¤¨¦©§§¨¥

xnB dfl wlg l`xUil FA mdl oi`e§¥¨¤§¦§¨¥¥¤¨¤¨©
xn`xtqA xn`i oM lrxtQA WExR Ÿ¤©¥¥¨©§¥¤¥©¥¤



פט zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים  ּבעּיי ְֲֲִִֵַַָָֽֽוּיחנּו
ועי  עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֹּבעּיי

הּוא חרּבה ובפרש"י)לׁשֹון יא. (כא, ְְָֻ
לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמם,

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלרׁש"י
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב, מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמקֹום

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑ מצר סֹוף וכן ּתחּום ׁשּלהם, ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב) וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.¯·ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB¯‡∑ עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ הּקיפּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאּו
מֹואב  ארץ ‰‡È¯Ó.ׁשל Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגבּול  ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמּגבּול
יׂשראל  חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד ְְְְִֵֶַַָָָָָמֹואב

לא  והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות להם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, (שופטים ּפירׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב) ּבׂשעיר (דברים הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוהּמֹואבים

ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑זֹו חניה ּבּה,על ׁשּנעׂשּו ונּסים «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמסּפרי  ה'. מלחמת ּבספר ׁשּנעׂשּויאמר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את

יהב  אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב
ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה ‡¯ÔB.להם ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿

נחלי  ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áéíMîdOl xirdl Wi .'Fbe Erqp ¦¨¨¨§¥§¨¦¨¨
xnFl eixg`NWe df rQnA dPW¦¨§©¨¤§¤§©£¨©

df KxcAmXnKxcM xn` `le ,'Fbe §¤¤¤¦¨§§Ÿ¨©§¤¤
eipR iptNWe eiptNW `xwOA xn`W¤¨©©¦§¨¤§¨¨§¤¦§¥¨¨
zFrQn 'a iM ilE`e .'Fbe ErqIe 'Fbe ErqIe©¦§§©¦§§§©¦©¨
Erqp oFpx` lgp lWe cxf lgp lW EN ¥̀¤©©¤¤§¤©©©§¨§
xcQM mipprd iR lr `le onvrn¥©§¨§Ÿ©¦¨£¨¦©¥¤

xn`e aEzMd dPW dfle ,libxdmXn ¨¨¦§¨¤¦¨©¨§¨©¦¨
ErqpgikFdl izi`xe .onvrn WExR ¨¨¥¥©§¨§¨¦¦§¦©

aEzMd xn`X dOn df EpWExtM§¥¥¤¦©¤¨©©¨
mixaC zWxtA('a mixaC)Enw dYr §¨¨©§¨¦§¨¦©¨ª

aizkE cxf lgp z` mkl Exare(mW) §¦§¨¤¤©©¨¤§¦¨

mixaCd ,opx` lgp z` Exare ErQ EnEw§§¦§¤©©©§Ÿ©§¨¦
did m`W oprd iR lr Erqp `NW EciBi©¦¤Ÿ¨§©¦¤¨¨¤¦¨¨

dWn ixacl mFwO dn oprd iR lr©¦¤¨¨©¨§¦§¥¤
Kxv did `le ErQi rqFp oprdWM `ld£Ÿ§¤¨¨¨¥©¦§§Ÿ¨¨Ÿ¤
xn`W mbde .Exare EnEw mdl xnFl©¨¤§¦§©£©¤¨©

aEzMd('k 'h)'d iR lre Epgi 'd iR lr ©¨©¦©£§©¦
.EN`n uEg zFrQOd lkA did df ,ErQi¦¨¤¨¨§¨©©¨¥¥
Eid ElNd zFrQOd 'AW xWt` mrHde§©©©¤§¨¤©©¨©¨¨
,cFaM ippr EwNYqpe oxd` zOW xg ©̀©¤¥©£Ÿ§¦§©§©§¥¨

l"f Exn`W mbde(.'h ziprY)ExfgW ©£©¤¨§©£¦¤¨§
EidW oprdW ilE` ,dWn lW FzEkfA¦§¤¤©¤¤¨¨¤¨
wNqn x`Wp eiR lr mipFge mirqFp§¦§¦©¦¦§©§ª¨
zFrQn 'a ErqPW onfA¦§¨¤¨§©¨

:mixMfPdbi dxez ©¦§¨¦
(ãéìò'a EWxC l"fx .'Fbe xn`i oM ©¥¥¨©§©©¨§

'` ,aEzMA zFWxC(:'l oiWECw) §¨©¨¦¦

dxFY lW DYnglnA xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§¦§©§¨¤¨
miUrPW mbdW ,'d zngln `idW¤¦¦§¤¤¤£©¤©£¦
miadF` miUrp dkldA dfl df mi`pFU§¦¤¨¤©£¨¨©£¦£¦

xn`n `Ede ,sFQal.DtEqA ade z` §©§©£©¤¨¥§¨
'a(.c"p zFkxA)Eid mirxvn miWp` 'a iM §¨¦£¨¦§Ÿ¨¦¨

ade FnW cg`e z` FnW cg` l`xUiA§¦§¨¥¤¨§¤§¤¨§¨¥
mzFid cvl dpgOd sFqA mikNdn Eide§¨§©§¦§©©£¤§©¡¨
EidW qPd miricFn Eide mirxvn§Ÿ¨¦§¨¦¦©¥¤¨

:'Eke mixdd zribR miUFr¦§¦©¤¨¦§
äàøðåiM ,hWR KxcA aEzMd Wxtl §¦§¤§¨¥©¨§¤¤§¨¦

a`Fn lEaB oFpx` xiMfdW oeiM¥¨¤¦§¦©§§¨
dilr xn`ea`Fn lEaB oFpx` iMWExR §¨©¨¤¨¦©§§¨¥

xnB dfl wlg l`xUil FA mdl oi`e§¥¨¤§¦§¨¥¥¤¨¤¨©
xn`xtqA xn`i oM lrxtQA WExR Ÿ¤©¥¥¨©§¥¤¥©¥¤

zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyiy meil inei xeriy

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑.אׁשד - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְֶֶֶֶֶַ
ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשפ
עמק  והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנחּבאים
ההר  על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוקצר,
ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו עם ּומדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּזה
(לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנחל.
ׁשּלמעלה  ּבהרים הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלתֹו
אֹותן  והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהם
אמֹורּיים  צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר ְֱִִִֶֶַַַָָָָָָהּנקעים

ּבֹולטין  וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהיּו
נזּדעזע  לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון ׁשל לחּוץ. ההר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ
לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונתקרב
ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָאֹותן
ונדּבק  מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשההר

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: אינו.)ּבֹו, (ועברּו(בס"א ְְְְְְִִֶַָָ
עלֿידי  אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

לׁשם) ׁשּנכנס .הּבאר ְְְִֵֶַַָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑.הּבאר אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְִֵֶֶֶַָָָ
לבני  מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
הֹודיע  לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל הּללּו? ְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּנּסים
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר ר לאּמֹו". ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוזרֹועֹות  ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל לתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָירדה
ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים,

ׁשירה  .ואמרּו ְְִָָ
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לאּמֹו הֹודיע לּתינֹוק, ּפת טז)נתּת כא, ׁשל (רש"י ּתפקידּה ְְִִִִֶַַַַַָָָ
'מחליפּה' מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאם

לּתינֹוק ּכאן:ּפת ונֹותן ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

צרכי  לכל ׁשּדֹואג הנאמן הרֹועה מׁשה, ה'אם', ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאמצעּות
את  ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל.
ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ׁשאלּו הּזרֹועֹות, ואת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדם

ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר ְְִִֶֶֶַָָָוהּוא

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑ מעלה ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו. ¬ƒ¿≈ְְֲֲִִֶַַַַַַַָ
ּבארה" "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּנין

היתה (במ"ר) מּׁשם וכי ׁשנה . ארּבעים מּתחּלת והלא ? ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
וכן  הּנּסים. את לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיתה

לה) נאמרה (שבת הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז :ְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹ
ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה והּבאר ארּבעים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבסֹוף
למעלה  נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב ראה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּומה

.הימּנּו ֵֶ

iÁÏ˙טו  Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

·È¯‡טז  ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xW` zFnglOd oiprA 'd iptl xW £̀¤¦§¥§¦§©©¦§££¤
dfl ozFpe dGn `ivFnE miOrl ligpi©§¦¨©¦¦¦¤§¥¨¤
z` 'd ligpi xW` xn`i oM mB mWe§¨©¥¥¨¥£¤©§¦¤
gihad xW`M zFO`dn l`xUi¦§¨¥¥¨ª©£¤¦§¦©

xn`e zFa`dlxn`ixtQA mW iM §¨¨§¨©¥¨©¦¨©¥¤
l`xUil EpYIW df lEaB lr xn`i¥¨¥©§¤¤¦§§¦§¨¥
`FaA `N` `Edd onGA `le ,DtFqA§¨§Ÿ©§¨©¤¨§
FlEabE a`Fn 'd Epligpi f` EpgiWn§¦¥¨©§¦¥¨§
lgpl Epl mix`WPd 'Bdn cg` `EdW¤¤¨¥©©¦§¨¦¨¦§Ÿ
,ipFncTde ifipTde ipiTd mdW mzF`¨¤¥©¥¦§©§¦¦§©©§¦

zaY WExtEade,mikxC 'aA WxRzn ¥¥©¨¥¦§¨¥§§¨¦
'd iM KxCd df lr dad` oFWl '`d̈§©£¨©¤©¤¤¦
oFWl F` ,dYr `le sFQA DYzl ad`̈©§¦¨©§Ÿ©¨§

KxC lr dpizp('a l`ipC)`znkg adi §¦¨©¤¤¨¦¥¨¥¨§§¨
xAci aEzMdW EpivnE oiniMgl§©¦¦¨¦¤©¨§©¥
FnM ,mEBxY oFWlA daY minrtl¦§¨¦¥¨¦§©§§

(`"k ziW`xA)dz`e ,mdxa`l lNn in §¥¦¦¦¥§©§¨¨§¨¨
Wcw zaaxn(b"l mixaC)FxnF`e ,z`e ¥¦£ŸŸ¤§¨¦§§§¤

milgPdlEaBd xCql `A WExR 'Fbe ©§¨¦§¥¨§©¥©§
'd zFngln xtqA aEzMW a`Fn lW¤¨¤¨§¥¤¦§£

milgPd z`e xn`e Epl zzl 'd cizrW¤¨¦¨¥¨§¨©§¤©§¨¦
l`xUil oYPd llkA oM mB oFpx` lW¤©§©¥¦§©©¦¨§¦§¨¥

:'Fbe dhp xW` milgPd cW` mBeh dxez ©¤¤©§¨¦£¤¨¨§
(æéæàzrcl Kixv .'Fbe l`xUi xiWi ¨¨¦¦§¨¥§¨¦¨©©

`l dOl mB ,DaiH dn Ff dxiW¦¨©¦¨©¨¨Ÿ
dxiW Exn`W FnM oOd lr dxiW Exn`̈§¦¨©©¨§¤¨§¦¨
,xE`A dkixv dWxRd lM mB ,miOd lr©©©¦©¨©¨¨¨§¦¨¥
,dExn` dxFYd lr Ff dxiW iM xWt`e§¤§¨¦¦¨©©¨£¨¨
xFCd lr xBY `xwp `l oM mB dfaE¨¤©¥Ÿ¦§¨¦¨©©
dWcg dxiW ExxFW `l dOl `Edd©¨¨Ÿ§¦¨£¨¨
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הּזאת  את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ְִִִֵֶַַָָָָֹ
להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינּו

סּוף. ים קריעת ְְִֵַַּבעת
ּבׁשני רק מּדּוע לעּין ים ויׁש ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר  ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹסּוף,
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

היתה  ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ּבׁשני לֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻויׁש
הּנּסים. ְִִִַָּבׁשאר

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Dl xW` dWxFn dxFY mdl dpYPWM§¤¦§¨¨¤¨¨¨£¤¨
zxiW z`f `id i`Ce iM ,dNdY de`p̈£¨§¦¨¦©©¦Ÿ¦©
z`xwp ,min x`A z`xwPW dxFYd©¨¤¦§¥§¥©¦¦§¥
dpikW `idW xFwOd mW lr x`A§¥©¥©¨¤¦§¦¨

mB ,x`A z`xwPW dpFilr(min)itl ¤§¨¤¦§¥§¥©©¦§¦
FxnF`e ,minl dlWnp dxFYdWilr ¤©¨¦§§¨§©¦§§£¦

x`ax`A lr `l iM dIlr oFWl §¥§£¦¨¦Ÿ©§¥
x`A lr `l` mixnF` md dHnNW¤§©¨¥§¦¤¨©§¥

,oFilr WExR ilrDl EprFxnF` KxC lr £¦¥¤§¡¨©¤¤§
(e"h zFnW)KxC `EdW mixn mdl orYe §©©©¨¤¦§¨¤¤¤

:xiXd©¦
eøîàåmixU dExtglr x`Azi 'Fbe §¨§£¨¨¨¦§¦§¨¥©

mdixaC iR(c"q x"a)iM Exn`W ¦¦§¥¤¤¨§¦
xFwn mipTzn dxFYd wqr zErvn`A§¤§¨¥¤©¨§©§¦§
itM `Ed oETYde ,x`A `xwPW oFilr¤§¤¦§¨§¥§©¦§¦
,dxFYA miwqFrd zlrn zpigA§¦©©£©¨§¦©¨
dbxcnA EidW mipFW`xd miwiCSd©©¦¦¨¦¦¤¨§©§¥¨
dE`Ure x`Ad z` ExtgW md dlFcB§¨¥¤¨§¤©§¥©£¨¨

cFqA zFa`d mde dPOn zFYWlziW`xA) ¦§¦¤¨§¥¨¨§§¥¦

(h"kz` lbIe x`Ad iR lr dlcB oa`de§¨¤¤§Ÿ¨©¦©§¥©¨¤¤
dzid f`nE ,o`Sd z` wWIe oa`d̈¤¤©©§§¤©Ÿ¥¨¨§¨

l`xUil ozPl dxFYd diE`xDPcFre §¨©¨¦¨¥§¦§¨¥§¤¨
zFYWl dbVdd zpigaA dzid `lŸ¨§¨¦§¦©©©¨¨¦§
dWn md mrd iaicp dExMW cr dPOn¦¤¨©¤¨¨§¦¥¨¨¥¤
eixg` Ecnre ,Epl DcixFd xW £̀¤¦¨¨§¨§©£¨
iWp`e mi`iapE mipwf EPOn milAwn§©§¦¦¤§¥¦§¦¦§©§¥
,dipERvn ENbe dEWxtE dlFcBd zqpM§¤¤©§¨¥§¨§¦©§¤¨

FxnF` `Ede,mrd iaicp dExMdxFY iM §§¨¨§¦¥¨¨¦¨
mc` oi` dR lrAW dxFY `lA azkAW¤¦§¨§Ÿ¨¤§©¤¥¨¨

FxnF`e ,diniOn zFYWl lFkiwwgnA ¨¦§¦¥¤¨§§¦§Ÿ¥
mzprWnAWCgl EtiqFdX dn `Ed §¦§£Ÿ¨©¤¦§©¥

`N` df oi`e ,zFxFCd inkg dxFYA©¨©§¥©§¥¤¤¨
zCnM Fpi`e ,dwiwg DA wwFgM§¥¨£¦¨§¥§¦©
Fpi` df mbe ,Exke ExtgW mipFW`xd̈¦¦¤¨§§¨§©¤¥
lMW mipFW`x lW mzFprWnA `N ¤̀¨§¦§£¨¤¦¦¤¨
Kixv dxFYA wCwcIW wECwce wECwC¦§§¦§¤§©§¥©¨¨¦
`NW xaC lke ,mdixaC iR lr FWxtl§¨§©¦¦§¥¤§¨¨¨¤Ÿ
oi` mipFncTd ixaC iR lr cQin didi¦§¤§ª¨©¦¦§¥©©§¦¥

:eilr Knql¦§Ÿ¨¨
BøîBàådpYn xAcOnEEkGX dn WExR §§¦¦§¨©¨¨¥©¤¨

EidW cvl `N` Ekf `l dilgFp£¤¨Ÿ¨¤¨§©¤¨
EpWxRX FnkE ,xAcnM onvr oiaiWgn©£¦¦©§¨§¦§¨§¤¥©§

wEqRA('a h"i zFnW)xAcOA EpgIe ©¨§©©£©¦§¨
zErvn`A `N` zipwp Dpi` dxFYdW¤©¨¥¨¦§¥¤¨§¤§¨

FxnF`e ,zEltXde deprddpYOnE ¨£¨¨§©¦§§§¦©¨¨
l`ilgpdpYPW dxFYd zErvn`AW ©£¦¥¤§¤§¨©¨¤¦§¨

aizkC l` EpzF` lgp Epl(a"l mixaC) ¨¨©¨¥¦§¦§¨¦

l` EplgPW dvxi mB ,Fzlgp lag awri©£Ÿ¤¤©£¨©¦§¤¤§¨©¥
aizkC Dl`l Epl cgin zFidlmiNdY) ¦§§ª¨¨¥Ÿ©¦§¦§¦¦

(d"lwEpkFzA okW mB ,Di Fl xgA awri iM¦©£Ÿ¨©¨©¨©§¥
FxnF`e .oFilr xFcn afrel`ilgPnE §¨©¨¤§§§¦©£¦¥

zFnAdf xaC zErvn`nE WExR ¨¥¥¤§¨¨¨¤
dbxcnA EpiUrp zFnA l` EplgPW¤§¨©¥¨©£¦§©§¥¨
'd EpA xgAW mik`lOd lr dpFilr¤§¨©©©§¨¦¤¨©¨

FxnF`e .mdn xzFixW` `IBd zFnAnE ¥¥¤§§¦¨©©§£¤
xTrW Epl mcTX dn iR lr x`Azi 'Fbe§¦§¨¥©¦©¤¨©¨¤¦©
eixWF`e eizFvnA mc`d xkU zilkY©§¦§©¨¨¨§¦§¨§§¨
mlFrA la` oFilrd mlFrA `l` mpi ¥̀¨¤¨¨¨¨¤§£¨¨¨

:ipgExd xW` zbVd mFwn Fpi` dGd©¤¥§©¨©¤¨¨¦
äzòîeon mc`d wNYqdl `Ed gxkd ¥©¨¤§¥©§¦§©¥¨¨¨¦

eilEnB mNYWdl dGd mlFrd̈¨©¤§¦§©¥§¨
,daFHd 'd ciMmi`Fx Ep`X dnE §©©¨©¤¨¦

dGW mc`d `hg lr daAqp dziOdW¤©¦¨¦§§¨©¥§¨¨¨¤¤
cinY ig mc`d did df zlEGW ciBi©¦¤©¤¨¨¨¨¨©¨¦
FlEnB xqg mc`d didi oM m` xn`ze§Ÿ©¦¥¦§¤¨¨¨¨¥§
zlEf iM cFQd ilrA Exn` dfl ,aFHd©¨¤¨§©£¥©¦©
xce riwxl dlFr mc`d did `hgd©¥§¨¨¨¨¨¤¨¨¦©§¨
EdIl` zF`d Ll dfe ,xvgaE dIlrÄ£¦¨¤¨¥§¤§¨¥¦¨
mNYWdl dninXd dlrW `iaPd©¨¦¤¨¨©¨©§¨§¦§©¥
od sEBde ,dzin mrh mrh `le FlEnB§§Ÿ¨©©©¦¨§©¥
dIlrA cnrl lFki Fpi`W zn ¡̀¤¤¥¨©£Ÿ¨£¦¨
cnre sEBd KMCfPW mbd dpFilrd̈¤§¨£©¤¦§©¥©§¨©
KxrA ok iR lr s` ipgEx xcbA§¨¥¨¦©©¦¥§¥¤
`N` ,mWbl aWgi oFilr zEIpgEx¨¦¤§¥¨¥§¤¤¤¨

l"f Exn`W(.h"x `"gef)EdIl` dUrnA ¤¨§§©£¥¥¦¨
hWtp mW dOg lBlbl FriBdA iM l"f¦§©¦§©§©©¨¨¦§©
dOg lBlbA FzF` giPde FtEBn¦§¦¦©§©§©©¨
,FA cxFie FWaFl dHnl cxFi `EdWkE§¤¥§©¨§§¥
dxFY 'd ozPWMW cFr l"f Exn`e§¨§¤§¤¨©¨
ipA l`xUi EUrp ipiq xdA l`xUil§¦§¨¥§©¦©©£¦§¨¥§¥

mc`M zFidl Exfge dziOdn oixFg¦¥©¦¨§¨§¦§§¨¨
zFgENd lr zExg aizkC `hgW mcwŸ¤¤¨¨¦§¦¨©©

l"f Exn`e(`"n 't x"eny)zExg ixwY l` §¨§©¦§¦¨
oeike ,zeOd K`lOn zExg zExg `N ¤̀¨¥¥¦©§©©¨¤§¥¨
Eid mzEnlW zilkY riBd zrA oMW¤¥§¥©¦©©§¦§¥¨¨
lBlbA mtEB mihWFtE Wtpe sEB milFr¦§¤¤§¦¨§©§©
o`M aEzMd xn`n `Ede ,EdIl`M dOg©¨§¥¦¨§©£©©¨¨

`iBd zFnAnEdbxcOn WExR ¦¨©©§¥¦©§¥¨
dxFYd zErvn`A EpbVdW dpFilrd̈¤§¨¤¦©§§¤§¨©¨
df xaC cSn zxg` dbVd cFr Wi¥©¨¨©¤¤¦©¨¨¤
`iBA EpnWB zcixi `idW `iBd `EdW¤©©§¤¦§¦©¦§¥©©§

,xaTd `idWa`Fn dcUA xW` ¤¦©¤¤£¤¦§¥¨
FxnF`e ,dcU `xTY ux`dWa`Fn ¤¨¨¤¦¨¥¨¤§§¨

:mlFrd a` D`xAW¤§¨¨©¨¨
BàdcU oM mB z`xwPW dX`dl fnxi¦§Ÿ§¨¦¨¤¦§¥©¥¨¤

mdixacA xEn`M(:e"l `"gef)dpEMde ¨¨§¦§¥¤§©©¨¨
`A xW` `iBd :KxCd df lr `id¦©¤©¤¤©©§£¤¨
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צי zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 153 'nr b"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

הּזאת  את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ְִִִֵֶַַָָָָֹ
להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינּו

סּוף. ים קריעת ְְִֵַַּבעת
ּבׁשני רק מּדּוע לעּין ים ויׁש ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר  ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹסּוף,
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

היתה  ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ּבׁשני לֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻויׁש
הּנּסים. ְִִִַָּבׁשאר

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Dl xW` dWxFn dxFY mdl dpYPWM§¤¦§¨¨¤¨¨¨£¤¨
zxiW z`f `id i`Ce iM ,dNdY de`p̈£¨§¦¨¦©©¦Ÿ¦©
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dE`Ure x`Ad z` ExtgW md dlFcB§¨¥¤¨§¤©§¥©£¨¨
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Eid mzEnlW zilkY riBd zrA oMW¤¥§¥©¦©©§¦§¥¨¨
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dGd mlFr lW mipR lr swWp `EdW¤¦§¨©¨¦¤¨©¤
iE`x didX dn gPi mW dOg lBlB `Ed©§©©¨¨ª©©¤¨¨¨
zErvn`A iM `vnpe ,`iBA zFidl¦§©©§§¦§¨¦§¤§¨
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zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ycew zayl inei xeriy
מאּמֹות  סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשאר
נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,

ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,
ואּתם  לכם יּלחם "ה' ּכתּוב ים־סּוף, ּבקריעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה־ׁשאין־ּכן

יד)ּתחריׁשּון" יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכאן  וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּכלּום,

. . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,

ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם הּקּב"ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאי
יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונס
ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
יׂשראל  ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּלא

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹיאמרּו

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – "ׂשרים" חפרּוה אׁשר הּבאר היא ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»
להם  .נּתנה ְִֶָָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ִָ
מׁשה  ּבטלה מת וׁשם נדיבי , ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – ְְְִִִֵֶַָָָָָָהעם
ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומֹוׁש
וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן, .אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

˜˜ÁÓa∑ ׁשּנאמר "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה עלּֿפי ƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
לג) נזּכר (דברים לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת "ּכיֿׁשם :ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

זֹו ּבׁשירה וכיון מׁשה הּבאר. עלֿידי ׁשּלקה לפי ? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נזּכר ׁשל ׁשּלא ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹ

אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא.

לאו  ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: ְְֲֲִִִִִַָָָָָֻלסעּדה,
!הֹול איני –.‰bÒt‰ L‡¯∑ריׁש" ּכתרּגּומֹו: ִֵֵ…«ƒ¿»ְְֵַ

וכן∑bÒt‰.רמתא" ּגבּה, מח)לׁשֹון "ּפּסגּו(תהלים : ָָָƒ¿»ְְְֵַַֹ
ארמנֹותיה  הגּביהּו – אֹותּה∑Ù˜LÂ‰.ארמנֹותיה" ְְְְְִֶֶַַַָָ¿ƒ¿»»ָ

לׁשֹון הּפסּגה  והּוא יׁשימן, ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
הּבאר  ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמדּבר,
והעֹומד  טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעלּֿפני
והיא  ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָעל

ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ .הּבאר, ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz 'h ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ ּתֹולה אחר ּובמקֹום «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְֵֶַָ
ׁשּנאמר ּבמׁשה, ב)הּׁשליחּות מלאכים (דברים "ואׁשלח : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר מלאכים (במדבר מׁשה "וּיׁשלח : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אֹומר: הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל (שופטים מּקדׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶָָ

וגֹו'".יא) אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכתּובים
ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּמׁשה
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור .ׁשּנׂשיא ְְִִִֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i jxk zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ,ל כא)לֹומר כא, מּלים (רש"י ְְְִִִֶַַַָ
הּוא  ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלה
"וּיׁשלח  לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על מּדּוע יׂשראל" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
זה  ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנה

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ְְְְְִֵֶַַַַָָּבא

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»



zwegצב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ycew zayl inei xeriy

(áë)àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ
øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ

:Eìáb§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ לפּתח נצטּוּו ׁשּלא ׁשלֹום אףֿעלּֿפי מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, .להם ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

מס  לֹו עליהם מעלין יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמר  ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיסֹות.
מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם:

!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכֹולה  ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה
אדם  ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכבׁשּה,

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכֹול
ּבני  על מטריח אני מה זאת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ּכל ְֲִִַַַַַָָָָָֹ

הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצּור
וׁשם  אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד  ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי .לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' לפי (חולין להּכתב? הצר לּמה ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מּׁשל (שם)ׁשּנאמר וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה על «≈ְְִִִֶַַָָָ
‰ÌÈÏLn.ּבמֹואב  e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר (במדבר ּבלעם, ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

מׁשלֹו"כג) "וּיּׂשא :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובעֹור, ּבלעם ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ
ÔBaLÁ.אמרּו e‡a∑,לכבׁשּה יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את וׂשכר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב) וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑ להיֹות סיחֹון ּבׁשם .עירֹוחׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ



צג zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ycew zayl inei xeriy

(áë)àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ
øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ

:Eìáb§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ לפּתח נצטּוּו ׁשּלא ׁשלֹום אףֿעלּֿפי מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, .להם ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

מס  לֹו עליהם מעלין יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמר  ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיסֹות.
מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם:

!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכֹולה  ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה
אדם  ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכבׁשּה,

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכֹול
ּבני  על מטריח אני מה זאת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ּכל ְֲִִַַַַַָָָָָֹ

הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצּור
וׁשם  אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד  ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי .לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' לפי (חולין להּכתב? הצר לּמה ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מּׁשל (שם)ׁשּנאמר וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה על «≈ְְִִִֶַַָָָ
‰ÌÈÏLn.ּבמֹואב  e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר (במדבר ּבלעם, ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

מׁשלֹו"כג) "וּיּׂשא :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובעֹור, ּבלעם ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ
ÔBaLÁ.אמרּו e‡a∑,לכבׁשּה יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את וׂשכר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב) וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑ להיֹות סיחֹון ּבׁשם .עירֹוחׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ycew zayl inei xeriy

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹון מּׁשּכבׁשּה. ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ
·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ הּמדינה אֹותּה "ער"ׁשם קרּוי »¿»»»ְִֵַָָָָ

ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, BÓ‡·.ּבלׁשֹון ¯Ú∑ ְְְְֲִִִַַָָָ»»
מֹואב ער  .ׁשל ֶָָ

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ מֹואב את ׁשּיּמסרּוׁשּקּללּו ¿»ְְִִֶֶֶָָ
מֹואב ∑LBÓk.ּבידֹו אלהי את ∑Ô˙.ׁשם הּנֹותן ְָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַ

מֹואב  ׁשל ואת ∑ÌËÈÏt.ּבניו מחרב, ּופלטים נסים ֶָָָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ
וגֹו' ּבּׁשבית .ּבנֹותיו ְְְִַָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם ÔBaLÁ.מלכּות „·‡ «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿
Ô·ÈcŒ„Ú∑ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ…ְְְְֶֶַַָָָָָֹ

ּדיבן", "עד וכן "עד",מּׁשם, – "סר" ׁשל ּתרּגּום ְְִִֵֶַַַָָֹ
ועל  מלכּות לׁשֹון – 'ניר' מּדיבן. ניר סר ְְְְִִִִַַָֹֹּכלֹומר:

ּכמֹו איׁש, יא)ּוממׁשלת א היֹותֿניר (מלכים "למען : ְְְֱִִֶֶֶַַ
ׁשממה:∑ÌÈMpÂ.לדוידֿעבּדי" לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְִִַָ««ƒְְְִָָָ

אֹותם  ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ.ÁÙŒ„Ú∑ ְְִִַַַָָֹ«…«
נפח  עד .הׁשּמֹונּום ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ לכדּוה ּבכח המרּגלים אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: , «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא להּלחם,(נדה ירא מׁשה ׁשהיה «ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ

לֹו ּתעמד ׁשּנאמרׁשּמא אברהם, ׁשל יד)זכּותֹו :(בראשית ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ"וּיבא

ׁשּנאמר קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ג)ּכדרלעמר :(דברים ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל ."רקֿעֹוג ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿



zwegצד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g jxk zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, "מׁשה"(רש"י ּתבת ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
היה  מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ׁשּכן, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא.

מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנּו,
לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשראה

זֹו. ְזכּות

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר נחום זלמן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו - בלי הוראת זמן כתיבתו - וגם הפ"נ המוסגר בו שאקרא אותו בעת רצון על 

לבבו  משאלות  השי"ת  שימלא  ר"ר  יעורר  ובודאי  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון 

לטובה ויוכל לבשר בשו"ט בזה...

הנני שבע רצון שקנה עוד מכונות לבית חרשת שלו, ובטח שמע דעם ווארט וואס כ"ק מו"ח 

ארונטער  ניט  קען  מי  אז  זאגט  וועלט  "די  מוהר"ש.  אדמו"ר  זקנו  בשם  דערציילט  האט  אדמו"ר 

דארפמען אריבער. און איך האלט אז מי דארף לכתחלה אריבער".

פרנסה  ותהי'  והפתוחה  המלאה  הקדושה  מידו  ההשפעה  תלך  שמעתה  בעזרו  יהי'  והשי"ת 

מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף...

מצו"פ אחד שקל מקופת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר יניחו בהוצאות שמוציא להפאבריק שלו, 

וכמאמרו של כ"ק מו"ח אדמו"ר על מרז"ל כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך, אז בנוגע צו נעמען פון 

איובן איזניט נוגע דער סכום, נאר דער נענען מקופתו אפילו איין פרוטה, בריינגט הצלחה. און היות 

דער שקל איז פון דעם שווער'ס כ"ק אדמו"ר קופה, וועט דאס אים אויך ברענגען הצלחה אין די עניני 

פרנסתו.

אתענין לדעת מי הוא שותפו ומצבו ברוחניות, ומן הסתם באפשרו לפעול עליו שיהי' שותפו גם 

בלימוד הנגלה ולימוד החסידות, ויודיעני בשו"ט גם בזה.

בברכה להצ' בעניניו הפרטיים ובעסקנותו בצ"צ.
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להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, "מׁשה"(רש"י ּתבת ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
היה  מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ׁשּכן, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא.

מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנּו,
לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשראה

זֹו. ְזכּות

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת
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:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א  ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

äøò ¯ áøò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

יום ראשון - ג' תמוז
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' תמוז
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' תמוז
מפרק לט 

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' תמוז
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' תמוז
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' תמוז
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת חוקת

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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,dlrnl iabl `l la` ,cala

mr micge`n mdy oeeik

zecge`nd zexitqde zecnd

ÎjexaÎyecwd mr zilkza

.`ed

äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨
eàø÷ð ïk-íb ,úBøîàî©£¨©¥¦§§

âì "úBøîàî" íLaéa §¥©£¨§©¥
.ãáìa íéàøápä± ©¦§¨¦¦§©

cin yxtn owfd epaxy itk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n"
,oldlúBàaLk ,íãàä úîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©¨¨¨§¤¨

,äNòîa úelbúäìdlerta -,dcn dze`n zxvepdúBàa ïä §¦§©§©£¤¥¨
,äáLçnä úBiúBàa úBLaìî,dyrna d`a dcndy iptl - §ª¨§¦©©£¨¨

.daygnd zeize`a zeyalzda d`a `idãñç úcî ïBâk§¦©¤¤
ìòta úelbúä éãéì àáì øLôà éà ,äîLpaL íéîçøå§©£¦¤©§¨¨¦¤§¨¨Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©

,Lnî,mingxe cqg ly dlert zeyrl -éãé-ìò íà-ék ©¨¦¦©§¥
áMçnL,dligza ±ãñçå ä÷ãvä äNòî øäøäîe Bzòãa ¤§©¥§©§§©§¥©£¥©§¨¨¨¤¤

úBNòì øLôà éà ék ,Lnî ìòôa dúBNòì,dlert mey ± ©£¨§Ÿ©©¨¦¦¤§¨©£
,äáLçî éìa,dyrna dcnd zelbzd iptly ,ote` epyie - §¦©£¨¨

xaqeiy itk ± xeaica mb `l` ,daygna wx `l yalzdl dilr
.oldl,Cìnä Bîk ,úBNòì íéøçàì äeöî íàådeevnd - §¦§©¤©£¥¦©£§©¤¤

,zeyrl mixg`lúBiúBà íâå ãñçä úcî úLaìúî éæà£©¦§©¤¤¦©©¤¤§©¦
ãñç éøác øaãnLk ïëå] øeacä úBiúBàa äáLçnä©©£¨¨§¦©¦§¥§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåcgi mingxe cqg zecn zeyalzn f` mby ± §©£¦§¥¥
zegekd zelbzdy ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd zeize` mr
zeize` ± zeize` iciÎlr `wec `id ,ytpd ly zecnde

.xeaicd zeize` e` daygndìL åéúBcî ,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨¦¨¤
ïúlòt úelbúä úðéçáì úBàaLk ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¤¨¦§¦©¦§©§ª¨¨
"øîàî" íLa Bæ älòt úëLîäå äæ éelb àø÷ð ,íéðBzçza©©§¦¦§¨¦¤§©§¨©§ª¨§¥©£¨
älòt íeL äéäzL øLôà éà éøäL ,"úBiúBà óeøö"å§¥¦¤£¥¦¤§¨¤¦§¤§ª¨
åéúBcnî úëLîð¦§¤¤¦¦¨
íéôeøö éìa úBLBãwä©§§¦¥¦
íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥

."úBiúBà"didzy ick ± ¦
"dlert" ly zelbzd
,zeyecwd eizecnn d`ad
ly ote`a `wec df ixd

zelbzd,miihxt zegek
zelbzdd `ed makxdy
."dlert"d d`a dpnny
øBàä úàéøáì ïBâk§¦§¦©¨
CLîð ¯ ãñçä úcnî¦¦©©¤¤¦§¨

äpnî,cqgd zcnn ± ¦¤¨
çëå älòt úëLîä©§¨©§ª¨§Ÿ©

Ba àøáìå ìòôìeze`a ± ¦§Ÿ§¦§Ÿ
,gek,øBàä úà,oky - ¤¨

zeleki ,oldl xiaqiy itk
cqgd zcnn zeidl
ibeqe zepey zelert
ick ixd ,zepey zeieedzd
`le xe` dpnn deedziy
jixv did ,xg` xac
cqgd zcnn jynidl
ihxt geke zelbzd
dfk ote`a akxend
,xe` `xaii epnny
éäé" úBiúBàå øîàî íLa úàø÷ð Bæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©¦§¥§¥©£©§¦§¦

ïðéàL óà ék ."øBà,ynn zeize` ly oipr ±úBiúBàk ¦©¤¥¨§¦
,íBìLå-ñç eðlL äáLçîmyky ,xen`d lynd e`iada - ©£¨¨¤¨©§¨

jk ,daygnd zeize` iciÎlr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy
ly oipr iciÎlr `id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb
lk mr ,ynn zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize`
,melyeÎqg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabdd

íä íB÷î-ìkî,ody zeize`l dneca ±ìò äøBnä ïéðò ¦¨¨¥¦§¨©¤©
,Léì ïéàî øBàä úeeäúä,xe`d z`ixal ihxtd gekd dfy - ¦§©¨¥©¦§¥

epnî eàøáð àìå ,äæ çk úëLîäî øBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ¦§§¦¤
íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk-íb eàøápL íéøçà íéøác§¨¦£¥¦¤¦§§©¥¦¦©¤¤§©¦

,íäa àöBiëå`xea `edy ote`a `ed gek eze` akxdy ,ixd - §©¥¨¤
dcaerd ."xe` idi xn`n"k df gek dpekn okle ,`wec xe`d z`
ixd ,xe` `le ± mda `veike min mieedzn cqg zcn dze`ny

,df,íéøçà íéôeøö úBðéçáa úBçk íäa eLaìúpL éðtî¦§¥¤¦§©§¨¤Ÿ¦§¦¥¦£¥¦
úeiç ìk ék ,àöîðå .àöBiëå íénä úeeäúä ìò íéøBnä©¦©¦§©©©¦§©¥§¦§¨¦¨©
íàøáì íéðBzçzì úBLBãwä åéúBcnî úBëLîpä úBçëå§Ÿ©¦§¨¦¦¨©§©©§¦§¨§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ

åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì
øáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä úåéúåà íâå
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
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fenz 'c ipy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ד' שני יום
,176 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéúåà 'éçá úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë

úBàø÷ð ¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì ïéàîly zekyndd ± ¥©¦§¥§©£¨§©§¨¦§¨
zegeke zeigúðéça ïäL ,"úBLBãwä úBiúBà" íLa§¥¦©§¤¥§¦©

BðBöøî úeiçä úëLîä©§¨©©©¥§
åéúBcîe Búîëçå§¨§¨¦¨
úBîìBò úeeäúäì§¦§©¨

íäå .íúBéçäìe± §©£¨§¥
mixvepd zenlerd

,zeize`dnéðéî éðL§¥¦¥
ïéîéúñ ïéîìò :úBîìBò¨¨§¦§¦¦

,ïééìbúà àìczenler - §¨¦§©§¨
,milbzn mpi`y minezq
íéiçå íéeäúnä íä¥©¦§©¦§©¦
úBçkî íéîi÷å§©¨¦¦Ÿ
Bîk ,úBîìòð úBëLîäå§©§¨¤§¨§
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
-ìò íãàä úîLðaL¤§¦§©¨¨¨©

,ìLî-Cøcjk ,zlefdn zeienq daygnd zeize`y myky - ¤¤¨¨
,minezqd zenlerd mieedzn mdne ,mi`xapdn miienq zegekd

,ïééìbúàc ïéîìòå,miielb zenler -úelbúäî íéiçå eàøáð §¨§¦§¦§©§¨¦§§§©¦¥¦§©
íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä úBëLîäå úBçk elbúpL¤¦§©Ÿ§©§¨©¤§¨©¦§¨§¥
,"äáLçnä úBiúBà"¦©©£¨¨

ïäLëe,mifepbd zegekd ± §¤¥
,daygnd zeize`
úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©
ïééìbúàc ïéîìò úBéçäì§©£¨§¦§¦§©§¨
,miielbd zenlerd ±
íLa úBàø÷ð¦§¨§¥
"'ä øáã"e "úBøîàî"©£¨§©

Bîk ,"åét çeø"å± §©¦§
,lynløeacä úBiúBà¦©¦

,ìLî-Cøc-ìò íãàä¨¨©¤¤¨¨
íéòîBMì úBlâî ïäL¤¥§©©§¦
íeúñå ïeôö äéäM äî©¤¨¨¨§¨

.Baìazeize`d jk ± §¦
mi`xapl zeig ritydl ,mi`xapl zelbzd od zekyndde

."oiilbz`c oinlr" zpigaay

àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`d zeize`k `ly
éøäLdaxda dlrnl od dlrnly xeaicd zeize`y di`x ± ¤£¥

dn `id mi`xapd lkyn
yúBiúBàå øîàîa§©£©§¦

eðîìöa íãà äNòð"©£¤¨¨§©§¥
ìòa íãàä àøáð ¯ "'Bâå§¦§¨¨¨¨©©

,ìëNå äîëçoeeike - ¨§¨¨¥¤
mi`a xeaicd zeize`ny
ody ixd ,lkye dnkg
dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bà± £¦
lkye dnkge mc`dy

eedzpïBéìòä ìáäa©¤¤¨¤§
:áéúëãk ,ãáìenk - §©§¦§¦

aezky1:åétàa çtiå"©¦©§©¨
"íéiç úîLð2- , ¦§©©¦

gtepy ,df "lad"ne
.dnkge lky lra xevi deedzp ,mc`aïk íàåxeaicdny ± §¦¥

,ixd ,lkye dnkg lra mc` deedzp laddeìáäå øeacä©¦§¤¤
íãà úîLðaL ìëOäå äîëçä øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§©¨§¨§©¥¤¤§¦§©¨¨

úììBkä ,ïBLàøäzllek oey`xd mc` ly eznyp ±ìk ¨¦©¤¤¨
.úøMä éëàìnî íéìBãb íäL ,íé÷écvä úBîLð`linne ± ¦§©©¦¦¤¥§¦¦©§£¥©¨¥

± mik`lnd lkyn mb xzei dpeilr dbixcn `ed mdly lkyd
,oeilrd ladde xeaicdn deedzd df lkeúBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦

úBðéça ïä Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥¥§¦
úeiçå úBçk úBëLîä©§¨Ÿ§©
,Cøaúé åéúBcnî¦¦¨¦§¨¥
Búeäîa úBãçéîä©§ª¨§¨
úéìëúa Búeîöòå§©§§©§¦

àeäL ,ãeçiä,jxazi ± ©¦¤
õ÷ ïéàì äìòî äìòîì§©§¨©§¨§¥¥
äîëç úâøãnî¦©§¥©¨§¨

.íéàøápaLmb okle ± ¤©¦§¨¦
oipra zekynpd zeize`d
ly lkyde dnkgd

,mi`xapeàø÷ð àìå§Ÿ¦§§
éaâì "úBiúBà" íLa§¥¦§©¥

,íéàøápädn - ©¦§¨¦
,"zeize`" odl mi`xewy
od ,xen`k ,oky .mi`xap iabl df oi` ,lkye dnkgn dhnly

,lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnlåéúBcî éaâì àlà¤¨§©¥¦¨
.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúéitk ,"zeize`" mya ze`xwp od ± ¦§¨¥¦§¨§©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
äáùçîä 'åéúåà åîë úåîìòð úåëùîäå úåçëî íéîéé÷å
íééçå åàøáð ïééìâúàã ïéîìòå î"ãò íãàä úîùðáù
úåàø÷ðä úåîìòðä úåëùîäå úåçë åìâúðù úåìâúäî
ïéîìò 'åéçäì úåìâúä 'éçáá ïäùëå 'áùçîä 'åéúåà íùá
åîë åéô çåøå 'ä øáãå úåøîàî íùá úåàø÷ð ïééìâúàã
äî íéòîåùì úåìâî ïäù î"ãò íãàá øåáãä úåéúåà

åáìá íåúñå ïåôö äéäù

øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
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כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :
פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' דויפח פנימי'˘˙ÏÁ‰רפ"ב מבחי' Î"Á‡Âנמשכת

‰„¯È.'כו"˘"ÈÈÚ.



fenzצח 'd iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ה' שלישי יום
פרק יב  ,ht 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéàåøáäù ÷ø áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

.zecnn mikynpd miielibe zeize` xy`n xzei `l ody,äpäå§¦¥
d -,dlrnly zeize`úBçëå úeiç úBëLîä éðéî á"ë ïä¥¦¥©§¨©§Ÿ

íéðBéìò úBîìBòä ìk eàøáð ïäaL ,äfî äæ íéðBL¦¤¦¤¤¨¤¦§§¨¨¨¤§¦
íéàeøaä ìëå íéðBzçúå§©§¦§¨©§¦
äìò CkL ,íëBúaL¤§¨¤¨¨¨
Cøaúé Búîëçå BðBöøa¦§§¨§¨¦§¨¥
á"ëa íìBòä àøáì¦§Ÿ¨¨§

úBëLîä éðéî,zegek ± ¦¥©§¨
úBçt àì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ¨

.øúBé àìå,a"k xy`n ± §Ÿ¥
ïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨
,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
'äøéöé øôñ'a± §¥¤§¦¨

.oeyle dta zeize`d z` raw d"awdyáúëa ïúðeîúe]± §¨¨¦§¨
(xn`na) dxeza zeriten ody itk ,azka zeize`d zpenz
jynpd ewe dlrnln "c"ei" `id "e" :oebk ± zlaewnd ozxeva

,"c"ei"dnìò äøBî àéä¦¨©
,äëLîää øeiödfi`a - ¦©©§¨¨

,dkyndd ote`Bîk§
íbL ¯ [ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨¤©
øeacä úBiúBà¦©¦
LôðaL äáLçnäå§©©£¨¨¤§¤¤
úBëLîä ïä ,íãàä̈¨¨¥©§¨
úBcnäå ìëOäî¥©¥¤§©¦
ïúeänî ,LôpaL¤©¤¤¦¨¨

,ïúeîöòålkyd ly - §©§¨
,zecndeøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

:øçà íB÷îa§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
`edÎjexaÎyecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza zecge`nd

.mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn ,zeize` ze`xwp
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ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

Bììëì ,Bæ äáúa,illk ote`a mlerl ±.åéèøôìåmi`xapl ± §¥¨¦§¨§¦§¨¨
.mleray miihxtdá"ëî úBàå úBà ìkL éôìe) ääâä§¦¤¨¨¦

éèøt ãçéî çëå úeiç úëLîä àéä ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦©§¨©©§Ÿ©§ª¨§¨¦
ìk ¯ áúëa ïúðeîz íb Cëì ,úøçà úBàa CLîð BðéàL¤¥¦§¨§©¤¤§¨©§¨¨¦§¨¨

äðeîúa àéä úBà¦¦§¨
,úéèøt úãçéîxeiva - §ª¤¤§¨¦

,cgein ihxtäøBnä± ©¨
d`xn ze`d zpenzìò©

äëLîää øeiödfi`a ± ¦©©§¨¨
,dkyndd ote`e xeiv
úeiçäå øBàä úelbúäå§¦§©¨§©©
CLîðå äìâpä çkäå§©Ÿ©©¦§¤§¦§¨

éà ,Bæ úBàaàeä C §¥
åéúBcnî älbúðå CLîð¦§¨§¦§©¤¦¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

:('eëå Búîëçå BðBöøe- §§¨§¨§
,owfd epax `ian oldl
ji` dnbec ,xtqd mipta
cg` xn`nn mi`xap

"riwx idi")2(lynl
miihxtd mi`xapd
.zenlerd ly miillkde
x"enc` w"k zxrd

`"hily" :lcebeoipr
mipiprdy enk mb cegid

md'f lkc ,f"dera
`av lke miriwxd

minyd'ek zeig ±
."!!'ebe riwx idic cg`d xn`nnúBáúa ,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨§¥

ïäa eàøápL ,"'Bâå òé÷ø éäé" :øîàîaLidi" milna ± ¤§©£©§¦¨¦©§¤¦§§¨¤
,"riwxíéòé÷ø 'æ3íéîMä àáö ìëå,minyay mi`xapd ± §¦¦§¨§¨©¨©¦

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íäa øLà4,íé÷çL" :- £¤¨¤§©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦
,"miwgy" `xwpy riwxdïî úBðçBèå úBãîBò íéçø BaL¤¥©¦§§£¨

,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì,"leaf" `xwpy riwxd -íéìLeøé BaL ©©¦¦§§¤§¨©¦
,ïBëî ,'eëå çaæîe Lc÷nä úéáe,"oekn" `xwpy riwxd - ¥©¦§¨¦§¥©§¨

,"'eëå ãøa úBøöBàå âìL úBøöBà BaLcg` lkl yi ixd - ¤§¤¤§§¨¨§
epipr ,miriwxd zraynillkdmipiprde ,riwx `edy dn

miihxtd± "leaf"a ,"'eke miigx" ± "miwgy"a :ea mi`vnpd
.d`ld jke "'eke milyexi"íéòé÷øä úeììkLmzedn ± ¤§¨¨§¦¦

,miriwx xeza illkdúBáz úeììëa íéîi÷å íéiçå eàøáð¦§§§©¦§©¨¦¦§¨¥
"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaL ,elàmilna melbd illkd xe`a ± ¥¤§©£©§¦¨¦©§

xeza miriwxd zray eedzp ,'ebe "riwx idi"llkmiriwx ly5;

éèøôeíéòé÷ø 'æaL íéàeøaä6,éçå íäî èøt ìk àøáð §¨¥©§¦¤§§¦¦¦§¨¨§¨¥¤§©
ïäéôelç Bà ,elà úBázî úBiúBà óeøö äæéàî íi÷å§©¨¥¥¤¥¦¦¥¥¦¥¤

ïäL ,ïäéúBøeîúe,mdizexenze mditelige mitexivd ±éôk §¥¤¤¥§¦
.àeää éèøtä àøápä úeiç úðéçamiieqn sexiv eze`ay ± §¦©©©¦§¨©§¨¦©

gekd wiiecna deedzn
mini`znd zeigde
eze` ly ezeigl miyxcpe

.`xap,óeøö éepL ìk ék¦¨¦¥
úâéøàå úákøä àeä©§¨©©£¦©
,éepLa úeiçäå úBçkä©Ÿ§©©§¦
,oÎaÎ` zeize`d ,lynl -
"oa`" dlnl zetxhvnd
ly gekde zeigd ,myd)
`wec df ixd ± (oa`
xcq itl `ed sexivdyk
drya j` ;oÎaÎ` :df
,dpzyn zeize`d xcqy
ly xg` sexiv lawzn
zexnl ± zeize` yly
,zeize` oze` ody oeeiky
mb ,dxe`kl ,`linne
oeeik j` ± zegek oze`
xg` dakxd ote`a dfy
dfn deedzn ,zegek ly
,zeige gek ly xg` beq
úîãBwä úBà ìkL¤¨©¤¤

óeøöadlna :dnbecl ± ©¥
`id "`"dy ,"oa`"

,ef dln sexiva dpey`xdäàéøáa øwòä àéäå úøáBbä àéä¦©¤¤§¦¨¦¨¦§¦¨
,Bæiy`xde ixwird gek `ed ,dpey`xd ze`d ly gekd -

`ed cqgd ,cqg ly gek `ed m` ± zegekd zbix`e zakxda
,zexabzda `ed gek eze` ixd ,xg` gek m`e ;zexabzda

øàMäå,ze`han ody zegekde ,zeize`d x`y ±úBìôè §©§¨§¥
äéìà,dpey`xd (gekl) ze`l ±,døBàa úBììëðåly - ¥¤¨§¦§¨§¨

ze` dze`7,äæ-éãé-ìòåze`de ,xg` `ed zeize`d sexivy ± §©§¥¤
,zxg` `id df sexiva dpey`xd.äLãç äiøa úàøáðjky ± ¦§¥§¦¨£¨¨

.zeize` ly xg` sexiva xacdBà úBiúBà éôelça ïëå§¥§¦¥¦
,ïäéúBøeîz"r" ze`a ztlgzn dnbecl "`" ze`yk -, §¥¤

`l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy wx `l o`ky ,dnecke
zetilgnd ,ixnbl zexg` zeize` xak opyi ycgd sexivay

,zencewd zeize`d z`éúeçt úBLãç úBàéøa úBàøáð¦§¨§¦£¨§¥
.ïîöò úBiúBàäî íéàøápä Cøòa äìònä©©£¨§¤¤©¦§¨¦¥¨¦©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåììëù 'åëå ãøá úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ïåëî 'åëå
åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
úåéúåà óåøéö äæéàî íéé÷å éçå íäî èøô ìë àøáð
'éçá éôë ïäù ïäéúåøåîúå ïäéôåìéç åà åìà úåáéúî
àåä óåøéö éåðéù ìë éë àåää éèøôä àøáðä úåéç
úåà ìëù éåðéùá úåéçäå 'åçåëä úâéøàå úáëøä
äàéøáá ø÷éòä àéäå úøáåâä àéä óåøéöá úîãå÷ä
úàøáð æ"éòå äøåàá úåììëðå äéìà úåìéôè øàùäå åæ
ïäéúåøåîú åà úåéúåà éôåìéçá ïëå äùãç äéøá
íéàøáðä êøòá äìòîä éúåçô 'åùãç úåàéøá úåàøáð

ïîöò úåéúåàäî
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ב. כ, חגיגה אחת חתיכה – מצרף רש"י וכל' א'. ותיבה ונברא דבר נעשים ‰„ÔÂÈÓיחד) ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ בראשית 2..
ו. ˘ËÈÏ"‡3.א, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דגם משמע ב) (לב, ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ) ב. (י, הזוהר "כפסק :

רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר פליגי דלא בחגיגה להמפרשים סיוע ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר'
הפרק.4. לסוף שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, ˘ËÈÏ"‡:5.חגיגה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כי בזה, הדיוק הרקיע Ë¯Ù"וי"ל

ספ"א". לעיל עיין וכו'). (שחקים בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') ˘ËÈÏ"‡6.(דשחקים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרקיע "כולל :
כנ"ל". ˘ËÈÏ"‡7.עצמו. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א קה, (שבת התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין יובן "עפ"ז :



fenzק 'fÎ'e iyingÎiriax mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ו' רביעי יום
פרק יב  ,178 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîâåã î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

יום רביעיֿ חמישי ו ֿ'ז 'תמוז 

תמוז  ז' חמישי יום
פרק א  ,180 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî-Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàå ,çøiä©¨¥©§©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald on xi`nd ±.LîMä ìL øBàä øBà àeäxe`d `l ± ¨¤©¤¤
exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvr ynyd ly

.ynydnLnî äëëå§¨¨©¨
úBiúBàä ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ïéàî úBîìBòä àøáì¦§Ÿ¨¨¥©¦
ïîi÷ìe ïúBéçäìe ,Léì§¥§©£¨§©§¨
BðBöø CLî ïîæ ìk̈§©¤¤§

.Cøaúéeigi mdy ± ¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie
"zexn`n"dn d`a

.mnvrúeììkîe¦§¨
äìBãb äøàäå äëLîä©§¨¨§¤¨¨§¨

,Bfä"zexn`n"dny - ©
,mnvréLîäå 'ä øéàäC ¥¦§¦§¦

àöBik äéúBãìBz äpnî¦¤¨§¤¨©¥
,da,ef dkynd ly - ¨

,äéôðòådkyndd ly - ©£¨¤¨
,zillkdúBãìBz ïäL¤¥§

øBàä úëLîäå§©§¨©¨
,úBiúBàäî-,"zexn`n"ayïä ïäåzpigaay zex`dd ± ¥¨¦§¥¥

,zeclezïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBà éôelç± ¦¥¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligd mdy ,"zeclez"aíéàeøa§¦

,ãBò 'ä øéàä ïëå .íìBò ìëaL íéèøtsqep ote`a - §¨¦¤§¨¨§¥¥¦

(zeize`dn)éLîäåäøàäc äøàäc äøàä ãéøBäå Clirl ± §¦§¦§¦¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
`edy xe` ,ux`d lr xi`nd dpald xe` lynk dfy ,xaec
dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d
± dx`dc dx`dc dx`d `ede ,xzei cer mikenp minevnvle

,ziyily dx`dúBøàäî¥¤¨
.úBiúBàäxe`dn ± ¨¦

edf ± zeize`dn xi`nd
.dx`dc dx`dc dx`d

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd
ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨

ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§
zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd
,zeig lk mda d`xp
,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨
"øôò"å "ïáà" ïäéúBîLe§¥¤¤¤§¨¨
ly ezeig `ed mydy ±
wxta xkfpk ,utgd

,oey`xdíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpklk ly eze`ivne ezeigy ,ixd - ©¦§¨§¥
xac"l ze`ivna lha `xapde ,"'d xac" ly zeize`d od ,`xap

.jxazi ez` zcge`ne dlha d`ixad lky jk ,"'ied
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

,"jexrÎogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x ,"daeyzd

lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn `"hily iaxde

.dxezc dlbpa wqet - "jexrÎogleyd

xtq) ocrÎeznyp mcewd iaxd ly zeyecwd eizegiya dxni` dpyi

cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd zegiyd

."jexr ogley"d iwlg drax`

iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr ogley"ay

:dlbp it lr mbe

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd ,zeciqg itÎlr

d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz daeyz)

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d izy

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

ÎjxcÎlre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie" dligza

" did dligzay ,minid ixac xcqa dfyxbiedax yxcnae ,"mc`d z`

l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt `"k dyxt ziy`xa

did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr dlekiy ,"dyxbzpy

,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw" oeyln ,"eizeevna epycw"

itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy oiyeciw enk dfy ,e"n wxt

- zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd jk - ('i wxta oldl xne` `edy
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá
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תמוז  ו' רביעי יום
פרק יב  ,178 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîâåã î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

יום רביעיֿ חמישי ו ֿ'ז 'תמוז 

תמוז  ז' חמישי יום
פרק א  ,180 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî-Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàå ,çøiä©¨¥©§©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald on xi`nd ±.LîMä ìL øBàä øBà àeäxe`d `l ± ¨¤©¤¤
exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvr ynyd ly

.ynydnLnî äëëå§¨¨©¨
úBiúBàä ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ïéàî úBîìBòä àøáì¦§Ÿ¨¨¥©¦
ïîi÷ìe ïúBéçäìe ,Léì§¥§©£¨§©§¨
BðBöø CLî ïîæ ìk̈§©¤¤§

.Cøaúéeigi mdy ± ¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie
"zexn`n"dn d`a

.mnvrúeììkîe¦§¨
äìBãb äøàäå äëLîä©§¨¨§¤¨¨§¨

,Bfä"zexn`n"dny - ©
,mnvréLîäå 'ä øéàäC ¥¦§¦§¦

àöBik äéúBãìBz äpnî¦¤¨§¤¨©¥
,da,ef dkynd ly - ¨

,äéôðòådkyndd ly - ©£¨¤¨
,zillkdúBãìBz ïäL¤¥§

øBàä úëLîäå§©§¨©¨
,úBiúBàäî-,"zexn`n"ayïä ïäåzpigaay zex`dd ± ¥¨¦§¥¥

,zeclezïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBà éôelç± ¦¥¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligd mdy ,"zeclez"aíéàeøa§¦

,ãBò 'ä øéàä ïëå .íìBò ìëaL íéèøtsqep ote`a - §¨¦¤§¨¨§¥¥¦

(zeize`dn)éLîäåäøàäc äøàäc äøàä ãéøBäå Clirl ± §¦§¦§¦¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
`edy xe` ,ux`d lr xi`nd dpald xe` lynk dfy ,xaec
dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d
± dx`dc dx`dc dx`d `ede ,xzei cer mikenp minevnvle

,ziyily dx`dúBøàäî¥¤¨
.úBiúBàäxe`dn ± ¨¦

edf ± zeize`dn xi`nd
.dx`dc dx`dc dx`d

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd
ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨

ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§
zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd
,zeig lk mda d`xp
,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨
"øôò"å "ïáà" ïäéúBîLe§¥¤¤¤§¨¨
ly ezeig `ed mydy ±
wxta xkfpk ,utgd

,oey`xdíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpklk ly eze`ivne ezeigy ,ixd - ©¦§¨§¥
xac"l ze`ivna lha `xapde ,"'d xac" ly zeize`d od ,`xap

.jxazi ez` zcge`ne dlha d`ixad lky jk ,"'ied
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

,"jexrÎogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x ,"daeyzd

lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn `"hily iaxde

.dxezc dlbpa wqet - "jexrÎogleyd

xtq) ocrÎeznyp mcewd iaxd ly zeyecwd eizegiya dxni` dpyi

cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd zegiyd

."jexr ogley"d iwlg drax`

iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr ogley"ay

:dlbp it lr mbe

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd ,zeciqg itÎlr

d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz daeyz)

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d izy

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

ÎjxcÎlre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie" dligza

" did dligzay ,minid ixac xcqa dfyxbiedax yxcnae ,"mc`d z`

l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt `"k dyxt ziy`xa

did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr dlekiy ,"dyxbzpy

,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw" oeyln ,"eizeevna epycw"

itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy oiyeciw enk dfy ,e"n wxt

- zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd jk - ('i wxta oldl xne` `edy
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá
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fenz 'f iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."daeyz"l zekiiyd zpaen `linne ,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry

gxkdd ony `l` - oiyexib ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky

xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy

.daeyzd oipr df iptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy

- `hg iciÎlr : cere z`f

dgley"mkn`: aezkk) "

,("mkn` dgley mkrytae"

,oiyexibd oipr - "dgley"

iciÎlre ,"ezian dglye"

daeyz'd xn` dk" ixd ,

,"mkn` zezixk xtq dfi`

oipr ,zezixkd xtqy

di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl didy ,oiyexibd

itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd oipr zekiiy lr zyxetn

Î`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy

z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi) weqtdn `iane ,dxezay dyrz

miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid xg` yi`l ez`n dklde ezy`

dgec daeyzd oipry ,xnelk .`edÎjexaÎyecwd xne` - "il` iaeye

dxexa o`kn okÎm` ."dzgwl aeyl oey`xd dlra lkei `l" ly oiprd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzd oipry ,`xnbdn zekiiy

- ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgd zekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

"daeyzd zxb`" - "jexr ogley"d ly iyilyd wlgl ,"xfrd oa`"

."miyp" ly mipiprd -

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1: ¤¤©§¨§¨
ìL,íä äøtk é÷elç äLlr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - §Ÿ¨¦¥©¨¨¥

beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi ,`hgy `hg
beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote` miiw ,miieqn

,xg` `ed dxtkd ote` mb ,xg`:ãçà ìk íò äáeLúe- §¨¦¨¤¨
oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkd ipte` zylya

:daeyzdäNò-úåöî ìò øáòdidy dyrÎzevn miiw `l ± ¨©©¦§©£¥
,dniiwl aiiegnáLådaeyza xfge ±ãò íMî ææ Bðéà §¨¥¨¦¨©

;Bì ïéìçBnL,cin el milgen ,xnelk -úåöî ìò øáò ¤£¦¨©©¦§©
äNòú-àì,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±¯ áLå Ÿ©£¤§¨

øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLzdpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥
dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl qgia dwitqn
ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn daeyzd ,dxiar
.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd mei `ede ,dxtkd

ïéðòìc áb-ìò-óàc ,Leøt)iably zexnl ±-úåöî ,íei÷ ¥§©©©¦§¦§©¦¦§©
äNòú-àì úà äçBcL ,äìBãb äNò2yiy oipr oncfnyk : - £¥§¨¤¨¤Ÿ©£¤

lr xeariy iciÎlr ,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly micebipd ea
Î`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyrÎzevn miiwi dyrzÎ`l
."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene ,"dyrz
dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy ixd ;ziviva mi`lk :dnbecl
Îzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e ,dyrzÎ`l meiwn
zxiar lre .jk lr xtkl ick cala daeyz dwitqn dyr
wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn cala daeyz oi` dyrzÎ`l
.xeztl owfd epax cner ef dl`y - ?dxtk myl xetik meil

meiw iciÎlr mixxerznd mipiprd zeinipt mb oiap oexztdne
dyrÎzevnlr melyeÎqg dxiar iciÎlr llegznd mbtde

rbepa dkldd wqt `a mipiprd zeiniptl m`zdae ,dyrzÎ`l
dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn meiwl
Î`l zxiar lr zyxcpd
uexizd okez .dyrz
Îzevn meiwa :`ed dxvwa
jk lr sqep ixd ,dyr
d"awd ieeiv miiwn `edy
mb ,xacd z` zeyrl
xe` dfÎiciÎlr jynp
mipeilrd zenlera rtye

) xa` enk `id devn lk ik ,eytpaex"enc` w"k zxrd
:`"hilyl"fx 'lke"3,xnelk ,("r"n g"nx cbpk oixai` g"nx

dyrÎzevn lk jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk
enke ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id
,xnelk) zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay
- dyrÎzevn meiw iciÎlr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp
miiwn `edy dryay zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera
ieeiv meiw oipray - dilr xaer epi`y iciÎlr - dyrzÎ`l
epinkg xn`nk ,zeyrl `ly ieeivd miiwn o`k mb `ed d"awd

l"f4) xky el mipzep dxiar xar `le ayi" :x"enc` w"k zxrd
:`"hily(wx la`eli`kjxc df oi`y zeid ,"devn dyr

dlily iciÎlr `l` ,dyrÎzevna xacdy enk ,diyre dlert
ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn `ed - diyrÎi` iciÎlr -
gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx iciÎlr xe` jiyndl ick
wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn d"qy iciÎlr "d`nehd
cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt oey`xd
ixd ,zegcl odn efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le 'dyr'
gex" x`yiz xacd z` dyriy iciÎlry xnel o`k jiiy `ly
,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd `ed ,oky ,"d`nehd
mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl eilr devn dxezdy
oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcl eilr deevz dxezd m`

o`kdyrndgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d z` jiyniy
epyiy oexqgd :dyrzÎ`ld z` 'dyr'dlibx ote`a

Îzevn ziiyr ly geeixde ,o`k oi` - dyrzÎ`l miniiwnyk
mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda .epyi - xe`d zkynd - dyr
xe`d zkynd dxqg f`y ,dyrÎzevn lr dxiarl rbepa
,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz - eytpae zenlera rtyde
`xnbd ixac itle ,dyrzÎ`l lr dxiara xacdy itk
,dyrzÎ`l lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a
zepeilrdy `ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp
`l - ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyrÎzevn meiwa dpyiy
oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d ik ,dxtkd iciÎlr oewizl zpzip
ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd
,eli`e .cala daeyz dwitqn jk lre - devnd z` miiw `le 'd

z` owzl ick dxtkd d`a ,dyrzÎ`l lr dxiaralkdn
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äáåùúä úøâà
àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá

øáò .ãçà ìë íò äáåùúå íä
ìò øáò åì ïéìçåîù ãò íùî ææ åðéà áùå ò"î ìò
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
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א.1. ובכ"מ.2.פו, ב. ג, ע"ב.3.יבמות סוף כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות משנה
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lr - dlerta - dxiard iciÎlry oeeike ,dlwlw dxiardy
daeyza ic oi` okl ,dlrnl mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld
mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd on `l` ,xacd z` owzl cala
mxbpy mbtd z` xiqdle owzl egeka `ed `wecy ,xetik

z`fe .dlrnle eytpa
:owfd epax xne`eðéä± ©§
ly oipra oklmeiw±

Î`ln dyrÎzevn dlecb
z` dgec `ide ,dyrz

,dyrzÎ`ldíeMî¦
-úåöî íei÷ éãé-ìòL¤©§¥¦¦§©

éLîî äNòòôLå øBà C £¥©§¦§¤©
íéðBéìò úBîìBòa§¨¤§¦
óBñ-ïéà øBà úøàäî¥¤¨©¥
áeúkL Bîk) àeä-Ceøä§¤¨

øäfa5ç"îøc ,ïéãewt± ©Ÿ©¦§¨¦¦
,'dyr'd zeevn 248ïepà¦

àkìîc ïéøáà ç"îøod ± §¨¥¨¦§©§¨
± ("`kln" ixa` 248
zeliv`d mler ly zecn
,"`kln" ze`xwpd
`ed xa`y myk ,xnelk
jiynne ytpd gekl ilk
eil` ytpdn gekd ekeza
lk jk ,ilk ynyn `ed

,dlrnly zecndn zcgein dkyndl ilke xa` `id devn
,devn meiw iciÎlry ,ixd .devn dze` meiw iciÎlr zkynpd

,mipeilrd zenlera rtye xe` mikiynnBLôð ìò íâå§©©©§
,úé÷ìàä`edÎjexa seqÎoi` zx`dn rtye xe` jiynn `ed - ¨¡Ÿ¦

,devnd meiw iciÎlr ±:íéøîBàL Bîkmixne` ep`y enk - §¤§¦
:devn meiw lr mikxan ep`y dkxaa;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"£¤¦§¨§¦§¨

,df mrh iptne .ytpd lr dyecw zkynp ,zeevn iciÎlry -
ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe` jynp dyrÎzevn iciÎlry

,"dyrz `l" dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l iabl dyrÎzevnìáà£¨
,äáeLz ïéðòìlr xaryk owzl ick ,daeyzd oipr iabl - §¦§©§¨

,dyrÎzevnóà±jk lr dwitqn dnvr daeyzdy zexnl ©
äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL ìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨

,Cìnä øîàî,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z` .d"awd - ©£©©¤¤
,dyrÎzevn lr dxiard z` lilk zpwzn `id oi` ,z`f lka

ixdyøBàä íB÷î-ìkîÎzevn meiw iciÎlr jiynn didy ± ¦¨¨¨
,dyrdøcòð,daeyza xfgy ixg` mb ±øîàîëe ,'eëå ¤§¨§§©£©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø6÷eñt ìò7ìëeé àì úeòî" : ©¥¦§¨¦§¨¨©¨§ª¨Ÿ©
,"'eëå Bà úéáøò ìL òîL-úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì- ¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦§

,daeyz miyeryk mb ,z`f owzl ozip `läzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨
íìBòì úéøçLå úéáøò ìL òîL-úàéø÷ úBø÷ì,epiid ± ¦§§¦©§©¤©§¦§©£¦§¨

z`ixw `exwl mcewn xiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy
,rny;úçà íòt ìhaM äî ïwúì úìòBî BúáeLz ïéà- ¥§¨¤¤§©¥©¤¦¥©©©©

iciÎlr jiynn didy rtyde xe`d zkynd ,oky .rnyÎz`ixw
dze`dn ixd ,miptÎlkÎlr .dxqg ± rnyÎz`ixwxyt`yel

cala daeyz dwitqn okle ,cala daeyza owzn `ed ± owzl
.dxtkd z` miiql ick sqep xac oi`e ,ezxtk mylìò øáBòäå§¨¥©

-ìò ,äNòú-àì úåöî¦§©Ÿ©£¤©
a òøä ÷aãpL éãéBLôð §¥¤¦§©¨¨§©§

rx ly dlert dyeryk ±
iciÎlr e` dyrn iciÎlr
,daygn iciÎlr e` xeaic

,df iciÎlr dpdäNBò¤
dLøLa äìòîì íât§¨§©§¨§¨§¨

dávç øB÷îely ± §ª§¨
,dnypdíéLeála)©§¦

,äiNòc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦¨
zexitq xyr iyeala -

,diyrd mlerayBîk§
'øäæ éðewú'a áeúkL8: ¤¨§¦¥Ÿ©

,ïBì úðéwz ïéLeáì"§¦§¦©
ïéúîLð ïéçøt eäépîc§¦©§¨§¦¦§¨¦

"'eëå àLð éðáì± ¦§¥¨¨§
,odl zpwzd miyeal
mdny ,"zexitq"l
ipal zenyp zegxet
ipewiz"n ep` mi`ex .(mc`
ly oipr epyiy ,df "xdf
dxiar iciÎlryke ,zeytpd ze`a mdny "zexitq"l miyeal
,ytpd yxeya mb mbt dfÎiciÎlr dyrp ± ytpa mbt dyrp

Cëì,okl ±äìòîì àìå BLôðì äøtk ïéàxn`iy itk ± §¨¥©¨¨§©§§Ÿ§©§¨
dpd ,mbtd iewipe zxqd `id "dxtk" ly dzernyn ,oldl

,dlrnle ytpa mbtd z` zewpl dgeka oi` cala daeyzãò©
,íéøetkä íBé.xtkn envr meidy -:áeúkL Bîkrbepa - ©¦¦§¤¨

xetik meil9:ìàøNé éða úBàîhî Lãwä ìò øtëå"§¦¤©©Ÿ¤¦ª§§¥¦§¨¥
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå íäéòLtîe10.à÷éc "'ä éðôì" ¯± ¦¦§¥¤§¦§¥¦§¨¦§¥©§¨

iptlmyn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl epiid "iptl" .`wec 'd
mewnn d`a ,xetik mei ly dxdhdy ixd .mkzxdh `eaz
mewndn dlrnl `ed okl xy` ,'ied myn dlrnly dbixcnne
lr mixaery iciÎlr deedznd mbtd rbet mda dbixcnde
miptÎlkÎlr .ef dxiar lr dxtkd f` dpyi okle ± dyrzÎ`l

`n xzei xeng xac epyi dyrÎzevn lr dxiaray ,`veixy
.dyrzÎ`l lr dxiaraïàkî ãîìì ïéà ïëìå`ziixadn ± §¨¥¥¦§Ÿ¦¨

,mewna el oilgen daeyz miyeryk ± dyrÎzevnay zxne`d
xyt` i` ± xetik meia wx dxtkd d`a dyrzÎ`la eli`e

cenllèøôáe ,äNò-úBöîa íBìLå-ñç àl÷ íeLxeq`y ± ª¨©§¨§¦§£¥¦§¨
`lew mey cenll,äøBz ãeîìúacenil ly 'dyr'd zevna - §©§¨

,dxezäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11øzå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥
àeä-Ceøa-LBãwä,zeniieqn zeaiqpa ±ìòzexeng zexiar ± ©¨¨©

enkïäL óà ,'eëå äøæ-äãBáòoypery s` ±úBúéîe úBúéøk £¨¨¨§©¤¥§¦¦
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äáåùúä úøâà
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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d"awd ,mler ly eklnäNò-úåöîa ïä ,íBìLå-ñç19ïä ©§¨¥§¦§©£¥¥
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ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
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כג.12.ה"ז. פט, ˘ËÈÏ"‡13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה ÂˆÓ‰הל' ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„'אליבי שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד  ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן רק ולא - בתחלתה) ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי
ÈÙÏ מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה להרמב"ם: ובסהמ"צ שם. הצ"צ ‰˙˘Â·‰'דברי ÌÚ עמוד להלן במפורט ראה ."
ואילך. ב.1118.14 ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא

בתר  אזלינן דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א
החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע "ד רק שלא ז.א. ˘ËÈÏ"‡17.רובא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.וכמשל"ק התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :

דגם מובן מהל' (·Ï‡אבל היא תשובה - דברים אלא ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם
ענין  הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי

,Ú"Ù·תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף מצות ÏÏÎוכמשנ"ת להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין ."
שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. ˘ËÈÏ"‡:18.וידוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך "כל

ענין צ"ל תשובה דבכל בדוגמא ÈÏÏÎזה, [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב "דלא
ÌÂÈ˜·˘עליו יקבל בתחלה הכללי  ענין הקדמת צ"ל ג"כ Î"Á‡Âהמצות ˘"ÓÂÚ בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול

דרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': ושבת ·ÏÏÎשמביא פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,ֶַ
בקולו במל"ת".Â‚Â'(בכלל), הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - (ציוויו ˘ËÈÏ"‡19.("פרט") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

עליו". מקבל ובכ "ז - ועשה קום צ "ל ˘ËÈÏ"‡:20."שבזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה ·‰Ú„¯המרידה,
מ"ע". ז.21.עשיית נה, ישעיה
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.ely `hgd zeaygn z` afer `hegde ,zncewd ekxc z` afer
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰ וכהתחלתה דברים, סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
ÌÎ· È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד לבבך'".È˘גו'. 'בכל  דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו 23.ללמוד

ב. ל, ש"יש 24.נצבים שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן  ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה 25.לומר"

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
לסהמ"צ  הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם)

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה ב.26.להרס"ג יד, כב.27.הושע ה, 28.איכה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח השפעת ‰˜„ÌÈסדרם מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא
(דחלק ב"ה הוי' העלאת‰ÈÂ'שם צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' מבוארים Ï"‰Îעמו ובפ"ד .

יעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם „¯ÂÎפרטי Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (
ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï) התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ - חסרונו) כו'Ï‡¯˘Èבזה שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). ˘¯˘(שם

ועז"נ - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ‰'ועיקר Â·È˘‰ הענין ג"כ וזהו גו'.
שנאמר: ¯˘Úוהסדר, ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -

)È¯Á‡Ï'נק שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó,ישראל שובה - מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,
וכמובן ה') בבי'Ê"Îהשיבנו טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - שכאו"א ·Ú"Ùתשובות כמו - וכאן -

מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו וכפרה „'מהן - כפרה חלקי
ורא  ה' חלול א)]".הד' (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה על ÏÎ"מוסיף גם התשובה מצות

תלוי' למלאותה·‡„Ìכריתות ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, Î"˜32.נשא ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה
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ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה 25.לומר"
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בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה ב.26.להרס"ג יד, כב.27.הושע ה, 28.איכה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח השפעת ‰˜„ÌÈסדרם מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא
(דחלק ב"ה הוי' העלאת‰ÈÂ'שם צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' מבוארים Ï"‰Îעמו ובפ"ד .
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שנאמר: ¯˘Úוהסדר, ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -

)È¯Á‡Ï'נק שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó,ישראל שובה - מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,
וכמובן ה') בבי'Ê"Îהשיבנו טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - שכאו"א ·Ú"Ùתשובות כמו - וכאן -

מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו וכפרה „'מהן - כפרה חלקי
ורא  ה' חלול א)]".הד' (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה על ÏÎ"מוסיף גם התשובה מצות

תלוי' למלאותה·‡„Ìכריתות ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, Î"˜32.נשא ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

fenz 'h ycew zay mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט' קודש שבת יום
פרק ב  ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

z` mb lhal ixd eilr ,daeyz dyer `edy drya ."dnyp"d
z` - "dnyp"d z` dpd .dxiard ly "dnyp"d z` mbe "seb"d
el dxegy ,xard lr dhxgd iciÎlr milhan - de`zde oevxd
jtidd ixd `ed xrv .dxiard z` dyry lr xrhvn `ede

lr xrvde ,beprzn
z` lhan dxiard
ea eid ezaiqay beprzd
dze`a de`zde oevxd
mikixv ixd la` .dxiar
ly "seb"d z` mb lhal
rpnidl jkae ,dxiard
ef dxiar zeyrln `adl
dyrn o`k oi` ixde -
dyrn z` lhaiy
"seb" `edy ,dxiard
iecied dpd .dxiard
,eita `iven `edy
ied eizty zniwr"e

oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn
wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied

.daeyzdnìàBéa áeúkM äîe33íëááì ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨§©§¤
,"'Bâ éëááe íBöaeaey"n wlgk ziprzd oipr o`k ixd aezk - §¦§¦

,"il`eðéäick df ixd ±ìháì±`"hily x"enc` w"k zxrd: ©§§©¥
ly oiprcizrzaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä,f` ± ©§¥¨¤¦§§¨

.äaøàa íéøeqé éãé-ìò øBcä ïBò ÷øîìz` lhal icky ± §¨¥£©©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbd
àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ

,øeavä ìòfbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxi ©©¦
øzñà úlâîa áeúkL Bîëe34lihdl dywia xzq`y ± §¤¨¦§¦©¤§¥

.ond zxifb lhal ick ziprz,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨
úBiðòz äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä øôñ íLàøáe§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦

ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáBòì íéôebñå35ïëå ,md ± §¦¦¨¥©§¦¦¥¦§¥
,zeiprz daxd mi`ianäúéî áiçL ,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨¤©¨¦¨

äøBza áeúkL Bîk ,íéîL éãéa36,ïðBàå øò éabmda - ¦¥¨©¦§¤¨©¨©¥¥§¨
`hg diddf,miny icia dzin ly yperd z` `iad xy` dfe ,

Bðéãårxf `ivend ly ± §¦
,dlhalúBúéøk éáiçk§©¨¥§¦

äæ ïéðòìmi`ian okle ± §¦§¨¤
mixen`d xqend ixtq
xary inl zeiprz daxd
,dxe`kl ixd .df `hg lr
xeza ze`a zeiprzdy
,dxtkd xnbl mixeqi
yxcp zezixk iaiigay
eli`e ,`wec mixeqid oipr
ixd xn`p ,lirl
mixnebd mixeqidy
,zezixk iaiig ly mzxtk
mixeqid `wec md
lr lawn `edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr mi`iany

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xeza envrLðòî ìöpì éãk ,eðéä©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤
;íBìLå-ñç äìòî ìL íéøeqé) -x"enc` w"k zxrd ¦¦¤©§¨©§¨

:`"hily,(xard lr `edy ± daeyz `le ± (l"pk) cizrlc oipr
lvpii ,mixeqi ly yper dlrnln melyeÎqg eilr xfbp `ny

,zeiprzd iciÎlr jknúøtk øîb øäîìe æøæì éãk íâå§©§¥§¨¥§©¥§©©¨©
;BLôð,xefrl zeiprzd gka yi dfay -áL Bðéà éìeà íâå ©§§©©¥¨

:äàøiî íà-ék ,äáäàî BLôðå Baì ìëa 'ä ìàoi` f`y - ¤§¨¦§©§¥©£¨¦¦¦¦§¨
"miptd mink"d,mixeqi iciÎlr ezxtk xenbl xfer ,dlrnly

zeiprzd oipra mixeqi envr lr lawn `ed okle37,mvra j` .
zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid oipr
lr mi`iany mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd oi` (oicÎzia

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvilÎ`pngx mc`d

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oicÎzia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi iciÎlr

,`id dpeekd `l` ,envr lr xfeb mc`dy zeiprz ixeqil dpeekd

mi`iany mixeqil.eytp zxtk xenbl ick ,dlrnln eilr
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äáåùúä úøâà
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù
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דגם מובן (·Ï‡מהל' היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם שוידוי ‡Ï‡הוזכרו
ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ,·Ú"Ùובקשת

"ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וידוי Ï‡וכמשנ"ת מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת יב.33.ותשובה. טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תגדל "וביותר :

מ" ועכצ ÌÈÙÂ‚ÈÒהקושיא כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל אחרת." הכוונה שכאן זֿו.36."ל לח, וישב
.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בי כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

אולי  וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע –È˜ÂÏÈÁלכאו"א כו' התעניות ח"א ·Ú"Ùמספר ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .

התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף חומריות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט
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,ïBòä úìéçîe äøtk ïéðòì äæ ìk Càdaeyzd zlret - ©¨¤§¦§©©¨¨§¦©¤¨
,zeiprz mey jk lr zeyxcp `leøáòM äî éøîâì Bì ìçîpL¤¦§©§©§¥©¤¨©

Cìnä úåöî ìò,mler ly ekln ±,äîìL äáeLz äNòLk ©¦§©©¤¤§¤¨¨§¨§¥¨
äæ ìò BLðòì ïécä íBéa øác éöçå øác Bì ïéøékæî ïéàå± §¥©§¦¦¨¨©£¦¨¨§©¦§¨§©¤

,e`hg lríBìLå-ñç©§¨
øèôðå ,àaä íìBòä¨©¨§¦§©
íìBòa ïécä ïî éøîâì§©§¥¦©¦¨¨

íðîà .àaäick ±äéäiL ©¨¨§¨¤¦§¤
ävøîe 'ä éðôì ïBöøì§¨¦§¥§ª¤
Cøaúé åéðôì áéáçå§¨¦§¨¨¦§¨¥
úBéäì ,àèçä íã÷k§Ÿ¤©¥§¦§
BðB÷ì çeø úçð©©©§

BúãBáòî,jk myl ±äéä ¥£¨¨¨
éøöäìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨§©¨

äNò-úåöî ìò elôà£¦©¦§©£¥
úøk da ïéàL äl÷©¨¤¥¨¨¥

,ïéc-úéa úúéîemb - ¦©¥¦
Îzevn lr xar edyinyk
eilr did ,efk dyr
± dler oaxw `iadl

leki eidykaixwdl mi
sqepa ± zepaxw

,ezaeyzleLøcL Bîk§¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ìò 'íéðäk úøBú'a§©Ÿ£¦©

÷eñt1;"Bì äöøðå"- ¨§¦§¨
in lr dvxn dlerdy
,dyrÎzevn lr xary
÷øt àøîba àúéàãëå§¦§¦¨©§¨¨¤¤

,íéçáæc àn÷enke - ©¨¦§¨¦
`xnbdywxta zxne`

migaf zkqn ly oey`x2

ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©
ïBøBc àéäå ,äNò-úåöî¦§©£¥§¦
äáeLz äNòL øçàì§©©¤¨¨§¨

éãé-ìò Bñiôe Cìna çøqL íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå§¦§©¨Ÿ¤§¨¨¤¨©©¤¤¦§©§¥
ïéèéì÷øt,miplczy ±,Bì ìçîe,jlnd -ïë-ét-ìò-óà §©§¦¦¨©©©¦¥

çìBL,jlna gxqy df ±åéðôì äçðîe ïBøBc,jlnd iptl ± ¥©¦§¨§¨¨
ickCìnä éðt úBàøì Bì ävøúiLoaxw ly epipr mb jk ± ¤¦§©¤¦§§¥©¤¤

deedn ± e`hg lr el elgne daeyz dyry ixg`y ,dler
didy enk d"awd iptl aiage dvexn didiy ick dpzn oaxwd

.`hgy iptlìe)ïBL`idy "dler"d lr zxne`y `xnbd ± §
"åéìò øtëì Bì äöøðå" äøBza áeúkM äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©¤¨©¨§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯d`ad eytp zxtkl dpeekd oi` - ¥©¨©©§
,daeyzd iciÎlràlà:`id dpeekd ±úBéäì 'ä éðôì øtëì ¤¨§©¥¦§¥¦§

,BðB÷ì çeø úçðawr drtyd lk d"awd iptl dgnizy - ©©©§

,`hgy iptl enk d"awd lr aed` aey didi `hegde ,`hgd
,àøîba íL àúéàãkixg`y ,my zxne` `xnbdy itk - ¦§¦¨¨©§¨¨

,oexec xeza "dler"d d`a ,dxtkd xak dzidyBîëe§
áeúkL3.("ïBöøì äéäé íéîz" :k ±oaxw ly epipr l ¤¨¨¦¦§¤§¨

,zevxl `ed "dler"d
dzid xak dxtkd oky
did df lk .df iptl
aixwdl mileki eidyk
eyry ixg`y ,zepaxw
mikixv eid ,daeyz
zeidl ick oaxw `iadl
iptl enk aiage dvexn

,`hgdeðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨
'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷̈§¨§¨¦¨¥
íB÷îa àeä úéðòzä ¯©©£¦¦§
áeúkL Bîk ,ïaø÷̈§¨§¤¨

àøîba4zltzy - ©§¨¨
:`id dprzndàäiL"¤§¥

éîãå éaìç èeòî¦¤§¦§¨¦
èòîúpL,mevd iciÎlr ± ¤¦§©¥

éðôì ézáø÷ä elàkE §¦¦§©§¦§¨¤
"'eëåoipry ,ixd ± §

ly oipr `ed ziprzd
iptl dvexn zeidl ,oaxw
.`hgd iptl enk d"awd
änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨
ìòL ,íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦¤©

ì÷ øác,lw `hg lr ± ¨¨©
úBiðòz íépòúî eéä̈¦§©¦©£¦

Bîk ,ãàî äaøä5éaø ©§¥§Ÿ§©¦
äéäL äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨
äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨
ïéaL äòeöøa äàöBé§¨¦§¨¤¥
íéîëçå ,úaLa äéðø÷©§¤¨§©¨©£¨¦
úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©

,da äçî àìå BzðëL ìL Búøt ïk äàöé,jkn rpnizy - ¨§¨¥¨¨¤§¤§§Ÿ¦¨¨
,úBîBvä éðtî åépL eøçLäå,mvy -éøác íi÷ àlL ìò §ª§£¦¨¦§¥©©¤Ÿ¦¥¦§¥

;åéøáç.df xac exq`y minkgd -øîàL òLBäé éaø ïëå6: £¥¨§¥©¦§ª©¤¨©
éðtî åépL eøçLäå ,"éànL úéa íëéøácî éðLBa"§¦¦¦§¥¤¥©©§ª§£¦¨¦§¥

;úBîBvä,i`nyÎzia lr jk `hazdy lr mvy -àðeä áøå ©§©¨
'î äpòúäå ,ïélôz ìL äòeöø Bì äëtäúð úçà íòt©©©©¦§©§¨§¨¤§¦¦§¦§©¨

úBîBö7;úBaø äpäëå`l el` zeiprz ± .mipey mi`pza ± §¨¥¨©
z` xenbl ick mixeqi ly oipr `l mbe ,daeyz ly oipr eid
dxtk xnb miyxecd el`k mi`hg dl` eid `l ixdy ± dxtkd
zeidl ick ,oaxw mewna e`a zeiprzd `l` ,mixeqi iciÎlr

.`hgd iptl enk d"awd iptl aiage dvexnäæ ãBñé ìòå± §©§¤
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äáåùúä úøâà
êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë

ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
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קז fenz 'h ycew zay mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ïBòä úìéçîe äøtk ïéðòì äæ ìk Càdaeyzd zlret - ©¨¤§¦§©©¨¨§¦©¤¨
,zeiprz mey jk lr zeyxcp `leøáòM äî éøîâì Bì ìçîpL¤¦§©§©§¥©¤¨©

Cìnä úåöî ìò,mler ly ekln ±,äîìL äáeLz äNòLk ©¦§©©¤¤§¤¨¨§¨§¥¨
äæ ìò BLðòì ïécä íBéa øác éöçå øác Bì ïéøékæî ïéàå± §¥©§¦¦¨¨©£¦¨¨§©¦§¨§©¤

,e`hg lríBìLå-ñç©§¨
øèôðå ,àaä íìBòä¨©¨§¦§©
íìBòa ïécä ïî éøîâì§©§¥¦©¦¨¨

íðîà .àaäick ±äéäiL ©¨¨§¨¤¦§¤
ävøîe 'ä éðôì ïBöøì§¨¦§¥§ª¤
Cøaúé åéðôì áéáçå§¨¦§¨¨¦§¨¥
úBéäì ,àèçä íã÷k§Ÿ¤©¥§¦§
BðB÷ì çeø úçð©©©§

BúãBáòî,jk myl ±äéä ¥£¨¨¨
éøöäìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨§©¨

äNò-úåöî ìò elôà£¦©¦§©£¥
úøk da ïéàL äl÷©¨¤¥¨¨¥

,ïéc-úéa úúéîemb - ¦©¥¦
Îzevn lr xar edyinyk
eilr did ,efk dyr
± dler oaxw `iadl

leki eidykaixwdl mi
sqepa ± zepaxw

,ezaeyzleLøcL Bîk§¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ìò 'íéðäk úøBú'a§©Ÿ£¦©

÷eñt1;"Bì äöøðå"- ¨§¦§¨
in lr dvxn dlerdy
,dyrÎzevn lr xary
÷øt àøîba àúéàãëå§¦§¦¨©§¨¨¤¤

,íéçáæc àn÷enke - ©¨¦§¨¦
`xnbdywxta zxne`

migaf zkqn ly oey`x2

ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©
ïBøBc àéäå ,äNò-úåöî¦§©£¥§¦
äáeLz äNòL øçàì§©©¤¨¨§¨

éãé-ìò Bñiôe Cìna çøqL íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå§¦§©¨Ÿ¤§¨¨¤¨©©¤¤¦§©§¥
ïéèéì÷øt,miplczy ±,Bì ìçîe,jlnd -ïë-ét-ìò-óà §©§¦¦¨©©©¦¥

çìBL,jlna gxqy df ±åéðôì äçðîe ïBøBc,jlnd iptl ± ¥©¦§¨§¨¨
ickCìnä éðt úBàøì Bì ävøúiLoaxw ly epipr mb jk ± ¤¦§©¤¦§§¥©¤¤

deedn ± e`hg lr el elgne daeyz dyry ixg`y ,dler
didy enk d"awd iptl aiage dvexn didiy ick dpzn oaxwd

.`hgy iptlìe)ïBL`idy "dler"d lr zxne`y `xnbd ± §
"åéìò øtëì Bì äöøðå" äøBza áeúkM äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©¤¨©¨§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯d`ad eytp zxtkl dpeekd oi` - ¥©¨©©§
,daeyzd iciÎlràlà:`id dpeekd ±úBéäì 'ä éðôì øtëì ¤¨§©¥¦§¥¦§

,BðB÷ì çeø úçðawr drtyd lk d"awd iptl dgnizy - ©©©§

,`hgy iptl enk d"awd lr aed` aey didi `hegde ,`hgd
,àøîba íL àúéàãkixg`y ,my zxne` `xnbdy itk - ¦§¦¨¨©§¨¨

,oexec xeza "dler"d d`a ,dxtkd xak dzidyBîëe§
áeúkL3.("ïBöøì äéäé íéîz" :k ±oaxw ly epipr l ¤¨¨¦¦§¤§¨

,zevxl `ed "dler"d
dzid xak dxtkd oky
did df lk .df iptl
aixwdl mileki eidyk
eyry ixg`y ,zepaxw
mikixv eid ,daeyz
zeidl ick oaxw `iadl
iptl enk aiage dvexn

,`hgdeðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨
'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷̈§¨§¨¦¨¥
íB÷îa àeä úéðòzä ¯©©£¦¦§
áeúkL Bîk ,ïaø÷̈§¨§¤¨

àøîba4zltzy - ©§¨¨
:`id dprzndàäiL"¤§¥

éîãå éaìç èeòî¦¤§¦§¨¦
èòîúpL,mevd iciÎlr ± ¤¦§©¥

éðôì ézáø÷ä elàkE §¦¦§©§¦§¨¤
"'eëåoipry ,ixd ± §

ly oipr `ed ziprzd
iptl dvexn zeidl ,oaxw
.`hgd iptl enk d"awd
änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨
ìòL ,íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦¤©

ì÷ øác,lw `hg lr ± ¨¨©
úBiðòz íépòúî eéä̈¦§©¦©£¦

Bîk ,ãàî äaøä5éaø ©§¥§Ÿ§©¦
äéäL äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨
äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨
ïéaL äòeöøa äàöBé§¨¦§¨¤¥
íéîëçå ,úaLa äéðø÷©§¤¨§©¨©£¨¦
úçà íòôe ,íéøñBà§¦©©©©

,da äçî àìå BzðëL ìL Búøt ïk äàöé,jkn rpnizy - ¨§¨¥¨¨¤§¤§§Ÿ¦¨¨
,úBîBvä éðtî åépL eøçLäå,mvy -éøác íi÷ àlL ìò §ª§£¦¨¦§¥©©¤Ÿ¦¥¦§¥

;åéøáç.df xac exq`y minkgd -øîàL òLBäé éaø ïëå6: £¥¨§¥©¦§ª©¤¨©
éðtî åépL eøçLäå ,"éànL úéa íëéøácî éðLBa"§¦¦¦§¥¤¥©©§ª§£¦¨¦§¥

;úBîBvä,i`nyÎzia lr jk `hazdy lr mvy -àðeä áøå ©§©¨
'î äpòúäå ,ïélôz ìL äòeöø Bì äëtäúð úçà íòt©©©©¦§©§¨§¨¤§¦¦§¦§©¨

úBîBö7;úBaø äpäëå`l el` zeiprz ± .mipey mi`pza ± §¨¥¨©
z` xenbl ick mixeqi ly oipr `l mbe ,daeyz ly oipr eid
dxtk xnb miyxecd el`k mi`hg dl` eid `l ixdy ± dxtkd
zeidl ick ,oaxw mewna e`a zeiprzd `l` ,mixeqi iciÎlr

.`hgd iptl enk d"awd iptl aiage dvexnäæ ãBñé ìòå± §©§¤
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åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
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xnb miyxec mpi`y milw mi`hg lr mb zeiprz ly oipr yiy
lr dpd ,oaxw mewna od zeiprzd `l` ,mixeqi iciÎlr dxtk

,df ceqiì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©
úîëç ét-ìò åéãéîìúì§©§¦¨©¦¨§©

,úîàäz`xwpy itk - ¨¡¤
,dlawd zxezøtñî¦§©

úBðBò änëì úBîBvä©§©¨£
ïäa ïéàL óà ,íéàèçå©£¨¦©¤¥¨¤
éãéa äúéî àìå úøk̈¥§Ÿ¦¨¦¥

,íéîLyxcp mday - ¨©¦
,mixeqi iciÎlr dxtk xnb

à"ð÷ ñòkä ìò Bîk± §©©©©
,zg`e miying d`n
ìò elôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦©
íúñ Bîk ïðaøc øeqéà¦§©¨¨§§¨

íðéé,ieb ly oii ±â"ò äpòúéylye miray ±;'eëå úBiðòz ¥¨¦§©¤©£¦§
älôz Bîk ïðaøc äNò-úåöî ìeha ìò ïëå8äpòúé ¯ §¥©¦¦§©£¥§©¨¨§§¦¨¦§©¤

à"ñzg`e miyy ±
,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz©£¦§§¤¤§¨
älâñ àéä úéðòzä ãBñ©©£¦¦§ª¨
ïBöø úelbúäì äàìôð¦§¨¨§¦§©§
Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨§

Ba øîàpL ïaøwä9: ©¨§¨¤¤¡©
,"'äì çBçéð çéø"zgp - ¥©¦©©

.d"awl gexBîëe§
äéòLéa áeúkL10: ¤¨¦©§¨
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.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין
א) כ, ח"א רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, כי·ÂËÈ˘Ù˙בלק וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת התפלה Ú"ÎÏדתפלה זמני

כו'". ס"א להתענות האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן ג.9.הם א, ה.10.ויקרא נח,

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תמוז, ה'תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה סיון והפ"נ המוסגר בו:

הנה הפ"נ אקראהו בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובטח יעורר 

ר"ר לכאו"א להמצטרך להם.

ובאותיות התפלה, כמובן שזהו  ירבה באותיות התורה  בנוגע לתיקון:  ובנוגע לשאלתו, הנה 

נוסף על ג' השיעורים בחומש תהלים ותניא בכל יום השוים לכל נפש.

והריבוי באותיות התורה והתפלה, כוונתי להוציאם בפה ג"כ. כן ישתדל לקחת חלק בחינוך 

וקירוב של הנוער ליראת שמים. והשלישית - שיסיח דעתו מענין זה לע"ע, היינו לא רק מהענין בעצמו 

ויתקע דעתו בחוזק  ויסיח דעתו מכ"ז לגמרי.  ובנחיצות התיקון.  אלא גם מהתבוננות בגודל החטא 

בלימוד ובתפלה. מובן שכל הנ"ל צ"ל בשמחה )אף שמבואר בספרים באופן אחר, הנה דרך זה יניח 

כעבור איזה שנים, ועתה יסיח דעתו מכל הענין ויתחזק לעבוד את ה' מתוך שמחה דוקא(.

בטח זהיר הוא שיהי' הגוף בריא, ושתי שעות או שעה וחצי קודם השינה לא יאכל ולא ישתה 

בל"נ. מובן אשר הכוונה לאכו"ש גדולה. אבל אינו נוגע לאכילה ושתי' קלה ביותר.

בודאי ימשיך עוד בלימודים איזה שנים.

בברכת הצלחה בלימוד ביראת שמים.

מ. שניאורסאהן



היום יום . . . קח

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי 
איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי 
און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט 

אנידער אין א מעמד טוב.

ִמי  ׁשְ ת לֹא טֹוב ּגַ ִסּבַ לֹום ּבְ ָאה ַחס־ְוׁשָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה.  ׁשּוָבה ְמֻעּלָ אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות לֹא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ – ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוְמּצִ ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

בֹו.  יִחידּות, ְלַמּצָ ְהיֹותֹו ֶאְצלֹו ּבִ יֹוֵתר, ּבִ דֹוִלים ַהְמֹקָרִבים ּבְ ַאל ֶאת ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ַהּגְ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבְ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ַוּיַ ָכָסיו ְוכּו'.  י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ ַוּיִ
ה ָצִריְך,  ַאּתָ ֶ ה ַמה ּשׁ רּוְך־הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש־ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ֶ ְרָנָסה ּוַמה ּשׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֶ ֵרְך ֶאת ַמה ּשׁ ה ה' ִיְתּבָ ַיֲעׂשֶ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ִמְצָוה  ִהיא  ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ַעְצָמם.  ְצֹות  ּמִ ּבַ ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  כֹות  ִנְמׁשָ ְצֹות  ַהּמִ
ֹקֶדם  ָלֵתת  ְמֹאד  ּבִ ָנכֹון  זֹו[  ה  יּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ְצָדָקה.  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָראֹות  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹוֶלֶלת, 
רֹוב, ַמה־  יף ַהּקָ ל־ָמקֹום ֲהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין־ּכֵ ֶ ּשׁ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קט היום יום . . . 

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף 
סדר, און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין 
מסודרים, דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען 
געהַאט א זמן קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט 
קיין רשות בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען 

געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל 
ובראשו  יונגעלייט  חסידישע  מיט  ָאנפירען  אויף  ועד  באזונדער  א  און  רבינו,  אחי 

אדמו"ר האמצעי.

ָתן,  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא רֹאׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם־טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִנּגּוָניו.  ָביו,  ִמְכּתָ ַמֲאָמָריו,  ּבְ רֹוִאים  ֹזאת  ִרים.  ְמֻסּדָ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ֶאת 
יֹון  ַמן ְללֹא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר־ּכָ

ק. יֹון ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְברֹאׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְברֹאׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ "ְלַמַען  ָהָיה  לֹום  ָ ָעָליו־ַהּשׁ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ּבְ ֵאינֹו  ְסיֹונֹות,  ַהּנִ ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ּגֶֹדל  ָכל  ּדְ ַהְינּו,  יתֹו".  ּבֵ ְוֶאת  ָניו  ּבָ "ֶאת   – ר  ְיַחּבֵ ֵפרּוׁשֹו  ּכְ  – ה"  ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ֶ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה 
פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת
קודש



היום יום . . . קי

יֹוֵתר ְלָכְך  טּוַח ְבּ יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. הּוא ִלְתֹמְך ּבְ

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות עוסק בצצ"ב וכו' וכו'

מוהר"י שי'

שלום וברכה!

וטיבותא  וחמרא למרא  בו,  עם ההמחאות המוסגרות  א' תמוז,  מיום  בת"ח קבלתי מכתבו 

לשקייא - יישר כחו בעד השתדלותו הטובה לטובת הכולל בארה"ק ת"ו, ובטח גם להבא יוסיף אומץ 

להגדיל ולהוסיף בזה כפי דרישת השעה, ובפרט אחרי אשר כלשונו במכתבו כמעט שפחות מחצי נאסף 

הפעם, הרי בצדק יכול לתבוע מכל אלו אשר בשנה זו השתתפו בסכום קטן יותר או שלא השתתפו כלל. 

ואדרבה, בדבר חי הרי צריך להיות הולך וגדול הולך ומוסיף ולא ח"ו הולך ופוחת, שכן הוספה והגדלה 

סימני חיות משא"כ כיווץ וצמצום שהם להיפך. וכל המוסיף מוסיפין לו, ובענין של צדקה הרי אמרו 

רז"ל גדול המעשה יותר מן העושה, שזהו עוד יותר ממרז"ל חמרא למרא טיבותא לשקייא.

דרך אגב ידועה הקושיא שמאחר שאומרים חמרא למרא טיבותא לשקייא, א"כ למה אסורה 

עבודת כוכבים ומזלות שעל ידיהם ג"כ נמשכת ההשפעה למטה, וכמו שכתוב וממגד תבואות שמש 

ואינם  בחירה  בעלי  אינם  צבא השמים  וכל  והירח  פשוט, אשר השמש  והתירוץ  ירחים.  גרש  וממגד 

אלא כגרזן ביד החוצב שאין מקום לנתינת תודה לגרזן, משא"כ אם השקייא הוא בעל בחירה, שאז 

ברצונו הטוב נעשה שליח להביא הטוב בפועל ממש, הרי מגיעה לו נתינת תודה. יוצא מזה ג"כ שכיון 

שהמלאכים אינם בעלי בחירה, וכמו שהובא בתניא פ' ל"ט בהתחלתו, וגם בברואי מטה אין הבחירה 

חפשית מצוי' אלא בבני ישראל, הנה ענין טיבותא לשקייא אינו שייך לאמיתתו אלא בבני ישראל.

- ומובן הדבר כי בחירה חפשית לגמרי אינה אלא בבורא עצמו, שהוא אין דבר מכריחו ח"ו, 

ולכן בחירתו חפשית, משא"כ בכל הנבראים שאי אפשר שיהיו חפשים לגמרי, כיון שסו"ס טבעם או 

שכלם או רצונם ותאותם מכריחים אותם לעשות פעולה זו ולא הפכה. וגם אם ההכרח בא מבפנים, 

הרי גם אז אין הבחירה חפשית. וכיון שאין בחירה חפשית שייכת אלא במהות ועצמות א"ס ב"ה שהוא 

תכלית השלימות, הרי גם למטה אין לזה מקום אלא באדם הנעשה בצלמנו כדמותנו, אשר אתם דוקא 

קרואים אדם. -

ת"ח על השורות האחדות שכותב בענין דקרן ההצלה, אשר כידוע לו, הנה בשנה זו לא נתנו 

אשר  זה  תמורת  באירופא,  אשר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מוסדות  בעד  מאומה 

בשנים לפנים הנה כל תמיכתם היתה למוסדות הנ"ל, ובשנה זו לא נתנו אף פרוטה הגם שנתנו עזר 

לאירופא במדינת רומיניא... ותקותי ובטחוני אשר ישתדל בהקדם לתקן המעוות באופן שלא יחסר 

ובודאי משגיח הוא  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הנ"ל, אשר הם מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר  למוסדות 

עניניהם  כל  שיהיו  מלמעלה  רבים  רחמים  ומעורר  לטובתם  ומתענין  עתה  גם  פקיחא  בעינא  עליהם 

בהצלחה.

ויהי רצון שנוכל לבשר איש לרעהו אך בשורות טובות.

בברכה.
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ה'תשפ"א  תמוז ג' ראשון יום השלישי? המקדש בית את יבנה מי
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ותוספות  רש "י נמי)לדעת  אי ד"ה א מא, שלעתיד (סוכה המקדש 

כוננו ה ' 'מקדש  שנאמר  ומשוכלל, בנוי  השמים  מן  יבוא

ידיך'.

זכאי בן יוחנן  רבן  מתקנת  כן  שם)והוכיחו הנף(סוכה ש "יום 

יום כל חדשה  מתבואה  לאכול שאסור  היינו  אסור", כולו

כי הזה , בזמן  גם  העומר ) להנפת  (הראוי בניסן עשר ששה 

ואפשר בניסן, עשר  ששה  בליל עוד המקדש " יבנה  "מהרה 

יבואו שמא לחשוש  ויש  למחרת , העומר את  להקריב  יהיה

העומר , את  להקריב  שיספיקו לפני החדשה  מהתבואה  לאכול 

בתחילת מיד  החדשה  מהתבואה  אכלנו  אשתקד 'גם  יאמרו כי

היום '.

בית בנין  "אין  והרי  לכך, חוששים  מדוע  רש "י : ומקשה

בלילה " ב)?הקדש  טו, בבית(שבועות נאמרה  זו  הלכה  ומתרץ :

שעתיד  השלישי המקדש  בית  אבל אדם , בידי  שנבנה המקדש 

בלילה . שירד יתכן  השמים  מן  לרדת

השלישי הקדש  שבית משמע  כאן הרמב "ם  מלשון אך

'החינוך' בספר  כתב  וכן  המשיח , המלך בידי  צה ייבנה  (מ"ע

כולו,בסופו) הציבור  על מוטלת המקדש  בנין שמצות ,

מצוה . בבניינו יקיימו בימינו  במהרה  הבית  וכשייבנה 

לנר' ה 'ערוך שם)וכתב  'מהרה (סוכה הגמרא  dpaiשמלשון
לפי כי אדם , בידי  שייבנה  הרמב "ם  כשיטת  מוכח המקדש '

'מהרה לומר  צריך  היה  רש "י  מוכח dlbiשיטת  וכן  המקדש '.

הגמרא נב)מדברי  חרשים "(שם, ארבעה  ה ' "ויראני הפסוק  על

"שניהם כי  יוסף , בן  ומשיח דוד  בן  משיח וביניהם  (אומנים )

המקדש " בית  לבנין בנוי(רש"י)חרשים  יבוא  המקדש  בית  ואם  ,

באומנים . צורך  לו  אין הרי השמים , מן 

בלילה , ייבנה  המקדש  שבית  יתכן  איך  רש "י, קושיית ואת 

לנר ': ה 'ערוך מתרץ 

לגבי  נאמר  בלילה ' נבנה  המקדש  בית  'אין  oipaהדין 
לגבי  ולא  המקדשilkהמקדש , מכלי  הוא  והמזבח המקדש .

מזבח...") כלים, שבעה במקדש "ועושין ה"ו: פ"א הבחירה בית הלכות ,(ראה

אלא בנין  צריך לא  העומר  ולהקרבת  בלילה , לבנותו ומותר

במזבח זכאי)די בן יוחנן רבן את(לדעת להקריב  שאפשר וכיון ,

'חדש ' שיאכלו לחשוש  יש  בלילה, שנבנה  המזבח על  העומר

העומר . את להקריב  שיספיקו לפני 

ה'תשפ"א  תמוז ד' שני יום לאו? איסור היא חכמים גזירת על עבירה האם

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰íäî øàaúé ...ïéãeîìzä éðL ïéðò¦§©§¥©©§¦¦§¨¥¥¤
äLnî eòîML Bîk ,äøBzì âéñ úBNòì ...íéîëç eøæbL íéøác§¨¦¤¨§£¨¦©£§¨©¨§¤¨§¦Ÿ¤
úøîLî eNò ,"ézøîLî úà ízøîLe" øîàpL ,Leøôa§¥¤¤¡©§©§¤¤¦§©§¦£¦§¤¤
...eðé÷úäL úBðwzäå úBâäðnä íäî øàaúé ïëå | .ézøîLîì§¦§©§¦§¥¦§¨¥¥¤©¦§¨§©©¨¤¦§¦
eãébé øLà øácä ïî øeñú àì" :øîàpL ,íäî øeñì øeñàL éôì§¦¤¨¨¥¤¤¤¡©Ÿ¨¦©¨¨£¤©¦

."ìàîNe ïéîé ¯ Eì§¨¦§Ÿ
על  עבר חכמים  שגזרו  גזירות  על העובר  הרמב "ם, לדעת

תעשה ' 'לא  תסור...")איסור  ממריםכפי("לא בהלכות  שכתב 

ה"ב) תעשה(פ"א בלא  עובר בהוראתן עושה  שאינו מי  "כל 

שמועה... מפי  אותן שלמדו  דברים  אחד תסור ... לא שנאמר 

הרמב"ן לדעת  אמנם , לתורה". סייג אותן  שעשו דברים  ואחד

א) שורש המצוות לספר חכמים(בהשגות שעשו הגזירות  על העובר 

תסור ' מ 'לא  והלימוד לאו, על עובר  אינו ולסייג, למשמרת 

א) כא, בעלמא .(יבמות אסמכתא  הוא 

אסתר' ה 'מגילת כתב  הרמב "ם  שיטת  המצוות ובביאור  (ספר

:שם)

בגמרא  שאמרו שם)מה  "ושמרתם(יבמות מהפסוק  שהלימוד

היא הדברים  כוונת  אסמכתא, אלא  אינו משמרתי " את 

זה  מפסוק  שנלמד הפרטי כמבואר שהאיסור לעריות, שניות (איסור

שם) ש "החכמיםבגמ' לומר אין אבל  עליו, שגזרו  הם  חכמים 

מדעתם הזה הדבר עושים  הגזירות  וגוזרי התקנות  המתקנים 

אינו זה  – לעשותם  בתורה  ה ' מאת  ציווי אליהם  שבא  מבלי 

ולעשות גזירות לגזור  זה  מפסוק  מצווים  וודאי אלא ח"ו",

נאמר משמרתי' את  'ושמרתם  בכתוב והציווי  לתורה , סייג

על  וסייג  לגדר  לעשות  החכמים  ירצו אשר  הגזירות  כל "על

התורה".

ה'תשפ"א  תמוז ה' שלישי יום ראש  לשל יד של תפילין בין

:‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓïélôz øL÷ì :áé äåöî¦§Ÿ§¦¦
.ãia ïélôz øL÷ì :âé äåöî ...LàøäŸ¦§Ÿ§¦¦©¨

וכך  יד, לשל  ראש  של תפילין מצות כאן מקדים  הרמב "ם 

תפילין. הלכות שבתחילת  המצוות  במנין  גם 

גם שהוא  שבפסוק הסדר  כפי נקט לא  למה  לתמוה: ויש 

"בין כך ואחר  ידך" "על תחילה  – בפועל  ההנחה  סדר

עיניך"?

הרוגצ 'ובי  של חידוש  פי  על לבאר  תפילין ויש  הל' פענח' ('צפנת

ד) על פ"ד, הקשירה  במעשה  היא  המצוה  – יד של  בתפילין :

שבו המצב  בתוצאה, היא המצוה  ראש  בשל ואילו  היד,

האדם . ראש  על מונחים התפילין

יד  של בתפילין הפסוק: בלשון  מבואר  החילוק ויסוד 

ובשל  הקשירה , במעשה היא  שהמצוה  הרי  'וקשרתם ', נאמר 

הראש . על שיהיו  – לטוטפות ' 'והיו נאמר ראש 

המצוה זמן  קודם  תפילין  הלובש  למעשה : מינה ' ו'נפקא 

במעשה צורך אין ראש , בשל לזמנה . עד בהן לבוש  ונשאר
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אך  מצוה. מהווה  ראשו  על מונחות  היותן  עצם  שהרי נוסף,

הנחה . מעשה  בתור בהן  למשמש  צורך יש  יד, בשל 

לשל  ראש  של שהקדים הרמב "ם  של טעמו מובן זה  ולפי 

בספר אלו במצוות הרמב "ם  של סדרו  המצוות: במנין יד

יד, לשל קודם  ראש  של ולכן קיומן, תדירות לפי  הוא  'אהבה'

הלבישה , זמן בכל נמשך קיומו שהרי  יותר , תדירה  הוא  כי

מעשה בשעת  רק  מצוותה  יד של בתפילין כן שאין  מה 

מכן לאחר ולא  ההנחה 

(22 'nr h"lg zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  תמוז ו' רביעי יום מקירבה  להתרחק

:‚˘ ‰˘Ú˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓáø÷ì àlL¤Ÿ¦§©
÷eMðå ÷eaç ïBâk ,äåøò éelb éãéì ïéàéáîä íéøáãa úBéøòì̈£¨¦§¨¦©§¦¦¦¥¦¤§¨§¦§¦
eáø÷ú àì ,BøNa øàL ìk ìà" :øîàpL ,äöéô÷e äæéîøe§¦¨§¦¨¤¤¡©¤¨§¥§¨Ÿ¦§§
äàéáîä äáø÷ì äøäæà BfL ,eãîì äòeîMä étî ;"äåøò úBlâì§©¤§¨¦¦©§¨¨§¤©§¨¨§¦§¨©§¦¨

.äåøò éelb éãéì¦¥¦¤§¨
נאסרה ערוה" לגלות  תקרבו "לא  בפסוק  הרמב"ם , לדעת

בהל' שפסק  כפי שהיא, קירבה  כל  אלא  עריות  ביאת רק לא 

ביאה  ה"א)איסורי  או(פכ"א העריות ... מן ערוה על הבא  "כל  :

לוקה זה הרי  בשר , בקירוב ונהנה  תאוה  דרך ונישק  שחיבק 

התורה". מן 

הוא מהתורה האיסור  כי נראה  שם הרמב "ם בדברי אמנם,

על הדעתzaxiwsebרק קירוב  בהם  שיש  מעשים  שאר  ואילו 

כתב  ולכן מדרבנן , ה"ב)אסורים בידו(שם לקרוץ  לאדם  "ואסור

למתכוון ומכין העריות ... מן  לאחת בעיניו לרמוז  או וברגליו

זה  zecxnלדבר  zkn"(מדרבנן ורמז(מלקות שקריצה  הרי ,

מהתורה . מלקות  בהם  אין ולכן מדרבנן  אסורים 

לקרב "לא  שכתב כאן  לדבריו סותרים  אלו דברים  אך

ונישוק  חיבוק  כגון  dvitweלעריות ... dfinxe כל אל שנאמר 

'רמיזה שגם  הרי ערוה ", לגלות  תקרבו  לא  בשרו  שאר

התורה ! מן  האיסור בכלל הם  הגוף  מגע בהן  שאין  וקפיצה '

של  קשר כל  כולל  התורה  מן האיסור שאמנם  נראה  לכן

שלגבי אלא  zewlnחיבה , aeigונישוק חיבוק  בין חילוק יש 

בגדר שהם רמיזה  או  לקריצה  התורה , מן  עליהם  שלוקים 

התורה מן  מלקות  עונש  בהם  אין ולכן מעשה ' בו שאין 'לאו

מדרבנן ס"ס)אלא  ד, אהע"ז משה .(אגרות

פיינשטיין הגר "מ  כתב  זה  שם)ולפי משה אפילו(אגרות כי

שמגדיר כפי התורה , מן  אסור וידידות  חיבה  של דיבור 

גילוי לידי  "המביא  קירוב  כל  על הוא  שהאיסור  הרמב "ם

זה . בכלל חיבה  של  דיבור  גם  ובוודאי  ערוה",

דגילוי ב 'אביזרייהו נכלל תקרבו ' 'לא  איסור מזו: יתירה 

נפש ! פיקוח  במקום  אפילו נדחה  אינו ולכן  בית עריות' (ראה

קצה) סי' יו"ד ולבוש האיסוריוסף מהפוסקים  רבים  שלדעת  אלא  .

בנגיעה לא אך  תאוה בדרך בנגיעה  רק  הוא  התורה מן

גדול  צורך במקום  ולכן רב)סתמית, שאלת לבעל (לאחר התירו ,

נידותה  בשעת החולה  לאשתו סי"ז)לסייע  שם, יו"ד רמ"א .(ראה

ה'תשפ"א  תמוז ז' חמישי יום בלאו? עובר שהעיד אחד עד

:(ÌÈËÙÂ˘ ¯ÙÒ) ˙ÂÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈË¯Ù
.ãçà úeãòa øác íe÷é àlL .ã ...úeãò úBëìä¦§¥¤Ÿ¨¨¨§¥¤¨

ישראל' ה 'חמדת  עב)כתב  אות מצוה :(נר

אחד  עד בעדות  ה'לאו ' שאיסור  משמע  הרמב"ם  מלשון 

באיש') אחד עד יקום אינו('לא עצמו  העד ואילו  דין, בית  על הוא 

לשיטתו  בזה  הולך והרמב "ם  כך. על  ה"ה)מוזהר  פ"ג מלכים (הל'

אחד  עד פי על גם  נפש  ההורג  את להרוג  רשות למלך  שיש 

שהרי בלאו , נכלל  אינו אחד  עד  ולכן העולם . תיקון  משום 

ומכאן זו , עדות  פי על שידון המלך לפני להעיד יכול  זה  עד 

דין. בית על רק חל ה 'לאו' שאיסור 

הסמ"ג לדעת  פ"ה אך  עדות הל' מימוניות' ב'הגהות הובא ריג, (סי'

ראיהה"א) ומביא  לוקה . - העיד ואם  זה, בלאו מוזהר  העד גם 

בגמרא ב)מהמסופר  קיג, זיגוד (פסחים את  הלקה  פפא  שרב 

העניש מדוע  נשאל  וכאשר  שחטא , טוביה  על שהעיד לאחר 

טוביה  את ולא זיגוד מנגד"?)את  וזיגוד חטא אכן,("טוביה השיב :

אחד  עד  יקום  "לא תורה אמרה  שהרי  למלקות  זיגוד ראוי

היא . יחיד עדות  ועדותו באיש "

דרכים' ה 'פרשת עליו ודע והעיר ד"ה לאוין מצותיך, (דרך

:שהסמ"ג)

המצוות  בספר הרמב "ם  לשון רפח)א . "(ל"ת xidfdהוא :
oiicd עד בעדות ממון  לחייב  בהלכותשלא ... וגם  אחד",

ה"ה)עדות "אין (פ"ה oicכתב  oikzeg עד פי על  הדינים מן

אחד. עד של  עדות  יקבלו שלא  דין  לבית  אזהרה  היינו , אחד ".

שאין 'לאו  הרי – המעיד  העד את  כולל  הלאו  אם  גם  ב.

עליו  לוקים  אין מעשה ' ה"א),בו פי"ח סנהדרין ילקה(הל' ומדוע

בדיבור ? שהיא  עדותו  על זה עד

החכמה ' א)וב'מעיין קכ, הסמ"ג(רעדלהים שיטת  את  ביאר

רע שם  מוציא  בכלל  שהוא  משום  לוקה , - אחד  עד  שבעדות

מתקבלת אינה  עדותו  בעמך')שהרי רכיל תלך מ'לא ואף(ואזהרתו ,

'ויסרו נאמר רע  שם  מוציא  על כי לוקה , - מעשה בו שאין 

מלקות)אותו ' - רש"י ופירש יח. כב, .(דברים

ה'תשפ"א  תמוז ח' שישי יום ה'? את אוהבים כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ãaëpä ìàä̈¥©¦§¨
...epîéä äàøéìe Báäàì äåöî ¯ äfä àøBpäå§©¨©¤¦§¨§¨¢§¦§¨¥¤

רש "י  כתב  ה ' אהבת  מצות ה)במהות  ו, דברים התורה, :(על

לעושה מאהבה  העושה דומה אינו מאהבה, דבריו 'עשה 
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לתחושת מתייחס  אינו שהציווי מדבריו ומבואר מיראה'.

אהבה . מתוך המצוות  כל  לקיום  אלא שבלב  האהבה

שבלב , האהבה  מידת  על הוא  שהציווי מפרש  הרמב "ם  אך

וברואיו 'במעשיו התבוננות  ידי  על היא  לכך  שהדרך ומבאר 

הנפלאים '.

שלשיטתו  משום  כרש "י  מפרש  אינו המצוות,והרמב "ם (ספר

רביעי) כלליות 'שורש 'מצוות מצוות  תרי"ג במנין למנות אין

נמנית ה' ואהבת  ומאחר  המצוות , כל  קיום  לאופן  המתייחסות 

חיוב רק  ולא  פרטי  תוכן בה  שיש  בהכרח המצוות , במנין 

אהבה . מתוך המצוות  כל  את  לקיים 

בתחושת מסתכמת  המצוה  אין  הרמב "ם  לדעת  גם אמנם,

המצוות , בקיום  ביטוי לידי לבוא  עליה  אלא  בלבד האהבה 

תשובה  בהל' שכתב  ה"ב)וכפי  עוסק(פ"י מאהבה "העובד  :

יראת מפני ולא  בעולם  דבר  מפני  לא  ובמצוות ... בתורה

אמת " שהוא  מפני האמת  עושה  אלא  המלך הרעה ... מצות (ראה

ואילך) מב ע' .א

המצוות בספר ג)והנה, דברי(מ"ע פי על הרמב "ם כתב 

ו)הספרי  ו, ונתבונן(דברים "שנחשוב  ה ' לאהבת  לבוא  שהדרך 

eizelerte eixn`ne eizeevnaהאהבה היא  וזאת  שנשיגהו ... עד

ההתבוננות  את הזכיר  לא כאן  אך  d'המחויבת ", zeevnaאלא

הגדולים '. הנפלאים  וברואיו 'במעשיו

נצרכים הדברים  שני אלא  סתירה  זו  שאין לומר  ויש 

קודם הבריאה  בנפלאות  המתבונן כי זה , את זה  ומשלימים

ידי על  יגיע  ולא  האמת מדרך לתעות עלול  בתורה , שיעסוק 

ומתוך  ה' בתורת  תחילה  להתבונן  צריך ולכן  ה ', לאהבת  כך 

יוסיף וברואיו  במעשיו  יתבונן וכאשר  לאהבתו, יגיע  כך 

מתקבלת השגה  ידי על הבאה  זו  ואהבה אהבתו, על אהבה 

התורה ולימוד אמונה  מתוך המגיעה  מאהבה  יותר האדם  בלב 

ואילך) 34 עמ' ל"ד, שיחות לקוטי וראה משנה. .(סדר

ה'תשפ"א  תמוז ט' קודש שבת השמד  בשעת יעבור' ואל 'יהרג

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰,ãîMä úòLa¦§©©§¨
éå åéøáçå øöàðãëeáðk òLø Cìî ãîòiLk àeäåìò ãîL øæâ §§¤©£Ÿ¤¤¨¨¦§©§¤©©£¥¨§¦§Ÿ§¨©

øàMî úçà ìò elôà ,øáòé ìàå âøäé ...íúc ìháì ìàøNé¦§¨¥§©¥¨¨¥¨¥§©©£Ÿ£¦©©©¦§¨
.úBåöî¦§

ראשונים  א)כתבו מט שבת ועוד, ר"ן שאמרו(רמב"ן, זה  כי

אותו כשאנסו  רק  הוא  יעבור, ואל יהרג שמד גזירת  שבשעת 

תעשה ' 'לא  מצות  על ועשה)לעבור  לבטל (בקום כשאנסו אבל

בידים מעשה עושה  אינו  כי  יהרג, ואל יעבור  'עשה ', מצות 

בעל  המצוה  מקיום  לבטלו אפשר  שבלאוֿהכי  משום או

וכדומה)כורחו מאסר ידי .(על

הניח  כנפים ' בעל 'אלישע  מדוע  כן, אם  הר "ן: והקשה 

כך  על מוות  עונש  גזרה  רומי שמלכות בעת  שם)תפילין (שבת

מחויב , שאינו  אף  ותירץ : מצות ֿעשה ? היא תפילין והרי

i`yx ישראל שמסרו  "מצוה  כי המצוה , קיום  על נפשו למסור 

עליה ומקבלים בידם  מוחזקת  הגזירה  בשעת  עליה  נפשם 

הרבה". שכר

משנה ': ה 'לחם הקשה  זה  ולפי

הרמב "ם ה"ד),לדעת  ואל (להלן יעבור בו שנאמר  מי "כל

ש היינו בנפשו ", מתחייב  זה  הרי  עבר , ולא ונהרג  `epiיהרג
i`yxסיכן מדוע הקושיא  חוזרת  כן, ואם  נפשו . למסור

שלדעת לומר ובהכרח תפילין? להניח עצמו  את  אלישע 

ואל  'יהרג  במצות ֿעשה  גם  שמד, גזירת  בעת  הרמב "ם,

יעבור '.

יוסף ' ה 'נמוקי דברי את  הביא  משנה ' ה 'כסף (סנהדרין אך

ב) פרוץעב, שהדור ורואה שמים  ירא  וחסיד גדול ש "אדם 

מצוה על אפילו עצמו ולמסור השם  את  לקדש  רשאי בכך ,

יתכן זה ולפי  השם ". את ליראה  וילמדו העם  שיראו כדי קלה ,

ואלישע יהרג  ואל  יעבור 'עשה ' שבמצות סובר  הרמב "ם  שגם

ליראה וילמדו העם  "שיראו כדי  תפילין להניח נפשו את  סיכן

לבם". בכל ולאהבו  השם את 

לבטל  אנסוהו שאם הדעה לפי משנה ': ה'כסף  והקשה 

בן חנינא  רבי מסר מדוע  יהרג ', ואל  'יעבור מצות ֿעשה 

בתורה  לעסוק  נפשו  את  ב)?תרדיון יז, זרה (עבודה

חינוך' ה 'מנחת  יב)ומבאר ס"ק רצו כופה(מ' האנס כאשר  :

את ממנו  למנוע האנס  ביד  הרי המצוה , את  לבטל היהודי על 

טעם מה  המצוה את יקיים לא  כך שבין וכיון  המצוה , קיום

בתורה עסק  תרדיון בן  חנינא  רבי  אבל הנפש , את  למסור

לעסוק יכול היה  לנגדו  היו  לא  הרומיים כאשר  כי ברבים,

חייו  את  מסכן  הוא  שבכך אף  הדבר)בתורה וכאשר(כשיודע ,

הנפש . סיכון  את  דוחה  היא  הרי  מתקיימת  המצוה 
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ה'תשפ"א  תמוז ג' ראשון יום

mdizFnglnE mikln zFkld
miklnzFkld-mihteyxtq

¦§§¨¦¦§£¥¤
¦§§̈¦

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) בשגגה, שרצח נח בן ממצוותיו. באחת ששגג נח בן

נח  בן ממצוותיו. אחת על לעבור לו שאסור ידע שלא
נח  שבני המצוות תושב. כגר להיות לחזור ורוצה שנתגייר
במצוות  היום חייבים ישמעאל שבני הקבלה. מפי נצטוו
קבלת  ממלאכתו. ששבת או בתורה שעוסק גוי דיני מילה.
לפנינו  לדון שבאו וגוי ישראל תינתן. ולמי גוי, מידי צדקה

אותם. דנים איך

.‡ÂÈ˙BˆnÓ ˙Á‡a ‚‚ML ÁŒÔa2ÌeÏkÓ ¯eËt -3, ∆…«∆»«¿««ƒƒ¿»»ƒ¿
Ìc‰ Ï‡Bb B‚¯‰ Ì‡L ,‰‚‚La ÁˆB¯Ó ıeÁ4BÈ‡ - ≈≈«ƒ¿»»∆ƒ¬»≈«»≈

ÂÈÏÚ ‚¯‰5ËÏ˜Ó ¯ÈÚ BÏ ÔÈ‡Â ,6Ô‰ÈÈ„ŒÈza Ï·‡ ; ∆¡»»»¿≈ƒƒ¿»¬»»≈ƒ≈∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡7‚‚La ? ≈¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

˙L‡ ÏÚaL ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa ¯·ÚÂ ˙BˆnÓ ˙Á‡a¿««ƒƒ¿¿»«¿…«»»¿∆»«≈∆
Ú„È Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈeÙ B‡ BzL‡ ‡È‰L ‰n„Â B¯·Á¬≈¿ƒ»∆ƒƒ¿¿»¬»ƒ»«
,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ,B¯·Á ˙L‡ ‡È‰L∆ƒ≈∆¬≈¿…»«∆ƒ¬»»»
,‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÏ ¯zÓ ‰Ê ¯·cL BaÏ ÏÚ ‰ÏÚ ‡l‡∆»»»«ƒ∆»»∆À»¿≈ƒ»«
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â¿…»«∆»«¬…¬≈∆»¿≈ƒ

‚¯‰Â8BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰‚‚L Ì‰Ï BÊ ·LÁ˙ ‡ÏÂ ; ¿∆¡»¿…≈»≈»∆¿»»ƒ¿≈∆»»
.„ÓÏ ‡ÏÂ „ÓÏÏƒ¿…¿…»«

בסמוך.2) וכמבואר כוונה, בלא עליהן גם 3)שעבר
באבימלך  מצינו וכן שהוא. אחר מעונש וגם סייף ממיתת
לבבי  "בתום ה): כ, (בראשית ואמר שהתנצל גרר, מלך
מספיקה  שוגג שטענת הרי - זאת" עשיתי כפי ובנקיון

נח. בבן הנרצח.4)לפטור של לישראל 5)קרובו בניגוד
שאם  חייו, את ומציל מקלט, לעיר שגולה בשגגה, שהרג
עליו, נהרג הוא הרי מקלטו, עיר בתחום הדם גואל הרגו

י"א. הלכה ה, פרק רוצח בהלכות שכבר 6)כמבואר
מקלט  ערי דין שאין אלא, מכלום, פטור שהשוגג נתבאר,
ולא  - לך "תבדיל ב) יט, (דברים ככתוב נח, בן לגבי
נח  בן את כשהרג זה וכל קפ), אות שם (ספרי לאחרים"
נהרג, זה הרי בשגגה ישראל את שהרג נח בן אבל חבירו,
מכות  וראה ד, הלכה שם רבינו כלשון לעולם", מועד "אדם

א. פטור.7)ט, ששגג נח ז,8)שבן שם וכן שם. מכות
והשווה  הוא". למזיד קרוב - מותר אומר אומר, "שאני ב
על  שעלה ישראל, שאפילו י הלכה ו, פרק רוצח הלכות
נקלט, ואינו למזיד קרוב זה הרי להרוג, שמותר דעתו,
וגם  פטור, והרגו מקום בכל הדם גואל מצאו אם ולפיכך
וישמור  ישב זה? יעשה ומה דין, בית ידי על נהרג אינו

ה. הלכה שם כמבואר הדם, מגואל עצמו

.·Òp‡ BÒ‡L ÁŒÔa9- ÂÈ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ∆…«∆¬»«»«¬…«««ƒƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Ú „B·ÚÏ Ò‡ elÙ‡ .¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ10- À»«¬…¬ƒ∆¡»«¬¬»»»

ÌM‰ŒLec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L ÈÙÏ ,„·BÚ11ÌÏBÚÏe . ≈¿ƒ∆≈»¿Àƒ«ƒ«≈¿»

L¯Á ‡ÏÂ ÔË˜ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈLBÚ ÔÈ‡12,‰ËBL ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…»»¿…≈≈¿…∆
˙BˆÓ Èa ÌÈ‡L ÈÙÏ13. ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿

ותקיף.9) אלים להיהרג 10)אדם עליה מצווה שישראל
אֿב. הלכה ה, פרק התורה יסודי הלכות ראה לעבוד, ולא

שלא 11) עליו שקיבל אחר נעמן, שהרי א, עה, סנהדרין
יח): ה, (מלכיםֿב הנביא לאלישע אמר עבודהֿזרה, לעבוד
להשתחוות... אדוני... בבוא לעבדיך ה' יסלח הזה "לדבר
ענה  ואלישע רמון", בית והשתחוויתי ידי על נשען והוא
בדבר. איסור שאין לו, שהודה הרי לשלום", "לך לו:
שאפילו  איתא, ואם המתחיל: דיבור שם התוספות וכגירסת
מצווים  ישראל אבל השם. קידוש על מצווה אינו בפרהסייא
בתוך  "ונקדשתי לב) כב, (ויקרא ככתוב השם, קידוש על
על  אפילו יעבור ואל ייהרג השמד, ובשעת ישראל", בני
ג). הלכה ה, פרק התורה יסודי (הלכות המצוות מכל אחת
בתוך  "ונקדשתי אמרו: ג הלכה ד פרק שביעית ובירושלמי
הגויים  ואין השם, קידוש על מצווים ישראל - ישראל בני

השם". קידוש על מדבר.12)מצווים ואינו שומע שאינו
ובגיטין 13) יא. ט, הלכה ט, פרק עדות הלכות לעיל השווה

וראה  הם". דעת בני לאו "והלא בפשיטות: פסקו ב כב,
ב. הלכה ד, פרק תרומות הלכות

.‚Ï·ËÂ ÏÓe ¯ib˙pL ÁŒÔa14¯ÊÁÏ ‰ˆ¯ CkŒ¯Á‡Â , ∆…«∆ƒ¿«≈»¿»«¿««»»»«¬…
„·Ïa ·LBz ¯b ˙BÈ‰ÏÂ '‰ È¯Á‡Ó15Ì„wÓ ‰È‰Lk ≈«¬≈¿ƒ¿≈»ƒ¿«¿∆»»ƒ…∆

B‡ ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈÎ ‰È‰È ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿»»»
‚¯‰È16ÔÈcŒ˙È· e‰eÏÈaË‰Lk ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .17- ≈»≈¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ

˙BÁÓÏ ÏBÎÈ18·LBz ¯‚ ‰È‰ÈÂ ,ÏÈc‚iL ‰ÚLa »¿«¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆≈»
„·Ïa19B˙ÚLa ‰ÁÓ ‡lL ÔÂÈÎÂ .20BÈ‡ ·eL - ƒ¿»¿≈»∆…ƒ»ƒ¿»≈
‰ÁBÓ21‡a Ì‡ CÎÈÙÏ .˜„ˆŒ¯‚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆∆»¬≈≈∆∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒk - ÔÈcŒ˙È· ‰eÏÈaË‰L ‰pË˜ ÏÚ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿«»∆ƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆
d˙a˙k22‰zÙÓ B‡ ÒB‡ Ò˜ B‡23˙Áz Ïk‰ ‰È‰È , ¿À»»¿«≈¿«∆ƒ¿∆«…««

˙e¯ba ‰ÁÓ˙ ‡ÏÂ ÏÈc‚zL „Ú ,ÔÈcŒ˙Èa „È24‡nL ; «≈ƒ«∆«¿ƒ¿…ƒ¿∆«≈∆»
d˙eÈB‚a ˙ÏÎB‡ BÊ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ˙e ÏÈc‚˙Â Ïh˙25 ƒ…¿«¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿≈∆∆¿»

dÏ ÔÈ‡L ˙BÚÓÏ‡¯OÈ ÈÈ„a ‡l‡ Ô‰a ˙eÎÊ26. »∆≈»¿»∆∆»¿ƒ≈ƒ¿»≈

(יבמות 14) ויטבול שיימול עד גר שאינו להלכה, בהתאם
ב). ישראל,15)מו, בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר

ח, פרק ולעיל ז הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי הלכות ראה
י. ב).16)הלכה מז, (יבמות מומר כישראל הוא שהרי

או  גמור, ישראל יהיה או ידינו, תחת ישנו אם וודאי וזה
י"ג, פרק ביאה איסורי הלכות והשווה משנה). (כסף ייהרג
כישראל  הוא הרי עבודהֿזרה ועבד חזר "אפילו י"ז: הלכה

קידושין". שקידושיו אמו 17)משומד, או שאביו כגון
משנה). (כסף עמהם והוא אפשי 18)נתגיירו, אי לומר,

לסורו. וחוזר גר שבע 19)להיות אלא עליו מקבל שאינו
- ישראלית אשה יקדש שאם ומובן, בלבד. נח בני מצוות
וברש"י). א יא, (כתובות גמור גוי הוא שהרי מקודשת, אינה

כשהגדיל.20) ייהרג 21)מיד או גמור, כישראל ויהיה
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וגירשה.22)(שם). קידשה אם לה לתת הם 23)שחייב
לשם  שלא עליה בא אם לה לתת שחייב שקלים חמישים
פרק  בתולה נערה הלכות ראה בתולה, הייתה והיא קידושין

י. הלכה הכסף.24)א, את לה ימסור הדין בית ואז
גוייה.25) קנס 26)כשהיא תשלומי אין נח בני בדיני כי

א). יא, (כתובות מפותה או לאנוסה

.„C¯aL ÁŒÔa27,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL B‡ ,ÌM‰ ˙‡ ∆…«∆ƒ≈∆«≈∆»«¬»»»
- ¯ib˙Â B¯·Á ‚¯‰L B‡ ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ‡aL B‡∆»«≈∆¬≈∆»«¬≈¿ƒ¿«≈

¯eËt28Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚ ‡aL B‡ ,Ï‡¯OÈŒÔa ‚¯‰ . »»«∆ƒ¿»≈∆»«≈∆ƒ¿»≈
·iÁ - ¯ib˙Â29,Ï‡¯OÈŒÔa ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â . ¿ƒ¿«≈«»¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈

‰pzL È¯‰L ,ÏÚaL Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ¿¿ƒ«≈∆ƒ¿»≈∆»«∆¬≈ƒ¿«»
BÈ„30. ƒ

דינו 28)קילל.27) ונשתנה "הואיל ב, עא, סנהדרין
התראה, ובלא אחד ובדיין אחד, בעד נידון (=שמתחילה
עשרים  של דין ובית ועדים התראה, צריך הוא עכשיו ואילו
אלא  אינה נח בני מיתת שכל מיתתו" ונשתנית ושלושה),
על  סקילה חייב היה בגירותו עכשיו עובר היה ואילו סייף,
במיתה  מתחילה נתחייב לא והוא ועבודהֿזרה, השם ברכת
אשת  על לבא ובנוגע שם). (רש"י פטור ולפיכך כזו, חמורה
עכשיו  בא אילו שהרי פטור, שהוא וודאי הורגו, או חבירו
וברש"י). (שם הרגו אם וכן ממיתה, פטור הוא גוי אשת על
"גוי  הכלל: פי על פטור, שנתגייר נח בן הרדב"ז ולדעת
פרק  ביאה איסורי (הלכות שנולד" כקטן הוא הרי שנתגייר
הלכה  י"ג, פרק עדות הלכות לעיל והשווה י"א) הלכה י"ד,

מיתתו,29)ב. נשתנית לא דינו שנשתנה פי על שאף
יבוא  ואם סייף, מיתתו ישראל יהרוג אם עכשיו גם שהרי
ויש  מסייף, קלה חנק הרי - חנק שמיתתו ישראל אשת על

וברש"י). (שם קלה מיתה חמורה מיתה ואי 30)בכלל
על  בא היה אילו שהרי נח, בן כדין בסייף, להרגו אפשר
קלה  שהיא חנק, אלא דינו אין בגירותו, עכשיו ישראל אשת
ד, הלכה י"ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מסייף,

קלה. מיתה חמורה מיתה בכלל שיש אמרנו וכבר

.‰e¯‡a ¯·k31Ì‡ ‡l‡ ;ÛÈÒa Á Èa ˙˙ÈÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ«¿≈…«¿«ƒ∆»ƒ
B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚa32Ì‡Â .Ï˜qÈ - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú »«≈∆ƒ¿»≈«¬»¿…»»ƒ»≈¿ƒ

˜ÁÈ - ÏÚazL Ì„˜ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ dÏÚa33. ¿»»««∆ƒ¿¿»¿À»…∆∆ƒ»≈≈»≈

י"ד.31) הלכה ט, פרק דפוס,32)לעיל שגיאת כאן יש
אם  "אלא התימנים: יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים ובכל
"או" ותיבת ייסקל", מאורסה נערה ישראל אשת בעל

חזר 33)איננה. ולא ז. הלכה ט, פרק לעיל שנתבאר כפי
דין  בית מיתת בחייבי בזה לחתום אלא כאן, לשנותו רבינו
מיתה  במחוייבי אלא עוסק אינו ואילך מכאן נח, שבבני

משנה). כסף פי (על בלבד שמים בידי

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ34‰Ó‰a ˙Úa¯‰a ÔÈ¯eÒ‡ Á ÈaL ,35 ƒƒ««»»∆¿≈…«¬ƒ¿«¿»«¿≈»
ÔÏÈ‡ ˙·k¯‰·e36„·Ïa37Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,38. ¿«¿»«ƒ»ƒ¿»¿≈∆¡»ƒ¬≈∆

‡e‰LŒÏk Ba Ï·Á elÙ‡ - Ï‡¯OÈ ‰k‰L Ì"ekÚÂ39, ¿«∆ƒ»ƒ¿»≈¬ƒ»«»∆
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡40‚¯‰ BÈ‡ -41. ««ƒ∆«»ƒ»≈∆¡»

מסיני.34) למשה עד רבו מפי אישֿאיש חכמינו שקיבלו
מינו.35) שאינו על מינו.36)מין בשאינו אבל 37)מין

בגד  בלבישת הם בשדה מותרים כלאיים לזרוע וכן כלאיים, י
"את  דרשו: א ס, ושם ב). נו, (סנהדרין בכרם כלאיים או
יט) יט, (ויקרא כלאיים" תרביע לא בהמתך תשמורו חוקותי
תשמורו, נח) (=לבני כבר לך שחקקתי חוקים חוקותי: את -
תזרע  לא ושדך כלאיים, תרביע לא בהמתך הם: ואלו
שלא  בהרכבה, שדך אף בהרבעה, בהמה מה - כלאיים

מינו. שאינו על אילן נהרג 38)להרכיב נח בן מצינו שלא
לא  כורחך ועל א), נז, (שם בלבד מצוות שבע על אלא
משנה). (כסף בלבד איסור לעניין אלא הנ"ל הדרש נתקבל

הרגו.39) יא)40)ולא ב, (שמות שנאמר ב, נח, שם
ויטמנהו  המצרי את עברי...ויך איש מכה מצרי איש "וירא

שאמרו 41)בחול". מה כורחך ועל לעיל, האמור מטעם
משנה). (כסף שמים בידי למיתה הכוונה מיתה" "חייב שם:

ט. הלכה סוף לקמן והשווה

.Ê„·Ïa BÚ¯ÊÂ Ì‰¯·‡ da ‰eËˆ ,‰ÏÈn‰42, «ƒ»ƒ¿«»»«¿»»¿«¿ƒ¿»
ÏL BÚ¯Ê ‡ˆÈ - "EÈ¯Á‡ EÚ¯ÊÂ ‰z‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿«¿¬«¬∆»»«¿∆

"Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ· Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡ÚÓLÈ43, ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«
ÂOÚ ‡ˆÈÂ44˙‡ EÏ ÔzÈÂ" :·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰L , ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿»»«¿«¬…¿ƒ∆¿∆

BÚ¯Ê Bc·Ï ‡e‰L ,ÏÏkÓ ,"EÚ¯ÊÏe EÏ Ì‰¯·‡ ˙k¯aƒ¿««¿»»¿¿«¿¬ƒ¿»∆¿««¿
‰¯LÈ‰ Bk¯„·e B˙„a ˜ÈÊÁn‰ Ì‰¯·‡ ÏL45Ì‰Â , ∆«¿»»««¬ƒ¿»¿«¿«¿»»¿≈

‰ÏÈÓa ÔÈ·iÁÓ‰46. «¿À»ƒ¿ƒ»

נח.42) בני שאר ב.43)ולא נט, על 44)סנהדרין אף
יצחק. של בנו שהוא הקדושֿברוך45ֿ)פי התכוון ועליו

ובסנהדרין  זרע. לך ייקרא ביצחק כי לאברהם: באמרו הוא
ולא  מזרעו, במקצת יצחק", כל ולא - "ביצחק דרשו: שם
אמרו: יב אות נ"ג פרשה רבה בראשית ובמדרש זרעו. כל
"כל  עולמות. בשני מודה שהוא במי שניים, - ב' ביצחק,
שאינו  מי וכל זרע, לך ייקרא עולמות בשני מודה שהוא  מי
המתים, בתחיית שכפר עשיו (=כגון עולמות בשני מודה

זרע". לך ייקרא לא שם), נדרים 46)רש"י הלכות השווה
כ"א. הלכה ט, פרק

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡47ÏL BÚ¯Ê Ì‰L ,‰¯eË˜ ÈaL , »¿¬»ƒ∆¿≈¿»∆≈«¿∆
˜ÁˆÈÂ Ï‡ÚÓLÈ ¯Á‡ ‡aL Ì‰¯·‡48ÔÈ·iÁ - «¿»»∆»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»ƒ

‰ÏÈÓa49È·a Ï‡ÚÓLÈ Èa ÌBi‰ e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â . ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÈÈÓMa ‰ÏÈÓa Ïk‰ e·iÁ˙È - ‰¯eË˜50ÔÈ‡Â ; ¿»ƒ¿«¿«…¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰51. ∆¡»ƒ»∆»

ב.47) נט, ב.48)סנהדרין כה, בראשית ראה
בשר 49) את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (שם שנאמר

שחייבים  קטורה, בני לרבות - הפר" בריתי את ערלתו...
במילה, נתחייבו לא שם, בסנהדרין רש"י ולדעת במילה.
אחריהם. זרעם ולא עצמם, בנים שישה אותם אלא

למלך).51)מספק.50) (משנה הספק על הורגים שאין

.Ë‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰¯Bza ˜ÒÚL Ì"ekÚ52˜ÒÚÈ ‡Ï . «∆»««»«»ƒ»…«¬…
˙BˆÓ Ú·La ‡l‡53Ì"ekÚ ÔÎÂ .„·Ïa Ô‰lL ∆»¿∆«ƒ¿∆»∆ƒ¿»¿≈«

˙·ML54e‰‡OÚ Ì‡ ,ÏÁ‰ ˙BÓÈÓ ÌBÈa elÙ‡ ∆»«¬ƒ¿ƒ«…ƒ¬»»
˙aL BÓk BÓˆÚÏ55‰˙ÈÓ ·iÁ -56¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿¿«»«»ƒ»¿≈»ƒ«

BÓˆÚÏ „ÚBÓ ‰OÚ Ì‡57ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk . ƒ»»≈¿«¿¿»∆»»≈«ƒƒ
˙c LcÁÏ Ô˙B‡58;ÔzÚcÓ ÔÓˆÚÏ ˙BˆÓ ˙BOÚÏÂ »¿«≈»¿«¬ƒ¿¿«¿»ƒ«¿»
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„ÓÚÈ B‡ ,˙Bˆn‰ Ïk Ïa˜ÈÂ ˜„ˆŒ¯‚ ‰È‰È B‡ ‡l‡∆»ƒ¿∆≈∆∆ƒ«≈»«ƒ¿«¬…
B‡ ‰¯Bza ˜ÒÚ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ B˙¯B˙a¿»¿…ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»««»
B˙B‡ ÔÈLBÚÂ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯·c LcÁ B‡ ˙·L»«ƒ≈»»«ƒ¿¿ƒ
BÈ‡ Ï·‡ ,‰Ê ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ∆«»ƒ»«∆¬»≈

‚¯‰59. ∆¡»

ד)52) לג, (דברים שנאמר א), נט, (סנהדרין שמים בידי
להם". ולא מורשה לנו - מורשה משה לנו ציוה "תורה
שהוא  עליו, סבורים שאנשים מפני שם: המאירי וכתב
אחריו. לטעות ויבואו יודע, אותו שרואים מתוך משלנו,

גוי 53) "שאפילו שם: נאמר ועליהן ובפרטיהן, בהלכותיהן
גדול". ככהן הוא הרי בתורה יום 54)ועוסק ממלאכתו,

שלם.55)שלם. יום ממלאכה בו נח,56)ששובתים שם
וזה  - ישבותו" לא ולילה "יום כב) ח, (בראשית שנאמר ב,
נראה, שזה ממלאכתם. ישבתו שלא נח, בני על גם מוסב
אחריו  לטעות ממנו אחרים וילמדו עמנו, מבני הוא כאילו

שם). בו 57)(מאירי ולשמוח חג, בתורת בו לשבות חג,
החיובית  שביתתו את מבליט הוא שבזה ובמשתה, במאכל
ובמה  לעשות מה לו שאין מפני ולא שבתון", "יום בתורת

דבר.58)להתעסק. לחדש התימנים: יד שלא 59)בכתב
כורחך  ועל בלבד, מצוות שבע על אלא נהרג נח בן מצינו
בלבד. שמים בידי מיתה אלא מיתה" "חייב שם אמרו לא

.È‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ¯‡MÓ ‰ÂˆÓ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ÁŒÔa60 ∆…«∆»»«¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»
¯ÎO Ïa˜Ï È„k61d˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿«≈»»≈¿ƒ«¬»

epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‰ÏBÚ ‡È·‰ Ì‡Â .d˙ÎÏ‰k62Ô˙ . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈ƒ»¿«¿ƒƒ∆»«
epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‰˜„ˆ63d˙B‡ ÔÈ˙BpL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ; ¿»»¿«¿ƒƒ∆¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÈiÚÏ64‰ÂˆÓe ,Ï‡¯OiÓ ÔBf «¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»
B˙BÈÁ‰Ï Ì‰ÈÏÚ65Ì"ekÚ‰ Ï·‡ ;66- ‰˜„ˆ Ô˙pL ¬≈∆¿«¬¬»»«∆»«¿»»
epnÓ ÔÈÏa˜Ó67Ì"ekÚ ÈiÚÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ68. ¿«¿ƒƒ∆¿¿ƒ»«¬ƒ≈«

ותלמודֿתורה.60) לשבת מצּווה,61)פרט בתורת ְֶלא
שכר. לקבל כדי ועושה, מצּווה שאינו כאדם ְֶאלא

שנאמר 62) ב), עג, (מנחות המזבח על אותה ומקריבים
אשר  הגר... ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (ויקרא
שמקריבים  הגויים, לרבות איש איש - לעולה לה ' יקריבו
שאין  ה הלכה ג, פרק קרבנות מעשה בהלכות וראה עולה".
ציבור. משל קרבים נסכיה אבל נסכים, עימה מביאים

שאמרו 63) כמו עליו, מכפרת והצדקה א, ח, בתרא בבא
צדקה  כך ישראל, על מכפרת שהחטאת "כשם ב) (י, שם

העולם". אומות על שמקיים 64)מכפרת זה, תושב גר
נח. בני מצוות (ויקרא 65)שבע ככתוב ולפרנסו, לזונו

וכן  א). סה, (עבודהֿזרה עמך" וחי ותושב "גר לה) כה,
לגר, נבילה נתינת להקדים שמצוה ב כא, בפסחים אמרו
תושב  ובגר להחיותו. מצּווה אתה שגר לנכרי, ְֶממכירתה
כפירוש  נבילות, ואוכל עבודהֿזרה עובד שאינו שם, ידובר

שם. מצוות.66)רש"י שבע לקיים עליו קיבל שלא
איבה.67) לנו ייטור לקבלה נסרב שאם שלום, דרכי משום

שר  או "מלך ט הלכה ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה
אותו  מחזירים אין לצדקה, לישראל ממון ששלח הגויים מן
ב). י, בתרא בבא פי (על מלכות" שלום משום לו,

עצמו 68) שמבזה הגוי, מן צדקה ליטול לישראל שאסור

ש  שם.ומחלל וברש"י ב כו, בסנהדרין כמבואר שמים, ם
ובביאורנו  ה הלכה י"א, פרק עדות הלכות לעיל והשווה

שם.

.‡ÈÌÈËÙBL ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈ƒ∆ƒ¿»≈«¬¿ƒ
ÌÈËtLn‰ ÈtŒÏÚ Ô‰Ï Ôe„Ï ,ÌÈ·LBz‰ ÌÈ¯b‰ el‡Ï¿≈«≈ƒ«»ƒ»»∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

el‡‰69ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ .ÌÏBÚ‰ ˙ÁMÈ ‡lL È„k , »≈¿≈∆…ƒ»≈»»ƒ»≈ƒ
Ô‰Ó Ì‰ÈËÙBL e„ÈÓÚiL70ÓÚÓ -e‡¯ Ì‡Â ,ÔÈ„È ∆«¬ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒƒ¿ƒ»

Ï‡¯OiÓ Ì‰Ï e„ÈÓÚiL71ÔÈ„ÈÓÚÓ -72. ∆«¬ƒ»∆ƒƒ¿»≈«¬ƒƒ

שלפנינו.69) טֿי בפרקים ביניהם 70)המבוארים שיש
לשפוט. הראויים לכך.71)אנשים שראוי מי בהם שאין

וכן 72) וישובו. העולם תיקון משום והכל ישראל, משל
להשחית  לא להתפלל, ה' לפני שעמד אבינו, באברהם מצינו

כג. יח, בראשית בתורה וכמסופר סדום, את

.·ÈÏ‡¯OÈ ÈÈ„a Ôe„Ï EÈÙÏ e‡aL Ì"ekÚ ÈL¿≈«∆»¿»∆»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÈc - ‰¯BzŒÔÈc Ôe„Ï Ì‰ÈL eˆ¯Â73‰ˆB¯ „Á‡‰ . ¿»¿≈∆»ƒ»»ƒ»∆»∆

‡l‡ Ôe„Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆB¯ epÈ‡ „Á‡‰Â¿»∆»≈∆∆≈ƒ»∆»
Ô‰ÈÈ„a74˙eÎÊ LÈ Ì‡ ,Ì"ekÚÂ Ï‡¯OÈ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»»ƒ¿»≈¿«ƒ≈¿

:BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰ÈÈ„a BÏ ÔÈc - Ì‰ÈÈ„a Ï‡¯OiÏ«ƒ¿»≈¿ƒ≈∆»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ
ÔÈc - eÈÈ„a Ï‡¯OiÏ ˙eÎÊ LÈ Ì‡Â !ÌÎÈÈc Ck»ƒ≈∆¿ƒ≈¿¿ƒ¿»≈¿ƒ≈»ƒ

eÈÈc Ck :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰¯BzŒÔÈ„ BÏ75,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ! ƒ»¿¿ƒ»ƒ≈¿≈»∆ƒ
·LBz ¯‚Ï Ôk ÔÈOBÚ ÔÈ‡L76BÏ ÔÈc ÌÏBÚÏ ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¿≈»∆»¿»»ƒ

·LB˙ È¯b ÌÚ ÔÈ‚‰BpL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿≈≈»∆ƒ∆¬ƒƒ≈≈»
ı¯‡ŒC¯„a77e‡ È¯‰L ,Ï‡¯OÈk ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ¿∆∆∆∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»≈∆¬≈»

Ô˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ78EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ" :¯Ó‡pL , ¿Àƒ¿«¬»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
"dÏÎ‡Â ‰pzz79ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ .80ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ : ƒ¿∆»«¬»»¿∆∆»¿¬»ƒ≈¿ƒ

ÌBÏL Ì‰Ï81Ì"ekÚa -82elÙ‡ .·LBz ¯‚· ‡Ï , »∆»¿«…¿≈»¬ƒ
ÌÈÓÎÁ eeˆ ,Ì"ekÚ‰83Ì‰È˙Ó ¯a˜ÏÂ Ì‰ÈÏBÁ ¯w·Ï »«ƒ¬»ƒ¿«≈≈∆¿ƒ¿…≈≈∆

Ï‡¯OÈ È˙Ó ÌÚ84ÈiÚ ÏÏÎa Ì‰ÈiÚ Ò¯ÙÏe , ƒ≈≈ƒ¿»≈¿«¿≈¬ƒ≈∆ƒ¿«¬ƒ≈
ÌBÏL ÈÎ¯„ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈ85'‰ ·BË" :¯Ó‡ È¯‰ . ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆¡«

ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c" :¯Ó‡Â ,"ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkÏ«…¿«¬»«»«¬»¿∆¡«¿»∆»«¿≈
"ÌBÏL ‰È˙·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ86. …«¿»¿ƒ…∆»»

להם 73) דנים שניהם, ורצו תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
איננה. "דנין" ותיבת תורה, דיניהם 74)דין בתי כנימוסי

א.75)וכמשפטיהם. קיג, קמא עליו 76)בבא שקיבל
נח. בני מצוות שבע ובכבוד.77)לקיים בנימוס

ולתמכם.78) לעיל.79)לפרנסם וכמבואר ב כא, פסחים
א.80) סב, שתי 81)גיטין שלום, שלום להם; לומר

נח.82)פעמים. בני מצוות שבע עליו קיבל שלא
א.83) סא, שהרי 84)שם ישראל, אצל אותם שיקברו לא

אלא  א, מז, סנהדרין ראה צדיק, אצל רשע לקבור אסור
הלכות  לעיל רבינו ולשון לקברם. בהם שמתעסקים לומר
ומנחמים  גויים, מתי "קוברים י"ב הלכה י"ד, פרק אבל

עניים 85)אבליהם". מתנות הלכות והשווה שם, גיטין
עניי  עם גויים עניי ומכסים "מפרנסים ז הלכה ז, פרק

י,86)ישראל". פרק עבודהֿזרה בהלכות נתבאר וכבר
ש" ו שגלו הלכה בזמן אלא אמורים, האלו הדברים כל אין

ישראל, על תקיפה הגויים שיד או האומות, לבין ישראל
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לנו  אסור העולם אומות על תקיפה ישראל שיד בזמן אבל
שבע  עליו שיקבל עד בארצנו... עבודהֿזרה עובד גוי להניח
אפילו  בארצך, ישבו לא שנאמר: נח, בני שנצטוו מצוות

שעה". לפי

אחד־עּׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
כקדם.1) התורה משפטי כל בימיו יחזיר המשיח שהמלך

כופר  בו, הכופר וכל בתורה. מפורשת במשיח שהאמונה
המשיח  שזהו לוודא, אפשר במה רבינו. ובמשה בתורה

האמיתי.

.‡„Âc ˙eÎÏÓ ¯ÈÊÁ‰Ïe „ÓÚÏ „È˙Ú ÁÈLn‰ CÏn‰2 «∆∆«»ƒ«»ƒ«¬…¿«¬ƒ«¿»ƒ
dLÈÏ3Lc˜n‰ ‰B·e ,‰BL‡¯‰ ‰ÏLÓnÏ ,4, ¿»¿»«∆¿»»»ƒ»∆«ƒ¿»

ÂÈÓÈa ÌÈËtLn‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ï‡¯OÈ ÈÁ„ ıa˜Óe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
Ì„wÓ eÈ‰Lk5ÔÈhÓL ÔÈOBÚÂ ,˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó . ¿∆»ƒ…∆«¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ6ÈÓ ÏÎÂ .‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ d˙ÂˆÓ ÏÎk , ¿¿¿»ƒ¿»»»¬»«»¿»ƒ
‡Ï - B˙‡È·Ï ‰kÁÓ BÈ‡L ÈÓ B‡ Ba ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L∆≈«¬ƒƒ∆≈¿«∆¿ƒ»…
‰LÓ·e ‰¯Bza ‡l‡ ,¯ÙBÎ ‡e‰ „·Ïa ÌÈ‡È· ¯‡L·ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«≈∆»«»¿∆

‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L .ea¯7·LÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ «≈∆¬≈«»≈ƒ»»»∆∆¡«¿»
Ì‡ .'B‚Â Eˆa˜Â ·LÂ ,EÓÁ¯Â E˙e·L ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆∆¿¿¿ƒ¬∆¿»¿ƒ∆¿¿ƒ

"'‰ E‡È·‰Â .'B‚Â ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È8el‡Â . ƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒ¿∆¡ƒ¬¿≈
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈÏÏBk Ì‰ ,‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿…»ƒ«»≈¿ƒ»«¿»ƒ
ÌÚÏa ˙L¯Ùa Û‡ .ÌÈ‡È·p‰ Ïk È„ÈŒÏÚ e¯Ó‡pL∆∆∆¿«¿≈»«¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰ ÁÈLna :ÌÈÁÈLn‰ ÈLa ‡a ÌLÂ ,¯Ó‡∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒƒ«»ƒ«»ƒ
,Ì‰È¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ ÚÈLB‰L ,„Â„ ‡e‰L∆»ƒ∆ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«»≈∆
˙‡ ÚÈLBnL ,ÂÈaÓ „ÓBÚL ÔB¯Á‡‰ ÁÈLn·e«»ƒ«»«¬∆≈ƒ»»∆ƒ«∆
‡ÏÂ ep‡¯‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌLÂ .‰B¯Á‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»«¬»¿»≈∆¿∆¿…

„Â„ ‰Ê - "‰zÚ9CÏÓ ‰Ê - "·B¯˜ ‡ÏÂ ep¯eL‡" , «»∆»ƒ¬∆¿…»∆∆∆
Ë·L Ì˜Â" ,„Â„ ‰Ê - "·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯c" ;ÁÈLn‰«»ƒ«»«»ƒ«¬…∆»ƒ¿»≈∆

t ıÁÓe" ;ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê - "Ï‡¯OiÓ"·‡BÓ È˙‡ ƒƒ¿»≈∆∆∆«»ƒ«»««¬≈»
„Â„ ‰Ê -10Ì„cÓÈÂ ·‡BÓ ˙‡ CiÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ , ∆»ƒ¿≈≈««∆»«¿«¿≈

¯˜¯˜Â" ,"Ï·Áa11,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‰Ê - "˙L Èa Ïk «∆∆¿«¿«»¿≈≈∆«∆∆«»ƒ«
"ÌÈ „Ú ÌiÓ BÏLÓe" :Ba ¯Ó‡pL12ÌB„‡ ‰È‰Â" ; ∆∆¡«»¿ƒ»«»¿»»¡

ÌB„‡ È‰zÂ" :¯Ó‡pL ,„Â„ ‰Ê - "‰L¯È13„Â„Ï ¿≈»∆»ƒ∆∆¡««¿ƒ¡¿»ƒ
,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‰Ê - "‰L¯È ‰È‰Â" ,"'B‚Â ÌÈ„·ÚÏ«¬»ƒ¿¿»»¿≈»∆«∆∆«»ƒ«

"'B‚Â ÔBiˆ ¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ" :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»ƒƒ¿«ƒ¿

דוד.2) בית מלכות התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
ב)3) סט, (יומא התלמוד מליצת עלֿפי לפנים. שהיתה כמו

א. סו, בקידושין וכן ליושנה", העטרה "שהחזירו
רש"י:4) ומפרש למשיחא", "הילכתא א: מה, זבחים

ביתֿהמקדש". כשיבנה המשיח, לימות לנו הצריכה "הלכה
רש"י:5) ומפרש למשיחא!" "הלכתא ב: נא, סנהדרין

ארבע  שישובו לנו, תצטרך המשיח ימי כשיבואו זו, הלכה
למקומן. ביתֿדין כל 6)מיתות בישיבת תלויים שהם

דרור  "וקראתם י) כה, (ויקרא ככתוב אדמתם, על ישראל
פ"י, ויובל שמיטה בהל' וכמבואר יושביה", לכל בארץ
יהיה  "ואם יג: פרשתא ויקרא, פרשת כהנים' וב'תורת ה"ח.
ולחזור". לפסוק היובל עתיד - ד) לו, (במדבר היובל

הארוכה 8)הבטיחה.7) בגלותנו מדברים הכתובים, ואלה

"וש  אמר: שהרי אשר ובגאולתה, העמים מכל וקבצך ב
העמים, כל בין מפוזרים היו לא בבל ובגלות וגו'. הפיצך"
והרבך  והטיבך וירשתה ה'... "והביאך בה: נתקיים לא וכן
ברמב"ן  וראה ספר'). ('קרית שנית גלו שהרי מאבותיך",
היא  מאבותיך) והרבך (=והטיבך זו שהבטחה טז כו, ויקרא
לא  האחרונה בגאולה שישובו ישראל, שבטי לכל הבטחה

ששבו  ובנימין, יהודה העם, בבל.לששית עליית בימי
והרבך  והטיבך אמרו: ה"ח, פ"א קידושין ובירושלמי
אבל  ונשתעבדו, חזרו שנגאלו אע"פ אבותיך - מאבותיך
משתעבדים. אינכם שוב נגאלים, משאתם - אתם

המשיח.9) על זה פסוק דרשו ה"ה, פ"ד תענית בירושלמי
ב'מדרש  וכן מישראל", משיחא "ויתרּבא תרגם: ואונקלוס

יז. אות פ"א, דברים שם.10)רבה' לתורה ברש"י וכן
קיר"11) "מקרקר ה) כב, (ישעיה הכתוב מלשון הורס,

שם). של 12)(אבןֿעזרא בנו שת מן יצאו האומות וכל
שם). (רש"י הראשון ראה 13)אדם אולם ארם, בפסוק:

יד. ישראל 14)שם "אמרו אמרו: שם, רבה' וב'מדרש
אמר  עשו)? (ביד בידו אנו משועבדים מתי עד הקב"ה, לפני
מיעקב  כוכב דרך בו: שכתוב יום, אותו שיבוא עד להם:
ואמלוך  מלכותי מופיע אני שעה אותה מישראל... שבט וקם

ציון". בהר מושיעים ועלו שנאמר: עליכם,

.·'‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ËÏ˜ÓŒÈ¯Úa Û‡«¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ ...EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡¡…∆∆¿À¿¿»«¿»¿»»ƒ¿

‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe15ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eˆ ‡ÏÂ , ≈»…»»»»∆¿…ƒ»«»»
e‰zÏ ‡e‰16CÈ¯ˆ ¯·c‰ ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ È¯·„a Ï·‡ ; «…¬»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«»»»ƒ

‰Ê ¯·„a ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ¯Ùq‰ ÏkL ,‰È‡¯17. ¿»»∆»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»∆

בעבר 15) שלש אלא היו שלא מקלט, ערי תשע שיהיו
יד. לה, במדבר ראה כנען. ארץ בכל ושלש המזרחי, הירדן

ב. ט, זה 16)ובמכות פסוק ועלֿכרחך ולבטלה, לחינם
ה"ו: פ"ב, מכות בירושלמי שאמרו כמו לעתידֿלבוא, נאמר
את  לנו ה' ירחיב שאז שלש", עוד מפרישים "ולעתידֿלבוא
בירושלמי  כמבואר וקדמוני, וקניזי קיני ארץ לנו ויתן הארץ,
ה"ד. פ"ח, רוצח הל' והשווה ה"ח. פ"א, קידושין

וכן 17) יא, בישעיה כמפורש לעתיד, וייעודו המשיח בדבר
ועוד. יב ובדניאל עב, תהלים ג, מלאכי ד, במיכה

.‚CÈ¯ˆ ÁÈLn‰ CÏn‰L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡Â¿««¬∆««¿¿∆«∆∆«»ƒ«»ƒ
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ˙BOÚÏ18B‡ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c LcÁÓe , «¬¿ƒ¿«≈¿»ƒ»»

ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ19el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ20¯·c‰ ÔÈ‡ - ¿«∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈«»»
‰Ln‰ ÈÓÎÁÓ ÏB„b ÌÎÁ ‡·È˜Ú Èa¯ È¯‰L ,Ck»∆¬≈«ƒ¬ƒ»»»»≈«¿≈«ƒ¿»

ÂÈÏÎ ‡OB ‰È‰ ‡e‰Â ,‰È‰21CÏn‰ ‡·ÈÊBkŒÔa ÏL22, »»¿»»≈≈»∆∆≈»«∆∆
ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡e‰L ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰Â23en„Â , ¿»»≈»»∆«∆∆«»ƒ«¿ƒ

„Ú ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡e‰L B¯B„ ÈÓÎÁ ÏÎÂ ‡e‰¿»«¿≈∆«∆∆«»ƒ««
˙BBÚa ‚¯‰pL24,BÈ‡L Ì‰Ï Ú„B ,‚¯‰pL ÔÂÈk . ∆∆¡««¬≈»∆∆¡««»∆∆≈

˙ÙBÓ ‡ÏÂ ˙B‡ ‡Ï ÌÈÓÎÁ epnÓ eÏ‡L ‡ÏÂ25¯wÚÂ . ¿…»¬ƒ∆¬»ƒ…¿…≈¿ƒ«
‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰L :Ô‰ ‰Îk ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»≈∆«»«…À∆»ƒ¿»∆»

ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ26‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â , ¿»¿¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆¿…
Ô‰Ó ÔÈÚ¯B‚27. ¿ƒ≈∆

ב).18) יג, לדברים (רש"י בארץ - ומופת בשמים; - אות
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של 19) מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע, אליהו "כאותות
ה"א). פ"י, התורה יסודי בהל' רבינו (לשון עולם"

אלו,20) בדברים תימן: בכ"י וכן קדומים, בדפוסים
אומרים". בו,21)"שהטיפשים ותומך אחריו נמשך

כא). טז, (שמואלֿא, הכתוב כוכבא,22)מלשון בר הוא
חורבן  לאחר הנ"ב בשנת רב הרג בהם והרג ברומיים שמרד
אדריאנוס  בקיסר שמרד ולפי ביתר, בעיר והתבצר שני, בית
וראה  הדורות'). ('סדר וכזב שקר מלשון כוזיבא קראוהו
מטבע  רש"י: ומפרש כוזביות", "מעות ב צז, בבבאֿקמא

כוזיבא. בן דורש 23)של והיה ה"ה. פ"ד, תענית ירושלמי
מיעקב". כוזיבא דרך - מיעקב כוכב "דרך עליו:

ואמרה:24) קול בת יצאה המודעי, אלעזר רבי את שהרג
לפיכך  ישראל, של זרועם המודעי, אלעזר רבי את "הרגת
ביתר" נלכדה מיד תיבש... יבש איש אותו של זרועו
ביד  "ונפל ה"ג: פ"ה, תעניות הל' והשווה שם). (ירושלמי
המקדש", חורבן כמו גדולה צרה והיתה כולם, ונהרגו גויים

ב. פסוק פ"ב, איכה רבה' ב'מדרש והראב"ד 25)וראה
כוזיבא  בר כשהכריז ב): צג, (סנהדרין אמרו והלא משיג:
הוא  אם לבדקו, אחריו חכמים שלחו משיח. שהוא עצמו על
החייב, מי ויודע ושופטו, באדם (=שמריח ודאין" "מריח
ולא  ה'... ביראת והריחו גֿד), יא, (ישעיה במשיח ככתוב
שאינו  שראו כיון דלים"), בצדק ושפט יוכיח אזניו למשמע
אות, ממנו שאלו שהחכמים הרי הרגוהו. - ודאין" "מריח
הרגוהו  שהגויים הנ"ל כירושלמי סובר רבינו אולם
העולם  בין "אין ב) לד, (ברכות האומר וכשמואל בעוונותיו,
לקמן  (ראה בלבד" מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה
ומופתים, אותות מהמשיח לדרוש אין ולדבריו ה"ב), פי"ב
(כסףֿמשנה). הנ"ל בסנהדרין התלמוד סוגיית על וחולק

עולם 26) עד ולבנינו לנו והנגלות כח) כט, (דברים שנאמר
דברי  שכל למדת, הא - הזאת התורה דברי כל את לעשות
בהל' רבינו (לשון עולם עד לעשותם אנו מצווים תורה

ה"א). פ"ט, התורה רומי 27)יסודי ובדפוס כאן, חסר
או  גורע, או המוסיף "וכל תימן: בכת"י וכן ואמשטרדם,
מפשוטן, מצוות של הדברים והוציא בתורה פנים שגילה
זה  הרי הנ"ל: ובדפוסים ואפיקורוס". רשע בוודאי זה הרי

ואפיקור  ורשע בדאי וס.ודאי

.„‰‚B‰ ,„ÂcŒ˙ÈaÓ CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡Â28˜ÒBÚÂ ‰¯Bza ¿ƒ«¬…∆∆ƒ≈»ƒ∆«»¿≈
,‰tŒÏÚaLÂ ·˙ÎaL ‰¯B˙ ÈÙk ,ÂÈ·‡ „Â„k ˙BˆÓa¿ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿∆¿«∆

d˜„a ˜fÁÏe da CÏÈÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÛÎÈÂ29ÌÁlÈÂ , ¿»…»ƒ¿»≈≈≈»¿«≈ƒ¿»¿ƒ»≈
'‰ ˙BÓÁÏÓ30ÁÈLÓ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -31Ì‡ . ƒ¿¬¬≈∆¿∆¿«∆»ƒ«ƒ

ÁÈÏˆ‰Â ‰OÚ32ŒÈÁ„ ıa˜Â BÓB˜Óa Lc˜Ó ‰·e »»¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿≈
È‡cÂa ÁÈLÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ33Ôw˙ÈÂ .34ÌÏBÚ‰ ˙‡ ƒ¿»≈¬≈∆»ƒ«¿««ƒ«≈∆»»

Ct‰‡ Ê‡ŒÈk" :¯Ó‡pL ,„ÁÈa ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ BlkÀ«¬…∆«≈¿««∆∆¡«ƒ»∆¿…
B„·ÚÏ '‰ ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ,‰¯e¯· ‰ÙO ÌÈnÚ Ï‡∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈¿»¿

"„Á‡ ÌÎL35Ì‡Â .36- ‚¯‰ B‡ ,‰k „Ú ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¿∆∆»¿ƒ…ƒ¿ƒ««…∆¡«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰ÁÈË·‰L ‰Ê BÈ‡L Úe„Èa¿»«∆≈∆∆ƒ¿ƒ»»»»«¬≈
‡ÏÂ .e˙nL ÌÈ¯Lk‰Â ÌÈÓÏM‰ „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓ ÏÎk¿»«¿≈≈»ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ∆≈¿…
,ÌÈa¯ Ba ˙BqÏ ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ B„ÈÓÚ‰∆¡ƒ«»»∆»¿««ƒ
¯·Ïe Ì‰a ÛB¯ˆÏ eÏLkÈ ÌÈÏÈkOn‰ ÔÓe" :¯Ó‡pL¯ ∆∆¡«ƒ««¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»∆¿»≈

ÚeLÈ Û‡ ."„ÚBnÏ „BÚ Èk ,ı˜ ˙Ú „Ú ÔaÏÏÂ¿«¿≈«≈≈ƒ«≈«≈«

È¯ˆBp‰37ÔÈcŒ˙È·a ‚¯‰Â ÁÈLÓ ‰È‰iL ‰ncL38, «¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ«¿∆¡«¿≈ƒ
EnÚ ÈˆÈ¯t È·e" :¯Ó‡pL ,Ï‡i„ B· ‡a˙ ¯·k¿»ƒ¿«≈»ƒ≈∆∆¡«¿≈»ƒ≈«¿

ÔBÊÁ „ÈÓÚ‰Ï e‡OpÈ39ÏBLÎÓ LÈ ÈÎÂ ."eÏLÎÂ ƒ«¿¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿
Ï‡Bb ÁÈLnL e¯ac ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,‰fÓ ÏB„b»ƒ∆∆»«¿ƒƒƒ¿∆»ƒ«≈

Ì‰ÈÁ„ ıa˜Óe ,ÌÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ40,Ô˙BˆÓ ˜fÁÓe ƒ¿»≈ƒ»¿«≈ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿»
Ì˙È¯‡L ¯fÙÏe ,·¯Áa Ï‡¯OÈ „a‡Ï Ì¯b ‰ÊÂ¿∆»«¿«≈ƒ¿»≈«∆∆¿«≈¿≈ƒ»
ÌÏBÚ‰ ·¯ ˙BÚË‰Ïe ‰¯Bz‰ ÛÈÏÁ‰Ïe ,ÌÏÈtL‰Ïe¿«¿ƒ»¿«¬ƒ«»¿«¿…»»
‡¯Ba ˙B·LÁÓ Ï·‡ .'‰ È„ÚÏaÓ dBÏ‡ „·ÚÏ«¬…¡«ƒ«¿¬≈¬»«¿¿≈
ÂÈÎ¯„ eÈÎ¯„ ‡Ï Èk ,Ì‚ÈO‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰»»≈…«¿»»¿«ƒ»ƒ…¿»≈¿»»

ÂÈ˙B·LÁÓ eÈ˙B·LÁÓ ‡ÏÂ41el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ; ¿…«¿¿≈«¿¿»¿»«¿»ƒ»≈
‰Ê ÏLÂ È¯ˆBp‰ ÚeLÈ ÏL42„ÓÚL ÈÏ‡ÚÓLi‰ ∆≈««¿ƒ¿∆∆«ƒ¿¿≈ƒ∆»«
C¯c ¯MÈÏ ‡l‡ ÔÈ‡ ,ÂÈ¯Á‡43Ôw˙Ïe ,ÁÈLn‰ CÏnÏ «¬»≈»∆»¿«≈∆∆«∆∆«»ƒ«¿«≈

Ê‡ Èk" :¯Ó‡pL ,„ÁÈa '‰ ˙‡ „·ÚÏ Blk ÌÏBÚ‰44 »»À«¬…∆¿««∆∆¡«ƒ»
'‰ ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙO ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈
Blk ÌÏBÚ‰ ‡lÓ˙ ¯·k ?„ˆÈk ."„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ¿»¿¿∆∆»≈«¿»ƒ¿«≈»»À

ÁÈLn‰ È¯·cÓ45,˙Bˆn‰ È¯·cÓe ‰¯Bz‰ È¯·cÓe ƒƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿≈«»ƒƒ¿≈«ƒ¿
ÌÈa¯ ÌÈnÚ·e ÌÈ˜BÁ¯ ÌÈi‡a el‡ ÌÈ¯·c eËLÙe»¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB Ì‰Â ,·ÏŒÈÏ¯Ú«¿≈≈¿≈¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ≈
eÈ‰ ˙Ó‡ el‡ ˙BˆÓ :ÌÈ¯ÓB‡ el‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ·e¿ƒ¿«»≈¿ƒƒ¿≈¡∆»

‰f‰ ÔÓfa eÏËa ¯·Îe46;˙B¯B„Ï ˙B‚‰B eÈ‰ ‡ÏÂ , ¿»»¿«¿««∆¿…»¬¿
ÔÈ‡Â Ô‰a LÈ ÌÈ¯zÒ ÌÈ¯·c :ÌÈ¯ÓB‡ el‡Â¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈»∆¿≈»

ÔËeLÙk47ÁÈLÓ ‡a ¯·Îe ,48.Ì‰È¯zÒ ‰l‚Â ƒ¿»¿»»»ƒ«¿ƒ»ƒ¿¿≈∆
ÌB¯ÈÂ ÁÈÏˆÈÂ ˙Ó‡a ÁÈLn‰ CÏn‰ „ÓÚiLÎe¿∆«¬…«∆∆«»ƒ«∆¡∆¿«¿ƒ«¿»

‡OpÈÂ49eÏÁ ¯˜ML ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈ¯ÊBÁ Ìlk Ì‰ „iÓ , ¿ƒ»≈ƒ»≈À»¿ƒ¿¿ƒ∆∆∆»¬
ÌeÚË‰ Ì‰È˙B·‡Â Ì‰È‡È·pLÂ ,Ì‰È˙B·‡50. ¬≈∆¿∆¿ƒ≈∆«¬≈∆ƒ¿

ומתעמק.28) הכתוב 29)לומד כלשון וסדקיה, פרצותיה
אשר  לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב, (מלכיםֿב,

בדק". שם את 30)ימצא השונא שכל ישראל, עם בשונאי
"ומשנאיך  גֿד) פג, (תהלים שנאמר ה', את שונא ישראל
אומר  שהכתוב הוא סוד", יערימו עמך על - ראש נשאו
כלפי  כביכול, עינו", בבבת נוגע בכם "הנוגע יב) ב, (זכריה
הלוחם  נמצא פד), אות בהעלותך פרשת ('ספרי' מעלה

נלחם. הוא - ה' מלחמת לא 31)בהם, אבל - בחזקת
ודאי. בכת"י 32)משיח וכן הנ"ל, ובדפוס כאן, חסר

וכו'. מקדש ובנה שסביביו" האומות כל "ונצח תימן:
באחרית 33) "והיה ב) ב, (ישעיה הנביאים הבטיחו שכן

ושם  הגויים", כל אליו ונהרו ה'... בית הר יהיה נכון הימים
...מארבע  ישראל נדחי ואסף ישי... מגזע חוטר "ויצא א: יא,
רבינו: מוסיף ה"ב, פ"ט תשובה ובהל' הארץ". כנפות
יתר  יהיה חכמה בעל דוד, מזרע שיעמוד המלך "שאותו
וראה  רבינו". למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה,

שם. הפרק,34)בביאורנו בסוף בסמוך וראה כאן, חסר
שבכת"י  מצונזר בלתי נוסח לפי החסר, כל את שהשלמתי

גרים 35)תימן. "כולם א) כד, (עבודהֿזרה אמרו וכן
ולעבדו  אהפוך... אז כי שנאמר: לעתידֿלבוא, הם גרורים
ישראל  בעובדים, חילוק "אין רש"י: ומפרש אחד". שכם

מצוותיו". בכל שוה עבודתם תהא הקטע 36)והאומות כל
ואילך, של"דֿל"ו ונציאה מדפוס חסר הפרק, סוף עד הזה
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שונצינו, רומי, כגון קדומים בדפוסים ונמצא צנזורה, מטעמי
כת"י  לפי במלואו מודפס הוא וכאן תס"ב, ואמשטרדם
שליט"א, קפאח יוסף הרב התימני החכם בידי הנמצא תימן,

נולד.37)בירושלים. בה נצרת, שמסרוהו 38)מעיר
על  המלכות כמורד אותו שפטו והם רומי, לשלטונות
תימן. אגרת השווה ישראל, מלך כמשיח עצמו שהכריז

קיט. עמ' קוק הרב מוסד העם 39)הוצאת לפני להופיע
קיח). עמ' (שם ה' לתורת הנוגדת דת ולחדש כנביא,

שם 40) תימן, אגרת והשווה ל, אות לעיל בביאורנו ראה
קב.ע  ח.41)מ' נו, בישעיה הכתוב הכוונה 42)ע"פ

קכא, עמ' שם תימן, ובאגרת האיסלם, דת מייסד למחמד
"משתכל  ח) (ז, דניאל אמר ועליו משוגע. רבינו: מכנהו
להפר  תהיה וכוונתו רברבן", ממלל ופום בקרניא... הוית
כה) ז, (שם ככתוב לשנותה, ויתכוון שבידינו, התורה

כו). - קכה (שם ודת" זמנין להשניה לסלול 43)"ויסבר
המשיחים 44)ולהכשיר. מרשעת שיתאכזבו אחרי

משיח  בצדקת ולהכיר להבחין ידעו ומשקריהם, המדומים
ובאמיתתו. והמדומה.45)ה' ישוע 46)הבדאי כדעת

קיח. עמ' הנ"ל באגרת רבינו הזכירה אלא 47)הנצרי,
ואליגורה. משל והכוונה 48)דברי השקר. משיח

תכז. עמ' הרמב"ם" "תשובות במוספנו כמבואר לישמעאלי,
ירום 49) עבדי ישכיל "הנה יג) נב, (ישעיה הכתוב כלשון

על  יד) אות תולדות (תנחומא, חכמינו ודרשוהו ונשא".
דוד. בן "אליך 50)משיח יט) טז, (ירמיה הכתוב כלשון

אבותינו". נחלו שקר אך ויאמרו ארץ, מאפסי יבואו גויים

ׁשנים־עּׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
יתעסק 1) שלא המשיח. בימי אף יתנהג כמנהגו שהעולם

וכן  בהן, יאריך ולא המשיח, ביאת על האגדות בדברי אדם
לשבטיהם, ישראל את ייחס שהמשיח הקץ. זמן יחשוב לא
לימי  החכמים שתאוות עליו. שתנוח הקודש רוח עפ"י

הבא. העולם לחיי בהם לזכות אלא אינה המשיח,

.‡·l‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡2¯·c ÏËaÈ ÁÈLn‰ ˙BÓÈaL ««¬∆««≈∆ƒ«»ƒ«ƒ»≈»»
B‚‰nÓ3‰OÚÓa LecÁ ÌL ‰È‰È B‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒƒ¿»∆»ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈
˙ÈL‡¯·4¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‚‰B B‚‰Ók ÌÏBÚ ‡l‡ , ¿≈ƒ∆»»¿ƒ¿»≈¿∆∆∆¡«

"ıa¯È È„b ÌÚ ¯ÓÂ O·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â" :‰ÈÚLÈa5 ƒ«¿»¿»¿≈ƒ∆∆¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ·LBÈ Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ,¯·c‰ ÔÈÚ - ‰„ÈÁÂ ÏLÓ -»»¿ƒ»ƒ¿««»»∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ

Ì"ekÚ ÈÚL¯ ÌÚ ÁË·Ï6,¯ÓÂ ·‡Êk ÌÈÏeLn‰ »∆«ƒƒ¿≈««¿ƒƒ¿≈¿»≈
ÏÚ „˜L ¯Ó ,Ì„„LÈ ˙B·¯Ú ·‡Ê" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈¬»¿»¿≈»≈…≈«
‡ÏÂ eÏÊ‚È ‡ÏÂ ,˙Ó‡‰ ˙„Ï ÌlÎ e¯ÊÁÈÂ ,"Ì‰È¯Ú»≈∆¿«¿¿À»¿«»¡∆¿…ƒ¿¿¿…

˙Áa ¯zn‰ ¯·„ eÏÎ‡È ‡l‡ ,e˙ÈÁLÈ7,Ï‡¯OÈ ÌÚ «¿ƒ∆»…¿»»«À»¿««ƒƒ¿»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ."Ô·z ÏÎ‡È ¯˜ak ‰È¯‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿≈«»»…«∆∆¿≈…«≈

ÌÈÏLÓ Ì‰ ÁÈLn‰ ÔÈÚa ÌÈ¯·c‰ el‡·8˙BÓÈ·e ; ¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ«≈¿»ƒƒ
,ÏLÓ ‰È‰ ¯·„ ‰Ê È‡Ï ,ÏkÏ Ú„eÈ ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«ƒ»««…¿≈∆»»»»»»

.Ô‰· eÊÓ¯ ÔÈÚ ‰Óe»ƒ¿»»¿»∆

דעתך.2) על יעלה אל תימן: מטבעו.3)ובכת"י
רבינו 4) (מלשון עתה שהיא ממה המציאות שתשתנה

ממסכת  העשירי הפרק הוא "חלק", פרק להקדמת בפירושו
במעשה 5)סנהדרין). שינוי אז שיהיה לכאורה שנראה
העולם.6)בראשית. רשעי רומי: במנוחה 7)ובדפוס

תושעון".ובמתינות  ונחת "בשובה טו) ל, (ישעיה ככתוב ,
כישראל. בנחת רומי: והלא 8)ובדפוס שואל: והראב"ד

הארץ"? מן רעה חיה "והשבתי ו) כו, (ויקרא בתורה נאמר
דברי  את לפרש אין נביאים, לדברי שבניגוד להשיג, כוונתו
פשוטו, מידי יוצא שבתורה מקרא אין כי משל, דרך תורה
ישרור  שהשלום לומר: הפסוק שכוונת השגה, זו אין אולם
החיות  יברחו וממילא אנשים, מיושבת ותהא בארץ,

המשנה'). ('מרכבת הטבע דרך עלֿפי מהישוב,

.·e¯Ó‡9ÌÈÓÎÁ10˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈≈»»«∆ƒ
„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡ ÁÈLn‰11‰‡¯È , «»ƒ«∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»≈»∆

ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ˙lÁ˙aL ,ÌÈ‡È·p‰ È¯·c ÏL ÔËeLtÓƒ¿»∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«
‚B‚Óe ‚Bb ˙ÓÁÏÓ ‰È‰z12‚Bb ˙ÓÁÏÓ Ì„wLÂ , ƒ¿∆ƒ¿∆∆»¿∆…∆ƒ¿∆∆

ÔÈÎ‰Ïe Ï‡¯OÈ ¯MÈÏ ‡È· „ÓÚÈ ‚B‚Óe13,ÌaÏ »«¬…»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿»ƒƒ»
‡È·p‰ ‰iÏ‡ ˙‡ ÌÎÏ ÁÏL ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL14 ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ…≈«»∆≈≈ƒ»«»ƒ

¯B‰h‰ ‡nËÏ ‡Ï ,‡· BÈ‡Â ,"'B‚Â15¯‰ËÏ ‡ÏÂ ¿¿≈»…¿«≈«»¿…¿«≈
‡Óh‰16ÌÈL‡ ÏÒÙÏ ‡ÏÂ ,17˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ì‰L «»≈¿…ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿∆¿««¿

ÌBÏL ÌeOÏ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒÙ e˜ÊÁ‰L ÈÓ ¯ÈLÎ‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒƒ∆À¿¿¿ƒ∆»»»
ÌÏBÚa18"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ ·Ï ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,19. »»∆∆¡«¿≈ƒ≈»«»ƒ

ÁÈLn‰ ˙‡Èa Ì„wL ,ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ LÈÂ¿≈ƒ«¬»ƒ∆¿ƒ∆…∆ƒ««»ƒ«
e‰iÏ‡ ‡B·È20‡Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . »≈ƒ»¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆…

Ô‰ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·cL ,eÈ‰iL „Ú eÈ‰È CÈ‡ Ì„‡ Ú„È≈«»»≈ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ≈
‰Ïa˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ Ìb ,ÌÈ‡È·p‰ Ïˆ‡21 ≈∆«¿ƒƒ««¬»ƒ≈»∆«»»

Ú¯Î‰ ÈÙÏ ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„a22CÎÈÙÏe ,ÌÈ˜eÒt‰ ƒ¿»ƒ≈∆»¿ƒ∆¿≈««¿ƒ¿ƒ»
el‡ ÌÈ¯·„a ˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï LÈ23ÔÈ‡ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ ; ≈»∆«¬…∆ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ≈

˙ca ¯wÚ Ô‰È˜ec˜„ ‡ÏÂ el‡ ÌÈ¯·c ˙ÈÂ‰ ¯ecÒ24. ƒ¬»«¿»ƒ≈¿…ƒ¿≈∆ƒ»«»
CÈ¯‡È ‡ÏÂ ,˙B„b‰‰ È¯·„a Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡Ï ÌÏBÚÏe¿»…ƒ¿«≈»»¿ƒ¿≈««»¿…«¬ƒ

ˆBiÎÂ el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BL¯„na‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ «ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆¿…
‰‡¯È È„ÈÏ ‡Ï ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ;¯wÚ ÌÓÈOÈ25‡ÏÂ ¿ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒƒ…ƒ≈ƒ¿»¿…

‰·‰‡ È„ÈÏ26ÔÈvw‰ ·MÁÈ ‡Ï ÔÎÂ ;27e¯Ó‡ . ƒ≈«¬»¿≈…¿«≈«ƒƒ»¿
ÌÈÓÎÁ28ÌÁe¯ Átz :29ÌÈvw‰ È·MÁÓ ÏL30‡l‡ . ¬»ƒƒ«»∆¿«¿≈«ƒƒ∆»

ÔÈÓ‡ÈÂ ‰kÁÈ31¯·c‰ ÏÏÎa32e¯‡aL BÓk33. ¿«∆¿«¬ƒƒ¿««»»¿∆≈«¿

להלכה 9) קשורה זו פיסקא תימן: בכת"י וכן רומי, בדפוס
יראה  מתחילה: הבאה והלכה מקומה, שם כי הקודמת,

וכו'. ב.10)מפשוטן לד, מלכות 11)ברכות שתחזור
זרות. למלכויות עוד משועבדים יהיו ולא ליושנה, ישראל

(בראשית 12) ככתוב האומה, שם - מגוג המלך, שם - גוג
והוא  וברש"י), ב לח, (יחזקאל ומגוג" גומר יפת "בני ב) י,
שם  ויפול בהם, להלחם הימים" "באחרית ישראל על יעלה

ד). לט, ופרק טז, (שם ישראל הרי לאביהם 13)על
הגדול 14)שבשמים. ה' יום בוא "לפני מסיים: והכתוב

הרי  על יביאנו שה' ומגוג, גוג מלחמת יום וזהו והנורא",
לח, (שם השמים מן אלגביש באבני אותו וישפוט ישראל
"יום  וזהו ז) לט, (שם בישראל" קדוש "ה' כי ידעו ואז כב),

בטעות.15)ה'". בטעות,16)שטיהרוהו שטימאוהו
המשנה  (פירוש בתורה יגרע ולא יוסיף לא שאליהו לפי
ב) נט, (בבאֿמציעא אמרו וכן מ"ז). פ"ח, עדיות  לרבינו
כתבת  וכבר סיני... בהר תורה ניתנה כבר - היא בשמים  "לא

(מ  אמרו וכן להטות", רבים אחרי "אלה בתורה: ב) ב, גילה
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מעתה". דבר לחדש רשאי נביא שאין - המצוות
כמבואר 17) עבד, וזה ממזר זה עליהם יאמר לא ליוחסין,

ה"ג. בסוף (עדיות 18)בסמוך האומות מן לישראל שלום
הראב"ד). ובפירוש נפל 19)שם, אשר והבנים האבות לב

הצרות, מפני פה ואלה פה אלה וברחו ופחד, מורך בהם
שם). (ראב"ד בזה זה ויתנחמו היום אותו ישובו

יבוא 20) הרדב"ז, ולדעת ב). מג, (עירובין ביאתו על לבשר
פ"ד  סנהדרין הל' לעיל ראה בישראל. סמוכים למנות אליהו

ובביאורנו. רבו.21)הי"א, מפי סדר 22)איש הצעת
אות  שם ובביאורנו ה"א, פ"ט תשובה הל' השווה הפסוקים.

רנא. עמ' לה,23)א רבתא ובפסיקתא צזֿצח. סנהדרין
ועומד  אליהו בא משיח, שיבוא קודם ימים שלשה שנינו:
ארץ  הרי ואומר: עליהם, ומספיד ובוכה ישראל הרי על
וקולו  ושממה? ציה בחרב עומדים אתם מתי עד ישראל,
שלום  בא להם: אומר ואח"כ סופו, ועד העולם מסוף נשמע

איננה.24)לעולם. זו תיבה תימן, יראת 25)בכת"י
שמים.26)חטא. יבוא 27)אהבת ומתי הגלות, קץ

ב.28)משיח. צז, ובכת"י 29)סנהדרין נשמתם, תצא
דעתן". "תפוח שהגיע 30)תימן: כיון אומרים "שהיו

מתאכזבים  שהם נמצא בא", אינו שוב - בא ולא הקץ
(שם). הגאולה מן ג)31)ומתייאשים ב, (חבקוק ככתוב

לו". חכה יתמהמה אם יכזב, ולא לקץ בעיקרו,32)"ויפח
בדקדוקיו. ה"ד.33)ולא הקודם בפרק

.‚eˆa˜˙ÈÂ BzÎÏÓÓ ·MÈ˙zLk ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈaƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ¿«≈«¿«¿¿ƒ¿«¿
eÒÁÈ˙È - Ï‡¯OÈ Ïk ÂÈÏ‡34L„w‰ŒÁe¯a ÂÈt ÏÚ Ìlk ≈»»ƒ¿»≈ƒ¿«¬À»«ƒ¿««…∆

."'B‚Â ¯‰ËÓe Û¯ˆÓ ·LÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÁezL∆»«»»∆∆¡«¿»«¿»≈¿«≈¿
¯‰ËÓ ÈÂÏ È·e35‰ÊÂ Ô‰k ÒÁÈÓ ‰Ê :¯ÓB‡Â ‰lÁz ¿≈≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆¿À»…≈¿∆

ÒÁÈÓ36Ï‡¯OÈÏ ÔÈÒÁÈÓ ÔÈ‡L ˙‡ ‰ÁB„Â !ÈÂÏ37. ¿À»≈ƒ¿∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¿»≈
„Ú ,'B‚Â Ì‰Ï ‡˙L¯z‰ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈«…∆«ƒ¿»»»∆¿«

"ÌÈn˙Â ÌÈ¯‡Ï Ô‰k‰ „ÓÚ38ŒÁe¯aL ,z„ÓÏ ‰p‰ . ¬…«…≈¿Àƒ¿Àƒƒ≈»«¿»∆¿«
BÈ‡Â .ÒÁÈÓ‰ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈ˜ÊÁn‰ ÔÈÒÁÈÓ L„w‰«…∆¿«¬ƒ«À¿»ƒƒƒ«¿À»¿≈
Ë·MÓ ‰fL ÚÈ„BnL ,Ì‰ÈË·LÏ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ÒÁÈÓ¿«≈ƒ¿»≈∆»¿ƒ¿≈∆∆ƒ«∆∆ƒ≈∆
Ô‰L ÏÚ ¯ÓB‡ BÈ‡ Ï·‡ ;ÈBÏt Ë·MÓ ‰ÊÂ ÈBÏt¿ƒ¿∆ƒ≈∆¿ƒ¬»≈≈«∆≈

„·Ú ‰ÊÂ ¯ÊÓÓ ‰Ê :˙e¯Lk ˙˜ÊÁa39,‡e‰ ÔÈc‰L ,! ¿∆¿««¿∆«¿≈¿∆»∆∆«ƒ
‰ÚÓËpL ‰ÁtLnL40‰ÚÓË -41. ∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

משפחתם.34) יחוס עא,36)מייחס.35)יבררו קידושין
המקדש  לעבודת כהנים ולא לדוכן, עולים לויים שאין א.

והלוים. הכהנים כולל: לוי ושבט מיוחסים, שכל 37)אלא
ישראל. ככל כשר, ישראל נשאר הלוי, מזרע שאינו מי

עד 38) לחבירו שאומר "כאדם ב) מח, (סוטה חכמינו דרשו
לא  ותומים אורים שהרי דוד", בן משיח ויבוא מתים, שיחיו
מדבר  זה ופסוק וברש"י). ב כד, (כתובות שני במקדש היו
נמצאו", ולא המתיחשים "כתבם שביקשו כהנים בבני
מן  מרוחקים שהם התרשחא), (=הוא נחמיה להם ויאמר

המשיח. ביאת עד לבוא 39)הכהונה שפסול כנעני, עבד
ולא 40)בישראל. משפחה, פסול בה נתערב נתערבה,

מיהו. והוחזקה 41)ידוע הואיל בכשרותה, נשארת
אין  מ"ז: פ"ח, בעדויות אמרו וכן א), עא, (קדושין בכשרות

ל  "לא בא דמע אליהו לשון - טמע לקרב". ולא רחק

מתורגם: כא) ג, (איוב ממטמונים" "ויחפרוהו ותערובת,
(הערוך). טומעיא מן ליה וחפסין

.„‡Ï42‡Ï ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈÓÎÁ‰ ee‡˙ …ƒ¿««¬»ƒ¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«…
e„¯iL È„Î ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ eËÏLiL È„Î43 ¿≈∆ƒ¿¿«»»»¿…¿≈∆ƒ¿

È„Î ‡ÏÂ ,ÌÈnÚ‰ Ì˙B‡ e‡OiL È„Î ‡ÏÂ ,Ì"ekÚa»«¿…¿≈∆¿«¿»»«ƒ¿…¿≈
‰¯Bza ÔÈÈeÙ eÈ‰iL È„k ‡l‡ ;ÁÓOÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿…«∆»¿≈∆ƒ¿¿ƒ«»

Ïh·Óe O‚B Ì‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙ÓÎÁÂ44eÎÊiL È„k , ¿»¿»»¿…ƒ¿∆»∆≈¿«≈¿≈∆ƒ¿
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ45‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,46. ¿«≈»»«»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ehlyiy ick `l giynd zenil mi`iapde minkgd ee`zp"
."'ek ..mlerd lk lr

הדעת  על יעלה לא והרי לן, משמע קא מאי להבין וצריך
ומשום  העולם על בשלטון הוא והנביאים החכמים שחפץ

המשיח. לימות נתאוו כך
פעולותיו  את הרמב"ם מתאר ה"ד י"א בפרק הוא: והביאור
האומות  כל וינצח.. ה' מלחמות שילחם המשיח מלך של

שסביביו.
אומות  על ישראל בהשפעת אופנים שני מצינו והנה
המשיח  ימות שבתחילת הנ"ל על־דרך היא האחת העולם,
בדרך  תהיה המשיח ידי על העולם אומות על ההשפעה
והיא  יותר נעלית דרך גם ישנה אבל ורדיה. שלטון
חכמים  ישראל שיהיו שכיון ממילא, בדרך ההשפעה
הטומאה  רוח שאת המצב ויהיה בוראם דעת וישיגו גדולים
תהיה  אז הנה ה', את דעה הארץ ומלאה הארץ מן אעביר
כי  ממילא, בדרך העולם אומות על ישראל השפעת
ממילא  שבדרך הרי בתורה ויעסקו ישבו רק כשישראל
בקב"ה  ההכרה העולם לאומות ותושפע העולם יטוהר

העולם. את ובהנהגתו
נתאוו  לא והנביאים ישראל שחכמי הרמב"ם: שמחדש וזהו
וירדו  שישלטו זה דרך שתבוא ההשפעה של הראשון לסוג
בדרך  שתבוא ההשפעה של השני לסוג אלא העולם בכל
וההשפעה  ימיהם כל בתורה ויעסקו ישבו הם כי ממילא,
מלימודם  וכתוצאה ממילא, בדרך תיעשה העולם על

ה'. ובידיעת בתורה ועיסוקם
(98 cenr d"l wlg y"ewl it lr)

"לא"42) ותיבת וכו' חכמים" "נתאוו התימנים: ובכת"י
וילחצו.43)איננה. התורה,44)ישתעבדו מלימוד

מתעסק  אינו ורעבון, ובמלחמה בחולי טרוד שאדם "שבזמן
ה"א). פ"ט, תשובה (הל' במצוות" ולא בחכמה לא

במה 45) לו, אין טובים ומעשים חכמה, פה יקנה לא "שאם
(שם). ה"ב.46)יזכה?" פ"ט,

.‰‰ÓÁÏÓ ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡Ï ÌL ‰È‰È ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e47, ¿«¿«…ƒ¿∆»…»»¿…ƒ¿»»
˙e¯Á˙ ‡ÏÂ ‰‡˜ ‡ÏÂ48˙ÚtLÓ ‰È‰z ‰·Bh‰L , ¿…ƒ¿»¿…«¬∆«»ƒ¿∆À¿««

¯ÙÚk ÔÈÈeˆÓ ÌÈp„Ún‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰49˜ÒÚ ‰È‰È ‡ÏÂ , «¿≈¿»««¬«ƒ¿ƒ∆»»¿…ƒ¿∆≈∆
„·Ïa '‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰ Ïk50eÈ‰È CÎÈÙÏe . »»»∆»»««∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿
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c ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ï‡¯OÈ,ÌÈÓe˙q‰ ÌÈ¯· ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
Ì„‡‰ ÁÎ ÈÙk Ì‡¯Ba ˙Úc e‚ÈOÈÂ51Èk" :¯Ó‡pL , ¿«ƒ««¿»¿ƒ…«»»»∆∆¡«ƒ

"ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk ,'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ52. »¿»»»∆≈»∆««ƒ«»¿«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xtrk oiievn mipcrnd lke daxd zrtyen didz daehdy"
."cala 'd z` zrcl `l` mlerd lk wqr didi `le

בלשון  דבריו כתב שלא הרמב"ם של דיוקו גודל  ידוע
מיוחד  תוכן בהם יש ומשפט מילה שכל אלא וכו' מליצה
לשם  פעמיים עניין על חזר לא כי נפרדת, ומשמעות

וכד'. מליצה
הרי  מושפעת" תהיה "הטובה אם א: להבין, צריך זה ולפי

זאת. הוסיף ומדוע כעפר" מצויין ש"המעדנים כולל זה
ולא  כו'" ה' את לדעת "אלא "מיעוט" בלשון כתב מדוע ב:

ה'. את לדעת העולם עסק שיהיה חיובית בלשון
שוב  ממעט מה "אלא" המילה ידי על שמיעט לאחר ג.

"בלבד". במילה
עניין  על מוסב מושפעת" תהיה "הטובה א: בזה: והביאור
מלחמה  ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן שבאותו שלמעלה,
והיא  מושפעת" תהיה "שהטובה מכיון ותחרות קנאה ולא

ותחרות. מלחמה קנאה, שם תהיה לא מדוע הסיבה
זמן  שבאותו שמכיון הרמב"ם מחדש "אלא" במילה ב.
ה' שעבודת הרי הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת יהיה
ההשתדלות  כי היצר במלחמת תהיה לא יהודי של
ה'. בידיעת העיסוק רק יהיה יהודי אצל יומי היום והמאמץ
שלימוד  הרמב"ם מחדש בלבד" ה' את לדעת ב"אלא ג:
ואת  המצוות מעשה את לדעת כדי רק יהיה לא התורה
אחר  מסוג תורה לימוד שיהיה אלא יעשון אשר המעשה
בלבד'". ה' את "לדעת - בו והדביקות ה' ידיעת לשם ויעשה
e"vw oniq zekln oiia `aed - d"nyz m"anxd lr oxcdd jezn

מלחמה".47) עוד ילמדו "ולא ד ב, בישעיה ככתוב
"ואיך 48) ה) יב, (ירמיה הכתוב מלשון והתחרות, התנצחות

הבא  "העולם א) יז, (ברכות אמרו וכן הסוסים". את תתחרה
תחרות". ולא שנאה ולא קנאה לא בו... לרוב,49)אין

בכל  פירות שמוציאים אילנות "עתידים ב: ל, שבת ראה
רבינו,50)יום". משה שביקש כמו מציאותו, אמיתות

יסודי  בהל' וכמבואר כבודך", את נא "הראני באמרו:
ה"י. פ"א, ולהשיג,51)התורה להבין באדם שיש כח כפי

ונפש, מגוף מחובר שהוא החי, האדם בדעת כח "שאין
הל' והשווה (שם), בוריו" על זה דבר אמיתת להשיג

ה"ו. פ"י, כו)52)תשובה לו, (יחזקאל נאמר וכן
אתן  רוחי ואת מבשרכם... האבן לב את "והסירותי
וירא  וב"זוהר" ה"ב. פ"ט, תשובה הל' השווה בקרבכם".
בני  וישיגו הרקיע, כזוהר יזהירו "והמשכילים אמרו: ב קיג,
ה'". את דעה הארץ מלאה כי שנאמר שלימה, דעה אדם
פ"י  "חלק" לפרק בהקדמתו לרבינו המשנה פירוש והשווה

קכז. עמ' קוק' הרב 'מוסד הוצאת מסנהדרין,

¯Ó‡L Ce¯a .Blk ¯eaÁ‰Â ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ eÓÏLƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿«ƒÀ»∆»«
Ï‡Ï Á·L ,ÌÏLÂ Ìz :BÏÏÎ·e BË¯Ùa ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â¿»»»»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«∆«»≈
¯ÙÒ ‡e‰Â ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ .ÌÏBÚ ‡¯Ba≈»ƒ¿«≈∆«¿»»»»¿≈∆
˙BÎÏ‰ .ÌÈBÓLe „Á‡ ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .ÌÈËÙBL¿ƒƒ¿«¿»»∆»¿ƒƒ¿

˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰ML - ÔÈ¯„‰Ò- ˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ «¿∆¿ƒƒ»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿≈
‰Ú·L - ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈∆«¿»»»»¿»ƒƒ¿

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - Ì‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ¿¬≈∆¿≈»»¿»ƒ

מ' מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול

ה'תשפ"א  תמוז ד' שני יום

מ"א  מחזור התחלת

ליום  פרקים ג' במסלול
ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa
הקּדמה

¿≈≈»
©§̈̈EÈ˙BˆÓ Ïk Ï‡ ÈËÈa‰a ,LB·‡ ‡Ï Ê‡»…≈¿«ƒƒ∆»ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

jizeevn lk l` ihiada yea` `l f`

בא  החזקה', ל'יד ככותרת הרמב"ם בחר בו הפסוק
כולה. התורה כל ידיעת מעלת גודל את להשמיע

שאינן  אלו גם התורה הלכות כל נכללו החזקה', ב'יד
לדעת  כדי רק לא הוא ברמב"ם הלימוד כי בימינו, נוהגות
לשמה, התורה לימוד שהוא אלא יעשון אשר המעשה את
להיות  צריך זה ומצד ית', ורצונו חכמתו היא שהתורה כיון

מצוותיך". כל אל "בהביטי
התורה  כל יודע שלא למי בושה זה מדוע לבאר יש ועדיין

כולה.
שלא  עדות מוסר על שמאיימים הרמב"ם כתב עדות בהל'
ולכאורה, ובעוה"ב. בעוה"ז לו בושה שהוא שקר, יעיד
בעבירות  מצינו לא ומדוע לאו, רק היא שקר שבועת
בעולם  בושה לו שתהיה האדם את שיזהירו יותר חמורות

הבא? ובעולם הזה
שהם  שם על עדי" "אתם עדים נקראו ישראל שעם אלא,
יהודי  וא"כ הקב"ה, של ורצונו חכמתו על בעולם כאן עדים
עד  להיות והעיקרי הכללי בייעודו פוגם שקר עדות המעיד
היא  הבושה שהרי הקב"ה, של ומצוותיו תורתו על נאמן

ה  מציאות כל את המקיף כולל כזה פגם אבר רק ולא אדם
פוגם  כולה התורה כל יודע שאינו אדם גם כך אחר, או
של  ורצונו לחכמתו עד להיות בעולם העיקרית בשליחותו
להשמיענו  הנ"ל הפסוק את הרמב"ם הביא ולכן הקב"ה,
אבוש". "לא - נאמר עליו כולה, התורה כל שלמד מי שרק
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)
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dncwdקכב - fenz 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

'ek yea` `l f`

באדם  מדבר הרמב"ם כי העתיד, על מדברת "אז" המילה
אחרי  שרק לומר ורוצה בספרו, הלימוד לפני הנמצא
בושה  של מרגש להימנע יכול ה'יד', ספר את האדם שלומד
התורה  כל את שלמד אחרי שגם מכך לו להיגרם העלולה
ולדוגמא: מצוות. לקיים היאך יודע אינו עדיין שבכתב,
בין  לטוטפות והיו ידך על לאות "וקשרתם בתורה נאמר
טוטפות, ומהו לקשור, ומה "איך יודע אינו ועדיין עיניך",
המצוות". בשאר וכיוצ"ב וכו' ידך ועל עיניך בין הוא והיכן

מצוותיך". כל אל בהביטי אבוש לא "אז נאמר זה על
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

¨¨§©הקּדמה
Ïk,ez ÔLe¯Ùa - ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ ezpL ˙BÂˆn‰ »«ƒ¿∆ƒ¿¿…∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿

‰¯Bz‰Â ,Ô·‡‰ ˙ÁÏ ˙‡ EÏ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿»¿∆À…»∆∆¿«»
BÊ ,"‰ÂˆÓ"e ;·˙ÎaL ‰¯Bz BÊ ,"‰¯Bz" ."‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿»ƒ¿»
.‰Âˆn‰ Èt ÏÚ ,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eeˆÂ .dLe¯t≈»¿ƒ»«¬«»«ƒ«ƒ¿»
Ïk .'‰t ÏÚaL ‰¯Bz' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»∆¿«∆»
.B„È ·˙Îa ,˙eÓiL Ì„˜ ea¯ ‰LÓ d·˙k - ‰¯Bz‰«»¿»»…∆«≈…∆∆»ƒ¿«»
- „Á‡ ¯ÙÒÂ ;Ë·LÂ Ë·L ÏÎÏ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ô˙Â¿»«≈∆»¿»≈∆»≈∆¿≈∆∆»
‰¯Bz‰ ¯ÙÒ ˙‡ Á˜Ï" :¯Ó‡pL ,„ÚÏ ÔB¯‡a e‰˙¿»»»»¿≈∆∆¡«»…«∆≈∆«»
;ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ B˙‡ ÌzÓNÂ ,‰f‰«∆¿«¿∆…ƒ«¬¿ƒ¡…≈∆
- ‰¯Bz‰ Le¯t ‡e‰ ,‰Âˆn‰Â ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â¿»»»¿¿≈¿«ƒ¿»≈«»
¯‡LÏÂ ÚLB‰ÈÏÂ ÌÈ˜fÏ da ‰eˆ ‡l‡ ;d·˙k ‡Ï…¿»»∆»ƒ»»«¿≈ƒ¿ƒÀ«¿ƒ¿»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
‰Ê ÈtÓe ."˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬ƒ¿≈∆
‰·zÎ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .'‰t ÏÚaL ‰¯Bz' ˙‡¯˜ƒ¿≈»∆¿«∆««ƒ∆…ƒ¿¿»
BÈc ˙È·a dlk ea¯ ‰LÓ d„nÏ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆ƒ¿»…∆«≈À»¿≈ƒ
ÔzLÏL ,ÚLB‰ÈÂ ÒÁÈÙe ¯ÊÚÏ‡Â ;ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»ƒ¿»ƒÀ«¿»¿»
‰LÓ ÏL B„ÈÓÏz ‡e‰L ÚLB‰ÈÏÂ .‰LnÓ eÏaƒ̃¿ƒ…∆¿ƒÀ«∆«¿ƒ∆…∆

¯Bz ¯ÒÓ ,ea¯ÔÎÂ ;‰ÈÏÚ e‰eˆÂ ‰t ÏÚaL ‰ «≈»«»∆¿«∆¿ƒ»»∆»¿≈
eÏa˜ ÌÈa¯ ÌÈ˜Êe .‰t ÏÚ „nÏ ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ,ÚLB‰È¿À«»¿≈«»ƒ≈«∆¿≈ƒ«ƒƒ¿
Ï‡eÓLe ;ÒÁÈtÓe ÌÈ˜f‰ ÔÓ ÈÏÚ Ïa˜Â ,ÚLB‰ÈÓƒÀ«¿ƒ≈≈ƒƒ«¿≈ƒƒƒ¿»¿≈
.BÈc ˙È·e Ï‡eÓMÓ Ïa˜ „Â„Â ,BÈc ˙È·e ÈÏÚÓ Ïaƒ̃≈≈≈ƒ≈ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈≈ƒ
,‰È‰ ÈÂÏÂ ,‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBiÓ ,ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡Â«¬ƒ»«ƒ…ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ»»¿≈ƒ»»
Ïa˜ ‡e‰Â ;‰LÓ ÈÓÈa ÔË˜ ‰È‰Â ,‰LnÓ ÚÓLÂ¿»«ƒ…∆¿»»»»ƒ≈…∆¿ƒ≈
˙È·e ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡Ó Ïa˜ e‰iÏ‡ .BÈc ˙È·e „ÂcÓƒ»ƒ≈ƒ≈ƒ»ƒ≈≈¬ƒ»«ƒ…ƒ≈
Ú„ÈB‰ÈÂ ,BÈc ˙È·e e‰iÏ‡Ó Ïa˜ ÚLÈÏ‡Â ,BÈcƒ∆¡ƒ»ƒ≈≈≈ƒ»≈ƒƒ»»
Ïa˜ ‰È¯ÎÊe ,BÈc ˙È·e ÚLÈÏ‡Ó Ïa˜ Ô‰k‰«…≈ƒ≈≈¡ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ≈
,BÈc ˙È·e ‰È¯ÎfÓ Ïa˜ ÚLB‰Â ,BÈc ˙È·e Ú„ÈB‰ÈÓƒ»»≈ƒ¿≈«ƒ≈ƒ¿«¿»≈ƒ
ÒBÓÚÓ Ïa˜ ‰ÈÚLÈÂ ,BÈc ˙È·e ÚLB‰Ó Ïa˜ ÒBÓÚÂ¿»ƒ≈≈≈«≈ƒƒ«¿»ƒ≈≈»
Ï‡BÈÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÈÚLÈÓ Ïa˜ ‰ÎÈÓe ,BÈc ˙È·e≈ƒƒ»ƒ≈ƒ«¿»≈ƒ¿≈
˙È·e Ï‡BiÓ Ïa˜ ÌeÁÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÎÈnÓ Ïaƒ̃≈ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈
Ïa˜ ‰ÈÙˆe ,BÈc ˙È·e ÌeÁpÓ Ïa˜ ˜ew·ÁÂ ,BÈcƒ«¬«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿«¿»ƒ≈
,BÈc ˙È·e ‰ÈÙvÓ Ïa˜ ‰ÈÓ¯ÈÂ ,BÈc ˙È·e ˜ew·ÁÓ≈¬«≈ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈ƒ¿«¿»≈ƒ

˙È·e ‡¯ÊÚÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÈÓ¯iÓ Ïa˜ ‰i¯ Ôa Ce¯·e»∆≈ƒ»ƒ≈ƒƒ¿¿»≈ƒ¿∆¿»≈
ÏL BÈc ˙Èa .BÈc ˙È·e ‰i¯ Ôa Ce¯aÓ eÏa˜ BÈcƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ»≈ƒ≈ƒ∆
- Ì‰Â .'‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡' ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‡¯ÊÚ∆¿»≈«ƒ¿»ƒ«¿≈¿∆∆«¿»¿≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ‰ÈÁ Ï‡i„Â ,ÈÎ‡ÏÓe ‰È¯ÎÊ ÈbÁ««¿«¿»«¿»ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»
‰a¯‰Â ;Ï·a¯Êe ÔLÏa ÈÎc¯Óe ,‰ÈÏÎÁ Ôa ‰ÈÓÁe¿∆¿»∆¬«¿»»¿¿«ƒ¿»¿À»∆¿«¿≈
ÔB¯Á‡‰ .ÌÈ˜Ê ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÌeÏLz ,Ô‰nÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»∆«¿≈»¿∆¿ƒ¿≈ƒ»«¬
‰‡n‰ ÏÏkÓ ‰È‰ ‡e‰Â ,˜Ècv‰ ÔBÚÓL ‡e‰ Ì‰Ó≈∆ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿««≈»
‰È‰ ‡e‰Â ;ÌlkÓ ‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ïa˜Â ,ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¿«∆ƒÀ»¿»»
˙È·e BÎBN LÈ‡ ÒB‚ÈË‡ .‡¯ÊÚ ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k…≈»««∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈
Ôa ÛÒBÈÂ ,BÈc ˙È·e ˜Ècv‰ ÔBÚÓMÓ eÏa˜ BÈcƒƒ¿ƒƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈∆
˙È·e ÌÈÏLe¯È LÈ‡ ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ ‰„¯ˆ LÈ‡ ¯ÊÚBÈ∆∆ƒ¿≈»¿≈∆»»ƒ¿»«ƒ≈
‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÂ ,BÈc ˙È·e ÒB‚ÈË‡Ó eÏa˜ ÌÈcƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒƒÀ«∆¿«¿»
¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBiÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e ÈÏa¯‡‰ È‡zÂ¿ƒ«»«¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ≈∆∆∆
ÔBÚÓLÂ È‡aË Ôa ‰„e‰ÈÂ ,ÌÈc ˙È·e ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ¿≈∆»»≈ƒ»ƒ»∆««¿ƒ¿
È‡zÂ ‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e ÁËL Ôa∆∆«≈ƒ»ƒ¿ƒÀ«∆¿«¿»¿ƒ«
˜„v‰ È¯b ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓL .ÌÈc ˙È·e ÈÏa¯‡‰»«¿≈ƒ≈ƒ»¿«¿»¿«¿«¿≈≈«∆∆
Ïl‰ .ÌÈc ˙È·e ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
˙È·e ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓMÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e È‡nLÂ¿««≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿«¿≈
Ïl‰ ÏL Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Â .ÌÈcƒ»¿«»»»∆««¿«»ƒ¿¿∆ƒ≈
eÈ‰ ÌÈ„ÈÓÏz ‰MÓÁ .BÈc ˙È·e Ô˜f‰ Ïl‰Ó eÏaƒ̃¿≈ƒ≈«»≈≈ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ»
eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰Â ,È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Ï BÏ¿«»»»∆««¿≈¿≈«¬»ƒ∆ƒ¿
,ÚLB‰È Èa¯Â ,ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ - Ì‰ el‡Â ;epnÓƒ∆¿≈≈«ƒ¡ƒ∆∆«»¿«ƒ¿À«
¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,Ï‡˙ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,Ô‰k‰ ÈÒBÈ Èa¯Â¿«ƒ≈«…≈¿«ƒƒ¿∆¿«¿≈¿«ƒ∆¿»»
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ó Ïa˜ ÛÒBÈ Ôa ‰·È˜Ú Èa¯Â .C¯Ú Ôa∆¬»¿«ƒ¬ƒ»∆≈ƒ≈≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â .‰È‰ ˜„ˆ ¯b ÂÈ·‡ ÛÒBÈÂ ,ÏB„b‰«»¿≈»ƒ≈∆∆»»¿«ƒƒ¿»≈
Ì‚Â ,‰·È˜Ú Èa¯Ó eÏa˜ ˜„v‰ ¯b Ôa ¯È‡Ó Èa¯Â¿«ƒ≈ƒ∆≈«∆∆ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»¿«
ÏL ÂÈ¯·Á .Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Ó ÂÈ¯·ÁÂ ¯È‡Ó Èa¯ Ïaƒ̃≈«ƒ≈ƒ«¬≈»≈«ƒƒ¿»≈¬≈»∆
,ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÈÒBÈ Èa¯Â ,‰„e‰È Èa¯ Ì‰ - ¯È‡Ó Èa«̄ƒ≈ƒ≈«ƒ¿»¿«ƒ≈¿«ƒƒ¿
ÔÁBÈ Èa¯Â ,ÚenL Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,‰ÈÓÁ Èa¯Â¿«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿»»∆««¿«ƒ»»
.ÔBÈ„¯z Ôa ‰ÈÁ Èa¯Â ,È‡fÚ Ôa ÔBÚÓLÂ ,¯Ïcq‰««¿¿»¿ƒ¿∆««¿«ƒ¬«¿»∆¿«¿
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ó ‰·È˜Ú Èa¯ ÏL ÂÈ¯·Á eÏa˜ ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬≈»∆«ƒ¬ƒ»≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ba¯ ÔBÙ¯Ë Èa¯ Ì‰ - ‰·È˜Ú Èa¯ ÏL ÂÈ¯·ÁÂ ;ÏB„b‰«»«¬≈»∆«ƒ¬ƒ»≈«ƒ«¿«
Èa¯Â ,¯ÊÚÏ‡ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa¯ ÏL∆«ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆∆¿»»¿«ƒ
ÔBÚÓL Ôa¯Ó Ïa˜ Ô˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ .È¯e Ôa ÔÁBÈ»»∆ƒ«»«¿ƒ≈«»≈ƒ≈≈«»ƒ¿
Ïa˜ Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â ,Ô˜f‰ Ïl‰ ÏL Ba ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆ƒ≈«»≈¿«»ƒ¿¿ƒ≈
Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â ,epnÓ Ïa˜ Ba Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â ,epnÓƒ∆¿«»«¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ∆¿«»ƒ¿¿
‡e‰ ‰Ê ,ÔBÚÓL Ôa¯ ÏL Ba ‰„e‰È Èa¯Â .epnÓ Ïaƒ̃≈ƒ∆¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ¿∆
Èa¯Óe ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ ‡e‰Â ,'LB„w‰ ea¯' ‡¯˜p‰«ƒ¿»«≈«»¿ƒ≈≈»ƒ≈«ƒ
LB„w‰ ea¯ .B¯·Á ÔBÚÓL Èa¯Óe ÚenL Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆««≈«ƒƒ¿¬≈«≈«»
,LB„w‰ ea¯ „ÚÂ ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓe .‰Ln‰ ¯aÁƒ≈«ƒ¿»ƒ…∆«≈¿««≈«»
ÏÚaL ‰¯B˙a ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈ„nÏnL ¯eaÁ e¯aÁ ‡Ï…ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆¿«
‡È· B‡ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ;‰t∆∆»¿»»…≈ƒ»ƒ
˙BÚeÓM‰ ÔB¯ÎÊ BÓˆÚÏ ·˙Bk ,¯Bc‰ B˙B‡a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«≈¿«¿ƒ¿«¿
ÔÎÂ .ÌÈa¯a ‰t ÏÚ „nÏÓ ‡e‰Â ,ÂÈ˙Ba¯Ó ÚÓML∆»«≈«»¿¿«≈«∆»«ƒ¿≈
¯e‡aÓ ,BÁk ÈÙk BÓˆÚÏ ·˙Bk „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»≈¿«¿¿ƒ…ƒ≈
ÌÈ¯·cÓe ,ÚÓML BÓk ‰È˙BÎÏ‰Óe ‰¯Bz‰«»≈ƒ¿∆»¿∆»«ƒ¿»ƒ
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ÈtÓ Ìe„ÓÏ ‡lL ÌÈÈca ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿»»«ƒƒ∆…¿»ƒƒ
eÓÈkÒ‰Â ,˙BcÓ ‰¯NÚ LÏMÓ ‰cÓa ‡l‡ ‰ÚeÓM‰«¿»∆»¿ƒ»ƒ¿…∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
„Ú ,„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ CÎÂ .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈ƒ«»¿»»»«»»»ƒ«
ÔÈÈc‰ ÏÎÂ ˙BÚeÓM‰ Ïk ıa˜ ‡e‰Â .LB„w‰ ea«̄≈«»¿ƒ≈»«¿¿»«ƒƒ
,ea¯ ‰LnÓ eÚÓML ÔÈLe¯t‰Â ÔÈ¯e‡a‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆»¿ƒ…∆«≈
‰¯Bz‰ ÏÎa ,¯B„Â ¯Bc Ïk ÏL ÔÈc ˙Èa e„ÓlLÂ¿∆»¿≈ƒ∆»»¿»«»
ÌÈÓÎÁÏ BpLÂ .‰Ln‰ ¯ÙÒ Ïk‰Ó ¯aÁÂ ;dlkÀ»¿ƒ≈≈«…≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ
eˆa¯Â ,Ìlk e‰e·˙Îe ;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰Ï‚Â ,ÌÈa¯a»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»≈¿»À»¿ƒ¿
‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿≈∆…ƒ¿««»∆¿«∆
ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ck LB„w‰ ea¯ ‰NÚ ‰nÏÂ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»»»»«≈«»»¿…ƒƒ«
ÌÈ„ÈÓÏz‰L ‰‡¯L ÈÙÏ ?‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰«»»¿∆»»¿ƒ∆»»∆««¿ƒƒ
,˙B‡·e ˙BLcÁ˙Ó ˙B¯v‰Â ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈËÚÓ˙Óƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈÂ ,˙¯ab˙Óe ÌÏBÚa ˙ËLBt ‰ÚL¯‰ ˙eÎÏÓe«¿»¿»»∆∆»»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï „Á‡ ¯eaÁ ¯aÁ - ˙BÂˆ˜Ï ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏbÏb˙Óƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ∆»ƒ¿
·LÈÂ ;ÁÎMÈ ‡ÏÂ ‰¯‰Óa e‰e„ÓÏiL È„k ,Ìlk „Èa¿«À»¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈»¿…ƒ»≈«¿»«
el‡Â .ÌÈa¯a ‰Ln‰ „nÏÂ ,BÈc ˙È·e ‡e‰ ÂÈÓÈ Ïk»»»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»»«ƒ¿≈
ea¯ ÏL BÈc ˙È·a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰≈¿≈«¬»ƒ∆»¿≈ƒ∆«≈
Èa¯Â ,ÂÈa Ï‡ÈÏÓ‚Â ÔBÚÓL :epnÓ eÏa˜Â LB„w‰«»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈»»¿«ƒ
Èa¯Â ,·¯Â ,‡iÁ Èa¯Â ,‡ÓÁ ¯a ‰ÈÁ Èa¯Â ,ÒÙ‡»∆¿«ƒ¬ƒ»«»»¿«ƒƒ»¿«¿«ƒ
Èa¯Â ,ÔÁBÈ Èa¯Â ,Ï‡eÓLe ,‡¯t˜ ¯·e ,È‡pÈ««««»»¿≈¿«ƒ»»¿«ƒ
,epnÓ eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰ el‡ .‰ÈÚLB‰«¿»≈≈¿≈«¬»ƒ∆ƒ¿ƒ∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓÎÁ‰ ¯‡MÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ Ô‰nÚÂ¿ƒ»∆¬»ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ««ƒ
e„ÓÚÂ LB„w‰ ea¯Ó eÏa˜ ¯NÚ „Á‡‰ el‡L∆≈»««»»ƒ¿≈«≈«»¿»¿
‰È‰ „ÈÓÏz Ôk ¯Á‡Â ,‰È‰ ÔË˜ ÔÁBÈ Èa¯ ,BL¯„Óa¿ƒ¿»«ƒ»»»»»»¿««≈«¿ƒ»»
,È‡pÈ Èa¯Ó Ïa˜ ·¯ ÔÎÂ .‰¯Bz epnÓ Ïa˜Â È‡pÈ Èa¯Ï¿«ƒ««¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«ƒ≈≈«ƒ««
‡¯ÙÒ ¯aÁ ·¯ .‡ÓÁ ¯a ‰ÈÁ Èa¯Ó Ïa˜ Ï‡eÓLe¿≈ƒ≈≈«ƒ¬ƒ»«»»«ƒ≈ƒ¿»
¯aÁ ‡iÁ Èa¯Â ,‰Ln‰ È¯wÚ ÚÈ„B‰Ïe ¯‡·Ï È¯ÙÒÂ¿ƒ¿≈¿»≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ»ƒ≈
‰ÈÚLB‰ Èa¯ ÔÎÂ .‰Ln‰ ÈÈÚ ¯‡·Ï ‡zÙÒBz‰«∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿≈«ƒ«¿»
Èa¯Â ,‰Ln‰ È¯·c ¯‡·Ï ˙B˙È¯a‰ e¯aÁ ‡¯t˜ ¯·e««»»ƒ¿«»«¿¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ
¯Á‡ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÓÏLe¯È‰ „eÓÏz‰ ¯aÁ ÔÁBÈ»»ƒ≈««¿«¿«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««
ÈÏB„bÓe .‰L ˙B‡Ó LÏMÓ ·e¯˜a ˙Èa‰ Ôa¯ÁÀ¿«««ƒ¿≈ƒ¿…≈»»ƒ¿≈
·¯Â ,‡e‰ ·¯ - Ï‡eÓLe ·¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿≈«¿≈«»¿«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„bÓe ;‡‰k ·¯Â ,ÔÓÁ ·¯Â ,‰„e‰È¿»¿««¿»¿«»¬»ƒ¿≈«¬»ƒ
,Èn‡ Èa¯Â ,‡Á ¯a ¯a ‰a¯ - ÔÁBÈ Èa¯Ó eÏawL∆ƒ¿≈«ƒ»»«»««»»¿«ƒ«ƒ
ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏkÓe .Ôe·‡ Èa¯Â ,ÈÓÈc ·¯Â ,Èq‡ Èa¯Â¿«ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ¿««¬»ƒ
.ÛÒBÈ ·¯Â ‰a¯ ,‰„e‰È ·¯Óe ‡e‰ ·¯Ó eÏawL∆ƒ¿≈«»≈«¿»«»¿«≈
ÈÈa‡ ,ÛÒBÈ ·¯Â ‰a¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏkÓeƒ¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«»¿«≈««≈

ÓÁ ·¯Ó Ìb eÏa˜ Ì‰ÈLe ;‡·¯ÂÏÏkÓe .Ô ¿»»¿≈∆ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«
¯a ¯Óe ;‡È·¯Â ÈL‡ ·¯ ,‡·¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿≈»»«»≈¿»ƒ»««

.‡È·¯Óe ,ÈL‡ ·¯ ÂÈ·‡Ó Ïa˜ ÈL‡ ·«̄»≈ƒ≈≈»ƒ«»≈≈»ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

"dyexit ef devnde"

לו  שניתנו המצוות "כל הרמב"ם: כתב ההקדמה בתחילת
לוחות  את לך ואתנה שנאמר ניתנו, בפירושן בסיני למשה
'והמצוה' שבכתב, תורה זו 'תורה' והמצוה. והתורה האבן

dyexit ef."שבע"פ תורה הנקראת היא זו ומצוה ...

א. אופנים. בשני לבאר אפשר פירושה" זו "והמצוה

בתושב"כ). התפרשו (שלא הדינים פרטי הוא ש"פירושה"
ההלכות. טעמי גם שהוא ב.

שיטתו  את הרמב"ם מבהיר ההקדמה, בתחילת ומיד
וכמו  ההלכות, טעמי ולא הדינים פרטי היינו ש"פירושה"
צ"ל  האם בגמ' לפלוגתא הרוגוצ'ובי הגאון מכאן שציין
לחודא" ש"גמיר או ההלכות) טעמי (ידיעת וסביר גמיר

הרמב"ם. דעת שהוא - מספיק
להורות  מותר האם הראשונים, פלוגתת אדמוה"ז וכשביאר
הרמב"ם  שאזיל כתב לאו, אם הטעמים ידיעת ללא
קאי  "המצוה" כי כלל, ההלכות טעמי כתב שלא לשיטתו
הרמב"ן  משא"כ ההלכות, טעמי על ולא הדינים פרטי על
טועים". - הרמב"ם דברי מתוך הלכה המורים ש"כל כתב
שאסרו  הטעם מהו היא, הפלוגתא ששורש שם ביאר ועוד
יודעים  שכשאין משום האם המשנה, דברי מתוך להורות
או  הרא"ש) (דעת למילתא מילתא לדמות יבואו הטעמים
הלכה  נפסקה ולא יחיד דעת שהן משניות שיש מפני
כיון  בחיבורו שייך אין זה וטעם הרמב"ם), (דעת כמותן
שע"י  הרמב"ם כתב לכן הגמ'. מסקנת פי על שחיברו
היינו  כולה, שבע"פ התורה יודעים בספרו הלימוד
המצוות  כל עניין בארוכה ביאר בהקדמתו וכן "פירושה".
והטעמים. הסברות עניין כלל הזכיר ולא ניתנו, בפירושן
שיטתו  כי פירושה" זו ב"והמצוה התחיל בהקדמתו גם לכן

תורה". "משנה - חיבורו לכל היסוד היא זה בעניין
(931 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

nd lk""epzip oyexita - dynl el epzipy zeev כוונת ,
היינו  בשלימות, צ"ל התורה שלימוד להדגיש הרמב"ם
למשה  התורה ניתנה כך כי שבע"פ, תורה עם תושב"כ
תורה  ניתנה יותר מאוחר בזמן שרק (ולא מלכתחילה
לשמיעת  האפשרות ניתנה תורה במתן ומיד שבע"פ),

שבע"פ. התורה כל הכוללת מלאה בהבנה התורה
למשה", לו "...שניתנו הרמב"ם כתב מדוע יובן זה, מתוך
מבהיר  שבכך ניתנו, בפירושן המצוות כל בקיצור כתב ולא
של  מהגדר חלק הוא התורה של שפירושה הרמב"ם
איש...ויאמר  יעמוד ש"אם הרמב"ם כתב שהרי התורה,
פירוש  כלומר במצוה... לפרש להוסיף....או שלחו שה'

שקר נביא ה"ז ממשה, שמענו ez`eapשלא yigkdl `ay

dyn ly."סיני הר "במעמד באה משה של ונבואתו ,
האחד  עניינים, שני יש עצמו רבינו במשה מזאת: יתירה
עבדי). משה תורת (זכרו תורתו והשני נבואתו, הוא
נביא  ש"אין הרמב"ם כפסק מהנבואה, למעלה היא והתורה
"לו  במילים הרמב"ם שמשמיענו וזהו דבר". לחדש רשאי
המצוות  של שפירושן רק שלא ניתנו" בפירושן כו' למשה
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משה  על־ידי היינו אחד, באופן גם אלא אחד בזמן ניתנו
שבו. התורה עניין מצד אלא נביא בתור רק לא ע"ה רבינו
(194 cenr 'i wlg y"ewl itÎlr)

- ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ „Ú ÈL‡ ·¯Ó ‡ˆÓƒ¿»≈«»≈«…∆«≈»»«»
(·) ,‡·¯Ó ÈL‡ ·¯ (‡) :Ô‰ el‡Â ,˙B¯Bc ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿≈≈«»≈≈»»
‡e‰ ·¯Â („) ,‡e‰ ·¯Ó ‰a¯Â (‚) ,‰a¯Ó ‡·¯Â¿»»≈«»¿«»≈«»¿«»
·¯Â ÔÁBÈ Èa¯Â (‰) ,Ï‡eÓLe ·¯Â ÔÁBÈ Èa¯Ó≈«ƒ»»¿«¿≈¿«ƒ»»¿«
Ôa¯Ó LB„w‰ ea¯Â (Â) ,LB„w‰ ea¯Ó Ï‡eÓLe¿≈≈«≈«»¿«≈«»≈«»
,ÂÈ·‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Ó ÔBÚÓL Ôa¯Â (Ê) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«»«¿ƒ≈»ƒ
Ôa¯Â (Ë) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓL Ôa¯Ó Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â (Á)¿«»«¿ƒ≈≈«»ƒ¿»ƒ¿«»
Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â (È) ,ÂÈ·‡ Ô˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Ó ÔBÚÓLƒ¿≈«»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿«»«¿ƒ≈
ÔBÚÓL Ôa¯Â (‡È) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓL Ôa¯Ó ÂÈ·‡ Ô˜f‰«»≈»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿
‰ÈÚÓMÓ È‡nLÂ Ïl‰Â (·È) ,È‡nLÂ ÂÈ·‡ Ïl‰Ó≈ƒ≈»ƒ¿««¿ƒ≈¿««ƒ¿«¿»
,ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÓ ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓLe (‚È) ,ÔBÈÏË·‡Â¿«¿«¿¿«¿»¿«¿«¿ƒ»¿ƒ¿
È‡zÂ ‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÓ ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÂ („È)ƒ»¿ƒ¿ƒÀ«∆¿«¿»¿ƒ«
ÛÒBÈÂ ¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBiÓ È‡zÂ ÚLB‰ÈÂ (ÂË) ,ÈÏa¯‡‰»«¿≈ƒƒÀ«¿ƒ«ƒ≈∆∆∆¿≈
ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ ¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBÈÂ (ÊË) ,ÔÁBÈ Ôa∆»»¿≈∆∆∆¿≈∆»»
(ÁÈ) ,˜Ècv‰ ÔBÚÓMÓ ÒB‚ÈË‡Â (ÊÈ) ,ÒB‚ÈË‡Ó≈«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
(Î) ,Ce¯aÓ ‡¯ÊÚÂ (ËÈ) ,‡¯ÊÚÓ ˜Ècv‰ ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿««ƒ≈∆¿»¿∆¿»ƒ»
‰ÈÙˆe (·Î) ,‰ÈÙvÓ ‰ÈÓ¯ÈÂ (‡Î) ,‰ÈÓ¯iÓ Ce¯·e»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«¿»
,Ï‡BiÓ ÌeÁÂ („Î) ,ÌeÁpÓ ˜ew·ÁÂ (‚Î) ,˜ew·ÁÓ≈¬««¬«ƒ«¿«ƒ≈
(ÊÎ) ,‰ÈÚLÈÓ ‰ÎÈÓe (ÂÎ) ,‰ÎÈnÓ Ï‡BÈÂ (‰Î)¿≈ƒƒ»ƒ»ƒ«¿»
ÚLB‰Â (ËÎ) ,ÚLB‰Ó ÒBÓÚÂ (ÁÎ) ,ÒBÓÚÓ ‰ÈÚLÈÂƒ«¿»≈»¿»≈≈«¿≈«
Ú„ÈB‰ÈÂ (‡Ï) ,Ú„ÈB‰ÈÓ ‰È¯ÎÊe (Ï) ,‰È¯ÎfÓƒ¿«¿»¿«¿»ƒ»»ƒ»»

Ó ÚLÈÏ‡Â (·Ï) ,ÚLÈÏ‡Óe‰iÏ‡Â (‚Ï) ,e‰iÏ‡ ≈¡ƒ»∆¡ƒ»≈≈ƒ»¿≈ƒ»
,Ï‡eÓMÓ „Â„Â (‰Ï) ,„ÂcÓ ‰iÁ‡Â („Ï) ,‰iÁ‡Ó≈¬ƒ»«¬ƒ»ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿≈
(ÁÏ) ,ÒÁÈtÓ ÈÏÚÂ (ÊÏ) ,ÈÏÚÓ Ï‡eÓLe (ÂÏ)¿≈≈≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿»
(Ó) ,ea¯ ‰LnÓ ÚLB‰ÈÂ (ËÏ) ,ÚLB‰ÈÓ ÒÁÈÙeƒ¿»ƒÀ«ƒÀ«ƒ…∆«≈
'‰ ÌÚÓ ÌlkL ‡ˆÓ - ‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓe…∆«≈ƒƒ«¿»ƒ¿»∆À»≈ƒ

.Ï‡¯NÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈
- ˙B¯Bc‰ ÈÏB„b Ì‰ ,ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈÓÎÁ‰ el‡ Ïk»≈«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ≈¿≈«
Ì‰Óe ,˙BiÏb ÈL‡¯ Ì‰Óe ,˙B·ÈLÈ ÈL‡¯ Ì‰Ó≈∆»≈¿ƒ≈∆»≈»À≈∆
ÌÈÙÏ‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa Ì‰nÚÂ .‰ÏB„b È¯„‰qÓƒ«¿∆¿≈¿»¿ƒ»∆¿»»¬»ƒ
Ì‰ ,ÈL‡ ·¯Â ‡È·¯ .Ì‰nÚÂ Ì‰Ó eÚÓML ˙B··¯e¿»∆»¿≈∆¿ƒ»∆»ƒ»¿«»≈≈
„eÓÏz‰ ¯aÁL ‡e‰ ÈL‡ ·¯Â ;„eÓÏz‰ ÈÓÎÁ ÛBÒ«¿≈««¿¿«»≈∆ƒ≈««¿
„eÓÏz‰ ÔÁBÈ Èa¯ ¯aÁL ¯Á‡ ,¯ÚL ı¯‡a ÈÏ·a‰««¿ƒ¿∆∆ƒ¿»««∆ƒ≈«ƒ»»««¿
- ÔÈ„eÓÏz‰ ÈL ÔÈÚÂ .‰L ‰‡Ó BÓÎa ÈÓÏLe¯È‰«¿«¿ƒƒ¿≈»»»¿ƒ¿«¿≈««¿ƒ
ÌÈ¯·„e ,‰È˙BwÓÚ ¯e‡·e ‰Ln‰ È¯·c Le¯t ‡e‰≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¬À∆»¿»ƒ
ea¯ ˙BÓÈÓ ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎa eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿»≈ƒ≈ƒƒ«≈
ÔÓe ,ÌÈ„eÓÏz‰ ÈMÓe .„eÓÏz‰ ¯eaÁ „ÚÂ LB„w‰«»¿«ƒ««¿ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÌlkÓ - ˙BzÙÒBz‰ ÔÓe ,È¯ÙÒÂ ‡¯ÙqÓe ,‡zÙÒBz‰«∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ«∆¿ƒÀ»
·iÁ‰ ,¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ ¯‡a˙Èƒ¿»≈»»¿«À»«»≈¿«»««»
ÈtÓ LÈ‡ e˜ÈzÚ‰L BÓk ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ,¯eËt‰Â¿«»«»≈¿«»¿∆∆¿ƒƒƒƒ

.ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒ…∆ƒƒ«
ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ e¯ÊbL ÌÈ¯·c Ì‰Ó ¯‡a˙È Ìb«ƒ¿»≈≈∆¿»ƒ∆»¿¬»ƒ¿ƒƒ

eÚÓML BÓk ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»«¬¿»«»¿∆»¿
,"Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe" ¯Ó‡pL ,Le¯Ùa ‰LnÓƒ…∆¿≈∆∆¡«¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ
˙B‚‰n‰ Ì‰Ó ¯‡a˙È ÔÎÂ .Èz¯ÓLÓÏ ˙¯ÓLÓ eNÚ¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈∆«ƒ¿»
BÓk ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa e‚‰pL B‡ eÈ˜˙‰L ˙Bwz‰Â¿««»∆ƒ¿ƒ∆»¬¿»»¿
¯eÒÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯Bc‰ B˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa e‡¯L∆»≈ƒ∆«¿ƒ∆»»
EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ó≈∆∆∆¡«…»ƒ«»»¬∆«ƒ¿
‡lL ÌÈ‡ÏÙÓ ÔÈÈ„Â ÌÈËtLÓ ÔÎÂ ."Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ -»ƒ¿…¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…
¯Bc‰ B˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ì‰a e„Â ,‰LnÓ ÌeÏaƒ̃¿ƒ…∆¿»»∆≈ƒ∆«
,ÌÈ˜f‰ Ô˙B‡ e˜ÒÙe ,Ô‰a ˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcna«ƒ∆«»ƒ¿∆∆»∆»¿»«¿≈ƒ
,„eÓÏza ÈL‡ ·¯ ¯aÁ Ïk‰ .‡e‰ Ck ÔÈc‰L e¯Ó‚Â¿»¿∆«ƒ»«…ƒ≈«»≈««¿
ÌÈ¯eaÁ ‰LÓ ÈÓÎÁ e¯aÁÂ .ÂÈÓÈ „ÚÂ ‰LÓ ˙BÓÈÓƒ…∆¿«»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
B„ÈÓÏz ‰ÈÚLB‰ Èa¯ :‰¯Bz‰ È¯·c L¯ÙÏ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«»«ƒ«¿»«¿ƒ
Èa¯Â .˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ ¯e‡a ¯aÁ ,LB„w‰ ea¯ ÏL∆«≈«»ƒ≈≈≈∆¿≈ƒ¿«ƒ
,‰¯Bz‰ ÛBÒ „Ú "˙BÓL ‰l‡"Ó L¯t Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈≈≈≈≈∆¿««»
¯aÁ ‰·È˜Ú Èa¯ ÔÎÂ ;'‡zÏÈÎÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ¬ƒ»ƒ≈
.˙BL¯„Ó e¯aÁ Ì‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÎÁÂ .‡zÏÈÎÓ¿ƒ¿»«¬»ƒ¬≈ƒ«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»

.ÈÏ·a‰ „eÓÏz‰ Ì„˜ ¯aÁ Ïk‰Â¿«…À«…∆««¿««¿ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ÛBÒ ,Ì‰È¯·ÁÂ ÈL‡ ·¯Â ‡È·¯ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»¿«»≈¿«¿≈∆¿≈«¿≈
˙B¯Êb e¯ÊbLÂ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÌÈ˜ÈzÚn‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈««¿ƒƒ»∆¿«∆¿∆»¿¿≈
Ì˙¯Êb ‰ËLÙe ˙B‚‰Ó e‚È‰‰Â ˙Bwz eÈ˜˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿≈»»
˙BÓB˜Ó ÏÎa ,Ï‡¯NÈ ÏÎa Ì˙B‚‰Óe Ì˙w˙Â¿«»»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈¿»¿
¯aÁL ,ÈL‡ ·¯ ÏL BÈc ˙Èa ¯Á‡Â .Ì‰È˙B·LBÓ¿≈∆¿««≈ƒ∆«»≈∆ƒ≈
ÏÎa Ï‡¯NÈ e¯ft˙ ,B¯Ó‚e Ba ÈÓÈa „eÓÏz‰««¿ƒ≈¿¿»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿»
ÌÈi‡ÏÂ ˙BÂˆwÏ eÚÈb‰Â ,¯˙È ¯eft ˙Bˆ¯‡‰»¬»ƒ∆∆¿ƒƒ«¿»¿»ƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ eLazLÂ ,ÌÏBÚa ‰ËË˜ ‰˙·¯Â ;ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ¿»¿»¿»»»»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ
Ï‡¯NÈ eÒpk˙ ‡ÏÂ ,‰¯Bz „eÓÏz ËÚÓ˙Â ,˙BÒÈ‚aƒ¿»¿ƒ¿«≈«¿»¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈
eÈ‰L BÓk ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ Ì‰È˙B·ÈLÈa „ÓÏÏƒ¿…ƒƒ≈∆¬»ƒ¿»¿∆»
'‰ ¯L‡ ÌÈ„È¯O‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈˆa˜˙Ó ‡l‡ .Ì„wÓƒ…∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¬∆
ÌÈ˜ÒBÚÂ ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎ·e ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ‡¯B˜≈¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿¿ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ,Ìlk ÌÈÓÎÁ‰ È¯eaÁa ÌÈÈ·Óe ,‰¯Bza«»¿ƒƒ¿ƒ≈«¬»ƒÀ»¿¿ƒ
„ÓÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‡e‰ C‡È‰ ËtLn‰ C¯c Ì‰Ó≈∆∆∆«ƒ¿»≈«¿»≈ƒ∆»«
B‡ ÔÈ˜˙‰ B‡ ¯Ê‚Â ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa „eÓÏz‰ ¯Á‡««««¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«ƒ¿ƒ
‡Ï - ˙Ba¯ ˙BÈ„Ó È·Ï B‡ B˙È„Ó È·Ï ‚È‰‰ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ«…
Ì‰È˙B·LBÓ ˜Á¯ ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ÂÈNÚÓ eËLt»¿«¬»¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈…«¿≈∆
‰È„n‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Â ,ÌÈÎ¯c‰ LeaLÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿≈ƒ∆»«¿ƒ»
ÏËa „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·e ,ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿∆»»≈
ÔÈÙBk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .„eÓÏz‰ ¯eaÁ Ì„˜ ÌÈL ‰nkÓƒ«»»ƒ…∆ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ
ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Ó ‚‰Óa ‚‰Ï BÊ ‰È„Ó ÈL‡«¿≈¿ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿«¿ƒ»«∆∆¿≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa d¯ÊbL ‰¯Êb ¯Ê‚Ï ‰Ê ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿…¿≈»∆¿»»≈ƒ«≈
C¯cL ÌÈB‡b‰Ó „Á‡ „nÏ Ì‡ ÔÎÂ .B˙È„Óaƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ≈∆»≈«¿ƒ∆∆∆

‰ Ck ËtLn‰„ÓÚL ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ¯‡a˙Â ,‡e «ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈∆»«
ÔÈ‡ - „eÓÏza ·e˙k‰ ËtLn‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÂÈ¯Á‡«¬»∆≈∆∆∆«ƒ¿»«»««¿≈
,ÂÈ¯·„Ï ‰ËB ˙Úc‰L ÈÓÏ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆«««»ƒ¿»»

.ÔB¯Á‡ ÔÈa ,ÔBL‡¯ ÔÈa≈ƒ≈«¬
˙B‚‰Óe ˙Bw˙Â ˙B¯Ê‚e ÌÈÈ„a ,eÏl‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ«»¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ Ïk Ï·‡ .„eÓÏz‰ ¯eaÁ ¯Á‡ eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿««ƒ««¿¬»»«¿»ƒ
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קכה dncwd - fenz 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

;Ô‰a ˙ÎÏÏ Ï‡¯NÈ Ïk ÌÈ·iÁ ,ÈÏ·a‰ „eÓÏzaL∆««¿««¿ƒ«»ƒ»ƒ¿»≈»∆∆»∆
ÏÎa ‚‰Ï ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎÂ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈÙBÎÂ¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿…¿»
Ì˙B¯Êb ¯Ê‚ÏÂ ,„eÓÏzaL ÌÈÓÎÁ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬¬»ƒ∆««¿¿ƒ¿…¿≈»
ÌÈ¯·c‰ Ì˙B‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì˙Bw˙a ˙ÎÏÏÂ¿»∆∆¿«»»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì˙B‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk Ì‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ „eÓÏzaL∆««¿ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿»≈¿»
ecL B‡ e‚È‰‰L B‡ e¯ÊbL B‡ eÈ˜˙‰L ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿ƒ∆»
Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ Ïk Ì‰ ,‡e‰ Ck ËtLn‰L e„ÓÏÂ ÔÈcƒ¿»¿∆«ƒ¿»»≈»«¿≈ƒ¿»≈
¯Bc dlk ‰¯Bz‰ È¯wÚa ‰Ïaw‰ eÚÓML Ô‰Â ,Ôa¯ B‡À»¿≈∆»¿««»»¿ƒ¿≈«»À»
ÌÈÓÎÁ‰ Ïk .ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ „Ú ,¯Bc ¯Á‡«««…∆«≈»»«»»«¬»ƒ
ÌL Ì‰Ï ‡ˆÈÂ ,Ba e·e „eÓÏz‰ ¯eaÁ ¯Á‡ e„ÓÚL∆»¿««ƒ««¿»¿»»»∆≈
el‡ ÏÎÂ .'ÌÈB‡b' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - Ì˙ÓÎÁa¿»¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
¯ÚL ı¯‡·e Ï‡¯NÈ ı¯‡a e„ÓÚL ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆»¿¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
e‡ÈˆB‰Â „eÓÏz‰ C¯c e„ÓÏ - ˙Ù¯ˆ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»¿«»¿∆∆««¿¿ƒ
‰wÓÚ C¯cL ÈÙÏ ,ÂÈÈÚ e¯‡·e ÂÈ˙BÓeÏÚz ¯B‡Ï»«¬»≈¬ƒ¿»»¿ƒ∆∆∆¬À»
·¯ÚÓ Èn¯‡ ÔBLÏa ‡e‰L ,„BÚÂ ;„‡ÓÏ „Ú Bk¯c«¿«ƒ¿…¿∆ƒ¿¬«ƒ¿…»
‰˙È‰ ÔBLl‰ d˙B‡L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ˙BBLÏ ÌÚƒ¿¬≈¿ƒ∆»«»»¿»
Ï·‡ ;„eÓÏz‰ ¯aÁL ˙Úa ¯ÚLa ÏkÏ ‰¯e¯a¿»«…¿ƒ¿»¿≈∆À«««¿¬»
ÔÈ‡ ,ÌÈB‡b‰ ÈÓÈa ¯ÚLa ÔÎÂ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Laƒ¿»«¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ≈
.B˙B‡ ÌÈ„nÏnL „Ú ÔBLl‰ d˙B‡ ¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ»«»«∆¿«¿ƒ
ÔB‡b ÏÎÏ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÈL‡ ÔÈÏ‡BL ˙Ba¯ ˙BÏ‡Le¿≈«¬ƒ«¿≈»ƒ»ƒ¿»»
ÌÈL˜ ÌÈ¯·c Ì‰Ï L¯ÙÏ ,Ì‰ÈÓÈa ‰È‰ ¯L‡¬∆»»ƒ≈∆¿»≈»∆¿»ƒ»ƒ
Ì˙B‡Â ,Ì˙ÓÎÁ ÈÙk Ì‰Ï ÌÈ·ÈLÓ Ì‰Â ,„eÓÏzaL∆««¿¿≈¿ƒƒ»∆¿ƒ»¿»»¿»
ÌÈ¯ÙÒ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˙B·eLz‰ ÌÈˆa˜Ó ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿«¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ
,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL ÌÈB‡b‰ e¯aÁ Ìb .Ì‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿ƒ∆¿»»
˙BÎÏ‰ L¯tL ÈÓ Ì‰Ó :„eÓÏz‰ ¯‡·Ï ÌÈ¯eaÁƒƒ¿»≈««¿≈∆ƒ∆≈≈¬»
eM˜˙pL ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ˜¯t L¯tL ÈÓ Ì‰Óe ,˙B„ÈÁÈ¿ƒ≈∆ƒ∆≈≈¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«
„BÚÂ .ÌÈ¯„Òe ˙BzÎqÓ L¯tL ÈÓ Ì‰Óe ,ÂÈÓÈa¿»»≈∆ƒ∆≈≈«∆¿¿»ƒ¿
·iÁ‰Â ¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ ÔÈÚa ,˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ e¯aÁƒ¿¬»¿¿ƒ¿«»»¿«À»¿««»
eÈ‰iL È„k ,Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰L ÌÈ¯·„a ,¯eËt‰Â¿«»ƒ¿»ƒ∆«»»¿ƒ»»∆¿≈∆ƒ¿
ÏL B˜ÓÚÏ „¯ÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÚcÓÏ ÌÈ·B¯¿̃ƒ¿««ƒ∆≈»≈≈¿»¿∆
ÈB‡b Ïk da eNÚL '‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BÊÂ .„eÓÏz«¿¿ƒ¿∆∆∆»»»¿≈
‡È‰L ,‰Ê ÔÓÊ „ÚÂ „eÓÏz‰ ¯aÁL ÌBiÓ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ∆À«««¿¿«¿«∆∆ƒ
‡È‰Â ,˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÈÓL ‰L»»¿ƒƒ««≈»»∆∆¿À¿«««ƒ¿ƒ
Ú·LÂ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ˙L¿««¿««¬»ƒ¿«≈¿…ƒ»∆«

.ÌÏBÚ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»
˙‡ ‰ÚL ‰˜Á„Â ,˙B¯˙È ˙B¯ˆ eÙÎz ‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆»¿»¿≈¿»¬»»»∆
;‰¯zzÒ eÈB· ˙È·e ,eÈÓÎÁ ˙ÓÎÁ ‰„·‡Â ,Ïk‰«…¿»¿»»¿«¬»≈ƒ«¿≈ƒ¿«¿»
e¯aÁL ˙B·eLz‰Â ˙BÎÏ‰‰Â ÔÈLe¯t‰ Ô˙B‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»«≈ƒ¿«¬»¿«¿∆ƒ¿
eM˜˙ ,ÌÈ¯‡·Ó ÌÈ¯·c Ì‰L e‡¯Â ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿»∆≈¿»ƒ¿…»ƒƒ¿«
ËÚÓ ‡l‡ Èe‡¯k Ì‰ÈÈÚ ÔÈ·Ó ÔÈ‡Â ,eÈÓÈa¿»≈¿≈≈ƒƒ¿¿≈∆»»∆»¿«
,ÈÏ·a‰ :BÓˆÚ „eÓÏz‰ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tÒÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿«¿««¿ƒ
Ì‰L - ˙BzÙÒBz‰Â ,È¯ÙÒÂ ,‡¯ÙÒÂ ,ÈÓÏLe¯i‰Â¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«∆¿∆≈
Ck ¯Á‡Â ,C¯‡ ÔÓÊe ‰ÓÎÁ LÙÂ ‰·Á¯ ˙Úc ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿»»¿∆∆¬»»¿«»…¿««»
ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·ca ‰ÁBÎp‰ C¯c‰ Ì‰Ó Ú„eÈƒ»«≈∆«∆∆«¿»«¿»ƒ»¬ƒ
‰Ê ÈtÓe .‡e‰ C‡È‰ ‰¯Bz ÈÈc ¯‡Le ÌÈ¯zn‰Â¿«À»ƒ¿»ƒ≈»≈«ƒ¿≈∆
ÈzÚLÂ ,Èc¯Ùq‰ ÔBÓÈÈÓ Ôa ‰LÓ È‡ ,ÈˆÁ Èz¯Úƒ«¿ƒ»¿ƒ¬ƒ…∆∆«¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

È˙È‡¯Â ,ÌÈ¯Ùq‰ el‡a È˙BÈ·e ,‡e‰ Ce¯a ¯ev‰ ÏÚ««»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿»ƒƒ
ÔÈÚa ,ÌÈ¯eaÁ‰ el‡ ÏkÓ ÌÈ¯¯a˙n‰ ÌÈ¯·c ¯aÁÏ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ»≈«ƒƒ¿ƒ¿«
,‰¯Bz‰ ÈÈc ¯‡L ÌÚ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ¯zn‰Â ¯eÒ‡‰»»¿«À»«»≈¿«»ƒ¿»ƒ≈«»
‰¯Bz ‡‰zL „Ú ,‰¯ˆ˜ C¯„Â ‰¯e¯a ÔBLÏa ÌlkÀ»¿»¿»¿∆∆¿»»«∆¿≈»
‡ÏÂ ‡ÈL˜ ‡Ïa - Ïk‰ ÈÙa ‰¯e„Ò dlk ‰t ÏÚaL∆¿«∆À»¿»¿ƒ«…¿…À¿»¿…
‡l‡ ,‰Îa ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ‰Îa ¯ÓB‡ ‰Ê ‡Ï ,˜e¯t≈…∆≈¿…¿∆≈¿…∆»
¯L‡ ËtLn‰ Èt ÏÚ ,ÌÈBÎ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ¿»¬∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈLe¯t‰Â ÌÈ¯eaÁ‰ el‡ ÏkÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»≈«ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
Ïk eÈ‰iL „Ú ,ÂLÎÚ „ÚÂ LB„w‰ ea¯ ˙BÓÈÓƒ«≈«»¿««¿»«∆ƒ¿»
ÔÈ„·e ,‰ÂˆÓ Ïk ÔÈ„a ÏB„bÏÂ ÔËwÏ ÔÈÈeÏb ÔÈÈc‰«ƒƒ¿ƒ«»…¿«»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

L ÌÈ¯·c‰ Ïk¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ ewz »«¿»ƒ∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ¿»∆»»
ÔÈ„a ÌÏBÚa ¯Á‡ ¯eaÁÏ CÈ¯ˆ Ì„‡ ‡‰È ‡lL È„k -¿≈∆…¿≈»»»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
‰¯BzÏ ıa˜Ó ‰Ê ¯eaÁ ‰È‰È ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ÈÈcÓƒƒ≈ƒ¿»≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿«≈«»
˙B¯Êb‰Â ˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰ ÌÚ ,dlk ‰t ÏÚaL∆¿«∆À»ƒ««»¿«ƒ¿»¿«¿≈
BÓÎe ,„eÓÏz‰ ¯eaÁ „ÚÂ ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ eNÚpL∆«¬ƒ…∆«≈¿«ƒ««¿¿
¯Á‡ e¯aÁL Ì‰È¯eaÁ ÏÎa ÌÈB‡b‰ eÏ eL¯tL∆≈¿»«¿ƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ¿««
'‰¯Bz ‰LÓ' ‰Ê ¯eaÁ ÌL È˙‡¯˜ CÎÈÙÏ .„eÓÏz‰««¿¿ƒ»»»ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈»
Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·˙ÎaL ‰¯Bz ‡¯B˜ Ì„‡L ÈÙÏ -¿ƒ∆»»≈»∆ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BÈ‡Â ,dlk ‰t ÏÚaL ‰¯Bz epnÓ Ú„BÈÂ ,‰Êa ‡¯B˜≈»∆¿≈«ƒ∆»∆¿«∆À»¿≈
¯eaÁ ˜lÁÏ È˙È‡¯Â .Ì‰ÈÈa ¯Á‡ ¯ÙÒ ˙B¯˜Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«≈≈≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ
˙BÎÏ‰‰ ˜lÁ‡Â ,ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ‰Ê∆¬»¬»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬«≈«¬»
B˙B‡ ˜lÁ‡ ˜¯Ùe ˜¯t ÏÎÂ ;ÔÈÚ B˙B‡aL ÌÈ˜¯ÙÏƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿»∆∆∆∆¬«≈
el‡ .‰t ÏÚ ÌÈ¯e„Ò eÈ‰iL È„k ,˙BpË˜ ˙BÎÏ‰Ï«¬»¿«¿≈∆ƒ¿¿ƒ«∆≈
Ô‰L ˙BÎÏ‰ Ô‰Ó LÈ - ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎaL ˙BÎÏ‰‰«¬»∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈∆¬»∆≈
da LiL ‰Âˆn‰ ‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÈËtLÓƒ¿¿≈ƒ¿»««ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆≈»
Ì‰Ó LÈÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰Â ‰a¯‰ ‰Ïa˜ È¯·cƒ¿≈«»»«¿≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿≈≈∆
eÈ‰È Ì‡ ,‰a¯‰ ˙BÂˆÓ ÈËtLÓ ÌÈÏÏBk Ì‰L ˙BÎÏ‰¬»∆≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒƒ¿
¯eaÁ ˜elÁL ÈtÓ ;„Á‡ ÔÈÚa Ôlk ˙BÂˆn‰ Ô˙B‡»«ƒ¿À»¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒƒ
BÓk ,˙BÂˆn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‡Ï ,ÌÈÈÚ‰ ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ…¿ƒƒ¿««ƒ¿¿
˙B‚‰Bp‰ ‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÔÈÓe .Ba ‡¯BwÏ ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈«≈ƒ¿«ƒ¿«»«¬
Ì‰Ó :˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL ,˙B¯B„Ï¿≈≈¿…∆¿≈ƒ¿≈∆
Ì‰Ï ÔÓÈÒ ,ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó ‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈»«ƒ¿∆¿«¿»ƒƒ»»∆
LÏL ‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Ì‰Óe ;Ì„‡ ÏL ÂÈ¯·‡ ÔÈÓƒ¿«≈»»∆»»≈∆ƒ¿…«¬∆¿…
˙L ÈÓÈ ÔÈÓ Ô‰Ï ÔÓÈÒ ,LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿≈¿«

.‰nÁ‰««»
ãycew zegiyn zecewpã

.'ci'd ixtql zexzekk j"pd iweqt

בתורה  קורא "אדם הרמב"ם: כתב ה'יד', לספר בהקדמה
תורה  ממנו ויודע בזה, קורא ואח"כ תחילה שבכתב
חמשה  היינו שבכתב תורה הלא להבין: וצריך שבעל־פה",

נכת  בהם תורה, בתורה חומשי שנתפרשו המצוות בו
כל  את להבין שכדי להדגיש הרמב"ם רצה ואם שבע"פ.
החזקה', ל'יד התורה בין נוסף בספר צורך אין המצוות

מנ"ך. בפסוקים לפתוח הקפיד מדוע
היא  דווקא, נ"ך בפסוקי הרמב"ם פתיחת בזה: והביאור
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שני  מתקיימים נ"ך בפסוקי כי הנ"ל, לעניין מדויק בהתאם
שהרי  ממש, שבכתב כתורה שהם האחד, כאחת. הדברים
ומצד  להכתב, הותרו גם ולכן דבר" לחדש רשאי נביא "אין
עניינים  בהם נתבארו שהרי שבע"פ כתורה הם שני

וברמז. בקיצור בתורה שנכתבו
שבע"פ  לתורה "מקבץ שהוא חיבור הרמב"ם כשכותב לכן,
הם  אחד שמצד הנביאים בפסוקי לפתוח מקדים כולה"
ובהם  כתושבע"פ, פירוש הם שני ומצד שבכתב, כתורה
תחילה  שבכתב בתורה קורא ד"אדם העניין מתבטא דווקא
שניהם  כלולים הנביאים בפסוקי שהרי כו'" בזה קורא ואח"כ
לתושבע"פ. תושב"כ בין כ"ממוצע" הם והרי מחתא, בחדא
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

Îlray dxez epnn rceie ,dfae azkay dxeza `xew mc`"
"dlek dt

"לברר  היא הלכות" "הלכות - חיבורו מטרת אם ולכאורה,
התורה", דיני שאר עם והטהור הטמא והמותר האסור את
שבכתב, התורה בלימוד צורך אין ההלכות ידיעת לשם הרי
בחיבורו, הרמב"ם הביאם להלכה הנוגעים הפסוקים כי
כתב  מדוע וא"כ להלכה, נוגעים אינם הביאם שלא ואלו

תחילה". בתורה קורא "אדם
לא  שלאחריו חיבור הרמב"ם שכתב משום שדווקא אלא
חיוב  שישנו להבהיר צורך ראה אחר", ספר "לקרוא יצטרכו
תושב"כ  כי שבכתב. התורה והוא נוסף לימוד סוג על
בהלכה  כמבואר התורה, בלימוד סוגים שני הם ותושבע"פ
ושניהם  כו' לכותבם רשאי אתה אי שבע"פ שדברים
ההדגשה  עיקר בתושבע"פ כי הלימוד, באופן גם חלוקים
על  הוא העיקר בתושב"כ ואילו וההבנה, העיון על היא
עולה  קאמר' מאי ידע ש'לא זה וגם שבדיבור, האמירה
הרמב"ם  רצה בדיוק זאת את התורה. ברכת ומברך לתורה
פטור  אינו התורה, הלכות את בספרו שהלומד להדגיש,

בתושב"כ. מהלימוד
וידקדק  ביותר, עקומה מסקנה לידי מישהו יבוא ואם
ובזה" תחילה שבכתב בתורה ש"קורא הרמב"ם בלשון
שלדעת  יסיק ומזה התורה, חומשי חמשת על מדבר
הלימוד  בתחילת מיד יראה נ"ך, בלימוד צורך אין הרמב"ם
נ"ך  פסוקי את כשיקרא זו, מסקנה מופרכת כמה עד
את  כלל לציין מבלי ספריו בתחילת הרמב"ם שהביא
כבר  ויודע נ"ך גם למד בספרו שהלומד הבין כי מקורם,

לספריו. ככותרות שהביא הפסוקים של מקורותיהם את
בהל' שכתב הרמב"ם פסק היפך גם היא זו מוטעית סברא
בתורה  שליש למידתו, זמן לשלש אדם "חייב ת"ת
וישכיל  יבין ושליש שבעל־פה, בתורה שליש שבכתב,
במידות  ויבין מדבר דבר ויוציא מראשיתו, דבר אחרית

וא"כ  גמרא". הנקרא הוא זה וענין כו' בהן נדרשת שהתורה
חמשה  ללמוד יש הרמב"ם שלדעת לומר אפשר איך
שבהלכה  ובפרט מידי. לא ותו ה'יד', וספר תורה חומשי
אבל  אדם, של לימודו בתחילת הוא זה שכל כתב שלאח"ז
תורה  מזומנים בעיתים יקרא כו' בחכמה... כשיגדיל
דיני  מדברי דבר ישכח שלא כדי השמועה ודברי שבכתב

תורה.
(159 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

ה'תשפ"א  תמוז ה' שלישי יום

dUr zFevn
˙ÂÂˆÓ‰ÔÈÓ

¦§£¥
ÌL LiL Ú„ÈÏ ,‰NÚ ˙BÂˆnÓ ‰BL‡¯ ‰ÂˆÓ (‡)ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¬≈≈«∆≈»
,B„ÁÈÏ (·) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,dBÏ‡¡«∆∆¡«»…ƒ¡…∆¿«¬
,B·‰‡Ï (‚) ."„Á‡ '‰ ,eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆»¿»√
,epnÓ ‰‡¯ÈÏ („) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿ƒ¿»ƒ∆
,Ïlt˙‰Ï (‰) ."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¡…∆ƒ»¿ƒ¿«≈
BÊ ‰„B·Ú ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬«¿∆≈¡…≈∆¬»
(Ê) ."˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ,Ba ‰˜·„Ï (Â) .‰lÙz¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«ƒ¿»
(Á) ."Ú·Mz BÓL·e" :¯Ó‡pL ,BÓLa Ú·M‰Ï¿ƒ»«ƒ¿∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«
:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰ ÂÈÎ¯„a ˙BÓc‰Ï¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,BÓL ˙‡ Lc˜Ï (Ë) ."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â"¿»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆¿∆∆¡«
ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ï (È) ."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â"¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ«¿«
EaÎL· ...Ìa z¯a„Â" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»»¿»¿¿
:¯Ó‡pL ,d„nÏÏe ‰¯Bz „ÓÏÏ (‡È) ."EÓe˜·e¿∆ƒ¿…»¿«¿»∆∆¡«
,L‡¯a ÔÈlÙz ¯L˜Ï (·È) ."EÈ·Ï ÌzpLÂ"¿ƒ«¿»¿»∆ƒ¿…¿ƒƒ»…
¯L˜Ï (‚È) ."EÈÈÚ ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿…»…≈≈∆ƒ¿…
(„È) ."E„È ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,„ia ÔÈlÙz¿ƒƒ«»∆∆¡«¿«¿»¿«»∆

."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ(ÂË) «¬ƒƒ∆∆¡«¿»»∆ƒƒ
."E˙Èa ˙BÊeÊÓ ÏÚ Ìz·˙Îe" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊÓ Úa˜Ïƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«¿»«¿≈∆
È‡ˆBÓa ‰¯Bz ÚÓLÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (ÊË)¿«¿ƒ∆»»ƒ¿…«»¿»≈
Ïk ·zÎÏ (ÊÈ) ."ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆∆¡««¿≈∆»»ƒ¿…»
˙‡ ÌÎÏ e·˙k" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯Bz ¯ÙÒ LÈ‡ƒ≈∆»¿«¿∆∆¡«ƒ¿»∆∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (ÁÈ) ."˙‡f‰ ‰¯ÈM‰«ƒ»«…ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿
ÈzL BÏ ‰È‰iL È„k ,Ì„‡ Ïk ÏL „Á‡‰ ÏÚ ¯˙È»≈«»∆»∆»»»¿≈∆ƒ¿∆¿≈
‰¯Bz‰ ‰LÓ ˙‡ BÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙B¯Bz∆∆¡«¿»«∆ƒ¿≈«»
,zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔBÊn‰ ¯Á‡ C¯·Ï (ËÈ) ."˙‡f‰«…¿»≈«««»∆∆¡«¿»«¿»
˙Èa ˙B·Ï (Î) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e - zÚ·NÂ¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆ƒ¿≈
‰‡¯ÈÏ (‡Î) ."Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
¯ÓLÏ (·Î) ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe" :¯Ó‡pL ,‰Ê ˙ÈaÓƒ«ƒ∆∆∆¡«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿…
ÈÙÏ ,Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ‰Ê ˙Èa«ƒ∆»ƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈
,Lc˜na „·BÚ ÈÂl‰ ˙BÈ‰Ï (‚Î) ."˙„Ú‰ Ï‰‡…∆»≈Àƒ¿«≈ƒ≈«ƒ¿»
ÂÈ„È Ô‰k‰ Lc˜Ï („Î) ."‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««≈ƒ¿«≈«…≈»»
Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»ƒ¿«»¬»∆∆¡«¿»¬«¬…
C¯ÚÈ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ˙B¯ C¯ÚÏ (‰Î) ."ÂÈ·e»»«¬…≈«ƒ¿»∆∆¡««¬…
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,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k‰ C¯·Ï (ÂÎ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ B˙‡…«¬…»»¿»≈«…¬ƒ∆ƒ¿»≈
¯ÈcÒ‰Ï (ÊÎ) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÏÚ z˙Â" :¯Ó‡pL ,˙aL ÏÎa '‰ ÈÙÏ ‰B·Ïe ÌÁÏ∆∆¿»ƒ¿≈¿»«»∆∆¡«¿»«»«
ÌÈÓÚt ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (ÁÎ) ."ÌÈt ÌÁÏ ÔÁÏM‰«À¿»∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿…∆«¬«ƒ
."ÌÈnÒ ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ
:¯Ó‡pL ,„ÈÓz ‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓa L‡ ¯ÈÚ·‰Ï (ËÎ)¿«¿ƒ≈¿ƒ¿«»»»ƒ∆∆¡«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï (Ï) ."ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡"≈»ƒ«««ƒ¿≈«¿»ƒ∆
."ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆
,Lc˜n‰ ‡e‰L ‰ÈÎL ‰ÁnÓ ÌÈ‡ÓË ÁÏLÏ (‡Ï)ƒ¿…«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ»∆«ƒ¿»
ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk ,‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…
Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯ÊÏ „B·k ˜ÏÁÏ (·Ï) ."LÙÏ ‡ÓË»≈»»∆«¬…»¿«¿∆«¬…
."BzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰M„waL ¯·c ÏÎÏ BÓÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ¿»»»∆«¿À»∆∆¡«¿ƒ«¿
,‰p‰k È„‚a ‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k‰ LÈaÏ‰Ï (‚Ï)¿«¿ƒ«…¬ƒ»¬»ƒ¿≈¿À»
ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ („Ï) ."L„˜ È„‚· ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»≈»»
Û˙ka" :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ‡NBpLk Û˙k‰ ÏÚ««»≈¿∆¿ƒ∆∆¡««»≈
ÔÓLa ÌÈÎÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ÁLÓÏ (‰Ï) ."e‡OÈƒ»ƒ¿…«…¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆

(ÂÏ) ."L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰˙BÈ‰Ï «ƒ¿»∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿
,˙B¯ÓLÓ ˙B¯ÓLÓ Lc˜na ÌÈ„·BÚ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
‡·È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ÌÈ„·BÚ ÌÈ„ÚBn·e«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»…
˙BÈ‰Ï (ÊÏ) ."˙B·‡‰ ÏÚ ,ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ...ÈÂl‰«≈ƒ¿«ƒ¿»»«»»ƒ¿
¯‡Lk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Óe Ô‰È·B¯˜Ï ÌÈ‡nhÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»
."‡nhÈ dÏ" :¯Ó‡pL ,Ïa‡˙‰Ï ÔÈeˆÓ Ô‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈¿Àƒ¿ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ«»
:¯Ó‡pL ,‰Ïe˙a ‡NB ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï (ÁÏ)ƒ¿…≈»≈¿»∆∆¡«
ÔÈ„ÈÓz ·È¯˜‰Ï (ËÏ) ."ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ,‡e‰Â"¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒƒ
(Ó) ."„ÈÓ˙ ‰ÏÚ ,ÌBiÏ ÌÈL" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ
‰Ê" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…≈»ƒ¿»¿»∆∆¡«∆
ÏÎa ¯Á‡ Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‡Ó) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯»̃¿««¬…»»¿ƒ»¿»«≈¿»
(·Ó) ."ÌÈN·Î ÈL - ˙aM‰ ÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«¿««»¿≈¿»ƒ
:¯Ó‡pL ,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿»……∆»…∆∆∆¡«
‚Áa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‚Ó) ."ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e"¿»≈»¿≈∆¿ƒ»¿»¿«
."'‰Ï ‰M‡ e·È¯˜z ÌÈÓÈ ˙Ú·L" :¯Ó‡pL ,ÁÒt‰«∆«∆∆¡«ƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ∆«
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯ ˙¯ÁnÓ ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ ·È¯˜‰Ï („Ó)¿«¿ƒƒ¿«»…∆ƒ»√«ƒ∆∆«
(‰Ó) ."¯ÓÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â" :¯Ó‡pL ,„Á‡ N·k ÌÚƒ∆∆∆»∆∆¡««¬≈∆∆…∆
ÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,˙¯ˆÚ ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿¬∆∆∆∆¡«¿
˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂÓ) ."ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»
:¯Ó‡pL ,˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ·¯w‰«¿≈ƒƒ¿««∆∆¿¬∆∆∆∆¡«
ÏÚ Ìz·¯˜‰Â ‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ"ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»¿ƒ¿«¿∆«
:¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (ÊÓ) ."ÌÁl‰«∆∆¿ƒ»¿»¿…«»»∆∆¡«
ÛÈÒB‰Ï (ÁÓ) ."L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Á·e"«…∆«¿ƒƒ¿∆»«…∆¿ƒ
L„ÁÏ ¯BNÚ·e" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa Ôa¯»̃¿»¿«∆∆¡«∆»«…∆
,ÌBv‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙BNÚÏ (ËÓ) ."ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ«¬¬««¿«
Ôa ¯Ùa ,L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…«¬…∆«…∆¿«∆
() .˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ‰·e˙k‰ ‰„B·Ú‰ ÏÎÂ ,"¯˜a»»¿»»¬»«¿»¿»»««¬≈
Ìz·¯˜‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿««À∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‡) ."ÁÁÈ ÁÈ¯ ‰M‡ ‰ÏÚ…»ƒ≈≈«ƒ…«¿ƒ»¿»¿
:¯Ó‡pL ,‡e‰ BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ Èk ,˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆ƒ∆∆ƒ¿≈«¿∆∆¡«

LÏL" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ‚ÁÏ (·) ."ÈÈÓM‰ ÌBia"««¿ƒƒ»…»¿»ƒ∆∆¡«»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ˙B‡¯‰Ï (‚) ."ÈÏ ‚Áz ÌÈÏ‚¿̄»ƒ»…ƒ¿≈»»¿»ƒ∆∆¡«
(„) ."E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È - ‰Ma ÌÈÓÚt LÏL"»…¿»ƒ«»»≈»∆»¿¿
(‰) ."EbÁa zÁÓNÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏƒ¿…«»¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿«∆
Ïk B˙‡ eËÁLÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ N·k ËÁLÏƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿»¬……
¯NÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÁÒt ¯Na ÏÎ‡Ï (Â) ."Ï‰¿̃«∆¡…¿«∆«»ƒ¿≈≈¬ƒ»»»

."¯Na‰ ˙‡ eÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÒÈa˙BNÚÏ (Ê) ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿∆«»»«¬
."¯NÚ ‰Úa¯‡a ÈM‰ L„Áa" :¯Ó‡pL ,ÈL ÁÒt∆«≈ƒ∆∆¡««…∆«≈ƒ¿«¿»»»»
,¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯La ˙‡ ÏÎ‡Ï (Á)∆¡…∆¿«∆«≈ƒ««»»
Ú˜˙Ï (Ë) ."e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿…ƒ…¿Àƒ¿…«
:¯Ó‡pL ,˙B¯v‰ ˙ÚL·e ˙Ba¯w‰ ÏÚ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿««»¿»ƒ¿««»∆∆¡«
‰Ó‰a ˙Ba¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï (Ò) ."˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e"¿«¿∆«¬…¿…ƒ¿»»¿¿¿≈»
ÈÈÓM‰ ÌBiÓ" :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓL ÌBiÓƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈÓz ‰Ó‰a Ôa¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï (‡Ò) ."‰‡Ï‰Â»»¿»ƒ¿»»¿«¿≈»»ƒ
Ïk ÁÏÓÏ (·Ò) ."ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿…«»
(‚Ò) ."ÁÏÓ ·È¯˜z Ea¯˜ Ïk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,Ôa¯»̃¿»∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«
(„Ò) ."Ba¯˜ ‰ÏÚ Ì‡" :¯Ó‡pL ,‰ÏBÚ‰ ‰NÚÓ«¬≈»»∆∆¡«ƒ…»»¿»
."˙‡hÁ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ‰ ‰NÚÓ«¬≈««»∆∆¡«…«««»
."ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,ÌL‡‰ ‰NÚÓ (‰Ò)«¬≈»»»∆∆¡«…«»»»
˙¯Bz ˙‡ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ‰NÚÓ (ÂÒ)«¬≈∆««¿»ƒ∆∆¡«¿…«
:¯Ó‡pL ,‰Án‰ ‰NÚÓ (ÊÒ) ."ÌÈÓÏM‰ Á·Ê∆««¿»ƒ«¬≈«ƒ¿»∆∆¡«
˙Èa ·È¯˜‰Ï (ÁÒ) ."‰ÁÓ Ôa¯˜ ·È¯˜˙ Èk LÙÂ"¿∆∆ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ≈
˙„Ú Ïk Ì‡Â" :¯Ó‡pL ,‰‡¯B‰a eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈcƒ»¿»ƒ»¿»»∆∆¡«¿ƒ»¬«
˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜‰Ï (ËÒ) ."ebLÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ»¿««»
,˙¯k ‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL ‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚L Ì‡ƒ»«¿ƒ¿«…«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈
„ÈÁi‰ ·È¯˜‰Ï (Ú) ."‡ËÁ˙ Èk LÙÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ∆¡»¿«¿ƒ«»ƒ
ÂÈÏÚ ÌÈ·iÁL ‡ËÁ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ôa¯»̃¿»ƒƒ¿«≈ƒ»»≈¿∆«»ƒ»»
...ÌL‡Â Ú„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‡ËÁ ‡Ï B‡ ˙‡hÁ«»…»»∆∆¡«¿…»«¿»≈
.'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p ‡e‰ ‰ÊÂ ;"BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â¿≈ƒ∆¬»¿∆ƒ¿»»»»
,‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ,‰ÏÈÚÓa ‚‚BM‰ ·È¯˜‰Ï (‡Ú)¿«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»
- ÚaLÂ ÔB„wÙa ¯ÙkL B‡ ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡¿ƒ¿»¬»∆»«¿ƒ»¿ƒ¿«
.'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿«»»¿∆«ƒ¿»»»««
‡Ï Ì‡" :¯Ó‡pL ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï (·Ú)¿«¿ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«ƒ…
ÈÙÏ ˙BcÂ˙‰Ï (‚Ú) ."‚ÈO˙ ‡Ï Ì‡Â" ,"B„È ÚÈb«̇ƒ«»¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈
‡lLÂ Ôa¯w‰ ˙ÚLa ,Ì„‡‰ ‰NÚiL ‡ËÁ ÏkÓ '‰ƒ»≈¿∆«¬∆»»»ƒ¿««»¿»¿∆…
¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,Ôa¯w‰ ˙ÚLaƒ¿««»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«∆«»»¬∆
,¯‰ËiL ¯Á‡ Ôa¯˜ ·f‰ ·È¯˜‰Ï („Ú) ."eNÚ»¿«¿ƒ«»»¿»««∆ƒ¿«
‰·f‰ ·È¯˜‰Ï (‰Ú) ."·f‰ ¯‰ËÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿««»¿«¿ƒ«»»
."d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â" :¯Ó‡pL ,¯‰ËzL ¯Á‡ Ôa¯»̃¿»««∆ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»
:¯Ó‡pL ,¯‰ËiL ¯Á‡ Ôa¯˜ Ú¯ˆn‰ ·È¯˜‰Ï (ÂÚ)¿«¿ƒ«¿…»»¿»««∆ƒ¿«∆∆¡«
Ôa¯˜ ˙„ÏBi‰ ·È¯˜‰Ï (ÊÚ) ."...ÈÈÓM‰ ÌBi·e"««¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿»

È ˙‡ÏÓ·e" :¯Ó‡pL ,¯‰ËzL ¯Á‡."d¯‰Ë ÈÓ ««∆ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿…¿≈»√»
¯˜a ¯NÚÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ¯OÚÏ (ÁÚ)¿«≈«¿≈»∆∆¡«¿»«¿«»»
‰¯B‰h‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa Lc˜Ï (ËÚ) ."Ô‡ˆÂ»…¿«≈¿«¿≈»«¿»
(Ù) ."...„ÏeÈ ¯L‡ ¯BÎa‰ Ïk" :¯Ó‡pL ,B·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¡«»«¿¬∆ƒ»≈
˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ ¯BÎa ˙BcÙÏƒ¿¿»»∆∆¡««»…ƒ¿∆≈
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zeevndקכח oipn - fenz 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:¯Ó‡pL ,¯BÓÁ ¯Ët ˙BcÙÏ (‡Ù) ."Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»ƒ¿∆∆¬∆∆¡«
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (·Ù) ."‰N· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe"∆∆¬ƒ¿∆¿∆«¬…∆∆¬
Ïk ‡È·‰Ï (‚Ù) ."BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿»ƒ»
Ï‚¯a ‰·„a B‡ ‰·BÁa Ì„‡‰ ÏÚ LiL ˙Ba¯w‰«»¿»∆≈«»»»¿»ƒ¿»»¿∆∆
Ì˙‡·‰Â ,‰nM ˙‡·e" :¯Ó‡pL ,Ba Ú‚tL ÔBL‡ƒ̄∆»«∆∆¡«»»»»«¬≈∆
,‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï („Ù) ."‰nL»»¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
(‰Ù) ."jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ Ïk ‰NÚz ÌLÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ¿«∆»
˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙Ba¯w‰ ˙‡·‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈«¬»««»¿»ƒ»»»∆¿≈
,EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ ˜¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡««»»∆¬∆ƒ¿¿
BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"˙‡·e ‡Oz ,EÈ¯„e¿»∆ƒ»»»ƒƒ«¿»»¿∆≈
ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ (ÂÙ) .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆ƒ¿»»ƒ
˙e‡ ÏÎa ˜¯" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ÌÈÓeÓ ÈÏÚa«¬≈ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆∆¡««¿»««
¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÁaÊz ELÙ«¿¿ƒ¿«ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈
‰¯eÓz‰ ˙BÈ‰Ï (ÊÙ) .e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿»
."L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,L„…̃∆∆∆¡«¿»»¿»ƒ¿∆…∆
˙¯˙Bp‰Â" :¯Ó‡pL ,˙BÁÓ È¯ÈL ÏÎ‡Ï (ÁÙ)∆¡…¿»≈¿»∆∆¡«¿«∆∆
˙‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï (ËÙ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ,‰pnÓƒ∆»…¿«¬…»»∆¡…¿««»
(ˆ) ."Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌL‡Â¿»»∆∆¡«¿»¿…»¬∆À«»∆
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓËpL L„˜ ¯Na Û¯NÏƒ¿…¿«…∆∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»»¬∆
:¯Ó‡pL ,¯˙B Û¯NÏ (‡ˆ) ."‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈ƒ¿…»∆∆¡«
."Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia - Á·f‰ ¯NaÓ ¯˙Bp‰Â"¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
¯ÚN Ú¯t Ïcb" :¯Ó‡pL ,B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ïc‚Ï (·ˆ)¿«≈«»ƒ¿»∆∆¡««≈∆«¿«
ÂÈ˙Ba¯˜ ÏÚ B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ál‚Ï (‚ˆ) ."BL‡…̄¿«≈««»ƒ¿»«»¿¿»
,‡ÓË Ì‡ B¯Ê ÈÓÈ CB˙a B‡ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿»
Ïk Ì„‡ Ìi˜Ï („ˆ) ."ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈»»¿«≈»»»
,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ B‡ Ôa¯wÓ ,ÂÈ˙ÙNa ‡ÈˆBiM ‰Ó«∆ƒƒ¿»»ƒ»¿»¿»»¿«≈»∆
(‰ˆ) ."˙ÈNÚÂ ¯ÓLz ,EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»
.‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÈc‰ ÏÎa ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰a Ôe„Ï»«¬»«¿»ƒ¿»«ƒƒ»¬ƒ«»
ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ‰Ï·a Ú‚Bp‰ Ïk ˙BÈ‰Ï (Âˆ)ƒ¿»«≈«ƒ¿≈»»≈∆∆¡«¿ƒ
ÌÈˆ¯L ‰ÓL ˙BÈ‰Ï (Êˆ) ."‰Ó‰a‰ ÔÓ ˙eÓÈ»ƒ«¿≈»ƒ¿¿…»¿»ƒ

."‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‡nËÓ˙BÈ‰Ï (Áˆ) ¿«¿ƒ∆∆¡«¿∆»∆«»≈ƒ¿
¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆
‰‡nËÓe ‰‡ÓË ‰cp‰ ˙BÈ‰Ï (Ëˆ) ."ÏÎ‡È≈»≈ƒ¿«ƒ»¿≈»¿«¿»
(‡˜) .‰ck ‰‡ÓË ˙„ÏBi‰ ˙BÈ‰Ï (˜) .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»
ÚbÓ „‚a ˙BÈ‰Ï (·˜) .‡nËÓe ‡ÓË Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿…»»≈¿«≈ƒ¿∆∆¿À»
(„˜) .‡nËÓ ÚbÓ ˙Èa ˙BÈ‰Ï (‚˜) .‡nËÓe ‡ÓË»≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿À»«¿«≈
.‰‡nËÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙BÈ‰Ï (‰˜) .‡nËÓ ·f‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ¿«∆«¿«¿»
˙n‰ ˙BÈ‰Ï (Ê˜) .‰‡nËÓ ‰·f‰ ˙BÈ‰Ï (Â˜)ƒ¿«»»¿«¿»ƒ¿«≈
,¯B‰Ë Ì„‡Ï ÔÈ‡nËÓ ‰c ÈÓ ˙BÈ‰Ï (Á˜) .‡nËÓ¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ¿»»»
el‡ ÏÎÂ .„·Ïa ˙Ó ˙‡ÓhÓ ‡ÓË Ì„‡Ï ÔÈ¯‰ËÓe¿«¬ƒ¿»»»≈ƒÀ¿«≈ƒ¿«¿»≈
‰‡ÓË Ïk ÈËtLÓ ·¯ ,el‡ ÔÈ‡ÓË ÏL ÔÈÈc‰«ƒƒ∆¿≈ƒ≈…ƒ¿¿≈»À¿»
˙BÈ‰Ï (Ë˜) .·˙ÎaL ‰¯Bza ¯‡·Ó Ô‰Ó ‰‡ÓËÂ¿À¿»≈∆¿…»«»∆ƒ¿»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰¯‰h‰«»√»ƒ»«À¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆¡«
,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ;"B¯Na Ïk ˙‡ ÌÈna ıÁ¯Â"¿»«««ƒ∆»¿»»¿ƒƒ«¿»
.˙Á‡ ˙·a Ô‰a ‰ÏBÚ BÙeb ÏkL ÌÈÓa BÊ ‰ˆÈÁ¯L∆¿ƒ»¿«ƒ∆»∆»∆¿«««
ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯v‰ ÔÓ ‰¯‰h‰ ˙BÈ‰Ï (È˜)ƒ¿«»√»ƒ«»««≈»««»»≈

ÈzLe ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚa ,˙Èa ˙Ú¯»̂«««ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈
˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ ÌÈÓe ÌÈ¯tƒ̂√ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆«
,B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚Ó Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ï (‡È˜) ."Ú¯ˆn‰«¿…»ƒ¿«¿…»¿«≈«∆»¿»
."B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚È ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi· ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»««¿ƒƒ¿««∆»¿»
ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·ca ÏkÏ Úe„È Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ï (·È˜)ƒ¿«¿…»»««…«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÚÂ ,Úe¯Ù ‰È‰È BL‡¯Â ,ÌÈÓ¯Ù eÈ‰È ÂÈ„‚a" :Ba¿»»ƒ¿¿Àƒ¿…ƒ¿∆»«¿«
¯‡L Ïk ÔÎÂ ."‡¯˜È ,‡ÓË ‡ÓËÂ ;‰ËÚÈ ÌÙN»»«¿∆¿»≈»≈ƒ¿»¿≈»¿»
˙BNÚÏ (‚È˜) .ÔÓˆÚ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«¿»«¬
‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÔÎeÓ d¯Ù‡ ˙BÈ‰Ï ‰n„‡ ‰¯t»»¬À»ƒ¿∆¿»»∆∆¡«¿»¿»
Ô˙B Ì„‡ CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ï („È˜) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙„ÚÏ«¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»»≈
‡ÏÙÈ Èk LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‰L¯ta ÔÈ·eˆw‰ ÌÈÓc»ƒ«¿ƒ«»»»∆∆¡«ƒƒ«¿ƒ
Ô˙B ‰‡ÓË ‰Ó‰a CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ï (ÂË˜) ."¯„∆∆ƒ¿«¬ƒ¿≈»¿≈»≈
(ÊË˜) ."‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÓc»∆»∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»
:¯Ó‡pL ,Ô‰k‰ C¯Úk Ô˙B B˙Èa CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬ƒ≈≈¿∆∆«…≈∆∆¡«
Ô˙B e‰„N LÈc˜Ó ˙BÈ‰Ï (ÊÈ˜) ."Ô‰k‰ BÎÈ¯Ú‰Â"¿∆¡ƒ«…≈ƒ¿«¿ƒ»≈≈
ÈÙk Ek¯Ú ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰L¯ta ·eˆw‰ C¯Úk»≈∆«»«»»»∆∆¡«¿»»∆¿¿¿ƒ
'‰Ï ÏÚnM ‰Ó ‰ÏÈÚÓa ‚‚BM‰ ÌlLÏ (ÁÈ˜) ."BÚ¯Ê«¿¿«≈«≈ƒ¿ƒ»«∆»««
L„w‰ ÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,LÓÁ ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ…∆∆∆¡«¿∆¬∆»»ƒ«…∆

(ËÈ˜) ."ÌlLÈ:¯Ó‡pL ,L„˜ ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï ¿«≈ƒ¿∆«¿»ƒ…∆∆∆¡«
.‰‡t ÁÈp‰Ï (Î˜) ."ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È"ƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ¿«ƒ«≈»
.‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ ÁÈp‰Ï (·Î˜) .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‡Î˜)¿«ƒ«∆∆¿«ƒ«…∆«ƒ¿»
Ë¯t ÁÈp‰Ï („Î˜) .Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ÁÈp‰Ï (‚Î˜)¿«ƒ«≈«∆∆¿«ƒ«∆∆
·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ" :¯Ó‡ el‡ ÏÎaL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆¿»≈∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬…
‡È·‰Ï (‰Î˜) .Ì‰lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ e‰ÊÂ ;"Ì˙‡…»¿∆ƒ¿«¬≈∆»∆¿»ƒ
È¯eka ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ÌÈ¯ekaƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«≈ƒƒ≈
,Ô‰kÏ ‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (ÂÎ˜) ."E˙Ó„‡«¿»¿¿«¿ƒ¿»¿»«…≈
LÈ¯Ù‰Ï (ÊÎ˜) ."BÏ Ôzz E‚c ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ
ı¯‡‰ ¯NÚÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏÏ Ô‚c ¯NÚÓ«¬«»»«¿ƒƒ∆∆¡«¿»«¿«»»∆
ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡‰Ï ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (ÁÎ˜) ."'B‚Â¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»≈ƒ¿»»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯OÚz ¯OÚ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ∆∆¡««≈¿«≈ƒƒ«¿»
ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ï (ËÎ˜) .ÈL ¯NÚÓ ‡e‰L ,e„ÓÏ»¿∆«¬≈≈ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ï‡¯NiÓ eÁ˜lL ¯NÚn‰ ÔÓ ¯NÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«¬≈ƒ««¬≈∆»¿ƒƒ¿»≈
."¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‰kÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈
˙ÈLÈÏMa ÈL ¯NÚÓ ˙Áz ÈÚ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (Ï˜)¿«¿ƒ«¬«»ƒ«««¬≈≈ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó" :¯Ó‡pL ,Úe·Ma ˙ÈMM·e«ƒƒ«»«∆∆¡«ƒ¿≈»…»ƒ
˙BcÂ˙‰Ï (‡Ï˜) ."E˙‡e·z ¯NÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBzƒ∆»«¿«¿»¿¿ƒ¿«
,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,¯NÚÓ ÈecÂƒ«¬≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
,ÌÈ¯eka‰ ÏÚ ˙B¯˜Ï (·Ï˜) ."L„w‰ Èz¯Úaƒ«¿ƒ«…∆ƒ¿««ƒƒ
(‚Ï˜) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â ˙ÈÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
- ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»«…≈∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆
,Ú˜¯˜ ËÈÓL‰Ï („Ï˜) ."‰Óe¯z eÓÈ¯z ,‰lÁ«»»ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«
(‰Ï˜) ."dzLËe ‰pËÓLz ˙ÚÈ·M‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»¿«¿»
¯Èˆw·e LÈ¯Áa" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ˙BaLÏƒ¿≈¬«»»∆∆∆¡«∆»ƒ«»ƒ
,‰hÓLk ‰˙È·La Ï·BÈ ˙L Lc˜Ï (ÂÏ˜) ."˙aLzƒ¿…¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
(ÊÏ˜) ."‰L ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿««¬ƒƒ»»
z¯·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰ ˙La ¯ÙBMa Ú˜˙Ïƒ¿…««»ƒ¿««≈∆∆¡«¿«¬«¿»
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קכט zeevnd oipn - fenz 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÁÏ˜) ."‰Úe¯z ¯ÙBL«¿»ƒ≈¿À»»»∆ƒ¿«
ezz ‰l‡b ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ÏÎ·e" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰«≈∆∆¡«¿»∆∆¬À«¿∆¿À»ƒ¿
„Ú ‰ÓBÁ È¯Ú Èza ˙l‡b ˙BÈ‰Ï (ËÏ˜) ."ı¯‡Ï»»∆ƒ¿¿À«»≈»≈»«
¯ÈÚ ·LBÓ ˙Èa ¯kÓÈ Èk ,LÈ‡Â" :¯Ó‡pL ,‰L»»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿…≈»ƒ
,ÌÈhÓLe ÌÈL Ï·BÈ ÈL ˙BÓÏ (Ó˜) ."‰ÓBÁ»ƒ¿¿≈≈»ƒ¿ƒƒ

(‡Ó˜) ."'B‚Â Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ" :¯Ó‡pLËÈÓL‰Ï ∆∆¡«¿»«¿»¿∆«¿¿«¿ƒ
‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÙÒk¿»ƒ«¿ƒƒ∆∆¡«»»«««≈
È¯Îp‰ ˙‡" :¯Ó‡pL ,È¯ÎÏ NbÏ (·Ó˜) ."B„È»ƒ¿…¿»¿ƒ∆∆¡«∆«»¿ƒ
(‚Ó˜) ."E„È ËÓLz EÈÁ‡ ˙‡ EÏ ‰È‰È ¯L‡Â ,N‚zƒ…«¬∆ƒ¿∆¿∆»ƒ«¿≈»∆
,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰ Ô‰kÏ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔzÏƒ≈ƒ«¿≈»«…≈«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»
˙ÈL‡¯ ÔzÏ („Ó˜) ."ÚB¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««…≈«¿«ƒ≈≈ƒ
."BÏ Ôzz - E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ Êb‰«≈«…≈∆∆¡«¿≈ƒ≈…¿ƒ≈
,Ô‰kÏ Ì‰Óe '‰Ï Ì‰Ó ,ÌÈÓ¯Á ÈÈ„a Ôe„Ï (‰Ó˜)»¿ƒ≈¬»ƒ≈∆«≈∆«…≈
(ÂÓ˜) ."Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á (‰) Ïk C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»«≈∆¬∆«¬ƒ
,Ì¯Na ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁLÏƒ¿…¿≈»«»»¿««»≈»≈¿»»
˙BqÎÏ (ÊÓ˜) ."E‡vÓe E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ…¿¿«
e‰qÎÂ ,BÓc ˙‡ CÙLÂ" :¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc««»»∆∆¡«¿»«∆»¿ƒ»
:¯Ó‡pL ,Ôw‰ ÔÓ ¯Btˆ Ì‡ ÁÏLÏ (ÁÓ˜) ."¯ÙÚa∆»»ƒ¿…«≈ƒƒ«≈∆∆¡«
ÈÓÈÒa ˜c·Ï (ËÓ˜) ."Ì‡‰ ˙‡ ÁlLz ÁlL"«≈«¿««∆»≈ƒ¿…¿ƒ»≈
(˜) ."eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a¿≈»∆∆¡«…««»¬∆…¿
,¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa ÏÈc·iL „Ú ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈»«∆«¿ƒ≈»≈¿»
ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡˜) ."¯Btˆ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ
."ÌÈÚ¯k BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡Óh‰ ÔÓ ¯B‰Ë Ú„ÈÏ≈«»ƒ«»≈∆∆¡«¬∆¿»«ƒ
eÏÎ‡z ‰Ê ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·˜)ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ∆∆¡«∆∆…¿
·MÁÏe ÌÈL„Á Lc˜Ï (‚˜) ."ÌÈna ¯L‡ ÏkÓƒ…¬∆«»ƒ¿«≈√»ƒ¿«≈
L„Á‰" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ÔÈc ˙È·a ÌÈL„ÁÂ ÌÈL»ƒ»√»ƒ¿≈ƒƒ¿«∆∆¡««…∆
,˙aLa ˙BaLÏ („˜) ."ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆…√»ƒƒ¿¿«»
Lc˜Ï (‰˜) ."˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿«≈
."BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«»∆««»¿«¿
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ¯Ú·Ï (Â˜)¿«≈»≈∆∆¡««»ƒ«¿ƒ
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Ê˜) ."ÌÎÈzaÓ ¯B‡N¿ƒ»≈∆¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»
E·Ï z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bvn‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆«««∆∆¡«¿ƒ«¿»¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Á˜) ."‡e‰‰ ÌBia««∆¡…«»¿≈∆∆∆¡«
ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (Ë˜) ."˙BvÓ eÏÎ‡z ·¯Úa"»∆∆…¿«ƒ¿»ƒ∆
(Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ba ÈÚÈ·Ma ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«««¿ƒƒ
Ë"Ó ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈˆwÓ ¯tÒÏ (‡Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆ƒ¿…ƒ¿ƒ«»…∆
."˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«««»
Ì˙‡¯˜e" :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (·Ò˜)ƒ¿¿«¬ƒƒ∆∆¡«¿»∆

."L„˜ ‡¯˜Ó ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa˙BaLÏ (‚Ò˜) ¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿
,L„ÁÏ „Á‡a" :¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ÔBL‡¯a»ƒ∆…∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿∆»«…∆
,Ba È¯ÈNÚa ˙BpÚ˙‰Ï („Ò˜) ."ÔB˙aL ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»¿ƒ¿«»¬ƒƒ
."ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ epÚz L„ÁÏ ¯BNÚae" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»«…∆¿«∆«¿…≈∆
˙aL" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (‰Ò˜)ƒ¿¿«∆∆¡«««
,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (ÂÒ˜) ."ÔB˙aL«»ƒ¿»ƒ∆««À
(ÊÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆

ÈÈÓM‰ ÌBiae" :¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆«∆∆¡«««¿ƒƒ
,ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (ÁÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆≈≈«À»ƒ¿«»ƒ
ÏhÏ (ËÒ˜) ."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙Bkqa" :¯Ó‡pL∆∆¡««À≈¿ƒ¿«»ƒƒ…
È¯t ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe" :¯Ó‡pL ,·ÏeÏ»∆∆¡«¿«¿∆»∆«»ƒ¿ƒ
¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (Ú˜) ."ÌÈ¯Óz ˙tk ¯„‰ ıÚ≈»»«…¿»ƒƒ¿…«»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
:¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ (‡Ú˜)ƒ≈«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»∆∆¡«
ÚÓLÏ (·Ú˜) ."ÌÈ„˜t‰ ÏÚ ¯·Ú‰ Ïk ezÈ ‰Ê"∆ƒ¿»»…≈««¿Àƒƒ¿…«
‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡Ï Ì‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡‰iL ‡È· ÏkÓƒ»»ƒ∆¿≈¿»»ƒ…ƒ¿…
˙BpÓÏ (‚Ú˜) ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡" :¯Ó‡pL ,Ú¯‚Èƒ¿«∆∆¡«≈»ƒ¿»¿«
(„Ú˜) ."CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN" :¯Ó‡pL ,CÏÓ∆∆∆∆¡«»ƒ»∆∆∆
,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï e„ÓÚiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏkÓ ÚÓLÏƒ¿…«ƒ»≈ƒ«»∆««¿»∆¿ƒ¿»≈
."‰NÚz - EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««ƒ¿»¬∆…¿¿«¬∆
ÔÈa ˙˜ÏÁÓ ‰È‰z Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‰Ú˜)ƒ¿«¬≈«ƒƒƒ¿∆«¬…∆≈
."˙Bh‰Ï - ÌÈa¯ È¯Á‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈca ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ«ƒƒ∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ (ÂÚ˜)¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»»»¿»»
."EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«…¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿
ÔÈ„ÓBÚL ‰ÚLa ÔÈÈc ÈÏÚa ÔÈa ˙BÂL‰Ï (ÊÚ˜)¿«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»∆¿ƒ
(ÁÚ˜) ."E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa" :¯Ó‡pL ,ÔÈca«ƒ∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈∆∆¡«
ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏ (ËÚ˜) ."Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ ,„Ú ‡e‰Â"¿≈»»»««¿…»≈ƒ
."·ËÈ‰ ,zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â" :¯Ó‡pL ,‰a¯‰«¿≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
,˙BNÚÏ eÓÓfL BÓk ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÏ ˙BNÚÏ (Ù˜)«¬¿≈ƒ¿ƒ¿∆»¿«¬
Û¯ÚÏ (‡Ù˜) ."ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»««¬…
˙‡ ÌL eÙ¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,d˙ÂˆÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡∆»∆¿»¿ƒ¿»»∆∆¡«¿»¿»∆
,ËÏ˜Ó È¯Ú LL ÔÈÎ‰Ï (·Ù˜) ."ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰»∆¿»«««¿»ƒ≈»≈ƒ¿»
˙˙Ï (‚Ù˜) ."zLlLÂ ,C¯c‰ EÏ ÔÈÎz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿»»≈
:¯Ó‡pL ,˙BËÏB˜ Ô‰ Ì‚Â ,˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ»ƒ»∆∆¿«≈¿∆∆¡«

(„Ù˜) ."ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ e˙Â",‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ ¿»¿«¿ƒƒ»ƒ«¬«¬∆
„a‡Ï (‰Ù˜) ."Eb‚Ï ‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿«≈
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿»¿«¿∆»∆∆¡««≈¿«¿
˙‡ Û¯NÏÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ‚¯‰Ï (ÂÙ˜) ."'B‚Â¿«¬…«¿≈ƒ«ƒ««¿ƒ¿…∆
Ïk ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡a zÙ¯NÂ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L „a‡Ï (ÊÙ˜) ."dÏÏL¿»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ï (ÁÙ˜) ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈«¬ƒ≈¿«¿ƒ«¿
."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
:¯Ó‡pL ,¯È„z ˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (ËÙ˜)ƒ¿…«∆»»»¬»≈»ƒ∆∆¡«
˙BNÚÏ (ˆ˜) ."˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ"»≈¬∆»»¿¬»≈«¬
:¯Ó‡pL ,‰¯Bza ·e˙k‰ ËtLnk ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«ƒ¿»«»«»∆∆¡«
,‰ÓÁÏnÏ Ô‰k ÁLÓÏ (‡ˆ˜) ."¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk"ƒƒ¿«∆ƒƒ¿…«…≈«ƒ¿»»
Ô‰k‰ LbÂ ,‰ÓÁÏn‰ Ï‡ ÌÎ·¯˜k ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ««…≈
:¯Ó‡pL ,‰Ána „È ÔÈ˜˙‰Ï (·ˆ˜) ."ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Â¿ƒ∆∆»»¿«¿ƒ»««¬∆∆∆¡«
,„˙È ÔÈ˜˙‰Ï (‚ˆ˜) ."‰ÁnÏ ıeÁÓ EÏ ‰È‰z „ÈÂ"¿»ƒ¿∆¿ƒ««¬∆¿«¿ƒ»≈
·ÈL‰Ï („ˆ˜) ."EÊ‡ ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«¬≈∆¿»ƒ
."ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,ÏÊb‰ ˙‡∆«»≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»«
."E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t" :¯Ó‡pL ,‰˜„ˆ ÔzÏ (‰ˆ˜)ƒ≈¿»»∆∆¡«»…«ƒ¿«∆»¿
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zeevndקל oipn - fenz 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜ÈÚz ˜ÈÚ‰" :¯Ó‡pL ,È¯·Ú „·ÚÏ ˜ÈÚ‰Ï (Âˆ˜)¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡««¬≈«¬ƒ
,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (Êˆ˜) .‰i¯·Ú ‰Ó‡ ÔÎÂ ;"BÏ¿≈»»ƒ¿ƒ»¿«¿¿»ƒ
BÈ‡ ‰Ê "Ì‡" ;"ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆∆«¿∆∆«ƒƒ∆≈
."epËÈ·Úz Ë·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‡l‡ ˙eL¿̄∆»ƒ¿»∆∆¡«¿«¬≈«¬ƒ∆
È¯ÎpÏ" :¯Ó‡pL ,˙Èa¯a È¯ÎÏ ˙BÂÏ‰Ï (Áˆ˜)¿«¿¿»¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡««»¿ƒ
.‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"CÈM«̇ƒƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«¬≈
·L‰" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ·ÈL‰Ï (Ëˆ˜)¿»ƒ««¿ƒ¿»»∆∆¡«»≈
,BpÓÊa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (¯) ."ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
¯ÈÎO‰ ˙BÈ‰Ï (‡¯) ."B¯ÎN Ôz˙ BÓBÈa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ≈¿»ƒ¿«»ƒ
Ì¯Îa ‡·˙ Èk" :¯Ó‡pL ,B˙e¯ÈÎN ÔÓÊa ÏÎB‡≈ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆
B¯·Á ÏÚÓ ·ÊÚÏ (·¯) ."EÚ¯ ˙Ó˜a ‡·˙ Èk" ,"EÚ≈̄∆ƒ»…¿»«≈∆«¬…≈«¬≈
(‚¯) ."BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :¯Ó‡pL ,BzÓ‰a ÏÚÓ B‡≈«¿∆¿∆∆¡«»…«¬…ƒ
ÌÈ˜z Ì˜‰" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡On‰ ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ««»««¿≈»∆∆¡«»≈»ƒ
·L‰" :¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï („¯) ."BnÚƒ¿»ƒ»¬≈»∆∆¡«»≈
:¯Ó‡pL ,‡ËBÁ‰ ÁÈÎB‰Ï (‰¯) ."EÈÁ‡Ï Ì·ÈLz¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ««≈∆∆¡«
Ì„‡ Ïk ·‰‡Ï (Â¯) ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰"≈«ƒ«∆¬ƒ∆∆¡…»»»
(Ê¯) ."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,˙È¯a ÈaÓƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
(Á¯) ."¯b‰ ˙‡ Ìz·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï∆¡…∆«≈∆∆¡««¬«¿∆∆«≈
ÈÊ‡Ó" :¯Ó‡pL ,˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆∆¡«…¿≈
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ‰ „aÎÏ (Ë¯) ."˜„ˆ È·‡ ˜„∆̂∆«¿≈∆∆¿«≈«¬»ƒ∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (È¯) ."Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ"ƒ¿≈≈»»¿«≈»»≈∆∆¡«
,Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (‡È¯) ."En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak"«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ¿»≈»»≈
˙B¯ÙÏ (·È¯) ."e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ ,LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ¿
ÏÚ·Ï (‚È¯) ."e·¯e e¯t" :¯Ó‡pL ,˙Ba¯ÏÂ¿ƒ¿∆∆¡«¿¿ƒ¿…
‡·e ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜a¿ƒƒ∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»
,˙Á‡ ‰L BzL‡ ˙‡ Ô˙Á ÁnNÏ („È¯) ."‰ÈÏ‡≈∆»¿«≈«»»∆ƒ¿»»««
(ÂË¯) ."'B‚Â ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰È È˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿≈»»∆»¿
¯Na ÏBnÈ ÈÈÓM‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ»∆«≈∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿«
dÓ·È" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ÌaÈÏ (ÊË¯) ."B˙Ï¯Ú»¿»¿«≈≈∆»∆∆¡«¿»»

ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ì·ÈÏ ıÏÁÏ (ÊÈ¯) ."‰ÈÏÚ ‡·È‰ˆÏ »…»∆»«¿…¿»»∆∆¡«¿»¿»
,B˙Òe‡ ˙‡ ÒB‡ ‡OÏ (ÁÈ¯) ."BÏ‚¯ ÏÚÓ BÏÚ«¬≈««¿ƒ»≈∆¬»
‡ÈˆBÓ ·LÈÏ (ËÈ¯) ."‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»≈≈ƒ
‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÓÈ Ïk BzL‡ ÌÚ Ú¯ ÌL≈«ƒƒ¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿∆
Ôe„Ï (Î¯) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,‰M‡Ï¿ƒ»…«¿«¿»»»»»
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈc ¯‡L ÌÚ Ï˜L ÌÈMÓÁa ‰zÙÓaƒ¿«∆«¬ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒƒ∆∆¡«
,·e˙kk ¯‡z ˙ÙÈÏ ˙BNÚÏ (‡Î¯) ."‰zÙÈ ÈÎÂ"¿ƒ¿«∆«¬ƒ«…««»
(·Î¯) ."¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«
Ô˙Â ˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËLa L¯‚Ï¿»≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ¿»«
:¯Ó‡pL ,d¯B˙k ‰ËBOÏ ˙BNÚÏ (‚Î¯) ."d„Èa¿»»«¬«»¿»∆∆¡«
(„Î¯) ."˙‡f‰ ‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ,Ô‰k‰ dÏ ‰NÚÂ"¿»»»«…≈≈»«»«…
ËÙBM‰ BÏÈt‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚL¯‰ ˙B˜Ï‰Ï¿«¿»¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ«≈
:¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‰Î¯) ."e‰k‰Â¿ƒ»¿«¿≈«ƒ¿»»∆∆¡«
ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÂÎ¯) ."Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da ·LÈÂ"¿»«»««…≈ƒ¿≈ƒ
˙BÈ‰Ï (ÊÎ¯) ."Ì˜pÈ Ì˜" :¯Ó‡pL ,ÛÈÒa ÔÈ‚¯B‰¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒ¿
(˙eÓÈ) ˙BÓ" :¯Ó‡pL ,˜Áa ÔÈ‚¯B‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆∆¡«»

ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÁÎ¯) ."˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ [˙ÓeÈ]««…≈¿«…»∆ƒ¿≈ƒ

."Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ L‡a" :¯Ó‡pL ,L‡a ÔÈÙ¯BN¿ƒ»≈∆∆¡«»≈ƒ¿¿…¿∆¿∆
(ËÎ¯):¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡a ÔÈÏ˜BÒ ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬»ƒ∆∆¡«

,‰iÏz ·iÁ˙pL ÈÓ ˙BÏ˙Ï (Ï¯) ."Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe"¿«¿∆…»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ»
‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡Ï¯) ."ıÚ ÏÚ B˙‡ ˙ÈÏ˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»…«≈ƒ¿…«∆¡»
."‡e‰‰ ÌBia ep¯a˜z ¯·˜ Èk" :¯Ó‡pL ,BÓBÈa¿∆∆¡«ƒ»…ƒ¿¿∆««
Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ˙BÎÏ‰k È¯·Ú „·Úa Ôe„Ï (·Ï¯)»¿∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
,‰i¯·Ú ‰Ó‡ „ÚÈÏ (‚Ï¯) ."È¯·Ú „·Ú ‰˜ƒ̇¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ»
."‰p„ÚÈÈ B·Ï Ì‡Â" ,"...d„ÚÈ BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¿»»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
."dcÙ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ („Ï¯)ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿∆¿»
,ÌÏBÚÏ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‰Ï¯)«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆∆¡«¿»
,ÔBÓÓ ÌlLÓ Ï·BÁ‰ ˙BÈ‰Ï (ÂÏ¯) ."e„·Úz Ì‰a»∆«¬…ƒ¿«≈¿«≈»
(ÊÏ¯) ."LÈ‡ ‰k‰Â ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ»ƒ
˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a È˜Êa Ôe„Ï»¿ƒ¿≈¿≈»∆∆¡«¿ƒƒ…ƒ∆
Èk" :¯Ó‡pL ,¯Ba‰ È˜Êa Ôe„Ï (ÁÏ¯) ."e‰Ú¯ ¯BL≈≈»¿ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ
B‡ ÔÈÓeÏL˙a ·p‚a Ôe„Ï (ËÏ¯) ."¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈƒ¿«ƒ»¿«»¿«¿ƒ
,"˙¯zÁna Ì‡" ,"·‚È ÈkÂ" :¯Ó‡pL ,‰˙ÈÓa¿ƒ»∆∆¡«¿ƒƒ¿…ƒ««¿∆∆
,¯Ú·‰ È˜Êa Ôe„Ï (Ó¯) ."B¯ÎÓe LÈ‡ ·B‚Â"¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆¿≈
Ôe„Ï (‡Ó¯) ."Ì¯Î B‡ ‰„N LÈ‡ ¯Ú·È Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿∆ƒ»∆∆∆»
‰‡ˆÓe ,L‡ ‡ˆ˙ Èk" :¯Ó‡pL ,L‡‰ È˜Êa¿ƒ¿≈»≈∆∆¡«ƒ≈≈≈»¿»
Èk" :¯Ó‡pL ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈ„a Ôe„Ï (·Ó¯) ."ÌÈˆB˜ƒ»¿ƒ≈ƒ»∆∆¡«ƒ
ÔÈ„a Ôe„Ï (‚Ó¯) ."ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆≈≈∆∆≈ƒ»¿ƒ
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk" :¯Ó‡pL ,¯ÎBNÂ ¯ÎN ‡NB≈»»¿≈∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈
:¯Ó‡pL ,Ï‡BM‰ ÔÈ„a Ôe„Ï („Ó¯) ."¯BL B‡ ¯BÓÁ¬»¿ƒ«≈∆∆¡«
ÔÈ„a Ôe„Ï (‰Ó¯) ."e‰Ú¯ ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ"¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»¿ƒ
¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,ÔÚËÂ ÔÚBË ÔÈ„a Ôe„Ï (ÂÓ¯) ."E˙ÈÓÚÏ«¬ƒ∆»¿ƒ≈¿ƒ¿»∆∆¡«
elÙ‡Â Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (ÊÓ¯) ."ÚLt ¯·c Ïk ÏÚ"«»¿«∆«¿«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ
(ÁÓ¯) ."dtk ˙‡ ‰˙v˜Â" :¯Ó‡pL ,Û„B¯‰ LÙa¿∆∆»≈∆∆¡«¿«…»∆«»
ÔÈ‡ Ô·e ,˙eÓÈ Èk LÈ‡" :¯Ó‡pL ,˙BÏÁ ÈÈ„a Ôe„Ï»¿ƒ≈¿»∆∆¡«ƒƒ»≈≈

."Ï‡¯NÈ È·Ï ‰˙È‰Â BÏ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ãycew zegiyn zecewpã
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"dwel` my yiy rcil dyrÎzeevnn dpey`x devn" צ"ל .
ממצוות־עשה, ראשונה מצוה שהיא הרמב"ם מציין מדוע
לומר  ואין המצוות. מניין את הלומד לכל הנראה דבר זהו הרי
גם  שהלא בחשיבותה, ראשונה מצוה שהיא להדגיש שרצה

לראשונה. הרמב"ם מנאה שלכן מאליו, מובן זה עניין
שם  שיש "...לידע הרמב"ם בדברי מתעוררת דומה שאלה
הוא  אם שהלא נמצא.." כל ממציא והוא ראשון מצוי
זאת  כתב ומדוע ראשון, שהוא בוודאי נמצא, כל ממציא
שייכות  לו שיש מלמד 'ראשון' שהתואר ובפרט הרמב"ם.
שאר  לכל כלל בערך אינו ית' הוא והלא ל'שני', וערך

הנבראים.
עצמו  השפיל שהקב"ה הרמב"ם מלמד זה שבלשון אלא
כביכול  יחס לו שיש ראשון" "מצוי בבחינת להיות כביכול
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הנמצאים. כל ממציא הוא כך משום ודווקא לנמצאים,
מצוות  של עניינן כי כולה התורה כל יסוד הוא זה עניין

העולם. במציאות לפעול הוא התורה
שיש  לידע ש"המצוה הרמב"ם ציין מדוע ההסבר גם זהו
לה  יש כי ממצוות־עשה הראשונה היא אלוקה" שם
לקיים  יש כולם את שהרי לאחריה, שנמנו למצוות שייכות
הלכה  והוא ראשון" מצוי שם ש"יש ההכרה מתוך
בפני  מצוה רק אינה ה' ידיעת שמצות הרמב"ם שמשמיענו

ההלכות. כל של וה"עמוד" ה"יסוד" היא אלא עצמה
" הרמב"ם: בדברי נוסף דיוק עם מתקשר הנ"ל rcilכל

מגדר  למעלה היא אמונה להאמין. ולא כו'" שם שיש
כי  בשכל, והשגה בהבנה לידע היא המצוה ולכן מצוה,
ה' אהבת מולידה ה' בגדלות וההתבוננות האלוקות ידיעת
היא  זו מצוה ולכן המצוות, כל לקיים המביאות והן ויראתו,
כולם. קיום הגורמת היא כי ממצוות־עשה ראשונה מצוה
פנימיות  אדם כשלומד שגם היא הנ"ל מכל ההוראה
מסקנה  לידי לבוא לו אל דעת), של (באופן כדבעי התורה
זה  עניין להפוך לו ואל לעצמה, תכלית היא זו שהתדבקות
שהיא  בהדגישו הרמב"ם מלמדנו וזאת מבוקשו. לכל
מצוות  כל קיום היא שתכליתה היינו ראשונה", "מצוה

התורה.
(59 cenr e"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã
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כו'". ביד תפילין לקשור כו' ... בראש תפילין לקשור
תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא ידועה
הל' שבריש המצוות במניין יד: של לתפילין ראש של
הנחתן, בחיוב תפילין הל' בתחילת המצוות, בספר תפילין,
סידור  בדין עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש
ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפות והיו ידך על
היא  יד של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר מצוה" מקיים לבוש, שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
ראש. בשל פרט הן יד של התפילין  הקשירה, פעולת ולאחר
יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
בהתאם  זה כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן תש"י, של מזו
"המצוות  הרמב"ם: כתב שעליו 'אהבה' ספר כל של לתוכנו
ולזכרו  המקום לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהן
שבספר  הגדולות ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד",

הלכות  בתחילתו המצוות: של התדירות סדר על־פי 'אהבה',
תפילה  וחיוב ביום, פעמיים מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש

פעמיים. לא אבל - יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר
כל  שמצוותן תפילין קודם תדירותן, סדר לפי שבמעשה
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
תש"י  לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

'k dyrÎzevn

בהלכות  מקדש". לי ועשו שנאמר הבחירה, בית "לבנות
המקדש  בית לבניית שהחיוב היא הרמב"ם דעת מלכים,
שהוא  סובר הסמ"ג אבל מקדש", לי "ועשו מהפסוק נלמד
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
במשכן  מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".

מ  ברמב"ם ואילו לכל שבמדבר, כולל ציווי שהוא שמע
לבית  ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן בין  מקום

משכן. ולא מקדש לי ועשו שנאמר עולמים,
ה"א  פ"א מלכים מהלכות להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
שמה", ובאת תדרשו לשכנו שנאמר הבחירה, בית "ולבנות
מנה  כאן שהרי עיון, צריך - כהסמ"ג היא הרמב"ם שדעת
המצוות  במניין מונה אין והלא מקדש" לי מ"ועשו המצוה
בית  בהל' לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים אלא
רבינו  משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה, לפי והיה

הזמנים. לכל הוא - שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã
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והוא  הבן, את למול "שציוונו כתב המצוות בספר אבל
הוא  ולכאורה זכר", כל לכם המול לאברהם ית' אמרו
ז') פרק סוף (חולין בפיה"מ שכתב הגדול" ל"עיקר סתירה
או  מרחיקים שאנו מה שכל הגדול, העיקר לבך על "ושים
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום עושים
אין  כגון שלפניו, לנביאים זה אמר שהקב"ה לא ע"ה רבינו
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ואנשי  עצמו את מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו

ע"ה". אבינו אברהם שמל כמו שנמול
שטעם  כאן שכתב כמו המשניות בפירוש כתב לא ומדוע
את  "למול : מסיני שנאמר כפי התורה ציווי הוא המצוה
והיאך  ערלתו", בשר ימול השמיני וביום שנאמר הבן,
"ספר  ובין המצוות", ל"ספר פיה"מ בין הסתירה תיושב

כאן. המצוות" ל"מניין המצוות"
פעולת  הוא האחד פרטים: שני יש מילה במצוות והביאור:
הוא  והאחר בסיני, מרע"ה על־ידי נצטווינו שעליה המילה
אאע"ה. עם הקב"ה שכרת בברית הבן את להכניס - תוכנה
המצוות  תוכן ביאור אלא הלכה ספר אינו המצוות" "ספר
והדינים  בתושב"כ ומקורה המצוה של קצר תיאור תוך
הנימול  את להכניס הוא המצוה שתוכן מכיון . בתושבע"פ
הפסוקים  היא מילה פרשת ועיקר אאע"ה, של בבריתו
לכן  המצוה, פרטי רוב נתבארו ומשם באברהם שנאמרו

לאברהם. היתה שהמצוה מדגיש
הלכות", "הלכות ספר שהוא החזקה' ה'יד בספר משא"כ
ולא  המצוה של המעשי לציווי המקור את הרמב"ם מביא
לפי  הוא המילה פעולת על החיוב מקור תכנה. את
שהמצוות  המשניות בפירוש כאמור והוא בסיני, שנצטווינו

בסיני. נצטווינו שכך משום הן מקיימים שאנו
(53 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã
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מהמשך  היא נחלות בדיני לדון שצריך ההוכחה ולכאורה,
שציטט  מהמילים אבל כו'", נחלתו את "והעברתם הכתוב:

אין בדיני הרמב"ם לדון שצריך לכאורה הוכחה שום
מניין  את הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך ועוד נחלות.
שסיים  זה הוא: והביאור דווקא. זו במצוה מצוות־עשה
במאמר  המפרשים הסבר על־דרך הוא זו, במצוה הרמב"ם
וצדיק  צדיק לכל להנחיל הקב"ה "עתיד האחרונה המשנה
השכר  תשלום להודיע בא שהתנא כו'" עולמות ש"י
שהוא  משנה סדרי בששה הכתוב את ומקיימים ללומדים

הקב"ה. להם שיתן הגמול
הארץ  לחלוקת כהמשך בתורה נכתבה נחלות פרשת
חלוקה  ב. הארץ. ירושת א. אופנים: בשלושה שנחלקה
ג. כו'". תמעיט ולמעט נחלתו תרבה "לרב היגיון ע"פ

הארץ". את תחלק בגורל "אך - בגורל
של  נחלתו שהיא משום ישראל ארץ את קיבל ישראל עם
וינחלו  לחלקי, שבאו ישראל יבואו הקב"ה: "אמר - הקב"ה

היא  לישראל הארץ ונתינת לחלקי", שבאה הארץ את
של  שהקשר וכשם הקב"ה, עם ישראל של לקשר ביטוי

טוב מה "אשרינו בשלושה הוא הקב"ה עם epwlgישראל

נעים יפהeplxebמה הארץ epzyexiומה נתינת גם כך ,"
וירושה. גורל חלק, אופנים: בשלושה היא

מכר  שבין ההבדל כמו הוא וגורל, חלק שבין ההבדל
הנמכר, הדבר על לשלם הלוקח ברצון תלוי מכר ומתנה.
של  בקשר גם כך ברצונו. ותלויה הנותן מצד היא ומתנה
שישראל  השכר שהיא נחלה ישנה הקב"ה, עם ישראל
ישנן  אבל באתעדל"ת, בעולם עבודתם תמורת מקבלים
באתעדל"ע  לישראל המגיעות וההשפעות ההמשכות גם

בישראל. הקב"ה של הבחירה מצד היינו "גורלנו", מצד
אדם  שאין המקבל, מציאות מורגשת במתנה גם אעפ"כ
המקבל. מציאות שתהיה ומוכרח לתת, למי  אין אם נותן
אחת  למציאות הופכים והמקבל הנותן בו היחידי האופן
אינו  והיורש המוריש, במקום היורש עומד אז בירושה, הוא
בלשון  אלא מהמוריש, נכסים המקבל חדשה מציאות
לעצם  הופך והיורש בניך", יהיו אבותיך "תחת הכתוב
נכסי  על הבעלות את מקבל ממילא ובדרך המוריש,

המוריש.
ו'גורלנו'. 'חלקנו' על שב'ירושתנו' והמעלה החידוש זהו
עד  עצמו את שצמצם כמו הקב"ה עם הקשר הוא 'חלקנו'
וחשובים  אצלו, מקום תופסת הנבראים שעבודת כך כדי
בנו, שבחר מה הוא 'גורלנו' עבודתם. בגין שכר ליתן לפניו
המעלה  מצד רק ולא אמיתית בבחירה בנו שבחר והגם
במציאות  בחר הבוחר הרי מכל־מקום ישראל, של הגלויה
של  התקשרותם באופן משא"כ כביכול. הוא שאינה
היורש  הקב"ה, עם לגמרי 'אחד' הם ב'ירושתנו' ישראל
אחת  מציאות הם שישראל היינו המוריש, במקום עומד

הקב"ה. עם
מצוות־ של המניין בסוף נחלה מצות הרמב"ם מנה לכן
המשנה  על בפירוש (כמו השכר הודעת גם בו יש כי עשה,
שיינתן  האמיתי והשכר כדלעיל) בעוקצין האחרונה
הוא  המצוות כל המקיימים לישראל לעתיד־לבוא
מציאות  כאן ניכרת שאין עד הקב"ה עם גמורה התאחדות

ממש. מהקב"ה חלק הם כי כלל ישראל של
את  נחלות מצות במניין הרמב"ם ציטט מדוע יובן בזה
וההענקה  הירושה שלימות כי לו", אין "...ובן המילים
מציאותו  וכל בן, של מציאות שאין באופן היא מלמעלה
- כלל הבן מציאות כאן שאין ומכיון האב, מציאות היא

לו". אין "ובן המילים את רק מהפסוק ציטט
(174 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)
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ה'תשפ"א  תמוז ו' רביעי יום

dUrz `l zFevn
zeevndoiipn
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‡lL (Ê) ."Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»»∆…
‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï¿«¿ƒƒ»≈«¬»¿≈»∆≈«¿»»
‡lL (Á) ."dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡»∆∆¡«…«¿ƒ∆≈»∆…
˙ÚLa Ì‰È·ÈB‡Ó e„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ e‡¯ÈÈƒ¿«¿≈«ƒ¿»»¿…ƒ¿¬≈¿≈∆ƒ¿«
‡Ï" ,"Ì‰ÈtÓ ı¯Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆∆¡«…«¬…ƒ¿≈∆…
˜ÏÓÚ ‰NÚÓ e··lÓ ¯eÒÈ ‡lL (Ë) ."Ìe‡¯Èzƒ»∆…»ƒ¿»≈«¬≈¬»≈
e‡L (Ò) ."ÁkL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,eÏ ‰NÚL Ú¯‰»«∆»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆»
‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡«¡…ƒ…
."˙ÓeÈ ˙BÓ ,'‰ ÌL ·˜BÂ" :LÚa ¯Ó‡Â ,"Ïl˜¿̇«≈¿∆¡«»…∆¿≈≈»
˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ LÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊÂ¿∆«¿»»∆»«»»«»»≈ƒ«
‰ÏÈn‰ ÔÓ ıeÁ - ‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬≈ƒ¿«…«¬∆ƒ«ƒ»
‡lL (‡Ò) .‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Â ,˙¯Îa Ô‰L ,ÁÒÙe∆«∆≈¿»≈¿≈ƒ¿¬≈∆…
eÚ·M˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Èeha ˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚÏ«¬…«¿«ƒ∆∆¡«¿…ƒ»¿
:¯Ó‡pL ,‡ÂMÏ Ú·MÈ ‡lL (·Ò) ."¯˜MÏ ÈÓL·ƒ¿ƒ«»∆∆…ƒ»««»¿∆∆¡«
‡lL (‚Ò) ."‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï"…ƒ»∆≈¡…∆«»¿∆…
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆≈«»»∆∆¡«¿…
¯·c ˙‡ ˙BqÏ ‡lL („Ò) ."ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁ¿̇«¿∆≈»¿ƒ∆…¿«∆¿«

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰(‰Ò) ∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆
Èza B‡ ,˙BiÒk Èza B‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa „a‡Ï ‡lL∆…¿«≈≈«ƒ¿»»≈¿≈ƒ»≈
,ÔÈLc˜Ó‰ ˙BÓM‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;˙BL¯„Óƒ¿»¿≈≈¬ƒ∆«≈«¿À»ƒ
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,L„w‰ È·˙k ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿≈«…∆∆∆¡««≈¿«¿
·eÏv‰ ÔÈÏÈ ‡lL (ÂÒ) ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï…«¬≈«¡…≈∆∆…»ƒ«»
(ÊÒ) ."ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÚ‰ ÏÚ«»≈∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈
:¯Ó‡pL ,Lc˜nÏ ·È·Ò ‰¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ) ."Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ»≈…≈
Ï‡ ˙Ú ÏÎa ‡·È Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎa ÏÎÈ‰Ï«≈»¿»≈∆∆¡«¿«»…¿»≈∆
ÁaÊn‰ ÔÓ ÌeÓ ÏÚa Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ËÒ) ."L„w‰«…∆∆…ƒ»≈…≈««ƒ«ƒ¿≈«
(Ú) ."‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ∆∆¡««∆«»…∆…»…
Ba ‰È‰È ¯L‡" :¯Ó‡pL ,ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…««∆∆¡«¬∆ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL (‡Ú) ."ÌeÓ∆…«¬…««≈∆∆¡«
‡lL (·Ú) ."·¯˜È ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk"»ƒ¬∆…ƒ¿«∆…
ÌÈ‰k‰ ‡ÏÂ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Úa ÌiÂÏ‰ e˜qÚ˙Èƒ¿«¿«¿ƒƒ«¬««…¬ƒ¿…«…¬ƒ
L„w‰ ÈÏk Ï‡" :ÌiÂÏa ¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒƒ∆∆¡««¿ƒƒ∆¿≈«…∆
‡lL (‚Ú) ."Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿¿«≈««∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈ Èe˙L ‰¯Bza ‰¯BÈ ‡ÏÂ Lc˜nÏ ÒkÈƒ»≈«ƒ¿»¿…∆«»¿«ƒ∆∆¡«
,"„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·a zLz Ï‡ ¯ÎLÂ ÔÈÈ"«ƒ¿≈»«≈¿¿¿…¬∆∆…∆≈
‡lL („Ú) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ˙B¯B‰Ïe" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆¿≈ƒ¿»≈∆…
."ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ¯f‰ „·ÚÈ«¬…«»«ƒ¿»∆∆¡«¿»…ƒ¿«¬≈∆
e¯ÊpÈÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (‰Ú)∆…«¬……≈»≈∆∆¡«¿ƒ»¿
ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (ÂÚ) ."Ï‡¯NÈ È· ÈL„wÓƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆…«¬……≈¿
(ÊÚ) ."eÏlÁÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BLÓL ·È¯ÚiL „Ú«∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«¿…¿«¿
e‡nËÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ‡ÓË Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈»≈»¬»»∆∆¡«¿…¿«¿
ÒkÈ ‡lL (ÁÚ) .‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê ;"Ì‰ÈÁÓ ˙‡∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»∆…ƒ»≈
,˙Èa‰ ¯‰ ˙B¯B„Ï Bc‚kL ,‰iÂÏ ‰ÁÓÏ ‡ÓË»≈¿«¬≈¿ƒ»∆¿∆¿¿«««ƒ
‰ÁÓ ‰Ê ;"‰Án‰ CBz Ï‡ ‡B·È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»∆««¬∆∆«¬≈
:¯Ó‡pL ,˙ÈÊb ÁaÊÓ È·‡ ˙B·Ï ‡lL (ËÚ) .‰iÂÏ¿ƒ»∆…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈«»ƒ∆∆¡«

ÏÚ ÚÒÙÏ ‡lL (Ù) ."˙ÈÊb Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï"…ƒ¿∆∆¿∆»ƒ∆…ƒ¿…««
."ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙BÏÚÓa ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…«¬∆¿«¬«ƒ¿¿ƒ
,·‰f‰ ÁaÊÓa ·È¯˜‰Ïe ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‡Ù)∆…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿««»»
‡lL (·Ù) ."‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»»¿…∆»»∆…
ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ L‡ ˙BaÎÏ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«≈»ƒ««
˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‚Ù) ."‰aÎ˙ ‡Ï - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«…ƒ¿∆∆…«¬¿«¿…∆
."eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆∆¡«¿«¿À¿…«¬
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,¯Ê ‰ÁLn‰ ÔÓLa CeÒÏ ‡lL („Ù)∆…»¿∆∆«ƒ¿»»∆∆¡««

a˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‰Ù) ."CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯N¿«»»…ƒ»∆…«¬¿«¿…∆
(ÂÙ) ."eNÚ˙ ‡Ï dzk˙ÓaÂ" :¯Ó‡pL ,˙¯Ëw‰«¿…∆∆∆¡«¿«¿À¿»…«¬
e¯eÒÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔB¯‡‰ Èca ‡ÈˆB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ«≈»»∆∆¡«…»
,„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL (ÊÙ) ."epnÓƒ∆∆…ƒ««…∆≈«»≈
‡lL (ÁÙ) ."„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…ƒ««…∆≈«»≈∆…
‡Ï - Bl ‰È‰È ‡¯Á˙ ÈÙk" :¯Ó‡pL ,ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿»ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„˜ ˙BÏÚ‰Ï ‡lL (ËÙ) ."Ú¯wÈƒ»≈«∆…¿«¬»»ƒ«∆∆¡«
ËÁLÏ ‡lL (ˆ) ."...EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬∆……∆∆…ƒ¿…
B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„»̃»ƒ«∆∆¡«ƒ¬∆ƒ¿«
(‡ˆ) ."˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â ·Nk∆∆¿∆∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«
Ïk" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¬≈ƒ«ƒ¿≈«∆∆¡«…
(·ˆ) .BLc˜‰ ¯eq‡ e‰Ê ;"e·È¯˜˙ ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…«¿ƒ∆ƒ∆¿≈
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ôa¯˜ ÌLÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ËÁLÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¬≈ƒ¿≈»¿»∆∆¡«…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc ˜¯ÊÏ ‡lL (‚ˆ) ."'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜«̇¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿…««¬≈ƒ
e·È¯˜˙ ‡Ï" :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL („ˆ) .ÌÓc ˙˜È¯Ê ¯eq‡ e‰ÊÂ ;"'‰Ï«¿∆ƒ¿ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
ez˙ ‡Ï ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa È¯eÓ‡≈≈«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿
,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜‰Ï ‡lL (‰ˆ) ."Ì‰Ó≈∆∆…¿«¿ƒ««≈
¯L‡ ,‰NÂ ¯BL EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¡…∆»∆¬∆
·È¯˜‰Ï ‡lL (Âˆ) .¯·BÚ ÌeÓ e‰Ê ;"ÌeÓ Ba ‰È‰Èƒ¿∆∆≈∆…¿«¿ƒ
‡Ï ,¯Î Ôa „iÓe" :¯Ó‡pL ,ÌÈBb‰ „iÓ ÌeÓ ÏÚa««ƒ««ƒ∆∆¡«ƒ«∆≈»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa ÌeÓ ÔzÈ ‡lL (Êˆ) ."e·È¯˜«̇¿ƒ∆…ƒ≈«√»ƒ∆∆¡«
(Áˆ) .ÌeÓ Ba Ôzz ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"Ba ‰È‰È ‡Ï ÌeÓ"…ƒ¿∆¿«…ƒ≈
ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,L·c B‡ ¯B‡N ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»
·È¯˜‰Ï ‡lL (Ëˆ) ."e¯ÈË˜˙ ‡Ï ,L·c ÏÎÂ ¯B‡N¿¿»¿«…«¿ƒ∆…¿«¿ƒ
."EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÙz»≈∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆
‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL (˜)∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¡«…»ƒ
B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (‡˜) ."·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡∆¿«»¿ƒ∆∆∆…ƒ¿…
ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï ,Ba ˙‡Â B˙‡" :¯Ó‡pL ,Ba ˙‡Â¿∆¿∆∆¡«…¿∆¿…ƒ¿¬¿
,‡ËBÁ ˙ÁÓa ˙ÈÊ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·˜) ."„Á‡∆»∆…ƒ≈∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈
ÔzÏ ‡lL (‚˜) ."ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈNÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆∆…ƒ≈
(„˜) ."‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰B·Ï ‰ÈÏÚ»∆»¿»∆∆¡«¿…ƒ≈»∆»¿…»
˜vÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ËBN ˙ÁÓa ÔÓL ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈∆∆¿ƒ¿«»∆∆¡«…ƒ…
:¯Ó‡pL ,‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡lL (‰˜) ."ÔÓL ÂÈÏÚ»»∆∆∆…ƒ≈»»¿»∆∆¡«

·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ"˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ‡lL (Â˜) ."‰ ¿…ƒ≈»»¿…»∆…¿»ƒ∆
."B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ ,epÙÈÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„w‰«√»ƒ∆∆¡«…«¿ƒ∆¿…»ƒ…
¯Ó‡pL ,Ôa¯˜Ï Ôa¯wÓ ÌÈL„w‰ ˙BpLÏ ‡lL (Ê˜)∆…¿««√»ƒƒ»¿»¿»¿»∆∆¡«
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï" :¯BÎaa«¿…«¿ƒƒ…¿«…
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קלה zeevnd oiipn - fenz 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯BÎa ˙BcÙÏ ‡lL (Á˜) .¯Á‡ Ôa¯˜Ï epLÈ„˜È«¿ƒ∆¿»¿»«≈∆…ƒ¿¿
‡Ï 'B‚Â ¯BL ¯BÎa C‡" :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆∆¡««¿¿…
:¯Ó‡pL ,‰Ó‰a ¯NÚÓ ¯kÓÏ ‡lL (Ë˜) ."‰cÙƒ̇¿∆∆…ƒ¿…«¬«¿≈»∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì¯Á‰ ‰„N ¯kÓÏ ‡lL (È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿…¿≈«≈∆∆∆¡«
,Ì¯Á‰ ‰„N ˙BcÙÏ ‡lL (‡È˜) ."¯ÎnÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿¿≈«≈∆
L‡¯ ÏÈc·È ‡lL (·È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈∆…«¿ƒ…
ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆∆¡«»«∆…ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa „·ÚÏ ‡lL (‚È˜) ."Bt¯Ú»¿∆…«¬…«√»ƒ∆∆¡«…
,ÌÈL„w‰ ˙‡ ÊÊ‚Ï ‡lL („È˜) ."E¯BL ¯Î·a „·Ú«̇¬…ƒ¿…∆∆…ƒ¿…∆«√»ƒ
ËÁLÈ ‡lL (ÂË˜) ."E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…¿…∆∆…ƒ¿«
ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰«∆«¿∆»≈«»∆∆¡«…ƒ¿««»≈
„Ú ÁÒt‰ È¯eÓ‡ ÁÈp‰Ï ‡lL (ÊË˜) ."ÈÁ·Ê Ìc«ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ«≈≈«∆««
„Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏa eÏÒtiL∆ƒ»¿¿ƒ»∆∆¡«¿…»ƒ≈∆«ƒ«
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ÊÈ˜) ."¯˜a…∆∆…¿ƒƒ¿««∆«∆∆¡«
¯È˙B‰Ï ‡lL (ÁÈ˜) ."¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï"…ƒƒ∆«…∆∆…¿ƒ
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁÓ≈¬ƒ««¿»»»»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…
¯N·aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯Na‰ ÔÓ ÔÈÏÈ»ƒƒ«»»ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«
¯Ó‡pL ‰ÊÂ ,¯a„Ó ·e˙k‰ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«»¿«≈¿∆∆∆¡«
‡e‰L ,ÁÒt‰ ÏL ÈL ÌBÈ ÏL B¯˜·Ï - "¯˜aÏ"«…∆¿»¿∆≈ƒ∆«∆«∆
ÁÒt ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ËÈ˜) .‰ËÈÁMÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿ƒ»∆…¿ƒƒ¿«∆«
."¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ÈL≈ƒ«…∆∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆
:¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ‰„Bz‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (Î˜)∆…¿ƒƒ¿««»«…∆∆∆¡«
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ;"¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡ÏÂ"…ƒƒ∆«…∆¿«ƒƒ¿»
.Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,ÌÈL„»̃»ƒ∆≈«ƒƒ»¿««¿«¬ƒ»»
,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒta ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (‡Î˜)∆…ƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿∆∆
,ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (·Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï…ƒ¿¿∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
‡lL (‚Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï ,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿∆…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯e·Á‰ ÔÓ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿««∆«ƒ«¬»∆∆¡«…
˙BÁÓ È¯ÈL ˙BNÚÏ ‡lL („Î˜) ."˙Èa‰ ÔÓ ‡ÈˆB˙ƒƒ««ƒ∆…«¬¿»≈¿»
(‰Î˜) ."Ì˜ÏÁ ,ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»
Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÏM·Óe ‡ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿««∆«»¿À»∆∆¡««

(ÂÎ˜) ."ÏM·Ó ÏL·e ,‡ epnÓ eÏÎ‡z‡lL …¿ƒ∆»»≈¿À»∆…
·LBz" :¯Ó‡pL ,·LBz ¯‚Ï ÁÒt ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï¿«¬ƒ¿«∆«¿≈»∆∆¡«»
¯Na Ï¯Ú‰ ÏÎ‡È ‡lL (ÊÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ¿»ƒ……«∆……«∆»≈¿«
(ÁÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,Ï¯Ú ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡«¿»»≈……«
,„nzLpL Ï‡¯NÈÏ ÁÒt‰ ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï ‡lL∆…¿«¬ƒ¿««∆«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
,¯ÓBÏk ;"Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Î Ôa Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆≈»……«¿«
,Ì˙BÓk ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÂ ¯Î È·Ï ‰ÂÏpL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»»¿»
‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (ËÎ˜) .Ba ÏÎ‡È ‡Ï……«∆……«»»∆ƒ¿»
Á·fÓ ¯Na ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„»̃»ƒ∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
‡lL (Ï˜) ."ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ,'‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»∆…
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ«√»ƒ∆ƒ¿¿∆∆¡«¿«»»¬∆
,¯˙B ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ï˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈∆…∆¡…»
."‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿»¬ƒ»¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ
B˙‡ ·È¯˜n‰" :¯Ó‡pL ,Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ï˜)∆…∆¡…ƒ∆∆¡«««¿ƒ…
,epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â ;‰È‰È Ïebt ,BÏ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒƒ¿∆¿«∆∆»…∆∆ƒ∆

¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (‚Ï˜) .˙¯Îa ‡e‰Â ;"‡Oz dBÚ¬»ƒ»¿¿»≈∆……«»
(„Ï˜) ."L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Ê ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÓe¯z¿∆∆¡«¿»»……«…∆
,‰Óe¯z B¯ÈÎNe Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL∆……«¬ƒ«…≈¿ƒ¿»
."L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ Ô‰k ·LBz" :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈¿»ƒ……«…∆
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (‰Ï˜)∆……«»≈¿»¿«ƒƒ¿»
‰¯Ê‚a ÁÒt‰ ÔÓ ·e˙k‰ B„nÏ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈL„»̃»ƒ¿»»∆ƒ¿«»ƒ«∆«ƒ¿≈»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;‰¯Bz‰ ÔÓ Le¯Ùa BÈ‡Â ,‰ÂL»»¿≈¿≈ƒ«»ƒƒ«¿»
BÈ‡Â ,‰¯Bz ÈÙebÓ - ÌÈL„wa Ï¯Ú ¯eq‡L ,e„ÓÏ»¿∆ƒ»≈«√»ƒƒ≈»¿≈
,‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ÂÏ˜) .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆……«…≈»≈¿»
."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa 'B‚Â EÚ¯fÓ LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«¿¬¿«√»ƒ……«
‰ÊÁ ‡ÏÂ ˙BÓe¯z ‡Ï ,L„˜ ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL (ÊÏ˜)∆……«¬»»…∆…¿¿…»∆
‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ Èk - Ô‰k ˙·e" :¯Ó‡pL ,˜BLÂ»∆∆¡««…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒ
ÏÎ‡z ‡lL (ÁÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰ ˙Óe¯˙aƒ¿««√»ƒ……≈∆…≈»≈
,‰È‰z ÏÈÏk Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆∆¡«¿»ƒ¿«…≈»ƒƒ¿∆
˙B‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…¿««»
‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙa ˙BNÚp‰««¬ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»«»¬∆»
Ïh‰L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎ‡Ï ‡lL (Ó˜) ."dÓcÓƒ»»∆…∆¡…¿≈«À¿»ƒ∆À«
;"‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰eÎa ÌeÓ Ì‰a»∆¿«»»∆∆¡«……«»≈»
Ïh‰L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»«¿∆ƒ¿≈«À¿»ƒ∆À«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ó˜) .¯a„Ó ·e˙k‰ ÌeÓ Ì‰a»∆«»¿«≈∆…∆¡…«¬≈
ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆∆¡«…«
ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ó˜) ."E‚c ¯NÚÓ ,EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿∆…∆¡…
:¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ÏL ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ∆∆¡«
¯‰ˆÈ ÏL ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ó˜) ."EL¯Èz"ƒ…¿∆…∆¡…«¬≈≈ƒ∆ƒ¿»

L („Ó˜) ."E¯‰ˆÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ‡l ƒ»«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡Ï∆¡…¿»ƒƒ»«ƒ∆∆¡«…
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡È ‡lL (‰Ó˜) ."˙B¯BÎ·e 'B‚Â ÏÎe˙«¿¿∆……¿«…¬ƒ
'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»»¬»»∆∆¡«…«¿
‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"E‡ˆÂ E¯˜a¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿∆…»
ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ¯Na ¯Ò‡Ï ‡l‡ ·e˙k‰«»∆»∆¡…¿««»«¬»
B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ÏÎ‡iL ¯·c ÏkL ÈÙÏ ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿ƒ∆»»»∆≈»≈ƒ¿¬ƒ»
‡lL (ÂÓ˜) .Ba ‡¯˜‡ "EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï" -…«∆¡…ƒ¿»∆∆¿»∆…
EÈ¯„e 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»∆∆¡«…«¿¿»∆
¯L‡ EÈ¯„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"¯cz ¯L‡¬∆ƒ…¿«…«∆¡…¿»∆¬∆
ÔÓ ‰‰È ‡lL ,ÏÚBÓ Ïk ÏL ‰¯‰Ê‡ ‡È‰ BÊÂ .¯czƒ…¿ƒ«¿»»∆»≈∆…≈»∆ƒ
.ÏÚÓ ,‰‰ Ì‡Â ;Ô‰Ó ˙B‰ÈÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈL„w‰«√»ƒ»¬ƒ≈»≈∆¿ƒ∆¡»»«
˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÓ˜)∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«
,¯ÓBÏk ;"EÈ˙·„Â 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓc»ƒ∆∆¡«…«¿¿ƒ¿…∆¿«
(ÁÓ˜) .ÌÓc ˜¯fiL „Ú EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï…«∆¡…ƒ¿∆«∆ƒ»≈»»
‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿«»¿≈»»ƒ∆∆¡«¿»…
ÌÈ¯eka Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ËÓ˜) ."Ì‰ L„˜ Èk ,ÏÎ‡È…«ƒ…∆≈∆……«…≈ƒƒ
˙Óe¯˙e ...ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„…̃∆«»»»¬»»∆∆¡«…«¿«
ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (˜) .ÌÈ¯eka‰ el‡ ;"E„È»∆≈«ƒƒ∆…∆¡…«¬≈≈ƒ
:¯Ó‡pL ,‰„tiL „Ú ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡Â ‰‡ÓËa¿À¿»«¬ƒƒ»«ƒ«∆ƒ»∆∆∆¡«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡˜) ."‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï"…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈∆…∆¡…«¬≈
."epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙eÈ‡a ÈL≈ƒ«¬ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆
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zeevndקלו oiipn - fenz 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÈL ¯NÚÓ ÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·˜)∆…¿ƒ¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ∆≈
epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ì‰a»∆¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿…»«ƒƒ∆
Èz˙" ,ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆÏ ıeÁ ‡e‰L ÏÎÂ ;"˙ÓÏ¿≈¿»∆¿»¿≈«««»«ƒ
;Ï·h‰ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚˜) .Ba ‡¯˜‡ "˙ÓÏ epnÓƒ∆¿≈∆¿»∆…∆¡…«∆∆
˙BÓe¯˙a ·iÁ‰ ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ¯·c ‡e‰ ,Ï·h‰Â¿«∆∆»»∆ƒ»ƒ»»∆««»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,'‰ ˙Óe¯z epnÓ e‡ÈˆB‰ ‡lL ,˙B¯NÚÓe««¿∆…ƒƒ∆¿«∆∆¡«
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ 'Ï‡¯NÈ È· ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
Ô˙B‡ ÌÈ¯‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ì‰L ÌÈ¯·c ,¯ÓBÏk ;"'‰Ï«¿«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿»ƒ»
(„˜) .ÔÏ·Ëa Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ ÏÁ Ô˙B‡ eNÚÈ ‡Ï ,'‰Ï«…«¬»…¿…¿»¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z ÌÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿…«¬≈ƒ
ÏÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÈL ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…«¬≈≈ƒ¿ƒ∆»ƒƒ«
,‰ÏB„b ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÌÈ¯eka :¯„q‰«≈∆ƒƒ¿ƒ»¿««»¿»¿»
;ÈL ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈ƒ¿««»«¬≈≈ƒ
¯Á‡z ‡Ï ,"¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â C˙‡ÏÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»¿¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈
ÌÈ¯„p‰ ¯Á‡Ï ‡lL (‰˜) .BÓÈc˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c»»»»¿«¿ƒ∆…¿«≈«¿»ƒ
¯Á‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·cpLÂ ¯„pL ˙B·„p‰Â¿«¿»∆»«¿∆ƒ≈∆∆¡«…¿«≈
,Ôa¯˜ ‡Ïa ‚ÁÏ ˙BÏÚÏ ‡lL (Â˜) ."BÓlLÏ¿«¿∆…«¬∆»¿…»¿»
¯·ÚÏ ‡lL (Ê˜) ."Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…≈»»«≈»∆…«¬…
ÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BLÙ ÏÚ Ì„‡ ¯Ò‡L ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆»«»»««¿∆∆¡«…«≈
‰M‡" :¯Ó‡pL ,‰BÊ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Á˜) ."B¯·c¿»∆…ƒ«…≈»∆∆¡«ƒ»
,‰ÏÏÁ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Ë˜) ."eÁwÈ ‡Ï ‰ÏÏÁÂ ‰Ê…»«¬»»…ƒ»∆…ƒ«…≈¬»»

‰ÏÏÁÂ" :¯Ó‡pLÁwÈ ‡lL (Ò˜) ."eÁwÈ ‡Ï ∆∆¡««¬»»…ƒ»∆…ƒ«
."eÁwÈ ‡Ï dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,‰Le¯b¿»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»…ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÁwÈ ‡lL (‡Ò˜)∆…ƒ«…≈»«¿»»∆∆¡«
."ÁwÈ ‡Ï ‰l‡ ˙‡ ,‰Ê ‰ÏÏÁÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡"«¿»»¿»«¬»»…»∆≈∆…ƒ»
‡Ïa elÙ‡Â ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ò˜)∆…ƒ¿……≈»«¿»»«¬ƒ¿…
ÏlÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÏlÁnL ÈtÓ ,ÔÈLecƒ̃ƒƒ¿≈∆¿«¿»∆∆¡«…¿«≈
(‚Ò˜) .‰¯Lk ÏlÁÏ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ;"BÚ¯Ê«¿¬≈À¿»∆…¿«≈¿≈»
:¯Ó‡pL ,L‡¯ Úe¯t Lc˜nÏ Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈«ƒ¿»¿«…∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („Ò˜) ."eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯"»≈∆«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈
‡Ï ÌÎÈ„‚·e" :¯Ó‡pL ,ÌÈ„‚a Úe¯˜ Lc˜nÏ«ƒ¿»¿«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿≈∆…
˙ÚLa ‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰Ò˜) ."eÓ¯Ùƒ̇¿…∆…≈≈…≈ƒ»¬»»ƒ¿«
."e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓe" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú¬»∆∆¡«ƒ∆«…∆≈…≈¿
,ÌÈ˙Ó ¯‡LÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÂÒ˜)∆…ƒ«»…≈∆¿ƒ¿»≈ƒ
Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÊÒ˜) ."‡nhÈ ‡Ï LÙÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»∆…ƒ«»…≈
‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·B¯˜Ï elÙ‡Â ÏB„b»«¬ƒƒ¿»∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ…
,˙Ó ÌÚ ÏB„b Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ˜) ."‡nhÈƒ«»∆…ƒ»≈…≈»ƒ≈
e„ÓÏ Ck ;"‡·È ‡Ï ,˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…»»¿
Ï·a ·iÁÂ ‡B·È Ï·a ·iÁ ‡e‰L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆«»¿«»¿«»¿«
ı¯‡a ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈ ‡lL (ËÒ˜) .‡nhÈƒ«»∆…ƒ«≈∆≈ƒ≈∆¿∆∆
‡lL (Ú˜) ."BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÏÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆¡«¿«¬»…ƒ¿∆∆…
,ı¯‡‰ Leak ˙ÚLa ‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«ƒ»»∆
."‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ≈∆¿«¬»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú˜)∆…«¬»¿»«≈∆∆¡«…
‡lL (·Ú˜) ."˙ÓÏ - ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆…
‡Ï ‰Ê ˙‡ C‡" :¯Ó‡pL ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï∆¡…¿≈»¿≈»∆∆¡««∆∆…

,‡ÓË ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ú˜) ."‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡…̇¿ƒ«¬≈«≈»∆…∆¡…»»≈
."eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ ,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»»……≈
‰l‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL („Ú˜)∆…∆¡…»≈∆∆¡«¿∆≈∆
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Ú˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz¿«¿ƒ»…≈»¿∆…∆¡…
‡e‰ ‡ÓË ,ÛBÚ‰ ı¯L Ïk" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ı¯L∆∆»∆∆¡«»∆∆»»≈
,ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÚ˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÎÏ»∆…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆
,‡e‰ ı˜L - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆∆∆
:¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÚ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆∆∆¡«
ÏÚ NÓ¯‰ ı¯M‰ ÏÎa ,ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆»…≈«
‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÚ˜) ."ı¯‡‰»»∆∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈
‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÏ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÂ‡Ï»¬ƒ∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆…

L ,ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÚ˜) ."ÌeÏÎ‡˙:¯Ó‡p …¿∆…∆¡…∆∆««ƒ∆∆¡«
."ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡"«¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙Ó ÏÎ‡Ï ‡lL (Ù˜)∆…∆¡…≈»∆∆¡«……¿»
¯N·e" :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Ë ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ù˜) ."‰Ï·¿≈»∆…∆¡…¿≈»∆∆¡«»»
¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa«»∆¿≈»……≈∆…∆¡…≈∆
."¯Na‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈÁ‰ ÔÓƒ««∆∆¡«¿……««∆∆ƒ«»»
‡Ï Ôk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ù˜)∆…∆¡…ƒ«»∆∆∆¡««≈…
‡lL („Ù˜) ."‰Lp‰ „Èb ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eÏÎ‡È…¿¿≈ƒ¿»≈∆ƒ«»∆∆…
(‰Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìc ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆∆¡«¿»»……¿
ÊÚÂ ·NÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk" :¯Ó‡pL ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…≈∆∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈
,·ÏÁa ¯Na ÏM·Ï ‡lL (ÂÙ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï -……≈∆…¿«≈»»¿»»
‡lL (ÊÙ˜) ."Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ∆…
ÌÚt "È„b ÏM·˙ ‡Ï" ¯Ó‡pL ,·ÏÁa ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…»»¿»»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ««
ÏeMa ¯eq‡Ï „Á‡L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;‰iL¿ƒ»»»¿ƒƒ«¿»∆∆»¿ƒƒ
¯BL ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÙ˜) .‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬ƒ»∆…∆¡…¿«
(ËÙ˜) ."B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ï˜Òp‰«ƒ¿»∆∆¡«¿…≈»≈∆¿»
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰L„Á ‰‡e·z ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…«¿»¬»»…∆«∆«∆∆¡«
ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï 'B‚Â ÌÁÏÂ"¿∆∆¿……¿∆…∆¡…»ƒƒ
‡lL (‡ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ÈÏ˜Â" :¯Ó‡pL ,L„Á‰∆»»∆∆¡«¿»ƒ……¿∆…
‡Ï ÏÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆∆¡«¿«¿∆…
LÏL" :¯Ó‡pL ,‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï ‡lL (·ˆ˜) ."eÏÎ‡…̇¿∆…∆¡…»¿»∆∆¡«»…
‡lL (‚ˆ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈∆…
‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt" :¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯eq‡ ‡e‰ ‰Ê ;"Ì¯k‰ ˙‡e·˙e ,Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆∆ƒ
:¯Ó‡pL ,CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL („ˆ˜) .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆…ƒ¿≈∆∆∆∆¡«
."ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡"¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿≈¿ƒ»
,‡·BÒÂ ÏÏBÊ C¯c ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ˆ˜)∆…∆¡…¿ƒ¿∆∆≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (Âˆ˜) ."‡·ÒÂ ÏÏBÊ ‰Ê ea" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆≈¿…≈∆…∆¡…
‡Ï ¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa¿«∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆…
:¯Ó‡pL ,ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (Êˆ˜) ."‰pÚ¿̇À∆∆…∆¡…»≈¿∆«∆∆¡«
˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL (Áˆ˜) ."ıÓÁ ÏÎ‡È ‡ÏÂ"¿…≈»≈»≈∆…∆¡…«¬…∆
(Ëˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«»«¿∆∆……≈
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ ¯Á‡ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…»≈««¬«¿»»»»
‰‡¯È ‡lL (¯) ."ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈∆…≈»∆

(‡¯) ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ‡lL »≈∆∆¡«…≈»∆¿»≈∆…
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."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ,¯B‡N" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ‡ˆnÈƒ»≈»≈∆∆¡«¿…ƒ»≈¿»≈∆
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (·¯)∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
˙¯LÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈÈ«ƒ¿«¬¿«««ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿«
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c B‡ ÔÈi‰ ıÈÓÁ‰ elÙ‡Â ;"ÌÈ·Ú¬»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ««ƒ»»∆ƒ¿»≈
ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈi‰««ƒ¬≈∆»»»∆∆¡«…∆«ƒ¿…∆
,ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL (‚¯) ."‰zLÈ ‡Ï ¯ÎL≈»…ƒ¿∆∆……«¬»ƒ«ƒ
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („¯) ."ÌÈÁÏ ÌÈ·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬»ƒ«ƒ∆……«¬»ƒ
‡lL (‰¯) ."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL·ÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL·È¿≈ƒ∆∆¡«ƒ≈ƒ……≈∆…
(Â¯) ."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈpˆ¯ÁÓ" :¯Ó‡pL ,ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È…««¿«ƒ∆∆¡«≈«¿«ƒ……≈
."ÏÎ‡È ‡Ï - ‚Ê „ÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‚eÊ ÏÎ‡È ‡lL∆……«ƒ∆∆¡«¿«»……≈
ÂÈ·‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙nÏ ¯ÈÊp‰ ‡nhÈ ‡lL (Ê¯)∆…ƒ«»«»ƒ«≈∆∆¡«¿»ƒ
,˙n‰ Ï‰‡a ÒkÈ ‡lL (Á¯) ."‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe¿ƒ…ƒ«»∆…ƒ»≈¿…∆«≈
Ál‚È ‡lL (Ë¯) ."‡·È ‡Ï ,˙Ó LÙ ÏÚ" :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆≈…»…∆…¿«≈«
(È¯) ."BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz" :¯Ó‡pL ,¯ÈÊp‰«»ƒ∆∆¡«««…«¬…«…
˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰„O‰ Ïk ¯ˆ˜Ï ‡lL∆…ƒ¿…»«»∆∆∆¡«…¿«∆¿«
˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰ Ë˜ÏÏ ‡lL (‡È¯) ."¯Bˆ˜Ï E„N»¿ƒ¿∆…ƒ¿…«ƒ√ƒ«¿
."ËwÏ˙ ‡Ï ,E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Èˆ˜ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈
EÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ¯ˆ·Ï ‡lL (·È¯)∆…ƒ¿…¿«∆∆∆∆¡«¿«¿¿
:¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ Ë¯t Ë˜ÏÏ ‡lL (‚È¯) ."ÏÏBÚ˙ ‡Ï…¿≈∆…ƒ¿…∆∆«∆∆∆∆¡«
¯ÓÚ ÁwÏ ‡lL („È¯) ."ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k Ë¯Ùe"∆∆«¿¿…¿«≈∆…ƒ«…∆
ÏÎ ÔÎÂ ;"BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÎM‰«ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿¿≈»
‡lL (ÂË¯) ."EÈ¯Á‡ ¯‡Ù˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆¡«…¿»≈«¬∆∆…
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿«
,Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (ÊË¯) ."ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
‡lL (ÊÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¿¿ƒ¿«ƒ∆…
EzÓ‰a" :¯Ó‡pL ,BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¿¿
ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL (ÁÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆…«¬∆¿»»ƒ¿≈
¯BLa L¯Á˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ‰Ó‰a ÈÈÓƒ≈¿≈»¿∆»∆∆¡«…«¿…¿
˙ÚLa ‰Ó‰a ÌÒÁÏ ‡lL (ËÈ¯) ."ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e«¬…«¿»∆…«¿…¿≈»ƒ¿«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙È‰Â epnÓ ˙ÏÎB‡L ¯·„a ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆∆∆ƒ∆¿∆¡≈∆∆¡«…
‰Ó„‡ „·ÚÏ ‡lL (Î¯) ."BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ«̇¿…¿ƒ∆…«¬…¬»»
‡lL (‡Î¯) ."Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿»∆…
."¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡ „·ÚÏ«¬…ƒ»«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿¿…ƒ¿…

ÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (·Î¯)ÔÈ¯ˆBwL C¯„k ˙ÈÚÈ·L ÈÁ ∆…ƒ¿…¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ
‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈM‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ∆∆¡«≈¿ƒ«¿ƒ¿…
˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡Ï ‡lL (‚Î¯) ."¯Bˆ˜ƒ̇¿∆…∆¡…≈»ƒ»«¿ƒƒ
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÈÙÒB‡L C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿»»»¿»»∆∆¡«¿∆
˙La „·ÚÏ ‡lL („Î¯) ."¯ˆ·˙ ‡Ï E¯ÈÊ È·pÚƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ¿…∆…«¬…ƒ¿«
."eÚ¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÏÈ‡ ÔÈa ‰Ó„‡ ÔÈa Ï·BÈ≈≈¬»»≈ƒ»∆∆¡«…ƒ¿»
,ÌÈM‰ ¯‡Lk Ï·BÈ ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (‰Î¯)∆…ƒ¿…¿ƒ≈≈ƒ¿»«»ƒ
‡lL (ÂÎ¯) ."‰ÈÁÈÙÒ ˙‡ e¯ˆ˜˙ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…
:Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈM ¯‡L ˙ÙÒ‡k Ï·BÈ ˙B¯t ÛÒ‡Ï∆¡…≈≈«¬≈«¿»»ƒ∆∆¡«
‰„N ¯kÓÏ ‡lL (ÊÎ¯) ."‰È¯Ê ˙‡ e¯ˆ·˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…ƒ¿…»∆
‡Ï ,ı¯‡‰Â" :¯Ó‡pL ,˙e˙ÈÓˆÏ Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…
ÌiÂÏ‰ L¯‚Ó ˙BpLÏ ‡lL (ÁÎ¯) ."˙e˙ÈÓˆÏ ¯Înƒ̇»≈ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ¿««¿ƒƒ
‡Ï ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne" :¯Ó‡pL ,Ì‰È˙B„Ne¿≈∆∆∆¡«¬≈ƒ¿«»≈∆…

‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯ÎnÈƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙‡ ·ÊÚÏ ‡lL (ËÎ¯) .‰pzLÈƒ¿«∆∆…«¬…∆«¿ƒƒ∆∆¡«
Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡ ;"ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ∆»¿ƒ»∆
.Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎa Ô‰a Ì˙B‡ ÌÈÁnNÓe Ì‰È˙BzÓ«¿≈∆¿«¿ƒ»»∆¿»∆∆»∆∆
,˙ÈÚÈ·L ‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ‰‡ÂÏ‰ Úa˙È ‡lL (Ï¯)∆…ƒ¿««¿»»∆»¿»»∆»¿ƒƒ
ÚÓÈ ‡lL (‡Ï¯) ."e‰Ú¯ ˙‡ NbÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈∆…ƒ¿«
,EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,‰hÓM‰ ÈtÓ ÈÚÏ ˙BÏ‰lÓƒ¿«¿¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«ƒ»∆¿
¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk - ÏÏk‰ ‰Ê ."¯·c ‰È‰È Ôt∆ƒ¿∆»»∆«¿»»»∆∆¡«
‡Ï ˙ÂˆÓ ‡l‡ BÈ‡ ,'Ï‡' B‡ 'Ôt' B‡ '¯ÓM‰'ƒ»≈∆«≈∆»ƒ¿«…
BÏ ÔzlÓe ÈÚÏ ˙BÈÁ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (·Ï¯) .‰NÚ«̇¬∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿¿»ƒƒƒ≈
."E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó«∆»ƒ∆∆¡«…¿«≈∆¿»¿
ÌÈÏÚn‰Â ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰NBÚ - ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ :‡ˆÓƒ¿»«≈¿»»∆ƒ¿«¬≈¿««¬ƒ
ÏÚ ¯·Ú ,‰NÚ ÏhaL ÏÚ ¯˙È - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ≈»ƒ«¿»»»≈«∆ƒ≈¬≈»««
Ì˜È¯ È¯·Ú „·Ú ÁÏLÏ ‡lL (‚Ï¯) .‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆…ƒ¿…«∆∆ƒ¿ƒ≈»
."Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÈLÙÁ ‡ˆiLk¿∆≈≈»¿ƒ∆∆¡«…¿«¿∆≈»
,ÈÚ ‡e‰L Ú„iLk B·BÁa ÈÚ‰ Úa˙È ‡lL („Ï¯)∆…ƒ¿«∆»ƒ¿¿∆≈«∆»ƒ
(‰Ï¯) ."‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ ¯ˆÈ ‡ÏÂ¿…»≈∆∆¡«…ƒ¿∆¿…∆
EtÒk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈÏ ˙Èa¯a ˙BÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆∆¡«∆«¿¿
,˙Èa¯a ˙BÏÏ ‡lL (ÂÏ¯) ."CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈¿∆∆∆…ƒ¿¿ƒƒ
ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;"EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ»»¿ƒƒ
.‰ÂÏnÏ CMÈ ‡lL ,‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«¿»»«…∆∆…¿«≈««¿∆
‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa „È ˙ÈL‰Ï ‡lL (ÊÏ¯)∆…¿»ƒ»≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿…
,Ì‰ÈÈa ¯ËL ·zÎÏ ‡ÏÂ ,„Ú ‡ÏÂ ,·¯Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿…≈¿…ƒ¿…¿»≈≈∆
‡lL (ÁÏ¯) ."CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈN˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆∆…
¯ÈÎN ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÎN ˙lÚt ¯Á‡Ï¿«≈¿À«»ƒ∆∆¡«…»ƒ¿À«»ƒ
,ÚB¯Êa B·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL (ËÏ¯) ."Ez‡ƒ¿∆…¿«¿≈««ƒ¿«

."BË·Ú Ë·ÚÏ B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL(Ó¯) ∆∆¡«…»…∆≈«¬…¬…
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ËB·Ú‰ ÚBÓÏ ‡lL∆…ƒ¿«»¬ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"BË·Úa ·kL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ∆∆¡«…ƒ¿««¬…¿«…
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈla BÏ ep·ÈL‰ ‡l‡ ,EnÚ BËB·ÚÂ ·kLzƒ¿««¬ƒ¿∆»¬ƒ∆««¿»ƒ
ÔkLÓÏ ‡lL (‡Ó¯) .‰ÏÈla BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â¿»ƒ««¿»∆…¿«¿≈
."‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡‰»«¿»»∆∆¡«¿…«¬…∆∆«¿»»
,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÏ ‡lL (·Ó¯)∆…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆
·‚Ï ‡lL (‚Ó¯) ."·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆∆…ƒ¿…
.LÙ ˙·b BÊ ;"·‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ LÙ∆∆ƒƒ¿»≈∆∆¡«…ƒ¿…¿≈«∆∆
BÊ ;"e·‚z ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL („Ó¯)∆…ƒ¿…»∆∆¡«…ƒ¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÏÊ‚Ï ‡lL (‰Ó¯) .ÔBÓÓ ˙·b¿≈«»∆…ƒ¿…∆∆¡«…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏe·b ‚Èq‰Ï ‡lL (ÂÓ¯) ."ÏÊ‚ƒ̇¿…∆…¿«ƒ¿∆∆¡«…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˜LÚÏ ‡lL (ÊÓ¯) ."EÚ¯ Ïe·b ‚Èq«̇ƒ¿≈¬∆…«¬…∆∆¡«…
,B¯·Á ÔBÓÓa LÁÎÏ ‡lL (ÁÓ¯) ."EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ«̇¬…∆≈¬∆…¿«≈¿»¬≈
ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL (ËÓ¯) ."eLÁÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¬∆…ƒ»««
;"e¯wL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,B¯·Á ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk¿ƒ«»¬≈∆∆¡«¿…¿«¿
.E„Èa E¯·ÁÏ LiL ÔBÓÓa ¯˜MÏ Ú·Mz ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ»««∆∆¿»∆≈«¬≈¿¿»¿
eBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (¯)∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡««
:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‡¯) ."ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ∆…∆ƒ¿»ƒ∆∆¡«
.ÌÈ¯·c ˙‡B‡ BÊ ;"B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ∆¬ƒ»«¿»ƒ
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zeevndקלח oiipn - fenz 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‚Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (·¯)∆…¿∆«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿≈
ÁwÓa ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (‚¯) ."‰B˙ ‡Ï…∆∆…¿∆«≈¿ƒ»
‡lL („¯) ."epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓeƒ¿»∆∆¡«¿…ƒ¿»∆∆…
‰ˆeÁaL ÂÈB„‡Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Á¯aL „·Ú ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¿ƒ∆∆∆»«¿∆∆ƒ¿»≈«¬»∆¿»
(‰¯) ."ÂÈ„‡ Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï»»∆∆∆¡«…«¿ƒ∆∆∆¬…»
Ea¯˜a ·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ,‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL∆…¿∆∆∆∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿
‡lL (Â¯) ."epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na«»¬∆ƒ¿««…∆∆…
,ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ˙BpÚÏ¿«»¿«¿»»∆∆¡«»«¿»»¿»
˙„B·Ú È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ê¯) ."ÔepÚ˙ ‡Ï…¿«∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¬«
(Á¯) ."„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú∆∆∆∆¡«…«¬…¬…«»∆
e¯ÎnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú ˙¯kÓÓ B˙B‡ ¯kÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…ƒ¿∆∆∆∆∆∆¡«…ƒ»¿
,C¯Ùa È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ë¯) ."„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆»∆∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¿»∆
ÁÈp‰Ï ‡lL (Ò¯) ."C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆∆…¿«ƒ«
:¯Ó‡pL ,C¯Ùa BÏ ¯kÓp‰ È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ÈBb‰««¬…¿∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆∆¡«

(‡Ò¯) ."EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È ‡Ï"‰Ó‡ ¯kÓÏ ‡lL …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆∆…ƒ¿…»»
(·Ò¯) ."d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ‰i¯·Úƒ¿ƒ»¿«≈∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»
˙eÒk ¯‡L ‰„eÚÈ‰ ‰i¯·Ú ‰Ó‡Ó ÚÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈»»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈¿
;"Ú¯‚È ‡Ï ,d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L" :¯Ó‡pL ,‰BÚÂ¿»∆∆¡«¿≈»¿»¿»»…ƒ¿«
˙L‡ ¯kÓÏ ‡lL (‚Ò¯) .ÌÈLp‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»«»ƒ∆…ƒ¿…≈∆
."‰p¯kÓz ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ¿«…«ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«…ƒ¿¿∆»
,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ LaÎÏ ‡lL („Ò¯)∆…ƒ¿…≈∆¿«…«ƒ¿ƒ¿»
,„ÓÁÏ ‡lL (‰Ò¯) ."da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…«¿…
‡lL (ÂÒ¯) ."EÚ¯ ˙L‡ „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿…≈∆≈∆∆…
(ÊÒ¯) ."EÚ¯ ˙Èa ‰e‡˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Be‡˙‰Ï¿ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL∆……««»ƒ∆…ƒ¿«¿«¿»»ƒ
‡Ï LÓ¯ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ba ‰NBÚ ‡e‰L ¯aÁÓ‰«¿À»∆∆∆∆¡«¿∆¿≈…
,B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È ¯ÈÎO‰ ÁwÈ ‡lL (ÁÒ¯) ."ÛÈ»̇ƒ∆…ƒ««»ƒ»≈«¬ƒ»
,EÈÏk Ï‡Â ;EÚ·N ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿»¿∆¿∆∆¿¿
:¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (ËÒ¯) ."Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»∆∆¡«
‰Ó‰a ÁÈp‰Ï ‡lL (Ú¯) ."ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï"…«¿ƒ¿«≈∆…¿«ƒ«¿≈»
‰‡¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,C¯ca d‡OÓ ˙Áz ˙ˆ·B¯∆∆«««»»«∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆
,‰cÓa ÏÂÚ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú¯) ."EÈÁ‡ ¯BÓÁ¬»ƒ∆…«¬»∆¿ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»ƒƒ«¿»
ËtLÓa ÏÂÚ eNÚz ‡Ï :¯È‰ÊÓ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ»¿∆«»«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ¿«
‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ eÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‡lL (·Ú¯) .‰cn‰«ƒ»∆…ƒ¿∆¿≈∆∆»∆∆≈»
(‚Ú¯) ."'B‚Â E˙È·a EÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÙÈ‡Â¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆¿¿≈¿¿
ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ËtLn‰ ÏeÚÏ ‡lL∆…¿«≈«ƒ¿»∆∆¡«…«¬»∆
:¯Ó‡pL ,„ÁL ÁwÏ ‡lL („Ú¯) ."ËtLna«ƒ¿»∆…ƒ«…«∆∆¡«
,ÔÈca ÏB„b „aÎÏ ‡lL (‰Ú¯) ."Áw˙ ‡Ï ,„ÁLÂ"¿…«…ƒ«∆…¿«≈»«ƒ
‡¯ÈÈ ‡lL (ÂÚ¯) ."ÏB„b Èt ¯c‰˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿«¿≈»∆…ƒ»
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ú¯ Ì„‡Ó ÔÈca Ôic‰««»«ƒ≈»»«∆∆¡«…»ƒ¿≈
:¯Ó‡pL ,ÔÈca ÈÚ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ÊÚ¯) ."LÈ‡ƒ∆…¿«≈«»ƒ«ƒ∆∆¡«
˙Bh‰Ï ‡lL (ÁÚ¯) ."B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï ,Ï„Â"¿«…∆¿«¿ƒ∆…¿«
ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‡ËBÁ Ì„‡ ËtLÓƒ¿«»»≈∆∆¡«…«∆ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÚ¯) .˙BÂˆÓa ÔBÈ·‡ ‰f ;"EÈ·‡∆¿…¿∆∆¿¿ƒ¿∆…¿«≈«
."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÒ˜ ÈÈ„a ˜Èfn‰««ƒ¿ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈¿

:¯Ó‡pL ,ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (Ù¯)∆…¿«ƒ¿«≈ƒƒƒ∆∆¡«
ÚÓLÏ ‡lL (‡Ù¯) ."ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï"…«∆ƒ¿«≈»∆…ƒ¿…«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,BnÚ B¯·Á ÔÈ‡Â ÔÈÈc ÈÏÚaÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ¿≈¬≈ƒ∆∆¡«…

(·Ù¯) ."‡ÂL ÚÓL ‡O˙ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ ‡lL ƒ»≈«»¿∆…ƒ¿«¬≈«ƒ
ÔÈkÊÓ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰ Ì‡ ,˙BLÙ È¯·„a¿ƒ¿≈¿»ƒ»«¿«¿ƒ≈««¿«ƒ
."˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…
ÈÈ„a ‰lÁz ˙eÎÊ „nlL ÈÓ ‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‚Ù¯)∆…¿«≈»ƒ∆ƒ≈¿¿ƒ»¿ƒ≈
(„Ù¯) ."˙ËÏ ,·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ¿»∆∆¡«¿…«¬∆«ƒƒ¿…
,‰¯Bz ÈÈ„a ÌÎÁ BÈ‡L Ì„‡ ÔÈica ˙BpÓÏ ‡lL∆…¿«««»ƒ»»∆≈»»¿ƒ≈»
:¯Ó‡pL ,˙B¯Á‡ ˙BÓÎÁa ÌÎÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿»¿¬≈∆∆¡«
„ÈÚ‰Ï ‡lL (‰Ù¯) ."ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙ ‡Ï"…«ƒ»ƒ«ƒ¿»∆…¿»ƒ
(ÂÙ¯) ."¯˜L „Ú EÚ¯a ‰Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆
ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ««¬≈»∆∆¡««»∆»¿ƒ
,·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (ÊÙ¯) ."ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ,ÚL»̄»ƒ¿…≈»»∆…»ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»«»ƒƒƒ«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,ÌÈa ˙e„Úa ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
„Ú Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÙ¯) .ÌÈ·B¯w ¯‡LÏƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ≈
(ËÙ¯) ."LÈ‡a „Á‡ „Ú Ìe˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…»≈∆»¿ƒ
‡lL (ˆ¯) ."Áˆ¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,È˜ ‚¯‰Ï ‡lL∆…«¬…»ƒ∆∆¡«…ƒ¿«∆…
BÙeb ÌÈ„Ú ÈL e‡¯iL „Ú ,˙Úc‰ „Ó‡a ÔÈc‰ CzÁÏ«¿…«ƒ¿…∆««««∆ƒ¿¿≈≈ƒ
(‡ˆ¯) ."‚¯‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â" :¯Ó‡pL ,¯·c ÏL∆»»∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…
,˙BLÙ ÈÈ„a Ba „ÈÚ‰L ÔÈca „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL∆…∆»≈«ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»
‡lL (·ˆ¯) ."LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï ,„Á‡ „ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ‰‚È¯‰ ·iÁÓ ‚¯‰Ï«¬…¿À»¬ƒ»…∆∆«¬…«ƒ∆∆¡«
(‚ˆ¯) ."‰„Ú‰ ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú ,Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ"¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈»≈»
Ì„˜ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ‡l‡ ,Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL∆…»«»≈∆»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,B˙Â¯Ú ‰l‚È B‡ ep‚¯‰ÈÂ Ûc¯pÏ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»¿««¿∆¿«∆∆¿»∆∆¡«
‡lL („ˆ¯) ."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï ,dtk ˙‡ ‰˙v˜Â"¿«…»∆«»…»≈∆∆…
."¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯Ó‡pL ,Òe‡‰ LÚÏ«¬…»»∆∆¡«¿««¬»…«¬∆»»
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁˆB¯‰ ÔÓ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (‰ˆ¯)∆…ƒ«…∆ƒ»≈«∆∆¡«¿…
¯Ùk ÁwÏ ‡lL (Âˆ¯) ."ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk eÁwƒ̇¿…∆¿∆∆≈«∆…ƒ«…∆
,¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙eÏ‚a¿»≈«ƒ¿»»∆∆¡«¿…ƒ¿…∆
,Ìc‰ ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Êˆ¯) ."BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ»∆ƒƒ¿»∆…«¬…««»
‡lL (Áˆ¯) ."EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…««≈∆∆…
."E˙È·a ÌÈÓc ÌÈN˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏBLÎÓ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«ƒ¿∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆
ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,C¯ca Ìz ÏÈLÎ‰Ï ‡lL (Ëˆ¯)∆…¿«¿ƒ»«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿≈
˙e˜ÏÓa ÛÈÒB‰Ï ‡lL (˘) ."ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ,¯eÚƒ≈…ƒ≈ƒ¿…∆…¿ƒ¿«¿
."ÛÈÒBÈ Ôt ;ÛÈÒBÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰«¿À»«¿∆∆¡«…ƒ∆ƒ
."EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ïb¯Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«≈∆∆¡«…≈≈»ƒ¿«∆

(·˘)˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·la ‡NÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈∆∆¡«…ƒ¿»∆
Ì„‡ Èt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (‚˘) ."E··Ïa EÈÁ‡»ƒƒ¿»∆∆…¿«¿ƒ¿≈»»
‡ÏÂ ,E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì˜Ï ‡lL („˘) ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡Oƒ̇»»»≈¿∆…ƒ¿…∆∆¡«…
."¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËÏ ‡lL (‰˘) ."Ìwƒ̇…∆…ƒ¿…∆∆¡«¿…ƒ…
Áw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÁwÏ ‡lL (Â˘)∆…ƒ«≈««»ƒ∆∆¡«…ƒ«
,˜˙p‰ ¯ÚN Ál‚Ï ‡lL (Ê˘) ."ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰»≈««»ƒ∆…¿«≈«¿««∆∆
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קלט zeevnd oiipn - fenz 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LÏ˙Ï ‡lL (Á˘) ."Ál‚È ‡Ï ˜˙p‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«∆∆…¿«≈«∆…ƒ¿…
."˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒƒ»≈»««∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««
:¯Ó‡pL ,Ô˙È‡ ÏÁa Ú¯ÊÏÂ „·ÚÏ ‡lL (Ë˘)∆…«¬…¿ƒ¿…«¿««≈»∆∆¡«
˙BÈÁ‰Ï ‡lL (È˘) ."Ú¯fÈ ‡ÏÂ ,Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡"¬∆…≈»≈¿…ƒ»≈«∆…¿«¿
‡lL (‡È˘) ."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL ,ÛMÎÓ¿«≈∆∆¡«¿«≈»…¿«∆∆…
‡·ˆ ÔB‚k ,B˙L Ïk ¯eaˆ ÈÎ¯vÓ ¯·„a Ô˙Á ·iÁ˙Èƒ¿«≈»»¿»»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿»»
‡ˆÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÓBÁ‰ ˙¯ÈÓLe¿ƒ««»¿«≈»∆∆∆¡«…≈≈
‡lL (·È˘) ."¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ,‡·va«»»¿…«¬…»»¿»»»∆…
ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ˙B¯Ó‰Ï¿«¿«ƒ≈ƒ∆∆¡«…»ƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚È˘) ."EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆«ƒ¿∆…¿ƒ«
dLe¯Ùa ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓƒ¿«»≈»∆ƒ¿»≈¿≈»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,‰t ÏÚ eÏawL∆ƒ¿«∆∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
."ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï ;˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈»»
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏkÓ Ú¯‚Ï ‡lL („È˘)∆…ƒ¿…«ƒ»ƒ¿«»∆∆¡«
,Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÂË˘) ."epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿«≈««»
Ïl˜Ï ‡lL (ÊË˘) ."Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈∆…¿«≈
,Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙·ÈLÈ L‡¯ B‡ CÏn‰ ‡e‰Â ,‡ÈNp‰«»ƒ¿«∆∆…¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈
‡lL (ÊÈ˘) ."¯‡˙ ‡Ï ,EnÚ· ‡ÈNÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…»…∆…
Ïl˜˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ¯‡MÓ „Á‡ Ïl˜Ï¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿»≈∆∆¡«…¿«≈
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÈ˘) ."L¯Á≈≈∆…¿«≈»»≈∆∆¡«
‡lL (ËÈ˘) ."˙ÓeÈ ˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe"¿«≈»ƒ¿ƒ»∆…
˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe" :¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï¿«»»≈∆∆¡««∆»ƒ¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (Î˘) ."˙ÓeÈ»∆…«¬¿»»¿«»∆∆¡«
ıeÁ Cl‰Ï ‡lL (‡Î˘) ."‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï"…«¬∆»¿»»∆…¿«≈
Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙aLa ÌÈÎ¯c ÈÎÏB‰k ‰È„Ó ÌeÁ˙Ïƒ¿¿ƒ»¿¿≈¿»ƒ¿«»∆∆¡««
,˙aLa LÚÏ ‡lL (·Î˘) ."BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ≈≈ƒƒ¿…∆…«¬…¿«»
(‚Î˘) ."ÌÎÈ˙·LÓ ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬≈¿»…¿…≈∆
:¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»»ƒ∆∆«∆∆¡«
˙BNÚÏ ‡lL („Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk"»¿»»…≈»∆»∆∆…«¬
‰Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏÓ¿»»«¿ƒƒ∆∆«∆∆¡«»¿»»
‚Áa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï…≈»∆»∆∆…«¬¿»»¿«
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,˙BÚe·M‰«»∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
L„ÁÏ „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÂÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿∆»«…∆
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÊÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿
."eNÚ˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎÂ" :Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»…«¬
,‚Á ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÁÎ˘)∆…«¬¿»»»ƒ∆«
(ËÎ˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬
¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓM‰ ÌBia ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»««¿ƒƒ∆«∆∆¡«
‡lL (Ï˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba»¿∆∆¬…»…«¬∆…
‰l‚˙ ‡Ï ,‡È‰ En‡" :¯Ó‡pL ,Ì‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«≈∆∆¡«ƒ¿ƒ…¿«∆
:¯Ó‡pL ,˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ï˘) ."d˙Â¯Ú∆¿»»∆…¿«∆¿«»∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·Ï˘) ."‰l‚˙ ‡Ï E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬¿…¿«∆∆…¿«∆¿«
."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,·‡ ˙L‡≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆»ƒ…¿«≈
ÔÓ B‡ ·‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ï˘)∆…¿«∆¿«¬ƒ»»ƒ
,EÈ·‡ ˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆»ƒ

‡lL („Ï˘) ."d˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï - ‡È‰ E˙BÁ‡¬¿ƒ…¿«∆∆¿»»∆…
."Ea ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«««≈∆∆¡«∆¿««ƒ¿
B‡" :¯Ó‡pL ,˙a‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ï˘)∆…¿«∆¿««««∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÏ˘) ."Ô˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï ,Eza ˙a«ƒ¿…¿«∆∆¿»»∆…¿«
¯Ò‡L ÈtÓ ?‰¯Bza ‰L¯t˙ ‡Ï ‰nÏÂ ;˙a‰ ˙Â¯Ú∆¿«««¿»»…ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈∆»«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;˙a‰ ÔÓ ˜˙L ,˙a‰ ˙a«««»«ƒ««ƒƒ«¿»»¿
(ÊÏ˘) .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk ,‰¯Bz ÈÙebÓ ˙a‰ ¯eq‡L∆ƒ««ƒ≈»ƒ¿»¬»
˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»ƒ»∆∆¡«∆¿«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÁÏ˘) ."‰l‚˙ ‡Ï dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»…¿«≈∆…¿«∆¿«
(ËÏ˘) ."da ˙a ˙‡" :¯Ó‡pL ,da ˙·e ‰M‡ƒ»«¿»∆∆¡«∆«¿»
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,dza ˙·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»«ƒ»∆∆¡«¿∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Ó˘) ."Áw˙ ‡Ï dza ˙a«ƒ»…ƒ«∆…¿«∆¿«¬
."‰l‚˙ ‡Ï En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿«¬ƒ¿…¿«≈
:¯Ó‡pL ,·‡‰ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ó˘)∆…¿«∆¿«¬»»∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (·Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬»ƒ…¿«≈∆…¿«
‡Ï BzL‡ Ï‡" :¯Ó‡pL ,·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆¬ƒ»»∆∆¡«∆ƒ¿…
˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ó˘) ."‡È‰ E˙„c ,·¯˜ƒ̇¿«…»¿ƒ∆…¿«∆¿«≈∆
(„Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï ,E˙lk ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰«≈∆∆¡«∆¿««»¿…¿«≈
˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈÁ‡»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«¬
."Áw˙ ‡Ï d˙Á‡ Ï‡ ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,BzL‡ƒ¿∆∆¡«¿ƒ»∆¬…»…ƒ»
‰M‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰c ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÓ˘)∆…¿«∆¿«ƒ»∆∆¡«¿∆ƒ»
˙Bl‚Ï ‡lL (ÊÓ˘) ."·¯˜˙ ‡Ï - d˙‡ÓË ˙ca¿ƒ«À¿»»…ƒ¿«∆…¿«
‡Ï - E˙ÈÓÚ ˙L‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆ƒ∆∆¡«¿∆≈∆¬ƒ¿…
,‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÁÓ˘) ."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôzƒ̇≈¿»¿¿¿»«∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿¿»«
:¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ËÓ˘)∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆∆¡«
‡lL (˘) ."dÚ·¯Ï ‰Ó‰· ÈÙÏ „ÓÚ˙ ‡Ï ‰M‡Â"¿ƒ»…«¬…ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»∆…
."·kL˙ ‡Ï - ¯ÎÊ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏƒ¿«ƒ»»∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«
:¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«∆¿«»»«¿∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú"∆¿«»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«
‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ÈÁ‡¬ƒ»»«¿∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…
ÔÈ‡È·Ó‰ ÌÈ¯·„a ˙BÈ¯ÚÏ ·¯˜Ï ‡lL (‚˘) ."‰l‚¿̇«≈∆…ƒ¿«»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
,‰ˆÈÙ˜e ‰ÊÈÓ¯e ˜eMÂ ˜eaÁ ÔB‚k ,‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏƒ≈ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï ,B¯Na ¯‡L Ïk Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»¿≈¿»…ƒ¿¿¿«
‰·¯˜Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‰Â¯Ú∆¿»ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿ƒ¿»
¯ÊÓÓ ‡OÈ ‡lL („˘) .‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰«¿ƒ»ƒ≈ƒ∆¿»∆…ƒ»«¿≈
."'‰ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«
‰a˙k ‡Ïa ˙ÏÚ·p‰ ‡È‰Â ,‰L„˜ ‰È‰z ‡lL (‰˘)∆…ƒ¿∆¿≈»¿ƒ«ƒ¿∆∆¿…¿À»
‡lL (Â˘) ."‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜Â¿ƒƒ∆∆¡«…ƒ¿∆¿≈»∆…
:¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯b L¯‚Ó‰ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ«¿»≈¿»««∆ƒ≈¿«≈∆∆¡«
·eLÏ dÁlL ¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï"…««¿»»ƒ¬∆ƒ¿»»
ıeÁ ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È‰ ‡Npz ‡lL (Ê˘) ."dzÁ˜Ï¿«¿»∆…ƒ»≈«¿»»¿ƒ»
(Á˘) ."˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÓ·ÈÓƒ»»∆∆¡«…ƒ¿∆≈∆«≈
ÏÎeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,B˙Òe‡ ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈»≈¬»∆∆¡«…«
Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL (Ë˘) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlL«¿»»»»∆…¿»≈ƒ≈«
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m"anxdקמ zncwd - fenz 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL ,BzL‡ ˙‡∆ƒ¿∆∆¡«…«¿«¿»»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a ÒÈ¯Ò ÁwÈ ‡lL (Ò˘) ."ÂÈÓÈ»»∆…ƒ«»ƒ«ƒ¿»≈∆∆¡«
ÏkÓ ¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (‡Ò˘) ."‡kc ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï"…»…¿««»∆…¿»≈»»ƒ»
:¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ,ÔÈÈn‰«ƒƒ…»»¿…¿≈»«»»∆∆¡«
ÏÚ ˙BpÓÏ ‡lL (·Ò˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e"¿«¿¿∆…«¬∆…¿««
˙˙Ï ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b Ï‰wÓ LÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ∆∆¡«…«»≈
,ÌÈÒeÒ CÏn‰ ‰a¯È ‡lL (‚Ò˘) ."È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ»∆ƒ»¿ƒ∆…«¿∆«∆∆ƒ

L („Ò˘) ."ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL‰a¯È ‡l ∆∆¡«…«¿∆ƒ∆…«¿∆
."ÌÈL BÏ ‰a¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL CÏn‰«∆∆»ƒ∆∆¡«¿…«¿∆»ƒ
:¯Ó‡pL ,·‰ÊÂ ÛÒk CÏn‰ BÏ ‰a¯È ‡lL (‰Ò˘)∆…«¿∆«∆∆∆∆¿»»∆∆¡«

."„‡Ó BÏ ‰a¯È ‡Ï ,·‰ÊÂ ÛÒÎÂ"¿∆∆¿»»…«¿∆¿…
BÏ e¯Ó‡pL ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL Ô‰ el‡≈≈≈≈¿…∆¿≈ƒ¿∆∆∆¿
;Ô‰È˜ec˜„Â Ô‰È˙BË¯Ùe Ô‰È˙BÏÏÎe Ô‰ ,ÈÈÒa ‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«≈¿»≈∆¿»≈∆¿ƒ¿≈∆
Ïk ÏL ÔÈ¯e‡a‰Â ÔÈ˜ec˜c‰Â ˙BÏÏk‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»
ÔÈc ˙Èa eÏawL ‰t ÏÚaL ‰¯Bz ‡È‰ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆¿«∆∆ƒ¿≈ƒ
¯Á‡ eLcÁ˙pL ˙B¯Á‡ ˙BÂˆÓ LÈÂ .ÔÈc ˙Èa ÈtÓƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿««
eËLÙe ,ÌÈÓÎÁÂ ÌÈ‡È· Ô˙B‡ eÚ·˜Â ,‰¯Bz ÔzÓ««»¿»¿»¿ƒƒ«¬»ƒ»¿
˙ÈÚ˙Â ,‰kÁ ¯Â ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k - Ï‡¯NÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿«¬ƒ
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎÏ LÈÂ .ÔÈ·e¯ÚÂ ,ÌÈ„ÈÂ ,·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿»
.‰Ê ¯eaÁa ¯‡a˙È Ïk‰Â ;ÔÈ˜ec˜„Â ÔÈLe¯t el‡Ó≈≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«…ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÌÏa˜Ï e‡ ÔÈ·iÁ - eLcÁ˙pL ˙BÂˆn‰ el‡ Ïk»≈«ƒ¿∆ƒ¿«¿«»ƒ»¿«¿»
;"'ÂÎÂ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì¯ÓLÏe¿»¿»∆∆¡«…»ƒ«»»
‰¯È‰Ê‰ ‰Ó ÏÚÂ .‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏÚ ˙ÙÒBz ÔÈ‡Â¿≈»∆∆«ƒ¿«»¿«»ƒ¿ƒ»
‰È‰È ‡lL ?"epÓÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï" ,‰¯Bz»……≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯ÓBÏÂ ,¯·c LcÁÏ È‡M¯ ‡È·»ƒ««¿«≈»»¿«∆«»»
¯qÁÏ B‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓÏ dÙÈÒB‰Ï BÊ ‰ÂˆÓa e‰eƒ̂»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«»¿«≈
Ï·‡ .˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LM‰ el‡Ó ˙Á‡««≈≈«≈≈¿…∆¿≈ƒ¿¬»
ÔÓf‰ B˙B‡a ‰È‰iL ‡È· ÌÚ ÔÈc ˙Èa eÙÈÒB‰ Ì‡ƒƒ≈ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿«¿«
- ‰¯Êb C¯c B‡ ,‰‡¯B‰ C¯c B‡ ,‰wz C¯c ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆«»»∆∆»»∆∆¿≈»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L e¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;˙ÙÒBz BÊ ÔÈ‡≈∆∆∆¬≈…»¿∆«»»
el‡Â .d˙BÚa ‰l‚n‰ ˙B¯˜Ï B‡ ·e¯Ú ˙BNÚÏ ‰eƒ̂»«¬≈ƒ¿«¿ƒ»¿»»¿ƒ
e‡ Ck ‡l‡ .‰¯Bz‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ eÈ‰ ,Ôk e¯Ó‡»¿≈»ƒƒ««»∆»»»
˙B¯˜Ï eeˆÂ ewz ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈ‡È·p‰L ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿
LB„w‰ ÏL ÂÈÁ·L ¯ÈkÊ‰Ï È„k d˙BÚa ‰l‚n‰«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿ƒ¿»»∆«»
eÚÂLÏ ·B¯˜ ‰È‰Â ,eÏ ‰NÚL ˙BÚeL˙e ‡e‰ Ce¯a»¿∆»»»¿»»»¿«¿≈
ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ÚÈ„B‰Ï È„Îe ,BÏl‰Ïe BÎ¯·Ï È„k¿≈¿»¿¿«¿¿≈¿ƒ«««»ƒ
ÈB‚ ÈÓe" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza eÁÈË·‰M ‰Ó ˙Ó‡L∆¡∆«∆ƒ¿ƒ»«»∆∆¡«ƒ

Ï ¯L‡ ,ÏB„bBÊ C¯c ÏÚÂ ."ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜ ÌÈ‰Ï‡ B »¬∆¡…ƒ¿…ƒ≈»¿«∆∆
ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ‡È‰ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ÔÈ·e ‰NÚ¬≈≈…«¬∆

ה'תשפ"א  תמוז ז' חמישי יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
ספרים:
הקדמת הרמב "ם 

§¨¦
ראׁשֹון c˙ספר ¯wÚ Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ««

ÔB‚k - Ïk‰ ˙lÁz Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ««…¿
È˙‡¯˜Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ¯eq‡Â ,‡e‰ Ce¯a BÓL „eÁÈƒ¿»¿ƒ¬»»»¿»»ƒ

.'Úcn‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆««»
ׁשני B¯È„z˙,ספר Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֵֶ∆¿…«ƒ¿∆≈¿ƒ

„ÈÓz B¯ÎÊÏe ÌB˜n‰ ˙‡ ·‰‡Ï È„k Ô‰a eÈeËˆpL∆ƒ¿«ƒ»∆¿≈∆¡…∆«»¿»¿»ƒ
;˙BÎ¯·e ,ÔÈlÙ˙e ,‰lÙ˙e ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔB‚k -¿¿ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
„ÈÓz ¯ÈkÊ‰Ï e¯N·a ˙B‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÎa ‰ÏÈÓeƒ»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈˆÈˆ ‡ÏÂ ÔÈlÙz ‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‰ÚLa¿»»∆≈»…¿ƒƒ¿…ƒƒ¿«≈»∆

.'‰·‰‡ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¬»
ׁשליׁשי ÌÈpÓÊaספר Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ

,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B„ÚBÓe ,˙aL ÔB‚k - ÌÈÚe„È¿ƒ¿«»¬¿»»ƒ≈≈∆∆
.'ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ'≈∆¿«ƒ

רביעי ÔB‚kספר - ‰ÏÈÚa ÏL ˙BÂˆÓ‰ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…«ƒ¿∆¿ƒ»¿
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈÂ ,ÔÈLe¯‚Â ÔÈLecƒ̃ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»»ƒ≈≈∆

.'ÌÈL ¯ÙÒ' ,‰Ê∆≈∆»ƒ
חמיׁשי B‡Èa˙ספר ÏL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ

ÈLaL ÈÙÏ - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏL ˙BÂˆÓe ,˙B¯eÒ‡¬ƒ¿∆«¬»¬¿ƒ∆ƒ¿≈
,˙Bn‡‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ÌB˜n‰ eLc˜ el‡‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ»À

Ò‡ ˙BÏÎ‡Ó·e ˙BÈ¯Úa:¯Ó‡ Ì‰ÈL·e ,˙B¯e «¬»¿«¬»¬ƒ¿≈∆∆¡«
ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰ ¯L‡" ,"ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â"»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
.'‰M„˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â ."ÌÈnÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿À»

ׁשּׁשי Ô‰aספר Ì„‡ ·iÁ˙iL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ¿«≈»»»∆
.ÌÈ¯„e ˙BÚe·L ÔB‚k - ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»««¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»ƒ

.'‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¿»»
ׁשביעי ‰‡¯ıספר Ú¯Êa Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿∆«»»∆

¯‡Le ,˙BÓe¯˙e ˙B¯NÚÓe ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ÔB‚k -¿¿ƒƒ¿¿««¿¿¿»
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÌÈÚÓ Ô‰nÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ»∆≈ƒ¿»»¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈÚ¯Ê ¯ÙÒ'≈∆¿»ƒ
ׁשמיני Lc˜Óספר ÔÈ·a Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ¿«ƒ¿»

¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÔÈ„ÈÓz‰ ¯eaˆ ˙Ba¯˜Â¿»¿¿ƒ«¿ƒƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆
.'‰„B·Ú¬»

ּתׁשיעי Ba¯˜a˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»¿»
.'˙Ba¯˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .„ÈÁi‰«»ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»¿»

עׂשירי B¯‰Ëa˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»√
.'‰¯‰Ë ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B‡ÓËÂ¿À¿¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»√»

עׂשר אחד ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֵֶַַָָ∆¿…ƒ¿∆≈»»
.Ûeba B‡ ÔBÓna ‰lÁz ˜f‰ Ô‰a LÈÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈»∆∆≈¿ƒ»«»«

.'ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿ƒƒ
עׂשר ׁשנים i˜e‰.ספר ‰¯ÈÎÓ ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֵֶָָ∆¿…ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»

¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â.'ÔÈ˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆ƒ¿»
עׂשר ׁשלׁשה ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶָָָֹ∆¿…ƒ¿∆≈»»

ÔB‚k - ˜f‰ Ô˙lÁ˙a ÔÈ‡L ÔÈÈc ¯‡La ,B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ»»∆≈¿
È˙‡¯˜Â .˙B¯ÈÙÎe ˙BÚËe ,˙B·BÁ ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÓBL¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿»»ƒ

.'ÌÈËtLÓ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆ƒ¿»ƒ
עׂשר ארּבעה ÔÈ¯eÒÓספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶַָָָָ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ
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קמי m"anxd zncwd - fenz 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ„Â ,˙e„Ú ˙Ïa˜Â ,ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÔB‚k - ÔÈ¯„‰ÒÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»«≈¿ƒ
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙BÓÁÏÓe CÏn‰«∆∆ƒ¿»¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆

.'ÌÈËÙBL¿ƒ
ÈÈÚ ÈÙÏ ‰Ê ¯eaÁ ÏL ˙BÎÏ‰ ˜elÁ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¬»∆ƒ∆¿ƒƒ¿¿≈

.˙BÎÏ‰‰ ÈÈÚ ÈÙÏ ˙BÂˆn‰ ˜elÁÂ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈«¬»
ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÈËtLÓ Ïk ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÌÈÏÏÎp‰ ÌÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.ÈcL Ï‡ ˙¯ÊÚa¿∆¿«≈««

rCOd xtq¥¤©©¨
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿À«ƒƒ¿¿»
הּתֹורה. יסֹודי -הלכֹות ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵַָ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL≈ƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»≈«∆≈»¡«∆…
(‚) ;'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓa ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¬»»∆≈»¡«»ƒ
;BLc˜Ï (Â) ;epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰) ;B·‰‡Ï („) ;B„ÁÈÏ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿
ÌÈ¯·c „a‡Ï ‡lL (Á) ;BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê)∆…¿«≈¿∆…¿«≈¿»ƒ
¯a„Ó‰ ‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë) ;Ô‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ«¿«≈

.B˙BqÏ ‡lL (È) ;BÓLaƒ¿∆…¿«
ãycew zegiyn zecewpã

.'d zrici zevn

ידיעה  רק אינה ה' ידיעת שמצות היא, הרמב"ם שיטת
חובת  שהיא אלא בקיומו אמונה או ה' הימצאות על כללית
והשגתו, יכולתו כפי ה' בגדלות ולהתבונן ללמוד האדם

מקומות: מכמה מוכחת זו שיטתו
וגם  המצוות מנין בתחילת גם מופיעה ה' ידיעת מצות א:
לה  הקדים יסוה"ת בהל' אבל התורה, יסודי הל' בפתיחת
פרטים  וכמה כמה המבארות הלכות חמש הרמב"ם

ה"מצוי דבר בתיאור "וידיעת כתב ו' בהלכה ורק ראשון",
את  לקיים כדי כי אלקיך" ה' אנכי שנאמר מצות־עשה, זה
הנוגעים  עניינים וכמה כמה ולדעת ללמוד צריכים המצוה

ראשון". ל"מצוי
" שכתב: הרמב"ם מלשון ו"rcilב: אלוקה" שם rcilשיש

מסיים  ה', אחדות במצות גם וכך ראשון", מצוי שם שיש
"zricieכתב ולא מ"ע", זה כי zpn`deדבר זה. דבר

במציאות  אמונה על רק ולא שכלית ידיעה על היא המצוה
האריך  אלא הנ"ל ההלכות בחמש הסתפק לא גם לכן ה'.
הנוגעים  עניינים בפירוט הפרק סוף שעד ההלכות בשאר
שרק  כיון "לידע", שהוא לחיוב נוגע זה כי ה', לידיעת
את  ועכ"פ אלה, בעניינים השקו"ט את יודעים כאשר
ידי  יוצאים אזי היסודיות, והבחינות והחקירות הידיעות

ה". את "לידע - המצוה חובת
בהקבלה  נכתב כן ועל מהזוהר, הוא הרמב"ם של מקורו ג:

דא  פקודא וגו' אלקיכם ה' אני כי "וידעתם ללשונו: מדוייקת
לקוב"ה  ליה היסודות)...למנדע (יסוד פקודין דכל קדמאה
דאיהו  עילאה שליטא דאית ראשון) מצוי שם שיש (לידע
חיליהון  וכל וארעא שמיא כולהו עלמין וברא עלמא ריבון
ומה  וארץ משמים הנמצאים וכל נמצא כל ממציא (והוא
הפסוק  על הנ"ל כל מביא הזוהר גם והלא כו')". שביניהם

"mzrcie,"לקוב"ה לי' "למנדע החיוב אמר ועליו כו'", אני כי
הוא  המצוה שחיוב הרמב"ם של שיטתו מקור גם ומכאן

rcil.להאמין רק ולא הראשון במצוי הפרטים כל
מצות  אודות כתב יסוה"ת, מהל' שני פרק בתחילת ד:
בשעה  ויראתו, לאהבתו הדרך היא "והיאך ה': אהבת
ויראה  הגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן
כו'. אוהב הוא מיד - קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהן
"מעשיו  את הרמב"ם מפרט פרקים שלושה במשך ואח"כ
ובשני  המלאכים, על אחד בפרק הנפלאים" וברואיו
ספר  ולכאורה, בראשית. מעשה על שלאחריו הפרקים
את  הרמב"ם כתב ומדוע הלכות", "הלכות ספר הוא ה'יד'
הם  אלו שעניינים לומר שחייבים אלא הנ"ל. הפרטים כל
ה' לאהבת זמן אחרי מגיעים שעל־ידה להתבוננות לא
הביא  לכן ה'. ידיעת ממצות חלק שהם אלא ויראתו
העולמים", רבון ממעשה הגדולים ה"כללים את הרמב"ם

ה'. ידיעת ממצות חלק היא שידיעתם כיון
(279 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

ּדעֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
˜ac‰Ï (·) ;ÂÈÎ¯„a ˙Bnc‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒ«≈
˙‡ ·‰‡Ï („) ;ÌÈÚ¯‰ ˙‡ ·‰‡Ï (‚) ;ÂÈÚ„BÈa¿¿»∆¡…∆»≈ƒ∆¡…∆
(Ê) ;ÁÈÎB‰Ï (Â) ;ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰) ;ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ¿ƒ«
(Ë) ;ÔÈÏÏÓ‡ ˙BpÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«À¿»ƒ
.¯ËÏ ‡lL (‡È) ;Ì˜Ï ‡lL (È) ;ÏÈÎ¯ CÏÈÏ ‡lL∆…≈≈»ƒ∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…

ּתֹורה. ּתלמּוד -הלכֹות ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (·) ;‰¯Bz „ÓÏÏ (‡)ƒ¿…»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

הּגֹוים. וחּקֹות זרה עבֹודה ÔÏÏÎaהלכֹות LÈ ְְֲִִַָָָֻ≈ƒ¿»»
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (·) ;‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬»»»∆…»««
(„) ;Ûc‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰) ;d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê) ;BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬
Û¯NÏ (È) ;‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë) ;È‡BÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…
˙B‰ÈÏ ‡lL (·È) ;d˙B·Ï ‡lL (‡È) ;˙Ácp‰ ¯ÈÚƒ«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»
‡lL („È) ;d„·ÚÏ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È) ;dBÓÓ ÏkÓƒ»»»∆…¿»ƒ¿»¿»∆…
‡lL (ÊË) ;B˙‡N ·ÊÚÏ ‡lL (ÂË) ;˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï∆¡…«≈ƒ∆…«¬…ƒ¿»∆…
‡lL (ÁÈ) ;˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ) ;BÏÈv‰Ï¿«ƒ∆…¿«≈»»¿∆…
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m"anxdקמב zncwd - fenz 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡a˙‰Ï ‡lL (ËÈ) ;‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«≈»»»∆…¿ƒ¿«≈
(‡Î) ;dÓLa ‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î) ;dÓLaƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿»
‡lL (·Î) ;'‰ ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈∆…
ÌLa Ú·MÏ ‡lL (‚Î) ;¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆∆…ƒ»«¿≈
‡lL (‰Î) ;·B‡ ˙BNÚÏ ‡lL („Î) ;‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆…«¬∆…
(ÊÎ) ;CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;ÈBÚcÈ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿ƒ∆…¿«¬ƒ«…∆
Ô·‡ ÏÚ ˙BÂÁzL‰Ï ‡lL (ÁÎ) ;‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL∆…¿»ƒ«≈»∆…¿ƒ¿«¬«∆∆
‰„B·Ú „a‡Ï (Ï) ;‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ) ;˙ÈkNÓ«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»¿«≈¬»
˙B‰ÈÏ ‡lL (‡Ï) ;dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ‰¯Ê»»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆…≈»
˙B‰ÈÏ ‡lL (·Ï) ;‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»¿«¿∆»∆…≈»
‰„B·Ú È„·BÚÏ ˙È¯a ˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï) ;„·Ú Èetˆa¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…¿ƒ¿¿≈¬»
e·LÈ ‡lL (‰Ï) ;Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï) ;‰¯Ê»»∆…»…¬≈∆∆…≈¿
;ÌLeaÏÓ·e Ì‰È˙B‚‰Óa ‚B‰Ï ‡lL (ÂÏ) ;eˆ¯‡a¿«¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
‡lL (ËÏ) ;ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ) ;LÁÏ ‡lL (ÊÏ)∆…¿«≈∆…ƒ¿…∆…
Ï‡ L¯„Ï ‡lL (‡Ó) ;¯·Á ¯aÁÏ ‡lL (Ó) ;ÔBÚÏ¿≈∆…«¿…∆∆∆…ƒ¿…∆
Ï‡LÏ ‡lL (‚Ó) ;·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó) ;ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆…ƒ¿…¿∆…ƒ¿…
˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‰Ó) ;ÛMÎÏ ‡lL („Ó) ;ÈBÚcÈa¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…¿«ƒ¿«
‡lL (ÊÓ) ;Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ) ;L‡…̄∆…¿«¿ƒ¿«»»∆…
È„Ú ‰M‡ ‰cÚz ‡lL (ÁÓ) ;‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆ƒ»¬ƒ
;„„Bb˙‰Ï ‡lL () ;Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ) ;LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…«¬«∆…¿ƒ¿≈

.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡)∆…«¬»¿»«≈
ּתׁשּובה. eLiL·הלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿∆»

.‰cÂ˙ÈÂ ,'‰ ÈÙÏ B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰«≈≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ì‰Ó ‰¯NÚ LL - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿…«¬∆

dad` xtq¥¤©£¨
,ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«
‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ ,˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ ,˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿

.‰ÏÈÓƒ»
ׁשמע. קרּית È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִַַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ«
ּכהנים. ּוברּכת ּתפּלה ÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִִַָֹ≈ƒ¿»»¿≈

;ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙a '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡) :‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬…∆ƒ¿ƒ»¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (·)¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

ÔÏÏÎaּתפּליןהלכֹות LÈ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ְְִִִ¿»¿≈∆»≈ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚) ;„i‰ ÏÚ Ô¯L˜Ï (·) ;L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („) ;ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰) ;BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿

.‰¯Bz È¯ÙÒ ÈL BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»
ציצית. BNÚÏ˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִִƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬

.˙eÒk‰ ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ««¿≈«¿

ּברכֹות. ‡˙הלכֹות C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ BÓL¿««¬ƒ»

מילה. ‡˙הלכֹות ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆
.ÈÈÓM‰ ÌBia ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ««¿ƒƒ

‰¯NÚ ˙Á‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆««∆¿≈
.‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈

miPnf xtq¥¤§©¦
,˙aL ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ«
‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ ,‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ ,·BË ÌBÈƒ¿»≈«»ƒ¿»¿À»
˙BÎÏ‰ ,L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ ,·ÏeÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿

.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ ,˙BiÚz«¬ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»
ׁשּבת. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְִַָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆…«¬
˙‡ˆÏ ‡lL („) ;˙aLa LÚÏ ‡lL (‚) ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆…«¬…¿«»∆…»≈

.‰¯ÈÎÊa ÌBi‰ Lc˜Ï (‰) ;˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ«¿¿«»¿«≈«ƒ¿ƒ»
ערּובין.ה  È¯·cÓלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈

.ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
עׂשֹור. ׁשביתת BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL -¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;‰Î‡ÏnÓ Ba ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…ƒ¿»»∆…
‡lL („) ;Ba ˙BpÚ˙‰Ï (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿«∆…

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿
טֹוב. יֹום ׁשביתת ÌÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…»ƒ∆
˙aLÏ (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÁÒt∆«∆…«¬¿»»ƒ¿…
;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰)ƒ¿…¿««»∆…«¬
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê) ;‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…«¬
‡lL (È) ;‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë) ;‰Î‡ÏÓ Ba¿»»ƒ¿…»ƒ∆«∆…
;‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙aLÏ (‡È) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆«

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È)∆…«¬¿»»
ּומּצה. חמץ -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵַָָ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…∆¡…»≈¿«¿»»»»
‰Úa¯‡Ó ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï (·) ;‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ≈¬«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»»
‡lL („) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;¯NÚ»»∆…∆¡…»≈»ƒ¿»∆…
ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï∆¡…«¬…∆»≈»ƒ¿»∆…≈»∆»≈
(Ê) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡ˆnÈ ‡lL (Â) ;‰Ú·L Ïk»ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á) ;ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï∆¡…«»¿≈≈«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ B˙B‡a¿««¿»
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִָָָֻ≈ƒ¿»»»…
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קמג m"anxd zncwd - fenz 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«»
;‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (·) ;È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»ƒ¿«¿≈∆»

.‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚)ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«¿≈∆»
ׁשקלים. Ïkהלכֹות ÔzÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈»

.‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ LÈ‡ƒ«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»
החדׁש. קּדּוׁש È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֶַֹƒ¿«¬≈««¿ƒ

˙lÁz ‡e‰ ÌBÈ ‰ÊÈ‡a ÌÈL„Á Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«√»ƒ¿≈∆¿ƒ«
.‰M‰ ÈL„ÁÓ L„ÁÂ L„Á Ïk»…∆»…∆≈»¿≈«»»

ּתענּיֹות. BpÚ˙‰Ï˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚ ‡B·zL ‰ÏB„b ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa '‰ ÈÙÏ ˜ÚÊÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈»»¿»∆»«

.¯eav‰«ƒ
וחנּכה. מגּלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִַָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

.ÔÈn‰ ÔÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰NÚ¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ‰¯NÚ ÚLz - ÌÈLÏLe¿…ƒ¿«∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈
˙BÂˆÓ LÏL Ba LÈÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿≈»…ƒ¿

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

miWp xtq¥¤¨¦
,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯Ú ˙BÎÏ‰ ,‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«¬»

.‰ËBN ˙BÎÏ‰ ,‰Ïe˙a¿»ƒ¿»
איׁשּות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִִ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa ‰M‡ ‡OÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ»ƒ»ƒ¿À»¿ƒƒ∆…
ÚÓÈ ‡lL (‚) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙k ‡Ïa ‰M‡ ÏÚazƒ»≈ƒ»¿…¿À»¿ƒƒ∆…ƒ¿«

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ („) ;‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L¿≈¿¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
ּגרּוׁשין. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְִִֵ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

‡lL (·) ;¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL ‡e‰Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿∆¿»≈«¿»≈¿≈∆∆…
.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ≈

וחליצה. יּבּום -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִִַָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
‰Ó·È ‡Npz ‡lL (‚) ;ıÏÁÏ (·) ;ÌaÈÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«¿…∆…ƒ»≈¿»»

.‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙eL¯ ¯eÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï¿ƒ»«∆»¿«»»≈»∆»
ּבתּולה. נערה -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִַָָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÒB‡‰ ‡OiL (·) ;‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…«¿«∆∆ƒ»»≈
˙L‡ ·LzL („) ;ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚) ;B˙Òe‡¬»∆…¿»≈»≈∆≈≈≈∆
L¯‚È ‡lL (‰) ;ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««««¬»¿»∆…¿»≈

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈«∆ƒ¿
ׂשֹוטה. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k ‰ËBNÏ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬¿»¿««¿»«¿»
‡lL (‚) ;da¯˜ ÏÚ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…ƒ≈∆∆«»¿»»∆…

.‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÏƒ≈»»¿»
‰¯NÚ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿«∆¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz Ô‰Ó -≈∆≈«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…
.‰NÚ«̇¬∆

dXcw xtq¥¤§ª¨
È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»…¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ,‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿¿ƒ»

ּביאה. אּסּורי ÌÈLÏLeהלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְִִִֵָ≈ƒ¿»»∆«¿…ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe LLÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ - ˙BÂˆÓƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈¿…ƒƒ¿…
;Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…»…«»≈

);˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚) ;·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (·∆…»…«≈∆»∆…ƒ¿…»
˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰) ;·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („)∆…ƒ¿…«≈∆»∆…ƒ¿…«
;˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Ê) ;˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Â) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿…«««
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë) ;dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á)∆…ƒ»ƒ»ƒ»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (‡È) ;dza ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È) ;da ˙·e«¿»∆…ƒ»ƒ»«ƒ»∆…
(‚È) ;Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·È) ;·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬»∆…ƒ¿…¬≈
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆
ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË) ;Á‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…≈∆»∆…ƒ¿…
(ÁÈ) ;‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÊÈ) ;BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ËÈ) ;‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆…ƒ¿«ƒ
˙Bl‚Ï ‡lL (‡Î) ;·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î) ;¯ÎÊ»»∆…¿«∆¿«»∆…¿«
(‚Î) ;LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú∆¿«¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆ƒ
(‰Î) ;ÌÈBba ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î) ;‰c ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈«ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;Ï‰wa È·‡BÓe ÈBnÚ ‡B·È ‡lL∆…»«ƒ»ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ
‡B·È ‡lL (ÁÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒ¬ƒƒ»«»»∆…»
(Ï) ;Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡B·È ‡lL (ËÎ) ;Ï‰wa ¯ÊÓÓ«¿≈«»»∆…»»ƒ«»»
‡lL (‡Ï) ;ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡ ,¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL∆…¿»≈»»¬ƒ¿≈»«»»∆…
ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï) ;‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ‡OÈƒ»…≈»«¿»»∆…ƒ¿……≈»
ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï) ;ÔÈLec˜ ‡Ïa elÙ‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»
;‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï) ;d˙e¯Úa ‰Ïe˙a¿»¿«¬»∆…ƒ»…≈¿»
(ÊÏ) ;‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ) ;‰BÊ ‡OÈ ‡lL (‰Ï)∆…ƒ»»∆…ƒ»¬»»
‡lL elÙ‡Â ,˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡ ·¯˜È ‡lL∆…ƒ¿«»»¿««ƒ»»¬»«¬ƒ∆…

.ÏÚa»«
אסּורֹות. מאכלֹות BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִַָ≈ƒ¿»»¿∆

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«¿«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
‰‡ÓË ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·) ;‰¯B‰ËÏƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï („) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈
;‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»¿≈»
ÌÈ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â)∆…∆¡…»≈∆…∆¡…»ƒ
‡lL (Ë) ;ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á) ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…
;ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È) ;ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
(·È) ;ı¯‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È)∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»»∆
;‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È) ;ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
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ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË) ;Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰ÈÏ ‡lL („È)∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…
‡lL (ÊÈ) ;ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË) ;‰Ù¯Ë¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
;‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ) ;Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»
¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (Î) ;‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ)∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î) ;BÏM·Ï ‡lL (‡Î) ;·ÏÁa¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
;L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î) ;L„Á ‰‡e·z¿»»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
‡lL (‰Î) ;L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î)∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…
(ÊÎ) ;Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ) ;‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï∆¡…»¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆

.CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ) ;Ï·Ë ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆
ׁשחיטה. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»¬≈ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ,ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…¿««»…«∆…
Ìc ˙BqÎÏ (‚) ;„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏƒ¿…¿∆¿¿∆»¿««
(‰) ;ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („) ;ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆…ƒ«»≈««»ƒ

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ ,Ì‡‰ ÁlLÏ¿«≈«»≈ƒ¿»»««»ƒ
- ÌÈÚ·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMLÂ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆ƒ¿¬≈¿«ƒ¿ƒƒƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ,˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÌÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ
ׁשבּועֹות. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
¯t‡lL (·) ;¯˜MÏ BÓLa Ú·MÈÏ ‡lL (‡) :ÔË ¿»»∆…ƒ»«ƒ¿«∆∆∆…

(„) ;ÔB„wÙa ¯tÎÏ ‡lL (‚) ;‡ÂMÏ BÓL ˙‡ ‡OÏƒ»∆¿«»¿∆…ƒ¿…¿ƒ»
BÓLa Ú·MÈÏ (‰) ;ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿

.˙Ó‡a∆¡∆
נדרים. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
;¯„pL BÓk ‰NÚÈÂ ÂÈ˙ÙN ‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡) :ÔË¯t¿»»∆ƒ¿…»¿»»¿«¬∆¿∆»«
,‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙeiL (‚) ;B¯·c ÏÁÈ ‡lL (·)∆…«≈¿»∆««∆∆«¿»

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ÌÈ¯„ ¯Ù‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆≈≈¿»ƒ«¿…»«»∆ƒ¿»
נזירּות. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
B¯ÚN Ál‚È ‡lL (·) ;Ú¯t ¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡) :ÔË¯t¿»»∆¿«≈«»ƒ∆«∆…¿««¿»
˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (‚) ;B¯Ê ÈÓÈ Ïk»¿≈ƒ¿∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („) ;Ô‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ,ÔÈÈ«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆∆……«¬»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;ÔÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;ÌÈÁÏ«ƒ∆……«ƒƒ∆……«
Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á) ;ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÌÈpˆ¯Á«¿«ƒ∆……««ƒ∆…ƒ»≈¿…∆
ÏÚ Ál‚iL (È) ;ÌÈ˙nÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë) ;˙n‰«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿«««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ,˙Ba¯w‰«»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«»
וחרמים. ערכין BÂˆÓ˙הלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִִִַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ -»≈ƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡ ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»»¿∆¿≈»»«¬∆¿…»

ÈÎ¯Ú ÔÈc (·) ;Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰¯Bza«»¿∆ƒ∆¿≈»»ƒ∆¿≈
;˙B„N ÈÎ¯Ú ÔÈc („) ;ÌÈza ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚) ;‰Ó‰a¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈»
(Ê) ;Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â) ;ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰)ƒ«¿ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
‰¯NÚ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ¯NÚ - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿¬≈«¬≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mirxf xtq¥¤§¨¦
,ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ ,ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
˙BÎÏ‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,˙B¯NÚÓ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ ,‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯ekaƒƒ¿»«¿¿À»ƒ¿¿ƒ»¿≈

ּכלאים. Ï‡הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…
ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«¿»ƒ
(‚) ;Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (·) ;ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆…«¬
LaÏÏ ‡lL (‰) ;„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…ƒ¿…

.ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ
ענּיים. מּתנֹות NÚ¯‰הלכֹות LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִִַ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
‰lÎÈ ‡lL (·) ;‰‡t ÁÈp‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»¿«ƒ«≈»∆…¿«∆
;Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL („) ;Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚) ;‰‡t‰«≈»¿«ƒ«∆∆∆…¿«≈«∆∆
;Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL (Â) ;Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰)«¬…≈«∆∆∆…¿≈«∆∆
;Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ ‡lL (Á) ;Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê)«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈∆∆«∆∆
;‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È) ;‰ÁÎM‰ ÁÈp‰Ï (Ë)¿«ƒ««ƒ¿»∆…»»«««ƒ¿»
˙qÓa ‰˜„ˆ ÔzÏ (·È) ;ÌÈiÚÏ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È)¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈¿»»¿ƒ«

.ÈÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È) ;„È»∆…¿«≈¿»«∆»ƒ
ּתרּומֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈzL¿«ƒƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(·) ;‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿«¿ƒ¿»¿»
˙BÓe¯z ÌÈc˜È ‡lL (‚) ;¯NÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿««¬≈∆…«¿ƒ¿
‡lL („) ;¯„q‰ ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯NÚÓe««¿∆»∆∆»«¿ƒ««≈∆∆…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿»∆……«¬ƒ«…≈
(Ê) ;‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;‰Óe¯z B¯ÈÎN B‡¿ƒ¿»∆……«»≈¿»
ÏÎ‡z ‡lL (Á) ;‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL∆……«…≈»≈¿»∆……«

Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯z ‰ÏÏÁ.ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯e ¬»»¿»¿…ƒ«»ƒ«√»ƒ
מעׂשר. LÈ¯Ù‰Ïהלכֹות ‡È‰Â - ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«¿ƒ

BzÏÂ ,‰ÚÈ¯f‰ ÈMÓ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

רבעי. ונטע ׁשני מעׂשר ÚLzהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִֵֵֶַַָ≈ƒ¿»»≈«
‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL - ˙BÂˆÓƒ¿»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
;ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
ıeÁ ,Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·)∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈»»»
;‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿¿À¿»
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („)∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…«¬≈
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קמה m"anxd zncwd - fenz 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«
¯‰ˆÈ ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èzƒƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«ƒ¿»
,L„˜ Blk ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒÀ…∆
ÏÎÏ ÈL ¯NÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿»

.¯NÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë) ;¯·c»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
ּכהּנה מּתנֹות ׁשאר עם ּבּכּורים ְְְְִִִִַָָֻהלכֹות

BÂˆÓ˙ׁשּבּגבּולין. ‰BÓL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְִֶַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
ÏÎ‡È ‡lL (·) ;Lc˜nÏ Ô˙BÏÚ‰Ïe ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿«¬»«ƒ¿»∆……«
;Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka Ô‰k‰«…≈ƒƒƒ»«ƒƒ¿¬≈∆
ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê ˙˙Ï (‰) ;Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („)¿«¿ƒ«»«…≈»≈¿«¿»«ƒ
˙BcÙÏ (Ê) ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ ÔzÏ (Â) ;Ô‰kÏ ‰·˜Â¿≈»«…≈ƒ≈≈ƒ«≈ƒ¿
¯Ët ˙BcÙÏ (Á) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ Ôa‰ ¯BÎa¿«≈¿»≈ƒ¿«…≈ƒ¿∆∆
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (Ë) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ ¯BÓÁ¬¿»≈ƒ¿«…≈«¬…∆∆¬

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»ƒ¿
ויֹובל. ׁשמּטה ÌÈzLeהלכֹות ÌÈ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵָ≈ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒ

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz - ˙BÂˆÓƒ¿≈«ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙aLzL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»»∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (·) ;˙ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏnÓƒ¿»»«¿ƒƒ∆…«¬…¬«»»∆
;BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚) ;BÊ ‰La¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»¿»»
‡lL (‰) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („)∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ∆…
‰Ó ËÈÓLiL (Â) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·Èƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ«
‡lL (Á) ;B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËÈÓLiL (Ê) ;ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆«¿ƒ»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë) ;‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ NbÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
ÌÈL ¯tÒÏ (È) ;BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓM‰«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…»ƒ
Ú˜˙Ï (·È) ;ÌÈMÓÁ ˙L Lc˜Ï (‡È) ;Ú·L Ú·L∆«∆«¿«≈¿«¬ƒƒƒ¿…«
;ÌÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙Ï È¯ÈNÚa ¯ÙBMa«»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ
¯ˆ˜È ‡lL („È) ;BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È)∆…≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…
‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»
,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊË) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»»»∆¿»»
¯Înz ‡lL (ÊÈ) ;‰˜Ó ‰„Ne ‰fÁ‡ ‰„N ÔÈc ‡e‰Â¿ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿∆∆…ƒ»≈
(ËÈ) ;‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ) ;˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈»
ÌÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ
Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î) ;‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï»∆»ƒ«»»»∆∆»∆…ƒ«≈∆
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î) ;‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î) ;Ì‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡Bb¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈
ÌÈMLÂ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆«¿ƒƒ
˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL Ì‰Ó -≈∆¿…ƒƒ¿¬≈¿∆«¿…ƒƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dcFar xtq¥¤£¨
˙Èa ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»ƒ¿≈
˙BÎÏ‰ ,Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿
‰NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ ,Lc˜n‰ ˙‡Èaƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ ,˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈

˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒƒ¿
.‰ÏÈÚÓ¿ƒ»

הּבחירה. ּבית -Èהלכֹות ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa L ְְִִֵַָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
˙B·Ï ‡lL (·) ;Lc˜Ó ˙B·Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿
(„) ;ÂÈÏÚ ˙BÏÚÓa ˙BÏÚÏ ‡lL (‚) ;˙ÈÊb ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ∆…«¬¿«¬»»
;·È·Ò Lc˜n‰ ˙‡ ¯ÓLÏ (‰) ;Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿…∆«ƒ¿»»ƒ

.Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â)∆…¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»
ּבֹו. והעֹובדים הּמקּדׁש ּבית ּכלי LÈהלכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָ≈

,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎaƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‚) ;e‰BÓk ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BNÚÏ«¬∆∆«ƒ¿»∆…«¬»
˙k˙Ók ˙BNÚÏ ‡lL („) ;epnÓ CeÒÏ ‡lL∆…»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆
ıeÁ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‰) ;˙¯Ëw‰«¿…∆∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««¿…∆
‡lL (Ê) ;Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ (Â) ;˙¯Ëw‰ ÔÓƒ«¿…∆»≈»¬««»≈∆…
(Ë) ;Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á) ;epnÓ ÌÈca‰ e¯eÒÈ»««ƒƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»
Lc˜Ï (È) ;Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡ ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈
˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È) ;‰„B·ÚÏ Ô‰k‰«…≈»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»
‡lL (‚È) ;‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·È) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À»»¬»∆…
.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È) ;ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆…ƒ««…∆≈«»≈

הּמקּדׁש. ּביאת NÚ¯‰הלכֹות LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַַָ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»≈…≈ƒ
(‚) ;L‡¯ Úe¯t Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL (·) ;Lc˜nÏ«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈¿«…
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („) ;ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ∆…ƒ»≈…≈
Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰) ;ÏÎÈ‰‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎa¿»≈∆«≈»∆…≈≈…≈ƒ«ƒ¿»
(Ê) ;Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â) ;‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»¿«≈«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Á) ;Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈¿«
LnLÈ ‡lL (È) ;‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë) ;˙Èa‰««ƒ∆…¿«≈»≈∆…¿«≈
(·È) ;ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È) ;ÌBÈ Ïe·Ë¿¿«≈»≈»»¿«¿»

nÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL‡lL (‚È) ;ÁaÊ ∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«∆…
;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È) ;ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ«¬…««∆…«¬…««≈

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË)∆…«¬…»
מזּבח. אּסּורי NÚ¯‰הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִֵֵַ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ»«»¿»
(‚) ;ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (·) ;ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«
¯ÈË˜È ‡lL (‰) ;BÓc ˜¯ÊÈ ‡lL („) ;ËÁLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…»∆…«¿ƒ
‡lL (Ê) ;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Â) ;BaÏÁ∆¿∆…«¿ƒ««≈∆…
‡lL (Á) ;ÌÈBb‰ ˙Ba¯˜a elÙ‡ ,ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È«¿ƒ««¬ƒ¿»¿¿«ƒ∆…
;ÌÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë) ;ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈËÈ»ƒ«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ
‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â .‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ·È¯˜‰Ï (È)¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆
(‡È) ;B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È) ;¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ
‡lL („È) ;˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ (‚È) ;L·„e ¯B‡N¿¿«ƒ¿…«»«»¿»∆…

.˙Ba¯w‰ ÏÚÓ ÁÏn ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆«≈««»¿»
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m"anxdקמו zncwd - fenz 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הּקרּבנֹות. מעׂשה LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵַַָָ≈ƒ¿»»»…
LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(·) ;¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BNÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
(„) ;˙‡hÁ‰ ¯„Ò (‚) ;‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»»≈∆««»
‡lL (‰) ;˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ‰ ¯NaÓ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…ƒ¿«««»«¿ƒƒ∆…
(Ê) ;ÌL‡‰ ¯„Ò (Â) ;ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·È«¿ƒ¿««»≈∆»»»
(Á) ;Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»
¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL∆……¿»¬»»∆……«»
‡lL (‡È) ;ÌÈÓÏM‰ ¯„Ò (È) ;ÌÈL„˜ ÈL„wÓƒ»¿≈»»ƒ≈∆«¿»ƒ∆…
(·È) ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ
;‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BNÚÏ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»«¿ƒ«»
‡lL („È) ;‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈNÈ ‡lL (‚È)∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«≈∆…
;Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎ‡z ‡lL (ÂË) ;‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈ƒ¿«…≈
eÏÎ‡iL (ÊÈ) ;ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË)∆…≈»∆ƒ¿«»≈∆…¿
ÂÈ¯„ Ïk ‡È·iL (ÁÈ) ;˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»¿»»
ÂÈ¯„ ¯Á‡È ‡lL (ËÈ) ;Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»»∆∆∆»«∆…¿«≈¿»»
(Î) ;Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆

a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï‡È·‰Ï (‡Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È· ¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»¿»ƒ
‡lL (·Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„»̃¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
ּומּוספין. ּתמידין NÚ¯‰הלכֹות ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִִָ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈

‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL - ˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…
ÌÈN·k ÈL ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡ ˜ÈÏ„‰Ï (·) ;˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa¿»¿«¿ƒ≈««ƒ¿≈«¿»
ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï („) ;d˙BaÎÏ ‡lL (‚) ;ÌBÈ∆…¿«»¿»ƒ∆«∆∆¿»
˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï (Â) ;ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰) ;ÌBÈ¿«¿ƒ¿…∆¿»¿«¿ƒ≈
,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜iL (Ê) ;ÌBÈ ÏÎa¿»∆«¿ƒ…≈»ƒ¿»¿»
ÌÈN·k ÈL ÛÈÒB‰Ï (Á) ;'ÔÈz·Á' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÛÒeÓ (È) ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙BNÚÏ (Ë) ;˙aLa ˙BÏBÚ¿«»«¬∆∆«»ƒ«
¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï (·È) ;ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È) ;ÌÈL„Á ÈL‡»̄≈√»ƒ««∆«¿«¿ƒ…∆
˙BÚe·L ‰Ú·L LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (‚È) ;‰Ùez‰«¿»ƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿»»
‡È·‰Ï (ÂË) ;˙¯ˆÚ ÛÒeÓ („È) ;¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓƒ«¿»«»…∆«¬∆∆¿»ƒ
ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚a ˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»ƒ¿««∆∆¿
;ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ (ÊÈ) ;‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÊË) ;˙¯ˆÚ¬∆∆«…«»»«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÛÒeÓ (ËÈ) ;‚Á‰ ÛÒeÓ (ÁÈ)«∆»«¿ƒƒ¬∆∆
הּמקּדׁשין. ּפסּולי BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵַָֻ≈ƒ¿»»¿∆

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…∆¡…»»ƒ∆ƒ¿¿
‡lL (‚) ;Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·) ;ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L∆À«»∆∆…∆¡…ƒ∆…
;¯˙B ÏÎ‡È ‡lL („) ;ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈƒ»»ƒ¿««¿«»∆……«»
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰)∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿∆……«
(Á) ;¯˙Bp‰ ˙‡ Û¯NÏ (Ê) ;ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿…∆«»

.‡Óh‰ ˙‡ Û¯NÏƒ¿…∆«»≈

הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ‡Á˙הלכֹות ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִִַַƒ¿«¬≈««
¯„q‰ ÏÚ Ôlk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰NÚÓ ‰NÚiL ‡È‰Â -¿ƒ∆«¬∆«¬≈«ƒƒÀ»««≈∆
ÔÈÈece‰Â ˙Ba¯w‰ ,˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»»««¬≈«»¿»¿«ƒƒ

.‰„B·Ú‰ ¯‡Le ¯ÈÚO‰ ÁelLÂ¿ƒ««»ƒ¿»»¬»
מעילה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡ ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«≈¬∆»»¿∆∆…∆
„·ÚÏ ‡lL (·) ;ÏÚBn‰ ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿∆ƒ«≈∆…«¬…

.ÌÈL„w‰ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈL„˜a¿»»ƒ∆…ƒ¿…«√»ƒ
LÏLÂ ‰‡Ó ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈»¿»…
ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â Ú·L Ô‰Ó -≈∆∆«¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿≈«¬ƒƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
,ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿»¿«∆«
,˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ ,˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ ,‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿»

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ ,‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿À¿≈«»»ƒ¿¿»
ּפסח. קרּבן BÂˆÓ˙הלכֹות ‰¯NÚ LL ÔÏÏÎa LÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ -«¿«ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿…
;BpÓÊa ÁÒt‰ ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«∆«ƒ¿«
ÔÈÏz ‡lL (‚) ;ıÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (·)∆…ƒ¿…««∆»≈∆…»ƒ
¯Na ÏÎ‡Ï (‰) ;ÈL ÁÒt ËÁLÏ („) ;ÂÈ¯eÓ‡≈»ƒ¿…∆«≈ƒ∆¡…¿«
ÏÎ‡Ï (Â) ;¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰«∆«««»»¿≈¬ƒ»»»∆¡…
¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯Na¿«∆«≈ƒ««»»¿≈¬ƒ»»»
‡lL (Á) ;ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÈM‰ L„ÁÏ«…∆«≈ƒ∆……«»¿À»∆…
ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯e·ÁÏ ıeÁ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ˆBÈ≈ƒ¿««∆««¬»∆……«
B‡ ·LB˙Ï epnÓ ÏÈÎ‡È ‡lL (È) ;„nLÓ epnÓƒ∆¿À»∆…«¬ƒƒ∆¿»
¯aLÈ ‡lL (·È) ;Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È) ;¯ÈÎN»ƒ∆……«ƒ∆»≈∆…ƒ¿…
(„È) ;ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È) ;ÌˆÚ Ba∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
ÁÒtÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÂË) ;¯˜aÏ epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…«¿ƒƒ∆«
ÌBÈ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË) ;¯˜aÏ ÈL≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«¬ƒ«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿ƒƒ
חגיגה. ‡¯Úaהלכֹות - ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‰LÏLa ‚ÁÏ (·) ;'‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿≈»∆¿≈»…ƒ¿…»
;Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL („) ;ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏ (‚) ;ÌÈÏ‚¿̄»ƒƒ¿…«»¿»ƒ∆…≈»∆≈»
ÂÈ˙BzÓ BÏ ÔzÏÂ BÁnNlÓ ÈÂl ·ÊÚÈ ‡lL (‰)∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈«¿»
È‡ˆBÓa ˙Bkq‰ ‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿««À¿»≈

.‰hÓL¿ƒ»
ּבכֹורֹות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (·) ;˙B¯BÎa LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿«¿ƒ¿∆…≈»≈¿
(„) ;¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz»ƒƒ»«ƒ∆…ƒ»∆«¿
¯NÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰) ;‰Ó‰a ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¬«¿≈»∆…ƒ»≈«¬«
‰NÚnL ÈÙÏ - ¯BÎa‰ ÌÚ ¯NÚn‰ ÈzÏÏÎÂ .‰Ó‰a¿≈»¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈
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קמז m"anxd zncwd - fenz 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡Â" :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡ Ì‰ÈL¿≈∆∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆
¯NÚÓ Ìc ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "˜¯Êz ÌÓc»»ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈

.¯BÎa Ì„Â¿«¿
ׁשגגֹות. ÊÂ‰הלכֹות ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆

‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»
Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL (·) ;B˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ
‰ÊÂ ,B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ ‡ËÁ»»ƒ…»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆
‚‚BM‰ ÌL‡ ·È¯˜iL (‚) ;'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»»»∆«¿ƒ»»«≈
B‡ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡ ‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¬»
(„) ;'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔB„wÙa ¯ÙkL∆»«¿ƒ»¿∆«ƒ¿»»»««
‰È‰ Ì‡ ,˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»
,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈNÚ B‡ ÛBÚ ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ¯ÈLÚ»ƒ¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰) ;'„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ

lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ ,Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡ ««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««
.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬

ּכּפרה. מחּסרי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֵַָָֻ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«
(‚) ;Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (·) ;Ôa¯»̃¿»∆«¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿«»¿»
Ú¯ˆÓ‰ ·È¯˜iL („) ;Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«¿…»
¯Óbz ,Ô‰È˙Ba¯˜ e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ»¿¿≈∆ƒ»≈

.Ô˙¯‰Ë»√»»
ּתמּורה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
,L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (·) ;¯ÈÓÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…»ƒ∆ƒ¿∆«¿»…∆
‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚) ;¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»

.‰M„˜Ïƒ¿À»
ÚLz ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈«
˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÚL˙e ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚ - ÌÈLÏLe¿…ƒ∆¿ƒƒ¿¬≈¿«∆¿≈ƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dxdh xtq¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
,˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ ,˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«»««
˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ ,·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ƒ¿¿»¬
,ÌÈÏk ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,˙B‡Óh‰«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿≈ƒ

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ¿
מת. טמאת ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִֵַֻƒ¿«¬≈««¿ƒ

.˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈
אדּמה. ּפרה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִָָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;‰n„‡ ‰¯t ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ»»¬À»ƒ
.Ô˙¯‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓËÀ¿«≈ƒ»¿»√»»

צרעת. טמאת BÂˆÓ˙הלכֹות ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַַַָֻ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL -≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡ ˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿¿»««»»¿ƒ»«»
Ál‚È ‡lL (‚) ;‰‡ÓË ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…»…ƒ»≈À¿»∆…¿««

‰ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („) ;˜˙p«∆∆∆ƒ¿∆«¿…»¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»

;˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰) ;ÌÙN ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe¿ƒ«…«¬ƒ»«»»»√«»««
ÔÈc (Ê) ;¯‰ËiLk B¯ÚN Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â)∆¿«««¿…»∆»¿»¿∆ƒ¿«ƒ

.˙Èa‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á) ;„‚a‰ ˙Ú¯»̂«««∆∆ƒ»««««ƒ
ּומֹוׁשב. מׁשּכב מטּמאי ‡¯Úaהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְְִִֵַָָ≈ƒ¿»»«¿«

;‰c ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«ƒ»
ÔÈc („) ;‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»ƒ

.·Ê ˙‡ÓËÀ¿«»
הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִַָֻ≈ƒ¿»»»…

;‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«¿≈»
.Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«ƒ¿«∆«
È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ ,ı¯Lk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ«¬»»»¿«¿»¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ
אכלין. טמאת È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְֳִִַָֻƒ¿«¬≈««¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿««¿ƒ»√»ƒ¿∆¿≈»
ּכלים. ‰‰BÎÏ˙,הלכֹות el‡ ÔÈÚ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ְִִֵ¿∆¿»»ƒ¿«≈«¬»

,˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»≈«À¿
ÌÈÏk‰ ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nhÓ ÌÈ‡L ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆≈»ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒ

.ÔÈ‡nËÓe¿«¿ƒ
מקוֹות. ÏaËiLהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…

.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Ó ÈÓa ‡ÓË Ïk»»≈¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿«
- ÌÈ¯NÚ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

oiwifp xtq¥¤§¦¦
,ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ ,‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ ,‰·b ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿≈

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ ,˜ÈfÓe«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
ממֹון. נזקי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

ÔÈc (·) ;¯BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«ƒ
.‰¯Ú·‰‰ ÔÈc („) ;¯Ba‰ ÔÈc (‚) ;¯Ú·‰‰«∆¿≈ƒ«ƒ««¿»»

ּגנבה. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;·pb‰ ÔÈc (·) ;ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…ƒ¿…»ƒ««»
ÏÂÚ ‰NÚÈ ‡lL („) ;˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆…«¬∆»∆
Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰) ;˙BÏ˜Ln·e ‰cna«ƒ»«ƒ¿»∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆
;Ì‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡≈»¿≈»««ƒ∆≈≈«¿≈»∆

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê) ;Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â)∆…«ƒ¿∆…ƒ¿…¿»
ואבדה. ּגזלה -הלכֹות ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵֵַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;˜LÚÏ ‡lL (·) ;ÏÊ‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…ƒ¿…∆…«¬…
˙‡ ·ÈL‰Ï (‰) ;˙Be‡˙‰Ï ‡lL („) ;„ÓÁÏ ‡lL∆…«¿…∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆
·ÈL‰Ï (Ê) ;‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (Â) ;‰ÏÊb‰«¿≈»∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ

.‰„·‡‰»¬≈»
ּומּזיק. חֹובל ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈«ƒ»¬≈
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m"anxdקמח zncwd - fenz 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח Ú·Lהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵֶֶַַ≈ƒ¿»»¿«
‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
‡lL (·) ;Áˆ¯Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«∆…
;‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‚) ;ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏƒ«…∆¿∆∆≈«¿«¿≈«ƒ¿»»
˙ÓeÈ ‡lL (‰) ;˙eÏb ·iÁÓÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL („)∆…ƒ«…∆ƒ¿À»»∆…«
ÏÈv‰Ï (Â) ;ÔÈca ‰„ÈÓÚ Ì„˜ ,Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰»≈«¿∆ƒ¿«…∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ

c¯p‰;Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê) ;Û„B¯ ÏL BLÙa Û «ƒ¿»¿«¿∆≈∆…»«»≈
ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë) ;Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á)∆…«¬…«»¿«¿ƒ»≈ƒ¿»
;ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ Û¯ÚÏ (È) ;C¯c‰ Ô‰Ï ÔÈÎ‰Ïe¿»ƒ»∆«∆∆«¬…∆»∆¿»«««
‡lL (·È) ;Ú¯f˙ ‡ÏÂ Ú˜¯˜ d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL (‡È)∆…≈»≈»«¿«¿…ƒ»«∆…
ÏÈLÎÈ ‡lL („È) ;‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ (‚È) ;ÌÈÓc ÌÈNz»ƒ»ƒ«¬«¬∆∆…«¿ƒ
(ÊË) ;C¯ca ÏLÎpL ÈÓ ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË) ;¯·„a ÌÈÓz»ƒ¿»»ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿««∆∆
B‡OÓa Ï‰· C¯ca epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ) ;BnÚ ÔÚËÏƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆«∆∆ƒ¿»¿«»

.BÏ CÏÈÂ¿≈≈
LL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈
ÌÈ¯NÚ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LL Ô‰Ó - ÌÈLÏLe¿…ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ¿¬≈∆¿ƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

oipw xtq¥¤¦§¨
,‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ ,‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙzLÂ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ
מכירה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (·) ;¯kÓÓe ÁwÓ ÔÈc (‡) :ÔË¯t¿»»ƒƒ»ƒ¿»∆…∆¿ƒ»
¯b ‰BÈ ‡lL („) ;ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‚) ;¯kÓÓeƒ¿»∆…∆ƒ¿»ƒ∆…∆≈

.ÌÈ¯·„a e‰BÈ ‡lL (‰) ;BBÓÓa ˜„∆̂∆¿»∆…≈ƒ¿»ƒ
ּומּתנה. זכּיה Ú„ÈÏהלכֹות - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִַָָָƒ¿«≈«¬»≈«

ÔÈ„Â ,‰˜È ‰n·e ‰˜È C‡È‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈcƒ∆ƒ«∆¿≈≈«ƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ
dÈ‡ BÊÈ‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊÈ‡Â ,Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B≈«»»¿«≈¿≈«»»∆∆¿≈≈»

.˙¯ÊBÁ∆∆
ׁשכנים. ÔÈcהלכֹות Ú„ÈÏ - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִֵƒ¿«≈«¬»≈«ƒ

„Á‡ Ïk È˜Ê ˙˜Á¯‰Â ,ÔÈÙzM‰ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁƒ««¿»≈«À»ƒ¿«¿»«ƒ¿≈»∆»
.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â ,BlL ¯ˆn‰ ÏÚaÓe BÎMÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿≈ƒ«««∆∆∆¿ƒ«««∆∆

וׁשּתפין. ׁשלּוחין -הלכֹות ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְְִִִָֻƒ¿«≈«¬»
Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ≈«ƒ¿∆»»¿À»ƒ¿¿≈∆

.Ô¯ÎNe Ô„ÒÙ‰·e Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»¿»»
עבדים. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
¯ÎnÈ ‡lL (·) ;È¯·Ú „·Ú ÔÈ˜ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈
‡lL („) ;C¯Ùa ep„·ÚÈ ‡lL (‚) ;„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆∆∆∆…««¿∆¿»∆∆…
Ba „·Ú ‡lL (‰) ;C¯Ùa Ba ˙Bc¯Ï ·LBz ¯b ÁÈp«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆∆…«¬…
‡lL (Ê) ;ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ ˜ÈÚ‰Ï (Â) ;„·Ú ˙„B·Ú¬«»∆¿«¬ƒ¿≈»¿ƒ∆…
;d„ÚÈÏ (Ë) ;‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ (Á) ;Ì˜È¯ ‡ˆÈ≈≈≈»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¬»
,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‡È) ;¯Înz ‡lL (È)∆…ƒ»≈«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»

(·È) ;ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡ BÏ ÏÈt‰ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒƒ¬»∆»≈»≈≈»»
ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL „·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆∆∆»«ƒ»»»∆¿∆∆
.eÈÏ‡ ÏBvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL (‚È) ;Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…¿∆∆∆«ƒ≈≈
‰BÓL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿∆
‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó LL - ‰¯NÚ∆¿≈≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mihRWn xtq¥¤¦§¨¦
,˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ ,ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ ,ÔÚËÂ ÔÚBË≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»
ׂשכירּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»…

ÔÈc (‡) ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆ƒ
(‚) ;BÓBÈa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (·) ;¯ÎN ¯ÓBLÂ ¯ÈÎN»ƒ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿
ÏÎ‡iL („) ;BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎN ¯ÎN ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…«

lL (‰) ;Ba ‰NÚiL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰ÏÎ‡È ‡ «»ƒƒ«¿À»∆«¬∆∆……«
(Â) ;‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰«»ƒƒ«¿À»∆…ƒ¿«¿«¿»»
(Ê) ;ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ¯˙È B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL∆…ƒ«»ƒ¿»»≈««∆»«

.‰Ó‰a ¯‡L ÔÎÂ ,BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL∆…«¿…¿ƒ¿≈¿»¿≈»
ּופּקדֹון. ׁשאלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;Ï‡BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«≈ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL≈ƒ»

ולוה. מלוה NÚ¯‰הלכֹות ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֶֶַֹ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…
(·) ;CÓÂ ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿¿»ƒ»»
‡lL („) ;È¯Îp‰ ˙‡ NbÏ (‚) ;B˙B‡ NbÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ¿…∆«»¿ƒ∆…
ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï (‰) ;ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ¿«¿≈««ƒ¿«¿«¿ƒ««¿
¯Á‡È ‡lL (Â) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊa ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»ƒ¿«∆»ƒ∆…¿«≈
(Ê) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰««¿ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á) ;‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ∆ƒ
(È) ;˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë) ;LÙ ÏÎ‡ Ì‰a»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡lL (‡È) ;˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»≈
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ«¿∆¿…∆¿ƒƒ¿…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
B˙BÂÏ‰Ïe È¯Îp‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È) ;·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«¿

.˙Èa¯a¿ƒƒ
ונטען. טֹוען ÔÈcהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִֵָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ

.¯ÙBk B‡ ‰„BÓe ÔÚBË≈∆≈
נחלֹות. Ò„¯הלכֹות ÔÈc ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈∆

.˙BÏÁ¿»
LÏL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»…
ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Ó - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ≈∆««∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆

mihtFW xtq¥¤§¦
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˙BÎÏ‰ ,˙e„Ú ˙BÎÏ‰ ,Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ ,Ï·‡ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒƒ¿»

להם. הּמסּורין והענׁשין סנהדרין LÈהלכֹות ְְְְְֳִִִִֶֶַַָָָ≈
ÌÈ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿∆¿ƒ
˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«
C¯c Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (·) ;ÌÈËÙBL¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«∆∆
e˜ÏÁ Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚) ;ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÌÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („) ;ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰) ;ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
;‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â) ;˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
‚¯‰Ï (Ë) ;ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á) ;‰Ù¯Na ‚¯‰Ï (Ê)«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…
;B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡È) ;˙BÏ˙Ï (È) ;˜Áa¿∆∆ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»
;ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È) ;B˙Ï· ÔÈÏz ‡lL (·È)∆…»ƒƒ¿»∆…¿«¿¿«≈
˙Èk‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË) ;ÚL¯Ï ˙B˜Ï‰Ï („È)¿«¿»»»∆…ƒ¿«»«
(ÊÈ) ;˙Úc‰ ÔcÓ‡a È˜ ‚¯‰Ï ‡lL (ÊË) ;‰˜Bl‰«∆∆…«¬…»ƒ¿À¿««««
B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ) ;Òe‡ LÚÏ ‡lL∆…«¬…»∆…»«≈¬≈
(Î) ;ÔÈca Ïc‰ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÈ) ;Ba Ï·BÁ B‡≈∆…¿«≈««««ƒ
ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î) ;ÔÈca ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL∆…¿«≈»«ƒ∆…¿««ƒ«
‡lL (·Î) ;‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯·Ú ÏÚa««¬≈««ƒ∆≈∆…
;ÌB˙È ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (‚Î) ;ËtLÓ ÏeÚÏ¿«≈ƒ¿»∆…¿«ƒ¿«≈»
LÈ‡Ó ÔÈca ‰‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î) ;˜„ˆa ËtLÏ („Î)ƒ¿…¿∆∆∆…ƒ¿»«ƒ≈ƒ
ÚÓL ‡OÏ ‡lL (ÊÎ) ;„ÁL ÁwÏ ‡lL (ÂÎ) ;ÚB¯Ê¿«∆…ƒ«…«∆…ƒ»≈«
Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ) ;Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÎ) ;‡ÂL»¿∆…¿«≈««»∆…¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL (Ï) ;‡ÈNp‰«»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

.ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ
עדּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
;˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈
ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (·)ƒ¿…¿«¿…»≈ƒ∆…∆»≈¿ƒ

È„a ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê¯·c Ìe˜È ‡lL („) ;˙BLÙ È ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈¿»∆…»»»
‡lL (Â) ;‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL (‰) ;„Á‡ ˙e„Úa¿≈∆»∆…»ƒ««¬≈»∆…
˙BNÚÏ (Á) ;¯˜La „ÈÚ‰Ï ‡lL (Ê) ;·B¯˜ „ÈÚÈ»ƒ»∆…¿»ƒ¿∆∆«¬

.˙BNÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ¿≈≈«¬∆»««¬
ממרים. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡iL ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬«ƒ«»∆…¿≈ƒ
ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚) ;Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ ‡lL (·) ;ÏB„b‰«»∆…»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ
ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ,·˙ÎaL ˙BÂˆna ‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»…«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»
;Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („) ;‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓlL∆»«¿ƒƒ«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…
;Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï ‡lL (Â) ;Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (‰)∆…¿«≈»»≈∆…¿«»»≈
‡lL (Ë) ;Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (Á) ;Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (Ê)¿«≈»»≈ƒ¿»≈»»≈∆…

.Bn‡Â ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰Èƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ¿ƒ
אבל. ÂˆÓ˙הלכֹות ˙Á‡ - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵֶ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«

(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ïa‡˙Óe ‡nË˙Ó Ô‰k elÙ‡Â ,ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï¿ƒ¿«≈««¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ««¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

ÔÈÚÓ Ì‰L ,‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‡lL (·) ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·¿̃»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…
˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡ÓhÈƒ»≈…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
,Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡ÓhÈ ‡lL („) ;Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ»≈…≈∆¿¿∆∆»»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ï ‡l‡∆»ƒ¿ƒƒ¿«
ּומלחמֹות. מלכים LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִִָָ≈ƒ¿»»»…

‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…∆¿≈
CÏÓ ˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«∆∆
‡lL (‚) ;ÌÈ¯b Ï‰wÓ ‰pÓÈ ‡lL (·) ;Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«≈ƒ∆…
‡lL (‰) ;ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡lL („) ;ÌÈL BÏ ‰a¯È«¿∆»ƒ∆…«¿∆ƒ∆…
(Ê) ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ÌÈ¯Á‰Ï (Â) ;·‰ÊÂ ÛÒk BÏ ‰a¯È«¿∆∆∆¿»»¿«¿ƒƒ¿»¬»ƒ
ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏ (Á) ;‰ÓL Ô‰Ó ˙BÈÁ‰Ï ‡lL∆…¿«¿≈∆¿»»ƒ¿«¿∆
‡lL (È) ;˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë) ;˜ÏÓÚ¬»≈ƒ¿…«∆»»»¬»≈∆…

ca B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓ ÁkLÏ‡lL (‡È) ;C¯ ƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»«∆∆∆…
È·LBÈÏ ÌBÏL ÁÏLÏ (·È) ;ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔkLÏƒ¿…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿…«»¿¿≈
L¯ÙÓ ¯L‡k da Ôe„ÏÂ ,‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»«¬∆¿…»
‡lL (‚È) ;ÌÈÏLz ‡Ï Ì‡Â ÌÈÏLz Ì‡ ,‰¯Bza«»ƒ«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒ∆…
;Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ,„·Ïa ·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ïƒ¿…»≈«»ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆
(ÂË) ;¯Bˆna ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È)∆…¿«¿ƒƒ»≈«¬»«»
;Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰ ÈÏÚa Ba e‡ˆiL „È ÔÈ˜˙‰Ï¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈««¬∆¿ƒ»
¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏ (ÊÈ) ;Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË)¿«¿ƒ»≈«¿…ƒ¿…«…≈¿«≈
˙BÈ‰Ï (ÁÈ) ;‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿
ÔÈÁÓN Ì¯k ÚËBÂ ÔÈa ‰B·e ‰M‡ ‡NB N¯‡Ó¿»≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿≈«∆∆¿≈ƒ
;‰ÓÁÏn‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓz ‰L ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ«ƒ¿»»
ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ ,¯·c Ô‰ÈÏÚ ¯B·ÚÈ ‡lL (ËÈ)∆…«¬¬≈∆»»¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈
‡lL (Î) ;Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ „e„b‰ ÈÎ¯ˆÂ ¯ÈÚ‰»ƒ¿»¿≈«¿¿»«∆»∆∆…
˙ÙÈ ÔÈc (‡Î) ;‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ«¬…¿«¿…¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
‡lL (‚Î) ;¯‡z ˙ÙÈ ¯Înz ‡lL (·Î) ;¯‡z…«∆…ƒ»≈¿«…«∆…

.‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈƒ¿¿∆»¿«¿««∆ƒ¿¬»
Úa¯‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆«¿«
Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ Ú·L Ô‰Ó - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆∆«¿∆¿ƒƒ¿¬≈¿∆«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆
LÏL ,¯ÙÒ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÎÏ‰‰ Ïk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿»«¬»∆«¿»»»»≈∆»…

.˙BÎÏ‰ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»
ÏÎÂ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÈËtLÓ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»
,˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ÔÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.‡e‰ Ce¯a ÈcL ˙¯ÊÚa
‰¯Â˙‰È„ÂÒÈ˙ÂÎÏ‰-Ú„Ó‰¯ÙÒ

¿∆¿«««»

ה'תשפ"א  תמוז ח' שישי יום

·ÏŒÈ¯LÈÏ E˙˜„ˆÂ EÈÚ„ÈÏ EcÒÁ CLÓ¿…«¿¿¿…¿∆¿ƒ¿»¿¿ƒ¿≈≈

rCOd xtq `Ede oFW`x xtq¥¤¦§¥¤©©¨
.‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈«»
˙BÎÏ‰ .„ .‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ .‚ .˙BÚc ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¿À»¿≈»ƒ

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ .‰ .˙BÏfÓe«»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



dxezdקנ iceqi zekld - rcnd xtq - fenz 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

."al ixyil jzwcve jrceil jcqg jeyn"

פתוחה  במ"ם מתחילה שהמשנה מציין המהר"ש האדמו"ר
סתומה  במ"ם ומסיימת כו'") שמע את קוראים ("מאימתי
סגור). ומאמר פתוח (מאמר בשלום" עמו את יברך ("...ה'
העניין, באותו גם ומסיימת פותחת המשנה ובנוסף,
ישראל  את המברכים שהם הכהנים בכניסת שתחילתה

melyaעמו את יברך בה' ומסיימת ,melya.
"מקבץ  שהוא החזקה' ה'יד ספר דומה הנ"ל הדברים בשני
התורה  ענייני נתבארו שבה למשנה, כולה" שבע"פ לתורה

שבע"פ.
" - פתוחה  במ"ם שמתחיל ליודעך",nהאחד, חסדך שוך

מכסי  לים "כמים - סתומה במ"ם שגם mומסיים והשני, ."
שבתחילתו: ענין באותו ומסיים מתחיל החזקה' ה'יד

ראשון.. מצוי שם שיש mi`vnpd"לידע lky וארץ משמים
וסיומו: המצאו", מאמיתת אלא נמצאו לא שביניהם ומה

עסק יהיה mlerd"לא lk... בלבד ה' את לדעת אלא
ה'...". את דעה הארץ ומלאה

(` oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

-rcndxtq
dxFYd icFqi zFkld1 ¦§§¥©¨

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BˆÓ LL :˙BˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«¿«
ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»≈«∆≈»
¯Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓ· ‰ÏÚÈ ‡lL (· .dBÏ‡¡«∆…«¬∆¿«¬»»∆≈»¡««≈
.epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰ .B·‰‡Ï („ .B„ÁÈÏ (‚ .'‰ È˙ÏeÊ»ƒ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆
„a‡Ï ‡lL (Á .BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê .BÓL Lc˜Ï (Â¿«≈¿∆…¿«≈¿∆…¿«≈
‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë .Ì‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ

.B˙BqÏ ‡lL (È .BÓLa ¯a„Ó‰«¿«≈ƒ¿∆…¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

התורה 1) עיקרי הן הללו, בהלכות הנכללות המצוות
ויסודותיה.

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
הארץ;1) כל אדון עולם אלוקי הוא ראשון, מצוי שיש

לו. שני ואין אחד ושהוא גוף, שאינו

.‡˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ ˙B„BÒÈ‰ „BÒÈ2LiL Ú„ÈÏ - ¿«¿¿««»¿≈«∆≈
ÌL3ÔBL‡¯ ÈeˆÓ4‡ÈˆÓÓ ‡e‰Â ,5ÏÎÂ .‡ˆÓ Ïk »»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»

e‡ˆÓ ‡Ï ,Ì‰ÈÈaM ‰Óe ı¯‡Â ÌÈÓMÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ»»∆«∆≈≈∆…ƒ¿¿
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡6. ∆»≈¬ƒ«ƒ»¿

בשם 2) חיבורו להתחיל התכוון ז"ל רבינו המחקריות.
בארבעת  ורמזו תמיד", לנגדי ה' "שויתי דרך: על המיוחד

הראשונות. התיבות כיחס 3)ראשי כאן פירושו אין
הוא,Ù‰ולא˘Ìהמקום: בערבית רגיל שימושֿלשון אלא ,

שם; אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו לשלול או לחייב
שמואל  (רבי עבר ללשון ערב מלשון אותו העביר ֵֶורבינו

למורהֿנבוכים). בפתיחתו ראשון 4)אבןֿתיבון נמצא
כלומר: לזמן, וגם שבעולם אחר דבר לכל קדמון ְַָשהוא

וראשית. תחילה לו מאין.5)שאין יש הכל בורא
כל 6) ומתקיימת נובעת הנצחית, האמיתית, מציאותו ממקור

המציאות.

.·¯·c ÔÈ‡ - ÈeˆÓ BÈ‡ ‡e‰L ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»≈»»
˙B‡ˆn‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡7. «≈»¿ƒ»¿

ובוראם,7) הנמצאים ממציא רק אינו הראשון המצוי כי
- קיומם סיבת הוא ומקיימם, כולם את מחיה גם אלא

בלעדיו. רגע אף להתקיים יוכלו לא ולפיכך

.‚Bc·lÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ‡L ,˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»«ƒ¿»ƒƒ¿«
‡e‰ ÏË·È ‡ÏÂ ,ÈeˆÓ ‰È‰È Bc·Ï ‡e‰ - ÌÈÈeˆÓ¿ƒ¿«ƒ¿∆»¿…ƒ¿«

ÌÏeh·Ï8Ce¯a ,‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL ; ¿ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‡e‰≈»ƒ»∆¿…¿∆»≈∆¿ƒ»≈

˙zÓ‡k B˙zÓ‡9.Ì‰Ó „Á‡ ¬ƒ»«¬ƒ«∆»≈∆

תלוייה 8) בלתי עצמית, מציאות היא מציאותו שהרי
במצוי  בו, תלוייה שהיא הנמצאים שאר כמציאות באחרים
כשכל  אפילו מהיות יחדל ולא נצחי קיומו ולכן - הראשון

היו. כלא והיו ייבטלו שאר 9)הנמצאים של מציאותם
בסיבה  באחרים, הם תלויים שהרי מוכרחת, אינה הנמצאים

רק  הם ולפיכך - למציאותם ‰Â‡ÈˆÓ˙שסיבבה È¯˘Ù‡:
הראשון  המצוי אבל יתקיימו; שלא ואפשר שיתקיימו אפשר
מציאותו  אמיתת למציאותו, סיבה שאין דבר לכל והקדמון

הוא ולפיכך - הכרחית ‰Â‡ÈˆÓ˙היא ·ÈÈÂÁÓ ואיֿאפשר ,
יימצא. שלא

.„"˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰10‡e‰ - ∆«»ƒ≈«¡…ƒ¡∆
‡e‰Â .B˙zÓ‡k ˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,˙Ó‡‰ Bc·Ï¿«»¡∆¿≈¿«≈¡∆«¬ƒ»¿
ÔÈ‡ :¯ÓBÏk ,"Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡" :˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆≈ƒ¿«¿«≈

B˙BÓk Bc·lÓ ˙Ó‡ ÈeˆÓ ÌL11. »»¡∆ƒ¿«¿

שהוא 10) 'אמת'? "מהו הזה: הפסוק על חז"ל וכדברי
הלכה  א, פרק ברכות (ירושלמי, עולם" ומלך חיים אלוקים

כמותו.11)ה). וקיים נצחי מצוי המציאות בכל אין זולתו

.‰.ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ,ÌÏBÚ‰ È‰Ï‡ ‡e‰ ‰f‰ Èeˆn‰«»«∆¡…≈»»¬»»»∆
ÏbÏb‰ ‚È‰n‰ ‡e‰Â12˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa13, ¿««¿ƒ««¿«¿…«∆≈≈¿«¿ƒ
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa14È‡Â ,„ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰L ; ¿…«∆≈∆¿≈∆««¿«≈»ƒ¿ƒ

·aÒÓ ‡Ïa ·qiL ¯LÙ‡15,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰Â ; ∆¿»∆ƒ…¿…¿«≈¿»
Ûe‚ ‡Ï·e „È ‡Ïa B˙B‡ ·aÒÓ‰16. «¿«≈¿…»¿…

"את",12) הפעול מלת פה חסרה הגלגל. את המנהיג כמו:
את  המקיף העליון הגלגל הוא וסגנונה, המשנה לשון כמנהג
אותם  גם הוא מסבב התמידי ובסיבובו הגלגלים, שאר כל
להלן  ידובר הגלגלים על העולם. את בזה מקיימים והם

ג. והתמדה.14)בחוזק.13)בפרק שהרי 15)בזמן
מניע  כוח בלי מעצמו מתנועע אינו גוף וכל גוף, הוא הגלגל

זולתו. ותכלית,16)אחר קץ לו שיש גוף היה שאלמלי
היה  אלמלי ועוד: וסוף. קץ בלי תמיד סובב הגלגל היה לא
המּונע  הגלגל עם יחד הוא גם מתנועע היה גוף, הגלגל מניע
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גם  שיתנועע מבלי מניע גוף שאין הוא כלל שהרי ידו, על
מתנועע  שכל והיות ט). הקדמה ב, חלק (מורהֿנבוכים הוא
סוף! לדבר אין כן אם - תנועתו יסבב אשר למניע צריך
את  המניע הראשון שהמצוי אומר: אתה כורחך על אלא

א). ב, חלק מורהֿנבוכים (השווה גוף אינו - הגלגל

.Â'‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…ƒ
"EÈ‰Ï‡17dBÏ‡ ÌL LiL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚn‰ ÏÎÂ . ¡…∆¿»««¬∆««¿∆≈»¡«

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,‰fÓ ıeÁ ¯Á‡«≈ƒ∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…
Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰È¯wÚa ¯ÙBÎÂ ,"Èt ÏÚ ÌÈ¯18, ƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»¿≈»ƒ»

Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ e‰fL19.Ba ÈeÏz ∆∆»ƒ»«»∆«…»

ולפיכך 17) המציאות, מחוייב ה' אנוכי כלומר: כד.), (מכות
ולעבדני. באלקותי להכיר ועליך "אלוקיך", גם אנוכי -

בהקדושֿברוךֿהוא.18) עולם, של מציאות 19)בעיקרו
בכול. כופר - בו והכופר גדול, עיקר הוא ואחדותו אלוקים

.ÊÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ,ÌÈL BÈ‡Â ‡e‰ „Á‡ ‰Ê dBÏ‡¡«∆∆»¿≈¿«ƒ¿…»≈«
ÌÈ„Á‡‰ ÔÓ „Á‡ B„eÁÈk ÔÈ‡L „Á‡ ‡l‡ ,ÌÈL¿«ƒ∆»∆»∆≈¿ƒ∆»ƒ»¬»ƒ
ÏÏBÎ ‡e‰L ÔÈÓk „Á‡ ‡Ï ;ÌÏBÚa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»»…∆»¿ƒ∆≈

‰a¯‰ ÌÈ„Á‡20˜ÏÁ ‡e‰L ,Ûe‚k „Á‡ ‡ÏÂ . ¬»ƒ«¿≈¿…∆»¿∆∆¡»
˙BÂˆ˜ÏÂ ˙B˜ÏÁÓÏ21¯Á‡ „eÁÈ ÔÈ‡L ,„eÁÈ ‡l‡ ; ¿«¬»¿ƒ¿»∆»ƒ∆≈ƒ«≈

ÔÈÙe‚ eÈ‰ ,‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ eÈ‰ el‡ .ÌÏBÚa B˙BÓk¿»»ƒ»¡…«¿≈»ƒ
ÌÈÓp‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BiÂ‚e22Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂM‰ ¿ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ»

˙BÙeba eÚ¯‡iL ÔÈÚ¯‡Óa ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆»«¿…»ƒ∆∆∆¿«
ı˜ BÏ ‰È‰ ,‰iÂ‚e Ûeb ¯ˆBi‰ ‰È‰ el‡Â .˙BiÂb‰Â¿«¿ƒ¿ƒ»»«≈¿ƒ»»»≈
ÏÎÂ ;ı˜ BÏ ÔÈ‡L Ûeb ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ¿∆≈≈¿…
.ÛBÒÂ ı˜ BÁÎÏ LÈ ,˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÙe‚Ï LiL∆≈¿≈¿«¿ƒ≈¿…≈»
BÈ‡Â ı˜ BÏ ÔÈ‡ BÁÎÂ ÏÈ‡B‰ ,BÓL Ce¯a ,eÈ‰Ï‡Â≈…≈»¿ƒ¿…≈≈¿≈
;Ûeb Ák BÁk ÔÈ‡ - „ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰ È¯‰L ,˜ÒBÙ≈∆¬≈««¿«≈»ƒ≈……«
˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡Ó BÏ eÚ¯‡È ‡Ï ,Ûe‚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿≈…∆∆¿¿…¿«
¯LÙ‡ È‡ CÎÈÙÏ .¯Á‡Ó „¯ÙÂ ˜ÏÁ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈∆¡»¿ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ∆¿»

„Á‡ ‡l‡ ‰È‰iL23,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂ . ∆ƒ¿∆∆»∆»ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈
"„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«¡…≈∆»

רבים.20) אישים כולל למשל, האדם, האדם 21)מין גוף
פנימיים  שונים אברים וצורה, חומר שונים: מחלקים מורכב
רוחב  אורך קצוות: לו יש אחר גשמי גוף כל וכן וחיצוניים.

להימנות.22)ועומק. הניתנים זו 23)דברים בהלכה
המוחלטת  אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח
נאמר  אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של
ובמעלה  במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],
גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין
בתור  להימנות מזה זה נפרדים יהיו במה כן, לא שאם

ÌÈÈ˘ ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?
שאין  מה בזה שיש ומקרה מאורע איזה ידי על שינוי, איזה
שוות  והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה.
ידי  על מחברתה אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל

ויש ‰ÌÂ˜Óמקרה מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,
או  ושינויים - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן,
למעלה  הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים

ומסבבו  שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה ) (הלכה
הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו ותכלית קץ בלי

שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים ‡Á„שינויים
לו. שני (סנהדרין 24)ואין לרבינו המשנה פירוש השווה

השני). היסוד י, פרק

.ÁÌÈ‡È·p·e ‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰25ŒLB„w‰ ÔÈ‡L , ¬≈¿…»«»«¿ƒƒ∆≈«»
‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰iÂ‚e Ûeb ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ»∆∆¡«ƒ¡…≈∆
‡Ï Ûeb‰Â ,"˙ÁzÓ ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ»«¿«…
Ïk Ì˙È‡¯ ‡Ï Èk" :¯Ó‡Â ;˙BÓB˜Ó ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈¿¿∆¡«ƒ…¿ƒ∆»
el‡Â ;"‰ÂL‡Â ÈeÈÓ„˙ ÈÓ Ï‡Â" :¯Ó‡Â ."‰eÓz¿»¿∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ

.ÌÈÙeb ¯‡LÏ ‰ÓB„ ‰È‰ ,Ûe‚ ‰È‰»»»»∆ƒ¿»ƒ

אינו 25) שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא כאן מחזר הוא גוף,

.Ë;"ÂÈÏ‚¯ ˙Á˙Â" :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆∆»«»¿«««¿»
;"'‰ ÈÈÚ" ;"'‰ „È" ;"ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·e˙k"¿ƒ¿∆¿«¡…ƒ«≈≈

el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ,"'‰ ÈÊ‡"26ÔzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ ? »¿≈¿«≈«¿»ƒ»≈«…¿ƒ«¿»
˙BÙeb‰ ‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,‡e‰ Ì„‡ŒÈa ÏL27, ∆¿≈»»∆≈»«ƒƒ∆»«

Ì„‡ŒÈa ÔBLÏk ‰¯B˙ ‰¯a„Â28,Ô‰ ÌÈÈepk Ïk‰Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»¿«…ƒƒ≈
,BÏŒLÈ ·¯Á ÈÎÂ - "Èa¯Á ˜¯a È˙BpL Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¿ƒ∆∆∆
‰È‡¯ .ÏLÓ Ïk‰Â ,ÏLÓ ‡l‡ ?‚¯B‰ ‡e‰ ·¯Á·e«∆∆≈∆»»»¿«…»»¿»»
Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ¯ÓB‡ „Á‡ ‡È·pL ‰Ê ¯·cÏ«»»∆∆»ƒ∆»≈∆»»«»»
ıeÓÁ e‰‡¯ „Á‡Â ,"¯eÁ ‚Ï˙k dLe·Ï" :‡e‰¿≈ƒ¿«ƒ»¿∆»»»¬
Ìi‰ ÏÚ e‰‡¯ BÓˆÚ ea¯ ‰LÓ ;‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»∆«≈«¿»»««»

‰ÓÁÏÓ ‰NBÚ ¯Ba‚k29¯eaˆŒÁÈÏLk - ÈÈÒ·e , ¿ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ
ÛeËÚ30‰¯eˆÂ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ .31Ïk‰ ‡l‡ , »«∆≈¿¿»∆»«…

¯·c‰ ˙zÓ‡Â .‰ÊÁn·e ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa32BzÚc ÔÈ‡ ¿«¿≈«¿»««¬∆«¬ƒ««»»≈«¿
‰ÊÂ .B¯˜ÁÏe B‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔÈ·Ó Ì„‡ ÏL∆»»≈ƒ¿…¿»¿«ƒ¿»¿¿∆
˙ÈÏÎz „Ú Ì‡ ,‡ˆÓz dBÏ‡ ¯˜Á‰" :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»«≈∆¡«ƒ¿»ƒ««¿ƒ

."‡ˆÓz ÈcL««ƒ¿»

הם?26) גוף אברי אלה כל רבינו 27)הלא כדברי
בתחילת  ההמון ישיגו לא "כי כו): א, חלק (מורהֿנבוכים
גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם
לדעתם  אינו - בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל

‡ˆÓ.(28 מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות
האדם  חיי מתוך הלקוחים דיבור ובציורי בכינויים התורה
צדיקים  "אשריהם במאמרם: חז"ל כוונת וזוהי וסביבתו.

שהם ÂÈÏˆ¯‰הנביאים ‰¯Âˆ‰ ÌÈÓ„Ó משמיעים אין אלא ,
- לעין מראים ואין לשמוע, יכולה שהיא מה אלא - לאוזן
א). פרק טוב" "שוחר (מדרש לראות יכולה שהיא מה אלא

בשלח).29) יז:).30)(מכילתא השנה מכיוון 31)(ראש
שאין  הוא אות אחרת, ודמות בצורה נגלה הוא אחד שלכל

במחזה. רק והכל עיקר, כל ודמות צורה מהותו 32)לו 
יגיע  ולא היא, תעלומה הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית

תכליתה. לחקר לעולם האדם

.È:¯Ó‡Lk ‚ÈN‰Ï ea¯ ‰LÓ LwaL ‰Ê e‰Ó«∆∆ƒ≈∆«≈¿«ƒ¿∆»«
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ Lwa - ?"E„·k ˙‡ ‡ È‡¯‰"«¿≈ƒ»∆¿…∆ƒ≈≈«¬ƒ«ƒ»¿
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BÓk BaÏa Úe„È ‰È‰iL „Ú ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»«∆ƒ¿∆»«¿ƒ¿
B˙¯eˆ ‰˜˜ÁÂ ÂÈÙ ‰‡¯L ,ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙ÚÈ„È¿ƒ«∆»ƒ»¬»ƒ∆»»»»¿∆¿¿»»
¯‡MÓ BzÚ„a „¯Ù LÈ‡‰ B˙B‡ ‡ˆÓpL ,BaÏ·¿ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»

a¯ ‰LÓ Lwa Ck .ÌÈL‡‰˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï e »¬»ƒ»ƒ≈∆«≈ƒ¿¿ƒ
˙‡ÈˆÓ ¯‡MÓ BaÏa ˙„¯Ù ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿∆∆¿ƒƒ¿»¿ƒ«
.‡È‰ ¯L‡k B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„iL „Ú ,ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«∆≈«¬ƒ«ƒ»¿«¬∆ƒ
,ÈÁ‰ Ì„‡‰ ˙Ú„a Ák ÔÈ‡L ,‡e‰ Ce¯a B·ÈL‰Â∆¡ƒ»∆≈…«¿««»»»««
ÏÚ ‰Ê ¯·c ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ,LÙÂ ÛebÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ»∆∆¿«ƒ¬ƒ«»»∆«
ÂÈÙÏ Ì„‡ Ú„È ‡lM ‰Ó ,‡e‰ Ce¯a BÚÈ„B‰Â .BÈ¯aÀ¿¿ƒ»«∆…»«»»¿»»
,¯·c B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‚ÈN‰L „Ú ,ÂÈ¯Á‡Ï Ú„È ‡ÏÂ¿…≈«¿«¬»«∆ƒƒ≈¬ƒ«ƒ»¿»»
,ÌÈ‡ˆÓp‰ ¯‡MÓ BzÚ„a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „¯ÙpL∆ƒ¿««»»¿«¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‚ÈN‰Â ÂÈ¯BÁ‡ ‰‡¯L ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ „¯tiL BÓk¿∆ƒ»≈∆»ƒ»¬»ƒ∆»»¬»¿ƒƒ
ÏÚÂ .ÌÈL‡‰ ÈÙeb ¯‡MÓ BzÚ„a BLeaÏÓe BÙeb Ïk»«¿¿«¿ƒ¿»≈»¬»ƒ¿«
ÈÙe ,È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" :¯Ó‡Â ·e˙k‰ ÊÓ¯ ‰Ê ¯·c»»∆»««»¿»«¿»ƒ»∆¬…»»«

e‡¯È ‡Ï33." …≈»

את 33) לדעת להכיר רבינו משה ביקש הוא: זו הלכה תוכן
כדי  עד היא, כאשר לאמיתה הקדושֿברוךֿהוא של מהותו
הנמצאים, שאר למציאות מציאותו בין להבדיל שיוכל כך
צורתו  ונתרשמה בפניו שהסתכל רעהו את אדם שיכיר כמו
משה  קיבל זה על אחר. באיש יחליפהו שלא היטב בזיכרונו
כלומר: ייראו", לא ופני אחורי, את ""וראית תשובה: רבינו
מהקודמים  יותר מהותי את תשיג אמנם, לשאול. הקשית

את אך כן גם אבל אחריך, והבאים כולה Ó˜ˆ˙‰לפניך ולא
ונפש, מגוף המחובר חי, אדם וחי": האדם יראני לא "כי -
שמונה  (עיין היא כאשר מהותי להשיג בדעתו כוח אין

נד). א, חלק נבוכים מורה ז; פרק פרקים

.‡È‡lL ¯¯a˙È ,‰iÂ‚e Ûe‚ BÈ‡L ¯¯a˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»ƒ¿»≈∆…
‡ÏÂ ¯eaÁ ‡Ï - ˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡nÓ „Á‡ BÏ Ú¯‡È∆¡«∆»ƒ¿…¿«…ƒ¿…

„e¯Ù34,‰„È¯È ‡ÏÂ ‰iÏÚ ‡Ï ,‰cÓ ‡ÏÂ ÌB˜Ó ‡Ï , ≈…»¿…ƒ»…¬ƒ»¿…¿ƒ»
‡ÏÂ ,¯BÁ‡ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡ÏÂ ,Ï‡ÓN ‡ÏÂ ÔÈÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿…¿…¿…»ƒ¿…»¿…

ÔÓÊa ÈeˆÓ BÈ‡Â ;‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ35‰È‰iL „Ú ¿ƒ»¿…¬ƒ»¿≈»«¿««∆ƒ¿∆
,‰pzLÓ BÈ‡Â ;ÌÈL ÔÈÓe ˙È¯Á‡Â ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ¿«¬ƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿«∆
‡ÏÂ ˙ÂÓ ‡Ï BÏ ÔÈ‡Â ;ÈepL BÏ Ì¯‚iL ¯·„ BÏ ÔÈ‡L∆≈»»∆ƒ¿…ƒ¿≈…»∆¿…

ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈiÁk ,ÌÈiÁ36,‰ÓÎÁ ‡ÏÂ ˙eÏÎÒ ‡ÏÂ ; «ƒ¿«≈«∆»¿…ƒ¿¿…»¿»
ÌÎÁ‰ LÈ‡‰ ˙ÓÎÁk37‰ˆÈ˜‰ ‡ÏÂ ‰L ‡Ï ;38‡ÏÂ , ¿»¿«»ƒ∆»»…≈»¿…¬ƒ»¿…

‡ÏÂ ,˙e·ˆÚ ‡ÏÂ ‰ÁÓN ‡ÏÂ ,˜BÁN ‡ÏÂ ÒÚÎ««¿…¿¿…ƒ¿»¿…«¿¿…
e¯Ó‡ CÎÂ .Ì„‡ŒÈa ¯ea„k ¯ea„ ‡ÏÂ ‰˜È˙L¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿

ÌÈÓÎÁ39‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ ‡Ï ,‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡ :40, ¬»ƒ≈¿«¿»…¿ƒ»¿…¬ƒ»
ÈetÚ ‡ÏÂ Û¯Ú ‡ÏÂ41. ¿……∆¿…ƒ

המנויים 34) והפעולות המקרים כל הפרדה. ולא הרכבה לא
הראשון  המצוי את איפוא, ישיגו, ולא הגוף. משיגי הם כאן

גוף. לזמן,35)שאינו וגם דבר לכל הוא קדמון שהרי
אין  כך וראשית, תחילה לו שאין וכמו אמרנו; כבר כאשר

ותכלית. סוף והמצוי 36)לו האדם; לגוף תוספת שהם
אלא  - תוספת שום לו אין מורכב ואינו גוף שאינו הראשון

היא. אחת מהות והחיים תוס 37)הוא על שהיא פת
הוא. - והחכמה החכמה, - הוא כן: לא הוא אבל מהותו;

קֹוץ 38) משורש בהפעיל פעולה שם אוכספורד. נוסח לפי
הנוסח: הדפוסים ברוב משינה. יקיצה והוראתו: יקֹוץ, ָאחי
הקיץ: הפועל משם בטעות שנגזר פעולה שם - ֲִִָהקיצה
רש"י  בדברי עיין א). יז, (תהלים תמונתך בהקיץ אשבעה

י.). בתרא טו.).39)(בבא חסר 40)(חגיגה שלנו בגמרא
לא  עמידה" "ולא מעיר: בפירושו ורש"י עמידה". "ולא

י)41)גרסינן. פרק (סנהדרין למשנה בפירושו הרמב"ם
"עורף" חיבור. ולא פירוד לא - עפוי" ולא ערף "לא פירש:
פלשתים  בכתף ועפו מלשון: ו"עפוי" הפירוד, סמל הוא
ויש  שם). (עיין יתחברו שפירושו: יד), יא, (ישעיה
והתגלגל, סבוב שפירושו: עפה. משורש: "עפוי" מפרשים:
עורף  לא פירושו: וכה יתרו), (מדרשֿרבה, עפו לא אופנים
עפוי  ולא טו.) חגיגה (רש"י, פנים רק יש צדדיהם דבכל -
פניו  עבר אל איש בלכתן, יסבו לא דרך: על סבוב, ולא -

רש"י: ולדעת ט), א, (יחזקאל עייפות.ÈÂÙÈÚילכו לשון -

.·ÈeÏl‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk - ‡e‰ Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈»«¿»ƒ«»
Ïk‰ ,ÌÈ‡È·‰ È¯·„·e ‰¯Bza e¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆∆¿«»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«…
ÌÈÓMa ·LBÈ" :¯Ó‡pL BÓk ;Ô‰ ‰ˆÈÏÓe ÏLÓ»»¿ƒ»≈¿∆∆¡«≈«»«ƒ
,"'‰ NN ¯L‡k" ,"Ì‰ÈÏ·‰a ÈeÒÚk" ,"˜ÁNÈƒ¿»ƒ¬ƒ¿«¿≈∆«¬∆»
‰¯B˙ ‰¯ac :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ïk‰ ÏÚ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««…»¿¬»ƒƒ¿»»
Ì‰ È˙‡‰" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì„‡ŒÈa ÔBLÏkƒ¿¿≈»»¿≈≈«…ƒ≈
,"È˙ÈL ‡Ï '‰ È‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,"ÌÈÒÈÚÎÓ«¿ƒƒ¬≈≈¬ƒ…»ƒƒ
‰È‰ ,ÁÓN ÌÈÓÚÙe ÒÚBk ÌÈÓÚt ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»¿»ƒ≈¿»ƒ»≈«»»

‰pzLÓ42‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿«∆¿»«¿»ƒ»≈≈»¿ƒ∆»
¯L‡ ,¯ÓÁ Èz· ÈÎL ,ÌÈÏÙM‰ ,ÌÈÏÙ‡‰ ÌÈÙebÏ«ƒ»¬≈ƒ«¿»ƒ…¿≈»≈…∆¬∆

Ì„BÒÈ ¯ÙÚa43C¯a˙È ,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰ Ï·‡ . ∆»»¿»¬»»ƒ¿»≈
.‰Ê Ïk ÏÚ ÌÓB¯˙ÈÂ¿ƒ¿≈«»∆

אבל 42) ברצון; אינו בכעס כשהוא ודם בשר "מלך
הוא  בכעס כשהוא גם אלא כן, אינו הקדושֿברוךֿהוא

ב). פרק טוב, שוחר (מדרש יט).43)ברצון" ד, (איוב

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ה 1) שכל ה'; את לאהוב לשלושה שמצוה מחולקים ברואים

מרכבה. מעשה על פרקים ראשי חלקים;

.‡‰‡¯ÈÏe B·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ,‰f‰ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰ Ï‡‰»≈«ƒ¿»¿«»«∆ƒ¿»¿»√¿ƒ¿»
:¯Ó‡Â ,"EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,B˙B‡∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿∆¡«

."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆ƒ»

.·‰ÚLa ?B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÂÈ‡e¯·e ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»¿»«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ C¯Ú dÏ ÔÈ‡L ,B˙ÓÎÁ Ô‰Ó ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈÏB„b‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿∆≈∆»¿»∆≈»≈∆¿…
‰Â‡z ‰e‡˙Óe ¯‡ÙÓe ÁaLÓe ·‰B‡ ‡e‰ „iÓ - ı≈̃ƒ»≈¿«≈«¿»≈ƒ¿«∆«¬»
‰‡Óˆ" :„Âc ¯Ó‡L BÓk .ÏB„b‰ ÌM‰ Ú„ÈÏ ‰ÏB„‚¿»≈««≈«»¿∆»«»ƒ»¿»
el‡‰ ÌÈ¯·ca ·MÁnLÎe ."ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ«¿ƒ≈…ƒ¿≈»¿∆¿«≈«¿»ƒ»≈

ÔÓˆÚ2Ú„BÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡e‰ „iÓ , «¿»ƒ»ƒ¿»«¬»¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈«
˙Ú„a ˙„ÓBÚ ,‰ÏÙ‡ ,‰ÏÙL ,‰pË˜ ‰i¯· ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»¿»»¬≈»∆∆¿««

ÙÏ ‰ËeÚÓ ,‰l˜˙BÚc ÌÈÓz È3:„Âc ¯Ó‡L BÓk , «»¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆»«»ƒ
Èk LB‡ ‰Ó - EÈ˙Úaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk"ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿…∆»¡ƒ
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el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÈÙÏe ."ep¯kÊ˙4ÌÈÏÏk ¯‡·Ó È‡ , ƒ¿¿∆¿ƒ«¿»ƒ»≈¬ƒ¿»≈¿»ƒ
Á˙Ù eÈ‰iL È„k ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ;ÌM‰ ˙‡ ·‰‡Ï ÔÈ·nÏ5ÔÈÚa «≈ƒ∆¡…∆«≈¿∆»¿¬»ƒ¿ƒ¿«
Ck CBznL ,‰·‰‡6‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡ «¬»∆ƒ»«»«ƒ∆ƒ∆»«¿»»

.ÌÏBÚ‰»»

הוא 2) מיד ערכו. ומך האדם אפסות את לעומתם ומעריך
שהוא  כמו ופחיתות, נחיתות של רגש מתוך אחור נסוג

ומבאר. הדעת.3)הולך שלימות סמל לאלהים, הכוונה
טז). לז, (איוב דעים תמים בענין,4)ובמקרא: האמורים

באים  דעים, תמים בנפלאות והתבוננות הסתכלות שמתוך
ויראתו. אהבתו ואתחנן.5)לידי  עיון 6)'ספרי', מתוך

ומצוותיה. ה' בתורת והתבוננות

.‚˜ÏÁ BÓÏBÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡¯aM ‰Ó Ïk»«∆»»«»»¿»∆¡»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ7ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a Ô‰Ó : ƒ¿»¬»ƒ≈∆¿ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÏbÓ8‰¯eˆÂ9ÌÈ„ÒÙÂ ÌÈÂ‰ Ì‰Â ,10BÓk ,„ÈÓz ƒ…∆¿»¿≈…ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿
˙BÎzn‰Â ÌÈÁÓv‰Â ‰Ó‰a‰Â Ì„‡‰ ˙BÙeb11Ô‰Óe . »»»¿«¿≈»¿«¿»ƒ¿««»≈∆

ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a¿ƒ∆≈¿À»ƒƒ…∆¿»¬»≈»
,ÌÈBL‡¯‰ BÓk ‰¯eˆÏ ‰¯evÓe Ûe‚Ï ÛebÓ ÔÈpzLÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒƒ
ÔÈpzLÓ ÔÈ‡Â ÌÓÏ‚a ÌÏBÚÏ ‰Úe·˜ Ô˙¯eˆ ‡l‡∆»»»¿»¿»¿»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
ÔÈ‡Â .Ô‰aL ÌÈ·ÎBk‰Â ÌÈlbÏb‰ Ì‰Â ,el‡ BÓk¿≈¿≈««¿«ƒ¿«»ƒ∆»∆¿≈

ÌÈÓÏb ¯‡Lk ÌÓÏb12.˙B¯eˆ ¯‡Lk Ì˙¯eˆ ‡ÏÂ »¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…»»ƒ¿»
Ì‰Â ,ÏÏk ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ - ÌÈ‡e¯a Ô‰Óe≈∆¿ƒ»¿……∆¿»¿≈
˙B¯eˆ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb ÌÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆««¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»

BfÓ BÊ ˙B„¯Ù13. ƒ¿»ƒ

והכוכבים.7) הגלגלים עולם שלנו. העולם זהו השפל, עולם
ומבאר. הולך שהוא כמו המלאכים, כמו:8)ועולם חומר,

ותבנית. צורה מחוסר חומר ז), יב, (כלים עץ כלי גולמי
החומר 9) יתעצם בה אשר ועצמותו, החומר נפש היא

בו  כי האדם, צורת הוא השכל למשל: מינו. משאינו וייבדל
משאר  בזה ונבדל "מדבר", מין מיוחד, למין ויתייחד יתעצם
גולם. - שכל המחוסר אדם נקרא ולפיכך החיים. בעלי
צורה  היא האחרונה שזו מ"תבנית", "צורה" ונבדלת
בעוד  יד, תבנית כמו: לעינים, ונראית חיצונית גשמית,
בשכל. רק ומושגת מופשטת, רוחנית היא ש"צורה"

נתהוו.10) שמהם ליסודות תמיד ונפרדים מתהווים,
דומם,11) הארץ: כדור שעל היצורים סוגי ארבעת הם

מלמעלה  מהופך, בסדר פה ומנויים מדבר. חי, צומח,
אלא 12)למטה. – תמיד ונפסדים ההווים חלוף, בני שהם

משתנים. ואינם הם מכל 13)בניֿקיימא ונפשטות נפרדות
להלן, (עיין מעלתן ע"י מחברתה אחת הן ונבדלות חומר,
מאמר  את מבאר י) ח"ב, (מו"נ בספרו ז"ל ורבינו ה). הלכה
עולם", של שלישו הוא ש"המלאך סח), פרק (ב"ר המדרש
– חלקים לשלושה נחלק שהעולם כאן, שיטתו עלֿפי

העולם. שליש איפוא, הוא, המלאכים ועולם

.„L‡ C‡Ïn‰ e‡¯L ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡È·p‰L ‰Ê e‰Óe«∆∆«¿ƒƒ¿ƒ∆»««¿»≈
?ÌÈÙk ÏÚ·e14,‰„ÈÁ C¯„Â ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ïk‰ ««¿»»ƒ«…¿«¿≈«¿»¿∆∆ƒ»

ÌÈ„·k‰ ˙BÙebk „·Î BÈ‡Â ,Ûe‚ BÈ‡L ¯ÓBÏ15BÓk ; «∆≈¿≈»≈««¿≈ƒ¿

,L‡ BÈ‡Â ,"‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¡…∆≈…¿»¿≈≈
ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NÚ" :¯Ó‡pL BÓÎe ;ÏLÓ ‡l‡∆»»»¿∆∆¡«…∆«¿»»

"˙BÁe¯16.

ואיך 14) איֿגופני, גולם, בלי צורה הוא המלאך והלא
מורכבים? גופים שהם כנפים ובעל כאש כמים 15)יתואר

דרך  רק הוא זה כל אבל ורוח. כאש הם קלים אלא עפר, או
צורות  הם - דבר של ולאמיתו האוזן, את לשבר וחידה משל
מט). ח"א, מו"נ (השווה עיקר כל גופנים ואינם נפרדות

אש,16) פעם לוהט": אש "משרתיו הפסוק: של וסופו
הכל  אלא זה, ולא זה לא שאינם לך: לומר – רוח ופעם

רוקח). (מעשה הנבואה של הדמיון כח לפי

.‰e„¯tÈ ‰n·e17ÔÈ‡ È¯‰Â ,BfÓ BÊ ˙B¯ev‰ «∆ƒ»¿«ƒ«¬≈≈»
?ÔÈÙeb18È‡L ÈÙÏ„Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂL Ô ƒ¿ƒ∆≈»»ƒƒ¿ƒ»∆»»∆»

,BÁkÓ ÈeˆÓ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ Ô‰Ó≈∆¿«»ƒ«¬»∆¬≈¿»ƒ…
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê19ŒLB„w‰ ÏL BÁkÓ ÌÈ‡ˆÓ Ïk‰Â , ∆¿«¿»ƒ∆¿«…ƒ¿»ƒƒ…∆«»

B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ÊÓ¯L e‰ÊÂ .B·eËÂ ‡e‰ŒCe¯a»¿¿∆∆»«¿……¿»¿»
"¯ÓL d·b ÏÚÓ d·‚ Èk" :¯Ó‡Â20. ¿»«ƒ»…«≈«»…«…≈

הנשואות 17) המשנה: לשון עלֿדרך ּתּפרדנה, ְִַָָבמקום:
מפני  ואולי, מא.). (יבמות יינשאו והארוסות יתארסו
זכר  בהן משמשים כן על המלאכים, הם ב"צורות" ָשהמכּוון

בערבוביא. -18)ונקבה בהם יחולו לא גופניים ושינויים
זה  ונבדלים ניכרים שיהיו המלאכים ייפרדו איפוא, במה,

שכל 19)מזה? מעלתם: ובטיב במציאותם נפרדים הם
למעלה  (עיין מכוחו ומצוי לו שממעל לשני עלול הוא אחד
של  מציאותו אמיתות מכוח נמצאים יחד וכולם ה"ז): פ"א,

הראשון. על 20)המצוי שומר הגלגלים עולם כלומר:
עליהם, יתקיימו: שיסודותיו היסודות עולם השפל, העולם
וצורתם. עילתם שהם המלאכים עולם שומר הגלגלים, על
העילות  עילת שהוא הקדושֿברוךֿהוא, – לכולם וממעל

העולם. וצורת

.ÂdÈ‡ ,'B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ' :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈≈»
;B¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBiL Ì„‡ BÓk ,ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ«¬«»¿»»∆≈¿«¿»≈¬≈
ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ ÈLa ÔÈ¯ÓB‡L BÓk ‡l‡∆»¿∆¿ƒƒ¿≈¬»ƒ∆∆»»
;‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa B¯·ÁÓ≈¬≈¿»¿»∆¿«¿»ƒ«¬»∆∆
.ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ∆»

.Ê.‡e‰ Ì˙ÏÚÓ ÌL ÏÚ - ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÈepLƒ¿««¿»ƒ«≈«¬»»
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰Â ,'L„w‰ ˙BiÁ' ÌÈ‡¯˜ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ¿»ƒ««…∆¿≈¿«¿»ƒ
ÌÈÙ¯Ne ÌÈlÓLÁÂ ÌÈl‡¯‡Â ÌÈpÙB‡Â ,Ïk‰«…¿«ƒ¿∆¿∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
- ÌÈLÈ‡Â ÌÈ·e¯Îe ÌÈ‰Ï‡ È·e ÌÈ‰Ï‡Â ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒ≈…ƒ¿≈¡…ƒ¿ƒ¿ƒƒ

˙BÓM‰ ‰¯NÚ el‡ Ïk21,ÌÈÎ‡Ïn‰ Ô‰· e‡¯˜pL »≈¬»»«≈∆ƒ¿¿»∆««¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓe .Ô‰ Ô‰lL ˙BÏÚÓ ¯NÚ ÌL ÏÚ«≈∆∆«¬∆»∆≈«¬»∆≈¿«¿»
˙ÏÚÓ ‡È‰ ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ˙ÏÚÓ ‡l‡ ,‰pnÓƒ∆»∆»«¬«»≈»ƒ«¬«
Ô‰L ,‰‡e·pa ¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;˙BiÁ ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆¡««¿»∆≈
˙ÏÚÓ ‡È‰ ˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓe .„B·k‰ ‡qk ˙Áz««ƒ≈«»«¬»¬ƒƒƒ«¬«
ÌÈ¯a„Ó‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰Â ,'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈««¿»ƒ«¿«¿ƒ
CÎÈÙÏ ;‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ì‰Ï ÌÈ‡¯Â ÌÈ‡È·p‰ ÌÚƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»∆¿«¿≈«¿»¿ƒ»
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ŒÈa ˙Úc ˙ÏÚÓÏ ‰·B¯˜ Ì˙ÏÚnL ,ÌÈLÈ‡ e‡¯˜ƒ¿¿ƒƒ∆«¬»»¿»¿«¬«««¿≈
.Ì„‡»»

נזכרים 21) חדא, בצוותא לשמותם הללו המלאכים עשרת
סדר. בשינוי ורק בא) (שמות, בזוהר גם

.Á‡¯Ba‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈiÁ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏÎÂ¿»«»≈«ƒ«ƒƒ∆«≈
‰¯eˆ Ïk - „‡ÓÏ „Ú ‰ÏB„‚ ‰Úc B˙B‡ ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ≈»¿»«ƒ¿…»»

BÏ„‚ ÈÙÏ ‡Ï ,d˙ÏÚÓ ÈÙÏ ‰¯eˆÂ22‰ÏÚÓ elÙ‡ . ¿»¿ƒ«¬»»…¿ƒ»¿¬ƒ«¬»
‰BL‡¯‰23BÓk ‡¯Ba‰ ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ »ƒ»≈»¿»¿«ƒ¬ƒ««≈¿

˙‚NÓ Ï·‡ ;Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰Ï ‰¯ˆ˜ dzÚc ‡l‡ ,‡e‰L∆∆»«¿»¿»»¿«ƒ¿≈«¬»«∆∆
‰hÓlL ‰¯eˆ ˙Ú„BÈÂ ˙‚NnM ‰nÓ ¯˙BÈ ˙Ú„BÈÂ¿««≈ƒ«∆«∆∆¿««»∆¿«»
,˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓ „Ú ,‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ Ïk ÔÎÂ .‰pnÓƒ∆»¿≈»«¬»«¬»««¬»¬ƒƒ
Ì„‡‰ Èa Ák ÔÈ‡L ,‰Úc ‡¯Ba‰ ˙Ú„BÈ ‡È‰ Ìb«ƒ«««≈≈»∆≈…«¿≈»»»

Ï ÏBÎÈ ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ‰.d˙BÓk Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰ «¿À»ƒƒ…∆¿»»¿«ƒ¿≈«¿»
BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L BÓk ‡¯Ba‰ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ïk‰Â24. ¿«…≈»¿ƒ«≈¿∆≈««¿

גדלו 22) לפי לא הבורא את מכירה מהצורות, אחת כל
ויש  בלבד. השגתה כח ולפי היא מעלתה לפי אלא האמיתי,
וכן  גדלה". ולפי מעלתה "לפי הוא: הנכון שהנוסח סוברים
האדר"ת). (הגהות ה"ט ג, בפרק לקמן הדבר מוכח

כסא 23) אצל עומדות "והחיות חז"ל: ואמרו הקודש. חיות
פרק  אליעזר, דרבי (פרקי כבודו" מקום יודעות ואינן כבודו,
רבי  אמר וחי? מהו וחי". האדם יראני "לא כן: כמו ד).
את  רואות אינן הכסא, את הנושאות החיות אף עקיבא:

נשא). פרשת סוף רבה, (במדבר את 24)הכבוד כמו:
ואמיתית. שלימה ידיעתו שרק עצמו,

.Ë‰¯evÓ ,‡¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒƒ«≈ƒ»
‰BL‡¯‰25ı¯‡‰ ¯eaËa ‰È‰iL ÔË˜ LezÈ „Ú26- »ƒ»««»»∆ƒ¿∆¿«»»∆

BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈÙÏe .e‡ˆÓ B˙zÓ‡ ÁkÓ Ïk‰«…ƒ…«¬ƒ»ƒ¿»¿ƒ∆≈««¿
,Ïk‰ Ú„BÈ ‡e‰ ,B˙zÓ‡Â Bz¯‡Ù˙Â B˙l„b ¯ÈkÓe«ƒ¿À»¿ƒ¿«¿«¬ƒ»≈««…

epnÓ ÌÏÚ ¯·c ÔÈ‡Â27. ¿≈»»∆¿»ƒ∆

הקודש.25) שבכדור,26)חיות נקודה כל הארץ. בכדור
ומרכזו. טבורו התכנית 27)הוא עלֿפי יודע הבנאי גם

צורת  את – המלאכה אל גשתו בטרם עוד – ברוחו שתיכנן
יתברך. הבורא ומכלֿשכן ומובאיו, מוצאיו לכל הבנין

.ÈBÓk d˙B‡ Ú„BÈÂ BzÓ‡ ¯ÈkÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«ƒ¬ƒ¿≈«»¿
BÓk ,epnÓ ıeÁ ‡È‰L ‰Ú„a Ú„BÈ BÈ‡Â .‡È‰L∆ƒ¿≈≈«¿≈»∆ƒƒ∆¿

„Á‡ ezÚ„Â e‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÚ„BÈ e‡L28‡¯Ba‰ Ï·‡ . ∆»¿ƒ∆≈»¿«¿≈∆»¬»«≈
‰pt ÏkÓe „ˆ ÏkÓ „Á‡ ÂÈiÁÂ BzÚ„Â ‡e‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿¿«»∆»ƒ»«ƒ»ƒ»
Ú„BÈÂ ÌÈiÁa ÈÁ ‰È‰ ÈÏÓÏ‡L .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e¿»∆∆ƒ∆ƒ¿»≈»»«¿«ƒ¿≈«
‡e‰ :‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ ÌL eÈ‰ - epnÓ ıeÁ ‰Ú„a¿≈»ƒ∆»»¡…«¿≈
„ˆ ÏkÓ „Á‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;BzÚ„Â ÂÈiÁÂ¿«»¿«¿¿≈«»»≈∆»∆»ƒ»«
‡e‰ :¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e ‰pt ÏkÓeƒ»ƒ»¿»∆∆ƒƒ¿≈»«»≈
Ïk‰ - dÓˆÚ ‰Úc‰ ‡e‰Â ,Úe„i‰ ‡e‰Â ,Ú„Bi‰«≈«¿«»«¿«≈»«¿»«…
ÔÊ‡· ‡ÏÂ ,B¯Ó‡Ï ‰Ùa Ák ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .„Á‡∆»¿»»∆≈…««∆¿»¿¿…¿…∆

BÈ¯a ÏÚ B¯Èk‰Ï Ì„‡‰ ·Ïa ‡ÏÂ ,BÚÓLÏ29CÎÈÙÏe . ¿»¿¿…¿≈»»»¿«ƒ«À¿¿ƒ»
"‰Ú¯Ù ÈÁ" :¯ÓB‡30ÈÁ" ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,"ELÙ ÈÁÂ" ≈≈«¿…¿≈«¿¿¿≈≈≈

"'‰ ÈÁ" ‡l‡ ,"'‰31,ÌÈL ÂÈiÁÂ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L - ∆»«∆≈«≈¿«»¿«ƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈiÁk B‡ ÌÈiÁ‰ ÌÈÙeb‰ ÈiÁ BÓk¿«≈«ƒ««ƒ¿«≈««¿»ƒ¿ƒ»
BÓk ,ÌÈ‡e¯a‰ ˙ÓÁÓ ÌÚ„BÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ ¯ÈkÓ BÈ‡≈«ƒ«¿ƒ¿¿»≈¬««¿ƒ¿
CÎÈÙÏ .ÌÚ„È BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‡l‡ ,Ì˙B‡ ÔÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ»∆»≈¬««¿≈»≈¿ƒ»
BÏ CÓÒ Ïk‰L ,Ïk‰ Ú„BÈ ,BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈««¿≈««…∆«…ƒ¿»

B˙ÈÂ‰a32. «¬»»

האדם 28) ידיעת האדם. ידיעת כהרי הבורא ידיעת הרי לא
לימוד  חיים, נסיונות עלֿידי לו מחוצה אליו באה
רוכש  שהוא חדשות ידיעות של תוספת ועלֿידי והתבוננות.
מה  היום ואינה ומשתנית, מתחדשת עצמותו פעם. בכל לו
היא  - והידוע היודע, האדם כי נמצא, אתמול. שהיתה

ר  שאמצעותו השכל הוא - והדעה לו, שרכש לו הידיעה כש
באה  אינה שידיעתו הבורא, כן לא המה. שלושה – ידיעתו
הידוע, הוא – ולפיכך היא, עצמו מחמת אלא לו, מחוצה

עצמה. הדעה והוא הידוע, שמהות 29)והוא שכשם
מושגים. בלתי ודעתו חייו גם כך מושגת, בלתי מציאותו

פרעה 30) כי ונסמך, סומך בחייֿפרעה, כמו: בסמיכות,
וחייו. גווייתו הם: שנים - חיים,31)וחייו אלהים כמו:

ולכן  החיים. מקור הוא הוא. והחיים החיים, הוא כלומר:
בדעה, ולא ויודע בחיים, ולא חי הוא ׁשנאמר: אלא לנו ֶַֹאין
מהותו  על נוספים שהם בדעת ולא בחיים לא כלומר:

העילה:32)(הריטב"א). אל העלול מן הוא הכרתנו סדר
בנפלאות  הסתכלות ידי על הבורא את הכיר אבינו אברהם
אבל  לה! יש אדון – כזו נפלאה בירה וקרא: הבריאה,
מחמת  הכל יודע הוא הראשונה, העילה שהוא הקב"ה

ולכן דומה?עצמו, הדבר למה משל ממנו. נעלם דבר אין
מסתכל  עליו העובר כל פלאים. מנגנון עם כלי שיצר לאומן
ידיעת  בין ומה אותו. ויודע תכונתו עד שבא עד בו ומתבונן
בעוד  הכלי? את העושה האומן לידיעת בכלי המסתכל
אחריו, נמשך הכלי – האומן הכלי, אחר נמשך שהמסתכל
מו"נ  (השווה שעשהו בטרם עוד מעצמו אותו יודע שהוא

בא). ח"ג,

.‡Èel‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
ÔÈÚa ¯‡·Ï CÈ¯vM ‰nÓ Ì‰ Ìi‰ ÔÓ ‰tË BÓk -¿ƒ»ƒ«»≈ƒ«∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡e‰ ,el‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLaL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ¯e‡·e .‰Ê∆≈»»ƒ»ƒ∆ƒ¿≈¿»ƒ≈

'‰·k¯Ó ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰33. «ƒ¿»«¬≈∆¿»»

מראות 33) לו כשנגלו יחזקאל שראה המרכבה שם על
נזכר  לא "מרכבה" שהשם ואףֿעלֿפי א). (יחזקאל אלוקים
מפני  חכמינו, בפי כך נקרא אולם המראה, בכל בפירוש
וזוהי  – חיות ארבע הכבוד לכסא מתחת במראה שראה
בשש  ממצרים מרכבה ותצא שנאמר: כמו מרכבה, דמות
ללמדך, כט). י, (מלכיםֿא ומאה בחמשים וסוס כסף מאות
אישים  ארבעה של קיבוץ על נאמר "מרכבה" שם שסתם

ע). ח"א, (מו"נ

.·ÈÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eeˆ34ÌÈ¯·„a L¯„Ï ‡lL , ƒ¬»ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa „Á‡ LÈ‡Ï ‡l‡ el‡≈∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆»»

‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ;BzÚcÓ ÔÈ·ÓeÌÈ˜¯t ≈ƒƒ«¿¿««»¿ƒ»≈«¿»ƒ
ıÓL B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe35BzÚcÓ ÔÈ·Ó ‡e‰Â ,¯·c‰ ÔÓ ƒƒ∆∆ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿
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ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B˜ÓÚÂ ¯·c‰ ÛBÒ Ú„BÈÂ¿≈««»»¿»¿¿»ƒ≈¿»ƒ¬Àƒ
ÔÏ·ÒÏ ‰Èe‡¯ ˙Ú„Â ˙Úc Ïk ÔÈ‡Â ,„‡ÓÏ „Ú Ì‰36. ≈«ƒ¿…¿≈»««»««¿»¿»¿»

ÌÈN·k" :ÏLÓ C¯c B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿……¿»¿»∆∆»»¿»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck - "ELe·ÏÏ37:‰Ê ÏLÓ Le¯Ùa ƒ¿∆»»¿¬»ƒ¿≈»»∆

BBL·k Ô‰L ÌÈ¯·c38,ELe·ÏÏ eÈ‰È ,ÌÏBÚ ÏL ¿»ƒ∆≈ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿∆
;ÌÈa¯a Ì˙B‡ L¯„z Ï‡Â ,Ec·Ï EÏ :¯ÓBÏk¿«¿¿«¿¿«ƒ¿»»«ƒ
;"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«ƒ¿¿¿«∆¿≈¿»ƒƒ»
Ck - "CBLÏ ˙Áz ·ÏÁÂ L·c" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿«¿»»««¿≈»

ÌÈÓÎÁ eL¯t39L·„k Ô‰L ÌÈ¯·c :ÌÈBL‡¯‰ ≈¿¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿«
EBLÏ ˙Áz eÈ‰È ,·ÏÁÂ40. ¿»»ƒ¿««¿∆

יא:.34) קצת.35)חגיגה מזעיר, כמסופר 36)מעט
אחד, רק - ל"פרדס" שנכנסו חכמים שמארבעה יד:) (חגיגה

וניזוקו. נפגעו והשאר - בשלום יצא עקיבא, שם,37)רבי
המסתורין 38)יג. כגון: ונסתרים, כבושים סוד דברי

ימנית. בשין – ללבושך" "כבשים הבריאה. ורזי האלוהי
יהיו 40)שם.39) חן, ליודעי כדבש המתוקים ומ"ב מ"מ

ברבים. תפרסמם ולא לשונך תחת גנוזים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היסודות,1) ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות

וסידורם. מהותם

.‡Ïe·Êe ÚÈ˜¯Â ÌÈÓL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ«¿
‰ÚLz Ì‰Â ,˙B·¯ÚÂ2epnÓ ·B¯w‰ ÏbÏb :ÌÈl‚Ï‚ «¬»¿≈ƒ¿»«¿«ƒ«¿««»ƒ∆

Á¯i‰ ÏbÏb ‡e‰3,ÏbÏ‚ ‡e‰ ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÈM‰Â . «¿««»≈«¿«≈ƒ∆¿«¿»ƒ∆«¿«
‰ÏÚÓlL ÈLÈÏL ÏbÏ‚Â .·ÎBÎ ‡¯˜p‰ ·ÎBk‰ BaL∆«»«ƒ¿»»¿«¿«¿ƒƒ∆¿«¿»
ÏbÏ‚Â .‰nÁ BaL ,ÈÚÈ·¯ ÏbÏ‚Â .d‚ BaL ,epnÓƒ∆∆…«¿«¿«¿ƒƒ∆«»¿«¿«
.˜„ˆ ·ÎBk BaL ,ÈML ÏbÏ‚Â .ÌÈc‡Ó BaL ,ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿«ƒƒ∆«∆∆
¯‡L BaL ,ÈÈÓL ÏbÏ‚Â .È˙aL BaL ,ÈÚÈ·L ÏbÏ‚Â¿«¿«¿ƒƒ∆«¿«¿«¿«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ ,ÈÚÈLz ÏbÏ‚Â .ÚÈ˜¯a ÌÈ‡¯pL ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡e‰Â ,·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ÌBÈ ÏÎa ¯ÊBÁ‰ ÏbÏ‚«¿««≈¿»ƒ«ƒ¿»««¬»¿
ÌÈ·ÎBk‰ Ïk ‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ïk‰ ˙‡ ·aÒÓe ÛÈwn‰««ƒ¿«≈∆«…¿∆∆ƒ¿∆»«»ƒ
Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„Á‡ ÏbÏ‚a Ìlk Ì‰ el‡k¿ƒ≈À»¿«¿«∆»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈkÊÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈlbÏb‰L ÈtÓ - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆««¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈ‡¯ CÎÈÙÏ ,¯ÈtqÎÂ ˙ÈÎeÎfk«¿ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ∆««¿«

.ÔBL‡¯‰ ÏbÏb ˙ÁzÓ ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ«««¿«»ƒ

כי 2) שהוכיחו זמנו, מתוכני הרמב"ם קיבל הגלגלים, מנין
על  מקשים שרבים להעיר וכדאי ט). ח"ב, (מו"נ הם תשעה
רקיעים  שני שרק יב:), (חגיגה מפורשת מגמרא רבינו שיטת
(דברים  השמים ושמי השמים אלהיך לה' הן שנאמר: הם,
במו"נ  והקדים רבינו בה הרגיש כבר זו, קושיא אולם יד). י,
לרקיע  הכוכבים כדורי את מנו התלמוד שחכמי ואמר: (שם)
חשבו  - כלל כוכבים בו שאין המקיף הגלגל ואת אחד,
לשיטתו. מדבריהם סתירה שום ואין השני, לרקיע

הגלגלים 3) את בזה מונה ז"ל הרמב"ם יב:). (חגיגה
שאנו  מזה מהופך שלהם הסדר ולכן למעלה, מלמטה
. קכט: שבת (רש"י, התלמודית הספרות לפי בו רגילים
שסידורם  חנכ"ל, שצ"ם ו): פרק אליעזר דרבי פרקי

בשבעת  קבועים אלה, לכת כוכבי שבעה למטה. מלמעלה
לפי  הארץ כדור את מקיף אחד וכל התחתונים, הגלגלים
הכוכבים  שאר קבועים השמיני, בגלגל שלו. הגלגל תנועת
"גלגל  הנקרא: הזה, הגלגל כל פני על מפוזרים והם
הוא  התשיעי הגלגל בלילה. לעינינו ונראים המזלות",
וארבע  עשרים במשך הארץ כדור את המקיף היומי, הגלגל
ולמרות  הגלגלים, כל את מקיף הוא המהיר ובהילוכו שעות.
עמו  מניעם הוא מהם, אחד לכל המיוחדות תנועותיהם
הפנימיים  הגלגלים שכל ובעוד בכל". החלק "תנועת
את  התשיעי הגלגל מקיף למזרח, ממערב הארץ את מקיפים
למערב, חוזר הוא כאילו ונראה למערב, ממזרח הארץ

החוזר". "גלגל שמו: ומכאן

.·Ô‰aL ÌÈlbÏb‰ ‰BÓMÓ ÏbÏ‚Â ÏbÏb Ïk»«¿«¿«¿«ƒ¿»««¿«ƒ∆»∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ,‰a¯‰ ÌÈlbÏ‚Ï ˜ÏÁ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¡»¿«¿«ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ∆

ÌÈÏˆ· È„Ï‚ BÓk4·¯ÚnÓ ÌÈ··BÒ ÌÈlbÏb Ô‰Ó - ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ«¬»
ÏbÏb‰ BÓk ,·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ÌÈ··BÒ Ô‰Óe ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒƒƒ¿»¿«¬»¿««¿«
Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ ÌlÎÂ .·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ¯ÊBÁ‰ ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»¿À»≈≈≈∆

Èet ÌB˜Ó5. »»

חברתה 4) גבי על אחת ומונחות המקיפות הבצלים כקליפות
מו"נ  (והשווה ביניהן ריק חלל שום ואין בזו, זו ומדובקות

עב). קשר 5)ח"א, היה לא פנוי, מקום שם היה לו כי
ביניהם. אורגני

.‚ÌÈ„·Î ‡ÏÂ ÌÈl˜ ‡Ï ,ÔÈ‡ ÌÈlbÏb‰ Ïk6ÔÈ‡Â , »««¿«ƒ≈»…«ƒ¿…¿≈ƒ¿≈
Ì„‡ ÔÈÚ ‡Ï ,Ì‰Ï7.˙BÈÚ ¯‡L ‡ÏÂ ¯ÁL ÔÈÚ ‡ÏÂ »∆…«ƒ»…¿…«»…¿…¿»≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ - ˙ÏÎz‰ ÔÈÚk Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ e‡L ‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»¿≈«¿≈∆¿«¿ƒ»«ƒ
ÌÚË ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡‰ d·b ÈÙÏ ,‡e‰ „·Ïaƒ¿«¿ƒ…«»¬ƒ¿≈≈»∆…««
‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈ¯ ‡ÏÂ¿…≈«¿ƒ∆≈≈«¿…»ƒ¿ƒ∆»

Ô‰Ó ‰hÓlL ˙BÙeba8. «∆¿«»≈∆

שלנו.6) החומר ממהות אינו וחומרם, גולמם מהות כי
על 7) עינֹות, וריבויו: זכר. מין ולכן אדום, מראה ֵצבע,

לילות. בכדור 8)משקל כלומר: הירח, מגלגל שלמטה
שלנו.

.„ÔÈl‚Ú Ô‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ el‡‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk»««¿«ƒ»≈««ƒƒ∆»»≈¬Àƒ
¯ecÎk9ÔÓ ˙ˆ˜ÓÏ LÈÂ .ÚˆÓ‡· ‰ÈeÏz ı¯‡‰Â , ¿«¿»»∆¿»»∆¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÌÈÚe·˜ Ô‰L ,ÌÈpË˜ ÌÈlbÏb ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ»∆¿≈
ÔË˜ ÏbÏb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈlbÏb‰ Ì˙B‡»««¿«ƒ«ƒƒ∆»»∆∆»«¿«»»

ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏba Úe·˜ ÛÈwÓ BÈ‡L10. ∆≈«ƒ»«««¿««»««ƒ

בראשית"9) ימי מששת מרובע "אין אמרו: ז"ל חכמינו
ה"ח). פ"ג, שבועות הגלגל 10)(ירושלמי, בגוף קבוע

הלכת, כוכבי תנועת את לבאר כדי בחללו. ולא המקיף,
הוכרח  אותה, מאיטים ופעמים תנועתם ממהרים שפעמים
כי  לשער הארץ", "מרכזיות השיטה יוצר תלמי, התוכן
ואין  משלהם נוספים מרכזים להם יש הלכת מכוכבי אחדים
הם  וקטנים מרכז", "יוצאי נקראים: אלה מרכזם. הארץ
הקפה", "גלגלי שישנם שיער וכן הארץ. מרכזי מגלגלי
הכוכב. מסלול הוא הקטן שמעגלם אפיציקלים, הנקראים:
"גלגלי  מרכז. לו המשמש הגדול, המעגל בתוך קבוע והוא
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מו"נ  (השווה בכלל העולם את מקיפים אינם אלה הקפה"
עב). ח"א,

.‰- ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk ¯tÒÓƒ¿«»««¿«ƒ««ƒƒ∆»»»
¯NÚŒ‰BÓL11ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ ÌÈlbÏb‰ ¯tÒÓe ; ¿»»»ƒ¿«««¿«ƒ«¿«ƒ∆≈»

‰BÓL - ÔÈÙÈwÓ12¯eÚL ˙ÚÈ„ÈÂ ÌÈ·ÎBk‰ CÏ‰nÓe . «ƒƒ¿»ƒ«¬««»ƒƒƒ«ƒ
ÌB¯c Áe¯Ó Ô˙iËpÓe ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa Ô˙·È·Ò¿ƒ»»¿»¿»»»ƒ¿ƒ»»≈«»

ÌB¯c Áe¯Ï ÔBÙˆ Áe¯Óe ÔBÙˆ Áe¯Ï13ÏÚÓ Ô‰·bÓe , ¿«»≈«»¿«»ƒ»¿»≈«
˙¯eˆÂ ÌÈlbÏb‰ el‡ Ïk ¯tÒÓ Ú„eÈ ,Ô˙·È¯˜e ı¯‡‰»»∆¿ƒ»»ƒ»«ƒ¿«»≈««¿«ƒ¿«
ÔBaLÁ ˙ÓÎÁ ‡È‰ BÊÂ .Ô˙Ùw‰ C¯„Â Ô˙ÎÈÏ‰¬ƒ»»¿∆∆«»»»¿ƒ»¿«∆¿

˙BÏfÓe ˙BÙe˜z14ÈÓÎÁ Ô‰· e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒe , ¿«»¿»ƒ«ƒƒ¿»∆«¿≈
.ÔÂÈ»»

הגלגלים 11) מספר רבינו: יאמר שם) (מו"נ, בספרו
משמונהֿ פחות שיהא אפשר אי העולם, כל את המקיפים
טוב" "שם והמפרש יותר. יעלה שמספרם אפשר אבל עשר,
מאדים, צדק, שבתאי, מהכוכבים: אחד שלכל שם, יבאר
עשרה. הרי – מרכז" "יוצא גלגל יש - ולבנה כוכב
"יוצאי  גלגלים שני מהם אחד לכל נוגה, חמה, והכוכבים:
וגלגל  המזלות גלגל את עליהם הוסיף ששה. הרי – מרכז"

שמונהֿעשר. הרי – הקפה.12)המקיף גלגלי הם
המשוה.13) לדעת 14)לקו ללמוד אותנו חייבו שחז"ל

את  בסמכם עה.), (שבת חשבונותיה ולחשב זו חכמה
העמים  לעיני ובינתכם חכמתם היא כי הכתוב: על דבריהם
נקף. אחי קוף משורש: שם – תקופה ו). ד, (דברים
הימים  לתקופת ויהיה זמן: גלגול וסיבוב. הקף ופירושו:
והירח. השמש הילוך חשבון ענינו: וכאן כ). א, (שמואלֿא
כג, (מלכיםֿב במקרא ונזכרים נזלֿהלך, משורש: – מזלות
בהרכבן  המהוות כוכבים קבוצות שתיםֿעשרה והם ה).
כדלהלן  וכו' שור טלה, בדמות: שונות מתמונות תמונות
לכנסת  הקב"ה אמר לב:) (ברכות חז"ל ואמרו ו). (הלכה
דרבי  ובפרקי ברקיע. בראתי מזלות שניםֿעשר בתי, ישראל:
וכן  ו. בהלכה פה הערוך כסדר שמותם מונה פ"ו, אליעזר
בחודש  הפסוק: על אסתר מגילת במדרש הם מנויים

א). פ"ג, אסתר (מגילת ניסן חודש הוא הראשון

.ÂÈÚÈLz‰ ÏbÏb15e‰e˜lÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰L , «¿««¿ƒƒ∆«ƒ∆«…ƒ¿
˜ÏÁ Ïk ;ÌÈ˜ÏÁ ¯NÚŒÌÈLÏ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ««¿ƒƒ¿≈»»¬»ƒ»≈∆
ÔÓ B· ‰‡¯zL BÊ ‰¯eˆ ÌL ÏÚ ,ÌL BÏ eÏÚ‰ ˜ÏÁÂ»≈∆∆¡≈«≈»∆≈»∆ƒ
Ì‰Â ,ÂÈzÁz ÌÈeÎÓ Ì‰L ,epnÓ ‰hÓlL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«»ƒ∆∆≈¿À»ƒ«¿»¿≈
,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :Ì˙BÓML ˙BÏfn‰««»∆¿»»∆¿ƒ«¿»
,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó ,‰Ïe˙a ,‰È¯‡«¿≈¿»…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ‚c»ƒ

מעלות,15) וששים מאות לשלוש נחלק התשיעי הגלגל
קרוב  שהוא מהלך אחד ביום הארץ את מקיפה והשמש
השמיני  שבגלגל הכוכבים ילכו זה וחלק אחת, למעלה

בקירוב. שנה שבעים של בתקופה

.Ê‰¯eˆ ‡ÏÂ ‰wÏÁ ‡Ï ,Ba ÔÈ‡ BÓˆÚ ÈÚÈLz‰ ÏbÏb«¿««¿ƒƒ«¿≈…¬À»¿…»
¯eaÁa ‡l‡ ;·ÎBÎ ‡ÏÂ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏkÓƒ»«»≈¿…»∆»¿ƒ
ÌÈ·ÎBÎa ‰‡¯iL ‡e‰ ÈÈÓM‰ ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆««¿««¿ƒƒ∆≈»∆¿»ƒ

.Ô‰Ó ·B¯˜ B‡ el‡‰ ˙B¯ev‰ ˙È·z BaL ÌÈÏB„b¿ƒ∆«¿ƒ«»≈»≈∆
Ô˙B‡ „‚k ˙BeÎÓ eÈ‰ ‡Ï ˙B¯eˆ ¯NÚŒÌÈM‰ el‡Â¿≈«¿≈»»…»¿À»¿∆∆»
˙BÓL Ô‰Ï eÏÚ‰ Ê‡L ,Ïean‰ ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆»ƒ¿«««∆»∆¡»∆≈
ÏkL ÈÙÏ ,ËÚÓ e··Ò ¯·k ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ .el‡≈¬»«¿««∆¿»»¿¿«¿ƒ∆»
LÓM‰ BÓk ,ÌÈ··BÒ Ìlk ,ÈÈÓL ÏbÏ‚aL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿«∆∆
Cl‰˙iL ˜ÏÁÂ ;˙e„·Îa ÔÈ··BÒ Ô‰L ‡l‡ ,Á¯i‰Â¿«»≈«∆»∆≈¿ƒƒ¿≈¿≈∆∆ƒ¿«≈

Á¯i‰Â LÓM‰16Ïk Bc‚k CÏÈ ,„Á‡ ÌBÈa Bc‚k «∆∆¿«»≈«¿∆¿¿∆»≈≈¿∆¿»
.‰L ÌÈÚ·MÓ ·e¯˜a Ô‰Ó ·ÎBk»≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ»»

והירח".16) "השמש כאן: הנוסחא הדפוסים, בכל כמעט
שוה: והירח השמש מהלך אין שהרי מאד, היא ותמוהה
מקיף  והירח יום, שס"ה במשך הארץ את מקיפה שהשמש
ותשצ"ג  שעות שתיםֿעשרה יום, כ"ט במשך הארץ את
נחום"). "חזון (עיין זה על המפרשים תמהו וכבר חלקים.
"והירח", תיבת אין חיימזון, הוצאת אוקספורד בנוסחת אבל
בשם: והידועה בזה המוצעת הגלגלים שיטת היא. ונכונה
היתה  כולו, העולם כל מרכז היא שהארץ גיאוצנטרית,
לחורבן  1403-73) קופרניקוס עד הביניים ימי כל שלטת
היא  השמש שלפיה ההליוצנטרית, השיטה אבי שני), בית

הבריאה. מרכז

.Á,ÌÈpË˜ ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈ ,ÌÈ‡¯p‰ ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ«ƒ¿ƒ≈≈∆»ƒ¿«ƒ
ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰ÏB„b ı¯‡‰L∆»»∆¿»≈««≈∆¿≈≈∆»ƒ
‰nk ı¯‡‰ ÔÓ ÏB„b Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈÏB„b¿ƒ∆»∆»≈∆»ƒ»»∆«»
ÌÈÚa¯‡ BÓk Á¯i‰ ÔÓ ‰ÏB„b ı¯‡‰Â .ÌÈÓÚÙ¿»ƒ¿»»∆¿»ƒ«»≈«¿«¿»ƒ
ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó BÓk ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰Â .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ
‰BÓLe ÌÈÙÏ‡ ˙LMÓ „Á‡ - Á¯i‰ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»«»≈«∆»ƒ≈∆¬»ƒ¿∆
·ÎBk ÌÈ·ÎBk‰ ÏÎa ÔÈ‡Â .·e¯˜a LÓM‰ ÔÓ ˙B‡Ó≈ƒ«∆∆¿≈¿≈¿»«»ƒ»
.ÈM‰ ÏbÏbaL ·ÎBkÓ ÔË˜ ‡ÏÂ ,LÓM‰ ÔÓ ÏB„b»ƒ«∆∆¿…»»ƒ»∆««¿««≈ƒ

.Ë‰Ú„Â LÙ ÈÏÚa ,Ôlk ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ¿««¿«ƒÀ»«¬≈∆∆¿≈»
Ì‰ ÏkN‰Â17ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈiÁ Ì‰Â , ¿«¿≈≈¿≈«ƒ¿¿ƒ«ƒƒ∆ƒ

ÈÙÏe BÏ„‚ ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L∆»«¿»»»»»∆»¿∆»¿ƒ»¿¿ƒ
.ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk Ì¯ˆBÈÏ ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈÁaLÓ B˙ÏÚÓ«¬»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿¿»¿««¿»ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ck ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ¯ÈknL ÌLÎe¿≈∆«ƒƒ«»»»«ƒƒ∆
˙Ú„Â .Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ,ÔÓˆÚ«¿»«ƒƒ∆««¿»ƒ∆¿«¿»≈∆¿««
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÚcÓ ‰ËeÚÓ ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ¿««¿«ƒ¿»ƒ««««¿»ƒ

.Ì„‡ŒÈa ˙ÚcÓ ‰ÏB„‚e¿»ƒ««¿≈»»

בלי תנוע 17) תמיד המתנועעים הגלגלים, של הסיבובית תם
בעליֿחיים  שהם – רבינו לדעת – מוכיחה ינוחו, ולא הרף

ד). ח"ב, מורהֿנבוכים (עיין והשכל דעה ובני

.ÈBÈ‡L ,„Á‡ ÌÏb Á¯i‰ ÏbÏbÓ ‰hÓÏ Ï‡‰ ‡¯a»»»≈¿«»ƒ«¿««»≈«…∆∆»∆≈
ÌÈlbÏb‰ ÌÏ‚k18,‰Ê ÌÏ‚Ï ˙B¯eˆ Úa¯‡ ‡¯·e . ¿…∆««¿«ƒ»»«¿«¿…∆∆

‰¯eˆÂ ‰¯eˆ Ïk Úa˜Â ,ÌÈlbÏb‰ ˙¯eˆk ÔÈ‡Â¿≈»¿«««¿«ƒ¿ƒ¿«»»¿»
,L‡‰ ˙¯eˆ - ‰BL‡¯ ‰¯eˆ .‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»…∆∆»ƒ»«»≈
.L‡‰ Ûeb Ô‰ÈMÓ ‰È‰Â ,‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»…∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»≈
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,Áe¯‰ ˙¯eˆ - ‰iL ‰¯eˆÂ¿»¿ƒ»«»«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
,ÌÈn‰ ˙¯eˆ - ˙ÈLÈÏL ‰¯eˆÂ .Áe¯‰ Ûeb Ô‰ÈMÓƒ¿≈∆»«¿»¿ƒƒ«««ƒ
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‰¯eˆÂ .ÌÈn‰ Ûeb Ì‰ÈMÓ ‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆«»ƒ¿»
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,ı¯‡‰ ˙¯eˆ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ«»»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Úa¯‡ ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ .ı¯‡‰ Ûeb Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»»ƒ««¿»»

ÔÈÙe‚19ÔÈ˜ÏÁÓ20ÓÏ ‰Ê ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰ÏÚ ƒÀ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ∆¿»∆»¿∆»
.ÏbÏ‚ BÓk ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ epnÓ ‰hÓlL ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆∆¿«»ƒ∆ƒ»»¿«¿«
.L‡‰ Ûeb ‡e‰ ,Á¯i‰ ÏbÏ‚Ï CeÓq‰ ,ÔBL‡¯‰ Ûeb‰«»ƒ«»¿«¿««»≈«»≈
.ÌÈn‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ .Áe¯‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»«¿«»ƒ∆««ƒ
Èet ÌB˜Ó Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ı¯‡‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»»∆¿≈≈≈∆»»

.ÏÏk Ûe‚ ‡Ïa¿…¿»

חומר 18) למדריגת מגיע שאינו שפלֿערך, חומר כלומר:
היסודות 19)הגלגלים. ארבעת הם אלה יד. במדברֿרבה,

הורכב  שמהם (ארמ"ע), עפר מים, רוח, אש, הטבעיים:
היסודות. עולם כן: על ונקרא בו, אשר וכל השפל העולם

מחולקים.20) כמו:

.‡ÈÌÈ‡Â LÙ ÈÏÚa ÌÈ‡ el‡‰ ˙BÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»»≈≈»«¬≈∆∆¿≈»
ÌÈ˙Ó ÌÈÙe‚k ‡l‡ ,ÌÈ¯ÈkÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ21ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿…«ƒƒ∆»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»

‚‰Ó Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡22,B‚ÈNÓ ‡ÏÂ ,BÚ„BÈ BÈ‡L , ∆»¿∆»≈∆ƒ¿»∆≈¿¿…«ƒ
'‰ ˙‡ eÏÏ‰" :„Âc ¯Ó‡L ‰ÊÂ .B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«¿∆∆»«»ƒ«¿∆
‚ÏL „¯·e L‡ ,˙BÓ‰z ÏÎÂ ÌÈÈpz ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«ƒƒ¿»¿…≈»»∆∆

"¯BËÈ˜Â23,Ì„‡ŒÈa e‰eÏÏ‰ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ¯e‡·e ; ¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ«¿¿≈»»
ÌÈ‡e¯a ¯‡L·e „¯a·e L‡a e‡¯zL ÂÈ˙B¯e·bÓƒ¿»∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯k „ÈÓz Ì˙¯e·bL ,ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ e‡¯zL∆ƒ¿¿«»ƒ»»ƒ«∆¿»»»ƒƒ∆∆

ÏB„‚Ïe ÔË˜Ï24. ¿»…¿»

היא 21) המנוחה אלא גלגלים, כמו סיבובית תנועה אין להם
מקום  לעזוב חיצוני כח איזה יכריחם ואם וטבעם: מנהגם
תיכף  ישובו המכריח, הכח בסור אזי ולהתנועע, מנוחתם
כשהיא  העפר, מיסוד שהיא אבן למשל: למקומם. ישר בקו
וכן  הארץ. עפר ליסודה, למטה תיכף תשוב למעלה, נזרקת
ח"ב, (מו"נ חיים רוח בהם שאין אות וזה – היסודות שאר
תהו  היתה "והארץ פ"ב): (בראשיתֿרבה חז"ל אמרו וכן ו).
על  ודואגת שוממת ובוהה, תוהה הארץ לה ישבה – ובהו"
אחת, בבת נבראו והתחתונים "העליונים ואמרה: מזלה, רוע

מתים". והתחתונים חיים לו,22)העליונים המיוחד טבע
לא 23)סגולה. הרי יהללוהו, איך הם, מתים גופים אם

יֿה? יהללו כשיראו 24)המתים יהללוהו אדם בני
הטבע. תופעות ובכל בברואים גבורותיו

ה'תשפ"א  תמוז ט' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מארבעת 1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים כל

בראשית  מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
מרכבה. למעשה

.‡,ı¯‡Â ÌÈÓe Áe¯Â L‡ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«»∆≈≈¿««ƒ»»∆
ÏÎÂ .ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙B„BÒÈ Ì‰≈¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒ«¿…
ÁÓˆÂ ‚„Â NÓ¯Â ÛBÚÂ ‰Ó‰aÓe Ì„‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»»ƒ¿≈»»¿∆∆¿»¿∆«
,ÔÈ· È·‡ ¯‡Le ,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡Â ˙ÎzÓe«∆∆«¬»ƒ«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»

‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÔÓÏb Ïk‰ - ¯ÙÚ ÈLe‚Â ÌÈ¯‰Â¿»ƒ¿≈»»«…»¿»¿À»≈«¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ÌÈÙeb‰ Ïk e‡ˆÓ .eÏl‰ ˙B„BÒÈ¿«»ƒ¿¿»«ƒ∆¿«»ƒ

‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÚÈ˜¯‰2ÌÈ¯aÁÓ ,el‡‰ ˙B„BÒÈ »»ƒ«≈«¿»»¿»≈¿À»ƒ
˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ Ì‰lL ÌÏ‚Â ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓƒ…∆¿»¿…∆∆»∆¿À»≈«¿»»¿
¯aÁÓ BÈ‡ ˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ Ïk Ï·‡ .el‡‰»≈¬»»∆»≈«¿»»«¿≈¿À»

.„·Ïa ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ‡l‡∆»ƒ…∆¿»ƒ¿»

"כל 2) אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א
משני  רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים"
מעפר  - אבק ועפר; מאש רק מורכב עשן, כגון: יסודות,

ורוח. ממים - אש ורוח:

.·¯eahÓ ,‰hnÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ï Áe¯‰Â L‡‰ C¯c3 ∆∆»≈¿»«ƒ¿«¬»»ƒ«»ƒ«
ı¯‡‰Â ÌÈn‰ C¯„Â .ÚÈ˜¯‰ ÈtÏk ‰ÏÚÓÏ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿«≈»»ƒ«¿∆∆««ƒ¿»»∆
;ÚˆÓ‡Ï „Ú ‰hÓÏ ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»ƒ««»»ƒ«¿«»«»∆¿«
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ‰hn‰ ‡e‰ ÚÈ˜¯‰ ÚˆÓ‡L4. ∆∆¿«»»ƒ«««»∆≈¿«»ƒ∆

ÌˆÙÁ· ‡ÏÂ ÌzÚ„· ‡Ï ,ÌÎel‰ ÔÈ‡Â5‚‰Ó ‡l‡ , ¿≈ƒ»…¿«¿»¿…¿∆¿»∆»ƒ¿»
Ú·ËÂ Ô‰a Úa˜pL6ÌÁ - L‡‰ Ú·Ë .Ô‰a ÚaËpL ∆ƒ¿«»∆¿∆«∆ƒ¿«»∆∆«»≈«

Â .ÁÏÂ ÌÁ - Áe¯‰Â .ÌlkÓ Ï˜ ‡e‰Â ,L·ÈÂ- ÌÈn‰ ¿»≈¿«ƒÀ»¿»««»«¿««ƒ
‰„·Î ‡È‰Â ,‰¯˜Â ‰L·È - ı¯‡‰Â .ÌÈÁÏÂ ÌÈ¯»̃ƒ¿«ƒ¿»»∆¿≈»¿»»¿ƒ¿≈»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ˆÓ CÎÈÙÏ ,‰pnÓ ÌÈl˜ ÌÈn‰Â ,ÌlkÓƒÀ»¿««ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÛÁ¯Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ ÔÓ Ï˜ Áe¯‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿»««ƒ««ƒ¿ƒ»¿«≈
Ì‰L ÈtÓe .Áe¯‰ ÔÓ Ï˜ L‡‰Â .ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿»≈«ƒ»«ƒ¿≈∆≈
Ûeb Ïk ‡ˆnÈ ,ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzL ÌÈÙeb ÏÎÏ ˙B„BÒÈ¿¿»ƒ∆««»»ƒ«ƒ»≈»
˙ÎzÓe ÁÓˆÂ ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰·e Ì„‡Ó Ûe‚Â¿≈»»¿≈»¿«»»¿»»∆««∆∆
ÔzÚa¯‡Â .¯ÙÚÂ ÌÈÓe Áe¯Â L‡Ó ¯aÁÓ BÓÏb ,Ô·‡Â»»∆»¿¿À»≈≈¿««ƒ¿»»¿«¿«¿»
,·e¯Ú‰ ˙Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk epzLÈÂ ,„ÁÈ· e·¯Ú˙Èƒ¿»¿¿««¿ƒ¿«»∆»≈∆¿≈»≈
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ÓB„ BÈ‡ ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ‡ˆniL „Ú«∆ƒ»≈«¿À»≈«¿«¿»≈∆¿∆»≈∆
„Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ Ô‰Ó ·¯ÚÓa ÔÈ‡Â .Bc·Ï ‡e‰Lk¿∆¿«¿≈«¿…»≈∆¬ƒ≈∆∆»
ı¯‡ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ B‡ BÓˆÚ ÈÙa L‡ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈«¿«ƒƒ¿≈«¿»∆∆
epzL Ïk‰ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÈÙa Áe¯ B‡ dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿»∆»«…ƒ¿«

Ûe‚ eNÚÂ7,ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ Ûe‚Â Ûeb ÏÎÂ .„Á‡ ¿«¬∆»¿»»«¿À»≈«¿«¿»
Ì‰Ó LÈ Ï·‡ .„Á‡k L·ÈÂ ÁÏ ,ÌÁÂ ¯˜ B· ‡ˆnÈƒ»≈…»…≈«¿…∆¿∆»¬»≈≈∆

‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL ,ÌÈÙeb8ÈÏÚa BÓk ,L‡‰ „BÒÈÓ ƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»≈¿«¬≈
Ô‰Ó LÈÂ .¯˙È ÌÁ‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,‰iÁ LÙ∆∆«»¿ƒ»≈»∆»∆«…»≈¿≈≈∆
,ÌÈ·‡‰ BÓk ,ı¯‡‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ô‰· ‰È‰iL ÔÈÙebƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»»∆¿»¬»ƒ
,ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .‰a¯‰ L·i‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»∆«…∆«¿≈¿≈≈∆ƒ
Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ««ƒ¿ƒ»≈»∆»∆
ÛebÓ ¯˙È ÌÁ Ûeb ‡ˆnÈ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .¯˙È Ál‰«≈«»≈¿««∆∆«∆ƒ»≈«∆∆ƒ
e‡ˆnÈ ÔÎÂ ;L·È ¯Á‡ ÛebÓ ¯˙È L·È Ûe‚Â ,ÌÁ ¯Á‡«≈«¿»≈∆∆ƒ«≈»≈¿≈ƒ»¿
Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯iL ,ÌÈÙe‚ƒ∆≈»∆»∆«…ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆
„Á‡k L·i‰Â ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa Ál‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆«…¿«…∆¿∆»
L·i‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ¯w‰ B‡ ,‰ÂLa¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆«…¿«…∆
·¯ ÈÙÏ - ‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k¿∆»¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆¿ƒ…
B˙B‡ ‰NÚÓ ‰‡¯È ,˙·¯Úz‰ ¯wÚa ‰È‰L „BÒÈ‰«¿∆»»¿ƒ«««¬…∆≈»∆«¬≈

.·¯ÚÓ‰ Ûeba BÚ·ËÂ „BÒÈ‰«¿¿ƒ¿««¿…»

מרכזו.3) הוא - שבו נקודה כל כדורי, דבר הארץ. ממרכז
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dxezdקנח iceqi zekld - rcnd xtq - fenz 'h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המטה 4) הוא - הרקיע גלגל של במרכזו הנמצא הארץ כדור
הימנו. למטה שהם 5)שאין והגלגלים הכוכבים כהילוך

ורצון. דעה בה 6)בעלי שאין תולדתית וסגולה תכונה
שאינם 7)רצון. עד כך כל היסודות נשתנו הערבוב ידי על

עוד. גדול.8)ניכרים יותר חלק תוקף,

.‚„¯Ù ‡e‰ el‡ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»≈«¿»»¿≈ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L LÈ :ÛBqa«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¬»ƒ¿≈
,Ì‰Ó ¯aÁ˙pL ÏÎÂ .˙Ba¯ ÌÈL ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L∆ƒ¿»¿««»ƒ«¿…∆ƒ¿«≈≈∆

Ì„‡‰Â ·‰f‰ elÙ‡ .Ô‰Ï „¯tÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡9È‡ ƒ∆¿»∆…ƒ»≈»∆¬ƒ«»»¿»…∆ƒ
B˙ˆ˜Ó ·eLÈÂ ,ÂÈ˙B„BÒÈÏ ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ»≈¿«¬…ƒ»¿»ƒ¿»
.ı¯‡Ï B˙ˆ˜Óe Áe¯Ï B˙ˆ˜Óe ÌÈnÏ B˙ˆ˜Óe L‡Ï¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆

החושן.9) מאבני אחת - אודם ביותר. קשים חמרים שהם

.„‰nÏ - el‡ ˙B„BÒÈÏ „¯tÈ „ÒÙp‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»≈ƒ≈»»
BÈa ·¯L ÈÙÏ ?"·eLz ¯ÙÚ Ï‡Â" :Ì„‡Ï ¯Ó‡∆¡«»»»¿∆»»»¿ƒ∆…ƒ¿»
¯ÊÁÈ „iÓ „ÒtiLk „ÒÙp‰ Ïk ‡ÏÂ .¯ÙÚ‰ ÔÓƒ∆»»¿…»«ƒ¿»¿∆ƒ»≈ƒ»«¬…
,¯Á‡ ¯·„Ï ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡l‡ ,˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»«¿∆»ƒ»≈¿«¬…¿»»«≈

¯Á‡ ¯·„Ï ¯Á‡ ¯·„Â10¯ÊÁÈ ÌÈ¯·c‰ ÛBÒÂ , ¿»»«≈¿»»«≈¿«¿»ƒ«¬…
‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈ¯·c‰ Ïk e‡ˆÓÂ ;˙B„BÒÈÏ11. «¿¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ»

אחרת.10) צורה ולובשים צורה סובבים 11)פושטים
תוארֿהפועל  - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה חֹול; אחי חלל, ָָֹמשורש

.‰ÏÎa „ÈÓz ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈpzLÓ el‡‰ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡«¿»»¿»≈ƒ¿«ƒ∆»∆»ƒ¿»
˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .ÔÙeb ÏÎ ‡Ï ,Ô˙ˆ˜Ó ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»ƒ¿»»…»»≈«ƒ¿»
˙¯¯Bt˙Óe ˙ÈpzLÓ ÌÈn‰ ÔÓ ‰·B¯w‰ ı¯‡‰12 »»∆«¿»ƒ««ƒƒ¿«≈ƒ¿∆∆

Áe¯Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈn‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎÂ .ÌÈÓ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»ƒ¿≈ƒ¿»««ƒ«¿ƒ»«
ÔÈÒÓÒÓ˙Óe ÔÈpzLÓ13B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ÔÈÂ‰Â ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ«¿≈»«ƒ¿»

ÏÏBÁ˙Óe ‰pzLÓ L‡Ï CeÓq‰14ÔÎÂ .L‡ ‰NÚÂ «»»≈ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¬∆≈¿≈
‰pzLÓ ,ÏÏBÁ˙Ó Áe¯Ï CeÓq‰ d˙ˆ˜Ó ,L‡‰»≈ƒ¿»»«»»«ƒ¿≈ƒ¿«∆

Òpk˙Óe15CeÓq‰ B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ‰NÚÂ ƒ¿«≈¿«¬∆«¿≈»«ƒ¿»«»
Òpk˙Óe ‰pzLÓ ÌÈnÏ16ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‰NÚÂ17, ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»ƒ¿≈««ƒ

.ı¯‡ ‰NÚÂ Òpk˙Óe ‰pzLÓ ı¯‡Ï CeÓq‰ B˙ˆ˜Óƒ¿»«»»»∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»∆
Ïk ÔÈ‡Â .ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe ,ËÚÓ ËÚÓ - ‰Ê ÈepLÂ¿ƒ∆¿«¿«¿ƒ…∆«»ƒ¿≈»
Ïk B‡ Áe¯ ÌÈn‰ Ïk ‰NÚiL „Ú ,‰pzLÓ „BÒÈ‰«¿ƒ¿«∆«∆≈»∆»««ƒ«»
˙B„BÒÈ‰ ÔÓ „Á‡ ÏËaiL ¯LÙ‡ È‡L ,L‡ Áe¯‰»«≈∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆»ƒ«¿
˙ˆ˜Óe ,Áe¯Ï L‡Ó ‰pzLÈ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ;‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿«∆≈≈¿«ƒ¿»
‡ˆnÈ B¯·ÁÂ „Á‡ Ïk ÔÈa ÔÎÂ ,L‡Ï Áe¯Ó ‰pzLÈƒ¿«∆≈«¿≈¿≈≈»∆»«¬≈ƒ»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ ,ÔzÚa¯‡ ÔÈa ÈepM‰«ƒ≈«¿«¿»¿¿¬ƒ»¿»

יט).12) כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: מלשון
(תהלים 13) מים כמו ימאסו מלשון; רוח. ונעשים מתנדפים

ח). יט).14)נח, כג, (ירמיה מתחולל סע מלשון:
ומצטמצם.15) הים 16)מתכווץ מי כנד כונס מלשון:

ז). לג, המים.17)(תהלים יסוד

.ÂÏbÏb‰ ˙·È·Òa ‰È‰È ‰Ê ÈepLÂ18B˙·È·qÓe , ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿«ƒ¿ƒ»
Ì„‡ŒÈ· ÈÓÏb ¯‡L Ô‰Ó ‰È‰ÈÂ ÔzÚa¯‡ e¯aÁ˙Èƒ¿«¿«¿«¿»¿ƒ¿∆≈∆¿»»¿≈¿≈»»
ÌÏb ÏÎÏ Ô˙B Ï‡‰Â .˙ÎzÓe Ô·‡Â ÁÓˆ ,‰iÁ LÙÂ¿∆∆«»∆«¿∆∆«∆∆¿»≈≈¿»…∆

‡È‰L ,È¯ÈNÚ‰ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ,BÏ ‰Èe‡¯ ‰¯eˆ ÌÏ‚Â»…∆»¿»«¿≈«¿»»¬ƒƒ∆ƒ
'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜p‰ ‰¯ev‰19. «»«ƒ¿≈ƒƒ

היסודות,18) מתמזגים והשפעתם הגלגלים סיבוב ידי על
מדבר. חי, צומח, דומם, מטה: יצורי כל מתהווים ומהם

ז).19) הלכה ב, (פרק למעלה כמבואר

.Ê‰¯eˆ B‡ ‰¯eˆ ‡Ïa ÌÏb ‰‡B¯ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«»∆…∆¿…»»
Ì„‡‰ ·Ï ‡l‡ ,ÌÏ‚ ‡Ïa20Ûeb ˜lÁnL ‡e‰ ¿……∆∆»≈»»»∆¿«≈

;‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ¯aÁÓ ‡e‰L Ú„BÈÂ ,BzÚ„a ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«¿¿≈«∆¿À»ƒ…∆¿»
˙Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÌÓÏbL ÌÈÙeb ÌL LiL Ú„BÈÂ¿≈«∆≈»ƒ∆»¿»¿À»≈«¿««
˜¯ ¯aÁÓ BÈ‡Â ËeLt ÌÓÏbL ÌÈÙe‚Â ,˙B„BÒÈ‰«¿¿ƒ∆»¿»»¿≈¿À»«

„Á‡ ÌÏbÓ21ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙B¯ev‰Â .22ÔÈ‡¯ ÔÈ‡ ƒ…∆∆»¿«∆≈»∆…∆≈»ƒ¿ƒ
·l‰ ÔÈÚa ‡l‡ ,ÔÈÚÏ23ÔB„‡ eÚ„iL BÓk ,ÔÈÚe„È Ô‰ »«ƒ∆»¿≈«≈≈¿ƒ¿∆»«¿¬

.ÔÈÚ ˙i‡¯ ‡Ïa Ïk‰«…¿…¿ƒ«»ƒ

אדם.20) הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:
הנפרדות.22) הצורות השאלה.23)המלאכים, דרך

את  האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר:
הבשר. עין הפשוטה, לעין נראות הבלתי הצורות

.ÁB˙¯eˆ ‡È‰ ¯Na Ïk LÙ24;Ï‡‰ BÏ Ô˙pL ∆∆»»»ƒ»∆»«»≈
˙¯eˆ ‡È‰ ,Ì„‡ ÏL BLÙa ‰Èeˆn‰ ‰¯˙È‰ ˙Úc‰Â¿««««¿≈»«¿»¿«¿∆»»ƒ«
:‰¯Bza ¯Ó‡ BÊ ‰¯eˆ ÏÚÂ .BzÚ„a ÌÏM‰ Ì„‡‰»»»«»≈¿«¿¿«»∆¡««»

"e˙eÓ„k eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"25‰È‰zL ,¯ÓBÏk , «¬∆»»¿«¿≈ƒ¿≈¿«∆ƒ¿∆
,ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„Bi‰ ‰¯eˆ BÏ»««««∆∆«≈∆≈»∆…∆
‰Ó„iL „Ú ,ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk¿««¿»ƒ∆≈»¿……∆«∆ƒ¿∆

¯ÓB‡ BÈ‡Â .Ô‰Ï26,ÌÈÈÚÏ ˙¯kp‰ BÊ ‰¯eˆ ÏÚ »∆¿≈≈«»«ƒ∆∆»≈«ƒ
BfL ,Ûeb‰ ÌL¯ ¯‡Le ˙B˙Òl‰Â ÌËÁ‰Â ‰t‰ ‡È‰L∆ƒ«∆¿«…∆¿«¿»¿»∆«∆
,‰iÁ LÙ ÏÎÏ ‰Èeˆn‰ LÙp‰ dÈ‡Â ;dÓL '¯‡z'…«¿»¿≈»«∆∆«¿»¿»∆∆«»
‡l‡ ;¯‰¯‰Óe LÈb¯Óe „ÈÏBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ daL∆»≈¿∆ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆»

LÙp‰ ˙¯eˆ ‡È‰L ,˙Úc‰27·e˙k‰ LÙp‰ ˙¯eˆ·e , «««∆ƒ««∆∆¿««∆∆«»
‡¯wz ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ."e˙eÓ„k eÓÏˆa" :¯a„Ó¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ»≈

Áe¯Â LÙ ‰¯ev‰ ˙‡Ê28¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe . …«»∆∆»«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
„ÓlÈ ÌLÂ ÌL ÏÎÂ ,Ô‰a Ì„‡ ‰ÚËÈ ‡lL ,Ô˙BÓLaƒ¿»∆…ƒ¿∆»»»∆¿»≈»≈ƒ»≈

BÈÚÓ29. ≈ƒ¿»

ה"צומח".24) מסוג נבדל הוא הרוחניים.25)שבה
וידמה  מופשטים, דברים להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר:
א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו,

דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.ËÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»
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,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆
ÈtÓ ,‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין האדם

.ÈÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk31 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯32˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL33CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ34Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»

כלומר:31) מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל לעומת הם מזעיר מעט

מרכבה.32) במעשה ורזי 33)העוסקים הטבע תורת
הראשונה  בפרשה פרקים" "ראשי בצורת המוצעת היצירה

"בראשית". ספר יא:).34)של (חגיגה

.‡È‰NÚÓ ÔÈÚÏ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚ ÔÈa ‰Óe«≈ƒ¿««¬≈∆¿»»¿ƒ¿««¬≈
ÔÈ‡ „Á‡Ï elÙ‡ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚL ?˙ÈL‡¯·¿≈ƒ∆ƒ¿««¬≈∆¿»»¬ƒ¿∆»≈
,BzÚcÓ ÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÌÈL¯Bc¿ƒ∆»ƒ≈»»»»≈ƒƒ«¿
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÔÈÚÂ ;ÌÈ˜¯t‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿««¬≈¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÈÁiÏ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ«»ƒ««ƒ∆≈≈ƒ
Ú„ÈÏ ÏBÎiM ‰Ó Ïk B˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ,BzÚcÓƒ«¿ƒƒ»«∆»≈«
ÈÙÏ ?ÌÈa¯Ï B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈¿»»≈¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
Le¯t ‚ÈN‰Ï ‰·Á¯ ˙Ú„ BÏ LÈ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»∆««¿»»¿«ƒ≈

ÔÈ¯a ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯e‡·e35. ≈»«¿»ƒ«À¿»

וגדולי 35) לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים לפיכך
מחשבה.

.·ÈÏk ¯ÈkÓe ,el‡‰ ÌÈ¯·ca ÔBa˙Ó Ì„‡L ÔÓÊaƒ¿«∆»»ƒ¿≈«¿»ƒ»≈«ƒ»
‰‡¯ÈÂ ,B· ‡ˆBik Ì„‡Â ÏbÏ‚Â C‡ÏnÓ ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¿»¿«¿«¿»»«≈¿ƒ¿∆
ÏÎÂ ÌÈ¯eˆÈ‰ ÏÎa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»¿»«¿ƒ¿»
BLÙ ‡Óˆ˙Â ,ÌB˜nÏ ‰·‰‡ ÛÈÒBÓ - ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¬»«»¿ƒ¿»«¿

dÓÎÈÂ36‡e‰ Ce¯a ÌB˜n‰ ·‰‡Ï B¯Na37‡¯ÈÈÂ , ¿ƒ¿«¿»∆¡…«»»¿ƒ»

BÓˆÚ CÈ¯ÚiLk ,B˙el˜Â B˙el„Â B˙eÏÙMÓ „ÁÙÈÂ¿ƒ¿«ƒƒ¿¿«¿«¿∆«¬ƒ«¿
ÌÈÏB„b‰ ÌÈLB„w‰ ˙BÙeb‰Ó „Á‡Ï38ÔkLŒÏÎÂ ; ¿∆»≈««¿ƒ«¿ƒ¿»∆≈

,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„¯Ùp‰ ,˙B¯B‰h‰ ˙B¯ev‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈««¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
ÏÏk ÌÏ‚a e¯aÁ˙ ‡lL39‡e‰L BÓˆÚ ‡ˆÓÈÂ ; ∆…ƒ¿«¿¿…∆¿»¿ƒ¿»«¿∆

.¯ÒÁÂ ˜È¯ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎkƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»≈¿»≈

(תהלים 36) בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). "משכיל 37)סג, להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

זה  ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש
תכלית  והיא - השכליות ובמעלות המידות במעלת ישתלם
(עיין  נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה

י). פרק סנהדרין למשנה, הגלגלים.38)פירושו
המלאכים.39)

.‚È˙BˆÓ LÓÁaL el‡ ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿»ƒ≈∆¿»≈ƒ¿
el‡‰40B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁL Ì‰ , »≈≈∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ

'Òc¯t'41Òc¯tÏ eÒÎ ‰Úa¯‡ :e¯Ó‡L BÓk ,42; «¿≈¿∆»¿«¿»»ƒ¿¿««¿≈
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÈÏB„bL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ‚ÈN‰Ïe Ú„ÈÏ Ák Ô‰· ‰È‰ ÌlÎ ‡Ï ,eÈ‰»…À»»»»∆…«≈«¿«ƒ»«¿»ƒ

ÔÈ¯a ÏÚ43,Òc¯ta ÏiËÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â . «À¿»«¬ƒ≈∆≈»¿«≈««¿≈
¯N·e ÌÁÏÂ ;¯N·e ÌÁÏ BÒ¯Î ‡lÓ˙pL ÈÓ ‡l‡44 ∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆∆»»¿∆∆»»

¯‡MÓ Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ Ú„ÈÏ - ‡e‰≈«»»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»
e‡¯˜ 'ÔË˜ ¯·c' el‡ ÌÈ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙Bˆn‰«ƒ¿¿««ƒ∆¿»ƒ≈»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡45- ÏB„b ¯·c : »¬»ƒ∆¬≈»¿¬»ƒ»»»
˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·„Â ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ46;‡·¯Â ÈÈa‡c «¬≈∆¿»»¿»»»»¬»¿«»≈¿»»

ÔÈ·MÈÓ Ô‰L ,ÔÓÈc˜‰Ï Ô‰ ÔÈÈe‡¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ
BzÚc47‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ Ì‰L ,„BÚÂ ;‰lÁz Ì„‡ ÏL «¿∆»»¿ƒ»¿∆≈«»«¿»

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ·eMÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ««»»¿ƒ»»«∆
,Ïk‰ ÌÚ„iL ¯LÙ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏÁÏ È„k¿≈ƒ¿…«≈»»«»¿∆¿»∆≈»≈«…
·Ï ÏÚ·e ·Á¯ ·Ï ÏÚa ,‰M‡Â LÈ‡ ,ÏB„‚Â ÔË»̃»¿»ƒ¿ƒ»««≈»»««≈

.¯ˆ»̃»

זולתו;40) ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)
ממנו. ליראה ה) לאהבו; ד) לייחדו; נחמד,41)ג) גן

ח"ן, ויודעי האלוקי. המסתורין של גן שמים, לגן הוא כינוי
מצאו  הבאים, בדורות וה"מקובלים" המסתורין בעלי המה
מתאים  נאה נוטריקון בו מצאו וגם בו; להתגדר מקום בו

נכנסו 42)וד.Òרוש,„מז,¯שט,Ùלשיטתם: יד:) (חגיגה
במעשהֿ התבוננות ידי על ה' בנועם ולחזות בו לטייל

ובמעשהֿבראשית. מאחד.43)מרכבה חוץ ניזוקו וכולם
אלו 44) - ב) ג, (ישעיה לחם משען כל חז"ל: אמרו וכן

כל  - תורה דברי אמרו: כן כמו יד.). (חגיגה תלמוד בעלי
כא:). (עירובין בשר טעם טועם בהם (סוכה 45)ההוגה

והאיבעיות 46)כח.). הקושיות בתלמוד; השקלאֿוטריא
ביחס  כי קטן"? "דבר נקרא ולמה בהם. עסקו ורבא שאביי
בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא הוא שנושאו למעשהֿמרכבה

ומשפטיו. ה' במצוות התלמוד עוסק וכן 47)ובעצמו,
(סוטה  העולם" "מיישבי שהם התנאים, על חז"ל אמרו

כב.).
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לעבור 1) מתי השם; קידוש על מצּווים ישראל בית ְִשכל

ה'. חילול ומהו להיהרג, ולא

.‡Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk2Lec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ3ÏB„b‰ ÌM‰ »≈ƒ¿»≈¿Àƒ«ƒ«≈«»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰f‰«∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BÏlÁÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓeÀ¿»ƒ∆…¿«¿∆∆¡«¿…¿«¿∆
Ò‡ÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „ÓÚiLk ?„ˆÈk ."ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ≈«¿∆«¬…≈»ƒ¿∆¡…
˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈«¬…«««ƒ»ƒ¿»¬
¯Ó‡pL ,‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ - e‚¯‰È B‡ ‰¯Bza«»««¿∆«¬…¿«≈»≈∆∆¡«
ÈÁÂ - "Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡" :˙Bˆna«ƒ¿¬∆«¬∆…»»»»»«»∆»«

Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ ,Ì‰a4È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ˙Ó Ì‡Â . »∆¿…∆»»∆¿ƒ≈¿…»«¬≈
BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê5. ∆ƒ¿«≈¿«¿

השם,2) קידוש על מצוות הן שגם נשים, גם לרבות
ב(. (עד, סנהדרין במסכת על 3)כמבואר הנפש את למסור

('תורת  יתעלה שמו מתקדש שעלֿידיֿזה ודתו, ה' תורת
מצות  על רבינו דברי בזה להביא וכדאי אמור). כהנים',
הרשע  נבוכדנצר כשגזר ט): המצוות, (ספר השם" "קידוש
כל  לו השתחוו דניאל, בספר כמסופר לצלם. להשתחוות
שמים, שם מקדש ביניהם שם היה ולא ישראל בית המון
שבאו  עד ישראל. כל על חרפה והעטו לנפשם פחדו כי
ברבים, שמים שם וקידשו ועזריה מישאל חנניה, דניאל,
ישעיה  דברי אז ונתקיימו עמם. מעל החרפה את והסירו
יחורו, פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה לא שאמר: הנביא,
יעקב  קדוש את והקדישו שמי יקדישו ילדיו... בראותו כי

כג). כט, (ישעיה יעריצו ישראל אלהי פה,4)ואת יומא
רבינו 5)ב. חינם. נפשו שמסר על הדין את ליתן חייב

מחויב  – פירושו רבותינו, שאמרו ייהרג" ואל "יעבור סובר:
הראשונים  מגדולי רבים אבל ייהרג. שלא כדי לעבור,
צדקה  – עבר ולא נהרג שאם וסבורים בזה, עליו חולקים
ולא  היא רשות ייהרג" ולא "יעבור ולדעתם לו, תיחשב
דיבורֿהמתחיל  ב'תוספות' ב כז, זרה עבודה (עיין חובה

אפילו). יכול

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ıeÁ ,˙BˆÓ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿
Ï·‡ .ÌÈÓc ˙ÎÈÙLe ˙BÈ¯Ú Èel‚Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«»ƒ¬»
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯·Ú :BÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,el‡ ˙B¯·Ú LÏL¿¬≈≈ƒ…«¬…«««≈∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - !‚¯‰˙ B‡7? ≈»≈≈»≈¿««¬…«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»ƒƒ¿«≈«¬»««¿¿
,BÏÈL·z BÏ ÏM·Ï B‡ ˙aMa B˙È· BÏ ˙B·Ï BÒ‡L∆¬»ƒ¿≈¿«»¿«≈«¿ƒ

‰M‡ Ò‡ B‡8Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBiÎÂ dÏÚ·Ï »«ƒ»¿»√»¿«≈»∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈ·Ï BÈa ‰È‰ Ì‡ - „·Ïa ˙Bˆn‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ»»≈¿≈

Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÌL ÔÈ‡Â BÓˆÚ9;‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ , «¿¿≈»¬»»ƒƒ¿»≈«¬…¿«≈»≈
Ï‡Â ‚¯‰È - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa B¯È·Ú‰Ï BÒ‡ Ì‡Â¿ƒ¬»¿«¬ƒ«¬»»ƒƒ¿»≈≈»≈¿«
‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ B¯È·Ú‰Ï Ôek˙ ‡Ï elÙ‡Â ,¯·ÚÈ«¬…«¬ƒ…ƒ¿«≈¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»

.„·Ïa ˙BˆÓ ¯‡MÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ייהרג.6) ולא עבירות 7)שיעבור שלוש בין לחלק שיש
שבתורה. העבירות לשאר פה,8)אלו ידובר פנויה באשה

היא. עריות" "גילוי בכלל איש אשת פרהסיא 9)כי אין כי
ב). עד, (סנהדרין אדם בני מעשרה פחות

.‚el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ10‰¯Êb‰ ˙ÚLa ‡lL -11; ¿»«¿»ƒ»≈∆…ƒ¿««¿≈»
ÚL¯ CÏÓ „ÓÚiL ‡e‰Â ,‰¯Êb‰ ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿««¿≈»¿∆«¬…∆∆»»
Ïh·Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰¯Êb ¯Ê‚ÈÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ¯v„Îe·kƒ¿«¿∆««¬≈»¿ƒ¿…¿≈»«ƒ¿»≈¿«≈
elÙ‡ ,¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ B‡ Ì˙c»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»≈¿««¬…¬ƒ
ÔÈa ,‰¯NÚ CB˙a Ò‡ ÔÈa ,˙BˆÓ ¯‡MÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»¿¬»»≈

.ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÔÈ·Ï BÈa Ò‡∆¡»≈¿≈¿≈»ƒ

ופחות 10) עשרה ובין לעבירה, עבירה בין לחלק שיש
(שם).11)מעשרה. דתיות וגזירות רדיפות

.„‡ÏÂ ‚¯‰Â !‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ÈÓ Ïk»ƒ∆∆¡««¬…¿«≈»≈¿∆¡«¿…
:Ba ¯Ó‡pL ÈÓ ÏÎÂ .BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú»«¬≈∆ƒ¿«≈¿«¿¿»ƒ∆∆¡«
˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ‚¯‰Â !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È≈»≈¿««¬…¿∆¡«¿…»«¬≈∆ƒ≈∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ ,Ï‡i„k ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡∆«≈»«ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»

ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯Â12ÔÈ‡L ,˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ô‰ el‡Â . ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»¿≈≈¬≈«¿∆≈
Ô˙ÏÚÓ ÏÚ ‰ÏÚÓ13e‚¯‰ EÈÏÚ Èk" :¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ , «¬»««¬»»«¬≈∆∆¡«ƒ»∆…«¿

ÌBi‰ ÏÎ14"‰Á·Ë Ô‡ˆk e·LÁ ,15:¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ; »«∆¿«¿¿…ƒ¿»«¬≈∆∆¡«
ÈÓ ÏÎÂ ."Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯k ,È„ÈÒÁ ÈÏ eÙÒ‡"ƒ¿ƒ¬ƒ»…¿≈¿ƒƒ¬≈»«¿»ƒ
È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«≈»≈¿««¬…¿»«¿…∆¡«¬≈
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈
‡È‰L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê∆ƒ≈∆«≈»«ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ
ÏelÁ ‡È‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿»««ƒ¿«…«¬∆∆ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ ,Ò‡a ¯·ÚL ÈtÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌM‰«≈¿««ƒ≈ƒ¿≈∆»«¿…∆≈«¿ƒ
,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;B˙B‡¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ
¯·BÚÏ ‡l‡ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡L ;Ò‡a ‚¯‰ elÙ‡¬ƒ»«¿…∆∆≈«¿ƒ¿ƒƒ∆»»≈
BÚ¯fÓ Ô˙Ba ¯Ó‡pL ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú·e ,BBˆ¯aƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿

Èz˙Â" :CÏnÏ16ÈtÓ ;"‡e‰‰ LÈ‡a Èt ˙‡ È‡ «…∆¿»«ƒ¬ƒ∆»«»ƒ«ƒƒ
‰ÚeÓM‰17'‡e‰‰' :e„ÓÏ18,‚‚BL ‡ÏÂ ,Òe‡ ‡Ï - «¿»»¿«…»¿…≈

‰¯eÓÁ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ì‡ ‰Óe ;‰ÚËÓ ‡ÏÂ¿…À¿∆»ƒ¬«»ƒ∆ƒ¬»
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ò‡a d˙B‡ „·BÚ‰ ,Ïk‰ ÔÓ19ÔÈ‡Â , ƒ«…»≈»¿…∆≈«»»≈¿≈

ÔÈcŒÔÈa ˙˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ20˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂŒÏ˜ - »ƒ«ƒ«≈ƒ«»…∆ƒ¿»ƒ¿
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈ¯Ú·e ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»«¬»≈¿««¬»…

"¯·„ ‰NÚ˙21Ï·‡ .22Á¯·ÏÂ BLÙ ËlÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ «¬∆»»¬»ƒ»¿«≈«¿¿ƒ¿…«
‡e‰ ‰p‰ - ‰NBÚ BÈ‡Â ,ÚL¯‰ CÏn‰ „È ˙ÁzÓƒ««««∆∆»»»¿≈∆ƒ≈

B‡˜ ÏÚ ·L ·ÏÎk23˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜ ‡e‰Â , ¿∆∆»«≈¿ƒ¿»≈¬«
„ÈÊÓa ÌÈ·ÎBk24„¯BÈÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ „¯Ë ‡e‰Â , »ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«»¿≈

.Ìp‰Èb ÏL ‰BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»««¿»∆≈ƒ…

ב.12) י, הרוגי 13)בבבאֿבתרא חז"ל: שאמרו כמו
(שם). במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל אין - מלכות

ב.14) נז, עצמם 15)גיטין שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו
קי:). (סנהדרין תורה דברי על היה 16)לשחיטה זה נוסח

וברוב  רוקח". "מעשה בעל שלפני החזקה" "היד בספר גם
ההוא" באיש פני את "ונתתי הפסוק: כאן מובא  הדפוסים
מזרעו  בנותן כלל נזכר כזה פסוק אין שהרי הוא, ותמוה –
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גם 17)למולך. לו ויש מסיני, חז"ל שקיבלוהו דבר כל
מהֿשאיןֿ השמועה", "מפי רבינו: קוראו בקרא, אסמכתא
מלאכי"). ("יד בקרא אסמכתא לו שאין "קבלה" כן

הוא 18) העבירה את העובר כשהאיש משמע, – "ההוא"
והמעשה  הברורה, ובהכרתו בדעתו שהוא: כמו בהווייתו,
להוציא  – והסכמתו ברצונו נעשה הפועל אל מוציא שהוא
וכן  אחרים. עלֿידי המוטעה את או מאליו, השוגג את
אותו  שמכריחים הכרח מתוך שעושה האנוס את להוציא
קח:). זבחים קדושים. כהנים' ('תורת ברצונו ולא

והתראה.19) עדים בלי אבל במזיד, בעדים 20)כשעבדוה
והולך:21)והתראה. הפסוק שמפרש כמו היא, אנוסה כי

הזה", הדבר כן נפש, ורצחו רעהו על איש יקום "כאשר
נד.). (ע"ז פטריה רחמנא וכן 22)ואונס ברלין, בכתבֿיד

היקפנוה  ולכן הזאת, הפיסקה כל חסרה באוקספורד,
להרמב"ם. השמד" ב"אגרת נמצא זה מעין אולם בסוגריים.

יא).23) כו, (משלי הכתוב שהיה 24)מלשון מה כי
ביאור  ב. נא, (כתובות ברצון לבסוף נעשה באונס, תחילה

כ). ס"ק קנז, סי' יו"ד שו"ע הגר"א,

.‰Ì‰Ï e¯Ó‡L ÌÈL˙Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ »ƒ∆»¿»∆¿≈»ƒ¿»««
- !ÔÎlk ˙‡ ‡nË ,Â‡Ï Ì‡Â ,d˙B‡ ‡nËe ÔkÓƒ∆¿«≈»¿ƒ»¿«≈∆À¿∆

Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‡nhÈ25. ƒ«¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈
„Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆¿≈»ƒ¿»∆»
,ÌlÎ e‚¯‰È - !ÌÎlk ‚¯‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ep‚¯‰Â ÌkÓƒ∆¿««¿∆¿ƒ»«¬…À¿∆≈»¿À»
e‰e„ÁÈ Ì‡Â .Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â26 ¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¬

- !ÌÎlk ˙‡ ‚¯‰ B‡ ,ÈBÏÙ eÏ ez :e¯Ó‡Â Ì‰Ï»∆¿»¿¿»¿ƒ«¬…∆À¿∆
È¯ÎaŒÔa Ú·Lk ‰˙ÈÓ ·iÁÓ ‰È‰ Ì‡27B˙B‡ ezÈ , ƒ»»¿À«ƒ»¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿

‰lÁzÎÏ Ôk Ì‰Ï ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï28·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ; »∆¿≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈««
˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‚¯‰È - ‰˙ÈÓƒ»≈»¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««

.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈

מי"ב.25) פ"ח, (תרומות נפש מפני נפש דוחים שאין לפי
ה"ד). שם מהם,26)ירושלמי, אחד של בשמו שנקבו

לידם. ימסרוהו כי שמרד 27)ודרשו על מיתה שנתחייב
כ). פרק (שמואלֿב, חסידים,28)במלכות ממידת זו שאין

שנתחייב  אחד על ה"ד) פ"ח, תרומות (ירושלמי, כמסופר
והתחבא  בןֿלוי יהושע רבי אצל ללוד וברח למלכות, מיתה
אם  להחריבה ואיימו העיר את המלך חילות כשהקיפו שם.
בדברים  האיש את יהושע רבי שידל בידם, ימסרוהו לא
חיי  את לסכן שלא כדי העיר, את ולעזוב אליהם לצאת
יהושע  רבי עלֿידם ונמסר יצא הסכים, הלה תושביה.
יהושע  רבי אצל תמיד רגיל שהיה הנביא ואליהו למלכות.
מצטער  יהושע רבי והיה עוד. אליו מאז נגלה לא בןֿלוי
וכי  לו: ואמר אליהו אליו שנתגלה עד בתענית וישב מאד,
הלא  יהושע: רבי אמר נגלה?! אני ולמלשינים למסורות
תרומות  (תוספתא, מותר? זה שכגון היא, מפורשת משנה

היא? חסידים משנת וכי אליהו: לו אמר פ"ז).

.ÂÔÈÒ‡a e¯Ó‡L ÔÈÚk29.ÌÈ‡ÏÁa e¯Ó‡ Ck , »ƒ¿»∆»¿»√»ƒ»»¿»√»ƒ
,ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁL ÈÓ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»»¿»»»¿»¿»¿ƒ
.ÔÈNBÚ - ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡Ó ÈBÏt ¯·„a B˙‡eÙ¯L∆¿»¿»»¿ƒ≈ƒƒ∆«»ƒ

ÔÈ¯eq‡ ÏÎa ÔÈ‡t¯˙Óe30,‰kÒ ÌB˜Óa ‰¯BzaL ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ∆«»ƒ¿«»»

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ31˙BÈ¯Ú Èel‚Â32˙ÎÈÙLe ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«
ÌÈÓc33Ô‰a ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ,34. »ƒ∆¬ƒƒ¿«»»≈ƒ¿«¿ƒ»∆

LÚ ÔÈcŒ˙È· B˙B‡ ÔÈLBÚ - ‡t¯˙Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ…∆
BÏ Èe‡¯‰35. »»

ושפיכות 29) עריות גילוי עבודהֿזרה, בין חילוק שיש
עבירות. לשאר הנאה.30)דמים, באיסורי אפילו

או 31) המים, את ישתה שאם לו אמרו שהרופאים כגון:
יירפא. – עבודהֿזרה מאותה העלים לקמן 32)יאכל עיין

ט. –33)הלכה בסכנה וחייה לילד המקשה אשה כגון:
כדי  בו נוגעים אין שוב ראשו, את כבר הוציא הוולד אם

מ"ו). פ"ז, (אהלות אמו חיי את כה,34)להציל פסחים
עם  אדם ויתן ישא לא ב): כז, זרה (עבודה אמרו וכן א.
מעשה  שעה. לחיי אפילו מהם, מתרפאים ואין המינים,
ובא  נחש, שהכישו ישמעאל, רבי של אחותו בן בבןֿדמא,
ישמעאל. רבי הניחו ולא לרפאותו, סכניא כפר איש יעקב
ואני  ממנו ואירפא לו הנח אחי, ישמעאל רבי לו: ואמר
ולא  – בהם (וחי מותר שהוא התורה מן מקרא לך אביא
שיצתה  עד הדבר את לגמור הפסיק ולא בהם). שימות
בןֿדמא, אשריך, ישמעאל: רבי עליו קרא ומת. נשמתו
דברי  על עברת ולא בטהרה נשמתך ויצתה טהור שגופך

וכו'. מחמת 35)חבריך ואם לכך. אנסו לא איש שהרי
גם  יירפא ואולי לרפואה? לו שתהיה לו יערוב מי – חליו
(ה"ד) למעלה שנאמר לאנוס, דומה זה אין ולפיכך בלעדיה.

רוקח). (מעשה ודאי אונס שם כי – אותו עונשים שאין

.ÊÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ ˙BLÙ ˙kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒƒ¿«»«¿»≈¿ƒ
˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ?el‡ ˙B¯·Ú LÏMÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿¬≈≈∆∆¡«¿»«¿»≈
- "E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ,EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
Ï‡¯NiÓ LÙ ˙‚È¯‰Â .ELÙ ˙‡ ÏËB ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈∆«¿∆«¬ƒ«∆∆ƒƒ¿»≈

Òp‡ „iÓ Ì„‡ ÏÈv‰Ï B‡ ,˙¯Á‡ LÙ ˙‡t¯Ï36- ¿«…∆∆«∆∆¿«ƒ»»ƒ««»
BÏ ‰ËB ˙Úc‰L ¯·c37LÙ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡L ,‡e‰ »»∆«««»∆≈¿«¿ƒ∆∆

LÙ ÈtÓ38Èk" :¯Ó‡pL ,˙BLÙÏ eL˜e‰ ˙BÈ¯ÚÂ . ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ Ìe˜È ¯L‡k«¬∆»ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»

."‰f‰«∆

חמסן.36) זרוע, זאת.37)איש מחייב הישר השכל
דדמא 38) חזית מה כה:): (פסחים חכמינו שאמרו כמו

אחרים, מדם אדום יותר דמך תראה למה – טפי סומק דידך
ז"ל  ורש"י להיפך?! אולי אחרים, מחיי יקרים יותר וחייך
שבתורה, עבירות כל אמנם דוחה נפש פיקוח שם: מפרש
סוף  שסוף במקום אבל ישראל, איש של נפשו חיבת מפני
דין  שם אין – עשויה תהיה והעבירה מישראל, נפש תאבד
המקום  לפני חביבה שנפשך יאמר מי כי נפש", "פיקוח של

להיפך? אולי זה, משל יותר

.Á¯‡La ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
C¯c Ô‰L ÔÓÊa ?‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eq‡ƒƒ∆»ƒ¿«»»ƒ¿«∆≈∆∆

Ô˙‡‰39ÌÈˆ˜L ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡nL ÔB‚k , ¬»»»¿∆«¬ƒƒ∆«∆¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡nL B‡ ,ÁÒta ıÓÁ B‡ ÌÈNÓ¯e¿»ƒ»≈«∆«∆«¬ƒƒ
ÔB‚k ,Ô˙‡‰ C¯c ‡lL Ï·‡ .ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ¬»∆…∆∆¬»»»¿

‰iË¯ BÏ ÔÈNBÚL40‡Ó‚eÏÓ B‡41;‰Ï¯ÚÓ B‡ ıÓÁÓ ∆ƒ¿ƒ»¿¿»≈»≈≈»¿»
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ÌÚ ·¯ÚÓ ¯Ó Ô‰a LiL ÌÈ¯·c B˙B‡ ÔÈ˜LnL B‡∆«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¿…»ƒ
‰Ê È¯‰ - CÁÏ ‰‡‰ Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÎ‡Ó È¯eq‡ƒ≈«¬»∆¬≈≈»∆¬»»«≈¬≈∆

‰kÒ ÌB˜Óa ‡lL elÙ‡Â ,¯zÓ42È‡ÏkÓ ıeÁ ; À»«¬ƒ∆…ƒ¿«»»ƒƒ¿≈
C¯c ‡lL elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,·ÏÁa ¯N·e Ì¯k‰«∆∆»»¿»»∆≈¬ƒ¬ƒ∆…∆∆

Ô˙‡‰43C¯c ‡lL elÙ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¬»»»¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆…∆∆
.‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ,Ô˙‡‰¬»»»∆»ƒ¿«»»

כגון 39) אכילה, בלשון שנאמרו שבתורה האיסורים כל
(ויקרא  תאכלו לא ומבשרם בו: שכתוב חזיר, אכילת איסור
דרך  אותם כשאוכלים אלא עליהם לוקים אין ח), יא,
בהם  נזכרה שלא איסורים אבל הנאתם: דרך שזהו אכילתם,
בין  אסורים – הכרם וכלאי בחלב בשר כגון: אכילה, לשון
רק  בהם ומתרפאים הנאתם, כדרך שלא ובין הנאתם דרך

סכנה. לרככה.40)במקום מכה על תחבושת
לחממה.41) מכה על לחה ב.42)תחבושת כה, פסחים
ב.43) כד, שם

.Ëe¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁÂ ,‰M‡a ÂÈÈÚ Ô˙pL ÈÓƒ∆»«≈»¿ƒ»¿»»¿»»»¿»¿
˙eÓÈ - !BÏ ÏÚazL „Ú ‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰»¿ƒ≈¿»«∆ƒ»≈»
dnÚ ¯a„Ï elÙ‡Â .‰ÈeÙ ‰˙È‰ elÙ‡ ,BÏ ÏÚaz Ï‡Â¿«ƒ»≈¬ƒ»¿»¿»«¬ƒ¿«≈ƒ»
e¯BÈ ‡ÏÂ ,˙eÓÈÂ ,CÎa BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ ,¯„b‰ È¯BÁ‡Ó≈¬≈«»≈≈ƒ¿»¿»¿…
Ï‡¯NÈ ˙Ba e‰È ‡lL ;¯„b‰ È¯BÁ‡Ó dnÚ ¯a„Ï¿«≈ƒ»≈¬≈«»≈∆…¿¿ƒ¿»≈

˙BÈ¯Úa ı¯ÙÏ el‡ ÌÈ¯·„· e‡B·ÈÂ ,¯˜Ù‰44. ∆¿≈¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿…»¬»

א.44) עה, סנהדרין

.È˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ,Ò‡ ‡Ïa ,BzÚcÓ ¯·BÚ‰ Ïk»»≈ƒ«¿¿……∆«««ƒ»ƒ¿
Ë‡La ‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰45ÒÈÚÎ‰Ï ,LÙa46È¯‰ - »¬«»ƒ¿»¿∆∆¿«¿ƒ¬≈

:¯˜L ˙Úe·La ¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»∆¡«ƒ¿«∆∆
‰¯NÚa ¯·Ú Ì‡Â ;"'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ"¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»««¬»»

Ï‡¯NiÓ47Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈∆«≈»«ƒ¿≈»
¯·„ ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂˆÓ ‰NÚ B‡ ‰¯·ÚÓ L¯Bt‰«≈≈¬≈»»»ƒ¿»…ƒ¿≈»»
‡l‡ ,„B·k Lw·Ï ‡ÏÂ ‰‡¯È ‡ÏÂ „ÁÙ ‡Ï ,ÌÏBÚa»»…««¿…ƒ¿»¿…¿«≈»∆»

‡¯Ba‰ ÈtÓ48˜Ècv‰ ÛÒBÈ ˙ÚÈÓk ,‡e‰ Ce¯a ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ«≈««ƒ
Ba¯ ˙L‡Ó BÓˆÚ49.ÌM‰ ˙‡ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - «¿≈≈∆«¬≈∆¿«≈∆«≈

ראש.45) וקלות כביכול,46)בזלזול ה', את להכעיס
בזה  אין לעצמו שלו בעוד בסביבתו, הבריות את ולהרעים
ולא  שאכל שנשבע שקר, שבועת כגון והנאה. תועלת שום

סג. ל"ת, המצוות' 'ספר השווה בפרהסיא.47)אכל.
בה'48) שבבטחונו יהודה, שבט נשיא בןֿעמינדב כנחשון

עם  זה מדיינים היו שאחרים בעוד תחילה, הים לתוך קפץ
לז.). (סוטה שמים שם וקידש (שם,49)זה, חז"ל כדברי

אחת  אות לו הוסיפו בסתר, שמים שם שקידש יוסף לו:):
ו). פא, (תהלים ביהוסף עדות שנאמר: שמו, על

.‡È,ÌM‰ ÏelÁ ÏÏÎa Ì‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈÂ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ«≈
ÏB„b Ì„‡ Ì˙B‡ ‰NÚiL - ‡e‰ÂÌÒ¯ÙÓe ‰¯Bza ¿∆«¬∆»»»»«»¿À¿»

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰L ÌÈ¯·c ,˙e„ÈÒÁa50ÂÈ¯Á‡ «¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
˙B¯·Ú ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÏÈ·La51ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆≈»¬≈¬≈∆ƒ≈

Áwn‰ ÈÓc Ô˙B BÈ‡Â ,Á˜lL ÔB‚k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿∆»«¿≈≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï52ÔÈÚ·Bz ÌÈ¯ÎBn‰ e‡ˆÓÂ ,BÏ LiL ‡e‰Â ,53 ¿«¿«¿∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ
ÔÙÈwÓ ‡e‰Â54‰ÏÈÎ‡a B‡ ˜BÁNa ‰a¯iL B‡ ; ¿«ƒ»∆«¿∆ƒ¿«¬ƒ»

Ô‰ÈÈ·e ı¯‡‰ ÈnÚ Ïˆ‡ ‰i˙Le55ÌÚ B¯eacL B‡ ; ¿ƒ»≈∆«≈»»∆≈≈∆∆ƒƒ
,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÔÏa˜Ó BÈ‡Â ˙Á· BÈ‡ ˙Bi¯a‰«¿ƒ≈¿««¿≈¿«¿»¿≈∆»ƒ»
- el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ;ÒÚÎÂ ‰ËË˜ ÏÚa ‡l‡∆»««¿»»»««¿«≈«¿»ƒ»≈

˜c˜„iL CÈ¯ˆ ,ÌÎÁ ÏL BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰56BÓˆÚ ÏÚ «…¿ƒ»¿∆»»»ƒ∆¿«¿≈««¿
ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰NÚÈÂ57ÌÎÁ‰ ˜c˜c Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»»

˙Á· B¯ea„ ‰È‰Â ,BÓˆÚ ÏÚ58BzÚ„Â ˙Bi¯a‰ ÌÚ ««¿¿»»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿«¿
˙·¯ÚÓ59·ÏÚÂ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏa˜Óe ,Ì‰nÚ ¿…∆∆ƒ»∆¿«¿»¿≈∆»ƒ»¿∆¡»

ÔÈl˜nÏ elÙ‡Â ,Ô‰Ï „aÎÓ ;Ì·ÏBÚ BÈ‡Â Ì‰Ó60,BÏ ≈∆¿≈¿»¿«≈»∆«¬ƒ«¿ƒƒ
˙BÁÈ¯‡a ‰a¯È ‡ÏÂ ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡NBÂ61ÈnÚ ¿≈¿≈∆¡»¿…«¿∆«¬ƒ«≈

,‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡l‡ „ÈÓ˙ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,Ô˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰»»∆ƒƒ»»¿…≈»∆»ƒ∆»≈«»
ÂÈNÚÓ ÏÎa ‰NBÚÂ ,ÔÈlÙ˙a ¯zÎÓ ,˙ˆÈˆa ÛeËÚ»¿ƒƒÀ¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»

‡e‰Â ;ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ62˜Á¯˙È ‡lL ,63‰a¯‰ ƒ¿ƒƒ««ƒ¿∆…ƒ¿«≈«¿≈
B˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ïk‰ e‡ˆniL „Ú ,ÌÓBzLÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈«∆ƒ»¿«…¿«¿ƒ

NÚÓÏ ÌÈe‡˙Óe B˙B‡ ÌÈ·‰B‡Â˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬»¬≈∆ƒ≈∆
,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌM‰«≈¿»»«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»

."¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»

בגנותו.50) מבני 51)מדברים שאינם אחרים, לגבי
תיכף.52)עלייה. אתר, הגמרא 53)על גירסת לפי

כשאי  משמע: וזהו שלנו, השם, חילול יש אותו תובעים ן
הרגיש  וכבר פו.). יומא (עיין כאן רבינו שכתב ממה ההיפך
אוקספורד, כתבֿיד שבש"ס, נתברר והנה הכסףֿמשנה. בזה
סופרים". ב"דקדוקי גם והובאה כאן, רבינו כדברי הגירסא

ושוב":54) ב"לך פעם בכל לבוא ומטריחם מסבבם הוא
לפרוע. רוצה ואינו אותם גוזל שהוא אומרים זאת והרואים

(55– בביתו שולחנו על עמם להסב אבל ועמהם: בביתם
עצמו.56)מותר. על ויחמיר החוק 57)יקפיד ֵֵֶמעבר

"שורת  זוהי - ומשפט צדק למשל: הויתור, לצד והמנהג
הדין". משורת "לפנים – ורחמים חסד יומא 58)הדין",

א. הבריות.59)פו, על ומקובל להתרועע רעים איש
פרק 60) (דא"ז, ראש קלות בו ונוהגים בכבודו למזלזלים
מרבה 61)ו). ואינו ופירושו: ארח, מהפועל משפט ַָֹשם

אריחהֿ מן ריבוי אריחות, קוראים: ויש באכסניא. אצלם
סעודה. – לקיצוניות,63)ובלבד.62)ארוחה מדי יותר

תמהון  המעורר הישוב מן שאינו שומם כאיש ויהא
תתחכם  אל הכתוב: עלֿדרך הבריות, אצל והשתוממות

טז). ז, (קהלת תשומם למה יותר,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שמות 1) ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור

במחיקה. מותרים

.‡„a‡Ó‰ Ïk2,ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL »«¿«≈≈ƒ«≈«¿ƒ
‰˜BÏ - ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰· ‡¯˜pL ,ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆ƒ¿»»∆«»»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ3:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ƒ«»∆¬≈≈«¬«»ƒ
ÔeNÚ˙ ‡Ï - ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â"¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«…«¬
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כב.).2) (מכות שהן 3)המוחק מדאורייתא, מלקות
גם  כך ביתֿדין, מיתת וכמו אחת. חסר מלקיות ארבעים

והתראה. בעדים אלא אינו מלקות עונש

.·‰Ú·LÂ4‡"‰ „"eÈ ·zÎp‰ ÌM‰ :Ì‰ ˙BÓL ¿ƒ¿»≈≈«≈«ƒ¿»≈
,È„‡ ·zÎp‰ B‡ ,L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,‡"‰ Â"‡Â»≈¿«≈«¿…»«ƒ¿»¬…»

È‰Ï‡Â ,ÌÈ‰Ï‡Â ,dBÏ‡ ,Ï‡Â5Ïk - ˙B‡·ˆe ,ÈcLÂ , ¿≈¡«≈…ƒ≈…≈¿««¿»»
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˜ÁBn‰6.‰˜BÏ ,el‡ ‰Ú·MÓ «≈¬ƒ««ƒƒ¿»≈∆

כאחד,4) חשובים אדנות ושם המפורש שם א. לה, שבועות
אדנ"י. נקראים: ושניהם וכן 5)הואיל אוקספורד. כנוסחת

בין  "אהיה" השם את (שם), שבועות במסכת חז"ל מנו
"אלוהי" נמצא הדפוסים, וברוב נמחקים. שאינם השמות

"אהיה". אות 6)במקום למוחק מנין אומר: ישמעאל רבי
ראה). (ספרי, וכו' בלאֿתעשה שהוא השם מן אחת

.‚B˜ÁÓÏ ¯zÓ ,ÂÈÙlÓ ÌMÏ ÏtËp‰ Ïk7ÔB‚k ; »«ƒ¿»«≈ƒ¿»»À»¿»√¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÈ‰Ï‡a'Ó ˙"È·e '‰Â‰Èl'Ó „"ÓÏ»∆ƒ«…»≈ƒ≈…ƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,ÂÈ¯Á‡Ó ÌMÏ ÏtËp‰ ÏÎÂ .ÌM‰ ˙M„˜k ÔÈ‡≈»ƒ¿À««≈¿»«ƒ¿»«≈≈«¬»¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÎÈ‰Ï‡' ÏL 'ÌÎ'Â 'EÈ‰Ï‡' ÏL 'E∆¡…∆¿∆∆¡…≈∆¿«≈»∆
,ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ ¯‡Lk Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

ÌLc˜Ó ÌM‰L ÈtÓ8eLc˜˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿
,˙BÏtËp‰ ˙Bi˙B‡‰ el‡ ˜ÁBn‰ - Ì˜ÁÓÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«≈≈»ƒ«ƒ¿»

‰˜BÏ BÈ‡9˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,10. ≈∆¬»«ƒ«««¿

ב.7) לה, מתפשטת 8)שבועות שלפניהן, השם קדושת
עליהן. גם דאורייתא.9)ועוברת מלקות 10)מלקות

עיני  ראות לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי
מרדות  מכת פירש: ז"ל ורש"י השעה. צורך וכפי ביתֿהדין
אלא  קצבה לה ואין בכך, רגיל יהא שלא תוכחת רידוי –
ומעל. מרד מלשון – מרדות קמא:). (חולין עליו שיקבל עד
מלשון  רש"י, ולדעת (הערוך). חכמים בדברי שמרד על

אותו. ומייסרים שרודים וייסור, רידוי

.„‡"‰ „"eÈ ,'ÌÈ‰Ï‡'Ó „"ÓÏ Û"Ï‡ ·˙k»«»∆»∆≈¡…ƒ≈
'‰Â‰È'Ó11'dÈ' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˜ÁÓ BÈ‡ -12, ƒ…»≈ƒ¿»¿≈»ƒ«»

BÓˆÚ ÈÙa ÌL ‡e‰L13ÌL ˙ˆ˜Ó ÌM‰ ‰fL ÈtÓ , ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆∆«≈ƒ¿»≈
,'ÈcM'Ó ˙"Ïc Ô"ÈL ·˙Bk‰ Ï·‡ .‡e‰ L¯ÙÓ‰«¿…»¬»«≈ƒ»∆ƒ««

˜ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,'˙B‡·v'Ó ˙"Èa È"„ˆ14. »ƒ≈ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»

יה 11) וכן אל, רק וכתב הספיק ולא אלהים, לכתוב רצה
עצמם. בפני הם קודש שמות אלה שמות ושני הויה, משם

שתי 12) בו שיש יה, לכתוב התכוון כשמלכתחילה
המפורש. שם מקצת קדושת וגם עצמית קדושה קדושות:

וכו'.13) מקצת" השם שזה מפני "ועוד, גורס: הפר"ח
– הויה משם 'וה' מאלהים, אל כתב היא: הרדב"ז וגירסת
עצמו. בפני שם שהוא 'יה' לומר צורך ואין נמחק, אינו
'וה' אל חוזר המפורש" שם מקצת השם שזה ו"מפני

קכא) ג"א ה, חלק הרדב "ז (תשובת שבועות 14)שברישא
קדושה. של צד שום בהן אין כשלעצמן שהן מפני ב לה,

.‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁaLnL ÔÈÈepk‰ ¯‡L¿»«ƒƒ∆¿«¿ƒ»∆∆«»»
,‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ,ÏB„b‰ ,ÌeÁ¯Â ÔepÁ ÔB‚k ,‡e‰¿«¿««»«ƒ¿«»

¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜ÊÁÂ ‡p˜ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»«»¿»»¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»
È·˙k15.Ô˜ÁÓÏ ¯zÓe L„w‰ ƒ¿≈«…∆À»¿»√»

רוב 15) ונוסחת ברלין. וכתבֿיד אקספורד נוסחת זוהי
מאד, היא ותמוהה הקודש", כתבי "כשאר היא: הדפוסים
בפרקנו  לקמן כמבואר נמחקים, אינם הקודש כתבי שהרי
שאר  הוא: כך הדברים ביאור גירסתנו, ולפי ח). (הלכה
כדברי  כלומר: הקודש, דברי כשאר הם הרי הכינויים...
במחיקה, שמותרים במקומם שלא שנכתבו כתביֿהקודש

המלך). (עבודת מהם פקעה העיקרית שקדושתם מפני

.ÂÌM‰ ÌB˜Ó ˙‡ ıˆB˜ - ÂÈÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»≈»»»≈∆¿«≈
BÊB‚Â16·e˙k ÌM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ;17B‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¿¿«¬ƒ»»«≈»ƒ¿ƒ«»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa18‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ CÈz‰Â ,19‡l‡ ; ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¬≈∆∆∆»
ÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÊB‚Â BÓB˜Ó ˙‡ C˙BÁ≈∆¿¿¿¿≈ƒ»»≈»«

CeÒÈ ‡ÏÂ ıÁ¯È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,B¯Na20„ÓÚÈ ‡ÏÂ ¿»¬≈∆…ƒ¿«¿…»¿…«¬…
˙Ùph‰ ÌB˜Óa21- ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰ncÊ ; ƒ¿«ƒ…∆ƒ¿«¿»¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÓb ÂÈÏÚ C¯Bk22‡Â ;Ï·BËÂ·aÒÓ - ÈÓ‚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì ≈»»∆ƒ¿≈¿ƒ…»»∆ƒ¿«≈

˜c‰È ‡ÏÂ ;ÂÈ„‚·a23ıÁÈ ‡lL È„k ,24e¯Ó‡ ‡lL ; ƒ¿»»¿…¿«≈¿≈∆…»…∆…»¿
ÌM‰ ÈÙa „ÓÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ C¯ÎÏƒ¿…»»∆»ƒ¿≈∆»«¬…ƒ¿≈«≈

Ì¯Ú ‡e‰Lk25. ¿∆»…

נתון 16) שהשם החלק מאותו ליהנות שאסור א ו, ערכין
דברים,17)עליו. הרבה שלענין ואףֿעלֿפי כתוב. ולא

פסול, והגט לכתיבה נחשבת החקיקה אין גט, לענין כגון
לענין  אבל כ.), (גיטין 'חקק' ולא "וכתב", בגט: שנאמר
החקוק  השם ואין ככתיבה, החקיקה נחשבת השם מחיקת

מפני 18)נמחק. זה, בשם קדושה שאין לומר שאפשר
גבי  על אלא אינו השם מקום שהרי הוא, במקומו" ש"שלא

קלף. גבי על או הכלי 19)נייר את להתיך שאיֿאפשר
כמחיקה  זה והרי בו, החקוק השם את גם למחוק מבלי
חקוק... השם "היה הגירסא: ברלין, ובכתבֿיד ממש. בידים
היא  בעלמא גרמא סוףֿסוף כי סובר שכנראה לוקה". אינו
קכ:). (שבת זה כגון על לוקים ואין ממש בידים מחיקה ולא

ישירה.20) מחיקה יש וסיכה בשפשוף ולא 21)כי משום:
טו). כג, (דברים דבר ערות בך הגדל 22)יראה סוף גמא,

מתורגמים: ו), יט, (ישעיה קמלו וסוף קנה הנחל. שפת על
וגומא. לבשרו.23)קני הגמי את בחזקה ידביק ולא

הגוף 24) בין החוצצת חציצה בזה יעשה שלא יבדיל, שלא
המטהרים. והמים של 25)הטובל עצמה כל כלומר:

ערות  בך יראה "ולא משום: אלא באה לא בגמי הכריכה
וימחקו  יהדק כשלא המים ייכנסו שמא – ולמחיקה דבר":

הוא. בעלמא גרמא כי חוששים, אנו אין – השם את

.Ê‰˙ÁL‰ C¯c ˙Á‡ Ô·‡ elÙ‡ ¯˙Bq‰26ÁaÊn‰ ÔÓ «≈¬ƒ∆∆««∆∆«¿»»ƒ«ƒ¿≈«
‰˜BÏ - ‰¯ÊÚ‰ ¯‡MÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B‡27¯Ó‡pL , ƒ«≈»ƒ¿»»¬»»∆∆∆¡«

:·e˙ÎÂ ,"Ôeˆzz Ì˙ÁaÊÓ ˙‡ Èk" :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒƒ∆ƒ¿¿…»ƒ…¿»
Lc˜‰ ÈˆÚ Û¯BN‰ ÔÎÂ ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï"…«¬≈«¡…≈∆¿≈«≈¬≈∆¿≈
ÔeÙ¯Nz Ì‰È¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c∆∆«¿»»∆∆∆¡««¬≈≈∆ƒ¿¿

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï" :·È˙Îe ,"L‡a»≈¿ƒ…«¬≈«¡…≈∆

לבנות.26) עלֿמנת ראה.27)שלא פרשת 'ספרי',
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.ÁL„w‰ È·˙k28Ô‰ÈLe¯Ùe ,Ôlk29Ô‰È¯e‡·e30, ƒ¿≈«…∆À»≈≈∆≈≈∆
„ia Ì„a‡Ï B‡ ÌÙ¯NÏ ¯eÒ‡31,„ia Ô„a‡Ó‰Â ; »¿»¿»¿«¿»«»¿«¿«¿»«»

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ32?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰M„˜a Ï‡¯NÈ Ì·˙kL L„w‰ È·˙Îa¿ƒ¿≈«…∆∆¿»»ƒ¿»≈ƒ¿À»¬»

ÒB¯B˜Èt‡33ÔÈÙ¯BN - ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL Ï‡¯NÈ ∆ƒƒ¿»≈∆»«≈∆»¿ƒ
˙M„˜a ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ÈtÓ ,BaL ˙B¯kÊ‡‰ ÌÚ B˙B‡ƒ»«¿»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿À«
BzÚ„· ‰ÏÚÓ ‡e‰L ‡l‡ ,BÓLÏ B·˙Î ‡ÏÂ ÌM‰«≈¿…¿»ƒ¿∆»∆«¬∆¿«¿

ÌÈ¯·c‰ ¯‡Lk ‰fL34‡Ï ,ÔÎ BzÚ„Â ÏÈ‡B‰Â ; ∆∆ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈…
BÙ¯NÏ ‰ÂˆÓe .ÌM‰ Lc˜˙35ÌL ÁÈp‰Ï ‡lL È„k , ƒ¿«≈«≈ƒ¿»¿»¿¿≈∆…¿«ƒ«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‰ÈNÚÓÏ ‡ÏÂ ÌÈÒ¯B˜Èt‡Ï»∆ƒ¿ƒ¿…¿«¬≈∆¬»≈»ƒ
ÔÈÊBb - ÌM‰ ˙‡ ·˙kL36L„w‰ È·˙k ÔÎÂ .B˙B‡ ∆»«∆«≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈«…∆

eÏaL37.eÊbÈ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô·˙kL B‡ ∆»∆¿»»≈»ƒƒ»≈

הקמץ 28) שהרי ּכתבי, לנקד הראוי מן – הקודש ְֵָכתבי
כמו: בסמיכות, גם משתנה ואינו יסודו הוא לתי"ו שמתחת
נשתרשה  ּכתבי שהצורה מפני אולם ח). ד, (אסתר ְִֵכתבֿהדת
ידי  על שנתקדשה וכמעט יהודי, כל בפי ושגורה כבר
כן  על בשבת, שאומרים הרחמים" "אב האזכרה תפילת

בה. עניניהם.30)תרגומיהם.29)החזקנו ביאורי
קטו,31) שבת במסכת וכן ולכתחילה. ישיר באופן ממש,

ביד"? לאבדו מותר "וכי סופרים.32)א: מדברי מלקות
ב'ספר  עיין אולם ידובר. אזכרות בהם שאין ובכתביֿהקודש

סה). ל"ת, השמים 33)המצוות' מן בתורה הכופר ישראל
שם  על – אפיקורוס צט:). (סנהדרין תלמידיֿחכמים ומבזה
חורבן  לפני שנה מאות כארבע שחי אפיקור היוני הפילוסוף
הנפש, השארת שאין והורה בעיקר שכפר (חב"ש) שני בית
ותכליתם. החיים עיקר הם ותענוגיו העולם הנאת וכי

בעלמא.34) ספרות אקפח 35)כדברי טרפון: רבי כדברי
האזכרות  ואת אותם אשרוף שאני לידי יבואו שאם בני, את

קטז.). (שבת אותו 36)שבהם שורפים ולא קוראים לא
מה:). א.37)(גיטין צ, שבת

.Ë‰Ê Û‡ ;L„˜ - Ì‰¯·‡a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk»«≈»¬ƒ¿«¿»»…∆«∆
ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ Ì‡ ,È„‡" :¯Ó‡pL38È¯‰ ,"EÈÈÚa ∆∆¡«¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆¬≈

ıeÁ ,ÏÁ - ËBÏa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk .L„˜ ‡e‰…∆»«≈»¬ƒ¿…
È„‡ ‡ Ï‡" :‰fÓ39Ïk ."ÔÁ Ec·Ú ‡ˆÓ ‡ ‰p‰ , ƒ∆«»¬…»ƒ≈»»»«¿¿≈»

ÔÈÓÈa ˙Ú·‚a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰40Ïk .L„˜ - «≈»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ…∆»
‰ÎÈÓa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰41˙BÓM‰ Ïk .ÏÁ - «≈»¬ƒ¿ƒ»…»«≈

˙B·a ÌÈ¯eÓ‡‰42¯eÓ‡‰ '‰ÓÏL' Ïk .L„˜ - »¬ƒ¿»…∆»¿……»»
L„˜ - ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLa43‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,ÔÈÈepk‰ ¯44, ¿ƒ«ƒƒ…∆«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

'‡iÎÏÓ' Ïk ."‰ÓÏL EÏ ÛÏ‡‰" :‰fÓ ıeÁ45 ƒ∆»∆∆¿¿……»«¿«»
Ï‡i„a ¯eÓ‡‰46‡kÏÓ z‡" :‰fÓ ıeÁ ,ÏÁ - »»¿»ƒ≈…ƒ∆«¿¿«¿»

CÏÓ47.ÔÈÈepk‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,"‡iÎÏÓ ∆∆«¿«»«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

המלאך 38) וׁשאל חול", "שם שזה הסוברים כדעת ְֶֶלא
רבי  כדעת אלא אברהם, דברי מכוונים באמצע ההולך
לה' בזה פנה שאברהם לה:), (שבועות המודעי אלעזר

אורחיו. את שיכניס עד לו להמתין פנה 39)בבקשה לוט
הוא: כך הכתוב ושיעור ולהחיות, להמית שבידו ה' אל בזה
כדבריכם  יהיה "אלֿנא המלאכים: אל אליהם, לוט ויאמר
ה': אל פונה הוא ומעתה ההרה". להימלט אלי שאמרתם
כפירוש  או שם), (רש"י, וגו' חן עבדך מצא נא הנה אדוני!
כולו  והדיבור בפניהם, – אליהם" לוט "ויאמר הריטב"א:

כ.40)לה'. פרק יזֿיח.41)שופטים מלכים42ֿ)שם,
כא. פרק שלו.43)א, שהשלום להקב"ה כוונתו

המלך).44) (עבודת למחקם שאסור במקומם הכתובים
וגם 45) תמיד, הוא חול 'מלכיא' דאילו ''מלך', כל כלומר:
עוד 46)פה. יש דניאל בספר דאילו גופו, דניאל בדברי

לד). ד, (דניאל קודש שהוא כך 47)'מלך' הכתוב ושיעור
אלהא  שהוא מלכיא, מלך נבוכדנצר, מלכא אנת, הוא:

שם). שבועות (רש"י, וגו' חסנא מלכותא דשמיא



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz 'hÎ'b -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תמוז ג' ראשון יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בנזירות,1) המתפיס דין בשוגג, או באונס נזירות קבלת

להקל, בהם שהולכים נזירות, בקבלת שונים ספיקות
נשים  דיני האשה, ולא בנזירות הקטן בנו את מדיר שהאיש
נזירותם, בביטול העבדים וכפיית הפרתן בנזירות, ועבדים

ובחוץֿלארץ. הבית בפני שלא נזירות

.‡‚‚BLa ¯ÈÊa ¯„Bp‰2Ò‡a B‡3Ê¯ÊÏ ¯„pL B‡ «≈¿»ƒ¿≈¿…∆∆»«¿»≈
B¯·Á4È‡·‰ C¯c B‡5¯‡La ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 ¬≈∆∆¬«¬≈∆»ƒ¿»
ÌÈ¯„7ÌÁÂ ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓe .8‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ ¿»ƒƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿¬≈∆

¯‡L ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,B˙e¯ÈÊ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰9. «¿»ƒ

נדרו 2) ובשעת היום, אכלתי אם נזיר הריני שאמר: כגון
כה:), (נדרים היום שאכל אח"כ ונזכר אכל, שלא בטוח היה
הט"ו. פ"א, ולעיל ה"ג, פ"ח נדרים הל' לעיל וראה

נזיר,3) שאתה לנו, נדור לו: ואמרו מוכסים, שהדירוהו כגון
נדרים  הל' לעיל ראה ונדר. במכס, שחייב דבר עמך יש אם

ה"א. הריני 4)פ"ד, לו שאמר כגון בדעתו, יעמוד שלא
ה"ג. שם, ראה אצלי. לסעוד תבוא לא אם גוזמה 5)נזיר

עיר  חומת ראיתי לא אם נזיר, הריני שאמר: כגון והפלגה,
את  לספר אלא זה נתכוין "שלא לרקיע, עד גבוהה פלונית
ה"ה. פ"ג, שבועות הל' לעיל רבינו כדברי החומה". גובה

כשאר.6) התימנים: רבינו 7)בכת"י כתב וכבר ב. יא, נזיר
איסור", נדרי מכלל נדר היא "הנזירות ה"א: פ"א לעיל
בנזירות  גם נוהגים נדרים, בשאר הנוהגים דברים ולפיכך
תלוי  הנזירות שעיקר ה"ה, פ"א לעיל נתבאר וכן (רדב"ז).
להנזר  בלבו גמר לא ודאי - נאנס או ששגג וכיון בלב,

רוקח'). פ"ד,9)מתחרט.8)('מעשה נדרים הל' ראה
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לנדרים, נזירות הכתוב שהשווה אמרו, - א ג, ובנדרים ה"ה.
כשם  לה'", להזיר נזיר, נדר "לנדור ב) ו, (במדבר שנאמר
שכשם  ומכאן כן. נזירות אף יחל", ב"לא עובר שבנדרים
('קרית  כן נזירות אף לו, מוחלים (החכם) אחרים שבנדרים,
שם: ששאלו א. כב, במכות מפורשים והדברים ספר').

לחכם. בשאלה שישנו כלומר, נזיר?" "והרי

.·ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï CÏ‰Â ,¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ10¯ÊpL ƒ∆»«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»¿¿»∆»«
B‡ e·‚pL Ô‡ˆÓ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa Ì‡È·iL ˙Úc ÏÚ«««∆¿ƒ≈ƒ¿…¿≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿¿
¯Ê ‰Ó‰a‰ ‰·‚ ‡lL „Ú Ì‡ Ô‰Ó ‰Ó‰a ‰·‚ƒ¿¿»¿≈»≈∆ƒ«∆…ƒ¿¿»«¿≈»»«

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -11B‡ ‰„·‡L B‡ ‰·‚pL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿»∆»¿»
˙eÚËa ¯Ê ‰fL ,¯ÈÊ BÈ‡ - ¯Ê ‰˙nL12. ∆≈»»«≈»ƒ∆∆»«¿»

ככתוב 10) לשלמים, ואיל לחטאת, כבשה לעולה, כבש
יד. ו, במדבר אומרים 11)בתורה ואין א. לב, נזיר משנה,

כי  נודר, היית כלום - בהמתך שתיגנב יודע היית אילו לו:
ואינו  הנדר לאחר שנתחדש בדבר = ב"נולד" פותחים אין
שבועות  ובהל' ה"ה, פ"ח נדרים הל' לעיל כמבואר שכיח,
נדרו  בשעת בלבו "גמר שכיח, זה ואין הואיל כי הי"ב. פ"ו,
שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו

בהמה,12)שנדר). אותה על נזירותו לקבל היתה שדעתו
הל' והשווה שם). (משנה, ברשותו. היתה לא שנזר ובשעה
נדרי  בכלל והוא טעות, נדר שהוא "מפני ה"ג: פ"ח, נדרים
אינו  - ב לב, בנזיר ה'תוספות' ולדעת מותרים". שהם שגגות
כלל, נזיר שאינו סובר, ורבינו החכם. לו שיתיר בתנאי נזיר,

לחכם. שאלה אפילו צריך ואינו

.‚˙e¯ÈÊa ÒÈt˙n‰13e¯‡aL BÓk ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿∆≈«¿
¯„a ÒÈt˙n‰ Ïk ÔÈ„a14. ¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆

בסמוך 13) כמפורש חבירו, בנזירות נזירותו שהתפיס
הבאה. ש"המתפיס 14)בהלכה ה"ג, פ"ג נדרים הל'

חייב". - בנדרים

.„È¯‰ - ‰Êk ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰»»»ƒ≈¿»»¿»«¬≈ƒ»∆¬≈
¯ÈÊ ‰Ê15ÂÈÙk Èt :‡e‰ ¯Ó‡Â ,¯ÈÊa B¯·Á ¯„ . ∆»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ

ÔÈiÓ16‰Ê È¯‰ - ÊÊb‰lÓ B¯ÚOk È¯ÚO :¯Ó‡L B‡ , ƒ«ƒ∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆
¯ÈÊ17ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .18,¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯Ó‡Â »ƒ¿≈ƒ»«¿»««¬ƒ¿¿≈ƒ

[¯ea„ È„k CB˙a ÈLÈÏL ÚÓLÂ]19¯Ó‡Â ÈL ÏL ¿»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»«
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â ,'È‡Â'20ÔÈ¯ÈÊ Ôlk -21. «¬ƒ«¬ƒ≈≈»À»¿ƒƒ

ה"ו.15) פ"א, לעיל והשווה א. ג, יין.16)נזיר מלשתות
אמר 17) לא כשערו, ושערי כפיו פי אמר: אבל ב. כא, שם

בהם  תלויה שהנשמה דברים אינם והשיער שהפה כלום,
הט"ז. פ"א, לעיל וראה הריני 18)(שם). אומר: חבירו את

שלום 19)נזיר. לרב: תלמיד שלום שאילת כדי שהוא
הי"ז). פ"ב, שבועות הל' (לעיל רבי אחד 20)עליך כל

קודמו. של דיבור כדי אחד 21)בתוך שכל א. כא, נזיר
והותר  נדרו על הראשון נשאל אם ולפיכך בקודמו. התפיס
ושלאחריו  השני והותר, השני נשאל ואם כולם, הותרו -
פ"ד  נדרים הל' לעיל והשווה (שם). אסור והראשון מותרים,

ה"ג. שם ובביאורנו ה"ט,

.‰¯Ó‡ B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈»«
'È‡Â'22„iÓ ¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ -23. «¬ƒ¬≈¬≈»ƒƒ»

שנתכוין 22) ולומר דבריו, בכוונת להסתפק שיש אע"פ
בן. לו גם לכשיוולד נזיר שכוונת 23)להיות א. יג, נזיר

נזיר, הריני שאמר: ועיקרם, הראשון דברי גוף על חבירו
ולא  שם בגמרא בעיה שזוהי ואע"פ נזירותו. התפיס ובזה
גופו  על "אםֿתמציֿלומר שם: שאמרו מתוך נפשטה,
בכל  הגאונים כקבלת ההלכה, היא שכך נראה משמע"
כ"אםֿתמציֿ שההלכה הש"ס, שבבעיות "אםֿתמציֿלומר"

(רדב"ז). לומר"

.ÂÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆

ÔB¯Á‡‰24‡Ôa EÏ ‰È‰iL ·‰B‡ È‡L :¯ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈
epnÓ LBa ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê BÓk25. ¿∆∆¬≈ƒ∆

נזיר.24) רגשי 25)להיות את בפניו לו להביע שלא
"אםֿ שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו
שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:

(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»
- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ

¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈
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תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL C¯c ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÒBÈ‚B¯c‡‰L∆»«¿¿ƒ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ

‰M‡Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e42Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e , ¿»ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆
LÈ‡Ï ÔÈÂL Ô‰L ÌÈÎ¯„e ,‰M‡Ï ‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡Ï…¿ƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ

‰M‡Ïe43. ¿ƒ»

בו 38) הכריעו ולא . . . הצבי ומן העז מן מורכב "מין
בפירוש  רבינו (לשון היא" חיה או בהמה מין אם חכמים

מ"ח). פ"ב, ביכורים אלו.39)המשנה, אנשים ששה
הי"א.40) בסמוך אמת 41)כמבואר אמרו כולם נמצאו

שם). רבינו וכפירוש לד. נזיר בסמוך 42)(משנה, כמבואר
פ"ג,43)הי"א. נזיר (תוספתא כולם דברי נתקיימו ולפיכך

מי"א).

.‡Èel‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ44˙Bˆn‰ ÈÈÚa -45‡Ï , ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…
Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa46,˙Bˆn‰ ÈÈÚa - ÈBk‰ ÈÎ¯c ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿«¿¿≈«¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒ¿

Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa ‡Ï47,Èeqk ÔeÚË BÓc ?„ˆÈk . …¿ƒ¿¿«¿≈«»»ƒ
‰iÁk48‰Ó‰·k ,¯eÒ‡ BaÏÁÂ ;49ÌÈ‡Ïk ‡e‰ È¯‰Â ; ¿«»¿∆¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿«ƒ

‡ÏÂ ‰iÁ BÈ‡ el‡k ,‰iÁ‰ ÌÚ ÔÎÂ ‰Ó‰a‰ ÌÚƒ«¿≈»¿≈ƒ««»¿ƒ≈«»¿…
‰Ó‰a50‰iÁÂ ‰Ó‰·k ,‰ËÈÁL ÔeÚËÂ ;51Ba LÈÂ . ¿≈»¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯„52BÓB˜Óa ¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,53. ¿»ƒ¬≈ƒ¿»∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌÈL‡k ,Ô·Ïa ‡nËÓ :ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ54‡nËÓe ; ¿≈«¿¿ƒƒ«≈¿…∆«¬»ƒƒ«≈

ÌÈLk ,Ì„‡a55‡Ï ,È¯·Ú „·Úa ¯kÓ BÈ‡Â ; ¿…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ…
ÌÈLk ‡ÏÂ ÌÈL‡Î56B‚¯B‰‰Â ;57,ÂÈÏÚ ‚¯‰ - «¬»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿∆¡»»»

ÌÈLÎe ÌÈL‡k58„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„ Ba LÈÂ . «¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¬≈ƒ¿»∆»
BÓB˜Óa ·˙kÈ59. ƒ»≈ƒ¿

האנדרוגינוס.44) הדיני.45)של בכת"י 46)במובן
אינה. לכוי, בנוגע הזו הפיסקה כל דם 47)התימנים,

מכיסוי.48)שחיטתו. פטור בהמה, שחיטת דם אבל
מותר.49) חיה חלב אבל בהמה, ואסור 50)כחלב

מינו. עם אלא בהמה על ולא חיה על לא להרביעו
מ"חֿיא.51) פ"ב ביכורים במסכת מפורשות 52)הכל והן

שם. הל'53)במשנה, ה"א; פ"ג, טוב יום בהל' כגון
ועוד. ה"ו פ"א, הטומאה אבות הל' ה"ה; פ"ט, ביכורים

הזכר.54) לזרע כינוי - לובן קרי. ובעלי שדם 55)זבים
מ"בֿג). פ"ד, (בכורים טמא ונדתן עברי 56)זיבתן שעבד

נמכרת  והבת הוא. נקיבה ספק וזה האיש, אלא נמכר אינו
לעבד  בנו את מוכר האב אין אבל אביה, ע"י קטנה כשהיא

וברע"ב). מ"ה, מ"ד.58)במזיד.57)(שם שם
הי"א;59) פכ"ב, ביאה איסורי הל' ה"ח; פ"ו, יבום הל'

ועוד. ה"ג פ"ט, עדות הל'

.·ÈÌÈÁ˜t Ì‰Ó ,Ìc‚k ÌÈ‡a ÌÈL‡ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ60 ¿≈ƒ»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»≈∆ƒ¿ƒ
ÌÈÓeÒ Ì‰Óe61el‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡Â , ≈∆ƒ¿»«∆»¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÁ˜t62,ÔÈÁ˜t el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â , ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿ƒ
:¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡L ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¿»««≈
¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ
ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒÂ ÔÈÁ˜t el‡L∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÓeÒ ‡ÏÂ ÔÈÁ˜t ‡Ï el‡63ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ -64. ≈…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬≈À»¿ƒƒ
Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ.‰ ¿≈…«≈»∆

פתוחות).60) =) פקוחות שעיניהם עוורים.61)רואים,
פקחים.62) ביניהם שיש אמת, הפקחים 63)ודבריו כי

פקחים, אינם שביניהם והסומים סומים, אינם שבהם
דבריו. ההלכה 64)ונתקיימו מקור את מציין הרדב"ז

איננה. - שלפנינו נזיר ובתוספתא בתוספתא,

.‚ÈÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜65È¯‰ - ¯ÈÊa ¯„Â »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¬≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…

˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰66ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,67¯ÈcÓ LÈ‡‰Â . ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
˙BÚÏ ‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊa ÔË˜ Ba ˙‡∆¿»»¿»ƒ««ƒ∆…»¿«

ÌÈ¯„68‰Ê ¯·„Â .¯ÈÊa da ˙‡ ˙¯cÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈»ƒ»«∆∆∆¿»¿»ƒ¿»»∆
‡e‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰69.ÌÈ¯„ ¯‡La ‚‰B BÈ‡Â , ¬»»ƒƒ««»»¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ

מי 65) לשם ויודע אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בן שהוא
ה"אֿד. פי"א, נדרים הל' לעיל כמבואר שאפילו 66)נדר,

שתי  הביא שלא אלא אחד, ויום שנה שלשֿעשרה לו מלאו
דברים. לשאר גדול נעשה לא עדיין שנדרו 67)שערות,

תורה, מדברי זה "ודבר שם: רבינו שמטעים וכמו קיים,
דברי  ע"פ נדר" ונדרו הקדשו לאיש, הסמוך שהמופלא
ולפיכך  שם, לקיש וריש יוחנן וכרבי ב. מו, נדה הש"ס

בעזרה. חולין ואינם קרבנותיו, הקטן שהוא 68)מביא
אחד. ויום שנה שתיםֿעשרה מבן משה 69)פחות שקיבל

וכתב  שם). בגמרא יוחנן וכרבי כח: נזיר (משנה, מסיני
סמך  לו אין - הקבלה "מפי שם: המשנה בפירוש רבינו
היא  הלכה שם) (בגמרא שאמר מה והוא רמז, ולא בתורה
ה"ח, פ"ג אבל ובהל' הי"ב, פ"ג לקמן והשווה בנזיר".
את  הדירה שחנה שמצינו, אע"פ רוקח' ה'מעשה וכתב ועוד.
לא  "ומורה יא) א, (שמואלֿא ככתוב בנזירות, בנה שמואל
הט"ז) פ"ג, ולקמן סו. שם במשנה (ראה ראשו" על יעלה
והדירו  ידה על הסכים אלקנה אביו שגם לומר, כרחנו על -
זה. על עמד הוא שאף שם, לשמואל ברד"ק וראה הוא. גם
פלפל  ל, סימן ז"ל שפירא מאיר רבי למורי המאיר' וב'אור

הרבה. בזה

.„È,¯ÈÊ ‰z‡ È¯‰ :ÔËw‰ B·Ï ¯Ó‡L ·‡‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«ƒ¿«»»¬≈«»»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ B‡ ,¯ÈÊ ÈBÏt Èa :¯Ó‡L B‡70˜˙LÂ , ∆»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬≈∆»ƒ¿»«
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È˜ec˜c Ïk Ba ‚‰Ï ·‡‰ ·iÁÂ .¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Ôa‰«≈¬≈∆»ƒ¿«»»»ƒ¿…»ƒ¿≈
‡È·Ó - ‡ÓË Ì‡Â ,˙e¯ÈÊ71‰‡ÓË Ôa¯˜72, ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿«À¿»

¯‡Lk ,‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Ó B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»√»ƒ¿»
.ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ«¿ƒ

מדיר,70) האיש דיבורֿהמתחיל - ב כח, נזיר וב'תוספות'
נזיר. הריני שיאמר לבנו שיצוה או האב 71)הוסיפו:

בנו. ה"ג.72)בשביל פ"ו, לקמן וכמבואר גדול, נזיר כדין
מולק  והכהן לחטאת, ואחת לעולה אחת תורים, שתי ומביא

כט.). (נזיר נבילה משום בזה ואין מחטאתו ואוכל

.ÂË,ÂÈ·B¯˜ eÁnL B‡ ‰Ê ¯·„a ‰ÁÓe Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»«≈ƒ»¿»»∆∆ƒ¿»
‰OÚ È¯‰L ,ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ B¯ÚO ÁlbL B‡∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆¬≈«¬»

BzÚ„ ‰lbL ‰OÚÓ73ÂÈ·B¯˜ B‡ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL «¬∆∆ƒ»«¿∆…»»¿»
¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e¯ÈÊa74BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ . ƒ¿ƒ¬≈∆≈»ƒ¿«»«≈

LÈ‡ ‰OÚÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ?B¯Èc‰Ï75. ¿«ƒ«∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ

דעתם.73) שגילה התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
וכתבו 74) הי"ב. פ"ט, לקמן וראה ב. כח, שם משנה,

אם  אבל כששמעו, מיד כשמיחו דוקא שם, ה'תוספות'
בכך  אין מיחו, הנזירות שהתחילה ואחר מיחו, לא בתחילה
הנזירות  עליו שחלה זמן "וכל שם: רבינו פירש וכן כלום.
לבטלה". קרוביו ולא הוא לא יכול אינו בה, והתנהג
וגלח, קטן כשהוא "הדירו שנינו: מ"ט פ"ג, שם ובתוספתא
ונראה, אביו". נזירות הימנו בטלה שערות, שתי שהביא או
כבר  שהתחיל לאחר אף הנזירות, מבטלות שערות ששתי
יו"ט' ב'תוספות וראה שם). ('תוספות' נזירותו ימי למנות
מסתפק  - ב כח, לנזיר בפירושו והרא"ש מ"ה. פ"ג, לסוטה
כי  מחאה, מחאתו אם למתים, שנטמא או יין הבן שתה אם
שמח' וב'אור בגופו. מעשה שהוא לגילוח, דומים אלו אין
אבל  מחאה, זו הרי מרצונו בעצמו הבן שתה שאם מכריע,
את  שהמגלח מחאה, זו אין טימאוהו או קרוביו השקוהו
מחאה. מחאתם ולפיכך הי"א), פ"ה, (לקמן לוקה הנזיר
ה"כ) (שם, לוקה אינו והמטמאו, הנזיר את המשקה אבל

מחאה. מחאתם אין שלשֿעשרה 75)ולפיכך בן שיהיה
לכל  הוא קטן עדיין אז עד כי שערות, שתי ויביא ויום, שנה

רבי. כדעת כט:) (נזיר שבתורה המצוות

.ÊË˙e¯ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰76; »¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ¯ac :¯Ó‡pL77. ∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈

ycew zegiyn zecewp

."l`xyi ipa l` xac xn`py ,zexifp mdl oi` miiebd"

ויובן  ובתגלחת, ביין שמותרים פירט לא מדוע להבין וצריך
מתן־תורה  קודם גם ונדר שבועה של גדר שמצינו בהקדים
התחייב  טעם מאיזה צ"ע שלכאורה אבימלך, שבועת כמו
בני  מצוות ז' בכלל שבועה דין אין והרי שבועתו, לקיים

דור נח. שבני ה'חזקוני' שפירש מה על־פי לומר ויש .
אדם  בני שחייבים מצוות שקיימו שלא על נענשו המבול
כתב  וכן נצטוו. שלא אע"פ הדעת סברת מכח לשמרן
המצוות  "כל ברכות) למסכת (בהקדמתו גאון ניסים רבינו
מתחייבים  הכל כבר דלבא, ובאובנתא בסברא תלויין שהן

ועל  עליו הארץ, על אדם אלקים ברא אשר היום למן בהן
שמירת  שגם לומר, יש ועפ"ז דורים". לדורי אחריו זרעו
"סברת  מכח בהם, שחייבים בדברים נכלל שפתיו מוצא

נח. בני מצוות שבע בכלל שאינם אף הדעת"
ותגלחת, ביין מותר הגוי יהיה מקרה בכל שלא לומר, יש עפ"ז
"הריני  אמר אם הנזירות, את עליו קיבל אופן באיזה ותלוי
כיון  כלל, נזיר דין עליו חל לא בזה הרי כישראל" נזיר
שאי־ דבר על כנשבע זה והרי התורה, נזירות מדין שנתמעט
ביין  מותר ובמילא שבועה, כאן שאין לקיים לו אפשר
"מן  או התגלחת" מן נזיר "הריני אמר אם אבל ובתגלחת.
"מכח  אלא נזיר מדין לא שפתיו מוצא לשמור חייב היין",
ובתגלחת, ביין שמותר הרמב"ם פירט לא ולכן הדעת". סברת
שפתיו. מוצא שמירת מצד חייב יהיה שבהם מקרים ישנם כי
(30 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אףֿעלֿפי
עליהם, חלה נזירות אין קרב, וקרבנם כישראל, ונדבות
שם). (נזיר נזירות קרבנות מביאין ואין יין, לשתות ומותרים
שבממונו, מצוה הם - נדריו קרבנות כי הדבר, וטעם
שבגופו, מצוה היא הנזירות אבל נתקדש, ממונו וכשמקדיש
זה). לפסוק תמימה, (תורה זו מצוה על הגויים נצטוו ולא
לא  ולאמו "לאביו נאמר: שבנזיר מפרש, שם ובגמרא
טומאה, להם שאין אלו, יצאו טומאה. לו שיש מי - יטמא"
יט, (במדבר אומר הכתוב וכן נטמאו, לא במת נגעו שאם
מתוך  ההיא הנפש ונכרתה . . . יטמא אשר "ואיש כ)

קהל. להם שאין אלו, יצאו הקהל".

.ÊÈ˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL78B‡ ·‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰79Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰ Ï·‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙e¯ÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי אשה או "איש ב) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע"פ – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי"א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב. סב, נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח. זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»
¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ
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B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
עינוי  בה אין אפילו ושבועה שנשבע", כקודם שנשבע אחר
שהשבועה  שם, בביאורנו וכבמבואר עליו, חלה אינה נפש
לו" קנויה עבד של נפשו ו"אין החפץ על נפשו איסור היא
עצמו, על החפץ איסור הם הנדרים אבל כאן, רבינו וכלשון
נזיר  יו"ט' ('תוספות עליו חלים נפש עינוי בהם וכשאין

מ"א). יצא 91)פ"ט, לעבדו "היפר ב: סב, נזיר משנה,
העבדים  כדרך אותו כפה שלא כיון והטעם, וכו'. לחירות"
רשות  לו שאין דעתו גילה חורין, בני כמנהג לו היפר אלא
בהל' רבינו וכדברי ואשתו, בתו מנהג בו ונהג הואיל עליו,
לחירות, יצא - לך מופר רבו לו "אמר הי"ז: פ"ח, עבדים
דעתו  גילה לכפותו, שיש במקום אותו כפה שלא שכיון
"היפר  במשנה: וגורס חולק והראב"ד שעבודו". שהפקיע
ויצא  שונה הוא נזירותו". משלים לחירות, ויצא לעבדו

ו  בלי בוא"ו. לחירות" "יצא רבינו כגירסת משנתנו גירסת
שם.92)וא"ו. לו 93)נזיר, שאמר מעבד גרוע זה ואין

שיצא  ציבור בפני בתורה פסוקים שלשה לקרוא רבו
כמבואר  שחרור, שטר לו לכתוב רבו את וכופים לחירות,

א. מ, בגיטין הש"ס דברי ע"פ שם, עבדים בהל'

.ËÈBa¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú94- ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba¯ ˙eL¯Ï95Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…
BÚ„È97˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,Ba¯98‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿««»»»¿≈¬≈∆»»

B¯„ È„È99- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ál‚ ‡ÏÂ ¯„ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈ƒ¿¬»ƒ»«¿…ƒ«¿»»¿≈
B¯„ È„È ‡ˆÈ ‡Ï100- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‡ÓË . …»»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿««»»»¿≈

‡ÓËpL ‰ÚMÓ ‰BÓ101. ∆ƒ»»∆ƒ¿»

נראה 94) וכן רבו. שהלך התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
הרדב"ז. בבריחתו,95)מפירוש לחירות יצא לא שעדיין

הביאו  זה ומטעם רבו. בהליכת לחירות יצא שלא כשם
לומר, רבו, להליכת העבד בריחת להשוות כדי כאן , רבינו
כדי  ישתה שלא העבד, את קונסים לחירות, יצא ולא הואיל
תקנת  משום זה וכל לשתות. ויכופהו לרבו ויחזור שיצטער
פסק  זה, על חולק יוסי שרבי ואע"פ וברש"י). סב: (נזיר  רבו
את  פירשה שם הש"ס שסוגיית משום מאיר, כרבי רבינו

שהלכה  מפני ודאי יוסי, רבי אחרי באחרונה, מאיר רבי דברי
קנס  וזהו הואיל מתרץ, רוקח' וב'מעשה (רדב"ז). כמותו
בגזירתו, מאיר כרבי הלכה לומר עלינו לרבו, שישוב לעבד,

ב. ס, בכתובות נחמן רב במלאת 96)כדברי נזיר כל כדין
נזרו. קדומים.97)ימי בדפוסים וכן ידע, ולא צ"ל:

נזירותו.98) ונתבטלה כופהו שהיה יתכן ידע, שאילו אע"פ
(תוספתא 99) לכופו הספיק לא ורבו נזירותו, ונגמרה הואיל

מ"ה). פ"ו, נשלמה 100)נזיר ולא הואיל שם, תוספתא
לנהוג  וחייב נזרו ידי יצא לא גילוח, שמחוסרת נזירותו,
שלא  העבד שנוהג נזירות שכל הדבר, וטעם אחרת. נזירות
ויכופו  רבו ישמע שמא ספק", "נזירות נחשבת רבו, מדעת
לחירות, ויצא נזירותו השלים כשלא ולפיכך נזירותו, ויבטל
היה  אם שמא כי לו, עולה עבד, בעודו שמנה המנין אין

ואין המנין, כל ומבטל כופהו רבו היה עבד מנין עדיין
שנשתחרר  לאחר עליו שחלה ודאי לנזירות לו עולה הספק

המשנה'). הדברים,101)('מרכבת ופירוש שם. תוספתא,
נזיר  כל כדין טומאה קרבנות מביא אינו לחרות, שיצא אע"פ
מיום  נזירותו מנין את להתחיל צריך אינו וגם שנטמא, טהור
מביא  הוא שבו - שנטמא טהור נזיר כדין - לטהרתו השמיני
כשיטבול  לטומאתו השביעי ביום אלא קרבנותיו, את
ידיעת  בלא נזירותו ונהג הואיל כי נזירותו. למנות מתחיל
ובטלה  ויכופו רבו ישמע שמא כי ודאי, מניינו היה לא רבו,
והרי  לקרבן, ראויה ואינה נזירותו, פקעה וכשנטמא נזירותו,
עולה  שלו שביעי שיום מת, טמא והוא בנזיר לנדר דומה זה
לקמן  כמבואר טומאה, קרבן מביא ואינו נזירות ממנין לו
"נטמא  אמרו: ה"א, פ"ט נזיר וב'ירושלמי' ה"זֿח. פ"ו,
רבינו  אולם טומאה". קרבן מביא לחירות, יצא ואחרֿכך

המשנה'). ('מרכבת הנ"ל כתוספתא פוסק

.Î˙Èa‰ ÈÙa ˙‚‰B ˙e¯ÈÊ102˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ103. ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ

ÌÏBÚÏ104ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»
.B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿

קיים.102) שביתֿהמקדש נדר 103)בזמן היא שהרי
שנינו  וכן הבית. בפני שלא גם הנוהגים איסור נדרי כשאר
ביהמ"ק  ומצאו הגולה מן נזירים "כשעלו לב:) (נזיר במשנה
=) נזיר - ביהמ"ק חרב שלא עד שנזר כל אמרו, . . . חרב
שיכול  נזיר", אינו ביהמ"ק ומשחרב בנזירות), לנהוג וחייב
(רש"י  נודר הייתי לא חרב, שהבית יודע הייתי אילו לומר
הבית  שחרב ידע שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב"ז). נזיר זה הרי - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי"ב. פ"ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk106CÎÈÙÏ .710‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ , ¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰108. «ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿
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והל'105) נד. (נזיר העמים ארץ על טומאה גזרו שהרי
שם  למנות יכול שאינו נמצא ה"א), פי"א, מת טומאת
הקברות, בבית והוא נדר כאילו זה והרי בטהרה , נזירות

ה"ח. פ"ו, לקמן מאה 106)ראה נזיר להיות נדר שאם
למרות  ישראל, לארץ בעלותו יום מאה מונה זה הרי יום,
יט: בנזיר (משנה לארץ בחוץ נזירותו את כבר שהשלים
אותו  שקונסים - א כ, שם בגמרא וראה הלל). וכבית
ימי  כל ומונה וחוזר מתחיל כלומר, נזירות". "בתחילת
"מעשה  מסופר: במשנה ושם בתחילה. שקיבל כפי נזירותו
בני  יבוא אם ואמרה למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני
מן  בנה ובא שנים, שבע נזירה אהא בשלום, המלחמה מן
עלתה  שנים שבע ובסוף שנים, שבע נזירה והיתה המלחמה
שנים  שבע עוד נזירה שתהיה ביתֿהלל והורוה לארץ
נזירות  התורה מן אבל חכמים, מדברי זה וכל וכו'. אחרות"
העמים  ארץ טומאת שהרי גמורה, נזירות היא לארץ שבחוץ
לו  ועלה הוא, גמור טהור התורה ומן מדרבנן, אלא אינה
לנהוג  שחייב הכ"ב, בסמוך רבינו מדברי נראה וכן מניינו.
חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ

לקמן 110)ה"ז. כמבואר עליו, האהיל או המת את שנשא
ה"ה. זה 111)פ"ז, אין מתים, טמאי שכולנו אע"פ כי

וחזר  ופירש, למת כנטמא זה הרי אלא ועומד", "מחולל
הי"ז. פ"ה, לקמן כמבואר נגיעה, כל על שלוקה ונגע,

ה'תשפ"א  תמוז ד' שני יום

י"ד  מחזור

שניה  שנה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,

ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון
הארץ. כעפר או

.‡:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.·ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰‡Ï Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ…
C¯ca ˜ÈÊÁ‰5‡lL ;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«∆…

ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙6. ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈¿«
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â7ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»ƒ¿ƒ

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -8ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ
ÌÈÓi‰ ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ9. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿««»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
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elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»

‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.Á¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

אחת.18) נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
כאילו  שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
משלושים  פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר:

נזיריות. שתי נזיר זה הרי נזיר 19)יום, הריני שהאומר:
יום. שלושים נזיר זה הרי אחת, ואחת,20)שעה כשאמר:

שנייה. נזירות להוסיף בתיבת:21)נתכוון הפסיק כאן
שלא  נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים"
נזירותו  ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב:

- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי
כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק ולפיכך

.ËÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23- ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È¯‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני 23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע. אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי  נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.È˙·a Ô‰ÈzL ¯„pL ÔÈa ,˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÊ ¯Á‡ BÊ ¯„pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈ¯Ù‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜26Ï‡L Ck ¯Á‡Â ,27B¯„ ¯Èz‰Â ‰BL‡¯‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ -28Ôa¯w‰ ‰Ê ‡È·Óe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙¯tk ‡È·‰ elÙ‡Â .¯ËÙÂ29B¯ÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È¯‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
d¯wÚÓ dÈ‡ el‡k d¯Èz‰L ÔÂÈk ‰BL‡¯‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי עלי הרי לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.‡È¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ
ÏÚ Û‡Â ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÛÏ‡ ¯ÈÊ»ƒ∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L Ètƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»
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.·È¯ÈÊp‰L ?·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊÏ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :¯Ó‡pL ;B¯Ê ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï ¯eÒ‡ - ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz B¯Ê ¯„ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó - B¯ÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ¯ÈÊe .ÌÓi‰33¯Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba¯˜34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ¯ÈÊ ÌBÏL·‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa¯»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
·eˆ˜40. »

שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך

חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

ycew zegiyn zecewp

j`lnd `l` xifpa xcp `l ixdy ,xenb xifp did `l oeyny
."d`nehd on eyixtd

הזירו, או הקדישו ולא "הפרישו" שכתב בלשונו לדייק יש
נזיר, קדושת עצמו על לקבל יכול לבדו האדם רק כי
יכול  נזיר קדושת כי זה, על לצוות יכול אינו המלאך ואפילו
ציווי  הוא המלאך שעשה ומה עצמו. על לקבל הנזיר רק
יוכל  ולכשיגדל נזירות, במנהג ולהנהיגו לחנכו אמו על

נזיר. קדושת עצמו על לקבל
(59 'rde 32 'r g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xzene zglbza xeq`e oiia xeq` 'id ,epic did cvike"
."miznl `nhdl

בחסידות, כמבואר וביין בתגלחת הוא הנזירות עניין עיקר
מכל  ומופרשים מובדלים הם שלמעלה האורות הרי שבעצם

למטה. שיומשכו כדי וצמצום הפסק שיהיה וצריך הענינים,
היינו  המוחין, ממותרי שהם לשערות, נמשל זה והפסק
שיצמחו  וכדי להכילם, יוכל הכלי שאין כל־כך נעלים מוחין

גולגולת. של הפסק דרך להיות הדבר חייב שערות, מזה
כי  ראשו" שער פרע גדל יהיה "קדוש הפסוק יובן ובזה
מכל  שלמעלה העליונה הקדושה נמשכת על־ידי־זה
שזהו  ראשו" על אלקיו "נזר נזיר של עניינו וזהו העניינים,
בחינת  על־ידי מהשתלשלות שלמעלה ומקיף נזר בחינת
הוא  הנזירות עניין שעיקר מה יובן על־פי־זה השערות.
עניין  למעין יבוא שלא להיזהר צריך כי ביין, וגם בתגלחת
שייך  אינו הטומאה עניין מה־שאין־כן ואביהוא. נדב של
לא  ולכן נוספת, ודרגה נוסף דבר זהו אלא הנזירות לעצם

שמשון. בנזירות זה עניין נכלל
(c"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

הנער".41) יהיה אלוקים נזיר "כי בו: שנאמר מנוח, בן
הדירו.42) לא מנוח אביו וגם נדר לא עצמו הוא
טמא".43) כל תאכלי "ואל לאמו למשה 44)באמרו

את  הרג ששמשון סיכמו, בגמרא, ב' עמוד ושם מסיני.
ו  פי הפלשתים על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע גם

שם. כמבואר הקבלה.

.„ÈÈ¯‰ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿¬≈
Ál‚Ó BÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ÔÈi‰ ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒƒ«ƒ¿««ƒ««ƒ¿»¿≈¿«≈«

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk45¯zÓe , »¿≈»»…∆ƒ¿»¿ƒ≈»À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï46‡l‡ Èzek˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»«…ƒ¿««¿ƒ∆»

ÔBLÓL BÓML ¯Á‡ LÈ‡Ï47¯„pL ÈÓe .¯ÈÊ BÈ‡ - ¿ƒ«≈∆¿ƒ¿≈»ƒƒ∆»«
Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ48;B¯„ ÏÚ »ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ»≈«ƒ¿

‰˙È‰ ÌÏBÚÏ ÔBLÓL ˙e¯ÈÊpL49. ∆¿ƒƒ¿¿»»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

,excp lr l`yidl leki epi` oeynyk xifp xcpy ine"
."dzid mlerl oeyny zexifpy

נזיר  קדושת עצמו על קיבל ששמשון כיון להבין, וצריך
אמו, שהנהיגתו ההנהגה על מיחה ולא שהגדיל באופן
הנזיר  קדושת את הרי נדרו, על להישאל יכול לא מדוע

אחר. נזיר ככל לכאורה עצמו על קיבל הוא
שכל  בעניין רק להיות יכולה הנדר על שאלה א. לומר : ויש
העדר  ג. למחצה. שאלה אין ב. השואל. של הוא כולו
או  מאשר אלא עניין עוד מוסיף אינו שמשון של המחאה

האם. בו שהתחילה העניין אותו את מעלה
(66 'rd 70 'r g"i wlg y"ewl itÎlr)

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני  וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי

אלא 46)כוחי". מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
נזירות  להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי  על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
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להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך?
ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף  שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי שאלה ואין ָנּוזר,

.ÂËÁBÓ Ô·k ÔBLÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰50ÏÚ·k , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
e¯wpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ¯˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰ - ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙e¯ÈÊk ¯ÈÊ ‰Ê È¯ ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿
LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ

¯Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר
הרי  כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,

כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי  לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.ÊËÈ˙Ó¯‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ¯ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ô·k ,‰pÁ Ô·k ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL ¯Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."did mler xifp ,iznxd l`eny"

שמשון) (ואם חנה יכולה היתה היאך הרד"ק שאלת ידועה
"האיש  מסיני למשה הלכה והלא בנה, עבור נזירות לקבל
המתרצים  יש בנזיר". בנה מדרת האשה ואין בנו, מדיר

ביקשו אלא בנזיר בניהן את הדירו לא כך שהאמהות
כו'" לאישה "ותאמר בפסוק הרמז לדעתם וזהו מהאבות,
להדיר  מאלקנה ביקשה חנה וכן בנם, את להדיר שביקשתו
הרמב"ם  שהרי קשה, זה שתירוץ אלא שמואל. את
האשה  ואין כו' מדיר שהאיש זה שעניין כתב בפיה"מ
סמך  לו "ואין מסיני למשה הלכה הוא בנזיר, בנה מדרת
רמוז  שהעניין כדבריהם אם והלא רמז", ולא בכתוב

רמז". לו "אין כתב מדוע בכתוב,
נזיר, במסכת האחרונה המשנה על השאלה ידועה בנוסף,
שמואל, על משמשון 'גזירה־שוה' נהוראי רבי למד היאך
חייב  הנלמד שהדבר היינו למחצה", גזירה־שוה "אין והלא
נזיר  היה שמשון והלא המלמד, לדבר לגמרי דומה להיות

למתים. להיטמא מותר והיה אחר
את  להדיר היו יכולות לא אכן שמשון ואם חנה לומר: ויש
על  לקבל האדם רק יכול נזירות קדושת כי בנזיר, בניהן
הוא  שמשון ואם חנה שעשו ומה המלאך. לא ואפילו עצמו

ושמשון  שמואל וכשגדלו נזירות, של טובה להנהגה חינוך
למפרע  עצמם על קיבלו הנזירות הנהגת על מיחו ולא
על  אותו שמטבילין שנתגייר קטן (על־דרך נזירות. קדושת
גוי  להיות יחזור כשיגדיל למחות ירצה ואם בית ־דין, דעת

כדמעיקרא).
נהוראי  רבי שלמד מה כי הנוספת, השאלה גם תתורץ ובזה
מסוג  שמואל של הנזירות סוג על 'גזירה־שוה' לא הוא
הנזירות  קבלת אופן על אלא שמשון, של הנזירות
ולא  שהגדילו באופן נזיר קדושת קבלת היתה שבשניהם

מיחו.
(63 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע.54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו

.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
נדרי. לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆
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מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד

ה'תשפ"א  תמוז ה' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ -4Ál‚Ó BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

סותר 2) שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
השביעי  ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את

הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר נזירות 3)לטומאתו, שסתם
(משנה  נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים

מתנה). רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., שם,4)בנזיר
ואחד  שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת

וברש"י). ה: נעשה 5)(נזיר יום, שלשים ופירש: הואיל
מקצת  בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו
הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום
מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).
הקרבנות  הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע

התורה". בלשון לגילוח) (=הקודמת

.·‰BL‡¯‰ ˙‡ Ál‚Ó - ˙Bi¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»
„Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»

ÌÈMLÂ6- ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡¯‰ ˙‡ Álb Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆»ƒ»¿ƒ
ÌÈML ÌBÈ ‰iM‰ ˙‡ Ál‚Ó7‰ÚLz ÌBÈ Álb Ì‡Â , ¿«≈«∆«¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»

ÔÈÓÏ Û‡ BÏ ‰ÏBÚ ÌÈLÏL ÌBiL ;‡ˆÈ - ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ»»∆¿ƒ∆«¿ƒ¿«
‰iL ˙e¯ÈÊ8. ¿ƒ¿ƒ»

נגמרה 6) ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
המקבל  כאדם ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות,
נמצא  שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות
כדין  למחרתו ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום

ה:). לנזיר לנזירותו 7)(תוספות ואחד שלשים יום שהוא
כלו 8)השניה. השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו

"אם  הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים ביום
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח

.‚¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊÂ ,9, »≈¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈
ÌÈÏLÓ - Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿««»«≈«¿ƒ

BlL ˙‡10Ba ÏL ˙‡ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â11ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ∆∆¿««»∆∆∆¿»«¬≈ƒ
ÌBÈ CÎÂ Ck ¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ12, »ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ»ƒ«¿«

Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â13˜ÒBt - ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿««»«≈≈
Ba ÏL ˙‡ ‰BÓe BlL ˙e¯ÈÊ14¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ∆∆∆∆¿¿««»≈

BlL ˙‡ ÌÈÏLÓe15˙Á‡ ˙e¯ÈÊk Ô‰ÈzL È¯‰Â ,16. «¿ƒ∆∆«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ««
CÎÈÙÏ17¯˙BÒ - Ba ÏL ˙e¯ÈÊ CB˙a ‡ÓË Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¿≈
Ïk‰18ÌÈÏL‰Ï ÏÈÁ˙‰Lk ,Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ‡ÓË ; «…ƒ¿»««¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ba ˙e¯ÈÊ „Ú ‡l‡ ¯˙BÒ BÈ‡ - B˙e¯ÈÊ19‰nÎ·e . ¿ƒ≈≈∆»«¿ƒ¿¿«»
„ÏBpLk B˙e¯ÈÊpÓ ¯‡L Ì‡ ?BlL ˙‡ ÌÈÏLÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆«

¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙e¯ÈÊ ‰BÓ - «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡LpL ÌÈÓi‰21B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ - »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח בסופה ומגלח

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז: וכתב יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. שלו.13)לנזירות את לגמור הספיק ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח לא ואם ומגלח,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו 16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק ,שהרי
ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי כשיהיה נזיר הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי  ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח
בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח

יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל
אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי יד. (שם שלו את גם

וממילא 19) עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי
שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
וראה  (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות בביאורנו לקמן
שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר

בנו. נזירות לפני היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון
מרובה. סתם,22)ומגלח.21)נזירות נזירות שנדר כגון

בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין
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"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני  נזירות חשובה זו הרי יום, שלשים בנו נזירות אחרי
את  ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה,

(רדב"ז). לפניה שמנה הימים

.„ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL ‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡25¯˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙e¯ÈÊ ˜ÒBt È¯‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï - Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡È·Óe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e¯‡LpL ¯˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â ;B˙e¯ÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙e¯ÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚ·L „Ú ¯˙BÒ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק עליו והרי
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה

יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם
עד  "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, משובשת. גירסא שזוהי

שם). יו"ט (תוספות שבעים"

.‰Ba ÏL ‰BÓ - ÌÈBÓL ÌBÈa Ôa‰ „ÏB ?„ˆÈk27 ≈«««≈¿¿ƒ∆∆¿
¯Á‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ál‚Óe Ba ÏL ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆∆¿¿«≈««¿ƒƒ¿≈««

ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÁÏ‚z‰28„ÏÂ‰ Ì„wÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . «ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ…∆ƒ»≈
Ïk ÔÎÂ .„ÏÂ‰ „Ú ÌÈÚ·L ÌBiÓ Ì‰L ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik29. «≈»∆

נזירות.27) סתם ימי שהם יום, בין 28)שלשים שאין
יום. משלשים פחות לתגלחת שאמרו 29)תגלחת כמו

סותר  שמונים, ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי
שהוא  והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה.

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד

.ÂÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰30¯ÊÁÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
ÌBÈ ‰‡Ó ‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â31ÌÈ¯OÚ ‰BÓ - ¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈»∆∆¿ƒ

ÌBÈ32˜ÒBÙe33‡È‰L ,ÌÈLÏL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ≈«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ
Ál‚Ó ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL ˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ∆»«¿««∆¿ƒ¿«««¿ƒ¿«≈«
‰BÓe ¯ÊBÁÂ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚zƒ¿««»√»≈ƒ»¿¿»¿≈∆
,ÛBqa ¯„pL ‰‡n‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈»∆»««

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Óe34. ¿«≈«≈ƒ»¿¿»

יום.30) שלשים שהיא נזירות, שקיבל 31)סתם נמצא
שחלה  הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו
לחול  העומדת שלשים, של שהיא והשניה מעכשיו, עליו

יום. עשרים לאחר מיד המאה.32)עליו לנזירות
מגלח.33) בברייתא.34)ואינו יד. נזיר

.Ê¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ«¬≈ƒ»ƒ
‰zÚÓ35ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓ -36,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ≈«»∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»

˙e¯ÈÊp‰ ‡È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓe ¯ÊBÁÂ¿≈∆¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯OÚ ‰BÓ :¯Ó‡z Ì‡L .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL∆»«¿««∆¿ƒ∆ƒ…«∆∆¿ƒ

˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L - Ál‚Óe ÌÈLÏL ‰BÓ ,˜ÒBÙe≈∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿¬ƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌBÈ ‰¯OÚ da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿««

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚˙Ï ‰¯‰Ë37. »√»¿ƒ¿««»√»¿»»ƒ¿ƒ

יום.35) שלשים של אחת כל נזירויות, שתי עליו קיבל נמצא
כדי 37)מעכשיו.36) בהם אין יום משלשים שפחות

וכן  מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים שער" "גידול
יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו
אלא  הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל רבינו, וסובר
שלשים  מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה
לאחר  שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו רצופים ימים
סיכמו  חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים.
עם  להצטרף ראויים אינם האחרונים ימים ועשרה שהואיל
יום  עשרים להניח נתכוון זה נודר ודאי הראשונים, העשרים
ולהטמא  ובתגלחת ביין בהם מותר להיות פנויים, הראשונים
הראשונה  בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים,
יום  שלשים שימנה ואחרי יום, עשרים לאחר עליו שקיבל
יום  שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח, רצופים,

אני ר  אמר: כאילו מעתה", נזיר "והריני שנדר: ומה צופים.
הנזירות  גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל
רבא. בעי דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות כמבואר הראשונה,

.ÁÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡38¯ÊÁÂ , »«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
‰zÚÓ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â39ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - ¿»«¬≈ƒ¿ƒ»≈«»…»»»»

‰BL‡¯a ¯„pL ˙e¯ÈÊ40. ¿ƒ∆»«»ƒ»

יום.38) שלשים שהיא נזירות, אינו 39)סתם עולם ונזיר
בתער  מקל שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח
פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא  הי"ב.
מחמת  נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור שהרי

לעולם. נזירותו השניה 40)נדר נזירותו עליו חלה שמיד
שנדר  נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא והרי
לא  אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה,
הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות עליו תחול
את  רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי
הריני  וכשאמר: אינה, כאילו יום עשרים שלאחר הנזירות
נזירות  ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר
כאילו  היא והרי ויתירנו, חכם אצל ילך עשרים, שלאחר
לחול  השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה
והראשונה  הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים
"אם  בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה

הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא

.ËÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ÔBLÓL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿¿««∆¿ƒ
ÌBÈ41Â ¯ÊÁÂ ,‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡42Ál‚Ó BÈ‡ - ¿»«¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈¿«≈«

‰B¯Á‡a ¯„pL BÊ ˙e¯ÈÊÏ43. ƒ¿ƒ∆»«»«¬»

כל 41) יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שמשון ונזיר
הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר סתם 42)ימיו,

יום. שלשים שהיא יין,43)נזירות, לשתות הוא אסור אבל
שאינו  אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל
יום  עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו בסוף מגלח
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ואין  מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה
לא  שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו שחלה מכיון אומרים
בנזירות  יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק,
הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה אינה שמשון נזירות כי שמשון,
יכול  אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון
להחמיר. רבינו ופסק נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח
ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ
להחמיר  ספיקה לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות -
שמשון  שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה).
מפני  הוא, להקל נזירות שספק הטעם כל כי להחמיר, ספיקה
חמור  שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין
אינו  נזיר וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה,
חולין  ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח,
בוודאה  שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה
מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח אינו
להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא
מוכחים  הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים ובהל' יח:, (שם

יט:. נדרים הש"ס בסוגיית

.È- È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי 44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.‡ÈÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 ·BË ÌBÈa,¯zÓ ·BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡ - ¯„ ¿»«»«»À»
‡B·È Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L .ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»

‡B·È ‡Ï B‡ ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
¯„pL ÌBÈa - ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙e¯ÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ixd - xcp lega m` ,ea `a cec oay meia xifp ipixd xne`d"
."'ek mlerl xeq` df

הוא  מנזיר, המשיח ביאת יום שלמדים הפנימי הטעם
היתירה  והפרישות ההרחקה הוא בכלל הנזירות שעניין
וקדושה  שלימות האדם על המביאה העולם, מענייני
לעתיד־ תהיה נזירות קדושת של זו ושלימות מיוחדים,
ובאותו  וחכמתה... בתורה "פנויין ישראל יהיו שאז לבוא
קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהי ' לא הזמן

ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ולא ותחרות...
ישראל", "קדוש יהי' מישראל ואחד אחד וכל בלבד"
ומבחוריכם  לנביאים מבניכם "ואקים הנביא וכמאמר
בניכם  ונבאו בשר כל על רוחי את "אשפוך וכתיב לנזירים",

ובנותיכם".
(32 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."aehÎmeie zaya `eai m` wtq xacdy"

הנוסח  עם אחד בקנה הדבר עולה איך ששאלו, מה ועל
נמצא  שלא הרי שיבוא", יום בכל לו "אחכה מאמין" ב"אני
המשניות, בפירוש ולא ה'יד', בספר לא ברמב"ם זה נוסח

בסידורים. הודפס שכך אלא
בשבת  יבוא אם ספק "הדבר שהרי לומר, יש ועוד
קודם  יבוא הנביא אליהו והלא יבוא", לא או ויום־טוב
שלפני־זה  ויו"ט שבת בערב שיבוא ויכול כו' קושיות ויתרץ

לבוא. דוד בן ויוכל הספק ויפתור
(394 cenr b"k wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא
ח.48) החול.49)נזיר החול 50)בימי בימי שגם ואע"פ

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.·È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



zexifpקעו zekld - d`ltd xtq - fenz 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס, - באונס
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים
ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

היתר.63) בהם שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64) שלשים בת בתוספתא 65)שהיא וכן כ. נדרים

מי"א. פ"א, בכולם,66)שם וזילזל יום, מאה שנזר כגון
בלבד. יום שלשים איסור שינהוג החכמים 67)דיו אין

פתח  הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים
כ.). (נדרים לו להתיר חרטה

.ÊË‰ÊÏ ÔÈ˜˜ÊpL ÔÈc ˙Èa Ïk68Ba ‡ˆBiÎÂ69, »≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯„a ÔÈÏÊÏÊnL el‡Ï ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆≈«»ƒƒ

‰¯Bz‰70Ï˜‰Ï Ô‰Ï e¯BiL B‡ ,71Ô‰Ï eÁzÙiL B‡ , «»∆»∆¿»≈∆ƒ¿¿»∆
Á˙t72B˙B‡ ÔÈcÓ -73ËBÈ„‰‰ ÔÈc ˙Èa74. ∆«¿«ƒ≈ƒ«∆¿

נדרו.68) לו היתר 69)להתיר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין דיבורֿהמתחיל שם, לנדרים ר"ן (ראה

חכמים,70) מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע
הי"בֿיג. פ"ב, נדרים בהל' המנויים אלה שאומר 71)כגון

מנהג  ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו:
שם. כמבואר בו, ולגעור בנדרים כך 72)זה וע"י חרטה,

לו. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם
ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים

ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים
ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««
‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ

‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ
˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר

ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי  ולהקריב להתגלח ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

ה'תשפ"א  תמוז ו' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

È¯t5˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰ Ï·‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
¯ÈÊÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰¯Bza8ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר ככתוב למת, להטמא
יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב ראשו, שער לגלח

הי"א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער
יאכל". לא . . . היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,

ה"ב. בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני כגון
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בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר
ב. מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו

יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב שיין משקה
שכר  (שם) אונקלוס לדברי אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י מפרש וכן ישן. יין הוא -
הקפר  אלעזר "רבי שנינו: שב'ספרי' להעיר וראוי ישן".

חי". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.·ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰10¯Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L14ÔÈÈ15Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
È¯t‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

È¯t‰18ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
חזר  - זג ועד מחרצנים כלל, - היין מגפן יעשה אשר מכל
מה  הפרט, כעין אלא דן אתה אין ופרט, וכלל פרט ופרט,
פרי  כל אף חומץ), =) פרי ופסולת פרי מפורש הפרט
"כל  בוסר, לרבות - פרי" "כל שם: ופירשו פרי", ופסולת
עלים  ונתמעטו שהתליעו, ענבים לרבות - פרי" פסולת

לפרט. דומים שאינם גפנים, ומי ולולבים

.‚ÔÙ‚ È¯eq‡ Ïk23‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ24?„ˆÈk . »ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«
¯Òa ÌÚ B‡ ÌÈL·È ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú Û¯vL È¯‰¬≈∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆
Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ Ôˆ¯ÁÂ¿«¿»¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÏÎ‡25- ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ¬»»∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ

‰˜BÏ26- ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙·¯Úz ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆
‰˜BÏ27. ∆

הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן

חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש

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



zexifpקעח zekld - d`ltd xtq - fenz 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים
ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ

שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.

.Â- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰40. ¬≈∆À»¿»ƒ…ƒ¿∆∆»≈≈∆»»

בו 40) נמצא ולא בתבשיל נתערבו ואם כרת, בעונש שהם
מאכלות  בהל' כמבואר מותר, התבשיל הרי - האיסור טעם

ה"ב. פט"ו, אסורות

.Ê˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙ÈÚÈ·¯ ÌL ÔÈ‡Â ÔÈÈ ÌÚË Ba ‰È‰»»«««ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿≈¬ƒ«
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t41e¯‡aL BÓk , ¿»¬≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a42ÏÎ‡ Ì‡ B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿ƒ¿«¬»¬«ƒƒ»«
˙ec¯Ó ˙kÓ43. «««¿

"טעמו 41) ב: סז, בע"ז יוחנן רבי כדברי חכמים, מדברי
אסור  - רבינו וסובר עליו". לוקים ואין אסור - ממשו ולא

בלבד. כמו 42)מדבריהם התימנים: ובכת"י ה"ג. פט"ו,
טעם  בו יש אם הראב"ד, ולדעת מאכלות. באיסורי שביארנו
זה  הרי פרס, אכילת בכדי רביעית בו אין אם אפילו יין,
ב'תוספות' וראה עליו. לוקים שאין אלא התורה, מן אסור

אמר. רבא דיבורֿהמתחיל: ב צח, ועבר 43)חולין שמרד
צורך  וכפי הדיין עיני ראות כפי והיא חכמים, דברי על

מ"ג. פ"ד, נזיר למשנה, בפירושו רבינו כדברי השעה,

.Á‚Ê ˙ÈÊÎe Ôˆ¯Á ˙ÈÊÎe ÌÈ·Ú ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ»ƒ∆»«¿«ƒ¬»ƒ¿«ƒ«¿»¿«ƒ»
ËÁÒ elÙ‡Â ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ ÌÈ˜enˆ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ«¬ƒ»«

epnÓ ‰˙LÂ ÏBkL‡44LÓÁ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ∆¿¿»»ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆∆»≈
˙Bi˜ÏÓ45‰˜BÏÂ .‡e‰ „Á‡ Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , «¿ƒ∆»∆»≈∆¿»∆»¿∆

ÏÎa ‰ÂL ‡e‰L ,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙ÈML ˙e˜ÏÓ«¿ƒƒƒ…«≈¿»∆»∆¿»
ÌÈ¯„p‰46- ÌÈ·Ú ˙ÈÊk B‡ ‚Ê ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿≈ƒ»«¿«ƒ»¿«ƒ¬»ƒ

,ÌÈ·Ú ÌeMÓ B‡ ‚Ê ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ««ƒ»ƒ¬»ƒ
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡Â47¯ÈÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿««ƒ…«≈¿»¿«ƒ¿»ƒ

ÏÚ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ‡e‰L - ‡nh B‡ ÁlbL∆ƒ«ƒ«»∆∆¿«ƒ«««
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯eq‡‰ ÏÚ - ˙Á‡Â ,Ba „ÁÈÓ‰ ¯eq‡‰»ƒ«¿À»¿«««»ƒ«»∆¿»

.B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ∆…«≈¿»

יין 44) אחר: בשם נקרא הוא אבל יין, טעם עדיין לו שאין
"וענבים 45)חדש. אמרה: התורה כי ב. לח, נזיר ברייתא

בפני  זה על לחייב - יאכל לא צמוקים) =) ויבשים לחים
נזיר, איסורי לכל דן אתה ומכאן עצמו, בפני זה ועל  עצמו
בפני  זה על חייב - שמות שני והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב - שמות שני והם הואיל שוה , שטעמם אע"פ

ה"א.46) פ"א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי שם,
יעׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ"א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ48BÈ‡ - »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈

¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…
„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«

BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ.48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ נקרא: שכר, חומץ שהוא בין יין, חומץ שהוא

א. סו, בע"ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ יין חומץ על שתים חייב שאינו
שהם  אע"פ והחומץ היין על שתים חייב אינו כך אחד, ומין
בפני  מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני
עליו. ילקה - בלבד חומץ ישתה אם אמנם (רדב"ז). עצמו
חולק, והראב"ד ישתה. לא יין חומץ תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני מינים שני וחומץ יין ולדעתו
ב'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ, יין שייר "והרי שם: ששאלו ב. לח, נזיר
שהחומץ  מפני שתים, והחומץ היין על חייב שאינו למד
הכתוב, אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע"פ בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק לא שאיסורו
והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'

שעב. מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L53BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e¯‡aL BÓk55˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ˙ÈÚÈ·¯e‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰˙BL56,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ ¯eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L ,‰a¯‰57ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .58·È·Ò : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ

·¯˜È ‡Ï Ì¯ÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב"ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני עבירה שהיא
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ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב שאין
ה"ח.55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב, נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח, שם 59)ע"ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ60¯Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62¯Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ - B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
¯Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ"ג.60) פ"ד, שם בתוספתא וכן א. מ, נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח

א. מ, ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב. לט, שם
המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא

על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד מצות66ֿ)לוקה ביטל אבל ב. לט, נזיר
הבאה  בהלכה כמבואר ראשו, שער פרע גדל שנאמר: עשה,

ספר'). ('קרית

.·ÈÌÒ BL‡¯ ÏÚ ¯È·Ú‰67¯ÈM‰Â ¯ÚO‰ ˙‡ ¯ÈMnL ∆¡ƒ«…«∆«ƒ∆«≈»¿ƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯ÚO‰ ˙‡68,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‡l‡ , ∆«≈»≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈

.BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…

הטהרה,68)משחה.67) תגלחת מצות לענין א. מ, נזיר
מצות  בסם יוצא שאינו כשם גילוח, איסור לענין והואֿהדין
תמימה'). ('תורה גילוח באיסור עליו עובר אינו כך  גילוח,
כל  לרבות - יעבור "לא סא אות לעיל שאמרנו ואע"פ
שאינו  הסם אבל בידו, מעביר כשהוא הכוונה המעבירים",
מסביר, רענן' וב'זית (רדב"ז). עליו עובר אינו - ביד תולש
אין  - המשיחה בשעת מיד נושרות השערות ואין הואיל
מקור  רבינו מביא צב, 'עשה' המצוות' וב'ספר כתער. דינה
ב'עשה' אלא בלאו עובר אינו סם שבהעברת ההלכה
יתן  "ואל א: ו, פרק נשא זוטא ב'ספרי' והיא מ'מכילתא',
באדמה  החופף במצותֿעשה, שיירתי מה . . . בעשה סמנים

סמנין". והנותן

.‚ÈÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BL‡¯ Ïk ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«»…≈∆ƒ
˙Á‡ ‡l‡ ˙ÁÏ‚z‰69¯ÚO Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «ƒ¿««∆»««¿ƒƒ¿«»≈»

¯ÚOÂ70Ál‚Ó ‡e‰Â ,Ál‚z Ï‡ ,Ál‚z Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ¿≈»¿»¿«¿«≈««¿«≈«¿¿«≈«
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -∆«»««¿««

חייב 69) שהוא ה"י, לעיל נתבאר וכבר א. מב, נזיר משנה,
רבינו  כותב וכן ושערה. שערה כל גילוח על לשמים

שם. למשנה, שערה 70)בפירושו כל התימנים: בכת"י
ושערה.

.„ÈÛÙBÁ ¯ÈÊ71,ÂÈ¯tˆa CÎBÁÂ B„Èa B¯ÚO ÏÚ »ƒ≈«¿»¿»¿≈¿ƒ»¿»
B˙ek ÔÈ‡ È¯‰L ,LLBÁ BÈ‡ - ¯ÚO ÏÙ Ì‡Â¿ƒ»«≈»≈≈∆¬≈≈«»»

¯ÈMÈ ‡lL ¯LÙ‡Â ¯ÈM‰Ï72˜¯ÒÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆¿»∆…«ƒ¬»…ƒ¿…

˜¯ÒÓa73‰Ó„‡a ÛÁÈ ‡ÏÂ74˙¯MnL ÈtÓ ,75˙‡ ¿«¿≈¿…»…«¬»»ƒ¿≈∆«∆∆∆
È‡cÂ ¯ÚO‰76‰˜BÏ BÈ‡ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â .77. «≈»««¿ƒ»»≈≈∆

ומגרד.71) שמעון 72)משפשף וכרבי שם. משנה,
פ"א, שבת הל' השווה מותר. מתכוין שאינו דבר האומר:

נימין 73)ה"ה. להסיר הסורק, "כל אמרו: שם בגמרא
דבר  זה הרי רש"י: ומפרש מתכוין". מדולדלות (שערות)
כיון  לוקה, אינו זאת שבכל הרדב"ז, וכתב ואסור. מתכוין
לסרוק, אסור אבל גילוח, כאן אין - קצת נידלדלו שכבר

לגמרי. נעקרו לא שעדיין המשיר 74)כיון אדמה מיני מין
שם. למשנה רע"ב ראה השיער, ובכת"י 75)את

שמשיר. להשיר 76)התימנים: מתכוין שאינו ואע"פ
ישיר  ולא באדמה לחוף שאיֿאפשר וידוע הואיל השיער,
שבת  הל' השווה אסור, - לכך מתכוין שאינו אע"פ השיער,

ה"ו. שאינו 77)פ"א, ראשו, על סם העביר כמו זה שהרי
שביטל  ויתכן המשנה'). ('מרכבת הי"ב לעיל כמבואר לוקה.
סם. בהעברת לעיל כמבואר פרע. גדל של: מצותֿעשה בזה

.ÂË‰Ú·L ˙‡ÓË ˙ÓÏ ‡nhpL ¯ÈÊ78Èa ,˙B‡ÓËa Ô »ƒ∆ƒ«»¿≈À¿«ƒ¿»≈¿À¿
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L79¯‡a˙iL BÓk ,80˙B‡ÓËa ÔÈa , ∆¿«≈«¬≈∆¿∆ƒ¿»≈≈¿À¿

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó BÈ‡L81‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -82. ∆≈¿«≈«¬≈∆¬≈∆∆

ימים.78) תגלחת 79)שבעה עליהן להתגלח שמחוייב
ה"ב.80)טומאה. פ"ז, ברביעית 81)לקמן שנגע כגון

ה"וֿז. שם שיתבאר כמו ודופק, בגולל או המת, מן דם
זה 82) אין כי ז), ו, (במדבר במותם להם יטמא לא משום:

"וכי  ט) (שם, אחר בפסוק המפורשת טומאה, לתגלחת ענין
מתגלח  שאינו טהרתו", ביום ראשו וגלח . . . עליו מת ימות
רבינו  כלשון מת, של מעצמו שהן מטומאות שיטמא עד
בהל' רבינו שכתב ואע"פ שם. ובביאורנו ה"א, פ"ז לקמן
מן  טומאה שכל אומר, אני "לפיכך ה"ג: פ"ג, מת טומאת
זה  אין - תורה" דין אינה - עליה מגלח הנזיר שאין המת
לשיטתו  רבינו כי לוקה", זה "הרי כאן: שכתב מה סותר
בתורה, מפורש שאינו דבר שכל שני, שורש המצוות' ב'ספר
'מדברי  נקרא מידות, מי"ג באחת נדרש שהוא אע"פ
ח). אות שם ובביאורנו ה"ב, פ"א אישות הל' (ראה סופרים'
קבלה, דברי שהם "אע"פ ה"ו: פ"ה, שם רבינו כתב וכן
ה'כסף  וכתב בתורה". נתפרשו לא שהרי תורה, דין אינם
אלא  תורה, דין שמשפטם לומר, רבינו שכוונת שם, משנה'

רוקח'). ('מעשה בתורה מפורשים שאינם

.ÊË·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ÌÈÓÚt ˙ÓÏ ‡nhƒ«»¿≈¿»ƒ«¿≈««ƒ∆«»
ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓMÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»««¿«««»«ƒ≈≈ƒ

˙Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «¿ƒ∆»««¿ƒƒ¿«»««
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - ‡nhÓ ‡e‰Â ,ÌÚÙÂ84. »««¿ƒ«≈∆«»««¿««

ופעם.83) פעם כל על התראה בלי ביתֿדין מלקות שאין
ה"י.84) לעיל והשווה א. מב, נזיר משנה,

.ÊÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na85‡nhpLa86¯ÊÁÂ ,L¯Ùe «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«»≈≈¿»«
Ú‚Â87ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O B‡88Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«»»∆¡ƒ¬»ƒ»»≈«

·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ ˙Óa Ú‚Â ,B„Èa ˙n‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Óa¿≈«¬«ƒ«≈¿»¿»«¿≈«≈≈«»
‰ÚÈ‚ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‡l‡∆»««««ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»

„ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ,‰ÚÈ‚e89. ¿ƒ»∆¬≈¿À»¿≈
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אחת.85) כל על לוקה בו, התרו במת.86)שאם
שכבר 88)במת.87) שאע"פ ה"ה, פ"ז לקמן ראה עליו,

בנגיעתו  טומאה לו נוספה הקודמת, מנגיעתו הוא טמא
יטמא  בו הנוגע שני אדם במת, שנוגע שבשעה השניה,
אבל  בחיבורין', 'טומאה הנקראת וזוהי - ימים שבעת
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ונגע המת מן משפירש
קשיא). לא ד"ה: שם וב'תוספות' מב: (נזיר ערב

"לא 89) ד) כא, (ויקרא אמרה והתורה הראשונה, מנגיעתו
מחולל, שאינו מי - להחלו" בעמיו כהן) =) בעל יטמא
והואֿ ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
דיבורֿ וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰·z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»

BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰·z‰ ‚b Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e93‰Ê È¯‰ - »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡·È ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94- ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓË È¯‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË - Bk¯„k ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡È·Ï¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡B·iL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י או ארון, מין
מפרש  ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב, עגלות נוי, "מרכבות רש"י:

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
הרי 93)הטומאה. מדעתו, שלא כי ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ"ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי). בבית ד"ה: וב'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס - הבית אל "והבא אמרו:
פ"ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת

הי"ח.

.ËÈ‰‚‚La ˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ BÏ Ú„BpL ¯Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌL „ÓÚ101È„k ÌL ‡‰LiL ‡e‰Â . »«»¬≈∆∆¿∆ƒ¿∆»¿≈

‰ÈÂÁzL‰102Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË BÓk ,103. ƒ¿«¬»»¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בית 99) שזהו ידע לא או באהל, נמצא שמת ידע שלא
נזרו.100)הקברות. יטמא ולא אע"פ 101)שיצא,

שאין  ואע"פ שהייתו, על לוקה זה הרי בשגגה, שנכנס
- מעשה בה אין והשהייה מעשה, בו שאין לאו על לוקים
שכל  ה"ב, פי"ג שכירות בהל' משנה' ה'מגיד חידש כבר
לוקים  - מעשה בו שאין במקרה אפילו במעשה, שישנו לאו
כגון  מעשה, בו שיש לאו הוא שנטמא נזיר סתם והרי עליו,

-ה  ושהה בשגגה כשנכנס אפילו לפיכך המת, לאהל כניסה
יז.). לנזיר רנשבורג ר"ב (הגהות עליו שהיא 102)לוקה

וישתחוו  הרצפה, על ארצה אפים "ויכרעו לקרוא: כדי

ג), ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות
הכ"ג. פ"ג, המקדש ביאת ובהל' ב. טז, בשבועות כמבואר

כמבואר 103) שם, ונטמא טהור כשהוא למקדש שנכנס
פ"ג, המקדש ביאת בהל' וכן א. יז, ב. יד, בשבועות
אפילו  כניסתו על חייב למקדש, שנכנס טמא אבל הכ"אֿכג,
בשבועות  זו הלכה ומקור הכ"א. שם כמבואר שם, שהה לא
בבית  בנטמא דן אשי שרב אלא שם, אשי רב בעיית - א יז,
את  ופרע חבירו ובא בשידה שנכנס כגון באונס, הקברות
לדין  השוגג דין משוה ורבינו מדעתו, שלא מעליה הגג
אחרי  בשניהם שהה ואם הם, פטורים ששניהם האונס,
ויצא  קפץ ולא במקדש נטמא כדין לוקה, - ההתראה

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ו לקמן וראה (רדב"ז).

.Î¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰104- „ÈÊÓ ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡ : «¿«≈∆«»ƒƒ»»«»ƒ≈ƒ
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ ¯ÈÊp‰«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙105B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ≈¿∆∆ƒ¿
‰˜BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - „ÈÊÓ106‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ≈ƒ≈∆»≈∆∆¿»»…ƒ¿∆

?¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰107L‡¯ ˙‡ ‡nËÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ «¿«≈∆«»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ≈∆…
B¯Ê108BzÚcÓ BÓˆÚ ‡nËiL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ -109. ƒ¿≈∆«∆¿«≈«¿ƒ«¿

ה"בֿח.104) פ"ז, לקמן המנויות המת מטומאות באחת
היה 105) לא עצמו שהנזיר במקום הטומאה שהיתה וכגון

אליה, להגיע יכול היה עצמו הנזיר אם אבל בה, ליגע יכול
ידי  לסייע שאסור ואע"פ בלבד, מסייע אלא זה מטמא אין
(רדב"ז). וכו' עור ולפני משום: עובר אינו עבירה, עוברי
ולפני  על: לוקה אינו כך ובין כך ובין ב. ו, ע"ז והשווה
לאו  על לוקים ואין הרבה. דברים כולל שהוא לפי וכו', עור
ה"בֿג. פי"ח, סנהדרין בהל' כמבואר שבכללות,

וכו'.106) עור ולפני משום: לוקים שאין נתבאר, שכבר
הי"א.107) לעיל הנזיר, את המגלח שלוקה כשם
נזרו.108) ראש לו וטמא נאמר: א.109)ולא מד, נזיר

שוגג  הנזיר שהיה אע"פ הנזיר את שהמגלח למדנו ומכאן
ראשו", על יעבור לא "תער על שעבר המגלח, לוקה -

סב. אות לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). עלֿכלֿפנים

.‡Î‡Ï ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ ‡nhL ¯B‰Ë ¯ÈÊ»ƒ»∆ƒ≈«¿∆«ƒ…
‰¯‰Ë ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ È¯‰L ,BÓlLÏ ¯Á‡˙110‰OÚÂ ¿«≈¿«¿∆¬≈≈«¿ƒ»√»¿»»

‰OÚÓ111¯„ Ì‡ ÔÎÂ .112Û‡ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·a «¬∆¿≈ƒ»«¿≈«¿»∆«
¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓ113‡nhL ¯ÈÊp‰L ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ…¿«≈»»«¿»∆«»ƒ∆ƒ≈

,‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ :˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ«¿∆«¿««¿ƒƒ…ƒ«»
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓe114,BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓe , ƒ…«≈¿»ƒ…¿«≈¿«¿

,˙Á‡k ‰‡ÓËÂ ‰‡Èa ‰˙È‰ Ì‡ ,‡B·È ‡Ï ÌeMÓeƒ…»ƒ»¿»ƒ»¿À¿»¿««
e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

עד 110) טהרה נזירות ימי למנות יכול אינו טומאתו שבגלל
ד.). (נדרים יטהר עצמו.111)אשר שטמא

נזר.112) אם רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י בנזירות.
שם).113) (נדרים יטהר אשר עד נזירותו מאחר הוא שהרי

משם, יוצא שאינו מה כי מעשה, בו שאין לאו זה ואין
אילימא). דיבורֿהמתחיל א יז, נזיר ('תוספות' מעשה חשוב

צז. אות בביאורנו לעיל פ"א,114)וראה לעיל השווה
בשתים". עליו "לעבור ב: ג, בנדרים אמרו וכן ה"ב.
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הם.115) מיוחדים שמות אלו, לאוין שכל הי"ח. לעיל
ה"ח. פ"ו, לקמן ראה הקברות, בבית לנדר ובנוגע

ה'תשפ"א  תמוז ז' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה

הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.
שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ

„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿

‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי  ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.Â‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים
אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני 28)ימי על אלא הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ואין  סותר, זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש.
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אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.Ê˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ¯ÈÊa ¯„30˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ -31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙¯Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33- ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈ·Ma ÏaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

¯„pL ‰ÊÏ ˙e¯ÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·L ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL ¯B‰Ë ¯ÈÊ Ï·‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ - ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח

.ËÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה

.È‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙B¯·w‰ ˙ÈaÓ53- ÒÎÂ ¯ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54Ï·ËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙e¯ÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,¯‰ËÂ56˙B¯·w‰ ˙È·Ï ¯ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ -57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·M‰ È¯‰ - ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa¯˜ ‡È·Ó - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח שהנזיר בטומאה כן אחרי יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי. מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
בשמיני  נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה
ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין

כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שכל 62)שאם
להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.‡È˙Á‡a ‡ÓËpL ¯ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈ·Ma BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ

˙Ó È‡ÓË Ïk C¯„k ‰Èf‰‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈
BLÓL ·È¯ÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈

,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»
ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ
ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
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החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום
ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין

למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,
הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.·ÈÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.‚ÈÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר

ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא
חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל

הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה

טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי
טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ d¯ÈkÓ91˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï·‡ ;È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚¯‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»

‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙B¯B¯ˆa B‡ Ô·˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰ - ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜·e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ -100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
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פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק
עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי 97)מטומאה על אף
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי

יכול 98) תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ÎÏ·ËÂ „¯ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ¯ÈÊ101‡È·‰Â ,‰¯ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙e¯ÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰¯Ún‰ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck ¯Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „¯iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ¯˙Ò - ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈

Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈
ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«

Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ה'תשפ"א  תמוז ח' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
ולאֿ עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר

תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה

אז.5) רק כלומר,

.·ÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·‡ e¯M˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ ¯OaÓ7·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa ·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ·˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ ·¯ ‡ÏÂ BÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰¯„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡¯L ¯Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ ¯Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ"ב, מת טומאת הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י

אדם". נפש לכל במת הנוגע סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת
(רש"י  אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של מנין 9)הרוב רוב בהם אין אם אבל

הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי נזיר 11)כגון משנה
נב.12)מט: נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, אהלות
שבאדם.13) הגב לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב. שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי
שם  שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת
בשר  בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות
ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי באהל, מטמאות

אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם
עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני
אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
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דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם
ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר

וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו
רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה

חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר
שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
(אףֿעלֿ טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש

מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו רומי,39)סיכך בדפ'
האהילה. התימנים: בכת"י על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט:42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות
שחלקיו  "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו

.Â,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»

eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈

‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«
ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»

¯„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈
·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú·¯ Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……

ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ
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Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆
ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»

Ï‰‡·e59·‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ ¯ ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ
Èe‡¯k ¯Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט:.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ"ג, פ"ב, אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי "אדם יד) יט, (במדבר
דמיון  עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
יו"ט  תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי
(רע"ב  אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם),
ובדפוס  מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם
מטמא  אחד עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי,
כותב  ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל",
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו:
נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע מטמא

שם. שמאי להלן.46)בדברי ובדפוסים 47)המנויים
וגזרו  כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ קדומים:
במגע  מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה
מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו רבינו וכתב ובמשא.
מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ"ל:
רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי
להביא  טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב). פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע"ב  פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני  הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין

וסח:). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל הכלים
בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם".
וראה  עליהם, מגלח הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה

ט.55) אות ובביאורנו ה"ב, לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח

לוג). חצי ועל דיבורֿהמתחיל מט: ארון 57)שם כיסוי
עליו.58)המת. דופק שהכיסוי הארון, אהלות 59)צדי

לרבות  - השדה פני על יגע אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב,
משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, ם גולל

הקבר  צדי ויקראו שם: רבינו וכתב שם). (רע"ב משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל

יד.

.Ê‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡ - ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï·‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי 61) הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.Á˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó· ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ· B‡63- »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï·‡ ;¯ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
¯‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÈ - ‰Ú·Lƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב "בחלל טז) יט, (במדבר שנאמר שבעה,
פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב למדו, השמועה "מפי ה"ג:
אומר  הוא הרי ובגדים, שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל יט) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק או והרג,
בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב

במת". הכלי נגע ימים.64)שהרי שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב"ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו
אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי
בכלי  עוסקת המשנה כי ראיה, משם שאין סובר, והראב"ד
אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ

ט  אינו בהם והנוגע בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא
הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,

(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני "כלים שם:

.ËËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»
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Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר
כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא

הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא
שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,

ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.È¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

„ÓBÚ B˙e¯ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

הי"ב.85) להלן הט"ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר

וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן
מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע"פ

אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי אלא אינו והיין התורה,
הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל

ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.·ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו

שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי
וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
קצבת  ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו,
קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי לכל

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה

.ÂË,Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
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Ïk Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚ¯vÓ ‡t¯Â¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»
BzÁÏ‚z È¯‰L .B¯ÚO99¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏÎÂ ;¯ÓB‚Â B¯ÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Ú¯ˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»

Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ -102‡B·È - ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»
ÈÓÈa ÁlbL ¯ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈

OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú B¯Ê‰È‰È L„˜ :¯Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆
BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««
,˙Ú¯ˆa ¯ÈÊp‰ ‡ÓË ¯·kL ÈtÓ ?˙e¯ÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««

e¯‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È¯‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈
LB„˜106‡l‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏË·e ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»

CÎÈÙÏe ,BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»
B˙B‡ ‰Á„Â ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי

פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

הרי בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב"ז). יותר וכולל

ה'תשפ"א  תמוז ט' ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,

חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות
יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.‡ÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙e¯ÈÊ2‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰ -5·¯˜z6‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL -8.‰ÏBÚ - ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
‰lÁ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡ .˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÈLÈÏL10¯OÚ : ¿ƒ≈ƒ»…∆∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆

˙BvÓ ˙BlÁ11È˜È˜¯ ‰¯OÚÂ ,12ÁLBÓe .˙BvÓ «««¬»»¿ƒ≈«≈«
ÌÈ¯OÚ‰13‰Ê ¯eÚLÂ .ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯a14‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ »∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆

ÈÈqÓ15„Á‡ ÈÏÎa ÌÈ¯OÚ‰ ‡È·Óe .16. ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ∆»

ה"א.2) פ"ד, לעיל יד).3)ראה ו, (במדבר בתורה ככתוב
הזה  האיש כי . . . החטאת "טעם יא: שם הרמב"ן וכתב
מקדושתו  נזור עתה הוא כי הנזירות, במלאת בנפשו חוטא
נזיר  ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי ה', ועבודת
להטמא  בשובו כפרה צריך הוא והנה . . . לאלקיו וקדוש

העולם". אע"פ 4)בתאוות לעולה, ואיזו לחטאת איזו
שם. הבעלים להם שיקראו צריך הקרבנות שכל

תיקרב.6)הכבשה.5) התימנים: האיל.7)בכת"י
כאילו 8) זה הרי לנזירותי, אלו הרי ואמר: הואיל הכבש,

שם). וברע"ב מה., נזיר (משנה, ואחד אחד לכל שם קרא
(ויקרא  בתורה ככתוב לשלמים, גם ראויה שכבשה ואע"פ
לחטאת  אלא ראויה הכבשה אין נזיר, בקרבנות - וֿז) ג,

יו"ט'). האיפה 9)('תוספות עשירית הוא - העשרון
קבים, ששה והסאה סאין, שלש והאיפה ה), כח, (במדבר
שני  העשרון: נמצא, הי"ג. פ"א, עירובין בהל' כמבואר

הט"ו). פ"ו, ביכורים (הל' חומש פחות נמצאת 10)קבים
העשרון. שלישית היא חלה בשמן 11)כל בלולות שהן

סולת. הן אלא 12)כשעדיין בשמן בלול אינו הרקיק
פ"ט, הקרבנות מעשה (הל' אפייתו אחר בשמן משוח

בשמן,13)הכ"א). בלולה - מצה חלת כדינה, חלה כל
בהל' וכן טו). ו, (במדבר בתורה ככתוב משוח, - והרקיק
על  רבינו סומך שכאן וכנראה, הכ"ג. שם, הקרבנות מעשה
('מעשה  הקרבנות מעשה בהל' בפרוטרוט שיכתוב מה
נזיר, חלות לדין המקור ששם - א עח, ובמנחות רוקח').
לעשרת  נזיר שלמי לרבות - שלמיו תודת זבח "ובשר אמרו:
שמן". ולרביעית לקב), חלות שתי (נמצאו ירושלמיות קבים

שמן.14) הלוג רביעית א.15)של פט, בסל,16)מנחות
מעשה  ובהל' המצות". סל "על יז): ו, (במדבר ככתוב
מהן  לוקח "והכהן רבינו: מסיים הכ"ג, פ"ט הקרבנות

מין". מכל אחת חלות, שתי (מהחלות)

.·¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck17¯Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó ««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««

‡ˆÈ - ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML18ÏM·Óe . ∆»«««»»»»»¿«≈
Ô˜ÏBL B‡ ÌÈÓÏM‰19ÈÁ·Ê ÏL ·Ë¯‰ ÔÓ Á˜BÏÂ . «¿»ƒ¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈

¯ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ ÌÈÓÏM‰20L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ¿≈««≈»¿««»«¿ƒ»≈
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- ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»
‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט' ב'תוספות וראה הנזיר". "וגלח משנה,18)יח)
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט:). פסחים ו'תוספות' ב, עמ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח): ו, (במדבר שנאמר ב. מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח

.‚?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ -26ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ"ה. פ"ב, וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה 

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".

בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…

·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח.32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב מו, שבנזיר ואע"פ וכביתֿהלל. – ב סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי"ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ"ט,
שם). נגעים, יו"ט' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי

להניף.34) ראוי למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי יום, שלשים לו מלאת אחרי

את  מסביר שמח' וה'אור (רדב"ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב יד, בנזיר שנתבאר מה ע"פ מבערב, טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח, לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח יוכל לא שלעולם גילוח, למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי ויתגלח,
ומעתה, (רש"י). בטומאה מגלח אלא בטהרה לגלח תקנה
לא  גילוחו, לפני קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח עוד להתגלח יוכל
הערב, עד גילח לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי
עבר  כבר ולמחר להתגלח, יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח יוכל ולא נזיר, שלמי אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי
מעכב.38) הגילוח שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב"ז). הגילוח אחרי שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק א: כח, בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסףֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.Â·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ

‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ: ורומי תימן, פי"ד,40)בכ"י נגעים
א. מ, בנזיר וכן ה)41)מ"ד. ו, (במדבר שנאמר שם,

התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
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הלכה  שזוהי שם, ה'תוספות' כתבו שערות, שתי לשיור
שיער  שסתם מפרש, שם, לנגעים יו"ט' וב'תוספות בנזיר.
פרק  (תזריע כהנים' ב'תורת אמרו וכן - משנים, פחות אינו
וכל  - שערות" שתי שער מיעוט לבן, הפך בנגע "ושער ב)
מצות  קיים ולא עליו שערו עדיין שערות, שתי ששייר

ביום 42)גילוח. ט): ו, (במדבר בו שנאמר א. מב, נזיר
הכתוב  אמר כבר שהרי לומר, צריך שאין יגלחנו, השביעי
כל  שיגלח לך, לומר אלא טהרתו, ביום ראשו וגלח (שם):

כלום. עשה לא - שערות שתי שייר ואם ראשו,

.Ê˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álb43¯ÊÁÂ ,Blk BL‡¯ ÁnˆÂ , ƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â44 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««

‰¯LÂ45Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡46˙Á‡ ‰¯L . ¿»¿»««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««
Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙Á‡ Ál‚Â47. ¿ƒ«««≈»ƒ¿«ƒ«

שתי 43) את אלא כולו הראש את  גילח לא אם אבל
וכשגילחן  הואיל כלום, עשה שלא יתכן בלבד, השערות
שם. בנזיר אביי, בזה שנסתפק כמו שיער, מלא ראשו נשאר

לו 44) צמחו לא ועדיין שערות, שתי ושייר משגילח
מאליה.45)שערות. שבא 46)נפלה  ובשעה הואיל

גילוח. שיעור שהן שתים, היו שעמד 47)לגלח שבשעה
שערות  משתי בפחות גילוח ואין שתים, היו לא לגלחן,
כאן, אין ששער "אע"פ קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר

כאן". אין גילוח מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z - ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È·‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ"ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב הזבחים
שיעשה  עד להתגלח עכשיו ראוי ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי יום, שלשים

שם). וב'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ"א) פ"א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי על גילח שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי על 55)או שגילח שנזיר
מלאת  בתוך התגלח כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי

שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈

‰¯Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,59e·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿
Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים

.‡È‡e‰ È¯‰ - ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
¯˙BÒ ‡e‰L ,B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL61ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ ¯Á‡ ÌBÈ62. «««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

יום.61) משלשים פחות שיער גידול שאין ה"א, פ"ו לעיל
כשרה.62) תגלחת שנית עליהם ויגלח

.·ÈÔ˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ¯ÈÊ ÈÓÏL63ÌÈ¯Lk -64, «¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

„Á‡65ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,66˙BzÓ ‡ÏÂ67.ÚB¯Ê ‡ÏÂ ∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

ומצוותו 63) שנה בן איל שהביא או לשמן, שלא כגון
שם). וב'תוספות' כד: (נזיר שנים שתי בן הרי 64)שיהיה

נדבה. כשלמי נדבה,65)הם לשלמי בניגוד נזיר, כשלמי
אחד. ולילה ימים לשני הבאות 66)הנאכלים נזיר חלות

ה"א. לעיל כמבואר נזיר, שלמי הכוונה 67)עם לכאורה,
לכהן  ניתנות אלה אבל במתנה, לכהן הניתנים ושוק לחזה
הובאו  מישור', ה'אורח הגיה ולפיכך נדבה? משלמי אף
זרוע, ולא מתנות אלא שצ"ל: המשנה', ב'מרכבת דבריו
אינה  לכהן, נזיר משלמי הניתנת האיל מן הזרוע כלומר,
הם  והרי בהם, הנזיר הותר שלא מאחר אלה משלמים ניתנת
בלבד  ושוק חזה מתנות אלא בהם לכהן שאין נדבה, כשלמי
נמי. שלמים ד"ה א עמ' שם ב'תוספות' וראה שם). (נזיר,
מתנות", "ולא הספרים: גירסת את מקיים שמח' וה'אור
הנזיר, כפי על תנופה ניתנים שאינם ושוק, לחזה והכוונה
הואיל  כט, אות לעיל ראה כלל, מניפה אינה נזירה ואשה
שנותן  כשרים, נזיר לשלמי בניגוד בהם, ניתר הנזיר ואין
מעשה  בהל' כמבואר ומניפם. הנזיר ידי על אותם הכהן
כי  לכהן, מתנה שניתנים ודאי זה אבל ה"ט, פ"ט הקרבנות
התוספתא  לשון וכן ושוק. בחזה חייבים נדבה שלמי אפילו

כפים". על נתינה בהם "אין

.‚Èel‡ ˙BÓ‰a LÏL68Ïk‰ - Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â »¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…
ÔÈlÁ‰ ÔÓ69¯‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È¯„ ¯‡Lk , ƒ«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa70. ƒ¿

ה"א.68) לעיל שני.69)המנויות מעשר ממעות ולא
המחוייב 70) ש"כל הט"ו, פט"ז הקרבנות מעשה הל'

במנחות  ומקורו החולין". מן אלא קרבנו יביא לא בקרבן,
בה  נאמר חטאת מה לחטאת, הקרבנות כל הוקשו פ"ג.
- לו" אשר החטאת פר את אהרן "והקריב ו): טז, (ויקרא
בא  אינו - שבחובה דבר כל אף מעשר, משל ולא משלו

א. פב, שם במשנה, וראה החולין, מן אלא

.„È‰Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡71˙BÚnÓ »≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»
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ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב, - נזיר הריני שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט, כמסירתו
וברש"י). כ. (ביצה שני מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,
תנאו  כפי יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני

שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ·‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È·‡ ˙Ba¯˜ ÏÚ74‰Ê ¯·„Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ
‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

דיבור79ֿ)האב. שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה

נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין
שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם

אלה  יהיו - לי עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי  אלה יהיו - לי עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק, יש עדיין אבל (כסףֿמשנה).
ולפיכך  רוקח'), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי
(ראה  הספק על הבאה העוף חטאת רק שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח) פ"י, לקמן
לו, די - הספק על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי לי, עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף חטאת זו הרי לי, עלו ואם חטאתי,

הי"ב). סוף פ"י, לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜91‡¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡92‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯˜93¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי. על התימנים: ובכת"י עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי"ט שלם נזיר קרבנות לחצי כוונתו

נזירות.93)יב:). לחצי קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי אחד, יום נזיר הריני אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב, פ"ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי"
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב ולפיכך נזירות, חצי לנו

.ËÈ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«
·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

·iÁ96˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
B¯·Á È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡ ˙e¯ÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני נתחייב
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע"פ אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב.). (שם נזיר השני היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח
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משלו. קרבנותיו הביא אחד נדרם 99)כל את לקיים כדי
המשנה  לשון וכן אחרים". "נזירים התימנים: ובכת"י השני.
לעיל  שהערנו כמו הי"ח, להתחלת המקור ומכאן ב. יא, שם

צ. אות

.Î¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰100B¯·Á ÚÓLÂ , »≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó101.‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

נזיר 100) הריני להגיה: וצריך טעות, כאן יש הרדב"ז, לדעת
מפדובה. מהר"ם בהגהות וכן נזיר, חצי לגלח ועלי

נזיר 101) לאיזה קרבנות חצי מביא "זה התימנים: בכת"י
זה  ודין שירצה". נזיר לאיזה קרבנות חצי מביא וזה שירצה,
דלעיל. להי"ט המקור שהיא - ב יא, בנזיר מהמשנה נלמד
ב: יב, שם במשנה גורס היה שרבינו יתכן הרדב"ז, ולדעת
ואני, ואמר חבירו ושמע נזיר, חצי לגלח ועלי נזיר, "הריני

נזיר". חצי לגלח ועלי
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ה'תשפ"א  תמוז ג' ראשון יום

ריד. קצא. עשה מצות
נח. שיא. תעשה לא מצות

רסג. תעשה לא מצות רכא. עשה מצות
רסד.

― הקצ"א ּכהןהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
m`pie)ׁשּיֹוכיח sihi)הּמלחמה אתֿתֹוכחת העם לפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

(b ,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz` l`xyi rny"),
מּפני הן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ראּוי ׁשאינֹו מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻויחזיר
ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ּתלּויֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּמחׁשבֹותיו

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת והם ― (zia,לּמלחמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
(dy` ,mxkוכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ורק ―ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר 'מׁשּוחֿמלחמה'. נקרא: ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹזה
אתֿ המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ּבּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהּנזּכר
על אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהעם
אתֿסדר המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנצחֹון
אלֿ ּכקרבכם "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּיּׁשּוב,

הּכהן" ונּגׁש a)הּמלחמה ,my)להכריז יצּוה אחרּֿכ . ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ולא ׁשּבנה וכלֿמי הּלבב, רּכי להחזיר הּצבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבׁשּורֹות
ׁשּבאר ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב

הּׁשטרים" "ודּברּו אמרֹו: והּוא d)הּכתּוב, ,my)אמרּו . ְְְְְְִִַַָָָֹ
bn.)ּבגמרא dheq)מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו : ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹ

מ ּתֹוכחת ּכלֹומר: וכלֿזה, מׁשמיע". ׁשּוחֿמלחמהוׁשֹוטר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבמלחמת אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
אין ― מצוה מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהרׁשּות

ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ebe'")ּבה l`xyi rny") ִֶָָָָָָֹ
הכרזה xwnay`)ולא mibeq dyely xifgdl)ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִֵֶַָָָֹ

מּסֹוטה ח' זֹו.(cn:)ּבפרק מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הרי"ד החתןהּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
אּלא ― לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה והּוא(d`yp)יׂשמח , ְְְְִִִִֶַָָָָָָ

וׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאמרֹו
אׁשרֿלקח" d)אתֿאׁשּתֹו ,ck my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו .(bn.)מצוה ְְִִֶֶָָ

― השי"א מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
מןֿהעבֹודֹות עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָאתֿהחתן
ּכלֿהּׁשנה ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא למלחמה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

לכלּֿדבר" עליו סֹוטה(my)"ולאֿיעבר ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ

לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא לכלּֿדבר", עליו ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלעבר
מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ּכלֿמהּֿׁשחּיבים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

עצמֹו החתן ׁשּגם mipenndודע lr zlhend dxdf`l sqepa) ְְֶֶַַַָָ
(`avl xehtde qeibd lr:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה .(my)ח' ִָ

― הנ"ח אתֿהּמצוה מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת מּפניהם,(cgtl)הּכֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

האחר העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
(aie`d)על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא k`)לאֿתעׂשה, ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: אתֿהּלאו ak)וכפל ,b my)וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּצּוּוי
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik")וראית" ְְְְִִֶַָָָ
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יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשתהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
עליה ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹיפתּֿתאר
אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשעת
ּומכר לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹיתעּלה:

בּכסף"ל  ci)אֿתמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָֹ

― הרס"ד ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר יפתּֿתאר ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמּלהעביד
ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה יעׂשּנה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"להעבידּה":
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ּדר העֹובדֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּׁשפחֹות

עּניתּה" אׁשר ּתחת ּבּה ספרי(my)"לאֿתתעּמר ּולׁשֹון . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
(my `vz zyxt)ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה "לאֿתתעּמר :ְְִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשני על מזהירים אּלּו לאוין ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבּה".
וגם לזּולתֹו מּלמכרּה ׁשהזהר והם: נפרדים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻענינים
יתעּלה: ׁשּצּוה ּכמֹו אּלא ׁשפחּות, ּדר אצלֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָמּלהׁשאירּה

ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". Îztiay"וׁשּלחּתּה yexitl `nbeca) ְְְְְְִֵַַָָָ
(x`ez"ּומכרֹו "והתעּמרּֿבֹו נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָּבמה

(f ,ck my)אמרּו ,(my ixtq)ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו מּׁשּיכניסֹו : ְְְְְִִִִֵֶַַָ
קּדּוׁשין ּבתחּלת יפתּֿתאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(k`:)ּבֹו. ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

dyrÎzeevnd wlg meiq
רמח] עשה למצות בסמוך רבינו [כתבה

ּדיניהודע נתּבארּו 'ּכבר ּבכלֿמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
אֹו הּפרק ׁשאֹותֹו ּבכ ּכּונתי אין ּפלֹוני', ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
ׁשּלא עד הּמצוה, אֹותּה ּכלּֿדיני ּכֹוללת הּמּסכּתא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה
אתֿהּמקֹום מזּכיר אני אּלא ׁשאלה, ׁשּום מּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתעדר
אףֿעלּֿפי ּדיניה, ורב הּמצוה אֹותּה הלכֹות עּקר ּבֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש
מפּזרֹות הּמצוה אֹותּה מהלכֹות רּבֹות ׁשאלֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּיׁש

עּתה. מקֹומן אזּכיר ׁשּלא ּבתלמּוד, אחרים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּבמקֹומֹות

זכרן,וכאׁשר ׁשּקדם האּלה, הּמצות ּבכלל ּתתּבֹונן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהן מצות מהן לאּתמצא לּצּבּור חֹובה ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

מל והקמת ּביתֿהּבחירה ּבנין ּכגֹון: ויחיד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלכלֿיחיד
אם לּיחיד, חֹובה ׁשהן מצות ּומהן עמלק. זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהכרתת
קרּבן ּכגֹון ּפלֹוני, מּצב לֹו ארע אם אֹו ּפלֹוני מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעׂשה

ׁשּיּׁשאר ואפׁשר הּזב, וקרּבן ipan)ׁשֹוגג cg`d)אדם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לֹו יארע ולא הּמעׂשה אֹותֹו יעׂשה ולא חּייו, ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכלֿימי
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּדינים, ּגם אּלּו מּמצות ויׁש הּדבר. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותֹו
ּכנעני, עבד ודין עברּיה, אמה ודין עברי, עבד ּדין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָּכגֹון
זכרֹו. מּמהּֿׁשּקדם וזּולתם ׁשֹואל ודין חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָודין
ולא זה ּבדין ידּון ולא חּייו ּכלֿימי אדם ׁשּיּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹואפׁשר
ּבפני אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ּומהן זֹו. ּבמצוה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיתחּיב
הזּכרנּון ּוכבר הקהל ּומצות והראּיה החגיגה ּכגֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּבית,
ׁשּיׁש למי אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ּומהן אחת. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחת

ּומּתנֹות ּכהּנה ּומּתנֹות ּותרּומֹות מעׂשרֹות ּכגֹון רכּוׁש, ְְְְְְְַַַַָֻלֹו
והעֹוללֹות; והּפאה והּׁשכחה והּפרט הּלקט ּכלֹומר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָענּים,
ויחיה ּבהן יתחּיב ולא הרכּוׁש אֹותֹו לֹו יהא ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואפׁשר
מןֿ אׁשר מןֿהּמצות ּבמצוה יתחּיב ולא ּכלֿימיו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאדם
ׁשהיא לפי אּלּו, ּבכלל אינּה הּצדקה אבל הּזה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּסּוג
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מןֿהּצדקה הּמתּפרנס לעני אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחֹובה
ּבכלֿזמן ּבהכרח, עלּֿכלֿאדם חֹובה ׁשהן מצות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומהן
והּתפּלין הּציצית ּכגֹון ׁשּיהיה, מּצב ּובאיזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּובכלֿמקֹום
הּמצות זה: ׁשּמּסּוג אתֿהּמצות נקרא ואנּו ׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשמירת
מּיׂשראל עלּֿכלֿאדם ּבהכרח חֹובה ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָההכרחּיֹות,

ּובכלֿמּצב. ּובכלֿמקֹום ּבכלֿזמן ּבׁשנים ּגדֹול ְְְְְִֶַַָָָָָָָׁשהּוא

ּתמצא,וכאׁשר אּלּו עׂשה מצות ּברּמ"ח ּתתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשּנּניח ּבתנאי ׁשּׁשים, הן ההכרחּיֹות ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשהּמצות
ּבהכרח אּלּו מצות ּבׁשּׁשים חּיב ׁשהּוא ׁשאמרנּו זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאדם
ׁשּבעיר, ּבבית ּגר ׁשהּוא הינּו: אדם ּבני רב ּבמּצב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנמצא
ּכלֹומר אדם, ּבני מזֹון ׁשהם הידּועים הּמזֹון מיני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָואֹוכל
אּׁשה ונֹוׂשא אדם, ּבני עם מסחר ועֹוׂשה ּובׂשר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלחם

ׁשּס הּסדר לפי הן אּלּו מצות וׁשּׁשים ּבנים. ּדרנּוּומֹוליד ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
וזֹו ― י ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, א, הּמצוה זה: ְְְְִִֵֶַָָּבמניננּו
אינּה היא וגם ― יא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים אין ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהעׂשירית
ואינּה ― יג לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יב לּנׁשים; ְְִִֵֵַַָָָָָָחֹובה
― יח טו, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יד לּנׁשים; ְִִֵַַָָָָָחֹובה
לזכרי מיחדת וזֹו ― כו יט, לּנׁשים; חֹובה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻואינּה
קנב, קנ, קמט, קמז, קמו, קמג, צד, עג, נד, לב, ֲִַֹהּכהנים;
חֹובה ואינּה ― קסא קס, קנט, קנח, קנז, קנו, קנה, ְֵָָקנד,
וזֹו ― קסח קסז, קסו, קסה, קסד, קסג, קסב, ְִַָלּנׁשים;
קע לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― קסט לּנׁשים; חֹובה ְִִֵֵַַָָָָָָאינּה
רו, קצז, קצה, קפד, קעה, קעב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ―ְִֵַָָָ
ריג, לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― ריב ריא, רי, רט, רח, ְִֵַָָָרז,
מיחדת היא וגם ― רטו לּזכרים; מיחדת והיא ― ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻֻריד

ְִַָלּזכרים.

מ"והּנה האּלה ההכרחּיֹות הּמצות ׁשּמּׁשּׁשים ,ל נתּבאר ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מהן מצות עׂשרה וארּבע לּנׁשים, ּגם חֹובה הן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמצות
מצות ּבׁשּׁשים הּסימן ל ויהיה ּבהן. חּיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאינן

מלכֹות הּמה ׁשּׁשים האּלּו g)ההכרחּיֹות ,e mixiyd xiy), ְְִִִֵֵֶַָָָָ
יד אזלת מןֿהּנׁשים עׂשרה הארּבע ּבהׁשמטת הּסימן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָויהיה

(el ,al mixac)ּבלבד מצות המ"ו ּבחֹובת הּסימן יהא ְְְְִִִֵַַַָָֹאֹו
ּברית ּבדם אּת ּגם i`)לּנׁשים ,h dixkf)ּבדם מנין ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָ

ּבהכרח. לאּׁשה המיחדת הּברית והן להן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻחֹובה

עׂשה. מצות ּבמנין לרׁשם מהּֿׁשראינּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹזהּו
מהן ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּצּוה לקּים עזר אׁשאל ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומאת

מּמנּו. מהּֿׁשהזהיר מּכל ְְְִִִִִֵֶֶַַֹּולהתרחק
zeevn)וזהּו b"ixzd)זה ּבמאמר לכלֹול מהּֿׁשרצינּו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

(zeevnd xtqa :xnelk).
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המ' מחזור סיום

המצוות ספר במסלול

ה'תשפ"א  תמוז ד' שני יום

המ"א מחזור התחלת

המצוות ספר במסלול

. . הזה הספר
עשה  במצות
יום רביעיֿ חמישי ז ֿ'ח 'תשרי 

הּמצות הּספר אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
מּפסּוקי  ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ראּוי ְְְְְְִִִֵֵָָָָָואי
ּכללים  ואקּדים ּפרּוׁשן, על חז"ל ּומּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּתֹורה

(zeceqi Ð "miyxey").הּמצות ּבמנין עליהם לסמ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹׁשראּוי
ּברּורה  ּבראיה הּזה הּמאמר ּפי על נכֹון מנינן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּוכׁשּיצא
ׁשּמנה  ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו לּקֹורא ּתתּברר ― ספק ּבּה ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאין
מסּים  לאדם להׁשיב צר לי ואין אנחנּו. מהּֿׁשּמנינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהפ
המכּונֹות  והּתכלית ׁשהּתֹועלת ּכיון טעּותֹו. לברר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻולא
אבאר  ׁשּכן זאת. ּבלי מבקׁשיהן עלֿידי ּתּׂשגנה זה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמאמר
ראיה  ואביא ― מצוה מצוה ― ּומנינן ּכּלן ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹֻאתֿהּמצות
ׁשאין  מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר מה אֹו ספק, ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעל
ּכל  ואבאר ׁשגיאתֹו ואסיר הּתֹורה, ּבדיני ּבקיאּות ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹלֹו

ספק. ּבֹו ֵֵֶַָמהּֿׁשּיׁש

מצוה אבל איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹמןֿהּמצות,
ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת מּׁשהּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהן

ickהּׁשם `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd jxevl) ֵַ
(dizekld hxtl,הּזה הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפי  על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּולאיזה
אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, מןֿהחּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹראיֹות

הּכֹולל dxez")החּבּור dpyn" xtq zgizta)ׁשּזכרנּו ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָ
(lirl epxkfdy enk).

(˘ÌÈ˘¯Â)הּכללים ©§¨¦
עליהם ואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אקּדים  א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
הּׁשם  ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ[ואמר]
מצות  ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹּבהן
מצות  ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין רמ"ח, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעׂשה

החּמה ימֹות ּכמנין והן שס"ה, ynyd)לאֿתעׂשה zpy). ְְְְֲִֵֶַַַַָֹ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד ּבלׁשֹון נזּכר זה .(bk:)ּומנין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹאמרּו:
ׁשל  אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ימֹות ּכנגד שס"ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבסיני:

אמרּו ועֹוד vz`)אדם. zyxt `negpz) על הּדרׁש ּדר על ְְְֶֶַַַָָָָ

אֹומר  ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: האברים, ּכמנין עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמצות
ימֹות  ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות מצוה; ּבי עׂשה לאדם: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבי  ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ּכלֿיֹום ּכלֹומר: ְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
אתֿ ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף נעלם לא וזה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעברה.
ּגמּורה  ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא מנינן, ׁשּזהּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמצות,
מּפני  וזאת זה, ּבחּבּור ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמנּויים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּדברים

הּכללים י"ד עניני ידעּו ׁשאבארם (miyxeyd)ׁשּלא האּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ְַָעכׁשו:

מהם: הראׁשֹון הּזה הּכלל ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶֶַַָָֹאתֿהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ראּוי  ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

ְִלמנֹותֹו.

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

החמיׁשי: ל הּכלל ּכמצוה ׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: ולאֿתעׂשה,ה ּכלל עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עם  ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה למנֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹיׁש

לאֿתעׂשה. ְֲִֶַֹֹמצות

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

העׂשירי: ׁשהן הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: הּמצוה,הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה קּיּום הּכלל למנֹות ראּוי אי ְְְִִֵַַָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות ְְֲֳִִֵַָָהענׁשים

ה'תשפ"א  תמוז ה' שלישי יום
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åúåà úåöî ãåîéì ìò óñåðá íéëåîñä íéîéá åãîìì

.[íåé
אם והנני  עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: אתֿהּמצות הּכלל הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מּדרּבנן. ְִֵֶַָָׁשהן

ּברּור.ּדע הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn)ׁשׁש" הּוא: ְְֲֵֵֵֶֶַַָ

― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹמאֹות
אּלא  הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר נאמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאי
חנּכה  נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהעירנּו
ּבכלֿיֹום  ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ּבכלל מגּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּומקרא
ערּמים  והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ּובּקּור אבלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֻֻונחּום
אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ּתקּופֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוחּׁשּוב
אתּֿדבריהם  ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה להסּתּכל יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאכן
ׁשּבח  ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ּבסיני" למׁשה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"נאמרּו

יתעּלה, הּׁשם לפני נר (el`k)ּדוד ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים אֹותֹו ׁשּקבעּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֻחנּכה,
למׁשה  ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ׁשּיּדמה סבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹואיני
עם  לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ׁשּיצּוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבסיני
לי, נראה א חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב וכ ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּיונים
אּלּו: ּדברים על מברכים ׁשאנּו הּוא, ּבכ ׁשהכׁשילם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמה
נר  ּולהדליק מגּלה, מקרא על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ"אׁשר

ׁשהּתלמּוד וגם אתֿההּלל"; ולגמר bk.)חנּכה, zay) ׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
("epeeve" opaxc zeevn lr mikxany jk lr)?צּונּו היכן :ִֵָָ

היה  ― מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ואם תסּור". מ"ּלא ְְְְִִִָָָָָָָָֹואמרּו:
מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון מּדרּבנן, ׁשהּוא ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראּוי
רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי עלינּו, מהּֿׁשאסרּו וכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹחכמים

ל  אֹותנּו ׁשּיצּוה הּתֹורה ּבסיני "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ועלֿהּמׁשּפט יֹורּו fi,אׁשר mixac) ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹ

(`iמּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על מּלעבר והזהירנּו .ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ימין  ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא ואמר: ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹוקבעּו

מּדרּבנן (my)ּוׂשמאל" מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון אם אבל . ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ּכיון מצות, ּתרי"ג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבכלל
― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ו"עלֿהּמׁשּפט תסּור", ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ"לא
חנּכה  נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי מּזּולתן?! אּלּו נתיחדּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּדּוע
ּומצות  ידים נטילת למנֹות נכֹון היה ּכ מגּלה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּומקרא
על  וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו אׁשר מברכים: אנּו ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹערּוב,
על  מברכים: ׁשאנּו ּכמֹו ערּוב, מצות ועל ידים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנטילת
מּדרּבנן! והּכל ― חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻמקרא

אמרּו ew.)ּובפרּוׁש oileg)ראׁשֹונים מים :iptly mici zlihp) ְְִִִֵַָ
(dcerqd ּדברי לׁשמע מצוה אּבּיי: אמר מצוה? מאי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמצוה.

צּונּו? היכן חנּכה: ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻחכמים.
הּנביאים, מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמ"ּלא

ּגםּֿכן  הּוא ― רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהם
אמרּו ּובפרּוׁש k`:)מּדרּבנן. oiaexr) ׁשלמה ׁשּתּקן ּבׁשעה : ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

וידים mici)ערּובין zlihp) ּבני "חכם ואמרה: ּבתֿקֹול יצתה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
וכּו'" לּבי i`)וׂשּמח ,fk ilyn),ּבארּו אחרים ּובמקֹומֹות . ְְְֲֲִִִִֵֵַַ

ּובכ סֹופרים. מּדברי ― וידים ּדרּבנן, ― ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשערּובין
ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו מׁשה אחר מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתּבאר

מג הּנה ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ―ּבארּתי ּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא (epi`eּכיון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

(opaxc zeevn x`yl dnecמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
(zeevna.ּדינֹו ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו מהּֿׁשּנעלם zelecb")וזה zekld" lra) מנה ולכן , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ערם  "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ערּמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהלּבׁשת

f)וכּסיתֹו" ,gp diryi):אמרֹו לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
לֹו" יחסר אׁשר מחסרֹו g)"ּדי ,eh mixac) הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל ― ספק ׁשּום ּבזה ואין ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזה
וכּסּוי  מּצע, לֹו ׁשאין למי מּצע ונּתן אתֿהערּמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻונלּביׁש
יכלת  לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ונּׂשיא ּכּסּוי, לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלמי
ּבדברי  ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי ונרּכיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻלהתחּתן,

fq:)הּתלמּוד zeaezk) ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּכלֿזה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבלעגי  אּלּו אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻמחסרֹו".

אחרת ּובלׁשֹון cenlza)ׂשפה yxetnd xaca erh okle); ְֶֶַָָָ
הּמצות  ּבין וכּדֹומה מגּלה מקרא מנּו לא ― ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולּולא

ּבׁשבּועֹות הּגמרא ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו :(hl.)ׁשּנאמרּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשעתידין  סיני; הר על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאין
"קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלהתחּדׁש,

fk)וקּבלּו" ,h xzq`):והּוא ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ― ְְְְְְִִִֶַָ
ּכלאחר  והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּיאמינּו

ִֵמּכן.

ּכמֹואבל מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהן  לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא  חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל  ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר  ׁשנּיֹות עׂשרים ― לאֿתעׂשה מצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)לאֿתעׂשה? ixeqi`) היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, odyלאֿתעׂשה miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly zeaexw

(zexzenואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, לאֿתעׂשה (zenaiהיא ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹ
(c dpyn a wxt נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ׁשנּיֹות :ְְְְְִִִִִֵֵָָ

רצֹונם  מצוה" "אּסּור ּבּמׁשנה ׁשּמהּֿׁשאמרּו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּתלמּוד,
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. oeyl)לֹומר: edn) מצוה מצוה? ְְְְְִִִַַַָָָ

הּכלל  ּבתֹו למנֹות להם היה וכ חכמים. ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלׁשמע
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, ְְֲֲִִִִֵֶָאחֹות

וכלֿלאֿתעׂשה ּכללֹו ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּדבר  וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן  מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור
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fenzקצו 'd iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכּלם  הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים  מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּכלל  ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ּפנים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּבׁשּום

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד וראיתֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
cenil)מּדֹות illk) ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִלמנֹותֹו.

ּדיני ּכבר ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים ׁשהּתֹורה הּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפעמים  הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ּבהן, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנדרׁשת
מקּבלים  ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף מחלקת; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻיׁש
עליהם  ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ואין רּבנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּמׁשה
ׁשאפׁשר  הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. מי"ג ּבאחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָראיה
הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על הּמֹורה רמז ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻלמצא
ּכן  ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ּוכבר עליו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמֹורה

ּכלֿ לא הרי ―(dkld) ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ֲֵָֹ£¨¨ְְֲִִִִֶֶָָָָ
א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה נאמר מּדֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמי"ג
אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל על נאמר לא ְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹּגם
הּוא  ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. מי"ג אחת על ְְִִִִֶַַַַַַָָּבּתלמּוד
מהּֿׁשּלא  ּכל הּוא: ּכ והענין מקּבל. ּפרּוׁש להיֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻיכֹול
אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ותמצא ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּתמצאּנּו
ּגּוף  ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם הם ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבאחת

dxezdn)ּתֹורה wlg) ראּוי זה הרי ― מּדאֹוריתא ׁשּזה אֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָָ
הּמסרת מקּבלי ׁשהרי ׁשהּוא (l"fg)למנֹותֹו, אמרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבפרּוׁש זאת אמרּו ולא זאת ּבארּו לא אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹֹֹמּדאֹוריתא;
ּגם  עליו, הּמֹורה ּפסּוק ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי ―ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מנה ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל (b"da)זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
,ּכ לידי ּומהּֿׁשהביאֹו עׂשה. מצות ּבכלל חכמים ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹיראת

עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ak:)ּכפי migqt)'אתֿה" : ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ
ּתירא" אלהי(bi ,e mixac).חכמים ּתלמידי לרּבֹות ― ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ

הּנזּכר  הּכלל מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוחׁשבּו
(zeevn b"ixz llka).

האם א ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`) על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האנׁשים  ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּבּוד
למדנּו לכּב(wx)האּלה ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי (zeaezkדם. ְֵֶַָָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

(.bw"אתֿאבי" :(ai ,k zeny) הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְִִֶַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ ּבעל אׁשת (my)ּולרּבֹות לרּבֹות ― ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לרּבֹות  ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשאמרּו: ּכמֹו ,ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹאבי
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ּומּדּוע חכמים. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּתלמידי

והּוא,ּוכבר מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשאם

― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמחּיב
ּבכלל  אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ּבלי ּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻואּלה
ּדבר  ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמצות,
הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל הּדברים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאֹותם

bq.)ּבאמרם zay)ֿואףֿעל ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין : ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשהּתלמּוד ּפסּוק (l"fg)ּפי ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על רּבים ענינים מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלמדּו
ּדקרא ּגּופּה xwn`)וׁשֹואל: ly eheyt)?מדּבר קא ּבמאי ְְְְִֵֵֵַַָָ

(aygzdl mdilr did dfa wxe) ׁשהם מּכיון אּלא ―ִֵֵֶֶָָ
ּבּקּור  עׂשה: מצות ּבכלל מנּו זֹו, ׁשגיאה על ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹמסּתּמכים
על  הּנאמר הּדרׁש ּבגלל מתים, ּוקברת אבלים ונחּום ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻחֹולים
ואתֿ בּה ילכּו אתֿהּדר להם "והֹודעּת יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדבריו

יעׂשּון" אׁשר k)הּמעׂשה ,gi zeny)זה על אמרם (aa`והּוא ְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָ
(.w `nw זה ― ילכּו חסדים; ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר :ְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

― ואתֿהּמעׂשה מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ְְֲִִִֵֶֶַַַָֻּבּקּור
וחׁשבּו הּדין. מּׁשּורת לפנים זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָאּלּו

מ  ּופעּלה ּבפני ׁשּכלּֿפעּלה מצוה היא האּלה ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ
נכנסֹות  ודֹומיהן האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻעצמּה,
ּבפרּוׁש, ּבּתֹורה האמּורֹות הּמצות מּכלל אחת מצוה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹּתחת

"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו gi)והּוא ,hi `xwie). ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָ
ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר(dpyd gel) ּבגלל ּכמצוה ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּובינתכם  חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּדרׁש
העּמים" e)לעיני ,c mixac)אמרם והּוא ― .(.dr zay): ְְְִֵֵַָָָ

זה  אֹומר: הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה היא ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאיזֹו
ּומּזלֹות. ּתקּופֹות ְִַָחּׁשּוב

ׁשאפׁשר הלא מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
וזה  ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות
נדרׁשת  ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי  ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל  היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
למׁשה  לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ְְְְְִִֵֵַַַֹּבסיני

נמנים.ואפּלּו אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף (fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים  ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן  ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה  ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה (ryediאתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
(fiÎfh ,eh הּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל  ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקל מהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכבר  וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוחמר
הּנה  נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהיּו
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"ּדקּדּוקי  על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנתּבאר
lirlc)סֹופרים" `xnbd oeyl)ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי , ְְְִִֶֶַָֹֹ

נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי הּוא הרי ― ּבפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָּבסיני
ּכל  ּבהן מנּו לא ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּתרי"ג
עליו  ּבזמּנֹו לא אפּלּו מּדֹות, עׂשרה ּבׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמהּֿׁשּנלמד
ּבזמן  מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ׁשּלא ּכלֿׁשּכן ― ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשלֹום
ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש מהּֿׁשהיה נמנה זה רק אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמאחר.
אסּור  זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, הּקּבלה נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא,
ּתֹורה  ּגּוף ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ּתֹורה; מּדברי ואּסּורֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹלעׂשֹותֹו
ּבאחת  ולא הּקּבלה, מּפי נלמד ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ―ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
עליו  והביאּו הּמּדֹות אחת ּבענינֹו הזּכירּו ולא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהּמּדֹות;
ּכמֹו הּכתּוב, חכמת להראֹות אּלא מּדֹות מי"ג ּבאחת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָראיה

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ְְְִֵֵֶַַָׁשּבארנּו

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

ּבסיני"ּדע למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּנֹוהגֹות  הּמצות מסּפר הּוא זה ׁשּמסּפר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹמֹורה,
קׁשר  להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ׁשּמצות לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹלדֹורֹות.
ּבאמרם  נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני נאמרּו אם ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּבסיני,
מאמר  וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן לעּקר אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ"ּבסיני"
וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי "עלה יתעּלה: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה'

(ai ,ck zeny)אמרּו ּובפרּוׁש .(:bk zekn)?קראּה מאי :edn) ְְְֵַַָָ
(zeevn b"ixz opyiy epcnl myny weqtdצּוהּֿלנּו ִָָָ"ּתֹורה

מֹור  וגֹו"מׁשה c)ׁשה ,bl mixac),'ּת'ֹו'ר'ה מנין ּכלֹומר: , ְְְִֶַַָָָֹ
מּפי (ixhniba`)ׁשהּוא "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" תרי"א; ְְְְִִִִֶֶָֹֹ

מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו ּובאּלה ׁשמעּום; (recnהּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
(:zeevnd oipn micnel ep` `wec df weqtn,זה ּבסימן ְִֶַַָָָהּכּונה

הּוא  מּמּנּו אּלא ׁשמענּוהּו ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּדבר
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' יעקב"(wec`)מנין קהּלת "מֹורׁשה קרא: ְְְֲִִַַַָָָָָָֹ

ׁשּכן  לנּו, מֹורׁשה אינּה לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ―ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות, הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

עלֿהארץ" הּׁשמים k`)"ּכימי ,`i my)ּׁשאמרּו ּומּמה . ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(`vz zyxt `negpz) מצּוה ּכאּלּו ואבר ׁשּכלֿאבר זאת: ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּגם

מעברה  מזהירֹו ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָלאדם
אבל  לעֹולם, יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ―ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אז  ּכי הּמנין, מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאּלּו
אֹותּה חֹובת מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

זה מאמר היה ולא b"ixz)הּמצוה, oipn) ּבזמן אּלא נכֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְָֻמסּים.

―(b"da)זּולתנּוואמנם ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון  xtqnd)ּכׁשהיה milydl ick)― ְְִֶָָָָ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות יבאּו k)"ולא ,c xacna)oi`y) ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ
(milkd Ð "zrila" Ð zfix` zra zrbl miiell מנה וגם ,ְַָָ

(.. dceard `avn aeyi dpy miying oane :weqtd zligz) לא"ֹ
עֹוד" dk)יעבד ,g my)ּבענין ―(zcear) ּגם אבל הלוּים. ְְְֲֲִִִַַַַָֹ

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, אּלא לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
(:`t oixcdpq)אתֿהּקסוה לגֹונב רמז :ilk)("zeeyw" Ð zxy ְְֵֶֶֶַַָ

לראֹות" יבאּו "לא ―z` miapeby Ð "ycewd z` rlak") ְִָֹֹ
(ycewd ilkאינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה "רמז", ּבאמרם ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל אינֹו וגם זה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּבענין
ּבּתֹוספּתא zezixkc)ׁשּנתּבאר ` wxt)ּובסנהדרין(.bt). ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

מּדּוע אכן ― האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אלֿיֹותר  "איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק מנה ְְִִֵֶַַַַָָָָֹלא

עדּֿבקר" hi)מּמּנּו ,fh zeny)ֿאל" יתעּלה: אמרֹו וכן ? ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
מלחמה" ּבם ואלּֿתתּגר אתֿמֹואב h)ּתצר ,a mixac) וכן ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: ּבני ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּלאו
(hi ,my):הּפסּוק את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו היה אף .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עלֿנס" אתֹו וׂשים ׂשרף ל g)"עׂשה ,`k xacna) והּפסּוק ; ְְְֲִֵֵַַָָָֹ
מן" מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה אחת צנצנת bl)"קח ,fh zeny), ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּמכס ּתרּומת ׁשּמנּו oicn)ּכׁשם zfiaa) וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים "היּו למנֹות: להם eh)היה ,hi my), ְְְֱִִִִֶֶָָָָֹ

אלֿירעּו" והּבקר "ּגםֿהּצאן b)וכן ,cl my)ו"אלֿיהרסּו ְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹ
אלֿה'" ck)לעלֹות ,hi my) יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבסיני  למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ׂשכל, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבעל
נֹוהגֹות  ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא ― ולאו עׂשה ―ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
למנֹות  ּגם אין הּזה העּקר לפי למנֹותן. אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלדֹורֹות,

ּוק  הּמזּבח ּברכֹות ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿאּלּו לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ׁשלמים  להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמצות
צּוה  ׁשּכלֿזה לפי ― מּמּנה לאכל ׁשּנרצה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּכלּֿבהמה

לה'" "והביאם אמרֹו: והּוא ּבּמדּבר, igafּבמיחד egafe ..) ְְְְֱִִִֶַַָָָֻֻ
("minly(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה mixac)ׁשּבאר yneg) ּתאוה ּבׂשר הּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש "ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא (myלדֹורֹות, ְְְְְְַַַַָָָָֹ
(k ,ai היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות צרי היה אּלּו .ְִִִִֶֶַָָָָָֹ

הּיֹום  עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ּבֹו מהּֿׁשּצּוה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכל
יֹותר  ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות הּמצות מ ּלבד ― ְְְֲִִֵֵֶַַַֹׁשּמת
ּבמצרים  ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה נמנה אם מצות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּׁשלׁשֿמאֹות
מהם  ּתֹורה, ּדברי ּכּלם ― וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכל
למנֹות  יּתכן ׁשּלא ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ולא  מהן; אחת אף ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻאתּֿכּלן,

העזר ּדר על אחדֹות ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה (jxevlּכמֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
(dnlydמהּֿׁשרצינּו זהּו ― הּמנין. את למצא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשּנלאה

הּזה. ּבּכלל ְְִֶַַַָלהּׂשיגֹו

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

אּלא יׁש מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
מהֿ ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, אתֿהּמצות ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹֹֻּכֹוללים
אל  אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל והּׁשמר עליו ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּצּויתי
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מקֹום  אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ּדבר ּבׁשּום ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתמרה
ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה הּזה הּצּוּוי את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלמנֹות
עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ּדבר איזה לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמצּוה
מצות  ׁשּיהיה עד ― מסּים מּמעׂשה מזהיר אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻוגם

למׁשל  ,ּכ אליכם לאֿתעׂשה. אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו: , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
bi)ּתּׁשמרּו" ,bk zeny)"ּתׁשמרּו "את ֿחּקֹותי אמרֹו: ּוכגֹון , ְְְִִֵֶַָָֹֻ

(hi ,hi `xwie)"ּתעׂשּו "ואתֿמׁשּפטי ,(c ,gi my) ּוׁשמרּתם" , ְְְְֲִֶֶַַַָ
d)אתּֿבריתי" ,hi zeny)"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,`xwie) ְְְְְִִִִֶֶֶַַ

(l ,giׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר ּכאּלּו. והרּבה .ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתהיּו" a)"קדֹוׁשים ,hi my) ולא עׂשה, מצות מּכלל מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵַָֹֹ

והייתם  "והתקּדׁשּתם ּתהיּו", "קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹידעּו
cn)קדׁשים" ,`i my),ּכלֿהּתֹורה לקּים צּוּוים הם ― ְְִִִֵֵַַָָֹ

עליו, מהּֿׁשּצּויתי ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכאּלּו
ספרא ּולׁשֹון מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל (zyxtותּׁשמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ

(my miyecw:ּכלֹומר היּו, ּפרּוׁשים ― ּתהיּו קדׁשים :ְְְְֱִִִַֹ
ּובּמכלּתא  מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבדלּו

לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי l)אמרּו: ,ak zeny) איסי ― ְְְְִִִִֵֶַָֹ
מצוה  מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבןֿיהּודה
הּזה  הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל

(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`) הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ

(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
אליהן  ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאֹומרים:
וכּיֹוצא  תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ לקּימן? ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּצּוה

מצו  ׁשהּוא מּמהּֿבֹו חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון n)ּׁשּידענּו. ,eh xacna)― קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

ּומןֿהּכלל  לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ― מצות. קדּׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻזֹו
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם אמרֹו: ּכן ּגם i,הּזה mixac) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(fh וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ותׁשמע ּתּכנע ּכלֹומר: ,ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
עֹוד" תקׁשּו לא ּתמרּו(my)"וערּפכם אל לֹומר: רצֹונֹו ְְְְְְֶַַַַָֹ

עליו. ּתעבר ואל מהּֿׁשּצּויתי ּכל ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹּבקּבלת

החמיׁשי: ּכמצוה הּכלל הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

לחׁשב יׁש ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון  וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל (dyxb)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
וגֹו' לקחּתּה d`nhed)לׁשּוב xy` ixg`) תחטיא ולא ְְְְֲִַַָָֹ

c)אתֿהארץ" ,ck mixac) תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן , ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
אם  אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, לאּסּור טעם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאתֿהארץ"
למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ּתרּבה הרי ― זאת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתעׂשה
הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת "אלּֿתחּלל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרֹו:

(hk ,hi `xwie);טעם ― הארץ" "ולאֿתזנה אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
וכן  הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאּלּו

ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו "ולא bn)אמרֹו: ,`i my) אחרי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּמינים אּסּור igd)ׁשהזּכיר on) ונתן אכילתם ׁשּנאסרה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, אלּֿתּטּמאּו ואמר: לכ ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָטעם
ּבספרי  אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת הּזה הּלאו על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהעברה

(cl ,dl xacna) האזהרה ׁשּקדמה אחרי יתעּלה ּדבריו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
אתֿהארץ" תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר לקחת (xacnaׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(cl ,dl ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד אתֿ― מטּמא ם ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
לא  הּקֹודם, לּלאו טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהארץ.

אמרּו וכן אחר. ּדבר fh.)ׁשהּוא migaf) לא "ּומןֿהּמקּדׁש : ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ycwnd)יצא zian lecbd odkd)"יחּלל ai)ולא ,`k `xwie) ְְֵֵֵַֹ

הּזה, ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ―ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
יתּבּיׁש אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומנה
על  הּזה הּלאו לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמי
ּובכ ּכלל, ּתׁשּובה לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא ְְְְְְִִֶַָָָָָֹמה
הּזה. ּבּכלל לבאר מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתּברר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

אחד ּדע על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מצות  ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ויֹוםֿ ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
לאֿ מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ּוׁשמּטה, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹטֹוב
וכן  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם והּׁשביתה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
מצות  ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ּכּפּור יֹום ְְְֲֲִִִִֵַַָָצֹום
על  אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה אֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם ּומֹוציא hiאֹונס ,ak mixac) ְְְִִִֵֵֶָָ
(hkÎe לאֿיּוכל" אמר: ואחרּֿכ עׂשה, מצות וזֹו ―ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

ּכלֿימיו" ׁשּיהא (my)לׁשּלחּה אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ― ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
יּנתק ואחרּֿכ קדם dyr"d"לעׂשה(lhai)הּלאו meiwy) ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(elhan"עלֿהּבנים האם "לאֿתּקח אמרֹו: ak,ּכגֹון my) ְְִִֵַַַָָָֹ
(e אתֿהאם"ו ּתׁשּלח "ׁשּלח :אחרּֿכ(f ,my) ּכלֿמין . ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹמאּלּו
חכמים  [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכלל
לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא מהן, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבכלֿאחת
ּדבר  וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה אֹומרים: ּפעמים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהרּבה
ענינים  ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה העׂשה ׁשענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּברּור,
ואיני  האחר; על והזהיר מהם אחד על ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנפרדים,
עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ּבּכלל טעה ׁשּמיׁשהּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹוכר

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ההקּדמה ּדע ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
xtq"aהּזאת devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy) ַֹ

("zeevnd.הּמצוה ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכ xi`ydהּמׁשל `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַַָָָָ
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קצט fenz 'd iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(oiyexib oirk ody dvilg― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֹֹהן
הּמצות  ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ּבֹו אין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹוזה
ּבהתאם  ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהאּלה
הּנׁשים  מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ההלכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלהקּדמֹות
חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן מתיּבמֹות, ולא ְְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
חֹולצֹות  לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו חֹולצֹות אֹו ְְְְְְִִִַָָָָֹּומקצתן
מקצתם  היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם וכן מתיּבמֹות. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם מיּבמין, ולא ְְְְְְְְְִִִִִַַָָֹֹחֹולצין
אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ולא חֹולצין לא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹּומקצתם
מּזה  חֹולצת מקצתן ׁשהיבמֹות נמצא וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָחֹולצין.
מּתרֹות  ּומקצתן ּומּזה, מּזה חֹולצת ּומקצתן לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּומתיּבמת
ואסּורֹות  ליבמיהן ּומּתרֹות ליבמיהן, ואסּורֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻלבעליהן
ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, לאּלּו ואסּורֹות ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻלבעליהן,

(zenai zkqn ly mipey`xd miwxtd zrax`a hxetnk).

ּכמצוה אםּֿכן האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מּגיעים  לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני  היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה  אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ  צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה  זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

הרי ּכיון ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה  אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה  ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
ּכלֿמהֿ ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא  הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר  חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl).ספק ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָקרּבן

ואמר  הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ּבאר ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאחרּֿכ
יביא  ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהא
עׂשירית  יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹׁשּתי
אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא וזה ― סלת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאיפה
ּכאן  למנֹות אין א עליו. הּמּטל הּקרּבן מהּו ּבאּור, ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
ואחרֿ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה הּמצוה ולאמר: מצות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכ

האיפ  עׂשירית אּלא להקריב צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּקרּבן  ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב והיא: אחת, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמצוה
ּכן  ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ּכ אֹו ּכ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב והּוא מצות, c)ׁשגגת my) ׁשּמי , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עׂשה  מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' מצות על ועבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
הּׁשגגה  ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ׁשּיקריב והיא: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחת,
מצות  והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר

ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו a)לאֿתעׂשה, zeipynd) הֹוריֹות ְְְֲֵֵֶֶַַָֹ

(dncwda)ּוכרתֹות(a dpyn ` wxt) הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ . ְֵַַַַָָָ
אם  ואמר: מקראֹות עליו וכתב זה קרּבן ּבענין ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהלכֹות
הּוא  ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה יקריב ― הארץ מעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּפר. יקריב ― ּגדֹול ּכהן הּוא ואם ׂשעיר; יקריב ― ְְְִִִִִֵַַָָָָֹנׂשיא
הּׁשֹוגג  יקריב ― ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָאבל
א ּגדֹול. ּכהן אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ְְִִֵֵֶֶַָָָֹׂשעירה
אתֿהּקרּבן, מקריבים ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעלֿידי
לרּבים, ― ׁשֹוגג קרּבן ׁשהּוא ― האחד הּקרּבן יהפ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלא
היינּו ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּכׁשּתי  'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָצריכים
ּכׁשּתי  יֹונה' בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם ― ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹמצות

הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין ― הּוא (iadl`)מצות קרּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות
ואין  קרּבן, אֹותֹו מּתנאי זהּו ― ׂשעיר מביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואחר
היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. נחׁשב הּמצות מּתנאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּֿתנאי

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא נסּתרת, ּבֹו הּטעּות ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכי

זנתה מהּסּוג אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבׂשרפה; ― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ―ְְְִִִִִֵֵַָָֹ
ּבזה  טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין הׁשלמת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹזֹוהי

ׁשּׁשמעּתי  ונערה ּכלֿמי מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּכן, הּדבר ואין ― מצוה ּכהן ּובת מצוה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמארסה
תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ׁשאבאר, ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא

(ci ,k zeny) ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה היא ―ְְְִִִִַַַָָָֹ
ּבא  אחרּֿכ איׁש; לאׁשת אזהרה הּזה ׁשהּלאו ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבּקּבלה,
יהרג  זה לאו על ׁשהעֹובר ּובאר, זֹו אזהרה אחר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב

והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת אמרֹו: i)והּוא ,k `xwie). ְְְֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו והתנה הּזה הענׁש אתּֿתֹורת הּכתּוב הׁשלים ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרּֿכ
ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת ׁשאמרֹו ואמר, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתנאים
היא  הרי ― ּבתּֿכהן היא זֹו איׁש אׁשת אם ֲִִִִִִֵֵֵֶַֹחּלּוקים:
היא  הרי ― ּבתּולה מארסה נערה היא ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֹנׂשרפת;
היא  הרי ― ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹנסקלת;
סּוגי  ּפרּוט עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבחנק.
איׁש. אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּמיתה,

ּבסנהדרין אמרּו ונאפת (p`:)ּובפרּוׁש נאף ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּכהן  ואתּֿבת לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכל, ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׂשרפה.
אּלא  והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּוא
ּולמקצתן  ׂשרפה למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשחּלק
הּמצוה  ּדין ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָסקילה.
למנֹות  ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמאחר
ׁשהּכתּוב  ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" ― ּבׁשגגה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מּכהֿנפׁש

זֹו מצוה הלכֹות dl)ּפרט xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִַָָָָָָ
מצוה  ― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאמר
אׁשרֿ יד ּבאבן "ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; ּבּה בכלי ימּות "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ
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― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו אׁשרֿימּות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָעץֿיד
והּמצוה  אתֿהרצח"; ימית הּוא הּדם "ּגאל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו:
והּמצוה  יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ― ְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָהחמיׁשית
והּמצוה  ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּׁשּׁשית
והּמצוה  בידֹו"; הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּׁשביעית
הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ּבפתע "ואם אמרֹו: ― ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּׁשמינית
ּכלּֿכלי  עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― הּתׁשיעית ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָוהּמצוה
בכלֿאבן  "אֹו אמרֹו: ― העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבלא
אמרֹו: ― הי"א והּמצוה ראֹות"; ּבלא ּבּה ְְְְְֲִֶַַָָָָֹאׁשרֿימּות
― הי"ב והּמצוה לֹו"; לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"וּיּפל
― הי"ג והּמצוה אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמרֹו:
והּמצוה  עירֿמקלטֹו"; אל העדה אתֹו "והׁשיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרֹו:
הּגדל"; הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― ְְֵַַַַַָָָָֹֹהי"ד
והּמצוה  הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: ― הט"ו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
הרצח" יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: ― ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹהט"ז
מּגיע  הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹאּלּו
לפי  ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר ― מאלּפים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָליֹותר
ּדין  היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
ּדיני  לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכה
קראם  ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים
הּדם  ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"מצות"

האּלה". הּמׁשּפטים ְִִֵֶַַָָעל

למקצת ּוכבר לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
והתלּבט האּלה והתחיל (dywzd)הענינים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָלמנֹות
מנה  וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ּוׁשבּועֹות, נדרים ְְְִִֵַַָָָָָָָָָּפרׁשת
ּבׁשלמּות  הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא אּלא ּפרׁשּיֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרּבה
מנה  מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ הּׂשיגֹו, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹולא
הּכלל  מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש מּבלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּקדם
ולא  מצות, עׂשר אחד צרעת ּבמצות ׁשּמנה לכ הּגיע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּזה,
אּלא  אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר וכל אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹידע
נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ּותנאים. הלכֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפרּוט
מהֿ ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה מטּמאּתּו, אדם ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּצרעת
וקדׁשיו  מןֿהּמקּדׁש להתרחק הּטמאים: ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּׁשחּיבים
איזֹו נדע לא ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹולצאת
הּכתּוב  התחיל לכן מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצרעת
טהֹור; זה הרי ― ּכ הּוא ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבאר
― ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; זה הרי ― ּכ הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו bi,מעמידין `xwie `xtq) ְְְְֲִִֵַַָָֻ
(hk"לטּמאֹו אֹו "לטהרֹו :(my),לטהרֹו ׁשּמצוה ּכׁשם ― ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָ

לֹו: ׁשּיאמרּו רק היא ׁשהּמצוה הרי ― לטּמאֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ
אֹו טמא יהא ׁשּבהם הּדברים ּפרטי אבל טהֹור, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמא
הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ׁשהם לפי למנֹותם, אין ― ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָטהֹור

מצות והרי וז ֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;

הּדבר  היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָא
היה ― ּכ(dler) ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

ּומהּֿמהם  מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין מֹונים אנּו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאין
מּום  ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא מּום, ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאינֹו
טמא  מהּֿמהם הּצרעת, סימני למנֹות ּגם אין ּכ ―ְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אּלא טהֹור, wx)ּומהּֿמהם mipen)ֿוכל טמא; ׁשהּמצרע ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למנֹות  ראּוי זֹו ּדר ועל הּצרעת. היא מה ּבאּור הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשאר
מֹונים  ואין אחת, ּכמצוה הּטמאֹות מּמיני ומין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּכלֿמין
ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות הּמין אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻּפרּוט
הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ּכלל הבן מּמניננּו. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתּבאר

ּבֹו. עֹוסקים ְְְֲִֶַַּבמהּֿׁשאנחנּו

ה'תשפ"א  תמוז ו' רביעי יום

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא ,(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
mipyl)ּכלֹומר wlgzn "ieev"d) לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֶֶֶַַַַֻ

ותאמר  לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ּדבר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאיזה
אל  לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו אכל: ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלֹו:
הענינים  אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון אין א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּתאכל.
ההּגיֹון  ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר יחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהאּלה

(oeyld inkg) הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמרּו
ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון להם אין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאזהרה
הּצּוּוי  והּוא: מהם, אחד ּבׁשם ׁשניהם ּגם לקראם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהצרכנּו

(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr Ð "ieev"d :mipyl lvtznd)."
הם". אחד ענין והּצּוּוי ׁשהאזהרה ,ל נתּבאר (llkaeהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

("ieev"d המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון המפרסמת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּלה
ספק  ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין "לא", מּלת היא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלאזהרה
ׁשּלא  אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ׁשאּתה ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבכלֿלׁשֹון,
ׁשּתיהן  לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ׁשּמצות אפֹוא ּברּור ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיעׂשה.
ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ׁשּנצטּוינּו ּדברים מחלט: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻצּוּוי
מצות  ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו אּלה ׁשל הּׁשם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹותם.
לאֿ מצות ― עליהם ׁשהזהרנּו אּלה ׁשל והּׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻעׂשה,
ּגזרה  ― העברי ּבּלׁשֹון יחד הּכֹוללם והּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָתעׂשה;

(ev ,dcewt) ׁשּתהיה ּבין ּכלֿמצוה, חכמים קֹוראים וכ ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו ְֲֲֵֵֶֶֶַַֹעׂשה

נׂשּוא אבל ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּנֹוׂשא,

ו  אתמֹול ּפלֹוני אכל ואין לא אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה וכּיֹוצא ׁשמעֹון אבי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן
ּבערבית  ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ּבֹו. אין צּוּוי ריח ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָואפּלּו
ּובמּלת  "לא", ּבמּלת ּגם ׁשֹוללים א "מא", מּלת היא ְְְִִִִִַַַַַָֹלרב
מּלת  ּבאֹותּה ׁשלילתם לרב הרי העברים אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֹ"ּבלי".
ּבמּלת  ּגם וׁשֹוללים מזהירים; ּגם ׁשּבּה עצמּה, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ"לא"
ו"אינם" "אינֹו" מןֿהּכּנּויים: אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ"אין"

וזּולתם. ְְְֵֶָָו"אינכם"
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רי fenz 'e iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(jkl ze`nbece):ּכגֹון הּׁשלילה "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְִִִִַַָֹ
עֹוד  נביא "ולאֿקם ְְִָָָֹאמרֹו:

ּכמׁשה" i)ּביׂשראל ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ; ְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹ
(hi ,bk xacna)"צרה ּפעמים "לאֿתקּום ;(h ,` megp); ֲִַַָָָֹ

איׁש" `)"ולאֿעמד ,dn ziy`xa) ולאֿזע "ולאֿקם ; ְְְִַָָָֹֹֹ
h)מּמּנּו" ,d xzq`),"אין" ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. וכאּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

אין" "ואדם אמרֹו: d)ּכגֹון ,a ziy`xa) אינם "והּמתים ; ְְְְִִֵֵַַָָָָ
מאּומה" d)יֹודעים ,h zldw).ּכן ּגם רּבים וזּולתם ְְְִִֵַַָָָ

והּוא:הּנה לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
wlg)ׁשהאזהרה `id) ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
לנׂשּוא  זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס אפׁשרּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָואין

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור והּצּוּוי ּבּספרים ונֹוׂשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אבל  ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;לכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּנתחּברּו
ותׁשלל  ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― הּׁשלילה ּכ ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא
עלֿידי  מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ּובעתיד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעבר

ְְִהתּבֹוננּות.

אתֿהּלאוין ּכיון  למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּור (di`x)ׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובין (ixac)עניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

`dxdfהּׁשלילה ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe) ְִַָ
(dlily e`.

תצא א "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" f)ּכצאת ,`k zeny) ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּדן  ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
אחד  ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּכה

אברים oire)מראׁשי oy enk) היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן  עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`) אם ְְֲִִִֵֶֶֶַ
ׁשלל  לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחּסרּה
ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמּמּנּה
אבר  ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה חֹובה אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
לא  א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת זֹו הּנה ― ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמאבריה

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה מֹוסרי ּפרׁשּו וכ (zyxtאזהרה. ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
(mihtyn יֹוצאה אינּה ― העבדים" ּכצאת תצא "לא :ְְֲִֵֵֵֵָָָָֹ

,ל נתּבאר הּנה יֹוצאים. ׁשהּכנענים ּכדר אברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבראׁשי
על  הזהיר ׁשהּוא לא מּמּנה, הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּזֹו

ַָָהּדבר.

הע ואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּובין הבּדל בדים" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

(el ,bi `xwie) ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd
(zegztzd:אמרֹו וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק ְְְְִִֵֵֵַָָֹולא

"(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik yi`e)
חּפׁשה" ּכיֿלא יּומתּו k)לא ,hi `xwie) ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִֶַָָֹֹֻ

חּיבים  ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ולא ׁשלילה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכן
חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא ּכיון oilg)מיתה oiyeciwd oi`e) ואין , ְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

יקּתּלא" "לא ולֹומר אתֿזה ebxdi)לתרּגם l`) יצא ׁשּבכ , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין הּׁשלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹמענין

מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה" (mixacּכיֿלא ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
(ek ,ak ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּׁשלל

אין  אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל הּמיתה חּיּוב ּכאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהם
"ולאֿיהיה  אמרֹו: וכן חּפׁשה. לא ּכי מות, חטא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻלהם

וכעדתֹו" d)כקרח ,fi xacna)ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ― ְְְְֲִֵַַָָֹ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו ׁשלילה ׁשהּוא negpz`חכמים yxcn) ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

(my על וטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לעצמֹו ויבּקׁשּה ezcre)הּכהּנה gxw bdpnk) יארע לא ― ְְְְֱִֶַַַַָָֹֻ

― והּׂשרפה הּבליעה ּכלֹומר: ועדתֹו, לקרח מהּֿׁשארע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה (iehiadnאּלא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

(dyn ci dzwly dna dwliy micnl ep` "dyn cia":ְַּכלֹומר
"ּבחיק יד "הבאֿנא אליו: יתעּלה אמרֹו וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצרעת;

(e ,c zeny) יהּודה מל לעּזּיה מּמהּֿׁשארע ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהביאּו
zrxvde Ð xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay)

(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxfׁשּמצאנּו ואףֿעלּֿפי .ְִֶַַָָ
אחרת l"fg)ּדעה ly)סנהדרין אמרם:(iw.)ּבּגמרא והּוא , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ולאֿ ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבמחלקת ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"ּכלֿהּמחזיק
לא  הּתֹוכחה ּדר על זה הרי ― וכעדתֹו" כקרח ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיהיה
זה  ענין על האזהרה אבל זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּכ

(zwelgnd)ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחר, לאו ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנכללת
(dn dyrz `l).

ּבין אין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לא  אבל הּדברים, מענין חּוץ לאזהרה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
מּלה  ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ׁשּמּלת ּכיון ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמןֿהּמּלה,
הבנה  ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן "לא". מּלת והיא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחת,
ׁשלילה  הּוא לאו איזה ּבקּלּות יּׂשיג ואז הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ּכמֹו אזהרה, הּוא לאו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיזה
אצלם  ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין על הּׁשלֹום, עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחכמים,
ׁשלילה  הּוא אם הּלאוין מן ּבלאו ּביניהם ׁשּנפלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמחלקת
"ּומלק  העֹוף: חּטאת על יתעּלה ּבאמרֹו וזה אזהרה, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָאֹו

ולאֿיבּדיל" ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d `xwie) ּתּנא הּנה . ְְְִִִֵֶַַָָֹ
הּוא  ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ּבּמׁשנה, המדּבר והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדידן,

הבּדיל אם x`evdn)אֹומר: y`xd z` cixtd).ּפסל ― ְִִִֵַָ
ׁשּכן  לאֿתעׂשה; מצות יהיה הּזה ׁשהּלאו זה לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹוצא
אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ּפסל, ― אתֿהראׁש ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּכׁשהבּדיל
הּזה  ׁשהּלאו סֹובר, ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדבׁש.

gxkdd)ׁשלילה zlily) לא" אמרֹו: וׁשּפרּוׁש אזהרה, ולא ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
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fenzרב 'e iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מסּפיק  אּלא הראׁש, להבּדיל צרי ׁשאינֹו ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹיבּדיל"
אֹותֹו ּכׁשר ׁשּיחּת ― הבּדיל אם ּולפיכ ׁשעּור, ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ

זבחים ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. רּבי (dq:)לפי היה אֹומר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
העֹוף; ּבחּטאת ׁשּמבּדילין ׁשמעּתי ׁשמעֹון: ּברּבי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָאלעזר
על  והקׁשּו להבּדיל. צרי אינֹו ― יבּדיל" "לא ְְְְְִִִִֵַַַַָֹמאי
ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדברים

"(xea yi` gzti ike)"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny) הכי ― ְְִֶַָֹ
jk)נּמי mpn`d):הּתׁשּובה והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכּסּוי. ּדבעי מּכלל ― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהתם
זֹו אם הּדברים, מענין ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה
― יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשלילה
יתּבאר  ּומּכאן הּמׁשנה, ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצות
לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹׁשאמרֹו

(fi ,` `xwie) הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְִִִִֵֶָ
ׁשאמר  ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. ― הבּדיל אם הּכל: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּולדברי

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה: ai)ּבעֹולת ,` my) עֹולה היה , ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבדעּתנּו,
ּכמֹו ּכׁשר, ― הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלהבּדיל,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

אמרֹו:עֹוד ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל
יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר fk,"ּכלֿחרם my) ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(hk ּתדע אם ― אזהרה לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבדמים  ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, הּדבר מּובן  ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָמהּו
נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל לפי ּבערכים ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָָָקצּובים

ּבין זה ּבענין הבּדל "ערואין אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ― עלי" ְְֲִִִֵַַָָָּפלֹוני
אדם  הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומהּֿגילֹו,
אמר  ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּנתחּיב
לׁשּלם  יתחּיב לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
ׁשּנגמר  מעת ער לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכלּום,
אין  ּכלֹומר: יּפדה", "לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדינֹו.
מּדיני  ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ּפדיֹון, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלֹו
ּולׁשֹון  אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהערכים

b)הּמׁשנה dpyn ` wxt oikxr) לא להרג והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִֵֵֵֵַַַָָֹ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא e.)נּדר oikxr) ּבתנאי ׁשּזה : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמכלּתא  ּולׁשֹון להרג. יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיהא
(mihtyn zyxt),ּפדיֹון להם אין ּדין ּבית מיתת חּיבי :ְִִִֵֵֵֶַַָָ

מֹות  יּפדה לא מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק התּבֹונן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹיּומת".
להם  "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה הּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּלאו
הּזה  אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּפדיֹון"
למחּיבי  מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻעצמֹו

לאחד ּדין, ּבית "ערּכֹו('jixrn')מיתת ׁשאמר .aiigd ly) ְְִִֵֶֶֶַַָָ
(dzin,"יּפדה "לא לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? אמר ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָֹֹעלי",

זה  ענין ּבארנּו ּוכבר .ער חּיב ׁשאינֹו מּנין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלֹומר:

מסּפק  ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ׁשאני עד הּבאּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבתכלית
אדם. ׁשּבבני ההבנה לקׁשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹאפּלּו

ּבּתֹורה ּכיון המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עליו  מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאזהרה
'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו מארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאחת

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ew.)ּו'פן', migaf) ּכלֿמקֹום : ְְְֵֶַָָָֹ
מ  אּלא אינֹו ― ו'לא' ו'אל' 'ּפן' 'הּׁשמר', צות ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשער אבל ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
ּופלֹוני  ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי  אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
עׂשיתי  לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּׁשהּטיל
אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים ֿוכהּכzra) ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d לאֿאכלּתי" ְִֶַַָֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו בערּתי ולא מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹבאני
(ci ,ek mixac)מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: מׁשמע ―ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ויתּבאר עליו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמזהרים

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּדברים:ּדע, ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּצּותה  וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָּבדעֹות,
להאמין  ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל להאמין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹותנּו
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ּובאהבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּיחּוד.
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון  מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב  ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם  ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל  לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת  על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

אתֿהענינים אם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
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האזהרֹות  לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
לחּזּוק  ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻֻׁשּבאּו

xacd)ּבלבד zxneg z` yibcdl) יבֹוא ׁשּפעמים לפי . ְְְִִִֶָָָ
צּוּוי  ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו עצמֹו ענין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבאֹותֹו
חכמים  מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן לחּזּוק. צּוּוי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאחרי
אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ויבארּו הענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּלּוק
העׂשה  אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ענין ּכֹולל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכלֿעׂשה
נׁשאר  לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ראּוי אז הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאחר
הּכתּוב  ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, לתֹוספת ּבא אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלחּזּוק

(dxe`kl) אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהם
ּכׁשאין  אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק נכּפל ּפסּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאיזה
נמצא  אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ּדברי ּכ על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלנּו
והּצּוּוי  ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ׁשהּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלה,
והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ונכּפל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוזר

ּפסּוק נכּפל  ּבפני ׁשּלא אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
הרי  ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ואתֿזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו
חמּור  הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; הּכפל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתכלית
ׁשּנכּפל  אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ׁשּבאה ּכיון ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמאד,

הּמצוה ּדין oi`yלהׁשלמת mipic ihxt milyn weqt lky) ְְְִִַַַָָ
(ipyaּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה מּמּנּו ללמד ּכדי אֹו ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

מפנה ואֹומר: הּתלמּוד epipra)ׁשּמבאר letk Ð "iept" weqt) ְְְְֵֵֶֶַַָֻ
ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ּגזרה מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ―ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבּפרק  ּפסחים ּבּגמרא זה ענין על העירּו הּׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם

נכּפל,(ck.)הּׁשני הּוא הּנראה ׁשּלפי הּלאוין לאחד וכּונּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבענין  להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, נלמדה ּכבר ׁשהאזהרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכיון
רבינא  לּה אמר וקׁשיה: טענה ּבדר ּכ על ואמרּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻנֹוסף,

ואימא אׁשי: ick)לרב ltkp weqtdy ,ile` ,xen`) לעבר ְְֲֵֵַַָָֹ
להקים  רֹוצה ׁשאּתה זה ּכלֹומר: לאוין? ּבׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעליו
מןֿהּלאו  ׁשּנלמד ּכענין ׁשּלא אחר, ּבענין הּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאתֿהּלאו
ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? מֹוצא מתּבּקׁש מּדּוע ― ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהאחר
ּבׁשני  חּיב הּדבר אֹותֹו העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ּכלֿהיכא לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה mewn)לאוין?! lka) ְֲִֵֵַַָָָָָָ
למדרׁש oicּדאּכא siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְְִִַָ

(dnecke ycgמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―migipn `le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkd zxhny,ל נתּבאר הּנה יּתירי. ְְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי

יתר  נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּכלֿלאו
("ixizi e`l")ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: ,ְְְְִִֶֶַַַַָ

הּוא  ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשּמת  ּכמֹו יתר, הּזהלאו מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay), ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּמסּפר  ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמצות

ׁשּתים הרי ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמֹונה  מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹעׂשרה
ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹאתֿהּמצות
אכילת  על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ׁשנים ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהיא
לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ּפעמים ׁשבע ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָהּדם

יטעה  מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ׁשבע הּוא הּדם ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאּסּור
אחת  מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ּכלֹומר: ― אחד אף ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ׁשהיא  הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן עׂשה; מצות  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּכלל
מאמר  ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. מּמצות אחת ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹמצוה
עבר  ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה זכרֹונם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלחכמינּו
על  עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו לאוין, וכ ּכ ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
הּלאוין  ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ― עׂשין וכ ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּכ
ּכיון  עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכלֿאחד
על  עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ּכפילּות. ּבֹו ואין אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהענין
הּצּוּוי  ּכפל מּפני אּלא לאוין, וכ ּכ על אֹו עׂשין וכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
רּבֹות  אזהרֹות על עבר ׁשהרי הּמצוה, ּבאֹותּה האזהרה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָאֹו
"לֹוקה  ׁשאֹומרים ּתמצא אּלאֿאםּֿכן רּבים. צּוּוים ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָאֹו
ּבפני  ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ׁשלׁש" "לֹוקה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתים",
אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אדם ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו,

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד מהּֿׁשּידּוע לפי ׁשאבאר וחּלין (fh.)ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
(.at),ׁשמֹות ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוזּולתם;

ּבפני  מהם ּבכלֿענין האזהרה ׁשּבאה ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכלֹומר:
ּומּׁשּום  ּכ מּׁשּום "עֹובר אמרם: ּבין ההבּדל זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו.

"ּכ(zexdf`d eltkpy llba)אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: ּובין ְְִֵֶַָָָ
ׁשלׁש" `exdfלֹוקה llba)(exahvdy zepey z על והראיה . ְְֶַָָָָֹ

אמרם cn.)ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו, zegpn) ציצית לֹו ׁשאין ּכל : ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
צּוּוי  לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל לפי עׂשה, ּבחמּׁשה עֹובר ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּבבגּדֹו
והיה  עלֿציצת, ונתנּו ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָחמׁש

לציצת" hlÎgl)לכם ,eh xacna)ֿעל ּתעׂשהֿל "ּגדלים ְְֲִִִִֶֶַַָָ
"ּכסּות ּכנפֹות ai)ארּבע ,ak mixac)א .(z`f lk mr) ְְְְַַַַ

אחת, מצוה ׁשהיא ציצת ּבמצות מפרׁש מאמר להם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמצאנּו
זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ׁשאבאר ci)ּכמֹו dyr zevn). ְְְְֲִִֵֶֶַָָ

אמרּוועל עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn) מניח ׁשאינֹו "ּכל : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּצּוּוי  ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּתפּלין
אמרם  וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבהם

(my zegpn) עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ֵֵֵֶֶַָָֹ
לא  א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבׁשלׁשה
ּכהנים  ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, הּמֹונה מיׁשהּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹֹֹיסּבר
ּכיון  מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹֹֹֹׁשלׁש
מצות  ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשהּדבר

מציעא ּבּגמרא אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת :(hp:)מּפני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
אתֿהּגר לאוין,(mixeaica)המאּנה ּבׁשלׁשה עֹובר ― ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

miyrna)והּלֹוחצֹו ewgec) אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ― ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" "לא ּבלבד: מצות ak,ׁשּתי zeny) ְְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹ

(k.ספק ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ הּלאו ונכּפל ,ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
מציעא ּבּגמרא אמרּו הזהירה (my)ּובפרּוׁש מה "מּפני : ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ

ׁשּסּורֹו מּפני הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּתֹורה
וׁשׁש ׁשלׁשים ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו אפׁשר ּכלּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹרע!"
ּׁשאיֿאפׁשר  מה זה הרי מצות?! ּתרי"ג מּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹמצות

ְְָלאמרֹו.
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ּבּתֹורה הּנה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אּלא  ― נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹולא
עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻֻראּוי
לתֹוספת  ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו לדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואיֿאפׁשר
מקּבלי  והם ― זאת על ׁשּיֹורה מֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹענין,

נכּפל (epinkg)הּפרּוׁש ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ׁשֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹּבבּטּויים

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac) עמר "וׁשכחּת אמרֹו אחר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב hi)ּבּׂשדה ,my) תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְִֶַַַָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא זית(k ,my) ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ― ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
יּקח  ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על אחת אזהרה זֹו אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאוין,
והביא  אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו מןֿהּתבּואה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהּֿׁשּׁשכח
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֻלכ
הענפים*. והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹאלּֿתכרת
עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף מּמהּֿׁשראּוי ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹא
ׁשמצּוים  אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהּוא:
הענין  ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם מזהרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹו
ראיה  ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו עליו ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻׁשּמזהרים
מּזה  זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאמרּוה
ּכֹולל  אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין אזהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
ּכלֿענין  לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― רּבים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹענינים
לאו  וזהּו ― ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו מןֿהענינים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָוענין
ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבכללּות

עלֿהּדם" תאכלּו "לא ek)יתעּלה ,hi `xwie)אמרּו , ְְְִֶַַַָָֹֹ
(.bq oixcdpq) ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ּבפרּוׁשֹו: ,ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ְְְְֲֶֶַַַַָֹֹֹנפׁשּה
תאכלּו לא ― עלֿהּדם תאכלּו לא אחר: ּדבר ְְֵַַַַַָָָָֹֹֹֹעלֿהּדם.

ּדם(zepaxwd)ּבׂשר ועדין ,(mcd zwixf iptl) רּבי ּבּמזרק. ְֲִִִַַַַָָָָ
מברין ׁשאין מּנין אֹומר: mixg`yּדֹוסא dpey`x dcerq) ְִִִֵֵֶַַָ

("d`xad" z`xwp Ð mila`d xear mikxer ּבית הרּוגי ֲֵֵַעל
עקיבא  רּבי עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִַַַַַָָֹֹּדין?
טֹועמין  ׁשאין אתֿהּנפׁש ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹומר:
עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ְְְַַַַַָָֹֹּכלּום
מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
חמּׁשה  אּלּו הרי ― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
זה. לאו ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻענינים
"על  אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרּוׁש
― ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻּכּלם
ׁשּלאו  עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy) אּסּורי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנכלל  ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― לאו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמחד
הּכֹולל  אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ּכמצוה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלאו
"לא  ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאתּֿכלֿהענינים
מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: עלֿהּדם" ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹֹתאכלּו

(ci ,hi `xwie)ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם לפי ,ְְְִִִִֵֶַַָ
hvx)ׁשּנבאר dyrz `l)"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

(` ,bk zeny) ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
(`tx dyrz `l) הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג הּוא וזה ― .ְְִִֵֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ְִֶֶָָׁשל

רּבים הּסּוג ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא  ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻהמחּברים
מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתעׂשה
ודבר  ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּבארּו
ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; הּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאֹותם
אֹותם  הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי אחת, אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב
הם  ― ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ׁשּבארּו ֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלאוין
ּומהֿ עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר נמנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאנּו
ּכמצוה  אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת חּיב ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשּבארּו
מיׁשהּו ילקה ׁשּלא הּזה, ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת,
ׁשחּיבּו ּומאחר אפן. ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּתי
המחּברים  הענינים מאֹותם וענין ּבכלֿענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבפרּוׁש
וׁשהעֹוׂשה  ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹוספים,
ידענּו ― הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻאֹותם

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם mipey)ּבהכרח, mixeqi` ly) וכלֿענין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לבּדֹו. ְְִֶַנמנה

הּזה,ואזּכיר הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
הּזה  מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָואפׁשר
אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכּלם,

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ּבכבׂש lkיתעּלה ielv epi`) ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
(ekxv"מבּׁשל h)ּובׁשל ,ai my) זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְִֵֶֶָָָָֻ

ּכמצוה  נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ולא אחת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹּכמצוה
לאו  לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, מבּׁשל" תאכלּו ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֹֹֻו"לא
בׁשל  ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ולא עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבפני
הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו הביא אּלא ― ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמבּׁשל"

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. מהם אחד והֹוסיף (n`.)וחּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא אכל אּבּיי: "אמר ―אמרּו מבּׁשל ים: ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ

מּפני  ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ׁשּתים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֻלֹוקה
― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, לאו על לֹוקין ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּסבר:
נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם האחד לאוין: ׁשני על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעבר
אּלא  ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו מכללא, הּבא לאו ― ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהּׁשני
לֹוקה  ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי ― ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻצלי
אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻמבּׁשל,
לאו  על לֹוקין אין אמר: "ורבא זה מאמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמׁש

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi)לקי מיהא חדא :cg`) ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
(dwel z`f lka לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ּכלֹומר: ,"ְְִֶַַָָָֻ

מיחד  ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת.
cgein)לאוּה epi` e`ld)אמרֹו ּכלֹומר ― ּדחסימה" ּכלאו ְְְֲִֵַַָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac) לאו ׁשהּוא , ְְְִִֶֶַַָֹֹ
אחד ּדבר על הּמזהיר oicאחד epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶֶַַַָָָָ
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(eil` minec נא ― ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּבּגמרא  ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּומבּׁשל

נדחים (bq.)סנהדרין ולכן ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אֹו נא ׁשאכל ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדברי
נמנה  ּולפיכ לֹוקה; ּבלבד אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻֻמבּׁשל
ּכמצוה  מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאמרֹו

וׁשם n`.)אחת. migqt) זג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד אמרּו ְְֵֶַַַַָָָָָָ
(miaprd ztilw)חרצן ׁשּתים; לֹוקה ―(mipirxbd)― ְְִֶַַָ

לֹוקין  אין אמר: ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹוקה
יעׂשה על אׁשר "מּכל לאמרֹו: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּיין" c)מּגפן ,e xacna)וכ עליו. ׁשּלֹוקין סֹובר ׁשאּבּיי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק על (gp.)אמרּו ּודבׁש מּׂשאֹור "הּמעלה : ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

מּׁשּום  ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ה ּמזּבח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּגּבי
ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַּדבׁש

"כל ׁשאמרֹו exihwz)ּכלֹומר `l yac lke xe`y)― " ְְֶַָָ
(`i ,a `xwie) וׁשּלא לבּדֹו, יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּכֹולל

― ׁשּיהיה ׁשעּור ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹיקריב
לאו  על לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוכלֿזה
לאו  על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבכללּות.

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
"ואּכא  אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְִִֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא (e`ldּדאמרי: ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
(cgein epi`."ּדחסימה ְֲִַָָּכלאו

נא ּכיון מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
"ּכלֿׂשאר  ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ― ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובׁשל"

עּמֹוני (my)וכלּֿדבׁש" "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, מצוה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹ
c)ּומֹואבי" ,bk mixac):ּגםּֿכן וכן אחת, מצוה ― ְְִִֵֵַַַָָ

תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny):אמרֹו וכן , ְְְְְֵַַָָָָָֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac):אמרֹו וכן , ְְְִֵֵֶַַָָֹ

וענתּה ּכסּותּה dy`d)"ׁשארּה ly)"יגרע k`,לא zeny) ְְְְִֵָָָָָֹֹ
(i ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ּכמצוה מהם ּכלֿלאו נמנה ―ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובׁשל  נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו הּוא האּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמהּלאוין
ּביניהם. הבּדל ואין וכלּֿדבׁש". "ּכלֿׂשאר ּוכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻמבּׁשל",

ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא אמרֹו: d'וכן zia) ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
(hi ,bk mixac ."xcp lkl jidl` וכן אחד. לאו הּוא ―ְֵֶָָ

וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאמרֹו:
iÎh`)ּולהֹורת" ,i `xwie) על אחד ּבלאו הזהיר ּכלֹומר: ְְְְִִֶַַָָֹ

זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּכניסה
לאו  מּסּוגי הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָׁשּבכללּות.

הּזה,א הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
מןֿ ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאּלא
ואם  עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים המחּברים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻהּדברים
המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― אתּֿכּלם ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻיעׂשה

אחת ּבבת אֹותם יעׂשה אם oie`lּגם dnk lr xaerd oick) ְֲִֶַַַַַָ

(mipey ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ואּלּו ―ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו מהם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעצמֹו.

(dnegl uegn)ויצהר ותירׁש ּדגנ ..מעׂשר m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ
(fi ,ai mixac ."ea jiwel` 'd xgai xy` mewna ּבּגמרא אמרּו .ְְַָָָ

על (c:)ּכרתֹות חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן מעׂשר "אכל : ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ
לאו  על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על והקׁשּו ואחת". ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָּכלֿאחת
ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא והּתׁשּובה: ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבכללּות?"

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני (my"ואכלּת ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
(bk ,ci וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא למכּתב לי למה ;ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָֹֹ

ללאו dyrd)ּתימא lr e`l siqedl):קרא לימא ּכן אם ― ְְִֵֵֵָָָָ
למכּתבנהי למהּדר לי למה תאכלּום. aezkle)לא xefgl) ְְְְְְְְִִִֵֶַָֹֹ

לחּלק" מּנּה: ׁשמע weqtay)ּכּלהי? hxt lkl cxtp e`l). ְְְִֵֵַַַֻ
נתּבא  וכרמל וׁשם וקלי "ולחם יתעּלה: ׁשאמרֹו ּגםּֿכן, ר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
תאכלּו ycg.לא xeqi` Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ

(ci ,bk `xwie:אמרּו ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ―ְְֶַַַַַַָָָ
וכרמל וקלי לחם d`eazdn)"אכל miieyrd milk`n ibeq) ְְְִֶֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
מּנּה". איד וליתי חד רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹקרא
ּבֹו היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּבאר
ּבפני  קלי על מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹצר
יתחּיב  ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו.
ויהיה  זה, ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמלקּות

וכרמל לחם על cgeinחּיב cenil mxear ep`vn `ly) ְְֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" למאי הׁשיבּו: אחת? ְְִֵֶַַָמלקּות

לֹומר ― ּבאמצע לקלי רחמנא ּכתּבּה cnllהלכתא `l`) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
(epl ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, וקלי ּכיֿקלי לחם :ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ְֶָואחד.

מעביר ּבדֹומה ּב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר ֹו אמר, לכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְִִֵֵֵֵַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו
אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר וחבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹּומכּׁשף

(`iÎi ,gi mixac) האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד ―ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
וכּלם עצמֹו, ּבפני לאו הּוא weqta)ׁשּנמנּו mixkfend) אינם ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני הראׁשֹון e`lמןֿהחלק `edy) ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
Ð ipyd beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay

(oiwely מעֹונן" ּבאמצע: יתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבפני  לאו מהם ׁשּכלֿאחד נתּבאר ּכבר ׁשּכן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומנחׁש"

תעֹוננּו" ולא תנחׁשּו "לא אמרֹו: והּוא hi,עצמֹו, `xwie) ְְְְְְֲֵַַָֹֹ
(ek― ּבאמצע והזּכירם ― לחּלק ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו .ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם מהּֿׁשּלפניהם ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכ
ׁשּב ּבענין ּכמֹו זּולתנּו טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹו ּבכלל, אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹזה,
הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשכח
לא  מאיׁשּה ּגרּוׁשה ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֹֹֹ"אּׁשה

f)יּקחּו" ,`k my) ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר אחת, ּכמצוה ― ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבאּׁשה (fr.)קּדּוׁשין אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא , ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ
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ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו qw`)אחת, dyrz `l) אפׁשר אמנם . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
אחת, ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹלמצא
ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
"אלֿ אמרֹו: ּכמֹו יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹיתעּלה:
וזה  לחּלק ׁשּזה ידע ולא מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּתאכלּו
וקלי  "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ׁשּגם ּכמֹו לחּלק, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
לא  וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ּובין תאכלּו" לא ְְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹוכרמל
ׁשּמנה  אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹיגרע".
ּכ על אחת, מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹּגרּוׁשה
הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ׁשהיא, לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָאין
"ואּׁשה  יתעּלה: אמרֹו והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש
אתֿהעּקר  ּבררנּו ּכבר הּנה ― יּקחּו". לא מאיׁשּה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּגרּוׁשה
ספקֹותיו  ּובארנּו ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
ּבלבד  ׁשּבכללּות לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודענּו
נמנה  ― לחּלק ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואין
ׂשים  אחת. ּכמצוה נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכהרּבה
מאד  ּגדֹול מפּתח הּוא ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכלל

הּמצות. מנין ְְְִִִַָֹלאּמּות

ה'תשפ"א  תמוז ז' חמישי יום

העׂשירי: לאיז הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ֹוׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

הּצּוּויים ּפעמים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְִִִִִֵַַָָָָ
ּדגמה  הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻהּמצוה,

וגֹו' סלת" "ולקחּת אמרֹו: d)לזה ,ck `xwie) ראּוי אין ּכי ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
אּלא  ― ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה הּסלת לקיחת ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹלמנֹות
לפני  ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת אמרֹו: רק הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּנמנה

l)ּתמיד" ,dk zeny) ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּוא  ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ּתאר, אחרּֿכ ה'. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלפני
ועל  חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו מּסלת, ׁשּיהיה ואמר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנעׂשה,
זית  ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: למנֹות אין עצמּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּדר

"ז(k ,fk my)וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: מֹונים אּלא , ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּנרֹות, הטבת b)היא wxt) ועל . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

סּמים" קחֿל" אמרֹו: מֹונים אין עצמּה זֹו ּדר,l my) ְְְִִֵֶֶַַַָָ
(cl ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, הּקטרת הקטרת מֹונים אּלא ,ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹ

יקטירּנה  וגֹו' אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּכתּוב:
וגֹו'" אהרן gÎf)ּובהעלת ,l my) הּמצוה היא וזֹו ― ְְְְֲֲִִַַַָֹֹ

לּצּוּוי  הקּדמה ― סּמים" קחֿל" אמרֹו אבל ְְְְֲִִַַַַַָָָָָהּמנּויה.
ּתהיה  ּדבר ּומאיזה זֹו מצוה ּתעׂשה אי מבאר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהּוא

ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" אמרֹו: וכ הּזאת l,הּקטרת my) ְְְְְִֶַַַָָָֹֹֹ
(bk למׁשח ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה אבל נמנה; אינֹו ―ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּמׁשחה  ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ּומלכים ּגדֹולים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּכהנים
ירּבה  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ּתדּון זֹו ּדר ועל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהמתאר.
ּבּכלל  ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ראּוי מהּֿׁשאינֹו מנינ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי
מּפני  עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו אּלא ּברּור. ּדבר והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּזה,

עם  הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו הרּבה טעּו ּכבר ּבזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּגם
ׁשּמתּבֹונן  למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו מצות, ּכׁשּתי עצמּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּמצוה
― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון ׁשהזּכיר הּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָּבמנין

ּפרׁשּיֹות הּו מןֿהּמזּכירים אחריו ׁשּנמׁש וכלֿמי ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָא
ְְִָָּבמנינם.

עׂשר: האחד הּמצוה הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

חלקים יׁש לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: (xwie`רּבים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(n ,bkהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`) מצוה ― ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות עצמּה, עצמּה,(qcd)ּבפני ּבפני מצוה ― ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני מצוה ― (alel)וערביֿנחל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּכן  הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמצוה
לקיחת  הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי לאחדם, צּוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
למנֹות  ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּכל
ואזב  ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ׁשהּוא ּבּמצרע, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאמרֹו

חרׂש ּוכלי חּיים ּומים ּתֹולעת dÎc)ּוׁשני ,ci my)ּכׁשׁש ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּכלּֿתאריה  על אחת מצוה הּמצרע טהרת אּלא ְְְֳֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצות;
ּכי  הּתגלחת, ּכלֹומר וזּולתם, אּלּו ― ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההכרחּיים
טהרת  והיא ּבּה ׁשּנצטּוינּו הּמצוה חלקי הם ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֿאּלה
עצמֹו זה ודין ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע;
ּכדי  טמאתֹו ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּוא
יהיה  וראׁשֹו פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתרחק

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם dn)פרּוע ,bi my)― ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּוא  ּכללם אּלא עצמּה, ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכי

הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא ּכדי הּמצוה. ― לּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבכ ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיּכירהּו
ׁשל  ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם ― ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוכ

וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,

―ּכלל ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
חכמים  מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשאסּפר
הרי  ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ׁשּדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָעליו,
ולחם  ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּברּור
ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה לבֹונה עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּפנים

זהֿאתֿזה" מעּכבין והּבזיכים fk.)"הּסדרים zegpn)― ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. מצוה ׁשּזֹו ּברּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהרי

המבּקׁשת devnd)ׁשהּתכלית meiw) אחד ּבחלק ּתּׂשג לא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ
היא  ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי ― החלקים ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותם
ּבגדיו  ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהענין
ולא  ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹֹֻּפרמים
הּׂשּגה  ולא ּכלּום עׂשה ׁשּלא ― טמא! טמא! ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֻקרא:
ּבכל  אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד ְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּכרתֹו
ותגלחת  ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ הּצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּֿׁשּנזּכר:
ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג אז ―ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ
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ּבמחׁשבה  העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים "אינם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם:
זקּוק  אינֹו מהם ּכלֿחלק אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּתחּלה
אמרם: ּכגֹון עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿחלק יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלחברֹו,

אינֹו(zivivay)"הּתכלת והּלבן אתֿהּלבן מעּכבת אינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אתֿהּתכלת" `)מעּכב dpyn c wxt zegpn)היינּו ׁשּכן . ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומרים,
אמרם  והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליהם
לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם:
היא  אחת מצוה ― לציצת לכם והיה לֹומר: ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּתלמּוד
החלקים  ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹואינּה

מ  אם ׁשאינם אחת מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לכן  ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהענין
נׁשאר  לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין  "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָאין

ואחרּֿכידּוע מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות  אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה  עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)אמרֹו: ,gk zeny) עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחת
יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹויחּגּו
נעׂשים  הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל אחרּֿכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּמֹועדים.
ּבפני  מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל למנֹות אין אבל ―ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ּדר ועל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה.
המתארת  העבֹודה ּכלל היא האחת ׁשהּמצוה והּוא, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבוּיקרא,
ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכלֿמין
ותפׁשט  ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנצטּוינּו
אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּותנּתח
ּבּׁשמן  הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשר ּה ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשרף
עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים והם ― מןֿהּיין ידּוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוׁשעּור

הע  הּנה אֹותּה. הּמקריב היא לּכהן ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמצות
עבֹודת  ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
מהּֿׁשּקרב  והקרבת והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהחּטאת
ּורחיצת  עליהם מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנה
ּתֹורת  הּכל ― ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכלים,
אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָחּטאת,
ּבלי  אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָוכ
מּכלל  הּכל ― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחם,
מיני  ּכלל הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעבֹודת

מןֿהאׁשם, חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּקרּבנֹות
סדר  ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
למנֹות  ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי  עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם  הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי  ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

mlek)מאּלּו zepaxwd z` millekd mieeivd)למנֹותֹו צרי ְִִֵֵָ
קרּבן  עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמצוה
אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ּכ ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻמסּים.
והּוא  ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻצּוּויֹו

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום fk)אמרֹו: ,ak `xwie)וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִַָָָָ
ּתקריב  ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― ּכלֿקרּבן ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָֹלמלח

bi)מלח" ,a my) ולא" ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ואזהרתֹו ; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿ ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל וצּוּויֹו מלח"; ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹתׁשּבית
אף  ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה האּלה הּצּוּויים מן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
צּוּויים  הם אּלא מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּכֹוללים

―ּוברּור, לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
העֹולה.ּפרט  ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, מּפרטי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ראׁשית  ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוכ
לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ונּתנהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֹהּגז
ּכהּנה  מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה טעּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻּוכבר
ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, וארּבע ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכעׂשרים
העֹולה  ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּתנה
ולא  מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי מּׁשלמים. וׁשֹוק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹוחזה
ּכמצות  לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ּכלֿעּקר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹהרּגיׁש
הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, יציקֹות, עצמן: ְְְְְְִִִִִֵַַָָּבפני
ּפרטי  ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות קמיצֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּתנּופֹות,
אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, הּמנחה, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָעבֹודת

―(weqtd)התחיל הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּלחם  אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― הּמנחה ּתֹורת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
מרחׁשת  אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ּכ ּבאפן ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאפּוי
ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ּובֹוללּה ּתּנּור; מאפה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻאֹו
ּכּסדר  מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ּולבֹונה, מלח עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונֹותן
ּפרטי  וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ּובררנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי הּנעׂשה הּדבר ועל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהעבֹודה,
ׁשּתהיה  ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא: הּמצוה אםּֿכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמנחה.
הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ׁשּנקריב הּסלת אֹו הּלחם קרּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבֹודת
והּבלילה  היציקה ּכלֹומר: מנחה, ּבמצות האּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּדברים
והּקמיצה  וההּגׁשה והּתנּופה והּמליחה ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָוהּפתיתה
וירקה  וגֹו' נעלֹו "וחלצה ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָוההקטרה,

ואמרה" וענתה h)ּבפניו ,dk mixac) חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם . ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
ּכיון  ּוקריאה, ּורקיקה חליצה מֹונים אנּו ואין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאחת

ּגם ּכ ― אחת מצוה וזֹו החליצה מעׂשה לא ׁשּכללּותם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמלח  לבנה, עליה וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנמנה:
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אּלא  יעלם לא וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתמלח,
ויׁשקל  ׁשּיחזר ּבלי ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּמי
עליהם  חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאתֿהענינים
ּבלי  אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָהּׁשלֹום:
הּדעת  על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי  ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ערּבּוב  ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכלל,

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

ּפעמים ּברּור, קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּכלֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָנמׁשכת
סּכה  ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֻׁשחֹובה
אם  הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ּופעמים ְְְְְְִִִִִַָָָָָולּולב;
זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף מׁשל, ּדר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנאמר,
ׁשּנֹולד  ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּמצוה
ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: יאמר ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּירח.
ּכן  הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ּבפני ּכמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹחדׁש
עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל אתֿהּתמיד ּגם ּתמנה ―ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבפני  מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום הּקטרת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוהקטרת
ּכמצוה  ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא הּנרֹות והטבת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָעצמּה,
אתֿהענין  אּלא מֹונים ׁשאין ּכיון א עצמּה! ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבפני
אין  ― ׁשּיהיה זמן ּבאיזה חּיּובֹו יהיה ― ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּנצטּוינּו
ׁשּבת  ּומּוסף אחת, מצוה אּלא ראׁשֿחדׁש מּוסף ְִִֶֶַַַַַָָָֹֹמֹונים
הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ּכלֿמֹועד מּוסף וכן אחת, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ּבהרּבה חֹובה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי

ימים" ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם (xwie`ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
(n ,bk:אמר ּכ לה'", אּׁשה ּתקריבּו ימים (my,"ׁשבעת ְְִִִִֶַַַַָָָ

(el מּוסףּֿפסח מצות ּכ אחת, היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
יתּבאר, זֹו ּדר ועל ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ―ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

החגיגה lbxl)ׁשּגם dilra miaixwn eidy oaxw),אחת מצוה ְֲִִֶַַַַָָ
הראּיה  וכן ּפרקים; ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי
(ycwnd ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl aeigd)¥¨

milbxd)והּׂשמחה zylya)ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא וזה ― ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ְְֶֶַַָָֹֹׁשּום

מאד אּלא ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַָָָָָָּומּוזרה,
לפי  הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ׁשּבת ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹמּוסף
מצוה  טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו זֹו מנין ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּדר
ראּוי  ׁשאין ― ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ולא ― ְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאחת

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי ּכזה, ּבדבר (ziawr)לתפסם ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים "יעלּו אּלא ek)ּבמנינם, ,fw mildz), ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּומּוסף  ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו היא הּברּורה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָוהאמת
ּבפני  מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמצוה

הּנכֹונה. הּׁשיטה וזֹוהי ― ְְְִִַַַָָָעצמּה

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות

חלּקה ּדע נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
חלק  חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב  ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

על אתֿהע  ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי
מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיתעּלה
להּכֹות  ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ּבאׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלׂשרף

ּבּפרּוׁש(axg)ּבּסיף ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עליהן,(l"fgn)המקּבל אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אתֿהעֹובר  להלקֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו
ׁשּלא  והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ― ּומהן ּברצּועה; ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעליהן
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ׁשּימּות לעֹובר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהא
יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבמיתה

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ׁשהעֹובר (bi.)ּבמיתתֹו. ּכלֿלאו ּכי , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
נתּברר  אם ּבלבד, ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו
ּבעדים  העברה ּבאֹותּה והזיד הּלאו אֹותֹו על עבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעֹובר
מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה הרי ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהתראה
להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהא
ׁשּקבע  ּכמֹו ּבגּופֹו, לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹאתֿהעֹובר

xwyl)לּגזלן raype exiag oenna xtky) ולּגּנב חמׁש ּתֹוספת ְְֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיקריב  יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן ְְְִֵֵַַַָָָָהעֹובר

ׁשאנּוואׁשר עׂשה, מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל  אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,
מּמצות  מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו

הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt).הּנסקלין מצות זֹו : ְְְְֲִִִִֵַַַָָ
אמרּו bÎa)וכן dpyn f wxt my)?הּנׂשרפין מצות ּכיצד : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ּכי  הּנחנקין? מצות עֹוד ּכיצד ואמרּו הּנהרגין? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
(:dl my)"אׁש "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה ,zeny) ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ

(b ,dl,ּבּׁשּבת אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא אזהרה הּוא ―ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּׂשרפתֿמצוה הזהיר ׁשּבזה devn)והּוא, `idy dtxy); ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

לאֿ ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: מׁשבתיכם", "ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֹֹֹואמר:
"ׂשרפה  אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו אףֿעלּֿפי אׁש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָתבערּו
אחת  ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ויצאת היתה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּכלל
ּכלֿׁשאר  אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּמיתֹות

אתֿהּׁשּבת" ידחּו לא ּדין ּבית devnמיתֹות dtxydy myke) ְִִִֵֶַַָֹ
(zezin x`y jkוכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור וזה .ְְְְֵֶַָָָָֹ

למנֹות  ואין ּכמצוה, ּברצּועה הּמלקּות ׁשּנמנה ראּוי, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגם
מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ּכמצוה מיחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּכלֿענׁש
עׂשה  מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ׁשּנצטּוינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהּצּוּוי
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עֹובד  ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ּבעל ּוסקילת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָאחת;
הּמצות  מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, מצוה ― זרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעבֹודה
ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ׁשהם האיׁשים מנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֻּכפי
,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן התּבֹוננּות. ּבלי זּולתנּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשעׂשה
ּבפני  מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ׁשּנמנה ּבהכרח היה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָראּוי
ּבפני  מצוה ― נבלה אֹוכל מלקּות ׁשּתהא עד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָעצמּה
ּומלקּות  ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָעצמּה,
לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, מצוה ― ּבחלב ּבׂשר ְְְְִִִֵֵַָָָָָאֹוכל
ּכמנין  עׂשה מצות אצלנּו ויהיּו רביעית, מצוה ― ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשעטנז
עׂשה  מצות יתרּבּו אז הרי ― עליהם ׁשּלֹוקין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּלאוין
ׁשּלא  ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹויהיּו
― ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻנמנה

ּב נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה מין והיא אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
נמנה  לא ּגם וכ והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהענׁש
― ׁשּבת ׁשגגת חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב
מין  נמנה אּלא מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה,

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְִִִִֶַַָָָָָהּקרּבן

העברֹות ּוכבר ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשחּיבים  עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה  קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd) נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
לכלֿמין  הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ּפרׁשה ְְִֵֵֶַָָָָמהם

להׁשיב ּוכבר צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
עצם  ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה  אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּכרת  ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻמחּיבי
ּגם  מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל מיתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומחּיבי
אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאתֿהּדברים
"הלכֹות  ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ּבכלל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמיתה,
סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את 'הּמחּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּגדֹולֹות"
לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". "לאֿתעׂשה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹאחרּֿכ
ׁשּקּיּום  ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, חֹוׁשבים ׁשהם אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלֹומר
ּבהם  מֹונים אי ― ואםּֿכן לאֿתעׂשה. מצות ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהענׁשים

(mb) וג הּדברהענׁש envr)ם xeqi`d)אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, קׁשה ויֹותר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹהענׁש?!
והם  מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת מחּיבי לאֿתעׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמצות
הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על והענׁש הּכרת ׁשחּיּוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמדּמים,

הּמצות" "ספר ׁשּבעל oe`b)עד utg ax) ואמר זאת ּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּדברים  הּפרק, אֹותֹו מהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּפרק
ּכי  ׁשהֹודיענּו, ענינים ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבנסח

אֹותם יבּצע ויתעּלה יתּבר eilr)הּוא lekiak ,zelhen ode) ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּכלֹומר  "ּומּמּנּו", ׁשאמר וזה ּבטּוחים". וכּלם אנחנּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֻולא
― הענינים ּוׁשנים ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמןֿהענין
מחּיבי  ותׁשעת ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻהם:
"וכּלם  אמרֹו: וענין ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻמיתה
יכרית  ׁשהּוא הבטיח, יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר ― ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבטּוחים"
הּסברה  אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוימית
אנּו חֹובתנּו ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתרי"ג
ׁשהּוא  ּופרׁש, ׁשאמר ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָויׁש
לדעּתי  ׁשּכלֿזה ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיבּצע
הם  ּכי ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבלּבּול
זֹו, טעּות ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ְִִֶֶֶָָָָָָָָָֻּדברים
ּפעם  :ּבכ ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּפני
אתֿהּדבר  וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמֹונים
ּכמצות  אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשעליו
הּוא  הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּולפי  עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמהּֿׁשהזּכרּתי:
נצטּוינּו אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה
― חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹלהּטיל

חּיּוב  ודין אׁשם מצוה, חּיּוב ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָ
וקרּבן  מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוּדאי
ולחנק  ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹעֹולה
ּבפני  מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָָולתלֹות
ּברצּועה  ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
מהֿ זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועיל ׁשהקּדמתם הּכללים  ֿ ּבֹו.עֹוסקים למה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨
מבֹוא― ―¨

ׁשחּיבים עֹוד ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָראּוי
ּבהכרח  זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית מיתת ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָעליו
אףֿעלֿ ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ לאֿתעׂשה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצות
ּכרתֹות  מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, מצות ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹּפי

(.a) עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום אצלנּו ואין ;ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ּכל  אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ― ּכרת ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹיתחּיב
ׁשהּוא  אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ׁשהעֹוׂשה ּבּתֹורה ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשּנאמר
עליו  מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ּבברּור ידענּו ― ּכרת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻחּיב
ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ׁשּיתּבאר ויׁש ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשהּוא
האזהרה  וגם מבאר הענׁש ויהיה הענׁש ּבאּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמּלבד
ּבהם: ׁשאמר ועבֹודהֿזרה, ׁשּבת חּלּול ּכגֹון: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמבארת,
חּיב  אחרּֿכ תעבדם", ו"לא ּכלֿמלאכה" ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
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ּתתּבאר  לא ּופעמים עבד. אֹו מלאכה ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹסקילה
אתֿהענׁש מזּכיר הּוא אּלא ּגרידא, ּבלאו ּבּכתּוב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהאזהרה
"לא  אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל אּלא אתֿהאזהרה; ועֹוזב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבלבד

הזהיר" אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ew:)ענׁש migaf) ועלּֿכלּֿפנים , ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבכלֿ אֹומרים לפיכ ענׁש. ׁשחּיב לכלֿמי אזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁש
ּכ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, "ענׁש ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹמקֹום:
ּבאחת  למדּוה ּבּכתּוב, האזהרה נתּפרׁשה לא ואם ."ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָֹוכ

oda)הּמּדֹות zyxcp dxezdy)ׁשאמרּו זה ּכגֹון ,`zlikn) ְְִֶֶַָ
(mihtyn zyxt ׁשּלא אביו, ּומּכה אביו מקּלל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹּבאזהרת

ולא  "אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ּכלל, ּבּכתּוב ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹנתּבארה
אֹו ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"אבי "לאֿתּכה ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאמר:
והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן למדנּו, ּכ ּומּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹקּלל.
ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ּולכּיֹוצא להן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָולמדּו

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין מןֿהּמּדֹות. (zenewnaאחת ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
(cenlza miaxֿלמה ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְִִִִֵַַַֹ

ּכּונת  אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ּתמיד: ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָּׁשאֹומרים
לאסר  ּכדי ― הּדין" מן מזהירין "אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹמהּֿׁשאֹומרים:

מּדה עלֿידי לּמּוד ּבדר(oda zyxcp dxezdy) מהּֿׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
לעֹוׂשה  אתֿהענׁש נמצא אם אבל לגמרי; אסּור ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹנתּפרׁש
מעׂשה  ׁשהּוא ּבהכרח נדע ― ּבּתֹורה מפרׁש זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמעׂשה
העיר  היכן הּמּדֹות ּבאחת נלמד ורק עליו. ּומזהרים ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻאסּור
הּכתּוב  ענׁש "לא הּכלל לנּו ׁשּיתקּים ּכדי האזהרה, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
על  האזהרה ׁשּמצאנּו אחרי ואכן הזהיר". ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
מיתת  אֹו ּכרת אֹו ועׂשה ׁשעבר מי חּיב אז ― ּדבר ְִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
ּכלֿהּכללים  עם אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבית

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשּקדמּו

ואבאר עּתה מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר ihxtlאֹותן qpkidl ilan) ְְִֵֵֶֶַָָ

(zeklddּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו ,lr dncwda) ְְְְְִִֵֵֶַָ
(` xeriy Ð xtqd zxhnא הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְֲִִֶַַַַַָ

ּכׁשאזּכיר  והיא: ּתֹוספת, זֹו למּטרה להֹוסיף ּבעיני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב
ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש איזה עליה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאתֿהּמצוה

אֹואזּכי  מיתה, חּיב ― עליה "והעֹובר ואמר: ענׁשּה ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו מלקּות, אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ְְִִִֵֵַַַָָָָּכרת,
― מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר מהּֿׁשּלא וכל ּתׁשלּומין". ְְֳִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹאֹו
ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, מּמצות היא ׁשאם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתדע

(` wxt zezixk `ztqez) ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְִֵֶֶַַֹ
ּכלֿמצוה  הרי ― ּכּלן עׂשה מצות אבל להעניׁשֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעלינּו
ּברצּועה  להלקֹות לנּו יׁש חֹובה, ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָמהן
זמן  יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ׁשּימּות עד מּלעׂשֹותּה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָאתֿהּנמנע
לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, יׁשב ולא ׁשעבר מי ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהחּיּוב.

זאת. ודע ― עברתֹו על סּכֹות אחר ְְְֲֵַַַַַָֹֻלהלקֹותֹו

ּבין ועֹוד: הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
על  חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא  מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.

לא  רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה  ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי

ּבארץֿועֹוד: אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לאֿתעׂשה  ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
ּבפני  אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, וידּוע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבית.
נפׁשֹות  ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה וׁשהעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּמקּדׁש
"מּנין  הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא אֹותם ּדנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מזּבחי  מעם לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ci)ּתּקחּנּו ,`k zeny) אּתה ― ּבית ל יׁש אם הא: ְִִִֵֶַַָָָָ
עֹוד: אמרּו וׁשם ממית". אּתה אין ― לאו ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָָממית;
מעם  לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? סמּוכה סנהדרין ׁשּתהא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ"מּנין
והּמלכּות  ׁשהּנבּואה ידּוע וכן למּות". ּתּקחּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמזּבחי

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד מּמּנּו מתמידים נסּתּלקּו ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשהבטיחנּו, ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ואז ― ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבהם
אחריֿכן  "והיה הּנבּואה: החזרת על ׁשאמר ּכמֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָויחזירן,
ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו עלּֿכלּֿבׂשר אתֿרּוחי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשּפ

(` ,b l`ei) ּבּיֹום" והּממׁשלה: הּמלכּות החזרת על ואמר .ְְְְֲֶַַַַַַַַָָָָ
אתּֿפרציהן  וגדרּתי הּנפלת ּדויד אתֿסּכת אקים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻההּוא

עֹולם" ּכימי ּובניתיה אקים i`)והרסתיו ,h qenr) ידּוע ּגם . ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ועלּֿפי  ּבמל אּלא יהיּו לא הארץ וכּבּוׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּמלחמה
אלעזר  "ולפני ׁשאמר: ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹסנהדרי

יעמד" Ðהּכהן dnglnl z`vl jxhviyk Ð "el l`ye") ֲֵַַֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx מפרסמים ּכּלם אּלּו ׁשענינים ּולפי .ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻ

לאֿתעׂשה  אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי אדם, ּבני רב ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאצל
אֹו ּדין, ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ּבקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָהּתלּויה
לא  ― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּבּסנהדרין,
הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאצטר
ׁשּיהא  מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכיון

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ְְִֵֵֶַָָָָָָּבֹו

ׁשּדי.ועּתה ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ה'תשפ"א  תמוז ח' שישי יום

א. תעשה לא מצות א. עשה מצות
ב. עשה מצות

― הראׁשֹונה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ
והּוא  וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּבהאמנת]
ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

"אלהי(e ,d mixac .a ,k zeny)מּכֹות ּגמרא (bk.)ּובסֹוף ְְֱֶַָָֹ
קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹאמרּו:

מׁשה צּוהֿלנּו c)ּתֹורה ,bl mixac) מנין ּכלֹומר: ― ְְִִֶַַָָָֹ
הוי? הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּת'ֹו'ר'ה',

הוי!". סרי וחד מאֹות ixz"`ׁשׁש `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵֵֵַָ

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



ריי fenz 'h w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(b"ixz `le יהיה ו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֹּובאה
הּגבּורה מּפי "ל(`ed jexa yecwd)"ׁשמעּום(dyn itn `le) ְְְִִַָָ

הּצּוּוי  והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּנה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַַלידע,

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרה הראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהזהרנּו

אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו milnוהּוא rax`) ְְְְֲִִִֵֵַָָ
biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl`

(`ed jexa yecwl qgia eheytk dxin` byenn cin לאֿיהיה"ְִֶֹ
ּפני" על אחרים אלהים ל(b ,k zeny) ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָֹ

אמרם (bk:)מּכֹות והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ׁשּלאו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות "ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹׁשם:
עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו וגֹו'", ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבסיני

― הּׁשנּיה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע והּוא: וסּבתֹו(xea`)הּיחּוד, הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

יׂשראל  "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונה
אחד" ה' אלהינּו c)ה' ,e mixac) ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְֱִִֵֶַָָָֹֹ

ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד "עלֿמנת אֹומרים: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
מּבית  הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ּכּונתם זה. ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרּבה
והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו עׂשה ולא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעבדים
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ּבתנאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ 'מצות (minkg)מחּיבים ְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
אֹומרים  ּכי ׁשמים', 'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים ְְְְְְִִִִִִַַַָָיחּוד',

(ziyrpy ,zniieqn dlert lr mi`hazn Ð) עליו לקּבל ּכדי :ְְֵֵַָָ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ההֹודאה ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות ְְְֱִִַַַַָָָָָָֹעל

ה'תשפ"א  תמוז ט' ש"ק יום

ט. ד. ג. עשה מצות
― הּׁשליׁשית עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ

וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: יתעּלה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאהבתֹו
הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּופעּלֹותיו,

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ―,e mixac) ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
(e"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר d)"לפי ,e my)יֹודע ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּמקֹום? אהב ּכיצד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאני
ּכ ׁשּמּתֹו ― "עלֿלבב הּיֹום מצּו אנכי אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהאּלה
,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעלֿידי
זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג
יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ּכלּֿבני את ׁשּנקרא ּגםּֿכן, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה אם ׁשּכן ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָולאמּונה
ּדר על וזה ― לאהבתֹו ּבניֿאדם ותקרא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּותׁשּבחּנּו
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ּתאהב אם ּכ ― ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשל
אתֿ ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּׂשגת
יֹודע. ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפתאים

ספרי על(my)ּולׁשֹון אהבהּו ― ה'" את "ואהבּת : ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
עׂשּו אׁשר "ואתֿהּנפׁש ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּברּיֹות

d)בחרן" ,ai ziy`xa)ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אהבי" אברהם "זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוהב

(g ,`n diryi)לאמּונה האדם אתּֿבני הּׂשגתֹו ּבעצם ְְֱֵֶֶַָָָָָָָָָֹקרא
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמרב

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

mi`hgd)ּובֹוטחים lr db`c mey ila mihwye miely)― . ְִ
יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּבכלֿעת, ענׁשֹו לביאת נחּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא . ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ
(.ep)ונקב" יתעּלה: ּדבריו על וטריא ׁשקלא ּבדר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמרּו

יּומת" מֹות fh)ׁשםֿה' ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,xen`) ְֵֵֵָָָ
weqtay "awep"y ,ile`myd my z` dbedl dfa dpeekd ,

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר ְְְֲִִִֵֶ
(fi ,` xacna)― ּתירא"? אלהי "אתֿה' מן ְְְֱִִֵֶֶַַָֹואזהרּתּה

הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ׁשםֿה'" "ונקב ׁשּנאמר זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּכלֹומר:
נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלבד

(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)מאּבד ְֵֶַׁשהּוא
לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאתֿהּיראה.
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, אתֿהּׁשם ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
אתֿיֹוסי" יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie
(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ

ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה וכלֿאזהרת היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי "אתֿה' ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"

― הּתׁשיעית קּדּוׁשהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא (xwie`הּׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

(al ,akזֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה וענין .ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא וׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּברּבים,

עריץ אּנס אלינּו xeabe)יבֹוא siwz hily)אֹותנּו ויקרא ְְִִֵֵַָָָָָ
אתֿעצמנּו נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ― יתעּלה ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלכּפֹור
ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ּבהחלט; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּמות

יתעּלה. ּבֹו xetklמאמין xeq` cala oir zi`xnl elit`y) ְֲִִֶַַ
(`ed jexa yecwaּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְְִִִִֵֶַַַָוזֹו

ּביד למּות אתֿעצמנּו ׁשּנמסר ּכלֹומר: יּכלּֿבניֿיׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה יתעּלה אהבתֹו על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהעריץ
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ועזריה מיׁשאל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחנניה
ּבכללם, ויׂשראל אדם ּכלּֿבני והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהׁשּתחות
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ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹולא
מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ׁשאבדה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹֻליׂשראל

ּפחדּו הּכל אּלא אֹותּה b)ׁשּמקּים l`ipc)זֹו מצוה ואין . ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד אֹותֹו ּבכגֹון אּלא ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָנֹוהגת
עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם חֹובה והיה העֹולם, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָּכלּֿבאי
ׁשּלא יׁשעיהּו, עלֿידי ה' הבטיח ּוכבר העת. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּבאֹותּה
וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה יׂשראל חרּפת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּתהיה
הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ּבאֹותֹו ּבחּורים ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבהם
אתֿה' ויקּדׁשּו אתֿהאמּונה ויפרסמּו ּדמם ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָויפקירּו
והּוא רּבנּו, מׁשה עלֿידי יתעּלה ׁשּצּונּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּברּבים,
ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא יעקב יבֹוׁש "לאֿעּתה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹאמרֹו:
והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ּבקרּבֹו ידי מעׂשה ילדיו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹבראתֹו

יעריצּו" יׂשראל ואתֿאלהי יעקב hk,אתֿקדֹוׁש diryi) ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ
(bkÎakספרא ּולׁשֹון .(eÎd ,h xen`)הֹוצאתי ּכ "עלֿמנת : ְְְִִֵַָָָ

אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו עלֿמנת ― מצרים מארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאתכם
סנהדרין ּובּגמרא על(bl:)ּברּבים". מצּוה "ּבןֿנח אמרּו: ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ׁשמע ּתא מצּוה? אינֹו אֹו הּׁשם, daeyzקּדּוׁש ,rnyp `a) ְְִֵֵֶַַָֻ
(dl`ylאיתא ואי נח. ּבני נצטּוּו מצות ׁשבע :xn`z m`e) ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ

(myd yecw lr mb eehvpy"הוֹו ּתמניא ―`le dpeny yi) ְְֲַָ
(ray,ל נתּבאר הּנה .!gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְְִִֵֵָ

m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkp df m`e ,df lr deehvp

(rnyn ,`lעל חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר מּכלל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשהיא
ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על ראיתם והביאּו (xwie`יׂשראל, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(al ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ"ונקּדׁשּתי
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה
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àéðôì dúBà äzúðå äðáì Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå:íìLeøé-úà øéò äéìò úBwçå Eáäéìò äzúðå §©¨³¤¨¨Æ©§´§¥½̈§¨©¨¬−̈§¨¤®§©¨¬¨¤²¨¦−¤§¨¨¦«§¨©¨̧¨¤¹¨
:áéáñ íéøk äéìò-íéNå úBðçî äéìò äzúðå äììñ äéìò zëôLå ÷éc äéìò úéðáe øBöîâäzàå ¨À¨¦³¨¨¤Æ¨Æ¨¥½§¨©§¨¬¨¤−¨«Ÿ§¨®§¨©¨̧¨¤¯¨©£²§¦¨¤¬¨¨¦−¨¦«§©¨³

ðéa ìæøa øé÷ dúBà äzúðå ìæøa úáçî Eì-ç÷éðt-úà äúðéëäå øéòä ïéáe EøBöná äúéäå äéìà E ©§Æ©£©´©§¤½§¨©¨³¨Æ¦´©§¤½¥§−¥´¨¦®©£¦Ÿ¨Á¤¨¤̧¥¤¹¨§¨§¨³©¨Æ
öå(ô) :ìàøNé úéáì àéä úBà äéìò zøãìàøNé-úéa ïBò-úà zîNå éìàîOä Ecö-ìò áëL äzàå §©§¨´¨¤½¨¬¦−§¥¬¦§¨¥«§©¨³§©Æ©¦§´©§¨¦½§©§¨²¤£¬¥«¦§¨¥−

:íðBò-úà àOz åéìò ákLz øLà íéîiä øtñî åéìò̈¨®¦§©³©¨¦Æ£¤´¦§©´¨½̈¦−̈¤£¨«

i"yx
(‡).äðáì:גדולות שהם מהם ויש בלע"ז טויל"ה
(·).÷éã:לעיר אבנים בו שמשליכין בלע"ז מגוניי"ל

.äììåñ תל ועושה במקלות וכובשו וסוללו עפר שופך
בחצי': ולירות העיר בתוך ולראות עליו לעמוד גבוה

.äììåñ:בלע"ז íéøë.בסטי"ון äéìò íéùå ת"י
ויושבי' חיילותיו שעושים כפרים והם איפרורין
ופירוש  ובא, יוצא אדם יהא שלא העיר לרוחות באהלי'

וזה  זה לרוח שומר זה הצבא על ממונים שרים כרים
זה: ìæøá.(‚)לרוח øé÷ המפסקת העיר לחומת דוגמא

העיר: ובין הצבא àéä.בין úåà'ירושלי תבא שכך
éìàîùä.(„)במצור: êãö ìò וייסורין צער לסבול

על  כביכול רוחי הציקתני אשר שנים כמנין ימים מניין
בעיניך  קשה אשר אחרי עונם על ותכפ' לפני שהכעיסו

עליהם: להביא אומר שאני הפורענות

cec zcevn
(‡).‰˙˙Âוחזר עיר צורת עליה וחקוק  פניך  מול  העמידה

ירושלים: את ÂˆÓ¯.(·)ופירש  ‰ÈÏÚ ‰˙˙Â על תצייר ר"ל
עליה: צרים האויבים  כאילו מצור  צורת  החקוקה ההיא העיר

.'Â‚Â ˙È·Âענייני המה  וכולם וכו' דיק כעין עליה תצייר  ר"ל
‡Â˙‰.(‚)המצור: ‰˙˙Â ברזל כקיר להיות אותה העמיד 

העיר חומת  דוגמת והיא החקוקה העיר ובין בינך מפסקת
עליה : הצרים ובין בינה  פניך ÂÈÎ‰Â˙‰.המפסקת אליה תכין

עליה: נלחם אתה  ·ÂˆÓ¯.כאילו  ‰˙È‰Âתהיה כי אף  ר"ל 
תצור אתה  גם  עכ "ז מצור  צורת  עליה  ציירת  אשר  במצור 
האויב מלבד  אשר  ישראל  לבני לאות והיא בה  ותלחם  עליה

אני: גם  בם אלחם  בם ‰˘ÈÏ‡Ó.(„)הנלחם  Í„ˆ ÏÚ ·Î˘
ארץ של משמאלה שהיתה  אפרים מלכות  ראש שומרון כנגד 

שמאלך  על  היושבת  וכו' שומרון הגדולה ואחותך  וכמ"ש טז)יהודה  ÂÈÏÚ.:(לקמן .'Â‚Â ˙Ó˘Â ישראל עון  תשים  הזה הצער על
תקומה: מבלי בעוונותיהם כלים יהיו  לבל ישראל  עון  יכופר  הצער בזה  ‰ÌÈÓÈ.ר"ל ¯ÙÒÓתשכב אשר הימים  מספר כחשבון

מעט : מעט  ואם  הרבה  הרבה אם  עוונם על תכפר  הזה כחשבון השמאלי צדך  על 

oeiv zcevn
(‡).‰·Ïאותו שורפים  או בחמה ומייבשים  הטיט מן  עשוי 

לבנים נלבנה וכן יא)באש  חקיקה:Â˜ÁÂ˙.:(בראשית מלשון
(·).¯ÂˆÓכי מצור יקרא ללכדה  העיר המקיפים האויבים

להם: ויבנו„È˜.מצירים וכן העיר ללכוד  הנבנה מגדל הוא
דיק נב)עליה מול ÏÏÂÒ‰.:(ירמיה ששופכים העפר תל  הוא 

(דניאל ) סוללה וישפוך  וכן  העיר על ללחום עליו לעלות העיר
עם:ÂÁÓ˙.יא): לנגח ÌÈ¯Î.צבאות עשויים ברזל  אילי הם 

ביוסיפון: כמוזכר להפילה  בחומה כליÁÓ·˙.(‚)בהם שם 
הכנה :ÂÈÎ‰Â˙‰.כותל:˜È¯.מה : È·Ï˙סימן :‡Â˙.מל'

.Ï‡¯˘È:יאמר יהודה  בני וסליחה˙˘‡.(„)על  כפרה ענין
עון תשא  כל  יד)כמו  :(הושע

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

 אל המנהלים הר"מים והמורים 

 בישיבות "אחי תמימים" ליובאוויטש דעיר...

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על כתבם בקשתם ושאלתם

בהתאם עם שנוי הסדרים, בכמה מהישיבות, בחדשי הקיץ, הנני להעיר את תשומת לבם על 

הדברים דלקמן:

על  על למודיהם, החובה מוטלת  ושוקדים  בישיבה  נמצאים  גם בימים אשר התלמידים  )א( 

מחנכיהם שלא להסיח דעתם מתלמידיהם גם בשעות היותם מחוץ לכתלי הישיבה, ולהשתדל בכל עוז 

אשר הנהגתם ודרכי חייהם תהיינה בכל עת ובכל שעה כדבעי למהוי.

ומכל שכן בימי החופש בקיץ, אשר אז דרושה התענינות יתרה בתלמידים לדעת אודות כל 

אחד ואחד מהם אי' הם נמצאים ובמה הם עוסקים, ולסייע להם בכל מיני סיוע ללכת בדרך הנכונה 

ב.  ח,  )ב"ב  עליהם  דעתו  להיות  ורואה  מפקח   - להתלמידים  נראה  כשאינו  דאף  וכדרז"ל  והישרה. 

ובחדא"ג שם(.

)ב( לעלי' - אין קץ, ולכן גם המורים המומחים ביותר, כדאי אשר ינצלו את ימי החופש כדי 

להוסיף על ידיעותיהם בדברים הנוגעים לעבודתם, שהיא מלאכת הוי' )ב"ב כא, ב(.

)ג( כדאי לעורר את הבעה"ב העסקנים שבישיבות, אשר ישתדלו, בהמצאם בנאות דשא להנפש, 

לנצל כל הזדמנות שנפגשים אז בפנים חדשות לקרבם לעזר הישיבות, ולהסבירם אשר עץ חיים היא 

למחזיקים בה ותומכי' מאושר. ואל תקרא מאושר אלא מראשו, שהם ממשיכים מראש כל ההמשכות 

וההשפעות )זח"ג נג, ב. ד"ה עץ חיים תרצ"ט(.

)ד( אין להסתפק במספר התלמידים בישיבות, כל זמן שישנם ילדים הראויים לישיבה ואין 

מקום  בכל  לסדר  החובה  ולכן  הדבר.  בנחיצות  אבותיהם  הכרת  חולשת  מסיבות  אותם  מבקרים 

תעמולה מסודרת, עשוי' במרץ ובהתלהבות הדרושה, כדי להגדיל מספר התלמידים בישיבות, ואין די 

המשך בעמוד הבא
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ã-÷øô ìà÷æçécÎ`

àéðôì dúBà äzúðå äðáì Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå:íìLeøé-úà øéò äéìò úBwçå Eáäéìò äzúðå §©¨³¤¨¨Æ©§´§¥½̈§¨©¨¬−̈§¨¤®§©¨¬¨¤²¨¦−¤§¨¨¦«§¨©¨̧¨¤¹¨
:áéáñ íéøk äéìò-íéNå úBðçî äéìò äzúðå äììñ äéìò zëôLå ÷éc äéìò úéðáe øBöîâäzàå ¨À¨¦³¨¨¤Æ¨Æ¨¥½§¨©§¨¬¨¤−¨«Ÿ§¨®§¨©¨̧¨¤¯¨©£²§¦¨¤¬¨¨¦−¨¦«§©¨³

ðéa ìæøa øé÷ dúBà äzúðå ìæøa úáçî Eì-ç÷éðt-úà äúðéëäå øéòä ïéáe EøBöná äúéäå äéìà E ©§Æ©£©´©§¤½§¨©¨³¨Æ¦´©§¤½¥§−¥´¨¦®©£¦Ÿ¨Á¤¨¤̧¥¤¹¨§¨§¨³©¨Æ
öå(ô) :ìàøNé úéáì àéä úBà äéìò zøãìàøNé-úéa ïBò-úà zîNå éìàîOä Ecö-ìò áëL äzàå §©§¨´¨¤½¨¬¦−§¥¬¦§¨¥«§©¨³§©Æ©¦§´©§¨¦½§©§¨²¤£¬¥«¦§¨¥−

:íðBò-úà àOz åéìò ákLz øLà íéîiä øtñî åéìò̈¨®¦§©³©¨¦Æ£¤´¦§©´¨½̈¦−̈¤£¨«

i"yx
(‡).äðáì:גדולות שהם מהם ויש בלע"ז טויל"ה
(·).÷éã:לעיר אבנים בו שמשליכין בלע"ז מגוניי"ל

.äììåñ תל ועושה במקלות וכובשו וסוללו עפר שופך
בחצי': ולירות העיר בתוך ולראות עליו לעמוד גבוה

.äììåñ:בלע"ז íéøë.בסטי"ון äéìò íéùå ת"י
ויושבי' חיילותיו שעושים כפרים והם איפרורין
ופירוש  ובא, יוצא אדם יהא שלא העיר לרוחות באהלי'

וזה  זה לרוח שומר זה הצבא על ממונים שרים כרים
זה: ìæøá.(‚)לרוח øé÷ המפסקת העיר לחומת דוגמא

העיר: ובין הצבא àéä.בין úåà'ירושלי תבא שכך
éìàîùä.(„)במצור: êãö ìò וייסורין צער לסבול

על  כביכול רוחי הציקתני אשר שנים כמנין ימים מניין
בעיניך  קשה אשר אחרי עונם על ותכפ' לפני שהכעיסו

עליהם: להביא אומר שאני הפורענות

cec zcevn
(‡).‰˙˙Âוחזר עיר צורת עליה וחקוק  פניך  מול  העמידה

ירושלים: את ÂˆÓ¯.(·)ופירש  ‰ÈÏÚ ‰˙˙Â על תצייר ר"ל
עליה: צרים האויבים  כאילו מצור  צורת  החקוקה ההיא העיר

.'Â‚Â ˙È·Âענייני המה  וכולם וכו' דיק כעין עליה תצייר  ר"ל
‡Â˙‰.(‚)המצור: ‰˙˙Â ברזל כקיר להיות אותה העמיד 

העיר חומת  דוגמת והיא החקוקה העיר ובין בינך מפסקת
עליה : הצרים ובין בינה  פניך ÂÈÎ‰Â˙‰.המפסקת אליה תכין

עליה: נלחם אתה  ·ÂˆÓ¯.כאילו  ‰˙È‰Âתהיה כי אף  ר"ל 
תצור אתה  גם  עכ "ז מצור  צורת  עליה  ציירת  אשר  במצור 
האויב מלבד  אשר  ישראל  לבני לאות והיא בה  ותלחם  עליה

אני: גם  בם אלחם  בם ‰˘ÈÏ‡Ó.(„)הנלחם  Í„ˆ ÏÚ ·Î˘
ארץ של משמאלה שהיתה  אפרים מלכות  ראש שומרון כנגד 

שמאלך  על  היושבת  וכו' שומרון הגדולה ואחותך  וכמ"ש טז)יהודה  ÂÈÏÚ.:(לקמן .'Â‚Â ˙Ó˘Â ישראל עון  תשים  הזה הצער על
תקומה: מבלי בעוונותיהם כלים יהיו  לבל ישראל  עון  יכופר  הצער בזה  ‰ÌÈÓÈ.ר"ל ¯ÙÒÓתשכב אשר הימים  מספר כחשבון

מעט : מעט  ואם  הרבה  הרבה אם  עוונם על תכפר  הזה כחשבון השמאלי צדך  על 

oeiv zcevn
(‡).‰·Ïאותו שורפים  או בחמה ומייבשים  הטיט מן  עשוי 

לבנים נלבנה וכן יא)באש  חקיקה:Â˜ÁÂ˙.:(בראשית מלשון
(·).¯ÂˆÓכי מצור יקרא ללכדה  העיר המקיפים האויבים

להם: ויבנו„È˜.מצירים וכן העיר ללכוד  הנבנה מגדל הוא
דיק נב)עליה מול ÏÏÂÒ‰.:(ירמיה ששופכים העפר תל  הוא 

(דניאל ) סוללה וישפוך  וכן  העיר על ללחום עליו לעלות העיר
עם:ÂÁÓ˙.יא): לנגח ÌÈ¯Î.צבאות עשויים ברזל  אילי הם 

ביוסיפון: כמוזכר להפילה  בחומה כליÁÓ·˙.(‚)בהם שם 
הכנה :ÂÈÎ‰Â˙‰.כותל:˜È¯.מה : È·Ï˙סימן :‡Â˙.מל'

.Ï‡¯˘È:יאמר יהודה  בני וסליחה˙˘‡.(„)על  כפרה ענין
עון תשא  כל  יד)כמו  :(הושע

מלים לתאר את גודל הזכות להציל אפילו נפש אחת בישראל בגשמיות ועל אחת כמה וכמה ברוחניות 

)ב"מ ל, א(.

אתענין לדעת מהפעולות הטובות הנעשות בהתאם להנ"ל, וכן אם מסודר אצלם מחנה קיץ 

)דעי-קעמפ(. והנני מקוה לקבל בשורות טובות בזה.

ולקראת ימי הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

וגאולת כל "העוסקים בהרבצת תורה - כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר יהי רצון שתתמלא ברכתו במילואה 

- כי יפתח ה' את אוצרו הטוב וישפיע לכל חובבי תורה לומדי' ומגידי שעורים ברבים, בתוך כלל אחב"י 

יחיו, שפעת חיים וברכה מרובה עד בלי די".

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ורוב טוב גשמי ורוחני,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם
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ÂïélçaL éðMä–ïélç ä÷Lî ànèî,äîeøú éìëBàì ìñBôe.äîeøzaL éLéìMä–Lã÷ ä÷Lî ànèî,ìñBôe ©¥¦¤©ª¦§©¥©§¥ª¦¥§§¥§¨©§¦¦¤©§¨§©¥©§¥Ÿ¤¥
Lã÷ éìëBàì,Lãwä úøäèì eNòpL;äîeøz úøäèì eNòð íà ìáà–íéðL ànèî,Lãwa ãçà ìñBôe. §§¥Ÿ¤¤©£§©£©©Ÿ¤£¨¦©£§©£©§¨§©¥§©¦¥¤¨©Ÿ¤

Êøæòìà éaøøîBà:ìLïéåL ïzL:ïélçaLå äîeøzaLå LãwaL ãçàä–Lãwa ãçà ìñBôe íéðL ànèî,ànèî ©¦¤§¨¨¥§¨§¨¨¦¨¤¨¤©Ÿ¤§¤©§¨§¤©ª¦§©¥§©¦¥¤¨©Ÿ¤§©¥
äîeøza ãçà ìñBôe ãçà,ïélçä úà ìñBôe;ïlëaL éðMä–Lãwa ãçà ìñBôe ãçà ànèî,ä÷Lî ànèîe ¤¨¥¤¨©§¨¥¤©ª¦©¥¦¤§ª¨§©¥¤¨¥¤¨©Ÿ¤§©¥©§¥

ïélç,äîeøú éìëBàì ìñBôe;ïlëaL éLéìMä–Lã÷ éìëBàì ìñBôe Lã÷ ä÷Lî ànèî. ª¦¥§§¥§¨©§¦¦¤§ª¨§©¥©§¥Ÿ¤¥§§¥Ÿ¤
ÁéðL ìëà ìëBàä–ãaä úéáa íNòé àG.Lãwä áb ìò eNòpL ïélçå–ïélçk elà éøä;éaø øa øæòìà éaø ¨¥Ÿ¤¥¦©£¥§¥©©§ª¦¤©£©©©Ÿ¤£¥¥§ª¦©¦¤§¨¨©©¦

÷BãöøîBà:äîeøúk elà éøä,ãçà ìBñôìå íéðL ànèì. ¨¥£¥¥¦§¨§©¥§©¦§¦§¤¨

e.oileg dwyn `nhn oilegay ipyd:äìéçú úåéäì íé÷ùî àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìëã.ycew dwyn `nhnàîèî ùãå÷ä úà ìñåôä ìëã
:ùãå÷ì äìéçú úåéäì (ùãå÷) ïé÷ùî.ycewd zxdh lr eyrpyúéùòðùë éìéî éðä ,ùãå÷ éìëåà àîèî àìå ìñåô äîåøú ìù éùéìùã ïðéøîàã àä øîåìë

äàîåè äîåøú ìù äúøäèù .ùãå÷á ãçà ìñåôå íéðù àîèî éùéìùä ,ùãå÷ä úøäè ìò åäøîù àìù ,äîåøú úøäè ìò úéùòð ìáà .ùãå÷ä úøäè ìò
:åîöò õøùá àîèð åìéàë ùãå÷ä ìöà áåùç äîåøúã éùéìùä äæ éøäå ,ùãå÷ä ìöà àéä

f.oiey ozyly xne` xfril` 'x:ùãå÷ä ìöà àéä äàîåè äîåøú ìù äúøäè øæòéìà 'øì äéì úéìã ,ìéæàå ùøôîãë.olekay iyilydúçëùî àì
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äîåøú úøäè ìò åùòð ë"àà ïéìåçá éùéìù

g.cad ziaa dyri `l ipy lke` lke`dåîöò àåä éðù ìëåà ìëåàäù øæòéìà 'øì ìéòì òùåäé 'ø äãåî àäã .ãáä úéáá ïîù úåùòì ÷ñòúé àì
:(ïîùä åðééäã) äìéçú úåéäì ïé÷ùî àîèîå äîåøúä úà ìñåôå éðù äùòð.ycewd ab lr:ùãå÷ä úøäè ìò.oilegk el` ixd:éùéìù ììëì íéàá ïéàå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïélç ä÷Lî ànèî ,ïélçaL éðMä התרומה את הפוסל שכל – ÇÅÄÆÇËÄÀÇÅÇÀÅËÄ
תחילה להיות המשקין את f),מטמא ,g dxt)äîeøú éìëBàì ìñBôeÅÀÀÅÀÈ

שלישי. אותם שעושה תרומה, של  לאוכלים –,äîeøzaL éLéìMäÇÀÄÄÆÇÀÈ
Lã÷ ä÷Lî ànèîקודש משקה מטמא הקודש  את הפוסל  שכל – ÀÇÅÇÀÅÙÆ

תרומה  של  בשלישי  שנגעו  תרומה של  משקים אבל  תחילה; להיות

בתרומה; רביעי שאין  ÷Lãטהורים, éìëBàì ìñBôeשל לאוכלים – ÅÀÀÅÙÆ
גורסים:eNòpLקודש; ויש  –dyrpy–Lãwä úøäèìכלומר – ÆÇÂÀÇÂÇÇÙÆ

מטמאם, ואינו קודש  לאוכלי  פוסל תרומה של  ששלישי שאמרנו  מה
של כשלישי  שדינו הקודש , טהרת על  נעשתה התרומה אם דווקא זהו 

בקודש ; רביעי  העושה eNòðקודש  íà ìáà:גורסים ויש  –dyrp– ÂÈÄÇÂ
äîeøz úøäèì,בלבד התרומה טהרת על נעשתה התרומה אם אבל  – ÀÇÂÇÀÈ

dly iyilydLãwa ãçà ìñBôe ,íéðL ànèîשל שטהרתה – ÀÇÅÀÇÄÅÆÈÇÙÆ
הקודש לגבי חשוב שלה השלישי  והרי הקודש, אצל היא טומאה תרומה

לטומאה, `cg,כראשון lqete ,miipy `nhnyושלישי שני שעושה היינו 
רביעי. עושה והשלישי בקודש ,

המפרשים רוב לפי  הסיפא את l`xyi").בארנו  zx`tz" ;`xephxa ;y"`xd ;y"xd)
הפיסקה אין ולשיטתו אחרת, בדרך מפרשה הרמב"ם zxdhlאבל eyrpy"

"ycewd על dnexzay",מוסבה iyilyd"לפיסקה המשך היא ilke`lאלא lqete"
;"ycewהסיפא המשך  dnexz"ברם zxdhl eyrp m` la`"על "iyilydמוסב

."dnexzay:הסיפא פירוש ilke`lוכך  lqete ,ycew dwyn `nhn dnexzay iyilyd
,ycew חולין של אוכלים ycewd.וכן zxdhl eyrpyבשלישי אמורים? דברים במה

עצמה, תרומה eyrpשל  m` la` חוליןcg` lqete miipy `nhn Ð dnexz zxdhl
,ycewaואפילו פסול , והשלישי ושני ), (ראשון  טמאים שניים בהם שיש כלומר

הוא  והראשון שהואיל  בקודש, רביעי עושים אינם קודש, והשלישי השני  היו
משלישי להלן  מתפשטת טומאתו אין תרומה, טהרת על שנעשו  חולין  של 

בקודש.אפילו
ח-ט): יא, הטומאות אבות (הל ' הרמב"ם פוסק rbpyוכן dnexzay iyilyd"

iyilyd ,dnexz zxdh lr eyrpy oileg Ð ..."iriax eyrpe mlqt Ð ycew ilke`a
iriax edyer epi` ycewa rbp m`e ,dnexzk leqt mday"אחרונה "משנה (עיין

ב; לה, חולין  הגמרא סוגיית פי על הרמב"ם דברי  בהסבר oiireשמאריך
.("frea ,l`xyi zx`tz"

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéåL ïzLìL :øîBà øæòìà éaø,שווים וחולין ותרומה קודש  – ÇÄÆÀÈÈÅÀÈÀÈÈÄ
והולך : מפרש  שהוא ïélçaLåכמו  äîeøzaLå LãwaL ãçàäÈÆÈÆÇÙÆÀÆÇÀÈÀÆÇËÄ

חולין, של או  תרומה של או קודש של לטומאה ראשון –ànèîÀÇÅ
Lãwa ãçà ìñBôe íéðL; ורביעי ושלישי שני בקודש  שעושה – ÀÇÄÅÆÈÇÙÆ

äîeøza ãçà ìñBôe ãçà ànèîשני בתרומה שעושה – ÀÇÅÆÈÅÆÈÇÀÈ
ïélçäושלישי; úà ìñBôeשלישי עושה השני ואין שני, שעושם – ÅÆÇËÄ

ïlëaLבהם; éðMä, ושבחולין ושבתרומה שבקודש  –ànèî ÇÅÄÆÀËÈÀÇÅ
Lãwa ãçà ìñBôe ãçà, ורביעי שלישי  בקודש שעושה –ànèîe ÆÈÅÆÈÇÙÆÀÇÅ

ïélç ä÷Lîוכל ראשון , ועושהו  מטמא הוא חולין משקה אפילו  – ÇÀÅËÄ
משקה  כל מטמא תרומה הפוסל שכל וקודש, תרומה משקה שכן

תחילה, äîeøúלהיות éìëBàì ìñBôe,תרומה של לאוכלים – ÅÀÀÅÀÈ
רביעי; עושים הם ואין שלישי, אותם ïlëaLשעושה éLéìMä– ÇÀÄÄÆÀËÈ

שנ  בחולין  והיינו  ושבחולין , ושבתרומה טהרת שבקודש על  עשו 
÷Lãהתרומה, ä÷Lî ànèî,תחילה להיות בלבד, –ìñBôe ÀÇÅÇÀÅÙÆÅ

Lã÷ éìëBàì.רביעי אותם שעושה בלבד, קודש  של לאוכלים – ÀÀÅÙÆ
הקודש, אצל היא טומאה התרומה שטהרת סובר , אינו  אלעזר  רבי

מטמא  שלהם השלישי  אין  התרומה טהרת על  שנעשו חולין  ואפילו 
בלבד. פוסלם אלא קודש של  אוכלים

הגר"א b),לשיטת dpynl xe`ad ileya lirl dep`ady)בשלישי אלעזר רבי  מדבר 
וחולק  התרומה), טהרת על שנעשו  חולין  של  בשלישי (ולא סתם שבחולין
מהטעם  הדמע, בנזיד  נאכל  בחולין ששלישי ג , במשנה ששנינו  מה על  הוא
כלומר קודש, לגבי בחולין  שלישי  יש לדעתו  שכן כלל , בחולין שלישי  שאין
שלישי, כדין  קודש, של  אוכלים פוסלים הם הרי לטומאה, בשני שנגעו שחולין

רביעי. אותם ועושים

i p y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

éðL ìëà ìëBàä,לטומאה שני שהוא מאכל  האוכל  –íNòé àG ÈÅÙÆÅÄÇÂÅ
גורסים: ויש –dyri `l–ãaä úéáa בבית זיתים יעשה לא – ÀÅÇÇ

שני גופו  נעשה שני אוכל  האוכל  שהרי  שמן , מהם להוציא הבד 

a),לטומאה dpyn lirl epipyy enk) את היינו  המשקים, את ומטמא
החולין  לטמא שמותר פי על שאף מעירים, ויש  ראשון . להיות השמן ,
עדיין  הבד  שבבית משום אסור , כאן  מקום מכל בטומאתם, ולאכלם

שבהם ומעשרות תרומות מטמא ונמצא הם, אחרונה";טבל  ("משנה

ישראל "). "תפארת ìòועיין eNòpL ïélçåLãwä áb טהרת על – ÀËÄÆÇÂÇÇÇÙÆ
ïélçkהקודש , elà éøä נעשים אינם לטומאה בשני  נגעו שאם – ÂÅÅÀËÄ
äîeøúk,שלישי ; elà éøä :øîBà ÷Bãö éaø øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÇÄÈÅÂÅÅÄÀÈ

ãçà ìBñôìå íéðL ànèì בהם נטמאים בשרץ נגעו  שאם – ÀÇÅÀÇÄÀÄÀÆÈ
בקודש, רביעי  עושים אינם ברם, בהם. נפסל  השלישי  ואף ושני , ראשון 

izdw - zex`ean zeipyn

f wxt `xfr - miaezk

æ-÷øô àøæògkÎak

áëàì-éc çìîe äàî çLî ïéza-ãòå äàî ïéza øîç-ãòå äàî ïéøk ïéèðç-ãòå äàî ïéøkk óñk-ãò©§©»©§¦´§¨¼§©¦§¦ÆŸ¦´§½̈§©£©Æ©¦´§½̈§©©¦¬§©−§¨®§©−¦¨¬
:áúëâëúeëìî-ìò óö÷ àåäì äîì-éc àiîL ýìà úéáì àcæøãà ãáòúé àiîL ýìà íòè-ïî éc-ìk §¨«¨¦À¦©Æ©Æ¡¨´§©½̈¦§£¥Æ©§©§½̈§¥−¡¨´§©¨®¦«§¨³¤«¡¥Æ§©½©©§¬

:éäBðáe àkìîãëäðã àýìà úéa éçìôe àiðéúð àiòøú àiønæ àéåìå àiðäk-ìë éc ïéòãBäî íëìe ©§−̈§«¦§´Ÿ§§¦À¦´¨¨£©¨´§Â¥¨¥©¨̧©¨³¨¨«©¨Æ§¦´©½̈¨´§¥½¥−¡¨¨´§¨®
:íäéìò àîøîì èélL àì Cìäå Bìá äcðîäëïéðiãå ïéèôL épî Cãéá-éc Cýìà úîëçk àøæò zðàå ¦§¨³§Æ©£½̈¨¬©¦−§¦§¥¬£¥«Ÿ§©´§§¤§À̈§¨§©̧¡¨¨³¦«¦¨Æ¤´¦¨§¦º§©¨¦À

:ïeòãBäz òãé àì éãå Cýìà éúc éòãé-ìëì äøäð øáòa éc änò-ìëì ïéðéàc (ïéðàã) ïBäì-éc¦¤¡³¨§¦Æ§¨©¨Æ¦µ©£©´©£½̈§¨¨§¥−¨¥´¡¨¨®§¦¯¨’¨©−§§«
åëäì àì-éc-ìëåúBîì ïä dpî ãáòúî àåäì äðéc àðøtñà àkìî éc àúãå Cýìà-éã àúc ãáò àå §¨¦¨Á¤¡¥̧¨¥¹¨¨´¦«¡¨À̈§¨¨Æ¦´©§½̈¨§©¾§¨¦¾̈¤¡¥¬¦§£¥−¦¥®¥³§Æ

ì (åùøùì) ïä(ô) :ïéøeñàìå ïéñëð Lðòì-ïä éLøLæëúàæk ïúð øLà eðéúBáà éýìà ýåýé Ceøa ¥´¦§Ÿ¦½¥©£¨¬¦§¦−§¤¡¦«¨¬§−̈¡Ÿ¥´£¥®£¤̧¨©³¨ŸÆ
:íìLeøéa øLà ýåýé úéa-úà øàôì Cìnä áìaçëéøN-ìëìe åéöòBéå Cìnä éðôì ãñç-ähä éìòå §¥´©¤½¤§¨¥¾¤¥¬§−̈£¤¬¦¨¨¦«§¨©´¦¨¤À¤¦§¥³©¤Æ¤Æ§«£½̈§¨¨¥¬

(ô) :énò úBìòì íéLàø ìàøNiî äöa÷àå éìò éýìà ýåýé-ãék éz÷fçúä éðàå íéøabä Cìnä©¤−¤©¦Ÿ¦®©£¦´¦§©©À§¦§©§¨³¡Ÿ©Æ¨©½¨¤§§¨¯¦¦§¨¥²¨¦−©£¬¦¦«

i"yx
(·Î).áúë àì éã ככל יתנו מדה בו כתוב שאין ומלח

íòè.(Î‚)הצורך: ïî éã ìë מרשותו יהיה אשר כל
לביתו  המלך בחותם בזריזות יעשה וציוויו הקב"ה של

הקב"ה: ערבי:àãæøãà.של בלשון äîìחותם éã
.àåäì ועל ובניו המלך מלכות על קצף יהיה למה אשר

הבית: צרכי כל הגזברים יתנו ïéòãåäî.(Î„)כן íåëìå
המשוררים  והלוים הכהנים כל אשר מודיעים אנו ולכם
מים  ושואבי עצים חוטבי שהם והנתינים והשוערים
אדם  ישלוט לא הקב"ה של זה בבית ועובדים למזבח
יהיו  אלא גולגולת וכסף מס עליהם להשליך עליהם

המלך: מעבודת חורין úîëçë(Î‰)בני àøæò úðàå
.êãéá éã êéäìà אשר אלהיך חכמת כפי עזרא ואתה

העם  כל דנין שהם והדיינים השופטים מן יותר בידיך
התורה: יודעי עם ישראל ארץ לצד הנהר éãåשבעבר

.òãé àì לו תודיע לשפוט ידע לא אשר והשופט
לעשותו: ãáò.(ÂÎ)המשפט àåäì àì éã ìëå וכל

מהרה  המלך ודת הקב"ה של דתו עושה יהיה לא אשר
והמשפט: הדין מן äðéã.יעכב ממנו יעשה הדין

משפט: úåîì.המעכב ïä:להרג.éùåøùì ïä לעקרו אם
לשרושי  משפחתו, ואת זרעו ואת אותו העולם מן

בלע"ז: ïéñëð.דישראצינ"ר ùåðòì ïä לענשו אם
מכתב ïéøåñàìå.בממון: כאן עד בייסורין, לייסרו או

למען  הסופר לעזרא המלך דריוש נתן אשר האגרת
וגזברי  והלוים הכהנים אל להראותו לירושלים ישאהו
בבית  ה' ולעבוד המצות לקיים יחזיקו למען המלך

כמשפט: התורה ולשמור ä'.(ÊÎ)המקדש êåøá כך
להקב"ה: הודאה נתן כאשר בספרו עזרא כתב

(ÁÎ).åéöòåéå שבעה הן המלך פני רואי שבעה הם
מעלה: של éìò.יעטוהי éäìà 'ä ãéë היתה כאשר

הנשארים  מישראל וקבצתי עלי הקב"ה של עזרתו
מבבל: עמי לעלות וגדולים אבות ראשי בבבל

cec zcevn
(·Î).ÛÒÎ „Ú ועד כסף ככר ק' עד  לשאול  ירבה  אם  אף ר"ל 

שמן: בתים ק' ועד  יין בתים  ק ' ועד  חטים כורים  ÁÏÓÂ.ק'
כי על  קצוב דבר לכתוב  דרך  אין אשר שישאל  מה ומלח  ר"ל 

שירצו : מה  כל  תנו מלח וכאומר  זול  דבר „È.(Î‚)הוא ÏÎלבית בזריזות  יעשה השמים אלהי של  אומר גזרת  מן הוא  אשר כל 
השמים: ÓÏ‰.אלהי È„:הבית צורך  התעצלות בעבור ובניו  המלך  מלכות על מה' קצף יהיה למה  אתםÌÂÎÏÂ.(Î„)אשר 

זה: אלהים  בית  עבודת  ועובדי הנתינים והשוערים המשוררים  והלוים הכהנים כל  אשר לכם אני מודיע המס  על Ó„‰הפקידים 
.'Â‚Â:עליהם להטיל  ורשות ממשלה אין האלה  המסי' ומנה‡Â˙.(Î‰)מיני פקוד  בידיך  אשר  אלהיך  חכמת כפי עזרא ואתה 

הנהר: בעבר  אשר העם לכל דנין  יהיו אשר ודיינים ÈÚ„È.שופטים ÏÎÏלא ואשר  אלהיך  תורת יודעי כל את  מנה לומר , רצה
להם: תודיע הקשה  מדבר מה  „È.(ÂÎ)ידעו ÏÎÂ על המזהיר  המלך  של  ודת  אלהיך של  התורה דת עושה  יהיה לא אשר וכל 

ואת‡¯ÙÒ‡.הדבר: אותו  להמית  ר"ל  שרשיו לעקור  הן להמיתו משפטו יהיה אם הן ודין משפט ממנו נעשה יהיה  מהר חיש 
מהר: חיש נעשה יהיה הכל  את  האסורים בבית לאסרו הן ונכסים  ממון עונש  לענשו  הן ‰'.(ÊÎ)בניו  ÍÂ¯·עזרא דברי אלה

הטובה : על לה' ה ':ÊÎ‡˙.שהודה בית  את ולרומם ולפאר  הבית  דברי על  לזרז הזאת עליÈÏÚÂ.(ÁÎ)כדבר  הטה המקום 
המלך : לפני  כל :ÏÎÏÂ.חסד ‰'.ולפני „ÈÎ:עלי מה' שהיה הכח העם:¯‡˘ÌÈ.כפי  יתר נמשכים היו ואחריהם

oeiv zcevn
(·Î):.ÔÈ˙·:סאין ג' והיא הלח מדת הוא‡„¯Ê„‡.(Î‚)שם 

דומה: לו ואין זריזות ענין 

ּּ



רטו g dpyn ipy wxt zexdh zkqn

ÂïélçaL éðMä–ïélç ä÷Lî ànèî,äîeøú éìëBàì ìñBôe.äîeøzaL éLéìMä–Lã÷ ä÷Lî ànèî,ìñBôe ©¥¦¤©ª¦§©¥©§¥ª¦¥§§¥§¨©§¦¦¤©§¨§©¥©§¥Ÿ¤¥
Lã÷ éìëBàì,Lãwä úøäèì eNòpL;äîeøz úøäèì eNòð íà ìáà–íéðL ànèî,Lãwa ãçà ìñBôe. §§¥Ÿ¤¤©£§©£©©Ÿ¤£¨¦©£§©£©§¨§©¥§©¦¥¤¨©Ÿ¤

Êøæòìà éaøøîBà:ìLïéåL ïzL:ïélçaLå äîeøzaLå LãwaL ãçàä–Lãwa ãçà ìñBôe íéðL ànèî,ànèî ©¦¤§¨¨¥§¨§¨¨¦¨¤¨¤©Ÿ¤§¤©§¨§¤©ª¦§©¥§©¦¥¤¨©Ÿ¤§©¥
äîeøza ãçà ìñBôe ãçà,ïélçä úà ìñBôe;ïlëaL éðMä–Lãwa ãçà ìñBôe ãçà ànèî,ä÷Lî ànèîe ¤¨¥¤¨©§¨¥¤©ª¦©¥¦¤§ª¨§©¥¤¨¥¤¨©Ÿ¤§©¥©§¥

ïélç,äîeøú éìëBàì ìñBôe;ïlëaL éLéìMä–Lã÷ éìëBàì ìñBôe Lã÷ ä÷Lî ànèî. ª¦¥§§¥§¨©§¦¦¤§ª¨§©¥©§¥Ÿ¤¥§§¥Ÿ¤
ÁéðL ìëà ìëBàä–ãaä úéáa íNòé àG.Lãwä áb ìò eNòpL ïélçå–ïélçk elà éøä;éaø øa øæòìà éaø ¨¥Ÿ¤¥¦©£¥§¥©©§ª¦¤©£©©©Ÿ¤£¥¥§ª¦©¦¤§¨¨©©¦

÷BãöøîBà:äîeøúk elà éøä,ãçà ìBñôìå íéðL ànèì. ¨¥£¥¥¦§¨§©¥§©¦§¦§¤¨

e.oileg dwyn `nhn oilegay ipyd:äìéçú úåéäì íé÷ùî àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìëã.ycew dwyn `nhnàîèî ùãå÷ä úà ìñåôä ìëã
:ùãå÷ì äìéçú úåéäì (ùãå÷) ïé÷ùî.ycewd zxdh lr eyrpyúéùòðùë éìéî éðä ,ùãå÷ éìëåà àîèî àìå ìñåô äîåøú ìù éùéìùã ïðéøîàã àä øîåìë

äàîåè äîåøú ìù äúøäèù .ùãå÷á ãçà ìñåôå íéðù àîèî éùéìùä ,ùãå÷ä úøäè ìò åäøîù àìù ,äîåøú úøäè ìò úéùòð ìáà .ùãå÷ä úøäè ìò
:åîöò õøùá àîèð åìéàë ùãå÷ä ìöà áåùç äîåøúã éùéìùä äæ éøäå ,ùãå÷ä ìöà àéä

f.oiey ozyly xne` xfril` 'x:ùãå÷ä ìöà àéä äàîåè äîåøú ìù äúøäè øæòéìà 'øì äéì úéìã ,ìéæàå ùøôîãë.olekay iyilydúçëùî àì
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äîåøú úøäè ìò åùòð ë"àà ïéìåçá éùéìù

g.cad ziaa dyri `l ipy lke` lke`dåîöò àåä éðù ìëåà ìëåàäù øæòéìà 'øì ìéòì òùåäé 'ø äãåî àäã .ãáä úéáá ïîù úåùòì ÷ñòúé àì
:(ïîùä åðééäã) äìéçú úåéäì ïé÷ùî àîèîå äîåøúä úà ìñåôå éðù äùòð.ycewd ab lr:ùãå÷ä úøäè ìò.oilegk el` ixd:éùéìù ììëì íéàá ïéàå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ïélç ä÷Lî ànèî ,ïélçaL éðMä התרומה את הפוסל שכל – ÇÅÄÆÇËÄÀÇÅÇÀÅËÄ
תחילה להיות המשקין את f),מטמא ,g dxt)äîeøú éìëBàì ìñBôeÅÀÀÅÀÈ

שלישי. אותם שעושה תרומה, של  לאוכלים –,äîeøzaL éLéìMäÇÀÄÄÆÇÀÈ
Lã÷ ä÷Lî ànèîקודש משקה מטמא הקודש  את הפוסל  שכל – ÀÇÅÇÀÅÙÆ

תרומה  של  בשלישי  שנגעו  תרומה של  משקים אבל  תחילה; להיות

בתרומה; רביעי שאין  ÷Lãטהורים, éìëBàì ìñBôeשל לאוכלים – ÅÀÀÅÙÆ
גורסים:eNòpLקודש; ויש  –dyrpy–Lãwä úøäèìכלומר – ÆÇÂÀÇÂÇÇÙÆ

מטמאם, ואינו קודש  לאוכלי  פוסל תרומה של  ששלישי שאמרנו  מה
של כשלישי  שדינו הקודש , טהרת על  נעשתה התרומה אם דווקא זהו 

בקודש ; רביעי  העושה eNòðקודש  íà ìáà:גורסים ויש  –dyrp– ÂÈÄÇÂ
äîeøz úøäèì,בלבד התרומה טהרת על נעשתה התרומה אם אבל  – ÀÇÂÇÀÈ

dly iyilydLãwa ãçà ìñBôe ,íéðL ànèîשל שטהרתה – ÀÇÅÀÇÄÅÆÈÇÙÆ
הקודש לגבי חשוב שלה השלישי  והרי הקודש, אצל היא טומאה תרומה

לטומאה, `cg,כראשון lqete ,miipy `nhnyושלישי שני שעושה היינו 
רביעי. עושה והשלישי בקודש ,

המפרשים רוב לפי  הסיפא את l`xyi").בארנו  zx`tz" ;`xephxa ;y"`xd ;y"xd)
הפיסקה אין ולשיטתו אחרת, בדרך מפרשה הרמב"ם zxdhlאבל eyrpy"

"ycewd על dnexzay",מוסבה iyilyd"לפיסקה המשך היא ilke`lאלא lqete"
;"ycewהסיפא המשך  dnexz"ברם zxdhl eyrp m` la`"על "iyilydמוסב

."dnexzay:הסיפא פירוש ilke`lוכך  lqete ,ycew dwyn `nhn dnexzay iyilyd
,ycew חולין של אוכלים ycewd.וכן zxdhl eyrpyבשלישי אמורים? דברים במה

עצמה, תרומה eyrpשל  m` la` חוליןcg` lqete miipy `nhn Ð dnexz zxdhl
,ycewaואפילו פסול , והשלישי ושני ), (ראשון  טמאים שניים בהם שיש כלומר

הוא  והראשון שהואיל  בקודש, רביעי עושים אינם קודש, והשלישי השני  היו
משלישי להלן  מתפשטת טומאתו אין תרומה, טהרת על שנעשו  חולין  של 

בקודש.אפילו
ח-ט): יא, הטומאות אבות (הל ' הרמב"ם פוסק rbpyוכן dnexzay iyilyd"

iyilyd ,dnexz zxdh lr eyrpy oileg Ð ..."iriax eyrpe mlqt Ð ycew ilke`a
iriax edyer epi` ycewa rbp m`e ,dnexzk leqt mday"אחרונה "משנה (עיין

ב; לה, חולין  הגמרא סוגיית פי על הרמב"ם דברי  בהסבר oiireשמאריך
.("frea ,l`xyi zx`tz"

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéåL ïzLìL :øîBà øæòìà éaø,שווים וחולין ותרומה קודש  – ÇÄÆÀÈÈÅÀÈÀÈÈÄ
והולך : מפרש  שהוא ïélçaLåכמו  äîeøzaLå LãwaL ãçàäÈÆÈÆÇÙÆÀÆÇÀÈÀÆÇËÄ

חולין, של או  תרומה של או קודש של לטומאה ראשון –ànèîÀÇÅ
Lãwa ãçà ìñBôe íéðL; ורביעי ושלישי שני בקודש  שעושה – ÀÇÄÅÆÈÇÙÆ

äîeøza ãçà ìñBôe ãçà ànèîשני בתרומה שעושה – ÀÇÅÆÈÅÆÈÇÀÈ
ïélçäושלישי; úà ìñBôeשלישי עושה השני ואין שני, שעושם – ÅÆÇËÄ

ïlëaLבהם; éðMä, ושבחולין ושבתרומה שבקודש  –ànèî ÇÅÄÆÀËÈÀÇÅ
Lãwa ãçà ìñBôe ãçà, ורביעי שלישי  בקודש שעושה –ànèîe ÆÈÅÆÈÇÙÆÀÇÅ

ïélç ä÷Lîוכל ראשון , ועושהו  מטמא הוא חולין משקה אפילו  – ÇÀÅËÄ
משקה  כל מטמא תרומה הפוסל שכל וקודש, תרומה משקה שכן

תחילה, äîeøúלהיות éìëBàì ìñBôe,תרומה של לאוכלים – ÅÀÀÅÀÈ
רביעי; עושים הם ואין שלישי, אותם ïlëaLשעושה éLéìMä– ÇÀÄÄÆÀËÈ

שנ  בחולין  והיינו  ושבחולין , ושבתרומה טהרת שבקודש על  עשו 
÷Lãהתרומה, ä÷Lî ànèî,תחילה להיות בלבד, –ìñBôe ÀÇÅÇÀÅÙÆÅ

Lã÷ éìëBàì.רביעי אותם שעושה בלבד, קודש  של לאוכלים – ÀÀÅÙÆ
הקודש, אצל היא טומאה התרומה שטהרת סובר , אינו  אלעזר  רבי

מטמא  שלהם השלישי  אין  התרומה טהרת על  שנעשו חולין  ואפילו 
בלבד. פוסלם אלא קודש של  אוכלים

הגר"א b),לשיטת dpynl xe`ad ileya lirl dep`ady)בשלישי אלעזר רבי  מדבר 
וחולק  התרומה), טהרת על שנעשו  חולין  של  בשלישי (ולא סתם שבחולין
מהטעם  הדמע, בנזיד  נאכל  בחולין ששלישי ג , במשנה ששנינו  מה על  הוא
כלומר קודש, לגבי בחולין  שלישי  יש לדעתו  שכן כלל , בחולין שלישי  שאין
שלישי, כדין  קודש, של  אוכלים פוסלים הם הרי לטומאה, בשני שנגעו שחולין

רביעי. אותם ועושים

i p y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

éðL ìëà ìëBàä,לטומאה שני שהוא מאכל  האוכל  –íNòé àG ÈÅÙÆÅÄÇÂÅ
גורסים: ויש –dyri `l–ãaä úéáa בבית זיתים יעשה לא – ÀÅÇÇ

שני גופו  נעשה שני אוכל  האוכל  שהרי  שמן , מהם להוציא הבד 

a),לטומאה dpyn lirl epipyy enk) את היינו  המשקים, את ומטמא
החולין  לטמא שמותר פי על שאף מעירים, ויש  ראשון . להיות השמן ,
עדיין  הבד  שבבית משום אסור , כאן  מקום מכל בטומאתם, ולאכלם

שבהם ומעשרות תרומות מטמא ונמצא הם, אחרונה";טבל  ("משנה

ישראל "). "תפארת ìòועיין eNòpL ïélçåLãwä áb טהרת על – ÀËÄÆÇÂÇÇÇÙÆ
ïélçkהקודש , elà éøä נעשים אינם לטומאה בשני  נגעו שאם – ÂÅÅÀËÄ
äîeøúk,שלישי ; elà éøä :øîBà ÷Bãö éaø øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÇÄÈÅÂÅÅÄÀÈ

ãçà ìBñôìå íéðL ànèì בהם נטמאים בשרץ נגעו  שאם – ÀÇÅÀÇÄÀÄÀÆÈ
בקודש, רביעי  עושים אינם ברם, בהם. נפסל  השלישי  ואף ושני , ראשון 

izdw - zex`ean zeipyn

f wxt `xfr - miaezk

æ-÷øô àøæògkÎak

áëàì-éc çìîe äàî çLî ïéza-ãòå äàî ïéza øîç-ãòå äàî ïéøk ïéèðç-ãòå äàî ïéøkk óñk-ãò©§©»©§¦´§¨¼§©¦§¦ÆŸ¦´§½̈§©£©Æ©¦´§½̈§©©¦¬§©−§¨®§©−¦¨¬
:áúëâëúeëìî-ìò óö÷ àåäì äîì-éc àiîL ýìà úéáì àcæøãà ãáòúé àiîL ýìà íòè-ïî éc-ìk §¨«¨¦À¦©Æ©Æ¡¨´§©½̈¦§£¥Æ©§©§½̈§¥−¡¨´§©¨®¦«§¨³¤«¡¥Æ§©½©©§¬

:éäBðáe àkìîãëäðã àýìà úéa éçìôe àiðéúð àiòøú àiønæ àéåìå àiðäk-ìë éc ïéòãBäî íëìe ©§−̈§«¦§´Ÿ§§¦À¦´¨¨£©¨´§Â¥¨¥©¨̧©¨³¨¨«©¨Æ§¦´©½̈¨´§¥½¥−¡¨¨´§¨®
:íäéìò àîøîì èélL àì Cìäå Bìá äcðîäëïéðiãå ïéèôL épî Cãéá-éc Cýìà úîëçk àøæò zðàå ¦§¨³§Æ©£½̈¨¬©¦−§¦§¥¬£¥«Ÿ§©´§§¤§À̈§¨§©̧¡¨¨³¦«¦¨Æ¤´¦¨§¦º§©¨¦À

:ïeòãBäz òãé àì éãå Cýìà éúc éòãé-ìëì äøäð øáòa éc änò-ìëì ïéðéàc (ïéðàã) ïBäì-éc¦¤¡³¨§¦Æ§¨©¨Æ¦µ©£©´©£½̈§¨¨§¥−¨¥´¡¨¨®§¦¯¨’¨©−§§«
åëäì àì-éc-ìëåúBîì ïä dpî ãáòúî àåäì äðéc àðøtñà àkìî éc àúãå Cýìà-éã àúc ãáò àå §¨¦¨Á¤¡¥̧¨¥¹¨¨´¦«¡¨À̈§¨¨Æ¦´©§½̈¨§©¾§¨¦¾̈¤¡¥¬¦§£¥−¦¥®¥³§Æ

ì (åùøùì) ïä(ô) :ïéøeñàìå ïéñëð Lðòì-ïä éLøLæëúàæk ïúð øLà eðéúBáà éýìà ýåýé Ceøa ¥´¦§Ÿ¦½¥©£¨¬¦§¦−§¤¡¦«¨¬§−̈¡Ÿ¥´£¥®£¤̧¨©³¨ŸÆ
:íìLeøéa øLà ýåýé úéa-úà øàôì Cìnä áìaçëéøN-ìëìe åéöòBéå Cìnä éðôì ãñç-ähä éìòå §¥´©¤½¤§¨¥¾¤¥¬§−̈£¤¬¦¨¨¦«§¨©´¦¨¤À¤¦§¥³©¤Æ¤Æ§«£½̈§¨¨¥¬

(ô) :énò úBìòì íéLàø ìàøNiî äöa÷àå éìò éýìà ýåýé-ãék éz÷fçúä éðàå íéøabä Cìnä©¤−¤©¦Ÿ¦®©£¦´¦§©©À§¦§©§¨³¡Ÿ©Æ¨©½¨¤§§¨¯¦¦§¨¥²¨¦−©£¬¦¦«

i"yx
(·Î).áúë àì éã ככל יתנו מדה בו כתוב שאין ומלח

íòè.(Î‚)הצורך: ïî éã ìë מרשותו יהיה אשר כל
לביתו  המלך בחותם בזריזות יעשה וציוויו הקב"ה של

הקב"ה: ערבי:àãæøãà.של בלשון äîìחותם éã
.àåäì ועל ובניו המלך מלכות על קצף יהיה למה אשר

הבית: צרכי כל הגזברים יתנו ïéòãåäî.(Î„)כן íåëìå
המשוררים  והלוים הכהנים כל אשר מודיעים אנו ולכם
מים  ושואבי עצים חוטבי שהם והנתינים והשוערים
אדם  ישלוט לא הקב"ה של זה בבית ועובדים למזבח
יהיו  אלא גולגולת וכסף מס עליהם להשליך עליהם

המלך: מעבודת חורין úîëçë(Î‰)בני àøæò úðàå
.êãéá éã êéäìà אשר אלהיך חכמת כפי עזרא ואתה

העם  כל דנין שהם והדיינים השופטים מן יותר בידיך
התורה: יודעי עם ישראל ארץ לצד הנהר éãåשבעבר

.òãé àì לו תודיע לשפוט ידע לא אשר והשופט
לעשותו: ãáò.(ÂÎ)המשפט àåäì àì éã ìëå וכל

מהרה  המלך ודת הקב"ה של דתו עושה יהיה לא אשר
והמשפט: הדין מן äðéã.יעכב ממנו יעשה הדין

משפט: úåîì.המעכב ïä:להרג.éùåøùì ïä לעקרו אם
לשרושי  משפחתו, ואת זרעו ואת אותו העולם מן

בלע"ז: ïéñëð.דישראצינ"ר ùåðòì ïä לענשו אם
מכתב ïéøåñàìå.בממון: כאן עד בייסורין, לייסרו או

למען  הסופר לעזרא המלך דריוש נתן אשר האגרת
וגזברי  והלוים הכהנים אל להראותו לירושלים ישאהו
בבית  ה' ולעבוד המצות לקיים יחזיקו למען המלך

כמשפט: התורה ולשמור ä'.(ÊÎ)המקדש êåøá כך
להקב"ה: הודאה נתן כאשר בספרו עזרא כתב

(ÁÎ).åéöòåéå שבעה הן המלך פני רואי שבעה הם
מעלה: של éìò.יעטוהי éäìà 'ä ãéë היתה כאשר

הנשארים  מישראל וקבצתי עלי הקב"ה של עזרתו
מבבל: עמי לעלות וגדולים אבות ראשי בבבל

cec zcevn
(·Î).ÛÒÎ „Ú ועד כסף ככר ק' עד  לשאול  ירבה  אם  אף ר"ל 

שמן: בתים ק' ועד  יין בתים  ק ' ועד  חטים כורים  ÁÏÓÂ.ק'
כי על  קצוב דבר לכתוב  דרך  אין אשר שישאל  מה ומלח  ר"ל 

שירצו : מה  כל  תנו מלח וכאומר  זול  דבר „È.(Î‚)הוא ÏÎלבית בזריזות  יעשה השמים אלהי של  אומר גזרת  מן הוא  אשר כל 
השמים: ÓÏ‰.אלהי È„:הבית צורך  התעצלות בעבור ובניו  המלך  מלכות על מה' קצף יהיה למה  אתםÌÂÎÏÂ.(Î„)אשר 

זה: אלהים  בית  עבודת  ועובדי הנתינים והשוערים המשוררים  והלוים הכהנים כל  אשר לכם אני מודיע המס  על Ó„‰הפקידים 
.'Â‚Â:עליהם להטיל  ורשות ממשלה אין האלה  המסי' ומנה‡Â˙.(Î‰)מיני פקוד  בידיך  אשר  אלהיך  חכמת כפי עזרא ואתה 

הנהר: בעבר  אשר העם לכל דנין  יהיו אשר ודיינים ÈÚ„È.שופטים ÏÎÏלא ואשר  אלהיך  תורת יודעי כל את  מנה לומר , רצה
להם: תודיע הקשה  מדבר מה  „È.(ÂÎ)ידעו ÏÎÂ על המזהיר  המלך  של  ודת  אלהיך של  התורה דת עושה  יהיה לא אשר וכל 

ואת‡¯ÙÒ‡.הדבר: אותו  להמית  ר"ל  שרשיו לעקור  הן להמיתו משפטו יהיה אם הן ודין משפט ממנו נעשה יהיה  מהר חיש 
מהר: חיש נעשה יהיה הכל  את  האסורים בבית לאסרו הן ונכסים  ממון עונש  לענשו  הן ‰'.(ÊÎ)בניו  ÍÂ¯·עזרא דברי אלה

הטובה : על לה' ה ':ÊÎ‡˙.שהודה בית  את ולרומם ולפאר  הבית  דברי על  לזרז הזאת עליÈÏÚÂ.(ÁÎ)כדבר  הטה המקום 
המלך : לפני  כל :ÏÎÏÂ.חסד ‰'.ולפני „ÈÎ:עלי מה' שהיה הכח העם:¯‡˘ÌÈ.כפי  יתר נמשכים היו ואחריהם

oeiv zcevn
(·Î):.ÔÈ˙·:סאין ג' והיא הלח מדת הוא‡„¯Ê„‡.(Î‚)שם 

דומה: לו ואין זריזות ענין 



aרטז dpyn iyily wxt zexdh zkqn

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéñéøbäå áèøäáìçäå,çôBè ä÷Lî ïäL ïîæa–älçz elà éøä;eLø÷–íéiðL elà éøä;eøæç ¨Ÿ¤§©§¦¦§¤¨¨¦§©¤¥©§¤¥©£¥¥§¦¨¨§£¥¥§¦¦¨§

eçBnðå,ïeëî äöéak–øBäè,äöéakî øúBé–àîè,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL,äöéaëa úàîèð. §¦©¥¨§ª¨¨¥¦©¥¨¨¥¤¥¨¤¨§¨¦¨¨¦¨¦§¥§©¥¨
·øéàî éaøøîBà:íìBòì älçz ïîMä;íéîëçåíéøîBà:Lácä óà;éøeæL ïBòîL éaøøîBà:ïéiä óà.Leâå ©¦¥¦¥©¤¤§¦¨§¨©£¨¦§¦©©§©©¦¦§§¦¥©©©¦§

÷qäå øepúì ìôpL íéúéæ ìL,ïeëî äöéak–øBäè,äöéakî øúBé–àîè,äðBLàøä ätè úàöiL ïåékL,úàîèð ¤¥¦¤¨©§©§ª©©¥¨§ª¨¨¥¦©¥¨¨¥¤¥¨¤¨¨¦¨¨¦¨¦§¥
äöéaëa;ïéãeøt eéä íà,äàñ ïä elôà–øBäè. §©¥¨¦¨§¦£¦¥§¨¨

.dnexzk el` ixdùãå÷á éòéáø äùåòù øáã êì ïéàùå ,åîã ùãå÷ë åàì ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåç åäì àøéáñ åäééåøú éàðú éðäå .éùéìù íäá ùéå
:ùãå÷ éìëåàì ìñåô ïìåëáù éùéìùä éðú÷ã ìéòìã ïéúéðúîà éâéìôå .ãáìá ùãå÷î ùãå÷ àìà

b`.gteh dwyn ody oiqixbde ahexd:çéôèäì úðî ìò çôåè ïäá ùéù êë ìë ïéçì ïäù.dligz el` ixd:ïé÷ùîë íéáåùçã.miipy el` ixd eyxw
:ïé÷ùîá åòâðù íéìëåàë íéáåùç åùø÷ðù ïåéëã.xedh oeekn dviak egenpe exfgåúàîåè äçøôå ,ä÷ùî úøåú ïäéìò ãøéå ìëåà úøåú ïäî àöéã

,àîè äöéáëî øúåé ìáà .íéøçà àîèî ïéà äöéáëî úåçôå ,äöéáëî ìëåàä èéòîà äðåùàø äôè úàöé éëîã ,åðàîèéù éî äæ ä÷ùîì ïéàå ,åðúùðùë
:ìëä úà äàîèå äôèä äøæç åìåë ë"çà äçîðùëå ,àîè ìëåà äöéáëá äôè äúåà úàîèð äðåùàø äôè úàöé éëîã ,àîòè ùøôîãë

a.mlerl dligz onyd:ä÷ùî úøåúî àöåé åðéà ùø÷ù ô"òàåoiid s` xne` ixefy oerny 'xù"øë äëìä ïéàå .ä÷ùî úøåúî àöåé åðéà ùø÷ù
:éøåæù.mizif ly yeb:éøééà àîè ùåâáå .ãçé íéøáåçî äáøä íéúéæ.xedh oeekn dviakúîçî ùåâä ïî àöåéä ä÷ùîå .éìë àîèî ìëåà ïéàã .øåðúä

,äöéáë ùåâá øàùð ïééãò äðåùàø äôè úàöéùë ,äöéáëî øúåé ùåâá ùéùë ìáà .äöéáëî äéì øñç äðåùàø äôè úàöéã ïåéëîã ,àîèé äîá åì ïéà ÷ñéä
:éìë íéàîèî ïé÷ùîù ,øåðúä úà äôéèä äàîèå ,äìéçú úåéäì äøæçå ,ùåâá äôèä äàîèðå.micext eid m`:ùåâ ïðéàù íéãåøô íéúéæä åéä íàelit`

.d`n od:äìéçú úåéäì àöåéä ïîù úà àîèì äöéáëì ïéôøèöî ïéà íéöéá äàî øåòéù ïä åìéôà øîåìë
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שני שחולקים והרי  כקודש ; אינם הקודש טהרת על שנעשו  שחולין

האומר : הקודמת, שבמשנה אלעזר  רבי על שבמשנתנו iyilyהתנאים
.ycew ly milke`l lqet olekay תנאים שלושה של  מחלוקת שיש נמצא

הקודש : טהרת על שנעשו  משנתנו `)בחולין של  קמא תנא לדעת
כחולין ; הן  כתרומה;a)הרי הן הרי  צדוק רבי  בר אלעזר  רבי  לדעת

(b. משנתנו כסתם הרמב"ם ופוסק כקודש . הן הרי אלעזר רבי  לדעת

טהרת  על שנעשו  שחולין  סובר, צדוק רבי בר אלעזר  שרבי מפרשים ויש
רבי ונמצא בקודש, רביעי עושה והשלישי בתרומה, שלישי עושים הקודש
בלבד שיטות שתי אלא בזה ואין  כמותו , סובר  הקודמת שבמשנה אלעזר 

.("l`xyi zx`tz" oiire ;`"ayxd itl "dpexg` dpyn")
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áèøäדגים של  או  בשר  של ישראל"),– –íéñéøbäå("תפארת ÈÙÆÀÇÀÄÄ
טחונים; פולים היינו  גריסים שנתבשלו; גריסים של áìçäåÀÆÈÈוהמרק

קרשו , שלא זמן  כל  משקים, חשובים אלו שכל  –ä÷Lî ïäL ïîæaÄÀÇÆÅÇÀÆ
çôBèמפר ויש בהם; הנוגעת היד  את ללחלח כדי  בהם שיש שים,– ÅÇ

היא: המשנה githdl,שכוונת zpn lr gteh הנוגעת שהיד  כלומר 
אחר מקום ללחלח תוכל גם אלא נרטבת שהיא בלבד, זו  לא בהם

ברטנורא ), älçz(הר "ש; elà éøä ראשון ונעשים כמשקים, דינם – ÂÅÅÀÄÈ
משקה ÷eLøלטומאה; עליהם ואין  נקרשו , שנטמאו  לאחר  אם – ÈÀ

íéiðLטופח, elà éøä ונעשו נשתנו שנקרשו שכיון לטומאה, – ÂÅÅÀÄÄ
שנקרש ראשון  ראשון  שכן הטמאים, מהמשקין  נטמאו  והם אוכלים,

בכל טומאה מקבלים אוכלים והרי נקרש, לא שעדיין במשקה נגע
פחות  המשקים היו אפילו  הלכך  שהם, בכל  מטמאים ומשקים שהם,

לטומאה; שניים נעשו משנקרשו eçBnðåמכביצה, eøæç שיצאו – ÈÀÀÄ
פרחה  שנשתנו , וכיון משקים; לתורת שוב ונכנסו אוכלים, מתורת

טומאתם, ïeëîמהם äöéak ביצה כשיעור  אלא בהם אין  אם – ÇÅÈÀËÈ
מכביצה,(wiiecn),מכוון  פחות בהם יש אם שכן  שאין øBäèוכל – È

נתמעט  ראשונה טיפה משנמחתה שכן זה, למשקה שיטמאנו  מה
מכביצה,(yexwd)האוכל  בפחות אחרים מטמאים אוכלים ואין  מכביצה,

טהור ; המשקה äöéakîהלכך øúBéיותר בהם יש אם אבל – ÅÄÇÅÈ
המשקה,àîèמכביצה, –äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL– ÈÅÆÅÈÆÈÀÈÄÈÈÄÈ

äöéaëaשנמחתה, úàîèðשל כביצה בשיעור  הטיפה נטמאה – ÄÀÅÀÇÅÈ
שהרי אחריה, שנימחו המשקים כל את טימאה והיא הקרוש, האוכל 

שהם. בכל אחרים ומטמאים מתטמאים משקים

i y i l y m e i
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íìBòì älçz ïîMä :øîBà øéàî éaøהרי שנטמא, השמן – ÇÄÅÄÅÇÆÆÀÄÈÀÈ
משקה, מתורת יוצא אינו  קרש, ואפילו לעולם, לטומאה ראשון  הוא

לחלוחית שום בו תישאר שלא אפשר שאי בפירושו;לפי  (הרמב"ם 

ישראל"); "תפארת  הגר "א; שנו :ברטנורא; בתוספתא yxwyאבל onyd
,dwyn `le lke` `l epi` שאם מאיר, רבי  דברי  מפרשים יש ומכאן

חוזר הוא הרי  כביצה, בו אין אפילו ונימח, וחזר וקרש  השמן נטמא
פקעה  לא ונימח, וחזר  שקרש  פי על שאף לטומאה, ראשון  להיות

משקה טומאת ט ,ממנו  אוכלין טומאת הל' רמב"ם  עיין הרא "ש; (הר "ש;

אחרונה" ו"משנה  בועז " ישראל , "תפארת ועיין שם ; משנה " "כסף  ועיין א;

Lácäכאן); óà :íéøîBà íéîëçå;כשמן דינו דבורים של  – ÇÂÈÄÀÄÇÇÀÇ
ïéiä óà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø מתורת יוצא אינו שקרש  – ÇÄÄÀÀÄÅÇÇÇÄ

טוב").משקה יום  "תוספות ועיין א ; לא, מנחות  גמרא  ìL(עיין LeâåÀÆ
øepúì ìôpL íéúéæ ונטמא אחד , גוש ונעשו  שנדבקו  הרבה זיתים – ÅÄÆÈÇÀÇ
לתנור , נפל כך  מן qäå÷ואחר  השמן זב החום ומחמת התנור, – ÀËÇ

ïeëîהגוש, äöéakמכוון ביצה כשיעור  בו  יש  הגוש אם –,(wiiecn) ÇÅÈÀËÈ
øBäè נטמ לא שיצא השמן  ואף כלי; מטמא אוכל שאין התנור, א,– È

אוכלים  ואין  מכביצה, הגוש נתמעט הראשונה הטיפה שביציאת לפי

מכביצה, בפחות äöéakîמטמאים øúBé,מכביצה יותר הגוש היה – ÅÄÇÅÈ
àîè, התנור –úàîèð ,äðBLàøä ätè úàöiL ïåékL ÈÅÆÅÈÆÈÈÄÈÈÄÈÄÀÅ

äöéaëa בו נשאר שעדיין בגוש, מגעה מחמת הטיפה נטמאה – ÀÇÅÈ
כלי ; מטמאים טמאים שמשקים התנור , את טימאה והטיפה כביצה,

ïéãeøt eéä íà, לגוש נדבקו  ולא הזיתים, –äàñ ïä elôà– ÄÈÀÄÂÄÅÀÈ
גורסים: ויש  זיתים; סאה בתנור  d`nשיש  od elit`( ברטנורא (הר "ש;

הוא  זית וכל הואיל  ביצים, מאה כשיעור בהם יש  אפילו כלומר –
ממנו , היוצאת השמן  טיפת את מטמא ואינו מכביצה, øBäèÈפחות

היוצאת. השמן טיפת את לטמא לכביצה מצטרפים שאין  לפי  התנור, –

`"xbdeופרוד פרוד  מכל שיצאה וטיפה טיפה שכל הטעם, (lknמבאר 
(zife zif טיפה וכל  המשקים, נתחברו ולא בתנור , ונבלעה נשרפה

טיפה  כל  נבלעת היתה לא אם אבל מכביצה. פחות שהוא בפרוד  נגעה
המשקים  מיטמאים כאחד, המשקים ונתחברו  ונתכנסו בתנור ,

ונגעו  הם אחד  כולם שהמשקים כביצה, ביחד בהם שיש מהפרודים
כביצה רבא ").באוכלים ("אליהו

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéáðòå íéúéæ èçqL úî àîè,ïeëî äöéak–øBäè,ä÷Lnä íB÷îa òbé àHL ãáìáe;äöéakî øúBé–àîè, §¥¥¤¨©¥¦©£¨¦©¥¨§ª¨¨¦§©¤¦©¦§©©§¤¥¦©¥¨¨¥
äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL,äöéaëa úàîèð.äáæ Bà áæ äéä íà,éãéçé øbøb elôà–àîè,äàöiL ïåékL ¤¥¨¤¨§¨¦¨¨¦¨¦§¥§©¥¨¦¨¨¨¨¨£¦©§¥§¦¦¨¥¤¥¨¤¨§¨

äðBLàøä ätè,àOîa úàîèð.æòä úà áìçL áæ–àîè áìçä,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL,èðàOîa úàî. ¦¨¨¦¨¦§¥§©¨¨¤¨©¤¨¥¤¨¨¨¥¤¥¨¤¨§¨¦¨¨¦¨¦§¥§©¨
„eèòîúðå änça ïçépäL ïéìëà äöéak,únä ïî úéfk ïëå,äìápä ïî úéfëå,õøMä ïî äLãòëå,ìebt úéfk, ©¥¨Ÿ¨¦¤¦¦¨©©¨§¦§©£§¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨§¨£¨¨¦©¤¤©©¦¦

øúBð úéfëå,áìç úéfk–íéøBäè elà éøä,àîèå øúBð ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàå.eçtúðå íéîLba ïçépä– §©©¦¨©©¦¥¤£¥¥§¦§¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥¦¦¨©§¨¦§¦§§
ïéàîè,àîèå áìçå øúBð ìebt íeMî íäéìò ïéáiçå. §¥¦§©¨¦£¥¤¦¦¨§¥¤§¨¥

b.oiwyna rbi `ly calaeéøäù ,úî àîè ïäá òâðù ïéâæä àìà ïé÷ùîä àîèéù éî ïàë ïéà àúùäã ,íéàîèéî ïðéàù õò éìë éèåùôá ïëøãù ïåâë
:äöéáëî úåçôá àîèî ìëåà ïéàå ,äöéáë øåòéù øñç øáë ïéâæá íéòâåð ïé÷ùîäùëå ,ä÷ùî àöéùî àìà ïúòéâðî øäæð àì.`nh dviakn xzeiïåéëù

úéæë éáâ êåîñá ïçëùà äéúååëãã .åøåòéù úà àåä íéìùî ,åîò äàîåè ìá÷î ìëåàá òìáðä ä÷ùî ïéàã â"òàã ,äöéáëá úàîèð äðåùàø äôè äàöéù
:øåòéùëì ïéîéìùî íéòìáåîä íéîùâã ,åçôúå íéîùâá ïçéðäå äîçá åèòîúðù äìéáðä ïîå úîä ïî

c.mixedh el` ixd:éà÷ õøùä ïî äùãòëå äìáðä ïî úéæëå úîä ïî úéæëàå íéìëåà äöéáëà.oi`nh egtzpe minyba ogipdøúá íéøåòéùä ìëã
:íéøåñéà ìöà éåçéã ïéàã ïì àîéé÷ àëäîå .ïðéìæà åäééìãåâ
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בתוך או הזיתים שבתוך המשקים אם אמוראים, נחלקו  ב) לג, (פסחים בגמרא
שאם  ונמצא שבהם, לאוכל  חיבור ואינם בתוכם, כמופקדים הם הענבים
שבלועים  או  אתם, נטמאים שבתוכם המשקים אין  הענבים, או  הזיתים נטמאים

הם וחיבור האוכל  בתוך המשקים הם אף הענבים או הזיתים וכשנטמאים לו ,
זיתים  של  גוש בענין בסיפא, ששנינו מה מכאן , עמהם. נטמאים שבתוכם
היינו לעיל , שבארנו  כפי  טהור , מכוון כביצה היה שאם והוסק, לתנור  שנפל
נטמא  לא שמתחילה ונמצא באוכל, מופקדים שהמשקים האומר לשיטת דווקא
כן אם אלא באוכל, מגעו מחמת נטמא אינו וכשנפלט האוכל, עם המשקה
נטמאו כבר  הרי  באוכל , בלועים שהמשקים האומר, לשיטת אבל  כביצה. בו  יש
התנור את לטמא הנפלט למשקה יש מכביצה פחות הוא ואפילו  האוכל, עם
בלועים  שהמשקים האומר  שלשיטת הר"ש, מבאר מכאן  טמא. משקה כדין
בראשון אלא הטומאה, באב נטמאו לא שהזיתים בכגון  במשנתנו  מדובר באוכל 
כלי. מטמא שני  ואין לטומאה, שני שבהם והמשקה הזיתים ונמצאו לטומאה,
ראשון לעולם הם שמשקים פי על  שאף אחרונה", "משנה בעל ומוסיף
עליהם, משקים שם אין  יוצאים, שאינם זמן  כל  כאן, מקום מכל  לטומאה,
ברם, אוכלים. מכוח אלא טומאתם אין  עדיין  כשיוצאים ואף כאוכלים, ודינם
ונעשים  בגוש מגעם מחמת נטמאים המשקים מכביצה, יותר  בגוש יש אם
שהמשקה  פוסק, והרמב"ם התנור . את הם מטמאים ולפיכך  לטומאה, ראשון 

אחר גוף הוא וכאילו באוכל, כמופקד a).נחשב ,h oilke` z`neh 'ld)
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íéáðòå íéúéæ èçqL úî àîè ונגע טומאה, לקבל  שהוכשרו  – ÀÅÅÆÈÇÅÄÇÂÈÄ
שאינם  עץ, כלי  בפשוטי שסחטם וכגון וטימאם, סחיטה קודם בהם

לא  מהענבים או  מהזיתים הנסחטים שהמשקים ונמצא מיטמאים,
והענבים  הזיתים שנטמאו פי על ואף הסוחט; מהאדם טומאה קיבלו

שנחשבים  לפי נטמאו , לא שבתוכם המשקים מקום מכל  הסחיטה, קודם
אחר  גוף הם וכאילו בתוכם, כמופקדים epxe`aהם ileya epx`ay enk)

;(zncewd dpynl שהוא לפי  נטמאים, אינם בפנים בזג מגעם משום ואף
הסתרים בית ישראל ");מגע הואיל("תפארת  המשקים, משיוצאים אבל 

ללמדנו , המשנה באה הטמאים, בזגים הם `eונוגעים mizifd m`y
eid miaprdïeëî äöéak,ביצה כשיעור  בדיוק –øBäè המשקה – ÇÅÈÀËÈÈ

מכביצה, פחות שהם בענבים או  בזיתים נוגע שהוא לפי  מהם, היוצא
מכביצה, בפחות מטמאים אוכלים òbéואין àHL ãáìáe טמא – ÄÀÇÆÄÇ

הסוחטם, ä÷Lnäמת íB÷îa וכמו משקה, כבר  שנעשה במקום – ÄÀÇÇÀÆ
עץ; כלי בפשוטי  שסחטם בכגון כאן  שמדובר לעיל , øúBéÅשבארנו 

äöéakî,מכביצה יותר וענבים זיתים אותם היו אם אבל  –àîè ÄÇÅÈÈÅ
המשקה, –äöéaëa úàîèð ,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékLÆÅÈÆÈÀÈÄÈÈÄÈÄÀÅÀÇÅÈ

כל טימאה והיא וענבים, זיתים של  בכביצה מגעה מחמת נטמאה –

שבארנו  כמו טמא, אינו  שבתוכם שהמשקה פי על  ואף המשקים.
המשקה  עמהם מצטרף מקום מכל כביצה, אין עצמם ובזגים לעיל ,

שיצאה הטיפה את ולטמא כביצה לשיעור להשלים (רש "ישבתוכם

ב). לג, äáæפסחים  Bà áæ äéä íà,וענבים זיתים סוחטים –elôà ÄÈÈÈÈÈÂÄ

éãéçé øbøb פחות שהוא יחידי , גרגר  אלא סחטו לא אפילו  – ÇÀÅÀÄÄ
המשקה,àîèמכביצה, –,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL ÈÅÆÅÈÆÈÀÈÄÈÈÄÈ

àOîa úàîèð,בה נגעו שלא פי  על שאף הזבה, או הזב של – ÄÀÅÀÇÈ
היסטם. מחמת וטיפה טיפה כל  okeæòäנטמאה úà áìçL áæ– ÈÆÈÇÆÈÅ

אחרת בהמה הדין  ישראל"),והוא àîè("תפארת áìçä אפילו – ÆÈÈÈÅ
בו , נגע àOîaלא úàîèð ,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL– ÆÅÈÆÈÀÈÄÈÈÄÈÄÀÅÀÇÈ

מפרש, ישראל" "תפארת בעל בחליבה. והסיטה הואיל הזב, של

ואף  נשאה, הרי  היוצאת, הטיפה תלויה היתה שבה הדד , שכשאחז 
זב  והחלב אצבעותיו, מבין  להישמט הדד  הניח כך  שאחר  גב על 

הגר"א  אבל  החלב. כל את הראשונה הטיפה טימאה מאליו , והולך
במשא  נטמאת וטיפה טיפה שכל דווקא, לאו  ראשונה" "טיפה כותב:

הראשונה". "טיפה כאן  גם נקט השאר  אגב אלא הראשונה, כטיפה

והענבים, הזיתים בתוך הם מופקדים שהמשקים האומר , לשיטת משנתנו  בארנו 
מבואר, ב) לג, (פסחים בגמרא ברם, המפרשים. כל  מבארים וכן  ההלכה. שכך
נטמאו ואם והענבים, הזיתים בתוך בלועים שהמשקים האומר, שלשיטת
במשנתנו שמדובר  ליישב, אפשר עמהם, נטמאים המשקים אף והענבים, הזיתים
מהם  הנסחט שהמשקה ונמצא טומאה, לקבל הוכשרו  שלא וזיתים בענבים
הרי מכוון , ביצה כשיעור בהם היה אם הלכך  טומאה, לקבל שמכשירם הוא
להיטמא  שיעור בהם היה לא כבר  טומאה לקבל שהוכשרו  שבזמן טהורים, הם
אינם  אף שאוכלים מכאן , שמוכיחים שם בתוספות (עיין  מת טמא מגע מחמת
שאוכלים  פי על שאף שם, מתרצים יש ברם, מכביצה; בפחות טומאה מקבלים
לטומאה  הכשר מקבלים אינם מקום מכל  מכביצה, בפחות טומאה מקבלים

מכביצה). בפחות

i r i a x m e i
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ïéìëà äöéak,טמאים –eèòîúðå änça ïçépäL שנתייבשו – ÇÅÈÙÈÄÆÄÄÈÇÇÈÀÄÀÇÂ
ביצה, כשיעור  בהם נשאר  ולא וצמקו , השמש חום úéfkמחמת ïëåÀÅÇÇÄ

,ìebt úéfk ,õøMä ïî äLãòëå ,äìápä ïî úéfëå ,únä ïîÄÇÅÀÇÇÄÄÇÀÅÈÀÈÂÈÈÄÇÆÆÇÇÄÄ
áìç úéfk ,øúBð úéfëå,משיעורם ונתמעטו בחמה שהניחם – ÀÇÇÄÈÇÇÄÅÆ

íéøBäè elà éøäהי מן – וכזית המת מן  וכזית אוכלים כביצה ינו  ÂÅÅÀÄ
מלטמא  טהורים הם הרי  ונתמעטו , הואיל  השרץ, מן וכעדשה הנבילה

טומאת אחרים הל ' רמב"ם  ועיין אחרונה "; "משנה  עיין ישראל "; ("תפארת

ה ), ד, ïäéìòאוכלין ïéáiç ïéàå וכזית נותר  וכזית פיגול כזית על – ÀÅÇÈÄÂÅÆ
àîèåחלב, øúBð ìebt íeMî:מגיהים המפרשים –alge במקום) ÄÄÈÀÈÅ

"`nhe"בגמרא הגירסא וכן  ב),), נד, משנתנו .(מנחות שם שמובאת

הלשון  שיגרת שמתוך אלא הנכונה, הגירסה כנראה זוהי ואמנם
("`nhe xzep lebit" minrt daxd xkfp migaf zkqnay) משנתנו גם נקטה

íéîLba"וטמא". ïçépä,משיעורם שנתמעטו הדברים אותם – ÄÄÈÇÀÈÄ
eçtúðå המובלעים שהגשמים פי על אף כשיעור , עכשיו בהם ויש  – ÀÄÀÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íéñéøbäå áèøäáìçäå,çôBè ä÷Lî ïäL ïîæa–älçz elà éøä;eLø÷–íéiðL elà éøä;eøæç ¨Ÿ¤§©§¦¦§¤¨¨¦§©¤¥©§¤¥©£¥¥§¦¨¨§£¥¥§¦¦¨§

eçBnðå,ïeëî äöéak–øBäè,äöéakî øúBé–àîè,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL,äöéaëa úàîèð. §¦©¥¨§ª¨¨¥¦©¥¨¨¥¤¥¨¤¨§¨¦¨¨¦¨¦§¥§©¥¨
·øéàî éaøøîBà:íìBòì älçz ïîMä;íéîëçåíéøîBà:Lácä óà;éøeæL ïBòîL éaøøîBà:ïéiä óà.Leâå ©¦¥¦¥©¤¤§¦¨§¨©£¨¦§¦©©§©©¦¦§§¦¥©©©¦§

÷qäå øepúì ìôpL íéúéæ ìL,ïeëî äöéak–øBäè,äöéakî øúBé–àîè,äðBLàøä ätè úàöiL ïåékL,úàîèð ¤¥¦¤¨©§©§ª©©¥¨§ª¨¨¥¦©¥¨¨¥¤¥¨¤¨¨¦¨¨¦¨¦§¥
äöéaëa;ïéãeøt eéä íà,äàñ ïä elôà–øBäè. §©¥¨¦¨§¦£¦¥§¨¨

.dnexzk el` ixdùãå÷á éòéáø äùåòù øáã êì ïéàùå ,åîã ùãå÷ë åàì ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåç åäì àøéáñ åäééåøú éàðú éðäå .éùéìù íäá ùéå
:ùãå÷ éìëåàì ìñåô ïìåëáù éùéìùä éðú÷ã ìéòìã ïéúéðúîà éâéìôå .ãáìá ùãå÷î ùãå÷ àìà

b`.gteh dwyn ody oiqixbde ahexd:çéôèäì úðî ìò çôåè ïäá ùéù êë ìë ïéçì ïäù.dligz el` ixd:ïé÷ùîë íéáåùçã.miipy el` ixd eyxw
:ïé÷ùîá åòâðù íéìëåàë íéáåùç åùø÷ðù ïåéëã.xedh oeekn dviak egenpe exfgåúàîåè äçøôå ,ä÷ùî úøåú ïäéìò ãøéå ìëåà úøåú ïäî àöéã

,àîè äöéáëî øúåé ìáà .íéøçà àîèî ïéà äöéáëî úåçôå ,äöéáëî ìëåàä èéòîà äðåùàø äôè úàöé éëîã ,åðàîèéù éî äæ ä÷ùîì ïéàå ,åðúùðùë
:ìëä úà äàîèå äôèä äøæç åìåë ë"çà äçîðùëå ,àîè ìëåà äöéáëá äôè äúåà úàîèð äðåùàø äôè úàöé éëîã ,àîòè ùøôîãë

a.mlerl dligz onyd:ä÷ùî úøåúî àöåé åðéà ùø÷ù ô"òàåoiid s` xne` ixefy oerny 'xù"øë äëìä ïéàå .ä÷ùî úøåúî àöåé åðéà ùø÷ù
:éøåæù.mizif ly yeb:éøééà àîè ùåâáå .ãçé íéøáåçî äáøä íéúéæ.xedh oeekn dviakúîçî ùåâä ïî àöåéä ä÷ùîå .éìë àîèî ìëåà ïéàã .øåðúä

,äöéáë ùåâá øàùð ïééãò äðåùàø äôè úàöéùë ,äöéáëî øúåé ùåâá ùéùë ìáà .äöéáëî äéì øñç äðåùàø äôè úàöéã ïåéëîã ,àîèé äîá åì ïéà ÷ñéä
:éìë íéàîèî ïé÷ùîù ,øåðúä úà äôéèä äàîèå ,äìéçú úåéäì äøæçå ,ùåâá äôèä äàîèðå.micext eid m`:ùåâ ïðéàù íéãåøô íéúéæä åéä íàelit`

.d`n od:äìéçú úåéäì àöåéä ïîù úà àîèì äöéáëì ïéôøèöî ïéà íéöéá äàî øåòéù ïä åìéôà øîåìë

`xephxa yexit

שני שחולקים והרי  כקודש ; אינם הקודש טהרת על שנעשו  שחולין

האומר : הקודמת, שבמשנה אלעזר  רבי על שבמשנתנו iyilyהתנאים
.ycew ly milke`l lqet olekay תנאים שלושה של  מחלוקת שיש נמצא

הקודש : טהרת על שנעשו  משנתנו `)בחולין של  קמא תנא לדעת
כחולין ; הן  כתרומה;a)הרי הן הרי  צדוק רבי  בר אלעזר  רבי  לדעת

(b. משנתנו כסתם הרמב"ם ופוסק כקודש . הן הרי אלעזר רבי  לדעת

טהרת  על שנעשו  שחולין  סובר, צדוק רבי בר אלעזר  שרבי מפרשים ויש
רבי ונמצא בקודש, רביעי עושה והשלישי בתרומה, שלישי עושים הקודש
בלבד שיטות שתי אלא בזה ואין  כמותו , סובר  הקודמת שבמשנה אלעזר 

.("l`xyi zx`tz" oiire ;`"ayxd itl "dpexg` dpyn")
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áèøäדגים של  או  בשר  של ישראל"),– –íéñéøbäå("תפארת ÈÙÆÀÇÀÄÄ
טחונים; פולים היינו  גריסים שנתבשלו; גריסים של áìçäåÀÆÈÈוהמרק

קרשו , שלא זמן  כל  משקים, חשובים אלו שכל  –ä÷Lî ïäL ïîæaÄÀÇÆÅÇÀÆ
çôBèמפר ויש בהם; הנוגעת היד  את ללחלח כדי  בהם שיש שים,– ÅÇ

היא: המשנה githdl,שכוונת zpn lr gteh הנוגעת שהיד  כלומר 
אחר מקום ללחלח תוכל גם אלא נרטבת שהיא בלבד, זו  לא בהם

ברטנורא ), älçz(הר "ש; elà éøä ראשון ונעשים כמשקים, דינם – ÂÅÅÀÄÈ
משקה ÷eLøלטומאה; עליהם ואין  נקרשו , שנטמאו  לאחר  אם – ÈÀ

íéiðLטופח, elà éøä ונעשו נשתנו שנקרשו שכיון לטומאה, – ÂÅÅÀÄÄ
שנקרש ראשון  ראשון  שכן הטמאים, מהמשקין  נטמאו  והם אוכלים,

בכל טומאה מקבלים אוכלים והרי נקרש, לא שעדיין במשקה נגע
פחות  המשקים היו אפילו  הלכך  שהם, בכל  מטמאים ומשקים שהם,

לטומאה; שניים נעשו משנקרשו eçBnðåמכביצה, eøæç שיצאו – ÈÀÀÄ
פרחה  שנשתנו , וכיון משקים; לתורת שוב ונכנסו אוכלים, מתורת

טומאתם, ïeëîמהם äöéak ביצה כשיעור  אלא בהם אין  אם – ÇÅÈÀËÈ
מכביצה,(wiiecn),מכוון  פחות בהם יש אם שכן  שאין øBäèוכל – È

נתמעט  ראשונה טיפה משנמחתה שכן זה, למשקה שיטמאנו  מה
מכביצה,(yexwd)האוכל  בפחות אחרים מטמאים אוכלים ואין  מכביצה,

טהור ; המשקה äöéakîהלכך øúBéיותר בהם יש אם אבל – ÅÄÇÅÈ
המשקה,àîèמכביצה, –äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL– ÈÅÆÅÈÆÈÀÈÄÈÈÄÈ

äöéaëaשנמחתה, úàîèðשל כביצה בשיעור  הטיפה נטמאה – ÄÀÅÀÇÅÈ
שהרי אחריה, שנימחו המשקים כל את טימאה והיא הקרוש, האוכל 

שהם. בכל אחרים ומטמאים מתטמאים משקים

i y i l y m e i
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íìBòì älçz ïîMä :øîBà øéàî éaøהרי שנטמא, השמן – ÇÄÅÄÅÇÆÆÀÄÈÀÈ
משקה, מתורת יוצא אינו  קרש, ואפילו לעולם, לטומאה ראשון  הוא

לחלוחית שום בו תישאר שלא אפשר שאי בפירושו;לפי  (הרמב"ם 

ישראל"); "תפארת  הגר "א; שנו :ברטנורא; בתוספתא yxwyאבל onyd
,dwyn `le lke` `l epi` שאם מאיר, רבי  דברי  מפרשים יש ומכאן

חוזר הוא הרי  כביצה, בו אין אפילו ונימח, וחזר וקרש  השמן נטמא
פקעה  לא ונימח, וחזר  שקרש  פי על שאף לטומאה, ראשון  להיות

משקה טומאת ט ,ממנו  אוכלין טומאת הל' רמב"ם  עיין הרא "ש; (הר "ש;

אחרונה" ו"משנה  בועז " ישראל , "תפארת ועיין שם ; משנה " "כסף  ועיין א;

Lácäכאן); óà :íéøîBà íéîëçå;כשמן דינו דבורים של  – ÇÂÈÄÀÄÇÇÀÇ
ïéiä óà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø מתורת יוצא אינו שקרש  – ÇÄÄÀÀÄÅÇÇÇÄ

טוב").משקה יום  "תוספות ועיין א ; לא, מנחות  גמרא  ìL(עיין LeâåÀÆ
øepúì ìôpL íéúéæ ונטמא אחד , גוש ונעשו  שנדבקו  הרבה זיתים – ÅÄÆÈÇÀÇ
לתנור , נפל כך  מן qäå÷ואחר  השמן זב החום ומחמת התנור, – ÀËÇ

ïeëîהגוש, äöéakמכוון ביצה כשיעור  בו  יש  הגוש אם –,(wiiecn) ÇÅÈÀËÈ
øBäè נטמ לא שיצא השמן  ואף כלי; מטמא אוכל שאין התנור, א,– È

אוכלים  ואין  מכביצה, הגוש נתמעט הראשונה הטיפה שביציאת לפי

מכביצה, בפחות äöéakîמטמאים øúBé,מכביצה יותר הגוש היה – ÅÄÇÅÈ
àîè, התנור –úàîèð ,äðBLàøä ätè úàöiL ïåékL ÈÅÆÅÈÆÈÈÄÈÈÄÈÄÀÅ

äöéaëa בו נשאר שעדיין בגוש, מגעה מחמת הטיפה נטמאה – ÀÇÅÈ
כלי ; מטמאים טמאים שמשקים התנור , את טימאה והטיפה כביצה,

ïéãeøt eéä íà, לגוש נדבקו  ולא הזיתים, –äàñ ïä elôà– ÄÈÀÄÂÄÅÀÈ
גורסים: ויש  זיתים; סאה בתנור  d`nשיש  od elit`( ברטנורא (הר "ש;

הוא  זית וכל הואיל  ביצים, מאה כשיעור בהם יש  אפילו כלומר –
ממנו , היוצאת השמן  טיפת את מטמא ואינו מכביצה, øBäèÈפחות

היוצאת. השמן טיפת את לטמא לכביצה מצטרפים שאין  לפי  התנור, –

`"xbdeופרוד פרוד  מכל שיצאה וטיפה טיפה שכל הטעם, (lknמבאר 
(zife zif טיפה וכל  המשקים, נתחברו ולא בתנור , ונבלעה נשרפה

טיפה  כל  נבלעת היתה לא אם אבל מכביצה. פחות שהוא בפרוד  נגעה
המשקים  מיטמאים כאחד, המשקים ונתחברו  ונתכנסו בתנור ,

ונגעו  הם אחד  כולם שהמשקים כביצה, ביחד בהם שיש מהפרודים
כביצה רבא ").באוכלים ("אליהו
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‚íéáðòå íéúéæ èçqL úî àîè,ïeëî äöéak–øBäè,ä÷Lnä íB÷îa òbé àHL ãáìáe;äöéakî øúBé–àîè, §¥¥¤¨©¥¦©£¨¦©¥¨§ª¨¨¦§©¤¦©¦§©©§¤¥¦©¥¨¨¥
äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL,äöéaëa úàîèð.äáæ Bà áæ äéä íà,éãéçé øbøb elôà–àîè,äàöiL ïåékL ¤¥¨¤¨§¨¦¨¨¦¨¦§¥§©¥¨¦¨¨¨¨¨£¦©§¥§¦¦¨¥¤¥¨¤¨§¨

äðBLàøä ätè,àOîa úàîèð.æòä úà áìçL áæ–àîè áìçä,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL,èðàOîa úàî. ¦¨¨¦¨¦§¥§©¨¨¤¨©¤¨¥¤¨¨¨¥¤¥¨¤¨§¨¦¨¨¦¨¦§¥§©¨
„eèòîúðå änça ïçépäL ïéìëà äöéak,únä ïî úéfk ïëå,äìápä ïî úéfëå,õøMä ïî äLãòëå,ìebt úéfk, ©¥¨Ÿ¨¦¤¦¦¨©©¨§¦§©£§¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨§¨£¨¨¦©¤¤©©¦¦

øúBð úéfëå,áìç úéfk–íéøBäè elà éøä,àîèå øúBð ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàå.eçtúðå íéîLba ïçépä– §©©¦¨©©¦¥¤£¥¥§¦§¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥¦¦¨©§¨¦§¦§§
ïéàîè,àîèå áìçå øúBð ìebt íeMî íäéìò ïéáiçå. §¥¦§©¨¦£¥¤¦¦¨§¥¤§¨¥

b.oiwyna rbi `ly calaeéøäù ,úî àîè ïäá òâðù ïéâæä àìà ïé÷ùîä àîèéù éî ïàë ïéà àúùäã ,íéàîèéî ïðéàù õò éìë éèåùôá ïëøãù ïåâë
:äöéáëî úåçôá àîèî ìëåà ïéàå ,äöéáë øåòéù øñç øáë ïéâæá íéòâåð ïé÷ùîäùëå ,ä÷ùî àöéùî àìà ïúòéâðî øäæð àì.`nh dviakn xzeiïåéëù

úéæë éáâ êåîñá ïçëùà äéúååëãã .åøåòéù úà àåä íéìùî ,åîò äàîåè ìá÷î ìëåàá òìáðä ä÷ùî ïéàã â"òàã ,äöéáëá úàîèð äðåùàø äôè äàöéù
:øåòéùëì ïéîéìùî íéòìáåîä íéîùâã ,åçôúå íéîùâá ïçéðäå äîçá åèòîúðù äìéáðä ïîå úîä ïî

c.mixedh el` ixd:éà÷ õøùä ïî äùãòëå äìáðä ïî úéæëå úîä ïî úéæëàå íéìëåà äöéáëà.oi`nh egtzpe minyba ogipdøúá íéøåòéùä ìëã
:íéøåñéà ìöà éåçéã ïéàã ïì àîéé÷ àëäîå .ïðéìæà åäééìãåâ

`xephxa yexit

בתוך או הזיתים שבתוך המשקים אם אמוראים, נחלקו  ב) לג, (פסחים בגמרא
שאם  ונמצא שבהם, לאוכל  חיבור ואינם בתוכם, כמופקדים הם הענבים
שבלועים  או  אתם, נטמאים שבתוכם המשקים אין  הענבים, או  הזיתים נטמאים

הם וחיבור האוכל  בתוך המשקים הם אף הענבים או הזיתים וכשנטמאים לו ,
זיתים  של  גוש בענין בסיפא, ששנינו מה מכאן , עמהם. נטמאים שבתוכם
היינו לעיל , שבארנו  כפי  טהור , מכוון כביצה היה שאם והוסק, לתנור  שנפל
נטמא  לא שמתחילה ונמצא באוכל, מופקדים שהמשקים האומר לשיטת דווקא
כן אם אלא באוכל, מגעו מחמת נטמא אינו וכשנפלט האוכל, עם המשקה
נטמאו כבר  הרי  באוכל , בלועים שהמשקים האומר, לשיטת אבל  כביצה. בו  יש
התנור את לטמא הנפלט למשקה יש מכביצה פחות הוא ואפילו  האוכל, עם
בלועים  שהמשקים האומר  שלשיטת הר"ש, מבאר מכאן  טמא. משקה כדין
בראשון אלא הטומאה, באב נטמאו לא שהזיתים בכגון  במשנתנו  מדובר באוכל 
כלי. מטמא שני  ואין לטומאה, שני שבהם והמשקה הזיתים ונמצאו לטומאה,
ראשון לעולם הם שמשקים פי על  שאף אחרונה", "משנה בעל ומוסיף
עליהם, משקים שם אין  יוצאים, שאינם זמן  כל  כאן, מקום מכל  לטומאה,
ברם, אוכלים. מכוח אלא טומאתם אין  עדיין  כשיוצאים ואף כאוכלים, ודינם
ונעשים  בגוש מגעם מחמת נטמאים המשקים מכביצה, יותר  בגוש יש אם
שהמשקה  פוסק, והרמב"ם התנור . את הם מטמאים ולפיכך  לטומאה, ראשון 

אחר גוף הוא וכאילו באוכל, כמופקד a).נחשב ,h oilke` z`neh 'ld)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéáðòå íéúéæ èçqL úî àîè ונגע טומאה, לקבל  שהוכשרו  – ÀÅÅÆÈÇÅÄÇÂÈÄ
שאינם  עץ, כלי  בפשוטי שסחטם וכגון וטימאם, סחיטה קודם בהם

לא  מהענבים או  מהזיתים הנסחטים שהמשקים ונמצא מיטמאים,
והענבים  הזיתים שנטמאו פי על ואף הסוחט; מהאדם טומאה קיבלו

שנחשבים  לפי נטמאו , לא שבתוכם המשקים מקום מכל  הסחיטה, קודם
אחר  גוף הם וכאילו בתוכם, כמופקדים epxe`aהם ileya epx`ay enk)

;(zncewd dpynl שהוא לפי  נטמאים, אינם בפנים בזג מגעם משום ואף
הסתרים בית ישראל ");מגע הואיל("תפארת  המשקים, משיוצאים אבל 

ללמדנו , המשנה באה הטמאים, בזגים הם `eונוגעים mizifd m`y
eid miaprdïeëî äöéak,ביצה כשיעור  בדיוק –øBäè המשקה – ÇÅÈÀËÈÈ

מכביצה, פחות שהם בענבים או  בזיתים נוגע שהוא לפי  מהם, היוצא
מכביצה, בפחות מטמאים אוכלים òbéואין àHL ãáìáe טמא – ÄÀÇÆÄÇ

הסוחטם, ä÷Lnäמת íB÷îa וכמו משקה, כבר  שנעשה במקום – ÄÀÇÇÀÆ
עץ; כלי בפשוטי  שסחטם בכגון כאן  שמדובר לעיל , øúBéÅשבארנו 

äöéakî,מכביצה יותר וענבים זיתים אותם היו אם אבל  –àîè ÄÇÅÈÈÅ
המשקה, –äöéaëa úàîèð ,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékLÆÅÈÆÈÀÈÄÈÈÄÈÄÀÅÀÇÅÈ

כל טימאה והיא וענבים, זיתים של  בכביצה מגעה מחמת נטמאה –

שבארנו  כמו טמא, אינו  שבתוכם שהמשקה פי על  ואף המשקים.
המשקה  עמהם מצטרף מקום מכל כביצה, אין עצמם ובזגים לעיל ,

שיצאה הטיפה את ולטמא כביצה לשיעור להשלים (רש "ישבתוכם

ב). לג, äáæפסחים  Bà áæ äéä íà,וענבים זיתים סוחטים –elôà ÄÈÈÈÈÈÂÄ

éãéçé øbøb פחות שהוא יחידי , גרגר  אלא סחטו לא אפילו  – ÇÀÅÀÄÄ
המשקה,àîèמכביצה, –,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL ÈÅÆÅÈÆÈÀÈÄÈÈÄÈ

àOîa úàîèð,בה נגעו שלא פי  על שאף הזבה, או הזב של – ÄÀÅÀÇÈ
היסטם. מחמת וטיפה טיפה כל  okeæòäנטמאה úà áìçL áæ– ÈÆÈÇÆÈÅ

אחרת בהמה הדין  ישראל"),והוא àîè("תפארת áìçä אפילו – ÆÈÈÈÅ
בו , נגע àOîaלא úàîèð ,äðBLàøä ätè äàöiL ïåékL– ÆÅÈÆÈÀÈÄÈÈÄÈÄÀÅÀÇÈ

מפרש, ישראל" "תפארת בעל בחליבה. והסיטה הואיל הזב, של

ואף  נשאה, הרי  היוצאת, הטיפה תלויה היתה שבה הדד , שכשאחז 
זב  והחלב אצבעותיו, מבין  להישמט הדד  הניח כך  שאחר  גב על 

הגר"א  אבל  החלב. כל את הראשונה הטיפה טימאה מאליו , והולך
במשא  נטמאת וטיפה טיפה שכל דווקא, לאו  ראשונה" "טיפה כותב:

הראשונה". "טיפה כאן  גם נקט השאר  אגב אלא הראשונה, כטיפה

והענבים, הזיתים בתוך הם מופקדים שהמשקים האומר , לשיטת משנתנו  בארנו 
מבואר, ב) לג, (פסחים בגמרא ברם, המפרשים. כל  מבארים וכן  ההלכה. שכך
נטמאו ואם והענבים, הזיתים בתוך בלועים שהמשקים האומר, שלשיטת
במשנתנו שמדובר  ליישב, אפשר עמהם, נטמאים המשקים אף והענבים, הזיתים
מהם  הנסחט שהמשקה ונמצא טומאה, לקבל הוכשרו  שלא וזיתים בענבים
הרי מכוון , ביצה כשיעור בהם היה אם הלכך  טומאה, לקבל שמכשירם הוא
להיטמא  שיעור בהם היה לא כבר  טומאה לקבל שהוכשרו  שבזמן טהורים, הם
אינם  אף שאוכלים מכאן , שמוכיחים שם בתוספות (עיין  מת טמא מגע מחמת
שאוכלים  פי על שאף שם, מתרצים יש ברם, מכביצה; בפחות טומאה מקבלים
לטומאה  הכשר מקבלים אינם מקום מכל  מכביצה, בפחות טומאה מקבלים

מכביצה). בפחות

i r i a x m e i
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ïéìëà äöéak,טמאים –eèòîúðå änça ïçépäL שנתייבשו – ÇÅÈÙÈÄÆÄÄÈÇÇÈÀÄÀÇÂ
ביצה, כשיעור  בהם נשאר  ולא וצמקו , השמש חום úéfkמחמת ïëåÀÅÇÇÄ

,ìebt úéfk ,õøMä ïî äLãòëå ,äìápä ïî úéfëå ,únä ïîÄÇÅÀÇÇÄÄÇÀÅÈÀÈÂÈÈÄÇÆÆÇÇÄÄ
áìç úéfk ,øúBð úéfëå,משיעורם ונתמעטו בחמה שהניחם – ÀÇÇÄÈÇÇÄÅÆ

íéøBäè elà éøäהי מן – וכזית המת מן  וכזית אוכלים כביצה ינו  ÂÅÅÀÄ
מלטמא  טהורים הם הרי  ונתמעטו , הואיל  השרץ, מן וכעדשה הנבילה

טומאת אחרים הל ' רמב"ם  ועיין אחרונה "; "משנה  עיין ישראל "; ("תפארת

ה ), ד, ïäéìòאוכלין ïéáiç ïéàå וכזית נותר  וכזית פיגול כזית על – ÀÅÇÈÄÂÅÆ
àîèåחלב, øúBð ìebt íeMî:מגיהים המפרשים –alge במקום) ÄÄÈÀÈÅ

"`nhe"בגמרא הגירסא וכן  ב),), נד, משנתנו .(מנחות שם שמובאת

הלשון  שיגרת שמתוך אלא הנכונה, הגירסה כנראה זוהי ואמנם
("`nhe xzep lebit" minrt daxd xkfp migaf zkqnay) משנתנו גם נקטה

íéîLba"וטמא". ïçépä,משיעורם שנתמעטו הדברים אותם – ÄÄÈÇÀÈÄ
eçtúðå המובלעים שהגשמים פי על אף כשיעור , עכשיו בהם ויש  – ÀÄÀÀ

izdw - zex`ean zeipyn



eריח dpyn iyily wxt zexdh zkqn

‰ïúàéöî úòLk úBàîhä ìk:úBàîè íà–úBàîè,úBøBäè íàå–úBøBäè,úBqëî íà–úBqëî,íà ¨©ª§§¨©§¦¨¨¦§¥§¥§¦§§¦§ª§ª¦
úBlâî–úBlâî.äãeìç äàìî úàöîpL èçî,äøeáL Bà–äøBäè,ïúàéöî úòLk úBàîhä ìkL. §ª§ª©©¤¦§¥§¥¨£¨§¨§¨¤¨©ª§§¨©§¦¨¨

Âäàîè Ba LiL éBáîa eàöîpL ïè÷å äèBL Løç–äøäè ú÷æça elà éøä.çwtä ìëå–äàîè ú÷æça.ìëå ¥¥¤§¨¨¤¦§§§¨¤¤ª§¨£¥¥§¤§©©£¨§¨©¦¥©§¤§©ª§¨§¨
ìàMäì úòc Ba ïéàL–øBäè B÷ôñ. ¤¥©©§¦¨¥§¥¨

d.ze`nh ze`nh m`òãøôöäå õøùä ÷øôá ïî÷ì ïðúã àä éëíéîëç ,úî åàöîå ãîò øçùáå úî íà éç íà òåãé ïéàå äìéìá ãçàá òâð ['æ äðùî]
:äæá àöåéëå úøçà úéåæá úî åàöî øçîìå åæ úéåæá äìéìá ãçàá òâð éèåòîì ,ïúàéöî íå÷îá à÷åãå .ïúàéöî úòùë úåàîåèä ìëù ,íéàîèîzeqekn m`

.zeqeknàîù ïðéøîà àì äìåâî åàöî íà åà ,äñåëî åéùëòå äìåâî äéä ìäåàá úîä äéäù äòùá àîù ïðéøîà àì ìéúô ãéîö ó÷åîä ñøç éìë ïåâë
:ìéúô ãéîö ó÷åîå äñåëî äéä (ìäåàá) úîä äéäù äòùá.dcelg d`ln z`vnpy hgn:äúàîåè éãéî äúøäèî åæë äãåìçã ,äøéôúä úà úáëòîù

.dxedh dxeay e`úåøåäè úåøåäè íàã àùåøéô åðééäå .äðùéä äúàîåèì øåæçú äîéìù øåæçúå äåð÷úéùëå äàîèð äîéìù äúéäùë àîù ïðéøîà àìå
:ìéòì ïðúã

e.dxdh zwfga,ìàùéì úòã åá ïéàù øáãá éåä à÷éôñã ïåéë éëä åìéôà ,àåä ãéçéä úåùø éåáî éàäå àîè å÷éôñ ãéçéä úåùøá äàîåè ÷ôñã â"òàå
áéúëå ,ìëàé àîè ÷ôñ ìëàé àì àîè éàãå òîùî ,ìëàé àì àîè ìëá òâé øùà øùáäå áéúëã éàø÷î ïðéôìé éëäã ,øåäè å÷éôñ ,ïè÷å äèåù ùøç ïåâë
:ìàùéì úòã åá ïéàù ïàë ìàùéì úòã åá ùéù ïàë äðéî òîù åàì àìà ,ìëàé àì øåäè ÷ôñ àîè ÷ôñ àä ìëàéã àåä øåäè éàãå ,øùá ìëàé øåäè ìë

.gwtd lke,ïðéôìé äèåñî àîè å÷éôñ é"äøá äàîåè ÷ôñã .àåä äàîåè ú÷æçá ,åàì íà äàîåè íå÷îá êìä íà òãé àì íà .ìàùéì úòã åá ùéù
èð íà àåä à÷éôñãäàîèð íà ìàùéì úòã äá ùé äèåñå ,äàîèð àéäå äøúñðå àðîçø øîàå é"äø åðééäã àåä äøéúñ íå÷îá äæ ÷ôñå åàì íà úàî

:åàì íà

`xephxa yexit

לכשיעור, אותם משלימים בין ïéàîèבהם שהיו , לכמות שחזרו  – ÀÅÄ
ונבילה, מת לטומאת בין  אוכלים, íeMîלטומאת íäéìò ïéáiçåÀÇÈÄÂÅÆÄ

àîèå áìçå øúBð ìebtלהגיה צריך כאן אף –"alge" במקום) ÄÈÀÅÆÀÈÅ
ובגמרא לעיל. שבארנו  כמו א )"וטמא"), נד, הניחו (מנחות שאם אמרו ,

לכשיעור, עד ותפח מכשיעור , פחות מעיקרו  שהיה טמא דבר  בגשמים
מטמא סופריםהריהו מדברי פנים כל אבות על  הל' רמב"ם  (עיין

יג). ד , הטומאות 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïúàéöî úòLk úBàîhä ìk שמוצאים השעה לפי אותן  דנים – ÈÇËÀÀÈÇÀÄÈÈ
úBàîèאותן , íà,טמאות נמצאו  אם –úBàîè שנגע מי  כגון – ÄÀÅÀÅ

הרי מת, מצאֹו ובשחר  מת, אם חי  אם ידוע היה ולא בלילה, באדם

מציאתן כשעת הטומאות שכל  טמא, f);זה ,d oldl dpyn)úBøBäè íàåÀÄÀ
טהורות, נמצאו  אם –úBøBäè ומונח שרוף שנמצא שרץ כגון  – À

אלא  נשרף, בפירות שנגע לאחר  שמא חוששים אין  פירות, גבי על 
טהורים  והפירות מציאתו, כשעת דנים אנו שרוף, נמצא ועכשיו  הואיל 

;`nhn epi` sexy uxy oky) ט ט, להלן  úBqëî);משנה ,úBqëî íàÄÀËÀË
חוששים  אין המת, באוהל שנמצא פתיל  צמיד  המוקף חרס כלי כגון –

אנו  מכוסה, ונמצא הואיל אלא כבר, ונטמא מגולה תחילה היה שמא
באוהל ; המת שהיה הזמן  כל מכוסה שהיה úBlâî,אומרים, íàÄÀË

úBlâî,אומרים אין מת, שם שהיה באוהל מגולה כלי נמצא שאם – ÀË
ואחר פתיל צמיד  ומוקף מכוסה היה באוהל המת שהיה בשעה שמא
אף  מגולה שהיה אומרים אנו מגולה, ונמצא הואיל אלא נתגלה, כך

באוהל המת שהיה ישראל";בשעה "תפארת  ברטנורא; רא"ש; (ר "ש;

" dwqitd z` x`al oi` ezrcly ,y"yxd iyecige zedbd oiirem`
zeqekn zeqeknzece xea oebka `l` ,lizt cinv swend qxg ilk oebka "

mby ,rbepnd ziaa qxg ilk oebka e` ,cala ieqika mdl icy ,znd lde`a
.(ezenk dkldy iqei iax zrcl Ð cala ieqika livn okúàöîpL èçîÇÇÆÄÀÅ

îäøeáL Bà ,äãeìç äàì נטהרת והיא לתפירה, ראויה שאינה – ÀÅÈÂÈÀÈ
הואיל הטהרות, על נמצאה ועכשיו  שנטמאה, ידוע היה אם מטומאתה,

שבורה, או חלודה מלאה עכשיו הטהרות äøBäèוהיא את מלטמא – ÀÈ
שהחלידה  קודם עליהן  נפלה שמא חוששים ואין  עליהם, שנמצאה
שנמצאה  כמו  אומרים אנו אלא אותן, וטימאה שנשברה קודם או

טהור , והכל  הטהרות, על נפלה כך  úòLkעכשיו  úBàîhä ìkLÆÈÇËÀÀÈÇ
ïúàéöî. מציאתן כשעת דינן – ÀÄÈÈ

שהואיל מפרש, מברטנורא והרב א). ד, (נידה רש"י לפי  הסיפא את בארנו 
שמא  חוששים ואין  טהורה, המחט שבורה, או חלודה מלאה המחט ונמצאה

הפירוש  וזהו הישנה, לטומאתה תחזור וכשתיקנוה נטמאה שלימה כשהיתה
לעיל: ששנינו zexedh".למה zexedh m`e"שאינו זה, פירוש על  תמהים יש אבל 

מתפרשת  שהמשנה היא מסקנתם ולכן  א), ד , (נידה הגמרא דברי עם מתיישב
שם רש"י epx`ay),לפי  enk) נמצאה שהמחט בכגון  עוד, לפרש להם שנראה או

לכאן המחט באה שמא חוששים שאין ללמד , המשנה ובאה המת, באוהל
תחזור ויתקנוה ולכשיחזרו שנטמאה, ונמצא שנשברה, או שהחלידה קודם

הישנה `xbi).לטומאתה `aiwr iax zetqez)

i y i n g m e i
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וברשות  טמא, ספקו  היחיד  ברשות טומאה שספק רבים, במקומות הזכרנו כבר 
שדורשים  כמו  מספק, לבעלה שאסורה מסוטה, למדים זה דין טהור . ספקו הרבים

א): כח, (סוטה xnelבגמרא cenlz dn"(בסוטה)"d`nhp ` id ee" ,"`l `id
d`nhp"?(יד ה, cibn(במדבר  ?dwyn dnl ,d`nhp `l m` ?dzey dnl ,d`nhp m`

oc dz` o`kn .dxeq` wtqdy ,aezkd jl( וחומר טומאה):uxyl(קל  לכל  (היינו 
dyry uxy ;i`cek wtq da dyr ,oevxk qpe`e cifnk bbey da dyr `ly ,dheq dne

z`ay mewnne !?i`cek wtq ea dyriy oic epi` ,oevxk qpe`e cifnk bbey eaהואיל)
ולמדים): חוזרים זה ממקום הרי מסוטה, אלא טומאה ספק דין למדים ואין 

cigid zeyx dheq dn,(נסתרה yiy(שהרי  xac dheq dne ;cigid zeyx uxy s`
l`yidl zrc ea,(נטמאה אם להישאל דעת בה zrc(שיש ea yiy xac uxy s`

:exn` o`kn .l`yidl,`nh ewtq cig id zeyxa Ð l`yidl zrc ea yiy xac
oia c ig id zeyxa o ia Ð l`yidl zrc ea o i`ye ;x edh ewtq miaxd zeyxa

xedh ewtq miaxd zeyxa.למדים ז,(my)ויש (ויקרא שנאמר מפסוק, זה דין
טמא, ודאי יגע אשר  ומשמע: יאכל " לא טמא בכל  יגע אשר  "והבשר  יט):
אותו בסוף ואילו ייאכל, – טהור  ספק טמא ספק יגע אם אבל  ייאכל, לא
שיאכל, הוא טהור  ודאי ומשמע: בשר", יאכל טהור כל "והבשר  נאמר: פסוק

כיצד? הא יאכל, לא טהור  ספק טמא ספק o`kאבל ,l`yil zrc ea yiy o`k
l`yil zrc ea oi`y נגע אם לישאל  דעת בו  שאין  דבר – יגע" אשר  ("הבשר 

הגוף, בטומאת המדבר בשר", יאכל  טהור "כל טהור ; ספקו  הלכך נגע, לא או 
ומכאן טמא). ספקו הלכך  נטמא, לא או  נטמא אם לישאל, דעת בו  יש הרי
להישאל דעת בו שאין דבר הוא שאם היחיד, ברשות טומאה ספק לכל  למדים

טמא ספקו – להישאל דעת בו שיש דבר הוא ואם טהור , ספקו  –dpyn" oiir)
.(df cenila jix`ny epzpyn lr "dpexg` עוסקות (ו -ח) שלפנינו  המשניות שלוש –

להישאל. דעת בו שאין  בדבר היחיד ברשות טומאה ספק של  זה בדין

äàîè Ba LiL éBáîa eàöîpL ïè÷å äèBL Løç–והמבוי ÅÅÆÀÈÈÆÄÀÀÀÈÆÆËÀÈ
לאו, אם ונטמאו הטומאה במקום הלכו  אם וספק היחיד, éøäÂÅרשות

äøäè ú÷æça elà יודעים שאינם להישאל, דעת בהם שאין  לפי – ÅÀÆÀÇÇÂÈ
אותם ששואלים מה על  טהור .(m"anx),להשיב ספקם ìëåÀÈהלכך

çwtä במקום הלך  אם לו  שספק אלא להישאל, דעת בו שיש  – ÇÄÅÇ
לאו, אם äàîèטומאה ú÷æçaהיחיד ברשות טומאה שספק – ÀÆÀÇËÀÈ

למשנתנו . בהקדמה שהבאנו כמו טמא, úòcספקו Ba ïéàL ìëåÀÈÆÅÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊBãéa íépLBMäå úBøáwä úéa ãöa àöîpL ÷Bðéz,äàîhä íB÷îa àlà íépLBMä ïéàå–øBäè,éðàLøîBà: ¦¤¦§¨§©¥©§¨§©©¦§¨§¥©©¦¤¨¦§©ª§¨¨¤£¦¥
Bì ïúðå ïèwì øçà.úBøáwä ïéa øBîç ïëå–ïéøBäè åéìk. ©¥¦§¨§¨©§¥£¥©§¨¥¨§¦

ÁBãéa ÷öaäå äqòä ãöa àöîpL ÷Bðéz–øéàî éaøøäèî;íéîëçåíéànèî,çtèì ÷Bðézä CøcL.÷öa ¦¤¦§¨§©¨¦¨§©¨¥§¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©§¦¤¤¤©¦§©¥©¨¥
íéìBâðøz úøé÷ð Ba LiL,úéaä CBúa ïéàîè ïé÷Lîe,õøàa íäét úà eábðiL éãk úBøkkì ïé÷Lî ïéa Lé íà ¤¤§¦©©§§¦©§¦§¥¦§©©¦¦¥¥©§¦©¦¨§¥¤§©§¤¦¤¨¨¤

–ïéøBäè elà éøä;áìkáe äøtáe–ì úà eëçìiL éãkíðBL;äîäaä ìk øàLe–ábðúiL éãk;øæòéìà éaø £¥¥§¦©¨¨©¤¤§¥¤§©£¤§¨§¨¨©§¥¨§¥¤¦§©¥©¦¡¦¤¤

f.d`neh mewna `l` mipyeyd oi`e:úåøá÷ä úéáì ñðëé ë"àà íéðùåùä ç÷éù øùôà éàù.xedhïðúðå øçà ïè÷ì àîù ,øçàá éìúîì àëéàã ïåéë
:øåäè å÷éôñå ìàùéì úòã åá ïéà ÷åðéúã ,åì.xeng oke:äàîåè íå÷îá ñðëð íà ïðéòãé àìå äøäè íå÷îá ãîåò äéäù.mixedh eilkúòã åá ïéàù éôì

:ìàùéì
g.dqir cva `vnpy wepiz:åãéá åæ äñéò ìù äëéúçå äøåäè äñéò ãöá àöîðù àîè ÷åðéú.xdhn xi`n 'xøáñå àèåòéîì ùééçã äéîòèì øéàî 'ø

ú÷æçá åæ äñéòå ,åì ïúðå ç÷ì øåäè íãà àîùå íéçôèî ïéà èåòéîå ,äñéòä úà àîéèå ÷öáä úà åîöò àåä ç÷ì àîùå ,äñéòá íéçôèî úå÷åðéú áåøã
:ìàùéì úòã åá ïéàù ÷åðéú ïéðòì øåäèå àâìôå àâìô éåäå ,àáåø äì òøúéàå ä÷æçì àèåòéî êåîñ ,úãîåò äøäè.mi`nhn minkgeéùééç àìã åäééîòèì

:íéîëçë äëìäå .íéçôèî úå÷åðéú áåøå ,àèåòéîì.zxiwp:äá åø÷ðù íéìåâðøúä úîçî äñéòá ùé íéá÷ð íéá÷ð.ux`a odit z` eabpiyíéìåâðøúä êøã
ìëåéù éãë úåøëëì ïé÷ùî ïéá ú÷ñôî ò÷ø÷ ùé íà êëìéä ,õøàá ïäéô ïéáâðî åúùù øçàì,åàì íàå .íéøåäè úåøëëä ,åúùù øçàì ïäéô äá áâðì å

øáãá äàîåè ÷ôñ éåä ,àì íà ïäéô åáâð íà ïì à÷ôñî ú÷ñôî ò÷ø÷ ùéùáã â"òàå .íéìåâðøú ìù ïäéôá äéäù íéàîè ïé÷ùîá åàîèð éøäù ,íéàîè

`xephxa yexit

øBäè B÷ôñ ,ìàMäì:מפרשים יש  –lkeכמו,lky שפיסקה היינו ÀÄÈÅÀÅÈ
בחזקת  וקטן  שוטה חרש ברישא: ששנינו  למה טעם נתינת היא זו 

xedhטהרה, ewtq ,l`yidl zrc ea oi`y lky.(הרא"ש),מפרשים ויש 
כגון  לישאל, דעת בהם שאין  דברים מיני  כל לרבות באה זו  שפיסקה

ומאכלים כלים אחרונה ").בהמה "משנה ועיין ישראל"; ("תפארת 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

÷Bðéz,טהור –,Bãéa íépLBMäå úBøáwä úéa ãöa àöîpL ÄÆÄÀÈÀÇÅÇÀÈÀÇÇÄÀÈ
äàîhä íB÷îa àlà íépLBMä ïéàåבכל שאין  פי על  אף – ÀÅÇÇÄÆÈÄÀÇËÀÈ

שליקטם  ומסתבר  בלבד , הקברות בבית אלא כאלו שושנים הסביבה
מקום מכל  ונטמא, הקברות בבית התינוק,øBäèהתינוק –éðàL ÈÆÂÄ

Bì ïúðå ïèwì øçà :øîBà, אלו שושנים ליקט אחר שמא – ÅÇÅÄÀÈÀÈÇ
טומאה  וספק ספק, כאן  יש  הרי  באחר , לתלות שאפשר וכיון לו , ונתנן 

טהור. ספקו  לישאל, דעת בו שאין  úBøáwäבתינוק, ïéa øBîç ïëåÀÅÂÅÇÀÈ
הטומאה  במקום נכנס שמא ספק ויש הקברות, בין העומד  חמור –
על או בקבר  שנגעו  ידי על  והאוכף, המרדעת היינו  כליו, שם ונטמאו

עליו  שהאהילו  שם ),ידי  אנשי תוספות ïéøBäè(עיין åéìkלפי – ÅÈÀÄ
להישאל. דעת ובכליו  בחמור  שאין

את  לו  נתן אחר  אפילו והלא הרש"ש: מקשה ברישא ששנינו התינוק בענין 
התינוק  את וטימא הטומאה אב ונעשה בקבר נטמא האחר  הרי  השושנים,
השושנים, את לו  שהושיט בשעה בו נגע אם שספק פי  על  ואף בו ? בנגעו 
ומתרץ, האחר ? דהיינו לישאל, דעת בו  שיש במי ספק זה הרי  מקום מכל
לישאל. דעת בו  שאין כמי זה הרי האחר , הוא מי  יודעים אנו  שאין  כיון  שאולי 
ללקוט  גדול אדם דרך  שאין לו , שנראה כותב, שם" אנשי  "תוספות ובעל
לוקט  שאחד הוא, כן תינוקות דרך אלא לקטן, וליתן  הקברות בבית שושנים
בו אין תינוק והרי  בשבילו, ליקט אחר  שתינוק תולים, אנו  ולכן השני, בעד 

לישאל. דעת
שאין זאת, גם להשמיענו  באה שמשנתנו  כותב, ישראל" "תפארת בעל ברם,
וספק  שהואיל השושנים, את לו שנתן האדם ידי על  נטמא שמא חוששים

להישאל. דעת בתינוק שאין  מאחר טהור, ספקו  הוא,

i y y m e i
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÷Bðézטמא רמב"ם);– הוא,(רש"י; טמא תינוק שסתם מבארים ויש Ä
מפני או מתים, שרצים בה שמצויים באשפה, ידיו  לטפח שדרכו  לפי

ולנשקו לחבקו רגילות נידות רש "ישנשים פי על ישראל" ("תפארת 

äqòäותוספתא ), ãöa àöîpL,הטהורה –Bãéa ÷öaäå חתיכה – ÆÄÀÈÀÇÈÄÈÀÇÈÅÀÈ
וטימאה, העיסה מן הבצק את נטל  שמא ספק ויש בידיו , עיסה של

הבצק, את לו נתן  טהור, שהיה אחר, שמא øäèîאו øéàî éaøÇÄÅÄÀÇÅ

לתינוק; ונתן הבצק את נטל  טהור שאדם הוא, שתולה העיסה, את –
בעיסה מטפחים התינוקות שרוב פי על  mdiciaואף zekdl mkxc)

,(dqira בחזקת זו ועיסה מטפחים, אין ומיעוטם הואיל  מקום מכל
על וכמחצה הרוב, נגד וחזקה מיעוט כאן  שיש  הרי עומדת, טהרה

שאדם  תולים הלכך לישאל, דעת בו  אין שהתינוק וכיון  הוא, מחצה
טהורה והעיסה הבצק את לו  נתן  הר"ש ;טהור א ; פו, חולין (גמרא

ברטנורא ); íéànèîהרא "ש; íéîëçå,הבצק את –÷Bðézä CøcL ÇÂÈÄÀÇÀÄÆÆÆÇÄ
çtèì בעיסה טיפח בעצמו  שהתינוק חוששים, הלכך בעיסה, – ÀÇÅÇ

בגמרא העיסה. את וטימא הבצק את ממנה ב)ולקח יח , מבואר,(נידה

קיים  אינו וכאילו  למיעוט, חוששים שאין  לשיטתם הולכים שחכמים
והרמב"ם עדיף. רוב וחזקה ורוב למשנתנו)כלל, טעם (בפירושו  מבאר

בעצמו  נטל התינוק אם ספק, כאן  יש מאיר רבי  שלדעת המחלוקת,
הבצק  את נטל שאחר או  העיסה, את וטימא העיסה מן הבצק את

דעת  בה שאין  לפי  טהורה, והעיסה טהור, ספקו הלכך לו , ונתן
שהתינוק  שחזקה לפי  ספק, כאן  שאין  סוברים, וחכמים להישאל.

בחיבורו הרמב"ם כותב וכן  טמאה. העיסה הלכך  בעיסה, (הל'מטפח

ג): טז , הטומאות  l`yidlאבות zrc ea oi`y lky ,mixen` mixac dna"
reci xacd did m` la` ;dwfg my oi`e lewy xacd didya ?xedh ewtq
dqird cva `vnpy `nh wepiz ?cvik .`nh df ixd ,`nhpy ezwfgy
."ezwfg `id jkae gthl wepizd jxcy ,d`nh dqird ixd ,ecia wvade

íéìBâðøz úøé÷ð Ba LiL ÷öa התרנגולים מחמת שבאים נקבים – ÈÅÆÆÀÄÇÇÀÀÄ
בבצק, úéaäהמנקרים CBúa ïéàîè ïé÷Lîe שתו הסתם ומן  – ÇÀÄÀÅÄÀÇÇÄ

בבצק: ניקרו  כך  ואחר  המשקים מן תחילה ïéaהתרנגולים Lé íàÄÅÅ
õøàa íäét úà eábðiL éãk úBøkkì ïé÷Lîדרך שכן – ÇÀÄÇÄÈÀÅÆÀÇÀÆÄÆÈÈÆ

מקום  יש אם ולפיכך  שתייתם, לאחר  בארץ פיהם את לנגב התרנגולים
שתייתם, לאחר פיהם את שם לנגב שיוכלו  כדי לכיכרות, המשקים בין 

ïéøBäè elà éøä ספק שיש פי  על שאף טהורים, הבצק כיכרות – ÂÅÅÀÄ
דעת  בו  שאין בדבר טומאה ספק זה הרי לא, אם פיהם את ניגבו  אם

טהור וספקו ברטנורא ).להישאל, שתולים (הר "ש; הטעם, מבארים ויש
ספק  שיש  משום או דרכם. וכך הואיל  שניקרו , קודם פיהם שניגבו 

פיהם ניגבו שמא שתו, ואפילו  שתו , אם ספק ישראל").ספקא: ("תפארת 

בארץ, פיהם את שינגבו  כדי לכיכרות המשקים בין אין אם אבל 

שבפיהם  במשקים בבצק וניקרו  ששתו  שחזקתם טמאים, הכיכרות

áìkáe(רמב "ם); äøtáe אם טהורים, הכיכרות הבצק, מן  שאכלו  – ÇÈÈÇÆÆ
לכיכרות, המשקים בין  íðBLìיש úà eëçìiL éãkלאחר – ÀÅÆÀÇÂÆÀÈ

פיהם; שבשפת המשקים את בלשונם ללחך  דרכם שכן  øàLeÀÈהשתיה,
äîäaä ìk המשקים בין  רב מרחק יש  אם הבצק, מן  שאכלו  – ÈÇÀÅÈ

ábðúiLלכיכרות, éãk,פיהם שבשפת המשקה מעצמו שיתייבש – ÀÅÆÄÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïúàéöî úòLk úBàîhä ìk:úBàîè íà–úBàîè,úBøBäè íàå–úBøBäè,úBqëî íà–úBqëî,íà ¨©ª§§¨©§¦¨¨¦§¥§¥§¦§§¦§ª§ª¦
úBlâî–úBlâî.äãeìç äàìî úàöîpL èçî,äøeáL Bà–äøBäè,ïúàéöî úòLk úBàîhä ìkL. §ª§ª©©¤¦§¥§¥¨£¨§¨§¨¤¨©ª§§¨©§¦¨¨

Âäàîè Ba LiL éBáîa eàöîpL ïè÷å äèBL Løç–äøäè ú÷æça elà éøä.çwtä ìëå–äàîè ú÷æça.ìëå ¥¥¤§¨¨¤¦§§§¨¤¤ª§¨£¥¥§¤§©©£¨§¨©¦¥©§¤§©ª§¨§¨
ìàMäì úòc Ba ïéàL–øBäè B÷ôñ. ¤¥©©§¦¨¥§¥¨

d.ze`nh ze`nh m`òãøôöäå õøùä ÷øôá ïî÷ì ïðúã àä éëíéîëç ,úî åàöîå ãîò øçùáå úî íà éç íà òåãé ïéàå äìéìá ãçàá òâð ['æ äðùî]
:äæá àöåéëå úøçà úéåæá úî åàöî øçîìå åæ úéåæá äìéìá ãçàá òâð éèåòîì ,ïúàéöî íå÷îá à÷åãå .ïúàéöî úòùë úåàîåèä ìëù ,íéàîèîzeqekn m`

.zeqeknàîù ïðéøîà àì äìåâî åàöî íà åà ,äñåëî åéùëòå äìåâî äéä ìäåàá úîä äéäù äòùá àîù ïðéøîà àì ìéúô ãéîö ó÷åîä ñøç éìë ïåâë
:ìéúô ãéîö ó÷åîå äñåëî äéä (ìäåàá) úîä äéäù äòùá.dcelg d`ln z`vnpy hgn:äúàîåè éãéî äúøäèî åæë äãåìçã ,äøéôúä úà úáëòîù

.dxedh dxeay e`úåøåäè úåøåäè íàã àùåøéô åðééäå .äðùéä äúàîåèì øåæçú äîéìù øåæçúå äåð÷úéùëå äàîèð äîéìù äúéäùë àîù ïðéøîà àìå
:ìéòì ïðúã

e.dxdh zwfga,ìàùéì úòã åá ïéàù øáãá éåä à÷éôñã ïåéë éëä åìéôà ,àåä ãéçéä úåùø éåáî éàäå àîè å÷éôñ ãéçéä úåùøá äàîåè ÷ôñã â"òàå
áéúëå ,ìëàé àîè ÷ôñ ìëàé àì àîè éàãå òîùî ,ìëàé àì àîè ìëá òâé øùà øùáäå áéúëã éàø÷î ïðéôìé éëäã ,øåäè å÷éôñ ,ïè÷å äèåù ùøç ïåâë
:ìàùéì úòã åá ïéàù ïàë ìàùéì úòã åá ùéù ïàë äðéî òîù åàì àìà ,ìëàé àì øåäè ÷ôñ àîè ÷ôñ àä ìëàéã àåä øåäè éàãå ,øùá ìëàé øåäè ìë

.gwtd lke,ïðéôìé äèåñî àîè å÷éôñ é"äøá äàîåè ÷ôñã .àåä äàîåè ú÷æçá ,åàì íà äàîåè íå÷îá êìä íà òãé àì íà .ìàùéì úòã åá ùéù
èð íà àåä à÷éôñãäàîèð íà ìàùéì úòã äá ùé äèåñå ,äàîèð àéäå äøúñðå àðîçø øîàå é"äø åðééäã àåä äøéúñ íå÷îá äæ ÷ôñå åàì íà úàî

:åàì íà

`xephxa yexit

לכשיעור, אותם משלימים בין ïéàîèבהם שהיו , לכמות שחזרו  – ÀÅÄ
ונבילה, מת לטומאת בין  אוכלים, íeMîלטומאת íäéìò ïéáiçåÀÇÈÄÂÅÆÄ

àîèå áìçå øúBð ìebtלהגיה צריך כאן אף –"alge" במקום) ÄÈÀÅÆÀÈÅ
ובגמרא לעיל. שבארנו  כמו א )"וטמא"), נד, הניחו (מנחות שאם אמרו ,

לכשיעור, עד ותפח מכשיעור , פחות מעיקרו  שהיה טמא דבר  בגשמים
מטמא סופריםהריהו מדברי פנים כל אבות על  הל' רמב"ם  (עיין

יג). ד , הטומאות 
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ïúàéöî úòLk úBàîhä ìk שמוצאים השעה לפי אותן  דנים – ÈÇËÀÀÈÇÀÄÈÈ
úBàîèאותן , íà,טמאות נמצאו  אם –úBàîè שנגע מי  כגון – ÄÀÅÀÅ

הרי מת, מצאֹו ובשחר  מת, אם חי  אם ידוע היה ולא בלילה, באדם

מציאתן כשעת הטומאות שכל  טמא, f);זה ,d oldl dpyn)úBøBäè íàåÀÄÀ
טהורות, נמצאו  אם –úBøBäè ומונח שרוף שנמצא שרץ כגון  – À

אלא  נשרף, בפירות שנגע לאחר  שמא חוששים אין  פירות, גבי על 
טהורים  והפירות מציאתו, כשעת דנים אנו שרוף, נמצא ועכשיו  הואיל 

;`nhn epi` sexy uxy oky) ט ט, להלן  úBqëî);משנה ,úBqëî íàÄÀËÀË
חוששים  אין המת, באוהל שנמצא פתיל  צמיד  המוקף חרס כלי כגון –

אנו  מכוסה, ונמצא הואיל אלא כבר, ונטמא מגולה תחילה היה שמא
באוהל ; המת שהיה הזמן  כל מכוסה שהיה úBlâî,אומרים, íàÄÀË

úBlâî,אומרים אין מת, שם שהיה באוהל מגולה כלי נמצא שאם – ÀË
ואחר פתיל צמיד  ומוקף מכוסה היה באוהל המת שהיה בשעה שמא
אף  מגולה שהיה אומרים אנו מגולה, ונמצא הואיל אלא נתגלה, כך

באוהל המת שהיה ישראל";בשעה "תפארת  ברטנורא; רא"ש; (ר "ש;

" dwqitd z` x`al oi` ezrcly ,y"yxd iyecige zedbd oiirem`
zeqekn zeqeknzece xea oebka `l` ,lizt cinv swend qxg ilk oebka "

mby ,rbepnd ziaa qxg ilk oebka e` ,cala ieqika mdl icy ,znd lde`a
.(ezenk dkldy iqei iax zrcl Ð cala ieqika livn okúàöîpL èçîÇÇÆÄÀÅ

îäøeáL Bà ,äãeìç äàì נטהרת והיא לתפירה, ראויה שאינה – ÀÅÈÂÈÀÈ
הואיל הטהרות, על נמצאה ועכשיו  שנטמאה, ידוע היה אם מטומאתה,

שבורה, או חלודה מלאה עכשיו הטהרות äøBäèוהיא את מלטמא – ÀÈ
שהחלידה  קודם עליהן  נפלה שמא חוששים ואין  עליהם, שנמצאה
שנמצאה  כמו  אומרים אנו אלא אותן, וטימאה שנשברה קודם או

טהור , והכל  הטהרות, על נפלה כך  úòLkעכשיו  úBàîhä ìkLÆÈÇËÀÀÈÇ
ïúàéöî. מציאתן כשעת דינן – ÀÄÈÈ

שהואיל מפרש, מברטנורא והרב א). ד, (נידה רש"י לפי  הסיפא את בארנו 
שמא  חוששים ואין  טהורה, המחט שבורה, או חלודה מלאה המחט ונמצאה

הפירוש  וזהו הישנה, לטומאתה תחזור וכשתיקנוה נטמאה שלימה כשהיתה
לעיל: ששנינו zexedh".למה zexedh m`e"שאינו זה, פירוש על  תמהים יש אבל 

מתפרשת  שהמשנה היא מסקנתם ולכן  א), ד , (נידה הגמרא דברי עם מתיישב
שם רש"י epx`ay),לפי  enk) נמצאה שהמחט בכגון  עוד, לפרש להם שנראה או

לכאן המחט באה שמא חוששים שאין ללמד , המשנה ובאה המת, באוהל
תחזור ויתקנוה ולכשיחזרו שנטמאה, ונמצא שנשברה, או שהחלידה קודם

הישנה `xbi).לטומאתה `aiwr iax zetqez)
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וברשות  טמא, ספקו  היחיד  ברשות טומאה שספק רבים, במקומות הזכרנו כבר 
שדורשים  כמו  מספק, לבעלה שאסורה מסוטה, למדים זה דין טהור . ספקו הרבים

א): כח, (סוטה xnelבגמרא cenlz dn"(בסוטה)"d`nhp ` id ee" ,"`l `id
d`nhp"?(יד ה, cibn(במדבר  ?dwyn dnl ,d`nhp `l m` ?dzey dnl ,d`nhp m`

oc dz` o`kn .dxeq` wtqdy ,aezkd jl( וחומר טומאה):uxyl(קל  לכל  (היינו 
dyry uxy ;i`cek wtq da dyr ,oevxk qpe`e cifnk bbey da dyr `ly ,dheq dne

z`ay mewnne !?i`cek wtq ea dyriy oic epi` ,oevxk qpe`e cifnk bbey eaהואיל)
ולמדים): חוזרים זה ממקום הרי מסוטה, אלא טומאה ספק דין למדים ואין 

cigid zeyx dheq dn,(נסתרה yiy(שהרי  xac dheq dne ;cigid zeyx uxy s`
l`yidl zrc ea,(נטמאה אם להישאל דעת בה zrc(שיש ea yiy xac uxy s`

:exn` o`kn .l`yidl,`nh ewtq cig id zeyxa Ð l`yidl zrc ea yiy xac
oia c ig id zeyxa o ia Ð l`yidl zrc ea o i`ye ;x edh ewtq miaxd zeyxa

xedh ewtq miaxd zeyxa.למדים ז,(my)ויש (ויקרא שנאמר מפסוק, זה דין
טמא, ודאי יגע אשר  ומשמע: יאכל " לא טמא בכל  יגע אשר  "והבשר  יט):
אותו בסוף ואילו ייאכל, – טהור  ספק טמא ספק יגע אם אבל  ייאכל, לא
שיאכל, הוא טהור  ודאי ומשמע: בשר", יאכל טהור כל "והבשר  נאמר: פסוק

כיצד? הא יאכל, לא טהור  ספק טמא ספק o`kאבל ,l`yil zrc ea yiy o`k
l`yil zrc ea oi`y נגע אם לישאל  דעת בו  שאין  דבר – יגע" אשר  ("הבשר 

הגוף, בטומאת המדבר בשר", יאכל  טהור "כל טהור ; ספקו  הלכך נגע, לא או 
ומכאן טמא). ספקו הלכך  נטמא, לא או  נטמא אם לישאל, דעת בו  יש הרי
להישאל דעת בו שאין דבר הוא שאם היחיד, ברשות טומאה ספק לכל  למדים

טמא ספקו – להישאל דעת בו שיש דבר הוא ואם טהור , ספקו  –dpyn" oiir)
.(df cenila jix`ny epzpyn lr "dpexg` עוסקות (ו -ח) שלפנינו  המשניות שלוש –

להישאל. דעת בו שאין  בדבר היחיד ברשות טומאה ספק של  זה בדין

äàîè Ba LiL éBáîa eàöîpL ïè÷å äèBL Løç–והמבוי ÅÅÆÀÈÈÆÄÀÀÀÈÆÆËÀÈ
לאו, אם ונטמאו הטומאה במקום הלכו  אם וספק היחיד, éøäÂÅרשות

äøäè ú÷æça elà יודעים שאינם להישאל, דעת בהם שאין  לפי – ÅÀÆÀÇÇÂÈ
אותם ששואלים מה על  טהור .(m"anx),להשיב ספקם ìëåÀÈהלכך

çwtä במקום הלך  אם לו  שספק אלא להישאל, דעת בו שיש  – ÇÄÅÇ
לאו, אם äàîèטומאה ú÷æçaהיחיד ברשות טומאה שספק – ÀÆÀÇËÀÈ

למשנתנו . בהקדמה שהבאנו כמו טמא, úòcספקו Ba ïéàL ìëåÀÈÆÅÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iyily wxt zexdh zkqn

ÊBãéa íépLBMäå úBøáwä úéa ãöa àöîpL ÷Bðéz,äàîhä íB÷îa àlà íépLBMä ïéàå–øBäè,éðàLøîBà: ¦¤¦§¨§©¥©§¨§©©¦§¨§¥©©¦¤¨¦§©ª§¨¨¤£¦¥
Bì ïúðå ïèwì øçà.úBøáwä ïéa øBîç ïëå–ïéøBäè åéìk. ©¥¦§¨§¨©§¥£¥©§¨¥¨§¦

ÁBãéa ÷öaäå äqòä ãöa àöîpL ÷Bðéz–øéàî éaøøäèî;íéîëçåíéànèî,çtèì ÷Bðézä CøcL.÷öa ¦¤¦§¨§©¨¦¨§©¨¥§¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©§¦¤¤¤©¦§©¥©¨¥
íéìBâðøz úøé÷ð Ba LiL,úéaä CBúa ïéàîè ïé÷Lîe,õøàa íäét úà eábðiL éãk úBøkkì ïé÷Lî ïéa Lé íà ¤¤§¦©©§§¦©§¦§¥¦§©©¦¦¥¥©§¦©¦¨§¥¤§©§¤¦¤¨¨¤

–ïéøBäè elà éøä;áìkáe äøtáe–ì úà eëçìiL éãkíðBL;äîäaä ìk øàLe–ábðúiL éãk;øæòéìà éaø £¥¥§¦©¨¨©¤¤§¥¤§©£¤§¨§¨¨©§¥¨§¥¤¦§©¥©¦¡¦¤¤

f.d`neh mewna `l` mipyeyd oi`e:úåøá÷ä úéáì ñðëé ë"àà íéðùåùä ç÷éù øùôà éàù.xedhïðúðå øçà ïè÷ì àîù ,øçàá éìúîì àëéàã ïåéë
:øåäè å÷éôñå ìàùéì úòã åá ïéà ÷åðéúã ,åì.xeng oke:äàîåè íå÷îá ñðëð íà ïðéòãé àìå äøäè íå÷îá ãîåò äéäù.mixedh eilkúòã åá ïéàù éôì

:ìàùéì
g.dqir cva `vnpy wepiz:åãéá åæ äñéò ìù äëéúçå äøåäè äñéò ãöá àöîðù àîè ÷åðéú.xdhn xi`n 'xøáñå àèåòéîì ùééçã äéîòèì øéàî 'ø

ú÷æçá åæ äñéòå ,åì ïúðå ç÷ì øåäè íãà àîùå íéçôèî ïéà èåòéîå ,äñéòä úà àîéèå ÷öáä úà åîöò àåä ç÷ì àîùå ,äñéòá íéçôèî úå÷åðéú áåøã
:ìàùéì úòã åá ïéàù ÷åðéú ïéðòì øåäèå àâìôå àâìô éåäå ,àáåø äì òøúéàå ä÷æçì àèåòéî êåîñ ,úãîåò äøäè.mi`nhn minkgeéùééç àìã åäééîòèì

:íéîëçë äëìäå .íéçôèî úå÷åðéú áåøå ,àèåòéîì.zxiwp:äá åø÷ðù íéìåâðøúä úîçî äñéòá ùé íéá÷ð íéá÷ð.ux`a odit z` eabpiyíéìåâðøúä êøã
ìëåéù éãë úåøëëì ïé÷ùî ïéá ú÷ñôî ò÷ø÷ ùé íà êëìéä ,õøàá ïäéô ïéáâðî åúùù øçàì,åàì íàå .íéøåäè úåøëëä ,åúùù øçàì ïäéô äá áâðì å

øáãá äàîåè ÷ôñ éåä ,àì íà ïäéô åáâð íà ïì à÷ôñî ú÷ñôî ò÷ø÷ ùéùáã â"òàå .íéìåâðøú ìù ïäéôá äéäù íéàîè ïé÷ùîá åàîèð éøäù ,íéàîè

`xephxa yexit

øBäè B÷ôñ ,ìàMäì:מפרשים יש  –lkeכמו,lky שפיסקה היינו ÀÄÈÅÀÅÈ
בחזקת  וקטן  שוטה חרש ברישא: ששנינו  למה טעם נתינת היא זו 

xedhטהרה, ewtq ,l`yidl zrc ea oi`y lky.(הרא"ש),מפרשים ויש 
כגון  לישאל, דעת בהם שאין  דברים מיני  כל לרבות באה זו  שפיסקה

ומאכלים כלים אחרונה ").בהמה "משנה ועיין ישראל"; ("תפארת 
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÷Bðéz,טהור –,Bãéa íépLBMäå úBøáwä úéa ãöa àöîpL ÄÆÄÀÈÀÇÅÇÀÈÀÇÇÄÀÈ
äàîhä íB÷îa àlà íépLBMä ïéàåבכל שאין  פי על  אף – ÀÅÇÇÄÆÈÄÀÇËÀÈ

שליקטם  ומסתבר  בלבד , הקברות בבית אלא כאלו שושנים הסביבה
מקום מכל  ונטמא, הקברות בבית התינוק,øBäèהתינוק –éðàL ÈÆÂÄ

Bì ïúðå ïèwì øçà :øîBà, אלו שושנים ליקט אחר שמא – ÅÇÅÄÀÈÀÈÇ
טומאה  וספק ספק, כאן  יש  הרי  באחר , לתלות שאפשר וכיון לו , ונתנן 

טהור. ספקו  לישאל, דעת בו שאין  úBøáwäבתינוק, ïéa øBîç ïëåÀÅÂÅÇÀÈ
הטומאה  במקום נכנס שמא ספק ויש הקברות, בין העומד  חמור –
על או בקבר  שנגעו  ידי על  והאוכף, המרדעת היינו  כליו, שם ונטמאו

עליו  שהאהילו  שם ),ידי  אנשי תוספות ïéøBäè(עיין åéìkלפי – ÅÈÀÄ
להישאל. דעת ובכליו  בחמור  שאין

את  לו  נתן אחר  אפילו והלא הרש"ש: מקשה ברישא ששנינו התינוק בענין 
התינוק  את וטימא הטומאה אב ונעשה בקבר נטמא האחר  הרי  השושנים,
השושנים, את לו  שהושיט בשעה בו נגע אם שספק פי  על  ואף בו ? בנגעו 
ומתרץ, האחר ? דהיינו לישאל, דעת בו  שיש במי ספק זה הרי  מקום מכל
לישאל. דעת בו  שאין כמי זה הרי האחר , הוא מי  יודעים אנו  שאין  כיון  שאולי 
ללקוט  גדול אדם דרך  שאין לו , שנראה כותב, שם" אנשי  "תוספות ובעל
לוקט  שאחד הוא, כן תינוקות דרך אלא לקטן, וליתן  הקברות בבית שושנים
בו אין תינוק והרי  בשבילו, ליקט אחר  שתינוק תולים, אנו  ולכן השני, בעד 

לישאל. דעת
שאין זאת, גם להשמיענו  באה שמשנתנו  כותב, ישראל" "תפארת בעל ברם,
וספק  שהואיל השושנים, את לו שנתן האדם ידי על  נטמא שמא חוששים

להישאל. דעת בתינוק שאין  מאחר טהור, ספקו  הוא,
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÷Bðézטמא רמב"ם);– הוא,(רש"י; טמא תינוק שסתם מבארים ויש Ä
מפני או מתים, שרצים בה שמצויים באשפה, ידיו  לטפח שדרכו  לפי

ולנשקו לחבקו רגילות נידות רש "ישנשים פי על ישראל" ("תפארת 

äqòäותוספתא ), ãöa àöîpL,הטהורה –Bãéa ÷öaäå חתיכה – ÆÄÀÈÀÇÈÄÈÀÇÈÅÀÈ
וטימאה, העיסה מן הבצק את נטל  שמא ספק ויש בידיו , עיסה של

הבצק, את לו נתן  טהור, שהיה אחר, שמא øäèîאו øéàî éaøÇÄÅÄÀÇÅ

לתינוק; ונתן הבצק את נטל  טהור שאדם הוא, שתולה העיסה, את –
בעיסה מטפחים התינוקות שרוב פי על  mdiciaואף zekdl mkxc)

,(dqira בחזקת זו ועיסה מטפחים, אין ומיעוטם הואיל  מקום מכל
על וכמחצה הרוב, נגד וחזקה מיעוט כאן  שיש  הרי עומדת, טהרה

שאדם  תולים הלכך לישאל, דעת בו  אין שהתינוק וכיון  הוא, מחצה
טהורה והעיסה הבצק את לו  נתן  הר"ש ;טהור א ; פו, חולין (גמרא

ברטנורא ); íéànèîהרא "ש; íéîëçå,הבצק את –÷Bðézä CøcL ÇÂÈÄÀÇÀÄÆÆÆÇÄ
çtèì בעיסה טיפח בעצמו  שהתינוק חוששים, הלכך בעיסה, – ÀÇÅÇ

בגמרא העיסה. את וטימא הבצק את ממנה ב)ולקח יח , מבואר,(נידה

קיים  אינו וכאילו  למיעוט, חוששים שאין  לשיטתם הולכים שחכמים
והרמב"ם עדיף. רוב וחזקה ורוב למשנתנו)כלל, טעם (בפירושו  מבאר

בעצמו  נטל התינוק אם ספק, כאן  יש מאיר רבי  שלדעת המחלוקת,
הבצק  את נטל שאחר או  העיסה, את וטימא העיסה מן הבצק את

דעת  בה שאין  לפי  טהורה, והעיסה טהור, ספקו הלכך לו , ונתן
שהתינוק  שחזקה לפי  ספק, כאן  שאין  סוברים, וחכמים להישאל.

בחיבורו הרמב"ם כותב וכן  טמאה. העיסה הלכך  בעיסה, (הל'מטפח

ג): טז , הטומאות  l`yidlאבות zrc ea oi`y lky ,mixen` mixac dna"
reci xacd did m` la` ;dwfg my oi`e lewy xacd didya ?xedh ewtq
dqird cva `vnpy `nh wepiz ?cvik .`nh df ixd ,`nhpy ezwfgy
."ezwfg `id jkae gthl wepizd jxcy ,d`nh dqird ixd ,ecia wvade

íéìBâðøz úøé÷ð Ba LiL ÷öa התרנגולים מחמת שבאים נקבים – ÈÅÆÆÀÄÇÇÀÀÄ
בבצק, úéaäהמנקרים CBúa ïéàîè ïé÷Lîe שתו הסתם ומן  – ÇÀÄÀÅÄÀÇÇÄ

בבצק: ניקרו  כך  ואחר  המשקים מן תחילה ïéaהתרנגולים Lé íàÄÅÅ
õøàa íäét úà eábðiL éãk úBøkkì ïé÷Lîדרך שכן – ÇÀÄÇÄÈÀÅÆÀÇÀÆÄÆÈÈÆ

מקום  יש אם ולפיכך  שתייתם, לאחר  בארץ פיהם את לנגב התרנגולים
שתייתם, לאחר פיהם את שם לנגב שיוכלו  כדי לכיכרות, המשקים בין 

ïéøBäè elà éøä ספק שיש פי  על שאף טהורים, הבצק כיכרות – ÂÅÅÀÄ
דעת  בו  שאין בדבר טומאה ספק זה הרי לא, אם פיהם את ניגבו  אם

טהור וספקו ברטנורא ).להישאל, שתולים (הר "ש; הטעם, מבארים ויש
ספק  שיש  משום או דרכם. וכך הואיל  שניקרו , קודם פיהם שניגבו 

פיהם ניגבו שמא שתו, ואפילו  שתו , אם ספק ישראל").ספקא: ("תפארת 

בארץ, פיהם את שינגבו  כדי לכיכרות המשקים בין אין אם אבל 

שבפיהם  במשקים בבצק וניקרו  ששתו  שחזקתם טמאים, הכיכרות

áìkáe(רמב "ם); äøtáe אם טהורים, הכיכרות הבצק, מן  שאכלו  – ÇÈÈÇÆÆ
לכיכרות, המשקים בין  íðBLìיש úà eëçìiL éãkלאחר – ÀÅÆÀÇÂÆÀÈ

פיהם; שבשפת המשקים את בלשונם ללחך  דרכם שכן  øàLeÀÈהשתיה,
äîäaä ìk המשקים בין  רב מרחק יש  אם הבצק, מן  שאכלו  – ÈÇÀÅÈ

ábðúiLלכיכרות, éãk,פיהם שבשפת המשקה מעצמו שיתייבש – ÀÅÆÄÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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á÷òé ïaáìka øäèî,çwt àeäL,íénì Cìéìå ïBænä úà çépäì Bkøc ïéàL. ¤©£Ÿ§©¥©¤¤¤¦¥©¤¥©§§©¦©¤©¨§¥¥©©¦
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡íB÷îì íB÷nî äàîè ÷øBfä,úBçzônä ïéáì økk,úBøkkä ïéáì çzôî–øBäè;äãeäé éaøøîBà:ïéáì økk ©¥ª§¨¦¨§¨¦¨§¥©©§§©§¥©§¥©¦¨¨©¦§¨¥¦¨§¥
úBçzônä–àîè,úBøkkä ïéáì çzôî–øBäè. ©©§§¨¥©§¥©§¥©¦¨¨

·äcìçä éôa õøMä,äîeøz ìL úBøkk éab ìò úëläîe,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–øBäè B÷ôñ. ©¤¤§¦©ª§¨§©¤¤©©¥¦¨¤§¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨
‚äcìçä éôa õøMä,áìkä éôa äìápäå,íéøBähä ïéa eøáòå,ïäéðéa íéøBäè eøáòL Bà–øBäè ï÷ôñ,éðtî ©¤¤§¦©ª§¨§©§¥¨§¦©¤¤§¨§¥©§¦¤¨§§¦¥¥¤§¥¨¨¦§¥

íB÷î äàîhì ïéàL.àä ìò ïäa ïéøwðî eéäõø,øîàå:ælä íB÷nì ézëìä,ézòâð àG íà ézòâð íà òãBé éðéàå ¤¥©ª§¨¨¨§©§¦¨¤©¨¨¤§¨©¨©§¦©¨©¨§¥¦¥©¦¨©§¦¦¨©§¦
–àîè B÷ôñ,íB÷î äàîhì LiL éðtî. §¥¨¥¦§¥¤¥©ª§¨¨

:øåäè å÷éôñå ,ìàùéì úòã åá ïéàù.gwit `edyïéìëåà äòù ìë ïéàå ïééåöî ïé÷ùî äòù ìë øîåà àåäù ,ìåëàì àöåî àåäù ïîæ ìë úåúùì åëøã ïéàå
:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìäå .ïééåöî

c`.zegztnd oial xkk .wxefdøëëä òâð íà òãåð àìå ,úåøëëä ïéáì úåàîè úåçúôî ÷øæ àðù àìå ,úåàîè úåçúôî ïéáì øåäè øëë ÷øæ àðù àì
:éîã ìàùéì úòã åá ïéàù éîë ÷øåæ àðú éàäì äéì àøéáñã ,øëëä øåäè ,úåàîèä úåçúôîá.`nh zegztnd oial xkk xne` dcedi 'xäéì àøéáñã

úøáåò àìà íå÷îá äçð äðéà äàîåèäå ìéàåä ,øåäè ,[úåøëë ïéá àîè çúôî] ÷øæùë åäéî .àîè å÷éôñå ,éîã ìàùéì úòã åá ùéù éîë ÷øåæ äãåäé éáøì
÷åøæì éùðéàã åäééçøåàã íåùî àìà ,íé÷øæðä íéøáã øàù ìëì ïéãä àåä ,ïéúéðúîá è÷ðã úåçúôîå øëëå .äãåäé 'øë äëìä ïéàå .øåäè å÷ôñ ,øåäèä ìò

:éðä è÷ð éëä íåùî ,äæì äæ úåçúôîå øëë
a.xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtqìëù ,åá äçð àäúù íå÷î äàîåèì ïéàù .äàîåèá æçåà ìàùéì úòã åá ùéù íãà åìéôàå ,ãéçéä úåùøá åìéôàå

úòã åá ùéù íãàä äàîåèá æçåà åìéôàå ,øåäè å÷ôñ êëìä ,àéä úøáåò äàîåè àìà ,íå÷îá äçð äáåùç äðéà áìëä éôá åà äãìåç éôá àéäù ïîæ
:ìàùéì

b.oda oixwpn eid:àîè ä÷éôñå äàîåèì íå÷î ùé éøä ,äá íéø÷ðî åéäå õøàä ìò íäéôî äìéáðä úà áìëäå õøùä úà äãìåçä åëéìùä íà

`xephxa yexit

טהורים; הכיכרות לכיכרות, שיגיעו á÷òéקודם ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙ
áìka øäèîסמוך הבצק אפילו  הבצק, מן  אכל  הכלב שאם – ÀÇÅÇÆÆ

טהורי הכיכרות çwtם,למשקים, àeäL,פיקח שהכלב לפי  –ïéàL ÆÄÅÇÆÅ
íénì Cìéìå ïBænä úà çépäì Bkøc הוא שיודע לשתות, – ÇÀÀÇÄÇÆÇÈÀÅÅÇÇÄ

שהוא  מובא, ובתוספתא מים; כמו  כך  כל  לו מצויים אוכלים שאין
מצויים; אוכלים שעה בכל  ואין מצויים משקים שעה בכל אומר:

ואינו  שישתה, קודם שבעו כל  הוא אוכל מאכל, מוצא כשהוא ולכן 
ששתה אחר לאכול  המשקים (הרא"ש ),חוזר מן שתה לא שודאי והרי 

טהורים. והכיכרות הבצק, מן שאכל  קודם `xfrilהטמאים iaxk dklde
.awri oa

א ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷îì íB÷nî äàîè ÷øBfä;בטהרות נגעה שמא ספק ויש  – ÇÅËÀÈÄÈÀÈ
,mewnl mewnn dxdh wxefd okeכגוןúBçzônä ïéáì økk הזורק – ÄÈÀÅÇÇÀÀ

הכיכר נגע אם ידוע ואין הטמאים, המפתחות לבין  טהור  כיכר
או úBøkkäבמפתחות, ïéáì çzôî לבין טמא מפתח הזורק – ÇÀÅÇÀÅÇÄÈ

בכיכרות, המפתח נגע אם ידוע ואין  הטהורים, –øBäèהכיכרות È
לבינם, מפתח שנזרק הכיכרות וכן  המפתחות, לבין  שנזרק הכיכר

ובשעה  הואיל  לישאל, דעת בו  שאין  כדבר דינו שהזורק לפי  טהורים,
אפשרות  היתה אם לו  ברור  ולא אצלם, האדם היה לא לזה, זה שהגיעו

בזה זה אחרונה");שיגעו "משנה ברטנורא; øîBà:(הר "ש; äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
úBçzônä ïéáì økk,הטמאים המפתחות לבין  טהור כיכר  הזורק – ÄÈÀÅÇÇÀÀ

àîè ה דעת – בו  שיש  כמו הזורק של  דינו יהודה רבי  שלדעת כיכר, ÈÅ
היחיד ברשות טומאה וספק זריקתו , מכוח בא והספק הואיל  לישאל,

טמא; ספקו הרי  להישאל דעת בו  שיש úBøkkäבדבר ïéáì çzôîÇÀÅÇÀÅÇÄÈ
טהורים, כיכרות לבין טמא מפתח הזורק ברם –øBäè הכיכרות – È

טומאה  וספק נזרקה, אלא במקום, נחה לא שהטומאה לפי טהורים,
הואיל טמא, ספקו הנזרקת טהרה ספק ברם, טהור . ספקו  הנזרקת

במקום. נחה dcedi.והטומאה iaxk dkld oi`e כיכרות נקטה משנתנו 
הנזרקים. דברים לשאר הדין והוא לדוגמה, ומפתחות

המפרשים רוב לפי המחלוקת טעמי את "zx`tzבארנו ;`xephxa ;y"`x ;y"x)
.("dpexg` dpyn" ;"l`xyiשכל לפי קמא, תנא של  שטעמו  מפרשים, יש אבל 

ורבי טהרה. זורקים אם בין טומאה זורקים אם בין טהור , ספיקם הנזרקים

לטומאה מקום  ויש הואיל  טמא, הנזרקת טהרה שספק סובר , (m"anxdיהודה
itl ,mrhd x`ean my ;e ,eh ze`nehd zea` 'ld m"anx oiire ;"`ax edil`" ;eyexita

.(oz`ivn zryk ze`nehd lky

y c e w z a y
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במקום, נחה ואינה העוברת שטומאה ללמד , מוסיפות שלאחריה והמשנה משנתנו
להישאל. דעת בו  שיש בדבר ואפילו  היחיד , ברשות אפילו  טהור  ספיקה

äcìçä éôa õøMä,החולדה בפי מת שרץ היה אם –úëläîe ÇÆÆÀÄÇËÀÈÀÇÆÆ
החולדה, –äîeøz ìL úBøkk éab ìò,בפיה השרץ עם –÷ôñ ÇÇÅÄÈÆÀÈÈÅ

òâð,ונטמאו בכיכרות, השרץ –òâð àG ÷ôñ, נטמאו ולא בהן , – ÈÇÈÅÈÇ
øBäè B÷ôñוכל במקום, נחה ואינה היא עוברת שטומאה לפי – ÀÅÈ

ואפילו  היחיד, ברשות ואפילו  טהור, ספקה במקום, נחה שאינה טומאה
להישאל  דעת בו  שיש בכיכר , אוחז  ישראל";אדם "תפארת (הרא"ש ;

שלמה "). "מלאכת  ועיין ברטנורא; מבארים:עיין xedhויש ewtqמפני –
להישאל דעת בו  ואין מקום, לטומאה שאין  דברים, ("אליהושני

רבא ").

ג ה נ ש מ ר ו א ב

õøMä– המת –eøáòå ,áìkä éôa äìápäå ,äcìçä éôa ÇÆÆÀÄÇËÀÈÀÇÀÅÈÀÄÇÆÆÀÈÀ
íéøBähä ïéa,טהורים אדם בני בין –íéøBäè eøáòL Bà ÅÇÀÄÆÈÀÀÄ

ïäéðéa,נגעו לא ספק בנבילה או בשרץ נגעו  ספק –øBäè ï÷ôñ ÅÅÆÀÅÈÈ
להישאל , דעת בהם שיש  פי על אף –íB÷î äàîhì ïéàL éðtîÄÀÅÆÅÇËÀÈÈ

מכל ביניהם, עברו  והטהורים והכלב, החולדה עמדו ואפילו  קבוע; –
שאין  לפי במקום, נחה כאילו  נחשבת שבפיהם הטומאה אין  מקום

טהור . ספקן  הלכך לטומאה, קבוע מקום ïäaפיהם ïéøwðî eéäÈÀÇÀÄÈÆ
õøàä ìò מפיהם והנבילה השרץ את והכלב החולדה השליכו  אם – ÇÈÈÆ

ולכאן, לכאן  אותם וגוררים בהם, מנקרים והיו  אדם:øîàåלארץ, – ÀÈÇ
íB÷nì ézëìäézòâð àG íà ézòâð íà òãBé éðéàå ,ælä– ÈÇÀÄÇÈÇÈÀÅÄÅÇÄÈÇÀÄÄÈÇÀÄ

להישאל, דעת בו  ויש הואיל  שם; בנבילה או  àîèבשרץ B÷ôñ– ÀÅÈÅ
היחיד , ברשות הטומאה היתה íB÷îאם äàîhì LiL éðtî– ÄÀÅÆÅÇËÀÈÈ

החולדה  ידי  על הניקור  בשעת נגררים והנבילה השרץ שהיו  פי  על שאף

שיש נחשב זה הרי  הארץ על ומונחים הואיל  מקום מכל והכלב,
טמא. היחיד  ברשות ספיקה הלכך מקום; לטומאה

izdw - zex`ean zeipyn
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á÷òé ïaáìka øäèî,çwt àeäL,íénì Cìéìå ïBænä úà çépäì Bkøc ïéàL. ¤©£Ÿ§©¥©¤¤¤¦¥©¤¥©§§©¦©¤©¨§¥¥©©¦
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‡íB÷îì íB÷nî äàîè ÷øBfä,úBçzônä ïéáì økk,úBøkkä ïéáì çzôî–øBäè;äãeäé éaøøîBà:ïéáì økk ©¥ª§¨¦¨§¨¦¨§¥©©§§©§¥©§¥©¦¨¨©¦§¨¥¦¨§¥
úBçzônä–àîè,úBøkkä ïéáì çzôî–øBäè. ©©§§¨¥©§¥©§¥©¦¨¨

·äcìçä éôa õøMä,äîeøz ìL úBøkk éab ìò úëläîe,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–øBäè B÷ôñ. ©¤¤§¦©ª§¨§©¤¤©©¥¦¨¤§¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨
‚äcìçä éôa õøMä,áìkä éôa äìápäå,íéøBähä ïéa eøáòå,ïäéðéa íéøBäè eøáòL Bà–øBäè ï÷ôñ,éðtî ©¤¤§¦©ª§¨§©§¥¨§¦©¤¤§¨§¥©§¦¤¨§§¦¥¥¤§¥¨¨¦§¥

íB÷î äàîhì ïéàL.àä ìò ïäa ïéøwðî eéäõø,øîàå:ælä íB÷nì ézëìä,ézòâð àG íà ézòâð íà òãBé éðéàå ¤¥©ª§¨¨¨§©§¦¨¤©¨¨¤§¨©¨©§¦©¨©¨§¥¦¥©¦¨©§¦¦¨©§¦
–àîè B÷ôñ,íB÷î äàîhì LiL éðtî. §¥¨¥¦§¥¤¥©ª§¨¨

:øåäè å÷éôñå ,ìàùéì úòã åá ïéàù.gwit `edyïéìëåà äòù ìë ïéàå ïééåöî ïé÷ùî äòù ìë øîåà àåäù ,ìåëàì àöåî àåäù ïîæ ìë úåúùì åëøã ïéàå
:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìäå .ïééåöî

c`.zegztnd oial xkk .wxefdøëëä òâð íà òãåð àìå ,úåøëëä ïéáì úåàîè úåçúôî ÷øæ àðù àìå ,úåàîè úåçúôî ïéáì øåäè øëë ÷øæ àðù àì
:éîã ìàùéì úòã åá ïéàù éîë ÷øåæ àðú éàäì äéì àøéáñã ,øëëä øåäè ,úåàîèä úåçúôîá.`nh zegztnd oial xkk xne` dcedi 'xäéì àøéáñã

úøáåò àìà íå÷îá äçð äðéà äàîåèäå ìéàåä ,øåäè ,[úåøëë ïéá àîè çúôî] ÷øæùë åäéî .àîè å÷éôñå ,éîã ìàùéì úòã åá ùéù éîë ÷øåæ äãåäé éáøì
÷åøæì éùðéàã åäééçøåàã íåùî àìà ,íé÷øæðä íéøáã øàù ìëì ïéãä àåä ,ïéúéðúîá è÷ðã úåçúôîå øëëå .äãåäé 'øë äëìä ïéàå .øåäè å÷ôñ ,øåäèä ìò

:éðä è÷ð éëä íåùî ,äæì äæ úåçúôîå øëë
a.xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtqìëù ,åá äçð àäúù íå÷î äàîåèì ïéàù .äàîåèá æçåà ìàùéì úòã åá ùéù íãà åìéôàå ,ãéçéä úåùøá åìéôàå

úòã åá ùéù íãàä äàîåèá æçåà åìéôàå ,øåäè å÷ôñ êëìä ,àéä úøáåò äàîåè àìà ,íå÷îá äçð äáåùç äðéà áìëä éôá åà äãìåç éôá àéäù ïîæ
:ìàùéì

b.oda oixwpn eid:àîè ä÷éôñå äàîåèì íå÷î ùé éøä ,äá íéø÷ðî åéäå õøàä ìò íäéôî äìéáðä úà áìëäå õøùä úà äãìåçä åëéìùä íà

`xephxa yexit

טהורים; הכיכרות לכיכרות, שיגיעו á÷òéקודם ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙ
áìka øäèîסמוך הבצק אפילו  הבצק, מן  אכל  הכלב שאם – ÀÇÅÇÆÆ

טהורי הכיכרות çwtם,למשקים, àeäL,פיקח שהכלב לפי  –ïéàL ÆÄÅÇÆÅ
íénì Cìéìå ïBænä úà çépäì Bkøc הוא שיודע לשתות, – ÇÀÀÇÄÇÆÇÈÀÅÅÇÇÄ

שהוא  מובא, ובתוספתא מים; כמו  כך  כל  לו מצויים אוכלים שאין
מצויים; אוכלים שעה בכל  ואין מצויים משקים שעה בכל אומר:

ואינו  שישתה, קודם שבעו כל  הוא אוכל מאכל, מוצא כשהוא ולכן 
ששתה אחר לאכול  המשקים (הרא"ש ),חוזר מן שתה לא שודאי והרי 

טהורים. והכיכרות הבצק, מן שאכל  קודם `xfrilהטמאים iaxk dklde
.awri oa

א ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷îì íB÷nî äàîè ÷øBfä;בטהרות נגעה שמא ספק ויש  – ÇÅËÀÈÄÈÀÈ
,mewnl mewnn dxdh wxefd okeכגוןúBçzônä ïéáì økk הזורק – ÄÈÀÅÇÇÀÀ

הכיכר נגע אם ידוע ואין הטמאים, המפתחות לבין  טהור  כיכר
או úBøkkäבמפתחות, ïéáì çzôî לבין טמא מפתח הזורק – ÇÀÅÇÀÅÇÄÈ

בכיכרות, המפתח נגע אם ידוע ואין  הטהורים, –øBäèהכיכרות È
לבינם, מפתח שנזרק הכיכרות וכן  המפתחות, לבין  שנזרק הכיכר

ובשעה  הואיל  לישאל, דעת בו  שאין  כדבר דינו שהזורק לפי  טהורים,
אפשרות  היתה אם לו  ברור  ולא אצלם, האדם היה לא לזה, זה שהגיעו

בזה זה אחרונה");שיגעו "משנה ברטנורא; øîBà:(הר "ש; äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
úBçzônä ïéáì økk,הטמאים המפתחות לבין  טהור כיכר  הזורק – ÄÈÀÅÇÇÀÀ

àîè ה דעת – בו  שיש  כמו הזורק של  דינו יהודה רבי  שלדעת כיכר, ÈÅ
היחיד ברשות טומאה וספק זריקתו , מכוח בא והספק הואיל  לישאל,

טמא; ספקו הרי  להישאל דעת בו  שיש úBøkkäבדבר ïéáì çzôîÇÀÅÇÀÅÇÄÈ
טהורים, כיכרות לבין טמא מפתח הזורק ברם –øBäè הכיכרות – È

טומאה  וספק נזרקה, אלא במקום, נחה לא שהטומאה לפי טהורים,
הואיל טמא, ספקו הנזרקת טהרה ספק ברם, טהור . ספקו  הנזרקת

במקום. נחה dcedi.והטומאה iaxk dkld oi`e כיכרות נקטה משנתנו 
הנזרקים. דברים לשאר הדין והוא לדוגמה, ומפתחות

המפרשים רוב לפי המחלוקת טעמי את "zx`tzבארנו ;`xephxa ;y"`x ;y"x)
.("dpexg` dpyn" ;"l`xyiשכל לפי קמא, תנא של  שטעמו  מפרשים, יש אבל 

ורבי טהרה. זורקים אם בין טומאה זורקים אם בין טהור , ספיקם הנזרקים

לטומאה מקום  ויש הואיל  טמא, הנזרקת טהרה שספק סובר , (m"anxdיהודה
itl ,mrhd x`ean my ;e ,eh ze`nehd zea` 'ld m"anx oiire ;"`ax edil`" ;eyexita

.(oz`ivn zryk ze`nehd lky

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

במקום, נחה ואינה העוברת שטומאה ללמד , מוסיפות שלאחריה והמשנה משנתנו
להישאל. דעת בו  שיש בדבר ואפילו  היחיד , ברשות אפילו  טהור  ספיקה

äcìçä éôa õøMä,החולדה בפי מת שרץ היה אם –úëläîe ÇÆÆÀÄÇËÀÈÀÇÆÆ
החולדה, –äîeøz ìL úBøkk éab ìò,בפיה השרץ עם –÷ôñ ÇÇÅÄÈÆÀÈÈÅ

òâð,ונטמאו בכיכרות, השרץ –òâð àG ÷ôñ, נטמאו ולא בהן , – ÈÇÈÅÈÇ
øBäè B÷ôñוכל במקום, נחה ואינה היא עוברת שטומאה לפי – ÀÅÈ

ואפילו  היחיד, ברשות ואפילו  טהור, ספקה במקום, נחה שאינה טומאה
להישאל  דעת בו  שיש בכיכר , אוחז  ישראל";אדם "תפארת (הרא"ש ;

שלמה "). "מלאכת  ועיין ברטנורא; מבארים:עיין xedhויש ewtqמפני –
להישאל דעת בו  ואין מקום, לטומאה שאין  דברים, ("אליהושני

רבא ").

ג ה נ ש מ ר ו א ב

õøMä– המת –eøáòå ,áìkä éôa äìápäå ,äcìçä éôa ÇÆÆÀÄÇËÀÈÀÇÀÅÈÀÄÇÆÆÀÈÀ
íéøBähä ïéa,טהורים אדם בני בין –íéøBäè eøáòL Bà ÅÇÀÄÆÈÀÀÄ

ïäéðéa,נגעו לא ספק בנבילה או בשרץ נגעו  ספק –øBäè ï÷ôñ ÅÅÆÀÅÈÈ
להישאל , דעת בהם שיש  פי על אף –íB÷î äàîhì ïéàL éðtîÄÀÅÆÅÇËÀÈÈ

מכל ביניהם, עברו  והטהורים והכלב, החולדה עמדו ואפילו  קבוע; –
שאין  לפי במקום, נחה כאילו  נחשבת שבפיהם הטומאה אין  מקום

טהור . ספקן  הלכך לטומאה, קבוע מקום ïäaפיהם ïéøwðî eéäÈÀÇÀÄÈÆ
õøàä ìò מפיהם והנבילה השרץ את והכלב החולדה השליכו  אם – ÇÈÈÆ

ולכאן, לכאן  אותם וגוררים בהם, מנקרים והיו  אדם:øîàåלארץ, – ÀÈÇ
íB÷nì ézëìäézòâð àG íà ézòâð íà òãBé éðéàå ,ælä– ÈÇÀÄÇÈÇÈÀÅÄÅÇÄÈÇÀÄÄÈÇÀÄ

להישאל, דעת בו  ויש הואיל  שם; בנבילה או  àîèבשרץ B÷ôñ– ÀÅÈÅ
היחיד , ברשות הטומאה היתה íB÷îאם äàîhì LiL éðtî– ÄÀÅÆÅÇËÀÈÈ

החולדה  ידי  על הניקור  בשעת נגררים והנבילה השרץ שהיו  פי  על שאף

שיש נחשב זה הרי  הארץ על ומונחים הואיל  מקום מכל והכלב,
טמא. היחיד  ברשות ספיקה הלכך מקום; לטומאה

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: ד שמשה דף הגלילי יוסי כרבי הסוברים תנאים עוד מביאה הברייתא
הנכנס  לכל פרישה להצריך מכך ללמוד אין שלדעתם אלא בסיני, הופרש

שכינה: áeúkäלמחנה àa àì ,øîBà ïúð éaøלהפרישוàlà כדי ©¦¨¨¥Ÿ¨©¨¤¨
,úøMä éëàìîk BîeNì ,åéòîaL äiúLe äìéëà ÷øîì אף ולכך §¨¥£¦¨§¦¨¤§¥¨§§©§£¥©¨¥

פרישה  דין מכאן ללמוד אין למרום, עלייתו קודם משה את כיסה שהענן
מירוק. צריך שאינו גדול כהן àaלכל àì ,øîBà Løç ïa àéúî éaø©¦©§¨¤¨¨¥Ÿ¨

áeúkäלהפרישוàlàכדיåéìò íéiàì בהיותו אימה עליו להטיל - ©¨¤¨§©¥¨¨
באימה, שכינה למחנה שיכנס ליבו אל וישים äøBzלבדו, àäzL éãk§¥¤§¥¨

eìéâå äàøéa 'ä úà eãáò' øîàpL ,òéæáe úúøa äîéàa úðzéð¦¤¤§¥¨§§¥§¦©¤¤¡©¦§¤§¦§¨§¦
,'äãòøa טעם אצלו שייך שלא לכהן פרישה לחייב מכאן ללמוד אין אבל ¦§¨¨

הפסוק: את הגמרא מבארת äãòøa',זה. eìéâå' éàî גילה יש אם הרי ©§¦¦§¨¨
רעדה  äìébאין íB÷îa ,áø øîà äðzî øa àcà áø øîà קבלת . - ¨©©©¨©©§¨¨©©¦§¦¨

שנאמר משמחת שהיא ט)תורה יט לב',(תהילים מׂשּמחי יׁשרים ה' ְְְִִֵֵֵַָ'ּפּקּודי
äãòø àäz íL.באימה ניתנת התורה שתהא משה הופרש ולכך ויראה, ¨§¥§¨¨

הגמרא: àáé÷òמבררת éaøå éìéìbä éñBé éaø éâìôéî à÷ éàîa- §©¨¦§§¥©¦¥©§¦¦§©¦£¦¨
כל של והראיה ההכרח כדעתו.מה הפסוק את ולפרש לחלוק אחד

הגמרא: תלויהמבארת àéðúc,מחלוקתם ,éàpz éðäc àzâeìôa¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨
LãBça äMLa סיוןäòáLa øîBà éñBé éaø ,ìàøNéì äøBz äðzéð §¦¨§¤¦§¨¨§¦§¨¥©¦¥¥§¦§¨

.Ba,הגמרא äMLa,ומבארת øîàc ïàîכן äðzéðבסיוןäMLaאם ©§¨©§¦¨§¦¨¦§¨
הלוחותäìòבו,äòáLaלמחרתeהתורה, את 'àø÷iåלקבל áéúëc) §¦§¨¨¨¦§¦©¦§¨

'éòéáMä íBia äLî ìà.( ו,äòáLa øîàc ïàîכן äòáLaאם ¤Ÿ¤©©§¦¦©§¨©§¦§¨§¦§¨
äìò,תורהäðzéðבסיון  äòáLáe תורה מתן לאחר יום באותו כלומר ¦§¨§¦§¨¨¨
éòéáMä'עלה, íBia äLî ìà àø÷iå' áéúëc] סיון ומעתה ].לחודש ¦§¦©¦§¨¤Ÿ¤©©§¦¦

זו,מ  במחלוקת תלויה הענן כיסוי בענין התנאים éìéìbäחלוקת éñBé éaø©¦¥©§¦¦
משום  להפרישו, כדי תורה מתן לאחר משה את הענן שכיסה סובר

Ckìäש  ,äøBz äðzéð LãBça äMLa øîàc àn÷ àpzk dì øáñ̈©¨§©¨©¨§¨©§¦¨©¤¦§¨¨¦§¨
ש  להעמיד úBøacä,חייב úøNò øçà äNòî äéä äæ כיסוי כלומר ¤¨¨©£¤©©£¤¤©¦§
ימים  ששה הפסוק,הענן מתפרש וכך בו, י"ב עד סיון ז' מיום ïkLiå'©¦§Ÿהיה

'íéîé úLL ïðòä eäqëéå ,éðéñ øä ìò 'ä ãBákשכסהו äLîìהיינו §©©¦©©§©¥¤¨¨¥¤¨¦§Ÿ¤
תורה, מתן éòéáMä'אחר íBia äLî ìà àø÷iå' יום שהוא לפרישה ©¦§¨¤Ÿ¤©©§¦¦

בסיון  êzòcי"ג à÷ìñ éàc ,äøBz øàL éìea÷ì רבי כדעת לפרש §©¥§¨¨§¦¨§¨©§¨
ש  ä''עקיבא ãBák ïkLiå'היה,LãBç Làøîוממילא'ïðòä eäqëéå'פירושוøäì זה ולפי לעיל, כאמור ©¦§Ÿ§¥Ÿ¤©§©¥¤¨¨¨¨

'éòéáMä íBia äLî ìà àø÷iå'בסיון ז' יום úBøacäהיה úøNò éìea÷ì, ד כן, לפרש אפשר àäאי ©¦§¨¤Ÿ¤©©§¦¦§©¥£¤¤©¦§¨
eäì eìéa÷הדברות ïðòד עוד å.בסיון äMMîלעשרת ÷ìzñà àäההר מתן äMMîמן מעמד כשנגמר ©¦§¦¦¨§¨¦§©©¨¨¦¦¨

הענן  מתוך למשה קרא שה' כתוב מדוע כן ואם àáé÷òתורה, éaøå כי . שהענן מתן סובר קודם להר סה §©¦£¦¨
ש  משום ìàøNéì,תורה, äøBz äðzéð Lãça äòáLa øîàc éñBé éaøk dì øáñ לפרש יכול ולכך ¨©¨§©¦¥§¨©§¦§¨©Ÿ¤¦§¨¨§¦§¨¥

וישראל. למשה תורה ניתנה שבו בסיון ז' הוא השביעי' ביום משה אל ש'ויקרא

i"yx

äéúùå äìéëà ÷øîìozp iax Ð
,ililbd iqei iaxk dl xaq
`l j` ,i`ed dynl dyixtc
oiqpkpd x`yl o`kn cenll
dzid `ly .dyixt dpiky dpgnl
mini dyyay `l` ef dyixt
miirnay dlik` dwxnzp elld
la` ,zxyd ik`lnk zeidl

.wexin opira `l `nlraíééàì
åéìòed Ðiqei iaxk dl xaq inp `

elicadle ,dynl dyixtc ililbd
,dni` eilr legzy mc` ipan
eaal miyie oiai ecal ezeida
.dni`a dpiky dpgnl qpkil

äìéâ íå÷îály dxez ozn Ð
icewt" (hi mildz) aizkc ,zegel

."al ignyn mixyi 'dà÷ éàîá
éâìôéîoi`ian dii`x dn Ð

odixacl?äøåú äðúéðzxyr Ð
ediinrh itli i`xwne .zexacd
zay zkqna ,iqei iaxe `nw `pz

."`aiwr iax" wxtøîàã ïàî
'åë äùùá,`kd `aqp ick Ð

`lc ikid ik ,mixtqa did yexite
enly j`id onwl jl iywiz
fenza xyr draya mirax`

.zegeld exazypyäìò äòáùá
mirax` ddye zegeld lawl Ð

.meiäì øáñ éìéìâä éñåé éáø
àî÷ àðúëjgxk lr jkld Ð

jgxk lr iriayd meie mini dyy
yxite ,eid zexacd zxyr xg`
qpkp iriayae ,mini dyy dyn

.zegeld lawløáñ àáé÷ò éáøå
éñåé éáøë äìdf iriay jkld Ð

.did ycegl iriay Ð



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc `nei(oey`x meil)

m`y ,`cqg ax ixac itle df oic itl `vnpïèçL[minlyd z`-] §¨¨
øeèt ,ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ õeça,ueg ihegy meynéàî ©¤¤¦§§©§©¥¨¨©

,àîòèmeynyéîc äNòî øqeçîk äçéút øqeçîzgizt oexqg - ©£¨§©§¦¨¦§©©£¤¨¥
dgiztd oi`y s`e ,dndad seba oexqgk aygp lkidd zezlc
df ,zezlcd zgizt xn`p eay oeikn mewn lkn ,oaxwd seba

.eteba oexqgk aygp
mipta ie`x epi`y oaxw hgeydy ,`cqg ax ixaca dpc `xnbd
myl ie`x `ede li`ed ,ueg ihegy meyn aiig ,yxtedy dn myl

:`xnbd dywn .xg` oaxw'ìéàBä' àcñç áøì déì úéà éîeike - ¦¦¥§©¦§¨¦
,xg` oaxwl ie`xe li`ed ueg ihegya aiigl xaeq `cqg ax

,àcñç áø øîàäåmyl yxtedy oaxwøàLa õeça BèçML ,çñt §¨¨©©¦§¨¤©¤§¨©¦§¨
äðMä úBîéehgy m` ,gqtd zaxwd onfa `leìBîLoaxw myl - §©¨¨¦§

,mipta jkl zrk ie`x epi`y ,gqt,øeètehgy eli`eì àlLBîL ¨¤Ÿ¦§
,minly myl `l`áéiçgqty oeikn ,ueg ihegy meyn zxk ©¨

,`xnbd zwiicne .mipta minly zeidl ie`x dpyd zeni x`ya
àîòèmeyn aiigyì àlùcBîLmyl `ly yxetna hgyy - ©£¨§¤Ÿ¦§

,minly myl `l` gqtàîúñ àä`le mzqa hgy m` j` - ¨§¨¨
hgyy enk epic ,yxitìå ,øeèôe àeä BîL,dywéànàrecn - ¦§¨§©©

,xehtàîéìaiig didiy xn`p -ì àlL éeàøå ìéàBäBîL`l` ¥¨¦§¨¤Ÿ¦§
minly myl,íéðôaxaeq epi`y gken `cqg ax xhty dfne ¦§¦

.'li`ed' mixne`yàzLä éëä :àøîâä úöøúîd`xp jk ike - ¨¦©§¨
,mixetikd mei ixiryl gqt zencl yiy ,jipiraíúäoaxwa - ¨¨

gqtäøé÷ò éòajixv ,minlyl dpyd zeni x`ya ehgyl ick - ¨¥£¦¨
,minly myl yxetna ehgyl ,xnelk ,gqt my epnn xewrl
axwidl ie`x epi`e ,gqt my epnn xwr `l mzq ehgy eli`e

mle` ,ueg ihegy meyn eaiigl oi`e ,llk miptaéàämei ixiry - ©
mixetikdäøé÷ò éòa àìy my mdn xewrl jixv oi` -xir Ÿ¨¥£¦¨

,uega dyrpd sqend z`hg xiryl maixwdl ick ,mipta dyrpd
m` jkitle ,z`hg myl micner xaky md oaxw beq eze`n ixdy

.xg` oaxwl ie`xy oeik aiig `nzqa hgy
eäì éðúî éîéL øa äaø,`cqg ax mya e`aedy zexnind izyl - ©¨©¦¦©§¥§

äaøãa,dax mya mze` dpy -äaøcà äaøc déì àéL÷åeywede - ¦§©¨§©§¨¥§©¨©§©¨
,epiywdy itk efl ef `xninn dax ixac elïðépLãk épLîeayiie - §©¥¦§©¦¨

.`l e` dxiwr jixv m` ielz ok`y ,epayiiy itk
gqt hgeyd oipra opgei iax mya zerc izy d`ian `xnbd

:uegaàúà ék[`ayk-],ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà éîéc áø ¦¨¨©¦¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨
ïéa ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçML çñthgy m`ìBîLmyl - ¤©¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§

e gqt oaxwì àlL ïéáBîL,minly myl `l`øeètzxke zewlnn ¥¤Ÿ¦§¨
.ueg ihegy xeqi` lyì dúéøîà ,éîéc áø øîààzòîLizpc - ¨©©¦¦©§¦¨¦§©§¨

ef `ibeqaäéîøé éaøc dén÷,eizl`ye dinxi ax ipta -àîìLa ©¥§©¦¦§§¨¦§¨¨
hgyykìBîL,xehty oaendéì éæç àì àäcie`x epi` ixdy - ¦§§¨Ÿ¨¥¥

,gqt myl mipta axwidl zrkàlàhgyykì àlLBîL`l` ¤¨¤Ÿ¦§
,minly myléànà,xeht recn -éæç àäie`x `ed ixd -àlL ©©¨¨¥¤Ÿ

ì,íéðôa BîL,minly myl mipta eaixwdl ozipy ,xnelkéì øîàå ¦§¦§¦§¨©¦
gqt my epnn xewrl jixvy oeikn ,`ed xehtd mrhy ,dinxi iax
dxiwrd oi` uega ehgeyyke ,mipta minlyl xykeiy ick
minly myl exiykdl gqt oaxwn my zxiwr oicy oeik ,dliren

j` ,minly myl mipta ehgeya wx xn`pdîL åàì õeç úøé÷ò£¦©¨§¨
,äøé÷ò.xehte miptal ie`x epi` `xwp jkitle £¦¨
àúà ék[`ayke-]ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà ïéáø,jtidlçñt ¦¨¨¨¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¤©

ì ïéa ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçMLì àlL ïéa BîLáéiç ,BîL ¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§¥¤Ÿ¦§©¨
.mipta enyl `ly eaixwdl ie`xe li`ed ,ueg ihegy meyn

:`xnbd dywnåaiig dpyd zeni x`ya ikeléôàehgyykì,BîL §£¦¦§
ïðúäådpyna epipy `lde -(:aiw migaf)xw ,`edy oaïîæ øqeçî- §¨§©§©§©

,eaixwdl ie`xd onf ribd `l oiicry,xeht uega ehgeydïéam` ¥

onf xqegn `edBôeâamini dpeny oaxwl e`ln `l oiicry oebke §
e ,ezcillïéaonf xqegn `ed m`ïîæ øqeçî eäæéàå ,íéìòaa ¥©§¨¦§¥¤§©§©

,íéìòaaoebkòøBönäå úãìBiäå äáfäå áfäz` `iadl mikixvd ©§¨¦©¨§©¨¨§©¤¤§©§¨
,dzxdh ini seqa zcleia e` ,dray zxitq xg` mzxdh zepaxw

ote`aeeáéø÷äLz`õeça íîLàå íúàhçonf ribdy mcew ¤¦§¦©¨¨©£¨¨©
,mzaxwd,ïéøeètaxwidl miie`x eid `l el` zepaxwy oeik §¦

milrad ixdy ,my`e z`hg zxeza mzaegl `l ,llk mipta
oeik ,miie`x mpi` dacpl s`e ,eaeig onf ribd `le onf xqegn
z` eaixwd eli` mpn` ,dacp miaxw mpi` my`e z`hgy

,ïéáéiç ,õeça ïäéîìLå ïäéúBìBòmipta axwidl mileki ixdy ¥¤§©§¥¤©©¨¦
.dacp zxezaeðL àì ,éáBè øa äi÷ìç áø øîàåmy` hgeydy §¨©©¦§¦¨©¦Ÿ¨

xehty milraa onf xqegn `edyk uegaàlàehgyykì,BîL ¤¨¦§
,mipta my` myl ie`x epi`y oeikìáàehgyykì àlLBîLoebk £¨¤Ÿ¦§

ehgyy,minly myl e` dler myl,áéiçie`x didy oeik ©¨
[z`hge epnfa gqtn ueg] oaxw lk ixdy ,mipta jk axwidl
`l` ,xyk `ed ixd cner didy dn myl `ly mipta hgypy
xg` oaxw `iadl mikixve ,mzaeg ici dfa e`vi `l eilray

uega onf xqegn my` hgeyyky x`eane .mzaeglìàäéî BîL ¦§¦¨
mipt lk lr -,øeèt,dywi opgei iax mya oiax ixac itleéànà ¨©©

,xehtàîéðaiig didiy dfa s` xn`p -ïéeàøe ìéàBäaxwidl ¥¨¦§¦
ì àlLàzLä éëä :àøîâä úöøúî .íéðôa BîLd`xp jk ike - ¤Ÿ¦§¦§¦¨¦©§¨

zeni x`ya gqt oicl onf xqegn my` oic zencl okziy jipira
,dpydíúäicka ,my` iabl my -minly e` dler myl ehgyl ¨¨

äøé÷ò éòa`l enyl ehgyyke ,my` my epnn xewrl jixv - ¨¥£¦¨
xeht jkitle ,llk mipta zrk ie`x epi`e eny z` llk xwr

ok oi`y dn ,uega ehgyykàëäd z` hgyyk o`k -øàLa çñt ¨¨¤©¦§¨
äðMä úBîé`linn,eäðéð íéîìLepnn gqt my xewrl jxev oi`e §©¨¨§¨¦¦§

oeik ,aiig enyl uega ehgyyk s` jkle ,minlyl xykeiy ick
.mipta axwidl ie`x aygpe minly myl eil`n dpzyny

:df oica ewlgp mitqep mi`xen`y d`ian `xnbdéðúî éMà áø- ©©¦©§¥
enyl `ly oiae enyl oia dpyd zeni x`ya gqt hgeydy cnl

ïðéøîàãk ,áéiçiax xn` dinxi iax mya oiax xn` jky lirl ©¨¦§©§¦¨
eli`e ,opgeiéðúî ézôcî äéîøé áøhgeydy ,inic axk cnl - ©¦§§¨¦¦§¦©§¥

enyl `ly oia enyl oia gqt,øeèty iptnøàLa çñt øáñ÷ ¨¨¨©¤©¦§¨
äøé÷ò éòa äðMä úBîé,minly myl xykeiy ickaõeç úøé÷òå §©¨¨¨¥£¦¨©£¦©

,äøé÷ò dîL åàìie`x epi` uega eny xwere ehgey m` jkitle ¨§¨£¦¨
,minly myl mipta axwidléáBè øa äi÷ìç áøc àâéìôeax - §¦¨§©¦§¦¨©¦

,dxiwr dpi` ueg zxiwry xaeqd iztcn dinxiax lr wleg
hgeyd z` jk meyn aiige ,dxiwr dnyy xaeqd iaeh xa diwlg

.enyl `ly uega onf xqegn my`
dpyd zeni x`ya gqt hgeyd oica zehiy yly epivn ,mekiql
gqtd my z` xewrl jixvy `cqg ax zrc .` :minly zxeza
minly dyrp gqtdy oiax zrc .a .minly myl ezhigy ici lr
wx j` ,gqtd my z` xewrl jixvy inic ax zrc .b .dxiwr ila
`l uega dhigy ici lr mle` ,exwerl ozip mipta dhigy ici lr

.exwerl ozip
xg`l uega mixetikd mei ixiry zhigy oica dpc `xnbd

:dlxbdøî øîà`ziixaa(:aq lirl)uega mixiryd z` hgy , ¨©©
ìéøâäMî[lixbdy xg`-]ìò áéiç ,ïäéìòxirydíL ìLie`xy ¦¤¦§¦£¥¤©¨©¤¥

,cren ld`lìò øeèôexirydìæàæò ìLeaixwdl ie`x epi`y ¨©¤£¨¥
.oldlcke miptaïðaø eðzdxeza xn`p ,`ziixaa(c-b fi `xwie)Léà' ¨©¨¨¦

Là Bà äðçna æò Bà áNë Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léàø ¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥©©£¤£¤
ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå ,äðçnì õeçî èçLé¦§©¦©©£¤§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨

,''äì©

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

ezny in` cenr bq sc ± iyily wxt`nei
ìéàåä àãñç áøì äéì úéà éîåyxtedy dn myl ie`x epi`y oaxw lr aiigl Ð

.xg` oaxw myl ie`xe li`ed meyn aiig `nipc ,uega ehgye miptaøåèô åîùìÐ

.mipta enyl ie`x epi`cåîùì àìùminly myl `l` Ðmyl `ed ie`xc ,aiig Ð

:opiqxb ikd .mipta minlyéàîàå øåèôå àåä åîùì àîúñ àä åîùì àìùã àîòè
äøé÷ò éòá :'åëå àîéðmipta ie`x epi` Ð

epnn gqt my xwr ok m` `l` ,minlyl

lk `ed mipta lawzn e`l ,jkld .ezhigya

.dixwr `lc dnkäøé÷ò éòá àì éàäs`e Ð

mipta dyrpd xiry myl egwly it lrdf Ð

.odizenya oiey odipy z`hg dfe z`hgéðúî
äáøãá åäì`cqg axc `zzrny izxz ipd Ð

dyrpd xiryl oie`xe li`ed lirl xn`c `d

uega ehgyy gqt `cqg ax xn`c `de ,uega

,daxca dl ipzn Ð 'eke dpyd zeni x`ya

.edpixn` daxcõåçá åèçùù çñôqxb Ð

.dlekaõåç úøé÷òueg zhigya my zxiwr Ð

x`ya gqt aezkd xiykd m` .dxiwr dny `l

minlya dpyd zeni`l` exiykd `l Ð

uega la` ,myd zxiwrae ,miptamlerl Ð

.eilr enyáééçie`xe li`ed meyn ,eilr Ð

.mipta enyl `lyïðú àäå.migaf zkqna Ð

ïîæ øñåçî`edy oia ,ueg zhigy lr xeht Ð

.milraa onf xqegn `edy oia eteba onf xqegn

eteba.ezcill dpeny jeza oebk Ðåäæéàå
'åëå äáæäå áæä íéìòáá ïîæ øñåçîonf yiy Ð

,dray zxitq seql mdizepaxw z`adl

.dxdh ini z`ln seql zcleideåáéø÷äùÐ

uega ony`e oz`hg onfd iptlopi`y ,oixeht Ð

daegl .dacpl `le daegl `l mipta milawzn

dacple ,ediipnif `hn `lc meyn Ðoi`y Ð

my` i`de .dacpl `a my`e z`hgrxevna Ð

.my` `kil zcleie dafe afa eli`c ,`ed

ïéáééç íäéîìùå ïäéúåìåòminlye dlery Ð

zkqnae .mipta dacp oilawzne ,dacp mi`a

edpip minly ipa ipde :opikxt migaf?:opipyne

.dpyna epipy `l rxevn s`e .ediicda xifp ipz

edpip zeny` ipa ipd :mzd opikxte?:opipyne

.ediicda rxevn ipzåðù àì äé÷ìç áø øîàå
`l` xeht milraa onf xqegn uega my`c Ð

`ly la` .mipta enyl ie`x epi`c ,enyl

minly myl e` dler myl oebk ,enyl,aiig Ð

migafd lkc ,mipta ea `veik miptl ie`x oky

elr `ly `l` ,oixyk onyl `ly egafpy

epnfa gqtd on ueg ,daeg myl milral

.onf lka z`hgdeéàîàåxeht enyl Ð?`nil

.zxn`wck ,li`edíéîìù`la dinzq ded Ð

dxiwrmigqt zkqna dl opitli i`xwne .

.migafc `nw wxtaeáééç éðúî éùà áøÐ

.oiax `z` ikc ,`daøåèô éðúî äéîøé áøå.inic axk ,enyl `ly oia enyl oia Ð

äé÷ìç áøã àâéìôå.dxiwr dny ueg zxiwr xn`c Ð
éà
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íéîìùwxt opgei iax xn`c dniz Ð xeht lkidd zezlc zgizt mcew uega ohgyy

epi` `d ?i`n`e .aiig Ð uega dfd onfa dlrnd :(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd"

iycw" wxta opixn` gafnd mbtp elit`c .gafnd qxdpc oeik ,cren ld` gzt l` ie`x

elit`e .onf xqegn dil dede oileqt Ð my ehgypy miycwd lk :(`,aqe `,hp my) "miycw

xqegn oky lk ,xeht zezlc zgizt xqegn

:(a,aiw) migafc `xza wxta opze .lecb dyrn

`l elit` Ð uega onf xqegne epa z`e eze`

opixn` ,cere .oerny iaxc opaxl ea oi` dyrz

yicwd m` :(`,bi) dxf dcearc `nw wxta

jixte .xwrz dnda Ð dfd onfa mixgde jixrde

gypeueg ihegy meyn :i"yx yxite !hgyin dih

`xidp `le .ixiin ziad wca iycwac Ð `kil

`xhqib diieeype jixt ik ,ok m`c :wgvi epiaxl

`l` ?miycwa men lihny iptn ipyn ikid Ð

`le gafn iycwa ixiinc :wgvi epiax yxtn

.onf xqegn dil dedc ,ueg ihegy meyn aiign

`iz` dxf dcear zkqnc `iddc xnel wgece

dil `pnc Ð `cg .zenad exzed xn`c o`nk

zeywdl ick zenad exzed xn`c o`nk inwe`l

exzed `l xn`c o`nlc oeik ?hgyin dihgype

wxta `id oizipzn mzq `dc :cere .`iyw `l

dixg` oi` milyexic ,(a,aiw) migafc `xza

`nw wxta xn`c o`nl dpin jixt `xnbae .xzid

yie .eipeg ziaa oiaixwny izrny (`,i) dlibnc

ixiin uega dlrna aiignc opgei iaxc :xnel

wxta opixn`c gafn ira `lc ,zxhw z`lrda

xwrpy gafn :(`,hp migaf) "miycw iycw"

.dgpn z`lrda :inp i` .enewna zxhw xihwn

gafnd mbtpyk opixn` migafc ipina `wecc

`edy onfa Ð "eilr zgafe"n ol `wtpc ,oileqty

iax hwpc inp `gipe .xqg `edy onfa `le ,mly

yi inp i` .dwixfe dhigyn ith ,dlrnd opgei

.uega dlrde ,enewna gafn iepay ixiinc :xnel

uxzl oi` la` .`al cizrl dycw dil `xiaqc

iycw xn`c ,dil `xiaq dcedi iaxk opgei iaxc

ixyc idpc .dtvxd lr xihwdl ixy miycw

`diy ira mewn lkn Ð dtvxd lr xihwdl

ixy ied `l Ð gafnd mbtp la` .enewna gafn

xeht i`n` :dniz .`zkec meya xihwdl

zezlc zgizt mcew uega ohgyy minlya

iycw" wxta i"yx yxity dn itl ,lkidd

z` miiel ecinriy mcew iab (`,`q my) "miycw

ohgyy minly `wecc ,ewxtiy xg`le okynd

x`y la` ,mileqt Ð lkidd zezlc mcew mipta

el yiy ycewa eleqtc oeik ,ok m` .`l Ð miycw

icin ,ecxi `l elr m` Ð miycw x`ya xzid

,uega onyl `ly ohgyy z`hge gqt` dedc

migafc `xza wxta `zi`ck ,mdilr aiigc

die`x dndad mzdc :xnel yie .migaf x`ya xzid el yiy ,mipta lawznc meyn (`,ehw)

zgizt mcew miptl mie`x mpi` Ð `kd la` ,dnyl `zry `idda mipta dhgyl

.zezlcd

àîòèyix opixn`c meyn ,`nzq epiid `yixc enylc xnel `ed wgece .aiig Ð `nzq `d ,enylc Ð `nrh .`kti` `yixn wecip :mz epiaxl dniz Ð xeht `nzq `d enyl `lyc

`lyc `nrh iqxb `lc mixtqk d`xp `l` .i`w enyl e`l dinzq Ð dpyd zeni x`ya gqt la` ,opnfa ilin ipdc Ð oicner od onyl migaf mzqc (a,a) migafc `nw wxt

.dxiwr irac :ipyne .i`w enyl `ly `nzqc ,mipta `nzq higy ira i` `de ?xeht i`n` ok m`e ,dxiwr ira `lc jzrc `wlqc Ð xeht i`n` enyl :wiic `yixnc xninl `ki`e .enyl

"hgyp cinz" wxta `ki` `peeb i`d ikeenk mzd inp `iywe .xeht Ð `nzq `d ,enyl `lyc `nrh :o`ka enk my i"yx qxbe ,aiig Ð enyl `ly ,xeht enyl Ð crenae :(`,cq migqt)

.`kd izyxitck my yxtl yi `l` ,o`ka epiywdyàâéìôåinic axc `bilt `zydc meyn `l` ,diwlg axc` inic axc `bilte xninl ivn ded inp ikd e`la Ð iaeh xa diwlg axc

.diwlg axc` oiaxce
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ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ õeça ïèçL¯.øeèt §¨¨©¤¤¦§§©§©¥¨¨
àîòè éàî¯.éîc äNòî øqeçîk ,äçéút øqeçî ©©§¨§©§¦¨¦§©©£¤¨¥

:àcñç áø øîàäå ,"ìéàBä" àcñç áøì déì úéà éîe¦¦¥§©¦§¨¦§¨¨©©¦§¨
ì ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçML çñtBîL¯ ¤©¤§¨©¦§¨§©¨¨¦§

ì àlL ,øeètBîL¯àîòè .áéiç¯ì àlLcàä ,BîL ¨¤Ÿ¦§©¨©§¨§¤Ÿ¦§¨
àîúñ¯ììéàBä :àîéì ?éànàå .øeèôe ,àeä BîL §¨¨¦§¨§©©¥¨¦
éeàøåì àlL!íéðôa BîL¯íúä !àzLä éëä¯éòa §¨¤Ÿ¦§¦§¦¨¦¨§¨¨¨¨¥

eäì éðúî éîéL øa äaø .äøé÷ò éòa àì éàä ,äøé÷ò£¦¨©¨¨¥£¦¨©¨©¦¦©§¥§
.ïðépLãk épLîe ,äaøcà äaøc déì àéL÷å ,äaøãa¦§©¨§©§¨¥§©¨©§©¨§©¥¦§©¦©
çñt :ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦£©©¦¦§§¨£©©¦¨¨¤©

,äðMä úBîé øàLa õeça BèçMLì ïéaàlL ïéa BîL ¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§¥¤Ÿ
ìBîL¯ì dúéøîà :éîéc áø øîà .øeètàúòîL ¦§¨£©©¦¦¨§¦¨¦§©£¨

ì àîìLa ,äéîøé éaøc dén÷BîL¯éæç àì àäc ©¥§©¦¦§§¨¦§¨¨¦§§¨¨¨¥
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רכג ezny in` cenr bq sc ± iyily wxt`nei
ìéàåä àãñç áøì äéì úéà éîåyxtedy dn myl ie`x epi`y oaxw lr aiigl Ð

.xg` oaxw myl ie`xe li`ed meyn aiig `nipc ,uega ehgye miptaøåèô åîùìÐ

.mipta enyl ie`x epi`cåîùì àìùminly myl `l` Ðmyl `ed ie`xc ,aiig Ð

:opiqxb ikd .mipta minlyéàîàå øåèôå àåä åîùì àîúñ àä åîùì àìùã àîòè
äøé÷ò éòá :'åëå àîéðmipta ie`x epi` Ð

epnn gqt my xwr ok m` `l` ,minlyl

lk `ed mipta lawzn e`l ,jkld .ezhigya

.dixwr `lc dnkäøé÷ò éòá àì éàäs`e Ð

mipta dyrpd xiry myl egwly it lrdf Ð

.odizenya oiey odipy z`hg dfe z`hgéðúî
äáøãá åäì`cqg axc `zzrny izxz ipd Ð

dyrpd xiryl oie`xe li`ed lirl xn`c `d

uega ehgyy gqt `cqg ax xn`c `de ,uega

,daxca dl ipzn Ð 'eke dpyd zeni x`ya

.edpixn` daxcõåçá åèçùù çñôqxb Ð

.dlekaõåç úøé÷òueg zhigya my zxiwr Ð

x`ya gqt aezkd xiykd m` .dxiwr dny `l

minlya dpyd zeni`l` exiykd `l Ð

uega la` ,myd zxiwrae ,miptamlerl Ð

.eilr enyáééçie`xe li`ed meyn ,eilr Ð

.mipta enyl `lyïðú àäå.migaf zkqna Ð

ïîæ øñåçî`edy oia ,ueg zhigy lr xeht Ð

.milraa onf xqegn `edy oia eteba onf xqegn

eteba.ezcill dpeny jeza oebk Ðåäæéàå
'åëå äáæäå áæä íéìòáá ïîæ øñåçîonf yiy Ð

,dray zxitq seql mdizepaxw z`adl

.dxdh ini z`ln seql zcleideåáéø÷äùÐ

uega ony`e oz`hg onfd iptlopi`y ,oixeht Ð

daegl .dacpl `le daegl `l mipta milawzn

dacple ,ediipnif `hn `lc meyn Ðoi`y Ð

my` i`de .dacpl `a my`e z`hgrxevna Ð

.my` `kil zcleie dafe afa eli`c ,`ed

ïéáééç íäéîìùå ïäéúåìåòminlye dlery Ð

zkqnae .mipta dacp oilawzne ,dacp mi`a

edpip minly ipa ipde :opikxt migaf?:opipyne

.dpyna epipy `l rxevn s`e .ediicda xifp ipz

edpip zeny` ipa ipd :mzd opikxte?:opipyne

.ediicda rxevn ipzåðù àì äé÷ìç áø øîàå
`l` xeht milraa onf xqegn uega my`c Ð

`ly la` .mipta enyl ie`x epi`c ,enyl

minly myl e` dler myl oebk ,enyl,aiig Ð

migafd lkc ,mipta ea `veik miptl ie`x oky

elr `ly `l` ,oixyk onyl `ly egafpy

epnfa gqtd on ueg ,daeg myl milral

.onf lka z`hgdeéàîàåxeht enyl Ð?`nil

.zxn`wck ,li`edíéîìù`la dinzq ded Ð

dxiwrmigqt zkqna dl opitli i`xwne .

.migafc `nw wxtaeáééç éðúî éùà áøÐ

.oiax `z` ikc ,`daøåèô éðúî äéîøé áøå.inic axk ,enyl `ly oia enyl oia Ð

äé÷ìç áøã àâéìôå.dxiwr dny ueg zxiwr xn`c Ð
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íéîìùwxt opgei iax xn`c dniz Ð xeht lkidd zezlc zgizt mcew uega ohgyy

epi` `d ?i`n`e .aiig Ð uega dfd onfa dlrnd :(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd"

iycw" wxta opixn` gafnd mbtp elit`c .gafnd qxdpc oeik ,cren ld` gzt l` ie`x

elit`e .onf xqegn dil dede oileqt Ð my ehgypy miycwd lk :(`,aqe `,hp my) "miycw

xqegn oky lk ,xeht zezlc zgizt xqegn

:(a,aiw) migafc `xza wxta opze .lecb dyrn

`l elit` Ð uega onf xqegne epa z`e eze`

opixn` ,cere .oerny iaxc opaxl ea oi` dyrz

yicwd m` :(`,bi) dxf dcearc `nw wxta

jixte .xwrz dnda Ð dfd onfa mixgde jixrde

gypeueg ihegy meyn :i"yx yxite !hgyin dih

`xidp `le .ixiin ziad wca iycwac Ð `kil

`xhqib diieeype jixt ik ,ok m`c :wgvi epiaxl

`l` ?miycwa men lihny iptn ipyn ikid Ð

`le gafn iycwa ixiinc :wgvi epiax yxtn

.onf xqegn dil dedc ,ueg ihegy meyn aiign

`iz` dxf dcear zkqnc `iddc xnel wgece

dil `pnc Ð `cg .zenad exzed xn`c o`nk

zeywdl ick zenad exzed xn`c o`nk inwe`l

exzed `l xn`c o`nlc oeik ?hgyin dihgype

wxta `id oizipzn mzq `dc :cere .`iyw `l

dixg` oi` milyexic ,(a,aiw) migafc `xza

`nw wxta xn`c o`nl dpin jixt `xnbae .xzid

yie .eipeg ziaa oiaixwny izrny (`,i) dlibnc

ixiin uega dlrna aiignc opgei iaxc :xnel

wxta opixn`c gafn ira `lc ,zxhw z`lrda

xwrpy gafn :(`,hp migaf) "miycw iycw"

.dgpn z`lrda :inp i` .enewna zxhw xihwn

gafnd mbtpyk opixn` migafc ipina `wecc

`edy onfa Ð "eilr zgafe"n ol `wtpc ,oileqty

iax hwpc inp `gipe .xqg `edy onfa `le ,mly

yi inp i` .dwixfe dhigyn ith ,dlrnd opgei

.uega dlrde ,enewna gafn iepay ixiinc :xnel

uxzl oi` la` .`al cizrl dycw dil `xiaqc

iycw xn`c ,dil `xiaq dcedi iaxk opgei iaxc

ixyc idpc .dtvxd lr xihwdl ixy miycw

`diy ira mewn lkn Ð dtvxd lr xihwdl

ixy ied `l Ð gafnd mbtp la` .enewna gafn

xeht i`n` :dniz .`zkec meya xihwdl

zezlc zgizt mcew uega ohgyy minlya

iycw" wxta i"yx yxity dn itl ,lkidd

z` miiel ecinriy mcew iab (`,`q my) "miycw

ohgyy minly `wecc ,ewxtiy xg`le okynd

x`y la` ,mileqt Ð lkidd zezlc mcew mipta

el yiy ycewa eleqtc oeik ,ok m` .`l Ð miycw

icin ,ecxi `l elr m` Ð miycw x`ya xzid

,uega onyl `ly ohgyy z`hge gqt` dedc

migafc `xza wxta `zi`ck ,mdilr aiigc

die`x dndad mzdc :xnel yie .migaf x`ya xzid el yiy ,mipta lawznc meyn (`,ehw)

zgizt mcew miptl mie`x mpi` Ð `kd la` ,dnyl `zry `idda mipta dhgyl

.zezlcd

àîòèyix opixn`c meyn ,`nzq epiid `yixc enylc xnel `ed wgece .aiig Ð `nzq `d ,enylc Ð `nrh .`kti` `yixn wecip :mz epiaxl dniz Ð xeht `nzq `d enyl `lyc

`lyc `nrh iqxb `lc mixtqk d`xp `l` .i`w enyl e`l dinzq Ð dpyd zeni x`ya gqt la` ,opnfa ilin ipdc Ð oicner od onyl migaf mzqc (a,a) migafc `nw wxt

.dxiwr irac :ipyne .i`w enyl `ly `nzqc ,mipta `nzq higy ira i` `de ?xeht i`n` ok m`e ,dxiwr ira `lc jzrc `wlqc Ð xeht i`n` enyl :wiic `yixnc xninl `ki`e .enyl

"hgyp cinz" wxta `ki` `peeb i`d ikeenk mzd inp `iywe .xeht Ð `nzq `d ,enyl `lyc `nrh :o`ka enk my i"yx qxbe ,aiig Ð enyl `ly ,xeht enyl Ð crenae :(`,cq migqt)

.`kd izyxitck my yxtl yi `l` ,o`ka epiywdyàâéìôåinic axc `bilt `zydc meyn `l` ,diwlg axc` inic axc `bilte xninl ivn ded inp ikd e`la Ð iaeh xa diwlg axc

.diwlg axc` oiaxce
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רכד
ezny ina cenr bq sc ± iyily wxt`nei

'åëå éðà òîåù ïáø÷ éàhgeyd leki :`zi` ikd mipdk zxeza `ziixac `yix Ð

oaxw :xnel cenlz 'eke `ed oice ,aiig `di mipta oilegepi`e aiig `ed oaxwd lr Ð

z` `ivedl oaxw xne` epi` e` :xnelk .'eke ip` rney oaxw i` .oilegd lr aiig

md s` ixdy .aiig `diy uega ohgyy ziad wca iycw `iadl `l` mipta oilegd

'd oaxw z` axwpe" xn`py oiprk ,oaxw e`xwp

.`ed ziad wca i`ce `de ,"`vn xy` yi`

'åâå çúôì éåàøäeid `l ziad wca iycwe Ð

:izrny ip`e .cren ld` gztl `al micizr

iycw mzqy ,cren ld` gztl oie`x opi`y

dxenz) xn xn`c ,od oinen ilra ziad wca

xaer ziad wcal mininz qitznd :(a,f

dnewna ok dcinrdl xyt` i`e .dyra

.migaf zkqnaúàèç úøô àéöåà àìå`l Ð

ld`l `al die`x dpi` `id s`y .opiqxb

,glzynd xiry `ive` `le :`l` ,cren

lixbdl .cren ld`l `al ie`x `edy

.migafa dl yxtn ikd ,eilr zeceezdle'äìå
àåä àéöåäìie`x `edy ,glzynd xirya Ð

.dinza `alíéùéà åìàlr odn ozi `ly Ð

.dkxrn ly y`øñåçî åðùéã÷é àìù ïéðî
ïáø÷ øîåì ãåîìú ïîæiexw eycwd zryne Ð

.oaxwúåáøì çúô ìàã íúäxiry Ð

ie`x ixdy ,gzt l`n hrnn `lc ,glzynd

.gzt l` `alàéöåäì 'äìeli`c .`z` Ð

zeaxl`z` ike .jixhvi` `l Ð`ivedl Ð

df `vi ,myl oicgeiny in :yxcnle .`z`

.cgein epi`yàéöåäì òîùî äùàã àëäÐ

.miy`l dler epi` ixdy ,glzynd xiry'äì
éåáøì'dl :yxcnle ,`z` Ð.'dlc lk Ð

òáå÷ ìøåâä ïéà àäåie`xd z` `l` myl Ð

lxebd dlri odn dfi` lr rci `lc oeike ,myl

myl.onf xqegn odn cg` zeidl xyt` i` Ð

àéä éøöîä ïðçlixbdyn dlxbd dil zilc Ð

glzynd xiry znyk ,jkld .odn cg` zne

dlxbda `ly xg` `ianeon cnll jxved Ð

.onf xqegn `iai `ly `xwndíã åìéôàly Ð

zne hgyp xaky ,qeka iniptd xiry

.weyd on exiag `ian ,glzyndâéåæîå,mcl Ð

.eglyneïééåçã äéì úéìã`diy dil zilc Ð

jtyi :xnel ,zny exiag liaya iegc mcd

zn :oizipzna dcedi iax xn`wck ,mcd

.mcd jtyi glzyndìéøâîå éúééî àîìéãÐ

xtkzie ,my ly lxeb eilr letiy eze` drxie

,`iadl jixv mipy mlerle .oey`x ly mca

oi`c ,`l onf xqegnc `hiyt izk`e .lixbne

.myl ie`xa `l` raew lxebøîà àðéáøik Ð

onf xqegnc `xw jixhvi`mnedy oebk Ð

dfe ,xg` lr ellige ,eilr lixbdyn glzynd

lixbdl jixv oi`.`a oey`xd gkn ixdy Ð'åâå åðúú àì äùàå.aizk oinen ilraa Ð

ïúö÷î.odn zifk Ð
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ìëåmeyn miyxtn yiy i"yx yxity dn Ð eilr oiaiig oi` cren ld` gztl oie`x oi`y

,dyra xaer ziad wcal mininz qitzndc ,od oinen ilra ziad wca iycw mzqc

.el dyw did dn yxit `le ,z`hg wxt migafa dnewna ok dcinrdl el xyt` i`y azke

ueg dhgyy z`hg zxt (`,aiw migaf) "z`hg zxt" wxta opzc yxit "z`hg zxt" wxtae

xeht Ð uega hgyy glzynd xiry oke ,dzibn

:`nl` .cren ld` l` `al oie`x oi`c meyn

oi`c oeik ,`id dninzc ab lr s` ,z`hg zxt

inp ikd ,xeht Ð cren ld` gzt l` `al dteq

.mininz elit`e ,xeht ziad wca iycwa

àìåÐ glzynd xirye z`hg zxt `ive`

z`hg zxtc ,z`hg zxt qixb `l i"yx

i`c ,enr oicde .cren ld` gztl llk `iz` `l

cren ld` ipt gkp l` dfde" da aizkc meyn

glzynd xirye migafa jixt ik ok m` ,"dncn

z`fn jixte ,`ed cren ld` gzt l` ie`x e`l

,cren ld` gzt l` ie`x dil ixwc `ziixad

xg`l Ð o`k ,dlxbd mcew Ð o`k :dil ipyne

.'eke iecie mcew Ð o`k :`ni` zira i`e .dlxbd

iiepyl ivn ded `le ,z`hg zxtn jextil

z`hg zxt qxb `lc d`xp ok lr !ipynck

ody opiqxb `ziixaac ,`ed wgece .`ziixaa

oeyla ,oicgein opi`y el` e`vi cr 'eke mie`x

.cigi oeyla ,`vi ,ie`x `edy :qexbl jixve ,miax

il d`xpe .glzynd xiry `l` opiqxb `lc oeik

,z`hg zxt `ive` `le :eyexit ikde ,eayiil

,z`hg zxt inp `ive`y xnel `vnz m` elit`e

lkn Ð cren ld` gzt `iz` `l idi`c oeik

xnel cenlz glzynd xiry `ive` `l mewn

'dl""z`hg zxt" wxta jixt ikc ,`gip `zyde "

zxtn jixt `l glzynd xiryn (`,biw migaf)

ivniz m` inp `ziixa i`dac meyn Ð z`hg

gztl die`x dpi` z`hg zxtc ,xn`w xnel

i`ce `eddc glzynd xiryl ,'dl cren ld`

mzd jixt `l ikdle ,`ed cren ld` gztl ie`x

.glzynd xiryn `l`zwixfgafnd lr minc

dcedi epiax axd odkd iaexw ixen dywd Ð

(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd" wxtac :l"vf

`,uega dwixf azkinl jixv ded `lc opixn

z`lrde dhigyn ediipian xity dl `iz`c

.ediipian iziz `lc dlaw` jl iielbl `l` ,ueg

iziz ?azkinl jixhvi` i`n` oinen ilraae

iziz `lc dlaw` iielbl xninl `kile !ediipian

`ki` Ð d`lrde dhigyn i` ?iziz `kidnc Ð

,uega mdilr oiaiig oky jpdl dn :jxtinl

xninl `ki`c :eiptl izpce .dlawa xn`z

aiige uega xehty ,gikei oinen ilra yicwn

,dcedi iaxa iqei iaxl :dywd cer .oinen ilraa

jixhvi` i`n` ,oinen ilraa dlawa s` aiignc

eiptl izpc dfa mb .yicwne hgeyn ediipian edlek izil ?dlawe dwixf dxhwdl `xw

i` (a,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxt irainc `de ,iziz `lc dvinw` iielbl jixhvi`c

la` Ð yicwna `weec epiidc xninl epivn Ð rilzdy zleqa oinen ilra meyn dwel

`l yicwne dhigy` `dc .dlawl jci`e ,dwixfl eaixwz `l cg opinwen ded Ð dwixfl `xw aizk `l i`c :xnel yi ,inp i` .dcedi iaxa iqei iaxc opaxl `idd :inp i` .`l Ð dvinw

m`e ?dwixf `l` epi` e` ,mcd zlaw ef "eaixwde" :(`,bi) migafc `nw wxt seq ogky`ck ,dlawe dwixf ied daxwd oeylc ith xity rnyn dlawe dwixf`e ,oipr epi` m`a `l` mwezin

migqt) "hgyp cinz" wxta :dywd ungd lr iabe .oilega `kiiyc dhigya xn`z Ð oilega ikiiy `le edpip dcearc Ð jpdl dnc ,`l inp ediipiane .ol `wtp ded `l hgeye yicwn ,ok

xehty ,gikei wlen :eiptl izpce .uega zaiig oky Ð jpdl dnc .ziyixtck ,dxhwde dhigyn `iz` `l dlaw ikd e`la `d ,dlaw` iielblc ,ediipian iziz dwixfl `xw il dnl (a,bq

.ziyixtck jxtinl `ki`c Ð jixhvi` `l dlaw` iielblc ,ediipian izip ?dwixfl `xw il dnl :dxf dceara dywd oke .(my df mb) "hgyp cinz" wxta `zi`ck ,ungd lr aiige uega

zkxt i`c .iziz `lc ,dlaw` iielbl jixhvi` eixac itl elit` :cere ."mcn mdikqp jiq` la" aizkcn ,dl opitli dlaw ixacn `l` ,dwixfl `xw mey ol xzii` `lc :eiptl izpc dfa oke

dcearl dlawa oicaery `xw ogky` `lc oeikc ,iziz `lc dlaw` iielbl `xw jixhvi` `lc `ed zn`d ,edin .dxf dcearl aiige uega xehty ,gikei d`egzyd xninl `ki` Ð opikxtck

p aeygile :jixtc `d` (a,q) "zezin rax`" wxta i"yx yxitck ,dilr aiigl oi` Ð dxfdcear myl oicaery ogky` `lc oeikc Ð ol `iyw `l jilene lawn `nlya :i"yx yxite wxef in

aizk did `l i` d`lrde dhigyn ,ediipian `iz` ded dlawc mzd xn`w ikid :dywd cer .oey`xd uexizk d`xp ok lr .dkxck `lya xeht Ð mipt oirk iedc ab lr s` ,jka dxf

gikei jqpn :xnel izivxe !dcedi iaxa iqei iaxc opaxl xehtc dlawa xn`z ,oinen ilraae (dxf dceara) oiaiigy Ð jpdl dn :jxtinl `ki`de .iziz `lc dlr iielbl dwixf
`le
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ïaø÷ úà áø÷på" øîàpL ïéðòk ,ïaø÷ä'"¯ãeîìz ¨§¨§¦§¨¤¤¡©©©§¥¤¨§©©§

éeàøä ìk "Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå" øîBì©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¨¨¨
ãòBî ìäà çúôì¯éeàø BðéàL ìk ,õeça åéìò áéiç §¤©Ÿ¤¥©¨¨¨©¨¤¥¨

ãòBî ìäà çúôì¯àéöBà .õeça åéìò ïéáéiç ïéà §¤©Ÿ¤¥¥©¨¦¨¨©¦
úøt àéöBà àìå ,ãòBî ìäà çúôì ïéeàø ïéàL elà¥¤¥§¦§¤©Ÿ¤¥§Ÿ¦¨©
çút ìà àBáì éeàø àeäL çlzLnä øéòNå úàhç©¨§¨¦©¦§©¥©¤¨¨¤¤©

" øîBì ãeîìz !ãòBî ìäàäì'"¯ïéãçeénL éî,'äì Ÿ¤¥©§©©¦¤§¨¦©
äì"å .íMì ïéãçeéî ïéàL elà eàöé'?àeä àéöBäì " ¨§¥¤¥§¨¦©¥§©§¦
'äì äMà ïaø÷ì äöøé" :eäðéîøe"¯,íéMéà elà §¦§¥¨¤§¨§©¦¤©¥¦¦

"...ïaø÷" øîBì ãeîìz ,ïîæ øqeçî epLéc÷é àlL ïépî¦©¦¤Ÿ©§¦¤§©§©©§©¨§¨
'äì"!çlzLnä øéòN úBaøì "¯íúä :àáø øîà ©§©¨¦©¦§©¥©¨©¨¨¨¨

àðéðòîìà"c íúä .àø÷c àðéðòî àëäå ,àø÷c ¥¦§¨¨¦§¨§¨¨¥¦§¨¨¦§¨¨¨§¤
'äì" ,úBaøì "çút,àéöBäì "äMà"c àëä .àéöBäì " ¤©§©©§¦¨¨§¦¤§¦

'äì"àîòè .úBaøì "¯éaø àì àä ,àðîçø éaøc ©§©©§¨§©¥©£¨¨¨¨©¥
¯.ïîæ øqeçîa LBã÷ çlzLnä øéòN :àðéîà äåä£¨¨¦¨¨¦©¦§©¥©¨¦§©§©

áø øîà !íMì éeàøa àlà òáB÷ ìøBbä ïéà àäå§¨¥©¨¥©¤¨¨¨©¥¨©©
:óñBéépî àä¯éøönä ïðç ,àéðúc .àéä éøönä ïðç ¥¨©¦¨¨©¦§¦¦§©§¨¨¨©¦§¦

ñBka íc eléôà :øîBà¯øîéà .Bì âåeæîe Bøéáç àéáî ¥£¦¨©¥¦£¥§©¥¥©
déì úéìc ,ïééeçc déì úéìc éøönä ïðçì déì zòîLc§¨§©§¥§¨¨©¦§¦§¥¥§¦§¥¥
àlà !ìéøâîe éúééî àîìéc ?déì zòîL éî äìøâä©§¨¨¦¨§©§¥¦§¨©§¦©§¦¤¨

épî àä :óñBé áø øîà¯:àéðúc ,àéä ïBòîL éaø ¨©©¥¨©¦©¦¦§¦§©§¨
ïäî ãçà úî¯éaø éøác ,äìøâäa àlL Bøéáç àéáî ¥¤¨¥¤¥¦£¥¤Ÿ§©§¨¨¦§¥©¦

.øçà ìò Bìléçå íîeäL ïBâk :øîà àðéáø .ïBòîL¦§¨¦¨¨©§¤©§¦§©©¥
àîeî déa ìéñôc àøîéz àðîe¯äMàå" :àéðúc §¨¥§¨§¨¥¥¨§©§¨§¦¤

"íäî eðzú àì¯,ïlek àlà éì ïéà ,íéáìçä elà Ÿ¦§¥¤¥©£¨¦¥¦¤¨¨
ïépî ïúö÷î¯" "íäî" øîBì ãeîìz"çaæî¯ú÷éøæ Bæ ¦§¨¨¦©¦©§©¥¤¦§¥©§¦©
'äì" ,íéîc"¯éøèöéàå .çlzLnä øéòN úBaøìC ¨¦©§©¨¦©¦§©¥©§¦§§¦

éøèöéàå ,íeî ìòa ázëéîì.ïîæ øqeçî ázëéîì C §¦§©©©§¦§§¦§¦§©§©§©
áúk éàcïîæ øqeçî àðîçø¯éèî àìc íeMî §¦¨©©£¨¨§©§©¦§¨¨¥

déðîæ éèîc íeî ìòa ìáà ,déðîæ¯.àì àîéà ¦§¥£¨©©§¨¥¦§¥¥¨¨
íeî ìòa àðîçø áúk éàå¯ñéàîc íeMî, §¦¨©©£¨¨©©¦§¨¥

øqeçî ìáàñéàî àìc ïîæ¯.àëéøö ,àì àîéà £¨§©§©§¨¨¥¥¨¨§¦¨
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc `nei(oey`x meil)

mdl didy miycw m`y xnege lwa cnlpy :`ziixad zl`ey
`ly oileg ,ueg zhigy meyn mdilr miaiig uega xzid zry
hgey meyn mdilr aiigpy i`ce mipta xzid zry mdl did
lr `weecy cnll 'oAxw' xnel cenlz :`ziixad daiyn .mipta¨§¨

:le`yl `ziixad dkiynne .oileg lr `le miaiig oaxwéàile` - ¦
zaizny xn`péðà òîBL 'ïaø÷'zeaxleléôàuega hgyykéLã÷ ¨§¨¥©£¦£¦¨§¥

,úéaä ÷ãaycwnd zia wca ikxvl eycwedy zenda ,epiidc ¤¤©©¦
,gafnd lr daxwdl zecner opi`eLmd s` ixd,ïaø÷ eàø÷p ¤¦§§¨§¨

øîàpL ïéðòkmipicnd z`n egwl l`xyi ipay llyd iablxacna) §¦§¨¤¤¡©
(p `l'ä ïaø÷ úà áø÷på'libr zrAh cinve dcrv` adf ilk 'ebe ©©§¥¤¨§©§¦¨¨¤§¨¨§¨¦©©©¨¦

lr s`e ,gafnd iab lr daxwdl micner mpi` i`ce mdy ,'fnEke§¨
:`ziixad daiyn .'oaxw' e`xwp ok itøîBì ãeîìz(c fi `xwie)ìàå' ©§©§¤

,'Bàéáä àì ãòBî ìäà çúty cnllãòBî ìäà çúôì éeàøä ìk ¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¨¨¨§¤©Ÿ¤¥
åéìò áéiçehgeyyk,õeçala`ãòBî ìäà çúôì éeàø BðéàL ìk ©¨¨¨©¨¤¥¨§¤©Ÿ¤¥

åéìò ïéáéiç ïéàeze` mihgey m`,õeçahgy m` xeht jkitle ¥©¨¦¨¨©
micrein mpi`y oeik ,oaxw e`xwpy s` uega ziad wca iycw
zl`ey .cren ld`l ,`eal miie`x mpi` mi`xwpe mipta axwidl

ile` ok m` :`ziixadàéöBàz` wx ueg ihegy oicnelàiycw-] ¦¥
[ziad wcaàéöBà àìå ,ãòBî ìäà çúôì ïéeàø ïéàLihegy oicn ¤¥§¦§¤©Ÿ¤¥§Ÿ¦

uegúàèç úøô),çlzLnä øéòN(åoeik ,aiig didi uega ehgeyde ¨¦©¦§©¥©
ãòBî ìäà çút ìà àBáì éeàø àeäLmr lixbdl ickaexiag ¤¨¨¤¤©Ÿ¤¥

:`ziixad daiyn .lf`frl egeliy iptl eilr zeceezdleãeîìz©§
øîBì(my),''äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì'lr wx aiigy cnlléî ©Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©¦

'äì ïéãçeénùjkitl ,dxfra mzcear lky ,gafn iycw enkeàöé ¤§¨¦©¨§
íMì ïéãçeéî ïéàL elà,ueg ihegy oicn ,glzynd xiry enk ¥¤¥§¨¦©¥

.dxacnd lf`frl okn xg`l glyp xiryd ixdy
:`xnbd dywnåikàeä àéöBäì ''äì',`aeäðéîøedyw `lde - §©§¦§¦§

oaxw `iadl xeq`y ,onf xqegn oic iabl epipyy `ziixan
xn`py ,ezciln mini dray exar `l oiicry(fk ak `xwie)F` xFW'

d`lde ipinXd mFInE 'ebe clEi iM fr F` aUkäMà ïaø÷ì äöøé ¤¤¥¦¦¨¥¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©¦¤
,''äìmicnel 'dX`' zaizneíéMéà elàdxezdy -ozil zxqe` ©¦¤¥¦¦

e ,dcildn mini dray el e`ln `lyk dkxrnd y` lr epnnïépî¦©¦
epLéc÷é àlL`edykïîæ øqeçî,mini dray oa wx `edyk - ¤Ÿ©§¦¤§©§©

,'ïaø÷' øîBì ãeîìzoi` jkitl ,oaxw `xwp eyicwnyk cine ©§©¨§¨
zaizne .mini dray el e`lniy cr eyicwdl''äì'micnel ©

çlzLnä øéòN úBaøìrnyne .onf xqegn dxezd dxq` ea s`y §©¨¦©¦§©¥©
,glzynd xiry zeaxl dzernyn ''dl' zaizy `ziixadn

:`xnbd zvxzn .herin `ed ''dl'y epyxc lirl eli`e,àáø øîà̈©¨¨
àø÷c àðéðòî íúä,weqtd oipr itl miyxec my -àðéðòî àëäå ¨¨¥¦§¨¨¦§¨§¨¨¥¦§¨¨

àø÷c,weqtd oipr itl miyxec o`ke -íúä,ueg ihegy iabl - ¦§¨¨¨
czeaiznçút ìà'ie`x did 'crFn ld`úBaøìglzynd xiry §¤¤©Ÿ¤¥§©

d`a ,cren ld` gztl `eal ie`x `ed s`y oeik ,ueg ihegy oicl
zaizàéöBäì ''äì'mdilr oiaiig 'dl oicgeind `weecy ,hrnle ©§¦

dxezd d`a eli`y ,glzynd xiry `le ueg ihegy meyn
,'gzt l`'n daxzp xaky xg`n ''dl' zaiza jxev oi` ezeaxl

eàëäonf xqegn iabl -czaizn'äMà'ie`x didàéöBäìhrnle ¨¨§¦¤§¦
ixdy ,onf xqegn ly xeqi`d llka epi`y glzynd xiry z`

zaiz d`a ,gafnl miyi`l dler epi`úBaøì ''äì'xiry ©§©
.onf xqegn ly xeqi`d lg eilr s`y glzynd

:`xnbd dywnàîòè`edyk glzynd xirya leqtd mrh - ©£¨
meyn wx `ed onf xqegnàðîçø éaøcweqt dxezd dzaixy - §©¥©£¨¨

,elqtl cgeinéaø àì àä,daxn dxezd dzid `l eli` j` -äåä ¨Ÿ©¥£¨
àðéîàyLBã÷ çlzLnä øéòNelit`å ,ïîæ øqeçîa,dywàä- £¦¨¨¦©¦§©¥©¨¦§©§©§¨

y epcnl ixdìøBbä ïéàmixiryd lròáB÷didi mixirydn dfi` ¥©¨¥©
,myl,íMì éeàøa àlàie`x epi`e onf xqegn mdn cg`yk j` ¤¨§¨©¥

i`e ,myl dlri mdipy oian dfi` oiicr rcei epi` ixd ,myl
weqt jixv recn dyw ok m`e ,lf`frl elit` e`iadl xyt`

.onf xqegn `edyk leqt glzynd xiryy zeaxl
:`xnbd zvxznépî àä ,óñBé áø øîàdkixvdy ef `ziixa - ¨©©¥¨©¦

zhiyk ,onf xqegn `edyk glzynd xiry yixtdl xeq`l weqt
,àéä éøönä ïðçelixbdy xg`l mixiryd cg` zn eli`y xaeqd ¨¨©¦§¦¦

zn eli`y mixne` epiide ,dlxbd `ll eizgz xg` `ian mdilr
enewna zeidl onf xqegn xg` `iadl lkei glzynd xiry
eprawiy jxev oi` ote` dfka ixdy ,myl ie`x epi`y elit`
leqt onf xqegny epcnll weqtdn ieaix jixv ok lr ,lxebd

.glzynd xiryaàéðúc,`ziixaaeléôà ,øîBà éøönä ïðçm` §©§¨¨¨©¦§¦¥£¦
dícepyi xak myl xiryd ly,ñBkaence hgyp xaky epiid ¨©

miktey oi` ,glzynd xiry zn eli` mewn lkn ,d`fdl cner
`l` mcd z`àéáîweyd on xg` xiryzeidl,Bøéáçxnelk ¥¦£¥

,bef eidiyBì âåeæîe,weydn `iady xiryd z` iniptd xiry mcl §©¥
:`xnbd dgec .glzyn exiage xyk mcdedéì zòîLc øîéà- ¥©§¨§©§¥

zrnyy xen`éøönä ïðçìoicd z` wxdéì úéìcxaeq `ly - §¨¨©¦§¦§¥¥
ixvnd opg,ïééeçctpe dgcp qekay mcd oi`y epiidcllba lq §¦

mle` ,ekteyl jixv oi`e ,zn glzynd exiagydéì úéìcopgy - §¥¥
oic xaeq epi` ixvndäìøâä,glzynd xiry zny ote`aéî ©§¨¨¦

déì zòîLjixv `ly eixaca xikfd `l `ed `ld ,zrny m`d - ¨§©§¥
e ,dlxbdéúééî àîìécmipy `iadl jixv `ny -ìéøâîe,mdilr ¦§¨©§¦©§¦

mcl ebeefi lf`frl dlriy dfe a`zqiy cr drxi myl dlriy dfe
ieaix jixv ixvnd opg zhiyly x`al okzi `l ok m`e .iniptd
jixvy oeik ixdy ,glzynd xiryl onf xqegn yixtdl xeq`l

.myl ie`xa `l` raew lxebd oi` ,dlxbd
:xg` uexiz zvxzn `xnbdépî àä ,óñBé áø øîà àlà- ¤¨¨©©¥¨©¦

glzynd xiry yixtdl xeq`l weqt dkixvdy `ziixad
zhiyk ,onf xqegn `edykàéðúc ,àéä ïBòîL éaø,`ziixaaúî ©¦¦§¦§©§¨¥

ïäî ãçà,mixirydn -éaø éøác ,äìøâäa àlL Bøéáç àéáî ¤¨¥¤¥¦£¥¤Ÿ©©§¨¨¦§¥©¦
.ïBòîLjixv oi` mdn cg` zn eli`y xaeq oerny iaxy x`eane ¦§

xeq`l cgein ieaix cenll `ziixad dkxved ok lre ,dlxbd
mixne` epiid ieaixd `lel ixdy ,glzynd xirya onf xqegn
s` `iadl i`yx ,mdn cg` zny oebk dlxbd jixv `ly ote`ay

.myl lxeba ie`x didiy jxev oi` ixdy ,onf xqegn
:sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà àðéáøonf xqegn xeq`l ieaixd ¨¦¨¨©

dxwnl jxvp glzynd xiryaL ïBâkmdilr lixbdy xg`íîeä §¤©
,lqtpe glzynd xirya men ltp -Bìléçåglzynd xiryd z` §¦§

ìòxiryøçàipydy oeik ,dlxbd jixv oi` f`e ,enewna cenriy ©©¥
cgeina zeaxl jixv ok lre ,lxeba dlry oey`xd gkn `a

.onf xqegn `edyk elqtl
:`xnbd zxxanàøîéz àðîexnel jl oipn -àîeî déa ìéñôc- §¨¥§¨§¨¦¥¨

:`xnbd daiyn .dlxbd xg`l s` glzynd xirya lqet meny
àéðúc,`ziixaaoinen ilra iabl dxeza xn`p(ak ak `xwie)äMàå' §©§¨§¦¤

íäî eðzú àì,'dX`' zaiz z` `ziixad zyxece ,''dl gAfOd lr Ÿ¦§¥¤©©¦§¥©©¦¤
íéáìçä elà,men lraa xeq`y oixeni`d zxhwd -éì ïéàieaixn ¥©£¨¦¥¦

aezkdàlàz` xihwdl xeq`y,ïlekelit` xihwdl xeq`y j` ¤¨¨
z`ïúö÷îoixeni`d ly [zifk-]ïépî,epl,'íäî' øîBì ãeîìz ¦§¨¨¦©¦©§©¥¤

:zyxece `ziixad dkiynn .mdn wlge zvwn ezernyny'çaæî'¦§¥©
,íéîc ú÷éøæ Bæ,gafnd lr oinen ilra mc wexfl xeq`y''äì' §¦©¨¦©

çlzLnä øéòN úBaøìea dyrp m` elit` ,lqet men ea s`y §©¨¦©¦§©¥©
.dlxbdd xg`l mend

xqegnl ieaix mb glzynd xirya jixv recn `xnbd zx`an
:men lral ieaix mbe onféøèöéàåázëéîì Cdxezd dkxvede - §¦§§¦§¦§©

y ieaix aezklíeî ìòa,glzynd xirya leqtåokéøèöéàC ©©§¦§§¦
ïîæ øqeçî ázëéîìmeyn ,glzynd xirya xeq`yáúk éàc §¦§©§©§©§¦¨©

àðîçøxeqi` wx dxezd dazk eli`y -,ïîæ øqeçîmixne` epiid ©£¨¨§©§©
,leqt dfa `weecydéðîæ éèî àìc íeMîonfd ribd `l oiicry - ¦§¨¨¥¦§¥

,oaxwl xykeiydéðîæ éèîc íeî ìòa ìáàonf ribd xaky - £¨©©§¨¥¦§¥
,exykdàîéày xn`p -àì.mend ea lqetàðîçø áúk éàå- ¥¨Ÿ§¦¨©©£¨¨

leqt wx zazek dxezd dzid eli`e,íeî ìòamixne` epiid ©©
ea lqet men `weecy,ñéàîc íeMîie`x epi`e qe`n `edy - ¦¦§¦

,oaxwk e`iadl,ñéàî àìc ïîæ øqeçî ìáàseba mbt df oi`y iptn £¨§©§©§Ÿ§¦
,xirydàîéày xn`p -àìxiryl xyk didi `l` lqti ¥¨Ÿ

,glzyndàëéøömbe men lraa mb cgein ieaix mikixv jkitl - §¦¨
mipicl miycw x`yk epic glzynd xiryy epcnll ,onf xqegna
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc `nei(ipy meil)

onf xqegn leqtl weqt jixv recn sqep uexiz zvxzn `xnbd
:glzynd xirya,øîà àáøxqegn leqtl weqt jixv oi`y i`ce ¨¨¨©

dxwnl jxvp xeq`l ieaixde ,glzynd xirya onfBì äéäL ïBâk§¤¨¨
,xiryd z` xeaivl xkny zendad xkenl -äìBçokeqnCBúa ¤§

Búéa` exear llgl xzeny,mixetikd mei zèçLåz` exearBnà ¥§¨©¦
glzynd xiryd lyíéøetkä íBéalr dlxbdd dzyrpy xg`l §©¦¦

ezevnl onf xqegn lf`frl xiryd dzry `vnpe ,mixiryd
xeqi`d zngn glzydl(gk ak `xwie)EhgWz `l FpA z`e Fz`'Ÿ§¤§Ÿ¦§£

`l dlxbd zryay oeiky mixne` epiid ieaixd `lele ,'cg` mFiA§¤¨
.lqtp epi` ,onf xqegn did

:`xnbd dywnàðååb éàä éëåweqixa ezziny df ote`ae - §¦©©§¨
,wevl digca mixai`øéñà éî,'FpA z`e Fz`' zngn xq`p m`d - ¦£¦Ÿ§¤§

`ld,àðîçø øîà 'eèçLú àì'mdipyyk `weecy rnyne Ÿ¦§£¨©©£¨¨
,xeq` dhigyaàäåwevl xiryd ziigc -.àéä äèéçL åàì §¨¨§¦¨¦

àáøòîa éøîà àä :àøîâä úöøúîux`a exn` xak ixd - ¨¨§¥§©£¨¨
y ,l`xyiBúéiçcxiryd ly÷evìezevn miiwl ickàéä Bæ §¦¨©¦

BúèéçLxq`p en` z` hgyyk jkitle ,dhigyk zaygp - §¦¨
.weva ezegcl

mdilr lixbie xg` bef `iai zn lixbdyn m`e :dpyna epipy
xn`ie ,dligzaåéìò äìòL äæ úî íL ìL íàmiiwzi myl lxebd ¦¤¥¥¤¤¨¨¨¨

eizgz,'eëå.dacpl einc eltie xknie a`zqiy cr drxi ipyde §
ea dyri dfi`e a`zqiy cr drxi xiry dfi` zx`an `xnbd

:ezcear,áø øîàxiryddL éðLdidâefadáø÷é ïBLàø,oaxwl ¨©©¥¦¤©¦¦§©
xirydedâefaL éðLdéðLmixiryd cg` zny ixg` `aedy ¥¦¤©¥¦

,oey`xd befayäòøé.a`zqiy cre,øîà ïðçBé éaød xirydéðL ¦§¤©¦¨¨¨©¥¦
âefaLdäòøé ïBLàød xiryde ,a`zqiy crâefaL éðLdéðL ¤©¦¦§¤¥¦¤©¥¦

,zny df mewna ebef oa z` zgwl ick `aedyáø÷é`vnpe ,oaxwl ¦§©
befd ixiry ipya zniiwzn mixiryd zceary opgei iax itl

.ipyd
:mzwelgn z` zxxan `xnbdéâìôéî à÷ éàîaax ewlgp dna - §©¨¦§§¥

.opgei iaxe,øáñ áøyíéiç éìòamzevnn egcpe elqtpyïðéà ©¨©©£¥©¦¥¨
ïéçãéðjkitle ,mze` miaixwn miie`x zeidl exfgiyke ,ixnbl ¦§¦

dgcpy s` oey`xd befdn xiryd,ixnbl dgcp `l ,exiag znyk
.ie`x zeidl xfeg znd mewna xg` cenriyke,øáñ ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

yíéiç éìòaegcpyïéçãéðdaxwdl cer miie`x mpi`e ,ixnbl ©£¥©¦¦§¦
epic oey`xd befdn xiryd jkitle ,leqtd owezi m` elit`
zx`an `xnbd .exiag znyk dgcpy oeik ,a`zqiy cr drxiy

:mdinrh z`áøc àîòè éàî,oigcp opi` miig ilray xaeqdéìécó ©©£¨§©§¨¥
[cnely-]ïîæ øqeçnîmini dray dl e`ln `l oiicry dnda - ¦§©§©

,daxwdl dxyk ipinyd meidn wxe ,daxwdl dxeq`y dzcill
ixdeàzLäc áb ìò óà åàì ,ïîæ øqeçî`ly zrky elit` - §©§©¨©©©§©§¨

mini dray el e`lnéæç àìmewn lkn ,daxwdl ie`x epi` -ék Ÿ£¥¦
éæçéî øãädaxwdl ie`xe mini dray exaryk -éîc øétL- £©¦£¦©¦¨¥

,iegc didy elit` ,oaxwl xykénð àëä,egcpy miig ilraa s` - ¨¨©¦
,exiag zzina dgcpe dligzn ie`x didy xiryd oebkeàðL àìŸ§¨

bef oa el mi`ianyk ie`x zeidl xfegy oeike ,dpey epic oi` -
:`xnbd dywn .xyk ,xg`éîc éîzzina dgcpd xiry m`d - ¦¨¥

,onf xqegnl dnec exiagíúäonf xqegna -ììk éæçúéà àì- ¨¨Ÿ¦§£¥§¨
e`lny cr llk ycwed `l eli`ke ,daxwdl ie`x did `l mlern

la` ,einiàëäxirydäàøð,oaxwl dligzn didäçãðåzzina ¨¨¦§¤§¦§¤
.cer d`xpe xfeg epi`y xnel yi okle ,ipyd xiryd

:ax zhiyl xg` mrh d`ian `xnbdáøc àîòè eðééä àlàoi`y ¤¨©§©£¨§©
,oigcip miig ilraéìécó[cnely-]øáBò íeî ìòaîcizry - §¨¥¦©©¥

xeariyke ,daxwdl leqt ea mend cera wxy epice ,`txzdl
ixde ,eaixwdl ozip mendéæç àìc áb ìò óà åàì ,øáBò íeî ìòa©©¥¨©©©§Ÿ£¥

àzLä,ie`x `l `ed eilr mendyky elit`y epic `l m`d - ©§¨
mewn lknéæçéî øãä ék-,ie`x `ed aeye enen xarykéîc øétL ¦£©¦£¦©¦¨¥

,oaxwl xyk -énð àëädgcpe dligzn ie`x didy xiryd s` - ¨¨©¦
exiag zzinaàðL àì,xaer men lran dpey epic oi` -oeike Ÿ§¨

.xyk ,xg` bef oa el mi`ianyk ie`x zeidl xfeg dzry
zl`ey .xyk enen xary xaer men lray oipn zxxan `xnbd

:`xnbdíúäåxaer men lraa -ïì àðîenen xaryky epl oipn - §¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .mlerl dgcp epi`e ,oaxwl xykáéúëcak `xwie) ¦§¦

(dkía íeî íäa íúçLî ék'yk `weecy rnyne ,'Evxi `líeî' ¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨
àä ,eöøé àìc àeä 'íayk la` -,eöøé ïîeî øáò.oaxwl xyke ¨§Ÿ¥¨¨¨©¨¥¨

ïðçBé éaøåxn`i mi`xpe mixfeg mpi` egcpy miig ilray xaeqd §©¦¨¨
yàðîçø èòéîdazke dxezd dhrin -,'íäa'`weecy wiiclíä ¦¥©£¨¨¨¤¥

en ilra -oineöøé ïîeî øáò éëc àeä,oaxwlàäla` -ìkx`y §¦¨©¨¥¨¨¨
d miig ilraeçãðå ìéàBä ,ïééeçc,zg` mrteçãð.mlerláøå §¦¦§¦§¦§§©

c x`ai oiiegc x`yl men lran cnlyàeääherind -'íäa'`a ©¨¤
minend ilrayk `weecy cnlleäééðéòamnvr ipta mixkip - §¥©§

mixg`a miaxern mpi`eeöøéî àìc àeä,oaxwléãé ìò àä §Ÿ¦§¨©§¥
úBáBøòzmixyka eaxrzpyk la` -eöøéîelit` oaxwl evxi - ©£¦§

,oldl xfril` iax zrcke ,mda mend oiicrykïðúãkdpyna §¦§©
,(:fr migaf)íéøáéàdler zepaxw dnk lyíéîéîzeaxrzpy ¥¨¦§¦¦

ïéîeî éìòa íéøáéàa,men zlra dnda ly -,øîBà øæòéìà éaø §¥¨¦©£¥¦©¦¡¦¤¤¥
íàxakïäî ãçà ìL Làøä áø÷eaxrzdy eyibxdy iptl ¦¨©¨Ÿ¤¤¨¥¤

,men zlradn `ed axwy y`xdy `lewl milez ,mileqta
eeáéø÷éz`,ïlek ïéLàøä ìkxak eaxw m` okeãçà ìL åéòøk ©§¦¨¨¨¦¨§¨¨¤¤¨

eáéø÷é ,ïäîz`,ïlek íééòøkä ìkmda oi` eaxrzpyky meyn ¥¤©§¦¨©§¨©¦¨
d dxezdy oeik ,`xnegl ewitqy `ziixe`c xeqi`mdilr dxidf

mdn cg` axwyke ,'mda' zaizn yxcpk ,mnvr ipta mdyk wx
.`lewl mileze opaxc wtq wx yieléôà ,íéøîBà íéîëçåxaky ©£¨¦§¦£¦

eáø÷mixai`d,ïäî ãçàî õeç ïlekcg` eze`,äôéøùä úéáì àöé ¨§¨¥¤¨¥¤¥¥§¥©§¥¨
xzip epi`e ,men zlran `ed xzepd xa`d `ny xnel yi oiicry

.axw xak xeq`d xa`dy milez `ly meyn ,zaexrza
:`xnbd zl`ey .opgei iaxe ax inrh z` yxtl dkiynn `xnbd

Cãéàåevxi men ilra `weecy hrnl 'mdA'n yxcy opgei iax - §¦¨¨¤
,mi`xpe mixfeg mpi` miig ilra x`y mle` mnen xaryk oaxwl

:`xnbd daiyn .zaexrza mixyk oinen ilray yxec oipnà÷ôð©§¨
déìef dyxc cnel `ed -,'íäa' 'ía'îdxezd dlkiy ,xnelk ¥¦¨¨¤

ilray cnlp dxizi oeyln ,'mda' dazke 'ma mzgyn' aezkl
:`xnbd zl`ey .zaexrza mixyk oinenCãéàåz` cnly ax - §¦¨

.'d ze`d ly xezidn yexci dn ,'mda' zaizn zaexrza xzidd
ax :`xnbd daiyn,Léøc àì 'íäa' 'ía'dxezd jxc `ed oky ¨¨¤Ÿ¨¦

.aezkl
:`xnbd zl`ey .ax zrc z` xxal zxfeg `xnbdénð éäð ,áøìe§©§¦©¦

xaeq m` s` -,ïéçãð ïðéà íéiç éìòácezeticr dn oiadl yi oiicr §©£¥©¦¥¨¦§¦
xn`p `l recne ,oey`xd befdn xiryd lyéàä éòa éàm`y - ¦¨¥©

,oey`xd befdn xiryd z` aixwdl dvxiáéø÷ð,eze` aixwi - ©§¦
eéàä éòa éà,ipyd befdn xiryd z` aixwdl dvxi m`e -,áéø÷ð ¦¨¥©©§¦

:`xnbd daiyn .zrk miie`x mdipy ixdydì øáñ áø ,àáø øîà̈©¨¨©¨©¨
ïBLàøa äåöî øîàc éñBé éaøk:`xnbd zxxan .`weecéäokid - §©¦¥§¨©¦§¨¨¦¥

y ep`vnéñBé éaø,oey`xa devny xaeqàîéð éàxn`p m` - ©¦¥¦¥¨
l dpeekdyc éñBé éaøiabl epipyúBte÷,lwyd zivgnïðúc ©¦¥§¦§©

dpyna,(a"n b"t milwy)ìLìL ìL úBte÷ LìL Lïéàñ Leid ¨Ÿ¤¨Ÿ¨Ÿ§¦
,ycwnaïéîøBz ïäaLmipdkdlä úàäkLmze` mi`lnn - ¤¨¤§¦¤©¦§¨

,dpya minrt yly ,zelecbd zetewa dkyla etq`py milwydn
,zekeqae zxvra gqta,ìîéb úéa óìà ïäéìò áeúëåzg` lk lr §¨£¥¤¨¤¥¦¤

.zg` ze`,ìîéb úéa óìà ïäéìò áeúk änì ,éñBé éaø øîà ,àéðzå§©§¨¨©©¦¥¨¨¨£¥¤¨¤¥¦¤
ick,ïBLàø äîøúð ïäî äæéà òãéìeäpîéä àéáäìxeav zepaxw ¥©¥¤¥¤¦§§¨¦§¨¦¥¤¨

ïBLàømeyn ,zexg`d zetewd iptl.ïBLàøa äåönLiaxly ixd ¦¤¦§¨¨¦
xn`y ax xaq eixacke ,oey`xa devnd z` miiwl yi iqei

:`xnbd dgec .oey`xd xiryd z` `weec miaixwnyéðàL àîìéc¦§¨©¦
íúämeyn ,oey`xa devny zetewa oicd dpey `ny -àðcéòác ¨¨¦§¦§¨

àúéén÷ éæçúàcdie`x dzide dpey`xd d`lnzpy onfay - §¦§£¥©©§¨
oiicr ,zepaxw dpnn `iadlàúééøza éæçúà àìdzid `l - Ÿ¦§£¥©§©§¨

`iadl yi jkitle ,d`lnzp `l cer ixdy ,die`x dipyd
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המשך בעמוד מד

ezny in` cenr cq sc ± iyily wxt`nei
øîà àáøoxkeny inl el didy oebk ,glzynd xiryl `xw jixhvi`c onf xqegn Ð

,xiry ly en` z` hgye ,mixetkd mei eilr llgl xzeny ,ezia jeza dleg xeaivl

.eilr lixbdy xg`l epa z`e eze` meyn onf xqegn dyrpyøéñà éîwevl ekiledl Ð

.epa z`e eze` meynïéçãð ïéàowzdl oileki oiicr leqt zry mdl drxi` m` Ð

dgcpe li`ed opixn` `le ,xg` el beecfiyk

jtyi glzynd zn oebk oihegya `l` dgci

.mcdåöøé úáåøòú éãé ìò àäiaxk Ð

.xfril`íéøáéà,dninz dler ly Ð

.zg` men zlra ixai` oda eaxrzpyáø÷ íà
ïäî ãçà ìù ùàøä.xaca eyibxdy mcew Ð

ïìåë ïéùàøä ìë åáéø÷éxeqi`d oileze Ð

li`edc ,`lewl opilze .xak axwy eze`a

eaxrzpe`ziixe`c xeqi` wtq o`k oi` Ð

odilr dxez dxidfd `lc ,`xnegl lfinl

mzgyn ik" :mda xn`py ,onvra odyk `l`

.ediipira edpzi` ik ,"ma men mdaíäá íáî
."mda" azke "ma" azkinl ivncn Ðàðãéòá

àúééøúá éàæçúéà àì àúééî÷ éàæçúéàãÐ

,`xza ifgzi`c cr `nw ifgzi` `l i`d la`

eilr lixbdy it lr s`yhgyil ie`x epi` Ð

,exiag zn jk jezae ,xtd mc ozn xg`l cr

onf ribdyke ,odilr elixbde mipy e`iade

xiryd zhigy.cner oexg`d df xak Ðàìà
çñôã éñåé éáø`nw i`fgzi` `l `kd `dc Ð

zhigy onf oi` ixdy ,`xza i`fgz`c cr

oey`x ca` okl mcewe ,zevg xg`l `l` gqt

micner odipy ixde ,oey`x `vnpe ipy yxtede

iax xn`w ikd elit`e ,dhigy onf ribdyk

.oey`xa devn iqei
íéé÷úé
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men lra meyn iwl i` (`,ft zegpn) "zepaxwd lk" wxta `id `ira `dc ,dil `xidp `le

lr s` uega aiigc ,gikei min jqpn :xnel yi ,edin .ewiza dzlre ,mikqpl leqtd oii lr

ediipian `iz`c xn`w ikid :dywed ile .men lra meyn mdilr dwliy ogky` `lc ab

hwp `wec e`lc :xnel yie !dxf dceara oiaiigy jextip jqpnne d`lrdne ueg zhigyn

.jixhvi` `l dlawlc ,iziz `lc dlaw` iielbl

`kil dvinwac ,iziz `lc dvinw` iielbl `l`

dxf dceara dilr oiaiig `dc ,opikxtck jxtinl

dgpnc dvinwc ,dhigyd lr oiaiigy enk

:xn`z m`e .ilin lkl gafc dhigy mewna

oky Ð jpdl dn :jxtinl `ki` inp dvinwa

wxta rnynck dvinwa xn`z ,ungd lr oiaiig

gikei jqpn xnel yi (a,bq migqt) "hgyp cinz"

oeik :xn`z m`e .uega aiige ungd lr xehtc

`nip ok m` `l` ,ediipian `iz` `l seq seqc

?ediipian iziz xninl jixhv` i`n ,gikei jqpn

yi !icin jxtinl `kilc ,ez` dicegl jqpnn `d

el raw oky Ð jqpnl dn :jxtinl `ki` :xnel

dwixfa xn`ze dvinwa xn`z ,gafn ly ey`x

hegn dhnl minc wxefe dtvxd lr cnery

.`xwiqdåúééçãÐ ezhigy `id ef wevl

wxtac :l"vf `fiihpetn dyn iax axd dywd

dlbr hgeyd :opz (a,`t oileg) "epa z`e eze`"
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.diie`x dpi`y dhigy dil dedc :yexit .xhet
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(a,r) migafa "serd z`hg" wxtae .ezhigy
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ogky`ck ,dcda epzinc lwqpd xeye z`hg

`tiq :xn`wc (`,hk oileg) "hgeyd" wxt yix

ozwiln Ð dxyk ozhigy xn`wce ,miycwa
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רכז ezny in` cenr cq sc ± iyily wxt`nei
øîà àáøoxkeny inl el didy oebk ,glzynd xiryl `xw jixhvi`c onf xqegn Ð

,xiry ly en` z` hgye ,mixetkd mei eilr llgl xzeny ,ezia jeza dleg xeaivl

.eilr lixbdy xg`l epa z`e eze` meyn onf xqegn dyrpyøéñà éîwevl ekiledl Ð

.epa z`e eze` meynïéçãð ïéàowzdl oileki oiicr leqt zry mdl drxi` m` Ð

dgcpe li`ed opixn` `le ,xg` el beecfiyk

jtyi glzynd zn oebk oihegya `l` dgci

.mcdåöøé úáåøòú éãé ìò àäiaxk Ð

.xfril`íéøáéà,dninz dler ly Ð

.zg` men zlra ixai` oda eaxrzpyáø÷ íà
ïäî ãçà ìù ùàøä.xaca eyibxdy mcew Ð

ïìåë ïéùàøä ìë åáéø÷éxeqi`d oileze Ð

li`edc ,`lewl opilze .xak axwy eze`a

eaxrzpe`ziixe`c xeqi` wtq o`k oi` Ð

odilr dxez dxidfd `lc ,`xnegl lfinl

mzgyn ik" :mda xn`py ,onvra odyk `l`

.ediipira edpzi` ik ,"ma men mdaíäá íáî
."mda" azke "ma" azkinl ivncn Ðàðãéòá

àúééøúá éàæçúéà àì àúééî÷ éàæçúéàãÐ

,`xza ifgzi`c cr `nw ifgzi` `l i`d la`

eilr lixbdy it lr s`yhgyil ie`x epi` Ð

,exiag zn jk jezae ,xtd mc ozn xg`l cr

onf ribdyke ,odilr elixbde mipy e`iade

xiryd zhigy.cner oexg`d df xak Ðàìà
çñôã éñåé éáø`nw i`fgzi` `l `kd `dc Ð

zhigy onf oi` ixdy ,`xza i`fgz`c cr

oey`x ca` okl mcewe ,zevg xg`l `l` gqt

micner odipy ixde ,oey`x `vnpe ipy yxtede

iax xn`w ikd elit`e ,dhigy onf ribdyk

.oey`xa devn iqei
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dgpnc dvinwc ,dhigyd lr oiaiigy enk

:xn`z m`e .ilin lkl gafc dhigy mewna
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hegn dhnl minc wxefe dtvxd lr cnery
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.diie`x dpi`y dhigy dil dedc :yexit .xhet

cr bxedd `vnp opzde :[`,at my] `xnba jixte

,xcra drxze `vz Ð dlbrd dtxrp `ly

iax xhet i`n`e ,miign `xqzin `l `nl`
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`ifg `lc meyn xhet oerny iaxe ,sxer epiid Ð

`id ef dztixrc Ð opaxl aiige .dlik`l

`id ef wevl eziigc Ð `kd opixn`ck ,dzhigy

(a,r) migafa "serd z`hg" wxtae .ezhigy

epiax uxize !dliap icin zxdhn dtixrc opixn`

.sxerd `l` hgeyd ipzinl dil ded `lc :mz

zxt meyn Ð hgey `pz `nlicc :`ed wgece

ogky`ck ,dcda epzinc lwqpd xeye z`hg

`tiq :xn`wc (`,hk oileg) "hgeyd" wxt yix

ozwiln Ð dxyk ozhigy xn`wce ,miycwa

`pz dndan wilqc icii` !dil irain dxiyk

dig hgeyd mzd ipzwc `d oke dxiyk ozhigy

i` :`xnba opixn`we .'eke mc mdn `vi `le sere

?`ki` in miycwa dig miycwa jzrc `wlq

,`ki` in sera dhigy miycwa i` jixt `l la`

.hgeyd hwp dige dnda meyn `l`íúä`l

elit`e Ð `ed dgcpe d`xp `kd llk i`fgzi`

oiyeciwc `nw wxta dil `xiaqc ,opgei iaxl

xqegnl inc `le .daixw dpi`e dyecw divg yicwde dgwle xfge divg yicwd oitzey ipy ly dnda iab ,miig ilraa elit`e ,iegic ied exwirn iegic :(`,ai) migafc `nw wxtae (a,f)
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.iegic aiyg jkld Ð diaexw`l ivn `l ikd elit`e ,daxwd onf `edc :cere .dyrn xqegnk iedc ,mdilr lixbdle mixg` mipy `iadl jixvy ,`kd la`àäevxn zaexrz ici lr

e Ð 'ek opzck`l` exq` `lc oizipznc `pyil rnynck ,`ziixe`cn exy oizipznc opax Ð `ziixaa mzd opax dilr ibiltc ab lr s` opaxk elit` ,inp i` .xfril` iaxk dil `xiaq

.dtixyd zial `vi mdn cg`n ueg mlek eaxw elit` :oizipznc `pyil rnynck ,dligzkl ixq`c `ed opaxcne ,ecxi `l Ð dkxrnl elre eaxwy mze` la` .x`ypd xa`

êãéàåwxta mzd iziin `lc `de .evxin zaexrz ici lr `d jci`e ,egci egcpe li`ed oiiegc lk `d jci`e ,evxi mnen xar `d :zeyxc dyly `ki` `zyde Ð mda man dil `wtp

oi` Ð mdac `pin` dedn opgei iaxc `yxcc mzd rnync `de .eda dcen ax elit`c zeyxc izy jpd `l` iiez`l ira `lc meyn Ð (opgei) iaxc `yxc (a,fr migaf) "zaexrzd"
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¯úBáBøòz éãé ìò àä ,eöøéî àìc àeä eäééðéòa¯íéîéîz íéøáéà :ïðúãk .eöøéî §¥©§§¨¦§¨©§¥©£¦§§¦§©¥¨¦§¦¦

ïäî ãçà ìL Làøä áø÷ íà :øîBà øæòéìà éaø ,ïéîeî éìòa íéøáéàa¯ìk eáéø÷é §¥¨¦©£¥¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¥¨Ÿ¤¤¨¥¤©§¦¨
ïäî ãçà ìL åéòøk ,ïlek ïéLàøä¯eléôà :íéøîBà íéîëçå ,ïlek íééòøkä ìk eáéø÷é ¨¨¦¨§¨¨¤¤¨¥¤©§¦¨©§¨©¦¨©£¨¦§¦£¦

ïäî ãçàî õeç ïlek eáø÷¯déì à÷ôð :Cãéàå ,äôéøOä úéáì àöé"ía"î."íäa" ¨§¨¥¤¨¥¤¥¥§¥©§¥¨§¦¨¨§¨¥¦¨¨¤
áéø÷ð éàä éòa éà ,ïéçãð ïðéà íéiç éìòác éîð éäð ,áøìe .Léøc àì "íäa" "ía" :Cãéàå§¦¨¨¨¤¨¨¥§©§¦©¦§©£¥©¦¥¨¦§¦¦¨¥©©§¦
éaø éä .ïBLàøa äåöî :øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ áø :àáø øîà !áéø÷ð éàä éòa éà¦¨¥©©§¦¨©¨¨©¨©¨§©¦¥§¨©¦§¨¨¦¥©¦

ìL :ïðúc ,úBte÷c éñBé éaø àîéð éà ?éñBéìL ìL úBte÷ LìL LïéîøBz ïäaL ,ïéàñ L ¥¦¥¨©¦¥§¦§©¨¤¨¨§¦¤¨¤§¦
lä úàïäéìò áeúëå ,äkLóìàïäéìò áeúk änì :éñBé éaø øîà ,àéðúå .ìîéâ ,úéá , ¤©¦§¨§¨£¥¤§©§¨¨©©¦¥¨¨¨£¥¤

óìàúéáìîéâ¯,ïBLàøa äåönL ïBLàø äpîéä àéáäì ,ïBLàø äîøúð ïäî äæéà òãéì¯ ¥©¥¤¥¤¦§§¨¦§¨¦¥¤¨¦¤¦§¨¨¦
,çñôc éñBé éaø àlà .àúééøúa éæçzà àì àúén÷ éæçzàc àðcéòác ,íúä éðàL àîìéc¦§¨¨¥¨¨¦§¦¨¨§¦©§¦©©§¨¨¦©§¦©§©§¨¤¨©¦¥§¤©
éøäå ïBLàøä àöîð Ck øçàå ,åézçz øçà Léøôäå ,ãáàå Bçñt Léøônä [àéðúc] (ïðúc)¦§©§©§¨©©§¦¦§§¨©§¦§¦©¥©§¨§©©¨¦§¨¨¦©£¥

ïéãîBò ïäéðL¯,ïBLàøa äåöî :øîBà éñBé éaø .íéîëç éøác ,áø÷é äöøiL ïäî äæéà §¥¤§¦¥¤¥¤¤¦§¤¦§©¦§¥£¨¦©¦¥¥¦§¨¨¦
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eznyרכח ina cenr cq sc ± iyily wxt`nei
åéúçú íéé÷úéigl la` ,zny dfl `l` dxenz ozep epi` Ðlqtdl ,dxenz ozep epi` Ð

.eizgz df `ale `edéà÷ éà÷ãë.dgci opixn` `le dizyecwa Ð'åëå òãåé éðéà éðù
:opiqxb ikd .'eke rcei ipi` drxi eilr epipyy ipy ,i`w oizipzn` Ðzn exiagy `leÐ

.exiag zny df `leãîò øáëù àìå éç ãîòé`ed eiykre exiag zzin ici lr dgcpe Ð

`le zg` dcinr Ð ig cnri .cenrle xefgl `a

.zecinr izyçìúùîä úåîéilra :`nl` Ð

.oigcp miigïðáøã àáéìà øîà÷ éëxn`wcn Ð

oigcp miig ilrac opireny`l "cere" dcedi 'x

befay ipy ixn`c opaxl edpirnyc llkn Ð

befay ipye .oigcp oi` miig ilrac axw oey`x

`z`e .dzn xeav z`hg oi`y ,drxi ipy

oi` ezixn` `wc ;izxza ediilr ibelti`l

dzn xeav z`hg`l ,cere .zenz xne` ip` Ð

drxi eilr mzxn`y dfa,zeni xne` ip` Ð

.zeni oey`x befay ipye ,axwi `ed `l`

ïðáøå äãåäé éáø éâéìô àäá áøì àîìùáÐ

.`tiqc "cere" i`daïðçåé éáøì àìàxn`c Ð

i`na ,drxi exn` oey`x befay ipya inp opax

.cere ipzwc ,`tiq jda ediilr dcedi 'x bilt

ïðçåé 'øì àîìùáoizipznc drxi xn`c Ð

eli`c dl zgkyn ,xn`w oey`x befay ipy`

extky z`hg meyn ,zenz `peeb i`d ik cigic

.dilraàáà éáøãëdxenz zkqna xn`c Ð

ewlgpy ,opaxe iaxc `zbelt iab (`,bk)

dizgz zxg` yixtde dca`pe ez`hg yixtna

.zecner odizy ixde ,dpey`xd z`vnpe

.zenz dipyde ,odn zg`a xtkzn :iax xn`wc

dilra extky z`hg oi` :mixne` minkge

,milrad extky xg`l z`vnpy `l` ,dzn

dyxtd xg`le dxtk mcew `vnp la`Ð

dipy epiidc ,dcea` dpi`ya xtkzp m`y micen lkd :dilr `a` 'x xn`e .drex

oexg` yxtedydca`y z`hg :ipiqn dynl dkld dxn`p jky .dzn dcea` Ð

zxg`a dilra extkzpedipyde dpey`xa xtkzpy `l` ewlgp `l .dzn dpey`xd Ð

cea` inelyz jxevl yixtn :xaq iax ;ibilt `dae .zcner:ixaq opaxe ,inc cea`k Ð

ipzw oey`x befay ipy xn`c opgei 'xl `nlya ,`kdc oizipzn iabe .inc cea`k e`l

drxi oizipzncigic `d ,dzn xeav z`hg oi`c meyn `nrh aidic epiid Ð,zenz Ð

.dzny micen lkde ,zniiw diegcde .dcea` dpi`ya xtkzp dil dedc
àìà

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

íàå`d jiiy `l `ny :inp i` .ikd `nip inp oizipznae Ð ep`iai epnn xgaen ipy did

iniptd xiryae glzynd xirya la` ,dxfra miyrpa e` oileaba `l` `zlin

.oey`xa devn ,epnn xgaen ipy did m` elit` Ð zepgn ylyl ueg sxypd

ãîòéÐ "mda" aizkc meyn opgei iaxc `nrhc xn`w ik ,lirl Ð zn exiagy `le ig

meyn `nrhc xninl ivn ded `l

ab lr s`e ,cnr xaky `le "ig cnri" aizkc

dicic `nrh mewn lkn Ð `ziixal rci `lc

opitlic .axcl dcen zepaxw x`yae .`xw i`dn

bilt zepaxw x`ya elit` `dc .xaer menn

elit`e ,oigcp miig ilra dil `xiaqc axc dilr

ipy ly dndac `iddk ,iegic ied exwirn iegic

opgei iaxc dizeek `ipzc xnel jixve .oitzey

lirlck "mda"n opgei iaxc `nrhc dinrhn `le

oi` xaq `pz i`de .oigcp miig ilra dil `xiaqc

,axk xaer men lran silic ,oihegya `l` iegic

."ig cnri" `xw ilbc `kdn cal ,zepaxw x`ya

àúééøá`d :il dniz Ð opgei iaxc dizeek

`opgei iaxk `wiicc oizipzn inp `ki

,iegic ied exwirn iegic elit`c ,dipin `ticre

yixtnd :opz (a,fv migqt) "`nh didy in" wxta

,xknize ,a`zqzy cr drxz Ð egqtl dawp

rny :`xnba dlr opixn`e .minly dinca `iaie

rnye ,oigcp miig ilra dpin rny :zlz dpin

`lc :xnel yie .'eke iegic ied exwirn iegic dpin

`l dawp mlerlc ,dxenb diigc ied mzdc ,inc

`dae .gqt epiidc enyl dyxtedy oaxwl `ifg

ipy ly dnda iab miywny dn `vxzin inp

oizipzn opgei iax ol rnyn `w i`ne ,oitzey

ab lr s`e .egqtl dawp yixtndc `idd `id

`z` da `veik dxenzc xninl `ki`c

rny opgei iaxc dizlinn wiicc cenlzd mewn lkn Ð oizipznn opirny `lc ,opireny`l

i` :xnel yi `l` ?opgei iaxc dizlinn wcinl jixhvi` i`ne !oizipznn wecil ,zlz dpin

`ied ikdle ,enyl dyxtedy gqtl mlerl `ifg `lc mzd ip`y `pin` ded Ð oizipznn

.dinc `l` dteb `id axwiz `l minly iedc gqt xzenl elit` ,mlerl diegc

øîàä?axc dizeek `wic xn`w i`n :il dniz Ð axc dizeek oizipzn `wic `ax

drh i`nae .diail` llk `nwezin `lc ,opgei iaxl dpin iywiz :daxc`

.diail` "dcedi iax xn` cere" llk mwezin `l `d Ð opgei iaxl `nlya xn`wc `xwirn

!`iyw wiqn `l `nw `pyille `iywa opgei iaxl wiqn jenqac ixn`c `ki`lc :cere

edi` xn` drxi `nw `pz xn`wc bilt `xwirn ,ibilt izxzac iyextl `ki`c ,"dcedi iax xn` cere" dil iywizc dizrc` wiq` `l Ð opgei iaxl `nlya xn`wc `xwirnc :il d`xpe

ixii`c xninl `ki`e .my ly hgypy mcew lf`fr ly zny ixii`c `nl` Ð drxi ipyde 'eke zn lf`fr ly m` xn`wc `nw `pzl dirnyc ,'ek dcedi iax xn` cere xn`w xcde ,zeni

izn cr (a,n) "itlwa sxh" wxt lirl xn`c ,oerny iaxk `da dil `xiaqc ,lixbdle mixg` mipy `iadl jixv oi` Ð iecie xg`l zn `d ,iecie mcew znc `nrhe .iecie mcew zny oebk

,dinrhl dcedi iaxe .xacd ielz minc zxtkac opireny`l `z`e ,mixg` mipy `iane mcd jtyi glzynd zn m` ,ibeltl inp dcedi iax `z` `d`e ,mixac zxtk cr Ð ig zeidl wewf

jtyi Ð glzynd zne ,iniptd xiry mc oznl glzynd xiry iecie micwd m` elit`c ,llk ieciea ielz xacd oi`e ,exiag ly enc ozn zry cr Ð ig zeidl wewf izn cr :lirl xn`c

`z`c ,ikd dil rnyn `l oizipznc `pyilc meyn ,ziyixtck cere iyextl dil `gip `lc ,axc dizeek oizipzn `wic xn`w xcd mewn lkne .cere ipzwc `d `gip `zyde .mcd

`l` ,opgei iaxl `nlya `xwirn xn`w `lc ,ixn`c `ki`l la` .`iyw wiqn `l Ð dywnc jzrc `wlq `wck ,`xwirnck xninl `ki`e ikd xninl `ki`c meyne .`d opireny`l

.`iyw wiqn ikdl Ð opgei iaxl `nlya xn`wc ,dywnd ixacl `nw `pyill ziyixtck "cere"d iyextl llk dil rnyn `lc opgei iaxl cin jixt
lkdmicen
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epnî øçáeî éðMä äéä íàå¯:àáø øîà ,epàéáé §¦¨¨©¥¦§¨¦¤§¦¤¨©¨¨
éaøc déúååk àúééøáe ,áøc déúååk ïéúéðúî à÷éc©§¨©§¦¦§¨¥§©¨©§¨§¨¥§©¦

áøc déúååk ïéúéðúî .ïðçBé¯íL ìL íà :éðú÷c ¨¨©§¦¦§¨¥§©§¨¨¥¦¤¥
Cãéàå ,åézçz íéi÷úé íMì ìøBbä åéìò äìòL äæ úî¥¤¤¨¨¨¨©¨©¥¦§©¥©§¨§¦¨

ïðçBé éaøc déúååk àúééøa .éà÷ éà÷ãk¯:éðú÷c ¦§¨¥¨¥¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¨¨¥
âeæaL éðL íà ïBLàø âeæaL éðL íà òãBé éðéà ,éðL¥¦¥¦¥©¦¥¦¤§¦¦¥¦¤§

"éç ãîòé" øîBà àeäLk ,éðL¯.úî BøéáçL àìå ¥¦§¤¥¨¢©©§Ÿ¤£¥¥
ãBòå :ïðz .ãîò øákL àìå ,éç ãîòé ?òîLî éàî©©§©¨¢©©§Ÿ¤§¨¨©§©§

ícä CtLð :äãeäé éaø øîà¯úî ,çlzLnä úeîé ¨©©¦§¨¦§©©¨¨©¦§©¥©¥
çlzLnä¯øîàc ïðçBé éaøì àîìLa .ícä CôMé ©¦§©¥©¦¨¥©¨¦§¨¨§©¦¨¨§¨©

ïéçãð íéiç éìòa¯àlà ,çlzLnä úeîé éëä íeMî ©£¥©¦¦§¦¦¨¦¨©¦§©¥©¤¨
ïéçãð ïðéà íéiç éìòa øîàc áøì¯úeîé éànà §©§¨©©£¥©¦¥¨¦§¦©©¨

àì äãeäé éaøc àaélà :áø Eì øîà ?çlzLnä©¦§©¥©¨©§©©¦¨§©¦§¨¨
àðéîà ék,àðéîà à÷¯áøì àîìLa .ïðaøc àaélà ¨¨¦¨¦¨¦¨©¦¨§©¨©¦§¨¨§©

¯ïðçBé éaøì àlà ,ïðaøå äãeäé éaø éâéìt àäa§¨§¦¦©¦§¨§©¨©¤¨§©¦¨¨
ïéúéðúî à÷ééc ïðéøîà àä :àáø øîà ?éâéìt éàîa§©§¦¦¨©¨¨¨¨§¦©©§¨©§¦¦
àä .äúî øeaö úàhç ïéàL :ïðz .áøc déúååk§¨¥§©§©¤¥©©¦¥¨¨

àðååb éàä ék ãéçéc¯ïðçBé éaøì àîìLa .äúî¯ §¨¦¦©©§¨¥¨¦§¨¨§©¦¨¨
:áø øîà àaà éaø øîàc ,áø øîà àaà éaøãk¦§©¦©¨¨©©§¨©©¦©¨¨©©
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אגרות קודש
 ב"ה,  ח' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו - מענה על מכתבי - ומראותי התענינותו הנני מסג"פ הקונטרס לי"ב וי"ג 

תמוז שי"ל זה עתה עם מכ' הכללי השייך אליו.

ובמ"ש במכתבו, שהוא מהאפרוחים שנדדו מקינם כו' הנה יש להעיר )ע"ד הצחות?( מהכלל 

בתורה אין בע"ח נדחים )יומא סד, א. ועיין לקח טוב למהר"י ענגל כלל ו'( ושאין דיחוי אצל מצות 

)חולין פז, א. ויעויין אחרונים בשו"ע או"ח סתרמ"ו ויו"ד סכ"ח( ובפרט בענינים רוחניים שאין לך דבר 

העומד בפני הרצון.
המשך בעמוד הבא



רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc `nei(ipy meil)

äéä íàådydepnî øçáeî éðMä,oey`xd on -,epàéáésicry §¦¨¨©¥¦§¨¦¤§¦¤
iaxy x`eane .oey`xa devn miiwln xgaend z` oaxwl `iadl
xn` okle ,ax xaq eixacke ,oey`xa devn dligzkly xaeq iqei

.oey`xd axwiy
cl dkiynn `xnbdlkl di`x d`iane ,opgei iaxe ax zwelgna oe

:zehiydn zg`áøc déúååk ïéúéðúî à÷éc ,àáø øîàepizpyn - ¨©¨¨©§¨©§¦¦§¨¥§©
oey`xd befdn ipyd xirydy minkg zpeek yxity axk zwiiecn

,drxi ipyd befdn ipyde ,axwiåd eli`ïðçBé éaøc déúååk àúééøa §¨©§¨§¨¥§©¦¨¨
ipyd befdn ipydy minkg zpeek yxity opgei iaxk zwiiecn -

:`xnbd zx`an .drxi oey`xd befdn ipyde ,axwiïéúéðúî©§¦¦
zwiiecnéðz÷c ,áøc déúååkmixirydn cg` zn m`y ,dpyna §¨¥§©§¨¨¥

e ,mdilr lixbne mixg` mipy `ianíàxiryd,úî íL ìLxn`i ¦¤¥¥
,odkdåézçz íéi÷úé íMì ìøBbä åéìò äìòL äæ.znd mewna - ¤¤¨¨¨¨©¨©¥¦§©¥©§¨

,xg` xiry cinrdl jixv znd mewna `weecy ,`xnbd zwiicn
Cãéàå,ig x`ypy znd ly ebef oa la` -éà÷ éà÷ãkcnry enk - §¦¨¦§¨¥¨¥

dgcp epi`e ,xiryd zzin xg`l mb x`yp jk ezyecwa dligza
ixacke ,eizgz xg` cinrdl jixv didiy exiag zzina ixnbl
cr drxi ipyd befay ipyde ,axwi oey`xd befay ipydy ax

de .a`zqiyàúééøazwiiecnéðz÷c ,ïðçBé éaøc déúååk,`ziixaa ¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¨¨¥
éðL,drxiy dpyna xen`díà òãBé éðéàl `pzd ly ezpeekéðL ¥¦¥¦¥©¦¥¦

ïBLàø âeæaL,znd ly ebef oa epiidcíàl dpeekdy e` -éðL ¤§¦¦¥¦
àeäLk ,éðL âeæaL[weqtd-]øîBàlf`frl glzynd xirydy ¤§¥¦§¤¥

éç ãîòé'''d iptl(i fh `xwie),mihrnn ,àìåoey`x befn xiryd ¨¢©©¦§¥§Ÿ
,úî Bøéáçùbefay ipydy opgei iax ixack ip` rcei `linne ¤£¥¥

.a`zqiy cr drxi oey`xd befay ipyde axwi ipyd
:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdòîLî éàî- ©©§©

,'ig cnri' llka epi` zn exiagy xiryy df weqtn rnyn cvik¨¢©©
ig cnri'y envr xiryd lr xacn weqtd zehyta ixd.zn `le '

weqtd :`xnbd zvxzn'éç ãîòé'izy `le zg` dcinr ezernyn ¨¢©©
,ig cenri ef dlxbd zrya eiykr wxy epiide ,zecinrøákL àìå§Ÿ¤§¨

ãîòig cenrl aey `ae exiag zzina dgcpe zxg` dlxbda ¨©
oey`x befn ipyy ,opgei iax ixack `ziixaa x`eane ,daxwdl

.ipy befn ipy axwie ,`ed iegc
iaxe opax zwelgn z` opgei iaxe ax ex`ai cvik zx`an `xnbd

:dpyna dcediïðzly mzwelgn z` `pzd `iady xg` ,dpyna §©
,dcedi iaxe opaxícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòåxiry ly §¨©©¦§¨¦§©©¨

,ezevnk epnn efidy iptl iniptdúeîéebef oa,çlzLnämeyn ¨©¦§©¥©
mdilr jexrle mixg` mipy `iadl jixve ,cer ie`x epi`e dgcpy

m` oke ,ycg lxebçlzLnä úîqeka iniptd xiryd mc oiicryk ¥©¦§©¥©
,wxfp `le,ícä CôMédywn .ezcearl cer ie`x epi`y meyn ¦¨¥©¨

:`xnbdàîìLaoaen didi -ìzhiyíéiç éìòa øîàc ïðçBé éaø ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©©£¥©¦
ïéçãðy ,miie`x zeidl mixfegyk elit`,çlzLnä úeîé éëä íeMî ¦§¦¦¨¦¨©¦§©¥©

cer leki epi`e ,iniptd xiryd ly enc jtypyk dgcpy oeik
,ie`x zeidlì àlàzhiy,ïéçãð ïðéà íéiç éìòa øîàc áøezhiyle ¤¨§©§¨©©£¥©¦¥¨¦§¦

ok m` ,iniptd mc jtypyk glzynd xiry ixnbl dgcp `l
éànà[recn-],çlzLnä úeîémr oaxwl cenrl xefgl lkei ixd ©©¨©¦§©¥©

:`xnbd zvxzn .ipyd befdn xg` xiry,áø Eì øîàewlgp i`ce ¨©§©
ly epeyln ok gkene ,oigcp miig ilra oica s` dcedi iaxe opax
xaca opax lr wleg dcedi iaxy epiidc ,'cere' hwpy dcedi iax
miig ilray mixaeq opaxy gkene ,oigcp miig ilray xaeqe sqep
ip`e ,mkilr ip` welg dfa s`y xnel dcedi iax `ae ,oigcp opi`
iegc `edy oey`xd befdn ipyd jkitle ,oigcip miig ilray xaeq

,ax xn`i ok`e ,axwi ipyd befdn ipyde ,zeniy epicéaøc àaélà©¦¨§©¦
àðéîà à÷ àì äãeäé`l` ,dcedi iax itl ixac z` izxn` `ly - §¨Ÿ¨£¦¨

ïðaøc àaélà àðéîà ékmiig ilray mixaeqd opax itl izxn` - ¦£¦¨©¦¨§©¨¨
.oigcp opi`

:dpyndn zeywdl `xnbd dkiynnàîìLaoaen didi -,áøì ¦§¨¨§©
càäae` oey`x befn m` ,gafnl axwi ipy dfi` ,df oecipay - §¨

ipy befnéâéìt[ewlgp-]ïðaøå äãeäé éaøoaene ,dpynd ly `tiqa §¦¥©¦§¨§©¨¨
welgl siqedl `ay oeik ,'cere' oeyl `tiqa hwp dcedi iax recn

,sqep oica opax lrïðçBé éaøì àlàmiig ilra opaxl s`y xaeqd ¤¨§©¦¨¨
,dyw ok m` ,drxi oey`xd befdn ipydy dpyna mzpeeke ,oigcp

éâéìt éàîadn lr sqepa `tiqa opaxe dcedi iax ewlgp dna - §©§¦¥
.`yixa ewlgpyïðéøîà àä ,àáø øîàlirl epxn` xak ixd - ¨©¨¨¨©§¦¨

áøc déúååk ïéúéðúî à÷ééco`kn mbe ,ax enk zwiiecn dpyndy - ©§¨©§¦¦§¨¥§©
.ax ixack dpyndn wiicl yi

:ax lr epizpynn zeywdl dtiqen `xnbdïðzzrcly ,dpyna §©
dzinl jled epi`e ,a`zqiy cr drxi xzepd xiryd minkg

meyn ,zxg`a dilra extiky z`hg x`ykøeaö úàhç ïéàL¤¥©©¦
,äúî,ok oicd xeav z`hga `weecy ,jkn wiecneãéçéc àä- ¥¨¨§¨¦

a ,ez`hgl mc` yixtdy z`hga la`àðååb éàä éëdfk ote`a - ¦©©§¨
y `ed oicd ,zxg`a dilra extkyäúîjixv `le zxzepd ¥¨
,`xnbd dywne .a`zqzy cr drxzyïðçBé éaøì àîìLayxity ¦§¨¨§©¦¨¨

dpynd oeyl oaen ,drxi oey`x befn ipy xiryy minkg zpeek
dpic ,cigi ly ef z`hg dzid eli`y ,'dzn xeav z`hg oi`y'
opgei iaxy oeik ,dcea` z`hgk zaygp `id ixdy ,dzinl did

xaeq,áø øîà àaà éaøãkopaxe iax ly mzwelgn iabldxenz) ¦§©¦©¨¨©©
(:akzxg` dnda yixtde ,dndad dca`e z`hgl dnda yixtna

odizy zrke ,dpey`xd d`vnp okn xg`le ,z`hgl dizgz
dpic dn opaxe iax ewlgp .odn zg` z` aixwde epipta zecner
oeik ,zenz zxzepd dndady xaq iax ,zxzepd dndad ly
x`yk dzinl dpice zxg`a dilra extky z`hg llka `idy
`l` dzinl dpic oi`y mixaeq minkg la` .zeznd ze`hg
dilra extky z`hgy llkdy meyn ,a`zqzy cr drxz

e`a `l` epi` dzinl zxg`aixg` dcea`d d`vnpy ot
,milrad zxtk iptl d`vnp m` j` ,dzxaga milrad extkzpy
`l` dzinl dpic oi` ,dnewna zxg` xak yixtd milrady s`

epivn df lre .a`zqzy cr drxz,áø øîà àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©
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יעויין רמב"ן  ומה שהעיר דהחיוב להטמאות למת מצוה מכריח דמצות קבורה מה"ת היא, 

בסהמ"צ שרש א', אבל ברש"י ברכות )יט, ב( הוא משום כבוד הבריות וזה מדמה בסוגיא שם לפושט 

קבורה  מצות  דאין  דס"ל  ראשונים  יש  ועכ"פ   - לחוד  הבריות  כבוד  ורק  מצוה  שם  דאין  בשוק  בגד 

סשי"א  ח"א  רדב"ז  ב"ד(  ע"פ  בנתלין  אלא  )שאינה  סל"ד  פרשיות  שלו  בסהמ"צ  רס"ג  והם  מה"ת, 

)דבסתם מתים יש רק ל"ת דלא תלין ולא מ"ע דקבורה( ולבה"ג היא רק חלק ממ"ע כללית דוהלכת 

בדרכיו )רמב"ן שם( וליראים ס"נ ג"כ עד"ז, וברמב"ם הל' אבל רפי"ד שהיא מ"ע מדבריהם ובכלל 

ואהבת לרעך כמוך )וכבר העירו שזהו סותר למש"כ שם רפי"ב ובסהמ"צ מ"ע רל"א( ועיין שו"ע רבינו 

סתצ"ה קו"א סק"ג ור"ס תקכ"ז דס"ל שהוא מ"ע מה"ת ועייג"כ שו"ת שאג"א החדשות ס"ו וסי"ב 

בפי' פערלא לסהמ"צ לרס"ג מ"ע י"ט שהאריך בכ"ז, שד"ח כללים מע' ק' ל"ט, ואכמ"ל.

בברכה לעסוק בד"ת במנוחה והרחבה בגו"ר.

המשך מעמוד הקודם



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc `nei(iyily meil)

ìkä[opax oiae iax oia-]øtkúð íàL íéãBîmilraddðéàùa ©Ÿ¦¤¦¦§©¥§¤¥¨
äãeáà`ed oicdy ,dpey`xd dca`yk yixtdy z`hga - £¨

d z`hgdy,äúî äãeáàmilrady mcew d`vnp m` elit` £¨¥¨
llkae ,diegc `idy oeik ,dzxag mr epipta dcnre ,xtkzd
iax zhiy itle ,dzinl opicy ipiqn dynl dkldy ze`hg yng
befdn ipyd xiryde ,ipyd befdn ipyd xiryd axwiy opgei
xeav z`hg oi`y' dpyna aezk recn oaen ,drxi oey`xd
dpic did lkd ixacl cigi ly ef z`hg dzid eli`y ,'dzn

.xg`a mdilra extkzpy micea` x`y enk ,dzinláøì àlà¤¨§©
ipyde gafnl axw oey`xd befdn ipydy minkg zpeek yxity
xeav z`hg oi`y' dpynd oeylny dywi ,drxi ipyd befdn
opaxl oiae iaxl oiae ,dzn dfk ote`a cigi z`hgy rnyn 'dzn
oeik ,dzinl jled epi` i`ce opaxl ixdy ,ok xnel xyt` i`
yxtedy x`ypy ipyae ,iegcd oey`xd z` aixwn ax zrcly
cea`l yixtn mzhiyl ixdy ,cea`k epic oi` ,cea`d inelyzl
.zeniy ipiqn dynl dkldd ea dxn`p `le ,inc cea`k e`l
dpic cea`d inelyzl dyxtedy dnday xaeqd iaxl elit`e
ixdy ,cea`d inelyzl yxted `l df xiry mewn lkn ,ezenk
ig cner oiicr my eze`l cnry oey`xd befdn xiryd
cer `iadl ekxved zn oey`x ly ebef oay meyn wxe ,dligzak
aixwdl elkie ,llk oigcp miig ilra oi`y ax xaeqy oeike ,mipy

ok m` ,dvxiy mdn dfi` z` dfd onfd lkdéì äåä`vnp - £¨¥
`edyúeéøçàì úBàhç ézL Léøôîkink -yixtn dligzny §©§¦§¥©¨§©£¨

m`e ,el xyt`zie dvxiy odn zg`a xtkzdl zrc lr mizy
,dzxaga xtkzdl lkei odn zg` ca`z,àéòLBà éaø øîàå§¨©©¦©§¨

,úeéøçàì úBàhç ézL Léøôäxtkzi zg`d ca`z m`y epiidc ¦§¦§¥©¨§©£¨
,dzxaga,äòøz äiðMäå íäî úçàa øtkúîiax zrcl elit`e ¦§©¥§©©¥¤§©§¦¨¦§¤

dligzn dyxted `ly o`k ,inc cea`k cea`l yixtny xaeqy
didz `l m`y zeixg`e i`pzl `l` ceai`ldie`x mdn zg`

z`hg' oicy ,dzinl dpic oi`y iax dcen ,dzxaga xtkzi
lra extkydca`y jka zigcpyk wx xn`p 'dzinl zxg`a di

.egcp `l mlern el` j` ,cea`k epicy cea` inelyza e`
:`xnbd zvxznàáø øîàc ïåéklirl(.cq)yéñBé éaøk dì øáñ áø ¥¨§¨©¨¨©¨©¨§©¦¥

øîàcy gqt oaxw iabl,ïBLàøa äåöîcner oey`xdy oeike §¨©¦§¨¨¦
ok m` ,ipyd `le daxwdlàøwéòîlxebl ipyd z` yixtdyk ¥¦¨¨

,dipyd mrta,éîc ãeaéàì Léøôîkie`x did `l llky iptn §©§¦§¦¨¥
dzinl jlie ca`iy zpn lr `l` dpi` ezyxtd lke ,daxwdl
iaxk epizpyn z` cinri axe ,[zeixg`l yixtna ok oi`y dn]
dpic cigi z`hg jkitle ,inc cea`k ceai`l yixtndy xaeqd

.'dzn xeav z`hg oi`y' dpyna aezk okle ,dzinl
ipy xiryy yxity ax lr dpyndn ztqep `iyew dywn `xnbd

:drxi ipy befayïðz,dpyna,øîBà äãeäé éaø`ly ipyd xiryd §©©¦§¨¥
ef z`hg ,lf`frl glyp `le axwedúeîz.xeav z`hg `idy s` ¨

:`xnbd dywnàîìLaoaen didi -øîàc ïðçBé éaøìlryéðL ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©¥¦
ïBLàø âeæaLminkg exn`äòøé,a`zqiy cryìzhiyäãeäé éaø ¤§¦¦§¤§©¦§¨

,úeîéy oeika øtkúîd xiryøîàc áøì àlà ,éðL âeæaL éðM ¨¦§©¥©¥¦¤§¥¦¤¨§©§¨©
minkg zpeekyy,äòøé éðL âeæaL éðLeäãeäé éaøìdf xiry ¥¦¤§¥¦¦§¤§©¦§¨

xn` `ed ,drxiy exn` minkgy,úeîéok m`éàîa äãeäé éaøì ¨§©¦§¨§©
øtkéîoeik ,iegc i`ce oey`xd ixd ,gafnl axwi mdn dfi` - ¦©¥

o`k xn` ixd ipyd eli`e ,oigcp miig ilra dcedi iax zrcly
:`xnbd zvxzn .zeniy dpynazøáñ éîy xaeq dz` ike -éaø ¦¨§©§©¦

éà÷ éðL âeæaL éðMà äãeäé,ipyd befdn xzepd xiryd lr xaic - §¨©¥¦¤§¥¦¨¥
`l` ,jk xnel oi`,éà÷ ïBLàø âeæaL éðMà äãeäé éaøxn` eilre ©¦§¨©¥¦¤§¦¨¥

niyzigcpy xeav z`hg elit`e ,oigcp miig ilray meyne ,ze
.gafnl axwi ipyd befdn x`ypd xiryd eli`e ,dzinl dpic

:opgei iax lr dpyndn `iyew d`ian `xnbdáéúBî à÷c àkéàå§¦¨§¨¦
éëälr 'dcedi iax xn` cere' dpynd ixacn dywny in yi - ¨¦

,epipy ixdy ,opgei iaxúeîé ícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§¨¦§©©¨¨
àîìLa .ícä CôMé çlzLnä úî ,çlzLnäoaen didi -áøì ©¦§©¥©¥©¦§©¥©¦¨¥©¨¦§¨¨§©

axw oey`xde oigcp miig ilra oi` minkg zrcly xn`y
oeik ,'cere' oeyla hwp dcedi iax okle ,drxi ipy befn xiryde

ayéâéìt àLéø[ewlgp-]e ,øeaö úàhçaa,íéiç éìòáa éâéìt àôéñ ¥¨§¦¥§©¨¦¥¨§¦¥§©£¥©¦
dirxl xzepd oic oi`y welgl `a dligza dcedi iaxy xnelk
oey`xd `ly wlgp cere ,dzn xeav z`hgy oeik dzinl `l`
,oigcp miig ilray oeik dzinl jled `ed daxc` `l` ,axw

.axwi `ed drxiy mzxn` eilry ipy befn xirydeéaøì àlà¤¨§©¦
éàî ïðçBéoeyla siqedl dcedi iax `a dn -,'ãBòå's` `ld ¨¨©§

ok` :`xnbd dwiqn .axw oey`xde oigcp miig ilra oi` minkgl
opgei iax ixacl,àéL÷.axk epizpyn zernyne ©§¨

:dpyna epipy,çlzLnä úeîé ícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòåzn §¨©©¦§¨¦§©©¨¨©¦§©¥©
zl`ey .dcedi iax ixaca dpc `xnbd :mcd jtyi glzynd

:`xnbdàîìLay ote`a oaen didi -ícä CtLðiniptd xiry ly ¦§¨¨¦§©©¨
recn,çlzLnä úeîémeyndéúåöî ãéáòúéà àì ézkàcoiicry - ¨©¦§©¥©§©©¦Ÿ¦§£¦¦§¨¥

zceary oeike ,mc zepzna iniptd xiry ly ezevn dzyrp `l
oae ,eilr lixbdle xg` bef zrk `iadl jixv ,zakrn enc ozn
iaxly oeike ,cigi x`ype mcd jtypyk dgcp glzynd ebef

,zeni okl ,oigcp miig ilra dcediàlày ote`aúîxiry ¤¨¥
éànà ,çlzLnä[recn-]ícä CôMé,iniptd xiryd lyàä ©¦§©¥©©©¦¨¥©¨¨

déúåöî déì ãéáòúéà,glzynd xiryd ly ezevn dzyrp ixd - ¦§£¦¥¦§¨¥
xake ,eny z` xiry lkl reawl ick dlxbd `l` ea akrn oi`y
:`xnbd daiyn .jtyie mcd dgci recne ,dlxbdd ea dzyrp

àø÷ øîà ,éàpé éaø éác éøîàglzynd xirydyxwie)(i fh `ãîòé' ¨§¥§¥©¦©©¨©§¨¨¢©
,'øtëì 'ä éðôì éç,miyxece÷e÷æ àäé éúî ãòglzynd xiryd ©¦§¥§©¥©¨©§¥¨

Bøéáç ìL íéîc ïzî úòL ãò ,éç úBéäìznyke ,myl cnerd ¦§©©§©©©¨¦¤£¥
,epnn ozil xyt` i`e mcd dgcp iniptd mc ozn iptl glzynd
bef `iadl jixve ,iegic jiiy ehgypy zendaa lkd ixacl ixdy

.zakrn mcd zxtky oeik ,mdilr lixbdle xg`
ex`ypy mixetkd meia mixte mixiry zaxwd oipra dpc `xnbd

:e`vnpe eca`py milwy oice ,zncew dpyníúä ïðzmy epipy - §©¨¨
dpyna(`"n a"t milwy),øéòä éða[milyexil uegn mixrd zg`] §¥¨¦

ïäéì÷L úà eçìML,gily icia ycwnd zialeãáàL Bà eáðâðå ¤¨§¤¦§¥¤§¦§§¤¨§
zepaxw mdn zepwl ick ycwnl m`iadl leki epi`e ,jxca epnn

,xeavíàxak milral rcepykäîøúðdäîeøzminxez eidy ¦¦§§¨§¨
,zephw zetew 'bl dkylay milwyd onïéòaLðzreay migelyd ¦§¨¦

mixneyd,ïéøaæbìdkyld z` minxezy dryay meyn ©¦§¨¦
ick micea`d milwyd ly minxezd z` s` dnexza mililkn
`vnpe ,cer oziln mixeht milrade ,zepaxwa wlg mdl didiy
itlk oicd ilra md mixafbde ,ycwdl dcia`d cqtdy

.migelydåàì íàådnxzp `l oiicr milral rcepyk m` - §¦¨
,dnexzdïéòaLðmigelyd,øéòä éðáìoi` df dxwnay iptn ¦§¨¦¦§¥¨¦

milwy eglyiy i`pza `l` dkylay milwydn mdilr minxez
,oicd ilra zrk mde ,milral `ed cqtddy `vnpe ,mixg`éðáe§¥

ïéì÷BL øéòämilwyïäézçz íéøçà.eca`y milwyd mewna - ¨¦§¦£¥¦©§¥¤
m`eàöîð[eca`py ote`a] milwydíéápbä íeøéæçäL Bàote`a] ¦§§¤¤§¦©©¨¦

,[eapbpyelàå elàmnewna e`iady milwyde exfgy milwyd - ¥§¥
íä íéì÷L,daeg ilwyl eyxted ixdy ,mzyecwa mix`ype §¨¦¥

åexfgy milwydïéìBò ïéàïäì[milral-]äàaä äðMì,mzaegl §¥¦¨¤©¨¨©¨¨
ekxhvie ,mzgz e`iady milwya ef dpy zaeg ici e`viy elit`
,epipy `ziixaae .dpy lkak miycg milwy d`ad dpya zzl

äãeäé éaøe wlegäàaä äðMì ïäì ïéìBò ,øîBàzzln mixehte ©¦§¨¥¦¨¤©¨¨©¨¨
:`xnbd zxxan .mitqep milwyäãeäé éaøc àîòè éàîmixehty ©©£¨§©¦§¨

.d`ad dpyaBæ äðL ìL úBáBç äãeäé éaø øáñ÷ ,àáø øîà- ¨©¨¨¨¨©©¦§¨¤¨¨
ef dpy zaegl eyxtedyäàaä äðMì úBáéø÷ici mda `veie §¥©¨¨©¨¨

milwya d`ad dpya ezaeg ici milrad `vei jkitle ,ezaeg
.ef dpya dnexzd xg`l e`vnpy

:`ax lr dywn `xnbddéáéúéàdywd -,éiaà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¥
ïëå ,ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä íBé ìL øéòNå øt©§¨¦¤©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤§¥

äøæ äãBáò éøéòNzia z`xed it lr dxf dceara xeav e`hgyk - §¦¥£¨¨¨
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המשך בעמוד קיק

ezny in` cenr dq sc ± iyily wxt`nei
áøì àìà.xtkzi dgcpy oey`xae ,drxic oizipzn ipzw ipy befay ipya xn`c Ð

i`n`?dzn `lc opaxl irain `l ,zenz cigic `dixn` edpi`e diiegca xtkzp `dc Ð

cea`l yixtnyxted `l ixdy ,dzn `l iaxl elit` `l` ,inc cea`k e`l Ð

`iadl jxved zny glzynd liayae ,miiw oey`x did dligzn ixdy ,cea` inelyzl

i` ,`xwirn ,oigcp oiig ilra oi`c oeike ,mipy

ze`hg izy yixtnk dil dede aixwn i`d ira

z` aixwi odn cg` ca`i m`y ,zeixg`l

.exiagàéòùåà 'ø øîàåelit` drxi ipy Ð

.ceai`l yxted `l ixdy iaxlïåéëdevnc Ð

ipy i`dl opiyxt` ik `xwirn ,oey`xaÐ

yixtnn rxb `le ,opiyxt` ceai`c `zrc`

zkqna opixn` ikde .`id iax oizipzne .cea`l

.oizipznl dl iwen iaxk axc :dxenzéáø ïðú
úåîú øîåà äãåäé`idda jzrc `wlq `w Ð

lre .zenz dcedi iax xn` ,drxi opax ixn`wc

:ipzwck ,oigcp miig ilra dcedi iaxl jgxk

.glzynd zeni mcd jtypïðçåé éáøì àîìùá
ïåùàø âåæáù éðùá øîàãxn`e ,drxi opz Ð

zenz dilr dcedi iaxbefay ipya xtkin Ð

.ipyáøì àìàipya oizipznc drxi xn`c Ð

.zenz dcedi iax xn` dilre ,opz ipy befay

øôëéî éàîá`l dcedi 'xl oey`xa eli`c Ð

.oigcp oiig ilra xn`dc ,xtkin'åëå úøáñ éî
éà÷ ïåùàø âåæáù éðùà,bilt izxzae Ð

.lirl ziyixtckéëä áéúåîã àëéàåjd Ð

iax xn` cere lirl `paize`c `ziinw `zaeiz

aizenc `ki` ,axl lirl `paize`c ,'eke dcedi

.dl aizen ikde ,opgei iaxl `xwirn dl

áøì àîìùáoi` oiig ilra `nw `pzl xn`c Ð

dcedi iaxe ,drxi xn`w ipy befay ipyae ,oigcp

zeni xn`w dilr e`l:xn`w xcdc epiid Ð

ny`l cere,dil `xiaq oigcp oiig ilrac opire

opax ixn`c `edd` e`l `yixa xn`wc zenze

bilt `yixa ;ibelt`l `z` izxzae ,i`w drxi

iax] xn`e drxi opax ixn`wc ,xeav z`hg`

,oiig ilraa biltin `tiqe .zeni [dcedi

`z`e ,oey`xa xtkzie oigcp oi` opax ixn`wc

.axwi ipyde zeni `ed :xninl edi`éáøì àìà
ãåòå éàî ïðçåéoey`x :ixn` inp opax `d Ð

.dgciàéù÷dizeek oizipzn `wic :oxn`ck Ð

.axcàìã çìúùîä úåîé íãä êôùð àîìùá
äéúåöî ãéáòúéàmixaca dwege mcc Ð

mc `iadl jixve ,`aizk oal icbaa miyrpd

dil zi`c oeike .dlxbd `la xyt` i`e ,xg`

migcp miig ilra.oey`xd glzynd zeni Ð

çìúùîä úî àìàdz`y ,oinelyz el dnl Ð

mc jetyle ,lixbdle mipy `iadl el ewiwfn

oey`xd?xiryc :dizevn ciarzi` `d

dlxbd `l` epi` ea akrnd xac lk glzynd

`dc ,ely lr my ly lxeb reawl ,cala

dcezd `l :xn`c dcedi 'xl dil opirnyÐ

dweg aizk ikc ,lkd ixacl akrn `lc geliyc oky lke ,xykodkdy mixac` Ð

.izr yi` ici lr miyrpd mixac lr `le ,oal icbaa dyeréç úåéäìcr zeni `ly Ð

okl mcew zn m` `d ,exiag ly enc ozn zryjixv jkl ,melk mcd zxtk oi` Ð

oihegya oicen lkdc ,dgci oey`xe ,mipyl wewfe ,xyt` i` dlxbd `lae .oinelyz

.oigcpyåçìùù øéòä éðá.ycwnl milyexil odilwy ,gily ici lr Ðäîøúð íà
äîåøú.eca`y rcepy mcew ,zetew yly Ðïéòáùðoixney zreay oigelyd Ð

zeaezk) [`ipzc] cer lewyl miaiig milrad oi`y ,ycwdl cqtdd ixdy ,oixafbl

.rcep `ly cea`d lr oinxez :(`,gwåàì íàåcqtdd oi` ,dnexzd dnxzp `ly Ð

.xird ipal oirayp jkitl ,milra ly `l` ycwdlåàöîð.eca`` i`w Ðíåøéæçä
íéáðâä.eapbp` i`w Ðíäì ïéìåò ïéàå.d`ad dpyl lewyl oikixve ,milral Ðåæ äðù ìù úåáåç.ef dpy zaegl eyxtedy Ðäøæ äãåáò éøéòùdxf dceara e`hgy xeav Ð

z`xedaoic zia.z`hgl xirye dlerl xt oi`ian Ðïäéúçú íéøçà ùéøôäå.mipey`xd e`vnpe Ðåúåîé ïìåë.d`ad dpyl eaxwi :opixn` `le Ð
úåðáø÷
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ìëäz`hg oi` opax ixn`c `de Ð dzn dcea` dcea` dpi`ya xtkzp m`y micen

z`vnp elit`c edl `xiaqc oeik :dniz ,milra extiky xg`l `vnpy `l` dzn

zxg` aixwde dca`y ,extiky xg`l z`vnpy `weec hwp i`n` ,dzn dcea` dxtk mcew

:opz ;`peeb i`d ik jixt (a,bk) "z`hg cle" wxt dxenzae ?zenz dpey`xd z`vnpe dizgz

,dizgz zxg` aixwde ,dca`e ez`hg yixtnd

,aixwdc Ð `nrh .zenz Ð dpey`xd z`vnpe

:yexit ,ediiexzl dyw .`l Ð aixwd `l `d

micen lkd :xn`c ,mzdc `ped axle `a` iaxl

`l ,zenz dipydy aixwde odn zg` jyn m`y

`zlin :ipyne .'eke jlnil `aa `l` ewlgp

:yexit .ipzw `l Ð hiyt `lc ,ipzw Ð hiytc

daxwd xg`l z`vnpy Ð ipzw hiytc `zlin

z`vnp la` ,melk yxtle jix`dl jixv oi` f`

m` ,drex oipnif dzn oipnif Ð daxwd mcew

tkznm`e ,dzn dipyd Ð dcea` dpi`ya x

.opaxl drex dcea` oi`y Ð dcea`a xtkzn

opaxc `zlinn jxtinl ivn ded inp ikde

jxtnl dil `gip `l` ,izyxitck ,ediiteb

`iz`e ,`yixa diepy `idy "aixwde"c `iddn

.opaxkäåäzeixg`l ze`hg izy yixtnk dil

oerny iax Ð ipn `d iiepyl ivn ded :il dniz Ð

elit`e ,cigi z`hga llk drex dil zilc ,`id

rnynck ,zeixg`l ze`hg izy yixtda

(`,t zegpn) "dcezd" wxtae (a,eh) dxenza

:xnel yie .(a,fv migqt) "`nh didy in" wxtae

:oizipzn ipzwc ,dizeek `nwezn `l oizipznc

.mdilr lixbne mixg` mipy `ian ,mdn cg` zn

.dlxbda `ly exiag `ian :lirl xn` edi`e

øîàwewf izn cr ig cnri `xw xn` i`pi iax

Ð exiag ly enc ozn zry cr zeigl

wxtac ,lirlc `ziixa iziin `l i`n` :il dniz

`ail` ikd `icda ipzwc (a,n) "itlwa sxh"

ded Ð `iddn i`c :xnel yie !dcedi iaxc

xg` `iai Ð exiag inc ozn mcew zn m` :`pin`

s`c opireny`l iz` i`pi iaxe .jtyi `l la`

.jtyi mcd

íéòáùðoinxez opzc :i"yx yxit Ð oixafbl

"adfd" wxtae Ð 'eke cea`d lr

`ay cea`d lr i"yx yxit (`,gp `rivn `aa)

mcew milral rcep `le ca`e ,gily cil

`le gily cia oiicr `edy ieabd lre ,dnexzd

xnel jixv oi`e ef dil ded ok m`c :dywe .ca`

wlg el yiy ,cea`d lr oinxez `pzc oeikc !ef

elit`e ,dkyll mlerl ribi `le ca`y it lr s`

ieabd lr oky lk Ð zetewa wlg el yi ikd

Ð cea`d lr :wgvi epiax yxtne .ribiy eteqy

`le .dnexzd dnxzpy mcew ca`e dkyll `ay

ieabd lr elit` `l` ,dkyll `a xakc df irain

eteq elit`e ,gily cia did dnexzd zryay Ð

oi` mipy mze`e .dkyll ribd `le ca`p

Ð zeabl cizrd lre .ezeixg`a oiaiig milrad

lwey exiagn d`pd xcend (`,gw) zeaezkc ipy wxta xn`c `de .gilyl oiicr ozp `ly

aiig did `l ikd e`lac ,icin dil ipdn `w `lc :yexit .'eke cea`d lr oinxez opzc ,elwy

oeikc ,ixii` `l zeabl cizra la` .ezeixg`a aiign `lc ,iziin ieabe cea`n Ð lewyl

m` Ð lewyl aiigc.dil ipdn `w elwy el lweyyk ok

ïëå?xeav ly xac mlrd xt inp hwp `l i`n` `prci `l Ð eca`y dxf dcear ixiry

dyre drhy giyn odk ly xac mlrd xt inp `ki`c ,dil `wiqt `lc meyn :il d`xpe

ibilt ied `l `eddae ,xeavl oic zia z`xedk envrl giyn odk z`xedc ,envr z`xeda

.oerny iaxe xfrl` iax
meyne
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רלי ezny in` cenr dq sc ± iyily wxt`nei
áøì àìà.xtkzi dgcpy oey`xae ,drxic oizipzn ipzw ipy befay ipya xn`c Ð

i`n`?dzn `lc opaxl irain `l ,zenz cigic `dixn` edpi`e diiegca xtkzp `dc Ð

cea`l yixtnyxted `l ixdy ,dzn `l iaxl elit` `l` ,inc cea`k e`l Ð

`iadl jxved zny glzynd liayae ,miiw oey`x did dligzn ixdy ,cea` inelyzl

i` ,`xwirn ,oigcp oiig ilra oi`c oeike ,mipy

ze`hg izy yixtnk dil dede aixwn i`d ira

z` aixwi odn cg` ca`i m`y ,zeixg`l

.exiagàéòùåà 'ø øîàåelit` drxi ipy Ð

.ceai`l yxted `l ixdy iaxlïåéëdevnc Ð

ipy i`dl opiyxt` ik `xwirn ,oey`xaÐ

yixtnn rxb `le ,opiyxt` ceai`c `zrc`

zkqna opixn` ikde .`id iax oizipzne .cea`l

.oizipznl dl iwen iaxk axc :dxenzéáø ïðú
úåîú øîåà äãåäé`idda jzrc `wlq `w Ð

lre .zenz dcedi iax xn` ,drxi opax ixn`wc

:ipzwck ,oigcp miig ilra dcedi iaxl jgxk

.glzynd zeni mcd jtypïðçåé éáøì àîìùá
ïåùàø âåæáù éðùá øîàãxn`e ,drxi opz Ð

zenz dilr dcedi iaxbefay ipya xtkin Ð

.ipyáøì àìàipya oizipznc drxi xn`c Ð

.zenz dcedi iax xn` dilre ,opz ipy befay

øôëéî éàîá`l dcedi 'xl oey`xa eli`c Ð

.oigcp oiig ilra xn`dc ,xtkin'åëå úøáñ éî
éà÷ ïåùàø âåæáù éðùà,bilt izxzae Ð

.lirl ziyixtckéëä áéúåîã àëéàåjd Ð

iax xn` cere lirl `paize`c `ziinw `zaeiz

aizenc `ki` ,axl lirl `paize`c ,'eke dcedi

.dl aizen ikde ,opgei iaxl `xwirn dl

áøì àîìùáoi` oiig ilra `nw `pzl xn`c Ð

dcedi iaxe ,drxi xn`w ipy befay ipyae ,oigcp

zeni xn`w dilr e`l:xn`w xcdc epiid Ð

ny`l cere,dil `xiaq oigcp oiig ilrac opire

opax ixn`c `edd` e`l `yixa xn`wc zenze

bilt `yixa ;ibelt`l `z` izxzae ,i`w drxi

iax] xn`e drxi opax ixn`wc ,xeav z`hg`

,oiig ilraa biltin `tiqe .zeni [dcedi

`z`e ,oey`xa xtkzie oigcp oi` opax ixn`wc

.axwi ipyde zeni `ed :xninl edi`éáøì àìà
ãåòå éàî ïðçåéoey`x :ixn` inp opax `d Ð

.dgciàéù÷dizeek oizipzn `wic :oxn`ck Ð

.axcàìã çìúùîä úåîé íãä êôùð àîìùá
äéúåöî ãéáòúéàmixaca dwege mcc Ð

mc `iadl jixve ,`aizk oal icbaa miyrpd

dil zi`c oeike .dlxbd `la xyt` i`e ,xg`

migcp miig ilra.oey`xd glzynd zeni Ð

çìúùîä úî àìàdz`y ,oinelyz el dnl Ð

mc jetyle ,lixbdle mipy `iadl el ewiwfn

oey`xd?xiryc :dizevn ciarzi` `d

dlxbd `l` epi` ea akrnd xac lk glzynd

`dc ,ely lr my ly lxeb reawl ,cala

dcezd `l :xn`c dcedi 'xl dil opirnyÐ

dweg aizk ikc ,lkd ixacl akrn `lc geliyc oky lke ,xykodkdy mixac` Ð

.izr yi` ici lr miyrpd mixac lr `le ,oal icbaa dyeréç úåéäìcr zeni `ly Ð

okl mcew zn m` `d ,exiag ly enc ozn zryjixv jkl ,melk mcd zxtk oi` Ð

oihegya oicen lkdc ,dgci oey`xe ,mipyl wewfe ,xyt` i` dlxbd `lae .oinelyz

.oigcpyåçìùù øéòä éðá.ycwnl milyexil odilwy ,gily ici lr Ðäîøúð íà
äîåøú.eca`y rcepy mcew ,zetew yly Ðïéòáùðoixney zreay oigelyd Ð

zeaezk) [`ipzc] cer lewyl miaiig milrad oi`y ,ycwdl cqtdd ixdy ,oixafbl

.rcep `ly cea`d lr oinxez :(`,gwåàì íàåcqtdd oi` ,dnexzd dnxzp `ly Ð

.xird ipal oirayp jkitl ,milra ly `l` ycwdlåàöîð.eca`` i`w Ðíåøéæçä
íéáðâä.eapbp` i`w Ðíäì ïéìåò ïéàå.d`ad dpyl lewyl oikixve ,milral Ðåæ äðù ìù úåáåç.ef dpy zaegl eyxtedy Ðäøæ äãåáò éøéòùdxf dceara e`hgy xeav Ð

z`xedaoic zia.z`hgl xirye dlerl xt oi`ian Ðïäéúçú íéøçà ùéøôäå.mipey`xd e`vnpe Ðåúåîé ïìåë.d`ad dpyl eaxwi :opixn` `le Ð
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ìëäz`hg oi` opax ixn`c `de Ð dzn dcea` dcea` dpi`ya xtkzp m`y micen

z`vnp elit`c edl `xiaqc oeik :dniz ,milra extiky xg`l `vnpy `l` dzn

zxg` aixwde dca`y ,extiky xg`l z`vnpy `weec hwp i`n` ,dzn dcea` dxtk mcew

:opz ;`peeb i`d ik jixt (a,bk) "z`hg cle" wxt dxenzae ?zenz dpey`xd z`vnpe dizgz

,dizgz zxg` aixwde ,dca`e ez`hg yixtnd

,aixwdc Ð `nrh .zenz Ð dpey`xd z`vnpe

:yexit ,ediiexzl dyw .`l Ð aixwd `l `d

micen lkd :xn`c ,mzdc `ped axle `a` iaxl

`l ,zenz dipydy aixwde odn zg` jyn m`y

`zlin :ipyne .'eke jlnil `aa `l` ewlgp

:yexit .ipzw `l Ð hiyt `lc ,ipzw Ð hiytc

daxwd xg`l z`vnpy Ð ipzw hiytc `zlin

z`vnp la` ,melk yxtle jix`dl jixv oi` f`

m` ,drex oipnif dzn oipnif Ð daxwd mcew

tkznm`e ,dzn dipyd Ð dcea` dpi`ya x

.opaxl drex dcea` oi`y Ð dcea`a xtkzn

opaxc `zlinn jxtinl ivn ded inp ikde

jxtnl dil `gip `l` ,izyxitck ,ediiteb

`iz`e ,`yixa diepy `idy "aixwde"c `iddn

.opaxkäåäzeixg`l ze`hg izy yixtnk dil

oerny iax Ð ipn `d iiepyl ivn ded :il dniz Ð

elit`e ,cigi z`hga llk drex dil zilc ,`id

rnynck ,zeixg`l ze`hg izy yixtda

(`,t zegpn) "dcezd" wxtae (a,eh) dxenza

:xnel yie .(a,fv migqt) "`nh didy in" wxtae

:oizipzn ipzwc ,dizeek `nwezn `l oizipznc

.mdilr lixbne mixg` mipy `ian ,mdn cg` zn

.dlxbda `ly exiag `ian :lirl xn` edi`e

øîàwewf izn cr ig cnri `xw xn` i`pi iax

Ð exiag ly enc ozn zry cr zeigl

wxtac ,lirlc `ziixa iziin `l i`n` :il dniz

`ail` ikd `icda ipzwc (a,n) "itlwa sxh"

ded Ð `iddn i`c :xnel yie !dcedi iaxc

xg` `iai Ð exiag inc ozn mcew zn m` :`pin`

s`c opireny`l iz` i`pi iaxe .jtyi `l la`

.jtyi mcd

íéòáùðoinxez opzc :i"yx yxit Ð oixafbl

"adfd" wxtae Ð 'eke cea`d lr

`ay cea`d lr i"yx yxit (`,gp `rivn `aa)

mcew milral rcep `le ca`e ,gily cil

`le gily cia oiicr `edy ieabd lre ,dnexzd

xnel jixv oi`e ef dil ded ok m`c :dywe .ca`

wlg el yiy ,cea`d lr oinxez `pzc oeikc !ef

elit`e ,dkyll mlerl ribi `le ca`y it lr s`

ieabd lr oky lk Ð zetewa wlg el yi ikd

Ð cea`d lr :wgvi epiax yxtne .ribiy eteqy

`le .dnexzd dnxzpy mcew ca`e dkyll `ay

ieabd lr elit` `l` ,dkyll `a xakc df irain

eteq elit`e ,gily cia did dnexzd zryay Ð

oi` mipy mze`e .dkyll ribd `le ca`p

Ð zeabl cizrd lre .ezeixg`a oiaiig milrad

lwey exiagn d`pd xcend (`,gw) zeaezkc ipy wxta xn`c `de .gilyl oiicr ozp `ly

aiig did `l ikd e`lac ,icin dil ipdn `w `lc :yexit .'eke cea`d lr oinxez opzc ,elwy

oeikc ,ixii` `l zeabl cizra la` .ezeixg`a aiign `lc ,iziin ieabe cea`n Ð lewyl

m` Ð lewyl aiigc.dil ipdn `w elwy el lweyyk ok

ïëå?xeav ly xac mlrd xt inp hwp `l i`n` `prci `l Ð eca`y dxf dcear ixiry

dyre drhy giyn odk ly xac mlrd xt inp `ki`c ,dil `wiqt `lc meyn :il d`xpe

ibilt ied `l `eddae ,xeavl oic zia z`xedk envrl giyn odk z`xedc ,envr z`xeda

.oerny iaxe xfrl` iax
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רלב
ezny ina cenr dq sc ± iyily wxt`nei

øåáö úåðáø÷.zxn`w dkyld znexzn oi`ad Ðøåáö úåðáø÷ éðàùycg y`xn Ð

.dpyid on oi`a oi` jli`e oqipéáè éáøãë.[`,f] dpyd y`x zkqna Ðåùãçá ùãçÐ

zepaxwd ycgl jixv dz`y ycg yi :jl xnel ,dyxcl ,iaizk ixizi oiyecig iycgl

.'ebe "mkl `ed oey`x" aizkc ,oqipn dpy dpy xnbe ,dycg dnexzn m`iadleçðéúä
øéòù.dkyld znexzn iz`c Ðàéä äåöîÐ

.aekir `leìøåâ ïéàmyl raew ef dpy ly Ð

.zxg` dpyåúåîé äøéæâ íåùîåeic :dinza Ð

!drxi m`dilra ezny z`hg meyn`ny Ð

.ef dpya odkd zeniúàèç íåùî äøéæâ àìà
äúðù äøáòù`ad mixetkd mei cr `ny Ð

ol `niiwe ,clepyn dfd xiryd lr dpy xearz

`ipzc .dpy xg`l oileqty z`hg ixiry lka

didi zg` dxez" :cigi z`hg iab mipdk zxeza

'ebe "mkl,dxf dceark dlek dxezd lk ixd Ð

o`k s` ,dzpy za dxf dcear z`hg dnza Ð

didi xne` `edyk .dzpyixiry zeaxl Ð

mkl xne` `edyk .milbxixiry zeaxl Ð

dyerl .dxf dcear.`iyp xiry zeaxl Ð

äúðù äøáòù úàèç äôåâ àéä ,äøéæâ :ïðéëøôå
zxn`wc dxifb i`n Ð?z`hg i`ce `d

.d`ad dpyl `id dzpy dxaryàéù÷ àì àä
:xn`c ,iaxk dzpy dxar `lc dl zgkyn Ð

,mixetkd meil mixetkd mein dnily dpyd oi`

ztcer dngd zpye ,dpall oipen ep`y iptn

dpy lkl ozil dz` jixve ,mei xyr cg` dilr

.dilr dxizi dngd zpyy dn ,dxeair z`

äîéîú äðù àéðúãixr izaa dxen`d Ð

.gwell dhelg zeidl .dnegäðåî øîåà éáø
íéîé äùîçå íéùùå úåàî ùìùexairy oia Ð

jl oi`y ,dexair `ly oia dpyd z` oic zia

.dngd zenil `l` zepnlíéøîåà íéîëçåÐ

mein ycg xyr mipy :oipen l`xyiy enk lkd

.`id dheyt m` ,meil
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íåùîå,efl mizye efl zg` ,opz [b"n] mipw zkqnc ipy wxtac :dniz Ð ezeni dxfb

ow yi efl ,miyp ray :yexit .efl ray efl yy efl yng ,efl rax`e efl yly

lfeb gxte ,'eke oipw yly efle oipw izy efle ,dler efi`e z`hg efi` yxet `ly dnezq zg`

ziyilyne ,ziyilyl gxt dipyne .`ed dfi` rcep `le ,dipyl icigi ow eze`n cg`

Ð xfge ,ziriayl ,ziyyl ziyingl ,ziriaxl

.ezxifga cg`e ezkilda cg` lqete ,leqt

leqt :yexit .melk dl oi` dipyde dpey`xd

gxtyk cinc meyn ,x`ypd ebef oa cg` lqete

yng da yi dipya ixd Ð dipyl dpey`xn

izy ,rax` `l` dpnn aixwdl oi` Ð oicixt

ebef oa xg` eze` lqete ,zeler izye ze`hg

eze`l dil iaxwn i`c .dpey`xa x`ypy

ebef oa rawp `di Ð z`hg edeyri m` ,x`ypy

daxrzpy dler dil dede ,dlera dipyl gxty

aixwdl xyk did `le minezq oicixt rax`a

elit` Ð z`hg la` .zeler izy `l` dpnn

.dhnl dler `iddl ciar `nlic ,`l zg`

olek ciar `nlic Ð `l dlrnl zeler ylye

,dipyay oicixt rax` mze` on zeler yly

`l` mdn zeyrl oi` oicd one ,zg` dy` lyn

oke ,ziyilyl dipyn gxtyk oke .zeler izy

mrhn x`ypd ebef oae ,lqtp gxetd Ð mlek

ziriayd on cg` gxte xfgyk oke .lirlc

ziriaxe ,ziyingl ziyyd one ,ziyyl

,ikdl .lqete leqt Ð dpey`xl dipye ,ziyilyl

yi ziyilyd ,melk odl oi` dipyde dpey`xd

.'eke yly ziyingd ,mizy ziriaxd ,zg` dl

x`ypd ebef oa lqetc oeik :dniz `zyde

gxtyk ,dpey`x dgixta cin ,dpey`xa

odn cg` gxte xfgyk ok m` Ð dipyl dpey`xn

ziyilyl ziriaxl ziyingl ziyyl ziriayn

?dipyay lk leqt i`n` ,dpey`xl dipyl

gxtyk cin ik !oicixt ipy dpnn eaixwi

,gxetd lfeb leqt Ð ziyilyl dipyn dpey`xa

gxetd rawp `di z`hg dil aixwn i`c meyn i` ?x`ypd ebef oa lqtin i`n` Ð dpey`xl dipyn inp xfgyk .dlere z`hg cg` bef `l` dipya xyk oi`e .dipya x`ypd ebef oa lqete

on aixwdl xykei `le ,dlera e` z`hga ebef oa rawp `di m` jka dne ,melk dl oi` dpey`xd ikd e`la `lde ?jka dne Ð z`hgl gxetd rawp `di dler i`e ,dlerl dpey`xl

ziriaxde zg` [`l`] dl oi` i`n` ziyilyd :dyw oke .dlera dkezl gxetd lfeb rawp `di m` zg` dler e` ,z`hga dkezl gxty lfeb rawp `di m` ,zg` z`hg `l` dpey`xd

ciqtz `l ziyilyd ok m` Ð melk dl oi` dipyc oeik ?i`n`e .dxfga cg`e dkilda cg` ow zcqtn `cg lkc meyn ,dyy ziriayde ,dxfga rax` ziyyde yly ziyingde mizy

oeik ?zg` dl `di ziriaxd i`n`e .zg` dl yi ziyingd ,melk dl oi` ziriaxde ziyilyd gxte xfge gxte cer xfg :ipzwc ,`tiqa oke .da zexiyk oipw izy dl didie ,melk dxfga

zg` dl yi ziriayd ,melk mdl oi` ziyyde ziyingd :ipzwc gxte xfge gxte cer xfgc `tiqa oke !mizy dl `di ziyingd melk dl oi` ziriax opixn`c oeike !melk dl oi` ziyilyc

:xnel yie !`peeb i`d ik zeywdl yi Ðmeync :y"piilxe`n awri epiax dywde .zeaixwd oial gxt eh` ciqtdl mdl did `l oicd onc ,zeaixw opi`y oial gxtc ipd opixfbc dxifb meyn

Ð zeterl oeict oi`y ,diirxa `zpwz edl zilc ,zetera la` .diirxa `zpwz carinl ol dedc ,ikd jixt diirxa `zpwz dl zi`c dnda `wecc :uxize ,`zrnya jixtck ?ezeni dxifb

ezeni Ð `eaixa cg` elit` ,lwqpd xey oda axrzpy migafd lk :xn`c (a,br migaf) "zaexrzd" wxta ,dxifb meyn ,ezeni opixn` inp dndaa `d :wgvi epiax dywde .ikd jxtinl `kil

diteb xiryc .xiry eh` xt dxifb meyn `wecc :ikd jixt `kdc :wgvi epiax xne`e ,reawd on gwi `ny dxifb :ipyne Ð yixt `aexn yixtc lk :`nipe ,eciipipc edpiyakpe :jixte .olek

jixtc :il d`xp ,inp i` ?ezeni Ð dzxiagl dpyn raew lxebd exn`i `ny ,dxifb diteb xiryc xiry eh` xt dxifb meyn jixt inp onwle ?ezeni ,dycg dnexzn `nlra devnl `l` epi`

xity opixfbe ,slgin Ð ilin lka iccdl incc ,zetera zeter la` ?ezeni xeav oaxw i`de cigi oaxw i`d ,xiry i`de xt i`dc ,iccdl i`d ilek inc `lc ,xiry eh` xt efk dxifb meyne

.dzinäøéæâ.dilra ezny z`hg meyn mipdkd on cg` znyk xta xefbl ie`x Ð ixtkn `itewnc xnel ivnz m` elit`c .mipdkd on cg` ziin `nlic Ð dilra ezny z`hg meyn

xyt` i`c ,xity yginl `ki` Ð mipdkd lkn cg meyn la` ,`l e` ziin i` eilr cenrl xyt`e ,mipirl d`xpd xac dfc ,il `xidp `l Ð lecb odk ziin `nlic i"yx yxity dn la`

.`l e` ediipin cg ziin i` xity rcil

íåùî`d ?jixt i`n :il dniz Ð xninl `ki` i`n xt xiry gpiz cr 'ek dzpy dxary z`hgifg `l eze ,leqt Ð eizepy exar i` ,`l eze mipy yly oa zeidl `ed epicc ,inp xta

oi`ian oi`y `l` ,ynge rax` ipa s` :xne` xi`n iax ,yly ipa s` :mixne` minkge ,mizy ipa mixt :xne` ililbd iqei iax ,[a"n] dxt zkqnc `nw wxta opzck .daxwdl

dayk `idy ,z`hga `l` dzpy dxary z`hgc `zkld ixinb `l `nyc Ð ezeni xninl ol ded `l ,daxwdl leqtc idp :xnel yie !`l ylyn ith opaxlc :`nl` ,ceakd iptn mipwf

,mipy yly exaryk ezenic `zkld ixinb `l Ð dyly ipa eedc mixta la` .`lf` dzinlc dl ixinb `zkldc .dzpy dxar meyn xfbinl jiiy ikdae ,dpy ipa eedc ,xiry e` dxiry e`

`ied iaxc opaxl dxifb `la iiepyl ivn ziede ,dzpy dxar meyn dxifb iiepyl zwgc `wcnc ,xi`n iaxc `ail` jixt `kd :inp i` ,drxi xninl ol dede ,eda xfbinl jiiy `l ikdle

?zvxzn i`n ,ith oicd `ede ynge rax` ipa s` xta xn`c xi`n iaxl ok m` ,ikd zipyn iaxk elit` `nlr ilekk inwe`l ick `l` ,ynn dzpy dxary z`hg
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!àéä dúðL äøáòL úàhç dôeb¯àéL÷ àì àä ¨©¨¤¨§¨§¨¨¦¨¨©§¨
¯"äîéîú äðL" àéðúc ,éaøk¯ìL äðBîúBàî L §©¦§©§¨¨¨§¦¨¤§¥

ïéðîk ,íBé äMîçå íéMLå.éaø éøác ,änçä úBîé §¦¦©£¦¨§¦§©§©©¨¦§¥©¦
.íBéì íBiî Lãç øNò íéðL äðBî :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤§¥¨¨Ÿ¤¦§
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יומא. פרק שישי - שני שעירי דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                    רש"י

ה"צמח-צדק":  ופירש  לאחרים.  ישיחנה  מדעתו,  יסיחנה  פירושים:  שני  לברכה  זיכרונם  רבותינו  ואמרו  ישיחנה",  איש  בלב  "דאגה 
לאחרים רק בגוף, אבל מאוחדות אתו עמו, שמרגישים את עניינו.

היום יום כה סיוון



רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `nei(iyily meil)

ly oicn m`øeaö úBðaø÷`idy dkyld znexzn migwlpd ¨§§¦
xeavd itqknzøîà à÷,zeywdl xne` dz` -`iyew dpi` ef ¨¨§©§

y meyn ,llkéðàLly mpic dpeyy -øeaö úBðaø÷mpi`y ©¦¨§§¦
mi`a mpi` jli`e oqip yceg y`xny oeik ,d`ad dpyl miie`x
dnexzd itqkn m`iadl yie ,dxary dpyd ilwy znexzn cer

e ,oexg`d xc` ycega etq`py dycgdéaø øîà éáè éaøãk¦§©¦¨¦¨©©¦
îàc ,äiLàéàø÷ øîà ,äiLàé éaø øîà éáè éaø ø(ci gk xacna)úàæ' Ÿ¦¨§¨©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨¨©§¨Ÿ

BLãça Lãç úìòdxezd dhwpy dnn miyxece ,'dpXd iWcgl Ÿ©Ÿ¤§¨§§¨§¥©¨¨
,['iycgl' 'eycga' 'ycg'] yecig ly oeyl minrt dnk weqta

yäLãç äîeøzî ïaø÷ éì àáäå Lcç ,äøBz äøîàon cg`ay - ¨§¨¨©¥§¨¥¦¨§¨¦§¨£¨¨
yi jli`e yceg eze`ne ,zepaxwd z` ycgl mikixv miycgd
on `le dycgd dnexzd itqkn xeavd zepaxw z` `iadl

.oqip `ed df ycege ,dpyid
:`xnbd zl`eyçðéz àäiabl mrhd ayein df itl -øéòNly ¨¦©¨¦

a la` ,dkyld itqkn dpwpe xeav oaxw `edy ,mixetkd meiøt©
,dkyld znexzn `a epi`y mixetkd mei ly`a `ed `l`

,cigi oaxwk epice lecb odk ly epennnøîéîì àkéà éàîdn - ©¦¨§¥©
:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd

meyn `l` dpi` xtd ly diigcd ok`eèà øt äøéæbab` -,øéòN §¥¨©¨¨¦
dpya eaixwdl xtd z` midyny e`xiyk `ny miyyegy
,d`ad dpya eaixwdl xiryd mr s` oizndl e`eai ,d`ad

.dycg dnexzn `eal jixv xiryd ixdy ,ok zeyrl xeq`e
:`xnbd dgecåikäøéæb íeMîcala,eúeîéiptn m` did ic `ld §¦§¥¨¨

.zeni `le a`zqiy cr zerxl xtd glyi ef dxifbãBòådtiqen §
,zeywdl `xnbdäiLàé éaø øîà éáè éaøc àäjixvy xn`y ¨§©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨

,dycg dnexzn `iadlef dklddôebwx dnvr -äåöî- ¨¦§¨
dligzklàéä,akrn df oi`e,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¦§¨©©§¨¨©§¥

ïñéða ãçàa ïéàaä øeaö úBðaø÷,jli`eäåöîdligzklïî àéáäì ¨§§¦©¨¦§¤¨§¦¨¦§¨§¨¦¦
Lãçä,dycgd dnexzd -ïLiä ïî àéáä íàådpyid dnexzd - ¤¨¨§¦¥¦¦©¨¨

àöé,caricaøqçL àlàd z` miiwl ciqtdeäåöîkoeike ,ie`x ¨¨¤¨¤¦¥¦§¨
cr erxiy dfa ice ,ezeni xtde xirydy xnel xazqn `l jky

.ea`zqiy
:xg` mrh zx`an `xnbd,àøéæ éaø øîà àlàxirye xty mrhd ¤¨¨©©¦¥¨

mpic mdizgz mixg` eaxwedy xg`l e`vnpy mixetkd mei ly
`ed ,d`ad dpyl micner mpi`e ,dzinléôìiptn -ìøBbä ïéàL §¦¤¥©¨

mixetkd meia mixiryd lr lecbd odkd jxryòáB÷eciwtz z` ¥©
cenri enyly xiryd lyäðMîefdzøáçì,d`ad dpyl -`le ¦¨¨©£¤§¨

zl`ey .ef dpy ly lxebd it lr d`ad dpya eaixwdl lkei
ok m` :`xnbdéúééðå-xiry mr d`ad dpya xiryd z` e`iai §©§¥

sqepìéøâðåd`ad dpyd ly lxebde ,mdipy lr d`ad dpya §©§¦
lixbdle xiryd z` xi`ydl oi` :`xnbd daiyn .eny z` rawi

iptn ,d`ad dpya aey eilrànL äøéæbe`xi `ly miyp` eidi §¥¨¤¨
e d`ad dpya lxebd z`eøîàée dxary dpyn eilr enyyìøBbä Ÿ§©¨

.dzøáçì äðMî òáB÷¥©¦¨¨©£¤§¨
:`xnbd zl`eyçðéz àäoi` recn mrhd ayein df itl - ¨¦©

d z` d`ad dpya aixwdløéòNyi ok` xiryay meyn ,ef dpyn ¨¦
`l` ,dlxbd zaegøteilr milixbn `lyøîéîì àkéà éàîdn - ©©¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd
meyn `l` dpi` xtd ly diigcd ok`eèà øt äøéæbab` -,øéòN §¥¨©¨¨¦

dpya eaixwdl mixetkd mei xt z` ddyp m` `ny miyyegy
`ny dxifb meyn xeq` `edy xirya s` dfa lwdl e`eai ,d`ad

:dfd mrhd z` mb `xnbd dgec .raew lxebd exn`iåikíeMî §¦
äøéæbcala,eúeîéxtd glyi ef dxifb iptn m` did ic `ld §¥¨¨

.a`zqiy cr zerxl
:xg` mrh zx`an `xnbdéiaàc dén÷ ïðaø äeøîàexn` - £¨¨©¨¨©¥§©©¥

dzinl mpicy ,x`al iia` iptl micinlzdúàhç íeMî äøéæb§¥¨¦©¨
äéìòa eúnLodkd zeni dpyd jyna `ny miyyegy meyn - ¤¥§¨¤¨

z`hg oaxw `ed df xty oeikne ,xtd ly eilra `edy lecbd
opicy ze`hg yngn zg` `idy dilra ezny z`hg ef ixd ,ely
mdn gkyi ,xtd z` aixwdl e`eaiyk d`ad dpyle ,dzinl
epice zn lecbd odkd eilrae dxary dpya yxted df xty

,dzinl,ycgd lecbd odkd ly epennn yxtedy xnel erhie
.ef dpya

:`xnbd zl`eyçðéz àäoi` recn mrhd ayein df itl - ¨¦©
d z` d`ad dpya aixwdløtokzie lecbd odkd ly oaxw `edy ©

`l` ,zeni eilray yeygløéòNitqkn `ae xeav oaxw `edy ¨¦
,ezeni eilray okzi `le dkyld znexzøîéîì àkéà éàîdn - ©¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd
meyn `l` dpi` xiryd ly diigcd ok`eèà øéòN äøéæbab` - §¥¨¨¦¨

,øt,d`ad dpyl xtd mr s` oizndl e`eai `ny miyyegy ©
ezny z`hg meyn lqtie lecbd odkd zeni `ny exfb xak eilre

:df mrh mb `xnbd dgec .dilraåikäøéæb íeMîcala,eúeîé §¦§¥¨¨
.a`zqiy cr zerxl xiryd glyi ef dxifb iptn m` did ic `ld

:xg` mrh zx`an `xnbdàlà,dzinl xiryde xtd oicy mrhd ¤¨
`eddúðL äøáòL úàhç íeMî äøéæbdpy zan xzei `idy - §¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨

dpy ly mixetkd mei cr `ny miyyegy ,daxwdl zlqtpe
,dpy oan xzei didie xiryd ly dpey`xd ezpy xearz d`ad

.daxwdl ie`x didi `le
wx ike :`xnbd dywnäøéæb`idixd ,ezpy xearz `nyàéä §¥¨¦

dôebdnvr ef z`hg -,àéä dúðL äøáòL úàhçoiznp m` ixdy ¨©¨¤¨§¨§¨¨¦
`le ezpy xearz i`ce ,d`ad dpya mixetkd mei cr df xiry mr

:`xnbd zvxzn .yyg wx df oi`e ,eaixwdl lkepàéL÷ àì àä- ¨Ÿ©§¨
iptn ,dyw dpi` ef `iyew`ad mixetkd mei cry zeidl lekiy

e ,dpy eilr xearz `lkzhiyéaø,dneg xir iza oic iabl xaeqd §©¦
dheyt dpya df itle ,dngd zeni oipn itl dpyd z` mipeny
meil dfd mixetkd mei oia dnily dpy oi` [oic zia dexair `ly]
itl miycgd z` oipen ep`y oeikn ,d`ad dpyay mixetkd
oiicr dpipnl miycg xyr mipy xearke ,zycgznd dpald

l mei xyr cg` mixqg,dilr ztcerd dng zpy oeaygl milyd
zpyk minid milydl ick dpald zpy ini lr mtiqedl jilre

,dngàéðúcdneg ixr iza iabl dxeza xn`p ,`ziixaadk `xwie) §©§¨
(lFl z`ln cr l`Bi `l m`e'äîéîú äðLxirA xW` ziAd mwe §¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦

,`ziixad zx`ane ,'eizxcl Fz` dpTl zzinSl dng Fl xW £̀¤Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨
yäðBîxteq -ìLúBîé ïéðîk íBé äMîçå íéMLå úBàî Lzpy ¤§Ÿ¥§¦¦©£¦¨§¦§©§

,änçäoke ,dnily dpal zpyn mei xyr cg` xar xaky s`e ©©¨
aygzn epi` ,yceg dilr sqepe dpyd z` oic zia exair eli`
didp dngd zeni itl dninz dpy dxary oeik `l` ,llk dfa

,gwell helg ziadíéîëçå ,éaø éøáce miwlegäðBî ,íéøîBà ¦§¥©¦©£¨¦§¦¤
íBéì íBiî Lãç øNò íéðLzpy oeayg itl mipen l`xyiy enk §¥¨¨Ÿ¤¦§

dnlyed ,xyr mipyd yceg seql dheyt dpya ribiyke ,dpald
,gwell ziad hlgede dpyd
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כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי, אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו, בלימודם ובהתוועדותם, 
ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים, הנה בזה היא ההתקשרות ]=אלי[.

היום יום כד סיוון



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc `nei(iriax meil)

äøaòúð íàåxyr dyly dzeyrl erawy oic zia ici lr dpyd §¦¦§©§¨
,miycg,øëBnì äøaòúðmipen l`xyiy oipn itl mikledy oeik ¦§©§¨©¥

mlyez `ly cre ,miycg xyr dyly ly `idy z`fd dpya
`l ,dxary dpya dxiknd dkxrp eay ycega mei eze`l dpyd
axra xiryd z` yicwd m` iax itly `vnp .gwell ziad hlgei
mei ribiyk ,mini dpeny oa didyk ,dheyt dpya mixetkd mei
mei c"qy oa `ed xiryd ,mei c"py exare d`ad dpya mixetkd
xearz `ny dxifb wx ef okle ,dng zpy inik dpy el d`ln `le

.ezpy
:`xnbd zl`eyçðézäaixwdl oi` recn mrhd ayein df itl - ¨¦©

d z` d`ad dpyaøéòNj` ,dpy oa didiy ezaegyøt ¨¦©
xearz m` s` zn epi`e ,mipy yly oa cr xyk `ed dligzny

,ziyily dpy eløîéîì àkéà éàî`eai `le dgciiy mrhd dn - ©¦¨§¥©
xtd ly diigcd ok` :`xnbd zayiin .d`ad dpya daxwdl

meyn `l` dpi`eèà øt äøéæb[ab`-]å :àøîâä äçåã .øéòNik §¥¨©¨¨¦§
äøéæb íeMîcala,úeîé.a`zqiy cr drxi m` did ic `ldãBòå ¦§¥¨¨§

`ld ,dzinl epic recn ,`xnbd dywndúðL äøáòL úàhçiptl ©¨¤¨§¨§¨¨
,daxwdl d`iadyàìæà äiòøì,dzinl dpic oi`e [zkled `id-] ¦§¦¨©§¨

keàéä eléàk dúBà ïéàBø ,dúðL äøáòL úàhç ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨¦¨§¦¦
úBøáwä úéáa úãîBò,daxwdl dzgwl leki odkd oi`yäòBøåcr ¤¤§¥©§¨§¨

.zxg` dinca `iaie xknze ,a`zqzy
xg` e`vnpe eca`y xirye xt recn xg` mrh zx`an `xnbd

:ezeni ,dxtkd,àáø øîà àlàminkg exfbäìwz íeMî äøéæb- ¤¨¨©¨¨§¥¨¦©¨¨
ok`y `ziixaa gkene .dpyd jyna mda elyki `ly ick

,dlwzl miyyeg[àéðúc] (ïðúã),`ziixaaïéLéc÷î ïéà,xac mey §©§¨¥©§¦¦
,ziad wcal `ed ycwd mzqyïéëéøòî ïéàåmc` jxr xne`y - §¥©£¦¦

,ilr dfïéîéøçî ïéàåwcal minxg mzqe ,mxg df xac xne`y - §¥©£¦¦
,ziad,äfä ïîfa.dpwz mdl oi`e ,ycwnd zia oi`y oeikíàå ©§©©¤§¦

éøòäå Léc÷äíéøçäå C,dfd onfa el`n cg` dyr eli`e - ¦§¦§¤¡¦§¤¡¦
`eai `ly ick mca`l eilr lhen ,ycew ivtg eicia mi`vnpe

m` jkitle ,mda lykidläîäa,`id,ø÷òézmd m`eúBøéte` §¥¨¥¨¥¥
,íéìëå úeñky mgipi,eá÷øéeid m`eúBëzî éìëe úBòîmpi`y §§¥¦¥¨§¨§¥©¨

,miawxpéìBéäàðä Cmdinc jq -çìnä íéì.ceai`làeä äæ éàå ¦£¨¨§©©¤©§¥¤
øewéò,dnda iabl xen`dìòBðd z`äéðôì úìcdn dl oi`e ¦¥¤¤§¨¤¨

lek`läéìàî äúî àéäå.arxa §¦¥¨¥¥¤¨
:`xnbd zxxanéàîc äìwzddyi m` miyyeg dlwz efi`l - ©¨¨§©

.d`ad dpyl xtde xiryd z`éàiptn `ed yygd m` -äìwz ¦©¨¨
äáø÷äcok m` ,dpyd zeni x`ya maixwdl `eaiy -ìk eléôà §©§¨¨£¦¨

énð úBiòø,ok exfbi ea`zqiy cr zerxl mpicy zendad lka - §¦©¦
e ,yyg eze` z` yi mda s`y iptnéàiptn `ed yygd m`e - ¦

òå äféâc äìwzäãBáe` mxnv febie miyecw mdy gkyi `ny - ©¨¨§¦¨©£¨
ok m` ,mda cearieléôàaénð úBiòø ìk`l` .ok xefbpíìBòì £¦¨§¦©¦§¨

iptn `ed yygdðäå ,äáø÷äc äìwzCmpicy zenda x`y lk - ©¨¨§©§¨¨§¨¨
,zerxleäðéð äáø÷ä éða åàìcdaxwdl onvra zecner opi`y - §¨§¥©§¨¨¦§

,odinc wx `l`eäa ãéøè àìezrc giqne ,oaixwdl cexh epi` - Ÿ¨¦§
la` ,oda lyki `le ixnbl odnCä[xtd e` xiryd] ef dnda - ©

àéä äáø÷ä úác,d`ad dpya mixetkd meia daxwdl zcnery - §©©§¨¨¦
da ãéøèyyg yie ,dzevnk daixwdl da dcexh ezaygn - ¨¦¨

.dzinl dpic jkitle ,dpyd jyna daixwdl `eaie lyki `ny
:dlwzl miyyeg m`d mi`pz ewlgpy zx`an `xnbdäìwúå§©¨¨

àéä éàpz dîöò,mi`pz zwelgna diepy -àãç àéðúcepipyy - ©§¨©¨¥¦§©§¨£¨
oaxw ,zg` `ziixaaa áø÷ àlL çñtgqt,ïBLàøeilray oebk ¤©¤Ÿ¨©§¦

didy inl eilra epxkni ,df oaxw xzepe xg`a ezaeg ici `vi
e ,oey`x gqta dwegx jxca e` `nháø÷éeci lragqt,éðMm`e ¦§©§¥¦

mb axwed `l gqt eze`,éðMae epdyiàéðúå .äàaä äðMì áø÷é ©¥¦¦§©©¨¨©¨¨§©§¨
Cãéày epipy zxg` `ziixaae -áø÷é àì.d`ad dpylåàì éàî ¦¨Ÿ¦§©©¨

`l m`d -éâéìt äìwúa`ziixady ,zeziixad ewlgp - §©¨¨§¦¥
,d`ad dpyl epdyi okle dlwzl zyyeg dpi` dpey`xd
.d`ad dpyl epdyi `l jkitle dlwzl zyyeg dipyd `ziixade

:`xnbd dgec,àìyxtl okziàîìò éleëczeziixad izy itly - Ÿ§¥¨§¨
àzâeìôa àëäå ,äìwúì ïðéLééç [àì]zwelgna -ïðaøå éaøcm` Ÿ©§¦¨§©¨¨§¨¨¦§§¨§©¦§©¨¨

,dpal zpyk e` dng zpyk dpy oipnéâìôéî à÷ewlgp - ¨¦§§¥

,zeziixadàéL÷ àìå,dipyl zg` `ziixanàä`ziixad - §Ÿ©§¨¨
k zxaeq dpey`xd,éaødf gqtn dninz dpy xearz `ly okziy ©¦

elit`e ,mei c"py mdipia yiy iptn ,d`ad dpya gqt cr
el e`ln `l oiicr ,ezcill mini dpeny e`lny xg`l yxtedy

,dng zpyk mei d"qyàädipyd `ziixade -k zxaeq,ïðaø ¨©¨¨
`ad gqtd ribiy mcewe ,dpald zpy itl `id 'dninz' dpyy

.ezpy xearz
:ef digc lr `xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -ïëå §¨©§¨§¥

úBònä`l ,mda ynzyd `le ef dpya gqt xear eyxtedy ©¨
miie`x zerndy zxaeq zxg` `ziixae ,d`ad dpya ynzyi
oi` ixdy ,opaxe iax zwelgna zelzl oi` zernae ,d`ad dpyl

.zerna zlqet dpydpéî òîL åàì àlào`kn gken `l m`d - ¤¨¨§©¦¨
zeziixady,éâéìt äìwúayeygl yi zernd iabl s` okle §©¨¨§¦¥

ok` :`xnbd dwiqn .dlwz icil `eaiy.dpéî òîL§©¦¨

äðùî
xfeg ,mixiryd ipyl mirbepd mipicd z` `pzd dpyy xg`
miiqy xg`l :mixetkd mei zcear xcq jynd z` cnll `pzd

,mzevnk xiryde xtd mc zepzn ozil lecbd odkdBì àaodkd ¨
çlzLnä øéòN ìöàmi`iven epnny gxfnd xry cbpk cnerd ¥¤¨¦©¦§©¥©

xeyw ey`xayk xiryd z` ecinrd myy ,lf`frl geliyl eze`
,zixedf ly oeylåéìò åéãé ézL CîBñå,eipxw ipy oiaäcåúîelr §¥§¥¨¨¨¨¦§©¤

.mrd zepeer
øîBà äéä Cëå,eieciea lecb odkdéðôì eòLt eåò eàèç ,íMä àpàE §¨¨¨¥¨¨©¥¨§¨¨§§¨¤

íéòLtìå úBðBòìå íéàèçì àð øtk ,íMä àpà ,ìàøNé úéa Enò©§¥¦§¨¥¨¨©¥©¥¨©£¨¦§¨£§©§¨¦
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ezny in` cenr eq sc ± iyily wxt`nei
øëåîì äøáòúð äøáòúð íàådxkny ycg eze`a mei eze`a ribiy cr hlgz `le Ð

dpya mixetkd mei axra ,ezcill ipiny meia eyicwdy oebk dl zgkyn iaxle .el

,mini dynge miyy ze`n yely dil eln `l izk` .`ad mixetkd mei ihn ike ,dheyt

.rax`e miyy ze`n yely `l`øîéîì àëéà éàî øô.yly oa `edy Ðäúåà ïéàåø
ziaa zcner eli`k ,`idy mewn lka Ð

`l la` .dil` axwil leki odkd oi`y zexawd

,daixw dpi`y `l` `id zeznd ze`hgn

.xknize men da letiy cr drex jkldíåùî
äì÷ú.dlwz i`n yxtn onwl ÐïðúãÐ

.dlwzl opiyiigcïéùéã÷î ïéà.xac mey Ð

.dpwz odl oi`e ziad wcal ycwd mzqyïéàå
ïéîéøçî.ziad wcal oinxg mzq xaqw Ð

.(a,gk) oikxr zkqna `id `zbelteúåòåø ìë
yegip ea`zqiy cr erxi opax xen`c ipd lk Ð

.maixwi `nyåäðéð äáø÷ä éðá åàìã êðäåÐ

`l` ,onvr ipd axwil zecner opi` zerex x`y

.odincåäá ãéøè àì,ozaxwda xdxdn epi` Ð

.edcic daxwdn dizrc giqneäáø÷ä úáã êä
àéälr eal eda cixh `ad mixetkd meil Ð

.mixetkd mei inwn dl aixwn `nlice ,ezaxwd

àéä éàðú.yiig `lc `ki`e yiigc `ki` Ð

éðùá áø÷édidye `nhl xkni ,ipy gqta Ð

.dwegx jxcaéáø àägqtl gqtn xn`c Ð

yxtedy it lr s`e ezpy dxar `ly el xyt`

`l onf xqegn el`c .ezcill dpeny xg`l

.yicwúåòîä ïëåeaxwi l` gqtl eyixtdy Ð

.eaxwi xn`c o`nl `ki`e ,d`ad dpyl

äðùîøéòù ìöà åì àá`pz xcd `zyd Ð

xn`we dceard xcqa iiexe`l dizlinl

xt ly minc ozn lecb odk xnby xg`lc

xiryeodkd el `a el e`ivedc oiwxit wilqck

cbpk my ecinrdy mewna glzynd xiry lv`

lirl) "itlwa sxh" wxta oxn`ck egeliy zia

.(a,`nòá÷ íéðäë åùòù àìàelibxdy Ð

,eze` mikilen zeidl raw mipdkd z` zeyrl

l`xyi z` oigipn mipdk ly oic zia eid `le

.ekiledlàìñøò.yi`d my Ðùáëåoink Ð

eze` jxc `veie deab `edy ,el eyr dlrn

elkei `ly ick ,xirl uege dxfrl ueg yakd

eylzl oilibx eidy itl gleyna rbil miilaad

ddyz l`e `ve xdn leh :el mixne`e ,exrya
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ïéà"dnda xyrn" wxta zexekaa opixn` inp ikde .dlwzl opiyiigc meyn Ð oiyicwn

"dnda dna" wxtac dnize .dlwz meyn dnda xyrn elha oaxeg xg`lc (`,bp)

`zye `zy lka ilbr itl` xqixz dixcrn xyrn ded dixfr oa xfrl` iax (a,cp zay)

zia axgyn opzcn ,zvw oaxeg xg`l ig i`kf oa opgei iax `de ?zeidl df okzi ji`e

,`iyp did `ede i`kf oa opgei iax oiwzd ycwnd

mizpy did zegtd lkle ,l`ilnb oax eixg`e

rnynck ,dixfr oa xfrl` iax dpnzpy cr `iyp

:xn`wc (a,fk zekxa) "xgyd zltz" wxta

oa xfrl` iax did ok m`e .'eke dixrv cwzy`

,dxyr yng oa oaxeg zrya xzeid lkl dixfr

dfe ,`iyp dpnzpyk did dxyr dpeny oa ixdy

,zegtd lkl oaxeg xg` mipy yly did

iptl mizpy wx ziad inia ded ohwe ,ziyixtck

liayae `ed xyrn iyext` xa e`l ohwe ,oaxegd

did f`y oaxegd iptl licbdy mizpy mze`

yie ,`zye `zy lk xninl dil ded `l ,yixtn

`l :inp i` .yixtn did ely qetexhet` :xnel

yi inp i` .oaxeg xza xzl`l dnda xyrn elha

ded `lc ,`xidp `le .jlnl xyrn ded :miyxtn

.`pyil i`da xninl dil

ïéàåmzq xn`c o`nk :i"yx yxit Ð oinixgn

:yxtn wgvi epiaxe .ziad wcal minxg

ab lr s`e ,mipdkl xn`c o`nk elit` `iz`c

ehnc xza ilin ipd dlwz oda jiiy `le exyc

lk" wxta xn`ck `l okl mcew la` .odk cil

onf lk ,minxg :(`,al zexeka) "oiycwend ileqt

mdixac lkl ycwdk od ixd milra cia mdy

onfa `ixi` i`n ikd i` :xn`z m`e .mda oilrene

ziad onfa :xnel yie ,inp ziad onfa elit` ?dfd

,dyecw ilina oixidfe oi`iwa eid miycw igikyc

onfa :inp i` ,ixidf `l igiky `lc `zyd la`

milrad oikixv eid `le ,mipdk igiky ziad

.odkl xzl`l eze` oipzepe ,mcia ezedydl

úåøéôoikxrac ,dniz Ð eawxi milke zeqk

`edd :opixn` (`,hk) "yicwnd" wxt

`z` ,`zicaneta diqkpl edpinxg`c `xab

drax` lewy lif :dil xn` ,dcedi axc dinwl

`ipzck dil xn`w `l i`n`e ,`xdpa icye ifef

:xnel yie ?'eke eawxi milke zeqk zexit :`kd

`l` dpwz mdl oi` mze`e ,irwxwna ixiin mzd

`le cariz `le dxea dpgipi opixn` i`c .leliga

,`xikid `kile ,`aeh `ki` zexea zecy rxfz

jgxk lr `de :xn`z m`e .dlwz icil da iz`e

`caer `de mzd jixtcn eed inp ilhlhn

inp ilhlhnc llkn ,ded inp rwxw `zicanetc

irwxwn `l` leliga dpwz eyr `l edin ded

oky lke .`kd yxtnck ,edl cear ilhlhn la`

irwxwna zehiyta cenlzd dywnc ith `gipc

lr `l` !ilhlhna wx `nlic ?dil `pne ,eed inp

.leliga dpwz carcn eed inp irwxwn jgxk

äì÷úåiziin `l `kd Ð `id i`pz dnvr

migqtc `nw wxt seqa ibiltc i`pz

,`kdc i`pz ipd iziin `l mzde dlwza (a,k)

.incl inc iziinc meynøîàxirya oixtkzn mipdk xaq dcedi iaxc ,(a,bi) zereayc `nw wxta oerny iaxe dcedi iax ibiltc i`n uxzn ip` o`kn Ð dcedi iaxk `lc dinxi iax

oiiecie ipy xta aizkcn oerny iaxc `nrh xn`w `l i`n` il dywede .oerny iaxc `nrh i`n :mzd xn`we .glzynd xirya llk dxtk edl zil oerny iaxle ,zexiar x`ya glzynd

el cg` l`rnyi iax iac `pzck ,dcedi iaxl mzd wiqnck `le oiiecie ipy opirac ,`nrh epiidc `nipe .xt mce oiiecie ipy opirac epiid oerny iaxl `nlya :ikd xza xn`ck ,xt mce

elit`e ,oerny iaxk oizipznl iwen dinxi iax `dc ,l`rnyi iax iac `pzc dil zi` inp oerny iax jgxk lrc uxzl il yi o`kne .'eke aiigd lr xtkie i`kf `aiy ahen ezial cg`e

iaxc meyn (a,bn) `xnba `nrh yxtne 'eke "oxd` ipae" opz (a,`n lirl) "itlwa sxh" wxta ipy iecieae (a,dl lirl) "dpennd mdl xn`" wxta "iziae ip`" xtc oey`x ieciea opz ikd
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רלה ezny in` cenr eq sc ± iyily wxt`nei
øëåîì äøáòúð äøáòúð íàådxkny ycg eze`a mei eze`a ribiy cr hlgz `le Ð

dpya mixetkd mei axra ,ezcill ipiny meia eyicwdy oebk dl zgkyn iaxle .el

,mini dynge miyy ze`n yely dil eln `l izk` .`ad mixetkd mei ihn ike ,dheyt

.rax`e miyy ze`n yely `l`øîéîì àëéà éàî øô.yly oa `edy Ðäúåà ïéàåø
ziaa zcner eli`k ,`idy mewn lka Ð

`l la` .dil` axwil leki odkd oi`y zexawd

,daixw dpi`y `l` `id zeznd ze`hgn

.xknize men da letiy cr drex jkldíåùî
äì÷ú.dlwz i`n yxtn onwl ÐïðúãÐ

.dlwzl opiyiigcïéùéã÷î ïéà.xac mey Ð

.dpwz odl oi`e ziad wcal ycwd mzqyïéàå
ïéîéøçî.ziad wcal oinxg mzq xaqw Ð

.(a,gk) oikxr zkqna `id `zbelteúåòåø ìë
yegip ea`zqiy cr erxi opax xen`c ipd lk Ð

.maixwi `nyåäðéð äáø÷ä éðá åàìã êðäåÐ

`l` ,onvr ipd axwil zecner opi` zerex x`y

.odincåäá ãéøè àì,ozaxwda xdxdn epi` Ð

.edcic daxwdn dizrc giqneäáø÷ä úáã êä
àéälr eal eda cixh `ad mixetkd meil Ð

.mixetkd mei inwn dl aixwn `nlice ,ezaxwd

àéä éàðú.yiig `lc `ki`e yiigc `ki` Ð

éðùá áø÷édidye `nhl xkni ,ipy gqta Ð

.dwegx jxcaéáø àägqtl gqtn xn`c Ð

yxtedy it lr s`e ezpy dxar `ly el xyt`

`l onf xqegn el`c .ezcill dpeny xg`l

.yicwúåòîä ïëåeaxwi l` gqtl eyixtdy Ð

.eaxwi xn`c o`nl `ki`e ,d`ad dpyl

äðùîøéòù ìöà åì àá`pz xcd `zyd Ð

xn`we dceard xcqa iiexe`l dizlinl

xt ly minc ozn lecb odk xnby xg`lc

xiryeodkd el `a el e`ivedc oiwxit wilqck

cbpk my ecinrdy mewna glzynd xiry lv`

lirl) "itlwa sxh" wxta oxn`ck egeliy zia

.(a,`nòá÷ íéðäë åùòù àìàelibxdy Ð

,eze` mikilen zeidl raw mipdkd z` zeyrl

l`xyi z` oigipn mipdk ly oic zia eid `le

.ekiledlàìñøò.yi`d my Ðùáëåoink Ð

eze` jxc `veie deab `edy ,el eyr dlrn

elkei `ly ick ,xirl uege dxfrl ueg yakd

eylzl oilibx eidy itl gleyna rbil miilaad

ddyz l`e `ve xdn leh :el mixne`e ,exrya

.cer eplv` epizeper
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ïéà"dnda xyrn" wxta zexekaa opixn` inp ikde .dlwzl opiyiigc meyn Ð oiyicwn

"dnda dna" wxtac dnize .dlwz meyn dnda xyrn elha oaxeg xg`lc (`,bp)

`zye `zy lka ilbr itl` xqixz dixcrn xyrn ded dixfr oa xfrl` iax (a,cp zay)

zia axgyn opzcn ,zvw oaxeg xg`l ig i`kf oa opgei iax `de ?zeidl df okzi ji`e

,`iyp did `ede i`kf oa opgei iax oiwzd ycwnd

mizpy did zegtd lkle ,l`ilnb oax eixg`e

rnynck ,dixfr oa xfrl` iax dpnzpy cr `iyp

:xn`wc (a,fk zekxa) "xgyd zltz" wxta

oa xfrl` iax did ok m`e .'eke dixrv cwzy`

,dxyr yng oa oaxeg zrya xzeid lkl dixfr

dfe ,`iyp dpnzpyk did dxyr dpeny oa ixdy

,zegtd lkl oaxeg xg` mipy yly did

iptl mizpy wx ziad inia ded ohwe ,ziyixtck

liayae `ed xyrn iyext` xa e`l ohwe ,oaxegd

did f`y oaxegd iptl licbdy mizpy mze`

yie ,`zye `zy lk xninl dil ded `l ,yixtn

`l :inp i` .yixtn did ely qetexhet` :xnel

yi inp i` .oaxeg xza xzl`l dnda xyrn elha

ded `lc ,`xidp `le .jlnl xyrn ded :miyxtn

.`pyil i`da xninl dil

ïéàåmzq xn`c o`nk :i"yx yxit Ð oinixgn

:yxtn wgvi epiaxe .ziad wcal minxg

ab lr s`e ,mipdkl xn`c o`nk elit` `iz`c

ehnc xza ilin ipd dlwz oda jiiy `le exyc

lk" wxta xn`ck `l okl mcew la` .odk cil

onf lk ,minxg :(`,al zexeka) "oiycwend ileqt

mdixac lkl ycwdk od ixd milra cia mdy

onfa `ixi` i`n ikd i` :xn`z m`e .mda oilrene

ziad onfa :xnel yie ,inp ziad onfa elit` ?dfd

,dyecw ilina oixidfe oi`iwa eid miycw igikyc

onfa :inp i` ,ixidf `l igiky `lc `zyd la`

milrad oikixv eid `le ,mipdk igiky ziad

.odkl xzl`l eze` oipzepe ,mcia ezedydl

úåøéôoikxrac ,dniz Ð eawxi milke zeqk

`edd :opixn` (`,hk) "yicwnd" wxt

`z` ,`zicaneta diqkpl edpinxg`c `xab

drax` lewy lif :dil xn` ,dcedi axc dinwl

`ipzck dil xn`w `l i`n`e ,`xdpa icye ifef

:xnel yie ?'eke eawxi milke zeqk zexit :`kd

`l` dpwz mdl oi` mze`e ,irwxwna ixiin mzd

`le cariz `le dxea dpgipi opixn` i`c .leliga

,`xikid `kile ,`aeh `ki` zexea zecy rxfz

jgxk lr `de :xn`z m`e .dlwz icil da iz`e

`caer `de mzd jixtcn eed inp ilhlhn

inp ilhlhnc llkn ,ded inp rwxw `zicanetc

irwxwn `l` leliga dpwz eyr `l edin ded

oky lke .`kd yxtnck ,edl cear ilhlhn la`

irwxwna zehiyta cenlzd dywnc ith `gipc

lr `l` !ilhlhna wx `nlic ?dil `pne ,eed inp

.leliga dpwz carcn eed inp irwxwn jgxk

äì÷úåiziin `l `kd Ð `id i`pz dnvr

migqtc `nw wxt seqa ibiltc i`pz

,`kdc i`pz ipd iziin `l mzde dlwza (a,k)

.incl inc iziinc meynøîàxirya oixtkzn mipdk xaq dcedi iaxc ,(a,bi) zereayc `nw wxta oerny iaxe dcedi iax ibiltc i`n uxzn ip` o`kn Ð dcedi iaxk `lc dinxi iax

oiiecie ipy xta aizkcn oerny iaxc `nrh xn`w `l i`n` il dywede .oerny iaxc `nrh i`n :mzd xn`we .glzynd xirya llk dxtk edl zil oerny iaxle ,zexiar x`ya glzynd

el cg` l`rnyi iax iac `pzck ,dcedi iaxl mzd wiqnck `le oiiecie ipy opirac ,`nrh epiidc `nipe .xt mce oiiecie ipy opirac epiid oerny iaxl `nlya :ikd xza xn`ck ,xt mce

elit`e ,oerny iaxk oizipznl iwen dinxi iax `dc ,l`rnyi iax iac `pzc dil zi` inp oerny iax jgxk lrc uxzl il yi o`kne .'eke aiigd lr xtkie i`kf `aiy ahen ezial cg`e

iaxc meyn (a,bn) `xnba `nrh yxtne 'eke "oxd` ipae" opz (a,`n lirl) "itlwa sxh" wxta ipy iecieae (a,dl lirl) "dpennd mdl xn`" wxta "iziae ip`" xtc oey`x ieciea opz ikd
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eznyרלו ina cenr eq sc ± iyily wxt`nei
àøîâïîåæî àäéù.lenz`n jkl oken Ðúáùá åìéôà éúòecrenae ezra izr Ð

jiiy d`nehe zay xeqi` i`n yxtn onwle .d`nehae zaya elit`e xeari `le ,glzyi

.iieaxl jixhvi`c ,egeliyaàúëìä éàîìi` .exizdl jxvedy yi zay lelg dn Ð

oinegz meyn.dxez ozn xg`l odilr exfby ,edpip `nlra opaxc Ðïàîëjixhvi` Ð

envr z` `yep ig xn`c ozp 'xk `lc iieaxl

`zbelte .zeay meyn `l` ea oi`e ,`ed

.(`,cv) zay zkqnaéðàù äìåç`zydc Ð

.zay llgn `yepde ,envr z` `yep `lúàæ
úøîåàelit` "izr" ipznl jixhvi`cn Ð

meil d`ved xeqi` oi`c rnynl `ki` zaya

dnl d`vedl zayk mixetkd mei i`c mixetkd

zaya e`yn xizdl `xw il?lega lgyk ixd

aexir .epglyi `pngx xn`we ,inc zayk inp

epiwz `lc ,`ilz `da `dc `l` ,`aqp ick

xeqi` liaya `l` zexvg iaexir minkg

meyn dxifb zeyxl zeyxn exfby ,d`ved

.miaxd zeyxl cigid zeyxn d`vedéàîì
àúëìéäeiycw e` ycwn z`neh xeqi` dn Ð

z` dgciy xnel jxvedy egeliya yi

.d`nehdäøæòì àîè ñðëðexqen odkdy Ð

.my elíúàå éðà áéëøäì ìåëéwfge `ixa Ð

onwl ,eilr mkz`e ize` aikxdl xiryd did

dn mzl`y lr aiydl utg did `ly opixn`

.eax itn rny `lyíúàå éðà íåìùá àäàÐ

z`f lr le`yl mkl dn ,xnelk?`le ip` `l

.egeliyl wwfp mz`åôçã,zn `le wevl Ð

.epzinie eixg` cxil jixv `diy ednåäî éðåìô
àáä íìåòìdn ,edel`y cg` mc` lr Ð

jipira eiyrn?cec oa dnly lr :mixzet yie

.edel`yéðåìô ìò àìàmelya` lr `ny Ð

.ipezl`yäòåøä ìò àìàelivdl xzen m` Ð

.ix`d itnyxil edn xfnn.eia` z` Ðøîà
íáéì åäî íäì.ize` mzl`y eig` zy` Ð

åúéá úà ãåñì åäîiptn xeq` in ,dfd onfa Ð

`l :mdl xn` .ziad oaxeg xrv`l` ipezl`y

.exaw z` ceql ednïâéìôäù àìoyixtde Ð

epi`yk zegcl oiekznd mc`k ,mixg` mixacl

xac xn` `l la` ,did rcei `l` ,aiydl rcei

.eaxn rny `lyïéåù ìâòä äùòîùÐ

ozzin oi` dn iptn ,xeqi`l zeey eizecear

dey?eniy" siiq zzin ,zezin yly ea eidy

"mrd z` 'd sebie" ,dtibn zzin ,"eaxg yi`

ipt lr xfie" aizkc owexcd zzin (al zeny)

`l :(`,cn) dxf dcear zkqna opixn`e ,"mind

.oha zeavla zeheqk owceal `l` dyn oiekzp

øèé÷å çáéæodilr oiaiigy zecear od Ð

"zezin rax`"a opzck ,dzin dxf dcearl

oiicry ,siiqa o`ke .dliwqa ody (a,q oixcdpq)

epecipe ,oic zia zezin rax` odl eyxtzp `l

opixn`ck siiqa ozzin lky gp ipa zzina

.(`,ep) oixcdpqa÷ùéðå óôéâzzin oda oi` Ð

`l` .(a,q my) "zezin rax`"a opzck ,oic zia

.dtbna epecip miny iciaéåì éðá ìëoleky Ð

.df llkaåîàìå åéáàì øîåàä.dxf dcear ecar eipae eig` ,en`e eia` :`nl` .mewn ly eznwp mewpl mdilr mixfk` eyrp eizi`x `l lbrd dyrna Ðïéàðåùù êåúîåipa Ð

.mny lr obedk `ly xac iyere y`xd ilw lk oixew eid miilaad z` l`xyi ux`êúòã çåðú.xacd el dyw dide ,laan dzid ezgtyn Ðïéàéâñ àøã éáåçå ïéã àøéôö éäù äî
.eilr ode ,oiaexn xecd zepere o`k df xiry akrzn dn Ðäðùîíéìùåøé éøé÷éî.milyexi iaeygn Ðäðåùàøä äëåñ ãòmy xebl oikled mc` ipae ,jxca el eyr zekeq Ð

.dkeql dkeqn eze` oielny ,mixetkd mei iptl
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øîà(`,ci zezixk) "el exn`" wxta opixn` Ð 'ek d`vede aexir zxne` z`f mxtx

meia exiykdc glzynd xiry ip`y `nlice :dilr jixtc ,`id `zeca mxtxc

.`id `zeca mxtxc `l` ,jka mixetkdéðåìô:l`ppg epiax yxit Ð `ad mlerl edn

daezka miyp ax xn`c `d ol `xiaq in ?`ad mlerl edn ,eia` iyblit lr `ay melya`

,oiyeciw `lae daezk `la miyblit oiyeciwe

e` ,(`,`k) "lecb odk" wxt oixcdpqa opixn` ikd

`xiaq in ,dnly lr edel`yy :miyxtn yie .`l

epi` `hg dnly xne`d lk xn`c ozpei iaxk ol

'ek "mly eaal did `le" xn`py ,dreh `l`

`l inp `hgin ,did `lc `ed eia` cec aalk

"d`vei dnda dna" wxta xn` ikd .`hg did

.zenaic ,iyily wxt `ztqezae (a,ep zay)

åäîza :xnelk Ð ix`d on dyakd livdl

iax xn`c ol `xiaq in ,cec cin ray

znglnl `veid lk :(a,h) zeaezk zkqna ozpei

hb azk dixe`e ,ezy`l azek zezixk hb cec zia

:xnelk ,ix`d cin drexd livdl edn .ray zal

oiwleg :ol `xiaq in ,cec cin dixe` livdl edn

cxen did `le ,axd mewna cinlzl ceak

zeklna cxene oiwleg oi` `nlic e` ,zeklna

ipec`e" xn`wc meyn :yexit .epeyl o`k cr ,ded

.jlnd ipta ipec` a`eil dil ixwc "a`ei

`xza `aa) "oilgep yi" wxta `id `zbelte

e` axd mewna cinlzl ceak oiwleg m` (a,hiw

.`l

øîàÐ 'ek jzrc gepz iqei iax dilm`e

zegpn) "mgld izy" wxt seqa :xn`z

xiry ,zay axr mixetkd mei zeidl lg iab (`,w

.ig `edyk eze` oilke` mixetkd mei ly oevigd
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ñéø íéòLze ,wevd cr milyexin eid [dcin my-]äöçîe äòáL ¦§¦¦¦§¨¤¡¨
yi oiqix,ìéî ìëìmipy wevl milyexin wgxnd didy `vnpe §¨¦

cg`a lin xyr mipy mze` z` jled glynd dide ,lin xyr
jldn dpey`xd dkeqd cr milyexin oey`x rqn ,zerqn xyr
cr dpey`xd dkeqdny `vnp ,lin dkeql dkeq oiae ,lin
milyexin zwgexne ,lin dryz mdy zerqn dryz dpexg`d
ipy `edy oexg` rqn did wevd cr dpexg`d one ,oilin dxyr

.linäkeñå äkeñ ìk ìòdkeq dze` iyp` eid ,ekxca ribn didy ©¨¨§¨
íéî éøäå ïBæî éøä ,Bì ïéøîBàjezn ,epearx el lwed jkae ,jiptl §¦£¥¨©£¥©¦

.mine oefn cin `vni okzqie qenlea epfg`i m`y rciy
åeidBúBà ïéeìîdkeq lk iyp`äkeñì äkeqîeid mye ,d`ad §§©¦¦¨§¨

,d`ld edeeily mixg`ïäaL ïBøçàî õeçdkeqa ddyy eze` - ¥©£¤¨¤
dpexg`÷evì Bnò òébî BðéàLdid wevl ezkeqn wgxndy oeik ¤¥©¦©¦©

dn` miitl` zay megzn xzei zkll el did xeq`e ,oilin ipy
,lin `edyàlàdelnde ,ecal wevl ekxc z` jiynn glynd ¤¨

åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò.obedk eciwtz dyer m` ¥¥¨§¤¤©£¨
zx`an dpynd:weva glynd iyrn xcq z`äNBò äéä äî¤¨¨¤

did ,wevl ribdyk÷ìBçmiwlg ipylìúéøBäæ ìL ïBLxnv - ¥¨¤§¦
oeyld did l`xyil xtkzpyke ,mec`a reave oeyl oink jeynd

,oialnòìqa øeL÷ Béöçoeyld ly cg` ivg xyew did glynd - ¤§¨©¤©
rlqaBéöçåipyde .åéðø÷ éðL ïéa øeL÷okn xg`lBôçãz` §¤§¨¥§¥©§¨§¨

xirydàeäå ,åéøBçàìdid xiryd -ãøBéå ìbìbúî,wevd daeba ©£¨§¦§©§¥§¥
íéøáà íéøáà äNòpL ãò øää éöçì òébî äéä àìåzehagdn §Ÿ¨¨©¦©©£¦¨¨©¤©£¨¥¨¦¥¨¦

,ezk`ln z` glynd xnby xg`le .xdd irlqn hagpyàa- ¨
,oilin ipy xfeg did.CLçzL ãò äðBøçà äkeñ úçz Bì áLéå§¨©©©¨©£¨©¤¤§©

xn`p :glynd icba z`neh oic zx`an dpynd(ek fh `xwie)

,'eicbA qAki lf`frl xirUd z` gNWnde'éúîéàîeglynd did §©§©¥©¤©¨¦©£¨¥§©¥§¨¨¥¥¨©
ïBòîL éaø .íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî ,íéãâa ànèîe wleg,øîBà §©¥§¨¦¦¤¥¥§©§¨©¦©¦¦§¥

wx.÷evì Búéiçc úòMî¦§©§¦¨©

àøîâ
dnke ,wevl milyexi oia wgxnd oipra `ziixa d`ian `xnbd

:wevl jxca eid zekeq,ïðaø eðzeéä ïéìéî øNò íéðLe úBkeñ øNò ¨©¨¨¤¤§¥¨¨¦¦¨
,epizpyna x`eank ,wevd cr milyexinéaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦

ïéìéî äøNòå úBkeñ òLz ,øîBà äãeäé,wevl milyexi oia eid §¨¥¥©©£¨¨¦¦
dkeql dkeq lk oiae lin did dpey`xd dkeqd cr milyexine
ryz wgxna dcnr dpexg`d `idy ziriyzd dkeqde ,lin did
`vnpd dide ,lin ly wgxn did wevd cr dpnne ,milyexin lin

.wevd cr glynd z` deln dpexg`d dkeqaLîç ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨¥
,eéä ïéìéî äøNòå úBkeñ,lin ipy eid dkeql dkeq lk oiae ©£¨¨¦¦¨

did wevd cr dpexg`d on oke dpey`xd dkeqd cr milyexine
ln eide ,cg` lin wx,dpey`xd dkeqd cr eze` mieïleëåx`y - §¨

zekeqa mi`vnpdeze` mieln eid,áeøéò éãé ìòeidy xnelk ©§¥¥
cvl mzkeqn lin wgxna maexir mipzep dpey`xd dkeqd iyp`
oke ,dipyd dkeqd cr lin ipy ezeell elki jke ,dipyd dkeqd
`ly dpexg`d dkeqd iyp`n ueg ,zekeqd iyp` x`y eyr

.lin wx wevdn dwegx dzid mzkeqy oeik ,axrl ekxved
éða øæòìà éì çñ ,éñBé éaø øîà,wegy oeylaíàeidy xnel eprbd ¨©©¦¥¨¦¤§¨¨§¦¦

eze` mieln,áeøéò éãé ìòok m`éðìBëé[ip` leki-]úBNòìelkeiy ©§¥¥¨§¦©£
glynd z` zeelleléôàwx eidi m`,ïéìéî äøNòå úBkeñ ézLlr £¦§¥©£¨¨¦¦

,milyexin lin drax` wgxna dpey`xd dkeqd z` cinrpy ici
iyp` zvwne ,lin ipy ezeell elkei jke aexir milyexi ipa eyrie
ipy ez`xwl e`vie milyexi oeeikl aexir eyri dpey`xd dkeqd
dkeqd cr enr exfgie ,edeeil milyexi ipay mewn cr ,lin
dkeqdn lin drax` wgxna cenrz dipyd dkeqde ,dpey`xd
ick dipyd oeeikl aexir eyri dpey`xd ipa zvwne ,dpey`xd
aexir eyri dipyd dkeqd ipa zvwne ,lin ipy ezeell elkeiy
ipa edeeily mewn cr lin ipy ez`xwl e`vie dpey`xd oeeikl

dipyd dkeqd ipa zvwne ,dipyd dkeql enr exfgie ,dpey`xd
.wevd cr lin ipy ezeell elkeie ,wevd oeeikl aexir eyri

:`xnbd zxxanàéðúc àä àìæà ïàîkmi`pzdn in zrck - §©©§¨¨§©§¨
jxcd lka mieln glynl eidy ,`ziixad ixac meiq exn`põeç

úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àlà ,÷evì Bnò òébä àlL ïäaL ïBøçàî¥©£¤¨¤¤Ÿ¦¦©¦©¤¨¥¥¨§¤¤
,øéàî éaøk ,ïàîk :àøîâä úøàáî .åéNòîdid `l ezhiyly ©£¨§©§©¦¥¦

ipy ezkeqn wegx did wevdy oeik ,wevd cr ezeell leki oexg`d
ixdy ezeell oexg`d lki iqei iaxe dcedi iax zehiyl la` ,lin
x`azpy enke ,lin wx did wevl dpexg`d dkeqdn wgxnd

.lirl
:dpyna epipy.íéî éøäå ïBæî éøä Bì íéøîBà äkeñå äkeñ ìk ìò©¨¨§¨§¦£¥¨©£¥©¦

àðz :äæ ïéðò úøàáîä àúééøá äàéáî àøîâä,`ziixaaàì íìBòî ¨¨¥¨Ÿ
íãà Cøöeäxiryd z` glyndàlà ,Cëì,jk el mixne` eid §©¨¨§¨¤¨

meynäîBc BðéàLly epearxBlña út Bì LiL éîm`y rceie ¤¥¤¦¤¥©§©
,mine oefn eci byida yi lek`l jxhviìly epearxBì ïéàL éî §¦¤¥

Blña út.zepefn xg` xezl eilr didi jkl jxhviyky rceie ©§©
:dpyna epipyì ÷ìBç ,äNBò äéä äî,úéøBäæ ìL ïBLxeyw eivg ¤¨¨¤¥¨¤§¦

jixv did recn zx`an `xnbd .eipxw ipy oia xeyw eivge rlqa
:`xnbd zl`ey .jk xeywldéìek déøè÷ðåxyew did `l recn - §¦§§¥¥
zixedf ly oeyld lk z`äåöîc ïåék :àøîâä äáéùî .òìqa©¤©¥¨§¦§¨

øéòNamiyyeg ,weva etgecl jixvyàáúiîe ïéaìîe íéã÷ àîìéc ©¨¦¦§¨¨¦©§¦¦©§¨
dézòcezrc ayiizze ,wevl eptgciy mcew oeyld oiali `ny - ©§¥

ziigc zevn z` miiwi `le ,l`xyi mr zepeer extkzdy dgnyn
xeywi okn xg`le rlqa oeyldn ivg xeywiy eraw okl .xiryd
oeyl ivga zeielz eipir eidi f`e ,xiryd ipxw oia ipyd ivgd z`
zl`ey .wevl eptgciy cr epgipi `l xirya weqr `edy oeike ,df

ok m` :`xnbdåéðø÷ ïéa déìek déøè÷ðåoeyld lk z` xeywi - §¦§§¥¥¥©§¨
:`xnbd daiyn .xiryd ipxw oiaåàìå déLéøì déì Léîâc ïéðîæ¦§¦§¨¦¥§¥¥§¨

dézòcàletiyk ey`x z` xiryd seki minrtly miyyeg - ©©§¥
,oiald eipxw oiay oeyld m` ze`xl glynd lkei `le ,wevl
zxtk dnlyed `ly eaygiy iptn l`xyi ly mzrc ylgze
ze`xl lkei df ivgae rlqa eivg xyew did okle ,mdizepeer

.oialiyk
:zixedf ly oeyl zxiyw oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéøLB÷ eéä äðBLàøad z`ìúéøBäæ ìL ïBLycwnd ziaaçút ìò ¨¦¨¨§¦¨¤§¦©¤©
,õeçaî íìeàäoeyld oiald m` ze`xl mileki mrd lk eide ¨¨¦©

m` ,`l e` mdizepeer elgnpy oniql,ïéçîN eéä ïéaìäm`eàì ¦§¦¨§¥¦Ÿ
,ïéLéiaúîe ïéáöò eéä ïéaìäoklïéøLB÷ eéäiL eðé÷úäoeyld z` ¦§¦¨£¥¦¦§©§¦¦§¦¤¦§§¦

çút ìòdeéä ïééãòå ,íéðôaî íìeàmrdöéöîïémle`d jezl ©¤©¨¦¦§¦©£©¦¨§¦¦
,ïéàBøåm`,ïéçîN eéä ïéaìäm`e,ïéáöò eéä ïéaìä àìokleðé÷úä §¦¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦¦§¦

BúBà ïéøLB÷ eéäiL,wevd cil xacna.åéðø÷ ïéa Béöçå òìqa Béöç ¤¦§§¦¤§©¤©§¤§¥©§¨
àtt øa íeçð éaø øîà :ïåùìä úøéù÷ íòèá øàáì äôéñåî àøîâä¨©©¦©©¨¨

ì ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ,øtwä øæòìà éaø íeMîìò úéøBäæ ìL ïBL ¦©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨¨§¦¨¤§¦©
eòãéå ,ïéaìî äéä øaãnì øéòN òébäL ïåéëå ,íéðôaî íìeà çút¤©¨¦¦§¦§¥¨¤¦¦©¨¦©¦§¨¨¨©§¦§¨§

ycwnd ziaaBúåöî úéNòpLdgce wevl glynd ribd xaky - ¤©£¥¦§¨
zpalda fnxde ,ezzina l`xyil xtkzde ,ezevnk xiryd z`

enk `ed zepeerd zxtkl dnec`d oeyldøîàpLdiryi z`eapa ¤¤¡©
(gi ` diryi),'eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà'm` s`y epiid ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦

ly zeninc`k iptl minzken eidiy jk ick cr mki`hg eidi
mpial` daeyza exfgz m` ,[mec`a mireav miheg-] mipy

.blyk
:dpyna epipyäéä àì[xiryd]øää úéöçîì òébîdyrpy cr Ÿ¨¨©¦©§©£¦¨¨

:ezlitp xg`l xiryd ixai` oica dpc `xnbd .mixa` mixa`
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -íéøáà ïúBàxiryd ly ¦©§¨§¨¥¨¦

,weva dgcpyäàðäa ïä äîoebk d`pda mixzen md m`d ¨¥©£¨¨
df oica ewlgp .mixeq` e` ,zendal mlik`dlãç ,ìàeîLe áø©§¥©

ïéøzeî ,øîà,d`pdaïéøeñà ,øîà ãçå.d`pda ¨©¨¦§©¨©£¦
:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbd,ïéøzeî øîàc ïàî©§¨©¨¦
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ezny in` cenr fq sc ± iyily wxt`nei
ñéø íéòùú,`rivn `aaa opixn`ck ,sewfe deab xd .wev cre milyexin eid Ð

.dltpe oiwev iy`xl dzlrìéî ìëì ñéø äöçîå äòáùmipy qix miryzl ixd Ð

dkeqne ,cg` rqn dpey`xd dkeql milyexin ,zerqn xyr cg` mde ,lin xyr

wevl dpexg` dkeqne ,zerqn dxyr ixd ,zerqn dryz zekeq xyr cr dkeql

ueg ,lin rqne rqn lkl ixd .cg` rqn

ipzwc epiid oilin ipy ea yiy odn cg`n

megz `ed lindy dkeql dkeqn eze` oielne

,oilin ipy wegx `edy oexg`n ueg .zay

.eiyrn z` d`exe wegxn cnere lin edielne

iax cqiy oeaygl dey epi` dfd oeaygde

.qixd avw `ed mipw miylyae :xilw xfrl`

.lind dn` mitl`l dler epi` oeayg eze`

zcin my epivn ixtqa epif`dc `ziixaa la`

leab agex `eal cizrl l`xyi ux` zwelg

iax mbe ,lin dynge miray haye hay lk

oeiwpa ugx`" heita ok cqi xilw xfrl`

.dizevixg lin ynge miray agexa ,"zetk

xtqay mipw sl` dynge mixyr mde

z`fd dcnd one" xn`py (dn) .l`wfgi

d`n ixd ,zen` yy dpw lke 'ebe "cenz

lin dn` mitl` lkl oz ,dn` sl` miyinge

.lin dynge miray ixdïåæî éøäå íéî éøä
zt el yiy in dnec epi` :yxtn `xnba Ð

.el oi`y inl elqa÷åöì åîò òéâî åðéàùÐ

.oilin ipy wegx `edy itl izyxity enk

úéøåäæ ìù ïåùì ÷ìåçyxtn `xnba Ð

.`nrhåì áùéå àádkeq cr xfeg Ð

megzl ueg `veidy it lr s` .dpexg`d

mewnn dn` mitl` `l` el oi` zeyxa elit`

`edy itl exizd dfl ,zeyxa myl `viy

xacna icigi cenrl `xiy ,cere ,ylge dpern

.jygzyníéãâá àîèî éúîéàîaizkc Ð

.(fh `xwie) "eicba qaki xiryd z` glynde"

àøîâïéìéî äøùòå úåëåñ ùîçcg` lke Ð

.aexir ici lr dkeqd cr e` ,linn xzei edieln

ipa xfrl` il gq,iixac lr wegy oeyla Ð

zekeq izya epl iic aexir ici lr m` ,il xn`e

,oilin ipy eze` oieln milyexi ipa eidiy

ixd oilin ipy ez`xwl e`vi dpey`x dkeqne

dkeqd wigxdl leki dz`y ,oilin rax`

oilin drax` seql dipyd dkeqe .milyexin

oiaxrn dpey`xd ipa zvwn eidie ,dpey`x ly

oke ,milyexi cvl eaxri zvwne ,dipyd cvl

z`vl dpey`xd cvl oiaxrn ozvwn dipy ipa

wev cvl oiaxrn ozvwne oilin ipy ez`xwl

.oilin ipy ezeelløéàî éáøë ïàîëeli`c Ð

.wevl ribn oexg`d s` iqei iaxe dcedi iaxl

êëì íãà êéøö àìglynd mc` jxvp `l Ð

epi`y ok el exn` mrh dn `l` ,jxca lek`l

oi`y ink arx zeidl elqa zt el yiy in dnec

.eløéòùá äåöîã ïåéë,eixeg`l etgcl Ð

"dxifb ux` l`" aizkck,cxeie xfbznd xac Ð

micwc oipnf rlqa dilek dixhwp zxn` i`

dizrc `aziine ,xiryd ztigc mcew oialne

dpexg`a xyew jkitl .xiryd zevn miiwl dil ztki` `le ,mi`hgd oeail zgnyn

`ide ,etgcln gipi `l dpexg`a ea weqr `edy xg`ne ea oielz eipire eipxw oia divg

.dlek zk`ln xnbzy cr mi`vgl oialz `läéùéøì äéì ùéîâã.oiald m` oeyld ze`xl lkei `le ,eixeg`l letiyk eteb zgz ey`x seki Ð
áéúëã
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éáøitl ok m` .zekeq xyr oda yiy mixtq yi Ð oilin dxyre zekeq ryz xne` dcedi

xefgl jxhvi `ly ick ,glync `yleg meyn `nye ,weva zcner dzid dpexg`d df

.my oilie

ïìåëå(`,`p oiaexir) "ede`ivedy in" wxta xn`c `d` miywn o`kn Ð aexir ici lr

megzc mitl` ,yexit ,zay izaey lk edi dfk

edlek miaxd zeyxa zen` rax` xiarne ,zay

cv lkac :mz epiax yxtne .opeqkl` mdl oipzep

zaya jlil lekie ,oeqkl` el oipzep jliy

`xnba xikfny mewn lkae .mitl` ly oeqkl`

`l` ,`weec e`l drax` lr drax` agxd cenr

lr drax` ly oeqkl` xeriyk ereaix `diy ira

iabe .oiyneg ylye migth dyng epiidc ,drax`

dyy dagx hwpc (`,g) zayc `nw wxta zxeek

meyn `zkec lka enk drax` dagx hwp `le

jixv ded `l raexna ixii`c `zkec lkac

`edy enk `prci `linne ,drax` `l` hwpinl

zxeek mzq la` .mewn lka `ed ok epeqkl`a

ded drax` dagx hwp ded i`e ,`id dlebr

dywe .oeqkl` dl oi` zxeek ik cv lkn rnyn

epiide ,lin zay megzc rnyn o`kn :eyexitl

xnel yi ,edin .i"yx gikedy enk ,`l eze mitl`

hwpc `zkec lka enk ,lin `ed `nlra `pniqc

,inp ikd ,oeqkl` dil opiadic ab lr s` ,mitl`

.oeqkl` dil opiadic ab lr s` lin hwp `kd

opitli zayc ze`t `dc :eyexitl dyw ,edin

ze`tl `l` oipzep oi` miiel ixre ,miel ixrn

oiaexir) "oixiarn cvik" wxta `zi`ck mlerd

gxfnn jleddc :l`eny epiax yxit ok lr .(a,ep

el oipzep oi` mexcl oetvn e` eaxrnl mlerd

ly ziaxrn zinexc oxwn jledd la` ,ze`t

cenre .ze`t el oipzep zipetv zigxfnl mler

lr drax` agxe dxyr deab miaxd zeyxa

mler ly ereaixl ereaix cinrd m` ,drax`

reaixl cner epeqkl` m`e ,aiig eiab lr gpe wxfe

migth dyng ereaix `diy cr aiig epi` mlerd

.oiyneg dylye

ïàîë'ek oday oexg`n ueg `ipzc `d `lf`

o`nk xn`w `l i`n` :il dniz Ð

`dc ,mday oexg`n ueg opzc `d `lf`

opiqxbc xninl `kile .dl ipzw inp oizipzna

oizipzn`e opzc oda dbedy mixtq yi enk ,opzc

`yixn ?`tiq` dil irain i`n` ok m`c i`w

,xi`n iaxk `iz` oizipznc igeke`l ivn ded

dray qix miryz wev cr milyexin ipzwc

mipy xn`c xi`n iaxk epiidc lin lkl dvgne

`dc `tiqe ,`ipzc qxbc il d`xpe .lin xyr

iaxc `zbelt xzae ,`id dlr opiz`c `ziixa

ipzw iqei iaxe dcedi iaxe xi`nok lre .dl

`yixa xkfed xi`n iaxc ab lr s` ,`xnb dnzn

dxe`kl iqei iax ikd xzae dcedi iax ikd xzae

,`id iqei iaxc `zlinc `pwqnc rnyn ded

,`nw `pzl o`z`c opireny`l jixhvi` ikdl

`nw wxta `ki` `peeb i`d ike .xi`n iax epiidc

,`nw `pzl o`z` oicd z` oc (a,e) oixcdpqc

.`peeb i`d ik `ki` inp (a,dk `xza `aa) "xetgi `l" wxtae
eh`
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רלט ezny in` cenr fq sc ± iyily wxt`nei
ñéø íéòùú,`rivn `aaa opixn`ck ,sewfe deab xd .wev cre milyexin eid Ð

.dltpe oiwev iy`xl dzlrìéî ìëì ñéø äöçîå äòáùmipy qix miryzl ixd Ð

dkeqne ,cg` rqn dpey`xd dkeql milyexin ,zerqn xyr cg` mde ,lin xyr

wevl dpexg` dkeqne ,zerqn dxyr ixd ,zerqn dryz zekeq xyr cr dkeql

ueg ,lin rqne rqn lkl ixd .cg` rqn

ipzwc epiid oilin ipy ea yiy odn cg`n

megz `ed lindy dkeql dkeqn eze` oielne

,oilin ipy wegx `edy oexg`n ueg .zay

.eiyrn z` d`exe wegxn cnere lin edielne

iax cqiy oeaygl dey epi` dfd oeaygde

.qixd avw `ed mipw miylyae :xilw xfrl`

.lind dn` mitl`l dler epi` oeayg eze`

zcin my epivn ixtqa epif`dc `ziixaa la`

leab agex `eal cizrl l`xyi ux` zwelg

iax mbe ,lin dynge miray haye hay lk

oeiwpa ugx`" heita ok cqi xilw xfrl`

.dizevixg lin ynge miray agexa ,"zetk

xtqay mipw sl` dynge mixyr mde

z`fd dcnd one" xn`py (dn) .l`wfgi

d`n ixd ,zen` yy dpw lke 'ebe "cenz

lin dn` mitl` lkl oz ,dn` sl` miyinge

.lin dynge miray ixdïåæî éøäå íéî éøä
zt el yiy in dnec epi` :yxtn `xnba Ð

.el oi`y inl elqa÷åöì åîò òéâî åðéàùÐ

.oilin ipy wegx `edy itl izyxity enk

úéøåäæ ìù ïåùì ÷ìåçyxtn `xnba Ð

.`nrhåì áùéå àádkeq cr xfeg Ð

megzl ueg `veidy it lr s` .dpexg`d

mewnn dn` mitl` `l` el oi` zeyxa elit`

`edy itl exizd dfl ,zeyxa myl `viy

xacna icigi cenrl `xiy ,cere ,ylge dpern

.jygzyníéãâá àîèî éúîéàîaizkc Ð

.(fh `xwie) "eicba qaki xiryd z` glynde"

àøîâïéìéî äøùòå úåëåñ ùîçcg` lke Ð

.aexir ici lr dkeqd cr e` ,linn xzei edieln

ipa xfrl` il gq,iixac lr wegy oeyla Ð

zekeq izya epl iic aexir ici lr m` ,il xn`e

,oilin ipy eze` oieln milyexi ipa eidiy

ixd oilin ipy ez`xwl e`vi dpey`x dkeqne

dkeqd wigxdl leki dz`y ,oilin rax`

oilin drax` seql dipyd dkeqe .milyexin

oiaxrn dpey`xd ipa zvwn eidie ,dpey`x ly

oke ,milyexi cvl eaxri zvwne ,dipyd cvl

z`vl dpey`xd cvl oiaxrn ozvwn dipy ipa

wev cvl oiaxrn ozvwne oilin ipy ez`xwl

.oilin ipy ezeelløéàî éáøë ïàîëeli`c Ð

.wevl ribn oexg`d s` iqei iaxe dcedi iaxl

êëì íãà êéøö àìglynd mc` jxvp `l Ð

epi`y ok el exn` mrh dn `l` ,jxca lek`l

oi`y ink arx zeidl elqa zt el yiy in dnec

.eløéòùá äåöîã ïåéë,eixeg`l etgcl Ð

"dxifb ux` l`" aizkck,cxeie xfbznd xac Ð

micwc oipnf rlqa dilek dixhwp zxn` i`

dizrc `aziine ,xiryd ztigc mcew oialne

dpexg`a xyew jkitl .xiryd zevn miiwl dil ztki` `le ,mi`hgd oeail zgnyn

`ide ,etgcln gipi `l dpexg`a ea weqr `edy xg`ne ea oielz eipire eipxw oia divg

.dlek zk`ln xnbzy cr mi`vgl oialz `läéùéøì äéì ùéîâã.oiald m` oeyld ze`xl lkei `le ,eixeg`l letiyk eteb zgz ey`x seki Ð
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éáøitl ok m` .zekeq xyr oda yiy mixtq yi Ð oilin dxyre zekeq ryz xne` dcedi

xefgl jxhvi `ly ick ,glync `yleg meyn `nye ,weva zcner dzid dpexg`d df

.my oilie

ïìåëå(`,`p oiaexir) "ede`ivedy in" wxta xn`c `d` miywn o`kn Ð aexir ici lr

megzc mitl` ,yexit ,zay izaey lk edi dfk

edlek miaxd zeyxa zen` rax` xiarne ,zay

cv lkac :mz epiax yxtne .opeqkl` mdl oipzep

zaya jlil lekie ,oeqkl` el oipzep jliy

`xnba xikfny mewn lkae .mitl` ly oeqkl`

`l` ,`weec e`l drax` lr drax` agxd cenr

lr drax` ly oeqkl` xeriyk ereaix `diy ira

iabe .oiyneg ylye migth dyng epiidc ,drax`

dyy dagx hwpc (`,g) zayc `nw wxta zxeek

meyn `zkec lka enk drax` dagx hwp `le

jixv ded `l raexna ixii`c `zkec lkac

`edy enk `prci `linne ,drax` `l` hwpinl

zxeek mzq la` .mewn lka `ed ok epeqkl`a

ded drax` dagx hwp ded i`e ,`id dlebr

dywe .oeqkl` dl oi` zxeek ik cv lkn rnyn

epiide ,lin zay megzc rnyn o`kn :eyexitl

xnel yi ,edin .i"yx gikedy enk ,`l eze mitl`

hwpc `zkec lka enk ,lin `ed `nlra `pniqc

,inp ikd ,oeqkl` dil opiadic ab lr s` ,mitl`

.oeqkl` dil opiadic ab lr s` lin hwp `kd

opitli zayc ze`t `dc :eyexitl dyw ,edin

ze`tl `l` oipzep oi` miiel ixre ,miel ixrn

oiaexir) "oixiarn cvik" wxta `zi`ck mlerd

gxfnn jleddc :l`eny epiax yxit ok lr .(a,ep

el oipzep oi` mexcl oetvn e` eaxrnl mlerd

ly ziaxrn zinexc oxwn jledd la` ,ze`t

cenre .ze`t el oipzep zipetv zigxfnl mler

lr drax` agxe dxyr deab miaxd zeyxa

mler ly ereaixl ereaix cinrd m` ,drax`

reaixl cner epeqkl` m`e ,aiig eiab lr gpe wxfe

migth dyng ereaix `diy cr aiig epi` mlerd

.oiyneg dylye

ïàîë'ek oday oexg`n ueg `ipzc `d `lf`

o`nk xn`w `l i`n` :il dniz Ð

`dc ,mday oexg`n ueg opzc `d `lf`

opiqxbc xninl `kile .dl ipzw inp oizipzna

oizipzn`e opzc oda dbedy mixtq yi enk ,opzc

`yixn ?`tiq` dil irain i`n` ok m`c i`w

,xi`n iaxk `iz` oizipznc igeke`l ivn ded

dray qix miryz wev cr milyexin ipzwc

mipy xn`c xi`n iaxk epiidc lin lkl dvgne

`dc `tiqe ,`ipzc qxbc il d`xpe .lin xyr

iaxc `zbelt xzae ,`id dlr opiz`c `ziixa

ipzw iqei iaxe dcedi iaxe xi`nok lre .dl

`yixa xkfed xi`n iaxc ab lr s` ,`xnb dnzn

dxe`kl iqei iax ikd xzae dcedi iax ikd xzae

,`id iqei iaxc `zlinc `pwqnc rnyn ded

,`nw `pzl o`z`c opireny`l jixhvi` ikdl

`nw wxta `ki` `peeb i`d ike .xi`n iax epiidc

,`nw `pzl o`z` oicd z` oc (a,e) oixcdpqc

.`peeb i`d ik `ki` inp (a,dk `xza `aa) "xetgi `l" wxtae
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רמ
ezny ina cenr fq sc ± iyily wxt`nei

øáãîá áéúëã`diy yxcnl ,`ed `xizi `xwe (fh `xwie) "xacna xiryd z` glye" Ð

.xacnk xwtdäøéæâ.xeqi`e xneg oeyl Ðøáãîá äøáãîä äøáãîäze`xwn yly Ð

z` glye" ,"dxacnd izr yi` cia glye" ,"dxacnd lf`frl eze` glyl" oipra

."xacna xirydäëåúç.jk lk rteyn `le ,dtiwfa jezg wev Ðãøåéå øæâúîä øáã
.mixai` mixai` da xfbzn xiryd Ðàîù

íä åäú äùòî øîàúgeliya yi dxtk dn Ð

.liredl df wev cia yi dne ,dfäì÷úìÐ

on eidy rci `ly ,mdn dpdie mc` m`vniy

.xirydäù÷å æò àäéù.dyw oeyl "l`" Ð

÷åöáù ïééðîå.sewf xd Ðäøéæâ.dkezg Ðàæåò
ìàæòådnrp inia ux`l ecxiy dlag ik`ln Ð

ipa e`xie" xn`p mdilre oiw laez zeg`

,xnelk (e ziy`xa) "mc`d zepa z` midl`d

.xtkn zeixrd lréèôùîmixac rnyn Ð

.ezeyrl ozep oicde ,mixyeind÷åçrnyn Ð

"wgl dniyie" enk ,jln zxifb `l` epi`y

"wegl sqei dze` myie" .(l ` l`eny)

.(fn ziy`xa)ïèùäodilr aiyn rxd xvi Ð

dxezdy xnele ,l`xyi z` zerhdl ,daeyz

el` lka zlrez dn ik zn` dpi`?azkp jkl

.mkilr izxfb 'd ip` "weg" odaøîåì ãåîìú
'ä éðàz` .wilq ediipinc ,i`w izeweg` Ð

exnyz izeweg.mizxfb mizwwg 'd ip` Ð

çìùîä úà çìåùä.milyexin eze` mielnd Ð

çìùîäå øîåì ãåîìúxak egliyy rnyn Ð

.xacnd cvlùàø úáá å÷øåæeztigc ,xaqw Ð

.egeliy `id ezwixfeäðùîøô ìöà åì àá
'åëå`edy oey`xd excql `pzd el xfg Ð

lecb odk el `a ipzwe .lecb odk zcear xcqn

xqny xg` ,sxyil micnerd xirye xt lv`

,mlv` el `a ,ekilen `edy inl glzynd z`

.oixeni`d `ivede mrxweñâîá íðúðåÐ

`xwie) aizkck .oxihwde ,zxy ilk ly dxrwa

`xnbae "dgafnd xihwi z`hgd alg z`e" (fh

.oxihwdl ifg `l izk` `d :jixtïòì÷
úåòì÷îámc` ipa drax` ,drilw oink Ð

xeg`l mipy miptl mipy ,zehen ipy oi`yep

mipezp xiryde xtde ,hen lv` hen mikldne

df zgz df otteke ,df lr df oiakxen odilr

oqixk rxwpy `l` ,od oinilye ,drilw oink

o`iveny `xnba `ipzck ,odixeni` `ivedl

.minlyäôéøùä úéáì ïàéöåäåueg Ð

.milyexilíéãâá íéàîèî éúîéàîoiweqrd Ð

.(my) "eicba qaki mze` sxeyde" aizkck ,oda

äøæòä úîåçì õåç åàöéùîyxtn `xnba Ð

.`nrhàøîâ:opiqxb ikdà÷ìñ ïøéè÷äå
,ïøéè÷äì ,àîéà àìà àúòãqbna qxb `le

zkqnae o`k `id zyaeyn `qxibe ,edl xihwn

xityc .(`,eh) dheq zkqnae (a,dq) migqt

qbnac ,qbna oxihwde `pzl ipzinl jiiy ded

:`aeh opipz dizeekcc .gafnl oze` dlrn

elrn ,(a,ci dheq) zxy ilka exihwne elrn

oxihwde :dil `iyw ikd `l` .epiinda exihwne

jzrc `wlq?oxihwn `ed eiykr ike?`lde

zexwl eilr oiicre ,oal icba yeal epcer

yalie leahi jk xg`e ,elld micbaa dyxtd

ozp ,oxihwdl ,`ni` `l` ,onwlc oiwxta ipzwck ,miaxrd oia ly cinze elld z`hg ixen`e oitqenl ziyily leahie ,dzgne sk `ivedl dipy leahie ,mrd li`e eli`l adf icba

.opnf ribiyk gafnl ea oxihwdl qbnlïçúðî äéä àìezip mcew xerd on hyten `edy ,dler xya gezipk otxeyd Ð,xya iab lr xer `l` (` `xwie) "gzpe hiytde" aizkck ,g

.ohiytn epi`eïàë øîàð."myxt z`e mxya z`e mzexer z`" xirye xta Ðøîàðåeaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e" ,yxte xyae xer giyn odk xta Ð

.(c `xwie) "eyxte
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åèàmigqt) "hgyp cinz" wxt seqae o`k mixtqa aezk did jk Ð dil xihwn qbna

dxihwne dlrn ipzw zegpna izkec dnkac el dyw didy itl ,ewgn i"yxe .(a,dq

ike .jzrc `wlq exihwde i"yx qxbe .dil xihwn zxy ilka eh` ikd jixt `le ,zxy ilka

.uegan adf icbaa `ed dxhwde ,oal icba oiicr yeal did `lde ?cin exihwdl leki did

wxtae .epnf ribiykl exihwdl qbna epzp :ipyne

?jzrc `wlq exihwd :yxtn (my) "hgyp cinz"

,opiniiw xfa `de ,dil xihwn diteb `ed eh`

:ipyne .xfa dxiykc dhytda ixii` dipin lirlc

:xne` mz epiaxe .odk ici lr xihwdl qbna epzp

ikd jixt `lc `de ,mixtqd dibdl jixv oi`c

,mzd ip`y Ð jzrc `wlq zxy ilka ,dgpn iab

ilka ycwnc ab` ,ilk yeciw `ira dgpnc oeik

ea dpezp `idy zxy ilka gafnl dlrn zxy

jixt "hgyp cinz" wxtae ,`kd la` ,dxihwdl

didiy `ed daeg ike ?jzrc `wlq qbna xity

l`eny epiax axd dywde ?llk zxy ilka

iab ikd jixtc (`,eh) dheqc ipy wxtac :oecxen

xihwne zxy ilka dxihwne dlrn ipzwc dgpn

jixv oi` dzrne .dxihwdl `ni` :ipyne ,dl

dl jixtc oeik xninl `ki`c mixtqd wegnl

yg `l dl ipye dgpn iab dheqa `pnif `cg

gafac ab lr s` ,izixg` `pnif dgpna zeywdl

jixt xcde (a,dq migqt) "hgyp cinz"a dl jixt

zegpn iab la` .mixt `kde miyak mzd `kd dl

dheqa opiqxbc mixtqle .`id zg` dgpn my

epzepe eglene ,zxy ilka oxihwne olrn `ziixaa

ikdc [mz epiax yexitl] `gip miy`d iab lr

ike :yexit ?jzrc `wlq zxy ilka exihwn jixt

k?exihwn dgiln `la zxy ilka `idy en

ile ,dgiln xg`l :yexit ,exihwdl `ni` :ipyne

ike :jixte jzrc `wlq qbna xity opiqxbc d`xp

inp idp ?gafnl qbna epkileiy `ed daeg

lr `le ,qbna epzep odixeni` `ivede orxwykc

dlapk milhen miny iycw edi `ly ,dtvx iab

eicia ozelrdl leki gafnl olrnyk mewn lkn

jkc rnyn mixetkd mei xcq iab dil ipzwcne

:jixt ikdle .zeyrl oi` xg` oiprae xcqd `ed

wxtae ?qbna mzelrdl ok zeyrl `ed daeg ike

ezhigy gqtd xcq lk ipzwc ,inp "hgyp cinz"

ezxhwde ehiytde ezwixfe ezklede enc zlawe

`nl` gqtd xcq iab ikd ipzwcn dnzn ikdl

dheqc 'a wxta oke ,qbna exihwdl `ed daegc

jezn ezgpn `ian mc` ?cvik zegpn xcq ipzwc

dxihwne dlrn cr ipzw dgpnd xcq lke ezia

xcq iab ikd ipzwcn :jixt ikdl ,zxy ilka

`l izkec x`ya la` ,`id daeg `nl` dgpn

.ikd jixt
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ïéøeñà øîàc ïàîe ,"øaãna" áéúëc¯áéúëc ¦§¦©¦§¨©§¨©£¦¦§¦
ïéøeñà øîàc ïàîe ."äøæb"¯ãéáò éàî "øaãî" éàä §¥¨©§¨©£¦©¦§¨©¨¥

?déì¯,"äøaãnä" "äøaãnä" :àéðúãëì déì éòaéî ¥¦¨¥¥§¦§©§¨©¦§¨¨©¦§¨¨
"øaãna"¯áBð úBaøìïBòáâå.íéîìBò úéáe äìéL , ©¦§¨§©§¦§¦Ÿ¥¨¦

?déì ãéáò éàî "äøæb" éàä ,Cãéàå¯déì éòaéî §¦¨©§¥¨©¨¥¥¦¨¥¥
:øçà øác ,äëeúç àlà äøéæb ïéà "äøéæb" :àéðúãëì§¦§©§¨§¥¨¥§¥¨¤¨£¨¨¨©¥
"äøæb" øçà øác .ãøBéå øfbúnä øác àlà "äøæb" ïéà¥§¥¨¤¨¨¨©¦§©¥§¥¨¨©¥§¥¨

¯eäú äNòî øîàz ànLéðà" :øîBì ãeîìz ,àeä ¤¨Ÿ©©£¥Ÿ©§©£¦
ä'.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå åézøæb 'ä éðà ,"£¦§©§¦§¥§§§©§¥¨¤

äøîà àì ,ïéøzeî øîàc ïàîk àøazñî :àáø øîà̈©¨¨¦§©§¨§©§¨©¨¦Ÿ¨§¨
.äìwúì "çlL" äøBz"ìæàæò" :ïðaø eðz¯æò àäiL ¨©©§©¨¨¨©¨©£¨¥¤§¥©

áeMia ìBëé ,äL÷å¯ïépîe ,"øaãna" øîBì ãeîìz §¨¤¨©¦©§©©¦§¨¦©¦
÷evaL¯"ìæàæò" :Cãéà àéðz ."äøæb" øîBì ãeîìz ¤©©§©§¥¨©§¨¦¨£¨¥

¯õøàä éìéà úàå" øîBà àeä ïëå ,íéøäaL äL÷̈¤¤¤¨¦§¥¥§¤¥¥¨¨¤
."ç÷ì"ìæàæò" :ìàòîLé éaø éác àðz¯ìò øtënL ¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥£¨¥¤§©¥©

"eNòz éètLî úà" :ïðaø eðz .ìàæòå àfeò äNòî©£¥¨©£¨¥¨©¨©¤¦§¨©©£
¯,eáúkiL àeä ïéc eázëð (àì) àìîìàL íéøác§¨¦¤¦§¨¥Ÿ¦§§¦¤¦¨§

äãBáò :ïä elàå,íéîc úeëéôLe ,úBéøò éelâå ,äøæ §¥¥£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦
"eøîLz éúwç úàå" .íMä úkøáe ,ìæâå¯íéøác §¨¥¦§©©¥§¤ªŸ©¦§Ÿ§¨¦

:ïä elàå ,ïäéìò íéáéLî íìBòä úBîeàå ïèOäL¤©¨¨§¨¨§¦¦£¥¤§¥¥
úøäèå ,äîáé úöéìçå ,æðèòL úLéáìe ,øéæç úìéëà£¦©£¦§¦©©©§¥©£¦©§¨¨§¨¢©
eäBú äNòî øîàz ànLå .çlzLnä øéòNå ,òøBöî§¨§¨¦©¦§©¥©§¤¨Ÿ©©£¥

íä¯éðà" øîBì ãeîìzä'"¯éðàä,åéz÷÷ç ' ¥©§©£¦£¦£©§¦
.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå."íéãâa ànèî éúîéà" §¥§§§©§¥¨¤¥¨©§©¥§¨¦

úà çìBMä ïéàå ,íéãâa ànèî çlLîä :ïðaø eðz̈©¨©©§©¥©§©¥§¨¦§¥©¥©¤
úîBçì õeç àöiMî ìBëé .íéãâa ànèî çlLîä©§©¥©§©¥§¨¦¨¦¤¥¥§©

äøæò¯"çlLîä" éà ."çlLîä" øîBì ãeîìz¯ £¨¨©§©©§©¥©¦©§©¥©
"çlLîäå" øîBì ãeîìz ,÷evì òébiL ãò ìBëéàä ¨©¤©¦©©©§©§©§©¥©¨

ãöékå.äãeäé éaø éøác íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî ¥©¦¤¥¥§©§¨©¦¦§¥©¦§¨
"ñaëå ìæàæò" øîBà éñBé éaø¯.÷evì òébäL ãò ©¦¥¥£¨¥§¦¤©¤¦¦©©

ñaëé ìæàæòì øéòOä úà çlLîäå" øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§©§©¥©¤©¨¦©£¨¥§©¥
"åéãâa¯.íéãâa ànèîe Làø úáa B÷øBæäðùî §¨¨§§©Ÿ§©¥§¨¦

úà àéöBäå ïòø÷ ,ïéôøNpä øéòNå øt ìöà Bì àä¥¤©§¨¦©¦§¨¦§¨¨§¦¤
ïòì÷ .çaænä éab ìò ïøéè÷äå ñéâna ïðúð ,ïäéøeîéà¥¥¤§¨¨©¨¦§¦§¦¨©©¥©¦§¥©§¨¨
ïéànèî éúîéàîe .äôéøOä úéáì ïàéöBäå ,úBòì÷na©¦§¨§¦¨§¥©§¥¨¥¥¨©§©§¦

íéãâa¯.ïaeøa øeàä úéviMî :øîBà ïBòîL éaø .äøæòä úîBçì õeç eàöiMîàøîâïøéè÷äå §¨¦¦¤¨§§©¨£¨¨©¦¦§¥¦¤©¦¨§¨§¦§¦¨
.çaæî éab ìò ïøéè÷äì :àîéà àlà ?Cúòc à÷ìñïéîk :ïðçBé éaø øîà "úBòì÷na ïòì÷" ¨§¨©£¨¤¨¥¨§©§¦¨©©¥¦§¥©§¨¨©¦§¨¨©©¦¨¨§¦

éðä àðî .øNá éab ìò øBò àlà ,äìBò øNa çezéð ïçzðî äéä àì :àðz .äòéì÷§¦¨¨¨Ÿ¨¨§©§¨¦©§©¨¤¨©©¥¨¨§¨¨¥
Løôe øNáe øBò ïàk øîàð :øîBà éaø :àéðúc ?éléî,"Løôe øNáe øBò" ïläì øîàðå ¦¥§©§¨©¦¥¤¡©¨¨¨¤¤§¤¡©§©¨¨¨¤¤
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יומא. פרק שישי - שני שעירי דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `nei(iying meil)

meyn enrháéúëc(ak fh `xwie)xirUd z` gNWe','øaãnazeaize ¦§¦§¦©¤©¨¦©¦§¨
Wi` ciA gNWe' mcewd weqta xn`p xaky oeik ,zexzein el`§¦©§©¦
`edy epiid ,xacnk xiryd oicy cnll e`ae ,'dxAcOd iYr¦¦©¦§¨¨

.xwtd,ïéøeñà øîàc ïàîemeyn enrháéúëc(my)xirUd `Upe' ©§¨©£¦¦§¦§¨¨©¨¦
ux` l` 'ebe eilr,'äøæboi`e xeqi`e xneg yi egeliyay rnyne ¨¨¤¤¤§¥¨

.d`pda exizdl
zl`ey .ipyd weqtd z` mdn cg` lk yxti ji` zxxan `xnbd

:`xnbdì ãéáò éàî 'øaãî' éàä ,ïéøeñà øîàc ïàîedécnli dn - ©§¨©£¦©¦§¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .'xacna' ieaixdndéì éòaéîel jxvp df weqt - ¦¨¥¥

àéðúãëì,`ziixaaz` glyl jixvy dxeza xn`p minrt yely §¦§©§¨
,xacnl xiryd(i fh `xwie)lf`frl FzF` gNWl','äøaãnä(`k my) §©©©£¨¥©¦§¨¨

iYr yi` ciA gNWe','äøaãnä(ak my)xirUd z` gNWe','øaãna §¦©§©¦¦¦©¦§¨¨§¦©¤©¨¦©¦§¨
úBaøìa cren lde` didyk mbyíéîìBò úéáe ,äìéL ,ïBòáâå áBð §©§¦§¦Ÿ¥¨¦

.xacnl xiryd z` glyl mikixv el` lka ,[ycwnd zia-]
:`xnbd zl`eyCãéàå,oixzen xn`c o`n -ãéáò éàî 'äøéæb' éàä §¦¨©§¥¨©¨¦

déì:`xnbd daiyn .'dxifb' zaizn cnli dn -déì éòaéîweqt - ¥¦¨¥¥
el jxvp dfàéðúãëìxn`p ,`ziixaa,'äøéæb'y micnele'äøéæb' ïéà §¦§©§¨§¥¨¥§¥¨

,äëeúç àlà`le ,dtiwfa jezge xefb zeidl jixv wevd xnelk ¤¨£¨
.rteyn,ãøBéå øæbúnä øác àlà 'äøéæb' ïéà ,øçà øácwevd xnelk ¨¨©¥¥§¥¨¤¨¨¨©¦§©¥§¥

mixa` mixa`l ea wlgzie xfbzi xirydy mewn zeidl jixv
.ea dgciyk'äøéæb' ,øçà øác'd xfb jky dxifbe weg oeyln ¨¨©¥§¥¨

,oldlckeøîàz ànLwevl xiryd geliy zevnyeäz äNòî ¤¨Ÿ©©£¥Ÿ
[`ey-],àeäxiryd geliy cvik xn`ze xdxdz `ny xnelk

ea egciyk df wevn didz zlrez efi`e ,dxtk icil `ian lf`frl
,xiryd z`øîBì ãeîìzmiweqtd jynda(a gi `xwie)éðà ,''ä éðà' ©§©£¦£¦

åézøæb 'ä,wevl xiryd geliy z`.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå §©§¦§¥§§§©§¥¨¤
:l`enye ax zwelgna `ax zrxkd z` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

øîàc ïàîk àøazñîedetgcy xg`l xiryd ixa`yïéøzeî ¦§©§¨§©§¨©¨¦
y meyn ,d`pdaîà àìçlL äøBz äøe`eai jk ici lreäìwúì Ÿ¨§¨¨©©§©¨¨

xiryd ixa` el`y erci `le mixa`d z` mixg` e`vniyk
.eixa`n epdie lf`frl glypy

mewn `xwp recn zex`and zetqep zeziixa d`ian `xnbd
:'lf`fr' mya xiryd ziigcïðaø eðz,`ziixaa'ìæàæò'dzeivy ¨©¨¨£¨¥

ezernyn ,xiryd z` ea zegcl dxezdäL÷å æò àäiLrwxw - ¤§¥©§¨¤
oeyln `ed 'l`'e ,'l`' 'ffr' jxca ef daiz zyxcpe ,zywepe dwfg

:`ziixad zxxan .wfege iyewìBëémewn eze` `diãeîìz ,áeMia ¨©¦©§
øîBì(ak fh `xwie),'øaãna'zl`ey .mc` ipa aeyi mewn epi`y ©©¦§¨

:`ziixadL ïépîe`ed egeliy mewn÷eöaswcfne lelz eretiyy ¦©¦¤§
,oeqkl`a jx`zn eretiy oi`e ,daebløîBì ãeîìz(my)'äøéæb' ©§©§¥¨

.xvw retiya cxeie jezg xd didiy epiidc ,dkezg oeyln
Cãéà àéðzpy -,zxg` `ziixa epiìæàæòd `ed,íéøäaL äL÷ ©§¨¦¨£¨¥¨¤¤¤¨¦

,lirl x`eankøîBà àeä ïëå(bi fi l`wfgi),'ç÷ì õøàä éìéà úàå' §¥¥§¤¥¥¨¨¤¨¨
dwfeg z` ez` gwie `eaiy laa jln lr `apzn l`wfgi `iapdy

.dywe wfg eyexit 'l`'y ixd ,mixyd z` xnelk ,ux`d ly
ìæàæò ,ìàòîLé éaø éác àðzmy lr ok `xwpLea dgcpy xiryd ¨¨§¥©¦¦§¨¥£¨¥¤

ìò øtënl minecy zeixr ielib oeerìàæòå àfeò äNòîipy - §©¥©©£¥¨©£¨¥
e`hge ,oiw laez zeg` dnrp inia ux`l ecxiy dlag ik`ln

.zeixr ieliba
lf`frl xiryd geliyy zx`and ztqep `ziixa d`ian `xnbd
mze` oian lkydy mixacd oia zwlgne dxifbe weg `l` epi`

:mze` oian lkyd oi`y mixacl'eNòz éètLî úà' ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¦§¨©©£
(c gi `xwie),el`(àì) àìîìàL íéøác`l eli` s`y -eázëð §¨¦¤¦§¨¥¦§§

d on ,dxeza,eáúkiL àeä ïécmixac md 'mihtyn'y iptn ¦¤¦¨§
.mzeyrl xazqny mixyeind,íéáëBk úãBáò ,ïä elàåoi` i`cey §¥¥£©¨¦

,ecal 'dl izla xg` l`l cearl,íéîc úeëéôLe ,úBéøò éelâå§¦£¨§¦¨¦
íMä úkøáe ,ìæâå.[xedp-ibq oeyla]d jyndaexn`p weqtúà' §¨¥¦§©©¥¤

,'eøîLz éúwçel`ïèNäL íéøácrxd xvid -ïäéìò áéLî ªŸ©¦§§§¨¦¤©¨¨¥¦£¥¤
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `nei(iying meil)
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(c gi `xwie),el`(àì) àìîìàL íéøác`l eli` s`y -eázëð §¨¦¤¦§¨¥¦§§
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc `nei(iyiy meil)

,dey dxfba micneleïläl äîeztixy giyn odk xtaéãé ìò ©§©¨©§¥
çezéðmixai`dèLôä éãé ìò àìå,xerdïàk óàmei xirye xta ¦©§Ÿ©§¥¤§¥©¨

mztixy mixetikd.èLôä éãé ìò àìå çezéð éãé ìò©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥
:`xnbd zxxaníúäå,envr giyn odk xta -ïì àðîepl oipn - §¨¨§¨¨

z` hiytdl el xeq`y epl oipne ,eixai` z` gzpl sxeyd jixvy
:`xnbd daiyn .xerdàéðúcgiyn odk xt iabl xn`p ,`ziixaa §©§¨

(ai-`i c `xwie)lre FW`x lr FxUA lM z`e xRd xFr z`e'eirxM §¤©¨§¤¨§¨©Ÿ§©§¨¨
àéöBäå ,BLøôe Baø÷å,'ebe 'xRd lM z`BàéöBnL ãnìî[xtd z`-] §¦§¦§§¦¤¨©¨§©¥¤¦

íìLok m` :`ziixad zl`ey .eixai` lk mrìBëéxnel ip` ¨¥¨
yíìL epôøNé:`ziixad daiyn .llk egzpi `leïàk øîàðxta ¦§§¤¨¥¤¡©¨

giyn odk'åéòøëe BLàø'weqta(my),'eirxM lre FW`x lr'øîàðå Ÿ§¨¨©Ÿ§©§¨¨§¤¡©
ïläìgafnd lr dler zxhwd iabl'íéòøë'e 'Làø'weqta` `xwie) §©¨Ÿ§¨©¦

(gweqtae 'W`xd z` 'ebe oxd` ipA Ekxre'(bi my)mirxMde axTde' §¨§§¥©£Ÿ¤¨Ÿ§©¤¤§©§¨©¦
,'miOA ugxi,dey dxifba micneleïläl äîdxihwn ,dleraìò ¦§©©¨¦©§©¨©

,çezéð éãéda xn`p ixdy(e ` `xwie),'digzpl Dz` gYpe'ïàk óà §¥¦©§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨©¨
exihwn giyn odk xta.çezéð éãé ìò,`ziixad zl`eyéàm` - ©§¥¦©¦

mb cnlp okïläl äîdixai` xihwn ,dleraèLôä éãé ìò,xerd ©§©¨©§¥¤§¥
da xn`p ixdy(my),'dlFrd z` hiWtde'ïàk óàgiyn odk xta §¦§¦¤¨¨©¨

eixai` xihwièLôä éãé ìò,`ziixad daiyn .xerdøîBì ãeîìz ©§¥¤§¥©§©
giyn odk xta(`i c my),'BLøôe Baø÷å'z` mihiytn oi`y cnll §¦§¦§

.eztixya giyn odk xt ly xerd
:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'eyxte eaxwe'n micnel cvik - ©©§¨

.xerd z` hiytdl oi`y,àtt áø øîàxn`p(my)xRd xFr z`e' ¨©©¨¨§¤©¨
micnele ,'FWxtE FAxwe 'ebe FxUA lM z`eBLøtL íLkirxd - §¤¨§¨§¦§¦§§¥¤¦§

dqekn elyBaø÷ayxtd z` `ivedl ux` jxc oi`y ,eqixka - §¦§
,dlebn `edykCkmbBøNadqekn didiBøBòacine .ephiyti `le ¨§¨§

xn`py ,eztixyl xtd z`ved yiwdl dxezd dtiqed jk xg`
(ai my)dtixya mby epcnll ,'FzF` sxUe 'ebe xRd lM z` `ivFde'§¦¤¨©¨§¨©

.xerd z` hiyti `l
:dpyna epipy,íéãâa ïéànèî éúîéàîznegl ueg e`viyn ¥¥¨©§©§¦§¨¦

.oaexa xe`d ziviyn ,xne` oerny iax .dxfrdd`ian `xnbd
:`nw `pz ly enrh z` zx`and `ziixa,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨

mixetikd mei ly xirye xt iabl(fk fh `xwie)õeçî ìà àéöBé'¦¤¦
,'eôøNå äðçnìuegn e`viyk cin `ed mztixy mewny rnyne ©©£¤§¨§

,cg` dpgnl,`ziixad dywneïläìodk xte dcrd xt iabl §©¨
,giyníäì ïúBð äzàl uegn mtxyl jixvn dz` -ìL,úBðçî L ©¨¥¨¤¨Ÿ©£

åeli`ïàkmixetkd mei ly xirye xtaíäì ïúBð äzàjixvn - §¨©¨¥¨¤
l uegn mtxylúçà äðçîxt ixde ,jk xnel xyt` ike ,cala ©£¤©©

odk xt enk zeiniptd ze`hgn md mb mixetikd mei ly xirye
zvxzn .dfn df cenll mze` dyiwd dxezde ,dcrd xte giyn
,zepgn yelyl uegn `id xiryde xtd ztixy ok` ,`ziixad

`l`øîàð änì ïk íàmixetikd mei ly xirye xtaõeçî' ¦¥¨¨¤¡©¦
'äðçnì,cg` dpgn ernynyEì øîBìyàöiL ïåékn xyadõeç ©©£¤©§¥¨¤¨¨

úçà äðçîìcin,íéãâa íéànèîoiprl xn`p 'dpgnl uegn'e §©£¤©©§©§¦§¨¦
.'eicbA qAki mzF` sxFUde' okn xg`ly weqtd§©¥¨§©¥§¨¨

`ed giyn odk xt ztixy mewny oicd xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .zepgn yelyl uegníúäåodk xta ,my - §¨¨

giynïì àðîdaiyn .zepgn yelyl uegn eztixyy epl oipn - §¨¨
:`xnbdàéðúc,`ziixaagiyn odk xt iabl xn`p(ai c `xwie) §©§¨

øtä ìk úà àéöBäå'dxezd zpeeke ,'dpgOl uEgn l`e`iveiy §¦¤¨©¨¤¦©©£¤
nì õeçìLøîBà äzà :àúééøáä úìàåù .úBðçî Ln e`iveiyõeç §¨Ÿ©£©¨¥
ììLBðéà Bà ,úBðçî Ldpeekd oi` `ny -àlàn e`iveiyõeç §¨Ÿ©£¥¤¨

úçà äðçîì:`ziixad daiyn .weqtd zernynk ,calaàeäLk §©£¤©©§¤
äãòä øôa øîBà(`k my)xRd z` `ivFde'ïéàL ,'äðçnì õeçî ìà ¥§©¨¥¨§¦¤©¨¤¦©©£¤¤¥

øîBì ãeîìz,dcrd xta ok xnel jixv oi`y -øîàð øák éøäL ©§©¤£¥§¨¤¡©
ea,'ïBLàøä øtä úà óøN øLàk BúBà óøNå'xt z` sexyiy epiid §¨©©£¤¨©¤©¨¨¦

,okl mcew dxn`p ezyxty giyn odk xt ztixyk dcrdäîe©
øîBì ãeîìzieaixd,'äðçnì õeçî ìà'jcnll oipr epi` m` ©§©¤¦©©£¤

oipr edpz ,zg` dpgn z`vedBì ïzéìxt z` `iveiy jixvdl - ¦¥
l uegn dcrd,äiðL äðçîgiyn odk xt mby micnel ywiddne ©£¤§¦¨

,dipy dpgnl uegn e`ivenøîBà àeäLëe(c e my)'äðçnì õeçî' §¤¥¦©©£¤
ad z`vedøîBì ãeîìz ïéàL ,ïLcok aezkl jixv oi`y -éøäL §¤¤¤¥©§©¤£¥

øîàð øákeptxyiy giyn odk xta,'ïLcä CôL ìà'xn`py oeike §¨¤¡©¤¤¤©¤¤
uegn eztixy mewny epcnl ixd ,dpgnl uegn e`iveny my

`l` ,oycd z`ved mewna `ed dpgnlBì ïzdf ieaix oz - ¥
l uegn etxyl `iveiy ,giyn odk xtl epnn cenlläðçî©£¤

.úéLéìL§¦¦
`nhn xiryde xtd z` sxeydy oerny iax zhiya dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .oaexa xe`d ziviyn eicbaéàä ,ïBòîL éaøå§©¦¦§©
[weqtd-]'äðçnì õeçî'ecnl epnny mixetikd meia aezky ¦©©£¤

,micba `nhn cg` dpgnl uegn d`veday minkgdéì ãéáò éàî©¨¦¥
:`xnbd daiyn .efd dyxcd mr dyri dn -déì éòaéîweqtd - ¦¨¥¥

el jxvpàéðúãëì,`ziixaaïàk øîàð ,øîBà øæòéìà éaømei xta §¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨
mixetikdïläì øîàðå ,'äðçnì õeçî'dnec` dxt dyrn iabl ¦©©£¤§¤¡©§©¨

(b hi xacna),'äðçnì õeçî'dey dxifba cnllïàk äîmei xta ¦©©£¤©¨
n etxyl e`iven mixetikdì õeçìL,úBðçî Lxtn lirl yxcpke §¨Ÿ©£

,xac mlrdïläì óàn dyriz dnec` dxt zhigy -ì õeçìLL ©§©¨§¨Ÿ
ïläl äîe ,úBðçîziyrp dzk`ln dnec` dxtaìL dçøæîa ©£©§©¨§¦§¨¨¤

,íéìLeøéweqtdn yxcpk(c my),'crFn ldF` ipR gkFp l` dGde' §¨©¦§¦¨¤©§¥¤¥
eipt oiekie milyexi ly gxfn cva dfnd odkd cenriy jixvy
,gxfnl gezte ely axrn cva `edy lkidd gzt oeeikl axrnl

,lkidd len cnery `vnpeïàk óàmewn mixetikd mei xta ©¨
`ed eztixy.íéìLeøé ìL dçøæîa§¦§¨¨¤§¨©¦

:`xnbd zl`eyeitlïðaøxn`py 'dpgnl uegn' weqtdy ecnly ©¨¨
`viyk cin mi`nhp sxeyd icbay cnll `a mixetikd mei xta
,dnec` dxtn dey dxifb cenll xzein epi`e ,cg` dpgnl uegn

éøN àëéäeäì óxtd ztixy mewn did milyexi ly cv dfi`a - ¥¨¨¦§
:`xnbd daiyn .[zeiniptd ze`hg x`ye] xirydeàéðúãk¦§©§¨

,`ziixaayelyl uegn sxyidl mpicy zeiniptd ze`hg oze`
,zepgn,ïéôøNð ïëéä¥¨¦§¨¦
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ezny in` cenr gq sc ± iyily wxt`nei
'åëå ïìäì äî.lif`e yxtnck Ðàéöåäå åùøôå åáø÷å:dl opiqxb ikd mipdk zxeza Ð

e`iveny cnln `ivede eyxte eaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e

.mlyíéòøëå ùàø ïìäì øîàðåmirxke y`x da exn`py ,xnb dlerne .opiqxb ikd

."mirxkde axwde" xn`pe "xctd z`e y`xd z` migzpd z` ekxre" xn`py ,dzxhwda

'åëå åáø÷á åùøôù íùëxer z`e" xn`py Ð

xyae xer z`ved yiwd "exya lk z`e xtd

s` eaxwa eyxt dn ,eyxte eaxw z`vedl

ez`ved dn sxye `ivede aizke ,exera exya

.ok eztixy s` exere exyaïàë øîàð ïðáø åðú
'åëå äðçîì õåçî,`id zyaeyn efd `qxibd Ð

zxezae migaf zkqnae dcinrdl xyt` i`e

odl ozep dz` oldl opax epz :`zi` ikd mipdk

m` zg` dpgn odl ozep dz` o`ke zepgn yly

dpgnl uegn l` xn`p dnl jk?oeik jl xnel

` dpgnl ueg e`viyxt iabe micba oi`nhn zg

l` `ivei" mipdk zxeza dl `ipz mixetkd mei

xn`e `pz dnznwe .'ebe "etxye dpgnl uegn

odl ozep dz` giyn odke dcrd xta oldl ikd

ziad xde dxfr :zepgn ylyl ueg oztixyl

l`" xne` dz` o`ke onwl silick milyexie

ueg otxeyy rnync "etxye dpgnl uegn

el` s` `lde diel dpgna cin ,dpiky dpgnl

z`nehle dtixyl iccdl eyiwzi`e ,miinipt

xtl dyre" xac mlrd xt iab opixn`ck micba

,`yxcl dileke "z`hgd xtl dyr xy`k

migaf zkqna mixetkd mei xt df xtl opiyxce

,dl opiziin (`,fk) zegpn zkqnae (`,hl)

inp mixetkd mei xt iabe mipdk zxeza dxwire

z`e z`hgd xt z`e "z`hgd z`hgd" :aizk

z`hg z`hg xnel cenlz dn .z`hgd xiry

micba oi`nhn ediy epcnl `ly itl Ð

oiipn ,cala el` `l` oycd zia` oitxype

dxf dcear ixirye dcrd xte giyn xt zeaxl

iccd ik `nl` "z`hg z`hg" xnel cenlz

`l ,zg` dpgn o`k xn`p dnl jk m` ,edpip

daezkd micbad z`neh lr `l` dxn`p

:jl xnele "eicba qaki mze` sxeyde" dixg`

micba oi`nhn zg` dpgnl ueg e`viy oeik

`l ixdy cnl o`kn giyn odk xt ly s`e

z`hgc `ieaixne micba z`neh ea dazkp

xn xn` :opiqxb ikde .ziyixtck `iz` z`hg

.'eke zepgn yly mdl ozep dz` oldlõåçî
ïùãá äðçîìcenlz oi`y "dpgnl uegn l` oycd z` `ivede" gafnd oyc z`veda Ð

mixta aizkc eze` oi`iven dpgnl uegn l`c `prci `p`c melk cnln epi` ,xnel

."dpgnl uegn" eda aizke "oycd jty l`" mitxypdïåòîù 'øåoi` oizipzna xn`c Ð

mei ly xirye xta aizkc "dpgnl uegn" i`d ,oaexa xe`d zveiy cr micba oi`nhn

.dil ciar i`n mixetkdïàë øîàðdnec` dxta oldl xn`pe ,mixetkd mei xta Ð

.(hi xacna) "dpgnl uegn l` dze` `ivede"ïàë äîylyl ueg oitxypd mixta Ð

.zepgn ylyl ueg dnec` dxt zhigy s` zepgnïìäì äîådgxfna dnec` dxta Ð

axrnl eipte gxfna cner :`nl` (my) "cren ld` ipt gkp l`" da aizkc milyexi ly

.'eke o`k s` gxfnl gezte iaxrn lzeka `edy lkid ly egzt cbpkïðáøåiwtnc Ð

.dey dxifb edl zile ,micba z`nehl `xwl diléøù àëéäåäì óly gex efi`l Ð

.milyexi
äðåôöì
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íùë:il dnize .d`vedl dtixy ywzi`e :i"yx yxit Ð exera exya jk eaxwa eyxty

ywida oicinl dteb d`vedc oeik `kde ,ywidn ywid oicinl oi` miycwa `de

oeik uxzl oi`e ?ywida dtixy dpin opixnb ez xcd ikid ,yxtl xyae xer ywzi`cn

ecnlie exfgi `ly df oiprl ycew mdly xyae xer iaiyg `l zepgn ylyl ueg oitxypc

`dc ,ywida oicnlne xity oixfeg `l` ,ywida

`d iziin (`,p migaf) "onewn edfi`" wxta

dey dxfba cnld xac dpin xnbe `kdc `ziixa

:xnel yi `l` .miycwa dey dxfba cnlne xfeg

eaxwa eyxty myk ,yxtl ywzi` dteb dtixyc

lr i`w sxyec exera exya jk dtxy zrya

ya.lkd sxeyy ,eyxte eaxwe eirxke ey`xe ex

yxtd sexyl did i`pbc eaxwa eyxty myke

ayiil ipleki ,edin .exera exya s` envr ipta

.i"yx yexitïúxta :dniz Ð ziyily dpgn el

`d giyn odk xtn i` ?zepgn yly olpn dcrd

cnld xace ,oycn ywida xnb diteb edi`

xn`c o`nle .ywida cnlne xfeg epi` ywida

ixnbc ab`c ,`gip ywid ied `l xg` xace epnid

xnbc dpgn inp opixnb ,ea aezkd dpgn dipin

ixcdpq) "oicd xnbp" wxta dyw oke .`ywidao

zepgn ylyl ueg ezliwqc llwn silic (a,an

xac `de ?i`n`e ,mitxypd mixtc dey dxifbn

o`nl dey dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld

lr s` opilf` cnln xzac "onewn edfi`"a xn`c

:oldl xn`wc `zrnya oke .`ed leg cnlc ab

.zg` dpgn o`ke ,zepgn yly mdl ozep dz`

z`hgc dey dxfba iccdn ixnb `d :yexit

:dywe .(`,bt migaf) "zaexrzd" idliya z`hg

dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld xac `de

mei xtn dxt xnbc oerny iaxl dyw oke !dey

mei xte ,dey dxifba zepgn ylyl ueg mixetkd

yxitck ,giyn odk xtn ywida diteb mixetkd

mixetkd mei xt df Ð "xtl" iyxccn i"yx

xtle giyn odk xtl `xw `edda ywzi`c

z`hgd xt z`e" aizkc izixg` `xwae ,mlrd

xnel cenlz oi`y ,"z`hgd xiry z`e

Ð `xizi z`hgd `l` ,"z`hgd" "z`hgd"

.iccdl eywzi` ixd .`z`c `ed oitxyp x`yl

dey dxifba dxt xnbc `kd ith dywc oky lke

xtn ywida mixetkd mei xte ,mixetkd mei xtn

`nlya .ywida sili diteb edi`c ,giynd odk

Ð dxtn mixetkd mei xnbc milyexi ly dgxfn

,opilf` cnln xza :xn`c "onewn edfi`" wxtc `tt axl giyn odk xtn xnbinl xcd ivn

oeik ?dxt lr mixetkd mei cnln ikid la` .`id ziad wca iycw dxtc .`ed oileg cnlne

`l` ,iccda ixnb ywida `l giyn odk xte mixetkd mei xtc :xnel yie !`ed ycew cnlnc

,iccdn "z`hgd" "z`hgd"c dey dxfba e` ,lirlck yxte xyae xerc dey dxifba

xac dil dedc `gip `zyde .`ed ywidc i"yx yxity enk `le ."z`hgd" aizk edlekac

xg` xace epnid xn`c o`nl ,inp mlrd xte .dey dxifba cnlne xfeg dey dxifba cnld

xi`n iaxl elit`e "z`hgd" "z`hgd"c dey dxifba `l` sili ywida e`l Ð ywid ied

ixd ,jixv epi` :xn`we z`hgc `yxc `edd` (my df mb) "zeaexrzd" wxt seqa biltc

dey dxifb jixv epi` :xn`w ikd `l` ,dey dxifb dil zilc meyn e`l 'ek xtkl xne` `ed

dey dxifbn zepgn ylyl ueg dtixy sili :inp i` .`wtp xtklc `xwnc micba z`nehl

cnll xzein dpgnl uegn oerny iaxl jixhvi` i`n` :dywe .oerny iaxk dpgnl uegnc

"oicd xnbp" wxt yixa llwn xnbck mitxypd mixtn dl xnbp ?zepgn yly dxt lr

,zg` dpgnl ueg micba `nhnc mixetkd mein dpgnl ueg `diy llwn xnbp ocicl :dniz cere .dxt enk xnb mixetkd mei xtn inp llwn oerny iaxl `nyc :xnel yie .(a,an oixcdpq)

zg` dpgnl uegy micba z`neh la` .otxeyl mixte elweql llwn :my exiykd ici`e ici`c xnbinl ol zi` dtixyn `xazqn :xnel yie .mixt ztixyn zepgn ylyl ueg xnbp `le

(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta `xw jixhvi` i`n :dniz la` .exiykd opi`
dpgna
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נקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה – אפילו אם 
המניעה היא מדבר היותר נעלה – הוא רק מתחבולותיה של נפש הבהמית.
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רמג ezny in` cenr gq sc ± iyily wxt`nei
'åëå ïìäì äî.lif`e yxtnck Ðàéöåäå åùøôå åáø÷å:dl opiqxb ikd mipdk zxeza Ð

e`iveny cnln `ivede eyxte eaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e

.mlyíéòøëå ùàø ïìäì øîàðåmirxke y`x da exn`py ,xnb dlerne .opiqxb ikd

."mirxkde axwde" xn`pe "xctd z`e y`xd z` migzpd z` ekxre" xn`py ,dzxhwda

'åëå åáø÷á åùøôù íùëxer z`e" xn`py Ð

xyae xer z`ved yiwd "exya lk z`e xtd

s` eaxwa eyxt dn ,eyxte eaxw z`vedl

ez`ved dn sxye `ivede aizke ,exera exya

.ok eztixy s` exere exyaïàë øîàð ïðáø åðú
'åëå äðçîì õåçî,`id zyaeyn efd `qxibd Ð

zxezae migaf zkqnae dcinrdl xyt` i`e

odl ozep dz` oldl opax epz :`zi` ikd mipdk

m` zg` dpgn odl ozep dz` o`ke zepgn yly

dpgnl uegn l` xn`p dnl jk?oeik jl xnel

` dpgnl ueg e`viyxt iabe micba oi`nhn zg

l` `ivei" mipdk zxeza dl `ipz mixetkd mei

xn`e `pz dnznwe .'ebe "etxye dpgnl uegn

odl ozep dz` giyn odke dcrd xta oldl ikd

ziad xde dxfr :zepgn ylyl ueg oztixyl

l`" xne` dz` o`ke onwl silick milyexie

ueg otxeyy rnync "etxye dpgnl uegn

el` s` `lde diel dpgna cin ,dpiky dpgnl

z`nehle dtixyl iccdl eyiwzi`e ,miinipt

xtl dyre" xac mlrd xt iab opixn`ck micba

,`yxcl dileke "z`hgd xtl dyr xy`k

migaf zkqna mixetkd mei xt df xtl opiyxce

,dl opiziin (`,fk) zegpn zkqnae (`,hl)

inp mixetkd mei xt iabe mipdk zxeza dxwire

z`e z`hgd xt z`e "z`hgd z`hgd" :aizk

z`hg z`hg xnel cenlz dn .z`hgd xiry

micba oi`nhn ediy epcnl `ly itl Ð

oiipn ,cala el` `l` oycd zia` oitxype

dxf dcear ixirye dcrd xte giyn xt zeaxl

iccd ik `nl` "z`hg z`hg" xnel cenlz

`l ,zg` dpgn o`k xn`p dnl jk m` ,edpip

daezkd micbad z`neh lr `l` dxn`p

:jl xnele "eicba qaki mze` sxeyde" dixg`

micba oi`nhn zg` dpgnl ueg e`viy oeik

`l ixdy cnl o`kn giyn odk xt ly s`e

z`hgc `ieaixne micba z`neh ea dazkp

xn xn` :opiqxb ikde .ziyixtck `iz` z`hg

.'eke zepgn yly mdl ozep dz` oldlõåçî
ïùãá äðçîìcenlz oi`y "dpgnl uegn l` oycd z` `ivede" gafnd oyc z`veda Ð

mixta aizkc eze` oi`iven dpgnl uegn l`c `prci `p`c melk cnln epi` ,xnel

."dpgnl uegn" eda aizke "oycd jty l`" mitxypdïåòîù 'øåoi` oizipzna xn`c Ð

mei ly xirye xta aizkc "dpgnl uegn" i`d ,oaexa xe`d zveiy cr micba oi`nhn

.dil ciar i`n mixetkdïàë øîàðdnec` dxta oldl xn`pe ,mixetkd mei xta Ð

.(hi xacna) "dpgnl uegn l` dze` `ivede"ïàë äîylyl ueg oitxypd mixta Ð

.zepgn ylyl ueg dnec` dxt zhigy s` zepgnïìäì äîådgxfna dnec` dxta Ð

axrnl eipte gxfna cner :`nl` (my) "cren ld` ipt gkp l`" da aizkc milyexi ly

.'eke o`k s` gxfnl gezte iaxrn lzeka `edy lkid ly egzt cbpkïðáøåiwtnc Ð

.dey dxifb edl zile ,micba z`nehl `xwl diléøù àëéäåäì óly gex efi`l Ð

.milyexi
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íùë:il dnize .d`vedl dtixy ywzi`e :i"yx yxit Ð exera exya jk eaxwa eyxty

ywida oicinl dteb d`vedc oeik `kde ,ywidn ywid oicinl oi` miycwa `de

oeik uxzl oi`e ?ywida dtixy dpin opixnb ez xcd ikid ,yxtl xyae xer ywzi`cn

ecnlie exfgi `ly df oiprl ycew mdly xyae xer iaiyg `l zepgn ylyl ueg oitxypc

`dc ,ywida oicnlne xity oixfeg `l` ,ywida

`d iziin (`,p migaf) "onewn edfi`" wxta

dey dxfba cnld xac dpin xnbe `kdc `ziixa

:xnel yi `l` .miycwa dey dxfba cnlne xfeg

eaxwa eyxty myk ,yxtl ywzi` dteb dtixyc

lr i`w sxyec exera exya jk dtxy zrya

ya.lkd sxeyy ,eyxte eaxwe eirxke ey`xe ex

yxtd sexyl did i`pbc eaxwa eyxty myke

ayiil ipleki ,edin .exera exya s` envr ipta

.i"yx yexitïúxta :dniz Ð ziyily dpgn el

`d giyn odk xtn i` ?zepgn yly olpn dcrd

cnld xace ,oycn ywida xnb diteb edi`

xn`c o`nle .ywida cnlne xfeg epi` ywida

ixnbc ab`c ,`gip ywid ied `l xg` xace epnid

xnbc dpgn inp opixnb ,ea aezkd dpgn dipin

ixcdpq) "oicd xnbp" wxta dyw oke .`ywidao

zepgn ylyl ueg ezliwqc llwn silic (a,an

xac `de ?i`n`e ,mitxypd mixtc dey dxifbn

o`nl dey dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld

lr s` opilf` cnln xzac "onewn edfi`"a xn`c

:oldl xn`wc `zrnya oke .`ed leg cnlc ab

.zg` dpgn o`ke ,zepgn yly mdl ozep dz`

z`hgc dey dxfba iccdn ixnb `d :yexit

:dywe .(`,bt migaf) "zaexrzd" idliya z`hg

dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld xac `de

mei xtn dxt xnbc oerny iaxl dyw oke !dey

mei xte ,dey dxifba zepgn ylyl ueg mixetkd

yxitck ,giyn odk xtn ywida diteb mixetkd

mixetkd mei xt df Ð "xtl" iyxccn i"yx

xtle giyn odk xtl `xw `edda ywzi`c

z`hgd xt z`e" aizkc izixg` `xwae ,mlrd

xnel cenlz oi`y ,"z`hgd xiry z`e

Ð `xizi z`hgd `l` ,"z`hgd" "z`hgd"

.iccdl eywzi` ixd .`z`c `ed oitxyp x`yl

dey dxifba dxt xnbc `kd ith dywc oky lke

xtn ywida mixetkd mei xte ,mixetkd mei xtn

`nlya .ywida sili diteb edi`c ,giynd odk

Ð dxtn mixetkd mei xnbc milyexi ly dgxfn

,opilf` cnln xza :xn`c "onewn edfi`" wxtc `tt axl giyn odk xtn xnbinl xcd ivn

oeik ?dxt lr mixetkd mei cnln ikid la` .`id ziad wca iycw dxtc .`ed oileg cnlne

`l` ,iccda ixnb ywida `l giyn odk xte mixetkd mei xtc :xnel yie !`ed ycew cnlnc

,iccdn "z`hgd" "z`hgd"c dey dxfba e` ,lirlck yxte xyae xerc dey dxifba

xac dil dedc `gip `zyde .`ed ywidc i"yx yxity enk `le ."z`hgd" aizk edlekac

xg` xace epnid xn`c o`nl ,inp mlrd xte .dey dxifba cnlne xfeg dey dxifba cnld

xi`n iaxl elit`e "z`hgd" "z`hgd"c dey dxifba `l` sili ywida e`l Ð ywid ied

ixd ,jixv epi` :xn`we z`hgc `yxc `edd` (my df mb) "zeaexrzd" wxt seqa biltc

dey dxifb jixv epi` :xn`w ikd `l` ,dey dxifb dil zilc meyn e`l 'ek xtkl xne` `ed

dey dxifbn zepgn ylyl ueg dtixy sili :inp i` .`wtp xtklc `xwnc micba z`nehl

cnll xzein dpgnl uegn oerny iaxl jixhvi` i`n` :dywe .oerny iaxk dpgnl uegnc

"oicd xnbp" wxt yixa llwn xnbck mitxypd mixtn dl xnbp ?zepgn yly dxt lr

,zg` dpgnl ueg micba `nhnc mixetkd mein dpgnl ueg `diy llwn xnbp ocicl :dniz cere .dxt enk xnb mixetkd mei xtn inp llwn oerny iaxl `nyc :xnel yie .(a,an oixcdpq)

zg` dpgnl uegy micba z`neh la` .otxeyl mixte elweql llwn :my exiykd ici`e ici`c xnbinl ol zi` dtixyn `xazqn :xnel yie .mixt ztixyn zepgn ylyl ueg xnbp `le

(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta `xw jixhvi` i`n :dniz la` .exiykd opi`
dpgna
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רמד
ezny ina cenr gq sc ± iyily wxt`nei

íéìùåøé ìù äðåôöì.oetva z`hg dyrn lky Ðïùãä úéáàmyl micwiy jixv Ð

.jixv `l `nw `pzlc llkn oycd jty mewn okl mcew `xwp `diy gafnd oyc'ø
àåä á÷òé ïá øæòéìàepyc `diy ,oexcn enewn `diy `l` opireny` `l xn`c Ð

.jtzynéâéìôã àåä êôåùî åîå÷îá àîìéãåmy micwiy awri oa xfril` 'x dcene Ð

.jteyn enewn inp irac `l` oycóøåùäÐ

"mze`" aizkc ,oteba oztixy ikxva wqrznd

dil zi` `pz i`de .dtixy zrya riiqnd oebk

oda zveiy cr micba oi`nhn oi`c oerny iaxk

.xe`dàëåøç äéåùãxt`e ,xyad jzip iedc Ð

eyriy cr oi`nhn `nw `pzl .eed `l edin

iaxa xfrl` iaxl ,dia `pixw "mze`"c xt`

.ixwin xt `lc `nhn `l `kexg diiey oerny

äðùî'åëå ìåãâ ïäëì åì åøîàepi`y Ð

ribdy cr ,zxg` dceara ligzdl i`yx

xiryd z` glye" xn`py xacnl xiry

xihwi z`hgd alg z`e" jk xg`e ,"xacna

."dgafndúåàëøéãmicner mc` ipa Ð

,df ly epniq df d`xiy icka ,wevl milyexin

dfe .oixceqa xacnl oikenqd mze` oitipne

exiag d`exe `ed mb sipne d`ex el jenqd

.ycxbi"xcix frla ze`kxic .milyexil jenqd

åãåãç úéá ãòmye ,xacnd y`x `ed Ð

."xacna xiryd z` glye" miiwzpìéî ïéëìåä
oieln milyexi ixiwin :(a,eq) lirl oxn`ck Ð

.dpey`xd dkeq cr eze`àøîâúéùòð
åúåöî.dyxtd zexwl ligzne Ðjlr oxcd

ixiry ipyäðùîúåø÷ì àá,dyxtd z` Ð
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יומא. פרק שישי - שני שעירי דף סח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                    רש"י

היצר-הרע נקרא נפש הבהמית לא מפני שהוא בהמה דווקא, כי לפעמים הוא שועל פיקח שבחיות, וצריכים לחכמה מרובה להבין 
תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים עניו ובעל מידות טובות.
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יומא. פרק שביעי - בא לו כהן גדול דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                    רש"י

קשה לו להגביר את כוח המחשבה דיבור ומעשה שלו . . ושואל אנה לברוח – הנה אין צריך לברוח, כי . . ה' ניצב עליו ומלוא כל הארץ 
כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, אשר זהו גופא הוא נתינת כוח לעמוד במלחמת היצר ולנצחה, וגם התבוננות קלה 

בזה מספיקה.
ממכתב כ"ט סיוון תשי"ד
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.cec zia iklnl caln dxfra daiyi oi` ixdy ,dywáø øîàå§¨©©
,àcñçe`xwy `nw `pz zpeek,íéLð úøæòa.zayl xzen day ¦§¨§¤§©¨¦
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãìøîàL ìàøNé[dxrúaLa äëàìî Bì úBNòì éøëðì[erxéãëa ïézîäL øçàì áøòì da úBðäì øzî ¯ ¦§¨¥¤¨©§¨§¦©£§¨¨§©¨ª¨¥¨¨¨¤¤§©©¤¦§¦¦§¥
äNòiL[grxÎfrxàéñäøt ìL øác äéäé àlL ãáìáe ,[txÎhrxéøëð ïéðòì ä"ëù ïnña øàaúiL Bîk , ¤¥¨¤¦§¨¤Ÿ¦§¤¨¨¤©§¤§¨§¤¦§¨¥§¦¨§¦§©¨§¦

Bîöòî äNòL[`txíé÷ìBç LiL íL ïiò) ìàøNiä ìéáLa[atx:( ¤¨¨¥©§¦§¦©¦§¨¥©¥¨¤¥§¦
לד  סעיף סוף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
øîàù ìàøùé [äøò."לנכרי "אמירה איסור על שעבר -

úáùá äëàìî [åòø בין עצמה בשבת לו אמר בין -
בשבת  שיעשה השבת קודם לו .317אמר

äùòéù éãëá [æòø להמתין וצריך לאחרים, בין לו בין -
לו  קצץ או מעצמו הנכרי עשה אפילו שיעשה בכדי

.318שכר 
äùòéù éãëá [çòø שבת במוצאי ליהנות לו נתיר אם -

שיהיה  כדי בשבת לעשות לו יאמר שמא לחוש יש מיד
מיד  שבת במוצאי לו מוכן .319הדבר

àéñäøô ìù [èòø זו שמלאכה יודעים שהכל בענין -
ישראל  לפלוני בשבת .320נעשית

àéñäøô ìù [ôø בשבת מלאכה עשה כשהנכרי -

שנעשתה  אחד אותו ממנה יהנה שלא קנסו בפרהסיא
.322לעולם 321עבורו 

åîöòî äùòù [àôø לו שקצץ נכרי מדין לחלק בא -
שאינו  שם שנתבאר לשבת מלאכתו קבע ולא שכר
אבל  בפרהסיא, שעשה אף הדין מעיקר לעולם אסור
שדינו  לשבת מלאכתו שקבע בנכרי עוסקת זו הלכה
ממלאכתו  ליהנות ואסור מעצמו שעשה לנכרי זהה

הדין. מעיקר לעולם
íé÷ìåç ùéù [áôø ההנאה איסור החולקים לדעת -

למת, גנאי משום אלא קנס אינו בשבת שנעשה מקבר
יש  הצורך ולעת לעולם, הנאה אסרו לא חי ובאדם

סופרים  בדברי להקל דעתם על .323לסמוך

zetqede mipeiv
אלא 317) שכר לו וקצץ השבת קודם לו אמר אם אבל

ממלאכתו  ליהנות מותר לפעמים לשבת מלאכתו קבע שלא
סי' כדלהלן פרהסיא לעניין שונה דינו וכן עצמה, בשבת

סכ"א. שכה
קנסו 318) שלא לחדש בא וכאן וסכ"א, ס"ט שכה סי' ע"פ

איסור  על שעבר אפילו לעולם מהמלאכה ייהנה שלא אותו
לנכרי. אמירה

שיח 319) (סי' הבריות בעיני קל לנכרי האמירה שאיסור
שייעשה"). "בכדי משערים כיצד יתבאר ושם ס"א,

סכ"א.320) שכה סי' ע"פ
שימתינו 321) לאחר מהמלאכה ליהנות מותר לאחרים אבל

לאחרים. גם להחמיר שנכון אלא שיעשה בכדי
בשבילו 322) בפרהסיא נכרי ע"י שבת שנתחלל על קנס

שכה  סכ"א).(סי'
אמירת 323) ע"י בפרהסיא שבת שבחילול יתבאר ושם

לדעת  גם לאחרים אפילו לכתחילה להחמיר טוב ישראל
המקילים.

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

·Ò שאר או אלו קליפות אלא השלחן על אין אם ואף
בענין  הוא אם מקום מכל לבהמה מאכל שאינם דברים
להשתמש  צריך שהוא כגון לו מועיל בלבד הניעור שאין
כאן  לארץ ויפלו כאן ממנו ינערן שאם בענין השלחן במקום
לסלק  מותר לו שצריך מה בארץ שם להשתמש יוכל לא
עליו  מונחים המוקצים שהדברים אע"פ אחר למקום השלחן
דבר  מטלטל הוא הרי להם בסיס נעשה לא  שהוא שכיון

מאליו: עמו מיטלטל האסור ודבר המותר

‚Ò למאכל הזמינם אם רכים עצים וחבילי קש חבילי
אבל  הרבה גדולים הם אפילו לטלטלם מותר בהמה
שסתם  ובמקומות לטלטלם ואסור עומדין הן להסקה סתמן
עליו  לשכב או בהמה למאכל אלא להסקה עומד אינו קש

לטלטלו: מותר

„Ò המצויים ועוף חיה מין למאכל ראוי שהוא דבר כל
ועוף  חיה מיני לרוב ראוי אינו ואפילו לטלטלו מותר
ראוי  שאינו והחרדל לצביים אלא ראוי שאינו החצב כגון
והיונים  שהצביים במקום לטלטלם מותר ליונים אלא
ורגילים  לגדלם אדם בני סתם שדרך במקום דהיינו מצויים

בלבד: השרים אצל שמצויים במה די ולא בכך

‰Ò מצויים שאינם ועוף לחיה אלא ראוי שאינו ודבר
מותר  עוף או חיה מין מאותו לו יש אם העיר באותה
אסור  ולכן אסור לאו ואם להם הראוי המאכל לטלטל
שובת  אם כגון מצויים כלבים שאין במקום העצמות לטלטל
הבשר  מן שנתפרקו בין כלב שם שאין במלון או בשדה
שאף  כך כל קשים ועצמות שבת מערב שנתפרקו בין בשבת
ואבנים: כעצים מקום בכל לטלטלן אסור ראויין אינן לכלב

* * *
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ÂÒ לבהמות להאכילן שדרכם במקומות תמרים גרעיני
להחמיר  צריך חשוב אדם מקום ומכל לטלטלן מותר
שיניח  כגון שינוי דרך על אלא לטלטלם שלא עצמו על
ויטלטלם  בטלטול המותר דבר שאר או פת חתיכת אצלם
לבהמות  כלל אותם מאכילים אין הרבה שבמקומות לפי יחד

שמאכילין: במקום אף בהם להחמיר לו יש לכן

ÊÒ את אוכל לבהמה ראויין שאינן והגרעינין הקליפין כל
וגם  בידיו יזרקם ולא לאחוריו בלשונו וזורקן האוכל
הרבה  שכשיהיו בדעתו ויסמוך לפניו בלשונו יזרקם לא
כדין  משם להוציאן מותר יהיה בעיניו וימאסו לפניו מהם
לכתחלה  רעי של גרף עושין שאין לפי שיתבאר רעי של גרף

שיתבאר: כמו

ÁÒ לטלטלו מותר כלל מלוח שאינו תפל אפילו חי בשר
יפה  שדעתם אדם בני שיש אדם לאכילת שראוי מפני
כמ"ש  דם משום באכילתו איסור (שאין חי בשר וכוססין
אסור  אותו לכוס ראוי שאינו קשה בשר אבל ס"ז) סי' ביו"ד
חי  שומן כגון בו כיוצא דברים שאר הדין והוא לטלטלו
אלא  לכלבים עומדים אינן הרי לכלבים שראויין שאף צונן
לכלום  לו ראוין אינן ובשבת שבת למוצאי אדם לאכילת
מפני  לטלטלו מותר שמסריח) (פירוש תפוח בשר אבל

לכלבים: ועומד לכלבים שראוי

ËÒ מפני אסור מלוח ושאינו לטלטלו מותר מלוח דג
לכלבים: להשליכן עומד ואינו אדם לשום ראוי שאינו

Ú בשר כמו בטלטול מותר היום שנשחט נכרי של בשר
שכ"ד: בסי' שיתבאר בשבת שמתה נבלה

‡Ú מחשש בו יוצאין שאין אע"פ מומחה שאינו קמיע
וא"כ  עליו תכשיט תורת ואין כלום מועיל אין שמא
בחול  אף לכלום ראוי אינו שהרי כלל כלי תורת עליו אין
מותר  אעפ"כ עיקרין של שהוא בין כתב של שהוא בין
הוצאה  איסור לענין אלא לכך חששו שלא מפני לטלטלו
בבית  עליו לתלותו מותר ואם טלטול איסור לענין לא אבל

ש"ג: בסי' נתבאר ובחצר

* * *
·Ú בין אדם של בין וצואה וקיא רעי כגון מטונף דבר כל

בה  דר שהוא בחצר היו אם בהם וכיוצא תרנגולים של
ונכנס  יוצא שהוא הבית שאצל או הבית לפני חצר דהיינו
טינוף  בו יהא שלא עליו שמקפידין מקום שזהו תדיר לתוכה
ממש  בידיו אפילו הכסא לבית או לאשפה להוציאם מותר
אם  וכן רעי של גרף מקום בכל הנקרא הוא וזה כלי בלא

לצדדין. לסלקם מותר הרגל דריסת במקום במבוי הם

הם  אם וכן שם דר שאינו אחרת בחצר מונחים הם אם אבל
אם  עליו מקפידים שאין מקום שזהו הבית שאחורי בחצר
יושבים  כשאין אבל שם יושבים כן אם אלא טינוף בו יש
ואין  הואיל שם ויוצאין שנכנסים אף מקפידין אין שם
אלא  משם להוציאם אסור לפיכך תדיר שם ויוצאין נכנסין
שמה  ילך שלא התינוק מפני ירא ואם שם יושב כן אם
אף  ניטל שהכלי כלי עליהם לכפות מותר בהם ויתלכלך
ואף  רע"ז בסי' שנתבאר כמו בשבת ניטל שאינו דבר בשביל
מהחצר  המוקצה בחלק שהם אלא בה שדר בחצר הם אם

משם. להוציאם אסור לתרנגולין או לאשפה

כשהוא  עליו מקפידים שאין במקום עומד רעי של גרף ואם
מותר  שם עליו לפנות אפשר ואי מלא שהוא אלא כך עומד

הבריות: כבוד משום שיתבאר בדרך ולהחזירו להוציאו

‚Ú שמותר אע"פ רגלים מי של ועביט רעי של גרף
לבית  להחזירם אסור שם לפנותם לאשפה להוציאם
מאוסים  שהם מפני ריקנים כשהם אף בטלטול שאסורים לפי
התירו  ולא כלי בהם לכסות אפילו ראויים שאינם עד כך כל

ראו  כן אם אלא מיאוס מחמת כמו מוקצה כלי בו לכסות י
ולפנות  לחזור כדי להחזירם צריך ואם למעלה שנתבאר
המותרים  מים לתוכם שיתן ע"י להחזירם מותר היום עליהם
בתוך  כשהם אף לבהמה עדיין ראויים שהם דהיינו בטלטול
האסור  דבר לטלטל התירו שלא ואע"פ הגרף או העביט
במת  אלא בטלטול המותר דבר עמו שיטלטל ע"י בטלטול
צריך  שהוא כאן מקום מכל שי"א בסי' שיתבאר כמו בלבד
והוא  הבריות כבוד משום הקילו היום עליהם ולפנות לחזור

היום. צואה בהם ולהוציא לחזור צריך אם הדין

לתוכם  מים נתינת ע"י ענין בכל לבית להחזירם מתירין ויש
להוציא  ולא היום עליהם ולפנות לחזור צריך שאינו אע"פ

צואה. בהם

הפסד  במקום מקום ומכל הראשונה כסברא להחמיר ויש
באשפה  יניחנו אם הפסד ויש קצת חשוב הוא שהגרף כגון

האחרונה: סברא על לסמוך יש משם ויגנב

* * *
„Ú אבל לאשפה כשהגיע מידו סילקם כשכבר זה וכל

ואף  ענין בכל הכל לדברי להחזירם מותר בידו בעודן
בידו  כבר ישנו שאם מוקצה כל כדין לתוכם מים נתינת בלי
ולפי  למעלה שנתבאר כמו שירצה מקום לכל לטלטלו מותר
ליתן  טוב כאן גם בזה להחמיר שטוב שם שנתבאר מה

בידו: שעודן אף מים לתוכם

‰Ú לפניו שמביא דהיינו לכתחלה רעי של גרף עושין אין
לימאס  שעתיד דבר שעושה או לימאס שעתיד דבר
שהתירו  שאף כשימאס אח"כ שיוציאנו בדעתו וסומך
דבר  לכתחלה יעשה לא מקום מכל המאוס הדבר להוציא
אם  מקום ומכל ויוציאנו לפניו מאוס אח"כ בודאי שיהיה
בתחלה  בדעתו אין ואם אח"כ להוציאו מותר כן ועשה עבר
אם  ואח"כ לכתחלה אף כן לעשות מותר אח"כ שיוציאנו

מותר: זה הרי להוציאו נמלך

ÂÚ רעי של גרף אצל ישיבתו לקבוע מותר הפסד במקום
הגרף  שימאס כדי עליו מקפידין שאין במקום שהוא
דבר  איזה אם כגון ההפסד ויסתלק משם ויוציאנו בעיניו
דר  שאינו בחצר עליו היורדים הגשמים מפני ונפסד נמאס
להכניס  או עליה לשכב מטתו לשם להכניס יכול שם
כגון  תשמישו כלי לשאר הדין והוא שם לאכול שולחנו
קביעות  נקרא שזהו זה בענין וכיוצא בהם ללמוד ספריו
משם  יוציאנו המיאוס מפני עליו דעתו וכשתתאונן ישיבה
אבל  זה בענין כיוצא כל וכן הגשמים מפני המשומר למקום
תשמישו  כלי שאר או שולחן או מטה בלא בלבדה ישיבה
מפני  עליו דעתו תתאונן שאם מפני כלום מועלת אינה

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



c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

אחר  במקום ושב מכאן ולך קום לו אומרים אנו המיאוס
עראי  דרך נכנס ועכשיו כאן יושב היה לא שמתחלה כיון
שאר  או שולחן או מטה ע"י דירתו כאן כשקבע משא"כ
אלא  מכאן דירתו לעקור אותו מטריחים אין תשמישו כלי

מלפניו: הגרף את מוציאין

* * *
ÊÚ אותו ומערה יום מבעוד עפר קופתו מלא אדם מכניס

כגון  בשבת צרכיו כל בו לעשות ומותר לארץ בביתו
שייחד  והוא בזה וכיוצא צואה או רוק לכסות ממנו ליטול
אבל  לכך ועומד מוכן שהוא הדבר ניכר שאז זוית קרן לו
בטל  הוא הרי רגלים למדרס ביתו באמצע אותו עירה אם
לפיכך  לטלטלו ואסור הוא ומוקצה הבית קרקע עפר לגבי
אותו  שאין בשבת משם ליטלם מותר בחול הטמונים פירות
קרן  או כלי לו וייחד מתחלה לכך הכינו שהרי מוקצה העפר
משום  בו שאין בענין כך כל תיחוח העפר שיהא ובלבד זוית

תצ"ח: בסי' שיתבאר כמו גומא עשיית

ÁÚ שאינן מפני עוף או חיה או בהמה לטלטל אסור
לצחק  שראוי עוף ואפילו חיים כשהם בשבת ראויים
את  לכפות מותר ואעפ"כ לטלטלו אסור כשבוכה תינוק בו
אף  ניטל שהכלי בו וירדו שיעלו כדי האפרוחים לפני הסל
שהאפרוחים  שבעוד ואע"פ בשבת ניטל שאינו דבר לצורך
שעליו  האפרוחים מפני הסל את לטלטל אסור הסל על
הואיל  שעה לפי אפילו מהיכנו כלי ביטול כאן אין אעפ"כ
עליו  שירדו או שעלו מיד מהסל האפרוחים להפריח ובידו
מותר  מעליו שירדו ולאחר רגע אפילו עליו יעמדו שלא או
השמשות  בין משך כל הסל על האפרוחים היו ואם לטלטלו
שמתוך  שירדו לאחר אף כולו היום כל לטלטלו אסור
לכל  הוקצה השמשות בבין לאיסור בסיס ונעשה שהוקצה

כולו: היום

ËÚ דהיינו היחיד ברשות אותם מדדין ועוף חיה בהמה כל
רגליהן  ומנענע ומסייען ובצדדין בצוארן שאוחז
הארץ  מן רגליהם שיעקרו בענין יגביהם שלא ובלבד שילכו

ואע"פ  בטלטול ואסורים הם כשם שמוקצים מוקצה שכל
התירו  אעפ"כ מקצתו לטלטל אסור כך כולו לטלטל שאסור
חיים  הבעלי אם חיים בעלי צער משום אותם לדדות לו
לדדות  אפילו אסור לכך צריכים אינם אם אבל לכך צריכים
צריכה  היא אפילו אותה לדדות אפילו אסור ותרנגולת אותם
זה  ונמצא אותה כשמדדים עצמה מגבהת שהיא מפני לכך
אבל  חיים בעלי צער משום התירו לא וזה כולה את מטלטל
אם  ללול שתכנס כדי בידים מאחוריה אותה לדחות מותר

ממנו: ברחה

* * *
Ù לדדות אסור ברה"ר אבל היחיד ברשות לדדות זה וכל

ויוליכם  יגביהם שמא גזרה ועוף חיה בהמה שום
אמרו  ולא הרבים ברשות אמות ד' מעביר משום ויתחייב
ועוף  חיה בבהמה לא אבל באדם אלא עצמו את נושא החי
אותם  ולדחות זה לענין הרבים כרשות דינו וכרמלית

הרבים: ברשות אפילו מותר ברחו אם מאחריהם

‡Ù שאין הרבים ברשות אפילו בנה את מדדה האשה

הרבים  ברשות אמות ארבע ותוליכנו תגביהנו שמא לגזור
על  אלא תורה של דבר על תעבור לא כן תעשה אם שאף
שלא  ובלבד עצמו את נושא שהחי סופרים דברי של דבר
על  השנייה ויניח האחת רגלו מגביה יהא אלא תגררהו
שנמצא  שהגביה רגלו ויניח שיחזור עד עליה וישען הארץ
שתי  גוררת כשהיא אבל האחת רגלו על נשען הוא לעולם
קטן  הוא ואם בכרמלית אפילו ואסור כנושאתו זה הרי רגליו
חייבת  הרבים ברשות ונשאתו רגליו ב' לגרור שצריך כך כל
הנושא  וכן עצמו את נושא החי אומרים אין כזה שבקטן
מפני  חייב כלל לילך יכול שאינו החולה את או הכפות את
כך  כל גדול הוא אם ואף כלל עצמן את נושאין שאינן
בכרמלית  אפילו אותו לישא אסור לבדו ברגליו לילך שיכול
אבל  מחטאת לפטור אלא עצמו את נושא החי אמרו שלא
הוא  ובכרמלית שבות משום סופרים מדברי אסור עכ"פ

בזה: שטועים לרבים להזהיר וצריך דשבות שבות

·Ù או בו לכסות חרס ממנה יתלוש לא שנתרועע כלי
שמתקנו  דבר שכל כלי כמתקן שהוא מפני בו לסמוך
כלי  תיקון משום בו יש תשמיש איזה בו להשתמש בשבת

ש"מ: בסימן שיתבאר כמו

‚Ù לטלטלו שאסור לפי ויו"ט בשבת בכדור לשחוק אסור
לטלטלו  מתירים ויש עליו כלי תורת שאין מפני
בידם  מיחו ולא להקל מקדם ונהגו ברה"[י] בו ולשחוק

שיסמוכו: מי על להם ויש הואיל

* * *
„Ù שעושים התולעים זרע אציליו תחת לשאת אסור

לכלום  ראוי אינו שהרי בטלטול שאסור מפני המשי
בחומו: שמוליד ועוד

‰Ù אפילו ישראל של שעטנז בגד לטלטל אוסרים יש
לא  לכלום ראוי שאינו מפני ומקומו גופו לצורך
ע"ד  קשה בגד אינו אם תחתיו להציעו ולא  בו להתלבש
מקומו  או גופו לצורך מתירים ויש ש"א סי' ביו"ד שנתבאר
שמלאכתו  אלא עליו כלי תורת יש מקום שמכל מפני
כלי  תורת שאין מפני הראשונה כסברא והעיקר לאיסור
בחול  אבל בלבד בשבת לאיסור שמלאכתו לכלי אלא מועיל
לשום  כלל ראוי אינו בשבת אם שאף להיתר מלאכתו
דהיינו  כלי תורת עליו ויש הואיל לטלטלו מותר תשמיש
נפט  בו שמדליקין נר כגון בחול למלאכתו הוא שראוי
עליו  שיש מפני לטלטלו ומותר לכלום ראוי אינו שבשבת
ראוי  אינו בחול גם אם אבל למעלה שנתבאר כמו כלי תורת
אין  בחול גם בו להתלבש שאסור שעטנז בגד כגון למלאכה
בו  להשתמש שראוי שאף כלל ומלבוש כלי תורת עליו
למעלה  בו להאהיל או כלים בו לכסות כגון אחר תשמיש
ולא  להם מיוחד הבגד שאין אלו בתשמישים וכיוצא מראשו
כן  אם אלא כלי תורת עליו מורידין אינן כך בשביל נעשה
לכיסוי  ראויים שהם ואבנים צרורות שכל כמו לכך ייחדו
כן  אם אלא כך ידי על כלי תורת עליהם אין ואעפ"כ כלים
להבגד  כלל מועיל ואין למעלה שנתבאר כמו לכך ייחדם
כמו  ללבשו שאסור כיון מלבוש ותואר צורת עליו שיש מה
בטלטול  להתירו בשבת באכילה האסור למאכל מועיל שאין
כלי: מתורת עדיף אוכל ותורת אוכל תואר עליו שיש מפני
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ויפח ÈÈÂˆ¯(א) האדמה מן עפר האדם את אלקים ה'
מ"ש  להבין ויש כו'. חיים נשמת באפיו
שמות  ב' אלקים ה' ומ"ש דוקא. יודי"ן בשני וייצר
אלקים  שם רק הברואים בכל כן אמר שלא יחד הללו
(רק  כו'. רקיע יהי אור יהי אלקים ויאמר כמו לבדו
דכתי' מע"ב ובגמר כו'. אלקים ה' ויטע אמר בג"ע
שאמר  האדם במעשה (אך כו'). אלקים ה' עשות ביום
הו' ביום כמ"ש לבדו אלקים שם הזכיר אדם נעשה
אלקים  ויברא וכן כו' בצלמנו אדם נעשה אלקים ויאמר
והלא  כו'. אלקים ה' וייצר אמר וביצירה כו' האדם את
וכמו  עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ז) מג, (ישעיה אמר

היצירה  בחי' נבדל ולמה כו' בי נפחת יצרת בראת שאו'
מ"ש  וגם אלקים דהוי"ה שמות ב' בו להזכיר דוקא
אך  כו'). ביצירה כן אמר ולא בצלמו ובריאה בעשיה
בשם  הוא אדם בחי' ששרש לפי בקצרה הוא הענין
ז"א) בחינת (שהוא כידוע דוקא אלפין במלוי מ"ה
הקו  ע"ג העליון יו"ד יודי"ן. ב' יש האלף ובאות
בחי' שהוא הקו תחת ויו"ד דחכ' יו"ד שהוא האמצעי
וסב"ת  דנתב"ס משום יחד שכלולים המל' דבחי' ח"ת
ע"כ  כידוע אלקים דה' שמות ב' והן (כמשי"ת) דוקא
ובבחי' כו'. אלקים דה' שמות וב' יודי"ן בב' וייצר אמר

כידוע: דאדם מ"ה שם בבחי' שהוא דוקא יצירה
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‰¯Â‡ÎÏÂ'מבחי הם הפשתים דאם הבנה לזה אין
עם  יחד למעלה כלולים הם איך דקין סט"א
ארי' פני הוא העליונה שבמרכבה ע"ד ואפ"ל הקדושה.
טמא  עוף שהוא נשר פני וכן למטה, טמאה חיה שהוא
ונשר  נשרים כנפי על אתכם ואשא כתי' והרי למטה,
פני  וכן תתאה, שכינתא ויונה בינה עילאה שכינתא
מפני  רק נמשך זה כי אלא שור, מפני גבוה ארי'

כלי  לו אין מאד גבוה ארי' פני שבחי' שמפני שבה"כ
דוקא, טמאה בחיה כ"א טהורה בחיה למטה להתלבש
אין  וברוחניות דוקא, בגשמיות נתלבשו התומ"צ וכן
לא  אברהם כי בד"ה בת"א מזה ועיין להשיגם, דרך
מאד  גבוה שבשרשו הפשתן ענין יובן כמ"כ ידענו.
הוא  ואפשר כו', ילבש קדש בד כתנת נאמר שהרי
כו', רישיה ושער מבחי' ששרשו צמר מבחי' למעלה
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מבחי' שלמעלה העליון לובן מעצם שרשו י"ל והבד
קמצא  כהדין כו' דגלגלתא לבנונית כמו שערות
בביאור  ועיין הבדים, לבוש שזהו וביה מיני' דלבושא

מ  גבוהים שהל"ת בענין ונאוה אני שחורה אף ע"פ מ"ע
יעו"ש, נקי כעמר רישי' ושער מבחי' שרשן שהמ"ע
דוקא  נתלבש בשבה"כ למטה שלכן הנותנת שהיא אלא
ועתיק  בחי' דקדושה העליון לבן שיש וע"ד קין, בבחי'
איתא  וכן כו', דקליפה לבן הרמאי לבן ויש כו' יומין

וכמו  הבל, מבחי' גבוה למעלה קין דשורש בכהאריז"ל
התיקון  מעולם שלמעלה התהו מעולם עשו שרש
פ' בת"א כמ"ש ושור ארי' כמשל ג"כ שהוא דיעקב
שהוא  מעין הפשתן אזי ובהמ"ק בציצית ולכן וישלח.
נקי  כעמר רישי' שער עם במינו מין הוא שם בשרשו
למעלה, ועריות בקרבנות בשבת במקדש אש וכן וכו',
ואבנט  מצנפת על בהגהות שעטנז מענין ועמ"ש

עתך. אמונת והי' סד"ה ובישעי'

fphry yalz `l
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"úçà äòù äôé"הבא העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים .1בתשובה

חיים. סוגי שני קיימים

מהגוף  יוצאת שהיא לאחר או לעולם, למטה יורדת שהיא לפני בגןֿעדן הנשמה חיי הוא האחד
רוחניים. חיים הם שניהם זאת עם שונים, שהם הגם אלו, חיים אופני שני ומהעולם.

הזה  החיים סוג על הגוף. את מחייה והיא הזה, לעולם יורדת הנשמה כאשר הוא, השני החיים סוג
הבא. בעולם שחיים החיים מכל הזה, בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה טובה שיותר אומרים

בדבר? הפירוש מה להבין: נחוץ

ואפילו  גשמיים, חיים הם הרי הכל, ככלות הזה, בעולם לחלוטין,החיים רוחניים אינם השמים צבא
שכתוב  היסודות 2כמו משני היא העליונים המלאכים שבריאת לוהט", אש משרתיו רוחות מלאכיו "עושה

הארץ. וצבא השמים צבא בין העיקריים החילוקים אחד זהו ורוח. אש
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היסודות  מארבעת מורכבים שהם כך הארץ צבא את ברא יתברך ועפר.3ה' מים רוח, אש, :

מהם, אחד שכל שונות, תכונות בעלי חומרים ארבעה הם ועפר, מים רוח, אש, היסודות ארבעת
הוא  היסודות, מארבעת השני היסוד הרוח, יסוד מהקודם. יותר כבדֿמשקל הוא האש, מיסוד החל

היסודות. ארבעת כל מבין ביותר והקל ביותר הרוחני שהוא האש, מיסוד יותר כבדֿמשקל

אבל  האש, יסוד כמו רוחני כה אינו והוא כבדֿמשקל, אינו הוא גם הרוח יסוד שהוא השני היסוד
טבע  יש שלשניהם שווה, טבע הרוח) ביסוד והן האש ביסוד (הן בשניהם טבע הקב"ה לכן רוחני. הוא

למעלה. נמשכים להיות

תכונות  בעלי הם שלהם החזקים הכוחות כי ואף חזקים, וגבורה כוח בעלי הם ורוח אש היסודות שני
אבל  ולשבור, להרוס הוא הרוח יסוד של והכוח הכל, (לשרוף) לכלות הוא האש יסוד של הכוח שונות,

חזקים. וגבורה כוח בעלי הם שניהם

בשני  מאשר שונה טבע יתברך ה' הטביע זה וביסוד הרוח, מיסוד יותר כבדֿמשקל הוא המים יסוד
המים  ביסוד הטביע יתברך שה' זה טבע למטה. מלמעלה להימשך הוא המים טבע ורוח. אש היסודות

ורוח. אש היסודות בשני יתברך ה' שהטביע מהטבע הפוך ממש הוא

רוחניים  הם ורוח אש גשמי. הוא הקודמים, היסודות שני לעומת המים, שיסוד מפני היא לכך הסיבה
– גשמי טבעו גם גשמי שהוא המים יסוד אבל לגבוה, מנמוך העליה טבע – רוחני שלהם הטבע וגם

לנמוך  מגבוה .4ירידה

עדינות, ורוצה אוהב שהוא בלבד זו לא בטבעו, עדין שהוא אדם אדם. בני בטבעי גם רואים אנו כך
ונמשך  גסות ורוצה אוהב בטבעו, מגושם שהוא אדם יותר. נעלים ולהבנה ולחיים לעדינות נמשך הוא אלא

לגסות.

עדינות  גסה. היא וגשמיות עדינה היא רוחניות וגשמיות. רוחניות בין הכלליים החילוקים אחד זהו
למטה. נמשכת וגסות למעלה נמשכת

היסודות. מכל ביותר הכבד הוא העפר ויסוד חזק, כוח בעל הוא גם המים יסוד

מא  בהרכבה יתברך ה' ברא הארץ צבא השמים את צבא ואת ועפר, מים רוח, אש, היסודות רבעת
רוחניים. שהם ורוח, אש היסודות, שני של בהרכבה יתברך ה' ברא

שכתוב  לוהט".2זהו אש משרתיו רוחות מלאכיו "עושה

רוחניים, יסודות שהם ורוח, אש היסודות שני של בהרכבה אותם ברא יתברך שה' מלאכים ישנם
רוחניים. חייהם השמים צבא כל כי רוח, או אש היסודות, מאחד רק ברא יתברך שה' מלאכים וישנם

חיים  והם האדם, את וגם היסודות, ארבעת כל של מהרכבה ברא יתברך שה' הארץ צבא את אבל
הם  גם הטובים והמעשים  התשובה אפילו הרי – גשמיים הם הזה בעולם החיים שכללות הזה, בעולם

גשמיים.

רוחניים? הרי שהם הבא העולם מחיי נעלים הם אםֿכן, איך,
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.øåöé÷ חיי רוחניים. חיים הם מהעולם, יוצאת וכשהיא למטה, ירידתה לפני בגןֿעדן הנשמה חיי
הוא  מים יותר, עב הרוח ביותר, העדין הוא האש היסודות, ארבעת מבין גשמיים. חיים הם בגוף הנשמה

ביותר. הגס היסוד הוא עפר לגסות. גשמיות לנעלה, נמשכת עדינות גשמי.

.a

àøîâä5."'וכו וגןֿעדן ותשובה תורה הן: ואלו העולם שנברא קודם נבראו דברים "שבעה אומרת:

דבר  כל על ושכר הזה, בעולם עושה שהאדם ומצוות התורה על שכר הרי הוא גןֿעדן להבין: צריך
הדבר. עשיית את שמסיימים לאחר רק הוא הרי

הדבר. לאחר בא שעשה הדבר על השכר מסוים, דבר לעשות מישהו כששוכרים – יום שכיר כגון
להיות  יכול איך דבר שעושים לפני כי הדבר, את לעשות תחילה מוכרחים דבר, על שישלמו כדי הרי

עצמו. מהדבר נעלה הוא דבר, עבור השכר הרי כך? על שכר

ומעשים  שתשובה אומרת שהמשנה עבורו, מהשכר יותר הוא עצמו הדבר איך מובן, לא עלֿפיֿזה
ומצוות? תורה של העבודה על שכר הם בגןֿעדן החיים ואיך בגןֿעדן, מהחיים עדיפים טובים

ברא יתברך שה' לפני עוד התשובה ענין אפשרי איך מובן לא העולם?גם את

אומרו  את להבין יש העולם 1בכלל חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה
הבא":

כן  שלפני למשנה המשך הוא זה התקן 6מאמר הבא, העולם בפני לפרוזדור דומה הזה "העולם –
לחיי  למבוא דומה גופניים, גשמיים, בחיים חיים אנו בו העולם לטרקלין". שתכנס כדי בפרוזדור עצמך

נקי. להכנס כדי בפרוזדור להתכונן ויש הרוחניים, הבא, העולם

לעולם  לבוא הזה בעולם הכנה אלא זה שאין – טובים" ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה איך
הפכים  הם וגשמיות ורוחניות רוחניים, חיים הם הבא העולם חיי הרי הבא"? העולם מחיי "יותר – הבא

למטה! נשפעת וגשמיות למעלה, נמשכת רוחניות ממש.

הבא? לעולם פרוזדור הוא הזה העולם איך להבין, יש גופא זה את באמת,

כניסה  היא גשמיות היאך – רוחניים הם הבא העולם וחיי גשמיים הם הזה העולם חיי כאשר
לרוחניות?

לפני  פירושו אין העולם", שנברא "קודם העולם, לפני נבראו ותשובה שגןֿעדן באמרם חז"ל כוונת
מהעולם[בזמן]העולם למעלה אלא העלם [בדרגה], שמשמעו עולם בשם נקרא העולם ניכר 7. לא הסתר. ,

הנכון. מהו

הנפש  הרי הוא העיקר הנברא. של ונשמה והנפש הנברא, גוף ישנו ברא יתברך שה' דבר בכל –
היא  כי רואים אנו אין  הנברא נפש את הנברא. גוף את רק רואים אנו לראות, אבל הגוף, את המחיה

נסתרת.
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קטן" "עולם נקרא שהאדם כתוב גדול"8בספרים "גוף נקרא והעולם בעולם 9, שנמצא מה כל כי ,
באדם. נמצא

במדרש  "מה10כתוב ש]: שכתוב [כשם זהו העולם". את מחיה הקב"ה כך הגוף, את מחיה 11הנשמה

הגוף, את המחיה הנפש את מרגיש הרי האדם אלקות. רואה הנני שלי מהגוף אלקה". אחזה "ומבשרי
מהנפש. רק באים והחושים הכוחות שכל ויודע אותו, המחיה נפש בו שיש היטב ויודע

ה  כל את בו שיש למרות פעולה, שום פועל אינו הנפש, ללא עצמו הנפש הגוף כאשר רק איברים.
מהנפש. הוא זה כל שומעת. והאוזן רואה העין שכל, מבין המוח חי. הגוף אזי בגוף מלובשת

האדם, הקטן, העולם מחיי כי גדול", "גוף נקרא והעולם קטן" "עולם נקרא שהאדם במה הכוונה זו
העולם. – הגדול הגוף חיי את להבין אפשר

.øåöé÷ החיות העלם, הוא עולם מהעולם. נעלית מדרגה הגןֿעדן ואת התשובה את ברא יתברך ה'
גדול. גוף הוא והעולם קטן עולם הוא האדם הנברא. חיות את מסתיר הנברא גוף נסתרת.

.b

óà בכל הגוף, את מחיה שהנפש החיות את חש והוא גופו, את המחיה נפש בו שיש יודע שהאדם
ודאית, ידיעה שהיא למרות חיות, שישנה יודע שהוא זו ידיעה החיות. מהות את יודע אינו הוא זאת,

המציאות. כידיעת אלא אינה הזו הידיעה זאת בכל הוא, שכן חש והוא

מהותה  כלומר החיות, מהי אבל האיברים. כל את שמחיה כוחֿחיים, כזו, חיות בו שיש יודע הוא
בנפש  הכרה אין לאדם כי הנפש, דמות את לעצמו לתאר מסוגל שאינו ומכיון יודע. אינו החיות, של

שבדברים  כשם נפש, מהי בדיבור ולצייר לתאר ביכלתו היה בנפש, הכרה לאדם היתה אילו –
מתאר  שהוא מה את והרי ראה, לא שמעולם כזה דבר אפילו לעצמו לתאר יכול הוא גופניים, גשמיים,
אין  הרוחנית בנפש אבל בלבד, גשמי בדבר שזהו נייר, עלֿגבי בציור כמו בדיבור לתאר ביכלתו לעצמו,

– תיאור יכולת שום לאדם

הידיעה  שכל אלא בדיבור, אפילו זאת לתאר יכול אינו ממילא הנפש, מהי דמיון שום לו שאין ומכיוון
מכיר  הוא לו, שיש ולחושים לכוחות ביחס אותו. שמחיה נפש בו שיש אלא אינה הנפש אודות יודע שהוא

מפעולותיהם. רק אותם

קודם  כי לכך. ודאית הוכחה לו ויש השכל, כוח בו שיש יודע הוא מכך שכלי, ענין מבין כשהוא
את  לו שיש הוכחה היא הידיעה זאת. יודע הוא וכעת השכלי, הרעיון ההשכלה, את ידע לא הוא לכן

השכל. כוח

הפועלים, הכוחות את לו שיש הוכחה לו יש בו, שקיימים החושים ושאר ושומע רואה שהוא מכך
כוח  בעין, הראיה כוח במוח, השכל כוח שלו; בכלי כוח גם כל וכך ברגל, ההליכה כוח באוזן, השמיעה

האיברים. בשאר
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ועיין 8) ע"א). (ק, סט תיקון זוהר, תיקוני ג. פקודי תנחומא,
זוהר  ד. א, פרשה רבה קהלת ג. לא, פרק נתן דרבי אבות כן גם
תורה  לקוטי עב. פרק א חלק נבוכים מורה  ע"ב. קלה, א חלק
החסידות]. תורת של ענינה בקונטרס 14 [הערה ע"א. ה, במדבר,

עב.9) פרק א, חלק נבוכים מורה
וראה 10) ח. ד, פרשה רבה, ויקרא א. קג, תהלים מדרש

א. י, ברכות
כו.11) יט, איוב
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המציאות, ידיעת אלא אינה באיברים, פעולותיהם מצד הנפש כוחות את יודע שהוא זו ידיעה אך
את  יודעים הפעולות ועלֿידי כאלה, כוחות של מציאות שקיימת יודעים האיברים של הפעולות עלֿידי

הפעולות. עלֿידי לא גם יודעים, לא הכוחות מהות את אבל הללו, הכוחות של המציאות

הכוחות  שכן הנפש, מציאות ידיעת ובין הכוחות, מציאות ידיעת שהיא הידיעה בין חילוק קיים אמנם,
שומע  ואינו רואה שאינו שכל, של פרטי כוח הוא השכל כוח שהוא: מה רק הוא כוח כל פרטיים. הם
פרטי  כוח הוא השמיעה וכוח שומע, ואינו מבין שאינו ראיה, של פרטי כוח הוא הראיה כוח הולך, ואינו

שמיעה. של

פעולת  ידי על האדם ידיעת ובמילא, פרטית, פעולה המבצע פרטי כוח הנפש. של כוח בכל הוא כך
הכוח. של המציאות במהות ידיעה היא הכוח,

מציאות  את שיש בכך אלא אינה בנפש האדם ידיעת פרטית, ולא כללית היא שפעולתה הנפש, אך
הנפש. מציאות של במהות ולא הנפש,

הנפש. מציאות את שיש רק יודעים ובנפש המציאות, במהות יודעים הנפש כוחות

.øåöé÷ גופא זה ואת המציאות, ידיעת אלא אינה הנפש, בו שקיימת יודע שהאדם הוודאית הידיעה
פעולות  עלֿידי גם כלל. יודעים לא הנפש מהות את אך הנפש, כוחות של הפעולות עלֿידי רק יודעים
ובנפש  המציאות, מהות את יודעים בכוחות כללית. היא והנפש פרטיים הם הכוחות יודעים. אין הכוחות

המציאות. מציאות את רק

* * *

åäæ הנפש כמו הרוחניות, בענין האדם שידיעת למרות הבא, לעולם פרוזדור נקרא הזה שהעולם
להיות  צריך לכן מסוימת, ידיעה זו אופן בכל אבל הנפש, של הרוחנית במציאות הכרה אלא אינה וכדומה,
במושכלות, הסדר הוא כך שכן יותר, נעלית לידיעה באים הזו הידיעה עלֿידי כי בפרוזדור", עצמך "התקן
וזה  האנושי, השכל בלבושי אלקי שכל להשגת שמגיעים עד יותר, נעלית להבנה באים אחת שמהבנה
לטרקלין. פרוזדור הוא הזה העולם שאז המצוות, וקיום התורה בלימוד עונג ונותן לאלקות געגועים יוצר

,miaeh miyrne daeyza zg` dry dti

[a"yz'd fenz]
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.È מה מטעה. שהעין חידש הבעל־שם־טוב מורנו
עליונים 22שהגמרא  ראיתי, הפוך "עולם אומרת

גם  זאת לראות יכולים למעלה", ותחתונים למטה
אינו  והתחתון עליון אינו שהעליון הזה, בעולם

תחתון.
מעלת  יקבל שהעליון חידש, הזקן רבינו כ"ק הוד

שאין  למרות העליון, למעלות יגיע והתחתון התחתון,
לכל־ יגיע מכל־מקום העליון, כמו להיות יכול הוא

העליון. של אחת למעלה הפחות
.‡È'תורה' פעם אמר הבעל־שם־טוב מורנו

כפורים", הוא כיפורים "יום הכיפורים, יום במוצאי
פורים  כמו הוא כיפור שיום היא ביום 23והכוונה גם .
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א.22) נ, פסחים
יום 23) ע"ש אתקריאת פורים ע"ב): (נז, כא תי' זוהר תיקוני ראה

אינש  חייב סד"ה שם יצא. ומרדכי ד"ה מג"א אור תורה הכפורים.
פ"ח. המן ויקח ד"ה שם בהוספות השני). וגם (הראשון



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

כתוב  ובפורים במקדש, גורלות היו "הפיל 24כיפור
הג  הוא הוא פור כיפור ביום הוא: ההבדל ורל".

אלא  הגורלות, היו כך ובין כך ובין הצדיקים, עבודת
עולה  לה' הגורל היה מקום" של רצונו "עושין היו אם

וכתוב  הגורלות. ענין היה תמיד אך "לה'25בימין,
פור" "הפיל היה בפורים ואילו כיפר. שזה חטאת",
שבני  כדי זאת וכל ישראל, בני על רעות גזירות על
היא  בפורים העבודה בתשובה. יחזרו ישראל

נפש. מסירות של בענין מעומקא־דליבא
כעת  26 הגזירות פור", "הפיל של זמן גם־כן הוא

בא  וזה לתשובה, להביא כדי הן הנוכחיות הרעות
– הנעלם. מהטוב

את  שעשו הכהנים רבינו, משה שהיו למרות
אף־על־פי־ וכו', הנביאים כל המקדש, בבית העבודה
אלפים  ב' בשנת שהיה הראשון הכיפורים מיום כן
לא  ידעי", דלא "עד 'לקחו' אילו – פורים עד תמ"ט
של  המאורע אירע שנה באיזו בדיוק יודעים היו
לחשב  רוצה אינני אך משקה, שתו לא הרי פורים.
היה  הראשון שהפורים נדמה החשבון. את כעת

– ת"ד. אלפים ג' בשנת
הוא  כיפורים שיום הורגש  לא הזמן כל ובמשך
שבא  עד בלבד, סגולה יחידי מכך ידעו כפורים,

לכול. זאת וגילה הבעל־שם־טוב
הדברים  שכן נוגע, אינו שהזמן הוא, מזה המובן

נוגע. הזמן אין וב'אמת' האמת, כפי הם ב'פנימיות'
.·È של ולאמיתו הכלל, בעבודת היום אנו עסוקים

בעניין  הן הכלל, בעבודת לעסוק אחד כל על דבר,
החזקת  בעניין והן ישראל, בני של הגוף הצלת
הבדל, אין התורה לימוד שבמצוות וכשם התורה.

יסורים  ובעל עני עתים 27ואפילו לקבוע מחוייב 
מחוייבים  תורה לומדי החזקת במצוות גם כך לתורה,
צריך  כלום, משלו לו שאין עני גם ישראל, בני כל בה
שילמדו  להשתדל וצריכים ומעשה, עושה להיות
צריך  מישראל אחד כל הדעת. הרחבת מתוך תורה
הכשרות, ובישיבות הכשרים תורה בתלמודי להחזיק
התורה  מתלמודי הילדים את להציל להשתדל ויש
המורים  בהם הלא־כשרות, ומהישיבות הלא־כשרים
ויש  ר"ל שמד של בתים הם והרי שבת, שומרי אינם

משם. הילדים את להציל
לתורה  עתים ולקבוע ללמוד ולעודד לחזק גם יש
שטהרת  הדין, את יודעים הרי כשלומדים ברבים.
סקילה, – שבת רח"ל, כרת של ענין זה  המשפחה
את  יודעים הרי כך על משוחחים וכאשר חטאת,

הדבר. חומרת
c"yz ,mixet
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ז.24) ג, אסתר מגילת
ז.25) ג, אסתר מגילת

ג.26) ד, ויקרא ראה
ה"ח.27) פ"א ת"ת הל' הרמב"ם לשון ע"פ

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dpaexaecn yextd - a"q wxt

מייסד  הזקן, אדמו"ר זלמן, שניאור רבי של אביו להיות אותו הועידה שההשגחה  ברוך,
של  האמיתית המשמעות את רב זמן כבר ידע זאת  עם צעיר. בחור עדיין אז היה חב"ד, חסידות

מספרים. ולמד אנשים מפי שמע אשר כל את בצמא ובלע השכלתי", מלמדי "מכל

את  נכוחה ולהעריך להבין מעוניין, והיה מסוגל, היה אשר לאחר זו לדרגה הגיע הוא
לפיכך  הבורא. בעבודת או התורה בלימוד שיטות היו הם אם בין - ביהדות השונות השיטות
אשר  אלה אודות ובמיוחד שונים, צדיקים אודות הסיפורים את שמע כאשר יותר עוד התרשם
לאוזני  להגיע החל שמעו גם אשר טוב, שם בעל ישראל רבי של בדרכו בגלוי או בסתר הלכו

ברוך.

כושר  שעת לו הייתה מסוים, בפסח שהה שם בדוברומיסל, הנפח ראובן אליעזר של בביתו
בעבודת  שונות שיטות ועל ומההווה, מהעבר שונים צדיקים אודות ולהתבונן לשמוע מצוינת

ובהווה. בעבר הבורא
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הנפח  של חתנו שאול, יצחק ר' מפי ותלמידיו הבעלֿשםֿטוב אודות רבות שמע הוא הנה
ומפיצי  הבעלֿשםֿטוב מתלמידי אחד מהרקי, ניסן ר' של בנו היה ואשר הראשונים ומהחסידים 

מוקסם. היה ברוך תורתו.

בנו  מפי - ביהדות אחרת שיטה אחר נהרו אשר - צדיקים אודות מעשיות שם שמע גם הוא
להשוות  יכול והיה להתבונן, במה רב חומר לברוך לו היה ישיבה. בחור נחום שמואל הנפח של

ולסכם.

מדוברובנה. הפרוש אודות נחום שמואל של סיפורו  עליו עשה רב רושם

לעבור  עליו היה המקומית. בישיבה ללמוד לדוברובנה נחום שמואל נסע כאשר זה היה
ר' לו יעץ לכן ממושך. זמן להמתין עליו היה המבחן מועד ועד לישיבה, יתקבל בטרם בחינה
ב"סימטה  הנמצא הזקן" הפרוש של הכנסת ב"בית מקום לעצמו לקבוע השמש, משה אברהם

בדוברובנה. הקרה"

שמואל  חשב תחילה חיים. ר' והצדיק הזקן הפרוש את ברוך שם פגש לביתֿהכנסת בבואו
המדרש  בית כי לו התברר מכן לאחר אך הזה. הפרוש שם על הוא הכנסת בית של ששמו נחום
לדור  השתייך המקום נקרא שמו על אשר הפרוש וכי הזקן, חיים ר' של שנותיו מימי יותר עתיק

הקודם.

אשר  העניך, פייביש בשם ילד חי היה בדוברובנה לכן. קודם שנה שמוניםֿתשעים זה היה
שלו. השמים ביראת מאוד  הצטיין

התלמוד. ים של הקשות בסוגיות להתעמק הכישרונות את לו היו ובקושי מעט, למד תורה
הפסיק  לא ממש הוא תהלים. מזמורי הזמן כל מהכלל יוצאת ובמתיקות חשק ברוב אמר ולכן,

תמידיים. ובהשתפכותֿהנפש בהתלהבות אמר התהלים ואת תהלים לומר

בית  היה ולכן, ערב. בקול העניך פייביש התברך נאה, ומראה חסון גוף בעל היותו על ֵָנוסף
המזמורים  את אמר כאשר שלו. התהלים קריאת מקול הדהד תהלים, ואמר תמיד ישב בו ִֵהמדרש
למזמורים  הגיע וכאשר עימו. הביא קולו אשר השמחה את לחוש יכולים כולם היו שמח, בקול
חדור  העניך פייביש של וקולו עולם של ריבונו לפני הכבד ליבו את המשורר שופך בהם אשר
מילאו  ודמעות צער, מרוב מתכווצים שליבותיהם איך חשים השומעים היו ותחנונים, בעצבות

עיניהם. את

בני  עם לדבר וחדל הזה העולם מענייני ּפרש שנה ששֿעשרה העניך לפייביש מלאו ְַַָָכאשר
ישמע  שלא כדי אוזניו את אטם מאכל, ריח אליהם יגיע שלא כדי נחיריו את סתם הוא ַַָָאדם.

במטפחת. עיניו את וקשר האנשים, קול ְַָאת 

בערב  ורק בתענית, ישב החול מימי יום בכל בעלֿפה. ידע התפילות ואת התהלים ספר את
ואכל  לחם כיכר על קידש שבת בליל נפשו. את לקיים כדי ּומים חרבה לחם בפת ליבו את ִֵַַַָָסעד
מיעט  כן וחג. בשבת אפילו טעם לא מזה יותר השבת. ביום גם וכך חול, מביום יותר קצת ַָממנו
למרות  תענוג. כל מגופו למנוע כדי הכל עשה ובכלל באפשרותו, שהיה כמה עד בשינה מאוד

רבות. שנים נהג כך שפיר. היה מראהו וגם וחזק בריא הפלא, למרבה גופו, היה זאת כל

גויי  ואפילו הסביבה, ועיירות ערי בכל גם כיֿאם דוברובנה בכל רק לא התפרסם שמו
הצעיר. התהלים" "אומר על בהתפעלות דיברו הכפרים
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צורר  של בדעתו ישראל. שונא עלֿידי שנוהלה פריצית אחוזה הייתה מדוברובנה הרחק לא
יד  בחוזק להבאתו שידאג כך ידי על - המדובר ּבּפרּוש תעלול לבצע רעיון  עלה הזה ַָהיהודים

בו. להתקלס כדי האחוזה אנשי כל יתכנסו שם לאחוזה,

התקרב  אך ברם, הפרוש. את ולהביא לדוברובנה לנסוע מאנשיו אחד על אפוא, הטיל, הוא
ופחד, אימה עליו נפלה התלהבות, ברוב תהלים ואמר הפרוש ישב שבו המדרש, לבית השליח

ני  אשר הפרוש של קולו פנימה, להיכנס העיז לא תהלים והוא באמרו המדרש מבית שא
באדם  מדובר כי לו ולומר הפריץ לאדונו נפחד לשוב להניעו כדי היה די - ודביקות בהתלהבות
וכלֿשכן  הצדיק, של בכבודו לפגיעה - הסיק - כלל מקום אין אליו. לגשת אפשר שאי קדוש

לחצר. בכוח הבאתו על לא

את  למלא לסרב העיז שלו שמשרת הדבר ייתכן הכיצד זעם: התמלא האכזר האחוזה מנהל
מלקות  עשרה חמש הסרבן למשרת להעניק ציווה מיד לחצר? הפרוש את להביא שליחותו

מצייתים. ואין במידה נענשים אשר וייראו, ישמעו למען בפומבי

לבוא  האוכלוסייה כל על אשר הפריץ צו את והביאו בסביבה פשטו חצוצרות עם רוכבים
שליחותו. את ביצע לא  אשר השליח של בעונשו לחזות כדי

הסרבן, בשליח הטיפול שיסתיים לאחר להמון, להראות הייתה האחוזה  מנהל של תכניתו
בו. להתעלל כדי לאחוזה להביאו יצליח הכל למרות וכי כלל, מקום אצלו תופש הפרוש אין כי

ביום  בו להתקיים אמורים היו זו במה על השמים, כיפת תחת גדולה עץ בימת בנה כך לשם
המשרת  בהלקאת הכל יצפו תחילה הסביבה: מכל שירוכזו התושבים כל לעיני מחזות, שני

וקלס. ללעג להעמידו כדי לבמה הפרוש יובא מכן לאחר ומיד החוטא,

צמיתים  הקהל. אל מופנה הערום גבו כאשר עבה עץ לקורת ונקשר לבמה הועלה המשרת
את  ומונה עומד החצר סופר כאשר בהלקאה החלו מראש, הוכנו אשר מיוחדים שבטים עם

ארבע. שלוש, שתיים, אחת, הצליפות:

האדיר  קולה הד אשר קלוע, שוט של צליפה ידי על נבקע האוויר זו: אחר זו באו המלקות
השנייה. אחר אחת - כך אדם. של העירום גוו על המונחת עזה חבטה קול עם מתמזג

ומייד  הגוף, פני על אדומים פסים הראשונות, הצליפות עם נראים, כאלו, במקרים כרגיל
ולבקש  לבכות מרה, לזעוק להתחיל צריך המולקה  דם. סילונות להתפרץ מתחילים מכן לאחר
את  נופח אף או המעונה מתעלף המחזה של ובסיומו כבקדחת, רועד המוכה הגוף רחמים.

נשמתו.

שוכב  היה וה"חוטא" המלקות, שהסתיימו לאחר אשר היה, כזה במקרה הרגיל ה"נוהג"
ולנשק  לפריץ כוחותיו בשארית לזחול עדיין עליו היה נשימה, וחסר ומעונה חבול דם, שותת
שנשאו  ולאחר הכרה, מחוסר העונש ביצוע אחר המוכה נשאר היה המקרים ברוב נעליו. עור את

במקצת. להתאושש שהצליח עד ושבועות ימים למיטתו רתוק היה לביתו אותו

לספוג  שהחל הצליפות כל אשר לראות הצופים כל נדהמו הסרבן, המשרת של זה במקרה אך
נראו. טרם האדומים הפסים אך צליפות, עשר כבר עליו הונחתו הערום. גבו על סימן כל השאירו לא
חש  לא כאילו עליו, הונחתו אשר האדירות החבטות מעוצמת נע ולא זע לא אף המשרת של גופו

כלשהו. ּכאב ְֵהנידון
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כוח? די המלקים לצמיתים אין שמא או מדי? רכים השבטים אולי הדבר? משמעות מה

להנחית  שהצטוו יותר, גברתנים וצמיתים חדשים שבטים להביא המנהל ציווה שבתו, ממרום
פגעו  לא כאילו המלקות את קיבל והמולקה כלום, הועיל לא זה כל אך כוחם. בכל הצליפות את

בו.

עומדו  על עומד נשאר מכבליו, שוחרר המולקה והמשרת הצליפות מכסת מלאה כאשר
את  לנשק מנת על הפריץ אל וזחל הבימה קרקע על ביוזמתו השתטח הוא דבר. אירע לא כאילו

ושלם. בריא לביתו וחזר קם מכן לאחר נעליו.

ציפו  הכל שכן לכך, גרם ומה הדבר אירע כיצד לשאלה נתונים היו לא הציבור של הגיגיו
ינהג  והפריץ הבמה, אל יובא כאשר לפרוש יארע מה לראות כדי הבא, למחזה עיניים בכיליון
את  לבדר כדי לתעלוליהם קרבן ששימשו מסכנים ביהודים הפריצים אז לנהוג שהרבו כפי בו

עצמם.

ואשר  בכיר, מפקד מונה עליהם כאשר פרשים, חמשה לדוברובנה המנהל שלח  כן לפני עוד
בכוח. בשימוש כרוך הדבר יהיה אם ואפילו הפרוש, את מחיר בכל להביא נמרצת פקודה קבלו

השליחים. לבוא כולו, הציבור ואיתו האחוזה, מנהל ציפה הבימה, על עתה,

ריקות. בידיים - השליחים שבו והנה,

להבה. כאש בו בערה הפריץ של חמתו

התנצלות. סיפור היה הפרשים, חוליית מפקד של שבפיו אלא
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תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' ליב יהודא מוה"ר

וברכה  שלום

במקום  וכן מחנם, בסביבות אשר שי' אנ"ש ידידינו

שי' אנשיל ר' ובמקום שי') אביו (אחי שי' רמ"מ דודו

לדעת  צמאים גם רעבים אליהם, והסמוכים אראנאויטש

אוהבם  וגם ומקדם, מאז רגילים היו כאשר ולשמוע

עמהם  הנעשה ומכל הט' משלומם לדעת חפץ האמיתי

האדרעסין  נאבדו הטלטולים ומרוב ולברכה. לטובה

אינו  וידידם מושבם, מקום שינו אשר מהם ובטח אליהם,

הדעת  בקירוב רוחם לענג מאד מאד וחפץ בירור, על יודע

תקח  כי עליך מעמ[י]ס ע"כ אשר וברכה, שלום בהודעת

ומהנעשה  משלומם ולדעת בכתובים אתם לבוא עצמך על

אליהם, נוסע משפיע יהי' אשר לסדר להשתדל וכן אתם,

והשי"ת  בזה. חלק יקחו בשם אשר שי' מהתמימים מי או

טבא  בחתנא יזכה זאת התעסקותו ובגלל בעזרו יהי'

ברו"ג. לו אשר בכל נחת רוב ויראה בקרוב

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּב'אלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים'

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
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eðéçà òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬©¥−
:ýåýé éðôìãýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½

:eðøéráe eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§§¦¥«
ä-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
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ïôâå äðàúe òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ
ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzLåïøäàå äLî àáiå §¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ

ðtî-ìr eìtiå ãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½©¦§−©
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðtô §¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½

åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷á eðçðàæéàp-äøarð £©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´
éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´
ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãrçéàì íBãà åéìà øîàiå ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàë| ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð íBãà¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−



iriayער ,iyy - `k - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¯¤¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåúà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ
-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©

:ìàøNiî áøæeøîàiå äLî-ìà írä àáiå −̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´
ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½
ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨®̈©¦§©¥¬¤−§©¬

:íräçóøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈
Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr Búà íéNå§¦¬Ÿ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−

:éçåèñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå ¨¨«©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà äéäå§¨À̈¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéeòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−
-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©

:LîMä çøænî áàBî éðtáéeðçiå eòñð íMî §¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−
:ãøæ ìçðaâéeðçiå eòñð íMîïBðøà øárî §©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ

ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBîãéøîàé ïk-ìr ½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½

-úàå äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤
:ïBðøà íéìçpäåèäèð øLà íéìçpä ãLàå ©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

:íéî íäì äðzàå írä-úàñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«

çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ®̈¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ
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:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À



רעי xihtn - ak - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»
לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויׁש

למּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

ויחּכם  לחכם "ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, (ויׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָעֹוד"

עד  ּתֹורה ּדברי על עֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתקּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל

øéèôîãìék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

:ïBaLça áLBé øLàäìåéða-úàå Búà ekiå £¤¬¥−§¤§«©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ
ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−¨¦®

:Böøà-úà eLøéiåáëàìàøNé éða eòñiå ©¦«§−¤©§«©¦§−§¥´¦§¨¥®
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra eðçiå©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



ערב

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ú÷åç úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

àé ÷øô íéèôåù
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`xenl iy
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ìòå ,äæa äæ ïzçúäì íéèáMä eøzä àì ãBò àeää ïîfa ék ,ãòìb ìL BLâìétî¦¦©§¤¦§¨¦©§©©Ÿª§©§¨¦§¦§©¥¤¨¤§©
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íúéNò ,øîBìk ,"éáà úéaî éðeLøâzå©§¨§¦¦¥¨¦§©£¦¤

.LøBé Lâìétä ïa ék ,ïéck àlL éãnò¦¨¦¤Ÿ©¦¦¤©¦¤¤¥

,áBè õøàa (â.íB÷nä íL äéä Ck §¤¤¨¨¨¥©¨
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,÷çcä éðtî íà-ék ,äøéúé äaçå§¦¨§¥¨¦¦¦§¥©§¨

zëìäåCìz øLàëåzîçìðå eðnr §¨«©§¨´§©£¤¥¥¦½̈§¦§©§−̈
Làøì eðl úééäå ïBnr éðáa¦§¥´©®§¨¦³¨¨̧Æ§½Ÿ



רעג

è-íà ãrìâ éð÷æ-ìà çzôé øîàiå©Ÿ̧¤¦§¹̈¤¦§¥´¦§À̈¦
ïBnr éðáa íçläì éúBà ízà íéáéLî§¦¦̧©¤³¦Æ§¦¨¥Æ¦§¥´©½

:Làøì íëì äéäà éëðà éðôì íúBà ýåýé ïúðåéeøîàiå §¨©¯§Ÿ̈²−̈§¨¨®¨«Ÿ¦¾¤«§¤¬¨¤−§«Ÿ©«Ÿ§¬
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èëçeø çzôé-ìr éäzåäøeáb ©§¦³©¦§¨Æ´©§¨

úàî álä õîàå-úà øáriå ýåýé §Ÿ¤©¥¥¥§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ¤
-úà øáriå äMðî-úàå ãrìbä©¦§−̈§¤§©¤®©©«£ŸÆ¤
ãrìâ ätönîe ãrìâ ätöî¦§¥´¦§½̈¦¦§¥´¦§½̈

ïBnr éða øáríöøàa íäa íçläì:ì:éãéa ïBnr éða-úà ïzz ïBúð-íà øîàiå ýåýéì øãð çzôé øciåàìéúìcî àöé øLà àöBiä äéäå ¨©−§¥¬©«§¦¨¥¨¤§©§¨©¦©̧¦§¨¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¬¦¥²¤§¥¬©−§¨¦«§¨¨´©¥À£¤̧¥¥¹¦©§¥³
ýåýéì äéäå ïBnr éðaî íBìLá éáeLa éúàø÷ì éúéáïaø÷ì éeàø àeä íà ìáà ,ïaø÷ì éeàø ézìa àeä íà:äìBò eäéúéìräåáìçzôé øáriå ¥¦Æ¦§¨¦½§¦¬§¨−¦§¥´©®§¨¨Æ©«Ÿ̈½¦¦§¦¨§¨§¨£¨¦¨§¨§¨§©«£¦¦−¨«©©«£¬Ÿ¦§¨²

:Bãéa ýåýé íðziå ía íçläì ïBnr éða-ìàâìúépî Eàa-ãrå ørBørî íkiåeéä àeää íB÷nä ÷çøîaìáà ãrå øér íéøNrøBLéîíéîøk ¤§¥¬©−§¦¨´¤®̈©¦§¥¬§Ÿ̈−§¨«©©¥¿¥«£¥Á§©«Ÿ£¸¦¦¹§¤§©©¨©¨¤§¦´¦À§©Æ¨¥´¦§¨¦½
:ìàøNé éða éðtî ïBnr éða eòðkiå ãàî äìBãb äkî©−̈§¨´§®Ÿ©¦¨«§Æ§¥´©½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«



ערה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
á÷ìa àøiåïåùàøäNr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬

:éøîàì ìàøNéâãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ
:ìàøNé éða éðtî áàBî õ÷iå àeä-áø ék¦´©®©¨´̈½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãìäwä eëçìé äzr 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 úra áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe(éåì) ¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨

øîàì Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸ
ïér-úà äqë äpä íéøönî àöé ír äpäÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´

:éìnî áLé àeäå õøàäåàp-äëì äzrå ¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á§¨¨̧
épnî àeä íeör-ék äfä írä-úà él-äøà̈«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦
ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´
øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ

:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨®̈©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

éða éðtî ïBnr éða eòðkiå ãàî äìBãb äkî íéîøk ìáà ãrå øér íéøNr úépî¦¦¹¤§¦´¦À§©Æ¨¥´§¨¦½©−̈§¨´§®Ÿ©¦¨«§Æ§¥´©½¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
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zea` iwxtl mixe`ia

d dpyn d wxt
Lãwä øNa çéøñä àìå ,Lãwä øNa çéøî äMà äìétä àì .Lc÷nä úéáa eðéúBáàì åNòð íéqð äøNò£¨¨¦¦©£©£¥§¥©¦§¨Ÿ¦¦¨¦¨¥¥©§©©Ÿ¤§Ÿ¦§¦©§©©Ÿ¤
Là íéîLâä eaë àìå ,íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì éø÷ òøà àìå ,íéçaènä úéáa áeáæ äàøð àìå ,íìBòî¥¨§Ÿ¦§¨§§¥©¦§¨©¦§Ÿ¥©¤¦§Ÿ¥¨§©¦¦§Ÿ¦©§¨¦¥
,íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîòa ìeñô àöîð àìå ,ïLòä ãenò úà çeøä äçvð àìå ,äëøònä éöò ìL¤£¥©©£¨¨§Ÿ¦§¨¨©¤©¤¨¨§Ÿ¦§¨¦¨Ÿ¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦
íB÷nä éì øö Bøáçì íãà øîà àìå ,íìLeøéa áø÷òå Lçð ÷éfä àìå ,íéçåø íéåçzLîe íéôeôö íéãîBò§¦§¦¦§©£¦§¨¦§Ÿ¦¦¨¨§©§¨¦¨©¦§Ÿ¨©¨¨©£¥©¦©¨

:íìLeøéa ïéìàL¤¨¦¦¨¨¦

ycew zegiyn zecewp
בירושלים".1הגמרא  וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך  ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת
בירושלים  שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה
בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך
נחש  הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים המקדש",
החלו  המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה  כדי היתה הזיקו, לא ועקרב שנחש לכך הסיבה
הנס  היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת
בזמן  האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין
שהרי  בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה  ללון שכל 2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,
דוחק  בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים 

בין  האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל
לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן  כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים
היו  לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו
במשנתנו  שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא  של "ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה
ועקרב  נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין  המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם
אך  לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"
בענינים  עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זה,אמר רוחניים) לעומת זאת. "
עצמו  המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רווחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור
(עלֿפי  לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים  [כנרמז 4בספר חם ארסו שהנחש כתוב
הכתוב  ארסו 5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר 

של  אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם, בעבודת
לקדושה: התנגדות

העולם  בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש
ההתלהבות  את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו  הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב
להיפך  סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא  שנאמר מה יובן העומד 7עלֿפיֿזה אדם על
יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת
בתפילה  עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב
את  להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע
הוא  יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו,

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל
לא  שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה
כי  תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה
אות  מצבו זהו ואם החיים, להיפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו  סדר שכל ולהתחיל היא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו
הבאה  והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא 8זהו -
לא  וכלֿשכן העולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך לקוטיֿשיחות

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא קלֿוחומר מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש
רווחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, של6)חוקת חמה "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו'". ב.7)כסיל ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית

אגרות קודש

ב"ה, ה' תמוז, תשי"א

להתלמידים הבאים מאמעריקא הדרומית

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באמעריקא  שונות  קהילות  עם  בכתובים  מבואכם  להתבשר  שמחתי  מכתבכם,  על  במענה 

הדרומית, ואשר נראות כבר איזה תוצאות טובות מעבודתם, בטח תמשיכו לעמוד בקישור עם אלה, 

שהתחלתם כבר, ותתאמצו להרחיב את פעולותיכם במדה האפשרית לכם בהם אם לסדרי לימודיכם.

ובודאי השתדלו לנצל כל הזדמנות אשר המושפעים על ידיכם בערים השונות יהיו כטופח על 

מנת להטפיח בהשפעתם על סביבתם.

טובה  הדרומית  באמעריקא  המדוברות  בשפות  מהמל"ח  שונות  הוצאות  לתרגם  השאיפה 

ונכונה, וכדאי שישתדלו בזה, ובתחילת הדבר באופן מימיוגראפי )סטענסיל( לאחר שימצאו מעתיק 

מומחה. ולהעתיק רק מאמרים בודדים וכיו"ב.

ובפרטיות תתדברו בזה עם ה"מרכז לעניני חינוך" הבקיאים בענינים אלו.

כן כדאי להתדבר עם הדר. גרינבערג אם יש אפשרות להדפיס שם באיזה מכ"ע כללי או השייך 

לביה"ס איזו מאמרים הנ"ל.

גם יש לברר אם יש שיעורי לימוד בביהכנ"ס וכיו"ב ובפרט בש"ק ואם אפשר לסדר כאלו אם 

ישלחו מכאן ספרים )כמובן רק עקז' אחדים, ולא בשביל כאו"א מהשומעים( כמו חומש, קצושו"ע, 

עין יעקב וכו'.

תודיעו גם להבא מהתפתחות פעולותיהם, ויהי נועם ה' עליכם ומעשי ידיכם, ותתברכו בכל 

הדרוש לכם בגשמיות וברוחניות.

בברכ]ת[ הצלחה בלימודיכם ובעבודתכם להאיר את חושך העולם באור תורה ומצות ביראת 

שמים.
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ycew zegiyn zecewp
בירושלים".1הגמרא  וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך  ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת
בירושלים  שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה
בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך
נחש  הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים המקדש",
החלו  המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה  כדי היתה הזיקו, לא ועקרב שנחש לכך הסיבה
הנס  היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת
בזמן  האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין
שהרי  בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה  ללון שכל 2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,
דוחק  בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים 

בין  האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל
לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן  כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים
היו  לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו
במשנתנו  שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא  של "ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה
ועקרב  נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין  המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם
אך  לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"
בענינים  עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זה,אמר רוחניים) לעומת זאת. "
עצמו  המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רווחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור
(עלֿפי  לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים  [כנרמז 4בספר חם ארסו שהנחש כתוב
הכתוב  ארסו 5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר 

של  אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם, בעבודת
לקדושה: התנגדות

העולם  בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש
ההתלהבות  את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו  הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב
להיפך  סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא  שנאמר מה יובן העומד 7עלֿפיֿזה אדם על
יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת
בתפילה  עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב
את  להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע
הוא  יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו,

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל
לא  שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה
כי  תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה
אות  מצבו זהו ואם החיים, להיפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו  סדר שכל ולהתחיל היא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו
הבאה  והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא 8זהו -
לא  וכלֿשכן העולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך לקוטיֿשיחות

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא קלֿוחומר מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש
רווחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, של6)חוקת חמה "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו'". ב.7)כסיל ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית



לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:365:378:268:269:079:0810:1910:2013:1613:1819:4619:4820:1620:1819:2720:30באר שבע )ק(

5:315:328:218:229:049:0510:1710:1813:1613:1719:5219:5420:2020:2119:2120:34חיפה )ק(

5:335:348:238:249:049:0510:1710:1813:1513:1619:5119:5320:1620:1719:1220:30ירושלים )ק(

5:345:358:248:259:069:0710:1910:2013:1713:1819:4819:5020:1820:2019:2820:32תל אביב )ק(

5:335:348:198:208:568:5710:0610:0712:5712:5819:1219:1419:3919:4118:5319:52אבו דאבי )ח(

4:544:547:387:378:528:5310:1410:1513:3513:3620:5620:5821:4021:4320:4022:02אוסטריה, וינה )ק(

7:337:359:159:169:559:5610:4410:4612:5012:5117:0817:0917:3917:3916:5017:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:047:527:528:598:5910:1910:2013:3713:3820:5120:5321:3321:3520:3521:53אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:297:137:138:278:279:499:5013:0913:1020:2920:3221:1321:1620:1321:35אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
4:384:387:217:208:378:379:5910:0013:2013:2220:4220:4521:2721:3020:2721:50

4:544:547:257:228:588:5910:2210:2313:4613:4821:1721:1922:0522:0821:0122:29אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:467:147:088:508:5110:1410:1513:3913:4021:1021:1321:5922:0220:5522:24אוקראינה, קייב )ק(

5:345:348:248:249:279:2810:4710:4814:0214:0421:1621:1821:5321:5620:5722:13איטליה, מילאנו )ק(

6:116:128:398:419:119:1210:1310:1412:4412:4618:1818:1918:4218:4318:0118:52אקוואדור, קיטו )ח(

7:588:009:469:4810:2410:2611:1511:1713:2413:2517:5117:5118:1918:2017:3218:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:089:1010:4310:4411:2511:2712:1312:1514:1514:1718:2218:2318:5618:5618:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:395:408:318:329:219:2210:3810:3913:4413:4520:3420:3621:0921:1120:1821:25ארה״ב, בולטימור )ק(

5:245:258:168:179:089:0910:2510:2613:3413:3520:2820:3021:0321:0620:1221:20ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:245:258:178:179:089:0910:2610:2713:3413:3520:2920:3121:0421:0620:1221:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:558:478:479:429:4211:0011:0114:1014:1221:1021:1221:4721:4920:5422:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:206:219:099:109:499:5011:0111:0213:5713:5820:2420:2620:5220:5420:0721:06ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:418:318:329:149:1510:2810:2913:2813:3020:0420:0620:3520:3719:4820:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:309:169:169:539:5411:0411:0513:5513:5720:1320:1520:4120:4319:5720:54ארה״ב, מיאמי )ק(

5:185:188:108:109:039:0410:2110:2213:3013:3120:2620:2821:0221:0420:1021:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:495:498:418:429:339:3310:5010:5113:5813:5920:5120:5321:2721:2920:3521:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:155:158:078:079:019:0210:1910:2013:2913:3020:2720:2921:0321:0620:1121:21ארה״ב, שיקגו )ק(

6:587:009:119:139:439:4510:4110:4313:0313:0418:0718:0818:3218:3317:5018:43בוליביה, לה-פס )ח(

5:265:267:427:449:329:3310:5710:5814:2414:2521:5922:0122:4922:5221:4323:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:287:437:449:349:3410:5810:5914:2414:2521:5722:0022:4622:4921:4123:12בלגיה, בריסל )ק(

6:466:488:518:529:249:2610:2010:2112:3712:3817:3217:3317:5417:5517:1018:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:326:348:388:409:129:1310:0710:0912:2512:2617:1717:1817:4317:4417:0017:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:437:017:028:508:5010:1510:1513:4213:4321:2021:2322:0922:1221:0622:36בריטניה, לונדון )ק(

4:404:397:097:108:528:5310:1910:2013:5113:5321:3921:4122:3522:3821:2623:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:437:077:088:538:5310:1910:2013:4913:5021:3221:3522:2422:2721:1522:52גרמניה, ברלין )ק(

5:155:157:487:459:189:1910:4210:4314:0614:0821:3621:3922:2422:2721:2022:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:526:548:538:559:289:2910:2210:2412:3712:3917:3017:3017:4917:5017:0518:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:018:438:449:189:1910:2610:2713:1213:1319:1719:1819:4319:4419:0019:55הודו, מומבאי )ח(

5:585:598:408:419:149:1510:2210:2413:0813:0919:1219:1319:3819:3918:5519:49הודו, פונה )ח(

4:464:467:327:328:438:4410:0510:0513:2413:2520:4220:4421:2521:2820:2621:47הונגריה, בודפשט )ק(

4:284:287:207:208:128:139:309:3012:3812:4019:3419:3620:0920:1219:1720:27טורקיה, איסטנבול )ח(

6:026:028:548:549:429:4210:5810:5914:0214:0420:4920:5121:2221:2420:3221:38יוון, אתונה )ק(



רעט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:095:097:567:569:059:0610:2610:2713:4413:4621:0121:0321:4321:4620:4522:04מולדובה, קישינב )ק(

5:575:588:408:419:159:1610:2310:2413:0913:1119:1519:1619:4119:4318:5819:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:108:119:329:3310:1810:2011:0411:0513:0113:0216:5216:5417:2817:3016:3517:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:075:087:557:568:348:359:459:4612:3812:4019:0019:0219:2919:3018:4419:42נפאל, קטמנדו )ח(

4:454:457:377:388:288:289:459:4612:5212:5319:4419:4620:1920:2119:2620:35סין, בייג'ין )ח(

6:597:009:299:3010:0010:0111:0311:0413:3513:3619:1119:1219:3519:3618:5419:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:146:366:378:238:249:499:5013:1813:1920:5821:0121:5121:5420:4322:19פולין, ורשא )ק(

6:266:278:438:459:159:1610:1410:1512:3812:4017:5117:5218:1618:1717:3418:26פרו, לימה )ח(

5:505:508:408:409:449:4411:0411:0514:2014:2121:3121:3422:1222:1521:1522:32צרפת, ליאון )ק(

5:475:478:288:279:479:4711:0911:1014:3114:3321:5722:0022:4122:4321:3923:04צרפת, פריז )ק(

5:455:468:178:188:498:509:539:5412:2812:2918:0818:1018:3318:3417:5218:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:368:278:279:259:2510:4410:4513:5613:5821:0321:0521:3921:4120:4421:57קנדה, טורונטו )ק(

5:055:057:557:558:588:5810:1810:1913:3413:3520:4520:4821:2521:2720:2821:44קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:328:228:239:069:0710:2110:2213:2213:2320:0020:0220:3220:3419:4420:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:186:566:588:358:3610:0410:0413:3913:4121:3521:3822:3622:4021:1923:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:453:446:306:318:058:069:359:3513:1313:1521:1921:2222:2022:2420:5923:00רוסיה, מוסקבה )ח(

4:254:257:117:118:218:229:429:4313:0113:0220:1820:2021:0121:0420:0221:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:295:298:158:159:259:2610:4710:4814:0614:0721:2921:3122:0722:0921:0822:28שוויץ, ציריך )ק(

5:505:518:298:309:029:0310:0910:1012:5112:5218:4618:4819:1119:1318:2919:23תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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