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אור החיים )שם(
וביו השמיני וגו' .צרי! לדעת למה הוצר! לצוות לזה ,והלא כבר אמרה תורה בפרשת ל! ל! כל פרטי דיני
מילה ,וא להודיע שצרי! למול ביו ולא בלילה ,ג להודיע אפילו בשבת ,כמו שדרשו ז"ל )שבת קלב(
וביו אפילו בשבת ,קשה למה לא רש ה' פרטי דיני אלו ש בפרשת מילה שנכתבה בפרשת ל! ל!:
ואולי כי לא קבע ה' פרט זה במצות אברה ,שלא יחשוב אד כי לא הקל ה' שבת לגבי מילה אלא
להאבות ,שלא קבלו התורה וחומרת שבת ,אבל ישראל שנצטוו מה' מחלליה מות יומת )שמות לא יד( ,לא
ידחה שבת ,והג שאמרו ז"ל שהמצוה בסיני נאמרה אלא שנכתבה במקומה ,א 0על פי כ /יש מקו לבעל
די /לחלוק ,כי אי /ללמוד להקל בשבת ,ולא הקל ה' בזה אלא להאבות שלא קבלו התורה ,אשר על כ /ציוה
פרט זה לבני שקבלו התורה:
עוד נראה ,כי מ /הסת פשוט הוא ,כי מצות מילה שנאמרה בפרשת ל! ל! לאברה אבינו עליו השלו,
הדברי ה כנתינת /מפי הגבורה לאברה ,בלא תוספת דברי בה אחר מת /תורה ,ומעתה אי /מקו
שיצוה ה' לאברה למול אפילו בשבת ,כי הוא מעצמו כ /יעשה ,הג שמקיי כל התורה כולה ,א 0על פי כ/
ידחה שבת מלפני מילה ,כי מילה היא מצוה שנצטווה בה ושבת היא מצוה שלא נצטווה בה כל עיקר ,וא
לא עשה כ /הרי זה חס ושלו לא טוב עשה ,וא כ /אי /מקו שיצווהו ה' למול אפילו בשבת ,וא היה
מצוה היו משתברי הקולמסי עליו ,למה הוצר! לצוות וכו' ,אשר על כ /הוצר! הכתוב לצוות על הדבר
את בני ישראל ,שישנ בשמירת שבת ,וכמו כ /מה שדרשו ש בתורת כהני ברבוי תיבת ימול בשר למול
אפילו בהרת ,מצוה זו לא נאמרה לאברה מטע הנזכר:
ונראה לתת טע לסמיכת וביו השמיני ע מה שלפניו ,שבא לתת טע לעכבת המילה עד יו השמיני,
ולא צוה למול ביומו ,כמו שמצינו במקנת כס ,0לזה כתב אחר אומרו וטמאה שבעת ימי וביו השמיני
וגו' ,לומר כי לטע זה הוא שעכב המילה ,והיא על דר! אומר ז"ל )נדה לא (:כדי שלא יהיו כל העול
שמחי ואביו ואמו עצבי:
ורבותינו ז"ל )דב"ר ו א( אמרו וז"ל למה התינוק נימול לשמונה ימי ,שקנה ה' רחמי עליו להמתי /לו עד
שיהיה בו כחו ,וכש שרחמיו של הקדוש ברו! הוא על האד ,כ! רחמיו על הבהמה שנאמר ומיו השמיני
והלאה ירצה עכ"ל ,וצרי! לדעת מי גילה סוד זה כי בשמונה ימי יהיה בו כח לא פחות ולא יותר:
ונראה כי כח האמור בדבריה הוא מה שאמר בזוהר )ח"ג צא (:שהוא כדי שיעבור עליו שבת ,ותגיעהו נפש
החיונית הנשפעת בעול ביו השבת כידוע ואז יהיה ב /קיימא ,והוא שאמרו רז"ל כח החיוני ,ותמצא
שאמרו רבותינו ז"ל )ב"ר י ט( שקוד שבא שבת היה העול רופ 0ורועד כיו /שבא שבת נתחזק ונח עד
כא ,/והוא מה שאמרו כדי שיהיה בו כח:
עוד ירצה באומרו וביו בתוספת וא"ו ,להסמי! מילה למצות נדה שמלפניה ,לומר ,כי זה תלוי בזה ,שא
ישמור מצות נדה ,יוסי 0לזכות עשות מצות מילה:
עוד יתבאר הכתוב על פי דבריה ז"ל )תנחומא תזריע ה( וז"ל שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא
איזו מעשי נאי של הקב"ה או של בשר וד כו' ,למה את מלי כו' ,הביא לו רבי עקיבא שיבולי
וגלוסקאות אמר לו אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אד ,אמר לו אי /אלו נאי יותר מ /השיבולי,
אמר לו טורנוסרופוס )הואיל והוא( ]א הוא[ חפ 3במילה למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו ,אמר לו
רבי עקיבא שלא נת /הקב"ה את המצוות לישראל אלא לצר 0אות בה דכתיב )תהלי יח לא( אמרת ה'
צרופה וגו' עד כא:/
הנה לא הספיק בתשובת תכונת השיבולי כי צריכי /תיקו /אחר מעשה הקב"ה לצד כי השיבולי מה
שחסר בה מהתיקו /הוא לצד אשר יאות לבני אד ה ילכו ויתקנו הנאות לה ,מה שאי /כ /המילה היא
חפצי שמי ,א כ /יעשה ה' רצונו כרצונו ,ולזה השיבו רבי עקיבא כי לצר 0בה ישראל נתכוי /ה':
והנה תשובה זו סתומה וחתומה ,בער! מושכל ,מושג לטורנוסרופוס ,לפי שאי /בבחינת נפשו גדר השגת
שכליות פנימיות הידיעה האלהית ,קבל פשט /של דברי ,אבל לנו בני אל חי ,יש לנו להשכיל בבוריי /של
דברי ,ג בהשכיל בטבע הרגיל בעול אשר יסד בורא הכל ,כי כל מוליד או מהוה דבר יהיה כתבנית
המוליד למינהו ,ואפילו בפרטי תכונת תואר פני איקוני /של זה דומי /לאיקוני /של זה ,ואי! אד מהול
יוליד ב /ערל ,הלא חלק הערלה שבנולד אינו במוליד ,ואי /לומר שהטע הוא לצד שתכונת המוליד
מתחלתה היא בערלה ,כי מה בכ! ,כיו /שנכרתה הערלה ואי /רישומה ניכר ,ועוד א כ /משה רבינו עליו
השלו שנולד מהול למה ילד ב /ערל דכתיב )שמות ד כה( ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה:
אכ /אשכיל! בדבר האלהי ,לפי מה שקד לנו מדבריה ,כי בחינת הערלה היא בחינת הרע ,כי מעשה
הערלה הוא יגיד על בחינת נעלמות ,כי כל הגו 0אינו אלא נרתק לנפש ,והנרתק יודיע את מה שבתוכו,
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ואמר ה' כי ישראל כשימולו הערלה הנה ה מושללי מבחינת הרע ,שהערלה סימ /לה ,מה שאי /כ/
אומות העול שכל נפש היא בחינת הרע שהיא הערלה ,והוא מה שרמז באומרו )ירמיה ט כה( כי כל
הגוי ערלי:
ודבר ידוע כי בריאת אד הראשו /היתה בריאה תמה בבחינת הקדושה מושללת מכל רע ,ולזה לא היתה
בתכונתו בחינת הערלה ,ובסיבת החטא מש! בערלתו )סנהדרי /לח (:ונולדה בו בחינת הערלה ,וג נמש!
מזה שליטת הטומאה באשה ,והיא ד נידותה )עירובי /ק (:כי הוא זה סיבת היותו כמאמר ז"ל:
ג באמצעות חטא האד נזרע זרע רע בכל ממשלתו ,ותוציא האר 3פריה בקליפות רבות ,וזה ל! האות כי
אי /אד יכול ליהנות מהחטה עד עשות בה מלאכות רבות ,מלפניה ומלאחריה ,במספר עשרה ,הלא המה
סדורי בפרק כלל גדול אמרו בשבת )עג( עד האופה ,כנגד עשרה קללות שנתקללה האדמה כאמור
בדבריה ז"ל בספר הזוהר הקדוש )ח"ג רמג ,(:ולזה כשיעביר ה' רוח הטומאה מ /האר 3דכתיב )זכריה יג
ב( ואת רוח וגו' מ /האר ,3לרמוז ג בחינת האר 3עצמה ואז תוציא האר 3גלוסקאות )שבת ל ,(:פירוש אי/
צור! לאחד מעשר מלאכות אלא האר 3מעצמה תוציא גלוסקאות ,לח שאי /צרי! מכשירי:
ולזה נתכוו /רבי עקיבא בהוראת שיבולי וגלוסקאות )תנחומא כא (/כי היא הסיבה והוא הטע ללידת
הערל שבחינת הרע אשר דבקה בנפש אד הראשו /טומאתה מלאה אר ,3ולזה הג שהאד בזמ /שהוא
מוליד הוא מהול ,א 0על פי כ /בחינת כוחות המהוות זרע אשר בו נוצר הולד מציאות הוא מתולדות
האר ,3כי יגדל האד מגדוליה ומגדולי גדוליה ,ומה יתכונ /בו תכונת החושב והמעשה ,ולצד שכל גדולי/
אלו מהאר 3אשר צמחה יעידו למו שמלאי בחינת הרע בכמה הדרגות שבי /הגלוסקאות לשיבולי ,ואשר
על כ /הזרע שממנו יצירת הולד לא יצא מבחינה זו ולזה יצא הולד ערל בשר:
ושאלת טורנוסרופוס שניה א ה' חפ 3במילה למה אינו יוצא מהול ,שאלתו היא לצד שהוא חסר ידיעת
רוחניות ,וחשב כי תכלית מעשה המילה הוא מה שנראה לעיני בגו ,0לא שיש דבר בפנימיות:
או אפשר שהוגד לו ,וידע כי החיצוניות שבמוחש יגיד על אשר ישנו במושכל ,וחשב כי ה' יסיר הכתמי
והפגמי ,ויטהר הנפש ע הבשר:
ולזה השיבו רבי עקיבא תשובה כללית ,למה שהוא חושב בדעתו א לא השיג לדעת אלא בחינת הגו,0
הודיע כי תכלית הדבר לצר 0נפש ,לא למה שנגלה לבד שאי /הפרש בי /היות האד מהול או ערל ,וא
כונתו לומר שג בעני /הרוחניות א הקדוש ברו! הוא חפ 3יסיר התיעוב אשר הערלה תגיד עליו ,השיבו
ג כ /כי כל המצות שנת /ה' לישראל אינ אלא לצר 0ולנקות את הסיגי אשר סבבו החטא קדמו:/
משנה מסכת חולין פרק ז משנה ו

פירוש המשנה לרמב"ם

נוהג בטהורה ואינו נוהג בטמאה רבי יהודה אומר לדעת ר' יהודה האוכל כזית מגיד הנשה של
בהמה טמאה חייב שתי מלקיות משו בהמה
א 0בטמאה אמר רבי יהודה והלא מבני יעקב
נאסר גיד הנשה ועדיי /בהמה טמאה מותרת לה /טמאה ומשו גיד הנשה .ואי /הלכה כר' יהודה.
ושי לב! לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו
אמרו לו בסיני נאמר אלא שנכתב במקומו:
והוא אמר מסיני נאסר ,והוא ,שאתה צרי!
לדעת שכל מה שאנו נזהרי ממנו או עושי אותו היו אי /אנו עושי זאת אלא מפני צווי ה' על ידי
משה ,לא מפני שה' צוה בכ! לנביאי שקדמוהו ,דוגמא לכ! ,אי /אנו אוכלי אבר מ /החי לא מפני
שה' אסר על בני נח אבר מ /החי ,אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מ /החי במה שנצטווה בסיני
שישאר אבר מ /החי אסור .וכ /אי /אנו מלי בגלל שאברה מל את עצמו ואנשי ביתו ,אלא מפני שה'
צונו על ידי משה להמול כמו שמל אברה עליו השלו ,וכ /גיד הנשה אי /אנו נמשכי בו אחרי אסור
יעקב אבינו אלא צווי משה רבינו ,הלא תראה אמר שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה
בסיני ,וכל אלה מכלל המצות.
בראשית רבה  -פרשה יא

]ו[ פילוסופוס אחד שאל את רבי הושעיה ,א"ל א חביבה היא המילה מפני מה לא נתנה לאד
הראשו ,/א"ל מפני מה אותו האיש מגלח פאת ראשו ,ומניח את פאת זקנו ,א"ל מפני שגדל עמו
בשטות ,א"ל א כ /יסמא את עינו ויקטע את ידיו וישבר את רגליו על ידי שגדלו עמו בשטות ,א"ל
ולאלי /מיליא אתינ ,/אתמהא ,א"ל להוציא! חלק אי אפשר אלא כל מה שנברא בששת ימי בראשית
צריכי /עשייה ,כגו /החרדל צרי! למתוק ,התורמוסי צרי! למתוק ,החיטי /צריכי /להטח ,/אפילו
אד צרי! תיקו./
מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תזריע סימן ה

ביו השמיני ימול ,אי /כתיב ש שיוציא הוצאות על המילה ,בא וראה כמה ישראל מחבבי /את
המצות שה מוציאי /הוצאות כדי לשמור את המצות ולשמוח בה ,אמר הקב"ה את משמרי את
המצות ותשמחו בה /אני מוס 0לכ שמחה שנ' )ישעיהו כט( ויספו ענוי בה' שמחה וגו' ,חביבה
המילה שנשבע הקב"ה לאברה שכל מי שהוא מהול אינו יורד לגיהנ שנא' ביו ההוא כרת ה' את
אבר ברית לאמר ,ומי ירד לש ראה מה כתיב אחריו את הקני ואת הקנזי וגו' ,וכ /יחזקאל רואה
שנאמר )יחזקאל לב( ב /אד נהה על המו /מצרי והורידוהו אותה ובנות גוי אדירי אל אר3
תחתיות את יורדי בור ,ממי נעמת רדה והשכבה את ערלי וגו' ש אשור וכל קהלה סביבותיו
<<
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קברותיו וגו' ש מש! תבל וכל המונה סביבותיו קברותיה כל ערלי וגו' שמה נסיכי צפו /וגו' .וכ/
ישעיה אומר )ישעיה ה( לכ /הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק למי שאי /בו חק ומני /שהיא
נקראת חק שנאמר )תהלי קה( ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עול ,משו שהקב"ה ש שמו
בישראל ,ומה הש והחות שש בה הוא שדי השי" /ש בא ,0והדל"ת ביד והיו"ד במילה ,ולפיכ!
כשהוא הול! אל בית עולמו יש מלא! ממונה בג"ע שלוקח אותו ומביאו בג /עד ,/והכופרי והפושעי
הקב"ה מצוה למלא! ומוש! ערלתו שנאמר )תהלי נה( שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו ,מעשה ששאל
טורנוסרופו' הרשע את ר' עקיבא איזו מעשי נאי של הקב"ה או של ב"ו ,א"ל של ב"ו נאי ,א"ל
טורנוסרופוס הרי השמי והאר 3יכול אד לעשות כיוצא בה ,א"ל ר"ע לא תאמר לי בדבר שהוא
למעלה מ /הבריות שאי /שולטי /עליו אלא אמור דברי שה מצויי /בבני אד .א"ל למה את מולי/
א"ל אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכ! הקדמתי ואמרתי ל! שמעשה בני אד נאי משל
הקב"ה .הביא לו ר"ע שבלי וגלוסקאות א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אד א"ל אי /אלו
נאי יותר מ /השבלי ,א"ל טורנוסרופוס א הוא חפ 3במילה למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו,
א"ל ר"ע ולמה שוררו יוצא עמו והוא תלוי בבטנו ואמו חותכו ,ומה שאתה אומר למה אינו יוצא מהול
לפי שלא נת /הקב"ה את המצות לישראל אלא לצר 0אות בה ,ולכ! אמר דוד )תהלי יח( כל אמרת
ה' צרופה.
ליקוטי הלכות לרבי נתן ז"ל – הלכות העושה שליח לגבות חובו ,הלכה ב

:ד
<ע לֹא נִ ְב ָרא ָה ָ
אית ֶֶ 8רק יא( ֶ ַה ִינִ יֲ ָ /אלַ ,מ ַ
יתא ַ ִ ְד ָר ) ְ ֵר ִ
ילה7ִ ,י ִא ָ
]יא[ וְ זֶה ְ ִחינַת ִמ ְצוַת ִמ ָ
יכי />ִ /וְ כ'ַ ,היְ נ ַ"@ַ 7ל7ִ ,י
י! ִ>ַ ,/ה ִח ִ?יְ /צ ִר ִ
מסיָ /צ ִר ְ
ר ִ
י! ִ>ַ ./ה ְ
ָמהל? וְ ֵה ִיב ָ7ִ ,י ַהֹ7ל ָצ ִר ְ
:ד
ילה7ִ ,י ָה ָ
על ַהֶAה ְנ ַת ֵ>ַ /ע ְצ ֵמנ ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַת ִמ ָ
ַחנ ָ ָ
ַאנ ְ
:ד יִ ְה ֶיה נִ ְב ָרא ִע ָע ְר ָלה ו ֲ
ְ ֶה ְכ ֵר ַח ֶ ָה ָ
ַאזַי הא ִ ְב ִחינַת ְ ִח ַBת ַה ְ ִרי:ה ֶ@ִ ְב ָרא
על ו ֲ
ָצא ָל ָ
ֲדיִ ֵ /אי /ל  ְזכת ֶ ָ
על ע ַ
יצא ָל ָ
ְ ֵעת ֶהא ֵ
ַאזַי הא ִ ְב ִחינַת ְמ ַק ֵל ַ"@ַ 7לֲ  ָ ִ ֶ .א ִחיזַת ָה ַע ְצבת וְ ַה ִ<י"@ַ 7ַ /ל,
על ְ ַח ְס< ְ ַמ ְנַת ִח@ָ ַ"@ַ 7ל ו ֲ
ָה ָ
ירי ֶהא ְ ִחינַת ְ8גַ ַה ְ ִרית7ִ ,י ָע ְר ָלה הא
>ד ֶמת ַל ֵֵ 8
ֶ ִ ָ  ֲא ִחיזַת ָה ָע ְר ָלה ֶהא ְ ִחינַת ַה ְ> ִל ָ8ה ַה ֶ
בא ְ ִד ְב ֵרי ַר ֵנ ִז ְכרנ ִל ְב ָר ָכה ְ ַכ ָה
ְ8גַ ַה ְ ִריתֶ ,הא ְ ִחינַת ַע ְצבתֶ ,הא ִע ַ>ר ְ8גַ ַה ְ ִריתָ 7ַ .
פגַ ַה ְ ִרית הא ַע ְצבת .וְ ַעל ִֵ /7ע ַ>ר ֲא ִחיזַת ָה ָע ְר ָלהֶ ,הא
ְמקמת ֶ ִ>ַ /ה ְ ִרית הא ְ ִחינַת ִ ְמ ָחהְ .
ירת הא
:ד ִ ְת ִח ַBת יְ ִצ ָ
מ ֲח ַמת ֶ ָה ָ
ֶא ָחז ִ ְב ִחינַת ְמ ַק ֵל ַ"@ַ 7לֵ .
ְ8גַ ַה ְ ִרית ,הא ִמ ְ ִחינַת ַע ְצבת ַה@ ֱ
על ְ ַח ְס< ְל ַבד ְ ַמ ְנַת ִח@ָ ְ7מ
יצא ָל ָ
ֲדיִ ַ ,/רק הא נִ ְב ָרא וְ ֵ
ִ ְב ִחינַת ְמ ַק ֵל7ִ ,י ֵאי /ל  ְזכת ע ַ
יכיְ /ל ַת ֵ> /את ,וְ ַעל
על ְצ ִר ִ
ַחנ ְזֶה ָה ָ
ַאנ ְ
על ִע ָה ָע ְר ָלה ו ֲ
ֵצא ָל ָ
ִ ְת ִח ַBת ַה ְ ִרי:ה ,וְ ַעל ֵֶ ְ /7ה ְכ ֵר ַח ֶ ֵ
:ד7ִ ,י ִמ> ֶֹד
7ר ִתיֶ /את ָה ָע ְר ָלה ְ< ַח ְפיָא ַעל ְ ִריתֶAֶ ,ה ִע ַ>ר ִ>ָ /ה ָ
ַחנ ָמ ִליַ /ע ְצ ֵמנ7ִ ,י :נ ְ
יְ ֵדי ֶ ֲאנ ְ
:ד הא ֶ /יִ ְ ָר ֵאל ַה ָהל .נִ ְמ ָצאַ ֶ ,על יְ ֵדי ִמ ְצוַת
:ד ְָ 7לל7ִ ,י ִע ַ>ר ֶצ ֶל ְ<מת ָ
ֶדר ָ
ָלזֶה לֹא ָהיָה ְג ֶ
ָת
מ ַב ְ? ִליָ /ה ָע ְר ָלה ְ ָ ְר ָ7ִ ,י ִע ַ>ר ֲא ִחיז ָ
יעיְ /
ילה :נ ְ ַע ְצ ֵמנ ְמ ַת ְ>נִ יַ /ע ְצ ֵמנ ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ְ ַע ְצמ ַמ ְכ ִנ ִ
ִמ ָ
:ד נִ ְב ָרא ַעל יְ ֵדי ה' יִ ְת ָ ַר ְ! ְ ַע ְצמֲ ,א ָבל
ִמ ְ ִחינַת ַע ְצבת ֶהא ְ ִחינַת ְמ ַק ֵלֶAֶ ,ה נִ ְמ ָ ְ! ֵמ ֲח ַמת ֶ ָה ָ
:ד
ֲה ָ
:ד ַהֶAה ַעל יְ ֵדי ֶ:נ ָמ ִלי /אתַ ֶ ,על יְ ֵדי זֶה ַנע ֶ
ַחנ ְ ַע ְצ ֵמנ ָע ִינ ֶאת ָה ָ
ַע ְכ ָו ְִ 7אֲ Bאנ ְ
ָדינ נִ ְת ַ ֵ?ל ְ ִחינַת ְמ ַק ֵל ְונִ ְת ַ ֵ?ל ָה ַע ְצבת ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ִנ ְת ַ ֵ?ל ָה ָע ְר ָלה ְ ָ ְר ָ
:ד ַעל י ֵ
ֲה ָה ָ
כ ֶ ַ@ע ֶ
ְ
נתֵ /ה ֶפ ְ!
יעִ ְ ,חינַת ַצ ִ<יק חנֵ /וְ ֵ
עלֶ ,הא ְ ִחינַת ַמ ְ ִַ 8
ַBה ַה ְ ִרית ֶהא ַצ ִ<יק יְ סד ָ
ַאזַי נִ ְתֶ D
ַ"@ַ 7ל ו ֲ
ָת ִמ ְ ִחינַת ַע ְצבתִ ְ ,חינַת ְמ ַק ֵל וְ ַעל
חפה ַעל ַה ְ ִרית ֶ ֲא ִחיז ָ
ְ ִחינַת ְמ ַק ֵל7ִ ,י ַעד ַע ְכ ָו ָהיְ ָתה ָה ָע ְר ָלה ָ
ָכינ
יעֲ ,א ָבל ַע ְכ ָו ַעל יְ ֵדי ֶ:נ ְ ַע ְצ ֵמנ ז ִ
על ֶהא ְ ִחינַת ַמ ְ ִַ 8
:רת ַה ַ<ִ Eיק ְיסד ָ
ַBה ֶה ַ
ֵ /7לֹא ִנ ְתָ D
ילה וְ ַה ִינק ְ ַע ְצמ ָס ַבל ַצ ַער ָDדל ֶל
ֶלד ַהֶAה וְ ַלעֲשת ְ ִרָה ֲח ָד ָה ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַת ִמ ָ
ְל ַת ֵ>ֶ /את ַה ֶ
ָצא ִמ ְ ִחינַת
ֶח ָב ְִ 7אָ Bע ָה ֶאת ַע ְצמ וְ ַעל ֵַ /7ע ְכ ָו י ָ
ֶדר יִ ְ ָר ֵאלַ ,על ֵ /7נ ֱ
ילה ִ ְ ִביל ִֶ ְז ֶ7ה ִל ָ7נֵס ְג ֶ
ַה ִ ָ
ַBה ַה ְ ִרית
ָת ִמ ְ ִחינַת ְמ ַק ֵל ַ"@ַ 7ל .וְ ַעל ֵַ /7ע ְכ ָו נִ ְתֶ D
ְמ ַק ֵל ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ִנ ְת ַ ֵ?ל ָה ָע ְר ָלה ְ ָ ְר ָ ֶ ֲא ִחיז ָ
יע ֵה ֶפ ְ! ְ ִחינַת ְמ ַק ֵל ַ"@ַ 7ל:
עלֶ ,הא ְ ִחינַת ַמ ְ ִַ 8
:רת ַצ ִ<יק ְיסד ָ
ֶהא ְ ִחינַת ֶה ַ
:מר
כמ ֶ ְ
את ְ ִ ְמ ָחהְ ,
עיָ /
ֲדיִ ִ /
ילה ִהיא ִמ ְצוָה ֶ ִ> ְל יִ ְ ָר ֵאל ְ ִ ְמ ָחה ַוע ַ
]יב[ וְ ַעל ִֵ /7מ ְצוַת ִמ ָ
תינ ִז ְכרנָ ִל ְב ָר ָכה7ִ ,י ִע ַ>ר ְ ִחינַת ִמ ְצוָה ז הא ְ ִחינַת ִ ְמ ָחה ֶהא ִ>ַ /ה ְ ִריתֶ ,הא ְ ִחינַת
ַר ֵ
את
7ר ִתיָ /
יע ֵה ֶפ ְ! ְ ִחינַת ְמ ַק ֵלֶ ,הא ְ ִחינַת ַע ְצבתֶ ,הא ְ ִחינַת ָה ָע ְר ָלה ֶ ְ
ַצ ִ<יקִ ְ ,חינַת ַמ ְ ִַ 8
ליִ ְ ֵרי ֵלב
Fע ַל ַ<ִ Eיק ְ
יעֶ ,הא ְ ִחינַת ִ ְמ ָחהִ ְ ,חינַת אר ָזר ַ
ַBה ַה ְ ִריתֶ ,הא ְ ִחינַת ַצ ִ<יק ַמ ְ ִַ 8
וְ נִ ְתֶ D
ִ ְמ ָחה וְ ַכ ַ@"ל:
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