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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

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

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

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

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

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

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

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

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

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

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

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

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

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

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי,

בו שואל באם להמשיך הלימוד בכולל, כיון שאין הסתדרות אחרת.

בענין כגון דא יש להזהר, שלא יעשה הענין רגילות דהעדר פעולה בהנוגע להסתדרות, שהרי 

הגוף נוטה להשיטה דשב ואל תעשה, ועליו להתבונן על הסתדרות יציבה, ויתייעץ עם אותם המכירים 

אותו ומכירים תנאי המקום בהנוגע לחשש זה, ובהתאם לזה יעשה.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד הוספה בלימוד החסידות לעצמו וכן לזולתו, והרי הפצת המעינות 

חוצה דרישת והכרח השעה היא.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

המזכיר



ד

,zekeqd bgc 'a mei .c"qa
g"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰NBÚ‰עׂשאּה ּכאילּו האילן ּתחת סּוּכתֹו »∆ְֲִִַַָָָָָ

הּבית  הּלׁשֹון 1ּבתֹו מׁשמעּות הּנה . ְְִִֵַַַַָָ

ּבפׁשיטּות  הּוא הּבית ּבתֹו ּדעׂשאּה ׁשהּדין ְְֲִִִִִֶַַַַָָהיא

הּוא  והחידּוׁש לפרׁשֹו, צרי ׁשאינֹו עד ְְְִִֵֶַַָָָָּכלּֿכ

ׁשהּוא  האילן, ּתחת סּוּכתֹו להעֹוׂשה ּבנֹוגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָרק

להבין  וצרי הּבית. ּבתֹו עׂשאּה הרי 2ּכאילּו , ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ

ּכתיב, (חסר) ׁשּבסּכת מּזה הּוא זה על ְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻהּלימּוד

ׁשּתחת  ּבסּוּכה ולא האילן ׁשּתחת ּבסּוּכה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹולא

להּו,3הּבית  נפקּו קרא מחד ׁשּׁשניהם הינּו, , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

הּבית  ּבתֹו ּדעׂשאּה ׁשהּדין הּטעם מהּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָואםּֿכן

לפרׁשֹו, צרי ׁשאין עד יֹותר ּבפׁשיטּות ְְְִִִֵֵֶַָָהּוא

ּתחת  סּוּכתֹו ּדהעֹוׂשה הּדין רק להׁשמיענּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוצרי

ּבּמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין א 4האילן. ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

והּׁשענּו אמרּת אבינּו, לאברהם הּקּב"ה לֹו ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָאמר

העץ  ּבּמדּבר 5ּתחת לבני ּפֹורע ׁשאני חּיי , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר  ּבּמדּבר, ּולעתידֿלבא. ּפרׂש6ּובּיּׁשּוב ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  ּבּיּׁשּוב, .למס ׁשבעת 7ענן ּתׁשבּו ּבסּכת ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

 ֿ לעתיד ּבּסּכת. יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻימים

ׁשּנאמר  וכיון 8לבא, יֹומם. לצל ּתהיה וסּוּכה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

והּׁשענּו אברהם ׁשאמר לפי היא סּוּכה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּמצות

ּתחת  ּתהיה הּסּוּכה ׁשּגם ראּוי היה העץ, ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

אברהם  ׁשעׂשה הּסּוּכה ּבדּוגמת ְְְִֶַַַָָָָָָָהאילן,

 ֿ על ּבזה, להֹוסיף ויׁש הּמּגיד לּמלאכים. הרב ׁשּכתב מה והּׁשענּו9ּפי ּבפירּוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  מה הּוא זה ׁשעץ העץ, ּבתֹוכּיּות 10ּתחת הּגן, ּבתֹו החּיים ועץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין ׁשּזהּו והינּו, ׁשּבּתֹורה. ּפרׁשּיֹות הג"ן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּופנימּיּות

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו כּו' מחלֹוקת ולא קּוׁשיא לא ּתמן ּדלית ּדתֹורה, ּגליא על ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמעלה
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ה

,zekeqd bgc 'a mei .c"qa
g"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰NBÚ‰עׂשאּה ּכאילּו האילן ּתחת סּוּכתֹו »∆ְֲִִַַָָָָָ

הּבית  הּלׁשֹון 1ּבתֹו מׁשמעּות הּנה . ְְִִֵַַַַָָ

ּבפׁשיטּות  הּוא הּבית ּבתֹו ּדעׂשאּה ׁשהּדין ְְֲִִִִִֶַַַַָָהיא

הּוא  והחידּוׁש לפרׁשֹו, צרי ׁשאינֹו עד ְְְִִֵֶַַָָָָּכלּֿכ

ׁשהּוא  האילן, ּתחת סּוּכתֹו להעֹוׂשה ּבנֹוגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָרק

להבין  וצרי הּבית. ּבתֹו עׂשאּה הרי 2ּכאילּו , ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ

ּכתיב, (חסר) ׁשּבסּכת מּזה הּוא זה על ְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻהּלימּוד

ׁשּתחת  ּבסּוּכה ולא האילן ׁשּתחת ּבסּוּכה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹולא

להּו,3הּבית  נפקּו קרא מחד ׁשּׁשניהם הינּו, , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

הּבית  ּבתֹו ּדעׂשאּה ׁשהּדין הּטעם מהּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָואםּֿכן

לפרׁשֹו, צרי ׁשאין עד יֹותר ּבפׁשיטּות ְְְִִִֵֵֶַָָהּוא

ּתחת  סּוּכתֹו ּדהעֹוׂשה הּדין רק להׁשמיענּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוצרי

ּבּמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין א 4האילן. ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

והּׁשענּו אמרּת אבינּו, לאברהם הּקּב"ה לֹו ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָאמר

העץ  ּבּמדּבר 5ּתחת לבני ּפֹורע ׁשאני חּיי , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר  ּבּמדּבר, ּולעתידֿלבא. ּפרׂש6ּובּיּׁשּוב ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  ּבּיּׁשּוב, .למס ׁשבעת 7ענן ּתׁשבּו ּבסּכת ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

 ֿ לעתיד ּבּסּכת. יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻימים

ׁשּנאמר  וכיון 8לבא, יֹומם. לצל ּתהיה וסּוּכה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

והּׁשענּו אברהם ׁשאמר לפי היא סּוּכה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּמצות

ּתחת  ּתהיה הּסּוּכה ׁשּגם ראּוי היה העץ, ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

אברהם  ׁשעׂשה הּסּוּכה ּבדּוגמת ְְְִֶַַַָָָָָָָהאילן,

 ֿ על ּבזה, להֹוסיף ויׁש הּמּגיד לּמלאכים. הרב ׁשּכתב מה והּׁשענּו9ּפי ּבפירּוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  מה הּוא זה ׁשעץ העץ, ּבתֹוכּיּות 10ּתחת הּגן, ּבתֹו החּיים ועץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין ׁשּזהּו והינּו, ׁשּבּתֹורה. ּפרׁשּיֹות הג"ן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּופנימּיּות

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו כּו' מחלֹוקת ולא קּוׁשיא לא ּתמן ּדלית ּדתֹורה, ּגליא על ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמעלה
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g"kyz'dו ,zekeqd bgc 'a mei

מהימנא' הּקדׁש'11ּב'רעיא ּב'אּגרת ),12ונתּבאר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבדברים  נתלּבׁשה ּדתֹורה ׁשּגליא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוכּידּוע

ֿ 13ּגׁשמּיים  מהּֿׁשאין קצֹות, ּבו' מּוגּבלים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ּדו' מההגּבלה למעלה היא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכן

ׁשענינֹו ּדחירּות, עלמא ענין והּוא ְְְְְְִִֵֶַָָָָקצֹות,

הּבינה  ספירת הּוא ּכל 14ּבּספירֹות סֹובב ּבחינת , ְְְִִִִֵַַַַָָ

הּמּקיף  הּוא הּסּוּכה ענין ּגם והרי ְְֲִִִֵַַַַַַָָעלמין.

ּתהיה 15ּדבינה  ׁשהּסּוּכה ראּוי היה זה ּומּׁשּום . ְְִִִֶֶֶַָָָָָ

ּדוקא  העץ קאֿמׁשמעֿלן 16ּתחת ולכן . ְְְֵֵַַַַַָָָָָ

ּבתֹו עׂשאּה ּכאילּו האילן ּתחת סּוּכתֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה

איֿאפׁשר  הּבית ׁשּבתֹו ׁשּסּוּכה ּוכׁשם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּבית,

ׁשּתחת  סּוּכה ּגם ּכ הּמלאכים, מּסּוּכת  ְְְִִִֶַַַַַַַָָָלהכׁשיר

הּטעם  מהּו להבין, צרי עדין א ּפסּולה. ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָהאילן

ּדלכאֹורה, ּפסּולה, האילן ּתחת סּוּכתֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה

מה  עם קׁשּור הּסּוּכה ׁשענין לעיל האמּור ְְִִִֵֶַַַַָָָָעלּֿפי 

צריכה  הּסּוּכה היתה העץ, ּתחת והּׁשענּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

ּדוקא. העץ ּתחת ְְִֵַַַָָלהיֹות

מצות ÔÈ·‰Ïeב) ענין ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְִִִִֵֶַַַָ

הּתׁשּובה  מעבֹודת ׁשּנמׁשכת ְְֲִֵֶֶֶַַָָסּוּכה

הּוא  הּסּוּכה ענין עיקר ׁשהרי הּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֶַַַַָּדיֹום

נקר  סככה ׁשם על ּדסּוּכה ,ּופרטי 17את הּסכ , ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

וידּוע  ,להּסכ ּבנֹוגע הם רּוּבם סּוּכה 18ּדיני ְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

 ֿ ּדיֹום הּקטֹורת מענן נמׁש הּסּוּכה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָׁשּסכ

להיֹות  צרי ׁשהיה ּבקדׁשֿהּקדׁשים, ְְֳִִִִִֶֶַַָָָָֹהּכיּפּורים

עׁשן  ּכּולֹו הּבית ּכל ׁשּיתמּלא ּומעׁשן 19ּבאֹופן , ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּסּוּכה. סכ נמׁש ְְִֶַָָָזה

ּכתיב 20הענין e‡·e¯ג) ּדהּנה ּכאהלי 21, ירּוׁשלים ּבנֹות ונאוה אני ׁשחֹורה ≈ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא ׁשלמה, ּכיריעֹות ּבחֹורב,22קדר – אני ׁשחֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר 23ׁשּנאמר  ּבחֹורב, – אני ונאוה ּבחֹורב. עגל ה'24יעׂשּו ּדּבר אׁשר ּכל ְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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ב.11) קכד, הנ"ל.13)סכ"ו.12)ח"ג ואגה"ק רע"מ בביאור פי"א החיים עץ קונטרס לקו"ת 14)ראה א. קפג, זח"ב ראה

ג. נז, לר"ה 15.211)דרושים ע' חכ"ט לקו"ש וש"נ. טו. ס, אור ח"א 16)מאורי תער"ב (המשך תרד"ע זה רד"ה גם ראה

תיג). ס"א.17)ע' סתרל"ח או"ח אדה"ז שו"ע ושחמתה. ד"ה - א ב, שם כשרין. ד"ה - א יב, סוכה רש"י ראה 18)ראה

תרנ"ז  סה"מ פפ"ד. תרל"ז וככה המשך ואילך. א'תשכב ע' סוכות אוה"ת ואילך. סע"א לו, הכיפורים יום שער ראש עטרת

ואילך. קסב ב.19)ע' נב, יומא (סה"מ 20)משנה ואילך פ"ב תשי"ט מעשה ואנשי חסידים ד"ה גם ראה - לקמן בהבא

ואילך). לא ע' ה.21)תשי"ט א, יו"ד.22)שה"ש פכ"ד, שמו"ר גם וראה עה"פ. יט.23)שהש"ר קו, משפטים 24)תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‡ÓÈ‰Ó11 הזוהר ‰L„w'שבספר ˙¯b‡'a ¯‡a˙Â12 שבספר ¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ∆∆«…∆

B˙c¯‰התניא  ‡ÈÏbL Úe„iÎÂ הנגלה ), LaÏ˙‰שבתורה חלק ¿«»«∆«¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a13 שקשורות ובמצוות בהלכות בדברים ועוסקת ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

הזה  בעולם ˜ˆB˙,גשמיים 'Âa ÌÈÏa‚eÓ Ì‰L יש גשמי דבר לכל ∆≈¿»ƒ¿¿»
מזרח, ומטה, (מעלה קצוות ששה

מוגבל  הוא שבהם דרום) צפון מערב,

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒƒ«»
ענייני  רוחניים, בעניינים שעוסקת

עליונים  ועולמות È‰ƒ‡אלוקות
,˙Bˆ˜ 'Âc ‰Ïa‚‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿»»¿¿»
,˙e¯ÈÁc ‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¿»¿≈
ללא  חופשי עולם החירות, עולם

‰e‡הגבלות, ˙B¯ÈÙqa BÈÚL∆ƒ¿»«¿ƒ
‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ14··BÒ ˙ÈÁa , ¿ƒ««ƒ»¿ƒ«≈

ÔÈÓÏÚ Ïk.גבול בלי אור שהוא »»¿ƒ
‡e‰ ‰keq‰ ÔÈÚ Ìb È¯‰Â«¬≈«ƒ¿««»

‰È·c ÛÈwn‰15 שמבואר כפי ««ƒ¿ƒ»
אלוקי  אור מאיר שבסוכה בחסידות

להתלבש  מכדי שגבוה ביותר נעלה

בבחינת  מאיר והוא בפנימיות באדם

'מקיפה' עצמה שהסוכה כשם 'מקיף',

האדם. Ê‰את ÌeMÓe שגם כיוון ƒ∆
קשור  הפנימית במשמעותו ה"עץ"

שייכת  הסוכה וגם הבינה לספירת

דבינה" ¯‡Èeל"מקיף ‰È‰»»»
ıÚ‰ ˙Áz ‰È‰z ‰keq‰L∆«»ƒ¿∆««»≈

‡˜Âc16ÔÏŒÚÓLÓŒ‡˜ ÔÎÏÂ . «¿»¿»≈»«¿«»
לנו  ומחדשת משמיעה המשנה

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙keÒ ‰NBÚ‰L∆»∆»««»ƒ»
,˙Èa‰ CB˙a d‡NÚ eÏÈ‡k¿ƒ¬»»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙aL ‰keqL ÌLÎe¿≈∆»∆¿««ƒ
˙keqÓ ¯ÈLÎ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»¿«¿ƒƒ«

,ÌÈÎ‡Ïn‰ שהיא לומר מקום ואין ««¿»ƒ
שישבו  המלאכים לסוכת תחת דומה

ÁzL˙העץ  ‰keÒ Ìb Ck»«»∆««
‰ÏeÒt ÔÏÈ‡‰ תחת לא היא כי »ƒ»¿»

השאלה כיפת  מיושבת ובזה השמים,

האילן  תחת שסוכה ההלכה מדוע

מההלכה פסולה  יותר גדול חידוש היא

דבר  שהיא פסולה הבית בתוך ÔÈ·‰Ï,פשוט.שסוכה CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
עניין  של ‰‡ÔÏÈלגופו ˙Áz B˙keÒ ‰NBÚ‰L ÌÚh‰ e‰Ó««««∆»∆»««»ƒ»

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ,‰¯B‡ÎÏc ,‰ÏeÒt המדרש ÔÈÚLמדברי ¿»¿ƒ¿»«ƒ»»¿≈∆ƒ¿«
,ıÚ‰ ˙Áz eÚM‰Â ·e˙kM ‰Ó ÌÚ ¯eL˜ ‰keq‰ ומצוות «»»ƒ«∆»¿ƒ»¬««»≈

כשכר  היא שאברהם סוכה כך על

תחת  להישען למלאכים אמר אבינו

ˆ¯ÎÈ‰העץ  ‰keq‰ ‰˙È‰»¿»«»¿ƒ»
?‡˜Âc ıÚ‰ ˙Áz ˙BÈ‰Ïƒ¿««»≈«¿»

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
z‰keÒ ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‰ÏÈÁ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»

˙ÎLÓpL הרוחני בתוכנה ועניינה ∆ƒ¿∆∆
ÌBÈcהפנימי  ‰·eLz‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»¿

ÔÈÚ ¯˜ÈÚ È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆¬≈ƒ«ƒ¿«
,CÎq‰ ‡e‰ ‰keq‰,הדפנות ולא «»«¿»

‰ÎÎÒ ÌL ÏÚ ‰keÒc הסכך ¿»«≈¿»»
17ÈÈc˜¯‡˙שלה  ÈË¯Ùe , ƒ¿≈¿»≈ƒ≈

Ú‚Ba Ì‰ Ìae¯ ‰keÒ»»≈¿≈«
Úe„ÈÂ ,CÎq‰Ï18 וחסידות בקבלה ¿«¿»¿»«

ÔÚÓ CLÓ ‰keq‰ CÎqL∆¿««»ƒ¿»≈¬«
ÌÈ¯etÈk‰ŒÌBÈcעשן  ˙¯BËw‰«¿∆¿«ƒƒ

CÈ¯ˆ ‰È‰L ,ÌÈL„w‰ŒL„˜a¿…∆«√»ƒ∆»»»ƒ
Ïk ‡lÓ˙iL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆ƒ¿«≈»

ÔLÚ BÏek ˙Èa‰19‰Ê ÔLÚÓe , ««ƒ»»≈»»∆
.‰keq‰ CÎÒ CLÓƒ¿»¿»«»

ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚20‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k21‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL ¿ƒ¿»¬ƒ¿»»

¯„˜ ÈÏ‰‡k ÌÈÏLe¯È ˙Ba¿¿»«ƒ¿»√≈≈»
‡˙È‡Â ,‰ÓÏL ˙BÚÈ¯Èk מובא ƒƒ¿……¿ƒ»

L¯„na22Y È‡ ‰¯BÁL «ƒ¿»¿»¬ƒ
,·¯BÁa היו ישראל בני שבו המצב ¿≈

אני' 'שחורה נאמר זה ועל כראוי שלא

סיני  בהר Ó‡pL23eNÚÈ¯שהיה ∆∆¡««¬
Y È‡ ‰Â‡Â .·¯BÁa Ï‚Ú גם ≈∆¿≈¿»»¬ƒ

היו  ישראל בני שבו רצוי המצב באופן

היה  סיני BÁa¯·,וביופי בהר ¿≈
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ziad jeza d`yr eli`k oli`d zgz ezkeq dyerd

ימֹות  ּכל - אני ׁשחֹורה וכּו'. ונׁשמע ְְְְְֲֲִִֶַָָָנעׂשה

ּכל  - אני  ׁשחֹורה ּבׁשּבת. – אני ונאוה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָהּׁשבּוע,

ּביֹוםֿהּכיּפּורים. – אני ונאוה הּׁשנה, ְְְֲִִִַַָָָָימֹות

היא  ּומי ירּוׁשלים, ּבנֹות הם מי להבין, ְְְְִִִִִִֵַָָָוצרי

ונאוה. אני ׁשחֹורה ירּוׁשלים לבנֹות ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָהאֹומרת

ּבזה  ׁשּנתּת25והענין נׁשמה אֹומרים אנּו ּדהּנה , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואּתה  יצר ּתּה אּתה בראתּה אּתה היא, טהֹורה ְְְְְִִַַַַָָָָָָָּבי

ּבי  ׁשּי26נפחּתּה אי מּובן, אינֹו ולכאֹורה , ְְְְִִֵֵַַָָָָ

ׁשאּתה  קֹודם היא טהֹורה כּו' נׁשמה ְְִֶֶַַָָָָלֹומר

מאין, יׁש הּוא הּבריאה  ענין הרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָבראתּה,

הּיׁש27ּכּידּוע  ּבהֹוצאת הּקֹודׁש ּבלׁשֹון ׁשאין ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

לֹומר מא  ׁשּי אי ואםּֿכן ּברא, לׁשֹון אּלא ין ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הּוא, הענין א ׁשּנבראת. קֹודם היא ְְְִִִֵֶֶַָָָטהֹורה

ּבעֹולם  ׁשהיא ּכפי הּנׁשמה על קאי היא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּטהֹורה

ׁשאינּה הּביטּול ּבתכלית היא ׁשּׁשם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהאצילּות,

בראתּה, אּתה ואחרּֿכ ּכלל, למציאּות ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּיכת

ׁשּנאמר  ׁשּזהּו הּמציאּות, ענין אצלּה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּנתחּדׁש

ואחרּֿכ מאין, יׁש ענין ׁשהּוא ּבריאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלׁשֹון

ׁשּבאה  ּבי, נפחּתּה ׁשאּתה ועד יצרּתּה, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָאּתה

ּכאׁשר  והּנה, ּבּגּוף. ּומתלּבׁשת העׂשּיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלעֹולם

להּנׁשמֹות  היא אֹומרת למּטה, נמצאת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּנׁשמה

ירּוׁשלים, ּבנֹות ׁשּנקראֹות - האצילּות ְְְְֲִִִֶֶַָָָָׁשּבעֹולם

הּיראה  ּבׁשלמּות ונאוה,28להיֹותן אני ׁשחֹורה - ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

ׁשהיא  למּטה, הּירידה מּצד אני ׁשחֹורה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהינּו,

לבירא  רמה מאיגרא ּביֹותר, ּגדֹולה ְְְְְִִִֵֵָָָָָָירידה

היא 29עמיקּתא  נמצאת למּטה ּבהיֹותּה ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

יעׂשה  אׁשר ּבארץ צּדיק ׁשאין ּומּצב ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמעמד

יחטא  ולא החטא,30טֹוב ּבענין הּפירּוׁשים ּכב' , ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָֹ

ּכפרּוׁש חּסרֹון, מּלׁשֹון חטא אֹו ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְִִִֵֵֵָחטא

הּפסּוק  על ׁשלמה 31רׁש"י ּובני אני והייתי ְְְֲִִִִִַַַָָֹֹ

חסרים  החּסרֹון 32חּטאים, ועלּֿכלּֿפנים , ְֲִִִִֵַַַָָָָ
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ז. ואילך).25)כד, ב ז, ואילך. ג (ו, ונאוה אני שחורה ד"ה שה"ש לקו"ת ב).26)ראה ס, (ברכות נשמה" "אלקי ברכת

בראשית.27) ר"פ ג.28)רמב"ן ו, שם ב.29)לקו"ת ה, חגיגה - חז"ל כ.30)לשון ז, כא.31)קהלת א, לקו"ת 32)מלכיםֿא

א. נא, נצבים א. פב, מטות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡pL24'eÎÂ ÚÓLÂ ‰NÚ '‰ ¯ac ¯L‡ Ïk נעשה והקדמת ∆∆¡«…¬∆ƒ∆«¬∆¿ƒ¿»¿

ישראל. בני של גדולה מעלה היא ממשיך לנשמה ‡Èוהמדרש ‰¯BÁL¿»¬ƒ
Úe·M‰ ˙BÓÈ Ïk החול,- בענייני עסוקים ישראל בני ‡Èשאז ‰Â‡Â »¿«»«¿»»¬ƒ

˙aLa Y.נעלה במצב נמצאים ישראל בני Ïkשאז - È‡ ‰¯BÁL ¿«»¿»¬ƒ»
Y È‡ ‰Â‡Â ,‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»»¬ƒ

ÌÈ¯etÈk‰ŒÌBÈa יש התעלות שבו ¿«ƒƒ
השנה. ימות כל CÈ¯ˆÂ¿»ƒלגבי

ÌÈÏLe¯È ˙Ba Ì‰ ÈÓ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ≈¿¿»«ƒ
הזו, האמירה מכוונת ÈÓeƒשכלפיהם

ÌÈÏLe¯È ˙B·Ï ˙¯ÓB‡‰ ‡È‰ƒ»∆∆ƒ¿¿»«ƒ
?‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL¿»¬ƒ¿»»

‰Êa ÔÈÚ‰Â25e‡ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
Èa z˙pL ‰ÓL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»∆»«»ƒ
d˙‡¯· ‰z‡ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»
dzÁÙ ‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»¿«»¿«¿»

Èa26,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ , ƒ¿ƒ¿»≈»
'eÎ ‰ÓL ¯ÓBÏ CiL CÈ‡≈«»«¿»»
‰z‡L Ì„B˜ ‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ∆∆«»
‰‡È¯a‰ ÔÈÚ È¯‰ ,d˙‡¯·¿»»¬≈ƒ¿««¿ƒ»

ÔÈ‡Ó LÈ ‡e‰,מלאֿדבר דבר ≈≈«ƒ
Úe„ik27L„Bw‰ ÔBLÏa ÔÈ‡L «»«∆≈ƒ¿«∆

ÔÈ‡Ó Li‰ ˙‡ˆB‰a של במובן ¿»««≈≈«ƒ
חדשה  a¯‡,התהוות ÔBLÏ ‡l‡∆»¿»»

ÔkŒÌ‡Â"בראתה מתייחס ש"אתה ¿ƒ≈
מאין  יש הנשמה והתהוות לבריאת

‡È‰ ‰¯B‰Ë ¯ÓBÏ CiL CÈ‡≈«»«¿»ƒ
˙‡¯·pL Ì„B˜ לא עדיין והרי ∆∆ƒ¿≈

קיימת? היתה

‡È‰ ‰¯B‰hL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿»ƒ
È‡˜ מכווןÈÙk ‰ÓLp‰ ÏÚ »≈««¿»»¿ƒ

,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰L∆ƒ¿»»¬ƒ
מארבעת  והנעלה הראשון העולם

 ֿ אצילותֿבריאה הרוחניים העולמות

ÈÏÎ˙a˙יצירהֿעשיה  ‡È‰ ÌML∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏeËÈa‰ לאלוקות מוחלט בביטול «ƒ

,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓÏ ˙ÎiL dÈ‡L∆≈»«∆∆ƒ¿ƒ¿»
עמוק  כלֿכך הוא שהביטול היינו

עד  נחשבת ופנימי לא שהנשמה

איננה  וכאילו «»»¿CkŒ¯Á‡Âכמציאות
מאוחר  בשלב הירידה רק עם יותר,

הבריאה, לעולם האצילות מעולם

הנשמה  על ÔÈÚאומרים dÏˆ‡ LcÁ˙pL ,d˙‡¯· ‰z‡«»¿»»∆ƒ¿«≈∆¿»ƒ¿«
LÈ ÔÈÚ ‡e‰L ‰‡È¯a ÔBLÏ ¯Ó‡pL e‰fL ,˙e‡Èˆn‰«¿ƒ∆∆∆∆¡«¿¿ƒ»∆ƒ¿«≈

,ÔÈ‡Ó קיימת הייתה שלא חדשה מציאות התהוות של לכן במובן קודם ≈«ƒ
CkŒ¯Á‡Â שם היצירה לעולם הבריאה מעולם הירידה היא בעקבות ¿««»

ומוגדר  ניכר יותר עוד באופן 'מציאות'

‰z‡L „ÚÂ ,dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»¿«∆«»
‰‡aL ,Èa dzÁÙ הנשמה ¿«¿»ƒ∆»»

היצירה  מעולם «¿ÌÏBÚÏויורדת
Ûeba ˙LaÏ˙Óe ‰iNÚ‰»¬ƒ»ƒ¿«∆∆«

הגשמי.

˙‡ˆÓ ‰ÓLp‰ ¯L‡k ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆«¿»»ƒ¿≈
‰hÓÏ,גשמי בגוף שנתלבשה לאחר , ¿«»

˙BÓLp‰Ï ‡È‰ ˙¯ÓB‡∆∆ƒ¿«¿»
- ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ
,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¿»«ƒ

‰‡¯i‰ ˙eÓÏLa Ô˙BÈ‰Ï28 ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»
"ירושלים" המילה באותיות כנרמז

– (מושלמת) "שלם" (יראה) "ירו"

לנשמות  אומרת למטה והנשמה

האצילות  ‡Èשבעולם ‰¯BÁL¿»¬ƒ
,‰Â‡Â,"שחרות" גם בה שיש ¿»»

ויופי  "נוי" וגם רצויים, בלתי עניינים

ויתרונות  מעלות BÁL¯‰של ,eÈ‰«¿¿»
‰„È¯i‰ „vÓ È‡ מלמעלה ¬ƒƒ««¿ƒ»

‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰L ,‰hÓÏ¿«»∆ƒ¿ƒ»¿»
,¯˙BÈa הגדולה הירידה כמו ¿≈

‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»
‡z˜ÈÓÚ29, עמוק לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»

‰hÓÏ d˙BÈ‰a È¯‰L בגוף ∆¬≈ƒ¿»¿«»
בעולם  ‰È‡הזה גשמי ˙‡ˆÓƒ¿≈ƒ

˜Ècˆ ÔÈ‡L ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈«ƒ
‡ÏÂ ·BË ‰NÚÈ ¯L‡ ı¯‡a»»∆¬∆«¬∆¿…

‡ËÁÈ30ÌÈLe¯Èt‰ '·k , ∆¡»¿«≈ƒ
,BËeLÙk ‡ËÁ ,‡ËÁ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈¿≈¿ƒ¿

ועוון  ÔBLlÓעבירה ‡ËÁ B‡≈¿ƒ¿
ÏÚ È"L¯ Le¯Ùk ,ÔB¯qÁƒ»¿≈«ƒ«

˜eÒt‰31È·e È‡ È˙ÈÈ‰Â «»¿»ƒƒ¬ƒ¿ƒ
ÌÈ¯ÒÁ ,ÌÈ‡hÁ ‰ÓÏL32, ¿……«»ƒ¬≈ƒ

ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ נפרש אם בין ¿«»»ƒ
ובין  הראשון הפירוש לפי אם "יחטא"

בוודאי  השני, הפירוש לפי זאת נפרש
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ז g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

מהימנא' הּקדׁש'11ּב'רעיא ּב'אּגרת ),12ונתּבאר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבדברים  נתלּבׁשה ּדתֹורה ׁשּגליא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוכּידּוע

ֿ 13ּגׁשמּיים  מהּֿׁשאין קצֹות, ּבו' מּוגּבלים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ּדו' מההגּבלה למעלה היא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכן

ׁשענינֹו ּדחירּות, עלמא ענין והּוא ְְְְְְִִֵֶַָָָָקצֹות,

הּבינה  ספירת הּוא ּכל 14ּבּספירֹות סֹובב ּבחינת , ְְְִִִִֵַַַַָָ

הּמּקיף  הּוא הּסּוּכה ענין ּגם והרי ְְֲִִִֵַַַַַַָָעלמין.

ּתהיה 15ּדבינה  ׁשהּסּוּכה ראּוי היה זה ּומּׁשּום . ְְִִִֶֶֶַָָָָָ

ּדוקא  העץ קאֿמׁשמעֿלן 16ּתחת ולכן . ְְְֵֵַַַַַָָָָָ

ּבתֹו עׂשאּה ּכאילּו האילן ּתחת סּוּכתֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה

איֿאפׁשר  הּבית ׁשּבתֹו ׁשּסּוּכה ּוכׁשם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּבית,

ׁשּתחת  סּוּכה ּגם ּכ הּמלאכים, מּסּוּכת  ְְְִִִֶַַַַַַַָָָלהכׁשיר

הּטעם  מהּו להבין, צרי עדין א ּפסּולה. ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָהאילן

ּדלכאֹורה, ּפסּולה, האילן ּתחת סּוּכתֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה

מה  עם קׁשּור הּסּוּכה ׁשענין לעיל האמּור ְְִִִֵֶַַַַָָָָעלּֿפי 

צריכה  הּסּוּכה היתה העץ, ּתחת והּׁשענּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

ּדוקא. העץ ּתחת ְְִֵַַַָָלהיֹות

מצות ÔÈ·‰Ïeב) ענין ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְִִִִֵֶַַַָ

הּתׁשּובה  מעבֹודת ׁשּנמׁשכת ְְֲִֵֶֶֶַַָָסּוּכה

הּוא  הּסּוּכה ענין עיקר ׁשהרי הּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֶַַַַָּדיֹום

נקר  סככה ׁשם על ּדסּוּכה ,ּופרטי 17את הּסכ , ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

וידּוע  ,להּסכ ּבנֹוגע הם רּוּבם סּוּכה 18ּדיני ְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

 ֿ ּדיֹום הּקטֹורת מענן נמׁש הּסּוּכה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָׁשּסכ

להיֹות  צרי ׁשהיה ּבקדׁשֿהּקדׁשים, ְְֳִִִִִֶֶַַָָָָֹהּכיּפּורים

עׁשן  ּכּולֹו הּבית ּכל ׁשּיתמּלא ּומעׁשן 19ּבאֹופן , ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּסּוּכה. סכ נמׁש ְְִֶַָָָזה

ּכתיב 20הענין e‡·e¯ג) ּדהּנה ּכאהלי 21, ירּוׁשלים ּבנֹות ונאוה אני ׁשחֹורה ≈ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא ׁשלמה, ּכיריעֹות ּבחֹורב,22קדר – אני ׁשחֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר 23ׁשּנאמר  ּבחֹורב, – אני ונאוה ּבחֹורב. עגל ה'24יעׂשּו ּדּבר אׁשר ּכל ְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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ב.11) קכד, הנ"ל.13)סכ"ו.12)ח"ג ואגה"ק רע"מ בביאור פי"א החיים עץ קונטרס לקו"ת 14)ראה א. קפג, זח"ב ראה

ג. נז, לר"ה 15.211)דרושים ע' חכ"ט לקו"ש וש"נ. טו. ס, אור ח"א 16)מאורי תער"ב (המשך תרד"ע זה רד"ה גם ראה

תיג). ס"א.17)ע' סתרל"ח או"ח אדה"ז שו"ע ושחמתה. ד"ה - א ב, שם כשרין. ד"ה - א יב, סוכה רש"י ראה 18)ראה

תרנ"ז  סה"מ פפ"ד. תרל"ז וככה המשך ואילך. א'תשכב ע' סוכות אוה"ת ואילך. סע"א לו, הכיפורים יום שער ראש עטרת

ואילך. קסב ב.19)ע' נב, יומא (סה"מ 20)משנה ואילך פ"ב תשי"ט מעשה ואנשי חסידים ד"ה גם ראה - לקמן בהבא

ואילך). לא ע' ה.21)תשי"ט א, יו"ד.22)שה"ש פכ"ד, שמו"ר גם וראה עה"פ. יט.23)שהש"ר קו, משפטים 24)תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‡ÓÈ‰Ó11 הזוהר ‰L„w'שבספר ˙¯b‡'a ¯‡a˙Â12 שבספר ¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ∆∆«…∆

B˙c¯‰התניא  ‡ÈÏbL Úe„iÎÂ הנגלה ), LaÏ˙‰שבתורה חלק ¿«»«∆«¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a13 שקשורות ובמצוות בהלכות בדברים ועוסקת ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

הזה  בעולם ˜ˆB˙,גשמיים 'Âa ÌÈÏa‚eÓ Ì‰L יש גשמי דבר לכל ∆≈¿»ƒ¿¿»
מזרח, ומטה, (מעלה קצוות ששה

מוגבל  הוא שבהם דרום) צפון מערב,

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒƒ«»
ענייני  רוחניים, בעניינים שעוסקת

עליונים  ועולמות È‰ƒ‡אלוקות
,˙Bˆ˜ 'Âc ‰Ïa‚‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿»»¿¿»
,˙e¯ÈÁc ‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¿»¿≈
ללא  חופשי עולם החירות, עולם

‰e‡הגבלות, ˙B¯ÈÙqa BÈÚL∆ƒ¿»«¿ƒ
‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ14··BÒ ˙ÈÁa , ¿ƒ««ƒ»¿ƒ«≈

ÔÈÓÏÚ Ïk.גבול בלי אור שהוא »»¿ƒ
‡e‰ ‰keq‰ ÔÈÚ Ìb È¯‰Â«¬≈«ƒ¿««»

‰È·c ÛÈwn‰15 שמבואר כפי ««ƒ¿ƒ»
אלוקי  אור מאיר שבסוכה בחסידות

להתלבש  מכדי שגבוה ביותר נעלה

בבחינת  מאיר והוא בפנימיות באדם

'מקיפה' עצמה שהסוכה כשם 'מקיף',

האדם. Ê‰את ÌeMÓe שגם כיוון ƒ∆
קשור  הפנימית במשמעותו ה"עץ"

שייכת  הסוכה וגם הבינה לספירת

דבינה" ¯‡Èeל"מקיף ‰È‰»»»
ıÚ‰ ˙Áz ‰È‰z ‰keq‰L∆«»ƒ¿∆««»≈

‡˜Âc16ÔÏŒÚÓLÓŒ‡˜ ÔÎÏÂ . «¿»¿»≈»«¿«»
לנו  ומחדשת משמיעה המשנה

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙keÒ ‰NBÚ‰L∆»∆»««»ƒ»
,˙Èa‰ CB˙a d‡NÚ eÏÈ‡k¿ƒ¬»»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙aL ‰keqL ÌLÎe¿≈∆»∆¿««ƒ
˙keqÓ ¯ÈLÎ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»¿«¿ƒƒ«

,ÌÈÎ‡Ïn‰ שהיא לומר מקום ואין ««¿»ƒ
שישבו  המלאכים לסוכת תחת דומה

ÁzL˙העץ  ‰keÒ Ìb Ck»«»∆««
‰ÏeÒt ÔÏÈ‡‰ תחת לא היא כי »ƒ»¿»

השאלה כיפת  מיושבת ובזה השמים,

האילן  תחת שסוכה ההלכה מדוע

מההלכה פסולה  יותר גדול חידוש היא

דבר  שהיא פסולה הבית בתוך ÔÈ·‰Ï,פשוט.שסוכה CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
עניין  של ‰‡ÔÏÈלגופו ˙Áz B˙keÒ ‰NBÚ‰L ÌÚh‰ e‰Ó««««∆»∆»««»ƒ»

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ,‰¯B‡ÎÏc ,‰ÏeÒt המדרש ÔÈÚLמדברי ¿»¿ƒ¿»«ƒ»»¿≈∆ƒ¿«
,ıÚ‰ ˙Áz eÚM‰Â ·e˙kM ‰Ó ÌÚ ¯eL˜ ‰keq‰ ומצוות «»»ƒ«∆»¿ƒ»¬««»≈

כשכר  היא שאברהם סוכה כך על

תחת  להישען למלאכים אמר אבינו

ˆ¯ÎÈ‰העץ  ‰keq‰ ‰˙È‰»¿»«»¿ƒ»
?‡˜Âc ıÚ‰ ˙Áz ˙BÈ‰Ïƒ¿««»≈«¿»

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
z‰keÒ ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‰ÏÈÁ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»

˙ÎLÓpL הרוחני בתוכנה ועניינה ∆ƒ¿∆∆
ÌBÈcהפנימי  ‰·eLz‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»¿

ÔÈÚ ¯˜ÈÚ È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆¬≈ƒ«ƒ¿«
,CÎq‰ ‡e‰ ‰keq‰,הדפנות ולא «»«¿»

‰ÎÎÒ ÌL ÏÚ ‰keÒc הסכך ¿»«≈¿»»
17ÈÈc˜¯‡˙שלה  ÈË¯Ùe , ƒ¿≈¿»≈ƒ≈

Ú‚Ba Ì‰ Ìae¯ ‰keÒ»»≈¿≈«
Úe„ÈÂ ,CÎq‰Ï18 וחסידות בקבלה ¿«¿»¿»«

ÔÚÓ CLÓ ‰keq‰ CÎqL∆¿««»ƒ¿»≈¬«
ÌÈ¯etÈk‰ŒÌBÈcעשן  ˙¯BËw‰«¿∆¿«ƒƒ

CÈ¯ˆ ‰È‰L ,ÌÈL„w‰ŒL„˜a¿…∆«√»ƒ∆»»»ƒ
Ïk ‡lÓ˙iL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆ƒ¿«≈»

ÔLÚ BÏek ˙Èa‰19‰Ê ÔLÚÓe , ««ƒ»»≈»»∆
.‰keq‰ CÎÒ CLÓƒ¿»¿»«»

ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚20‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k21‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL ¿ƒ¿»¬ƒ¿»»

¯„˜ ÈÏ‰‡k ÌÈÏLe¯È ˙Ba¿¿»«ƒ¿»√≈≈»
‡˙È‡Â ,‰ÓÏL ˙BÚÈ¯Èk מובא ƒƒ¿……¿ƒ»

L¯„na22Y È‡ ‰¯BÁL «ƒ¿»¿»¬ƒ
,·¯BÁa היו ישראל בני שבו המצב ¿≈

אני' 'שחורה נאמר זה ועל כראוי שלא

סיני  בהר Ó‡pL23eNÚÈ¯שהיה ∆∆¡««¬
Y È‡ ‰Â‡Â .·¯BÁa Ï‚Ú גם ≈∆¿≈¿»»¬ƒ

היו  ישראל בני שבו רצוי המצב באופן

היה  סיני BÁa¯·,וביופי בהר ¿≈
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ימֹות  ּכל - אני ׁשחֹורה וכּו'. ונׁשמע ְְְְְֲֲִִֶַָָָנעׂשה

ּכל  - אני  ׁשחֹורה ּבׁשּבת. – אני ונאוה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָהּׁשבּוע,

ּביֹוםֿהּכיּפּורים. – אני ונאוה הּׁשנה, ְְְֲִִִַַָָָָימֹות

היא  ּומי ירּוׁשלים, ּבנֹות הם מי להבין, ְְְְִִִִִִֵַָָָוצרי

ונאוה. אני ׁשחֹורה ירּוׁשלים לבנֹות ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָהאֹומרת

ּבזה  ׁשּנתּת25והענין נׁשמה אֹומרים אנּו ּדהּנה , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואּתה  יצר ּתּה אּתה בראתּה אּתה היא, טהֹורה ְְְְְִִַַַַָָָָָָָּבי

ּבי  ׁשּי26נפחּתּה אי מּובן, אינֹו ולכאֹורה , ְְְְִִֵֵַַָָָָ

ׁשאּתה  קֹודם היא טהֹורה כּו' נׁשמה ְְִֶֶַַָָָָלֹומר

מאין, יׁש הּוא הּבריאה  ענין הרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָבראתּה,

הּיׁש27ּכּידּוע  ּבהֹוצאת הּקֹודׁש ּבלׁשֹון ׁשאין ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

לֹומר מא  ׁשּי אי ואםּֿכן ּברא, לׁשֹון אּלא ין ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הּוא, הענין א ׁשּנבראת. קֹודם היא ְְְִִִֵֶֶַָָָטהֹורה

ּבעֹולם  ׁשהיא ּכפי הּנׁשמה על קאי היא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּטהֹורה

ׁשאינּה הּביטּול ּבתכלית היא ׁשּׁשם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהאצילּות,

בראתּה, אּתה ואחרּֿכ ּכלל, למציאּות ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּיכת

ׁשּנאמר  ׁשּזהּו הּמציאּות, ענין אצלּה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּנתחּדׁש

ואחרּֿכ מאין, יׁש ענין ׁשהּוא ּבריאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלׁשֹון

ׁשּבאה  ּבי, נפחּתּה ׁשאּתה ועד יצרּתּה, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָאּתה

ּכאׁשר  והּנה, ּבּגּוף. ּומתלּבׁשת העׂשּיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלעֹולם

להּנׁשמֹות  היא אֹומרת למּטה, נמצאת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּנׁשמה

ירּוׁשלים, ּבנֹות ׁשּנקראֹות - האצילּות ְְְְֲִִִֶֶַָָָָׁשּבעֹולם

הּיראה  ּבׁשלמּות ונאוה,28להיֹותן אני ׁשחֹורה - ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

ׁשהיא  למּטה, הּירידה מּצד אני ׁשחֹורה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהינּו,

לבירא  רמה מאיגרא ּביֹותר, ּגדֹולה ְְְְְִִִֵֵָָָָָָירידה

היא 29עמיקּתא  נמצאת למּטה ּבהיֹותּה ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

יעׂשה  אׁשר ּבארץ צּדיק ׁשאין ּומּצב ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמעמד

יחטא  ולא החטא,30טֹוב ּבענין הּפירּוׁשים ּכב' , ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָֹ

ּכפרּוׁש חּסרֹון, מּלׁשֹון חטא אֹו ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְִִִֵֵֵָחטא

הּפסּוק  על ׁשלמה 31רׁש"י ּובני אני והייתי ְְְֲִִִִִַַַָָֹֹ

חסרים  החּסרֹון 32חּטאים, ועלּֿכלּֿפנים , ְֲִִִִֵַַַָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡pL24'eÎÂ ÚÓLÂ ‰NÚ '‰ ¯ac ¯L‡ Ïk נעשה והקדמת ∆∆¡«…¬∆ƒ∆«¬∆¿ƒ¿»¿

ישראל. בני של גדולה מעלה היא ממשיך לנשמה ‡Èוהמדרש ‰¯BÁL¿»¬ƒ
Úe·M‰ ˙BÓÈ Ïk החול,- בענייני עסוקים ישראל בני ‡Èשאז ‰Â‡Â »¿«»«¿»»¬ƒ

˙aLa Y.נעלה במצב נמצאים ישראל בני Ïkשאז - È‡ ‰¯BÁL ¿«»¿»¬ƒ»
Y È‡ ‰Â‡Â ,‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»»¬ƒ

ÌÈ¯etÈk‰ŒÌBÈa יש התעלות שבו ¿«ƒƒ
השנה. ימות כל CÈ¯ˆÂ¿»ƒלגבי

ÌÈÏLe¯È ˙Ba Ì‰ ÈÓ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ≈¿¿»«ƒ
הזו, האמירה מכוונת ÈÓeƒשכלפיהם

ÌÈÏLe¯È ˙B·Ï ˙¯ÓB‡‰ ‡È‰ƒ»∆∆ƒ¿¿»«ƒ
?‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL¿»¬ƒ¿»»

‰Êa ÔÈÚ‰Â25e‡ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
Èa z˙pL ‰ÓL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»∆»«»ƒ
d˙‡¯· ‰z‡ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»
dzÁÙ ‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»¿«»¿«¿»

Èa26,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ , ƒ¿ƒ¿»≈»
'eÎ ‰ÓL ¯ÓBÏ CiL CÈ‡≈«»«¿»»
‰z‡L Ì„B˜ ‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ∆∆«»
‰‡È¯a‰ ÔÈÚ È¯‰ ,d˙‡¯·¿»»¬≈ƒ¿««¿ƒ»

ÔÈ‡Ó LÈ ‡e‰,מלאֿדבר דבר ≈≈«ƒ
Úe„ik27L„Bw‰ ÔBLÏa ÔÈ‡L «»«∆≈ƒ¿«∆

ÔÈ‡Ó Li‰ ˙‡ˆB‰a של במובן ¿»««≈≈«ƒ
חדשה  a¯‡,התהוות ÔBLÏ ‡l‡∆»¿»»

ÔkŒÌ‡Â"בראתה מתייחס ש"אתה ¿ƒ≈
מאין  יש הנשמה והתהוות לבריאת

‡È‰ ‰¯B‰Ë ¯ÓBÏ CiL CÈ‡≈«»«¿»ƒ
˙‡¯·pL Ì„B˜ לא עדיין והרי ∆∆ƒ¿≈

קיימת? היתה

‡È‰ ‰¯B‰hL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿»ƒ
È‡˜ מכווןÈÙk ‰ÓLp‰ ÏÚ »≈««¿»»¿ƒ

,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰L∆ƒ¿»»¬ƒ
מארבעת  והנעלה הראשון העולם

 ֿ אצילותֿבריאה הרוחניים העולמות

ÈÏÎ˙a˙יצירהֿעשיה  ‡È‰ ÌML∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏeËÈa‰ לאלוקות מוחלט בביטול «ƒ

,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓÏ ˙ÎiL dÈ‡L∆≈»«∆∆ƒ¿ƒ¿»
עמוק  כלֿכך הוא שהביטול היינו

עד  נחשבת ופנימי לא שהנשמה

איננה  וכאילו «»»¿CkŒ¯Á‡Âכמציאות
מאוחר  בשלב הירידה רק עם יותר,

הבריאה, לעולם האצילות מעולם

הנשמה  על ÔÈÚאומרים dÏˆ‡ LcÁ˙pL ,d˙‡¯· ‰z‡«»¿»»∆ƒ¿«≈∆¿»ƒ¿«
LÈ ÔÈÚ ‡e‰L ‰‡È¯a ÔBLÏ ¯Ó‡pL e‰fL ,˙e‡Èˆn‰«¿ƒ∆∆∆∆¡«¿¿ƒ»∆ƒ¿«≈

,ÔÈ‡Ó קיימת הייתה שלא חדשה מציאות התהוות של לכן במובן קודם ≈«ƒ
CkŒ¯Á‡Â שם היצירה לעולם הבריאה מעולם הירידה היא בעקבות ¿««»

ומוגדר  ניכר יותר עוד באופן 'מציאות'

‰z‡L „ÚÂ ,dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»¿«∆«»
‰‡aL ,Èa dzÁÙ הנשמה ¿«¿»ƒ∆»»

היצירה  מעולם «¿ÌÏBÚÏויורדת
Ûeba ˙LaÏ˙Óe ‰iNÚ‰»¬ƒ»ƒ¿«∆∆«

הגשמי.

˙‡ˆÓ ‰ÓLp‰ ¯L‡k ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆«¿»»ƒ¿≈
‰hÓÏ,גשמי בגוף שנתלבשה לאחר , ¿«»

˙BÓLp‰Ï ‡È‰ ˙¯ÓB‡∆∆ƒ¿«¿»
- ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL∆¿»»¬ƒ
,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¿»«ƒ

‰‡¯i‰ ˙eÓÏLa Ô˙BÈ‰Ï28 ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»
"ירושלים" המילה באותיות כנרמז

– (מושלמת) "שלם" (יראה) "ירו"

לנשמות  אומרת למטה והנשמה

האצילות  ‡Èשבעולם ‰¯BÁL¿»¬ƒ
,‰Â‡Â,"שחרות" גם בה שיש ¿»»

ויופי  "נוי" וגם רצויים, בלתי עניינים

ויתרונות  מעלות BÁL¯‰של ,eÈ‰«¿¿»
‰„È¯i‰ „vÓ È‡ מלמעלה ¬ƒƒ««¿ƒ»

‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰L ,‰hÓÏ¿«»∆ƒ¿ƒ»¿»
,¯˙BÈa הגדולה הירידה כמו ¿≈

‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»
‡z˜ÈÓÚ29, עמוק לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»

‰hÓÏ d˙BÈ‰a È¯‰L בגוף ∆¬≈ƒ¿»¿«»
בעולם  ‰È‡הזה גשמי ˙‡ˆÓƒ¿≈ƒ

˜Ècˆ ÔÈ‡L ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈«ƒ
‡ÏÂ ·BË ‰NÚÈ ¯L‡ ı¯‡a»»∆¬∆«¬∆¿…

‡ËÁÈ30ÌÈLe¯Èt‰ '·k , ∆¡»¿«≈ƒ
,BËeLÙk ‡ËÁ ,‡ËÁ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈¿≈¿ƒ¿

ועוון  ÔBLlÓעבירה ‡ËÁ B‡≈¿ƒ¿
ÏÚ È"L¯ Le¯Ùk ,ÔB¯qÁƒ»¿≈«ƒ«

˜eÒt‰31È·e È‡ È˙ÈÈ‰Â «»¿»ƒƒ¬ƒ¿ƒ
ÌÈ¯ÒÁ ,ÌÈ‡hÁ ‰ÓÏL32, ¿……«»ƒ¬≈ƒ

ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ נפרש אם בין ¿«»»ƒ
ובין  הראשון הפירוש לפי אם "יחטא"

בוודאי  השני, הפירוש לפי זאת נפרש
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יׁש ּבבחינת ׁשּנעׂשית למּטה הּירידה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבעצם

ּבּתניא  הּזקן רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו 33ּומציאּות, ְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ה' עֹובד ּגמּור צּדיק הּוא אפילּו האדם ְֲִִִֵֶַַָָָָׁשּנׁשמת

אינּה אףֿעלּֿפי ֿכן ּבּתענּוגים, ואהבה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָּביראה

יּגיע  לא ולכן כּו', לגמרי ּבמציאּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּבטלה

ּבטרם  ּורחימּו ּבדחילּו ּבה' ּדביקּותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַלמעלֹות

ולא  מינּה לא החמרי, הּזה לעֹולם ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹירידתֹו

אמנם, כּו'. לסּבֹול יכֹול אינֹו ׁשהּגּוף כּו' ְְְִִֵֵֶַָָָָמקצתּה

ּכיון  ונאוה, - מּכלֿמק ֹום אני, ׁשּׁשחֹורה ְְֲִִֵֶַָָָָָָאף

ועלּיה  כּו'. עלּיה צֹור היא נעׂשית ׁשהּירידה זֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

האֹופּנים  ּבב' הּתׁשּובה, עבֹודת ְְְֲִֵַַַַָָעלֿידי

ועֹון  חטא על ּכפׁשּוטּה ּתׁשּובה הן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָׁשּבתׁשּובה,

אל  ּתׁשּוב ּדהרּוח ּבאֹופן ּתׁשּובה והן ְְְְְִֵֶֶַָָָּכפׁשּוטֹו,

נתנּה אׁשר .34האלקים ְֱֲִֶָָָֹ

„BÚÂ על ׁשּקאי אני, ׁשחֹורה ּבפרּוׁש ענין ¿ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

ׁשחרּות. ּבבחינת ׁשהיא למּטה ְְֲֲִִִֶַַַָָָהעבֹודה

ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּדכיון ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָוהינּו,

נרגא  ּביּה לׁשדיּה אּבא ּובּה ּבהיֹות 35ּדמינּה לכן , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

אני, ּדׁשחֹורה  ּומּצב ּבמעמד למּטה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ׁשחרּות. ּבבחינת עבֹודתּה ּגם להיֹות ְְְֲֲִִִִַַַָָָצריכה

ּב'לּקּוטי  הּזקן רּבנּו ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהענין

ּׁשּכתּוב 36ּתֹורה' מה ּכעֹורב,37ׁשּזהּו ׁשחֹורֹות ְֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנמׁשכּו הלכֹות הן הּׁשחֹורֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָׁשהּׂשערֹות

ּבא  האֹור (ׁשאין לאֿתעׂשה ּבמצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונתּפּׁשטּו

ּבבחינת  רק ועׂשה', ּב'קּום רצֹונֹו ּגילּוי ְְְְֲִִִִִֵַַַַּבבחינת

הּטֹוב 38לא  מן הרע להפריד הּוא ׁשענינם ,( ְְְִִִֶַַַָָָֹ

ׁשחֹורֹות  נאמר זה ועל הּקדּוׁשה, מן ְְְְְֱִִֶֶַַַָולדחֹותֹו

אכזרי  הּוא ׁשעֹורב ּכׁשם ּפירּוׁש ְְִֵֵֵֵֶַָָּכעֹורב,

ּבּגמרא  הּללּו39(ּכדאיתא ּבּׂשערֹות יׁש ּכ ,( ְְְִִֵַַַָָָָָָ

ּופסּול  האסּור ּבדבר ּגם ׁשהרי אכזרּיּות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּבחינת
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ואילך).33) סע"א (מח, פל"ז ואילך). סע"א (מד, האזינו.34)פל"ה ר"פ לקו"ת  וראה ז. יב, ב.35)קהלת לט, סנהדרין

רפל"א. תניא ואילך.36)וראה ד ו, יא.37)שה"ש ה, ג.38)שה"ש יו"ד, שם א.39)לקו"ת כב, עירובין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  למטה הנשמה מפני שירידת לפחות גדולה ÌˆÚaLירידה ÔB¯qÁ‰«ƒ»∆¿∆∆

˙ÈNÚpL ‰hÓÏ ‰„È¯i‰ בטלה הנשמה היתה למעלה שבהיותה «¿ƒ»¿«»∆«¬≈
לחלוטין  e‡ÈˆÓe˙,לאלקות LÈ ˙ÈÁ·a מאלוקות BÓÎeנפרדת ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡Èza Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL33˜Ècˆ ‡e‰ eÏÈÙ‡ Ì„‡‰ ˙ÓLpL ∆»««≈«»≈««¿»∆ƒ¿«»»»¬ƒ«ƒ
‰·‰‡Â ‰‡¯Èa '‰ „·BÚ ¯eÓb»≈¿ƒ¿»¿«¬»

,ÌÈ‚eÚza הקרבה על שמתענג ««¬ƒ
גבוהה  בדרגה ה' אהבת והיא לאלוקות,

‡dÈביותר, ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈≈»
,'eÎ È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ‰ÏËa¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿≈
תחושת  גמור צדיק לאותו יש ועדיין

מסוימת  נשמה ÔÎÏÂ'ישות' בהיותו ¿»≈
הזה  בעולם ÚÈbÈבגוף ‡Ï…«ƒ«

'‰a B˙e˜È·c ˙BÏÚÓÏ¿«¬¿≈«
eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a ובאהבה ביראה ƒ¿ƒ¿ƒ

‰f‰ ÌÏBÚÏ B˙„È¯È Ì¯Ëa¿∆∆¿ƒ»»»«∆
‡ÏÂ dÈÓ ‡Ï ,È¯ÓÁ‰«»¿ƒ…ƒ≈¿…

'eÎ d˙ˆ˜Ó מאותה למקצת אפילו ƒ¿»≈
להגיע  יכול אינו ואהבה יראה

'eÎ ÏBaÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ûeb‰L∆«≈»ƒ¿
ואם  כזו. גבוהה בדרגה ואהבה יראה

ֿ ברים הד  קל גמור בצדיק אמורים

נשמתו  שירידת רגיל באדם וחומר

ירידה  היא גשמי בגוף להתלבש למטה

של  ומצבה מעמדה לגבי ביותר גדולה

הירידה. לפני למעלה, בהיותה הנשמה

,ÌÓ‡ ואומרת ממשיכה הנשמה »¿»
,È‡ ‰¯BÁML Û‡ גודל מפני «∆¿»¬ƒ

Â‡Â‰,הירידה, - ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿»»
גדולה  ומעלה יופי בי יש «≈ÔÂÈkעדיין

‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ ‰„È¯i‰L∆«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»
,'eÎ,ביותר גדולה ירידה זו אמנם

הירידה  של המטרה שבסופו אבל היא

נעלה  למצב תתעלה הנשמה דבר של

הירידה, קודם בו שהייתה מזה יותר

כדאית. הירידה ולכן

È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ BÊ ‰iÏÚÂ«¬ƒ»«¬≈«¿≈
'·a ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿
Ô‰ ,‰·eL˙aL ÌÈpÙB‡‰»«ƒ∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ÏÚ dËeLÙk ‰·eLz¿»ƒ¿»«≈¿
‰·eLz Ô‰Â ,BËeLÙk ÔBÚÂ¿»ƒ¿¿≈¿»

ונעלה  פנימי ∆¿ÔÙB‡aיותר,במובן
d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰c34, שהנשמה חוזרת היינו ¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»

באלוקות. חוצבה ומקור בשורשה ולהידבק להתקרב

È‡wL ,È‡ ‰¯BÁL Le¯Ùa ÔÈÚ „BÚÂ היא ‰B·Ú„‰הכוונה ÏÚ ¿ƒ¿»¿≈¿»¬ƒ∆»≈«»¬»
‰„B·Ú‰L ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â .˙e¯ÁL ˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰hÓÏ¿«»∆ƒƒ¿ƒ««¬¿«¿¿≈»∆»¬»

‡‚¯ dÈa dÈ„LÏ ‡a‡ d·e dÈÓc ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ35, ¿ƒ»ƒ¿¿∆∆ƒ≈≈¬»ƒ¿≈≈«¿»
מפלת  על עובדיה הנביא נבואת לעניין

הגמרא הגויים  אומרת לעתידֿלבוא

כמשל  זה והרי גרים, בן היה שעובדיה

לחטוב  שמשמש הגרזן של שהידית

וכך  עצמם, מהעצים נעשית עצים

האדם  את להעלות שנועדה ה' עבודת

היא  "שחרות", של ומצב ממעמד

של  באופן להיות צריכה עצמה

ומבאר, שממשיך כפי ≈«ÔÎÏ"שחרות",
„ÓÚÓa ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰aƒ¿«¿»»¿«»¿«¬»

,È‡ ‰¯BÁLc ·vÓe רוחני מצב «»ƒ¿»¬ƒ
ו'שחור' Ìbירוד ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«

d˙„B·Ú הרוחנית˙ÈÁ·a ¬»»ƒ¿ƒ«
,˙e¯ÁL.ומבאר שממשיך כפי «¬

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ea¯36 «≈«»≈¿ƒ≈»

·e˙kM ‰Ó e‰fL37 ב'שיר ∆∆«∆»
הוא  ה'דוד' על שבחים בתור השירים'

הוא  ברוך ¿B¯BÁL˙הקדוש
,·¯BÚk הוא בדבר הפנימי והפירוש »≈

Ô‰ ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰L∆«¿»«¿≈
˙BÎÏ‰ הוא רצונו ברוך הקדוש של  ¬»

eÎLÓpL למטה מלמעלה וירדו ∆ƒ¿¿
eËMt˙Â לידי ביטוי ובאו ¿ƒ¿«¿

ÔÈ‡L) ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓa¿ƒ¿…«¬∆∆≈
¯B‡‰ האלוקיÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡a »»ƒ¿ƒ«ƒ

˜¯ ,'‰NÚÂ Ìe˜'a BBˆ¯ אלא ¿¿«¬≈«
‡Ï ˙ÈÁ·a38 השלילה ),בדרך ƒ¿ƒ«…

ÌÈÚL מצוות ‰e‡לאֿתעשה של ∆ƒ¿»»
·Bh‰ ÔÓ Ú¯‰ „È¯Ù‰Ï¿«¿ƒ»«ƒ«

,‰Le„w‰ ÔÓ B˙BÁ„ÏÂ כדי ¿ƒ¿ƒ«¿»
ומזוככת  מעולה יותר תהיה שהקדושה

˙B¯BÁL ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿
·¯BÚL ÌLk Le¯Èt ,·¯BÚk»≈≈¿≈∆≈

‡˙È‡„k) È¯ÊÎ‡ ‡e‰ כפי «¿»ƒƒ¿ƒ»
Óba39LÈ¯‡שמובא  Ck ,( «¿»»»≈

eÏl‰ ˙B¯ÚOa שעניינה עבודה «¿»«»
ולהרחיקו  הרע את לדחות È¯‰Lהוא ,˙ei¯ÊÎ‡ ˙ÈÁa¯·„a Ìb ¿ƒ««¿»ƒ∆¬≈«¿»»
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ziad jeza d`yr eli`k oli`d zgz ezkeq dyerd

זה  ּכל ועם כּו', אלקי וחּיּות ניצֹוץ נמׁש ְְְֱִִִִֶַָָֹכּו'

ּבאֹורֹו להתּכּלל ׁשּבֹו האלקי הּניצֹוץ יעלה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹֹלא

ּכמֹו זה והרי לחּוץ, נדחה רק יתּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּוקדּוׁשתֹו

צרי כן ּוכמֹו ׁשּבֹו. האלקי הּניצֹוץ על ְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹאכזרּיּות

להיֹות  אכזרּיּות ּבמּדת ּבנפׁשֹו להתנהג ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהאדם

אּלא  כּו' רֹוצה מּצדֿעצמֹו ׁשהרי מרע, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָסּור

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עצמֹו, את אפׁשי 40ׁשּכֹופה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַ

לזה  ונֹוסף עלי , ּגזר  ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומה

ּוסיגים  ּגדרים ּבכּמה עצמֹו את לכּפֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָצרי

ּבּמּוּתר  עצמ קּדׁש ולהיֹות סֹופרים ְְְְְְְִִִֵֵַַַָודקּדּוקי

ׁשחֹורֹות 41ל אכזרּיּות, ׁשל  ענין הּוא זה ׁשּכל , ְְְְִִֶֶֶַָָָ

ּגם  האכזרּיּות ענין ׁשּיׁשנֹו זאת, ועֹוד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּכעֹורב.

הּצדקה, ּבמצות ּוכמֹו למצֹותֿעׂשה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָּבנֹוגע

הּמצֹות  מּכל ּגדֹולה ּכל 42ׁשהיא ּכנגד ּוׁשקּולה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָ

ׁשּכללּותֹו43הּמצֹות  הּימין ּבקו הן הּמצֹות וכל , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ּגם  ּבּה ׁשּיׁש ּוגמילּותֿחסדים, צדקה ענין ְְְֲִִִֵֶַַָָָָהּוא

ּבאברהם  ׁשּכתּוב ּכמֹו והאכזרּיּות, הּׁשחרּות ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָענין

ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכי

ּומׁשּפט  צדקה לעׂשֹות הוי' ּדר וׁשמרּו ,44אחריו ְְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָָ

הּזקן  רּבנּו עלֿידי 45ּומבאר היא ׁשהּצדקה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

האדם  ׁשעֹוׂשה הּמׁשּפט ּדהינּו, הּמׁשּפט, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהקּדמת

הּצדקה, נגד ּגּופֹו חּיי מֹותרֹות על ְְְְֵֶֶַַַַָָּבנפׁשֹו

והּׁשאר  לעצמֹו, מּגיע ּכּמה עצמֹו את ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָׁשּׁשֹופט

ּומֹונע  עצמֹו את ּׁשּׁשֹופט מה והרי לצדקה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנֹותן

ׁשל  ענין הּוא הּגּוף  מֹותרֹות עניני ְְְְְִִֵֵֶַַָמעצמֹו

הּׁשחרּות  ענין יׁשנֹו כן ּוכמֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָאכזרּיּות.

ּדהּנה, הּתֹורה. ולימּוד לּתפּלה ּבנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָוהאכזרּיּות

לֹומד  ואחרּֿכ וׁשֹותה אֹוכל האדם ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָּכאׁשר

מעלה  אזי ההיא, האכילה ּבכח ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹּומתּפּלל

אבל  ׁשּבּמאכל, האלקי הּניצֹוץ את ְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹלקדּוׁשה

לא  אזי אֹוכל, ואינֹו עצמֹו את ּכֹופה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹּכאׁשר

ואםּֿכן  והּתפּלה, הּתֹורה עלֿידי הּניצֹוץ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמתּברר 
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כו.40) כ, קדושים ופרש"י א).41)תו"כ (לט, פ"ל ספכ"ז. תניא וראה כא. יד, ראה פ' ופרש"י ספרי א. כ, תניא 42)יבמות

ס"ג. ה"א.43)אגה"ק פ"א פאה ירושלמי א. ט, יט.44)ב"ב יח, וש"נ.45)וירא .90 ע' תרפ"ט סה"מ ב. סג, בשלח תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ÏeÒÙe ¯eÒ‡‰ הקדושה היפך של לצד שייך ıBˆÈשאמנם CLÓ »»»ƒ¿»ƒ
,'eÎ È˜Ï‡ ˙eiÁÂ ביותר הנחותים הדברים גם המנגד שהרי הצד ואפילו ¿«¡…ƒ

(אלא  הקדושה מצד רק אלא וחיות קיום לו להיות יכול לא הקדושה לצד

ונסתר  ונעלם מצומצם שבו האלוקית החיות Ê‰מאד)שניצוץ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»∆
ולכאורה  שבו הקדושה ניצוץ למרות

זאת  בכל עליו, 'לרחם' ראוי …Ï‡היה
BaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰ ‰ÏÚÈ«¬∆«ƒ»¡…ƒ∆
B˙Le„˜e B¯B‡a Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿¿»
È¯‰Â ,ıeÁÏ ‰Á„ ˜¯ C¯a˙Èƒ¿»≈«ƒ¿∆««¬≈
ıBˆÈp‰ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡ BÓk ‰Ê∆¿«¿»ƒ««ƒ

BaL È˜Ï‡‰ לטבע בדומה »¡…ƒ∆
העורב. של האכזריות

‚‰˙‰Ï Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎ BÓÎe¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿«≈
˙ei¯ÊÎ‡ ˙cÓa BLÙa ולנהוג ¿«¿¿ƒ««¿»ƒ

רב  Ú¯Óבתוקף ¯eÒ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈»
מעבירות, Œ„vÓולהתרחק È¯‰L∆¬≈ƒ«

'eÎ ‰ˆB¯ BÓˆÚ לעשות האדם «¿∆
רצויים  בלתי ÙBkL‰דברים ‡l‡∆»∆∆

BÓˆÚ נכנע ‡˙ אינו ולמעשה ∆«¿
שלו, ¯eÈ˙Baלתאוות ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê40‰NÚ‡ ‰Óe ÈLÙ‡ «∆¿ƒ»∆¡∆
,ÈÏÚ ¯Êb ÌÈÓMaL È·‡Â¿»ƒ∆«»«ƒ»«»«
בפרשת  הפסוק על רש"י (וכפירוש

העמים  מן אתכם "ואבדיל קדושים

עזריה  בן אלעזר "רבי לי": להיות

קצה  נפשי אדם יאמר שלא מנין אומר,

כלאים, ללבוש אפשי אי חזיר, בבשר

ואבי  אעשה ומה אפשי, יאמר אבל

לומר  תלמוד עלי, גזר שבשמים

לי  להיות העמים מן אתכם ואבדיל

מן  פורש לשמי, הבדלתכם שתהא

מלכות  עול עליו ומקבל העבירה

ˆ¯CÈשמים"), ‰ÊÏ ÛÒBÂ כל ¿»»∆»ƒ
nÎa‰אדם  BÓˆÚ ˙‡ ˙BtÎÏƒ¿∆«¿¿«»

È˜ec˜„Â ÌÈ‚ÈÒe ÌÈ¯„b¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ הדברים על הנוספים ¿ƒ

התורה  מן ˜Lcהאסורים ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿«≈
EÏ ¯zena EÓˆÚ41, את לקדש «¿¿«»¿

אפילו  עצמו את ולגדור בדברים עצמו

מותרים  הם התורה Ê‰שמן ÏkL∆»∆
,˙ei¯ÊÎ‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ לשם כי ƒ¿»∆«¿»ƒ

מיוחד  וחוזק תוקף נדרש כך

.·¯BÚk ˙B¯BÁL¿»≈

,‰NÚŒ˙BˆÓÏ Ú‚Ba Ìb ˙ei¯ÊÎ‡‰ ÔÈÚ BLiL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆∆¿ƒ¿«»«¿»ƒ«¿≈«¿ƒ¿¬≈
˙Bˆn‰ ÏkÓ ‰ÏB„b ‡È‰L ,‰˜„v‰ ˙ÂˆÓa BÓÎe42‰Ïe˜Le ¿¿ƒ¿««¿»»∆ƒ¿»ƒ»«ƒ¿¿»

˙Bˆn‰ Ïk „‚k43ÔÈÓi‰ Â˜a Ô‰ ˙Bˆn‰ ÏÎÂ החסד , מידת ¿∆∆»«ƒ¿¿»«ƒ¿≈¿««»ƒ
חסד  – ימינא" דרועא "חסד אליהו': ב'פתח בזוהר שכתוב (וכמו והקירוב

ימין) הימין B˙eÏÏkLזרוע קו של ∆¿»
Œ˙eÏÈÓ‚e ‰˜„ˆ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿»»¿ƒ

da LiL ,ÌÈ„ÒÁ הצדקה במצוות ¬»ƒ∆≈»
,˙ei¯ÊÎ‡‰Â ˙e¯ÁM‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«««¬¿»«¿»ƒ
Èk Ì‰¯·‡a ·e˙kL BÓk¿∆»¿«¿»»ƒ
˙‡ ‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆
e¯ÓLÂ ÂÈ¯Á‡ B˙Èa ˙‡Â ÂÈa»»¿∆≈«¬»¿»¿
‰˜„ˆ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ C¯c∆∆¬»»«¬¿»»

ËtLÓe44ea¯ ¯‡·Óe , ƒ¿»¿»≈«≈
Ô˜f‰45 לעשות" הכתוב בביאור «»≈

קשורים  הדברים ששני ומשפט" צדקה

כיוון  בזה ŒÏÚזה ‡È‰ ‰˜„v‰L∆«¿»»ƒ«
,eÈ‰c ,ËtLn‰ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»««ƒ¿»¿«¿
Ì„‡‰ ‰NBÚL ËtLn‰«ƒ¿»∆∆»»»

BLÙa לעצמו B¯˙BÓ˙ביחס ÏÚ ¿«¿«¿
BÙeb ÈiÁ הכרחי דברים צורך שאינם «≈

מותרות  ‰v„˜‰,לעומת ‚„אלא ∆∆«¿»»
ËÙBML ובודק BÓˆÚבוחן ˙‡ ∆≈∆«¿

¯‡M‰Â ,BÓˆÚÏ ÚÈbÓ ‰nk«»«ƒ«¿«¿¿«¿»
Ô˙B‰Ó È¯‰Â ,‰˜„ˆÏ ≈ƒ¿»»«¬≈«

ÚBÓe BÓˆÚ ˙‡ ËÙBMM∆≈∆«¿≈«
Ûeb‰ ˙B¯˙BÓ ÈÈÚ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿¿≈¿«

‡e‰ מסויים ÏLבמובן ÔÈÚƒ¿»∆
˙ei¯ÊÎ‡ לעבוד וכדי עצמו, כלפי «¿»ƒ

האדם  הצדקה, במצוות כראוי ה' את

לכך. גם נדרש

˙e¯ÁM‰ ÔÈÚ BLÈ ÔÎ BÓÎe¿≈∆¿ƒ¿«««¬
‰lÙzÏ Ú‚Ba ˙ei¯ÊÎ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
¯L‡k ,‰p‰c .‰¯Bz‰ „eÓÈÏÂ¿ƒ«»¿ƒ≈«¬∆
CkŒ¯Á‡Â ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡‰»»»≈¿∆¿««»
‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎa Ïlt˙Óe „ÓBÏ≈ƒ¿«≈¿…«»¬ƒ»
‰Le„˜Ï ‰ÏÚÓ ÈÊ‡ ,‡È‰‰«ƒ¬««¬∆ƒ¿»
,ÏÎ‡naL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰ ˙‡∆«ƒ»¡…ƒ∆««¬»
BÓˆÚ ˙‡ ‰ÙBk ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆∆∆«¿
של  מסוימת מידה שמחייב דבר

עצמו  כלפי ‡ÏÎB,אכזריות BÈ‡Â¿≈≈
ıBˆÈp‰ ¯¯a˙Ó ‡Ï ÈÊ‡¬«…ƒ¿»≈«ƒ

שבמזון, החיות ≈¿»È„ÈŒÏÚהאלוקי,
È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰lÙz‰Â ‰¯Bz‰«»¿«¿ƒ»¿ƒ≈¬≈
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ט g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

יׁש ּבבחינת ׁשּנעׂשית למּטה הּירידה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבעצם

ּבּתניא  הּזקן רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו 33ּומציאּות, ְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ה' עֹובד ּגמּור צּדיק הּוא אפילּו האדם ְֲִִִֵֶַַָָָָׁשּנׁשמת

אינּה אףֿעלּֿפי ֿכן ּבּתענּוגים, ואהבה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָּביראה

יּגיע  לא ולכן כּו', לגמרי ּבמציאּות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּבטלה

ּבטרם  ּורחימּו ּבדחילּו ּבה' ּדביקּותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַלמעלֹות

ולא  מינּה לא החמרי, הּזה לעֹולם ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹירידתֹו

אמנם, כּו'. לסּבֹול יכֹול אינֹו ׁשהּגּוף כּו' ְְְִִֵֵֶַָָָָמקצתּה

ּכיון  ונאוה, - מּכלֿמק ֹום אני, ׁשּׁשחֹורה ְְֲִִֵֶַָָָָָָאף

ועלּיה  כּו'. עלּיה צֹור היא נעׂשית ׁשהּירידה זֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

האֹופּנים  ּבב' הּתׁשּובה, עבֹודת ְְְֲִֵַַַַָָעלֿידי

ועֹון  חטא על ּכפׁשּוטּה ּתׁשּובה הן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָׁשּבתׁשּובה,

אל  ּתׁשּוב ּדהרּוח ּבאֹופן ּתׁשּובה והן ְְְְְִֵֶֶַָָָּכפׁשּוטֹו,

נתנּה אׁשר .34האלקים ְֱֲִֶָָָֹ

„BÚÂ על ׁשּקאי אני, ׁשחֹורה ּבפרּוׁש ענין ¿ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

ׁשחרּות. ּבבחינת ׁשהיא למּטה ְְֲֲִִִֶַַַָָָהעבֹודה

ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּדכיון ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָוהינּו,

נרגא  ּביּה לׁשדיּה אּבא ּובּה ּבהיֹות 35ּדמינּה לכן , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

אני, ּדׁשחֹורה  ּומּצב ּבמעמד למּטה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ׁשחרּות. ּבבחינת עבֹודתּה ּגם להיֹות ְְְֲֲִִִִַַַָָָצריכה

ּב'לּקּוטי  הּזקן רּבנּו ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהענין

ּׁשּכתּוב 36ּתֹורה' מה ּכעֹורב,37ׁשּזהּו ׁשחֹורֹות ְֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנמׁשכּו הלכֹות הן הּׁשחֹורֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָׁשהּׂשערֹות

ּבא  האֹור (ׁשאין לאֿתעׂשה ּבמצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונתּפּׁשטּו

ּבבחינת  רק ועׂשה', ּב'קּום רצֹונֹו ּגילּוי ְְְְֲִִִִִֵַַַַּבבחינת

הּטֹוב 38לא  מן הרע להפריד הּוא ׁשענינם ,( ְְְִִִֶַַַָָָֹ

ׁשחֹורֹות  נאמר זה ועל הּקדּוׁשה, מן ְְְְְֱִִֶֶַַַָולדחֹותֹו

אכזרי  הּוא ׁשעֹורב ּכׁשם ּפירּוׁש ְְִֵֵֵֵֶַָָּכעֹורב,

ּבּגמרא  הּללּו39(ּכדאיתא ּבּׂשערֹות יׁש ּכ ,( ְְְִִֵַַַָָָָָָ

ּופסּול  האסּור ּבדבר ּגם ׁשהרי אכזרּיּות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּבחינת
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ואילך).33) סע"א (מח, פל"ז ואילך). סע"א (מד, האזינו.34)פל"ה ר"פ לקו"ת  וראה ז. יב, ב.35)קהלת לט, סנהדרין

רפל"א. תניא ואילך.36)וראה ד ו, יא.37)שה"ש ה, ג.38)שה"ש יו"ד, שם א.39)לקו"ת כב, עירובין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  למטה הנשמה מפני שירידת לפחות גדולה ÌˆÚaLירידה ÔB¯qÁ‰«ƒ»∆¿∆∆

˙ÈNÚpL ‰hÓÏ ‰„È¯i‰ בטלה הנשמה היתה למעלה שבהיותה «¿ƒ»¿«»∆«¬≈
לחלוטין  e‡ÈˆÓe˙,לאלקות LÈ ˙ÈÁ·a מאלוקות BÓÎeנפרדת ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡Èza Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL33˜Ècˆ ‡e‰ eÏÈÙ‡ Ì„‡‰ ˙ÓLpL ∆»««≈«»≈««¿»∆ƒ¿«»»»¬ƒ«ƒ
‰·‰‡Â ‰‡¯Èa '‰ „·BÚ ¯eÓb»≈¿ƒ¿»¿«¬»

,ÌÈ‚eÚza הקרבה על שמתענג ««¬ƒ
גבוהה  בדרגה ה' אהבת והיא לאלוקות,

‡dÈביותר, ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈≈»
,'eÎ È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ‰ÏËa¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿≈
תחושת  גמור צדיק לאותו יש ועדיין

מסוימת  נשמה ÔÎÏÂ'ישות' בהיותו ¿»≈
הזה  בעולם ÚÈbÈבגוף ‡Ï…«ƒ«

'‰a B˙e˜È·c ˙BÏÚÓÏ¿«¬¿≈«
eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a ובאהבה ביראה ƒ¿ƒ¿ƒ

‰f‰ ÌÏBÚÏ B˙„È¯È Ì¯Ëa¿∆∆¿ƒ»»»«∆
‡ÏÂ dÈÓ ‡Ï ,È¯ÓÁ‰«»¿ƒ…ƒ≈¿…

'eÎ d˙ˆ˜Ó מאותה למקצת אפילו ƒ¿»≈
להגיע  יכול אינו ואהבה יראה

'eÎ ÏBaÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ûeb‰L∆«≈»ƒ¿
ואם  כזו. גבוהה בדרגה ואהבה יראה

ֿ ברים הד  קל גמור בצדיק אמורים

נשמתו  שירידת רגיל באדם וחומר

ירידה  היא גשמי בגוף להתלבש למטה

של  ומצבה מעמדה לגבי ביותר גדולה

הירידה. לפני למעלה, בהיותה הנשמה

,ÌÓ‡ ואומרת ממשיכה הנשמה »¿»
,È‡ ‰¯BÁML Û‡ גודל מפני «∆¿»¬ƒ

Â‡Â‰,הירידה, - ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿»»
גדולה  ומעלה יופי בי יש «≈ÔÂÈkעדיין

‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ ‰„È¯i‰L∆«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»
,'eÎ,ביותר גדולה ירידה זו אמנם

הירידה  של המטרה שבסופו אבל היא

נעלה  למצב תתעלה הנשמה דבר של

הירידה, קודם בו שהייתה מזה יותר

כדאית. הירידה ולכן

È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ BÊ ‰iÏÚÂ«¬ƒ»«¬≈«¿≈
'·a ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿
Ô‰ ,‰·eL˙aL ÌÈpÙB‡‰»«ƒ∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ÏÚ dËeLÙk ‰·eLz¿»ƒ¿»«≈¿
‰·eLz Ô‰Â ,BËeLÙk ÔBÚÂ¿»ƒ¿¿≈¿»

ונעלה  פנימי ∆¿ÔÙB‡aיותר,במובן
d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰c34, שהנשמה חוזרת היינו ¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»

באלוקות. חוצבה ומקור בשורשה ולהידבק להתקרב

È‡wL ,È‡ ‰¯BÁL Le¯Ùa ÔÈÚ „BÚÂ היא ‰B·Ú„‰הכוונה ÏÚ ¿ƒ¿»¿≈¿»¬ƒ∆»≈«»¬»
‰„B·Ú‰L ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â .˙e¯ÁL ˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰hÓÏ¿«»∆ƒƒ¿ƒ««¬¿«¿¿≈»∆»¬»

‡‚¯ dÈa dÈ„LÏ ‡a‡ d·e dÈÓc ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ35, ¿ƒ»ƒ¿¿∆∆ƒ≈≈¬»ƒ¿≈≈«¿»
מפלת  על עובדיה הנביא נבואת לעניין

הגמרא הגויים  אומרת לעתידֿלבוא

כמשל  זה והרי גרים, בן היה שעובדיה

לחטוב  שמשמש הגרזן של שהידית

וכך  עצמם, מהעצים נעשית עצים

האדם  את להעלות שנועדה ה' עבודת

היא  "שחרות", של ומצב ממעמד

של  באופן להיות צריכה עצמה

ומבאר, שממשיך כפי ≈«ÔÎÏ"שחרות",
„ÓÚÓa ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰aƒ¿«¿»»¿«»¿«¬»

,È‡ ‰¯BÁLc ·vÓe רוחני מצב «»ƒ¿»¬ƒ
ו'שחור' Ìbירוד ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«

d˙„B·Ú הרוחנית˙ÈÁ·a ¬»»ƒ¿ƒ«
,˙e¯ÁL.ומבאר שממשיך כפי «¬

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ea¯36 «≈«»≈¿ƒ≈»

·e˙kM ‰Ó e‰fL37 ב'שיר ∆∆«∆»
הוא  ה'דוד' על שבחים בתור השירים'

הוא  ברוך ¿B¯BÁL˙הקדוש
,·¯BÚk הוא בדבר הפנימי והפירוש »≈

Ô‰ ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰L∆«¿»«¿≈
˙BÎÏ‰ הוא רצונו ברוך הקדוש של  ¬»

eÎLÓpL למטה מלמעלה וירדו ∆ƒ¿¿
eËMt˙Â לידי ביטוי ובאו ¿ƒ¿«¿

ÔÈ‡L) ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓa¿ƒ¿…«¬∆∆≈
¯B‡‰ האלוקיÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡a »»ƒ¿ƒ«ƒ

˜¯ ,'‰NÚÂ Ìe˜'a BBˆ¯ אלא ¿¿«¬≈«
‡Ï ˙ÈÁ·a38 השלילה ),בדרך ƒ¿ƒ«…

ÌÈÚL מצוות ‰e‡לאֿתעשה של ∆ƒ¿»»
·Bh‰ ÔÓ Ú¯‰ „È¯Ù‰Ï¿«¿ƒ»«ƒ«

,‰Le„w‰ ÔÓ B˙BÁ„ÏÂ כדי ¿ƒ¿ƒ«¿»
ומזוככת  מעולה יותר תהיה שהקדושה

˙B¯BÁL ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿
·¯BÚL ÌLk Le¯Èt ,·¯BÚk»≈≈¿≈∆≈

‡˙È‡„k) È¯ÊÎ‡ ‡e‰ כפי «¿»ƒƒ¿ƒ»
Óba39LÈ¯‡שמובא  Ck ,( «¿»»»≈

eÏl‰ ˙B¯ÚOa שעניינה עבודה «¿»«»
ולהרחיקו  הרע את לדחות È¯‰Lהוא ,˙ei¯ÊÎ‡ ˙ÈÁa¯·„a Ìb ¿ƒ««¿»ƒ∆¬≈«¿»»
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ziad jeza d`yr eli`k oli`d zgz ezkeq dyerd

זה  ּכל ועם כּו', אלקי וחּיּות ניצֹוץ נמׁש ְְְֱִִִִֶַָָֹכּו'

ּבאֹורֹו להתּכּלל ׁשּבֹו האלקי הּניצֹוץ יעלה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹֹלא

ּכמֹו זה והרי לחּוץ, נדחה רק יתּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּוקדּוׁשתֹו

צרי כן ּוכמֹו ׁשּבֹו. האלקי הּניצֹוץ על ְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹאכזרּיּות

להיֹות  אכזרּיּות ּבמּדת ּבנפׁשֹו להתנהג ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהאדם

אּלא  כּו' רֹוצה מּצדֿעצמֹו ׁשהרי מרע, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָסּור

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עצמֹו, את אפׁשי 40ׁשּכֹופה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַ

לזה  ונֹוסף עלי , ּגזר  ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומה

ּוסיגים  ּגדרים ּבכּמה עצמֹו את לכּפֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָצרי

ּבּמּוּתר  עצמ קּדׁש ולהיֹות סֹופרים ְְְְְְְִִִֵֵַַַָודקּדּוקי

ׁשחֹורֹות 41ל אכזרּיּות, ׁשל  ענין הּוא זה ׁשּכל , ְְְְִִֶֶֶַָָָ

ּגם  האכזרּיּות ענין ׁשּיׁשנֹו זאת, ועֹוד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּכעֹורב.

הּצדקה, ּבמצות ּוכמֹו למצֹותֿעׂשה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָּבנֹוגע

הּמצֹות  מּכל ּגדֹולה ּכל 42ׁשהיא ּכנגד ּוׁשקּולה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָ

ׁשּכללּותֹו43הּמצֹות  הּימין ּבקו הן הּמצֹות וכל , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ּגם  ּבּה ׁשּיׁש ּוגמילּותֿחסדים, צדקה ענין ְְְֲִִִֵֶַַָָָָהּוא

ּבאברהם  ׁשּכתּוב ּכמֹו והאכזרּיּות, הּׁשחרּות ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָענין

ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכי

ּומׁשּפט  צדקה לעׂשֹות הוי' ּדר וׁשמרּו ,44אחריו ְְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָָ

הּזקן  רּבנּו עלֿידי 45ּומבאר היא ׁשהּצדקה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

האדם  ׁשעֹוׂשה הּמׁשּפט ּדהינּו, הּמׁשּפט, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהקּדמת

הּצדקה, נגד ּגּופֹו חּיי מֹותרֹות על ְְְְֵֶֶַַַַָָּבנפׁשֹו

והּׁשאר  לעצמֹו, מּגיע ּכּמה עצמֹו את ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָׁשּׁשֹופט

ּומֹונע  עצמֹו את ּׁשּׁשֹופט מה והרי לצדקה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנֹותן

ׁשל  ענין הּוא הּגּוף  מֹותרֹות עניני ְְְְְִִֵֵֶַַָמעצמֹו

הּׁשחרּות  ענין יׁשנֹו כן ּוכמֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָאכזרּיּות.

ּדהּנה, הּתֹורה. ולימּוד לּתפּלה ּבנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָוהאכזרּיּות

לֹומד  ואחרּֿכ וׁשֹותה אֹוכל האדם ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָּכאׁשר

מעלה  אזי ההיא, האכילה ּבכח ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹּומתּפּלל

אבל  ׁשּבּמאכל, האלקי הּניצֹוץ את ְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹלקדּוׁשה

לא  אזי אֹוכל, ואינֹו עצמֹו את ּכֹופה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹּכאׁשר

ואםּֿכן  והּתפּלה, הּתֹורה עלֿידי הּניצֹוץ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמתּברר 
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כו.40) כ, קדושים ופרש"י א).41)תו"כ (לט, פ"ל ספכ"ז. תניא וראה כא. יד, ראה פ' ופרש"י ספרי א. כ, תניא 42)יבמות

ס"ג. ה"א.43)אגה"ק פ"א פאה ירושלמי א. ט, יט.44)ב"ב יח, וש"נ.45)וירא .90 ע' תרפ"ט סה"מ ב. סג, בשלח תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ÏeÒÙe ¯eÒ‡‰ הקדושה היפך של לצד שייך ıBˆÈשאמנם CLÓ »»»ƒ¿»ƒ
,'eÎ È˜Ï‡ ˙eiÁÂ ביותר הנחותים הדברים גם המנגד שהרי הצד ואפילו ¿«¡…ƒ

(אלא  הקדושה מצד רק אלא וחיות קיום לו להיות יכול לא הקדושה לצד

ונסתר  ונעלם מצומצם שבו האלוקית החיות Ê‰מאד)שניצוץ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»∆
ולכאורה  שבו הקדושה ניצוץ למרות

זאת  בכל עליו, 'לרחם' ראוי …Ï‡היה
BaL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰ ‰ÏÚÈ«¬∆«ƒ»¡…ƒ∆
B˙Le„˜e B¯B‡a Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿¿»
È¯‰Â ,ıeÁÏ ‰Á„ ˜¯ C¯a˙Èƒ¿»≈«ƒ¿∆««¬≈
ıBˆÈp‰ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡ BÓk ‰Ê∆¿«¿»ƒ««ƒ

BaL È˜Ï‡‰ לטבע בדומה »¡…ƒ∆
העורב. של האכזריות

‚‰˙‰Ï Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎ BÓÎe¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿«≈
˙ei¯ÊÎ‡ ˙cÓa BLÙa ולנהוג ¿«¿¿ƒ««¿»ƒ

רב  Ú¯Óבתוקף ¯eÒ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈»
מעבירות, Œ„vÓולהתרחק È¯‰L∆¬≈ƒ«

'eÎ ‰ˆB¯ BÓˆÚ לעשות האדם «¿∆
רצויים  בלתי ÙBkL‰דברים ‡l‡∆»∆∆

BÓˆÚ נכנע ‡˙ אינו ולמעשה ∆«¿
שלו, ¯eÈ˙Baלתאוות ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê40‰NÚ‡ ‰Óe ÈLÙ‡ «∆¿ƒ»∆¡∆
,ÈÏÚ ¯Êb ÌÈÓMaL È·‡Â¿»ƒ∆«»«ƒ»«»«
בפרשת  הפסוק על רש"י (וכפירוש

העמים  מן אתכם "ואבדיל קדושים

עזריה  בן אלעזר "רבי לי": להיות

קצה  נפשי אדם יאמר שלא מנין אומר,

כלאים, ללבוש אפשי אי חזיר, בבשר

ואבי  אעשה ומה אפשי, יאמר אבל

לומר  תלמוד עלי, גזר שבשמים

לי  להיות העמים מן אתכם ואבדיל

מן  פורש לשמי, הבדלתכם שתהא

מלכות  עול עליו ומקבל העבירה

ˆ¯CÈשמים"), ‰ÊÏ ÛÒBÂ כל ¿»»∆»ƒ
nÎa‰אדם  BÓˆÚ ˙‡ ˙BtÎÏƒ¿∆«¿¿«»

È˜ec˜„Â ÌÈ‚ÈÒe ÌÈ¯„b¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ הדברים על הנוספים ¿ƒ

התורה  מן ˜Lcהאסורים ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿«≈
EÏ ¯zena EÓˆÚ41, את לקדש «¿¿«»¿

אפילו  עצמו את ולגדור בדברים עצמו

מותרים  הם התורה Ê‰שמן ÏkL∆»∆
,˙ei¯ÊÎ‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ לשם כי ƒ¿»∆«¿»ƒ

מיוחד  וחוזק תוקף נדרש כך

.·¯BÚk ˙B¯BÁL¿»≈

,‰NÚŒ˙BˆÓÏ Ú‚Ba Ìb ˙ei¯ÊÎ‡‰ ÔÈÚ BLiL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆∆¿ƒ¿«»«¿»ƒ«¿≈«¿ƒ¿¬≈
˙Bˆn‰ ÏkÓ ‰ÏB„b ‡È‰L ,‰˜„v‰ ˙ÂˆÓa BÓÎe42‰Ïe˜Le ¿¿ƒ¿««¿»»∆ƒ¿»ƒ»«ƒ¿¿»

˙Bˆn‰ Ïk „‚k43ÔÈÓi‰ Â˜a Ô‰ ˙Bˆn‰ ÏÎÂ החסד , מידת ¿∆∆»«ƒ¿¿»«ƒ¿≈¿««»ƒ
חסד  – ימינא" דרועא "חסד אליהו': ב'פתח בזוהר שכתוב (וכמו והקירוב

ימין) הימין B˙eÏÏkLזרוע קו של ∆¿»
Œ˙eÏÈÓ‚e ‰˜„ˆ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿»»¿ƒ

da LiL ,ÌÈ„ÒÁ הצדקה במצוות ¬»ƒ∆≈»
,˙ei¯ÊÎ‡‰Â ˙e¯ÁM‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«««¬¿»«¿»ƒ
Èk Ì‰¯·‡a ·e˙kL BÓk¿∆»¿«¿»»ƒ
˙‡ ‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆
e¯ÓLÂ ÂÈ¯Á‡ B˙Èa ˙‡Â ÂÈa»»¿∆≈«¬»¿»¿
‰˜„ˆ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ C¯c∆∆¬»»«¬¿»»

ËtLÓe44ea¯ ¯‡·Óe , ƒ¿»¿»≈«≈
Ô˜f‰45 לעשות" הכתוב בביאור «»≈

קשורים  הדברים ששני ומשפט" צדקה

כיוון  בזה ŒÏÚזה ‡È‰ ‰˜„v‰L∆«¿»»ƒ«
,eÈ‰c ,ËtLn‰ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»««ƒ¿»¿«¿
Ì„‡‰ ‰NBÚL ËtLn‰«ƒ¿»∆∆»»»

BLÙa לעצמו B¯˙BÓ˙ביחס ÏÚ ¿«¿«¿
BÙeb ÈiÁ הכרחי דברים צורך שאינם «≈

מותרות  ‰v„˜‰,לעומת ‚„אלא ∆∆«¿»»
ËÙBML ובודק BÓˆÚבוחן ˙‡ ∆≈∆«¿

¯‡M‰Â ,BÓˆÚÏ ÚÈbÓ ‰nk«»«ƒ«¿«¿¿«¿»
Ô˙B‰Ó È¯‰Â ,‰˜„ˆÏ ≈ƒ¿»»«¬≈«

ÚBÓe BÓˆÚ ˙‡ ËÙBMM∆≈∆«¿≈«
Ûeb‰ ˙B¯˙BÓ ÈÈÚ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿¿≈¿«

‡e‰ מסויים ÏLבמובן ÔÈÚƒ¿»∆
˙ei¯ÊÎ‡ לעבוד וכדי עצמו, כלפי «¿»ƒ

האדם  הצדקה, במצוות כראוי ה' את

לכך. גם נדרש

˙e¯ÁM‰ ÔÈÚ BLÈ ÔÎ BÓÎe¿≈∆¿ƒ¿«««¬
‰lÙzÏ Ú‚Ba ˙ei¯ÊÎ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
¯L‡k ,‰p‰c .‰¯Bz‰ „eÓÈÏÂ¿ƒ«»¿ƒ≈«¬∆
CkŒ¯Á‡Â ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡‰»»»≈¿∆¿««»
‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎa Ïlt˙Óe „ÓBÏ≈ƒ¿«≈¿…«»¬ƒ»
‰Le„˜Ï ‰ÏÚÓ ÈÊ‡ ,‡È‰‰«ƒ¬««¬∆ƒ¿»
,ÏÎ‡naL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰ ˙‡∆«ƒ»¡…ƒ∆««¬»
BÓˆÚ ˙‡ ‰ÙBk ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆∆∆«¿
של  מסוימת מידה שמחייב דבר

עצמו  כלפי ‡ÏÎB,אכזריות BÈ‡Â¿≈≈
ıBˆÈp‰ ¯¯a˙Ó ‡Ï ÈÊ‡¬«…ƒ¿»≈«ƒ

שבמזון, החיות ≈¿»È„ÈŒÏÚהאלוקי,
È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰lÙz‰Â ‰¯Bz‰«»¿«¿ƒ»¿ƒ≈¬≈
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ׁשּבּמאכל. הּניצֹוץ על אכזרּיּות ׁשל ענין זה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהרי

ׁשּבירידתּה ׁשאףֿעלּֿפי ונאוה, אני ׁשחֹורה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָוזהּו

 ֿ מּכל ׁשחרּות, ּבבחינת הּנׁשמה נעׂשית ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלמּטה

ׁשל  ּבאֹופן למּטה עבֹודתּה עלֿידי ְְְֲֵֶֶַַָָָָמקֹום

עני  ׁשהּוא ּכעֹורב , ׁשחֹורֹות האכזרּיּות ׁשחרּות, ן ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

אזי  ּכּנ"ל, ּבמצֹותֿעׂשה וגם לאֿתעׂשה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹׁשּבמצֹות

נאוה. ּבבחינת להיֹות העלּיה ְְֲֲִִִִֵַַָָָָנעׂשית

ּבסדר p‰Â‰ד) היא העבֹודה ּכאׁשר הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּכללּותּה לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְִֶַַָָָָָמסּודר,

הענין  מסּפיק ׁשאז הּצּדיקים, עבֹודת ענין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהּוא

נעׂשה  יׂשראל ּכׁשאמרּו ּבחֹורב, אני ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָּדנאוה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשעמדּו46ונׁשמע, יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

ּגם  ּפעל זה (וענין זּוהמתן ּפסקה סיני הר ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל

העגל  ּבחטא זּוהמתן חזרה חזרה 47ּכאׁשר ׁשּלא , ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

חסֿוׁשלֹום  ּבתחילה ׁשהיתה מי 48ּכמֹו אמנם, .( ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

להיֹות  צרי אזי ,הּדר את ועבר ּופגם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשחטא

נאמר  זה ועל הּתׁשּובה, ּדעבֹודת הענין ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָאצלֹו

אףֿעלּֿפי  ּדהּנה, הּכּפּורים. ּביֹום - אני ְְֲִִִִִֵַַַָָנאוה

ו'נאוה  ּבחֹורב אני' 'ׁשחֹורה הּמדרׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָׁשּמּמאמר

יׁשנֹו אני' ּד'נאוה ׁשהענין  מׁשמע ּבחֹורב, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאני'

מאמר  ּכהמׁש הּׁשּבת, ּביֹום ּובפרט ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּתדיר,

ו'נאוה  הּׁשבּוע ימֹות ּכל אני' 'ׁשחֹורה ְְְְֲִִַַַָָָָָָהּמדרׁש,

ענין  הּוא הּׁשּבת ענין ׁשּגם וכּידּוע ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָאני'

ּתׁשב  אֹותּיֹות ּדׁשּבת יׁש49הּתׁשּובה, ולכן , ְְְִֵֵֵַַָָָָ

ּדרגֹות  ג' ּדׁשּבּתא 50ּבׁשּבת יֹומא ׁשּבּתא, מעלי , ְְְֲֵַַַַַַָָָָָ

ּדרעוין  הּדרגֹות 51ורעוא ג' ּכנגד ׁשהם , ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָ

ּד'נאוה 52ׁשּבתׁשּובה  הענין עיקר אףֿעלּֿפיֿכן , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

 ֿ ּביֹום הּוא הּתׁשּובה עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֶַַַָאני'
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רע"א.46) קמו, ב.47)שבת קצג, ח"ב ב. נב, ח"א ב.48)זהר יד, לזח"ג אורות [צפת,49)נצוצי שפירא למהר"ן נתן תורת

ספ"י. אגה"ת תניא בסופו. סע"א)] (נב, תשל"א ירושלים, עטר"ת,50)תרמ"ה; שבתותי את ד"ה ב. כד, שה"ש לקו"ת ראה

ועוד. ואילך).51)ה'ש"ת. תקמג (ע' בסופו תרס"ו המשך גם ואילך.52)ראה ע"ב ריש עג, בלק לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎ‡naL ıBˆÈp‰ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡ ÏL ÔÈÚ ‰Ê'ה בעבודת אבל ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ««ƒ∆««¬»

מברר  לא הוא זה שעלֿידי אף מאכילה להימנע מהאדם נדרש לפעמים

מסויימים. ניצוצות

,‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL e‰ÊÂ של באופן ה' את עובדת שהנשמה היינו ¿∆¿»¬ƒ¿»»
"נאוה","שחרות" היא זה עם ויחד

d˙„È¯ÈaL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒƒ»»
‰ÓLp‰ ˙ÈNÚ ‰hÓÏ¿«»«¬≈«¿»»

,˙e¯ÁL ˙ÈÁ·a גודל מפני ƒ¿ƒ««¬
ועד  באלוקות העליון ממקורה הירידה

הבהמית, ונפש בגוף להתלבשות

d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈¬»»
,˙e¯ÁL ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆«¬
הפסוק  בלשון נרמז הדבר וכאמור

ÔÈÚ ‡e‰L ,·¯BÚk ˙B¯BÁL¿»≈∆ƒ¿«
˙ei¯ÊÎ‡‰ הניצוץ כלפי האדם של »«¿»ƒ

כלפי  וכן הגשמיים שבדברים האלוקי

ביטוי  לידי בא שהדבר כפי עצמו

NÚ˙Œ‡Ï‰ב'אכזריות' ˙BˆÓaL∆¿ƒ¿…«¬∆
ÈÊ‡ ,Ï"pk ‰NÚŒ˙BˆÓa Ì‚Â¿«¿ƒ¿¬≈««¬«

ה'שחרות'עלֿידי  ומתוך ה'שחרות'

˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ«¬≈»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«
.‰Â‡»»
‰Ê Ïk ‰p‰Â המדרש „) דברי ¿ƒ≈»∆

אני  "שחורה הפסוק על האמורים

במצב  שגם היא שמשמעותם ונאוה"

נוי  ישראל בבני יש אני", "שחורה של

רוחני  ‰B·Ú„‰ויופי ¯L‡k ‡e‰«¬∆»¬»
,¯„eÒÓ ¯„Òa ‡È‰ בעלייה ƒ¿≈∆¿»

והדרגתית  «¿»b¯cÓƒ‡מסודרת
d˙eÏÏkL ,‡b¯„Ï,כללי באופן ¿«¿»∆¿»»

התקדמות  של מסודרת משלב עבודה

B·Ú„˙לשלב  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬«
Ê‡L ,ÌÈ˜Ècv‰'ה עבודת כאשר ««ƒƒ∆»

בסדר  למרות היא אזי הראוי,

הנשמה  מירידת שנובעת ה"שחרות"

בכל  לעיל, כמובא ומהגלות, למטה

כך  ולשם "נוי" ישראל בבני יש זאת

È‡ ‰Â‡c ÔÈÚ‰ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ»ƒ¿»¿»»¬ƒ
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡Lk ,·¯BÁa¿≈¿∆»¿ƒ¿»≈

,ÚÓLÂ ‰NÚ ישראל בני תורה, במתן הנעלה ומצב למעמד והודות «¬∆¿ƒ¿«
של  ומצב במעמד תמיד להיות ¯eÈ˙Ba"נאוה"ממשיכים ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê46 תורה מתן של העילוי גודל ‰¯אודות ÏÚ e„ÓÚL Ï‡¯NÈ «ƒ¿»≈∆»¿««

‰Ê ÔÈÚÂ) Ô˙Ó‰eÊ ‰˜Òt ÈÈÒ נעשה" שאמרו ונשמע"שבשעה ƒ«»¿»¬»»¿ƒ¿»∆
זוהמתן" ש"פסקה עד ביותר Ìbהתעלו ÏÚt שבאו הזמנים מתן לכל מאז »««

וגם  והלאה ‰Ï‚Úתורה ‡ËÁa Ô˙Ó‰eÊ ‰¯ÊÁ ¯L‡k47, ההתעלות «¬∆»¿»¬»»¿≈¿»≈∆
העגל  בחטא שחזרה זוהמתן ולכן לגמרי אבדה לא במתןֿתורה לא שהייתה

מתן  לפני מצבם כמו חמורה הייתה

È‰L˙‰תורה, BÓk ‰¯ÊÁ ‡lL∆…»¿»¿∆»¿»
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏÈÁ˙a48 אלא ƒ¿ƒ»«¿»

פחותה  ).במידה
ÈÓ ,ÌÓ‡'ה את עובד שלא »¿»ƒ

עבודת  שהיא מסודרת בעבודה

אלא  ÚÂ·¯הצדיקים Ì‚Ùe ‡ËÁL∆»»»«¿»«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÈÊ‡ ,C¯c‰ ˙‡∆«∆∆¬«»ƒƒ¿
˙„B·Úc ÔÈÚ‰ BÏˆ‡∆¿»ƒ¿»«¬«

,‰·eLz‰ מסודרת עבודה לא שהיא «¿»
יציאה  שעניינה עבודה אלא והדרגתית

וההגבלות  מהגדרים »¿ÏÚÂוהתעלות
¯Ó‡ ‰Ê המדרש דברי בסיום ∆∆¡«

ימות האמורים  בכל אני", "שחורה

ÌBÈaהשנה, - È‡ ‰Â‡»»¬ƒ¿
ÌÈ¯etk‰ הוא ועניינו שתוכנו «ƒƒ

התשובה. עבודת

¯Ó‡nnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆ƒ«¬«
·¯BÁa 'È‡ ‰¯BÁL' L¯„n‰«ƒ¿»¿»¬ƒ¿≈
ÚÓLÓ ,·¯BÁa 'È‡ ‰Â‡'Â¿»»¬ƒ¿≈«¿«
BLÈ 'È‡ ‰Â‡'c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿»»¬ƒ∆¿

,¯È„z השנה ימות Ë¯Ù·eכל »ƒƒ¿»
¯Ó‡Ó CLÓ‰k ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»¿∆¿≈«¬«
Ïk 'È‡ ‰¯BÁL' ,L¯„n‰«ƒ¿»¿»¬ƒ»
'È‡ ‰Â‡'Â Úe·M‰ ˙BÓÈ¿«»«¿»»¬ƒ
ÔÈÚ ÌbL Úe„iÎÂ ,˙aLa¿«»¿«»«∆«ƒ¿«
,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙aM‰««»ƒ¿««¿»

·Lz ˙Bi˙B‡ ˙aLc49ÔÎÏÂ , ¿«»ƒ»≈¿»≈
˙B‚¯c '‚ ˙aLa LÈ50ÈÏÚÓ , ≈¿«»¿»«¬≈

‡ÂÚ¯Â ‡zaLc ‡ÓBÈ ,‡zaL««»»¿««»¿«¬»
ÔÈÂÚ¯c51, יום שבת, ערב כלומר, ¿«¬ƒ

של  המנחה (זמן הרצונות ורצון השבת

השבת) ‚'יום „‚k Ì‰L∆≈¿∆∆
‰·eL˙aL ˙B‚¯c‰52, שהם «¿»∆ƒ¿»

תשובה  מרע", "סור שעיקרה תשובה

אל  תשוב "והרוח שעניינה יותר נעלית ותשובה טוב", "עשה שעיקרה

"נאוה" של לעניין לבוא כדי לכאורה כן ואם לאלוקות, קירוב האלוקים",

דווקא, הכיפורים ביום צורך אין התשובה עבודת ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒבגלל
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- אני ׁשחֹורה ּבּמדרׁש, ׁשמסּים ּכפי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּכּפּורים,

הּכיּפּורים. ּביֹום - אני ונאוה הּׁשנה, ימֹות ְְְֲִִִַַָָָָָּכל

הענין  מעין יׁשנֹו הּׁשּבת ּביֹום ׁשּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָואףֿעלּֿפי

תרס"ו  ּבהמׁש וכּמבאר הּכּפּורים, 53ּדיֹום ְְְְְִִֵֶַַָֹ

ּבּה ׁשּנאמר ּדׁשּבת ׁשליׁשית לא 54ׁשּסעּודה הּיֹום ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבאכילה  ׁשאסּור הּכּפּורים יֹום מעין היא ֲִִִִֵֵֶַַָָגֹו',

ׁשּבתֹון  ׁשּבת ונקרא יֹום 55ּוׁשתּיה, מעין להיֹותֹו , ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

העֹולמים  לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּזֹוהי 56ׁשּכּולֹו , ְְִִֵֶֶַַָָָָ

ולא  אכילה לא ּבֹו ׁשאין הּבא ּדעֹולם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּמדרגה

ּביֹום 57ׁשתּיה  הּוא הענין עיקר מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִַָָָָָ

ּבׁשּבת. ולא ְְִִַַָֹהּכּפּורים

ÔÈÚ‰Â אחת נקרא הּכּפּורים יֹום ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִִֵֶַַַָָ

הּיחידה,58ּבׁשנה  ּבחינת ענין והּוא , ְְְְִִִַַַַָָָ

אחת  (ׁשנה).59ׁשּנקראת הּזמן ּבענין ׁשהּוא ּכפי , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

עליו  ּבכהןּֿגדֹול, היא הּכּפּורים יֹום ְֲִִִֵַַַָָָֹועבֹודת

קדׁשים.60נאמר  קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיבּדל ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּכמֹו ּבכלל, ּדכהנים הּקדּוׁשה על ׁשּנֹוסף ְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹוהינּו,

ׁשּגדלה 61ׁשּכתּוב  קדׁש, והיּו גֹו' יהיּו קדֹוׁשים ְְְְִִֶֶֶָָָָֹ

מּדרכי  ׁשהּובדל לוי ׁשבט ּכללּות על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמעלתם

כּו' לׁשרתֹו ה' את לעבֹוד וכּידּוע 62העֹולם ,63 ְְְֲֶַַַָָָָ

ּובּכהנים  ּבלבד, הּטהרה ענין הּוא לוי ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּׁשבט

מעלה  יׁש לזה נֹוסף הּנה הּקדּוׁשה, ענין ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁשנֹו

קדׁשים, קדׁש ּבבחינת ׁשהּוא ּבכהןּֿגדֹול ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹיתרה

ּכפי  ׁשּבּנפׁש (יחידה) אחת ּבחינת ענין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָוהּוא

הּכּפּו ּוביֹום יׂשראל. עם ּבכללּות היה ׁשהיא רים ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

קדׁשֿהּקדׁשים, ּבבית עבֹודתֹו עֹובד ְֲֳִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּכהןּֿגדֹול

מּׁשּתי  לפנים ׁשני, (ּובבית הּפרֹוכת מן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָלפנים

טרקסין  האמה צּדי מּׁשני ׁשהיּו )64הּפרֹוכֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּזהּו קדׁשֿהּקדׁשים, ּובין הּקדׁש ּבין ְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּמפסקת
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יי g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

ׁשּבּמאכל. הּניצֹוץ על אכזרּיּות ׁשל ענין זה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהרי

ׁשּבירידתּה ׁשאףֿעלּֿפי ונאוה, אני ׁשחֹורה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָוזהּו

 ֿ מּכל ׁשחרּות, ּבבחינת הּנׁשמה נעׂשית ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלמּטה

ׁשל  ּבאֹופן למּטה עבֹודתּה עלֿידי ְְְֲֵֶֶַַָָָָמקֹום

עני  ׁשהּוא ּכעֹורב , ׁשחֹורֹות האכזרּיּות ׁשחרּות, ן ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

אזי  ּכּנ"ל, ּבמצֹותֿעׂשה וגם לאֿתעׂשה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹׁשּבמצֹות

נאוה. ּבבחינת להיֹות העלּיה ְְֲֲִִִִֵַַָָָָנעׂשית

ּבסדר p‰Â‰ד) היא העבֹודה ּכאׁשר הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּכללּותּה לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְִֶַַָָָָָמסּודר,

הענין  מסּפיק ׁשאז הּצּדיקים, עבֹודת ענין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהּוא

נעׂשה  יׂשראל ּכׁשאמרּו ּבחֹורב, אני ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָּדנאוה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשעמדּו46ונׁשמע, יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

ּגם  ּפעל זה (וענין זּוהמתן ּפסקה סיני הר ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל

העגל  ּבחטא זּוהמתן חזרה חזרה 47ּכאׁשר ׁשּלא , ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

חסֿוׁשלֹום  ּבתחילה ׁשהיתה מי 48ּכמֹו אמנם, .( ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

להיֹות  צרי אזי ,הּדר את ועבר ּופגם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשחטא

נאמר  זה ועל הּתׁשּובה, ּדעבֹודת הענין ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָאצלֹו

אףֿעלּֿפי  ּדהּנה, הּכּפּורים. ּביֹום - אני ְְֲִִִִִֵַַַָָנאוה

ו'נאוה  ּבחֹורב אני' 'ׁשחֹורה הּמדרׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָׁשּמּמאמר

יׁשנֹו אני' ּד'נאוה ׁשהענין  מׁשמע ּבחֹורב, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאני'

מאמר  ּכהמׁש הּׁשּבת, ּביֹום ּובפרט ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּתדיר,

ו'נאוה  הּׁשבּוע ימֹות ּכל אני' 'ׁשחֹורה ְְְְֲִִַַַָָָָָָהּמדרׁש,

ענין  הּוא הּׁשּבת ענין ׁשּגם וכּידּוע ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָאני'

ּתׁשב  אֹותּיֹות ּדׁשּבת יׁש49הּתׁשּובה, ולכן , ְְְִֵֵֵַַָָָָ

ּדרגֹות  ג' ּדׁשּבּתא 50ּבׁשּבת יֹומא ׁשּבּתא, מעלי , ְְְֲֵַַַַַַָָָָָ

ּדרעוין  הּדרגֹות 51ורעוא ג' ּכנגד ׁשהם , ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָ

ּד'נאוה 52ׁשּבתׁשּובה  הענין עיקר אףֿעלּֿפיֿכן , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

 ֿ ּביֹום הּוא הּתׁשּובה עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֶַַַָאני'
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ספ"י. אגה"ת תניא בסופו. סע"א)] (נב, תשל"א ירושלים, עטר"ת,50)תרמ"ה; שבתותי את ד"ה ב. כד, שה"ש לקו"ת ראה

ועוד. ואילך).51)ה'ש"ת. תקמג (ע' בסופו תרס"ו המשך גם ואילך.52)ראה ע"ב ריש עג, בלק לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎ‡naL ıBˆÈp‰ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡ ÏL ÔÈÚ ‰Ê'ה בעבודת אבל ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ««ƒ∆««¬»

מברר  לא הוא זה שעלֿידי אף מאכילה להימנע מהאדם נדרש לפעמים

מסויימים. ניצוצות

,‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL e‰ÊÂ של באופן ה' את עובדת שהנשמה היינו ¿∆¿»¬ƒ¿»»
"נאוה","שחרות" היא זה עם ויחד

d˙„È¯ÈaL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒƒ»»
‰ÓLp‰ ˙ÈNÚ ‰hÓÏ¿«»«¬≈«¿»»

,˙e¯ÁL ˙ÈÁ·a גודל מפני ƒ¿ƒ««¬
ועד  באלוקות העליון ממקורה הירידה

הבהמית, ונפש בגוף להתלבשות

d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈¬»»
,˙e¯ÁL ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆«¬
הפסוק  בלשון נרמז הדבר וכאמור

ÔÈÚ ‡e‰L ,·¯BÚk ˙B¯BÁL¿»≈∆ƒ¿«
˙ei¯ÊÎ‡‰ הניצוץ כלפי האדם של »«¿»ƒ

כלפי  וכן הגשמיים שבדברים האלוקי

ביטוי  לידי בא שהדבר כפי עצמו

NÚ˙Œ‡Ï‰ב'אכזריות' ˙BˆÓaL∆¿ƒ¿…«¬∆
ÈÊ‡ ,Ï"pk ‰NÚŒ˙BˆÓa Ì‚Â¿«¿ƒ¿¬≈««¬«

ה'שחרות'עלֿידי  ומתוך ה'שחרות'

˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ«¬≈»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«
.‰Â‡»»
‰Ê Ïk ‰p‰Â המדרש „) דברי ¿ƒ≈»∆

אני  "שחורה הפסוק על האמורים

במצב  שגם היא שמשמעותם ונאוה"

נוי  ישראל בבני יש אני", "שחורה של

רוחני  ‰B·Ú„‰ויופי ¯L‡k ‡e‰«¬∆»¬»
,¯„eÒÓ ¯„Òa ‡È‰ בעלייה ƒ¿≈∆¿»

והדרגתית  «¿»b¯cÓƒ‡מסודרת
d˙eÏÏkL ,‡b¯„Ï,כללי באופן ¿«¿»∆¿»»

התקדמות  של מסודרת משלב עבודה

B·Ú„˙לשלב  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬«
Ê‡L ,ÌÈ˜Ècv‰'ה עבודת כאשר ««ƒƒ∆»

בסדר  למרות היא אזי הראוי,

הנשמה  מירידת שנובעת ה"שחרות"

בכל  לעיל, כמובא ומהגלות, למטה

כך  ולשם "נוי" ישראל בבני יש זאת

È‡ ‰Â‡c ÔÈÚ‰ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ»ƒ¿»¿»»¬ƒ
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡Lk ,·¯BÁa¿≈¿∆»¿ƒ¿»≈

,ÚÓLÂ ‰NÚ ישראל בני תורה, במתן הנעלה ומצב למעמד והודות «¬∆¿ƒ¿«
של  ומצב במעמד תמיד להיות ¯eÈ˙Ba"נאוה"ממשיכים ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê46 תורה מתן של העילוי גודל ‰¯אודות ÏÚ e„ÓÚL Ï‡¯NÈ «ƒ¿»≈∆»¿««

‰Ê ÔÈÚÂ) Ô˙Ó‰eÊ ‰˜Òt ÈÈÒ נעשה" שאמרו ונשמע"שבשעה ƒ«»¿»¬»»¿ƒ¿»∆
זוהמתן" ש"פסקה עד ביותר Ìbהתעלו ÏÚt שבאו הזמנים מתן לכל מאז »««

וגם  והלאה ‰Ï‚Úתורה ‡ËÁa Ô˙Ó‰eÊ ‰¯ÊÁ ¯L‡k47, ההתעלות «¬∆»¿»¬»»¿≈¿»≈∆
העגל  בחטא שחזרה זוהמתן ולכן לגמרי אבדה לא במתןֿתורה לא שהייתה

מתן  לפני מצבם כמו חמורה הייתה

È‰L˙‰תורה, BÓk ‰¯ÊÁ ‡lL∆…»¿»¿∆»¿»
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏÈÁ˙a48 אלא ƒ¿ƒ»«¿»

פחותה  ).במידה
ÈÓ ,ÌÓ‡'ה את עובד שלא »¿»ƒ

עבודת  שהיא מסודרת בעבודה

אלא  ÚÂ·¯הצדיקים Ì‚Ùe ‡ËÁL∆»»»«¿»«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÈÊ‡ ,C¯c‰ ˙‡∆«∆∆¬«»ƒƒ¿
˙„B·Úc ÔÈÚ‰ BÏˆ‡∆¿»ƒ¿»«¬«

,‰·eLz‰ מסודרת עבודה לא שהיא «¿»
יציאה  שעניינה עבודה אלא והדרגתית

וההגבלות  מהגדרים »¿ÏÚÂוהתעלות
¯Ó‡ ‰Ê המדרש דברי בסיום ∆∆¡«

ימות האמורים  בכל אני", "שחורה

ÌBÈaהשנה, - È‡ ‰Â‡»»¬ƒ¿
ÌÈ¯etk‰ הוא ועניינו שתוכנו «ƒƒ

התשובה. עבודת

¯Ó‡nnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆ƒ«¬«
·¯BÁa 'È‡ ‰¯BÁL' L¯„n‰«ƒ¿»¿»¬ƒ¿≈
ÚÓLÓ ,·¯BÁa 'È‡ ‰Â‡'Â¿»»¬ƒ¿≈«¿«
BLÈ 'È‡ ‰Â‡'c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿»»¬ƒ∆¿

,¯È„z השנה ימות Ë¯Ù·eכל »ƒƒ¿»
¯Ó‡Ó CLÓ‰k ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»¿∆¿≈«¬«
Ïk 'È‡ ‰¯BÁL' ,L¯„n‰«ƒ¿»¿»¬ƒ»
'È‡ ‰Â‡'Â Úe·M‰ ˙BÓÈ¿«»«¿»»¬ƒ
ÔÈÚ ÌbL Úe„iÎÂ ,˙aLa¿«»¿«»«∆«ƒ¿«
,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙aM‰««»ƒ¿««¿»

·Lz ˙Bi˙B‡ ˙aLc49ÔÎÏÂ , ¿«»ƒ»≈¿»≈
˙B‚¯c '‚ ˙aLa LÈ50ÈÏÚÓ , ≈¿«»¿»«¬≈

‡ÂÚ¯Â ‡zaLc ‡ÓBÈ ,‡zaL««»»¿««»¿«¬»
ÔÈÂÚ¯c51, יום שבת, ערב כלומר, ¿«¬ƒ

של  המנחה (זמן הרצונות ורצון השבת

השבת) ‚'יום „‚k Ì‰L∆≈¿∆∆
‰·eL˙aL ˙B‚¯c‰52, שהם «¿»∆ƒ¿»

תשובה  מרע", "סור שעיקרה תשובה

אל  תשוב "והרוח שעניינה יותר נעלית ותשובה טוב", "עשה שעיקרה

"נאוה" של לעניין לבוא כדי לכאורה כן ואם לאלוקות, קירוב האלוקים",

דווקא, הכיפורים ביום צורך אין התשובה עבודת ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒבגלל

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

ziad jeza d`yr eli`k oli`d zgz ezkeq dyerd

- אני ׁשחֹורה ּבּמדרׁש, ׁשמסּים ּכפי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּכּפּורים,

הּכיּפּורים. ּביֹום - אני ונאוה הּׁשנה, ימֹות ְְְֲִִִַַָָָָָּכל

הענין  מעין יׁשנֹו הּׁשּבת ּביֹום ׁשּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָואףֿעלּֿפי

תרס"ו  ּבהמׁש וכּמבאר הּכּפּורים, 53ּדיֹום ְְְְְִִֵֶַַָֹ

ּבּה ׁשּנאמר ּדׁשּבת ׁשליׁשית לא 54ׁשּסעּודה הּיֹום ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבאכילה  ׁשאסּור הּכּפּורים יֹום מעין היא ֲִִִִֵֵֶַַָָגֹו',

ׁשּבתֹון  ׁשּבת ונקרא יֹום 55ּוׁשתּיה, מעין להיֹותֹו , ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

העֹולמים  לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּזֹוהי 56ׁשּכּולֹו , ְְִִֵֶֶַַָָָָ

ולא  אכילה לא ּבֹו ׁשאין הּבא ּדעֹולם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּמדרגה

ּביֹום 57ׁשתּיה  הּוא הענין עיקר מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִַָָָָָ

ּבׁשּבת. ולא ְְִִַַָֹהּכּפּורים

ÔÈÚ‰Â אחת נקרא הּכּפּורים יֹום ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִִֵֶַַַָָ

הּיחידה,58ּבׁשנה  ּבחינת ענין והּוא , ְְְְִִִַַַַָָָ

אחת  (ׁשנה).59ׁשּנקראת הּזמן ּבענין ׁשהּוא ּכפי , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

עליו  ּבכהןּֿגדֹול, היא הּכּפּורים יֹום ְֲִִִֵַַַָָָֹועבֹודת

קדׁשים.60נאמר  קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיבּדל ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּכמֹו ּבכלל, ּדכהנים הּקדּוׁשה על ׁשּנֹוסף ְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹוהינּו,

ׁשּגדלה 61ׁשּכתּוב  קדׁש, והיּו גֹו' יהיּו קדֹוׁשים ְְְְִִֶֶֶָָָָֹ

מּדרכי  ׁשהּובדל לוי ׁשבט ּכללּות על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמעלתם

כּו' לׁשרתֹו ה' את לעבֹוד וכּידּוע 62העֹולם ,63 ְְְֲֶַַַָָָָ

ּובּכהנים  ּבלבד, הּטהרה ענין הּוא לוי ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּׁשבט

מעלה  יׁש לזה נֹוסף הּנה הּקדּוׁשה, ענין ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁשנֹו

קדׁשים, קדׁש ּבבחינת ׁשהּוא ּבכהןּֿגדֹול ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹיתרה

ּכפי  ׁשּבּנפׁש (יחידה) אחת ּבחינת ענין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָוהּוא

הּכּפּו ּוביֹום יׂשראל. עם ּבכללּות היה ׁשהיא רים ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

קדׁשֿהּקדׁשים, ּבבית עבֹודתֹו עֹובד ְֲֳִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּכהןּֿגדֹול

מּׁשּתי  לפנים ׁשני, (ּובבית הּפרֹוכת מן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָלפנים

טרקסין  האמה צּדי מּׁשני ׁשהיּו )64הּפרֹוכֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּזהּו קדׁשֿהּקדׁשים, ּובין הּקדׁש ּבין ְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּמפסקת
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תקמב.53) כה.54)ע' טז, לא.55)בשלח טז, בסופה.56)אחרי א.57)תמיד יז, לד.58)ברכות שם, אחרי י. ל, תצוה

א.59) יח, מנחות - אחת עד 60.23)תוד"ה הערה 36 ע' חי"ז לקו"ש וראה יג. כג, הימיםֿא ו.61)דברי כא, אמור

ויובל.62) שמיטה הל' סוף הצ"צ 63)רמב"ם ולאדמו"ר ואילך. ג סט, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ב. קעו, זח"ג ראה

ובכ"מ. ואילך. תתקד ע' ח"ב ואילך. שכו ע' ה"ב.64)ח"א פ"ד ביהב"ח הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL 'È‡ ‰Â‡'c ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ‡e‰ ƒ«»ƒ¿»¿»»¬ƒ∆«¿≈¬««¿»

ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa,שבת בכל ולא L¯„na,דווקא ÌiÒÓL ÈÙk ¿«ƒƒ¿ƒ∆¿«≈«ƒ¿»
ÌBÈa - È‡ ‰Â‡Â ,‰M‰ ˙BÓÈ Ïk - È‡ ‰¯BÁL¿»¬ƒ»¿«»»¿»»¬ƒ¿
ÔÈÚ‰ ÔÈÚÓ BLÈ ˙aM‰ ÌBÈa ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌÈ¯etÈk‰«ƒƒ¿««ƒ∆«¿««»∆¿≈≈»ƒ¿»

¯‡·nÎÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc¿«ƒƒ¿«¿…»
Â"Ò¯˙ CLÓ‰a53‰„eÚqL ¿∆¿≈∆¿»

da ¯Ó‡pL ˙aLc ˙ÈLÈÏL54 ¿ƒƒ¿«»∆∆¡«»
,'B‚ ‡Ï ÌBi‰ מן המן אודות «…

במדבר  ישראל לבני שירד השמים

אכלוהו  משה "ויאמר בתורה נאמר

לא  היום לה', היום שבת כי היום,

שלוש  שנאמר ומכך בשדה" תמצאוהו

שיש  חכמים למדו "היום" פעמים

אמנם  סעודות, שלוש בשבת לאכול

שהסעודה  מאחר כי בחסידות מבואר

"היום  במילים בכתוב נרמזת השלישית

זו  שסעודה מלמד הדבר È‰ƒ‡לא",
¯eÒ‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈÚÓ≈≈«ƒƒ∆»
˙aL ‡¯˜Â ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»«»

ÔB˙aL55B˙BÈ‰Ï יום , כי «»ƒ¿
הוא  BÏekLהכיפורים ÌBÈ ÔÈÚÓ≈≈∆

ÈiÁÏ ‰ÁeÓe ˙aL«»¿»¿«≈
ÌÈÓÏBÚ‰56‰‚¯„n‰ È‰BfL , »»ƒ∆ƒ««¿≈»

‡Ï Ba ÔÈ‡L ‡a‰ ÌÏBÚc¿»«»∆≈…
‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡57, נהגו ולכן ¬ƒ»¿…¿ƒ»

פת  לאכול לא חב"ד נשיאי רבותינו

שגם  מובן זה ומכל שלישית, בסעודה

הכיפורים, יום מעין יש שבת בכל

התשובה  עבודת מצד שגם ולענייננו

של שבכל  במצב הם ישראל בני שבת

ÈÚ˜¯"נאוה", ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«
ÔÈÚ‰ תשובה למעלה של כעבודה »ƒ¿»

והגבלה  ÌBÈaממדידה ‡e‰¿
,˙aLa ‡ÏÂ ÌÈ¯etk‰ כפי «ƒƒ¿…¿«»

ומבאר. שהולך

ÌBÈ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‡¯˜ ÌÈ¯etk‰ בתורה˙Á‡ «ƒƒƒ¿»««

‰La58˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰Â , «»»¿ƒ¿«¿ƒ«
,‰„ÈÁi‰ חמ יש שמות,לנשמה שה «¿ƒ»

והכי  עמוקה הכי הנקודה היא ה"יחידה" ובחינת נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה,

בנשמה, ‡Á˙פנימית ˙‡¯˜pL59‡e‰L ÈÙk ה"יחידה", היינו ∆ƒ¿≈««¿ƒ∆
ביטוי  לידי באה שהיא כפי (L‰שבנפש ÔÓf‰ ÔÈÚa של החלוקה לפי ¿ƒ¿««¿«»»

האדם  - ונפש זמן, – "שנה מקום, – ל"עולם" בכלל העולם ).ענייני
¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,ÏB„bŒÔ‰Îa ‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·ÚÂ60Ïc·iÂ «¬««ƒƒƒ¿…≈»»»∆¡«««¿≈

Ô¯‰‡ הכוהנים שאר מכל «¬…
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï¿«¿ƒ…∆»»ƒ
‰Le„w‰ ÏÚ ÛÒBpL ,eÈ‰Â¿«¿∆»««¿»

,ÏÏÎa ÌÈ‰Îc כל שבה הקדושה ¿…¬ƒƒ¿»
שווים  e˙kL·הכוהנים BÓk61 על ¿∆»

הכוהנים  ‚B'כל eÈ‰È ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿
Ì˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ,L„˜ eÈ‰Â¿»…∆∆»¿»«¬»»

ÈÂÏ Ë·L ˙eÏÏk ÏÚ בו שיש «¿»≈∆≈ƒ
בכך  השבטים כל על ויתרון מעלה

ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯cÓ Ï„·e‰L כמו ∆¿«ƒ«¿≈»»
ונחלה  חלק אין לוי שלשבט שמצינו

ונבדל  מיוחד הוא כי ¬»B·ÚÏ„בארץ
'eÎ B˙¯LÏ '‰ בעבודת ,62‡˙ ∆¿»¿

ישראל  לבני רוחנית ובהדרכה המקדש

Úe„iÎÂ63 וחסידות Ë·MLבקבלה ¿«»«∆≈∆
,„·Ïa ‰¯‰h‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÈÂÏ≈ƒƒ¿««»√»ƒ¿«

BLÈ ÌÈ‰k·e לכך Ìbבנוסף «…¬ƒ∆¿«
‰Le„w‰ ÔÈÚ יותר מעניין הנעלה ƒ¿««¿»

ÊÏ‰הטהרה, ÛÒB ‰p‰ מלבד ƒ≈»¿∆
כל  לגבי הכוהנים כלל של המעלה

בני  כל לגבי מזה (ויותר לוי שבט

ŒÔ‰Îaישראל) ‰¯˙È ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿≈»¿…≈
L„˜ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÏB„b»∆ƒ¿ƒ«…∆
˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌÈL„»̃»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«

paL (‰„ÈÁÈ) ˙Á‡ÈÙk LÙ ««¿ƒ»∆«∆∆¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌÚ ˙eÏÏÎa ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ¿»≈
נשמה  בכל "יחידה" בחינת שיש כשם

כך  בחינת פרטית, הוא הגדול הכהן

ישראל. עם כללות של "יחידה"

ŒÔ‰k‰ ‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒ»»«…≈
˙È·a B˙„B·Ú „·BÚ ÏB„b»≈¬»¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„…̃∆«√»ƒƒ¿ƒƒ

˙ÎB¯t‰,המבדילה לפרוכת מעבר «»∆
הפנימי  ÈL,מהצד ˙È··e)¿«ƒ≈ƒ

eÈ‰L ˙BÎB¯t‰ ÈzMÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈«»∆»
ÔÈÒ˜¯Ë ‰Ó‡‰ Ècˆ ÈMÓ64ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ˙˜ÒÙn‰ ( 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



g"kyz'dיב ,zekeqd bgc 'a mei

ּבענין  ׁשהיא ּכפי (יחידה) אחת ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָענין

 ֿ ּביֹום הּכהןּֿגדֹול ׁשּבעבֹודת ונמצא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהעֹולם.

ּדבחינת  הּצירּוף היה ּבקדׁשֿהּקדׁשים ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּכּפּורים

ונפׁש'. ׁשנה ּב'עֹולם ׁשהם ּכפי (יחידה) ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאחת

ּביֹוםֿהּכּפּורים  הּכהןּֿגדֹול ׁשעבֹודת זאת, ְְֲִִֵֶַַַָֹֹועֹוד

ּבד  ּבבגדי היתה ואיתא 65ּבקדׁשֿהּקדׁשים , ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבד 66ּבּגמרא  הּקרקע מן העֹולה ּדבר הינּו ׁש'ּבד' ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָ

והינּו, ּגרעין, מּכל יחידי  קנה רׁש"י  ּופירׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבבד,

האחדּות  ענין הּוא ּבד היה 67ׁשּגם זה וכל . ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ׁשהיא  ּדיֹוםֿהּכּפּורים הּמיּוחדת העבֹודה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָּבׁשביל

מהּקטֹורת  יֹותר נעלית ׁשהיתה הּקטֹורת, ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָעבֹודת

ּכּולה  הּׁשנה מן 68ּדכל ּדּקה ּבבחינת להיֹותּה , ְְְִִִִַַַָָָָָָ

.69הּדּקה  ַַָ

ּכיריעֹות CÈLÓÓeה) קדר ּכאהלי ּבּכתּוב «¿ƒְֳִִֵֵַָָָ

ׁשּמּבחינת  ׁשּכׁשם ְְְִִֵֶֶַֹֹׁשלמה,

מ'אהלי  כן ּכמֹו 'ונאוה', נעׂשה אני' ְְְֲֲֳִֵֵֵֶַָָָָ'ׁשחֹורה

מּבפנים  ונאים מּבחּוץ ּכעּורים (ׁשהם )70קדר' ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

הּמּקיפים  ענין ׁשהּוא ׁשלמה', 'יריעֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹנעׂשה

ׁשּנמׁש הּסּוּכה ּבסכ הּסּוּכֹות ּבחג ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשּמתּגּלים

נאמר  זה ועל ּדיֹוםֿהּכּפּורים, הּקטֹורת 71מענן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַ

יריעֹות  ענין וזהּו ,ׁשלֹומ סּוּכת עלינּו ְְְְְִִֵֶֶַַָּופרֹוׂש

מל הּוא ּוׁשלמה הּמּקיפים, הם יריעֹות ְְְִִִֵֶֶַַֹֹֹֹׁשלמה,

ׁשּלֹו ׁשּכתּוב 72ׁשהּׁשלֹום ּוכמֹו ּוראינה 73, צאינה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָ

אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹּבנֹות

ּתֹורה, מּתן זה חתּונתֹו ּביֹום גֹו', חתּונתֹו ְְֲֲֶַַָָָּביֹום

אחרֹונֹות  לּוחֹות ּבֹו ׁשּניּתנּו ,74יֹוםֿהּכּפּורים ְֲִִִֶַַ

ּביֹום  - אני 'ונאוה ענין ׁשהּוא הּכּפּורים, ּדיֹום הּתׁשּובה עבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום מל ׁשלמה, ּדהּמל הענין מתּגּלה חתּונתֹו), (יֹום ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכּפּורים'

מּטה  ׁשל ּבפמליא וׁשלֹום מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום נעׂשה והּוא 75ׁשעלֿידֹו , ְְְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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ד.65) טז, ב.66)אחרי יח, ואילך).67)זבחים א (כט, פ"ב יוה"כ שער ראש עטרת ואילך. סע"ב כח, אחרי לקו"ת ראה

ואילך.68) רצד ס"ע חי"ב אג"ק תמח. ע' ח"א תער"ב המשך ב.69)ראה מג, יומא וראה 70)משנה .22 שבהערה שמו"ר

שם. שהש"ר ערבית.71)גם (א).72)בתפלת יא פ"ג, שהש"ר ה. פנ"ב, שמו"ר יא.73)ראה ג, ב 74)שה"ש כו, תענית

ובפירש"י. ב.75)(במשנה) צט, סנהדרין ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰L ÈÙk (‰„ÈÁÈ) ˙Á‡ ˙ÈÁa ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈL„w‰ŒL„…̃∆«√»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ«««¿ƒ»¿ƒ∆ƒ

,ÌÏBÚ‰ ÔÈÚa.המקום ‰ÏB„bŒÔ‰kמושג ˙„B·ÚaL ,‡ˆÓÂ ¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»∆«¬««…≈»
˙Á‡ ˙ÈÁ·c Ûe¯Èv‰ ‰È‰ ÌÈL„w‰ŒL„˜a ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ¿…∆«√»ƒ»»«≈ƒ¿ƒ«««

ÌÏBÚ'a Ì‰L ÈÙk (‰„ÈÁÈ) המקודש המקום – הקדשים (קודש ¿ƒ»¿ƒ∆≈¿»
הזמן L‰ביותר) – הכיפורים (יום »»

ביותר –LÙÂהמקודש גדול (כהן ¿∆∆
ביותר)'. המקודש האדם

,˙‡Ê „BÚÂ של התשובה לעבודת ¿…
נוספת  מעלה יש הכיפורים יום

ŒÌBÈa ÏB„bŒÔ‰k‰ ˙„B·ÚL∆¬««…≈»¿
ÌÈL„w‰ŒL„˜a ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ

„a È„‚·a ‰˙È‰65, מכל בשונה »¿»¿ƒ¿≈«
זהב  בבגדי עובד שהיה השנה ימות

‡˙È‡Â מובא‡¯Óba66'„a'L ¿ƒ»«¿»»∆«
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ¯·c eÈ‰«¿»»»∆ƒ««¿«

,„·a „a אחד L¯ÈÙeאחד »¿«≈≈
È"L¯ מצמח עשויים היו הבד שבגדי «ƒ

הוא  גידולו È„ÈÁÈשאופן ‰»̃∆¿ƒƒ
„a ÌbL ,eÈ‰Â ,ÔÈÚ¯b ÏkÓƒ»«¿ƒ¿«¿∆««

˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ‡e‰67 עלֿדרך ƒ¿«»«¿
ביחד. נפש", שנה, "עולם, של הצירוף

‰„B·Ú‰ ÏÈ·La ‰È‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»»ƒ¿ƒ»¬»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ˙„ÁeÈn‰«¿∆∆¿«ƒƒ
,˙¯BËw‰ ˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬««¿∆
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰˙È‰L∆»¿»«¬≈≈
‰M‰ ÏÎc ˙¯BËw‰Ó≈«¿∆¿»«»»

‰Ïek68, בבית מקטירים שהיו »
ויום  יום בכל «¿d˙BÈ‰Ïƒהמקדש

‰wc‰ ÔÓ ‰wc ˙ÈÁ·a69 דבר ƒ¿ƒ««»ƒ««»
מיוחד. וזיכוך עידון על שמורה

,·e˙ka CÈLÓÓe בהמשך ‰) «¿ƒ«»
ונאוה", אני ˜„¯ל"שחורה ÈÏ‰‡k¿»√≈≈»

ÌLkL ,‰ÓÏL ˙BÚÈ¯Èkƒƒ¿……∆¿≈
'È‡ ‰¯BÁL' ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«¿»¬ƒ
ÔÎ BÓk ,'‰Â‡Â' ‰NÚ«¬∆¿»»¿≈
ÌÈ¯eÚk Ì‰L) '¯„˜ ÈÏ‰‡'Ó≈»√≈≈»∆≈¿ƒ

ıeÁaÓ"אני "שחורה בדוגמת ƒ«
ÌÈÙaÓ ÌÈ‡Â70 בדוגמת ¿»ƒƒƒ¿ƒ

'BÚÈ¯È˙"ונאוה" ‰NÚ («¬∆¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰ÓÏL¿……∆ƒ¿«

ÌÈÙÈwn‰ אלוקיים אלא אורות בפנימיות להתלבש יורדים שלא נעלים ««ƒƒ
'מקיף' בדרך CÎÒaמלמעלה מאירים ˙Bkeq‰ ‚Áa ÌÈlb˙nL∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿«

‰Ê ÏÚÂ ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ˙¯BËw‰ ÔÚÓ CLÓpL ‰keq‰«»∆ƒ¿»≈¬««¿∆¿«ƒƒ¿«∆
הסוכות  בחג המאיר המיוחד האלוקי Ó‡71eÈÏÚ¯הגילוי NB¯Ùe ∆¡«¿»≈

e‰ÊÂ ,EÓBÏL ˙keÒ החיבור «¿∆¿∆
"סוכה" בין הוא המיוחד ו"שלום"

של  הפנימי BÚÈ¯È˙התוכן ÔÈÚƒ¿«¿ƒ
Ì‰ ˙BÚÈ¯È ,‰ÓÏL¿……¿ƒ≈

,ÌÈÙÈwn‰ המשכן יריעות כמו ««ƒƒ
מעליו  כיסוי לו ……¿ÓÏLe‰ששימשו

‡e‰ ז"ל חכמינו ∆∆CÏÓכמאמר
BlL ÌBÏM‰L72BÓÎe , ∆«»∆¿

·e˙kL73 נוסף בשיר בפסוק ∆»
Ba˙השירים  ‰È‡¯e ‰È‡¿̂∆»¿∆»¿

‰¯ËÚa ‰ÓÏL CÏna ÔBiƒ̂«∆∆¿……»¬»»
B˙e˙Á ÌBÈa Bn‡ BÏ ‰¯hÚL∆ƒ¿»ƒ¿¬»

,'B‚ ז"ל חכמינו כך על ¿ÌBÈaודרשו
ŒÌBÈ ,‰¯Bz ÔzÓ ‰Ê B˙e˙Á¬»∆««»
˙BÁeÏ Ba ezÈpL ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆ƒ¿

˙BB¯Á‡74, ז"ל חכמינו כדברי «¬
הכיפורים  ביום ניתנו השניות שהלוחות

של  הכפרה שלימות היתה חטא (שאז

הלוחות  שבירת את שגרם העגל

של  הפנימי והקשר הראשונות)

הוא  B·Ú„˙הדברים È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰ עם «¿»¿«ƒƒ

כפי  מעלתה לעיל כל ∆e‰L‡שנתבאר
ÌBÈa - È‡ ‰Â‡Â' ÔÈÚƒ¿«¿»»¬ƒ¿

B˙e˙Á ÌBÈ) 'ÌÈ¯etk‰ הוא כי «ƒƒ¬»
כאמור  תורה, מתן lb˙Ó‰יום ,(ƒ¿«∆

CÏÓ ,‰ÓÏL CÏn‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«∆∆¿……∆∆
B„ÈŒÏÚL ,BlL ÌBÏM‰L∆«»∆∆«»

ÌBÏL ‰NÚ שלמה אחת מציאות «¬∆»
ÏÚÓ‰ומאוחדת  ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»

‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏLÂ75, ¿»¿»«¿»∆«»
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ziad jeza d`yr eli`k oli`d zgz ezkeq dyerd

ׁשּי אין זה ׁשּמּצד איןֿסֹוף, עצמּות ּגילּוי ְְִִִֵֵֶֶַַַַָענין

ׁשלֹום  לעׂשֹות ׁשּצרי ּדברים ׁשני ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלֹומר

עתיקא 76ּביניהם  ּבהאי ׂשמאלא לית ּכי ,77. ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

סּוּכתֹוÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּדהעֹוׂשה הענין יּובן ¿«ƒ∆ְְִֶָָָָָ

 ֿ אף ּדהּנה, כּו'. האילן ְִִֵַַַָָּתחת

סּוּכת  ּכמֹו היא האילן ׁשּתחת ׁשּסּוּכה ְִִִֶֶַַַַָָָעלּֿפי

עץ  ּבחינת ׁשהּוא העץ, ּתחת והּׁשענּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמלאכים,

ּבחינת  הּבינה, ספירת ּדחירּות, עלמא ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהחּיים,

זֹו ּבחינה ּגם מּכלֿמק ֹום עלמין, ּכל ְְִִִֵַָָָָָסֹובב

לּה ׁשּיׁש הינּו, עלמין, ּכל סֹובב ּבׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָנקראת

לעיל  ׁשּנתּבאר מה עלּֿפי וגם לעֹולמֹות. ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיכּות

ּבתֹוכּיּות  הּגן, ׁשּבתֹו החּיים עץ הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשהעץ

חלּוקת  הרי ׁשּבּתֹורה, ּפרׁשּיֹות הג"ן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָּופנימּיּות

התחּלקּות  עם קׁשּורה ּפרׁשּיֹות לג"ן ְְְְִִִַַָָָָהּתֹורה

על  מֹורה ׁשּזה ׁשבּוע, לכל אחת ּפרׁשה ְְֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזמן,

מענן  ׁשּנעׂשית הּסּוּכה אמנם, לעֹולמֹות. ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשּיכּות

ּכיון  מּזה, למעלה היא ּדיֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּקטֹורת

מעץ  ׁשּלמעלה הּתׁשּובה, עבֹודת עם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּקׁשּורה

הּתֹו ענין ׁשהּוא ׁשּמצות החּיים ואףֿעלּֿפי רה. ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָ

ּתחת  והּׁשענּו אברהם ׁשאמר ּבׂשכר היא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָסּוּכה

מהּמצוה  למעלה הּוא הּמצוה ׂשכר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהעץ,

מהענין  למעלה היא סּוּכה מצות ולכן ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָעצמּה,

העץ  ּתחת ׁשּמה 78ּדהּׁשענּו ּבזה, ענין ועֹוד . ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

 ֿ מּתן קֹודם היה העץ ּתחת והּׁשענּו ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכתּוב

 ֿ מּתן לאחרי היא סּוּכה מצות ואילּו ְְְֲִִִֵַַַַָָּתֹורה,

ּדגדֹול  העילּוי ניתוּסף ׁשאז המצוה 79ּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

ועֹוׂשה  מצוה ׁשאינֹו מּמי .80ועֹוׂשה ְְְִִֵֶֶֶֶֻ
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י 76) שה"ש לקו"ת א.ראה ג.77)א, עב, יתרו תו"א וראה א. רפט, שם ועד"ז א. קכט, (אד"ר) סד"ה 78)זח"ג גם ראה

תכא). ע' שם תער"ב (המשך תרד"ע א.79)זה לא, (המו"ל).80)קידושין המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ותחתונים, עליונים העולמות, בכל eÓˆÚ˙כלומר ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«¿

,ÛBÒŒÔÈ‡ בעצמו הוא ברוך הקדוש Ê‰של „vnL גילוי מול אל ≈∆ƒ«∆
ÌÈ¯·cה'עצמות' ÈL LiL ¯ÓBÏ CiL ÔÈ‡ ונפרדים ולכל שונים ≈«»«∆≈¿≈¿»ƒ

משלו  מוגדרת מציאות יש מהם ÌBÏLאחד ˙BNÚÏ CÈ¯vL ואחדות ∆»ƒ«¬»
Ì‰ÈÈa76‡Ï‡ÓN ˙ÈÏ Èk , ≈≈∆ƒ≈¿»»

‡˜È˙Ú È‡‰a77 עתיק' בבחינת ¿««ƒ»
(העומק  בחינת יומין' של והפנימיות

לקו  מקום נתינת אין עליון') 'כתר

הוא  כי מהתחלקות ה'שמאל', למעלה

מציאות  הכול ולגביו ו'שמאל' ל'ימין'

שכולה  קדושה.אחת

ÔÈÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»»ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙keÒ ‰NBÚ‰c¿»∆»««»ƒ»

'eÎ זה אין סוכה.ומדוע למצוות ראוי

‰keqL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆»
‡È‰ ÔÏÈ‡‰ ˙ÁzL נעלה עניין ∆««»ƒ»ƒ

‰ÌÈÎ‡Ïn,ביותר  ˙keÒ BÓk¿«««¿»ƒ
נאמר  ‰ıÚ,שבה ˙Áz eÚM‰Â¿ƒ»¬««»≈

,ÌÈiÁ‰ ıÚ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«≈««ƒ
˙¯ÈÙÒ ,˙e¯ÈÁc ‡ÓÏÚ»¿»¿≈¿ƒ«
Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ,‰Èa‰«ƒ»¿ƒ«≈»

,ÔÈÓÏÚ בתחילת כמבואר לעיל »¿ƒ
קשורה  זו סוכה גם כן ואם המאמר,

באופן  אלוקות ביותר,בגילוי נעלה

BÊ ‰ÈÁa Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿ƒ»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈≈»»¿ƒ

עלמין" "כל LiLוהביטוי ,eÈ‰«¿∆≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ אין כן ואם »«»»»

שלמעלה זה  ה"מקיף" עניין אמיתית

בגלל  בסוכה שמתגלה מעולמות

שקשור  הקטורת לענן שלה השייכות

לגמרי  מעולמות שלמעלה גילוי עם

עבודה  שהיא התשובה עבודת ועם

והגבלה. ממדידה שלמעלה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚ Ì‚Â¿««ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈiÁ‰ ıÚ ‡e‰ ıÚ‰L∆»≈≈««ƒ

,Ôb‰ CB˙aL של שלפי פשוטו ∆¿«»
המשמעות  ולפי עדן לגן הכוונה מקרא

הכוונה  BzaL¯‰,הפנימית ˙BiL¯t Ô"‚‰ ˙eiÓÈÙe ˙eiÎB˙a¿ƒ¿ƒƒ««»»ƒ∆«»

(כמבואר  התורה פנימיות Ô"‚Ïלעיל)שהיא ‰¯Bz‰ ˙˜eÏÁ È¯‰53 ¬≈¬««»¿
ÏÎÏ ˙Á‡ ‰L¯t ,ÔÓf‰ ˙e˜lÁ˙‰ ÌÚ ‰¯eL˜ ˙BiL¯t»»ƒ¿»ƒƒ¿«¿«¿«»»»««¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiM‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL ,Úe·L מוגבלת מציאות שהם »«∆∆∆«««»»»
והמקום. הזמן בגדרי ÔÚÓומוגדרת ˙ÈNÚpL ‰keq‰ ,ÌÓ‡»¿»«»∆«¬≈≈¬«

‡È‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ˙¯BËw‰«¿∆¿«ƒƒƒ
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ לגדרי נתונה ואינה ¿«¿»ƒ∆

והמקום  ÌÚהזמן ‰¯eLwL ÔÂÈk≈»∆¿»ƒ
‰ÏÚÓlL ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿«¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈiÁ‰ ıÚÓ≈≈««ƒ∆ƒ¿«

‰¯Bz‰ עבודה היא והתשובה «»
והגבלה. ממדידה »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âלמעלה

¯ÎNa ‡È‰ ‰keÒ ˙ÂˆnL Ètƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿«
˙Áz eÚM‰Â Ì‰¯·‡ ¯Ó‡L∆»««¿»»¿ƒ»¬««

,ıÚ‰ קשר לה יש לכאורה כן ואם »≈
שתחת  ÎN¯האילן,לסוכה È¯‰¬≈¿«

‰Âˆn‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¿»≈«ƒ¿»
‡È‰ ‰keÒ ˙ÂˆÓ ÔÎÏÂ ,dÓˆÚ«¿»¿»≈ƒ¿«»ƒ
˙Áz eÚM‰c ÔÈÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»¬««

ıÚ‰78 המלאכים שלגבי ובעוד »≈
נעלה  עניין היה העץ" תחת "הישענו

כך, על כשכר ניתנה סוכה מצוות ואכן

נעלית  סוכה מצוות שלמעשה כיוון

זו  אין האילן תחת סוכתו העושה יותר,

כשרה. סוכה

·e˙kL ‰nL ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»»∆∆«∆»
Ì„B˜ ‰È‰ ıÚ‰ ˙Áz eÚM‰Â¿ƒ»¬««»≈»»∆
˙ÂˆÓ eÏÈ‡Â ,‰¯BzŒÔzÓ««»¿ƒƒ¿«
,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡Ï ‡È‰ ‰keÒ»ƒ¿«¬≈««»

Ê‡L במתןֿתורהÈeÏÈÚ‰ ÛqÂ˙È ∆»ƒ¿«≈»ƒ
ÏB„‚c79ÈnÓ ‰NBÚÂ ‰ÂˆÓ‰ ¿»«¿À∆¿∆ƒƒ

‰NBÚÂ ‰ÂˆÓ BÈ‡L80 אף ולכן ∆≈¿À∆¿∆
האילן,שקודם  תחת סוכה תורה מתן

את  פעלה העץ", תחת "והישענו

של  המצב שהתחדש לאחר פעולתה,

אלא "מצווה  זו בסוכה די לא ועושה"

מגדרי מצוות  בעלייה קשורה סוכה

הכיפורים  יום עבודת בעקבות העולם,

התשובה, ועבודת הקטורת בהקטרת

באריכות. לעיל שנתבאר כפי
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יג g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

ּבענין  ׁשהיא ּכפי (יחידה) אחת ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָענין

 ֿ ּביֹום הּכהןּֿגדֹול ׁשּבעבֹודת ונמצא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהעֹולם.

ּדבחינת  הּצירּוף היה ּבקדׁשֿהּקדׁשים ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּכּפּורים

ונפׁש'. ׁשנה ּב'עֹולם ׁשהם ּכפי (יחידה) ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאחת

ּביֹוםֿהּכּפּורים  הּכהןּֿגדֹול ׁשעבֹודת זאת, ְְֲִִֵֶַַַָֹֹועֹוד

ּבד  ּבבגדי היתה ואיתא 65ּבקדׁשֿהּקדׁשים , ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבד 66ּבּגמרא  הּקרקע מן העֹולה ּדבר הינּו ׁש'ּבד' ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָ

והינּו, ּגרעין, מּכל יחידי  קנה רׁש"י  ּופירׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבבד,

האחדּות  ענין הּוא ּבד היה 67ׁשּגם זה וכל . ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ׁשהיא  ּדיֹוםֿהּכּפּורים הּמיּוחדת העבֹודה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָּבׁשביל

מהּקטֹורת  יֹותר נעלית ׁשהיתה הּקטֹורת, ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָעבֹודת

ּכּולה  הּׁשנה מן 68ּדכל ּדּקה ּבבחינת להיֹותּה , ְְְִִִִַַַָָָָָָ

.69הּדּקה  ַַָ

ּכיריעֹות CÈLÓÓeה) קדר ּכאהלי ּבּכתּוב «¿ƒְֳִִֵֵַָָָ

ׁשּמּבחינת  ׁשּכׁשם ְְְִִֵֶֶַֹֹׁשלמה,

מ'אהלי  כן ּכמֹו 'ונאוה', נעׂשה אני' ְְְֲֲֳִֵֵֵֶַָָָָ'ׁשחֹורה

מּבפנים  ונאים מּבחּוץ ּכעּורים (ׁשהם )70קדר' ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

הּמּקיפים  ענין ׁשהּוא ׁשלמה', 'יריעֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹנעׂשה

ׁשּנמׁש הּסּוּכה ּבסכ הּסּוּכֹות ּבחג ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשּמתּגּלים

נאמר  זה ועל ּדיֹוםֿהּכּפּורים, הּקטֹורת 71מענן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַ

יריעֹות  ענין וזהּו ,ׁשלֹומ סּוּכת עלינּו ְְְְְִִֵֶֶַַָּופרֹוׂש

מל הּוא ּוׁשלמה הּמּקיפים, הם יריעֹות ְְְִִִֵֶֶַַֹֹֹֹׁשלמה,

ׁשּלֹו ׁשּכתּוב 72ׁשהּׁשלֹום ּוכמֹו ּוראינה 73, צאינה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָ

אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹּבנֹות

ּתֹורה, מּתן זה חתּונתֹו ּביֹום גֹו', חתּונתֹו ְְֲֲֶַַָָָּביֹום

אחרֹונֹות  לּוחֹות ּבֹו ׁשּניּתנּו ,74יֹוםֿהּכּפּורים ְֲִִִֶַַ

ּביֹום  - אני 'ונאוה ענין ׁשהּוא הּכּפּורים, ּדיֹום הּתׁשּובה עבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום מל ׁשלמה, ּדהּמל הענין מתּגּלה חתּונתֹו), (יֹום ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכּפּורים'

מּטה  ׁשל ּבפמליא וׁשלֹום מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום נעׂשה והּוא 75ׁשעלֿידֹו , ְְְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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ד.65) טז, ב.66)אחרי יח, ואילך).67)זבחים א (כט, פ"ב יוה"כ שער ראש עטרת ואילך. סע"ב כח, אחרי לקו"ת ראה

ואילך.68) רצד ס"ע חי"ב אג"ק תמח. ע' ח"א תער"ב המשך ב.69)ראה מג, יומא וראה 70)משנה .22 שבהערה שמו"ר

שם. שהש"ר ערבית.71)גם (א).72)בתפלת יא פ"ג, שהש"ר ה. פנ"ב, שמו"ר יא.73)ראה ג, ב 74)שה"ש כו, תענית

ובפירש"י. ב.75)(במשנה) צט, סנהדרין ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰L ÈÙk (‰„ÈÁÈ) ˙Á‡ ˙ÈÁa ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈL„w‰ŒL„…̃∆«√»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ«««¿ƒ»¿ƒ∆ƒ

,ÌÏBÚ‰ ÔÈÚa.המקום ‰ÏB„bŒÔ‰kמושג ˙„B·ÚaL ,‡ˆÓÂ ¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»∆«¬««…≈»
˙Á‡ ˙ÈÁ·c Ûe¯Èv‰ ‰È‰ ÌÈL„w‰ŒL„˜a ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ¿…∆«√»ƒ»»«≈ƒ¿ƒ«««

ÌÏBÚ'a Ì‰L ÈÙk (‰„ÈÁÈ) המקודש המקום – הקדשים (קודש ¿ƒ»¿ƒ∆≈¿»
הזמן L‰ביותר) – הכיפורים (יום »»

ביותר –LÙÂהמקודש גדול (כהן ¿∆∆
ביותר)'. המקודש האדם

,˙‡Ê „BÚÂ של התשובה לעבודת ¿…
נוספת  מעלה יש הכיפורים יום

ŒÌBÈa ÏB„bŒÔ‰k‰ ˙„B·ÚL∆¬««…≈»¿
ÌÈL„w‰ŒL„˜a ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ

„a È„‚·a ‰˙È‰65, מכל בשונה »¿»¿ƒ¿≈«
זהב  בבגדי עובד שהיה השנה ימות

‡˙È‡Â מובא‡¯Óba66'„a'L ¿ƒ»«¿»»∆«
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ¯·c eÈ‰«¿»»»∆ƒ««¿«

,„·a „a אחד L¯ÈÙeאחד »¿«≈≈
È"L¯ מצמח עשויים היו הבד שבגדי «ƒ

הוא  גידולו È„ÈÁÈשאופן ‰»̃∆¿ƒƒ
„a ÌbL ,eÈ‰Â ,ÔÈÚ¯b ÏkÓƒ»«¿ƒ¿«¿∆««

˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ‡e‰67 עלֿדרך ƒ¿«»«¿
ביחד. נפש", שנה, "עולם, של הצירוף

‰„B·Ú‰ ÏÈ·La ‰È‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»»ƒ¿ƒ»¬»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ˙„ÁeÈn‰«¿∆∆¿«ƒƒ
,˙¯BËw‰ ˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬««¿∆
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰˙È‰L∆»¿»«¬≈≈
‰M‰ ÏÎc ˙¯BËw‰Ó≈«¿∆¿»«»»

‰Ïek68, בבית מקטירים שהיו »
ויום  יום בכל «¿d˙BÈ‰Ïƒהמקדש

‰wc‰ ÔÓ ‰wc ˙ÈÁ·a69 דבר ƒ¿ƒ««»ƒ««»
מיוחד. וזיכוך עידון על שמורה

,·e˙ka CÈLÓÓe בהמשך ‰) «¿ƒ«»
ונאוה", אני ˜„¯ל"שחורה ÈÏ‰‡k¿»√≈≈»

ÌLkL ,‰ÓÏL ˙BÚÈ¯Èkƒƒ¿……∆¿≈
'È‡ ‰¯BÁL' ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«¿»¬ƒ
ÔÎ BÓk ,'‰Â‡Â' ‰NÚ«¬∆¿»»¿≈
ÌÈ¯eÚk Ì‰L) '¯„˜ ÈÏ‰‡'Ó≈»√≈≈»∆≈¿ƒ

ıeÁaÓ"אני "שחורה בדוגמת ƒ«
ÌÈÙaÓ ÌÈ‡Â70 בדוגמת ¿»ƒƒƒ¿ƒ

'BÚÈ¯È˙"ונאוה" ‰NÚ («¬∆¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰ÓÏL¿……∆ƒ¿«

ÌÈÙÈwn‰ אלוקיים אלא אורות בפנימיות להתלבש יורדים שלא נעלים ««ƒƒ
'מקיף' בדרך CÎÒaמלמעלה מאירים ˙Bkeq‰ ‚Áa ÌÈlb˙nL∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿«

‰Ê ÏÚÂ ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ˙¯BËw‰ ÔÚÓ CLÓpL ‰keq‰«»∆ƒ¿»≈¬««¿∆¿«ƒƒ¿«∆
הסוכות  בחג המאיר המיוחד האלוקי Ó‡71eÈÏÚ¯הגילוי NB¯Ùe ∆¡«¿»≈

e‰ÊÂ ,EÓBÏL ˙keÒ החיבור «¿∆¿∆
"סוכה" בין הוא המיוחד ו"שלום"

של  הפנימי BÚÈ¯È˙התוכן ÔÈÚƒ¿«¿ƒ
Ì‰ ˙BÚÈ¯È ,‰ÓÏL¿……¿ƒ≈

,ÌÈÙÈwn‰ המשכן יריעות כמו ««ƒƒ
מעליו  כיסוי לו ……¿ÓÏLe‰ששימשו

‡e‰ ז"ל חכמינו ∆∆CÏÓכמאמר
BlL ÌBÏM‰L72BÓÎe , ∆«»∆¿

·e˙kL73 נוסף בשיר בפסוק ∆»
Ba˙השירים  ‰È‡¯e ‰È‡¿̂∆»¿∆»¿

‰¯ËÚa ‰ÓÏL CÏna ÔBiƒ̂«∆∆¿……»¬»»
B˙e˙Á ÌBÈa Bn‡ BÏ ‰¯hÚL∆ƒ¿»ƒ¿¬»

,'B‚ ז"ל חכמינו כך על ¿ÌBÈaודרשו
ŒÌBÈ ,‰¯Bz ÔzÓ ‰Ê B˙e˙Á¬»∆««»
˙BÁeÏ Ba ezÈpL ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆ƒ¿

˙BB¯Á‡74, ז"ל חכמינו כדברי «¬
הכיפורים  ביום ניתנו השניות שהלוחות

של  הכפרה שלימות היתה חטא (שאז

הלוחות  שבירת את שגרם העגל

של  הפנימי והקשר הראשונות)

הוא  B·Ú„˙הדברים È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰ עם «¿»¿«ƒƒ

כפי  מעלתה לעיל כל ∆e‰L‡שנתבאר
ÌBÈa - È‡ ‰Â‡Â' ÔÈÚƒ¿«¿»»¬ƒ¿

B˙e˙Á ÌBÈ) 'ÌÈ¯etk‰ הוא כי «ƒƒ¬»
כאמור  תורה, מתן lb˙Ó‰יום ,(ƒ¿«∆

CÏÓ ,‰ÓÏL CÏn‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«∆∆¿……∆∆
B„ÈŒÏÚL ,BlL ÌBÏM‰L∆«»∆∆«»

ÌBÏL ‰NÚ שלמה אחת מציאות «¬∆»
ÏÚÓ‰ומאוחדת  ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»

‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏLÂ75, ¿»¿»«¿»∆«»
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ziad jeza d`yr eli`k oli`d zgz ezkeq dyerd

ׁשּי אין זה ׁשּמּצד איןֿסֹוף, עצמּות ּגילּוי ְְִִִֵֵֶֶַַַַָענין

ׁשלֹום  לעׂשֹות ׁשּצרי ּדברים ׁשני ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלֹומר

עתיקא 76ּביניהם  ּבהאי ׂשמאלא לית ּכי ,77. ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

סּוּכתֹוÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּדהעֹוׂשה הענין יּובן ¿«ƒ∆ְְִֶָָָָָ

 ֿ אף ּדהּנה, כּו'. האילן ְִִֵַַַָָּתחת

סּוּכת  ּכמֹו היא האילן ׁשּתחת ׁשּסּוּכה ְִִִֶֶַַַַָָָעלּֿפי

עץ  ּבחינת ׁשהּוא העץ, ּתחת והּׁשענּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמלאכים,

ּבחינת  הּבינה, ספירת ּדחירּות, עלמא ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהחּיים,

זֹו ּבחינה ּגם מּכלֿמק ֹום עלמין, ּכל ְְִִִֵַָָָָָסֹובב

לּה ׁשּיׁש הינּו, עלמין, ּכל סֹובב ּבׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָנקראת

לעיל  ׁשּנתּבאר מה עלּֿפי וגם לעֹולמֹות. ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיכּות

ּבתֹוכּיּות  הּגן, ׁשּבתֹו החּיים עץ הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשהעץ

חלּוקת  הרי ׁשּבּתֹורה, ּפרׁשּיֹות הג"ן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָּופנימּיּות

התחּלקּות  עם קׁשּורה ּפרׁשּיֹות לג"ן ְְְְִִִַַָָָָהּתֹורה

על  מֹורה ׁשּזה ׁשבּוע, לכל אחת ּפרׁשה ְְֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזמן,

מענן  ׁשּנעׂשית הּסּוּכה אמנם, לעֹולמֹות. ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשּיכּות

ּכיון  מּזה, למעלה היא ּדיֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּקטֹורת

מעץ  ׁשּלמעלה הּתׁשּובה, עבֹודת עם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּקׁשּורה

הּתֹו ענין ׁשהּוא ׁשּמצות החּיים ואףֿעלּֿפי רה. ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָ

ּתחת  והּׁשענּו אברהם ׁשאמר ּבׂשכר היא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָסּוּכה

מהּמצוה  למעלה הּוא הּמצוה ׂשכר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהעץ,

מהענין  למעלה היא סּוּכה מצות ולכן ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָעצמּה,

העץ  ּתחת ׁשּמה 78ּדהּׁשענּו ּבזה, ענין ועֹוד . ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

 ֿ מּתן קֹודם היה העץ ּתחת והּׁשענּו ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכתּוב

 ֿ מּתן לאחרי היא סּוּכה מצות ואילּו ְְְֲִִִֵַַַַָָּתֹורה,

ּדגדֹול  העילּוי ניתוּסף ׁשאז המצוה 79ּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

ועֹוׂשה  מצוה ׁשאינֹו מּמי .80ועֹוׂשה ְְְִִֵֶֶֶֶֻ
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י 76) שה"ש לקו"ת א.ראה ג.77)א, עב, יתרו תו"א וראה א. רפט, שם ועד"ז א. קכט, (אד"ר) סד"ה 78)זח"ג גם ראה

תכא). ע' שם תער"ב (המשך תרד"ע א.79)זה לא, (המו"ל).80)קידושין המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ותחתונים, עליונים העולמות, בכל eÓˆÚ˙כלומר ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«¿

,ÛBÒŒÔÈ‡ בעצמו הוא ברוך הקדוש Ê‰של „vnL גילוי מול אל ≈∆ƒ«∆
ÌÈ¯·cה'עצמות' ÈL LiL ¯ÓBÏ CiL ÔÈ‡ ונפרדים ולכל שונים ≈«»«∆≈¿≈¿»ƒ

משלו  מוגדרת מציאות יש מהם ÌBÏLאחד ˙BNÚÏ CÈ¯vL ואחדות ∆»ƒ«¬»
Ì‰ÈÈa76‡Ï‡ÓN ˙ÈÏ Èk , ≈≈∆ƒ≈¿»»

‡˜È˙Ú È‡‰a77 עתיק' בבחינת ¿««ƒ»
(העומק  בחינת יומין' של והפנימיות

לקו  מקום נתינת אין עליון') 'כתר

הוא  כי מהתחלקות ה'שמאל', למעלה

מציאות  הכול ולגביו ו'שמאל' ל'ימין'

שכולה  קדושה.אחת

ÔÈÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»»ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙keÒ ‰NBÚ‰c¿»∆»««»ƒ»

'eÎ זה אין סוכה.ומדוע למצוות ראוי

‰keqL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆»
‡È‰ ÔÏÈ‡‰ ˙ÁzL נעלה עניין ∆««»ƒ»ƒ

‰ÌÈÎ‡Ïn,ביותר  ˙keÒ BÓk¿«««¿»ƒ
נאמר  ‰ıÚ,שבה ˙Áz eÚM‰Â¿ƒ»¬««»≈

,ÌÈiÁ‰ ıÚ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«≈««ƒ
˙¯ÈÙÒ ,˙e¯ÈÁc ‡ÓÏÚ»¿»¿≈¿ƒ«
Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ,‰Èa‰«ƒ»¿ƒ«≈»

,ÔÈÓÏÚ בתחילת כמבואר לעיל »¿ƒ
קשורה  זו סוכה גם כן ואם המאמר,

באופן  אלוקות ביותר,בגילוי נעלה

BÊ ‰ÈÁa Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿ƒ»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈≈»»¿ƒ

עלמין" "כל LiLוהביטוי ,eÈ‰«¿∆≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ אין כן ואם »«»»»

שלמעלה זה  ה"מקיף" עניין אמיתית

בגלל  בסוכה שמתגלה מעולמות

שקשור  הקטורת לענן שלה השייכות

לגמרי  מעולמות שלמעלה גילוי עם

עבודה  שהיא התשובה עבודת ועם

והגבלה. ממדידה שלמעלה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚ Ì‚Â¿««ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈiÁ‰ ıÚ ‡e‰ ıÚ‰L∆»≈≈««ƒ

,Ôb‰ CB˙aL של שלפי פשוטו ∆¿«»
המשמעות  ולפי עדן לגן הכוונה מקרא

הכוונה  BzaL¯‰,הפנימית ˙BiL¯t Ô"‚‰ ˙eiÓÈÙe ˙eiÎB˙a¿ƒ¿ƒƒ««»»ƒ∆«»

(כמבואר  התורה פנימיות Ô"‚Ïלעיל)שהיא ‰¯Bz‰ ˙˜eÏÁ È¯‰53 ¬≈¬««»¿
ÏÎÏ ˙Á‡ ‰L¯t ,ÔÓf‰ ˙e˜lÁ˙‰ ÌÚ ‰¯eL˜ ˙BiL¯t»»ƒ¿»ƒƒ¿«¿«¿«»»»««¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiM‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL ,Úe·L מוגבלת מציאות שהם »«∆∆∆«««»»»
והמקום. הזמן בגדרי ÔÚÓומוגדרת ˙ÈNÚpL ‰keq‰ ,ÌÓ‡»¿»«»∆«¬≈≈¬«

‡È‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ˙¯BËw‰«¿∆¿«ƒƒƒ
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ לגדרי נתונה ואינה ¿«¿»ƒ∆

והמקום  ÌÚהזמן ‰¯eLwL ÔÂÈk≈»∆¿»ƒ
‰ÏÚÓlL ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿«¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈiÁ‰ ıÚÓ≈≈««ƒ∆ƒ¿«

‰¯Bz‰ עבודה היא והתשובה «»
והגבלה. ממדידה »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âלמעלה

¯ÎNa ‡È‰ ‰keÒ ˙ÂˆnL Ètƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿«
˙Áz eÚM‰Â Ì‰¯·‡ ¯Ó‡L∆»««¿»»¿ƒ»¬««

,ıÚ‰ קשר לה יש לכאורה כן ואם »≈
שתחת  ÎN¯האילן,לסוכה È¯‰¬≈¿«

‰Âˆn‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¿»≈«ƒ¿»
‡È‰ ‰keÒ ˙ÂˆÓ ÔÎÏÂ ,dÓˆÚ«¿»¿»≈ƒ¿«»ƒ
˙Áz eÚM‰c ÔÈÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»¬««

ıÚ‰78 המלאכים שלגבי ובעוד »≈
נעלה  עניין היה העץ" תחת "הישענו

כך, על כשכר ניתנה סוכה מצוות ואכן

נעלית  סוכה מצוות שלמעשה כיוון

זו  אין האילן תחת סוכתו העושה יותר,

כשרה. סוכה

·e˙kL ‰nL ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»»∆∆«∆»
Ì„B˜ ‰È‰ ıÚ‰ ˙Áz eÚM‰Â¿ƒ»¬««»≈»»∆
˙ÂˆÓ eÏÈ‡Â ,‰¯BzŒÔzÓ««»¿ƒƒ¿«
,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡Ï ‡È‰ ‰keÒ»ƒ¿«¬≈««»

Ê‡L במתןֿתורהÈeÏÈÚ‰ ÛqÂ˙È ∆»ƒ¿«≈»ƒ
ÏB„‚c79ÈnÓ ‰NBÚÂ ‰ÂˆÓ‰ ¿»«¿À∆¿∆ƒƒ

‰NBÚÂ ‰ÂˆÓ BÈ‡L80 אף ולכן ∆≈¿À∆¿∆
האילן,שקודם  תחת סוכה תורה מתן

את  פעלה העץ", תחת "והישענו

של  המצב שהתחדש לאחר פעולתה,

אלא "מצווה  זו בסוכה די לא ועושה"

מגדרי מצוות  בעלייה קשורה סוכה

הכיפורים  יום עבודת בעקבות העולם,

התשובה, ועבודת הקטורת בהקטרת

באריכות. לעיל שנתבאר כפי
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,dxez zgny mei .c"qa
g"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÌBia לכם ּתהיה עצרת מה 1הּׁשמיני הּנה . «ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הּוא "לכם" 2ּׁשּכתּוב ְְִִִֶֶַָָָָ

ּדכתיב  הּוא לזרים 3הדא ואין לבּד ל יהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

הּזהר  ּובלׁשֹון ,ּבלחֹודֹוהי.4אּת ּומלּכא יׂשראל ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם למל5וזהּו מׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

אדם  ּבני ּכל וזימן ימים ׁשבעת סעּודה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשעׂשה

הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ׁשעברּו ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּמדינה.

הּמדינה, ּבני מּכל ידינּו יצאנּו ּכבר לאֹוהבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָאמר

אמר  ּכ כּו'. ׁשּתמצא ּבמה ואּתה אני ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָנגלּגל

ׁשל  אֹוהבם הּוא הּקּב"ה [ׁשהרי ליׂשראל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּקּב"ה

ּכדכתיב  ואֹוהבהּו,6יׂשראל, יׂשראל נער ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ

ּכדכתיב  הּקּב"ה, ׁשל אֹוהביו הם 7ויׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלקי הוי' את ְְְְְְְְֱֲֵֶַַָָָָָָָֹואהבּת

לכם, ּתהיה עצרת הּׁשמיני ּבּיֹום ,[מאד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּובכל

ואיל  אחד ּבפר מֹוצאים ּׁשאּתם ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָּגלּגלּו

מקריבים  החג ימי ׁשבעת ׁשּבכל והינּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאחד.

אבל  אּומֹות, ׁשבעים ּכנגד ּפרים ְְְֲִִִִִֶֶָָׁשבעים

יׂשראל. ּכנגד אחד ּפר מקריבים עצרת' ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּב'ׁשמיני

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ׁשמדּיק ּכפי להבין, ְְְְְִִִֵֶַַָָוצרי

תש"ח  ּדׁשנת זה ּדּבּורֿהּמתחיל ,8ּבמאמרֹו ְְְֲִִִֶַַַַָ

ׁשההׁשּפעה  מּובן הּמדרׁש לׁשֹון ְְְְְִִֶַַַַָָָָָּדמּמׁשמעּות

ּגםּֿכן  היא עצרת' ּב'ׁשמיני יׂשראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָלנׁשמֹות

עצמּה הּמדרגה ּבא מאֹותּה אֹומר ׁשהרי ׂשרים, לׁשבעים ההמׁשכה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּכן  ׁשּמּוכן, מּמה הּוא ּׁשּנמצא מה ׁשּבּמׁשל ּכׁשם הּנה ׁשּתמצא, ּבמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּונגלּגל

יׂשראל. לנׁשמֹות ההׁשּפעה נמׁשכת עצמּה הּמדרגה ּדמאֹותּה ּבּנמׁשל, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּוא

ּגבֹוהה  מּמדרגה היא יׂשראל לנׁשמֹות ההׁשּפעה וּדאי ּדהלא מּובן, זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹואין

ל יהיּו ענין ׁשהּוא לכם" ּתהיה "עצרת ּבפירּוׁש [וכּנ"ל יֹותר הרּבה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָונעלית
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לה.1) כט, כג.2)פינחס פט"ו, יז.3)שמו"ר ה, ב.4)משלי רח, שם אֿב. סד, ח"א א. לב, כד.5)ח"ג פכ"א, במדב"ר

א.6) יא, ה.7)הושע ו, 8.43)ואתחנן ע' תש"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰ ÌBia1·e˙kM ‰Ó ‰p‰ זה . בפסוק ««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆»∆ƒ≈«∆»

ממלאכה) לעצור ("עצרת", חג לעשות יש הסוכות לחג השמיני שביום

,"ÌÎÏ" זה בהקשר "לכם" המילה È‡„k˙‡פירוש ‡e‰ שמובא כפי »∆ƒ¿ƒ»
L¯„na2·È˙Îc ‡e‰ שכתוב ‰3„‡ ÔÈ‡Âזהו Ec·Ï EÏ eÈ‰È «ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ¿¿¿«∆¿≈

,Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ הזה שהחג כלומר ¿»ƒƒ»
ולא  בלבד, ישראל לבני לכם, הוא

העולם  ‰f‰¯לאומות ÔBLÏ·e4 ƒ¿«…«
È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe Ï‡¯NÈ בני ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ

הוא, ברוך הקדוש והמלך, ישראל

e˙kM·לבדם. ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»
L¯„na5 והמשמעות התוכן לגבי «ƒ¿»

שמיניֿעצרת, זה, חג ««ÏLÓשל
˙Ú·L ‰„eÚÒ ‰NÚL CÏÓÏ¿∆∆∆»»¿»ƒ¿«

ÔÓÈÊÂ ÌÈÓÈ בסעודה עמו לחגוג »ƒ¿ƒ≈
ÔÂÈk .‰È„naL Ì„‡ Èa Ïk»¿≈»»∆«¿ƒ»≈»
,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L e¯·ÚL∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

B·‰B‡Ï ¯Ó‡ במיוחד עליו החביב »«¿¬
eÈ„È e‡ˆÈ ¯·k חובה ידי יצאנו ¿»»»»≈

,‰È„n‰ Èa ÏkÓ ועכשיו ƒ»¿≈«¿ƒ»
‰z‡Â È‡ ÏbÏ‚ לבד שנינו רק ¿«¿≈¬ƒ¿«»
'eÎ ‡ˆÓzL ‰Óa אפילו לנו ודי ¿«∆ƒ¿»

מועטת. ‰aw"‰בסעודה ¯Ó‡ Ck»»««»»
] Ï‡¯NÈÏ אמר המלך שבמשל כשם ¿ƒ¿»≈

‰e‡"לאוהבו", ‰"aw‰ È¯‰L∆¬≈«»»
NÈ ÏL Ì·‰B‡·È˙Î„k ,Ï‡¯6 ¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ

,e‰·‰B‡Â Ï‡¯NÈ ¯Ú Èkƒ««ƒ¿»≈»¬≈
ÏL ÂÈ·‰B‡ Ì‰ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈≈¬»∆

·È˙Î„k ,‰"aw‰7˙‡ z·‰‡Â «»»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿»¿»¿¿»
ÌBia ,[E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ«¿¿¿»¿…∆«
,ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆»∆
ÌÈ‡ˆBÓ Ìz‡M ‰Óa eÏbÏb«¿¿¿«∆«∆¿ƒ
לסעודה  ביחס מועטת כמות שהיא אף

שמיני  יום שקרבנות ובנמשל הגדולה,

מעטים  הם ÏÈ‡Âעצרת „Á‡ ¯Ùa¿«∆»¿«ƒ
„Á‡.בלבדÏÎaL ,eÈ‰Â ∆»¿«¿∆¿»

‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L שבעת במהלך ƒ¿«¿≈∆»
הסוכות  חג ÌÈÚ·Lימי ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿ƒ

,˙BÓe‡ ÌÈÚ·L „‚k ÌÈ¯t»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ
'˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a Ï·‡¬»ƒ¿ƒƒ¬∆∆
„‚k „Á‡ ¯t ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ«∆»¿∆∆

,Ï‡¯NÈ שסעודת המדרש כדברי ƒ¿»≈

היא  אוהבו עם סעודתו ואילו גדולה, סעודה היא המדינה בני לכל המלך

קטנה. סעודה היינו שתמצא", "במה

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„ÓL ÈÙk ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ,הריי"צ הרבי ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«≈«¿
הרבי  של ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacחותנו B¯Ó‡Óa בפסוק Lc˙הפותח ‰Ê ¿«¬»ƒ««¿ƒ∆ƒ¿«

Á"˘˙8, אמירת לפני שנה עשרים

תשכ"ח  בשנת הנוכחי המאמר

L¯„n‰ ÔBLÏ ˙eÚÓLnÓc¿ƒ«¿»¿«ƒ¿»
‰ÚtL‰‰L Ô·eÓ האלוקית »∆««¿»»

מלמעלה  ¿BÓLÏ¿ƒ˙הנמשכת
‡È‰ '˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¬∆∆ƒ
‰‚¯„n‰ d˙B‡Ó ÔkŒÌb«≈≈»««¿≈»
‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰L dÓˆÚ«¿»∆»¿»««¿»»

ÌÈ¯N ÌÈÚ·LÏ'ה'מזלות ¿ƒ¿ƒ»ƒ
העולם, אומות שבעים של הרוחניים

הסוכות, חג ימי שבעת ≈¬∆È¯‰Lבמשך
המלך  a‡לאוהבו ‡ÓB¯במשל, ≈…

‡ˆÓzL ‰Óa ÏbÏ‚e ולכאורה ¿«¿≈¿«∆ƒ¿»
בני  של מהסעודה שנותר למה הכוונה

Ó‰המדינה, ÏLnaL ÌLk ‰p‰ƒ≈¿≈∆«»»«
ÔÎenL ‰nÓ ‡e‰ ‡ˆÓpM∆ƒ¿»ƒ«∆»

המדינה, בני של הסעודה ≈Ôkעבור
d˙B‡Óc ,ÏLÓpa ‡e‰«ƒ¿»¿≈»

dÓˆÚ ‰‚¯„n‰ הייתה שממנה ««¿≈»«¿»
באמצעות  העולם, לאומות ההשפעה

הרוחניים  השרים ∆∆¿ÎLÓƒ˙שבעים
.Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿ƒ¿»≈
È‡cÂ ‡Ï‰c ,Ô·eÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆»«¬…««
Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿ƒ¿»≈

עצרת  nÓ„¯‚‰בשמיני ‡È‰ƒƒ«¿≈»
¯˙BÈ ‰a¯‰ ˙ÈÏÚÂ ‰‰B·b¿»¿«¬≈«¿≈≈
בחג  העולם לאומות מההשפעה

Le¯ÈÙaהסוכות  Ï"pÎÂ]¿««¿≈
‡e‰L "ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ"¬∆∆ƒ¿∆»∆∆
לכם  של במובן "לכם", על הדגש

EÏלבדכם  eÈ‰È ÔÈÚ לנשמות 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

g"kyz'd ,dxez zgny mei

ּונגלּגל  ּבא מהּו ועֹוד, .[אּת לזרים ואין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹלבּד

כּו'. ּונגלּגל הּלׁשֹון מהּו ׁשּתמצא, ְְְְִֵֶַַַַָָּבמה

LÈÂ ּבנֹוגע לדּיק יׁש ׁשעלּֿדרֿזה להֹוסיף, ¿≈ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

להזּכיר  ׁשּמתחילים ּגׁשמים ירידת ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָלענין

ּדהּנה  עצרת'. ּבּמדרׁש9ּב'ׁשמיני איתא עּכּו"ם 10, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׁש ואנּו מֹועדֹות לכם יׁש אּתם כּו' ׁשאל ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

אנּו אין ׂשמחים ׁשאּתם ּבׁשעה מֹועדֹות, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָלנּו

ליציאת  זכר הּוא הּפסח חג [ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׂשמחים

ונּגֹוף  ליׂשראל רפֹוא היה ׁשאז ְְְְִִִֵֶַָָָָָָמצרים,

ּבהר 11למצרים  ּתֹורה ניּתנה הּׁשבּועֹות ּובחג , ְְְְְִִִַַַַָָָ

לעּכּו"ם  ׂשנאה ׁשּירדה ׁשם על סיני ׁשּנקרא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָסיני,

נאמר 12עליו  הּסּוּכֹות ּובחג ידעּו13, למען ְְְֱֵֶַַַַַָָ

יׂשראל  ּבני את הֹוׁשבּתי ּבּסּכֹות ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֻּדֹורֹותיכם

היא  זֹו ׁשּידיעה מצרים, מארץ אֹותם ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבהֹוציאי

מהּמצוה  עם 14חלק קׁשּור הּסּוּכֹות ׁשחג והינּו, , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

למצרים, נּגֹוף היה ׁשּבֹו מצרים ּדיציאת ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהּזּכרֹון

ׂשמחים  אּתם אין ׂשמחים ׁשאנּו ּובׁשעה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּנ"ל],

ימי  נקראים עּכּו"ם ׁשל הּׂשמחה ימי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ[ׁשהרי

וׁשברֹון 15אידיהן  איד מּלׁשֹון א 16, ואימתי נּו], ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

ּגׁשמים. ירידת יֹום זה לֹו) (אמר ׂשמחים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָואּתם

יעטפּו ועמקים הּצאן כרים לבׁשּו טעמא, ְְֲֲִִַַַַַַָָָָֹמאי

יׁשירּו אף יתרֹועעּו אחריו,17ּבר ּכתּוב מה , ְֲֲִִַַַָָָָ

הארץ  ּכל לאלקים אי18הריעּו להבין, וצרי . ְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

ואּתם  אנּו ּגׁשמים ירידת ׁשּביֹום לֹומר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָאפׁשר

ּבהׁשּפעת  חילּוק יׁש ּבוּדאי הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָׂשמחים,

לאֹופן  ליׂשראל  ההמׁשכה אֹופן ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגׁשמים

וכּמּודגׁש לעּכּו"ם), (ּובפרט ּבעֹולם ְְְְְִַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּדירידת  הענין על ההמׁשכה ׁשּכללּות ּבכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּגם

"לכם", נאמר ׁשּבֹו עצרת ' ּב'ׁשמיני הּוא ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָּגׁשמים

ּדוקא. ליׂשראל ההמׁשכה על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמֹורה
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טו

,dxez zgny mei .c"qa
g"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÌBia לכם ּתהיה עצרת מה 1הּׁשמיני הּנה . «ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הּוא "לכם" 2ּׁשּכתּוב ְְִִִֶֶַָָָָ

ּדכתיב  הּוא לזרים 3הדא ואין לבּד ל יהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

הּזהר  ּובלׁשֹון ,ּבלחֹודֹוהי.4אּת ּומלּכא יׂשראל ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם למל5וזהּו מׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

אדם  ּבני ּכל וזימן ימים ׁשבעת סעּודה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשעׂשה

הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ׁשעברּו ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּמדינה.

הּמדינה, ּבני מּכל ידינּו יצאנּו ּכבר לאֹוהבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָאמר

אמר  ּכ כּו'. ׁשּתמצא ּבמה ואּתה אני ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָנגלּגל

ׁשל  אֹוהבם הּוא הּקּב"ה [ׁשהרי ליׂשראל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּקּב"ה

ּכדכתיב  ואֹוהבהּו,6יׂשראל, יׂשראל נער ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ

ּכדכתיב  הּקּב"ה, ׁשל אֹוהביו הם 7ויׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלקי הוי' את ְְְְְְְְֱֲֵֶַַָָָָָָָֹואהבּת

לכם, ּתהיה עצרת הּׁשמיני ּבּיֹום ,[מאד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּובכל

ואיל  אחד ּבפר מֹוצאים ּׁשאּתם ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָּגלּגלּו

מקריבים  החג ימי ׁשבעת ׁשּבכל והינּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאחד.

אבל  אּומֹות, ׁשבעים ּכנגד ּפרים ְְְֲִִִִִֶֶָָׁשבעים

יׂשראל. ּכנגד אחד ּפר מקריבים עצרת' ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּב'ׁשמיני

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ׁשמדּיק ּכפי להבין, ְְְְְִִִֵֶַַָָוצרי

תש"ח  ּדׁשנת זה ּדּבּורֿהּמתחיל ,8ּבמאמרֹו ְְְֲִִִֶַַַַָ

ׁשההׁשּפעה  מּובן הּמדרׁש לׁשֹון ְְְְְִִֶַַַַָָָָָּדמּמׁשמעּות

ּגםּֿכן  היא עצרת' ּב'ׁשמיני יׂשראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָלנׁשמֹות

עצמּה הּמדרגה ּבא מאֹותּה אֹומר ׁשהרי ׂשרים, לׁשבעים ההמׁשכה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּכן  ׁשּמּוכן, מּמה הּוא ּׁשּנמצא מה ׁשּבּמׁשל ּכׁשם הּנה ׁשּתמצא, ּבמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּונגלּגל

יׂשראל. לנׁשמֹות ההׁשּפעה נמׁשכת עצמּה הּמדרגה ּדמאֹותּה ּבּנמׁשל, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּוא

ּגבֹוהה  מּמדרגה היא יׂשראל לנׁשמֹות ההׁשּפעה וּדאי ּדהלא מּובן, זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹואין

ל יהיּו ענין ׁשהּוא לכם" ּתהיה "עצרת ּבפירּוׁש [וכּנ"ל יֹותר הרּבה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָונעלית
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לה.1) כט, כג.2)פינחס פט"ו, יז.3)שמו"ר ה, ב.4)משלי רח, שם אֿב. סד, ח"א א. לב, כד.5)ח"ג פכ"א, במדב"ר

א.6) יא, ה.7)הושע ו, 8.43)ואתחנן ע' תש"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰ ÌBia1·e˙kM ‰Ó ‰p‰ זה . בפסוק ««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆»∆ƒ≈«∆»

ממלאכה) לעצור ("עצרת", חג לעשות יש הסוכות לחג השמיני שביום

,"ÌÎÏ" זה בהקשר "לכם" המילה È‡„k˙‡פירוש ‡e‰ שמובא כפי »∆ƒ¿ƒ»
L¯„na2·È˙Îc ‡e‰ שכתוב ‰3„‡ ÔÈ‡Âזהו Ec·Ï EÏ eÈ‰È «ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ¿¿¿«∆¿≈

,Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ הזה שהחג כלומר ¿»ƒƒ»
ולא  בלבד, ישראל לבני לכם, הוא

העולם  ‰f‰¯לאומות ÔBLÏ·e4 ƒ¿«…«
È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe Ï‡¯NÈ בני ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ

הוא, ברוך הקדוש והמלך, ישראל

e˙kM·לבדם. ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»
L¯„na5 והמשמעות התוכן לגבי «ƒ¿»

שמיניֿעצרת, זה, חג ««ÏLÓשל
˙Ú·L ‰„eÚÒ ‰NÚL CÏÓÏ¿∆∆∆»»¿»ƒ¿«

ÔÓÈÊÂ ÌÈÓÈ בסעודה עמו לחגוג »ƒ¿ƒ≈
ÔÂÈk .‰È„naL Ì„‡ Èa Ïk»¿≈»»∆«¿ƒ»≈»
,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L e¯·ÚL∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

B·‰B‡Ï ¯Ó‡ במיוחד עליו החביב »«¿¬
eÈ„È e‡ˆÈ ¯·k חובה ידי יצאנו ¿»»»»≈

,‰È„n‰ Èa ÏkÓ ועכשיו ƒ»¿≈«¿ƒ»
‰z‡Â È‡ ÏbÏ‚ לבד שנינו רק ¿«¿≈¬ƒ¿«»
'eÎ ‡ˆÓzL ‰Óa אפילו לנו ודי ¿«∆ƒ¿»

מועטת. ‰aw"‰בסעודה ¯Ó‡ Ck»»««»»
] Ï‡¯NÈÏ אמר המלך שבמשל כשם ¿ƒ¿»≈

‰e‡"לאוהבו", ‰"aw‰ È¯‰L∆¬≈«»»
NÈ ÏL Ì·‰B‡·È˙Î„k ,Ï‡¯6 ¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ

,e‰·‰B‡Â Ï‡¯NÈ ¯Ú Èkƒ««ƒ¿»≈»¬≈
ÏL ÂÈ·‰B‡ Ì‰ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈≈¬»∆

·È˙Î„k ,‰"aw‰7˙‡ z·‰‡Â «»»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿»¿»¿¿»
ÌBia ,[E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ«¿¿¿»¿…∆«
,ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆»∆
ÌÈ‡ˆBÓ Ìz‡M ‰Óa eÏbÏb«¿¿¿«∆«∆¿ƒ
לסעודה  ביחס מועטת כמות שהיא אף

שמיני  יום שקרבנות ובנמשל הגדולה,

מעטים  הם ÏÈ‡Âעצרת „Á‡ ¯Ùa¿«∆»¿«ƒ
„Á‡.בלבדÏÎaL ,eÈ‰Â ∆»¿«¿∆¿»

‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L שבעת במהלך ƒ¿«¿≈∆»
הסוכות  חג ÌÈÚ·Lימי ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿ƒ

,˙BÓe‡ ÌÈÚ·L „‚k ÌÈ¯t»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ
'˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a Ï·‡¬»ƒ¿ƒƒ¬∆∆
„‚k „Á‡ ¯t ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ«∆»¿∆∆

,Ï‡¯NÈ שסעודת המדרש כדברי ƒ¿»≈

היא  אוהבו עם סעודתו ואילו גדולה, סעודה היא המדינה בני לכל המלך

קטנה. סעודה היינו שתמצא", "במה

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„ÓL ÈÙk ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ,הריי"צ הרבי ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«≈«¿
הרבי  של ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacחותנו B¯Ó‡Óa בפסוק Lc˙הפותח ‰Ê ¿«¬»ƒ««¿ƒ∆ƒ¿«

Á"˘˙8, אמירת לפני שנה עשרים

תשכ"ח  בשנת הנוכחי המאמר

L¯„n‰ ÔBLÏ ˙eÚÓLnÓc¿ƒ«¿»¿«ƒ¿»
‰ÚtL‰‰L Ô·eÓ האלוקית »∆««¿»»

מלמעלה  ¿BÓLÏ¿ƒ˙הנמשכת
‡È‰ '˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¬∆∆ƒ
‰‚¯„n‰ d˙B‡Ó ÔkŒÌb«≈≈»««¿≈»
‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰L dÓˆÚ«¿»∆»¿»««¿»»

ÌÈ¯N ÌÈÚ·LÏ'ה'מזלות ¿ƒ¿ƒ»ƒ
העולם, אומות שבעים של הרוחניים

הסוכות, חג ימי שבעת ≈¬∆È¯‰Lבמשך
המלך  a‡לאוהבו ‡ÓB¯במשל, ≈…

‡ˆÓzL ‰Óa ÏbÏ‚e ולכאורה ¿«¿≈¿«∆ƒ¿»
בני  של מהסעודה שנותר למה הכוונה

Ó‰המדינה, ÏLnaL ÌLk ‰p‰ƒ≈¿≈∆«»»«
ÔÎenL ‰nÓ ‡e‰ ‡ˆÓpM∆ƒ¿»ƒ«∆»

המדינה, בני של הסעודה ≈Ôkעבור
d˙B‡Óc ,ÏLÓpa ‡e‰«ƒ¿»¿≈»

dÓˆÚ ‰‚¯„n‰ הייתה שממנה ««¿≈»«¿»
באמצעות  העולם, לאומות ההשפעה

הרוחניים  השרים ∆∆¿ÎLÓƒ˙שבעים
.Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿ƒ¿»≈
È‡cÂ ‡Ï‰c ,Ô·eÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆»«¬…««
Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿ƒ¿»≈

עצרת  nÓ„¯‚‰בשמיני ‡È‰ƒƒ«¿≈»
¯˙BÈ ‰a¯‰ ˙ÈÏÚÂ ‰‰B·b¿»¿«¬≈«¿≈≈
בחג  העולם לאומות מההשפעה

Le¯ÈÙaהסוכות  Ï"pÎÂ]¿««¿≈
‡e‰L "ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ"¬∆∆ƒ¿∆»∆∆
לכם  של במובן "לכם", על הדגש

EÏלבדכם  eÈ‰È ÔÈÚ לנשמות ƒ¿«ƒ¿¿
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

ּונגלּגל  ּבא מהּו ועֹוד, .[אּת לזרים ואין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹלבּד

כּו'. ּונגלּגל הּלׁשֹון מהּו ׁשּתמצא, ְְְְִֵֶַַַַָָּבמה

LÈÂ ּבנֹוגע לדּיק יׁש ׁשעלּֿדרֿזה להֹוסיף, ¿≈ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

להזּכיר  ׁשּמתחילים ּגׁשמים ירידת ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָלענין

ּדהּנה  עצרת'. ּבּמדרׁש9ּב'ׁשמיני איתא עּכּו"ם 10, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׁש ואנּו מֹועדֹות לכם יׁש אּתם כּו' ׁשאל ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

אנּו אין ׂשמחים ׁשאּתם ּבׁשעה מֹועדֹות, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָלנּו

ליציאת  זכר הּוא הּפסח חג [ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׂשמחים

ונּגֹוף  ליׂשראל רפֹוא היה ׁשאז ְְְְִִִֵֶַָָָָָָמצרים,

ּבהר 11למצרים  ּתֹורה ניּתנה הּׁשבּועֹות ּובחג , ְְְְְִִִַַַַָָָ

לעּכּו"ם  ׂשנאה ׁשּירדה ׁשם על סיני ׁשּנקרא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָסיני,

נאמר 12עליו  הּסּוּכֹות ּובחג ידעּו13, למען ְְְֱֵֶַַַַַָָ

יׂשראל  ּבני את הֹוׁשבּתי ּבּסּכֹות ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֻּדֹורֹותיכם

היא  זֹו ׁשּידיעה מצרים, מארץ אֹותם ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבהֹוציאי

מהּמצוה  עם 14חלק קׁשּור הּסּוּכֹות ׁשחג והינּו, , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

למצרים, נּגֹוף היה ׁשּבֹו מצרים ּדיציאת ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהּזּכרֹון

ׂשמחים  אּתם אין ׂשמחים ׁשאנּו ּובׁשעה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּנ"ל],

ימי  נקראים עּכּו"ם ׁשל הּׂשמחה ימי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ[ׁשהרי

וׁשברֹון 15אידיהן  איד מּלׁשֹון א 16, ואימתי נּו], ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

ּגׁשמים. ירידת יֹום זה לֹו) (אמר ׂשמחים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָואּתם

יעטפּו ועמקים הּצאן כרים לבׁשּו טעמא, ְְֲֲִִַַַַַַָָָָֹמאי

יׁשירּו אף יתרֹועעּו אחריו,17ּבר ּכתּוב מה , ְֲֲִִַַַָָָָ

הארץ  ּכל לאלקים אי18הריעּו להבין, וצרי . ְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

ואּתם  אנּו ּגׁשמים ירידת ׁשּביֹום לֹומר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָאפׁשר

ּבהׁשּפעת  חילּוק יׁש ּבוּדאי הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָׂשמחים,

לאֹופן  ליׂשראל  ההמׁשכה אֹופן ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגׁשמים

וכּמּודגׁש לעּכּו"ם), (ּובפרט ּבעֹולם ְְְְְִַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּדירידת  הענין על ההמׁשכה ׁשּכללּות ּבכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּגם

"לכם", נאמר ׁשּבֹו עצרת ' ּב'ׁשמיני הּוא ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָּגׁשמים

ּדוקא. ליׂשראל ההמׁשכה על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמֹורה
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תקמז 9) ע' ח"ב תרל"ג (סה"מ תרל"ד ה' את הללו ד"ה ואילך). תעח ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ח תבא פ' במד"ר רד"ה ראה

ז.10)ואילך). פ"ז, דב"ר גם וראה תשצ. רמז תהלים יל"ש ו. פי"ג, א.11)ב"ר לו, זח"ב כב. יט, פט,12)ישעי' שבת

ואילך. מג.13)סע"א כג, תרכה.14)אמור ר"ס לטואו"ח, ב"ח ובכ"מ.15)ראה א. ב, ע"ז וגמרא דובר 16)משנה ראה

ג. אות ע"ז יד.17)צדק סה, א.18)תהלים סו, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ÊÏישראל  ÔÈ‡Â Ec·Ï העולם שלא ‡Czאומות הדברים ומשמעות ¿«∆¿≈¿»ƒƒ»

שסוג  גם אלא העולם לאומות ולא ישראל לבני רק היא שההשפעה בלבד זו

לאומות  ולא ישראל לבני רק שניתנת כזו היא ההשפעה ].ומדרגת
,„BÚÂ,המדרש בלשון לדייק ÓzLˆ‡,יש ‰Óa ÏbÏ‚e ‡a e‰Ó ¿«…¿«¿≈¿«∆ƒ¿»

'eÎ ÏbÏ‚e ÔBLl‰ e‰Ó ולא ««»¿«¿≈
וכדומה? סעודה" "נעשה

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆∆∆
לגבי  האמורה לשאלה דומה שאלה

ישראל  לבני ההשפעה בין ההבדלים

העולם  לאומות i„Ï˜להשפעה LÈ≈¿«≈
ÌÈÓLb ˙„È¯È ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ

¯ÈkÊ‰Ï ÌÈÏÈÁ˙nL הגשמים את ∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ
"משיב  באמירת שמונהֿעשרה בתפילת

הגשם" ומוריד ÈÈÓL'aƒ¿ƒƒהרוח
‰p‰c .'˙¯ˆÚ9‡˙È‡ מובא , ¬∆∆¿ƒ≈ƒ»

L¯„na10Ï‡L „Á‡ Ì"ekÚ «ƒ¿»«∆»»«
קרחה  בן יהושע רבי ‡Ìzאת 'eÎ«∆

ישראל  B„ÚBÓ˙בני ÌÎÏ LÈ≈»∆¬
העולם ‡Âeחגים  eÏאומות LÈ ¿»≈»

˙B„ÚBÓ,חגיםÌz‡L ‰ÚLa ¬¿»»∆«∆
ÌÈÁÓN בני של שלכם, בחגים ¿≈ƒ

[È¯‰Lישראל  ÌÈÁÓN e‡ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ∆¬≈
˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‡e‰ ÁÒt‰ ‚Á««∆«≈∆ƒƒ«

‰È‰ Ê‡L ,ÌÈ¯ˆÓ הכתוב כלשון ƒ¿«ƒ∆»»»
‡BÙ¯ והצלה Ï‡¯NÈÏרפואה »¿ƒ¿»≈
ÛBbÂמגיפהÌÈ¯ˆÓÏ11, כן ואם ¿»¿ƒ¿«ƒ

לאומות  שמזכיר יום הוא הפסח חג

שמחה  יום ואינו צערם את העולם

zÈ‰אצלם  ˙BÚe·M‰ ‚Á·e¿««»ƒ¿»
ÈÈÒ ‡¯˜pL ,ÈÈÒ ¯‰a ‰¯Bz»¿«ƒ«∆ƒ¿»ƒ«

ז"ל  חכמינו ÌLכמאמר ÏÚ«≈
Ì"ekÚÏ ‰‡N ‰„¯iL∆»¿»ƒ¿»¿«

ÂÈÏÚ12, את קבלו ישראל בני רק כי »»
אם  ומובן העולם, אומות ולא התורה

לבני  שמחה יום הוא השבועות שחג כן

העולם  לאומות ולא »¿Á·e‚ישראל
¯Ó‡ ˙Bkeq‰13 תשבו בסוכות «∆¡«

ימים  eÚ„Èשבעת ÔÚÓÏ¿««≈¿
Èz·LB‰ ˙Bkqa Èk ÌÎÈ˙B¯Bc≈∆ƒ«À«¿ƒ
È‡ÈˆB‰a Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
‰ÚÈ„iL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙B‡»≈∆∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»

‰Âˆn‰Ó ˜ÏÁ ‡È‰ BÊ14, טור על בפירושו חדש") ("בית הב"ח כדברי ƒ≈∆≈«ƒ¿»
ידעו  למען דכתיב דכיוון [הטור] "שסובר סוכה: הלכות בתחילת חיים אורח

הפשט, כפי הסוכה מצות כוונת ידע לא אם כתיקונה המצווה קיים לא כו'

יציאת  שיזכור הסוכה בישיבת הכוונה בעיקר הפשט לפי [הטור] ביאר ולכן

‰Bkeq˙מצרים...", ‚ÁL ,eÈ‰Â¿«¿∆««
˙‡ÈˆÈc ÔB¯kf‰ ÌÚ ¯eL»̃ƒ«ƒ»ƒƒ«
ÛBb ‰È‰ BaL ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆»»»

Ï"pk ,ÌÈ¯ˆÓÏ הפסח חג ],לגבי ¿ƒ¿«ƒ««
e‡L ‰ÚL·e העולם אומות ¿»»∆»

Ìz‡ ÔÈ‡ ÌÈÁÓN ישראל בני ¿≈ƒ≈«∆
‰ÁÓO‰ ÈÓÈ È¯‰L] ÌÈÁÓN¿≈ƒ∆¬≈¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‡¯˜ Ì"ekÚ ÏL חכמינו בפי ∆«ƒ¿»ƒ
‡Ô‰È„Èז"ל  ÈÓÈ15„È‡ ÔBLlÓ , ¿≈≈≈∆ƒ¿≈

ÔB¯·LÂ16, השמחה ],היפך ¿ƒ¿
?ÌÈÁÓN Ìz‡Â e‡ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«»¿«∆¿≈ƒ

BÏ ¯Ó‡) קרחה בן יהושע רבי »«
אומות  וגם ישראל בני גם שבו שהיום

שמחים  È¯È„˙העולם ÌBÈ ‰Ê (∆¿ƒ«
,‡ÓÚË È‡Ó .ÌÈÓLb,הטעם מה ¿»ƒ««¬»

שנאמר ‰Ô‡vכמו ÌÈ¯Î eL·Ï»¿»ƒ«…
eÚÚB¯˙È ¯a eÙËÚÈ ÌÈ˜ÓÚÂ«¬»ƒ««¿»ƒ¿¬

e¯ÈLÈ Û‡17, שבו מצב כלומר, «»ƒ
בשמחה היא כולה »Ó‰הבריאה

ÌÈ˜Ï‡Ï eÚÈ¯‰ ,ÂÈ¯Á‡ ·e˙k»«¬»»ƒ≈…ƒ
ı¯‡‰ Ïk18 פירושו הארץ" ו"כל »»»∆

העולם. אומות וגם ישראל בני גם

¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
ÌÈÓLb ˙„È¯È ÌBÈaL ¯ÓBÏ«∆¿¿ƒ«¿»ƒ

Ìz‡Â e‡ ואומות ישראל בני »¿«∆
מידה,ÌÈÁÓNהעולם ‰¯Èבאותה ¿≈ƒ¬≈

˜eÏÈÁ LÈ È‡cÂa הבדל ¿««≈ƒ
ÔÙB‡ ÔÈa ÌÈÓLb‰ ˙ÚtL‰a¿«¿»««¿»ƒ≈∆
ÔÙB‡Ï Ï‡¯NÈÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿»≈¿∆

ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰‰ בכלל ««¿»»»»
Ì"ekÚÏ Ë¯Ù·e) מבני ששונים ƒ¿»¿«

העולם  מכללות יותר ),ישראל
˙eÏÏkL CÎa Ìb L‚„enÎÂ¿«¿»«¿»∆¿»
˙„È¯Èc ÔÈÚ‰ ÏÚ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«»ƒ¿»ƒƒ«
'˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a ‡e‰ ÌÈÓLb¿»ƒƒ¿ƒƒ¬∆∆
את  להזכיר מתחילים שבו היום

כאמור, Ó‡¯הגשמים, BaL∆∆¡«
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הּמאמר ÔÈ·‰Ïeב) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַַָָ

קּודׁשאּֿבריֿהּוא 19הּידּוע  ְְִַַָָ

מּובן, ׁשּמּזה עלמא, ּוברא ּבאֹוריתא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאסּתּכל

יּובן  ּבּתֹורה, ׁשהם ּכפי  הענינים ּבאּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידי

הּתֹורה  ּבענין והּנה, לעֹולם. ּבנֹוגע ׁשהם ּכפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּגם

מּזה  זה הפּכּיים ׁשהם לׁשֹונֹות ג' ּדהּנה 20מצינּו . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ

קהּלת 21ּכתיב  מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְִִִֶַָָָָָֹ

היא  ׁשהּתֹורה הינּו, ּדיקא. מֹורׁשה ְְֲִֶַַַָָָָָֹיעקב,

ּבדר ׁשּבא ענין הּוא ׁשּירּוׁשה ירּוׁשה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּבבחינת

הּמֹוריׁש, ּבדעת ּכלל ּתלּוי ׁשאינֹו ועד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָמּמילא,

ּבענין  ׁשינּוי איזה לעׂשֹות ירצה אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַׁשהרי

ּתירׁשּנּו ׁשּבּתֹו יאמר אם - ּולדּוגמא ְְְִִִֶֶַַָָָֹהּירּוׁשה,

ּׁשּכתּוב  מה על מתנה זה הרי ּבן, ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמקֹום

ּבטל  ׁשּתנאֹו אמרּו22ּבּתֹורה ּגיסא, ּולאיד . ְְְִִֵֶַָָָָָָ

ז"ל  ׁשאינּה23חכמינּו ּתֹורה ללמֹוד עצמ התקן ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

ירּוׁשה, ׁשל ענין אינּה ׁשהּתֹורה הינּו, .ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָירּוׁשה

,"עצמ ּד"התקן ּבעבֹודה הּתלּוי ענין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאּלא

והרי  הּתֹורה, ענין לֹו יּומׁש עבֹודתֹו אֹופן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָׁשּלפי

ׁשאינּה הּירּוׁשה ענין היפ הּוא העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָענין

הּזקן  רּבנּו ּובלׁשֹון ּכלל, ּבעבֹודה ְְְֲִֵֵַַָָָָָּתלּויה

עמל 24ּבּתניא  ׁשּלא עתק הֹון לֹו ׁשּנפלה ירּוׁשה : ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו מֹוסיף אינֹו העמל ׁשענין מּזה (ויתירה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

העבֹודה  וענין הּירּוׁשה ׁשענין ונמצא, ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָמאּומה).

ונֹוסף  הפּכּיים. קצוֹות ׁשני הם כּו') עצמ ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ(התקן

גֹו' ּככּלתֹו מׁשה אל וּיּתן ּבּתֹורה נאמר ,25לזה ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמּתנה  לֹו הּתֹורה 26ׁשּניּתנה ניּתנה ּוכמֹוֿכן , ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּתן  הּלׁשֹון ּדּיּוק ׁשּזהּו ּבמּתנה, יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכל

ענין  והרי ּבמּתנה. ׁשּניּתנה ׁשם על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּתֹורה,

(מֹורׁשה) ירּוׁשה ּבין ממּוצע הּוא ְְֵַַָָָָָָהּמּתנה

אין  ּגיסא , מחד ּכי ,(עצמ (התקן ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָלעבֹודה

לתּבֹוע  ׁשּיכֹול אּלא עֹוד ולא ׂשכר, עליה לתּבֹוע ׁשּיכֹולים עבֹודה ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּמּתנה
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ואילך.19) סע"א קסא, ואילך.20)זח"ב תקנא ע' ח"ב תרל"ג (סה"מ תרנ"ד תרל"ד. צוה תורה ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). כו ע' ד.21)תרנ"ד לג, ב.22)ברכה קכו, מי"ב.23)ב"ב פ"ב ע"ב).24)אבות ריש (מב, יח.25)פל"ג לא, תשא

ואילך.26) א'תתקסו ע' תשא באוה"ת ככלותו משה אל ויתן ד"ה גם וראה ו. פמ"א, שמו"ר סע"א. לח, נדרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BnL ,"ÌÎÏ" תמוה זה ולפי »∆∆∆«««¿»»¿ƒ¿»≈«¿»

הגשם? בעניין העולם לאומות ישראל בני בין השוואה יש מדוע יותר עוד

ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·Úe„i‰ ¯Ó‡n‰ בזוהר ‰19 ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»««¬»«»«
,‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙È¯B‡a ÏkzÒ‡ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ הקדוש ¿»¿ƒ∆¿«≈¿«¿»»»»¿»

עולם  וברא בתורה הסתכל הוא ברוך

אחר  במקום ז"ל חכמינו (כדברי

לקדוש  היתה התורה העולם שבבריאת

פיהם  שעל 'תכנית' דפי כמו הוא ברוך

בניין) ŒÏÚLבונים ,Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆«
Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰ ¯e‡a È„È¿≈≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈

,‰¯Bza,העולם לבריאת המקור «»
Ú‚Ba Ì‰L ÈÙk Ìb Ô·eÈ»«¿ƒ∆≈¿≈«

,ÌÏBÚÏ.להלן שיתבאר כפי »»
'‚ eÈˆÓ ‰¯Bz‰ ÔÈÚa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ¿««»»ƒ

˙BBLÏ ביטויים Ì‰Lשלושה ¿∆≈
‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰20‰p‰c . »¿ƒƒ∆ƒ∆¿ƒ≈

·È˙k21‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz ¿ƒ»ƒ»»…∆
‰L¯BÓ ,·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ»»¿ƒ««¬…»»
‡È‰ ‰¯Bz‰L ,eÈ‰ .‡˜Èc»¿»«¿∆«»ƒ
‡e‰ ‰Le¯iL ,‰Le¯È ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»∆¿»

,‡ÏÈnÓ C¯„a ‡aL ÔÈÚ ללא ƒ¿»∆»¿∆∆ƒ≈»
היורש  האדם מצד ופעולה מאמץ כל

˙Ú„a ÏÏk ÈeÏz BÈ‡L „ÚÂ¿«∆≈»¿»¿««
,LÈ¯Bn‰ המוריש שגם כך כדי עד «ƒ

כדי  דבר לעשות יכול ולא צריך לא

È¯ˆ‰להוריש  Ì‡ È¯‰L∆¬≈ƒƒ¿∆
ÔÈÚa ÈeÈL ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏ«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«
Ì‡ - ‡Ó‚e„Ïe ,‰Le¯i‰«¿»¿¿»ƒ
ÌB˜Óa epL¯Èz BzaL ¯Ó‡È…«∆ƒƒ»∆¿»

,Ôa LiL שאם בתורה האמור היפך ∆≈≈
הבת, ולא היורש הוא בן לאדם יש

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿∆««∆»
ÏËa B‡zL ‰¯Bza22 ואף «»∆¿»»≈

רשאי  אדם ממונות בדיני כלל שבדרך

מקח  לגבי שונים תנאים להתנות

הוא  התנאי אם הרי וכד', וממכר

בכוחו  אין התורה להלכות בניגוד

כזה, תנאי עשה ואם זאת לעשות

תוקף. כל לו ואין בטל התנאי

,‡ÒÈb C„È‡Ïe שני ‡e¯Óמצד ¿ƒ»ƒ»»¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ23CÓˆÚ Ô˜˙‰ ¬»≈««¿≈«¿»

‰Le¯È dÈ‡L ‰¯Bz „BÓÏÏƒ¿»∆≈»¿»

ÈeÏz‰ ÔÈÚ ‡l‡ ,‰Le¯È ÏL ÔÈÚ dÈ‡ ‰¯Bz‰L ,eÈ‰ .CÏ»«¿∆«»≈»ƒ¿»∆¿»∆»ƒ¿»«»
B·ÚaBÏ CLÓeÈ B˙„B·Ú ÔÙB‡ ÈÙlL ,"CÓˆÚ Ô˜˙‰"c ‰„ «¬»¿«¿≈«¿»∆¿ƒ∆¬»¿«

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ והכנה מקדים כתנאי כאן שאמורה ƒ¿««»«¬≈ƒ¿«»¬»
התורה  B·Úa„‰ללימוד ‰ÈeÏz dÈ‡L ‰Le¯i‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ ‡e‰≈∆ƒ¿««¿»∆≈»¿»»¬»

,ÏÏk כלשהי להכנה נדרש הוא ואין ¿»
עצמך") ¯ea("התקן ÔBLÏ·eƒ¿«≈
‡Èza Ô˜f‰24 ענין בהגדרת «»≈««¿»

‰ÔBהירושה: BÏ ‰ÏÙpL ‰Le¯È¿»∆»¿»
‰¯È˙ÈÂ) Ba ÏÓÚ ‡lL ˜˙Ú»≈∆…»«ƒ≈»
BÈ‡ ÏÓÚ‰ ÔÈÚL ‰fÓƒ∆∆ƒ¿«∆»»≈

‰Óe‡Ó Ba ÛÈÒBÓ שום ואין ƒ¿»
ידי  על הירושה את להגדיל אפשרות

ויגיעה  ÔÈÚLעמל ,‡ˆÓÂ .(¿ƒ¿»∆ƒ¿«
‰Le¯i‰ תורה" ככתוב לתורה ביחס «¿»

מורשה" ‰B·Ú„‰צוה... ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»¬»
'eÎ CÓˆÚ Ô˜˙‰) ירושה שאינה «¿≈«¿»

‰ÌÈikÙ.לך  ˙BÂˆ˜ ÈL Ì‰ (≈¿≈¿»»¿ƒƒ
‰¯Bza ¯Ó‡ ‰ÊÏ ÛÒBÂ ביטוי ¿»»∆∆¡««»

ככתוב  התורה, לעניין בנוגע שלישי

הוא  ברוך מהקדוש הלוחות נתינת לגבי

רבנו  LÓ‰למשה Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆…∆
'B‚ B˙lÎk25,סיני בהר אתו לדבר ¿«…

משה  שהיה הימים ארבעים בסוף היינו

חכמינו  ואמרו תורה, מתן לאחר בהר

התורה) על רש"י בפירוש (והובא ז"ל

‰zÓa BÏ ‰zÈpL26, לא שאם ∆ƒ¿»¿«»»
את  ללמוד יכול משה היה לא כן

ארבעים  של כך כל קצר בזמן התורה

בלבד, שהתורה ÔÎŒBÓÎeיום כשם ¿≈
כך  במתנה רבנו למשה «¿zÈƒ‰ניתנה

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ‰¯Bz‰«»¿»¿≈ƒ¿»≈
ÔBLl‰ ˜eic e‰fL ,‰zÓa¿«»»∆∆ƒ«»
‰zÈpL ÌL ÏÚ ,‰¯Bz ÔzÓ««»«≈∆ƒ¿»
‰zn‰ ÔÈÚ È¯‰Â .‰zÓa¿«»»«¬≈ƒ¿«««»»

ÚˆeÓÓ ‡e‰ ביניים ÔÈaהגדרת ¿»≈
‰„B·ÚÏ (‰L¯BÓ) ‰Le¯È¿»»»«¬»
„ÁÓ Èk ,(CÓˆÚ Ô˜˙‰)«¿≈«¿»ƒ≈«

,‡ÒÈb אחד ‰zn‰מצד ÔÈ‡ ƒ»≈««»»
BÓkÚBa˙Ï ÌÈÏBÎiL ‰„B·Ú ¿¬»∆¿ƒƒ¿«
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

גֹו' תלין" ׁש"לא ּבאֹופן ּתהיה הּׂשכר ,27ׁשּנתינת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשאם  הּנֹותן, מּדעת הּוא הּמּתנה ענין ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי

וענינּה נֹותן, אינֹו רֹוצה אינֹו ואם נֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָרֹוצה

מעׂשיו, עבֹודת לפי ׁשּלא לאיׁש ׁשּנֹותנים ְְְֲֲִִִֶֶַַָֹהּוא

ּגיסא, לאיד אבל זאת. לתּבֹוע יכֹול אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּלכן

ּדעביד  לאו אי ׁשהרי ּבּמקּבל, ּגם הּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּתלּוי

מּתנתא  ליּה יהיב הוה לא לנפׁשּה ניחא .28ליּה ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹ

ּדירּוׁשה, הענינים ג' הם מה להבין, ְְְִִִִִֵַָָָָָוצרי

ׁשּבּתֹורה. ּומּתנה ,(עצמ (התקן ְְֲֵֶַַַַָָָָָעבֹודה

ּדזכריה ÔÈÚ‰Âג) עפה ּבמגילה ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ואחֹור.29ּכתיב  ּפנים ּכתּובה והיא ְְְְִִִָָָ

ּבחינת 30והינּו ואחֹור. ּפנים ּבחינת ּבּתֹורה ׁשּיׁש , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשהיא  ּכפי הּתֹורה ּבחינת היא ׁשּבּתֹורה ְְִִִִִֶֶַַַָָָּפנים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,יתּבר גֹו'31אצלֹו אצלֹו ואהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

הּמל ׁשעׁשּועי  ּבחינת גֹו', ְֲֲִִֵֶֶַַַַׁשעׁשּועים

נאמר 32ּבעצמּותֹו זה ועל ּכל 33, מעיני נעלמה ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

וזהּו העֹולמֹות. אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָחי,

ׁשּכּולֹו ּבאֹופן ׁשהיּו הראׁשֹונֹות לּוחֹות ְְִִֶֶֶַָָענין

הּלּוחֹות 30ּפנים  עם יחד ּבארֹון ניּתנּו ּכאׁשר (ּגם ְֲִִִֶַַַַַָָָ

הינּו34האחרֹונֹות  ׁשּבּתֹורה, אחֹור ּובחינת .( ְְֲִֶַַַַָָָ

ׁשּנמׁשכה  לעֹולמֹות ׁשּׁשּיכת ּכפי הּתֹורה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבחינת

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה ּדאף העֹולם, ּבעניני 35ונתלּבׁשה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו ודרׁשּו ּכאׁש, ּדברי ּכה מה 36הלא ְְְֲֲֵֵַַָָָָָֹֹ

אינן  ּתֹורה ּדברי אף טּומאה, מקּבל אינֹו ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָאׁש

הּתֹורה  הרי  מּכלֿמקֹום טּומאה, ְְְֲִִֵַַָָָָמקּבלין
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יג.27) יט, א.28)קדושים קנו, ב"ב א. טז, ב"מ א.29)ראה כא, עירובין וראה טֿי. ב, יחזקאל ב. ה, זכרי' ראה 30)ראה

סה"מ  בשוה"ג. ואילך ב ס"ע תרנ"ח אליהו פתח לד"ה הגהות וראה ואילך. א מא, להצ"צ סהמ"צ א. קסא, קו"א תניא

וש"נ. .50 ע' תרפ"ט סה"ש פז. ע' תרס"ו המשך רלו. ע' שם ואילך. קפא ע' ל.31)תרנ"ג ח, המלך 32)משלי בעמק נת'

סע"א. כז, שה"ש לקו"ת וראה א. כא.33)שער כח, (המו"ל).34)איוב קצת כט.35)חסר כג, א.36)ירמי' כב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÈÏÚ העבודה ÏBÎiLעל ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,¯ÎN העובדÚBa˙Ï »∆»»»¿…∆»∆»ƒ¿«

'B‚ "ÔÈÏ˙ ‡Ï"L ÔÙB‡a ‰È‰z ¯ÎO‰ ˙È˙pL27, יעבור שלא ∆¿ƒ««»»ƒ¿∆¿∆∆…»ƒ
תיתן  "ביומו הכתוב כלשון אלא היום עבודת על שכרו את שיקבל עד לילה

ולתבוע  לדרוש יכולים לא מתנה אבל ‰e‡שכרו", ‰zn‰ ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«««»»
,Ô˙Bp‰ ˙ÚcÓ רצונו פי Ì‡Lועל ƒ«««≈∆ƒ

‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â Ô˙B ‰ˆB¯∆≈¿ƒ≈∆
dÈÚÂ ,Ô˙B BÈ‡ מתנה של ≈≈¿ƒ¿»»

‡lL LÈ‡Ï ÌÈ˙BpL ‡e‰∆¿ƒ¿ƒ∆…
ÈÙÏשל והמאמץ B·Ú„˙הערך ¿ƒ¬«

ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎlL ,ÂÈNÚÓ«¬»∆»≈≈»
C„È‡Ï Ï·‡ .˙‡Ê ÚBa˙Ïƒ¿«…¬»¿ƒ»

,‡ÒÈbשני ‰c·¯מצד ÈeÏz של ƒ»»«»»
מתנה  È¯‰Lנתינת ,Ïa˜na Ìb««¿«≈∆¬≈

‡ÁÈ dÈÏ „È·Úc Â‡Ï È‡ƒ»¿»ƒ≈«¿»
dÈÏ ·È‰È ‰Â‰ ‡Ï dLÙÏ¿«¿≈…¬»»ƒ≈

‡˙zÓ28 המתנה שמקבל לא אם «¿»»
והנאה  נחת המתנה לנותן עושה היה

כלומר, מתנה, לו נותן היה לא לנפשו,

שהמקבל  דבר לא היא מתנה אמנם

אבל  עבודה, שכר כמו לדרוש, יכול

בדבר  מסוים חלק למקבל יש זאת בכל

רוח  נחת לנותן עושה היה לא אילו כי

מתנה, לו מעניק הנותן היה לא כלשהי,

ירושה  בין 'ממוצע' היא שמתנה ונמצא

משקיעים  לא המוריש וגם היורש שבה

ורצונם, בדעתם תלוי זה ואין מאמץ

תלוייה  השכר קבלת שבה לעבודה

העובד. Ó‰במעשי ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«
,‰Le¯Èc ÌÈÈÚ‰ '‚ Ì‰≈»ƒ¿»ƒƒ»
‰zÓe ,(CÓˆÚ Ô˜˙‰) ‰„B·Ú¬»«¿≈«¿»«»»

‰¯BzaL ומאמרי מהפסוקים שהרי ∆«»
עולה  לעיל שהובאו ז"ל חכמינו

את  יש ישראל לבני התורה שבנתינת

עבודה  ירושה, הדברים שלושת כל

ומתנה.

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰È¯ÎÊc ‰ÙÚ ‰ÏÈ‚Óa הנבואה במראה שראה È˙k29‡È‰Â·הנביא «¿ƒ»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
.¯BÁ‡Â ÌÈt ‰·e˙k משני כתובה היתה שהמגילה הכוונה פשוטו לפי ¿»»ƒ¿»

ומאחור, מלפנים שלה, חסידות ,eÈ‰Â30הצדדים עלֿפי הדברים פירוש ¿«¿
BÁ‡Â¯הוא  ÌÈt ˙ÈÁa ‰¯Bza LiL.הפנימי הרוחני במובן ∆≈«»¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈt ˙ÈÁa הפנימית ÈÙkהבחינה ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯BzaL ¿ƒ«»ƒ∆«»ƒ¿ƒ««»¿ƒ
·e˙kL BÓk ,C¯a˙È BÏˆ‡ ‡È‰L31'B‚ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â ∆ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆»»∆¿∆∆¿

B˙eÓˆÚa CÏn‰ ÈÚeLÚL ˙ÈÁa ,'B‚ ÌÈÚeLÚL32, כפי «¬ƒ¿ƒ««¬≈«∆∆¿«¿
מחוץ  וגילוי ביטוי לכך שיהיה מבלי עצמו, לבין בינו משתעשע שהמלך

Ê‰לעצמו ÏÚÂ שהיא כפי התורה על ¿«∆
בעצמו, הוא ברוך הקדוש אצל

¯Ó‡33,ÈÁ Ïk ÈÈÚÓ ‰ÓÏÚ ∆¡«∆∆»»≈≈≈»»
Ï‡ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ«»∆

˙BÓÏBÚ‰ ונסתרת ונעלמת »»
BÁeÏ˙מהעולמות. ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«

ÔÙB‡a eÈ‰L ˙BBL‡¯‰»ƒ∆»¿∆
ÌÈt BÏekL30, בתורה ככתוב ∆»ƒ

"משני  כתובים היו שהלוחות

בשווה, הצדדים משני היינו עבריהם",

בספר  צדק' ה'צמח אדמו"ר ובלשון

שבארון  "הלוחות מצותיך': 'דרך

(ובזאת  פנימיות מבחינת נמשכו

שלפנינו  התורה על יתירה מעלתם

בלוחות  כי בשרֿודם בידי הכתובה

ולכן  כו') אלקים מכתב והמכתב כתיב

גם  ואחור פנים בחינת בהן הייתה לא

להיות  השכל נגד שזהו בגשמיות

נקראים  ויהיו עבריהם משני כתובים

גילוי  מחמת אלא בשווה צדדיהם מכל

בהם" העליון פנים »(Ìbבחינת
ÌÚ „ÁÈ ÔB¯‡a ezÈ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»»««ƒ

˙BB¯Á‡‰ ˙BÁel‰34.( «»«¬
¯BÁ‡ ˙ÈÁ·e החיצוניות ¿ƒ«»

‰¯Bz‰ ˙ÈÁa eÈ‰ ,‰¯BzaL∆«»«¿¿ƒ««»
˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML ÈÙk¿ƒ∆«∆∆»»

‰ÎLÓpL למטה מלמעלה וירדה ∆ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿≈»»

·È˙k ‰¯BzaL Û‡c35‡Ï‰ ¿«∆«»¿ƒ¬…
eL¯„Â ,L‡k È¯·c ‰k…¿»«»≈¿»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ36BÈ‡ L‡ ‰Ó ¬»≈«»≈≈
È¯·c Û‡ ,‰‡ÓeË Ïa˜Ó¿«≈¿»«ƒ¿≈

,‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰¯Bz אמורה לא לעולם התורה ירידת כן ואם »≈»¿«¿ƒ¿»
האש  את מטמאה לא שהטומאה כשם שינוי בה ‰¯Èלפעול ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈

'eÎ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˙LaÏ˙Ó ‰¯Bz‰ ירידה בה שיש שבהכרח כך «»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿¿≈»»
מסויימת.
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הּמאמר ÔÈ·‰Ïeב) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַַָָ

קּודׁשאּֿבריֿהּוא 19הּידּוע  ְְִַַָָ

מּובן, ׁשּמּזה עלמא, ּוברא ּבאֹוריתא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאסּתּכל

יּובן  ּבּתֹורה, ׁשהם ּכפי  הענינים ּבאּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידי

הּתֹורה  ּבענין והּנה, לעֹולם. ּבנֹוגע ׁשהם ּכפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּגם

מּזה  זה הפּכּיים ׁשהם לׁשֹונֹות ג' ּדהּנה 20מצינּו . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ

קהּלת 21ּכתיב  מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְִִִֶַָָָָָֹ

היא  ׁשהּתֹורה הינּו, ּדיקא. מֹורׁשה ְְֲִֶַַַָָָָָֹיעקב,

ּבדר ׁשּבא ענין הּוא ׁשּירּוׁשה ירּוׁשה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּבבחינת

הּמֹוריׁש, ּבדעת ּכלל ּתלּוי ׁשאינֹו ועד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָמּמילא,

ּבענין  ׁשינּוי איזה לעׂשֹות ירצה אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַׁשהרי

ּתירׁשּנּו ׁשּבּתֹו יאמר אם - ּולדּוגמא ְְְִִִֶֶַַָָָֹהּירּוׁשה,

ּׁשּכתּוב  מה על מתנה זה הרי ּבן, ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמקֹום

ּבטל  ׁשּתנאֹו אמרּו22ּבּתֹורה ּגיסא, ּולאיד . ְְְִִֵֶַָָָָָָ

ז"ל  ׁשאינּה23חכמינּו ּתֹורה ללמֹוד עצמ התקן ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

ירּוׁשה, ׁשל ענין אינּה ׁשהּתֹורה הינּו, .ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָירּוׁשה

,"עצמ ּד"התקן ּבעבֹודה הּתלּוי ענין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאּלא

והרי  הּתֹורה, ענין לֹו יּומׁש עבֹודתֹו אֹופן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָׁשּלפי

ׁשאינּה הּירּוׁשה ענין היפ הּוא העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָענין

הּזקן  רּבנּו ּובלׁשֹון ּכלל, ּבעבֹודה ְְְֲִֵֵַַָָָָָּתלּויה

עמל 24ּבּתניא  ׁשּלא עתק הֹון לֹו ׁשּנפלה ירּוׁשה : ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו מֹוסיף אינֹו העמל ׁשענין מּזה (ויתירה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

העבֹודה  וענין הּירּוׁשה ׁשענין ונמצא, ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָמאּומה).

ונֹוסף  הפּכּיים. קצוֹות ׁשני הם כּו') עצמ ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ(התקן

גֹו' ּככּלתֹו מׁשה אל וּיּתן ּבּתֹורה נאמר ,25לזה ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמּתנה  לֹו הּתֹורה 26ׁשּניּתנה ניּתנה ּוכמֹוֿכן , ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּתן  הּלׁשֹון ּדּיּוק ׁשּזהּו ּבמּתנה, יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכל

ענין  והרי ּבמּתנה. ׁשּניּתנה ׁשם על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּתֹורה,

(מֹורׁשה) ירּוׁשה ּבין ממּוצע הּוא ְְֵַַָָָָָָהּמּתנה

אין  ּגיסא , מחד ּכי ,(עצמ (התקן ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָלעבֹודה

לתּבֹוע  ׁשּיכֹול אּלא עֹוד ולא ׂשכר, עליה לתּבֹוע ׁשּיכֹולים עבֹודה ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּמּתנה
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ואילך.19) סע"א קסא, ואילך.20)זח"ב תקנא ע' ח"ב תרל"ג (סה"מ תרנ"ד תרל"ד. צוה תורה ד"ה ראה - לקמן בהבא
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

גֹו' תלין" ׁש"לא ּבאֹופן ּתהיה הּׂשכר ,27ׁשּנתינת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשאם  הּנֹותן, מּדעת הּוא הּמּתנה ענין ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי

וענינּה נֹותן, אינֹו רֹוצה אינֹו ואם נֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָרֹוצה

מעׂשיו, עבֹודת לפי ׁשּלא לאיׁש ׁשּנֹותנים ְְְֲֲִִִֶֶַַָֹהּוא

ּגיסא, לאיד אבל זאת. לתּבֹוע יכֹול אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּלכן

ּדעביד  לאו אי ׁשהרי ּבּמקּבל, ּגם הּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּתלּוי

מּתנתא  ליּה יהיב הוה לא לנפׁשּה ניחא .28ליּה ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹ

ּדירּוׁשה, הענינים ג' הם מה להבין, ְְְִִִִִֵַָָָָָוצרי

ׁשּבּתֹורה. ּומּתנה ,(עצמ (התקן ְְֲֵֶַַַַָָָָָעבֹודה

ּדזכריה ÔÈÚ‰Âג) עפה ּבמגילה ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ואחֹור.29ּכתיב  ּפנים ּכתּובה והיא ְְְְִִִָָָ

ּבחינת 30והינּו ואחֹור. ּפנים ּבחינת ּבּתֹורה ׁשּיׁש , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשהיא  ּכפי הּתֹורה ּבחינת היא ׁשּבּתֹורה ְְִִִִִֶֶַַַָָָּפנים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,יתּבר גֹו'31אצלֹו אצלֹו ואהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

הּמל ׁשעׁשּועי  ּבחינת גֹו', ְֲֲִִֵֶֶַַַַׁשעׁשּועים

נאמר 32ּבעצמּותֹו זה ועל ּכל 33, מעיני נעלמה ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

וזהּו העֹולמֹות. אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָחי,

ׁשּכּולֹו ּבאֹופן ׁשהיּו הראׁשֹונֹות לּוחֹות ְְִִֶֶֶַָָענין

הּלּוחֹות 30ּפנים  עם יחד ּבארֹון ניּתנּו ּכאׁשר (ּגם ְֲִִִֶַַַַַָָָ

הינּו34האחרֹונֹות  ׁשּבּתֹורה, אחֹור ּובחינת .( ְְֲִֶַַַַָָָ

ׁשּנמׁשכה  לעֹולמֹות ׁשּׁשּיכת ּכפי הּתֹורה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבחינת

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה ּדאף העֹולם, ּבעניני 35ונתלּבׁשה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו ודרׁשּו ּכאׁש, ּדברי ּכה מה 36הלא ְְְֲֲֵֵַַָָָָָֹֹ

אינן  ּתֹורה ּדברי אף טּומאה, מקּבל אינֹו ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָאׁש

הּתֹורה  הרי  מּכלֿמקֹום טּומאה, ְְְֲִִֵַַָָָָמקּבלין
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יג.27) יט, א.28)קדושים קנו, ב"ב א. טז, ב"מ א.29)ראה כא, עירובין וראה טֿי. ב, יחזקאל ב. ה, זכרי' ראה 30)ראה

סה"מ  בשוה"ג. ואילך ב ס"ע תרנ"ח אליהו פתח לד"ה הגהות וראה ואילך. א מא, להצ"צ סהמ"צ א. קסא, קו"א תניא

וש"נ. .50 ע' תרפ"ט סה"ש פז. ע' תרס"ו המשך רלו. ע' שם ואילך. קפא ע' ל.31)תרנ"ג ח, המלך 32)משלי בעמק נת'

סע"א. כז, שה"ש לקו"ת וראה א. כא.33)שער כח, (המו"ל).34)איוב קצת כט.35)חסר כג, א.36)ירמי' כב, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÈÏÚ העבודה ÏBÎiLעל ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,¯ÎN העובדÚBa˙Ï »∆»»»¿…∆»∆»ƒ¿«

'B‚ "ÔÈÏ˙ ‡Ï"L ÔÙB‡a ‰È‰z ¯ÎO‰ ˙È˙pL27, יעבור שלא ∆¿ƒ««»»ƒ¿∆¿∆∆…»ƒ
תיתן  "ביומו הכתוב כלשון אלא היום עבודת על שכרו את שיקבל עד לילה

ולתבוע  לדרוש יכולים לא מתנה אבל ‰e‡שכרו", ‰zn‰ ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«««»»
,Ô˙Bp‰ ˙ÚcÓ רצונו פי Ì‡Lועל ƒ«««≈∆ƒ

‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â Ô˙B ‰ˆB¯∆≈¿ƒ≈∆
dÈÚÂ ,Ô˙B BÈ‡ מתנה של ≈≈¿ƒ¿»»

‡lL LÈ‡Ï ÌÈ˙BpL ‡e‰∆¿ƒ¿ƒ∆…
ÈÙÏשל והמאמץ B·Ú„˙הערך ¿ƒ¬«

ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎlL ,ÂÈNÚÓ«¬»∆»≈≈»
C„È‡Ï Ï·‡ .˙‡Ê ÚBa˙Ïƒ¿«…¬»¿ƒ»

,‡ÒÈbשני ‰c·¯מצד ÈeÏz של ƒ»»«»»
מתנה  È¯‰Lנתינת ,Ïa˜na Ìb««¿«≈∆¬≈

‡ÁÈ dÈÏ „È·Úc Â‡Ï È‡ƒ»¿»ƒ≈«¿»
dÈÏ ·È‰È ‰Â‰ ‡Ï dLÙÏ¿«¿≈…¬»»ƒ≈

‡˙zÓ28 המתנה שמקבל לא אם «¿»»
והנאה  נחת המתנה לנותן עושה היה

כלומר, מתנה, לו נותן היה לא לנפשו,

שהמקבל  דבר לא היא מתנה אמנם

אבל  עבודה, שכר כמו לדרוש, יכול

בדבר  מסוים חלק למקבל יש זאת בכל

רוח  נחת לנותן עושה היה לא אילו כי

מתנה, לו מעניק הנותן היה לא כלשהי,

ירושה  בין 'ממוצע' היא שמתנה ונמצא

משקיעים  לא המוריש וגם היורש שבה

ורצונם, בדעתם תלוי זה ואין מאמץ

תלוייה  השכר קבלת שבה לעבודה

העובד. Ó‰במעשי ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«
,‰Le¯Èc ÌÈÈÚ‰ '‚ Ì‰≈»ƒ¿»ƒƒ»
‰zÓe ,(CÓˆÚ Ô˜˙‰) ‰„B·Ú¬»«¿≈«¿»«»»

‰¯BzaL ומאמרי מהפסוקים שהרי ∆«»
עולה  לעיל שהובאו ז"ל חכמינו

את  יש ישראל לבני התורה שבנתינת

עבודה  ירושה, הדברים שלושת כל

ומתנה.

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰È¯ÎÊc ‰ÙÚ ‰ÏÈ‚Óa הנבואה במראה שראה È˙k29‡È‰Â·הנביא «¿ƒ»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
.¯BÁ‡Â ÌÈt ‰·e˙k משני כתובה היתה שהמגילה הכוונה פשוטו לפי ¿»»ƒ¿»

ומאחור, מלפנים שלה, חסידות ,eÈ‰Â30הצדדים עלֿפי הדברים פירוש ¿«¿
BÁ‡Â¯הוא  ÌÈt ˙ÈÁa ‰¯Bza LiL.הפנימי הרוחני במובן ∆≈«»¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈt ˙ÈÁa הפנימית ÈÙkהבחינה ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯BzaL ¿ƒ«»ƒ∆«»ƒ¿ƒ««»¿ƒ
·e˙kL BÓk ,C¯a˙È BÏˆ‡ ‡È‰L31'B‚ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â ∆ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆»»∆¿∆∆¿

B˙eÓˆÚa CÏn‰ ÈÚeLÚL ˙ÈÁa ,'B‚ ÌÈÚeLÚL32, כפי «¬ƒ¿ƒ««¬≈«∆∆¿«¿
מחוץ  וגילוי ביטוי לכך שיהיה מבלי עצמו, לבין בינו משתעשע שהמלך

Ê‰לעצמו ÏÚÂ שהיא כפי התורה על ¿«∆
בעצמו, הוא ברוך הקדוש אצל

¯Ó‡33,ÈÁ Ïk ÈÈÚÓ ‰ÓÏÚ ∆¡«∆∆»»≈≈≈»»
Ï‡ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ«»∆

˙BÓÏBÚ‰ ונסתרת ונעלמת »»
BÁeÏ˙מהעולמות. ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«

ÔÙB‡a eÈ‰L ˙BBL‡¯‰»ƒ∆»¿∆
ÌÈt BÏekL30, בתורה ככתוב ∆»ƒ

"משני  כתובים היו שהלוחות

בשווה, הצדדים משני היינו עבריהם",

בספר  צדק' ה'צמח אדמו"ר ובלשון

שבארון  "הלוחות מצותיך': 'דרך

(ובזאת  פנימיות מבחינת נמשכו

שלפנינו  התורה על יתירה מעלתם

בלוחות  כי בשרֿודם בידי הכתובה

ולכן  כו') אלקים מכתב והמכתב כתיב

גם  ואחור פנים בחינת בהן הייתה לא

להיות  השכל נגד שזהו בגשמיות

נקראים  ויהיו עבריהם משני כתובים

גילוי  מחמת אלא בשווה צדדיהם מכל

בהם" העליון פנים »(Ìbבחינת
ÌÚ „ÁÈ ÔB¯‡a ezÈ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»»««ƒ

˙BB¯Á‡‰ ˙BÁel‰34.( «»«¬
¯BÁ‡ ˙ÈÁ·e החיצוניות ¿ƒ«»

‰¯Bz‰ ˙ÈÁa eÈ‰ ,‰¯BzaL∆«»«¿¿ƒ««»
˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML ÈÙk¿ƒ∆«∆∆»»

‰ÎLÓpL למטה מלמעלה וירדה ∆ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿≈»»

·È˙k ‰¯BzaL Û‡c35‡Ï‰ ¿«∆«»¿ƒ¬…
eL¯„Â ,L‡k È¯·c ‰k…¿»«»≈¿»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ36BÈ‡ L‡ ‰Ó ¬»≈«»≈≈
È¯·c Û‡ ,‰‡ÓeË Ïa˜Ó¿«≈¿»«ƒ¿≈

,‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰¯Bz אמורה לא לעולם התורה ירידת כן ואם »≈»¿«¿ƒ¿»
האש  את מטמאה לא שהטומאה כשם שינוי בה ‰¯Èלפעול ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈

'eÎ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˙LaÏ˙Ó ‰¯Bz‰ ירידה בה שיש שבהכרח כך «»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿¿≈»»
מסויימת.
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mklיח didz zxvr ipinyd meia

מאמר  יּובן ּובזה כּו'. העֹולם ּבעניני ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמתלּבׁשת

ז"ל  ׁשּקרא 37רּבֹותינּו להּו, קרית זמירֹות ּדוד ְְִִִֵֶַַָָָָ

לי  היּו זמירֹות ּבאמרֹו זמירֹות ּבׁשם ּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵָָָּדברי

ּבזה 38חּוקי והענין כּו'. זה על ונענׁש ּדהּנה 39, , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּומרּנן  מזּמר היה עליוֿהּׁשלֹום הּמל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדוד

ּבעת  לּבֹו לׂשּמח ּכדי הּתֹורה ּבתהּלת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָּומׁשּתּבח

ׁשּכל  הּתֹורה ּבמעלת ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָצרתֹו,

ּתֹורה, מּדברי אחד ּבדקּדּוק ּתלּויים ְְְְִִִִֵֶָָָָהעֹולמֹות

הּקרּבנ  ּבענין עֹוף ּוכמֹו הקרבת ׁשעלֿידי ֹות, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

נעׂשה  הּמזּבח ּגּבי על מנחה קֹומץ אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחד

העֹולמֹות  ּכל אזי 40עלּית כּו' ׁשינה ואם , ְֲֲִִִַַָָָָ

איזֹו ואםּֿכן כּו', העֹולמֹות עלּית ְְְֲִִִֵֵַַָָָנתּבּטלה

הּגׁשמּיים  ּבענינים ׁשּלֹו לּצער יׁש מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּתפיסת

הּתֹורה  לימּוד ׁשּלגּבי ּכיון ּבּתֹורה, עסקֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלגּבי

מאחר  חׁשיב, ּכלא ּומלֹואֹו העֹולם ּכל ְְֲֳִֵֵַַָָָָהרי

וקּיּום  חּיּות ּכל ּתלּוי ׁשּבּתֹורה  אחד ְְְִִֶֶֶַַָָָָׁשּבדקּדּוק

מעלה  ּכי זה, על נענׁש ואףֿעלּֿפיֿכן ְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָהעֹולם.

ּכל  ּתלּויים ׁשּבּה אחד ׁשּבדקּדּוק ׁשּבּתֹורה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָזֹו

הּתֹורה  חיצֹונּיּות ּבחינת רק היא ְִִִִַַַָָָהעֹולמֹות,

ּכפי  הּתֹורה ּדרּגת ׁשּזֹוהי אחֹור, ְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּנקראת

הּפנימּיּות  ּבחינת אבל לעֹולמֹות, ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשּׁשּיכת

ּכל  חּיּות ּבתהּלת לׁשּבחּה אין ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּבּתֹורה,

לבחינת  ּכלל ּבער ׁשאינּה מאחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹולמֹות,

הּמל ׁשעׁשּועי  ּבחינת להיֹותּה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָהעֹולמֹות,

ְְַּבעצמּותֹו.

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּפרטי לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִִֵֵֵָָָָ

ּומּתנה  עבֹודה ֲִַָָָָּדירּוׁשה

(מֹורׁשה  ׁשּבּתֹורה הּירּוׁשה ענין ּדהּנה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה.

ׁשּבּתֹורה. האחֹור ּבבחינת הּוא יעקב) ְְֲִִִֶַַַַָָָֹקהּלת

הּוא  ׁשּבּתֹורה הּירּוׁשה ענין ׁשהרי לעֹולמֹות, ׁשּיכת ׁשהּתֹורה ּכפי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהינּו,

עלֿידי  העֹולם ּבעניני ׁשּנפלּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות את מבררים הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשעלֿידי
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סע"א.37) לה, נד.38)סוטה קיט, שם.39)תהלים להצ"צ סהמ"צ ואילך. סע"א קס, שם תניא סוף 40)ראה תניא גם ראה

אגה"ת.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Ô·eÈ ‰Ê·e37,e‰Ï ˙È¯˜ ˙B¯ÈÓÊ „Âc »∆»«¬««≈«»ƒ¿ƒ»ƒ¿

ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ B¯Ó‡a ˙B¯ÈÓÊ ÌLa ‰¯Bz È¯·c ‡¯wL∆»»ƒ¿≈»¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ
EÈ˜eÁ38'eÎ ‰Ê ÏÚ LÚÂ הברית , ארון את החזיר שכאשר ∆¿∆¡««∆

בכתף. הארון את לשאת הציווי את ושכח עגלה על אותו הביא מהפלשתים

‰Êa ÔÈÚ‰Â39„Âc ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»ƒ
‰È‰ ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ CÏn‰«∆∆»»«»»»
˙l‰˙a ÁazLÓe Ôp¯Óe ¯nÊÓ¿«≈¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ«

של  ÁnNÏבשבחים È„k ‰¯Bz‰«»¿≈¿«≈«
,B˙¯ˆ ˙Úa BaÏ שאמר כפי ƒ¿≈»»

מגורי", בבית חוקיך לי היו "זמירות

ואמירת  ובפחד, בצרה היה כאשר

הייתה  התורה על והשבחים התהילות

˙ÏÚÓa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿¿«¬«
˙BÓÏBÚ‰ ÏkL ‰¯Bz‰«»∆»»»
È¯·cÓ „Á‡ ˜ec˜„a ÌÈÈeÏz¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿≈
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚa BÓÎe ,‰¯Bz»¿¿ƒ¿««»¿»
„Á‡ ÛBÚ ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«∆»
Èab ÏÚ ‰ÁÓ ıÓB˜ B‡∆ƒ¿»««≈
Ïk ˙iÏÚ ‰NÚ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬∆¬ƒ«»

˙BÓÏBÚ‰40 הזקן רבנו (ובלשון »»
התניא: בספר התשובה' ב'אגרת

הקדוש  בזוהר שכתוב ממה "וכנודע

העליונים  עולמות עליות מעניין

דלת  אחד באתערותא עוף בהקרבת תא

או  המזבח גבי על תור או יונה בן

המצוות  בכל הוא וכן מנחה. קומץ

מהאריז"ל) כנודע Ì‡Â¿ƒמעשיות
'eÎ ‰ÈL הקרבנות את הקריב ולא ƒ»

ההלכה  לפי Ïha˙‰בדיוק ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿»
ÔkŒÌ‡Â ,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ¬ƒ«»»¿ƒ≈
¯ÚvÏ LÈ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz BÊÈ‡≈¿ƒ«»≈«««

BlL דוד של הפרטי הצער כלומר, ∆
Èa‚Ïהמלך  ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿«≈

Èa‚lL ÔÂÈk ,‰¯Bza B˜ÒÚ»¿«»≈»∆¿«≈
ÌÏBÚ‰ Ïk È¯‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¬≈»»»

,·ÈLÁ ‡Ïk B‡BÏÓe נחשב ¿¿»√ƒ
אינו, כאילו »»≈Á‡Ó¯כ"לא",

‰¯BzaL „Á‡ ˜ec˜„aL∆¿ƒ¿∆»∆«»
ÌÏBÚ‰ Ìei˜Â ˙eiÁ Ïk ÈeÏz»»«¿ƒ»»
על  אמר המלך שדוד השבח וזה

חוקיך  לי היו "זמירות באמרו התורה

מגורי". בבית

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â התורה בשבח דיבר המלך שדוד Ê‰,למרות ÏÚ LÚ ¿««ƒ≈∆¡««∆
Ïk ÌÈÈeÏz daL „Á‡ ˜ec˜„aL ‰¯BzaL BÊ ‰ÏÚÓ Èkƒ«¬»∆«»∆¿ƒ¿∆»∆»¿ƒ»
,¯BÁ‡ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ˜¯ ‡È‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»ƒ«¿ƒ«ƒƒ«»∆ƒ¿≈»

,˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙b¯c È‰BfL שירדה לאחר ∆ƒ«¿««»¿ƒ∆«∆∆»»
העולם  בענייני «¬‡·Ïונתלבשה

,‰¯BzaL ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒƒ∆«»
Ïk ˙eiÁ ˙l‰˙a dÁaLÏ ÔÈ‡≈¿«¿»ƒ¿ƒ««»
dÈ‡L ¯Á‡Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»≈««∆≈»
,˙BÓÏBÚ‰ ˙ÈÁ·Ï ÏÏk C¯Úa¿∆∆¿»ƒ¿ƒ«»»
שיעור  לאין מהעולמות נעלית אלא

ÈÚeLÚL ˙ÈÁa d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿ƒ««¬≈
B˙eÓˆÚa CÏn‰ נעלה שהוא כפי «∆∆¿«¿

שמבואר  וכפי כולה מהבריאה לגמרי

התורה  את שיבח שדוד כיוון בחסידות,

וה"אחוריים" החיצוניות שהוא בעניין

השכחה  בעניין נענש לכן התורה, של

שאותו  והדבר מ"אחוריים". הבאה

מצד  התורה למעלת קשור שכח

נשיאת  של המצווה – שלה הפנימיות

עם  הלכו שהכוהנים כך בכתף הארון

הארון. כלפי הפנים

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈
‰Le¯Èc ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒƒ»
‰¯BzaL ‰zÓe ‰„B·Ú¬»«»»∆«»

בפרטיות. לעיל ≈p‰c¿ƒ‰,שהובאו
‰¯BzaL ‰Le¯i‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆«»

,(·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ) היינו »»¿ƒ««¬…
כל  ללא לתורה האדם של השייכות

מצידו ÈÁ·a˙עבודה ‡e‰ƒ¿ƒ«
ÈÙk ,eÈ‰ .‰¯BzaL ¯BÁ‡‰»»∆«»«¿¿ƒ
,˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiL ‰¯Bz‰L∆«»«∆∆»»

העולם בענייני ונתלבשה ≈¬∆È¯‰Lוירדה
‡e‰ ‰¯BzaL ‰Le¯i‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆«»
˙‡ ÌÈ¯¯·Ó ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»¿ƒ∆
eÏÙpL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆»¿
˙¯È·L È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»«¿≈¿ƒ«

,e‰˙c ÌÈÏk‰ בקבלה כמבואר «≈ƒ¿…
במתכונתם  העולמות וחסידות,
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

ּבהם  ׁשּנאמר ׁשּזהּו ּדתהּו, הּכלים 41ׁשבירת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשהיּו ּכפי מּמדרגתם ׁשּנפלּו וּימת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוּימלֹו

אקרי  מּדרּגיּה ּדנפיל ּומאן הּקדּוׁשה, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבבחינת

הּתֹורה 42מית  עלֿידי אֹותם מבררים וכאׁשר , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ענין  והרי ּדתהּו. האֹורֹות ּבחינת את יֹורׁשים ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹאזי

האֹורֹות  יֹורׁשים ֿ זה (ׁשעלֿידי הּניצֹוצֹות ְְִִֵֵֶֶַַָּבירּור

ענין  (ּכמֹו ּכלל עבֹודה ּבלי ּגם נעׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַַָָֹּדתהּו)

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת ּכּידּוע 43הּירּוׁשה), ְֵַַַַַַַָָ

הארץ מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּבאּיים ׁשּנתּפּזר ּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

להתהּל ּבּדר ׁשּתֹועים מה וגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַרחֹוקים,

העּמים  ארץ את לטהר ּכדי הּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבעּירֹות,

ּבלב  הּפׁשּוטה ּבאמּונתם ויׂשראל טמא, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאוירּה

ּבבחינת  ׁשהיא אף מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

כּו'. העּמים ארץ  מטהרת אפילּוֿהכי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשינה,

,ּבּדר הֹול יׂשראל איׁש ׁשּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָוהינּו,

ּכלל, ּדר ׁשאינֹו למקֹום ועד עקלקּלֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבדרכים

הרי  הּתֹורה, אֹותּיֹות מהרהר אינֹו אם אפילּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָהּנה

ׁשעֹובר  עלֿידיֿזה הּניצֹוצֹות ּבירּור ּפֹועל ְִֵֵֵֵֶֶַַהּוא

ׁשאינֹו הּירּוׁשה, ענין מּצד ׁשּזהּו זה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבמקֹום

ראּוי  להיֹות רק צרי אּלא ּכלל, ּבעבֹודה ְְֲִִֶַַָָָָָָּתלּוי

ואחד  אחד לכל ׁשּי זה ענין והרי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָליֹורׁשֹו.

ּבּתניא  ּכמבֹואר יׂשראל 44מּיׂשראל, איׁש ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהם  והּיראה, האהבה ּבחינת מהאבֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹורׁש

 ֿ לא מצ ֹות ושס "ה מצֹותֿעׂשה לרמ"ח ְְְְֲִִֵֶֹֹׁשרׁש

הּניצֹוצֹות 45תעׂשה  ּבירּור נעׂשה ׁשעלֿידן , ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

הּמצֹות, נתלּבׁשּו ׁשּבהם הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּבּדברים

מּובן  ּומּזה ּדתהּו. האֹורֹות יֹורׁשים ֿ זה ְְְְִִֵֶֶַָָֹועלֿידי
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ובכ"מ.41) פ"א. הכללים שער חיים עץ וראה ואילך. לא לו, ח"ג 42)וישלח זהר וראה ובכ"מ. ד. נו, חוקת בלקו"ת כ"ה

פ"ב. הכלים) שבירת (שער ט שער חיים בעץ הובא ב. וש"נ.43)קלה, סקס"ד. בהוספות טוב שם כתר פי"ח.44)ראה

פ"ד.45) תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהאורות  ספירות ועשר ומסודר הדרגתי השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם, ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם

שגרם  מצב מועטים, וכלים מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון'

שמחוץ  לתחומים ואלוקות קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת

האדם  ועבודת הקדושה, לגבולות

את  מעלה המצוות וקיום תורה בלימוד

לקדושה. בחזרה ש'נפלו' הניצוצות

Ì‰a ¯Ó‡pL e‰fL41 במלכי ∆∆∆∆¡«»∆
מלך  מלוך לפני באדום שמלכו אדום

התוהו  עולם עניין והוא ישראל, לבני

התיקון לעולם ¿CBÏÓiÂ«ƒשקדם
ÈÙk Ì˙‚¯„nÓ eÏÙpL ,˙ÓiÂ«»»∆»¿ƒ«¿≈»»¿ƒ
,‰Le„w‰ ˙ÈÁ·a eÈ‰L∆»ƒ¿ƒ««¿»
È¯˜‡ dÈb¯cÓ ÏÈÙc Ô‡Óe»¿»ƒƒ«¿≈ƒ¿≈

˙ÈÓ42,,מת נקרא מדרגתו שנפל ומי ƒ
הכתוב  לשון בין פנימי קשר יש כן ואם

"נפילת" ובין "וימת" אדום מלכי על

‡Ì˙Bהניצוצות ÌÈ¯¯·Ó ¯L‡ÎÂ¿«¬∆¿»¿ƒ»
והבירור  שנפלו, הקדושה ניצוצות את

‡ÈÊהוא ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¬«
˙B¯B‡‰ ˙ÈÁa ˙‡ ÌÈL¯BÈ¿ƒ∆¿ƒ«»

,e‰˙c העברה של במשמעות ירושה ¿…
הקליפה  מרשות לרשות, מרשות

הקדושה. לרשות אחרא' וה'סיטרא

˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯Èa ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿«≈«ƒ
הקדושים  הניצוצות בין ההפרדה

והעלאת  נפלו שבהן והקליפות עצמם

לקדושה ∆≈¿»∆(ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הניצוצות
e‰˙c ˙B¯B‡‰ ÌÈL¯BÈ¿ƒ»¿…

הקדושה  לצד אותם )ומעבירים
k ‰„B·Ú ÈÏa Ìb ‰NÚÏÏ «¬∆«¿ƒ¬»¿»

‰Le¯i‰ ÔÈÚ BÓk) תלוי שלא ¿ƒ¿««¿»
היורש  מצד כלשהו Úe„ikבמאמץ ,(«»«

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz43 ««««≈
ÏÎa Ï‡¯NÈ e¯ft˙pL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿»

ı¯‡‰ ˙BÓB˜Ó גם זה ובכלל ¿»»∆
‰Ó Ì‚Â ,ÌÈ˜BÁ¯ ÌÈi‡a¿ƒƒ¿ƒ¿««

,˙B¯iÚa Cl‰˙‰Ï C¯ca ÌÈÚBzL עיירות לאותן לבוא שתכננו מבלי ∆ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈«¬»
ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ˙‡ ¯‰ËÏ È„k ‡e‰לארץ ÓË‡,חוץ d¯ÈÂ‡L ¿≈¿«≈∆∆∆»«ƒ∆¬ƒ»»≈

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ·Ïa ‰ËeLt‰ Ì˙eÓ‡a Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈∆¡»»«¿»¿≈»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
,‰ÈL ˙ÈÁ·a ‡È‰L Û‡ ביטוי לידי באה האמונה תמיד שלא למרות «∆ƒƒ¿ƒ«≈»

באים  לא שלו הנפש וכוחות הישן כאדם שינה בבחינת היא רבות ופעמים

ביטוי  יהודי ‡ÈÎ‰ŒeÏÈÙלידי בכל שקיימת הפשוטה האמונה זאת בכל ¬ƒ»ƒ
'eÎ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ˙¯‰ËÓ.אלה למקומות היהודי של בואו בעצם ¿«∆∆∆∆»«ƒ

,eÈ‰Âהוא הבעלֿשםֿטוב דברי של Ï‡¯NÈהפירוש LÈ‡ ¯L‡kL ¿«¿∆«¬∆ƒƒ¿»≈
Bl˜Ï˜Ú˙יהודי  ÌÈÎ¯„a ,C¯ca CÏB‰ ועקומות מפותלות דרכים ≈«∆∆ƒ¿»ƒ¬«¿«

וישרה  טובה דרך »¿ÚÂ„שאינם
,ÏÏk C¯c BÈ‡L ÌB˜ÓÏ כמו ¿»∆≈∆∆¿»

רחוקים" ‡Ì"איים eÏÈÙ‡ ‰p‰ƒ≈¬ƒƒ
,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ¯‰¯‰Ó BÈ‡≈¿«¿≈ƒ«»

È¯‰ הללו בדרכים הליכתו בעצם ¬≈
רחוקים מקומות לאותם ‰e‡ובואו

˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯Èa ÏÚBt≈≈«ƒ
מעולם  (שנפלו הנעלים האלוקיים

כאמור) ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰התוהו,
e‰fL ,‰Ê ÌB˜Óa ¯·BÚL∆≈¿»∆∆∆
רוחנית  עבודה ללא הניצוצות בירור

בדברי  להרהר מבלי אפילו האדם, מצד

‰Le¯i‰,תורה, ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿««¿»
,ÏÏk ‰„B·Úa ÈeÏz BÈ‡L∆≈»«¬»¿»
Èe‡¯ ˙BÈ‰Ï ˜¯ CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«ƒ¿»

BL¯BÈÏ ממון של שבירושה כשם ¿¿
אך  הירושה את מקבל היורש ונכסים,

שהו  מפני בן ורק כמו לרשת, ראוי א

מה  תנאי כל מבלי אביו את היורש

שהוא  מפני רק אלא ומדרגתו מעלתו

Ê‰הבן. ÔÈÚ È¯‰Â הירושה של «¬≈ƒ¿»∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»¿∆»

‡Èza ¯‡B·Ók ,Ï‡¯NiÓ44 ƒƒ¿»≈«¿»««¿»
L¯BÈ Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏkL∆»ƒƒ¿»≈≈

˙B·‡‰Ó ויעקב יצחק אברהם ≈»»
,‰‡¯i‰Â ‰·‰‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¬»¿«ƒ¿»
Œ˙BˆÓ Á"Ó¯Ï L¯L Ì‰L∆≈…∆¿ƒ¿
Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘Â ‰NÚ¬≈¿ƒ¿…

‰NÚ˙45, שהאהבה בתניא כמבואר «¬∆
כי  מצוותֿעשה לקיום השורש היא לה'

והדרך  בו לדבוק רוצה ה' את האוהב

מה' והיראה המצוות, קיום היא לכך

לאֿתעשה  מצוות לקיום השורש היא

רצונו על יעבור לא מה' הירא כי ה' רצון על מלעבור ««»∆Ô„ÈŒÏÚLוהזהירות
המצוות ‰ÌÈiÓLbעלֿידי ÌÈ¯·caL ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯Èa ‰NÚ«¬∆≈«ƒ∆«¿»ƒ««¿ƒƒ

,˙Bˆn‰ eLaÏ˙ Ì‰aL הוא תפילין מניח היהודי למשל, וכאשר, ∆»∆ƒ¿«¿«ƒ¿
התפילין עשויות ממנו הגשמי שבעור הניצוצות את לקדושה »¿ŒÏÚÂמעלה

e‰˙c ˙B¯B‡‰ ÌÈL¯BÈ ‰ÊŒÈ„È הקליפה מרשות אותם ומעבירים ¿≈∆¿ƒ»¿…
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מאמר  יּובן ּובזה כּו'. העֹולם ּבעניני ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמתלּבׁשת

ז"ל  ׁשּקרא 37רּבֹותינּו להּו, קרית זמירֹות ּדוד ְְִִִֵֶַַָָָָ

לי  היּו זמירֹות ּבאמרֹו זמירֹות ּבׁשם ּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵָָָּדברי

ּבזה 38חּוקי והענין כּו'. זה על ונענׁש ּדהּנה 39, , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּומרּנן  מזּמר היה עליוֿהּׁשלֹום הּמל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדוד

ּבעת  לּבֹו לׂשּמח ּכדי הּתֹורה ּבתהּלת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָּומׁשּתּבח

ׁשּכל  הּתֹורה ּבמעלת ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָצרתֹו,

ּתֹורה, מּדברי אחד ּבדקּדּוק ּתלּויים ְְְְִִִִֵֶָָָָהעֹולמֹות

הּקרּבנ  ּבענין עֹוף ּוכמֹו הקרבת ׁשעלֿידי ֹות, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

נעׂשה  הּמזּבח ּגּבי על מנחה קֹומץ אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחד

העֹולמֹות  ּכל אזי 40עלּית כּו' ׁשינה ואם , ְֲֲִִִַַָָָָ

איזֹו ואםּֿכן כּו', העֹולמֹות עלּית ְְְֲִִִֵֵַַָָָנתּבּטלה

הּגׁשמּיים  ּבענינים ׁשּלֹו לּצער יׁש מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּתפיסת

הּתֹורה  לימּוד ׁשּלגּבי ּכיון ּבּתֹורה, עסקֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלגּבי

מאחר  חׁשיב, ּכלא ּומלֹואֹו העֹולם ּכל ְְֲֳִֵֵַַָָָָהרי

וקּיּום  חּיּות ּכל ּתלּוי ׁשּבּתֹורה  אחד ְְְִִֶֶֶַַָָָָׁשּבדקּדּוק

מעלה  ּכי זה, על נענׁש ואףֿעלּֿפיֿכן ְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָהעֹולם.

ּכל  ּתלּויים ׁשּבּה אחד ׁשּבדקּדּוק ׁשּבּתֹורה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָזֹו

הּתֹורה  חיצֹונּיּות ּבחינת רק היא ְִִִִַַַָָָהעֹולמֹות,

ּכפי  הּתֹורה ּדרּגת ׁשּזֹוהי אחֹור, ְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּנקראת

הּפנימּיּות  ּבחינת אבל לעֹולמֹות, ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשּׁשּיכת

ּכל  חּיּות ּבתהּלת לׁשּבחּה אין ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּבּתֹורה,

לבחינת  ּכלל ּבער ׁשאינּה מאחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹולמֹות,

הּמל ׁשעׁשּועי  ּבחינת להיֹותּה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָהעֹולמֹות,

ְְַּבעצמּותֹו.

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּפרטי לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִִֵֵֵָָָָ

ּומּתנה  עבֹודה ֲִַָָָָּדירּוׁשה

(מֹורׁשה  ׁשּבּתֹורה הּירּוׁשה ענין ּדהּנה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה.

ׁשּבּתֹורה. האחֹור ּבבחינת הּוא יעקב) ְְֲִִִֶַַַַָָָֹקהּלת

הּוא  ׁשּבּתֹורה הּירּוׁשה ענין ׁשהרי לעֹולמֹות, ׁשּיכת ׁשהּתֹורה ּכפי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהינּו,

עלֿידי  העֹולם ּבעניני ׁשּנפלּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות את מבררים הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשעלֿידי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Ô·eÈ ‰Ê·e37,e‰Ï ˙È¯˜ ˙B¯ÈÓÊ „Âc »∆»«¬««≈«»ƒ¿ƒ»ƒ¿

ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ B¯Ó‡a ˙B¯ÈÓÊ ÌLa ‰¯Bz È¯·c ‡¯wL∆»»ƒ¿≈»¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ
EÈ˜eÁ38'eÎ ‰Ê ÏÚ LÚÂ הברית , ארון את החזיר שכאשר ∆¿∆¡««∆

בכתף. הארון את לשאת הציווי את ושכח עגלה על אותו הביא מהפלשתים

‰Êa ÔÈÚ‰Â39„Âc ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»ƒ
‰È‰ ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ CÏn‰«∆∆»»«»»»
˙l‰˙a ÁazLÓe Ôp¯Óe ¯nÊÓ¿«≈¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ«

של  ÁnNÏבשבחים È„k ‰¯Bz‰«»¿≈¿«≈«
,B˙¯ˆ ˙Úa BaÏ שאמר כפי ƒ¿≈»»

מגורי", בבית חוקיך לי היו "זמירות

ואמירת  ובפחד, בצרה היה כאשר

הייתה  התורה על והשבחים התהילות

˙ÏÚÓa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿¿«¬«
˙BÓÏBÚ‰ ÏkL ‰¯Bz‰«»∆»»»
È¯·cÓ „Á‡ ˜ec˜„a ÌÈÈeÏz¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿≈
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚa BÓÎe ,‰¯Bz»¿¿ƒ¿««»¿»
„Á‡ ÛBÚ ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«∆»
Èab ÏÚ ‰ÁÓ ıÓB˜ B‡∆ƒ¿»««≈
Ïk ˙iÏÚ ‰NÚ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬∆¬ƒ«»

˙BÓÏBÚ‰40 הזקן רבנו (ובלשון »»
התניא: בספר התשובה' ב'אגרת

הקדוש  בזוהר שכתוב ממה "וכנודע

העליונים  עולמות עליות מעניין

דלת  אחד באתערותא עוף בהקרבת תא

או  המזבח גבי על תור או יונה בן

המצוות  בכל הוא וכן מנחה. קומץ

מהאריז"ל) כנודע Ì‡Â¿ƒמעשיות
'eÎ ‰ÈL הקרבנות את הקריב ולא ƒ»

ההלכה  לפי Ïha˙‰בדיוק ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿»
ÔkŒÌ‡Â ,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ¬ƒ«»»¿ƒ≈
¯ÚvÏ LÈ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz BÊÈ‡≈¿ƒ«»≈«««

BlL דוד של הפרטי הצער כלומר, ∆
Èa‚Ïהמלך  ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿«≈

Èa‚lL ÔÂÈk ,‰¯Bza B˜ÒÚ»¿«»≈»∆¿«≈
ÌÏBÚ‰ Ïk È¯‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¬≈»»»

,·ÈLÁ ‡Ïk B‡BÏÓe נחשב ¿¿»√ƒ
אינו, כאילו »»≈Á‡Ó¯כ"לא",

‰¯BzaL „Á‡ ˜ec˜„aL∆¿ƒ¿∆»∆«»
ÌÏBÚ‰ Ìei˜Â ˙eiÁ Ïk ÈeÏz»»«¿ƒ»»
על  אמר המלך שדוד השבח וזה

חוקיך  לי היו "זמירות באמרו התורה

מגורי". בבית

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â התורה בשבח דיבר המלך שדוד Ê‰,למרות ÏÚ LÚ ¿««ƒ≈∆¡««∆
Ïk ÌÈÈeÏz daL „Á‡ ˜ec˜„aL ‰¯BzaL BÊ ‰ÏÚÓ Èkƒ«¬»∆«»∆¿ƒ¿∆»∆»¿ƒ»
,¯BÁ‡ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ˜¯ ‡È‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»ƒ«¿ƒ«ƒƒ«»∆ƒ¿≈»

,˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙b¯c È‰BfL שירדה לאחר ∆ƒ«¿««»¿ƒ∆«∆∆»»
העולם  בענייני «¬‡·Ïונתלבשה

,‰¯BzaL ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒƒ∆«»
Ïk ˙eiÁ ˙l‰˙a dÁaLÏ ÔÈ‡≈¿«¿»ƒ¿ƒ««»
dÈ‡L ¯Á‡Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»≈««∆≈»
,˙BÓÏBÚ‰ ˙ÈÁ·Ï ÏÏk C¯Úa¿∆∆¿»ƒ¿ƒ«»»
שיעור  לאין מהעולמות נעלית אלא

ÈÚeLÚL ˙ÈÁa d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿ƒ««¬≈
B˙eÓˆÚa CÏn‰ נעלה שהוא כפי «∆∆¿«¿

שמבואר  וכפי כולה מהבריאה לגמרי

התורה  את שיבח שדוד כיוון בחסידות,

וה"אחוריים" החיצוניות שהוא בעניין

השכחה  בעניין נענש לכן התורה, של

שאותו  והדבר מ"אחוריים". הבאה

מצד  התורה למעלת קשור שכח

נשיאת  של המצווה – שלה הפנימיות

עם  הלכו שהכוהנים כך בכתף הארון

הארון. כלפי הפנים

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈
‰Le¯Èc ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒƒ»
‰¯BzaL ‰zÓe ‰„B·Ú¬»«»»∆«»

בפרטיות. לעיל ≈p‰c¿ƒ‰,שהובאו
‰¯BzaL ‰Le¯i‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆«»

,(·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ) היינו »»¿ƒ««¬…
כל  ללא לתורה האדם של השייכות

מצידו ÈÁ·a˙עבודה ‡e‰ƒ¿ƒ«
ÈÙk ,eÈ‰ .‰¯BzaL ¯BÁ‡‰»»∆«»«¿¿ƒ
,˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiL ‰¯Bz‰L∆«»«∆∆»»

העולם בענייני ונתלבשה ≈¬∆È¯‰Lוירדה
‡e‰ ‰¯BzaL ‰Le¯i‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆«»
˙‡ ÌÈ¯¯·Ó ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»¿ƒ∆
eÏÙpL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆»¿
˙¯È·L È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»«¿≈¿ƒ«

,e‰˙c ÌÈÏk‰ בקבלה כמבואר «≈ƒ¿…
במתכונתם  העולמות וחסידות,
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

ּבהם  ׁשּנאמר ׁשּזהּו ּדתהּו, הּכלים 41ׁשבירת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשהיּו ּכפי מּמדרגתם ׁשּנפלּו וּימת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוּימלֹו

אקרי  מּדרּגיּה ּדנפיל ּומאן הּקדּוׁשה, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבבחינת

הּתֹורה 42מית  עלֿידי אֹותם מבררים וכאׁשר , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ענין  והרי ּדתהּו. האֹורֹות ּבחינת את יֹורׁשים ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹאזי

האֹורֹות  יֹורׁשים ֿ זה (ׁשעלֿידי הּניצֹוצֹות ְְִִֵֵֶֶַַָּבירּור

ענין  (ּכמֹו ּכלל עבֹודה ּבלי ּגם נעׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַַָָֹּדתהּו)

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת ּכּידּוע 43הּירּוׁשה), ְֵַַַַַַַָָ

הארץ מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּבאּיים ׁשּנתּפּזר ּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

להתהּל ּבּדר ׁשּתֹועים מה וגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַרחֹוקים,

העּמים  ארץ את לטהר ּכדי הּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבעּירֹות,

ּבלב  הּפׁשּוטה ּבאמּונתם ויׂשראל טמא, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאוירּה

ּבבחינת  ׁשהיא אף מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

כּו'. העּמים ארץ  מטהרת אפילּוֿהכי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשינה,

,ּבּדר הֹול יׂשראל איׁש ׁשּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָוהינּו,

ּכלל, ּדר ׁשאינֹו למקֹום ועד עקלקּלֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבדרכים

הרי  הּתֹורה, אֹותּיֹות מהרהר אינֹו אם אפילּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָהּנה

ׁשעֹובר  עלֿידיֿזה הּניצֹוצֹות ּבירּור ּפֹועל ְִֵֵֵֵֶֶַַהּוא

ׁשאינֹו הּירּוׁשה, ענין מּצד ׁשּזהּו זה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבמקֹום

ראּוי  להיֹות רק צרי אּלא ּכלל, ּבעבֹודה ְְֲִִֶַַָָָָָָּתלּוי

ואחד  אחד לכל ׁשּי זה ענין והרי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָליֹורׁשֹו.

ּבּתניא  ּכמבֹואר יׂשראל 44מּיׂשראל, איׁש ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהם  והּיראה, האהבה ּבחינת מהאבֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹורׁש

 ֿ לא מצ ֹות ושס "ה מצֹותֿעׂשה לרמ"ח ְְְְֲִִֵֶֹֹׁשרׁש

הּניצֹוצֹות 45תעׂשה  ּבירּור נעׂשה ׁשעלֿידן , ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

הּמצֹות, נתלּבׁשּו ׁשּבהם הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּבּדברים

מּובן  ּומּזה ּדתהּו. האֹורֹות יֹורׁשים ֿ זה ְְְְִִֵֶֶַָָֹועלֿידי
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ובכ"מ.41) פ"א. הכללים שער חיים עץ וראה ואילך. לא לו, ח"ג 42)וישלח זהר וראה ובכ"מ. ד. נו, חוקת בלקו"ת כ"ה

פ"ב. הכלים) שבירת (שער ט שער חיים בעץ הובא ב. וש"נ.43)קלה, סקס"ד. בהוספות טוב שם כתר פי"ח.44)ראה

פ"ד.45) תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהאורות  ספירות ועשר ומסודר הדרגתי השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם, ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם

שגרם  מצב מועטים, וכלים מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון'

שמחוץ  לתחומים ואלוקות קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת

האדם  ועבודת הקדושה, לגבולות

את  מעלה המצוות וקיום תורה בלימוד

לקדושה. בחזרה ש'נפלו' הניצוצות

Ì‰a ¯Ó‡pL e‰fL41 במלכי ∆∆∆∆¡«»∆
מלך  מלוך לפני באדום שמלכו אדום

התוהו  עולם עניין והוא ישראל, לבני

התיקון לעולם ¿CBÏÓiÂ«ƒשקדם
ÈÙk Ì˙‚¯„nÓ eÏÙpL ,˙ÓiÂ«»»∆»¿ƒ«¿≈»»¿ƒ
,‰Le„w‰ ˙ÈÁ·a eÈ‰L∆»ƒ¿ƒ««¿»
È¯˜‡ dÈb¯cÓ ÏÈÙc Ô‡Óe»¿»ƒƒ«¿≈ƒ¿≈

˙ÈÓ42,,מת נקרא מדרגתו שנפל ומי ƒ
הכתוב  לשון בין פנימי קשר יש כן ואם

"נפילת" ובין "וימת" אדום מלכי על

‡Ì˙Bהניצוצות ÌÈ¯¯·Ó ¯L‡ÎÂ¿«¬∆¿»¿ƒ»
והבירור  שנפלו, הקדושה ניצוצות את

‡ÈÊהוא ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¬«
˙B¯B‡‰ ˙ÈÁa ˙‡ ÌÈL¯BÈ¿ƒ∆¿ƒ«»

,e‰˙c העברה של במשמעות ירושה ¿…
הקליפה  מרשות לרשות, מרשות

הקדושה. לרשות אחרא' וה'סיטרא

˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯Èa ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿«≈«ƒ
הקדושים  הניצוצות בין ההפרדה

והעלאת  נפלו שבהן והקליפות עצמם

לקדושה ∆≈¿»∆(ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הניצוצות
e‰˙c ˙B¯B‡‰ ÌÈL¯BÈ¿ƒ»¿…

הקדושה  לצד אותם )ומעבירים
k ‰„B·Ú ÈÏa Ìb ‰NÚÏÏ «¬∆«¿ƒ¬»¿»

‰Le¯i‰ ÔÈÚ BÓk) תלוי שלא ¿ƒ¿««¿»
היורש  מצד כלשהו Úe„ikבמאמץ ,(«»«

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz43 ««««≈
ÏÎa Ï‡¯NÈ e¯ft˙pL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿»

ı¯‡‰ ˙BÓB˜Ó גם זה ובכלל ¿»»∆
‰Ó Ì‚Â ,ÌÈ˜BÁ¯ ÌÈi‡a¿ƒƒ¿ƒ¿««

,˙B¯iÚa Cl‰˙‰Ï C¯ca ÌÈÚBzL עיירות לאותן לבוא שתכננו מבלי ∆ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈«¬»
ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ˙‡ ¯‰ËÏ È„k ‡e‰לארץ ÓË‡,חוץ d¯ÈÂ‡L ¿≈¿«≈∆∆∆»«ƒ∆¬ƒ»»≈

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ·Ïa ‰ËeLt‰ Ì˙eÓ‡a Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈∆¡»»«¿»¿≈»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
,‰ÈL ˙ÈÁ·a ‡È‰L Û‡ ביטוי לידי באה האמונה תמיד שלא למרות «∆ƒƒ¿ƒ«≈»

באים  לא שלו הנפש וכוחות הישן כאדם שינה בבחינת היא רבות ופעמים

ביטוי  יהודי ‡ÈÎ‰ŒeÏÈÙלידי בכל שקיימת הפשוטה האמונה זאת בכל ¬ƒ»ƒ
'eÎ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ˙¯‰ËÓ.אלה למקומות היהודי של בואו בעצם ¿«∆∆∆∆»«ƒ

,eÈ‰Âהוא הבעלֿשםֿטוב דברי של Ï‡¯NÈהפירוש LÈ‡ ¯L‡kL ¿«¿∆«¬∆ƒƒ¿»≈
Bl˜Ï˜Ú˙יהודי  ÌÈÎ¯„a ,C¯ca CÏB‰ ועקומות מפותלות דרכים ≈«∆∆ƒ¿»ƒ¬«¿«

וישרה  טובה דרך »¿ÚÂ„שאינם
,ÏÏk C¯c BÈ‡L ÌB˜ÓÏ כמו ¿»∆≈∆∆¿»

רחוקים" ‡Ì"איים eÏÈÙ‡ ‰p‰ƒ≈¬ƒƒ
,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ¯‰¯‰Ó BÈ‡≈¿«¿≈ƒ«»

È¯‰ הללו בדרכים הליכתו בעצם ¬≈
רחוקים מקומות לאותם ‰e‡ובואו

˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯Èa ÏÚBt≈≈«ƒ
מעולם  (שנפלו הנעלים האלוקיים

כאמור) ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰התוהו,
e‰fL ,‰Ê ÌB˜Óa ¯·BÚL∆≈¿»∆∆∆
רוחנית  עבודה ללא הניצוצות בירור

בדברי  להרהר מבלי אפילו האדם, מצד

‰Le¯i‰,תורה, ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿««¿»
,ÏÏk ‰„B·Úa ÈeÏz BÈ‡L∆≈»«¬»¿»
Èe‡¯ ˙BÈ‰Ï ˜¯ CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«ƒ¿»

BL¯BÈÏ ממון של שבירושה כשם ¿¿
אך  הירושה את מקבל היורש ונכסים,

שהו  מפני בן ורק כמו לרשת, ראוי א

מה  תנאי כל מבלי אביו את היורש

שהוא  מפני רק אלא ומדרגתו מעלתו

Ê‰הבן. ÔÈÚ È¯‰Â הירושה של «¬≈ƒ¿»∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»¿∆»

‡Èza ¯‡B·Ók ,Ï‡¯NiÓ44 ƒƒ¿»≈«¿»««¿»
L¯BÈ Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏkL∆»ƒƒ¿»≈≈

˙B·‡‰Ó ויעקב יצחק אברהם ≈»»
,‰‡¯i‰Â ‰·‰‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¬»¿«ƒ¿»
Œ˙BˆÓ Á"Ó¯Ï L¯L Ì‰L∆≈…∆¿ƒ¿
Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘Â ‰NÚ¬≈¿ƒ¿…

‰NÚ˙45, שהאהבה בתניא כמבואר «¬∆
כי  מצוותֿעשה לקיום השורש היא לה'

והדרך  בו לדבוק רוצה ה' את האוהב

מה' והיראה המצוות, קיום היא לכך

לאֿתעשה  מצוות לקיום השורש היא

רצונו על יעבור לא מה' הירא כי ה' רצון על מלעבור ««»∆Ô„ÈŒÏÚLוהזהירות
המצוות ‰ÌÈiÓLbעלֿידי ÌÈ¯·caL ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯Èa ‰NÚ«¬∆≈«ƒ∆«¿»ƒ««¿ƒƒ

,˙Bˆn‰ eLaÏ˙ Ì‰aL הוא תפילין מניח היהודי למשל, וכאשר, ∆»∆ƒ¿«¿«ƒ¿
התפילין עשויות ממנו הגשמי שבעור הניצוצות את לקדושה »¿ŒÏÚÂמעלה

e‰˙c ˙B¯B‡‰ ÌÈL¯BÈ ‰ÊŒÈ„È הקליפה מרשות אותם ומעבירים ¿≈∆¿ƒ»¿…
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mklכ didz zxvr ipinyd meia

ׁשעֹומד  יֹורׁש, ּבבחינת הּוא יׂשראל איׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמֹוריׁש, אבֹותי46ּבמקֹום ּתחת ְְֲִִֶֶַַַָ

ּומֹוכר  לֹוקח ׁשּבין החילּוק ׁשּזהּו ,ּבני ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָיהיּו

הּלֹוקח  אין ּומֹוכר ׁשּבלֹוקח ּומֹוריׁש, ְְִֵֵֵֵֵֶַַַליֹורׁש

עֹומד  ּומֹוריׁש, ּביֹורׁש ורק הּמֹוכר. ּבמקֹום ְְְִִֵֵֵֵַַעֹומד

ּבסּוגית  (ּכמבֹואר הּמֹוריׁש ּבמקֹום ְְְְִִֵַַַַָהּיֹורׁש

ּבתרא  ּבבא ּבמּסכת ּכיון 47הּגמרא אמנם, .( ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּתֹורה  ׁשעלֿידי הּוא ׁשּבּתֹורה הּירּוׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשענין

לבחינת  ׁשּי זה הרי  ּבעֹולמֹות, הּבירּור ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָנעׂשה

ּכפי  הּתֹורה ּדרּגת ׁשּזֹוהי ׁשּבּתֹורה, ְְִִֶֶַַַַָָָָהאחֹור

לעֹולם. ֶֶֶַָָׁשּׁשּיכת

ÛÒBÂ ּבּתֹורה יׁש ׁשּבּתֹורה, הּירּוׁשה ענין על ¿»ְְִֵֶַַַַַָָָ

עצמ "התקן אמרּו ׁשעליה ּבחינה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּגם

ּבחינת  ׁשּזֹוהי ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַָָָָללמֹוד

ּדוקא. העבֹודה עלֿידי  אליה ׁשּמּגיעים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה

ּופֹועל  מגּלה ועלֿידיֿזה ּבּתֹורה ׁשּמתיּגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוהינּו,

אמנם, כּו'. יֹותר עמּוקים חדׁשים ענינים ְְֲֲִִִִֵָָָָָּבּה

עלֿידי  אליה ׁשּבאים הּתֹורה מדרגת ׁשּזֹוהי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון

האחֹור  ּבחינת עדין זה הרי האדם, ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָעבֹודת

עבֹודתֹו ׁשעלֿידי ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבּתֹורה.

ּדלעילא, אתערּותא ּבדר מלמעלה לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָנמׁש

רּוח  ואמׁשי רּוח אייתי ּגם 48ּדרּוח מּכלֿמקֹום , ְְְְִִֵַַַַַַָָ

מּבחינה  רק היא האתערּותאּֿדלעילא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהמׁשכת

ּבחינה  ׁשּזֹוהי ׁשם, מּגעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאתערּותאּֿדלת ּתא

ׁשּבּתֹורה. האחֹור ּבחינת לעֹולמֹות, ְִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשּיכת

C‡ וּיּתן נאמר ׁשעליה ׁשּבּתֹורה, הּמּתנה ּבחינת «ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הּפנים  מּבחינת היא ּככּלתֹו, מׁשה ְְִִִִֶֶַַַָֹֹאל

ׁשהיא  ּכפי הּתֹורה ּבחינת ׁשּזֹוהי ְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּבּתֹורה,

לנׁשמֹות  ניּתנה זֹו ּבחינה וגם .יתּבר ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּבעצמּותֹו
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יז.46) מה, ועוד.47)תהלים סקי"ח. ח"ב  ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת וראה א. ח"ב 48)קנט, זהר ראה

ב. צט, ח"א ב. קסב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקדושה. לרשות Ï‡¯NÈוהסיטראֿאחרא LÈ‡ ÏkL Ô·eÓ ‰fÓe כל ƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈

רוחני, ומצב מעמד בכל שיהיה, מי יהיה L¯BÈ,יהודי, ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«≈
·e˙kL BÓk ,LÈ¯Bn‰ ÌB˜Óa „ÓBÚL46eÈ‰È EÈ˙B·‡ ˙Áz ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆»««¬∆ƒ¿

,LÈ¯BÓe L¯BÈÏ ¯ÎBÓe Á˜BÏ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ e‰fL ,EÈa»∆∆∆«ƒ∆≈≈«≈¿≈ƒ
Á˜Bl‰ ÔÈ‡ ¯ÎBÓe Á˜BÏaL∆¿≈«≈≈«≈«
˜¯Â .¯ÎBn‰ ÌB˜Óa „ÓBÚ≈ƒ¿«≈¿«
L¯Bi‰ „ÓBÚ ,LÈ¯BÓe L¯BÈa¿≈ƒ≈«≈
¯‡B·Ók) LÈ¯Bn‰ ÌB˜Óaƒ¿«ƒ«¿»
‡·a ˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ ˙È‚eÒa¿¿««¿»»¿«∆∆»»

‡¯˙a47( נוספים במאמרים כמבואר «¿»
האחרונים  וביאורי הגמרא דברי פי על

עניין  של ייחודו שזה הירושה בגדרי

היו  אל מהמוריש שהמעבר רש הירושה

ותופס  ממלא שהיורש כזה באופן הוא

המוריש  של ועניינו מקומו כל את

מעבר  כמו לא וישירה, מיידית בצורה

למקבל  המוסר בין משהו שיש באופן

של  "שלוחו שאמנם שליח במינוי כמו

כמו  ממש הוא והשליח כמותו" אדם

מציאות  יש זאת שבכל אלא המשלח

המשלח  בין ונפרדת אחרת כלשהי

יכול  שהמשלח כך כדי ועד והפעולה,

ולהפקיע  השליחות את לבטל גם

בכוח  לפעול יכולתו את מהשליח

שום  אין ויורש במוריש אבל המשלח.

שום  ואין ביניהם שמפסיק דבר

את  לרשת מהיורש למנוע אפשרות

ממש, המוריש במקום והוא לו המגיע

מצד  כלשהי בפעולה צורך אין ולכן

ממילא  נעשה הוא כי לרשת כדי היורש

ממש. המוריש ÔÂÈkבמקום ,ÌÓ‡»¿»≈»
‡e‰ ‰¯BzaL ‰Le¯i‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»∆«»
‰NÚ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»«¬∆

¯e¯Èa‰ שנפלו הניצוצות של «≈
CiL ‰Ê È¯‰ ,˙BÓÏBÚa»»¬≈∆«»

¯BÁ‡‰ ˙ÈÁ·Ï החיצוניות ƒ¿ƒ«»»
˙b¯c È‰BfL ,‰¯BzaL∆«»∆ƒ«¿«
.ÌÏBÚÏ ˙ÎiML ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆«∆∆»»
‰Le¯i‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒBÂ¿»«ƒ¿««¿»

,‰¯BzaL לעיל שנתבאר כפי ∆«»
CÓˆÚבאריכות  Ô˜˙‰" e¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰ÈÁa Ìb ‰¯Bza LÈ≈«»«¿ƒ»∆»∆»»¿«¿≈«¿»

‰¯Bz‰ ˙ÈÁa È‰BfL ,"CÏ ‰Le¯È dÈ‡L ‰¯Bz „BÓÏÏƒ¿»∆≈»¿»»∆ƒ¿ƒ««»
‡˜Âc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈbnL ממילא בדרך ולא ∆«ƒƒ≈∆»«¿≈»¬»«¿»

יגיעה. מתוך ודווקא בפועל התורה לימוד ללא אותו לפעול ואיֿאפשר

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ‰¯Bza ÚbÈ˙nL ,eÈ‰Â היגיעה ÏÚBÙeבכוח ‰l‚Ó ¿«¿∆ƒ¿«≈««»¿«¿≈∆¿«∆≈
'eÎ ¯˙BÈ ÌÈ˜eÓÚ ÌÈL„Á ÌÈÈÚ da.היגיעה לפני בידו היו שלא »ƒ¿»ƒ¬»ƒ¬ƒ≈

È„ÈŒÏÚ ‰ÈÏ‡ ÌÈ‡aL ‰¯Bz‰ ˙‚¯„Ó È‰BfL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆ƒ«¿≈««»∆»ƒ≈∆»«¿≈
ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¬≈∆¬«ƒ

¯BÁ‡‰ ˙ÈÁa והחיצוניות ¿ƒ«»»
‰¯BzaL ההבנה יכולת סוף סוף כי ∆«»

של  היגיעה ומידת לחדש והיכולת

מוגבלת. היא ŒÛ‡Lהאדם ,eÈ‰Â¿«¿∆«
B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿≈¬»
C¯„a ‰ÏÚÓÏÓ BÏ CLÓƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆∆

,‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
של Áe¯cמלמעלה, ונשמתו רוחו ¿«

בתורה  ועוסק לאלקות המתעורר האדם

¯Áeביגיעה  È˙ÈÈ‡ רוח מביאה «¿≈«
Áe¯ CÈLÓ‡Â48 רוח וממשיכה ¿«¿ƒ«

לכאורה  כן ואם מלמעלה, אלוקית

מוגבלת  להיות אמורה לא זו עבודה

האדם  של ויכולתו כוחו «ŒÏkÓƒלפי
ÌB˜Ó קבלת שלמרות היא האמת »

"אתערותא  בדרך מלמעלה הכוחות

בעבודה  מדובר עדיין דלעילא"

לבחינת  רק קשורה היא (ולכן מוגבלת

כי  התורה), של החיצוניות, "אחור",

Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«»ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏc מלמעלה ‰È‡ההתעוררות ƒ¿≈»ƒ

Œ‡˙e¯Ú˙‡L ‰ÈÁaÓ ˜«̄ƒ¿ƒ»∆ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מלמטה ÚbÓ˙ההתעוררות ƒ¿«»«««

,ÌL מזה יותר ÈÁa‰ולא È‰BfL »∆ƒ¿ƒ»
,˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML מזה וליותר ∆«∆∆»»

להמשיך  מסוגל ואינו מגיע האדם אין

של  זו בחינה גם כן ואם מזה. למעלה

נאמר  שעליה ביגיעה, התורה לימוד

שאינה  תורה ללמוד עצמך "התקן

היהודי  של השייכות היא לך", ירושה

BzaL¯‰.עם  ¯BÁ‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆«»
,‰¯BzaL ‰zn‰ ˙ÈÁa C‡«¿ƒ«««»»∆«»
‰LÓ Ï‡ ÔziÂ ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡««ƒ≈∆…∆

,B˙lÎk הימים ארבעים בסיום ¿«…
תורה  מתן ÈÁaÓ˙שלאחר ‡È‰ƒƒ¿ƒ«

ÌÈt‰ הפנימיות‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa È‰BfL ,‰¯BzaL «»ƒ∆«»∆ƒ¿ƒ««»¿ƒ∆ƒ
BÊ ‰ÈÁa Ì‚Â .C¯a˙È B˙eÓˆÚa משייכות למעלה שהיא אף ¿«¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»

כלל  להם ובאיןֿערוך ונבראים ÈÙÏלעולמות ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰zÈƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

ּכן  ּגם הּוא הּנׁשמֹות ׁשׁשרׁש לפי ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,יתּבר את 49ּבעצמּותֹו לנּו יבחר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ואּדרּבה, סלה. אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנחלתנּו

הּתֹורה, מּׁשרׁש ּגם למעלה הּוא הּנׁשמֹות ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹׁשרׁש

ּבראׁשית  ּפרׁשת ריׁש רּבה' ּב'מדרׁש 50ּכדאיתא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

כּו' הּתֹורה הע ֹולם, לבריאת קדמּו ּדברים ְְְְִִִִַַָָָָָָׁשבעה

לכל  קדמה יׂשראל ׁשל ּומחׁשבּתן כּו', ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָויׂשראל

אלּיהּו' דבי ּוב'ּתּנא ּדברים 51ּדבר, ׁשני איתא ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָ

איזה  יֹודע ואיני ויׂשראל, ּתֹורה לעֹולם, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָקדמּו

ּדכיון  קדמּו, יׂשראל אני אֹומר קדּום, ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָמהם

ּבני  אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את צו נאמר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּתֹורה

לּתֹורה  קדמּו ׁשּיׂשראל הרי וכיון 52יׂשראל, . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁשֹות יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשּנׁשמֹות

הּמּתנה  ּבחינת את ּגם הם מקּבלים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלכן

ׁשּמּוׁשרׁשת  ּכפי הּתֹורה מדרגת ׁשּזֹוהי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּתֹורה,

.יתּבר ְְְִֵַָּבעצמּותֹו

ׁשּבּתֹורה p‰Â‰ה) הּמּתנה ׁשּבחינת אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְִִֶֶַַַַַַָָָ

והיא  ׁשּבּתֹורה, הּפנים מּבחינת ְְִִִִִֶַַַָָהיא

ׁשּבּתֹורה  והּירּוׁשה העבֹודה מּבחינת ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָלמעלה

מּכלֿמקֹום  ׁשּבּתֹורה, האחֹור מּבחינת ְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהם

ּגם  הּפנים ׁשּמּבחינת הּמּתנה ּבחינת ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּפֹועלת

האחֹור. ׁשּמּבחינת  והּירּוׁשה העבֹודה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּבבחינֹות

ּכּידּוע  הּׁשנה', ּב'ראׁש ׁשּמצינּו מּמה ׁשאז 53ויּובן ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

להמׁשי ּוצריכים לקדמּותן, הּדברים ּכל ְְְְְְְִִִִִַַַָָָחֹוזרים

העצמית, התנּׂשאּות מּבחינת חדׁשה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָהמׁשכה

זֹו והמׁשכה כּו', הּפנימּיּות ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּזֹוהי

(פריׁשט  ומחּדׁשת ּפֹועלת הּפנימּיּות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַׁשּמּבחינת

ׁשּנמׁשכת  החיצֹונּיּות ּבחינת את ּגם ְְִִִִֶֶֶֶַַַָאּפ)

ּכל  ויבין כּו' ּפעּול ּכל וידע להיֹות ְְְִִֵַָָָָָָּבעֹולמֹות,

כּו' מׁשלה 54יצּור ּבּכל מלכּותֹו ׁשּיהיה ועד ,54, ְְְְִֶֶַַַָָָֹ
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(49.(35 ע' תש"ג (סה"מ תש"ג לנו יבחר סד"ה וראה ה. מז, פסחים 50)תהלים וראה דברים". "ששה שם: בב"ר ד. פ"א,

שם. לב"ר הארוך מהרז"ו פירוש ועוד. יא. נשא תנחומא א. 51.48)נד, הערה 222 ע' חל"ד לקו"ש וראה ראה 52)פי"ד.

ואילך. שנו ס"ע ח"ב תרל"ה סה"מ שם. ובכ"מ.53)ב"ר פ"א. ר"ה שער פע"ח הנוראים.54)ראה ימים תפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôk Ìb ‡e‰ ˙BÓLp‰ L¯LL התורה שורש B˙eÓˆÚaכמו ∆…∆«¿»«≈¿«¿

·e˙kL BÓÎe ,C¯a˙È49ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·È ƒ¿»≈¿∆»ƒ¿«»∆«¬»≈∆¿
‰ÏÒ ·‰‡ ¯L‡ ·˜ÚÈ שהקדוש היא הפסוק של הפנימית והמשמעות «¬…¬∆»≈∆»

בע  הוא ישראל.ברוך בני את ואוהב ישראל בבני בחר מהותו, בעצם צמו,

,‰a¯c‡Â ישראל שבני בלבד זו לא ¿«¿«»
למעלה  שהיא כפי לתורה שייכים

בעצמותו  הוא שורשם גם כי מעולמות

אדרבה  אלא ‰BÓLp˙יתברך L¯L…∆«¿»
L¯MÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ…∆
L¯„Ó'a ‡˙È‡„k ,‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«

˙ÈL‡¯a ˙L¯t LÈ¯ '‰a¯50 «»≈»»«¿≈ƒ
˙‡È¯·Ï eÓ„˜ ÌÈ¯·c ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
Ï‡¯NÈÂ 'eÎ ‰¯Bz‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÏL Ôz·LÁÓe ,'eÎ«¬«¿»∆ƒ¿»≈

,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ שמבין כלומר »¿»¿»»»
לעולם, שקדמו עצמם הדברים שבע

ישראל  עם על העליונה המחשבה

בהם) והרצון ישראל בעם (הבחירה

הדברים  שאר לכל ««¿pz'·e‡קדמה
'e‰iÏ‡ È·„51‡˙È‡ מובאÈL ¿≈≈ƒ»ƒ»¿≈

‰¯Bz ,ÌÏBÚÏ eÓ„˜ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¿»»»
‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ≈«≈∆

Ì‰Ó עצמם אלה שני ,˜„Ìeמבין ≈∆»
,eÓ„˜ Ï‡¯NÈ È‡ ¯ÓB‡≈¬ƒƒ¿»≈»¿
˙‡ Âˆ ¯Ó‡ ‰¯BzaL ÔÂÈÎc¿≈»∆«»∆¡««∆
Èa Ï‡ ¯ac ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«≈∆¿≈
eÓ„˜ Ï‡¯NiL È¯‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈∆ƒ¿»≈»¿

‰¯BzÏ52 התורה איך כן לא שאם «»
עליהם. BÓLpL˙מדברת ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿

B˙eÓˆÚa ˙BL¯LeÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿«¿
Ìb Ì‰ ÌÈÏa˜Ó ÔÎÏ ,C¯a˙Èƒ¿»≈»≈¿«¿ƒ≈«
,‰¯BzaL ‰zn‰ ˙ÈÁa ˙‡∆¿ƒ«««»»∆«»
ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙‚¯„Ó È‰BfL∆ƒ«¿≈««»¿ƒ
.C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙L¯LenL∆¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈
˙ÈÁaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈««ƒ∆¿ƒ«
‡È‰ ‰¯BzaL ‰zn‰««»»∆«»ƒ

ÌÈt‰ ˙ÈÁaÓ הפנימיות ƒ¿ƒ««»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡È‰Â ,‰¯BzaL∆«»¿ƒ¿«¿»
‰Le¯i‰Â ‰„B·Ú‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¬»¿«¿»
˙ÈÁaÓ Ì‰L ‰¯BzaL∆«»∆≈ƒ¿ƒ«

¯BÁ‡‰ החיצוניות,‰¯BzaL »»∆«»

ÌÈt‰ ˙ÈÁanL ‰zn‰ ˙ÈÁa ˙ÏÚBt ÌB˜ÓŒÏkÓ לה ויש ƒ»»∆∆¿ƒ«««»»∆ƒ¿ƒ««»ƒ
‰‡BÁ¯השפעה  ˙ÈÁanL ‰Le¯i‰Â ‰„B·Ú‰ ˙BÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ»¬»¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»

בהם  גם מכלֿמקום התורה, של והחיצוניות ה"אחור" אלו בחינות היות שעם

ומבאר. שהולך כפי והפנימיות, ה"פנים" מבחינת מסויימת הארה יש

Ô·eÈÂ של וההשפעה הפעולה עניין ¿»
ה"אחור" על שבתורה ה"פנים"

L‡¯'aשבתורה eÈˆnL ‰nÓƒ«∆»ƒ¿…
Úe„ik ,'‰M‰53 החסידות בתורת «»»«»«

Ê‡L בשנה שנה מידי השנה בראש ∆»
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ»«¿»ƒ

,Ô˙eÓ„˜Ï בעולמות העליון והרצון ¿«¿»
חוזרים  לעולמות החיות והשפעת

למקורם ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒועולים
‰L„Á ‰ÎLÓ‰ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«¿»»¬»»

היתה לא »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙שעדיין
,˙ÈÓˆÚ‰ ˙e‡O˙‰ כמבואר ƒ¿«¿»«¿ƒ

באלוקות  שלמעלה החסידות בתורת

לא  הוא והמלוכה ההתנשאות עניין

של  מהתעוררות כתוצאה שנוצר דבר

אצל  שהוא כפי והנבראים, העולמות

הרצון  שהתעוררות בשרֿודם מלך

של  הביטול בגלל לו באה למלוכה

רם  הוא ברוך הקדוש אלא כלפיו, העם

מעשה  וכל מהותו, עצם מצד ונישא

לעורר  כדי שלהם והביטול הנבראים

כדי  אלא אינם למלוכה רצון

תבוא  העצמית והרוממות שההתנשאות

גילוי, ההמשכה È‰BfLלידי ∆ƒ
ה'התנשאות  מבחינת וההשפעה

היא ‰eiÓÈt˙העצמית' ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒƒ
˙ÈÁanL BÊ ‰ÎLÓ‰Â ,'eÎ¿«¿»»∆ƒ¿ƒ«
˙LcÁÓÂ ˙ÏÚBt ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆∆¿«∆∆

t‡ ËLÈ¯Ù)'מרעננת'˙‡ Ìb ( ¿ƒ¿»«∆
˙ÎLÓpL ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ∆ƒ¿∆∆

,˙BÓÏBÚa,לחיצוניות לה, שתהיה »»
הבריאה  על רבה והשפעה פעולה

'eÎ ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ ˙BÈ‰Ï כי ƒ¿¿≈«»»
פעלתו eˆÈ¯אתה Ïk ÔÈ·ÈÂ¿»ƒ»¿

'eÎ54, שכל היינו יצרתו אתה כי
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כי mkl didz zxvr ipinyd meia

ׁשעֹומד  יֹורׁש, ּבבחינת הּוא יׂשראל איׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמֹוריׁש, אבֹותי46ּבמקֹום ּתחת ְְֲִִֶֶַַַָ

ּומֹוכר  לֹוקח ׁשּבין החילּוק ׁשּזהּו ,ּבני ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָיהיּו

הּלֹוקח  אין ּומֹוכר ׁשּבלֹוקח ּומֹוריׁש, ְְִֵֵֵֵֵֶַַַליֹורׁש

עֹומד  ּומֹוריׁש, ּביֹורׁש ורק הּמֹוכר. ּבמקֹום ְְְִִֵֵֵֵַַעֹומד

ּבסּוגית  (ּכמבֹואר הּמֹוריׁש ּבמקֹום ְְְְִִֵַַַַָהּיֹורׁש

ּבתרא  ּבבא ּבמּסכת ּכיון 47הּגמרא אמנם, .( ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּתֹורה  ׁשעלֿידי הּוא ׁשּבּתֹורה הּירּוׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשענין

לבחינת  ׁשּי זה הרי  ּבעֹולמֹות, הּבירּור ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָנעׂשה

ּכפי  הּתֹורה ּדרּגת ׁשּזֹוהי ׁשּבּתֹורה, ְְִִֶֶַַַַָָָָהאחֹור

לעֹולם. ֶֶֶַָָׁשּׁשּיכת

ÛÒBÂ ּבּתֹורה יׁש ׁשּבּתֹורה, הּירּוׁשה ענין על ¿»ְְִֵֶַַַַַָָָ

עצמ "התקן אמרּו ׁשעליה ּבחינה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּגם

ּבחינת  ׁשּזֹוהי ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַָָָָללמֹוד

ּדוקא. העבֹודה עלֿידי  אליה ׁשּמּגיעים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה

ּופֹועל  מגּלה ועלֿידיֿזה ּבּתֹורה ׁשּמתיּגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוהינּו,

אמנם, כּו'. יֹותר עמּוקים חדׁשים ענינים ְְֲֲִִִִֵָָָָָּבּה

עלֿידי  אליה ׁשּבאים הּתֹורה מדרגת ׁשּזֹוהי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון

האחֹור  ּבחינת עדין זה הרי האדם, ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָעבֹודת

עבֹודתֹו ׁשעלֿידי ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבּתֹורה.

ּדלעילא, אתערּותא ּבדר מלמעלה לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָנמׁש

רּוח  ואמׁשי רּוח אייתי ּגם 48ּדרּוח מּכלֿמקֹום , ְְְְִִֵַַַַַַָָ

מּבחינה  רק היא האתערּותאּֿדלעילא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהמׁשכת

ּבחינה  ׁשּזֹוהי ׁשם, מּגעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאתערּותאּֿדלת ּתא

ׁשּבּתֹורה. האחֹור ּבחינת לעֹולמֹות, ְִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשּיכת

C‡ וּיּתן נאמר ׁשעליה ׁשּבּתֹורה, הּמּתנה ּבחינת «ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הּפנים  מּבחינת היא ּככּלתֹו, מׁשה ְְִִִִֶֶַַַָֹֹאל

ׁשהיא  ּכפי הּתֹורה ּבחינת ׁשּזֹוהי ְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּבּתֹורה,

לנׁשמֹות  ניּתנה זֹו ּבחינה וגם .יתּבר ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּבעצמּותֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקדושה. לרשות Ï‡¯NÈוהסיטראֿאחרא LÈ‡ ÏkL Ô·eÓ ‰fÓe כל ƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈

רוחני, ומצב מעמד בכל שיהיה, מי יהיה L¯BÈ,יהודי, ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«≈
·e˙kL BÓk ,LÈ¯Bn‰ ÌB˜Óa „ÓBÚL46eÈ‰È EÈ˙B·‡ ˙Áz ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆»««¬∆ƒ¿

,LÈ¯BÓe L¯BÈÏ ¯ÎBÓe Á˜BÏ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ e‰fL ,EÈa»∆∆∆«ƒ∆≈≈«≈¿≈ƒ
Á˜Bl‰ ÔÈ‡ ¯ÎBÓe Á˜BÏaL∆¿≈«≈≈«≈«
˜¯Â .¯ÎBn‰ ÌB˜Óa „ÓBÚ≈ƒ¿«≈¿«
L¯Bi‰ „ÓBÚ ,LÈ¯BÓe L¯BÈa¿≈ƒ≈«≈
¯‡B·Ók) LÈ¯Bn‰ ÌB˜Óaƒ¿«ƒ«¿»
‡·a ˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ ˙È‚eÒa¿¿««¿»»¿«∆∆»»

‡¯˙a47( נוספים במאמרים כמבואר «¿»
האחרונים  וביאורי הגמרא דברי פי על

עניין  של ייחודו שזה הירושה בגדרי

היו  אל מהמוריש שהמעבר רש הירושה

ותופס  ממלא שהיורש כזה באופן הוא

המוריש  של ועניינו מקומו כל את

מעבר  כמו לא וישירה, מיידית בצורה

למקבל  המוסר בין משהו שיש באופן

של  "שלוחו שאמנם שליח במינוי כמו

כמו  ממש הוא והשליח כמותו" אדם

מציאות  יש זאת שבכל אלא המשלח

המשלח  בין ונפרדת אחרת כלשהי

יכול  שהמשלח כך כדי ועד והפעולה,

ולהפקיע  השליחות את לבטל גם

בכוח  לפעול יכולתו את מהשליח

שום  אין ויורש במוריש אבל המשלח.

שום  ואין ביניהם שמפסיק דבר

את  לרשת מהיורש למנוע אפשרות

ממש, המוריש במקום והוא לו המגיע

מצד  כלשהי בפעולה צורך אין ולכן

ממילא  נעשה הוא כי לרשת כדי היורש

ממש. המוריש ÔÂÈkבמקום ,ÌÓ‡»¿»≈»
‡e‰ ‰¯BzaL ‰Le¯i‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»∆«»
‰NÚ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»«¬∆

¯e¯Èa‰ שנפלו הניצוצות של «≈
CiL ‰Ê È¯‰ ,˙BÓÏBÚa»»¬≈∆«»

¯BÁ‡‰ ˙ÈÁ·Ï החיצוניות ƒ¿ƒ«»»
˙b¯c È‰BfL ,‰¯BzaL∆«»∆ƒ«¿«
.ÌÏBÚÏ ˙ÎiML ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆«∆∆»»
‰Le¯i‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒBÂ¿»«ƒ¿««¿»

,‰¯BzaL לעיל שנתבאר כפי ∆«»
CÓˆÚבאריכות  Ô˜˙‰" e¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰ÈÁa Ìb ‰¯Bza LÈ≈«»«¿ƒ»∆»∆»»¿«¿≈«¿»

‰¯Bz‰ ˙ÈÁa È‰BfL ,"CÏ ‰Le¯È dÈ‡L ‰¯Bz „BÓÏÏƒ¿»∆≈»¿»»∆ƒ¿ƒ««»
‡˜Âc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈbnL ממילא בדרך ולא ∆«ƒƒ≈∆»«¿≈»¬»«¿»

יגיעה. מתוך ודווקא בפועל התורה לימוד ללא אותו לפעול ואיֿאפשר

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ‰¯Bza ÚbÈ˙nL ,eÈ‰Â היגיעה ÏÚBÙeבכוח ‰l‚Ó ¿«¿∆ƒ¿«≈««»¿«¿≈∆¿«∆≈
'eÎ ¯˙BÈ ÌÈ˜eÓÚ ÌÈL„Á ÌÈÈÚ da.היגיעה לפני בידו היו שלא »ƒ¿»ƒ¬»ƒ¬ƒ≈

È„ÈŒÏÚ ‰ÈÏ‡ ÌÈ‡aL ‰¯Bz‰ ˙‚¯„Ó È‰BfL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆ƒ«¿≈««»∆»ƒ≈∆»«¿≈
ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¬≈∆¬«ƒ

¯BÁ‡‰ ˙ÈÁa והחיצוניות ¿ƒ«»»
‰¯BzaL ההבנה יכולת סוף סוף כי ∆«»

של  היגיעה ומידת לחדש והיכולת

מוגבלת. היא ŒÛ‡Lהאדם ,eÈ‰Â¿«¿∆«
B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿≈¬»
C¯„a ‰ÏÚÓÏÓ BÏ CLÓƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆∆

,‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
של Áe¯cמלמעלה, ונשמתו רוחו ¿«

בתורה  ועוסק לאלקות המתעורר האדם

¯Áeביגיעה  È˙ÈÈ‡ רוח מביאה «¿≈«
Áe¯ CÈLÓ‡Â48 רוח וממשיכה ¿«¿ƒ«

לכאורה  כן ואם מלמעלה, אלוקית

מוגבלת  להיות אמורה לא זו עבודה

האדם  של ויכולתו כוחו «ŒÏkÓƒלפי
ÌB˜Ó קבלת שלמרות היא האמת »

"אתערותא  בדרך מלמעלה הכוחות

בעבודה  מדובר עדיין דלעילא"

לבחינת  רק קשורה היא (ולכן מוגבלת

כי  התורה), של החיצוניות, "אחור",

Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«»ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏc מלמעלה ‰È‡ההתעוררות ƒ¿≈»ƒ

Œ‡˙e¯Ú˙‡L ‰ÈÁaÓ ˜«̄ƒ¿ƒ»∆ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מלמטה ÚbÓ˙ההתעוררות ƒ¿«»«««

,ÌL מזה יותר ÈÁa‰ולא È‰BfL »∆ƒ¿ƒ»
,˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML מזה וליותר ∆«∆∆»»

להמשיך  מסוגל ואינו מגיע האדם אין

של  זו בחינה גם כן ואם מזה. למעלה

נאמר  שעליה ביגיעה, התורה לימוד

שאינה  תורה ללמוד עצמך "התקן

היהודי  של השייכות היא לך", ירושה

BzaL¯‰.עם  ¯BÁ‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆«»
,‰¯BzaL ‰zn‰ ˙ÈÁa C‡«¿ƒ«««»»∆«»
‰LÓ Ï‡ ÔziÂ ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡««ƒ≈∆…∆

,B˙lÎk הימים ארבעים בסיום ¿«…
תורה  מתן ÈÁaÓ˙שלאחר ‡È‰ƒƒ¿ƒ«

ÌÈt‰ הפנימיות‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa È‰BfL ,‰¯BzaL «»ƒ∆«»∆ƒ¿ƒ««»¿ƒ∆ƒ
BÊ ‰ÈÁa Ì‚Â .C¯a˙È B˙eÓˆÚa משייכות למעלה שהיא אף ¿«¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»

כלל  להם ובאיןֿערוך ונבראים ÈÙÏלעולמות ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰zÈƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

ּכן  ּגם הּוא הּנׁשמֹות ׁשׁשרׁש לפי ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,יתּבר את 49ּבעצמּותֹו לנּו יבחר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ואּדרּבה, סלה. אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנחלתנּו

הּתֹורה, מּׁשרׁש ּגם למעלה הּוא הּנׁשמֹות ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹׁשרׁש

ּבראׁשית  ּפרׁשת ריׁש רּבה' ּב'מדרׁש 50ּכדאיתא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

כּו' הּתֹורה הע ֹולם, לבריאת קדמּו ּדברים ְְְְִִִִַַָָָָָָׁשבעה

לכל  קדמה יׂשראל ׁשל ּומחׁשבּתן כּו', ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָויׂשראל

אלּיהּו' דבי ּוב'ּתּנא ּדברים 51ּדבר, ׁשני איתא ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָ

איזה  יֹודע ואיני ויׂשראל, ּתֹורה לעֹולם, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָקדמּו

ּדכיון  קדמּו, יׂשראל אני אֹומר קדּום, ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָמהם

ּבני  אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את צו נאמר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּתֹורה

לּתֹורה  קדמּו ׁשּיׂשראל הרי וכיון 52יׂשראל, . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁשֹות יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשּנׁשמֹות

הּמּתנה  ּבחינת את ּגם הם מקּבלים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלכן

ׁשּמּוׁשרׁשת  ּכפי הּתֹורה מדרגת ׁשּזֹוהי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּתֹורה,

.יתּבר ְְְִֵַָּבעצמּותֹו

ׁשּבּתֹורה p‰Â‰ה) הּמּתנה ׁשּבחינת אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְִִֶֶַַַַַַָָָ

והיא  ׁשּבּתֹורה, הּפנים מּבחינת ְְִִִִִֶַַַָָהיא

ׁשּבּתֹורה  והּירּוׁשה העבֹודה מּבחינת ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָלמעלה

מּכלֿמקֹום  ׁשּבּתֹורה, האחֹור מּבחינת ְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהם

ּגם  הּפנים ׁשּמּבחינת הּמּתנה ּבחינת ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּפֹועלת

האחֹור. ׁשּמּבחינת  והּירּוׁשה העבֹודה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּבבחינֹות

ּכּידּוע  הּׁשנה', ּב'ראׁש ׁשּמצינּו מּמה ׁשאז 53ויּובן ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

להמׁשי ּוצריכים לקדמּותן, הּדברים ּכל ְְְְְְְִִִִִַַַָָָחֹוזרים

העצמית, התנּׂשאּות מּבחינת חדׁשה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָהמׁשכה

זֹו והמׁשכה כּו', הּפנימּיּות ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּזֹוהי

(פריׁשט  ומחּדׁשת ּפֹועלת הּפנימּיּות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַׁשּמּבחינת

ׁשּנמׁשכת  החיצֹונּיּות ּבחינת את ּגם ְְִִִִֶֶֶֶַַַָאּפ)

ּכל  ויבין כּו' ּפעּול ּכל וידע להיֹות ְְְִִֵַָָָָָָּבעֹולמֹות,

כּו' מׁשלה 54יצּור ּבּכל מלכּותֹו ׁשּיהיה ועד ,54, ְְְְִֶֶַַַָָָֹ
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(49.(35 ע' תש"ג (סה"מ תש"ג לנו יבחר סד"ה וראה ה. מז, פסחים 50)תהלים וראה דברים". "ששה שם: בב"ר ד. פ"א,

שם. לב"ר הארוך מהרז"ו פירוש ועוד. יא. נשא תנחומא א. 51.48)נד, הערה 222 ע' חל"ד לקו"ש וראה ראה 52)פי"ד.

ואילך. שנו ס"ע ח"ב תרל"ה סה"מ שם. ובכ"מ.53)ב"ר פ"א. ר"ה שער פע"ח הנוראים.54)ראה ימים תפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôk Ìb ‡e‰ ˙BÓLp‰ L¯LL התורה שורש B˙eÓˆÚaכמו ∆…∆«¿»«≈¿«¿

·e˙kL BÓÎe ,C¯a˙È49ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·È ƒ¿»≈¿∆»ƒ¿«»∆«¬»≈∆¿
‰ÏÒ ·‰‡ ¯L‡ ·˜ÚÈ שהקדוש היא הפסוק של הפנימית והמשמעות «¬…¬∆»≈∆»

בע  הוא ישראל.ברוך בני את ואוהב ישראל בבני בחר מהותו, בעצם צמו,

,‰a¯c‡Â ישראל שבני בלבד זו לא ¿«¿«»
למעלה  שהיא כפי לתורה שייכים

בעצמותו  הוא שורשם גם כי מעולמות

אדרבה  אלא ‰BÓLp˙יתברך L¯L…∆«¿»
L¯MÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ…∆
L¯„Ó'a ‡˙È‡„k ,‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«

˙ÈL‡¯a ˙L¯t LÈ¯ '‰a¯50 «»≈»»«¿≈ƒ
˙‡È¯·Ï eÓ„˜ ÌÈ¯·c ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
Ï‡¯NÈÂ 'eÎ ‰¯Bz‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÏL Ôz·LÁÓe ,'eÎ«¬«¿»∆ƒ¿»≈

,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ שמבין כלומר »¿»¿»»»
לעולם, שקדמו עצמם הדברים שבע

ישראל  עם על העליונה המחשבה

בהם) והרצון ישראל בעם (הבחירה

הדברים  שאר לכל ««¿pz'·e‡קדמה
'e‰iÏ‡ È·„51‡˙È‡ מובאÈL ¿≈≈ƒ»ƒ»¿≈

‰¯Bz ,ÌÏBÚÏ eÓ„˜ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¿»»»
‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ≈«≈∆

Ì‰Ó עצמם אלה שני ,˜„Ìeמבין ≈∆»
,eÓ„˜ Ï‡¯NÈ È‡ ¯ÓB‡≈¬ƒƒ¿»≈»¿
˙‡ Âˆ ¯Ó‡ ‰¯BzaL ÔÂÈÎc¿≈»∆«»∆¡««∆
Èa Ï‡ ¯ac ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«≈∆¿≈
eÓ„˜ Ï‡¯NiL È¯‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈∆ƒ¿»≈»¿

‰¯BzÏ52 התורה איך כן לא שאם «»
עליהם. BÓLpL˙מדברת ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿

B˙eÓˆÚa ˙BL¯LeÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿«¿
Ìb Ì‰ ÌÈÏa˜Ó ÔÎÏ ,C¯a˙Èƒ¿»≈»≈¿«¿ƒ≈«
,‰¯BzaL ‰zn‰ ˙ÈÁa ˙‡∆¿ƒ«««»»∆«»
ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙‚¯„Ó È‰BfL∆ƒ«¿≈««»¿ƒ
.C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙L¯LenL∆¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈
˙ÈÁaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈««ƒ∆¿ƒ«
‡È‰ ‰¯BzaL ‰zn‰««»»∆«»ƒ

ÌÈt‰ ˙ÈÁaÓ הפנימיות ƒ¿ƒ««»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡È‰Â ,‰¯BzaL∆«»¿ƒ¿«¿»
‰Le¯i‰Â ‰„B·Ú‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¬»¿«¿»
˙ÈÁaÓ Ì‰L ‰¯BzaL∆«»∆≈ƒ¿ƒ«

¯BÁ‡‰ החיצוניות,‰¯BzaL »»∆«»

ÌÈt‰ ˙ÈÁanL ‰zn‰ ˙ÈÁa ˙ÏÚBt ÌB˜ÓŒÏkÓ לה ויש ƒ»»∆∆¿ƒ«««»»∆ƒ¿ƒ««»ƒ
‰‡BÁ¯השפעה  ˙ÈÁanL ‰Le¯i‰Â ‰„B·Ú‰ ˙BÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ»¬»¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»

בהם  גם מכלֿמקום התורה, של והחיצוניות ה"אחור" אלו בחינות היות שעם

ומבאר. שהולך כפי והפנימיות, ה"פנים" מבחינת מסויימת הארה יש

Ô·eÈÂ של וההשפעה הפעולה עניין ¿»
ה"אחור" על שבתורה ה"פנים"

L‡¯'aשבתורה eÈˆnL ‰nÓƒ«∆»ƒ¿…
Úe„ik ,'‰M‰53 החסידות בתורת «»»«»«

Ê‡L בשנה שנה מידי השנה בראש ∆»
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ»«¿»ƒ

,Ô˙eÓ„˜Ï בעולמות העליון והרצון ¿«¿»
חוזרים  לעולמות החיות והשפעת

למקורם ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒועולים
‰L„Á ‰ÎLÓ‰ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«¿»»¬»»

היתה לא »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙שעדיין
,˙ÈÓˆÚ‰ ˙e‡O˙‰ כמבואר ƒ¿«¿»«¿ƒ

באלוקות  שלמעלה החסידות בתורת

לא  הוא והמלוכה ההתנשאות עניין

של  מהתעוררות כתוצאה שנוצר דבר

אצל  שהוא כפי והנבראים, העולמות

הרצון  שהתעוררות בשרֿודם מלך

של  הביטול בגלל לו באה למלוכה

רם  הוא ברוך הקדוש אלא כלפיו, העם

מעשה  וכל מהותו, עצם מצד ונישא

לעורר  כדי שלהם והביטול הנבראים

כדי  אלא אינם למלוכה רצון

תבוא  העצמית והרוממות שההתנשאות

גילוי, ההמשכה È‰BfLלידי ∆ƒ
ה'התנשאות  מבחינת וההשפעה

היא ‰eiÓÈt˙העצמית' ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒƒ
˙ÈÁanL BÊ ‰ÎLÓ‰Â ,'eÎ¿«¿»»∆ƒ¿ƒ«
˙LcÁÓÂ ˙ÏÚBt ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆∆¿«∆∆

t‡ ËLÈ¯Ù)'מרעננת'˙‡ Ìb ( ¿ƒ¿»«∆
˙ÎLÓpL ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ∆ƒ¿∆∆

,˙BÓÏBÚa,לחיצוניות לה, שתהיה »»
הבריאה  על רבה והשפעה פעולה

'eÎ ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ ˙BÈ‰Ï כי ƒ¿¿≈«»»
פעלתו eˆÈ¯אתה Ïk ÔÈ·ÈÂ¿»ƒ»¿

'eÎ54, שכל היינו יצרתו אתה כי
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mklכב didz zxvr ipinyd meia

האריז"ל  ּבסידּור ג'55ּכמבֹואר על ּגם ׁשּקאי ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּפֹועלת  ׁשם ּגם הּנה כּו', הּטמאֹות ְְִִֵֵֶֶַַָקליּפֹות

הּוא  וכן כּו'. הּפנימּיּות ׁשּמּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָההמׁשכה

ּגם  ּפֹועלת הּפנימּיּות ׁשהמׁשכת ההמׁשכֹות, ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָּבכל

החיצֹונּיּות  הּכתר,56ּבבחינת ּבבחינת ּוכמֹו , ְְְִִִִִִֶֶַַַַ

ּבחיצֹונּיּות  ּפֹועלת הּכתר ּפנימּיּות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהמׁשכת

ׁשּבחינת  הּתֹורה, ּבענין הּוא וכן וכּו'. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּכתר

ּבבחינֹות  ּגם ּפֹועלת הּפנים ׁשּמּבחינת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּתנה

האחֹור  ׁשּמּבחינת והּירּוׁשה ְְְֲִִֶַַָָָָָהעבֹודה

ׁשּבּתֹורה  הּמּתנה ּבחינת ּדהּנה, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָוהחיצֹונּיּות.

הרי  אבל מּתןּֿתֹורה. ּבזמן קֹודם נמׁשכה ּגם ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבבחינת  ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ענין היה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּתןּֿתֹורה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר זקן 57ירּוׁשה, אברהם ְְְֲֵֵַַַַַָָָָ

ּומימיהן  ויעקב, יצחק וכן היה, ּביׁשיבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹויֹוׁשב

וכאׁשר  כּו'. מהם יׁשיבה ּפרׁשה לא אבֹותינּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל

הרי  ׁשּבּתֹורה, הּמּתנה ּבחינת ּבּמּתןּֿתֹורה ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָנמׁש

לפניֿזה. ׁשהיתה הּתֹורה ּבבחינת ּגם ּפעל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ׁשּיֹום ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) הּמדרׁש מאמר ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְֲִֶַַַַָָ

ׁשּכּולם  יֹום הּוא ּגׁשמים ְְִִֶַָָירידת

ׁשּכללּות  אףֿעלּֿפי ּכי ׂשמחים, ואּתם) ְְְִִִֵֶֶַַַָָ(אנּו

ּב'ׁשמיני  היא ּגׁשמים ירידת ענין על ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָההמׁשכה

ל" ענין ׁשהּוא "לכם", ּבֹו ׁשּנאמר ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָעצרת'

ההמׁשכה  מּכלֿמקֹום ּדוקא, ליׂשראל ,"ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלבּד

ּבבחינת  ּגם ּפֹועלת הּפנימּיּות מּבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָליׂשראל

העֹולם. לאּומֹות ּגם נמׁש ׁשּמּזה ְְִִִִֶֶַַָָָהחיצֹונּיּות

ּבזה  ז"ל 58והענין רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּבזמן 59, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹותה  הארץ מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְִִֵֶֶֶָָָָָׁשּיׂשראל

הענין  ׁשעיקר מּובן, ּומּזה עליֹונים. ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָמּמים
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ועוד.55) אשר. ר' סידור יעקב. קול מ).56)סידור ס"ע תרס"ו (המשך תרס"ו השמע"צ ביום סד"ה גם כח,57)ראה יומא

ואילך).58)ב. תקנ ע' ח"ב תרל"ג (סה"מ הנ"ל ה' את הללו סד"ה ואילך). תפ ס"ע תרכ"ז (סה"מ הנ"ל במד"ר סד"ה ראה

לא 59) לע"ע פקכ"ח: תרל"ו רבים מים בהמשך שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת דר"א. פרקי בשם בדא"ח בכ"מ כ"ה

ב. כה, ב"ב ובמס' ספ"ה. פדר"א וראה מצאתיו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבורא והכרת בידיעת חדורים יהיו Ïkaהברואים B˙eÎÏÓ ‰È‰iL „ÚÂ¿«∆ƒ¿∆«¿«…

‰ÏLÓ54," תמשול הוא ברוך הקדוש של הבריאה מלכותו פרטי בכל בכל" »»»
Ï"ÊÈ¯‡‰ ¯e„ÈÒa ¯‡B·Ók55È‡wLהיא ‚'שהכוונה ÏÚ Ìb «¿»¿ƒ»¬ƒ«∆»≈««

,'eÎ ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ על לגמרי ומעלימות מכסות הן כלל שבדרך ¿ƒ«¿≈
האלוקי, ÌLהאור Ìb ‰p‰ƒ≈«»

˙ÏÚBt גם‰ÎLÓ‰‰ ∆∆««¿»»
.'eÎ ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ

,˙BÎLÓ‰‰ ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»««¿»
מלמעלה  אלוקי אור של וההשפעות

‰eiÓÈt˙למטה  ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««¿ƒƒ
˙ÏÚBt השפעה לה Ìbויש ∆∆«

˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁ·a56, רק ולא ƒ¿ƒ««ƒƒ
הפנימיות  של העליונות ¿BÓÎeבדרגות

‰k˙¯,לדוגמא  ˙ÈÁ·a בחינת ƒ¿ƒ««∆∆
הספירות  מעשר שלמעלה עליון כתר

(ובלשון  וחיצוניות פנימיות בה שיש

יומין", "עתיק בחינת – הקבלה

הכתר, פנימיות היא העליון, התענוג

העליון, הרצון אנפין", "אריך ובחינת

הכתר) חיצוניות בחינת היא

˙ÎLÓ‰L של והתגלות הארה ∆«¿»«
˙ÏÚBt ¯˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆∆∆

גם  ‰k˙¯ומשפיעה ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«∆∆
,‰¯Bz‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ .'eÎÂ¿¿≈¿ƒ¿««»

‰zn‰ ˙ÈÁaL שבתורה ∆¿ƒ«««»»
Ìb ˙ÏÚBt ÌÈt‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆∆«
‰Le¯i‰Â ‰„B·Ú‰ ˙BÈÁ·aƒ¿ƒ»¬»¿«¿»
˙eiBˆÈÁ‰Â ¯BÁ‡‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«»»¿«ƒƒ
של  באופן שהיא כפי לתורה וגם

כפי  לתורה שייכות יש וירושה עבודה

שהיא  כפי מתנה, בחינת שהיא

ברוך  הקדוש של בעצמותו מושרשת

בעצמו. ÈÁa˙הוא ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«
‰ÎLÓ ‰¯BzaL ‰zn‰ ובאה ««»»∆«»ƒ¿¿»

בעולם  גילוי ŒÔzÓלידי ÔÓÊaƒ¿«««
Ì„B˜ Ìb È¯‰ Ï·‡ .‰¯Bz»¬»¬≈«∆
‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓ««»»»ƒ¿««»
,‰Le¯È ˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók57 ¿«¬««≈«
Ô‰ÈÓÈÓe ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ÔÎÂ ,‰È‰ ‰·ÈLÈa ·LBÈÂ Ô˜Ê Ì‰¯·‡«¿»»»≈¿≈ƒƒ»»»¿≈ƒ¿»¿«¬…ƒ≈∆

'eÎ Ì‰Ó ‰·ÈLÈ ‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡ ÏL עדיין האבות שבימי ואף ∆¬≈…»¿»¿ƒ»≈∆

תורה  היתה זאת בכל בעצמותו, מושרשת שהיא כפי התורה לעולם ירדה לא

BzaL¯‰,בעולם. ‰zn‰ ˙ÈÁa ‰¯BzŒÔzna CLÓ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«¿««»¿ƒ«««»»∆«»
בעולם  הוא גם התגלה התורה של הפנימי Ìbועניינה ÏÚt ‰Ê È¯‰¬≈∆»««

‰˙È‰L ‰¯Bz‰ ˙ÈÁ·a בעולם ÊŒÈÙÏ‰.בגילוי ƒ¿ƒ««»∆»¿»ƒ¿≈∆
¯Ó‡Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»««¬«
ÌÈÓLb ˙„È¯È ÌBiL L¯„n‰«ƒ¿»∆¿ƒ«¿»ƒ

e‡) ÌÏekL ÌBÈ ‡e‰ בני ∆»»
העולם Ìz‡Âישראל  )אומות ¿«∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ Èk ,ÌÈÁÓN¿≈ƒƒ««ƒ
ÔÈÚ ÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏkL∆¿»««¿»»«ƒ¿«
ÈÈÓL'a ‡È‰ ÌÈÓLb ˙„È¯È¿ƒ«¿»ƒƒƒ¿ƒƒ
,"ÌÎÏ" Ba ¯Ó‡pL '˙¯ˆÚ¬∆∆∆∆¡«»∆
,"Ec·Ï EÏ" ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿¿«∆

,‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ההמשכה ואכן ¿ƒ¿»≈«¿»
שיעור  לאין נעלית ישראל לבני

(כפי  העולם לאומות מההמשכה

המאמר) בתחילת לעיל שנתבאר

ישראל  לבני שההמשכה הוא וההבדל

ואילו  מהפנימיות המשכה היא

המשכה  היא העולם לאומות ההמשכה

««ÌB˜ÓŒÏkÓƒמהחיצוניות,
˙ÈÁaÓ Ï‡¯NÈÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

˙ÏÚBt ˙eiÓÈt‰ השפעה לה ויש «¿ƒƒ∆∆
‰fnL ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ««ƒƒ∆ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Ï Ìb CLÓƒ¿»«¿»»
מקום  שיש כך כדי עד היא וההשפעה

ישראל  לבני ההשפעה בין להשוות

על  ולומר העולם לאומות וההשפעה

לאחר  כי בשווה", שמחים "כולם זה

(לבני  מהפנימיות, המשכה שיש

ההמשכה  על גם פועל זה ישראל),

החיצונית.

בפרטיות  העניין את ומבאר וממשיך

(בנוסף  הגשמים בעניין שהוא כפי

ובדוגמאות  בכללות העניין לביאור

התורה, בעניין לעיל, דובר שבהן

פנימיות  ובהשפעת השנה ראש בעניין

הכתר): חיצוניות על הכתר

‰Êa ÔÈÚ‰Â58e¯Ó‡ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯59,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊa «≈«ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»

ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL ,Ô·eÓ ‰fÓe .ÌÈBÈÏÚ ÌÈnÓ ‰˙BL ı¯‡‰»»∆»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ∆»∆ƒ«»ƒ¿»
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

ׁשהם  ּדוקא, ליׂשראל הּוא הּגׁשמים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּכּולם  עּמ ׁשהרי מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְֲִֵֵֶֶַָָעֹוׂשין

להיֹות 60צּדיקים  יכֹול לפעמים ּכאׁשר [וגם ְְְֲִִִִִֶַַַָָ

אצלֹו ּתהיה ּבֹו, ּתלּויֹות ׁשאינן סיּבֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַָׁשּמּצד

אבל  ּבחיצֹונּיּות, רק זה הרי ּכדבעי, ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהנהגה

וכפסקּֿדין  כּו', טֹוב הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵַּבפנימּיּות

ּביתּֿדין],61הרמּב"ם  עלּֿפי מעּוׂשה ּגט לענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

מּבחינת  הּגׁשמים המׁשכת מקּבלים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָולכן

ׁשּגם  והינּו, העליֹונים. מּמים ׁשּׁשֹותין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָהּפנימּיּות,

ּכפי  זה הרי  הּתחּתֹונים, ּבּמים ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָּכפי

ועלֿידם  העליֹונים. מים מּצד היא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה

אּלא  לעּכּו"ם, ּגם הּגׁשמים הׁשּפעת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָנמׁשכת

לע  ׁשל ׁשההמׁשכה הפסק עלֿידי היא ּכּו"ם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידיֿזה  כּו', וצמצּומים ּופרסאֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָמסּכים

החיצֹונּיּות  ּבחינת הּתחּתֹונים, מים להם ְְְִִִִִִֶַַַַַָָנמׁש

ּבנֹוגע  ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּבלבד.

ׁשּב'ׁשמיני  לפי כּו', ּונגלּגל ּבא עצרת' ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַֹל'ׁשמיני

הּמּקיף, ּפנימּיּות מּבחינת ליׂשראל נמׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָעצרת'

ּבבחינת  ׁשהּוא ׁשּתמצא", "ּבּמה אֹומר זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָועל

כּו'. ּבאה מאין יֹודע ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֶַַָָָמציאה

È„ÈŒÏÚÂ ׁשּנמׁשכת זֹו ּפנימית המׁשכה ¿«¿≈ְְְִִִֶֶֶַָָ

ּבכל  ּגם נמׁש עצרת', ְְְֲִִִִֶֶַָָּב'ׁשמיני

סדר  הּוא ׁשאז ּכּולּה, הּׁשנה ׁשּבמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהענינים

ּדויעקב  לדרּכֹו62העבֹודה ּובאֹופן 63הל , ְְְְֲֲִֶַַַָָָֹ

ּדהינּו רׁש"י ּכפירּוׁש אלקים, מלאכי ּבֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵַַַַֹּדוּיפּגע ּו

ארץֿיׂשראל, וׁשל חּוצהֿלארץ ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמלאכים

ׁשל  ּבעבֹודתם הּמלאכים ׁשל הּסּיּוע ענין ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

כּו' לֹון ונׁשיק לֹון ּדגּפיף כן 64יׂשראל, ּוכמֹו , ְְְְִִִֵֵָָָ
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א).60) (צ, חלק ר"פ סנהדרין כא. ס, ספ"ב.61)ישעי' גירושין ב.62)הל' לב, וש"נ.63)ויצא .43 ע' תרצ"ו סה"ש ראה

ואילך.64) סע"ב מג, מקץ תו"א ב. רא, ח"ב ב. כג, ח"א זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓLb‰ ˙ÎLÓ‰cלעולםÔÈNBÚ Ì‰L ,‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ ¿«¿»««¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿»∆≈ƒ

,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ הגשמים ירידת את הפועלת היא ישראל של ועבודתם ¿∆»
ÌÈ˜Ècˆ ÌÏek CnÚ È¯‰L60 מקום של רצונו עושים כולם ובוודאי ∆¬≈«≈»«ƒƒ

ÔÈ‡L ˙BaÈÒ „vnL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÌÈÓÚÙÏ ¯L‡k Ì‚Â]¿««¬∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿∆ƒ«ƒ∆≈»
BÏˆ‡ ‰È‰z ,Ba ˙BÈeÏz אצל ¿ƒ¿∆∆¿

ישראל  מבני lL‡אחד ‰‚‰‰«¿»»∆…
,ÈÚ·„k של לרצונו בהתאם שאינה ƒ¿»≈

eiBˆÈÁa˙,מקום  ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒƒ
‡e‰ È¯‰ ˙eiÓÈÙa Ï·‡ כל ¬»ƒ¿ƒƒ¬≈

בעצם  כך, נראה שלא מי גם יהודי,

ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂהוא  ,'eÎ ·BË¿ƒ¿«ƒ
Ì"aÓ¯‰61‰NeÚÓ Ëb ÔÈÚÏ »«¿«¿ƒ¿«≈¿∆

ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ מי לשונו: וזה «ƒ≈ƒ
את  לגרש אותו שכופין נותן שהדין

של  דין בית לגרש, רצה ולא אשתו,

מכין  זמן, ובכל מקום בכל ישראל

ויכתוב  אני רוצה שיאמר, עד אותו

בטל  לא ולמה כשר... גט והוא הגט,

אומרין  שאין אנוס... הוא שהרי זה גט

לעשות  ונדחק שנלחץ למי אלא אנוס,

לעשותו... התורה מן חייב שאינו דבר

מצוה, לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבל

שעשה  עד והוכה עבירה, לעשות או

שנתרחק  עד או לעשותו, שחייב דבר

אנוס  זה אין לעשותו שאסור מדבר

בדעתו  עצמו אנס הוא אלא ממנו,

לגרש, רוצה שאינו מי לפיכך הרעה.

מישראל, להיות רוצה שהוא מאחר

המצוות  כל לעשות הוא רוצה

הוא  ויצרו העבירות מן ולהתרחק

יצרו  שתשש עד שהוכה וכיון שתקפו

לרצונו"], גירש כבר אני, רוצה ואמר,

ÌÈÏa˜Ó ÔÎÏÂ ישראל בני ¿»≈¿«¿ƒ
˙ÈÁaÓ ÌÈÓLb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»ƒƒ¿ƒ«
ÌÈnÓ ÔÈ˙BML ,˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆ƒƒ«ƒ
Ùk ÌbL ,eÈ‰Â .ÌÈBÈÏÚ‰È »∆¿ƒ¿«¿∆«¿ƒ

CLÓpL ויורדÌÈna ∆ƒ¿»««ƒ
ÈÙk ‰Ê È¯‰ ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¬≈∆¿ƒ
ÌÈÓ „vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ««ƒ

Ì„ÈŒÏÚÂ .ÌÈBÈÏÚ‰ המשכה שהיא ישראל לבני ההמשכה ידי על »∆¿ƒ¿«»»
‡l‡מהפנימיות  ,Ì"ekÚÏ Ìb ÌÈÓLb‰ ˙ÚtL‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»««¿»ƒ«¿«∆»

ÌÈkÒÓ ÏL ˜ÒÙ‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Ì"ekÚÏ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ«¿≈∆¿≈∆»«ƒ

האור  על (כתרגום B‡Ò¯Ùe˙המסתירים מבדיל מסך מעין היא פרסא גם «¿»
האור  את המצמצם פרסא) – הפרוכת" "והבדילה הפסוק על אונקלוס

ÌÈÓeˆÓˆÂ שונים ללא eÎ',באופנים שהיא, כפי הפנימיות את שהרי ¿ƒ¿ƒ
לקבל  בכוחם אין מסוימת,ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰צמצומים, הארה שמקבל ידי על ∆«¿≈∆

העליונים, מהמים מצומצמת, כי אם

,ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ Ì‰Ï CLÓƒ¿»»∆«ƒ««¿ƒ
„·Ïa ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ונמצא ¿ƒ««ƒƒƒ¿«

בעצם  היא החיצונית ההשפעה שגם

הפנימית. ההשפעה של מסויימת הארה

L¯„na ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«ƒ¿»
‡a '˙¯ˆÚ ÈÈÓL'Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒƒ¬∆∆…

,'eÎ ÏbÏ‚e לכך הכוונה וכאמור ¿«¿≈
ישראל  לבני מאיר האור הזה שביום

Úˆ¯˙'דווקא, ÈÈÓL'aL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆
˙ÈÁaÓ Ï‡¯NÈÏ CLÓƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt של הפנימיות ¿ƒƒ««ƒ
מהתלבשות  שלמעלה הבליֿגבול האור

"na‰בעולמות  ¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆≈«∆
,"‡ˆÓzL שמדובר בגלל (לא ∆ƒ¿»

להשפעה  המשך שהיא בהשפעה

הסוכות  חג בימי העולם לאומות

אלא) ממנה, האור e‰L‡כ'שיריים' ∆
ביותר, עליון ממקור אור הוא המקיף

מושג  ולא ידוע לא שמקורו כך כדי עד

Ú„BÈ BÈ‡L ‰‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»∆≈≈«
.'eÎ ‰‡a ÔÈ‡Ó≈«ƒ»»

BÊ ˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»»¿ƒƒ
,'˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa Ìb CLÓƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ

,dÏek ‰M‰ CLÓaL עלֿדרך ∆¿∆∆«»»»
גם  משפיעה שהפנימיות לעיל המבואר

החיצוניות  ימות Ê‡Lעל שאר במשך ∆»
‰B·Ú„‰השנה  ¯„Ò ‡e‰≈∆»¬»

·˜ÚÈÂc62Bk¯„Ï CÏ‰63, ƒ¿«¬…»«¿«¿
ÈÎ‡ÏÓ Ba eÚbÙiÂc ÔÙB‡·e¿∆¿«ƒ¿¿«¿¬≈
eÈ‰c È"L¯ Le¯ÈÙk ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿≈«ƒ¿«¿
מארץ  בצאתו פגש שיעקב שהמלאכים

היו  לארץ לחוץ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒישראל
Œı¯‡ ÏLÂ ı¯‡ÏŒ‰ˆeÁ ÏL∆»»»∆¿∆∆∆
ÏL Ì˙„B·Úa ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL Úeiq‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ«∆««¿»ƒ«¬»»∆

'eÎ ÔBÏ ˜ÈLÂ ÔBÏ ÛÈt‚c ,Ï‡¯NÈ64, שהמלאכים בזוהר כמובא ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ
להעלות  ומסייעים ישראל בני של התפילות תיבות את ומנשקים מחבקים
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כג mkl didz zxvr ipinyd meia

האריז"ל  ּבסידּור ג'55ּכמבֹואר על ּגם ׁשּקאי ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּפֹועלת  ׁשם ּגם הּנה כּו', הּטמאֹות ְְִִֵֵֶֶַַָקליּפֹות

הּוא  וכן כּו'. הּפנימּיּות ׁשּמּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָההמׁשכה

ּגם  ּפֹועלת הּפנימּיּות ׁשהמׁשכת ההמׁשכֹות, ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָּבכל

החיצֹונּיּות  הּכתר,56ּבבחינת ּבבחינת ּוכמֹו , ְְְִִִִִִֶֶַַַַ

ּבחיצֹונּיּות  ּפֹועלת הּכתר ּפנימּיּות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהמׁשכת

ׁשּבחינת  הּתֹורה, ּבענין הּוא וכן וכּו'. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּכתר

ּבבחינֹות  ּגם ּפֹועלת הּפנים ׁשּמּבחינת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּתנה

האחֹור  ׁשּמּבחינת והּירּוׁשה ְְְֲִִֶַַָָָָָהעבֹודה

ׁשּבּתֹורה  הּמּתנה ּבחינת ּדהּנה, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָוהחיצֹונּיּות.

הרי  אבל מּתןּֿתֹורה. ּבזמן קֹודם נמׁשכה ּגם ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבבחינת  ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ענין היה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּתןּֿתֹורה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר זקן 57ירּוׁשה, אברהם ְְְֲֵֵַַַַַָָָָ

ּומימיהן  ויעקב, יצחק וכן היה, ּביׁשיבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹויֹוׁשב

וכאׁשר  כּו'. מהם יׁשיבה ּפרׁשה לא אבֹותינּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל

הרי  ׁשּבּתֹורה, הּמּתנה ּבחינת ּבּמּתןּֿתֹורה ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָנמׁש

לפניֿזה. ׁשהיתה הּתֹורה ּבבחינת ּגם ּפעל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ׁשּיֹום ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) הּמדרׁש מאמר ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְֲִֶַַַַָָ

ׁשּכּולם  יֹום הּוא ּגׁשמים ְְִִֶַָָירידת

ׁשּכללּות  אףֿעלּֿפי ּכי ׂשמחים, ואּתם) ְְְִִִֵֶֶַַַָָ(אנּו

ּב'ׁשמיני  היא ּגׁשמים ירידת ענין על ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָההמׁשכה

ל" ענין ׁשהּוא "לכם", ּבֹו ׁשּנאמר ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָעצרת'

ההמׁשכה  מּכלֿמקֹום ּדוקא, ליׂשראל ,"ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלבּד

ּבבחינת  ּגם ּפֹועלת הּפנימּיּות מּבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָליׂשראל

העֹולם. לאּומֹות ּגם נמׁש ׁשּמּזה ְְִִִִֶֶַַָָָהחיצֹונּיּות

ּבזה  ז"ל 58והענין רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּבזמן 59, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹותה  הארץ מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְִִֵֶֶֶָָָָָׁשּיׂשראל

הענין  ׁשעיקר מּובן, ּומּזה עליֹונים. ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָמּמים
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ועוד.55) אשר. ר' סידור יעקב. קול מ).56)סידור ס"ע תרס"ו (המשך תרס"ו השמע"צ ביום סד"ה גם כח,57)ראה יומא

ואילך).58)ב. תקנ ע' ח"ב תרל"ג (סה"מ הנ"ל ה' את הללו סד"ה ואילך). תפ ס"ע תרכ"ז (סה"מ הנ"ל במד"ר סד"ה ראה

לא 59) לע"ע פקכ"ח: תרל"ו רבים מים בהמשך שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת דר"א. פרקי בשם בדא"ח בכ"מ כ"ה

ב. כה, ב"ב ובמס' ספ"ה. פדר"א וראה מצאתיו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבורא והכרת בידיעת חדורים יהיו Ïkaהברואים B˙eÎÏÓ ‰È‰iL „ÚÂ¿«∆ƒ¿∆«¿«…

‰ÏLÓ54," תמשול הוא ברוך הקדוש של הבריאה מלכותו פרטי בכל בכל" »»»
Ï"ÊÈ¯‡‰ ¯e„ÈÒa ¯‡B·Ók55È‡wLהיא ‚'שהכוונה ÏÚ Ìb «¿»¿ƒ»¬ƒ«∆»≈««

,'eÎ ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ על לגמרי ומעלימות מכסות הן כלל שבדרך ¿ƒ«¿≈
האלוקי, ÌLהאור Ìb ‰p‰ƒ≈«»

˙ÏÚBt גם‰ÎLÓ‰‰ ∆∆««¿»»
.'eÎ ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ

,˙BÎLÓ‰‰ ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»««¿»
מלמעלה  אלוקי אור של וההשפעות

‰eiÓÈt˙למטה  ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««¿ƒƒ
˙ÏÚBt השפעה לה Ìbויש ∆∆«

˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁ·a56, רק ולא ƒ¿ƒ««ƒƒ
הפנימיות  של העליונות ¿BÓÎeבדרגות

‰k˙¯,לדוגמא  ˙ÈÁ·a בחינת ƒ¿ƒ««∆∆
הספירות  מעשר שלמעלה עליון כתר

(ובלשון  וחיצוניות פנימיות בה שיש

יומין", "עתיק בחינת – הקבלה

הכתר, פנימיות היא העליון, התענוג

העליון, הרצון אנפין", "אריך ובחינת

הכתר) חיצוניות בחינת היא

˙ÎLÓ‰L של והתגלות הארה ∆«¿»«
˙ÏÚBt ¯˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆∆∆

גם  ‰k˙¯ומשפיעה ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«∆∆
,‰¯Bz‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ .'eÎÂ¿¿≈¿ƒ¿««»

‰zn‰ ˙ÈÁaL שבתורה ∆¿ƒ«««»»
Ìb ˙ÏÚBt ÌÈt‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆∆«
‰Le¯i‰Â ‰„B·Ú‰ ˙BÈÁ·aƒ¿ƒ»¬»¿«¿»
˙eiBˆÈÁ‰Â ¯BÁ‡‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«»»¿«ƒƒ
של  באופן שהיא כפי לתורה וגם

כפי  לתורה שייכות יש וירושה עבודה

שהיא  כפי מתנה, בחינת שהיא

ברוך  הקדוש של בעצמותו מושרשת

בעצמו. ÈÁa˙הוא ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«
‰ÎLÓ ‰¯BzaL ‰zn‰ ובאה ««»»∆«»ƒ¿¿»

בעולם  גילוי ŒÔzÓלידי ÔÓÊaƒ¿«««
Ì„B˜ Ìb È¯‰ Ï·‡ .‰¯Bz»¬»¬≈«∆
‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓ««»»»ƒ¿««»
,‰Le¯È ˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók57 ¿«¬««≈«
Ô‰ÈÓÈÓe ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ÔÎÂ ,‰È‰ ‰·ÈLÈa ·LBÈÂ Ô˜Ê Ì‰¯·‡«¿»»»≈¿≈ƒƒ»»»¿≈ƒ¿»¿«¬…ƒ≈∆

'eÎ Ì‰Ó ‰·ÈLÈ ‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡ ÏL עדיין האבות שבימי ואף ∆¬≈…»¿»¿ƒ»≈∆

תורה  היתה זאת בכל בעצמותו, מושרשת שהיא כפי התורה לעולם ירדה לא

BzaL¯‰,בעולם. ‰zn‰ ˙ÈÁa ‰¯BzŒÔzna CLÓ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«¿««»¿ƒ«««»»∆«»
בעולם  הוא גם התגלה התורה של הפנימי Ìbועניינה ÏÚt ‰Ê È¯‰¬≈∆»««

‰˙È‰L ‰¯Bz‰ ˙ÈÁ·a בעולם ÊŒÈÙÏ‰.בגילוי ƒ¿ƒ««»∆»¿»ƒ¿≈∆
¯Ó‡Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»««¬«
ÌÈÓLb ˙„È¯È ÌBiL L¯„n‰«ƒ¿»∆¿ƒ«¿»ƒ

e‡) ÌÏekL ÌBÈ ‡e‰ בני ∆»»
העולם Ìz‡Âישראל  )אומות ¿«∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ Èk ,ÌÈÁÓN¿≈ƒƒ««ƒ
ÔÈÚ ÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏkL∆¿»««¿»»«ƒ¿«
ÈÈÓL'a ‡È‰ ÌÈÓLb ˙„È¯È¿ƒ«¿»ƒƒƒ¿ƒƒ
,"ÌÎÏ" Ba ¯Ó‡pL '˙¯ˆÚ¬∆∆∆∆¡«»∆
,"Ec·Ï EÏ" ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿¿«∆

,‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ההמשכה ואכן ¿ƒ¿»≈«¿»
שיעור  לאין נעלית ישראל לבני

(כפי  העולם לאומות מההמשכה

המאמר) בתחילת לעיל שנתבאר

ישראל  לבני שההמשכה הוא וההבדל

ואילו  מהפנימיות המשכה היא

המשכה  היא העולם לאומות ההמשכה

««ÌB˜ÓŒÏkÓƒמהחיצוניות,
˙ÈÁaÓ Ï‡¯NÈÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

˙ÏÚBt ˙eiÓÈt‰ השפעה לה ויש «¿ƒƒ∆∆
‰fnL ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ««ƒƒ∆ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Ï Ìb CLÓƒ¿»«¿»»
מקום  שיש כך כדי עד היא וההשפעה

ישראל  לבני ההשפעה בין להשוות

על  ולומר העולם לאומות וההשפעה

לאחר  כי בשווה", שמחים "כולם זה

(לבני  מהפנימיות, המשכה שיש

ההמשכה  על גם פועל זה ישראל),

החיצונית.

בפרטיות  העניין את ומבאר וממשיך

(בנוסף  הגשמים בעניין שהוא כפי

ובדוגמאות  בכללות העניין לביאור

התורה, בעניין לעיל, דובר שבהן

פנימיות  ובהשפעת השנה ראש בעניין

הכתר): חיצוניות על הכתר

‰Êa ÔÈÚ‰Â58e¯Ó‡ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯59,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊa «≈«ƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»

ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL ,Ô·eÓ ‰fÓe .ÌÈBÈÏÚ ÌÈnÓ ‰˙BL ı¯‡‰»»∆»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ∆»∆ƒ«»ƒ¿»
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g"kyz'd ,dxez zgny mei

ׁשהם  ּדוקא, ליׂשראל הּוא הּגׁשמים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּכּולם  עּמ ׁשהרי מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְֲִֵֵֶֶַָָעֹוׂשין

להיֹות 60צּדיקים  יכֹול לפעמים ּכאׁשר [וגם ְְְֲִִִִִֶַַַָָ

אצלֹו ּתהיה ּבֹו, ּתלּויֹות ׁשאינן סיּבֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַָׁשּמּצד

אבל  ּבחיצֹונּיּות, רק זה הרי ּכדבעי, ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהנהגה

וכפסקּֿדין  כּו', טֹוב הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵַּבפנימּיּות

ּביתּֿדין],61הרמּב"ם  עלּֿפי מעּוׂשה ּגט לענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

מּבחינת  הּגׁשמים המׁשכת מקּבלים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָולכן

ׁשּגם  והינּו, העליֹונים. מּמים ׁשּׁשֹותין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָהּפנימּיּות,

ּכפי  זה הרי  הּתחּתֹונים, ּבּמים ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָּכפי

ועלֿידם  העליֹונים. מים מּצד היא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה

אּלא  לעּכּו"ם, ּגם הּגׁשמים הׁשּפעת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָנמׁשכת

לע  ׁשל ׁשההמׁשכה הפסק עלֿידי היא ּכּו"ם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידיֿזה  כּו', וצמצּומים ּופרסאֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָמסּכים

החיצֹונּיּות  ּבחינת הּתחּתֹונים, מים להם ְְְִִִִִִֶַַַַַָָנמׁש

ּבנֹוגע  ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּבלבד.

ׁשּב'ׁשמיני  לפי כּו', ּונגלּגל ּבא עצרת' ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַֹל'ׁשמיני

הּמּקיף, ּפנימּיּות מּבחינת ליׂשראל נמׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָעצרת'

ּבבחינת  ׁשהּוא ׁשּתמצא", "ּבּמה אֹומר זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָועל

כּו'. ּבאה מאין יֹודע ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֶַַָָָמציאה

È„ÈŒÏÚÂ ׁשּנמׁשכת זֹו ּפנימית המׁשכה ¿«¿≈ְְְִִִֶֶֶַָָ

ּבכל  ּגם נמׁש עצרת', ְְְֲִִִִֶֶַָָּב'ׁשמיני

סדר  הּוא ׁשאז ּכּולּה, הּׁשנה ׁשּבמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהענינים

ּדויעקב  לדרּכֹו62העבֹודה ּובאֹופן 63הל , ְְְְֲֲִֶַַַָָָֹ

ּדהינּו רׁש"י ּכפירּוׁש אלקים, מלאכי ּבֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵַַַַֹּדוּיפּגע ּו

ארץֿיׂשראל, וׁשל חּוצהֿלארץ ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמלאכים

ׁשל  ּבעבֹודתם הּמלאכים ׁשל הּסּיּוע ענין ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

כּו' לֹון ונׁשיק לֹון ּדגּפיף כן 64יׂשראל, ּוכמֹו , ְְְְִִִֵֵָָָ
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א).60) (צ, חלק ר"פ סנהדרין כא. ס, ספ"ב.61)ישעי' גירושין ב.62)הל' לב, וש"נ.63)ויצא .43 ע' תרצ"ו סה"ש ראה

ואילך.64) סע"ב מג, מקץ תו"א ב. רא, ח"ב ב. כג, ח"א זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓLb‰ ˙ÎLÓ‰cלעולםÔÈNBÚ Ì‰L ,‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ ¿«¿»««¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿»∆≈ƒ

,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ הגשמים ירידת את הפועלת היא ישראל של ועבודתם ¿∆»
ÌÈ˜Ècˆ ÌÏek CnÚ È¯‰L60 מקום של רצונו עושים כולם ובוודאי ∆¬≈«≈»«ƒƒ

ÔÈ‡L ˙BaÈÒ „vnL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÌÈÓÚÙÏ ¯L‡k Ì‚Â]¿««¬∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿∆ƒ«ƒ∆≈»
BÏˆ‡ ‰È‰z ,Ba ˙BÈeÏz אצל ¿ƒ¿∆∆¿

ישראל  מבני lL‡אחד ‰‚‰‰«¿»»∆…
,ÈÚ·„k של לרצונו בהתאם שאינה ƒ¿»≈

eiBˆÈÁa˙,מקום  ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒƒ
‡e‰ È¯‰ ˙eiÓÈÙa Ï·‡ כל ¬»ƒ¿ƒƒ¬≈

בעצם  כך, נראה שלא מי גם יהודי,

ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂהוא  ,'eÎ ·BË¿ƒ¿«ƒ
Ì"aÓ¯‰61‰NeÚÓ Ëb ÔÈÚÏ »«¿«¿ƒ¿«≈¿∆

ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ מי לשונו: וזה «ƒ≈ƒ
את  לגרש אותו שכופין נותן שהדין

של  דין בית לגרש, רצה ולא אשתו,

מכין  זמן, ובכל מקום בכל ישראל

ויכתוב  אני רוצה שיאמר, עד אותו

בטל  לא ולמה כשר... גט והוא הגט,

אומרין  שאין אנוס... הוא שהרי זה גט

לעשות  ונדחק שנלחץ למי אלא אנוס,

לעשותו... התורה מן חייב שאינו דבר

מצוה, לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבל

שעשה  עד והוכה עבירה, לעשות או

שנתרחק  עד או לעשותו, שחייב דבר

אנוס  זה אין לעשותו שאסור מדבר

בדעתו  עצמו אנס הוא אלא ממנו,

לגרש, רוצה שאינו מי לפיכך הרעה.

מישראל, להיות רוצה שהוא מאחר

המצוות  כל לעשות הוא רוצה

הוא  ויצרו העבירות מן ולהתרחק

יצרו  שתשש עד שהוכה וכיון שתקפו

לרצונו"], גירש כבר אני, רוצה ואמר,

ÌÈÏa˜Ó ÔÎÏÂ ישראל בני ¿»≈¿«¿ƒ
˙ÈÁaÓ ÌÈÓLb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»ƒƒ¿ƒ«
ÌÈnÓ ÔÈ˙BML ,˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆ƒƒ«ƒ
Ùk ÌbL ,eÈ‰Â .ÌÈBÈÏÚ‰È »∆¿ƒ¿«¿∆«¿ƒ

CLÓpL ויורדÌÈna ∆ƒ¿»««ƒ
ÈÙk ‰Ê È¯‰ ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¬≈∆¿ƒ
ÌÈÓ „vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ««ƒ

Ì„ÈŒÏÚÂ .ÌÈBÈÏÚ‰ המשכה שהיא ישראל לבני ההמשכה ידי על »∆¿ƒ¿«»»
‡l‡מהפנימיות  ,Ì"ekÚÏ Ìb ÌÈÓLb‰ ˙ÚtL‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»««¿»ƒ«¿«∆»

ÌÈkÒÓ ÏL ˜ÒÙ‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Ì"ekÚÏ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ«¿≈∆¿≈∆»«ƒ

האור  על (כתרגום B‡Ò¯Ùe˙המסתירים מבדיל מסך מעין היא פרסא גם «¿»
האור  את המצמצם פרסא) – הפרוכת" "והבדילה הפסוק על אונקלוס

ÌÈÓeˆÓˆÂ שונים ללא eÎ',באופנים שהיא, כפי הפנימיות את שהרי ¿ƒ¿ƒ
לקבל  בכוחם אין מסוימת,ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰צמצומים, הארה שמקבל ידי על ∆«¿≈∆

העליונים, מהמים מצומצמת, כי אם

,ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ Ì‰Ï CLÓƒ¿»»∆«ƒ««¿ƒ
„·Ïa ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ונמצא ¿ƒ««ƒƒƒ¿«

בעצם  היא החיצונית ההשפעה שגם

הפנימית. ההשפעה של מסויימת הארה

L¯„na ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«ƒ¿»
‡a '˙¯ˆÚ ÈÈÓL'Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒƒ¬∆∆…

,'eÎ ÏbÏ‚e לכך הכוונה וכאמור ¿«¿≈
ישראל  לבני מאיר האור הזה שביום

Úˆ¯˙'דווקא, ÈÈÓL'aL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆
˙ÈÁaÓ Ï‡¯NÈÏ CLÓƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt של הפנימיות ¿ƒƒ««ƒ
מהתלבשות  שלמעלה הבליֿגבול האור

"na‰בעולמות  ¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆≈«∆
,"‡ˆÓzL שמדובר בגלל (לא ∆ƒ¿»

להשפעה  המשך שהיא בהשפעה

הסוכות  חג בימי העולם לאומות

אלא) ממנה, האור e‰L‡כ'שיריים' ∆
ביותר, עליון ממקור אור הוא המקיף

מושג  ולא ידוע לא שמקורו כך כדי עד

Ú„BÈ BÈ‡L ‰‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»∆≈≈«
.'eÎ ‰‡a ÔÈ‡Ó≈«ƒ»»

BÊ ˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»»¿ƒƒ
,'˙¯ˆÚ ÈÈÓL'a ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa Ìb CLÓƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ

,dÏek ‰M‰ CLÓaL עלֿדרך ∆¿∆∆«»»»
גם  משפיעה שהפנימיות לעיל המבואר

החיצוניות  ימות Ê‡Lעל שאר במשך ∆»
‰B·Ú„‰השנה  ¯„Ò ‡e‰≈∆»¬»

·˜ÚÈÂc62Bk¯„Ï CÏ‰63, ƒ¿«¬…»«¿«¿
ÈÎ‡ÏÓ Ba eÚbÙiÂc ÔÙB‡·e¿∆¿«ƒ¿¿«¿¬≈
eÈ‰c È"L¯ Le¯ÈÙk ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿≈«ƒ¿«¿
מארץ  בצאתו פגש שיעקב שהמלאכים

היו  לארץ לחוץ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒישראל
Œı¯‡ ÏLÂ ı¯‡ÏŒ‰ˆeÁ ÏL∆»»»∆¿∆∆∆
ÏL Ì˙„B·Úa ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL Úeiq‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ«∆««¿»ƒ«¬»»∆

'eÎ ÔBÏ ˜ÈLÂ ÔBÏ ÛÈt‚c ,Ï‡¯NÈ64, שהמלאכים בזוהר כמובא ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ
להעלות  ומסייעים ישראל בני של התפילות תיבות את ומנשקים מחבקים

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



כד

.g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

שנה ‡. בכל שאינם ענינים יש בשוה, ושנה שנה בכל שהם הענינים על שנוסף פעמים כמה דובר
דבר בבחינת שהם - יתירה מעלה בהם יש ולכן מיוחדות, בשנים רק אלא .ycgושנה,

בשוה, ושנה שנה בכל שהם לענינים בנוגע גם החידוש ענין ישנו דבר, של שלאמיתו - ובהקדמה
ז"ל  רבותינו אמרו רש"י 1שהרי בפירוש (כמובא ל"חדשים" ועד כחדשים", בעיניך יהיו יום ),2"בכל

הדמיון. כ"ף ללא ממש, חדשים

לענין  ועד עיקריים, לענינים שנוגע עיקרי ענין אלא טפל, דבר אינו החידוש) בענין (הצורך זה וענין
בחסידות  כמבואר - תענוג.3התענוג אינו תמידי שתענוג במוחש) גם (ונראה

(כפי  הכחות מכל למעלה שהוא התענוג בכח גם אלא השכל, בכח רק לא פועל החידוש ענין כלומר:
ענין  עלֿידי עילוי ניתוסף התענוג), כח מלבד אותם, לפעול יכול אינו כח שאף ענינים שיש שרואים

הגמרא  מדברי גם (כמובן ליה").4החידוש חביבא מדרשא דאתיא "כיון :

לעליון" "אדמה שם על "אדם" נקרא למטה האדם (שהרי למעלה התענוג לענין בנוגע גם הוא )5וכן
במדרש  כדאיתא הפסוק 6- וכפי 7על לבראותו", הקב"ה שנשתוקק העולם "זה שש", עמודי "שוקיו

הזקן  רבינו חכמינו8שמדייק א9ז"ל בלשון "אויף כו'": הקב"ה והרי de`z"נתאווה קשיא", קיין איז ַ
כחות  הם תענוג והן רצון שהן (אףֿעלֿפי הרצון ענין מאשר יותר התענוג ענין עם קשורה "תאוה"

קודם  מהם מי שקלאֿוטריא שיש ועד שבה 10מקיפים, נעלית, היותר בדרגא הוא התענוג ענין ודוקא ,(
כו'. לקושיא מקום אין

הידור  טפל, דבר זה שאין - כחדשים") בעיניך יהיו יום ("בכל החידוש ענין נוגע כמה עד מובן ומזה
חסר  החידוש ענין שלולי התענוג, כח נעלה, היותר בכח שפועל כך, כדי עד עיקרי, ענין אלא מצוה,

תמידי שתענוג  - מזה יתירה אלא באיכות, או בכמות קצת שחסר רק ולא התענוג, .epi`beprzבענין
ללא  בתמידות, הוא זה ענין כאשר הנה תענוג, בשם בתורה שנקרא ענין אודות מדובר כאשר שגם היינו,

כלל. תענוג זה אין חידוש,

"כחדשים"; להיות צריכים הם שגם שנה, בכל בשוה שהם לענינים בנוגע אפילו - זה וכל
החידוש. ענין בהם יש שבודאי מיוחדות , בשנים רק שישנם לענינים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הסוכות,·. חג של הראשונים הימים שני לאחרי מיד בא השבת שיום - הוא זו בשנה המיוחד הענין
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מלפני ראש השנה, שנתקבל בימים שאין הזמן גרמא לענות בענין הדורש עיון, 

ואתו רוב הסליחה על עכוב המענה,

בו כותב ע"ד עבודתו ומשרתו בקדש ב... וע"ד הקישוים שיש לו וכו' וכאילו בספק עומד האם 

להמשיך בעבודה שם, או שיעתיק מושבו לעיר אחרת וכו',

ודעתי ברורה ]מיוסדת ע"פ ששמענו כ"פ בכגון דא מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע[ אשר עליו להמשיך בקדש במקומו עתה, ובפרט שהרי כבר נראית הזזה לטובה, ולא רק הזזה 

אלא גם שינוי ממשי, ומחזק עוד פשיטות האמורה שנסיעתו משם עלולה להרוס ולבטל כל ההישגים 

ובודאי  המערכה,  מן  ובריחה  כנסיגה   - מהתם  הנסיעה  שיפרשו  כמה  שימצאו  ובודאי  עתה.  דעד 

לדכוותי' ידוע טבע בעלי בתים ופסקי בע"ב )עיין סמ"ע ונתיבות המשפט שו"ע חלק חושן משפט ס"ג 

סעיף ד'( וחזק יהי' בטחונו, אשר סו"ס יצליח להעמיד הקהלה על מכונה הראוי, וכמאמר חז"ל )בזהר 

ובמדרש(: אני ישנה בגלותא ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותיו,

והרי נכנסנו ז"ע בשנה חדשה שהיא שנה תמימה, שנה ועיבורה, שנת השמיטה אשר עלי' נאמר 

שבת לה', )יעוין בפירוש הרמב"ן שם(.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור לבשו"ט ולחג שמח.



כה

.g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

שנה ‡. בכל שאינם ענינים יש בשוה, ושנה שנה בכל שהם הענינים על שנוסף פעמים כמה דובר
דבר בבחינת שהם - יתירה מעלה בהם יש ולכן מיוחדות, בשנים רק אלא .ycgושנה,

בשוה, ושנה שנה בכל שהם לענינים בנוגע גם החידוש ענין ישנו דבר, של שלאמיתו - ובהקדמה
ז"ל  רבותינו אמרו רש"י 1שהרי בפירוש (כמובא ל"חדשים" ועד כחדשים", בעיניך יהיו יום ),2"בכל

הדמיון. כ"ף ללא ממש, חדשים

לענין  ועד עיקריים, לענינים שנוגע עיקרי ענין אלא טפל, דבר אינו החידוש) בענין (הצורך זה וענין
בחסידות  כמבואר - תענוג.3התענוג אינו תמידי שתענוג במוחש) גם (ונראה

(כפי  הכחות מכל למעלה שהוא התענוג בכח גם אלא השכל, בכח רק לא פועל החידוש ענין כלומר:
ענין  עלֿידי עילוי ניתוסף התענוג), כח מלבד אותם, לפעול יכול אינו כח שאף ענינים שיש שרואים

הגמרא  מדברי גם (כמובן ליה").4החידוש חביבא מדרשא דאתיא "כיון :

לעליון" "אדמה שם על "אדם" נקרא למטה האדם (שהרי למעלה התענוג לענין בנוגע גם הוא )5וכן
במדרש  כדאיתא הפסוק 6- וכפי 7על לבראותו", הקב"ה שנשתוקק העולם "זה שש", עמודי "שוקיו

הזקן  רבינו חכמינו8שמדייק א9ז"ל בלשון "אויף כו'": הקב"ה והרי de`z"נתאווה קשיא", קיין איז ַ
כחות  הם תענוג והן רצון שהן (אףֿעלֿפי הרצון ענין מאשר יותר התענוג ענין עם קשורה "תאוה"

קודם  מהם מי שקלאֿוטריא שיש ועד שבה 10מקיפים, נעלית, היותר בדרגא הוא התענוג ענין ודוקא ,(
כו'. לקושיא מקום אין

הידור  טפל, דבר זה שאין - כחדשים") בעיניך יהיו יום ("בכל החידוש ענין נוגע כמה עד מובן ומזה
חסר  החידוש ענין שלולי התענוג, כח נעלה, היותר בכח שפועל כך, כדי עד עיקרי, ענין אלא מצוה,

תמידי שתענוג  - מזה יתירה אלא באיכות, או בכמות קצת שחסר רק ולא התענוג, .epi`beprzבענין
ללא  בתמידות, הוא זה ענין כאשר הנה תענוג, בשם בתורה שנקרא ענין אודות מדובר כאשר שגם היינו,

כלל. תענוג זה אין חידוש,

"כחדשים"; להיות צריכים הם שגם שנה, בכל בשוה שהם לענינים בנוגע אפילו - זה וכל
החידוש. ענין בהם יש שבודאי מיוחדות , בשנים רק שישנם לענינים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הסוכות,·. חג של הראשונים הימים שני לאחרי מיד בא השבת שיום - הוא זו בשנה המיוחד הענין
לעיל  שנתבאר כמו בינתיים, הפסק באופן 11ללא היתה קביעותו שגם לראשֿהשנה, בנוגע שבזה המעלה

"בכסה" בראשֿהשנה, הוא זה שענין וכשם השבת, יום בא ראשֿהשנה ימי שני לאחרי כך 12שמיד ,
חגינו" "ליום הסוכות, בחג בגילוי גם .12נמשך

בזה: והענין

עשויה" מלאכתו כל כאילו בעיניו ש"יהא ועד במלאכה, שאסור יום היותו - היא השבת יום ,13מעלת
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g"kyz'dכו ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ו"אין כן, אומרת - אמת" "תורת – שהתורה שאם 14וכיון מובן, הרי ,
מלא  ש"כל ומצב המעמד אצלו יהיה אכן אזי ממנו, דורשת שהתורה כפי יתנהג עשויה".רק כתו

הרי  נפש, אוכל במלאכת שמותר ואף במלאכה, אסור הוא שגם - ליוםֿטוב בנוגע ועלֿדרךֿזה
יוםֿטוב) מערב כבר אצלו מוכנים היוםֿטוב צרכי כל כאשר גם הוא שכן מובן (ומזה ביוםֿטוב המתענה

נפש  אוכל לצורך שהם במלאכות גם ז"ל 15אסור רבותינו מאמר ועלֿפי ממדת 16. טובה.. מדה "מרובה
ב"מדה  הוא שכן בודאי עשויה, מלאכתו כל טובה") "מדה (היפך ביוםֿטוב המתענה אם הרי כו'",
נעשים  הענינים שכל ושתיה, אכילה עלֿידי אלא) תענית, מתוך (לא היוםֿטוב את שחוגג מי אצל טובה",

עשויה. מלאכתך כל - מעצמם

ד"כל  הענין ישנו אזי - השבת יום בא לאחריהם ומיד יוםֿטוב, של ימים שני ישנם כאשר ולכן,
הדעות  לכל חזקה" הוה זימני "בתלת והרי פעמים, ג' עשויה" והן 17מלאכתך קלים לענינים בנוגע הן ,

חמורים. לענינים בנוגע

השמחה: לענין בנוגע - נוספת ומעלה

ענין  ישנו לאחריהם מיד שבא השבת ביום וגם השמחה, ענין ישנו דחגֿהסוכות היוםֿטוב ימי בשני
בה" עצב "אין שהרי אותו 18השמחה, ומהפכים השמחה, היפך של ענין שישנו באופן זה שאין והיינו, .

אמיתית  שזהו בלבד, שמחה אלא כלל השמחה היפך של ענין אין שמלכתחילה באופן אלא לשמחה,
השמחה. ענין

שכתוב  כמו תענוג, הוא שבת של שענינו ישנו 19ואףֿעלֿפי שבשבת ידוע הרי עונג", לשבת "וקראת
גדולות" ה"הלכות שכתב (כמו השמחה ענין עלֿידי 20גם שבאה כיון יותר, גדולה שמחה ואדרבה: ,(

התענוג  בענין כלול השמחה שענין כפי והיינו, .21התענוג,

"חזקה". של באופן הוא השמחה ענין הרי שמחה, של ימים ג' שישנם וכיון

לענינים  בנוגע והן חמורים לענינים בנוגע הן הוא חזקה" הוי זימני ד"בתלת שהענין לעיל וכאמור
בגשמיות, קלים לענינים בנוגע גם ועד קלים,

ה  בענין ל"חזקה" בענינים ובנוגע גם המצטרך כל נותן שהקב"ה זה מצד גם היא שהשמחה - שמחה
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו לבב,22גשמיים וטוב שמחה מתוך ה', לעבודת זאת ומנצלים ,

השנה. כל במשך

***

ומכופלת,‚. כפולה ושמחה השמחה, ענין גם ישנו ושנה שנה בכל הסוכות בחג השוים הענינים בין
שמחה  עניני כמה שישנם :23כיון

הרמב"ם  שכתב וכמו מצוה, של שמחה שביוםֿטוב, המצוה ענין עם הקשורה השמחה - לכלֿלראש
לולב  היא",24בהלכות גדולה עבודה המצוה.. בעשיית אדם שישמח "השמחה :

שכתוב  ממה ראיה וגו'"25ומביא מזאת עוד "ונקלותי באמרו ה'", לפני ומכרכר מפזז דוד .26"המלך
עליך" אימתו "שתהא באופן להיות צריכה המלך שהנהגת שאףֿעלֿפי רק 27והיינו, להיראות צריך ולכן ,
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סע"א.14) ג, ע"ז
גם 15) וראה  ס"ד. סתקצ"ז תקכז. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך). 137 ע' (לקמן סכ"א חוהמ"ס שבת שיחת
וש"נ.16) א. עו, יומא
וש"נ.17) ע"ב. ריש קו, ב"מ
(18- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
יג.19) נח, ישעי'
ובתו"מ 20) ,130 ס"ע תש"ט בסה"מ בהערה בהנסמן ראה

וש"נ. .400 ע' ח"נ
וש"נ.21) .44 הערה 180 ע' חל"ז תו"מ ראה
דברהמ"ז.22) הג' ברכה נוסח
ע'23) חנ"א (תו"מ ס"י דחה"ס הסעודות בעת ר"ד גם ראה

וש"נ. .(99
ספ"ח.24)
טז.25) ו, שמואלֿב
כב.26) שם,
רפ"ב.27) מלכים הל' רמב"ם וש"נ. (במשנה). א כב, סנהדרין

g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

עיניך" תחזינה ש"ביפיו של 28באופן באופן להנהגה מקום אין דקדושה) שכל (אפילו שכל שעלֿפי  כך ,
ומכרכר", "מפזז

כהגלות  עבדיו אמהות לעיני היום נגלה גו' ישראל ש"מלך כך על שאול בת מיכל שטענה וכפי -
הרקים" אחד שכל,29נגלות עלֿפי להנהגה אביה בית בנעוריה הורגלה שאול, של בתו להיותה שהרי ,

הנהר" מרחובות "שאול של ענינו בינה 30שזהו בחינת ,31- והשגה הבנה ,

באופן  הנהגתו היתה למלך), נבחר (שלכן עול' ה'קבלת ענין הוא דוד של שענינו כיון אףֿעלֿפיֿכן,
ה'". לפני ומכרכר ש"מפזז

"מועדים  - שביוםֿטוב המיוחדת השמחה גם ישנה מצוה, של דשמחה הענין כללות על ונוסף
ח 32לשמחה" זו ושמחה כשלעצמה , מצוה של שמחה שמצד הפרטים שגם והיינו, הפרטים. בכל ודרת

לשמחה". "מועדים מצד השמחה ענין בהם נעשה השמחה, ענין בהם היה לא

הסוכות, וחג השבועות חג הפסח, בחג המועדים, בכל שישנו לשמחה" ד"מועדים הענין על ונוסף
שמחתנו". "זמן שנקרא - הסוכות בחג שמחה תוספת יש

השואבה' בית 'שמחת – רביעית - יתירה שמחה הסוכות בחג יש  לזה .33ונוסף

פעלה  שבלילה השמחה הנה - ביום לא אבל בלילה, רק היתה השואבה' בית ש'שמחת ואףֿעלֿפי
בגמרא  נזכרו שלכן היום, עבודת על שמחת 34גם שמחים ש"כשהיינו לכך בהמשך היום עבודת פרטי כל

וכו'". לתפלה משם שחר, של תמיד ראשונה שעה כיצד, שינה. טעם טעמנו לא השואבה בית

הגזירה  מצד רק הוא זה ענין הרי בשבת, היתה לא השואבה' בית ש'שמחת שאףֿעלֿפי ולהעיר,
כו' שיר כלי עץ 35דתיקון של בימה בעשיית הצורך בגלל בשבת הקהל מצות לקיים שלא הגזירה ),36(כמו

"קלקלתנו  הרי זה, טעם שייך לא עתה ואילו קיים, היה המקדש שבית בזמן רק שייך זה שטעם וכיון
תקנתנו" בשבת 37זוהי גם השואבה' בית ד'שמחת הענין ישנו הזה שבזמן ,38.

בשבת, יעשוה שלא באופן מלכתחילה השואבה' בית 'שמחת ניתקנה הגזירה שמצד לומר ואין
(כמבואר  שני' 'בית בזמן שהיו הגזירות כרוב היא זו גזירה שהרי - הזה בזמן גם בשבת אינה ובמילא

תורה' בששון"39ב'לקוטי מים "ושאבתם שאמר הנביא, ישעיהו היה שאז - ראשון' 'בית בזמן ואילו ,(40

בשבת  גם השואבה' בית 'שמחת היתה -38.

היעוד  יקויים שאז המשיח, בביאת השלישי, המקדש בית בזמן מן 41וכן אעביר הטומאה רוח "את
כ  גזירות יהיו לא ובמילא בשבת.הארץ", גם השואבה' בית 'שמחת תהיה  - ו'

אדמו"ר  מו"ח כ"ק והכרזת הודעת ומובן,42ועלֿפי משיח. ביאת תהיה משיח אודות הדיבור שעלֿידי
העיקר" ש"הוא במעשה גם זאת להמשיך יש אלא בלבד, לדיבור הכוונה עתה 43שאין שההנהגה והיינו, .

זכו" חיים "טועמיה בבחינת לעתידֿלבוא, מעין להיות השואבה'44צריכה בית 'שמחת להיות צריכה -
בשבת. גם עתה

ב'תניא' שמבואר שכולו 45[ואףֿעלֿפי "יום יהיה שאז דוקא, השביעי" באלף עיקרו שכר ש"קבלת
כו'" ומנוחה לעתידֿלבוא].46שבת מעין להיות צריך עתה ואילו יותר, נעלות דרגות יהיו שאז מובן הרי -
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ה"ה.28) שם רמב"ם שם. סנהדרין וראה יז. לג, משלי
כ.29) שם, שמואלֿב
לז.30) לו, וישלח - הכתוב לשון
ועוד.31) פ"ד. ש"ח ע"ח ראה
ליו"ט.32) וקידוש התפילה נוסח
הי"ב.33) שם לולב הל' רמב"ם
א.34) נג, סוכה
סע"א.35) נ, שם תוס' ראה
ע"ב.36) ריש מא, סוטה פרש"י ראה
ז 37) קילקולו (ועוד): ב פ, שבת תיקונו.ע"ד הו

ע'38) חנ"א (תו"מ ס"ה דחה"ס הסעודות בעת ר"ד גם ראה
וש"נ. .(97

ג.39) נז, ר"ה דרושי
ג.40) יב, ישעי'
ב.41) יג, זכרי'
(42.330 ע' תרצ"ט סה"ש
מי"ז.43) פ"א אבות
וש"נ.44) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
א).45) (מו, פל"ו
בסופה.46) תמיד



כז g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ו"אין כן, אומרת - אמת" "תורת – שהתורה שאם 14וכיון מובן, הרי ,
מלא  ש"כל ומצב המעמד אצלו יהיה אכן אזי ממנו, דורשת שהתורה כפי יתנהג עשויה".רק כתו

הרי  נפש, אוכל במלאכת שמותר ואף במלאכה, אסור הוא שגם - ליוםֿטוב בנוגע ועלֿדרךֿזה
יוםֿטוב) מערב כבר אצלו מוכנים היוםֿטוב צרכי כל כאשר גם הוא שכן מובן (ומזה ביוםֿטוב המתענה

נפש  אוכל לצורך שהם במלאכות גם ז"ל 15אסור רבותינו מאמר ועלֿפי ממדת 16. טובה.. מדה "מרובה
ב"מדה  הוא שכן בודאי עשויה, מלאכתו כל טובה") "מדה (היפך ביוםֿטוב המתענה אם הרי כו'",
נעשים  הענינים שכל ושתיה, אכילה עלֿידי אלא) תענית, מתוך (לא היוםֿטוב את שחוגג מי אצל טובה",

עשויה. מלאכתך כל - מעצמם

ד"כל  הענין ישנו אזי - השבת יום בא לאחריהם ומיד יוםֿטוב, של ימים שני ישנם כאשר ולכן,
הדעות  לכל חזקה" הוה זימני "בתלת והרי פעמים, ג' עשויה" והן 17מלאכתך קלים לענינים בנוגע הן ,

חמורים. לענינים בנוגע

השמחה: לענין בנוגע - נוספת ומעלה

ענין  ישנו לאחריהם מיד שבא השבת ביום וגם השמחה, ענין ישנו דחגֿהסוכות היוםֿטוב ימי בשני
בה" עצב "אין שהרי אותו 18השמחה, ומהפכים השמחה, היפך של ענין שישנו באופן זה שאין והיינו, .

אמיתית  שזהו בלבד, שמחה אלא כלל השמחה היפך של ענין אין שמלכתחילה באופן אלא לשמחה,
השמחה. ענין

שכתוב  כמו תענוג, הוא שבת של שענינו ישנו 19ואףֿעלֿפי שבשבת ידוע הרי עונג", לשבת "וקראת
גדולות" ה"הלכות שכתב (כמו השמחה ענין עלֿידי 20גם שבאה כיון יותר, גדולה שמחה ואדרבה: ,(

התענוג  בענין כלול השמחה שענין כפי והיינו, .21התענוג,

"חזקה". של באופן הוא השמחה ענין הרי שמחה, של ימים ג' שישנם וכיון

לענינים  בנוגע והן חמורים לענינים בנוגע הן הוא חזקה" הוי זימני ד"בתלת שהענין לעיל וכאמור
בגשמיות, קלים לענינים בנוגע גם ועד קלים,

ה  בענין ל"חזקה" בענינים ובנוגע גם המצטרך כל נותן שהקב"ה זה מצד גם היא שהשמחה - שמחה
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו לבב,22גשמיים וטוב שמחה מתוך ה', לעבודת זאת ומנצלים ,

השנה. כל במשך

***

ומכופלת,‚. כפולה ושמחה השמחה, ענין גם ישנו ושנה שנה בכל הסוכות בחג השוים הענינים בין
שמחה  עניני כמה שישנם :23כיון

הרמב"ם  שכתב וכמו מצוה, של שמחה שביוםֿטוב, המצוה ענין עם הקשורה השמחה - לכלֿלראש
לולב  היא",24בהלכות גדולה עבודה המצוה.. בעשיית אדם שישמח "השמחה :

שכתוב  ממה ראיה וגו'"25ומביא מזאת עוד "ונקלותי באמרו ה'", לפני ומכרכר מפזז דוד .26"המלך
עליך" אימתו "שתהא באופן להיות צריכה המלך שהנהגת שאףֿעלֿפי רק 27והיינו, להיראות צריך ולכן ,
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סע"א.14) ג, ע"ז
גם 15) וראה  ס"ד. סתקצ"ז תקכז. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך). 137 ע' (לקמן סכ"א חוהמ"ס שבת שיחת
וש"נ.16) א. עו, יומא
וש"נ.17) ע"ב. ריש קו, ב"מ
(18- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
יג.19) נח, ישעי'
ובתו"מ 20) ,130 ס"ע תש"ט בסה"מ בהערה בהנסמן ראה

וש"נ. .400 ע' ח"נ
וש"נ.21) .44 הערה 180 ע' חל"ז תו"מ ראה
דברהמ"ז.22) הג' ברכה נוסח
ע'23) חנ"א (תו"מ ס"י דחה"ס הסעודות בעת ר"ד גם ראה

וש"נ. .(99
ספ"ח.24)
טז.25) ו, שמואלֿב
כב.26) שם,
רפ"ב.27) מלכים הל' רמב"ם וש"נ. (במשנה). א כב, סנהדרין

g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

עיניך" תחזינה ש"ביפיו של 28באופן באופן להנהגה מקום אין דקדושה) שכל (אפילו שכל שעלֿפי  כך ,
ומכרכר", "מפזז

כהגלות  עבדיו אמהות לעיני היום נגלה גו' ישראל ש"מלך כך על שאול בת מיכל שטענה וכפי -
הרקים" אחד שכל,29נגלות עלֿפי להנהגה אביה בית בנעוריה הורגלה שאול, של בתו להיותה שהרי ,

הנהר" מרחובות "שאול של ענינו בינה 30שזהו בחינת ,31- והשגה הבנה ,

באופן  הנהגתו היתה למלך), נבחר (שלכן עול' ה'קבלת ענין הוא דוד של שענינו כיון אףֿעלֿפיֿכן,
ה'". לפני ומכרכר ש"מפזז

"מועדים  - שביוםֿטוב המיוחדת השמחה גם ישנה מצוה, של דשמחה הענין כללות על ונוסף
ח 32לשמחה" זו ושמחה כשלעצמה , מצוה של שמחה שמצד הפרטים שגם והיינו, הפרטים. בכל ודרת

לשמחה". "מועדים מצד השמחה ענין בהם נעשה השמחה, ענין בהם היה לא

הסוכות, וחג השבועות חג הפסח, בחג המועדים, בכל שישנו לשמחה" ד"מועדים הענין על ונוסף
שמחתנו". "זמן שנקרא - הסוכות בחג שמחה תוספת יש

השואבה' בית 'שמחת – רביעית - יתירה שמחה הסוכות בחג יש  לזה .33ונוסף

פעלה  שבלילה השמחה הנה - ביום לא אבל בלילה, רק היתה השואבה' בית ש'שמחת ואףֿעלֿפי
בגמרא  נזכרו שלכן היום, עבודת על שמחת 34גם שמחים ש"כשהיינו לכך בהמשך היום עבודת פרטי כל

וכו'". לתפלה משם שחר, של תמיד ראשונה שעה כיצד, שינה. טעם טעמנו לא השואבה בית

הגזירה  מצד רק הוא זה ענין הרי בשבת, היתה לא השואבה' בית ש'שמחת שאףֿעלֿפי ולהעיר,
כו' שיר כלי עץ 35דתיקון של בימה בעשיית הצורך בגלל בשבת הקהל מצות לקיים שלא הגזירה ),36(כמו

"קלקלתנו  הרי זה, טעם שייך לא עתה ואילו קיים, היה המקדש שבית בזמן רק שייך זה שטעם וכיון
תקנתנו" בשבת 37זוהי גם השואבה' בית ד'שמחת הענין ישנו הזה שבזמן ,38.

בשבת, יעשוה שלא באופן מלכתחילה השואבה' בית 'שמחת ניתקנה הגזירה שמצד לומר ואין
(כמבואר  שני' 'בית בזמן שהיו הגזירות כרוב היא זו גזירה שהרי - הזה בזמן גם בשבת אינה ובמילא

תורה' בששון"39ב'לקוטי מים "ושאבתם שאמר הנביא, ישעיהו היה שאז - ראשון' 'בית בזמן ואילו ,(40

בשבת  גם השואבה' בית 'שמחת היתה -38.

היעוד  יקויים שאז המשיח, בביאת השלישי, המקדש בית בזמן מן 41וכן אעביר הטומאה רוח "את
כ  גזירות יהיו לא ובמילא בשבת.הארץ", גם השואבה' בית 'שמחת תהיה  - ו'

אדמו"ר  מו"ח כ"ק והכרזת הודעת ומובן,42ועלֿפי משיח. ביאת תהיה משיח אודות הדיבור שעלֿידי
העיקר" ש"הוא במעשה גם זאת להמשיך יש אלא בלבד, לדיבור הכוונה עתה 43שאין שההנהגה והיינו, .

זכו" חיים "טועמיה בבחינת לעתידֿלבוא, מעין להיות השואבה'44צריכה בית 'שמחת להיות צריכה -
בשבת. גם עתה

ב'תניא' שמבואר שכולו 45[ואףֿעלֿפי "יום יהיה שאז דוקא, השביעי" באלף עיקרו שכר ש"קבלת
כו'" ומנוחה לעתידֿלבוא].46שבת מעין להיות צריך עתה ואילו יותר, נעלות דרגות יהיו שאז מובן הרי -
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ה"ה.28) שם רמב"ם שם. סנהדרין וראה יז. לג, משלי
כ.29) שם, שמואלֿב
לז.30) לו, וישלח - הכתוב לשון
ועוד.31) פ"ד. ש"ח ע"ח ראה
ליו"ט.32) וקידוש התפילה נוסח
הי"ב.33) שם לולב הל' רמב"ם
א.34) נג, סוכה
סע"א.35) נ, שם תוס' ראה
ע"ב.36) ריש מא, סוטה פרש"י ראה
ז 37) קילקולו (ועוד): ב פ, שבת תיקונו.ע"ד הו

ע'38) חנ"א (תו"מ ס"ה דחה"ס הסעודות בעת ר"ד גם ראה
וש"נ. .(97

ג.39) נז, ר"ה דרושי
ג.40) יב, ישעי'
ב.41) יג, זכרי'
(42.330 ע' תרצ"ט סה"ש
מי"ז.43) פ"א אבות
וש"נ.44) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
א).45) (מו, פל"ו
בסופה.46) תמיד



g"kyz'dכח ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

בית  מ'שמחת יותר גדולה היא שלכאורה תורה', 'שמחת חמישית שמחה שישנה שאףֿעלֿפי ולהעיר,
מימיו"47השואבה' שמחה ראה לא כו' ראה שלא "מי אומרים השואבה' בית 'שמחת על דוקא הרי -48,

בית  'שמחת שרואה  שעלֿידיֿזה השנה, בכל שמחה עניני כל פועלת השואבה' בית 'שמחת שדוקא כיון
בימיו  שמחה רואה .49השואבה',

ראשם" על עולם ל"שמחת ועד וכו'), תורה שנת על (נוסף שמחה שנת נעשית בביאת 50ועלֿידיֿזה ,
ממש. זו בשנה המשיח,

***

האילן.„. תחת סוכתו העושה 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנגן צוה

***

נאמר ‰. היום זבול 51בהפטרת בית בניתי "בנה וממשיך, בערפל". לשכון אמר הוי' שלמה אמר "אז :
עולמים". לשבתך מכון לך

גו'"? בניתי "בנה עם בערפל" לשכון אמר "הוי' בין הקישור מהו מובן: אינו ולכאורה

בזה: והענין

הרקיעים  מז' אחד עם קשור שערפל - נוסף פירוש יש אבל ענן. - הוא ערפל של הפשוט .52הפירוש

בחג" האיתנים "בירח הבית, חנוכת בעת - ביתֿהמקדש את שלמה ששיבח היותר 53וזהו שהגילויים -
בית  בניתי ("בנה הגשמי בביתֿהמקדש למטה נמשכים דוקא, (בשמים) ב"ערפל" להיות שיכולים נעלים

גו'"). זבול

חסידות  עלֿפי בזה סתרו"54והענין חושך ד"ישת הדרגא על קאי (שמים) ש"ערפל" דרגא 55- שזוהי ,
זו  דרגא נמשכת ואףֿעלֿפיֿכן, דוקא. בהעלם אלא בגילוי, לבוא יכולה שאינה ביותר נעלית
(עלֿדרך  והתיישבות קביעות של ענין על שמורה לשבתך", ד"מכון לאופן ועד בגילוי, בביתֿהמקדש

ז"ל  חכמינו תדורו").56לשון כעין "תשבו

בביתֿהמקדש  ונמשך יורד מהשתלשלות, למעלה שהוא הוי', ששם - גו'" אמר "הוי' הדיוק גם וזהו
קשיים  עם כרוך ביתֿהמקדש בנין היה (שלכן מקדושה רחוקים הם שמצדֿעצמם גשמיים, מדברים שנבנה
הרוחניות  המדריגות שם נמשכו אזי ביתֿהמקדש, מהם ועשו אלו ענינים קיבלו כאשר ואףֿעלֿפיֿכן כו'),

נעלות. הכי

דלמטה  ביתֿהמקדש נעשה לאחריֿזה הנה דוקא, בערפל" לשכון אמר "הוי' שמלכתחילה ואףֿעלֿפי
שהתיר" הפה הוא שאסר "הפה כי  לשבתך", .57"מכון

.Â הבהמה את משקין שהיו כך, כדי ועד בגשמיות, הרחבה של ענין גם היה בביתֿהמקדש והנה,
זהב  של בכוס השחיטה .58קודם

ומצוות  תורה לקיים ויכולים הרחבה, של ומצב מעמד ישנו שבהם מקומות שיש עתה שרואים וכיון
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(47.116 ע' חכ"ד תו"מ ואילך. 166 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
.183 ע' חמ"ח .115 ע' חמ"ה תו"מ .128 ע' חכ"ט .87 ע' חכ"ז

אֿב.48) נא, סוכה
חל"ח 49) (תו"מ  בסופה תשכ"ד ביה"ש שמחת שיחת גם ראה

וש"נ. .(108 ע'
יא.50) נא, יו"ד. לה, ישעי'
יבֿיג.51) ח, מלכיםֿא
סע"ב.52) יב, חגיגה ראה

ב.53) שם,
ע'54) חמ"ב תו"מ גם וראה ואילך. א'ח ע' יתרו אוה"ת ראה

וש"נ. ואילך. 238
יב.55) יח, תהלים
וש"נ.56) א. כו, סוכה
ועוד.57) א. כב, כתובות - חז"ל לשון
ואילך.58) סע"א ל, א. כט, תמיד

בנוי  ש"עומד השלישי, ביתֿהמקדש של לזמן בסמיכות כבר שעומדים הוכחה זו הרי - כו' מנוחה מתוך
האדם 59כו'" של בידיו מונח לתיבה שה"מפתח" אדמו"ר, מו"ח כ"ק ובלשון למטה, להמשיכו רק וצריך ,

.60העובד 

גורר  זה הרי כו', יצא מהם שחלק רואים שכאשר המיצר, מן ישראל בני ליציאת בנוגע ועלֿדרךֿזה
כו' השני החלק את .61גם

למטה  הנבואה וקיום המשכת פועלת גשמי אות שעשיית הנבואה, לענין בנוגע שמצינו ].62[ועלֿדרך

בירושלים" הקודש ל"הר ישראל בני כל ילכו שאז והשלימה, האמיתית לגאולה שזוכים ,63ועד
היראה  שלימות הוא ויגאלנו.64שענינה יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ורקד  קומתו מלא ועמד ז"ל, לויֿיצחק רבי לאביו הקפות ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה. בשמחה

הכוס  על המזון ברכת "הוא 65לאחרי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - שבת קבלת קודם ,
הקדושות]. בידיו הניגון את ועודד אלקינו",

•
.g"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

"חודש ‡. שנקרא בכללותו, תשרי חודש כמו - ומצוות ענינים וכמה כמה ישנם הסוכות בחג 
בכל"1השביעי" שובע) (מלשון "משובע היותו שם על וכמו 2, טובים), ענינים וכמה כמה שנימנו (כפי

מדאורייתא. הם מהם וכמה ומצוות, ענינים וכמה כמה ישנם בפרטיות, הסוכות בחג כן

שכתוב  כמו בסוכה, ישיבה מצות - היא הסוכות חג של המצוות ימים".3אחת שבעת תשבו "בסוכות
שכתוב  כמו מינים, ד' דנטילת המצוה ישנה כן וגו'".4וכמו הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם

לעיל וכמו וכמדובר ביותר, נעלית לשמחה ועד השמחה, ענין ישנו ומכופלת:5כן כפולה היא שהשמחה
השואבה. בית שמחת (ד) שמחתנו, זמן (ג) לשמחה. מועדים (ב) מצוה, של שמחה (א)

הוא  ענין ואיזה הסוכות, חג של העיקרי הענין הוא אלו ענינים מכל ענין איזה לידע צריך שכן, וכיון
הסוכות. בחג עיקריים ענינים כמה שישנם או טפל,

בשופר" היום "מצות הרי ענינים, כמה בו שיש שאף בראשֿהשנה, הרמב"ם 6וכמו שפוסק ).7(כפי
"בכסה" שבראשֿהשנה וכשם שופר. תקיעת הוא ראשֿהשנה של העיקרי שהענין הענין 8והיינו, ישנו ,

חגינו" "ליום הסוכות, בחג גם עיקרי ענין להיות צריך כן כמו  .8העיקרי,

.·- בסוכה ישיבה מצות הוא הסוכות חג של העיקרי שהענין ראיה להביא אפשר היה בפשטות
"חג היוםֿטוב: של שבו.zekeqdמשמו הסוכה ענין שם על ,"

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

ועוד.59) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
וש"נ.60) .112 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
ואילך.61) 109 ע' חכ"ו תו"מ גם ראה
על 62) לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי
יג.63) כז, ישעי'
ובכ"מ.64) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ההתוועדות 65) לאחרי התקיימה ברכה" של "כוס חלוקת

(המו"ל). סוכות המועד חול הש"ק דיום
ועוד.1) ואילך. א כט, פינחס ואילך. כד כג, אמור

ח.2) פכ"ט, ויק"ר
מב.3) שם, אמור
מ.4) שם,
ואילך).5) 111 ע' חנ"א (תו"מ ס"ג דחה"ס ב' יום שיחת
וש"נ.
א.6) כז, שם (במשנה). ב כו, ר"ה
ה"ב.7) פ"א שופר הל'
ואילך.8) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים

ובכ"מ.



כט g"kyz'd ,zekeqd bgc 'a mei zgiy

בית  מ'שמחת יותר גדולה היא שלכאורה תורה', 'שמחת חמישית שמחה שישנה שאףֿעלֿפי ולהעיר,
מימיו"47השואבה' שמחה ראה לא כו' ראה שלא "מי אומרים השואבה' בית 'שמחת על דוקא הרי -48,

בית  'שמחת שרואה  שעלֿידיֿזה השנה, בכל שמחה עניני כל פועלת השואבה' בית 'שמחת שדוקא כיון
בימיו  שמחה רואה .49השואבה',

ראשם" על עולם ל"שמחת ועד וכו'), תורה שנת על (נוסף שמחה שנת נעשית בביאת 50ועלֿידיֿזה ,
ממש. זו בשנה המשיח,

***

האילן.„. תחת סוכתו העושה 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנגן צוה

***

נאמר ‰. היום זבול 51בהפטרת בית בניתי "בנה וממשיך, בערפל". לשכון אמר הוי' שלמה אמר "אז :
עולמים". לשבתך מכון לך

גו'"? בניתי "בנה עם בערפל" לשכון אמר "הוי' בין הקישור מהו מובן: אינו ולכאורה

בזה: והענין

הרקיעים  מז' אחד עם קשור שערפל - נוסף פירוש יש אבל ענן. - הוא ערפל של הפשוט .52הפירוש

בחג" האיתנים "בירח הבית, חנוכת בעת - ביתֿהמקדש את שלמה ששיבח היותר 53וזהו שהגילויים -
בית  בניתי ("בנה הגשמי בביתֿהמקדש למטה נמשכים דוקא, (בשמים) ב"ערפל" להיות שיכולים נעלים

גו'"). זבול

חסידות  עלֿפי בזה סתרו"54והענין חושך ד"ישת הדרגא על קאי (שמים) ש"ערפל" דרגא 55- שזוהי ,
זו  דרגא נמשכת ואףֿעלֿפיֿכן, דוקא. בהעלם אלא בגילוי, לבוא יכולה שאינה ביותר נעלית
(עלֿדרך  והתיישבות קביעות של ענין על שמורה לשבתך", ד"מכון לאופן ועד בגילוי, בביתֿהמקדש

ז"ל  חכמינו תדורו").56לשון כעין "תשבו

בביתֿהמקדש  ונמשך יורד מהשתלשלות, למעלה שהוא הוי', ששם - גו'" אמר "הוי' הדיוק גם וזהו
קשיים  עם כרוך ביתֿהמקדש בנין היה (שלכן מקדושה רחוקים הם שמצדֿעצמם גשמיים, מדברים שנבנה
הרוחניות  המדריגות שם נמשכו אזי ביתֿהמקדש, מהם ועשו אלו ענינים קיבלו כאשר ואףֿעלֿפיֿכן כו'),

נעלות. הכי

דלמטה  ביתֿהמקדש נעשה לאחריֿזה הנה דוקא, בערפל" לשכון אמר "הוי' שמלכתחילה ואףֿעלֿפי
שהתיר" הפה הוא שאסר "הפה כי  לשבתך", .57"מכון

.Â הבהמה את משקין שהיו כך, כדי ועד בגשמיות, הרחבה של ענין גם היה בביתֿהמקדש והנה,
זהב  של בכוס השחיטה .58קודם

ומצוות  תורה לקיים ויכולים הרחבה, של ומצב מעמד ישנו שבהם מקומות שיש עתה שרואים וכיון
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(47.116 ע' חכ"ד תו"מ ואילך. 166 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
.183 ע' חמ"ח .115 ע' חמ"ה תו"מ .128 ע' חכ"ט .87 ע' חכ"ז

אֿב.48) נא, סוכה
חל"ח 49) (תו"מ  בסופה תשכ"ד ביה"ש שמחת שיחת גם ראה

וש"נ. .(108 ע'
יא.50) נא, יו"ד. לה, ישעי'
יבֿיג.51) ח, מלכיםֿא
סע"ב.52) יב, חגיגה ראה

ב.53) שם,
ע'54) חמ"ב תו"מ גם וראה ואילך. א'ח ע' יתרו אוה"ת ראה

וש"נ. ואילך. 238
יב.55) יח, תהלים
וש"נ.56) א. כו, סוכה
ועוד.57) א. כב, כתובות - חז"ל לשון
ואילך.58) סע"א ל, א. כט, תמיד

בנוי  ש"עומד השלישי, ביתֿהמקדש של לזמן בסמיכות כבר שעומדים הוכחה זו הרי - כו' מנוחה מתוך
האדם 59כו'" של בידיו מונח לתיבה שה"מפתח" אדמו"ר, מו"ח כ"ק ובלשון למטה, להמשיכו רק וצריך ,

.60העובד 

גורר  זה הרי כו', יצא מהם שחלק רואים שכאשר המיצר, מן ישראל בני ליציאת בנוגע ועלֿדרךֿזה
כו' השני החלק את .61גם

למטה  הנבואה וקיום המשכת פועלת גשמי אות שעשיית הנבואה, לענין בנוגע שמצינו ].62[ועלֿדרך

בירושלים" הקודש ל"הר ישראל בני כל ילכו שאז והשלימה, האמיתית לגאולה שזוכים ,63ועד
היראה  שלימות הוא ויגאלנו.64שענינה יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ורקד  קומתו מלא ועמד ז"ל, לויֿיצחק רבי לאביו הקפות ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה. בשמחה

הכוס  על המזון ברכת "הוא 65לאחרי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - שבת קבלת קודם ,
הקדושות]. בידיו הניגון את ועודד אלקינו",

•
.g"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

"חודש ‡. שנקרא בכללותו, תשרי חודש כמו - ומצוות ענינים וכמה כמה ישנם הסוכות בחג 
בכל"1השביעי" שובע) (מלשון "משובע היותו שם על וכמו 2, טובים), ענינים וכמה כמה שנימנו (כפי

מדאורייתא. הם מהם וכמה ומצוות, ענינים וכמה כמה ישנם בפרטיות, הסוכות בחג כן

שכתוב  כמו בסוכה, ישיבה מצות - היא הסוכות חג של המצוות ימים".3אחת שבעת תשבו "בסוכות
שכתוב  כמו מינים, ד' דנטילת המצוה ישנה כן וגו'".4וכמו הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם

לעיל וכמו וכמדובר ביותר, נעלית לשמחה ועד השמחה, ענין ישנו ומכופלת:5כן כפולה היא שהשמחה
השואבה. בית שמחת (ד) שמחתנו, זמן (ג) לשמחה. מועדים (ב) מצוה, של שמחה (א)

הוא  ענין ואיזה הסוכות, חג של העיקרי הענין הוא אלו ענינים מכל ענין איזה לידע צריך שכן, וכיון
הסוכות. בחג עיקריים ענינים כמה שישנם או טפל,

בשופר" היום "מצות הרי ענינים, כמה בו שיש שאף בראשֿהשנה, הרמב"ם 6וכמו שפוסק ).7(כפי
"בכסה" שבראשֿהשנה וכשם שופר. תקיעת הוא ראשֿהשנה של העיקרי שהענין הענין 8והיינו, ישנו ,

חגינו" "ליום הסוכות, בחג גם עיקרי ענין להיות צריך כן כמו  .8העיקרי,

.·- בסוכה ישיבה מצות הוא הסוכות חג של העיקרי שהענין ראיה להביא אפשר היה בפשטות
"חג היוםֿטוב: של שבו.zekeqdמשמו הסוכה ענין שם על ,"
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ועוד.59) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
וש"נ.60) .112 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
ואילך.61) 109 ע' חכ"ו תו"מ גם ראה
על 62) לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי
יג.63) כז, ישעי'
ובכ"מ.64) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ההתוועדות 65) לאחרי התקיימה ברכה" של "כוס חלוקת

(המו"ל). סוכות המועד חול הש"ק דיום
ועוד.1) ואילך. א כט, פינחס ואילך. כד כג, אמור

ח.2) פכ"ט, ויק"ר
מב.3) שם, אמור
מ.4) שם,
ואילך).5) 111 ע' חנ"א (תו"מ ס"ג דחה"ס ב' יום שיחת
וש"נ.
א.6) כז, שם (במשנה). ב כו, ר"ה
ה"ב.7) פ"א שופר הל'
ואילך.8) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים

ובכ"מ.



g"kyz'dל ,zekeq crend leg zay zgiy

כי: העיקרי, ענינו שזהו היוםֿטוב של משמו להוכיח אין באמת, אבל

לך" תספר שבועות "שבעה שם על כן נקרא השבועות חג לומר 9א) אין ובוודאי העומר), (ספירת
התורה  קבלת הוא העיקרי ענינו ואילו לחג, והקדמה הכנה רק זהו שהרי החג, של העיקרי ענינו שזהו

תורתנו"). מתן ("זמן

ביוםֿטוב  וכמו עיקריים. ענינים ששניהם לומר נצטרך שמות, בשני שנקראים לימיםֿטובים בנוגע ב)
לומר  נצטרך - הפסח " "חג בשם גם נקרא ולפעמים המצות", "חג בשם נקרא הפעמים שברוב הראשון,
הסוכות, לחג בנוגע כן לומר איֿאפשר אבל הפסח. וענין המצות, ענין עיקריים: ענינים שני בו שיש

האסיף" "חג בשם גם ומיקבך"10שנקרא מגרנך ד"באספך הזמן היותו שם על ענין 11, זה אין שבוודאי -
בח  ביוםֿטוב.עיקרי זאת לעשות אסור ואדרבה, ביוםֿטוב. זאת עושים אין שהרי ג,

והקדמה  הכנה רק שהוא ענין על גם להורות יכול היוםֿטוב של ששמו לומר, צריך כן ועל
בנוגע  גם כן לומר אפשר ואםֿכן ֿ תורה. למתן הכנה  רק שזהו השבועות", ל"חג  בנוגע כנ"ל להיוםֿטוב,

אליו. והקדמה הכנה רק אלא העיקרי, הענין שאינו הסוכות", "חג לשם

כל ‚. במשך הוא התורה מן דסוכה שהחיוב מזה - העיקר  היא סוכה שמצות להוכיח יש לכאורה
ואילו  הימים, שבעת כל במשך הוא החיוב בביתֿהמקדש רק מינים, ד' נטילת מהֿשאיןֿכן הימים, שבעת
נטילת  מצות מקיימים זכאי בן יוחנן רבן תקנת מצד ורק הראשון, ביום רק הוא התורה מן החיוב בגבולין

הימים  שבעת כל במשך בגבולין גם מינים .12ד'

אבל  סוכה, מצות היא העיקר שבהם הראשון, היום שלאחרי לימים בנוגע רק היא זו ראיה אמנם,
והן  בסוכה ישיבה הן המצוות, בב' התורה מן חייבים שבו - הראשון ליום בנוגע ראיה זו אין עדיין

סוכה. מצות היא העיקר בו שגם - מינים ד' נטילת

מתחיל  בסוכה דישיבה שהחיוב מזה - העיקר היא סוכה מצות הראשון ביום שגם להוכיח יש לכאורה
בלילה  הוא בסוכה כזית דאכילת החיוב עיקר ואדרבה, היום. משקידש נטילת 13מיד מצות מהֿשאיןֿכן ,

מנץֿהחמה  או מעלותֿהשחר מתחיל שחיובה מינים, .14ד'

עדיין  אבל בסוכה, דישיבה החיוב רק ישנו שאז ללילה, בנוגע רק היא זו ראיה לעיל, כאמור אמנם,
העיקר  אז שגם מינים, ד' נטילת והן בסוכה ישיבה הן החיובים, ב' ישנם שבו ליום, בנוגע ראיה זו אין

בסוכה. ישיבה מצות הוא

במסכת  רש"י בפירוש מצינו ביום, בפועל שזמנה מינים ד' נטילת למצות בנוגע גם מזה, ויתירה
דיחוי: לענין מצוותו זמן נקרא היום שמשקידש סוכה,

הרי  הלולב, את אגד אם גם שאז לפניֿזה, ולא המצוה, זמן כשמגיע רק שייך - במצוות הדיחוי ענין
עד  לדחות.. פסול לולב שם עליו חל להיות שם קריאת אגודתו "אין ולכן הוא", בעלמא הזמנה "אגד

meid eilr ycwiyדמטא דכיון בפסולו, devnועודנו onf מק ליה, חזי לאו ולא הכי, מקמי אבל דחוי. רי
הוא" .15דחוי

לזה  זבחים 16והיסוד במסכת הגמרא דברי "כתיב 17- קרבנות: אמו,18לגבי תחת ימים שבעת והיה
וכתיב  זמן), מחוסר הוי (ולא חזי שמיני) (ליל לילה חזי".18הא לא לילה הא ירצה, והלאה השמיני ומיום

היסוד  וזהו להרצאה", ויום להקרבה) לילה חזי דלא ואףֿעלֿגב להקדישו, (ראוי לקדושה "לילה ומשני,
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ט.9) טז, ראה פ'
כב.10) לד, תשא טז. כג, משפטים
יג.11) שם, ראה פ'
ואילך.12) הי"ג פ"ז לולב הל' רמב"ם (במשנה). א מא, סוכה
וש"נ.13) סי"ז. סתרל"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה

שם.14) שו"ע רסתנ"ב. לטואו"ח ב"י ראה
ובפרש"י.15) ב לג, סוכה
שם.16) לסוכה לנר ערוך ראה
(ובפירש"י).17) א יב,
כז.18) כב, אמור
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זמן  הלילה גם נקרא ביום, היא נטילתם שמצות שאףֿעלֿפי מינים, לד' בנוגע גם הוא שכן רש"י של
מצוותו.

שהרי  - ענינים בשאר מהֿשאיןֿכן לקרבנות, בנוגע מהפסוק שלמדים מיוחד דין שזהו לומר ואין
לקרבנות, בנוגע רק לא היא זו וסברא  זמן", מחוסר אין ש"לילה לפי הוא הדבר שטעם בגמרא נתבאר
בפועל  לקיימה שבשביל ואף זו, מצוה של ענינה כבר ישנו היום שמשקידש הענינים, לכל בנוגע גם אלא

זמן". מחוסר אין "לילה הנה בלילה, לקיימה ואיֿאפשר עלותֿהשחר עד להמתין צריך

אם  השאלה הרי - היום משקידש כבר נחשב מינים ד' נטילת של מצוה" "זמן שגם האמור ועלֿפי
עומדת. במקומה מינים, ד' נטילת או בסוכה ישיבה הוא העיקרי הענין

ונטילת „. בסוכה ישיבה למצות בנוגע היום) (בקריאת הפסוק לשון עלֿפי – זה ענין לברר יש אך
מינים: ד'

"יום  כבר ישנו לכן שמקודם והיינו, גו'. הראשון" ביום לכם "ולקחתם נאמר מינים ד' לנטילת בנוגע
לכם  ("ולקחתם מינים ד' ליטול גם צריך כבר, שישנו הראשון" ש"ביום אמרה והתורה (יוםֿטוב), הראשון"

זאת. לולי גם ישנו היוםֿטוב שהרי העיקר, אינה מינים ד' נטילת שמצות לומר, צריך ועלֿכרחך גו'").

שביוםֿטוב  נאמר ולא ימים", שבעת תשבו "בסוכות נאמר בסוכה, ישיבה למצות בנוגע מהֿשאיןֿכן
בסוכה. לישב צריך לכן, מקודם כבר שישנו

הוספה  של ענין הוא מינים ד' נטילת ואילו בסוכה, הישיבה מצות הוא העיקרי שהענין מובן, .19ומזה

דתורה ‰. נגלה שבין ההתאמה את רואים כאן (וגם התורה בפנימיות המבואר עם גם מתאים זה ענין
התורה  החסידות):20לפנימיות בתורת שנתגלתה כפי ובפרט ,

בחסידות  (ולא 21מבואר בה היושב האדם את מקיפה הסוכה שהרי המקיף, המשכת הוא הסוכה שענין
המקיף  המשכת הוא מינים ד' נטילת ענין ואילו בפנימיותו), הסוכה ענין את מכניס שהאדם להיפך,

"ולקחתם שכתוב מה וזהו בפנימיות.mklבפנימיות, "לכם", להיות צריך זה שענין ,"

נעשית  ולאחריֿזה המקיף, המשכת - בסוכה ישיבה מצות הוא שהעיקר לעיל להאמור מתאים זה וענין
נטילת  ענין ואילו סוכה, מצות  הוא שהעיקר והיינו, מינים. ד' נטילת עלֿידי בפנימיות המקיף המשכת

בפנימיות. סוכה מצות של ענינה את להמשיך כדי אלא אינו מינים ד'

.Â חסר לא מינים, ד' נטילת בו שאין שאףֿעלֿפי – הסוכות שבחג לשבת בנוגע מובן עלֿפיֿזה
ישנו  זה וענין בסוכה, הישיבה מצות הוא היוםֿטוב של העיקרי ענינו כי היוםֿטוב, של העיקרי הענין

בשבת. גם

בשבת: גם ישנו בפנימיות, המקיף המשכת ענין שהוא מינים, ד' ענין אפילו הנה דבר, של ולאמיתו

תורה' ב'לקוטי שמצד 22מבואר שאףֿעלֿפי בשבת, להיות שחל ראשֿהשנה של יוםֿטוב בענין
כו'" יעבירנו כו' "שמא דתקיעתֿשופר 23הגזירה ההמשכות כל נמשכות מכלֿמקום בשופר, תוקעין אין

עצמו. השבת יום של ענינו ֿ ידי על

- מינים ד' נטילת עלֿידי נפעל להיות שצריך הענין את פועל עצמו השבת שיום בעניננו, הוא וכן
בפנימיות. המקיף המשכת

הפנימיות: ענין והן המקיף ענין הן ישנו שבשבת לפי - הדבר וטעם
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כי: העיקרי, ענינו שזהו היוםֿטוב של משמו להוכיח אין באמת, אבל

לך" תספר שבועות "שבעה שם על כן נקרא השבועות חג לומר 9א) אין ובוודאי העומר), (ספירת
התורה  קבלת הוא העיקרי ענינו ואילו לחג, והקדמה הכנה רק זהו שהרי החג, של העיקרי ענינו שזהו

תורתנו"). מתן ("זמן

ביוםֿטוב  וכמו עיקריים. ענינים ששניהם לומר נצטרך שמות, בשני שנקראים לימיםֿטובים בנוגע ב)
לומר  נצטרך - הפסח " "חג בשם גם נקרא ולפעמים המצות", "חג בשם נקרא הפעמים שברוב הראשון,
הסוכות, לחג בנוגע כן לומר איֿאפשר אבל הפסח. וענין המצות, ענין עיקריים: ענינים שני בו שיש

האסיף" "חג בשם גם ומיקבך"10שנקרא מגרנך ד"באספך הזמן היותו שם על ענין 11, זה אין שבוודאי -
בח  ביוםֿטוב.עיקרי זאת לעשות אסור ואדרבה, ביוםֿטוב. זאת עושים אין שהרי ג,

והקדמה  הכנה רק שהוא ענין על גם להורות יכול היוםֿטוב של ששמו לומר, צריך כן ועל
בנוגע  גם כן לומר אפשר ואםֿכן ֿ תורה. למתן הכנה  רק שזהו השבועות", ל"חג  בנוגע כנ"ל להיוםֿטוב,

אליו. והקדמה הכנה רק אלא העיקרי, הענין שאינו הסוכות", "חג לשם

כל ‚. במשך הוא התורה מן דסוכה שהחיוב מזה - העיקר  היא סוכה שמצות להוכיח יש לכאורה
ואילו  הימים, שבעת כל במשך הוא החיוב בביתֿהמקדש רק מינים, ד' נטילת מהֿשאיןֿכן הימים, שבעת
נטילת  מצות מקיימים זכאי בן יוחנן רבן תקנת מצד ורק הראשון, ביום רק הוא התורה מן החיוב בגבולין

הימים  שבעת כל במשך בגבולין גם מינים .12ד'

אבל  סוכה, מצות היא העיקר שבהם הראשון, היום שלאחרי לימים בנוגע רק היא זו ראיה אמנם,
והן  בסוכה ישיבה הן המצוות, בב' התורה מן חייבים שבו - הראשון ליום בנוגע ראיה זו אין עדיין

סוכה. מצות היא העיקר בו שגם - מינים ד' נטילת

מתחיל  בסוכה דישיבה שהחיוב מזה - העיקר היא סוכה מצות הראשון ביום שגם להוכיח יש לכאורה
בלילה  הוא בסוכה כזית דאכילת החיוב עיקר ואדרבה, היום. משקידש נטילת 13מיד מצות מהֿשאיןֿכן ,

מנץֿהחמה  או מעלותֿהשחר מתחיל שחיובה מינים, .14ד'

עדיין  אבל בסוכה, דישיבה החיוב רק ישנו שאז ללילה, בנוגע רק היא זו ראיה לעיל, כאמור אמנם,
העיקר  אז שגם מינים, ד' נטילת והן בסוכה ישיבה הן החיובים, ב' ישנם שבו ליום, בנוגע ראיה זו אין

בסוכה. ישיבה מצות הוא

במסכת  רש"י בפירוש מצינו ביום, בפועל שזמנה מינים ד' נטילת למצות בנוגע גם מזה, ויתירה
דיחוי: לענין מצוותו זמן נקרא היום שמשקידש סוכה,

הרי  הלולב, את אגד אם גם שאז לפניֿזה, ולא המצוה, זמן כשמגיע רק שייך - במצוות הדיחוי ענין
עד  לדחות.. פסול לולב שם עליו חל להיות שם קריאת אגודתו "אין ולכן הוא", בעלמא הזמנה "אגד

meid eilr ycwiyדמטא דכיון בפסולו, devnועודנו onf מק ליה, חזי לאו ולא הכי, מקמי אבל דחוי. רי
הוא" .15דחוי

לזה  זבחים 16והיסוד במסכת הגמרא דברי "כתיב 17- קרבנות: אמו,18לגבי תחת ימים שבעת והיה
וכתיב  זמן), מחוסר הוי (ולא חזי שמיני) (ליל לילה חזי".18הא לא לילה הא ירצה, והלאה השמיני ומיום

היסוד  וזהו להרצאה", ויום להקרבה) לילה חזי דלא ואףֿעלֿגב להקדישו, (ראוי לקדושה "לילה ומשני,
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זמן  הלילה גם נקרא ביום, היא נטילתם שמצות שאףֿעלֿפי מינים, לד' בנוגע גם הוא שכן רש"י של
מצוותו.

שהרי  - ענינים בשאר מהֿשאיןֿכן לקרבנות, בנוגע מהפסוק שלמדים מיוחד דין שזהו לומר ואין
לקרבנות, בנוגע רק לא היא זו וסברא  זמן", מחוסר אין ש"לילה לפי הוא הדבר שטעם בגמרא נתבאר
בפועל  לקיימה שבשביל ואף זו, מצוה של ענינה כבר ישנו היום שמשקידש הענינים, לכל בנוגע גם אלא

זמן". מחוסר אין "לילה הנה בלילה, לקיימה ואיֿאפשר עלותֿהשחר עד להמתין צריך

אם  השאלה הרי - היום משקידש כבר נחשב מינים ד' נטילת של מצוה" "זמן שגם האמור ועלֿפי
עומדת. במקומה מינים, ד' נטילת או בסוכה ישיבה הוא העיקרי הענין

ונטילת „. בסוכה ישיבה למצות בנוגע היום) (בקריאת הפסוק לשון עלֿפי – זה ענין לברר יש אך
מינים: ד'

"יום  כבר ישנו לכן שמקודם והיינו, גו'. הראשון" ביום לכם "ולקחתם נאמר מינים ד' לנטילת בנוגע
לכם  ("ולקחתם מינים ד' ליטול גם צריך כבר, שישנו הראשון" ש"ביום אמרה והתורה (יוםֿטוב), הראשון"

זאת. לולי גם ישנו היוםֿטוב שהרי העיקר, אינה מינים ד' נטילת שמצות לומר, צריך ועלֿכרחך גו'").

שביוםֿטוב  נאמר ולא ימים", שבעת תשבו "בסוכות נאמר בסוכה, ישיבה למצות בנוגע מהֿשאיןֿכן
בסוכה. לישב צריך לכן, מקודם כבר שישנו

הוספה  של ענין הוא מינים ד' נטילת ואילו בסוכה, הישיבה מצות הוא העיקרי שהענין מובן, .19ומזה

דתורה ‰. נגלה שבין ההתאמה את רואים כאן (וגם התורה בפנימיות המבואר עם גם מתאים זה ענין
התורה  החסידות):20לפנימיות בתורת שנתגלתה כפי ובפרט ,

בחסידות  (ולא 21מבואר בה היושב האדם את מקיפה הסוכה שהרי המקיף, המשכת הוא הסוכה שענין
המקיף  המשכת הוא מינים ד' נטילת ענין ואילו בפנימיותו), הסוכה ענין את מכניס שהאדם להיפך,

"ולקחתם שכתוב מה וזהו בפנימיות.mklבפנימיות, "לכם", להיות צריך זה שענין ,"

נעשית  ולאחריֿזה המקיף, המשכת - בסוכה ישיבה מצות הוא שהעיקר לעיל להאמור מתאים זה וענין
נטילת  ענין ואילו סוכה, מצות  הוא שהעיקר והיינו, מינים. ד' נטילת עלֿידי בפנימיות המקיף המשכת

בפנימיות. סוכה מצות של ענינה את להמשיך כדי אלא אינו מינים ד'

.Â חסר לא מינים, ד' נטילת בו שאין שאףֿעלֿפי – הסוכות שבחג לשבת בנוגע מובן עלֿפיֿזה
ישנו  זה וענין בסוכה, הישיבה מצות הוא היוםֿטוב של העיקרי ענינו כי היוםֿטוב, של העיקרי הענין

בשבת. גם

בשבת: גם ישנו בפנימיות, המקיף המשכת ענין שהוא מינים, ד' ענין אפילו הנה דבר, של ולאמיתו

תורה' ב'לקוטי שמצד 22מבואר שאףֿעלֿפי בשבת, להיות שחל ראשֿהשנה של יוםֿטוב בענין
כו'" יעבירנו כו' "שמא דתקיעתֿשופר 23הגזירה ההמשכות כל נמשכות מכלֿמקום בשופר, תוקעין אין

עצמו. השבת יום של ענינו ֿ ידי על

- מינים ד' נטילת עלֿידי נפעל להיות שצריך הענין את פועל עצמו השבת שיום בעניננו, הוא וכן
בפנימיות. המקיף המשכת

הפנימיות: ענין והן המקיף ענין הן ישנו שבשבת לפי - הדבר וטעם
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במדרש  שכתוב מה שהרי - המקיף הפסוק 24ענין ימות 25על כל אני "שחורה ונאוה", אני "שחורה
במאמר  לעיל שנתבאר (כמו בשבת" אני ונאוה ומנוחה 26השבוע, שבת שכולו "ליום לעתידֿלבוא הנה ,(

העולמים" מקיף.27לחיי של באופן רק זה הרי עתה ואילו בפנימיות, זה ענין יהיה ,

שבא  באופן הוא האכילה ענין שהרי שבת, אכילת מצות ענין הוא – שבשבת הפנימיות וענין
כו'. בפנימיות

נמשך  ועלֿידו מינים, ד' דנטילת הענין את מחליף בשבת, שישנו הפנימיות שענין מובן ועלֿפיֿזה
מאומה. חסר לא בשבת שגם כך בפנימיות, דסוכה המקיף

לעיל  האמור על נוסף - זה כי 5וכל השואבה', בית ד'שמחת הענין גם השבת ביום יש הזה שבזמן
גו'" מים ד"ושאבתם הענין היה לא קיים היה שביתֿהמקדש שבזמן דתיקון 28אף הגזירה מצד רק זה הרי ,

כו' שיר כו'29כלי עץ של הבימה בגלל בשבת, "הקהל" שאין בזמן 30(כשם רק שייך זה וענין ,(
שאיבת  שאין הזה בזמן מהֿשאיןֿכן בפועל, המים דשאיבת הענין היה שאז קיים, היה שביתֿהמקדש

תקנתנו" זוהי ש"קלקלתנו ונמצא הגזירה, שייכת לא בפועל, זו.31המים שמחה ישנה בשבת שגם -

התענוג  ענין מצד ואדרבה, בשבת. גם ישנם שבוודאי שמחה, עניני לשאר בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בעונג  שכלולה כפי שמחה - יותר  נעלה באופן השמחה גם נעשית .32שבשבת,

.Ê"יומין כולהו מתברכין ש"מיניה השבת, על 33ומיום גם שנמשך ועד השבוע, ימי כל על נמשך ,
ימי  ובפרט כלליים, ימים שהם תשרי, חודש ימי כל כמו כללית, שבת שזוהי כיון - כולה השנה כל

השבוע, ימי שבעת כל את הכוללים ימים, שבעה שהם הסוכות,

האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿדרך שלהיו 34- ליוםֿהכיפורים, ראשֿהשנה שבין הימים לז' תם בנוגע
יום  השנה: כל של השבועות בכל זה יום מתקן מהם אחד כל הנה השבוע, ימי כל את הכוללים ימים ז'
שהם  הענינים ככל הסוכות, ימי לז' בנוגע הוא שכן מובן ומזה הלאה. וכן ראשון, ימי כל מתקן ראשון

חגינו" "ליום הסוכות, בחג בגילוי שבאים ד"בכסה", באופן -8תחילה

ומהשבתות  השנה, כל של השבתות בכל השמחה המשכת פועל זו, בשבת שישנו השמחה ענין ולכן,
החול. ימי כל על השמחה ענין נמשך

בשר  לעיני נגלית לשמחה ועד וכו'), תורה שנת על (נוסף שמחה שנת כולה השנה נעשית ועלֿידיֿזה
את  גם ממלא שעלֿידיֿזה ובאופן רויחי, ומזוני חיי בני הגשמיים, בענינים גם טפחים, מעשרה למטה

רבה. ובהצלחה לבב, וטוב שמחה מתוך הרוחנית עבודתו

***

.Á.האדם את שמקיפה - בארוכה) (כנ"ל הסוכות חג של העיקרי הענין שהיא - סוכה מצות של מעלתה

"פריסו  ונקראת האדם, של ורובו ראשו את שמקיפה טלית, מצות על גם מעלתה שגדלה אלא עוד ולא
שלכן 35דמלכא" צרכיו, כל עם האדם את מקיפה הסוכה ואילו עצמו, האדם את רק מקיפה הטלית כי -
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פ"ג 26) דחה"ס ב' דיום האילן תחת סוכתו העושה ד"ה

ואילך). 102 ע' חנ"א (תו"מ
בסופה.27) תמיד
ג.28) יב, ישעי'
סע"א.29) נ, סוכה תוס' ראה
ע"ב.30) ריש מא, סוטה פרש"י ראה
תיקונו.31) זהו קילקולו (ועוד): ב פ, שבת ע"ד

(32.(110 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ.

א.33) פח, ב. סג, זח"ב
סידור 34) א'). דרוש (קודם ר"ה דרושי הכוונות שער ראה

(עשי"ת). האריז"ל
סהמ"צ 35) ב. ב, הציצית שער בינה אמרי ב. צז, זח"ב ראה

במ"מ  שם ובהנסמן א), טז, (דרמ"צ פ"ב ציצית מצות להצ"צ
רטו). ע' - תשנ"ט (בהוצאת וציונים
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טפחים  ו' של שיעור מספיק ז'36בטלית הוא השיעור בסוכה ואילו ורובו), (ראשו האדם מדת שזוהי ,
שולחנו  בשביל נוסף וטפח האדם, בשביל טפחים ו' האדם 37טפחים, צרכי כל את כולל השולחן והרי ,38.

האדם, צרכי כל את גם מקיפה שהסוכה הענין תוכן כי - עיקרי ענין אלא טפל, ענין אינו זה וענין
הנשמה  ירידת תכלית הוא זה וענין (שולחנו), בעולם וחלקו ורובו) (ראשו הבהמית ונפש הגוף בירור הוא
ונפש  הגוף את לברר בשביל אלא למטה ירדה ולא כלל, תיקון צריכה אינה עצמה הנשמה שהרי למטה,

בעולם  וחלקו .39הבהמית

גו'" האומים כל שבחוהו גוים כל הוי' את "הללו הסוכות בחג שאומרים מה גם בחג 40וזהו כי -
זה  ועל בעולם), בחלקו הבירור פועל מישראל אחד שכל (עלֿידיֿזה בעולם גם הבירור נעשה הסוכות

רבותינו ממאמר (כמובן כו' להם ומסייע מועיל שזה כיון האומים, וכל הגוים כל ומשבחים 41ז"ל מהללים

לשומרו"). כדי אותו מקיפים היו קסטריות להם, יפה המקדש היה מה יודעים העולם אומות היו "אילו

הפסח  בחג הנה - גו'" גוים כל הוי' את "הללו אומרים השבועות וחג הפסח בחג שגם [ואףֿעלֿפי
הבהמית  ונפש הגוף על קאי ש"גוים" הפירוש לפי גו'" גוים כל הוי' את ד"הללו הענין ואילו 42נפעל ;

פשוטו" מידי יוצא מקרא ("אין כפשוטו גו'" גוים כל הוי' את ד"הללו עולם 43הענין כנגד שהוא ,
הסוכות].44העשיה  בחג נפעל זה הרי - כפשוטם ואומים לגוים בנוגע ,(

.Ë:בעבודה וענינו

של  הרשות עניני שגם הוא שולחנו, את וגם האדם של ורובו ראשו את מקיפה שהסוכה הענין תוכן
במצוותיו  קדשנו "אשר זה על שמברכים ועד מצוה, של ענין נעשים וכו', ושינה ושתיה אכילה האדם,

בסוכה". לישב וציונו

דעהו" דרכיך ד"בכל לעבודה כח נותנת סוכה שמצות - בזה הענין פעמים 45וכללות כמה וכמדובר ,46

שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל מהעבודה יותר נעלה ענין "47שזהו כי ,myl ענין בשביל פירושו שמים"
דרכיך "בכל ואילו אחרֿכך, שיהיה "דעהו".edrcטוב נעשה גופא ("דרכיך") זה ענין שעלֿידי פירושו "

תורה' ב'לקוטי המבואר הוא 48ועלֿפי שכן מובן הבא, להיוםֿטוב עד נמשך יוםֿטוב כל של שענינו
כל  על נמשך זה שענין הסוכות , בחג שנמשכת דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה על כח לנתינת בנוגע גם

הבא. הסוכות לחג עד כולה, השנה

.È ומ הרחבה מתוך היא כולה השנה כל על ההמשכה שמחה,ואופן תוך

ד"באספך  הזמן הוא הסוכות שחג כיון - גשמית שמחה בו שיש הסוכות, חג של לענינו בהתאם
ומיקבך" החינוך'11מגרנך ב'ספר וכמבואר שמחת 49, נעשית ומיקבך" מגרנך ד"באספך השמחה שעלֿידי

לאחרי  בא הסוכות שחג כיון - רוחנית שמחה וגם שמחתנו"; "זמן שנעשה עד דקדושה, שמחה יוםֿטוב,
כדברך" "סלחתי ומחילה, הסליחה ענין היה שבו שלם"50יוםֿהכיפורים, "ברצון ובלב 51, "בשמחה ,

,52שלם"
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וש"נ.36) ציצית. הל' ריש אדה"ז סידור ראה
ס"י 37) אגה"ק לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. כה). (ע'
ובפרש"י.38) א לח, סנהדרין ראה
ב).39) (מח, פל"ז תניא
קיז.40) מזמור תהלים
ועוד.41) ג. פ"א, במדב"ר
מב,42) תבוא  לקו"ת ב. ב, בראשית תו"א ב. קה, שבת ראה

יצחק  יוסף אהל לתהלים מכתבים קובץ ד. צ, שמע"צ דרושי ב.
ג. ע' שם עד. ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .218 ע'

וש"נ.43) א. סג, שבת
(44.36 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
ו.45) ג, משלי
וש"נ.46) .104 ע' ח"י לקו"ש ראה
מי"ב.47) פ"ב אבות
ב.48) צח, ברכה
שכד.49) מצוה
כ.50) יד, שלח
יח.51) ט, עקב פירש"י
יא.52) לג, תשא פירש"י
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במדרש  שכתוב מה שהרי - המקיף הפסוק 24ענין ימות 25על כל אני "שחורה ונאוה", אני "שחורה
במאמר  לעיל שנתבאר (כמו בשבת" אני ונאוה ומנוחה 26השבוע, שבת שכולו "ליום לעתידֿלבוא הנה ,(

העולמים" מקיף.27לחיי של באופן רק זה הרי עתה ואילו בפנימיות, זה ענין יהיה ,

שבא  באופן הוא האכילה ענין שהרי שבת, אכילת מצות ענין הוא – שבשבת הפנימיות וענין
כו'. בפנימיות

נמשך  ועלֿידו מינים, ד' דנטילת הענין את מחליף בשבת, שישנו הפנימיות שענין מובן ועלֿפיֿזה
מאומה. חסר לא בשבת שגם כך בפנימיות, דסוכה המקיף

לעיל  האמור על נוסף - זה כי 5וכל השואבה', בית ד'שמחת הענין גם השבת ביום יש הזה שבזמן
גו'" מים ד"ושאבתם הענין היה לא קיים היה שביתֿהמקדש שבזמן דתיקון 28אף הגזירה מצד רק זה הרי ,

כו' שיר כו'29כלי עץ של הבימה בגלל בשבת, "הקהל" שאין בזמן 30(כשם רק שייך זה וענין ,(
שאיבת  שאין הזה בזמן מהֿשאיןֿכן בפועל, המים דשאיבת הענין היה שאז קיים, היה שביתֿהמקדש

תקנתנו" זוהי ש"קלקלתנו ונמצא הגזירה, שייכת לא בפועל, זו.31המים שמחה ישנה בשבת שגם -

התענוג  ענין מצד ואדרבה, בשבת. גם ישנם שבוודאי שמחה, עניני לשאר בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בעונג  שכלולה כפי שמחה - יותר  נעלה באופן השמחה גם נעשית .32שבשבת,

.Ê"יומין כולהו מתברכין ש"מיניה השבת, על 33ומיום גם שנמשך ועד השבוע, ימי כל על נמשך ,
ימי  ובפרט כלליים, ימים שהם תשרי, חודש ימי כל כמו כללית, שבת שזוהי כיון - כולה השנה כל

השבוע, ימי שבעת כל את הכוללים ימים, שבעה שהם הסוכות,

האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿדרך שלהיו 34- ליוםֿהכיפורים, ראשֿהשנה שבין הימים לז' תם בנוגע
יום  השנה: כל של השבועות בכל זה יום מתקן מהם אחד כל הנה השבוע, ימי כל את הכוללים ימים ז'
שהם  הענינים ככל הסוכות, ימי לז' בנוגע הוא שכן מובן ומזה הלאה. וכן ראשון, ימי כל מתקן ראשון

חגינו" "ליום הסוכות, בחג בגילוי שבאים ד"בכסה", באופן -8תחילה

ומהשבתות  השנה, כל של השבתות בכל השמחה המשכת פועל זו, בשבת שישנו השמחה ענין ולכן,
החול. ימי כל על השמחה ענין נמשך

בשר  לעיני נגלית לשמחה ועד וכו'), תורה שנת על (נוסף שמחה שנת כולה השנה נעשית ועלֿידיֿזה
את  גם ממלא שעלֿידיֿזה ובאופן רויחי, ומזוני חיי בני הגשמיים, בענינים גם טפחים, מעשרה למטה

רבה. ובהצלחה לבב, וטוב שמחה מתוך הרוחנית עבודתו

***

.Á.האדם את שמקיפה - בארוכה) (כנ"ל הסוכות חג של העיקרי הענין שהיא - סוכה מצות של מעלתה

"פריסו  ונקראת האדם, של ורובו ראשו את שמקיפה טלית, מצות על גם מעלתה שגדלה אלא עוד ולא
שלכן 35דמלכא" צרכיו, כל עם האדם את מקיפה הסוכה ואילו עצמו, האדם את רק מקיפה הטלית כי -
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עה"פ.24) שהש"ר
ה.25) א, שה"ש
פ"ג 26) דחה"ס ב' דיום האילן תחת סוכתו העושה ד"ה

ואילך). 102 ע' חנ"א (תו"מ
בסופה.27) תמיד
ג.28) יב, ישעי'
סע"א.29) נ, סוכה תוס' ראה
ע"ב.30) ריש מא, סוטה פרש"י ראה
תיקונו.31) זהו קילקולו (ועוד): ב פ, שבת ע"ד

(32.(110 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ.

א.33) פח, ב. סג, זח"ב
סידור 34) א'). דרוש (קודם ר"ה דרושי הכוונות שער ראה

(עשי"ת). האריז"ל
סהמ"צ 35) ב. ב, הציצית שער בינה אמרי ב. צז, זח"ב ראה

במ"מ  שם ובהנסמן א), טז, (דרמ"צ פ"ב ציצית מצות להצ"צ
רטו). ע' - תשנ"ט (בהוצאת וציונים
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טפחים  ו' של שיעור מספיק ז'36בטלית הוא השיעור בסוכה ואילו ורובו), (ראשו האדם מדת שזוהי ,
שולחנו  בשביל נוסף וטפח האדם, בשביל טפחים ו' האדם 37טפחים, צרכי כל את כולל השולחן והרי ,38.

האדם, צרכי כל את גם מקיפה שהסוכה הענין תוכן כי - עיקרי ענין אלא טפל, ענין אינו זה וענין
הנשמה  ירידת תכלית הוא זה וענין (שולחנו), בעולם וחלקו ורובו) (ראשו הבהמית ונפש הגוף בירור הוא
ונפש  הגוף את לברר בשביל אלא למטה ירדה ולא כלל, תיקון צריכה אינה עצמה הנשמה שהרי למטה,

בעולם  וחלקו .39הבהמית

גו'" האומים כל שבחוהו גוים כל הוי' את "הללו הסוכות בחג שאומרים מה גם בחג 40וזהו כי -
זה  ועל בעולם), בחלקו הבירור פועל מישראל אחד שכל (עלֿידיֿזה בעולם גם הבירור נעשה הסוכות

רבותינו ממאמר (כמובן כו' להם ומסייע מועיל שזה כיון האומים, וכל הגוים כל ומשבחים 41ז"ל מהללים

לשומרו"). כדי אותו מקיפים היו קסטריות להם, יפה המקדש היה מה יודעים העולם אומות היו "אילו

הפסח  בחג הנה - גו'" גוים כל הוי' את "הללו אומרים השבועות וחג הפסח בחג שגם [ואףֿעלֿפי
הבהמית  ונפש הגוף על קאי ש"גוים" הפירוש לפי גו'" גוים כל הוי' את ד"הללו הענין ואילו 42נפעל ;

פשוטו" מידי יוצא מקרא ("אין כפשוטו גו'" גוים כל הוי' את ד"הללו עולם 43הענין כנגד שהוא ,
הסוכות].44העשיה  בחג נפעל זה הרי - כפשוטם ואומים לגוים בנוגע ,(

.Ë:בעבודה וענינו

של  הרשות עניני שגם הוא שולחנו, את וגם האדם של ורובו ראשו את מקיפה שהסוכה הענין תוכן
במצוותיו  קדשנו "אשר זה על שמברכים ועד מצוה, של ענין נעשים וכו', ושינה ושתיה אכילה האדם,

בסוכה". לישב וציונו

דעהו" דרכיך ד"בכל לעבודה כח נותנת סוכה שמצות - בזה הענין פעמים 45וכללות כמה וכמדובר ,46

שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל מהעבודה יותר נעלה ענין "47שזהו כי ,myl ענין בשביל פירושו שמים"
דרכיך "בכל ואילו אחרֿכך, שיהיה "דעהו".edrcטוב נעשה גופא ("דרכיך") זה ענין שעלֿידי פירושו "

תורה' ב'לקוטי המבואר הוא 48ועלֿפי שכן מובן הבא, להיוםֿטוב עד נמשך יוםֿטוב כל של שענינו
כל  על נמשך זה שענין הסוכות , בחג שנמשכת דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה על כח לנתינת בנוגע גם

הבא. הסוכות לחג עד כולה, השנה

.È ומ הרחבה מתוך היא כולה השנה כל על ההמשכה שמחה,ואופן תוך

ד"באספך  הזמן הוא הסוכות שחג כיון - גשמית שמחה בו שיש הסוכות, חג של לענינו בהתאם
ומיקבך" החינוך'11מגרנך ב'ספר וכמבואר שמחת 49, נעשית ומיקבך" מגרנך ד"באספך השמחה שעלֿידי

לאחרי  בא הסוכות שחג כיון - רוחנית שמחה וגם שמחתנו"; "זמן שנעשה עד דקדושה, שמחה יוםֿטוב,
כדברך" "סלחתי ומחילה, הסליחה ענין היה שבו שלם"50יוםֿהכיפורים, "ברצון ובלב 51, "בשמחה ,

,52שלם"
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וש"נ.36) ציצית. הל' ריש אדה"ז סידור ראה
ס"י 37) אגה"ק לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. כה). (ע'
ובפרש"י.38) א לח, סנהדרין ראה
ב).39) (מח, פל"ז תניא
קיז.40) מזמור תהלים
ועוד.41) ג. פ"א, במדב"ר
מב,42) תבוא  לקו"ת ב. ב, בראשית תו"א ב. קה, שבת ראה

יצחק  יוסף אהל לתהלים מכתבים קובץ ד. צ, שמע"צ דרושי ב.
ג. ע' שם עד. ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .218 ע'

וש"נ.43) א. סג, שבת
(44.36 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
ו.45) ג, משלי
וש"נ.46) .104 ע' ח"י לקו"ש ראה
מי"ב.47) פ"ב אבות
ב.48) צח, ברכה
שכד.49) מצוה
כ.50) יד, שלח
יח.51) ט, עקב פירש"י
יא.52) לג, תשא פירש"י
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שמחה, מתוך כולה השנה כל על הסוכות מחג דעהו" דרכיך ד"בכל הענין גם נמשך לכך ובהתאם
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו המצטרך כל נותן שהקב"ה כיון הרחבה, ,53ומתוך

ראשם" על עולם ד"שמחת לשמחה אתם"54ועד וזהבם ד"כספם וההרחבה צדקנו,55, משיח בביאת ,
ויגאלנו. יבוא

***

.‡È.'גו גוים כל הוי' את הללו 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·È במאמר 56דובר) מנגדים,57לעיל שאינם בלבד זו (שלא גו'" גוים כל ה' את ד"הללו הענין אודות (
ש"גבר עלֿידיֿזה נעשה זה שענין כו'), מהללים שהם זאת, עוד עבודת epilrאלא עלֿידי היינו, חסדו",

העולם. באומות בירור שפועלים אלו שהם ישראל, בני

ז"ל  רבותינו כמאמר - הוא  הבירור האומות",58ואופן לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה
העולם. באומות בירור פועלים הם הרי  האומות", "בין נמצאים ישראל שבני ועלֿידיֿזה

ש  בפיזור צורך אין הבירור ענין בשביל המדרש אמנם, כלשון אלא ישראל, בני כל מכם 59ל "אחד
שהרי  מסויימת, במדינה נמצא אחד שיהודי בכך שדי והיינו, לסרמטיא". גולה מכם ואחד לברבריא גולה
יש  אחד יהודי גם הנה שם, שנמצאים הקדושה ניצוצות כל את ממש בפועל לברר צורך שיש אףֿעלֿפי

הדרושים. הענינים כל את ולפעול הניצוצות, כל את לברר וביכלתו בכחו

העולם, נברא שבשבילם ה"ראשית" שהם ישראל, בני על לפעול צריכים שתחילה - בזה הענין וכללות
רש"י  בפירוש בני 60כמובא על שפועלים ולאחרי ראשית"; שנקראו ישראל "בשביל - "בראשית" :

כו'. הניצוצים כל לברר העולם, אומות על גם ישראל בני פועלים אזי ישראל,

.‚È גם שלוחים לשלוח אדמו"ר מו"ח כ"ק של וההתמסרות ההשתדלות גודל על ההסברה גם וזוהי
יקבצך  משם השמים בקצה נדחך יהיה ד"אם הענין לפעול כדי השמים", ל"קצה עד רחוקים במקומות

"61גו'" כאשר שאפילו לעיל, כאמור יחיד, לשון דייקא, "נדחך" -cg` בכחו כו'", לברבריא גולה מכם
הענינים. כל לפעול וביכלתו

הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה אשר הקב"ה, של שליחותו - שליחות שזוהי לרבינו 62וכיון עד ,
כמותו" אדם של ש"שלוחו באופן היא הנסיעה הרי - בשמחה.63נשיאנו זו שליחות למלא יש ולכן ,

מלבדו" עוד "אין שהרי - כו' העולם אומות מפני לפחד שאין ז"ל 64ובוודאי חכמינו וכדרשת ,65

מלבדו", עוד "אין ואףֿעלֿפיֿכן מעלה", של פמליא "שמכחישין שם על כן שנקראו כשפים", "אפילו
כו'. מהם להתפעל מה אין ובמילא

מהללים  שהם אדרבה, אלא מנגדים, שאינם בלבד זו שלא גו'", גוים כל ה' את "הללו - לעיל וכאמור
כו'.כו  מסייעים גם הם ולכן ,'
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דברהמ"ז.53) הג' ברכה נוסח
יא.54) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ט.55) ס, שם
הרבה 56) חסרים זו שבשיחה צויין שתח"י ההנחה ברשימת

(המו"ל). פרטים
(57.(122 ע' חנ"א (תו"מ פ"ז
ב.58) פז, פסחים

וש"נ.59) .252 ע' ח"ל לקו"ש וראה (ב). ח פ"ב, שהש"ר
א.60) א, בראשית
ד.61) ל, נצבים
ז.62) ג, עמוס
וש"נ.63) (במשנה). ב לד, ברכות
לה.64) ד, ואתחנן
וש"נ.65) ב. ז, חולין
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היה  זאת, יודעים היו כולם אכן ואם זאת, לדעת מישראל ואחד אחד כל צריך דבר של לאמיתו -
זאת. לדעת הרבי של השלוחים צריכים ועלֿכלֿפנים מזמן... משיח בא כבר

אצלו  היא זו "הנחה" מלבדו"! עוד ש"אין אצלו מונח שלא בגלל זה הרי - מתיירא מישהו וכאשר
"בעיות" ישנן כאשר אבל טוב, אזי גלאטיק"), איז ("אלץ כדבעי הכל כאשר ולכן, בלבד. מקיף ַַבדרך
עוד  ש"אין בפנימיות אצלו מונח היה אילו אך לגמרי; זאת שוכח אזי - "טראבל") המדינה: ָ(ובלשון

דבר! משום מתיירא היה לא - מלבדו"

בסבלו  אדמו"ר, מו"ח כ"ק כבר עבר הנסיונות כל את כי - כו' נסיונות מפני להתיירא אין וכמוֿכן
גו'" נשא הוא "חליינו עבורנו, גם היה זה וענין כו', המאסר יסורי לנסיונות 66את זקוקים אנו שאין כך ,

ומלואה" הארץ ש"לה' שהראה ובאופן בהם, עמד כבר נשיאנו שרבינו לאחרי מקום 67כו', גם כולל ,
ברכה  בו לומר ד"כספם 68שאסור ובאופן אותו, שחררו עצמם שהם - כו' אתהפכא של ענין שפעל ועד ,

גדול" "ברכוש אתם", .69וזהבם

אצל  כמו הוא, מצדו היו כו' שהנסיונות חסֿושלום לומר שייך לא הרי אדמו"ר, מו"ח לכ"ק בנוגע -
לשבור  בכדי רק היה זה ענין אלא מלבדו", עוד ד"אין הענין אצלו מונח שלא בגלל שזהו אחד, כל

במסירותֿנפש. עמידתו עלֿידי עבורנו, גם הנסיונות, כל את ("דורכברעכן")

ללא  כו', מנוחה מתוך השליחות את למלא יכול ואז הרצון, ומסירת עצמותו' ב'הנחת רק צורך יש
לו  איכפת לא קילומטר; אלף או קילומטר מאה אחד, קילומטר של למרחק לנסוע נצטווה אם חילוק

גו'" מכם יקריב כי ד"אדם באופן רצונו, את מוסר שהוא כיון תורה'70דבר, ב'לקוטי כמבואר (אלא 71,
כו' הבהמה עם עושים שהיו מה עמו לעשות צריך ).72שלא

.„È:לפועל ובנוגע

כיון  עתה, כמו יהודי ועוד יהודי עוד ולקרב לפעול הכושר שעת היתה לא שמעולם לדעת צריכים
שום  כו'.שאין בלבולים

עיירה  לאיזו בא מישהו כאשר ואדרבה: כו', ברוסיא שהיה כפי מסירותֿנפש תובעים לא אלו, בימינו
הרי  באמריקא שכאן ותמונה... כתובת בצירוף בעיתון, אודותיו ומפרסמים ב"מזרח", אותו מושיבים -

כו'. ולפעול לבוא כדי כרטיס לו לתת אפילו ומוכנים גדול!... הכי לכבוד נחשב זה

לשליחות! ולנסוע אוועקלייגן"), ("זיך עצמו את להניח אלא אינו עתה שדרוש מה ַכל

שפתינו" פרים ד"ונשלמה באופן לשליחות, הנסיעה אודות בדיבור די במעשה 73ולא לנסוע צריך אלא ,
אמיתי!... אינו הדיבור שגם הוכחה זו הרי מעשה, לידי בא ולא בדיבור נשאר זה ענין ואם בפועל,

הקריב  כאילו עולה בתורת העוסק ו"כל שפתינו", פרים ד"ונשלמה הענין ישנו לקרבנות, בנוגע -
בפועל;74עולה" קרבנות להקריב אפשרות ואין קיים, ביתֿהמקדש אין כאשר עתה, רק הוא זה כל אבל ,

ב"תורת  העסק מספיק היה לא - בפועל קרבנות להביא יכולים והיו קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן אבל
הרי  למעשה, בא הדבר אין ואם הדיבור, ענין מספיק לא המעשה, לענין אפשרות יש כאשר כי עולה",
לשליחות, נסיעה אודות הדיבור מספיק שלא בענינינו, ועלֿדרךֿזה אמיתי. היה לא הדיבור שגם מורה זה

בפועל. המעשה להיות צריך אלא

.ÂË:במוחש זאת רואים כאשר טוב יותר  זה הרי - דבר וככל

בעירו, יחידי שהוא שליח, הגיע  פרטית lretaבהשגחה d`xde.לפעול יכול ויחידי אחד גם כיצד
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וש"נ.66) .53 ע' חל"ג תו"מ גם וראה ד. נג, ישעי'
א.67) כד, תהלים
וש"נ.68) .171 ע' חכ"ג תו"מ גם ראה
יד.69) טו, לךֿלך
ב.70) א, ויקרא

ואילך.71) ב ב, ויקרא
ט.72) א, ויקרא רמב"ן גם ראה
ג.73) יד, הושע
ועוד.74) בסופה. מנחות
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שמחה, מתוך כולה השנה כל על הסוכות מחג דעהו" דרכיך ד"בכל הענין גם נמשך לכך ובהתאם
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו המצטרך כל נותן שהקב"ה כיון הרחבה, ,53ומתוך

ראשם" על עולם ד"שמחת לשמחה אתם"54ועד וזהבם ד"כספם וההרחבה צדקנו,55, משיח בביאת ,
ויגאלנו. יבוא

***

.‡È.'גו גוים כל הוי' את הללו 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·È במאמר 56דובר) מנגדים,57לעיל שאינם בלבד זו (שלא גו'" גוים כל ה' את ד"הללו הענין אודות (
ש"גבר עלֿידיֿזה נעשה זה שענין כו'), מהללים שהם זאת, עוד עבודת epilrאלא עלֿידי היינו, חסדו",

העולם. באומות בירור שפועלים אלו שהם ישראל, בני

ז"ל  רבותינו כמאמר - הוא  הבירור האומות",58ואופן לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה
העולם. באומות בירור פועלים הם הרי  האומות", "בין נמצאים ישראל שבני ועלֿידיֿזה

ש  בפיזור צורך אין הבירור ענין בשביל המדרש אמנם, כלשון אלא ישראל, בני כל מכם 59ל "אחד
שהרי  מסויימת, במדינה נמצא אחד שיהודי בכך שדי והיינו, לסרמטיא". גולה מכם ואחד לברבריא גולה
יש  אחד יהודי גם הנה שם, שנמצאים הקדושה ניצוצות כל את ממש בפועל לברר צורך שיש אףֿעלֿפי

הדרושים. הענינים כל את ולפעול הניצוצות, כל את לברר וביכלתו בכחו

העולם, נברא שבשבילם ה"ראשית" שהם ישראל, בני על לפעול צריכים שתחילה - בזה הענין וכללות
רש"י  בפירוש בני 60כמובא על שפועלים ולאחרי ראשית"; שנקראו ישראל "בשביל - "בראשית" :

כו'. הניצוצים כל לברר העולם, אומות על גם ישראל בני פועלים אזי ישראל,

.‚È גם שלוחים לשלוח אדמו"ר מו"ח כ"ק של וההתמסרות ההשתדלות גודל על ההסברה גם וזוהי
יקבצך  משם השמים בקצה נדחך יהיה ד"אם הענין לפעול כדי השמים", ל"קצה עד רחוקים במקומות

"61גו'" כאשר שאפילו לעיל, כאמור יחיד, לשון דייקא, "נדחך" -cg` בכחו כו'", לברבריא גולה מכם
הענינים. כל לפעול וביכלתו

הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה אשר הקב"ה, של שליחותו - שליחות שזוהי לרבינו 62וכיון עד ,
כמותו" אדם של ש"שלוחו באופן היא הנסיעה הרי - בשמחה.63נשיאנו זו שליחות למלא יש ולכן ,

מלבדו" עוד "אין שהרי - כו' העולם אומות מפני לפחד שאין ז"ל 64ובוודאי חכמינו וכדרשת ,65

מלבדו", עוד "אין ואףֿעלֿפיֿכן מעלה", של פמליא "שמכחישין שם על כן שנקראו כשפים", "אפילו
כו'. מהם להתפעל מה אין ובמילא

מהללים  שהם אדרבה, אלא מנגדים, שאינם בלבד זו שלא גו'", גוים כל ה' את "הללו - לעיל וכאמור
כו'.כו  מסייעים גם הם ולכן ,'
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דברהמ"ז.53) הג' ברכה נוסח
יא.54) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ט.55) ס, שם
הרבה 56) חסרים זו שבשיחה צויין שתח"י ההנחה ברשימת

(המו"ל). פרטים
(57.(122 ע' חנ"א (תו"מ פ"ז
ב.58) פז, פסחים

וש"נ.59) .252 ע' ח"ל לקו"ש וראה (ב). ח פ"ב, שהש"ר
א.60) א, בראשית
ד.61) ל, נצבים
ז.62) ג, עמוס
וש"נ.63) (במשנה). ב לד, ברכות
לה.64) ד, ואתחנן
וש"נ.65) ב. ז, חולין
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היה  זאת, יודעים היו כולם אכן ואם זאת, לדעת מישראל ואחד אחד כל צריך דבר של לאמיתו -
זאת. לדעת הרבי של השלוחים צריכים ועלֿכלֿפנים מזמן... משיח בא כבר

אצלו  היא זו "הנחה" מלבדו"! עוד ש"אין אצלו מונח שלא בגלל זה הרי - מתיירא מישהו וכאשר
"בעיות" ישנן כאשר אבל טוב, אזי גלאטיק"), איז ("אלץ כדבעי הכל כאשר ולכן, בלבד. מקיף ַַבדרך
עוד  ש"אין בפנימיות אצלו מונח היה אילו אך לגמרי; זאת שוכח אזי - "טראבל") המדינה: ָ(ובלשון

דבר! משום מתיירא היה לא - מלבדו"

בסבלו  אדמו"ר, מו"ח כ"ק כבר עבר הנסיונות כל את כי - כו' נסיונות מפני להתיירא אין וכמוֿכן
גו'" נשא הוא "חליינו עבורנו, גם היה זה וענין כו', המאסר יסורי לנסיונות 66את זקוקים אנו שאין כך ,

ומלואה" הארץ ש"לה' שהראה ובאופן בהם, עמד כבר נשיאנו שרבינו לאחרי מקום 67כו', גם כולל ,
ברכה  בו לומר ד"כספם 68שאסור ובאופן אותו, שחררו עצמם שהם - כו' אתהפכא של ענין שפעל ועד ,

גדול" "ברכוש אתם", .69וזהבם

אצל  כמו הוא, מצדו היו כו' שהנסיונות חסֿושלום לומר שייך לא הרי אדמו"ר, מו"ח לכ"ק בנוגע -
לשבור  בכדי רק היה זה ענין אלא מלבדו", עוד ד"אין הענין אצלו מונח שלא בגלל שזהו אחד, כל

במסירותֿנפש. עמידתו עלֿידי עבורנו, גם הנסיונות, כל את ("דורכברעכן")

ללא  כו', מנוחה מתוך השליחות את למלא יכול ואז הרצון, ומסירת עצמותו' ב'הנחת רק צורך יש
לו  איכפת לא קילומטר; אלף או קילומטר מאה אחד, קילומטר של למרחק לנסוע נצטווה אם חילוק

גו'" מכם יקריב כי ד"אדם באופן רצונו, את מוסר שהוא כיון תורה'70דבר, ב'לקוטי כמבואר (אלא 71,
כו' הבהמה עם עושים שהיו מה עמו לעשות צריך ).72שלא

.„È:לפועל ובנוגע

כיון  עתה, כמו יהודי ועוד יהודי עוד ולקרב לפעול הכושר שעת היתה לא שמעולם לדעת צריכים
שום  כו'.שאין בלבולים

עיירה  לאיזו בא מישהו כאשר ואדרבה: כו', ברוסיא שהיה כפי מסירותֿנפש תובעים לא אלו, בימינו
הרי  באמריקא שכאן ותמונה... כתובת בצירוף בעיתון, אודותיו ומפרסמים ב"מזרח", אותו מושיבים -

כו'. ולפעול לבוא כדי כרטיס לו לתת אפילו ומוכנים גדול!... הכי לכבוד נחשב זה

לשליחות! ולנסוע אוועקלייגן"), ("זיך עצמו את להניח אלא אינו עתה שדרוש מה ַכל

שפתינו" פרים ד"ונשלמה באופן לשליחות, הנסיעה אודות בדיבור די במעשה 73ולא לנסוע צריך אלא ,
אמיתי!... אינו הדיבור שגם הוכחה זו הרי מעשה, לידי בא ולא בדיבור נשאר זה ענין ואם בפועל,

הקריב  כאילו עולה בתורת העוסק ו"כל שפתינו", פרים ד"ונשלמה הענין ישנו לקרבנות, בנוגע -
בפועל;74עולה" קרבנות להקריב אפשרות ואין קיים, ביתֿהמקדש אין כאשר עתה, רק הוא זה כל אבל ,

ב"תורת  העסק מספיק היה לא - בפועל קרבנות להביא יכולים והיו קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן אבל
הרי  למעשה, בא הדבר אין ואם הדיבור, ענין מספיק לא המעשה, לענין אפשרות יש כאשר כי עולה",
לשליחות, נסיעה אודות הדיבור מספיק שלא בענינינו, ועלֿדרךֿזה אמיתי. היה לא הדיבור שגם מורה זה

בפועל. המעשה להיות צריך אלא

.ÂË:במוחש זאת רואים כאשר טוב יותר  זה הרי - דבר וככל

בעירו, יחידי שהוא שליח, הגיע  פרטית lretaבהשגחה d`xde.לפעול יכול ויחידי אחד גם כיצד
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וש"נ.66) .53 ע' חל"ג תו"מ גם וראה ד. נג, ישעי'
א.67) כד, תהלים
וש"נ.68) .171 ע' חכ"ג תו"מ גם ראה
יד.69) טו, לךֿלך
ב.70) א, ויקרא

ואילך.71) ב ב, ויקרא
ט.72) א, ויקרא רמב"ן גם ראה
ג.73) יד, הושע
ועוד.74) בסופה. מנחות
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק מאמר ידוע חי"!75והרי "מופת הוא ביותר הטוב שה"מופת" ,

מאמרים  עתה לומד שהוא לומר פלוני יכול כו', חסידות עלֿפי פלפולים עלֿידי דבר מסבירים כאשר
נוספים); מאמרים ישנם החסידות בתורת (שהרי אחרים

על  גם פעל ועלֿידם ילדה, או ילד על לבדו פעל אחד שיהודי - חיה" "דוגמא מראים כאשר אבל
ולפעול  לצאת יעשו, וכן יראו שממנו אחרים על גם פועל זה הרי - וכו' והסבתא הסבא והאם, האב

יהודים, בקירוב

גוררת  "מצוה אלא לבדה, נשארת אינה זו שפעולה ובוודאי לולב, נטילת כמו אחת, מצוה מקיום החל
לזכיות 76מצוה" הזדונות הפיכת אצלו שפועלים ועד מנת 77, על "טופח נעשה הוא שגם אלא עוד ולא ,

בנוגע 78להטפיח" ועלֿדרךֿזה לזכיות; הזדונות יהפכו אצלו שגם כו', ושלישי שני יהודי על להשפיע ,
על  וכן כו', וזקניו הוריו על גם פועל זה הרי יהודי, ילד מצילים שכאשר ישראל, ילדי עם לפעולה

הדורות. כל סוף עד שלאחריו, הדורות

.ÊË לשליחות לנסוע רצונו שאין שטוען, מי יש מהרבי.79אמנם, להיפרד רוצה שאינו בגלל ,

היא  שכן אצלו מונח היה אזי - אמיתי חסיד היה אילו עמו! יחד נוסע שהרבי - היא האמת ובכן:
המציאות!

ולצאת  ב"סעוועןֿסעווענטי", שטעקן") ("בלייבן להשאר צריך שהוא שטוען מי יש וכמוֿכן
באמרו, כו'. משהו בו ידבק  שמא שמתיירא  כיון מקום, בריחוק לנסוע ולא חת"ת, באמירת ידיֿחובתו

בגלותא" "שכינתא בגלות, כביכול נמצא הקב"ה שגם לעשות 80שאףֿעלֿפי ביכלתו יש הקב"ה הנה ,
זאת. לעשות יכול אינו הוא אבל זאת,

מלבדו"! עוד ש"אין ה"הנחה" אצלו שחסרה בגלל היא זו טענה ובכן:

- היא האמיתית הסיבה אבל "חסידות", מצד היא לנסוע  רוצה שאינו לכך שהסיבה אמנם טוען הוא
הגוף!... במנוחת רצונו בגלל

אשתו  של חשבונם על לוותר יכול אינו אבל עצמו, על לוותר מוכן שהוא שטוען, מי יש וכמוֿכן
וילדיו!...

אינו  - הוא ואילו זאת. עושים באמת, שרוצים שאלו - בפועל שרואים כפי - היא המציאות ובכן:
וילדיו!... באשתו זאת תולה עצמו, את להצדיק כדי ורק עצמו, על לוותר מוכן שאינו כיון רוצה,

לנסוע  לו למה ואםֿכן יהודים, מליון וחצי שנים גם ישנם עצמה שב'ברוקלין' לטענה בנוגע וכמוֿכן
גם  ומה ממנו. וטובים אחרים, שישנם כיון אליו, זקוקים לא שב'ברוקלין' לזה, המענה הנה - רחוק

תירוץ!... רק שזהו כך מאומה, עשה לא ב'ברוקלין' גם הנה דבר, של שלאמיתו

ביצי  שכתוב (כמו בעלֿכרחו אותו יוציאו אזי - יבוא משיח כאשר חזקה ולהעיר: "ביד מצרים את
מארצו" חסידות,81יגרשם גם יודע בוודאי משיח הרי ולכאורה: אז. גם ללכת ירצה לא שמצדֿעצמו כיון ,(

עתה  לומד שהוא שלו, והמענה - ללכת? רוצה אינו למה ואםֿכן ללכת, צריך חסידות עלֿפי שגם כך
כדאי  אם ולהחליט וכו', ירוויח ומה ממנו, ליטול  רוצים מה בדעתו להתיישב ועליו אחרים... מאמרים
לשליחות, לנסוע עכשיו צריכים - אז?! עד להמתין למה ובכן: בעלֿכרחו. זה יהיה אז, אבל הדבר.

הקב"ה  אצל זקונים ובן יחיד בן הוא מהם אחד כל אשר ה'", "צבאות משיח.82ולהעמיד יבוא ועלֿידיֿזה ,
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וש"נ.75) .86 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
מ"ב.76) פ"ד אבות
ב.77) פו, יומא
ועוד.78) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל לשון
שבעמדנו 79) (בבתֿשחוק), אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

זה. בענין הדיבור יזיק לא בוודאי ויו"ט, בשבת
וראה 80) ועוד. ב. עה, ח"ג ב. ב, ח"ב ב. כז, ח"א זהר ראה

מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה
ובפרש"י.81) א ו, שמות
וש"נ.82) סקס"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה

g"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

.ÊÈ להכינוס נוגע לעיל האמור ומובן 83כל כו', מהעבודה דו"ח ימסרו בוודאי שהרי מחר, שיתקיים
הדברים. יפעלו וכוליֿהאיֿואולי יעשו, וכן יראו שמהם בכדי אלא כו', התפארות לשם זה שאין בפשטות

ברכת  ותומשך רחוקות, במדינות גם ועד הזולת, עם ולפעול להתעסק התעוררות שתהיה ויהיֿרצון
ועד  רויחי, ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל גם יתברכו ועלֿידיֿזה השליחות, במילוי רבה להצלחה ה'

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ביאת את יפעל זה שענין

***

.ÁÈ בארוכה פעם וגבוה 84דובר "הואיל לולב", נטילת "על היא המינים ד' על שהברכה הטעם אודות
להבין:85מכולן" צריך דלכאורה -

התניא  ובלשון הרוחניים, מהענינים משתלשלים הגשמיים הענינים שכל מהן",86כיון "שנשתלשלו :
ברוחניות. גם הוא שכן לומר צריך עלֿכרחך בגשמיות, גדול היותר הוא שהלולב שכיון מובן, הרי
מעשים  והן תורה הן בהם שיש אלו על שמורה ריח, בו ויש טעם בו יש האתרוג הרי מובן: אינו ולכאורה

תורה  רק בהם שיש אלו על שמורה ריח, בו ואין טעם בו יש הלולב ואילו שמעלת 87טובים. ונמצא ,
יותר? גדולה האתרוג

והן  תורה הן בו שיש מי לגבי מעלה לו יש בלבד, בתורה התעסקותו שעיקר שמי - הוא הענין אך
עקיבא  שרבי שמצינו (ועד מצוות מכמה פטורים אומנתם שתורתם שאלו בהלכה, גם שמצינו וכפי מצוות,

מצוה  עשיית בשביל תלמודֿתורה שביטל על אחרים 88נענש עלֿידי לעשותן אפשר אם חילוק שיש אלא ,(
לאו  התורה 89אם מלימוד פטורים יהיו המצוות, קיום הוא ענינם שעיקר שאלו להיפך, מצינו לא אבל .

הענינים. מכל למעלה היא שהתורה כיון -

ב'תניא' המבואר עלֿפי – בזה דמלכא"90וההסברה "אברים הן "אורייתא 91שמצוות - תורה ואילו ,
חד" כולא היחודים 92וקודשאֿבריךֿהוא מכל למעלה הוא עצמה התורה עם התורה לומד של והיחוד ,93.

וריח). (טעם ומצוות תורה בו שיש מי לגבי בלבד  בתורה התעסקותו שעיקר מי של מעלתו גדלה ולכן,

היחוד  עם קשור הסוכות חג של שענינו כיון דוקא, לולב" נטילת "על הסוכות בחג מברכים ולכן
דוקא. התורה ענין עלֿידי שנעשה

.ËÈ:לפועל ובנוגע

התורה, לימוד הוא ענינם שעיקר הישיבה תלמידי על מורה (תורה) הלולב  ענין

שהם  הישיבה הנהלת רשות עלֿפי רק זה הרי המעיינות, הפצת כמו הענינים, לשאר בנוגע ואילו -
- נשיאנו רבינו הראשי, המנהל של רשות עלֿפי או למרותה, נתונים

מנענעים  שכאשר שרואים כפי - ישראל בני לכל בנוגע גם אלא לעצמם, בנוגע רק לא פועלים והם
כל  על אוהל" "יושבי פועלים ועלֿדרךֿזה המינים, שאר כל גם עלֿידיֿזה מתנענעים אזי הלולב, את

ישראל. בני
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המועד 83) בחול שנה בכל שמתקיים חב"ד, אגודת צעירי של
(המו"ל). סוכות

ע'84) חל"ה (תו"מ ואילך ס"ד תשכ"ג ביה"ש שמחת שיחת
וש"נ. ואילך). 73

תרנא.85) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ב. לז, סוכה
רפ"ג.86)
יב.87) פ"ל, ויק"ר
שי"ף 88) מהר"ם וראה א. יז, כתובות - מבטלין תוד"ה ראה

לשם.

וש"נ.89) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
פכ"ג.90)
לשון).91) (בשינוי ת"ל תקו"ז
(ראה 92) הזהר בשם זה מאמר מביא ורפכ"ג פ"ד בתניא

בזהר  לעיין מציין קרוב כי רד"ה נצבים ובלקו"ת א), כד, זח"א
(סד, ותכ"ב ב) (כא, ת"ו מתקו"ז ולהעיר - סע"א. ס, בשלח פ'

א).
פ"ה.93) תניא ראה
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק מאמר ידוע חי"!75והרי "מופת הוא ביותר הטוב שה"מופת" ,

מאמרים  עתה לומד שהוא לומר פלוני יכול כו', חסידות עלֿפי פלפולים עלֿידי דבר מסבירים כאשר
נוספים); מאמרים ישנם החסידות בתורת (שהרי אחרים

על  גם פעל ועלֿידם ילדה, או ילד על לבדו פעל אחד שיהודי - חיה" "דוגמא מראים כאשר אבל
ולפעול  לצאת יעשו, וכן יראו שממנו אחרים על גם פועל זה הרי - וכו' והסבתא הסבא והאם, האב

יהודים, בקירוב

גוררת  "מצוה אלא לבדה, נשארת אינה זו שפעולה ובוודאי לולב, נטילת כמו אחת, מצוה מקיום החל
לזכיות 76מצוה" הזדונות הפיכת אצלו שפועלים ועד מנת 77, על "טופח נעשה הוא שגם אלא עוד ולא ,

בנוגע 78להטפיח" ועלֿדרךֿזה לזכיות; הזדונות יהפכו אצלו שגם כו', ושלישי שני יהודי על להשפיע ,
על  וכן כו', וזקניו הוריו על גם פועל זה הרי יהודי, ילד מצילים שכאשר ישראל, ילדי עם לפעולה

הדורות. כל סוף עד שלאחריו, הדורות

.ÊË לשליחות לנסוע רצונו שאין שטוען, מי יש מהרבי.79אמנם, להיפרד רוצה שאינו בגלל ,

היא  שכן אצלו מונח היה אזי - אמיתי חסיד היה אילו עמו! יחד נוסע שהרבי - היא האמת ובכן:
המציאות!

ולצאת  ב"סעוועןֿסעווענטי", שטעקן") ("בלייבן להשאר צריך שהוא שטוען מי יש וכמוֿכן
באמרו, כו'. משהו בו ידבק  שמא שמתיירא  כיון מקום, בריחוק לנסוע ולא חת"ת, באמירת ידיֿחובתו

בגלותא" "שכינתא בגלות, כביכול נמצא הקב"ה שגם לעשות 80שאףֿעלֿפי ביכלתו יש הקב"ה הנה ,
זאת. לעשות יכול אינו הוא אבל זאת,

מלבדו"! עוד ש"אין ה"הנחה" אצלו שחסרה בגלל היא זו טענה ובכן:

- היא האמיתית הסיבה אבל "חסידות", מצד היא לנסוע  רוצה שאינו לכך שהסיבה אמנם טוען הוא
הגוף!... במנוחת רצונו בגלל

אשתו  של חשבונם על לוותר יכול אינו אבל עצמו, על לוותר מוכן שהוא שטוען, מי יש וכמוֿכן
וילדיו!...

אינו  - הוא ואילו זאת. עושים באמת, שרוצים שאלו - בפועל שרואים כפי - היא המציאות ובכן:
וילדיו!... באשתו זאת תולה עצמו, את להצדיק כדי ורק עצמו, על לוותר מוכן שאינו כיון רוצה,

לנסוע  לו למה ואםֿכן יהודים, מליון וחצי שנים גם ישנם עצמה שב'ברוקלין' לטענה בנוגע וכמוֿכן
גם  ומה ממנו. וטובים אחרים, שישנם כיון אליו, זקוקים לא שב'ברוקלין' לזה, המענה הנה - רחוק

תירוץ!... רק שזהו כך מאומה, עשה לא ב'ברוקלין' גם הנה דבר, של שלאמיתו

ביצי  שכתוב (כמו בעלֿכרחו אותו יוציאו אזי - יבוא משיח כאשר חזקה ולהעיר: "ביד מצרים את
מארצו" חסידות,81יגרשם גם יודע בוודאי משיח הרי ולכאורה: אז. גם ללכת ירצה לא שמצדֿעצמו כיון ,(

עתה  לומד שהוא שלו, והמענה - ללכת? רוצה אינו למה ואםֿכן ללכת, צריך חסידות עלֿפי שגם כך
כדאי  אם ולהחליט וכו', ירוויח ומה ממנו, ליטול  רוצים מה בדעתו להתיישב ועליו אחרים... מאמרים
לשליחות, לנסוע עכשיו צריכים - אז?! עד להמתין למה ובכן: בעלֿכרחו. זה יהיה אז, אבל הדבר.

הקב"ה  אצל זקונים ובן יחיד בן הוא מהם אחד כל אשר ה'", "צבאות משיח.82ולהעמיד יבוא ועלֿידיֿזה ,
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וש"נ.75) .86 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
מ"ב.76) פ"ד אבות
ב.77) פו, יומא
ועוד.78) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל לשון
שבעמדנו 79) (בבתֿשחוק), אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

זה. בענין הדיבור יזיק לא בוודאי ויו"ט, בשבת
וראה 80) ועוד. ב. עה, ח"ג ב. ב, ח"ב ב. כז, ח"א זהר ראה

מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה
ובפרש"י.81) א ו, שמות
וש"נ.82) סקס"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה

g"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

.ÊÈ להכינוס נוגע לעיל האמור ומובן 83כל כו', מהעבודה דו"ח ימסרו בוודאי שהרי מחר, שיתקיים
הדברים. יפעלו וכוליֿהאיֿואולי יעשו, וכן יראו שמהם בכדי אלא כו', התפארות לשם זה שאין בפשטות

ברכת  ותומשך רחוקות, במדינות גם ועד הזולת, עם ולפעול להתעסק התעוררות שתהיה ויהיֿרצון
ועד  רויחי, ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל גם יתברכו ועלֿידיֿזה השליחות, במילוי רבה להצלחה ה'

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ביאת את יפעל זה שענין

***

.ÁÈ בארוכה פעם וגבוה 84דובר "הואיל לולב", נטילת "על היא המינים ד' על שהברכה הטעם אודות
להבין:85מכולן" צריך דלכאורה -

התניא  ובלשון הרוחניים, מהענינים משתלשלים הגשמיים הענינים שכל מהן",86כיון "שנשתלשלו :
ברוחניות. גם הוא שכן לומר צריך עלֿכרחך בגשמיות, גדול היותר הוא שהלולב שכיון מובן, הרי
מעשים  והן תורה הן בהם שיש אלו על שמורה ריח, בו ויש טעם בו יש האתרוג הרי מובן: אינו ולכאורה

תורה  רק בהם שיש אלו על שמורה ריח, בו ואין טעם בו יש הלולב ואילו שמעלת 87טובים. ונמצא ,
יותר? גדולה האתרוג

והן  תורה הן בו שיש מי לגבי מעלה לו יש בלבד, בתורה התעסקותו שעיקר שמי - הוא הענין אך
עקיבא  שרבי שמצינו (ועד מצוות מכמה פטורים אומנתם שתורתם שאלו בהלכה, גם שמצינו וכפי מצוות,

מצוה  עשיית בשביל תלמודֿתורה שביטל על אחרים 88נענש עלֿידי לעשותן אפשר אם חילוק שיש אלא ,(
לאו  התורה 89אם מלימוד פטורים יהיו המצוות, קיום הוא ענינם שעיקר שאלו להיפך, מצינו לא אבל .

הענינים. מכל למעלה היא שהתורה כיון -

ב'תניא' המבואר עלֿפי – בזה דמלכא"90וההסברה "אברים הן "אורייתא 91שמצוות - תורה ואילו ,
חד" כולא היחודים 92וקודשאֿבריךֿהוא מכל למעלה הוא עצמה התורה עם התורה לומד של והיחוד ,93.

וריח). (טעם ומצוות תורה בו שיש מי לגבי בלבד  בתורה התעסקותו שעיקר מי של מעלתו גדלה ולכן,

היחוד  עם קשור הסוכות חג של שענינו כיון דוקא, לולב" נטילת "על הסוכות בחג מברכים ולכן
דוקא. התורה ענין עלֿידי שנעשה

.ËÈ:לפועל ובנוגע

התורה, לימוד הוא ענינם שעיקר הישיבה תלמידי על מורה (תורה) הלולב  ענין

שהם  הישיבה הנהלת רשות עלֿפי רק זה הרי המעיינות, הפצת כמו הענינים, לשאר בנוגע ואילו -
- נשיאנו רבינו הראשי, המנהל של רשות עלֿפי או למרותה, נתונים

מנענעים  שכאשר שרואים כפי - ישראל בני לכל בנוגע גם אלא לעצמם, בנוגע רק לא פועלים והם
כל  על אוהל" "יושבי פועלים ועלֿדרךֿזה המינים, שאר כל גם עלֿידיֿזה מתנענעים אזי הלולב, את

ישראל. בני
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המועד 83) בחול שנה בכל שמתקיים חב"ד, אגודת צעירי של
(המו"ל). סוכות

ע'84) חל"ה (תו"מ ואילך ס"ד תשכ"ג ביה"ש שמחת שיחת
וש"נ. ואילך). 73

תרנא.85) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ב. לז, סוכה
רפ"ג.86)
יב.87) פ"ל, ויק"ר
שי"ף 88) מהר"ם וראה א. יז, כתובות - מבטלין תוד"ה ראה

לשם.

וש"נ.89) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
פכ"ג.90)
לשון).91) (בשינוי ת"ל תקו"ז
(ראה 92) הזהר בשם זה מאמר מביא ורפכ"ג פ"ד בתניא

בזהר  לעיין מציין קרוב כי רד"ה נצבים ובלקו"ת א), כד, זח"א
(סד, ותכ"ב ב) (כא, ת"ו מתקו"ז ולהעיר - סע"א. ס, בשלח פ'

א).
פ"ה.93) תניא ראה



g"kyz'dלח ,zekeq crend leg zay zgiy

.Î.תורה הוא ענינם שעיקר הישיבות, תלמידי עבור בסוכות שנערך ה"כינוס" עם גם קשור זה ענין

התורה. בפנימיות וענין דתורה, בנגלה ענין עלֿידי היא השתתפותי - וכרגיל

לעיל  להמדובר בשייכות ההשתתפות תהיה זו בענין 94ובשנה לשבת יוםֿטוב של ההשתוות אודות
נפש  אוכל במלאכת גם אסור ֿ טוב ביום שהמתענה כיון מלאכה, .95איסור

.‡Î ההיתר בהגדרת תלוי נפש) אוכל במלאכת אסור ביוםֿטוב המתענה (אם זה שענין הביאור
לכם" יעשה נפש.. לכל יאכל אשר ("אך ביוםֿטוב נפש אוכל מלאכת זהו96דעשיית אם ,(oniq שמגדיר

שזהו או בהם), מותר ֿ טוב ביום המתענה גם (ולכן איסור בהן חל שלא המלאכות daiqeאת mrh להתיר
אי  וביתֿהלל ביתֿשמאי לפלוגתת השייכות בהם); אסור ביוםֿטוב המתענה (ולכן אלו מלאכות איסור

לצורך" שלא (נמי) הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "מתוך רבינו 97אמרינן בדברי והשקלאֿוטריא ;
ערוך' ב'שולחן כל 98הזקן אבל משקה.. או באוכל נעשית שאינה מלאכה כל עבודה, מלאכת "ומהו ,

אכילת  לצורך לעשותה התירה שהתורה נפש אוכל מלאכת נקראין.. במשקה.. או באוכל הנעשית מלאכה
- הנ"ל) אופנים ב' (שכולל ֿ טוב" יום

ואילך. 34 ע' יא חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים כב.

שאף  נפש, אוכל למלאכת בנוגע לפעול בכוחה שיש יוםֿטוב, דשמחת הענין גודל רואים ומזה
יוםֿטוב. שמחת לצורך תורה התירתה אסורה, מלאכה היא גם שבעצם

בגשמיות, גם נמשכת שהשמחה ועד יותר, גדולה היא השמחה שאז הסוכות בחג יתירה ובהדגשה
ומיקבך" מגרנך ד"באספך הזמן זה הסוכה 11שהרי סכך נעשה ויקב גורן שמפסולת ובאופן מורה 99, שזה ,

בגשמיות. ההרחבה ענין על

לעיל  הגשמי 100וכמדובר ביתֿהמקדש נעשה מכלֿמקום בערפל", לשכון אמר ש"הוי' שאףֿעלֿפי
עולמים" לשבתך .101"מכון

אתם" וזהבם "כספם יהיה המשיח שבביאת גם וזהב 54וזהו כסף רק לא עמהם יקחו ישראל שבני -
ויראה  אהבה שהם "הכסף 102רוחניים, אשר בגשמיות, גם אלא הכל"103, את .104יענה

ז"ל  רבותינו ממאמר גם בשביל 105ולהעיר נברא ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם היה  "לא
ביתֿהמקדש":

ראשית  היותה שעם החסד, מדת גם כולל קצוות, ו' זעירֿאנפין, המדות, מבחינת הוא - עולם
יומין" כולהו עם דאזיל "יומא היא הרי מהעולמות.106דזעירֿאנפין, למעלה היא המוחין בחינת ואילו .

בינה  בחינת הוא זהב כי - בזהב" להשתמש ראוי העולם היה "לא ואינה 107ולכן למעלה שהיא ,
לעולם. שייכת

בעולם. גם נמשך זה הרי ֿ המקדש בית עלֿידי הנה ביתֿהמקדש, בשביל זהב שנברא לאחרי אמנם,
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(94.(109 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב דחה"ס ב' יום שיחת
ס"ד.95) סתקצ"ז תקכז. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע
טז.96) יב, בא
א.97) יב, ביצה
ס"אֿב.98) סתצ"ה או"ח
רסתרכ"ט.99) או"ח אדה"ז שו"ע א. יב, סוכה

(100.(113 ע' חנ"א (תו"מ ס"ה דחה"ס ב' יום שיחת
יבֿיג.101) ח, מלכיםֿא

ובכ"מ.102) וישב. ר"פ תו"א ראה
יט.103) יו"ד, קהלת
(המו"ל).104) קצת חסר
ב.105) פט"ז, ב"ר
ע'106) ח"ה בלקו"ש הנסמן ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

בשוה"ג. 174
ע'107) תצוה אוה"ת סע"ב. לו, בהעלותך לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. קעט ס"ע תר"ל סה"מ ואילך. ע ע' אור יהל א'תריג.

וזהו  מותרות. של ענין הוא זהב ואילו הכרח, של ענין הוא שכסף - הוא לכסף זהב בין החילוק וכללות
מותרות. של ענינים והן הכרח של ענינים הן ישראל לבני שיהיו אתם", וזהבם "כספם נאמר ֿ לבוא שלעתיד

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת - לנו תהיה וכן

ובסיום  ניקאווא", ניעט "ניעט הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ההתוועדות ַָ[במהלך
היכלא". "בני הניגון לנגן התחיל ההתוועדות

דיום  ברכה" של מ"כוס המסובים לכל הקדושה בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק ההתוועדות, לאחרי
הסוכות] דחג ב'

•
.g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ולא ‡. בשמיניֿעצרת שהם ענינים שיש אףֿעלֿפי הנה - ושמחתֿתורה לשמיניֿעצרת בנוגע
ששמיניֿעצרת  מוכח שמזה בשמיניֿעצרת, ולא בשמחתֿתורה שהם ענינים ויש בשמחתֿתורה,
והן  בשמיניֿעצרת הן שישנם משותפים ענינים גם יש אףֿעלֿפיֿכן שונים, ענינים הם ושמחתֿתורה
מוכח  ומזה אחד. ביום ביחד, ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת חוגגים ישראל שבארץ ועד בשמחתֿתורה,

ביניהם. שייכות גם יש ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת חלוקים שבהם בענינים שאפילו
היא"·. ש"תורה ישראל" ב"מנהג רואים - ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת לשמחה שהשמחה 1בנוגע

יותר  גדולה שמחתֿתורה .2של
דבר" עמא מאי חזי "פוק הגמרא: הן"3ובלשון נביאים בני הן, נביאים אין אם לישראל, להן "הנח ,4.

הענין, למסקנת ולבוא להכריע איֿאפשר שבתורה וההשגה ההבנה ומצד בהלכה, ספק יש שכאשר והיינו,
תורה. של אמיתתה שזוהי יודעים ומזה ישראל, של הנהגתם עלֿפי הדבר  לברר יכולים אזי

העולם, שבמציאות החיים ענין כללות את וחודרת שכוללת חיים", "תורת היא שהתורה - ובהקדמה
ז"ל  רבותינו וכמאמר המציאות, אמיתת שהוא הקב"ה עם בר 5הקשורה עלמא.. וברא באורייתא "אסתכל

זמן  בכל ולכן, התורה. עלֿידי היא העולם שמציאות והיינו, עלמא". ומקיים באורייתא בה מסתכל נש
בחיים. ההנהגה להיות צריכה כיצד בתורה למצוא יש שיהיה, ומצב מעמד ובאיזה מקום, ובכל

העמים  מכל בנו בחר "אשר התורה: ברכת בנוסח שכתוב כמו ישראל, לבני הקב"ה נתן - זו ותורה
במתןֿתורה  שנאמר וכמו תורתו", את לנו רש"י 6ונתן שמפרש וכפי העמים", מכל סגולה לי "והייתם

שאלו  אלא העולם, אומות גם ישנן שהרי כו'", עמכם אחרים לי ואין שלי לבדכם אתם תאמרו ש"לא
דוקא. ישראל בני הם התורה את לקבל הראויים

ענין  זהו) אלא כו', לזולתו או לעצמו טובה רק (לא  שזהו לדעת עליו תורה, לומד יהודי כאשר ולכן,
התורה. מצד היא - ישראל בני הנהגת ומכלֿשכן – הנהגתו שכללות העולם, מציאות לקיום שנוגע

היא  למטה בהיותה גם התורה שהרי - מסויים דבר יודעים לא התורה, והשגת הבנת מצד כאשר וגם
") הקב"ה של אתozpe"תורתו" השכל ezxezלנו גם שמבין כפי הנברא, מהשגת באיןֿערוך שלמעלה ("
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לט g"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

.Î.תורה הוא ענינם שעיקר הישיבות, תלמידי עבור בסוכות שנערך ה"כינוס" עם גם קשור זה ענין

התורה. בפנימיות וענין דתורה, בנגלה ענין עלֿידי היא השתתפותי - וכרגיל

לעיל  להמדובר בשייכות ההשתתפות תהיה זו בענין 94ובשנה לשבת יוםֿטוב של ההשתוות אודות
נפש  אוכל במלאכת גם אסור ֿ טוב ביום שהמתענה כיון מלאכה, .95איסור

.‡Î ההיתר בהגדרת תלוי נפש) אוכל במלאכת אסור ביוםֿטוב המתענה (אם זה שענין הביאור
לכם" יעשה נפש.. לכל יאכל אשר ("אך ביוםֿטוב נפש אוכל מלאכת זהו96דעשיית אם ,(oniq שמגדיר

שזהו או בהם), מותר ֿ טוב ביום המתענה גם (ולכן איסור בהן חל שלא המלאכות daiqeאת mrh להתיר
אי  וביתֿהלל ביתֿשמאי לפלוגתת השייכות בהם); אסור ביוםֿטוב המתענה (ולכן אלו מלאכות איסור

לצורך" שלא (נמי) הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "מתוך רבינו 97אמרינן בדברי והשקלאֿוטריא ;
ערוך' ב'שולחן כל 98הזקן אבל משקה.. או באוכל נעשית שאינה מלאכה כל עבודה, מלאכת "ומהו ,

אכילת  לצורך לעשותה התירה שהתורה נפש אוכל מלאכת נקראין.. במשקה.. או באוכל הנעשית מלאכה
- הנ"ל) אופנים ב' (שכולל ֿ טוב" יום

ואילך. 34 ע' יא חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים כב.

שאף  נפש, אוכל למלאכת בנוגע לפעול בכוחה שיש יוםֿטוב, דשמחת הענין גודל רואים ומזה
יוםֿטוב. שמחת לצורך תורה התירתה אסורה, מלאכה היא גם שבעצם

בגשמיות, גם נמשכת שהשמחה ועד יותר, גדולה היא השמחה שאז הסוכות בחג יתירה ובהדגשה
ומיקבך" מגרנך ד"באספך הזמן זה הסוכה 11שהרי סכך נעשה ויקב גורן שמפסולת ובאופן מורה 99, שזה ,

בגשמיות. ההרחבה ענין על

לעיל  הגשמי 100וכמדובר ביתֿהמקדש נעשה מכלֿמקום בערפל", לשכון אמר ש"הוי' שאףֿעלֿפי
עולמים" לשבתך .101"מכון

אתם" וזהבם "כספם יהיה המשיח שבביאת גם וזהב 54וזהו כסף רק לא עמהם יקחו ישראל שבני -
ויראה  אהבה שהם "הכסף 102רוחניים, אשר בגשמיות, גם אלא הכל"103, את .104יענה

ז"ל  רבותינו ממאמר גם בשביל 105ולהעיר נברא ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם היה  "לא
ביתֿהמקדש":

ראשית  היותה שעם החסד, מדת גם כולל קצוות, ו' זעירֿאנפין, המדות, מבחינת הוא - עולם
יומין" כולהו עם דאזיל "יומא היא הרי מהעולמות.106דזעירֿאנפין, למעלה היא המוחין בחינת ואילו .

בינה  בחינת הוא זהב כי - בזהב" להשתמש ראוי העולם היה "לא ואינה 107ולכן למעלה שהיא ,
לעולם. שייכת

בעולם. גם נמשך זה הרי ֿ המקדש בית עלֿידי הנה ביתֿהמקדש, בשביל זהב שנברא לאחרי אמנם,
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(94.(109 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב דחה"ס ב' יום שיחת
ס"ד.95) סתקצ"ז תקכז. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע
טז.96) יב, בא
א.97) יב, ביצה
ס"אֿב.98) סתצ"ה או"ח
רסתרכ"ט.99) או"ח אדה"ז שו"ע א. יב, סוכה

(100.(113 ע' חנ"א (תו"מ ס"ה דחה"ס ב' יום שיחת
יבֿיג.101) ח, מלכיםֿא

ובכ"מ.102) וישב. ר"פ תו"א ראה
יט.103) יו"ד, קהלת
(המו"ל).104) קצת חסר
ב.105) פט"ז, ב"ר
ע'106) ח"ה בלקו"ש הנסמן ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

בשוה"ג. 174
ע'107) תצוה אוה"ת סע"ב. לו, בהעלותך לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. קעט ס"ע תר"ל סה"מ ואילך. ע ע' אור יהל א'תריג.

וזהו  מותרות. של ענין הוא זהב ואילו הכרח, של ענין הוא שכסף - הוא לכסף זהב בין החילוק וכללות
מותרות. של ענינים והן הכרח של ענינים הן ישראל לבני שיהיו אתם", וזהבם "כספם נאמר ֿ לבוא שלעתיד

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת - לנו תהיה וכן

ובסיום  ניקאווא", ניעט "ניעט הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ההתוועדות ַָ[במהלך
היכלא". "בני הניגון לנגן התחיל ההתוועדות

דיום  ברכה" של מ"כוס המסובים לכל הקדושה בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק ההתוועדות, לאחרי
הסוכות] דחג ב'

•
.g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ולא ‡. בשמיניֿעצרת שהם ענינים שיש אףֿעלֿפי הנה - ושמחתֿתורה לשמיניֿעצרת בנוגע
ששמיניֿעצרת  מוכח שמזה בשמיניֿעצרת, ולא בשמחתֿתורה שהם ענינים ויש בשמחתֿתורה,
והן  בשמיניֿעצרת הן שישנם משותפים ענינים גם יש אףֿעלֿפיֿכן שונים, ענינים הם ושמחתֿתורה
מוכח  ומזה אחד. ביום ביחד, ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת חוגגים ישראל שבארץ ועד בשמחתֿתורה,

ביניהם. שייכות גם יש ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת חלוקים שבהם בענינים שאפילו
היא"·. ש"תורה ישראל" ב"מנהג רואים - ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת לשמחה שהשמחה 1בנוגע

יותר  גדולה שמחתֿתורה .2של
דבר" עמא מאי חזי "פוק הגמרא: הן"3ובלשון נביאים בני הן, נביאים אין אם לישראל, להן "הנח ,4.

הענין, למסקנת ולבוא להכריע איֿאפשר שבתורה וההשגה ההבנה ומצד בהלכה, ספק יש שכאשר והיינו,
תורה. של אמיתתה שזוהי יודעים ומזה ישראל, של הנהגתם עלֿפי הדבר  לברר יכולים אזי

העולם, שבמציאות החיים ענין כללות את וחודרת שכוללת חיים", "תורת היא שהתורה - ובהקדמה
ז"ל  רבותינו וכמאמר המציאות, אמיתת שהוא הקב"ה עם בר 5הקשורה עלמא.. וברא באורייתא "אסתכל

זמן  בכל ולכן, התורה. עלֿידי היא העולם שמציאות והיינו, עלמא". ומקיים באורייתא בה מסתכל נש
בחיים. ההנהגה להיות צריכה כיצד בתורה למצוא יש שיהיה, ומצב מעמד ובאיזה מקום, ובכל

העמים  מכל בנו בחר "אשר התורה: ברכת בנוסח שכתוב כמו ישראל, לבני הקב"ה נתן - זו ותורה
במתןֿתורה  שנאמר וכמו תורתו", את לנו רש"י 6ונתן שמפרש וכפי העמים", מכל סגולה לי "והייתם

שאלו  אלא העולם, אומות גם ישנן שהרי כו'", עמכם אחרים לי ואין שלי לבדכם אתם תאמרו ש"לא
דוקא. ישראל בני הם התורה את לקבל הראויים

ענין  זהו) אלא כו', לזולתו או לעצמו טובה רק (לא  שזהו לדעת עליו תורה, לומד יהודי כאשר ולכן,
התורה. מצד היא - ישראל בני הנהגת ומכלֿשכן – הנהגתו שכללות העולם, מציאות לקיום שנוגע

היא  למטה בהיותה גם התורה שהרי - מסויים דבר יודעים לא התורה, והשגת הבנת מצד כאשר וגם
") הקב"ה של אתozpe"תורתו" השכל ezxezלנו גם שמבין כפי הנברא, מהשגת באיןֿערוך שלמעלה ("

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

ברמ"א 1) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
חמ"ה 2) (תו"מ בתחלתה תשכ"ו שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 115 ע'
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g"kyz'dמ ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

הנהגת  עלֿידי זאת לידע יכולים אזי - הנברא להשגת הבורא שכל של ה"איןֿערוך" את הבהמית נפש של
היא". תורה ישראל ש"מנהג כאמור, ישראל,

לימוד  עלֿידי לא ביטוי לידי שבאה - ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה עם גם קשור זה וענין
בזה  לא הרי הקבועים, השיעורים את ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת גם ללמוד צריך שבוודאי [דאף התורה
עם  הריקודים עלֿידי דוקא אלא כולה], השנה כל לגבי ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת של יחודם מתבטא
קשורה  שהשמחה והיינו, בה, וללמוד לקרוא שאיֿאפשר כך כו', ועטופה סגורה שהיא כפי הספרֿתורה

ישראל  בני כל משתווים שבו והשגה, מהבנה שלמעלה ענין .7עם

של  אמות לד' מחוץ היציאה שזוהי דייקא, "פוק" - דבר" עמא מאי חזי ד"פוק הענין תוכן גם וזהו
והשגה. מהבנה שלמעלה ענין שזהו כיון כו', לעולם לצאת הלכה,

השמחה ‚. (שאז לשמחתֿתורה משמיניֿעצרת ("אריינפיר") והכניסה המעבר היא זו התוועדות ַובכן:
אחר  הולך "היום העולם בכללות שכן, שניהם. את שמחבר הלילה עלֿידי כנ"ל), יותר, גדולה היא

היום" אחר הולך "לילה בקדשים ואילו שמיניֿעצרת 8הלילה", של ההתכללות ישנה זה שבלילה ונמצא, ,
שביניהם. הממוצע עלֿידי שמתחברים ושמחתֿתורה,

הענינים  משני למעלה הוא שה"ממוצע" מקומות בכמה המבואר עתה,9ועלֿפי שהשמחה מובן הרי -
שבליל  נשיאינו, רבותינו בהנהגת שראינו וכפי יותר, גדולה להיות צריכה שמחתֿתורה, בליל
"בדרך.. - להתנהג אנו גם צריכים וכך שמחתֿתורה, ביום מאשר יותר גדולה שמחה היתה שמחתֿתורה 

באורחותיו" ונלכה מדרכיו הורנו .10אשר

להמצוה  ועד לבב, וטוב שמחה מתוך הקב"ה של מצוותיו בקיום השנה, כל על תומשך זו ושמחה
יקחך" ומשם גו' יקבצך משם השמים, בקצה נדחך יהיה "אם - הקב"ה של האמיתית 11הכללית בגאולה ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

***

הגמרא „. במאמר נבואה 4הביאור של ענין על לסמוך אפשר איך כו'", נביאים לישראל.. להן "הנח
מא  סעיף לשמחתֿתורה המשך (ב'), בראשית פרשת שבת בשיחת נכלל - בתורה הלכה לפסק בנוגע

ואילך). 230 ע' (לקמן ואילך
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

השמחה  לגודל בנוגע דבר, עמא ישראל, בני הנהגת על לסמוך יכולים כמה עד גם מובן ומזה
בפיוט  שאומרים וכפי יעקב 12בשמחתֿתורה, תורה, בשמחת שמח יצחק תורה, בשמחת שמח "אברהם :

תורה", בשמחת שמח משה תורה, בשמחת שמח

יהודי  כאשר שגם בפועל, שרואים וכפי מקום, ובכל זמן בכל זה מנהג ישראל בני מקיימים ומאז
השמים" "בקצה תבל, בקצוי זה,11נמצא על לדבר המקום כאן אין וידועות, שונות סיבות מצד אשר ,

לאיכות  שבנוגע אף [שהרי בריבוי השמחה להיות יכולה לא בכמות אם גם תורה, בשמחת הוא גם שמח
שנמצא  בגלל בריבוי], השמחה להיות יכולה לא בכמות מכלֿמקום והגבלות, מדידות אין השמחה

לדלת... מעבר ישמעו שמא פארקוועטשט"), איז ("ער כיווץ של ַבתנועה
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(תו"מ 7) בתחלתה דאשתקד שמח"ת יום שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 152 ע' חמ"ח

וש"נ.8) סע"א. פג, חולין
ע'9) חכ"ט (תו"מ ס"ה תשכ"א שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. .328 ע' חמ"ב שם .(103
א).10) (קמו, סכ"ז אגה"ק בתניא אדה"ז ל'
ד.11) ל, נצבים
בשמח"ת.12) ושמחו" "שישו

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

במדרש  כדאיתא יתירה, מעלה בזה יש וכמדובר 13ואףֿעלֿפיֿכן עשיר, לקרבן קודם עני שקרבן
הכתוב 14לעיל  בני 15בפירוש כל של התפילות כל את "עוטפת" העני שתפלת יעטוף ", כי לעני "תפלה

ולפנים. לפני להקב"ה, התפילות כל לעליית - הדלתות כל ואת המנעולים כל את ופותחת ישראל,

חיים" מלך פני "באור הנה כו'.16ואז, וההסתרים ההעלמות כל ומתבטלים הבקשות, כל שמתקבלות -

גדר  פורצת ששמחה דכיון השמחה, עלֿידי נעשה זה ועד 17וכל הגדרים, כל פריצת עלֿידה נעשית ,
ראשם" על עולם צדקנו.18ל"שמחת משיח בביאת ,

נאמר  עליו משיחא, מלכא דוד - תורה" בשמחת שמח "דוד דשמחתֿתורה: בפיוט שמסיימים 19וכפי

אחרון  גואל הוא ראשון גואל לעולם", להם נשיא עבדי בגאולה 20"ודוד ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא ,
והשלימה. האמיתית

***

לשמחתֿתורה:‰. גם שייך - נביאים" "בני אודות לעיל המוזכר
"שהם  אלא הנבואה, למעלת הגיעו לא שעדיין והיינו, מנביאים. במדריגה למטה הם נביאים בני

כו'" להתנבא .21מבקשין

והוד  נצח בדרגת הם נביאים - הקבלה דרך השוקיים 22ועל בדוגמת שהם הנביאים"23, ש"בני מובן ומזה ,
שברגל. העקב בחינת זה הרי גופא שברגל והיינו, מהשוקיים. גם למטה והוד, נצח ממדריגת למטה הם

והרי  הריקודים, בענין מתבטאת שהשמחה ב) (סעיף לעיל כאמור - לשמחתֿתורה השייכות וזוהי
ואףֿעלֿפיֿכן, שברגל, העקב שהוא תחתון, היותר החלק - גופא וברגל הרגל, עלֿידי הוא הריקוד ענין
ברוחניות. גם הוא כן בגשמיות, שהוא שכמו ומובן, הגוף. כל את ומרומם מנשא שברגל העקב דוקא הנה

.Â:בזה והענין
ישנו  בו שגם שברגל, העקב גם - גופא וברגל ורגל, גוף מראש כלול האדם של הקומה ציור כללות

של  אינה ענין שבעקב שהחיות אלא עקבו, גם גדל אזי גדל, האדם שכאשר במוחש שרואים וכפי חיות,
נתן' דרבי ב'אבות שכתוב כמו שבאדם, המות" "מלאך בשם שנקרא ועד שברא 24בגילוי, מה "כל בענין

נזיר  במסכת בגמרא גם (וכדמוכח באדם" ברא בעולמו כמות 25הקב"ה יש שברגל שבעקב לפי והיינו ,(
הנפש" ש"הוא דם של קטנה בכך 26הכי תלויה האדם שלימות ואףֿעלֿפיֿכן כו', ניכרת שאינה ועד ,

בשלימות. אדם ציור בו יש שאז שברגל, העקב גם בו שיש

ההרגש  וענין (מוח) וההשגה ההבנה ענין שזהו והלב, המוח ישנם האדם שבציור - ברוחניות וענינו
הענין  שזהו - הרגש לא וגם והשגה הבנה בו שאין ענין ישנו לזה ונוסף החיות; ענין ניכר שבהם (לב),
החיות, ענין הוא שהעיקר ואף חיות. ללא זה הרי ובמילא הרגש, וללא והשגה, הבנה ללא עול, קבלת של
ביכלתו  שיהיה צריך גדול חכם שגם והיינו, האדם. שלימות בשביל עול' ה'קבלת ענין גם להיות מוכרח

בשלימותו. חסר זאת, ולולי שבלבו, ההרגש או שבמוחו והשגה הבנה מצד שאינו דבר לעשות
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ה.13) פ"ג, ויק"ר ראה
ע'14) חנ"א (תו"מ פ"ד האזינו דש"פ ההוא ביום והי' ד"ה

.(17
א.15) קב, תהלים
טו.16) טז, משלי
ועוד.17) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יא.18) נא, יו"ד. לה, ישעי'
כה.19) לז, יחזקאל

שער 20) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה
ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים

ה"ה.21) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם
ג.22) נז, ר"ה  דרושי בלקו"ת הובא פ"א. היחודים שער ראה
א).23) (יז, בהקדמה תקו"ז ראה
ספל"א.24)
שם.25) הרא"ש ובפי' ובתוס' א, נא,
כג.26) יב, ראה פ'



מי g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

הנהגת  עלֿידי זאת לידע יכולים אזי - הנברא להשגת הבורא שכל של ה"איןֿערוך" את הבהמית נפש של
היא". תורה ישראל ש"מנהג כאמור, ישראל,

לימוד  עלֿידי לא ביטוי לידי שבאה - ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה עם גם קשור זה וענין
בזה  לא הרי הקבועים, השיעורים את ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת גם ללמוד צריך שבוודאי [דאף התורה
עם  הריקודים עלֿידי דוקא אלא כולה], השנה כל לגבי ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת של יחודם מתבטא
קשורה  שהשמחה והיינו, בה, וללמוד לקרוא שאיֿאפשר כך כו', ועטופה סגורה שהיא כפי הספרֿתורה

ישראל  בני כל משתווים שבו והשגה, מהבנה שלמעלה ענין .7עם

של  אמות לד' מחוץ היציאה שזוהי דייקא, "פוק" - דבר" עמא מאי חזי ד"פוק הענין תוכן גם וזהו
והשגה. מהבנה שלמעלה ענין שזהו כיון כו', לעולם לצאת הלכה,

השמחה ‚. (שאז לשמחתֿתורה משמיניֿעצרת ("אריינפיר") והכניסה המעבר היא זו התוועדות ַובכן:
אחר  הולך "היום העולם בכללות שכן, שניהם. את שמחבר הלילה עלֿידי כנ"ל), יותר, גדולה היא

היום" אחר הולך "לילה בקדשים ואילו שמיניֿעצרת 8הלילה", של ההתכללות ישנה זה שבלילה ונמצא, ,
שביניהם. הממוצע עלֿידי שמתחברים ושמחתֿתורה,

הענינים  משני למעלה הוא שה"ממוצע" מקומות בכמה המבואר עתה,9ועלֿפי שהשמחה מובן הרי -
שבליל  נשיאינו, רבותינו בהנהגת שראינו וכפי יותר, גדולה להיות צריכה שמחתֿתורה, בליל
"בדרך.. - להתנהג אנו גם צריכים וכך שמחתֿתורה, ביום מאשר יותר גדולה שמחה היתה שמחתֿתורה 

באורחותיו" ונלכה מדרכיו הורנו .10אשר

להמצוה  ועד לבב, וטוב שמחה מתוך הקב"ה של מצוותיו בקיום השנה, כל על תומשך זו ושמחה
יקחך" ומשם גו' יקבצך משם השמים, בקצה נדחך יהיה "אם - הקב"ה של האמיתית 11הכללית בגאולה ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

***

הגמרא „. במאמר נבואה 4הביאור של ענין על לסמוך אפשר איך כו'", נביאים לישראל.. להן "הנח
מא  סעיף לשמחתֿתורה המשך (ב'), בראשית פרשת שבת בשיחת נכלל - בתורה הלכה לפסק בנוגע

ואילך). 230 ע' (לקמן ואילך
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

השמחה  לגודל בנוגע דבר, עמא ישראל, בני הנהגת על לסמוך יכולים כמה עד גם מובן ומזה
בפיוט  שאומרים וכפי יעקב 12בשמחתֿתורה, תורה, בשמחת שמח יצחק תורה, בשמחת שמח "אברהם :

תורה", בשמחת שמח משה תורה, בשמחת שמח

יהודי  כאשר שגם בפועל, שרואים וכפי מקום, ובכל זמן בכל זה מנהג ישראל בני מקיימים ומאז
השמים" "בקצה תבל, בקצוי זה,11נמצא על לדבר המקום כאן אין וידועות, שונות סיבות מצד אשר ,

לאיכות  שבנוגע אף [שהרי בריבוי השמחה להיות יכולה לא בכמות אם גם תורה, בשמחת הוא גם שמח
שנמצא  בגלל בריבוי], השמחה להיות יכולה לא בכמות מכלֿמקום והגבלות, מדידות אין השמחה

לדלת... מעבר ישמעו שמא פארקוועטשט"), איז ("ער כיווץ של ַבתנועה
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(תו"מ 7) בתחלתה דאשתקד שמח"ת יום שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 152 ע' חמ"ח

וש"נ.8) סע"א. פג, חולין
ע'9) חכ"ט (תו"מ ס"ה תשכ"א שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. .328 ע' חמ"ב שם .(103
א).10) (קמו, סכ"ז אגה"ק בתניא אדה"ז ל'
ד.11) ל, נצבים
בשמח"ת.12) ושמחו" "שישו

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

במדרש  כדאיתא יתירה, מעלה בזה יש וכמדובר 13ואףֿעלֿפיֿכן עשיר, לקרבן קודם עני שקרבן
הכתוב 14לעיל  בני 15בפירוש כל של התפילות כל את "עוטפת" העני שתפלת יעטוף ", כי לעני "תפלה

ולפנים. לפני להקב"ה, התפילות כל לעליית - הדלתות כל ואת המנעולים כל את ופותחת ישראל,

חיים" מלך פני "באור הנה כו'.16ואז, וההסתרים ההעלמות כל ומתבטלים הבקשות, כל שמתקבלות -

גדר  פורצת ששמחה דכיון השמחה, עלֿידי נעשה זה ועד 17וכל הגדרים, כל פריצת עלֿידה נעשית ,
ראשם" על עולם צדקנו.18ל"שמחת משיח בביאת ,

נאמר  עליו משיחא, מלכא דוד - תורה" בשמחת שמח "דוד דשמחתֿתורה: בפיוט שמסיימים 19וכפי

אחרון  גואל הוא ראשון גואל לעולם", להם נשיא עבדי בגאולה 20"ודוד ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא ,
והשלימה. האמיתית

***

לשמחתֿתורה:‰. גם שייך - נביאים" "בני אודות לעיל המוזכר
"שהם  אלא הנבואה, למעלת הגיעו לא שעדיין והיינו, מנביאים. במדריגה למטה הם נביאים בני

כו'" להתנבא .21מבקשין

והוד  נצח בדרגת הם נביאים - הקבלה דרך השוקיים 22ועל בדוגמת שהם הנביאים"23, ש"בני מובן ומזה ,
שברגל. העקב בחינת זה הרי גופא שברגל והיינו, מהשוקיים. גם למטה והוד, נצח ממדריגת למטה הם

והרי  הריקודים, בענין מתבטאת שהשמחה ב) (סעיף לעיל כאמור - לשמחתֿתורה השייכות וזוהי
ואףֿעלֿפיֿכן, שברגל, העקב שהוא תחתון, היותר החלק - גופא וברגל הרגל, עלֿידי הוא הריקוד ענין
ברוחניות. גם הוא כן בגשמיות, שהוא שכמו ומובן, הגוף. כל את ומרומם מנשא שברגל העקב דוקא הנה

.Â:בזה והענין
ישנו  בו שגם שברגל, העקב גם - גופא וברגל ורגל, גוף מראש כלול האדם של הקומה ציור כללות

של  אינה ענין שבעקב שהחיות אלא עקבו, גם גדל אזי גדל, האדם שכאשר במוחש שרואים וכפי חיות,
נתן' דרבי ב'אבות שכתוב כמו שבאדם, המות" "מלאך בשם שנקרא ועד שברא 24בגילוי, מה "כל בענין

נזיר  במסכת בגמרא גם (וכדמוכח באדם" ברא בעולמו כמות 25הקב"ה יש שברגל שבעקב לפי והיינו ,(
הנפש" ש"הוא דם של קטנה בכך 26הכי תלויה האדם שלימות ואףֿעלֿפיֿכן כו', ניכרת שאינה ועד ,

בשלימות. אדם ציור בו יש שאז שברגל, העקב גם בו שיש

ההרגש  וענין (מוח) וההשגה ההבנה ענין שזהו והלב, המוח ישנם האדם שבציור - ברוחניות וענינו
הענין  שזהו - הרגש לא וגם והשגה הבנה בו שאין ענין ישנו לזה ונוסף החיות; ענין ניכר שבהם (לב),
החיות, ענין הוא שהעיקר ואף חיות. ללא זה הרי ובמילא הרגש, וללא והשגה, הבנה ללא עול, קבלת של
ביכלתו  שיהיה צריך גדול חכם שגם והיינו, האדם. שלימות בשביל עול' ה'קבלת ענין גם להיות מוכרח

בשלימותו. חסר זאת, ולולי שבלבו, ההרגש או שבמוחו והשגה הבנה מצד שאינו דבר לעשות
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ה.13) פ"ג, ויק"ר ראה
ע'14) חנ"א (תו"מ פ"ד האזינו דש"פ ההוא ביום והי' ד"ה

.(17
א.15) קב, תהלים
טו.16) טז, משלי
ועוד.17) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יא.18) נא, יו"ד. לה, ישעי'
כה.19) לז, יחזקאל

שער 20) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה
ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים

ה"ה.21) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם
ג.22) נז, ר"ה  דרושי בלקו"ת הובא פ"א. היחודים שער ראה
א).23) (יז, בהקדמה תקו"ז ראה
ספל"א.24)
שם.25) הרא"ש ובפי' ובתוס' א, נא,
כג.26) יב, ראה פ'



g"kyz'dמב ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

.Ê:דשמחתֿתורה לשמחה בנוגע הוא וכן
והשגה  הבנה מצד הלב: הרגש מצד והן והשגה הבנה מצד הן להיות יכולה דשמחתֿתורה השמחה

שכתוב  וכמו והשגה, הבנה של ענין היא התורה שהרי לעיני 27- (אפילו) ובינתכם חכמתכם היא "כי
מתבונן  כאשר - הלב הרגש ומצד והשגה; הבנה הוא התורה של שענינה מבינים הם שגם העמים",

כו'" גנוזה "חמודה היא גו'"28שהתורה "שעשועים בעצמותו 29, המלך לשעשועי ועד נתן 30, והקב"ה ,
כו'. זו תורה לו

היא  הלב, והרגש וההשגה ההבנה מצד שבאה השמחה כי עדיין, מספיקה אינה זו שמחה אמנם,
הלב והרגש וההשגה שההבנה כמו והגבלה, (השמחה)במדידה המסובב והרי והגבלה, במדידה הם עצמם

וההרגש). וההשגה (ההבנה הסיבה מאשר יותר גדול להיות יכול אינו

הקשורה  שמחה זוהי שהרי - והגבלה ממדידה למעלה להיות צריכה דשמחתֿתורה שהשמחה וכיון
ה'" ("ישמח הקב"ה של שהשמחה וכשם גבול, בלי שהוא הקב"ה, השמחה 31עם גם הנה גבול, בלי היא (

ישראל" ("ישמח ישראל בני והשגה 32של הבנה מצד לא השמחה להיות צריכה - גבול בלי להיות צריכה (
ענין מצד אלא הלב, הרגש מצד הלב.dlrnlyולא והרגש והשגה מהבנה

.Áזה הרי - הלב והרגש והשגה מהבנה למעלה שהוא zeigdוהענין zcewp mvr:
לאחרי  רק באים הלב והרגש וההשגה ההבנה ואילו כשנולד, תיכף תינוק אצל גם ישנו - החיות עצם

זמן, משך

מזה  שלמעלה ענין שישנו ומרגיש יודע הלב, והרגש והשגה ההבנה ענין אצלו שניתוסף לאחרי וגם
נפשו" בעד יתן לאיש אשר "כל שלכן שלו, החיות עצם וההשגה 33- ההבנה מצד כאשר שגם והיינו, .

וכפי  נפשו, לעצם שנוגע ענין שזהו בידעו הכל, על מוותר הוא הרי להיפך, להיות צריך הלב ָוהרגש
בכמות 34שמצינו  נפקאֿמינה וללא וספקֿספיקא, הספק על אפילו הענינים, כל את דוחה נפש שפיקוח

לאחריֿזה. אצלו שתהיה החיים זמן

הנשמה: מצד שהוא וכפי הגוף מצד שהוא כפי ישנו - גופא זה ובענין

שכתוב  במה הביאור אינו 35ובהקדם דלכאורה - בחיים" ובחרת וגו' החיים את גו' לפניך נתתי "ראה
בחיים"?!36מובן  "ובחרת להזהיר צורך שיש עד בחיים, יבחר שלא מי ישנו וכי :

אומרת  זה ועל הנשמה, שמצד החיות ענין גם וישנו הגוף, שמצד החיות ענין שישנו - הוא הענין אך
עלאין" "חיין הנשמה, של החיות בעצם - בחיים" "ובחרת .37התורה:

שבזה  כיון - נפשות פיקוח של במצב אפילו עליהם לעבור שאסור ענינים שיש לכך ההסברה גם וזוהי
הנשמה. של החיות עצם תלוי

.Ëעלֿידי הריקוד בענין הדבר מתבטא - השמחה לענין lbxayובנוגע awrd אין שברגל בעקב כי ,
שבלב. והרגש שבמוח השכל לא זר, בו יגע שלא הנפש, עצם שמצד החיות עצם אלא והרגש, שכל

כיון  אלא בלבד, עול קבלת מתוך חיות, ללא הוא שברגל עקב עלֿידי שהריקוד הכוונה אין אמנם,
והמדות, השכל הרצון, התענוג, בענין הענינים; בכל ונמשך חודר זה הרי העצם, עם הקשור ענין שזהו

כו'. וחיות שמחה מתוך הוא שברגל העקב עלֿידי הריקוד שגם כך ומעשה, דיבור למחשבה עד
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ו.27) ד, ואתחנן
ב.28) פח, שבת
ל.29) ח, משלי
וראה 30) סע"א). כז, שה"ש (לקו"ת המלך" עמק בספר "הנז'

ואילך. ד יח, במדבר לקו"ת
לא.31) קד, תהלים

ואילך.32) ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת וראה ב. קמט, שם
ד.33) ב, איוב
ואילך.34) א פג, יומא ראה
טוֿיט.35) ל, נצבים
ובכ"מ.36) ב. יא, ואתחנן לקו"ת ראה
ועוד.37) ב. קכב, ח"א הזהר לשון

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

.È.הנשמה עצם מצד שהיא כיון גבול, בלי היא שהשמחה - דשמחתֿתורה השמחה ענין כללות וזהו
מתבטאת  שהשמחה ב) (סעיף לעיל וכאמור התחלקות, ללא בשוה, ישראל בני כל אצל היא זו ושמחה
כיֿאם  כו', וההשגה ההבנה ענין כאן נוגע שלא כיון ועטופה, סגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם בריקוד 

בשוה. ישראל בני כל אצל שהוא כו', העצם ענין

ברֿשכל  כאשר כי פשוטים, אנשים אצל היא דשמחתֿתורה השמחה שעיקר במוחש רואים - ואדרבה
השמחה  סיבת ומהי השמחה, להיות צריכה כמה עד לחשוב מתחיל אזי בשמחתֿתורה, לשמוח צריך
מדידות  ללא היא השמחה פשוט, איש אצל מהֿשאיןֿכן והגבלה, מדידה של באופן זה הרי ובמילא כו',

והגבלות.

התורה, חכמי אצל מאשר יותר הדבר מתגלה שאצלם - דבר" עמא מאי חזי ד"פוק הדיוק גם וזהו
העצמּות  בפשיטות שמושרשת פשוט איש של הפשיטות ישנה דבר" "עמא אצל .38כי ְַָ

כולה  השנה כל על נמשכת זו .39ושמחה

***

.‡È,לתורה ועליה בתורה לקריאה בנוגע - כולה השנה כל לגבי בשמחתֿתורה ועיקרי נוסף ענין ישנו
בשמחתֿתורה  התורה קריאת בעת לתורה עולה מישראל אחד השנה 40שכל שבכל קטן, שאפילו ועד ,

למפטיר  כיֿאם לתורה, עולה אינו אלא 41כולה למפטיר, ולא לתורה, הוא גם עולה בשמחתֿתורה הנה ,
כו') בצירוף כי (אם העליות .42לשאר

למעלה  גבול, בלי שמחה הוא שמחתֿתורה של שענינו לעיל, להאמור בסתירה זה הרי ולכאורה,
סגורה  שהיא כפי ספרֿתורה עם שברגל, בעקב הריקוד עלֿידי מתבטאת שלכן כו', והשגה מהבנה

בתורה? הקריאה בעת לתורה העליה ענין הדגשת עם מתאים זה אין דלכאורה - כו' ועטופה

.·È:בזה והביאור
להיות  יכול אזי כו', והגבלות מדידות ללא כו', העצם מצד רק תהיה דשמחתֿתורה השמחה אם

כו'. והרגש בשכל הדבר יומשך לא שמחתֿתורה שלאחרי

במלאכתו" "אומן קלוגינקער"), ("א ערמומי הוא שהיצרֿהרע – ליהודי 43ובהקדמה אומר אינו ולכן , ַ
אלקיכם" בה' הדבקים "אתם כי אליו, ישמע לא בוודאי שהרי ה', רצון היפך שהוא דבר לעשות ,44מיד

מאלקות  נפרד להיות רוצה ;45ואינו

הגמרא  כדברי - היצרֿהרע איפוא עושה לו46מה אומר היום יצרֿהרע, של אומנתו "כך -jk dyr:"'וכו

מה 47היצרֿהרע  לו, באמרו יעשה, אשר כל על לו שמסכים עלֿידיֿזה האדם, עם להתרועע בא
זאך"). גלייכע א ("ס'איז ונכון ראוי הוא וכך כך ַַשעשית

כך". "עשה - כו' העצם מצד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן בשמחתֿתורה רוקד הנך ובנידוןֿדידן:
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וש"נ.38) ואילך. סקנ"ה בהוספות טוב שם כתר ראה
(המו"ל).39) הסיום חסר
(ירושלים 40) שמח"ת" חג ב"תולדות שנסמנו בס' ראה

ואילך. ס"ה פצ"ח חה"ס הל' גבריאל ובנטעי פי"א, תשכ"ד)
וש"נ.41) סט"ז. סרפ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
פי"ז,42) שם שמח"ת" חג ב"תולדות  שנסמנו בספרים ראה

.152 ע' ריש חל"ח תו"מ גם וראה רפצ"ט. שם גבריאל ובנטעי
וש"נ.

ס"מ 43) תר"ץ שמח"ת שיחת גם וראה ב. קה, שבת ראה
.(119 ע' תר"ץ (סה"ש

ד.44) ד, ואתחנן
ב"היום 45) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"
שם.46) שבת
ועוד.47) 124 ע' תרפ"ט א. לז, ח"א קונטרסים סה"מ ראה



מג g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

.Ê:דשמחתֿתורה לשמחה בנוגע הוא וכן
והשגה  הבנה מצד הלב: הרגש מצד והן והשגה הבנה מצד הן להיות יכולה דשמחתֿתורה השמחה

שכתוב  וכמו והשגה, הבנה של ענין היא התורה שהרי לעיני 27- (אפילו) ובינתכם חכמתכם היא "כי
מתבונן  כאשר - הלב הרגש ומצד והשגה; הבנה הוא התורה של שענינה מבינים הם שגם העמים",

כו'" גנוזה "חמודה היא גו'"28שהתורה "שעשועים בעצמותו 29, המלך לשעשועי ועד נתן 30, והקב"ה ,
כו'. זו תורה לו

היא  הלב, והרגש וההשגה ההבנה מצד שבאה השמחה כי עדיין, מספיקה אינה זו שמחה אמנם,
הלב והרגש וההשגה שההבנה כמו והגבלה, (השמחה)במדידה המסובב והרי והגבלה, במדידה הם עצמם

וההרגש). וההשגה (ההבנה הסיבה מאשר יותר גדול להיות יכול אינו

הקשורה  שמחה זוהי שהרי - והגבלה ממדידה למעלה להיות צריכה דשמחתֿתורה שהשמחה וכיון
ה'" ("ישמח הקב"ה של שהשמחה וכשם גבול, בלי שהוא הקב"ה, השמחה 31עם גם הנה גבול, בלי היא (

ישראל" ("ישמח ישראל בני והשגה 32של הבנה מצד לא השמחה להיות צריכה - גבול בלי להיות צריכה (
ענין מצד אלא הלב, הרגש מצד הלב.dlrnlyולא והרגש והשגה מהבנה

.Áזה הרי - הלב והרגש והשגה מהבנה למעלה שהוא zeigdוהענין zcewp mvr:
לאחרי  רק באים הלב והרגש וההשגה ההבנה ואילו כשנולד, תיכף תינוק אצל גם ישנו - החיות עצם

זמן, משך

מזה  שלמעלה ענין שישנו ומרגיש יודע הלב, והרגש והשגה ההבנה ענין אצלו שניתוסף לאחרי וגם
נפשו" בעד יתן לאיש אשר "כל שלכן שלו, החיות עצם וההשגה 33- ההבנה מצד כאשר שגם והיינו, .

וכפי  נפשו, לעצם שנוגע ענין שזהו בידעו הכל, על מוותר הוא הרי להיפך, להיות צריך הלב ָוהרגש
בכמות 34שמצינו  נפקאֿמינה וללא וספקֿספיקא, הספק על אפילו הענינים, כל את דוחה נפש שפיקוח

לאחריֿזה. אצלו שתהיה החיים זמן

הנשמה: מצד שהוא וכפי הגוף מצד שהוא כפי ישנו - גופא זה ובענין

שכתוב  במה הביאור אינו 35ובהקדם דלכאורה - בחיים" ובחרת וגו' החיים את גו' לפניך נתתי "ראה
בחיים"?!36מובן  "ובחרת להזהיר צורך שיש עד בחיים, יבחר שלא מי ישנו וכי :

אומרת  זה ועל הנשמה, שמצד החיות ענין גם וישנו הגוף, שמצד החיות ענין שישנו - הוא הענין אך
עלאין" "חיין הנשמה, של החיות בעצם - בחיים" "ובחרת .37התורה:

שבזה  כיון - נפשות פיקוח של במצב אפילו עליהם לעבור שאסור ענינים שיש לכך ההסברה גם וזוהי
הנשמה. של החיות עצם תלוי

.Ëעלֿידי הריקוד בענין הדבר מתבטא - השמחה לענין lbxayובנוגע awrd אין שברגל בעקב כי ,
שבלב. והרגש שבמוח השכל לא זר, בו יגע שלא הנפש, עצם שמצד החיות עצם אלא והרגש, שכל

כיון  אלא בלבד, עול קבלת מתוך חיות, ללא הוא שברגל עקב עלֿידי שהריקוד הכוונה אין אמנם,
והמדות, השכל הרצון, התענוג, בענין הענינים; בכל ונמשך חודר זה הרי העצם, עם הקשור ענין שזהו

כו'. וחיות שמחה מתוך הוא שברגל העקב עלֿידי הריקוד שגם כך ומעשה, דיבור למחשבה עד
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ו.27) ד, ואתחנן
ב.28) פח, שבת
ל.29) ח, משלי
וראה 30) סע"א). כז, שה"ש (לקו"ת המלך" עמק בספר "הנז'

ואילך. ד יח, במדבר לקו"ת
לא.31) קד, תהלים

ואילך.32) ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת וראה ב. קמט, שם
ד.33) ב, איוב
ואילך.34) א פג, יומא ראה
טוֿיט.35) ל, נצבים
ובכ"מ.36) ב. יא, ואתחנן לקו"ת ראה
ועוד.37) ב. קכב, ח"א הזהר לשון

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

.È.הנשמה עצם מצד שהיא כיון גבול, בלי היא שהשמחה - דשמחתֿתורה השמחה ענין כללות וזהו
מתבטאת  שהשמחה ב) (סעיף לעיל וכאמור התחלקות, ללא בשוה, ישראל בני כל אצל היא זו ושמחה
כיֿאם  כו', וההשגה ההבנה ענין כאן נוגע שלא כיון ועטופה, סגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם בריקוד 

בשוה. ישראל בני כל אצל שהוא כו', העצם ענין

ברֿשכל  כאשר כי פשוטים, אנשים אצל היא דשמחתֿתורה השמחה שעיקר במוחש רואים - ואדרבה
השמחה  סיבת ומהי השמחה, להיות צריכה כמה עד לחשוב מתחיל אזי בשמחתֿתורה, לשמוח צריך
מדידות  ללא היא השמחה פשוט, איש אצל מהֿשאיןֿכן והגבלה, מדידה של באופן זה הרי ובמילא כו',

והגבלות.

התורה, חכמי אצל מאשר יותר הדבר מתגלה שאצלם - דבר" עמא מאי חזי ד"פוק הדיוק גם וזהו
העצמּות  בפשיטות שמושרשת פשוט איש של הפשיטות ישנה דבר" "עמא אצל .38כי ְַָ

כולה  השנה כל על נמשכת זו .39ושמחה

***

.‡È,לתורה ועליה בתורה לקריאה בנוגע - כולה השנה כל לגבי בשמחתֿתורה ועיקרי נוסף ענין ישנו
בשמחתֿתורה  התורה קריאת בעת לתורה עולה מישראל אחד השנה 40שכל שבכל קטן, שאפילו ועד ,

למפטיר  כיֿאם לתורה, עולה אינו אלא 41כולה למפטיר, ולא לתורה, הוא גם עולה בשמחתֿתורה הנה ,
כו') בצירוף כי (אם העליות .42לשאר

למעלה  גבול, בלי שמחה הוא שמחתֿתורה של שענינו לעיל, להאמור בסתירה זה הרי ולכאורה,
סגורה  שהיא כפי ספרֿתורה עם שברגל, בעקב הריקוד עלֿידי מתבטאת שלכן כו', והשגה מהבנה

בתורה? הקריאה בעת לתורה העליה ענין הדגשת עם מתאים זה אין דלכאורה - כו' ועטופה

.·È:בזה והביאור
להיות  יכול אזי כו', והגבלות מדידות ללא כו', העצם מצד רק תהיה דשמחתֿתורה השמחה אם

כו'. והרגש בשכל הדבר יומשך לא שמחתֿתורה שלאחרי

במלאכתו" "אומן קלוגינקער"), ("א ערמומי הוא שהיצרֿהרע – ליהודי 43ובהקדמה אומר אינו ולכן , ַ
אלקיכם" בה' הדבקים "אתם כי אליו, ישמע לא בוודאי שהרי ה', רצון היפך שהוא דבר לעשות ,44מיד

מאלקות  נפרד להיות רוצה ;45ואינו

הגמרא  כדברי - היצרֿהרע איפוא עושה לו46מה אומר היום יצרֿהרע, של אומנתו "כך -jk dyr:"'וכו

מה 47היצרֿהרע  לו, באמרו יעשה, אשר כל על לו שמסכים עלֿידיֿזה האדם, עם להתרועע בא
זאך"). גלייכע א ("ס'איז ונכון ראוי הוא וכך כך ַַשעשית

כך". "עשה - כו' העצם מצד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן בשמחתֿתורה רוקד הנך ובנידוןֿדידן:
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וש"נ.38) ואילך. סקנ"ה בהוספות טוב שם כתר ראה
(המו"ל).39) הסיום חסר
(ירושלים 40) שמח"ת" חג ב"תולדות שנסמנו בס' ראה

ואילך. ס"ה פצ"ח חה"ס הל' גבריאל ובנטעי פי"א, תשכ"ד)
וש"נ.41) סט"ז. סרפ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
פי"ז,42) שם שמח"ת" חג ב"תולדות  שנסמנו בספרים ראה

.152 ע' ריש חל"ח תו"מ גם וראה רפצ"ט. שם גבריאל ובנטעי
וש"נ.

ס"מ 43) תר"ץ שמח"ת שיחת גם וראה ב. קה, שבת ראה
.(119 ע' תר"ץ (סה"ש

ד.44) ד, ואתחנן
ב"היום 45) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"
שם.46) שבת
ועוד.47) 124 ע' תרפ"ט א. לז, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
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- והגבלה ממדידה למעלה העצם, מצד הוא שלך שהריקוד כיון לו: ואומר ממשיך לאחריֿזה אבל
ו  שכל את לערב אפשר איך ובכלל, שלך. והרגש השכל את בזה לערב לך שעשועי אין עם האדם הרגש

לגמרי?!... באיןֿערוך הם ובורא נברא הרי בעצמותו, המלך

בלי  שהיא התורה את לקחת אפשר איך שכן, תורה. ללמוד מה לך אין חג", "אסרו בבוא ובמילא,
האדם, שכל - התורה?! אל האדם שכל את להביא או המוגבל, האדם שכל אל אותה ולהביא גבול,
ועלֿדרךֿזה  בזה. וכיוצא במסחר חיצוניות, בחכמות אחרים, בענינים מונח להיות צריך היצרֿהרע, טוען

הזה! עולם בתענוגי מונח להיות שצריך הלב, להרגש בנוגע

וכי  התורה, עלֿפי אותם לחנך עליך מה לשם היצרֿהרע: טוען - הילדים לחינוך בנוגע ועלֿדרךֿזה
מאומה  לו יחסר וכי הילדה?! או הילד עם האמא תתנהג כיצד בשמים", ה"יושב להקב"ה, ליה איכפת
בעלייתו  שברך" ה"מי שבעריכת בכך די מזה?!... כתוצאה אצלו יתוסף או התורה, עלֿפי החינוך לולי

התורה?! עלֿפי ילדיו את לחנך להשתדל עליו מה לשם אבל מכובד... "טשעק" ינדב לתורה

הגמרא  וכדברי הלאה, היצרֿהרע ממשיך עמו),48וכך מתאכסן ואינו עליו, דרך (עובר הלך "בתחלה.. :
עבודהֿזרה" עבוד לו שאומר "עד הבית), (בעל איש" ולבסוף.. (אכסנאי), אורח שהפירוש 46ולבסוף.. ,

ליהודי  זרה שהיא עבודה - הוא בעבודהֿזרה .49הפשוט

להדגיש  כדי - לתורה) (והעליה בתורה הקריאה גם להיות צריכה אלא בלבד, הריקוד מספיק לא ולכן,
והשגה  הבנה הפרטיים, בכחות גם נמשך להיות צריך והגבלה, ממדידה שלמעלה והשמחה שהריקוד
מוגבלת  הבלתי שהשמחה לכך ה"בחינה" וזוהי התורה, בענין חדורים יהיו הם שגם כו', הלב והרגש

כדבעי. היא שמחתֿתורה של

בעי" לבא ש"רחמנא היצרֿהרע שטוען כפי האברים 50ולא פרטי שגם נוגע ולא הלב, הוא והעיקר ,
בעבודה  הוא וכן כו', זאת ולולי אברים, לרמ"ח זקוק הלב גם שהרי - ומצוות בתורה חדורים יהיו

כו'. הענינים פרטי בכל גם צורך שיש הרוחנית,

.‚È:בתורה הקריאה לתוכן בנוגע - יותר ובפרטיות
מורשה משה לנו צוה "תורה נאמר: דשמחתֿתורה התורה יעקב"בקריאת הפסוק 51קהלת שזהו -

לדבר  כשמתחיל מיד בנו את ללמד האב כבר 52שמתחיל צריך והשגה, להבנה ששייך לפני שעוד והיינו, .
ויעקב. יצחק אברהם מזרע שהוא מישראל ואחד אחד לכל "ירושה" היא שהתורה לידע

החינוך. ענין על מיוחדת הדגשה יש  דשמחתֿתורה התורה שבקריאת ונמצא,

החינוך  ענין על בשמחתֿתורה לדבר נוהג היה אדמו"ר מו"ח שכ"ק .53ולהעיר,

ושמחה  ריקוד של ומצב במעמד בשמחתֿתורה נמצא יהודי כאשר שגם - לעיל כאמור - בזה והענין
פרטיים, בענינים גם זאת להמשיך עליו והגבלה, ממדידה שלמעלה

להעניק  שמשתדל האדם, בטבע שרואים כפי האדם, אצל עיקרי ענין שהוא החינוך, בענין ובפרט
זאת  ניצל שלא או קיבל, שלא בגלל או לו, ניתן שלא בגלל אם שלו, בחינוך חסר שהיה מה את לילדיו

כו', ורצונו מהותו ניכרת לילדיו האדם שמעניק החינוך שבאופן כך כו',

שגם  הפרטיים, בעניניו גם שנמשכת כדבעי, היא דשמחתֿתורה שהשמחה כך על ה"בחינה" ולכן,
החינוך. ענין בהדגשת במיוחד מתבטאת - התורה בענין חדורים יהיו הם
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(ובפרש"י).48) ב נב, סוכה
שלח.49) ע' תרפ"א א. עד, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

א). קי, ב"ב (ע"פ צח ע' תרפ"ה
ב.50) רפא, ח"ג ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
ד.51) לג, ברכה
א.52) מב, סוכה

(5344 ע' תרפ"ט (סה"ש סי"ב תרפ"ט שמח"ת שיחת ראה
תר  תרצ"א ואילך). ואילך). 127 ע' תר"ץ (סה"ש ואילך סנ"א "ץ

40 ע' תרצ"ו (סה"ש סכ"ג תרצ"ו ואילך). 157 ע' תרצ"א (סה"ש
תש"ד  ואילך). 187 ע' תרצ"ז (סה"ש ואילך סמ"ח תרצ"ז ואילך).

ועוד. ואילך). 33 ע' תש"ד (סה"ש ואילך ס"ה

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

ד"ויעקב  בעבודה כולה, השנה כל במשך זאת לפעול הכח נמשך ֿ תורה לדרכו"54ומשמחת .39הלך

***

.„È:התורה מהתחלת לקרוא מתחילים - ישראל" כל "לעיני עד ברכה בפרשת התורה לסיום בהמשך
הארץ". ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

היא  גו'" ברא ד"בראשית להתחלה התורה סיום של התורה)55והשייכות (סיום התורה שלימוד -
אוועקֿלייג") ("זיין שלו ההתמסרות אופן שלפי והיינו, גו'"). ("בראשית העולם מציאות עם ַקשור

שלו. והארץ) (השמים ה"עולם" נראה יהיה לכך בהתאם התורה, ללימוד

.ÂË"ורע טוב הדעת "עץ אודות בראשית בפרשת מסופר לזה העץ 56ובהמשך ש"טוב היתה שהטענה ,
להשכיל" העץ ונחמד לעינים הוא תאוה וכי שיכולה 57למאכל היצרֿהרע, של הטענה כללות שזוהי -

הגן" "בתוך - בגןֿעדן נמצאים כאשר גם דתיים.58להיות הורים אצל ,
הילדים: לחינוך בנוגע - ולדוגמא

אופנת  מיטב לפי נאים, בגדים בלבשו ומבריק, מצוחצח נראה השכן של שהילד טוען, היצרֿהרע
כו'!... הארוכות הפיאות עם שלך, הילד נראה איך זאת, ולעומת עליו... להסתכל שתענוג כך הנוער,

שיודע  ועד ב"וואשינגטאן", שנעשה מה בידעו לעולם, לצאת יוכל השכן של שהילד לטעון, ַָָוממשיך
ויעקב, יצחק אברהם אודות רק ידע - בישיבה שלומד שלך הבן ואילו ב"וויעטנאם"... שנעשה מה ֵַאפילו

ל"ישיבה"?!... אותו לשלוח לך מותר איך ואםֿכן "בטלן"... להיות ויגדל וכו', רבינו משה

- יוצלח" "לא יהיה שלך שהבן לכך ותסכים נפש" "מסירות מתוך תתנהג מצדך אם גם אופן, ובכל
ה"שכן"?!... זה על יאמר מה

הכספית, בתמיכתך כלפיהם ידיֿחובה יצאת כבר - יהודי בחינוך שחפצים זקנים הורים לך יש מאי, אלא
אתה  יכול כיצד הילד! לחינוך בנוגע ב"בעלות" להתערב מה להם אין אבל יותר, עוד תוסיף בזה, חסר ואם

חדשים?!... תשעה במשך הילד עבור שסבלה האמא שנמצאת בשעה בה - כזו התערבות להרשות

אותו  יקחו לתורה, לעלות שיצטרך הזמן בבוא הנה - יהדות אודות הילד ידע לא שאחרֿכך ואף
באנגלית... הברכות את יקרא ושם לביתֿהכנסת,

דתי  יהודי ולשכור לירושלים, "טשעק" לשלוח יכולים הרי - להתפלל איך ידע שלא משום ואם
שיתפלל  התפילה לגבי מעלה בזה יש ואדרבה, קדיש... לאמירת בנוגע שעושים כפי עבורו, שיתפלל
יהודי  של תפילתו לגבי וכו', במסחר טרוד בחוץֿלארץ, בהיותו שלו לתפילה יש ערך איזה שכן, בעצמו.

גו'" בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל , ומצב 59בארץ במעמד בהיותו הקודש, עיר ובירושלים ,
שבוודאי  כך כו', האריז"ל כוונות עם ומתפלל סטריט", ל"וואל לרוץ צריך שאינו כיון כו', מנוחה ָשל

תפילתו! מתקבלת

הדעת  "עץ - המדע עלֿפי להתנהג שצריך לטעון, ממשיך שהיא והיצרֿהרע התורה עלֿפי ולא - "
גשמי, הוא שהעולם וכיון ומסובב, סיבה של באופן הם הענינים כל מדע, עלֿפי ולדוגמא: המדע, היפך
יכול  אינו ולכן, העולם?!... את ברא שהקב"ה לומר אפשר איך ואםֿכן גשמי, להיות הבורא גם צריך

המדע!... היפך שהיא תורה, הילד את ללמד

הדינים  כל ויודע בישיבה, ללמוד סיים שזהֿעתה "אברך" לשכור יכולים - תורה" ב"ספר צורך יש אם
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וש"נ.54) .43 ע' תרצ"ו סה"ש וראה ב. לב, ויצא
(תו"מ 55) ואילך ס"ט תשח"י שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 91 ע' חכ"א
יז.56) שם, ט. ב, בראשית

ו.57) ג, שם
ב.58) שם,
יב.59) יא, עקב
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- והגבלה ממדידה למעלה העצם, מצד הוא שלך שהריקוד כיון לו: ואומר ממשיך לאחריֿזה אבל
ו  שכל את לערב אפשר איך ובכלל, שלך. והרגש השכל את בזה לערב לך שעשועי אין עם האדם הרגש

לגמרי?!... באיןֿערוך הם ובורא נברא הרי בעצמותו, המלך

בלי  שהיא התורה את לקחת אפשר איך שכן, תורה. ללמוד מה לך אין חג", "אסרו בבוא ובמילא,
האדם, שכל - התורה?! אל האדם שכל את להביא או המוגבל, האדם שכל אל אותה ולהביא גבול,
ועלֿדרךֿזה  בזה. וכיוצא במסחר חיצוניות, בחכמות אחרים, בענינים מונח להיות צריך היצרֿהרע, טוען

הזה! עולם בתענוגי מונח להיות שצריך הלב, להרגש בנוגע

וכי  התורה, עלֿפי אותם לחנך עליך מה לשם היצרֿהרע: טוען - הילדים לחינוך בנוגע ועלֿדרךֿזה
מאומה  לו יחסר וכי הילדה?! או הילד עם האמא תתנהג כיצד בשמים", ה"יושב להקב"ה, ליה איכפת
בעלייתו  שברך" ה"מי שבעריכת בכך די מזה?!... כתוצאה אצלו יתוסף או התורה, עלֿפי החינוך לולי

התורה?! עלֿפי ילדיו את לחנך להשתדל עליו מה לשם אבל מכובד... "טשעק" ינדב לתורה

הגמרא  וכדברי הלאה, היצרֿהרע ממשיך עמו),48וכך מתאכסן ואינו עליו, דרך (עובר הלך "בתחלה.. :
עבודהֿזרה" עבוד לו שאומר "עד הבית), (בעל איש" ולבסוף.. (אכסנאי), אורח שהפירוש 46ולבסוף.. ,

ליהודי  זרה שהיא עבודה - הוא בעבודהֿזרה .49הפשוט

להדגיש  כדי - לתורה) (והעליה בתורה הקריאה גם להיות צריכה אלא בלבד, הריקוד מספיק לא ולכן,
והשגה  הבנה הפרטיים, בכחות גם נמשך להיות צריך והגבלה, ממדידה שלמעלה והשמחה שהריקוד
מוגבלת  הבלתי שהשמחה לכך ה"בחינה" וזוהי התורה, בענין חדורים יהיו הם שגם כו', הלב והרגש

כדבעי. היא שמחתֿתורה של

בעי" לבא ש"רחמנא היצרֿהרע שטוען כפי האברים 50ולא פרטי שגם נוגע ולא הלב, הוא והעיקר ,
בעבודה  הוא וכן כו', זאת ולולי אברים, לרמ"ח זקוק הלב גם שהרי - ומצוות בתורה חדורים יהיו

כו'. הענינים פרטי בכל גם צורך שיש הרוחנית,

.‚È:בתורה הקריאה לתוכן בנוגע - יותר ובפרטיות
מורשה משה לנו צוה "תורה נאמר: דשמחתֿתורה התורה יעקב"בקריאת הפסוק 51קהלת שזהו -

לדבר  כשמתחיל מיד בנו את ללמד האב כבר 52שמתחיל צריך והשגה, להבנה ששייך לפני שעוד והיינו, .
ויעקב. יצחק אברהם מזרע שהוא מישראל ואחד אחד לכל "ירושה" היא שהתורה לידע

החינוך. ענין על מיוחדת הדגשה יש  דשמחתֿתורה התורה שבקריאת ונמצא,

החינוך  ענין על בשמחתֿתורה לדבר נוהג היה אדמו"ר מו"ח שכ"ק .53ולהעיר,

ושמחה  ריקוד של ומצב במעמד בשמחתֿתורה נמצא יהודי כאשר שגם - לעיל כאמור - בזה והענין
פרטיים, בענינים גם זאת להמשיך עליו והגבלה, ממדידה שלמעלה

להעניק  שמשתדל האדם, בטבע שרואים כפי האדם, אצל עיקרי ענין שהוא החינוך, בענין ובפרט
זאת  ניצל שלא או קיבל, שלא בגלל או לו, ניתן שלא בגלל אם שלו, בחינוך חסר שהיה מה את לילדיו

כו', ורצונו מהותו ניכרת לילדיו האדם שמעניק החינוך שבאופן כך כו',

שגם  הפרטיים, בעניניו גם שנמשכת כדבעי, היא דשמחתֿתורה שהשמחה כך על ה"בחינה" ולכן,
החינוך. ענין בהדגשת במיוחד מתבטאת - התורה בענין חדורים יהיו הם
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(ובפרש"י).48) ב נב, סוכה
שלח.49) ע' תרפ"א א. עד, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

א). קי, ב"ב (ע"פ צח ע' תרפ"ה
ב.50) רפא, ח"ג ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
ד.51) לג, ברכה
א.52) מב, סוכה

(5344 ע' תרפ"ט (סה"ש סי"ב תרפ"ט שמח"ת שיחת ראה
תר  תרצ"א ואילך). ואילך). 127 ע' תר"ץ (סה"ש ואילך סנ"א "ץ

40 ע' תרצ"ו (סה"ש סכ"ג תרצ"ו ואילך). 157 ע' תרצ"א (סה"ש
תש"ד  ואילך). 187 ע' תרצ"ז (סה"ש ואילך סמ"ח תרצ"ז ואילך).

ועוד. ואילך). 33 ע' תש"ד (סה"ש ואילך ס"ה

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

ד"ויעקב  בעבודה כולה, השנה כל במשך זאת לפעול הכח נמשך ֿ תורה לדרכו"54ומשמחת .39הלך

***

.„È:התורה מהתחלת לקרוא מתחילים - ישראל" כל "לעיני עד ברכה בפרשת התורה לסיום בהמשך
הארץ". ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

היא  גו'" ברא ד"בראשית להתחלה התורה סיום של התורה)55והשייכות (סיום התורה שלימוד -
אוועקֿלייג") ("זיין שלו ההתמסרות אופן שלפי והיינו, גו'"). ("בראשית העולם מציאות עם ַקשור

שלו. והארץ) (השמים ה"עולם" נראה יהיה לכך בהתאם התורה, ללימוד

.ÂË"ורע טוב הדעת "עץ אודות בראשית בפרשת מסופר לזה העץ 56ובהמשך ש"טוב היתה שהטענה ,
להשכיל" העץ ונחמד לעינים הוא תאוה וכי שיכולה 57למאכל היצרֿהרע, של הטענה כללות שזוהי -

הגן" "בתוך - בגןֿעדן נמצאים כאשר גם דתיים.58להיות הורים אצל ,
הילדים: לחינוך בנוגע - ולדוגמא

אופנת  מיטב לפי נאים, בגדים בלבשו ומבריק, מצוחצח נראה השכן של שהילד טוען, היצרֿהרע
כו'!... הארוכות הפיאות עם שלך, הילד נראה איך זאת, ולעומת עליו... להסתכל שתענוג כך הנוער,

שיודע  ועד ב"וואשינגטאן", שנעשה מה בידעו לעולם, לצאת יוכל השכן של שהילד לטעון, ַָָוממשיך
ויעקב, יצחק אברהם אודות רק ידע - בישיבה שלומד שלך הבן ואילו ב"וויעטנאם"... שנעשה מה ֵַאפילו

ל"ישיבה"?!... אותו לשלוח לך מותר איך ואםֿכן "בטלן"... להיות ויגדל וכו', רבינו משה

- יוצלח" "לא יהיה שלך שהבן לכך ותסכים נפש" "מסירות מתוך תתנהג מצדך אם גם אופן, ובכל
ה"שכן"?!... זה על יאמר מה

הכספית, בתמיכתך כלפיהם ידיֿחובה יצאת כבר - יהודי בחינוך שחפצים זקנים הורים לך יש מאי, אלא
אתה  יכול כיצד הילד! לחינוך בנוגע ב"בעלות" להתערב מה להם אין אבל יותר, עוד תוסיף בזה, חסר ואם

חדשים?!... תשעה במשך הילד עבור שסבלה האמא שנמצאת בשעה בה - כזו התערבות להרשות

אותו  יקחו לתורה, לעלות שיצטרך הזמן בבוא הנה - יהדות אודות הילד ידע לא שאחרֿכך ואף
באנגלית... הברכות את יקרא ושם לביתֿהכנסת,

דתי  יהודי ולשכור לירושלים, "טשעק" לשלוח יכולים הרי - להתפלל איך ידע שלא משום ואם
שיתפלל  התפילה לגבי מעלה בזה יש ואדרבה, קדיש... לאמירת בנוגע שעושים כפי עבורו, שיתפלל
יהודי  של תפילתו לגבי וכו', במסחר טרוד בחוץֿלארץ, בהיותו שלו לתפילה יש ערך איזה שכן, בעצמו.

גו'" בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל , ומצב 59בארץ במעמד בהיותו הקודש, עיר ובירושלים ,
שבוודאי  כך כו', האריז"ל כוונות עם ומתפלל סטריט", ל"וואל לרוץ צריך שאינו כיון כו', מנוחה ָשל

תפילתו! מתקבלת

הדעת  "עץ - המדע עלֿפי להתנהג שצריך לטעון, ממשיך שהיא והיצרֿהרע התורה עלֿפי ולא - "
גשמי, הוא שהעולם וכיון ומסובב, סיבה של באופן הם הענינים כל מדע, עלֿפי ולדוגמא: המדע, היפך
יכול  אינו ולכן, העולם?!... את ברא שהקב"ה לומר אפשר איך ואםֿכן גשמי, להיות הבורא גם צריך

המדע!... היפך שהיא תורה, הילד את ללמד

הדינים  כל ויודע בישיבה, ללמוד סיים שזהֿעתה "אברך" לשכור יכולים - תורה" ב"ספר צורך יש אם
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ספרֿתורה, עבורו שיכתוב ה"סופר" יהיה והוא יפה, כתב לו ויש ספרֿתורה, כתיבת עם הקשורים
הספרֿתורה, את לראות שיוכלו כדי זכוכית, דלתות עם מוזהב, ארון בתוך הספרֿתורה את יכניס ואחרֿכך
המפתח  את בידה האמא  מחזיקה ולפעמים תדע... - כשתגדל לו: יאמרו זה? מה ישאל: הילד וכאשר

לילד!... המפתח את וימסור יקלקל שמא בעלה, על אפילו סומכת ואינה הארון, של

ללמוד  - "תחביב" לו יהיה אז לגימלאות, כשיפרוש וחמש, ששים גיל לאחרי - תורה? ילמד ואימתי
תורה!...

העולם  כאשר שנה, אלפי ומחצה שלשה לפני במדבר, ניתנה - לטעון היצרֿהרע ממשיך - התורה
נושבת" ב"ארץ כשנמצאים עתה, מהֿשאיןֿכן תרבותי, עדיין היה את 60לא בו שיש תרבותי, בעולם ,

אל"ףֿבי"ת, ילד עם ילמדו שעתה היתכן ואםֿכן אחת... בבת בניֿאדם אלף מאתיים להשמיד כיצד הידע
ללמוד  סי", ּבי "איי ללמוד צריך עכשיו - שנה?! אלפי ומחצה שלשה לפני רבינו משה שלימד ִִֵכפי
ב"אוניברסיטה" ואחרֿכך סקול"), ("היי ב"תיכון" ואחרֿכך סקול"), ("ּפאבליק ממלכתי ָבביתֿספר
ספרותֿאנגלית  ילמד ושם ה"אוניברסיטה", את כבר יסיים שמונהֿעשרה שבגיל כך ַ("קאלעדזש"),
עצמית  הישרדות גם ללמוד שצריכים הזמן שעכשיו שטוענים כפי - וגם ליטרעטשור"), ("ענגליש

סערווייוועל"). ("סעלף

כו'! חרדים יהודים הורים אצל בגןֿעדן, הגן", "בתוך אפילו - זה וכל

.ÊË הולך מתבגר, שכאשר - שכזה 'חינוך' של ה'פירות' את בפועל שרואים היא, האמת אך
תורה, עלֿפי חינוך לילד מעניקים כאשר זאת, ולעומת וכו'; 'היּפי' 'ביטניק', ונעשה ּפארק', ַַל'סענטראל

יהודי. לנחת וזוכים הנ"ל, הצרות מכל יודעים לא אזי - מיהודי דורשת שהתורה כפי
הכלל  וכידוע ממש, בפועל העובדות עם להתחשב יש אחר, באופן מתקבל בשכלו אם גם הנה ולכן,

לבחון יכולים דבר שכל שבדורנו, המדע חכמי ובפרט המדע, חכמי ממש',אצל מה'פועל ולראות
נחש  עלֿידי שנגרם מה שזהו החינוך, בענין הטעות היא היכן רואים ממש' שמה'פועל ובנידוןֿדידן,

והטלוויזיא... העיתונים זה הרי שבזמנינו הקדמוני,

לקריאה  בהמשך הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית בשמחתֿתורה שקורין מה וזהו
גו'" לנו צוה "תורה נאמר שבה תלויה 51שלפניֿזה וארץ", ל"שמים בנוגע אצלו שתהיה ההנהגה שכללות -

כו' יהודי לנחת זוכים תורה עלֿפי החינוך עלֿידי שדווקא וכאמור, לתורה. שלו ההתמסרות .39במדת

***

.ÊÈ שהיתה כפי בפועל המציאות את שרואים הקב"ה זיכנו החינוך, לענין בנוגע הנסיון על להקל בכדי
שזה  שכיון היצרֿהרע טוען זה שעל מתןֿתורה, בזמן רק לא - נושבת" ל"ארץ כבר שבאו לאחרי גם

עכשיו. שייך זה אין במדבר, היה 
מבארדיטשוב  הצדיק הרב של הפתגם שידוע - באמרו 61ובהקדמה ישראל, של בזכותן מליץ שהיה , ַ

כיצד  ואםֿכן כל, לעין בגלוי הוא הזה' ה'עולם ואילו בספרים, הכנסת - כו' ה'גןֿעדן' את להקב"ה:
מראה  לזמן מזמן ולכן, כו'. עצמם את שמצדיקים כאלו ישנם ועלֿדרךֿזה כו'?! בטענות לבוא יכול הנך

כו'. דוגמאות הקב"ה

נושבת" ב"ארץ החינוך בענין הנדרשת ההנהגה לאופן דוגמא שמצינו - לעניננו בנוגע ועלֿדרךֿזה
אחז: בימי - מסודר באופן המלוכה שהיתה ובזמן גופא,

ז"ל  חכמינו שילמדו 62אמרו הניח ולא מדרשות", ובתי כנסיות בתי (סגר) שאחז אחז, שמו נקרא "למה
תורה. בהם
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לה.60) טז, בשלח
תו"מ 61) גם וראה תכ. ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .354 ע' חמ"ט

פי"א,62) ויק"ר ג. פמ"ב, ב"ר ה"ב. פ"י סנהדרין ירושלמי
פ"ט. תדא"ז וראה יא. דאסת"ר פתיחתא ז.

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

היפך  של עונש מגיע במלכות מרידה ועל אליו, לשמוע וצריכים המלך, היה שאחז ואףֿעלֿפי
והכריז 63החיים  הנביא, ישעיהו בא תורה.64- עלֿפי הילדים את לחנך צריכים אלא בכך, להתחשב שאין

זאת?! לעשות מניחים שאין בשעה תורה עלֿפי חינוך לילדים לתת יכולים כיצד ולכאורה,

של  ושמו בז", חש שלל "מהר היה האחד של שמו בלבד: שנים אלא ילדים, הרבה היו לא ובאמת
ישוב". "שאר היה השני

אצלם  יפעלו כאשר גם הרי - ישראל ילדי שני שיעמידו בכך התועלת מהי השאלה: נשאלת ואםֿכן
זאת?! לעשות אותם מניח אינו שהמלך כיון העולם, כל את להפוך יוכלו לא נפש, מסירת של תנועה

"מתורבתים" ולא "בטלנים", שהיו שלמרות בפועל, רואים ואכן בשמותיהם, מרומז - לזה המענה אך
סנחריב  מפלת נפעלה עלֿידם הנה סנחריב, עם המלחמה שהיתה בשעה הנה .65וכו',

.ÁÈ זו אין ועדיין בעבר, שאירע מאורע אודות בספר שכתוב ענין שזהו היצרֿהרע, טוען עדיין אך
זה. לזמנינו בנוגע ראיה

הקב"ה: הראה מזה יתירה ובכן,

כמה  לדעת מבלי - שנה שבעֿעשרה במשך ובשביה במיצר ההיא במדינה שנמצאים יהודים ישנם
עצמם  את להשלות יכולים אינם שהרי ניט"), טאלק קיין אלץ נאך איז ("עס זה ומצב מעמד ימשך ַָָזמן
ומצב  במעמד - שנים ליובל ועד שנה, מעשרים יותר כבר נמשך זה שמצב כיון קצר, לזמן רק שזהו
התורה  בדרך ילדים ולחנך לגדל מצליחים ואףֿעלֿפיֿכן מצוות, ולקיים תורה ללמוד אותם מניחים שאין

ממש. נפשות סכנת שישנה כיון נפש , מסירת מתוך והמצוות,

והמצוות, התורה בדרך ילדים שם שיחנכו בכך התועלת מהי לשאלה: מקום יש לכאורה - עצמך והגע
וכו', לרחוב לצאת יכולים שאינם ומצב במעמד הוא עצמו והמיעוט בלבד, מיעוט אלא שאינם בשעה בה
וכו', השבת ביום יתנהג כיצד יום כל לדאוג עליו ("שקאלע"), לביתֿהספר ללכת צריך ָוכאשר
יהודי, בית ולנהל להתחתן יצטרך הזמן שבבוא  - התכלית אודות חושבים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

זאת?! ליישם יצליח איך ואםֿכן וכו', ושוחט מוהל במקוה, צורך יש  זה שבשביל

שלם, זקן עטורי ומצוות, תורה שומרי שהם שם, ונתחנכו שגדלו יהודים בפועל מצינו ואףֿעלֿפיֿכן
תפילין!... זוגות שני ומניחים

מזה  :66ויתירה

לא  - הוא להם שנוגע מה וכל משם, שיצאו כלל חושבים ואינם שם, נמצאים שעדיין אלו ישנם
ולא  זה, על חושבים לא הם לחץ"; ומים צר "לחם על ומתקיימים ושביה, במיצר שנמצאים העובדה

בשלימות... ומצוות התורה קיום ורק אך להם נוגע כו'; להם איכפת

ממנו שהגיע השידוכים, בעונת בחור, שם בקשתו?נמצא ומהי - סכנה של ענין עצמו שזה - מכתב

שייעשה  לכך ראוי שאינו סבור בהיותו כלל, זה על חושב שאינו כיון משם, לצאת מבקש לא הוא
משם; יצא שבקרוב ויהיֿרצון לכך, הוא ראוי שבוודאי אף - נס לו

זה  הרי שבאמת אף - קשים... בנסיונות לעמוד עליו ויום יום שבכל כך על מתאונן לא גם הוא
קשים  נסיונות לעבור שיצטרך לו מגיע מדוע וקושיא: לטענה מקום יש ואכן הקב"ה, של באשמתו
שמלכתחילה  אלא זה, על תירוץ לו שיש בגלל ולא זו, קושיא לו נוגע לא אףֿעלֿפיֿכן אבל כאלו?!...

לו; נוגע זה אין
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ה"ח.63) פ"ג מלכים הל' רמב"ם
סה"ש 64) גם וראה שם. ורד"ק ובפרש"י יח ח, ישעי' ראה

.157 ע' תש"ד

שם.65) ישעי' פרש"י ה. פי"ח, שמו"ר ראה
ובקול 66) גדולה, התרגשות מתוך נאמרו דלקמן הדברים

(המו"ל). מבכי חנוק



מז g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

ספרֿתורה, עבורו שיכתוב ה"סופר" יהיה והוא יפה, כתב לו ויש ספרֿתורה, כתיבת עם הקשורים
הספרֿתורה, את לראות שיוכלו כדי זכוכית, דלתות עם מוזהב, ארון בתוך הספרֿתורה את יכניס ואחרֿכך
המפתח  את בידה האמא  מחזיקה ולפעמים תדע... - כשתגדל לו: יאמרו זה? מה ישאל: הילד וכאשר

לילד!... המפתח את וימסור יקלקל שמא בעלה, על אפילו סומכת ואינה הארון, של

ללמוד  - "תחביב" לו יהיה אז לגימלאות, כשיפרוש וחמש, ששים גיל לאחרי - תורה? ילמד ואימתי
תורה!...

העולם  כאשר שנה, אלפי ומחצה שלשה לפני במדבר, ניתנה - לטעון היצרֿהרע ממשיך - התורה
נושבת" ב"ארץ כשנמצאים עתה, מהֿשאיןֿכן תרבותי, עדיין היה את 60לא בו שיש תרבותי, בעולם ,

אל"ףֿבי"ת, ילד עם ילמדו שעתה היתכן ואםֿכן אחת... בבת בניֿאדם אלף מאתיים להשמיד כיצד הידע
ללמוד  סי", ּבי "איי ללמוד צריך עכשיו - שנה?! אלפי ומחצה שלשה לפני רבינו משה שלימד ִִֵכפי
ב"אוניברסיטה" ואחרֿכך סקול"), ("היי ב"תיכון" ואחרֿכך סקול"), ("ּפאבליק ממלכתי ָבביתֿספר
ספרותֿאנגלית  ילמד ושם ה"אוניברסיטה", את כבר יסיים שמונהֿעשרה שבגיל כך ַ("קאלעדזש"),
עצמית  הישרדות גם ללמוד שצריכים הזמן שעכשיו שטוענים כפי - וגם ליטרעטשור"), ("ענגליש

סערווייוועל"). ("סעלף

כו'! חרדים יהודים הורים אצל בגןֿעדן, הגן", "בתוך אפילו - זה וכל

.ÊË הולך מתבגר, שכאשר - שכזה 'חינוך' של ה'פירות' את בפועל שרואים היא, האמת אך
תורה, עלֿפי חינוך לילד מעניקים כאשר זאת, ולעומת וכו'; 'היּפי' 'ביטניק', ונעשה ּפארק', ַַל'סענטראל

יהודי. לנחת וזוכים הנ"ל, הצרות מכל יודעים לא אזי - מיהודי דורשת שהתורה כפי
הכלל  וכידוע ממש, בפועל העובדות עם להתחשב יש אחר, באופן מתקבל בשכלו אם גם הנה ולכן,

לבחון יכולים דבר שכל שבדורנו, המדע חכמי ובפרט המדע, חכמי ממש',אצל מה'פועל ולראות
נחש  עלֿידי שנגרם מה שזהו החינוך, בענין הטעות היא היכן רואים ממש' שמה'פועל ובנידוןֿדידן,

והטלוויזיא... העיתונים זה הרי שבזמנינו הקדמוני,

לקריאה  בהמשך הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית בשמחתֿתורה שקורין מה וזהו
גו'" לנו צוה "תורה נאמר שבה תלויה 51שלפניֿזה וארץ", ל"שמים בנוגע אצלו שתהיה ההנהגה שכללות -

כו' יהודי לנחת זוכים תורה עלֿפי החינוך עלֿידי שדווקא וכאמור, לתורה. שלו ההתמסרות .39במדת

***

.ÊÈ שהיתה כפי בפועל המציאות את שרואים הקב"ה זיכנו החינוך, לענין בנוגע הנסיון על להקל בכדי
שזה  שכיון היצרֿהרע טוען זה שעל מתןֿתורה, בזמן רק לא - נושבת" ל"ארץ כבר שבאו לאחרי גם

עכשיו. שייך זה אין במדבר, היה 
מבארדיטשוב  הצדיק הרב של הפתגם שידוע - באמרו 61ובהקדמה ישראל, של בזכותן מליץ שהיה , ַ

כיצד  ואםֿכן כל, לעין בגלוי הוא הזה' ה'עולם ואילו בספרים, הכנסת - כו' ה'גןֿעדן' את להקב"ה:
מראה  לזמן מזמן ולכן, כו'. עצמם את שמצדיקים כאלו ישנם ועלֿדרךֿזה כו'?! בטענות לבוא יכול הנך

כו'. דוגמאות הקב"ה

נושבת" ב"ארץ החינוך בענין הנדרשת ההנהגה לאופן דוגמא שמצינו - לעניננו בנוגע ועלֿדרךֿזה
אחז: בימי - מסודר באופן המלוכה שהיתה ובזמן גופא,

ז"ל  חכמינו שילמדו 62אמרו הניח ולא מדרשות", ובתי כנסיות בתי (סגר) שאחז אחז, שמו נקרא "למה
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לה.60) טז, בשלח
תו"מ 61) גם וראה תכ. ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .354 ע' חמ"ט

פי"א,62) ויק"ר ג. פמ"ב, ב"ר ה"ב. פ"י סנהדרין ירושלמי
פ"ט. תדא"ז וראה יא. דאסת"ר פתיחתא ז.

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

היפך  של עונש מגיע במלכות מרידה ועל אליו, לשמוע וצריכים המלך, היה שאחז ואףֿעלֿפי
והכריז 63החיים  הנביא, ישעיהו בא תורה.64- עלֿפי הילדים את לחנך צריכים אלא בכך, להתחשב שאין

זאת?! לעשות מניחים שאין בשעה תורה עלֿפי חינוך לילדים לתת יכולים כיצד ולכאורה,

של  ושמו בז", חש שלל "מהר היה האחד של שמו בלבד: שנים אלא ילדים, הרבה היו לא ובאמת
ישוב". "שאר היה השני

אצלם  יפעלו כאשר גם הרי - ישראל ילדי שני שיעמידו בכך התועלת מהי השאלה: נשאלת ואםֿכן
זאת?! לעשות אותם מניח אינו שהמלך כיון העולם, כל את להפוך יוכלו לא נפש, מסירת של תנועה

"מתורבתים" ולא "בטלנים", שהיו שלמרות בפועל, רואים ואכן בשמותיהם, מרומז - לזה המענה אך
סנחריב  מפלת נפעלה עלֿידם הנה סנחריב, עם המלחמה שהיתה בשעה הנה .65וכו',

.ÁÈ זו אין ועדיין בעבר, שאירע מאורע אודות בספר שכתוב ענין שזהו היצרֿהרע, טוען עדיין אך
זה. לזמנינו בנוגע ראיה

הקב"ה: הראה מזה יתירה ובכן,

כמה  לדעת מבלי - שנה שבעֿעשרה במשך ובשביה במיצר ההיא במדינה שנמצאים יהודים ישנם
עצמם  את להשלות יכולים אינם שהרי ניט"), טאלק קיין אלץ נאך איז ("עס זה ומצב מעמד ימשך ַָָזמן
ומצב  במעמד - שנים ליובל ועד שנה, מעשרים יותר כבר נמשך זה שמצב כיון קצר, לזמן רק שזהו
התורה  בדרך ילדים ולחנך לגדל מצליחים ואףֿעלֿפיֿכן מצוות, ולקיים תורה ללמוד אותם מניחים שאין

ממש. נפשות סכנת שישנה כיון נפש , מסירת מתוך והמצוות,

והמצוות, התורה בדרך ילדים שם שיחנכו בכך התועלת מהי לשאלה: מקום יש לכאורה - עצמך והגע
וכו', לרחוב לצאת יכולים שאינם ומצב במעמד הוא עצמו והמיעוט בלבד, מיעוט אלא שאינם בשעה בה
וכו', השבת ביום יתנהג כיצד יום כל לדאוג עליו ("שקאלע"), לביתֿהספר ללכת צריך ָוכאשר
יהודי, בית ולנהל להתחתן יצטרך הזמן שבבוא  - התכלית אודות חושבים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

זאת?! ליישם יצליח איך ואםֿכן וכו', ושוחט מוהל במקוה, צורך יש  זה שבשביל

שלם, זקן עטורי ומצוות, תורה שומרי שהם שם, ונתחנכו שגדלו יהודים בפועל מצינו ואףֿעלֿפיֿכן
תפילין!... זוגות שני ומניחים

מזה  :66ויתירה

לא  - הוא להם שנוגע מה וכל משם, שיצאו כלל חושבים ואינם שם, נמצאים שעדיין אלו ישנם
ולא  זה, על חושבים לא הם לחץ"; ומים צר "לחם על ומתקיימים ושביה, במיצר שנמצאים העובדה

בשלימות... ומצוות התורה קיום ורק אך להם נוגע כו'; להם איכפת

ממנו שהגיע השידוכים, בעונת בחור, שם בקשתו?נמצא ומהי - סכנה של ענין עצמו שזה - מכתב

שייעשה  לכך ראוי שאינו סבור בהיותו כלל, זה על חושב שאינו כיון משם, לצאת מבקש לא הוא
משם; יצא שבקרוב ויהיֿרצון לכך, הוא ראוי שבוודאי אף - נס לו

זה  הרי שבאמת אף - קשים... בנסיונות לעמוד עליו ויום יום שבכל כך על מתאונן לא גם הוא
קשים  נסיונות לעבור שיצטרך לו מגיע מדוע וקושיא: לטענה מקום יש ואכן הקב"ה, של באשמתו
שמלכתחילה  אלא זה, על תירוץ לו שיש בגלל ולא זו, קושיא לו נוגע לא אףֿעלֿפיֿכן אבל כאלו?!...

לו; נוגע זה אין
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ה"ח.63) פ"ג מלכים הל' רמב"ם
סה"ש 64) גם וראה שם. ורד"ק ובפרש"י יח ח, ישעי' ראה

.157 ע' תש"ד

שם.65) ישעי' פרש"י ה. פי"ח, שמו"ר ראה
ובקול 66) גדולה, התרגשות מתוך נאמרו דלקמן הדברים

(המו"ל). מבכי חנוק



g"kyz'dמח ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

זרה' 'מחשבה על עצה לבקשת זקוק שהוא - במכתבו שכותב כפי - לו ומפריע שלוחץ היחידי הדבר
עומד" אתה מי לפני ד"דע הענין את לקיים יכול אינו שלכן התפילה!... המילות 67בעת פירוש ולחשוב ,

שליחותו!... למילוי לו שנוגע הענין זהו כדבעי;

לים  מעבר מכתב לשלוח בסכנה עצמו את מעמיד היה לא זאת, לולי שהרי בעצם, לו נוגע זה וענין
זה! ענין על עצה לקבל כדי

לו!... נוגע הדבר ואין מזה, יודע אינו אפילו והוא כולו, העולם כל קיים בשבילו - כזה יהודי

.ËÈ:לעניננו ובנוגע
לעורר  בכדי זה הרי - כו' המכתב וישנו הנ"ל הבחור ישנו שהרי סתם, סיפור זה שאין - לעיל האמור

שם!... שישנם לנסיונות כלל לדמותם איֿאפשר שבוודאי כאן, שישנם לה"נסיונות" בנוגע ולפעול

לו  שאין מהעובדה וקלֿוחומר במכלֿשכן לבטלּה, קל הרי - הקב"ה על קושיא למישהו יש אם ְְַָגם
ואםֿכן  כלפיה, ידיֿחובתו לצאת שצריך ועד מעלתה, את שמחשיב כיון שכנתו... על קושיות

כו'. קושיות עליו להקשות שאין להקב"ה, בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה

השמחה  אם - שמחתֿתורה של ה"בחינה" אודות יב) (סעיף לעיל להאמור בנוגע גם שייך זה וענין
וחודרים  נמשכים שהם או הפרטיים, לעניניו נוגעים אינם אבל והגבלה, ממדידה למעלה הם והריקודים

כו' הפרטיים בענינים .39גם

***

.Î'לגני באתי ב'המשך שכתוב מה אבל 68ידוע החיל, אנשי עלֿידי נעשה בפועל המלחמה שנצחון ,
כו'. לעשות עליהם מה החיל לאנשי מורים שהם הצבא, מפקדי גם ישנם

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לטעון יכולים אינם החיל שאנשי - בזה כיון 69והענין ,
הוא  ענינם שכל הצבא, למפקדי בנוגע ועלֿדרךֿזה הצבא; מפקדי של ההוראה עלֿפי היתה שפעולתם

בפועל. המלחמה נצחון להיות יכול היה לא החיל אנשי ולולי לעשות, מה החיל לאנשי להורות

ללמוד  הוא ראשיֿהישיבות של ענינם שכל - וראשיֿהישיבות הישיבות לתלמידי בנוגע גם הוא וכן
תורה  תלמוד הלכות ערוך' ב'שולחן המבואר ועלֿפי התלמידים, ה'70עם מלאכת עושה "ארור בענין

הרצוי.71רמיה" באופן התלמידים עם שבלימוד הזכות גודל לאידךֿגיסא מובן הרי ,

אצל  יתירה שמחה להיות צריכה בוודאי בתורה, השמחה הוא שענינו בשמחתֿתורה, ובעמדנו
ראשיֿהישיבות.

שלא  בלבד זו שלא הבהמית, ונפש בגוף גם אלא הנשמה, מצד שמחה רק לא תהיה שהשמחה וכדי
ביין" אלא שמחה "אין גשמי, יין היא לזה העצה הנה - השמחה בענין יסייעו שגם אדרבה, אלא .72יבלבלו,

שרף. יין יין, על "לחיים" עתה יאמרו בחסידות, ומשפיעים ראשיֿישיבות המלמדים, כל ולכן,

גם  אלא בנשמתם, רק לא שתהיה - התלמידים על להשפעה בנוגע וסיוע עזר יתוסף ועלֿידיֿזה
כרע" ש"מנפשיה לאופן ועד נשמתוֿעדן 73בגופם, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כדברי שלקראת 74, ,

התלמידים  על גם יפעלו כזה ובאופן כרע", ד"מנפשיה ומצב במעמד שיהיה גופו על פעל .39הברֿמצוה

***
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ב.67) כח, ברכות ראה
(68.(132 ע' תש"י (סה"מ פי"א תש"י
יז.69) ח, עקב
ס 70) הי"א.יו"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' סי"ז. רמ"ה
יו"ד.71) מח, ירמי'

א.72) קט, פסחים
קיח,73) שבת בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ועוד. סע"ב.
תו"מ 74) גם וראה וש"נ. ואילך. 91 ס"ע תרפ"ה סה"ש ראה

וש"נ. .77 ע' חמ"ט

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

.‡Î וכלשון הספרֿתורה, של החיים" ב"עצי שמחזיקים באופן הוא בשמחתֿתורה הריקוד סדר
בה".75הכתוב  למחזיקים היא חיים "עץ :

לאור  "תמכין על דקאי מאושר", "ותומכיה הפסוק: סיום בא לזה של 76ייתא"ובהמשך ענינו שזהו ,
הקדים  זה שבגלל כך, כדי ועד יששכר, שבט של  ענינו שזהו התורה, ללומדי מסייעים שהם זבולון, שבט
עלֿידי  יששכר של ש"תורתו כיון באהליך", ויששכר בצאתך זבולון "שמח ליששכר, זבולון הכתוב

היתה" .77זבולון

במאמר  שמצינו עלֿדרך – זבולון אודות ואחרֿכך יששכר אודות תחילה עתה דּובר ואףֿעלֿפיֿכן
מהר"ש  אדמו"ר נבין 78של שמחתֿתורה, שכעת "ומחמת שכותב: גדול, מהם מי ומצוות, לתורה בנוגע

הירושלמי  מעלת 79דעת על לדבר צריך שבשמחתֿתורה היינו, בה", ישוו לא המצוות הם חפצים שכל
(יששכר). התורה לומדי אודות הדיבור את להקדים יש לכך, ובהתאם התורה;

להיות  צריכה אצלם גם אשר לאורייתא", "תמכין של מעלתם את גם להדגיש צריך אףֿעלֿפיֿכן אבל
בשמחתֿתורה, יתירה שמחה

ההמשכה  יותר מודגשת אצלם ואדרבה, ביין", אלא שמחה ש"אין כאמור בגשמיות, שתומשך ובאופן
ענינם, עיקר שזהו כיון בגשמיות,

המבואר  עלֿדרך הבא, לשמחתֿתורה עד כולה, השנה כל על משמחתֿתורה השמחה תומשך וכמוֿכן
תורה' אחריו",80ב'לקוטי הבא הרגל עד נמשך.. ויוםֿטוב רגל ש"מכל

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הקב"ה, של בברכתו אצלם יתוסף .81ועלֿידיֿזה

***

.·Î ועד בזה, שאין מה בזה ענינים שיש ושמחתֿתורה, לשמיניֿעצרת בנוגע א) (סעיף לעיל דובר
אחד. ביום הם ישראל שבארץ ועד בשניהם, בשוה שהם ענינים ויש שונים, ימים בשני הם שבחוץֿלארץ
שזהו  אלא בשמיניֿעצרת, היא ההמשכה לשמחתֿתורה; הכנה הוא שמיניֿעצרת הנה - ובכללות

בשמחת  הוא והגילוי להתגלות, ומוכן במציאות שישנו העלם כי אם עדיין, השמחה בהעלם ולכן ֿתורה.
שבשמחתֿתורה. הגילוי ענין מצד שמיניֿעצרת, של מהשמחה יותר גדולה היא שמחתֿתורה של

שמחה  להיות צריכה חדשה, המשכה נפעלת כאשר מסתברא: איפכא דלכאורה - להבין צריך עדיין אך
לפניֿזה?! ונמשך נפעל שכבר ענין התגלות מאשר יותר גדולה

של השמחה רק לא היא דשמחתֿתורה השמחה מזה: l`xyiויתירה ipa השמחה גם אלא התורה, עם
ישראל  בני עם התורה עיקר 82של אלא ישראל, לבני ההמשכה התגלות לכאורה נוגע לא לתורה, וביחס .

בשמיניֿעצרת?! שהיא עצמה, ההמשכה הוא הענין

.‚Î מה הענין ושמחתֿתורה:zenyויובן שמיניֿעצרת – טוב' ה'יום של
הרשב"א  בתשובות (כמבואר ההיקף ימי משבעת למעלה הוא - (עצרת) שהוא 83שמיני והיינו, .(

שמיניֿעצרת  מעלת גם וזוהי השביעי, יום שהוא השבת מיום גם למעלה כו', השתלשלות מסדר למעלה
שלפניו. הימים שבעת על
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יח.75) ג, משלי
(סה"מ 76) תרצ"ט דשמח"ת חיים עץ רד"ה וראה ב. נג, זח"ג

שמח"ת. תשרי, כג יום" ב"היום נעתק - .(68 ע' תרצ"ט
ובפרש"י.77) יח לג, ברכה
רפט).78) ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ז דשמח"ת במד"ר ד"ה
ה"א.79) פ"א פאה

ב.80) צח, ברכה
דברהמ"ז.81) הג' ברכה נוסח
חל"ח 82) (תו"מ  בתחלתה תשכ"ד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(109 ע'
ס"ט.83) ח"א



מט g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

זרה' 'מחשבה על עצה לבקשת זקוק שהוא - במכתבו שכותב כפי - לו ומפריע שלוחץ היחידי הדבר
עומד" אתה מי לפני ד"דע הענין את לקיים יכול אינו שלכן התפילה!... המילות 67בעת פירוש ולחשוב ,

שליחותו!... למילוי לו שנוגע הענין זהו כדבעי;

לים  מעבר מכתב לשלוח בסכנה עצמו את מעמיד היה לא זאת, לולי שהרי בעצם, לו נוגע זה וענין
זה! ענין על עצה לקבל כדי

לו!... נוגע הדבר ואין מזה, יודע אינו אפילו והוא כולו, העולם כל קיים בשבילו - כזה יהודי

.ËÈ:לעניננו ובנוגע
לעורר  בכדי זה הרי - כו' המכתב וישנו הנ"ל הבחור ישנו שהרי סתם, סיפור זה שאין - לעיל האמור

שם!... שישנם לנסיונות כלל לדמותם איֿאפשר שבוודאי כאן, שישנם לה"נסיונות" בנוגע ולפעול

לו  שאין מהעובדה וקלֿוחומר במכלֿשכן לבטלּה, קל הרי - הקב"ה על קושיא למישהו יש אם ְְַָגם
ואםֿכן  כלפיה, ידיֿחובתו לצאת שצריך ועד מעלתה, את שמחשיב כיון שכנתו... על קושיות

כו'. קושיות עליו להקשות שאין להקב"ה, בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה

השמחה  אם - שמחתֿתורה של ה"בחינה" אודות יב) (סעיף לעיל להאמור בנוגע גם שייך זה וענין
וחודרים  נמשכים שהם או הפרטיים, לעניניו נוגעים אינם אבל והגבלה, ממדידה למעלה הם והריקודים

כו' הפרטיים בענינים .39גם

***

.Î'לגני באתי ב'המשך שכתוב מה אבל 68ידוע החיל, אנשי עלֿידי נעשה בפועל המלחמה שנצחון ,
כו'. לעשות עליהם מה החיל לאנשי מורים שהם הצבא, מפקדי גם ישנם

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לטעון יכולים אינם החיל שאנשי - בזה כיון 69והענין ,
הוא  ענינם שכל הצבא, למפקדי בנוגע ועלֿדרךֿזה הצבא; מפקדי של ההוראה עלֿפי היתה שפעולתם

בפועל. המלחמה נצחון להיות יכול היה לא החיל אנשי ולולי לעשות, מה החיל לאנשי להורות

ללמוד  הוא ראשיֿהישיבות של ענינם שכל - וראשיֿהישיבות הישיבות לתלמידי בנוגע גם הוא וכן
תורה  תלמוד הלכות ערוך' ב'שולחן המבואר ועלֿפי התלמידים, ה'70עם מלאכת עושה "ארור בענין

הרצוי.71רמיה" באופן התלמידים עם שבלימוד הזכות גודל לאידךֿגיסא מובן הרי ,

אצל  יתירה שמחה להיות צריכה בוודאי בתורה, השמחה הוא שענינו בשמחתֿתורה, ובעמדנו
ראשיֿהישיבות.

שלא  בלבד זו שלא הבהמית, ונפש בגוף גם אלא הנשמה, מצד שמחה רק לא תהיה שהשמחה וכדי
ביין" אלא שמחה "אין גשמי, יין היא לזה העצה הנה - השמחה בענין יסייעו שגם אדרבה, אלא .72יבלבלו,

שרף. יין יין, על "לחיים" עתה יאמרו בחסידות, ומשפיעים ראשיֿישיבות המלמדים, כל ולכן,

גם  אלא בנשמתם, רק לא שתהיה - התלמידים על להשפעה בנוגע וסיוע עזר יתוסף ועלֿידיֿזה
כרע" ש"מנפשיה לאופן ועד נשמתוֿעדן 73בגופם, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כדברי שלקראת 74, ,

התלמידים  על גם יפעלו כזה ובאופן כרע", ד"מנפשיה ומצב במעמד שיהיה גופו על פעל .39הברֿמצוה

***
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ב.67) כח, ברכות ראה
(68.(132 ע' תש"י (סה"מ פי"א תש"י
יז.69) ח, עקב
ס 70) הי"א.יו"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' סי"ז. רמ"ה
יו"ד.71) מח, ירמי'

א.72) קט, פסחים
קיח,73) שבת בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ועוד. סע"ב.
תו"מ 74) גם וראה וש"נ. ואילך. 91 ס"ע תרפ"ה סה"ש ראה

וש"נ. .77 ע' חמ"ט

g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

.‡Î וכלשון הספרֿתורה, של החיים" ב"עצי שמחזיקים באופן הוא בשמחתֿתורה הריקוד סדר
בה".75הכתוב  למחזיקים היא חיים "עץ :

לאור  "תמכין על דקאי מאושר", "ותומכיה הפסוק: סיום בא לזה של 76ייתא"ובהמשך ענינו שזהו ,
הקדים  זה שבגלל כך, כדי ועד יששכר, שבט של  ענינו שזהו התורה, ללומדי מסייעים שהם זבולון, שבט
עלֿידי  יששכר של ש"תורתו כיון באהליך", ויששכר בצאתך זבולון "שמח ליששכר, זבולון הכתוב

היתה" .77זבולון

במאמר  שמצינו עלֿדרך – זבולון אודות ואחרֿכך יששכר אודות תחילה עתה דּובר ואףֿעלֿפיֿכן
מהר"ש  אדמו"ר נבין 78של שמחתֿתורה, שכעת "ומחמת שכותב: גדול, מהם מי ומצוות, לתורה בנוגע

הירושלמי  מעלת 79דעת על לדבר צריך שבשמחתֿתורה היינו, בה", ישוו לא המצוות הם חפצים שכל
(יששכר). התורה לומדי אודות הדיבור את להקדים יש לכך, ובהתאם התורה;

להיות  צריכה אצלם גם אשר לאורייתא", "תמכין של מעלתם את גם להדגיש צריך אףֿעלֿפיֿכן אבל
בשמחתֿתורה, יתירה שמחה

ההמשכה  יותר מודגשת אצלם ואדרבה, ביין", אלא שמחה ש"אין כאמור בגשמיות, שתומשך ובאופן
ענינם, עיקר שזהו כיון בגשמיות,

המבואר  עלֿדרך הבא, לשמחתֿתורה עד כולה, השנה כל על משמחתֿתורה השמחה תומשך וכמוֿכן
תורה' אחריו",80ב'לקוטי הבא הרגל עד נמשך.. ויוםֿטוב רגל ש"מכל

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הקב"ה, של בברכתו אצלם יתוסף .81ועלֿידיֿזה

***

.·Î ועד בזה, שאין מה בזה ענינים שיש ושמחתֿתורה, לשמיניֿעצרת בנוגע א) (סעיף לעיל דובר
אחד. ביום הם ישראל שבארץ ועד בשניהם, בשוה שהם ענינים ויש שונים, ימים בשני הם שבחוץֿלארץ
שזהו  אלא בשמיניֿעצרת, היא ההמשכה לשמחתֿתורה; הכנה הוא שמיניֿעצרת הנה - ובכללות

בשמחת  הוא והגילוי להתגלות, ומוכן במציאות שישנו העלם כי אם עדיין, השמחה בהעלם ולכן ֿתורה.
שבשמחתֿתורה. הגילוי ענין מצד שמיניֿעצרת, של מהשמחה יותר גדולה היא שמחתֿתורה של

שמחה  להיות צריכה חדשה, המשכה נפעלת כאשר מסתברא: איפכא דלכאורה - להבין צריך עדיין אך
לפניֿזה?! ונמשך נפעל שכבר ענין התגלות מאשר יותר גדולה

של השמחה רק לא היא דשמחתֿתורה השמחה מזה: l`xyiויתירה ipa השמחה גם אלא התורה, עם
ישראל  בני עם התורה עיקר 82של אלא ישראל, לבני ההמשכה התגלות לכאורה נוגע לא לתורה, וביחס .

בשמיניֿעצרת?! שהיא עצמה, ההמשכה הוא הענין

.‚Î מה הענין ושמחתֿתורה:zenyויובן שמיניֿעצרת – טוב' ה'יום של
הרשב"א  בתשובות (כמבואר ההיקף ימי משבעת למעלה הוא - (עצרת) שהוא 83שמיני והיינו, .(

שמיניֿעצרת  מעלת גם וזוהי השביעי, יום שהוא השבת מיום גם למעלה כו', השתלשלות מסדר למעלה
שלפניו. הימים שבעת על
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יח.75) ג, משלי
(סה"מ 76) תרצ"ט דשמח"ת חיים עץ רד"ה וראה ב. נג, זח"ג

שמח"ת. תשרי, כג יום" ב"היום נעתק - .(68 ע' תרצ"ט
ובפרש"י.77) יח לג, ברכה
רפט).78) ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ז דשמח"ת במד"ר ד"ה
ה"א.79) פ"א פאה

ב.80) צח, ברכה
דברהמ"ז.81) הג' ברכה נוסח
חל"ח 82) (תו"מ  בתחלתה תשכ"ד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(109 ע'
ס"ט.83) ח"א



g"kyz'dנ ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

הימים  שבעת לולי שהרי שלפניו, הימים לשבעת שייכותו על גם מורה עצמו "שמיני" השם אמנם,
"שמיני". בשם להקרא יכול היה לא שלפניו

שמחה והיא שלפניו, הימים בשבעת לשמחה בערך היא דשמיניֿעצרת שהשמחה מובן, dcicnayומזה ַ
dlabde.

ב  למעלה היא שבו השמחה ולכן שלפניו, לימים קשור אינו - שמחתֿתורה `jexrÎoiמהֿשאיןֿכן
שלפניו. בימים מהשמחה

חג  של ימים "ט' בבט"ח", הוא ש"הסימן ההלל את בהם שגומרים להימים בנוגע שמצינו [ואף
שמיניֿעצרת" עם ובערך 84הסוכות עמהם שקשור הימים, מט' אחד הוא שמחתֿתורה גם שלכאורה כך ,

"תשיעי"] בשם נקרא ששמחתֿתורה מקום בשום מצינו לא הרי - .85אליהם

.„Î ית איך להבין: צריך הגמרא ועדיין דברי עם לעיל האמור שמחת 86אים ראה שלא "מי
יותר  גדולה ביתֿהשואבה ששמחת לכאורה משמע שמזה מימיו", שמחה ראה לא ביתֿהשואבה

דשמחתֿתורה? מהשמחה
פעמים  כמה כמדובר - בזה הענין שעלֿידה 87אך היא ביתֿהשואבה שמחת של המיוחדת שהתכונה

בנוגע  אבל שמחה; עניני עוד שיהיו לפעול כח בה שיש והיינו, נוספות. שמחות ראיית מתאפשרת
ביתֿהשואבה  משמחת יותר גדולה היא דשמחתֿתורה השמחה - עצמה .87לשמחה

מי  וכל עמיֿהארץ אותה עושין היו ש"לא - הגבלות בה היו ביתֿהשואבה ששמחת מזה וכמובן
שהיו  הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין וראשיֿהישיבות ישראל חכמי גדולי אלא שירצה,

ולשמוע" לראות באין כולן והנשים האנשים העם כל אבל ומשמחין.. ומנגנין ומספקין ;88מרקדין
שכולם  בשוה, ישראל בני כל אצל והיא והגבלות, מדידות בה אין דשמחתֿתורה השמחה מהֿשאיןֿכן

כו' ועטופה סגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם כו'7רוקדים והשגה מהבנה שלמעלה באופן ,39.

.‰Î:בזה והביאור
גו'" בששון מים "ושאבתם שם על – ביתֿהשואבה מים 89שמחת ו"אין המים, ענין עם קשורה -

תורה" והשגה.90אלא הבנה עם הקשור ענין שזהו ,

ודשן  שמן מלשון הוא "שמיני" כי וההשגה, ההבנה ענין עם קשור שמיניֿעצרת שהוא 91וכמוֿכן ,
וההשגה. ההבנה ענין

שבשמחת  וכאמור, הגבלות, כל ללא ברגל, הריקוד - הוא שמחתֿתורה של ענינו מהֿשאיןֿכן
דשמחתֿתורה  השמחה מהֿשאיןֿכן כו', רוקדים היו מעשה ואנשי חסידים שרק הגבלות היו ביתֿהשואבה
בשמחה  משתתפים בפשטות שגם כך פשוטים, אנשים גם אלא בעליֿתורה, רק לא בשוה, כולם אצל היא

שהש  כיון ביתֿהשואבה, בשמחת מאשר בכמות יותר גדול לעיל מספר וכאמור העם"; "כל אצל היא מחה
הריקוד  גם הנה שלכן, כו'. מהגבלות ולמעלה כו', מהכחות שלמעלה החיות עצם ישנו שברגל ט) (סעיף

הפשיטות. בענין היא המעלה שעיקר כיון פשוט, איש של הריקוד כמו הוא בתורה גדול של

.ÂÎ!?לתורה פשוט איש של השייכות אמנם מהי להבין: צריך עדיין אך
הידוע  הסיפור בשמחתֿתורה:92ובהקדם שרקד פשוט סנדלר ששאל מבארדיטשוב, הצדיק הרב ַאודות

שאינני  יודעים אתם הרי ממני? צוחקים אתם האם רבי! והשיב: השנה? במשך למדת גמרא דפי כמה
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הלל.84) לפני אדה"ז סידור
שם.85) 21 ובהערה ,227 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
אֿב.86) נא, סוכה
(8713 ע' חנ"א תו"מ גם וש"נ.ראה .1
הי"ד.88) פ"ח לולב הל' רמב"ם

ג.89) יב, ישעי'
וש"נ.90) א. יז, ב"ק
וש"נ.91) .49 הערה 337 ע' חי"ז לקו"ש ראה
חל"ב 92) (תו"מ 5 הערה תשכ"ב שמח"ת ליל שיחת גם ראה
.(92 ע'

(ענינים  לחומש עד וכו' משניות  יעקב', 'עין למדת אולי אותו: לשאול והמשיך הגמרא! ללימוד שייך
בשמחתֿתורה? שלך השמחה מהי אםֿכן אותו: ושאל מאומה. למד שלא והשיב, אליו). השייכים

כאשר לשמוח!...`gוהשיב: צריך חתונה, עורך

של בשמחתו השתתפות רק זו שאין היא, האמת זוהיg`dאבל אלא ,ziyi`d ezgny אייגענע א ַ("זיינע
שהרי  העצם, מצד - מזה למעלה היא הרי והשגה, הבנה עם קשורה אינה שהשמחה אף שכן, שמחה").

ראשיֿתיבות "ישראל", בשם גם וכמרומז התורה, את וקיבלו סיני הר במעמד היו ישראל בני ש iכל
yשיםxותיות`יבואl בתורה 93תורה אות יש מישראל אחד שלכל היינו, בתורה,94, חלק לו יש ולכן ,

שכתוב  בתורתך".95כמו חלקנו "ותן

מתבטא  שבה כיון ברֿשכל, של השמחה מאשר יותר בעומק שהיא פשוט, איש של השמחה וזוהי
הפשיטות. ענין ומתגלה

הרב  אודות הנ"ל בסיפור וכמו גדול, חכם של בשמחה גם ניתוסף פשוט, איש של השמחה ועלֿידי
מבארדיטשוב, לעיל הצדיק וכאמור שלו, בשמחה גם ניתוסף הפשוט, הסנדלר של השמחה את שבראותו ַ

דבר". עמא מאי חזי "פוק - בֿי) (סעיפים

הראש. את גם מגביה שהרגל באופן דוקא, ברגל הריקוד ענין גם וזהו

בכל  בפרטיות גם הוא כן - הבנה ובעל פשוט לאיש בנוגע ישראל, בכללות אמורים שהדברים וכשם
שבו  דומם) (בחינת עול' ה'קבלת וענין השכל לענין בנוגע מישראל, .39אחד

***

.ÊÎ אצל גם ישראל, בני כל אצל בשוה להיות שצריכה השמחה, בענין חילוקים אין - לעיל כאמור
והשגה. להבנה שייך שלא מי

נוספים. יהודים גם לשמח יש אלא שלו, בריקוד להסתפק שלא אדמו"ר, מו"ח כ"ק תקנת תוכן גם וזהו

כולה. השנה כל על השמחה ותומשך "לחיים", עתה יאמרו יהודים, לשמח שהלכו אלו כל ולכן,

•
.g"kyz'd ,dxez zgny mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

פעמים ‡. כמה 'יום 1כמדובר ימי שני לאחרי בא השבת שיום - זו שנה בקביעות מיוחדת מעלה יש ,
הגמרא  (כדברי חזקה" הוי זימני "בתלת אשר פעמים, ג' במשך ).2טוב',

ראשֿהשנה, ימי שני לאחרי מיד בא תשובה' ש'שבת - לראשֿהשנה בנוגע לראשונה היתה זו קביעות
הוא  ש"יוםֿהכיפורים אף תשובה, ימי עשרת התחלת הוא ראשֿהשנה כי התשובה, ענין ישנו בהם שגם

תשובה" תשובה",3זמן ימי "עשרת שישנם מזה כמובן התשובה, בימי נכלל ראשֿהשנה גם הרי ,
ראשֿהשנה, את גם שכוללים
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קפו.93) אופן מג"ע
שמח"ת 94) לה"ע סד"ה שם. מג"ע ד. פח, רות זו"ח ראה

יג  יום" ב"היום (נעתק 41 ע' תש"ט .(46 ע' תש"ו (סה"מ תש"ו
,69 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט השמע"צ ביום ד"ה שני). אדר

שם). 420 בהערה ובהנסמן

וש"נ.95) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
וש"נ.1) .(109 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב דחה"ס ב' יום שיחת ראה
וש"נ.2) ע"ב. ריש קו, ב"מ
ה"ז.3) פ"ב תשובה הל' רמב"ם



ני g"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

הימים  שבעת לולי שהרי שלפניו, הימים לשבעת שייכותו על גם מורה עצמו "שמיני" השם אמנם,
"שמיני". בשם להקרא יכול היה לא שלפניו

שמחה והיא שלפניו, הימים בשבעת לשמחה בערך היא דשמיניֿעצרת שהשמחה מובן, dcicnayומזה ַ
dlabde.

ב  למעלה היא שבו השמחה ולכן שלפניו, לימים קשור אינו - שמחתֿתורה `jexrÎoiמהֿשאיןֿכן
שלפניו. בימים מהשמחה

חג  של ימים "ט' בבט"ח", הוא ש"הסימן ההלל את בהם שגומרים להימים בנוגע שמצינו [ואף
שמיניֿעצרת" עם ובערך 84הסוכות עמהם שקשור הימים, מט' אחד הוא שמחתֿתורה גם שלכאורה כך ,

"תשיעי"] בשם נקרא ששמחתֿתורה מקום בשום מצינו לא הרי - .85אליהם

.„Î ית איך להבין: צריך הגמרא ועדיין דברי עם לעיל האמור שמחת 86אים ראה שלא "מי
יותר  גדולה ביתֿהשואבה ששמחת לכאורה משמע שמזה מימיו", שמחה ראה לא ביתֿהשואבה

דשמחתֿתורה? מהשמחה
פעמים  כמה כמדובר - בזה הענין שעלֿידה 87אך היא ביתֿהשואבה שמחת של המיוחדת שהתכונה

בנוגע  אבל שמחה; עניני עוד שיהיו לפעול כח בה שיש והיינו, נוספות. שמחות ראיית מתאפשרת
ביתֿהשואבה  משמחת יותר גדולה היא דשמחתֿתורה השמחה - עצמה .87לשמחה

מי  וכל עמיֿהארץ אותה עושין היו ש"לא - הגבלות בה היו ביתֿהשואבה ששמחת מזה וכמובן
שהיו  הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין וראשיֿהישיבות ישראל חכמי גדולי אלא שירצה,

ולשמוע" לראות באין כולן והנשים האנשים העם כל אבל ומשמחין.. ומנגנין ומספקין ;88מרקדין
שכולם  בשוה, ישראל בני כל אצל והיא והגבלות, מדידות בה אין דשמחתֿתורה השמחה מהֿשאיןֿכן

כו' ועטופה סגורה שהיא כפי הספרֿתורה עם כו'7רוקדים והשגה מהבנה שלמעלה באופן ,39.

.‰Î:בזה והביאור
גו'" בששון מים "ושאבתם שם על – ביתֿהשואבה מים 89שמחת ו"אין המים, ענין עם קשורה -

תורה" והשגה.90אלא הבנה עם הקשור ענין שזהו ,

ודשן  שמן מלשון הוא "שמיני" כי וההשגה, ההבנה ענין עם קשור שמיניֿעצרת שהוא 91וכמוֿכן ,
וההשגה. ההבנה ענין

שבשמחת  וכאמור, הגבלות, כל ללא ברגל, הריקוד - הוא שמחתֿתורה של ענינו מהֿשאיןֿכן
דשמחתֿתורה  השמחה מהֿשאיןֿכן כו', רוקדים היו מעשה ואנשי חסידים שרק הגבלות היו ביתֿהשואבה
בשמחה  משתתפים בפשטות שגם כך פשוטים, אנשים גם אלא בעליֿתורה, רק לא בשוה, כולם אצל היא

שהש  כיון ביתֿהשואבה, בשמחת מאשר בכמות יותר גדול לעיל מספר וכאמור העם"; "כל אצל היא מחה
הריקוד  גם הנה שלכן, כו'. מהגבלות ולמעלה כו', מהכחות שלמעלה החיות עצם ישנו שברגל ט) (סעיף

הפשיטות. בענין היא המעלה שעיקר כיון פשוט, איש של הריקוד כמו הוא בתורה גדול של

.ÂÎ!?לתורה פשוט איש של השייכות אמנם מהי להבין: צריך עדיין אך
הידוע  הסיפור בשמחתֿתורה:92ובהקדם שרקד פשוט סנדלר ששאל מבארדיטשוב, הצדיק הרב ַאודות

שאינני  יודעים אתם הרי ממני? צוחקים אתם האם רבי! והשיב: השנה? במשך למדת גמרא דפי כמה
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הלל.84) לפני אדה"ז סידור
שם.85) 21 ובהערה ,227 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
אֿב.86) נא, סוכה
(8713 ע' חנ"א תו"מ גם וש"נ.ראה .1
הי"ד.88) פ"ח לולב הל' רמב"ם

ג.89) יב, ישעי'
וש"נ.90) א. יז, ב"ק
וש"נ.91) .49 הערה 337 ע' חי"ז לקו"ש ראה
חל"ב 92) (תו"מ 5 הערה תשכ"ב שמח"ת ליל שיחת גם ראה
.(92 ע'

(ענינים  לחומש עד וכו' משניות  יעקב', 'עין למדת אולי אותו: לשאול והמשיך הגמרא! ללימוד שייך
בשמחתֿתורה? שלך השמחה מהי אםֿכן אותו: ושאל מאומה. למד שלא והשיב, אליו). השייכים

כאשר לשמוח!...`gוהשיב: צריך חתונה, עורך

של בשמחתו השתתפות רק זו שאין היא, האמת זוהיg`dאבל אלא ,ziyi`d ezgny אייגענע א ַ("זיינע
שהרי  העצם, מצד - מזה למעלה היא הרי והשגה, הבנה עם קשורה אינה שהשמחה אף שכן, שמחה").

ראשיֿתיבות "ישראל", בשם גם וכמרומז התורה, את וקיבלו סיני הר במעמד היו ישראל בני ש iכל
yשיםxותיות`יבואl בתורה 93תורה אות יש מישראל אחד שלכל היינו, בתורה,94, חלק לו יש ולכן ,

שכתוב  בתורתך".95כמו חלקנו "ותן

מתבטא  שבה כיון ברֿשכל, של השמחה מאשר יותר בעומק שהיא פשוט, איש של השמחה וזוהי
הפשיטות. ענין ומתגלה

הרב  אודות הנ"ל בסיפור וכמו גדול, חכם של בשמחה גם ניתוסף פשוט, איש של השמחה ועלֿידי
מבארדיטשוב, לעיל הצדיק וכאמור שלו, בשמחה גם ניתוסף הפשוט, הסנדלר של השמחה את שבראותו ַ

דבר". עמא מאי חזי "פוק - בֿי) (סעיפים

הראש. את גם מגביה שהרגל באופן דוקא, ברגל הריקוד ענין גם וזהו

בכל  בפרטיות גם הוא כן - הבנה ובעל פשוט לאיש בנוגע ישראל, בכללות אמורים שהדברים וכשם
שבו  דומם) (בחינת עול' ה'קבלת וענין השכל לענין בנוגע מישראל, .39אחד

***

.ÊÎ אצל גם ישראל, בני כל אצל בשוה להיות שצריכה השמחה, בענין חילוקים אין - לעיל כאמור
והשגה. להבנה שייך שלא מי

נוספים. יהודים גם לשמח יש אלא שלו, בריקוד להסתפק שלא אדמו"ר, מו"ח כ"ק תקנת תוכן גם וזהו

כולה. השנה כל על השמחה ותומשך "לחיים", עתה יאמרו יהודים, לשמח שהלכו אלו כל ולכן,

•
.g"kyz'd ,dxez zgny mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

פעמים ‡. כמה 'יום 1כמדובר ימי שני לאחרי בא השבת שיום - זו שנה בקביעות מיוחדת מעלה יש ,
הגמרא  (כדברי חזקה" הוי זימני "בתלת אשר פעמים, ג' במשך ).2טוב',

ראשֿהשנה, ימי שני לאחרי מיד בא תשובה' ש'שבת - לראשֿהשנה בנוגע לראשונה היתה זו קביעות
הוא  ש"יוםֿהכיפורים אף תשובה, ימי עשרת התחלת הוא ראשֿהשנה כי התשובה, ענין ישנו בהם שגם

תשובה" תשובה",3זמן ימי "עשרת שישנם מזה כמובן התשובה, בימי נכלל ראשֿהשנה גם הרי ,
ראשֿהשנה, את גם שכוללים
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קפו.93) אופן מג"ע
שמח"ת 94) לה"ע סד"ה שם. מג"ע ד. פח, רות זו"ח ראה

יג  יום" ב"היום (נעתק 41 ע' תש"ט .(46 ע' תש"ו (סה"מ תש"ו
,69 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט השמע"צ ביום ד"ה שני). אדר

שם). 420 בהערה ובהנסמן

וש"נ.95) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
וש"נ.1) .(109 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב דחה"ס ב' יום שיחת ראה
וש"נ.2) ע"ב. ריש קו, ב"מ
ה"ז.3) פ"ב תשובה הל' רמב"ם



g"kyz'dנב ,dxez zgny mei zgiy

התשובה  הנה - ותשובהֿעילאה תשובהֿתתאה ובכללות: דרגות, כמה בה שיש - גופא ובתשובה
בראשֿהשנה  ועון חטא של ענין להזכיר אין שהרי תשובהֿעילאה, היא ֿ 4דראשֿהשנה שתשובה כיון ,

ועון  חטא על אינה ,5עילאה

תשב" אותיות "שבת שהרי התשובה, ענין הוא השבת יום שהרי 6וגם ועון, חטא על אינה זו ותשובה ,
בה" עצב "אין תשובהֿעילאה 7שבת - שמחה מתוך היא התשובה אלא ,6.

על  נמשך זה הרי - חזקה" הוי זימני ו"בתלת הפסק, ללא תשובהֿעילאה של ימים ג' שישנם וכיון
ועוונות. מחטאים למעלה תשובהֿעילאה, של באופן התשובה ענין בה שיהיה כולה, השנה כל

הוא  בכלל טוב' 'יום של ענינו שהרי שמחה, שענינו הסוכות, לחג בנוגע זו קביעות היתה וכמוֿכן
כיֿאם  בה", עצב "אין השבת יום וגם שמחתנו", "זמן שנקרא הסוכות חג ובפרט לשמחה", "מועדים
באופן  היא השמחה ואדרבה, השמחה, ענין גם בו יש מכלֿמקום עונג, ענינו ששבת ואףֿעלֿפי שמחה,

בעונג  הכלולה שמחה שזוהי כיון טוב ', מב'יום יותר .8נעלה

על  השמחה ענין נמשך אזי - חזקה" הוי זימני ו"בתלת הפסק, ללא שמחה של ימים ג' שישנם וכיון
כולה. השנה כל

שהשמחה  אלא עוד ולא שלאחריהם, השבת ויום ושמחתֿתורה לשמיניֿעצרת בנוגע ועלֿדרךֿזה
מובן, ומזה הסוכות. חג של הראשונים הימים של מהשמחה יותר גדולה היא ושמחתֿתורה ֿ עצרת דשמיני
זאת, ועוד שלפניֿזה. השבת יום של מהשמחה יותר גדולה שלאחריהם השבת יום של השמחה שגם
השבת  שביום דכיון ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת של מהשמחה יותר גדולה השבת יום של שהשמחה
היא  השמחה ולכן ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת מתעלים הזה השבת ביום הרי השבוע, ימי כל מתעלים

מורידין" ואין בקודש ש"מעלין מהכלל גם וכמובן יותר, .9גדולה

ועוד: זאת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם וכידוע כללי, שבת שהוא בראשית', 'שבת הוא הזה השבת שלפי 10יום ,
זה  ומטעם כולה, השנה כל על נמשך כך בראשית', ב'שבת אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי העמידה ַאופן

כו' המצוות למכור בראשית' ב'שבת השנה.11נוהגים שבתות כל על כללי שבת שזהו כיון ,

נמשכת  זו ששמחה בוודאי הרי - כללי שבת שהוא בראשית' ב'שבת היא גדולה היותר שהשמחה וכיון
כולה. השנה כל על

עצמו ·. זה טוב' (וב'יום פעמים ג' לומדים ברכה פרשת שגם - זו שנה בקביעות נוספת ונקודה
פעמים  ג' דששי הפרשה חלק בנוגע 12אומרים גם חזקה") הוי זימני ("בתלת ה"חזקה" ענין שישנו כך ,(

הברכות. כל להמשכת
כמו  תחתון, הכי להקצה עד עליון הכי מהקצה הענינים בכל הברכות כל המשכת - יותר ובפרטיות

בפרשה  היינו,13שכתוב תחת", רובצת ומתהום מטל שמים ממגד ארצו, הוי' מבורכת אמר "וליוסף :
דרגא  על שמורה 'מטל', - גופא וב'שמים' 'שמים', - נעלים הכי לענינים בנוגע הן היא הברכה שהמשכת
- אלו ענינים וכל תחת', 'רובצת - גופא וב'תהום' 'תהום', - תחתונים לענינים בנוגע והן יותר, נעלית
תענוג. של באופן כולם שיהיו הענינים בכל פועל התענוג ענין והרי התענוג, ענין שהוא ד'ממגד', באופן

שבדורנו  יוסף עם במיוחד קשור גו'") אמר ("וליוסף זה ההמשכות 14וענין כל באות שעלֿידו ,
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וש"נ.4) ס"ב. סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.5) .28 ע' חנ"א תו"מ גם ראה
ספ"י.6) אגה"ת תניא
(7- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
וש"נ.8) .110 ע' חנ"א תו"מ ראה
וש"נ.9) א. כח, ברכות

ע'10) חמ"ח (תו"מ בסופה דאשתקד שמח"ת יום שיחת ראה
וש"נ. .(157

וש"נ.11) .171 ע' שם תו"מ גם ראה
שנים 12) באמירת - פעמים וב' חת"ת, בשיעורי - א' פעם

(המו"ל). תרגום ואחד מקרא
יג.13) לג,
וש"נ.14) .(154 ע' (שם ס"ד הנ"ל שמח"ת יום שיחת ראה

g"kyz'd ,dxez zgny mei zgiy

נאמר  עליו שהרי הארץ"15וההשפעות, עם לכל המשביר ו"הוא לדל", מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ,16"טוב

עולם" זרועות "מתחת גם ואחרֿכך ישראל, לבני ההמשכה היא שתחילה - בזה שגם 17והסדר ועד ,
ישראל, לבני מודים הם

בשלום" עמו את יברך הוי' יתן, לעמו עוז ש"הוי' שהשלום 18ובאופן שלמה, על קאי "שלום" והרי ,
ממש.19שלו  בקרוב ויגאלנו יבוא - משיח בא שממנו ,

***

לכם.‚. תהיה עצרת השמיני ביום 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנגן צוה

***

.„- בראשית פרשת מסיימים השבתֿקודש וביום ברכה, פרשת מסיימים שמחתֿתורה שביום כיון
להזכיר  לפעמים נוהג היה אדמו"ר מו"ח שכ"ק (כפי ואזכיר ה"שמש", של מקומו את אודות 20אמלא (

בראשית. פרשת והן ברכה פרשת הן הסדרה, את להעביר החיוב
שמחתֿתורה  לפני להיות צריכה היתה ברכה דפרשת הסדרה העברת זאת 21- עשו שלא אלו אבל ,

לכלֿהפחות  ברכה פרשת יסיימו הפרשיות, בין לערב שלא כדי אך זאת; לעשות עדיין יכולים עדיין,
בראשית. פרשת קריאת לפני

חומשֿתהליםֿתניא  שיעורי ללימוד בנוגע כ"ק 22ועלֿדרךֿזה וכדברי וקשה, גדולה עבודה שזוהי ,
אדמו"ר  הקושי 23מו"ח ועיקר כו', ארוכים הם רש "י פירושי וכן ארוכה, פרשה היא בראשית שפרשת ,

את  להשלים צריכים ואףֿעלֿפיֿכן שמחתֿתורה, לאחרי מיד בראשית שבת של הקביעות מצד הוא
כו'. הלימוד

עבודה  שזוהי אמיתית, שמחה מתוך ולרקוד לשיר בשמחתֿתורה, לשמוח שדורשים למרות - זה וכל
ולא  לשתות ולא לאכול לא מנוחה... נותנים לא כלל שבדרך בברוקלין, כאן ובפרט כו', ומעייפת גדולה

כו' בריותיו"24לישון עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין כיון ואףֿעלֿפיֿכן ו"איני 25, לפי 26, אלא כו' מבקש
ממש.27כחן" בפועל זאת לעשות הדרוש הכח  ישנו בוודאי הרי ,

***

ב'ילקוט'‰. כשם 28איתא - יעקב" שחתם במה "פתח ישראל", את לברך משה "עמד שכאשר
ישראל" ב"אשריך חתם משה משה": שחתם במה ש"פתח דוד, וכן יצחק", שחתם במה פתח ,29ש"יעקב..

האיש" ב"אשרי פתח פתח 30ודוד דוד, על חביבה שהיתה פרשה "כל שהרי ב"אשרי", סיים (וכמוֿכן
באשרי" בה וסיים באשרי צדק'31בה ה'צמח שמבאר כפי הדבר).32, מעלת
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א.15) קל, זח"ג וראה ט. כב, משלי
ו.16) מב, מקץ
כז.17) שם, פרשתנו
יא.18) כט, תהלים
יא.19) פ"א, משהש"ר - א א, שה"ש פרש"י
ע'20) תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ז שמח"ת ליל שיחת גם ראה

.(44 ע' תש"ד (סה"ש בסופה תש"ד שמח"ת יום .(14
(21.(156 ע' (שם 10 שבהערה שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ.
וש"נ.22) .216 ע' שם תו"מ גם ראה
וש"נ.23) .110 ע' חי"ח תו"מ ראה
מניחים 24) לא שגם בבתֿשחוק, הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

בנוגע  באחרונים שאלה שיש ואמר לזה... זה ("ּפאטשן") ַלסטור

לשלם  חייב אם כו'), שכרות (מצד בשמח"ת חבירו את להמזיק
שאף  והוסיף, וש"נ). סכ"ח. פצ"ד חגה"ס הל' גבריאל נטעי (ראה
בתורה  שלומדים ענינים כמה כמו זה הרי אלינו, נוגע זה שאין

פ"ה). תניא (ראה לפועל שייכים אינם אם גם
סע"א.25) ג, ע"ז
ועוד.26) יא. נשא תנחומא
(המו"ל).27) קצת חסר
בתחלתו.28) תהלים מדרש גם וראה תריב. רמז תהלים יל"ש

יב. פ"ק, ב"ר טז. שם תנחומא קסא. רמז ויחי יל"ש
כט.29) לג, ברכה
א.30) א, תהלים
תריג.31) רמז שם לתהלים יל"ש רע"א. יו"ד, ברכות
ואילך.32) תתקיא ע' לתהלים ב) (כרך נ"ך אוה"ת



נג g"kyz'd ,dxez zgny mei zgiy

התשובה  הנה - ותשובהֿעילאה תשובהֿתתאה ובכללות: דרגות, כמה בה שיש - גופא ובתשובה
בראשֿהשנה  ועון חטא של ענין להזכיר אין שהרי תשובהֿעילאה, היא ֿ 4דראשֿהשנה שתשובה כיון ,

ועון  חטא על אינה ,5עילאה

תשב" אותיות "שבת שהרי התשובה, ענין הוא השבת יום שהרי 6וגם ועון, חטא על אינה זו ותשובה ,
בה" עצב "אין תשובהֿעילאה 7שבת - שמחה מתוך היא התשובה אלא ,6.

על  נמשך זה הרי - חזקה" הוי זימני ו"בתלת הפסק, ללא תשובהֿעילאה של ימים ג' שישנם וכיון
ועוונות. מחטאים למעלה תשובהֿעילאה, של באופן התשובה ענין בה שיהיה כולה, השנה כל

הוא  בכלל טוב' 'יום של ענינו שהרי שמחה, שענינו הסוכות, לחג בנוגע זו קביעות היתה וכמוֿכן
כיֿאם  בה", עצב "אין השבת יום וגם שמחתנו", "זמן שנקרא הסוכות חג ובפרט לשמחה", "מועדים
באופן  היא השמחה ואדרבה, השמחה, ענין גם בו יש מכלֿמקום עונג, ענינו ששבת ואףֿעלֿפי שמחה,

בעונג  הכלולה שמחה שזוהי כיון טוב ', מב'יום יותר .8נעלה

על  השמחה ענין נמשך אזי - חזקה" הוי זימני ו"בתלת הפסק, ללא שמחה של ימים ג' שישנם וכיון
כולה. השנה כל

שהשמחה  אלא עוד ולא שלאחריהם, השבת ויום ושמחתֿתורה לשמיניֿעצרת בנוגע ועלֿדרךֿזה
מובן, ומזה הסוכות. חג של הראשונים הימים של מהשמחה יותר גדולה היא ושמחתֿתורה ֿ עצרת דשמיני
זאת, ועוד שלפניֿזה. השבת יום של מהשמחה יותר גדולה שלאחריהם השבת יום של השמחה שגם
השבת  שביום דכיון ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת של מהשמחה יותר גדולה השבת יום של שהשמחה
היא  השמחה ולכן ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת מתעלים הזה השבת ביום הרי השבוע, ימי כל מתעלים

מורידין" ואין בקודש ש"מעלין מהכלל גם וכמובן יותר, .9גדולה

ועוד: זאת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם וכידוע כללי, שבת שהוא בראשית', 'שבת הוא הזה השבת שלפי 10יום ,
זה  ומטעם כולה, השנה כל על נמשך כך בראשית', ב'שבת אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי העמידה ַאופן

כו' המצוות למכור בראשית' ב'שבת השנה.11נוהגים שבתות כל על כללי שבת שזהו כיון ,

נמשכת  זו ששמחה בוודאי הרי - כללי שבת שהוא בראשית' ב'שבת היא גדולה היותר שהשמחה וכיון
כולה. השנה כל על

עצמו ·. זה טוב' (וב'יום פעמים ג' לומדים ברכה פרשת שגם - זו שנה בקביעות נוספת ונקודה
פעמים  ג' דששי הפרשה חלק בנוגע 12אומרים גם חזקה") הוי זימני ("בתלת ה"חזקה" ענין שישנו כך ,(

הברכות. כל להמשכת
כמו  תחתון, הכי להקצה עד עליון הכי מהקצה הענינים בכל הברכות כל המשכת - יותר ובפרטיות

בפרשה  היינו,13שכתוב תחת", רובצת ומתהום מטל שמים ממגד ארצו, הוי' מבורכת אמר "וליוסף :
דרגא  על שמורה 'מטל', - גופא וב'שמים' 'שמים', - נעלים הכי לענינים בנוגע הן היא הברכה שהמשכת
- אלו ענינים וכל תחת', 'רובצת - גופא וב'תהום' 'תהום', - תחתונים לענינים בנוגע והן יותר, נעלית
תענוג. של באופן כולם שיהיו הענינים בכל פועל התענוג ענין והרי התענוג, ענין שהוא ד'ממגד', באופן

שבדורנו  יוסף עם במיוחד קשור גו'") אמר ("וליוסף זה ההמשכות 14וענין כל באות שעלֿידו ,
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וש"נ.4) ס"ב. סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.5) .28 ע' חנ"א תו"מ גם ראה
ספ"י.6) אגה"ת תניא
(7- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
וש"נ.8) .110 ע' חנ"א תו"מ ראה
וש"נ.9) א. כח, ברכות

ע'10) חמ"ח (תו"מ בסופה דאשתקד שמח"ת יום שיחת ראה
וש"נ. .(157

וש"נ.11) .171 ע' שם תו"מ גם ראה
שנים 12) באמירת - פעמים וב' חת"ת, בשיעורי - א' פעם

(המו"ל). תרגום ואחד מקרא
יג.13) לג,
וש"נ.14) .(154 ע' (שם ס"ד הנ"ל שמח"ת יום שיחת ראה

g"kyz'd ,dxez zgny mei zgiy

נאמר  עליו שהרי הארץ"15וההשפעות, עם לכל המשביר ו"הוא לדל", מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ,16"טוב

עולם" זרועות "מתחת גם ואחרֿכך ישראל, לבני ההמשכה היא שתחילה - בזה שגם 17והסדר ועד ,
ישראל, לבני מודים הם

בשלום" עמו את יברך הוי' יתן, לעמו עוז ש"הוי' שהשלום 18ובאופן שלמה, על קאי "שלום" והרי ,
ממש.19שלו  בקרוב ויגאלנו יבוא - משיח בא שממנו ,

***

לכם.‚. תהיה עצרת השמיני ביום 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנגן צוה

***

.„- בראשית פרשת מסיימים השבתֿקודש וביום ברכה, פרשת מסיימים שמחתֿתורה שביום כיון
להזכיר  לפעמים נוהג היה אדמו"ר מו"ח שכ"ק (כפי ואזכיר ה"שמש", של מקומו את אודות 20אמלא (

בראשית. פרשת והן ברכה פרשת הן הסדרה, את להעביר החיוב
שמחתֿתורה  לפני להיות צריכה היתה ברכה דפרשת הסדרה העברת זאת 21- עשו שלא אלו אבל ,

לכלֿהפחות  ברכה פרשת יסיימו הפרשיות, בין לערב שלא כדי אך זאת; לעשות עדיין יכולים עדיין,
בראשית. פרשת קריאת לפני

חומשֿתהליםֿתניא  שיעורי ללימוד בנוגע כ"ק 22ועלֿדרךֿזה וכדברי וקשה, גדולה עבודה שזוהי ,
אדמו"ר  הקושי 23מו"ח ועיקר כו', ארוכים הם רש "י פירושי וכן ארוכה, פרשה היא בראשית שפרשת ,

את  להשלים צריכים ואףֿעלֿפיֿכן שמחתֿתורה, לאחרי מיד בראשית שבת של הקביעות מצד הוא
כו'. הלימוד

עבודה  שזוהי אמיתית, שמחה מתוך ולרקוד לשיר בשמחתֿתורה, לשמוח שדורשים למרות - זה וכל
ולא  לשתות ולא לאכול לא מנוחה... נותנים לא כלל שבדרך בברוקלין, כאן ובפרט כו', ומעייפת גדולה

כו' בריותיו"24לישון עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין כיון ואףֿעלֿפיֿכן ו"איני 25, לפי 26, אלא כו' מבקש
ממש.27כחן" בפועל זאת לעשות הדרוש הכח  ישנו בוודאי הרי ,

***

ב'ילקוט'‰. כשם 28איתא - יעקב" שחתם במה "פתח ישראל", את לברך משה "עמד שכאשר
ישראל" ב"אשריך חתם משה משה": שחתם במה ש"פתח דוד, וכן יצחק", שחתם במה פתח ,29ש"יעקב..

האיש" ב"אשרי פתח פתח 30ודוד דוד, על חביבה שהיתה פרשה "כל שהרי ב"אשרי", סיים (וכמוֿכן
באשרי" בה וסיים באשרי צדק'31בה ה'צמח שמבאר כפי הדבר).32, מעלת
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א.15) קל, זח"ג וראה ט. כב, משלי
ו.16) מב, מקץ
כז.17) שם, פרשתנו
יא.18) כט, תהלים
יא.19) פ"א, משהש"ר - א א, שה"ש פרש"י
ע'20) תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ז שמח"ת ליל שיחת גם ראה

.(44 ע' תש"ד (סה"ש בסופה תש"ד שמח"ת יום .(14
(21.(156 ע' (שם 10 שבהערה שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ.
וש"נ.22) .216 ע' שם תו"מ גם ראה
וש"נ.23) .110 ע' חי"ח תו"מ ראה
מניחים 24) לא שגם בבתֿשחוק, הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

בנוגע  באחרונים שאלה שיש ואמר לזה... זה ("ּפאטשן") ַלסטור

לשלם  חייב אם כו'), שכרות (מצד בשמח"ת חבירו את להמזיק
שאף  והוסיף, וש"נ). סכ"ח. פצ"ד חגה"ס הל' גבריאל נטעי (ראה
בתורה  שלומדים ענינים כמה כמו זה הרי אלינו, נוגע זה שאין

פ"ה). תניא (ראה לפועל שייכים אינם אם גם
סע"א.25) ג, ע"ז
ועוד.26) יא. נשא תנחומא
(המו"ל).27) קצת חסר
בתחלתו.28) תהלים מדרש גם וראה תריב. רמז תהלים יל"ש

יב. פ"ק, ב"ר טז. שם תנחומא קסא. רמז ויחי יל"ש
כט.29) לג, ברכה
א.30) א, תהלים
תריג.31) רמז שם לתהלים יל"ש רע"א. יו"ד, ברכות
ואילך.32) תתקיא ע' לתהלים ב) (כרך נ"ך אוה"ת



נד

החל  ברוחניות, והן בגשמיות הן כו', וההמשכות הברכות כל ישראל לבני שישנם - בזה והענין
בידך" נתונות "הברכות הקב"ה: לו שאמר כפי הברכות, כל מקור שהיה אבינו, לברכות 33מאברהם ועד ,

הבט  (מבלי בהגבלה היו אברהם של הברכות כי שלפניֿזה, הברכות כל לגבי עילוי בהם שיש דוד, של
"דוד  - דוד של ברכותיו ואילו ומשה, ויעקב יצחק של הברכות ועלֿדרךֿזה כו'), לברך רצונו גודל על

לעולם" להם נשיא והגבלות.34עבדי מדידות ללא תמיד, נמשכות -

המשך  - משה של וברכותיו משה, של לברכותיו המשך הם דוד של ברכותיו הנה זה, עם וביחד
המשך  - יצחק של וברכותיו יצחק, של לברכותיו המשך - יעקב של וברכותיו יעקב, של לברכותיו

אברהם. של לברכותיו

הארץ" את (זרעו) וירש אברהם היה "אחד אברהם, מברכת החל הברכות, כל ישנן - אופן ,35ובכל
ממש. בקרוב ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח משיחא, מלכא דוד, לברכת ועד

הכוס]. על המזון ברכת ברך שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•
,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

.g"kyz'd

- שמחתֿתורה יום להתוועדות המשך ב, התוועדות -

מוגה  בלתי

לעיל ‡. שמחה:1דובר של דרגות כמה יש הסוכות חג שבימי
המצוה.. בעשיית אדם שישמח "השמחה לולב: הלכות בסוף הרמב"ם שכתב כמו - מצוה של שמחה א)

החסידות  בתורת מקומות ובכמה האריז"ל בכתבי וכמבואר היא", גדולה שהקב"ה 2עבודה שההתבוננות ,
רוח ("נחת נחתֿרוח לו ולגרום מצוה לקיים אפשרות רצוני"נתן ונעשה שאמרתי אצל 3לפני פועלת ,(

מצוה. של שמחה בו יש הרי מצוות, כמה ישנן טוב' שב'יום וכיון בשמחה. זאת שיעשה המצוה מקיים

לשמחה" "מועדים נקראים טובים' ה'ימים כל שהרי - טוב' 'יום שמחת להיות 4ב) צריכה זו ששמחה ,
מצד  - מצוה של שמחה על (בהוספה בשמחה יהיו הבהמית ונפש הגוף שגם בגשמיות, גם נמשכת
קיים  שביתֿהמקדש שבזמן שמצינו כפי הנשמה), מצד שהיא - המצוות קיום מעלת בגודל ההתבוננות

בבשר" אלא שמחה "אין - שלמים בשר עלֿידי השמחה שמחה 5היתה "אין - המקדש בית ומשחרב ,
ביין" הזקן 5אלא רבינו כפסקֿדין (שגם 6, שמחה ידיֿחובת יוצאים אין קיים ביתֿהמקדש שאין ש"עכשיו

ביין". אלא התורה) מן מצותֿעשה היא הזה בזמן

ב'ילקוט' כדאיתא שמחתנו", "זמן שנקרא הסוכות, חג של המיוחדת השמחה שלש 7ג) מוצא "אתה
בחגך  ושמחת בחג, כתיב שמח 8שמחות אך והיית ושמחתם 9, ימים"10, שבעת אלקיכם ה' לפני
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ב.33) יב, לך לך פרש"י
כה.34) לז, יחזקאל
כד.35) לג, שם
וש"נ.1) .(124 ע' חנ"א (תו"מ בתחלתה חוהמ"ס שבת שיחת
וש"נ.2) רעט. ע' חשון סה"מ תו"מ ראה
ועוד.3) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
ליו"ט.4) וקידוש התפילה נוסח

א.5) קט, פסחים
ס"ז.6) סתקכ"ט או"ח שו"ע
בתחלתו.7) תרנד רמז אמור יל"ש
יד.8) טז, ראה פ'
טו.9) שם,

מ.10) כג, אמור

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

דחג  התפילה בנוסח לומר הגדולה כנסת אנשי תיקנו ולכן השבועות), וחג הפסח בחג (מהֿשאיןֿכן
"מועדים  שהם טובים' ה'ימים לשאר בנוגע גם למדים הסוכות שמחג ועד שמחתנו", "זמן הסוכות:

.11לשמחה"

שכתוב  כמו - ביתֿהשואבה שמחת אמרו 12ד) זה שעל הישועה", ממעיני בששון מים "ושאבתם
ז"ל  מימיו".13חכמינו שמחה ראה לא ביתֿהשואבה שמחת ראה שלא "מי

הרמב"ם  שמלשון אבל 14ולהעיר, הסוכות, חג של השמחה אותה היא ביתֿהשואבה ששמחת משמע
בעצמו  מסיים הרמב"ם (א) שהרי: כן, לומר איֿאפשר השבת 15באמת את לא דוחה אינה זו ש"שמחה

זה  (שלצורך המים שניסוך שסוברים תנאים יש (ב) שנה), בכל הסוכות בחג (שישנם יוםֿטוב" את ולא
דסוכות  ו' ביום או דסוכות, ב' ביום התחיל ביתֿהשואבה) ושמחת המים שאיבת נאמר 16היתה ואם .
גו' "ושמחתם התורה בציווי יחסר הרי הסוכות, דחג השמחה היא ביתֿהשואבה ימים".zrayששמחת

מהשמחה  יותר גדולה שמחה שהיא ישראל' כ'מנהג - ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת של השמחה ה)
ביתֿהשואבה  ושמחת הסוכות חג היו 17של מעשה.. ואנשי "חסידים.. רק ביתֿהשואבה בשמחת שהרי ,

ולשמוע" לראות באין העם.. כל "אבל נוטלים 18מרקדין", ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת מהֿשאיןֿכן ,
בשמחה. חלק כולם

המדרש  מדברי גם שבמדינה..19וכמובן אדם בני כל וזימן ימים שבעת סעודה שעשה למלך "משל
הסוכות  שבחג בנמשל, ודוגמתו כו'", ואתה אני נגלגל לאוהבו.. אמר המשתה, ימי שבעת שעברו כיון

אומות  שבעים כנגד פרים שבעים ומלכא 20מקריבים "ישראל נמצאים ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת ואילו ,
שבימי 21בלחודוהי" השמחה לגבי באיןֿערוך היא ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת השמחה שגם מובן ומזה ,

הסוכות. חג

בקודש" "מעלין מהכלל גם מובן לאחרי 22וכן שבאה ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה שלכן ,
יותר. גדולה אלא) יותר, קטנה (לא היא הסוכות חג

פעמים ·. כמה המדובר מיד 23ועלֿפי נכנסים טוב' שמ'יום זו, שנה של המיוחדת הקביעות אודות
נמ  דשמחתֿתורה שהשמחה מובן, הרי הגלוי לשבת, שענינו שאףֿעלֿפי והיינו, השבת. ביום גם שכת

שבו  לומר בהכרח שמחתֿתורה, לאחרי מיד בא השבת שיום כיון הרי שמחה, ולא עונג, הוא שבת של
דשמחתֿתורה. השמחה גם כלולה

ולומר  לדחוק יכולים אזי לשבת, שמחתֿתורה בין ימים כמה הפסק שיש באופן היא הקביעות [כאשר
שבוע; שבאותו ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת ימי את לא אבל שבינתיים, הימים את רק כולל השבת שיום
של  השמחה את גם כולל השבת שיום לומר בהכרח השבת, יום בא שמחתֿתורה לאחרי מיד כאשר אבל

שמחתֿתורה].

עלֿפי  ובפרט בקודש", ד"מעלין הכלל ישנו שהרי - יותר גדולה היא שבת של השמחה הנה ובאמת,
הפסוק  על רש"י מנוחה"24פירוש באת שבת באת מנוחה, - חסר העולם היה "מה גו'", אלקים "ויכל

לעיל  שנתבאר השבת 25(כמו שיום מובן הרי המעשה, ימי בששת שלימות מוסיף השבת שיום היינו, .(
בשמחתֿתורה. שלימות מוסיף שמחתֿתורה שלאחרי
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סתכ"ז.11) (השלם) יראים ס' סע"א. ח, חגיגה תוס' ראה
וש"נ. רכח). ס"ע יג (כרך סי"ח חוה"מ ערך תלמודית אנציק'

ג.12) יב, ישעי'
אֿב.13) נא, סוכה
ביה"ש 14) שמחת שיחת בארוכה וראה הי"ב. פ"ח לולב הל'

וש"נ. ואילך). 34 ע' חכ"ז (תו"מ תש"כ
הי"ג.15) שם
א.16) ג, תענית ראה
וש"נ.17) .157 ס"ע חנ"א תו"מ גם ראה

הי"ד.18) שם רמב"ם
כד.19) פכ"א, במדב"ר
שם.20) במדב"ר ב. נה, סוכה
א.21) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
וש"נ.22) א. כח, ברכות
וש"נ.23) .(167 ע' חנ"א (תו"מ בתחלתה שמח"ת יום שיחת
ב.24) ב, פרשתנו
ואילך).25) 183 ע' חנ"א (תו"מ בסופה הא' בהתוועדות

וש"נ.



נה

החל  ברוחניות, והן בגשמיות הן כו', וההמשכות הברכות כל ישראל לבני שישנם - בזה והענין
בידך" נתונות "הברכות הקב"ה: לו שאמר כפי הברכות, כל מקור שהיה אבינו, לברכות 33מאברהם ועד ,

הבט  (מבלי בהגבלה היו אברהם של הברכות כי שלפניֿזה, הברכות כל לגבי עילוי בהם שיש דוד, של
"דוד  - דוד של ברכותיו ואילו ומשה, ויעקב יצחק של הברכות ועלֿדרךֿזה כו'), לברך רצונו גודל על

לעולם" להם נשיא והגבלות.34עבדי מדידות ללא תמיד, נמשכות -

המשך  - משה של וברכותיו משה, של לברכותיו המשך הם דוד של ברכותיו הנה זה, עם וביחד
המשך  - יצחק של וברכותיו יצחק, של לברכותיו המשך - יעקב של וברכותיו יעקב, של לברכותיו

אברהם. של לברכותיו

הארץ" את (זרעו) וירש אברהם היה "אחד אברהם, מברכת החל הברכות, כל ישנן - אופן ,35ובכל
ממש. בקרוב ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח משיחא, מלכא דוד, לברכת ועד

הכוס]. על המזון ברכת ברך שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•
,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

.g"kyz'd

- שמחתֿתורה יום להתוועדות המשך ב, התוועדות -

מוגה  בלתי

לעיל ‡. שמחה:1דובר של דרגות כמה יש הסוכות חג שבימי
המצוה.. בעשיית אדם שישמח "השמחה לולב: הלכות בסוף הרמב"ם שכתב כמו - מצוה של שמחה א)

החסידות  בתורת מקומות ובכמה האריז"ל בכתבי וכמבואר היא", גדולה שהקב"ה 2עבודה שההתבוננות ,
רוח ("נחת נחתֿרוח לו ולגרום מצוה לקיים אפשרות רצוני"נתן ונעשה שאמרתי אצל 3לפני פועלת ,(

מצוה. של שמחה בו יש הרי מצוות, כמה ישנן טוב' שב'יום וכיון בשמחה. זאת שיעשה המצוה מקיים

לשמחה" "מועדים נקראים טובים' ה'ימים כל שהרי - טוב' 'יום שמחת להיות 4ב) צריכה זו ששמחה ,
מצד  - מצוה של שמחה על (בהוספה בשמחה יהיו הבהמית ונפש הגוף שגם בגשמיות, גם נמשכת
קיים  שביתֿהמקדש שבזמן שמצינו כפי הנשמה), מצד שהיא - המצוות קיום מעלת בגודל ההתבוננות

בבשר" אלא שמחה "אין - שלמים בשר עלֿידי השמחה שמחה 5היתה "אין - המקדש בית ומשחרב ,
ביין" הזקן 5אלא רבינו כפסקֿדין (שגם 6, שמחה ידיֿחובת יוצאים אין קיים ביתֿהמקדש שאין ש"עכשיו

ביין". אלא התורה) מן מצותֿעשה היא הזה בזמן

ב'ילקוט' כדאיתא שמחתנו", "זמן שנקרא הסוכות, חג של המיוחדת השמחה שלש 7ג) מוצא "אתה
בחגך  ושמחת בחג, כתיב שמח 8שמחות אך והיית ושמחתם 9, ימים"10, שבעת אלקיכם ה' לפני
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ב.33) יב, לך לך פרש"י
כה.34) לז, יחזקאל
כד.35) לג, שם
וש"נ.1) .(124 ע' חנ"א (תו"מ בתחלתה חוהמ"ס שבת שיחת
וש"נ.2) רעט. ע' חשון סה"מ תו"מ ראה
ועוד.3) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
ליו"ט.4) וקידוש התפילה נוסח

א.5) קט, פסחים
ס"ז.6) סתקכ"ט או"ח שו"ע
בתחלתו.7) תרנד רמז אמור יל"ש
יד.8) טז, ראה פ'
טו.9) שם,

מ.10) כג, אמור

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

דחג  התפילה בנוסח לומר הגדולה כנסת אנשי תיקנו ולכן השבועות), וחג הפסח בחג (מהֿשאיןֿכן
"מועדים  שהם טובים' ה'ימים לשאר בנוגע גם למדים הסוכות שמחג ועד שמחתנו", "זמן הסוכות:

.11לשמחה"

שכתוב  כמו - ביתֿהשואבה שמחת אמרו 12ד) זה שעל הישועה", ממעיני בששון מים "ושאבתם
ז"ל  מימיו".13חכמינו שמחה ראה לא ביתֿהשואבה שמחת ראה שלא "מי

הרמב"ם  שמלשון אבל 14ולהעיר, הסוכות, חג של השמחה אותה היא ביתֿהשואבה ששמחת משמע
בעצמו  מסיים הרמב"ם (א) שהרי: כן, לומר איֿאפשר השבת 15באמת את לא דוחה אינה זו ש"שמחה

זה  (שלצורך המים שניסוך שסוברים תנאים יש (ב) שנה), בכל הסוכות בחג (שישנם יוםֿטוב" את ולא
דסוכות  ו' ביום או דסוכות, ב' ביום התחיל ביתֿהשואבה) ושמחת המים שאיבת נאמר 16היתה ואם .
גו' "ושמחתם התורה בציווי יחסר הרי הסוכות, דחג השמחה היא ביתֿהשואבה ימים".zrayששמחת

מהשמחה  יותר גדולה שמחה שהיא ישראל' כ'מנהג - ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת של השמחה ה)
ביתֿהשואבה  ושמחת הסוכות חג היו 17של מעשה.. ואנשי "חסידים.. רק ביתֿהשואבה בשמחת שהרי ,

ולשמוע" לראות באין העם.. כל "אבל נוטלים 18מרקדין", ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת מהֿשאיןֿכן ,
בשמחה. חלק כולם

המדרש  מדברי גם שבמדינה..19וכמובן אדם בני כל וזימן ימים שבעת סעודה שעשה למלך "משל
הסוכות  שבחג בנמשל, ודוגמתו כו'", ואתה אני נגלגל לאוהבו.. אמר המשתה, ימי שבעת שעברו כיון

אומות  שבעים כנגד פרים שבעים ומלכא 20מקריבים "ישראל נמצאים ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת ואילו ,
שבימי 21בלחודוהי" השמחה לגבי באיןֿערוך היא ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת השמחה שגם מובן ומזה ,

הסוכות. חג

בקודש" "מעלין מהכלל גם מובן לאחרי 22וכן שבאה ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה שלכן ,
יותר. גדולה אלא) יותר, קטנה (לא היא הסוכות חג

פעמים ·. כמה המדובר מיד 23ועלֿפי נכנסים טוב' שמ'יום זו, שנה של המיוחדת הקביעות אודות
נמ  דשמחתֿתורה שהשמחה מובן, הרי הגלוי לשבת, שענינו שאףֿעלֿפי והיינו, השבת. ביום גם שכת

שבו  לומר בהכרח שמחתֿתורה, לאחרי מיד בא השבת שיום כיון הרי שמחה, ולא עונג, הוא שבת של
דשמחתֿתורה. השמחה גם כלולה

ולומר  לדחוק יכולים אזי לשבת, שמחתֿתורה בין ימים כמה הפסק שיש באופן היא הקביעות [כאשר
שבוע; שבאותו ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת ימי את לא אבל שבינתיים, הימים את רק כולל השבת שיום
של  השמחה את גם כולל השבת שיום לומר בהכרח השבת, יום בא שמחתֿתורה לאחרי מיד כאשר אבל

שמחתֿתורה].

עלֿפי  ובפרט בקודש", ד"מעלין הכלל ישנו שהרי - יותר גדולה היא שבת של השמחה הנה ובאמת,
הפסוק  על רש"י מנוחה"24פירוש באת שבת באת מנוחה, - חסר העולם היה "מה גו'", אלקים "ויכל

לעיל  שנתבאר השבת 25(כמו שיום מובן הרי המעשה, ימי בששת שלימות מוסיף השבת שיום היינו, .(
בשמחתֿתורה. שלימות מוסיף שמחתֿתורה שלאחרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

סתכ"ז.11) (השלם) יראים ס' סע"א. ח, חגיגה תוס' ראה
וש"נ. רכח). ס"ע יג (כרך סי"ח חוה"מ ערך תלמודית אנציק'

ג.12) יב, ישעי'
אֿב.13) נא, סוכה
ביה"ש 14) שמחת שיחת בארוכה וראה הי"ב. פ"ח לולב הל'

וש"נ. ואילך). 34 ע' חכ"ז (תו"מ תש"כ
הי"ג.15) שם
א.16) ג, תענית ראה
וש"נ.17) .157 ס"ע חנ"א תו"מ גם ראה

הי"ד.18) שם רמב"ם
כד.19) פכ"א, במדב"ר
שם.20) במדב"ר ב. נה, סוכה
א.21) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
וש"נ.22) א. כח, ברכות
וש"נ.23) .(167 ע' חנ"א (תו"מ בתחלתה שמח"ת יום שיחת
ב.24) ב, פרשתנו
ואילך).25) 183 ע' חנ"א (תו"מ בסופה הא' בהתוועדות

וש"נ.



g"kyz'dנו ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

השבת  שיום כיון לזה, זה בסתירה ואינם יחד, (שבאים חג' 'אסרו רק הוא השבת שיום [ואףֿעלֿפי
שכל  וכידוע טוב', 'יום לגבי הוא נחשב ובמה החודש), ימי עם קשור חג' ו'אסרו השבוע, ימי עם קשור

השבועות  בחג שהוא חג' 'אסרו של ענינו עיקר (אפילו חג' 'אסרו של הרי 26הענין - מנהג אלא אינו (
תורה  מדברי יותר סופרים דברי בירושלמי 27חמורים שמצינו ועד הלכה].28, מבטל שמנהג

השנה ‚. כל על שמחה להמשיך צריך - השמחה שבענין הדרגות כל את שכולל הזה, השבת ומיום
כולה.

גדר  פורץ ששמחה היעוד 29וכיון ויקויים וההגבלות, הגדרים כל את השמחה תפרוץ - עולם של גדרו ,30

ראשם" על עולם "שמחת - השמחה תכלית תהיה ואז משיחא, מלכא על דקאי לפניהם", הפורץ .31"יעלה

***

הקודש'„. ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה להם 32ידוע יש עסקים בעלי כל ש"גם השבת, ליום בנוגע
ירדו  הם גם ולזאת עז.. ויתר שאת ביתר מוטל עליהם ואדרבה, בתפלתם.. להאריך הכושר ושעת פנאי

התורה  לענין בנוגע שהוא כמו כו'", התיבה .33לפני
שבתורה) השמחה התורה, ענין עם במיוחד (שקשור שמחתֿתורה של לענין בנוגע גם מובן ומזה
שבתורה. השמחה ענין יותר מודגש להיות צריך עסקים בעלי שאצל - שלאחריו השבת ביום שנמשך כפי

הקודמת  בהתוועדות שנתבאר שהרי 34ואףֿעלֿפי בשוה, כולם אצל היא דשמחתֿתורה שהשמחה
כפי  הוא הספרֿתורה עם שהריקוד בכך כמודגש שבתורה, וההשגה ההבנה ענין נוגע לא בשמחתֿתורה

בנוגע הרי - בו לקרות שאיֿאפשר באופן במעיל, עטוף כל dzkyndeהשמחהzelbzdlשהספרֿתורה על
עסק, לבעלי יותר שייך התורה שלימוד זמן שזהו השבת, ביום ולכן, התחלקות. של ענין ישנו השנה,

יותר. אצלם להיות צריך השמחה ענין גם הנה

שלהם  לענין בנוגע ובעיקר השנה, כל על יומשך זה הרי  ביותר, השמחה אצלם שתהיה ועלֿידיֿזה
לאורייתא" "תמכין והרחבה"35- הקדושה הפתוחה המלאה "מידו להם יתן שהקב"ה כיון ,36,

יהבך" ה' על ד"השלך באופן הנהגתם תהיה שכאשר "והוא 37ועד אזי - הקב"ה על לגמרי לסמוך ,
צדק'37יכלכלך" ה'צמח כפירוש ה"כלי"38, את גם יעשה .39שהקב"ה

***

פל ‰. דבר זה הרי עסק":בכלל "בעל להיות יהודי מגיע איך א,
זקן  אבינו יצחק היה.. בישיבה ויושב זקן אבינו ש"אברהם וכיון ויעקב. יצחק אברהם בני הם יהודים

היה" בישיבה ויושב זקן אבינו יעקב היה.. בישיבה בגמרא 40ויושב כלל וישנו חכם 41, תלמיד שהוא "כל
שנאמר  לעולם, מזרעו פוסקת תורה אין שוב חכם, תלמיד בנו ובן חכם תלמיד בריתי 42ובנו זאת ואני

אכסניא  על מחזרת תורה ואילך מכאן עולם.. ועד מעתה זרעך.. זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא וגו'
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ב.27) פח, סנהדרין ב. כא, עירובין ראה
וראה 28) בפוסקים. הובא - ה"א פ"ז ב"מ ה"א. פי"ב יבמות

לזֿלח. כלל המ' מערכת כללים שד"ח בארוכה
ועוד.29) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
שם.30) ובפירש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה ע"פ

ספס"ג. בראשית אגדת
יא.31) נא, יו"ד. לה, ישעי'
א).32) (קג, ס"א
וש"נ.33) ס"ה. סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ריש 34) .141 ע' חנ"א (תו"מ סכ"ד ס"ב. שמח"ת ליל שיחת

וש"נ. .(158 ע'
וש"נ.35) ואילך. 155 ס"ע חנ"א תו"מ וראה ב. נג, זח"ג
דברהמ"ז.36) הג' ברכה נוסח
כג.37) נה, תהלים
קז.38) ע' עזר"ת סה"מ וראה ג. סב, וירא הרמון בפלח הובא

סע"ב. שלח, ח"ב קונטרסים סה"מ .21 ע' תרצ"ט כח. ע' תפר"ח
(המו"ל).39) הסיום חסר
ב.40) כח, יומא
א.41) פה, ב"מ
כא.42) נט, ישעי'

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ענין  ואילו התורה, בענין תהיה התעסקותם שעיקר ישראל בני כל אצל הסדר להיות צריך היה - שלה"
עראי" ש"מלאכתך באופן לזמן, מזמן רק יהיה הזמן?!43המלאכה בכמות גם אלא בנפש, רק לא -

לזבולון, יששכר בין חלוקה שיש הסדר התחיל יעקב של שמזמנו בפועל, רואים אףֿעלֿפיֿכן אבל
ובעליֿעסקים. יושביֿאוהל טבין', עובדין ו'מארי תורה' 'מארי שישנם ודור דור בכל נמשך וכן

.Â:השאלה נשאלת עדיין אמנם
מישאל  לחנניה בנוגע - ביומו, יום מידי חדשים בנסיונות עמדו שנים עשיריות שבמשך אלו ישנם

בגמרא  איתא עשיריות 44ועזריה, במשך בנסיון שעמדו יהודים רואים כאן ואילו כו'", נגדוה ש"אילמלי
התורה. בלימוד לעסוק יכולים שעכשיו כך הרחבה, של באופן רגיל למצב המיצר מן יצאו ועתה - בשנים

הרמב"ם  כדברי התורה, ללימוד לגמרי להתמסר צריכים היו "לא 45ואםֿכן המשיח: לימות בנוגע
וחכמתה". בתורה פנויין שיהיו כדי אלא המשיח.. ימות נתאוו..

הפוך  באופן מתנהגים בגשמיות!...46ולפועל הם עסוקים היום שרוב -

שמים" לשם מעשיך.. ש"כל באופן זה הרי דעהו"47בוודאי דרכיך "בכל מזה: ויתירה עדיין 48, אבל ,
הגשמיות! בענין הוא הזמן בכמות העסק  שעיקר ומצב מעמד זה הרי

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם ידוע והרי הסדר, הוא כן - פרטית בהשגחה אבל קושיא, אמנם זוהי 49ובכן:

"בעלֿהבית'שקייט". בעניני להתערב שאין

הפתוחה  המלאה "מידו ההרחבה, ענין אצלם שיהיה יהיֿרצון הנה - בפועל המצב הוא שכן וכיון
תורה, תומכי להיות - ומצוותיה תורה וקדושה, טוב עניני עבור זאת וינצלו והרחבה", הקדושה

יששכר  של התורה בלימוד חלק להם יהיה .50ועלֿידיֿזה

.Ê"בארץ (ש)נראו ל"הנצנים בנוגע והתיישבו 51ובפרט ההיא, מהמדינה שיצאו הראשונים -
שתהיה 52בכפרֿחב"ד  - ד"דעהו") באופן ועד שמים", ("לשם כפשוטה האדמה בעבודת שם ועוסקים ,

רחבים, ענינים עבור זאת לנצל - לתוצאה בנוגע והן עצמה, בפרנסה הרחבה הן בהרחבה, פרנסה אצלם
ושמחים. בריאים

שהוא  אופן באותו טפחים מעשרה למטה יומשך ומשם יתברך, לעצמותו עד מגיע ההרחבה ענין והרי
אחר, באופן הענינים כל נעשים מלמעלה, אחד טפח שאפילו ומובן, טפחים. מעשרה למעלה

טפחים. מעשרה למעלה הם שהענינים כפי ההמשכה כשתהיה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

מוסדות  ובפרט תורה, מוסדות עבור צדקה ריבוי ליתן שיוכלו באופן הרחבה להם שתהיה - ובפשטות
הפצת  של הענין - כפרֿחב"ד של העיקרית לנקודה בנוגע ובמיוחד כולל הקודש, טהרת על חינוך

ועיכובים. מניעות ללא להיות שיוכל חוצה, המעיינות

מחריד" ואין ושכבתם בארץ שלום "ונתתי היעוד הארץ"53ויקויים מן רעה חיה "והשבתי ו"לא 53, ,
גו'" ישחיתו ולא למסייע 54ירעו שיתהפך מזה, יתירה אלא יתבטל, שהמזיק רק "זדונות 55(ולא עלֿדרך ,

כזכיות" לו מכסים"56נעשו לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי ,(54.
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או"ח 43) ואדה"ז טושו"ע ה"ז. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם ראה
ה"ב. פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' רסקנ"ו.

ע"ב.44) ריש לג, כתובות
ספ"ט.45) תשובה הל' גם וראה מלכים. הל' סוף
וש"נ.46) .338 ע' חמ"ב תו"מ גם ראה
מי"ב.47) פ"ב אבות
וש"נ.48) .104 ע' ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי
138.רא 49) ע' חל"ב תו"מ גם וראה .187 ע' תש"ח סה"ש ה

וש"נ.
רסרמ"ו.50) יו"ד רמ"א ראה
יב.51) ב, שה"ש
וש"נ.52) .206 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
ו.53) כו, בחוקותי
ט.54) יא, ישעי'
ב.55) נט, סנהדרין ראה
ב.56) פו, יומא



נז g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

השבת  שיום כיון לזה, זה בסתירה ואינם יחד, (שבאים חג' 'אסרו רק הוא השבת שיום [ואףֿעלֿפי
שכל  וכידוע טוב', 'יום לגבי הוא נחשב ובמה החודש), ימי עם קשור חג' ו'אסרו השבוע, ימי עם קשור

השבועות  בחג שהוא חג' 'אסרו של ענינו עיקר (אפילו חג' 'אסרו של הרי 26הענין - מנהג אלא אינו (
תורה  מדברי יותר סופרים דברי בירושלמי 27חמורים שמצינו ועד הלכה].28, מבטל שמנהג

השנה ‚. כל על שמחה להמשיך צריך - השמחה שבענין הדרגות כל את שכולל הזה, השבת ומיום
כולה.

גדר  פורץ ששמחה היעוד 29וכיון ויקויים וההגבלות, הגדרים כל את השמחה תפרוץ - עולם של גדרו ,30

ראשם" על עולם "שמחת - השמחה תכלית תהיה ואז משיחא, מלכא על דקאי לפניהם", הפורץ .31"יעלה

***

הקודש'„. ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה להם 32ידוע יש עסקים בעלי כל ש"גם השבת, ליום בנוגע
ירדו  הם גם ולזאת עז.. ויתר שאת ביתר מוטל עליהם ואדרבה, בתפלתם.. להאריך הכושר ושעת פנאי

התורה  לענין בנוגע שהוא כמו כו'", התיבה .33לפני
שבתורה) השמחה התורה, ענין עם במיוחד (שקשור שמחתֿתורה של לענין בנוגע גם מובן ומזה
שבתורה. השמחה ענין יותר מודגש להיות צריך עסקים בעלי שאצל - שלאחריו השבת ביום שנמשך כפי

הקודמת  בהתוועדות שנתבאר שהרי 34ואףֿעלֿפי בשוה, כולם אצל היא דשמחתֿתורה שהשמחה
כפי  הוא הספרֿתורה עם שהריקוד בכך כמודגש שבתורה, וההשגה ההבנה ענין נוגע לא בשמחתֿתורה

בנוגע הרי - בו לקרות שאיֿאפשר באופן במעיל, עטוף כל dzkyndeהשמחהzelbzdlשהספרֿתורה על
עסק, לבעלי יותר שייך התורה שלימוד זמן שזהו השבת, ביום ולכן, התחלקות. של ענין ישנו השנה,

יותר. אצלם להיות צריך השמחה ענין גם הנה

שלהם  לענין בנוגע ובעיקר השנה, כל על יומשך זה הרי  ביותר, השמחה אצלם שתהיה ועלֿידיֿזה
לאורייתא" "תמכין והרחבה"35- הקדושה הפתוחה המלאה "מידו להם יתן שהקב"ה כיון ,36,

יהבך" ה' על ד"השלך באופן הנהגתם תהיה שכאשר "והוא 37ועד אזי - הקב"ה על לגמרי לסמוך ,
צדק'37יכלכלך" ה'צמח כפירוש ה"כלי"38, את גם יעשה .39שהקב"ה

***

פל ‰. דבר זה הרי עסק":בכלל "בעל להיות יהודי מגיע איך א,
זקן  אבינו יצחק היה.. בישיבה ויושב זקן אבינו ש"אברהם וכיון ויעקב. יצחק אברהם בני הם יהודים

היה" בישיבה ויושב זקן אבינו יעקב היה.. בישיבה בגמרא 40ויושב כלל וישנו חכם 41, תלמיד שהוא "כל
שנאמר  לעולם, מזרעו פוסקת תורה אין שוב חכם, תלמיד בנו ובן חכם תלמיד בריתי 42ובנו זאת ואני

אכסניא  על מחזרת תורה ואילך מכאן עולם.. ועד מעתה זרעך.. זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא וגו'
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וש"נ.26) סי"ט. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.27) פח, סנהדרין ב. כא, עירובין ראה
וראה 28) בפוסקים. הובא - ה"א פ"ז ב"מ ה"א. פי"ב יבמות

לזֿלח. כלל המ' מערכת כללים שד"ח בארוכה
ועוד.29) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
שם.30) ובפירש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה ע"פ

ספס"ג. בראשית אגדת
יא.31) נא, יו"ד. לה, ישעי'
א).32) (קג, ס"א
וש"נ.33) ס"ה. סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ריש 34) .141 ע' חנ"א (תו"מ סכ"ד ס"ב. שמח"ת ליל שיחת

וש"נ. .(158 ע'
וש"נ.35) ואילך. 155 ס"ע חנ"א תו"מ וראה ב. נג, זח"ג
דברהמ"ז.36) הג' ברכה נוסח
כג.37) נה, תהלים
קז.38) ע' עזר"ת סה"מ וראה ג. סב, וירא הרמון בפלח הובא

סע"ב. שלח, ח"ב קונטרסים סה"מ .21 ע' תרצ"ט כח. ע' תפר"ח
(המו"ל).39) הסיום חסר
ב.40) כח, יומא
א.41) פה, ב"מ
כא.42) נט, ישעי'

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ענין  ואילו התורה, בענין תהיה התעסקותם שעיקר ישראל בני כל אצל הסדר להיות צריך היה - שלה"
עראי" ש"מלאכתך באופן לזמן, מזמן רק יהיה הזמן?!43המלאכה בכמות גם אלא בנפש, רק לא -

לזבולון, יששכר בין חלוקה שיש הסדר התחיל יעקב של שמזמנו בפועל, רואים אףֿעלֿפיֿכן אבל
ובעליֿעסקים. יושביֿאוהל טבין', עובדין ו'מארי תורה' 'מארי שישנם ודור דור בכל נמשך וכן

.Â:השאלה נשאלת עדיין אמנם
מישאל  לחנניה בנוגע - ביומו, יום מידי חדשים בנסיונות עמדו שנים עשיריות שבמשך אלו ישנם

בגמרא  איתא עשיריות 44ועזריה, במשך בנסיון שעמדו יהודים רואים כאן ואילו כו'", נגדוה ש"אילמלי
התורה. בלימוד לעסוק יכולים שעכשיו כך הרחבה, של באופן רגיל למצב המיצר מן יצאו ועתה - בשנים

הרמב"ם  כדברי התורה, ללימוד לגמרי להתמסר צריכים היו "לא 45ואםֿכן המשיח: לימות בנוגע
וחכמתה". בתורה פנויין שיהיו כדי אלא המשיח.. ימות נתאוו..

הפוך  באופן מתנהגים בגשמיות!...46ולפועל הם עסוקים היום שרוב -

שמים" לשם מעשיך.. ש"כל באופן זה הרי דעהו"47בוודאי דרכיך "בכל מזה: ויתירה עדיין 48, אבל ,
הגשמיות! בענין הוא הזמן בכמות העסק  שעיקר ומצב מעמד זה הרי

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם ידוע והרי הסדר, הוא כן - פרטית בהשגחה אבל קושיא, אמנם זוהי 49ובכן:

"בעלֿהבית'שקייט". בעניני להתערב שאין

הפתוחה  המלאה "מידו ההרחבה, ענין אצלם שיהיה יהיֿרצון הנה - בפועל המצב הוא שכן וכיון
תורה, תומכי להיות - ומצוותיה תורה וקדושה, טוב עניני עבור זאת וינצלו והרחבה", הקדושה

יששכר  של התורה בלימוד חלק להם יהיה .50ועלֿידיֿזה

.Ê"בארץ (ש)נראו ל"הנצנים בנוגע והתיישבו 51ובפרט ההיא, מהמדינה שיצאו הראשונים -
שתהיה 52בכפרֿחב"ד  - ד"דעהו") באופן ועד שמים", ("לשם כפשוטה האדמה בעבודת שם ועוסקים ,

רחבים, ענינים עבור זאת לנצל - לתוצאה בנוגע והן עצמה, בפרנסה הרחבה הן בהרחבה, פרנסה אצלם
ושמחים. בריאים

שהוא  אופן באותו טפחים מעשרה למטה יומשך ומשם יתברך, לעצמותו עד מגיע ההרחבה ענין והרי
אחר, באופן הענינים כל נעשים מלמעלה, אחד טפח שאפילו ומובן, טפחים. מעשרה למעלה

טפחים. מעשרה למעלה הם שהענינים כפי ההמשכה כשתהיה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

מוסדות  ובפרט תורה, מוסדות עבור צדקה ריבוי ליתן שיוכלו באופן הרחבה להם שתהיה - ובפשטות
הפצת  של הענין - כפרֿחב"ד של העיקרית לנקודה בנוגע ובמיוחד כולל הקודש, טהרת על חינוך

ועיכובים. מניעות ללא להיות שיוכל חוצה, המעיינות

מחריד" ואין ושכבתם בארץ שלום "ונתתי היעוד הארץ"53ויקויים מן רעה חיה "והשבתי ו"לא 53, ,
גו'" ישחיתו ולא למסייע 54ירעו שיתהפך מזה, יתירה אלא יתבטל, שהמזיק רק "זדונות 55(ולא עלֿדרך ,

כזכיות" לו מכסים"56נעשו לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי ,(54.
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או"ח 43) ואדה"ז טושו"ע ה"ז. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם ראה
ה"ב. פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' רסקנ"ו.

ע"ב.44) ריש לג, כתובות
ספ"ט.45) תשובה הל' גם וראה מלכים. הל' סוף
וש"נ.46) .338 ע' חמ"ב תו"מ גם ראה
מי"ב.47) פ"ב אבות
וש"נ.48) .104 ע' ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי
138.רא 49) ע' חל"ב תו"מ גם וראה .187 ע' תש"ח סה"ש ה

וש"נ.
רסרמ"ו.50) יו"ד רמ"א ראה
יב.51) ב, שה"ש
וש"נ.52) .206 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
ו.53) כו, בחוקותי
ט.54) יא, ישעי'
ב.55) נט, סנהדרין ראה
ב.56) פו, יומא
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שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

- הרוחני ומהוועד הגשמי מהוועד וכן רב, גם ביניהם - כפרֿחב"ד של באיֿכח כאן שנמצאים כיון
- ישראל ארץ כל את ועלֿידיֿזה - כפרֿחב"ד את ויגביהו תרועה, בקול "לחיים" יחד כולם יאמרו

בגלוי  בהרחבה הגשמי המצב יהיה שאז צדקנו, משיח פני לקבל וילכו טפחים, מעשרה "כי 45למעלה ,
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה

***

.Á'תורה ב'לקוטי שכתוב מה אודות פעמים כמה -57דובר דלעילא אתערותא של לענין בנוגע
שלא  היא שההתעוררות באופן טוב, דבר לעשות יהודי אצל התעוררות יש כאשר פשוטות: ובאותיות
מלמעלה, מתנה לו ליתן רוצה חסדו מצד שהקב"ה ראיה שזוהי כלל, הכנה ללא או ההכנה, ערך לפי
מיד  צריך זו, להתעוררות קיום שיהיה שכדי - לאו אם לכך ראוי הוא אם ומצבו מעמדו על הבט מבלי

פועל. של ענין עם זאת לקשר
פעמים  כמה (כמדובר בנגלה גם ישנו זה גם 58וענין משתקפים התורה, שבפנימיות הענינים שכל

שיהיה  כדי גשמית, פעולה עם הנבואה את לקשר שנצטוו נביאים כמה אצל שמצינו כפי - דתורה) בנגלה
קיום  הנביאים"59לה עבדיו אל סודו "גלה ה', דבר גילוי היא הנבואה ענין שכל אףֿעלֿפי כי "רוח 60, ,

לשוני" על ומלתו בי דיבר מצד 61ה' (אם הדיבור בעולם למעלה שישאר באופן להיות יכול זה הרי ,
גשמית, פעולה עם זאת לקשר צורך יש ולכן כו'), החטא יגרום שמא - להיפך או טובים, ענינים

למטה. הדבר קיום יומשך שעלֿידיֿזה

ענין  כמו הנבואה, ענין בדוגמת שהם ענינים ישנם הרי נבואה, של ענין אין הזה שבזמן ואףֿעלֿפי
קול" מ 62ה"בת שבאה התעוררות או שיהיה , בטוח להיות כדי ולכן (כנ"ל), ההכנה ערך לפי שלא למעלה

גשמית. פעולה עם מיד זאת לקשר היא העצה אזי קיום, של באופן הדבר

באפשרות  שמיד היא העצה ממש, פועל לידי שיבואו שכדי טובות, להחלטות בנוגע ועלֿדרךֿזה
הקב"ה, של (בכחו בפועל יקויימו שאכן מבטיחים שעלֿידיֿזה גשמית, פעולה עם זאת יקשרו הראשונה

כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני ).63שהרי

.Ë:כי ליושביֿאוהל, מאשר יותר לבעליֿעסק נוגע זה שענין ולהעיר,
ללא  ומיד, תיכף החלטתם לקיים תמיד יכולים - התורה בלימוד להוסיף שמחליטים יושביֿאוהל
(כידוע  הקדוש ביום ואפילו טוב', ו'יום בשבת גם תמיד, ישנו התורה לימוד שהרי והסתרים, העלמות

הקבועים  שיעוריהם את ללמוד נוהגים היו ההפסקה שבזמן נשיאינו, לרבותינו אצל 64בנוגע כמו -
כהןֿגדול  בדוגמת הם נשיאינו רבותינו (שהרי יוםֿהכיפורים 65הכהןֿגדול בעבודת עסוק היה שלא ,(

נוספים). ענינים לעשות ביום שהות לו היתה עבודתו גמר שלאחרי כך  כולו, היום כל במשך

לקיים  תמיד שיכולים באופן זה אין הרי - לצדקה בנוגע היא שהחלטתם בעליֿעסק מהֿשאיןֿכן
מישהו  עם הדיבור עלֿידי גשמית, פעולה עם עלֿכלֿפנים זאת לקשר צורך יש ולכן ומיד, תיכף החלטתם

ביותר. ריבוי של ובאופן וכו', וכו' אחר

בפועל  הצדקה נתינת כאשר גם הנה - גשמית פעולה עם זאת ומקשרים טובה, החלטה ישנה וכאשר
עשה. כאילו עליו מעלה בפועל, זאת שיקיימו ויודע עתידות, שיודע הקב"ה הרי זמן, לאחר רק תהיה
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ובכ"מ.57) ואילך. ב ב, ויקרא
וש"נ.58) .127 ע' חנ"א תו"מ גם ראה
על 59) לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי
ז.60) ג, עמוס

ב.61) כג, שמואלֿב
וש"נ.62) בתחלתו). ה (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה
ג.63) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
וש"נ.64) קפו. ע' היומן רשימת - תו"מ ראה
(65.98 ע' חנ"א תו"מ גם ראה

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.È:לעניננו ובנוגע
בעלֿעסק  מקום 66ישנו את להרחיב כדי זה בבנין חדרים כמה של המחיצות לפריצת בנוגע שהתמסר

.67התפילה 

בנוגע  ההגבלות כל והסרת פירצה של ענין גם יהיה אלא הכתלים, בהסרת יסתפקו שלא ויהיֿרצון
ב'לקוטי  (כמבואר לרבבות ועד ואלפים מאות עשיריות אצל וכן אחד, כל אצל ותורה, צדקה לתפילה

ברכה  פרשת השדה"68תורה' כצמח "רבבה דרבבה, להפירצה 69המעלה ועד ממספר), לגמרי למעלה ועד ,
הגלות. גדרי של הכללית

בשלום  ד"פדה ענין שזהו פרטית, גאולה נעשית בהרחבה, התפילה עבודת שעלֿידי - בזה והענין
המיצר"70נפשי" "מן היא שתפילה שאףֿעלֿפי "ממעמקים"71[והיינו, המיצר"72, "מן לאחרי מיד הרי ,

במרחב" "ענני והעיכובים],71נעשה המניעות כל ביטול של ובאופן גדרים, ללא הרחבה של ענין שזהו ,
העולם" אומות מבין ולבני לי פדאני כאילו עליו אני "מעלה הקב"ה אומר זה "פדאני"73ועל שנעשה ועד ,

הכללית. הגאולה שזוהי הדמיון), כ"ף (ללא בפועל

הפסוק  בפירוש רש"י לעיל 74ובלשון (כמדובר שבותך" את אלקיך ה' עצמו 75"ושב הוא "כאילו :(
הכתוב  (כהמשך ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז להיות השמים",76צריך בקצה נדחך יהיה "אם :

שנאמר  כענין גו'"), יקבצך "משם הנה אחד, יהודי שם נמצא אם בני 77אפילו אחד לאחד תלוקטו ואתם
בירושלים" הקודש ל"הר אותו ומביא .78ישראל",

***

.‡È שכתוב כמו במעלה, קדימה להם שיש בעליֿעסק, אודות לעיל שדובר זבולון 79אףֿעלֿפי "שמח
זבולון  של המעלה שהרי מזבולון, יותר נעלה הוא יששכר הנה - באוהליך" ויששכר (ואחרֿכך) בצאתך

המדובר  (עלֿדרך לאורייתא" "תמכין - יששכר של תורתו נעשית שעלֿידו הגמרא 80היא דברי 81אודות

היא  התלמוד של הגדלות כל שהרי המעשה, מעלת גודל מובן שמזה מעשה", לידי שמביא תלמוד "גדול
מעשה). לידי שמביא

לעניננו: ובנוגע

יושביֿאוהל, שהם ב'כולל', שלומדים נשואים אברכים וכן הישיבה, תלמידי כאן שנמצאים כיון
עראי  כו') ושינה ושתיה (אכילה ומלאכתם קבע שתורתם התורה, לימוד הוא ענינים רק 43שעיקר (לא

פירושים  ב' בזה [שיש משמחתֿתורה בבואנו הנה - בזמן) גם אלא בתורה,82בנפש, ישראל בני שמחת :
בתורה), השמחה הקדמת (לאחרי התורה ללימוד בנוגע יחליטו בוודאי ישראל], בבני התורה ושמחת
מתוך  התפילה, עבודת ובהקדמת החסידות, בלימוד והן הנגלה בלימוד הן ושקידה התמדה להוסיף

ומופלגה. רבה הצלחה

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

קליין.66) אהרן משה ר'
דליובאוויטש 67) וביהמ"ד ביהכנ"ס להרחבת ַהכוונה

(המו"ל). הסוכות חג בערב שנשלמה ַשבליובאוויטש
בתחלתו.68)
ז.69) טז, יחזקאל
ס"ד.70) אגה"ק תניא וראה יט. נה, תהלים
ה.71) קיח, שם
א.72) קל, שם
רע"א.73) ח, ברכות
ג.74) ל, נצבים
(75396 ע' ח"נ (תו"מ סי"ג תשכ"ז אלול כ"ה נצו"י, ש"פ

וש"נ. ואילך).
ד.76) שם,
יב.77) כז, ישעי'
יג.78) שם,
(ובפירש"י).79) יח לג, ברכה
פ"ג 80) תשכ"ז אלול ח"י תבוא, דש"פ השקיפה ד"ה ראה

ואילך). 351 ע' ח"נ (תו"מ ואילך
וש"נ.81) ב. מ, קידושין
(82.(156 ע' חנ"א (תו"מ סכ"ב שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ.
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שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

- הרוחני ומהוועד הגשמי מהוועד וכן רב, גם ביניהם - כפרֿחב"ד של באיֿכח כאן שנמצאים כיון
- ישראל ארץ כל את ועלֿידיֿזה - כפרֿחב"ד את ויגביהו תרועה, בקול "לחיים" יחד כולם יאמרו

בגלוי  בהרחבה הגשמי המצב יהיה שאז צדקנו, משיח פני לקבל וילכו טפחים, מעשרה "כי 45למעלה ,
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה

***

.Á'תורה ב'לקוטי שכתוב מה אודות פעמים כמה -57דובר דלעילא אתערותא של לענין בנוגע
שלא  היא שההתעוררות באופן טוב, דבר לעשות יהודי אצל התעוררות יש כאשר פשוטות: ובאותיות
מלמעלה, מתנה לו ליתן רוצה חסדו מצד שהקב"ה ראיה שזוהי כלל, הכנה ללא או ההכנה, ערך לפי
מיד  צריך זו, להתעוררות קיום שיהיה שכדי - לאו אם לכך ראוי הוא אם ומצבו מעמדו על הבט מבלי

פועל. של ענין עם זאת לקשר
פעמים  כמה (כמדובר בנגלה גם ישנו זה גם 58וענין משתקפים התורה, שבפנימיות הענינים שכל

שיהיה  כדי גשמית, פעולה עם הנבואה את לקשר שנצטוו נביאים כמה אצל שמצינו כפי - דתורה) בנגלה
קיום  הנביאים"59לה עבדיו אל סודו "גלה ה', דבר גילוי היא הנבואה ענין שכל אףֿעלֿפי כי "רוח 60, ,

לשוני" על ומלתו בי דיבר מצד 61ה' (אם הדיבור בעולם למעלה שישאר באופן להיות יכול זה הרי ,
גשמית, פעולה עם זאת לקשר צורך יש ולכן כו'), החטא יגרום שמא - להיפך או טובים, ענינים

למטה. הדבר קיום יומשך שעלֿידיֿזה

ענין  כמו הנבואה, ענין בדוגמת שהם ענינים ישנם הרי נבואה, של ענין אין הזה שבזמן ואףֿעלֿפי
קול" מ 62ה"בת שבאה התעוררות או שיהיה , בטוח להיות כדי ולכן (כנ"ל), ההכנה ערך לפי שלא למעלה

גשמית. פעולה עם מיד זאת לקשר היא העצה אזי קיום, של באופן הדבר

באפשרות  שמיד היא העצה ממש, פועל לידי שיבואו שכדי טובות, להחלטות בנוגע ועלֿדרךֿזה
הקב"ה, של (בכחו בפועל יקויימו שאכן מבטיחים שעלֿידיֿזה גשמית, פעולה עם זאת יקשרו הראשונה

כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני ).63שהרי

.Ë:כי ליושביֿאוהל, מאשר יותר לבעליֿעסק נוגע זה שענין ולהעיר,
ללא  ומיד, תיכף החלטתם לקיים תמיד יכולים - התורה בלימוד להוסיף שמחליטים יושביֿאוהל
(כידוע  הקדוש ביום ואפילו טוב', ו'יום בשבת גם תמיד, ישנו התורה לימוד שהרי והסתרים, העלמות

הקבועים  שיעוריהם את ללמוד נוהגים היו ההפסקה שבזמן נשיאינו, לרבותינו אצל 64בנוגע כמו -
כהןֿגדול  בדוגמת הם נשיאינו רבותינו (שהרי יוםֿהכיפורים 65הכהןֿגדול בעבודת עסוק היה שלא ,(

נוספים). ענינים לעשות ביום שהות לו היתה עבודתו גמר שלאחרי כך  כולו, היום כל במשך

לקיים  תמיד שיכולים באופן זה אין הרי - לצדקה בנוגע היא שהחלטתם בעליֿעסק מהֿשאיןֿכן
מישהו  עם הדיבור עלֿידי גשמית, פעולה עם עלֿכלֿפנים זאת לקשר צורך יש ולכן ומיד, תיכף החלטתם

ביותר. ריבוי של ובאופן וכו', וכו' אחר

בפועל  הצדקה נתינת כאשר גם הנה - גשמית פעולה עם זאת ומקשרים טובה, החלטה ישנה וכאשר
עשה. כאילו עליו מעלה בפועל, זאת שיקיימו ויודע עתידות, שיודע הקב"ה הרי זמן, לאחר רק תהיה

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

ובכ"מ.57) ואילך. ב ב, ויקרא
וש"נ.58) .127 ע' חנ"א תו"מ גם ראה
על 59) לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי
ז.60) ג, עמוס

ב.61) כג, שמואלֿב
וש"נ.62) בתחלתו). ה (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה
ג.63) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
וש"נ.64) קפו. ע' היומן רשימת - תו"מ ראה
(65.98 ע' חנ"א תו"מ גם ראה

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.È:לעניננו ובנוגע
בעלֿעסק  מקום 66ישנו את להרחיב כדי זה בבנין חדרים כמה של המחיצות לפריצת בנוגע שהתמסר

.67התפילה 

בנוגע  ההגבלות כל והסרת פירצה של ענין גם יהיה אלא הכתלים, בהסרת יסתפקו שלא ויהיֿרצון
ב'לקוטי  (כמבואר לרבבות ועד ואלפים מאות עשיריות אצל וכן אחד, כל אצל ותורה, צדקה לתפילה

ברכה  פרשת השדה"68תורה' כצמח "רבבה דרבבה, להפירצה 69המעלה ועד ממספר), לגמרי למעלה ועד ,
הגלות. גדרי של הכללית

בשלום  ד"פדה ענין שזהו פרטית, גאולה נעשית בהרחבה, התפילה עבודת שעלֿידי - בזה והענין
המיצר"70נפשי" "מן היא שתפילה שאףֿעלֿפי "ממעמקים"71[והיינו, המיצר"72, "מן לאחרי מיד הרי ,

במרחב" "ענני והעיכובים],71נעשה המניעות כל ביטול של ובאופן גדרים, ללא הרחבה של ענין שזהו ,
העולם" אומות מבין ולבני לי פדאני כאילו עליו אני "מעלה הקב"ה אומר זה "פדאני"73ועל שנעשה ועד ,

הכללית. הגאולה שזוהי הדמיון), כ"ף (ללא בפועל

הפסוק  בפירוש רש"י לעיל 74ובלשון (כמדובר שבותך" את אלקיך ה' עצמו 75"ושב הוא "כאילו :(
הכתוב  (כהמשך ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז להיות השמים",76צריך בקצה נדחך יהיה "אם :

שנאמר  כענין גו'"), יקבצך "משם הנה אחד, יהודי שם נמצא אם בני 77אפילו אחד לאחד תלוקטו ואתם
בירושלים" הקודש ל"הר אותו ומביא .78ישראל",

***

.‡È שכתוב כמו במעלה, קדימה להם שיש בעליֿעסק, אודות לעיל שדובר זבולון 79אףֿעלֿפי "שמח
זבולון  של המעלה שהרי מזבולון, יותר נעלה הוא יששכר הנה - באוהליך" ויששכר (ואחרֿכך) בצאתך

המדובר  (עלֿדרך לאורייתא" "תמכין - יששכר של תורתו נעשית שעלֿידו הגמרא 80היא דברי 81אודות

היא  התלמוד של הגדלות כל שהרי המעשה, מעלת גודל מובן שמזה מעשה", לידי שמביא תלמוד "גדול
מעשה). לידי שמביא

לעניננו: ובנוגע

יושביֿאוהל, שהם ב'כולל', שלומדים נשואים אברכים וכן הישיבה, תלמידי כאן שנמצאים כיון
עראי  כו') ושינה ושתיה (אכילה ומלאכתם קבע שתורתם התורה, לימוד הוא ענינים רק 43שעיקר (לא

פירושים  ב' בזה [שיש משמחתֿתורה בבואנו הנה - בזמן) גם אלא בתורה,82בנפש, ישראל בני שמחת :
בתורה), השמחה הקדמת (לאחרי התורה ללימוד בנוגע יחליטו בוודאי ישראל], בבני התורה ושמחת
מתוך  התפילה, עבודת ובהקדמת החסידות, בלימוד והן הנגלה בלימוד הן ושקידה התמדה להוסיף

ומופלגה. רבה הצלחה
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קליין.66) אהרן משה ר'
דליובאוויטש 67) וביהמ"ד ביהכנ"ס להרחבת ַהכוונה

(המו"ל). הסוכות חג בערב שנשלמה ַשבליובאוויטש
בתחלתו.68)
ז.69) טז, יחזקאל
ס"ד.70) אגה"ק תניא וראה יט. נה, תהלים
ה.71) קיח, שם
א.72) קל, שם
רע"א.73) ח, ברכות
ג.74) ל, נצבים
(75396 ע' ח"נ (תו"מ סי"ג תשכ"ז אלול כ"ה נצו"י, ש"פ

וש"נ. ואילך).
ד.76) שם,
יב.77) כז, ישעי'
יג.78) שם,
(ובפירש"י).79) יח לג, ברכה
פ"ג 80) תשכ"ז אלול ח"י תבוא, דש"פ השקיפה ד"ה ראה

ואילך). 351 ע' ח"נ (תו"מ ואילך
וש"נ.81) ב. מ, קידושין
(82.(156 ע' חנ"א (תו"מ סכ"ב שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ.
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לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין כשמתחיל מיד בפועל זאת "תורה 83וימשיכו התורה, לימוד ועלֿידי ,
וועלט").84אור" תורה ("א תורה של עולם ממנו לעשות העולם, את גם יאירו ,ַ

ברכת  להם להמשיך תורה', 'תומכי אצל גם יומשך זה הרי - תורה של אמות בד' ההתחלה ולאחרי
אשא" ישועות ד"כוס באופן בקודש 85ה' יעלו הרחבה ומתוך הברכות, לכל כלי שתהיה ברכה, של כוס ,

קץ. אין עד מעלה למעלה

***

.·È שמוצאי זו שנה בקביעות הנה שמחתֿתורה, במוצאי שמתחיל לדרכו" הלך ד"ויעקב לענין בנוגע
שבת'דיקער"). ("א שבת של באופן הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין אזי בשבת, חל ַשמחתֿתורה

העבודה  על אּפ") ("שטעמּפלט "חותם" עושה זה הרי שבת, של באופן היא העבודה שהתחלת ָוכיון
שבת. של באופן שתהיה השנה, כל של

הפתגם  ידוע והרי בראשית', 'שבת הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין מתחיל שבו שהשבת 86ובפרט

כולה. השנה כל על נמשך כך בראשית', ב'שבת איין") זיך מ 'שּפאנט ווי ("אזוי ש"נרתמים" ַַַשכפי

.‚È בזה:וה ענין
עשויה" מלאכתך ש"כל - הוא השבת ישן 87ענין ויין שמן בשר הכל, את מכין שהקב"ה והיינו, .88,

ולאכול!... השולחן אל ולהסב להקב"ה טובה" "לעשות רק וצריך

השמים" מן "לחם ה'מן', בדוגמת זה הרי - מלמעלה שנמשך ענין שזהו בו 89וכיון היה שלא ,
הגמרא 90פסולת  כדברי - בהלכה גם וכמרומז יורד 91, טמא דבר "אין השמים": מן היורד ל"בשר בנוגע

השמים". מן

כי: - מה'מן' אפילו יותר נעלה באופן זה הרי ובאמת

במדוכה  דכו או ברחיים ש"טחנו כאלו גם היו אבל המוכן, מן המן ירד לצדיקים הנה - לה'מן' בנוגע
הקלוקל"92גו'" "לחם זה הרי פסולת, בו שאין שכיון וטענו שהתלוננו כאלו שהיו שעלֿידיֿזה 93(ועד ,(

המהות. שינוי של באופן ה'מן' נעשה

לח  תערובת כמו פרטים) כמה (לגבי נחשב בקמח קמח שתערובת דעות שיש שמצינו מזה וכמובן
ביבש  יבש תערובת דהוי קמח, שנעשה קודם כמו ולא .94בלח,

שהלוואי  [ולהעיר הזקן לרבינו הנהנין' 'ברכות בסדר שמצינו כפי - הדעות לכל שהוא נוסף וענין
של  ספר שאינו ב'סידור', שנדפס אף שכן, הזקן. לרבינו הנהנין' ברכות 'סדר ללמוד קובעים היו
בשקלאֿוטריא  גם אלא בהלכה, רק לא ענינים ממנו ללמוד יכול גדול למדן אפילו הרי "לומדות",

ברכתם  משתנית הלחם, תואר מהם שהלך לחם שפירורי .95שבתורה],

אלא  בכמות, רק לא שינוי נעשה במדוכה") דכו או ברחים ("טחנו ודכיה טחינה שעלֿידי מוכח ומזה
הדבר. במהות - באיכות גם

באכילה  כמו כבשרו, ובשר דם ונעשית באכילה שנמשכת כפי ה' ברכת מקבלים - בשבת אבל
ש  כפי הרמב"ם כפשוטה, ב'שולחן 96מבאר שמצינו וכפי האוכל, האדם על משפיעות המאכל שתכונות
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(סה"ש 83) ס"ג תרצ"ו בראשית ש"פ שיחת וראה ב. לב, ויצא
וש"נ. .(43 ע' תרצ"ו

כג.84) ו, משלי
דאשתקד 85) שמח"ת ליל שיחת גם וראה יג. קטז, תהלים

וש"נ. .(137 ע' ריש חמ"ח (תו"מ סי"ג
א)86) (התוועדות מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(140 ע' חל"ח (תו"מ ס"ז תשכ"ד
וש"נ.87) סכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.88) ס"ב. סרמ"ב שם ראה
ד.89) טז, בשלח

סע"ב.90) עה, יומא ראה
סע"ב.91) נט, סנהדרין
א.92) שם, יומא וראה ח. יא, בהעלותך
ה.93) כא, חוקת
או"ח 94) אדה"ז שו"ע וראה סק"ג. סק"ט יו"ד ש"ך ראה

ס"א. סתמ"ז
הי"ד.95) פ"ב
וציונים 96) בהערות ובהנסמן וסשפ"א, סקפ"ו כש"ט ראה

לשם.
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יורהֿדעה  על 97ערוך' שמשפיעים ה', ברכת מצד שבאים למאכלים בנוגע וכמוֿכן חלב, ליניקת בנוגע
טובים. ענינים האדם

האכילה  כמו זה שאין והיינו, פרש. של ענין בה שאין - שבת לאכילת בנוגע שמצינו מה גם וזהו
שאין  בשבת, מהֿשאיןֿכן אורחים, הכנסת של הענין להיות צריך ולכן פרש, בה שיש טוב', 'יום של

פרש  של ענין שאין כיון האורחים בענין .98צורך

חדשות" ב"פנים צורך אין השבת שביום לחתן, בנוגע מצינו נעשה 99וכמוֿכן אדם שאותו בגלל ,
ד"מדבר  להיפך גם שייך השבוע כל שבמשך לעםֿהארץ, בנוגע דין מצינו וכן אחר; אדם כמו השבת ביום

תרחק" משקר 100שקר אינו השבת שביום -101- הקצוות בכל שפועלת השבת, מעלת גודל מובן ומזה .
למלך  שדומה עוונותיו 102מחתן כל על לו ומוחלין נאמנות.103, לו אין השבוע כל שבמשך לעםֿהארץ עד ,

היא  כולה השנה כל על לדרכו' ה'הליכה הרי - השבת ביום הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב שהענין וכיון
שבת. של באופן

.„È:ליששכר בנוגע והן לזבולון בנוגע הן - יותר ובפרטיות
שבו  השבת יום בדוגמת יתירה, טירחא ללא היא כו' המסחר בעניני שההתעסקות - לזבולון בנוגע
ואסורים  טוב' ב'יום שמותרים דברים יש (שהרי טוב' ב'יום מאשר אפילו ופחותה קלה טירחא רק מותרת

בו"104בשבת) עצב "אין השבת שיום וכשם "אין 105; שלכן המבלבלות, וטרדות דאגות בו שיהיו ואסור ,
ואין  ובלבול.. צער להם.. יש המפליגים.. שכל "לפי  השבת", קודם ימים.. מג' פחות בספינה.. מפליגים

כו'" ימים שלשה לאחר עד חוזרת וטרדות 106רוחם דאגות ללא המסחר בעניני ההתעסקות גם תהיה כך -
פסולת. בו שאין השבת יום בדוגמת תוכן, של ענינים עבור רק ינוצלו ההכנסות וכן המבלבלות;

ורק  דאמת, אליבא השקלאֿוטריא שתהיה - בתורה בשקלאֿוטריא הוא שלו שהעסק ליששכר, ובנוגע
ד"מחשכים" בלימוד 107באופן יותר נעלית לדרגא מגיעים שעלֿידיֿזה ערכו), לפי רק ("חושך" דקדושה

,108התורה 

הגיע  שהתענה, שעלֿידיֿזה בדורו, האמוראים מגדולי שהיה זירא, רבי אצל שמצינו ועלֿדרך -
בתורה  יותר נעלית -41לדרגא

הרי  ויגיעתו, בהשתדלותו אלא תלוי הדבר ואין יותר, נעלית לדרגא יגיע שעלֿידיֿזה שיודע וכיון
לפי  שלא באופן יצליח ואז התורה, בלימוד יותר ויתייגע שישתדל בעבודתו, כח תוספת מהווה גופא זה

ז"ל  חכמינו לשון כדיוק היגיעה, היגיעה.109ערך ערך לפי שאינה מציאה של באופן ומצאת", "יגעת

ש"כולנו  ובאופן בעליֿעסק, אצל והן יושביֿאוהל אצל הן אחד, כל אצל בפועל כן שיהיה ויהיֿרצון
אחד"110כאחד" "לעץ שיהיו באופן אלא הדמיון, בכ"ף "כאחד" רק ולא ד"ברכנו 111, הענין נעשה שאז ,
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ברמ"א.97) - ס"ז ספ"א
ובכ"מ.98) שרה. חיי ר"פ תו"א ב. פח, זח"ב ראה
סס"ב 99) אה"ע טושו"ע ובתוס'. סע"ב ז, כתובות ראה
ס"זֿח.

ז.100) כג, משפטים
רפי"ב.101) מעשר הל' רמב"ם רפ"ד. דמאי ירושלמי
ספט"ז.102) פרדר"א
הובא 103) רפי"ז. שמואל מדרש ה"ג. פ"ג בכורים ירושלמי

ג. לו, וישלח עה"ת בפרש"י
ס"ה.104) סתקי"ט רסשל"ב. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. ס"ב. סתקכ"א
(105- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
וש"נ.106) רסרמ"ח. או"ח אדה"ז שו"ע
א.107) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
וש"נ.108) .263 ע' חמ"ח תו"מ ראה
ע"ב.109) ריש ו, מגילה
וראה 110) העמידה. תפילת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח

פל"ב. תניא
יזֿיט.111) לז, יחזקאל
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לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין כשמתחיל מיד בפועל זאת "תורה 83וימשיכו התורה, לימוד ועלֿידי ,
וועלט").84אור" תורה ("א תורה של עולם ממנו לעשות העולם, את גם יאירו ,ַ

ברכת  להם להמשיך תורה', 'תומכי אצל גם יומשך זה הרי - תורה של אמות בד' ההתחלה ולאחרי
אשא" ישועות ד"כוס באופן בקודש 85ה' יעלו הרחבה ומתוך הברכות, לכל כלי שתהיה ברכה, של כוס ,

קץ. אין עד מעלה למעלה

***

.·È שמוצאי זו שנה בקביעות הנה שמחתֿתורה, במוצאי שמתחיל לדרכו" הלך ד"ויעקב לענין בנוגע
שבת'דיקער"). ("א שבת של באופן הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין אזי בשבת, חל ַשמחתֿתורה

העבודה  על אּפ") ("שטעמּפלט "חותם" עושה זה הרי שבת, של באופן היא העבודה שהתחלת ָוכיון
שבת. של באופן שתהיה השנה, כל של

הפתגם  ידוע והרי בראשית', 'שבת הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין מתחיל שבו שהשבת 86ובפרט

כולה. השנה כל על נמשך כך בראשית', ב'שבת איין") זיך מ 'שּפאנט ווי ("אזוי ש"נרתמים" ַַַשכפי

.‚È בזה:וה ענין
עשויה" מלאכתך ש"כל - הוא השבת ישן 87ענין ויין שמן בשר הכל, את מכין שהקב"ה והיינו, .88,

ולאכול!... השולחן אל ולהסב להקב"ה טובה" "לעשות רק וצריך

השמים" מן "לחם ה'מן', בדוגמת זה הרי - מלמעלה שנמשך ענין שזהו בו 89וכיון היה שלא ,
הגמרא 90פסולת  כדברי - בהלכה גם וכמרומז יורד 91, טמא דבר "אין השמים": מן היורד ל"בשר בנוגע

השמים". מן

כי: - מה'מן' אפילו יותר נעלה באופן זה הרי ובאמת

במדוכה  דכו או ברחיים ש"טחנו כאלו גם היו אבל המוכן, מן המן ירד לצדיקים הנה - לה'מן' בנוגע
הקלוקל"92גו'" "לחם זה הרי פסולת, בו שאין שכיון וטענו שהתלוננו כאלו שהיו שעלֿידיֿזה 93(ועד ,(

המהות. שינוי של באופן ה'מן' נעשה

לח  תערובת כמו פרטים) כמה (לגבי נחשב בקמח קמח שתערובת דעות שיש שמצינו מזה וכמובן
ביבש  יבש תערובת דהוי קמח, שנעשה קודם כמו ולא .94בלח,

שהלוואי  [ולהעיר הזקן לרבינו הנהנין' 'ברכות בסדר שמצינו כפי - הדעות לכל שהוא נוסף וענין
של  ספר שאינו ב'סידור', שנדפס אף שכן, הזקן. לרבינו הנהנין' ברכות 'סדר ללמוד קובעים היו
בשקלאֿוטריא  גם אלא בהלכה, רק לא ענינים ממנו ללמוד יכול גדול למדן אפילו הרי "לומדות",

ברכתם  משתנית הלחם, תואר מהם שהלך לחם שפירורי .95שבתורה],

אלא  בכמות, רק לא שינוי נעשה במדוכה") דכו או ברחים ("טחנו ודכיה טחינה שעלֿידי מוכח ומזה
הדבר. במהות - באיכות גם

באכילה  כמו כבשרו, ובשר דם ונעשית באכילה שנמשכת כפי ה' ברכת מקבלים - בשבת אבל
ש  כפי הרמב"ם כפשוטה, ב'שולחן 96מבאר שמצינו וכפי האוכל, האדם על משפיעות המאכל שתכונות

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

(סה"ש 83) ס"ג תרצ"ו בראשית ש"פ שיחת וראה ב. לב, ויצא
וש"נ. .(43 ע' תרצ"ו

כג.84) ו, משלי
דאשתקד 85) שמח"ת ליל שיחת גם וראה יג. קטז, תהלים

וש"נ. .(137 ע' ריש חמ"ח (תו"מ סי"ג
א)86) (התוועדות מרחשון מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(140 ע' חל"ח (תו"מ ס"ז תשכ"ד
וש"נ.87) סכ"א. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.88) ס"ב. סרמ"ב שם ראה
ד.89) טז, בשלח

סע"ב.90) עה, יומא ראה
סע"ב.91) נט, סנהדרין
א.92) שם, יומא וראה ח. יא, בהעלותך
ה.93) כא, חוקת
או"ח 94) אדה"ז שו"ע וראה סק"ג. סק"ט יו"ד ש"ך ראה

ס"א. סתמ"ז
הי"ד.95) פ"ב
וציונים 96) בהערות ובהנסמן וסשפ"א, סקפ"ו כש"ט ראה

לשם.
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יורהֿדעה  על 97ערוך' שמשפיעים ה', ברכת מצד שבאים למאכלים בנוגע וכמוֿכן חלב, ליניקת בנוגע
טובים. ענינים האדם

האכילה  כמו זה שאין והיינו, פרש. של ענין בה שאין - שבת לאכילת בנוגע שמצינו מה גם וזהו
שאין  בשבת, מהֿשאיןֿכן אורחים, הכנסת של הענין להיות צריך ולכן פרש, בה שיש טוב', 'יום של

פרש  של ענין שאין כיון האורחים בענין .98צורך

חדשות" ב"פנים צורך אין השבת שביום לחתן, בנוגע מצינו נעשה 99וכמוֿכן אדם שאותו בגלל ,
ד"מדבר  להיפך גם שייך השבוע כל שבמשך לעםֿהארץ, בנוגע דין מצינו וכן אחר; אדם כמו השבת ביום

תרחק" משקר 100שקר אינו השבת שביום -101- הקצוות בכל שפועלת השבת, מעלת גודל מובן ומזה .
למלך  שדומה עוונותיו 102מחתן כל על לו ומוחלין נאמנות.103, לו אין השבוע כל שבמשך לעםֿהארץ עד ,

היא  כולה השנה כל על לדרכו' ה'הליכה הרי - השבת ביום הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב שהענין וכיון
שבת. של באופן

.„È:ליששכר בנוגע והן לזבולון בנוגע הן - יותר ובפרטיות
שבו  השבת יום בדוגמת יתירה, טירחא ללא היא כו' המסחר בעניני שההתעסקות - לזבולון בנוגע
ואסורים  טוב' ב'יום שמותרים דברים יש (שהרי טוב' ב'יום מאשר אפילו ופחותה קלה טירחא רק מותרת

בו"104בשבת) עצב "אין השבת שיום וכשם "אין 105; שלכן המבלבלות, וטרדות דאגות בו שיהיו ואסור ,
ואין  ובלבול.. צער להם.. יש המפליגים.. שכל "לפי  השבת", קודם ימים.. מג' פחות בספינה.. מפליגים

כו'" ימים שלשה לאחר עד חוזרת וטרדות 106רוחם דאגות ללא המסחר בעניני ההתעסקות גם תהיה כך -
פסולת. בו שאין השבת יום בדוגמת תוכן, של ענינים עבור רק ינוצלו ההכנסות וכן המבלבלות;

ורק  דאמת, אליבא השקלאֿוטריא שתהיה - בתורה בשקלאֿוטריא הוא שלו שהעסק ליששכר, ובנוגע
ד"מחשכים" בלימוד 107באופן יותר נעלית לדרגא מגיעים שעלֿידיֿזה ערכו), לפי רק ("חושך" דקדושה

,108התורה 

הגיע  שהתענה, שעלֿידיֿזה בדורו, האמוראים מגדולי שהיה זירא, רבי אצל שמצינו ועלֿדרך -
בתורה  יותר נעלית -41לדרגא

הרי  ויגיעתו, בהשתדלותו אלא תלוי הדבר ואין יותר, נעלית לדרגא יגיע שעלֿידיֿזה שיודע וכיון
לפי  שלא באופן יצליח ואז התורה, בלימוד יותר ויתייגע שישתדל בעבודתו, כח תוספת מהווה גופא זה

ז"ל  חכמינו לשון כדיוק היגיעה, היגיעה.109ערך ערך לפי שאינה מציאה של באופן ומצאת", "יגעת

ש"כולנו  ובאופן בעליֿעסק, אצל והן יושביֿאוהל אצל הן אחד, כל אצל בפועל כן שיהיה ויהיֿרצון
אחד"110כאחד" "לעץ שיהיו באופן אלא הדמיון, בכ"ף "כאחד" רק ולא ד"ברכנו 111, הענין נעשה שאז ,
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ברמ"א.97) - ס"ז ספ"א
ובכ"מ.98) שרה. חיי ר"פ תו"א ב. פח, זח"ב ראה
סס"ב 99) אה"ע טושו"ע ובתוס'. סע"ב ז, כתובות ראה
ס"זֿח.

ז.100) כג, משפטים
רפי"ב.101) מעשר הל' רמב"ם רפ"ד. דמאי ירושלמי
ספט"ז.102) פרדר"א
הובא 103) רפי"ז. שמואל מדרש ה"ג. פ"ג בכורים ירושלמי

ג. לו, וישלח עה"ת בפרש"י
ס"ה.104) סתקי"ט רסשל"ב. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. ס"ב. סתקכ"א
(105- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
וש"נ.106) רסרמ"ח. או"ח אדה"ז שו"ע
א.107) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
וש"נ.108) .263 ע' חמ"ח תו"מ ראה
ע"ב.109) ריש ו, מגילה
וראה 110) העמידה. תפילת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח

פל"ב. תניא
יזֿיט.111) לז, יחזקאל
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די"110אבינו" בלי ל"ברכה.. ועד והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו לעולם 112, עד שתומשך ,
ממש. בקרוב כללית, גאולה גם ולאחריֿזה פרטית, גאולה - העיקרית לברכה ועד התחתון,

***

.ÂË הנ"ל לדרכו" הלך ד"ויעקב אלקים",83הענין מלאכי בו "ויפגעו הכתוב: המשך גם כולל -
ישראל" ארץ של כך 113"מלאכים עמו), (שבאו לארץ חוצה של המלאכים על נוסף לקראתו), (שבאו

מחנות" "שתי "מחניים", ,114שישנם
וגו'" אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב "וישלח - מכן שישנו 115ולאחר לו נודע שכאשר והיינו, .

במדרש  כדאיתא אלקים", מלאכי בו ש"ויפגעו עלֿידיֿזה לזה ההכנה כבר היתה שמאותם 116מנגד,
עשו, אל לשלוח יעקב לקח המלאכים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כפתגם המלאכים של ה"ממש" את רק יעקב שלח שלעשו אלא לפירוש 117- בנוגע
- אצלו נשארה שלהם הפנימיות ואילו ממש"), "מלאכים מלאכים", יעקב "וישלח רש"י:

שכתוב  כמו - אדרבה אלא המנגד, שנתבטל בלבד זו לא הנה והיינו,118ועלֿידיֿזה "וישקהו",
לבו" בכל "נשקו מכלֿמקום ליעקב", שונא שעשו בידוע היא ש"הלכה פעולת 119שאףֿעלֿפי (עלֿדרך

כזכיות" לו נעשו ש"זדונות - מאהבה ).56תשובה

הענין  לסיום בתורתו".120ועד שלם בממונו.. שלם בגופו.. "שלם שלם", יעקב "ויבוא :

פסוק  סתם זה שאין - לדרכו" הלך "ויעקב שמחתֿתורה במוצאי להכריז למנהג גם שייך זה וכל
לבנים" סימן אבות "מעשה בבחינת אלא :121מתאים,

העמים" מכל המעט ש"אתם שאףֿעלֿפי לדעת, צריך לבדו,122יהודי הולך אינו לדרכו בלכתו הנה ,
ישראל" ארץ ושל לארץ.. חוצה של מחנות, "שתי אלקים", מלאכי בו "ויפגעו לשלוח 114אלא ובכחו ,

ש"כדונג  כיון ממנגדים, להתפעל מבלי שמחה, מתוך דרכו לבטח לילך יכול ולכן ממש", "מלאכים
כו'.123נמסו" מסייעים להיות שנהפכים מזה, ויתירה ,

עצמו  ש"התקין לדרכו, בהליכתו יעקב בהנהגת שהיו התכסיסים מכל הלימוד להיות צריך וכמוֿכן
ולמלחמה" לתפילה לדורון דברים, ענין 124לשלשה גם ישנו מישראל אחד כל של הפרטיים בחייו שהרי ,

אמרו  זה שעל האכילה, ענין ולדוגמא: ולהעלות 125המלחמה, לברר שכדי ליכול", חרבא אפום "נהמא
מלחמה. של בענין צורך יש המאכל את

.ÊË סוגים ב' גופא במלחמה יש - יותר ומתחזק 126ובפרטיות יושב שיהודי - מגן מלחמת (א) :
אתכם" הצורר "הצר יבוא שאם לכך ומתכונן -127במקומו, תנופה מלחמת (ב) עמו, להלחם יצא אזי ,

הרמב"ם  (כלשון ישראל" גבול "להרחיב נוספות, ארצות לכבוש ).128שיוצא
שביניהם: ומהחילוקים

(א) - מגן מוכן,aie`dבמלחמת תמיד להיות צריך (המתגונן) הוא ואילו המלחמה, זמן את בוחר
של ענין עם הנצחון קשור הטבע בדרך הנה במלחמה, מנצחים כאשר גם לכל wfid(ב) - המנצח אצל

הרמב"ם  מדברי כמובן בתורתו, גם ובמילא בגופו, גם אפילו או בממונו, בריא 129הפחות הגוף ש"היות

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

יו"ד.112) ג, מלאכי
עה"פ.113) פירש"י
ובפירש"י.114) ג שם,
וישלח.115) ר"פ
ספע"ד.116) ב"ר
(117236 ס"ע חל"ה תו"מ גם וראה .155 ע' תש"ג סה"ש

וש"נ. ואילך.
ד.118) לג, שם
עה"פ.119) פירש"י
ובפירש"י.120) יח שם,

יב,121) לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
ועוד. ו.
ז.122) ז, ואתחנן
ה.123) צז, תהלים
ט.124) לב, וישלח פירש"י
קפח 125) ב.זח"ג ,
וש"נ.126) ואילך. 61 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ט.127) יו"ד, בהעלותך
רפ"ה.128) מלכים הל'
רפ"ד.129) דעות הל'

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ועלֿדרךֿזה  כו'", חולה והוא הבורא מידיעת דבר ידע או שיבין איֿאפשר שהרי הוא, ה' מדרכי ושלם
שיוכלו  כדי המשיח לימות כו' החכמים נתאוו שלכן בפרנסה, טרדות כשיש ה' בעבודת לעסוק קשה

מנוחה  מתוך תורה .45ללמוד

בוחר (א) - תנופה במלחמת מתאיםed`מהֿשאיןֿכן היותר הזמן (ב)elאת המלחמה, את לערוך
נגיעה. ללא בשלימות שנשארים ובארצו, במחנו ולא האויב, של בשטחו הוא - וההיזק

לעניננו: ובנוגע

עצה  מהם לבקש אליהם באים וכאשר אמותיהם, בד' שיושבים באופן היא שהנהגתם כאלו בדורנו יש
ממציאותם  לצאת מוכנים לא הם אבל כו', וסיוע עצה נותנים ביראתֿשמים, חדורים להיותם הנה סיוע, או

עצמם. את להחליש שלא כדי כו', ולהלחם לצאת יראים הם זיך"); פון ַ("ארויסגיין

חסרונות  שני בה יש כזו הנהגה המלחמה,130ובכן, זמן את שבוחר זה הוא (האויב) שהיצרֿהרע כנ"ל,
יוצאים  כאשר מהֿשאיןֿכן המצוות; וקיום ותפילה בתורה עוסק שבהם השעות באותן הוא וההיזק

האויב. בשטח הוא ההיזק שאז תנופה, במלחמת

.ÊÈ:בזה ענין ועוד
מדה" כנגד "מדה של באופן היא הקב"ה כמו 131מדת להתנהג מקום שאין מובן הרי שכן, וכיון .

ּפעלץ"...) אין צדיק ("א פרווה במעיל עטוף זמן,132צדיק לו כשיש לפעמים, ורק עצמו, על רק לחשוב , ַ
ו"מאן  מדרגתו, הזולת יורד ובינתיים, לו, יעזור לא זמן, לו כשאין אבל להזולת. גם יעזור דנפיל 133אזי

מית"!... איקרי מדרגיה

של  ומצב למעמד מגיע היה לא לו, עוזר היה אילו שהרי אחריותו... על שזהו לדעת עליו ובכן:
כו'. ירידה

כשרואים  מיד אלא וסיוע, עזר לבקש יבוא שהזולת עד להמתין לא - נשיאינו רבותינו שיטת היתה וזו
הכתוב  ובלשון לו, לעזור צריך וסיוע לעזר שזקוק המצוות 134מישהו מן ערום - ערום" תראה "כי :135-

"וכסיתו"! אזי

שם  ויפיצו החוצה שיצאו תבל קצוי בכל שלוחים לשלוח הנהגה סדר נשיאינו רבותינו קבעו ולכן
המעיינות. להפצת ועד ומצוות, תורה יהדות,

.ÁÈ 136ולהעיר:
שיהודי  עלֿידיֿזה יתוסף כבר מה באמרם, הנ"ל, נשיאינו רבותינו הנהגת על ולעגו שערערו כאלו יש

אחת?!... פעם תפילין יניח

הרמב"ם  פסקֿדין היפך היא זו טענה חציו 137ובכן, העולם כל וכן עצמו.. שיראה אדם כל "צריך :
זכות"! לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת, מצוה עשה חייב.. וחציו זכאי

על  'בנגלה' חולק מישהו שאם - חלציו מיוצאי מאחד ששמעתי - סופר" ה"חתם כפתגם שזהו אלא
דתורה נסת  נגלה על חולק הוא ש 'בנסתר' סימן זה הרי דתורה, .138ר

פסקֿדין  על הוא חולק שבאמת סימן זה הרי - נשיאינו רבותינו הנהגת על שחולק מי לעניננו: ובנוגע
בנסתר! אצלו זה הרי שמתבייש, בגלל ורק ברמב"ם, מפורש
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(המו"ל).130) קצת חסר
ואילך.131) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
וש"נ.132) .193 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
ד.133) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה, זח"ג ראה
סע"ב.134) שז, ח"ב קונטרסים סה"מ וראה ז. נח, ישעי'

א. תשכט, ח"ד לקו"ד
פכ"ז.135) תדבא"ר
סל"ו.136) לקמן גם ראה
ה"ד.137) פ"ג תשובה הל'
וש"נ.138) .173 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה



סג g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

די"110אבינו" בלי ל"ברכה.. ועד והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו לעולם 112, עד שתומשך ,
ממש. בקרוב כללית, גאולה גם ולאחריֿזה פרטית, גאולה - העיקרית לברכה ועד התחתון,

***

.ÂË הנ"ל לדרכו" הלך ד"ויעקב אלקים",83הענין מלאכי בו "ויפגעו הכתוב: המשך גם כולל -
ישראל" ארץ של כך 113"מלאכים עמו), (שבאו לארץ חוצה של המלאכים על נוסף לקראתו), (שבאו

מחנות" "שתי "מחניים", ,114שישנם
וגו'" אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב "וישלח - מכן שישנו 115ולאחר לו נודע שכאשר והיינו, .

במדרש  כדאיתא אלקים", מלאכי בו ש"ויפגעו עלֿידיֿזה לזה ההכנה כבר היתה שמאותם 116מנגד,
עשו, אל לשלוח יעקב לקח המלאכים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כפתגם המלאכים של ה"ממש" את רק יעקב שלח שלעשו אלא לפירוש 117- בנוגע
- אצלו נשארה שלהם הפנימיות ואילו ממש"), "מלאכים מלאכים", יעקב "וישלח רש"י:

שכתוב  כמו - אדרבה אלא המנגד, שנתבטל בלבד זו לא הנה והיינו,118ועלֿידיֿזה "וישקהו",
לבו" בכל "נשקו מכלֿמקום ליעקב", שונא שעשו בידוע היא ש"הלכה פעולת 119שאףֿעלֿפי (עלֿדרך

כזכיות" לו נעשו ש"זדונות - מאהבה ).56תשובה

הענין  לסיום בתורתו".120ועד שלם בממונו.. שלם בגופו.. "שלם שלם", יעקב "ויבוא :

פסוק  סתם זה שאין - לדרכו" הלך "ויעקב שמחתֿתורה במוצאי להכריז למנהג גם שייך זה וכל
לבנים" סימן אבות "מעשה בבחינת אלא :121מתאים,

העמים" מכל המעט ש"אתם שאףֿעלֿפי לדעת, צריך לבדו,122יהודי הולך אינו לדרכו בלכתו הנה ,
ישראל" ארץ ושל לארץ.. חוצה של מחנות, "שתי אלקים", מלאכי בו "ויפגעו לשלוח 114אלא ובכחו ,

ש"כדונג  כיון ממנגדים, להתפעל מבלי שמחה, מתוך דרכו לבטח לילך יכול ולכן ממש", "מלאכים
כו'.123נמסו" מסייעים להיות שנהפכים מזה, ויתירה ,

עצמו  ש"התקין לדרכו, בהליכתו יעקב בהנהגת שהיו התכסיסים מכל הלימוד להיות צריך וכמוֿכן
ולמלחמה" לתפילה לדורון דברים, ענין 124לשלשה גם ישנו מישראל אחד כל של הפרטיים בחייו שהרי ,

אמרו  זה שעל האכילה, ענין ולדוגמא: ולהעלות 125המלחמה, לברר שכדי ליכול", חרבא אפום "נהמא
מלחמה. של בענין צורך יש המאכל את

.ÊË סוגים ב' גופא במלחמה יש - יותר ומתחזק 126ובפרטיות יושב שיהודי - מגן מלחמת (א) :
אתכם" הצורר "הצר יבוא שאם לכך ומתכונן -127במקומו, תנופה מלחמת (ב) עמו, להלחם יצא אזי ,

הרמב"ם  (כלשון ישראל" גבול "להרחיב נוספות, ארצות לכבוש ).128שיוצא
שביניהם: ומהחילוקים

(א) - מגן מוכן,aie`dבמלחמת תמיד להיות צריך (המתגונן) הוא ואילו המלחמה, זמן את בוחר
של ענין עם הנצחון קשור הטבע בדרך הנה במלחמה, מנצחים כאשר גם לכל wfid(ב) - המנצח אצל

הרמב"ם  מדברי כמובן בתורתו, גם ובמילא בגופו, גם אפילו או בממונו, בריא 129הפחות הגוף ש"היות
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יו"ד.112) ג, מלאכי
עה"פ.113) פירש"י
ובפירש"י.114) ג שם,
וישלח.115) ר"פ
ספע"ד.116) ב"ר
(117236 ס"ע חל"ה תו"מ גם וראה .155 ע' תש"ג סה"ש

וש"נ. ואילך.
ד.118) לג, שם
עה"פ.119) פירש"י
ובפירש"י.120) יח שם,

יב,121) לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
ועוד. ו.
ז.122) ז, ואתחנן
ה.123) צז, תהלים
ט.124) לב, וישלח פירש"י
קפח 125) ב.זח"ג ,
וש"נ.126) ואילך. 61 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ט.127) יו"ד, בהעלותך
רפ"ה.128) מלכים הל'
רפ"ד.129) דעות הל'

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ועלֿדרךֿזה  כו'", חולה והוא הבורא מידיעת דבר ידע או שיבין איֿאפשר שהרי הוא, ה' מדרכי ושלם
שיוכלו  כדי המשיח לימות כו' החכמים נתאוו שלכן בפרנסה, טרדות כשיש ה' בעבודת לעסוק קשה

מנוחה  מתוך תורה .45ללמוד

בוחר (א) - תנופה במלחמת מתאיםed`מהֿשאיןֿכן היותר הזמן (ב)elאת המלחמה, את לערוך
נגיעה. ללא בשלימות שנשארים ובארצו, במחנו ולא האויב, של בשטחו הוא - וההיזק

לעניננו: ובנוגע

עצה  מהם לבקש אליהם באים וכאשר אמותיהם, בד' שיושבים באופן היא שהנהגתם כאלו בדורנו יש
ממציאותם  לצאת מוכנים לא הם אבל כו', וסיוע עצה נותנים ביראתֿשמים, חדורים להיותם הנה סיוע, או

עצמם. את להחליש שלא כדי כו', ולהלחם לצאת יראים הם זיך"); פון ַ("ארויסגיין

חסרונות  שני בה יש כזו הנהגה המלחמה,130ובכן, זמן את שבוחר זה הוא (האויב) שהיצרֿהרע כנ"ל,
יוצאים  כאשר מהֿשאיןֿכן המצוות; וקיום ותפילה בתורה עוסק שבהם השעות באותן הוא וההיזק

האויב. בשטח הוא ההיזק שאז תנופה, במלחמת

.ÊÈ:בזה ענין ועוד
מדה" כנגד "מדה של באופן היא הקב"ה כמו 131מדת להתנהג מקום שאין מובן הרי שכן, וכיון .

ּפעלץ"...) אין צדיק ("א פרווה במעיל עטוף זמן,132צדיק לו כשיש לפעמים, ורק עצמו, על רק לחשוב , ַ
ו"מאן  מדרגתו, הזולת יורד ובינתיים, לו, יעזור לא זמן, לו כשאין אבל להזולת. גם יעזור דנפיל 133אזי

מית"!... איקרי מדרגיה

של  ומצב למעמד מגיע היה לא לו, עוזר היה אילו שהרי אחריותו... על שזהו לדעת עליו ובכן:
כו'. ירידה

כשרואים  מיד אלא וסיוע, עזר לבקש יבוא שהזולת עד להמתין לא - נשיאינו רבותינו שיטת היתה וזו
הכתוב  ובלשון לו, לעזור צריך וסיוע לעזר שזקוק המצוות 134מישהו מן ערום - ערום" תראה "כי :135-

"וכסיתו"! אזי

שם  ויפיצו החוצה שיצאו תבל קצוי בכל שלוחים לשלוח הנהגה סדר נשיאינו רבותינו קבעו ולכן
המעיינות. להפצת ועד ומצוות, תורה יהדות,

.ÁÈ 136ולהעיר:
שיהודי  עלֿידיֿזה יתוסף כבר מה באמרם, הנ"ל, נשיאינו רבותינו הנהגת על ולעגו שערערו כאלו יש

אחת?!... פעם תפילין יניח

הרמב"ם  פסקֿדין היפך היא זו טענה חציו 137ובכן, העולם כל וכן עצמו.. שיראה אדם כל "צריך :
זכות"! לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת, מצוה עשה חייב.. וחציו זכאי

על  'בנגלה' חולק מישהו שאם - חלציו מיוצאי מאחד ששמעתי - סופר" ה"חתם כפתגם שזהו אלא
דתורה נסת  נגלה על חולק הוא ש 'בנסתר' סימן זה הרי דתורה, .138ר

פסקֿדין  על הוא חולק שבאמת סימן זה הרי - נשיאינו רבותינו הנהגת על שחולק מי לעניננו: ובנוגע
בנסתר! אצלו זה הרי שמתבייש, בגלל ורק ברמב"ם, מפורש
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(המו"ל).130) קצת חסר
ואילך.131) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
וש"נ.132) .193 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
ד.133) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה, זח"ג ראה
סע"ב.134) שז, ח"ב קונטרסים סה"מ וראה ז. נח, ישעי'

א. תשכט, ח"ד לקו"ד
פכ"ז.135) תדבא"ר
סל"ו.136) לקמן גם ראה
ה"ד.137) פ"ג תשובה הל'
וש"נ.138) .173 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה
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אצל  חלישות לפעול יכול שהדבר כיון אלא בכלל, זה על לדבר המקום כאן אין דבר, של לאמיתו
הרמב"ם! פסקֿדין היפך שזהו להודיע - הענין חשיבות ערך לפי - קצרות במילים זאת מזכירים לכן מישהו,

הנסיון' כבעל חכם 'אין הרי - לפועל שלהם,139ובנוגע אמות בד' שמסתגרים שאלו במוחש, ורואים ,
זכים  ולבם מוחם שנעשים לכך נוסף הנה הזולת, על ולפעול לצאת שמשתדלים ואלו ומתמעטים. הולכים

ככה  פעמים ומצוות!140אלף תורה שומרי יהודים להעמיד מצליחים הם הרי ,

.ËÈ בנוגע אמורים הדברים שאין - להזולת וסיוע עזר של ההנהגה לכללות בנוגע הטוענים ישנם אך
מגוים  יותר גרועים נעשו שעלֿידיֿזה ישראל, מגבול חוץ שיצאו באופן היא שהנהגתם ליהודים

כמוך" לרעך "ואהבת בציווי נכללים אינם ובמילא עמהם,141רחמנאֿליצלן, להתעסק אסור ואדרבה: ,
ומצוות. תורה בעניני קרירות אצלו יפעלו שהם לחשוש יש שהרי

הוא  שלהם שהחשבון נאמר אם אפילו הרי הענין, לעצם בנוגע לשקלאֿוטריא להכנס מבלי ובכן:
חבירו" של בלבו מה יודע אדם ש"אין (אף בעצמם 142חשבוןֿצדק הם מתנהגים אכן האם לבחון יש - (

שיטתם. לפי

עמהם  לבוא ולא אמותיך, בד' להסתגר עליך - כאלו יהודים עם להתעסק אסור אכן אם וממהֿנפשך:
לפיקוחֿנפש! שנוגע ענין זה אין שהרי מסחר... בעניני לא גם ומשא, מגע בשום

בריאות  עניני או פרנסה, לצורך "משרה" חיפוש מסחר, עניני אודות מדובר שכאשר רואים ובפועל
לעזור  הצורך אודות מדובר כאשר ורק ומצפצף; פה פוצה ואין יהודים, אותם עם ועסק שייכות לו יש -

ראוי לאות  הנ"ל יהודי האם שבדבר, החומרות בכל לבדוק שצריך נזכר הוא אזי - ברוחניות יהודים ם
לו!... שיעזרו

שיפעלו  חשש שום שאין כאלו עם רק עסק לו יש הגשמית לפרנסתו בנוגע שגם בטוח היה אילו
רוחני; בעזר גם עמהם להתעסק רוצה שאינו לטענתו מקום היה אזי - ומצוות תורה בעניני קרירות אצלו
בנוגע  זה חשבון שעושה היתכן - כזה חשבון כלל עושה אינו הגשמית לפרנסתו בנוגע כאשר אבל

הזולת?!... של הרוחנית לפרנסתו

יהודי  של לביתו להכנס שאסור לי אמרת אתמול שבדבר: הסתירה על בתך או בנך לשאלת תענה ומה
הדעת  בקירוב עמו ישבת היום ואילו הפתח; על מזוזה לקבוע בשביל לא אפילו ישראל, מכלל שיצא
מסחר?!... לעניני דבר של בסופו להגיע כדי בטלים, דברים אפילו עמו ודיברת ארוכות, שעות במשך

שמים" לשם מעשיך.. ש"כל החשש 47בוודאי בגלל רוחני בעזר עמו להתעסק רוצה אינך אם אבל ,
מהשפעה  להתיירא מבלי הגשמית, פרנסתך לצורך עמו להתעסק לך התיר מי - בלתיֿרצויה השפעה מפני

רצויה?!... בלתי

.Î,"חדשה "שיטה שזוהי כיון הזולת, בקירוב להתעסק צורך שאין שטוענים לאלו המענה גם וזהו
זקניהם כמנהג  הם נוהגים אכן האם לבחון שיש - פלונית במדינה זקניהם אצל נהוגה היתה lkaשלא

mdipipr:בזה וכיוצא ולבושים מזון לדירה בנוגע ,
לזקנו  שהיתה כמו בדירה מסתפק ואינו חדרים, מספר בעלת לדירה הוא זקוק מדוע - לדירה בנוגע

דין  עלֿפי שנקראת אמות, ד' על אמות ד' בת דירה "דירה".143- בשם

לחץ" ומים צר ב"לחם זקנו הסתפק - למזון בנוגע לאכול 144ועלֿדרךֿזה זקוק בברוקלין הוא ואילו ,
לשבת! משבת בשר אוכלים היו שבעבר בשעה בה יום, בכל בשר 
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מעבר 139) השלישית). [הקדמה] ד"ה יד (שער נח פ' עקידה
ב. שער יבוק

ב.140) א, בראשית תו"א ראה
יח.141) יט, קדושים

ע"ב.142) ריש נד, פסחים
(143) בתחלתו בית ערך תלמודית אנציק' קמה ראה ע' ג כרך

וש"נ. ואילך).
כ.144) ל, ישעי'
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בבת  שלובשן כלים" ל"י"ח (ועד לבושים בריבוי צורך לו שיש היתכן - ללבושים בנוגע ועלֿדרךֿזה
שבת  במסכת המשנה כדברי גיל 145אחת, עד לחתונתו שתפרו ה"סירטוק" את לבש שזקנו בשעה בה ,(

שנה... ועשרים מאה

"סי  לובשים שחסידים לכך הסיבה את פעם מסבירים שהיו כפי ("פארלאטעטע - טלאים בעל ַַרטוק"
אותו... ומלקים השולחן על אותו משכיבים היו שלם, "סירטוק" למישהו היה כאשר כי סירטוקן"),

- "מותרות"! בעניני צורך שאין בגלל ה"סירטוק", כנף את קורעים היו השבת ולאחרי

השמלה  את שומרים היו החתונה, שמלת את עבורה תופרים היו שכאשר לבעלתֿהבית, בנוגע וכן
שמלה... אותה לבשו והנכדה הבת שהסבתא כך והנכדה, הבת חתונת עבור ברזל בארון

בנוגע  כמותו להתנהג יכול הנך אם נחשוב ואז הגוף, לעניני בנוגע זקנך כמו תתנהג לכלֿלראש ובכן:
הנשמה. לעניני

בעניננו. גם המצב נשתנה אזי - המצב נשתנה הנ"ל, הענינים לכל בנוגע כאשר אופן, ובכל

ליהודים  לעזור צורך שיש כלֿכך גדולה והיתמות יתום, דור שהוא דורנו אודות כשמדובר ובפרט
דין  לו שיש הנכרים", לבין שנשבה "תינוק של ומצב במעמד אלא) ומינים, אפיקורסים בגדר (לא שהם

גדול' 'כלל בפרק הגמרא (כדברי אנוס להם.146של ולסייע לעזור שצריך בוודאי הרי ,(

.‡Î גדולה שהיא ברוחניות, הצדקה עבודת - לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה להיות צריכה זה ובענין
הבא  העולם לחיי אותו מביאים שעלֿידי ֿזה כיון בגשמיות, צדקה .147מאשר

הרי  ובאמת לכך, שמוכנים הנכון הזמן את בוחרים שבה תנופה, מלחמת של באופן בזה לעסוק ויש
לכך "שלל"cinzמוכנים גם ומביאים מנצחים, בוודאי ואז נשיאינו, רבותינו של בכוחם שהולכים כיון ,

יצחק  אברהם בן יהודי, שמקרבים - היא להקב"ה גדולה הכי המתנה והרי להקב"ה, מתנה אותו ונותנים
ולאה. רחל רבקה שרה ובת ויעקב

כו' ושבת כשרות וישמור תפילין יניח נוסף שיהודי פועלים כאשר שכן, זו. בעבודה להתבייש מה ואין
הקב"ה  של ה"עבודה" שזוהי כך הכללית, הגאולה באה שעלֿידיֿזה פרטית, גאולה אצלו פועלים -

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות ,74ש"צריך

ישראל" נדחי ש"יקבץ משיח אל אותם הכתוב 148ומביאים ובלשון כולל 149, - וגו'" ופסח עור ִֵ"בם
אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום ד"שאו הענין אצלו שחסר ברוחניות, "עור" אותם 150גם יתקן ומשיח , ִֵ

הכתוב  לסיום ועד נמצאים, שבו ומצב הנה".149מהמעמד ישובו גדול "קהל :

היעוד  לקיום מזמן מוכן כבר היה יעקב רק 151והרי היתה והמניעה גו'", ציון בהר מושיעים "ועלו
גו'" רכים ש"הילדים זה רבה,152מצד בהצלחה השליחות את מסיימים דמשיחא, בעקבתא עכשיו, אבל .

"קהל  נעשה כולם ובצירוף בעולם, בחלקו מישראל אחד כל של עבודתו עלֿידי לבב, וטוב שמחה ומתוך
ראשם" על עולם ו"שמחת ברנה, לציון עולים יחד וכולם .31גדול",

***

.·Î.גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנגן צוה

***
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א.145) קכ,
ב.146) סח, שבת
א.147) לג, ב"מ ראה
ספי"א.148) מלכים הל' רמב"ם

ז.149) לא, ירמי'
כו.150) מ, ישעי'
בסופו.151) עובדי'
יג.152) לג, וישלח



סה g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

אצל  חלישות לפעול יכול שהדבר כיון אלא בכלל, זה על לדבר המקום כאן אין דבר, של לאמיתו
הרמב"ם! פסקֿדין היפך שזהו להודיע - הענין חשיבות ערך לפי - קצרות במילים זאת מזכירים לכן מישהו,

הנסיון' כבעל חכם 'אין הרי - לפועל שלהם,139ובנוגע אמות בד' שמסתגרים שאלו במוחש, ורואים ,
זכים  ולבם מוחם שנעשים לכך נוסף הנה הזולת, על ולפעול לצאת שמשתדלים ואלו ומתמעטים. הולכים

ככה  פעמים ומצוות!140אלף תורה שומרי יהודים להעמיד מצליחים הם הרי ,

.ËÈ בנוגע אמורים הדברים שאין - להזולת וסיוע עזר של ההנהגה לכללות בנוגע הטוענים ישנם אך
מגוים  יותר גרועים נעשו שעלֿידיֿזה ישראל, מגבול חוץ שיצאו באופן היא שהנהגתם ליהודים

כמוך" לרעך "ואהבת בציווי נכללים אינם ובמילא עמהם,141רחמנאֿליצלן, להתעסק אסור ואדרבה: ,
ומצוות. תורה בעניני קרירות אצלו יפעלו שהם לחשוש יש שהרי

הוא  שלהם שהחשבון נאמר אם אפילו הרי הענין, לעצם בנוגע לשקלאֿוטריא להכנס מבלי ובכן:
חבירו" של בלבו מה יודע אדם ש"אין (אף בעצמם 142חשבוןֿצדק הם מתנהגים אכן האם לבחון יש - (

שיטתם. לפי

עמהם  לבוא ולא אמותיך, בד' להסתגר עליך - כאלו יהודים עם להתעסק אסור אכן אם וממהֿנפשך:
לפיקוחֿנפש! שנוגע ענין זה אין שהרי מסחר... בעניני לא גם ומשא, מגע בשום

בריאות  עניני או פרנסה, לצורך "משרה" חיפוש מסחר, עניני אודות מדובר שכאשר רואים ובפועל
לעזור  הצורך אודות מדובר כאשר ורק ומצפצף; פה פוצה ואין יהודים, אותם עם ועסק שייכות לו יש -

ראוי לאות  הנ"ל יהודי האם שבדבר, החומרות בכל לבדוק שצריך נזכר הוא אזי - ברוחניות יהודים ם
לו!... שיעזרו

שיפעלו  חשש שום שאין כאלו עם רק עסק לו יש הגשמית לפרנסתו בנוגע שגם בטוח היה אילו
רוחני; בעזר גם עמהם להתעסק רוצה שאינו לטענתו מקום היה אזי - ומצוות תורה בעניני קרירות אצלו
בנוגע  זה חשבון שעושה היתכן - כזה חשבון כלל עושה אינו הגשמית לפרנסתו בנוגע כאשר אבל

הזולת?!... של הרוחנית לפרנסתו

יהודי  של לביתו להכנס שאסור לי אמרת אתמול שבדבר: הסתירה על בתך או בנך לשאלת תענה ומה
הדעת  בקירוב עמו ישבת היום ואילו הפתח; על מזוזה לקבוע בשביל לא אפילו ישראל, מכלל שיצא
מסחר?!... לעניני דבר של בסופו להגיע כדי בטלים, דברים אפילו עמו ודיברת ארוכות, שעות במשך

שמים" לשם מעשיך.. ש"כל החשש 47בוודאי בגלל רוחני בעזר עמו להתעסק רוצה אינך אם אבל ,
מהשפעה  להתיירא מבלי הגשמית, פרנסתך לצורך עמו להתעסק לך התיר מי - בלתיֿרצויה השפעה מפני

רצויה?!... בלתי

.Î,"חדשה "שיטה שזוהי כיון הזולת, בקירוב להתעסק צורך שאין שטוענים לאלו המענה גם וזהו
זקניהם כמנהג  הם נוהגים אכן האם לבחון שיש - פלונית במדינה זקניהם אצל נהוגה היתה lkaשלא

mdipipr:בזה וכיוצא ולבושים מזון לדירה בנוגע ,
לזקנו  שהיתה כמו בדירה מסתפק ואינו חדרים, מספר בעלת לדירה הוא זקוק מדוע - לדירה בנוגע

דין  עלֿפי שנקראת אמות, ד' על אמות ד' בת דירה "דירה".143- בשם

לחץ" ומים צר ב"לחם זקנו הסתפק - למזון בנוגע לאכול 144ועלֿדרךֿזה זקוק בברוקלין הוא ואילו ,
לשבת! משבת בשר אוכלים היו שבעבר בשעה בה יום, בכל בשר 
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מעבר 139) השלישית). [הקדמה] ד"ה יד (שער נח פ' עקידה
ב. שער יבוק

ב.140) א, בראשית תו"א ראה
יח.141) יט, קדושים

ע"ב.142) ריש נד, פסחים
(143) בתחלתו בית ערך תלמודית אנציק' קמה ראה ע' ג כרך

וש"נ. ואילך).
כ.144) ל, ישעי'

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

בבת  שלובשן כלים" ל"י"ח (ועד לבושים בריבוי צורך לו שיש היתכן - ללבושים בנוגע ועלֿדרךֿזה
שבת  במסכת המשנה כדברי גיל 145אחת, עד לחתונתו שתפרו ה"סירטוק" את לבש שזקנו בשעה בה ,(

שנה... ועשרים מאה

"סי  לובשים שחסידים לכך הסיבה את פעם מסבירים שהיו כפי ("פארלאטעטע - טלאים בעל ַַרטוק"
אותו... ומלקים השולחן על אותו משכיבים היו שלם, "סירטוק" למישהו היה כאשר כי סירטוקן"),

- "מותרות"! בעניני צורך שאין בגלל ה"סירטוק", כנף את קורעים היו השבת ולאחרי

השמלה  את שומרים היו החתונה, שמלת את עבורה תופרים היו שכאשר לבעלתֿהבית, בנוגע וכן
שמלה... אותה לבשו והנכדה הבת שהסבתא כך והנכדה, הבת חתונת עבור ברזל בארון

בנוגע  כמותו להתנהג יכול הנך אם נחשוב ואז הגוף, לעניני בנוגע זקנך כמו תתנהג לכלֿלראש ובכן:
הנשמה. לעניני

בעניננו. גם המצב נשתנה אזי - המצב נשתנה הנ"ל, הענינים לכל בנוגע כאשר אופן, ובכל

ליהודים  לעזור צורך שיש כלֿכך גדולה והיתמות יתום, דור שהוא דורנו אודות כשמדובר ובפרט
דין  לו שיש הנכרים", לבין שנשבה "תינוק של ומצב במעמד אלא) ומינים, אפיקורסים בגדר (לא שהם

גדול' 'כלל בפרק הגמרא (כדברי אנוס להם.146של ולסייע לעזור שצריך בוודאי הרי ,(

.‡Î גדולה שהיא ברוחניות, הצדקה עבודת - לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה להיות צריכה זה ובענין
הבא  העולם לחיי אותו מביאים שעלֿידי ֿזה כיון בגשמיות, צדקה .147מאשר

הרי  ובאמת לכך, שמוכנים הנכון הזמן את בוחרים שבה תנופה, מלחמת של באופן בזה לעסוק ויש
לכך "שלל"cinzמוכנים גם ומביאים מנצחים, בוודאי ואז נשיאינו, רבותינו של בכוחם שהולכים כיון ,

יצחק  אברהם בן יהודי, שמקרבים - היא להקב"ה גדולה הכי המתנה והרי להקב"ה, מתנה אותו ונותנים
ולאה. רחל רבקה שרה ובת ויעקב

כו' ושבת כשרות וישמור תפילין יניח נוסף שיהודי פועלים כאשר שכן, זו. בעבודה להתבייש מה ואין
הקב"ה  של ה"עבודה" שזוהי כך הכללית, הגאולה באה שעלֿידיֿזה פרטית, גאולה אצלו פועלים -

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות ,74ש"צריך

ישראל" נדחי ש"יקבץ משיח אל אותם הכתוב 148ומביאים ובלשון כולל 149, - וגו'" ופסח עור ִֵ"בם
אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום ד"שאו הענין אצלו שחסר ברוחניות, "עור" אותם 150גם יתקן ומשיח , ִֵ

הכתוב  לסיום ועד נמצאים, שבו ומצב הנה".149מהמעמד ישובו גדול "קהל :

היעוד  לקיום מזמן מוכן כבר היה יעקב רק 151והרי היתה והמניעה גו'", ציון בהר מושיעים "ועלו
גו'" רכים ש"הילדים זה רבה,152מצד בהצלחה השליחות את מסיימים דמשיחא, בעקבתא עכשיו, אבל .

"קהל  נעשה כולם ובצירוף בעולם, בחלקו מישראל אחד כל של עבודתו עלֿידי לבב, וטוב שמחה ומתוך
ראשם" על עולם ו"שמחת ברנה, לציון עולים יחד וכולם .31גדול",

***

.·Î.גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנגן צוה

***
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א.145) קכ,
ב.146) סח, שבת
א.147) לג, ב"מ ראה
ספי"א.148) מלכים הל' רמב"ם

ז.149) לא, ירמי'
כו.150) מ, ישעי'
בסופו.151) עובדי'
יג.152) לג, וישלח
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.‚Î להרחיב תנופה, ומלחמת מגן מלחמת מלחמה, אופני ב' שיש טז) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
נאמר  זה שעל המשיח, בביאת יהיה ישראל גבול דהרחבת הענין שעיקר אףֿעלֿפי הנה - ישראל 153גבול

וקדמוני  קניזי קני ארץ על דקאי גבולך", את אלקיך ה' המשיח 154"ירחיב בימות שיהיו הענינים כל הרי ,
הגלות  משך זמן כל ועבודתנו במעשינו הענין 155תלויים להיות צריך שאז דמשיחא, בעקבתא ובפרט ,

זכו" חיים .156ד"טועמיה
ישראל  בני קירוב עלֿידי - ישראל גבול דהרחבת בעבודה ניתוסף האחרונים שבדורות הטעם ביאור וזהו

יז). סעיף (כנ"ל נשיאינו רבותינו בשיטת שהולכים אלו עלֿידי בפועל שנעשה כפי שבשמים, לאביהם

.„Î:יותר ובפרטיות
ישראל  ארץ כל כיבוש לאחר דוקא הוא ישראל גבול להרחיב נוספות ארצות דכיבוש שהדין אףֿעלֿפי
כפי  יחיד, כיבוש של דין לזה יש ישראל, ארץ כל כיבוש קודם נוספת ארץ כובשים כאשר גם הרי -
שכיון  נוספות, ארצות כיבוש עלֿידי ישראל גבול שהרחיב משיחא) מלכא (שיהיה המלך בדוד שמצינו

יחיד  כיבוש של דין לזה היה ישראל, ארץ כל את כבש לא בכל 157שעדיין ישראל ארץ נעשה ולא ,
מתחת  יצא בפועל שהרי כו ', גדולה במדה וסייע לגמרי, שלו נעשה זה הרי אףֿעלֿפיֿכן אבל  הפרטים,

ישראל. מלכות תחת ונכנס העולם, אומות ממשלת

הפקר  בהלכות מצינו מלכים, הלכות בו שאין שאף - הזקן רבינו ערוך' ב'שולחן מהמבואר [ולהעיר
למלך  בנוגע פרטים שכבש 158כמה נכרי אפילו ש"מלך - להרמב"ם מלכים בהלכות אפילו נמצאו שלא ,

לא  בו החזיקו שלא אףֿעלֿפי גמור, קנין להם נקנה נתן.. או מכר ואם אותה.. קונה במלחמה, מדינה איזו
המלך" ולא הכללית.159הם החזקה מספיקה אלא עצמו, בפני פרט לכל בנוגע בחזקה צורך שאין והיינו, ,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה]. ישראל למלכי בנוגע העולם, אומות למלכי בנוגע אפילו אמורים הדברים ואם

הרועים  משבעת להיותו דוד, מבחינת אצלו שיש - מישראל אחד כל לעבודת בנוגע גם מובן .160ומזה
עינים' ב'מאור שכתוב מה גם ישראל,161וכידוע נשמות כל את כוללת משיחא) מלכא (דוד משיח שנשמת

הכתוב  לפירוש בנוגע ה'ירושלמי' בדברי הסתירה מתורצת ועלֿפיֿזה משיח. ניצוץ יש נשמה 162ובכל

משיח  על קאי אם מיעקב", כוכב מישראל 163"דרך אחד כל על שקאי או שזוהי 164, לומר אין (ובוודאי
בין  אפילו מחלוקת לאפושי שלא מהכלל במכלֿשכן גופא, ב'ירושלמי' ל'ירושלמי'פלוגתא ),165'בבלי'

משיח  ניצוץ יש מישראל אחד שבכל בנוגע 166כיון - יחיד דכיבוש העבודה סדר אצלו להיות שצריך -
הוא" ישראל שחטא ו"אףֿעלֿפי יהודי, שנולד מי ולהציל לעזור ברוחניות, תנופה אלא 167למלחמת ,

זוטרתי", "מילתא אינה לקרבו שהפעולה כך ("גוי'שע"), גוים של כמו הם שלו ומעשה דיבור שהמחשבה
ליהודי! גוי הפיכת בדוגמת כיבוש, של ענין זה שהרי

עליכם" ד"תמליכוני הענין אצלו יהיה ראשֿהשנה שבבוא - שמחתנו"168ובפשטות וב"זמן בשלימות,
שהענינים  כאלו שישנם ורואים שמחתֿתורה במוצאי נמצאים וכאשר בשלימות; השמחה אצלו תהיה

יחיד. כיבוש של באופן זאת לפעול בכוחו יש - אצלם בשלימות אינם הנ"ל
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ח.153) יט, שופטים פ' כ. יב, ראה פ'
שם.154) שופטים פרש"י שם. ראה ספרי
רפל"ז.155) תניא
וש"נ.156) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
יא,157) עקב ספרי ובפירש"י. (וש"נ) ע"ב ריש ח, גיטין ראה

כד.
וש"נ.158) ואילך. 83 ס"ע חמ"ט תו"מ גם ראה
ס"ג.159)
ב.160) נב, סוכה

פינחס.161) ס"פ
יז.162) כד, בלק
ה"ה.163) פ"ד תענית
ספ"ד.164) שני מעשר
(165.17 הערה 168 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
וש"נ.166) .102 ע' חל"ד תו"מ גם ראה
רע"א 167) מד, סנהדרין
וש"נ.168) סע"א. טז, ר"ה

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

אחרים' 'קשוט אח"כ ורק עצמך', 'קשוט להיות צריך שתחילה הוא הסדר שכללות ,169ואףֿעלֿפי
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שכתב מה ידוע הרי - גבולך" את ד"ירחיב.. העבודה ,170שזוהי

ואכול  ד"חטוף באופן העבודה להיות צריכה ועכשיו כו'", הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש ש"לא
ושתי" .171חטוף

שהוא  ענין אודות מדובר כאשר רק הוא אחרים' קשוט ואחרֿכך עצמך ד'קשוט שהסדר גם ומה
בפנימיות  שנוגע ענין אודות שמדובר בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן הקישוטין. ענין שזהו 'קשוט', בבחינת
"חסיד  בבחינת להיות ולא בזה, לעסוק שצריך בוודאי הרי הקישוטין, ענין מאשר יותר הרבה ובעומק

הוא 172שוטה" אם ספק אבל בוודאי, הוא - "שוטה" בבתֿשחוק: ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
נפשו!... תצא ובינתיים, לאו, אם עמו להתעסק לו מותר אם תחילה להתבונן "חסיד"...],

.‰Î:פועל לידי לבוא צריך ענין כל שהרי - לפועל ובנוגע
"מתנדבים" צריכים - בזה שיעסקו אנשים מספיק ואין בהם, לפעול שצריך ועיירות מדינות שישנן כיון

רבותי  בשליחות בעצמם בגשמיות,שיסעו קרובה שהיא אףֿעלֿפי ברוחניות, רחוקה למדינה נשיאינו נו
הענינים. בשני בריחוק שהיא למדינה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הארצות  בכל תתפשט ישראל שארץ היעוד לקיום הכנה תהיה זו שליחות יהיה 173ומילוי זה שענין ,
הגלות. זמן במשך ועבודתנו במעשינו תלוי הדבר אבל צדקנו, משיח בביאת

את  ב"פתקא" לשלוח יכולים למחר ומיד עתה, בגלוי זאת לומר נוגע שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
רבה  בהצלחה ויהיה פלונית, ועיר למדינה לנסוע שראויים אלו את יבחרו ואז המתנדבים, של השמות

לבב. וטוב ובשמחה ומופלגה,

***

.ÂÎ בפסוק 174בנוגע היתה שהתחלתו הנה:78להמאמר* - וגו'" גדול בשופר יתקע ההוא ביום "והיה
המאמרים  בספר (ונדפס תש"ג משנת אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר על שמיוסד - זה מאמר אמירת טעם

זה 177אידיש  במאמר כי - תש"ז) לשאלת 178בשנת מענה בו יש שנה, מעשרים יותר לפני שנאמר אף ,
האחרון. בקיץ ישראל בארץ שאירעו המאורעות משמעות מהי רבים:

שנמצא  מי גם מישראל, אחד כל ישראל. בני כל נזדעזעו אלו מאורעות שבעקבות במוחש ראינו
לא  עמדו, ישראל בארץ שיהודים בשעה - מהותו כל לאיבוד עד לגמרי, הזדעזע בעולם, נדחת בפינה
נסית  הצלה היתה ה' שבחסדי בשעה והתעוררות התעלות לידי ובא סכנה; של במצב עתה, ולא עלינו

ישראל  בארץ .791ליהודים

(ודהשנה) דהחודש הראשון מאמר בסיום 175*) שבו) טוב' (וה'יום החודש וחותם דסיום המאמר וכן ,
בראשית) פרשת דשבת בסיום (שהיתה דשמחתֿתורה .176התוועדות
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סע"ב.169) קז, ב"מ
וש"נ.170) רסו. ע' ח"א שלו אג"ק
א.171) נד, עירובין
ב.172) כא, (במשנה). א כ, סוטה
ישעי'173) יל"ש בתחלתו. דברים ספרי ור"ח. שבת פ' פס"ר

תקג. רמז
כ"ק 174) ע"י שהוגהה מרשימה - כז) סעיף (מלבד זו שיחה

עוד  ניתוספו (בשוה"ג הרדיו ע"י הפירסום עבור שליט"א אדמו"ר
המו"ל. - מוגה). בלתי מהנחה פרטים

ואילך.175) 13 ע' גם וראה ואילך. 3 ע' חנ"א תו"מ
ואילך.176) 185 ע' חנ"א תו"מ

ואילך.177) 78 ע'
ענין 178) (מצד זה במאמר לעיין לי נזדמן פרטית בהשגחה

כמו  ולא - זה. בענין ביאור למצוא יכולים שממנו וראיתי אחר),
יום, בכל שקוראים מה"עיתון" זה הרי שיודעים מה שכל אחרים
באים  שבו השבועי בעיתון מעיינים אזי היומי, בעיתון די לא ואם
מעיינים  אזי מספיק, אינו זה גם ואם יותר, בביאור הענינים
בשנה, פעם או שנה בחצי פעם בחודש, פעם לאור שיוצא בעיתון
הקליפה  אזי ודיו, נייר יותר שיש ככל הנה העולם, וכמנהג וכיו"ב,

יותר. בתוקף הוא
(179.85 ע' ח"נ תו"מ גם ראה



סז g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.‚Î להרחיב תנופה, ומלחמת מגן מלחמת מלחמה, אופני ב' שיש טז) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
נאמר  זה שעל המשיח, בביאת יהיה ישראל גבול דהרחבת הענין שעיקר אףֿעלֿפי הנה - ישראל 153גבול

וקדמוני  קניזי קני ארץ על דקאי גבולך", את אלקיך ה' המשיח 154"ירחיב בימות שיהיו הענינים כל הרי ,
הגלות  משך זמן כל ועבודתנו במעשינו הענין 155תלויים להיות צריך שאז דמשיחא, בעקבתא ובפרט ,

זכו" חיים .156ד"טועמיה
ישראל  בני קירוב עלֿידי - ישראל גבול דהרחבת בעבודה ניתוסף האחרונים שבדורות הטעם ביאור וזהו

יז). סעיף (כנ"ל נשיאינו רבותינו בשיטת שהולכים אלו עלֿידי בפועל שנעשה כפי שבשמים, לאביהם

.„Î:יותר ובפרטיות
ישראל  ארץ כל כיבוש לאחר דוקא הוא ישראל גבול להרחיב נוספות ארצות דכיבוש שהדין אףֿעלֿפי
כפי  יחיד, כיבוש של דין לזה יש ישראל, ארץ כל כיבוש קודם נוספת ארץ כובשים כאשר גם הרי -
שכיון  נוספות, ארצות כיבוש עלֿידי ישראל גבול שהרחיב משיחא) מלכא (שיהיה המלך בדוד שמצינו

יחיד  כיבוש של דין לזה היה ישראל, ארץ כל את כבש לא בכל 157שעדיין ישראל ארץ נעשה ולא ,
מתחת  יצא בפועל שהרי כו ', גדולה במדה וסייע לגמרי, שלו נעשה זה הרי אףֿעלֿפיֿכן אבל  הפרטים,

ישראל. מלכות תחת ונכנס העולם, אומות ממשלת

הפקר  בהלכות מצינו מלכים, הלכות בו שאין שאף - הזקן רבינו ערוך' ב'שולחן מהמבואר [ולהעיר
למלך  בנוגע פרטים שכבש 158כמה נכרי אפילו ש"מלך - להרמב"ם מלכים בהלכות אפילו נמצאו שלא ,

לא  בו החזיקו שלא אףֿעלֿפי גמור, קנין להם נקנה נתן.. או מכר ואם אותה.. קונה במלחמה, מדינה איזו
המלך" ולא הכללית.159הם החזקה מספיקה אלא עצמו, בפני פרט לכל בנוגע בחזקה צורך שאין והיינו, ,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה]. ישראל למלכי בנוגע העולם, אומות למלכי בנוגע אפילו אמורים הדברים ואם

הרועים  משבעת להיותו דוד, מבחינת אצלו שיש - מישראל אחד כל לעבודת בנוגע גם מובן .160ומזה
עינים' ב'מאור שכתוב מה גם ישראל,161וכידוע נשמות כל את כוללת משיחא) מלכא (דוד משיח שנשמת

הכתוב  לפירוש בנוגע ה'ירושלמי' בדברי הסתירה מתורצת ועלֿפיֿזה משיח. ניצוץ יש נשמה 162ובכל

משיח  על קאי אם מיעקב", כוכב מישראל 163"דרך אחד כל על שקאי או שזוהי 164, לומר אין (ובוודאי
בין  אפילו מחלוקת לאפושי שלא מהכלל במכלֿשכן גופא, ב'ירושלמי' ל'ירושלמי'פלוגתא ),165'בבלי'

משיח  ניצוץ יש מישראל אחד שבכל בנוגע 166כיון - יחיד דכיבוש העבודה סדר אצלו להיות שצריך -
הוא" ישראל שחטא ו"אףֿעלֿפי יהודי, שנולד מי ולהציל לעזור ברוחניות, תנופה אלא 167למלחמת ,

זוטרתי", "מילתא אינה לקרבו שהפעולה כך ("גוי'שע"), גוים של כמו הם שלו ומעשה דיבור שהמחשבה
ליהודי! גוי הפיכת בדוגמת כיבוש, של ענין זה שהרי

עליכם" ד"תמליכוני הענין אצלו יהיה ראשֿהשנה שבבוא - שמחתנו"168ובפשטות וב"זמן בשלימות,
שהענינים  כאלו שישנם ורואים שמחתֿתורה במוצאי נמצאים וכאשר בשלימות; השמחה אצלו תהיה

יחיד. כיבוש של באופן זאת לפעול בכוחו יש - אצלם בשלימות אינם הנ"ל
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ח.153) יט, שופטים פ' כ. יב, ראה פ'
שם.154) שופטים פרש"י שם. ראה ספרי
רפל"ז.155) תניא
וש"נ.156) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
יא,157) עקב ספרי ובפירש"י. (וש"נ) ע"ב ריש ח, גיטין ראה

כד.
וש"נ.158) ואילך. 83 ס"ע חמ"ט תו"מ גם ראה
ס"ג.159)
ב.160) נב, סוכה

פינחס.161) ס"פ
יז.162) כד, בלק
ה"ה.163) פ"ד תענית
ספ"ד.164) שני מעשר
(165.17 הערה 168 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
וש"נ.166) .102 ע' חל"ד תו"מ גם ראה
רע"א 167) מד, סנהדרין
וש"נ.168) סע"א. טז, ר"ה

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

אחרים' 'קשוט אח"כ ורק עצמך', 'קשוט להיות צריך שתחילה הוא הסדר שכללות ,169ואףֿעלֿפי
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שכתב מה ידוע הרי - גבולך" את ד"ירחיב.. העבודה ,170שזוהי

ואכול  ד"חטוף באופן העבודה להיות צריכה ועכשיו כו'", הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש ש"לא
ושתי" .171חטוף

שהוא  ענין אודות מדובר כאשר רק הוא אחרים' קשוט ואחרֿכך עצמך ד'קשוט שהסדר גם ומה
בפנימיות  שנוגע ענין אודות שמדובר בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן הקישוטין. ענין שזהו 'קשוט', בבחינת
"חסיד  בבחינת להיות ולא בזה, לעסוק שצריך בוודאי הרי הקישוטין, ענין מאשר יותר הרבה ובעומק

הוא 172שוטה" אם ספק אבל בוודאי, הוא - "שוטה" בבתֿשחוק: ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
נפשו!... תצא ובינתיים, לאו, אם עמו להתעסק לו מותר אם תחילה להתבונן "חסיד"...],

.‰Î:פועל לידי לבוא צריך ענין כל שהרי - לפועל ובנוגע
"מתנדבים" צריכים - בזה שיעסקו אנשים מספיק ואין בהם, לפעול שצריך ועיירות מדינות שישנן כיון

רבותי  בשליחות בעצמם בגשמיות,שיסעו קרובה שהיא אףֿעלֿפי ברוחניות, רחוקה למדינה נשיאינו נו
הענינים. בשני בריחוק שהיא למדינה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הארצות  בכל תתפשט ישראל שארץ היעוד לקיום הכנה תהיה זו שליחות יהיה 173ומילוי זה שענין ,
הגלות. זמן במשך ועבודתנו במעשינו תלוי הדבר אבל צדקנו, משיח בביאת

את  ב"פתקא" לשלוח יכולים למחר ומיד עתה, בגלוי זאת לומר נוגע שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
רבה  בהצלחה ויהיה פלונית, ועיר למדינה לנסוע שראויים אלו את יבחרו ואז המתנדבים, של השמות

לבב. וטוב ובשמחה ומופלגה,

***

.ÂÎ בפסוק 174בנוגע היתה שהתחלתו הנה:78להמאמר* - וגו'" גדול בשופר יתקע ההוא ביום "והיה
המאמרים  בספר (ונדפס תש"ג משנת אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר על שמיוסד - זה מאמר אמירת טעם

זה 177אידיש  במאמר כי - תש"ז) לשאלת 178בשנת מענה בו יש שנה, מעשרים יותר לפני שנאמר אף ,
האחרון. בקיץ ישראל בארץ שאירעו המאורעות משמעות מהי רבים:

שנמצא  מי גם מישראל, אחד כל ישראל. בני כל נזדעזעו אלו מאורעות שבעקבות במוחש ראינו
לא  עמדו, ישראל בארץ שיהודים בשעה - מהותו כל לאיבוד עד לגמרי, הזדעזע בעולם, נדחת בפינה
נסית  הצלה היתה ה' שבחסדי בשעה והתעוררות התעלות לידי ובא סכנה; של במצב עתה, ולא עלינו

ישראל  בארץ .791ליהודים

(ודהשנה) דהחודש הראשון מאמר בסיום 175*) שבו) טוב' (וה'יום החודש וחותם דסיום המאמר וכן ,
בראשית) פרשת דשבת בסיום (שהיתה דשמחתֿתורה .176התוועדות
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סע"ב.169) קז, ב"מ
וש"נ.170) רסו. ע' ח"א שלו אג"ק
א.171) נד, עירובין
ב.172) כא, (במשנה). א כ, סוטה
ישעי'173) יל"ש בתחלתו. דברים ספרי ור"ח. שבת פ' פס"ר

תקג. רמז
כ"ק 174) ע"י שהוגהה מרשימה - כז) סעיף (מלבד זו שיחה

עוד  ניתוספו (בשוה"ג הרדיו ע"י הפירסום עבור שליט"א אדמו"ר
המו"ל. - מוגה). בלתי מהנחה פרטים

ואילך.175) 13 ע' גם וראה ואילך. 3 ע' חנ"א תו"מ
ואילך.176) 185 ע' חנ"א תו"מ

ואילך.177) 78 ע'
ענין 178) (מצד זה במאמר לעיין לי נזדמן פרטית בהשגחה

כמו  ולא - זה. בענין ביאור למצוא יכולים שממנו וראיתי אחר),
יום, בכל שקוראים מה"עיתון" זה הרי שיודעים מה שכל אחרים
באים  שבו השבועי בעיתון מעיינים אזי היומי, בעיתון די לא ואם
מעיינים  אזי מספיק, אינו זה גם ואם יותר, בביאור הענינים
בשנה, פעם או שנה בחצי פעם בחודש, פעם לאור שיוצא בעיתון
הקליפה  אזי ודיו, נייר יותר שיש ככל הנה העולם, וכמנהג וכיו"ב,

יותר. בתוקף הוא
(179.85 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
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היו  שלא ול"ע, ל"ע וההשמדות הגזירות שאירעו בשעה אפילו היו לא - כזו והתעוררות כזה זעזוע
בפועל  ושמדות וגזירות יהודים, מליון לששה בנוגע היו הנ"ל שמאורעות זה, בדורנו כמותם

זעזוע  סוג כזה גרמו לא ואףֿעלֿפיֿכן בארץ 180רחמנאֿליצלן, המאורעות בעקבות עתה שהיה כמו
חסֿושלום  מאומה יקרה שלא חסֿושלום) בפועל בלתיֿרצוי ענין (ולא ופחד דאגה רק כשהיתה ישראל,

ישראל. בארץ ליהודים

כדלקמן. זה, על ברור מענה ישנו הנ"ל במאמר ובכן,

.ÊÎ שענין תופסים זמן שלאחרי כו', ענינים בהבהרת ישראל נשיאי של כוחם רואים שכאן - ובהקדמה
בעתיד! שיהיו ענינים על גם) אלא בעבר, שאירעו ענינים על רק (לא ביאור הוא מסויים

כמאמר  מהתורה, נלקחים הענינים שכל כיון - פלא דבר זה עלמא",181ואין וברא באורייתא "אסתכל
הברכה  וזאת בפרשת שכתוב ואמרו 182וכמו האחרון", הים עד גו' ה' "ויראהו רבינו: למשה בנוגע

ז"ל  רבינו 183רבותינו ומשה כו'", ליארע שעתידים המאורעות כל הקב"ה הראהו האחרון, היום "עד
בתורה. זאת הכניס

מחבר  (עלֿדרך הדברות עשרת שבהתחלת "אנכי" בתיבת מתבטא התורה ענין שכללות - בזה והענין
הגמרא  כדברי - החיבור) כוונת מהי בדףֿהשער או בהקדמה שכותב להבדיל, ש"אנכי"184ספר,

" בזה iתביתkפשיpנא`ראשיֿתיבות שהפירוש והכניס185הבית", כתב שהקב"ה ,envr z` כביכול
לוקחים"186בתורה  אתם "אותי התורה לימוד עלֿידי ולכן במדרש 187, וכדאיתא שהיה 188, למלך "משל

לי  עשה אחד קיטון הולך, שאתה מקום כל (המלך).. לו אמר לאשתו, ונטלה.. אחד.. בא יחידה, בת לו
וכו'". בתי את להניח יכול שאיני אצלכם, שאדור

נכללים  שבזה האחרון", היום ו"עד האחרון" הים "עד - הענינים כל ישנם שבתורה יפלא לא ולכן
כולה. המציאות כל שזוהי ובזמן, שבמקום הענינים כל

סופו" ועד העולם "מסוף בו שרואין ראשון, ביום שנברא לאור בנוגע שכתוב מה גם "היכן 189וזהו -
הבעלֿשםֿטוב) בתורת (כמובא בתורה" לא 190גנזו סופו, ועד העולם מסוף הענינים כל בתורה שיש כך ,

בזמן. גם אלא במקום, רק

למשה  בנוגע גם הוא כן - אותו 'לוקחים' ועלֿידה בתורה, עצמו את והכניס כתב שהקב"ה וכשם
שמו  על נקראת אותו.191(שהתורה 'לוקחים' ועלֿידיֿזה הענינים, כל את בתורה שהכניס ,(
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עצמם 180) את יהודים השלו שאז התקופה, בתחלת רק לא
המצב  שהתברר לאחרי גם אלא האמת, ולא גוזמא, רק שזוהי
לגרום  צריך שהי' - לעולמים הי' שלא מבהיל באופן האמיתי
ולפעול  חברים", ישראל ש"כל מבנ"י, כאו"א אצל זעזוע
לא  הרבים בעוונותינו הנה - גו'" לה' ד"והשתחוו ההתעוררות
ד"אובדים  ומצב במעמד היו שלא אלו את אפילו הדבר זעזע

ונדחים".
אם  גם מזיק לא בשמח"ת, שעומדים שכיון - [ובהקדים
ניט" שאדט "שמח"ת הפתגם: כידוע טובים, לא ענינים ַמדברים
בנוגע  שמצינו וכפי ועוד). ואילך. 53 ע' שלום תורת סה"ש (ראה
האדמה" פני על אשר האדם מכל "עניו שהי' שאף רבינו, למשה
שהם  דברים לעצמו בנוגע בשמח"ת* אמר ג), יב, (בהעלותך
(ראה  החיצונים יניקת של ענין אין שבשמח"ת כיון הענוה, היפך

.[(9 ובהערה 2 ע' שם גם
אז  שיצא - עצמו את מרמה שאינו מי כל בנפשי' שידע וכפי
ובנתינת  תהלים קאּפיטל באמירת קרעכץ"), ("א באנחה ַַי"ח
באופן  - להיפך לא (ובודאי אבריו בכל שלם נשאר אבל "צ'יק",
בו  נגע ולא ו)), א, (ישעי' מתום" בו אין ראש ועד רגל ש"מכף

מציאותו  שתתבטל מהותו, בכל שינוי לפעול למהוי, כדבעי הענין
בפישוט  לה'") ("והשתחוו ההשתחוואה ענין תוכן שזהו לגמרי,

ורגלים. ידים
ע"ב.181) ריש קסא, זח"ב
אֿב.182) לד,
עה"פ.183) ופירש"י ספרי
הע"י).184) (לגירסת א קה, שבת
זאת,185) כתב בעצמו שהקב"ה הפשוט הפירוש על נוסף

נוסף  פירוש יש ולכן קמ"ל?! דמאי מובן, אינו זה פירוש אבל
(כבפנים).

ובכ"מ.186) סע"ד. מח, שלח לקו"ת ראה
י 187) אמור תנחומא יג. פ"ל, פמ"ז.ויק"ר תניא וראה ז.
רפל"ג.188) שמו"ר
א.189) יב, חגיגה
וש"נ.190) .79 הערה 340 ע' חמ"ה .250 ע' חל"ז תו"מ ראה
פ"ל,191) שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת ראה
וש"נ. ד.

zpya z"n f`n) dpey`xd mrta "dxez ly dxnb" 'id eay meia df 'idy `l` ,xc` 'fa wlzqp dyn ixdy ,z"gny meia df 'idy dpeekd oi` (*
.dpy lka z"gny ly epipr okez edfy ,(g"nz'a

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

לבוראם  דומים שצדיקים לא 192וכיון ולכן, ישראל. נשיאי של למאמרים בנוגע גם הוא כן הנה -
האחרונים. בזמנים שאירעו ענינים על פירוש ישנו שנה, מעשרים יותר לפני שנאמר שבמאמר יפלא

.ÁÎ:הימים באחרית שיהיו שופר של ענינים שני אודות נבואות שתי אודות  מדובר הנ"ל במאמר
האחרונים  הגלות וקיבוץ 193בימי הגאולה ולאחריה הגלות, סיום (שהרי דגאולה אתחלתא קודם ,

החזקה  ביד הרמב"ם של הברור כפסקֿדין צדקנו, משיח עלֿידי רק תהיה בתור 194)148גלויות, הנה -
שופר. של ענינים שני יהיו צדקנו, משיח עלֿידי האמיתית לגאולה הכנה

ובהקדים:

בשכל  מבינים לא כאשר אפילו חזקים, וזעזוע התעוררות - היא האדם בחיי השופר של המשמעות
שכתוב  וכמו לכך, הסיבה (בתמיה)."א 195מהי יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע ם

אצל  גם אלא ישראל, בני אצל רק לא בעולם, ועיקרי יסודי שינוי יהיה הגאולה שבזמן וכיון
היעוד  יקויים אז שהרי להבדיל, יהיו 196אינםֿיהודים, אז שאפילו אלו וגם שדֿי", במלכות עולם "לתקן

ישראל  של צאנם את לרעות מוכנים יהיו "זרים", של ומצב העולם 197במעמד את להכין צורך יש -
היעוד  יקויים שאצלם ישראל, לבני בנוגע ובפרט זה, ומצב בני 77למעמד אחד לאחד תלוקטו "ואתם

רש"י  וכדברי ממקומו".74ישראל", איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך עצמו (הקב"ה) ש"הוא

ואת  בכלל העולם את שיזעזעו מזעזעים מאורעות - שופר של ענינים שני עלֿידי נעשית זו והכנה
לגאולה. אותם להכין בכדי בפרט, ישראל  בני

לגאולה: ההכנה בענין שונות תקופות שתי  אודות הן הנבואות שתי

זכריה  נבואת ישעיהו 198(א) נבואת (ב) תימן", בסערות והלך יתקע בשופר הוי' "ואדנֿי "והיה 78- -
בהר  לה' והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום

בירושלים". הקודש

העולם  אומות בין סוערות מלחמות עם הקשור ה'שופר' יהיה שבה קודמת תקופה אודות ניבא זכריה
שיזכירו  ישראל, בני אצל רחמנאֿליצלן  נוראים משיח וחבלי הקבועים, העולם בסדרי מהפכות שיגרמו

יהודים. שהם להרחוקים אפילו

שלאחריֿזה  תקופה אודות ניבא ישעיהו יהיה 199ואילו שאז המשיח, לביאת יותר קרובה שתהיה ,
שיזדעזעו  הרוחני), (במובן ביותר הרחוקים אפילו ישראל, בני כל אצל חזק זעזוע - גדול" "שופר
גם  זעזוע לפעול שתכליתה ישראל, לבני קורא שהשםֿיתברך האבהית הקירוב קריאת עלֿידי ויתעוררו

מצרים", בארץ והנדחים אשור בארץ "האובדים אצל

ישראל  בני על הגלות של הבלתיֿרצויה בהשפעה האופנים ב' שהם בשם 200- שנקראת גלות :
בארץ  ההנהגה שהיתה כפי כו', ורווחה חופש יש  שבהם במדינות הגלות שזוהי אושר, מלשון "אשור",
השיקוע  בגלל ויהדות מיהודים רחמנאֿליצלן ש"נאבדים" כאלו יש מזה וכתוצאה כפשוטו, אשור

כפי ב"לוקס  הגלות, שעבוד של והצער הסבל את שמסמלת "מצרים", בשם שנקראת וגלות ותאוות; וס"
ויהדות  מיהודים רחמנאֿליצלן ש"נדחים" כאלו יש מזה וכתוצאה כפשוטו, מצרים בארץ ההנהגה שהיתה

-

לה' ש"השתחוו בכך ביטוי לידי יבוא שהדבר כדי פארלירן"), ("זיך מציאותם ביטול שיפעל ַזעזוע
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ועוד.192) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
תוספת 193) שגם גופא וזה בתקפו, עדיין הגלות חושך כאשר

חוזק  על גדולה הכי ראי' מהוה בחושך שינוי פועל אינו האור
החושך.
וש"נ.194) ואילך. 194 ס"ע ח"נ תו"מ בארוכה ראה
ו.195) ג, עמוס

נקוה".196) כן "ועל התפילה נוסח
ה.197) סא, ישעי'
יד.198) ט,
הרי 199) גו'", והנדחים גו' האובדים "ובאו נאמר שבה דכיון

תימן". בסערות ש"הלך לאחרי זה
ובכ"מ.200) א. ס, ר"ה דרושי לקו"ת גם ראה



סט g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

היו  שלא ול"ע, ל"ע וההשמדות הגזירות שאירעו בשעה אפילו היו לא - כזו והתעוררות כזה זעזוע
בפועל  ושמדות וגזירות יהודים, מליון לששה בנוגע היו הנ"ל שמאורעות זה, בדורנו כמותם

זעזוע  סוג כזה גרמו לא ואףֿעלֿפיֿכן בארץ 180רחמנאֿליצלן, המאורעות בעקבות עתה שהיה כמו
חסֿושלום  מאומה יקרה שלא חסֿושלום) בפועל בלתיֿרצוי ענין (ולא ופחד דאגה רק כשהיתה ישראל,

ישראל. בארץ ליהודים

כדלקמן. זה, על ברור מענה ישנו הנ"ל במאמר ובכן,

.ÊÎ שענין תופסים זמן שלאחרי כו', ענינים בהבהרת ישראל נשיאי של כוחם רואים שכאן - ובהקדמה
בעתיד! שיהיו ענינים על גם) אלא בעבר, שאירעו ענינים על רק (לא ביאור הוא מסויים

כמאמר  מהתורה, נלקחים הענינים שכל כיון - פלא דבר זה עלמא",181ואין וברא באורייתא "אסתכל
הברכה  וזאת בפרשת שכתוב ואמרו 182וכמו האחרון", הים עד גו' ה' "ויראהו רבינו: למשה בנוגע

ז"ל  רבינו 183רבותינו ומשה כו'", ליארע שעתידים המאורעות כל הקב"ה הראהו האחרון, היום "עד
בתורה. זאת הכניס

מחבר  (עלֿדרך הדברות עשרת שבהתחלת "אנכי" בתיבת מתבטא התורה ענין שכללות - בזה והענין
הגמרא  כדברי - החיבור) כוונת מהי בדףֿהשער או בהקדמה שכותב להבדיל, ש"אנכי"184ספר,

" בזה iתביתkפשיpנא`ראשיֿתיבות שהפירוש והכניס185הבית", כתב שהקב"ה ,envr z` כביכול
לוקחים"186בתורה  אתם "אותי התורה לימוד עלֿידי ולכן במדרש 187, וכדאיתא שהיה 188, למלך "משל

לי  עשה אחד קיטון הולך, שאתה מקום כל (המלך).. לו אמר לאשתו, ונטלה.. אחד.. בא יחידה, בת לו
וכו'". בתי את להניח יכול שאיני אצלכם, שאדור

נכללים  שבזה האחרון", היום ו"עד האחרון" הים "עד - הענינים כל ישנם שבתורה יפלא לא ולכן
כולה. המציאות כל שזוהי ובזמן, שבמקום הענינים כל

סופו" ועד העולם "מסוף בו שרואין ראשון, ביום שנברא לאור בנוגע שכתוב מה גם "היכן 189וזהו -
הבעלֿשםֿטוב) בתורת (כמובא בתורה" לא 190גנזו סופו, ועד העולם מסוף הענינים כל בתורה שיש כך ,

בזמן. גם אלא במקום, רק

למשה  בנוגע גם הוא כן - אותו 'לוקחים' ועלֿידה בתורה, עצמו את והכניס כתב שהקב"ה וכשם
שמו  על נקראת אותו.191(שהתורה 'לוקחים' ועלֿידיֿזה הענינים, כל את בתורה שהכניס ,(
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עצמם 180) את יהודים השלו שאז התקופה, בתחלת רק לא
המצב  שהתברר לאחרי גם אלא האמת, ולא גוזמא, רק שזוהי
לגרום  צריך שהי' - לעולמים הי' שלא מבהיל באופן האמיתי
ולפעול  חברים", ישראל ש"כל מבנ"י, כאו"א אצל זעזוע
לא  הרבים בעוונותינו הנה - גו'" לה' ד"והשתחוו ההתעוררות
ד"אובדים  ומצב במעמד היו שלא אלו את אפילו הדבר זעזע

ונדחים".
אם  גם מזיק לא בשמח"ת, שעומדים שכיון - [ובהקדים
ניט" שאדט "שמח"ת הפתגם: כידוע טובים, לא ענינים ַמדברים
בנוגע  שמצינו וכפי ועוד). ואילך. 53 ע' שלום תורת סה"ש (ראה
האדמה" פני על אשר האדם מכל "עניו שהי' שאף רבינו, למשה
שהם  דברים לעצמו בנוגע בשמח"ת* אמר ג), יב, (בהעלותך
(ראה  החיצונים יניקת של ענין אין שבשמח"ת כיון הענוה, היפך

.[(9 ובהערה 2 ע' שם גם
אז  שיצא - עצמו את מרמה שאינו מי כל בנפשי' שידע וכפי
ובנתינת  תהלים קאּפיטל באמירת קרעכץ"), ("א באנחה ַַי"ח
באופן  - להיפך לא (ובודאי אבריו בכל שלם נשאר אבל "צ'יק",
בו  נגע ולא ו)), א, (ישעי' מתום" בו אין ראש ועד רגל ש"מכף

מציאותו  שתתבטל מהותו, בכל שינוי לפעול למהוי, כדבעי הענין
בפישוט  לה'") ("והשתחוו ההשתחוואה ענין תוכן שזהו לגמרי,

ורגלים. ידים
ע"ב.181) ריש קסא, זח"ב
אֿב.182) לד,
עה"פ.183) ופירש"י ספרי
הע"י).184) (לגירסת א קה, שבת
זאת,185) כתב בעצמו שהקב"ה הפשוט הפירוש על נוסף

נוסף  פירוש יש ולכן קמ"ל?! דמאי מובן, אינו זה פירוש אבל
(כבפנים).

ובכ"מ.186) סע"ד. מח, שלח לקו"ת ראה
י 187) אמור תנחומא יג. פ"ל, פמ"ז.ויק"ר תניא וראה ז.
רפל"ג.188) שמו"ר
א.189) יב, חגיגה
וש"נ.190) .79 הערה 340 ע' חמ"ה .250 ע' חל"ז תו"מ ראה
פ"ל,191) שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת ראה
וש"נ. ד.

zpya z"n f`n) dpey`xd mrta "dxez ly dxnb" 'id eay meia df 'idy `l` ,xc` 'fa wlzqp dyn ixdy ,z"gny meia df 'idy dpeekd oi` (*
.dpy lka z"gny ly epipr okez edfy ,(g"nz'a

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

לבוראם  דומים שצדיקים לא 192וכיון ולכן, ישראל. נשיאי של למאמרים בנוגע גם הוא כן הנה -
האחרונים. בזמנים שאירעו ענינים על פירוש ישנו שנה, מעשרים יותר לפני שנאמר שבמאמר יפלא

.ÁÎ:הימים באחרית שיהיו שופר של ענינים שני אודות נבואות שתי אודות  מדובר הנ"ל במאמר
האחרונים  הגלות וקיבוץ 193בימי הגאולה ולאחריה הגלות, סיום (שהרי דגאולה אתחלתא קודם ,

החזקה  ביד הרמב"ם של הברור כפסקֿדין צדקנו, משיח עלֿידי רק תהיה בתור 194)148גלויות, הנה -
שופר. של ענינים שני יהיו צדקנו, משיח עלֿידי האמיתית לגאולה הכנה

ובהקדים:

בשכל  מבינים לא כאשר אפילו חזקים, וזעזוע התעוררות - היא האדם בחיי השופר של המשמעות
שכתוב  וכמו לכך, הסיבה (בתמיה)."א 195מהי יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע ם

אצל  גם אלא ישראל, בני אצל רק לא בעולם, ועיקרי יסודי שינוי יהיה הגאולה שבזמן וכיון
היעוד  יקויים אז שהרי להבדיל, יהיו 196אינםֿיהודים, אז שאפילו אלו וגם שדֿי", במלכות עולם "לתקן

ישראל  של צאנם את לרעות מוכנים יהיו "זרים", של ומצב העולם 197במעמד את להכין צורך יש -
היעוד  יקויים שאצלם ישראל, לבני בנוגע ובפרט זה, ומצב בני 77למעמד אחד לאחד תלוקטו "ואתם

רש"י  וכדברי ממקומו".74ישראל", איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך עצמו (הקב"ה) ש"הוא

ואת  בכלל העולם את שיזעזעו מזעזעים מאורעות - שופר של ענינים שני עלֿידי נעשית זו והכנה
לגאולה. אותם להכין בכדי בפרט, ישראל  בני

לגאולה: ההכנה בענין שונות תקופות שתי  אודות הן הנבואות שתי

זכריה  נבואת ישעיהו 198(א) נבואת (ב) תימן", בסערות והלך יתקע בשופר הוי' "ואדנֿי "והיה 78- -
בהר  לה' והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום

בירושלים". הקודש

העולם  אומות בין סוערות מלחמות עם הקשור ה'שופר' יהיה שבה קודמת תקופה אודות ניבא זכריה
שיזכירו  ישראל, בני אצל רחמנאֿליצלן  נוראים משיח וחבלי הקבועים, העולם בסדרי מהפכות שיגרמו

יהודים. שהם להרחוקים אפילו

שלאחריֿזה  תקופה אודות ניבא ישעיהו יהיה 199ואילו שאז המשיח, לביאת יותר קרובה שתהיה ,
שיזדעזעו  הרוחני), (במובן ביותר הרחוקים אפילו ישראל, בני כל אצל חזק זעזוע - גדול" "שופר
גם  זעזוע לפעול שתכליתה ישראל, לבני קורא שהשםֿיתברך האבהית הקירוב קריאת עלֿידי ויתעוררו

מצרים", בארץ והנדחים אשור בארץ "האובדים אצל

ישראל  בני על הגלות של הבלתיֿרצויה בהשפעה האופנים ב' שהם בשם 200- שנקראת גלות :
בארץ  ההנהגה שהיתה כפי כו', ורווחה חופש יש  שבהם במדינות הגלות שזוהי אושר, מלשון "אשור",
השיקוע  בגלל ויהדות מיהודים רחמנאֿליצלן ש"נאבדים" כאלו יש מזה וכתוצאה כפשוטו, אשור

כפי ב"לוקס  הגלות, שעבוד של והצער הסבל את שמסמלת "מצרים", בשם שנקראת וגלות ותאוות; וס"
ויהדות  מיהודים רחמנאֿליצלן ש"נדחים" כאלו יש מזה וכתוצאה כפשוטו, מצרים בארץ ההנהגה שהיתה

-

לה' ש"השתחוו בכך ביטוי לידי יבוא שהדבר כדי פארלירן"), ("זיך מציאותם ביטול שיפעל ַזעזוע
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ועוד.192) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
תוספת 193) שגם גופא וזה בתקפו, עדיין הגלות חושך כאשר

חוזק  על גדולה הכי ראי' מהוה בחושך שינוי פועל אינו האור
החושך.
וש"נ.194) ואילך. 194 ס"ע ח"נ תו"מ בארוכה ראה
ו.195) ג, עמוס

נקוה".196) כן "ועל התפילה נוסח
ה.197) סא, ישעי'
יד.198) ט,
הרי 199) גו'", והנדחים גו' האובדים "ובאו נאמר שבה דכיון

תימן". בסערות ש"הלך לאחרי זה
ובכ"מ.200) א. ס, ר"ה דרושי לקו"ת גם ראה



g"kyz'dע ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

שלימה  שמים יראת מתוך מצוותיו לקיים להקב"ה עמוקה התמסרות - בירושלים" הקודש ועד 201בהר ,
צדקנו  משיח ועלֿידי מהגלות, יגאלו ישראל בני שכל - כפשוטו בירושלים" "והשתחוו.. היעוד לקיום

בירושלים. הקודש להר יבואו

.ËÎ:ובכן
הראשונה, העולם מלחמת של התקופה היא - זכריה נבואת התקיימה שבה הראשונה, התקופה
חבלי  סבלו ישראל ובני סוערות, במלחמות כולו העולם הורעד שאז השניה, העולם מלחמת ובעיקר,

ביותר. קשים משיח

יותר: ובפרטיות

שהקיפה  מלחמה התחילה מזה וכתוצאה אחד, אדם הריגת בעקבות פרצה הראשונה, העולם מלחמת
כולו. העולם את והבעירה

מציאות  - כלל מעלות ללא דבר, לשום ראוי היה שלא אדם עלֿידי התחילה השניה העולם ומלחמת
שלו. ההיסטוריא כידוע - לו היתה לא חוצפה אפילו ובתחילה, המובנים. בכל גארניט") ("א העדר ַָשל
וכן  לחלוטין, מרותו את שקיבלו מדינה באותה אנשים מיליון משמונים יותר על פחד נפל ֿ פיֿכן ואףֿעל
התייראו  רחמנאֿליצלן, העולם כל את לבלוע ומתכונן רוצה שהוא בבירור שידעו שאף בכלל, העולם על

אותו. לעצור

היו  אלו למלחמות שגרמו והסיבות נוראות, מלחמה בסערות כולו העולם הורעד אלו, מלחמות בשתי
יטנו" יחפוץ אשר כל על ה' ביד מלך ש"לב אלא שכל, עלֿפי שלא הוי'"202לגמרי "אדנֿי זה היה ;

מסויימת  במדה אותו והכינו העולם, את שהרעידו מלחמות סערת - תימן" בסערות והלך יתקע ש"בשופר
משיח. עלֿידי בגאולה שיהיו לשינויים

ישראל  בני כל אצל לזעזוע שגרמו ישראל, בארץ האחרון הקיץ של במאורעות התחילה השניה והתקופה
גדול"! ה"שופר אודות הנביא ישעיהו נבואת התגשמות התחלת - היא שמשמעותם כו), סעיף (כנ"ל

חדשה  תקופה התחילה אלו, הבט במאורעות שמבלי צדקנו, משיח עלֿידי לגאולה ישראל בני בהכנת
שלא  זמן וכל מארצנו", גלינו חטאינו "מפני [שהרי דגאולה אתחלתא קודם עדיין שנמצאים כך על
בארץ  אפילו בגלות, עדיין שנמצאים המסובב, עדיין ישנו הסיבה, את "חטאינו", את מתקנים

לנשמה 194]203ישראל  אלקית קריאה ישראל, בני לכל קרא מצדו שהקב"ה - חדשה לתקופה נכנסנו ,
ה"שופר  עלֿידי אותם לזעזע והצליח והנדחים", "האובדים אפילו מישראל, אחד בכל שיש האלקית
ההתעוררות  את ינצלו מצדם ישראל שבני עלֿידיֿזה קריאתו, על ישראל בני של למענה וממתין גדול",

ומצוות. התורה בקיום ולהתחזקות להקב"ה להתמסרות כו'

כל  את ומוציא מיד, בא משיח היה - כו' הזעזוע של הרגע את כדבעי מנצלים והיינו זכינו, ואילו
את  ינצלו זה שברגע עתה הקב"ה ממתין ולכן לכך, עדיין זכינו לא לדאבוננו אבל מהגלות; ישראל בני

לה' והשתחוו גו' ש"ובאו באופן ומצוות, התורה בשמירת להתחזק כדי כו', הקודש 204ההתעוררות בהר
כפשוטו  וגם הרוחני, במובן אותנו 205בירושלים", ויביא מהגלות אותנו שיוציא צדקנו, משיח עלֿידי ,

ממש. בקרוב השלימה, הגאולה אל
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שם 201) ועל יראה שם "על "ירושלים": של ענינה שזהו
(ראה  היראה שלימות שזהו"ע א), טז, תענית - הר (תוד"ה שלם"
ב"ב  - מציון כי (ד"ה בתוס' וכמבואר ובכ"מ); ב. שם, לקו"ת
עד  בירושלים עומד שהי' "לפי שני: מעשר למעלת בנוגע א) כא,
במלאכת  עוסקים שכולם רואה והי' שלו, שני מעשר שיאכל
בתורה". ועוסק שמים ליראת מכוון הוא גם הי' ובעבודה, שמים

א.202) כא, משלי
(פיוט 203) כו'" מושפלת האלקים ש"עיר באופן רוחני, גלות

נעילה). דתפילת "אזכרה"

ביטוי 204) לידי שבא - כשלעצמו שהזעזוע נוספת: ברשימה
לאדישות  (בניגוד ישראל לבני לסייע ולהתנדב לבוא בהתעוררות
- כו' עצמו להפקיר מציאותו ביטול מתוך השואה) בזמן שהיתה
צורך  ויש בכך, די שלא אלא ("והשתחוו"); השתחוואה של הו"ע

לה'". ד"השתחוו הענין שיהי' לפעול
ותוס'205) (פירש"י ומשוכלל" ש"בנוי השלישי, ביהמ"ק בנין

גם  ויומשך מעלה, של בירושלים ועוד) סע"א. מא, סוכה
מטה. של בירושלים

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.Ï בעקבות וה"נדחים", ה"אובדים" אפילו ישראל, בני של ההתעוררות אודות לעיל להאמור בהמשך
שתבוא  באופן ההתעוררות את לנצל והצורך  לאחרונה, שאירעו לגמרי מהטבע למעלה הגלויים הנסים
למנוע  ביותר משתדל שהיצרֿהרע כיון הנה - היוםֿיום בחיי המצוות וקיום התורה בלימוד ביטוי לידי
עלֿידי  גופא, ההתעוררות את ולבטל לקרר מנסה הוא הרי ומצוות, לתורה ישראל בני של קירובם את

שונות: טענות
היו  והנצחון שההצלה יתכן לא תורה שעלֿפי וטוען, דרבנן, באיצטלא לבוש אליהם שבא כאלו יש

רחמנאֿליצלן  דשמאלא מסטרא זה הרי כו', פלוני עלֿידי הדברים שאירעו כיון השמים; מן .206נסים

היא  שגם ישראל, בני של להתעוררות בנוגע גם אלא והנצחון, להצלה בנוגע רק לא היא וטענתו
התעו  זו היתה שאילו באמרו, רחמנאֿליצלן. דשמאלא כולם מסטרא היו הקדושה, מצד אמיתית ררות

ומצוות. תורה שומרי מיד להיות צריכים

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי - עצמם בכח היו והנצחון שההצלה טוען, אחרים .207ובפני
להם  היה ולא כזה, מאורע להיות יכול היה איך כולם התפלאו ימים, ששה באותם מעשה, בשעת אמנם
באו  קצר, זמן לאחרי מיד אבל מהקב"ה; נס שזהו גמורה בפשיטות אצלם והיה בשכל, הסברה שום

ליזשאנקע" "חכמי פעם: אומרים שהיו (כפי "כחי 208"חכמים" שזהו ולטעון ביאורים, לחפש והתחילו ( ַ
אלו  גם נמצאים ומיד אלקה"!... "אני לטענה ועד טוב... יותר לעשות יכולים היו ובאמת ידי", ועוצם

הדברים. את ומפרסמים ומדפיסים ואמן", "אמן "אמן", ועונים ("נאךֿלויפער'ס") אחריהם ָשרודפים

שבשמים" אבינו על להשען אלא לנו אין ש"אנו באופן היה זה כי 209מאורע הארץ עמי כל ו"ראו ,
עליך" נקרא ה' כזו 210שם דלעילא אתערותא והיתה ה'", "שם אלא זיין, וכלי נשק כלי עלֿידי לא -

לעשותם; שייכים היו שלא כאלו דברים שעשו ועד לה'"), ("והשתחוו השתחוואה של ענין שפעלה
לומר  לך למה וטוען: היצרֿהרע בא - פועל לידי זאת להביא דרכים כשמחפשים הנה זה, כל ולאחרי

שלך! פעולה שזוהי ביאור תמצא - השמים מן נס שזהו

מקום  לו שאין דבר שזהו כיון עצמו, בכח הוא שהנצחון כזו , סברא דעתו על יעלה לא להבדיל, גוי,
לבחור  יכול - מוגבלים בלתי כחות לו נותן הקב"ה שהרי - חפשית בחירה לו שיש יהודי אבל בשכל;

לעינים. הנראה היפך שזהו אף הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי עצמו את להשלות

חסֿושלום, בההיפך לבחור יכול שיהודי כך על הבט מבלי הנה הטוב, עצם הוא שהקב"ה כיון אמנם,
בחיים" "ובחרת שיהיה הכח את נותן הוא בנידוןֿדידן,211הרי וכן האמת. את לראות שיוכלו עלֿידיֿזה ,

היצרֿהרע. של שבטענותיו ("פאלשקייט") ברמאות להבחין האפשרות את נתן ַשהקב"ה

.‡Ï:ובפרטיות
מקום  שאין הענין עצם על נוסף הנה - רחמנאֿליצלן דשמאלא מסטרא הוא זה שענין לטענה בנוגע
הרי  מה'לעומתֿזה', תבוא הקודש, ארץ והצלת ירבו, כן ישראל, בני של גדול מספר של שההצלה לומר

הנצחון. עלֿידי שנעשה ההתעוררות גודל את מלמעלה הראו

העליונה  שהכוונה ידוע שהרי - ומצוות תורה שומרי מיד נעשו לא מדוע להקשות מקום שאין ומובן
שמלמטה. לעבודה כח ונתינת הכנה רק היא דלעילא והאתערותא ה'מטה', בכח תהיה שהעבודה היא

לזה  שאין כולם הודו מעשה שבשעת לעיל האמור על נוסף  הנה - ידי" ועוצם ד"כחי לטענה ובנוגע
הקב"ה  השאיר טבע, עלֿפי זה שהיה עצמם את שמשלים כאלו שיש לאחרי גם הרי טבע, עלֿפי הסבר

כדלקמן. הקב"ה, מעשה הם החלקים שאר שגם יבינו שעלֿידיֿזה נגמר, שלא מסויים חלק
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תה.206) ס"ע חכ"ד אג"ק גם ראה
יז.207) ח, עקב
על 208) יושבים שהיו המדרש, בית של ל"פוליטיקאים" כינוי

בענינים  לדון שבביהמ"ד התנור מול ("ליזשאנקע") ַהספסל

(המו"ל). עולם של ברומו העומדים
בסופה.209) סוטה ראה
יו"ד.210) כח, תבוא
יט.211) ל, נצבים



עי g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

שלימה  שמים יראת מתוך מצוותיו לקיים להקב"ה עמוקה התמסרות - בירושלים" הקודש ועד 201בהר ,
צדקנו  משיח ועלֿידי מהגלות, יגאלו ישראל בני שכל - כפשוטו בירושלים" "והשתחוו.. היעוד לקיום

בירושלים. הקודש להר יבואו

.ËÎ:ובכן
הראשונה, העולם מלחמת של התקופה היא - זכריה נבואת התקיימה שבה הראשונה, התקופה
חבלי  סבלו ישראל ובני סוערות, במלחמות כולו העולם הורעד שאז השניה, העולם מלחמת ובעיקר,

ביותר. קשים משיח

יותר: ובפרטיות

שהקיפה  מלחמה התחילה מזה וכתוצאה אחד, אדם הריגת בעקבות פרצה הראשונה, העולם מלחמת
כולו. העולם את והבעירה

מציאות  - כלל מעלות ללא דבר, לשום ראוי היה שלא אדם עלֿידי התחילה השניה העולם ומלחמת
שלו. ההיסטוריא כידוע - לו היתה לא חוצפה אפילו ובתחילה, המובנים. בכל גארניט") ("א העדר ַָשל
וכן  לחלוטין, מרותו את שקיבלו מדינה באותה אנשים מיליון משמונים יותר על פחד נפל ֿ פיֿכן ואףֿעל
התייראו  רחמנאֿליצלן, העולם כל את לבלוע ומתכונן רוצה שהוא בבירור שידעו שאף בכלל, העולם על

אותו. לעצור

היו  אלו למלחמות שגרמו והסיבות נוראות, מלחמה בסערות כולו העולם הורעד אלו, מלחמות בשתי
יטנו" יחפוץ אשר כל על ה' ביד מלך ש"לב אלא שכל, עלֿפי שלא הוי'"202לגמרי "אדנֿי זה היה ;

מסויימת  במדה אותו והכינו העולם, את שהרעידו מלחמות סערת - תימן" בסערות והלך יתקע ש"בשופר
משיח. עלֿידי בגאולה שיהיו לשינויים

ישראל  בני כל אצל לזעזוע שגרמו ישראל, בארץ האחרון הקיץ של במאורעות התחילה השניה והתקופה
גדול"! ה"שופר אודות הנביא ישעיהו נבואת התגשמות התחלת - היא שמשמעותם כו), סעיף (כנ"ל

חדשה  תקופה התחילה אלו, הבט במאורעות שמבלי צדקנו, משיח עלֿידי לגאולה ישראל בני בהכנת
שלא  זמן וכל מארצנו", גלינו חטאינו "מפני [שהרי דגאולה אתחלתא קודם עדיין שנמצאים כך על
בארץ  אפילו בגלות, עדיין שנמצאים המסובב, עדיין ישנו הסיבה, את "חטאינו", את מתקנים

לנשמה 194]203ישראל  אלקית קריאה ישראל, בני לכל קרא מצדו שהקב"ה - חדשה לתקופה נכנסנו ,
ה"שופר  עלֿידי אותם לזעזע והצליח והנדחים", "האובדים אפילו מישראל, אחד בכל שיש האלקית
ההתעוררות  את ינצלו מצדם ישראל שבני עלֿידיֿזה קריאתו, על ישראל בני של למענה וממתין גדול",

ומצוות. התורה בקיום ולהתחזקות להקב"ה להתמסרות כו'

כל  את ומוציא מיד, בא משיח היה - כו' הזעזוע של הרגע את כדבעי מנצלים והיינו זכינו, ואילו
את  ינצלו זה שברגע עתה הקב"ה ממתין ולכן לכך, עדיין זכינו לא לדאבוננו אבל מהגלות; ישראל בני

לה' והשתחוו גו' ש"ובאו באופן ומצוות, התורה בשמירת להתחזק כדי כו', הקודש 204ההתעוררות בהר
כפשוטו  וגם הרוחני, במובן אותנו 205בירושלים", ויביא מהגלות אותנו שיוציא צדקנו, משיח עלֿידי ,

ממש. בקרוב השלימה, הגאולה אל
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שם 201) ועל יראה שם "על "ירושלים": של ענינה שזהו
(ראה  היראה שלימות שזהו"ע א), טז, תענית - הר (תוד"ה שלם"
ב"ב  - מציון כי (ד"ה בתוס' וכמבואר ובכ"מ); ב. שם, לקו"ת
עד  בירושלים עומד שהי' "לפי שני: מעשר למעלת בנוגע א) כא,
במלאכת  עוסקים שכולם רואה והי' שלו, שני מעשר שיאכל
בתורה". ועוסק שמים ליראת מכוון הוא גם הי' ובעבודה, שמים

א.202) כא, משלי
(פיוט 203) כו'" מושפלת האלקים ש"עיר באופן רוחני, גלות

נעילה). דתפילת "אזכרה"

ביטוי 204) לידי שבא - כשלעצמו שהזעזוע נוספת: ברשימה
לאדישות  (בניגוד ישראל לבני לסייע ולהתנדב לבוא בהתעוררות
- כו' עצמו להפקיר מציאותו ביטול מתוך השואה) בזמן שהיתה
צורך  ויש בכך, די שלא אלא ("והשתחוו"); השתחוואה של הו"ע

לה'". ד"השתחוו הענין שיהי' לפעול
ותוס'205) (פירש"י ומשוכלל" ש"בנוי השלישי, ביהמ"ק בנין

גם  ויומשך מעלה, של בירושלים ועוד) סע"א. מא, סוכה
מטה. של בירושלים

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.Ï בעקבות וה"נדחים", ה"אובדים" אפילו ישראל, בני של ההתעוררות אודות לעיל להאמור בהמשך
שתבוא  באופן ההתעוררות את לנצל והצורך  לאחרונה, שאירעו לגמרי מהטבע למעלה הגלויים הנסים
למנוע  ביותר משתדל שהיצרֿהרע כיון הנה - היוםֿיום בחיי המצוות וקיום התורה בלימוד ביטוי לידי
עלֿידי  גופא, ההתעוררות את ולבטל לקרר מנסה הוא הרי ומצוות, לתורה ישראל בני של קירובם את

שונות: טענות
היו  והנצחון שההצלה יתכן לא תורה שעלֿפי וטוען, דרבנן, באיצטלא לבוש אליהם שבא כאלו יש

רחמנאֿליצלן  דשמאלא מסטרא זה הרי כו', פלוני עלֿידי הדברים שאירעו כיון השמים; מן .206נסים

היא  שגם ישראל, בני של להתעוררות בנוגע גם אלא והנצחון, להצלה בנוגע רק לא היא וטענתו
התעו  זו היתה שאילו באמרו, רחמנאֿליצלן. דשמאלא כולם מסטרא היו הקדושה, מצד אמיתית ררות

ומצוות. תורה שומרי מיד להיות צריכים

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי - עצמם בכח היו והנצחון שההצלה טוען, אחרים .207ובפני
להם  היה ולא כזה, מאורע להיות יכול היה איך כולם התפלאו ימים, ששה באותם מעשה, בשעת אמנם
באו  קצר, זמן לאחרי מיד אבל מהקב"ה; נס שזהו גמורה בפשיטות אצלם והיה בשכל, הסברה שום

ליזשאנקע" "חכמי פעם: אומרים שהיו (כפי "כחי 208"חכמים" שזהו ולטעון ביאורים, לחפש והתחילו ( ַ
אלו  גם נמצאים ומיד אלקה"!... "אני לטענה ועד טוב... יותר לעשות יכולים היו ובאמת ידי", ועוצם

הדברים. את ומפרסמים ומדפיסים ואמן", "אמן "אמן", ועונים ("נאךֿלויפער'ס") אחריהם ָשרודפים

שבשמים" אבינו על להשען אלא לנו אין ש"אנו באופן היה זה כי 209מאורע הארץ עמי כל ו"ראו ,
עליך" נקרא ה' כזו 210שם דלעילא אתערותא והיתה ה'", "שם אלא זיין, וכלי נשק כלי עלֿידי לא -

לעשותם; שייכים היו שלא כאלו דברים שעשו ועד לה'"), ("והשתחוו השתחוואה של ענין שפעלה
לומר  לך למה וטוען: היצרֿהרע בא - פועל לידי זאת להביא דרכים כשמחפשים הנה זה, כל ולאחרי

שלך! פעולה שזוהי ביאור תמצא - השמים מן נס שזהו

מקום  לו שאין דבר שזהו כיון עצמו, בכח הוא שהנצחון כזו , סברא דעתו על יעלה לא להבדיל, גוי,
לבחור  יכול - מוגבלים בלתי כחות לו נותן הקב"ה שהרי - חפשית בחירה לו שיש יהודי אבל בשכל;

לעינים. הנראה היפך שזהו אף הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי עצמו את להשלות

חסֿושלום, בההיפך לבחור יכול שיהודי כך על הבט מבלי הנה הטוב, עצם הוא שהקב"ה כיון אמנם,
בחיים" "ובחרת שיהיה הכח את נותן הוא בנידוןֿדידן,211הרי וכן האמת. את לראות שיוכלו עלֿידיֿזה ,

היצרֿהרע. של שבטענותיו ("פאלשקייט") ברמאות להבחין האפשרות את נתן ַשהקב"ה

.‡Ï:ובפרטיות
מקום  שאין הענין עצם על נוסף הנה - רחמנאֿליצלן דשמאלא מסטרא הוא זה שענין לטענה בנוגע
הרי  מה'לעומתֿזה', תבוא הקודש, ארץ והצלת ירבו, כן ישראל, בני של גדול מספר של שההצלה לומר

הנצחון. עלֿידי שנעשה ההתעוררות גודל את מלמעלה הראו

העליונה  שהכוונה ידוע שהרי - ומצוות תורה שומרי מיד נעשו לא מדוע להקשות מקום שאין ומובן
שמלמטה. לעבודה כח ונתינת הכנה רק היא דלעילא והאתערותא ה'מטה', בכח תהיה שהעבודה היא

לזה  שאין כולם הודו מעשה שבשעת לעיל האמור על נוסף  הנה - ידי" ועוצם ד"כחי לטענה ובנוגע
הקב"ה  השאיר טבע, עלֿפי זה שהיה עצמם את שמשלים כאלו שיש לאחרי גם הרי טבע, עלֿפי הסבר

כדלקמן. הקב"ה, מעשה הם החלקים שאר שגם יבינו שעלֿידיֿזה נגמר, שלא מסויים חלק
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תה.206) ס"ע חכ"ד אג"ק גם ראה
יז.207) ח, עקב
על 208) יושבים שהיו המדרש, בית של ל"פוליטיקאים" כינוי

בענינים  לדון שבביהמ"ד התנור מול ("ליזשאנקע") ַהספסל

(המו"ל). עולם של ברומו העומדים
בסופה.209) סוטה ראה
יו"ד.210) כח, תבוא
יט.211) ל, נצבים



g"kyz'dעב ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.·Ï בבאֿבתרא במסכת בגמרא שכתוב מה דופן 212ובהקדים לה (שאין דומה הוא לאכסדרה "עולם :
שמעוני' וב'ילקוט מסובבת", אינה צפונית ורוח שאמר 213רביעית), "לפי הדבר: טעם לבאר מוסיף

שהנחתי". הזאת הפינה ויגמור יבוא אלוקה, אני שאומר מי כל (הקב "ה),
מובן  אינו -214ולכאורה אלוקה"?! "אני שיאמר ופראֿאדם שוטה שיהיה כזו מציאות יתכן איך :

לטעון  יתחיל שלפתע יתכן ואיך מלקות...), קיבל (וגם ב"חדר" שלמד וזוכרים נולד, מתי יודעים כולם
שהנחתי"?!... הזאת הפינה ויגמור ש"יבוא היא טענתו את לדחות היחידה שהראיה עד אלוקה", "אני

הכי  שטות גם לדמות יכולים הבחירה כח מצד הגבלות; לה אין חפשית' ש'בחירה רואים ומכאן
אלוקה"! "אני כמו גדול,

הוראה  מלשון בתורה, נאמר הנ"ל שענין כיון אבל אויסנאם"), ("א חריג דבר אמנם שעל 215זהו , ַַ
תדבר  אדם:216הרוב בני רוב אצל שייך זה שדוגמת לומר צריך עלֿכרחך ,

יכול  מכלֿמקום הבורא, בחיק רק שזהו הדבר שברור אףֿעלֿפי הנה - העולם לבריאת שבנוגע כשם
(וצ  לברוא יכול הוא שגם לטעון שהניח מישהו הפינה את לגמור יכול שאינו מזה ראיה לו להביא ריכים

לדמות  אדם בני רוב יכולים נסית, הנהגה רואים כאשר שגם העולם, להנהגת בנוגע גם הוא כן הקב"ה),
הגבלות). לו אין הבחירה שכח (כאמור , הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי

רגלים  לו אין ששקר לכך 217[וכיון נוסף הענינים: באמיתת יסוד לזה שיש לומר, צריך עלֿכרחך ,
בראשית" במעשה להקב"ה שותף "נעשה שיהודי לברוא 218שמצינו יכול שיהודי - מזה יתירה מצינו ,

במדרש  כדאיתא עולמות";219עולמות, בורא אביכם אף עולמות, בורא הקב"ה "מה

כדאיתא  הטבע, היפך המציאות, את לשנות יהודי של שבכוחו מצינו - העולם להנהגת בנוגע וכן
הפסוק 220ב'ירושלמי' רבותינו 221על אמרו וכן חוזרין. בתוליה ביתֿדין פסק שעל ֿידי עלי", גומר "לאֿל

מקיים" והקב"ה גוזר "צדיק מבטל"222ז"ל וצדיק גוזר "הקב"ה מזה: ויתירה ,223.

המציאות  את לשנות ביתֿדין של הכח כי - שקר טענת היא עצמה הטענה אבל יסוד, רק שזהו אלא
עלֿפי פסקֿדין עלֿידי רק שהצדיק dxezהוא באופן זה הרי מבטל", "וצדיק כו'" גוזר ד"צדיק  הענין וכן .

אלוקה", "אני טוען אינו צדיק, ולהיותו תורה. עלֿפי הם שאומר הענינים וכל לעצמו, מציאות אינו
ווערט  ("ער דאמר" "מאן בעצמו נעשה כאשר אבל הקב"ה; של כחו אלא שלו, הכח זה שאין ָבידעו
לעצמו, מציאות שהוא לטעון ומתחיל כרצונו, פוסק אלא התורה, עם מתחשב ואינו זאגער"), א ַַָאליין

צדיק! אינו ששוב הוכחה זו הרי - אלוקה" "אני

שמצינו  כפי לצמיתות, אינו הצדקות ענין הרי - צדיק היה שנותיו כל שבמשך יוחנן 224ואף גבי
בכה  שנה שמונים ששימש יוצא כהןֿגדול, היה לא דאםֿלאֿכן גמור, צדיק היה ואםֿכן - גדולה ונה

הקדשים' מ'קודש ביוםֿהכיפורים שנתו 225בשלום מוציא היה שלא צדוקי!...226(או נעשה ולבסוף - (
לדמות  כשמתחיל ואףֿעלֿפיֿכן גמור, צדיק היה שנותיו כל שבמשך כזו מציאות להיות יכולה ואםֿכן

צדיק]. אינו שוב אלוקה", "אני שאומר  ועד לעצמו, מציאות שהוא
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(ובפירש"י).212) ואילך סע"א כה,
רסג.213) רמז ירמי' תתקיג. רמז איוב
ט 214) ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה חוהמ"ס מכתב גם ראה
ואילך).

(בשם 215) פרשתנו ריש גו"א ח. יט, תהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג הרד"ק).

פל"ד.216) ח"ג מו"נ ראה
וש"נ.217) .33 הערה 4 ע' חכ"ו לקו"ש וראה א. קכב, של"ה
וש"נ.218) א. יו"ד, שבת

ג.219) פצ"ח, ב"ר
וש"נ.220) ה"ב. פ"א כתובות
ג.221) נז, תהלים
תנחומא 222) ב. נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה
יט. וירא
א.223) תבוא תנחומא (וש"נ). ב טז, מו"ק ראה
וש"נ.224) א. כט, ברכות
שם.225) להרמב"ם ובפיהמ"ש רפ"ה, יומא ראה
א.226) ט, שם ראה

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

גמרו" (ש)לא הצפון.. פינת "רוח הקב"ה הניח העולם לבריאת שבנוגע מי 213וכשם "כל באמרו ,
רק  היא שהבריאה לכל  ניכר יהיה שעלֿידי ֿזה שהנחתי", הזאת הפינה ויגמור יבוא אלוקה, אני שאומר
מהטבע, שלמעלה נסית הנהגה מראה הקב"ה שכאשר העולם, להנהגת בנוגע גם כך - הבורא בחיק
של  ביכולתו רק שהוא ענין שזהו להודות מוכרחים זו לפינה שביחס גמורה, לא פינה תמיד משאיר
("כאּפן  האמיתית למסקנא יגיעו שעלֿידיֿזה בכדי זה), עם להתמודד ביכלתם שאין שרואים (כיון ַהקב"ה

מהקב"ה. נס אלא עצמם, בכח היה לא נגמר שכבר החלק שגם שכל") צום זיך

.‚Ï:לעניננו ובנוגע
עדיין  הרי - בטבע מקום להם שאין גלויים נסים הקב"ה הראה הנ"ל, הימים ששת שבמשך למרות

הענין. נסתיים לא

הענין? את לסיים יכולים היו הטבע, הגבלות עם התחשבו לא שבלאוֿהכי כיון מובן: אינו ולכאורה

ויגמור  יבוא אלוקה, אני שאומר מי ש"כל בכדי לסיים, מבלי זאת השאירו שבכוונה - בזה הביאור אך
שהנחתי"!... הזאת הפינה

שטוען  מי אפילו למוטב להחזיר - אדרבה אלא חסֿושלום, מישהו להעניש בזה הכוונה שאין ומובן,
ויחזור  יתעורר אזי לסיים, ביכלתו שאין אחד צד ונשאר נגמרו, צדדים שג' כשיראה שכן, אלוקה. אני

למוטב.

בכדי  צפונית", "רוח דוקא היא שנשארה שהפינה הקב"ה הראה - הנסיון את יותר להקל ובכדי
הנ"ל. שמעוני' ב'ילקוט המבואר ענין אותו ממש שזהו להדגיש

הקב"ה  יגמור אזי הקב"ה, עלֿידי אלא חסֿושלום, ידי" ועוצם "כחי זה שאין להבין יתחילו וכאשר
המשרה" "לםרבה היעוד ויקויים צפונית", ה"רוח את הצדדים 227גם מכל סתומה מ"ם ,228.

הרעה" תפתח ד"מצפון הענין היעוד 229ותמורת יקויים (תן 230, וגו'" תני צפון) (לרוח לצפון "אומר
שמה). הפזורים ישראל את

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי הגלות, מתבטלת הגאולה 231וכך ובאה הגלות, כתלי את שורף שהקב"ה
וברחמים. ובחסד בטוב דידן, ובעגלא ממש בקרוב והשלימה, האמיתית

***

.„Ï אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם פארפאלן"232ידוע קיין ניטא איז "עס - הוא שענינו שני', ל'פסח ַַָבנוגע
"לכם", ואפילו רחוקה, בדרך שהיה מי טמא, שהיה מי אפילו לתקן. תמיד ויכולים אבוד), לא פעם (אף

לתקן. יכולים אףֿעלֿפיֿכן ברצונו, היה זה שמצב
ידוע  שהרי - המצוות בכל גם אלא) פסח, לקרבן בנוגע רק (לא הוא זה ישנה 233וענין מצוה שבכל

ז"ל  חכמינו אמרו שלכן המצוות, מכל שעלֿידי 234התכללות כיון המצוה", מן פטור במצוה ש"העוסק
ממנה. שנפטר האחרת המצוה את גם במקצת מקיים הוא הרי אחת במצוה העסק

חבירו  את להוציא מישראל אחד יכול שלכן ישראל, בני אצל שישנו ההתכללות ענין ועלֿדרך
שכתוב  כמו האדם, בדוגמת שהיא בתורה, גם הוא וכן הערבות. ענין מצד התורה 235ידיֿחובתו, "זאת

ההתכללות. ענין בה גם יש ולכן אדם",

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

ו.227) ט, ישעי'
נ"ך 228) באוה"ת הובא אֿב). (לז, הגדול בית של"ה ראה

ואילך). קפד (ס"ע עה"פ
יד.229) א, ירמי'
ומצו"ד).230) (ובפירש"י ו מג, ישעי'
יום"231) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).
פסח 232) אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

שני).
וש"נ.233) .53 ע' חנ"א תו"מ ראה
וש"נ.234) סע"א. כה, סוכה
וש"נ.235) .141 ע' חכ"ג לקו"ש וראה יד. יט, חוקת



עג g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.·Ï בבאֿבתרא במסכת בגמרא שכתוב מה דופן 212ובהקדים לה (שאין דומה הוא לאכסדרה "עולם :
שמעוני' וב'ילקוט מסובבת", אינה צפונית ורוח שאמר 213רביעית), "לפי הדבר: טעם לבאר מוסיף

שהנחתי". הזאת הפינה ויגמור יבוא אלוקה, אני שאומר מי כל (הקב "ה),
מובן  אינו -214ולכאורה אלוקה"?! "אני שיאמר ופראֿאדם שוטה שיהיה כזו מציאות יתכן איך :

לטעון  יתחיל שלפתע יתכן ואיך מלקות...), קיבל (וגם ב"חדר" שלמד וזוכרים נולד, מתי יודעים כולם
שהנחתי"?!... הזאת הפינה ויגמור ש"יבוא היא טענתו את לדחות היחידה שהראיה עד אלוקה", "אני

הכי  שטות גם לדמות יכולים הבחירה כח מצד הגבלות; לה אין חפשית' ש'בחירה רואים ומכאן
אלוקה"! "אני כמו גדול,

הוראה  מלשון בתורה, נאמר הנ"ל שענין כיון אבל אויסנאם"), ("א חריג דבר אמנם שעל 215זהו , ַַ
תדבר  אדם:216הרוב בני רוב אצל שייך זה שדוגמת לומר צריך עלֿכרחך ,

יכול  מכלֿמקום הבורא, בחיק רק שזהו הדבר שברור אףֿעלֿפי הנה - העולם לבריאת שבנוגע כשם
(וצ  לברוא יכול הוא שגם לטעון שהניח מישהו הפינה את לגמור יכול שאינו מזה ראיה לו להביא ריכים

לדמות  אדם בני רוב יכולים נסית, הנהגה רואים כאשר שגם העולם, להנהגת בנוגע גם הוא כן הקב"ה),
הגבלות). לו אין הבחירה שכח (כאמור , הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי

רגלים  לו אין ששקר לכך 217[וכיון נוסף הענינים: באמיתת יסוד לזה שיש לומר, צריך עלֿכרחך ,
בראשית" במעשה להקב"ה שותף "נעשה שיהודי לברוא 218שמצינו יכול שיהודי - מזה יתירה מצינו ,

במדרש  כדאיתא עולמות";219עולמות, בורא אביכם אף עולמות, בורא הקב"ה "מה

כדאיתא  הטבע, היפך המציאות, את לשנות יהודי של שבכוחו מצינו - העולם להנהגת בנוגע וכן
הפסוק 220ב'ירושלמי' רבותינו 221על אמרו וכן חוזרין. בתוליה ביתֿדין פסק שעל ֿידי עלי", גומר "לאֿל

מקיים" והקב"ה גוזר "צדיק מבטל"222ז"ל וצדיק גוזר "הקב"ה מזה: ויתירה ,223.

המציאות  את לשנות ביתֿדין של הכח כי - שקר טענת היא עצמה הטענה אבל יסוד, רק שזהו אלא
עלֿפי פסקֿדין עלֿידי רק שהצדיק dxezהוא באופן זה הרי מבטל", "וצדיק כו'" גוזר ד"צדיק  הענין וכן .

אלוקה", "אני טוען אינו צדיק, ולהיותו תורה. עלֿפי הם שאומר הענינים וכל לעצמו, מציאות אינו
ווערט  ("ער דאמר" "מאן בעצמו נעשה כאשר אבל הקב"ה; של כחו אלא שלו, הכח זה שאין ָבידעו
לעצמו, מציאות שהוא לטעון ומתחיל כרצונו, פוסק אלא התורה, עם מתחשב ואינו זאגער"), א ַַָאליין

צדיק! אינו ששוב הוכחה זו הרי - אלוקה" "אני

שמצינו  כפי לצמיתות, אינו הצדקות ענין הרי - צדיק היה שנותיו כל שבמשך יוחנן 224ואף גבי
בכה  שנה שמונים ששימש יוצא כהןֿגדול, היה לא דאםֿלאֿכן גמור, צדיק היה ואםֿכן - גדולה ונה

הקדשים' מ'קודש ביוםֿהכיפורים שנתו 225בשלום מוציא היה שלא צדוקי!...226(או נעשה ולבסוף - (
לדמות  כשמתחיל ואףֿעלֿפיֿכן גמור, צדיק היה שנותיו כל שבמשך כזו מציאות להיות יכולה ואםֿכן

צדיק]. אינו שוב אלוקה", "אני שאומר  ועד לעצמו, מציאות שהוא

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

(ובפירש"י).212) ואילך סע"א כה,
רסג.213) רמז ירמי' תתקיג. רמז איוב
ט 214) ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה חוהמ"ס מכתב גם ראה
ואילך).

(בשם 215) פרשתנו ריש גו"א ח. יט, תהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג הרד"ק).

פל"ד.216) ח"ג מו"נ ראה
וש"נ.217) .33 הערה 4 ע' חכ"ו לקו"ש וראה א. קכב, של"ה
וש"נ.218) א. יו"ד, שבת

ג.219) פצ"ח, ב"ר
וש"נ.220) ה"ב. פ"א כתובות
ג.221) נז, תהלים
תנחומא 222) ב. נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה
יט. וירא
א.223) תבוא תנחומא (וש"נ). ב טז, מו"ק ראה
וש"נ.224) א. כט, ברכות
שם.225) להרמב"ם ובפיהמ"ש רפ"ה, יומא ראה
א.226) ט, שם ראה

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

גמרו" (ש)לא הצפון.. פינת "רוח הקב"ה הניח העולם לבריאת שבנוגע מי 213וכשם "כל באמרו ,
רק  היא שהבריאה לכל  ניכר יהיה שעלֿידי ֿזה שהנחתי", הזאת הפינה ויגמור יבוא אלוקה, אני שאומר
מהטבע, שלמעלה נסית הנהגה מראה הקב"ה שכאשר העולם, להנהגת בנוגע גם כך - הבורא בחיק
של  ביכולתו רק שהוא ענין שזהו להודות מוכרחים זו לפינה שביחס גמורה, לא פינה תמיד משאיר
("כאּפן  האמיתית למסקנא יגיעו שעלֿידיֿזה בכדי זה), עם להתמודד ביכלתם שאין שרואים (כיון ַהקב"ה

מהקב"ה. נס אלא עצמם, בכח היה לא נגמר שכבר החלק שגם שכל") צום זיך

.‚Ï:לעניננו ובנוגע
עדיין  הרי - בטבע מקום להם שאין גלויים נסים הקב"ה הראה הנ"ל, הימים ששת שבמשך למרות

הענין. נסתיים לא

הענין? את לסיים יכולים היו הטבע, הגבלות עם התחשבו לא שבלאוֿהכי כיון מובן: אינו ולכאורה

ויגמור  יבוא אלוקה, אני שאומר מי ש"כל בכדי לסיים, מבלי זאת השאירו שבכוונה - בזה הביאור אך
שהנחתי"!... הזאת הפינה

שטוען  מי אפילו למוטב להחזיר - אדרבה אלא חסֿושלום, מישהו להעניש בזה הכוונה שאין ומובן,
ויחזור  יתעורר אזי לסיים, ביכלתו שאין אחד צד ונשאר נגמרו, צדדים שג' כשיראה שכן, אלוקה. אני

למוטב.

בכדי  צפונית", "רוח דוקא היא שנשארה שהפינה הקב"ה הראה - הנסיון את יותר להקל ובכדי
הנ"ל. שמעוני' ב'ילקוט המבואר ענין אותו ממש שזהו להדגיש

הקב"ה  יגמור אזי הקב"ה, עלֿידי אלא חסֿושלום, ידי" ועוצם "כחי זה שאין להבין יתחילו וכאשר
המשרה" "לםרבה היעוד ויקויים צפונית", ה"רוח את הצדדים 227גם מכל סתומה מ"ם ,228.

הרעה" תפתח ד"מצפון הענין היעוד 229ותמורת יקויים (תן 230, וגו'" תני צפון) (לרוח לצפון "אומר
שמה). הפזורים ישראל את

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי הגלות, מתבטלת הגאולה 231וכך ובאה הגלות, כתלי את שורף שהקב"ה
וברחמים. ובחסד בטוב דידן, ובעגלא ממש בקרוב והשלימה, האמיתית

***

.„Ï אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם פארפאלן"232ידוע קיין ניטא איז "עס - הוא שענינו שני', ל'פסח ַַָבנוגע
"לכם", ואפילו רחוקה, בדרך שהיה מי טמא, שהיה מי אפילו לתקן. תמיד ויכולים אבוד), לא פעם (אף

לתקן. יכולים אףֿעלֿפיֿכן ברצונו, היה זה שמצב
ידוע  שהרי - המצוות בכל גם אלא) פסח, לקרבן בנוגע רק (לא הוא זה ישנה 233וענין מצוה שבכל

ז"ל  חכמינו אמרו שלכן המצוות, מכל שעלֿידי 234התכללות כיון המצוה", מן פטור במצוה ש"העוסק
ממנה. שנפטר האחרת המצוה את גם במקצת מקיים הוא הרי אחת במצוה העסק

חבירו  את להוציא מישראל אחד יכול שלכן ישראל, בני אצל שישנו ההתכללות ענין ועלֿדרך
שכתוב  כמו האדם, בדוגמת שהיא בתורה, גם הוא וכן הערבות. ענין מצד התורה 235ידיֿחובתו, "זאת

ההתכללות. ענין בה גם יש ולכן אדם",
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ו.227) ט, ישעי'
נ"ך 228) באוה"ת הובא אֿב). (לז, הגדול בית של"ה ראה

ואילך). קפד (ס"ע עה"פ
יד.229) א, ירמי'
ומצו"ד).230) (ובפירש"י ו מג, ישעי'
יום"231) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).
פסח 232) אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

שני).
וש"נ.233) .53 ע' חנ"א תו"מ ראה
וש"נ.234) סע"א. כה, סוכה
וש"נ.235) .141 ע' חכ"ג לקו"ש וראה יד. יט, חוקת



g"kyz'dעד ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

שנקודה  - לתקן תמיד ויכולים אבוד, לא פעם שאף פסח, בקרבן שמצינו לנקודה בנוגע גם מובן ומזה
המצוות. בכל גם ישנה זו

לעניננו: ובנוגע

אבוד, זה שאין להבהיר יש - כדבעי הכושר שעת את ניצלו שלא כט) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
לתקן. תמיד יכולים אלא

שלכן הראשונים, הרגעים עברו שכבר לאחרי מסויים ענין לפעול קשה שבדרךֿכלל אמרו [ואףֿעלֿפי
ז"ל  פירוש 236חכמינו אין הרי - הראוי באופן הדברים יתקבלו שאז כחדשים", בעיניך יהיו יום "בכל

זאת]. לפעול יותר שקשה כיֿאם הענין, את לפעול איֿאפשר שוב זמן, משך שעבר שלאחרי הדברים

***

.‰Ï תפילין 237בהיות דמבצע לההתעוררות בנוגע ו"טענות" שאלות כמה אלי אשר 238שהגיעו ובהיות ,
להכנס  דרכי שאין אף לכן בזה, העוסקים באלו חלישות חסֿושלום לפעול יכולות אלו טענות

השאלות.239בויכוחים  על להשיב בזה הנני ,
:` dl`y

דוקא? תפילין מצות - מצוות התרי"ג מכל נבחרה מדוע

dprn240:

זה  דבר על ההתעוררות בתחילת yexita,241א) izybcd מצות דבר על במיוחד לההתעוררות שהטעם
תפילין  ז"ל 242הנחת רבותינו דברי על הוא מיוסד ויראו 243, עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו

היתה 210ממך  תפילין) דמבצע הזמן (בתחילת אז השעה דרישת אשר ומכיון, שבראש". תפילין אלו ..
חסֿושלום  ירעו שלא ישראל, בני מפני הארץ עמי יראת כו', ופחד אימתה עליהם שתפול במיוחד

הדגשתי זה  נימוק וכאמור , זו. מצוה אודות עוררתי לכן ההתעוררות,yexitaלישראל , בתחילת מיד
זה.ltl`ובמילא, דבר על השאלה
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וש"נ.236) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שליט"א,237) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - סוסל"ט עד מכאן

ניתוספו  זו במהדורא ואילך. 271 ע' ח"ו ללקו"ש בהוספות ונדפס
השיחה  העתק על שליט"א אדמו"ר כ"ק שתיקן תיקונים כמה
מהנחה  פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו וכן המודפסת,

מוגה. בלתי
לו 238) כדאי הי' שכנראה בירושלים, מיהודי מכתב קבלתי

כותב  ובו המכתב, משלוח בשביל אגורות... ארבעים להוציא
ביאור, ומבקש שואל ולכן חכמים, לדברי ששומע יהודי שהוא

בזה! לעסוק הוא גם יתחיל אולי בדעתו יתיישב ואז
שעוסקים  שאלו שלמרות השם, ברוך בבתֿשחוק:) (וסיים
מקום  ובריחוק אליו, מקום בקירוב הם בירושלים תפילין במבצע
אלי!... אלא אליו, נשמעים לא - במכתב) צורך יש (שלכן ממני

מוגה). בלתי (מהנחה
הם 239) האם - להשואלים בנוגע בירור שצריך ובפרט

אומר  שפלוני שכיון מלכתחילה שהחליטו או האמת, את מחפשים
הצחות  ע"ד פעם אומרים שהיו וכפי להיפך!... לומר צריכים כך,
יהודים  שני שכאשר ,(57 הערה 166 ע' חכ"ה לקו"ש גם (ראה

(ראה  שוות" דיעותיהם ש"אין להראות צריכים יחד, נפגשים
"שלום  אומר כשאחד ולכן, א), לח, סנהדרין א. נח, ברכות
בלתי  (מהנחה שלום"... "עליכם להיפך: השני עונה עליכם",

מוגה).
למה 240) לשאול שבמקום הקדים, שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרת  מצוה אודות לעורר פב"פ יבחר - דוקא תפילין במצות בחר
מאומה, עושה ואינו בביתו יושב ולפועל, מצוות. תרי"ב משאר

שאלות... שואל ורק
שכח  שכשכעס רבינו* למשה בנוגע שמצינו ע"ד זהו אלא
הכעס  שמצד בנדו"ד, וכן כא), לא, מטות ופירש"י (ספרי הלכה

מוגה). בלתי (מהנחה בפנים דלקמן הגמרא דברי את שכח
ועוד.241) ואילך. 429 ע' חמ"ט תו"מ ראה
לפעול 242) יותר שנקל במצוה להתחיל שיש לכך נוסף

מצוות  מאשר תפילין מצות קיום לפעול יותר נקל והרי קיומה**,
כלים  לקנות שיסכים לפעול שצריכים כשרות, כמו אחרות,
ועד"ז  כולו, היום כל במשך שצ"ל שבת, שמירת וכן חדשים,

מוגה). בלתי (מהנחה מצוות בכמה
וש"נ.243) א. ו, ברכות

...!epiax dynn xzei lecb envr z` wifgn epi` cg` s` ixdy ,ceaka dribt ef oi` `linae (*
.(p"ye .a"rq ,eq w"a d`x) "miayd zpwz iptn" mdy mipiprd c"re (**

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ביאור: וליתר

על נוסף ומצוה, מצוה שמים,xwirכל מלכות עול קבלת מצד לקיימה (וצריך הקב"ה ציווי שהיא ענינה
ברכת אדם zeevndוכנוסח וכאשר מיוחדת. סגולה גם בה יש כו'"), וציוונו כו' העולם מלך כו' "ברוך :

לו. הזקוקה זו סגולה בה שיש המצוה באותה ביותר הוא ומשתדל הוא מחפש במיוחד, ענין לאיזה זקוק

בחז"ל  הוא מפורש הרי תמציֿלומר, זה 244ואם הרי כו' בני שיחיה בשביל לצדקה זו סלע "האומר :
למה ולכאורה גמור". זו hxtצדיק מצוה אקיים האומר והוהֿליהֿלמימר המצוה, - זה חז"ל במאמר

דוקא? צדקה מצות נקט ולמה כו', בשביל

נפקאֿמינה) אין שלהעני (כיון גמור" צדיק זה הרי כו' בשביל "האומר צדקה במצות שרק לומר [אין
המצוות]. לכל זה שמשווה ו'תוספות' ברש"י כדמוכח -

שבמצות  - זו סגולה בה שיש המצוה באותה הוא משתדל בני", "שיחיה הוא שרוצה מכיון אלא
ז"ל  רבותינו אמרו פרנסה 245צדקה לו ונתת הרעב מן לצאת מפרכסת היתה עני של נפשו הקב"ה, "אמר :

כו'", המיתה מן אותם אני ומציל כו' מיתה ולידי חולי לידי באין בתך או בנך למחר כו' אותו והחיית
הצדקה. מצות בקיום בחר בנו, שיחיה כשרוצה ולכן

בקשתי  לכן מישראל, שייראו הארץ עמי על לפעול במיוחד שהוזקקו מכיון בנידוןֿדידן, הוא וכן
כי תפילין, במצות ישראל את לזכות ההשתדלות על פעם ועוד פעם עוד ועוררתי epghaedועוררתי

ממך". "ויראו יהיה זו מצוה קיום שעלֿידי

בזה" זה ערבים ישראל ש"כל מדה 246ומכיון מרובה כי לשכר, בנוגע - ומכלֿשכן לעונש, (בנוגע
פורעניות  ממדת רק 247טובה לא זו, מצוה לקיום ההשתדלות על הכרזתי לכן ב'), שאלה לקמן וראה .

ל"ויראו  במיוחד הזקוקים תיבנהֿותיכונןֿבמהרהֿבימינוֿאמן בארץֿהקודש הנמצאים ישראל בני בין
בכל  מישראל, אחד כל של תפילין מצות קיום כי בחוץֿלארץ, הנמצאים ישראל בני בין גם אלא ממך",

ישראל. לכל בנוגע ממך" "ויראו לפעול בכוחה שהוא, מקום

שיר  - בנידוןֿדידן בני ובפרט מפני ביראה היתה תלויה - לארץֿהקודש שהתנכלו אומותֿהעולם את
וקלֿלהבין. אחרות. שבמדינות אומותֿהעולם של ישראל

זמן  לפני אחדים ימים היה תפילין, דמבצע ההתעוררות היתה שאז המלחמה, של זמנה ב)
הראשונה 248מתןֿתורה  בפעם שהיו מעין וניעורים חוזרים הענינים כל ושנה, שנה בכל אשר ובהיות .249,

והחיוב  הענין במיוחד מתעורר להיות צריך מתןֿתורה, לזמן הסמוכים בימים זו, בשנה גם אשר מובן הרי
התורה  ז"ל 250דלימוד רבותינו אמרו תפילין ובמצות כאילו 251. עליכם אני ומעלה תפילין, מצות "קיימו

ולילה". יומם בתורה יגעים אתם

המצוות  בכל נצטוו - מתןֿתורה בזמן לנשמע 252ג) נעשה בהקדמת עליהם תפילין 253וקבלום ובמצות .
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וש"נ.244) סע"א. ח, פסחים
טו.245) משפטים תנחומא
וש"נ.246) סע"ב. כז, סנהדרין
וש"נ.247) א. עו, יומא
וש"נ.248) .269 ס"ע ח"נ תו"מ גם ראה
דוד 249) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
להשתדל 250) אחד כל צריך למ"ת הכנה שבתור והיינו,

כל  היו שאז מ"ת, בזמן כמו - לגמרי תורה של באהלה להיות
כו', וזריעה בחרישה לעסוק צריכים היו לא ששם במדבר בנ"י
כו' תורה ניתנה "לא ד) טז, שם בשלח. ר"פ (מכילתא וכמארז"ל

שבט  של ומצב במעמד היו בנ"י שכל כך, המן". לאוכלי אלא
במדב"ר  א. פ"ט, ויק"ר (ראה דעה" "דור נקראים ולכן יששכר,
בלתי  (מהנחה התורה לימוד הי' ענינם שכל כיון וש"נ), ג. פי"ט,

מוגה).
בתחלתו.251) תהלים מדרש
הענין 252) להיות צריך למ"ת הכנה שבתור מובן ומזה

ע"י  שנעשה יג) יח, שופטים (פ' אלקיך" ה' עם תהי' ד"תמים
מעלה  יש ולכן ג), מה, נצבים לקו"ת (ראה המצוות כל קיום
(מהנחה  שבתורה המצוות כל לה שהוקשו תפילין במצות מיוחדת

מוגה). בלתי
א.253) פח, שבת



עה g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

שנקודה  - לתקן תמיד ויכולים אבוד, לא פעם שאף פסח, בקרבן שמצינו לנקודה בנוגע גם מובן ומזה
המצוות. בכל גם ישנה זו

לעניננו: ובנוגע

אבוד, זה שאין להבהיר יש - כדבעי הכושר שעת את ניצלו שלא כט) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
לתקן. תמיד יכולים אלא

שלכן הראשונים, הרגעים עברו שכבר לאחרי מסויים ענין לפעול קשה שבדרךֿכלל אמרו [ואףֿעלֿפי
ז"ל  פירוש 236חכמינו אין הרי - הראוי באופן הדברים יתקבלו שאז כחדשים", בעיניך יהיו יום "בכל

זאת]. לפעול יותר שקשה כיֿאם הענין, את לפעול איֿאפשר שוב זמן, משך שעבר שלאחרי הדברים

***

.‰Ï תפילין 237בהיות דמבצע לההתעוררות בנוגע ו"טענות" שאלות כמה אלי אשר 238שהגיעו ובהיות ,
להכנס  דרכי שאין אף לכן בזה, העוסקים באלו חלישות חסֿושלום לפעול יכולות אלו טענות

השאלות.239בויכוחים  על להשיב בזה הנני ,
:` dl`y

דוקא? תפילין מצות - מצוות התרי"ג מכל נבחרה מדוע

dprn240:

זה  דבר על ההתעוררות בתחילת yexita,241א) izybcd מצות דבר על במיוחד לההתעוררות שהטעם
תפילין  ז"ל 242הנחת רבותינו דברי על הוא מיוסד ויראו 243, עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו

היתה 210ממך  תפילין) דמבצע הזמן (בתחילת אז השעה דרישת אשר ומכיון, שבראש". תפילין אלו ..
חסֿושלום  ירעו שלא ישראל, בני מפני הארץ עמי יראת כו', ופחד אימתה עליהם שתפול במיוחד

הדגשתי זה  נימוק וכאמור , זו. מצוה אודות עוררתי לכן ההתעוררות,yexitaלישראל , בתחילת מיד
זה.ltl`ובמילא, דבר על השאלה
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וש"נ.236) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שליט"א,237) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - סוסל"ט עד מכאן

ניתוספו  זו במהדורא ואילך. 271 ע' ח"ו ללקו"ש בהוספות ונדפס
השיחה  העתק על שליט"א אדמו"ר כ"ק שתיקן תיקונים כמה
מהנחה  פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו וכן המודפסת,

מוגה. בלתי
לו 238) כדאי הי' שכנראה בירושלים, מיהודי מכתב קבלתי

כותב  ובו המכתב, משלוח בשביל אגורות... ארבעים להוציא
ביאור, ומבקש שואל ולכן חכמים, לדברי ששומע יהודי שהוא

בזה! לעסוק הוא גם יתחיל אולי בדעתו יתיישב ואז
שעוסקים  שאלו שלמרות השם, ברוך בבתֿשחוק:) (וסיים
מקום  ובריחוק אליו, מקום בקירוב הם בירושלים תפילין במבצע
אלי!... אלא אליו, נשמעים לא - במכתב) צורך יש (שלכן ממני

מוגה). בלתי (מהנחה
הם 239) האם - להשואלים בנוגע בירור שצריך ובפרט

אומר  שפלוני שכיון מלכתחילה שהחליטו או האמת, את מחפשים
הצחות  ע"ד פעם אומרים שהיו וכפי להיפך!... לומר צריכים כך,
יהודים  שני שכאשר ,(57 הערה 166 ע' חכ"ה לקו"ש גם (ראה

(ראה  שוות" דיעותיהם ש"אין להראות צריכים יחד, נפגשים
"שלום  אומר כשאחד ולכן, א), לח, סנהדרין א. נח, ברכות
בלתי  (מהנחה שלום"... "עליכם להיפך: השני עונה עליכם",

מוגה).
למה 240) לשאול שבמקום הקדים, שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרת  מצוה אודות לעורר פב"פ יבחר - דוקא תפילין במצות בחר
מאומה, עושה ואינו בביתו יושב ולפועל, מצוות. תרי"ב משאר

שאלות... שואל ורק
שכח  שכשכעס רבינו* למשה בנוגע שמצינו ע"ד זהו אלא
הכעס  שמצד בנדו"ד, וכן כא), לא, מטות ופירש"י (ספרי הלכה

מוגה). בלתי (מהנחה בפנים דלקמן הגמרא דברי את שכח
ועוד.241) ואילך. 429 ע' חמ"ט תו"מ ראה
לפעול 242) יותר שנקל במצוה להתחיל שיש לכך נוסף

מצוות  מאשר תפילין מצות קיום לפעול יותר נקל והרי קיומה**,
כלים  לקנות שיסכים לפעול שצריכים כשרות, כמו אחרות,
ועד"ז  כולו, היום כל במשך שצ"ל שבת, שמירת וכן חדשים,

מוגה). בלתי (מהנחה מצוות בכמה
וש"נ.243) א. ו, ברכות

...!epiax dynn xzei lecb envr z` wifgn epi` cg` s` ixdy ,ceaka dribt ef oi` `linae (*
.(p"ye .a"rq ,eq w"a d`x) "miayd zpwz iptn" mdy mipiprd c"re (**

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ביאור: וליתר

על נוסף ומצוה, מצוה שמים,xwirכל מלכות עול קבלת מצד לקיימה (וצריך הקב"ה ציווי שהיא ענינה
ברכת אדם zeevndוכנוסח וכאשר מיוחדת. סגולה גם בה יש כו'"), וציוונו כו' העולם מלך כו' "ברוך :

לו. הזקוקה זו סגולה בה שיש המצוה באותה ביותר הוא ומשתדל הוא מחפש במיוחד, ענין לאיזה זקוק

בחז"ל  הוא מפורש הרי תמציֿלומר, זה 244ואם הרי כו' בני שיחיה בשביל לצדקה זו סלע "האומר :
למה ולכאורה גמור". זו hxtצדיק מצוה אקיים האומר והוהֿליהֿלמימר המצוה, - זה חז"ל במאמר

דוקא? צדקה מצות נקט ולמה כו', בשביל

נפקאֿמינה) אין שלהעני (כיון גמור" צדיק זה הרי כו' בשביל "האומר צדקה במצות שרק לומר [אין
המצוות]. לכל זה שמשווה ו'תוספות' ברש"י כדמוכח -

שבמצות  - זו סגולה בה שיש המצוה באותה הוא משתדל בני", "שיחיה הוא שרוצה מכיון אלא
ז"ל  רבותינו אמרו פרנסה 245צדקה לו ונתת הרעב מן לצאת מפרכסת היתה עני של נפשו הקב"ה, "אמר :

כו'", המיתה מן אותם אני ומציל כו' מיתה ולידי חולי לידי באין בתך או בנך למחר כו' אותו והחיית
הצדקה. מצות בקיום בחר בנו, שיחיה כשרוצה ולכן

בקשתי  לכן מישראל, שייראו הארץ עמי על לפעול במיוחד שהוזקקו מכיון בנידוןֿדידן, הוא וכן
כי תפילין, במצות ישראל את לזכות ההשתדלות על פעם ועוד פעם עוד ועוררתי epghaedועוררתי

ממך". "ויראו יהיה זו מצוה קיום שעלֿידי

בזה" זה ערבים ישראל ש"כל מדה 246ומכיון מרובה כי לשכר, בנוגע - ומכלֿשכן לעונש, (בנוגע
פורעניות  ממדת רק 247טובה לא זו, מצוה לקיום ההשתדלות על הכרזתי לכן ב'), שאלה לקמן וראה .

ל"ויראו  במיוחד הזקוקים תיבנהֿותיכונןֿבמהרהֿבימינוֿאמן בארץֿהקודש הנמצאים ישראל בני בין
בכל  מישראל, אחד כל של תפילין מצות קיום כי בחוץֿלארץ, הנמצאים ישראל בני בין גם אלא ממך",

ישראל. לכל בנוגע ממך" "ויראו לפעול בכוחה שהוא, מקום

שיר  - בנידוןֿדידן בני ובפרט מפני ביראה היתה תלויה - לארץֿהקודש שהתנכלו אומותֿהעולם את
וקלֿלהבין. אחרות. שבמדינות אומותֿהעולם של ישראל

זמן  לפני אחדים ימים היה תפילין, דמבצע ההתעוררות היתה שאז המלחמה, של זמנה ב)
הראשונה 248מתןֿתורה  בפעם שהיו מעין וניעורים חוזרים הענינים כל ושנה, שנה בכל אשר ובהיות .249,

והחיוב  הענין במיוחד מתעורר להיות צריך מתןֿתורה, לזמן הסמוכים בימים זו, בשנה גם אשר מובן הרי
התורה  ז"ל 250דלימוד רבותינו אמרו תפילין ובמצות כאילו 251. עליכם אני ומעלה תפילין, מצות "קיימו

ולילה". יומם בתורה יגעים אתם

המצוות  בכל נצטוו - מתןֿתורה בזמן לנשמע 252ג) נעשה בהקדמת עליהם תפילין 253וקבלום ובמצות .
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וש"נ.244) סע"א. ח, פסחים
טו.245) משפטים תנחומא
וש"נ.246) סע"ב. כז, סנהדרין
וש"נ.247) א. עו, יומא
וש"נ.248) .269 ס"ע ח"נ תו"מ גם ראה
דוד 249) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
להשתדל 250) אחד כל צריך למ"ת הכנה שבתור והיינו,

כל  היו שאז מ"ת, בזמן כמו - לגמרי תורה של באהלה להיות
כו', וזריעה בחרישה לעסוק צריכים היו לא ששם במדבר בנ"י
כו' תורה ניתנה "לא ד) טז, שם בשלח. ר"פ (מכילתא וכמארז"ל

שבט  של ומצב במעמד היו בנ"י שכל כך, המן". לאוכלי אלא
במדב"ר  א. פ"ט, ויק"ר (ראה דעה" "דור נקראים ולכן יששכר,
בלתי  (מהנחה התורה לימוד הי' ענינם שכל כיון וש"נ), ג. פי"ט,

מוגה).
בתחלתו.251) תהלים מדרש
הענין 252) להיות צריך למ"ת הכנה שבתור מובן ומזה

ע"י  שנעשה יג) יח, שופטים (פ' אלקיך" ה' עם תהי' ד"תמים
מעלה  יש ולכן ג), מה, נצבים לקו"ת (ראה המצוות כל קיום
(מהנחה  שבתורה המצוות כל לה שהוקשו תפילין במצות מיוחדת

מוגה). בלתי
א.253) פח, שבת



g"kyz'dעו ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ז"ל  רבותינו ל dlekהתורהlk"הוקשה254אמרו הוא (שהכוונה ועד 255התורה zeevnלתפילין" עייןֿשם), ,
מצוות. וכמה בכמה ודינים הלכות זה מהיקש שילפינן

ז"ל  רבותינו שאמרו ציצית, במצות וכמו עלֿדרךֿזה, מצינו מצוות בעוד שגם היא 256(ואף שקולה
בצדקה  וכן כולן, המצוות כל שבת 257כנגד דומה 258, ואינו ל'הוקשה'. 'שקולה' דומה אינו הרי - וכו'

למדין מההיקש dyrnlכשכנ"ל, dkld.(תפילין כבמצות

.ÂÏa dl`y259:
תפילין  הנחת בשביל והכי אחת, פעם תפילין יניח אחד ויהודי המשתדל, כשיצליח התועלת גודל מהו

גדולה? בהשתדלות להשתדל כדאי אחת, פעם

dprn:

פעמים. ורבות ישראל, מבני רבים עם ישתדל - אדרבא א)

yxetnב) oicÎwqt 137ברמב"ם" :jixv כל וכן חייב, וחציו זכאי חציו כאילו כו' עצמו שיראה אדם כל
מצוה עשה כו', חייב וחציו זכאי חציו זכות `zgהעולם לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי

ולהם לו dlvdeוגרם dreyz המתאים באופן ישתדל בטח - בזה הרמב"ם פסקֿדין עליו שמקבל ומי כו'".
כו'. והצלה תשועה וגורמת זכות לכף כולו העולם כל את המכריעה לפעולה

מיוחד  דין לו יש תפילין", מנח דלא "קרקפתא xexa.260ג) oicÎwqte הניח 261ברמב"ם "שלא דהיינו ,
mlern ראשונים שבכמה ואף זה. מסוג הוא יוצא - אחת פעם תפילין שמניח שעלֿידי זאתֿאומרת ."

בנוגע  - כנ"ל הרי אחר, באופן ומפרשים מעולם), תיבת בלי - (סתם תפילין' מנח דלא 'קרקפתא הלשון
`picl" - ברמב"ם הוא ברור פסקֿדין -mlern ב'רבינו הוא וכן בש"ס). גירסתו הוא שכן (וכנראה "

ב'עיטור' ברא"ש), שם ראה (אבל רי"ף ועוד.262חננאל', הגאונים' 'תשובות בשם

הוא  משנה דבר הרי 263ד) אחת, פעם תפילין יניח שיהודי שפועלים ועלֿידי מצוה". גוררת "מצוה
דין כאן אין משנה, בדבר הטועה וכל וכו'. מצוה עוד גוררת זו ומומחים מצוה רבים הם (ואפילו ).264כלל

.ÊÏb dl`y:

ויזהר  נקי גוף להיות צריך שתפילין כיון תפילין, להניח החפשים עם להשתדל אסור לכאורה
כו' ז"ל 265מהרהורים רבותינו ואמרו כו'"?266, עבירה הרהורי יום, בכל מהן ניצול אדם אין עבירות "שלש

dprn:

וכשמציעים  ומצוות, התורה מקיום לעתֿעתה הרחוקים אלו אשר ולחשוש לומר יסוד שום אין א)
כו'. יהרהרו אלו ברגעים דוקא הנה  - תפילין מניחים אותם, ומבקשים להם

אברהם' ה'מגן פירש הרי זה, דבר על לחשוש מקום איזה היה באם אפילו הביאו 267ב) הזקן ואדמו"ר ,
הלכה  לו268לפסק שידוע "והוא :i`ceeaאבל יהרהר, שלא תפילין".wtqnשאיֿאפשר ממצות ימנע לא

לקראתו  רצין הכל חדש שדבר האדם מטבע אשר ז"ל חכמינו אמרו עמא 269ג) מאי חזי ו"פוק ,
בעת 270דבר" - אצלו הוא חידוש אשר דבר עושה כשבעצמו ובפרט חידוש, אדם שכשרואה מובן שמזה .
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וש"נ.254) א. לה, קידושין
וש"נ.255) .189 ע' ריש חמ"ט תו"מ גם ראה
ב.256) מג, מנחות
א.257) ט, ב"ב
ספ"ג.258) נדרים ירושלמי
סי"ח.259) לעיל גם ראה
א.260) יז, ר"ה
ה"ה.261) פ"ג תשובה הל'
כז.262) אות החדש שער ובהערות הז', חלק תפילין הל'

מ"ב.263) פ"ד אבות
רסכ"ה.264) חו"מ טושו"ע
סל"ח.265) או"ח שו"ע
סע"ב.266) קסד, ב"ב
סק"ד.267) שם
ס"ד.268) שם
ו.269) ו, ואתחנן ספרי
וש"נ.270) רע"א. מה, ברכות

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

אשר  הוא פשוט תפילין, במצות רגילים שאין ואלו ב'חידוש'. הוא מחשבתו כל עלֿכלֿפנים מעשה
התפילין  עלֿדבר היא מעשה בעת .271מחשבתם

ה' כתב "272דול'bצוותnפרqד) :`ly ryx jl oi`oilitzl ie`x `di273 שהוא מספרֿתורה קלֿוחומר ,
תפילה". בשעת בטהרה להתנהג יכולין שהכל תפילה, בשעת בספרֿתורה אוחזין והכל כו', יותר מקודש

שהרי מיוחדים, בענינים לרשע בנוגע מדבר שהסמ"ג לפרש מוכח yxtnואין וכן כו'". שלא רשע לך ש"אין
כו' מספרֿתורה "קלֿוחומר שמביא מהראיה כוונתו ברורה כן עייןֿשם. לקמן, שם אוחזין lkdeבלשונו

בספרֿתורה?! לאחוז - בזה הרוצה - ישראל מבני שהוא למי שיאסור מי ימצא והאומנם - כו'" בספרֿתורה

" אשר - למעשה ובהלכה בדין הכלל עלֿפי - הסמ"ג שכתב מה לעניננו במיוחד axנוגע dyrn"274,
בשאר  וכן כו' "בספרד ישראל" "בגליות ודיבר והוכיח לתפילין בנוגע דרש אשר בעצמו הסמ"ג מעשה

וציצית". מזוזות תפילין מצות כו' "קבלו דבריו עלֿידי שרק כאלו ולפני ארצות",

שם  שכתב מה לא וכן בכלל, הסמ"ג דברי להביא רציתי לא תפילין, מבצע עלֿדבר שהכרזתי בעת
לרשעים  זכרון להיות נצטוו תפילין ועיקר צדיק, מאדם תפילין שיניח רשע באדם הקב"ה חפץ "יותר

בזמננו כי לנידוןֿדידן. כלֿכך שייך זה אין כי - כו'" טובה דרך mlekkוליישרם maex הרחוקים אלו של
כו'. שנשבה תינוק וגדר בסוג הם  ומצוות מתורה לעתֿעתה

ה'חינוך' כתב מהתעסק 275ה) בדבריהם ההמון לב ומניאין (דתפילין) המצוה בקדושת "המחמירים :
ב'ירושלמי' שנזכר מעשה על כו' יסמכו כי ידעת ואם רבה, רעה היא כו' אבל לטובה, כוונתם אולי בה,

עייןֿשם. כו'", מצוה גוררת מצוה כו', ביתי כן לא כו',

.ÁÏc dl`y276:

ה' -277קנים'fרתhrכתב ובזהר שם ערוך' ב'שולחן שכתוב כמו תפילין מצות כוונת שביאר לאחר -
להשתדל  תועלת מה ואםֿכן חסֿושלום". אבנים כמו ובזרוע במוח התפילין נמצא הכוונה, יודע אינו "אם

הכוונה? יודעים שאין אלה עלֿידי תפילין בהנחת

dprn:

ערוך'yxetnא) לצאת 278ב'שולחן כוונה היינו יצא, לא לאו ואם כוונה, צריכות דמצוות דהא
(והרי הנ"ל כל על חולק העט"ז שאין ופשיטא לא. ותו מצוה, אותה בעשיית הוא gxkenידיֿחובתו

זה. כל דאשתמיטתיה לומר וחסֿושלום וכו') ברש"י ומפורש הש"ס בסוגיות

הרי  וכו'), שבהם והרמזים תפילין בפרשיות הכתוב תוכן (שהיא הכוונה יודע שאינו דכיון - וכוונתו
מים  ב'באר שכתב במה [ועלֿדרךֿזה חסֿושלום. כאבנים תפילין מצות היתה כאילו אליו) (בנוגע זה

האדם)279חיים' מחשבת (בלי אז כי - והגג הכותל על כמונחים התפילין הרי במחשבתו מכוון שאינו דמי
כנ"ל, אבל, בשלימות]. מצוה קיום הוה ולא וגג, כותל בדוגמת הם והראש כוונתם hiyt`היד שאין

גדול, שכרו ובוודאי בוודאי אלא עוד ולא תפילין, במצות מחוייב אינו הכוונה יודע שאינו שמי לומר
עושה. הוא מצוה כי
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קדשנו 271) "אשר הברכה: אמירת הקדמת לאחרי ובפרט
אצל  שכן, שאומרים. מה שמבינים באופן וצוונו", במצוותיו
תפילין  דמבצע ההתעוררות עיקר היתה שבשבילם - הצבא יוצאי

מוגה). בלתי (מהנחה המדוברת השפה זו הרי -
ג'.272) מ"ע
יחד 273) בנ"י כל עמדו סיני הר שבמעמד גם נזכר זה בענין

חטא  ולאחרי מיכה!... פסל נושא גם הי' וביניהם רבינו, משה עם
- בגלוי ע"ז עובדי - החוטאים עבור רבינו משה השתדל העגל
אשר  מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם "ועתה באמרו
עובדי  אינם גוים שאפילו בימינו, ועאכו"כ לב), לב, (תשא כתבת"

מוגה). בלתי (מהנחה בנ"י ועאכו"כ ע"ז,
וש"נ.274) א. כא, שבת
תכא.275) מצוה
זו 276) שנה - שבט ה' טבת; יח ועש"ק מכתב גם ראה

ואילך). פט ע' הגנזים" ("מבית
רסכ"ה.277) או"ח
שו"ע 278) ס"ה. סס"ג ס"ה. שם וראה ס"ד. ס"ס או"ח

ועוד. שם. אדמוה"ז
ו).279) יז, (עה"פ שופטים פ'



עז g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ז"ל  רבותינו ל dlekהתורהlk"הוקשה254אמרו הוא (שהכוונה ועד 255התורה zeevnלתפילין" עייןֿשם), ,
מצוות. וכמה בכמה ודינים הלכות זה מהיקש שילפינן

ז"ל  רבותינו שאמרו ציצית, במצות וכמו עלֿדרךֿזה, מצינו מצוות בעוד שגם היא 256(ואף שקולה
בצדקה  וכן כולן, המצוות כל שבת 257כנגד דומה 258, ואינו ל'הוקשה'. 'שקולה' דומה אינו הרי - וכו'

למדין מההיקש dyrnlכשכנ"ל, dkld.(תפילין כבמצות

.ÂÏa dl`y259:
תפילין  הנחת בשביל והכי אחת, פעם תפילין יניח אחד ויהודי המשתדל, כשיצליח התועלת גודל מהו

גדולה? בהשתדלות להשתדל כדאי אחת, פעם

dprn:

פעמים. ורבות ישראל, מבני רבים עם ישתדל - אדרבא א)

yxetnב) oicÎwqt 137ברמב"ם" :jixv כל וכן חייב, וחציו זכאי חציו כאילו כו' עצמו שיראה אדם כל
מצוה עשה כו', חייב וחציו זכאי חציו זכות `zgהעולם לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי

ולהם לו dlvdeוגרם dreyz המתאים באופן ישתדל בטח - בזה הרמב"ם פסקֿדין עליו שמקבל ומי כו'".
כו'. והצלה תשועה וגורמת זכות לכף כולו העולם כל את המכריעה לפעולה

מיוחד  דין לו יש תפילין", מנח דלא "קרקפתא xexa.260ג) oicÎwqte הניח 261ברמב"ם "שלא דהיינו ,
mlern ראשונים שבכמה ואף זה. מסוג הוא יוצא - אחת פעם תפילין שמניח שעלֿידי זאתֿאומרת ."

בנוגע  - כנ"ל הרי אחר, באופן ומפרשים מעולם), תיבת בלי - (סתם תפילין' מנח דלא 'קרקפתא הלשון
`picl" - ברמב"ם הוא ברור פסקֿדין -mlern ב'רבינו הוא וכן בש"ס). גירסתו הוא שכן (וכנראה "

ב'עיטור' ברא"ש), שם ראה (אבל רי"ף ועוד.262חננאל', הגאונים' 'תשובות בשם

הוא  משנה דבר הרי 263ד) אחת, פעם תפילין יניח שיהודי שפועלים ועלֿידי מצוה". גוררת "מצוה
דין כאן אין משנה, בדבר הטועה וכל וכו'. מצוה עוד גוררת זו ומומחים מצוה רבים הם (ואפילו ).264כלל

.ÊÏb dl`y:

ויזהר  נקי גוף להיות צריך שתפילין כיון תפילין, להניח החפשים עם להשתדל אסור לכאורה
כו' ז"ל 265מהרהורים רבותינו ואמרו כו'"?266, עבירה הרהורי יום, בכל מהן ניצול אדם אין עבירות "שלש

dprn:

וכשמציעים  ומצוות, התורה מקיום לעתֿעתה הרחוקים אלו אשר ולחשוש לומר יסוד שום אין א)
כו'. יהרהרו אלו ברגעים דוקא הנה  - תפילין מניחים אותם, ומבקשים להם

אברהם' ה'מגן פירש הרי זה, דבר על לחשוש מקום איזה היה באם אפילו הביאו 267ב) הזקן ואדמו"ר ,
הלכה  לו268לפסק שידוע "והוא :i`ceeaאבל יהרהר, שלא תפילין".wtqnשאיֿאפשר ממצות ימנע לא

לקראתו  רצין הכל חדש שדבר האדם מטבע אשר ז"ל חכמינו אמרו עמא 269ג) מאי חזי ו"פוק ,
בעת 270דבר" - אצלו הוא חידוש אשר דבר עושה כשבעצמו ובפרט חידוש, אדם שכשרואה מובן שמזה .
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וש"נ.254) א. לה, קידושין
וש"נ.255) .189 ע' ריש חמ"ט תו"מ גם ראה
ב.256) מג, מנחות
א.257) ט, ב"ב
ספ"ג.258) נדרים ירושלמי
סי"ח.259) לעיל גם ראה
א.260) יז, ר"ה
ה"ה.261) פ"ג תשובה הל'
כז.262) אות החדש שער ובהערות הז', חלק תפילין הל'

מ"ב.263) פ"ד אבות
רסכ"ה.264) חו"מ טושו"ע
סל"ח.265) או"ח שו"ע
סע"ב.266) קסד, ב"ב
סק"ד.267) שם
ס"ד.268) שם
ו.269) ו, ואתחנן ספרי
וש"נ.270) רע"א. מה, ברכות

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

אשר  הוא פשוט תפילין, במצות רגילים שאין ואלו ב'חידוש'. הוא מחשבתו כל עלֿכלֿפנים מעשה
התפילין  עלֿדבר היא מעשה בעת .271מחשבתם

ה' כתב "272דול'bצוותnפרqד) :`ly ryx jl oi`oilitzl ie`x `di273 שהוא מספרֿתורה קלֿוחומר ,
תפילה". בשעת בטהרה להתנהג יכולין שהכל תפילה, בשעת בספרֿתורה אוחזין והכל כו', יותר מקודש

שהרי מיוחדים, בענינים לרשע בנוגע מדבר שהסמ"ג לפרש מוכח yxtnואין וכן כו'". שלא רשע לך ש"אין
כו' מספרֿתורה "קלֿוחומר שמביא מהראיה כוונתו ברורה כן עייןֿשם. לקמן, שם אוחזין lkdeבלשונו

בספרֿתורה?! לאחוז - בזה הרוצה - ישראל מבני שהוא למי שיאסור מי ימצא והאומנם - כו'" בספרֿתורה

" אשר - למעשה ובהלכה בדין הכלל עלֿפי - הסמ"ג שכתב מה לעניננו במיוחד axנוגע dyrn"274,
בשאר  וכן כו' "בספרד ישראל" "בגליות ודיבר והוכיח לתפילין בנוגע דרש אשר בעצמו הסמ"ג מעשה

וציצית". מזוזות תפילין מצות כו' "קבלו דבריו עלֿידי שרק כאלו ולפני ארצות",

שם  שכתב מה לא וכן בכלל, הסמ"ג דברי להביא רציתי לא תפילין, מבצע עלֿדבר שהכרזתי בעת
לרשעים  זכרון להיות נצטוו תפילין ועיקר צדיק, מאדם תפילין שיניח רשע באדם הקב"ה חפץ "יותר

בזמננו כי לנידוןֿדידן. כלֿכך שייך זה אין כי - כו'" טובה דרך mlekkוליישרם maex הרחוקים אלו של
כו'. שנשבה תינוק וגדר בסוג הם  ומצוות מתורה לעתֿעתה

ה'חינוך' כתב מהתעסק 275ה) בדבריהם ההמון לב ומניאין (דתפילין) המצוה בקדושת "המחמירים :
ב'ירושלמי' שנזכר מעשה על כו' יסמכו כי ידעת ואם רבה, רעה היא כו' אבל לטובה, כוונתם אולי בה,

עייןֿשם. כו'", מצוה גוררת מצוה כו', ביתי כן לא כו',

.ÁÏc dl`y276:

ה' -277קנים'fרתhrכתב ובזהר שם ערוך' ב'שולחן שכתוב כמו תפילין מצות כוונת שביאר לאחר -
להשתדל  תועלת מה ואםֿכן חסֿושלום". אבנים כמו ובזרוע במוח התפילין נמצא הכוונה, יודע אינו "אם

הכוונה? יודעים שאין אלה עלֿידי תפילין בהנחת

dprn:

ערוך'yxetnא) לצאת 278ב'שולחן כוונה היינו יצא, לא לאו ואם כוונה, צריכות דמצוות דהא
(והרי הנ"ל כל על חולק העט"ז שאין ופשיטא לא. ותו מצוה, אותה בעשיית הוא gxkenידיֿחובתו

זה. כל דאשתמיטתיה לומר וחסֿושלום וכו') ברש"י ומפורש הש"ס בסוגיות

הרי  וכו'), שבהם והרמזים תפילין בפרשיות הכתוב תוכן (שהיא הכוונה יודע שאינו דכיון - וכוונתו
מים  ב'באר שכתב במה [ועלֿדרךֿזה חסֿושלום. כאבנים תפילין מצות היתה כאילו אליו) (בנוגע זה

האדם)279חיים' מחשבת (בלי אז כי - והגג הכותל על כמונחים התפילין הרי במחשבתו מכוון שאינו דמי
כנ"ל, אבל, בשלימות]. מצוה קיום הוה ולא וגג, כותל בדוגמת הם והראש כוונתם hiyt`היד שאין

גדול, שכרו ובוודאי בוודאי אלא עוד ולא תפילין, במצות מחוייב אינו הכוונה יודע שאינו שמי לומר
עושה. הוא מצוה כי

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

קדשנו 271) "אשר הברכה: אמירת הקדמת לאחרי ובפרט
אצל  שכן, שאומרים. מה שמבינים באופן וצוונו", במצוותיו
תפילין  דמבצע ההתעוררות עיקר היתה שבשבילם - הצבא יוצאי

מוגה). בלתי (מהנחה המדוברת השפה זו הרי -
ג'.272) מ"ע
יחד 273) בנ"י כל עמדו סיני הר שבמעמד גם נזכר זה בענין

חטא  ולאחרי מיכה!... פסל נושא גם הי' וביניהם רבינו, משה עם
- בגלוי ע"ז עובדי - החוטאים עבור רבינו משה השתדל העגל
אשר  מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם "ועתה באמרו
עובדי  אינם גוים שאפילו בימינו, ועאכו"כ לב), לב, (תשא כתבת"

מוגה). בלתי (מהנחה בנ"י ועאכו"כ ע"ז,
וש"נ.274) א. כא, שבת
תכא.275) מצוה
זו 276) שנה - שבט ה' טבת; יח ועש"ק מכתב גם ראה

ואילך). פט ע' הגנזים" ("מבית
רסכ"ה.277) או"ח
שו"ע 278) ס"ה. סס"ג ס"ה. שם וראה ס"ד. ס"ס או"ח

ועוד. שם. אדמוה"ז
ו).279) יז, (עה"פ שופטים פ'



g"kyz'dעח ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

המשנה  מלשון מקומות, בכמה מצינו מזה גדולה כי - וכו' דעט"ז הלשון על תתמה יצא 280ואל "לא
האמצעי 281ידיֿחובתו" אדמו"ר ללשון ועד כוונה 282, בלתי עצמה (במקוה) הטבילה במעשה די "ולא

במסירתֿנפש"283בביטול  דהיינו ש 284רוחני דנדה היא מפורשת שמשנה אף ,dqp`,טהורה וטבלה חברתה
אכלה  נמי .285ובתרומה

אברהם' ה'מגן מדייק לפסקֿדין 286ב) הזקן אדמו"ר והביאו שם, ערוך' ה'שולחן xneglc`,287בדברי
הכללית  הכוונה שגם ברור שידעו מציאות היתה באם אפילו ועלֿפיֿזה, כוונה. צריכות אין מצוות אמרינן

יתכוון, לא מצוה (תפילין)miaiiegnלעשיית מצוה וקלֿוחומר ומכלֿשכן תפילין. שיניח להשתדל
בדיבור. שהיא אברהם') ה'מגן קעסיק (דביה העומר מספירת שבמעשה,

חיים' ב'אורח פסקֿדין288ג) dyrnlישנו dkld כנגדו שכינה "כאילו לחשוב שצריך לתפילה, בנוגע
ויחשוב  מלבו"289כו' האדם תענוגי כל ויסיר האדם, ובשפלות יתעלה האֿל מרוממות התפילה קודם

ג' כן עושים מעטים אנשים ורק זה, דבר על מעורר לא ואפילו מרעיש איש אין הרבים [ובעוונותינו
וערבית  מנחה שחרית תפילת קודם יום, בכל כך 290פעמים בשביל למנוע שהוא מי לב על יעלה והכי .[

המשנה  מקורו הנ"ל שפסקֿדין אף - חסֿושלום?!! התפילה במצות "291מהשתדלות oicnerולשונה oi`
lltzdl משמע לכתחילה (דלאו ראש" כובד מתוך ).292אלא

***

.ËÏ בגדר הם הרי הנ"ל טענות כל הרי הענין, לעצם ובנוגע שקבלתי. הטענות על התשובות כאן עד
ואי  עמיתך"חשש, את תוכיח ("הוכח תורה של מצותֿעשה חשש, משום לדחות שספקה 293ֿאפשר (

פעמים"294לחומרא  מאה ו"אפילו בה, מחוייב מישראל אחד כל הרי זו ומצוה להשתדל 295. אחד, באיש
ז"ל  רבותינו ואמרו מצוות. ויקיים תורה ילמוד הוא גם בזה".lk"246אשר זה ערבים ישראל

כמה  - השתדלותם תועיל אם ספק לדעתם כי בהנ"ל, הפעולה העדר על ומתנצלים הטוענים ואלו
בדבר: תשובות

ומצוות. תורה שיקיים וההשתדלות ההוכחה עצם - הוא ענינה עמיתך" את תוכיח ד"הוכח המצוה א)
חמץ, בדיקת (ועלֿדרך המצוה את קיים ההוכחה מעשה בעצם הרי שלו, ההשתדלות תפעול לא אם וגם

הבדיקה  מצות ידיֿחובת יצא חמץ, מוצא כשאינו גם של 296אשר מצותֿעשה ביטל - משתדל וכשאינו .(
לו  ישמע שלא יודע כשבוודאי אפילו היא שהמצוה אלא עוד ולא .297תורה.
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מ"ה.280) פ"י פסחים
בר"ן.281) עיי"ש
דא"ח 282) עם (סידור בסופו - השני - המקוה כוונת דרוש

סע"ד). קנט, -
אותיות 283) ש"טבילה" בכך ומרומז הטבילה, ענין שזהו

מוגה). בלתי (מהנחה "הביטל"
(תלמיד 284) חיים' מים ב'באר שמ"ש - בנדו"ד ועד"ז

בנוגע  אלא להלכה, בנוגע מדובר אינו הבעש"ט) לתלמידי
שנתבארו  תפילין דמצות הכוונות פרטי וכמו ה', בעבודת לדרגות
לשמור  שיודע לקטן שייכים שאינם וחסידות, קבלה בספרי
(שו"ע  במצוות לחנכו תפילין לו לקנות אביו וחייב תפיליו,

ואפי  וש"נ), סוסל"ז. או"ח שבוודאי אדה"ז שנה י"ג לבן לא לו
בגיל  חסידות לומדים לא בעוה"ר שהרי - תפילין בהנחת חייב
שלומדים  המסכתות (ז' כו' וב"מ ב"ק רק לומדים אלא שנה, י"ג
שאינם  כאלו יש בשו"ע, שנזכרו הכוונות שאפילו ועד בישיבות),

מוגה). בלתי (מהנחה אותם יודעים
סע"ב.285) לא, חולין ב. יג, נדה
סק"ח.286) סתפ"ט או"ח

סי"ב.287) שם
ס"א.288) סצ"ח
יסוה"ת 289) (הל' הרמב"ם כלשון כו', התבוננות של באופן

האדם  שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך רפ"ב):
שלומדים  המסכתות בז' נתבארו לא אלו שענינים אלא - כו'".
שאיֿאפשר  וכמו מיוחד. בלימוד צורך יש זה ובשביל בישיבות,
להיפך. וכן ביו"ד, שנתבארו הדינים את או"ח משו"ע לידע
לכל  מיוחד ענין שיש כיון מסויים, בחלק חסרון זה שאין ומובן,

מוגה). בלתי (מהנחה בתורה חלק
ע'290) חמ"ה (תו"מ ס"ז תשכ"ו שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(119
רפ"ה.291) ברכות
ב.292) פג, מנחות - מתני' תוד"ה ראה
יז.293) יט, קדושים
ב.294) ג, ביצה
א.295) לא, ב"מ
וש"נ.296) סי"א. סתל"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ועוד.297) שם. אדה"ז ובשו"ע סתר"ח. או"ח שו"ע

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

הוכחתו  עלֿידי כשמצליח רק היתה ההוכחה של ענינה באם אפילו ודאי 298ב) אינו הרי מכלֿמקום ,
מצותֿעשה  היא עמיתך" את תוכיח ש"הוכח ומכיון יצליח, השתדלותו שעלֿידי ואפשר יצליח, שלא

לחומרא" דאורייתא "ספיקא הרי .294מדאורייתא,

הראשון  יום כשעבר אבל תפילין. במצות ההשתדלות תחלת עד רק מקום לה היתה זו טענה כל ג)
מתי  ורק זו, למצוה כולם נענו תפילין, שיניחו אתם שדברו אנשים מאות אשר במוחש וראו זו, דפעולה

ספק. מגדר הענין יצא הרי סירבו, מעט

ומצוות" בתורה ש"אתך לעמיתך בנוגע רק היא תוכיח' 'הוכח דמצות תמציֿלומר אם  ולא 299[אפילו ,
בזה  (וצריךֿעיוןֿגדול הוא תנאי לאונאתו בנוגע בשבת 300רק מפורש הרי - גמורים 301) צדיקים דאפילו ,

(תוכחה  למחות ועד302מחוייבים גמורים, ברשעים מיחו].) לא באם כו' שנתפסים - כך כדי

כמוך" לרעך "ואהבת מצות דערבות, הענין עמיתך", את תוכיח "הוכח מצות לקיום נוסף (שאינו 141-
ומצוות  בתורה שאתך במי זכות 303דוקא לכף תכריע אחת ומצוה שקול כולו העולם את ד"יראה הענין ,(

ז"ל  רבותינו כמאמר הרי - הרמב"ם פסקֿדין כנ"ל והצלה", תשועה שבעלֿהבית 304ותביא ממה "יותר
במצות  ישראל בני לזכות ההשתדלות אשר במוחש ראו בעלֿהבית", עם עושה העני העני, עם עושה

בפרט. תפילין ובמצות בכלל וטרחתה מצוה בחביבות שהשתדלו באלו ואור חיות הוסיפה תפילין,

תפילין' ב'מבצע ישתתף ואחד אחד כל אשר שלמים, וגם רבים יעשו וכן יראו מהם אשר ,305ויהיֿרצון
ויקרב  זכות, לכף כולו העולם כל את עלֿידיֿזה יכריע  תפילין, יניח ישראל מבני אחד שעוד פעם ובכל

גאולתנו, ויחיש גלותינו קץ

תהלים  מדרש הפסוק 306(ראה על 307על שקאי עבותימו", ממנו ונשליכה מוסרותימו את "ננתקה
ריק" יהגו ולאומים גוים "רגשו כאשר כי - ראש' של ותפילין יד של יתירה 308'תפילין התחזקות צריכים ,

תפילין), במצות

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה

***

.Ó,'טוב 'יום לאחרי תורה כינוס לערוך - זו בשנה גם כן יהיה השםֿיתברך ובעזר - שנה בכל כנהוג
להשתתף  יכול אינני שונות שמסיבות (אף שלי וההשתתפות וכו'. המקום ותושבי האורחים בהשתתפות

בהתוועדות  שנאמרים דתורה בנגלה הענינים עלֿידי היא .309בגופי)

בהתוועדויות  שנזכרו בנגלה שמחה,1מהענינים של סוגים כמה שיש -

"מועדים  טוב', 'יום שמחת (ב) מצוה, של שמחה - מצוה בכל שיש כללית שמחה (א) ובפרטיות:
"ז  הסוכות, חג של השמחה (ג) של לשמחה", השמחה (ה) ביתֿהשואבה, שמחת (ד) שמחתנו", מן

שמחתֿתורה,

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

ה"ז.298) פ"ו דעות הל' הגמי"י ראה
שו"ע 299) בהגה"ה. ס"א סרכ"ח חו"מ שו"ע א. נט, ב"מ

ס"ל. אונאה הל' אדה"ז
חו"מ 300) סתר"ח. או"ח שו"ע פ"ו. דעות הל' רמב"ם וראה

לתניא  הצ"צ הגהות אונאה. והל' שם או"ח אדה"ז שו"ע סרכ"ח.
ס"י  ח"ד יצחק מנחת שו"ת לו. ע' והערות (בקיצורים פל"ב

ואכ"מ. ועוד. וש"נ). עטֿפ.
א.301) נה,
פירש"י.302)
והערות 303) הגהות ב"מ"מ, גם (וראה פל"ב תניא עיין

וש"נ). קצו). (ע' לשם קצרות"
ח.304) פל"ד, ויק"ר
הדבר 305) וברור תפילין, מניחי יהודים אלפי יתוספו שאז

מוגה). בלתי (מהנחה מצוות שאר בקיום גם יתוסף שעי"ז
א.306) רפג, א. רלח, זח"ג עפ"י ומובן
ג.307) ב, תהלים
א.308) שם,
מרחשון 309) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

.(221 ע' חמ"ח (תו"מ סמ"ז דאשתקד ב) (התוועדות



עט g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

המשנה  מלשון מקומות, בכמה מצינו מזה גדולה כי - וכו' דעט"ז הלשון על תתמה יצא 280ואל "לא
האמצעי 281ידיֿחובתו" אדמו"ר ללשון ועד כוונה 282, בלתי עצמה (במקוה) הטבילה במעשה די "ולא

במסירתֿנפש"283בביטול  דהיינו ש 284רוחני דנדה היא מפורשת שמשנה אף ,dqp`,טהורה וטבלה חברתה
אכלה  נמי .285ובתרומה

אברהם' ה'מגן מדייק לפסקֿדין 286ב) הזקן אדמו"ר והביאו שם, ערוך' ה'שולחן xneglc`,287בדברי
הכללית  הכוונה שגם ברור שידעו מציאות היתה באם אפילו ועלֿפיֿזה, כוונה. צריכות אין מצוות אמרינן

יתכוון, לא מצוה (תפילין)miaiiegnלעשיית מצוה וקלֿוחומר ומכלֿשכן תפילין. שיניח להשתדל
בדיבור. שהיא אברהם') ה'מגן קעסיק (דביה העומר מספירת שבמעשה,

חיים' ב'אורח פסקֿדין288ג) dyrnlישנו dkld כנגדו שכינה "כאילו לחשוב שצריך לתפילה, בנוגע
ויחשוב  מלבו"289כו' האדם תענוגי כל ויסיר האדם, ובשפלות יתעלה האֿל מרוממות התפילה קודם

ג' כן עושים מעטים אנשים ורק זה, דבר על מעורר לא ואפילו מרעיש איש אין הרבים [ובעוונותינו
וערבית  מנחה שחרית תפילת קודם יום, בכל כך 290פעמים בשביל למנוע שהוא מי לב על יעלה והכי .[

המשנה  מקורו הנ"ל שפסקֿדין אף - חסֿושלום?!! התפילה במצות "291מהשתדלות oicnerולשונה oi`
lltzdl משמע לכתחילה (דלאו ראש" כובד מתוך ).292אלא

***

.ËÏ בגדר הם הרי הנ"ל טענות כל הרי הענין, לעצם ובנוגע שקבלתי. הטענות על התשובות כאן עד
ואי  עמיתך"חשש, את תוכיח ("הוכח תורה של מצותֿעשה חשש, משום לדחות שספקה 293ֿאפשר (

פעמים"294לחומרא  מאה ו"אפילו בה, מחוייב מישראל אחד כל הרי זו ומצוה להשתדל 295. אחד, באיש
ז"ל  רבותינו ואמרו מצוות. ויקיים תורה ילמוד הוא גם בזה".lk"246אשר זה ערבים ישראל

כמה  - השתדלותם תועיל אם ספק לדעתם כי בהנ"ל, הפעולה העדר על ומתנצלים הטוענים ואלו
בדבר: תשובות

ומצוות. תורה שיקיים וההשתדלות ההוכחה עצם - הוא ענינה עמיתך" את תוכיח ד"הוכח המצוה א)
חמץ, בדיקת (ועלֿדרך המצוה את קיים ההוכחה מעשה בעצם הרי שלו, ההשתדלות תפעול לא אם וגם

הבדיקה  מצות ידיֿחובת יצא חמץ, מוצא כשאינו גם של 296אשר מצותֿעשה ביטל - משתדל וכשאינו .(
לו  ישמע שלא יודע כשבוודאי אפילו היא שהמצוה אלא עוד ולא .297תורה.
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מ"ה.280) פ"י פסחים
בר"ן.281) עיי"ש
דא"ח 282) עם (סידור בסופו - השני - המקוה כוונת דרוש

סע"ד). קנט, -
אותיות 283) ש"טבילה" בכך ומרומז הטבילה, ענין שזהו

מוגה). בלתי (מהנחה "הביטל"
(תלמיד 284) חיים' מים ב'באר שמ"ש - בנדו"ד ועד"ז

בנוגע  אלא להלכה, בנוגע מדובר אינו הבעש"ט) לתלמידי
שנתבארו  תפילין דמצות הכוונות פרטי וכמו ה', בעבודת לדרגות
לשמור  שיודע לקטן שייכים שאינם וחסידות, קבלה בספרי
(שו"ע  במצוות לחנכו תפילין לו לקנות אביו וחייב תפיליו,

ואפי  וש"נ), סוסל"ז. או"ח שבוודאי אדה"ז שנה י"ג לבן לא לו
בגיל  חסידות לומדים לא בעוה"ר שהרי - תפילין בהנחת חייב
שלומדים  המסכתות (ז' כו' וב"מ ב"ק רק לומדים אלא שנה, י"ג
שאינם  כאלו יש בשו"ע, שנזכרו הכוונות שאפילו ועד בישיבות),

מוגה). בלתי (מהנחה אותם יודעים
סע"ב.285) לא, חולין ב. יג, נדה
סק"ח.286) סתפ"ט או"ח

סי"ב.287) שם
ס"א.288) סצ"ח
יסוה"ת 289) (הל' הרמב"ם כלשון כו', התבוננות של באופן

האדם  שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך רפ"ב):
שלומדים  המסכתות בז' נתבארו לא אלו שענינים אלא - כו'".
שאיֿאפשר  וכמו מיוחד. בלימוד צורך יש זה ובשביל בישיבות,
להיפך. וכן ביו"ד, שנתבארו הדינים את או"ח משו"ע לידע
לכל  מיוחד ענין שיש כיון מסויים, בחלק חסרון זה שאין ומובן,

מוגה). בלתי (מהנחה בתורה חלק
ע'290) חמ"ה (תו"מ ס"ז תשכ"ו שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(119
רפ"ה.291) ברכות
ב.292) פג, מנחות - מתני' תוד"ה ראה
יז.293) יט, קדושים
ב.294) ג, ביצה
א.295) לא, ב"מ
וש"נ.296) סי"א. סתל"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ועוד.297) שם. אדה"ז ובשו"ע סתר"ח. או"ח שו"ע

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

הוכחתו  עלֿידי כשמצליח רק היתה ההוכחה של ענינה באם אפילו ודאי 298ב) אינו הרי מכלֿמקום ,
מצותֿעשה  היא עמיתך" את תוכיח ש"הוכח ומכיון יצליח, השתדלותו שעלֿידי ואפשר יצליח, שלא

לחומרא" דאורייתא "ספיקא הרי .294מדאורייתא,

הראשון  יום כשעבר אבל תפילין. במצות ההשתדלות תחלת עד רק מקום לה היתה זו טענה כל ג)
מתי  ורק זו, למצוה כולם נענו תפילין, שיניחו אתם שדברו אנשים מאות אשר במוחש וראו זו, דפעולה

ספק. מגדר הענין יצא הרי סירבו, מעט

ומצוות" בתורה ש"אתך לעמיתך בנוגע רק היא תוכיח' 'הוכח דמצות תמציֿלומר אם  ולא 299[אפילו ,
בזה  (וצריךֿעיוןֿגדול הוא תנאי לאונאתו בנוגע בשבת 300רק מפורש הרי - גמורים 301) צדיקים דאפילו ,

(תוכחה  למחות ועד302מחוייבים גמורים, ברשעים מיחו].) לא באם כו' שנתפסים - כך כדי

כמוך" לרעך "ואהבת מצות דערבות, הענין עמיתך", את תוכיח "הוכח מצות לקיום נוסף (שאינו 141-
ומצוות  בתורה שאתך במי זכות 303דוקא לכף תכריע אחת ומצוה שקול כולו העולם את ד"יראה הענין ,(

ז"ל  רבותינו כמאמר הרי - הרמב"ם פסקֿדין כנ"ל והצלה", תשועה שבעלֿהבית 304ותביא ממה "יותר
במצות  ישראל בני לזכות ההשתדלות אשר במוחש ראו בעלֿהבית", עם עושה העני העני, עם עושה

בפרט. תפילין ובמצות בכלל וטרחתה מצוה בחביבות שהשתדלו באלו ואור חיות הוסיפה תפילין,

תפילין' ב'מבצע ישתתף ואחד אחד כל אשר שלמים, וגם רבים יעשו וכן יראו מהם אשר ,305ויהיֿרצון
ויקרב  זכות, לכף כולו העולם כל את עלֿידיֿזה יכריע  תפילין, יניח ישראל מבני אחד שעוד פעם ובכל

גאולתנו, ויחיש גלותינו קץ

תהלים  מדרש הפסוק 306(ראה על 307על שקאי עבותימו", ממנו ונשליכה מוסרותימו את "ננתקה
ריק" יהגו ולאומים גוים "רגשו כאשר כי - ראש' של ותפילין יד של יתירה 308'תפילין התחזקות צריכים ,

תפילין), במצות

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה

***

.Ó,'טוב 'יום לאחרי תורה כינוס לערוך - זו בשנה גם כן יהיה השםֿיתברך ובעזר - שנה בכל כנהוג
להשתתף  יכול אינני שונות שמסיבות (אף שלי וההשתתפות וכו'. המקום ותושבי האורחים בהשתתפות

בהתוועדות  שנאמרים דתורה בנגלה הענינים עלֿידי היא .309בגופי)

בהתוועדויות  שנזכרו בנגלה שמחה,1מהענינים של סוגים כמה שיש -

"מועדים  טוב', 'יום שמחת (ב) מצוה, של שמחה - מצוה בכל שיש כללית שמחה (א) ובפרטיות:
"ז  הסוכות, חג של השמחה (ג) של לשמחה", השמחה (ה) ביתֿהשואבה, שמחת (ד) שמחתנו", מן

שמחתֿתורה,
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ה"ז.298) פ"ו דעות הל' הגמי"י ראה
שו"ע 299) בהגה"ה. ס"א סרכ"ח חו"מ שו"ע א. נט, ב"מ

ס"ל. אונאה הל' אדה"ז
חו"מ 300) סתר"ח. או"ח שו"ע פ"ו. דעות הל' רמב"ם וראה

לתניא  הצ"צ הגהות אונאה. והל' שם או"ח אדה"ז שו"ע סרכ"ח.
ס"י  ח"ד יצחק מנחת שו"ת לו. ע' והערות (בקיצורים פל"ב

ואכ"מ. ועוד. וש"נ). עטֿפ.
א.301) נה,
פירש"י.302)
והערות 303) הגהות ב"מ"מ, גם (וראה פל"ב תניא עיין

וש"נ). קצו). (ע' לשם קצרות"
ח.304) פל"ד, ויק"ר
הדבר 305) וברור תפילין, מניחי יהודים אלפי יתוספו שאז

מוגה). בלתי (מהנחה מצוות שאר בקיום גם יתוסף שעי"ז
א.306) רפג, א. רלח, זח"ג עפ"י ומובן
ג.307) ב, תהלים
א.308) שם,
מרחשון 309) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

.(221 ע' חמ"ח (תו"מ סמ"ז דאשתקד ב) (התוועדות
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דשמיניֿעצרת, מהשמחה גם יותר גדולה שהיא דשמחתֿתורה, השמחה היא גדולה היותר והשמחה
ישראל' ב'מנהג שרואים במדרש 310כפי שמצינו כפי - לזה והמקור של 311. לגמרה שמחה שעושין

ותקוניֿזהר 312תורה  בזהר גם וכמובא ,313.

שסומכים  ישראל, מנהג ישראל, בני הנהגת מעלת של הענין כללות על להתעכב יש לזה, ובהמשך
כדלקמן. להתנהג, כיצד יודעים ולא ספק מתעורר כאשר זה על

.‡Ó בגמרא חל 314איתא אחת פעם בתירא, מבני נתעלמה שבת) דוחה (שפסח זו הלכה "תנוֿרבנן :
אדם  יש כלום אמרו לאו, אם השבת את דוחה פסח אם ידעו ולא שכחו בשבת, להיות עשר ארבעה
שמעיה  הדור גדולי שני ששימש שמו, הבבלי והלל מבבל שעלה יש אחד אדם להם, אמרו שיודע..
'מועדו' מה בתמיד, 'מועדו' ונאמר בפסח 'מועדו' נאמר להם, אמר לו.. וקראו שלחו ויודע.. ואבטליון,
וכו'.. הוא קלֿוחומר ועוד, השבת. את דוחה בפסח האמור 'מועדו' אף השבת, את דוחה בתמיד האמור
רבי, לו, אמרו הפסח.. בהלכות כולו היום כל דורש והיה עליהם, נשיא ומינוהו בראש הושיבוהו מיד
אם  לישראל, להן הנח אלא ושכחתי, שמעתי זו הלכה להן, אמר מהו. ֿ שבת מערב סכין הביא ולא שכח
קרניו. בין תוחבו גדי, שפסחו מי בצמרו. תוחבו טלה, שפסחו מי למחר, הן. נביאים בני הן, נביאים אין

ואבטליון". שמעיה מפי מקובלני כך ואמר הלכה, ונזכר מעשה ראה

הלכה  לבירור נבואה ענין מה - כו'" נביאים לישראל.. להן "הנח הגמרא לשון דיוק להבין וצריך
:315בתורה 

שונים  ענינים שני הם - ונבואה שהרי 316תורה נבואה, על לסמוך איֿאפשר בתורה להלכה ובנוגע ,
דבר" לחדש רשאי הנביא קול"317"אין בבת משגיחין ו"אין שהתו 318, כיון היא", בשמים "לא (כפי 319רה

המשניות  בפירוש בארוכה הרמב"ם התורה 320שמבאר יסודי בהלכות ובקיצור שגם 321, מובן, ומזה .(
אפילו  שהיה [כפי הענין למסקנת לבוא ואיֿאפשר שקולים, צדדים שני יש והשגה הבנה עלֿפי כאשר
כל  שמשו שלא והלל שמאי תלמידי ש"רבו לפני והלל, שמאי בזמן - כו' במילואה היתה שהתורה בזמן

בישראל" מחלוקת "רבו שאז הצדדים.322צרכן" לאחד שיכריע הנביא דברי על לסמוך אין ,[

על  לסמוך יש (שלכן כו'" נביאים לישראל.. להן "הנח הגמרא מאמר כלל מובן אינו ועלֿפיֿזה
בפועל? להלכה הנבואה ענין של השייכות מהי - ספק) של במקום ישראל של הנהגתם

ולא  ספק מתעורר שכאשר היינו, לישראל". להן ד"הנח הענין תוכן מקומות בכמה מצינו [ולהעיר:
הגמרא  ובלשון ישראל, בני של ההנהגה על לסמוך יש אזי להתנהג, כיצד עמא 270יודעים מאי חזי "פוק :

ה'ירושלמי' ללשון ועד ישראל', 'מנהג מעלת גודל וכידוע השאלה 28דבר", אבל הלכה"; מבטל ש"מנהג
ללשון בנוגע בפועל].d`eapהיא הלכה של לענין בנוגע הנבואה ענין על לסמוך אפשר איך - בגמרא שנאמר

הן, נביאים אין "אם הגמרא בדברי הדיוק להבין צריך "ipaגם של המעלה מהי - הן" ipaנביאים
נביאים"?
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(310.(140 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב שמח"ת ליל שיחת גם ראה
וש"נ.

קעה.311) רמז מלכים יל"ש בתחלתו. קה"ר ט. פ"א, שהש"ר
סתרס"ט.312) או"ח ורמ"א טור
סע"א).313) (נו, תכ"א ע"ב. ריש רנו, ח"ג
שם.314) ירושלמי וראה א. סו, פסחים
ליל 315) בשיחות זה בענין המדובר גם נכלל - לקמן בהבא

(המו"ל). נח וש"פ שמח"ת,
האדם 316) יגיעת ע"י באה שתורה, - שביניהם ומהחילוקים

ומצאתי  יגעתי "לא ע"ב) ריש ו, (מגילה הגמרא וכדברי דוקא,
לכתחילה  להתייגע צריך שבוודאי אף - נבואה ואילו תאמין"; אל

הל' רמב"ם (ראה לו שתתגלה הנבואה, למעלת להגיע כדי
צורך  אין הנבואה, למעלת הגיע שכבר לאחרי הרי רפ"ז), יסוה"ת

פרטית. נבואה בשביל ביגיעה
וש"נ.317) רע"א. קד, שבת
וש"נ.318) רע"א. נב, ברכות
גם 319) וראה א. טז, תמורה ב. נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים

וש"נ. שלט. ע' ח"ב אג"ק
לתחלתה).320) (קרוב בהקדמתו
רפ"ט.321)
ב.322) פח, סנהדרין
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.·Ó תנאים של הפסקיֿדינים לכללות בנוגע שמצינו נבואה דוגמת שהוא בענין הביאור בהקדם ויובן
ואמוראים:

הזהר' ב'ביאורי שכתוב מה הפסוק 323ידוע היה 324על והאמוראים התנאים ש"כל ה'", דרכי "ישרים
וכו'". למעלה שהוא כמו שבתורה החכמה בשרש הבטה עלֿפי רק שלהם פסקֿדין

מובן  אינו הענינים325ולכאורה שרש ראיית שייך מה :dlrnl בשמים ש"לא בתורה הלכה פסקי לענין
היא"?

לישראל, להן "הנח מסויים למאורע בנוגע בגמרא שאמרו ממה יותר גדולה תמיהה שזוהי [ולהעיר,
נאמר שכאן כיון - הן" נביאים בני הן, נביאים אין פסקֿדין llkאם ש"היה ואמוראים, התנאים לכל בנוגע

כו'"].wxשלהם למעלה בשרש.. הבטה עלֿפי

בזה  הדבר 326וההסברה שהונח עד כו' והתבוננו חזרו למעלה, בשרשם הענינים את שראו שלאחרי -
למטה. הדין לפסוק יכולים היו ואז בשכלם,

כיון  מכלֿמקום למעלה, הענינים בשורש זאת שראו באופן היתה הענין שהתחלת אף כלומר:
עלֿפי  בשכל שקלאֿוטריא עלֿידי שבא לפסקֿדין נחשב זה הרי והשגתם, בשכלם הענין בא ֿ זה שלאחרי

התורה. כללי

הזהר  (מדברי התניא לספר בהקדמה הזקן רבינו שכתב ממה גם תנאים 327[ולהעיר ל"מחלוקת בנוגע (
החיים  מקור שם על רבים, לשון חיים, אלקים דברי ואלו ואלו ממש, הקצה אל הקצה מן ואמוראים
חסד, ממדת ששרשן ונשמות ואמצע.. שמאל ימין קוין לשלשה כלל דרך הנחלקות ישראל לנשמות
ומהי  כו', לספירות בנוגע קבלה, של ענין זה הרי ולכאורה - כו'" להקל חסד כלפי להטות כן גם הנהגתן

להלכה? לפסקֿדין שייכותו

טבע  עם קשורים והשגה, בהבנה בשקלאֿוטריא שתלויים בתורה פסקיֿדינים שגם - הוא הענין אך
כפי  - הגוף טבע עם גם קשור זה הרי בגוף, מלובשת שהנשמה [וכיון למעלה שרשה מצד הנשמה

הרחמנות  בטבע אצלם שחסר כיון בנים, לו שאין מי או זקן בסנהדרין מושיבין שאין והיינו,328שמצינו .
לאמיתתה  שמכוין באופן שבתורה, בשקלאֿוטריא והשגה בהבנה תלוי בסנהדרין הישיבה שענין שאף

רבינו  משה עד איש מפי איש סמוך להיותו תורה, עם 329של גם קשור להיות צריך זה הרי מכלֿמקום ,
והשגה]. הבנה עלֿפי שנקבע פסקֿדין שזהו לכך בסתירה זה אין ואףֿעלֿפיֿכן הגוף], טבע

.‚Ó:אומרו בשם דבר לאמירת בנוגע נשיאינו רבותינו בהנהגת תמוה דבר לבאר יש זה, יסוד ועלֿפי

- אומרו" "בשם דבר שיאמר הזקן רבינו של בתורתו מצינו לא ספורים) במקומות (מלבד כלל בדרך
והבעלֿשםֿטוב), להמגיד (עד מקומו ממלאי נשיאינו  רבותינו אצל ועלֿדרךֿזה והבעלֿשםֿטוב, המגיד

אומרו  בשם דבר אמרו .330לא

מובן  אינו ז"ל 331ולכאורה רבותינו אמרו הרי לעולם"?332: גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר "כל

לומר  אפשר זה (שעל הגאולה את להביא כדי אומרו בשם דבר באמירת ההשתדלות צורך על ונוסף
להלכה  שהובא כפי - הפכי ענין לשלול כדי גם הוא בזה הצורך הרי כו'), לכך ראוי הדור היה לא שעדיין
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ב.323) כ, וישלח - לאדהאמ"צ
יו"ד.324) יד, הושע
כ"ק 325) הערת ואילך. רסג ע' אג"ק לוי"צ לקוטי גם ראה

תש"ט  ובסה"מ שיד, ע' ח"א תקס"ב בסה"מ שליט"א אדמו"ר
וש"נ. קמו. חוברת "רשימות" ואילך. 77 ס"ע

ע'326) ח"ז .1178 ע' ח"ד לקו"ש שם. "רשימות" גם ראה
חכ"ג  .116 ס"ע ח"ט תו"מ .183 ע' ריש חל"ו .13 הערה 170

.62 ס"ע חל"ז .58 ע' ריש
א.327) רמה, ח"ג
ה"ג.328) פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם
רפ"ד.329) שם ראה
וש"נ.330) .99 ע' חנ"א תו"מ גם ראה
ואילך.331) 180 ע' חל"ו לקו"ש גם ראה
מ"ו.332) פ"ו אבות
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דשמיניֿעצרת, מהשמחה גם יותר גדולה שהיא דשמחתֿתורה, השמחה היא גדולה היותר והשמחה
ישראל' ב'מנהג שרואים במדרש 310כפי שמצינו כפי - לזה והמקור של 311. לגמרה שמחה שעושין

ותקוניֿזהר 312תורה  בזהר גם וכמובא ,313.

שסומכים  ישראל, מנהג ישראל, בני הנהגת מעלת של הענין כללות על להתעכב יש לזה, ובהמשך
כדלקמן. להתנהג, כיצד יודעים ולא ספק מתעורר כאשר זה על

.‡Ó בגמרא חל 314איתא אחת פעם בתירא, מבני נתעלמה שבת) דוחה (שפסח זו הלכה "תנוֿרבנן :
אדם  יש כלום אמרו לאו, אם השבת את דוחה פסח אם ידעו ולא שכחו בשבת, להיות עשר ארבעה
שמעיה  הדור גדולי שני ששימש שמו, הבבלי והלל מבבל שעלה יש אחד אדם להם, אמרו שיודע..
'מועדו' מה בתמיד, 'מועדו' ונאמר בפסח 'מועדו' נאמר להם, אמר לו.. וקראו שלחו ויודע.. ואבטליון,
וכו'.. הוא קלֿוחומר ועוד, השבת. את דוחה בפסח האמור 'מועדו' אף השבת, את דוחה בתמיד האמור
רבי, לו, אמרו הפסח.. בהלכות כולו היום כל דורש והיה עליהם, נשיא ומינוהו בראש הושיבוהו מיד
אם  לישראל, להן הנח אלא ושכחתי, שמעתי זו הלכה להן, אמר מהו. ֿ שבת מערב סכין הביא ולא שכח
קרניו. בין תוחבו גדי, שפסחו מי בצמרו. תוחבו טלה, שפסחו מי למחר, הן. נביאים בני הן, נביאים אין

ואבטליון". שמעיה מפי מקובלני כך ואמר הלכה, ונזכר מעשה ראה

הלכה  לבירור נבואה ענין מה - כו'" נביאים לישראל.. להן "הנח הגמרא לשון דיוק להבין וצריך
:315בתורה 

שונים  ענינים שני הם - ונבואה שהרי 316תורה נבואה, על לסמוך איֿאפשר בתורה להלכה ובנוגע ,
דבר" לחדש רשאי הנביא קול"317"אין בבת משגיחין ו"אין שהתו 318, כיון היא", בשמים "לא (כפי 319רה

המשניות  בפירוש בארוכה הרמב"ם התורה 320שמבאר יסודי בהלכות ובקיצור שגם 321, מובן, ומזה .(
אפילו  שהיה [כפי הענין למסקנת לבוא ואיֿאפשר שקולים, צדדים שני יש והשגה הבנה עלֿפי כאשר
כל  שמשו שלא והלל שמאי תלמידי ש"רבו לפני והלל, שמאי בזמן - כו' במילואה היתה שהתורה בזמן

בישראל" מחלוקת "רבו שאז הצדדים.322צרכן" לאחד שיכריע הנביא דברי על לסמוך אין ,[

על  לסמוך יש (שלכן כו'" נביאים לישראל.. להן "הנח הגמרא מאמר כלל מובן אינו ועלֿפיֿזה
בפועל? להלכה הנבואה ענין של השייכות מהי - ספק) של במקום ישראל של הנהגתם

ולא  ספק מתעורר שכאשר היינו, לישראל". להן ד"הנח הענין תוכן מקומות בכמה מצינו [ולהעיר:
הגמרא  ובלשון ישראל, בני של ההנהגה על לסמוך יש אזי להתנהג, כיצד עמא 270יודעים מאי חזי "פוק :

ה'ירושלמי' ללשון ועד ישראל', 'מנהג מעלת גודל וכידוע השאלה 28דבר", אבל הלכה"; מבטל ש"מנהג
ללשון בנוגע בפועל].d`eapהיא הלכה של לענין בנוגע הנבואה ענין על לסמוך אפשר איך - בגמרא שנאמר

הן, נביאים אין "אם הגמרא בדברי הדיוק להבין צריך "ipaגם של המעלה מהי - הן" ipaנביאים
נביאים"?
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(310.(140 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב שמח"ת ליל שיחת גם ראה
וש"נ.

קעה.311) רמז מלכים יל"ש בתחלתו. קה"ר ט. פ"א, שהש"ר
סתרס"ט.312) או"ח ורמ"א טור
סע"א).313) (נו, תכ"א ע"ב. ריש רנו, ח"ג
שם.314) ירושלמי וראה א. סו, פסחים
ליל 315) בשיחות זה בענין המדובר גם נכלל - לקמן בהבא

(המו"ל). נח וש"פ שמח"ת,
האדם 316) יגיעת ע"י באה שתורה, - שביניהם ומהחילוקים

ומצאתי  יגעתי "לא ע"ב) ריש ו, (מגילה הגמרא וכדברי דוקא,
לכתחילה  להתייגע צריך שבוודאי אף - נבואה ואילו תאמין"; אל

הל' רמב"ם (ראה לו שתתגלה הנבואה, למעלת להגיע כדי
צורך  אין הנבואה, למעלת הגיע שכבר לאחרי הרי רפ"ז), יסוה"ת

פרטית. נבואה בשביל ביגיעה
וש"נ.317) רע"א. קד, שבת
וש"נ.318) רע"א. נב, ברכות
גם 319) וראה א. טז, תמורה ב. נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים

וש"נ. שלט. ע' ח"ב אג"ק
לתחלתה).320) (קרוב בהקדמתו
רפ"ט.321)
ב.322) פח, סנהדרין

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.·Ó תנאים של הפסקיֿדינים לכללות בנוגע שמצינו נבואה דוגמת שהוא בענין הביאור בהקדם ויובן
ואמוראים:

הזהר' ב'ביאורי שכתוב מה הפסוק 323ידוע היה 324על והאמוראים התנאים ש"כל ה'", דרכי "ישרים
וכו'". למעלה שהוא כמו שבתורה החכמה בשרש הבטה עלֿפי רק שלהם פסקֿדין

מובן  אינו הענינים325ולכאורה שרש ראיית שייך מה :dlrnl בשמים ש"לא בתורה הלכה פסקי לענין
היא"?

לישראל, להן "הנח מסויים למאורע בנוגע בגמרא שאמרו ממה יותר גדולה תמיהה שזוהי [ולהעיר,
נאמר שכאן כיון - הן" נביאים בני הן, נביאים אין פסקֿדין llkאם ש"היה ואמוראים, התנאים לכל בנוגע

כו'"].wxשלהם למעלה בשרש.. הבטה עלֿפי

בזה  הדבר 326וההסברה שהונח עד כו' והתבוננו חזרו למעלה, בשרשם הענינים את שראו שלאחרי -
למטה. הדין לפסוק יכולים היו ואז בשכלם,

כיון  מכלֿמקום למעלה, הענינים בשורש זאת שראו באופן היתה הענין שהתחלת אף כלומר:
עלֿפי  בשכל שקלאֿוטריא עלֿידי שבא לפסקֿדין נחשב זה הרי והשגתם, בשכלם הענין בא ֿ זה שלאחרי

התורה. כללי

הזהר  (מדברי התניא לספר בהקדמה הזקן רבינו שכתב ממה גם תנאים 327[ולהעיר ל"מחלוקת בנוגע (
החיים  מקור שם על רבים, לשון חיים, אלקים דברי ואלו ואלו ממש, הקצה אל הקצה מן ואמוראים
חסד, ממדת ששרשן ונשמות ואמצע.. שמאל ימין קוין לשלשה כלל דרך הנחלקות ישראל לנשמות
ומהי  כו', לספירות בנוגע קבלה, של ענין זה הרי ולכאורה - כו'" להקל חסד כלפי להטות כן גם הנהגתן

להלכה? לפסקֿדין שייכותו

טבע  עם קשורים והשגה, בהבנה בשקלאֿוטריא שתלויים בתורה פסקיֿדינים שגם - הוא הענין אך
כפי  - הגוף טבע עם גם קשור זה הרי בגוף, מלובשת שהנשמה [וכיון למעלה שרשה מצד הנשמה

הרחמנות  בטבע אצלם שחסר כיון בנים, לו שאין מי או זקן בסנהדרין מושיבין שאין והיינו,328שמצינו .
לאמיתתה  שמכוין באופן שבתורה, בשקלאֿוטריא והשגה בהבנה תלוי בסנהדרין הישיבה שענין שאף

רבינו  משה עד איש מפי איש סמוך להיותו תורה, עם 329של גם קשור להיות צריך זה הרי מכלֿמקום ,
והשגה]. הבנה עלֿפי שנקבע פסקֿדין שזהו לכך בסתירה זה אין ואףֿעלֿפיֿכן הגוף], טבע

.‚Ó:אומרו בשם דבר לאמירת בנוגע נשיאינו רבותינו בהנהגת תמוה דבר לבאר יש זה, יסוד ועלֿפי

- אומרו" "בשם דבר שיאמר הזקן רבינו של בתורתו מצינו לא ספורים) במקומות (מלבד כלל בדרך
והבעלֿשםֿטוב), להמגיד (עד מקומו ממלאי נשיאינו  רבותינו אצל ועלֿדרךֿזה והבעלֿשםֿטוב, המגיד

אומרו  בשם דבר אמרו .330לא

מובן  אינו ז"ל 331ולכאורה רבותינו אמרו הרי לעולם"?332: גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר "כל

לומר  אפשר זה (שעל הגאולה את להביא כדי אומרו בשם דבר באמירת ההשתדלות צורך על ונוסף
להלכה  שהובא כפי - הפכי ענין לשלול כדי גם הוא בזה הצורך הרי כו'), לכך ראוי הדור היה לא שעדיין
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ב.323) כ, וישלח - לאדהאמ"צ
יו"ד.324) יד, הושע
כ"ק 325) הערת ואילך. רסג ע' אג"ק לוי"צ לקוטי גם ראה

תש"ט  ובסה"מ שיד, ע' ח"א תקס"ב בסה"מ שליט"א אדמו"ר
וש"נ. קמו. חוברת "רשימות" ואילך. 77 ס"ע

ע'326) ח"ז .1178 ע' ח"ד לקו"ש שם. "רשימות" גם ראה
חכ"ג  .116 ס"ע ח"ט תו"מ .183 ע' ריש חל"ו .13 הערה 170

.62 ס"ע חל"ז .58 ע' ריש
א.327) רמה, ח"ג
ה"ג.328) פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם
רפ"ד.329) שם ראה
וש"נ.330) .99 ע' חנ"א תו"מ גם ראה
ואילך.331) 180 ע' חל"ו לקו"ש גם ראה
מ"ו.332) פ"ו אבות
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אברהם' במדרש 333ב'מגן (כדאיתא בלאו" עובר אומרו בשם דבר אומר שאינו הכתוב 334ש"כל ש"עליו
אברהם'335אומר  ה'מגן פסקי עם הזקן רבינו התחשב כמה עד ידוע והרי הוא"), דל כי דל תגזל ,336אל

גזילה?! של ענין זה הרי אומרו, בשם שלא דבר לומר יכול כיצד מובן, אינו ואםֿכן

יבמות  במסכת הגמרא דברי עלֿדרך שזהו לומר אומר 337ואין היה יהושע שאמר דבר כל על "וכי
שהרי  - היא" משה של שתורתו יודעים והכל סתם, ודורש יושב יהושע אלא משה, לי אמר כך להם
ואםֿכן  כו', מהחברייא גם אלא) מהמגיד, רק (לא ענינים מביא הזקן שרבינו פעמים וכמה כמה מצינו

הבעלֿשםֿטוב. או מהמגיד הוא זה שענין לומר צריך היה

בזה  חזר 338והביאור לאחריֿזה הנה וכו', מהמגיד זאת שמע שבתחילה שאף - לעיל האמור עלֿפי -
ש  באופן זה הרי ולכן עמו, שנתעצם ועד בשכלו, הענין להבין והתייגע שזהו ed`ולמד (כך ה"אומרו"

לזה  מגיע היה מרבו השמיעה לולי שגם כיון רבו, בשם זאת לומר צריך ואינו אומרו"), "בשם אכן
יגיעתו. עלֿידי

פעמים  כמה כמדובר - בנגלה גם מצינו זה התורה:58וענין שבפנימיות הענינים לכל בנוגע הוא שכן

של  שיטתו גם שזוהי אומרת ואחרֿכך פלוני, תנא של שיטה מביאה שהגמרא מקומות בכמה מצינו
ותלמיד  לרב בנוגע גם כן שמצינו ועד אחד"), דבר (ש"אמרו וכו' פלוני .339תנא

דעה  בתור התלמיד דברי את מחשיבים ולמה מרבו, זאת שמע התלמיד הרי מובן: אינו ולכאורה
כן? סובר הוא שגם בפניֿעצמה,

שהענין  עד הוא, בשכלו זה על התייגע מרבו, זה ענין קיבל שהתלמיד שלאחרי - כנ"ל - בזה והביאור
תורתו. ונעשה עמו התעצם

.„Ó בשרשו שהוא כפי מהענין היא שתחילתו לימוד של אופן שיש לעיל בהאמור להוסיף ויש
מזה, יתירה אלא כזה, לימוד אופן גם שיש בלבד זו שלא - האדם בהשגת גם בא ואחרֿכך למעלה,

התורה: נתינת בכללות הסדר הוא שכן

במאמר  לעיל היא 340נתבאר התורה - גיסא מחד הפכיות: לדרגות ועד בתורה, דרגות כמה שיש
לך" שגנוזה גנוזה מתנה 341"חמודה של באופן ישראל לבני נתנה והקב"ה אמרו 342, - גיסא ולאידך ;

ז"ל  בתורה,343רבותינו היגיעה ענין להיות שמוכרח ועד לך", ירושה שאינה תורה ללמוד עצמך "התקן
ז"ל  רבותינו הענין 109כמאמר רק ישנו שבה המתנה, ענין היפך שזהו תאמין", אל ומצאת יגעת "לא

לנפשיה" נייחא יגיעה.344ש"עביד של ענין בזה שייך לא אבל ,

בתורה  להתייגע יהודי של בכוחו יש במתנה, ישראל לבני ניתנה שהתורה שעלֿידיֿזה בזה, והענין
במתנה" לו שניתנה עד ומשכחה תורה למד ש"היה רבינו, למשה בנוגע אפילו שמצינו וכפי ,342כו'.

לכל  בנוגע ועלֿדרךֿזה אצלו. תתקיים שהתורה באופן התורה בלימוד להתייגע יכול היה ועלֿידיֿזה
המאמר  בפירוש (כידוע מישראל חלק 345אחד  בתורה,ep"ותן חלק יש מישראל אחד שלכל בתורתך",

להתייגע  שיוכל כח נתינת מהווה מתנה, של באופן  מהקב"ה התורה שנתינת כו'), נשמתו לשורש בהתאם
דהילכתא" אליבא שמעתא ל"אסוקי ועד שכלו, בהשגת התורה נקבע 346בלימוד שהפסקֿדין ובאופן ,

היא". בשמים "לא שהתורה כיון דוקא, למטה האדם שכל עלֿפי
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סק"ב.333) סקנ"ו או"ח
שם 334) בלקו"ש בהנסמן וראה ועוד. כב. במדבר תנחומא

.181 ע' ריש
כב.335) כב, משלי
ע'336) חמ"ט תו"מ בשוה"ג. 180 ע' שם לקו"ש גם ראה

וש"נ. .6 הערה 127
סע"ב.337) צו,
(338.57 ע' שם חכ"ג תו"מ .183 ע' שם לקו"ש גם ראה
ועוד.339) א. לו, סוכה - לדוגמא - ראה

דש"פ 340) ויכולו וד"ה שמח"ת דיום השמע"צ ביום ד"ה
ואילך; 161 ע' חנ"א (תו"מ ואילך פ"ב - א) (התוועדות בראשית

ואילך). 173 ע'
ב.341) פח, שבת
סע"א.342) לח, נדרים
מי"ב.343) פ"ב אבות
א.344) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
וש"נ.345) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
א.346) כו, יומא

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

תשובה" יש לדין ואם נקבל, הלכה "אם אמרו השקלאֿוטריא 347ואףֿעלֿפיֿכן שמצד שאף והיינו, .
שהיסוד  כיון - נקבל" הלכה "אם מכלֿמקום תשובה", "יש האדם בשכל והשגה הבנה של באופן שבתורה
האדם  הבנת גם להיות צריכה שלאחריֿזה (אלא מהקב"ה התורה נתינת כיֿאם בשכלו, האדם הבנת אינו

בשכלו).

.‰Ó עמא מאי חזי "פוק אומרים שלכן ישראל', 'מנהג של הענין גודל יסוד גם שזהו לומר, ויש
דבר":

חסר  כאשר שגם כך האמת, אל לכוין הכח את הקב"ה להם נתן במתנה, ישראל לבני התורה בנתינת
יש  בפועל, ישראל בני הנהגת את רואים כאשר הנה המסורה, את זוכרים לא וגם והשגה, ההבנה ענין

מסיני. למשה שנאמר כפי המסורה עלֿפי בוודאי שהיא זו הנהגה על לסמוך

"הנח  - בפועל ישראל בני הנהגת על לסמוך יש ושכחתי", שמעתי זו "הלכה אומר הלל כאשר ולכן,
האמת  אל יכוונו שבוודאי - לישראל" .348להן

לשון  כדיוק - נבואה של התנוצצות כעין הוא האמת, אל לכוין ישראל בני של בכחם שיש זה וענין
כו'". נביאים לישראל.. להן "הנח הגמרא

בשמים  "לא שהתורה כיון דבר", לחדש רשאי הנביא ש"אין לכלל בסתירה זה אין ואףֿעלֿפיֿכן
רק היא נבואה של זו התנוצצות כי - המסורה:dgkedהיא" עלֿפי היא זו שהנהגה

פוסק  הנביא כאשר רק שייך היא", בשמים "לא שהתורה כיון דבר" לחדש רשאי הנביא ש"אין הכלל
בירו  רק היא הנבואה כאשר מהֿשאיןֿכן נבואתו; בכח בעצמו או הלכה פלונית שבישיבה המציאות, ר

וכך  כך פסקו פלוני אלא 349בביתֿדין מ"שמים", פסקֿדין זה שאין כיון זה, על לסמוך שפיר יכולים אזי ,
למטה  ביתֿדין של .350פסקֿדין

בנוגע  המציאות בירור רק היא דבר" "עמא בהנהגת הנבואה שהתנוצצות בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
" הדיוק גם וזהו די ipaלמסורה. אלא אמירתה, בעת הנבואה שמיעת כאן נוגע שלא כיון - הן" נביאים

מסיני. למשה שנאמר ענין שזהו מתברר שעלֿידיֿזה המסורה, ענין שזהו נביא", מ"בן זאת ששומעים בכך

כו'" מקובלני כך ואמר הלכה "נזכר אזי מעשה", "ראה הלל שכאשר - בפועל היה שאכן .351וכפי

.ÂÓ הנח") ישראל בני הנהגת על לסמוך שיש ההלכה) (כששכח הלל שאמר מה להבין צריך עדיין אך
ש"עמא  בוודאי הרי המסורה, את זוכר אינו בעצמו הוא אם ממהֿנפשך: דלכאורה - לישראל") להן
נביאים", מ"בני בעצמו הוא גם הרי - הן") נביאים ("בני הנבואה התנוצצות מצד ואם זוכרים; אינם דבר"

דוקא?! דבר" "עמא אצל הנבואה התנוצצות על לסמוך הוצרך ולמה

"ענוותן" היה שהלל מפני שזהו לומר הנבואה 352ואין התנוצצות תהיה לא שאצלו סבור היה ולכן ,
להיותם  ישראל לכל אלא) סגולה, ליחידי רק (לא ששייכת נבואה של התנוצצות אודות מדובר שהרי -

נביאים". "בני

בזה: והביאור

הקשורה  הנבואה לענין מפריע יגיעתו, עלֿידי האדם בכח שבא וההשגה ההבנה ענין שכללות ידוע
כו' והשגתו הבנתו מציאותו, ביטול מפריע 353עם זה הרי יותר, בריבוי הוא וההשגה ההבנה שענין וככל ,

הנבואה. לענין יותר
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וש"נ.347) (במשנה). ב עו, יבמות
שם.348) פסחים לירושלמי מראה יפה גם ראה
נמצאים 349) שנאבדו שהאתונות הנביא דברי כמו זה והרי

טֿיו"ד). (שמואלֿא פלוני במקום
קד.350) ע' חי"ד אג"ק .325 שבהערה "רשימות" גם ראה

וש"נ. .87 ע' חמ"א תו"מ

השקו"ט 351) גם באה המעשה ראיית לאחרי כאשר ועד"ז
לראיית  בנוגע לעיל האמור ע"ד שכלם, השגת ע"פ זה בענין

למעלה. בשרשו הענין
סע"ב.352) ל, שבת
ה"ב.353) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
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אברהם' במדרש 333ב'מגן (כדאיתא בלאו" עובר אומרו בשם דבר אומר שאינו הכתוב 334ש"כל ש"עליו
אברהם'335אומר  ה'מגן פסקי עם הזקן רבינו התחשב כמה עד ידוע והרי הוא"), דל כי דל תגזל ,336אל

גזילה?! של ענין זה הרי אומרו, בשם שלא דבר לומר יכול כיצד מובן, אינו ואםֿכן

יבמות  במסכת הגמרא דברי עלֿדרך שזהו לומר אומר 337ואין היה יהושע שאמר דבר כל על "וכי
שהרי  - היא" משה של שתורתו יודעים והכל סתם, ודורש יושב יהושע אלא משה, לי אמר כך להם
ואםֿכן  כו', מהחברייא גם אלא) מהמגיד, רק (לא ענינים מביא הזקן שרבינו פעמים וכמה כמה מצינו

הבעלֿשםֿטוב. או מהמגיד הוא זה שענין לומר צריך היה

בזה  חזר 338והביאור לאחריֿזה הנה וכו', מהמגיד זאת שמע שבתחילה שאף - לעיל האמור עלֿפי -
ש  באופן זה הרי ולכן עמו, שנתעצם ועד בשכלו, הענין להבין והתייגע שזהו ed`ולמד (כך ה"אומרו"

לזה  מגיע היה מרבו השמיעה לולי שגם כיון רבו, בשם זאת לומר צריך ואינו אומרו"), "בשם אכן
יגיעתו. עלֿידי

פעמים  כמה כמדובר - בנגלה גם מצינו זה התורה:58וענין שבפנימיות הענינים לכל בנוגע הוא שכן

של  שיטתו גם שזוהי אומרת ואחרֿכך פלוני, תנא של שיטה מביאה שהגמרא מקומות בכמה מצינו
ותלמיד  לרב בנוגע גם כן שמצינו ועד אחד"), דבר (ש"אמרו וכו' פלוני .339תנא

דעה  בתור התלמיד דברי את מחשיבים ולמה מרבו, זאת שמע התלמיד הרי מובן: אינו ולכאורה
כן? סובר הוא שגם בפניֿעצמה,

שהענין  עד הוא, בשכלו זה על התייגע מרבו, זה ענין קיבל שהתלמיד שלאחרי - כנ"ל - בזה והביאור
תורתו. ונעשה עמו התעצם

.„Ó בשרשו שהוא כפי מהענין היא שתחילתו לימוד של אופן שיש לעיל בהאמור להוסיף ויש
מזה, יתירה אלא כזה, לימוד אופן גם שיש בלבד זו שלא - האדם בהשגת גם בא ואחרֿכך למעלה,

התורה: נתינת בכללות הסדר הוא שכן

במאמר  לעיל היא 340נתבאר התורה - גיסא מחד הפכיות: לדרגות ועד בתורה, דרגות כמה שיש
לך" שגנוזה גנוזה מתנה 341"חמודה של באופן ישראל לבני נתנה והקב"ה אמרו 342, - גיסא ולאידך ;

ז"ל  בתורה,343רבותינו היגיעה ענין להיות שמוכרח ועד לך", ירושה שאינה תורה ללמוד עצמך "התקן
ז"ל  רבותינו הענין 109כמאמר רק ישנו שבה המתנה, ענין היפך שזהו תאמין", אל ומצאת יגעת "לא

לנפשיה" נייחא יגיעה.344ש"עביד של ענין בזה שייך לא אבל ,

בתורה  להתייגע יהודי של בכוחו יש במתנה, ישראל לבני ניתנה שהתורה שעלֿידיֿזה בזה, והענין
במתנה" לו שניתנה עד ומשכחה תורה למד ש"היה רבינו, למשה בנוגע אפילו שמצינו וכפי ,342כו'.

לכל  בנוגע ועלֿדרךֿזה אצלו. תתקיים שהתורה באופן התורה בלימוד להתייגע יכול היה ועלֿידיֿזה
המאמר  בפירוש (כידוע מישראל חלק 345אחד  בתורה,ep"ותן חלק יש מישראל אחד שלכל בתורתך",

להתייגע  שיוכל כח נתינת מהווה מתנה, של באופן  מהקב"ה התורה שנתינת כו'), נשמתו לשורש בהתאם
דהילכתא" אליבא שמעתא ל"אסוקי ועד שכלו, בהשגת התורה נקבע 346בלימוד שהפסקֿדין ובאופן ,

היא". בשמים "לא שהתורה כיון דוקא, למטה האדם שכל עלֿפי
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סק"ב.333) סקנ"ו או"ח
שם 334) בלקו"ש בהנסמן וראה ועוד. כב. במדבר תנחומא

.181 ע' ריש
כב.335) כב, משלי
ע'336) חמ"ט תו"מ בשוה"ג. 180 ע' שם לקו"ש גם ראה

וש"נ. .6 הערה 127
סע"ב.337) צו,
(338.57 ע' שם חכ"ג תו"מ .183 ע' שם לקו"ש גם ראה
ועוד.339) א. לו, סוכה - לדוגמא - ראה

דש"פ 340) ויכולו וד"ה שמח"ת דיום השמע"צ ביום ד"ה
ואילך; 161 ע' חנ"א (תו"מ ואילך פ"ב - א) (התוועדות בראשית

ואילך). 173 ע'
ב.341) פח, שבת
סע"א.342) לח, נדרים
מי"ב.343) פ"ב אבות
א.344) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
וש"נ.345) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
א.346) כו, יומא

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

תשובה" יש לדין ואם נקבל, הלכה "אם אמרו השקלאֿוטריא 347ואףֿעלֿפיֿכן שמצד שאף והיינו, .
שהיסוד  כיון - נקבל" הלכה "אם מכלֿמקום תשובה", "יש האדם בשכל והשגה הבנה של באופן שבתורה
האדם  הבנת גם להיות צריכה שלאחריֿזה (אלא מהקב"ה התורה נתינת כיֿאם בשכלו, האדם הבנת אינו

בשכלו).

.‰Ó עמא מאי חזי "פוק אומרים שלכן ישראל', 'מנהג של הענין גודל יסוד גם שזהו לומר, ויש
דבר":

חסר  כאשר שגם כך האמת, אל לכוין הכח את הקב"ה להם נתן במתנה, ישראל לבני התורה בנתינת
יש  בפועל, ישראל בני הנהגת את רואים כאשר הנה המסורה, את זוכרים לא וגם והשגה, ההבנה ענין

מסיני. למשה שנאמר כפי המסורה עלֿפי בוודאי שהיא זו הנהגה על לסמוך

"הנח  - בפועל ישראל בני הנהגת על לסמוך יש ושכחתי", שמעתי זו "הלכה אומר הלל כאשר ולכן,
האמת  אל יכוונו שבוודאי - לישראל" .348להן

לשון  כדיוק - נבואה של התנוצצות כעין הוא האמת, אל לכוין ישראל בני של בכחם שיש זה וענין
כו'". נביאים לישראל.. להן "הנח הגמרא

בשמים  "לא שהתורה כיון דבר", לחדש רשאי הנביא ש"אין לכלל בסתירה זה אין ואףֿעלֿפיֿכן
רק היא נבואה של זו התנוצצות כי - המסורה:dgkedהיא" עלֿפי היא זו שהנהגה

פוסק  הנביא כאשר רק שייך היא", בשמים "לא שהתורה כיון דבר" לחדש רשאי הנביא ש"אין הכלל
בירו  רק היא הנבואה כאשר מהֿשאיןֿכן נבואתו; בכח בעצמו או הלכה פלונית שבישיבה המציאות, ר

וכך  כך פסקו פלוני אלא 349בביתֿדין מ"שמים", פסקֿדין זה שאין כיון זה, על לסמוך שפיר יכולים אזי ,
למטה  ביתֿדין של .350פסקֿדין

בנוגע  המציאות בירור רק היא דבר" "עמא בהנהגת הנבואה שהתנוצצות בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
" הדיוק גם וזהו די ipaלמסורה. אלא אמירתה, בעת הנבואה שמיעת כאן נוגע שלא כיון - הן" נביאים

מסיני. למשה שנאמר ענין שזהו מתברר שעלֿידיֿזה המסורה, ענין שזהו נביא", מ"בן זאת ששומעים בכך

כו'" מקובלני כך ואמר הלכה "נזכר אזי מעשה", "ראה הלל שכאשר - בפועל היה שאכן .351וכפי

.ÂÓ הנח") ישראל בני הנהגת על לסמוך שיש ההלכה) (כששכח הלל שאמר מה להבין צריך עדיין אך
ש"עמא  בוודאי הרי המסורה, את זוכר אינו בעצמו הוא אם ממהֿנפשך: דלכאורה - לישראל") להן
נביאים", מ"בני בעצמו הוא גם הרי - הן") נביאים ("בני הנבואה התנוצצות מצד ואם זוכרים; אינם דבר"

דוקא?! דבר" "עמא אצל הנבואה התנוצצות על לסמוך הוצרך ולמה

"ענוותן" היה שהלל מפני שזהו לומר הנבואה 352ואין התנוצצות תהיה לא שאצלו סבור היה ולכן ,
להיותם  ישראל לכל אלא) סגולה, ליחידי רק (לא ששייכת נבואה של התנוצצות אודות מדובר שהרי -

נביאים". "בני

בזה: והביאור

הקשורה  הנבואה לענין מפריע יגיעתו, עלֿידי האדם בכח שבא וההשגה ההבנה ענין שכללות ידוע
כו' והשגתו הבנתו מציאותו, ביטול מפריע 353עם זה הרי יותר, בריבוי הוא וההשגה ההבנה שענין וככל ,

הנבואה. לענין יותר
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וש"נ.347) (במשנה). ב עו, יבמות
שם.348) פסחים לירושלמי מראה יפה גם ראה
נמצאים 349) שנאבדו שהאתונות הנביא דברי כמו זה והרי

טֿיו"ד). (שמואלֿא פלוני במקום
קד.350) ע' חי"ד אג"ק .325 שבהערה "רשימות" גם ראה

וש"נ. .87 ע' חמ"א תו"מ

השקו"ט 351) גם באה המעשה ראיית לאחרי כאשר ועד"ז
לראיית  בנוגע לעיל האמור ע"ד שכלם, השגת ע"פ זה בענין

למעלה. בשרשו הענין
סע"ב.352) ל, שבת
ה"ב.353) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
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חסידות  בדרושי המבואר לפעול 354ועלֿדרך יותר קשה כו', והשגה בהבנה בעלֿהתבוננות שהוא שמי
עול'. ה'קבלת היפך שהיא והשגה בהבנה  שהורגל כיון עול, קבלת של ענין אצלו

המסורה  לענין בנוגע האמת אל לכוין מחפשים שכאשר - כו'" לישראל להן "הנח הלל שאמר וזהו
הלל  אם שהרי זכרון, עלֿידי התנוצצות (לא עלֿידי אלא) זוכרים, אינם דבר" ש"עמא בוודאי זוכר, אינו

של  באופן לימוד הוא ענינו שעיקר בביתֿהמדרש, (לא זאת למצוא יכולים נביאים"), ("בני נבואה של
" - לביתֿהמדרש מחוץ דוקא אלא) והשגה, והשגה,wetהבנה הבנה בעלי שאינם דבר", עמא מאי חזי

והשגה. מהבנה שלמעלה ענין שזהו כיון

.ÊÓ:'ישראל ד'מנהגי הענין לכללות בנוגע הוא שכן להוסיף, ויש

הכתוב  ובלשון קץ, אין מנהגים ישנם גם 355בכלל, ישנו המנהגים כל ובין מספר". אין "עלמות :
ירדו  ש"עליונים לפני עוד קדמון, מנהג שהוא להדיא נתפרש שאודותיו שמחתֿתורה, לערוך המנהג

במתןֿתורה  כו'" בפיוט 356לתחתונים שאומרים כפי שמח 357- יצחק תורה, בשמחת שמח "אברהם :
תורה", בשמחת שמח יעקב תורה, בשמחת

הרמב"ם  שכתב כמו לנו, שנוגע מה העיקר שזהו - תורה" בשמחת שמח "משה בפיוט: וממשיך
המשניות  הקב"ה 358בפירוש במצות אלא עושין אנו אין היום, עושים או מרחיקים שאנו מה ש"כל ,

מפני  מלין אנו אין כגון.. שלפניו, לנביאים זה אמר שהקב"ה לא עליוֿהשלום, רבינו משה עלֿידי
רבינו  משה עלֿידי אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו, ואנשי עצמו מל עליוֿהשלום אבינו שאברהם
אבינו, יעקב איסור אחר הולכים אנו אין הנשה גיד וכן עליוֿהשלום, אבינו אברהם שמל כמו שנמול

עליוֿהשלום", רבינו משה מצות אלא

כו'" ליהושע ומסרה מסיני תורה קיבל "משה הראשון, המקבל הוא שמשה שהתורה 359וכיון ועד ,
שמו" על שכתוב 191"נקראת כמו בשמחת 360, שמח "משה כשאומרים הנה עבדי", משה תורת "זכרו

מהקב"ה. אלא) עצמו, מפי (לא בוודאי זה הרי תורה",

תורה ישראל "מנהג - המנהגים לכל בנוגע הוא כפי 361הוא"וכן המסורה, עלֿפי הם שכולם -
מסיני. למשה שנאמרו

.ÁÓ עצמו למשה בנוגע להבהיר צורך יש לגמרי:362ועדיין אחר גדר היא משה שנבואת -

המשניות  בפירוש הרמב"ם מזכיר - דבר" לחדש רשאי הנביא ש"אין הענין יהושע 320בביאור את רק
משה בשם (לא מזכירו מקום בכל אדרבה: הרי - למשה בנוגע ואילו משה; את ולא אלא)epiaxופינחס, ,

"הנביא". בשם

רק  זה על (וסומכים להלכה פסקֿדין זה שאין לומר אפשר המשניות בפירוש שכתוב למה שבנוגע ואף
כו' בתיבות לדייק איֿאפשר תרגום, רק שזהו שכיון גם ומה אחר), במקום בירור בו מוצאים שלא בענין
לדברי  מתאימים שאינם המשניות בפירוש ענינים כמה שמצינו ועד בדיוק), בוודאי הוא הענין שכללות (אף

המשניות  פירוש לגבי אחרונה" ל"משנה שנחשב החזקה', 'היד בספר בספר 363הרמב"ם שגם מצינו הרי -
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רצב 354) ע' תרפ"ד ואילך. קפז ע' תרמ"ח סה"מ גם ראה
ועוד. ואילך. רנח ע' תרפ"ה ואילך.

ח.355) ו, שה"ש
ועוד.356) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
תורה".357) בשמחת ושמחו "שישו
ספ"ז.358) חולין
רפ"א.359) אבות
כב.360) ג, מלאכי
ברמ"א 361) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

מה 362) על שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר נח ש"פ בשיחת
"לא  שהתורה מאחר נבואתו על לסמוך אפשר איך ששאלו,
בפשטות  לימוד בין החילוק את רואים שכאן - היא" בשמים
יכולים  אזי ב"חריפות" כשלומדים שדוקא ב"חריפות", ללימוד

טעות!... לידי לבוא
ה 363) כללי מלאכי יד גם ראה וראה וש"נ. ס"א. רמב"ם

.9 הערה 161 ע' חכ"ו לקו"ש

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

עם בכלל התורה ענין הרמב"ם מקשר התורה, יסודי בהלכות החזקה', ברור 364משה z`eap'היד "דבר :
תוספת.. ולא גרעון ולא שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה שהיא בתורה ומפורש
לפרש  או מצוה לגרוע או מצוה להוסיף שלחו שה' ויאמר ומופת אות ויעשה איש.. יעמוד אם לפיכך

להכחיש בא שהרי שקר, נביא זה הרי ממשה.. שמענו שלא פירוש המצות מן משה"ez`eapבמצוה .321של

מקומות  בכמה חסידות בדרושי מהמבואר גם כמו 365ולהעיר ב"זה", שנתנבא משה למעלת בנוגע
המאירה"366שכתוב  "אספקלריא ענין שהוא הדבר", נאמר 367"זה נדרים שבפרשת וכיון הדבר 366; "זה

בנבואה. נאמרה זו שפרשה נמצא ה'", צוה אשר

הנביא  שאר על רק ולכן, התורה. ענין - לגמרי אחר בגדר היא משה שנבואת הוא, הענין ים אך
משה. לנבואת בנוגע מהֿשאיןֿכן היא", בשמים "לא דתורה הענין מצד להלכה בנוגע לסמוך איֿאפשר 

- הן" נביאים בני הן, נביאים אין אם לישראל, להן "הנח הגמרא בלשון גם לדייק יש ועלֿפיֿזה
ועלֿדרךֿזה  משה. לנבואת ביחס ולא הנביאים, לשאר בשייכות כאן שמדובר היינו, רבים. לשון "נביאים"

דיוקים. כמה עוד

.ËÓ שבענין הדרגות שאר לגבי דשמחתֿתורה השמחה מעלת גודל מזה מובן - לעניננו ובנוגע
תורה". בשמחת שמח ש"משה מזה החל הוא', תורה ישראל 'מנהג עלֿפי  מ), סעיף (כנ"ל השמחה

מן  חיוב שזהו הקודש, על מחול ההוספה ענין ועלֿדרך כולה, השנה כל על ממשיכים זו ושמחה
יוםֿהכיפורים  בהלכות שלו ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שכתב כמו ביוםֿהכיפורים,368התורה, רק ולא ,

טוב' ו'יום שבת בכל גם החושך"369אלא מן האור ד"יתרון הענין ניתוסף שעלֿידיֿזה שעושים 370, כיון ,
קודש. - מ"חול"

ובאופן  התורה, בלימוד אורה שנת שתהיה - כולה, השנה כל על השמחה תומשך שאכן ויהיֿרצון
ה' "ישמח - למעלה השמחה בענין גם יתוסף למטה, השמחה ועלֿידי - מעשה לידי המביא לימוד של

היעוד 371במעשיו" יקויים שעלֿידיֿזה ועד ציון"372, שיבת את הוי' "בשוב פינו", שחוק ימלא .373"אז

***

. הגמרא כדברי הנבואה, לענין בשייכות ישראל' 'מנהג של הגדלות אודות לעיל להמדובר בהמשך
בענין  חידוש מצינו ונבואה למנהג בנוגע הנה - הן" נביאים בני הן, נביאים אין אם לישראל, להן "הנח

נשים: אצל התורה ללימוד בשייכות לכאורה, צדדי

בגמרא  לא374מצינו כלל בדרך אבל הלכות, מאות ג' שלמדה לברוריה, נשים בנוגע אצל שיהיה מצינו
תלמוד  בהלכות הזקן רבינו וכדברי חסֿושלום, הפכי באופן זה אין בוודאי - תורה. תלמוד של הענין

"כל 375תורה  וגם אותם), שמפרט (כפי אותן" לידע להן הצריכות הלכות ללמוד חייבות הנשים ש"גם
בהן  מוזהרות שהן סופרים דברי ושל תורה של לאֿתעשה מצוות וכל גרמא, הזמן שאין מצותֿעשה
בתור  זה אין הנשים אצל אבל זה...), כל יודעים האנשים היו (והלוואי ועצום רב לימוד שזהו כאנשים",

תורה  תלמוד של .376דין
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ואילך.364) 178 ס"ע חי"ט לקו"ש בארוכה ראה
קונטרס 365) גם וראה ב. קיט, (בהוספות) מג"א תו"א ראה

משה). (נבואת ס"ו תשע"ב) (קה"ת ע"ה" רבינו משה "בחי' בענין
וש"נ.

ופירש"י.366) ובספרי מטות ר"פ
ב.367) מט, יבמות
וש"נ.368) רסתר"ח. או"ח
וש"נ.369) ס"ד. סרס"א שם

יג.370) ב, קהלת
לא.371) קד, תהלים
א.372) לא, ברכות וראה ב. קכו, שם
א.373) שם,
ב.374) סב, פסחים
ספ"א.375)
(37637 ע' חי"ד לקו"ש ל. חוברת "רשימות" בארוכה ראה

ועוד. ואילך.



פה g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

חסידות  בדרושי המבואר לפעול 354ועלֿדרך יותר קשה כו', והשגה בהבנה בעלֿהתבוננות שהוא שמי
עול'. ה'קבלת היפך שהיא והשגה בהבנה  שהורגל כיון עול, קבלת של ענין אצלו

המסורה  לענין בנוגע האמת אל לכוין מחפשים שכאשר - כו'" לישראל להן "הנח הלל שאמר וזהו
הלל  אם שהרי זכרון, עלֿידי התנוצצות (לא עלֿידי אלא) זוכרים, אינם דבר" ש"עמא בוודאי זוכר, אינו

של  באופן לימוד הוא ענינו שעיקר בביתֿהמדרש, (לא זאת למצוא יכולים נביאים"), ("בני נבואה של
" - לביתֿהמדרש מחוץ דוקא אלא) והשגה, והשגה,wetהבנה הבנה בעלי שאינם דבר", עמא מאי חזי

והשגה. מהבנה שלמעלה ענין שזהו כיון

.ÊÓ:'ישראל ד'מנהגי הענין לכללות בנוגע הוא שכן להוסיף, ויש

הכתוב  ובלשון קץ, אין מנהגים ישנם גם 355בכלל, ישנו המנהגים כל ובין מספר". אין "עלמות :
ירדו  ש"עליונים לפני עוד קדמון, מנהג שהוא להדיא נתפרש שאודותיו שמחתֿתורה, לערוך המנהג

במתןֿתורה  כו'" בפיוט 356לתחתונים שאומרים כפי שמח 357- יצחק תורה, בשמחת שמח "אברהם :
תורה", בשמחת שמח יעקב תורה, בשמחת

הרמב"ם  שכתב כמו לנו, שנוגע מה העיקר שזהו - תורה" בשמחת שמח "משה בפיוט: וממשיך
המשניות  הקב"ה 358בפירוש במצות אלא עושין אנו אין היום, עושים או מרחיקים שאנו מה ש"כל ,

מפני  מלין אנו אין כגון.. שלפניו, לנביאים זה אמר שהקב"ה לא עליוֿהשלום, רבינו משה עלֿידי
רבינו  משה עלֿידי אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו, ואנשי עצמו מל עליוֿהשלום אבינו שאברהם
אבינו, יעקב איסור אחר הולכים אנו אין הנשה גיד וכן עליוֿהשלום, אבינו אברהם שמל כמו שנמול

עליוֿהשלום", רבינו משה מצות אלא

כו'" ליהושע ומסרה מסיני תורה קיבל "משה הראשון, המקבל הוא שמשה שהתורה 359וכיון ועד ,
שמו" על שכתוב 191"נקראת כמו בשמחת 360, שמח "משה כשאומרים הנה עבדי", משה תורת "זכרו

מהקב"ה. אלא) עצמו, מפי (לא בוודאי זה הרי תורה",

תורה ישראל "מנהג - המנהגים לכל בנוגע הוא כפי 361הוא"וכן המסורה, עלֿפי הם שכולם -
מסיני. למשה שנאמרו

.ÁÓ עצמו למשה בנוגע להבהיר צורך יש לגמרי:362ועדיין אחר גדר היא משה שנבואת -

המשניות  בפירוש הרמב"ם מזכיר - דבר" לחדש רשאי הנביא ש"אין הענין יהושע 320בביאור את רק
משה בשם (לא מזכירו מקום בכל אדרבה: הרי - למשה בנוגע ואילו משה; את ולא אלא)epiaxופינחס, ,

"הנביא". בשם

רק  זה על (וסומכים להלכה פסקֿדין זה שאין לומר אפשר המשניות בפירוש שכתוב למה שבנוגע ואף
כו' בתיבות לדייק איֿאפשר תרגום, רק שזהו שכיון גם ומה אחר), במקום בירור בו מוצאים שלא בענין
לדברי  מתאימים שאינם המשניות בפירוש ענינים כמה שמצינו ועד בדיוק), בוודאי הוא הענין שכללות (אף

המשניות  פירוש לגבי אחרונה" ל"משנה שנחשב החזקה', 'היד בספר בספר 363הרמב"ם שגם מצינו הרי -
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רצב 354) ע' תרפ"ד ואילך. קפז ע' תרמ"ח סה"מ גם ראה
ועוד. ואילך. רנח ע' תרפ"ה ואילך.

ח.355) ו, שה"ש
ועוד.356) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
תורה".357) בשמחת ושמחו "שישו
ספ"ז.358) חולין
רפ"א.359) אבות
כב.360) ג, מלאכי
ברמ"א 361) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

מה 362) על שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר נח ש"פ בשיחת
"לא  שהתורה מאחר נבואתו על לסמוך אפשר איך ששאלו,
בפשטות  לימוד בין החילוק את רואים שכאן - היא" בשמים
יכולים  אזי ב"חריפות" כשלומדים שדוקא ב"חריפות", ללימוד

טעות!... לידי לבוא
ה 363) כללי מלאכי יד גם ראה וראה וש"נ. ס"א. רמב"ם

.9 הערה 161 ע' חכ"ו לקו"ש

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

עם בכלל התורה ענין הרמב"ם מקשר התורה, יסודי בהלכות החזקה', ברור 364משה z`eap'היד "דבר :
תוספת.. ולא גרעון ולא שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה שהיא בתורה ומפורש
לפרש  או מצוה לגרוע או מצוה להוסיף שלחו שה' ויאמר ומופת אות ויעשה איש.. יעמוד אם לפיכך

להכחיש בא שהרי שקר, נביא זה הרי ממשה.. שמענו שלא פירוש המצות מן משה"ez`eapבמצוה .321של

מקומות  בכמה חסידות בדרושי מהמבואר גם כמו 365ולהעיר ב"זה", שנתנבא משה למעלת בנוגע
המאירה"366שכתוב  "אספקלריא ענין שהוא הדבר", נאמר 367"זה נדרים שבפרשת וכיון הדבר 366; "זה

בנבואה. נאמרה זו שפרשה נמצא ה'", צוה אשר

הנביא  שאר על רק ולכן, התורה. ענין - לגמרי אחר בגדר היא משה שנבואת הוא, הענין ים אך
משה. לנבואת בנוגע מהֿשאיןֿכן היא", בשמים "לא דתורה הענין מצד להלכה בנוגע לסמוך איֿאפשר 

- הן" נביאים בני הן, נביאים אין אם לישראל, להן "הנח הגמרא בלשון גם לדייק יש ועלֿפיֿזה
ועלֿדרךֿזה  משה. לנבואת ביחס ולא הנביאים, לשאר בשייכות כאן שמדובר היינו, רבים. לשון "נביאים"

דיוקים. כמה עוד

.ËÓ שבענין הדרגות שאר לגבי דשמחתֿתורה השמחה מעלת גודל מזה מובן - לעניננו ובנוגע
תורה". בשמחת שמח ש"משה מזה החל הוא', תורה ישראל 'מנהג עלֿפי  מ), סעיף (כנ"ל השמחה

מן  חיוב שזהו הקודש, על מחול ההוספה ענין ועלֿדרך כולה, השנה כל על ממשיכים זו ושמחה
יוםֿהכיפורים  בהלכות שלו ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שכתב כמו ביוםֿהכיפורים,368התורה, רק ולא ,

טוב' ו'יום שבת בכל גם החושך"369אלא מן האור ד"יתרון הענין ניתוסף שעלֿידיֿזה שעושים 370, כיון ,
קודש. - מ"חול"

ובאופן  התורה, בלימוד אורה שנת שתהיה - כולה, השנה כל על השמחה תומשך שאכן ויהיֿרצון
ה' "ישמח - למעלה השמחה בענין גם יתוסף למטה, השמחה ועלֿידי - מעשה לידי המביא לימוד של

היעוד 371במעשיו" יקויים שעלֿידיֿזה ועד ציון"372, שיבת את הוי' "בשוב פינו", שחוק ימלא .373"אז

***

. הגמרא כדברי הנבואה, לענין בשייכות ישראל' 'מנהג של הגדלות אודות לעיל להמדובר בהמשך
בענין  חידוש מצינו ונבואה למנהג בנוגע הנה - הן" נביאים בני הן, נביאים אין אם לישראל, להן "הנח

נשים: אצל התורה ללימוד בשייכות לכאורה, צדדי

בגמרא  לא374מצינו כלל בדרך אבל הלכות, מאות ג' שלמדה לברוריה, נשים בנוגע אצל שיהיה מצינו
תלמוד  בהלכות הזקן רבינו וכדברי חסֿושלום, הפכי באופן זה אין בוודאי - תורה. תלמוד של הענין

"כל 375תורה  וגם אותם), שמפרט (כפי אותן" לידע להן הצריכות הלכות ללמוד חייבות הנשים ש"גם
בהן  מוזהרות שהן סופרים דברי ושל תורה של לאֿתעשה מצוות וכל גרמא, הזמן שאין מצותֿעשה
בתור  זה אין הנשים אצל אבל זה...), כל יודעים האנשים היו (והלוואי ועצום רב לימוד שזהו כאנשים",

תורה  תלמוד של .376דין
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ואילך.364) 178 ס"ע חי"ט לקו"ש בארוכה ראה
קונטרס 365) גם וראה ב. קיט, (בהוספות) מג"א תו"א ראה

משה). (נבואת ס"ו תשע"ב) (קה"ת ע"ה" רבינו משה "בחי' בענין
וש"נ.

ופירש"י.366) ובספרי מטות ר"פ
ב.367) מט, יבמות
וש"נ.368) רסתר"ח. או"ח
וש"נ.369) ס"ד. סרס"א שם

יג.370) ב, קהלת
לא.371) קד, תהלים
א.372) לא, ברכות וראה ב. קכו, שם
א.373) שם,
ב.374) סב, פסחים
ספ"א.375)
(37637 ע' חי"ד לקו"ש ל. חוברת "רשימות" בארוכה ראה

ועוד. ואילך.
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הגמרא  כדברי נשים, אצל גם מצינו - הנבואה ענין נביאים377אבל ושמונה ze`iap"ארבעים raye
הגמרא  כדברי שנכתבו, שלהן נבואות גם ויש לישראל", להם לדורות 377נתנבאו שהוצרכה "נבואה

לנשים. אנשים בין חילוק אין זה שבענין כך, נכתבה". לא הוצרכה ושלא נכתבה,

הוא" תורה ישראל "מנהג - למנהג בנוגע מזה ישראל 361ויתירה לנשי בנוגע מיוחדת הדגשה בו שיש -
בישראל" זקנות נשים "מנהג נשים", "מנהג הלשון שמצינו אליעזר'378(כפי דרבי ב'פרקי כדאיתא ,(379

ישנו  זה שמנהג מובן שמזה העגל, לעשיית נזמיהן ליתן רצו שלא בשכר חדשים" ראשי משמרות "שהן
תורה"). בשמחת שמח ש"משה מזה שמקורו דשמחתֿתורה המנהג (עלֿדרך מתןֿתורה מימי כבר

כל  את יודע הבעל שכן, הבית. לעקרת במיוחד שייכת ישראל' 'מנהגי ששמירת בפועל שרואים וכפי
שלמדה  ממה הבית מנהגי כל את בפרטיות יודעת האשה ואילו בישיבה, בספרים שלמד ממה הענינים

הבית. בעקרת בעיקר שתלויה הבית, להנהגת שייכים ישראל' 'מנהגי רוב והרי וסבתּה, מאמּה

.‡:בפועל הוראה בהם שיש התורה עניני  ככל - לפועל ובנוגע

לקיום  בנוגע השתדלות אותה להיות צריכה הוא', תורה ישראל ש'מנהג שיודעים כיון - לראש לכל
אגרא" צערא "לפום שהרי השכר, גם יהיה בזה ההשתדלות ערך ולפי לתורה, בנוגע כמו ישראל' ,380'מנהגי

בחשי  שתלוי השכר עצם ישראל'.מלבד 'מנהגי שמירת עבור השכר גודל מובן שמזה הענין, בות

בנין  בישראל, בית להעמיד כדי מספיקה כשלעצמה המנהגים ששמירת ישראל, לנשי בנוגע ובמיוחד
בתורה. עוסקים בנים ובני בנים עד, עדי

ברכות  במסכת הגמרא כדברי - הוא לנשים במיוחד ששייכים מה'מנהגים' אחד "גדולה 381והרי :
שנאמר  האנשים, מן יותר לנשים הקב "ה שהבטיחן זכיין,382הבטחה במאי גו'.. קומנה שאננות נשים

והיינו, רבנן". מבי דאתו עד לגברייהו ונטרין רבנן, בי גברייהו ובאתנויי כנישתא, לבי בנייהו באקרויי
בחינוך  גם חלק לה יש  ישראל', 'מנהגי על ולשמור בבית להשאר הוא הראשון שתפקידה לכך שנוסף
חשוב  חלק לה יש ֿ זה שלאחרי בשנים וגם האם, בידי לגמרי שתלוי הראשונות, בשנים הן הילדים,
עתים  לקביעות בנוגע לו...) מציקה גם (ולפעמים אותו ומזרזת מעודדת שהיא לבעל, בנוגע וגם בחינוך ,

בעלה) את לחנך חייבת אינה דין שעלֿפי למרות - זה (וכל כו' ענינים כמה על ויתור כדי תוך .383לתורה,

השנה. במשך לפועל שיומשכו תשרי, בחודש טובות החלטות לקבל יש - אלו ענינים לכל ובנוגע

הגדולה  ההבטחה שתקויים הוי', ברכת לקבל ברכה" של "כוס ישראל בני מכינים ועלֿידיֿזה
'מנהגי  עלֿפי הבית מהנהגת החל עניניהם, בכל והצלחה ברכה להן שתהיה לנשים, הקב"ה שהבטיחן
כיון  התחתון), בעולם גם (שנפעלת שלימות של ובאופן ושאננות, מנוחה מתוך פרטיהם, בכל ישראל'

השלימות. תכלית שהוא הקב"ה של מידו שנמשכת

שלו" שהשלום ה"מלך את שממשיכים בבנינו 384ועד גו' ובזקנינו "בנערינו ויגאלנו, שיבוא ,
פרסה"385ובבנותינו" תשאר ש"לא עד אתם"386, וזהבם ו"כספם הנה"387, ישובו גדול "קהל בקרוב 149, ,

ממש.

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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א.377) יד, מגילה
השיב 378) בשו"ת הובא ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

סי"ג. משה
סתי"ז.379) בטואו"ח הובא פמ"ה.
מכ"א.380) פ"ה אבות
וש"נ.381) א. יז,

ט.382) לב, ישעי'
וש"נ.383) ואילך. 65 ע' חמ"ז תו"מ גם ראה
(א).384) יא פ"ג, (יא). א פ"א, שהש"ר
ט.385) יו"ד, בא
כו.386) שם,
ט.387) ס, ישעי'

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.· להזכיר המקום כאן הנה - מעריב תפלת אודות לחשוב וצריכים לילה, חצות מתקרב שכבר כיון
השנה" ד"קרן הצדקה ענין :388אודות

ערוך' ה'שולחן כפסקֿדין יום, בכל להיות צריכה הצדקה קודם 389נתינת הצדקה לנתינת בנוגע ובכן: .
אחד  כל אם הדבר ספק מנחה, תפילת קודם אבל זאת, שיזכרו בטוחים להיות יכולים שחרית, תפילת
הזמן, במשך שיצטרפו אלו של לזכותם (גם כו' יום בכל תורמים שממנה קופה יסדו ולכן זאת. יזכור

לגבות  העתיד על גם שתורמים השקל , למחצית בנוגע שמצינו ).390כפי

חיוב  אבל טוב', ו'יום בשבת ולא החול, בימות רק להיות יכולה בממון, הצדקה נתינת לזה: ונוסף
לנתינת  אפשרות יש בו (שגם ליוםֿהכיפורים בנוגע ואפילו טוב', ו'יום לשבת בנוגע גם הוא הצדקה

ה'" כבדו "באורים נרות, להדלקת בנוגע וכן ללבושים, בנוגע - שממנה 391צדקה זו, בקרן המעלה וזוהי .(
אלו. ימים עבור גם נותנים

ואפילו  טוב', ו'יום שבת כולל השנה, ימות לכל המתאים במספר יהיה הנתינה שסכום לכוין צריך ולכן
הקדוש. יום

פעמים  כמה - טוב ומה שנ"ד, כמנין ליתן יש שנ"ד, הוא הימים שמספר כיון - זו לשנה ובנוגע
התשובה' ב'אגרת וכמבואר משובח, זה הרי המרבה וכל שנ"ד, לדבר 392כמנין החרדים כל עכשיו ש"נהגו

כו' בזבוז של ענין זה שאין כיון מחומש, יותר ואפילו בצדקה", מאד מאד להרבות .393ה'

רומז  שנ"ד שמספר - כו') רמזים עם הענינים כל לקשר משתדלים (שהרי בדבר רמז להוסיף ויש
בנים 394ל"דשן" לחנך יחד, גם וברוחניות בגשמיות יאר"), פעטע ("א דשנה שנה זו שתהיה והיינו, ,ַָ

אמיתית. והרחבה תענוג מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה ובנות

מו"ח  כ"ק של הציון על להזכירם כדי האם, שם לצרף הרוצים כל יכולים - פעמים כמה וכמדובר
אדמו"ר.

בהמשך  שהיא בהתוועדות היא זה על שההתעוררות ובפרט משובח, זה הרי המרבה שכל וכאמור,
הקודש.לש  על מחול תוספת של ובזמן מחתֿתורה,

צדק" ה"כהן הכרזת להדיוט"395ועלֿפי כמסירתו לגבוה אחת 396ש"אמירתו אמירה שעלֿידי כיון הרי ,
היעוד  יקויים ועלֿידיֿזה הפעם... עוד וליתן לחזור יכול מרשותו, יצא לפניהם"30כבר הפורץ .39"יעלה

צדק']. וה'צמח מהר"ש אדמו"ר נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‚ שנה בכל להזכיר שנהוג ענין עוד כבר:397יש המפורסמים חומשֿתהליםֿתניא לשיעורי בנוגע -
כפי  תהלים שיעור וכן זה, ליום השייך הפרשה חלק - השבוע בפרשת חומש שיעור יום בכל ללמוד

השנה. לימי שנחלק כפי תניא שיעור וכן החודש, לימי שנחלק

השמש, מהלך עם קשור - [שבוע ושנה חודש משבוע, חלק שהוא תכונה לו יש יום שכל ולהעיר,
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בסופה 388) 309 שבהערה בראשית ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 221 ע' שם (תו"מ

סרמ"ט 389) יו"ד טושו"ע סוסצ"ב. או"ח ואדה"ז טושו"ע
סי"ד.

וש"נ.390) א. קח, כתובות ראה
ס"ד.391) סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע וראה טו. כד, ישעי'

וש"נ.
ספ"ג.392)

סוס"י.393) אגה"ק תניא גם ראה
מרחשון 394) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

.(146 ע' חכ"א (תו"מ ס"ט תשח"י ב) (התוועדות
כץ 395) שי' הכהן פינחס משה הר"ר הגבאי להכרזת הכוונה
(המו"ל).
וש"נ.396) סע"ב. כט, נדרים
(תו"מ 397) סמ"ג 309 שבהערה בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 216 ע' שם
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הגמרא  כדברי נשים, אצל גם מצינו - הנבואה ענין נביאים377אבל ושמונה ze`iap"ארבעים raye
הגמרא  כדברי שנכתבו, שלהן נבואות גם ויש לישראל", להם לדורות 377נתנבאו שהוצרכה "נבואה

לנשים. אנשים בין חילוק אין זה שבענין כך, נכתבה". לא הוצרכה ושלא נכתבה,

הוא" תורה ישראל "מנהג - למנהג בנוגע מזה ישראל 361ויתירה לנשי בנוגע מיוחדת הדגשה בו שיש -
בישראל" זקנות נשים "מנהג נשים", "מנהג הלשון שמצינו אליעזר'378(כפי דרבי ב'פרקי כדאיתא ,(379

ישנו  זה שמנהג מובן שמזה העגל, לעשיית נזמיהן ליתן רצו שלא בשכר חדשים" ראשי משמרות "שהן
תורה"). בשמחת שמח ש"משה מזה שמקורו דשמחתֿתורה המנהג (עלֿדרך מתןֿתורה מימי כבר

כל  את יודע הבעל שכן, הבית. לעקרת במיוחד שייכת ישראל' 'מנהגי ששמירת בפועל שרואים וכפי
שלמדה  ממה הבית מנהגי כל את בפרטיות יודעת האשה ואילו בישיבה, בספרים שלמד ממה הענינים

הבית. בעקרת בעיקר שתלויה הבית, להנהגת שייכים ישראל' 'מנהגי רוב והרי וסבתּה, מאמּה

.‡:בפועל הוראה בהם שיש התורה עניני  ככל - לפועל ובנוגע

לקיום  בנוגע השתדלות אותה להיות צריכה הוא', תורה ישראל ש'מנהג שיודעים כיון - לראש לכל
אגרא" צערא "לפום שהרי השכר, גם יהיה בזה ההשתדלות ערך ולפי לתורה, בנוגע כמו ישראל' ,380'מנהגי

בחשי  שתלוי השכר עצם ישראל'.מלבד 'מנהגי שמירת עבור השכר גודל מובן שמזה הענין, בות

בנין  בישראל, בית להעמיד כדי מספיקה כשלעצמה המנהגים ששמירת ישראל, לנשי בנוגע ובמיוחד
בתורה. עוסקים בנים ובני בנים עד, עדי

ברכות  במסכת הגמרא כדברי - הוא לנשים במיוחד ששייכים מה'מנהגים' אחד "גדולה 381והרי :
שנאמר  האנשים, מן יותר לנשים הקב "ה שהבטיחן זכיין,382הבטחה במאי גו'.. קומנה שאננות נשים

והיינו, רבנן". מבי דאתו עד לגברייהו ונטרין רבנן, בי גברייהו ובאתנויי כנישתא, לבי בנייהו באקרויי
בחינוך  גם חלק לה יש  ישראל', 'מנהגי על ולשמור בבית להשאר הוא הראשון שתפקידה לכך שנוסף
חשוב  חלק לה יש ֿ זה שלאחרי בשנים וגם האם, בידי לגמרי שתלוי הראשונות, בשנים הן הילדים,
עתים  לקביעות בנוגע לו...) מציקה גם (ולפעמים אותו ומזרזת מעודדת שהיא לבעל, בנוגע וגם בחינוך ,

בעלה) את לחנך חייבת אינה דין שעלֿפי למרות - זה (וכל כו' ענינים כמה על ויתור כדי תוך .383לתורה,

השנה. במשך לפועל שיומשכו תשרי, בחודש טובות החלטות לקבל יש - אלו ענינים לכל ובנוגע

הגדולה  ההבטחה שתקויים הוי', ברכת לקבל ברכה" של "כוס ישראל בני מכינים ועלֿידיֿזה
'מנהגי  עלֿפי הבית מהנהגת החל עניניהם, בכל והצלחה ברכה להן שתהיה לנשים, הקב"ה שהבטיחן
כיון  התחתון), בעולם גם (שנפעלת שלימות של ובאופן ושאננות, מנוחה מתוך פרטיהם, בכל ישראל'

השלימות. תכלית שהוא הקב"ה של מידו שנמשכת

שלו" שהשלום ה"מלך את שממשיכים בבנינו 384ועד גו' ובזקנינו "בנערינו ויגאלנו, שיבוא ,
פרסה"385ובבנותינו" תשאר ש"לא עד אתם"386, וזהבם ו"כספם הנה"387, ישובו גדול "קהל בקרוב 149, ,

ממש.

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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א.377) יד, מגילה
השיב 378) בשו"ת הובא ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

סי"ג. משה
סתי"ז.379) בטואו"ח הובא פמ"ה.
מכ"א.380) פ"ה אבות
וש"נ.381) א. יז,

ט.382) לב, ישעי'
וש"נ.383) ואילך. 65 ע' חמ"ז תו"מ גם ראה
(א).384) יא פ"ג, (יא). א פ"א, שהש"ר
ט.385) יו"ד, בא
כו.386) שם,
ט.387) ס, ישעי'

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.· להזכיר המקום כאן הנה - מעריב תפלת אודות לחשוב וצריכים לילה, חצות מתקרב שכבר כיון
השנה" ד"קרן הצדקה ענין :388אודות

ערוך' ה'שולחן כפסקֿדין יום, בכל להיות צריכה הצדקה קודם 389נתינת הצדקה לנתינת בנוגע ובכן: .
אחד  כל אם הדבר ספק מנחה, תפילת קודם אבל זאת, שיזכרו בטוחים להיות יכולים שחרית, תפילת
הזמן, במשך שיצטרפו אלו של לזכותם (גם כו' יום בכל תורמים שממנה קופה יסדו ולכן זאת. יזכור

לגבות  העתיד על גם שתורמים השקל , למחצית בנוגע שמצינו ).390כפי

חיוב  אבל טוב', ו'יום בשבת ולא החול, בימות רק להיות יכולה בממון, הצדקה נתינת לזה: ונוסף
לנתינת  אפשרות יש בו (שגם ליוםֿהכיפורים בנוגע ואפילו טוב', ו'יום לשבת בנוגע גם הוא הצדקה

ה'" כבדו "באורים נרות, להדלקת בנוגע וכן ללבושים, בנוגע - שממנה 391צדקה זו, בקרן המעלה וזוהי .(
אלו. ימים עבור גם נותנים

ואפילו  טוב', ו'יום שבת כולל השנה, ימות לכל המתאים במספר יהיה הנתינה שסכום לכוין צריך ולכן
הקדוש. יום

פעמים  כמה - טוב ומה שנ"ד, כמנין ליתן יש שנ"ד, הוא הימים שמספר כיון - זו לשנה ובנוגע
התשובה' ב'אגרת וכמבואר משובח, זה הרי המרבה וכל שנ"ד, לדבר 392כמנין החרדים כל עכשיו ש"נהגו

כו' בזבוז של ענין זה שאין כיון מחומש, יותר ואפילו בצדקה", מאד מאד להרבות .393ה'

רומז  שנ"ד שמספר - כו') רמזים עם הענינים כל לקשר משתדלים (שהרי בדבר רמז להוסיף ויש
בנים 394ל"דשן" לחנך יחד, גם וברוחניות בגשמיות יאר"), פעטע ("א דשנה שנה זו שתהיה והיינו, ,ַָ

אמיתית. והרחבה תענוג מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה ובנות

מו"ח  כ"ק של הציון על להזכירם כדי האם, שם לצרף הרוצים כל יכולים - פעמים כמה וכמדובר
אדמו"ר.

בהמשך  שהיא בהתוועדות היא זה על שההתעוררות ובפרט משובח, זה הרי המרבה שכל וכאמור,
הקודש.לש  על מחול תוספת של ובזמן מחתֿתורה,

צדק" ה"כהן הכרזת להדיוט"395ועלֿפי כמסירתו לגבוה אחת 396ש"אמירתו אמירה שעלֿידי כיון הרי ,
היעוד  יקויים ועלֿידיֿזה הפעם... עוד וליתן לחזור יכול מרשותו, יצא לפניהם"30כבר הפורץ .39"יעלה

צדק']. וה'צמח מהר"ש אדמו"ר נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‚ שנה בכל להזכיר שנהוג ענין עוד כבר:397יש המפורסמים חומשֿתהליםֿתניא לשיעורי בנוגע -
כפי  תהלים שיעור וכן זה, ליום השייך הפרשה חלק - השבוע בפרשת חומש שיעור יום בכל ללמוד

השנה. לימי שנחלק כפי תניא שיעור וכן החודש, לימי שנחלק

השמש, מהלך עם קשור - [שבוע ושנה חודש משבוע, חלק שהוא תכונה לו יש יום שכל ולהעיר,
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בסופה 388) 309 שבהערה בראשית ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 221 ע' שם (תו"מ

סרמ"ט 389) יו"ד טושו"ע סוסצ"ב. או"ח ואדה"ז טושו"ע
סי"ד.

וש"נ.390) א. קח, כתובות ראה
ס"ד.391) סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע וראה טו. כד, ישעי'

וש"נ.
ספ"ג.392)

סוס"י.393) אגה"ק תניא גם ראה
מרחשון 394) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

.(146 ע' חכ"א (תו"מ ס"ט תשח"י ב) (התוועדות
כץ 395) שי' הכהן פינחס משה הר"ר הגבאי להכרזת הכוונה
(המו"ל).
וש"נ.396) סע"ב. כט, נדרים
(תו"מ 397) סמ"ג 309 שבהערה בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 216 ע' שם



פח

dkxad z`fe zegiy ihewl יד כרך

פעמים ‡. כמה שכתב 1כמדובר מזה -
בגמרא 2הרמב"ם  זה דרך לקריאת 3(ועל בנוגע (

קורין  "ולמחר תורה: בשמחת הברכה וזאת פרשת
התורה  קריאות וכסיום כהמשך הברכה", וזאת
שיהיו  לישראל להם תיקן "משה - במועדות

בכל epiprקוראין cren השייכות כי  משמע - "
היא  חג של האחרון טוב ליום הברכה" ד"וזאת

המועדות" כל סוף "שהיא לפי רק "כדי 4[לא או
לשמחת  לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך

לברכת 5החג" שלמה המלך ברכת לסמוך "כדי או ,
"ענין 6משה" היא הברכה וזאת שפרשת לפי אלא] ,

בו.7המועד" שנקראת
הידוע ·. פי על לבאר אפשר היה והנה

תורה  שמחת עושים (שאז עצרת היא 8שבשמיני (
ההמשכות 9הקליטה  כל בפנימיות נקלטות שאז ,

שעיקרו  ומכיון בכלל). (והחודש השנה דראש
מכתירים  שישראל מה הוא השנה ראש של ותוכנו

רז"ל  כמאמר עליהם, למלך הקב"ה "אמרו 10את
הרי  עליכם", שתמליכוני כדי כו' מלכיות לפני
ושמחת  עצרת דשמיני הענינים שמעיקרי מובן
עליכם", ד"תמליכוני זו המשכה קליטת היא תורה

כו' עצרת בשמיני ובפנימיות בגילוי .11שנמשכת
דשמחת  השייכות בפשטות לבאר יש זה פי ועל

שכתוב  למה "ויהי 12תורה שכתוב מה בפרשתנו,
שבטי  יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון
מלך", בישורון "ויהי ענינים: ב' שבזה ישראל",

בחינת  המשכת עליכם, תמליכוני בחינת הוא
יתברך  שבטי 13מלכותו יחד עם ראשי ו"בהתאסף ;

להיות  יחד מתאספים "שכולם הוא ישראל",
ורגל  דראש התחלקות בהם ואין כאחד" .14לאחדים

בזה  זה תלויים אלו ענינים זו 15וב' בעבודה כי ,
מכיון  ישראל: כל שווים עליכם' ד'תמליכוני
עול  וקבלת ביטול ידי על נעשה עליכם דתמליכוני
בין  חילוק בזה ישנו באם הרי שמים, מלכות
ביטול  זה אין – מימיך שואב גו' דראשיכם הסוגים

שלימה  שמים מלכות עול וקבלת .16גמור 

ידי  על שהיא ודם, בשר מלך הכתרת וכדוגמת
ההכתרה, שבעת הביטול, בשלימות העם, ביטול
ירגיש  באם פשוט. ואיש גדול שר זה בביטול שווה
להמלך. בביטולו חסר יהיה מציאותו, השר
לאחרי  רק באה פשוט ואיש שר בין וההבדלה
חילוקים  ישנם שאז גזירות, וגוזר מלך נעשה שכבר

ההכתרה). בעת לא (אבל הגזירות קיום באופן

שמיני  בשם גם מרומזים אלו ענינים וב'
לכם)17עצרת  (תהיה עצרת א) בזה: שמהפירושים ,

וממשלה  מלכות לכון",18לשון תהי "כנישין ב) ,
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ואילך.1) 156 ע' לעיל ואילך, 237 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ואילך.2) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.3) לא, מגילה
שם).4) מגילה בתוי"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"ן
שפה.5) סי' מח"ו
סוכות.6) תפלת סדר אבודרהם שם. מח"ו
שייכות.7) עניני כמה שם בלקו"ש וראה
(8.17 הערה לקמן ראה
א'תשפט.9) ע' שם אוה"ת ד. פח, ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה

ובכ"מ.
הענין10) הרס"ג ובל' סע"א. טז, דר"ה)oey`xdר"ה (בתק"ש

טעמי  (אבודרהם. זה" ביום הבורא את עלינו ממליכים "אנו
תש"ג. ר"ה של יו"ט ד"ה וראה התקיעות).

לכם 11) להיות . . עצרת "וזהו סע"ג: פב, סוכות לקו"ת ראה
שום  כמ"ש והיינו . . ית' מלכותו קבלת השנה לכל למשמרת
גם  וראה שם. לס"ד ובקיצור שם. ע"ד ובריש מלך". עליך תשים

(במ"ש סע"ג פז, ipinydשם meia העם את שלח שמע"צ) (שהוא
ס"ע  לשמע"צ בהוספות אוה"ת ד. צד, עם). בלא מלך דאין -

ובכ"מ. פכ"ו. תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה א'תתקמז.
ה.12) לג,

עליהם.13) מלכותו עול תמיד עה"פ: פירש"י ראה
מלך.14) בישורון ויהי הכתוב בביאור נצבים ר"פ לקו"ת

ר  אי"ז זה (ופרט)וכתוב פסוק הקדמה `cgק זוהי כ"א בהסדרה,
הסדרה  כל ו)שם התוכן (עיקר שהן שלאח"ז, הברכות לכל ו"כלי"

דווקא,dkxad"וזאת כאחד כולנו הוא לברכה הכלי כי ,"
"sq`zdaעם ע'cgiראשי ח"ט לקו"ש ראה – ישראל" שבטי

ואילך. 235
ובגו"א.15) בסופו, בהכתוב פירש"י ראה
א'תתסב.16) ס"ע ואילך. א'תתנ (ס"ע ברכה אוה"ת וראה

מקיף  מלך בישורון ויהי דבחי' הנ"ל כ' בביאור ואילך) א'תתסו
וקב"ע  (יראה עם ראשי בהתאסף ע"י נמשך כו' הכללי

לשמח"ת. ושייכותו יחד. כולם ו)התכללותם
(17- בשמע"צ ולא בשמח"ת היא הברכה וזאת דקריאת ואף

" הל' בזה נאמר שלכן .226 ע' שם לקו"ש וזאת xgnlראה קורין
מזה  - קורין" "בשני שנאמר שני יו"ט כבשאר ולא הברכה"
שקורין  יו"ט כבכל ודלא בשמע"צ הברכה וזאת קורין שבא"י
גם  שייכות וקריאתה ששמח"ת מוכח ראשון דיו"ט הקריאה בא"י
להערה  שוה"ג שם בלקו"ש ראה - דשמע"צ שני יו"ט שהוא לזה
שברוב  מזה גם וכדמוכח .10 ,7 הערה 237 ע' שם לקו''ש .12
ענינו  מצד שמע"צ ביום הוא ששמח"ת הטעם מבואר הדרושים
ד"ה  לקו"ת ראה - וכיו"ב) הקליטה, היא שאז (לפי שמע"צ של
צוה  תורה ד"ה ג). (פה, והשני ג). (פד, בסופו הא' השמע"צ ביום
ובכ"מ. א'תשעט). (ע' השמע"צ ביום ד"ה אוה"ת ד). (צד, ס"ג

ואילך.18) א'תשעו ע' שמע"צ אוה"ת רע"ב. רנו, זח"ג ראה
א'תתקמז. ס"ע

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

תכונה  בספרי (כמבואר השמש מהלך עם גם ושנה הלבנה, מהלך עם קשור - שצריך 398חודש וכיון ,[(
נעשה  תורה עם ושנה) חודש (שבוע אלו ענינים ג' של הקישור הנה תורה, עם הענינים כל את לקשר

הנ"ל. השיעורים ג' עלֿידי

ולהבא, מכאן אלו שיעורים לשמור יתחילו מזה, ידעו שלא שאלו - ולהוספה לזריזות אלא נצרכה ולא
בזה. יתחזקו חלישות, אצלם שהיתה ואלו 

גו'" הערים על אלקים חתת "ויהי ההבטחה תקויים אלו, שיעורים שמירת הסיפור 399ועלֿידי כידוע ,400

ראשיֿתיבות ש"חתת" מהר"ש לאדמו"ר צדק' ה'צמח דברי כסיפא zהליםzומשgאודות - ואז ניא,
הגוים  שכל ובאופן בהצלחה, הוא לדרכו" הלך מ"ויעקב החל השנה, שמסע והיינו, "ויסעו". - דקרא

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עם יחד הקדושה, לארצנו ובתורתו בממונו בגופו שלם ובא ממנו, יראים

- הד' (בבא  הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון האמצעי, אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָז'

הקדושה  בידו הנאספים לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה ערבית תפילת המזון, ברכת לאחרי
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ב.398) יב, בא ראב"ע סצ"ג. ונעים נחמד ס' ראה
ה.399) לה, וישלח

ע'400) ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר וש"נ.אג"ק רסח.

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

תכונה  בספרי (כמבואר השמש מהלך עם גם ושנה הלבנה, מהלך עם קשור - שצריך 398חודש וכיון ,[(
נעשה  תורה עם ושנה) חודש (שבוע אלו ענינים ג' של הקישור הנה תורה, עם הענינים כל את לקשר

הנ"ל. השיעורים ג' עלֿידי

ולהבא, מכאן אלו שיעורים לשמור יתחילו מזה, ידעו שלא שאלו - ולהוספה לזריזות אלא נצרכה ולא
בזה. יתחזקו חלישות, אצלם שהיתה ואלו 

גו'" הערים על אלקים חתת "ויהי ההבטחה תקויים אלו, שיעורים שמירת הסיפור 399ועלֿידי כידוע ,400

ראשיֿתיבות ש"חתת" מהר"ש לאדמו"ר צדק' ה'צמח דברי כסיפא zהליםzומשgאודות - ואז ניא,
הגוים  שכל ובאופן בהצלחה, הוא לדרכו" הלך מ"ויעקב החל השנה, שמסע והיינו, "ויסעו". - דקרא

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עם יחד הקדושה, לארצנו ובתורתו בממונו בגופו שלם ובא ממנו, יראים

- הד' (בבא  הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון האמצעי, אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָז'

הקדושה  בידו הנאספים לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה ערבית תפילת המזון, ברכת לאחרי
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ב.398) יב, בא ראב"ע סצ"ג. ונעים נחמד ס' ראה
ה.399) לה, וישלח

ע'400) ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר וש"נ.אג"ק רסח.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zenai(ipy meil)

zFg` zexr' xeqi`a eilr dxeq` `idy meyn oae`xn dvilge¤§©£
'dNbz `l LO`(bi gi my).dzxv zxve dzxv z` zxhet `id oke , ¦§Ÿ§©¥

.aiBzLà úBçàåd`eyp lgx dzidy oebk ,eig`l d`eyp dzidy ©£¦§
zne ,oae`x ig` oernyl d`eyp dzid dzeg` d`le ,oae`xl
ixd .[fh xeiv] oae`x iptl ezy` d`l dltpe mipa `la oerny
zeg` zexr xeqi`a eilr dxeq` `idy meyn epnn zxhtp `id

aezkk ,dy`(gi gi my)oke ,'xxvl gTz `l Dzg` l` dW`e'§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ
.bi .dzxv z` `id zxhet,Bnàî åéçà úLàåz` awri `ypy oebk §¥¤¨¦¥¦

z` el dclie lgx z` `yp mdxa`e ,oerny z` el dclie d`l

z` el dclie ezpnl` lgx z` awri `ype mdxa` zne .wgvi
,ezy` dwax z` oerny `ype ,zne dwax z` wgvi `ype .oae`x
`la oerny zn m` .m`dn `le a`dn `l wgvi ig` epi` oky
,[fi xeiv] a`dn eig` `edy oae`x iptl dwax ezy` dltpe mipa
zy` dzeid calny meyn .dvilge meain epnn zxhtp `id ixd
zy` mb dzid ixd ,meail zxzend a`dn eig` `edy oerny
oia ,dexr meyn dxeq` g` zy`e ,m`dn eig` `edy wgvi
z` zxhet `id oke .m`d on g` zy`a oiae a`d on g` zy`a

.dzxv zxve dzxv
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zenai(iyily meil)

dxeht dxvdy aezkl,dãBçì äöéìçä ïî`idy rcp `linne ¦©£¦¨§¨
meyn `l` epi` dvilgdn dxehty dn ixdy ,meaid on dxeht

.lirl x`eank ,meain dxehty
epzpyn :`xnbd daiynäöéìç úåöî øîàc ,àéä ìeàL àaà©¨¨¦§¨©¦§©£¦¨

,íeaéé úåöîì úîãB÷eazekle ,meai mb xikfdl dkxved ok lre ¤¤§¦§©¦
.meail zncew dvilgy eprinydl ick ,dvilg xg`l

el` ixd 'eke eza od el`e 'eke miyp dxyr yng' :epzpyna epipy
:`xnbd zl`ey .'odizexv zexhetàðéðî'dxyr yng' lycdhwp ¦§¨¨§

a dpyndéàî éèeòîì ,àLéø.`a `edåokàôéñc àðéðîdn ± ¥¨§©¥©§¦§¨¨§¥¨
,zeixrd dxyr yng lk z` dzpny xg`l dpynd zxfegy
rnyn ok mb df oeylny ,'odizexv z` zexhet el` ixd' zxne`e

,zexg` `le zexhet el` `weecy ,herinéàî éèeòîì.`a `ed §©¥©
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' א



פט

dkxad z`fe zegiy ihewl יד כרך

פעמים ‡. כמה שכתב 1כמדובר מזה -
בגמרא 2הרמב"ם  זה דרך לקריאת 3(ועל בנוגע (

קורין  "ולמחר תורה: בשמחת הברכה וזאת פרשת
התורה  קריאות וכסיום כהמשך הברכה", וזאת
שיהיו  לישראל להם תיקן "משה - במועדות

בכל epiprקוראין cren השייכות כי  משמע - "
היא  חג של האחרון טוב ליום הברכה" ד"וזאת

המועדות" כל סוף "שהיא לפי רק "כדי 4[לא או
לשמחת  לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך

לברכת 5החג" שלמה המלך ברכת לסמוך "כדי או ,
"ענין 6משה" היא הברכה וזאת שפרשת לפי אלא] ,

בו.7המועד" שנקראת
הידוע ·. פי על לבאר אפשר היה והנה

תורה  שמחת עושים (שאז עצרת היא 8שבשמיני (
ההמשכות 9הקליטה  כל בפנימיות נקלטות שאז ,

שעיקרו  ומכיון בכלל). (והחודש השנה דראש
מכתירים  שישראל מה הוא השנה ראש של ותוכנו

רז"ל  כמאמר עליהם, למלך הקב"ה "אמרו 10את
הרי  עליכם", שתמליכוני כדי כו' מלכיות לפני
ושמחת  עצרת דשמיני הענינים שמעיקרי מובן
עליכם", ד"תמליכוני זו המשכה קליטת היא תורה

כו' עצרת בשמיני ובפנימיות בגילוי .11שנמשכת
דשמחת  השייכות בפשטות לבאר יש זה פי ועל

שכתוב  למה "ויהי 12תורה שכתוב מה בפרשתנו,
שבטי  יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון
מלך", בישורון "ויהי ענינים: ב' שבזה ישראל",

בחינת  המשכת עליכם, תמליכוני בחינת הוא
יתברך  שבטי 13מלכותו יחד עם ראשי ו"בהתאסף ;

להיות  יחד מתאספים "שכולם הוא ישראל",
ורגל  דראש התחלקות בהם ואין כאחד" .14לאחדים

בזה  זה תלויים אלו ענינים זו 15וב' בעבודה כי ,
מכיון  ישראל: כל שווים עליכם' ד'תמליכוני
עול  וקבלת ביטול ידי על נעשה עליכם דתמליכוני
בין  חילוק בזה ישנו באם הרי שמים, מלכות
ביטול  זה אין – מימיך שואב גו' דראשיכם הסוגים

שלימה  שמים מלכות עול וקבלת .16גמור 

ידי  על שהיא ודם, בשר מלך הכתרת וכדוגמת
ההכתרה, שבעת הביטול, בשלימות העם, ביטול
ירגיש  באם פשוט. ואיש גדול שר זה בביטול שווה
להמלך. בביטולו חסר יהיה מציאותו, השר
לאחרי  רק באה פשוט ואיש שר בין וההבדלה
חילוקים  ישנם שאז גזירות, וגוזר מלך נעשה שכבר

ההכתרה). בעת לא (אבל הגזירות קיום באופן

שמיני  בשם גם מרומזים אלו ענינים וב'
לכם)17עצרת  (תהיה עצרת א) בזה: שמהפירושים ,

וממשלה  מלכות לכון",18לשון תהי "כנישין ב) ,
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ואילך.1) 156 ע' לעיל ואילך, 237 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ואילך.2) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.3) לא, מגילה
שם).4) מגילה בתוי"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"ן
שפה.5) סי' מח"ו
סוכות.6) תפלת סדר אבודרהם שם. מח"ו
שייכות.7) עניני כמה שם בלקו"ש וראה
(8.17 הערה לקמן ראה
א'תשפט.9) ע' שם אוה"ת ד. פח, ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה

ובכ"מ.
הענין10) הרס"ג ובל' סע"א. טז, דר"ה)oey`xdר"ה (בתק"ש

טעמי  (אבודרהם. זה" ביום הבורא את עלינו ממליכים "אנו
תש"ג. ר"ה של יו"ט ד"ה וראה התקיעות).

לכם 11) להיות . . עצרת "וזהו סע"ג: פב, סוכות לקו"ת ראה
שום  כמ"ש והיינו . . ית' מלכותו קבלת השנה לכל למשמרת
גם  וראה שם. לס"ד ובקיצור שם. ע"ד ובריש מלך". עליך תשים

(במ"ש סע"ג פז, ipinydשם meia העם את שלח שמע"צ) (שהוא
ס"ע  לשמע"צ בהוספות אוה"ת ד. צד, עם). בלא מלך דאין -

ובכ"מ. פכ"ו. תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה א'תתקמז.
ה.12) לג,

עליהם.13) מלכותו עול תמיד עה"פ: פירש"י ראה
מלך.14) בישורון ויהי הכתוב בביאור נצבים ר"פ לקו"ת

ר  אי"ז זה (ופרט)וכתוב פסוק הקדמה `cgק זוהי כ"א בהסדרה,
הסדרה  כל ו)שם התוכן (עיקר שהן שלאח"ז, הברכות לכל ו"כלי"

דווקא,dkxad"וזאת כאחד כולנו הוא לברכה הכלי כי ,"
"sq`zdaעם ע'cgiראשי ח"ט לקו"ש ראה – ישראל" שבטי

ואילך. 235
ובגו"א.15) בסופו, בהכתוב פירש"י ראה
א'תתסב.16) ס"ע ואילך. א'תתנ (ס"ע ברכה אוה"ת וראה

מקיף  מלך בישורון ויהי דבחי' הנ"ל כ' בביאור ואילך) א'תתסו
וקב"ע  (יראה עם ראשי בהתאסף ע"י נמשך כו' הכללי

לשמח"ת. ושייכותו יחד. כולם ו)התכללותם
(17- בשמע"צ ולא בשמח"ת היא הברכה וזאת דקריאת ואף

" הל' בזה נאמר שלכן .226 ע' שם לקו"ש וזאת xgnlראה קורין
מזה  - קורין" "בשני שנאמר שני יו"ט כבשאר ולא הברכה"
שקורין  יו"ט כבכל ודלא בשמע"צ הברכה וזאת קורין שבא"י
גם  שייכות וקריאתה ששמח"ת מוכח ראשון דיו"ט הקריאה בא"י
להערה  שוה"ג שם בלקו"ש ראה - דשמע"צ שני יו"ט שהוא לזה
שברוב  מזה גם וכדמוכח .10 ,7 הערה 237 ע' שם לקו''ש .12
ענינו  מצד שמע"צ ביום הוא ששמח"ת הטעם מבואר הדרושים
ד"ה  לקו"ת ראה - וכיו"ב) הקליטה, היא שאז (לפי שמע"צ של
צוה  תורה ד"ה ג). (פה, והשני ג). (פד, בסופו הא' השמע"צ ביום
ובכ"מ. א'תשעט). (ע' השמע"צ ביום ד"ה אוה"ת ד). (צד, ס"ג

ואילך.18) א'תשעו ע' שמע"צ אוה"ת רע"ב. רנו, זח"ג ראה
א'תתקמז. ס"ע

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

תכונה  בספרי (כמבואר השמש מהלך עם גם ושנה הלבנה, מהלך עם קשור - שצריך 398חודש וכיון ,[(
נעשה  תורה עם ושנה) חודש (שבוע אלו ענינים ג' של הקישור הנה תורה, עם הענינים כל את לקשר

הנ"ל. השיעורים ג' עלֿידי

ולהבא, מכאן אלו שיעורים לשמור יתחילו מזה, ידעו שלא שאלו - ולהוספה לזריזות אלא נצרכה ולא
בזה. יתחזקו חלישות, אצלם שהיתה ואלו 

גו'" הערים על אלקים חתת "ויהי ההבטחה תקויים אלו, שיעורים שמירת הסיפור 399ועלֿידי כידוע ,400

ראשיֿתיבות ש"חתת" מהר"ש לאדמו"ר צדק' ה'צמח דברי כסיפא zהליםzומשgאודות - ואז ניא,
הגוים  שכל ובאופן בהצלחה, הוא לדרכו" הלך מ"ויעקב החל השנה, שמסע והיינו, "ויסעו". - דקרא

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עם יחד הקדושה, לארצנו ובתורתו בממונו בגופו שלם ובא ממנו, יראים

- הד' (בבא  הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון האמצעי, אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָז'

הקדושה  בידו הנאספים לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה ערבית תפילת המזון, ברכת לאחרי
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ב.398) יב, בא ראב"ע סצ"ג. ונעים נחמד ס' ראה
ה.399) לה, וישלח

ע'400) ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר וש"נ.אג"ק רסח.

g"kyz'd ,oeygÎxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

תכונה  בספרי (כמבואר השמש מהלך עם גם ושנה הלבנה, מהלך עם קשור - שצריך 398חודש וכיון ,[(
נעשה  תורה עם ושנה) חודש (שבוע אלו ענינים ג' של הקישור הנה תורה, עם הענינים כל את לקשר

הנ"ל. השיעורים ג' עלֿידי

ולהבא, מכאן אלו שיעורים לשמור יתחילו מזה, ידעו שלא שאלו - ולהוספה לזריזות אלא נצרכה ולא
בזה. יתחזקו חלישות, אצלם שהיתה ואלו 

גו'" הערים על אלקים חתת "ויהי ההבטחה תקויים אלו, שיעורים שמירת הסיפור 399ועלֿידי כידוע ,400

ראשיֿתיבות ש"חתת" מהר"ש לאדמו"ר צדק' ה'צמח דברי כסיפא zהליםzומשgאודות - ואז ניא,
הגוים  שכל ובאופן בהצלחה, הוא לדרכו" הלך מ"ויעקב החל השנה, שמסע והיינו, "ויסעו". - דקרא

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עם יחד הקדושה, לארצנו ובתורתו בממונו בגופו שלם ובא ממנו, יראים

- הד' (בבא  הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון האמצעי, אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָז'

הקדושה  בידו הנאספים לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה ערבית תפילת המזון, ברכת לאחרי
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ב.398) יב, בא ראב"ע סצ"ג. ונעים נחמד ס' ראה
ה.399) לה, וישלח

ע'400) ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר וש"נ.אג"ק רסח.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zenai(ipy meil)

zFg` zexr' xeqi`a eilr dxeq` `idy meyn oae`xn dvilge¤§©£
'dNbz `l LO`(bi gi my).dzxv zxve dzxv z` zxhet `id oke , ¦§Ÿ§©¥

.aiBzLà úBçàåd`eyp lgx dzidy oebk ,eig`l d`eyp dzidy ©£¦§
zne ,oae`x ig` oernyl d`eyp dzid dzeg` d`le ,oae`xl
ixd .[fh xeiv] oae`x iptl ezy` d`l dltpe mipa `la oerny
zeg` zexr xeqi`a eilr dxeq` `idy meyn epnn zxhtp `id

aezkk ,dy`(gi gi my)oke ,'xxvl gTz `l Dzg` l` dW`e'§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ
.bi .dzxv z` `id zxhet,Bnàî åéçà úLàåz` awri `ypy oebk §¥¤¨¦¥¦

z` el dclie lgx z` `yp mdxa`e ,oerny z` el dclie d`l

z` el dclie ezpnl` lgx z` awri `ype mdxa` zne .wgvi
,ezy` dwax z` oerny `ype ,zne dwax z` wgvi `ype .oae`x
`la oerny zn m` .m`dn `le a`dn `l wgvi ig` epi` oky
,[fi xeiv] a`dn eig` `edy oae`x iptl dwax ezy` dltpe mipa
zy` dzeid calny meyn .dvilge meain epnn zxhtp `id ixd
zy` mb dzid ixd ,meail zxzend a`dn eig` `edy oerny
oia ,dexr meyn dxeq` g` zy`e ,m`dn eig` `edy wgvi
z` zxhet `id oke .m`d on g` zy`a oiae a`d on g` zy`a

.dzxv zxve dzxv
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zenai(iyily meil)

dxeht dxvdy aezkl,dãBçì äöéìçä ïî`idy rcp `linne ¦©£¦¨§¨
meyn `l` epi` dvilgdn dxehty dn ixdy ,meaid on dxeht

.lirl x`eank ,meain dxehty
epzpyn :`xnbd daiynäöéìç úåöî øîàc ,àéä ìeàL àaà©¨¨¦§¨©¦§©£¦¨

,íeaéé úåöîì úîãB÷eazekle ,meai mb xikfdl dkxved ok lre ¤¤§¦§©¦
.meail zncew dvilgy eprinydl ick ,dvilg xg`l

el` ixd 'eke eza od el`e 'eke miyp dxyr yng' :epzpyna epipy
:`xnbd zl`ey .'odizexv zexhetàðéðî'dxyr yng' lycdhwp ¦§¨¨§

a dpyndéàî éèeòîì ,àLéø.`a `edåokàôéñc àðéðîdn ± ¥¨§©¥©§¦§¨¨§¥¨
,zeixrd dxyr yng lk z` dzpny xg`l dpynd zxfegy
rnyn ok mb df oeylny ,'odizexv z` zexhet el` ixd' zxne`e

,zexg` `le zexhet el` `weecy ,herinéàî éèeòîì.`a `ed §©¥©
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התרגום  שכל 19כפי' והתקבצות, התאספות "היינו ,
אחד  במקום להכלל כולם יתקבצו ישראל בני

ושרשם" ד"ויהי 20במקורם הנקודות ב' שהן .
ראשי  "בהתאסף מלוכה, בחינת - מלך" בישורון
כולם  והתכללות קיבוץ ישראל", שבטי יחד עם

כנ"ל  תליא, בהא הא אשר .16יחד,

היא ‚. עצרת שמיני להבין: צריך עדיין אמנם
של  ענינו ועיקר תשרי, חודש עניני דכל הקליטה
ובמה  שמחה. הוא תורה ושמחת עצרת שמיני
ענינו  תורה ושמחת עצרת דשמיני בשמחה מתבטא
זה. חודש עניני משאר יותר דוקא, השנה ראש של

בזה: והביאור

"תמ  ביטוי ענין לידי בא עליכם" ליכוני
בהן  שוין ישראל שכל והתכללות בהתאחדות

"אתם 15כנ"ל  השנה לראש בנוגע שנאמר וכמו ,
שכולם  גו'" שבטיכם ראשיכם כלכם היום נצבים

כאחד  לאחדים דוקא 21הם הוא זו בחינה וגילוי .
קליטה  הוא שענינו תורה, ושמחת עצרת בשמיני
בתנועה  הוא הגילוי השנה שבראש אלא וגילוי,
תורה  ושמחת עצרת ובשמיני וקבלתֿעול דביטול
ישראל  דכל והתכללות בהיחוד הוא מתגלה

(שענינה ד"שמחה" דוקא ielib22בתנועה כי - (
דכל  הוא ישראל מנהג תורה ושמחת עצרת בשמיני

חילוק  בלי בשוה, בזה שמחים .23ישראל 

אף  הכיפורים, יום של ענינו [מהֿשאיןֿכן
יתברך  עצמותו מצד הוא הכפרה ענין ששרש
שבא  בנפש הוא זה דרך ועל מהתחלקות, שלמעלה

הנשמה  עצם היא 24מצד עצמה הכפרה מקום מכל ,
הפרטיים] ועוונותיו עניניו לפי ואחד אחד .25בכל

"מועדים „. הוא ענינם רגלים שלש והביאור:
ושמחת  עצרת שמיני זה שבענין אלא לשמחה".
השמחה  הרגלים ג' בכל כי הם. מיוחדים תורה

– בפסח יום: של בעניניו או היום במצות קשורה
מתן  "זמן הוא בשבועות חרותנו"; "זמן שהוא לפי
שמחתנו" "זמן שהוא בסוכות וגם תורתנו";
וישיבה  מינים ד' נטילת במצוות השמחה קשורה

הכתובים  כפשטות השמחה 26בסוכה, ואילו ;
במצוה  קשורה אינה תורה ושמחת עצרת דשמיני
עצמה. השמחה ענין הוא שאז כיֿאם מיוחד, וענין
למצוה  שייכות בלי שמחה שהיא ומכיון
למעלה  היא שהשמחה מובן הרי כו', מיוחדת

המועדים  דשאר והגבלה .27ממדידה

דשמיני  בהשמחה שדוקא ישראל כל מנהג ולכן
בשוה  ישראל כל בזה שמחים תורה ושמחת עצרת

חילוק. כל בלי

שייכת  שהיא מכיון דסוכות, דבהשמחה
וערך למצוות אופן לפי מוגבלת השמחה הרי היום,

המצוות  בקיום חילוקים שישנם ומכיון המצוות.
בזה  מחויבים שאנשים מה (כגון וסוכה מינים דד'
שעלֿדרךֿזה  מובן הרי וכו'), נשים מהֿשאיןֿכן

אלו. למצות השייכת בהשמחה חילוקים ישנם

"מי  אמרו שעליה השואבה, בית שמחת וגם
שמחה  ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא

הסוכות 28מימיו" לחג שייכת שהיא מאחר הנה ,
שבו  המים חילוקים:29ולניסוך כמה בזה ישנם ,

כל  אבל מרקדים", היו מעשה ואנשי "חסידים דרק
ולשמוע  לראות באים והנשים האנשים .30העם

תורה, ושמחת עצרת בשמיני מהֿשאיןֿכן
אין  גם ולכן והגבלה, ממדידה למעלה היא השמחה
וכלשון  זו, בשמחה השמחים לאלו בנוגע הגבלות

אגיל כו'gny`eהפיוט: תורה שמח `mdxaבשמחת
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לה.19) כט, פנחס עה"פ
ע'20) שם אוה"ת וראה ד). (פד, השמע"צ ביום רד"ה לקו"ת

ועוד. א'תשעח.
נצבים.21) ר"פ לקו"ת
תרנ"ז 22) תשמח שמח בד"ה ובארוכה ד. עט, סוכות לקו"ת

בתחילתו.
(23.31 הערה לקמן ראה
שם.24) ובהנסמן ליוה"כ בשיחה ח"ד לקו"ש ראה
משתווים 25) ור"ה ד"שמע"צ שאומרים מה יל"פ ועפ"ז

שם. תרצ"ה (המשך כו'" עליונים ויחודים כוונות עניני בכמה
שיוהכ"פ  (אף ליוהכ"פ שמשתווה נאמר ולא צח) ע' יום היום

דר"ה). והשלימות הגמר הוא

לולב 26) ד"ה פרש"י ב. מג, סוכה ואילך. ד כג, אמור ראה
שנוי' הי"א פ"ג סוכה ובירושלמי לשמחה). - מינים (ד' שם
תצד  סי' אדמוה"ז שו"ע שבועות). ֿ) יא טז, ראה במחלוקת.
(ֿסוכות). יגֿיד שם ראה דבעינן. ד"ה ב סח, פסחים מרש"י סי"ח
תו"ת  וראה שלמים). (שמחת ה"ב פ"א חגיגה ירושלמי ראה אבל

טו. יב. פסוק שם
דנק'27) ההיקף ipinyולהעיר ימי מז' למעלה שהוא עצרת

למעלה  שהיא להשמחה בנוגע הוא שעד"ז ומובן שבחגה"ס.
צ"ע  אבל א'תשצג). ע' אוה"ת סע"ג. פט, לקו"ת (ראה מהגבלה

.34 ע' בתו"ש ממש"כ
א.28) נא, סוכה משנה
שבהמשך 29) ולהעיר הי"ב. לולב מהל' פ"ח רמב"ם ראה

שישמח  "השמחה טו בהל' שם הרמב"ם מבאר ביה"ש לשמחת
ה  בעשיית כו'".devnאדם

הי''ד.30) שם רמב"ם שם. משנה ראה

dkxad z`fe zyxt - zegiy ihewl

תורה, תורה.dnlyכו'wgviבשמחת בשמחת שמח
וטף  ונשים אנשים ישראל, שכל ישראל ומנהג

תורה  בשמחת .31שמחים

התאחדות ‰. שתהיה דבכדי ידוע והנה
אחד  כל ביטול ידי על הוא ישראל, דכל והתכללות
והעדר  בהביטול גם מתבטא וזה ממציאותו, ואחד
- תורה דשמחת בהשמחה אחד, שבכל ההתחלקות
שישנם  שאף ישראל, לכלל בנוגע שהוא דכשם
בחינת  עד ראש מבחינת בישראל, מדרי' חילוקי
– מימיך שואב עד שבטיכם מראשיכם - רגל
הפרטית  ממציאותם הם מתבטלים מכלֿמקום
תורה: ושמחת עצרת בשמיני בשוה שמחים וכולם
תורה  שבשמחת בפרט, מישראל אחד בכל הוא כן
שלו  ורגל ראש בחינת אצלו להיות צריך

.32בהשוואה 

הבנה  הוא בכללות שענינו הראש, שגם היינו,
בו  יש תורה ושמחת עצרת בשמיני הנה והשגה,

רגל  דבחינת עול וקבלת ביטול וזה 33בחינת .
ושמחת  עצרת בשמיני הריקודים בענין מתבטא

ב  הוא שהריקוד ישראל, כמנהג רגלים תורה
הראש.34ובאופן  וגם הגוף כל "רוקד" ידם שעל

.Â בשמיני הנ"ל נקודות דב' יובן זה פי ועל
מלך", בישורון "ויהי – מלוכה בחינת עצרת,
יחד  עם ראשי "בהתאסף - יחד כולם והתכללות
ישנן  רק לא כנ"ל, בזה, זה שתלוים ישראל" שבטי
באות  גם שהן אלא תורה, ושמחת עצרת בשמיני

תורה. דשמחת והריקודים בהשמחה גילוי לידי
ישראל  בעם ההתחלקות שלילת ביאור: וביתר
על  (נוסף היא עליכם תמליכוני לעבודת בשייכות

המכתירים  העם ביטול שלימות מצד לעיל המבואר
המלך: ודרגת בחינת מצד גם המלך) את

הרי  גזירות, וגוזר מלך נעשה שכבר לאחרי
חלוקות, ובמדריגות הן, שונות שגזירותיו כשם
ושונים  חלוקים הם הגזירות את המקיימים כן כמו
בבחינת  אבל וכו'). שר או עבד גדול, או (קטן
זו  מבחינה ולמעלה לפני (שהיא "תמליכוני"
עצמו, להמלך שייך זה - גזירות) עליהם שיגזור

הוא: אחד והמלך

אין  ההכתרה בו שפועלים המלך שבדרגת וכשם
ההכתרה  את הפועלים אלו גם כן התחלקות, שום
– מהתחלקות למעלה הם עליכם" "תמליכוני

כאחד". "לאחדים

עצרת  דשמיני השמחה בעילוי הוא זה דרך ועל
הסוכות: ימי כל על תורה ושמחת

שייכת  אז שהשמחה להיות הסוכות, ימי בז'
למצוות, בזה zexifbוקשורה ישנה - המלך

ושמחת  עצרת דשמיני בהשמחה אבל התחלקות:
בחינת  שהיא אלא למצוות, שייכת שאינה תורה
גילוי  לידי שבא השנה דראש עליכם תמליכוני

תורה  ושמחת עצרת השמחה 32בשמיני בזה 35בקו -
ישראל". שבטי "יחד - התחלקות אין

.Ê תורה דשמחת שהשמחה הנ"ל, פי על אמנם
הגבלה  אין לכן אשר והגבלה ממדידה למעלה היא
"שמחת  בשם נקראת למה - בה השמחים באלו

dxez לפי ומוגבלת קשורה השמחה כי שמורה ,"
גופא  דמזה מדידה, יש לכאורה ולהתורה התורה,

מארץ36שנאמר  ים",dcn"ארוכה מני ורחבה
היא  שמידתה אלא מדידה בגדר שהיא משמע

וכו' מארץ ?37ארוכה
הבעלֿשםֿטוב  תורת פי של 38ועל שמו אשר

קיומו  זהו בלשוןֿהקודש לו יקראו אשר דבר כל
הבלתי  השמחה אשר לומר צריך הדבר, של
"שמחת  בהשם היא נרמזת תורה דשמחת מוגבלת

תורה".

שני  יש תורה" ב"שמחת בזה: והביאור
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"ושמחת 31) ב): (רסט, בסופו הסוכות שער סידור ראה
גם  הרבה היא גבוה עצמה דס"ת שמחת שהיא לפי ההקפות
לקו"ת  גם וראה לה". ראויים ישראל וכל ביה''ש* שמחת מבחי'

תורה שמחת "וזהו ד: צד, מי mlekyברכה הנ"ל בשמחה הם
רד"ה  וראה ביותר''. גדולה אצלו השמחה לבד עבד בבחי' שהוא

בסופו. תש"ו הנ''ל ד''ה תש"ה. שמח"ת ענין להבין
מועדים 32) הג' דכל ובכ''מ) ואילך. ג (צד, שם לקו"ת ראה

דעיקר  וי"ל ממש''. שוין ומטה מעלה שבו "לפי רגלים, נק'
ושמח"ת. בשמע"צ הוא הגילוי

(כהובא 33) שמים מלכות קב''ע שצ"ל בשמע"צ מצינו ולכן
בחי' שהיא ופנימיות התחלה היא בשמע''צ ואדרבה .(11 בהערה
(לקו''ת  בקב"ע מכוסה צ''ל השמחה שבשמע''צ אלא קב"ע,
ע' תש"ב סה''ש וראה ואילך. 33 ע' תו"ש ואילך. ד פב, שמע''צ

.(6
יושב.34) כשהוא רגלים ורקידת בידים טיפוח משא''כ

.b ,t zekeq z"ewl mb d`xe (*

שם.35) תרצ"ה המשך ראה
ט.36) יא, איוב
תרנ"ט.37) תכלה לכל רד"ה ראה
שעהיוה"א 38) ואילך. סע"ב ד, בראשית ס"פ להה"מ או"ת

ובכ"מ. שם). (ובהנסמן ב מא, בהר לקו"ת פ"א.
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התרגום  שכל 19כפי' והתקבצות, התאספות "היינו ,
אחד  במקום להכלל כולם יתקבצו ישראל בני

ושרשם" ד"ויהי 20במקורם הנקודות ב' שהן .
ראשי  "בהתאסף מלוכה, בחינת - מלך" בישורון
כולם  והתכללות קיבוץ ישראל", שבטי יחד עם

כנ"ל  תליא, בהא הא אשר .16יחד,

היא ‚. עצרת שמיני להבין: צריך עדיין אמנם
של  ענינו ועיקר תשרי, חודש עניני דכל הקליטה
ובמה  שמחה. הוא תורה ושמחת עצרת שמיני
ענינו  תורה ושמחת עצרת דשמיני בשמחה מתבטא
זה. חודש עניני משאר יותר דוקא, השנה ראש של

בזה: והביאור

"תמ  ביטוי ענין לידי בא עליכם" ליכוני
בהן  שוין ישראל שכל והתכללות בהתאחדות

"אתם 15כנ"ל  השנה לראש בנוגע שנאמר וכמו ,
שכולם  גו'" שבטיכם ראשיכם כלכם היום נצבים

כאחד  לאחדים דוקא 21הם הוא זו בחינה וגילוי .
קליטה  הוא שענינו תורה, ושמחת עצרת בשמיני
בתנועה  הוא הגילוי השנה שבראש אלא וגילוי,
תורה  ושמחת עצרת ובשמיני וקבלתֿעול דביטול
ישראל  דכל והתכללות בהיחוד הוא מתגלה

(שענינה ד"שמחה" דוקא ielib22בתנועה כי - (
דכל  הוא ישראל מנהג תורה ושמחת עצרת בשמיני

חילוק  בלי בשוה, בזה שמחים .23ישראל 

אף  הכיפורים, יום של ענינו [מהֿשאיןֿכן
יתברך  עצמותו מצד הוא הכפרה ענין ששרש
שבא  בנפש הוא זה דרך ועל מהתחלקות, שלמעלה

הנשמה  עצם היא 24מצד עצמה הכפרה מקום מכל ,
הפרטיים] ועוונותיו עניניו לפי ואחד אחד .25בכל

"מועדים „. הוא ענינם רגלים שלש והביאור:
ושמחת  עצרת שמיני זה שבענין אלא לשמחה".
השמחה  הרגלים ג' בכל כי הם. מיוחדים תורה

– בפסח יום: של בעניניו או היום במצות קשורה
מתן  "זמן הוא בשבועות חרותנו"; "זמן שהוא לפי
שמחתנו" "זמן שהוא בסוכות וגם תורתנו";
וישיבה  מינים ד' נטילת במצוות השמחה קשורה

הכתובים  כפשטות השמחה 26בסוכה, ואילו ;
במצוה  קשורה אינה תורה ושמחת עצרת דשמיני
עצמה. השמחה ענין הוא שאז כיֿאם מיוחד, וענין
למצוה  שייכות בלי שמחה שהיא ומכיון
למעלה  היא שהשמחה מובן הרי כו', מיוחדת

המועדים  דשאר והגבלה .27ממדידה

דשמיני  בהשמחה שדוקא ישראל כל מנהג ולכן
בשוה  ישראל כל בזה שמחים תורה ושמחת עצרת

חילוק. כל בלי

שייכת  שהיא מכיון דסוכות, דבהשמחה
וערך למצוות אופן לפי מוגבלת השמחה הרי היום,

המצוות  בקיום חילוקים שישנם ומכיון המצוות.
בזה  מחויבים שאנשים מה (כגון וסוכה מינים דד'
שעלֿדרךֿזה  מובן הרי וכו'), נשים מהֿשאיןֿכן

אלו. למצות השייכת בהשמחה חילוקים ישנם

"מי  אמרו שעליה השואבה, בית שמחת וגם
שמחה  ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא

הסוכות 28מימיו" לחג שייכת שהיא מאחר הנה ,
שבו  המים חילוקים:29ולניסוך כמה בזה ישנם ,

כל  אבל מרקדים", היו מעשה ואנשי "חסידים דרק
ולשמוע  לראות באים והנשים האנשים .30העם

תורה, ושמחת עצרת בשמיני מהֿשאיןֿכן
אין  גם ולכן והגבלה, ממדידה למעלה היא השמחה
וכלשון  זו, בשמחה השמחים לאלו בנוגע הגבלות

אגיל כו'gny`eהפיוט: תורה שמח `mdxaבשמחת
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לה.19) כט, פנחס עה"פ
ע'20) שם אוה"ת וראה ד). (פד, השמע"צ ביום רד"ה לקו"ת

ועוד. א'תשעח.
נצבים.21) ר"פ לקו"ת
תרנ"ז 22) תשמח שמח בד"ה ובארוכה ד. עט, סוכות לקו"ת

בתחילתו.
(23.31 הערה לקמן ראה
שם.24) ובהנסמן ליוה"כ בשיחה ח"ד לקו"ש ראה
משתווים 25) ור"ה ד"שמע"צ שאומרים מה יל"פ ועפ"ז

שם. תרצ"ה (המשך כו'" עליונים ויחודים כוונות עניני בכמה
שיוהכ"פ  (אף ליוהכ"פ שמשתווה נאמר ולא צח) ע' יום היום

דר"ה). והשלימות הגמר הוא

לולב 26) ד"ה פרש"י ב. מג, סוכה ואילך. ד כג, אמור ראה
שנוי' הי"א פ"ג סוכה ובירושלמי לשמחה). - מינים (ד' שם
תצד  סי' אדמוה"ז שו"ע שבועות). ֿ) יא טז, ראה במחלוקת.
(ֿסוכות). יגֿיד שם ראה דבעינן. ד"ה ב סח, פסחים מרש"י סי"ח
תו"ת  וראה שלמים). (שמחת ה"ב פ"א חגיגה ירושלמי ראה אבל

טו. יב. פסוק שם
דנק'27) ההיקף ipinyולהעיר ימי מז' למעלה שהוא עצרת

למעלה  שהיא להשמחה בנוגע הוא שעד"ז ומובן שבחגה"ס.
צ"ע  אבל א'תשצג). ע' אוה"ת סע"ג. פט, לקו"ת (ראה מהגבלה

.34 ע' בתו"ש ממש"כ
א.28) נא, סוכה משנה
שבהמשך 29) ולהעיר הי"ב. לולב מהל' פ"ח רמב"ם ראה

שישמח  "השמחה טו בהל' שם הרמב"ם מבאר ביה"ש לשמחת
ה  בעשיית כו'".devnאדם

הי''ד.30) שם רמב"ם שם. משנה ראה
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תורה, תורה.dnlyכו'wgviבשמחת בשמחת שמח
וטף  ונשים אנשים ישראל, שכל ישראל ומנהג

תורה  בשמחת .31שמחים

התאחדות ‰. שתהיה דבכדי ידוע והנה
אחד  כל ביטול ידי על הוא ישראל, דכל והתכללות
והעדר  בהביטול גם מתבטא וזה ממציאותו, ואחד
- תורה דשמחת בהשמחה אחד, שבכל ההתחלקות
שישנם  שאף ישראל, לכלל בנוגע שהוא דכשם
בחינת  עד ראש מבחינת בישראל, מדרי' חילוקי
– מימיך שואב עד שבטיכם מראשיכם - רגל
הפרטית  ממציאותם הם מתבטלים מכלֿמקום
תורה: ושמחת עצרת בשמיני בשוה שמחים וכולם
תורה  שבשמחת בפרט, מישראל אחד בכל הוא כן
שלו  ורגל ראש בחינת אצלו להיות צריך

.32בהשוואה 

הבנה  הוא בכללות שענינו הראש, שגם היינו,
בו  יש תורה ושמחת עצרת בשמיני הנה והשגה,

רגל  דבחינת עול וקבלת ביטול וזה 33בחינת .
ושמחת  עצרת בשמיני הריקודים בענין מתבטא

ב  הוא שהריקוד ישראל, כמנהג רגלים תורה
הראש.34ובאופן  וגם הגוף כל "רוקד" ידם שעל

.Â בשמיני הנ"ל נקודות דב' יובן זה פי ועל
מלך", בישורון "ויהי – מלוכה בחינת עצרת,
יחד  עם ראשי "בהתאסף - יחד כולם והתכללות
ישנן  רק לא כנ"ל, בזה, זה שתלוים ישראל" שבטי
באות  גם שהן אלא תורה, ושמחת עצרת בשמיני

תורה. דשמחת והריקודים בהשמחה גילוי לידי
ישראל  בעם ההתחלקות שלילת ביאור: וביתר
על  (נוסף היא עליכם תמליכוני לעבודת בשייכות

המכתירים  העם ביטול שלימות מצד לעיל המבואר
המלך: ודרגת בחינת מצד גם המלך) את

הרי  גזירות, וגוזר מלך נעשה שכבר לאחרי
חלוקות, ובמדריגות הן, שונות שגזירותיו כשם
ושונים  חלוקים הם הגזירות את המקיימים כן כמו
בבחינת  אבל וכו'). שר או עבד גדול, או (קטן
זו  מבחינה ולמעלה לפני (שהיא "תמליכוני"
עצמו, להמלך שייך זה - גזירות) עליהם שיגזור

הוא: אחד והמלך

אין  ההכתרה בו שפועלים המלך שבדרגת וכשם
ההכתרה  את הפועלים אלו גם כן התחלקות, שום
– מהתחלקות למעלה הם עליכם" "תמליכוני

כאחד". "לאחדים

עצרת  דשמיני השמחה בעילוי הוא זה דרך ועל
הסוכות: ימי כל על תורה ושמחת

שייכת  אז שהשמחה להיות הסוכות, ימי בז'
למצוות, בזה zexifbוקשורה ישנה - המלך

ושמחת  עצרת דשמיני בהשמחה אבל התחלקות:
בחינת  שהיא אלא למצוות, שייכת שאינה תורה
גילוי  לידי שבא השנה דראש עליכם תמליכוני

תורה  ושמחת עצרת השמחה 32בשמיני בזה 35בקו -
ישראל". שבטי "יחד - התחלקות אין

.Ê תורה דשמחת שהשמחה הנ"ל, פי על אמנם
הגבלה  אין לכן אשר והגבלה ממדידה למעלה היא
"שמחת  בשם נקראת למה - בה השמחים באלו

dxez לפי ומוגבלת קשורה השמחה כי שמורה ,"
גופא  דמזה מדידה, יש לכאורה ולהתורה התורה,

מארץ36שנאמר  ים",dcn"ארוכה מני ורחבה
היא  שמידתה אלא מדידה בגדר שהיא משמע

וכו' מארץ ?37ארוכה
הבעלֿשםֿטוב  תורת פי של 38ועל שמו אשר

קיומו  זהו בלשוןֿהקודש לו יקראו אשר דבר כל
הבלתי  השמחה אשר לומר צריך הדבר, של
"שמחת  בהשם היא נרמזת תורה דשמחת מוגבלת

תורה".

שני  יש תורה" ב"שמחת בזה: והביאור
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"ושמחת 31) ב): (רסט, בסופו הסוכות שער סידור ראה
גם  הרבה היא גבוה עצמה דס"ת שמחת שהיא לפי ההקפות
לקו"ת  גם וראה לה". ראויים ישראל וכל ביה''ש* שמחת מבחי'

תורה שמחת "וזהו ד: צד, מי mlekyברכה הנ"ל בשמחה הם
רד"ה  וראה ביותר''. גדולה אצלו השמחה לבד עבד בבחי' שהוא

בסופו. תש"ו הנ''ל ד''ה תש"ה. שמח"ת ענין להבין
מועדים 32) הג' דכל ובכ''מ) ואילך. ג (צד, שם לקו"ת ראה

דעיקר  וי"ל ממש''. שוין ומטה מעלה שבו "לפי רגלים, נק'
ושמח"ת. בשמע"צ הוא הגילוי

(כהובא 33) שמים מלכות קב''ע שצ"ל בשמע"צ מצינו ולכן
בחי' שהיא ופנימיות התחלה היא בשמע''צ ואדרבה .(11 בהערה
(לקו''ת  בקב"ע מכוסה צ''ל השמחה שבשמע''צ אלא קב"ע,
ע' תש"ב סה''ש וראה ואילך. 33 ע' תו"ש ואילך. ד פב, שמע''צ

.(6
יושב.34) כשהוא רגלים ורקידת בידים טיפוח משא''כ

.b ,t zekeq z"ewl mb d`xe (*

שם.35) תרצ"ה המשך ראה
ט.36) יא, איוב
תרנ"ט.37) תכלה לכל רד"ה ראה
שעהיוה"א 38) ואילך. סע"ב ד, בראשית ס"פ להה"מ או"ת

ובכ"מ. שם). (ובהנסמן ב מא, בהר לקו"ת פ"א.
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בתורה  שמחים ישראל א) התורה 39פירושים: ב) .
שמחה  את 40עצמה משמחין שישראל והיינו ,

בתורה,41התורה  הובאו הפירושים שב' ומכיון ,
בשמחת  ישנם הענינים שב' מובן אמת, תורת
מהפירושים  שזהו בזה. זה ותלויים ושייכים תורה,
ישראל  שמחת רבים, לשון שמחתינו" ב"זמן

ישראל. ידי שעל עצמה התורה ושמחת בהתורה

ואחד  אחד לכל שייכת תורה ששמחת ומאחר
נשים  פשוטים, אנשים גם ישראל, כל כי מישראל,
גם  מובן הטעם שיהיה צריך בה, שמחים וטף

פשוט. לאיש

בכדי  הב': כפירוש הוא הטעם בפשטות, והנה
ולהבינה  אותה ללמוד שענינה בתורה לשמוח
ואז  כו' ולהבינה ללומדה תחלה צריך - ולהשיגה
בשמחת  אבל והשגתו, הבנתו ערך ולפי בה לשמוח
ואדרבה  בתורה לומדים אין ההקפות שבעת תורה
ומכוסה  כרוכה שהיא וכפי בתורה מקיפים רק
בתורה. לשמוח כך כל מקום אין לכאורה במפה,
וגילוי  שמחה, שהתורה – פירושה תורה ושמחת

(הקפות  השמחה וגודל בכל 42השמחה – ריקודים) ,
אתה  וירקדו אתה יקיפו שישראל תורה זקוקה זאת
שמחת  ומגדילים השמחה את מגלים שעלֿידיֿזה

.43התורה 

.Á היא שייכת עצמה מצד תורה הוא: והענין
גם  עצמם מצד ולכן כנ"ל, והגבלה, למדידה
אבל  והגבלה. למדידה שייכים והריקודים השמחה
ישראל  של (מחשבתן) ששרשם ישראל, ידי על

לתורה  גם) דבר (לכל יד 44קדמה על הנה שנתגלה , י
בלי  שהוא מהתורה) (שלמעלה שרשם בישראל
זה  ידי על – גדר שפורצת שמחה ידי על – גבול

בהתורה  גם גבול בלי השמחה .45ממשיכים

הבהיר  בספר דאיתא היה 46[ועלֿדרך שדוד
היינו  הוא, בריך בקודשא שלמעלה תורה מחבר
שלמעלה  סוף אין בחינת בהתורה שהמשיך
מפזז  הי' ש"דוד - שמחתו אופן ומצינו מהתורה.

הוי'" לפני עוז בכל מדידה 47ומכרכר בלי -
שאול]. בת מיכל כטענת - והגבלה

.Ë ששורש מכיון להבין: צריך זה לפי אמנם:
לכן  אשר מהתורה, למעלה הוא ישראל נשמות
– הב') (כפירוש התורה את לשמח בכוחם ישראל
בישראל  והגבלה ממדידה למעלה שמחה באה איך

הא')? (כפירוש התורה ידי על
הוא  ישראל נשמות ששורש אף והביאור:
שנמשכו  כמו מכלֿמקום התורה, משורש למעלה
התורה  לנשמות: תורה בין גדול הפרש ישנו למטה
בריך  וקודשא "אורייתא – למטה שהיא כפי גם

חד" כולא ית'48הוא מעצמותו נמשכת שהיא ,
ישראל  נשמות אבל ית'; עצמותו עם יחוד בבחינת
וכמשל  עצמן, בפני מציאות להיות באופן נתהוו
נעשה  הוא ומכלֿמקום האב ממהות שהוא הבן

מהאב  נבדל עצמו, בפני .49מציאות

למטה  בהיותן ישראל שנשמות הדרך ולכן
ידי  על הוא בקודשאֿבריךֿהוא, מתקשראן

אורייתא  עם הממוצע 50שמתקשרין היא תורה ,
הוא  בריך בקודשא ישראל מתחברין ידה .51שעל

למעלה  שרשן בישראל מתגלה זה לאחרי אמנם
מהתורה  למעלה זו 52שהוא בחינה וממשיכים ,

בתורה.

הפירושים  ב' של השייכות תתבאר זה פי ועל
שמחים  מתחלה בזה: זה וקישורם תורה בשמחת
באורייתא. מתקשרין זה ידי ועל בהתורה, ישראל
הוא, בריך בקודשא מתקשרין אורייתא ידי ועל
זו  בחינה משפיעים וישראל שרשן. בהם ונתגלה

אותה  משמחין זה ידי ועל .53בתורה,
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64 תורה"39) של לגמרה . . ד"שמחין דשמח"ת הענין כפשטות
שם). טור גם וראה סתרס"ט. או"ח (רמ"א

תהי'40) שהתורה דהיינו "שמח"ת רע"א: פו, לקו"ת ראה
מגילוי  שמחה עצמו שהתורה שמח"ת הוא "ולכן א: צו, שמחה".

זה".
שם 41) שמח"ת ענין להבין ד"ה .72 ,68 ע' תרצ"ט סה"מ

ב. רנו, זח"ג גם וראה ובסוף). (בתחילה
בתחלתו).42) שלום תורת (וראה ישר בקו ולא סובב,
ח"ד 43) בלקו"ש (הובאו אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי גם ראה

.((1169 (ע' לשמח"ת בשיחה
תרס"ו 44) המשך בֿג. יט, שה"ש לקו"ת וראה ד. פ"א, ב"ר

תש"ה  שמח"ת ענין להבין ד"ה סיני. במדבר גו' וידבר ד"ה
ועוד. (פכ"ז).

תחלה 45) בתורה שברכו ע"י בתורה ישראל המשכת ע"ד

ג). כט, ראה ד. צא, מסעי (לקו"ת
א.46) נא, שלח לקו"ת ב. רכב, זח"ג ראה
לולב.47) הל' סוף רמב"ם כב. שם, טז. וא"ו, ש"ב ראה
בהערה.48) 66 ע' ה'ש"ת בסה"מ בהנסמן ראה
סה"מ 49) שם. תש"ה בסופו. שם במד"ס גו' וידבר ד"ה

ועוד. שם. ה'ש"ת
א.50) עג, זח"ג ראה
ועוד.51) שם. ה'ש"ת אור עוטה בד"ה שם. ה'ש"ת
שם.52) תרס"ו המשך
תש"ה 53) תתקעו. ע' תבא אוה"ת ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה

בסופו. שם

dkxad z`fe zyxt - zegiy ihewl

הקפות  קודם תורה פסוקי שאומרים מה גם וזהו
עצרת  דשמיני השמחה על טעמים ש"מביאים
זכרונות  מלכיות פסוקי כמו (שהוא תורה" ושמחת

עיקר 54ושופרות) הוא שאז הקפות, קודם -
טעמים  מביאים תורה, דשמחת והריקודים השמחה

מפסוקי זו שמחה פסוקי dxezעל ידי שעל היינו ,
dxez ונרגש נתגלה ישראל וגדלות הוי' בגדלות אלו

ומקיף  שהולך עד כנ"ל, גבול בלי השמחה אצלו
תורה. הספר עם ומרקד

.È בפירושו תורה", "שמחת שהשם מובן ומזה

להנ"ל, סתירה זה אין לתורה, שייכת שהשמחה
לכל  ושייכת והגבלה ממדידה למעלה שהשמחה
אדרבה: אלא התחלקות, בלי מישראל ואחד אחד
שמחתם  ידי על באה זו ששמחה מכיון
בישראל  נתגלה זה ידי שעל לתורה, והתקשרותם
גבול, בלי שמחה נעשה דוקא זה מצד – שרשם
בשוה, שמחים שכולם ישראל", שבטי "יחד וגם
אחד  ואב מתאימות כולן נפשם שורש מצד כי

ממש  אחים הם ישראל וכל .55לכולנה,

(c"lyz dxez zgny lil zgiyn)
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צג dkxad z`fe zyxt - zegiy ihewl

בתורה  שמחים ישראל א) התורה 39פירושים: ב) .
שמחה  את 40עצמה משמחין שישראל והיינו ,

בתורה,41התורה  הובאו הפירושים שב' ומכיון ,
בשמחת  ישנם הענינים שב' מובן אמת, תורת
מהפירושים  שזהו בזה. זה ותלויים ושייכים תורה,
ישראל  שמחת רבים, לשון שמחתינו" ב"זמן

ישראל. ידי שעל עצמה התורה ושמחת בהתורה

ואחד  אחד לכל שייכת תורה ששמחת ומאחר
נשים  פשוטים, אנשים גם ישראל, כל כי מישראל,
גם  מובן הטעם שיהיה צריך בה, שמחים וטף

פשוט. לאיש

בכדי  הב': כפירוש הוא הטעם בפשטות, והנה
ולהבינה  אותה ללמוד שענינה בתורה לשמוח
ואז  כו' ולהבינה ללומדה תחלה צריך - ולהשיגה
בשמחת  אבל והשגתו, הבנתו ערך ולפי בה לשמוח
ואדרבה  בתורה לומדים אין ההקפות שבעת תורה
ומכוסה  כרוכה שהיא וכפי בתורה מקיפים רק
בתורה. לשמוח כך כל מקום אין לכאורה במפה,
וגילוי  שמחה, שהתורה – פירושה תורה ושמחת

(הקפות  השמחה וגודל בכל 42השמחה – ריקודים) ,
אתה  וירקדו אתה יקיפו שישראל תורה זקוקה זאת
שמחת  ומגדילים השמחה את מגלים שעלֿידיֿזה

.43התורה 

.Á היא שייכת עצמה מצד תורה הוא: והענין
גם  עצמם מצד ולכן כנ"ל, והגבלה, למדידה
אבל  והגבלה. למדידה שייכים והריקודים השמחה
ישראל  של (מחשבתן) ששרשם ישראל, ידי על

לתורה  גם) דבר (לכל יד 44קדמה על הנה שנתגלה , י
בלי  שהוא מהתורה) (שלמעלה שרשם בישראל
זה  ידי על – גדר שפורצת שמחה ידי על – גבול

בהתורה  גם גבול בלי השמחה .45ממשיכים

הבהיר  בספר דאיתא היה 46[ועלֿדרך שדוד
היינו  הוא, בריך בקודשא שלמעלה תורה מחבר
שלמעלה  סוף אין בחינת בהתורה שהמשיך
מפזז  הי' ש"דוד - שמחתו אופן ומצינו מהתורה.

הוי'" לפני עוז בכל מדידה 47ומכרכר בלי -
שאול]. בת מיכל כטענת - והגבלה

.Ë ששורש מכיון להבין: צריך זה לפי אמנם:
לכן  אשר מהתורה, למעלה הוא ישראל נשמות
– הב') (כפירוש התורה את לשמח בכוחם ישראל
בישראל  והגבלה ממדידה למעלה שמחה באה איך

הא')? (כפירוש התורה ידי על
הוא  ישראל נשמות ששורש אף והביאור:
שנמשכו  כמו מכלֿמקום התורה, משורש למעלה
התורה  לנשמות: תורה בין גדול הפרש ישנו למטה
בריך  וקודשא "אורייתא – למטה שהיא כפי גם

חד" כולא ית'48הוא מעצמותו נמשכת שהיא ,
ישראל  נשמות אבל ית'; עצמותו עם יחוד בבחינת
וכמשל  עצמן, בפני מציאות להיות באופן נתהוו
נעשה  הוא ומכלֿמקום האב ממהות שהוא הבן

מהאב  נבדל עצמו, בפני .49מציאות

למטה  בהיותן ישראל שנשמות הדרך ולכן
ידי  על הוא בקודשאֿבריךֿהוא, מתקשראן

אורייתא  עם הממוצע 50שמתקשרין היא תורה ,
הוא  בריך בקודשא ישראל מתחברין ידה .51שעל

למעלה  שרשן בישראל מתגלה זה לאחרי אמנם
מהתורה  למעלה זו 52שהוא בחינה וממשיכים ,

בתורה.

הפירושים  ב' של השייכות תתבאר זה פי ועל
שמחים  מתחלה בזה: זה וקישורם תורה בשמחת
באורייתא. מתקשרין זה ידי ועל בהתורה, ישראל
הוא, בריך בקודשא מתקשרין אורייתא ידי ועל
זו  בחינה משפיעים וישראל שרשן. בהם ונתגלה

אותה  משמחין זה ידי ועל .53בתורה,
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64 תורה"39) של לגמרה . . ד"שמחין דשמח"ת הענין כפשטות
שם). טור גם וראה סתרס"ט. או"ח (רמ"א

תהי'40) שהתורה דהיינו "שמח"ת רע"א: פו, לקו"ת ראה
מגילוי  שמחה עצמו שהתורה שמח"ת הוא "ולכן א: צו, שמחה".

זה".
שם 41) שמח"ת ענין להבין ד"ה .72 ,68 ע' תרצ"ט סה"מ

ב. רנו, זח"ג גם וראה ובסוף). (בתחילה
בתחלתו).42) שלום תורת (וראה ישר בקו ולא סובב,
ח"ד 43) בלקו"ש (הובאו אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי גם ראה

.((1169 (ע' לשמח"ת בשיחה
תרס"ו 44) המשך בֿג. יט, שה"ש לקו"ת וראה ד. פ"א, ב"ר

תש"ה  שמח"ת ענין להבין ד"ה סיני. במדבר גו' וידבר ד"ה
ועוד. (פכ"ז).

תחלה 45) בתורה שברכו ע"י בתורה ישראל המשכת ע"ד

ג). כט, ראה ד. צא, מסעי (לקו"ת
א.46) נא, שלח לקו"ת ב. רכב, זח"ג ראה
לולב.47) הל' סוף רמב"ם כב. שם, טז. וא"ו, ש"ב ראה
בהערה.48) 66 ע' ה'ש"ת בסה"מ בהנסמן ראה
סה"מ 49) שם. תש"ה בסופו. שם במד"ס גו' וידבר ד"ה

ועוד. שם. ה'ש"ת
א.50) עג, זח"ג ראה
ועוד.51) שם. ה'ש"ת אור עוטה בד"ה שם. ה'ש"ת
שם.52) תרס"ו המשך
תש"ה 53) תתקעו. ע' תבא אוה"ת ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה

בסופו. שם
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הקפות  קודם תורה פסוקי שאומרים מה גם וזהו
עצרת  דשמיני השמחה על טעמים ש"מביאים
זכרונות  מלכיות פסוקי כמו (שהוא תורה" ושמחת

עיקר 54ושופרות) הוא שאז הקפות, קודם -
טעמים  מביאים תורה, דשמחת והריקודים השמחה

מפסוקי זו שמחה פסוקי dxezעל ידי שעל היינו ,
dxez ונרגש נתגלה ישראל וגדלות הוי' בגדלות אלו

ומקיף  שהולך עד כנ"ל, גבול בלי השמחה אצלו
תורה. הספר עם ומרקד

.È בפירושו תורה", "שמחת שהשם מובן ומזה

להנ"ל, סתירה זה אין לתורה, שייכת שהשמחה
לכל  ושייכת והגבלה ממדידה למעלה שהשמחה
אדרבה: אלא התחלקות, בלי מישראל ואחד אחד
שמחתם  ידי על באה זו ששמחה מכיון
בישראל  נתגלה זה ידי שעל לתורה, והתקשרותם
גבול, בלי שמחה נעשה דוקא זה מצד – שרשם
בשוה, שמחים שכולם ישראל", שבטי "יחד וגם
אחד  ואב מתאימות כולן נפשם שורש מצד כי

ממש  אחים הם ישראל וכל .55לכולנה,

(c"lyz dxez zgny lil zgiyn)
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תש"ד.54) גדולות נפלאות לעושה פל"ב.55)סד"ה תניא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי...

לפלא שאינו מזכיר במכתביו האחרונים, אם נפגש עוה"פ באותם הקרובים שי' שפגשם מאז 

- מצות בפועל. הרי תקותי חזקה  - קירוב לחב"ד אף שחסר אצלם  בכפר חב"ד ושפעל עליהם יחס 

שמצליח בפעולה ומזמן לזמן - בהוספה בכמות ובאיכות, וימלא עד"ז במכתבו הבא, ומבלי לחכות עד 

שיהי' איזה ענין שנדמה יהי' לו שעוד פעם נמצא במצור וכו'.

בודאי מנצל השפעתו בהנוגע להכתות בם מורה ובהנוגע בתוככי המושב, שבשני המקומות גם 

יחד בודאי עוסק במרץ גדול, שהרי הענין חשוב למאד. אף שמובן ששונה אופן הפעולה, ז.א. שבהכתה 

תגובת  מראש  ולשער  להתבונן  יש  המקום,  לתושבי  בהנוגע  משא"כ  תפקידם,  בתוכן  היא  הפעולה 

ענין ההוראה לתלמידים בשביל  וכן להזהר מלתת מקום לעלילה שמזניחים  וכו' שבמקום,  השוחט 

תעמולה בין המבוגרים, והכל לפי תנאי המקום והאישים. ובטח יתייעץ עם עוד מאנ"ש הנמצאים שם 

ויודעים תנאי המקום. מובן שגם ההתייעצות צ"ל באופן חשאי, וק"ל, וד"ל.

בברכת הצלחה במלאכתו מלאכת שמים ובפ"ש סגל המורים-ות שי'.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

א. קווינט

המזכיר



צד

בראשית כא, ג – ויקרא אברהם את שם בנו הנולד 
לו אשר ילדה לו שרה יצחק

קכה

קורין פרשת לידת יצחק ועקידת יצחק בר"ה – בחי' 
גבורות ממותקות ביותר

לחיים  לאלתר  צדיקים2  של  בספרן  ותחתם  תכתב1 
טובים ולשלום3.

יש כאן ג' דברים, חיים, טוב, ושלום, וממשיכים זה על 
ידי תקיעת שופר, שהם ג' של ג', תקיעה, שברים, תרועה, 

שהם לנגד4 חג"ת.
והיינו, חיים – גבורה, מעוז5 חיי, כי חיות נמשך ע"י 

הגבורה.
טוב הוא חסד, כמ"ש6 אך טוב וחסד ירדפוני כו'.

חסד  בין  שלום7  העושה  התפארת,  מדת  הוא  שלום 
וגבורה.

מדת  יצחק  השנה  בראש  כי  לטוב,  חיים  ומקדימין 
יצחק  לידת  פרשת  קורין  שלכן  העיקר,  הוא  הגבורה8 

ועקידת יצחק.
תנשא מלכותך,  ובו  לומר  תוקף מקדימין  בונתנה  וכן 
שקאי על קו השמאל, קודם לויכון בחסד כסאך שקאי על 
קו הימין. והיינו כי עיקרו של שופר הוא גבורות, כי שמו9 

מורה עליו שכן הוא.
אך הוא גבורות10 הממותקות ביותר כמו שהן בשרשן11, 

1( מברכת כתיבה וחתימה טובה – ברכת ליל ראשון של ראש השנה.
2( ראש השנה טז, ב.

3( תפלת ימים נוראים.
4( ראה זהר – רעיא מהימנא חלק ג פרשת פנחס דף רל ע"ב. פרשת 
אמור צט, ב. תיקון נה דף פח, ב. פרי עץ חיים שער השופר פרק ד. 

קהלת יעקב ערך תקיעה שברים תרועה.
וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי  5( תהלים כז, א. "לדוד ה' אורי 

אפחד".
6( תהלים כג, ו.

7( ראה אגרת הקדש סימן טו )עמוד קכב, א(. תורה אור עמוד כד, ד. 
)מובא לעיל סוף סימן יב(.

8( יצחק בחי' גבורה, ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 
במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות  הזקן  אדמו"ר 

מקומות שם.
"שופר"  דאותיות  שם(,   15 )ובהערה  קמא,  סימן  לקמן  ראה   )9
"ר"  אות  יודי"ן,  במלוי  "אלקים"  בגי'  הוא  "ש"  אות  כזה:  נתחלק 
בגי' "אלקים" בריבוע, ואותיות פ"ו הוא "אלקים" פשוט בגי' )86(, 

ושמות "אלקים" מרמז על גבורות.
10( ראה גם לקמן סימן קכח. קמ. קמא. קמב. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשמ"ז חלק א עמוד 49.
ג' עמוד  11( ראה תניא פרק לא )עמוד לט, ב(. המשך תער"ב חלק 
א'שיז ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ג' סוף עמוד 

רנב ואילך. ראה גם לקמן סימן קכז. קמ. קמא. קמב.

שבירה  שלפני  מהבחי'  מחסדים  הרבה  גבורים  שהם 
ותיקון, במקום שלא הי' שבירה כלל.

ולכן שופר צריך להיות שלם12, כי אם נסדק או שדבק 
שברי שופרות פסול.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד ר

קכה*

ביאור הקשר דיצחק לחג הפסח – דנולד בו )ר"ה יא.(, 
ר"ת "פסח מצה מרור כוסות" בגי' ק"פ, מנין שני חיי 

יצחק – בחי' גבורות ממותקות

יצחק13 בחי' גבורות נולד בפסח כדאיתא בראש השנה 
דף י"א ע"ש, ואמרו רז"ל בברכות דף נ"ח ע"א והגבורה14 
זו יציאת מצרים וכן דרשו שם והגבורות זו מכת בכורות 

שהי' זה ביציאת מצרים.
והברכות שברך יצחק מטל השמים15 הי' זה בפסח שאז 
אז את הפסח  וביצחק מצינו שאכל  נפתחין,  אוצרות טל 
עזים  גדיי  והם  ולחגיגה,  לפסח  עזים16  גדיי  הב'  והוא 
הוא  עשתה18  אשר  לחם  גם  נתנה  ורבקה  גבורות,  בחי'17 
הלחם דמצות, ויעקב הביא גם יין19 הוא היין דהד' כוסות, 

ויצחק בחי' גבורות אכל ושתה כ"ז.
וכוסות שייכים לבחי'  מובן מזה שכל אלו פסח מצה 
גבורות, והרי השלשה דברים שבפסח דהיינו פס"ח מצ"ה 

מרו"ר20 מספרם קר"ע שט"ן שהוא השם שבגבורה21.
ובאמת אופן עשיית הפסח הוא בבחי' גבורות דוקא, כי 

12( משנה ראש השנה כז, א. שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים 
חלק ג הלכות ראש השנה סימן תקפו סעיפים ח-י.

13( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 
אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ. וש"נ.

14( דברי הימים-א כט, יא.
15( בראשית כז, כח.

16( זוהר חלק א' דף קמב, ע"ב. ראה לקמן סימן רכט.
ברישא  מסגי  עיזי  טעמא  "מאי  עז:(  )שבת  חז"ל  מאמר  כידוע   )17
ראה  נהורא".  והדר  גבורות(  )בחינת  חשוכא  ברישא  אימרא,  והדר 
לקוטי תורה פרשת בלק עד, ד. אור התורה פ' תרומה עמוד א'תקיב. 
מאמרי אדמו"ר המהר"ש – תורת שמואל – תרכ"ט סוף עמוד קיח 
ד"חושך"  והשייכות  הקשר   ,12 הערה  פד  סימן  לעיל  ]ועיין  ואילך. 

לגבורה[.
18( שם פסוק יז.

19( ראה גם לקמן סימן רלג.
20( פס"ח )בגי' 148(, + מצ"ה )135(, + מרו"ר )446( = 729, וכן 

קר"ע )370(, + שט"ן )359( = 729.
21( ראה עץ חיים, שער שבירת הכלים )שער ט'( פרק ב', דהז' שורות 
דתפלת אנא בכח הוא כנגד הז' מדות חסד גבורה וכו', והשורה שני' 
"קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא" הוא ר"ת קר"ע שט"ן כנגד גבורה 

ע"ש. ראה לעיל סימן סה הערה 7.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד בסב



צה
המורא  ולכל  החזקה  היד  ולכל   – יב  לד, 

הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל

א. לעיני כל ישראל, שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם 
דעת  והסכימה  לעיניכם,  ואשברם  יז(  ט,  )דברים  שנאמר 
יישר  הקב"ה לדעתו שנאמר )שמות לד, א( אשר שברת, 

כחך ששברת.
רש"י

הקב"ה  לו  אמר  שברת"  "אשר  ר"ל  אמר  ב(  יד,  )ב"ב 
בשבירת  משה  מעלת  והנה  ששברת.  כח  יישר  למשה 
הלוחות – אשר מחמת מעלה זו אמר לו הקב"ה "יישר כחך 

ששברת" – מהוה מעלה גם בנוגע לישראל, וכדלקמן:
כח"  ה"יישר  נתינת  מדוע  ההסבר  בהקדם  יובן  הענין 
מיד  היתה  )לא  הלוחות  שבירת  על  למשה  הקב"ה  שנתן 
באותו היום, או למחרתו – מיד בעלותו להר, אלא( היתה 
כעבור ארבעים יום לאחר שבירת הלוחות: כשהקב"ה אמר 
לו "פסל לך גו'", רק אז אמר לו "הלוחות הראשונים אשר 
לו  אמר  לא  למה  לכאורה  ששברת".  כחך  יישר   – שברת 

"יישר כח" מיד?
האמור  שברת"1  "אשר  הפסוק  על  יותר:  גדול  פלא 
יום אחר שבירת הלוחות, כנ"ל, לא מפרש רש"י  ארבעים 
"יישר כחך ששברת", כי אם בסיום פרשת "וזאת הברכה", 
שנאמרה כמעט ארבעים שנה לאחר מכן – רק אז מפרש 
פירושו  מקודם(  שנה  )דארבעים  שברת"  ש"אשר  רש"י 

"יישר כחך ששברת".
ואף שבפשטות הטעם לכך הוא, כי ההוכחה לפרש כן 
אבל   – ישראל"2  כל  "לעיני  מהמלים  הוא  הפשט(,  )ע"פ 
מובן,  גופא  מזה  הרי  בדיוק,  הם  התורה  עניני  שכל  מכיון 
שה"יישר כח" שנתן הקב"ה למשה בעת אמירת "פסל לך" 

נתגלתה רק כש"ויעל משה גו' אל הר נבו גו'".
ב. ביאור הדבר:

ישראל  עשו  "לא  בגמרא3:  איתא  העגל  חטא  לגבי 
זה  דבר  תשובה".  לבעלי  פה  פתחון  ליתן  אלא  העגל  את 
ישראל  על  לשלוט  הרע  ליצר  אפשרות  נתן  שהקב"ה 
ולפתותם לעשות העגל, הוא לשם העילוי4 דתשובה )ביטול 
החטא – עד שהאדם עומד במעלה נעלית יותר5 מכפי שהי' 

מקודם החטא(, שאליו יגיעו על ידי כן.
מחטא  המסובב   – הלוחות  שבירת  לגבי  גם  מובן  מכך 

1( בפרשת תשא )לד, א(, או עקב )יו"ד, ב( – ראה חדא"ג מהרש"א כאן ד"ה אשר 

שברת.

2( כי מכיון ש"לעיני כל ישראל – שנשאו לבו לשבור הלוחות כו'" מונה הכתוב גבי 

המעלות והשבחים של משה, לכן הוכרח רש"י להוסיף "והסכימה כו'".

3( ע"ז ד, ב. פירוש רש"י שם.

4( כי ענין התשובה בכלל – הורה כבר אדם הראשון וכו' )מדרש תהלים צב, ב. וראה 

גם ב"ר פפ"ד, יט – בנוגע לראובן(.

יכולים  5( וכמאמר חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אפילו צדיקים גמורים אין 

ז הלכה ד – כדעת ר' אבהו ברכות לד, ב  לעמוד שם )רמב"ם הלכות תשובה פרק 

)וראה ספר המאמרים תש"ט עמוד 381 בהערה. לקוטי שיחות חלק יד עמוד 163((.

 – שם(  )כבברכות  עומדין"  "אינם  ולא   – לעמוד"  יכולים  "אין  שמהלשון  ולהעיר, 

משמע שהמקום שבעלי תשובה עומדין הוא למעלה אפילו מבחי' ה"יכולת" ]שנעלה 

מבחי' "כח" – )ראה ד"ה מן המיצר תש"ט פי"ד. ובכ"מ([ דצדיקים.

זה  ידי  שעל  כדי  הוא,  )בפנימיות(  לכך  שהטעם   – העגל 
יתוסף עילוי – עילוי ב)תורה( לוחות )היפך השבירה – עד 
השניות,  הלוחות  שברת(,  אשר  מהלוחות  נעלית  למעלה 

המהוים "כפלים לתושי'" לגבי הלוחות הראשונות6.
הלוחות,  בשבירת  רבינו  משה  כוונת  שגם  לומר  ]ויש 
כשדן הק"ו: כיון ש"ישראל מומרים" אי אפשר לתת להם 
התורה, אלא גם(  התורה, הי' )לא רק לשם הגנה על כבוד 

כדי לפעול על ישראל שיעשו תשובה7.
דוחהו  ש"אביו  עד  כדבעי,  אינה  שהנהגתו  הבן8  כמשל 
דוקא  זה  ידי  שעל   – אביו"  שאינו  לו  ואומר  לביתו  חוץ 
מתגלית אהבת הבן לאביו, עד שצועק במר נפשו "שאינו 
יקרא  כשלא  ומכל־שכן  אופן,  בשום  מאביו  ליפרד  רוצה 

בשם אביו".
וכפי   – לעיניכם"9  "ואשברם  הדיוק  מובן  זה  פי  ועל 
 – ישראל"  כל  "לעיני  התורה  בסיום  מדגיש  גם  שהכתוב 
בזה  היתה,  הלוחות  בשבירת  משה  של  ושבח  המעלה  כי 
הביאם  זה  דבר  לעיניהם"10,  הלוחות  לשבור  לבו  ש"נשאו 

לשוב בתשובה[.
ובכך גם מבואר כיצד יום צום שבעה עשר בתמוז, יום 

שבירת הלוחות11, יהפך לששון ולשמחה12:
גרמה  הלוחות  ששבירת  אנו  רואים  כאשר  כיום, 
תענית.  יום  זה,  יום  מהווה  בהם",  שולטת  ולשון  ש"אומה 
מעלת  בשלימות  תתגלה  אז  אשר  לבוא,  לעתיד  משא"כ 
זו  תשובה  ואשר  העגל;  חטא  על  ישראל  של  התשובה 
גם מעלתן של   – )ועד"ז  לעיניכם"  ב"ואשברם  ראשיתה13 
יום  בתמוז  עשר  שבעה  יום  יהי'  אז  השניות14(,  הלוחות 

שבירת הלוחות – יום ששון ושמחה.
וזהו הטעם מדוע נאמר "יישר כחך ששברת" רק בציווי 
)עולם  מקרא  של  בפשוטו  ובגילוי,  השניות.  הלוחות  על 
העשי'(, מתגלה הדבר רק בסיום התורה, כשהקב"ה הראה 
מתגלה  אז  דוקא  כי   – האחרון"15  היום  "עד  רבינו  למשה 

העילוי שאליו הגיעו ישראל על ידי שבירת הלוחות.
לקוטי שיחות חלק ט עמוד 239-241

6( שמות רבה ר"פ מו.

7( להעיר מתוספות שבת שם.

8( באור התורה וארא ריש עמוד קכג )לענין אחר(.

9( עקב ט, יז.

10( רש"י סוף פרשת ברכה.

11( משנה תענית כו, סוף עמוד א. ואף שתיקון התענית הוא בעיקר מצד הבקעת 

העיר ]שלכן יש אומרים שבתחילה תיקנו צום הרביעי בט' בו )טור אורח חיים סימן 

תקמט([ – הרי מפשטות הענין משמע, שכל ה"חמשה דברים" שאירעו בי"ז בתמוז 

שייכים להתענית. וכמו שמסיים בטור שם: להבקעת העיר ולצרות שהוכפלו בו. ועוד 

יא, ב( הרי  . . חובה ליום חייב )תענית כט, א. ערכין  להעיר שמצד הענין דמגלגלין 

הקביעות שזהו יום חובה הייתה בשבירת הלוחות.

וראה לקוטי שיחות חלק ט עמוד 352  וכפירוש המצודת דוד שם.  יט  זכרי' ח,   )12

בהערה. חלק ח עמוד 553 הערה 13. חלק טו עמוד 414 ואילך.

13( ומכיון כי ביום פקדי ופקדתי – לחטא העגל )סנהדרין קב, א( מובן ששלימות 

התשובה תהי' אך לעתיד-לבא כשיבטל החטא לגמרי.

לגבי  בבלי  דתלמוד  להמעלה  ]בנוגע  צב(  )ס"ע  תרס"ו  לך  ויתן  מד"ה  להעיר   )14

תלמוד ירושלמי, שהיא בדוגמת המעלה שבלוחות השניות לגבי לוחות הראשונות 

)שם עמוד צג([ ש"עיקר הגילוי מזה יהי' לעתיד".

15( ספרי ורש"י ברכה לד, ב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וזאת הברכה
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ß ixyz `"i oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיֹות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…
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âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיֹות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈
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Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
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ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…
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dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו .ׁשהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ipy meil inei xeriy

ß ixyz a"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»



צט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו .ׁשהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ipy meil inei xeriy

ß ixyz a"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»



dkxadק z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i iyily meil inei xeriy

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו היה ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַָָֹ

ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּבית
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי .קדׁשים': ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz b"i iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz c"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון עלֿידי יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ועלּֿפי יב) ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה וׁשם להר היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבּתֹורה לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, ÈÙNe.יּׂששכר ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿À≈

ÏBÁ ÈeÓË∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי ּובחלקֹווחּלזֹון החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ¿≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ה)ׁשל מּׁשּום (שופטים למּות", נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על לׁשֹון ∑ÈÙNe.ּד"נפּתלי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ¿À≈ְ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)ּכּסּוי, הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿



קי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i iyily meil inei xeriy

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו היה ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַָָֹ

ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּבית
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי .קדׁשים': ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz b"i iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz c"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון עלֿידי יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ועלּֿפי יב) ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה וׁשם להר היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבּתֹורה לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, ÈÙNe.יּׂששכר ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿À≈

ÏBÁ ÈeÓË∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי ּובחלקֹווחּלזֹון החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ¿≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ה)ׁשל מּׁשּום (שופטים למּות", נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על לׁשֹון ∑ÈÙNe.ּד"נפּתלי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ¿À≈ְ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)ּכּסּוי, הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿



dkxadקב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy
ארצֹו,א  אל ּבאים עֹובדיּֿכֹוכבים ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשל  ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּוא
לפי  אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻאּמה
אֹומרים  והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשהעֹובדי ּֿכֹוכבים,

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה ÈnÈ.'אין ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ זבּולּון ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒ∆««ƒƒ»ְ
ּבׁשפע  ממֹון להם נֹותן הּים .ויּׂששכר ְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy

ß ixyz e"h iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּב'מנחֹות'ּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



קג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy
ארצֹו,א  אל ּבאים עֹובדיּֿכֹוכבים ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשל  ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּוא
לפי  אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻאּמה
אֹומרים  והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשהעֹובדי ּֿכֹוכבים,

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה ÈnÈ.'אין ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ זבּולּון ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒ∆««ƒƒ»ְ
ּבׁשפע  ממֹון להם נֹותן הּים .ויּׂששכר ְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy

ß ixyz e"h iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּב'מנחֹות'ּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



dkxadקד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôäãé ÷øô äéøëæ

ãéà:Caø÷a CììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpäáíìLeøé-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå ¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−§¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤§«¨©»¦»
äìBba øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸©½̈

:øérä-ïî úøké àì írä øúéåâíBéa Bîçlä íBék íää íéBba íçìðå ýåýé àöéå §¤¤́¨½̈¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−©¦´¨¥®§¬¦¨£−§¬
:áø÷ãò÷áðå íãwî íìLeøé éðt-ìr øLà íéúéfä øä-ìr àeää-íBia åéìâø eãîrå §¨«§¨«§´©§¨´©«©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§©Á

:äaâð Béöçå äðBôö øää éöç Lîe ãàî äìBãb àéb änéå äçøæî Béöçî íéúéfä øä©̧©¥¦³¥«¤§¸¦§¨´¨¨½̈¨¥−§¨´§®Ÿ¨̧£¦¬¨¨²¨−¨§¤§¬¤«§¨
äéîéa Lrøä éðtî ízñð øLàk ízñðå ìöà-ìà íéøä-éb rébé-ék éøä-àéb ízñðå§©§¤´¥«¨©À¦«©¦´©¥«¨¦»¤¨©¼§©§¤À©«£¤³©§¤¸¦§¥´¨©½©¦¥−

:Cnr íéLã÷-ìk éäìà ýåýé àáe äãeäé-Cìî äifråäéäé-àì àeää íBia äéäå ª¦¨´¤«¤§¨®¨¸§Ÿ̈´¡Ÿ©½¨§Ÿ¦−¦¨«§¨¨−©´©®Ÿ¦«§¤´
:ïBàt÷å úBø÷é øBàæäéäå äìéì-àìå íBé-àì ýåýéì òãeé àeä ãçà-íBé äéäå ½§¨−§¦¨«§¨¨´«¤À̈²¦¨©¬©«Ÿ̈−Ÿ´§Ÿ¨®§¨§¨¨¬
:øBà-äéäé áør-úrìçíiä-ìà íéöç íìLeøéî íéiç-íéî eàöé àeää íBia äéäå §¥«¤−¤¦«§¤«§¨¨´©´©À¥«§³©«¦©¦¸¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸

:äéäé óøçáe õéwa ïBøçàä íiä-ìà íéöçå éðBîãwäè-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå ©©§¦½§¤§−̈¤©¨´¨©«£®©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨
:ãçà BîLe ãçà ýåýé äéäé àeää íBia õøàäéïBnøì òábî äáørk õøàä-ìk áBqé ¨¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²¤¨«−§¬¤¨«¦¸¨¨¨³¤¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½

Làøä ørL íB÷î-ãr ïîéða ørMîì äézçú äáLéå äîàøå íìLeøé áâðørL-ãr ïB ¤−¤§«¨¨®¦§¨«£¨Á§¨«§¨̧©§¤¹¨§¦©´©¦§¨¦À©§º©³©¨«¦¸©©´©
:Cìnä éá÷é ãr ìàððç ìcâîe íéptäàéäáLéå ãBò-äéäé àì íøçå dá eáLéå ©¦¦½¦§©´£©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤§¨´§½̈§¥−¤´Ÿ¦«§¤®§¨«§¨¬

:çèáì íìLeøéáébé øLà äôbnä äéäz úàæåóeàáö øLà íénrä-ìk-úà ýåýé §«¨©−¦¨¤«©§´Ÿ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−
ìe ïäéøçá äð÷nz åéðérå åéìâø-ìr ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr÷nz BðBL ©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈§¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬

:íäéôaâéeärø ãé Léà e÷éæçäå íäa äaø ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå §¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²©−̈¨¤®§¤«¡¦À¦ µ©´¥¥½
:eärø ãé-ìr Bãé äúìråãéáéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàå íìLeøéa íçlz äãeäé-íâå §¨§¨¬−̈©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨¨®¦§ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À

:ãàî áøì íéãâáe óñëå áäæåèøBîçäå ìîbä ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå ¨¨¬¨¤²¤§¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸©¨¨´§©«£½

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäé øLà äîäaä-ìëåæèøúBpä-ìk äéäå §¨̧©§¥½̈£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨©¨¸
ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî¦¨©¦½©¨¦−©§«¨¨®¦§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´

:úBkqä âç-úà âçìå úBàáöæéõøàä úBçtLî úàî äìré-àì øLà äéäå §¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸
:íLbä äéäé íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì íìLeøé-ìàçé-íàå ¤§´¨©½¦§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦

bé øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àì íéøöî úçtLîýåýé ó ¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸
:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLà íéBbä-úàèéúàhçå íéøöî úàhç äéäz úàæ ¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸
:úBkqä âç-úà âçì eìré àì øLà íéBbä-ìkëä íBiañeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½

:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷àëøéñ-ìk äéäå −Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧
íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®

:àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«
ß ixyz f"h iyiy mei ß

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâLãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤
:éréáMäã:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåäýåýé ïBøà-úà eìriå ©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«
åïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áeæýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯
:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìàçék ¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³

åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈
:äìrîìîèeàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçäéçpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©
:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íLàééäéå ¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöaáéãîrì íéðäkä eìëé-àìå §¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ
ì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéøîà ýåýé äîìL øîà æà §¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½
ì:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLåèCìnä áñiå ¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úàæèýåýé Ceøa øîàiå ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ
:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìûæéøLà íBiä-ïî ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧

úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´



קה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôäãé ÷øô äéøëæ

ãéà:Caø÷a CììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpäáíìLeøé-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå ¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−§¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤§«¨©»¦»
äìBba øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸©½̈

:øérä-ïî úøké àì írä øúéåâíBéa Bîçlä íBék íää íéBba íçìðå ýåýé àöéå §¤¤́¨½̈¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−©¦´¨¥®§¬¦¨£−§¬
:áø÷ãò÷áðå íãwî íìLeøé éðt-ìr øLà íéúéfä øä-ìr àeää-íBia åéìâø eãîrå §¨«§¨«§´©§¨´©«©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§©Á

:äaâð Béöçå äðBôö øää éöç Lîe ãàî äìBãb àéb änéå äçøæî Béöçî íéúéfä øä©̧©¥¦³¥«¤§¸¦§¨´¨¨½̈¨¥−§¨´§®Ÿ¨̧£¦¬¨¨²¨−¨§¤§¬¤«§¨
äéîéa Lrøä éðtî ízñð øLàk ízñðå ìöà-ìà íéøä-éb rébé-ék éøä-àéb ízñðå§©§¤´¥«¨©À¦«©¦´©¥«¨¦»¤¨©¼§©§¤À©«£¤³©§¤¸¦§¥´¨©½©¦¥−

:Cnr íéLã÷-ìk éäìà ýåýé àáe äãeäé-Cìî äifråäéäé-àì àeää íBia äéäå ª¦¨´¤«¤§¨®¨¸§Ÿ̈´¡Ÿ©½¨§Ÿ¦−¦¨«§¨¨−©´©®Ÿ¦«§¤´
:ïBàt÷å úBø÷é øBàæäéäå äìéì-àìå íBé-àì ýåýéì òãeé àeä ãçà-íBé äéäå ½§¨−§¦¨«§¨¨´«¤À̈²¦¨©¬©«Ÿ̈−Ÿ´§Ÿ¨®§¨§¨¨¬
:øBà-äéäé áør-úrìçíiä-ìà íéöç íìLeøéî íéiç-íéî eàöé àeää íBia äéäå §¥«¤−¤¦«§¤«§¨¨´©´©À¥«§³©«¦©¦¸¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸

:äéäé óøçáe õéwa ïBøçàä íiä-ìà íéöçå éðBîãwäè-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå ©©§¦½§¤§−̈¤©¨´¨©«£®©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨
:ãçà BîLe ãçà ýåýé äéäé àeää íBia õøàäéïBnøì òábî äáørk õøàä-ìk áBqé ¨¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²¤¨«−§¬¤¨«¦¸¨¨¨³¤¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½

Làøä ørL íB÷î-ãr ïîéða ørMîì äézçú äáLéå äîàøå íìLeøé áâðørL-ãr ïB ¤−¤§«¨¨®¦§¨«£¨Á§¨«§¨̧©§¤¹¨§¦©´©¦§¨¦À©§º©³©¨«¦¸©©´©
:Cìnä éá÷é ãr ìàððç ìcâîe íéptäàéäáLéå ãBò-äéäé àì íøçå dá eáLéå ©¦¦½¦§©´£©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤§¨´§½̈§¥−¤´Ÿ¦«§¤®§¨«§¨¬

:çèáì íìLeøéáébé øLà äôbnä äéäz úàæåóeàáö øLà íénrä-ìk-úà ýåýé §«¨©−¦¨¤«©§´Ÿ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−
ìe ïäéøçá äð÷nz åéðérå åéìâø-ìr ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr÷nz BðBL ©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈§¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬

:íäéôaâéeärø ãé Léà e÷éæçäå íäa äaø ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå §¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²©−̈¨¤®§¤«¡¦À¦ µ©´¥¥½
:eärø ãé-ìr Bãé äúìråãéáéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàå íìLeøéa íçlz äãeäé-íâå §¨§¨¬−̈©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨¨®¦§ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À

:ãàî áøì íéãâáe óñëå áäæåèøBîçäå ìîbä ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå ¨¨¬¨¤²¤§¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸©¨¨´§©«£½

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäé øLà äîäaä-ìëåæèøúBpä-ìk äéäå §¨̧©§¥½̈£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨©¨¸
ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî¦¨©¦½©¨¦−©§«¨¨®¦§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´

:úBkqä âç-úà âçìå úBàáöæéõøàä úBçtLî úàî äìré-àì øLà äéäå §¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸
:íLbä äéäé íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì íìLeøé-ìàçé-íàå ¤§´¨©½¦§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦

bé øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àì íéøöî úçtLîýåýé ó ¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸
:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLà íéBbä-úàèéúàhçå íéøöî úàhç äéäz úàæ ¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸
:úBkqä âç-úà âçì eìré àì øLà íéBbä-ìkëä íBiañeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½

:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷àëøéñ-ìk äéäå −Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧
íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®

:àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«
ß ixyz f"h iyiy mei ß

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâLãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤
:éréáMäã:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåäýåýé ïBøà-úà eìriå ©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«
åïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áeæýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯
:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìàçék ¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³

åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈
:äìrîìîèeàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçäéçpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©
:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íLàééäéå ¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöaáéãîrì íéðäkä eìëé-àìå §¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ
ì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéøîà ýåýé äîìL øîà æà §¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½
ì:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLåèCìnä áñiå ¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úàæèýåýé Ceøa øîàiå ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ
:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìûæéøLà íBiä-ïî ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧

úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´



dkxadקו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyiy meil inei xeriy

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E

ixyzf"hiyiymei
¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ותחת ּכל ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְִִִַַַַַָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ÚÈ˜·.ּתאנתֹו", ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר "ועינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ≈«¬…ְְְֵֵ
ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין טו)הּבדלח", הבטחה (ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אבֹותיכם"(בראשית ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ‡Û.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ««¿ִָ«
ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל הּׁשמים (שם מּטל האלהים ל "ויּתן »»««¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

."וגֹו' ְ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

éa:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úçéãåc ááì-ír éäéå ©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´
ì úéa úBðáì éáà:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéøLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³

ì úéa úBðáì Eááì-ír äéä:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëäðáú àì äzà ÷ø ¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−
ða-íà ék úéaäéöìçî àöiä Eì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëBøác-úà ýåýé í÷iå ©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−

äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´
ì úéaä:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íNàå ©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³¨Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

ß ixyz f"i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מּכל־מקֹום, הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ועל־אחת־ּכמה־וכמה מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«



קז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyiy meil inei xeriy

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E

ixyzf"hiyiymei
¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ותחת ּכל ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְִִִַַַַַָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ÚÈ˜·.ּתאנתֹו", ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר "ועינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ≈«¬…ְְְֵֵ
ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין טו)הּבדלח", הבטחה (ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אבֹותיכם"(בראשית ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ‡Û.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ««¿ִָ«
ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל הּׁשמים (שם מּטל האלהים ל "ויּתן »»««¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

."וגֹו' ְ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

éa:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úçéãåc ááì-ír éäéå ©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´
ì úéa úBðáì éáà:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéøLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³

ì úéa úBðáì Eááì-ír äéä:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëäðáú àì äzà ÷ø ¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−
ða-íà ék úéaäéöìçî àöiä Eì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëBøác-úà ýåýé í÷iå ©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−

äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´
ì úéaä:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íNàå ©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³¨Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

ß ixyz f"i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מּכל־מקֹום, הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ועל־אחת־ּכמה־וכמה מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«
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i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן קצת ׁשּׁשּנה על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּסס
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈
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i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן קצת ׁשּׁשּנה על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(
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ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּסס
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈
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çìçéäìrz äåäé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr âBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©«£¤¬
:étàa éúîçèéìBãb Lrø äéäé àeää íBia àì-íà ézøac éúøár-Làá éúàð÷áe £¨¦−§©¦«§¦§¨¦¬§¥«¤§¨¦−¦©®§¦¦´Ÿ©´©À¦«§¤¸©´©¨½

:ìàøNé úîãà ìrëNîøä-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå íiä éâc éðtî eLrøå ©−©§©¬¦§¨¥«§¨«£´¦¨©¿§¥´©¨Á§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨¨¤¸¤¸
eìôðå íéøää eñøäðå äîãàä éðt-ìr øLà íãàä ìëå äîãàä-ìr Nîøä̈«Ÿ¥´©¨«£¨½̈§Ÿ¸¨¨½̈£¤−©§¥´¨«£¨¨®§¤«¤§´¤¨¦À§¨«§¸

:ìBtz õøàì äîBç-ìëå úBâøãnäàëäåäé éðãà íàð áøç éøä-ìëì åéìr éúàø÷å ©©§¥½§¨−̈¨¨¬¤¦«§¨¨̧¦¨¨³§¨¨©¸¤½¤§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®
:äéäz åéçàa Léà áøçáëLéábìà éðáàå óèBL íLâå íãáe øáãa Bzà ézètLðå ¤¬¤¦−§¨¦¬¦«§¤«§¦§©§¦¬¦−§¤´¤§¨®§¤´¤¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹

:Bzà øLà íéaø íénr-ìrå åétâà-ìrå åéìr øéèîà úéøôâå Làâëézìcbúäå ¥´§¨§¦À©§¦³¨¨¸§©£©½̈§©©¦¬©¦−£¤¬¦«§¦§©¦§¦¸
:ýåýé éðà-ék eòãéå íéaø íéBb éðérì ézrãBðå ézLc÷úäåèìàíãà-ïá äzàå §¦§©¦§¦½§´©§¦½§¥¥−¦´©¦®§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«§©¨³¤¨¨¸

éìà éððä äåäé éðãà øîà äk zøîàå âBb-ìr àápä:ìáúå CLî Làø àéNð âBb E ¦¨¥´©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦«§¦³¥¤̧¸½§¦¾−Ÿ¤¬¤§ª¨«
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מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 
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,"dciwr"aúãîBòä àéä¦¨¤¤

dîöò äã÷òä ék ,íìBò ãò eðéðáìe eðì ,ãòìyecwdy - ¨©¨§¨¥©¨¦¨£¥¨©§¨
,l`xyi ipal dzekf cinz xkef `ed jexaäáLçð dðéà¥¨¤§§¨

úìòî Cøòì ìBãb ïBéqðì Ck-ìkzbixcne -eðéáà íäøáà ¨¨§¦¨¨§¤¤©£©©§¨¨¨¦
,íBìMä-åéìòzaygp dnvr dciwrd oi` recn cg` mrh df - ¨¨©¨

ezbixcne ezlrn cvn ,epia` mdxa` iabl jk lk lecb oeiqpl
:`ed ,ipy mrh ,zelecbdíbLa,oeayga mb epgwla -'ä ék §¤©¦
ða úà àð ç÷" :Ba øac"'eë E10,dciwrl wgvi z` gwiy - , ¦¤©¨¤¦§

éøäåeid -úMã÷ ìò íLôð eøñnL íéLBã÷ änëå änk ©£¥©¨§©¨§¦¤¨§©§¨©§ª©
;ía 'ä øac àì ék íb 'äaygidl leki df ,`eti` ,cvik - ©¦Ÿ¦¤¨

lr dehvp `edy drya ,epia` mdxa` iabl jk lk lecb oeiqpl
?envra `ed jexa yecwdn jk÷ø`id dciwrd ly zelcbd - ©

,jkaúeæéøæa úàæ äNò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàL¤©§¨¨¨¦¨¨©¨¨¨Ÿ¦§¦
,äàìôð-mkyie""xweaa mdxa`11"exeng z` yeagie"e ,11, ¦§¨¨

dkig `le deeiv `le ,xengd ly ske`d z` envra yag
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë

íéáãðúîäíòáúåùòìú÷ãö
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
ãáìî äðä éë .äðùá äðù éãî ÷"äà éáùåé åðéçà
øîàðä úåöîä ìëá úåæéøæä úìòî ìãåâ ìëì òåãéä
äåöî øáãì íãà íéã÷é íìåòì ì"æø éøáãá äðùðå
ãòì úãîåòä àéä ä"ò åðéáà íäøáàã 'éúåæéøæå 'åë
äáùçð äðéà äîöò äã÷òä éë íìåò ãò åðéðáìå åðì
éë íâùá ä"ò à"à úìòî êøòì ìåãâ ïåéñðì ë"ë
äîëå äîë éøäå 'åë êðá úà àð ç÷ åá øáéã 'ä
àì éë íâ 'ä úùåã÷ ìò íùôð åøñîù íéùåã÷
äàìôð úåæéøæá úàæ äùò ä"ò à"àù ÷ø íá 'ä øáéã
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד צדקה דע"י ס"ה באגה"ק לעיל "וראה :
יב.2.אהבה". יא, כב.3.עקב כט, איוב  ב.4.ע"פ לב, א.5.האזינו  במדבר ספרי  א. כג, ג.6.מכות לה, ישעי' Î"˜7.ע"פ  ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'כו להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר "כההמשך :.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ישעי) דבכתוב "להעיר :
החודש". לראש - חודש ומדי השבוע סוף לשבת הכוונה - שבת מדי ב.9.בסופו) לח, ב"ק ב. כג, ב.10.נזיר כב, ג.11.וירא שם,



ixyzקיד a"i ipy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ב שני יום
,266 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

z`f dyri xg` edyiny12,úBàøäì,mixg`l mb -BúçîN §©§¦§¨
Böôçå,iniptd ebeprz -úçð úBNòìå BðB÷ ïBöø úàlîì §¤§§©Ÿ§§©£©©

.BøöBéì çeøh"yz fenza a"in ,eixn`nn cg`a -13xiaqn , ©§§
`id daeyz ilra zceary ,r"p v"iixedn x"enc` w"k

mb ritydllrmixg`.
mileki jkl m`zda
oipray oeeiky ,x`al
dceard dzid dciwrd
ly ezednn jtedna
ixdy) epia` mdxa`
zcn `ed mdxa`
dzid dciwrde ,dad`d
dzr" ,(dxeab ly oipr

ik izrci`ximiwl`
"dz`14jxcÎlr dfy ,

okl ,zxg` zedna envr z` cinrnd "daeyz lra" zcear
ebpere ezgny z` mixg`l mb ze`xdl epia` mdxa` dvx

,df oipra `ed jexa yecwd oevx meiwaepnîemdxa`n - ¦¤
,zexecd lka l`xyi ipal wiprd `edy gekae - epia`eãîì̈§

ì"æø15,ììëa úBönä ìk íei÷ìdevn lk miiwl yiy - ©©§¦¨©¦§¦§¨
,zefixfaäðlk ìò äìBòä ä÷ãvä äNòî èøôáe16,jka - , ¦§¨©£¥©§¨¨¨¨©ª¨¨

`idyäéúBøôa äìöîe äpânämipzipd -äfä íìBòa17 ©§¦¨©§¨§¥¤¨¨¨©¤
:áéúëãk ,úBLbøúnä úBiðòøt éðéî ìkîaezky enk -18: ¦¨¦¥ª§¨ª©¦§©§§¦§¦

ïkL-ìëå ,"úånî ìévz ä÷ãöe"livn df -éðéî øàMî §¨¨©¦¦¨¤§¨¤¥¦§¨¦¥

úånî íélwä íéøeqéixd -íìBòa íb eðì áBhL ïkL-ìk ¦¦©©¦¦¨¤¨¤¥¤¨©¨¨
dîéc÷äì äfä,dwcvd ozn z` -,øLôàc äî ìk- ©¤§©§¦¨¨©§¤§¨

micwdl yi ,dfd mlera oxky oi`y ,zeevnd x`y m` ,xnelk
zevn meiwa fexif ipin lka fxcfdl yiy i`cea ixd ,oziiyra
"dizexit" xkyy dwcvd
`ide dfd mlera ozip
`pngx mixeqin dpibn

.olvilïBcð íãà éøäL¤£¥¨¨¦
íBé ìëa19oekp ixd - : §¨

iabl el rbepy xacd
mei eze` ly htynd
ly zekfd el didzy
.dlivne dpibnd dwcv
owfd epax oc o`k cr
,sqkd inekq ozna
z` reay lk ,ycewd ux` xear izpy ote`a zzl eacpzdy
ly wlgd z` yceg lk zegtd lkl e` ,reayd ly wlgd
hxt owfd epax siqen oldl .zefixfd oipr cvn - ycegd
z`hazn dlrnd :dpyd seq cr zekglÎi`a mitqep dlrne

cvn `ad ytpd jekifa mbdceardmrt lky ,dwcv ly
dyer `ed ,dwcvd zceara dlert dyere dpizp ozep `edy
zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert mrt lk
dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa cegi dlrnl

dlrnl cegid z` ycgn mxeb `ed dwcv ly20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp
envr mr rbiizn `ed
xzei zzl dlecb dribia

epi` ozep `edy mekqdyk elit` ixd ;zzl libx `ed xy`n
zepna dwcvd zpizp mvr `l` ,ezelibxn ixnbl dlrnl

ly oipr meyn jka yi ,'eke mrt cere mrt zzl ,zeaxdcear

dwcvd zceara ep`vne epi`x -äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨
,äéìà CBøò ïéà äàìôðå,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - §¦§¨¨¥£¥¤¨

,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndy dlrn `l`
ä÷ãvä äNòî úBéäìzeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ¦§©£¥©§¨¨

zeidl dlekiy ,jkl
lr zinrtÎcg zeacpzd
mvr `l` ,dpyd lk
dwcv zpizp ly dyrnd

didzíéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦
äaønä ìëå ,úBaø- ©§¨©©§¤

zepna dwcvd z` ozepe
,zeax,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨

úááe úçà íòôa àìå§Ÿ§©©©©§©
,úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ììBkä Cqä ék íb ©©©¦©©©¥

,àeä ãçàdl jexr oi`y d`ltpe dlecb dlrn z`f lka - ¤¨
,zeax zepna mekqd zpizpaLeøôa ì"æ í"aîøä áúkL Bîk§¤¨©¨©§©©§¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåùòìå åðå÷ ïåöø úåàìîì åöôçå åúçîù úåàøäì
úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë

êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì

äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù
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שם 12. פרש"י 13.184..ראה ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, ‰Ú¯˙16.פסחים
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."רפי"ב משהיוה"א "להעיר א'.17.: משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ג אגה"ק "וראה :

ב.18. י, א.19.משלי טז, אלא 20.ר"ה השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על
ולעכב  1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו

ixyz a"i ipy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äðLnä21ì"æ íéîëç eðML22:"äNònä áø éôì ìkäå" :- ©¦§¨¤¨£¨¦©§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤
itl" `l dfy wiicne yxtn ely zeipynd yexita m"anxdy

lcebitl" m` ik "dyrndaexaehd dyrndy - "dyrnd
minrta dyrpzeaxacpzi cg`yk lynl ,yxtn m"anxde .

sl` zzl23zaa miaedf
mpn` df ixd ,zg`

dyrnlecbdf oi` j` ,
,ytpa oipw jk lk dyrp
sl` ozep `edyk xy`n
.minrt sl`a miaedfd
dpizp lk ici lr ,oky
oipw xzei xacd dyrp
.eytpa jekife oipw ,ytpd
,owfd epax xiaqi oldl
dyrpy jekifd calny
zpizp ici lr eytpa
,zeax minrta dwcvd
dpizp lk ici lr dyrp

,dlrnl oeilr cegiáèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥
,B÷enðå Bîòèminrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yi recn - ©£§¦

,zeaexn,äNònä éeaø éãé-ìò Lôpä Ckæì éãkici lr - §¥§©¥©¤¤©§¥¦©©£¤
,z`f cal ixd - zeax minrta aehd dyrnd ziiyràø÷î äpä¦¥¦§¨

áeúkä øac àìî,"íéiçì ä÷ãö úlòt" :oiivn iaxd - ¨¥¦¥©¨§ª©§¨¨§©¦
,i ilyna miweqta oiirl ,"`ipz"d seqay "mipewize zexrd"a

zlert" aezk my ,fhwicvm` ik "dwcv" dlnd `l) "miigl
my ,"miigl dwcv ok" aezk my ,`i ,`i ilynae ("wicv" dlnd

" `l `id dnicwnd dlnd la` ,"miigl dwcv" aezk ok`zlert
" m` ik "dwcvok:"mipewize zexrd"a my xne` iaxde ,"dwcv

dwcv zlert" oeyld aezk `l miweqtd ipya ,oky ,"b"rve"
."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian owfd epaxy ,"miigl
yxtl milekiy dna wtzqdl dvex iaxd oi` d`xpd itk
wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv `id ,"wicv zlert"y
'd wicv" enk jxcÎlr) dwcv ly dlertdy dpeekd "miigl

"ad` zewcv24wtzqdl dvex ,d`xpd itk ,iaxd oi` - miigl (
`xwn" mixne`yk ,ixdy ,jka`lnxacd jixv ,"aezkd xaic

`id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita zeidl
zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv df okle ,dwcv

."miigl dwcvdúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly - §©§¤§ª¨¨§ª¨¨

éLîäìíéðBéìò íéiç C,miig ly xzei oeilrd ote`d -éiçî §©§¦©¦¤§¦¥©¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçäz`f jiyndl -,íéiçä õøàì- ©©¦¥¨§¤¤©©¦

,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c zekln"l
lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia dpezgzd dbixcnd
miyrpe mixvep ,mi`xapd
`"f"n da ekiyni -
`idy "zeliv`c (zecn)
ly dpexg`d dbixcnd
,"seq oi` zenler"
zecne `"f ly "miig"de
ly dpiga md zeliv`c

"iig,"miigdúðéëL" àéä¦§¦©
,"eðfòwfeg zpzepd - ª¥

,mi`xapa zeigeäéìòL¤¨¤¨
øîàð25äiçî äzàå" : ¤¡©§©¨§©¤

,"ílk úàlk z` - ¤ª¨
aqen "dz`" ,mi`xapd
,"zeliv`c zekln" lr
,zeize`d xewn ody ze`vend 'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d

'd 'z '` :"dz`" dlnd efy26,,øôò ãò úìôBpä ãåc úkñ àéäå§¦ª©¨¦©¤¤©¨¨
zelba `id "cec zkeq" z`xwpy dpikyd ,zelbd onfay -

xtr cr dcixiae27,ì"æø øîàîëe28íBãàì eìb" :zelbd - §©£©©©¨¤¡
,eply dpexg`díänò äðéëL,zelba -,"'eëefy oeeik ixd - §¦¨¦¨¤

zebixcnl cr dpikyd dcxi - dpezgzde dpexg`d zelbd
dpikyl mikiynn dwcv ici lre ,xtr cr - xzeia zepezgzd

,`edÎjexa seqÎoi` miigd iignàzúìc àúeøòúàa éklr - ¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zexxerzd ici"íéìôL çeø úBéçäì",miipr - §©£©§¨¦

íeìk déîøbî déì úéìcdyrp ,melk mnvr lyn mdl oi`y - §¥¥¦©§¥§
df ici lr,àìéòìc àúeøòúà,dlrnl dlerte zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨

`id zexitqay "zeliv`c zekln"l "miigd iig"n miig jiyndl
dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn dl zil"y dxitqe dpiga

,zexitqd x`yn zlawn wx `id ,melkíò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥¨
,Lnî íéiçä õøà éáLBé úBéçäì"l`xyi ux`" iayei - §©£§¥¤¤©©¦©¨

dlrnly "miigd ux`" cbpk zpeekn `idy dhnly29ixd -
ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl mipzepy dwcvd
miigd iign dpina zcgein dkynd df ici lr yi ,l`xyi

,"dpiky"le "zeliv`c zekln"lìëå .ïéánì éãåìò ìékNî §©©¥¦§¨©§¦©
äæk àìôðå ìBãb øácmiig mikiynn dwcvd dyrn ici lry - ¨¨¨§¦§¨¨¤
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ùã÷ä úøâà
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
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בניגוד  אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר לא חדש מדי וליתן השאר,
- פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל
בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת
(וגובים  בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי' השייכות וכנראה
להגבאי  כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת בעיירות זהובים היו

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! ‰Ú¯˙21.בכל
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בצ"צ" :

מאה". הרע"ב גירסת הביא ז.24.שם יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספ"ב שהיחוה"א "לעיל :.27

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ט אגה"ק עיין - משיחא שבעקבות "ובפרט הובא 28.: יעקב), העין גירסת (לפי א כט, מגילה
ספי"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡29.לעיל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ח "אגה"ק :



קטו ixyz a"i ipy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ב שני יום
,266 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

z`f dyri xg` edyiny12,úBàøäì,mixg`l mb -BúçîN §©§¦§¨
Böôçå,iniptd ebeprz -úçð úBNòìå BðB÷ ïBöø úàlîì §¤§§©Ÿ§§©£©©

.BøöBéì çeøh"yz fenza a"in ,eixn`nn cg`a -13xiaqn , ©§§
`id daeyz ilra zceary ,r"p v"iixedn x"enc` w"k

mb ritydllrmixg`.
mileki jkl m`zda
oipray oeeiky ,x`al
dceard dzid dciwrd
ly ezednn jtedna
ixdy) epia` mdxa`
zcn `ed mdxa`
dzid dciwrde ,dad`d
dzr" ,(dxeab ly oipr

ik izrci`ximiwl`
"dz`14jxcÎlr dfy ,

okl ,zxg` zedna envr z` cinrnd "daeyz lra" zcear
ebpere ezgny z` mixg`l mb ze`xdl epia` mdxa` dvx

,df oipra `ed jexa yecwd oevx meiwaepnîemdxa`n - ¦¤
,zexecd lka l`xyi ipal wiprd `edy gekae - epia`eãîì̈§

ì"æø15,ììëa úBönä ìk íei÷ìdevn lk miiwl yiy - ©©§¦¨©¦§¦§¨
,zefixfaäðlk ìò äìBòä ä÷ãvä äNòî èøôáe16,jka - , ¦§¨©£¥©§¨¨¨¨©ª¨¨

`idyäéúBøôa äìöîe äpânämipzipd -äfä íìBòa17 ©§¦¨©§¨§¥¤¨¨¨©¤
:áéúëãk ,úBLbøúnä úBiðòøt éðéî ìkîaezky enk -18: ¦¨¦¥ª§¨ª©¦§©§§¦§¦

ïkL-ìëå ,"úånî ìévz ä÷ãöe"livn df -éðéî øàMî §¨¨©¦¦¨¤§¨¤¥¦§¨¦¥

úånî íélwä íéøeqéixd -íìBòa íb eðì áBhL ïkL-ìk ¦¦©©¦¦¨¤¨¤¥¤¨©¨¨
dîéc÷äì äfä,dwcvd ozn z` -,øLôàc äî ìk- ©¤§©§¦¨¨©§¤§¨

micwdl yi ,dfd mlera oxky oi`y ,zeevnd x`y m` ,xnelk
zevn meiwa fexif ipin lka fxcfdl yiy i`cea ixd ,oziiyra
"dizexit" xkyy dwcvd
`ide dfd mlera ozip
`pngx mixeqin dpibn

.olvilïBcð íãà éøäL¤£¥¨¨¦
íBé ìëa19oekp ixd - : §¨

iabl el rbepy xacd
mei eze` ly htynd
ly zekfd el didzy
.dlivne dpibnd dwcv
owfd epax oc o`k cr
,sqkd inekq ozna
z` reay lk ,ycewd ux` xear izpy ote`a zzl eacpzdy
ly wlgd z` yceg lk zegtd lkl e` ,reayd ly wlgd
hxt owfd epax siqen oldl .zefixfd oipr cvn - ycegd
z`hazn dlrnd :dpyd seq cr zekglÎi`a mitqep dlrne

cvn `ad ytpd jekifa mbdceardmrt lky ,dwcv ly
dyer `ed ,dwcvd zceara dlert dyere dpizp ozep `edy
zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert mrt lk
dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa cegi dlrnl

dlrnl cegid z` ycgn mxeb `ed dwcv ly20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp
envr mr rbiizn `ed
xzei zzl dlecb dribia

epi` ozep `edy mekqdyk elit` ixd ;zzl libx `ed xy`n
zepna dwcvd zpizp mvr `l` ,ezelibxn ixnbl dlrnl

ly oipr meyn jka yi ,'eke mrt cere mrt zzl ,zeaxdcear

dwcvd zceara ep`vne epi`x -äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨
,äéìà CBøò ïéà äàìôðå,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - §¦§¨¨¥£¥¤¨

,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndy dlrn `l`
ä÷ãvä äNòî úBéäìzeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ¦§©£¥©§¨¨

zeidl dlekiy ,jkl
lr zinrtÎcg zeacpzd
mvr `l` ,dpyd lk
dwcv zpizp ly dyrnd

didzíéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦
äaønä ìëå ,úBaø- ©§¨©©§¤

zepna dwcvd z` ozepe
,zeax,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨

úááe úçà íòôa àìå§Ÿ§©©©©§©
,úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ììBkä Cqä ék íb ©©©¦©©©¥

,àeä ãçàdl jexr oi`y d`ltpe dlecb dlrn z`f lka - ¤¨
,zeax zepna mekqd zpizpaLeøôa ì"æ í"aîøä áúkL Bîk§¤¨©¨©§©©§¥
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äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë

êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì

äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù
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שם 12. פרש"י 13.184..ראה ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, ‰Ú¯˙16.פסחים
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."רפי"ב משהיוה"א "להעיר א'.17.: משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ג אגה"ק "וראה :

ב.18. י, א.19.משלי טז, אלא 20.ר"ה השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על
ולעכב  1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו

ixyz a"i ipy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äðLnä21ì"æ íéîëç eðML22:"äNònä áø éôì ìkäå" :- ©¦§¨¤¨£¨¦©§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤
itl" `l dfy wiicne yxtn ely zeipynd yexita m"anxdy

lcebitl" m` ik "dyrndaexaehd dyrndy - "dyrnd
minrta dyrpzeaxacpzi cg`yk lynl ,yxtn m"anxde .

sl` zzl23zaa miaedf
mpn` df ixd ,zg`

dyrnlecbdf oi` j` ,
,ytpa oipw jk lk dyrp
sl` ozep `edyk xy`n
.minrt sl`a miaedfd
dpizp lk ici lr ,oky
oipw xzei xacd dyrp
.eytpa jekife oipw ,ytpd
,owfd epax xiaqi oldl
dyrpy jekifd calny
zpizp ici lr eytpa
,zeax minrta dwcvd
dpizp lk ici lr dyrp

,dlrnl oeilr cegiáèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥
,B÷enðå Bîòèminrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yi recn - ©£§¦

,zeaexn,äNònä éeaø éãé-ìò Lôpä Ckæì éãkici lr - §¥§©¥©¤¤©§¥¦©©£¤
,z`f cal ixd - zeax minrta aehd dyrnd ziiyràø÷î äpä¦¥¦§¨

áeúkä øac àìî,"íéiçì ä÷ãö úlòt" :oiivn iaxd - ¨¥¦¥©¨§ª©§¨¨§©¦
,i ilyna miweqta oiirl ,"`ipz"d seqay "mipewize zexrd"a

zlert" aezk my ,fhwicvm` ik "dwcv" dlnd `l) "miigl
my ,"miigl dwcv ok" aezk my ,`i ,`i ilynae ("wicv" dlnd

" `l `id dnicwnd dlnd la` ,"miigl dwcv" aezk ok`zlert
" m` ik "dwcvok:"mipewize zexrd"a my xne` iaxde ,"dwcv

dwcv zlert" oeyld aezk `l miweqtd ipya ,oky ,"b"rve"
."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian owfd epaxy ,"miigl
yxtl milekiy dna wtzqdl dvex iaxd oi` d`xpd itk
wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv `id ,"wicv zlert"y
'd wicv" enk jxcÎlr) dwcv ly dlertdy dpeekd "miigl

"ad` zewcv24wtzqdl dvex ,d`xpd itk ,iaxd oi` - miigl (
`xwn" mixne`yk ,ixdy ,jka`lnxacd jixv ,"aezkd xaic

`id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita zeidl
zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv df okle ,dwcv

."miigl dwcvdúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly - §©§¤§ª¨¨§ª¨¨

éLîäìíéðBéìò íéiç C,miig ly xzei oeilrd ote`d -éiçî §©§¦©¦¤§¦¥©¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçäz`f jiyndl -,íéiçä õøàì- ©©¦¥¨§¤¤©©¦

,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c zekln"l
lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia dpezgzd dbixcnd
miyrpe mixvep ,mi`xapd
`"f"n da ekiyni -
`idy "zeliv`c (zecn)
ly dpexg`d dbixcnd
,"seq oi` zenler"
zecne `"f ly "miig"de
ly dpiga md zeliv`c

"iig,"miigdúðéëL" àéä¦§¦©
,"eðfòwfeg zpzepd - ª¥

,mi`xapa zeigeäéìòL¤¨¤¨
øîàð25äiçî äzàå" : ¤¡©§©¨§©¤

,"ílk úàlk z` - ¤ª¨
aqen "dz`" ,mi`xapd
,"zeliv`c zekln" lr
,zeize`d xewn ody ze`vend 'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d

'd 'z '` :"dz`" dlnd efy26,,øôò ãò úìôBpä ãåc úkñ àéäå§¦ª©¨¦©¤¤©¨¨
zelba `id "cec zkeq" z`xwpy dpikyd ,zelbd onfay -

xtr cr dcixiae27,ì"æø øîàîëe28íBãàì eìb" :zelbd - §©£©©©¨¤¡
,eply dpexg`díänò äðéëL,zelba -,"'eëefy oeeik ixd - §¦¨¦¨¤

zebixcnl cr dpikyd dcxi - dpezgzde dpexg`d zelbd
dpikyl mikiynn dwcv ici lre ,xtr cr - xzeia zepezgzd

,`edÎjexa seqÎoi` miigd iignàzúìc àúeøòúàa éklr - ¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zexxerzd ici"íéìôL çeø úBéçäì",miipr - §©£©§¨¦

íeìk déîøbî déì úéìcdyrp ,melk mnvr lyn mdl oi`y - §¥¥¦©§¥§
df ici lr,àìéòìc àúeøòúà,dlrnl dlerte zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨

`id zexitqay "zeliv`c zekln"l "miigd iig"n miig jiyndl
dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn dl zil"y dxitqe dpiga

,zexitqd x`yn zlawn wx `id ,melkíò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥¨
,Lnî íéiçä õøà éáLBé úBéçäì"l`xyi ux`" iayei - §©£§¥¤¤©©¦©¨

dlrnly "miigd ux`" cbpk zpeekn `idy dhnly29ixd -
ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl mipzepy dwcvd
miigd iign dpina zcgein dkynd df ici lr yi ,l`xyi

,"dpiky"le "zeliv`c zekln"lìëå .ïéánì éãåìò ìékNî §©©¥¦§¨©§¦©
äæk àìôðå ìBãb øácmiig mikiynn dwcvd dyrn ici lry - ¨¨¨§¦§¨¨¤

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

ùã÷ä úøâà
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

בניגוד  אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר לא חדש מדי וליתן השאר,
- פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל
בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת
(וגובים  בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי' השייכות וכנראה
להגבאי  כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת בעיירות זהובים היו

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! ‰Ú¯˙21.בכל
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בצ"צ" :

מאה". הרע"ב גירסת הביא ז.24.שם יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספ"ב שהיחוה"א "לעיל :.27

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ט אגה"ק עיין - משיחא שבעקבות "ובפרט הובא 28.: יעקב), העין גירסת (לפי א כט, מגילה
ספי"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡29.לעיל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ח "אגה"ק :



ixyzקטז b"i iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג שלישי יום
אגרת כב  ,clw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà .áë,clw 'nr cr:é"ùøôá

,zelba z`vnpy dpikyl `edÎjexa "seq oi`"n mipeilràöîé¦§¨
:eøîàL ì"æ íéîëç éøác íéìBãb änk ,úòãå íòè áeè©©¨©©©¨§¦¦§¥£¨¦©¤¨§
äNòpä ä÷ãvä äNòî eðéäc ,"äNònä áø éôì ìkä"©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§©§©£¥©§¨¨©©£¤

éLîäì ,úBaø íéîòôa,íéðBéìò íéiç Coi`" miigd iign - ¦§¨¦©§©§¦©¦¤§¦
,`edÎjexa "seqãçéì- §©¥

lertleïBéìò ãeçély - ¦¤§
`edÎjixaÎ`ycew

yecwd ly) 'izpikye
(ezpikye `ed jexa

.úBaø íéîòtxy` - §¨¦©
lkamicgiin - dpizp

ly ote`a oeilr cegi
ÎjixaÎ`ycewn dkynd
"seq oi`"e (d"awd) `ed
(ezpikyl) 'izpikyl -

,xzeia zepezgzd zebixcna dhnl créîð eðéäåmb dfe - §©§¨¥
:í"aîøä áúkM äî ïéòkzepna dwcv zpizp zlrna - §¥©¤¨©¨©§©

,zeax,Lôpä Ckæìfnexn m"anxd ly dl` mixaca - §©¥©¤¤
,oeilrd cegid dlrnl dyrpy dn oiprdøäfî òãBpk©©¦Ÿ©

LBãwä30àéä ék ,"Lôð" úàø÷ð äðéëLc,dpikyd - ©¨¦§¦¨¦§¥¤¤¦¦
`id:áéúëe ,eðLôðå eðéiçaezke -31:øôòì äçL ék" ©¥§©§¥§¦¦¨¨¤¨¨

."eðLôð,xnelk - ©§¥
dhn cr dcxiy dpikyd

.zelba - dhnïëìå§¨¥
ì"æ eðéúBaø eøîà32: ¨§©¥©

,ä÷ãö äìBãb"§¨§¨¨
,"älàbä úà úáø÷nL¤§¨¤¤¤©§ª¨
dpikyd zle`b -

,zelbdnøôòî dîé÷äì©£¦¨¥¨¨
,èòî èòîici lr - §©§©

mrt lk dwcv zpizp
z` xzei miniwn

,zelba dltpy dpikyd"äìéL àáé ék ãò"33didz f`y - : ©¦¨Ÿ¦Ÿ
.dpikyd ly dnilyd dniwd

.áëmiciqgy dn lr owfd epax ope`zn (a"k oniq) d`ad zxb`a

,dnecke dqpxt ,miinyb mipipra zevr zece` zel`ya eze` micixhn

inkgl `le mi`iapl wx jiiy ,miinyb mipipra zevr ozny xiaqne

,miinyb mixeqi lawl yi cvik xe`iad zekix`a miiqne .dxezd

z`xia mciÎlr sqeeziy

.'d zad`ae miny

i`ck ,ef zxb` zpad xzil

ly dteqe dzligz wizrdl

,"`ipz"a dqtcp `ly zxb`

- ycew zexb`"a dqtcp `l`

(n"yz z"dw) "owfd x"enc`

.ck oniq

raew zxb` dze` zligza

mda mireaw mipnf owfd epax

eil` qpkidl mileki

`ed okn xg`le ,"zecigi"l

cbpk mitixg miehiaa `hazn

,ely deeprd lceba ,eprha ,miinyb mipipra zevr eze` mil`eyy dn

l"f epinkgy epax dynn di`x e`iadae ,dxez ipipra eze` lalan dfy

mixne`1lk oce ayei melydÎeilr epax dyny jzrc lr dlrz ike" :

."ziyrp izn ezxez - elek meid

miiqn okn xg`le ,"`ipz"a o`k qtcpy zxb`d wlg `a jkl jynda

"zecigi"l dlawd ipnf ly zepwzd lr xenyl gxkdd ony ,owfd epax

itk ebdpzi `ly dl` lr "zeqpw" xfeb `ede ,eil` driqpd ipnfe

.dpicndn d`ivia mii`n mbe ,zepwzd

mi`ex ep`y dny ,mixne` eid mipey`xd miciqgdy ,oiivl i`ck ,mle`

miiaxde ,miinyb mipipra zevr miiaxdn mil`ey ok`y "ax dyrn"

azky dniyxa z`f "xizd" envra owfd epaxy iptn df ixd - miper

zece` ,(dq oniq ,my "ycew zexb`"a dqtcp) "ezewlzqd onfl aexw"

zrcd aexiw" ly dlrnd

a"a ipipr lka wegxn zevre

."'eke

!éòøå éçà ,éáeäà£©©©§¥©
úøzñî äáäàî`a - ¥©£¨§ª¤¤
Îa mkil` ip`úçëBz©©

!äçëeðå àð eëì .älâî§ª¨§¨§¦¨§¨
.eppia xaczpe e`ea -
eðéa ,íìBò úBîé eøëæ¦§§¨¦
äúéää ,øBãå øBc úBðL§¨¤¨§¨

k,íìBò úBîéî úàæ ¨Ÿ¦¨
íúàöî àBôéà äiàå§©¥¥§¨¤

äæ âäðîeyxtiy - ¦§©¤
,oldlíéðBLàøä ìàøNé éîëç éøôñ ìkî ãçàa§©©¦¨¦§¥©§¥¦§¨¥¨¦¦

ì ïewúå âäðî úBéäì ,íéðBøçàäå,úeiîLb äöòa ìàL §¨©£¦¦§¦§¨§¦¦§Ÿ§¥¨©§¦
óà ,éîLbä íìBòä éðéðòa úBNòl äî úãk,`l -éìBãâì §¨©©£§¦§§¥¨¨©©§¦©¦§¥

ìk øLà ,íéàøBîàå íéàpúk íéðBLàøä ìàøNé éîëç©§¥¦§¨¥¨¦¦§©¨¦¤¡¨¦£¤¨
eäì ñðà àì æø2,mdn mlrp `l ceq meyy - ,ïBäì ïéøéäðe ¨Ÿ¨©§§¦¦§
òé÷øc ïéìéáL3mikxcd mdl mixi`ne mixida eide - , §¦¦§¨¦©

,minyayíéðôì eéä øLà ,Lnî íéàéáðì íà-ék¦¦¦§¦¦©¨£¤¨§¨¦
ìàeîLk ,ìàøNéa`xwpd ,`iapd -Cìä øLà ,äàBøä §¦§¨¥¦§¥¨¤£¤¨©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð
éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
éë ãò èòî èòî øôòî äîé÷äì äìåàâä úà

:äìéù àáé

ééáåäà áëúøúåñî äáäàî ééòøå ééçà
äçëåðå àð åëì äìåâî úçëåú
úàæë äúéää øåãå øåã úåðù åðéá íìåò úåîé åøëæ
ãçàá äæ âäðî íúàöî àåôéà äéàå íìåò úåîéî
úåéäì íéðåøçàäå íéðåùàøä ìàøùé éîëç éøôñ ìëî
úåùòì äî úãë úåéîùâ äöòá ìåàùì ïå÷éúå âäðî
ìàøùé éîëç éìåãâì óà éîùâä íìåòä éðéðòá
ñðà àì æø ìë øùà íéàøåîàå íéàðúë íéðåùàøä
ùîî íéàéáðì à"ë òé÷øã ïéìéáù ïåäì ïéøéäðå åäì
êìä øùà äàåøä ìàåîùë ìàøùéá íéðôì åéä øùà
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א.30. פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלים י, ˘ËÈÏ"‡33.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"שילה יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיום :
כו'". תקום דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מובן ובכ"מ) פל"ו א.1.(ראה י, שבת

א.2. נט, חולין ב.3.ראה נח, ברכות ראה

ixyz c"i iriax mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד רביעי יום
,clw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãéâà úîàä êà,268 'nr cr:'åëå 'ä áäàé

'ä Løãì ìeàL åéìà4,eci lr -úBðBúàä øác ìò ¥¨¨¦§Ÿ©§©¨£
.åéáàì eãáàpLmi`pzd z` el`y `l ,ok` ,recn - ¤¤¡§§¨¦

:owfd epax xiaqn - ?miinyb mipipr zece` mb mi`xen`de
úàøéå äøBz éøácî ãáì ,íãà éðéðò ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨¦§§¥¨¨§©¦¦§¥¨§¦§©

,íéâOî íðéà ¯ íéîL̈©¦¥¨ª¨¦
,äàeáða ÷øaezkk -5 ©¦§¨

-íéîëçì àì"å- §Ÿ©£¨¦
,ribn,"íçì,xnelk - ¤¤

,miinybd mipiprd lk
ì"æ eðéúBaø øîàîk6: §©£©©¥©

õeç ,íéîL éãéa ìkä"©Ÿ¦¥¨©¦
å ,"íéîL úàøiî- ¦¦§©¨©¦§

mixne` l"f epinkg7:
íéqëî íéøác äòáL"¦§¨§¨¦§ª¦

'eë,mc`d zricin -
:mdneòãBé íãà ïéà¥¨¨¥©

'eë økzNn äîa§©¦§©¥
éúî ãåc úéa úeëìîe©§¥¨¦¨©

,"'eë øæçz,giynd `eaiyk -eåLä äpäzinyb dqpxt - ©£Ÿ¦¥ª§
,giynd z`ia uwe.äæì äærcei cg` s` oi`y myk - ¤¨¤

.dqpxt ly mipiprd zrcl cg` s` geka oi` jk ,"uw"d
äéòLéa áeúkM äîe8,"íéLøç íëçå õòBé" :ixd - ©¤¨¦©§¨¥©£©£¨¦

miynzyny gpen ,"urei" mb `ed (dxezd znkga) mkgy
,miinyb mipipra dvr zpizp lr eaeøîàM äî ïëå§¥©¤¨§

ì"æ eðéúBaø9:dnyl dxeza wqery inl rbepa - :ïéðäðå" ©¥©§¤¡¦
"äiLeúå äöò epnîepizeax xn`nne weqtdn oaen ixd - ¦¤¥¨§¦¨

cneld mkg cinlzy l"f
zzl egeka yi dxez

zevr,éøáãa eðéä©§§¦§¥
,äøBz,`wec -àø÷pä ¨©¦§¨

"äiLez"10,k"`e - ¦¨
- epiid "diyeze dvr"
,dxez ipipra zevr
:ì"æ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥©
òãBiL äæ" ¯ "õòBé"¥¤¤¥©

íéðL øaòìici lr - §©¥¨¦
,dpyl yceg ztqed

,xc` ycegòa÷ìå§¦§Ÿ©
íéLãçy`x izn - ¢¨¦
,ycegãBqL ,"'eë¤

øeaòä,miycge mipy xarl -ìa 'ãBñ'å 'äöò' éeø÷ïBL ¨¦¨¥¨§¦§
àúéàãk ,äøBzzxne` `xnbdy itk -,æô óc ïéøãäðña ¨¦§¦¨§©§¤§¦©

:é"Lø Leøôa íL ïiò"urei"y yxetna aezk my - ©¥¨§¥©¦
.xeaird ceqa mixeyw "dvr"e

úì÷ì÷î äáäà ék ,éì íéòîBMì ãébà úîàä Cà©¨¡¤©¦©§¦¦¦©£¨§©§¤¤
äøeMä11àéä äpäå ,`id dad`d -àlL íéðéò úeñk ©¨§¦¥¦§¥©¦¤Ÿ

óebä éiçì íúáäà áøî ,úîàä úBàøìmi`a jk llbay - ¦§¨¡¤¥Ÿ©£¨¨§©¥©
;oldl yxtiy itk ,miinyb mipipra zevr ywal miciqg

,owfd epax oiivn miizpia
Îqg o`k xaecn `ly
sebd zad` lr melye
`id dpeekd m` ik ,mzq

:ok`ì,íéîL íL- §¥¨©¦
,miaeh seb iiga mivex

,miny mylBa ãáòì- ©£Ÿ
,sebd mrétLøa ,'ä úà¤§¦§¥

äìBãb úáäìLå Là¥§©§¤¤§¨
,'ä úà íLôð úáäàî¥©£©©§¨¤
ok` dfy zexnl ixd -
mdy oeeik j` ,miny myl

dad` ,sebd iigl dad` mb mdl yiy cr ,dfa mirewy jk lk
- `lina ixd ,xcql drixtnd efkíäì äøç áèéä ïk ìòå§©¥¥¥¨¨¨¤

,ììk ìa÷ì ïéìBëé ïéàå ,íçøé 'ä íBìLå-ñç óebä øòöa§©©©©§¨§©¥§¥§¦§©¥§¨

,mixeqie xrv -L ãòxrvd -úzëì ,ízòc ìò íøéáòn ©¤©£¦¨©©§¨§©¥
ì ,øéòì øéòî íäéìâø,÷Bçøî úBöò ìàLmrhd ok` edn - ©§¥¤¥¦§¦¦§Ÿ¥¥¨

dxez it lr qgiizdl yi ji`e ,mixeqi ozep `ed jexa yecwdy
lr zevr ywal `l `id jxcd m` - miinybd miigd zeiral
minkg icinlz lv` jk
epax jiynn ?miwicve
dl` :xiaqne owfd
zevr ywal mikldznd
zexvdn xhtidl ji`
mkxc oi` ,zeinybd
it lr dpekpd jxcd
- jk mzeyra ,oky .dxez

ì 'ä ìà eòL àìåáeL §Ÿ¨¤¨
äëeîð çeøa åéìà¥¨§©§¨
ìa÷ì ,óebä úòðëäå§©§¨©©§©¥

ék" ,äáäàa BzçëBz- ©§§©£¨¦
`wec ,ixd:"'eëå 'ä áäàé øLà úà"gikei -12,o`kn - ¤£¤¤¡©§

,miinyb miypern xhtidl ji` zevr ytgle jldzdl mewnay
Îyecwdy md oniq miyperd ixdy ,daeyza xefgl mc`d lr
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åãáàðù úåðåúàä øáã ìò 'ä ùåøãì ìåàù åéìà
äøåú éøáãî ãáì íãà éðéðò ìë úîàá éë åéáàì
íçì íéîëçì àìå äàåáðá ÷ø íéâùåî íðéà ù"éå
äòáùå íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä ì"æøàîë
'åë øëúùî äîá òãåé íãà ïéà 'åë íéñåëî íéøáã
äæì äæ ååùåä äðä 'åë øåæçú éúî ãåã úéá úåëìîå
ïéðäðå ì"æøàùî ïëå íéùøç íëçå õòåé äéòùéá ù"îå
ì"æøàîë äéùåú àø÷ðä ú"ãá åðééä äéùåúå äöò åðîî
ãåñù 'åë íéùãç òåá÷ìå íéðù øáòì òãåéù äæ õòåé
ïéøãäðñá àúéàãë äøåú ïåùìá ãåñå äöò éåø÷ øåáéòä

:é"ùøôá ù"ò æ"ô óã

êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä
úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä

268úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä
úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú
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ט.4. פרק א' יא.5.שמואל ט, ב.6.קהלת לג, ב.7.ברכות נד, ג.8.פסחים רפ"ו.9.ג, ובכ"מ.10.אבות ב. כו, ב"ר 11.סנהדרין
ח. יב.12.פנ"ה, ג, משלי



קיז ixyz b"i iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג שלישי יום
אגרת כב  ,clw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà .áë,clw 'nr cr:é"ùøôá

,zelba z`vnpy dpikyl `edÎjexa "seq oi`"n mipeilràöîé¦§¨
:eøîàL ì"æ íéîëç éøác íéìBãb änk ,úòãå íòè áeè©©¨©©©¨§¦¦§¥£¨¦©¤¨§
äNòpä ä÷ãvä äNòî eðéäc ,"äNònä áø éôì ìkä"©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§©§©£¥©§¨¨©©£¤

éLîäì ,úBaø íéîòôa,íéðBéìò íéiç Coi`" miigd iign - ¦§¨¦©§©§¦©¦¤§¦
,`edÎjexa "seqãçéì- §©¥

lertleïBéìò ãeçély - ¦¤§
`edÎjixaÎ`ycew

yecwd ly) 'izpikye
(ezpikye `ed jexa

.úBaø íéîòtxy` - §¨¦©
lkamicgiin - dpizp

ly ote`a oeilr cegi
ÎjixaÎ`ycewn dkynd
"seq oi`"e (d"awd) `ed
(ezpikyl) 'izpikyl -

,xzeia zepezgzd zebixcna dhnl créîð eðéäåmb dfe - §©§¨¥
:í"aîøä áúkM äî ïéòkzepna dwcv zpizp zlrna - §¥©¤¨©¨©§©

,zeax,Lôpä Ckæìfnexn m"anxd ly dl` mixaca - §©¥©¤¤
,oeilrd cegid dlrnl dyrpy dn oiprdøäfî òãBpk©©¦Ÿ©

LBãwä30àéä ék ,"Lôð" úàø÷ð äðéëLc,dpikyd - ©¨¦§¦¨¦§¥¤¤¦¦
`id:áéúëe ,eðLôðå eðéiçaezke -31:øôòì äçL ék" ©¥§©§¥§¦¦¨¨¤¨¨

."eðLôð,xnelk - ©§¥
dhn cr dcxiy dpikyd

.zelba - dhnïëìå§¨¥
ì"æ eðéúBaø eøîà32: ¨§©¥©

,ä÷ãö äìBãb"§¨§¨¨
,"älàbä úà úáø÷nL¤§¨¤¤¤©§ª¨
dpikyd zle`b -

,zelbdnøôòî dîé÷äì©£¦¨¥¨¨
,èòî èòîici lr - §©§©

mrt lk dwcv zpizp
z` xzei miniwn

,zelba dltpy dpikyd"äìéL àáé ék ãò"33didz f`y - : ©¦¨Ÿ¦Ÿ
.dpikyd ly dnilyd dniwd

.áëmiciqgy dn lr owfd epax ope`zn (a"k oniq) d`ad zxb`a

,dnecke dqpxt ,miinyb mipipra zevr zece` zel`ya eze` micixhn

inkgl `le mi`iapl wx jiiy ,miinyb mipipra zevr ozny xiaqne

,miinyb mixeqi lawl yi cvik xe`iad zekix`a miiqne .dxezd

z`xia mciÎlr sqeeziy

.'d zad`ae miny

i`ck ,ef zxb` zpad xzil

ly dteqe dzligz wizrdl

,"`ipz"a dqtcp `ly zxb`

- ycew zexb`"a dqtcp `l`

(n"yz z"dw) "owfd x"enc`

.ck oniq

raew zxb` dze` zligza

mda mireaw mipnf owfd epax

eil` qpkidl mileki

`ed okn xg`le ,"zecigi"l

cbpk mitixg miehiaa `hazn

,ely deeprd lceba ,eprha ,miinyb mipipra zevr eze` mil`eyy dn

l"f epinkgy epax dynn di`x e`iadae ,dxez ipipra eze` lalan dfy

mixne`1lk oce ayei melydÎeilr epax dyny jzrc lr dlrz ike" :

."ziyrp izn ezxez - elek meid

miiqn okn xg`le ,"`ipz"a o`k qtcpy zxb`d wlg `a jkl jynda

"zecigi"l dlawd ipnf ly zepwzd lr xenyl gxkdd ony ,owfd epax

itk ebdpzi `ly dl` lr "zeqpw" xfeb `ede ,eil` driqpd ipnfe

.dpicndn d`ivia mii`n mbe ,zepwzd

mi`ex ep`y dny ,mixne` eid mipey`xd miciqgdy ,oiivl i`ck ,mle`

miiaxde ,miinyb mipipra zevr miiaxdn mil`ey ok`y "ax dyrn"

azky dniyxa z`f "xizd" envra owfd epaxy iptn df ixd - miper

zece` ,(dq oniq ,my "ycew zexb`"a dqtcp) "ezewlzqd onfl aexw"

zrcd aexiw" ly dlrnd

a"a ipipr lka wegxn zevre

."'eke

!éòøå éçà ,éáeäà£©©©§¥©
úøzñî äáäàî`a - ¥©£¨§ª¤¤
Îa mkil` ip`úçëBz©©

!äçëeðå àð eëì .älâî§ª¨§¨§¦¨§¨
.eppia xaczpe e`ea -
eðéa ,íìBò úBîé eøëæ¦§§¨¦
äúéää ,øBãå øBc úBðL§¨¤¨§¨

k,íìBò úBîéî úàæ ¨Ÿ¦¨
íúàöî àBôéà äiàå§©¥¥§¨¤

äæ âäðîeyxtiy - ¦§©¤
,oldlíéðBLàøä ìàøNé éîëç éøôñ ìkî ãçàa§©©¦¨¦§¥©§¥¦§¨¥¨¦¦

ì ïewúå âäðî úBéäì ,íéðBøçàäå,úeiîLb äöòa ìàL §¨©£¦¦§¦§¨§¦¦§Ÿ§¥¨©§¦
óà ,éîLbä íìBòä éðéðòa úBNòl äî úãk,`l -éìBãâì §¨©©£§¦§§¥¨¨©©§¦©¦§¥

ìk øLà ,íéàøBîàå íéàpúk íéðBLàøä ìàøNé éîëç©§¥¦§¨¥¨¦¦§©¨¦¤¡¨¦£¤¨
eäì ñðà àì æø2,mdn mlrp `l ceq meyy - ,ïBäì ïéøéäðe ¨Ÿ¨©§§¦¦§
òé÷øc ïéìéáL3mikxcd mdl mixi`ne mixida eide - , §¦¦§¨¦©

,minyayíéðôì eéä øLà ,Lnî íéàéáðì íà-ék¦¦¦§¦¦©¨£¤¨§¨¦
ìàeîLk ,ìàøNéa`xwpd ,`iapd -Cìä øLà ,äàBøä §¦§¨¥¦§¥¨¤£¤¨©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð
éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
éë ãò èòî èòî øôòî äîé÷äì äìåàâä úà

:äìéù àáé

ééáåäà áëúøúåñî äáäàî ééòøå ééçà
äçëåðå àð åëì äìåâî úçëåú
úàæë äúéää øåãå øåã úåðù åðéá íìåò úåîé åøëæ
ãçàá äæ âäðî íúàöî àåôéà äéàå íìåò úåîéî
úåéäì íéðåøçàäå íéðåùàøä ìàøùé éîëç éøôñ ìëî
úåùòì äî úãë úåéîùâ äöòá ìåàùì ïå÷éúå âäðî
ìàøùé éîëç éìåãâì óà éîùâä íìåòä éðéðòá
ñðà àì æø ìë øùà íéàøåîàå íéàðúë íéðåùàøä
ùîî íéàéáðì à"ë òé÷øã ïéìéáù ïåäì ïéøéäðå åäì
êìä øùà äàåøä ìàåîùë ìàøùéá íéðôì åéä øùà
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א.30. פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלים י, ˘ËÈÏ"‡33.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"שילה יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיום :
כו'". תקום דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מובן ובכ"מ) פל"ו א.1.(ראה י, שבת

א.2. נט, חולין ב.3.ראה נח, ברכות ראה

ixyz c"i iriax mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד רביעי יום
,clw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãéâà úîàä êà,268 'nr cr:'åëå 'ä áäàé

'ä Løãì ìeàL åéìà4,eci lr -úBðBúàä øác ìò ¥¨¨¦§Ÿ©§©¨£
.åéáàì eãáàpLmi`pzd z` el`y `l ,ok` ,recn - ¤¤¡§§¨¦

:owfd epax xiaqn - ?miinyb mipipr zece` mb mi`xen`de
úàøéå äøBz éøácî ãáì ,íãà éðéðò ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨¦§§¥¨¨§©¦¦§¥¨§¦§©

,íéâOî íðéà ¯ íéîL̈©¦¥¨ª¨¦
,äàeáða ÷øaezkk -5 ©¦§¨

-íéîëçì àì"å- §Ÿ©£¨¦
,ribn,"íçì,xnelk - ¤¤

,miinybd mipiprd lk
ì"æ eðéúBaø øîàîk6: §©£©©¥©

õeç ,íéîL éãéa ìkä"©Ÿ¦¥¨©¦
å ,"íéîL úàøiî- ¦¦§©¨©¦§

mixne` l"f epinkg7:
íéqëî íéøác äòáL"¦§¨§¨¦§ª¦

'eë,mc`d zricin -
:mdneòãBé íãà ïéà¥¨¨¥©

'eë økzNn äîa§©¦§©¥
éúî ãåc úéa úeëìîe©§¥¨¦¨©

,"'eë øæçz,giynd `eaiyk -eåLä äpäzinyb dqpxt - ©£Ÿ¦¥ª§
,giynd z`ia uwe.äæì äærcei cg` s` oi`y myk - ¤¨¤

.dqpxt ly mipiprd zrcl cg` s` geka oi` jk ,"uw"d
äéòLéa áeúkM äîe8,"íéLøç íëçå õòBé" :ixd - ©¤¨¦©§¨¥©£©£¨¦

miynzyny gpen ,"urei" mb `ed (dxezd znkga) mkgy
,miinyb mipipra dvr zpizp lr eaeøîàM äî ïëå§¥©¤¨§

ì"æ eðéúBaø9:dnyl dxeza wqery inl rbepa - :ïéðäðå" ©¥©§¤¡¦
"äiLeúå äöò epnîepizeax xn`nne weqtdn oaen ixd - ¦¤¥¨§¦¨

cneld mkg cinlzy l"f
zzl egeka yi dxez

zevr,éøáãa eðéä©§§¦§¥
,äøBz,`wec -àø÷pä ¨©¦§¨

"äiLez"10,k"`e - ¦¨
- epiid "diyeze dvr"
,dxez ipipra zevr
:ì"æ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥©
òãBiL äæ" ¯ "õòBé"¥¤¤¥©

íéðL øaòìici lr - §©¥¨¦
,dpyl yceg ztqed

,xc` ycegòa÷ìå§¦§Ÿ©
íéLãçy`x izn - ¢¨¦
,ycegãBqL ,"'eë¤

øeaòä,miycge mipy xarl -ìa 'ãBñ'å 'äöò' éeø÷ïBL ¨¦¨¥¨§¦§
àúéàãk ,äøBzzxne` `xnbdy itk -,æô óc ïéøãäðña ¨¦§¦¨§©§¤§¦©

:é"Lø Leøôa íL ïiò"urei"y yxetna aezk my - ©¥¨§¥©¦
.xeaird ceqa mixeyw "dvr"e

úì÷ì÷î äáäà ék ,éì íéòîBMì ãébà úîàä Cà©¨¡¤©¦©§¦¦¦©£¨§©§¤¤
äøeMä11àéä äpäå ,`id dad`d -àlL íéðéò úeñk ©¨§¦¥¦§¥©¦¤Ÿ

óebä éiçì íúáäà áøî ,úîàä úBàøìmi`a jk llbay - ¦§¨¡¤¥Ÿ©£¨¨§©¥©
;oldl yxtiy itk ,miinyb mipipra zevr ywal miciqg

,owfd epax oiivn miizpia
Îqg o`k xaecn `ly
sebd zad` lr melye
`id dpeekd m` ik ,mzq

:ok`ì,íéîL íL- §¥¨©¦
,miaeh seb iiga mivex

,miny mylBa ãáòì- ©£Ÿ
,sebd mrétLøa ,'ä úà¤§¦§¥

äìBãb úáäìLå Là¥§©§¤¤§¨
,'ä úà íLôð úáäàî¥©£©©§¨¤
ok` dfy zexnl ixd -
mdy oeeik j` ,miny myl

dad` ,sebd iigl dad` mb mdl yiy cr ,dfa mirewy jk lk
- `lina ixd ,xcql drixtnd efkíäì äøç áèéä ïk ìòå§©¥¥¥¨¨¨¤

,ììk ìa÷ì ïéìBëé ïéàå ,íçøé 'ä íBìLå-ñç óebä øòöa§©©©©§¨§©¥§¥§¦§©¥§¨

,mixeqie xrv -L ãòxrvd -úzëì ,ízòc ìò íøéáòn ©¤©£¦¨©©§¨§©¥
ì ,øéòì øéòî íäéìâø,÷Bçøî úBöò ìàLmrhd ok` edn - ©§¥¤¥¦§¦¦§Ÿ¥¥¨

dxez it lr qgiizdl yi ji`e ,mixeqi ozep `ed jexa yecwdy
lr zevr ywal `l `id jxcd m` - miinybd miigd zeiral
minkg icinlz lv` jk
epax jiynn ?miwicve
dl` :xiaqne owfd
zevr ywal mikldznd
zexvdn xhtidl ji`
mkxc oi` ,zeinybd
it lr dpekpd jxcd
- jk mzeyra ,oky .dxez

ì 'ä ìà eòL àìåáeL §Ÿ¨¤¨
äëeîð çeøa åéìà¥¨§©§¨
ìa÷ì ,óebä úòðëäå§©§¨©©§©¥

ék" ,äáäàa BzçëBz- ©§§©£¨¦
`wec ,ixd:"'eëå 'ä áäàé øLà úà"gikei -12,o`kn - ¤£¤¤¡©§

,miinyb miypern xhtidl ji` zevr ytgle jldzdl mewnay
Îyecwdy md oniq miyperd ixdy ,daeyza xefgl mc`d lr
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åãáàðù úåðåúàä øáã ìò 'ä ùåøãì ìåàù åéìà
äøåú éøáãî ãáì íãà éðéðò ìë úîàá éë åéáàì
íçì íéîëçì àìå äàåáðá ÷ø íéâùåî íðéà ù"éå
äòáùå íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä ì"æøàîë
'åë øëúùî äîá òãåé íãà ïéà 'åë íéñåëî íéøáã
äæì äæ ååùåä äðä 'åë øåæçú éúî ãåã úéá úåëìîå
ïéðäðå ì"æøàùî ïëå íéùøç íëçå õòåé äéòùéá ù"îå
ì"æøàîë äéùåú àø÷ðä ú"ãá åðééä äéùåúå äöò åðîî
ãåñù 'åë íéùãç òåá÷ìå íéðù øáòì òãåéù äæ õòåé
ïéøãäðñá àúéàãë äøåú ïåùìá ãåñå äöò éåø÷ øåáéòä

:é"ùøôá ù"ò æ"ô óã

êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä
úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä

268úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä
úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú
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ט.4. פרק א' יא.5.שמואל ט, ב.6.קהלת לג, ב.7.ברכות נד, ג.8.פסחים רפ"ו.9.ג, ובכ"מ.10.אבות ב. כו, ב"ר 11.סנהדרין
ח. יב.12.פנ"ה, ג, משלי



ixyzקיח e"h iying mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ו חמישי יום
,268 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîçø áà åîëå,dlw 'nr cr:å"ñð ïéðéãä

lr ,efn dxizie ,daeyz dyri icedi eze`y dvex `edÎjexa
eze` `wecy ,zekfd el yi oky ,jkn oevx ray zeidl icedi

ly zcgeind ezad`l iehiak ,daeyzl exxerl 'd xga
.eil` `edÎjexaÎyecwd

Côäì íëç ïáì ïéàL ,Bða äknä ÷écöå ïîçø áà Bîëe§¨©£¨§©¦©©¤§¤¥§¥¨¨©£Ÿ
elôà Bà ,äøæò Bì àöîì ,ñeðì óøò,`l -,øLé õéìî Ÿ¤¨¦§Ÿ¤§¨£¦¥¦Ÿ¤

,ãéñçå ÷écväå ïîçøä åéáà éðôìxird r"p v"iixd iaxd - ¦§¥¨¦¨©£¨§©©¦§¨¦
eizegiyn zg`a13zece` dpey`xd mrta xacn owfd epaxyk :

dkne epa z` yiprnd a`
ynzyn `ed oi` ,eze`
xg`l wxe ,"ciqg" x`eza
zece` xacn `edyk ,okn
`ed my ,"xyei uiln"
,oky .df x`eza ynzyn
`ed ,epa z` dknd a`
,mkge wicve ongx ok`
ciqg ik ,ciqg `l la`
mipt lk lr !dkn epi`
`ed oad m`y ,ep` mi`ex
el ytgl qepi `l - mkg

,xyei uiln e` dxfr÷ø©
"Bîéðô eæçé øLé" úBéäì¦§¨¨¤¡¨¥
ik ,ely sxerd mr `l -

,ely miptd mr m`íò¦
,íéðôa íéðt ¯ åéáà- ¨¦¨¦§¨¦

,mipt cbpk miptìañì¦§Ÿ
áBèì ,äáäàa åéúBàkä©¨¨§©£¨§
,äpäå .íéîiä ìk Bì¨©¨¦§¦¥
"íéðt" úðéça äìòîìicedi ly ecvny ,lirl epcnly - §©§¨§¦©¨¦

,"enipt efgi xyi" ly dpigade ote`d dlrnll zeidl jixv
epia`a zefgl m` ik ,sxerd zxfgdn jtidd ,"mipta mipt"e

dlrnl "mipt" ly dpigad ixd ,mipt l` mipt minyayàeä
áeè ìk åéðáì òétLî íéîMaL eðéáà øLà ,÷Lçäå ïBöøä̈¨§©¥¤£¤¨¦¤©¨©¦©§¦©§¨¨¨

íéîìBò,inybd mlerd mbe ipgexd mlerd mb -Lôð éiçå ¨¦§©¥¤¤
,óeâå,rityn `ed df lk ixd -ä÷éLç ,ïBöøå äáäàa §§©£¨§¨£¦¨

àéäL ¯ íéiç úøBz éãé-ìò ,äöéôçå,`id dxezd -BðBöø ©£¦¨©§¥©©¦¤¦§
Cøaúé,eðì ïúð øLà ¯oevxe dad`a `idy ,efk drtyd - ¦§¨¥£¤¨©¨

miptdn d`ad drtyd ,"mipt" zpiga z`xwpd `id ,'eke
zeinipte,dlrnly oevxd:íéøîBàL Bîk,dxyrÎdpenya - §¤§¦

éðt øBàá ék"da úBNòì ¯ "'eë íéiç úøBz eðì zúð E- ¦§¨¤¨©¨¨©©¦©£¨
,dci lre,íéiç Cìî éðt øBàa" :øîàð äæ ìòå ,BðBöø§§©¤¤¡©§§¥¤¤©¦

,íéìelb éãáBòì ïk-ïéàM-äî ."'eë BðBöøezene`l - §©¤¥¥§§¥¦¦
,mlerdíôeb éiç òétLî14,äöéôçå ä÷éLçå ïBöøa àlL ©§¦©©¥¨¤Ÿ§¨©£¦¨©£¦¨

íé÷ðBiL ,"íéøçà íéäìà" íéàø÷ð Cëì,mzeig -úðéçaî §¨¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¤§¦¦§¦©

."íéøBçà"itk ,ipevigd oevxa m` ik ,iniptd oevxa `l - £©¦
dryay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"k wxta xaqedy
,oky .el mipzepyk eipta xyi milkzqn ,cicil xac mipzepy

d oevxdne miptdn `a df ytpay oeeikiniptmb jk ,ytpd ly
lr xacd `hazn seba
,mipta ea zelkzqdd ici
xac mipzepyk eli`e
miptd z` miptn - `peyl
,ytpay oeeik oky .epnn
oevxd zeinipt ,miptd
,epnn mipten ,iniptd

`id dpizpdeoevxa wx
dfi` mrh iptn ipevigd
mivexy `l la` ,`edy
myk ixd ,zn`a el zzl
oevxd ,miptd ,ytpay
,epnn dpten ,iniptd
,seba mb xacd swzyn
drya mipten miptdy
jk .drtydd el mipzepy
sebd iig zrtyd - o`k mb
wx zpzip mlerd zene`l

d oevxaipevigzpiga ,
cebipd) "miixeg`"
,`vei mipt lk lr ."mixg` midl`" mi`xwp mde ,("mipt"l
l`xyi ipal zpzipd drtydd `id dlrnl "mipt" zpigay

.`ed jexa yecwd ly iniptd oevxaïBöøä ,íãàa àeä Cëå§¨¨¨¨¨¨
÷Lçäå,mc`d ly iniptd oevxd -,"íéðt" úðéça àeä- §©¥¤§¦©¨¦

jexa yecwdl mc`dn "mipta mipt" zeidl jixvy mixne`yke
el ozipy dn (inipt oevxa) wyge oevxa lawl `id dpeekd ,`ed
dpeekd eppiprae ,(dlrnly zeiniptdn) dlrnly "mipt"dn
d`hazdy) `edÎjexaÎyecwd ly dgkezd lawl yiy

.inipt oevxa (miinyb mixeqiaìa÷î Bðéà íàå,dgkezd - §¦¥§©¥
.íBìLå-ñç ,øBçàå óøò CôBä elàk ¯ ïBöøå äáäàaäöòå §©£¨§¨§¦¥Ÿ¤§¨©§¨§¥¨

ìa÷ì äöeòéä,mixeqid -,äáäàamc` ly egeka didiy - ©§¨§©¥§©£¨
,dad`a mixeqid z` lawléôa 'ä úöò àéä:ì"æ eðéîëç ¦£©§¦£¨¥

,"åéNòîa LtLôì"`xnbdy itk -15d`ex m`" :zxne` §©§¥§©£¨
eiyrnn dl` ixg` ,"eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy mc`

,daeyz dyrie ,mdilr daeyz zeyrl yiyúBðBò Bì àöîéå§¦§¨£
Búáäà ìãb ïéòì äàøéå ,íéøeqé ÷eøî ïéëéøväly - ©§¦¦¥¦¦§¥¨¤¨©¦Ÿ¤©£¨
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ùã÷ä úøâà
åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà

åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå

.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøåäöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
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.13.15 ע' תש"ד סה"ש ˘ËÈÏ"‡:14.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה "צ"ע

א.15. ה, ברכות

ixyz f"h iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ז שישי יום
,dlw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà,270 'nr cr:ð"åìî ð"åà

,`ed jexa yecwd,åéìàdad` -,äøeMä úì÷ì÷îä ¥¨©§©§¤¤©¨
úàBö Bîöòáe BãBáëa õçBøä àøBðå ìBãb Cìî ìLîk¦§©¤¤¨§¨¨¥¦§§©§©

áøî ,Bãéçé Bða16,Búáäà,xcqdn dbixg df ixdy ,epal - §§¦¥Ÿ©£¨
daxd ezad` wx ,d`evd z` dwpne ugex envr jlnd ok`y

ecigi epa l` jlnd ly
,dxeyd z` zlwlwn
.ez`ev ugex envr `edy
ezad` ze`xl yi jk
Îyecwd ly dlecbd
ezewpa - eil` `edÎjexa
.mixeqi ici lr eizepeer

áeúkL Bîk17íà" : §¤¨¦
'ä õçø18úBða úàBö ¨©©§

ètLî çeøa ,'eë ïBiö19 ¦§©¦§¨
"'eë20íéðtä íénëå .§©©¦©¨¦

,íéðt ìà- ¤¨¦
miptd mr milkzqnyk

yn ,minamina mitwz
mb ixd jk ,mipt mze`

,dlrnll - oeilrd mc`l dhnl mc`d al ,mc`l mc`d al
úeäî ø÷é ïéáîe ìékNî ìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨©§¦¥¦§©¨

,íéðBzçzä ìà 'ä úáäàzeizgza mi`vnpd dl`l - ©£©¤©©§¦
d mlerddf,àéä øLà,`ed jexa yecwd ly ezad` -äø÷é £¤¦§¨¨

,ílk íéîìBòä éiç ìkî äáBèåmiipgexd zenlerd - §¨¦¨©¥¨¨¦ª¨
,miinybdeáeúkL Bîk21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :oke - §¤¨©¨¨©§§§

aezk22:àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç áBè ék"¦©§§¥©¦¦©¤¤¤

,äáäà úðéçamler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt - §¦©©£¨
,cqg `a dad`n ,"cqg jizkyn ok lr jizad`éiç àeä©¥

:íéøîBàL Bîk ,úBîìBòä ìëaL íéiçä,dxyrÎdpenya - ©©¦¤§¨¨¨§¤§¦
."ãñça íéiç ìkìëî"oefnd md dad`e cqgy ixd - §©§¥©¦§¤¤

.miigd ly miigdeæàå- §¨
ezad` z` oiaiyk
Îyecwd ly dlecbd
,eil` `edÎjexa
dfe - mixeqia z`haznd
Îyecwdl dad` ea xxeri
z` lawl ,`edÎjexa
- f` ,dad`a mixeqid

,"áBhä ïzé 'ä íb"- ©¦¥©
aeh ,ielba mb aehy dn
mi`exy ,dlbpde d`xpd
,aeh dfy xya ipira

,åéìà åéðt øàéå- §¨¥¨¨¥¨
zeiniptde miptdy
ote`a eidi dlrnly

,dhnl mc`l aehe ,mipta mi`xp eidiyäáäà úðéçáa¦§¦©©£¨
äçëBúa úøzñîe úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤§ª¤¤§¥¨

,älâîdad`a `eai df ixd ,zxzeqn dad`n d`ad -dielb §ª¨
,miielb micqgae,ïLøLa úBøeábä e÷zîúéåyxeyay - §¦§©§©§§¨§¨

ly oipra dhnl zecxei ody `l` ,aeh od zexeabd ixd
,oyxya ewznzi zexeabd ixd - mixeqie zexeabeìhaúéå§¦§©§

:ãòå-äìñ-çöð ïéðécä©¦¦¤©¤¨¨¤

ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax w"kdniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l"

"miqetcdc`l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk ,(

oial dpia xywd d`xp

.zncewd zxb`d

zxb`" wlgay ,jkl hxt

qtcp `ly ,a"k oniq "ycewd

("ycewd zxb`"a) o`k

lr owfd epax ope`zn

mipipra zevr zli`yy

- zeax eze` wiqrn miinyb

lr ope`zn ok mb `ed my ,zxb`d ly `ad wlgl zekiiy jkl yi ile`

.xar lkn eze` mitiwnd miaxd miweqird

!éòøå éçà ,éáeäà`ed mdil` miciqgl owfd epax `xew jk - £©©©§¥©
,ef ycew zxb` azekéúãøè ìãbî23ãçé éìò eôéwä øLà24 ¦Ÿ¤¦§¨¦£¤¦¦¨©©©

àì ¯ eLçé àì ãéîz äìélä ìëå íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©§¨©©§¨¨¦Ÿ¤¡Ÿ
àOî èlî ìëeà25 ©©¥©¨

ìk øôqä íò øîàì¥Ÿ¦©¥¤¨
Cà .éááìa øLà£¤¦§¨¦©
øékæîk ,éúàa äøö÷a¦§¨¨¨¦§©§¦
úBðBLàøä ìò øéæçîe©£¦©¨¦

,ììëamixac mze` lr - ¦§¨
xxer xak owfd epaxy

,mdil`ìà èøôáe¦§¨¤
,íòa íéácðúnäoipra ,iytegd mpevxn ,mnvr miaixwnd - ©¦§©§¦¨¨

xy`n xzei daxd didz dltzd zceary - dltzd zcear
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà
ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, ‡„ÂÓ"¯18.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' ‡„ÂÓ"¯20."להעיר ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, ˘ËÈÏ"‡:23.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל דלכאורה - בדפוסים "לברר

כההמשך". רבים ל' ˘ËÈÏ"‡:24.טרדותי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."[שלאח"ז כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים "ע"ד
.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ישעי הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: "בתניא



קיט ixyz e"h iying mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ו חמישי יום
,268 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîçø áà åîëå,dlw 'nr cr:å"ñð ïéðéãä

lr ,efn dxizie ,daeyz dyri icedi eze`y dvex `edÎjexa
eze` `wecy ,zekfd el yi oky ,jkn oevx ray zeidl icedi

ly zcgeind ezad`l iehiak ,daeyzl exxerl 'd xga
.eil` `edÎjexaÎyecwd

Côäì íëç ïáì ïéàL ,Bða äknä ÷écöå ïîçø áà Bîëe§¨©£¨§©¦©©¤§¤¥§¥¨¨©£Ÿ
elôà Bà ,äøæò Bì àöîì ,ñeðì óøò,`l -,øLé õéìî Ÿ¤¨¦§Ÿ¤§¨£¦¥¦Ÿ¤

,ãéñçå ÷écväå ïîçøä åéáà éðôìxird r"p v"iixd iaxd - ¦§¥¨¦¨©£¨§©©¦§¨¦
eizegiyn zg`a13zece` dpey`xd mrta xacn owfd epaxyk :

dkne epa z` yiprnd a`
ynzyn `ed oi` ,eze`
xg`l wxe ,"ciqg" x`eza
zece` xacn `edyk ,okn
`ed my ,"xyei uiln"
,oky .df x`eza ynzyn
`ed ,epa z` dknd a`
,mkge wicve ongx ok`
ciqg ik ,ciqg `l la`
mipt lk lr !dkn epi`
`ed oad m`y ,ep` mi`ex
el ytgl qepi `l - mkg

,xyei uiln e` dxfr÷ø©
"Bîéðô eæçé øLé" úBéäì¦§¨¨¤¡¨¥
ik ,ely sxerd mr `l -

,ely miptd mr m`íò¦
,íéðôa íéðt ¯ åéáà- ¨¦¨¦§¨¦

,mipt cbpk miptìañì¦§Ÿ
áBèì ,äáäàa åéúBàkä©¨¨§©£¨§
,äpäå .íéîiä ìk Bì¨©¨¦§¦¥
"íéðt" úðéça äìòîìicedi ly ecvny ,lirl epcnly - §©§¨§¦©¨¦

,"enipt efgi xyi" ly dpigade ote`d dlrnll zeidl jixv
epia`a zefgl m` ik ,sxerd zxfgdn jtidd ,"mipta mipt"e

dlrnl "mipt" ly dpigad ixd ,mipt l` mipt minyayàeä
áeè ìk åéðáì òétLî íéîMaL eðéáà øLà ,÷Lçäå ïBöøä̈¨§©¥¤£¤¨¦¤©¨©¦©§¦©§¨¨¨

íéîìBò,inybd mlerd mbe ipgexd mlerd mb -Lôð éiçå ¨¦§©¥¤¤
,óeâå,rityn `ed df lk ixd -ä÷éLç ,ïBöøå äáäàa §§©£¨§¨£¦¨

àéäL ¯ íéiç úøBz éãé-ìò ,äöéôçå,`id dxezd -BðBöø ©£¦¨©§¥©©¦¤¦§
Cøaúé,eðì ïúð øLà ¯oevxe dad`a `idy ,efk drtyd - ¦§¨¥£¤¨©¨

miptdn d`ad drtyd ,"mipt" zpiga z`xwpd `id ,'eke
zeinipte,dlrnly oevxd:íéøîBàL Bîk,dxyrÎdpenya - §¤§¦

éðt øBàá ék"da úBNòì ¯ "'eë íéiç úøBz eðì zúð E- ¦§¨¤¨©¨¨©©¦©£¨
,dci lre,íéiç Cìî éðt øBàa" :øîàð äæ ìòå ,BðBöø§§©¤¤¡©§§¥¤¤©¦

,íéìelb éãáBòì ïk-ïéàM-äî ."'eë BðBöøezene`l - §©¤¥¥§§¥¦¦
,mlerdíôeb éiç òétLî14,äöéôçå ä÷éLçå ïBöøa àlL ©§¦©©¥¨¤Ÿ§¨©£¦¨©£¦¨

íé÷ðBiL ,"íéøçà íéäìà" íéàø÷ð Cëì,mzeig -úðéçaî §¨¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¤§¦¦§¦©

."íéøBçà"itk ,ipevigd oevxa m` ik ,iniptd oevxa `l - £©¦
dryay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"k wxta xaqedy
,oky .el mipzepyk eipta xyi milkzqn ,cicil xac mipzepy

d oevxdne miptdn `a df ytpay oeeikiniptmb jk ,ytpd ly
lr xacd `hazn seba
,mipta ea zelkzqdd ici
xac mipzepyk eli`e
miptd z` miptn - `peyl
,ytpay oeeik oky .epnn
oevxd zeinipt ,miptd
,epnn mipten ,iniptd

`id dpizpdeoevxa wx
dfi` mrh iptn ipevigd
mivexy `l la` ,`edy
myk ixd ,zn`a el zzl
oevxd ,miptd ,ytpay
,epnn dpten ,iniptd
,seba mb xacd swzyn
drya mipten miptdy
jk .drtydd el mipzepy
sebd iig zrtyd - o`k mb
wx zpzip mlerd zene`l

d oevxaipevigzpiga ,
cebipd) "miixeg`"
,`vei mipt lk lr ."mixg` midl`" mi`xwp mde ,("mipt"l
l`xyi ipal zpzipd drtydd `id dlrnl "mipt" zpigay

.`ed jexa yecwd ly iniptd oevxaïBöøä ,íãàa àeä Cëå§¨¨¨¨¨¨
÷Lçäå,mc`d ly iniptd oevxd -,"íéðt" úðéça àeä- §©¥¤§¦©¨¦

jexa yecwdl mc`dn "mipta mipt" zeidl jixvy mixne`yke
el ozipy dn (inipt oevxa) wyge oevxa lawl `id dpeekd ,`ed
dpeekd eppiprae ,(dlrnly zeiniptdn) dlrnly "mipt"dn
d`hazdy) `edÎjexaÎyecwd ly dgkezd lawl yiy

.inipt oevxa (miinyb mixeqiaìa÷î Bðéà íàå,dgkezd - §¦¥§©¥
.íBìLå-ñç ,øBçàå óøò CôBä elàk ¯ ïBöøå äáäàaäöòå §©£¨§¨§¦¥Ÿ¤§¨©§¨§¥¨

ìa÷ì äöeòéä,mixeqid -,äáäàamc` ly egeka didiy - ©§¨§©¥§©£¨
,dad`a mixeqid z` lawléôa 'ä úöò àéä:ì"æ eðéîëç ¦£©§¦£¨¥

,"åéNòîa LtLôì"`xnbdy itk -15d`ex m`" :zxne` §©§¥§©£¨
eiyrnn dl` ixg` ,"eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy mc`

,daeyz dyrie ,mdilr daeyz zeyrl yiyúBðBò Bì àöîéå§¦§¨£
Búáäà ìãb ïéòì äàøéå ,íéøeqé ÷eøî ïéëéøväly - ©§¦¦¥¦¦§¥¨¤¨©¦Ÿ¤©£¨
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ùã÷ä úøâà
åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà

åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå

.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøåäöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.13.15 ע' תש"ד סה"ש ˘ËÈÏ"‡:14.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה "צ"ע

א.15. ה, ברכות

ixyz f"h iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ז שישי יום
,dlw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà,270 'nr cr:ð"åìî ð"åà

,`ed jexa yecwd,åéìàdad` -,äøeMä úì÷ì÷îä ¥¨©§©§¤¤©¨
úàBö Bîöòáe BãBáëa õçBøä àøBðå ìBãb Cìî ìLîk¦§©¤¤¨§¨¨¥¦§§©§©

áøî ,Bãéçé Bða16,Búáäà,xcqdn dbixg df ixdy ,epal - §§¦¥Ÿ©£¨
daxd ezad` wx ,d`evd z` dwpne ugex envr jlnd ok`y

ecigi epa l` jlnd ly
,dxeyd z` zlwlwn
.ez`ev ugex envr `edy
ezad` ze`xl yi jk
Îyecwd ly dlecbd
ezewpa - eil` `edÎjexa
.mixeqi ici lr eizepeer

áeúkL Bîk17íà" : §¤¨¦
'ä õçø18úBða úàBö ¨©©§

ètLî çeøa ,'eë ïBiö19 ¦§©¦§¨
"'eë20íéðtä íénëå .§©©¦©¨¦

,íéðt ìà- ¤¨¦
miptd mr milkzqnyk

yn ,minamina mitwz
mb ixd jk ,mipt mze`

,dlrnll - oeilrd mc`l dhnl mc`d al ,mc`l mc`d al
úeäî ø÷é ïéáîe ìékNî ìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨©§¦¥¦§©¨

,íéðBzçzä ìà 'ä úáäàzeizgza mi`vnpd dl`l - ©£©¤©©§¦
d mlerddf,àéä øLà,`ed jexa yecwd ly ezad` -äø÷é £¤¦§¨¨

,ílk íéîìBòä éiç ìkî äáBèåmiipgexd zenlerd - §¨¦¨©¥¨¨¦ª¨
,miinybdeáeúkL Bîk21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :oke - §¤¨©¨¨©§§§

aezk22:àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç áBè ék"¦©§§¥©¦¦©¤¤¤

,äáäà úðéçamler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt - §¦©©£¨
,cqg `a dad`n ,"cqg jizkyn ok lr jizad`éiç àeä©¥

:íéøîBàL Bîk ,úBîìBòä ìëaL íéiçä,dxyrÎdpenya - ©©¦¤§¨¨¨§¤§¦
."ãñça íéiç ìkìëî"oefnd md dad`e cqgy ixd - §©§¥©¦§¤¤

.miigd ly miigdeæàå- §¨
ezad` z` oiaiyk
Îyecwd ly dlecbd
,eil` `edÎjexa
dfe - mixeqia z`haznd
Îyecwdl dad` ea xxeri
z` lawl ,`edÎjexa
- f` ,dad`a mixeqid

,"áBhä ïzé 'ä íb"- ©¦¥©
aeh ,ielba mb aehy dn
mi`exy ,dlbpde d`xpd
,aeh dfy xya ipira

,åéìà åéðt øàéå- §¨¥¨¨¥¨
zeiniptde miptdy
ote`a eidi dlrnly

,dhnl mc`l aehe ,mipta mi`xp eidiyäáäà úðéçáa¦§¦©©£¨
äçëBúa úøzñîe úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤§ª¤¤§¥¨

,älâîdad`a `eai df ixd ,zxzeqn dad`n d`ad -dielb §ª¨
,miielb micqgae,ïLøLa úBøeábä e÷zîúéåyxeyay - §¦§©§©§§¨§¨

ly oipra dhnl zecxei ody `l` ,aeh od zexeabd ixd
,oyxya ewznzi zexeabd ixd - mixeqie zexeabeìhaúéå§¦§©§

:ãòå-äìñ-çöð ïéðécä©¦¦¤©¤¨¨¤

ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax w"kdniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l"

"miqetcdc`l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk ,(

oial dpia xywd d`xp

.zncewd zxb`d

zxb`" wlgay ,jkl hxt

qtcp `ly ,a"k oniq "ycewd

("ycewd zxb`"a) o`k

lr owfd epax ope`zn

mipipra zevr zli`yy

- zeax eze` wiqrn miinyb

lr ope`zn ok mb `ed my ,zxb`d ly `ad wlgl zekiiy jkl yi ile`

.xar lkn eze` mitiwnd miaxd miweqird

!éòøå éçà ,éáeäà`ed mdil` miciqgl owfd epax `xew jk - £©©©§¥©
,ef ycew zxb` azekéúãøè ìãbî23ãçé éìò eôéwä øLà24 ¦Ÿ¤¦§¨¦£¤¦¦¨©©©

àì ¯ eLçé àì ãéîz äìélä ìëå íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©§¨©©§¨¨¦Ÿ¤¡Ÿ
àOî èlî ìëeà25 ©©¥©¨

ìk øôqä íò øîàì¥Ÿ¦©¥¤¨
Cà .éááìa øLà£¤¦§¨¦©
øékæîk ,éúàa äøö÷a¦§¨¨¨¦§©§¦
úBðBLàøä ìò øéæçîe©£¦©¨¦

,ììëamixac mze` lr - ¦§¨
xxer xak owfd epaxy

,mdil`ìà èøôáe¦§¨¤
,íòa íéácðúnäoipra ,iytegd mpevxn ,mnvr miaixwnd - ©¦§©§¦¨¨

xy`n xzei daxd didz dltzd zceary - dltzd zcear
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà
ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, ‡„ÂÓ"¯18.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' ‡„ÂÓ"¯20."להעיר ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, ˘ËÈÏ"‡:23.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל דלכאורה - בדפוסים "לברר

כההמשך". רבים ל' ˘ËÈÏ"‡:24.טרדותי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."[שלאח"ז כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים "ע"ד
.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ישעי הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: "בתניא



ixyzקכ f"h iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dfa libxd xcqd,älôz Bæ äãBáòä ìò ãîòìitk - ©£Ÿ©¨£¨§¦¨
mixne` l"f epinkgy26`id efi`" :dcearxne` ied ala `idy

z`xwp dltzdy ,"dltz efdcearmre alay dcear - alay
,ald,íø ìB÷a`id dpeekdy oaen - ,mx lewa lltzdl - §¨

dxyrÎdpenyl uegn
,ygla zeidl dilry
,mi`xepd minil hxt

jexr ogleya xkfpk27.
æò ìëa ãàî ÷fçúäì§¦§©¥§Ÿ§¨Ÿ
òðBî ìk ãâð úBîeöòúå§©£¤¤¨¥©

,dltzd zcearn -úéaî¦©¦
,õeçîecbpk wfgzdl - ¦

,`ed envr ly zeripnd
zlefdn zeripnd cbpke

,miipevig mipiprneãéa§¨
,BòîLîk ¯ ä÷æçitk - £¨¨§©§¨

ly ziniptd ezernyn
" iehiaddwfg cia,"

,"åéàøé ïBöø" àeäL¤§§¥¨
ïî äìòîì øLà£¤§©§¨¦
øLà äðeázäå äîëçä©¨§¨§©§¨£¤
úòãì änäa 'ä ïúð̈©¨¥¨¨©©
øLà ìk úà úBNòì©£¤¨£¤
,úòãå ìkNäa 'ä äeö¦¨§©§¥¨©©
el` dpade dnkg -

" ixdy ,`ed jexa yecwd wiprddz`;'eke "zrc mc`l opeg
d j`oevx`xi icedi ly ezcear `id ef - dpadn dlrnly

,ler zlaw ici lr df oevx biydl minyèeLt ïBöø ÷ø- ©¨¨
,lkyd cvn `ad oevxd ly dlabdde xeivdn hyten oevx

,"äáéãð çeø"å,zinvr zexqnzdl -epácé øLà Léà ìëa §©§¦¨§¨¦£¤¦§¤
,änz äãBáò ãáòì Baìwx caln xg` oipr mey da oi`y - ¦©£Ÿ£¨©¨

äæ ìòå .BøöBéì çeø úçð úBNòìdlrnly dfk oevx lr - ©£©©©§§§©¤
,dpadn ixnbløîàð28,"zçìñå ,àeä óøò äL÷ íò ék" : ¤¡©¦©§¥Ÿ¤§¨©§¨

,d`a dgilqd ,xnelk -iptndyw mr" dfy"sxer29epiid ,
,"zglqe" didiy mrhd edf - dpadn dlrnly oevxe zepywr

,äîëçä ïî äìòîì ïk íb àéä äçéìqä ékmc`ay myk - ¦©§¦¨¦©¥§©§¨¦©¨§¨
dlrnl jk - eznkge elkyn dlrnl `ed ely heytd oevxd

,dlrnly dnkgdn dlrnl `ed dgilqd oipreìàL" ék¦¨£
,"'eë äîëçìdzpre - z`hegd ytpd ly dpic `di dn - ©¨§¨

xtkz daeyzy `le ,yprize htyiz `hgz ik ytp :dnkg
inlyexia `aeny itk ,`hgl dgilq `iaze30,eðaø äLîeŸ¤©¥

äcî ãâðk äcî Lwa íBìMä-åéìò31mc`dy dcn dze`a - , ¨¨©¨¦¥¦¨§¤¤¦¨
dgilq el jynez jk - dpadn dlrnly oevxa daeyz dyer

,dgilqd d`a myny ,dnkgn dlrnly dbixcnn.ïéánì éãå§©©¥¦
,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåxacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤

mc` oiay mipipra
epax ynzyd ,mewnl
xikfnk" oeyla owfd
,"zepey`xd lr xifgne
`edyk ,zrk eli`e
oia zece` xacl ligzn
`ed - exiagl mc`

oeyla ynzyndyixc,
éìLäì àlLéøác C ¤Ÿ§©§¦§¨©

ézëøò øLà ,íëéøçà©£¥¤£¤¨©§¦
Léà ìk úBéäì ,çéN¦©¦§¨¦
,Bnúa CìBäå øLé̈¨§¥§ª
íé÷ìàä äNò øLàk©£¤¨¨¨¡Ÿ¦

øLé íãàä úà32àìå , ¤¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

øáb éãòöî úBìéìòî¥£¦¦§£¥¨¤
íãà úBáLçîe©§§¨¨

,åéúBìeaçúå`ly - §©§¨
ipy mc` zece` aeygl
eizepeayg od dn

,eizepeekeúëàìî Bæ ék¦§¤¤
.íãå-øNa úëàìî àìå àéä íéîLrcei `ed jexa yecwd - ¨©¦¦§Ÿ§¤¤¨¨¨¨

ixvie ,eizeleagze mc` zeaygn ,xab icrvn zelilr" ,lkd
itk - "yi` illrn.dpyd y`x zltza gqepdïéîàäìe§©£¦

ì"æç úåöîa äîìL äðeîàa33a çeø ìôL éåäå" :ìk éðô ¤¡¨§¥¨§¦§©£©¤¡¥§©©¦§¥¨
,ììëa "íãàllkd on `vei ila -34.ïéwúå àúlî àáévé ék ¨¨¦§¨¦©¦¨¦§¨§©¦

,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbútoekpe xacd zn` ,oky - ¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥
lr aeh xzei didp cg` lk ,exiagn "owezn" cg` lky iehiad
lre ,ipya dppi`y zcgeind ezlrn cg` lkl ,oky .exiag ici
dpyiy dlrnd cg` lkl ztqeezin cgi mlek ly zecg`d ici
z`f cere" o`k xne` owfd epaxy dn lr .ea dppi`e ipya
zg`a r"p v"iixedn x"enc` w"k xn` ,"mkzlrnn yexc`

zeyecwd eizegiyn35l` z`f azk owfd epaxy dpeekd oi`y ,
ipadilrmilnd yexite ,miciqg l` z`f azk owfd epax ,

epax xne` oldl .mkizelrn exxer ,`ed "mkzlrnn yexc`"
`ly" - "giy izkxr xy` mkixg` ixac jilydl `ly" :owfd
`ed "giy izkxr xy`" ,siwn `ed "mkixg` ixac jilydl
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ùã÷ä úøâà
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå .ì"ãå äãî ãâðë
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä
úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
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ב. א.26.מו, ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א ט.28.אדה"ז לב, ˘ËÈÏ"‡:29.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."למעליותא שזהו מובן "דמזה
ה"ו.30. פ"ב ט.31.מכות פי"א, כט.32.דב"ר ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד זה 34.אבות מארז"ל כן גם מובא פ"ל בתניא

‰¯·Èבשינויים, ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂלעבודה בנוגע מדובר "בפ"ל :ÂÓˆÚ· לפועל שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,
Ó"Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï"ˆלהתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין וכו ' ממנו הקל דפ' דוקא כו';·Ó"ÂÙובהנהגה

) שיצטרף בנוגע מדובר כאישÏÎÏבאגה"ק כולנו - ישראל ÓÓ˘איש ש ‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו ·˜·Âˆ˙נדמה
כדלקמן) וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים באמונהÓÓ˘(ובכדי ופ'".˘ÓÈÏ‰צ"ל) פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35

.51 ע' תש"ה סה"ש

ixyz f"i ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז קודש שבת יום
אגרת כג  ,270 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úøéæâá .âë,elw 'nr cr.ììë íäéìà

mbe siwn jxca mb miciqga lrt owfd epaxy ,xnelk) inipt
iede l"f epinkg zevna" :okn xg`l xne`y dne ,(zeinipta
`nbzt oiwze `zlin `aivi ik llka mc` lk ipta gex lty
owezn cg` lk" dtqeda dpeekd - "exiagn owezn cg` lky

ici lry ,`id "exiagn
envr mc`d dyrp zlefd

.owezn:áéúëe- §¦
aezke36:[Léà] ìk"¨¦

ãçà Léàk ìàøNé¦§¨¥§¦¤¨
LéàL Bîk ,"íéøáç£¥¦§¤¦
íéøáàî øaçî ãçà¤¨§ª¨¥¥¨¦

íãøtäáe ,íéaøcg` - ©¦§¦¨§¨
,ipydnék" ,ála òâBð¥©©¥¦

,"íéiç úBàöBz epnî- ¦¤§©¦
owfd epaxy itk ,mb jk
zxb`a hexhexta xiaqn
- `"l oniq ycewd
ipa oia melyeÎqg cexity
lekiak rbep l`xyi
ly "al"d `edy dpikya

.l`xyi ipaeðçðà ïk íà¦¥£©§
,ála äãBáòä ïBkz ¯ Lnî ãçà Léàk eðlk úBéä- ¡ª¨§¦¤¨©¨¦¨£¨©¥

dpipry ,"alay dcear" - lirl xkfpk - `idy dltzd zcear
mr dnypd z` xagll`xyi ipay ici lr ixd ,dpikya dxewn

`iaz - dpikyd mr zecg`l `iand xac ,zecg`a md
,dltza alay dceard ly dneiwle dwefigl zecg`dììkîe¦§©

,'eë ïäoeyld itk -37dryay ,"e`l rney dz` od llkn" ¥
.dltza "alay dcear"a xqg ,melyeÎqg zecg`d dxqgy

ïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :,`ed jexa yecwd z` - §©¥¤¡©§¨§
.à÷åc "ãçà íëLoiprd `ed izn ,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

md mlekyk ,`wec "cg` mky" dfyk - ?"ecarl" ly izin`d
.zecg`aïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäàowfd epax xne` - §©¥£©§¦©
,miciqgleäòø úáäà ò÷úì Lôðå áì ìëa çøèì àðå àð̈§¨¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤¦§Ÿ©©£©¥¥

"íëááìa eáLçz ìà eäòø úòø úà Léàå" ,Baìa§¦§¦¤¨©¥¥©©§§¦§©§¤
áéúk39,íìBòì áì ìò äìòú àìå ,,aeygl `ly wx `l - §¦§Ÿ©£¤©¥§¨

dlri `ly mb m` ik ,ynn daygn zeidl dleki ezernyny
,mrt s` ald lräìòz íàå`edy in mb ,mzq mc`y - §¦©£¤

dlri `ly envr lr ziadÎlra eppi` ixd ,"ipepia" zbixcna
,dfk xedxd ea dlri m` ixd - dfk xedxd eaBalî äpôcäé¤§§¤¨¦¦

Bîëe ,ïLò ócðäk§¦§Ÿ¨¨§
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Lnî40yxbi jk - . ©¨
daygn lk ezaygnn

.ipy icedi lr drxék¦
äìBãbzxiar -ìïBL §¨¨

ãâðk òøä,zexiard - ¨¨§¤¤
úBéøò éelâå äøæ äãBáò£¨¨¨§¦£¨

,íéîc úeëéôLeitk - §¦¨¦
`xnbdy41lk" zxne`

licbn rxd oeyl xtqnd
zexiar yly cbpk zepeer
ielibe miakek zcear
,"minc zekitye zeixr
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zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa
`l mixeaic xy`n xzei zipqxd drtyd odl yi zeaeh `l
xy`n xzei ytpd mr cge`nd yeal `id daygn oky ,miaeh
,cinz dpyi ytpdy myk cinz dpyi daygn okly ,xeaic

"xacln zeygl zr"e "xacl zr" ixd xeaic eli`e43oky ,
.daygn enk ytpd mr jk lk cge`n epi` xeaicáBhä 'äå©©
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:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä̈¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤

.âëzeriaw zeyrl ,owfd epax xxern ,b"k oniq ,ef ycew zxb`a

"awri oir" cenilamiaxadyrnl dklda oke ,aixrnl dgpn oia

zelcbde d`ltdd xiaqn `ed jkl dncwd xezae ,jexr ogleya

micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd z`xyda zenevrd

mileki xky xeza ieliba dzlawy dpikyd zbixcn idef ,xeaiva dxez

jxca j` ,`ad mlera wxd`xyddxey `id ,lraejezl`xyi ipa

.xeaiva dxez micnely drya

,"ïéLéc÷ øîàîe àîâút ïéøéò úøæâa"mik`lnd zxifba - ¦§¥©¦¦¦§¨¨¥©©¦¦
"oiyicw" mi`xwpd mik`lnd xn`nae ,mixacd mixn`p

weqtd oeyl edf .(miyecw)1l"f epinkgy2(o`k owfd epaxe)
zxyd ik`lnk mdy minkg icinlz lr da miynzyn3,

,jk exn` mik`lnk mdy dpynd inkgyäðLnä éîëç©§¥©¦§¨
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.íéøáç ãçà ùéàë ìàøùé [ùéà] ìë áéúëå .åøéáçî
òâåð íãøôäáå íéáø íéøáàî øáåçî 'à ùéàù åîë
åðìåë úåéä åðçðà ë"à .íééç úåàöåú åðîî éë áìá

'à ùéàë.'åë ïä ììëîå áìá äãåáòä ïåëéú ùîî
ééáåäà ë"òå .à÷åã ãçà íëù åãáòìå øîàð ë"òå
úáäà òå÷úì ùôðå áì ìëá çåøèì àðå àð ééãéãé
íëááìá åáùçú ìà åäòø úòø úà ùéàå .åáìá åäòø
äðôãäé äìòú íàå íìåòì áì ìò äìòú àìå áéúë
éë .ùîî æ"ò úáùçî åîëå ïùò óåãðäë åáìî
êë øåáãá íàå .ã"ùå ò"âå æ"ò ãâðë ø"äì äìåãâ
ìò 'çîä øùëä ïåøúé áì íëç ìëì òãåð øáëå 'åë
úà êøáîä áåèä 'äå .áèåîì ïäå áåèì ïä øåáãä
ùôðë íìåòä ãò íééçå íåìù íëéìò íéùé íåìùá åîò
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קכי ixyz f"h iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,ald,íø ìB÷a`id dpeekdy oaen - ,mx lewa lltzdl - §¨

dxyrÎdpenyl uegn
,ygla zeidl dilry
,mi`xepd minil hxt

jexr ogleya xkfpk27.
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òðBî ìk ãâð úBîeöòúå§©£¤¤¨¥©

,dltzd zcearn -úéaî¦©¦
,õeçîecbpk wfgzdl - ¦

,`ed envr ly zeripnd
zlefdn zeripnd cbpke
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ly ziniptd ezernyn
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d j`oevx`xi icedi ly ezcear `id ef - dpadn dlrnly
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,lkyd cvn `ad oevxd ly dlabdde xeivdn hyten oevx

,"äáéãð çeø"å,zinvr zexqnzdl -epácé øLà Léà ìëa §©§¦¨§¨¦£¤¦§¤
,änz äãBáò ãáòì Baìwx caln xg` oipr mey da oi`y - ¦©£Ÿ£¨©¨

äæ ìòå .BøöBéì çeø úçð úBNòìdlrnly dfk oevx lr - ©£©©©§§§©¤
,dpadn ixnbløîàð28,"zçìñå ,àeä óøò äL÷ íò ék" : ¤¡©¦©§¥Ÿ¤§¨©§¨

,d`a dgilqd ,xnelk -iptndyw mr" dfy"sxer29epiid ,
,"zglqe" didiy mrhd edf - dpadn dlrnly oevxe zepywr

,äîëçä ïî äìòîì ïk íb àéä äçéìqä ékmc`ay myk - ¦©§¦¨¦©¥§©§¨¦©¨§¨
dlrnl jk - eznkge elkyn dlrnl `ed ely heytd oevxd

,dlrnly dnkgdn dlrnl `ed dgilqd oipreìàL" ék¦¨£
,"'eë äîëçìdzpre - z`hegd ytpd ly dpic `di dn - ©¨§¨

xtkz daeyzy `le ,yprize htyiz `hgz ik ytp :dnkg
inlyexia `aeny itk ,`hgl dgilq `iaze30,eðaø äLîeŸ¤©¥

äcî ãâðk äcî Lwa íBìMä-åéìò31mc`dy dcn dze`a - , ¨¨©¨¦¥¦¨§¤¤¦¨
dgilq el jynez jk - dpadn dlrnly oevxa daeyz dyer

,dgilqd d`a myny ,dnkgn dlrnly dbixcnn.ïéánì éãå§©©¥¦
,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåxacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤

mc` oiay mipipra
epax ynzyd ,mewnl
xikfnk" oeyla owfd
,"zepey`xd lr xifgne
`edyk ,zrk eli`e
oia zece` xacl ligzn
`ed - exiagl mc`

oeyla ynzyndyixc,
éìLäì àlLéøác C ¤Ÿ§©§¦§¨©

ézëøò øLà ,íëéøçà©£¥¤£¤¨©§¦
Léà ìk úBéäì ,çéN¦©¦§¨¦
,Bnúa CìBäå øLé̈¨§¥§ª
íé÷ìàä äNò øLàk©£¤¨¨¨¡Ÿ¦

øLé íãàä úà32àìå , ¤¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

øáb éãòöî úBìéìòî¥£¦¦§£¥¨¤
íãà úBáLçîe©§§¨¨

,åéúBìeaçúå`ly - §©§¨
ipy mc` zece` aeygl
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,eizepeekeúëàìî Bæ ék¦§¤¤
.íãå-øNa úëàìî àìå àéä íéîLrcei `ed jexa yecwd - ¨©¦¦§Ÿ§¤¤¨¨¨¨

ixvie ,eizeleagze mc` zeaygn ,xab icrvn zelilr" ,lkd
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,ììëa "íãàllkd on `vei ila -34.ïéwúå àúlî àáévé ék ¨¨¦§¨¦©¦¨¦§¨§©¦

,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbútoekpe xacd zn` ,oky - ¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥
lr aeh xzei didp cg` lk ,exiagn "owezn" cg` lky iehiad
lre ,ipya dppi`y zcgeind ezlrn cg` lkl ,oky .exiag ici
dpyiy dlrnd cg` lkl ztqeezin cgi mlek ly zecg`d ici
z`f cere" o`k xne` owfd epaxy dn lr .ea dppi`e ipya
zg`a r"p v"iixedn x"enc` w"k xn` ,"mkzlrnn yexc`

zeyecwd eizegiyn35l` z`f azk owfd epaxy dpeekd oi`y ,
ipadilrmilnd yexite ,miciqg l` z`f azk owfd epax ,

epax xne` oldl .mkizelrn exxer ,`ed "mkzlrnn yexc`"
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ùã÷ä úøâà
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå .ì"ãå äãî ãâðë
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä
úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב. א.26.מו, ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א ט.28.אדה"ז לב, ˘ËÈÏ"‡:29.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."למעליותא שזהו מובן "דמזה
ה"ו.30. פ"ב ט.31.מכות פי"א, כט.32.דב"ר ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד זה 34.אבות מארז"ל כן גם מובא פ"ל בתניא

‰¯·Èבשינויים, ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂלעבודה בנוגע מדובר "בפ"ל :ÂÓˆÚ· לפועל שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,
Ó"Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï"ˆלהתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין וכו ' ממנו הקל דפ' דוקא כו';·Ó"ÂÙובהנהגה

) שיצטרף בנוגע מדובר כאישÏÎÏבאגה"ק כולנו - ישראל ÓÓ˘איש ש ‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו ·˜·Âˆ˙נדמה
כדלקמן) וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים באמונהÓÓ˘(ובכדי ופ'".˘ÓÈÏ‰צ"ל) פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35
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ixyz f"i ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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`iaz - dpikyd mr zecg`l `iand xac ,zecg`a md
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קכג היום יום . . .  ixyz f"i ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íúðLîa eðML ,íBìMä-íäéìò4ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : £¥¤©¨¤¨§¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦
,"íäéðéa äéeøL äðéëL ¯ äøBzaxy`n xzei deab oipr df - ©¨§¦¨§¨¥¥¤

" ly oiprdlk`"`ixy `zpiky dxyr ia5lr ,lkdxyr
dze` ,oky - dpiky dxey cg` mewna cgi mi`vnpd micedi

wx `id dpikyd z`xyd
mdilritk ,siwn zpigaa ,

oey`xd wlga xne`y
wxt seq "`ipz"d xtq ly
micedi dxyryk j` ,`"i
- cgia dxez micnel

dpikyd dxey"mdipia",
,zeiniptaìk äæ ék¦¤¨

.íãàä`xnbdy itk - ¨¨¨
zekxaa zyxtn6z`

weqtd7lk df ik" :
elek mlerd lk" :"mc`d
liaya `l` `xap `l

,"dfäúéä úàæ íb óàå§©©Ÿ¨§¨
äfä íìBòa Búãéøé ìk̈§¦¨¨¨©¤
dnypd zcixi -
ddeabd dzbixcnn

mlerldfzilkz ixd -
`id ef dcixiäiìò Cøöì§Ÿ¤£¦¨

,Bæzilrzn dnypdy -
,xeaiva dxez cenil ici lr.äpîéä äìòîì äiìò ïéà øLà£¤¥£¦¨§©§¨¥¤¨

rp ,dnypd zcixi dzid dllbay dilrd ,xnelk -wx `l ziy
ixg`dnypd cera `l` ,sebd z` zafer dnypdyk ,dcixid

llk zeidl xyt` i` dpnn deaby dilr xak dpyi seba `id
dxezd cenil ici lr icedia dyrpy - dpikyd z`xyd oipra

,miaxaéîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa øLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤§¨§¥§¦§©¨©¦§¥
éða CBúa ìcbúúå ïkLz ¯ dúîéà eìkìëé àì íéîMä©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨¦§Ÿ§¦§©¥§§¥

áeúkL Bîk ,ìàøNé8"ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä éðà ék" : ¦§¨¥§¤¨¦£¦¥§§¥¦§¨¥
,à÷åc äøNòa úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò ¯dxyr - ©§¥¥¤©¨§©¦§©£¨¨©§¨

,"xeaiv"e "dcr" md micediì"æø eøîàL Bîk9CBz àéúà" : §¤¨§©©¨§¨
."'eë CBzizycwpe" aezk ,"jez" "jez"n deyÎdxifb micnl -

jeza"l`xyi ipa10aezk dxyr eidy milbxnae ,11"jezn
micedi dxyra `ed dyecway xacy jkn micnl - "dcrd

zeyecwd eizegiyn zg`a .`wec12x"enc` w"k xirn
oipr recn ,r"p v"iixedndf"ydcrecnl ,dxyrl dpeekd "

"dn l"f epizeaxjezmdilr ,milbxnd ly drxd dcrd ly "
aezk44elcad"jeznddcr,my xne` `ede ?"z`fd drxd

lr "elcad" xidfd epax dynysiwndz` oky ,rxd ly

dpeekd dyecwa mby xnel yi `lina ,owzl egeka did iniptd
xe` sqeezin dxyr ly dcray xnelk ,dyecw ly siwnl o`k
zegt lr dxeyd xe`dn ixnbl lcaend dyecw ly siwn

.dxyrnäæ ìòåici lr zkynpd dyecw ly d`xydd lr - §©¤
zeevnde dxezd wqr

,dxyraøîàð13: ¤¡©
,"LBã÷ Eaø÷a"- §¦§§¨

" zpigayyecwmvray "
- lcaene yecw `id

zkynp"jaxwa",
.l`xyi ipaa ,zeinipta
dgiya yxtny itke
,dxen`d dyecwd
xe`dyk xaecn lirly
,siwn ly dpigaa jynp
z` `ian `edyk dzre

" weqtdjaxwa"yecw
siwndy itk `id dpeekd

,zeinipta jynpïéà"å§¥
úBçôa äMãwaL øác̈¨¤¦§ª¨§¨

."äøNòîitk - ¥£¨¨
my zxne` `xnbdy
,lirl xkfpk ,zekxaa
jaxwa" didiy ick ,ixd

.dxyra dxezd cenil ici lr `wec df ixd "yecwéëä íeMîe¦¨¦
éøèöà ,éîðãçà elôàL ïépî" :àøwî óìéîì ì"æøì eäì C ¨¦¦§¨¦§§©©§¥©¦§¨¦©¦¤£¦¤¨

."'eë äøBza ÷ñBòå áLBiLl"f epinkg mb mikixv okle - ¤¥§¥©¨
wqere ayeiy cg` elit`y ep` mircei okidn weqtn cenll
z`f dcnl dpyndy itk ,xky z"iyd el raew - dxeza

zea`a14weqtdn15mikixv ,"eilr lhp ik mecie cca ayi"
.jk lr cgein cenil l"f epizeaxBì eàöî àì ,úàæ íb óàå§©©ŸŸ¨§

éôì ãéçéì ,ãáìa øëN úòéá÷ì àlà àø÷nä ïî Cîñ§¨¦©¦§¨¤¨¦§¦©¨¨¦§©§¨¦§¦
] éôì Bkøò:xg` gQp,íéaøîä Cøò [éôìe`ed cigid m` - ¤§§¦ª¨©¥§¦¤¤©§ª¦

mdn cg` lk lawn - dxyrn zegt j` xzei miaexnn wlg
`qxibl m`zda .dfa mitzzynd miaexnd jxr itl xkyd z`
`veiy jxrd itl exky lawn cigidy ,`id dpeekd "jxr itl"
,"jxr itle" `qxibl m`zdae ,miaexndn wlg xeza ewlga
lcb jk xzei miaexn micigidy lkky ,`id dpeekd ,e"`ea

ly exkyenvrl cigi lk.úMã÷ úàøLä ïéðòì ìáà£¨§¦§©©§¨©§ª©
àeä-Ceøa-LBãwä16.ììk íäéìà Cøò Bì ïéà ¯dyecwd - ©¨¨¥¤¤£¥¤§¨

jxr mey dl oi` ,micigi ly dxezd cenil ici lr zkynpd
,xeaiv ly dxezd ceniln zkynpd dyecwl

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

ùã÷ä úøâà
úøéæâá âëïéùéã÷ øîàîå àîâúô ïéøéò

åðùù ä"ò äðùîä éîëç
äðéëù äøåúá ïé÷ñåòå ïéáùåéù äøùò íúðùîá
äúéä úàæ íâ óàå íãàä ìë äæ éë íäéðéá äéåøù
äéìò ïéà øùà åæ äéìò êøåöì æ"äåòá åúãéøé ìë
íéîåøî éäáâá øùà åæåò úðéëù éë äðîéä äìòîì
ïåëùú .äúîéà åìëìëé àì íéîùä éîùå íéîùäå
ïëåù 'ä éðà éë ù"îë ìàøùé éðá êåúá ìãâúúå
à÷åã äøùòá úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò é"ðá êåúá
êáø÷á øîàð æ"òå 'åë êåú êåú àéúà ì"æø ù"îë
íåùîå äøùòî úåçôá äùåã÷áù øáã ïéàå ùåã÷
ïéðî àø÷î óìéîì ì"æøì åäì êéøèöà éîð éëä
úàæ íâ óàå 'åë äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàù
øëù úòéá÷ì àìà àø÷îä ïî êîñ åì åàöî àì

] éôì åëøò éôì ãéçéì ãáìáà"ðíéáåøîä êøò [éôìå
êøò åì ïéà ä"á÷ä úùåã÷ úàøùä ïéðòì ìáà

ììë íäéìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

עיי"ש". ו'.4.שם, משנה פ"ג א.5.אבות לט, ב.6.סנהדרין יג.7.ו, יב, לד.8.קהלת לה , ב.9.שלח כא, כב,10.ברכות אמור
כא.11.לב. טז, 12.29.קרח ע' תש"ד השיחות ו.13.ספר יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' ח.15.פרק ג, ‡„ÂÓ"¯16.איכה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת באוה"ת ˘¯ÈÂ'ביניהם משנ"ת ע"פ וי"ל ביניהם.
הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' הנ"ל".˘Ìעקב לתרץ יש - מהצ "צ) לקוח (כנראה

.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און 
דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה 
באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים ְקָצִרים  רּוׁשִ הּוג ָאז ּדְ ּנָ ים – ּכַ ַרּבִ ֵקן ּתֹוָרה ּבָ נּו ַהּזָ ִליָאְזָנא ָאַמר ַרּבֵ ּפּוִרים תקנ"ו ּבְ מֹוָצֵאי יֹום ַהּכִ ּבְ
ֵהם  ְרֵדס' אֹוֵמר: "ֵאָליו"  ַה'ּפַ ְלִמּדֹוָתיו.  ֵאָליו לֹא  ֵאָליו",  ָקְרֵאנּו  ָכל  ּבְ ֱאלֵֹקינּו  ה'  ּכַ סּוק "ִמי  ּפָ ַעל   –
ם-טֹוב אֹוֵמר: "ֵאָליו" הּוא  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ י  ָהַרּבִ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ֵכִלים  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ָהאֹורֹות 
ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – "ֵאָליו"  הּוא:  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ִלים  ּכֵ ּבַ ׁשֶ ָהֶאלֹקּות 
ּו'ְבָכל  ֵאָליו',  'ְקרֹוִבים  ְוֶזהּו   – ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל   – ׁשּוט  ּפָ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַעְצִמית  יִדיָעה  ּבִ ׁשֶ
ַעְצמּות  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו 

ִנים. ָ ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ

חֹוֶבֶרת  ִמים  ַהּתָ קֹוֵבץ  ּבְ ס  )ִנְדּפַ ַהּקֶֹדׁש.  ֶרת  ִאּגֶ ּבְ ְדפּוס  ּבִ א  ּבָ לֹא   – ְוסֹוָפּה  ִסיָמן כב  ֶרת  ִאּגֶ ת  ִחּלַ ּתְ
ה(. ִנּיָ ׁשְ
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היום יום . . . קכד

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ ֶ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ְ ּשׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ֶהם אֹוֵגד  ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל ּפָ ְמַעט ַעל ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ְמֻכּסֹות ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ ַהֲהַדּסִ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ְ ּשׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

דעם  מָאל  זעקסטען  דעם  זיידען  פון  געהערט  מיר  הָאבען  תקס"ט  סיפר:  הצ"צ 
ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט 
)ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה 
גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט 

קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ  – ָהִראׁשֹון   – ַמִים"  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ֹוֵאָבה ֶאת  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ )ְירּוׁשַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ּגִ
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קכה היום יום . . . 

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ּבְ ְך" –  ֱאלֹקּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ִהְתַקּשׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ְיֵדי  ַעל  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ  – ְלַיֲחָדְך"  "ְיִחיָדה   – ה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י ִנְלַקח  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִמּמֶ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה, י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

האברך נפתלי צבי שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  שיקרא  תשרי,  מה'  הפ"נ  קבלת  מאשרים 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

במ"ש אודות המנהג לומר בסיום תפלת שמו"ע פסוק של השם וכו'

כמה מהחסידים נהגו לומר לפני יהי רצון הפסוק השייך לשמם וכן הפסוק השייך לשם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

של  וביחוד  עצמו  של  בחוצה  חוצה,  גם(  שיפוצו  )ועד  המעינות  הפצת  בעבודת  מוסיף  בודאי 

הזולת, ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט בענין הנ"ל שהוא דרישת והכרח השעה וחובת גברא.

בברכה לחג שמח ולבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשע"ה  תשרי י"א ראשון יום חולקים? מתי - בספק המוטל ממון

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,'òãBé éðéà' øîBà äæ¤¥¥¦¥©
.e÷ìçé ¯ ïäî ãçà úeLøa íðéàå ,'òãBé éðéà' øîBà äæå§¤¥¥¦¥©§¥¨¦§¤¨¥¤©£Ÿ

ילדה  אם ידוע ולא הפרה, וילדה בחמור פרה המחליף
שהפרה  לאחר ילדה או הפרה, בעל של והוולד הקנין קודם

המשנה אומרת - שלו והוולד החמור לבעל מציעא נקנתה (בבא

א) ואמרו ק, הוולד. בדמי החמור ובעל הפרה בעל יחלוקו :
המוטל  "ממון האומר סומכוס כדעת היא שהמשנה בגמרא
מחבירו  ממון המוציא חכמים, לדעת אבל חולקין", - בספק

ראיה. להביא עליו
הרמב"ם משנה': ה'מגיד בֿג)והקשה הל' פ"ט ממון נזקי (הל'

ואם  ראיה, להביא עליו מחבירו שהמוציא כחכמים פסק
שיחלוקו? כסומכוס כאן פסק מדוע כן

וביאר:
והוולד  הפרה כאשר היא וחכמים סומכוס מחלוקת
החמור  ובעל ('המוכר') הפרה בעל ברשות נמצאים
סוברים  ובזה מחזקתו, הוולד את להוציא רוצה ('הקונה')

טוען  שהמוכר אף הראיה עליו מחבירו שהמוציא חכמים
– זה באופן אף סומכוס ולדעת יודע'), ('איני 'שמא' טענת
אלא  בעליה בחזקת עומדת אינה הפרה כאשר אבל יחלוקו,
הרי  'שמא', טענת טוען והוא הפקר, במקום באגם', 'עומדת
חכמים  גם קמא'), מרא ('חזקת קודמת חזקה לו שיש אף

שיחלוקו. סוברים
כאן הרמב"ם כתב יא)ולכן יודע'(בהל' 'איני אומר "זה

יודע', 'איני אומר mdnוזה cg` zeyxa dpi`e,"יחלוקו -
שחולקים. מודים חכמים אף שבזה להדגיש

הקודמת  בהלכה שכתב המוכר (ה"י)ומה אמר "אפילו
שהפרה  פי על אף ראיה, להביא הלוקח על יודע' 'איני

mb`a zcner המוכר שאם לומר אין כי ללמדנו כוונתו ,"
הלוקח  יכול 'ברי' טענת טוען והלוקח 'שמא' טענת טוען
שעל  וודאי אלא לטענתו, ראיה להביא בלי הוולד את לקבל

בוולד יחלוקו ראיה הביא לא ואם ראיה, להביא (מגיד הלוקח

ה"י) .משנה

ה'תשע"ה  תשרי י"ב שני יום לעולם'? בא שלא 'דבר ליעקב עשיו מכר כיצד

:Â ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bì ïéàL éðò ãiö ïëå§¥©¨¨¦¤¥
øeëî íBiä éúãBöî íiä ïî äìòzM äî :øîàL ,ìëàiM äî©¤Ÿ©¤¨©©¤©£¤¦©¨§¨¦©¨

.åéiç éãk íeMî ,íi÷ Bøkîî ¯ Cì̈¦§¨©¨¦§¥©¨
לעולם" בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם ש"אין למרות

ה"א) תקנו (לעיל לאכול, מה לו שאין עני שהצייד מכיון –
חייו'. כדי 'משום ניצוד, לא שעדיין מה להקנות שיוכל חכמים

הגאונים א)וכתבו טז, ב"מ בנמוק"י חכמים (הובא שתקנת
הים  מן מצודתי שתעלה "מה את כשמוכר דווקא הייתה

meid,'חייו כדי 'משום התירו זאת ואת מועט, דבר שהוא "
שנה, של או חדש של מצודתי שתעלה "מה אמר אם אבל

למכור. יכול ואינו חייו" כדי משום כאן אין
מצודתו  שתעלה מה את שמוכר הכוונה אין זה, לפי
ביום  שיעלה מה גם למכור יכול אלא יום, באותו דווקא
במצודתו  שיעלה מה לשלול אלא היום אמרו "ולא אחר,
אבל  אחד, יום מחיית מכדי יותר שהוא שנה או יום שלשים

קיים" – שיהיה מציאות בכל אחד יום החיים,מחיית (אור

לא) כה, .תולדות,
את  ליעקב עשיו מכר איך החיים' ה'אור מבאר זה לפי
במות  אלא במציאות שאינם פרטים בה ש"יש אף הבכורה

לע  באו שלא דברים והם הקדושה אביו, תורתנו וכפי ולם.
לעולם"? בא שלא דבר מקנה אדם אין

"מכרה יעקב בדברי טמונה התשובה את meikאלא
לי" שם)בכורתך 'כדין(תולדות כצייד meikומשמעו היינו ,'

של בכמות לעולם בא שלא דבר למכור `cgשיכול mei
השדה  מן בא עשיו - כאן וכן חייו, בכדי מדובר כאשר

עייף" כט)"והוא שם הולך (שם, אנכי "הנה אמר מזו, ויתרה ,
לב)למות" שם גדולה (שם, חייו כדי משום תקנת לך "ואין –

'דבר  שהיא למרות הבכורה, את למכור יכול היה ולכן מזו"
יום  צידת כמו חייו' 'כדי זה הרי אצלו כי לעולם', בא שלא

לאכול. מה לו שאין העני הציד אצל אחד

ה'תשע"ה  תשרי י"ג שלישי יום כראיה  המחיר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰úà øëî ¯ ìòä úà¤¨Ÿ¨©¤
íéîcä ïéàå . . ìòä úà øëî àì ¯ äøtä úà øëî ;äøtä©¨¨¨©¤©¨¨Ÿ¨©¤¨Ÿ§¥©¨¦

.ïäá àöBiëå íéøácä elà ìëa äéàø§¨¨§¨¥©§¨¦§©¥¨¤
תנאים נחלקו זו ב)בהלכה עז, יהודה,(ב"ב רבי לדעת :

נכלל  מה כהוכחה משמש המקח עבור שנקבע התשלום
במאתיים  בקר צמד לי מכור לחברו, האומר כגון: במקח,
מסכום  רחוק בלבד הצמד של ששוויו לכל וידוע מאחר זוז,
אך  יחד. ולבקר לצמד היתה שהכוונה מהמחיר מוכח זה,
הרמב"ם. פוסק וכן ראיה, מהווים הדמים אין חכמים לדעת

בגמרא א)מאידך, מו, לחברו (ב"ק שור שהמוכר נאמר

מטרת  האם ספק ומתעורר לחרישה, ראוי ואינו נגחן ונמצא
או  טעות מקח זה והרי חרישה לצורך היתה המכירה
לברר  ניתן טעות, כאן ואין שחיטה לצורך היתה שהמכירה
זה  היה האם – השור עבור ששולם המחיר באמצעות זאת
שור  של מזה פחות מחיר או לחרישה שור של מחיר
היתה  מה הדמים סכום ידי על להכריע שניתן הרי לשחיטה,

ראיה"? הדמים "אין כאן ומדוע הרכישה, מטרת
והביאור:

סותר  אינו כאשר רק כבירור לשמש יכול המקח סכום
שור  במוכר כגון המקח, בשעת שנאמרה המפורשת ללשון
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דובר  המכירה שבשעת לשחיטה, או לחרישה אם ידוע ואין
לחרישה  בשור מדובר אם הוכחה אין זו ומלשון 'שור' על
בירור  מהווה המקח סכום כזה ובמקרה לשחיטה, בשור או

והוכחה.
'צמד', נאמר המקח בשעת הרי דידן, בנידון אך

בקר, עם צמד ולא בלבד צמד היא המילה ומשמעות
לצמד  היתה שהכוונה להכריע הדמים בכוח אין ולכן
בשעת  הנאמר של הפשוטה למשמעות בניגוד בקר עם

המקח.
(vx 'iq q"yd lr g"xbd iyecig d`xe .` ,av a"a o"anxd iyecig)

ה'תשע"ה  תשרי י"ד רביעי יום שומע  ואינו המדבר חרש

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰àOBð ãöék Løçä©¥¥¥©¥
òîBL Bðéàå øaãî Bà ,øaãî àìå òîBL BðéàL Løç ?ïúBðå§¥¥¥¤¥¥©§Ÿ§©¥§©¥§¥¥©

.äæéîøa ïéìèìhnä ç÷Bìå øëBî ¯ íeìk§¥§¥©©¦©§§¦¦§¦¨
חכמים  תיקנו ולמכור, לקנות יכול אינו שחרש אף
- למכור או לקנות שרוצה בראשו או בידיו רומז שכאשר

קיימים א)מעשיו נט, אותו (גיטין "שבודקין לאחר שזהו אלא ,
בדבר". ומתיישבין רבות בדיקות

כחרש  דינו שומע, ואינו המדבר חרש הרמב"ם ולדעת
בגמרא  משנה': ה'מגיד והקשה מדבר. ואינו שומע שאינו

א) עא, ואינו (שם שומע חרש, זהו שומע ואינו "מדבר אמרו:
דבריהם", לכל כפיקחין הן הרי וזה וזה אילם, זהו מדבר

כשוטה! דינו מדבר ואינו שומע אינו אם רק כן ואם
משנה' ה'כסף השני)ותירץ ואינו (בתירוץ המדבר חרש :

עדיין  אבל אדם ככל שומע אינו אם רק כפיקח הוא שומע
וכן  גמור, כחרש דינו כלל שומע אינו אם אך קצת, שומע
שומע  ואינו שמדבר "החרש... הרמב"ם לשון מדיוק משמע

melk."
הלוי' ה'בית ג)והקשה ס"ק ב, סי' :(ח"ג

מגילה במסכת ב)שנינו את (יט, לקרות כשרין "הכל
שהמשנה  בגמרא ואמרו וקטן". שוטה מחרש חוץ המגילה
לא  "אם שמע קריאת לענין שאמר יוסי דרבי אליבא היא
צריך  שאין יהודה רבי לדעת כי יצא", לא לאזניו השמיע

המגילה. לקריאת כשר החרש - לאזניו להשמיע

ואינו  שומע שאינו זה הוא כשוטה שדינו החרש והנה,
מ"ב)מדבר פ"א בהכרח (תרומות המגילה את קורא הוא ואם ,

יוסי  רבי לפי היא המשנה ולכן דעת, בר שהוא לומר
משמיע  שאינו משום המגילה את לקרוא כשר אינו שהחרש

לאזנו.
שומע שאינו שחרש משנה', ה'כסף דברי לפי ,llkאך

גם  המשנה להעמיד אפשר הרי כשוטה נחשב שמדבר, אף
יכול  אינו לאזנו להשמיע צריך שאינו אף כי יהודה, כרבי
כשוטה! שנחשב בחרש שמדובר כיון המגילה את לקרוא

ותירץ:
כשוטה דינו ונתחרש, פיקח שנולד ועיין מי ב. קיב, (יבמות

סק"ד) לה סי' אהע"ז צדק צמח השמיעה שו"ת גם לו אבדו אם רק
רק  לו אבדה אם אך מדעתו, נחסר שאז הדיבור, וגם

כפיקח. שהוא אמרו זה ועל בדעתו, נחסר לא השמיעה,
נחשב  כלל שומע אינו שאם משנה' ה'כסף שכתב ומה
אינו  שאם משום אלא השמיעה חסרון בגלל אינו כשוטה
רק  זהו אבל דעת, ולקבל ללמוד אפשרות לו אין שומע
- ולדעת ללמוד והספיק פיקח היה אם אבל מלידה, בחרש

כשוטה. נחשב אינו כלל שומע ואינו שנתחרש אף
ששומע  בהכרח המגילה את לקרוא היודע שחרש ומאחר
דין  לו שאין אלו אופנים ובשני בעבר, פיקח שהיה או קצת
משמיע  שאינו משום המגילה את לקרוא ופסול שוטה

יוסי. רבי לשיטת רק זה הרי – לאוזניו

ה'תשע"ה  תשרי ט"ו חמישי יום הפקר? הם פירות־יער אילו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰úBøaãnä©¦§¨
.äëæ ¯ ïäa íãBwä ìëå ,ø÷ôä ¯ ïäaL ìk ,íéìçpäå úBøäpäå§©§¨§©§¨¦Ÿ¤¨¤¤§¥§¨©¥¨¤¨¨
.ïäá àöBiëå øòé ìL úBðìéà ìL úBøtäå íéöòäå íéáOòä ïBâk§¨£¨¦§¨¥¦§©¥¤¦¨¤©©§©¥¨¤
הם  היער ופירות שהעצים זו הלכה משנה', ה'לחם לדעת
כדעת  ישראל, בארץ אף מדברת בהם, זכה הקודם וכל הפקר

א)תנאֿקמא פא, קמא בן (בבא יהושע שהתנה התנאים שאחד
ללקט  יוכל מישראל אחד שכל היה הארץ יושבי עם נון
בן  שמעון רבי כדעת ולא אחר, שבט של בנחלה אף עצים

ב)אלעזר פא, אנשי (שם בחזקת הם לקרקע המחוברים שעצים
ואנשי  לשבטים הארץ בחלוקת זה ארץ חבל שקיבלו השבט

אלו. מעצים לקחת רשאים אינם השבטים שאר
הזקן אדמו"ר א)ומקשה ס"ק אחרון קונטרס הפקר, הל' :(חו"מ

בגמרא שיחי (שם)נאמר רק הוא עצים ללקט שההיתר
פירות  אבל חשיבות, להם שאין והיגי') ('היזמי קוצים
עצמו  הרמב"ם ואף ללקטם. אסור חשיבות להם שיש ועצים

ה"ג) פ"ה נז"מ פחותים (הל' "עצים ללקט יכול אדם שכל כתב
שאר  את אבל והיגי" היזמי כגון קוצים להיות וקרובים
והפירות  "העצים שכל כאן פסק ואיך ללקט, אסור העצים

זכה"? הקודם "וכל הפקר הם אילנות" של
משנה': ה'מגיד דברי פי על הרמב"ם את אדה"ז ומבאר
ואילנות  פירות כל הותרו לא תנאֿקמא לדעת שגם כיון
- לבעליהם חשובים שאינם פחותים' 'עצים רק אלא היער

שפירות  לומר והותרו בהכרח לכל, הפקר אינם אלו ואילנות
בנחלתם. שהיער השבט לבני רק

פי  על לשבטים שנתחלקה ישראל בארץ רק זהו אמנם,
בחוץ  כן שאין מה בחזקתו, נמצא נחלה שטח כל ולכן ה',
- בהם התיישב לא אחד שאף והמדבריות היערות לארץ,
וכל  מאליהם ועומדים "מופקרים שבהם והפירות העצים

זכה". בהם הקודם
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ה'תשע"ה  תשרי י"א ראשון יום חולקים? מתי - בספק המוטל ממון

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,'òãBé éðéà' øîBà äæ¤¥¥¦¥©
.e÷ìçé ¯ ïäî ãçà úeLøa íðéàå ,'òãBé éðéà' øîBà äæå§¤¥¥¦¥©§¥¨¦§¤¨¥¤©£Ÿ

ילדה  אם ידוע ולא הפרה, וילדה בחמור פרה המחליף
שהפרה  לאחר ילדה או הפרה, בעל של והוולד הקנין קודם

המשנה אומרת - שלו והוולד החמור לבעל מציעא נקנתה (בבא

א) ואמרו ק, הוולד. בדמי החמור ובעל הפרה בעל יחלוקו :
המוטל  "ממון האומר סומכוס כדעת היא שהמשנה בגמרא
מחבירו  ממון המוציא חכמים, לדעת אבל חולקין", - בספק

ראיה. להביא עליו
הרמב"ם משנה': ה'מגיד בֿג)והקשה הל' פ"ט ממון נזקי (הל'

ואם  ראיה, להביא עליו מחבירו שהמוציא כחכמים פסק
שיחלוקו? כסומכוס כאן פסק מדוע כן

וביאר:
והוולד  הפרה כאשר היא וחכמים סומכוס מחלוקת
החמור  ובעל ('המוכר') הפרה בעל ברשות נמצאים
סוברים  ובזה מחזקתו, הוולד את להוציא רוצה ('הקונה')

טוען  שהמוכר אף הראיה עליו מחבירו שהמוציא חכמים
– זה באופן אף סומכוס ולדעת יודע'), ('איני 'שמא' טענת
אלא  בעליה בחזקת עומדת אינה הפרה כאשר אבל יחלוקו,
הרי  'שמא', טענת טוען והוא הפקר, במקום באגם', 'עומדת
חכמים  גם קמא'), מרא ('חזקת קודמת חזקה לו שיש אף

שיחלוקו. סוברים
כאן הרמב"ם כתב יא)ולכן יודע'(בהל' 'איני אומר "זה

יודע', 'איני אומר mdnוזה cg` zeyxa dpi`e,"יחלוקו -
שחולקים. מודים חכמים אף שבזה להדגיש

הקודמת  בהלכה שכתב המוכר (ה"י)ומה אמר "אפילו
שהפרה  פי על אף ראיה, להביא הלוקח על יודע' 'איני

mb`a zcner המוכר שאם לומר אין כי ללמדנו כוונתו ,"
הלוקח  יכול 'ברי' טענת טוען והלוקח 'שמא' טענת טוען
שעל  וודאי אלא לטענתו, ראיה להביא בלי הוולד את לקבל

בוולד יחלוקו ראיה הביא לא ואם ראיה, להביא (מגיד הלוקח

ה"י) .משנה

ה'תשע"ה  תשרי י"ב שני יום לעולם'? בא שלא 'דבר ליעקב עשיו מכר כיצד

:Â ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bì ïéàL éðò ãiö ïëå§¥©¨¨¦¤¥
øeëî íBiä éúãBöî íiä ïî äìòzM äî :øîàL ,ìëàiM äî©¤Ÿ©¤¨©©¤©£¤¦©¨§¨¦©¨

.åéiç éãk íeMî ,íi÷ Bøkîî ¯ Cì̈¦§¨©¨¦§¥©¨
לעולם" בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם ש"אין למרות

ה"א) תקנו (לעיל לאכול, מה לו שאין עני שהצייד מכיון –
חייו'. כדי 'משום ניצוד, לא שעדיין מה להקנות שיוכל חכמים

הגאונים א)וכתבו טז, ב"מ בנמוק"י חכמים (הובא שתקנת
הים  מן מצודתי שתעלה "מה את כשמוכר דווקא הייתה

meid,'חייו כדי 'משום התירו זאת ואת מועט, דבר שהוא "
שנה, של או חדש של מצודתי שתעלה "מה אמר אם אבל

למכור. יכול ואינו חייו" כדי משום כאן אין
מצודתו  שתעלה מה את שמוכר הכוונה אין זה, לפי
ביום  שיעלה מה גם למכור יכול אלא יום, באותו דווקא
במצודתו  שיעלה מה לשלול אלא היום אמרו "ולא אחר,
אבל  אחד, יום מחיית מכדי יותר שהוא שנה או יום שלשים

קיים" – שיהיה מציאות בכל אחד יום החיים,מחיית (אור

לא) כה, .תולדות,
את  ליעקב עשיו מכר איך החיים' ה'אור מבאר זה לפי
במות  אלא במציאות שאינם פרטים בה ש"יש אף הבכורה

לע  באו שלא דברים והם הקדושה אביו, תורתנו וכפי ולם.
לעולם"? בא שלא דבר מקנה אדם אין

"מכרה יעקב בדברי טמונה התשובה את meikאלא
לי" שם)בכורתך 'כדין(תולדות כצייד meikומשמעו היינו ,'

של בכמות לעולם בא שלא דבר למכור `cgשיכול mei
השדה  מן בא עשיו - כאן וכן חייו, בכדי מדובר כאשר

עייף" כט)"והוא שם הולך (שם, אנכי "הנה אמר מזו, ויתרה ,
לב)למות" שם גדולה (שם, חייו כדי משום תקנת לך "ואין –

'דבר  שהיא למרות הבכורה, את למכור יכול היה ולכן מזו"
יום  צידת כמו חייו' 'כדי זה הרי אצלו כי לעולם', בא שלא

לאכול. מה לו שאין העני הציד אצל אחד

ה'תשע"ה  תשרי י"ג שלישי יום כראיה  המחיר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰úà øëî ¯ ìòä úà¤¨Ÿ¨©¤
íéîcä ïéàå . . ìòä úà øëî àì ¯ äøtä úà øëî ;äøtä©¨¨¨©¤©¨¨Ÿ¨©¤¨Ÿ§¥©¨¦

.ïäá àöBiëå íéøácä elà ìëa äéàø§¨¨§¨¥©§¨¦§©¥¨¤
תנאים נחלקו זו ב)בהלכה עז, יהודה,(ב"ב רבי לדעת :

נכלל  מה כהוכחה משמש המקח עבור שנקבע התשלום
במאתיים  בקר צמד לי מכור לחברו, האומר כגון: במקח,
מסכום  רחוק בלבד הצמד של ששוויו לכל וידוע מאחר זוז,
אך  יחד. ולבקר לצמד היתה שהכוונה מהמחיר מוכח זה,
הרמב"ם. פוסק וכן ראיה, מהווים הדמים אין חכמים לדעת

בגמרא א)מאידך, מו, לחברו (ב"ק שור שהמוכר נאמר

מטרת  האם ספק ומתעורר לחרישה, ראוי ואינו נגחן ונמצא
או  טעות מקח זה והרי חרישה לצורך היתה המכירה
לברר  ניתן טעות, כאן ואין שחיטה לצורך היתה שהמכירה
זה  היה האם – השור עבור ששולם המחיר באמצעות זאת
שור  של מזה פחות מחיר או לחרישה שור של מחיר
היתה  מה הדמים סכום ידי על להכריע שניתן הרי לשחיטה,

ראיה"? הדמים "אין כאן ומדוע הרכישה, מטרת
והביאור:

סותר  אינו כאשר רק כבירור לשמש יכול המקח סכום
שור  במוכר כגון המקח, בשעת שנאמרה המפורשת ללשון

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

דובר  המכירה שבשעת לשחיטה, או לחרישה אם ידוע ואין
לחרישה  בשור מדובר אם הוכחה אין זו ומלשון 'שור' על
בירור  מהווה המקח סכום כזה ובמקרה לשחיטה, בשור או

והוכחה.
'צמד', נאמר המקח בשעת הרי דידן, בנידון אך

בקר, עם צמד ולא בלבד צמד היא המילה ומשמעות
לצמד  היתה שהכוונה להכריע הדמים בכוח אין ולכן
בשעת  הנאמר של הפשוטה למשמעות בניגוד בקר עם

המקח.
(vx 'iq q"yd lr g"xbd iyecig d`xe .` ,av a"a o"anxd iyecig)

ה'תשע"ה  תשרי י"ד רביעי יום שומע  ואינו המדבר חרש

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰àOBð ãöék Løçä©¥¥¥©¥
òîBL Bðéàå øaãî Bà ,øaãî àìå òîBL BðéàL Løç ?ïúBðå§¥¥¥¤¥¥©§Ÿ§©¥§©¥§¥¥©

.äæéîøa ïéìèìhnä ç÷Bìå øëBî ¯ íeìk§¥§¥©©¦©§§¦¦§¦¨
חכמים  תיקנו ולמכור, לקנות יכול אינו שחרש אף
- למכור או לקנות שרוצה בראשו או בידיו רומז שכאשר

קיימים א)מעשיו נט, אותו (גיטין "שבודקין לאחר שזהו אלא ,
בדבר". ומתיישבין רבות בדיקות

כחרש  דינו שומע, ואינו המדבר חרש הרמב"ם ולדעת
בגמרא  משנה': ה'מגיד והקשה מדבר. ואינו שומע שאינו

א) עא, ואינו (שם שומע חרש, זהו שומע ואינו "מדבר אמרו:
דבריהם", לכל כפיקחין הן הרי וזה וזה אילם, זהו מדבר

כשוטה! דינו מדבר ואינו שומע אינו אם רק כן ואם
משנה' ה'כסף השני)ותירץ ואינו (בתירוץ המדבר חרש :

עדיין  אבל אדם ככל שומע אינו אם רק כפיקח הוא שומע
וכן  גמור, כחרש דינו כלל שומע אינו אם אך קצת, שומע
שומע  ואינו שמדבר "החרש... הרמב"ם לשון מדיוק משמע

melk."
הלוי' ה'בית ג)והקשה ס"ק ב, סי' :(ח"ג

מגילה במסכת ב)שנינו את (יט, לקרות כשרין "הכל
שהמשנה  בגמרא ואמרו וקטן". שוטה מחרש חוץ המגילה
לא  "אם שמע קריאת לענין שאמר יוסי דרבי אליבא היא
צריך  שאין יהודה רבי לדעת כי יצא", לא לאזניו השמיע

המגילה. לקריאת כשר החרש - לאזניו להשמיע

ואינו  שומע שאינו זה הוא כשוטה שדינו החרש והנה,
מ"ב)מדבר פ"א בהכרח (תרומות המגילה את קורא הוא ואם ,

יוסי  רבי לפי היא המשנה ולכן דעת, בר שהוא לומר
משמיע  שאינו משום המגילה את לקרוא כשר אינו שהחרש

לאזנו.
שומע שאינו שחרש משנה', ה'כסף דברי לפי ,llkאך

גם  המשנה להעמיד אפשר הרי כשוטה נחשב שמדבר, אף
יכול  אינו לאזנו להשמיע צריך שאינו אף כי יהודה, כרבי
כשוטה! שנחשב בחרש שמדובר כיון המגילה את לקרוא

ותירץ:
כשוטה דינו ונתחרש, פיקח שנולד ועיין מי ב. קיב, (יבמות

סק"ד) לה סי' אהע"ז צדק צמח השמיעה שו"ת גם לו אבדו אם רק
רק  לו אבדה אם אך מדעתו, נחסר שאז הדיבור, וגם

כפיקח. שהוא אמרו זה ועל בדעתו, נחסר לא השמיעה,
נחשב  כלל שומע אינו שאם משנה' ה'כסף שכתב ומה
אינו  שאם משום אלא השמיעה חסרון בגלל אינו כשוטה
רק  זהו אבל דעת, ולקבל ללמוד אפשרות לו אין שומע
- ולדעת ללמוד והספיק פיקח היה אם אבל מלידה, בחרש

כשוטה. נחשב אינו כלל שומע ואינו שנתחרש אף
ששומע  בהכרח המגילה את לקרוא היודע שחרש ומאחר
דין  לו שאין אלו אופנים ובשני בעבר, פיקח שהיה או קצת
משמיע  שאינו משום המגילה את לקרוא ופסול שוטה

יוסי. רבי לשיטת רק זה הרי – לאוזניו

ה'תשע"ה  תשרי ט"ו חמישי יום הפקר? הם פירות־יער אילו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰úBøaãnä©¦§¨
.äëæ ¯ ïäa íãBwä ìëå ,ø÷ôä ¯ ïäaL ìk ,íéìçpäå úBøäpäå§©§¨§©§¨¦Ÿ¤¨¤¤§¥§¨©¥¨¤¨¨
.ïäá àöBiëå øòé ìL úBðìéà ìL úBøtäå íéöòäå íéáOòä ïBâk§¨£¨¦§¨¥¦§©¥¤¦¨¤©©§©¥¨¤
הם  היער ופירות שהעצים זו הלכה משנה', ה'לחם לדעת
כדעת  ישראל, בארץ אף מדברת בהם, זכה הקודם וכל הפקר

א)תנאֿקמא פא, קמא בן (בבא יהושע שהתנה התנאים שאחד
ללקט  יוכל מישראל אחד שכל היה הארץ יושבי עם נון
בן  שמעון רבי כדעת ולא אחר, שבט של בנחלה אף עצים

ב)אלעזר פא, אנשי (שם בחזקת הם לקרקע המחוברים שעצים
ואנשי  לשבטים הארץ בחלוקת זה ארץ חבל שקיבלו השבט

אלו. מעצים לקחת רשאים אינם השבטים שאר
הזקן אדמו"ר א)ומקשה ס"ק אחרון קונטרס הפקר, הל' :(חו"מ

בגמרא שיחי (שם)נאמר רק הוא עצים ללקט שההיתר
פירות  אבל חשיבות, להם שאין והיגי') ('היזמי קוצים
עצמו  הרמב"ם ואף ללקטם. אסור חשיבות להם שיש ועצים

ה"ג) פ"ה נז"מ פחותים (הל' "עצים ללקט יכול אדם שכל כתב
שאר  את אבל והיגי" היזמי כגון קוצים להיות וקרובים
והפירות  "העצים שכל כאן פסק ואיך ללקט, אסור העצים

זכה"? הקודם "וכל הפקר הם אילנות" של
משנה': ה'מגיד דברי פי על הרמב"ם את אדה"ז ומבאר
ואילנות  פירות כל הותרו לא תנאֿקמא לדעת שגם כיון
- לבעליהם חשובים שאינם פחותים' 'עצים רק אלא היער

שפירות  לומר והותרו בהכרח לכל, הפקר אינם אלו ואילנות
בנחלתם. שהיער השבט לבני רק

פי  על לשבטים שנתחלקה ישראל בארץ רק זהו אמנם,
בחוץ  כן שאין מה בחזקתו, נמצא נחלה שטח כל ולכן ה',
- בהם התיישב לא אחד שאף והמדבריות היערות לארץ,
וכל  מאליהם ועומדים "מופקרים שבהם והפירות העצים

זכה". בהם הקודם
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בהלכות  לדבריו כאן הרמב"ם דברי בין החילוק גם וזה
ממון :(שם)נזקי

גם  ולכן ישראל בארץ מדובר ממון' 'נזקי בהלכות

שבאותה  השבט לאנשי שייכים שביערות והפירות האילנות
שאינם  לארץ, שבחוץ ביערות מדובר כאן ואילו נחלה,

זכה". בו הקודם וכל הפקר שבהן "כל ולכן איש בחזקת

ה'תשע"ה  תשרי ט"ז שישי יום שחזר  וצ'ק שהתבטלה אירוסין סעודת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰,éúBaø eøBä©©
åéòøì ìéëàéå äcòñ íãà ìk äOòiL äðéãnä âäðî äéä íàL¤¦¨¨¦§©©§¦¨¤©£¤¨¨¨§ª¨§©£¦§¥¨
;ìkä úîlLî ¯ da äøæçå ,íòä ìk ïéOBòL Cøãk äOòå . .§¨¨§¤¤¤¦¨¨¨§¨§¨¨§©¤¤©Ÿ

.ïBîî ãaàì Bì äîøâ éøäL¤£¥¨§¨§©¥¨
בגמרא נאמר משיג: ב)והראב"ד צג, לחברו (ב"ק שהמוכר

לשלם  צריך המוכר אין צמחו, ולא וזרעם לזריעה זרעונים
אף  על הזריעה לצורך שהוציא ההוצאות את ללוקח
והוא  ישיר, באופן הזיק שלא משום הפסד, נגרם שמחמתו
דמי  את הארוס הפסיד כך ומחמת בה שחזרה בארוסה הדין

בתשלום. לחייבה שאין הסעודה
הרמב"ם: את מיישב משנה' וה'מגיד

לשימוש  ולא רווח לשם התכוין לזריעה זרעונים הקונה
ההוצאה  על המוכר לו שישלם הדין מן אין ולכן פרטי
ולכן  רווח למטרת נעשית אינה אירוסין סעודת אך שהוציא,
לשלם  עליה הסעודה, להפסד וגרמה בה חזרה כשהאשה

ההפסד. את
אחר: באופן מחלקים ויש

בהם  יש אם מומחה אצל לברר היה יכול זרעונים הקונה
המוכר  אין זאת עשה ולא הנזק את למנוע שיכל וכיון פגם,
הבלעדית  האחראית היא בה שחזרה ארוסה אך לשלם, חייב
זאת  למנוע הארוס ביד היה ולא הסעודה הפסד של לנזק

לשלם ס"ג)ועליה קידושין הל' קו"א .(המקנה
והמפקיד  כיסוי מחוסר חזר הצ'ק אך צ'ק לנותן ומכאן
את  לשלם הצ'ק נותן על האם – חזרה בעמלת חויב

העמלה?
אירוסין  לסעודת דומה הדבר הראשון, התירוץ לפי
נעשתה  לא הצ'ק הפקדת שהרי לזרעונים, ולא שהתבטלה
נותן  הרמב"ם לדעת ולכן זכות, כמימוש אלא רווח למטרת
לקונה  דומה הדבר השני התירוץ לפי אך לשלם, חייב הצ'ק
היה  אם הנזק את למנוע היה המקבל ביד שהרי זרעונים,

dcet,הצ'ק בעל של החשבון מתנהל שבו בסניף הצ'ק את
ולכן  כיסוי, אין אם בעמלה הפודה את מחייבים אין ואזי

זרעונים המוכר כדין פטור הצ'ק וישראל'נותן אהרן 'בית קובץ (ראה

ואילך) פט ע' .קכה

ה'תשע"ה  תשרי י"ז קודש שבת לה  לסרב שאי־אפשר מתנה

:„ÈŒ‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰òøî áéëL§¦§©
.äð÷ àì ¯ ïäa äöBø éðéà :älä øîàå ,øçàì åéñëð ìk áúkL¤¨©¨§¨¨§©¥§¨©©¨¥¦¤¨¤Ÿ¨¨
ïéáeúëk òøî áéëL éøácL ;äð÷ ¯ çåö Ck øçàå ÷úL̈©§©©¨¨©¨¨¤¦§¥§¦§©¦§¦

.ïäa øæçì ìBëé Bðéà ÷úML ïåéëå ,ïä ïéøeñîëå§¦§¦¥§¥¨¤¨©¥¨©£Ÿ¨¤
מרע' ה'שכיב שכאשר היינו צווח", כך ואחר "שתק אם
חפץ  שאינו 'צווח' מכן ולאחר לאחד נכסיו כל את כתב
"שדברי  כיון מרע', ה'שכיב של נכסיו כל את קנה – במתנה
בו  לחזור יכול ואינו וכמסורין", ככתובין מרע' 'שכיב
בהם  לזכות יוכל לא אחד אף וממילא מרשותו ולהוציאם

אותם יפקיר או במתנה אותם יתן כן אם קלח,אלא ב"ב (רשב"ם

בשתק) כאן ד"ה .א,
החושן' ה'קצות ד)והקשה ס"ק רמ"ה :(סי'

הנותן. מיתת לאחר אלא קונה אינה מרע' 'שכיב מתנת
לאחר  אלא תקנה ולא זו פרה "משוך שבאומר כשם כן, ואם
כיון  הפרה את לקבל לסרב המקבל יכול יום", שלושים
אם  אף מרע', 'שכיב במתנת גם כך בה, זכה לא שעדיין
המקבל  'צווחת' תועיל לא מדוע – לקבל והסכים שתק
בה? זכה לא עדיין שהרי הנותן, של בחייו בו לחזור ויוכל

הרא"ש שיטת פי על סי"ט)ותירץ פ"א אף (גיטין כי הסובר
הרי  הנותן, מיתת לאחר רק הקנין חל מרע' 'שכיב שבמתנת
משעת  למפרע חלה הנתינה – המיתה בשעת בה זוכה כאשר

בו. לחזור יכול המקבל אין ולכן הנתינה,
הרשב"א שאמנם ב)ומוסיף, יד, ב)והר"ן(גיטין י, (שם

אין  מרע' 'שכיב שבמתנת וסוברים הרא"ש על חולקים
ירצה  אם אף ולכן מיתה, לאחר רק אלא למפרע חל הקנין
הנותן  מיתת קודם בו לחזור יוכל המתנה, את לקבל בפירוש

בה. זכה לא עדיין אז שהרי
המשפט' ב'נתיבות הביא זה סק"ו)ולפי האורים משפט (שם,

יוסף' ה'נימוקי דברי משזכה)(ב"ב את ד"ה הרי"ף, מדפי ב, ,ס"ב,
מועילה  אינה במתנה חפץ שאינו המקבל 'צווחת' כי שאף
מיתת  לאחר מיד כי מיתה, לאחר היתה השתיקה כאשר
אם  אבל במתנה, לזכות בשתיקתו המקבל הסכים הנותן
ששתק  אף הנותן, בחיי עוד במתנה חפץ שאינו ואמר 'צווח'
הרמב"ם  כוונת גם וזו קנה. ולא 'צווחתו' מועילה לכן, קודם
מיתת  לאחר היתה שהשתיקה – קנה" צווח כך ואחר "שתק

המתנה. את קנה כבר שהמקבל אחרי הנותן,

dxikn zekld - oipw xtq - ixyz `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd ixyz f"iÎ`"i -

ה'תשע"ה  תשרי י"א ראשון יום

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁש‡. מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר לּמֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאסּור

עסקין ּדין[עוררים]ּבה ּבהן משפטי]ויׁש עד [בירור , ְֲִִֵֶַָָָ
רֹוצה  אדם אין עליו, ׁשהאחריּות ּפי על ׁשאף ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיֹודיעֹו;

מאחרים. נתּבע ויהיה לּדין וירד מעֹותיו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיּתן
מן ·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

עליה  יצאּו ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש וקדם ּבהן, ׁשּקֹונין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּדרכים
ּגדֹול  מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹמערערין

הּתֹובעין  ּובאּו ּבה נהנה לא ׁשעדין יבטל מּזה, לפיכ . ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עם  ּדין ויעׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ויחזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמּקח,
ּדׁש ואפּלּו ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה נׁשּתּמׁש ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהמערערין.
אּלא  ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - הארץ עם וערבֹו ׁשּלּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמצר
יחזר  ּבּדין, מּידֹו הֹוציאּוה ואם המערערין; עם ּדין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹעֹוׂשה

הּנטרפין. ּכל ּכדין הּמֹוכר ְְִִִֵַַַָָעל
זה ‚. הרי מּטלטלין, ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּבאחריּותן  הּלֹוקח חּיב מּיד הּמּקח הֹוציאּו אם ּכיצד? . ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
מן  ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמחמת
ּבכל  הּדין הּוא ּכ מחמתֹו. הּמּקח נלקח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוכר,
קנה  אּלא זה ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹממּכר,
האחריּות  ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, הּקרקע מכר אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹסתם.
טעּות  הזּכרה, ׁשּלא ׁשהאחריּות ּבאחריּותן; ח ּיב זה הרי -ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

היא. ִֵסֹופר
הּלֹוקח „. מּיד הּמּקח ּבׁשהֹוציאּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

והיּו מּטלטלין הּמּקח ׁשהיה ּכגֹון י ׂשראל, ׁשל ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבעל  ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו ּגזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּגנּובין
ׁשל  ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח; מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

-יׂשראל  הּלֹוקח מּיד הּמּקח ׁשהֹוציא הּוא הּגֹוי אם אבל . ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב  הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכּיֹות ּבין ,הּמל ּבדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין
זה  חפץ ּגנב ׁשהּמֹוכר טֹוען ׁשהּגֹוי ּפי על ואף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחריּותֹו;
חּיב  הּמֹוכר אין - ּכ על ּגֹויים עדים והביא מּמּנּו, ּגזלֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
האנס. ּבאחריּות חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום;

ׁשּיּולד ‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
מחמת  ּוגזלּה ּגֹוי ּבא אפּלּו - לׁשּלם חּיב יהיה זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה  ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר,
אֹו ּברכה, ונעׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,

זועה אדמה]ׁשּבאה זה [רעידת הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה  ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ׁשאּלּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפטּור;

וכל ׁשהתנה; ּבעת הּפלא זה ּדבר הּמֹוכר לב אנס על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
זה. ּתנאי ּבכלל אינֹו מצּוי, ְְִֵֵֶֶַַָׁשאינֹו

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ׁשּבממֹון, ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּוא
ׁשּבגללן  הידּועין הּדברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואין
ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והן הּתנאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה

.Ê למקֹום ׂשמׂשמין להעביר מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמעׂשה
עד  להן ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהן והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׂשמׂשמין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
ואין  מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ּבֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמֹוליכין
אֹותֹו עד בהמה ּגּבי על אּלּו ׂשמׂשמין להֹולי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻחּיבין

ּבזה.הּמקֹום  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַַָָָ
.Á עליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר

מּיד  ויצאת ּגזּולה, הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו - ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות
ּבא  אם לֹומר צרי ואין ּכלּום; חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי  ׁשּכל ּכלּום; לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים  .ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ë לוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

עם  ּדין לעׂשֹות ראּובן רצה אם - ׁשמעֹון מּיד ְְְֲִִִִִִֵַָָָָלהֹוציאּה
אין  והרי ,ּול ּלי 'מה לֹו: לֹומר יכֹול לוי ואין עֹוׂשה; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלוי,
ׁשיהיה  רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי - אחריּות' ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי

ּתרעמת  ּבגללי'לׁשמעֹון הפסיד ׁשהרי .עלי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
.È וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹראּובן

לטרף  ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, מּׁשמעֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולקחּה
ּפי  על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - מּמּנּו ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹותּה
קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות עליו קּבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

לעצמֹו הּמֹוציא והּוא הּמֹוכר הּוא יהיה ּבא ׁשּלא אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּבכל  חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם יעקב ׁשל חֹוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעל
האחריּות, עליו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ׁשמעֹון; על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדמים

ּכלל. אחרים אחריּות לׁשמעֹון קּבל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹּוראּובן

כ  ¤¤ּפרק
'ּבמאתים ‡. אֹומר: מֹוכר מחברֹו, מ ּקח לקנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּמבּקׁש

ּבמנה', אּלא קֹונה 'איני אֹומר: והּלֹוקח ,'ל מֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאני
זה  ּומׁש נתקּבצּו, ּכ ואחר לביתֹו, וזה לביתֹו זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהל
לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר אם - סתם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהחפץ
ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; אּלא נֹותן אינֹו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחפץ,

מאתים  לּתן חּיב סתם, .החפץ ְִִֵֵֶַַַָָָ
מהן ·. אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד מּקח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּלֹוקח

יֹודע  אינֹו והּוא הּמּקח', ּבעל הּוא 'אני ואֹומר: אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּתֹובע
ויהיּו ּומסּתּלק; ּביניהן, הּמּקח ּדמי מּניח - לקח מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו, עד מּנחין היה הּדמים ואם . ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמים  ידי לצאת ּכדי ואחד אחד לכל ּדמים נֹותן .חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ועׂשה ‚. ׁשקר, על ונׁשּבע ּבֹו וכפר מהן, מאחד מּקח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו ּתֹובע ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
אֹומר: והּוא לי', ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא 'אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָואֹומר:
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קכט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בהלכות  לדבריו כאן הרמב"ם דברי בין החילוק גם וזה
ממון :(שם)נזקי

גם  ולכן ישראל בארץ מדובר ממון' 'נזקי בהלכות

שבאותה  השבט לאנשי שייכים שביערות והפירות האילנות
שאינם  לארץ, שבחוץ ביערות מדובר כאן ואילו נחלה,

זכה". בו הקודם וכל הפקר שבהן "כל ולכן איש בחזקת

ה'תשע"ה  תשרי ט"ז שישי יום שחזר  וצ'ק שהתבטלה אירוסין סעודת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰,éúBaø eøBä©©
åéòøì ìéëàéå äcòñ íãà ìk äOòiL äðéãnä âäðî äéä íàL¤¦¨¨¦§©©§¦¨¤©£¤¨¨¨§ª¨§©£¦§¥¨
;ìkä úîlLî ¯ da äøæçå ,íòä ìk ïéOBòL Cøãk äOòå . .§¨¨§¤¤¤¦¨¨¨§¨§¨¨§©¤¤©Ÿ

.ïBîî ãaàì Bì äîøâ éøäL¤£¥¨§¨§©¥¨
בגמרא נאמר משיג: ב)והראב"ד צג, לחברו (ב"ק שהמוכר

לשלם  צריך המוכר אין צמחו, ולא וזרעם לזריעה זרעונים
אף  על הזריעה לצורך שהוציא ההוצאות את ללוקח
והוא  ישיר, באופן הזיק שלא משום הפסד, נגרם שמחמתו
דמי  את הארוס הפסיד כך ומחמת בה שחזרה בארוסה הדין

בתשלום. לחייבה שאין הסעודה
הרמב"ם: את מיישב משנה' וה'מגיד

לשימוש  ולא רווח לשם התכוין לזריעה זרעונים הקונה
ההוצאה  על המוכר לו שישלם הדין מן אין ולכן פרטי
ולכן  רווח למטרת נעשית אינה אירוסין סעודת אך שהוציא,
לשלם  עליה הסעודה, להפסד וגרמה בה חזרה כשהאשה

ההפסד. את
אחר: באופן מחלקים ויש

בהם  יש אם מומחה אצל לברר היה יכול זרעונים הקונה
המוכר  אין זאת עשה ולא הנזק את למנוע שיכל וכיון פגם,
הבלעדית  האחראית היא בה שחזרה ארוסה אך לשלם, חייב
זאת  למנוע הארוס ביד היה ולא הסעודה הפסד של לנזק

לשלם ס"ג)ועליה קידושין הל' קו"א .(המקנה
והמפקיד  כיסוי מחוסר חזר הצ'ק אך צ'ק לנותן ומכאן
את  לשלם הצ'ק נותן על האם – חזרה בעמלת חויב

העמלה?
אירוסין  לסעודת דומה הדבר הראשון, התירוץ לפי
נעשתה  לא הצ'ק הפקדת שהרי לזרעונים, ולא שהתבטלה
נותן  הרמב"ם לדעת ולכן זכות, כמימוש אלא רווח למטרת
לקונה  דומה הדבר השני התירוץ לפי אך לשלם, חייב הצ'ק
היה  אם הנזק את למנוע היה המקבל ביד שהרי זרעונים,

dcet,הצ'ק בעל של החשבון מתנהל שבו בסניף הצ'ק את
ולכן  כיסוי, אין אם בעמלה הפודה את מחייבים אין ואזי

זרעונים המוכר כדין פטור הצ'ק וישראל'נותן אהרן 'בית קובץ (ראה

ואילך) פט ע' .קכה

ה'תשע"ה  תשרי י"ז קודש שבת לה  לסרב שאי־אפשר מתנה

:„ÈŒ‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰òøî áéëL§¦§©
.äð÷ àì ¯ ïäa äöBø éðéà :älä øîàå ,øçàì åéñëð ìk áúkL¤¨©¨§¨¨§©¥§¨©©¨¥¦¤¨¤Ÿ¨¨
ïéáeúëk òøî áéëL éøácL ;äð÷ ¯ çåö Ck øçàå ÷úL̈©§©©¨¨©¨¨¤¦§¥§¦§©¦§¦

.ïäa øæçì ìBëé Bðéà ÷úML ïåéëå ,ïä ïéøeñîëå§¦§¦¥§¥¨¤¨©¥¨©£Ÿ¨¤
מרע' ה'שכיב שכאשר היינו צווח", כך ואחר "שתק אם
חפץ  שאינו 'צווח' מכן ולאחר לאחד נכסיו כל את כתב
"שדברי  כיון מרע', ה'שכיב של נכסיו כל את קנה – במתנה
בו  לחזור יכול ואינו וכמסורין", ככתובין מרע' 'שכיב
בהם  לזכות יוכל לא אחד אף וממילא מרשותו ולהוציאם

אותם יפקיר או במתנה אותם יתן כן אם קלח,אלא ב"ב (רשב"ם

בשתק) כאן ד"ה .א,
החושן' ה'קצות ד)והקשה ס"ק רמ"ה :(סי'

הנותן. מיתת לאחר אלא קונה אינה מרע' 'שכיב מתנת
לאחר  אלא תקנה ולא זו פרה "משוך שבאומר כשם כן, ואם
כיון  הפרה את לקבל לסרב המקבל יכול יום", שלושים
אם  אף מרע', 'שכיב במתנת גם כך בה, זכה לא שעדיין
המקבל  'צווחת' תועיל לא מדוע – לקבל והסכים שתק
בה? זכה לא עדיין שהרי הנותן, של בחייו בו לחזור ויוכל

הרא"ש שיטת פי על סי"ט)ותירץ פ"א אף (גיטין כי הסובר
הרי  הנותן, מיתת לאחר רק הקנין חל מרע' 'שכיב שבמתנת
משעת  למפרע חלה הנתינה – המיתה בשעת בה זוכה כאשר

בו. לחזור יכול המקבל אין ולכן הנתינה,
הרשב"א שאמנם ב)ומוסיף, יד, ב)והר"ן(גיטין י, (שם

אין  מרע' 'שכיב שבמתנת וסוברים הרא"ש על חולקים
ירצה  אם אף ולכן מיתה, לאחר רק אלא למפרע חל הקנין
הנותן  מיתת קודם בו לחזור יוכל המתנה, את לקבל בפירוש

בה. זכה לא עדיין אז שהרי
המשפט' ב'נתיבות הביא זה סק"ו)ולפי האורים משפט (שם,

יוסף' ה'נימוקי דברי משזכה)(ב"ב את ד"ה הרי"ף, מדפי ב, ,ס"ב,
מועילה  אינה במתנה חפץ שאינו המקבל 'צווחת' כי שאף
מיתת  לאחר מיד כי מיתה, לאחר היתה השתיקה כאשר
אם  אבל במתנה, לזכות בשתיקתו המקבל הסכים הנותן
ששתק  אף הנותן, בחיי עוד במתנה חפץ שאינו ואמר 'צווח'
הרמב"ם  כוונת גם וזו קנה. ולא 'צווחתו' מועילה לכן, קודם
מיתת  לאחר היתה שהשתיקה – קנה" צווח כך ואחר "שתק

המתנה. את קנה כבר שהמקבל אחרי הנותן,

dxikn zekld - oipw xtq - ixyz `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd ixyz f"iÎ`"i -

ה'תשע"ה  תשרי י"א ראשון יום

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁש‡. מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר לּמֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאסּור

עסקין ּדין[עוררים]ּבה ּבהן משפטי]ויׁש עד [בירור , ְֲִִֵֶַָָָ
רֹוצה  אדם אין עליו, ׁשהאחריּות ּפי על ׁשאף ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיֹודיעֹו;

מאחרים. נתּבע ויהיה לּדין וירד מעֹותיו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיּתן
מן ·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

עליה  יצאּו ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש וקדם ּבהן, ׁשּקֹונין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּדרכים
ּגדֹול  מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹמערערין

הּתֹובעין  ּובאּו ּבה נהנה לא ׁשעדין יבטל מּזה, לפיכ . ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עם  ּדין ויעׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ויחזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמּקח,
ּדׁש ואפּלּו ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה נׁשּתּמׁש ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהמערערין.
אּלא  ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - הארץ עם וערבֹו ׁשּלּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמצר
יחזר  ּבּדין, מּידֹו הֹוציאּוה ואם המערערין; עם ּדין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹעֹוׂשה

הּנטרפין. ּכל ּכדין הּמֹוכר ְְִִִֵַַַָָעל
זה ‚. הרי מּטלטלין, ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּבאחריּותן  הּלֹוקח חּיב מּיד הּמּקח הֹוציאּו אם ּכיצד? . ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
מן  ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמחמת
ּבכל  הּדין הּוא ּכ מחמתֹו. הּמּקח נלקח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוכר,
קנה  אּלא זה ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹממּכר,
האחריּות  ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, הּקרקע מכר אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹסתם.
טעּות  הזּכרה, ׁשּלא ׁשהאחריּות ּבאחריּותן; ח ּיב זה הרי -ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

היא. ִֵסֹופר
הּלֹוקח „. מּיד הּמּקח ּבׁשהֹוציאּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

והיּו מּטלטלין הּמּקח ׁשהיה ּכגֹון י ׂשראל, ׁשל ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבעל  ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו ּגזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּגנּובין
ׁשל  ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח; מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

-יׂשראל  הּלֹוקח מּיד הּמּקח ׁשהֹוציא הּוא הּגֹוי אם אבל . ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב  הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכּיֹות ּבין ,הּמל ּבדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין
זה  חפץ ּגנב ׁשהּמֹוכר טֹוען ׁשהּגֹוי ּפי על ואף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחריּותֹו;
חּיב  הּמֹוכר אין - ּכ על ּגֹויים עדים והביא מּמּנּו, ּגזלֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
האנס. ּבאחריּות חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום;

ׁשּיּולד ‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
מחמת  ּוגזלּה ּגֹוי ּבא אפּלּו - לׁשּלם חּיב יהיה זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה  ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר,
אֹו ּברכה, ונעׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,

זועה אדמה]ׁשּבאה זה [רעידת הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה  ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ׁשאּלּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפטּור;

וכל ׁשהתנה; ּבעת הּפלא זה ּדבר הּמֹוכר לב אנס על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
זה. ּתנאי ּבכלל אינֹו מצּוי, ְְִֵֵֶֶַַָׁשאינֹו

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ׁשּבממֹון, ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּוא
ׁשּבגללן  הידּועין הּדברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואין
ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והן הּתנאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה

.Ê למקֹום ׂשמׂשמין להעביר מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמעׂשה
עד  להן ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהן והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׂשמׂשמין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
ואין  מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ּבֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמֹוליכין
אֹותֹו עד בהמה ּגּבי על אּלּו ׂשמׂשמין להֹולי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻחּיבין

ּבזה.הּמקֹום  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַַָָָ
.Á עליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר

מּיד  ויצאת ּגזּולה, הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו - ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות
ּבא  אם לֹומר צרי ואין ּכלּום; חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי  ׁשּכל ּכלּום; לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים  .ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ë לוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

עם  ּדין לעׂשֹות ראּובן רצה אם - ׁשמעֹון מּיד ְְְֲִִִִִִֵַָָָָלהֹוציאּה
אין  והרי ,ּול ּלי 'מה לֹו: לֹומר יכֹול לוי ואין עֹוׂשה; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלוי,
ׁשיהיה  רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי - אחריּות' ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי

ּתרעמת  ּבגללי'לׁשמעֹון הפסיד ׁשהרי .עלי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
.È וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹראּובן

לטרף  ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, מּׁשמעֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולקחּה
ּפי  על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - מּמּנּו ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹותּה
קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות עליו קּבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

לעצמֹו הּמֹוציא והּוא הּמֹוכר הּוא יהיה ּבא ׁשּלא אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּבכל  חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם יעקב ׁשל חֹוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעל
האחריּות, עליו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ׁשמעֹון; על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדמים

ּכלל. אחרים אחריּות לׁשמעֹון קּבל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹּוראּובן

כ  ¤¤ּפרק
'ּבמאתים ‡. אֹומר: מֹוכר מחברֹו, מ ּקח לקנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּמבּקׁש

ּבמנה', אּלא קֹונה 'איני אֹומר: והּלֹוקח ,'ל מֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאני
זה  ּומׁש נתקּבצּו, ּכ ואחר לביתֹו, וזה לביתֹו זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהל
לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר אם - סתם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהחפץ
ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; אּלא נֹותן אינֹו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחפץ,

מאתים  לּתן חּיב סתם, .החפץ ְִִֵֵֶַַַָָָ
מהן ·. אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד מּקח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּלֹוקח

יֹודע  אינֹו והּוא הּמּקח', ּבעל הּוא 'אני ואֹומר: אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּתֹובע
ויהיּו ּומסּתּלק; ּביניהן, הּמּקח ּדמי מּניח - לקח מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו, עד מּנחין היה הּדמים ואם . ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמים  ידי לצאת ּכדי ואחד אחד לכל ּדמים נֹותן .חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ועׂשה ‚. ׁשקר, על ונׁשּבע ּבֹו וכפר מהן, מאחד מּקח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו ּתֹובע ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
אֹומר: והּוא לי', ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא 'אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָואֹומר:
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ׁשעבר  מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - יֹודע' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'איני
.עברה  ֲֵָ

לא „. ולזה מכרּתי, 'לזה לֹומר: הּמּקח ּבעל ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנאמן
אם  אבל ידֹו. מּתחת יֹוצא ׁשהּמּקח ּבזמן אימתי? ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמכרּתי'.
ודינֹו ּבלבד, אחד עד הּוא הרי ידֹו, מּתחת יֹוצא הּמּקח ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאין

ּבעדּותֹו נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל ּכדין זֹו לפיכּבעדּות . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבעל  ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, הּדמים נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאם
- ּכרחֹו ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרחֹו,
אין  - ּבֹו ּתֹופׂשין ׁשניהם ׁשהיּו ּבין ּבידֹו, הּמּקח ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
חכמים  ּבתּקנת נׁשּבע מּׁשניהן אחד וכל ּכלל, עדּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכאן

הּדמים. וחצי הּמּקח חצי ונֹוטל חפץ ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבנקיטת
'לא ‰. אֹומר: וזה לי', 'מכרּת ואמר: חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח  ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי, אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ולא  'מׁשכּתי ׁשאמר: אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנתן
אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו: אֹומר והּמֹוכר זה', מּום ְְְִִִֵֵֶַַָראיתי
והאחד  ּבינינּו', ּתנאי היה וכ ּכ' מהן: האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאמר
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹאֹומר:

הר  עליו מחברֹו, הּמֹוציא - .איה ּבהן ְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.Â להֹוציא ׁשּמבּקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

הּסת  ׁשבּועת עד מּידֹו עליו ׁשּיׁש אֹו ּבמקצת הֹודה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻאחד

.Ê הּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות', ּבדינר לי 'ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הרּבים  ּברׁשּות הּבית מּנחין ּובעל הּדינר, ּתֹובע והחנוני , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הרי  - 'ּכיס לתֹו אֹותֹו והׁשלכּת ל 'נתּתיו לֹו: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָאֹומר
הּפרֹות, ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
הרּבים. ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר, מרׁשּות יצאּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
ואּלּו ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - הּלֹוקח ּברׁשּות היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָואּלּו
ויּׁשארּו הּסת, נׁשּבע היה - החנוני ּברׁשּות עדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו

אצלֹו. ְֵֶָּפרֹותיו
.Á הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנתן

לי  ׁשּנתּת זה 'ּדינר החנוני: לֹו ואמר הרּבים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּברׁשּות
לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ּפרֹות דמי הּוא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָעכׁשו,
לא  מעֹולם הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין אּלּו ּפרֹות אבל ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּבית
ּבנקיטת  חכמים ּבתּקנת נׁשּבע החנוני הרי - 'ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכרּתים
לא  ׁשהרי לחנוני; ּפרֹותיו ּומחזיר הּדבר , היה ׁשּכ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחפץ

מעֹולם  לֹו ׁשּמכרן לֹו נׁשּבע הֹודה היה ּבחנּותֹו, היּו ואּלּו . ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶֶַהּסת

.Ë ּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻוכן
הּׁשלחני  הֹודה אם - הרּבים ּברׁשּות צבּורין ְְְִִִִִֶַַַָָָָֻׁשהּמעֹות
ּבנקיטת  הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל לא ועדין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּמכרן,
על  אף ׁשּמכרן, הֹודה לא ואם הּמעֹות; ונֹוטל ׁשּנתן, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחפץ
ּדמי  זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, ּדינר מּמּנּו ׁשּלקח ׁשּמֹודה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
הּׁשלחני  הרי - ּביתֹו לתֹו הּלֹוקח הֹוליכן ׁשּכבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות

לחנּותֹו מעֹותיו ויחזיר חפץ, ּבנקיטת .נׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
.È,ׁשפחתֹו הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור, ּפרה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּמחליף

אֹומר: וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר: זה - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוילדה

על  - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר אפּלּו ילדה', ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מּׁשּלקחּתי
ּבאגם, עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ראיה. להביא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּלֹוקח
עד  הּמֹוכר, ּבחזקת הן הרי - ּבסמטה עֹומדת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּׁשפחה

ראיה  הּלֹוקח הּמֹוכר ׁשּיביא יּׁשבע - ראיה הביא לא . ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
אינֹו הּׁשפחה ולד על אבל הּפרה. ולד על חפץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבנקיטת
על  לא חפץ ּבנקיטת נׁשּבעין ׁשאין הּסת, אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנׁשּבע
טֹוען  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהעבדים

ְְִָונטען.
.‡Èואינּה יֹודע', 'איני אֹומר: וזה יֹודע', 'איני אֹומר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר: זה יחלקּו; - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות
ּבּולד  הּטֹוען זכה - ׁשֹותק .והאחד ְֵֵֶַַָָָָָָ

.·È קטן עבדים ׁשני לֹו ׁשהיּו ׂשדֹות מי ׁשּתי אֹו וגדֹול, ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ
והּמֹוכר  לקחּתי', 'ּגדֹולים אֹומר: הּלֹוקח ּוקטּנה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּגדֹולה
ראיה, להביא הּלֹוקח על - ׁשּמכרּתי' הּוא 'קטּנים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹומר:

קטן  אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע .אֹו ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.‚È זכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר ואם ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּבּגדֹול.
אּלא  לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

.הּקטן  ַָָ
.„È ראיה להביא עליו ּברׁשּותֹו, הּספק ׁשּנֹולד מי .ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

את  החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּמת  עד החמֹור את למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּפרה,
חמֹורֹו ׁשהיתה ראיה להביא החמֹור ּבעל על - ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָהחמֹור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. מׁשיכת ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקּימת
.ÂË נקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט

קדם  נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע ּדם, קרט עליה נמצא אם - ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש
היתה  ׁשהיא ּבידּוע הּמּכה, ּפי הּוגלד אם לפיכ ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשחיטה;
- הּמּכה ּפי הּוגלד לא ׁשחיטה. קדם ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ספק, הּדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא ואם הּספק. נֹולד ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה,

לּמֹוכר  הּדמים ׁשּבארנּו.יׁשּלם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָ

כא  ¤¤ּפרק
מסּים‡. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו היה [מוגדר]הּמקנה אם - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ידּוע  מנינֹו אֹו מׁשקלֹו אֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על אף ידּוע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינֹו
קנה. לא ידּוע, מינֹו אין ואם קנה; זה הרי -ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

.·,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָּכיצד?
ׁשל  זה 'מרּתף ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ּתאנים ׁשל זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ׂשק
הערמה  מּדת ׁשאין ּפי על אף - 'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיין
הרי  - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים מׁשקל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹידּועה,
האמד  על יתר אֹו חסר ׁשּמצא ּפי על אף קּים, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹממּכרֹו

ׁשּבּׁשּוק  הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ּבדעּתם; ּכמֹוׁשהיה , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מֹוכר ‚. אני הּזה ּבּבית ּׁשּיׁש מה 'ּכל לחברֹו: האֹומר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
אני  הּזה ּבּׂשק אֹו הּזאת ּבּתבה ּׁשּיׁש מה 'ּכל ,'וכ ּבכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל
קנין  ּכאן אין - ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָמֹוכר
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הּלֹוקח  ּדעת סמכה ׁשּלא ּיׁשּכלל, מה יֹודע אינֹו ׁשהרי ; ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל  וכן ּבקּבּיה. ּכמׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻּבֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּפסק „. ולא חּטים, דינרין ּבעׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

ּבׁשעת  ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר סאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָּכּמה
רצה הּמכירה  ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו החֹוזר וכל . ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

'מי  מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ּבּׁשּוק ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבּׁשער
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַַָׁשּפרע'

וכן ‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
ּבית  אֹו לבנֹו, חתנּות ּבית לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַהמקּבל
מקֹום  לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע עֹוׂשה - לבּתֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַָאלמנּות
טרקלין, מקֹום לֹו מכר עׂשר. על ׁשמֹונה עֹוׂשה ּגדֹול, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּבית

ּתרּבץ עׂשר. על עׂשר עׂשרה [גינה]עֹוׂשה ׁשּתים חצר, ׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
וכחצי  ארּכֹו ּכחצי ּובית, ּבית ּכל ורּום עׂשרה. ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל

ְָרחּבֹו.
.Â המקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

ּופֹותח  מערה, עֹוׂשה - קבּורה לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמקֹום
קברֹות  ׁשמֹונה ּוׁשנים לתֹוכּה מּכאן, ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה , ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

ׁשׁש, על אּמֹות ארּבע הּמערה מּדת לּמערה; הּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמּכנגד
ורּום  טפחים ׁשּׁשה ורחב אּמֹות ארּבע אר וקבר קבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכל
אּמה  - הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין נמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשבעה;

אּמֹות. ׁשּתי - האמצעּיים הּׁשנים ּובין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּומחצה,
.Êאּמת מקֹום ׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו הּמים [תעלת]הּמֹוכר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ

אּמה  ׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלהין ּבית ּבּה ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלהׁשקֹות
לאגּפיה  מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה אּמֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשרחּבּה

התעלה] ּבּה[לגדות להׁשקֹות הּמים אּמת לֹו מכר ואם .ְְְִִַַַַַַָָ
אּמה [צינור]ּבּקילֹון וחצי אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמּכאן
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל - האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

אּמת  את ּומקלקלין הּקרקע, את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָׁשהּזרעים
האּמה  ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו הּזאת הּמים ואּמת ְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהּמים.
עליו  קּבל ּכן מנת ׁשעל הּׂשדה, אֹותּה מעפר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּקנּה

ׂשדהּו ּבתֹו הּמים אּמת להיֹות .הּמֹוכר ְְִִֵֵַַַַַָ
.Ë מכר יחיד ּדר אם - ׂשדהּו ּבתֹו ּדר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור  ׁשּיעמד ּכדי ּומחצה אּמֹות ׁשּתי רחב לֹו נֹותן ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹלֹו,
נֹותן  לעיר, עיר ּבין ּדר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
הרּבים, ּדר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה  עׂשרה ׁשׁש רחב לֹו .נֹותן ְֵֵֵֶַַָֹ
.Èהּקבר ודר הּמל לקבר]ּדר לּה[המובילה אין , ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ּכמֹוכר ׁשּזה לי, ויראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעּור;
.‡Èלמעמד מקֹום לֹו אבלים]מכר ּבית [לניחום לֹו נֹותן , ְֲֵֵַַָָָ

קּבים. ְִַַַַארּבעת
.·Èלֹו נֹותנֹו ,'ל מֹוכר אני ּוכתליה 'ּבֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהאֹומר

טפחים  ׁשלׁשה הּכתל .רחב ְְִֶַַָָֹֹֹ
.‚È ּומצר אר אחד מצר לֹו ּומסר לחברֹו, ׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן  קנה לא אחד, איׁש ׁשל האר היה אם - קצר ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד

ּכנגד  יקנה ׁשנים, ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר
ּתֹור  .ראׁש ֹ

.„È צפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּומצר  רּוחֹות, מּׁשּתי ראּובן מצר לֹו ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום

רּוחֹות  מּׁשּתי .ׁשמעֹון ְְִִֵ
.ÂË ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹמצר

הרביעי  הּמצר אבל ּכּלּה. הּׂשדה קנה - רביעי מצר לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמצר
רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה אם ׁשל [שורה]- ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

הרביעי; הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ואין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדקלים,
ׁשּיׁש אֹו ּדקלים, ׁשל רכב עליו ויׁש מבלע, היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻואם
רכב  עליו ויׁש מבלע היה קנהּו. לא - קּבין ּתׁשעת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבֹו
ואין  מבלע היה ׁשּלא אֹו קּבין, ּתׁשעת ּבֹו ׁשיׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּדקלים
מסּור  הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ואין ּדקלים רכב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו
- נֹוטה ׁשּדעּתן ּדר ּולאיזה ּׁשּיראּו, מה ּכפי ּדין: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלבית

ֲַיעׂשּו.
.ÊË הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹסּים

ׁשּסּים  אֹו ּגם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו הרּוח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלכל
אּלא  ּכּלּה, את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח מּכל חלק ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו

הּדּינין  ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשּמסר מה ּכפי מּמּנה .יקנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
.ÊÈ ׁשּמסר ּפי על אף - ּגדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין  מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלֹו
הּוא  ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - 'ּבית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא  לֹו: ּכֹותב היה הּבירה, ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה  ׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום'. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומסר .ּגדֹולה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

.ÁÈ ׂשדֹות מעּוט ,'ל מֹוכר אני 'ׂשדֹות לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהאֹומר
חּוץ  וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ׂשדֹות' 'ּכל לֹו: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹׁשּתים.
ּופרּדסים, ּגּנֹות אפּלּו - 'נכסי' לֹו: אמר ּופרּדסים. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּגּנֹות
אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו: אמר ואם ועבדים. מּבּתים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָחּוץ
ּתפּלין  ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ּובּתים ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדים

הּמכר  ּבכלל .ׁשּבראׁשֹו ְְִֶֶֶַַֹ
.ËÈ וׁשֹור ,ל מֹוכר אני מּבּתי 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

מן  אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשורי
זה  את לֹו מראה - הּבּתים מן אחד ׁשּנפל אֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשורים,

הּתחּתֹונה  על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו .ׁשּמת ְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.Îוהיּו ,'ל מֹוכר אני חּיא ּדבי 'ׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

הּפחּות  אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראין ׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי
ּבזה.ׁשּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶֶַָָָ

.‡Î וכיון ,'ל מֹוכר אני ראּובן 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָהאֹומר
ל  הּלֹוקח אינּהׁשּבא 'זֹו הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה, הׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לא  ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׂשדה
והיא  מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן ׁשל היא זֹו אּלא לֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה
הביא, לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - 'ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּמכרּתי

ראּובן' 'ׁשל לּה קֹוראין העם ׁשּכל ּבזֹו הּלֹוקח וכן זֹוכה . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּכל. ּבפי הּפׁשּוט הּׁשם אחר הלֹו ּבזה, ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכל

.·Î ּכּמה ׁשמין - 'ל מֹוכר אני ׂשדי 'חצי לחברֹו: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר
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ׁשעבר  מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - יֹודע' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'איני
.עברה  ֲֵָ

לא „. ולזה מכרּתי, 'לזה לֹומר: הּמּקח ּבעל ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנאמן
אם  אבל ידֹו. מּתחת יֹוצא ׁשהּמּקח ּבזמן אימתי? ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמכרּתי'.
ודינֹו ּבלבד, אחד עד הּוא הרי ידֹו, מּתחת יֹוצא הּמּקח ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאין

ּבעדּותֹו נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל ּכדין זֹו לפיכּבעדּות . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבעל  ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, הּדמים נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאם
- ּכרחֹו ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרחֹו,
אין  - ּבֹו ּתֹופׂשין ׁשניהם ׁשהיּו ּבין ּבידֹו, הּמּקח ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
חכמים  ּבתּקנת נׁשּבע מּׁשניהן אחד וכל ּכלל, עדּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכאן

הּדמים. וחצי הּמּקח חצי ונֹוטל חפץ ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבנקיטת
'לא ‰. אֹומר: וזה לי', 'מכרּת ואמר: חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח  ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי, אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ולא  'מׁשכּתי ׁשאמר: אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנתן
אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו: אֹומר והּמֹוכר זה', מּום ְְְִִִֵֵֶַַָראיתי
והאחד  ּבינינּו', ּתנאי היה וכ ּכ' מהן: האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאמר
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹאֹומר:

הר  עליו מחברֹו, הּמֹוציא - .איה ּבהן ְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.Â להֹוציא ׁשּמבּקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

הּסת  ׁשבּועת עד מּידֹו עליו ׁשּיׁש אֹו ּבמקצת הֹודה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻאחד

.Ê הּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות', ּבדינר לי 'ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הרּבים  ּברׁשּות הּבית מּנחין ּובעל הּדינר, ּתֹובע והחנוני , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הרי  - 'ּכיס לתֹו אֹותֹו והׁשלכּת ל 'נתּתיו לֹו: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָאֹומר
הּפרֹות, ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
הרּבים. ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר, מרׁשּות יצאּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
ואּלּו ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - הּלֹוקח ּברׁשּות היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָואּלּו
ויּׁשארּו הּסת, נׁשּבע היה - החנוני ּברׁשּות עדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו

אצלֹו. ְֵֶָּפרֹותיו
.Á הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנתן

לי  ׁשּנתּת זה 'ּדינר החנוני: לֹו ואמר הרּבים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּברׁשּות
לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ּפרֹות דמי הּוא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָעכׁשו,
לא  מעֹולם הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין אּלּו ּפרֹות אבל ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּבית
ּבנקיטת  חכמים ּבתּקנת נׁשּבע החנוני הרי - 'ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכרּתים
לא  ׁשהרי לחנוני; ּפרֹותיו ּומחזיר הּדבר , היה ׁשּכ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחפץ

מעֹולם  לֹו ׁשּמכרן לֹו נׁשּבע הֹודה היה ּבחנּותֹו, היּו ואּלּו . ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶֶַהּסת

.Ë ּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻוכן
הּׁשלחני  הֹודה אם - הרּבים ּברׁשּות צבּורין ְְְִִִִִֶַַַָָָָֻׁשהּמעֹות
ּבנקיטת  הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל לא ועדין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּמכרן,
על  אף ׁשּמכרן, הֹודה לא ואם הּמעֹות; ונֹוטל ׁשּנתן, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחפץ
ּדמי  זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, ּדינר מּמּנּו ׁשּלקח ׁשּמֹודה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
הּׁשלחני  הרי - ּביתֹו לתֹו הּלֹוקח הֹוליכן ׁשּכבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות

לחנּותֹו מעֹותיו ויחזיר חפץ, ּבנקיטת .נׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
.È,ׁשפחתֹו הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור, ּפרה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּמחליף

אֹומר: וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר: זה - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוילדה

על  - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר אפּלּו ילדה', ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מּׁשּלקחּתי
ּבאגם, עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ראיה. להביא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּלֹוקח
עד  הּמֹוכר, ּבחזקת הן הרי - ּבסמטה עֹומדת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּׁשפחה

ראיה  הּלֹוקח הּמֹוכר ׁשּיביא יּׁשבע - ראיה הביא לא . ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
אינֹו הּׁשפחה ולד על אבל הּפרה. ולד על חפץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבנקיטת
על  לא חפץ ּבנקיטת נׁשּבעין ׁשאין הּסת, אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנׁשּבע
טֹוען  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהעבדים

ְְִָונטען.
.‡Èואינּה יֹודע', 'איני אֹומר: וזה יֹודע', 'איני אֹומר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר: זה יחלקּו; - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות
ּבּולד  הּטֹוען זכה - ׁשֹותק .והאחד ְֵֵֶַַָָָָָָ

.·È קטן עבדים ׁשני לֹו ׁשהיּו ׂשדֹות מי ׁשּתי אֹו וגדֹול, ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ
והּמֹוכר  לקחּתי', 'ּגדֹולים אֹומר: הּלֹוקח ּוקטּנה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּגדֹולה
ראיה, להביא הּלֹוקח על - ׁשּמכרּתי' הּוא 'קטּנים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹומר:

קטן  אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע .אֹו ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.‚È זכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר ואם ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּבּגדֹול.
אּלא  לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

.הּקטן  ַָָ
.„È ראיה להביא עליו ּברׁשּותֹו, הּספק ׁשּנֹולד מי .ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

את  החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּמת  עד החמֹור את למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּפרה,
חמֹורֹו ׁשהיתה ראיה להביא החמֹור ּבעל על - ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָהחמֹור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. מׁשיכת ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקּימת
.ÂË נקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט

קדם  נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע ּדם, קרט עליה נמצא אם - ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש
היתה  ׁשהיא ּבידּוע הּמּכה, ּפי הּוגלד אם לפיכ ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשחיטה;
- הּמּכה ּפי הּוגלד לא ׁשחיטה. קדם ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ספק, הּדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא ואם הּספק. נֹולד ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה,

לּמֹוכר  הּדמים ׁשּבארנּו.יׁשּלם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָ

כא  ¤¤ּפרק
מסּים‡. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו היה [מוגדר]הּמקנה אם - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ידּוע  מנינֹו אֹו מׁשקלֹו אֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על אף ידּוע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינֹו
קנה. לא ידּוע, מינֹו אין ואם קנה; זה הרי -ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

.·,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָּכיצד?
ׁשל  זה 'מרּתף ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ּתאנים ׁשל זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ׂשק
הערמה  מּדת ׁשאין ּפי על אף - 'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיין
הרי  - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים מׁשקל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹידּועה,
האמד  על יתר אֹו חסר ׁשּמצא ּפי על אף קּים, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹממּכרֹו

ׁשּבּׁשּוק  הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ּבדעּתם; ּכמֹוׁשהיה , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מֹוכר ‚. אני הּזה ּבּבית ּׁשּיׁש מה 'ּכל לחברֹו: האֹומר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
אני  הּזה ּבּׂשק אֹו הּזאת ּבּתבה ּׁשּיׁש מה 'ּכל ,'וכ ּבכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל
קנין  ּכאן אין - ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָמֹוכר

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

dxikn zekld - oipw xtq - ixyz `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּלֹוקח  ּדעת סמכה ׁשּלא ּיׁשּכלל, מה יֹודע אינֹו ׁשהרי ; ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל  וכן ּבקּבּיה. ּכמׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻּבֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּפסק „. ולא חּטים, דינרין ּבעׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

ּבׁשעת  ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר סאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָּכּמה
רצה הּמכירה  ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו החֹוזר וכל . ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

'מי  מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ּבּׁשּוק ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבּׁשער
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַַָׁשּפרע'

וכן ‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
ּבית  אֹו לבנֹו, חתנּות ּבית לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַהמקּבל
מקֹום  לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע עֹוׂשה - לבּתֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַָאלמנּות
טרקלין, מקֹום לֹו מכר עׂשר. על ׁשמֹונה עֹוׂשה ּגדֹול, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּבית

ּתרּבץ עׂשר. על עׂשר עׂשרה [גינה]עֹוׂשה ׁשּתים חצר, ׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
וכחצי  ארּכֹו ּכחצי ּובית, ּבית ּכל ורּום עׂשרה. ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל

ְָרחּבֹו.
.Â המקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

ּופֹותח  מערה, עֹוׂשה - קבּורה לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמקֹום
קברֹות  ׁשמֹונה ּוׁשנים לתֹוכּה מּכאן, ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה , ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

ׁשׁש, על אּמֹות ארּבע הּמערה מּדת לּמערה; הּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמּכנגד
ורּום  טפחים ׁשּׁשה ורחב אּמֹות ארּבע אר וקבר קבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכל
אּמה  - הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין נמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשבעה;

אּמֹות. ׁשּתי - האמצעּיים הּׁשנים ּובין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּומחצה,
.Êאּמת מקֹום ׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו הּמים [תעלת]הּמֹוכר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ

אּמה  ׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלהין ּבית ּבּה ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלהׁשקֹות
לאגּפיה  מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה אּמֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשרחּבּה

התעלה] ּבּה[לגדות להׁשקֹות הּמים אּמת לֹו מכר ואם .ְְְִִַַַַַַָָ
אּמה [צינור]ּבּקילֹון וחצי אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמּכאן
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל - האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

אּמת  את ּומקלקלין הּקרקע, את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָׁשהּזרעים
האּמה  ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו הּזאת הּמים ואּמת ְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהּמים.
עליו  קּבל ּכן מנת ׁשעל הּׂשדה, אֹותּה מעפר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּקנּה

ׂשדהּו ּבתֹו הּמים אּמת להיֹות .הּמֹוכר ְְִִֵֵַַַַַָ
.Ë מכר יחיד ּדר אם - ׂשדהּו ּבתֹו ּדר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור  ׁשּיעמד ּכדי ּומחצה אּמֹות ׁשּתי רחב לֹו נֹותן ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹלֹו,
נֹותן  לעיר, עיר ּבין ּדר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
הרּבים, ּדר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה  עׂשרה ׁשׁש רחב לֹו .נֹותן ְֵֵֵֶַַָֹ
.Èהּקבר ודר הּמל לקבר]ּדר לּה[המובילה אין , ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ּכמֹוכר ׁשּזה לי, ויראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעּור;
.‡Èלמעמד מקֹום לֹו אבלים]מכר ּבית [לניחום לֹו נֹותן , ְֲֵֵַַָָָ

קּבים. ְִַַַַארּבעת
.·Èלֹו נֹותנֹו ,'ל מֹוכר אני ּוכתליה 'ּבֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהאֹומר

טפחים  ׁשלׁשה הּכתל .רחב ְְִֶַַָָֹֹֹ
.‚È ּומצר אר אחד מצר לֹו ּומסר לחברֹו, ׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן  קנה לא אחד, איׁש ׁשל האר היה אם - קצר ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד

ּכנגד  יקנה ׁשנים, ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר
ּתֹור  .ראׁש ֹ

.„È צפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּומצר  רּוחֹות, מּׁשּתי ראּובן מצר לֹו ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום

רּוחֹות  מּׁשּתי .ׁשמעֹון ְְִִֵ
.ÂË ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹמצר

הרביעי  הּמצר אבל ּכּלּה. הּׂשדה קנה - רביעי מצר לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמצר
רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה אם ׁשל [שורה]- ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

הרביעי; הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ואין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדקלים,
ׁשּיׁש אֹו ּדקלים, ׁשל רכב עליו ויׁש מבלע, היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻואם
רכב  עליו ויׁש מבלע היה קנהּו. לא - קּבין ּתׁשעת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבֹו
ואין  מבלע היה ׁשּלא אֹו קּבין, ּתׁשעת ּבֹו ׁשיׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּדקלים
מסּור  הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ואין ּדקלים רכב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו
- נֹוטה ׁשּדעּתן ּדר ּולאיזה ּׁשּיראּו, מה ּכפי ּדין: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלבית

ֲַיעׂשּו.
.ÊË הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹסּים

ׁשּסּים  אֹו ּגם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו הרּוח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלכל
אּלא  ּכּלּה, את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח מּכל חלק ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו

הּדּינין  ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשּמסר מה ּכפי מּמּנה .יקנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
.ÊÈ ׁשּמסר ּפי על אף - ּגדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין  מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלֹו
הּוא  ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - 'ּבית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא  לֹו: ּכֹותב היה הּבירה, ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה  ׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום'. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומסר .ּגדֹולה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

.ÁÈ ׂשדֹות מעּוט ,'ל מֹוכר אני 'ׂשדֹות לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהאֹומר
חּוץ  וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ׂשדֹות' 'ּכל לֹו: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹׁשּתים.
ּופרּדסים, ּגּנֹות אפּלּו - 'נכסי' לֹו: אמר ּופרּדסים. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּגּנֹות
אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו: אמר ואם ועבדים. מּבּתים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָחּוץ
ּתפּלין  ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ּובּתים ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדים

הּמכר  ּבכלל .ׁשּבראׁשֹו ְְִֶֶֶַַֹ
.ËÈ וׁשֹור ,ל מֹוכר אני מּבּתי 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

מן  אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשורי
זה  את לֹו מראה - הּבּתים מן אחד ׁשּנפל אֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשורים,

הּתחּתֹונה  על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו .ׁשּמת ְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.Îוהיּו ,'ל מֹוכר אני חּיא ּדבי 'ׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

הּפחּות  אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראין ׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי
ּבזה.ׁשּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶֶַָָָ

.‡Î וכיון ,'ל מֹוכר אני ראּובן 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָהאֹומר
ל  הּלֹוקח אינּהׁשּבא 'זֹו הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה, הׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לא  ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׂשדה
והיא  מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן ׁשל היא זֹו אּלא לֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה
הביא, לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - 'ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּמכרּתי

ראּובן' 'ׁשל לּה קֹוראין העם ׁשּכל ּבזֹו הּלֹוקח וכן זֹוכה . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּכל. ּבפי הּפׁשּוט הּׁשם אחר הלֹו ּבזה, ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכל

.·Î ּכּמה ׁשמין - 'ל מֹוכר אני ׂשדי 'חצי לחברֹו: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר
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חצי  ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
אני  ּבּדרֹום 'חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל  ּבחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - 'ל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻמֹוכר

הּגדר,הּדמים  מקֹום ּבחלקֹו לעׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּומאחֹורי
ׁשני  ּובין טפחים, ּתׁשעה רחב ּגדֹול אחר חריץ לֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹוחּוצה
וכּיֹוצא  הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחריצין

ָּבּה.
.‚Î לי ׁשּיׁש 'חצי לחברֹו: ואמר ׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיתה

ּבּׂשדה  'חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - 'ל מכרּתי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּׂשדה
רביע  אּלא קנה לא לי', ׁשּמּמּנה ׁשּיׁש ׂשדה 'מצר לֹו: אמר . ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אם  - נחצית' 'ׁשּמּמּנה אֹו נפסקת', 'ׁשּמּמּנה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
לֹו מסר לא ואם חציּה; קנה מצריה', 'ואּלּו לֹו: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

ּבלבד. קּבין ּתׁשעת ּבית אּלא קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,

ה'תשע"ה  תשרי י"ב שני יום

כב  ¤¤ּפרק
ּבמכר ‡. ּבין לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

ּׁשּתֹוציא  'מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבמּתנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
'ּתנּו ,'ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא 'מה ,'ל מכּור זֹו ְְְִִֶֶֶַָָָָׂשדה
ּכל  וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני' זֹו ּבהמה ּׁשּתלד ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
לאחר ·. אף ּבֹו לחזר יכֹול לחברֹו, ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמֹוכר

ׁשמט ואם לעֹולם; הּפרֹות ואכל,[הוריד]ׁשּבאּו הּלֹוקח ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לקּבל  חּיב אינֹו מּׁשניהם, ּבֹו החֹוזר וכל מּידֹו. מֹוציאין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאין

ׁשּפרע'. ִֶַָ'מי
ׁשּבּׁשּוק ‚. ׁשער על הּפֹוסק הּמין אבל אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ולּתן  לקנֹות הּמֹוכר חּיב - הּמֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּפסק
ׁשּפרע'. 'מי מקּבל חזר, ואם ּׁשּפסק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלּלֹוקח

ּבסלע „. סאין ארּבע לֹו ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
חּיב  מּׁשניהן, החֹוזר וכל קנה; זה הרי ׁשּבלים, היּו אם -ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלקּבל
ּבּגרן  לֹו נראה לא אם אבל .'עלי סֹומ 'הריני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבּׁשּוק:
'מי  מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא - לֹו אמר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
צרי ואין אחר, עם ּפסק 'ׁשּמא אֹומר: הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרע';

אּלּו' .לחּטים ְִִֵ
והרי ‰. מקנהּו, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדבר

מאבי  ּׁשאירׁש 'מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּכדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
'ׂשדה  ,'ל נתּון הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה 'מה ,'ל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָמכּור
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - 'ל קנּויה לכׁשאּקחּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזֹו

ֶָּבזה.
.Â למּכר ורצה למּות, ונֹוטה ּגֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי

הֹואיל  - קבּורה ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמּנכסיו
הּמת  יׁשּתהה וימּכר, ׁשּימּות עד ימּתין ואם עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּבן
ּׁשאירׁש 'מה ואמר: מכר ׁשאם חכמים ּתקנּו - ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָויתּבּזה

קּים  ממּכרֹו ,'ל מכּור הּיֹום לֹומאבי ׁשאין עני צּיד וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הּיֹום  הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה 'מה ׁשאמר: ּׁשּיאכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה
חּייו. ּכדי מּׁשּום קּים, ממּכרֹו - 'ל ְְְִִֵַַָָָָמכּור

.Ê ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּבן
הּלֹוקח; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ואחר ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב,
ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר אביו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהרי

אב  אבי יֹורׁש וזה האב; ּברׁשּות ּכּיֹוצא יו הּנכסים ּכל וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ֶָּבזה.

.Á מאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
ׁשּזכה  ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם - ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרין
את  מחּיבין אין - דינרין לֹו אין ואם ּבּדינרין; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה,
ׁשהיה  ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנֹותן

הּמּתנה  ּבעת דינרין מּטלטלין לזה לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּברׁשּות  אינן אם - הּקרקע ּגב על אֹותם אדם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמקנה
ּדבר  לחברֹו מקנה אדם ׁשאין קנה; לא הּנֹותן, אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוכר

ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ודבר לעֹולם ּבא ְְִֵֶֶָָָָָֹׁשּלא
.Ë ּבין מקנהּו, זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי

והרי  הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמכר
קּים  ׁשהּוא ּבחזקת -הּוא אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם . ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

אבל  ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
אדם  ואין ּבעֹולם; אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל - ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את  מקנה - ּבׁשטר הּמלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם,
לקנֹות  הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה, ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד
.Èאינֹו ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

לעֹולם  ּבא ׁשּלא למי ּכמי מקנה הּוא הרי עּבר, ואפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּבנֹו היה ואם קנה; לא לעּבר, והּמזּכה לעֹולם, ּבא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

קנה. ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ודעּתֹו הֹואיל -ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
.‡Èאּלּו הרי מּמּני', ׁשּתלדי לּבנים 'נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת ּבהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להן. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·È ּכלּום הקנה לא חּיה, מּמיני למין הקנה הּמקנה . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ואמר  וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמקצת
ּכלּום. קנה לא - זה' 'ּכעּבר אֹו זֹו', ּכבהמה 'קנה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻלחברֹו:
קנה  - זה' ועּבר 'אּת אֹו זֹו', ּובהמה אּת 'קנה לֹו: ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻאמר

ֱֶָמחצה.
.‚Èׁשּיׁש ּדבר אּלא ּבמּתנה, ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין

נקנה  אינֹו מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; .ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„È טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכיצד?

הּבדלח עין אֹו הּזה, טובה]הּדבׁש ּכל [אבן וכן הּזה. ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹ
אֹו זה, ּבית ּדירת לחברֹו הּמקנה לפיכ ּבזה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּיֹוצא
הּבית  ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא - זה ּדקל ּפרֹות ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאכילת

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּפרֹותיו, לאכל האילן וגּוף ּבֹו .לדּור ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָֹ
.ÂË הענּיים ודין ההקּדׁש ּכדין ּדין אינֹו הּנדרים, ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי  ּׁשּתלד מה 'ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדיֹוט
'אּתנּנּו אֹו עלי', אסּור 'יהיה אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
- ּבעֹולם ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
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מּפיו, הּיצא "ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו, לקּים חּיב זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
ֲֶַיעׂשה".

.ÊË מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל
'ּכל  אֹו: לענּיים', יּנתן זה אילן ּׁשּיֹוציא מה 'ּכל ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואמר:

הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים' יּנתן זה ּבית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׂשכר
.ÊÈ ׁשאין ואֹומרים זה, ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָיׁש

ּולפיכ ּבהן; קֹונה ׁשההדיֹוט ּבדרכים אּלא זֹוכין ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהענּיים
לעֹולם  ּבא ׁשּלא ּבדבר יזּכּו לדברים לא נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹ

ּדבריו  לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה אדם ׁשאין ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאּלּו,
ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ּבהקּדׁש אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבצדקה

ּבערכין. ְֲִֵֶַַָׁשּבארנּו

כג  ¤¤ּפרק
ּבמּתנה,‡. ּבין ּבמכר, ּבין - לפרֹותיו הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה

ּבא  ׁשּלא ּדבר מקנה זה ואין מרע; ׁשכיב ּבמּתנת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
לּפרֹות  ּומּוקנה מצּוי הּגּוף ׁשהרי זה לעֹולם, למה הא . ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא - לחברֹו ׂשדה אֹו ּבית לׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹדֹומה?
הּגּוף. הנאת ֲֶַַָָאּלא

לזמן ·. ּבין לפרֹותיה, ׂשדה נתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
לֹוקח  ׁשל אֹו מֹוכר, ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין הּדין קצּוב, והּוא . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהמה  אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן נֹותן אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל, ידיו; למעׂשה עבד אֹו לולדֹותיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנתֹו
לֹוקח ‚. ׁשל הּקנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס , עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמכר

אין  הּקנס, ּתפׂש אם קנה; לא לפיכ ספק, זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו .מֹוציאין ִִִָ

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה, אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן, מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
לגּבי  - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות; מקֹום ׁשּיר הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹ

מׁשּיר  יפה ּבעין .עצמֹו, ְְְִֵַַַָָ
מכּורה,‰. זֹו הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

זמן  ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו, ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש
לבעליה  ּתחזר ּובּסֹוף .הּמכירה, ְְְִִֶַַַָָָֹ

.Â ק הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ּובין ּומה קצּוב, לזמן רקע ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יכֹול  אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? אֹותּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמקנה

יהרס  ולא יבנה ולא הּקרקע, צּורת הּקֹונה לׁשּנֹות אבל ; ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹֹ
זמּנֹו ּבכל ועֹוׂשה הֹורס, אֹו ּבֹונה הּוא הרי - קצּוב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלזמן

לעֹולם. עֹולם קנין הּקֹונה ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ְְְִֶֶֶַַַָָָהּקצּוב
.Ê ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּומה

ׁשּבארנּו? ּכמֹו קנה ׁשּלא לחברֹו ׂשדה ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר
זֹו ּבׂשדה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח אין - הּׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּמֹוכר
לבעל  ויׁש הּפרֹות, הֹוצאת ּבׁשעת אּלא להּכנס אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלל
לפרֹותיה  ׂשדה הּמֹוכר אבל ּכחפצֹו; ּבּה להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
הּלֹוקח, מּדעת אּלא ּבּה להּכנס יכֹול הּׂשדה ּבעל אין -ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּכחפצֹו. ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֶַַַָויׁש
.Á הּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה קֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּומה

לזרעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? זֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׂשדה
להֹובירּה אֹו ׁשּירצה, מין ּכל לנטעּה [להשאירה אֹו ְְְְִִִֶֶָָָָ

ׂשכירּות.במנוחה] ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכן, אינֹו - והּׂשֹוכר ;ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
לאחרים  מקנה הּקֹונה, אבל להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָואין

ׁשּקנה. ֶָָָּכל
.Ë ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ,ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוכר

יֹונים  מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מֹוכר ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹזה
לּכּו ׁשּיבֹוא ּדבׁש אֹו הּׁשֹובׁשּיּולדּו מֹוכר אּלא רת, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמים  אּמת ּכׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; והּכּורת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפרֹותיו
לֹו הקנה זה ּכ ּבּה; ּׁשּיצּוד מה ּבכל נהנה ׁשהּוא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלחברֹו,
ּכּלן  ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ּכמי לפרֹותיו, זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשֹוב
ּבכל  נהנה ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מחברֹו ּבית הּׂשֹוכר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכדין

ּבֹו ׁשּיׁש ּבזה.הניֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָָָ
.È אֹותן קנה לא ,ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

ּפרחּו ׁשּלא זמן ּכל הּׁשֹוב חכמים ּבעל ּגזרת זה ודבר . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים" על האם תּקח "לא ּומּׁשּום ְְִִִִֵַַַָָָָָֹהּוא,
הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו אפרֹוחים להקנֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרֹוצה
לחברֹו אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיפרחּו
ׁשהּמּטלטלין  ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגב על אֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּבקנין

ּבהן. ְִִֶָנקנין
.‡È ּכל לּטל יכֹול אינֹו מחברֹו, ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּגֹוזלֹות
ליּׁשב  ּכדי מהן, מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ׁשהחריב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונמצא

הּׁשֹוב. ַָ
.·È מכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה

ּבריכה מּניח - האּמהֹות,[זוג]הּפרֹות ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ְִִִִִֵֶַַַָָָָ
הּבנֹות  ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ׁשּיצטּותּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכדי
ּכדי  בריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם,
הּנֹולד  וכל ׁשהֹולידּו. הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל  הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל בריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו אּלּו הרי .אּמהֹות, ֲִֵֵֶָ
.‚È זה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל מחברֹו, ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּלֹוקח

ליּׁשב  ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל ואיל מּכאן זה; ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחר
.הּכּורת  ֶֶַַ

.„È,חּלֹות ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש חּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּלֹוקח
להן  וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא .ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

.ÂËלקץ מחברֹו זיתים האילן [לקצץ]הּלֹוקח מן מּניח - ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
גרּופּיֹות ׁשּתי לארץ טפחים]סמּו לקח [שני וקֹוצץ. , ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשקמה מדברית]ּבתּולת טפחים,[תאנה ׁשלׁשה מגּביּה - ְְְְְִִִַַַָָָֹ
- האילנֹות ּובׁשאר טפחים. ׁשני ׁשקמה, ׁשל סּדן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוקֹוצץ;
ּבדקלים  ּולמעלה. הּפקק מן ּובגפנים, ּבקנים וקֹוצץ. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָטפח,

ּומׁשרׁש חֹופר - מהשורש]ּובארזים ּגזעֹו[קוצץ ׁשאין לפי , ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ְִַמחליף.

כד  ¤¤ּפרק
ׁשלׁש‡. היּו אפילּו - ׂשדהּו ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹהּמֹוכר
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חצי  ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
אני  ּבּדרֹום 'חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל  ּבחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - 'ל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻמֹוכר

הּגדר,הּדמים  מקֹום ּבחלקֹו לעׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּומאחֹורי
ׁשני  ּובין טפחים, ּתׁשעה רחב ּגדֹול אחר חריץ לֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹוחּוצה
וכּיֹוצא  הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחריצין

ָּבּה.
.‚Î לי ׁשּיׁש 'חצי לחברֹו: ואמר ׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיתה

ּבּׂשדה  'חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - 'ל מכרּתי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּׂשדה
רביע  אּלא קנה לא לי', ׁשּמּמּנה ׁשּיׁש ׂשדה 'מצר לֹו: אמר . ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אם  - נחצית' 'ׁשּמּמּנה אֹו נפסקת', 'ׁשּמּמּנה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
לֹו מסר לא ואם חציּה; קנה מצריה', 'ואּלּו לֹו: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

ּבלבד. קּבין ּתׁשעת ּבית אּלא קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,

ה'תשע"ה  תשרי י"ב שני יום

כב  ¤¤ּפרק
ּבמכר ‡. ּבין לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

ּׁשּתֹוציא  'מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבמּתנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
'ּתנּו ,'ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא 'מה ,'ל מכּור זֹו ְְְִִֶֶֶַָָָָׂשדה
ּכל  וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני' זֹו ּבהמה ּׁשּתלד ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
לאחר ·. אף ּבֹו לחזר יכֹול לחברֹו, ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמֹוכר

ׁשמט ואם לעֹולם; הּפרֹות ואכל,[הוריד]ׁשּבאּו הּלֹוקח ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לקּבל  חּיב אינֹו מּׁשניהם, ּבֹו החֹוזר וכל מּידֹו. מֹוציאין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאין

ׁשּפרע'. ִֶַָ'מי
ׁשּבּׁשּוק ‚. ׁשער על הּפֹוסק הּמין אבל אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ולּתן  לקנֹות הּמֹוכר חּיב - הּמֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּפסק
ׁשּפרע'. 'מי מקּבל חזר, ואם ּׁשּפסק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלּלֹוקח

ּבסלע „. סאין ארּבע לֹו ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
חּיב  מּׁשניהן, החֹוזר וכל קנה; זה הרי ׁשּבלים, היּו אם -ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלקּבל
ּבּגרן  לֹו נראה לא אם אבל .'עלי סֹומ 'הריני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבּׁשּוק:
'מי  מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא - לֹו אמר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
צרי ואין אחר, עם ּפסק 'ׁשּמא אֹומר: הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרע';

אּלּו' .לחּטים ְִִֵ
והרי ‰. מקנהּו, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדבר

מאבי  ּׁשאירׁש 'מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּכדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
'ׂשדה  ,'ל נתּון הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה 'מה ,'ל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָמכּור
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - 'ל קנּויה לכׁשאּקחּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזֹו

ֶָּבזה.
.Â למּכר ורצה למּות, ונֹוטה ּגֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי

הֹואיל  - קבּורה ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמּנכסיו
הּמת  יׁשּתהה וימּכר, ׁשּימּות עד ימּתין ואם עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּבן
ּׁשאירׁש 'מה ואמר: מכר ׁשאם חכמים ּתקנּו - ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָויתּבּזה

קּים  ממּכרֹו ,'ל מכּור הּיֹום לֹומאבי ׁשאין עני צּיד וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הּיֹום  הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה 'מה ׁשאמר: ּׁשּיאכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה
חּייו. ּכדי מּׁשּום קּים, ממּכרֹו - 'ל ְְְִִֵַַָָָָמכּור

.Ê ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּבן
הּלֹוקח; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ואחר ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב,
ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר אביו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהרי

אב  אבי יֹורׁש וזה האב; ּברׁשּות ּכּיֹוצא יו הּנכסים ּכל וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ֶָּבזה.

.Á מאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
ׁשּזכה  ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם - ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרין
את  מחּיבין אין - דינרין לֹו אין ואם ּבּדינרין; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה,
ׁשהיה  ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנֹותן

הּמּתנה  ּבעת דינרין מּטלטלין לזה לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּברׁשּות  אינן אם - הּקרקע ּגב על אֹותם אדם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמקנה
ּדבר  לחברֹו מקנה אדם ׁשאין קנה; לא הּנֹותן, אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוכר

ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ודבר לעֹולם ּבא ְְִֵֶֶָָָָָֹׁשּלא
.Ë ּבין מקנהּו, זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי

והרי  הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמכר
קּים  ׁשהּוא ּבחזקת -הּוא אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם . ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

אבל  ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
אדם  ואין ּבעֹולם; אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל - ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את  מקנה - ּבׁשטר הּמלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם,
לקנֹות  הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה, ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד
.Èאינֹו ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

לעֹולם  ּבא ׁשּלא למי ּכמי מקנה הּוא הרי עּבר, ואפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּבנֹו היה ואם קנה; לא לעּבר, והּמזּכה לעֹולם, ּבא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

קנה. ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ודעּתֹו הֹואיל -ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
.‡Èאּלּו הרי מּמּני', ׁשּתלדי לּבנים 'נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת ּבהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להן. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·È ּכלּום הקנה לא חּיה, מּמיני למין הקנה הּמקנה . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ואמר  וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמקצת
ּכלּום. קנה לא - זה' 'ּכעּבר אֹו זֹו', ּכבהמה 'קנה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻלחברֹו:
קנה  - זה' ועּבר 'אּת אֹו זֹו', ּובהמה אּת 'קנה לֹו: ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻאמר

ֱֶָמחצה.
.‚Èׁשּיׁש ּדבר אּלא ּבמּתנה, ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין

נקנה  אינֹו מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; .ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„È טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכיצד?

הּבדלח עין אֹו הּזה, טובה]הּדבׁש ּכל [אבן וכן הּזה. ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹ
אֹו זה, ּבית ּדירת לחברֹו הּמקנה לפיכ ּבזה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּיֹוצא
הּבית  ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא - זה ּדקל ּפרֹות ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאכילת

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּפרֹותיו, לאכל האילן וגּוף ּבֹו .לדּור ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָֹ
.ÂË הענּיים ודין ההקּדׁש ּכדין ּדין אינֹו הּנדרים, ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי  ּׁשּתלד מה 'ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדיֹוט
'אּתנּנּו אֹו עלי', אסּור 'יהיה אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
- ּבעֹולם ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
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מּפיו, הּיצא "ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו, לקּים חּיב זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
ֲֶַיעׂשה".

.ÊË מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל
'ּכל  אֹו: לענּיים', יּנתן זה אילן ּׁשּיֹוציא מה 'ּכל ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואמר:

הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים' יּנתן זה ּבית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׂשכר
.ÊÈ ׁשאין ואֹומרים זה, ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָיׁש

ּולפיכ ּבהן; קֹונה ׁשההדיֹוט ּבדרכים אּלא זֹוכין ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהענּיים
לעֹולם  ּבא ׁשּלא ּבדבר יזּכּו לדברים לא נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹ

ּדבריו  לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה אדם ׁשאין ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאּלּו,
ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ּבהקּדׁש אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבצדקה

ּבערכין. ְֲִֵֶַַָׁשּבארנּו

כג  ¤¤ּפרק
ּבמּתנה,‡. ּבין ּבמכר, ּבין - לפרֹותיו הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה

ּבא  ׁשּלא ּדבר מקנה זה ואין מרע; ׁשכיב ּבמּתנת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
לּפרֹות  ּומּוקנה מצּוי הּגּוף ׁשהרי זה לעֹולם, למה הא . ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא - לחברֹו ׂשדה אֹו ּבית לׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹדֹומה?
הּגּוף. הנאת ֲֶַַָָאּלא

לזמן ·. ּבין לפרֹותיה, ׂשדה נתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
לֹוקח  ׁשל אֹו מֹוכר, ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין הּדין קצּוב, והּוא . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהמה  אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן נֹותן אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל, ידיו; למעׂשה עבד אֹו לולדֹותיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנתֹו
לֹוקח ‚. ׁשל הּקנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס , עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמכר

אין  הּקנס, ּתפׂש אם קנה; לא לפיכ ספק, זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו .מֹוציאין ִִִָ

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה, אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן, מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
לגּבי  - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות; מקֹום ׁשּיר הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹ

מׁשּיר  יפה ּבעין .עצמֹו, ְְְִֵַַַָָ
מכּורה,‰. זֹו הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

זמן  ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו, ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש
לבעליה  ּתחזר ּובּסֹוף .הּמכירה, ְְְִִֶַַַָָָֹ

.Â ק הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ּובין ּומה קצּוב, לזמן רקע ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יכֹול  אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? אֹותּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמקנה

יהרס  ולא יבנה ולא הּקרקע, צּורת הּקֹונה לׁשּנֹות אבל ; ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹֹ
זמּנֹו ּבכל ועֹוׂשה הֹורס, אֹו ּבֹונה הּוא הרי - קצּוב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלזמן

לעֹולם. עֹולם קנין הּקֹונה ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ְְְִֶֶֶַַַָָָהּקצּוב
.Ê ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּומה

ׁשּבארנּו? ּכמֹו קנה ׁשּלא לחברֹו ׂשדה ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר
זֹו ּבׂשדה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח אין - הּׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּמֹוכר
לבעל  ויׁש הּפרֹות, הֹוצאת ּבׁשעת אּלא להּכנס אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלל
לפרֹותיה  ׂשדה הּמֹוכר אבל ּכחפצֹו; ּבּה להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
הּלֹוקח, מּדעת אּלא ּבּה להּכנס יכֹול הּׂשדה ּבעל אין -ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּכחפצֹו. ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֶַַַָויׁש
.Á הּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה קֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּומה

לזרעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? זֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׂשדה
להֹובירּה אֹו ׁשּירצה, מין ּכל לנטעּה [להשאירה אֹו ְְְְִִִֶֶָָָָ

ׂשכירּות.במנוחה] ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכן, אינֹו - והּׂשֹוכר ;ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
לאחרים  מקנה הּקֹונה, אבל להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָואין

ׁשּקנה. ֶָָָּכל
.Ë ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ,ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוכר

יֹונים  מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מֹוכר ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹזה
לּכּו ׁשּיבֹוא ּדבׁש אֹו הּׁשֹובׁשּיּולדּו מֹוכר אּלא רת, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמים  אּמת ּכׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; והּכּורת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפרֹותיו
לֹו הקנה זה ּכ ּבּה; ּׁשּיצּוד מה ּבכל נהנה ׁשהּוא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלחברֹו,
ּכּלן  ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ּכמי לפרֹותיו, זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשֹוב
ּבכל  נהנה ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מחברֹו ּבית הּׂשֹוכר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכדין

ּבֹו ׁשּיׁש ּבזה.הניֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָָָ
.È אֹותן קנה לא ,ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

ּפרחּו ׁשּלא זמן ּכל הּׁשֹוב חכמים ּבעל ּגזרת זה ודבר . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים" על האם תּקח "לא ּומּׁשּום ְְִִִִֵַַַָָָָָֹהּוא,
הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו אפרֹוחים להקנֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרֹוצה
לחברֹו אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיפרחּו
ׁשהּמּטלטלין  ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגב על אֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּבקנין

ּבהן. ְִִֶָנקנין
.‡È ּכל לּטל יכֹול אינֹו מחברֹו, ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּגֹוזלֹות
ליּׁשב  ּכדי מהן, מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ׁשהחריב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונמצא

הּׁשֹוב. ַָ
.·È מכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה

ּבריכה מּניח - האּמהֹות,[זוג]הּפרֹות ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ְִִִִִֵֶַַַָָָָ
הּבנֹות  ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ׁשּיצטּותּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכדי
ּכדי  בריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם,
הּנֹולד  וכל ׁשהֹולידּו. הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל  הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל בריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו אּלּו הרי .אּמהֹות, ֲִֵֵֶָ
.‚È זה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל מחברֹו, ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּלֹוקח

ליּׁשב  ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל ואיל מּכאן זה; ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחר
.הּכּורת  ֶֶַַ

.„È,חּלֹות ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש חּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּלֹוקח
להן  וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא .ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

.ÂËלקץ מחברֹו זיתים האילן [לקצץ]הּלֹוקח מן מּניח - ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
גרּופּיֹות ׁשּתי לארץ טפחים]סמּו לקח [שני וקֹוצץ. , ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשקמה מדברית]ּבתּולת טפחים,[תאנה ׁשלׁשה מגּביּה - ְְְְְִִִַַַָָָֹ
- האילנֹות ּובׁשאר טפחים. ׁשני ׁשקמה, ׁשל סּדן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוקֹוצץ;
ּבדקלים  ּולמעלה. הּפקק מן ּובגפנים, ּבקנים וקֹוצץ. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָטפח,

ּומׁשרׁש חֹופר - מהשורש]ּובארזים ּגזעֹו[קוצץ ׁשאין לפי , ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ְִַמחליף.

כד  ¤¤ּפרק
ׁשלׁש‡. היּו אפילּו - ׂשדהּו ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹהּמֹוכר
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לּלֹוקח  יׁש הרי - אילנֹות בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיעֹות
ואפּלּו להן. הראּויה יׁשקרקע - נקצצּו אֹו האילנֹות, יבׁשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּביניהן  האילנֹות ּכל וקנה להן, הראּויה קרקע .לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּוביניהן,·. ּתחּתיהן, להן? הראּויה הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּמה

האֹורה מלא להן הפירות]וחּוצה הּמקֹום [מלקט וזה וסּלֹו. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ
לזרעֹו יכֹול מּׁשניהן אחד אין וסּלֹו, האֹורה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

חברֹו. מּדעת ֲִֵֶַַָאּלא
עֹומדין ‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ׁשּׁשֹופתין[רגלי]ּכמֹו [שמעמידים]ּכירה ְְְְִִִֵֶָָֹ
מכּון  והּׁשליׁשי זה, ּכנגד זה ׁשנים הן ׁשהרי הּקדרה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
ואילן  אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא, מהן; ּומרחק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻּביניהן

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ועד אּמֹות ְְְֵֵֵֶַַַַַָמארּבע
אילנֹות „. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא אבל ּומהיכן . ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ּפחֹות  מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּבּצּורה עֹומדים היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עׂשרה ׁשׁש על יתר מרחקין אֹו אּמֹות, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמארּבע
ואחד  ׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
- ּביניהן הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
האילנֹות  את קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן יבׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּביניהם;
ׁשלׁשה‰. ׁשּקנה מי אם ּכל - קרקע לֹו ויׁש אילנֹות, ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

חטר והֹוציאּו ימעט [ענף]הגּדילּו ׁשּלא ּכדי אֹותֹו יקץ , ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ
הּׂשריגין וכל הּׂשדה. ּבעל על גפן]הּדר והאמירין [ענפי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

האילן] שבראש הּׁשרׁשין [ענפים מן ואפּלּו מהן, ְֲִִִִֵֶַַַָָהּיֹוצאין
קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.Â;קרקע לֹו אין חברֹו, ׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה
ׁשני  הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ

ואמירין  ׂשריגין והֹוציאּו יּמׁשכּוהאילנֹות, ׁשּמא יקץ, - ְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹ
לי  ויׁש לי, מכרּת אילנֹות 'ׁשלׁשה לּמֹוכר: ויאמר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹבארץ,

ְַַקרקע'.
.Ê מן העֹולה - מהן האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבעל  ׁשל הּוא הרי החּמה, ּפני הרֹואה והּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגזע,
ּפני  רֹואין ׁשאינן והן הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאילנֹות;

הּׂשדה  ּבעל ׁשל הּוא הרי לבעל החּמה, אין - ּובדקלים . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשאין לפי  ּכלּום, העֹולה מן ּגזע.הּדקל להן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.Á חצי לֹו יׁש זה הרי - האילנֹות את וׁשּיר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹוכר
לֹו אֹומר היה - ּבּקרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו ּכּלּה; ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקרקע

'אילנ 'עקר יׁשהּלֹוקח: ּבלבד, אילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
אֹומר  היה - קרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו להן; הראּויה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

.'ול אילנ 'עקר הּלֹוקח: ְֲִֵֵַַָָֹלֹו
.Ë לבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

להן  הראּויה קרקע את האילנֹות מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבאילנֹות, זה והחזיק לאחד, האילנֹות ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקרקע
הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ּבּקרקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ּבּקרקע ׁשהחזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה
.È ׂשדה נטל ואחד ּפרּדס, ׂשדה נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחין

הּלבן  ׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל יׁש - ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלבן
חלקּו; ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס, ׁשל האילנֹות לסֹוף ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמּוכֹות

ידּוע  ּדבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר לפרׁש צרי .ואין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
.‡È חּוץ' לֹו: ואמר ּדקלים, בּה והיּו לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

הּדקל  אֹותֹו הּוא, ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם - ּפלֹוני' ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֻמּדקל
וכל  הּוא, רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבּדֹו

ּכלּום  הּדקלים מן קנה לא - הּׁשאר .ׁשּכן ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
.·Èיׁש אם - האילנֹות' מן 'חּוץ לֹו: ואמר ׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ּבלבד, ּגפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר ּבלבד, ּדקלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
ּודקלים, ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשּיר
אלא  ׁשּיר לא ּוגפנים, אילנֹות הּגפנים. אּלא ׁשּיר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
מֹוכר, ׁשּכל אילנֹות; ׁשּיר ּודקלים, אילנֹות וכן ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאילנֹות.
ּדקל  ּכל אּלא ׁשּיר לא ׁשּיר, הּדקלים ואם מֹוכר. יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעין
ואם  לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר, ּבחבל; לֹו ׁשעֹולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגבֹוּה
העל  ׁשאין ּכל אּלא מהם ׁשּיר לא ׁשּׁשּיר, הּוא אילנֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשאר

הבהמה] העץ]ּכֹובׁשֹו[למשיכת את ׁשהעל [מכופף וכל ; ְְֶָָֹ
נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו,

.‚Èאפּלּו - 'ל מֹוכר אני ּודקלים 'קרקע לחברֹו: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר
הרי  דקלים, ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם ּדקלים, לֹו היּו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹלא
אּלא  לֹוקח 'איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין הּמּקח; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנקנה
אני  ּבדקלים 'קרקע אמר: ואם ּדקלים'. ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקרקע
מּקח  לאו, ואם קנה; דקלים, ׁשני בּה היּו אם - 'ל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמֹוכר
אין  - ּדקלים' ׁשל 'קרקע לֹו: אמר ואם וחֹוזר. הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָטעּות
לדקלים  הראּויה קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון ׁשאין ּדקלים, .לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.„Èל 'קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר
והּוצין ּותמרין ּכל [לולבים]ּדקלים ׁשּקנה ּפי על ואף ;' ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

וכן  הן. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו,
לפני  הּנחּתי 'ולא לֹו: לכּתב צרי לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר

להסּתּלק ּכדי ּכלּום', זה הּדינין.ּבממּכר ּומן הּטענֹות מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
.ÂË והקניתי' לֹו: ׁשּכתב ּפי על אף - לחברֹו ּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

הּתהֹום  מּקרקע ל 'קנה לֹו: לכּתב צרי ורּומֹו', עמקֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל
רּו וכיון עד ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק הרקיע'; ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה והרּום, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהקנהּו
ׁשּבעמקים  הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ׁשהּוא ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק

הרקיע'וׁשּבאויר  רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
והּדּות הּבֹור קנה אבנים]- למּטה,[קיר הּקרקע ׁשּבעבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַַַַָוהּמחילֹות
.ÊË,'ׁשּלי העלי ֹונה ׁשּדיֹוטה מנת 'על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

נפלה, ואם מֹוציא. זיזין, ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו; זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּכׁשהיה  ּבֹונה ּגּבּה, על לבנֹות רצה ואם אֹותּה; ּובֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָחֹוזר

.מּקדם  ִֶֹ
.ÊÈקברֹו משפחתי]הּמֹוכר קברות קברֹו[בית ּדר אֹו , ְְִִֵֶֶַ

לקבר] מעמדֹו[המובילה מקֹום אֹו את , [שמנחמים ְֲַָ
ׁשם האבלים] וקֹוברין מׁשּפחה, ּבני ּבאין - הסּפדֹו ּבית אֹו ,ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה; ּפגם מּׁשּום ּכרהֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבעל
ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לּלֹוקח, ִֵֵֵֶַַַַֹּבֹו
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ה'תשע"ה  תשרי י"ג שלישי יום

כה  ¤¤ּפרק
את ‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר

ּפרׁש ּכן אם אּלא -הּתׁשמיׁשין, הּבית את הּמֹוכר ּכיצד? . ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁש הּיציע את מכר ׁשהיא לא ּפי על אף הּבית, ּבסביבֹות ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיציע  רחב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לתֹוכֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחה
ּבכלל  הּוא הרי מּזה, ּפחֹות אבל יתר; אֹו אּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָארּבע
ּבארּבה  לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגב ׁשעל העלּיה וכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּבית.

הּבית. ּבכלל היא הרי הּבית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַּבמעזיבת
מּמּנּו·. ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את ,הּמֹוכר ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבזמן  הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמסר ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹאף
אּמֹות; ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עׂשרה מעקה לֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁש

הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור הּבֹור את אבנים]ולא [קיר ְְְֶֶֶַַַַַָֹֹ
ּכמֹו והרּום, העמק לֹו ׁשּמכר ּפי על אף ּבּבֹור, ְְִֶֶַַַַַָָָָֹהּבנּוי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
להּכנס ‚. ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי

ׁשּׁשּיר  ּדּות אֹו זה מֹוכר.לבֹור יפה ּבעין הּמֹוכר, ׁשּכל ; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּדּות' אֹו הּבֹור מן חּוץ הּבית, ל 'מכרּתי לֹו: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָואם
ּבלבד  ּדּות אֹו ּבֹור הּמֹוכר וכן .ּדר לֹו לקנֹות צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּביתֹו ּבתֹו נכנס אּלא ,ּדר לֹו לקנֹות צרי הּלֹוקח אין -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּוממּלא. הּבֹור עד מֹוכר ְֵֵֶַַַׁשל
אֹו„. לׁשנים, ׁשניהם מכר - מּזה לפנים זה בּתים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשני

צרי ואין זה; על זה ּדר להן אין לׁשנים, ׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנתן
את  מכר אם אבל הּפנימי. ּומכר החיצֹון נתן אם ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלֹומר
ּבעין  הּנֹותן, ׁשּכל ;ּדר לֹו יׁש - הּפנימי את ונתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחיצֹון

הּמֹוכר  מן יתר נֹותן, .יפה ִֵֵֵַָָָ
הּכירים ‰. ואת הּתּנּור, את מכר - הּבית את ואת הּמֹוכר , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּנגר  ואת הּדלת, ואת ּבטיט, המחּברים הּפתחים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמלּבנֹות
את [בריח] ּומכר הּמפּתח. את לא אבל הּמנעּול; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּקבּועה המטּולטלת.[-בקרקע]הּמכּתׁשת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האצטרּביל את הריחיים]ּומכר הּכלי [בסיס את לא אבל , ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ

קפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו יֹורד ולא [סל]ׁשהּקמח עץ. ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
מלּבנ ֹות את  של]מכר עץ הּמּטה,[רגלי]ּכרעי[חתיכות ְְְִֵֶַַַַָָ

ּבטיט, מחּברין ׁשהן ּפי על אף החּלֹונֹות, מלּבנֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֻולא
מה  וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ּובזמן לנֹואי. ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּפני

מכּורין. ּכּלן הרי ְְֲִֵֶָֻּׁשּבתֹוכֹו',
.Âׁשיחין ּבֹורֹות מכר - החצר את וצר]הּמֹוכר ארוך [בור ִִֵֵֶֶַַָָ

בתקרה]ּומערֹות מכוסה הּבּתים ׁשּבתֹוכּה,[בור וכל ְְְִֶַָָָָ
החֹול ּבהן ׁשּיׁש ּובּתים והּפנימּיים, [לתעשיית החיצֹונים ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּפתּוחֹות הזכוכית] ׁשאינן אבל לתֹוכּה; הּפתּוחֹות והחנּיֹות ,ְְְְֲֲֵֶַַָָָֻ
רב  אם - ּולכאן לכאן ּפתּוחֹות היּו עּמּה. נמּכרֹות אין ְְְְִִִֵָָָָָָֹלּה,
נמּכרֹות  אין לאו, ואם עּמּה; נמּכרֹות לתֹוכּה, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּתׁשמיׁשן
ׁשאמר: ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה.
ּובין  ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ'היא

ׁשּבתֹוכּה. הּבד ּבית את ולא הּמרחץ את מכר לא ,ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכ

.Ê הּבנּויה הּגדֹולה האבן את מכר - הּבד ּבית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוכר
הּכלֹונסֹות ואת הּזיתים, עליה ׁשּטֹוחנין [עמודים]ּבארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

היקבים, ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ׁשּסֹומכין ארז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
הּמפרכֹות; והם הּכתּוׁשין הּזיתים ּבהן ׁשּנֹותנין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָואת
'הּוא  ׁשאמר: ּובזמן העליֹונה. הרחים את מכר לא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
לא  ,ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻוכל
הּגלּגל, את ולא הּזיתים, ּבהן ׁשּמכּבׁשין הּכֹובׁשין את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמכר

הּמרצּופין את ולא הּׂשּקין, את ולא הּקֹורה, את [שקי ולא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
.עור]

.Á קנה ,'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל הּבד 'ּבית לֹו: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר
אֹוּכּלן  הּזיתים ּבהן ׁשּׁשֹוטחים חנּיֹות לּה חּוצה היּו . ְֲִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ואם  הּכל; קנה ׁשּלהן, הּמצרים לֹו מצר אם - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּׂשמׂשמין
ּׁשּבתֹוכֹו. מה אּלא קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,

.Ë ׁשּיֹוׁשבין הּנסרים ּבית את מכר - הּמרחץ את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
ּבהן  ׁשּנֹוטלין היקמים ּבית ואת ערּמים, ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעליהן

הּספסלין  ּבית ואת הּמרחץ הּמים, ּבחצר עליהן ׁשּיֹוׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הּוילאֹות ּבית ואת לבּוׁשים, ׁשּמסּתּפגין [מגבות]ּכׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

היקמים  את ולא עצמן, הּנסרים את מכר לא אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
עצמן. הּוילאֹות את ולא עצמן, הּספסלין את ולא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעצמן,
מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּובזמן
מים  לֹו המסּפקֹות הּברכֹות את מכר לא ,ּכ ּובין ּכ ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּכּנּוס  ּבית את ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבין
'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל 'מרחץ לֹו: אמר ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצים.

לֹו. חּוצה ׁשהן ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הם הרי -ְֲִִֵֵֵֶַַָָֻ

כו  ¤¤ּפרק
ּומערֹות ‡. וׁשיחין ּבֹורֹות ּבּתים מכר - העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר

הּׁשלהין ּובית הּבּדין ּובית וׁשֹובכֹות [גינות]ּומרחצאֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
החרׁשין ואת לּה, והּסמּוכין לּה,[יערות]ׁשּלּה הּמקצין ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֻ

הּביברין ואת לּה, הּידּועֹות הּׂשדֹות חיות]ואת חּיה [גן ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּפניהן ודגים שלהם]עֹופֹות ּפי [שהפתח על אף ּכנגדּה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

הּמּטלטלין  את מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהן
אני  ּׁשּבתֹוכּה מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.

ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ,'ל לא מֹוכר מכר לא , ְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ׁשיריה לעיר]את שייכותן ברור שלא שדות את [חלקי ולא , ְְֶֶֶָָֹ

סמוכים]ּבנֹותיה הּמקצין [כפרים החרׁשין את ולא , ְְְֳִִֶֶֶַָָֹֻ
את [רחוקים] ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה,

ודגים  ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחלק
ּכנגדּה. ּפניהם ְְְֵֵֶֶֶָׁשאין

לגדר ·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
לצרּכּה; ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי  הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה  את ּומכר לצרּכן. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את  ּומכר להּקצר. ׁשהּגיעה ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהמחּברת
ּפי  על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמחיצת

הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים; עבים ׁשּלּה [סוכת ׁשהּקנים ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
קבּועה.השומרים] ׁשאינּה ּפי על ואף ּבטיט, ְְְֲִִֵֶַַָָָָהעׂשּויה
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לּלֹוקח  יׁש הרי - אילנֹות בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיעֹות
ואפּלּו להן. הראּויה יׁשקרקע - נקצצּו אֹו האילנֹות, יבׁשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּביניהן  האילנֹות ּכל וקנה להן, הראּויה קרקע .לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּוביניהן,·. ּתחּתיהן, להן? הראּויה הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּמה

האֹורה מלא להן הפירות]וחּוצה הּמקֹום [מלקט וזה וסּלֹו. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ
לזרעֹו יכֹול מּׁשניהן אחד אין וסּלֹו, האֹורה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

חברֹו. מּדעת ֲִֵֶַַָאּלא
עֹומדין ‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ׁשּׁשֹופתין[רגלי]ּכמֹו [שמעמידים]ּכירה ְְְְִִִֵֶָָֹ
מכּון  והּׁשליׁשי זה, ּכנגד זה ׁשנים הן ׁשהרי הּקדרה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
ואילן  אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא, מהן; ּומרחק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻּביניהן

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ועד אּמֹות ְְְֵֵֵֶַַַַַָמארּבע
אילנֹות „. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא אבל ּומהיכן . ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ּפחֹות  מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּבּצּורה עֹומדים היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עׂשרה ׁשׁש על יתר מרחקין אֹו אּמֹות, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמארּבע
ואחד  ׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
- ּביניהן הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
האילנֹות  את קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן יבׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּביניהם;
ׁשלׁשה‰. ׁשּקנה מי אם ּכל - קרקע לֹו ויׁש אילנֹות, ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

חטר והֹוציאּו ימעט [ענף]הגּדילּו ׁשּלא ּכדי אֹותֹו יקץ , ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ
הּׂשריגין וכל הּׂשדה. ּבעל על גפן]הּדר והאמירין [ענפי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

האילן] שבראש הּׁשרׁשין [ענפים מן ואפּלּו מהן, ְֲִִִִֵֶַַַָָהּיֹוצאין
קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.Â;קרקע לֹו אין חברֹו, ׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה
ׁשני  הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ

ואמירין  ׂשריגין והֹוציאּו יּמׁשכּוהאילנֹות, ׁשּמא יקץ, - ְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹ
לי  ויׁש לי, מכרּת אילנֹות 'ׁשלׁשה לּמֹוכר: ויאמר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹבארץ,

ְַַקרקע'.
.Ê מן העֹולה - מהן האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבעל  ׁשל הּוא הרי החּמה, ּפני הרֹואה והּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגזע,
ּפני  רֹואין ׁשאינן והן הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאילנֹות;

הּׂשדה  ּבעל ׁשל הּוא הרי לבעל החּמה, אין - ּובדקלים . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשאין לפי  ּכלּום, העֹולה מן ּגזע.הּדקל להן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.Á חצי לֹו יׁש זה הרי - האילנֹות את וׁשּיר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹוכר
לֹו אֹומר היה - ּבּקרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו ּכּלּה; ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקרקע

'אילנ 'עקר יׁשהּלֹוקח: ּבלבד, אילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
אֹומר  היה - קרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו להן; הראּויה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

.'ול אילנ 'עקר הּלֹוקח: ְֲִֵֵַַָָֹלֹו
.Ë לבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

להן  הראּויה קרקע את האילנֹות מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבאילנֹות, זה והחזיק לאחד, האילנֹות ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקרקע
הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ּבּקרקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ּבּקרקע ׁשהחזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה
.È ׂשדה נטל ואחד ּפרּדס, ׂשדה נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחין

הּלבן  ׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל יׁש - ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלבן
חלקּו; ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס, ׁשל האילנֹות לסֹוף ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמּוכֹות

ידּוע  ּדבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר לפרׁש צרי .ואין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
.‡È חּוץ' לֹו: ואמר ּדקלים, בּה והיּו לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

הּדקל  אֹותֹו הּוא, ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם - ּפלֹוני' ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֻמּדקל
וכל  הּוא, רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבּדֹו

ּכלּום  הּדקלים מן קנה לא - הּׁשאר .ׁשּכן ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
.·Èיׁש אם - האילנֹות' מן 'חּוץ לֹו: ואמר ׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ּבלבד, ּגפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר ּבלבד, ּדקלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
ּודקלים, ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשּיר
אלא  ׁשּיר לא ּוגפנים, אילנֹות הּגפנים. אּלא ׁשּיר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
מֹוכר, ׁשּכל אילנֹות; ׁשּיר ּודקלים, אילנֹות וכן ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאילנֹות.
ּדקל  ּכל אּלא ׁשּיר לא ׁשּיר, הּדקלים ואם מֹוכר. יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעין
ואם  לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר, ּבחבל; לֹו ׁשעֹולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגבֹוּה
העל  ׁשאין ּכל אּלא מהם ׁשּיר לא ׁשּׁשּיר, הּוא אילנֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשאר

הבהמה] העץ]ּכֹובׁשֹו[למשיכת את ׁשהעל [מכופף וכל ; ְְֶָָֹ
נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו,

.‚Èאפּלּו - 'ל מֹוכר אני ּודקלים 'קרקע לחברֹו: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר
הרי  דקלים, ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם ּדקלים, לֹו היּו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹלא
אּלא  לֹוקח 'איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין הּמּקח; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנקנה
אני  ּבדקלים 'קרקע אמר: ואם ּדקלים'. ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקרקע
מּקח  לאו, ואם קנה; דקלים, ׁשני בּה היּו אם - 'ל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמֹוכר
אין  - ּדקלים' ׁשל 'קרקע לֹו: אמר ואם וחֹוזר. הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָטעּות
לדקלים  הראּויה קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון ׁשאין ּדקלים, .לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.„Èל 'קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר
והּוצין ּותמרין ּכל [לולבים]ּדקלים ׁשּקנה ּפי על ואף ;' ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

וכן  הן. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו,
לפני  הּנחּתי 'ולא לֹו: לכּתב צרי לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר

להסּתּלק ּכדי ּכלּום', זה הּדינין.ּבממּכר ּומן הּטענֹות מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
.ÂË והקניתי' לֹו: ׁשּכתב ּפי על אף - לחברֹו ּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

הּתהֹום  מּקרקע ל 'קנה לֹו: לכּתב צרי ורּומֹו', עמקֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל
רּו וכיון עד ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק הרקיע'; ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה והרּום, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהקנהּו
ׁשּבעמקים  הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ׁשהּוא ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק

הרקיע'וׁשּבאויר  רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
והּדּות הּבֹור קנה אבנים]- למּטה,[קיר הּקרקע ׁשּבעבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַַַַָוהּמחילֹות
.ÊË,'ׁשּלי העלי ֹונה ׁשּדיֹוטה מנת 'על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

נפלה, ואם מֹוציא. זיזין, ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו; זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּכׁשהיה  ּבֹונה ּגּבּה, על לבנֹות רצה ואם אֹותּה; ּובֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָחֹוזר

.מּקדם  ִֶֹ
.ÊÈקברֹו משפחתי]הּמֹוכר קברות קברֹו[בית ּדר אֹו , ְְִִֵֶֶַ

לקבר] מעמדֹו[המובילה מקֹום אֹו את , [שמנחמים ְֲַָ
ׁשם האבלים] וקֹוברין מׁשּפחה, ּבני ּבאין - הסּפדֹו ּבית אֹו ,ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה; ּפגם מּׁשּום ּכרהֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבעל
ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לּלֹוקח, ִֵֵֵֶַַַַֹּבֹו

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

dxikn zekld - oipw xtq - ixyz b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn
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כה  ¤¤ּפרק
את ‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר

ּפרׁש ּכן אם אּלא -הּתׁשמיׁשין, הּבית את הּמֹוכר ּכיצד? . ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁש הּיציע את מכר ׁשהיא לא ּפי על אף הּבית, ּבסביבֹות ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיציע  רחב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לתֹוכֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחה
ּבכלל  הּוא הרי מּזה, ּפחֹות אבל יתר; אֹו אּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָארּבע
ּבארּבה  לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגב ׁשעל העלּיה וכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּבית.

הּבית. ּבכלל היא הרי הּבית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַּבמעזיבת
מּמּנּו·. ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את ,הּמֹוכר ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבזמן  הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמסר ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹאף
אּמֹות; ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עׂשרה מעקה לֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁש

הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור הּבֹור את אבנים]ולא [קיר ְְְֶֶֶַַַַַָֹֹ
ּכמֹו והרּום, העמק לֹו ׁשּמכר ּפי על אף ּבּבֹור, ְְִֶֶַַַַַָָָָֹהּבנּוי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
להּכנס ‚. ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי

ׁשּׁשּיר  ּדּות אֹו זה מֹוכר.לבֹור יפה ּבעין הּמֹוכר, ׁשּכל ; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּדּות' אֹו הּבֹור מן חּוץ הּבית, ל 'מכרּתי לֹו: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָואם
ּבלבד  ּדּות אֹו ּבֹור הּמֹוכר וכן .ּדר לֹו לקנֹות צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּביתֹו ּבתֹו נכנס אּלא ,ּדר לֹו לקנֹות צרי הּלֹוקח אין -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּוממּלא. הּבֹור עד מֹוכר ְֵֵֶַַַׁשל
אֹו„. לׁשנים, ׁשניהם מכר - מּזה לפנים זה בּתים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשני

צרי ואין זה; על זה ּדר להן אין לׁשנים, ׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנתן
את  מכר אם אבל הּפנימי. ּומכר החיצֹון נתן אם ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלֹומר
ּבעין  הּנֹותן, ׁשּכל ;ּדר לֹו יׁש - הּפנימי את ונתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחיצֹון

הּמֹוכר  מן יתר נֹותן, .יפה ִֵֵֵַָָָ
הּכירים ‰. ואת הּתּנּור, את מכר - הּבית את ואת הּמֹוכר , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּנגר  ואת הּדלת, ואת ּבטיט, המחּברים הּפתחים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמלּבנֹות
את [בריח] ּומכר הּמפּתח. את לא אבל הּמנעּול; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּקבּועה המטּולטלת.[-בקרקע]הּמכּתׁשת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האצטרּביל את הריחיים]ּומכר הּכלי [בסיס את לא אבל , ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ

קפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו יֹורד ולא [סל]ׁשהּקמח עץ. ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
מלּבנ ֹות את  של]מכר עץ הּמּטה,[רגלי]ּכרעי[חתיכות ְְְִֵֶַַַַָָ

ּבטיט, מחּברין ׁשהן ּפי על אף החּלֹונֹות, מלּבנֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֻולא
מה  וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ּובזמן לנֹואי. ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּפני

מכּורין. ּכּלן הרי ְְֲִֵֶָֻּׁשּבתֹוכֹו',
.Âׁשיחין ּבֹורֹות מכר - החצר את וצר]הּמֹוכר ארוך [בור ִִֵֵֶֶַַָָ

בתקרה]ּומערֹות מכוסה הּבּתים ׁשּבתֹוכּה,[בור וכל ְְְִֶַָָָָ
החֹול ּבהן ׁשּיׁש ּובּתים והּפנימּיים, [לתעשיית החיצֹונים ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּפתּוחֹות הזכוכית] ׁשאינן אבל לתֹוכּה; הּפתּוחֹות והחנּיֹות ,ְְְְֲֲֵֶַַָָָֻ
רב  אם - ּולכאן לכאן ּפתּוחֹות היּו עּמּה. נמּכרֹות אין ְְְְִִִֵָָָָָָֹלּה,
נמּכרֹות  אין לאו, ואם עּמּה; נמּכרֹות לתֹוכּה, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּתׁשמיׁשן
ׁשאמר: ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה.
ּובין  ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ'היא

ׁשּבתֹוכּה. הּבד ּבית את ולא הּמרחץ את מכר לא ,ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכ

.Ê הּבנּויה הּגדֹולה האבן את מכר - הּבד ּבית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוכר
הּכלֹונסֹות ואת הּזיתים, עליה ׁשּטֹוחנין [עמודים]ּבארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

היקבים, ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ׁשּסֹומכין ארז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
הּמפרכֹות; והם הּכתּוׁשין הּזיתים ּבהן ׁשּנֹותנין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָואת
'הּוא  ׁשאמר: ּובזמן העליֹונה. הרחים את מכר לא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
לא  ,ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻוכל
הּגלּגל, את ולא הּזיתים, ּבהן ׁשּמכּבׁשין הּכֹובׁשין את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמכר

הּמרצּופין את ולא הּׂשּקין, את ולא הּקֹורה, את [שקי ולא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
.עור]

.Á קנה ,'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל הּבד 'ּבית לֹו: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר
אֹוּכּלן  הּזיתים ּבהן ׁשּׁשֹוטחים חנּיֹות לּה חּוצה היּו . ְֲִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ואם  הּכל; קנה ׁשּלהן, הּמצרים לֹו מצר אם - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּׂשמׂשמין
ּׁשּבתֹוכֹו. מה אּלא קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,

.Ë ׁשּיֹוׁשבין הּנסרים ּבית את מכר - הּמרחץ את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
ּבהן  ׁשּנֹוטלין היקמים ּבית ואת ערּמים, ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעליהן

הּספסלין  ּבית ואת הּמרחץ הּמים, ּבחצר עליהן ׁשּיֹוׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הּוילאֹות ּבית ואת לבּוׁשים, ׁשּמסּתּפגין [מגבות]ּכׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

היקמים  את ולא עצמן, הּנסרים את מכר לא אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
עצמן. הּוילאֹות את ולא עצמן, הּספסלין את ולא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעצמן,
מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּובזמן
מים  לֹו המסּפקֹות הּברכֹות את מכר לא ,ּכ ּובין ּכ ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּכּנּוס  ּבית את ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבין
'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל 'מרחץ לֹו: אמר ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצים.

לֹו. חּוצה ׁשהן ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הם הרי -ְֲִִֵֵֵֶַַָָֻ

כו  ¤¤ּפרק
ּומערֹות ‡. וׁשיחין ּבֹורֹות ּבּתים מכר - העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר

הּׁשלהין ּובית הּבּדין ּובית וׁשֹובכֹות [גינות]ּומרחצאֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
החרׁשין ואת לּה, והּסמּוכין לּה,[יערות]ׁשּלּה הּמקצין ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֻ

הּביברין ואת לּה, הּידּועֹות הּׂשדֹות חיות]ואת חּיה [גן ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּפניהן ודגים שלהם]עֹופֹות ּפי [שהפתח על אף ּכנגדּה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

הּמּטלטלין  את מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהן
אני  ּׁשּבתֹוכּה מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.

ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ,'ל לא מֹוכר מכר לא , ְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ׁשיריה לעיר]את שייכותן ברור שלא שדות את [חלקי ולא , ְְֶֶֶָָֹ

סמוכים]ּבנֹותיה הּמקצין [כפרים החרׁשין את ולא , ְְְֳִִֶֶֶַָָֹֻ
את [רחוקים] ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה,

ודגים  ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחלק
ּכנגדּה. ּפניהם ְְְֵֵֶֶֶָׁשאין

לגדר ·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
לצרּכּה; ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי  הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה  את ּומכר לצרּכן. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את  ּומכר להּקצר. ׁשהּגיעה ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהמחּברת
ּפי  על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמחיצת

הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים; עבים ׁשּלּה [סוכת ׁשהּקנים ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
קבּועה.השומרים] ׁשאינּה ּפי על ואף ּבטיט, ְְְֲִִֵֶַַָָָָהעׂשּויה
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אף  הּׁשקמה, ּבתּולת ואת מרּכב, ׁשאינֹו החרּוב את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּומכר
לא  אבל ׁשּבּה. הּדקלים ּכל את ּומכר עבים; ׁשהן ּפי ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעל
האבנים  את ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמכר
מּוכנֹות  ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
הּגפנים, ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ,ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלכ
את  ולא ,לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאף
צריכה  ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּתבּואה
ּכּלן  הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
.‚ּכ ּובין ּכ ׁשהיא ּובין הּקנים מחיצת את מכר לא , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ולא  ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹּבית
עצמּה, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבׂשמים ׁשל קטּנה ערּוגה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר
הּׁשֹומרה  את ולא ּפלֹוני', ׁשל ורד 'ּבי לּה ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכגֹון
ולא  ּבארץ; קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל הּסּדן את ולא הּמרּכב, החרּוב את ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמכר
ולא  הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ּדּקים; ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהן

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,הּׁשֹוב ְֲִִֵֵֵֵֶַָאת
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו הּׁשֹוב אֹו הּגת אֹו הּבֹור אֹותֹו ְְֲִֶַַַַַָעד
לּקח  צרי אינֹו מאּלּו', 'חּוץ לֹו: ואמר ּפרׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּׂשדה;

ּדר .לֹו ֶֶ
לּלֹוקח ‰. ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

מּתנה  הּנֹותן אבל אּלּו. את אּלא לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפרׁש
ּבבית  ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבׂשדה, ּבין ּכּלן, את קנה -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּכל  המקּבל קנה - קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבד.

ׁשּיפרׁש עד לּה, .המחּבר ְְֵֶַַָָָֻ
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה ּבּׂשדה, החזיק - הּגר ּבנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחזיק
ּכּלן  את הקּדיׁש הּׂשדה, .את ְִִֶֶֶַָָֻ

.Ê ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח, ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות מעני  ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, נים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו. ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג  על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ .ׁשהּמֹוכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּקֹורין  אֹו לבּדֹו, לּבית אּלא 'ּבית' קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הֹולכין  - ּגּביו ׁשעל ּולכל ׁשּסביבֹותיו ּולכל לּבית ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ'ּבית'
ׂשדה, אֹו חצר, ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. אנׁשי לׁשֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הערּוכֹות  הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - מּטלטלין אֹו עיר, ְְְֲִִִִֵַַַַַָֹאֹו

הּכל. ְִַֹּבפי
.Á אחר הֹולכין ּומּתן: מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול עּקר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה

הּמקֹום  ּבאֹותֹו אדם ּבני מקֹום לׁשֹון אבל הּמנהג. ואחר , ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּקֹורין  יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא ידּוע, מנהג ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשאין
ּבפרקים  חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוׂשים - ּכ ׁשּקֹורין ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּכ

ֵאּלּו.

כז  ¤¤ּפרק
ואת ‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר

ואת  אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנין
עליה  ויֹורדין לּספינה ּבהם ׁשעֹולין והאסּכלה ואת הּכבׁש , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיא  הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה. הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
ּבּה ׁשהֹולכין הּקטּנה לּיּבׁשה;הּספינה הּקרֹובים הּמים על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹולא
ּבהן, העֹוׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; את ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמּלחים

הּמרצּופין את הסחורה]ולא הּסחֹורה [שקי את ולא , ְְְְִֶֶַַַָֹֹ
הרי  ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.

מכּורין. ְִָֻּכּלן
ׁשאינן ·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר

מכר  הּקרֹון. את מכר לא הּפרדֹות, את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות
הּצמד השור]את שבצוואר הּבקר;[העול את מכר לא , ֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּקֹורין  ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, את מכר לא הּבקר, את ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמכר
'ּבקר'. לּצמד ְִֶֶַָָָָמקצתם

לא ‚. הּפרה, את מכר הּפרה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר
את  מכר הּבקר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר

העגלה  את מכר לא אּלּוהּבקר, ּבכל ראיה הּדמים ואין . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים

החמֹור „. את הּמֹוכר הּמרּדעתוכן את מכר ואת [כר]- ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
הּׂשק, את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על אף ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהאּכף,
הּממּכר. ּבׁשעת עליו היּו אפּלּו הּנׁשים, מרּכבת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ראי ‰. הּדמים נֹוטה,ואין ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם - ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ואם  ולֹוקח; מֹוכר ּכל ּכדין מּקח ּבּטּול אֹו אֹוניה לֹו ְְְִִִִֵֵֵַָָָָיׁש
מּתנה  ׁשּזֹו הּמּקח, ּבטל לא טֹועה, הּדעת ׁשאין ּבכדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה

ׂשּקים  ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין לֹו, ּכּיֹוצא נתן ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין אין ְְִִִִֵֶַָָָָּבזה,

.Âּכלים מכר - הּׁשפחה את אפּלּו[בגדים]הּמֹוכר ׁשעליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנזמים, את ולא הּׁשירים, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהן
אמר  ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות את ולא הּטּבעֹות, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
ּפי  על אף - 'ל מֹוכר אני ּׁשעליה מה וכל 'ׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלֹו:

מכּורין. ּכּלן הרי מנה, מאה ׁשל ּכלים עליה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּיׁש
.Ê ּפרה' ,'ל מֹוכר אני מעּברת 'ׁשפחה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

הּולד  את מכר - 'ל מֹוכר אני אני מעּברת מניקה 'ׁשפחה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּולד; את מכר לא - 'ל מֹוכר אני מניקה 'ּפרה ,'ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמֹוכר
אדם  ׁשאין הּסיח, את מכר - 'ל מֹוכר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמֹור

לחלבּה. חמֹורה ֲֲֶַָָָקֹונה
.Á זה חמֹור 'ראׁש אֹו זה', עבד 'ראׁש לחברֹו: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹהאֹומר

אבר  ּבכל הּדין וכן חציֹו; מכר זה הרי - 'ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמכּור
חמֹור  'יד אֹו זה', עבד 'יד לֹו: אמר ּבֹו. ּתלּויה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמה
ׁשאין  אבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם; מׁשּמנין - 'ל מכּור ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
'ל מֹוכר אני זֹו ּפרה 'ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ּתלּויה ְְְֲִֵַַָָָָָָֹהּנׁשמה

הרא  אּלא מכר לא ּתמיד - נמּכר ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד, ׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
.ּבּמטּבחים  ְִִַַָ

.Ë;הרגלים את מכר לא ּגּסה, ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא  הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל  הּקנה. את מכר לא הּכבד, את מכר הּכבד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
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מכר  הרגלים; את מכר הראׁש, את מכר - ּדּקה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבבהמה
את  מכר הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

הּקנה  את מכר לא הּכבד, את מכר .הּכבד; ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.È מימיו את מכר לא הּבֹור, את מכר הּמֹוכר אׁשּפה, מכר ; ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מכר  ,ׁשֹוב מכר הּדבֹורים; את מכר ּכּורת, מכר זבלּה. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
הּיֹונים. ִֶַאת

.‡Èמעיני ילּוז ׁשהּוא אל - אּלּו ּבדברים הּגדֹול העּקר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ּביחּוד  אֹותֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג, ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּובמקֹום
חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ׁשּתּוף ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבלא

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"ה  תשרי י"ד רביעי יום

כח  ¤¤ּפרק
.‡'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: והיּוהאֹומר , ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

על  אף טפחים, עׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות הּׂשדה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבתֹו
אין  - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ּבהן ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפי
מעֹותיו  לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ּבכלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמּדדין
ולֹוקח  מקֹומֹות. ּוׁשלׁשה ּכׁשנים לֹו ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבמקֹום
היּו דמים. ּבלא ּכֹור, הּבית ּבכלל והּסלעים הּגאיֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאּלּו

עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות
ּבית ·. אּלא ּבהן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

חמׁשת  ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעת והיּו קּבין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻארּבעת
ׂשדה  ׁשל ּברּבּה ּומבלעין ּבית קּבין על יתר היה אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ

- מבלעין אינן אֹו הרּבה, מפּזרין ׁשהיּו אֹו קּבין, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻארּבעת
מבלעין  היּו עּמּה. נמּדדין אין עׂשרה, ּבהן ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאף
חּוט  ּכמֹו מחלקין ׁשהיּו אֹו ּברּבּה, מעּוטן אֹו ּבמעּוטּה, ְְְְִִִֶָָָָָָֻֻֻרּבן
אֹו ּבּצדדין, ׁשהיּו אֹו מׁשּלׁש, ּכמֹו אֹו עּגּול, ּכמֹו אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָֻׁשוה,
עליו  מחברֹו, והּמֹוציא ספק; אּלּו ּכל - עקּלתֹון ּדר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
סלע  אֹו מּלמּטה, וסלע מּלמעלה עפר היה אם וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי - מּלמּטה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלמעלה
רבע ‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע ּבּה נמּדד היה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זה  אין - ׁשהּוא ּכל אפּלּו לּמצר סמּו היה ואם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָעּמּה;
ע  הפסיק עּמּה. ספק.נמּדד זה הרי לּמצר, סלע ּבין פר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

היּו„. אפּלּו - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּכבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵַָָָָאמר
סלעים  אֹו יתר, אֹו טפחים עׂשרה עמּקֹות ּגאיֹות ְְֲֲִִֵֵָָָָָָָֻּבּה

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יתר אֹו טפחים עׂשרה .ּגבֹוהים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ
מּדה ‰. ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

ואם  הּדמים; מן לֹו ינּכה ׁשהּוא, ּכל ּפחת אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָבחבל'
לֹו יחזיר ׁשהּוא, ּכל .הֹותיר ֲִִֶַָ

.Â ּכמי זה הרי - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
ּפחת  ואם יתר'; ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור 'ּבית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּפרׁש
סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמן
יחׁשב  ּכן, על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹאֹו

ׁשּפחת  וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן הרבעים ּכל על ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּמֹו
ּכֹור, ּבית על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ינּכה ּכֹור, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּבית

לֹו .יחזיר ֲִַ
.Ê ּפחּותה הּתֹוספת היתה אם לֹו? מחזיר הּוא ְְְִִֶֶַַַָָָּומה

ליּפֹות  הּמכירה, ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר - קּבין ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָמּתׁשעת
ׁשל  אחרת לׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ואם ה ּמֹוכר; ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכח
אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע, הּתֹוספת אֹותּה לֹו מחזיר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמֹוכר,

ּכלּום  מפסיד ואינֹו ׂשדֹותיו, יתרה לׁשאר הּתֹוספת היתה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
יתר  והּנׁשאר ּוסאה, סאה לכל רבע נֹותנין קּבין, ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹעל
ּכל  לֹו נֹותן קּבין, ּתׁשעת ּבֹו יׁש אם - הרבעים ּכל ְְִִִִֵֵַַַָָָָעל

הּק מן הּיתר עם ּכּלן ׁשלקח הרבעים ּכׁשעה לֹו ונֹותנֹו רקע, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
ִֶמּמּנּו.

.Á ממּכר ּבׁשעת ּבזֹול ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבּמה
ּביקר  היתה אם אבל הּיתר. החזרת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהֹוקירה
הּתֹוספת  ּדמי לֹו לּתן רצית 'אם לּלֹוקח: אֹומרין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּוזלה
קרקע, לֹו לּתן רצית ואם הּממּכר; לפי דמים לֹו ּתן ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּכּלּה,

עּתה' ּׁשּׁשוה מה ּכפי לֹו .ּתן ְִֵֶַַָָָ
.Ë ּבׂשדה קּבין ּתׁשעת ּכדין ּבגּנה, קב חצי ׁשאם ודין : ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ

לֹו מחזיר אינֹו הרבעים, על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
עם  הרבעים ּכל את לֹו מחזיר קב, חצי הֹותיר ּדמים; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא

החזרה. עת ׁשל הּזֹול ּכּׁשער קרקע אֹו ּדמים, ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּיתר,
.È ׂשדה ונעׂשית ּגּנה אֹו לֹוקח, ּביד ּגּנה ונעׂשית ׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר

ּבעת  ׁשהיתה ּכדין לֹו מחּׁשב אם ספק זה הרי - לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביד
עּתה  ׁשהיא ּכּדין אֹו .הּמכר, ִִֶֶֶַַַָ

.‡È מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
עפר  ּכֹור 'ּבית לֹו: ׁשאמר אֹו יתר', ּבין חסר ּבין ֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבחבל
אחר  הּל - בחבל' מּדה יתר ּבין חסר ּבין ל מֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאני

ּכּדין אּלא לֹו ואין ׁשּבּלׁשֹונֹות, "מוציא הּפחּות [של ְְִֵֶֶַַַָָ
חסרמחבירו"] אם יתר [או], .אם ִִֵֵָָ

.·È ּפחת - ּובמצריו' 'ּבסימניו לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמכר
ינּכה  ׁשתּות, על יתר ּפחת הּגיעֹו; ׁשתּות, הֹותיר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשתּות
אֹו ּדמים לֹו יּתן ׁשתּות, על יתר הֹוסיף הּדמים; מן ְִִִִִֵֵַַָָָלֹו
ּפחֹות  ּבּׂשדה הּנׁשאר היה אם הּׁשּיּור. לפי הּכל  ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹקרקע,
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹמּתׁשעת

ּדמים  לֹו מחזיר - הּמֹוכר .לׂשדה ְְִִִֵֵַַָ
.‚È,מצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

מאתים', ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו: אמר אפּלּו - ּבּה הרּגל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּוכבר
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ׂשדה  ּכמֹו יפה ׁשהיא ּכלֹומר החׁשּבֹון, לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתים  ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָהאֹומר

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין ּפי כור]על ׁשּלא [חצי הּגיעֹו; , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
הּמֹוכר  צרי לפיכ ּכֹור'. 'ּבית הּנקרא מקֹום אּלא לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמכר
לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור'. 'ּבית נקרא ׁשהּוא ראיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלהביא
ׁשאין  ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּבמקֹום ׁשּלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכרם
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אף  הּׁשקמה, ּבתּולת ואת מרּכב, ׁשאינֹו החרּוב את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּומכר
לא  אבל ׁשּבּה. הּדקלים ּכל את ּומכר עבים; ׁשהן ּפי ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעל
האבנים  את ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמכר
מּוכנֹות  ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
הּגפנים, ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ,ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלכ
את  ולא ,לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאף
צריכה  ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּתבּואה
ּכּלן  הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
.‚ּכ ּובין ּכ ׁשהיא ּובין הּקנים מחיצת את מכר לא , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ולא  ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹּבית
עצמּה, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבׂשמים ׁשל קטּנה ערּוגה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר
הּׁשֹומרה  את ולא ּפלֹוני', ׁשל ורד 'ּבי לּה ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכגֹון
ולא  ּבארץ; קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל הּסּדן את ולא הּמרּכב, החרּוב את ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמכר
ולא  הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ּדּקים; ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהן

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,הּׁשֹוב ְֲִִֵֵֵֵֶַָאת
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו הּׁשֹוב אֹו הּגת אֹו הּבֹור אֹותֹו ְְֲִֶַַַַַָעד
לּקח  צרי אינֹו מאּלּו', 'חּוץ לֹו: ואמר ּפרׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּׂשדה;

ּדר .לֹו ֶֶ
לּלֹוקח ‰. ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

מּתנה  הּנֹותן אבל אּלּו. את אּלא לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפרׁש
ּבבית  ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבׂשדה, ּבין ּכּלן, את קנה -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּכל  המקּבל קנה - קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבד.

ׁשּיפרׁש עד לּה, .המחּבר ְְֵֶַַָָָֻ
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה ּבּׂשדה, החזיק - הּגר ּבנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחזיק
ּכּלן  את הקּדיׁש הּׂשדה, .את ְִִֶֶֶַָָֻ

.Ê ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח, ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות מעני  ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, נים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו. ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג  על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ .ׁשהּמֹוכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּקֹורין  אֹו לבּדֹו, לּבית אּלא 'ּבית' קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הֹולכין  - ּגּביו ׁשעל ּולכל ׁשּסביבֹותיו ּולכל לּבית ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ'ּבית'
ׂשדה, אֹו חצר, ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. אנׁשי לׁשֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הערּוכֹות  הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - מּטלטלין אֹו עיר, ְְְֲִִִִֵַַַַַָֹאֹו

הּכל. ְִַֹּבפי
.Á אחר הֹולכין ּומּתן: מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול עּקר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה

הּמקֹום  ּבאֹותֹו אדם ּבני מקֹום לׁשֹון אבל הּמנהג. ואחר , ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּקֹורין  יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא ידּוע, מנהג ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשאין
ּבפרקים  חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוׂשים - ּכ ׁשּקֹורין ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּכ

ֵאּלּו.

כז  ¤¤ּפרק
ואת ‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר

ואת  אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנין
עליה  ויֹורדין לּספינה ּבהם ׁשעֹולין והאסּכלה ואת הּכבׁש , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיא  הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה. הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
ּבּה ׁשהֹולכין הּקטּנה לּיּבׁשה;הּספינה הּקרֹובים הּמים על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹולא
ּבהן, העֹוׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; את ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמּלחים

הּמרצּופין את הסחורה]ולא הּסחֹורה [שקי את ולא , ְְְְִֶֶַַַָֹֹ
הרי  ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.

מכּורין. ְִָֻּכּלן
ׁשאינן ·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר

מכר  הּקרֹון. את מכר לא הּפרדֹות, את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות
הּצמד השור]את שבצוואר הּבקר;[העול את מכר לא , ֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּקֹורין  ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, את מכר לא הּבקר, את ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמכר
'ּבקר'. לּצמד ְִֶֶַָָָָמקצתם

לא ‚. הּפרה, את מכר הּפרה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר
את  מכר הּבקר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר

העגלה  את מכר לא אּלּוהּבקר, ּבכל ראיה הּדמים ואין . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים

החמֹור „. את הּמֹוכר הּמרּדעתוכן את מכר ואת [כר]- ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
הּׂשק, את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על אף ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהאּכף,
הּממּכר. ּבׁשעת עליו היּו אפּלּו הּנׁשים, מרּכבת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ראי ‰. הּדמים נֹוטה,ואין ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם - ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ואם  ולֹוקח; מֹוכר ּכל ּכדין מּקח ּבּטּול אֹו אֹוניה לֹו ְְְִִִִֵֵֵַָָָָיׁש
מּתנה  ׁשּזֹו הּמּקח, ּבטל לא טֹועה, הּדעת ׁשאין ּבכדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה

ׂשּקים  ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין לֹו, ּכּיֹוצא נתן ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין אין ְְִִִִֵֶַָָָָּבזה,

.Âּכלים מכר - הּׁשפחה את אפּלּו[בגדים]הּמֹוכר ׁשעליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנזמים, את ולא הּׁשירים, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהן
אמר  ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות את ולא הּטּבעֹות, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
ּפי  על אף - 'ל מֹוכר אני ּׁשעליה מה וכל 'ׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלֹו:

מכּורין. ּכּלן הרי מנה, מאה ׁשל ּכלים עליה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּיׁש
.Ê ּפרה' ,'ל מֹוכר אני מעּברת 'ׁשפחה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

הּולד  את מכר - 'ל מֹוכר אני אני מעּברת מניקה 'ׁשפחה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּולד; את מכר לא - 'ל מֹוכר אני מניקה 'ּפרה ,'ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמֹוכר
אדם  ׁשאין הּסיח, את מכר - 'ל מֹוכר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמֹור

לחלבּה. חמֹורה ֲֲֶַָָָקֹונה
.Á זה חמֹור 'ראׁש אֹו זה', עבד 'ראׁש לחברֹו: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹהאֹומר

אבר  ּבכל הּדין וכן חציֹו; מכר זה הרי - 'ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמכּור
חמֹור  'יד אֹו זה', עבד 'יד לֹו: אמר ּבֹו. ּתלּויה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמה
ׁשאין  אבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם; מׁשּמנין - 'ל מכּור ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
'ל מֹוכר אני זֹו ּפרה 'ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ּתלּויה ְְְֲִֵַַָָָָָָֹהּנׁשמה

הרא  אּלא מכר לא ּתמיד - נמּכר ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד, ׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
.ּבּמטּבחים  ְִִַַָ

.Ë;הרגלים את מכר לא ּגּסה, ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא  הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל  הּקנה. את מכר לא הּכבד, את מכר הּכבד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
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מכר  הרגלים; את מכר הראׁש, את מכר - ּדּקה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבבהמה
את  מכר הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

הּקנה  את מכר לא הּכבד, את מכר .הּכבד; ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.È מימיו את מכר לא הּבֹור, את מכר הּמֹוכר אׁשּפה, מכר ; ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מכר  ,ׁשֹוב מכר הּדבֹורים; את מכר ּכּורת, מכר זבלּה. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
הּיֹונים. ִֶַאת

.‡Èמעיני ילּוז ׁשהּוא אל - אּלּו ּבדברים הּגדֹול העּקר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ּביחּוד  אֹותֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג, ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּובמקֹום
חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ׁשּתּוף ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבלא

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"ה  תשרי י"ד רביעי יום

כח  ¤¤ּפרק
.‡'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: והיּוהאֹומר , ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

על  אף טפחים, עׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות הּׂשדה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבתֹו
אין  - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ּבהן ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפי
מעֹותיו  לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ּבכלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמּדדין
ולֹוקח  מקֹומֹות. ּוׁשלׁשה ּכׁשנים לֹו ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבמקֹום
היּו דמים. ּבלא ּכֹור, הּבית ּבכלל והּסלעים הּגאיֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאּלּו

עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות
ּבית ·. אּלא ּבהן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

חמׁשת  ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעת והיּו קּבין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻארּבעת
ׂשדה  ׁשל ּברּבּה ּומבלעין ּבית קּבין על יתר היה אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ

- מבלעין אינן אֹו הרּבה, מפּזרין ׁשהיּו אֹו קּבין, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻארּבעת
מבלעין  היּו עּמּה. נמּדדין אין עׂשרה, ּבהן ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאף
חּוט  ּכמֹו מחלקין ׁשהיּו אֹו ּברּבּה, מעּוטן אֹו ּבמעּוטּה, ְְְְִִִֶָָָָָָֻֻֻרּבן
אֹו ּבּצדדין, ׁשהיּו אֹו מׁשּלׁש, ּכמֹו אֹו עּגּול, ּכמֹו אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָֻׁשוה,
עליו  מחברֹו, והּמֹוציא ספק; אּלּו ּכל - עקּלתֹון ּדר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
סלע  אֹו מּלמּטה, וסלע מּלמעלה עפר היה אם וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי - מּלמּטה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלמעלה
רבע ‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע ּבּה נמּדד היה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זה  אין - ׁשהּוא ּכל אפּלּו לּמצר סמּו היה ואם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָעּמּה;
ע  הפסיק עּמּה. ספק.נמּדד זה הרי לּמצר, סלע ּבין פר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

היּו„. אפּלּו - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּכבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵַָָָָאמר
סלעים  אֹו יתר, אֹו טפחים עׂשרה עמּקֹות ּגאיֹות ְְֲֲִִֵֵָָָָָָָֻּבּה

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יתר אֹו טפחים עׂשרה .ּגבֹוהים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ
מּדה ‰. ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

ואם  הּדמים; מן לֹו ינּכה ׁשהּוא, ּכל ּפחת אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָבחבל'
לֹו יחזיר ׁשהּוא, ּכל .הֹותיר ֲִִֶַָ

.Â ּכמי זה הרי - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
ּפחת  ואם יתר'; ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור 'ּבית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּפרׁש
סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמן
יחׁשב  ּכן, על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹאֹו

ׁשּפחת  וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן הרבעים ּכל על ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּמֹו
ּכֹור, ּבית על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ינּכה ּכֹור, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּבית

לֹו .יחזיר ֲִַ
.Ê ּפחּותה הּתֹוספת היתה אם לֹו? מחזיר הּוא ְְְִִֶֶַַַָָָּומה

ליּפֹות  הּמכירה, ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר - קּבין ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָמּתׁשעת
ׁשל  אחרת לׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ואם ה ּמֹוכר; ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכח
אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע, הּתֹוספת אֹותּה לֹו מחזיר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמֹוכר,

ּכלּום  מפסיד ואינֹו ׂשדֹותיו, יתרה לׁשאר הּתֹוספת היתה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
יתר  והּנׁשאר ּוסאה, סאה לכל רבע נֹותנין קּבין, ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹעל
ּכל  לֹו נֹותן קּבין, ּתׁשעת ּבֹו יׁש אם - הרבעים ּכל ְְִִִִֵֵַַַָָָָעל

הּק מן הּיתר עם ּכּלן ׁשלקח הרבעים ּכׁשעה לֹו ונֹותנֹו רקע, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
ִֶמּמּנּו.

.Á ממּכר ּבׁשעת ּבזֹול ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבּמה
ּביקר  היתה אם אבל הּיתר. החזרת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהֹוקירה
הּתֹוספת  ּדמי לֹו לּתן רצית 'אם לּלֹוקח: אֹומרין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּוזלה
קרקע, לֹו לּתן רצית ואם הּממּכר; לפי דמים לֹו ּתן ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּכּלּה,

עּתה' ּׁשּׁשוה מה ּכפי לֹו .ּתן ְִֵֶַַָָָ
.Ë ּבׂשדה קּבין ּתׁשעת ּכדין ּבגּנה, קב חצי ׁשאם ודין : ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ

לֹו מחזיר אינֹו הרבעים, על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
עם  הרבעים ּכל את לֹו מחזיר קב, חצי הֹותיר ּדמים; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא

החזרה. עת ׁשל הּזֹול ּכּׁשער קרקע אֹו ּדמים, ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּיתר,
.È ׂשדה ונעׂשית ּגּנה אֹו לֹוקח, ּביד ּגּנה ונעׂשית ׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר

ּבעת  ׁשהיתה ּכדין לֹו מחּׁשב אם ספק זה הרי - לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביד
עּתה  ׁשהיא ּכּדין אֹו .הּמכר, ִִֶֶֶַַַָ

.‡È מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
עפר  ּכֹור 'ּבית לֹו: ׁשאמר אֹו יתר', ּבין חסר ּבין ֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבחבל
אחר  הּל - בחבל' מּדה יתר ּבין חסר ּבין ל מֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאני

ּכּדין אּלא לֹו ואין ׁשּבּלׁשֹונֹות, "מוציא הּפחּות [של ְְִֵֶֶַַַָָ
חסרמחבירו"] אם יתר [או], .אם ִִֵֵָָ

.·È ּפחת - ּובמצריו' 'ּבסימניו לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמכר
ינּכה  ׁשתּות, על יתר ּפחת הּגיעֹו; ׁשתּות, הֹותיר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשתּות
אֹו ּדמים לֹו יּתן ׁשתּות, על יתר הֹוסיף הּדמים; מן ְִִִִִֵֵַַָָָלֹו
ּפחֹות  ּבּׂשדה הּנׁשאר היה אם הּׁשּיּור. לפי הּכל  ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹקרקע,
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹמּתׁשעת

ּדמים  לֹו מחזיר - הּמֹוכר .לׂשדה ְְִִִֵֵַַָ
.‚È,מצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

מאתים', ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו: אמר אפּלּו - ּבּה הרּגל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּוכבר
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ׂשדה  ּכמֹו יפה ׁשהיא ּכלֹומר החׁשּבֹון, לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתים  ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָהאֹומר

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין ּפי כור]על ׁשּלא [חצי הּגיעֹו; , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
הּמֹוכר  צרי לפיכ ּכֹור'. 'ּבית הּנקרא מקֹום אּלא לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמכר
לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור'. 'ּבית נקרא ׁשהּוא ראיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלהביא
ׁשאין  ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּבמקֹום ׁשּלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכרם
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וכן  'ּכרם'. אֹותֹו קֹוראין ׁשּיהיּו והּוא, הּגיעֹו; ּגפנים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָּבֹו
ּבֹו אין אפּלּו - 'ל מֹוכר אני 'ּפרּדס לחברֹו: ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָהאֹומר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן 'ּפרּדס'. ׁשּיּקרא והּוא הּגיעֹו; ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹרּמֹונים,

.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכל
מנהג ׁשּבארנּו אחר הלֹו - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

להן. הידּועה הּמקֹום אנׁשי רב לׁשֹון ואחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהּמדינה,

כט  ¤¤ּפרק
ּדין ‡. ממּכר, ממּכרן ואין מּקח מּקחן אין - ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשּיהיה ּתֹורה  ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה, החרׁש, : ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קּימין, ּומעׂשיו ּבמּטלטלין ונֹותן נֹוׂשא והּקטן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהחרׁש

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום
ולא ·. ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוׂשא ּכיצד ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹהחרׁש

ּברמיזה  ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמדּבר,
יתקּימּוּבמּטלטלין, לא ּבמּטלטלין, אף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ

ּבּדבר  ּומתיּׁשבין רּבֹות, ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד .מעׂשיו, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּקחֹו‚. - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאּלם

ּבין  ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו ְְְִִִֵַַַָָָָָֹמּקח,
ׁשּבֹודקין  ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ּבקרקע; ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבמּטלטלין

ידֹו ּבכתב יכּתב אֹו .לגיטין, ְְְִִִִַָֹ
ואין „. ממּכר, ממּכרֹו ואין מּקח, מּקחֹו אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּׁשֹוטה

אּפֹוטרֹוּפֹוס  מעמידין ּדין ּובית קּימת. מּמּתנֹותיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּתנה
לקטּנים  ׁשּמעמידים ּכדר .לׁשֹוטים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַ

ּבעת ‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ולאחרים, לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעׂשיו ּכל ׁשפּוי, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ׁשּמא  היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּככל

ּׁשעׂשה. מה עׂשה ׁשטּותֹו ּובתחּלת ׁשפּיּותֹו ְְְְִִִֶַַָָָָּבסֹוף
.Âּומּׁשׁש ּכלּום. לאחרים הקניתֹו אין ׁשנים, ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקטן

ּומּתן  מּׂשא ּבטיב יֹודע אם אֹותֹו: ּבֹודקין ׁשּיגּדיל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
ּבדבר  ּבין מּתנה, ּומּתנתֹו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו -ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
ׁשכיב  מּתנת ּבין ּבריא מּתנת ּבין מּועט, ּבדבר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמרּבה
ׁשּלא  ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, מּדברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמרע.
והּכל  מּמּנּו. יּקח ולא לֹו ׁשּימּכר מי יּמצא ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹיּבטל
ׁשּיגּדיל  עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ּבקרקע אבל .ּבמּטלטלין; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

.Ê אבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
אפּלּו ּכלּום מעׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים  רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

מקּים  ּבמּטלטלין, ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו .מּקחֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
.Áאֹו ּומּתן מּׂשא טיב יֹודע אם לידע הּקטן את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבֹודקין

יֹודע  ׁשהּוא נבֹון קטן ׁשם ׁשּיׁש לפי ׁשּיגּדיל; עד יֹודע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו
- עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּוא ׁשאפּלּו אחר, ויׁש ׁשבע, ּבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוהּוא

ּומּתן  מּׂשא טיב יֹודע ּומּתן אינֹו מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן . ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ּבמּטלט  ונתן ׁשּנׂשא אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ּדינֹוׁשאין - וטעה לין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ותחזר  קנה ׁשתּות, מחילה; מּׁשתּות, ּפחֹות הּגדֹול: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹּכדין
אני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּקח, ּבטל ׁשתּות, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָההֹוניה;
אּלא  ּבמּטלטלין, קּימין ּוממּכרֹו הּקטן מּקח ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר,
וחזר  הּמּקח, על מעֹות נתן אם אבל .המׁשי אֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשּמׁש

עֹומדין  ּבֹו, ׁשחזרּו ואחרים ׁשּפרע'; 'מי מקּבל אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו
ׁשּפרע'. ְִֶַָּב'מי

.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הׂשּכיר אֹו הּקטן, מּיד קנה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכן
הּקטן  מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח: קנה לא - ּבֹו ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר

ּכׁשטר  ׁשהּקנין - ּכלּום הּקטן מּיד הּקנין ואין ואין ּבּדין, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּגדֹול. אדם ׁשטר על אּלא חֹותמין ְְִִֵֶַַָָָָָהעדים

.È ׂשכר אֹו מּידן, וקנּו מאחרים, מּטלטלין ׁשּקנה קטן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
זֹוכה  ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא - הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
חצרֹו ׁשאין - לּדבר ראיה הּגדֹולים. ּבהן ׁשּזֹוכין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּדרכים
ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ולא קטן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

ידֹו מּדין ולא ׁשליחּות הּקנין מּדין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּנתרּבת  הּקטּנה אבל מחצרֹו. ּגדֹול הּמקֹום ׂשכירּות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
מּידּה, קנּו אם מאחרים, הּמּטלטלין ּתקנה מּידּה, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצרּה

מקֹום. ּבׂשכירּות ְִִָאֹו
.‡È- והחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה

ּכל  ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ּום;ּתעמד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבפניו, ׁשּלא לאדם וזכין הּוא; ּבפנינּו ׁשאינֹו ּכמי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשהּקטן

אּלא ל ֹו חבין .ּבפניו ואין ְְִֵֶָָָָ
.·Èהּזכר והביא ׁשהגּדיל, ׁשלׁשקטן אחר ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּפי  על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה
ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
מעׂשיו  אין ּבקרקע, אבל ּבמּטלטלין; מּתנה ּומּתנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָממּכר,
ׁשּיגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ׁשּיהיה עד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָקּימין,

.‚Èׁשּירׁש ּבקרקע אבל ׁשּלֹו. ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה
עד  ממּכר, ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָמאבֹותיו,
ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עׂשרים ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; מּׂשא ּבטיב ׁשּיֹודע ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף
ּדעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין הּמעֹות, אחר נֹוטה ׁשּדעּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹמּפני

העֹולם  .ּבדרכי ְְֵַָָ
.„È ּבריא מּתנת ּבין - עׂשרים מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו

לֹו הּגיעה לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי מרע, ׁשכיב מּתנת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבין
ואמרּו ּתמיד. מצּוי ׁשאינֹו ּדבר והּוא נתן; לא ּגדֹולה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה

נׁשמעין' ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, 'ּתתקּים .חכמים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
.ÂË אביו ּבקרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבּמה

ׂשער  ׁשּתי ּכׁשהביא עׂשרים? ּבן לֹוּכׁשהּוא ּכׁשּנֹולדּו אֹו ֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ
עדין  - סריס נעׂשה ולא הביא, לא אם אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני
עד  ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר ּבקרקע ממּכרֹו ואין הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקטן

ׁשנֹותיו  לרב .ׁשּיּגיע ְְִֶַַָֹ
.ÊË,ומת אביו, ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ּובאּומי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

- לבדקֹו ּובּקׁשּו ׁשּמכר, ּבעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹוביו
להׁשּתּנֹות  עׂשּויין ׁשהּסימנין ועֹוד, לנּולֹו; להן ׁשֹומעין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאין
אּלא  הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמיתה.

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ידעּו ּכן ְְִֵֵֶַַַָָאם
.ÊÈ מּיד ּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עׂשרים מּבן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפחֹות

מן  ּומֹוציא עׂשרים; אחר ּבין עׂשרים קדם ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּלֹוקח,
ׁשּנטע  אֹו הֹוצאֹות, הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו זה ּכדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו, ׁשמין - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
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ּוכׁשּנעׂשה  אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
הּמעֹות, ׁשּלקח ׁשּכיון לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עׂשרים ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבן
ולא  עׂשרים ּבן ּכׁשהּוא ּבפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונׁשּתּמׁש

ּבממּכרֹו. רצה ׁשהרי הּלֹוקח, ּביד נתקּימה - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחה
.ÁÈ קּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - .הּׁשּכֹור ְְְִִִִִִַַַָָָָָָ

ואינֹו ׁשעֹוׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעׂשיו אין - ּיעׂשה מה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָיֹודע

מּב ּפחֹות ׁשׁש.ּכקטן ן ְִֵֶָָָ

ל  ¤¤ּפרק
לּלֹוקח ‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר

לּקח, רצה ואם העליֹונה: על הּלֹוקח יד - מּדעּתֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה  ּתחזר רצה, לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול הּמֹוכר .אין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

עּמֹו; הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר, ׁשטר ּכֹותבין ,ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
הּסֹופר ׂשכר נֹותן הּלֹוקח שטר ּולעֹולם את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ

רעתּה.המכירה] מּפני ׂשדהּו מכר ואפּלּו ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ
.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה, נתן אֹו קנה אֹו ׁשּמכר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן

אּלּו הרי מעׂשיו, לקּים רצה אם העליֹונה: על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּובדברים  מעׂשיו. ּכל ּבטלּו רצה, לא ואם וקנּו; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹקּימין
לקנֹות  צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבלבד

ּכלּום  .מּמּנּו ְִֶ
ּבעלּה,‚. ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות, ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה,
העליֹונה: על הּבעל יד - מּתנה לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתן  אֹו ׁשּמכר הּבעל אבל הּכל. לבּטל רצה, לקּים; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
קרקע  אֹו ּבכתּבתּה, אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין -ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּום  לּה -ׁשהכניס ּבכתּבתּה לּה ׁשּיחד קרקע אֹו מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּכל  הרי מעׂשיו, ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
עׂשיתי  רּוח 'נחת אֹומרת: ׁשהיא מּפני ּבטל; ּׁשעׂשה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמה

ְֲִַלבעלי'.
.„- מּטלטלין ּבין מקרקעין ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר

קּימה  ואם מבּטלת; לבּטל, רצתה העליֹונה: על האּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד
הּלֹוקחין  קנּו .מעׂשיו, ְֲִַַָָ

מּטלטלין ‰. אֹו ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל
ּומכר  עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - מּׁשּלֹו לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - נתן ְְְִִִֵַַָָָָָָָָאֹו
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוכן

לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּבה; אּלא [לגבות]ׁשעּבּוד טֹורפת, , ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻ
מּידּה. וקנּו ּתחּלה, לּלֹוקח ּכתבה ְְְִִִֵַַָָָָָָאם

.Â לא לבעלּה, ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
מּידֹו ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ּבהלכֹות קנה; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבין  יתֹומים, ּבנכסי ׁשּלקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאיׁשּות.
האּפיטרֹוּפ וכן ּבמּטלטלין, ּבין ׁשּמּנּוּבקרקע ּבין סין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מּקח, מּקחן - יתֹומים אבי אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹותם
נֹותן  אדם ׁשאין ּכלּום, אינּה מּתנתם אבל ממּכר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּוממּכרן

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר

.Ê- טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַָָהּמֹוכר
קּימין  מעׂשיו אֹותֹו, ׁשּמּכין ּפי על ׁשּקנּואף מי ּכל וכן . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמּידֹו
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  תשרי ט"ו חמישי יום
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יקנה  היא ההפקר, מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות, אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָענין
חֹוזרת  מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובּמה
- האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור חֹוזרת. אינּה מּתנה ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואיזֹו

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
זכה ‡. ּבֹו, הּמחזיק ּכל - והּנהרים ההפקר הּמדּברֹות וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכגֹון  זכה, ּבֹו הּקֹודם וכל הפקר, ׁשּבהן ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּגדֹולים,
ּבהן. וכּיֹוצא יער ׁשל האילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעׂשבים

והּנהרֹות ·. הּיּמים מן ּדגים מיני הּצד אֹו עֹופֹות ׁשּצד אֹו , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
יצּוד  ׁשּלא ּובלבד זכה; ּבעלים, להן ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחּיה
ּבביבר  הּדגים היּו ואם קנה. ׁשם, צד ואם חברֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבׂשדה

ּפי [כלוב] על אף - ׁשּבביברין ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבעלי  ׁשל הן הרי צידה, מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּגזלן. זה הרי מּׁשם, והּצד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּביברין;
מצֹודתֹו‚. מּתֹו ּדגים הּלֹוקח חברֹו[חכה]אבל ׁשל ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

ּכׁשהיא  מּמצֹודתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו הּים, ּבתֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיא
היתה  ואם סֹופרים; מּדברי אסּור זה הרי - ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָפרּוסה

ּגזלן. זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ולקח ּכלי, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹודה
.„- עֹוף אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו, ּבׂשדה מצֹודה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָהּפֹורׂש

קנה  זה, ּדבר לעׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי על היה אף ואם . ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
קנה  - ׂשדי' לי 'זכת ואמר: ׂשדהּו, ּבצד עֹומד הּׂשדה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעל

ּכלּום. הּמצֹודה לבעל ואין הּׂשדה, ְְְְֵֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּזֹו‰. הּספינה; ּבעל קנה הּספינה, לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדגים

ואינּה היא, הּמׁשּתּמרת הן חצר ּכחצר ׁשהּמים המהּלכת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עצמּה מחמת הֹולכת ואינּה אֹותּה, .ׁשּמֹוליכין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Â ׁשּמת אין ּגר - ׁשּנתּגּיר אחר ּביׂשראל ּבנים הֹוליד ולא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ואין  ּבהן, זכה ּבנכסיו, והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא יֹורׁשין; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו

היא. ּכמּתנה ׁשּזֹו ּבדמים, לסּלקֹו יכֹול הּמצר ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבעל
.Ê ּבאחת החזיק ּביניהן, אחד ּומצר הּגר, ּבנכסי ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

חברּתּה ואת אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק קניּה. - לקנֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָמהן
ּבּה החזיק קנה. לא חברּתּה, אבל קנה; ּבּה, ׁשהחזיק זֹו -ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
מּפני  חברּתּה, מהן: אחת קנה לא חברּתּה, את לקנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכדי
לקנֹותּה. ּכדי ּבּה החזיק ׁשּלא מּפני וזֹו, ּבּה; החזיק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
הּמצר  ואת חברּתּה את ולקנֹות לקנֹותּה ּבּה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָהחזיק
זה  הרי - ׁשּתיהן את לקנֹות ּבּמצר ׁשהחזיק אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַׁשּביניהן,

האחרֹון  זכה לקנֹותּה, ּבּה והחזיק אחר ּבא ואם .ספק; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.Á מהן ּבאחד ׁשהחזיק מּזה, לפנים זה בּתים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכן

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
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וכן  'ּכרם'. אֹותֹו קֹוראין ׁשּיהיּו והּוא, הּגיעֹו; ּגפנים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָּבֹו
ּבֹו אין אפּלּו - 'ל מֹוכר אני 'ּפרּדס לחברֹו: ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָהאֹומר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן 'ּפרּדס'. ׁשּיּקרא והּוא הּגיעֹו; ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹרּמֹונים,

.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכל
מנהג ׁשּבארנּו אחר הלֹו - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

להן. הידּועה הּמקֹום אנׁשי רב לׁשֹון ואחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהּמדינה,

כט  ¤¤ּפרק
ּדין ‡. ממּכר, ממּכרן ואין מּקח מּקחן אין - ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשּיהיה ּתֹורה  ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה, החרׁש, : ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קּימין, ּומעׂשיו ּבמּטלטלין ונֹותן נֹוׂשא והּקטן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהחרׁש

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום
ולא ·. ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוׂשא ּכיצד ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹהחרׁש

ּברמיזה  ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמדּבר,
יתקּימּוּבמּטלטלין, לא ּבמּטלטלין, אף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ

ּבּדבר  ּומתיּׁשבין רּבֹות, ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד .מעׂשיו, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּקחֹו‚. - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאּלם

ּבין  ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו ְְְִִִֵַַַָָָָָֹמּקח,
ׁשּבֹודקין  ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ּבקרקע; ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבמּטלטלין

ידֹו ּבכתב יכּתב אֹו .לגיטין, ְְְִִִִַָֹ
ואין „. ממּכר, ממּכרֹו ואין מּקח, מּקחֹו אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּׁשֹוטה

אּפֹוטרֹוּפֹוס  מעמידין ּדין ּובית קּימת. מּמּתנֹותיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּתנה
לקטּנים  ׁשּמעמידים ּכדר .לׁשֹוטים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַ

ּבעת ‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ולאחרים, לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעׂשיו ּכל ׁשפּוי, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ׁשּמא  היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּככל

ּׁשעׂשה. מה עׂשה ׁשטּותֹו ּובתחּלת ׁשפּיּותֹו ְְְְִִִֶַַָָָָּבסֹוף
.Âּומּׁשׁש ּכלּום. לאחרים הקניתֹו אין ׁשנים, ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקטן

ּומּתן  מּׂשא ּבטיב יֹודע אם אֹותֹו: ּבֹודקין ׁשּיגּדיל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
ּבדבר  ּבין מּתנה, ּומּתנתֹו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו -ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
ׁשכיב  מּתנת ּבין ּבריא מּתנת ּבין מּועט, ּבדבר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמרּבה
ׁשּלא  ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, מּדברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמרע.
והּכל  מּמּנּו. יּקח ולא לֹו ׁשּימּכר מי יּמצא ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹיּבטל
ׁשּיגּדיל  עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ּבקרקע אבל .ּבמּטלטלין; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

.Ê אבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
אפּלּו ּכלּום מעׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים  רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

מקּים  ּבמּטלטלין, ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו .מּקחֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
.Áאֹו ּומּתן מּׂשא טיב יֹודע אם לידע הּקטן את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבֹודקין

יֹודע  ׁשהּוא נבֹון קטן ׁשם ׁשּיׁש לפי ׁשּיגּדיל; עד יֹודע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו
- עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּוא ׁשאפּלּו אחר, ויׁש ׁשבע, ּבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוהּוא

ּומּתן  מּׂשא טיב יֹודע ּומּתן אינֹו מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן . ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ּבמּטלט  ונתן ׁשּנׂשא אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ּדינֹוׁשאין - וטעה לין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ותחזר  קנה ׁשתּות, מחילה; מּׁשתּות, ּפחֹות הּגדֹול: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹּכדין
אני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּקח, ּבטל ׁשתּות, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָההֹוניה;
אּלא  ּבמּטלטלין, קּימין ּוממּכרֹו הּקטן מּקח ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר,
וחזר  הּמּקח, על מעֹות נתן אם אבל .המׁשי אֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשּמׁש

עֹומדין  ּבֹו, ׁשחזרּו ואחרים ׁשּפרע'; 'מי מקּבל אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו
ׁשּפרע'. ְִֶַָּב'מי

.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הׂשּכיר אֹו הּקטן, מּיד קנה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכן
הּקטן  מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח: קנה לא - ּבֹו ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר

ּכׁשטר  ׁשהּקנין - ּכלּום הּקטן מּיד הּקנין ואין ואין ּבּדין, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּגדֹול. אדם ׁשטר על אּלא חֹותמין ְְִִֵֶַַָָָָָהעדים

.È ׂשכר אֹו מּידן, וקנּו מאחרים, מּטלטלין ׁשּקנה קטן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
זֹוכה  ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא - הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
חצרֹו ׁשאין - לּדבר ראיה הּגדֹולים. ּבהן ׁשּזֹוכין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּדרכים
ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ולא קטן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

ידֹו מּדין ולא ׁשליחּות הּקנין מּדין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּנתרּבת  הּקטּנה אבל מחצרֹו. ּגדֹול הּמקֹום ׂשכירּות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
מּידּה, קנּו אם מאחרים, הּמּטלטלין ּתקנה מּידּה, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצרּה

מקֹום. ּבׂשכירּות ְִִָאֹו
.‡È- והחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה

ּכל  ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ּום;ּתעמד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבפניו, ׁשּלא לאדם וזכין הּוא; ּבפנינּו ׁשאינֹו ּכמי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשהּקטן

אּלא ל ֹו חבין .ּבפניו ואין ְְִֵֶָָָָ
.·Èהּזכר והביא ׁשהגּדיל, ׁשלׁשקטן אחר ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּפי  על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה
ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
מעׂשיו  אין ּבקרקע, אבל ּבמּטלטלין; מּתנה ּומּתנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָממּכר,
ׁשּיגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ׁשּיהיה עד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָקּימין,

.‚Èׁשּירׁש ּבקרקע אבל ׁשּלֹו. ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה
עד  ממּכר, ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָמאבֹותיו,
ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עׂשרים ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; מּׂשא ּבטיב ׁשּיֹודע ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף
ּדעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין הּמעֹות, אחר נֹוטה ׁשּדעּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹמּפני

העֹולם  .ּבדרכי ְְֵַָָ
.„È ּבריא מּתנת ּבין - עׂשרים מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו

לֹו הּגיעה לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי מרע, ׁשכיב מּתנת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבין
ואמרּו ּתמיד. מצּוי ׁשאינֹו ּדבר והּוא נתן; לא ּגדֹולה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה

נׁשמעין' ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, 'ּתתקּים .חכמים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
.ÂË אביו ּבקרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבּמה

ׂשער  ׁשּתי ּכׁשהביא עׂשרים? ּבן לֹוּכׁשהּוא ּכׁשּנֹולדּו אֹו ֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ
עדין  - סריס נעׂשה ולא הביא, לא אם אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני
עד  ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר ּבקרקע ממּכרֹו ואין הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקטן

ׁשנֹותיו  לרב .ׁשּיּגיע ְְִֶַַָֹ
.ÊË,ומת אביו, ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ּובאּומי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

- לבדקֹו ּובּקׁשּו ׁשּמכר, ּבעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹוביו
להׁשּתּנֹות  עׂשּויין ׁשהּסימנין ועֹוד, לנּולֹו; להן ׁשֹומעין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאין
אּלא  הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמיתה.

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ידעּו ּכן ְְִֵֵֶַַַָָאם
.ÊÈ מּיד ּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עׂשרים מּבן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפחֹות

מן  ּומֹוציא עׂשרים; אחר ּבין עׂשרים קדם ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּלֹוקח,
ׁשּנטע  אֹו הֹוצאֹות, הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו זה ּכדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו, ׁשמין - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
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ּוכׁשּנעׂשה  אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
הּמעֹות, ׁשּלקח ׁשּכיון לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עׂשרים ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבן
ולא  עׂשרים ּבן ּכׁשהּוא ּבפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונׁשּתּמׁש

ּבממּכרֹו. רצה ׁשהרי הּלֹוקח, ּביד נתקּימה - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחה
.ÁÈ קּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - .הּׁשּכֹור ְְְִִִִִִַַַָָָָָָ

ואינֹו ׁשעֹוׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעׂשיו אין - ּיעׂשה מה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָיֹודע

מּב ּפחֹות ׁשׁש.ּכקטן ן ְִֵֶָָָ

ל  ¤¤ּפרק
לּלֹוקח ‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר

לּקח, רצה ואם העליֹונה: על הּלֹוקח יד - מּדעּתֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה  ּתחזר רצה, לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול הּמֹוכר .אין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

עּמֹו; הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר, ׁשטר ּכֹותבין ,ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
הּסֹופר ׂשכר נֹותן הּלֹוקח שטר ּולעֹולם את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ

רעתּה.המכירה] מּפני ׂשדהּו מכר ואפּלּו ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ
.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה, נתן אֹו קנה אֹו ׁשּמכר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן

אּלּו הרי מעׂשיו, לקּים רצה אם העליֹונה: על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּובדברים  מעׂשיו. ּכל ּבטלּו רצה, לא ואם וקנּו; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹקּימין
לקנֹות  צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבלבד

ּכלּום  .מּמּנּו ְִֶ
ּבעלּה,‚. ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות, ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה,
העליֹונה: על הּבעל יד - מּתנה לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתן  אֹו ׁשּמכר הּבעל אבל הּכל. לבּטל רצה, לקּים; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
קרקע  אֹו ּבכתּבתּה, אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין -ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּום  לּה -ׁשהכניס ּבכתּבתּה לּה ׁשּיחד קרקע אֹו מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּכל  הרי מעׂשיו, ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
עׂשיתי  רּוח 'נחת אֹומרת: ׁשהיא מּפני ּבטל; ּׁשעׂשה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמה

ְֲִַלבעלי'.
.„- מּטלטלין ּבין מקרקעין ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר

קּימה  ואם מבּטלת; לבּטל, רצתה העליֹונה: על האּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד
הּלֹוקחין  קנּו .מעׂשיו, ְֲִַַָָ

מּטלטלין ‰. אֹו ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל
ּומכר  עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - מּׁשּלֹו לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - נתן ְְְִִִֵַַָָָָָָָָאֹו
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוכן

לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּבה; אּלא [לגבות]ׁשעּבּוד טֹורפת, , ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻ
מּידּה. וקנּו ּתחּלה, לּלֹוקח ּכתבה ְְְִִִֵַַָָָָָָאם

.Â לא לבעלּה, ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
מּידֹו ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ּבהלכֹות קנה; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבין  יתֹומים, ּבנכסי ׁשּלקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאיׁשּות.
האּפיטרֹוּפ וכן ּבמּטלטלין, ּבין ׁשּמּנּוּבקרקע ּבין סין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מּקח, מּקחן - יתֹומים אבי אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹותם
נֹותן  אדם ׁשאין ּכלּום, אינּה מּתנתם אבל ממּכר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּוממּכרן

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר

.Ê- טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַָָהּמֹוכר
קּימין  מעׂשיו אֹותֹו, ׁשּמּכין ּפי על ׁשּקנּואף מי ּכל וכן . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמּידֹו
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  תשרי ט"ו חמישי יום
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יקנה  היא ההפקר, מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות, אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָענין
חֹוזרת  מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובּמה
- האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור חֹוזרת. אינּה מּתנה ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואיזֹו

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
זכה ‡. ּבֹו, הּמחזיק ּכל - והּנהרים ההפקר הּמדּברֹות וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכגֹון  זכה, ּבֹו הּקֹודם וכל הפקר, ׁשּבהן ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּגדֹולים,
ּבהן. וכּיֹוצא יער ׁשל האילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעׂשבים

והּנהרֹות ·. הּיּמים מן ּדגים מיני הּצד אֹו עֹופֹות ׁשּצד אֹו , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
יצּוד  ׁשּלא ּובלבד זכה; ּבעלים, להן ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחּיה
ּבביבר  הּדגים היּו ואם קנה. ׁשם, צד ואם חברֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבׂשדה

ּפי [כלוב] על אף - ׁשּבביברין ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבעלי  ׁשל הן הרי צידה, מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּגזלן. זה הרי מּׁשם, והּצד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּביברין;
מצֹודתֹו‚. מּתֹו ּדגים הּלֹוקח חברֹו[חכה]אבל ׁשל ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

ּכׁשהיא  מּמצֹודתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו הּים, ּבתֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיא
היתה  ואם סֹופרים; מּדברי אסּור זה הרי - ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָפרּוסה

ּגזלן. זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ולקח ּכלי, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹודה
.„- עֹוף אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו, ּבׂשדה מצֹודה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָהּפֹורׂש

קנה  זה, ּדבר לעׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי על היה אף ואם . ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
קנה  - ׂשדי' לי 'זכת ואמר: ׂשדהּו, ּבצד עֹומד הּׂשדה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעל

ּכלּום. הּמצֹודה לבעל ואין הּׂשדה, ְְְְֵֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּזֹו‰. הּספינה; ּבעל קנה הּספינה, לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדגים

ואינּה היא, הּמׁשּתּמרת הן חצר ּכחצר ׁשהּמים המהּלכת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עצמּה מחמת הֹולכת ואינּה אֹותּה, .ׁשּמֹוליכין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Â ׁשּמת אין ּגר - ׁשּנתּגּיר אחר ּביׂשראל ּבנים הֹוליד ולא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ואין  ּבהן, זכה ּבנכסיו, והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא יֹורׁשין; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו

היא. ּכמּתנה ׁשּזֹו ּבדמים, לסּלקֹו יכֹול הּמצר ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבעל
.Ê ּבאחת החזיק ּביניהן, אחד ּומצר הּגר, ּבנכסי ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

חברּתּה ואת אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק קניּה. - לקנֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָמהן
ּבּה החזיק קנה. לא חברּתּה, אבל קנה; ּבּה, ׁשהחזיק זֹו -ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
מּפני  חברּתּה, מהן: אחת קנה לא חברּתּה, את לקנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכדי
לקנֹותּה. ּכדי ּבּה החזיק ׁשּלא מּפני וזֹו, ּבּה; החזיק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
הּמצר  ואת חברּתּה את ולקנֹות לקנֹותּה ּבּה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָהחזיק
זה  הרי - ׁשּתיהן את לקנֹות ּבּמצר ׁשהחזיק אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַׁשּביניהן,

האחרֹון  זכה לקנֹותּה, ּבּה והחזיק אחר ּבא ואם .ספק; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.Á מהן ּבאחד ׁשהחזיק מּזה, לפנים זה בּתים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכן

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
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זה  אף הּׁשני, את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.
קנה  לא ּבֹו .ׁשהחזיק ְִֶֶָָֹ

.Ë הּכתּובה הּקרקע לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ּבׁשטר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמחזיק
ע  אֹותֹו לצר ּבלבד, הּׁשטר אּלא קנה לא - הּׁשטר ל ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבה  וכּיֹוצא צלֹוחיתֹו .ּפי ְְִִֵַָ
.È אחד מּכֹוׁש ּבּה ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבמצריה המסּימת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשדה

אחת] חפירה ּבמצריה [חפר מסּימת אינּה ואם ּכּלּה. קנה ,ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
הּצמד ׁשּיל ּכדי מּכֹוׁש, ּבאֹותֹו מּמּנה קֹונה שוורים - [זוג ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

יחד] והּמצרשחורשים ויחזר. חריׁשה [גבול]ּבׁשעת ְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ
לעומק]והחצב חוצבים ששורשיו ּבֹו[צמח ׁשּמתחמין ְְֲִֶֶַָָ

לא  ּבּׂשדה, הּמחזיק וכל הּגר; ּבנכסי מפסיקין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּתחּומין,
החצב. עד אֹו הּמצר עד אּלא ֶֶֶֶַַַָָָָָקנה

.‡È הּגר ּבנכסי מפסיק לפאה, הּמפסיק ּכגֹון ּכל ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
אּלא  קנה לא ּבהן, וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ׁשם ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהיה
מפסיק  ׁשּבת, רׁשּיֹות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו הּנחל ְְְְִִַַַַַַַַַַָָָָֻעד

ׁשהיה ּכגֹון הּגר, אֹוּבנכסי הּיחיד רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לגיטין. ׁשחֹולקת רׁשּות ּביניהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכרמלית;

.·È הּגר ּבנכסי מפסיק לטמאה, הּמפסיק ּדבר ּכיצד?ּכל . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ּבצּדּה, אחרת ּבבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכגֹון
מקֹום  ּכל - לאו אם הּטמאה למקֹום הּגיע אם יֹודע ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻואינֹו

מּופלג ׁש אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ּמחזיקין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.‚È,אחד ּגר ׁשל וכּלן הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ּגדֹולה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבקעה
מּדברים  ּדבר ולא חצב ולא מצר לא ּביניהן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹולא
את  לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,

אֹותֹו קֹונה הּגר, אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - .ּכּלּה ְִֵֵֶַַַָָֹֻ
.„È מּטלטלין קנה אֹו ליׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגֹוי

ּבדמים  אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה, קֹונה - .מּיׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשטר, אּלא מּיׂשראל אֹותּה קֹונה אינֹו - הּקרקע  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליׂשראל אֹותּה מקנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואינֹו
מן  ׂשדה ׁשּלקח יׂשראל ,לפיכ הּׁשטר. על אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָסֹומכת
אחר  יׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם הּדמים, ונתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגֹוי,
האחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּכדר ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזיק
ׁשּלקח  מעת ׁשהּגֹוי, מּפני הּדמים; את לראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָונֹותן
הּׁשטר  ׁשּיּגיע עד קנה לא ויׂשראל רׁשּותֹו, סּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדמים,
הּמחזיק  ּכל - הּגר ּכנכסי אּלּו נכסים ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלידֹו;

זכה. ֶָָָּבהן,
.ÂË ידּוע מׁשּפט ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

יזּכה  ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹלּמל
וכּיֹוצא  ּדמים, הּנֹותן אֹו ׁשטר, ׁשּכֹותב למי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע
ּדיני  ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוׂשין - אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדברים

ּדנין  ּפיהן על ּבממֹון, הּמל. ְִִֶֶֶַַָָ

ב  ¤¤ּפרק
וׂשדה ‡. ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי

ּבּה החזיק לא ועדין ליׂשראל הּגֹוי ּדינן ׁשּמכרּה ּכּלן - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו החזקה מּדרכי ּבדר ּבהן הּמחזיק ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוה:
הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות

ּבאכילת ·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?
קנה  - אֹוּפרֹותיה ההפקר, ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לא  ׁשנים, ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו - הּגר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנכסי
מעׂשה  ׁשּיעׂשה עד הּקרקע, ּגּוף ולא האילן ּגּוף לא ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹקנה
אחת  ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבאילן. עבֹודה יעבד אֹו הארץ, ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבגּוף
והחזיק  אחד ּובא ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ּדקל ּפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאכלה
לפני  מעׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ׁשעבד ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבאילן

קנה. האחרֹון זה ואמרּו: ְְֲֲִֶַָָָָָחכמים,
קנה ‚. לא הּלֹוקח, ּבהם החזיק ׁשאם רּבים ּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

נכסי  אֹו הּגר, ּבנכסי מהם ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעדין;
פלטֹורין  הּמֹוצא ּכיצד? קנה. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהפקר,

בנכ [ארמונות] אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין הפקר,ּגדֹולים סי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַ
ּכּיר אֹו אחד, סּיּוד ּבהן ּכגֹון [צייר]וסּיד אחד, ּכּיּור ּבהן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

קנה. - הּפתח ּכנגד יתר אֹו ְֵֶֶֶַַַָָָָאּמה
קנה „. הּגר, ּבנכסי צּורה מּצעֹות הּצר הּמּציע . ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּנר[מחצלאות] קנה. הּגר, הּׂשדה [חורש]ּבנכסי את ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
המפּצל קנה. הּגר, ׂשריגי [חותך]ּבנכסי אֹו הּגפן זמֹורֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדעּתֹו[ענפי] אם - הּגר ּבנכסי הּתמרים וכּפֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהאילנֹות
העצים  להאכיל ּדעּתֹו ואם קנה; האילן, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָלעבֹודת

קנה. לא ְִֵָָָֹלבהמה,
ׁשּנתּכּון ‰. חזקתֹו הרי ּומּכאן, מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?

היה האילן; אּלא לעבֹודת מתּכּון אינֹו אחת, מרּוח ּכֹורת ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּדעּתֹולעצים  אם - הּׂשדה מן ועׂשבים עצים המלּקט וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

קנה. לא לעצים, ואם קנה; הארץ, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתּקן
.Âהּגס לּקט גדולים]ּכיצד? קטנים]והּדק[עצים ,[עצים ְִֵֵַַַַַ

והּניח  הּגס לּקט הארץ; את לתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
ּפני  הּמׁשוה וכן לעצים. ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּדק

להׁשוֹו ּדעּתֹו ואם קנה; הארץ, לתּקן ּדעּתֹו אם - ת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
קנה. לא ּגרן, ּבֹו ׁשּיעמיד ֲִֶֶַָָָֹֹמקֹום

.Ê לּמקֹום ונֹותנֹו הּגבֹוּה הּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָּכיצד?
על  מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ. מתּקן זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
הקּפדה  ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי אּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  קנה; הארץ, לתּקן אם - הארץ לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה  לא הּדגים, .לצּוד ִַָָָָֹ
.Á?זה ּכיצד הרי ּבלבד, הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחד  להכניס אחד פתחים, ׁשני עׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא,

.Ë והעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטֹורין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
האחרֹון  קנה - ּדלתֹות ּבגּוף להם עׂשה לא ׁשהראׁשֹון ; ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

הארץ  ּגב על אבנים ּגל ׁשעׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
רחב  ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד  לֹו, מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
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.È קנה לא הּתלמים, לתֹו זרע ׁשהׁשליהּמפיץ ׁשּבעת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשבח  - והׁשּביח ׁשצמח ּובעת ּכלּום; הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּזרע,

קֹונה. ואינֹו הּוא, מאליו ְֵֵֵֶַָָהּבא
.‡È מחיצה ועׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיתה

מחיצה  נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחרת
הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; העליֹונה והרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתחּתֹונה,

הּמעׂשה  ּבא מאליו ׁשהֹועיל .ּובעת ְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
.·È לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר, הּגר ּבנכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה  לא וגדר, ׁשּבנה ּפי על אף -. ְִֶַַַָָָָָֹ
.‚È עדר קנה; לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר, ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעׂשיו  ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה, ּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה  זה הרי ההפקר, מן לקנֹות .אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.„È יׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה 
ׁשּמת  ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - ּבּמׁשּכֹון והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

ׁשעּבּודֹו ּבטל .הּגר, ְִֵַַָ
.ÂË אחר יׂשראל ּובא יׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהיה

והאחרֹון  מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהחזיק
הּׁשאר  את .קֹונה ְֶֶַָ

.ÊË ּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהראׁשֹון;

ׁשּבארנּו ּכלּום.ּכמֹו האחרֹון לזה ואין מציאה, ּבענין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
.ÊÈ ׁשּמת עבדים ּגר ּבהם והיּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

- הּקטּנים העבדים אבל חֹורין. ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּגדֹולים
ּכבהמה  הן ּדרכי הרי ּבארנּו ּוכבר זכה; ּבהן הּמחזיק וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

העבדים. את ּבּה ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה
.ÁÈ לא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר

חּיבין  ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה  ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה  אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת

קנה  לא ּובראׁשֹונה, קנה; ּבּׁשנּיה, הּמחזיק ּכל - .אׁשּתֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּבּה, זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹותן

אם  ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים מן ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
ׁשאין  ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו לּתן רֹוצה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּטלטלין
הּדברים  מּׁשאר ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּדרּכֹו

ּבהן  נקנין -ׁשהּמּטלטלין לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ואם . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשטר  ׁשּיּגיע עד אֹו הּלֹוקח, ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַעד
אחד  ּכל אּלא המקּבל, זכה לא - ּבדברים אבל לידֹו. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמּתנה

ּבֹו. לחזר יכֹול עדין ֲֲִֵֶַַָֹמהן
הּפּקדֹון ·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל

ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
אחר  ּדבר צרי ׁשּבארנּו.ואינֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

.‚- לזה' ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
לזה  הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין  ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
ׁשהיה  ּבין מּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, לֹו ׁשהיה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבחֹוב

ּבידֹו ּפּקדֹון ׁשהיה ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשּבארנּו.הּמנה ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אּלא „. ּוממּכר מּקח לענין עדים צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכדר
ּכ - ּוכפירה טענה ׁשם היתה אם ּבלבד, הּדבר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָלגּלֹות
המׁשּקרין  מּפני אּלא עדים צריכין אין ּובמחילֹות, .ּבמּתנֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו הּממּכר לסּים צרי ׁשהּמֹוכר ּכּכׁשם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו: הּכֹותב ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּנֹותן.
הֹואיל  - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו: ׁשּכתב ְְְְִִִִֶַַָָָָָאֹו
ּכלּום; קנה לא - ידּוע ואינֹו לֹו, ׁשּנתן הּדבר סּים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹולא
ׁשּיסּים  עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו: לֹומר יכֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
וכ ּכ 'חלק לֹו: אמר אם אבל לֹו. ׁשּנתן הּמקֹום ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָלֹו
סּים  ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, וסּים הֹואיל - ּפלֹונית' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׂשדה

הּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות מן חלק אֹותֹו נֹוטל ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלק,
.Â ּבין הּנֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל

נתקּים  אם - ּבּה וזכה המקּבל והחזיק המקּבל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהתנה
ּבטלה  הּתנאי, נתקּים לא ואם הּמּתנה; נתקּימה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹהּתנאי,

ּכראּוי.הּמּתנה  הּתנאי ׁשּיהיה והּוא, ׁשאכל; ּפרֹות ויחזיר , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
.Êּבארנּו ּבמּקח ּכבר אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש הּתנאין ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּותנאי  ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוממּכר,
אחד  חסר ואם לקּימֹו; ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה למעׂשה, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי - אּלּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּכל
.Áואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּתנאי  לכּפל ּדעּתי צרי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכזה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּולהקּדים  הּתנאי את לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד; וגיטין ּבקּדּוׁשין אּלא ללאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהן

.Ë ּבין מּתנה; זֹו הרי להחזיר, מנת על מּתנה ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן
קצּוב, ּבזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזירּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ּפלֹוני  ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהן, אחד ׁשל חּייו ימי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
ּפרֹות  ואֹוכל ּבקרקע; ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הּמּתנה  זמן .ּכל ְַַַָָָ
.È מנת על ּבמּתנה ל נתּון זה 'ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻׁשּתחזירהּו',
התנה  ׁשּלא קדֹוׁש, אינֹו - לי' ׁשּתחזירהּו מנת 'על לֹו: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר לֹו ׁשּיחזיר אּלא .עליו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.‡È הּוא נֹותן אבל לגֹוי, חּנם מּתנת לּתן ליׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאסּור
ּתֹוׁשב  ואכלּה,לגר ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

- ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה. לא ּבמכירה, - לנכרי" מכר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹֹאֹו
להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ּבמכירה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבין
העני  זה יהיה לא ּכלֹומר: ,"עּמ וחי ותֹוׁשב "ּגר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.עּמ חי ׁשהּוא ּתֹוׁשב מּגר ְִִֵֶַָָּפחֹות
.·È והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ;הּנֹותן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל הּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,רׁשּות ּבּה לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה  הּבעל, קנה - רׁשּות ּבּה לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולעבד
הּנֹותן  והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאדֹון.
ולא  האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבגּופּה

הּבעל. ַַַָָקנה
.„È הּמעֹות 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

ותׁשּתי  ּבהן ׁשּתאכלי מנת על ּבמּתנה לי נתּונים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהאּלּו
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זה  אף הּׁשני, את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.
קנה  לא ּבֹו .ׁשהחזיק ְִֶֶָָֹ

.Ë הּכתּובה הּקרקע לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ּבׁשטר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמחזיק
ע  אֹותֹו לצר ּבלבד, הּׁשטר אּלא קנה לא - הּׁשטר ל ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבה  וכּיֹוצא צלֹוחיתֹו .ּפי ְְִִֵַָ
.È אחד מּכֹוׁש ּבּה ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבמצריה המסּימת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשדה

אחת] חפירה ּבמצריה [חפר מסּימת אינּה ואם ּכּלּה. קנה ,ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
הּצמד ׁשּיל ּכדי מּכֹוׁש, ּבאֹותֹו מּמּנה קֹונה שוורים - [זוג ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

יחד] והּמצרשחורשים ויחזר. חריׁשה [גבול]ּבׁשעת ְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ
לעומק]והחצב חוצבים ששורשיו ּבֹו[צמח ׁשּמתחמין ְְֲִֶֶַָָ

לא  ּבּׂשדה, הּמחזיק וכל הּגר; ּבנכסי מפסיקין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּתחּומין,
החצב. עד אֹו הּמצר עד אּלא ֶֶֶֶַַַָָָָָקנה

.‡È הּגר ּבנכסי מפסיק לפאה, הּמפסיק ּכגֹון ּכל ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
אּלא  קנה לא ּבהן, וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ׁשם ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהיה
מפסיק  ׁשּבת, רׁשּיֹות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו הּנחל ְְְְִִַַַַַַַַַַָָָָֻעד

ׁשהיה ּכגֹון הּגר, אֹוּבנכסי הּיחיד רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לגיטין. ׁשחֹולקת רׁשּות ּביניהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכרמלית;

.·È הּגר ּבנכסי מפסיק לטמאה, הּמפסיק ּדבר ּכיצד?ּכל . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ּבצּדּה, אחרת ּבבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכגֹון
מקֹום  ּכל - לאו אם הּטמאה למקֹום הּגיע אם יֹודע ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻואינֹו

מּופלג ׁש אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ּמחזיקין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.‚È,אחד ּגר ׁשל וכּלן הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ּגדֹולה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבקעה
מּדברים  ּדבר ולא חצב ולא מצר לא ּביניהן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹולא
את  לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,

אֹותֹו קֹונה הּגר, אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - .ּכּלּה ְִֵֵֶַַַָָֹֻ
.„È מּטלטלין קנה אֹו ליׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגֹוי

ּבדמים  אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה, קֹונה - .מּיׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשטר, אּלא מּיׂשראל אֹותּה קֹונה אינֹו - הּקרקע  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליׂשראל אֹותּה מקנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואינֹו
מן  ׂשדה ׁשּלקח יׂשראל ,לפיכ הּׁשטר. על אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָסֹומכת
אחר  יׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם הּדמים, ונתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגֹוי,
האחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּכדר ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזיק
ׁשּלקח  מעת ׁשהּגֹוי, מּפני הּדמים; את לראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָונֹותן
הּׁשטר  ׁשּיּגיע עד קנה לא ויׂשראל רׁשּותֹו, סּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדמים,
הּמחזיק  ּכל - הּגר ּכנכסי אּלּו נכסים ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלידֹו;

זכה. ֶָָָּבהן,
.ÂË ידּוע מׁשּפט ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

יזּכה  ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹלּמל
וכּיֹוצא  ּדמים, הּנֹותן אֹו ׁשטר, ׁשּכֹותב למי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע
ּדיני  ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוׂשין - אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדברים

ּדנין  ּפיהן על ּבממֹון, הּמל. ְִִֶֶֶַַָָ

ב  ¤¤ּפרק
וׂשדה ‡. ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי

ּבּה החזיק לא ועדין ליׂשראל הּגֹוי ּדינן ׁשּמכרּה ּכּלן - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו החזקה מּדרכי ּבדר ּבהן הּמחזיק ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוה:
הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות

ּבאכילת ·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?
קנה  - אֹוּפרֹותיה ההפקר, ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לא  ׁשנים, ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו - הּגר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנכסי
מעׂשה  ׁשּיעׂשה עד הּקרקע, ּגּוף ולא האילן ּגּוף לא ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹקנה
אחת  ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבאילן. עבֹודה יעבד אֹו הארץ, ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבגּוף
והחזיק  אחד ּובא ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ּדקל ּפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאכלה
לפני  מעׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ׁשעבד ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבאילן

קנה. האחרֹון זה ואמרּו: ְְֲֲִֶַָָָָָחכמים,
קנה ‚. לא הּלֹוקח, ּבהם החזיק ׁשאם רּבים ּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

נכסי  אֹו הּגר, ּבנכסי מהם ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעדין;
פלטֹורין  הּמֹוצא ּכיצד? קנה. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהפקר,

בנכ [ארמונות] אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין הפקר,ּגדֹולים סי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַ
ּכּיר אֹו אחד, סּיּוד ּבהן ּכגֹון [צייר]וסּיד אחד, ּכּיּור ּבהן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

קנה. - הּפתח ּכנגד יתר אֹו ְֵֶֶֶַַַָָָָאּמה
קנה „. הּגר, ּבנכסי צּורה מּצעֹות הּצר הּמּציע . ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּנר[מחצלאות] קנה. הּגר, הּׂשדה [חורש]ּבנכסי את ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
המפּצל קנה. הּגר, ׂשריגי [חותך]ּבנכסי אֹו הּגפן זמֹורֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדעּתֹו[ענפי] אם - הּגר ּבנכסי הּתמרים וכּפֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהאילנֹות
העצים  להאכיל ּדעּתֹו ואם קנה; האילן, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָלעבֹודת

קנה. לא ְִֵָָָֹלבהמה,
ׁשּנתּכּון ‰. חזקתֹו הרי ּומּכאן, מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?

היה האילן; אּלא לעבֹודת מתּכּון אינֹו אחת, מרּוח ּכֹורת ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּדעּתֹולעצים  אם - הּׂשדה מן ועׂשבים עצים המלּקט וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

קנה. לא לעצים, ואם קנה; הארץ, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתּקן
.Âהּגס לּקט גדולים]ּכיצד? קטנים]והּדק[עצים ,[עצים ְִֵֵַַַַַ

והּניח  הּגס לּקט הארץ; את לתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
ּפני  הּמׁשוה וכן לעצים. ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּדק

להׁשוֹו ּדעּתֹו ואם קנה; הארץ, לתּקן ּדעּתֹו אם - ת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
קנה. לא ּגרן, ּבֹו ׁשּיעמיד ֲִֶֶַָָָֹֹמקֹום

.Ê לּמקֹום ונֹותנֹו הּגבֹוּה הּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָּכיצד?
על  מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ. מתּקן זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
הקּפדה  ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי אּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  קנה; הארץ, לתּקן אם - הארץ לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה  לא הּדגים, .לצּוד ִַָָָָֹ
.Á?זה ּכיצד הרי ּבלבד, הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחד  להכניס אחד פתחים, ׁשני עׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא,

.Ë והעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטֹורין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
האחרֹון  קנה - ּדלתֹות ּבגּוף להם עׂשה לא ׁשהראׁשֹון ; ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

הארץ  ּגב על אבנים ּגל ׁשעׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
רחב  ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד  לֹו, מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
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.È קנה לא הּתלמים, לתֹו זרע ׁשהׁשליהּמפיץ ׁשּבעת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשבח  - והׁשּביח ׁשצמח ּובעת ּכלּום; הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּזרע,

קֹונה. ואינֹו הּוא, מאליו ְֵֵֵֶַָָהּבא
.‡È מחיצה ועׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיתה

מחיצה  נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחרת
הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; העליֹונה והרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתחּתֹונה,

הּמעׂשה  ּבא מאליו ׁשהֹועיל .ּובעת ְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
.·È לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר, הּגר ּבנכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה  לא וגדר, ׁשּבנה ּפי על אף -. ְִֶַַַָָָָָֹ
.‚È עדר קנה; לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר, ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעׂשיו  ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה, ּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה  זה הרי ההפקר, מן לקנֹות .אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.„È יׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה 
ׁשּמת  ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - ּבּמׁשּכֹון והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

ׁשעּבּודֹו ּבטל .הּגר, ְִֵַַָ
.ÂË אחר יׂשראל ּובא יׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהיה

והאחרֹון  מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהחזיק
הּׁשאר  את .קֹונה ְֶֶַָ

.ÊË ּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהראׁשֹון;

ׁשּבארנּו ּכלּום.ּכמֹו האחרֹון לזה ואין מציאה, ּבענין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
.ÊÈ ׁשּמת עבדים ּגר ּבהם והיּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

- הּקטּנים העבדים אבל חֹורין. ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּגדֹולים
ּכבהמה  הן ּדרכי הרי ּבארנּו ּוכבר זכה; ּבהן הּמחזיק וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

העבדים. את ּבּה ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה
.ÁÈ לא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר

חּיבין  ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה  ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה  אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת

קנה  לא ּובראׁשֹונה, קנה; ּבּׁשנּיה, הּמחזיק ּכל - .אׁשּתֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּבּה, זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹותן

אם  ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים מן ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
ׁשאין  ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו לּתן רֹוצה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּטלטלין
הּדברים  מּׁשאר ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּדרּכֹו

ּבהן  נקנין -ׁשהּמּטלטלין לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ואם . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשטר  ׁשּיּגיע עד אֹו הּלֹוקח, ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַעד
אחד  ּכל אּלא המקּבל, זכה לא - ּבדברים אבל לידֹו. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמּתנה

ּבֹו. לחזר יכֹול עדין ֲֲִֵֶַַָֹמהן
הּפּקדֹון ·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל

ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
אחר  ּדבר צרי ׁשּבארנּו.ואינֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

.‚- לזה' ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
לזה  הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין  ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
ׁשהיה  ּבין מּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, לֹו ׁשהיה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבחֹוב

ּבידֹו ּפּקדֹון ׁשהיה ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשּבארנּו.הּמנה ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אּלא „. ּוממּכר מּקח לענין עדים צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכדר
ּכ - ּוכפירה טענה ׁשם היתה אם ּבלבד, הּדבר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָלגּלֹות
המׁשּקרין  מּפני אּלא עדים צריכין אין ּובמחילֹות, .ּבמּתנֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו הּממּכר לסּים צרי ׁשהּמֹוכר ּכּכׁשם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו: הּכֹותב ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּנֹותן.
הֹואיל  - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו: ׁשּכתב ְְְְִִִִֶַַָָָָָאֹו
ּכלּום; קנה לא - ידּוע ואינֹו לֹו, ׁשּנתן הּדבר סּים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹולא
ׁשּיסּים  עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו: לֹומר יכֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
וכ ּכ 'חלק לֹו: אמר אם אבל לֹו. ׁשּנתן הּמקֹום ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָלֹו
סּים  ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, וסּים הֹואיל - ּפלֹונית' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׂשדה

הּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות מן חלק אֹותֹו נֹוטל ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלק,
.Â ּבין הּנֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל

נתקּים  אם - ּבּה וזכה המקּבל והחזיק המקּבל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהתנה
ּבטלה  הּתנאי, נתקּים לא ואם הּמּתנה; נתקּימה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹהּתנאי,

ּכראּוי.הּמּתנה  הּתנאי ׁשּיהיה והּוא, ׁשאכל; ּפרֹות ויחזיר , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
.Êּבארנּו ּבמּקח ּכבר אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש הּתנאין ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּותנאי  ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוממּכר,
אחד  חסר ואם לקּימֹו; ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה למעׂשה, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי - אּלּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּכל
.Áואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּתנאי  לכּפל ּדעּתי צרי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכזה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּולהקּדים  הּתנאי את לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד; וגיטין ּבקּדּוׁשין אּלא ללאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהן

.Ë ּבין מּתנה; זֹו הרי להחזיר, מנת על מּתנה ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן
קצּוב, ּבזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזירּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ּפלֹוני  ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהן, אחד ׁשל חּייו ימי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
ּפרֹות  ואֹוכל ּבקרקע; ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הּמּתנה  זמן .ּכל ְַַַָָָ
.È מנת על ּבמּתנה ל נתּון זה 'ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻׁשּתחזירהּו',
התנה  ׁשּלא קדֹוׁש, אינֹו - לי' ׁשּתחזירהּו מנת 'על לֹו: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר לֹו ׁשּיחזיר אּלא .עליו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.‡È הּוא נֹותן אבל לגֹוי, חּנם מּתנת לּתן ליׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאסּור
ּתֹוׁשב  ואכלּה,לגר ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

- ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה. לא ּבמכירה, - לנכרי" מכר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹֹאֹו
להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ּבמכירה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבין
העני  זה יהיה לא ּכלֹומר: ,"עּמ וחי ותֹוׁשב "ּגר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.עּמ חי ׁשהּוא ּתֹוׁשב מּגר ְִִֵֶַָָּפחֹות
.·È והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ;הּנֹותן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל הּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,רׁשּות ּבּה לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה  הּבעל, קנה - רׁשּות ּבּה לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולעבד
הּנֹותן  והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאדֹון.
ולא  האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבגּופּה

הּבעל. ַַַָָקנה
.„È הּמעֹות 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

ותׁשּתי  ּבהן ׁשּתאכלי מנת על ּבמּתנה לי נתּונים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהאּלּו
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ׁשּתעׂשי  מנת 'על אֹו ּבהן', ׁשּתלּבׁשי מנת 'על  אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבהן',
וכן  הּבעל. קנה לא - 'ּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבהן
מנת  'על ותׁשּתה', ּבהן ׁשּתאכל מנת 'על לעבד: אמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. קנה לא - לחרּות' ּבהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּתצא

.ÂË ּבן ויצא עצמֹו, קנה - מּתנה לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָהּנֹותן
הּנכסים  ׁשאר וקנה אפּלּוחֹורין, ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשהרי  ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; קנה לא - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּטלטלין
ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא ּומּתֹו ּבּגט; ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיר

ה'תשע"ה  תשרי ט"ז שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. לידֹו ׁשּבאת ואחר ּבּה, וזכה הּמּתנה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמקּבל

מקּבלּה', 'איני אֹו ּבּה', רֹוצה 'איני ואמר: ּבֹו חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹותק,
- ּבּה' לי נראה זה 'מּום ׁשאמר: אֹו ּבטלה', היא  'הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּכלּום  אמר ּכלא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשאמר  זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
היא  הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר ּבּה' רֹוצה 'איני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל
אחר  המקּבל הפקירּה ׁשהרי זכה, ּבּה הּקֹודם וכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהפקר,
המקּבל, קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם אבל ּבּה. ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּזכה

הראׁשֹונים. לּבעלים ְְִִִֶֶַָָוחֹוזרת
ּבּה·. ׁשהחזיק ּכיון - אחר ידי על ּבמּתנה לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמזּכה

לידֹו, קרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין, ׁשּמׁש ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהאחר,
הּגיעה  ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה - ּבּקרקע החזיק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו

ּבֹו לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו; ידֹומּתנה המקּבל, אבל . ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּזכין  יקּבל. לא רצה, ואם מקּבל; רצה, אם העליֹונה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעל
היא  ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלאדם
אין  ירצה, לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו

ּכרהֹו. ּבעל מּתנה לאדם ְְְְִַַָָָָָנֹותנין
.‚ּכ ואחר ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזּכה

ׁשּׁשתק, זה אם ספק, זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מּפני  ׁשּׁשתק, זה אֹו ּבֹו, חזר וצוח, ׁשחזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבר
על  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח, וזה ּכלּום, לידֹו הּגיע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשעדין

אין ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר, קדם אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
'איני  ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹוציאין
ּולקחּה, ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו הפקירּה, הרי ּבּה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה
ּותפסּוה  הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. ההפקר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמן
ׁשּמא  מּידן; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם זה ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּיד
ּוברׁשּות  אֹותּה; קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ְֲִִִִֶֶֶַַָָָּבעליה
לֹו„. וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָראּובן

לׁשמעֹון', זֹו ּבמאה 'זכה לֹו: אמר אם - לוי ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּמאה
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זֹו מאה 'ּתן אם אֹו: אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

עד  ּבֹו, לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זֹו מאה היל' לֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָָֹאמר
ׁשמעֹון. ליד הּמאה ְְִִֵֶַַַַָׁשּיּגיע

לׁשמעֹון,‰. להֹוליכּה ּבידֹו ׁשּנׁשּתּלחה זֹו ּבמאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל

ׁשמעֹון  מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹּובּקׁש
ּבחּיי  ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ראּובן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָּבחּיי
לקּים  ׁשּמצוה ליֹורׁשיו; אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשמעֹון
ׁשהרי  ּבריא, והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף הּמת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדברי

עדין  ׁשליח ׁשל ּבידֹו .הּמאה ְֲִִֵֶַַַָָָ
.Â ּגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו, ּבמּתנה זֹוכה אדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּדעת  ואפּלּוּובן איׁש, אׁשת ואפּלּו אּׁשה, ואחד איׁש אחד , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ראּוי  ואינֹו הֹואיל זֹוכה; אינֹו הּגֹוי אבל וׁשפחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
ׁשאין  ּוכׁשם ליׂשראל. זֹוכה אינֹו ּכ לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלׁשליחּות

ז  אינֹו ּכ לגֹוי, ׁשליח נעׂשה לגֹוי.יׂשראל ֹוכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ê זֹוכה - ונֹוטלֹו אגֹוז וזֹורקֹו, צרֹור לֹו ׁשּנֹותנין ְְְְְְֱִֶֶָָקטן

ולא  לעצמֹו, לא - מּזה ּפחֹות לאחרים. זֹוכה ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹלעצמֹו,
לאחרים;לאחרים  ולא לעצמֹו לא זֹוכה, אינֹו הּׁשֹוטה וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

זֹוכה  החרׁש אבל זכה. ּדעת, ּבן ידי על לׁשֹוטה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהמזּכה
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַָלעצמֹו,

.Á לקטן ּבין זכין ּבפניו ּבין ּולגדֹול, אחד, יֹום ּבן אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ
על  אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ּבפניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּכאּלּו לחצרֹו, הּמּתנה ׁשהּגיעה ּכיון ׁשם; עֹומד ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

אחר. ּבּה לֹו ֵַָָָזכה
.Ë ּבחצר אבל הּמׁשּתּמרת. ּבחצר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

עֹומד  ׁשּיהיה עד - וחרּבתֹו ׂשדהּו ּכגֹון מׁשּתּמרת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׂשדי' לי 'זכת ויאמר: אדם ּבצּדּה ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

רׁשּות  ּבצּדי אֹו ּבסמטה, לֹו קֹונין ּבצּדן, עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶָָׁשהּוא
הרּבים, ּברׁשּות אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבחצר אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים,
לידֹו. מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אינֹו - חברֹו ּבׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
הּקטן  אבל ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע חצרּה, לּה ּתזּכה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָקטּנה,

מּתנ  ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אחר.אינֹו לֹו ׁשּיזּכה אֹו לידֹו ה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
.È ּכגט לׁשליח.הּמּתנה ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני 'אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד?
ּכלּום; זה אין - לפלֹוני' ויּתנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָויחּתמּו
קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים, לאֹותן אמרּו ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹואם
ּותנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: אמר אם ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן
עצמן  הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר יכֹולין אינן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלפלֹוני'

הּגט. ּכמֹו ְְִֵַּכֹותבין,
.‡Èאֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִֵֶַַָָָהּכֹותב

לפלֹוני' 'נתּתיה זה ׁשּכתב: הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו: , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
'אּתנּנה  ּבׁשטר: ּכתב אם אבל לידֹו. הּׁשטר ּכׁשּיּגיע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָזכה,
עד  המקּבל, זכה לא עדים, עליו ׁשהעידּו ּפי על אף - ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלֹו'
וכֹותבין  לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר 'ּכתבּו לעדים: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיאמר
לידֹו, מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד זֹוכה, המקּבל ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָונֹותנין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ידי על ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַאֹו
.·È לא' אֹומר: והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר:

אחר  ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין, - לי' אם נתן אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נתן  ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא ,'ל ונתּתי 'ּכתבּתי ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹאמר:
ּדין  ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם - ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלי'

ע  ּבן ּכמאה ואם ׂשדהּו. ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, דים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
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אֹומר: והּוא זֹו', ׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר: הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד  ׁשליׁש, ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא. היא הּדבר ִֵֶַַַָָָׁשּיּודע
.‚È מּתנה אינּה ידי, ׁשּתחת 'זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל

ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה', אני ׁשֹומר אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבידי,
'ּבעל  אֹו: קּבלּתיה', ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'ּבטלה
ּדבריו  - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא 'ּבטעּות', אֹו ּבאנס', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכרהי

לבעליה  ותחזר הּסת, ׁשבּועת זה על ונׁשּבע .קּימין; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.„È:ׁשאמר אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר: הּנֹותן ְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָטען

אֹומר: וזה ,'ּביד היא 'ּגזלה אֹו נתּתיה', מּדעּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'ׁשּלא
ונפטר  הּסת, ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - לי נתּתּה .'אּתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּתהיה ‡. צרי - חֹולה ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּנֹותן

- לֹו' ּותנּו ּבּסתר 'ּכתבּו לעדים: אמר ּומפרסמת. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻּגלּויה
ּכלּום; אחרים,אינּה ממֹון לאּבד ּכדי הּוא, מערים ׁשּזה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּיּתן. אחר וימּכר ְְֲִִֵֶֶַַַֹֹׁשּיחזר
'ואמר ·. ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלפיכ

מּתנה  לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן, ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלנּו
ּומפרסמת', לּהּגלּויה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ

המקּבל  זכה ולא היא, מסּתרת מּתנה .ׁשּמא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
מסּתרת ‚. הראׁשֹונה אחת, ׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה  ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
ּגּלּוי  ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה  האחרֹון - סתם מּתנה .אּלא ְֲֶַַָָָָָָָ
ּבארנּו„. -ּכבר מּתנה נתן ּכ ואחר מֹודעה, ׁשהּמֹוסר , ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הֹולכין  ׁשאין אנס; ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבטלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמּתנה
ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה והֹואיל הּנֹותן; ּדעת אחר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבמּתנה,
הּדברים  ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. מּתנתֹו ּבּה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצה
ׁשּנתינת  ּפי על אף - זֹו מּתנה לּתן ּדעּתֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמֹוכיחין
הרי  - מסּתרת מּתנה מּקדם ׁשּנתנּה ונמצא ּגלּויה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהּמּתנה
מסּתרת; ׁשהיא מּפני הראׁשֹונה, ּבטלֹות: הּמּתנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו מֹוכיח ׁשהּדבר מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּׁשנּיה,

לּה. מֹודעה ּכמֹו ׁשּנמצאת ְְִֵֶַַָָָָָהּמּתנה,
'איני ‰. לֹו: ואמרה אּׁשה, לּׂשא ׁשרצה ּבאחד ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמעׂשה

הּגדֹול, ּבנֹו ׁשמע ;'נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ,ל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנּׂשאת
והחבאּו 'לכּו לעדים: אמר ריקן; ׁשּמּניחֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוצוח
נכסיו, ּכל לזֹו ּכתב ּכ ואחר מּתנה', נכסי ּכל לֹו ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָָוכתבּו
קנה  הּבן 'לא ואמרּו: חכמים, לפני מעׂשה ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּונׂשאּה.
ּוכאנּוס  לּה, ּכתב ברצֹונֹו ׁשּלא ׁשהרי קנת; האּׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹולא

ּגּלה ׁשהרי הּוא, על ּביצרֹו אף הראׁשֹונה, ּבּמּתנה דעּתֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
מסּתרת' ׁשהיא מּפני ּבטלה ׁשהיא ּכּיֹוצא ּפי ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻ

אּלּו. ְְִִֵָּבענינים
.Â ׂשדה על ּכתּובין והן אחד, יֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני

לכּתב אחת  הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - ּבמּתנה ּבין ּבמכר ּבין , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הרי  ׁשעֹות, לכּתב ּדרּכן אין ואם זכה. הּקֹודם ּכל ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹׁשעֹות,

ׂשדה  להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל לּדּינים: מסּור ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּדבר
יעמידּו. ּבידֹו, ְֲִַָזֹו

.Ê קנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה
מּׁשניהם  הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָׂשדה
מהן  ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה. לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהּגיע
אם  וכן העדים. ויּׁשאלּו זכה; הּקנין, לֹו ׁשּקדם ּכל - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקנין
קנה  ּתחּלה, מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה עדים ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיּו

.הראׁשֹון  ִָ
.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ׂשדה על הּיֹוצאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני

והאחרֹון  מכר מּׁשניהן אחד ׁשטר היה אם ׁשוה, זמּנם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ׁשאחריו  והּׁשני מּתנה, הראׁשֹון הּׁשטר היה (אם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמּתנה
ׁשּלהֹוסיף  לֹומר ׁשּיׁש הראׁשֹון, את האחרֹון ּבּטל לא - ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמכר
היה  ׁשּלא ּפי על אף מכר, ּבׁשם וכתב חזר אחריּות ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו

אחריּות  ׁשם אם ּכתּוב וכן הּוא. סֹופר טעּות ׁשאחריּות , ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
ראׁשֹון, מּזמן הּׂשדה קנה - מּתנה) והּׁשני מכר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהראׁשֹון
ּדין  מּׁשּום ּכחֹו את ליּפֹות אּלא הּמּתנה ׁשטר לֹו ּכתב ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

הּמצר. ֶֶֶַּבן
.Ë אם - ּבמּתנה ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו

הּׁשני  ּכתב ׁשּלא קּים; הראׁשֹון הרי - ּכלּום ּבּׁשני ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהֹוסיף
הּׁשני  הּׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם הּתֹוספת. מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלא

ׁשני  מּזמן אּלא אחריּות לֹו ואין הראׁשֹון, ּכל את ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מחזיר  ׁשני, זמן עד ראׁשֹון מּזמן הּלֹוקח ׁשאכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּפרֹות
- ׁשנה ּבכל לּמל חק הּׂשדה אֹותּה על היה ואם ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאֹותן.
הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק, אֹותֹו נֹותן הּמֹוכר אֹו ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָֹהּנֹותן

ו  ¤¤ּפרק
מראין ‡. הּדברים היּו אם הּנֹותן: ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוׂשין - ּדעּתֹו .סֹוף ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ועמד  ׁשּמת, וׁשמע הּים למדינת ּבנֹו ׁשהל מי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכיצד?
ּבא  ּכ ואחר ּגמּורה, ּגלּויה מּתנה לאחר נכסיו ּכל ְְְְְְֵַַַַַָָָָָָָָָָוכתב
ידע  ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים קּימת; מּתנתֹו אין - ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבנֹו
ׁשּיר  אם ,לפיכ נכסיו. ּכל לזה נֹותן היה לא קּים, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבנֹו
קּימת. מּתנתֹו - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנכסיו

ׁשהיה ·. ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכן
הּמּטל  קטן הּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּבריא
ּבכל  הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עׂשהּו לא - ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹּבעריסה
אּלא  נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן מאחיו; ּכאחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנכסים

לֹו נׁשמעין אחיו ּבין להיֹות קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבּמּתנה. הּבן זכה - ְְִִֵַַַַָָָָמּטלטלין

אם ‚. אבל הּבנים. ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָּכתב
ׁשּלא  ּפי על אף - הּיֹורׁשין ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין מן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלאחד

קּימת  מּתנתֹו ּכלּום, .ׁשּיר ְְִֵֶֶַַָ
מרע „. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

אּפיטרֹוּפיא  אּלא אֹותּה עׂשה לא מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף -ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו מאחרת, אֹו מּמּנה, ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין יֹורׁשיו; ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
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ׁשּתעׂשי  מנת 'על אֹו ּבהן', ׁשּתלּבׁשי מנת 'על  אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבהן',
וכן  הּבעל. קנה לא - 'ּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבהן
מנת  'על ותׁשּתה', ּבהן ׁשּתאכל מנת 'על לעבד: אמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. קנה לא - לחרּות' ּבהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּתצא

.ÂË ּבן ויצא עצמֹו, קנה - מּתנה לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָהּנֹותן
הּנכסים  ׁשאר וקנה אפּלּוחֹורין, ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשהרי  ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; קנה לא - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּטלטלין
ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא ּומּתֹו ּבּגט; ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיר

ה'תשע"ה  תשרי ט"ז שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. לידֹו ׁשּבאת ואחר ּבּה, וזכה הּמּתנה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמקּבל

מקּבלּה', 'איני אֹו ּבּה', רֹוצה 'איני ואמר: ּבֹו חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹותק,
- ּבּה' לי נראה זה 'מּום ׁשאמר: אֹו ּבטלה', היא  'הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּכלּום  אמר ּכלא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשאמר  זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
היא  הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר ּבּה' רֹוצה 'איני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל
אחר  המקּבל הפקירּה ׁשהרי זכה, ּבּה הּקֹודם וכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהפקר,
המקּבל, קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם אבל ּבּה. ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּזכה

הראׁשֹונים. לּבעלים ְְִִִֶֶַָָוחֹוזרת
ּבּה·. ׁשהחזיק ּכיון - אחר ידי על ּבמּתנה לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמזּכה

לידֹו, קרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין, ׁשּמׁש ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהאחר,
הּגיעה  ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה - ּבּקרקע החזיק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו

ּבֹו לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו; ידֹומּתנה המקּבל, אבל . ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּזכין  יקּבל. לא רצה, ואם מקּבל; רצה, אם העליֹונה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעל
היא  ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלאדם
אין  ירצה, לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו

ּכרהֹו. ּבעל מּתנה לאדם ְְְְִַַָָָָָנֹותנין
.‚ּכ ואחר ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזּכה

ׁשּׁשתק, זה אם ספק, זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מּפני  ׁשּׁשתק, זה אֹו ּבֹו, חזר וצוח, ׁשחזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבר
על  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח, וזה ּכלּום, לידֹו הּגיע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשעדין

אין ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר, קדם אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
'איני  ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹוציאין
ּולקחּה, ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו הפקירּה, הרי ּבּה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה
ּותפסּוה  הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. ההפקר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמן
ׁשּמא  מּידן; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם זה ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּיד
ּוברׁשּות  אֹותּה; קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ְֲִִִִֶֶֶַַָָָּבעליה
לֹו„. וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָראּובן

לׁשמעֹון', זֹו ּבמאה 'זכה לֹו: אמר אם - לוי ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּמאה
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זֹו מאה 'ּתן אם אֹו: אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

עד  ּבֹו, לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זֹו מאה היל' לֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָָֹאמר
ׁשמעֹון. ליד הּמאה ְְִִֵֶַַַַָׁשּיּגיע

לׁשמעֹון,‰. להֹוליכּה ּבידֹו ׁשּנׁשּתּלחה זֹו ּבמאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל

ׁשמעֹון  מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹּובּקׁש
ּבחּיי  ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ראּובן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָּבחּיי
לקּים  ׁשּמצוה ליֹורׁשיו; אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשמעֹון
ׁשהרי  ּבריא, והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף הּמת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדברי

עדין  ׁשליח ׁשל ּבידֹו .הּמאה ְֲִִֵֶַַַָָָ
.Â ּגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו, ּבמּתנה זֹוכה אדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּדעת  ואפּלּוּובן איׁש, אׁשת ואפּלּו אּׁשה, ואחד איׁש אחד , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ראּוי  ואינֹו הֹואיל זֹוכה; אינֹו הּגֹוי אבל וׁשפחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
ׁשאין  ּוכׁשם ליׂשראל. זֹוכה אינֹו ּכ לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלׁשליחּות

ז  אינֹו ּכ לגֹוי, ׁשליח נעׂשה לגֹוי.יׂשראל ֹוכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ê זֹוכה - ונֹוטלֹו אגֹוז וזֹורקֹו, צרֹור לֹו ׁשּנֹותנין ְְְְְְֱִֶֶָָקטן

ולא  לעצמֹו, לא - מּזה ּפחֹות לאחרים. זֹוכה ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹלעצמֹו,
לאחרים;לאחרים  ולא לעצמֹו לא זֹוכה, אינֹו הּׁשֹוטה וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

זֹוכה  החרׁש אבל זכה. ּדעת, ּבן ידי על לׁשֹוטה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהמזּכה
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַָלעצמֹו,

.Á לקטן ּבין זכין ּבפניו ּבין ּולגדֹול, אחד, יֹום ּבן אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ
על  אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ּבפניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּכאּלּו לחצרֹו, הּמּתנה ׁשהּגיעה ּכיון ׁשם; עֹומד ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

אחר. ּבּה לֹו ֵַָָָזכה
.Ë ּבחצר אבל הּמׁשּתּמרת. ּבחצר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

עֹומד  ׁשּיהיה עד - וחרּבתֹו ׂשדהּו ּכגֹון מׁשּתּמרת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׂשדי' לי 'זכת ויאמר: אדם ּבצּדּה ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

רׁשּות  ּבצּדי אֹו ּבסמטה, לֹו קֹונין ּבצּדן, עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶָָׁשהּוא
הרּבים, ּברׁשּות אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבחצר אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים,
לידֹו. מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אינֹו - חברֹו ּבׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
הּקטן  אבל ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע חצרּה, לּה ּתזּכה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָקטּנה,

מּתנ  ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אחר.אינֹו לֹו ׁשּיזּכה אֹו לידֹו ה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
.È ּכגט לׁשליח.הּמּתנה ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני 'אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד?
ּכלּום; זה אין - לפלֹוני' ויּתנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָויחּתמּו
קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים, לאֹותן אמרּו ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹואם
ּותנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: אמר אם ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן
עצמן  הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר יכֹולין אינן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלפלֹוני'

הּגט. ּכמֹו ְְִֵַּכֹותבין,
.‡Èאֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִֵֶַַָָָהּכֹותב

לפלֹוני' 'נתּתיה זה ׁשּכתב: הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו: , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
'אּתנּנה  ּבׁשטר: ּכתב אם אבל לידֹו. הּׁשטר ּכׁשּיּגיע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָזכה,
עד  המקּבל, זכה לא עדים, עליו ׁשהעידּו ּפי על אף - ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלֹו'
וכֹותבין  לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר 'ּכתבּו לעדים: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיאמר
לידֹו, מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד זֹוכה, המקּבל ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָונֹותנין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ידי על ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַאֹו
.·È לא' אֹומר: והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר:

אחר  ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין, - לי' אם נתן אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נתן  ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא ,'ל ונתּתי 'ּכתבּתי ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹאמר:
ּדין  ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם - ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלי'

ע  ּבן ּכמאה ואם ׂשדהּו. ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, דים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
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אֹומר: והּוא זֹו', ׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר: הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד  ׁשליׁש, ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא. היא הּדבר ִֵֶַַַָָָׁשּיּודע
.‚È מּתנה אינּה ידי, ׁשּתחת 'זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל

ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה', אני ׁשֹומר אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבידי,
'ּבעל  אֹו: קּבלּתיה', ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'ּבטלה
ּדבריו  - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא 'ּבטעּות', אֹו ּבאנס', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכרהי

לבעליה  ותחזר הּסת, ׁשבּועת זה על ונׁשּבע .קּימין; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.„È:ׁשאמר אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר: הּנֹותן ְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָטען

אֹומר: וזה ,'ּביד היא 'ּגזלה אֹו נתּתיה', מּדעּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'ׁשּלא
ונפטר  הּסת, ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - לי נתּתּה .'אּתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּתהיה ‡. צרי - חֹולה ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּנֹותן

- לֹו' ּותנּו ּבּסתר 'ּכתבּו לעדים: אמר ּומפרסמת. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻּגלּויה
ּכלּום; אחרים,אינּה ממֹון לאּבד ּכדי הּוא, מערים ׁשּזה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּיּתן. אחר וימּכר ְְֲִִֵֶֶַַַֹֹׁשּיחזר
'ואמר ·. ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלפיכ

מּתנה  לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן, ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלנּו
ּומפרסמת', לּהּגלּויה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ

המקּבל  זכה ולא היא, מסּתרת מּתנה .ׁשּמא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
מסּתרת ‚. הראׁשֹונה אחת, ׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה  ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
ּגּלּוי  ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה  האחרֹון - סתם מּתנה .אּלא ְֲֶַַָָָָָָָ
ּבארנּו„. -ּכבר מּתנה נתן ּכ ואחר מֹודעה, ׁשהּמֹוסר , ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הֹולכין  ׁשאין אנס; ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבטלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמּתנה
ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה והֹואיל הּנֹותן; ּדעת אחר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבמּתנה,
הּדברים  ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. מּתנתֹו ּבּה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצה
ׁשּנתינת  ּפי על אף - זֹו מּתנה לּתן ּדעּתֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמֹוכיחין
הרי  - מסּתרת מּתנה מּקדם ׁשּנתנּה ונמצא ּגלּויה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהּמּתנה
מסּתרת; ׁשהיא מּפני הראׁשֹונה, ּבטלֹות: הּמּתנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו מֹוכיח ׁשהּדבר מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּׁשנּיה,

לּה. מֹודעה ּכמֹו ׁשּנמצאת ְְִֵֶַַָָָָָהּמּתנה,
'איני ‰. לֹו: ואמרה אּׁשה, לּׂשא ׁשרצה ּבאחד ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמעׂשה

הּגדֹול, ּבנֹו ׁשמע ;'נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ,ל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנּׂשאת
והחבאּו 'לכּו לעדים: אמר ריקן; ׁשּמּניחֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוצוח
נכסיו, ּכל לזֹו ּכתב ּכ ואחר מּתנה', נכסי ּכל לֹו ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָָוכתבּו
קנה  הּבן 'לא ואמרּו: חכמים, לפני מעׂשה ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּונׂשאּה.
ּוכאנּוס  לּה, ּכתב ברצֹונֹו ׁשּלא ׁשהרי קנת; האּׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹולא

ּגּלה ׁשהרי הּוא, על ּביצרֹו אף הראׁשֹונה, ּבּמּתנה דעּתֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
מסּתרת' ׁשהיא מּפני ּבטלה ׁשהיא ּכּיֹוצא ּפי ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻ

אּלּו. ְְִִֵָּבענינים
.Â ׂשדה על ּכתּובין והן אחד, יֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני

לכּתב אחת  הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - ּבמּתנה ּבין ּבמכר ּבין , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הרי  ׁשעֹות, לכּתב ּדרּכן אין ואם זכה. הּקֹודם ּכל ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹׁשעֹות,

ׂשדה  להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל לּדּינים: מסּור ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּדבר
יעמידּו. ּבידֹו, ְֲִַָזֹו

.Ê קנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה
מּׁשניהם  הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָׂשדה
מהן  ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה. לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהּגיע
אם  וכן העדים. ויּׁשאלּו זכה; הּקנין, לֹו ׁשּקדם ּכל - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקנין
קנה  ּתחּלה, מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה עדים ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיּו

.הראׁשֹון  ִָ
.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ׂשדה על הּיֹוצאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני

והאחרֹון  מכר מּׁשניהן אחד ׁשטר היה אם ׁשוה, זמּנם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ׁשאחריו  והּׁשני מּתנה, הראׁשֹון הּׁשטר היה (אם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמּתנה
ׁשּלהֹוסיף  לֹומר ׁשּיׁש הראׁשֹון, את האחרֹון ּבּטל לא - ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמכר
היה  ׁשּלא ּפי על אף מכר, ּבׁשם וכתב חזר אחריּות ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו

אחריּות  ׁשם אם ּכתּוב וכן הּוא. סֹופר טעּות ׁשאחריּות , ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
ראׁשֹון, מּזמן הּׂשדה קנה - מּתנה) והּׁשני מכר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהראׁשֹון
ּדין  מּׁשּום ּכחֹו את ליּפֹות אּלא הּמּתנה ׁשטר לֹו ּכתב ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

הּמצר. ֶֶֶַּבן
.Ë אם - ּבמּתנה ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו

הּׁשני  ּכתב ׁשּלא קּים; הראׁשֹון הרי - ּכלּום ּבּׁשני ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהֹוסיף
הּׁשני  הּׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם הּתֹוספת. מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלא

ׁשני  מּזמן אּלא אחריּות לֹו ואין הראׁשֹון, ּכל את ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מחזיר  ׁשני, זמן עד ראׁשֹון מּזמן הּלֹוקח ׁשאכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּפרֹות
- ׁשנה ּבכל לּמל חק הּׂשדה אֹותּה על היה ואם ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאֹותן.
הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק, אֹותֹו נֹותן הּמֹוכר אֹו ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָֹהּנֹותן

ו  ¤¤ּפרק
מראין ‡. הּדברים היּו אם הּנֹותן: ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוׂשין - ּדעּתֹו .סֹוף ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ועמד  ׁשּמת, וׁשמע הּים למדינת ּבנֹו ׁשהל מי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכיצד?
ּבא  ּכ ואחר ּגמּורה, ּגלּויה מּתנה לאחר נכסיו ּכל ְְְְְְֵַַַַַָָָָָָָָָָוכתב
ידע  ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים קּימת; מּתנתֹו אין - ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבנֹו
ׁשּיר  אם ,לפיכ נכסיו. ּכל לזה נֹותן היה לא קּים, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבנֹו
קּימת. מּתנתֹו - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנכסיו

ׁשהיה ·. ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכן
הּמּטל  קטן הּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּבריא
ּבכל  הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עׂשהּו לא - ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹּבעריסה
אּלא  נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן מאחיו; ּכאחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנכסים

לֹו נׁשמעין אחיו ּבין להיֹות קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבּמּתנה. הּבן זכה - ְְִִֵַַַַָָָָמּטלטלין

אם ‚. אבל הּבנים. ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָּכתב
ׁשּלא  ּפי על אף - הּיֹורׁשין ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין מן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלאחד

קּימת  מּתנתֹו ּכלּום, .ׁשּיר ְְִֵֶֶַַָ
מרע „. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

אּפיטרֹוּפיא  אּלא אֹותּה עׂשה לא מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף -ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו מאחרת, אֹו מּמּנה, ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין יֹורׁשיו; ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
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ּבין  קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשיו. ׁשאר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחיו,
לּה. ׁשּכתב ּכל קנת - ְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין

נכסיו ‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנׂשּואה. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה
ּכלּום, ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף - גרּוׁשה אֹו ארּוסה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו

קּימת  ּומּתנתֹו אדם ּכל ּכׁשאר היא .הרי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ
.Â חצי האחר קנה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב

לֹו, ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנכסים
אחיו  ׁשאר על .אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְֶַַָָ

.Ê קנ האחר - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
הּמחצה  על אּפיטרֹוּפּיא ואׁשּתֹו .מחצה, ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָ

.Á,ּכתּבתּה אּבדה - ּבמּתנה בעלּה נכסי ּכל ׁשּקנת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֻהאּׁשה
הּנכסים  ּכל והלכּו חֹוב, ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָותּקרע;
ּתּקח  ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבחֹובֹו
ׁשּבהניה  הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻּבכתּבתּה
זכּות  ּכל אּבדה נכסיו, ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה לּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָהּבאה

זֹו מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים לּה .ׁשּיׁש ְִִֵֶַַָָָָ
.Ë ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוכן

ׁשהּוא  ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבריא
אּבדה  - מחת ולא הּבנים, ּבין ׁשּתף אֹותּה ועׂשה הֹואיל -ְְְִִִִֵַָָָָָָָֹֻ
מּנכסים  אבל ּכלּום. אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה מהן נֹוטלת אּלּו, אחר לֹו .ׁשּיבֹואּו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
.È ּבלבד מּטלטלין עּמהן לּה קרקע ּכתב לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשאפּלּו היא, ּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻּכל
היא  ׁשהרי קּימת, ּכתּבתּה - ׁשהּוא ּכל מּטלטלין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיר
למה  ׁשּתרד ּומּתֹו ּגֹובה'; אני ּׁשּׁשּיר 'מּמה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹומרת:

ותטרף. נכסים לׁשאר ּתרד ְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹּׁשּׁשּיר,
.‡È,עּמהן חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

זה  מחלק ּכתּבתּה ּגֹובה זֹו הרי - הּבנים מן אחד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּומת
מהן ׁשּמת, מּלטרף אּלא זכּותּה אּבדה .ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

.·È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה מת אֹו ונתּגרׁשה, נּׂשאת, ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
להבריח  אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
לּה יחזרּו להן צריכה ּוכׁשּתהיה יירׁשּנה, ׁשּלא .מּבעלּה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

את  מּתנה המקּבל קנה ּבעלּה, ּבחּיי היא מתה אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה ׁשנתּגרׁשה, ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚È ּכל ויחזרּו הּמּתנה ּכׁשּתבטל - נכסיהן ּכל הּנֹותנין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

מחזיר  מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים, לּבעלים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסין
מנת  על ּבפרּוׁש מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ׁשאכל; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפרֹות
זמן  ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי ּפלֹוני, חּיי ימי ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלהחזיר

ׁשּבארנּו.הּמּתנה  ּכמֹו , ְְֵֶַַַָָ
.„Èאּלּו 'יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי

לבנים  הראּוי ולּבנֹות; לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָלבני'
לּבנֹות, לבנֹות והראּוי מלחמה, ּוכלי ספרים ּכגֹון ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָלּבנים,

וחלי הּצבּועים מׁשי ּכלי אֹותן [נזם]ּכגֹון יּטלּו זהב, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
הּזכרים. אֹותן יּטלּו ולנקבֹות, לזכרים ראּויין היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּבנֹות.
הראּויין  ּכלים ּבהן והיּו סתם, לביתֹו ּכלים המׁשּלח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוכן

ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת אמּדן ּבנֹותיו; אֹותן יּטלּו - ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻלבנֹות
אֹותן  יּטלּו - נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו אֹו ּבנֹות, לֹו אין ְְְְִִֵֶָָָָואם

ׁשלח.נׁש ׁשּלהן נֹוטה ׁשהּדעת בניו; י ְֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÂË,והּוא הּבית; קנה ּבבית, לבתּולה ּגדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא

אחר  ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
ּודברים  ּכלּום. לֹו ׁשּיחד הּבית ּבזה האב ׁשּיר ולא לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקדם
זה  ּבדבר חכמים ונגעּו הן, טעם לּה ׁשאין ּכהלכה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלּו
הּבית, והקנהּו ּגמר ואהבתֹו ׂשמחתֹו ׁשּמרב הּדעת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻמאמּדן
אפּלּו ׁשם ׁשּיר אם ,לפיכ ּכלּום; לעצמֹו ּבֹו ׁשּיר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשהרי
על  אף - בית ּוכלי ּבית לֹו יחד הּבית. קנה לא אחד, ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּפ
אֹוצר  ׁשם לֹו היה אֹו לעצמֹו, אחד ּכלי ּבּבית ׁשּׁשּיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפי

תבואה] לא [מחסן הּבית אבל הּבית, ּכלי קנה - ּבֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹוכּיֹוצא
ָָקנה.

.ÊË וכן קנה. לא עלּיה, קנה; ּבית, - ועלּיה ּבית לֹו ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד
ואכסדרה ּבית לֹו יחד ׁשני [מרפסת]אם אכסדרה. קנה לא , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּבֹו. ׁשּנׂשא האחד אּלא קנה לא - מּזה לפנים זה ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹבּתים
.ÊÈּבארנּו ׁשּדּוכין ּכבר ּביניהם ׁשהיּו ׁשּׁשנים ּבנּׂשּואין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

אּתה  'ּכּמה ואמרּו: בּתֹו, ידי על וזה בנ ֹו ידי על זה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופסק
ּכ' ?'לבנ נֹותן אּתה 'וכּמה ;'וכ ּכ' ?'לבּת ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָנֹותן
ּבאמירה  קֹונין ואין זֹו; ּבאמירה קנּו - וקּדׁשּו ועמדּו ;'ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָוכ

הּנ ׁשעת עד ּוצריכין זֹו, לכנס. ּדעּתֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ּׂשּואין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
מקנה  אדם ׁשאין ּברׁשּותן, מצּויין ׁשּפסקּו הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
אּלּו ּודברים ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלחברֹו

ּכׁשטר, אינן לפיכ להּכתב; נּתנּו ּבהן.}עד {לא ׁשּיטרף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
.ÁÈ ּבין ּדינר, ּבאלף קּדׁשּה אפּלּו - האּׁשה את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

היא  ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
ּגמּורה  מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה  להן .ׁשאין ֲֵֶֶָָָ
.ËÈ הּמעֹות חֹוזרין טעּות, קּדּוׁשי היּו .ואם ְְִִִֵַָָָ
.Î ׁשאין יֹודע אדם מּתנה; הּמעֹות אחֹותֹו, ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

ונתן  ּגמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, ּתֹופסין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָקּדּוׁשין
מּתנה  .לׁשם ְֵַָָ

.‡Îסבלֹונֹות מרּבין [מתנות]הּׁשֹולח ּבין - חמיו לבית ְְְִִִֵֵֵַַָֻ
אכל, לא ּבין ארּוסין סעּודת ׁשם ׁשאכל ּבין מּועטין, ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבין
יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבין

והּמׁשקה. הּמאכל מן חּוץ ּכּלן, ְְְֲִִֶַַַַַָָֻהּסבלֹונֹות
.·Îּבבית וכן ּבהן להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטין ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מׁשּתּלמין. אינן אבדּו, אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה
ּדין; ּבבית אֹותן וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל

ּבלבד  נֹוי ּדר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚Î,והּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר ּבֹו, היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹחזרה

ּדמי  היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
ּבּה; חזרה אם ארּבעה, מׁשּלמת - ׁשּׁשה והּמׁשקה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמאכל
ּבֹו. ּתחזר ׁשּלא ודעּתֹו אּלא זֹו, מּתנה לּה נתן ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

.„Î ּכל ׁשּיעׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
לּׁשּמׁשין  מעֹות יחּלק אֹו רעיו, ויאכיל סעּודה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָארּוס
וחזרה  העם, ּכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ועׂשה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָולחּזנין
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וכל  ממֹונֹו, לאּבד לֹו ּגרמה ׁשהרי הּכל; מׁשּלמת - ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
עדים  לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. חברֹו, ממֹון לאּבד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּגֹורם

ונֹוטל  נׁשּבע זה ׁשאין הֹוציא, .ּכּמה ְְִִֵֵֶֶַָָ

ה'תשע"ה  תשרי י"ז קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
אּׁשה,‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג

על  ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין
והמיּדעין  הרעים אֹותן ּובאין ּבּמׁשּתה, ׁשּמֹוציא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻההֹוצאה
הּמׁשּתה  ימי ּבׁשבעת החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשלחּו,
ׁשּמׁשּלחין  הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ּבמקצתן, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאֹו

'ׁשֹוׁשבינּות' ׁשּׁשלחּו[ריעות]נקראין האנׁשים ואֹותם , ְְְְֲִִִִֶָָָָָ
נקראים  החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין הּמעֹות ְְְְִִִִִֶַָָָָָאֹותן

ְִִ'ׁשֹוׁשבינין'.
ׁשּלא ·. ידּועים, הּדברים ּגמּורה; מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוׁשבינּות

ולא  אחד; ּבזּוז ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי דינרין, עׂשרה זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלח
ּכמֹו לֹו ויׁשלח יחזר הּוא, יּׂשא ׁשאם ודעּתֹו אּלא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשלח
הּׁשֹוׁשבינּות  לֹו החזיר ולא זה, נׂשא אם ,לפיכ לֹו. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלח

מּמּנּו ּומֹוציאּה ּבּדין, ּתֹובע זה הרי -. ֲִִִֵֵֶֶַַָ
ּכיצד?‚. הּוא. ׁשּנׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד לתבעֹו, יכֹול ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואינֹו

ואחר  ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ּבתּולה, ׁשּנׂשא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָראּובן
להחזיר  לראּובן לתּבע יכֹול אינֹו - אלמנה ׁשמעֹון נׂשא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכ
אּלא  ל מחזיר 'איני לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׁשֹוׁשבינּות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלֹו
אלמנה, ּבנּׂשּואי לֹו ׁשלח אם וכן לי'. ׁשּנתּת ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבבתּולה

בתּולה  ּבנּׂשּואי לֹו להחזיר לתבעֹו יכֹול .אינֹו ְְְְְְִִֵֵַָָָ
ׁשמעֹון „. ועׂשה ּובפרהסיה, ּבגלּוי מׁשּתה ראּובן ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעׂשה

ּבפרהסיה  ׁשמעֹון ועׂשה ּבצנעה, ראּובן ׁשעׂשה אֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבצנעה,
אּלא  עּמ עֹוׂשה 'איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו, יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

עּמי' ׁשעׂשית ּכדר. ְִִִֶֶֶָָ
ואכל ‰. ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ׁשּנׂשא, ְְְְְִִֵֶַַָָָָראּובן

עצמן, ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נׂשא ּכ ואחר עּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָוׁשתה
לאכל  ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו, וׁשתה ואכל ראּובן ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹּובא

טבלה קֹול וׁשמע ּבּמדינה ׁשהיה אֹו לבֹוא, רצה [לוח ולא ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹ
אורחים]שמכ  להזמין עליו לקרֹות ים ּדרּכן ׁשאין ְְְִֵֶַָָּבמקֹום

חּיב  - ּבא ולא וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל אּלא אחד ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד
קרא  אֹו ּבא, ולא ידע ׁשהרי ּכּלּה; הּׁשֹוׁשבינּות לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻלהחזיר

ּבא. ולא אחד אחד לקרֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום ְְְְִֶֶֶַָָָָָֹלֹו
.Â ּׁשאכל מה ּדמי לֹו מנּכין - ּבּמדינה ראּובן היה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא

אם  וכן הּׁשֹוׁשבינּות. ׁשאר ּומחזיר אצלֹו, ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָוׁשתה
ויׁש לֹו; מנּכין - הֹודיעֹו לא אֹו קראהּו ולא ּבּמדינה, ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהיה

הֹודיעֹו ׁשּלא מּפני ּתרעמת, עליו .לֹו ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
.Êלֹו ׁשלח אחד ּדינר אם ּבּנּכּוי, נהגּו מנּכין? ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָוכּמה

ּׁשאכל. מה ּדמי הּוא ׁשּזה ּכלּום, לֹו מחזיר אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשמעֹון

מחצה. לֹו מנּכה לֹו, ׁשלח סלע עד ּדינר על יתר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואם
המׁשּלח  ּדעת אֹומדין ּולמעלה, .מּסלע ְְְְִִֵֶַַַַַַַָ

(.Á)לֹו מנּכה הּוא, חׁשּוב אדם אם - הּׁשֹוׁשבינּות ְְְִִִֶַַָָָוׁשעּור

אּלא  לֹו מנּכה אינֹו ּבהֹוצאתֹו, ּומדקּדק עין צר ואם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחצה;
הּׁשאר  לֹו ּומׁשּלם וׁשתה, ּׁשאכל מה .ׁשעּור ְְְִֵֶַַַַָָָָ

.Ë ימי ּבתֹו ּומת נׂשא אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא קדם ׁשמעֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמת
ּכלּום, ׁשמעֹון ליֹורׁשי להחזיר חּיב ראּובן אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּמׁשּתה

עּמֹו' ואׂשמח ׁשֹוׁשביני לי 'ּתנּו להם: אֹומר .ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ
.È ׁשּקרא אֹו ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר עּמֹו ׂשמח אם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלפיכ

- הֹודיעֹו ׁשּלא אֹו ּבּמדינה, היה ׁשּלא אֹו ּבא, ולא ְְִִֶֶַָָָָֹֹֹלֹו
ׁשמ  מת ּכ ואחר הּמׁשּתה ימי וׁשלמּו חּיב הֹואיל עֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבנּכּוי, אֹו ּכּלּה, אֹו ליֹורׁשיו; הּׁשֹוׁשבינּות להחזיר ְְְְְְְִִִֵַַָָֻראּובן
ּבּמדינה  עּמֹו היה לא אֹו הֹודיעֹו לא .אם ְִִִִַָָָֹֹ

.‡È ימי וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון נׂשא ּכ ואחר ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת
- הּיֹורׁשין,הּמׁשּתה מן הּׁשֹוׁשבינּות לגּבֹות ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ

אין  נהגּו, ׁשּלא ּומקֹום ּבנּכּוי; להחזיר ראּובן יֹורׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּכֹופין
ּכלּום  מׁשּלמין .הּיֹורׁשין ְְְְִִַַ

.·È ימי וׁשלמּו אּׁשה ׁשמעֹון ׁשּנׂשא אחר ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת
ּבכל  הּׁשֹוׁשבינּות לׁשּלם יֹורׁשיו את ּכֹופין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּמׁשּתה
חּיב  היה ּכּלּה ואם לׁשּלם. אביהם נתחּיב ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,

ּבנּכּוי  מׁשּלמין ּבנּכּוי, ואם ּכּלּה; את מׁשּלמין .לׁשּלם, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֻ
.‚È- ּדין ּבבית נגּבית ּבׁשֹוׁשבינּות: נאמרּו דברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמּׁשה

ּכעין  ּבעֹונתּה אּלא מׁשּתּלמת ואינּה מלוה. ּכמֹו אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאינּה
ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּוא, ּתנאי ּכמֹו ׁשּזה - ראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנּׂשּואי
לֹו ׁשלח אפּלּו רּבית; מּׁשּום ּבּה ואין ׁשלחּה. זֹו ּדעת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשעל
לֹו להֹוסיף מנת על ׁשּלא מּתר, - עׂשרה לֹו והחזיר ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻדינר,
אֹותֹו לּגׂש יכֹול ׁשאינֹו מׁשּמטּתּה, הּׁשביעית ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלח.
ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין הּוא. ׁשּנׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּולתבעֹו
הּבכֹור  ואין ראּוי, ׁשהּוא מּפני לּיֹורׁשין, ּכׁשּתחזר ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפי

ּכבמּוחזק  ּבראּוי ּבמקֹומֹו.נֹוטל ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶָָָ
.„È ּכׁשּמטה מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו לחברֹו, ּתׁשּורה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹולח

ּתּקח  ׁשּלא אפׁשר ׁשאי נׁשּבע וזה לּקח, ממאן והּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹידֹו,
ּפ על אף - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ׁשּלקח, עד ּבֹו ׁשּלא והפציר י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּיפרׁש עד ולתּבע, לחזר יכֹול ואינֹו מּתנה, אּלּו הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּפרׁש,
מלוה. ְִִֶָׁשהיא

.ÂË ּבעת ּופרֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי לחברֹו הּׁשֹולח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכן
ּגמילּות  ׁשהן מּפני ּדין, ּבבית נגּבין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָהּנּׂשּואין
ּבלבד  ּבמעֹות אּלא הּׁשֹוׁשבינּות ּדיני נאמרּו ולא .חסדים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ח  ¤¤ּפרק
הּפּסח[עיוור]הּסּומה‡. רגליו]אֹו הּגּדם [נקטעו אֹו ִִֵֵַַַַָ

ידיו] אֹו[נקטעו ּברגלֹו אֹו ּבעינֹו אֹו ּבראׁשֹו החֹוׁשׁש אֹו ,ְְְְֵֵַַֹ
ּבממּכרֹו ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּבידֹו,

ּומּתנֹותיו. ְִַָָּומּקחֹו
החלי ·. מחמת וכׁשל ּגּופֹו, ּכל ּכח ׁשּתׁשׁש החֹולה ְֲֲֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל

להּל יכֹול ׁשאינֹו על עד נֹופל הּוא והרי ּבּׁשּוק, רגליו על ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
אינן  מּתנֹותיו ּומׁשּפטי מרע', 'ׁשכיב הּנקרא הּוא - ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמּטה

ּבריא  ּכּכמּתנת לפלֹוני לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ּכיצד? . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכתב  ּבין ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ,וכ ּכ לפלֹוני ולּתן ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹוכ

ּכׁשּימּות  הּכל זכּו - ּכתב לא ואינֹוּבין להן, ּׁשּנתן מה ּבכל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
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קמה dpzne dikf zekld - oipw xtq - ixyz f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבין  קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשיו. ׁשאר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחיו,
לּה. ׁשּכתב ּכל קנת - ְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין

נכסיו ‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנׂשּואה. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה
ּכלּום, ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף - גרּוׁשה אֹו ארּוסה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו

קּימת  ּומּתנתֹו אדם ּכל ּכׁשאר היא .הרי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ
.Â חצי האחר קנה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב

לֹו, ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנכסים
אחיו  ׁשאר על .אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְֶַַָָ

.Ê קנ האחר - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
הּמחצה  על אּפיטרֹוּפּיא ואׁשּתֹו .מחצה, ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָ

.Á,ּכתּבתּה אּבדה - ּבמּתנה בעלּה נכסי ּכל ׁשּקנת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֻהאּׁשה
הּנכסים  ּכל והלכּו חֹוב, ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָותּקרע;
ּתּקח  ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבחֹובֹו
ׁשּבהניה  הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻּבכתּבתּה
זכּות  ּכל אּבדה נכסיו, ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה לּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָהּבאה

זֹו מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים לּה .ׁשּיׁש ְִִֵֶַַָָָָ
.Ë ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוכן

ׁשהּוא  ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבריא
אּבדה  - מחת ולא הּבנים, ּבין ׁשּתף אֹותּה ועׂשה הֹואיל -ְְְִִִִֵַָָָָָָָֹֻ
מּנכסים  אבל ּכלּום. אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה מהן נֹוטלת אּלּו, אחר לֹו .ׁשּיבֹואּו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
.È ּבלבד מּטלטלין עּמהן לּה קרקע ּכתב לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשאפּלּו היא, ּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻּכל
היא  ׁשהרי קּימת, ּכתּבתּה - ׁשהּוא ּכל מּטלטלין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיר
למה  ׁשּתרד ּומּתֹו ּגֹובה'; אני ּׁשּׁשּיר 'מּמה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹומרת:

ותטרף. נכסים לׁשאר ּתרד ְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹּׁשּׁשּיר,
.‡È,עּמהן חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

זה  מחלק ּכתּבתּה ּגֹובה זֹו הרי - הּבנים מן אחד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּומת
מהן ׁשּמת, מּלטרף אּלא זכּותּה אּבדה .ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

.·È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה מת אֹו ונתּגרׁשה, נּׂשאת, ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
להבריח  אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
לּה יחזרּו להן צריכה ּוכׁשּתהיה יירׁשּנה, ׁשּלא .מּבעלּה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

את  מּתנה המקּבל קנה ּבעלּה, ּבחּיי היא מתה אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה ׁשנתּגרׁשה, ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚È ּכל ויחזרּו הּמּתנה ּכׁשּתבטל - נכסיהן ּכל הּנֹותנין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

מחזיר  מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים, לּבעלים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסין
מנת  על ּבפרּוׁש מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ׁשאכל; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפרֹות
זמן  ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי ּפלֹוני, חּיי ימי ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלהחזיר

ׁשּבארנּו.הּמּתנה  ּכמֹו , ְְֵֶַַַָָ
.„Èאּלּו 'יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי

לבנים  הראּוי ולּבנֹות; לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָלבני'
לּבנֹות, לבנֹות והראּוי מלחמה, ּוכלי ספרים ּכגֹון ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָלּבנים,

וחלי הּצבּועים מׁשי ּכלי אֹותן [נזם]ּכגֹון יּטלּו זהב, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
הּזכרים. אֹותן יּטלּו ולנקבֹות, לזכרים ראּויין היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּבנֹות.
הראּויין  ּכלים ּבהן והיּו סתם, לביתֹו ּכלים המׁשּלח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוכן

ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת אמּדן ּבנֹותיו; אֹותן יּטלּו - ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻלבנֹות
אֹותן  יּטלּו - נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו אֹו ּבנֹות, לֹו אין ְְְְִִֵֶָָָָואם

ׁשלח.נׁש ׁשּלהן נֹוטה ׁשהּדעת בניו; י ְֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÂË,והּוא הּבית; קנה ּבבית, לבתּולה ּגדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא

אחר  ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
ּודברים  ּכלּום. לֹו ׁשּיחד הּבית ּבזה האב ׁשּיר ולא לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקדם
זה  ּבדבר חכמים ונגעּו הן, טעם לּה ׁשאין ּכהלכה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלּו
הּבית, והקנהּו ּגמר ואהבתֹו ׂשמחתֹו ׁשּמרב הּדעת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻמאמּדן
אפּלּו ׁשם ׁשּיר אם ,לפיכ ּכלּום; לעצמֹו ּבֹו ׁשּיר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשהרי
על  אף - בית ּוכלי ּבית לֹו יחד הּבית. קנה לא אחד, ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּפ
אֹוצר  ׁשם לֹו היה אֹו לעצמֹו, אחד ּכלי ּבּבית ׁשּׁשּיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפי

תבואה] לא [מחסן הּבית אבל הּבית, ּכלי קנה - ּבֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹוכּיֹוצא
ָָקנה.

.ÊË וכן קנה. לא עלּיה, קנה; ּבית, - ועלּיה ּבית לֹו ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד
ואכסדרה ּבית לֹו יחד ׁשני [מרפסת]אם אכסדרה. קנה לא , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּבֹו. ׁשּנׂשא האחד אּלא קנה לא - מּזה לפנים זה ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹבּתים
.ÊÈּבארנּו ׁשּדּוכין ּכבר ּביניהם ׁשהיּו ׁשּׁשנים ּבנּׂשּואין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

אּתה  'ּכּמה ואמרּו: בּתֹו, ידי על וזה בנ ֹו ידי על זה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופסק
ּכ' ?'לבנ נֹותן אּתה 'וכּמה ;'וכ ּכ' ?'לבּת ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָנֹותן
ּבאמירה  קֹונין ואין זֹו; ּבאמירה קנּו - וקּדׁשּו ועמדּו ;'ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָוכ

הּנ ׁשעת עד ּוצריכין זֹו, לכנס. ּדעּתֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ּׂשּואין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
מקנה  אדם ׁשאין ּברׁשּותן, מצּויין ׁשּפסקּו הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
אּלּו ּודברים ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלחברֹו

ּכׁשטר, אינן לפיכ להּכתב; נּתנּו ּבהן.}עד {לא ׁשּיטרף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
.ÁÈ ּבין ּדינר, ּבאלף קּדׁשּה אפּלּו - האּׁשה את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

היא  ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
ּגמּורה  מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה  להן .ׁשאין ֲֵֶֶָָָ
.ËÈ הּמעֹות חֹוזרין טעּות, קּדּוׁשי היּו .ואם ְְִִִֵַָָָ
.Î ׁשאין יֹודע אדם מּתנה; הּמעֹות אחֹותֹו, ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

ונתן  ּגמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, ּתֹופסין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָקּדּוׁשין
מּתנה  .לׁשם ְֵַָָ

.‡Îסבלֹונֹות מרּבין [מתנות]הּׁשֹולח ּבין - חמיו לבית ְְְִִִֵֵֵַַָֻ
אכל, לא ּבין ארּוסין סעּודת ׁשם ׁשאכל ּבין מּועטין, ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבין
יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבין

והּמׁשקה. הּמאכל מן חּוץ ּכּלן, ְְְֲִִֶַַַַַָָֻהּסבלֹונֹות
.·Îּבבית וכן ּבהן להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטין ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מׁשּתּלמין. אינן אבדּו, אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה
ּדין; ּבבית אֹותן וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל

ּבלבד  נֹוי ּדר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚Î,והּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר ּבֹו, היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹחזרה

ּדמי  היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
ּבּה; חזרה אם ארּבעה, מׁשּלמת - ׁשּׁשה והּמׁשקה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמאכל
ּבֹו. ּתחזר ׁשּלא ודעּתֹו אּלא זֹו, מּתנה לּה נתן ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

.„Î ּכל ׁשּיעׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
לּׁשּמׁשין  מעֹות יחּלק אֹו רעיו, ויאכיל סעּודה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָארּוס
וחזרה  העם, ּכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ועׂשה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָולחּזנין
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וכל  ממֹונֹו, לאּבד לֹו ּגרמה ׁשהרי הּכל; מׁשּלמת - ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
עדים  לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. חברֹו, ממֹון לאּבד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּגֹורם

ונֹוטל  נׁשּבע זה ׁשאין הֹוציא, .ּכּמה ְְִִֵֵֶֶַָָ

ה'תשע"ה  תשרי י"ז קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
אּׁשה,‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג

על  ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין
והמיּדעין  הרעים אֹותן ּובאין ּבּמׁשּתה, ׁשּמֹוציא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻההֹוצאה
הּמׁשּתה  ימי ּבׁשבעת החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשלחּו,
ׁשּמׁשּלחין  הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ּבמקצתן, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאֹו

'ׁשֹוׁשבינּות' ׁשּׁשלחּו[ריעות]נקראין האנׁשים ואֹותם , ְְְְֲִִִִֶָָָָָ
נקראים  החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין הּמעֹות ְְְְִִִִִֶַָָָָָאֹותן

ְִִ'ׁשֹוׁשבינין'.
ׁשּלא ·. ידּועים, הּדברים ּגמּורה; מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוׁשבינּות

ולא  אחד; ּבזּוז ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי דינרין, עׂשרה זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלח
ּכמֹו לֹו ויׁשלח יחזר הּוא, יּׂשא ׁשאם ודעּתֹו אּלא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשלח
הּׁשֹוׁשבינּות  לֹו החזיר ולא זה, נׂשא אם ,לפיכ לֹו. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלח

מּמּנּו ּומֹוציאּה ּבּדין, ּתֹובע זה הרי -. ֲִִִֵֵֶֶַַָ
ּכיצד?‚. הּוא. ׁשּנׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד לתבעֹו, יכֹול ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואינֹו

ואחר  ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ּבתּולה, ׁשּנׂשא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָראּובן
להחזיר  לראּובן לתּבע יכֹול אינֹו - אלמנה ׁשמעֹון נׂשא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכ
אּלא  ל מחזיר 'איני לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׁשֹוׁשבינּות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלֹו
אלמנה, ּבנּׂשּואי לֹו ׁשלח אם וכן לי'. ׁשּנתּת ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבבתּולה

בתּולה  ּבנּׂשּואי לֹו להחזיר לתבעֹו יכֹול .אינֹו ְְְְְְִִֵֵַָָָ
ׁשמעֹון „. ועׂשה ּובפרהסיה, ּבגלּוי מׁשּתה ראּובן ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעׂשה

ּבפרהסיה  ׁשמעֹון ועׂשה ּבצנעה, ראּובן ׁשעׂשה אֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבצנעה,
אּלא  עּמ עֹוׂשה 'איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו, יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

עּמי' ׁשעׂשית ּכדר. ְִִִֶֶֶָָ
ואכל ‰. ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ׁשּנׂשא, ְְְְְִִֵֶַַָָָָראּובן

עצמן, ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נׂשא ּכ ואחר עּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָוׁשתה
לאכל  ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו, וׁשתה ואכל ראּובן ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹּובא

טבלה קֹול וׁשמע ּבּמדינה ׁשהיה אֹו לבֹוא, רצה [לוח ולא ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹ
אורחים]שמכ  להזמין עליו לקרֹות ים ּדרּכן ׁשאין ְְְִֵֶַָָּבמקֹום

חּיב  - ּבא ולא וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל אּלא אחד ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד
קרא  אֹו ּבא, ולא ידע ׁשהרי ּכּלּה; הּׁשֹוׁשבינּות לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻלהחזיר

ּבא. ולא אחד אחד לקרֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום ְְְְִֶֶֶַָָָָָֹלֹו
.Â ּׁשאכל מה ּדמי לֹו מנּכין - ּבּמדינה ראּובן היה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא

אם  וכן הּׁשֹוׁשבינּות. ׁשאר ּומחזיר אצלֹו, ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָוׁשתה
ויׁש לֹו; מנּכין - הֹודיעֹו לא אֹו קראהּו ולא ּבּמדינה, ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהיה

הֹודיעֹו ׁשּלא מּפני ּתרעמת, עליו .לֹו ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
.Êלֹו ׁשלח אחד ּדינר אם ּבּנּכּוי, נהגּו מנּכין? ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָוכּמה

ּׁשאכל. מה ּדמי הּוא ׁשּזה ּכלּום, לֹו מחזיר אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשמעֹון

מחצה. לֹו מנּכה לֹו, ׁשלח סלע עד ּדינר על יתר ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואם
המׁשּלח  ּדעת אֹומדין ּולמעלה, .מּסלע ְְְְִִֵֶַַַַַַַָ

(.Á)לֹו מנּכה הּוא, חׁשּוב אדם אם - הּׁשֹוׁשבינּות ְְְִִִֶַַָָָוׁשעּור

אּלא  לֹו מנּכה אינֹו ּבהֹוצאתֹו, ּומדקּדק עין צר ואם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחצה;
הּׁשאר  לֹו ּומׁשּלם וׁשתה, ּׁשאכל מה .ׁשעּור ְְְִֵֶַַַַָָָָ

.Ë ימי ּבתֹו ּומת נׂשא אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא קדם ׁשמעֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמת
ּכלּום, ׁשמעֹון ליֹורׁשי להחזיר חּיב ראּובן אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּמׁשּתה

עּמֹו' ואׂשמח ׁשֹוׁשביני לי 'ּתנּו להם: אֹומר .ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ
.È ׁשּקרא אֹו ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר עּמֹו ׂשמח אם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלפיכ

- הֹודיעֹו ׁשּלא אֹו ּבּמדינה, היה ׁשּלא אֹו ּבא, ולא ְְִִֶֶַָָָָֹֹֹלֹו
ׁשמ  מת ּכ ואחר הּמׁשּתה ימי וׁשלמּו חּיב הֹואיל עֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבנּכּוי, אֹו ּכּלּה, אֹו ליֹורׁשיו; הּׁשֹוׁשבינּות להחזיר ְְְְְְְִִִֵַַָָֻראּובן
ּבּמדינה  עּמֹו היה לא אֹו הֹודיעֹו לא .אם ְִִִִַָָָֹֹ

.‡È ימי וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון נׂשא ּכ ואחר ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת
- הּיֹורׁשין,הּמׁשּתה מן הּׁשֹוׁשבינּות לגּבֹות ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ

אין  נהגּו, ׁשּלא ּומקֹום ּבנּכּוי; להחזיר ראּובן יֹורׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּכֹופין
ּכלּום  מׁשּלמין .הּיֹורׁשין ְְְְִִַַ

.·È ימי וׁשלמּו אּׁשה ׁשמעֹון ׁשּנׂשא אחר ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת
ּבכל  הּׁשֹוׁשבינּות לׁשּלם יֹורׁשיו את ּכֹופין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּמׁשּתה
חּיב  היה ּכּלּה ואם לׁשּלם. אביהם נתחּיב ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,

ּבנּכּוי  מׁשּלמין ּבנּכּוי, ואם ּכּלּה; את מׁשּלמין .לׁשּלם, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֻ
.‚È- ּדין ּבבית נגּבית ּבׁשֹוׁשבינּות: נאמרּו דברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמּׁשה

ּכעין  ּבעֹונתּה אּלא מׁשּתּלמת ואינּה מלוה. ּכמֹו אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאינּה
ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּוא, ּתנאי ּכמֹו ׁשּזה - ראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנּׂשּואי
לֹו ׁשלח אפּלּו רּבית; מּׁשּום ּבּה ואין ׁשלחּה. זֹו ּדעת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשעל
לֹו להֹוסיף מנת על ׁשּלא מּתר, - עׂשרה לֹו והחזיר ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻדינר,
אֹותֹו לּגׂש יכֹול ׁשאינֹו מׁשּמטּתּה, הּׁשביעית ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלח.
ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין הּוא. ׁשּנׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּולתבעֹו
הּבכֹור  ואין ראּוי, ׁשהּוא מּפני לּיֹורׁשין, ּכׁשּתחזר ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפי

ּכבמּוחזק  ּבראּוי ּבמקֹומֹו.נֹוטל ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶָָָ
.„È ּכׁשּמטה מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו לחברֹו, ּתׁשּורה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹולח

ּתּקח  ׁשּלא אפׁשר ׁשאי נׁשּבע וזה לּקח, ממאן והּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹידֹו,
ּפ על אף - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ׁשּלקח, עד ּבֹו ׁשּלא והפציר י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּיפרׁש עד ולתּבע, לחזר יכֹול ואינֹו מּתנה, אּלּו הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּפרׁש,
מלוה. ְִִֶָׁשהיא

.ÂË ּבעת ּופרֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי לחברֹו הּׁשֹולח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכן
ּגמילּות  ׁשהן מּפני ּדין, ּבבית נגּבין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָהּנּׂשּואין
ּבלבד  ּבמעֹות אּלא הּׁשֹוׁשבינּות ּדיני נאמרּו ולא .חסדים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ח  ¤¤ּפרק
הּפּסח[עיוור]הּסּומה‡. רגליו]אֹו הּגּדם [נקטעו אֹו ִִֵֵַַַַָ

ידיו] אֹו[נקטעו ּברגלֹו אֹו ּבעינֹו אֹו ּבראׁשֹו החֹוׁשׁש אֹו ,ְְְְֵֵַַֹ
ּבממּכרֹו ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּבידֹו,

ּומּתנֹותיו. ְִַָָּומּקחֹו
החלי ·. מחמת וכׁשל ּגּופֹו, ּכל ּכח ׁשּתׁשׁש החֹולה ְֲֲֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל

להּל יכֹול ׁשאינֹו על עד נֹופל הּוא והרי ּבּׁשּוק, רגליו על ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
אינן  מּתנֹותיו ּומׁשּפטי מרע', 'ׁשכיב הּנקרא הּוא - ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמּטה

ּבריא  ּכּכמּתנת לפלֹוני לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ּכיצד? . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכתב  ּבין ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ,וכ ּכ לפלֹוני ולּתן ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹוכ

ּכׁשּימּות  הּכל זכּו - ּכתב לא ואינֹוּבין להן, ּׁשּנתן מה ּבכל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
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הן. וכמסּורין ּככתּובין מרע, ׁשכיב ׁשּדברי קנין; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָצרי
אּלא  קֹונה ׁשאינּה ּפי על ואף סֹופרים. מּדברי  זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודבר
ּתּטרף  ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּכׁשל אֹותּה עׂשּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּדבריהן,

קּימים.[תתבלבל] ּדבריו ׁשאין ּכׁשּידע עליו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
קֹונין ‚. ּבׁשּבת, אפּלּו - מּמּני' 'קנּו אמר: אם ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָלפיכ

צרי אינֹו הּקנין ׁשּזה מּפני .מּמּנּו, ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
הּׁשֹומע „. ּכל אּלא עדי', 'אּתם לֹומר צרי מרע ׁשכיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין

מיתתֹו ּבׁשעת מׁשּטה אדם ׁשאין עד; זה הרי .ּדבריו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זכה ‰. - אׁשּתֹו ׁשּבמעי לעּבר מּתנה לּתן ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשכיב

ּבנֹו אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ׁשּבארנּו.העּבר, ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.Â,נקבה ואם מנה, יּטל זכר, אׁשּתי ילדה 'אם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר:

נֹוטלת  נקבה, ילדה מנה; נֹוטל זכר, ילדה - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמאתים'
והּנקבה  מנה נֹוטל הּזכר ּונקבה, זכר ילדה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמאתים;

טמטּום ילדה ונקבה]מאתים; או זכר איברי אֹו[ללא ְְִַָָָֻ
נקבה]אנּדרֹוגינֹוס ושל זכר של איברים לו נֹוטל [יש , ְְִֵַ

ׁשּבׁשניהם. ְִֵֶֶַָּכּפחּות
.Êׁש מרע 'ּדֹומה ׁשכיב להן: ואמר למי'? 'נכסיו לֹו: אמרּו ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ

אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני', נכסיו מעּברת, אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאין
הּבן  מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף - מעּברת אׁשּתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיתה

ּכ מּתנה.אחר מּתנתֹו אין , ְֵַַַַָָָָ
.Á ואין מיתה; לאחר אּלא קֹונה, אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

ּבין  מקרקעין ּבין ּבֹו ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה מהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מיתה  לאחר אּלא .מּטלטלין, ְְְִִִֶַַַָָ

.Ë האלמנה ולמזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֻלפיכ
נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להן, ׁשּצּוה אּלּו מּיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּבנֹות
אּלא  יקנּו לא להן ׁשּנתן ואּלּו ּובמזֹונֹות, ּבכתּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻהּנכסים

מיתה  .לאחר ְִַַָ
.È ּבמקצת היתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּתנת

ּגמר  לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל היתה ּבין ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
אּלא  ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנֹותֹו
ּבטלה  הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה .לאחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

.‡È ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם
קּימת  היא הרי - זֹו' מּתנה על מּוסף מּמּנּו 'וקנינּו .ּבּה: ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.·È ּומת לפלֹוני', מנה ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשכיב
ׁשּמא  לֹו; נֹותנין ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ׁשּיכּתבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָֹקדם

מיתה  לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא להקנֹותֹו ּגמר .לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם 

אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו וחתמּו ּכתבּו ואף לפלֹוני, מנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָ'ּתנּו
מיתה  לאחר ונֹותנין .ּכֹותבין ְְְְִִִַַָ

.„È ׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב
את ּכלּום  ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר, - עמד אם - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

לׁשנים; ׁשּכתבן ּבין לאחד, נכסיו ּכל ׁשהקנה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכחֹו,
ׁשּלא  ונתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא הּוא, ּדעת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻׁשאמּדן

מֹותֹו. לאחר אּלא ּכלּום ְְְִֶַַָיקנּו
.ÂËלעצמֹו ּכלּום זֹוׁשּיר הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַ

מּזמן  ׁשּקֹונה ּבריא ּכמּתנת ּוסתמּה ּבמקצת, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתנה

ׁשּמּתנת  מּידֹו; ׁשּקנּו והּוא חֹוזר, אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכתיבה.
עמד. לא ּבין עמד ּבין קנין, צריכה ּבמקצת מרע ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשכיב

.ÊËאנּו ׁשהרי סתם; ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
אּלא  נתּכּון לא וׁשּיר, 'הֹואיל ואֹומרין: ּדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹאֹומדין

ּבריא' ּכמּתנת מחּיים לֹו .להקנֹות ְְְְִִֵַַַַָ
.ÊÈ,מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבפרּוׁש הּמקצת לֹו נתן אם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל

עמד  ואם קנין, צרי אינֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
הּמקצת  זה קנה עמד, לא ואם חֹוזר; קנין,- ּבּה היה ואם . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחֹו, מיּפה היה ּכן אם אּלא קנה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
.ÁÈ ׁשּנתן ּופרׁש נכסיו, ּכל ׁשּכתב מרע ּבׁשכיב ּתטעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל

אּלא  מרע, ׁשכיב מּתנת זֹו ׁשאין מחּיים, והקנה מעכׁשו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכל
המקּבל, ליד הּׁשטר הּגיע ׁשאם הּבריאים; מּתנֹות ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּכׁשאר

ּבֹו. לחזר יכֹול ואין הּכל, קנה - הּנֹותן מּיד ׁשּקנּו ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאֹו
.ËÈ ּבחּיים' ּבּה: וכתב מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא מּתנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

הֹואיל  - ּבמקצת ּבין ּבּכל ּבין ּובּמות', 'מחּיים אֹו: ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובּמות',
ׁשּכתב  ׁשּזה מרע; ׁשכיב מּתנת זֹו הרי 'ּובּמות', ּבּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכתּוב
ּבּה ׁשּכתב וזה מיתה; לאחר אּלא יקנה ׁשּלא 'ּובּמות', ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּה

זה  מחלי ׁשּיחיה ּדעּתֹו ליּׁשב סימן .'ּבחּיים', ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
.Î נכסים ּכל ׁשהן ּגלּוי ׁשהּדבר הּנכסים, ׁשּנתן מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשכיב

אינֹו ועמד, מּידֹו קנּו ואם ּבמקצת; ּכמּתנה זֹו הרי - לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ּבמדינת  אחרים נכסים לֹו נׁשארּו ׁשּמא אנּו, חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחֹוזר.
מחזק  ׁשּיהיה אֹו אּלּו', ׁשהן נכסי, 'ּכל ׁשּיאמר: עד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּים,

ּבּכל  מּתנה ּתהיה ּכ ואחר אּלּו; אּלא נכסים לֹו .ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
.‡Î אם רֹואין: לאחרים, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשכיב

ואם  ּבכּלן. חֹוזר עמד, ּכּלן; קנּו מת, אם - ּכתבם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּכמחּלק
על  מּידֹו וקנּו וכתב, וחזר וכתב, וחזר ׁשּׁשּיר, אחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכנמל
אּלא  חֹוזר אינֹו עמד, ּכּלן; קנּו מת, - ואחד אחד ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכל

הּנׁשארים  נכסיו ּכל לֹו נתן ׁשהרי .ּבאחרֹון, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
.·Îואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ועמד לעבּדֹו, נכסיו ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּכֹותב

חֹורין  ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; .חֹוזר ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
.‚Îּדעּתֹו ׁשהיתה ּכגֹון מיתה, מחמת ׁשּצּוה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשכיב

על  אף - ּדבריו מּכלל זה ּדבר ונּכר וּדאי, מת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטה
חֹוזר  עמד, אם - ּבמקצת מּידֹו ׁשּקנּו .ּפי ְְִִִִֵֶַָָָָ

.„Îּבׁשּירה והּיֹוצא לּים, והּיֹוצא [למדבר]והמפרׁש , ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָ
לגרדום]ּבקֹולר החלי [מובל עליו ׁשּקפץ והּוא והמסּכן, , ְְְְֳִֶַַַָָָָָֻ

מחמת  ּכמצּוה מארּבעּתן, אחד ּכל - חליֹו עליו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהכּביד
אֹותן  ּומקּימין וכמסּורין, ּככתּובין ּדבריו והרי הּוא, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָמיתה
חֹוזר  ּבמקצת, מּידֹו קנּו אפּלּו - ועמד נּצֹול ואם מת; ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָאם

מיתה. מחמת מצּוה ּכל ְְֲִִֵֶַַָָּכדין
.‰Î ולא עמד לא אם - לחלי מחלי ׁשּנּתק מרע ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָֹֹֹׁשכיב

מּתנה  מּתנתֹו ּבּׁשּוק, מׁשענּתֹו על הל. ְְְִַַַַַַָָָָ
.ÂÎוהל מּמּנּו, ׁשּמת החלי ּובין ּבֹו ׁשּצּוה החלי ּבין ְֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעמד

מחמת  אם רֹופאים: ּפי על אֹותֹו אֹומדין - מׁשענּתֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַַעל
מּתנתֹו אין לאו, ואם קּימת; מּתנתֹו מת, הראׁשֹון ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָחלי
אמד, צרי אינֹו - מׁשענת ּבלא ּבּׁשּוק הל ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹקּימת.

הראׁשֹונֹות. מּתנֹותיו ּבטלּו ְְִֶַָָָָאּלא
.ÊÎ זה חלי ׁשּמּתֹו ּבּה ּכתּוב ׁשאין מרע ׁשכיב ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָמּתנת
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על  אף - להם לׁשאל מצּויין העדים ואין מת, ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצּוה
מיתתֹו ׁשאין ּבטלה; הּמּתנה הרי מת, המצּוה זה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפי
חלה  ּכ ואחר הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי עמד ׁשּמא ְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָראיה,
עד  הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ּומת; אחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָחלי

מת  זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן החלי ׁשּמּתֹו ראיה .ׁשּיביא ְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ט  ¤¤ּפרק
ולא ‡. זֹו, מּתנה ּתגּלּו 'לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב

קּימת, מּתנה זֹו הרי - מֹותֹו' לאחר אּלא אדם בּה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתֹודיעּו
מֹותֹו, אחר ׁשהּוא ׁשּתקנה, ׁשּבעת מסּתרת; מּתנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻואינּה

אֹותּה' 'ּגּלּו אמר: .הרי ֲֵַַָָ
את מצ ·. 'ּגּלּו לֹומר: צרי אינֹו מיתה, מחמת ּוה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

חֹוׁשׁשין  אין סתם, ּכתּובה ׁשהיא ּפי על אף אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמּתנה';
היא  מסּתרת ׁשּמא .לּה ְִֶֶֶָָֻ

נכסי',‚. 'מקצת אֹו נכסי' ּפלֹוני 'יּטל ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹׁשכיב
הן  מּתנה לׁשֹון ּכּלן - 'יקנה' אֹו 'יזּכה', אֹו 'יחזיק', .אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

'יחסן' אמר: אם בארמית]וכן ירושה על [לשון 'יירׁש' אֹו ְְִִֵֵַַַַָ
קנה. זה הרי לירׁשֹו, ׁשראּוי ְְֲִֵֶֶָָָָמי

קנה „. לא - ּבהן' 'יּׁשען ּבהן', 'יעמד ּבהן', ּפלֹוני .'יהנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ראּוי ‰. אינֹו אם - לאחר נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשכיב
מּׁשּום  נֹוטלן לירׁשֹו, ראּוי ואם מּתנה; מּׁשּום נֹוטלן ְְְְְְְִִִַָָָָָָָלירׁשֹו,

אחת ירּׁשה  הּזה הּיֹורׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אחיו, מּכלל אחד אֹו בניו, ּבני מּכלל אחד אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּבנֹותיו,
מּבניו, לאחד ּכתבן אם אבל יֹורׁשין. מּׁשאר ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עׂשהּו ְְְֵֶֶַַָָָֹלא
.Â ׁשּמא הן? למי נכסי' מיתתֹו: ּבׁשעת לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי

ראּוי  אם רֹואין: - למי'? 'ואּלא להן: ואמר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלפלֹוני'?
מּתנה  מּׁשּום נֹוטלן לאו, ואם ירּׁשה; מּׁשּום נֹוטלן .לירׁשֹו, ְְְְְְִִִַָָָָָָָֻ

.Êׁשּי ואינֹוּגר הֹואיל - ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין ּבן לֹו ׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו נכסיו יֹורׁשֹו, לֹו לּתן יכֹול אינֹו ּכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ

ׁשּלׁשֹון  - מקצתן ולא נכסיו ּכל לא מרע, ׁשכיב ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּבמּתנת
יקנה, ּתאמר ואם הּוא. אחד - יֹורׁש לגּבי ּומּתנה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻירּׁשה

אביו; ירׁש ּכאּלּו זה ְְִִִֶַָָָנמצא
.Á קּימת מּתנתֹו הּגרים, מּׁשאר לגר נתן אם ,לפיכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Ë ׁשהֹודה מרע וכ,ׁשכיב ּכ אצלי לפלֹוני לֹו 'ׁשּיׁש : ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

לפלֹוני, ּבידי ּפּקדֹון הּוא ּפלֹוני 'ּכלי ׁשאמר: אֹו לֹו', ְְְְְִִִִִִֶַָָָּתנּוהּו
לי  ׁשּיׁש 'חֹוב הּוא', ּפלֹוני ׁשל ּפלֹונית 'חצר לֹו', ְְְִִִֵֵֶֶָּתנּוהּו
הּדברים  אּלּו ּבכל - הּוא' ּפלֹוני ׁשל ׁשּלי, אינֹו ּפלֹוני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּביד
ׁשאין  לבנֹו הּגר הֹודה ואפּלּו הֹודיה. הֹודיתֹו ּבהן, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכּיֹוצא
לגֹוי, מרע ׁשכיב הֹודה אפּלּו קּימין; ּדבריו ּבקדּׁשה, ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻהֹורתֹו

לֹו. ְִנֹותנין
.È ׁשֹומעין אין - מּתנה לגֹוי לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל

ּבנכסיו  עברה לעבר ׁשּצּוה ּכמי ׁשּזה .לֹו, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.‡È:ׁשאמר אֹו חֹורין', ּבן אֹותֹו עׂשּו עבּדי 'ּפלֹוני ְְֲִִִֶֶַַַָָאמר:

את  ּכֹופין - חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן אֹותֹו ֲִִִִִֵֶֶֶָ'עׂשיתי
ׁשהעבד אֹותֹו; ּומׁשחררין מצוֹות הּיֹורׁשין, ּבמקצת .יׁשנֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ

.·È עֹוׂשין - רּוח' קֹורת לּה עׂשּו ׁשפחתי 'ּפלֹונית ְְֲִִִִַַַָָָאמר:
מּכל  בּה רֹוצה ׁשהיא עבֹודה אּלא עֹובדת ואינּה ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָלּה,

מקֹום  ּבאֹותֹו לעבדים הידּועֹות .העבֹודֹות ְְֲֲִַַָָָ
.‚È איני' הּלה: ואמר לאחר, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכיב

קנה  לא - ּבהן' .רֹוצה ֶֶָָָֹ
.„È מרע ׁשכיב ׁשּדברי קנה; - צוח ּכ ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשתק,

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ׁשּׁשתק, וכיון וכמסּורין; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּככתּובין
.ÂË האחרֹון - לאחר וכתב וחזר לזה, ׁשּכתב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשכיב

ּבמקצת, ּבין ּבּכל ּבין - ׁשּימּות עד לחזר לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וכתב  לראׁשֹון, וזּכה ּכתב ואפּלּו לאחר. ּבין לעצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבין
עדין  ׁשּזּכה, מרע ׁשּׁשכיב קנה; האחרֹון - לאחרֹון ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוזּכה

היא  מרע ׁשכיב .מּתנת ְְְִִַַַ
.ÊË לאחר אין - מּידֹו וקנּו וזּכה, ׁשּכתב מרע ׁשכיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

לעצמֹו ולא לאחר לא - לחזר יכֹול ואינֹו ּכלּום; ּבין קנין , ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹ
מקצת. ׁשּנתן ּבין הּכל ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתן

.ÊÈ ּבּכל חזר ּבמקצת, ׁשחזר מרע ּכל ׁשכיב נתן ּכיצד? . ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכד  מּידֹו וקנּו לראׁשֹון, ונתן נכסיו וחזר ּכחֹו, את ליּפֹות י ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

קנה; הּׁשני - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצתן
ׁשּמת. ּבין ׁשעמד ּבין ּכלּום, קנה לא הראׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל

.ÁÈ ּכּלן את נתן ּכ ואחר מּידֹו, וקנּו נכסיו מקצת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֻנתן
קנה  - מת אם - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר
- עמד ואם הּׁשאר; את האחרֹון וקנה הּמקצת, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹון

קנה  לא אחרֹון קנה, .ראׁשֹון ֲִַָָָָֹ
.ËÈאֹו ּכלּום, ׁשּיר ולא נכסיו ּכל ׁשהקּדיׁש מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשכיב

ּבּכל  חֹוזר עמד, אם - לענּיים חּלקן אֹו .הפקירן, ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
.Î ּכּבריא קּים ממּכרֹו מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא .מכר ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

.‡Î,עמד אם - קּימֹות עצמן הּמעֹות אם - נכסיו ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר
לחזֹור  יכֹול אינֹו הּמעֹות, הֹוציא ואם .חֹוזר; ְֲִִֵֵַַָָ

.·Î ּבריא ׁשהיה ּבּה נתּפרׁש ולא סתם, ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמּתנה
מרע  'ׁשכיב אֹומר: הּוא - מרע ׁשכיב ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּנתן
אֹומר: מּתנה ּומקּבל ּבמּתנתי', ואחזר עמדּתי והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהייתי,
ראיה  להביא המקּבל על - לחזר' יכֹול ואינֹו היה, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'ּבריא
הּנֹותן  יּׁשבע - ראיה מצא לא היה. מרע ׁשכיב ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹׁשלא

הּנֹותן  ּבחזקת הּקרקע ותעמד ויּפטר, הּסת .ׁשבּועת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
.‚Î ׁשּיכֹול מּתֹו - המקּבל ּביד מּטלטלין היּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל

זֹו מּתנה לֹו ּכׁשּנתן היה ׁשּבריא הּסת יּׁשבע הן', 'ׁשּלי .לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.„Î אף - ירכֹו על לֹו קׁשּורה מּתנה ונמצאת ׁשּמת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמי

ׁשּנתן  אּלּו ּכח ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו ּבעדים, ׁשהיא ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
ונמל ּכתבּה אֹומר: ׁשאני ּכלּום; אינּה זֹו הרי - .להם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‰Î מן ׁשאינֹו ּבין הּיֹורׁשין מן ּבין לאחר, ּבּה זּכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָואם
מרע  ׁשכיב מּתנֹות ּככל קּימין ׁשּבּה הּדברים ּכל - .הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

.ÂÎאֹו אחר, ּבׁשם עצמֹו על חֹוב ׁשטר ׁשּכתב מי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָוכן
ׁשליׁש יד על הּׁשטר ונתן הּיֹורׁשין, מן אֹו מּבניו, ּבן ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבׁשם
ׁשאמר  אֹו ּכלּום, לֹו ּפרׁש ולא ,'אצל זה 'יהיה לֹו: ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואמר
אינֹו זה הרי - ומת ּתעׂשה', מה ל ׁשאמר עד 'הּנח ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלֹו:
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הן. וכמסּורין ּככתּובין מרע, ׁשכיב ׁשּדברי קנין; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָצרי
אּלא  קֹונה ׁשאינּה ּפי על ואף סֹופרים. מּדברי  זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודבר
ּתּטרף  ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּכׁשל אֹותּה עׂשּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּדבריהן,

קּימים.[תתבלבל] ּדבריו ׁשאין ּכׁשּידע עליו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
קֹונין ‚. ּבׁשּבת, אפּלּו - מּמּני' 'קנּו אמר: אם ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָלפיכ

צרי אינֹו הּקנין ׁשּזה מּפני .מּמּנּו, ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
הּׁשֹומע „. ּכל אּלא עדי', 'אּתם לֹומר צרי מרע ׁשכיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין

מיתתֹו ּבׁשעת מׁשּטה אדם ׁשאין עד; זה הרי .ּדבריו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זכה ‰. - אׁשּתֹו ׁשּבמעי לעּבר מּתנה לּתן ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשכיב

ּבנֹו אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ׁשּבארנּו.העּבר, ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.Â,נקבה ואם מנה, יּטל זכר, אׁשּתי ילדה 'אם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר:

נֹוטלת  נקבה, ילדה מנה; נֹוטל זכר, ילדה - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמאתים'
והּנקבה  מנה נֹוטל הּזכר ּונקבה, זכר ילדה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמאתים;

טמטּום ילדה ונקבה]מאתים; או זכר איברי אֹו[ללא ְְִַָָָֻ
נקבה]אנּדרֹוגינֹוס ושל זכר של איברים לו נֹוטל [יש , ְְִֵַ

ׁשּבׁשניהם. ְִֵֶֶַָּכּפחּות
.Êׁש מרע 'ּדֹומה ׁשכיב להן: ואמר למי'? 'נכסיו לֹו: אמרּו ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ

אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני', נכסיו מעּברת, אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאין
הּבן  מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף - מעּברת אׁשּתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיתה

ּכ מּתנה.אחר מּתנתֹו אין , ְֵַַַַָָָָ
.Á ואין מיתה; לאחר אּלא קֹונה, אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

ּבין  מקרקעין ּבין ּבֹו ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה מהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מיתה  לאחר אּלא .מּטלטלין, ְְְִִִֶַַַָָ

.Ë האלמנה ולמזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֻלפיכ
נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להן, ׁשּצּוה אּלּו מּיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּבנֹות
אּלא  יקנּו לא להן ׁשּנתן ואּלּו ּובמזֹונֹות, ּבכתּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻהּנכסים

מיתה  .לאחר ְִַַָ
.È ּבמקצת היתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּתנת

ּגמר  לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל היתה ּבין ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
אּלא  ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנֹותֹו
ּבטלה  הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה .לאחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

.‡È ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם
קּימת  היא הרי - זֹו' מּתנה על מּוסף מּמּנּו 'וקנינּו .ּבּה: ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.·È ּומת לפלֹוני', מנה ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשכיב
ׁשּמא  לֹו; נֹותנין ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ׁשּיכּתבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָֹקדם

מיתה  לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא להקנֹותֹו ּגמר .לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם 

אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו וחתמּו ּכתבּו ואף לפלֹוני, מנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָ'ּתנּו
מיתה  לאחר ונֹותנין .ּכֹותבין ְְְְִִִַַָ

.„È ׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב
את ּכלּום  ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר, - עמד אם - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

לׁשנים; ׁשּכתבן ּבין לאחד, נכסיו ּכל ׁשהקנה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכחֹו,
ׁשּלא  ונתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא הּוא, ּדעת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻׁשאמּדן

מֹותֹו. לאחר אּלא ּכלּום ְְְִֶַַָיקנּו
.ÂËלעצמֹו ּכלּום זֹוׁשּיר הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַ

מּזמן  ׁשּקֹונה ּבריא ּכמּתנת ּוסתמּה ּבמקצת, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתנה

ׁשּמּתנת  מּידֹו; ׁשּקנּו והּוא חֹוזר, אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכתיבה.
עמד. לא ּבין עמד ּבין קנין, צריכה ּבמקצת מרע ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשכיב

.ÊËאנּו ׁשהרי סתם; ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
אּלא  נתּכּון לא וׁשּיר, 'הֹואיל ואֹומרין: ּדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹאֹומדין

ּבריא' ּכמּתנת מחּיים לֹו .להקנֹות ְְְְִִֵַַַַָ
.ÊÈ,מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבפרּוׁש הּמקצת לֹו נתן אם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל

עמד  ואם קנין, צרי אינֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
הּמקצת  זה קנה עמד, לא ואם חֹוזר; קנין,- ּבּה היה ואם . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחֹו, מיּפה היה ּכן אם אּלא קנה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
.ÁÈ ׁשּנתן ּופרׁש נכסיו, ּכל ׁשּכתב מרע ּבׁשכיב ּתטעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל

אּלא  מרע, ׁשכיב מּתנת זֹו ׁשאין מחּיים, והקנה מעכׁשו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכל
המקּבל, ליד הּׁשטר הּגיע ׁשאם הּבריאים; מּתנֹות ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּכׁשאר

ּבֹו. לחזר יכֹול ואין הּכל, קנה - הּנֹותן מּיד ׁשּקנּו ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאֹו
.ËÈ ּבחּיים' ּבּה: וכתב מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא מּתנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

הֹואיל  - ּבמקצת ּבין ּבּכל ּבין ּובּמות', 'מחּיים אֹו: ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובּמות',
ׁשּכתב  ׁשּזה מרע; ׁשכיב מּתנת זֹו הרי 'ּובּמות', ּבּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכתּוב
ּבּה ׁשּכתב וזה מיתה; לאחר אּלא יקנה ׁשּלא 'ּובּמות', ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּה

זה  מחלי ׁשּיחיה ּדעּתֹו ליּׁשב סימן .'ּבחּיים', ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
.Î נכסים ּכל ׁשהן ּגלּוי ׁשהּדבר הּנכסים, ׁשּנתן מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשכיב

אינֹו ועמד, מּידֹו קנּו ואם ּבמקצת; ּכמּתנה זֹו הרי - לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ּבמדינת  אחרים נכסים לֹו נׁשארּו ׁשּמא אנּו, חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחֹוזר.
מחזק  ׁשּיהיה אֹו אּלּו', ׁשהן נכסי, 'ּכל ׁשּיאמר: עד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּים,

ּבּכל  מּתנה ּתהיה ּכ ואחר אּלּו; אּלא נכסים לֹו .ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
.‡Î אם רֹואין: לאחרים, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשכיב

ואם  ּבכּלן. חֹוזר עמד, ּכּלן; קנּו מת, אם - ּכתבם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּכמחּלק
על  מּידֹו וקנּו וכתב, וחזר וכתב, וחזר ׁשּׁשּיר, אחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכנמל
אּלא  חֹוזר אינֹו עמד, ּכּלן; קנּו מת, - ואחד אחד ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכל

הּנׁשארים  נכסיו ּכל לֹו נתן ׁשהרי .ּבאחרֹון, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
.·Îואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ועמד לעבּדֹו, נכסיו ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּכֹותב

חֹורין  ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; .חֹוזר ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
.‚Îּדעּתֹו ׁשהיתה ּכגֹון מיתה, מחמת ׁשּצּוה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשכיב

על  אף - ּדבריו מּכלל זה ּדבר ונּכר וּדאי, מת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטה
חֹוזר  עמד, אם - ּבמקצת מּידֹו ׁשּקנּו .ּפי ְְִִִִֵֶַָָָָ

.„Îּבׁשּירה והּיֹוצא לּים, והּיֹוצא [למדבר]והמפרׁש , ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָ
לגרדום]ּבקֹולר החלי [מובל עליו ׁשּקפץ והּוא והמסּכן, , ְְְְֳִֶַַַָָָָָֻ

מחמת  ּכמצּוה מארּבעּתן, אחד ּכל - חליֹו עליו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהכּביד
אֹותן  ּומקּימין וכמסּורין, ּככתּובין ּדבריו והרי הּוא, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָמיתה
חֹוזר  ּבמקצת, מּידֹו קנּו אפּלּו - ועמד נּצֹול ואם מת; ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָאם

מיתה. מחמת מצּוה ּכל ְְֲִִֵֶַַָָּכדין
.‰Î ולא עמד לא אם - לחלי מחלי ׁשּנּתק מרע ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָֹֹֹׁשכיב

מּתנה  מּתנתֹו ּבּׁשּוק, מׁשענּתֹו על הל. ְְְִַַַַַַָָָָ
.ÂÎוהל מּמּנּו, ׁשּמת החלי ּובין ּבֹו ׁשּצּוה החלי ּבין ְֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעמד

מחמת  אם רֹופאים: ּפי על אֹותֹו אֹומדין - מׁשענּתֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַַעל
מּתנתֹו אין לאו, ואם קּימת; מּתנתֹו מת, הראׁשֹון ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָחלי
אמד, צרי אינֹו - מׁשענת ּבלא ּבּׁשּוק הל ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹקּימת.

הראׁשֹונֹות. מּתנֹותיו ּבטלּו ְְִֶַָָָָאּלא
.ÊÎ זה חלי ׁשּמּתֹו ּבּה ּכתּוב ׁשאין מרע ׁשכיב ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָמּתנת
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על  אף - להם לׁשאל מצּויין העדים ואין מת, ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצּוה
מיתתֹו ׁשאין ּבטלה; הּמּתנה הרי מת, המצּוה זה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפי
חלה  ּכ ואחר הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי עמד ׁשּמא ְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָראיה,
עד  הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ּומת; אחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָחלי

מת  זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן החלי ׁשּמּתֹו ראיה .ׁשּיביא ְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ט  ¤¤ּפרק
ולא ‡. זֹו, מּתנה ּתגּלּו 'לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב

קּימת, מּתנה זֹו הרי - מֹותֹו' לאחר אּלא אדם בּה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתֹודיעּו
מֹותֹו, אחר ׁשהּוא ׁשּתקנה, ׁשּבעת מסּתרת; מּתנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻואינּה

אֹותּה' 'ּגּלּו אמר: .הרי ֲֵַַָָ
את מצ ·. 'ּגּלּו לֹומר: צרי אינֹו מיתה, מחמת ּוה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

חֹוׁשׁשין  אין סתם, ּכתּובה ׁשהיא ּפי על אף אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמּתנה';
היא  מסּתרת ׁשּמא .לּה ְִֶֶֶָָֻ

נכסי',‚. 'מקצת אֹו נכסי' ּפלֹוני 'יּטל ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹׁשכיב
הן  מּתנה לׁשֹון ּכּלן - 'יקנה' אֹו 'יזּכה', אֹו 'יחזיק', .אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

'יחסן' אמר: אם בארמית]וכן ירושה על [לשון 'יירׁש' אֹו ְְִִֵֵַַַַָ
קנה. זה הרי לירׁשֹו, ׁשראּוי ְְֲִֵֶֶָָָָמי

קנה „. לא - ּבהן' 'יּׁשען ּבהן', 'יעמד ּבהן', ּפלֹוני .'יהנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ראּוי ‰. אינֹו אם - לאחר נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשכיב
מּׁשּום  נֹוטלן לירׁשֹו, ראּוי ואם מּתנה; מּׁשּום נֹוטלן ְְְְְְְִִִַָָָָָָָלירׁשֹו,

אחת ירּׁשה  הּזה הּיֹורׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אחיו, מּכלל אחד אֹו בניו, ּבני מּכלל אחד אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּבנֹותיו,
מּבניו, לאחד ּכתבן אם אבל יֹורׁשין. מּׁשאר ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עׂשהּו ְְְֵֶֶַַָָָֹלא
.Â ׁשּמא הן? למי נכסי' מיתתֹו: ּבׁשעת לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי

ראּוי  אם רֹואין: - למי'? 'ואּלא להן: ואמר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלפלֹוני'?
מּתנה  מּׁשּום נֹוטלן לאו, ואם ירּׁשה; מּׁשּום נֹוטלן .לירׁשֹו, ְְְְְְִִִַָָָָָָָֻ

.Êׁשּי ואינֹוּגר הֹואיל - ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין ּבן לֹו ׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו נכסיו יֹורׁשֹו, לֹו לּתן יכֹול אינֹו ּכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ

ׁשּלׁשֹון  - מקצתן ולא נכסיו ּכל לא מרע, ׁשכיב ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּבמּתנת
יקנה, ּתאמר ואם הּוא. אחד - יֹורׁש לגּבי ּומּתנה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻירּׁשה

אביו; ירׁש ּכאּלּו זה ְְִִִֶַָָָנמצא
.Á קּימת מּתנתֹו הּגרים, מּׁשאר לגר נתן אם ,לפיכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Ë ׁשהֹודה מרע וכ,ׁשכיב ּכ אצלי לפלֹוני לֹו 'ׁשּיׁש : ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

לפלֹוני, ּבידי ּפּקדֹון הּוא ּפלֹוני 'ּכלי ׁשאמר: אֹו לֹו', ְְְְְִִִִִִֶַָָָּתנּוהּו
לי  ׁשּיׁש 'חֹוב הּוא', ּפלֹוני ׁשל ּפלֹונית 'חצר לֹו', ְְְִִִֵֵֶֶָּתנּוהּו
הּדברים  אּלּו ּבכל - הּוא' ּפלֹוני ׁשל ׁשּלי, אינֹו ּפלֹוני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּביד
ׁשאין  לבנֹו הּגר הֹודה ואפּלּו הֹודיה. הֹודיתֹו ּבהן, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכּיֹוצא
לגֹוי, מרע ׁשכיב הֹודה אפּלּו קּימין; ּדבריו ּבקדּׁשה, ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻהֹורתֹו

לֹו. ְִנֹותנין
.È ׁשֹומעין אין - מּתנה לגֹוי לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל

ּבנכסיו  עברה לעבר ׁשּצּוה ּכמי ׁשּזה .לֹו, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.‡È:ׁשאמר אֹו חֹורין', ּבן אֹותֹו עׂשּו עבּדי 'ּפלֹוני ְְֲִִִֶֶַַַָָאמר:

את  ּכֹופין - חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן אֹותֹו ֲִִִִִֵֶֶֶָ'עׂשיתי
ׁשהעבד אֹותֹו; ּומׁשחררין מצוֹות הּיֹורׁשין, ּבמקצת .יׁשנֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ

.·È עֹוׂשין - רּוח' קֹורת לּה עׂשּו ׁשפחתי 'ּפלֹונית ְְֲִִִִַַַָָָאמר:
מּכל  בּה רֹוצה ׁשהיא עבֹודה אּלא עֹובדת ואינּה ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָלּה,

מקֹום  ּבאֹותֹו לעבדים הידּועֹות .העבֹודֹות ְְֲֲִַַָָָ
.‚È איני' הּלה: ואמר לאחר, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכיב

קנה  לא - ּבהן' .רֹוצה ֶֶָָָֹ
.„È מרע ׁשכיב ׁשּדברי קנה; - צוח ּכ ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשתק,

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ׁשּׁשתק, וכיון וכמסּורין; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּככתּובין
.ÂË האחרֹון - לאחר וכתב וחזר לזה, ׁשּכתב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשכיב

ּבמקצת, ּבין ּבּכל ּבין - ׁשּימּות עד לחזר לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וכתב  לראׁשֹון, וזּכה ּכתב ואפּלּו לאחר. ּבין לעצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבין
עדין  ׁשּזּכה, מרע ׁשּׁשכיב קנה; האחרֹון - לאחרֹון ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוזּכה

היא  מרע ׁשכיב .מּתנת ְְְִִַַַ
.ÊË לאחר אין - מּידֹו וקנּו וזּכה, ׁשּכתב מרע ׁשכיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

לעצמֹו ולא לאחר לא - לחזר יכֹול ואינֹו ּכלּום; ּבין קנין , ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹ
מקצת. ׁשּנתן ּבין הּכל ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתן

.ÊÈ ּבּכל חזר ּבמקצת, ׁשחזר מרע ּכל ׁשכיב נתן ּכיצד? . ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכד  מּידֹו וקנּו לראׁשֹון, ונתן נכסיו וחזר ּכחֹו, את ליּפֹות י ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

קנה; הּׁשני - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצתן
ׁשּמת. ּבין ׁשעמד ּבין ּכלּום, קנה לא הראׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל

.ÁÈ ּכּלן את נתן ּכ ואחר מּידֹו, וקנּו נכסיו מקצת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֻנתן
קנה  - מת אם - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר
- עמד ואם הּׁשאר; את האחרֹון וקנה הּמקצת, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹון

קנה  לא אחרֹון קנה, .ראׁשֹון ֲִַָָָָֹ
.ËÈאֹו ּכלּום, ׁשּיר ולא נכסיו ּכל ׁשהקּדיׁש מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשכיב

ּבּכל  חֹוזר עמד, אם - לענּיים חּלקן אֹו .הפקירן, ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
.Î ּכּבריא קּים ממּכרֹו מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא .מכר ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

.‡Î,עמד אם - קּימֹות עצמן הּמעֹות אם - נכסיו ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר
לחזֹור  יכֹול אינֹו הּמעֹות, הֹוציא ואם .חֹוזר; ְֲִִֵֵַַָָ

.·Î ּבריא ׁשהיה ּבּה נתּפרׁש ולא סתם, ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמּתנה
מרע  'ׁשכיב אֹומר: הּוא - מרע ׁשכיב ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּנתן
אֹומר: מּתנה ּומקּבל ּבמּתנתי', ואחזר עמדּתי והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהייתי,
ראיה  להביא המקּבל על - לחזר' יכֹול ואינֹו היה, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'ּבריא
הּנֹותן  יּׁשבע - ראיה מצא לא היה. מרע ׁשכיב ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹׁשלא

הּנֹותן  ּבחזקת הּקרקע ותעמד ויּפטר, הּסת .ׁשבּועת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
.‚Î ׁשּיכֹול מּתֹו - המקּבל ּביד מּטלטלין היּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל

זֹו מּתנה לֹו ּכׁשּנתן היה ׁשּבריא הּסת יּׁשבע הן', 'ׁשּלי .לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.„Î אף - ירכֹו על לֹו קׁשּורה מּתנה ונמצאת ׁשּמת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמי

ׁשּנתן  אּלּו ּכח ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו ּבעדים, ׁשהיא ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
ונמל ּכתבּה אֹומר: ׁשאני ּכלּום; אינּה זֹו הרי - .להם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‰Î מן ׁשאינֹו ּבין הּיֹורׁשין מן ּבין לאחר, ּבּה זּכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָואם
מרע  ׁשכיב מּתנֹות ּככל קּימין ׁשּבּה הּדברים ּכל - .הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

.ÂÎאֹו אחר, ּבׁשם עצמֹו על חֹוב ׁשטר ׁשּכתב מי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָוכן
ׁשליׁש יד על הּׁשטר ונתן הּיֹורׁשין, מן אֹו מּבניו, ּבן ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבׁשם
ׁשאמר  אֹו ּכלּום, לֹו ּפרׁש ולא ,'אצל זה 'יהיה לֹו: ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואמר
אינֹו זה הרי - ומת ּתעׂשה', מה ל ׁשאמר עד 'הּנח ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלֹו:
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נפׁשֹות ‡. לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ממֹונֹות,מה ּדיני ? ְְִִִֵֵֵֵַָָָ
ממֹונֹות, ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעׂשרים נפׁשֹות, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה;

הדיונים]ּפֹותחין נפׁשֹות,[את ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵָָ
ּדיני  לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּפֹותחין
ודיני  לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד, ּפי על מּטין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממֹונֹות,
לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָנפׁשֹות,

מחזירין ממֹונֹות, טעו]ּדיני אם שוב ּבין [דנים לזכּות ּבין ְֲִִִִֵֵֵַָ
מחזירין  ואין לזכּות, מחזירין נפׁשֹות, ודיני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָלחֹובה;
ללּמד  ראּויין הּכל ממֹונֹות, ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹלחֹובה,
נפׁשֹות, ודיני הּתלמידים; ּבין הּדּינים ּבין חֹובה, אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָזכּות
חֹובה  מלּמד ואין ּתלמידים, ואפּלּו זכּות, מלּמדין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹהּכל
חֹוזר  חֹובה המלּמד הּדּין ממֹונֹות, ּדיני הּדּינים. ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
ודיני  חֹובה; ּומלּמד חֹוזר זכּות והמלּמד זכּות, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָּומלּמד
המלּמד  אבל זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובּה המלּמד ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָנפׁשֹות,
ּדין  ּגמר ּבׁשעת אּלא חֹובה, ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזכּות
ּדיני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו המחּיבין, עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיׁש

ּדנ  ּדנין ממֹונֹות, נפׁשֹות, ודיני ּבּלילה; וגֹומרין ּבּיֹום ין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּבין  ּבּיֹום, ּבֹו ּגֹומרין ממֹונֹות, ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ְְְִִִֵֵַַַָּבּיֹום
לזכּות, ּבּיֹום ּבֹו ּגֹומרין נפׁשֹות, ודיני לחֹובה; ּבין  ְְְְְְִִִִֵֵַָָלזכּות

לחֹובה. ׁשּלאחריו ְְֲֶַַָָּובּיֹום
ערב ·. ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

ואסּור  למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא - טֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָיֹום
הּׁשּבת  לאחר ּולהּניחֹו ּדינֹו את אֹותֹולעּנֹות אֹוסרין אּלא ; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבדינֹו. ּומתחילין ּבׁשּבת, אחד ְְְִִִֶַַַָָעד
מן ‚. יֹום ּבכל אֹותם ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַָָָָּדיני

עת" ּבכל העם את "וׁשפטּו ׁשּנאמר: מּדבריהם הּתֹורה, , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
[- ׁשּבת.[מדרבנן ּבערב ּדנין ְִֵֶֶֶַָָׁשאין

ּגלּיֹות „. ּדיני ואחד מלקּיֹות, ּדיני ואחד נפׁשֹות, ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻאחד
הּדרכים ּכל נפשות]האּלּו[הדינים]- ּבהם,[שבדיני ׁשוה ְִֵֶֶַָָָָָ

מהם אחד ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקֹות שבדיני אּלא [מהדינים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
[- ּבעׂשרים נפשות ׁשּדיניו אחד, מּדבר חּוץ הּנסקל, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבׁשֹור

ְָֹּוׁשלׁשה.
זרה]הּמסית‰. לעבודה חברו ּדיני [- ּכׁשאר ּדיניו אין , ְִִִִֵֵֵַָָ

מכּמנין מחביאים]נפׁשֹות: העדים[- דבריו]לֹו ,[לשמוע ְְְִִֵַָָ
ּדין  מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
מחזירין  - חֹובה' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָזּכאי,

- זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו;
ואין אֹותֹו. מחזירין ּומֹוׁשיבין [בי"ד]אין למסית. טֹוענין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ

עליו; ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי וזקן סריס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבדינֹו
- ההבל אחר העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהאכזרּיּות
אּפֹו". מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם, היא ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחמים

.Â מן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני
- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול

הּצד מן הּגדֹול [מהקטנים]מתחילין ּדברי ׁשֹומעין ואין , ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
ּבאחרֹונה. ֲֶַָָָאּלא

.Ê הרב ּובנֹו, אב - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּדיני
ּבׁשנים  אֹותם מֹונין - כשנים]ותלמידֹו נחשבים ודיני [- . ְְְְִִִִִֵַַָ

ּובנֹו, אב - הּׁשנה ועּבּור החדׁש, וקּדּוׁש ּומּכֹות, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפׁשֹות,
מֹונ  - ותלמידֹו הרב ּבאחד.אֹו אֹותם ין ְְְִִֶַַָָָ

.Á- ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן, עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מן  היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהם האחד ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשֹומעין  - חֹובה' אֹו זכּות ללּמד לי 'יׁש ׁשאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידים

עּמֹו. ונמנין ונֹותנין ונֹוׂשאין ְְְְְְְִִִִִָָּדבריו,
.Ëּבקרֹובים ּדינֹו את ּגֹומרין אין ּדין, ּגמר [-ּובׁשעת ְְְְִִִִִִֵֶַַ

ׁשּיתּבאר.הדיינים] ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ׁשהּדּינין ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.Èּומבין חכם ׁשהיה קּבלה [בתורה]ּתלמיד מחּסר והיה , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

מרבותיו] מסורת ׁשהּוא [- הּקּבלה לֹו מֹוסר רּבֹו הרי -ֲֵֵֶַַַָָ
נפׁשֹות. ּבדיני עּמֹו ּדן והּוא זה, ּבדין לּה ְְְְִִִִֵֶָָָָצרי

.‡È ּגר אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים והּוא,הּכל - ְְֲִִִֵֵֵַָָֹ
את ּדן וגר מּיׂשראל; אּמֹו ּפי ׁשּתהיה על אף הּגר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מעיניו ּבאחת והּסּומה הּממזר, וכן מּיׂשראל. אּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ּדנין  אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ּדיני לדּון ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּכׁשר
ולא  לכהּנה, הּמּׂשיאין ויׂשראלים לוּיים ּכהנים אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹֻאֹותם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבאחת, אפּלּו סּומה מהם אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיהיה

ה'תשע"ה  תשרי י"ב שני יום

יב  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד

אֹומרין  - ּפלֹונית' עברה ׁשעבר ּפלֹוני זה 'ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:
ּבֹו' התריתם אֹותֹו? אּתם 'מּכירין 'אין להם: אמרּו: אם ? ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

- ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו', 'נסּתּפק אֹו אֹותֹו', מּכירין ְְִִִִֵֶַַָָֹאנּו
ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי

התראה;·. צרי - הארץ עם ואחד חכמים, ּתלמיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ׁשּמא  למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

היה  'אל ׁשֹוגג אֹו 'ּפרׁש'! לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד . ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּדין', ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ׁשּזֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעׂשה!
הרּכין  אֹו ׁשתק, אם וכן ּפטּור. ּפרׁש, אם 'מלקּות'. ְְְִִִִֵֵֵַַָָאֹו
ׁשּיּתיר  עד ּפטּור; אני', 'יֹודע אמר: אפּלּו ּפטּור; - ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֹו
ּכ ואחר עֹוׂשה'; אני ּכן מנת 'על ויאמר: למיתה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹעצמֹו
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ּכדי  ּבתֹו להתראה, ּתכף ויעׂשה ׁשּיעבר וצרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיהרג.
ּובין  אחרת. התראה צרי ּדּבּור, ּכדי אחר אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדּבּור;
ּבפני  אחר ּבֹו ׁשהתרה וכן העדים, מן אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהתרה

ׁש אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו - ולא עדים הּמתרה קֹול מע ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָראהּו,

.‚- אֹותֹו' אנּו ּומּכירין התראה, לֹו 'היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
אימה]מאּימין על [מטילים מאּימין וכיצד עליהם . ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ

מאמד ּתאמרּו 'ׁשּמא להם: אֹומרים נפׁשֹות? [-עדי ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשמענּו,השערה] נאמן אדם מּפי עד, מּפי עד ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָּומּׁשמּועה,

ּבדריׁשה  אתכם לבּדק ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאֹו
ּדיני  נפׁשֹות: ּדיני ממֹונֹות, ּכדיני ׁשּלא יֹודעים היּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹוחקירה,
ּדמֹו נפׁשֹות, ּדיני לֹו; ּומתּכּפר ממֹונֹו נֹותן אדם ְְִִֵֵֵַָָָָָָממֹונֹות,
נאמר: לקין ׁשהרי העֹולם, סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹותיו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָודם
לפיכ זרעֹותיו; ודם ּדמֹו אלי", צעקים אחי ּדמי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ"קֹול
אחת  נפׁש המאּבד ׁשּכל ללּמד - ּבעֹולם יחידי אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנברא
המקּים  וכל מלא, עֹולם אּבד ּכאּלּו עליו מעלין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמּיׂשראל,
מלא. עֹולם קּים ּכאּלּו עליו מעלין מּיׂשראל, אחת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפׁש
ואין  נבראין, הן הראׁשֹון אדם ּבצּורת העֹולם, ּבאי ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָהרי
ואחד  אחד ּכל ,לפיכ חברֹו; לפני ּדֹומין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפני
'מה  ּתאמרּו: ׁשּמא העֹולם'. נברא 'ּבׁשבילי לֹומר: ְְְִִִִֶַַָָָָָֹיכֹול

זֹו' ּולצרה ולהעיד]ּלנּו לבוא "והּוא [- נאמר: ּכבר הלא - ? ְְְֱֲֶַָָָָֹ
ולחּוב  ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע"; אֹו ראה אֹו ְְֵֶַָָָָָָָֹעד,
רׁשעים, "ּובאבד נאמר: ּכבר והלא - זה'? ׁשל ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹּבדמֹו
ׁשּבעדים, הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהם עמדּו אם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרּנה"'.
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובחקירה, ּבדריׁשה אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּובֹודקין
הּׁשני, את מכניסין - מכּונת עדּותֹו נמצאת אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֻעדּות.
ּבֹודקין  מאה, העדים היּו ואפּלּו ּכראׁשֹון; אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֵַָָָָּובֹודקין
העדים  ּכל ּדברי נמצאּו וחקירה. ּבדריׁשה ואחד אחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
'אם  לֹו: ואֹומרים ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבזכּות ּפֹותחין - ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֻמכּונים
לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין מּדבריהם'; ּתירא אל חטאת, ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא
אֹותֹו אֹוסרין זכּות, לֹו מצאּו לא ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין ְְְְְְִִִָֹזכּות,

זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין מזּדּוגין ּבּיֹום ּובֹו למחר. [צוותי עד ְְְְְִִִֶַַַַַָָ
ּכל דיון] יין ׁשֹותין ואין ּבמאכל, ּוממעטין ּבדינֹו; לעּין ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָ

עם  ואחד אחד ּכל הּלילה, ּכל ּבּדבר ונֹוׂשאין הּיֹום, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּדין, לבית מׁשּכימין ּולמחרת ּבביתֹו. עצמ ֹו עם אֹו ׁשּלֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָזּוג
ּבמקֹומי'; אני ּומזּכה המזּכה, הּוא 'אני אֹומר: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַהמזּכה
אֹו ּבמקֹומי', אני ּומחּיב המחּיב, הּוא 'אני אֹומר: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַוהמחּיב
הם  מי ידעּו ולא ּבּדבר, טעּו ואם מזּכה'. ואני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'חזרּתי,
ּבאחד, אּלא נחׁשבין ׁשאינם אחד מּטעם זּכּו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחּיבּו
הן  ׁשהרי אֹותם, מזּכירין הּדּינין ס ֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
אם  ּבדינֹו: ּומתחילין ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּכֹותבין

להֹוסיף הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; זכּות, לֹו דיינים]מצאּו -], ְְְְְְְִִָָֻ
להרגֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין, רּבּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמֹוסיפין.
ורחֹוק  ּדין, לבית חּוץ יהיה - ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָּומקֹום

לּמחנה".מּבית  מחּוץ אל המקּלל את "הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ּבין  ּׁשהיה ּכמה מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה

סֹוף  ּובין מֹועד, אהל לפני ׁשהיה רּבנּו מׁשה ׁשל ּדינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבית
יׂשראל. ְֲִֵֵַָמחנה

ּביֹומֹו„. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - ּדינֹו ׁשּנגמר .מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּומּכין  ׁשּתלד; עד לּה ממּתינין אין - עּברה היתה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאפּלּו
אם  אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון, ּבית ּכנגד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה
אּׁשה  וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - הּמׁשּבר על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיׁשבה

ּבׂשערּה. להנֹות מּתר ְִֵֵֵֶָָָָָֻׁשּתהרג,
זבּוח‰. זבחֹו והיה להרג, יֹוצא ׁשהיה שחוט]מי קרבנו -] ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ׁשּמּזין עד אֹותֹו, הֹורגין אין -ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
לֹו ממּתינין אין - הּזבח נׁשחט לא ועדין ּדינֹו, נגמר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹואם

הּדין. את מעּנין ׁשאין קרּבנֹו; עליו ׁשּיקריבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעד

ה'תשע"ה  תשרי י"ג שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְִִִִִִִִֵֶַָמי

ּדין ּבית ּפתח על עֹומד ּבידֹו,[מטפחות]והּסּודריןואחד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
להרג  יֹוצא 'ּפלֹוני לפניו: יֹוצא והּכרּוז מּמּנּו, רחֹוק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּסּוס
ּפלֹוני  ּבמקֹום ּפלֹונית עברה על ׁשעבר על ּפלֹונית, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבמיתה
יבֹוא  זכּות, לֹו ׁשּיֹודע מי - עדיו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבזמן
זה  - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: אמר עליו'. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוילּמד
הּנּדֹון  את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב וזה ּבּסּודרין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמניף
יחזר  לאו, ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו נמצא אם ּדין. ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹלבית
עצמי  על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: הּוא אמר להריגה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָויצא
ּפעם  אֹותֹו מחזירין ּבדבריו, מּמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָזכּות'
טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָראׁשֹונה
החזירּוהּו, טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב ּדין לבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹּוכׁשּיחזר
ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ּבדבריו מּמׁש נמצא  ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹולא
יׁש אם - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש ּבּׁשליׁשית: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָאמר
,לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו אֹותֹו, מחזירין - ּבדבריו ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּמׁש
:ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין חכמים, ּתלמידי ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹוסרין
אין  לאו, ואם אֹותֹו; מחזירין ּבדבריו, מּמׁש יׁש ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָאם
אֹותֹו; מֹוציאין זכּות, לֹו נמצא לא אם אֹותֹו. ְְֲִִִִִִַָֹמחזירין
ורֹוצח  ּבּה. ׁשּיתחּיב מיתה ּבכל אֹותֹו, ההֹורגין הם - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָועדיו
אדם. ּכל ּביד להמיתֹו ּדין ּבית חּיבין - עדיו הרגּוהּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
'התוּדה! לֹו: אֹומרין אּמֹות, ּבעׂשר ההריגה מּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָרחֹוק
חלק  לֹו יׁש הּמתוּדה, וכל מתוּדין; הּמּומתין, ּכל ּדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכן
לֹו: אֹומרים - להתוּדֹות יֹודע אינֹו אם הּבא'. ְְְִִִֵֵַַַָָָּבעֹולם
ידע  אפּלּו עֹונֹותי'. ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהיה ְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ'אמר:

מתוּדה. הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבעצמֹו
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה, לבֹונה [גרגיר]ואחר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכ ואחר ויׁשּתּכר, עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכֹוס
ּבּה. חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

והּסיף ‚. הּנסקל, ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והעץ  הּנחנק, ּבֹו ׁשחֹונקין והּסּודר הּנהרג, ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהרג
ּבית  הרּוגי לפני ּבֹו ׁשּמניפין והּסּודר הּנתלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין
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נפׁשֹות ‡. לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ממֹונֹות,מה ּדיני ? ְְִִִֵֵֵֵַָָָ
ממֹונֹות, ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעׂשרים נפׁשֹות, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה;

הדיונים]ּפֹותחין נפׁשֹות,[את ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵָָ
ּדיני  לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּפֹותחין
ודיני  לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד, ּפי על מּטין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממֹונֹות,
לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָנפׁשֹות,

מחזירין ממֹונֹות, טעו]ּדיני אם שוב ּבין [דנים לזכּות ּבין ְֲִִִִֵֵֵַָ
מחזירין  ואין לזכּות, מחזירין נפׁשֹות, ודיני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָלחֹובה;
ללּמד  ראּויין הּכל ממֹונֹות, ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹלחֹובה,
נפׁשֹות, ודיני הּתלמידים; ּבין הּדּינים ּבין חֹובה, אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָזכּות
חֹובה  מלּמד ואין ּתלמידים, ואפּלּו זכּות, מלּמדין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹהּכל
חֹוזר  חֹובה המלּמד הּדּין ממֹונֹות, ּדיני הּדּינים. ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
ודיני  חֹובה; ּומלּמד חֹוזר זכּות והמלּמד זכּות, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָּומלּמד
המלּמד  אבל זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובּה המלּמד ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָנפׁשֹות,
ּדין  ּגמר ּבׁשעת אּלא חֹובה, ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזכּות
ּדיני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו המחּיבין, עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיׁש

ּדנ  ּדנין ממֹונֹות, נפׁשֹות, ודיני ּבּלילה; וגֹומרין ּבּיֹום ין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּבין  ּבּיֹום, ּבֹו ּגֹומרין ממֹונֹות, ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ְְְִִִֵֵַַַָּבּיֹום
לזכּות, ּבּיֹום ּבֹו ּגֹומרין נפׁשֹות, ודיני לחֹובה; ּבין  ְְְְְְִִִִֵֵַָָלזכּות

לחֹובה. ׁשּלאחריו ְְֲֶַַָָּובּיֹום
ערב ·. ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

ואסּור  למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא - טֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָיֹום
הּׁשּבת  לאחר ּולהּניחֹו ּדינֹו את אֹותֹולעּנֹות אֹוסרין אּלא ; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבדינֹו. ּומתחילין ּבׁשּבת, אחד ְְְִִִֶַַַָָעד
מן ‚. יֹום ּבכל אֹותם ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַָָָָּדיני

עת" ּבכל העם את "וׁשפטּו ׁשּנאמר: מּדבריהם הּתֹורה, , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
[- ׁשּבת.[מדרבנן ּבערב ּדנין ְִֵֶֶֶַָָׁשאין

ּגלּיֹות „. ּדיני ואחד מלקּיֹות, ּדיני ואחד נפׁשֹות, ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻאחד
הּדרכים ּכל נפשות]האּלּו[הדינים]- ּבהם,[שבדיני ׁשוה ְִֵֶֶַָָָָָ

מהם אחד ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקֹות שבדיני אּלא [מהדינים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
[- ּבעׂשרים נפשות ׁשּדיניו אחד, מּדבר חּוץ הּנסקל, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבׁשֹור

ְָֹּוׁשלׁשה.
זרה]הּמסית‰. לעבודה חברו ּדיני [- ּכׁשאר ּדיניו אין , ְִִִִֵֵֵַָָ

מכּמנין מחביאים]נפׁשֹות: העדים[- דבריו]לֹו ,[לשמוע ְְְִִֵַָָ
ּדין  מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
מחזירין  - חֹובה' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָזּכאי,

- זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו;
ואין אֹותֹו. מחזירין ּומֹוׁשיבין [בי"ד]אין למסית. טֹוענין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ

עליו; ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי וזקן סריס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבדינֹו
- ההבל אחר העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהאכזרּיּות
אּפֹו". מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם, היא ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחמים

.Â מן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני
- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול

הּצד מן הּגדֹול [מהקטנים]מתחילין ּדברי ׁשֹומעין ואין , ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
ּבאחרֹונה. ֲֶַָָָאּלא

.Ê הרב ּובנֹו, אב - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּדיני
ּבׁשנים  אֹותם מֹונין - כשנים]ותלמידֹו נחשבים ודיני [- . ְְְְִִִִִֵַַָ

ּובנֹו, אב - הּׁשנה ועּבּור החדׁש, וקּדּוׁש ּומּכֹות, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפׁשֹות,
מֹונ  - ותלמידֹו הרב ּבאחד.אֹו אֹותם ין ְְְִִֶַַָָָ

.Á- ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן, עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מן  היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהם האחד ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשֹומעין  - חֹובה' אֹו זכּות ללּמד לי 'יׁש ׁשאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידים

עּמֹו. ונמנין ונֹותנין ונֹוׂשאין ְְְְְְְִִִִִָָּדבריו,
.Ëּבקרֹובים ּדינֹו את ּגֹומרין אין ּדין, ּגמר [-ּובׁשעת ְְְְִִִִִִֵֶַַ

ׁשּיתּבאר.הדיינים] ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ׁשהּדּינין ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.Èּומבין חכם ׁשהיה קּבלה [בתורה]ּתלמיד מחּסר והיה , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

מרבותיו] מסורת ׁשהּוא [- הּקּבלה לֹו מֹוסר רּבֹו הרי -ֲֵֵֶַַַָָ
נפׁשֹות. ּבדיני עּמֹו ּדן והּוא זה, ּבדין לּה ְְְְִִִִֵֶָָָָצרי

.‡È ּגר אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים והּוא,הּכל - ְְֲִִִֵֵֵַָָֹ
את ּדן וגר מּיׂשראל; אּמֹו ּפי ׁשּתהיה על אף הּגר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מעיניו ּבאחת והּסּומה הּממזר, וכן מּיׂשראל. אּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ּדנין  אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ּדיני לדּון ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּכׁשר
ולא  לכהּנה, הּמּׂשיאין ויׂשראלים לוּיים ּכהנים אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹֻאֹותם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבאחת, אפּלּו סּומה מהם אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיהיה

ה'תשע"ה  תשרי י"ב שני יום

יב  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד

אֹומרין  - ּפלֹונית' עברה ׁשעבר ּפלֹוני זה 'ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:
ּבֹו' התריתם אֹותֹו? אּתם 'מּכירין 'אין להם: אמרּו: אם ? ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

- ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו', 'נסּתּפק אֹו אֹותֹו', מּכירין ְְִִִִֵֶַַָָֹאנּו
ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי

התראה;·. צרי - הארץ עם ואחד חכמים, ּתלמיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ׁשּמא  למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

היה  'אל ׁשֹוגג אֹו 'ּפרׁש'! לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד . ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּדין', ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ׁשּזֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעׂשה!
הרּכין  אֹו ׁשתק, אם וכן ּפטּור. ּפרׁש, אם 'מלקּות'. ְְְִִִִֵֵֵַַָָאֹו
ׁשּיּתיר  עד ּפטּור; אני', 'יֹודע אמר: אפּלּו ּפטּור; - ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֹו
ּכ ואחר עֹוׂשה'; אני ּכן מנת 'על ויאמר: למיתה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹעצמֹו
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ּכדי  ּבתֹו להתראה, ּתכף ויעׂשה ׁשּיעבר וצרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיהרג.
ּובין  אחרת. התראה צרי ּדּבּור, ּכדי אחר אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדּבּור;
ּבפני  אחר ּבֹו ׁשהתרה וכן העדים, מן אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהתרה

ׁש אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו - ולא עדים הּמתרה קֹול מע ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָראהּו,

.‚- אֹותֹו' אנּו ּומּכירין התראה, לֹו 'היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
אימה]מאּימין על [מטילים מאּימין וכיצד עליהם . ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ

מאמד ּתאמרּו 'ׁשּמא להם: אֹומרים נפׁשֹות? [-עדי ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשמענּו,השערה] נאמן אדם מּפי עד, מּפי עד ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָּומּׁשמּועה,

ּבדריׁשה  אתכם לבּדק ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאֹו
ּדיני  נפׁשֹות: ּדיני ממֹונֹות, ּכדיני ׁשּלא יֹודעים היּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹוחקירה,
ּדמֹו נפׁשֹות, ּדיני לֹו; ּומתּכּפר ממֹונֹו נֹותן אדם ְְִִֵֵֵַָָָָָָממֹונֹות,
נאמר: לקין ׁשהרי העֹולם, סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹותיו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָודם
לפיכ זרעֹותיו; ודם ּדמֹו אלי", צעקים אחי ּדמי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ"קֹול
אחת  נפׁש המאּבד ׁשּכל ללּמד - ּבעֹולם יחידי אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנברא
המקּים  וכל מלא, עֹולם אּבד ּכאּלּו עליו מעלין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמּיׂשראל,
מלא. עֹולם קּים ּכאּלּו עליו מעלין מּיׂשראל, אחת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפׁש
ואין  נבראין, הן הראׁשֹון אדם ּבצּורת העֹולם, ּבאי ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָהרי
ואחד  אחד ּכל ,לפיכ חברֹו; לפני ּדֹומין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפני
'מה  ּתאמרּו: ׁשּמא העֹולם'. נברא 'ּבׁשבילי לֹומר: ְְְִִִִֶַַָָָָָֹיכֹול

זֹו' ּולצרה ולהעיד]ּלנּו לבוא "והּוא [- נאמר: ּכבר הלא - ? ְְְֱֲֶַָָָָֹ
ולחּוב  ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע"; אֹו ראה אֹו ְְֵֶַָָָָָָָֹעד,
רׁשעים, "ּובאבד נאמר: ּכבר והלא - זה'? ׁשל ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹּבדמֹו
ׁשּבעדים, הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהם עמדּו אם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרּנה"'.
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובחקירה, ּבדריׁשה אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּובֹודקין
הּׁשני, את מכניסין - מכּונת עדּותֹו נמצאת אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֻעדּות.
ּבֹודקין  מאה, העדים היּו ואפּלּו ּכראׁשֹון; אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֵַָָָָּובֹודקין
העדים  ּכל ּדברי נמצאּו וחקירה. ּבדריׁשה ואחד אחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
'אם  לֹו: ואֹומרים ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבזכּות ּפֹותחין - ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֻמכּונים
לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין מּדבריהם'; ּתירא אל חטאת, ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא
אֹותֹו אֹוסרין זכּות, לֹו מצאּו לא ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין ְְְְְְִִִָֹזכּות,

זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין מזּדּוגין ּבּיֹום ּובֹו למחר. [צוותי עד ְְְְְִִִֶַַַַַָָ
ּכל דיון] יין ׁשֹותין ואין ּבמאכל, ּוממעטין ּבדינֹו; לעּין ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָ

עם  ואחד אחד ּכל הּלילה, ּכל ּבּדבר ונֹוׂשאין הּיֹום, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּדין, לבית מׁשּכימין ּולמחרת ּבביתֹו. עצמ ֹו עם אֹו ׁשּלֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָזּוג
ּבמקֹומי'; אני ּומזּכה המזּכה, הּוא 'אני אֹומר: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַהמזּכה
אֹו ּבמקֹומי', אני ּומחּיב המחּיב, הּוא 'אני אֹומר: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַוהמחּיב
הם  מי ידעּו ולא ּבּדבר, טעּו ואם מזּכה'. ואני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'חזרּתי,
ּבאחד, אּלא נחׁשבין ׁשאינם אחד מּטעם זּכּו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחּיבּו
הן  ׁשהרי אֹותם, מזּכירין הּדּינין ס ֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
אם  ּבדינֹו: ּומתחילין ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּכֹותבין

להֹוסיף הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; זכּות, לֹו דיינים]מצאּו -], ְְְְְְְִִָָֻ
להרגֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין, רּבּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמֹוסיפין.
ורחֹוק  ּדין, לבית חּוץ יהיה - ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָּומקֹום

לּמחנה".מּבית  מחּוץ אל המקּלל את "הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ּבין  ּׁשהיה ּכמה מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה

סֹוף  ּובין מֹועד, אהל לפני ׁשהיה רּבנּו מׁשה ׁשל ּדינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבית
יׂשראל. ְֲִֵֵַָמחנה

ּביֹומֹו„. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - ּדינֹו ׁשּנגמר .מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּומּכין  ׁשּתלד; עד לּה ממּתינין אין - עּברה היתה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאפּלּו
אם  אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון, ּבית ּכנגד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה
אּׁשה  וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - הּמׁשּבר על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיׁשבה

ּבׂשערּה. להנֹות מּתר ְִֵֵֵֶָָָָָֻׁשּתהרג,
זבּוח‰. זבחֹו והיה להרג, יֹוצא ׁשהיה שחוט]מי קרבנו -] ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ׁשּמּזין עד אֹותֹו, הֹורגין אין -ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
לֹו ממּתינין אין - הּזבח נׁשחט לא ועדין ּדינֹו, נגמר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹואם

הּדין. את מעּנין ׁשאין קרּבנֹו; עליו ׁשּיקריבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעד

ה'תשע"ה  תשרי י"ג שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְִִִִִִִִֵֶַָמי

ּדין ּבית ּפתח על עֹומד ּבידֹו,[מטפחות]והּסּודריןואחד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
להרג  יֹוצא 'ּפלֹוני לפניו: יֹוצא והּכרּוז מּמּנּו, רחֹוק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּסּוס
ּפלֹוני  ּבמקֹום ּפלֹונית עברה על ׁשעבר על ּפלֹונית, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבמיתה
יבֹוא  זכּות, לֹו ׁשּיֹודע מי - עדיו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבזמן
זה  - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: אמר עליו'. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוילּמד
הּנּדֹון  את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב וזה ּבּסּודרין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמניף
יחזר  לאו, ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו נמצא אם ּדין. ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹלבית
עצמי  על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: הּוא אמר להריגה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָויצא
ּפעם  אֹותֹו מחזירין ּבדבריו, מּמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָזכּות'
טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָראׁשֹונה
החזירּוהּו, טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב ּדין לבית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹּוכׁשּיחזר
ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ּבדבריו מּמׁש נמצא  ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹולא
יׁש אם - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש ּבּׁשליׁשית: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָאמר
,לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו אֹותֹו, מחזירין - ּבדבריו ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּמׁש
:ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין חכמים, ּתלמידי ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹוסרין
אין  לאו, ואם אֹותֹו; מחזירין ּבדבריו, מּמׁש יׁש ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָאם
אֹותֹו; מֹוציאין זכּות, לֹו נמצא לא אם אֹותֹו. ְְֲִִִִִִַָֹמחזירין
ורֹוצח  ּבּה. ׁשּיתחּיב מיתה ּבכל אֹותֹו, ההֹורגין הם - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָועדיו
אדם. ּכל ּביד להמיתֹו ּדין ּבית חּיבין - עדיו הרגּוהּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
'התוּדה! לֹו: אֹומרין אּמֹות, ּבעׂשר ההריגה מּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָרחֹוק
חלק  לֹו יׁש הּמתוּדה, וכל מתוּדין; הּמּומתין, ּכל ּדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכן
לֹו: אֹומרים - להתוּדֹות יֹודע אינֹו אם הּבא'. ְְְִִִֵֵַַַָָָּבעֹולם
ידע  אפּלּו עֹונֹותי'. ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהיה ְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ'אמר:

מתוּדה. הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבעצמֹו
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה, לבֹונה [גרגיר]ואחר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכ ואחר ויׁשּתּכר, עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכֹוס
ּבּה. חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

והּסיף ‚. הּנסקל, ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והעץ  הּנחנק, ּבֹו ׁשחֹונקין והּסּודר הּנהרג, ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהרג
ּבית  הרּוגי לפני ּבֹו ׁשּמניפין והּסּודר הּנתלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין
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מּׁשל ּבאין הּכל - להּצילֹו עליו ׁשרץ והּסּוס ה]ּדין, [כסף ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנּדב. להתנּדב, ׁשּירצה ּומי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצּבּור;

הּנהרג „. אחר יֹוצאין ּדין ּבית הריגתו]אין וכל [למקום . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי  - הּיֹום אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים נפׁש, ׁשהרגּו ּדין  ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבית

מברין ואין הּדם". על תאכלּו "לא ּבכלל מאכילין זה -] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ּדיןאת] ּבית הרּוגי על שאחר הּקרֹובים ראשונה [סעודה ְֲִִֵֵַַ

אּלּומיתתו] ּודברים הּדם". על תאכלּו "לא מּׁשּום ,ְְִִֵַַָָֹֹ
מלקּות. ּבהם ואין ְְֲִֵֶַָאסּורין,

ּבדינֹו,‰. מעּינין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻמי
סמּו ּדינֹו ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין; ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַָָואֹוכלין

אֹותֹו והֹורגין החּמה, .לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ
.Â קרֹוביהם ּובאין עליהן; מתאּבלין אין - ּדין ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהרּוגי

להֹודיע  הּדּינין, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוׁשֹואלין
ּפי  על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהם ּבלּבם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

אֹוננין הן הרי - אבל נֹוהגין עליהן,[מצטערים]ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶ
ּבּלב. אּלא אנינּות ֲִֵֵֶֶַָׁשאין

.Ê סֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידין  ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא ּדינֹו; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ּופלֹוני  ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני, איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו

יהרג  זה הרי - עדיו' אמּורים?ּופלֹוני ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
עדיו  ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר אבל ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּברֹוצח.
והּוא, ּבידם; ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ויעידּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהראׁשֹונים,

ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָֹׁשּיעידּו
.Á ּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין  - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותֹו היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָואם
והם  לארץ, ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יׂשראל  ּבארץ .עּתה ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ה  תשרי י"ד רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּוׂשרפה,‡. סקילה, - ּדין לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָארּבע

וחנק  ּבסיף, ּבּתֹורה.והריגה הן מפרׁשין ּוׂשרפה, סקילה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו מׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּומּפי
עיר  אנׁשי וכן ּבסיף; מיתתֹו חברֹו, את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק.

ּבסיף. מיתתן ְִִִַַַַָָהּנּדחת,
ּבּה·. להרג ּדין, לבית היא עׂשה מצות - מהן מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

ּבּה ׁשּנתחּיב אּלא מי מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
חּוץ  תעׂשה; לא מצות על עברּו ולא עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
לא  מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם המכּׁשף, ְְְֱִִִִֵֶַַַַָֹֹמן

תחּיה". לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָֹתעׂשה,
הּׂשרפה „. מן חמּורה הּסיף,סקילה מן חמּורה ּוׂשרפה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

מיתֹות, ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ּבין  זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה; ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָנּדֹון

נגמר  אפּלּו מיתֹות; ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת עברה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
נּדֹון  - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר לּקּלה, ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָּדינֹו

ֲַָּבחמּורה.
הּמיתֹות ‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה, ואחד האיׁש .ואחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
.Â מהם אחד ּכל יּדֹון ּבזה, זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן  .ּבּקּלה ֶֶַַָָ
.Êּדינֹו ׁשּנגמר ולא [למיתה]מי העם, ׁשאר עם ׁשּנתערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבמי  ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, הּוא מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹודע
ׁשאין  לפי ּפטּורין, ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻׁשּנגמר

ּבפניו. אּלא אדם ׁשל ּדינֹו ְְִִֶֶָָָָָּגֹומרין
.Áאֹותֹו לאסר ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו, על ׁשעמד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹמי

עדיו  אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ׁשּימיתּוהּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד
ּדינֹו; ׁשּנגמר מאחר ּבּה, אֹותֹו להמית ׁשּיכֹולין מיתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבכל
אם  ,לפיכ ּתחּלה. אֹותֹו להמית העם לׁשאר רׁשּות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָואין
מּתחּלה, ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור; העדים, יד ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָנקטעה
מחּיבי  ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה אחרים. ּביד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻיהרג
ׁשּנגמר  נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח. מן חּוץ ּדין , ּבית ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמיתֹות
ׁשּממיתין  עד אדם, ּכל ּוביד ּדבר ּבכל אחריו רֹודפין - ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּדינֹו

.אֹותֹו
.Ë אבֹותיהן ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

ׁשּתי אּלא יׂשראל, ּבית [בתי]ּבכלל להם מתּקנין קברֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ו  לּנהרגין ואחת ולּנׂשרפין, לּנסקלין אחת לּנחנקין.ּדין: ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר ממשה נתאּכל [- . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ּבקברֹות  אֹותם וקֹוברין העצמֹות, את מלּקטין היּו - ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהּבׂשר

להם לעׂשֹות לקרֹוביהם ויׁש ארֹון [לעצמותיהם]אבֹותיהם. ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ְְִִַותכריכין.

.È ולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין
אּלּו הרי ׁשנים, ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום  יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.

הֹורגין  ּדנין - אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה  אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק  והּוא הֹואיל - ּכהן ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהם הֹורגין אין ּבׂשרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡È ׁשּיהיה והּוא, - הּבית ּבפני אּלא נפׁשֹות, ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ּבזקן  ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש; ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ". . הּכהן אל ׁשמע "לבלּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹממרא:
נפׁשֹות, ּדיני יׁש הּמזּבח, ּגּבי על מקריב ּכהן ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבזמן

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַָוהּוא
.·È יֹוׁשבין הּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּכׁשּנבנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה

יׂשראל  ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ׁשהיּוּבלׁשּכת והּמקֹום ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבית  למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹוׁשבין

הּׁשּורה ּוכׁשּנתקלקלה והרוצחים]ּדוד. העוונות ּגלּו[ורבו , ְְְְִִֶַַָָָָ
לטבריא; וסֹופם ּגלּו, מקֹומֹות ולעׂשרה למקֹום. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָמּמקֹום
היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול, ּדין ּבית עמד לא ְִִִֵַַַַָָָָָָֹּומּׁשם
לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ּתחּלה, לחזר עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבטבריא

.‚È נפׁשֹות ּדיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים
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ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּבּמקּדׁש ּבמקֹומם ׁשם היּו ולא .הּסנהדרין, ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

.„È ּדיני ּדנין יׂשראל, ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
סמּוכין  הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא - לארץ ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנפׁשֹות

ּבארץ [מוסמכים] נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ,
לארץ. ּובחּוצה
יום חמישי ֿ שישי ט "ו ֿ ט "ז תשרי 

ְֶָָָ

ה'תשע"ה  תשרי ט"ו חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
רחֹו‡. הּנסקלין? מצות ארּבע ּכיצד הּסקילה מּבית ק ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את מפׁשיטין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות,
אחד  ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ואין .מּלפניו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה הּסקילה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּובית
מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ואחד אסּורֹות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָוידיו
ׁשהרי  יצא, - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ונֹופל נהּפ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּוא
הּנסקל  הׁשוה הּנה יּירה", ירה אֹו יּסקל "סקל ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹנאמר:
על  ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף עם עליו, האבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנפל
אבן  העדים מגּביהין - זֹו מּדחיפה מת לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהארץ.
מרּפה  הּׁשני והעד אדם, ּבני ׁשני מּׂשא ׁשם, מּנחת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ואם  יצא; ּבּה, מת אם לּבֹו. על האבן את ּומׁשלי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָידיו,
ּבֹו ּתהיה העדים "יד ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבכל רגימתֹו - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאו

ּבאחרנה". העם ּכל ויד להמיתֹו, ְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹבראׁשנה
ׁשער ·. על אּלא אֹותֹו, סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֶַַַַָָָָָעבד

סֹוקלין [העיר] ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו; ְְְִִִִֶֶַָָָָֻׁשעבד
הּׁשמּועה  מּפי קּבלה זה, ודבר ּדין. ּבית ּפתח  על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו

רבינו] ולא [ממשה ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - "ׁשערי "אל :ְְֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבֹו. ּדינֹו ְִִֶַׁשּנגמר

עד ‚. ּבזבל אֹותֹו מׁשקיעין היּו הּנׂשרפין: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָמצות
על  וכֹור ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְִֵֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
עד  אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש זה - עדיו ּוׁשני ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצּוארֹו,

ּומּתיכין ּפיו. את ּפֹותח את [ממסים]ׁשהּוא אֹו הּבדיל את ְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
יֹורדת  והיא ּפיו, לתֹו וזֹורק ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהעֹופרת

מעיו. ּבני את ְְֵֵֶֶֶָוׂשֹורפת
.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות

עֹוׂשים  .ׁשהּמלכים ְִִֶַָ
עד ‰. ּבזבל המחּיב את מׁשקיעין הּנחנקין: ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות

על  וכֹורכין ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
נפׁשֹו ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש וזה .צּוארֹו; ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.Âהמגּדף את לתלֹות עׂשה ה']מצות עבֹודה [את ועֹובד , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָ
אמּור; מגּדף הרי ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹזרה,
והאיׁש מגּדף". הּוא ה' "את נאמר: זרה עבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּובעֹובד
חטא  באיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: נתלית, האּׁשה ואין ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנתלה,

אתֹו". ותלית והּומת, מות ְְְִִֶַָָָָֹמׁשּפט
.Ê את מׁשקיעין אֹותן, ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

י  והעץ ּבארץ, לזֹו,הּקֹורה זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, ֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו אֹותֹו ְְִִִִִֶַַַַָָָותֹולה

תלין  "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין - לן ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹואם
העץ". על ְִֵַָָנבלתֹו

.Á ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹּומצות
ולא  ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹההריגה,
עֹובר  - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ּבלבד, ּדין ּבית ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרּוגי
ותכריכין  ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו, הלינֹו תעׂשה. ּבלא ְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָֹעליו

עליו. עֹובר אינֹו -ֵֵָָ
.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין

קציצה  מחּסר יהיה ׁשּלא נקּבר ּכדי עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשּנתלה  העץ 'זה ויאמרּו: רע, זּכרֹון לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹעּמֹו,
ּבֹו ׁשּנהרג והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן ּפלֹוני'. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעליו
ּבתפיסת  נקּברין הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין והּסּודרין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהרג,

אמותיו]הּנהרג בד' עצמֹו.[- ּבּקבר לא אבל , ְֱֲֶֶֶַַַָָֹ
.È הּבא הן: ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה - ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל

מארׂשה, נערה ועל הּכּלה, ועל האב, אׁשת ועל האם, ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל
את  הּמביאה והאּׁשה הּבהמה, עם והּׁשֹוכב הּזכּור, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָועל
והּנֹותן  זרה, עבֹודה והעֹובד והמגּדף, עליה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה

והּמסית יּדעֹוני, ּובעל אֹוב, ּובעל ,לּמל [יחיד מּזרעֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹ
והּמּדיחלע"ז] שלימה], את [עיר והמחּלל והמכּׁשף, , ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַ

ּומֹורה. סֹורר ּובן ואּמֹו, אביו ּומקּלל ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּבת,
.‡È ּתחת ׁשּזּנת ּכהן ּבת הן: ואּלּו עׂשרה; - הּנׂשרפין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּבת  ועל ּבנֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָּבעלּה,
אם  ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא, חמיו. אם ועל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹותֹו,
ּככל  ּבלבד ּבכרת הן הרי אׁשּתֹו, מיתת לאחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָאבל

ֲָָהעריֹות.
.·È.והּנּדח הרֹוצח, ׁשנים: - ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚È,איׁש אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה; - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנחנקין

ממרא  וזקן מּיׂשראל, נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהחֹובל
הגדול] בי"ד נגד ּבׁשם [שמורה והּמתנּבא הּׁשקר , ּונביא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה - ּדין ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. ְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹעבֹודה

ה'תשע"ה  תשרי ט"ז שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
מצות ‡. ּכ - מיתה המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם

"והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב את להלקֹות ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֻעׂשה
ּבׁשלׁשה, ׁשהּמלקּות ּפי על ואף לפניו". והּכהּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשפט

עֹומדת. היא מיתה ְִִִֶֶָּבמקֹום
הּתֹורה ·. מן מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן ׁשלׁשה מלקין ּבפני , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות.[מוסמכים]סמּוכין ּבפני לא אבל ; ְְְֲִִֵֶָֹ
מקֹום,‚. ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוכל

מרּדּות מּכת אּלא .[מדרבנן]אינּה ְֵֶַַַָָ
העדים „. ּובֹודקין והתראה; ּבעדים אּלא לֹוקה, אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וחקירה  על ּבדריׁשה עבר נפׁשֹות. ּבדיני ׁשעֹוׂשים ּכדר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק העשה]לאו ע"י לתקנו שניתן ּבֹו[- והתרּו , ְְֲִִֵֶַַָ

ּתקּים  ולא ּתעׂשה ׁשאם זה! ּדבר ּתעׂשה 'אל לֹו: ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואמרּו
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מּׁשל ּבאין הּכל - להּצילֹו עליו ׁשרץ והּסּוס ה]ּדין, [כסף ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנּדב. להתנּדב, ׁשּירצה ּומי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצּבּור;

הּנהרג „. אחר יֹוצאין ּדין ּבית הריגתו]אין וכל [למקום . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי  - הּיֹום אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים נפׁש, ׁשהרגּו ּדין  ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבית

מברין ואין הּדם". על תאכלּו "לא ּבכלל מאכילין זה -] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ּדיןאת] ּבית הרּוגי על שאחר הּקרֹובים ראשונה [סעודה ְֲִִֵֵַַ

אּלּומיתתו] ּודברים הּדם". על תאכלּו "לא מּׁשּום ,ְְִִֵַַָָֹֹ
מלקּות. ּבהם ואין ְְֲִֵֶַָאסּורין,

ּבדינֹו,‰. מעּינין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻמי
סמּו ּדינֹו ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין; ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַָָואֹוכלין

אֹותֹו והֹורגין החּמה, .לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ
.Â קרֹוביהם ּובאין עליהן; מתאּבלין אין - ּדין ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהרּוגי

להֹודיע  הּדּינין, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוׁשֹואלין
ּפי  על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהם ּבלּבם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

אֹוננין הן הרי - אבל נֹוהגין עליהן,[מצטערים]ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶ
ּבּלב. אּלא אנינּות ֲִֵֵֶֶַָׁשאין

.Ê סֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידין  ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא ּדינֹו; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ּופלֹוני  ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני, איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו

יהרג  זה הרי - עדיו' אמּורים?ּופלֹוני ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
עדיו  ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר אבל ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּברֹוצח.
והּוא, ּבידם; ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ויעידּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהראׁשֹונים,

ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָֹׁשּיעידּו
.Á ּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין  - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותֹו היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָואם
והם  לארץ, ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יׂשראל  ּבארץ .עּתה ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ה  תשרי י"ד רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּוׂשרפה,‡. סקילה, - ּדין לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָארּבע

וחנק  ּבסיף, ּבּתֹורה.והריגה הן מפרׁשין ּוׂשרפה, סקילה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו מׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּומּפי
עיר  אנׁשי וכן ּבסיף; מיתתֹו חברֹו, את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק.

ּבסיף. מיתתן ְִִִַַַַָָהּנּדחת,
ּבּה·. להרג ּדין, לבית היא עׂשה מצות - מהן מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

ּבּה ׁשּנתחּיב אּלא מי מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
חּוץ  תעׂשה; לא מצות על עברּו ולא עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
לא  מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם המכּׁשף, ְְְֱִִִִֵֶַַַַָֹֹמן

תחּיה". לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָֹתעׂשה,
הּׂשרפה „. מן חמּורה הּסיף,סקילה מן חמּורה ּוׂשרפה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

מיתֹות, ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ּבין  זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה; ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָנּדֹון

נגמר  אפּלּו מיתֹות; ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת עברה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
נּדֹון  - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר לּקּלה, ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָּדינֹו

ֲַָּבחמּורה.
הּמיתֹות ‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה, ואחד האיׁש .ואחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
.Â מהם אחד ּכל יּדֹון ּבזה, זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן  .ּבּקּלה ֶֶַַָָ
.Êּדינֹו ׁשּנגמר ולא [למיתה]מי העם, ׁשאר עם ׁשּנתערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבמי  ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, הּוא מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹודע
ׁשאין  לפי ּפטּורין, ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻׁשּנגמר

ּבפניו. אּלא אדם ׁשל ּדינֹו ְְִִֶֶָָָָָּגֹומרין
.Áאֹותֹו לאסר ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו, על ׁשעמד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹמי

עדיו  אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ׁשּימיתּוהּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד
ּדינֹו; ׁשּנגמר מאחר ּבּה, אֹותֹו להמית ׁשּיכֹולין מיתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבכל
אם  ,לפיכ ּתחּלה. אֹותֹו להמית העם לׁשאר רׁשּות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָואין
מּתחּלה, ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור; העדים, יד ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָנקטעה
מחּיבי  ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה אחרים. ּביד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻיהרג
ׁשּנגמר  נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח. מן חּוץ ּדין , ּבית ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמיתֹות
ׁשּממיתין  עד אדם, ּכל ּוביד ּדבר ּבכל אחריו רֹודפין - ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּדינֹו

.אֹותֹו
.Ë אבֹותיהן ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

ׁשּתי אּלא יׂשראל, ּבית [בתי]ּבכלל להם מתּקנין קברֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ו  לּנהרגין ואחת ולּנׂשרפין, לּנסקלין אחת לּנחנקין.ּדין: ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר ממשה נתאּכל [- . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ּבקברֹות  אֹותם וקֹוברין העצמֹות, את מלּקטין היּו - ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהּבׂשר

להם לעׂשֹות לקרֹוביהם ויׁש ארֹון [לעצמותיהם]אבֹותיהם. ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ְְִִַותכריכין.

.È ולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין
אּלּו הרי ׁשנים, ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום  יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.

הֹורגין  ּדנין - אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה  אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק  והּוא הֹואיל - ּכהן ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהם הֹורגין אין ּבׂשרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡È ׁשּיהיה והּוא, - הּבית ּבפני אּלא נפׁשֹות, ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ּבזקן  ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש; ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ". . הּכהן אל ׁשמע "לבלּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹממרא:
נפׁשֹות, ּדיני יׁש הּמזּבח, ּגּבי על מקריב ּכהן ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבזמן

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַָוהּוא
.·È יֹוׁשבין הּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּכׁשּנבנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה

יׂשראל  ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ׁשהיּוּבלׁשּכת והּמקֹום ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבית  למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹוׁשבין

הּׁשּורה ּוכׁשּנתקלקלה והרוצחים]ּדוד. העוונות ּגלּו[ורבו , ְְְְִִֶַַָָָָ
לטבריא; וסֹופם ּגלּו, מקֹומֹות ולעׂשרה למקֹום. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָמּמקֹום
היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול, ּדין ּבית עמד לא ְִִִֵַַַַָָָָָָֹּומּׁשם
לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ּתחּלה, לחזר עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבטבריא

.‚È נפׁשֹות ּדיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים
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ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּבּמקּדׁש ּבמקֹומם ׁשם היּו ולא .הּסנהדרין, ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

.„È ּדיני ּדנין יׂשראל, ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
סמּוכין  הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא - לארץ ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנפׁשֹות

ּבארץ [מוסמכים] נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ,
לארץ. ּובחּוצה
יום חמישי ֿ שישי ט "ו ֿ ט "ז תשרי 

ְֶָָָ

ה'תשע"ה  תשרי ט"ו חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
רחֹו‡. הּנסקלין? מצות ארּבע ּכיצד הּסקילה מּבית ק ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את מפׁשיטין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות,
אחד  ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ואין .מּלפניו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה הּסקילה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּובית
מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ואחד אסּורֹות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָוידיו
ׁשהרי  יצא, - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ונֹופל נהּפ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּוא
הּנסקל  הׁשוה הּנה יּירה", ירה אֹו יּסקל "סקל ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹנאמר:
על  ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף עם עליו, האבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנפל
אבן  העדים מגּביהין - זֹו מּדחיפה מת לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהארץ.
מרּפה  הּׁשני והעד אדם, ּבני ׁשני מּׂשא ׁשם, מּנחת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ואם  יצא; ּבּה, מת אם לּבֹו. על האבן את ּומׁשלי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָידיו,
ּבֹו ּתהיה העדים "יד ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבכל רגימתֹו - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאו

ּבאחרנה". העם ּכל ויד להמיתֹו, ְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹבראׁשנה
ׁשער ·. על אּלא אֹותֹו, סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֶַַַַָָָָָעבד

סֹוקלין [העיר] ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו; ְְְִִִִֶֶַָָָָֻׁשעבד
הּׁשמּועה  מּפי קּבלה זה, ודבר ּדין. ּבית ּפתח  על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו

רבינו] ולא [ממשה ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - "ׁשערי "אל :ְְֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבֹו. ּדינֹו ְִִֶַׁשּנגמר

עד ‚. ּבזבל אֹותֹו מׁשקיעין היּו הּנׂשרפין: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָמצות
על  וכֹור ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְִֵֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
עד  אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש זה - עדיו ּוׁשני ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצּוארֹו,

ּומּתיכין ּפיו. את ּפֹותח את [ממסים]ׁשהּוא אֹו הּבדיל את ְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
יֹורדת  והיא ּפיו, לתֹו וזֹורק ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהעֹופרת

מעיו. ּבני את ְְֵֵֶֶֶָוׂשֹורפת
.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות

עֹוׂשים  .ׁשהּמלכים ְִִֶַָ
עד ‰. ּבזבל המחּיב את מׁשקיעין הּנחנקין: ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות

על  וכֹורכין ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
נפׁשֹו ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש וזה .צּוארֹו; ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.Âהמגּדף את לתלֹות עׂשה ה']מצות עבֹודה [את ועֹובד , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָ
אמּור; מגּדף הרי ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹזרה,
והאיׁש מגּדף". הּוא ה' "את נאמר: זרה עבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּובעֹובד
חטא  באיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: נתלית, האּׁשה ואין ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנתלה,

אתֹו". ותלית והּומת, מות ְְְִִֶַָָָָֹמׁשּפט
.Ê את מׁשקיעין אֹותן, ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

י  והעץ ּבארץ, לזֹו,הּקֹורה זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, ֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו אֹותֹו ְְִִִִִֶַַַַָָָותֹולה

תלין  "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין - לן ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹואם
העץ". על ְִֵַָָנבלתֹו

.Á ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹּומצות
ולא  ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹההריגה,
עֹובר  - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ּבלבד, ּדין ּבית ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרּוגי
ותכריכין  ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו, הלינֹו תעׂשה. ּבלא ְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָֹעליו

עליו. עֹובר אינֹו -ֵֵָָ
.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין

קציצה  מחּסר יהיה ׁשּלא נקּבר ּכדי עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשּנתלה  העץ 'זה ויאמרּו: רע, זּכרֹון לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹעּמֹו,
ּבֹו ׁשּנהרג והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן ּפלֹוני'. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעליו
ּבתפיסת  נקּברין הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין והּסּודרין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהרג,

אמותיו]הּנהרג בד' עצמֹו.[- ּבּקבר לא אבל , ְֱֲֶֶֶַַַָָֹ
.È הּבא הן: ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה - ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל

מארׂשה, נערה ועל הּכּלה, ועל האב, אׁשת ועל האם, ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל
את  הּמביאה והאּׁשה הּבהמה, עם והּׁשֹוכב הּזכּור, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָועל
והּנֹותן  זרה, עבֹודה והעֹובד והמגּדף, עליה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה

והּמסית יּדעֹוני, ּובעל אֹוב, ּובעל ,לּמל [יחיד מּזרעֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹ
והּמּדיחלע"ז] שלימה], את [עיר והמחּלל והמכּׁשף, , ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַ

ּומֹורה. סֹורר ּובן ואּמֹו, אביו ּומקּלל ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּבת,
.‡È ּתחת ׁשּזּנת ּכהן ּבת הן: ואּלּו עׂשרה; - הּנׂשרפין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּבת  ועל ּבנֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָּבעלּה,
אם  ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא, חמיו. אם ועל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹותֹו,
ּככל  ּבלבד ּבכרת הן הרי אׁשּתֹו, מיתת לאחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָאבל

ֲָָהעריֹות.
.·È.והּנּדח הרֹוצח, ׁשנים: - ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚È,איׁש אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה; - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנחנקין

ממרא  וזקן מּיׂשראל, נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהחֹובל
הגדול] בי"ד נגד ּבׁשם [שמורה והּמתנּבא הּׁשקר , ּונביא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה - ּדין ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. ְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹעבֹודה

ה'תשע"ה  תשרי ט"ז שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
מצות ‡. ּכ - מיתה המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם

"והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב את להלקֹות ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֻעׂשה
ּבׁשלׁשה, ׁשהּמלקּות ּפי על ואף לפניו". והּכהּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשפט

עֹומדת. היא מיתה ְִִִֶֶָּבמקֹום
הּתֹורה ·. מן מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן ׁשלׁשה מלקין ּבפני , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות.[מוסמכים]סמּוכין ּבפני לא אבל ; ְְְֲִִֵֶָֹ
מקֹום,‚. ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוכל

מרּדּות מּכת אּלא .[מדרבנן]אינּה ְֵֶַַַָָ
העדים „. ּובֹודקין והתראה; ּבעדים אּלא לֹוקה, אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וחקירה  על ּבדריׁשה עבר נפׁשֹות. ּבדיני ׁשעֹוׂשים ּכדר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק העשה]לאו ע"י לתקנו שניתן ּבֹו[- והתרּו , ְְֲִִֵֶַַָ

ּתקּים  ולא ּתעׂשה ׁשאם זה! ּדבר ּתעׂשה 'אל לֹו: ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואמרּו
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זה  הרי - העׂשה קּים ולא ועבר, ּתלקה'! ׁשּבֹו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה
יקּים  ׁשאם היא, ּבספק ׁשההתראה ּפי על ׁשאף ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה;

היא. התראה ספק, התראת - ְְִִֵֵַַַָָָָָיּפטר
ּכאחת,‰. ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

ׁשּׁשחט -]ּכגֹון בהמה אם [- - זרה לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֲִֶֶַַָָָָ
נתחּיב  ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו, סֹוקלין למיתה, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָהתרּו

לֹוקה. ּבלבד, למלקּות ּבֹו התרּו ואם מּזה; ּגדֹול ְְְְְְִִִִִֶֶַַָּבדין
.Â מעׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות, עדים ׁשני צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

ּכיצד?[העבירה] יחזק. אחד ּבעד עצמֹו, האּסּור אבל ;ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻ
זה' הּוא ּכליֹות 'חלב אחד: עד מהתורה]אמר ,[שאסור ְֵֵֶֶֶַָָָ

אּׁשה  היא 'זֹונה אֹו 'ּגרּוׁשה' אּלּו', ּפרֹות הם הּכרם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'ּכלאי
לֹוקה, זה הרי - ּבֹו ׁשהתרה אחר ּבעדים ּבעל אֹו ואכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזֹו',
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבעד האּסּור ׁשעּקר ּפי על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאף
אמר: אם אבל האּסּור. ׁשּקבע ּבעת העד הכחיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשּלא
אחר  ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה', אינּה 'זֹו חלב', אינֹו ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'זה

עדים. ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשהכחיׁש
.Ê ואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק

אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
.לֹוקה  ֶ

.Áהיל לעּמּוד ידיו ׁשּתי ּכֹופת אֹותֹו? מלקין ְְִֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד
וחּזן ,נקרעּו[שמש]והיל אם - ּבבגדיו אֹוחז הּכנסת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לּבֹו; את מגּלה ׁשהּוא עד - נפרמּו נפרמּו ואם ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַנקרעּו,
לכסּותֹו. לא - "והּכהּו" ׁשּנאמר: ּכסּותֹו, על מּכהּו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשאין
ּורצּועה  עליה. עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן מאחֹוריו, נתּונה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאבן
ּוׁשּתי  לארּבעה, ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה - ּבידֹו עגל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
טפח, הרצּועה ורחב ּבֹו, ויֹורדֹות עֹולֹות חמֹור ׁשל ְְְְְֲֶֶַַָָֹרצּועֹות

ּכרׂשֹו ּפי עד מּגעת ׁשּתהיה ּכדי טבורו]וארּכּה ׁשל [- ויד ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
טפח. ארּכּה ּבּה, ׁשאֹוחז ְְֵֶֶַָָָרצּועֹות

.Ë,ּבכח חסר ּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהאיׁש
ּבכל  אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומגּביּה

ׁשליׁשים ּכחֹו ּוׁשני ּדּדיו; ּבין על מּלפניו, ׁשליׁש ּומלקהּו . ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
זה. ּכתף על ּוׁשליׁש זה ּכתף על ׁשליׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריו,

.È מּטה אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד לא אינֹו הּמּכה, -זה ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ
ׁשל  עיניו ׁשּיהיּו לפניו", והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
מּכאן, ּומּכהּו; אחר ּבדבר מּביט ׁשּיהיה לא ּבֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשֹופט

ּכאחד. ׁשנים מלקין ְְְִִֵֶֶַַָׁשאין
.‡È לא "אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול

וכּו'" מּכת את ה' והפלא . . לעׂשֹות ּומתּכּון תׁשמר ; ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
חֹוזר  ּגמר, לא ואם הּמלקּיֹות. עם הּפסּוקים את ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹֻלגמר
ההּכאה. ׁשּתּגמר עד וקֹורא, וחֹוזר וקֹורא הּמקרא, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלתחּלת
'הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה; ׁשּבּדּינים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוהּׁשני

מּכה. הּוא ּפיו על ׁשּמּכה, זמן ּכל ְִֵֶֶֶַַַַַָהּכה'!
.·È ּפטּור ידֹו, ּתחת על מת אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵַַַַַָָָ

לסבול]האמד שיכול ּגֹולה;[ששיערו החּזן הרי - ומת , ֲֵֵֶֶַַָָָֹ
תעׂשה, לא מצות על עבר החּזן הרי - מת לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואם
חברֹו, את מּכה לכל הּדין והּוא יֹוסיף". "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
רׁשּות  ּתֹורה ׁשּנתנה זה אם ּומה תעׂשה; ּבלא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

קל  - רׁשעֹו על יתר להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלהּכֹותֹו,
אפּלּו - חברֹו את הּמּכה ּכל ,לפיכ אדם. ּכל לׁשאר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוחמר
אם  אבל לֹוקה; ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכיה - עבד  ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּכה
אין  - ממֹון לׁשּלם חּיב והּוא הֹואיל - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומׁשּלם, לֹוקה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָאדם

ה'תשע"ה  תשרי י"ז קודש שבת יום

יז  ¤¤ּפרק
ּכחֹו‡. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ׁשּנאמר:ּכּמה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשאין  - "ארּבעים" ׁשּנאמר וזה ּבמסּפר". רׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"ּכדי
ּכׁשמׁשֹון; ּובריא חזק היה אפּלּו הארּבעים, על ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָמֹוסיפין
ּבוּדאי  רּבה, מּכה חּלׁש יּכה ׁשאם - לחּלׁש ּפֹוחתין ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבל
מּכין  ּביֹותר, הּבריא ׁשאפּלּו חכמים, אמרּו לפיכ מת. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא  נמצא אחת, לֹו נֹוסיף ׁשאם ּוׁשלׁשים, ּתׁשעה ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹאֹותֹו

לֹו. הראּויֹות ארּבעים אּלא ְְִִֶַָָָָהּכהּו
אין ·. לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

להׁשּתּלׁש הראּויֹות ּבמּכֹות אּלא [להתחלק אֹומדין ְְְְְִִֵֶַַָָ
אֹומרין:לשלוש] אין - עׂשרים לקּבל יכֹול ׁשהּוא אמדּוהּו .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

אּלא  להׁשּתּלׁש'; יכֹולין ׁשּיהיּו ּכדי ועׂשרים, אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ'ילקה
ׁשהתחיל  וכיון ארּבעים, לקּבל אמדּוהּו עׂשר. ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָילקה
אּלּו על יתר לקּבל יכֹול 'אינֹו ואמרּו: חּלׁש, ראּוהּו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָללקֹות
ּפטּור. זה הרי - ׁשּלקה' ׁשֹוט עׂשר 'הּׁשנים אֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתׁשעה'
ויכֹול  חזק ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עׂשר, ׁשנים לקּבל ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָאמדּוהּו
האמד. על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה הרי - יֹותר ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלקּבל

עד ‚. הלקּוהּו ולא עׂשר, ׁשנים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאמדּוהּו
אינֹו - עׂשר ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָלמחר,
עׂשר, ׁשנים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עׂשר. ׁשנים אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלֹוקה
לקּבל  ויכֹול חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹולא
האמד, ּבׁשעת ׁשהרי עׂשר; ׁשמֹונה לֹוקה - עׂשר ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשמֹונה
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא ללקֹות אמדּוהּו .לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבין „. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי
אמדּוהּו אם - הרּבה מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר  ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה אחד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
לקּבל  הּוא יכֹול אמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻולֹוקה.
אבל  נפטר. וארּבעים, חמׁש ׁשּלקה ּכיון - וארּבעים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמׁש
אֹו ּתׁשעה אֹו ׁשלׁשה והּכּוהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו ְְְְְֲִִִַַַָָָֹאם
ואֹומדין  וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹׁשלׁשים
ּבהן  ׁשחּיב מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, למלקּות .אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

נתקלקל‰. ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, [נתבזה]מי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמי ּבין ּבראי ּבין ההּכאה, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמּכח
ׁשּנקלה, ּכיון - "לעיני אחי "ונקלה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיֹותר,
אפּלּו - ההּכיה מּקדם הּפחד מן נתקלקל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹנפטר.

מּבערב ואפּלּו ללקֹות, ּדין מּבית מּׁשּיצא [אור נתקלקל ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הקאתו] ׁשאמדּוהּוליום האמד ּכל לֹוקה זה הרי -. ֲֲֵֶֶֶֶָָָֹ

ּבין  ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
הרצּועה נפסקה ּפטּור. - המלקות]ּבּׁשנּיה ּבּׁשנּיה,[של ְְְְְִִִַַָָָָָָ
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ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה נפסקה אֹותֹו; ְְְְְִִִִִִַַָָָָּפֹוטרין
הּׁשני. האמד ְִֵֶֶַָֹולֹוקה

.Â ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו
אֹותֹו מחזירין ואין ּפטּור, -. ְֲִִֵַָ

.Êלכׁשרּותֹו חֹוזר ולקה, ׁשחטא מי "ונקלה ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכל  אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה, ּכיון - "לעיני ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאחי

ּכרתן. מידי נפטרּו ׁשּלקּו, ּכרת ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻמחּיבי

.Áּבׁשלׁשה לֹוקה  - ׁשחטא ּגדֹול ּכׁשאר [דיינים]ּכהן ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
לגדּלתֹו. וחֹוזר ְְִֵָָָֻהעם,

.Ëיׁשיבה ראׁש הסנהדרין]אבל מלקין [נשיא - ׁשחטא ְְֲִִֶַָָָָֹ
חֹוזר  אינֹו ּגם לׂשררּותֹו; חֹוזר ואינֹו ׁשלׁשה, ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹותֹו
ולא  ּבּקדׁש ׁשּמעלין הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלהיֹות

ִִמֹורידין.



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd ixyz f"iÎ`"i -
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש י "א ֿ י "ז תשרי 

ה'תשע"ה  תשרי י"א ראשון יום

ה'תשע"ה  תשרי י"ב שני יום

.‚¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הרנ"ג צדקהּמצוה ּגר מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

תלחצּנּו" "ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹּומּלהּזיקֹו
(k ,ak zeny)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ולא" : ְְְְִַָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" - (hk:)תלחצּנּו ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָ
אתֿ איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום עֹובר - ֿ הּגר את ְִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשהמאּנה

ֿ תֹונה" לא "וגר ּומּׁשּום עֹובר(my)אחיו", - הּלֹוחצֹו וכן . ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא הּלאו(my)מּׁשּום על נֹוסף ,dyrz `l) ְְִִֶַַָָָֹ

(fx.ממֹון אֹונאת ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ּכל עם ְְְִִֵַַַָָָָהּכֹוללֹו

ה'תשע"ה  תשרי י"ג שלישי יום

ה'תשע"ה  תשרי י"ד רביעי יום

.·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הרנ"ב ֿ הּגרהּמצוה את מּלהֹונֹות הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולׁשֹון(my)ּבדברים, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt).ּבדברים - ֿ תֹונה" לא "וגר : ְְְְִִִֵֶַָָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו bl)ונכּפל ,hi `xwie)ּובספרא . ְְְְְִִַַַָָָֹֹ
(miyecw zyxt)עבֹודה עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא :ֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָזרה

ה'תשע"ה  תשרי ט"ו חמישי יום

ה'תשע"ה  תשרי ט"ז שישי יום

ה'תשע"ה  תשרי י"ז קודש שבת יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: (xwie`ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, - ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון - וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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זה  הרי - העׂשה קּים ולא ועבר, ּתלקה'! ׁשּבֹו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה
יקּים  ׁשאם היא, ּבספק ׁשההתראה ּפי על ׁשאף ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה;

היא. התראה ספק, התראת - ְְִִֵֵַַַָָָָָיּפטר
ּכאחת,‰. ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

ׁשּׁשחט -]ּכגֹון בהמה אם [- - זרה לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֲִֶֶַַָָָָ
נתחּיב  ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו, סֹוקלין למיתה, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָהתרּו

לֹוקה. ּבלבד, למלקּות ּבֹו התרּו ואם מּזה; ּגדֹול ְְְְְְִִִִִֶֶַַָּבדין
.Â מעׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות, עדים ׁשני צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

ּכיצד?[העבירה] יחזק. אחד ּבעד עצמֹו, האּסּור אבל ;ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻ
זה' הּוא ּכליֹות 'חלב אחד: עד מהתורה]אמר ,[שאסור ְֵֵֶֶֶַָָָ

אּׁשה  היא 'זֹונה אֹו 'ּגרּוׁשה' אּלּו', ּפרֹות הם הּכרם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'ּכלאי
לֹוקה, זה הרי - ּבֹו ׁשהתרה אחר ּבעדים ּבעל אֹו ואכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזֹו',
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבעד האּסּור ׁשעּקר ּפי על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאף
אמר: אם אבל האּסּור. ׁשּקבע ּבעת העד הכחיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשּלא
אחר  ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה', אינּה 'זֹו חלב', אינֹו ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'זה

עדים. ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשהכחיׁש
.Ê ואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק

אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
.לֹוקה  ֶ

.Áהיל לעּמּוד ידיו ׁשּתי ּכֹופת אֹותֹו? מלקין ְְִֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד
וחּזן ,נקרעּו[שמש]והיל אם - ּבבגדיו אֹוחז הּכנסת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לּבֹו; את מגּלה ׁשהּוא עד - נפרמּו נפרמּו ואם ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַנקרעּו,
לכסּותֹו. לא - "והּכהּו" ׁשּנאמר: ּכסּותֹו, על מּכהּו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשאין
ּורצּועה  עליה. עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן מאחֹוריו, נתּונה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאבן
ּוׁשּתי  לארּבעה, ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה - ּבידֹו עגל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
טפח, הרצּועה ורחב ּבֹו, ויֹורדֹות עֹולֹות חמֹור ׁשל ְְְְְֲֶֶַַָָֹרצּועֹות

ּכרׂשֹו ּפי עד מּגעת ׁשּתהיה ּכדי טבורו]וארּכּה ׁשל [- ויד ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
טפח. ארּכּה ּבּה, ׁשאֹוחז ְְֵֶֶַָָָרצּועֹות

.Ë,ּבכח חסר ּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהאיׁש
ּבכל  אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומגּביּה

ׁשליׁשים ּכחֹו ּוׁשני ּדּדיו; ּבין על מּלפניו, ׁשליׁש ּומלקהּו . ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
זה. ּכתף על ּוׁשליׁש זה ּכתף על ׁשליׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריו,

.È מּטה אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד לא אינֹו הּמּכה, -זה ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ
ׁשל  עיניו ׁשּיהיּו לפניו", והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
מּכאן, ּומּכהּו; אחר ּבדבר מּביט ׁשּיהיה לא ּבֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשֹופט

ּכאחד. ׁשנים מלקין ְְְִִֵֶֶַַָׁשאין
.‡È לא "אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול

וכּו'" מּכת את ה' והפלא . . לעׂשֹות ּומתּכּון תׁשמר ; ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
חֹוזר  ּגמר, לא ואם הּמלקּיֹות. עם הּפסּוקים את ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹֻלגמר
ההּכאה. ׁשּתּגמר עד וקֹורא, וחֹוזר וקֹורא הּמקרא, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלתחּלת
'הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה; ׁשּבּדּינים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוהּׁשני

מּכה. הּוא ּפיו על ׁשּמּכה, זמן ּכל ְִֵֶֶֶַַַַַָהּכה'!
.·È ּפטּור ידֹו, ּתחת על מת אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵַַַַַָָָ

לסבול]האמד שיכול ּגֹולה;[ששיערו החּזן הרי - ומת , ֲֵֵֶֶַַָָָֹ
תעׂשה, לא מצות על עבר החּזן הרי - מת לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואם
חברֹו, את מּכה לכל הּדין והּוא יֹוסיף". "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
רׁשּות  ּתֹורה ׁשּנתנה זה אם ּומה תעׂשה; ּבלא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

קל  - רׁשעֹו על יתר להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלהּכֹותֹו,
אפּלּו - חברֹו את הּמּכה ּכל ,לפיכ אדם. ּכל לׁשאר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוחמר
אם  אבל לֹוקה; ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכיה - עבד  ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּכה
אין  - ממֹון לׁשּלם חּיב והּוא הֹואיל - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומׁשּלם, לֹוקה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָאדם
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יז  ¤¤ּפרק
ּכחֹו‡. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ׁשּנאמר:ּכּמה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשאין  - "ארּבעים" ׁשּנאמר וזה ּבמסּפר". רׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"ּכדי
ּכׁשמׁשֹון; ּובריא חזק היה אפּלּו הארּבעים, על ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָמֹוסיפין
ּבוּדאי  רּבה, מּכה חּלׁש יּכה ׁשאם - לחּלׁש ּפֹוחתין ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבל
מּכין  ּביֹותר, הּבריא ׁשאפּלּו חכמים, אמרּו לפיכ מת. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא  נמצא אחת, לֹו נֹוסיף ׁשאם ּוׁשלׁשים, ּתׁשעה ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹאֹותֹו

לֹו. הראּויֹות ארּבעים אּלא ְְִִֶַָָָָהּכהּו
אין ·. לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

להׁשּתּלׁש הראּויֹות ּבמּכֹות אּלא [להתחלק אֹומדין ְְְְְִִֵֶַַָָ
אֹומרין:לשלוש] אין - עׂשרים לקּבל יכֹול ׁשהּוא אמדּוהּו .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

אּלא  להׁשּתּלׁש'; יכֹולין ׁשּיהיּו ּכדי ועׂשרים, אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ'ילקה
ׁשהתחיל  וכיון ארּבעים, לקּבל אמדּוהּו עׂשר. ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָילקה
אּלּו על יתר לקּבל יכֹול 'אינֹו ואמרּו: חּלׁש, ראּוהּו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָללקֹות
ּפטּור. זה הרי - ׁשּלקה' ׁשֹוט עׂשר 'הּׁשנים אֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתׁשעה'
ויכֹול  חזק ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עׂשר, ׁשנים לקּבל ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָאמדּוהּו
האמד. על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה הרי - יֹותר ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלקּבל

עד ‚. הלקּוהּו ולא עׂשר, ׁשנים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאמדּוהּו
אינֹו - עׂשר ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָלמחר,
עׂשר, ׁשנים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עׂשר. ׁשנים אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלֹוקה
לקּבל  ויכֹול חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹולא
האמד, ּבׁשעת ׁשהרי עׂשר; ׁשמֹונה לֹוקה - עׂשר ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשמֹונה
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא ללקֹות אמדּוהּו .לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבין „. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי
אמדּוהּו אם - הרּבה מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר  ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה אחד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
לקּבל  הּוא יכֹול אמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻולֹוקה.
אבל  נפטר. וארּבעים, חמׁש ׁשּלקה ּכיון - וארּבעים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמׁש
אֹו ּתׁשעה אֹו ׁשלׁשה והּכּוהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו ְְְְְֲִִִַַַָָָֹאם
ואֹומדין  וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹׁשלׁשים
ּבהן  ׁשחּיב מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, למלקּות .אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

נתקלקל‰. ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, [נתבזה]מי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמי ּבין ּבראי ּבין ההּכאה, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמּכח
ׁשּנקלה, ּכיון - "לעיני אחי "ונקלה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיֹותר,
אפּלּו - ההּכיה מּקדם הּפחד מן נתקלקל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹנפטר.

מּבערב ואפּלּו ללקֹות, ּדין מּבית מּׁשּיצא [אור נתקלקל ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הקאתו] ׁשאמדּוהּוליום האמד ּכל לֹוקה זה הרי -. ֲֲֵֶֶֶֶָָָֹ

ּבין  ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
הרצּועה נפסקה ּפטּור. - המלקות]ּבּׁשנּיה ּבּׁשנּיה,[של ְְְְְִִִַַָָָָָָ
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ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה נפסקה אֹותֹו; ְְְְְִִִִִִַַָָָָּפֹוטרין
הּׁשני. האמד ְִֵֶֶַָֹולֹוקה

.Â ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו
אֹותֹו מחזירין ואין ּפטּור, -. ְֲִִֵַָ

.Êלכׁשרּותֹו חֹוזר ולקה, ׁשחטא מי "ונקלה ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכל  אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה, ּכיון - "לעיני ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאחי

ּכרתן. מידי נפטרּו ׁשּלקּו, ּכרת ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻמחּיבי

.Áּבׁשלׁשה לֹוקה  - ׁשחטא ּגדֹול ּכׁשאר [דיינים]ּכהן ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
לגדּלתֹו. וחֹוזר ְְִֵָָָֻהעם,

.Ëיׁשיבה ראׁש הסנהדרין]אבל מלקין [נשיא - ׁשחטא ְְֲִִֶַָָָָֹ
חֹוזר  אינֹו ּגם לׂשררּותֹו; חֹוזר ואינֹו ׁשלׁשה, ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹותֹו
ולא  ּבּקדׁש ׁשּמעלין הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלהיֹות

ִִמֹורידין.



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd ixyz f"iÎ`"i -
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש י "א ֿ י "ז תשרי 

ה'תשע"ה  תשרי י"א ראשון יום

ה'תשע"ה  תשרי י"ב שני יום

.‚¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הרנ"ג צדקהּמצוה ּגר מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

תלחצּנּו" "ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹּומּלהּזיקֹו
(k ,ak zeny)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ולא" : ְְְְִַָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" - (hk:)תלחצּנּו ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָ
אתֿ איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום עֹובר - ֿ הּגר את ְִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשהמאּנה

ֿ תֹונה" לא "וגר ּומּׁשּום עֹובר(my)אחיו", - הּלֹוחצֹו וכן . ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא הּלאו(my)מּׁשּום על נֹוסף ,dyrz `l) ְְִִֶַַָָָֹ

(fx.ממֹון אֹונאת ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ּכל עם ְְְִִֵַַַָָָָהּכֹוללֹו

ה'תשע"ה  תשרי י"ג שלישי יום

ה'תשע"ה  תשרי י"ד רביעי יום

.·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הרנ"ב ֿ הּגרהּמצוה את מּלהֹונֹות הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולׁשֹון(my)ּבדברים, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt).ּבדברים - ֿ תֹונה" לא "וגר : ְְְְִִִֵֶַָָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו bl)ונכּפל ,hi `xwie)ּובספרא . ְְְְְִִַַַָָָֹֹ
(miyecw zyxt)עבֹודה עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא :ֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָזרה

ה'תשע"ה  תשרי ט"ו חמישי יום

ה'תשע"ה  תשרי ט"ז שישי יום

ה'תשע"ה  תשרי י"ז קודש שבת יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: (xwie`ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, - ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון - וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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(„).'Â‚Â ¯ˆÁ ‡ˆÈ ‡Ï להודיע הקב''ה מיהר
עליו  שנקנסה בעיר הברה קול יצא בטרם רפואתו,

בירושלמי כדאיתא ב)מיתה, י ÍÏÓ(Â):(סנהדרין ÛÎÓÂ
.ÍÏÈˆ‡ ¯Â˘‡:חלה סנחריב של מפלתו שלפני למדנו

(Ê).ÌÈ‡˙ ˙Ï·„,תאנים קרויין לחין כשהם
דבלה: קרויין בעיגול ‰˘ÔÈÁוכשנדרסים ÏÚ ÂÓÈ˘ÈÂ

.ÈÁÈÂ נותן כשאתה חי בשר אף שהרי נס, בתוך ונס
לתוך  המחבל דבר נותן והקב''ה נסרח, דבלה, עליו

ומתרפא שנתחבל, טו)דבר שמות ‰ÍÏ(Ë):(מכילתא
.˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú ·Â˘È Ì‡ ˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú Ïˆ‰ זה הרי

לשעות  העשויות למעלות הצל ירד כבר קצר, מקרא
לבחון  האנשים שעושין בלע''ז, אורלויי''ן כמו היום,
כדי  שם שהוא במקום שימתין אתה חפץ היום, שעות
ויהא  מעלות, עשר למעלה ישוב או שעות, עשר מהלך

שחרית: הוא כאילו Ï˜(È)נראה Â‰È˜ÊÁÈ ¯Ó‡ÈÂ

.˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú ˙ÂËÏ ÏˆÏ לנטות הוא קל דבר
הניכר  דבר אינו מעלות עשר ועומד ונוטה במקומו,
תימה, הדבר ויהיה הצל, ישוב אלא כן לא כך, כל
בוקר: להיות וחוזר לערוב, היום שפנה שראו

(‡È).ÊÁ‡ ˙ÂÏÚÓ· ‰„¯È אחז,‡˘¯ שמת יום
שלא  כדי מעלות, עשר לירד הצל ומיהר היום נתקצר
לחזקיהו  עכשיו חזרו שעות עשר ואותן נספד, יהא

א) צו ÏÁ‰.(È·):(סנהדרין ÈÎ ÚÓ˘ ÈÎ היום אותו ועד
לאכול  היה למוד שמע, ואיך וחיה, חולה אדם  היה לא
גלגל  שחזר כיון תשע, עד וישן ביום, שעות בשלש
שהוא  ומצא שעות בתשע ניעור לחזקיהו, חמה
הנחתם  אתם אמר עבדיו, את להרוג בקש שחרית,
אמר  חזר, חמה גלגל אמרו, ולילה, יום לישן אותי
חזקיהו, של אלהיו לו: אמרו החזירו, מי להם:

בפסיקתא: כדאיתא

cec zcevn
(Á).˙Â‡ ‰Ó,ונפלא גדול  לאות  יחשב מאד  מה  לומר: רצה

אל  השלישי ביום  ואעלה החלי, מכאוב מכל  ה' ירפאני  כאשר 
ה': ‰'.(Ë)בית  ˙‡Ó ˙Â‡‰ ÍÏ ‰ÊÂלתת אמר מעצמו המקום 

ה': לבית השלישי ביום  תעלה אשר הזה , הדבר  על  אות לך
.˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú Ïˆ‰ ÍÏ‰,החמה מול עשויות  היו מעלות

אחת, מעלה הצל  ירד  שעה כל  כי  היום, שעות בהם  לבחון 
במהלכו הצל שילך  אם יותר, יבחר  אות  באיזה לו ושאל

שישוב תרצה אם או במקרא ] רבים וכמוהו  עתיד , במקום עבר 'ילך ', כמו  'הלך ' [ויהיה אחד  וברגע פתאום מעלות, עשר  לפנים
מעלות: עשר אחורנית ÂËÏ˙.(È)הצל  ÏˆÏ Ï˜בנטיות כי  הצל , החזרת  אות מול  נקל  הוא במהירות , הצל  שינטה הזה  האות 

כי אחורנית, הצל  ישוב ולזה כך , כל  ניכר האות ואין במרוצה , לכת ימהר ואך  במהלכו, החמה גלגל תלך הלא  במהירות , הצל
וקשה : חזק יותר  הזה Â‚Â'.(È‡)האות  ‡¯˜ÈÂ: חזקיה בחר אשר האות ‡ÊÁ.לעשות ˙ÂÏÚÓ·:לומר Ú˘‰רצה ˙Â‡‰ ‰Ê

.˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú ˙È¯ÂÁ‡ Ïˆ‰ ·˘ Ì‰·Â ,ÊÁ‡ ‰˘Ú ¯˘‡ ˙ÂÏÚÓ‰·אמרו ז''ל א)ורבותינו צו כחשבון(סנהדרין לאחור  ששב
בהספדו: להמעיט  היום , את לקצר  אחז, שמת  ביום בהמעלות לרדת  ÏÁ‰.(È·)שמיהרה ÈÎבשלומו לדרוש שלח שנתרפא על 

הימים ובדברי אהבה . לא)דרך  לב בחליו:(ב הנעשה  המופת  לדרוש  ששלח  נאמר

oeiv zcevn
(‚).‰‡: בקשה לשון ענין ‰˙ÂÎÈ‰.(„)עתה :‡.הוא 

˙‡ÌÈ.(Ê)האמצעית : ˙Ï·„: יחד הנדרסים  התאנים הם 
.ÔÈÁ˘‰ וכן ידה, על  שנחלה  נגע ט)מין ט פורח (שמות לשחין :

כמוÈÁÈÂ.אבעבועות : רפואה, ח)ענין ה חיותם:(יהושע עד  :
(Á).˙Â‡ ‰Óכמו וחשיבותו , הדבר גודל  על  יורה  'מה', מלת 

ט) ח שמך :(תהלים אדיר מה  :.˙Â‡:מופת

nw wxt mildz - miaezk
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(‚).˙ÂÓÁÏÓ Â¯Â‚È במגוריהם מלחמות יהיו

Â˘ÎÚ·.(„)ובמושבותם: ˙ÓÁ כמו ארס לשון חמת
לב) וכי (דברים אף לשון תפרשהו שאם יינם תנינים חמת

וכן  בלע"ז ויצו"ש ארס לשון אלא יין אצל נופל אף לשון
השפה: תחת ארס לשון כאן עכביש Â˘ÎÚ·.נופל

בלע"ז: ¯˘˙.(Â)איריינ"א Â˘¯Ù ÌÈÏ·ÁÂ הרשת דרך
העופות  את כשרואה והציד בראשה ארוך חבל לקשור
על  נופל והרשת החבל מושך הרשת תחת שוכנים

Ï‚ÚÓ.העופות: „ÈÏ:ופעמי נתיבתי כמו ÈÏ„.אצל אצל
יד) ב ידי:(שמואל על יואב חלקת ¯˘Ú.(Ë)ראו ÈÈÂ‡Ó

הרשע: ˙Ù˜.עמלק Ï‡ ÂÓÓÊ:תצליח אל מחשבתו
.‰ÏÒ ÂÓÂ¯È לשון זממו פירשו ורבותינו סלה, יתגאו כי

ולשו  הגמל פי את הזומם הוא.רסן משנה ˙Ù˜.ן Ï‡ אל
מלחייו: È·ÒÓ.(È)תוציא גדודי ¯‡˘ חשבון חבורת

יכסם  שפתיהם עמל מעליך אותי להסב האומרים עשו
ישכבו ÂËÂÓÈ.(È‡):(מצאתי) עליהם הגחלים מוטים יהיו

כלה  הגוף נמצא מאליהם ויכבו שיתמוטטו עד בהם
ÌÏÈÙÈ.ואבד: גיהנם ·‡˘ של גחלים ונוקם המפיל

עוד: יקומו לבל יפילם ·Â¯ÂÓ‰Ó˙.במהמורות
הייתם ממרים ל' ותגר ט)במלחמות ‡È˘(È·):(דברים

.ÔÂ˘Ï:בפיו אביו את צד בפיו ציד כי הרע Â„ÂˆÈ.עשו
יצודנו: הוא עושה הדברים È˙Ú„È.(È‚)שהוא סוף כי

עבדיו: נקמת וינקום עני דין ה' ימהר ‡Í.(È„)יעשה
לשמו: צדיקים שיודו כדי ויעשה

cec zcevn
(·).Ú¯ Ì„‡Ó:רע אדם ÌÈÒÓÁ.מיד  ˘È‡Óעושה מאיש

מלחמות:Â¯Â‚È.(‚)חמסים: עלי  ÌÂ˘Ï.(„)יאספו Â˘
שמחדד  נחש כמו לה "ר לדבר  אותם והכינו לשונם חדדו

לנשוך: כשבא  Â˘ÎÚ·.לשונו  ˙ÓÁיש עכשוב של  ארס 
לה "ר: מלדבר  פוסקין  אין  ר"ל  שפתותיהם תחת לעולם 

(‰).Â·˘Á מדחיחושבי‡˘¯ נדחים  רגלי להיות מחשבות ם 
שאול : מפני לברוח  דחי הרשתÂÓË.(Â)אל  עלי הטמינו 
בה : ואלכד נשמר  אהיה  העשוייםÌÈÏ·ÁÂ.לבל  הפח חבלי גם 

מאוד  ור"ל  כלל ארגיש  לבל  הטמינו  אותם  גם הפח פי לסגור 
ללכדני: עצה הסתירו  Ï‚ÚÓ.מאוד  „ÈÏ ˙˘¯ Â˘¯Ùבמקום

את וראו וכמ "ש  בה  אפול למען הרשת פרשו  ואשורי מעגלי 
שם  רגלו תהיה אשר  כג)מקומו  ÏÒ‰.:(ש"א ÈÏ Â˙˘לומר רוצה

לארוב: שוב  חזרו  בראשונה הצליחו לא אם אף  הפסק  מבלי
(Ê).È˙¯Ó‡:תחנוני בקול  עתה  גם  האזינה וחזקי אלי אתה  מעולם  הלא בתפלה אמרתי  על ÂÎÒ˙‰.(Á)לזה סככת מעולם 

זיין: כלי הם  נשק  בכלי עלי באו בעת  ˙˙Ô.(Ë)ראשי Ï‡:ברעתי לראות החפץ הרשע תאות  תמלא אל  עתה גם ÂÓÓÊלכן
.˜Ù˙ Ï‡: להשיגם יוכל  לבל ממנו מרוממים  מחשבותיו יהיו עולם ועד הפועל  אל  מחשבתו תוציא È·ÒÓ.(È)אל ראש¯‡˘

האדומי: דואג והוא  ללכדני ˘ÂÓÈ˙Ù.המסבבים  ÏÓÚשרוצים מה ר"ל אותם יכסה הזה  השקר  וסיעתו הוא עלי שמדברים השקר
עליהם : יבוא לי  אליהם :ÂËÂÓÈ.(È‡)לעשות לנפול  עצמם מטים יהיו ÌÏÈÙÈ.הגחלים  באש·‡˘ יפילם  הוא  שזכר העמל 

קום: יוכלו לבל  עמוקות ÔÂ˘Ï.(È·)ובשוחות ˘È‡:ובסיסו כנו על  בארץ נכון יהיה  בל  לה "ר בעל  שהאיש  הרע¯Ú.מהראוי 
רעה: אל  מרעה  נדחף שיהיה עד  אותו  יצוד  הוא עושה לנקוםÈ˙Ú„È.(È‚)שהוא עני דין ה' יעשה אשר  הדבר  שסוף ידעתי הן

ˆ„ÌÈ˜È.(È„)נקמתו: Í‡לאבדון ילכו  כי האלה  הרשעים כן ולא להללך  לפניך  ישבו  והישרים לשמך יודו הם לבד  הצדיקים
ה': בשם  יזכירו ולא 

oeiv zcevn
(·).ÈˆÏÁ:ושליפה הוצאה כמוÂ¯Â‚È.(‚)ענין  אסיפה  ענין

בחרמו א)יגורהו כמוÓÁ˙.חדדו:˘Â.(„):(חבקוק ארס
עפר זוחלי ל"ב)חמת  ונחש:Â˘ÎÚ·.:(דברים פתן מין  הוא 

(‰).ÈÓÚÙדלים פעמי כמו  בהם  שצועדים שם על  (ישעיה רגלי

הפח :ÌÈÏ·ÁÂ.(Â):כו) שביל Ï‚ÚÓ.למקום:ÈÏ„.מיתרי
צדק במעגלי ינחני כמו כג)ומסלה מלשוןÂÎÒ˙‰.(Á):(לעיל

וכסוי: זיין:˘˜.סכך  בכלי  ועניינו נשק  ÈÈÂ‡Ó.(Ë)בכלי
וחשק: תאוה זמםÂÓÓÊ.מלשון כאשר כמו (דברים מחשבתו

מה'˙Ù˜.:יח) רצון ויפק כמו ההוצאה  ט')ענין :(משלי
(‡È).ÂËÂÓÈ:נטיה ובמהמורות·Â¯ÂÓ‰Ó˙.מלשון כמו

אותה קוברין היו בראשונה ובדרז"ל  עמוקות שוחות ועניינו
וכו' פ"ג)במהמורות מ"ק ÍÈÙ.(È„):(ירושלמי לפניך :‡˙
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(„).'Â‚Â ¯ˆÁ ‡ˆÈ ‡Ï להודיע הקב''ה מיהר
עליו  שנקנסה בעיר הברה קול יצא בטרם רפואתו,

בירושלמי כדאיתא ב)מיתה, י ÍÏÓ(Â):(סנהדרין ÛÎÓÂ
.ÍÏÈˆ‡ ¯Â˘‡:חלה סנחריב של מפלתו שלפני למדנו

(Ê).ÌÈ‡˙ ˙Ï·„,תאנים קרויין לחין כשהם
דבלה: קרויין בעיגול ‰˘ÔÈÁוכשנדרסים ÏÚ ÂÓÈ˘ÈÂ

.ÈÁÈÂ נותן כשאתה חי בשר אף שהרי נס, בתוך ונס
לתוך  המחבל דבר נותן והקב''ה נסרח, דבלה, עליו

ומתרפא שנתחבל, טו)דבר שמות ‰ÍÏ(Ë):(מכילתא
.˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú ·Â˘È Ì‡ ˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú Ïˆ‰ זה הרי

לשעות  העשויות למעלות הצל ירד כבר קצר, מקרא
לבחון  האנשים שעושין בלע''ז, אורלויי''ן כמו היום,
כדי  שם שהוא במקום שימתין אתה חפץ היום, שעות
ויהא  מעלות, עשר למעלה ישוב או שעות, עשר מהלך

שחרית: הוא כאילו Ï˜(È)נראה Â‰È˜ÊÁÈ ¯Ó‡ÈÂ

.˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú ˙ÂËÏ ÏˆÏ לנטות הוא קל דבר
הניכר  דבר אינו מעלות עשר ועומד ונוטה במקומו,
תימה, הדבר ויהיה הצל, ישוב אלא כן לא כך, כל
בוקר: להיות וחוזר לערוב, היום שפנה שראו

(‡È).ÊÁ‡ ˙ÂÏÚÓ· ‰„¯È אחז,‡˘¯ שמת יום
שלא  כדי מעלות, עשר לירד הצל ומיהר היום נתקצר
לחזקיהו  עכשיו חזרו שעות עשר ואותן נספד, יהא

א) צו ÏÁ‰.(È·):(סנהדרין ÈÎ ÚÓ˘ ÈÎ היום אותו ועד
לאכול  היה למוד שמע, ואיך וחיה, חולה אדם  היה לא
גלגל  שחזר כיון תשע, עד וישן ביום, שעות בשלש
שהוא  ומצא שעות בתשע ניעור לחזקיהו, חמה
הנחתם  אתם אמר עבדיו, את להרוג בקש שחרית,
אמר  חזר, חמה גלגל אמרו, ולילה, יום לישן אותי
חזקיהו, של אלהיו לו: אמרו החזירו, מי להם:

בפסיקתא: כדאיתא

cec zcevn
(Á).˙Â‡ ‰Ó,ונפלא גדול  לאות  יחשב מאד  מה  לומר: רצה

אל  השלישי ביום  ואעלה החלי, מכאוב מכל  ה' ירפאני  כאשר 
ה': ‰'.(Ë)בית  ˙‡Ó ˙Â‡‰ ÍÏ ‰ÊÂלתת אמר מעצמו המקום 

ה': לבית השלישי ביום  תעלה אשר הזה , הדבר  על  אות לך
.˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú Ïˆ‰ ÍÏ‰,החמה מול עשויות  היו מעלות

אחת, מעלה הצל  ירד  שעה כל  כי  היום, שעות בהם  לבחון 
במהלכו הצל שילך  אם יותר, יבחר  אות  באיזה לו ושאל

שישוב תרצה אם או במקרא ] רבים וכמוהו  עתיד , במקום עבר 'ילך ', כמו  'הלך ' [ויהיה אחד  וברגע פתאום מעלות, עשר  לפנים
מעלות: עשר אחורנית ÂËÏ˙.(È)הצל  ÏˆÏ Ï˜בנטיות כי  הצל , החזרת  אות מול  נקל  הוא במהירות , הצל  שינטה הזה  האות 

כי אחורנית, הצל  ישוב ולזה כך , כל  ניכר האות ואין במרוצה , לכת ימהר ואך  במהלכו, החמה גלגל תלך הלא  במהירות , הצל
וקשה : חזק יותר  הזה Â‚Â'.(È‡)האות  ‡¯˜ÈÂ: חזקיה בחר אשר האות ‡ÊÁ.לעשות ˙ÂÏÚÓ·:לומר Ú˘‰רצה ˙Â‡‰ ‰Ê

.˙ÂÏÚÓ ¯˘Ú ˙È¯ÂÁ‡ Ïˆ‰ ·˘ Ì‰·Â ,ÊÁ‡ ‰˘Ú ¯˘‡ ˙ÂÏÚÓ‰·אמרו ז''ל א)ורבותינו צו כחשבון(סנהדרין לאחור  ששב
בהספדו: להמעיט  היום , את לקצר  אחז, שמת  ביום בהמעלות לרדת  ÏÁ‰.(È·)שמיהרה ÈÎבשלומו לדרוש שלח שנתרפא על 

הימים ובדברי אהבה . לא)דרך  לב בחליו:(ב הנעשה  המופת  לדרוש  ששלח  נאמר

oeiv zcevn
(‚).‰‡: בקשה לשון ענין ‰˙ÂÎÈ‰.(„)עתה :‡.הוא 

˙‡ÌÈ.(Ê)האמצעית : ˙Ï·„: יחד הנדרסים  התאנים הם 
.ÔÈÁ˘‰ וכן ידה, על  שנחלה  נגע ט)מין ט פורח (שמות לשחין :

כמוÈÁÈÂ.אבעבועות : רפואה, ח)ענין ה חיותם:(יהושע עד  :
(Á).˙Â‡ ‰Óכמו וחשיבותו , הדבר גודל  על  יורה  'מה', מלת 

ט) ח שמך :(תהלים אדיר מה  :.˙Â‡:מופת

nw wxt mildz - miaezk
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(‚).˙ÂÓÁÏÓ Â¯Â‚È במגוריהם מלחמות יהיו

Â˘ÎÚ·.(„)ובמושבותם: ˙ÓÁ כמו ארס לשון חמת
לב) וכי (דברים אף לשון תפרשהו שאם יינם תנינים חמת

וכן  בלע"ז ויצו"ש ארס לשון אלא יין אצל נופל אף לשון
השפה: תחת ארס לשון כאן עכביש Â˘ÎÚ·.נופל

בלע"ז: ¯˘˙.(Â)איריינ"א Â˘¯Ù ÌÈÏ·ÁÂ הרשת דרך
העופות  את כשרואה והציד בראשה ארוך חבל לקשור
על  נופל והרשת החבל מושך הרשת תחת שוכנים

Ï‚ÚÓ.העופות: „ÈÏ:ופעמי נתיבתי כמו ÈÏ„.אצל אצל
יד) ב ידי:(שמואל על יואב חלקת ¯˘Ú.(Ë)ראו ÈÈÂ‡Ó

הרשע: ˙Ù˜.עמלק Ï‡ ÂÓÓÊ:תצליח אל מחשבתו
.‰ÏÒ ÂÓÂ¯È לשון זממו פירשו ורבותינו סלה, יתגאו כי

ולשו  הגמל פי את הזומם הוא.רסן משנה ˙Ù˜.ן Ï‡ אל
מלחייו: È·ÒÓ.(È)תוציא גדודי ¯‡˘ חשבון חבורת

יכסם  שפתיהם עמל מעליך אותי להסב האומרים עשו
ישכבו ÂËÂÓÈ.(È‡):(מצאתי) עליהם הגחלים מוטים יהיו

כלה  הגוף נמצא מאליהם ויכבו שיתמוטטו עד בהם
ÌÏÈÙÈ.ואבד: גיהנם ·‡˘ של גחלים ונוקם המפיל

עוד: יקומו לבל יפילם ·Â¯ÂÓ‰Ó˙.במהמורות
הייתם ממרים ל' ותגר ט)במלחמות ‡È˘(È·):(דברים

.ÔÂ˘Ï:בפיו אביו את צד בפיו ציד כי הרע Â„ÂˆÈ.עשו
יצודנו: הוא עושה הדברים È˙Ú„È.(È‚)שהוא סוף כי

עבדיו: נקמת וינקום עני דין ה' ימהר ‡Í.(È„)יעשה
לשמו: צדיקים שיודו כדי ויעשה

cec zcevn
(·).Ú¯ Ì„‡Ó:רע אדם ÌÈÒÓÁ.מיד  ˘È‡Óעושה מאיש

מלחמות:Â¯Â‚È.(‚)חמסים: עלי  ÌÂ˘Ï.(„)יאספו Â˘
שמחדד  נחש כמו לה "ר לדבר  אותם והכינו לשונם חדדו

לנשוך: כשבא  Â˘ÎÚ·.לשונו  ˙ÓÁיש עכשוב של  ארס 
לה "ר: מלדבר  פוסקין  אין  ר"ל  שפתותיהם תחת לעולם 

(‰).Â·˘Á מדחיחושבי‡˘¯ נדחים  רגלי להיות מחשבות ם 
שאול : מפני לברוח  דחי הרשתÂÓË.(Â)אל  עלי הטמינו 
בה : ואלכד נשמר  אהיה  העשוייםÌÈÏ·ÁÂ.לבל  הפח חבלי גם 

מאוד  ור"ל  כלל ארגיש  לבל  הטמינו  אותם  גם הפח פי לסגור 
ללכדני: עצה הסתירו  Ï‚ÚÓ.מאוד  „ÈÏ ˙˘¯ Â˘¯Ùבמקום

את וראו וכמ "ש  בה  אפול למען הרשת פרשו  ואשורי מעגלי 
שם  רגלו תהיה אשר  כג)מקומו  ÏÒ‰.:(ש"א ÈÏ Â˙˘לומר רוצה

לארוב: שוב  חזרו  בראשונה הצליחו לא אם אף  הפסק  מבלי
(Ê).È˙¯Ó‡:תחנוני בקול  עתה  גם  האזינה וחזקי אלי אתה  מעולם  הלא בתפלה אמרתי  על ÂÎÒ˙‰.(Á)לזה סככת מעולם 

זיין: כלי הם  נשק  בכלי עלי באו בעת  ˙˙Ô.(Ë)ראשי Ï‡:ברעתי לראות החפץ הרשע תאות  תמלא אל  עתה גם ÂÓÓÊלכן
.˜Ù˙ Ï‡: להשיגם יוכל  לבל ממנו מרוממים  מחשבותיו יהיו עולם ועד הפועל  אל  מחשבתו תוציא È·ÒÓ.(È)אל ראש¯‡˘

האדומי: דואג והוא  ללכדני ˘ÂÓÈ˙Ù.המסבבים  ÏÓÚשרוצים מה ר"ל אותם יכסה הזה  השקר  וסיעתו הוא עלי שמדברים השקר
עליהם : יבוא לי  אליהם :ÂËÂÓÈ.(È‡)לעשות לנפול  עצמם מטים יהיו ÌÏÈÙÈ.הגחלים  באש·‡˘ יפילם  הוא  שזכר העמל 

קום: יוכלו לבל  עמוקות ÔÂ˘Ï.(È·)ובשוחות ˘È‡:ובסיסו כנו על  בארץ נכון יהיה  בל  לה "ר בעל  שהאיש  הרע¯Ú.מהראוי 
רעה: אל  מרעה  נדחף שיהיה עד  אותו  יצוד  הוא עושה לנקוםÈ˙Ú„È.(È‚)שהוא עני דין ה' יעשה אשר  הדבר  שסוף ידעתי הן

ˆ„ÌÈ˜È.(È„)נקמתו: Í‡לאבדון ילכו  כי האלה  הרשעים כן ולא להללך  לפניך  ישבו  והישרים לשמך יודו הם לבד  הצדיקים
ה': בשם  יזכירו ולא 

oeiv zcevn
(·).ÈˆÏÁ:ושליפה הוצאה כמוÂ¯Â‚È.(‚)ענין  אסיפה  ענין

בחרמו א)יגורהו כמוÓÁ˙.חדדו:˘Â.(„):(חבקוק ארס
עפר זוחלי ל"ב)חמת  ונחש:Â˘ÎÚ·.:(דברים פתן מין  הוא 

(‰).ÈÓÚÙדלים פעמי כמו  בהם  שצועדים שם על  (ישעיה רגלי

הפח :ÌÈÏ·ÁÂ.(Â):כו) שביל Ï‚ÚÓ.למקום:ÈÏ„.מיתרי
צדק במעגלי ינחני כמו כג)ומסלה מלשוןÂÎÒ˙‰.(Á):(לעיל

וכסוי: זיין:˘˜.סכך  בכלי  ועניינו נשק  ÈÈÂ‡Ó.(Ë)בכלי
וחשק: תאוה זמםÂÓÓÊ.מלשון כאשר כמו (דברים מחשבתו

מה'˙Ù˜.:יח) רצון ויפק כמו ההוצאה  ט')ענין :(משלי
(‡È).ÂËÂÓÈ:נטיה ובמהמורות·Â¯ÂÓ‰Ó˙.מלשון כמו

אותה קוברין היו בראשונה ובדרז"ל  עמוקות שוחות ועניינו
וכו' פ"ג)במהמורות מ"ק ÍÈÙ.(È„):(ירושלמי לפניך :‡˙
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÏË,הממונה ―ÁzÙn‰ בית ‡˙ זקני של ברשותם שהיה ― »«∆««¿≈«
אב   LtLt‰ ˙‡ Á˙Ùe הקטן הפתח ― »«∆«ƒ¿≈

המוקד, בית שער ÊÚÏ‰שבתוך „˜Bn‰ ˙ÈaÓ ÒÎÂ דרך ― ¿ƒ¿«ƒ≈«≈»¬»»
פשפש, ‡ÂÈÁאותו eÒÎÂ,הכהנים ―B‡ ÏL ˙B˜e‡ ÈzLe ¿ƒ¿¿«¬»¿≈¬∆

Ì„Èa שם דלוקים נרות אלא אור, בידם שאין שבת מלילי חוץ ― ¿»»
שבת טוב טוב טוב טוב """"מערב יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין הבחירה הבחירה הבחירה הבחירה ;;;; בית בית בית בית  הל הל הל הל '''' סוף סוף סוף סוף  ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), „ÒÎ‡a‡וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  ÌÈÎÏB‰ el‡ :˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ»«¿«¿»
Ún‰ Cc ‡„ÒÎ‡a ÌÈÎÏB‰ el‡Â ,ÁÊn‰ Cc שכן ― ∆∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ»«¿«¿»∆∆««¬»

עמודים  בניין אכסדרא, היתה מבפנים, הכתלים בצד לעזרה, מסביב
אל  העזרה שבצפון המוקד מבית הכהנים וכשנכנסו בתקרה, המקורה
השרת  כלי כל אם ולבדוק, ללכת כדי כתות, לשתי נתחלקו האכסדרא,
מן  חלק ועברה מזרחה, בכיוּון הלכה אחת כת במקומם: נמצאים
בכיוּון  הלכה השנייה והכת מזרח, שבצד וחלק צפון, שבצד האכסדרא
וכל  המערב וכל בצפון, האכסדרא מן קצת שעברה היינו מערבה,

וק  מזרחהדרום, בצד ישראלישראלישראלישראל").").").").צת ÔÈÎÏB‰Â("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÔÈ˜„Ba eÈ‰»¿ƒ¿¿ƒ
לעיל, שבארנו כמו במקומו, הכל אם ―ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒƒ¿

ÌÈzÁ ÈNBÚ ˙Èa במזרח שהיתה חביתין" עושי "לשכת הוא ― ≈≈¬ƒƒ
החביתים  מנחת את ואופים לשים היו ובה נקנור, לשער מדרום העזרה,
ומחציתה  בבוקר מחציתה יום, בכל מביא שהיה הגדול, הכהן של

ה ה ה ה ).).).).בערב ד ד ד ד ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  יגיגיגיג----יד יד יד יד ;;;; ו ו ו ו ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  דרך ((((עייןעייןעייןעיין שהלכה הכת ואמנם
שהלכה  האחרת לכת שם והמתינה לשכה, לאותה תחילה הגיעה המזרח
דרך  לעבור צריכה היתה שהיא מאחר זמן יותר ושהתה המערב, דרך

לעיל שבארנו כמו ארוכה, ישראלישראלישראלישראל").").").").יותר el‡Â("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת el‡ eÚÈb‰ƒƒ≈»≈
חביתים, עושי ללשכת הכתות שתי משהגיעו ―eÓ‡:לזו זו ― »¿

!ÌBÏL Ïk‰ ,ÌBÏL חסר ולא במקומו הכל מצאנו כלומר ― »«…»
ÌÈzÁדבר. ˙BNÚÏ ÌÈzÁ ÈNBÚ e„ÈÓÚ‰ העמידו כלומר ― ∆¡ƒ≈¬ƒƒ«¬¬ƒƒ

החביתין מנחת להכנת מים לחמם אנשים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÁaÊn‰ ˙‡ ÌB˙Ï ‰ÎfL ÈÓ,הדשן תרומת של בפייס שזכה ― ƒ∆»»ƒ¿∆«ƒ¿≈«
ב, במשנה ששנינו ‰ÁaÊnכמו ˙‡ Ì˙È ‡e‰ עתה הולך ― ƒ¿…∆«ƒ¿≈«

המזבח, מעל הדשן הרמת מצוות את חב Ì‰Âלקיים הכהנים;― ריו ¿≈

אב בית ראשי מפרשים: ――――ויש ישראלישראלישראלישראל")")")") BÏ:("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÌÈÓB‡¿ƒ
ÈÏka Úbz ‡nL !‰f‰ תתחיל שלא היזהר כלומר במחתה, ― ƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ

הדשן, תרומת Lc˜zLבעבודת „Ú,שקידשת קודם ―EÈ„È «∆¿«≈»∆
Bik‰ ÔÓ EÈÏ‚Â עבודה לשום ולא המזבח אל קרבים שאין ― ¿«¿∆ƒ«ƒ

שנאמר כמו ורגלים, ידים קידוש לאחר אלא ככככ----כא כא כא כא ):):):):במקדש ל ל ל ל ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

המזבח  אל בגשתם או ימותו, ולא מים ירחצו מועד אוהל אל "בבואם
ורגליהם" ידיהם ורחצו הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).לשרת... פירוש פירוש פירוש פירוש  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ואף ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;

שהוא  מאחר להזכירו, צריך מקום מכל בדבר, יודע שהכהן פי על
נזהר  הוא אותו, שמזהירים ומאחר ישכח, ושמא יחידי, למזבח הולך

לתלמוד לתלמוד לתלמוד לתלמוד );););); ‰zÁn‰((((המפרש המפרש המפרש המפרש  È‰Â:לו אמרו זה אף ―  «¬≈««¿»
ÚBˆ˜na ‰e˙,זוית בקרן מונחת ―ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÈa― ¿»«ƒ¿«≈«∆∆«ƒ¿≈«

המזבח של לדרומו היה הכבש     

Lk ÏL BÚÓa הכבש של המערבי הצד שבין בזוית כלומר ― ¿«¬»∆∆∆
המזבח. של הדרומי הצד BnÚלבין ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ התורם עם ― ≈»»ƒ¿»ƒ

בשעת  אלא להיכנס רשאי אדם אין ולמזבח האולם שבין הדשן, את
כדין  הכבש שדין המזבח, של לכבש האולם בין הדין והוא עבודה,

ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");");המזבח """"תפארת תפארת תפארת תפארת  עייןעייןעייןעיין B„Èa((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;;  ‡GÂ התורם של ― ¿≈¿»
המזבח, ‰ÎÚn‰את B‡Ï Cl‰Ó ‡l‡ הבוערים העצים של ― ∆»¿«≈¿««¬»»
המזבח. ‡B˙Bעל ÔÈ‡B eÈ‰ ‡G העזרה במזרח היו שכולם לפי ― »ƒ

גובה  נמצא המזבח; של במערבו ורגליו ידיו קידש והתורם והמזבח,
ביניהם מפסיק והמזבח ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),הכבש """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ¿GÂ‡((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;;

BÏB˜ ˙‡ ÔÈÚÓBL,לכיור שהולך בשעה ―ÏB˜ ÔÈÚÓBML „Ú ¿ƒ∆«∆¿ƒ
BikÏ ÈÎeÓ ÔÈË˜ Ôa ‰NÚL ,ıÚ‰ לשקע עץ של גלגל ― »≈∆»»∆»ƒ¿ƒ«ƒ

מימיו  יהיו שלא כדי מים, של בור לתוך בלילה הכיור את ידו על
בלינה נפסלים הכיור של    הכיור את מעלים וכשהיו

הגלגל, קול נשמע ‡ÌÈÓBהיה Ô‰Â:העץ קול את כששומעים ― ¿≈¿ƒ
!˙Ú ÚÈb‰:גורסים ויש הקידוש; שעת הגיעה ―   ƒƒ«≈

 מכינים הם גם והיו לכיור, הגיע המזבח את התורם כלומר ―
לעבודה שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").עצמם """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ―˜Lc((((ראבראבראבראב""""ד ד ד ד ;;;; ƒ≈

― ‰ÛÒkהתורם ˙zÁÓ ÏË ,Bik‰ ÔÓ ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È― »»¿«¿»ƒ«ƒ»««¿««∆∆
לעיל, ששנינו כמו למזבח, הכבש בין בזוית מונחת ««¿ÏÚÂ‰שהיתה

CÏÈ‰Â CÏÈ‰ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙe ,ÁaÊn‰ L‡Ï לכאן ― ¿…«ƒ¿≈«ƒ»∆«∆»ƒ≈»¿≈»
גחלים,Á˙‰ולכאן, במחתה נטל ―˙BiÓÈt‰ ˙BÏk‡Ó‰ ÔÓ »»ƒ«¿À»«¿ƒƒ
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הגחל  מן היטב,― שנתאכלו האש שבפנים המזבח.ÈÂ„ים מן ― ¿»«
‰tˆÏ ÚÈb‰,העזרה של ―ÔBÙvÏ ÂÈt CÙ‰,העזרה לצפון ― ƒƒ«»ƒ¿»»«»»«»

Lk ÏL BÁÊÓÏ Cl‰ הכבש של מזרחו לצד בעזרה הלך ― ƒ≈¿ƒ¿»∆∆∆
המזבח, של הדרומי הכותל ‡Bn˙כלפי NÚk,הכבש מתחילת ― ¿∆∆«

המזבח; מן אמה כעשרים עד Èabהיינו ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ »̂«∆«∆»ƒ««≈
‰tˆ‰ אותן ועשה הרצפה גבי על ממחתתו הגחלים את הניח ― »ƒ¿»

שנאמר משום גגגג):):):):ציבור, וווו,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המזבח", אצל "ושמו

כולו, ―.יפזר שלא ―GL Lk‰ ÔÓ ˜BÁ,ÌÈÁÙË ‰L »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ
ÛBÚ‰ ˙B‡Ó ÔÈ˙BpL ÌB˜Óהעוף בעולת שנאמר כמו ((((ויקראויקראויקראויקרא― ¿∆¿ƒÀ¿»

טזטזטזטז):):):): א א א א ,,,,  (הזפק (היינו   

    ,(ה ו, זבחים ÁaÊÓ(עיין ÔeM„Â¿ƒƒ¿≈«
‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ למזרחו שהוא זה, מקום ט); (ג, להלן כמבואר ― «¿ƒƒ¿«¿»

של  הדרומי הכותל מן ורחוק טפחים, שלושה ממנו רחוק הכבש, של
צבר  המזבח את והתורם הדשן", "מקום נקרא אמה, כעשרים המזבח
תרומת  עבודת את סיים ובזה המזבח, מדשן שחתה הגחלים את שם

במקדש. יום בכל הראשונה העבודה שהיא הדשן,

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÂÈÁ‡ e‰e‡,ראוהו המזבח את התורם של חבריו הכהנים ― »∆»
„iL,המזבח מן הגחלים מחתת עם ―e‡e eˆ Ì‰Â אל ― ∆»«¿≈»»
‰Bikהכיור, ÔÓ Ô‰ÈÏ‚Â Ô‰È„È eLc˜Â e‰Ó להתחיל כדי ― ƒ¬¿ƒ¿¿≈∆¿«¿≈∆ƒ«ƒ

‰BÙ‚n˙בעבודתם, ˙‡ eÏË,הדשן את בהן לגרוף ―˙‡Â »¿∆««¿≈¿∆
˙BBpv‰,נתאכלו שלא האיברים את בהם לתחוב המזלגות, ― «ƒ

‰ÁaÊnולסלקם, L‡Ï eÏÚÂ.הללו הכלים עם ―ÔÈ‡‰― ¿»¿…«ƒ¿≈«»≈»ƒ
העולות, הקרבנות,ÔÈ„t‰Âשל של והחלבים ―eÏk‡˙ ‡HL ¿«¿»ƒ∆ƒ¿«¿

ÚaÓ,דשן נעשו ולא הלילה, במשך נשרפו שלא ―ÔÈ˜BÒ ƒ»∆∆¿ƒ
ÁaÊn‰ È„„ˆÏ Ì˙B‡ לצידי הצינורות בעזרת אותם מסלקים ― »¿ƒ¿≈«ƒ¿≈«

ÔÈ˜ÈÊÁÓהמזבח. ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ Ì‡ לכל מקום שם שאין ― ƒ≈«¿»ƒ«¬ƒƒ
‰Lkהאיברים, ÏÚ ,Bqa Ì˙B‡ ÔÈ„BÒ מסדרים כלומר ― ¿ƒ»«≈««∆∆

המזבח של הסובב שכנגד הכבש על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););אותם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;

בליטת  על היינו המזבח, של בסובב אותם מסדרים מפרשים: ויש
האמצעי החלק      הכבש על או

הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ).).).). ופירושופירושופירושופירוש לתלמוד לתלמוד לתלמוד לתלמוד ,,,, המפרשהמפרשהמפרשהמפרש בבבב;;;; מה מה מה מה ,,,, יומא יומא יומא יומא  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  מכל ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

שנחשבים  לפי אלו, במקומות דווקא אותם שמסדרים הטעם מקום
המזבח  מעל להורידם אבל המזבח; גבי על נשארו כאילו שם הם

אסור.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

Ù‡a ÔÈÏÚÓ elÁ‰ את המזבח לצדדי שסילקו לאחר כלומר ― ≈≈«¬ƒ»≈∆
במגריפות  האפר את גורפים התחילו נתאכלו, שלא והפדרים האברים

אותו ומעלים ‰Áetzשבידיהם Èab ÏÚ,שם שהיה אפר של גל ― ««≈«««
והולכת: מפרשת שהמשנה ‰ÁaÊnכמו ÚˆÓ‡a ‰È‰ Áet˙Â― ¿««»»¿∆¿««ƒ¿≈«

המזבח, באמצע היה תפוח כעין עשוי אפר של גדול ÌÈÓÚt¿»ƒציבור
GLk ÂÈÏÚBk ˙B‡Ó L ערימה המזבח על מצטברת שהיתה ― »»ƒ¿≈
מאד גדולה     נקטה שמשנתנו אמרו, בגמרא

שרבה  ובזמן גדולה. כה ערימה המזבח על הניחו לא שמעולם גוזמה,
הדשן". "שפך אל לעיר חוץ והוציאוהו המזבח, מעל הורידוהו הדשן

B˙B‡ ÔÈM„Ó eÈ‰ ‡G ÌÈÏ‚e הדשן את מורידים היו לא ― »¿»ƒ»¿«¿ƒ
ביותר, גדול תפוח עליו מניחים אלא המזבח, גבי e‰L‡מעל ÈtÓƒ¿≈∆

ÁaÊnÏ ÈB.הרבה קרבנות עליו שהקריבו שנראה ―‡G ÂÈÓiÓ «ƒ¿≈«ƒ»»
ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰lÓ Ô‰k‰ ÏvÚ˙,הדישון בשעת לעיר חוץ ― ƒ¿«««…≈ƒ¿ƒ∆«∆∆

פייס, עליה ואין העבודות, בכלל הדשן הוצאת שאין פי על שאף
יש  מעולם. כהן בה נתעצל לא מקום מכל בה, זוכה הרוצה כל אלא
מדשנים  היו שלא שהטעם בסיפא, להשמיענו באה שמשנתנו מפרשים,
עצלות  מחמת ולא למזבח, נוי שהוא מפני הוא ברגלים המזבח את

נתעצל לא מימיו שכן הדשן.הכהנים, את מלהוציא הכהן

יום  בכל המזבח את מדשנים היו שלא המפרשים, רוב לפי משנתנו בארנו
היו  לא ברגלים ואילו אפר. של גדול ציבור עליו כשהיה הצורך, בשעת אלא
למזבח. נוי שהוא מפני גבוהה, ערימה עליו כשנצטברה אף אותו, מדשנים
תרומת  לאחר המזבח את מדשנים היו יום שבכל משמע, הרמב"ם מדברי אבל
את  גורפין כך "ואחר יג): ב, ומוסיפין תמידין (הל' כותב הוא שכן הדשן,
התפוח, גבי על ערימה אותו ומעלין המזבח, צדדי מכל במגריפות הדשן
           

המזבח  באמצע גבוהה הערימה מניחין אלא אותו, מורידין היו לא וברגלים
למזבח נוי שהוא מפני          
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÏË,הממונה ―ÁzÙn‰ בית ‡˙ זקני של ברשותם שהיה ― »«∆««¿≈«
אב   LtLt‰ ˙‡ Á˙Ùe הקטן הפתח ― »«∆«ƒ¿≈

המוקד, בית שער ÊÚÏ‰שבתוך „˜Bn‰ ˙ÈaÓ ÒÎÂ דרך ― ¿ƒ¿«ƒ≈«≈»¬»»
פשפש, ‡ÂÈÁאותו eÒÎÂ,הכהנים ―B‡ ÏL ˙B˜e‡ ÈzLe ¿ƒ¿¿«¬»¿≈¬∆

Ì„Èa שם דלוקים נרות אלא אור, בידם שאין שבת מלילי חוץ ― ¿»»
שבת טוב טוב טוב טוב """"מערב יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין הבחירה הבחירה הבחירה הבחירה ;;;; בית בית בית בית  הל הל הל הל '''' סוף סוף סוף סוף  ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), „ÒÎ‡a‡וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  ÌÈÎÏB‰ el‡ :˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ»«¿«¿»
Ún‰ Cc ‡„ÒÎ‡a ÌÈÎÏB‰ el‡Â ,ÁÊn‰ Cc שכן ― ∆∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ»«¿«¿»∆∆««¬»

עמודים  בניין אכסדרא, היתה מבפנים, הכתלים בצד לעזרה, מסביב
אל  העזרה שבצפון המוקד מבית הכהנים וכשנכנסו בתקרה, המקורה
השרת  כלי כל אם ולבדוק, ללכת כדי כתות, לשתי נתחלקו האכסדרא,
מן  חלק ועברה מזרחה, בכיוּון הלכה אחת כת במקומם: נמצאים
בכיוּון  הלכה השנייה והכת מזרח, שבצד וחלק צפון, שבצד האכסדרא
וכל  המערב וכל בצפון, האכסדרא מן קצת שעברה היינו מערבה,

וק  מזרחהדרום, בצד ישראלישראלישראלישראל").").").").צת ÔÈÎÏB‰Â("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÔÈ˜„Ba eÈ‰»¿ƒ¿¿ƒ
לעיל, שבארנו כמו במקומו, הכל אם ―ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒƒ¿

ÌÈzÁ ÈNBÚ ˙Èa במזרח שהיתה חביתין" עושי "לשכת הוא ― ≈≈¬ƒƒ
החביתים  מנחת את ואופים לשים היו ובה נקנור, לשער מדרום העזרה,
ומחציתה  בבוקר מחציתה יום, בכל מביא שהיה הגדול, הכהן של

ה ה ה ה ).).).).בערב ד ד ד ד ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  יגיגיגיג----יד יד יד יד ;;;; ו ו ו ו ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  דרך ((((עייןעייןעייןעיין שהלכה הכת ואמנם
שהלכה  האחרת לכת שם והמתינה לשכה, לאותה תחילה הגיעה המזרח
דרך  לעבור צריכה היתה שהיא מאחר זמן יותר ושהתה המערב, דרך

לעיל שבארנו כמו ארוכה, ישראלישראלישראלישראל").").").").יותר el‡Â("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת el‡ eÚÈb‰ƒƒ≈»≈
חביתים, עושי ללשכת הכתות שתי משהגיעו ―eÓ‡:לזו זו ― »¿

!ÌBÏL Ïk‰ ,ÌBÏL חסר ולא במקומו הכל מצאנו כלומר ― »«…»
ÌÈzÁדבר. ˙BNÚÏ ÌÈzÁ ÈNBÚ e„ÈÓÚ‰ העמידו כלומר ― ∆¡ƒ≈¬ƒƒ«¬¬ƒƒ

החביתין מנחת להכנת מים לחמם אנשים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÁaÊn‰ ˙‡ ÌB˙Ï ‰ÎfL ÈÓ,הדשן תרומת של בפייס שזכה ― ƒ∆»»ƒ¿∆«ƒ¿≈«
ב, במשנה ששנינו ‰ÁaÊnכמו ˙‡ Ì˙È ‡e‰ עתה הולך ― ƒ¿…∆«ƒ¿≈«

המזבח, מעל הדשן הרמת מצוות את חב Ì‰Âלקיים הכהנים;― ריו ¿≈

אב בית ראשי מפרשים: ――――ויש ישראלישראלישראלישראל")")")") BÏ:("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÌÈÓB‡¿ƒ
ÈÏka Úbz ‡nL !‰f‰ תתחיל שלא היזהר כלומר במחתה, ― ƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ

הדשן, תרומת Lc˜zLבעבודת „Ú,שקידשת קודם ―EÈ„È «∆¿«≈»∆
Bik‰ ÔÓ EÈÏ‚Â עבודה לשום ולא המזבח אל קרבים שאין ― ¿«¿∆ƒ«ƒ

שנאמר כמו ורגלים, ידים קידוש לאחר אלא ככככ----כא כא כא כא ):):):):במקדש ל ל ל ל ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

המזבח  אל בגשתם או ימותו, ולא מים ירחצו מועד אוהל אל "בבואם
ורגליהם" ידיהם ורחצו הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).לשרת... פירוש פירוש פירוש פירוש  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ואף ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;

שהוא  מאחר להזכירו, צריך מקום מכל בדבר, יודע שהכהן פי על
נזהר  הוא אותו, שמזהירים ומאחר ישכח, ושמא יחידי, למזבח הולך

לתלמוד לתלמוד לתלמוד לתלמוד );););); ‰zÁn‰((((המפרש המפרש המפרש המפרש  È‰Â:לו אמרו זה אף ―  «¬≈««¿»
ÚBˆ˜na ‰e˙,זוית בקרן מונחת ―ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÈa― ¿»«ƒ¿«≈«∆∆«ƒ¿≈«

המזבח של לדרומו היה הכבש     

Lk ÏL BÚÓa הכבש של המערבי הצד שבין בזוית כלומר ― ¿«¬»∆∆∆
המזבח. של הדרומי הצד BnÚלבין ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ התורם עם ― ≈»»ƒ¿»ƒ

בשעת  אלא להיכנס רשאי אדם אין ולמזבח האולם שבין הדשן, את
כדין  הכבש שדין המזבח, של לכבש האולם בין הדין והוא עבודה,

ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");");המזבח """"תפארת תפארת תפארת תפארת  עייןעייןעייןעיין B„Èa((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;;  ‡GÂ התורם של ― ¿≈¿»
המזבח, ‰ÎÚn‰את B‡Ï Cl‰Ó ‡l‡ הבוערים העצים של ― ∆»¿«≈¿««¬»»
המזבח. ‡B˙Bעל ÔÈ‡B eÈ‰ ‡G העזרה במזרח היו שכולם לפי ― »ƒ

גובה  נמצא המזבח; של במערבו ורגליו ידיו קידש והתורם והמזבח,
ביניהם מפסיק והמזבח ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),הכבש """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ¿GÂ‡((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;;

BÏB˜ ˙‡ ÔÈÚÓBL,לכיור שהולך בשעה ―ÏB˜ ÔÈÚÓBML „Ú ¿ƒ∆«∆¿ƒ
BikÏ ÈÎeÓ ÔÈË˜ Ôa ‰NÚL ,ıÚ‰ לשקע עץ של גלגל ― »≈∆»»∆»ƒ¿ƒ«ƒ

מימיו  יהיו שלא כדי מים, של בור לתוך בלילה הכיור את ידו על
בלינה נפסלים הכיור של    הכיור את מעלים וכשהיו

הגלגל, קול נשמע ‡ÌÈÓBהיה Ô‰Â:העץ קול את כששומעים ― ¿≈¿ƒ
!˙Ú ÚÈb‰:גורסים ויש הקידוש; שעת הגיעה ―   ƒƒ«≈

 מכינים הם גם והיו לכיור, הגיע המזבח את התורם כלומר ―
לעבודה שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").עצמם """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ―˜Lc((((ראבראבראבראב""""ד ד ד ד ;;;; ƒ≈

― ‰ÛÒkהתורם ˙zÁÓ ÏË ,Bik‰ ÔÓ ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È― »»¿«¿»ƒ«ƒ»««¿««∆∆
לעיל, ששנינו כמו למזבח, הכבש בין בזוית מונחת ««¿ÏÚÂ‰שהיתה

CÏÈ‰Â CÏÈ‰ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙe ,ÁaÊn‰ L‡Ï לכאן ― ¿…«ƒ¿≈«ƒ»∆«∆»ƒ≈»¿≈»
גחלים,Á˙‰ולכאן, במחתה נטל ―˙BiÓÈt‰ ˙BÏk‡Ó‰ ÔÓ »»ƒ«¿À»«¿ƒƒ
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הגחל  מן היטב,― שנתאכלו האש שבפנים המזבח.ÈÂ„ים מן ― ¿»«
‰tˆÏ ÚÈb‰,העזרה של ―ÔBÙvÏ ÂÈt CÙ‰,העזרה לצפון ― ƒƒ«»ƒ¿»»«»»«»

Lk ÏL BÁÊÓÏ Cl‰ הכבש של מזרחו לצד בעזרה הלך ― ƒ≈¿ƒ¿»∆∆∆
המזבח, של הדרומי הכותל ‡Bn˙כלפי NÚk,הכבש מתחילת ― ¿∆∆«

המזבח; מן אמה כעשרים עד Èabהיינו ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ »̂«∆«∆»ƒ««≈
‰tˆ‰ אותן ועשה הרצפה גבי על ממחתתו הגחלים את הניח ― »ƒ¿»

שנאמר משום גגגג):):):):ציבור, וווו,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המזבח", אצל "ושמו

כולו, ―.יפזר שלא ―GL Lk‰ ÔÓ ˜BÁ,ÌÈÁÙË ‰L »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ
ÛBÚ‰ ˙B‡Ó ÔÈ˙BpL ÌB˜Óהעוף בעולת שנאמר כמו ((((ויקראויקראויקראויקרא― ¿∆¿ƒÀ¿»

טזטזטזטז):):):): א א א א ,,,,  (הזפק (היינו   

    ,(ה ו, זבחים ÁaÊÓ(עיין ÔeM„Â¿ƒƒ¿≈«
‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ למזרחו שהוא זה, מקום ט); (ג, להלן כמבואר ― «¿ƒƒ¿«¿»

של  הדרומי הכותל מן ורחוק טפחים, שלושה ממנו רחוק הכבש, של
צבר  המזבח את והתורם הדשן", "מקום נקרא אמה, כעשרים המזבח
תרומת  עבודת את סיים ובזה המזבח, מדשן שחתה הגחלים את שם

במקדש. יום בכל הראשונה העבודה שהיא הדשן,

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÂÈÁ‡ e‰e‡,ראוהו המזבח את התורם של חבריו הכהנים ― »∆»
„iL,המזבח מן הגחלים מחתת עם ―e‡e eˆ Ì‰Â אל ― ∆»«¿≈»»
‰Bikהכיור, ÔÓ Ô‰ÈÏ‚Â Ô‰È„È eLc˜Â e‰Ó להתחיל כדי ― ƒ¬¿ƒ¿¿≈∆¿«¿≈∆ƒ«ƒ

‰BÙ‚n˙בעבודתם, ˙‡ eÏË,הדשן את בהן לגרוף ―˙‡Â »¿∆««¿≈¿∆
˙BBpv‰,נתאכלו שלא האיברים את בהם לתחוב המזלגות, ― «ƒ

‰ÁaÊnולסלקם, L‡Ï eÏÚÂ.הללו הכלים עם ―ÔÈ‡‰― ¿»¿…«ƒ¿≈«»≈»ƒ
העולות, הקרבנות,ÔÈ„t‰Âשל של והחלבים ―eÏk‡˙ ‡HL ¿«¿»ƒ∆ƒ¿«¿

ÚaÓ,דשן נעשו ולא הלילה, במשך נשרפו שלא ―ÔÈ˜BÒ ƒ»∆∆¿ƒ
ÁaÊn‰ È„„ˆÏ Ì˙B‡ לצידי הצינורות בעזרת אותם מסלקים ― »¿ƒ¿≈«ƒ¿≈«

ÔÈ˜ÈÊÁÓהמזבח. ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ Ì‡ לכל מקום שם שאין ― ƒ≈«¿»ƒ«¬ƒƒ
‰Lkהאיברים, ÏÚ ,Bqa Ì˙B‡ ÔÈ„BÒ מסדרים כלומר ― ¿ƒ»«≈««∆∆

המזבח של הסובב שכנגד הכבש על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););אותם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;

בליטת  על היינו המזבח, של בסובב אותם מסדרים מפרשים: ויש
האמצעי החלק      הכבש על או

הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ).).).). ופירושופירושופירושופירוש לתלמוד לתלמוד לתלמוד לתלמוד ,,,, המפרשהמפרשהמפרשהמפרש בבבב;;;; מה מה מה מה ,,,, יומא יומא יומא יומא  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  מכל ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

שנחשבים  לפי אלו, במקומות דווקא אותם שמסדרים הטעם מקום
המזבח  מעל להורידם אבל המזבח; גבי על נשארו כאילו שם הם

אסור.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

Ù‡a ÔÈÏÚÓ elÁ‰ את המזבח לצדדי שסילקו לאחר כלומר ― ≈≈«¬ƒ»≈∆
במגריפות  האפר את גורפים התחילו נתאכלו, שלא והפדרים האברים

אותו ומעלים ‰Áetzשבידיהם Èab ÏÚ,שם שהיה אפר של גל ― ««≈«««
והולכת: מפרשת שהמשנה ‰ÁaÊnכמו ÚˆÓ‡a ‰È‰ Áet˙Â― ¿««»»¿∆¿««ƒ¿≈«

המזבח, באמצע היה תפוח כעין עשוי אפר של גדול ÌÈÓÚt¿»ƒציבור
GLk ÂÈÏÚBk ˙B‡Ó L ערימה המזבח על מצטברת שהיתה ― »»ƒ¿≈
מאד גדולה     נקטה שמשנתנו אמרו, בגמרא

שרבה  ובזמן גדולה. כה ערימה המזבח על הניחו לא שמעולם גוזמה,
הדשן". "שפך אל לעיר חוץ והוציאוהו המזבח, מעל הורידוהו הדשן

B˙B‡ ÔÈM„Ó eÈ‰ ‡G ÌÈÏ‚e הדשן את מורידים היו לא ― »¿»ƒ»¿«¿ƒ
ביותר, גדול תפוח עליו מניחים אלא המזבח, גבי e‰L‡מעל ÈtÓƒ¿≈∆

ÁaÊnÏ ÈB.הרבה קרבנות עליו שהקריבו שנראה ―‡G ÂÈÓiÓ «ƒ¿≈«ƒ»»
ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰lÓ Ô‰k‰ ÏvÚ˙,הדישון בשעת לעיר חוץ ― ƒ¿«««…≈ƒ¿ƒ∆«∆∆

פייס, עליה ואין העבודות, בכלל הדשן הוצאת שאין פי על שאף
יש  מעולם. כהן בה נתעצל לא מקום מכל בה, זוכה הרוצה כל אלא
מדשנים  היו שלא שהטעם בסיפא, להשמיענו באה שמשנתנו מפרשים,
עצלות  מחמת ולא למזבח, נוי שהוא מפני הוא ברגלים המזבח את

נתעצל לא מימיו שכן הדשן.הכהנים, את מלהוציא הכהן

יום  בכל המזבח את מדשנים היו שלא המפרשים, רוב לפי משנתנו בארנו
היו  לא ברגלים ואילו אפר. של גדול ציבור עליו כשהיה הצורך, בשעת אלא
למזבח. נוי שהוא מפני גבוהה, ערימה עליו כשנצטברה אף אותו, מדשנים
תרומת  לאחר המזבח את מדשנים היו יום שבכל משמע, הרמב"ם מדברי אבל
את  גורפין כך "ואחר יג): ב, ומוסיפין תמידין (הל' כותב הוא שכן הדשן,
התפוח, גבי על ערימה אותו ומעלין המזבח, צדדי מכל במגריפות הדשן
           

המזבח  באמצע גבוהה הערימה מניחין אלא אותו, מורידין היו לא וברגלים
למזבח נוי שהוא מפני          
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÊ‚a ÔÈÏÚÓ elÁ‰ התחילו לתפוח, האפר את שפינו לאחר ― ≈≈«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
המזבח, על עצים גזרי ‰ÎÚn‰להעלות L‡ cÒÏ וכבר ― ¿«≈≈««¬»»

המזבח  על יום בכל עושים היו מערכות ששלוש ו), ד, (יומא שנינו
           מקריבים שעליה

הקרבנות; שאר ואימורי התמיד את       שממנה
קטורת; עליו להקטיר שבהיכל, למזבח אש גחלי נוטלים     

 שכתוב ה ה ה ה ):):):):כמו וווו,,,, לא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בו תוקד המזבח על "והאש
גזר  הכהנים העלו האפר צבירת שלאחר לספר, באה משנתנו י תכבה".

בברייתא ומובא הגדולה. המערכה לסידור א א א א ).).).).עצים כבכבכבכב,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((במסכת במסכת במסכת במסכת 

שני  ומעלה המערכה את מסדר גם היה הדשן בתרומת שזכה שהכהן
עצים  גזרי שני התמיד קרבן עם להוסיף מצוה שכן למזבח, עצים גזרי

שנאמר המערכה, עצי ה ה ה ה ):):):):על וווו,,,, עצים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הכהן עליה "וביער
עצים. שני המערכה שטעונה מלמד בבוקר", ‰ÌÈˆÚבבוקר Ïk ÈÎÂ¿ƒ»»≈ƒ

‰ÎÚnÏ ÌÈLkסתם נוקטת שמשנתנו ―   ¿≈ƒ««¬»»
הגיזרים? היו עצים של מין מאיזה מפרשת ‰ÌÈˆÚואינה Ïk !ÔÈ‰≈»»≈ƒ

‰ÎÚnÏ ÔÈLk,למערכה כשרים עצים מיני כל ―ÏMÓ ıeÁ ¿≈ƒ««¬»»ƒ∆
ÔÙb ÏLÂ ˙ÈÊ דולקים הם שאין לפי הטעם, מבארים בגמרא ― «ƒ¿∆∆∆

שהם  לפי ישראל, ארץ ישוב משום אומרים: ויש עשן. ומעלים יפה
חשובים. פירות el‡aטוענים Ï‡,לקמן המנויים בעצים ―ÔÈÏÈ‚ ¬»¿≈¿ƒƒ

המערכה: את לסדר ―‰‡z ÏL ˙BiaÓa עץ של בענפים ― ¿À¿ƒ∆¿≈»
ובזית  בגפן שאסרו האומרים, שלדעת במפרשים, ומבואר התאנה;
כגון  פירות, עושה שאינו תאנה לעץ הכוונה ישראל, ארץ ישוב משום

לאכילה; ראויים פירותיה שאין מדברית, תאנה או זקנה, ∆¿ÏLÂתאנה
ÊB‚‡,אגוז עץ של  ובענפים ―ÔÓL ıÚ ÏLÂ המוציא העץ מן ― ¡¿∆≈∆∆

זפת ממנו שעושים בנ"ך ((((רד רד רד רד """"קקקק),),),),שמן, אחדות פעמים נזכר והוא
טו טו טו טו ):):):): חחחח,,,, נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה  יטיטיטיט;;;; מא מא מא מא ,,,, ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  כג כג כג כג ;;;; וווו,,,, א א א א  בוערים ((((מלכים מלכים מלכים מלכים  הללו העצים כל

של  המערכה בסידור ביותר בהם להשתמש היו נוהגים ולכן יפה,
המזבח.

במשנתנו: ששנינו והתשובה השאלה בענין     

לרב, תלמיד כך שאל אחת שפעם הדברים, שפירוש הגר"א, בביאורי מובא
את  במשנה רבי נקט לפיכך רבו, בלשון לומר אדם שחייב וכיון לו; והשיב

שנאמרו. בלשון והתשובה השאלה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

‰ÏB„b ‰ÎÚn‰ cÒ על סידר הדשן בתרומת שזכה הכהן ― ƒ≈««¬»»¿»
הקודמת, במשנה הזכרנו שכבר כמו הגדולה, המערכה את המזבח

‰ÁÊÓ,המזבח של המזרחי בצד ―d˙ÈÊÁÂ,המערכה של ― ƒ¿»»«¬ƒ»
‰ÁÊÓ לצד חלון כעין במערכה שעושה כלומר מזרח, כלפי ― ƒ¿»»

גרשוםגרשוםגרשוםגרשום););););מזרח רבנורבנורבנורבנו הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; שתהא ((((המפרש המפרש המפרש המפרש ;;;; בגמרא, הטעם ומבואר
להצית  כדי אחרים, ולדעת המדורה; את ומלהיבה בה מנשבת הרוח

מפרשים: ויש הדקים. העצים את משם  שעושה ―
המזרח  שמצד הרואה, לכל אות שיהא המערכה במזרח סימן איזה

המערכה את לסדר הל הל הל הל ''''מתחילים ובחיבורוובחיבורוובחיבורוובחיבורו למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו,,,, בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((רמברמברמברמב""""םםםם

שם שם שם שם ).).).). הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  ועייןועייןועייןועיין זזזז;;;; ב ב ב ב ,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין ‰ÔÈÊbתמידיןתמידיןתמידיןתמידין ÈL‡Â¿»≈«ƒ¿ƒ
Áetza ÌÈÚ‚B eÈ‰ ÌÈiÓÈt‰ המזבח שבאמצע שהתפוח ― «¿ƒƒƒ»¿ƒ«««

עד  ארוכים היו הפנימיים והגזרים המערכה, של מערב לצד היה
בתפוח נוגעים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שהיו שהראשים ((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;; מפרשים ויש

מונחים  הגזרים שהיו כלומר בתפוח, נוגעים היו הגזרים של הפנימיים
האפשר,ממזרח  ככל לתפוח קרובים הפנימיים ראשיהם והיו למערב,

המערכה  של מזרח לצד שנשארה באמה ללכת הכהנים שיוכלו כדי
בגדיהם ישרפו ישראלישראלישראלישראל").").").").ולא """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ששנינו ((((הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ;;;; מה גם מכאן

לעיל: הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ),),),),מתפרש החיצוניים ((((לדעת לדעת לדעת לדעת  שראשיהם
מזרח. כלפי מכוונים הגזרים eÈ‰Lשל ,ÌÈÊb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂÂ¿∆«»»≈«ƒ¿ƒ∆»

‡˙ÈÏ‡‰ ˙‡ ÔÈ˙ÈvÓ,הדקים הקיסמים ―ÌMÓ,הריווח מן ― «ƒƒ∆»¬ƒ»ƒ»
המערכה, באש אותם ומציתים הגזרים בין דקים קיסמים תוחבים שהיו

הגדולים. הגזרים הודלקו ומהם

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÌMÓ ea,העצים מבין ―ÔÈÙÈ ‰‡˙ ÈˆÚ אגוז של וכן ― ≈¿ƒ»¬≈¿≈»»ƒ
מהם  אחד נקטה שמשנתנו אלא ג, במשנה ששנינו כמו שמן, עץ ושל

טוב טוב טוב טוב ");");");"); יום יום יום יום  על ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  תאנה, עצי ליטול היו שנוהגים מפרשים, ויש
שנאמר כמו הראשון, לאדם תקנה בתאנה שהיתה זזזז):):):):שם גגגג,,,, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

              ,(,(,(,( א א א א נחנחנחנח,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ≈»¿cÒÏ((((רשרשרשרש""""יייי
˙ËwÏ ‰iL ‰ÎÚn‰ למזבח אש גחלי נוטלים שממנה ― ««¬»»¿ƒ»«¿…∆

(משנה  לעיל הבאנו שכבר כמו קטורת, עליו להקטיר שבהיכל, הפנימי
ÈÓBc˙ג), ˙ÈÚÓ Ô˜ „‚kÓ המערכה את שסדרו כלומר ― ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ
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שהיא  שלו, דרומית מערבית קרן כנגד החיצון המזבח על השנייה
לכבש, ‡Bn˙סמוך Úa‡ ÔBÙˆ ÈtÏk Ôw‰ ÔÓ CeLÓ― »ƒ«∆∆¿«≈»«¿««

בגמ  מבואר בבבב),),),),ראוהטעם נחנחנחנח,,,, יום ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  של בקטורת שנאמר לפי
יביביביב):):):):הכיפורים טזטזטזטז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא       

 ,"'ה "לפני סמוך שהוא החיצון המזבח שעל ממקום כלומר
קטורת  כל ולמדים מועד", אוהל "פתח כנגד שהוא ממקום היינו
שהוא  ממקום הגחלים את ליקח שצריך הכיפורים, יום של מקטורת
מערכת  את שסדרו כאן, ששנינו וזהו מועד; אוהל פתח כנגד מכוון
ארבע  צפון כלפי ממנה משוך דרומית מערבית קרן כנגד הקטורת

מועד אוהל פתח כנגד מכוון זה שמקום לפי """"תוספותתוספותתוספותתוספותאמות, ((((עייןעייןעייןעיין

ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב"""" כמוÓÚa„יוםיוםיוםיום ―ÌÈ‡Ò LÓÁ ¿…∆»≈¿ƒ
ÌÈÏÁb מהם נעשות שיהו כשיעור עצים זו למערכה שנתנו כלומר ― ∆»ƒ

גחלים סאים חמש האומד לפי ˙BÓL „ÓÚa ˙aMe««»¿…∆¿«
ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò,גחלים סאים שלוש עוד צריכים היו בשבת שכן ― ¿ƒ∆»ƒ

השנייה,ÌMLמפני המערכה של הגחלים על ―ÈL ÔÈ˙B eÈ‰ ∆»»¿ƒ¿≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰BÏ ÈkÊaשבת בכל מקטירים שהיו ((((עיין עיין עיין עיין ― »ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

זזזז).).).). יא יא יא יא ,,,, ÚaÓמנחותמנחותמנחותמנחות eÏk‡˙ ‡HL ÌÈ„t‰Â ÌÈ‡‰ ששנינו ― »≈»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆∆
מקום  היה לא ואם המזבח; לצדדי אותם שסילקו א), (משנה לעיל
שם, שבארנו כמו הכבש, על בסובב השאר את סידרו בצדדים, לכולם

‰ÎÚnÏ Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ,הגדולה המערכה בצידי אותם נותנים ― «¬ƒƒ»««¬»»
שם. L‡aשיישרפו ˙BÎÚn‰ ÈzL e˙Èv‰ הגדולה המערכה ― ƒƒ¿≈««¬»»≈

מעלה  הכהן היה המערכות, את שהציתו קודם ברם, הקטורת; ומערכת
(בבאור  לעיל הזכרנו שכבר כמו הגדולה, המערכה על עצים גיזרי שני
היתה  שלא שלישית, מערכה עוד שהיתה לעיל, הבאנו כן ג). משנה
לא  בו  תוקד המזבח על "והאש מצוות לקיים כדי אלא כלום, משמשת
ויש  המזבח. על שירצו מקום בכל אותה עושים היו זו מערכה תכבה";

התמיד הקרבת אחר להציתה היו שרשאים ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").כותבים, ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

וזהו  העיקריות, המערכות בשתי אלא עוסקת אינה משנתנו מקום מכל
ששנינו:   e„ÈÂ,המזבח מן ―Ì‰Ï e‡e ¿»¿»»∆

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ.הבאות העבודות על שם להגריל ― ¿ƒ¿««»ƒ

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: ב) (ב, יומא במסכת    שכל כלומר יום, בכל במקדש
היו  ביום פעמים וארבע (גורל), פייס ידי על נעשות היו שבמקדש העבודות
שנינו  שכבר כמו הדשן, תרומת עבודת של היה הראשון הפייס להגרלה. מתכנסים
הגזית  בלשכת שנעשה השני בפייס איפוא, עוסקת, משנתנו ב). א, (לעיל במסכתנו

ששנינו  מה להקדים יש המשנה ולהבנת המזבח. על האש מערכות סידור לאחר

יומא במסכת לכהנים ובארנו אומר הפייסות על הממונה ההגרלה: סדר בענין

ונוטל  אחת; אצבע יוציא אחד כל כלומר הצביעו! בעיגול: סביבו העומדים

את  למנות מתחיל הוא שממנו לסימן מהם, אחד של מראשו מצנפת הממונה
מאה, כגון הכהנים, ממנין בהרבה הגדול מסויים במספר נוקב והוא האצבעות,

והולך  וסובב מראשו, מצנפתו שנטל כהן מאותו האצבעות את למנות ומתחיל

שהמספר  כהן ואותו בו, שנקב למספר שמגיע עד חלילה וחוזר האצבעות את ומונה

בשלוש  כהנים עשר שלושה השני הפייס זיכה משנתנו לפי  ― הזוכה. הוא בו כלה

כל  במשנה, המפורטות העבודות ההגרלה עשרה של המספר בו שכלה שהכהן ומר

לפי  זכו לימינו העומדים הראשונים הכהנים עשר ושנים ראשונה, בעבודה זכה

העבודות. בשאר הסדר

‰pÓÓ‰ Ì‰Ï Ó‡ ללשכת הכהנים שבאו לאחר הפייסות, על ― »«»∆«¿À∆
eÒÈÙ‰Âהגזית: e‡Ba,והגרילו ―ËÁBL ÈÓ;התמיד קרבן את ― ¿»ƒƒ≈

לפי  פייס, בה תיקנו מקום מכל בזר, כשרה ששחיטה פי על ואף
הכהנים על היתה וחביבה התמיד בקרבן היא עבודה ((((גמראגמראגמראגמראשתחילת

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא);););); בבבב;;;; כזכזכזכז,,,, BÊ˜יומא יומא יומא יומא  ÈÓ שהמקבל מבואר, בגמרא דמו; את ― ƒ≈
לפיכך  הזריקה, היא הקרבן ועיקר הואיל אלא הזורקו, הוא הדם את

זורק"; "מי ‰ÈÓÈtנקט: ÁaÊÓ ÔM„Ó ÈÓ האפר את מוריד ― ƒ¿«≈ƒ¿≈««¿ƒƒ
שבהיכל; הקטורת מזבח ‰Bn‰מעל ˙‡ ÔM„Ó ÈÓ מוציא ― ƒ¿«≈∆«¿»

להלן  כמבואר להדלקה, ומתקנו והפסולת, האפר את המנורה מנרות
ט); ‡ÌÈ(משנה ‰ÏÚÓ ÈÓ,התמיד קרבן של  ―LkÏ― ƒ«¬∆≈»ƒ«∆∆

שנינו חחחח),),),),שכן חחחח,,,, בכבש ((((שקליםשקליםשקליםשקלים התמיד אברי את מניחים היו שהכהנים
שמע, את לקרות הגזית ללשכת ויורדים ולמטה, מחציו המזבח של
שמעלים  האברים ואלו למזבח; האברים את מעלים היו מכן ולאחר

פייס: אותו של הסדר לפי Ï‚‰Âאותם L‡‰ הרגל היינו ― »…¿»∆∆
ימין; של ‰ÌÈ„iהאחורית ÈzLe הקדמיות הרגלים היינו ―;ı˜Ú‰ ¿≈«»«ƒ»…∆

האליה, עם האחורי החלק ―Ï‚‰Â;שמאל של האחורית ― ¿»∆∆
‰ÊÁ‰,החזה שומן ―‰b‰Â,גרה מעלה שהבהמה מקום ― ∆»∆¿«≈»

והריאה והלב הקנה בו ותלויים הצלעות, עם הצואר היינו

  ˙BÙc‰ ÈzLe;והכבד והטחול השדרה עם ―ÌÈw‰ ¿≈«¿»«¿»«ƒ
גביהם על  וכרעיים בבזך הנתונים ― ˙Ïq‰Â― ¿«…∆

התמיד, בכל ÌÈzÁ‰Âלמנחת מקריב שהיה הגדול, הכהן מנחת ― ¿«¬ƒƒ
מחבת  על בערב ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, האיפה עשירית יום

יגיגיגיג););););בשמן וווו,,,, התמיד.ÔÈi‰Â((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לנסכי ―eÒÈÙ‰,הגרילו ― ¿««ƒ≈ƒ
‰ÎfL ÈÓ ‰ÎÊ בו שכלה דהיינו  הפייס, לו שעלה מי כלומר ― »»ƒ∆»»

השוחט  הוא למשנה) בהקדמה בארנו שכבר (כמו ההגרלה של המספר
התמיד, דמואת את זורק לימינו העומד  
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÊ‚a ÔÈÏÚÓ elÁ‰ התחילו לתפוח, האפר את שפינו לאחר ― ≈≈«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
המזבח, על עצים גזרי ‰ÎÚn‰להעלות L‡ cÒÏ וכבר ― ¿«≈≈««¬»»

המזבח  על יום בכל עושים היו מערכות ששלוש ו), ד, (יומא שנינו
           מקריבים שעליה

הקרבנות; שאר ואימורי התמיד את       שממנה
קטורת; עליו להקטיר שבהיכל, למזבח אש גחלי נוטלים     

 שכתוב ה ה ה ה ):):):):כמו וווו,,,, לא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בו תוקד המזבח על "והאש
גזר  הכהנים העלו האפר צבירת שלאחר לספר, באה משנתנו י תכבה".

בברייתא ומובא הגדולה. המערכה לסידור א א א א ).).).).עצים כבכבכבכב,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((במסכת במסכת במסכת במסכת 

שני  ומעלה המערכה את מסדר גם היה הדשן בתרומת שזכה שהכהן
עצים  גזרי שני התמיד קרבן עם להוסיף מצוה שכן למזבח, עצים גזרי

שנאמר המערכה, עצי ה ה ה ה ):):):):על וווו,,,, עצים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הכהן עליה "וביער
עצים. שני המערכה שטעונה מלמד בבוקר", ‰ÌÈˆÚבבוקר Ïk ÈÎÂ¿ƒ»»≈ƒ

‰ÎÚnÏ ÌÈLkסתם נוקטת שמשנתנו ―   ¿≈ƒ««¬»»
הגיזרים? היו עצים של מין מאיזה מפרשת ‰ÌÈˆÚואינה Ïk !ÔÈ‰≈»»≈ƒ

‰ÎÚnÏ ÔÈLk,למערכה כשרים עצים מיני כל ―ÏMÓ ıeÁ ¿≈ƒ««¬»»ƒ∆
ÔÙb ÏLÂ ˙ÈÊ דולקים הם שאין לפי הטעם, מבארים בגמרא ― «ƒ¿∆∆∆

שהם  לפי ישראל, ארץ ישוב משום אומרים: ויש עשן. ומעלים יפה
חשובים. פירות el‡aטוענים Ï‡,לקמן המנויים בעצים ―ÔÈÏÈ‚ ¬»¿≈¿ƒƒ

המערכה: את לסדר ―‰‡z ÏL ˙BiaÓa עץ של בענפים ― ¿À¿ƒ∆¿≈»
ובזית  בגפן שאסרו האומרים, שלדעת במפרשים, ומבואר התאנה;
כגון  פירות, עושה שאינו תאנה לעץ הכוונה ישראל, ארץ ישוב משום

לאכילה; ראויים פירותיה שאין מדברית, תאנה או זקנה, ∆¿ÏLÂתאנה
ÊB‚‡,אגוז עץ של  ובענפים ―ÔÓL ıÚ ÏLÂ המוציא העץ מן ― ¡¿∆≈∆∆

זפת ממנו שעושים בנ"ך ((((רד רד רד רד """"קקקק),),),),שמן, אחדות פעמים נזכר והוא
טו טו טו טו ):):):): חחחח,,,, נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה  יטיטיטיט;;;; מא מא מא מא ,,,, ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  כג כג כג כג ;;;; וווו,,,, א א א א  בוערים ((((מלכים מלכים מלכים מלכים  הללו העצים כל

של  המערכה בסידור ביותר בהם להשתמש היו נוהגים ולכן יפה,
המזבח.

במשנתנו: ששנינו והתשובה השאלה בענין     

לרב, תלמיד כך שאל אחת שפעם הדברים, שפירוש הגר"א, בביאורי מובא
את  במשנה רבי נקט לפיכך רבו, בלשון לומר אדם שחייב וכיון לו; והשיב

שנאמרו. בלשון והתשובה השאלה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

‰ÏB„b ‰ÎÚn‰ cÒ על סידר הדשן בתרומת שזכה הכהן ― ƒ≈««¬»»¿»
הקודמת, במשנה הזכרנו שכבר כמו הגדולה, המערכה את המזבח

‰ÁÊÓ,המזבח של המזרחי בצד ―d˙ÈÊÁÂ,המערכה של ― ƒ¿»»«¬ƒ»
‰ÁÊÓ לצד חלון כעין במערכה שעושה כלומר מזרח, כלפי ― ƒ¿»»

גרשוםגרשוםגרשוםגרשום););););מזרח רבנורבנורבנורבנו הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; שתהא ((((המפרש המפרש המפרש המפרש ;;;; בגמרא, הטעם ומבואר
להצית  כדי אחרים, ולדעת המדורה; את ומלהיבה בה מנשבת הרוח

מפרשים: ויש הדקים. העצים את משם  שעושה ―
המזרח  שמצד הרואה, לכל אות שיהא המערכה במזרח סימן איזה

המערכה את לסדר הל הל הל הל ''''מתחילים ובחיבורוובחיבורוובחיבורוובחיבורו למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו,,,, בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((רמברמברמברמב""""םםםם

שם שם שם שם ).).).). הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  ועייןועייןועייןועיין זזזז;;;; ב ב ב ב ,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין ‰ÔÈÊbתמידיןתמידיןתמידיןתמידין ÈL‡Â¿»≈«ƒ¿ƒ
Áetza ÌÈÚ‚B eÈ‰ ÌÈiÓÈt‰ המזבח שבאמצע שהתפוח ― «¿ƒƒƒ»¿ƒ«««

עד  ארוכים היו הפנימיים והגזרים המערכה, של מערב לצד היה
בתפוח נוגעים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שהיו שהראשים ((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;; מפרשים ויש

מונחים  הגזרים שהיו כלומר בתפוח, נוגעים היו הגזרים של הפנימיים
האפשר,ממזרח  ככל לתפוח קרובים הפנימיים ראשיהם והיו למערב,

המערכה  של מזרח לצד שנשארה באמה ללכת הכהנים שיוכלו כדי
בגדיהם ישרפו ישראלישראלישראלישראל").").").").ולא """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ששנינו ((((הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ;;;; מה גם מכאן

לעיל: הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ),),),),מתפרש החיצוניים ((((לדעת לדעת לדעת לדעת  שראשיהם
מזרח. כלפי מכוונים הגזרים eÈ‰Lשל ,ÌÈÊb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂÂ¿∆«»»≈«ƒ¿ƒ∆»

‡˙ÈÏ‡‰ ˙‡ ÔÈ˙ÈvÓ,הדקים הקיסמים ―ÌMÓ,הריווח מן ― «ƒƒ∆»¬ƒ»ƒ»
המערכה, באש אותם ומציתים הגזרים בין דקים קיסמים תוחבים שהיו

הגדולים. הגזרים הודלקו ומהם

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÌMÓ ea,העצים מבין ―ÔÈÙÈ ‰‡˙ ÈˆÚ אגוז של וכן ― ≈¿ƒ»¬≈¿≈»»ƒ
מהם  אחד נקטה שמשנתנו אלא ג, במשנה ששנינו כמו שמן, עץ ושל

טוב טוב טוב טוב ");");");"); יום יום יום יום  על ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  תאנה, עצי ליטול היו שנוהגים מפרשים, ויש
שנאמר כמו הראשון, לאדם תקנה בתאנה שהיתה זזזז):):):):שם גגגג,,,, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

              ,(,(,(,( א א א א נחנחנחנח,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ≈»¿cÒÏ((((רשרשרשרש""""יייי
˙ËwÏ ‰iL ‰ÎÚn‰ למזבח אש גחלי נוטלים שממנה ― ««¬»»¿ƒ»«¿…∆

(משנה  לעיל הבאנו שכבר כמו קטורת, עליו להקטיר שבהיכל, הפנימי
ÈÓBc˙ג), ˙ÈÚÓ Ô˜ „‚kÓ המערכה את שסדרו כלומר ― ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ
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שהיא  שלו, דרומית מערבית קרן כנגד החיצון המזבח על השנייה
לכבש, ‡Bn˙סמוך Úa‡ ÔBÙˆ ÈtÏk Ôw‰ ÔÓ CeLÓ― »ƒ«∆∆¿«≈»«¿««

בגמ  מבואר בבבב),),),),ראוהטעם נחנחנחנח,,,, יום ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  של בקטורת שנאמר לפי
יביביביב):):):):הכיפורים טזטזטזטז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא       

 ,"'ה "לפני סמוך שהוא החיצון המזבח שעל ממקום כלומר
קטורת  כל ולמדים מועד", אוהל "פתח כנגד שהוא ממקום היינו
שהוא  ממקום הגחלים את ליקח שצריך הכיפורים, יום של מקטורת
מערכת  את שסדרו כאן, ששנינו וזהו מועד; אוהל פתח כנגד מכוון
ארבע  צפון כלפי ממנה משוך דרומית מערבית קרן כנגד הקטורת

מועד אוהל פתח כנגד מכוון זה שמקום לפי """"תוספותתוספותתוספותתוספותאמות, ((((עייןעייןעייןעיין

ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב"""" כמוÓÚa„יוםיוםיוםיום ―ÌÈ‡Ò LÓÁ ¿…∆»≈¿ƒ
ÌÈÏÁb מהם נעשות שיהו כשיעור עצים זו למערכה שנתנו כלומר ― ∆»ƒ

גחלים סאים חמש האומד לפי ˙BÓL „ÓÚa ˙aMe««»¿…∆¿«
ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò,גחלים סאים שלוש עוד צריכים היו בשבת שכן ― ¿ƒ∆»ƒ

השנייה,ÌMLמפני המערכה של הגחלים על ―ÈL ÔÈ˙B eÈ‰ ∆»»¿ƒ¿≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰BÏ ÈkÊaשבת בכל מקטירים שהיו ((((עיין עיין עיין עיין ― »ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

זזזז).).).). יא יא יא יא ,,,, ÚaÓמנחותמנחותמנחותמנחות eÏk‡˙ ‡HL ÌÈ„t‰Â ÌÈ‡‰ ששנינו ― »≈»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆∆
מקום  היה לא ואם המזבח; לצדדי אותם שסילקו א), (משנה לעיל
שם, שבארנו כמו הכבש, על בסובב השאר את סידרו בצדדים, לכולם

‰ÎÚnÏ Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ,הגדולה המערכה בצידי אותם נותנים ― «¬ƒƒ»««¬»»
שם. L‡aשיישרפו ˙BÎÚn‰ ÈzL e˙Èv‰ הגדולה המערכה ― ƒƒ¿≈««¬»»≈

מעלה  הכהן היה המערכות, את שהציתו קודם ברם, הקטורת; ומערכת
(בבאור  לעיל הזכרנו שכבר כמו הגדולה, המערכה על עצים גיזרי שני
היתה  שלא שלישית, מערכה עוד שהיתה לעיל, הבאנו כן ג). משנה
לא  בו  תוקד המזבח על "והאש מצוות לקיים כדי אלא כלום, משמשת
ויש  המזבח. על שירצו מקום בכל אותה עושים היו זו מערכה תכבה";

התמיד הקרבת אחר להציתה היו שרשאים ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").כותבים, ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

וזהו  העיקריות, המערכות בשתי אלא עוסקת אינה משנתנו מקום מכל
ששנינו:   e„ÈÂ,המזבח מן ―Ì‰Ï e‡e ¿»¿»»∆

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ.הבאות העבודות על שם להגריל ― ¿ƒ¿««»ƒ

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: ב) (ב, יומא במסכת    שכל כלומר יום, בכל במקדש
היו  ביום פעמים וארבע (גורל), פייס ידי על נעשות היו שבמקדש העבודות
שנינו  שכבר כמו הדשן, תרומת עבודת של היה הראשון הפייס להגרלה. מתכנסים
הגזית  בלשכת שנעשה השני בפייס איפוא, עוסקת, משנתנו ב). א, (לעיל במסכתנו

ששנינו  מה להקדים יש המשנה ולהבנת המזבח. על האש מערכות סידור לאחר

יומא במסכת לכהנים ובארנו אומר הפייסות על הממונה ההגרלה: סדר בענין

ונוטל  אחת; אצבע יוציא אחד כל כלומר הצביעו! בעיגול: סביבו העומדים

את  למנות מתחיל הוא שממנו לסימן מהם, אחד של מראשו מצנפת הממונה
מאה, כגון הכהנים, ממנין בהרבה הגדול מסויים במספר נוקב והוא האצבעות,

והולך  וסובב מראשו, מצנפתו שנטל כהן מאותו האצבעות את למנות ומתחיל

שהמספר  כהן ואותו בו, שנקב למספר שמגיע עד חלילה וחוזר האצבעות את ומונה

בשלוש  כהנים עשר שלושה השני הפייס זיכה משנתנו לפי  ― הזוכה. הוא בו כלה

כל  במשנה, המפורטות העבודות ההגרלה עשרה של המספר בו שכלה שהכהן ומר

לפי  זכו לימינו העומדים הראשונים הכהנים עשר ושנים ראשונה, בעבודה זכה

העבודות. בשאר הסדר

‰pÓÓ‰ Ì‰Ï Ó‡ ללשכת הכהנים שבאו לאחר הפייסות, על ― »«»∆«¿À∆
eÒÈÙ‰Âהגזית: e‡Ba,והגרילו ―ËÁBL ÈÓ;התמיד קרבן את ― ¿»ƒƒ≈

לפי  פייס, בה תיקנו מקום מכל בזר, כשרה ששחיטה פי על ואף
הכהנים על היתה וחביבה התמיד בקרבן היא עבודה ((((גמראגמראגמראגמראשתחילת

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא);););); בבבב;;;; כזכזכזכז,,,, BÊ˜יומא יומא יומא יומא  ÈÓ שהמקבל מבואר, בגמרא דמו; את ― ƒ≈
לפיכך  הזריקה, היא הקרבן ועיקר הואיל אלא הזורקו, הוא הדם את

זורק"; "מי ‰ÈÓÈtנקט: ÁaÊÓ ÔM„Ó ÈÓ האפר את מוריד ― ƒ¿«≈ƒ¿≈««¿ƒƒ
שבהיכל; הקטורת מזבח ‰Bn‰מעל ˙‡ ÔM„Ó ÈÓ מוציא ― ƒ¿«≈∆«¿»

להלן  כמבואר להדלקה, ומתקנו והפסולת, האפר את המנורה מנרות
ט); ‡ÌÈ(משנה ‰ÏÚÓ ÈÓ,התמיד קרבן של  ―LkÏ― ƒ«¬∆≈»ƒ«∆∆

שנינו חחחח),),),),שכן חחחח,,,, בכבש ((((שקליםשקליםשקליםשקלים התמיד אברי את מניחים היו שהכהנים
שמע, את לקרות הגזית ללשכת ויורדים ולמטה, מחציו המזבח של
שמעלים  האברים ואלו למזבח; האברים את מעלים היו מכן ולאחר

פייס: אותו של הסדר לפי Ï‚‰Âאותם L‡‰ הרגל היינו ― »…¿»∆∆
ימין; של ‰ÌÈ„iהאחורית ÈzLe הקדמיות הרגלים היינו ―;ı˜Ú‰ ¿≈«»«ƒ»…∆

האליה, עם האחורי החלק ―Ï‚‰Â;שמאל של האחורית ― ¿»∆∆
‰ÊÁ‰,החזה שומן ―‰b‰Â,גרה מעלה שהבהמה מקום ― ∆»∆¿«≈»

והריאה והלב הקנה בו ותלויים הצלעות, עם הצואר היינו

  ˙BÙc‰ ÈzLe;והכבד והטחול השדרה עם ―ÌÈw‰ ¿≈«¿»«¿»«ƒ
גביהם על  וכרעיים בבזך הנתונים ― ˙Ïq‰Â― ¿«…∆

התמיד, בכל ÌÈzÁ‰Âלמנחת מקריב שהיה הגדול, הכהן מנחת ― ¿«¬ƒƒ
מחבת  על בערב ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, האיפה עשירית יום

יגיגיגיג););););בשמן וווו,,,, התמיד.ÔÈi‰Â((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לנסכי ―eÒÈÙ‰,הגרילו ― ¿««ƒ≈ƒ
‰ÎfL ÈÓ ‰ÎÊ בו שכלה דהיינו  הפייס, לו שעלה מי כלומר ― »»ƒ∆»»

השוחט  הוא למשנה) בהקדמה בארנו שכבר (כמו ההגרלה של המספר
התמיד, דמואת את זורק לימינו העומד  
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       המזבח את מדשן
המנורה;הפנימי, את והרגל מדשן הראש את מעלה
הידים;לכבש; שתי ―;והרגל העוקץ ――

והגרה; הדפנות;החזה שתי ―;הקרביים ―

;הסולת את מעלה ;החביתים את מעלה

 באותו בעבודות זכו כהנים עשר ששלושה הרי היין. את מעלה
פייס.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰pÓÓ‰ Ì‰Ï Ó‡:שזכה מי וזכה שהפיסו לאחר לכהנים, ― »«»∆«¿À∆
e‡e e‡ˆ,שבמקדש גבוה ממקום ―‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ¿¿ƒƒƒ«¿««¿ƒ»

שנאמר בלילה, פסולה השחיטה שכן התמיד, קרבן של ((((ויקראויקראויקראויקרא―

וווו):):):): יטיטיטיט,,,,   ÚÈb‰ Ì‡,הזמן ―:ÓB‡ ‰‡B‰ ƒƒƒ«»∆≈
!È‡˜a.השחר והאיר ‰‡Èהבריק :ÓB‡ Ï‡eÓL Ôa ‡È˙Ó «¿««¿»∆¿≈≈≈ƒ

!ÁÊn‰ Ïk Èt שהרואה עד התמיד את שוחטים שאין כלומר ― ¿≈»«ƒ¿»
וחוזרים  מ"ברקאי"; מאוחר וזה המזרח", כל פני "האיר אומר:

הרואה: את ÔBÁaושואלים ‡e‰L „Ú כבר האם כלומר ― «∆¿∆¿
חברון? עד האור הרואה,e‰Â‡הגיע ―!ÔÈ‰ :ÓB‡― ¿≈≈

כוונתם  היתה לא שבחברון", "עד ששאלו שמה אמרו, בירושלמי
בחברון. הקבורים אבות זכות להזכיר כלומר חברון, ישיני לזכור אלא

   .(.(.(.(בבבב א א א א ,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' מפרשים,((((רמברמברמברמב""""םםםם יש 
הפייסות על הממונה היה שמואל בן א א א א ).).).).שמתיא ה ה ה ה ,,,, שקליםשקליםשקליםשקלים ((((עייןעייןעייןעיין

לגג: שעלה הרואה את שואל והיה     

 (הרואה) .(.(.(.( א א א א ק ק ק ק ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  ((((רשרשרשרש""""יייי

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Ì‰Ï Ó‡:התמיד בעבודת שזכו לכהנים הממונה ―e‡È‰Â e‡ˆ »«»∆¿¿»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLlÓ ‰ÏË טלאים ששה לפחות עת בכל שם שהיו ― »∆ƒƒ¿««¿»ƒ

התמיד. לקרבן ממום ‰È˙‰מבוקרים ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏ È‰Â«¬≈ƒ¿««¿»ƒ»¿»
˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆ ÚBˆ˜Óa,העזרה של מערבית צפונית בזוית ― ¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

ואותו  המוקד", "בית הנקרא בבניין היתה הטלאים שלשכת כלומר

הזכרנו  שכבר כמו מערב, לצד העזרה של בצפונה היה המוקד" "בית
מסכתנו. ÌLבתחילת eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa‡Â,"המוקד ב"בית ― ¿«¿«¿»»»

זויותיו: ‰ÌÈ‡Ïhבארבע ˙kLÏ ˙Á‡,לעיל שהזכרנו כמו ― ««ƒ¿««¿»ƒ
המוקד; בית של דרומית מערבית בזוית היתה kLÏ˙והיא ˙Á‡Â¿««ƒ¿«

˙BÓ˙BÁ‰,החותמות על הממונה ישב בה צפונית, מזרחית בזוית ― «»
לו ושילם אליו בא נסכים, להביא צריך שהיה הנסכים ומי בעד

אלו  בעד סימן עם פתק היינו "חותם", ממנו וקיבל לו, הדרושים
נסכיו  את וקיבל הנסכים על לממונה מסר ה"חותם" את שילם; נסכים

   „˜Bn‰ ˙Èa ˙kLÏ ˙Á‡Â צפונית בזוית ― ¿««ƒ¿«≈«≈
כמו  הכהנים, בה שיתחממו כדי תמיד, מדורה בה שהיתה מערבית,

א; בפרק שנינו ÌÁÏשכבר da ÔÈNBÚ eÈ‰L ‰kLÏ ˙Á‡Â¿««ƒ¿»∆»ƒ»∆∆
ÌÈt‰ לחם את ואופים לשים היו בה מזרחית, דרומית בזוית ― «»ƒ

הגדול  המוקד לבית פתוחות היו הללו הלשכות ארבע כל הפנים.
ישראל ישראל ישראל ישראל ").").")."). ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLe ÌÈÚLz ÌMÓ e‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ eÒÎÈÏk ‰L ƒ¿¿¿ƒ¿««≈ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»¿≈
‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎהיום כל לעבודות הדרושים השרת כלי ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ― ∆∆¿≈»»
א א א א );););); וווו,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין שהוציאו הל הל הל הל '''' הכלים שמספר מובא, חגיגה ובירושלמי

ומלאכי זכריה חגי שבנבואות אזכרות ושלוש תשעים כנגד הוא

         

                ‰Ê ÏL ÒBÎa „ÈÓz‰ ˙‡ e˜L‰― ƒ¿∆«»ƒ¿∆»»
לשחיטתו, סמוך במים השקוהו התמיד, קרבן לשם שהביאו הטלה את
זהב, של בכוס שהשקוהו ששנינו ומה להפשט; נוח עורו שיהא כדי

מבארים זהב ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),יש של זה היה שלא גוזמה, נקטה שמשנתנו
מבארים ויש  כזהב ; יפה נחושת של ממש,((((שםשםשםשם):):):):אלא זהב של  בכוס

דרך  היו המקדש מעשי שכל כלומר עשירות, במקום עניות שאין
וגודלו המקום כבוד להראות כדי ושררה, הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם ;;;;עושר ((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;;

Û‡ÚaÓהמאירי המאירי המאירי המאירי ).).).). wÓ ‡e‰L Èt ÏÚ מקודם כלומר ― ««ƒ∆¿À»ƒ»∆∆
כמו  שחיטתו, קודם ימים ארבעה ממום ביקור טעון תמיד שהרי לכן,

שנינו ה ה ה ה ),),),),שכבר ב ב ב ב ,,,, ‰‡B˜e˙((((ערכיןערכיןערכיןערכין B‡Ï B˙B‡ ÔÈwÓ שמא ― ¿«¿ƒ¿»¬
מום. בו נפל בינתיים
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

„ÈÓza ‰ÎfL ÈÓ,התמיד קרבן בשחיטת שזכה הכהן ―,BÎLBÓ ƒ∆»»«»ƒ¿
ÌÈÁaËn‰ ˙ÈÏ CÏB‰Â התמיד קרבן של הטלה את מושך ― ¿≈¿≈«ƒ¿¿«ƒ

הקרבנות. שחיטת למקום היינו המטבחיים, ÌÈ‡aלבית eÎfL ÈÓeƒ∆»»≈»ƒ
לכבש, האיברים בהעלאת שזכו והכהנים ―ÂÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰― ¿ƒ«¬»

א). (ד, להלן כמבואר השחיטה, בשעת הטלה את לאחוז ≈Èa˙כדי
ÁaÊÓ ÏL BBÙˆÏ ‰È‰ ÌÈÁaËn‰ של צפון בצד היינו ― «ƒ¿¿«ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿≈«

בעולה ונאמר הוא, עולה קרבן התמיד שכן יא יא יא יא ):):):):העזרה, א א א א ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

צפונה", המזבח ירך על אותו בית ÂÈÏÚÂ"ושחט מקום על ― ¿»»
ÌÈ„enÚהמטבחיים, ‰BÓL,אבן של ―ÔÈÒp,נמוכים ― ¿»«ƒ«»ƒ

Ô‰Èab ÏÚ Ê‡ ÏL ÔÈÚÈe ארז עץ של מרובעות חתיכות ― ¿ƒƒ∆∆∆««≈∆
העמודים גבי על מונחות ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");");היו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  «¿¿BÈÏ˜‡Â¿À˙((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

ÏÊa ÏL,כפופים שראשיהם ווים ―‰a ÔÈÚe˜ eÈ‰Ô באותם ― ∆«¿∆»¿ƒ»∆
העמודים, גבי שעל GLeÌÈ„Òהרביעים ‰L,אונקליות של ― ¿»¿»ƒ

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰È‰,הרביעין מן ―Ô‰aL,באונקליות ― »»¿»∆»¿∆»∆»∆
ÔÈÏBz,הקרבן את ―ÔÈËÈLÙÓe,עורו את ―ÏL ˙BÁÏL ÏÚ ƒ«¿ƒƒ«À¿»∆

ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL,השולחנות על הבהמה את מניחים שהיו ― «ƒ∆≈»«ƒ
הארץ על נגררת תהא שלא ב ב ב ב ).).).).כדי טזטזטזטז,,,, יומא יומא יומא יומא  שהם ((((תוספות תוספות תוספות תוספות  סוברים יש

הקרבנות  של הקרביים את עליהם מדיחים שהיו השולחנות, אותם הם
   העמודים בין עמדו לא האלה שהשולחנות פי על ואף

נקראו  העמודים, בין כנגד מכוונים והיו הואיל מקום מכל בצידם, אלא
העמודים שבין שבין ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).שולחנות שהשולחנות אומרים, ויש

שעמדו  היו אחרים אלא עליהם, מדיחים שהיו אלה אינם העמודים
הקרבנות עליהם להפשיט העמודים מידותמידותמידותמידות;;;;בין במסבמסבמסבמס'''' הרא הרא הרא הרא """"שששש ((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;;

ישראלישראלישראלישראל").").")."). אונקליות """"תפארתתפארתתפארתתפארת של סדרים ששלושה לעיל, ששנינו בענין
למעלה  זה הסדרים שהיו מפרשים, יש הרביעים, מן אחד לכל היו
האילים  את ובאמצעים הכבשים, את בנמוכים לתלות כדי מזה,

הפרים את מידות מידות מידות מידות ););););ובעליונים במסכת במסכת במסכת במסכת  ששלשת ((((ר ר ר ר """"ש ש ש ש  מפרשים ויש
גבי  שעל הרביע של הצדדים בשלשת האונקליות שהיו היינו הסדרים
יעמוד  שלא כדי היו, לא במערב אבל ובמזרח, ובדרום בצפון העמוד:

להיכל ואחוריו גגגג,,,,המפשיט מדות מדות מדות מדות  הראביהראביהראביהראבי""""ה ה ה ה ,,,, בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

ה ה ה ה ).).).).
ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔeM„a eÎfL ÈÓ שזכו הכהנים שני ― ƒ∆»¿ƒƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»

המנורה, ובדישון הפנימי מזבח ÔÈÓÈc˜Óבדישון eÈ‰ להכין ― »«¿ƒƒ
לעבודם הכלים שלמהשלמהשלמהשלמה");");");");את """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; ÌÈÏk((((לפי לפי לפי לפי  ‰Úa‡Â¿«¿»»≈ƒ

Èh‰ :Ì„Èaהסל ―   Êek‰Â― ¿»»«∆ƒ¿«
BÁzÙÓ˙והכד, ÈLe של המנעולים שני את בהם שפותחים ― ¿≈«¿¿

הפשפש  להלן כמבואר ההיכל, שער ((((משנהמשנהמשנהמשנהשמצפון

ÏB„bזזזז).).).). ˜˙Ï ‰ÓBc Èh‰ קבים שלושה המחזיק לכלי ― «∆ƒ∆¿«¿»»
         ‰Ê ÏL הטני היינו ― ∆»»

זהב, של ÈˆÁÂהיה ÔÈa˜ ˜ÈÊÁÓ אבל לתרקב, דומה היה אמנם ― «¬ƒ««ƒ»≈ƒ
ליטרים); (כֿ½5 וחצי קבים שני אלא מחזיק היה ÓBc‰לא Êek‰Â¿«∆

ÏB„b ÔBz˜Ï,גדול כד כעין ―‰Ê ÏL של היה הכוז היינו ― ¿ƒ»∆»»
‰ÈÁMזהב; ˙n‡Ï „BÈ „Á‡ :˙BÁzÙÓ ÈLe שני שכן ― ¿≈«¿¿∆»≈¿«««∆ƒ

הפשפש של המנעולים  מבפ מהם אחד ואחד היה נים,
כאן: ששנינו וזהו מבחוץ;    אחד מפתח ―

שהבא  לפי השחי", "אמת הקרוי שמבפנים, המנעול בשביל הוא
ופותח, שחיו בית עד שבכותל בחור ידו אמת מכניס  «∆¿Á‡Â„לפתחו

ÔÂÈk Á˙Bt שפותחו שבחוץ, המנעול בשביל הוא אחד ומפתח ― ≈«≈»
טורח כל בלי מהר, ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).ישר, הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; מפרשים,((((פירושפירושפירושפירוש ויש

הפתח, של בתחתיתו היה שאחד אלא בחוץ, היו המנעולים ששני
כדלקמן: הוא המשנה ופירוש הפותח; של ידיו כנגד ואחד למטה,

   ,למטה המנעול לתוך יורד אחד מפתח ―
שוחה לפתחו שהבא לפי השחי", "אמת עד הקרוי אמה

זזזז););););שפותחו, גגגג,,,, קטןקטןקטןקטן מועד מועד מועד מועד  בית ((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי  עד ידו אמת שמוריד לפי או
ופותח המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),שחיו ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;            .ידיו כנגד ישר, ―

שנינו  ועליו מבפנים, אחד מנעול אלא לפשפש היה שלא סוברים, ויש
במשנתנו:   לעיל שבארנו הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ),),),),כמו ((((לפילפילפילפי

ועל  להיכל, התא שבין דלת שם לפתוח לתא נכנס הפשפש, וכשנפתח
שנינו: כך   הדלת את פותח היה השני שבמפתח ―

טורח בלא מהר, להיכל התא """"תפארתתפארתתפארתתפארתשבין א א א א ;;;; לגלגלגלג,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבא בבא בבא בבא  ((((רשרשרשרש""""י י י י 

ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").

ז ה נ ש מ ר ו א ב

BÏ ‡aההיכל שער את לפתוח שנצטווה מי """"תפארתתפארתתפארתתפארת― ((((עיין עיין עיין עיין  »
‰ÈBÙvישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), LtLÙÏ.השער של לצפונו שהיה הקטן לפתח ― ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÏB„b‰ ÚLÏ BÏ eÈ‰ ÔÈLtLÙ ÈLe ההיכל לשער היינו ― ¿≈ƒ¿¿ƒ»¿«««»
         

   



קסי      

           
        
‚            
            

    
„               

         

              
                     

                  
                 

                      
                     
                        

               
                    

                    
                     

   

 

           

         

       המזבח את מדשן
המנורה;הפנימי, את והרגל מדשן הראש את מעלה
הידים;לכבש; שתי ―;והרגל העוקץ ――

והגרה; הדפנות;החזה שתי ―;הקרביים ―

;הסולת את מעלה ;החביתים את מעלה

 באותו בעבודות זכו כהנים עשר ששלושה הרי היין. את מעלה
פייס.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰pÓÓ‰ Ì‰Ï Ó‡:שזכה מי וזכה שהפיסו לאחר לכהנים, ― »«»∆«¿À∆
e‡e e‡ˆ,שבמקדש גבוה ממקום ―‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ¿¿ƒƒƒ«¿««¿ƒ»

שנאמר בלילה, פסולה השחיטה שכן התמיד, קרבן של ((((ויקראויקראויקראויקרא―

וווו):):):): יטיטיטיט,,,,   ÚÈb‰ Ì‡,הזמן ―:ÓB‡ ‰‡B‰ ƒƒƒ«»∆≈
!È‡˜a.השחר והאיר ‰‡Èהבריק :ÓB‡ Ï‡eÓL Ôa ‡È˙Ó «¿««¿»∆¿≈≈≈ƒ

!ÁÊn‰ Ïk Èt שהרואה עד התמיד את שוחטים שאין כלומר ― ¿≈»«ƒ¿»
וחוזרים  מ"ברקאי"; מאוחר וזה המזרח", כל פני "האיר אומר:

הרואה: את ÔBÁaושואלים ‡e‰L „Ú כבר האם כלומר ― «∆¿∆¿
חברון? עד האור הרואה,e‰Â‡הגיע ―!ÔÈ‰ :ÓB‡― ¿≈≈

כוונתם  היתה לא שבחברון", "עד ששאלו שמה אמרו, בירושלמי
בחברון. הקבורים אבות זכות להזכיר כלומר חברון, ישיני לזכור אלא

   .(.(.(.(בבבב א א א א ,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' מפרשים,((((רמברמברמברמב""""םםםם יש 
הפייסות על הממונה היה שמואל בן א א א א ).).).).שמתיא ה ה ה ה ,,,, שקליםשקליםשקליםשקלים ((((עייןעייןעייןעיין

לגג: שעלה הרואה את שואל והיה     

 (הרואה) .(.(.(.( א א א א ק ק ק ק ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  ((((רשרשרשרש""""יייי

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Ì‰Ï Ó‡:התמיד בעבודת שזכו לכהנים הממונה ―e‡È‰Â e‡ˆ »«»∆¿¿»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLlÓ ‰ÏË טלאים ששה לפחות עת בכל שם שהיו ― »∆ƒƒ¿««¿»ƒ

התמיד. לקרבן ממום ‰È˙‰מבוקרים ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏ È‰Â«¬≈ƒ¿««¿»ƒ»¿»
˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆ ÚBˆ˜Óa,העזרה של מערבית צפונית בזוית ― ¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

ואותו  המוקד", "בית הנקרא בבניין היתה הטלאים שלשכת כלומר

הזכרנו  שכבר כמו מערב, לצד העזרה של בצפונה היה המוקד" "בית
מסכתנו. ÌLבתחילת eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa‡Â,"המוקד ב"בית ― ¿«¿«¿»»»

זויותיו: ‰ÌÈ‡Ïhבארבע ˙kLÏ ˙Á‡,לעיל שהזכרנו כמו ― ««ƒ¿««¿»ƒ
המוקד; בית של דרומית מערבית בזוית היתה kLÏ˙והיא ˙Á‡Â¿««ƒ¿«

˙BÓ˙BÁ‰,החותמות על הממונה ישב בה צפונית, מזרחית בזוית ― «»
לו ושילם אליו בא נסכים, להביא צריך שהיה הנסכים ומי בעד

אלו  בעד סימן עם פתק היינו "חותם", ממנו וקיבל לו, הדרושים
נסכיו  את וקיבל הנסכים על לממונה מסר ה"חותם" את שילם; נסכים

   „˜Bn‰ ˙Èa ˙kLÏ ˙Á‡Â צפונית בזוית ― ¿««ƒ¿«≈«≈
כמו  הכהנים, בה שיתחממו כדי תמיד, מדורה בה שהיתה מערבית,

א; בפרק שנינו ÌÁÏשכבר da ÔÈNBÚ eÈ‰L ‰kLÏ ˙Á‡Â¿««ƒ¿»∆»ƒ»∆∆
ÌÈt‰ לחם את ואופים לשים היו בה מזרחית, דרומית בזוית ― «»ƒ

הגדול  המוקד לבית פתוחות היו הללו הלשכות ארבע כל הפנים.
ישראל ישראל ישראל ישראל ").").")."). ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLe ÌÈÚLz ÌMÓ e‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ eÒÎÈÏk ‰L ƒ¿¿¿ƒ¿««≈ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»¿≈
‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎהיום כל לעבודות הדרושים השרת כלי ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ― ∆∆¿≈»»
א א א א );););); וווו,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין שהוציאו הל הל הל הל '''' הכלים שמספר מובא, חגיגה ובירושלמי

ומלאכי זכריה חגי שבנבואות אזכרות ושלוש תשעים כנגד הוא

         

                ‰Ê ÏL ÒBÎa „ÈÓz‰ ˙‡ e˜L‰― ƒ¿∆«»ƒ¿∆»»
לשחיטתו, סמוך במים השקוהו התמיד, קרבן לשם שהביאו הטלה את
זהב, של בכוס שהשקוהו ששנינו ומה להפשט; נוח עורו שיהא כדי

מבארים זהב ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),יש של זה היה שלא גוזמה, נקטה שמשנתנו
מבארים ויש  כזהב ; יפה נחושת של ממש,((((שםשםשםשם):):):):אלא זהב של  בכוס

דרך  היו המקדש מעשי שכל כלומר עשירות, במקום עניות שאין
וגודלו המקום כבוד להראות כדי ושררה, הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם ;;;;עושר ((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;;

Û‡ÚaÓהמאירי המאירי המאירי המאירי ).).).). wÓ ‡e‰L Èt ÏÚ מקודם כלומר ― ««ƒ∆¿À»ƒ»∆∆
כמו  שחיטתו, קודם ימים ארבעה ממום ביקור טעון תמיד שהרי לכן,

שנינו ה ה ה ה ),),),),שכבר ב ב ב ב ,,,, ‰‡B˜e˙((((ערכיןערכיןערכיןערכין B‡Ï B˙B‡ ÔÈwÓ שמא ― ¿«¿ƒ¿»¬
מום. בו נפל בינתיים
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„ÈÓza ‰ÎfL ÈÓ,התמיד קרבן בשחיטת שזכה הכהן ―,BÎLBÓ ƒ∆»»«»ƒ¿
ÌÈÁaËn‰ ˙ÈÏ CÏB‰Â התמיד קרבן של הטלה את מושך ― ¿≈¿≈«ƒ¿¿«ƒ

הקרבנות. שחיטת למקום היינו המטבחיים, ÌÈ‡aלבית eÎfL ÈÓeƒ∆»»≈»ƒ
לכבש, האיברים בהעלאת שזכו והכהנים ―ÂÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰― ¿ƒ«¬»

א). (ד, להלן כמבואר השחיטה, בשעת הטלה את לאחוז ≈Èa˙כדי
ÁaÊÓ ÏL BBÙˆÏ ‰È‰ ÌÈÁaËn‰ של צפון בצד היינו ― «ƒ¿¿«ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿≈«

בעולה ונאמר הוא, עולה קרבן התמיד שכן יא יא יא יא ):):):):העזרה, א א א א ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

צפונה", המזבח ירך על אותו בית ÂÈÏÚÂ"ושחט מקום על ― ¿»»
ÌÈ„enÚהמטבחיים, ‰BÓL,אבן של ―ÔÈÒp,נמוכים ― ¿»«ƒ«»ƒ

Ô‰Èab ÏÚ Ê‡ ÏL ÔÈÚÈe ארז עץ של מרובעות חתיכות ― ¿ƒƒ∆∆∆««≈∆
העמודים גבי על מונחות ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");");היו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  «¿¿BÈÏ˜‡Â¿À˙((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

ÏÊa ÏL,כפופים שראשיהם ווים ―‰a ÔÈÚe˜ eÈ‰Ô באותם ― ∆«¿∆»¿ƒ»∆
העמודים, גבי שעל GLeÌÈ„Òהרביעים ‰L,אונקליות של ― ¿»¿»ƒ

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰È‰,הרביעין מן ―Ô‰aL,באונקליות ― »»¿»∆»¿∆»∆»∆
ÔÈÏBz,הקרבן את ―ÔÈËÈLÙÓe,עורו את ―ÏL ˙BÁÏL ÏÚ ƒ«¿ƒƒ«À¿»∆

ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL,השולחנות על הבהמה את מניחים שהיו ― «ƒ∆≈»«ƒ
הארץ על נגררת תהא שלא ב ב ב ב ).).).).כדי טזטזטזטז,,,, יומא יומא יומא יומא  שהם ((((תוספות תוספות תוספות תוספות  סוברים יש

הקרבנות  של הקרביים את עליהם מדיחים שהיו השולחנות, אותם הם
   העמודים בין עמדו לא האלה שהשולחנות פי על ואף

נקראו  העמודים, בין כנגד מכוונים והיו הואיל מקום מכל בצידם, אלא
העמודים שבין שבין ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).שולחנות שהשולחנות אומרים, ויש

שעמדו  היו אחרים אלא עליהם, מדיחים שהיו אלה אינם העמודים
הקרבנות עליהם להפשיט העמודים מידותמידותמידותמידות;;;;בין במסבמסבמסבמס'''' הרא הרא הרא הרא """"שששש ((((המפרשהמפרשהמפרשהמפרש;;;;

ישראלישראלישראלישראל").").")."). אונקליות """"תפארתתפארתתפארתתפארת של סדרים ששלושה לעיל, ששנינו בענין
למעלה  זה הסדרים שהיו מפרשים, יש הרביעים, מן אחד לכל היו
האילים  את ובאמצעים הכבשים, את בנמוכים לתלות כדי מזה,

הפרים את מידות מידות מידות מידות ););););ובעליונים במסכת במסכת במסכת במסכת  ששלשת ((((ר ר ר ר """"ש ש ש ש  מפרשים ויש
גבי  שעל הרביע של הצדדים בשלשת האונקליות שהיו היינו הסדרים
יעמוד  שלא כדי היו, לא במערב אבל ובמזרח, ובדרום בצפון העמוד:

להיכל ואחוריו גגגג,,,,המפשיט מדות מדות מדות מדות  הראביהראביהראביהראבי""""ה ה ה ה ,,,, בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

ה ה ה ה ).).).).
ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔeM„a eÎfL ÈÓ שזכו הכהנים שני ― ƒ∆»¿ƒƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»

המנורה, ובדישון הפנימי מזבח ÔÈÓÈc˜Óבדישון eÈ‰ להכין ― »«¿ƒƒ
לעבודם הכלים שלמהשלמהשלמהשלמה");");");");את """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; ÌÈÏk((((לפי לפי לפי לפי  ‰Úa‡Â¿«¿»»≈ƒ

Èh‰ :Ì„Èaהסל ―   Êek‰Â― ¿»»«∆ƒ¿«
BÁzÙÓ˙והכד, ÈLe של המנעולים שני את בהם שפותחים ― ¿≈«¿¿

הפשפש  להלן כמבואר ההיכל, שער ((((משנהמשנהמשנהמשנהשמצפון

ÏB„bזזזז).).).). ˜˙Ï ‰ÓBc Èh‰ קבים שלושה המחזיק לכלי ― «∆ƒ∆¿«¿»»
         ‰Ê ÏL הטני היינו ― ∆»»

זהב, של ÈˆÁÂהיה ÔÈa˜ ˜ÈÊÁÓ אבל לתרקב, דומה היה אמנם ― «¬ƒ««ƒ»≈ƒ
ליטרים); (כֿ½5 וחצי קבים שני אלא מחזיק היה ÓBc‰לא Êek‰Â¿«∆

ÏB„b ÔBz˜Ï,גדול כד כעין ―‰Ê ÏL של היה הכוז היינו ― ¿ƒ»∆»»
‰ÈÁMזהב; ˙n‡Ï „BÈ „Á‡ :˙BÁzÙÓ ÈLe שני שכן ― ¿≈«¿¿∆»≈¿«««∆ƒ

הפשפש של המנעולים  מבפ מהם אחד ואחד היה נים,
כאן: ששנינו וזהו מבחוץ;    אחד מפתח ―

שהבא  לפי השחי", "אמת הקרוי שמבפנים, המנעול בשביל הוא
ופותח, שחיו בית עד שבכותל בחור ידו אמת מכניס  «∆¿Á‡Â„לפתחו

ÔÂÈk Á˙Bt שפותחו שבחוץ, המנעול בשביל הוא אחד ומפתח ― ≈«≈»
טורח כל בלי מהר, ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).ישר, הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; מפרשים,((((פירושפירושפירושפירוש ויש

הפתח, של בתחתיתו היה שאחד אלא בחוץ, היו המנעולים ששני
כדלקמן: הוא המשנה ופירוש הפותח; של ידיו כנגד ואחד למטה,

   ,למטה המנעול לתוך יורד אחד מפתח ―
שוחה לפתחו שהבא לפי השחי", "אמת עד הקרוי אמה

זזזז););););שפותחו, גגגג,,,, קטןקטןקטןקטן מועד מועד מועד מועד  בית ((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי  עד ידו אמת שמוריד לפי או
ופותח המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),שחיו ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;            .ידיו כנגד ישר, ―

שנינו  ועליו מבפנים, אחד מנעול אלא לפשפש היה שלא סוברים, ויש
במשנתנו:   לעיל שבארנו הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ),),),),כמו ((((לפילפילפילפי

ועל  להיכל, התא שבין דלת שם לפתוח לתא נכנס הפשפש, וכשנפתח
שנינו: כך   הדלת את פותח היה השני שבמפתח ―

טורח בלא מהר, להיכל התא """"תפארתתפארתתפארתתפארתשבין א א א א ;;;; לגלגלגלג,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבא בבא בבא בבא  ((((רשרשרשרש""""י י י י 

ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").

ז ה נ ש מ ר ו א ב

BÏ ‡aההיכל שער את לפתוח שנצטווה מי """"תפארתתפארתתפארתתפארת― ((((עיין עיין עיין עיין  »
‰ÈBÙvישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), LtLÙÏ.השער של לצפונו שהיה הקטן לפתח ― ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÏB„b‰ ÚLÏ BÏ eÈ‰ ÔÈLtLÙ ÈLe ההיכל לשער היינו ― ¿≈ƒ¿¿ƒ»¿«««»
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   ÔBÙva „Á‡,השער מימין ―„Á‡Â ∆»«»¿∆»
ÌBca.משמאלו ―ÌBcaL,דרום שבצד הפשפש ―ÒÎ ‡G «»∆«»ƒ¿«

Ï‡˜ÊÁÈ È„È ÏÚ LÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba על ― »»≈»¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈
יחזקאל: הנביא ידי על נאמר שבדרום ‰',הפשפש ÈÏ‡ Ó‡iÂ"«…∆≈«

'‰ Èk ,B ‡ÈŒ‡G LÈ‡Â Á˙tÈ ‡G ‰È‰È e‚Ò ‰f‰ ÚM‰««««∆»ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»…ƒ
"e‚Ò ‰È‰Â B ‡a Ï‡NÈŒÈ‰G‡ הזה השער שהיה כלומר ― ¡≈ƒ¿»≈»¿»»»

אדם  בני לצורך אלא דרושים השערים כל שאין להורות, כדי סגור
שהשער  פי על ואף ולפתח, לשער צריך אינו הקב"ה אבל בהם, להיכנס

שם דרך נכנסת היתה השכינה סגור, ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").היה ‡˙("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÏË»«∆

LtLt‰ ˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰,הצפוני ―‡zÏ ÒÎ ללשכה ― ««¿≈«»«∆«ƒ¿≈ƒ¿««»
ההיכל, ‰‰ÏÎÈשלפני Ï‡ ‡z‰ ÔÓe,ההיכל אל נכנס ―„Ú ƒ«»∆«≈»«

ÏB„b‰ ÚLÏ ÚÈbÓ ‡e‰L.מבפנים נעול שהיה ―ÚLÏ ÚÈb‰ ∆«ƒ«¿«««»ƒƒ«¿««
‚p‰ ˙‡ ÈÚ‰ ,ÏB„b‰, הבריח ―˙‡Â˙BÈÁ˙Bt‰― «»∆¡ƒ∆«∆∆¿∆«¿»

ההיכל.BÁ˙Ùeהמנעולים, שער את ופתח ―ËÁBL ‰È‰ ‡G ¿»»»≈
ËÁBM‰,התמיד קרבן את ―ÏB„b‰ ÚL ÏB˜ ÚÓBML „Ú «≈«∆≈««««»
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הרי הי' צריך להיות צלי אש22 דוקא, שצלי אש הוא בחי' 
גבורות וכו'.

יצר  אדם23  ירגיז  בחי'  ומדון  מריבה  פירושו  וכן מצה 
טוב על יצר הרע, הרגזה הוא בחי' גבורות. ואם שיש ג' 
עיקר  הנה  חג"ת,  בחי'  ישראל  לוי  כהן  שנקראים  מצות 
לוי  שלנגד  האמצעית  במצה  הוא  מצה24  אכילת  מצות 
בחי' גבורות, שאותה אוכלין בתחלה החלק הקטן, שעלי' 
קאי ברכת על אכילת מצה, ואותה אוכלין לבסוף החלק 
הגדול המצה דאפיקומן, והמצה דלוי דוקא שוברין אותה 
הוא ע"ד כמו25 השברים דתקיעת שופר שהוא לנגד יצחק 

גבורה.
)וכמ"ש בס"ד ברשימה26 דתקיעת שופר ורדיית הפת27, 
שמצה בפסח ותקיעת שופר בראש השנה שייכים זה לזה, 

22( שמות יב, ח.
23( ברכות ה.

24( שו"ע אדמו"ר הזקן הלכות פסח סימן תעג סעיף לה. תעה סעיפים 
ג-ה.

25( ראה זהר חלק ג' )רעיא מהימנא( דף רל, ע"ב. צט, ע"ב. תיקון נה 
דף פח, ע"ב. פע"ח שער השופר פרק ד'. וראה לעיל סימן פב.

26( ראה לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעט ואילך.
ש"פ  משיחות  ח"ד  ה'תשמ"ה  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה   )27

נצבים סעיפים כז, כח.

הג'  לנגד  הם  תרועה  שברים  תקיעה  דשופר  קולות  והג' 
מצות כהן לוי ישראל(.

וכן מרור שבפסח. מובן שמרור, מרירות, הוא גבורות.
וכן  גבורות,  בחי'  הוא  יין  שבפסח,  יין  הכוסות  וכן 
ויין הוא מספר  כוס הוא מספר שם אלקים בחי' גבורות, 
יין  המובחר  מן  ומצוה  גבורות,  בחי'  ג"כ  נקודותיו28 

אדום29, מראה אדום ביחוד רומז על גבורות.
והמרור  והמצה  עצמו  הפסח  הן  פסח,  ענין  שכל  הרי 

והכוסות כ"ז הוא בחי' גבורות.
והר"ת פסח מצה מרור כוסות, הוא ק"פ, מנין שני חיי 

יצחק בחי' גבורות, כי יצחק נולד בפסח.
אך הם גבורות ממותקות שנמתקו בחסדים, זהו שיום 

טוב דפסח הוא בחי' חסד30.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רעט

 ,70 ג"כ  הוא  "אלקים"  דשם  הנקודות  וכן   ,70 בגי'  יין  פירוש:   )28
וכידוע כל נקודה הוא במספר עשר, וכך הוא הנקודות דשם אלקים, 

"ֱאֹלִקים", דיש שבע נקודות בגי' 70.
29( שו"ע אדמו"ר הזקן הלכות פסח סימן תעב הלכה כו.

30( "וזהו דפסח הוא לנגד אברהם בחי' חסד, שאמר לושי ועשי עוגות 
שהוא העוגות מצות* דפסח" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

*( בראשית רבה פרשה מח, יב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך מעמוד דד
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בה. לשבת ומותר כעזרה קדושתה שאין

הגמרא: øîzéàמבררת àëéäåתירוצו.àcñç áøc:הגמרא על àäàמשיבה - §¥¨¦§©§©¦§¨©¨
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הפסוק את ברכה כל בסוף לומר לו)השני טז א' ïî(דה"י ìàøNé éäìà 'ä Ceøa'¨¡Ÿ¥¦§¨¥¦

'íìBòä ãòå íìBòä. ¨¨§©¨¨
גידל: רב דברי על מקשה éîéc,הגמרא áøì éiaà déì øîà,כך לפרש גידל לרב כרב àîìéãåמנין הוא BìcébLהפירוש ¨©¥©©¥§©¦¦§¦§¨¤¦§

LøBônä íMa.:הגמרא déìמשיבה øîà ש כיון זה בפירוש מיאן גידל רב לאביי, דימי LøBônäרב íL íéøîBà ïéà ©¥©§¨¨©¥¥§¦¥©§¨
íéìeába.המפורש שם את שהזכיר יתכן לא לעזרה, חוץ עמד שעזרא וכיון לעזרה. חוץ - ©§¦

הגמרא: בגבולים,àìåמקשה המפורש שם אומרים אין גידל רב לדעת וכי -áéúkäå(ד שם ìò(שם øôqä àøæò ãîòiå' §Ÿ§©§¦©©£Ÿ¤§¨©Ÿ¥©
,ìcéb áø øîàå ,'øácì eNò øLà õò ìcâî,'מגדל' ונשבעBìcbהעםLמהו LøBônäלה' íMa.עזרא כהוראת לעשות ¦§©¥£¤¨©¨¨§¨©©¦¥¤¦§©¥©§¨

הגמרא: äúéäמתרצת äòL úàøBä.אסור מקום בכל אבל מביניהם, הרע יצר את שיעקור לה' שזעקו זו, ¨©¨¨¨§¨
נאמר שם הגדולה כנסת אנשי בתפילת הפסוקים: את לדרוש ממשיכה ד)הגמרא ט ìBãb'(שם ìB÷a íéäìà 'ä ìà e÷òöiå'. ©¦§£¤¡Ÿ¦§¨

הגמרא: øeîàמבררת éàî:הגמרא משיבה àééaבזעקתם. àééa ,ïðçBé éaø àîéúéàå áø øîà,אבוי אבוי -éàä eðééä- ©¨¨©©§¦¥¨©¦¨¨¦¨¦¨©§©
זרה, עבודה של הרע היצר זהו, àLc÷îìהלא déáøçàc,המקדש את שהחריב -déìëéäì dél÷å,היכלו את ושרף - §©§§¥§¦§¨¨§©§¥§¥¨¥

é÷écö eäleëì eäðéìè÷å,הצדיקים כל את והרג -ïBäòøàî ìàøNéì eäðéìâàå,מארצם ישראל את והגלה -å זאת כל אחר §©§¦§§§©¦¥§©§¦§§¦§¨¥¥©§£§
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,úîà da áúk äåäc ,àòé÷øî.לסלקו הדבר שטוב עמם מסכים שה' כלומר ¥§¦¨©£¨§©¨¡¤

dpéî òîL ,àðéðç áø øîà ש,úîà àeä Ceøa LBãwä ìL BîúBç עבדיו עם שמסכים כמלך בפיתקא, 'אמת' חתם ולכן ¨©©£¦¨§©¦¨¨¤©¨¨¡¤
תקנותיהם. על וחותם

i"yx

íå÷îá ãéîìúì .à ãåîò èñ óã
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:oiwleg
äøæòá äáéùé ïéà :á ãåîò èñ óã.

(gi mixac) zxyl cenrl aizkc
`le (my) 'd iptl my micnerd

:daiyi da epivnúéá éëìîì àìà
áùéå ãåã êìîä àáéå øîàðù ãåã

'åâådz` `iapd ozp el xn`yk .
:'ebe jini e`lni ik ziad dpaz `l

'åâå àøæò êøáéå`pipr `edda .
'd jexa aizk aegxd iptl `xwiec
meid eze`a epwiz jk 'ebe midl`
dkxa lk seqa ycwna xnel
ziprz zkqna opixn`ck dkxae

:(.bi)ïéìåáâáixw dxfrl ueg lk .
:oileabàééá àééádwrf oeyl .

:`plaeweúéáì äéáøçàã éàä
ùã÷îäxqniy mingx oiywan .

:miakek zcear ly rxd xvi mcia
àøâà éìåá÷ìlawpe eze` sekpy .
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Ï‡˜ÊÁÈ È„È ÏÚ LÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba על ― »»≈»¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈
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שהשער  פי על ואף ולפתח, לשער צריך אינו הקב"ה אבל בהם, להיכנס
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כך, על והקשו גדול, Baהכהן ïéøB÷ ïëéä àéðúc ,éáéúéî,התורה בספר -.äøæòa ¥¦¥§©§¨¥¨¦¨£¨¨
á÷òé ïa øæòéìà éaøו חולקøîàpL ,úéaä øäa øîBà עזרא שקרא בקריאה ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©©©¦¤¤¡©

ג) ח íénä'.(נחמיה øòL éðôì øLà áBçøä éðôì Ba àø÷iå' קמא תנא ולדעת ©¦§¨¦§¥¨§£¤¦§¥©©©¨¦
דוד. בית למלכי מלבד בעזרה ישיבה אין שהרי àcñç,קשה, áø øîàå תנא כוונת §¨©©¦§¨

שקראו íéLð,קמא úøæòa.לשבת מותר שבה §¤§©¨¦
נאמר ענין: באותו נוסף פסוק הגמרא מפרשת עזרא, בקריאת העיסוק שם אגב (שם

ìBãbä'.ו) íéäìàä 'ä úà àøæò Cøáéå':הגמרא 'ìBãb'מבררת éàî כיצד - ©§¨¤¤§¨¤¨¡Ÿ¦©¨©¨
הגמרא: משיבה BìcbLגידלו. ,áø øîà óñBé áø øîàשהזכירו íMaבכך ¨©©¥¨©©¤¦§©¥

LøBônä.אותיות ארבע בן שם -,øîà ìcéb áø המקדש בבית שתיקן בכך גידלו ©§¨©¦¥¨©
הפסוק את ברכה כל בסוף לומר לו)השני טז א' ïî(דה"י ìàøNé éäìà 'ä Ceøa'¨¡Ÿ¥¦§¨¥¦

'íìBòä ãòå íìBòä. ¨¨§©¨¨
גידל: רב דברי על מקשה éîéc,הגמרא áøì éiaà déì øîà,כך לפרש גידל לרב כרב àîìéãåמנין הוא BìcébLהפירוש ¨©¥©©¥§©¦¦§¦§¨¤¦§

LøBônä íMa.:הגמרא déìמשיבה øîà ש כיון זה בפירוש מיאן גידל רב לאביי, דימי LøBônäרב íL íéøîBà ïéà ©¥©§¨¨©¥¥§¦¥©§¨
íéìeába.המפורש שם את שהזכיר יתכן לא לעזרה, חוץ עמד שעזרא וכיון לעזרה. חוץ - ©§¦

הגמרא: בגבולים,àìåמקשה המפורש שם אומרים אין גידל רב לדעת וכי -áéúkäå(ד שם ìò(שם øôqä àøæò ãîòiå' §Ÿ§©§¦©©£Ÿ¤§¨©Ÿ¥©
,ìcéb áø øîàå ,'øácì eNò øLà õò ìcâî,'מגדל' ונשבעBìcbהעםLמהו LøBônäלה' íMa.עזרא כהוראת לעשות ¦§©¥£¤¨©¨¨§¨©©¦¥¤¦§©¥©§¨

הגמרא: äúéäמתרצת äòL úàøBä.אסור מקום בכל אבל מביניהם, הרע יצר את שיעקור לה' שזעקו זו, ¨©¨¨¨§¨
נאמר שם הגדולה כנסת אנשי בתפילת הפסוקים: את לדרוש ממשיכה ד)הגמרא ט ìBãb'(שם ìB÷a íéäìà 'ä ìà e÷òöiå'. ©¦§£¤¡Ÿ¦§¨

הגמרא: øeîàמבררת éàî:הגמרא משיבה àééaבזעקתם. àééa ,ïðçBé éaø àîéúéàå áø øîà,אבוי אבוי -éàä eðééä- ©¨¨©©§¦¥¨©¦¨¨¦¨¦¨©§©
זרה, עבודה של הרע היצר זהו, àLc÷îìהלא déáøçàc,המקדש את שהחריב -déìëéäì dél÷å,היכלו את ושרף - §©§§¥§¦§¨¨§©§¥§¥¨¥

é÷écö eäleëì eäðéìè÷å,הצדיקים כל את והרג -ïBäòøàî ìàøNéì eäðéìâàå,מארצם ישראל את והגלה -å זאת כל אחר §©§¦§§§©¦¥§©§¦§§¦§¨¥¥©§£§
ïðéaהוא  ãwøî ïééãò.ומסיתנוíeìkלכך לא וכי -ïì dézáäéהרע היצר àøâàכדיàlàאת déa éìea÷ì שכר לקבל - £©¦§©¥¥¨§§©§¥¨¤¨§©¥¥©§¨

אנחנו אך עליו, ïðéòaכשנתגבר déøâà àìå ïðéòa eäéà àì.בשכרו ולא חפצים אנו בו לא -à÷úét eäì ìôð כתב - Ÿ¦§¦¨§Ÿ©§¥§¦¨¨©§¦§¨
,úîà da áúk äåäc ,àòé÷øî.לסלקו הדבר שטוב עמם מסכים שה' כלומר ¥§¦¨©£¨§©¨¡¤

dpéî òîL ,àðéðç áø øîà ש,úîà àeä Ceøa LBãwä ìL BîúBç עבדיו עם שמסכים כמלך בפיתקא, 'אמת' חתם ולכן ¨©©£¦¨§©¦¨¨¤©¨¨¡¤
תקנותיהם. על וחותם

i"yx

íå÷îá ãéîìúì .à ãåîò èñ óã
áøäipta obqle zqpkd y`xl .

:axd ceak hrnnk epi`e lecb odk
ìåãâ ïäëã åãåáë íåùî äìåë.

daxd zexxy yiy eze` oi`xn
oi` `nlra la` epnn dhnl

:oiwleg
äøæòá äáéùé ïéà :á ãåîò èñ óã.

(gi mixac) zxyl cenrl aizkc
`le (my) 'd iptl my micnerd

:daiyi da epivnúéá éëìîì àìà
áùéå ãåã êìîä àáéå øîàðù ãåã

'åâådz` `iapd ozp el xn`yk .
:'ebe jini e`lni ik ziad dpaz `l

'åâå àøæò êøáéå`pipr `edda .
'd jexa aizk aegxd iptl `xwiec
meid eze`a epwiz jk 'ebe midl`
dkxa lk seqa ycwna xnel
ziprz zkqna opixn`ck dkxae

:(.bi)ïéìåáâáixw dxfrl ueg lk .
:oileabàééá àééádwrf oeyl .

:`plaeweúéáì äéáøçàã éàä
ùã÷îäxqniy mingx oiywan .

:miakek zcear ly rxd xvi mcia
àøâà éìåá÷ìlawpe eze` sekpy .

:xkyà÷úéô:azk .úîàxnelk .
:mknr ip` mikqn



xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dbibg(oey`x meil)

'õò' dééø÷ àðîçøc,adfa dtevn `edyk s`áéúëcxe`iza §©£¨¨©§¥¥¦§¦
l`wfgi z`eapa eilke ycwnd(ak `n l`wfgi)LBìL õò çaænä'©¦§¥©¥¨

õò åéúøé÷å Bkøàå Bì åéúBòö÷îe úBnà íézL Bkøàå dáb úBnà©¨Ÿ©§¨§§©¦©¦§Ÿ¨§¨§§¦Ÿ¨¥
,''ä éðôì øLà ïçìMä äæ éìà øaãéåogleyl dpeekd 'ur gafnd'e ©§©¥¥©¤©ª§¨£¤¦§¥

m`e ,eietivl lha epi` 'ur' `xwpy oeike ,adfd gafn len cnerd
eze` midiabny oeik j` ,d`neh lawn did `l zgpl ieyr did

.d`neh zlawl ie`x dyrp milbx ilerl
:ea zwiicn `xnbd ,ogleyd lr xacnd df weqt `aedy ab`

recn.ïçìMa íéiñå çaæna çút:`xnbd zx`anLéøå ïðçBé éaø ¨©©¦§¥©§¦¥©ª§¨©¦¨¨§¥
,eäééåøz éøîàc Lé÷ìy ,cnll `a df xacLc÷nä úéaL ïîæadid ¨¦§¨§¦©§©§¦§©¤¥©¦§¨

,íéi÷dçaæîdidìò øtëîdíãà,eilr aixwdy zepaxwd ici lr ©¨¦§¥©§©¥©¨¨
åéLëògafn oi`e ycwnd zia axgy,eilr aixwdlìL BðçìL ©§¨ª§¨¤

åéìò øtëî íãàzxtkn epgley lr mzlk`de migxe` zqpkd - ¨¨§©¥¨¨
.eilr

:dpyna epipy,'åë íéiðL íäì Lé Lc÷naL íéìkä ìkmilkd lk ¨©¥¦¤©¦§¨¥¨¤§¦¦
iptn zygpd gafne adfd gafnn ueg dliah oiperh ycwna eidy

.xfril` iax ixac ,rwxwk ody
a :xfril` iax ixacl xewnd z` zx`an `xnbdúLBçpä çaæî¦§©©§¤

,`ed exewnáéúëc(`k k zeny)él äNòz äîãà çaæî'eilr Ygafe ¦§¦¦§©£¨¨©£¤¦§¨©§¨¨¨
aezkd e`xwe ,zyegpd gafn `ede ,'LinlW z`e Lizlr z ¤̀ŸŸ¤§¤§¨¤

ae .dnc`k `nhn epi`y 'dnc` gAfn'áäfä çaæî,`ed exewn ¦§©£¨¨¦§©©¨¨
áéúëc(`l b xacna),'úçaænäå äøðnä'zegafnd ipy exkfedy jkae ¦§¦©§Ÿ̈§©¦§§Ÿ

zg` daiza cgiLe÷zéàd ipy [eywed-]úBçaæîadfde zyegpd ¦§¦§§
,äæì äæd`neh lawn epi`e dnc`k `ed zyegpd gafny myke ¤¨¤

.adfd gafn mb jk
gafnn ueg dliah oiperh ycwna eidy milkd lk :dpyna epipy

,'eke zygpd gafne adfd.ïéteöî ïäL éðtî íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¥¤¥§¦
,d`neh milawn mpi` zegafndy mixaeq minkg mby rnyn

:`xnbd dywn .xacd mrha ewlgy `l`ïéteöîc ïåék ,äaøcà©§©¨¥¨¦§¦
eànhéî eäðéð`le ,zgpl miieyr mdy s` zkznd ietiv zngn ¦§¦©§

.d`neh oilawn opi`y zgpl miieyrd ur ilk oick
:`xnbd zvxznàîéà,dpynd ixacaïéànèî íéîëçåz` ¥¨©£¨¦§©§¦

,'dnc`' e`xwpy s` zegafnd,ïéteöî ïäL éðtîepi` ietivde ¦§¥¤¥§¦

.rwxwl lha
:minkg ixaca xg` yexit d`ian `xnbd,àîéà úéòaéàåminkg §¦¨¥¥¨

`l` ,xfril` iax lr ewlg `léàî ,éøîà÷ øæòéìà éaøì ïðaø©¨¨§©¦¡¦¤¤¨¨§¦©
ézòcC,'dnc`' e`xwpy meyn wx mixedh zegafndy [jzxaq-] ©§¥

,zgpl miieyrd ur ilk mdy s` mi`nh ok `l m`eíeMî¦
ïéteöîcilkk d`neh milawne mlhan zkznd ietive ,md ¦§¦

ixd ,zekzneäééab ïééetö ìéèa ìèáéîmdil` lha ietivd - ¦§©¨¦¦¨©©§
zegafnl s` 'ur' d`xw dxezdy meyn ,d`neh milawn mpi`e,

,d`neh lawl miie`x mpi` 'dnc` gafn' weqtd `la mb ok m`e
.zgpl ieyre `ed ur ilk ixdy

:minkg icinlz zlrna zyxec `xnbdéaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦
íéîëç éãéîìz ,øæòìàzexiar exare eryt m` s`,øeà ïéà[y`-] ¤§¨¨©§¦¥£¨¦¥

,ïäa úèìBL ípäéb ìLa z`f micnleî øîBçå ì÷z`xwpd dig ¤¥¦Ÿ¤¤¨¤©¨¤¦
àøcðîìq,wqtd ila mipy ray jyna zxread y`n z`xapy ©§©§§¨

,Ba úèìBL øeà ïéà dîcî Cqä ,àéä Là úãìBzM àøcðîìq äîe©©§©§§¨¤¨©¥¦©¨¦¨¨¥¤¤
áéúëc ,Là ïôeb ìkL íéîëç éãéîìzdxez ixaca(hk bk dinxi) ©§¦¥£¨¦¤¨¨¥¦§¦

,''ä íàð Làk éøác äë àBìä'dyrp ,cneld seba miqpkpy oeike £Ÿ§¨¦¨¥§ª
,y`k eteb mbänëå änk úçà ìò.y`d on elvpiy ©©©©¨§©¨

:mpdib ly y` oipra sqep xn`nípäéb ìL øeà ïéà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¥¤¥¦Ÿ
,ìàøNé éòLBôa úèìBLa z`f micnle .mpdibl micxei `l`ì÷ ¤¤§§¥¦§¨¥©

åéìò ïéàL áäfä çaæn äî ,áäfä çaænî øîBçåietivéáBòk àlà ¨¤¦¦§©©¨¨©¦§©©¨¨¤¥¨¨¤¨§¦
áäæ øðécy`d lr zxehw eilr mixihwn eide ,hren xac `edy ¦¨¨¨

exar xake ,mei lkíéðL änke,Ba úèìBL øeàä ïéàxqgp `ly ©¨¨¦¥¨¤¤
wx ea ziyrpe ,qp ici lr y`d zngn adfd ietivn hrn elit`

,zxehwd `idy zg` devnàìnL ìàøNé éòLBt,ïBnøk úBöî ïé §¥¦§¨¥¤§¥¦¦§§¦
áéúëcl`xyi zqpk lr(b c mixiyd xiy),'Cúwø ïBnøä çìôk' ¦§¦§¤©¨¦©¨¥

miyxece,'CaL ïéð÷ø' àlà 'Cúwø' éø÷z ìàzeevn mi`lny ©¦§¥©¨¥¤¨¥¨¦¤¨
,mipirxba `lnd 'oenixd gltk'änëå änk úçà ìòmdizeevny ©©©©¨§©¨

.mpdib ly y` mda helyz `ly mdilr epibi
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miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtohw cren
õò äééø÷ àðîçø.dtevn `edyk s` -åéìò øôëî åðçìåùikd .oigxe` zqpkda -

.opiqxb"äîãà çáæî" áéúëã úùåçðä çáæîeilr oilrny gafnl dnc` e`xw aezkd -

.zygpd gafn epiide ,minlyde zelerdåàîèð åäðéð ïéôåöîã íåùî äáøãàe`l i`c -

.zgpl ieyrd ur ilk meyn mxdhl mdl yi ,dtevnêéúòã éàî`nrh ztlic -

lr s` ,oi`nh - ikd e`l `d ,dnc` edpixwcn

.zgpl oieyrc abïéôåöî ïäù éðôîirae -

.zekzn ilkk edl iede ,olhan ietivdy xninl

åäééáâì ïééåôéö ìéèá ìèáéîur `xw `pngxc -

.d`neh ilawn `l inp `xw i`d e`lae ,edlekl

àøãðîìñoixreayk ,xe`d on z`xapd dig -

.wqtd ila cinz mipy ray cg` mewna y`

áäæ øðéã éáåòë,dadf xqg `l ,hren xac -

.qp ea dyrpc

ùãå÷á øîåç êìò ïøãä
äâéâç úëñî äì à÷éìñå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

åðçìùd gk lecbc - xtkn mc` ly.(`,ew oixcdpq) "wlg" zcbda `zi`ck ,`nibl

çáæî(`,gp) "miycw iycw" wxt migafa dl inwen ike - il dyrz dnc`

ixenle .ediiexzl i`wc opgl` epiax axd xn` "dnc` gafn"c `xw i`dl mipa` gafn iab

`peeb i`d ike ,minler zia ly mipa` ly gafn mewna dyn ly gafn didy itl :d`xp

'd iptl xy` zygpd gafn ik" :(`,hp) mzd yixc

gafn mewna mipa` gafn dil yixce "likdn ohw

.zyegpc

úéòáéàå- 'ek xfril` iaxl opax `ni`

xedhd oglyd il dnl :dywe

s`c ,ietiv meyn dil wetiz - `nh didy llkn

meyn [xfril` iax] `nhn ded inp zegafna

`pyill edpip rwxwkc `nrh e`l i` ,ietiv

ok m` - ur edpixw `pngxc it lr s` ,`xza

meyn ur ixwi`c ab lr s` .`nh inp oglyd

,`nhnc opaxk dl iwenc `nw `pyille !ietiv

epiax axd uxize !ur iabl ietivd lha `le

s`c ,"oglyd"c `xw xity jixhvi`c :opgl`

iabl lha didiy dil opirci `l inp zegafna

ab lr s`c ,oglyn silic meyn `l` ietivd

opaxe ,ietiv meyn ez`nh dxezd - ur ixwinc

ixn` ediiabl ietiv liha lihan ixn`c

`nh `xaqn `dc ,ogly iieaxl jixhvi`cn

ab lr s`c opireny`l ,i`ce `l` - ietiv meyn

.d`neh lawnc iieaxl `xw jixv - ietiv el yiy

iab ,`linn ok m` .lha ietivd - ieaxd e`l i`e

.`xza `pyill ,lha ietvd - ieax `kilc ,gafn

àøãðîìñozpedi mnbxz xakrde clgd

.jexr - `xcpnlqe `zyekxk

éòùåôd`xp - 'ek mpdib ly xe` oi` l`xyi

opixn` `dc ,oteba l`xyi iryeta e`lc il

mpdib - oteba l`xyi iryet :(`,fi) dpyd y`xa

,xn`w zvw iryeta `l` .milk mpi` mde dlk

ilrean ueg edlekl mdxa` edl wiqnc meyne

mewna `l` ,ixiin mpdiba e`l - dylyn ueg oilere oicxei lkd (a,gp `rivn `aa) "adfd" seqa opixn` ike - (`,hi oiaexir) oiqt oiyer yixa xn`ck ,dizlxr (dil xwyanc) zizekd

.dninz dpyn xzei oipecip oi`e ,oiler ycg xyr mipy xg`l - oecipd s`e ,oicxei od .oecil cg`

ïéàùdpqde" :aizkck ,dlkn epi`e ,y` dlke` y` :dlrn ly y`a ikxc jk :mewnd el xn`e !urd sxyi `ly xyt` i` :df lr dinz dyn didy yi `negpza - xpic iaer `l` ea

.(b zeny) "lke` eppi`
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ìL õò çaænä" :áéúëc ,õò dééø÷ àðîçøcúBnà L §©£¨¨©§¥¥¦§¦©¦§¥©¥¨©
úBnà íézL Bkøàå dBábåéúBòö÷îeBkøàå Bì ¨©§¨§§©¦©¦§§Ÿ¨§¨§

åéúBøé÷åéðôì øLà ïçìMä äæ éìà øaãéå õòä."' §¦¨¥©§©¥¥©¤©ª§¨£¤¦§¥
Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø .ïçìMa íéiñå çaæna çúẗ©©¦§¥©§¦¥©ª§¨©¦¨¨§¥¨¦
øtëî çaæî íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥

åéLëò ,íãà ìò¯.åéìò øtëî íãà ìL BðçìLìk" ©¨¨©§¨ª§¨¤¨¨§©¥¨¨¨
'åë íéiðL íäì Lé Lc÷naL íéìkäçaæî ."úLBçðä ©¥¦¤©¦§¨¥¨¤§¦¦¦§©©§¤

¯áäfä çaæî "éì äNòz äîãà çaæî" :áéúëc¯ ¦§¦¦§©£¨¨©£¤¦¦§©©¨¨
äøBðnä" :áéúëc"úBçaænäåäæ úBçaæî Le÷úéà ¦§¦©§¨§©¦§§¦§¦§§¤

,äaøcà ."ïéteöî ïäL éðtî íéøîBà íéîëçå" .äæì̈¤©£¨¦§¦¦§¥¤¥§¦©§©¨
ïåékïéteöîceäðéð.ïéteöî ïäL éðtî ïéànèî íéîëçå :àîéà !eànhéîïðaø :àîéà úéòaéàå ¥¨¦§¦¦§¦©§¥¨©£¨¦§©§¦¦§¥¤¥§¦§¦¨¥¥¨©¨©

éúòc éàî :éøîà÷ øæòéìà éaøìïéteöîc íeMî ,C¯ìèáéîéaø øîà .eäééab ïééetö ìéèa §©¦¡¦¤¤¨¨§¦©©§¦¦¦§¦¦§©§¦¦¨©©§¨©©¦
øîà eäaà:øæòìà éaø,ïäa úèìBL ípäéb ìL øBà ïéà íéîëç éãéîìzøîBçå ì÷;àøcðîìqî ©¨¨©©¦¤§¨¨©§¦¥£¨¦¥¤¥¦¨¤¤¨¤©¨¤¦¨¨©§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט

 ברוקלין.

שלום וברכה!

לענין  בהנוגע  בשיחה  שקרא  מה  ע"ד  כותב  בו  הרחמים,  חדש  אלול  מט"ו  למכתבו  במענה 

פרוזבול, שענינו הוא מסירת שטרותיו לבית דין. ומביא פלוגתת רש"י ותוס' בזה.

ויעיין הלכות הלואה לרבנו הזקן בעל התניא - )פוסק בנסתר דתורה( - והשולחן ערוך - )פוסק 

בנגלה דתורה(, בסעיף ל"ד, שזה שמש יסוד להאמור בשיחה, כאילו מסר שטרו לבית דין כו', ואפילו 

אין לו שטר כלל אלא חוב בע"פ, מועיל פרוזבול.

אשר  הידועים,  ותניא,  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  שמירת  על  אעוררו  זו  בהזדמנות 

שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סגולה הם לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.



קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dbibg(oey`x meil)

'õò' dééø÷ àðîçøc,adfa dtevn `edyk s`áéúëcxe`iza §©£¨¨©§¥¥¦§¦
l`wfgi z`eapa eilke ycwnd(ak `n l`wfgi)LBìL õò çaænä'©¦§¥©¥¨

õò åéúøé÷å Bkøàå Bì åéúBòö÷îe úBnà íézL Bkøàå dáb úBnà©¨Ÿ©§¨§§©¦©¦§Ÿ¨§¨§§¦Ÿ¨¥
,''ä éðôì øLà ïçìMä äæ éìà øaãéåogleyl dpeekd 'ur gafnd'e ©§©¥¥©¤©ª§¨£¤¦§¥

m`e ,eietivl lha epi` 'ur' `xwpy oeike ,adfd gafn len cnerd
eze` midiabny oeik j` ,d`neh lawn did `l zgpl ieyr did

.d`neh zlawl ie`x dyrp milbx ilerl
:ea zwiicn `xnbd ,ogleyd lr xacnd df weqt `aedy ab`

recn.ïçìMa íéiñå çaæna çút:`xnbd zx`anLéøå ïðçBé éaø ¨©©¦§¥©§¦¥©ª§¨©¦¨¨§¥
,eäééåøz éøîàc Lé÷ìy ,cnll `a df xacLc÷nä úéaL ïîæadid ¨¦§¨§¦©§©§¦§©¤¥©¦§¨

,íéi÷dçaæîdidìò øtëîdíãà,eilr aixwdy zepaxwd ici lr ©¨¦§¥©§©¥©¨¨
åéLëògafn oi`e ycwnd zia axgy,eilr aixwdlìL BðçìL ©§¨ª§¨¤

åéìò øtëî íãàzxtkn epgley lr mzlk`de migxe` zqpkd - ¨¨§©¥¨¨
.eilr

:dpyna epipy,'åë íéiðL íäì Lé Lc÷naL íéìkä ìkmilkd lk ¨©¥¦¤©¦§¨¥¨¤§¦¦
iptn zygpd gafne adfd gafnn ueg dliah oiperh ycwna eidy

.xfril` iax ixac ,rwxwk ody
a :xfril` iax ixacl xewnd z` zx`an `xnbdúLBçpä çaæî¦§©©§¤

,`ed exewnáéúëc(`k k zeny)él äNòz äîãà çaæî'eilr Ygafe ¦§¦¦§©£¨¨©£¤¦§¨©§¨¨¨
aezkd e`xwe ,zyegpd gafn `ede ,'LinlW z`e Lizlr z ¤̀ŸŸ¤§¤§¨¤

ae .dnc`k `nhn epi`y 'dnc` gAfn'áäfä çaæî,`ed exewn ¦§©£¨¨¦§©©¨¨
áéúëc(`l b xacna),'úçaænäå äøðnä'zegafnd ipy exkfedy jkae ¦§¦©§Ÿ̈§©¦§§Ÿ

zg` daiza cgiLe÷zéàd ipy [eywed-]úBçaæîadfde zyegpd ¦§¦§§
,äæì äæd`neh lawn epi`e dnc`k `ed zyegpd gafny myke ¤¨¤

.adfd gafn mb jk
gafnn ueg dliah oiperh ycwna eidy milkd lk :dpyna epipy

,'eke zygpd gafne adfd.ïéteöî ïäL éðtî íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¥¤¥§¦
,d`neh milawn mpi` zegafndy mixaeq minkg mby rnyn

:`xnbd dywn .xacd mrha ewlgy `l`ïéteöîc ïåék ,äaøcà©§©¨¥¨¦§¦
eànhéî eäðéð`le ,zgpl miieyr mdy s` zkznd ietiv zngn ¦§¦©§

.d`neh oilawn opi`y zgpl miieyrd ur ilk oick
:`xnbd zvxznàîéà,dpynd ixacaïéànèî íéîëçåz` ¥¨©£¨¦§©§¦

,'dnc`' e`xwpy s` zegafnd,ïéteöî ïäL éðtîepi` ietivde ¦§¥¤¥§¦

.rwxwl lha
:minkg ixaca xg` yexit d`ian `xnbd,àîéà úéòaéàåminkg §¦¨¥¥¨

`l` ,xfril` iax lr ewlg `léàî ,éøîà÷ øæòéìà éaøì ïðaø©¨¨§©¦¡¦¤¤¨¨§¦©
ézòcC,'dnc`' e`xwpy meyn wx mixedh zegafndy [jzxaq-] ©§¥

,zgpl miieyrd ur ilk mdy s` mi`nh ok `l m`eíeMî¦
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ixd ,zekzneäééab ïééetö ìéèa ìèáéîmdil` lha ietivd - ¦§©¨¦¦¨©©§
zegafnl s` 'ur' d`xw dxezdy meyn ,d`neh milawn mpi`e,

,d`neh lawl miie`x mpi` 'dnc` gafn' weqtd `la mb ok m`e
.zgpl ieyre `ed ur ilk ixdy

:minkg icinlz zlrna zyxec `xnbdéaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦
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,Ba úèìBL øeà ïéà dîcî Cqä ,àéä Là úãìBzM àøcðîìq äîe©©§©§§¨¤¨©¥¦©¨¦¨¨¥¤¤
áéúëc ,Là ïôeb ìkL íéîëç éãéîìzdxez ixaca(hk bk dinxi) ©§¦¥£¨¦¤¨¨¥¦§¦

,''ä íàð Làk éøác äë àBìä'dyrp ,cneld seba miqpkpy oeike £Ÿ§¨¦¨¥§ª
,y`k eteb mbänëå änk úçà ìò.y`d on elvpiy ©©©©¨§©¨

:mpdib ly y` oipra sqep xn`nípäéb ìL øeà ïéà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¥¤¥¦Ÿ
,ìàøNé éòLBôa úèìBLa z`f micnle .mpdibl micxei `l`ì÷ ¤¤§§¥¦§¨¥©

åéìò ïéàL áäfä çaæn äî ,áäfä çaænî øîBçåietivéáBòk àlà ¨¤¦¦§©©¨¨©¦§©©¨¨¤¥¨¨¤¨§¦
áäæ øðécy`d lr zxehw eilr mixihwn eide ,hren xac `edy ¦¨¨¨

exar xake ,mei lkíéðL änke,Ba úèìBL øeàä ïéàxqgp `ly ©¨¨¦¥¨¤¤
wx ea ziyrpe ,qp ici lr y`d zngn adfd ietivn hrn elit`

,zxehwd `idy zg` devnàìnL ìàøNé éòLBt,ïBnøk úBöî ïé §¥¦§¨¥¤§¥¦¦§§¦
áéúëcl`xyi zqpk lr(b c mixiyd xiy),'Cúwø ïBnøä çìôk' ¦§¦§¤©¨¦©¨¥

miyxece,'CaL ïéð÷ø' àlà 'Cúwø' éø÷z ìàzeevn mi`lny ©¦§¥©¨¥¤¨¥¨¦¤¨
,mipirxba `lnd 'oenixd gltk'änëå änk úçà ìòmdizeevny ©©©©¨§©¨

.mpdib ly y` mda helyz `ly mdilr epibi
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חגיגה. חומר בקודש - פרק שלישי דף כז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

שמעון גד שי'

שלום וברכה!

אשר  הספרדים  אחב"י  להתעוררות  פעולה  ע"ד  האסיפה,  אודות  כותב  בו  למכתבו,  במענה 

באה"ק ת"ו לעניני יהדות תורה ומצות, ושואל ע"ד כתבת רבנים וכו'.

והנה ידועה דעת תורתנו תורת חיים בהנוגע להצלחת עניני קדושה, להתחיל באופן דראשיתך 

מצער ]וכדיוק הבעש"ט, שאז[ אחריתך ישגא מאד. שמזה מובן שאין עתה להתעסק בעשיית פרסום 

ולרכוש כתבת רבנים וכו', כ"א ללכת צעד אחר צעד, ובהליכה זו עצמה יתבררו כמה פרטים ואופני 

פעולות והכשרון לזה, ואז יוכלו להחליט בהנוגע לשאלותיו וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zenai(ipy meil)

íéùð äøùò ùîç ¯ ïåùàø ÷øô
mig` el yie ,za e` oa eixg` gipdy `la ,dlra zny dy` .`
ly eig` lr dxezd dzeive ,xg` mc`l `ypdl dxeq` ,a`d on

aezkk .dnail znd(d dk mixac)cg` znE eiCgi mig` EaWi iM' ,¦¥§©¦©§¨¥©©
`ai Dnai ,xf Wi`l dvEgd zOd zW` didz `l ,Fl oi` oaE mdn¥¤¥¥Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨§¨¨¨Ÿ
dilr `eaiy ,meai zevn idefe .'DnAie dW`l Fl DgwlE dilr̈¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨
.xac lkl ezy`k ziyrpe el zipwp `id jkae ,dlra ig`n cg`
xhtdl `ed leki ,eig` zy` z` maiil g`d ly epevx oi` m` .a

aezkk .dvilg zevn meiw ici lr meain(h-f my)uRgi `l m`e'§¦Ÿ©§Ÿ
mipwGd ipirl eil` FYnai dWBpe ,'ebe FYnai z` zgwl Wi`d̈¦¨©©¤§¦§§¦§¨§¦§¥¨§¥¥©§¥¦
zexeq`d zeixrdn zg` `id g` zy` .b .'Flbx lrn Flrp dvlge§¨§¨©£¥©©§
xW` lM iM' zeixr zyxt seqa aezkk zxk xeqi`a mc`d lr¦¨£¤
.'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d zFarFYd lMn dUri©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨
oldl x`eank ,eig` lk lr dxeq` `id ixd dlra zen xg`l s`e

(.dp)la` .ef dexr xeqi` dxezd dxizd meai zevn mewnay `l`
,da yiy xg` dexr xeqi` zngn mig`d lr dxeq` dnaid m`
miypd z` dpen epiptly dpynd .znaiizn dpi`e zvleg dpi`

.dexr xeqi` zngn meaid one dvilgd on zexehtd

äðùî
úBøèBt íéLð äøNò Lîçz`å ïäéúBøöz`ïî ïäéúBøö úBøö £¥¤§¥¨¦§¨¥¤§¨¨¥¤¦

íìBòä óBñ ãò ,íeaiä ïîe äöéìçä.miyp dxyr yng ,xnelk ©£¦¨¦©¦©¨¨
odilra ezn m` ,zeixr xeqi`a maid lr zexeq`d oldl ehxetiy
m` s` `l` ,meaid on zexeht onvr ody cala ef `l ,mipa `la
dexrd ixd ,efl 'dxv' `idy ,dcaln zxg` dy` znl el dzid
oae`x mig` ipy eidy oebke .meaie dvilgn dzxv z` zxhet
,oae`x ly eizeaexwn zg` `idy dxy z` oerny `ype ,oernye
eiyp izy ,mipa `la oerny zn m` ,[` xeiv] dwaxl ieyp did oke
eilr dxeq` `idy meyn dxy ,oae`xl maiizdln zexeht
z` `le .dexrd ly dzxv `idy meyn dwaxe ,dexr xeqi`a
eid m`y .odizexv zexv z` s` `l` ,zexhet od cala odizexv
izy eide ,mipa `la oerny zne ,iele oae`x mig` ipy oernyl el
zxv meyn dwaxe ,dexr meyn dxy ,oae`x lr zexeq` eizeyp
dy` el dzid dcalne ,dwax z` maiie iel jlde ,xen`k dexr
dwaxy myk ,[a xeiv] mipa `la `ed s` zne ,lgx mya ztqep
dpey`xd dzlitpa eiabl dexr zxv dzeid meyn oae`xn dxeht
`idy meyn ,iel ly dipyd ezy` lgx epnn zxhtp ok ,oernyn
yng oze` lke .dexr xeqi`a eilr dxeq`d dxy ly dzxv zxv
dvilgd on oia zexeht ,odizexv zexve odizexve miyp dxyr

epicia dkld oky ,meaid on oiae(.k oldl)dler dpi`y dy` lky ,
eze` caln xg` g` znl oi` m`e .dvilgl s` dler dpi` meail
`la s` mc` lkl `ypdl zxzen `id ixd ,eiabl dexr `idy g`

.dvilg
`l` ,meaide dvilgd on zexhet od cala odizexv zexv z` `le
g` el` mig` zylyl didy oebke .odizexv zexv zexv z` s`
iel zy` lgx z` dcedi mai iel zen xg`le ,dcedi enyy sqep
mya ztqep dy` dcedile ,oae`x zexr ly dzxv zxv `idy
meain zxhtp lgxy myk .[b xeiv] mipa `la `ed s` zne ,d`l
cr ,d`ld oke .epnn zxhtp d`l dzxv ok ,oae`x itlk dvilge

.mlerd seq
ïä elàåz` zexhete ,dexr meyn zexehtd miypd dxyr yng §¥¥

.` :meaide dvilgdn odizexv zexve odizexv,Bzaqp`y oebk ¦
oae`x ly eza dxy d`yipe ,dxy z` dpnn cilede dy` oae`x
zvleg dpi` ,[d xeiv] mipa `la oerny zne ,eig` oernyl
ezqep` za xeqi` oi`y s`e .znd ig` oae`x dia`l znaiizne
zyxck ,dexr xeqi`a eilr dxeq` `id ixd ,aezka yxetn

oldl `xnbd(.b)zxv z`e dzxv dwax z` `id zxhet oke .
.a .dzxv,Bza úáedxy z` dpnn cilede dy` oae`x qp`y oebk ©¦

zne ,oerny eig`l d`l d`yipe ,d`l dnye za dxy dclie

zevleg dzxv zxve dzxve d`l oi` ,[e xeiv] mipa `la oerny
xeqi`a eilr dxeq` `idy itl ,dn` ia` oae`xl zenaiizne

aezkk ,dexr(i gi `xwie).b .'dlbz `l LYA za F` LpA zA zexr'¤§©©¦§©¦§Ÿ§©¤
,Bða úáecilede wgvi z` dpnn cilede dy` oae`x qp`y oebk ©§

oerny zne oae`x ig` oernyl d`yipe ,d`l dnye za wgvi
aezkd meyn dia` ia` oae`x lr dxeq` d`l ,[f xeiv] mipa `la
eitlk zexeht ,dzxv zxve ,dwax dzxve `id jkitle ,xen`d

.dvilge meain
.c,BzLà úaixd ,el z`yipy mcew xg` yi`n dl dclep m` s`e ©¦§

dxy z` mdxa` `ypy oebk .dexr xeqi`a eilr dxeq` `id
,[dxy z` yxib e`] mdxa` zn jk xg`e ,dwax z` el dclie
z` oerny `ype ,oerny enye g` oae`xle ,oae`xl dxy d`yipe
zn jk xg`e ,lgx mya zxg` dy` `yp oke ,dxy za dwax
xeiv] eig` oae`x iptl lgxe dwax eiyp eltpe mipa `la oerny
ezy` za `idy meyn dvilge meain epnn zxhtp dwax ,[g

.d .dzxv zxv z`e dzxv lgx z` `id zxhet oke ,dxyåokúa §©
dða,wgvi z` el dclie dxy z` mdxa` `ypy oebk ,ezy` ly §¨

dxy d`yipe mdxa` zn jk xg`e ,d`l dnye za dclep wgvile
zy` dxy ly dpa za d`l z` `yp oae`x ig` oernye ,oae`xl
d`l eltpe mipa `la oerny zn m`y .lgx z` `yp oke ,oae`x
meain epnn dxeht d`l ,[h xeiv] meail oae`x iptl eiyp lgxe
meyn dxeht lgxe ,ezy` ly dpa za `idy meyn dvilge

.e .ezy` oa za zexr zxv `idyåokdza úaoebk ,ezy` ly §©¦¨
z` dcli dwaxe ,dwax z` el dclie dxy z` mdxa` `ypy
z` `yp eig` oernye ,oae`xl dxy d`yipe mdxa` zne ,d`l
zn m`y .lgx z` `yp oke ,oae`x zy` dxy ly dza za d`l
zexhtp dzxv lgxe d`l ezy` ,[i xeiv] mipa `la oerny

.f .ezy` ly dza za `id d`ly meyn oae`xnBúBîçz`yipy £
.meail eiptl dltpe mipa `la eig` zne ,eing zny xg`l eig`l
za dwax z` oae`x `ype ,oernye oae`x mig` ipy eidy oebk
`idy dxy ezpnl` z` oerny `ype wgvi zne ,dxye wgvi
`la oerny zne ,lgx dnye ztqep dy` ele ,oae`x ly ezeng
meain epnn zexhtp od ixd ,[`i xeiv] oae`x iptl eiyp eltpe ,mipa
.g .ef dexr zxv meyn lgxe ezeng zexr meyn dxy ,dvilge

åok,BúBîç íà,d`l z` dcli ,dxye mdxa` za dwaxy oebk §¥£
ig` oae`x `ype ,oernyl ezpnl` dxy d`yipe mdxa` zne
,mipa `la oerny zn jk xg`e ,dxy ly dzckp d`l z` oerny
zxhtp `id ixd ,[ai xeiv] eig` oae`x iptl ezy` dxy dltpe
lgx z` `id zxhet oke ,dwax ezeng m` `idy meyn epnn

.h .dzxv zxv z`e dzxvåok,åéîç íàmdxa` oa wgviy oebk §¥¨¦
dxy z` oerny `yp mdxa` zny xg`le ,d`l z` ciled dxye
`la oerny zne ,dzckp d`l z` `yp oae`x eig`e ,ezpnl`
meyn ,oae`xl dvilge meain dxeht dxy ezy` ,[bi xeiv] mipa
yy lke .dzxv zxve dzxv z` zxhet oke ,wgvi eing m` `idy
`l DYaE dW` zexr' meyn eilr zexeq` [h-c] elld miypd¤§©¦¨¦¨Ÿ

'gTz `l DYA zA z`e DpA zA z` ,dlbz(fi gi my)eid m` ok lre , §©¥¤©§¨§¤©¦¨Ÿ¦©
z` zexhete zexeht od ixd ,mipa `la zne eig`l ze`eyp

.meaid one dvilgd on odizexv zexve odizexv
.iBnàî BúBçàoebke .en`n `le eia`n eig`l d`eyp dzidy £¥¦

lgx z` `yp wgvie ,oerny z` el dclie d`l z` awri `ypy
dclie ezpnl` lgx z` awri `ype wgvi zne ,dxy z` el dclie
`le eia`n `l ezeg` dpi`y dxy z` oerny `ype ,oae`x z` el
eig` `edy oae`x iptl ezy` dxy dltpe ,mipa `la zne ,en`n
meyn oae`xn dvilge meain zxhtp dxy .[ci xeiv] awri eia`n
'ebe LzFg` zexr' xeqi`a eilr dxeq`e ,lgx en`n ezeg` `idy¤§©£§

'ozexr dlbz `l 'ebe LO` za F`(h gi my)z` zxhet `id oke , ©¦¤Ÿ§©¤¤§¨¨
.`i .dzxv zxve dzxvBnà úBçàå,a`d on eig`l d`eyp dzidy ©£¦

lgx z` `yp oke ,oerny z` el dclie dxy z` awri `ypy oebk
z` oerny `ype ,d`l dnye zeg` lgxle .oae`x z` el dclie
meain zxhtp d`l ezy` .[eh xeiv] mipa `la oerny zne ,d`l
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המשך בעמוד חפ

oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtzenai
ùîçïäéúåøö úåøèåô íéùð äøùòd`eyp odn zg` dzid m`y :[`tiq] ipzck Ð

mipa `la zne ,zxg` dy` ele ,eig`l.`xnba sili `nrhe .zexeht odizy Ð

íìåòä óåñ ãò ïäéúåøö úåøöå.yxtn oizipzna Ðåúåîçeig` d`ype ,dlra zny Ð

.mipa `la zneåéîç íàå åúåîç íàå`xwie) aizkck ,dexr meyn el zexeq` odizy Ð

dpa za z` ,dlbz `l dzae dy` zexr" :(gi

ezeng m`e ezeng df llka yie ,"dza za z`e

"oitxypd od el`"a (lif`e) yxtnck ,eing m`e

`kdc (epa zae eza zae) ezae .(`,dr oixcdpq)

.epa zae eza za oke ,ixiinw ezqep`n ezaa Ð

ezy`n eza eli`coeikc ,ezy` za epiid Ð

"dzae dy`" (my) aizkc`l ,epnn `py `l Ð

`tli `l ezqep`n eza la` .xg` yi`n `py

dy`c ,`kdn dil,rnyn oiyecw ici lr Ð

yxtnck ,`wtp `pixg` `xwne ,zeyi` `edy

.`xnbaåîàî åúåçàz`ypy Ð,eia`n eig`l

oi`y .eia`n eig` d`ypy en` zeg` oke .zne

mixac) aizkc ,a`d on eig`a `l` meai aeig

"deg`" opitlie ,"ecgi mig` eayi ik" :(dk

it lr s` a`d on oldl dn :awri ipan "deg`"

m`d on oi`y.`py `l inp `kd Ðåéçà úùàå
åîàîdzidy ,eia`n eig` d`ype zny Ð

meaiil df mai iptl dltpe ,mipa `la zne ,elv` zixkpzy` dzidy itl ,el dxeq` Ð

`xwie) aizkc ,zinler el dxeq`e ,dlgz en`n eig`opiyxce ,"jig` zy` zexr" :(gi

jig` :(`,dp onwl) "eznai lr `ad" wxta dl.m`d on oia a`d on oia Ð
úùàå
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ùîçzexhet miyp dxyripzwck "zeixr" hwpinl ivn `lc :wgvi epiax xne` Ð

zenai) el`n zexeng zeixr yy ,el`d zeixrd lkn zg` :`tiqabi(`,meyn .

) `xnba opixn`cb onwl(a,xifgne ,zp`nne ,zipeli` zxve ,dheq zxv ihernl `z` `pipn :

.iz`w aiyg `w `lc zeixr ihernlc rnyn ded "zeixr" ipz ded i`e .ezyexb

ãòmlerd seqoeik :jxtinl jiiy `l `kd Ð

"odizexv zexv" ,"mlerd seq cr" `pzc

) "azekd"a jixtck ?il dnlbt zeaezk(a,oeik :

dnl "odizexit zexit" ,"mlerd seq cr" `pzc

aezkl jixv did `l "azekd"a i`ce mzdc ?il

`kd la` ,mdipyÐef `l ipzinl `pzc digxe`

,"odizexv zexv" ipzc oeike :xn`z m`e .ef s`

dxenza wiic ikdc ?il dnl "mlerd seq cr"

) "miycw el`" wxtfi(a,,"ocle cle" `pzc oeik :

:wgvi epiax xne`e ?il dnl "mlerd seq cr"

minly axw ocle clec opireny`c oeik ,mzdcÐ

oeik ,mlerd seq cr oicd `edc opirny `linn

,mixcr mixcr mdn lcbi `nyl yiig `lc

`wlq ,`kd la` .xfril` iax mzd yiigck

meyn (`l) ,ith ixiq` odizexv zexvc jzrc

,izxz rnyn "xexvl"e ,edl opiyxc "xexvl"nc

zxv dil `wtpc ,iy` axl elit`e .o"iyix ipy

) oiwxita onwl ,`xaqn dxvbi(`,Ðwqiz `lc ,opireny`l `pzl jixhvi` mewn lkn

opixn` :cere .owtp "xexvl"nc xninl oizrc`,"xexvl"n `wtp dxv zxv inp iy` axlc

) oizrnya `icda ipzw `xnba `dcb onwl(a,oipn odizexv zexv :Ð"xexvl" xnel cenlz

) onwle .xevl `lebi(`,ilin ipdpn ira `wcÐyixc `icdac ,xn`w odizexv zexv` `l

d`n od elit`e ,ixz `l` rnyn `l "xexvl"nc xaq iy` axe ,"xexvl"n irnzyn edlekc dcedi ax xn`e ,i`w oizipznc "d`n od elit`" lr `l` ,"xexvl"n `ziixaa edlÐ`xaqn

dzxv mb zxqe`y jk lk dxeq` `nrh i`n dzxvc .iwtpÐ.`niiw dexr mewnac zxg` dxv xeq`z inp dzxv zxv ,`niiw dexr mewnacåúái`c ,ezqep`n eza :qxhpewa yxit

ez`eypnÐ) `xnba xn`wc `d ,df itle .eza `idy iptn drxb `lc ,ezy` za epiidh onwl(a,dfl dxeq`d :oda `xew ip` oleka `iig iax ipzc `d .jli`e ezengn mbxzn dcedi ax :

`yixc iaa `ziy la` .dfl zxzenÐdl zgkyn `l oi`eypae dl zgkyn `w oiqpe`ac oeik ezac meyn ,`lÐoizipzn`c qxhpewa yxity enk `l .ixiinw `l oiqpe`a ,ixiinw oi`eypa

oiqpe`a `le ixiinw oi`eypa xn`wc `d i`wÐ) onwl inp xn`cke ,ezy` za epiid ok m`ci(`,eia` z`eyp `nili` ?en` i`n :Ðeza `xnba xn` `icdac :cere .eia` zy` epiid

i`w oizipzn dlek` `iig iaxc xn`c iia`l ,cere .ezqep`n eza epiide ,dil `aiag `yxcn iz`e li`edÐikdc ,`iig iax ixiinw oi`eypa :yxtl yi `l` .oiqpe`a ixii` jgxk lr

oizipzn la` ,dfl zxzen dfl dxeq`d zelibxae xzida mda `ven ip` oleka :`iig iaxc dizlin rnynÐ`kilc :wgvi epiaxl d`xpe .oiqpe`a xity ixii`eza ipzwc oizipznc xninl

ok m`c ,oi`eypa `le oiqpe`a ixii`Ðoi`eypa dl zgkyn elit` ,dl zgkyn `l oi`eypa ezac oeik `xnba xn`w i`nÐ`l` !oiqpe`a ixii`c oizipznc iaa edlek` i`w ivn `l

.oi`eypd on oia oiqpe`n oia ixii` eza jdc :wgvi epax xne`úùàen`n eig`opzck ,zvlegc oizipznc `pz xaq oie`l iaiigac ,zxk da yi en`n eig` zy`ac `kd rnyn Ð

) ipy wxtak onwl(`,zcgein ezy` zeg` dn :`xnba `ipz `icdae ,znaiizn `le zvleg dyecw xeqi`e devn xeqi` :Ð:l`eny epiax dywde .'ek zxk dpecf lr oiaiige dexr `idy

"eig` zy` z` gwi xy` yi`e" :mzd ipzwc ,zxk da oi`y rnyn mipdk zxezacÐ?en`n eig` zy`a `l` epi` e` ,eia`n eig` zy`a xne` dz` ,xacn aezkd eia`n eig` zy`a

en` zeg`e eia` zeg` dn ,eig` zy` xq`e ,en` zeg`e eia` zeg` xq`e li`ed :ozep oicdeÐxeqi` dl yie xzid dl yi dcp dn ,"`id dcp" xnel cenlz ,'eke m`d on oia a`d on oia

Ðmipa dl yi m` .xzid dl yie xeqi` dl yiy eia`n eig` zy` `id efe ,xeqi` dl yie xzid dl yi g` zy` s`Ðmipa dl oi` ,dxeq`Ðeig` zy` ihernl `z`c rnyn .zxzen

s` ,dlra iiga mipa dl oi`a eia`n eig` zy`a s` zxk `ki`c xninl `z` `l` ,en`n eig` zy` ihernl `z` `l mipdk zxezc `yxcc yxtle xnel wgece !zxk da oi`c en`n

dxeqi` zrya ,o`kn xg`l xzid dl yiy ab lr s` dcp dnc ,dzin xg`l xzid dl yic ab lrÐ) "eznai lr `ad" yixa yixc ikde .ok g` zy` s` ,zxkacp onwl(`,oeyld oi`c .

:iqei iax xn`w xcde .ixixra oecil :ipyne ?z`vi dnl g` zy`n jixt xcde .ixixra oecil z`vi ezcece ,wlgl z`vi ezeg`c xn`w "lecb llk" wxtc inlyexiac :cere .ok llk rnyn

ezcec dnc .en`n eig` zy` hrnl ,dz`vi jxevl ezcecÐ[eia`n] eia` ig`a ixii`c "ecec oa e` ecec"n ecec zexr mzd silick ,eia`n eia` ig` zy`aÐeig`a eig` zy` s`

.`xw `edda aizkc ,ixixrn `l` ihernl `z` `lc :dyn epax axd uxize !`z` en`n eig` zy` hrnlc `icda rnyn .mipdk zxeza enk "`id dcp"n dl yixc ikd xzae .eia`n

zxk la`Ðixixr aizk `l m` zeg`e a` zeg`ac ab lr s` ,m`d on oia a`d on oiac ,m` zeg`e a` zeg`n slinl irac `de .da yiÐ"eznai lr `ad" Wixc dpei iaxc `yiwd`§¥

)zxk lkc xne`y ,i"yxl df yexit okzi `le ."`id dcp"n hrnnc ,`lewl en`n eig` zy`l yiwp `le ,`xnegl zeixrd lk yiwp a`d on eig` zy`c `yiwdnc ,jinq (myÐ`ed

xn`ck ,zxkl dzin oia yi welige ."ixixr" eda aizkc ,zeixra `l` erxfe `ed zxkp oi`c xne`y ,xy` oa wgvi epiaxl `l` ,miny icia dzinl zxk oia `ki`c epiidc ,zxkp erxfe

) inlyexia) "izdwd hay z` ezixkz l`" :aizkcn dil witne ,miying oa zxkc :(mixekac ipy wxt) aizkc ,xacn iznk miyya `id dzine ,miying cr mzceare (c xacna:(ci my

) ohw crenac ,eply cenlzd lr wlege ."ezeni mye enzi"miyy cre miyingn :opixn` (`,gkÐminy icia dzinc eply cenlzd itl xnel lkepe !zxk zzin `id efÐ,miyy xg`

mceweÐ) "eznai lr `ad" yixac xy` oa wgvi epiax yexitl :xn`z m`e .zxk onfdp onwl(`,meyn i`e !ixixr opirny `l zxknc oeik ?il dnl ezceca aizkc "ixixr" :jixt i`n ,

"ixixr" opirny g` zy`ncÐg` zy`c "ixixr"` iieyw`l dil ded ok m` ,zeixrd lkaÐzeixrd lk sili lirl `zrny `iddac meyn :wgvi epax xne`e !seqal aizkc ?il dnl

!"`id dcp" eig` zy` iab aizkc ,dcpn inp `d slil ?il dnl ezceca aizkc "ixixr" :jixt ikdl ,d`xrdl dcpnúåçàåezy`dxdhny it lr s` ,mail xq`z dcpc :zeywdl oi` Ð

dcp la` .mc` ipa x`yn ith maid lr cner xeqi`d zeixr x`ye dy` zeg`c :inc `lc !ok ixg` ezy` dzn elit` znaiizn oi`y ezy` zeg` enk ,jk xg`Ð.`xiq` `nlr ilekl

) "mixac el`" wxt seq migqta rnyn dzcpa elit`ear:(a,lra ,dcp ezy` :opgei iax xn`wc ,`id meaii zacÐlrA ,dcp eznai .aiigÐeznai `py i`n :dlr jixte .xehtÐciarwc ¨©

ok ixg` ezy` dzny it lr s` ,dy` zeg`c :wlgl d`xp cere .dl ipwc rnyn .'ek devnÐ) "mrep ikxc dikxc" xn`py meyn ,zg` dry dxhtpy oeik .meaiil wwfz `l aeyilyn

zenai) "zexzen yi"a xn`ck (bft(a,mixg` mig` yiy oebk ,ixnbl `zia i`dn `iigcin `lc `kid elit`e .Ðzenai) "oig` drax`" wxta xn`ck ,ezy` dzny dfl dxeq`fk(a,:

"dilr `ai dnai" dlitp zrya da `xew ip` oi`y dnai lkÐdcp la` .epnid dxhtpy dfl wwcfdl dl yi m` mrep ikxc df oi`c ,dxeq`e ,mipa dl yiy g` zy`k `id ixdÐikxc

) "i`ny zia" wxta onwl ohw iabe .xdhzy cr oizndl dkixv inp dlralc ,`id mrep`iw(a,ikd xzae dil dxeq` `zydc icin `ki` in ,zxn` zivn `l inp ikd e`la dax xn`wc

'ek ax xn` `de !dil `ixyÐd`ial ie`x epi`e ohw `edy zngn zpznny dn la` .licbiy cr oizndl dkixv m` mrep ikxc df oi` inp mzdÐzngn epi`c ,mrep ikxc xity ied

.mid zpicnl mai jld eli`k iede ,`xeqi`
e`
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zenai(ipy meil)

íéùð äøùò ùîç ¯ ïåùàø ÷øô
mig` el yie ,za e` oa eixg` gipdy `la ,dlra zny dy` .`
ly eig` lr dxezd dzeive ,xg` mc`l `ypdl dxeq` ,a`d on

aezkk .dnail znd(d dk mixac)cg` znE eiCgi mig` EaWi iM' ,¦¥§©¦©§¨¥©©
`ai Dnai ,xf Wi`l dvEgd zOd zW` didz `l ,Fl oi` oaE mdn¥¤¥¥Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨§¨¨¨Ÿ
dilr `eaiy ,meai zevn idefe .'DnAie dW`l Fl DgwlE dilr̈¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨
.xac lkl ezy`k ziyrpe el zipwp `id jkae ,dlra ig`n cg`
xhtdl `ed leki ,eig` zy` z` maiil g`d ly epevx oi` m` .a

aezkk .dvilg zevn meiw ici lr meain(h-f my)uRgi `l m`e'§¦Ÿ©§Ÿ
mipwGd ipirl eil` FYnai dWBpe ,'ebe FYnai z` zgwl Wi`d̈¦¨©©¤§¦§§¦§¨§¦§¥¨§¥¥©§¥¦
zexeq`d zeixrdn zg` `id g` zy` .b .'Flbx lrn Flrp dvlge§¨§¨©£¥©©§
xW` lM iM' zeixr zyxt seqa aezkk zxk xeqi`a mc`d lr¦¨£¤
.'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d zFarFYd lMn dUri©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨
oldl x`eank ,eig` lk lr dxeq` `id ixd dlra zen xg`l s`e

(.dp)la` .ef dexr xeqi` dxezd dxizd meai zevn mewnay `l`
,da yiy xg` dexr xeqi` zngn mig`d lr dxeq` dnaid m`
miypd z` dpen epiptly dpynd .znaiizn dpi`e zvleg dpi`

.dexr xeqi` zngn meaid one dvilgd on zexehtd

äðùî
úBøèBt íéLð äøNò Lîçz`å ïäéúBøöz`ïî ïäéúBøö úBøö £¥¤§¥¨¦§¨¥¤§¨¨¥¤¦

íìBòä óBñ ãò ,íeaiä ïîe äöéìçä.miyp dxyr yng ,xnelk ©£¦¨¦©¦©¨¨
odilra ezn m` ,zeixr xeqi`a maid lr zexeq`d oldl ehxetiy
m` s` `l` ,meaid on zexeht onvr ody cala ef `l ,mipa `la
dexrd ixd ,efl 'dxv' `idy ,dcaln zxg` dy` znl el dzid
oae`x mig` ipy eidy oebke .meaie dvilgn dzxv z` zxhet
,oae`x ly eizeaexwn zg` `idy dxy z` oerny `ype ,oernye
eiyp izy ,mipa `la oerny zn m` ,[` xeiv] dwaxl ieyp did oke
eilr dxeq` `idy meyn dxy ,oae`xl maiizdln zexeht
z` `le .dexrd ly dzxv `idy meyn dwaxe ,dexr xeqi`a
eid m`y .odizexv zexv z` s` `l` ,zexhet od cala odizexv
izy eide ,mipa `la oerny zne ,iele oae`x mig` ipy oernyl el
zxv meyn dwaxe ,dexr meyn dxy ,oae`x lr zexeq` eizeyp
dy` el dzid dcalne ,dwax z` maiie iel jlde ,xen`k dexr
dwaxy myk ,[a xeiv] mipa `la `ed s` zne ,lgx mya ztqep
dpey`xd dzlitpa eiabl dexr zxv dzeid meyn oae`xn dxeht
`idy meyn ,iel ly dipyd ezy` lgx epnn zxhtp ok ,oernyn
yng oze` lke .dexr xeqi`a eilr dxeq`d dxy ly dzxv zxv
dvilgd on oia zexeht ,odizexv zexve odizexve miyp dxyr

epicia dkld oky ,meaid on oiae(.k oldl)dler dpi`y dy` lky ,
eze` caln xg` g` znl oi` m`e .dvilgl s` dler dpi` meail
`la s` mc` lkl `ypdl zxzen `id ixd ,eiabl dexr `idy g`

.dvilg
`l` ,meaide dvilgd on zexhet od cala odizexv zexv z` `le
g` el` mig` zylyl didy oebke .odizexv zexv zexv z` s`
iel zy` lgx z` dcedi mai iel zen xg`le ,dcedi enyy sqep
mya ztqep dy` dcedile ,oae`x zexr ly dzxv zxv `idy
meain zxhtp lgxy myk .[b xeiv] mipa `la `ed s` zne ,d`l
cr ,d`ld oke .epnn zxhtp d`l dzxv ok ,oae`x itlk dvilge

.mlerd seq
ïä elàåz` zexhete ,dexr meyn zexehtd miypd dxyr yng §¥¥

.` :meaide dvilgdn odizexv zexve odizexv,Bzaqp`y oebk ¦
oae`x ly eza dxy d`yipe ,dxy z` dpnn cilede dy` oae`x
zvleg dpi` ,[d xeiv] mipa `la oerny zne ,eig` oernyl
ezqep` za xeqi` oi`y s`e .znd ig` oae`x dia`l znaiizne
zyxck ,dexr xeqi`a eilr dxeq` `id ixd ,aezka yxetn

oldl `xnbd(.b)zxv z`e dzxv dwax z` `id zxhet oke .
.a .dzxv,Bza úáedxy z` dpnn cilede dy` oae`x qp`y oebk ©¦

zne ,oerny eig`l d`l d`yipe ,d`l dnye za dxy dclie

zevleg dzxv zxve dzxve d`l oi` ,[e xeiv] mipa `la oerny
xeqi`a eilr dxeq` `idy itl ,dn` ia` oae`xl zenaiizne

aezkk ,dexr(i gi `xwie).b .'dlbz `l LYA za F` LpA zA zexr'¤§©©¦§©¦§Ÿ§©¤
,Bða úáecilede wgvi z` dpnn cilede dy` oae`x qp`y oebk ©§

oerny zne oae`x ig` oernyl d`yipe ,d`l dnye za wgvi
aezkd meyn dia` ia` oae`x lr dxeq` d`l ,[f xeiv] mipa `la
eitlk zexeht ,dzxv zxve ,dwax dzxve `id jkitle ,xen`d

.dvilge meain
.c,BzLà úaixd ,el z`yipy mcew xg` yi`n dl dclep m` s`e ©¦§

dxy z` mdxa` `ypy oebk .dexr xeqi`a eilr dxeq` `id
,[dxy z` yxib e`] mdxa` zn jk xg`e ,dwax z` el dclie
z` oerny `ype ,oerny enye g` oae`xle ,oae`xl dxy d`yipe
zn jk xg`e ,lgx mya zxg` dy` `yp oke ,dxy za dwax
xeiv] eig` oae`x iptl lgxe dwax eiyp eltpe mipa `la oerny
ezy` za `idy meyn dvilge meain epnn zxhtp dwax ,[g

.d .dzxv zxv z`e dzxv lgx z` `id zxhet oke ,dxyåokúa §©
dða,wgvi z` el dclie dxy z` mdxa` `ypy oebk ,ezy` ly §¨

dxy d`yipe mdxa` zn jk xg`e ,d`l dnye za dclep wgvile
zy` dxy ly dpa za d`l z` `yp oae`x ig` oernye ,oae`xl
d`l eltpe mipa `la oerny zn m`y .lgx z` `yp oke ,oae`x
meain epnn dxeht d`l ,[h xeiv] meail oae`x iptl eiyp lgxe
meyn dxeht lgxe ,ezy` ly dpa za `idy meyn dvilge

.e .ezy` oa za zexr zxv `idyåokdza úaoebk ,ezy` ly §©¦¨
z` dcli dwaxe ,dwax z` el dclie dxy z` mdxa` `ypy
z` `yp eig` oernye ,oae`xl dxy d`yipe mdxa` zne ,d`l
zn m`y .lgx z` `yp oke ,oae`x zy` dxy ly dza za d`l
zexhtp dzxv lgxe d`l ezy` ,[i xeiv] mipa `la oerny

.f .ezy` ly dza za `id d`ly meyn oae`xnBúBîçz`yipy £
.meail eiptl dltpe mipa `la eig` zne ,eing zny xg`l eig`l
za dwax z` oae`x `ype ,oernye oae`x mig` ipy eidy oebk
`idy dxy ezpnl` z` oerny `ype wgvi zne ,dxye wgvi
`la oerny zne ,lgx dnye ztqep dy` ele ,oae`x ly ezeng
meain epnn zexhtp od ixd ,[`i xeiv] oae`x iptl eiyp eltpe ,mipa
.g .ef dexr zxv meyn lgxe ezeng zexr meyn dxy ,dvilge

åok,BúBîç íà,d`l z` dcli ,dxye mdxa` za dwaxy oebk §¥£
ig` oae`x `ype ,oernyl ezpnl` dxy d`yipe mdxa` zne
,mipa `la oerny zn jk xg`e ,dxy ly dzckp d`l z` oerny
zxhtp `id ixd ,[ai xeiv] eig` oae`x iptl ezy` dxy dltpe
lgx z` `id zxhet oke ,dwax ezeng m` `idy meyn epnn

.h .dzxv zxv z`e dzxvåok,åéîç íàmdxa` oa wgviy oebk §¥¨¦
dxy z` oerny `yp mdxa` zny xg`le ,d`l z` ciled dxye
`la oerny zne ,dzckp d`l z` `yp oae`x eig`e ,ezpnl`
meyn ,oae`xl dvilge meain dxeht dxy ezy` ,[bi xeiv] mipa
yy lke .dzxv zxve dzxv z` zxhet oke ,wgvi eing m` `idy
`l DYaE dW` zexr' meyn eilr zexeq` [h-c] elld miypd¤§©¦¨¦¨Ÿ

'gTz `l DYA zA z`e DpA zA z` ,dlbz(fi gi my)eid m` ok lre , §©¥¤©§¨§¤©¦¨Ÿ¦©
z` zexhete zexeht od ixd ,mipa `la zne eig`l ze`eyp

.meaid one dvilgd on odizexv zexve odizexv
.iBnàî BúBçàoebke .en`n `le eia`n eig`l d`eyp dzidy £¥¦

lgx z` `yp wgvie ,oerny z` el dclie d`l z` awri `ypy
dclie ezpnl` lgx z` awri `ype wgvi zne ,dxy z` el dclie
`le eia`n `l ezeg` dpi`y dxy z` oerny `ype ,oae`x z` el
eig` `edy oae`x iptl ezy` dxy dltpe ,mipa `la zne ,en`n
meyn oae`xn dvilge meain zxhtp dxy .[ci xeiv] awri eia`n
'ebe LzFg` zexr' xeqi`a eilr dxeq`e ,lgx en`n ezeg` `idy¤§©£§

'ozexr dlbz `l 'ebe LO` za F`(h gi my)z` zxhet `id oke , ©¦¤Ÿ§©¤¤§¨¨
.`i .dzxv zxve dzxvBnà úBçàå,a`d on eig`l d`eyp dzidy ©£¦

lgx z` `yp oke ,oerny z` el dclie dxy z` awri `ypy oebk
z` oerny `ype ,d`l dnye zeg` lgxle .oae`x z` el dclie
meain zxhtp d`l ezy` .[eh xeiv] mipa `la oerny zne ,d`l
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המשך בעמוד חפ

יבמות. חמש עשרה נשים - פרק ראשון דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
oiaiigרש"י                                                                                                                                      תוספות lkd` cenr a sc ± oey`x wxtzenai

ùîçïäéúåøö úåøèåô íéùð äøùòd`eyp odn zg` dzid m`y :[`tiq] ipzck Ð

mipa `la zne ,zxg` dy` ele ,eig`l.`xnba sili `nrhe .zexeht odizy Ð

íìåòä óåñ ãò ïäéúåøö úåøöå.yxtn oizipzna Ðåúåîçeig` d`ype ,dlra zny Ð

.mipa `la zneåéîç íàå åúåîç íàå`xwie) aizkck ,dexr meyn el zexeq` odizy Ð

dpa za z` ,dlbz `l dzae dy` zexr" :(gi

ezeng m`e ezeng df llka yie ,"dza za z`e

"oitxypd od el`"a (lif`e) yxtnck ,eing m`e

`kdc (epa zae eza zae) ezae .(`,dr oixcdpq)

.epa zae eza za oke ,ixiinw ezqep`n ezaa Ð

ezy`n eza eli`coeikc ,ezy` za epiid Ð

"dzae dy`" (my) aizkc`l ,epnn `py `l Ð

`tli `l ezqep`n eza la` .xg` yi`n `py

dy`c ,`kdn dil,rnyn oiyecw ici lr Ð

yxtnck ,`wtp `pixg` `xwne ,zeyi` `edy

.`xnbaåîàî åúåçàz`ypy Ð,eia`n eig`l

oi`y .eia`n eig` d`ypy en` zeg` oke .zne

mixac) aizkc ,a`d on eig`a `l` meai aeig

"deg`" opitlie ,"ecgi mig` eayi ik" :(dk

it lr s` a`d on oldl dn :awri ipan "deg`"

m`d on oi`y.`py `l inp `kd Ðåéçà úùàå
åîàîdzidy ,eia`n eig` d`ype zny Ð

meaiil df mai iptl dltpe ,mipa `la zne ,elv` zixkpzy` dzidy itl ,el dxeq` Ð

`xwie) aizkc ,zinler el dxeq`e ,dlgz en`n eig`opiyxce ,"jig` zy` zexr" :(gi

jig` :(`,dp onwl) "eznai lr `ad" wxta dl.m`d on oia a`d on oia Ð
úùàå
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ùîçzexhet miyp dxyripzwck "zeixr" hwpinl ivn `lc :wgvi epiax xne` Ð

zenai) el`n zexeng zeixr yy ,el`d zeixrd lkn zg` :`tiqabi(`,meyn .

) `xnba opixn`cb onwl(a,xifgne ,zp`nne ,zipeli` zxve ,dheq zxv ihernl `z` `pipn :

.iz`w aiyg `w `lc zeixr ihernlc rnyn ded "zeixr" ipz ded i`e .ezyexb

ãòmlerd seqoeik :jxtinl jiiy `l `kd Ð

"odizexv zexv" ,"mlerd seq cr" `pzc

) "azekd"a jixtck ?il dnlbt zeaezk(a,oeik :

dnl "odizexit zexit" ,"mlerd seq cr" `pzc

aezkl jixv did `l "azekd"a i`ce mzdc ?il

`kd la` ,mdipyÐef `l ipzinl `pzc digxe`

,"odizexv zexv" ipzc oeike :xn`z m`e .ef s`

dxenza wiic ikdc ?il dnl "mlerd seq cr"

) "miycw el`" wxtfi(a,,"ocle cle" `pzc oeik :

:wgvi epiax xne`e ?il dnl "mlerd seq cr"

minly axw ocle clec opireny`c oeik ,mzdcÐ

oeik ,mlerd seq cr oicd `edc opirny `linn

,mixcr mixcr mdn lcbi `nyl yiig `lc

`wlq ,`kd la` .xfril` iax mzd yiigck

meyn (`l) ,ith ixiq` odizexv zexvc jzrc

,izxz rnyn "xexvl"e ,edl opiyxc "xexvl"nc

zxv dil `wtpc ,iy` axl elit`e .o"iyix ipy

) oiwxita onwl ,`xaqn dxvbi(`,Ðwqiz `lc ,opireny`l `pzl jixhvi` mewn lkn

opixn` :cere .owtp "xexvl"nc xninl oizrc`,"xexvl"n `wtp dxv zxv inp iy` axlc

) oizrnya `icda ipzw `xnba `dcb onwl(a,oipn odizexv zexv :Ð"xexvl" xnel cenlz

) onwle .xevl `lebi(`,ilin ipdpn ira `wcÐyixc `icdac ,xn`w odizexv zexv` `l

d`n od elit`e ,ixz `l` rnyn `l "xexvl"nc xaq iy` axe ,"xexvl"n irnzyn edlekc dcedi ax xn`e ,i`w oizipznc "d`n od elit`" lr `l` ,"xexvl"n `ziixaa edlÐ`xaqn

dzxv mb zxqe`y jk lk dxeq` `nrh i`n dzxvc .iwtpÐ.`niiw dexr mewnac zxg` dxv xeq`z inp dzxv zxv ,`niiw dexr mewnacåúái`c ,ezqep`n eza :qxhpewa yxit

ez`eypnÐ) `xnba xn`wc `d ,df itle .eza `idy iptn drxb `lc ,ezy` za epiidh onwl(a,dfl dxeq`d :oda `xew ip` oleka `iig iax ipzc `d .jli`e ezengn mbxzn dcedi ax :

`yixc iaa `ziy la` .dfl zxzenÐdl zgkyn `l oi`eypae dl zgkyn `w oiqpe`ac oeik ezac meyn ,`lÐoizipzn`c qxhpewa yxity enk `l .ixiinw `l oiqpe`a ,ixiinw oi`eypa

oiqpe`a `le ixiinw oi`eypa xn`wc `d i`wÐ) onwl inp xn`cke ,ezy` za epiid ok m`ci(`,eia` z`eyp `nili` ?en` i`n :Ðeza `xnba xn` `icdac :cere .eia` zy` epiid

i`w oizipzn dlek` `iig iaxc xn`c iia`l ,cere .ezqep`n eza epiide ,dil `aiag `yxcn iz`e li`edÐikdc ,`iig iax ixiinw oi`eypa :yxtl yi `l` .oiqpe`a ixii` jgxk lr

oizipzn la` ,dfl zxzen dfl dxeq`d zelibxae xzida mda `ven ip` oleka :`iig iaxc dizlin rnynÐ`kilc :wgvi epiaxl d`xpe .oiqpe`a xity ixii`eza ipzwc oizipznc xninl

ok m`c ,oi`eypa `le oiqpe`a ixii`Ðoi`eypa dl zgkyn elit` ,dl zgkyn `l oi`eypa ezac oeik `xnba xn`w i`nÐ`l` !oiqpe`a ixii`c oizipznc iaa edlek` i`w ivn `l

.oi`eypd on oia oiqpe`n oia ixii` eza jdc :wgvi epax xne`úùàen`n eig`opzck ,zvlegc oizipznc `pz xaq oie`l iaiigac ,zxk da yi en`n eig` zy`ac `kd rnyn Ð

) ipy wxtak onwl(`,zcgein ezy` zeg` dn :`xnba `ipz `icdae ,znaiizn `le zvleg dyecw xeqi`e devn xeqi` :Ð:l`eny epiax dywde .'ek zxk dpecf lr oiaiige dexr `idy

"eig` zy` z` gwi xy` yi`e" :mzd ipzwc ,zxk da oi`y rnyn mipdk zxezacÐ?en`n eig` zy`a `l` epi` e` ,eia`n eig` zy`a xne` dz` ,xacn aezkd eia`n eig` zy`a

en` zeg`e eia` zeg` dn ,eig` zy` xq`e ,en` zeg`e eia` zeg` xq`e li`ed :ozep oicdeÐxeqi` dl yie xzid dl yi dcp dn ,"`id dcp" xnel cenlz ,'eke m`d on oia a`d on oia

Ðmipa dl yi m` .xzid dl yie xeqi` dl yiy eia`n eig` zy` `id efe ,xeqi` dl yie xzid dl yi g` zy` s`Ðmipa dl oi` ,dxeq`Ðeig` zy` ihernl `z`c rnyn .zxzen

s` ,dlra iiga mipa dl oi`a eia`n eig` zy`a s` zxk `ki`c xninl `z` `l` ,en`n eig` zy` ihernl `z` `l mipdk zxezc `yxcc yxtle xnel wgece !zxk da oi`c en`n

dxeqi` zrya ,o`kn xg`l xzid dl yiy ab lr s` dcp dnc ,dzin xg`l xzid dl yic ab lrÐ) "eznai lr `ad" yixa yixc ikde .ok g` zy` s` ,zxkacp onwl(`,oeyld oi`c .

:iqei iax xn`w xcde .ixixra oecil :ipyne ?z`vi dnl g` zy`n jixt xcde .ixixra oecil z`vi ezcece ,wlgl z`vi ezeg`c xn`w "lecb llk" wxtc inlyexiac :cere .ok llk rnyn

ezcec dnc .en`n eig` zy` hrnl ,dz`vi jxevl ezcecÐ[eia`n] eia` ig`a ixii`c "ecec oa e` ecec"n ecec zexr mzd silick ,eia`n eia` ig` zy`aÐeig`a eig` zy` s`

.`xw `edda aizkc ,ixixrn `l` ihernl `z` `lc :dyn epax axd uxize !`z` en`n eig` zy` hrnlc `icda rnyn .mipdk zxeza enk "`id dcp"n dl yixc ikd xzae .eia`n

zxk la`Ðixixr aizk `l m` zeg`e a` zeg`ac ab lr s` ,m`d on oia a`d on oiac ,m` zeg`e a` zeg`n slinl irac `de .da yiÐ"eznai lr `ad" Wixc dpei iaxc `yiwd`§¥

)zxk lkc xne`y ,i"yxl df yexit okzi `le ."`id dcp"n hrnnc ,`lewl en`n eig` zy`l yiwp `le ,`xnegl zeixrd lk yiwp a`d on eig` zy`c `yiwdnc ,jinq (myÐ`ed

xn`ck ,zxkl dzin oia yi welige ."ixixr" eda aizkc ,zeixra `l` erxfe `ed zxkp oi`c xne`y ,xy` oa wgvi epiaxl `l` ,miny icia dzinl zxk oia `ki`c epiidc ,zxkp erxfe

) inlyexia) "izdwd hay z` ezixkz l`" :aizkcn dil witne ,miying oa zxkc :(mixekac ipy wxt) aizkc ,xacn iznk miyya `id dzine ,miying cr mzceare (c xacna:(ci my

) ohw crenac ,eply cenlzd lr wlege ."ezeni mye enzi"miyy cre miyingn :opixn` (`,gkÐminy icia dzinc eply cenlzd itl xnel lkepe !zxk zzin `id efÐ,miyy xg`

mceweÐ) "eznai lr `ad" yixac xy` oa wgvi epiax yexitl :xn`z m`e .zxk onfdp onwl(`,meyn i`e !ixixr opirny `l zxknc oeik ?il dnl ezceca aizkc "ixixr" :jixt i`n ,

"ixixr" opirny g` zy`ncÐg` zy`c "ixixr"` iieyw`l dil ded ok m` ,zeixrd lkaÐzeixrd lk sili lirl `zrny `iddac meyn :wgvi epax xne`e !seqal aizkc ?il dnl

!"`id dcp" eig` zy` iab aizkc ,dcpn inp `d slil ?il dnl ezceca aizkc "ixixr" :jixt ikdl ,d`xrdl dcpnúåçàåezy`dxdhny it lr s` ,mail xq`z dcpc :zeywdl oi` Ð

dcp la` .mc` ipa x`yn ith maid lr cner xeqi`d zeixr x`ye dy` zeg`c :inc `lc !ok ixg` ezy` dzn elit` znaiizn oi`y ezy` zeg` enk ,jk xg`Ð.`xiq` `nlr ilekl

) "mixac el`" wxt seq migqta rnyn dzcpa elit`ear:(a,lra ,dcp ezy` :opgei iax xn`wc ,`id meaii zacÐlrA ,dcp eznai .aiigÐeznai `py i`n :dlr jixte .xehtÐciarwc ¨©

ok ixg` ezy` dzny it lr s` ,dy` zeg`c :wlgl d`xp cere .dl ipwc rnyn .'ek devnÐ) "mrep ikxc dikxc" xn`py meyn ,zg` dry dxhtpy oeik .meaiil wwfz `l aeyilyn

zenai) "zexzen yi"a xn`ck (bft(a,mixg` mig` yiy oebk ,ixnbl `zia i`dn `iigcin `lc `kid elit`e .Ðzenai) "oig` drax`" wxta xn`ck ,ezy` dzny dfl dxeq`fk(a,:

"dilr `ai dnai" dlitp zrya da `xew ip` oi`y dnai lkÐdcp la` .epnid dxhtpy dfl wwcfdl dl yi m` mrep ikxc df oi`c ,dxeq`e ,mipa dl yiy g` zy`k `id ixdÐikxc

) "i`ny zia" wxta onwl ohw iabe .xdhzy cr oizndl dkixv inp dlralc ,`id mrep`iw(a,ikd xzae dil dxeq` `zydc icin `ki` in ,zxn` zivn `l inp ikd e`la dax xn`wc

'ek ax xn` `de !dil `ixyÐd`ial ie`x epi`e ohw `edy zngn zpznny dn la` .licbiy cr oizndl dkixv m` mrep ikxc df oi` inp mzdÐzngn epi`c ,mrep ikxc xity ied

.mid zpicnl mai jld eli`k iede ,`xeqi`
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קסח
oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtzenai

åîìåòá äéä àìù åéçà úùàådzin xg`l g` el clepe ,mipa `la zny oae`x oebk Ð

iptl odizy eltpe ,mipa `la zne ,zxg` dy` ele ,ezy` maiie oerny cnre ,iel enye

iel,dilr zxk yepre iell dxeq` oernyl z`ypy oae`x zy`y itl .zexeht odizy Ð

lkn dyri xy` lk ik" :edleka aizkc ,dyxtay zeixr x`yk ,zxka g` zy`y itl

meai zevn mewnae ,"ezxkpe dl`d zearezd

mipa `la znykdixy Ðeig` zy`e .`pngx

ezcil mcew zny ,enlera did `ly`l Ð

"eicgi mig` eayi ik" :aizkc ,dil `xyÐ

,jklde .mlera zg` daiyi mdl dzidy

mler xeqi` iel lr dxq`p oae`x znyn

,eiykr elit`e .mipa dl yiy g` zy`k

didy oerny eig` i`eyp gkn eiptl dltpy

enleramyke ,oae`x liaya el dxeq` Ð

el dxeq` `idyoerny zy` ,dzxv jk Ð

zeixrd lk lr onwl opitlic ,dxeq` ,zxg`d

mr meaiil eiptl eltpy zxka eilr zecnerd

m`e ,zexeht odizyy odizexvo`ypyepr

oxhty xg`ny ,zxkeilr zecner aezkd

.mipa el yiy g` zy` xeqi`aåúìëåzny Ð

elit`e ,mlerl el dxeq` ,ezlk eig` `ype epa

.epa zzin xg`låúîù ïìåëåeza dzny Ð

oe`in dl zgkyn ikide .dp`in e` eig`l mcew

?dnezia `l` oe`in oi`e ,miiw `ed ixde ,ezaa

dia`y oebk dl zgkynd`iyd,cg`l dl

zeyx dia`l oi` aeye ,dphw `idyk dyxbzpe

d`vie ,dphw dcera eig`l z`ype dklde ,da

ixw (`,hw zenai) "i`ny zia" wxtae .oe`ina

e` ,eig`n dyxbzp m`e .a`d iiga dnezi dl

gwn egwny ,zipeli` z`vnp e` ,eig`a dp`in

ixd eig` znyke ,eig` zy` `ied `le zerh

znaiizne ,ezy` epi`y enk `id.dzxvéàå
'åë øîåì ìåëé äúàxaky Ðeclimcew xg`n

e`yipyoe`ine .`id zipeli` e`l jkld ,eig`l

`l` zp`nn oi`e ,od zelecb ixdy ,`kil inp

."i`ny zia" wxta onwl yxtnck ,dphw dneziäøåèô åúáù íùë,el dxeq` ixdy Ð

`ed `l` g` my oi`e.`xnba silick ,dxeht dzxv jk Ðúàùðå åúá úøö äëìä
éðùä åéçàìel zexzen odizyy xg` g` yic `kidc Ðo`k yi ixdy ,zexeht opi` Ð

mixac) "eig` zia z`" :aizkc ,dxeht dipyde zg`d znaiizne ,meai zevn(dkzia Ð

`la zne ,zxg` dy` ele ,eza zxv z` cg`d maii m`e .mizy `le ,dpea `ed cg`

.eiptl eltpe exfge ,mipaúøöù íùëåúáäøåèôdxq`py Ðeig` zlitp zryn eilr

dzxhte ,eiptl eza mr dltpy ,oey`xdel yiy g` zy`k eilr `id ixde ,epnid eza

.zinler el dxeq`e ,mipaäúøö úøö êëefy ,dxeht zxg`d ipyd eig` zy` Ð

.dzxhet`xwie) "xexvl"n `xnba sili `nrhe.dzxv zxhet dexr zxvy ,(giåìéôàå
äàî íädy` ele ,iyilyd eig`l dnaiizpe eza ly dzxv zxv dklde ,mig` Ð

mipa `la zne ,zxg`odizy Ðzexq`p.mlerl oke .df lrúøúåî äúøöÐmaiizdl

.dzxv dpi` meaii zwif zrya ixdy ,elïàîì äìåëéä ìëådexrdy oebk Ðdphw

eig` zne ,dp`in `le o`nl dlekiezwife ,opaxcn `l` dpi` diyeciwe li`ed Ð

`nrh yxtnck ,dxeq` maiizdle .dvilgd on dzxv zxhet dpi` ,opaxcn dzlitp

.dexr zxv zi`xpy :`xnbaàøîâåäìåë éãëîzexehty dn ,zeixr Ð.meaiid on

ïðéôìé äùà úåçàî.oizrnya onwl Ðàéä ïåòîù éáøå"zezin rax`" wxta xn`c Ð

eing m` cr edlek ,eza zae eza `yix `pz ikdle ,dxeng dtixy :(a,hn oixcdpq)

.dtixyaáéúë åúåîçá"etxyi y`a `id dnf dn` z`e dy` z` gwi xy` yi`e" Ð

`xwie).(käìé÷ñá åúìëzeixr x`y lke .(`,bp oixcdpq) "zezin rax`" wxta Ð

.zxka `l` oic zia zzina opi` oizipzncàùøãî àéúàã ïåéë`aiag ,eilr xq`il Ð

,`pzl dildncw`e.dl iyxtn onwle .`yixa
åäìåë
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åàzipeli` e`vnpy:dnize ,eig` zy` dzid `le ,od zerh iyecw zipeli`c Ð

zenai) [opixn`c]`q(a,dphw ,'ek oinaiin `le oivleg `l dphwe ohw :Ð`ny

zipeli` dpi` m`c :jytp dnn maiizz ?i`n`e .zipeli` `vnzÐm`e ,maiin xity

zipeli` `idÐ.dielir dlawa `iddc :mz epiax xne`e !eig` zy` dzid `lc ,ixy inp

) "xxeq oa" yixa ipyn `peeb i`dkeoixcdpq

hq(a,:uxiz dliixkpxean mdxa` epiax axde .

xg`l la` .citwde g`d iiga zipeli` z`vnpa

miiw did m` `nlc ,dzinÐ.citwn did `l

) `ztqeza ipzw `icdac ,`xidp `le:(` wxt

dzin xg`l oia lrad iiga oia ,zipeli` e`vnp

Ð'd zxfra yxt` `xnbae .zexzen odizexv

,da xikda elit` zipeli` eza zxv ixyc o`nl

oia miign oia `ztqeza eprinyd yecig i`n

zipeli`c rnyn `kdc :xn`z m`e .dzin xg`

`ira i`c ,[opaxcn elit`] hb ira `lÐdzid

lk :oizipzna opzck ,znaiizn `le zvleg dzxv

wxta zeaezkae .'ek dp`in `le o`nl dlekiy

) "dpnl`"w(a,zipeli`de dipyde zp`nnd :opz

`hib `d :rnyn ,daezk mdl oi`Ð!`ira

) "xicnd"a wiic ikdc:xnel yie .(`,br zeaezk

hwpnl ivn `lc meyn `pyil i`d hwp mzdc

kixv opi`.ediicda ipzwc dipy meyn hb oi

inp i` .`hib `ira `l zp`nn jgxk lrc ,rcz

ipzw `yixac meyn `l` ikd wiic `l "xicnd"a

`tiqae zycewn dpi`Ð,daezka `ly `vz

) "gleyd"a opzc `deezy` `ivend :(a,en oihib

,`lewlw meyn :yxtne .xifgi `l zipeli` meyn

,'ek xn`ie mipa dl didie xg`l `ypz `nyc

!hb `ira rnync .mixfnn dipae lha hb `vnpe

mzdc :wgvi epiax xne`Ðwtq meyn d`ivena

ipzwc ,rcz .dti mixkip mipniqd oi`y zipeli`

i`ce eli`e ,mipa dl eide xg`l z`yp :`tiq

zipeli`Ðzenai) "lxrd"ac ,d`etx dl oi`

hr(a,,dng qixqa xfril` iaxe `aiwr iax ibilt

ab lr s` ,ibiltc ogky` `l zipeli`ae .d`etx el yiy ,ezy`l oivlege uleg m`

) "xicnd"a xn`c o`nl `ki` mzq dqpke i`pz lr dyciwacar zeaezk(a,hb `irac

Ðzipeli` la` .lignc `ki`c ,oinen x`ya `wec epiidÐelit`e .lgen oi` mc` mey

zepf zlira lrea mc` oi`c meyn `nrh yxtnc iia`lÐwiqnc ,oinen x`ya epiid

giky `lc ,zipeli` la` .oiyecw myl lrea oinen da eidi elit` ezrcae ,dizrc`Ð`l

.oiyecw myl lrea `di `l zipeli` yyg meyne ,dizrc` wiqn

éàådp`iny ezenga xnel leki dz`,zerh iyeciwa oe`in dl zgkyn:xn`z m`e Ð

dtizk lr akxen dpa elit` :l`rnyi iax iac `pzcÐ!dl zklede zp`nn

iyecwac :wgvi epiax xn` cere .zephwa ixii` oizipznc :ozp oa dcedi epiax uxize

dlekiy lk `tiqa ipzinl ivn ded `le ,dkixv dpi` oe`in elit`c xninl ivn zerh

dp`in `l elit`c ,`wec e`l l`rnyi iaxc zp`nne .'ek o`nlÐm`e .`id ezy` e`l

`id dexrÐ) "oniq `a" wxta ,edin .zxzen dzxvzephw iyecwac rnyn (`,ap dcp

nl z`ay l`rnyi iax ly eza iab ,l`rnyi iax ixii` [inp]dpae yxcnd ziaa o`

ea lyki wicv eze` xn`y xac :exn`e ,yxcnd ziaa dika dzaxe ,dtizk lr akxen

zp`nn zad izn cr :exnbe epnpe !erxfÐl`rnyi iax meyne .zexry izy `iazy cr

oald lr xegyd daxiy cr :xn`c ,epnp dcedi iaxc meyn xninl `kilc ,epnpc xn`w

Ðlr oi`yep" wxta jixtc `de ,o`nl dleki dpi`c ,zlrapa dcedi iax dcen `dc

zenai) "dqep`d`d .l`rnyi iaxk zerh iyecwa :ipyne ?dcli `w in zp`nne :(a,w

eda ixii`c zephw iyeciw wiaycÐ,zephw iyeciwa l`rnyi iax icenc meyn e`l

iyecwa l`rnyi iaxk dl xaq `l l`enye ,l`enyc `ail` `ibeq `iddc meyn `l`

) "zny in" wxta gkenck ,zephwzerh iyecwa la` (a,epw `xza `aaÐ,dizeek xaq

) "xicnd"a xn`ckdlrae i`pz lr yciw :(`,cr zeaezkÐ,hb epnid dkixv dpi`

) `xnba xn`wc `de .l`rnyi iaxk `l 'ipzn xnel jixve .l`rnyi iaxk epiideh(`,

ixiinw `l `zbeltaÐ.miyp dxyr yngc `pipn` `wec epiidøúáìãdxeng dliwq dtixyÐded oic zia zezin rax` lka dlw dliwq dzid elit`c ,ikd hwp mpga

.dicegl zxk `l` dzin `kil jpd lkac ,ezeng xza ezlk ipzinl dilåúádil `aiag `yxcn `iz`c oeikÐez`eypn eza la` .qxhpewa yxitck ezqep`n eza epiid

Ð) ipy wxta onwl xn`ck ,oicd on oixidfn oi` `de ?`wtp ikide:xn`z m`e .ezy` zan rxb `lc ,`wtp "dzae dy` zexr"nak(a,za e` (`id) jia` za jzeg`" iab

dpi`y ezeg`a `l` `xw ixii` `l mzdc ,inc `lc :wgvi epiax xne`e !oicd on oixidfn oi`y xnel ,en` zae eia` za ezeg` lr aiigl "`id jzeg`" azknl jixvc "jn`

) "ueg zclen e` zia zclen" `icda `xw yxtncke ,a`d on `ly m`d one m`d on `ly a`d on rnyn "jn` za e` jia` zac" ,m`d one a`d onopinbxznc (gi `xwie
`cilic

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

elà éøä .Búlëå ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàå§¥¤¨¦¤Ÿ¨¨¨¨§©¨£¥¥
ïîe äöéìçä ïî ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö úBøèBt§¨¥¤§¨¨¥¤¦©£¦¨¦
,eðàéî Bà ,eúî íà ,ïleëå .íìBòä óBñ ãò íeaéiä©¦©¨¨§¨¦¥¥£
.úBøzeî ïäéúBøö ¯ úéðBìéà eàöîpL Bà ,eLøbúð Bà¦§¨§¤¦§§©§¦¨¥¤¨
íàáe BúBîç íàáe BúBîça øîBì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨©©£§¥£§¥
úBøèBt ãöék .eðàénL Bà úéðBìéà eàöîpL åéîç̈¦¤¦§§©§¦¤¥£¥©§
elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä ?ïäéúBøö̈¥¤¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥
BzaL íLk ¯ úîe ,úøçà äMà Bìå ,åéçàì úBàeNð§§¨¦§¦¨©¤¤¥§¥¤¦
úàOðå Bza úøö äëìä .äøeèt dúøö Ck äøeèt§¨¨¨¨¨§¨¨§¨¨©¦§¦¥
úøvL íLk ¯ úîe ,úøçà äMà Bìå éðMä åéçàì§¨¦©¥¦§¦¨©¤¤¥§¥¤¨©
.äàî ïä eléôà .äøeèt dúøö úøö Ck äøeèt Bza¦§¨¨¨©¨¨¨§¨£¦¥¥¨
Bà Bza äúéä ?úBøzeî ïäéúBøö eúî íà ãöék¥©¦¥¨¥¤¨¨§¨¦
äMà Bìå ,åéçàì úBàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà©©¦¨¨£¨¨¥§§¨¦§¦¨
åéçà úî Ck øçàå ,äLøbúð Bà Bza äúî ,úøçà©¤¤¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦
¯ äðàéî àìå ïàîì äìBëéä ìëå .úøzeî dúøö ¯¨¨¨¤¤§¨©§¨§¨¥§Ÿ¥£¨

.úîaééúî àìå úöìBç dúøöàøîâeälek ,éãkî ¨¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦§¦§
!àLéøa äMà úBçà éðúéì ,ïðéôìé äMà úBçàî¥£¦¨¨§¦©¦§¥£¦¨§¥¨
ïBòîL éaøå ,è÷ð éøîeç éøîeç àpz àîéz éëå§¦¥¨©¨§¥§¥¨©§©¦¦§
BúBîç éðúéì ,éëä éà ¯ äøeîç äôéøN øîàc ,àéä¦§¨©§¥¨£¨¦¨¦¦§¥£
øúa :ãBòå !àáéúk BúBîça äôéøN øwéòc ,àLéøa§¥¨§¦©§¥¨©£§¦¨§¨©
!äøeîç äìé÷ñ äôéøN øúác ,Búlk éðúéì BúBîç£¦§¥©¨§¨©§¥¨§¦¨£¨
,déì àáéáç ¯ àLøcî àéúàc ïåék ,Bza :àlà¤¨¦¥¨§¨§¨¦§¨¨£¦¨¥
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יבמות. חמש עשרה נשים - פרק ראשון דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zenai(ipy meil)

.ci,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàå.maid clepy mcew g`d zny §¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
eid ok m` `l` ,meai zevna g` zy` xeqi` dxezd dxizd `ly
xg`l maid clep m` la` ,mlera cg` onfa maide znd g`d

xn`py ,el znaiizn dpi` zn xaky(d dk mixac)mig` EaWi iM'¦¥§©¦
rnyne ,'dilr `ai Dnai 'ebe Fl oi` oaE mdn cg` znE eCgi©§¨¥©©¥¤¥¥§¨¨¨Ÿ¨¤¨
dnai' oic epyi mlera zg` daiyi mdl dzidy mig`a `weecy
zevn oi` mlera zg` daiyi mdl dzid `l m` la` ,'dilr `ai
.devn mewna `ly g` zy` xeqi`a dxeq` dnaid `linne ,meai
z` oae`x `ype ,oernye oae`x ,mlera eicgi mig` ipy eid m`e
dxy ,iyilyd mdig` iel clep jk xg`e ,mipa `la zne dxy
mr mlera zg` daiyi el dzidy oernyl znaiizn oae`x zy`
`ed s` zn jk xg`e ,oerny dnaii m`e .xen`k iell `le ,oae`x
xeiv] dnai dze` caln dwax dnyy dy` cer ele ,mipa `la
mewn lkn ,mlera zg` daiyi dzid iele oernyly it lr s` ,[`
,el znaiizn dpi` dxy .iell zenaiizn opi` oerny zeyp izy
ixdy ,oae`x zngn g` zy` xeqi`a eilr dxq`p xaky meyn
oae`x did `ly meyn ,meai zevn da el dzid `l oae`x zzina
zeixrd lkk `id ixd jk meyne .maid iel ly enlera znd
dxeht dzxv dwax s`e .meain zexehtd epzpyna zeiepyd
did `ly g` zy` zexr zxv `id oky ,iel ly ezvilge eneaiin

.enlera
.ehBúlëåoey`xd dlra zny xg`l eig`l d`yipe dkldy §©¨

oebk .epa didyjk xg`e ,zne dwax z` oae`x oa wgvi `ypy
,d`l dnyy zxg` dy` ele oae`x ig` oernyl dwax d`yip
meaie dvilgn dxeht `id ixd ,[a xeiv] mipa `la oerny zne
zngn ezlk zexr xeqi`a eilr dxeq` `idy itl ,oae`xn
epnn dxeht dzxv d`l oke .wgvi epal mipey`xd di`eyip

.ezlk zxv `idy meyn
éøäzeixr dxyr yng lkúBøèBt elàz`å ïäéúBøöz`úBøö £¥¥§¨¥¤§¨

.íìBòä óBñ ãò ,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïäéúBøö̈¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨
z` zexqe` el` zeixr oi` mday mipte`d z` d`ian dpynd

:odizexvïleëå,odizexv z` zexhet opi` elld zeixrd lk - §¨
la` ,ezzin zry cr znd g`l ze`eyp eid ok m` `l`eúî íà¦¥

,[b xeiv] odilra zzin mcew el` zeixrBàzeixr oze` eid m`
e oe`in oda lireny opaxcn oiyeciwa eig`l ze`eypeðàéîea ¥£

,[c xeiv] ezzin mcewBàyeLøbúðmcew odilran el` zeixr ¦§¨§
,[b xeiv] ezzinúéðBìéà eàöîpL Bàe`vnpe ,clil zeie`x opi`y ¤¦§§©§¦

eyn rxtnl milha odiyeciweid `l mlerne ,zerh gwn m
,[e xeiv] odilral ze`eypïäéúBøöelld zeixrd lk lyúBøzeî ¨¥¤¨

onvr zeixrd eid `l xak lrad zzin onfa ixdy ,maiizdl
meail dlitpd zrya zeaygp zexvd oi` `linne ,znd zeyp

.zeixrd ly odizexvl
zeixrd ep`iny mewna zexvd z` epxzdy dn :dpynd zyxtn
wlga `l` oleka zniiw ef zexyt` oi` ,zeipeli` e`vnpy e`

xg`n ,epzpyna zeiepyd zeixrdnBúBîça øîBì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨©©£
úéðBìéà eàöîpL åéîç íàáe BúBîç íàáeik .clil die`x dpi`y §¥£§¥¨¦¤¦§§©§¦

m`e ,ezeng z` dcli ezeng m` oke ,ezy` z` dcli ezeng `ld
epipyy dn oke .[f xeiv] eig`l e`yipy mcew ,eing z` dcli eing

'eðàénL Bà'm`e ezeng iabl xn`p `l gxkda ,odilraa zeixrd ¤¥£
xg`l la` ,zephwa `l` bdep epi` oe`in ixdy ,eing m`e ezeng
opi` zephwy epicia `ed llky oeike .o`nl zeleki opi` elcby

zeclei(:ai oldl)eing m` oke ezy` z` dcliy ef ezeng ok m` ,
.[f xeiv] o`nl zeleki opi` aeye ,od zelecb gxkda ezeng m`e

:dzligza epypy mipicd ze`ivn z` x`al zxfeg dpyndãöék¥©
zeixrd eay ote`d `edúBøèBtz`ïäéúBøöixd ,meaie dvilgn §¨¥¤

yBìå ,åéçàì úBàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéäg`l-] ¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥§§¨¦§
[dfúøçà äMà,dcalnúîe,meail eiptl eizeyp eltpe g` eze` ¦¨©¤¤¥

,mai eze` caln xg` g` my oi`eäøeèt BzaL íLkon ixnbl §¥¤¦§¨
,eiabl dexr `idy meyn meaide dvilgddúøö Ckeza ly ¨¨¨¨

äøeètdxy dzide ,mig` dyly md eid m`e meaide dvilgdn §¨
dnyy dcaln zxg` dy` ele ,oernyl d`eyp oae`x ly eza

e mipa `la oerny zne ,dwaxäëìädwaxBza úøöoae`x ly ¨§¨¨©¦
úàOðåmeai ici lrì`edy ieléðMä åéçà,znd lyåyiBìiell §¦¥§¨¦©¥¦§

úøçà äMà.lgx dnyy dcalnåjk xg`úî,mipa `la iel s` ¦¨©¤¤§¥
,[g xeiv] oae`x iptl meail eizeyp izy eltpeL íLkdwaxúøö §¥¤¨©

äøeèt Bza,dipyd dlitpa s` el maiizdlnCkiel zy` lgx ¦§¨¨
`idy dipyddúøö úøöeza dxy lyäøeètmeain epnn ¨©¨¨¨§¨

.dvilge
eäàî ïä eléôàzy` z` mdn cg` lk maii df xg` dfay ,mig` £¦¥¥¨

maiiy ef caln ztqep dy` eixg` xi`yde ,mipa `la zne eig`
maiin epi` ,oey`xd g`d zy` ly dia` `edy oae`x ,[h xeiv]
z` zxhet mig`d iypn zg` lk ik ,d`nd g`d zy` z` s`

.xen`k dzxv
:lirl miiepyd dixac xe`iaa dpynd dkiynnãöékote`d `ed ¥©

eayeúî íàzeixrd eyxbzp e`úBøzeî ïäéúBøöixd ,maiizdl ¦¥¨¥¤¨
yelàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéäepizpyna zeiepyd ¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥

Bìå ,åéçàì úBàeNðyi [df g`l-]úøçà äMà,eig` za caln §§¨¦§¦¨©¤¤
eäLøbúð Bà Bza äúî,eig`n,åéçà úî Ck øçàåzryay `vnpe ¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦

,efl ef zexv eid `l xak ezzinúøzeî dúøöixdy ,meail el ¨¨¨¤¤
.dexr zxv dpi` xak dlitp zrya

å ïàîì äìBëéä ìëåy ab lr s`äðàéî àìeltpe dlra zn m` ,ea §¨©§¨§¨¥§Ÿ¥£¨
,[i xeiv] dzxve `id meaildúøöef dphw dexr lyúöìBçg`l ¨¨¨¤¤

ok m` `l` ,dvilgd on dzxv z` zxhet dexrd oi` oky .dlra
on efl ef zexv ode ,mixenb oi`eyipa znd g`l d`eyp dzid
`l` di`eyip oi`y ,dn`e dig` de`iydy dphw la` .dxezd
dxezd on ,maid lr dexr `ide ,oe`in ici lr z`veie opaxcn
,melk di`eypa oi` `ziixe`cn ixdy .dzxv z` zxhet dpi`

.dzxvl llk zaygp dipyd dy`d oi`eåy minkg exfb mle`àì §Ÿ
`dzúîaééúî.dexr zxvk zi`xp `idy meyn ,el ¦§©¤¤

àøîâ
zeixrd dxyr yng xcq z` dpynd dgzt recn :`xnbd dywn

,'eza'aïðéôìé äMà úBçàî eälek éãkîlk xeht z` `ld - ¦§¦§¥£¦¨©§¦©
da xn`py ,dy` zeg`n epcnl dvilge meain zeixrdgi `xwie)

(gi.'diigA dilr Dzexr zFlbl xxvl gTz `l Dzg` l` dW`e'§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ§©¤§¨¨¨¤¨§©¤¨
ok m`eéðúéìz` `pzd,àLéøa äMà úBçàxewn `id ixdy ¦§¥£¦¨§¥¨

.olek zeixrd ly xehtd
:eze` dgece uexiz d`ian `xnbdàîéz éëå,uxzl xn`z m`e - §¦¥¨

c meyn eza z` dpynd dnicwdyè÷ð éøîeç éøîeç àpzdpyy ± ©¨§¥§¥¨©
,ozxneg itl dpyna iepyd zeixrd xcq z`åzhiya dpyndéaø §©¦

äøeîç äôéøN øîàc àéä ïBòîLeza z` dzpy ok lre ,dliwqn ¦§¦§¨©§¥¨£¨
dpey dixg`le .dxengd dtixya `ed dypery meyn dligz
,dza zae ,dpa zae ,ezy` zae ,eza zae epa za z` dpynd
opice ,ezak zexeng od s`y meyn ,eing m`e ,ezeng m`e ,ezenge

c meyn ,ok xnel xyt` i` `ld .dtixyaéëä éà,dywiéðúéì ¦¨¥¦§¥
,àLéøa BúBîçmeyn ,ezal dnicwdl yie ,dtixya `id s` ixdy £§¥¨

àáéúk BúBîça äôéøN øwéòc(ci k `xwie)dX` z` gTi xW` Wi`e' , §¦©§¥¨©£§¦¨§¦£¤¦©¤¦¨
dtixy yper la` .'odz`e Fz` EtxUi W`A `ed dOf DO` z`e§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ§¤§¤
,ezengn dey dxifba `ed cnlp `l` ,dxeza yxtzd `l ezaa

oldl x`eank(.b)zeixrd zryz lkl xewn `id ezengy xg`ne .
.olekl dnicwdl ie`xd on ,dtixya oypery zexen`d

:xen`d uexizd lr ztqep `iyew dywn `xnbd,ãBòåok` m` §
ixd ,ozxneg zbxc itl `ed dpynay zeixrd xcqøúa[xg`-] ¨©

z` dpynd dzpyy,BúBîçdl didéðúéìz` [zepyl-]Búlk £¦§¥¦©¨
,dliwq dyperycixdøúayperäôéøN,xzeia dxengd `idy §¨©§¥¨

äìé÷ñd dzind `idäøeîçzia zezin x`yn xzei dixg` d`ad §¦¨£¨
recne ,zeixray dxengd `id ezlk ,ezeng xg`l ik `vnp .oic
,en`n eig` zy`e ,en` zeg`e ,ezeg` xg`l wx ezlk dzpyp
`l` dliwqa opi`y ,enlera did `ly eig` zy`e ,ezy` zeg`e

.zxka
:`xnbd zvxznàlàz` dpynd dnicwdy mrhdBza,`ed ¤¨¦

yc ïåékeza xeqi`àéúà[cnlp-]àLøcî,dxeza yxetn epi`e ¥¨§©§¨¦§¨¨
déì àáéáçyxetnd oicn xzei mcwen ezepyl `pzl el aiag ± £¦¨¥

zeixrd x`yl zad z` dpynd dnicwd ok lre .miaezka
.dxeza zeyxetnd
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קסט
oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtzenai

åîìåòá äéä àìù åéçà úùàådzin xg`l g` el clepe ,mipa `la zny oae`x oebk Ð

iptl odizy eltpe ,mipa `la zne ,zxg` dy` ele ,ezy` maiie oerny cnre ,iel enye

iel,dilr zxk yepre iell dxeq` oernyl z`ypy oae`x zy`y itl .zexeht odizy Ð

lkn dyri xy` lk ik" :edleka aizkc ,dyxtay zeixr x`yk ,zxka g` zy`y itl

meai zevn mewnae ,"ezxkpe dl`d zearezd

mipa `la znykdixy Ðeig` zy`e .`pngx

ezcil mcew zny ,enlera did `ly`l Ð

"eicgi mig` eayi ik" :aizkc ,dil `xyÐ

,jklde .mlera zg` daiyi mdl dzidy

mler xeqi` iel lr dxq`p oae`x znyn

,eiykr elit`e .mipa dl yiy g` zy`k

didy oerny eig` i`eyp gkn eiptl dltpy

enleramyke ,oae`x liaya el dxeq` Ð

el dxeq` `idyoerny zy` ,dzxv jk Ð

zeixrd lk lr onwl opitlic ,dxeq` ,zxg`d

mr meaiil eiptl eltpy zxka eilr zecnerd

m`e ,zexeht odizyy odizexvo`ypyepr

oxhty xg`ny ,zxkeilr zecner aezkd

.mipa el yiy g` zy` xeqi`aåúìëåzny Ð

elit`e ,mlerl el dxeq` ,ezlk eig` `ype epa

.epa zzin xg`låúîù ïìåëåeza dzny Ð

oe`in dl zgkyn ikide .dp`in e` eig`l mcew

?dnezia `l` oe`in oi`e ,miiw `ed ixde ,ezaa

dia`y oebk dl zgkynd`iyd,cg`l dl

zeyx dia`l oi` aeye ,dphw `idyk dyxbzpe

d`vie ,dphw dcera eig`l z`ype dklde ,da

ixw (`,hw zenai) "i`ny zia" wxtae .oe`ina

e` ,eig`n dyxbzp m`e .a`d iiga dnezi dl

gwn egwny ,zipeli` z`vnp e` ,eig`a dp`in

ixd eig` znyke ,eig` zy` `ied `le zerh

znaiizne ,ezy` epi`y enk `id.dzxvéàå
'åë øîåì ìåëé äúàxaky Ðeclimcew xg`n

e`yipyoe`ine .`id zipeli` e`l jkld ,eig`l

`l` zp`nn oi`e ,od zelecb ixdy ,`kil inp

."i`ny zia" wxta onwl yxtnck ,dphw dneziäøåèô åúáù íùë,el dxeq` ixdy Ð

`ed `l` g` my oi`e.`xnba silick ,dxeht dzxv jk Ðúàùðå åúá úøö äëìä
éðùä åéçàìel zexzen odizyy xg` g` yic `kidc Ðo`k yi ixdy ,zexeht opi` Ð

mixac) "eig` zia z`" :aizkc ,dxeht dipyde zg`d znaiizne ,meai zevn(dkzia Ð

`la zne ,zxg` dy` ele ,eza zxv z` cg`d maii m`e .mizy `le ,dpea `ed cg`

.eiptl eltpe exfge ,mipaúøöù íùëåúáäøåèôdxq`py Ðeig` zlitp zryn eilr

dzxhte ,eiptl eza mr dltpy ,oey`xdel yiy g` zy`k eilr `id ixde ,epnid eza

.zinler el dxeq`e ,mipaäúøö úøö êëefy ,dxeht zxg`d ipyd eig` zy` Ð

.dzxhet`xwie) "xexvl"n `xnba sili `nrhe.dzxv zxhet dexr zxvy ,(giåìéôàå
äàî íädy` ele ,iyilyd eig`l dnaiizpe eza ly dzxv zxv dklde ,mig` Ð

mipa `la zne ,zxg`odizy Ðzexq`p.mlerl oke .df lrúøúåî äúøöÐmaiizdl

.dzxv dpi` meaii zwif zrya ixdy ,elïàîì äìåëéä ìëådexrdy oebk Ðdphw

eig` zne ,dp`in `le o`nl dlekiezwife ,opaxcn `l` dpi` diyeciwe li`ed Ð

`nrh yxtnck ,dxeq` maiizdle .dvilgd on dzxv zxhet dpi` ,opaxcn dzlitp

.dexr zxv zi`xpy :`xnbaàøîâåäìåë éãëîzexehty dn ,zeixr Ð.meaiid on

ïðéôìé äùà úåçàî.oizrnya onwl Ðàéä ïåòîù éáøå"zezin rax`" wxta xn`c Ð

eing m` cr edlek ,eza zae eza `yix `pz ikdle ,dxeng dtixy :(a,hn oixcdpq)

.dtixyaáéúë åúåîçá"etxyi y`a `id dnf dn` z`e dy` z` gwi xy` yi`e" Ð

`xwie).(käìé÷ñá åúìëzeixr x`y lke .(`,bp oixcdpq) "zezin rax`" wxta Ð

.zxka `l` oic zia zzina opi` oizipzncàùøãî àéúàã ïåéë`aiag ,eilr xq`il Ð

,`pzl dildncw`e.dl iyxtn onwle .`yixa
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åàzipeli` e`vnpy:dnize ,eig` zy` dzid `le ,od zerh iyecw zipeli`c Ð

zenai) [opixn`c]`q(a,dphw ,'ek oinaiin `le oivleg `l dphwe ohw :Ð`ny

zipeli` dpi` m`c :jytp dnn maiizz ?i`n`e .zipeli` `vnzÐm`e ,maiin xity

zipeli` `idÐ.dielir dlawa `iddc :mz epiax xne`e !eig` zy` dzid `lc ,ixy inp

) "xxeq oa" yixa ipyn `peeb i`dkeoixcdpq

hq(a,:uxiz dliixkpxean mdxa` epiax axde .

xg`l la` .citwde g`d iiga zipeli` z`vnpa

miiw did m` `nlc ,dzinÐ.citwn did `l

) `ztqeza ipzw `icdac ,`xidp `le:(` wxt

dzin xg`l oia lrad iiga oia ,zipeli` e`vnp

Ð'd zxfra yxt` `xnbae .zexzen odizexv

,da xikda elit` zipeli` eza zxv ixyc o`nl

oia miign oia `ztqeza eprinyd yecig i`n

zipeli`c rnyn `kdc :xn`z m`e .dzin xg`

`ira i`c ,[opaxcn elit`] hb ira `lÐdzid

lk :oizipzna opzck ,znaiizn `le zvleg dzxv

wxta zeaezkae .'ek dp`in `le o`nl dlekiy

) "dpnl`"w(a,zipeli`de dipyde zp`nnd :opz

`hib `d :rnyn ,daezk mdl oi`Ð!`ira

) "xicnd"a wiic ikdc:xnel yie .(`,br zeaezk

hwpnl ivn `lc meyn `pyil i`d hwp mzdc

kixv opi`.ediicda ipzwc dipy meyn hb oi

inp i` .`hib `ira `l zp`nn jgxk lrc ,rcz

ipzw `yixac meyn `l` ikd wiic `l "xicnd"a

`tiqae zycewn dpi`Ð,daezka `ly `vz

) "gleyd"a opzc `deezy` `ivend :(a,en oihib

,`lewlw meyn :yxtne .xifgi `l zipeli` meyn

,'ek xn`ie mipa dl didie xg`l `ypz `nyc

!hb `ira rnync .mixfnn dipae lha hb `vnpe

mzdc :wgvi epiax xne`Ðwtq meyn d`ivena

ipzwc ,rcz .dti mixkip mipniqd oi`y zipeli`

i`ce eli`e ,mipa dl eide xg`l z`yp :`tiq

zipeli`Ðzenai) "lxrd"ac ,d`etx dl oi`

hr(a,,dng qixqa xfril` iaxe `aiwr iax ibilt

ab lr s` ,ibiltc ogky` `l zipeli`ae .d`etx el yiy ,ezy`l oivlege uleg m`

) "xicnd"a xn`c o`nl `ki` mzq dqpke i`pz lr dyciwacar zeaezk(a,hb `irac

Ðzipeli` la` .lignc `ki`c ,oinen x`ya `wec epiidÐelit`e .lgen oi` mc` mey

zepf zlira lrea mc` oi`c meyn `nrh yxtnc iia`lÐwiqnc ,oinen x`ya epiid

giky `lc ,zipeli` la` .oiyecw myl lrea oinen da eidi elit` ezrcae ,dizrc`Ð`l

.oiyecw myl lrea `di `l zipeli` yyg meyne ,dizrc` wiqn

éàådp`iny ezenga xnel leki dz`,zerh iyeciwa oe`in dl zgkyn:xn`z m`e Ð

dtizk lr akxen dpa elit` :l`rnyi iax iac `pzcÐ!dl zklede zp`nn

iyecwac :wgvi epiax xn` cere .zephwa ixii` oizipznc :ozp oa dcedi epiax uxize

dlekiy lk `tiqa ipzinl ivn ded `le ,dkixv dpi` oe`in elit`c xninl ivn zerh

dp`in `l elit`c ,`wec e`l l`rnyi iaxc zp`nne .'ek o`nlÐm`e .`id ezy` e`l

`id dexrÐ) "oniq `a" wxta ,edin .zxzen dzxvzephw iyecwac rnyn (`,ap dcp

nl z`ay l`rnyi iax ly eza iab ,l`rnyi iax ixii` [inp]dpae yxcnd ziaa o`

ea lyki wicv eze` xn`y xac :exn`e ,yxcnd ziaa dika dzaxe ,dtizk lr akxen

zp`nn zad izn cr :exnbe epnpe !erxfÐl`rnyi iax meyne .zexry izy `iazy cr

oald lr xegyd daxiy cr :xn`c ,epnp dcedi iaxc meyn xninl `kilc ,epnpc xn`w

Ðlr oi`yep" wxta jixtc `de ,o`nl dleki dpi`c ,zlrapa dcedi iax dcen `dc

zenai) "dqep`d`d .l`rnyi iaxk zerh iyecwa :ipyne ?dcli `w in zp`nne :(a,w

eda ixii`c zephw iyeciw wiaycÐ,zephw iyeciwa l`rnyi iax icenc meyn e`l

iyecwa l`rnyi iaxk dl xaq `l l`enye ,l`enyc `ail` `ibeq `iddc meyn `l`

) "zny in" wxta gkenck ,zephwzerh iyecwa la` (a,epw `xza `aaÐ,dizeek xaq

) "xicnd"a xn`ckdlrae i`pz lr yciw :(`,cr zeaezkÐ,hb epnid dkixv dpi`

) `xnba xn`wc `de .l`rnyi iaxk `l 'ipzn xnel jixve .l`rnyi iaxk epiideh(`,

ixiinw `l `zbeltaÐ.miyp dxyr yngc `pipn` `wec epiidøúáìãdxeng dliwq dtixyÐded oic zia zezin rax` lka dlw dliwq dzid elit`c ,ikd hwp mpga

.dicegl zxk `l` dzin `kil jpd lkac ,ezeng xza ezlk ipzinl dilåúádil `aiag `yxcn `iz`c oeikÐez`eypn eza la` .qxhpewa yxitck ezqep`n eza epiid

Ð) ipy wxta onwl xn`ck ,oicd on oixidfn oi` `de ?`wtp ikide:xn`z m`e .ezy` zan rxb `lc ,`wtp "dzae dy` zexr"nak(a,za e` (`id) jia` za jzeg`" iab

dpi`y ezeg`a `l` `xw ixii` `l mzdc ,inc `lc :wgvi epiax xne`e !oicd on oixidfn oi`y xnel ,en` zae eia` za ezeg` lr aiigl "`id jzeg`" azknl jixvc "jn`

) "ueg zclen e` zia zclen" `icda `xw yxtncke ,a`d on `ly m`d one m`d on `ly a`d on rnyn "jn` za e` jia` zac" ,m`d one a`d onopinbxznc (gi `xwie
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elà éøä .Búlëå ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàå§¥¤¨¦¤Ÿ¨¨¨¨§©¨£¥¥
ïîe äöéìçä ïî ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö úBøèBt§¨¥¤§¨¨¥¤¦©£¦¨¦
,eðàéî Bà ,eúî íà ,ïleëå .íìBòä óBñ ãò íeaéiä©¦©¨¨§¨¦¥¥£
.úBøzeî ïäéúBøö ¯ úéðBìéà eàöîpL Bà ,eLøbúð Bà¦§¨§¤¦§§©§¦¨¥¤¨
íàáe BúBîç íàáe BúBîça øîBì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨©©£§¥£§¥
úBøèBt ãöék .eðàénL Bà úéðBìéà eàöîpL åéîç̈¦¤¦§§©§¦¤¥£¥©§
elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä ?ïäéúBøö̈¥¤¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥
BzaL íLk ¯ úîe ,úøçà äMà Bìå ,åéçàì úBàeNð§§¨¦§¦¨©¤¤¥§¥¤¦
úàOðå Bza úøö äëìä .äøeèt dúøö Ck äøeèt§¨¨¨¨¨§¨¨§¨¨©¦§¦¥
úøvL íLk ¯ úîe ,úøçà äMà Bìå éðMä åéçàì§¨¦©¥¦§¦¨©¤¤¥§¥¤¨©
.äàî ïä eléôà .äøeèt dúøö úøö Ck äøeèt Bza¦§¨¨¨©¨¨¨§¨£¦¥¥¨
Bà Bza äúéä ?úBøzeî ïäéúBøö eúî íà ãöék¥©¦¥¨¥¤¨¨§¨¦
äMà Bìå ,åéçàì úBàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà©©¦¨¨£¨¨¥§§¨¦§¦¨
åéçà úî Ck øçàå ,äLøbúð Bà Bza äúî ,úøçà©¤¤¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦
¯ äðàéî àìå ïàîì äìBëéä ìëå .úøzeî dúøö ¯¨¨¨¤¤§¨©§¨§¨¥§Ÿ¥£¨

.úîaééúî àìå úöìBç dúøöàøîâeälek ,éãkî ¨¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦§¦§
!àLéøa äMà úBçà éðúéì ,ïðéôìé äMà úBçàî¥£¦¨¨§¦©¦§¥£¦¨§¥¨
ïBòîL éaøå ,è÷ð éøîeç éøîeç àpz àîéz éëå§¦¥¨©¨§¥§¥¨©§©¦¦§
BúBîç éðúéì ,éëä éà ¯ äøeîç äôéøN øîàc ,àéä¦§¨©§¥¨£¨¦¨¦¦§¥£
øúa :ãBòå !àáéúk BúBîça äôéøN øwéòc ,àLéøa§¥¨§¦©§¥¨©£§¦¨§¨©
!äøeîç äìé÷ñ äôéøN øúác ,Búlk éðúéì BúBîç£¦§¥©¨§¨©§¥¨§¦¨£¨
,déì àáéáç ¯ àLøcî àéúàc ïåék ,Bza :àlà¤¨¦¥¨§¨§¨¦§¨¨£¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zenai(ipy meil)

.ci,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàå.maid clepy mcew g`d zny §¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
eid ok m` `l` ,meai zevna g` zy` xeqi` dxezd dxizd `ly
xg`l maid clep m` la` ,mlera cg` onfa maide znd g`d

xn`py ,el znaiizn dpi` zn xaky(d dk mixac)mig` EaWi iM'¦¥§©¦
rnyne ,'dilr `ai Dnai 'ebe Fl oi` oaE mdn cg` znE eCgi©§¨¥©©¥¤¥¥§¨¨¨Ÿ¨¤¨
dnai' oic epyi mlera zg` daiyi mdl dzidy mig`a `weecy
zevn oi` mlera zg` daiyi mdl dzid `l m` la` ,'dilr `ai
.devn mewna `ly g` zy` xeqi`a dxeq` dnaid `linne ,meai
z` oae`x `ype ,oernye oae`x ,mlera eicgi mig` ipy eid m`e
dxy ,iyilyd mdig` iel clep jk xg`e ,mipa `la zne dxy
mr mlera zg` daiyi el dzidy oernyl znaiizn oae`x zy`
`ed s` zn jk xg`e ,oerny dnaii m`e .xen`k iell `le ,oae`x
xeiv] dnai dze` caln dwax dnyy dy` cer ele ,mipa `la
mewn lkn ,mlera zg` daiyi dzid iele oernyly it lr s` ,[`
,el znaiizn dpi` dxy .iell zenaiizn opi` oerny zeyp izy
ixdy ,oae`x zngn g` zy` xeqi`a eilr dxq`p xaky meyn
oae`x did `ly meyn ,meai zevn da el dzid `l oae`x zzina
zeixrd lkk `id ixd jk meyne .maid iel ly enlera znd
dxeht dzxv dwax s`e .meain zexehtd epzpyna zeiepyd
did `ly g` zy` zexr zxv `id oky ,iel ly ezvilge eneaiin

.enlera
.ehBúlëåoey`xd dlra zny xg`l eig`l d`yipe dkldy §©¨

oebk .epa didyjk xg`e ,zne dwax z` oae`x oa wgvi `ypy
,d`l dnyy zxg` dy` ele oae`x ig` oernyl dwax d`yip
meaie dvilgn dxeht `id ixd ,[a xeiv] mipa `la oerny zne
zngn ezlk zexr xeqi`a eilr dxeq` `idy itl ,oae`xn
epnn dxeht dzxv d`l oke .wgvi epal mipey`xd di`eyip

.ezlk zxv `idy meyn
éøäzeixr dxyr yng lkúBøèBt elàz`å ïäéúBøöz`úBøö £¥¥§¨¥¤§¨

.íìBòä óBñ ãò ,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïäéúBøö̈¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨
z` zexqe` el` zeixr oi` mday mipte`d z` d`ian dpynd

:odizexvïleëå,odizexv z` zexhet opi` elld zeixrd lk - §¨
la` ,ezzin zry cr znd g`l ze`eyp eid ok m` `l`eúî íà¦¥

,[b xeiv] odilra zzin mcew el` zeixrBàzeixr oze` eid m`
e oe`in oda lireny opaxcn oiyeciwa eig`l ze`eypeðàéîea ¥£

,[c xeiv] ezzin mcewBàyeLøbúðmcew odilran el` zeixr ¦§¨§
,[b xeiv] ezzinúéðBìéà eàöîpL Bàe`vnpe ,clil zeie`x opi`y ¤¦§§©§¦

eyn rxtnl milha odiyeciweid `l mlerne ,zerh gwn m
,[e xeiv] odilral ze`eypïäéúBøöelld zeixrd lk lyúBøzeî ¨¥¤¨

onvr zeixrd eid `l xak lrad zzin onfa ixdy ,maiizdl
meail dlitpd zrya zeaygp zexvd oi` `linne ,znd zeyp

.zeixrd ly odizexvl
zeixrd ep`iny mewna zexvd z` epxzdy dn :dpynd zyxtn
wlga `l` oleka zniiw ef zexyt` oi` ,zeipeli` e`vnpy e`

xg`n ,epzpyna zeiepyd zeixrdnBúBîça øîBì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨©©£
úéðBìéà eàöîpL åéîç íàáe BúBîç íàáeik .clil die`x dpi`y §¥£§¥¨¦¤¦§§©§¦

m`e ,ezeng z` dcli ezeng m` oke ,ezy` z` dcli ezeng `ld
epipyy dn oke .[f xeiv] eig`l e`yipy mcew ,eing z` dcli eing

'eðàénL Bà'm`e ezeng iabl xn`p `l gxkda ,odilraa zeixrd ¤¥£
xg`l la` ,zephwa `l` bdep epi` oe`in ixdy ,eing m`e ezeng
opi` zephwy epicia `ed llky oeike .o`nl zeleki opi` elcby

zeclei(:ai oldl)eing m` oke ezy` z` dcliy ef ezeng ok m` ,
.[f xeiv] o`nl zeleki opi` aeye ,od zelecb gxkda ezeng m`e

:dzligza epypy mipicd ze`ivn z` x`al zxfeg dpyndãöék¥©
zeixrd eay ote`d `edúBøèBtz`ïäéúBøöixd ,meaie dvilgn §¨¥¤

yBìå ,åéçàì úBàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéäg`l-] ¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥§§¨¦§
[dfúøçà äMà,dcalnúîe,meail eiptl eizeyp eltpe g` eze` ¦¨©¤¤¥

,mai eze` caln xg` g` my oi`eäøeèt BzaL íLkon ixnbl §¥¤¦§¨
,eiabl dexr `idy meyn meaide dvilgddúøö Ckeza ly ¨¨¨¨

äøeètdxy dzide ,mig` dyly md eid m`e meaide dvilgdn §¨
dnyy dcaln zxg` dy` ele ,oernyl d`eyp oae`x ly eza

e mipa `la oerny zne ,dwaxäëìädwaxBza úøöoae`x ly ¨§¨¨©¦
úàOðåmeai ici lrì`edy ieléðMä åéçà,znd lyåyiBìiell §¦¥§¨¦©¥¦§

úøçà äMà.lgx dnyy dcalnåjk xg`úî,mipa `la iel s` ¦¨©¤¤§¥
,[g xeiv] oae`x iptl meail eizeyp izy eltpeL íLkdwaxúøö §¥¤¨©

äøeèt Bza,dipyd dlitpa s` el maiizdlnCkiel zy` lgx ¦§¨¨
`idy dipyddúøö úøöeza dxy lyäøeètmeain epnn ¨©¨¨¨§¨

.dvilge
eäàî ïä eléôàzy` z` mdn cg` lk maii df xg` dfay ,mig` £¦¥¥¨

maiiy ef caln ztqep dy` eixg` xi`yde ,mipa `la zne eig`
maiin epi` ,oey`xd g`d zy` ly dia` `edy oae`x ,[h xeiv]
z` zxhet mig`d iypn zg` lk ik ,d`nd g`d zy` z` s`

.xen`k dzxv
:lirl miiepyd dixac xe`iaa dpynd dkiynnãöékote`d `ed ¥©

eayeúî íàzeixrd eyxbzp e`úBøzeî ïäéúBøöixd ,maiizdl ¦¥¨¥¤¨
yelàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéäepizpyna zeiepyd ¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥

Bìå ,åéçàì úBàeNðyi [df g`l-]úøçà äMà,eig` za caln §§¨¦§¦¨©¤¤
eäLøbúð Bà Bza äúî,eig`n,åéçà úî Ck øçàåzryay `vnpe ¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦

,efl ef zexv eid `l xak ezzinúøzeî dúøöixdy ,meail el ¨¨¨¤¤
.dexr zxv dpi` xak dlitp zrya

å ïàîì äìBëéä ìëåy ab lr s`äðàéî àìeltpe dlra zn m` ,ea §¨©§¨§¨¥§Ÿ¥£¨
,[i xeiv] dzxve `id meaildúøöef dphw dexr lyúöìBçg`l ¨¨¨¤¤

ok m` `l` ,dvilgd on dzxv z` zxhet dexrd oi` oky .dlra
on efl ef zexv ode ,mixenb oi`eyipa znd g`l d`eyp dzid
`l` di`eyip oi`y ,dn`e dig` de`iydy dphw la` .dxezd
dxezd on ,maid lr dexr `ide ,oe`in ici lr z`veie opaxcn
,melk di`eypa oi` `ziixe`cn ixdy .dzxv z` zxhet dpi`

.dzxvl llk zaygp dipyd dy`d oi`eåy minkg exfb mle`àì §Ÿ
`dzúîaééúî.dexr zxvk zi`xp `idy meyn ,el ¦§©¤¤

àøîâ
zeixrd dxyr yng xcq z` dpynd dgzt recn :`xnbd dywn

,'eza'aïðéôìé äMà úBçàî eälek éãkîlk xeht z` `ld - ¦§¦§¥£¦¨©§¦©
da xn`py ,dy` zeg`n epcnl dvilge meain zeixrdgi `xwie)

(gi.'diigA dilr Dzexr zFlbl xxvl gTz `l Dzg` l` dW`e'§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ§©¤§¨¨¨¤¨§©¤¨
ok m`eéðúéìz` `pzd,àLéøa äMà úBçàxewn `id ixdy ¦§¥£¦¨§¥¨

.olek zeixrd ly xehtd
:eze` dgece uexiz d`ian `xnbdàîéz éëå,uxzl xn`z m`e - §¦¥¨

c meyn eza z` dpynd dnicwdyè÷ð éøîeç éøîeç àpzdpyy ± ©¨§¥§¥¨©
,ozxneg itl dpyna iepyd zeixrd xcq z`åzhiya dpyndéaø §©¦

äøeîç äôéøN øîàc àéä ïBòîLeza z` dzpy ok lre ,dliwqn ¦§¦§¨©§¥¨£¨
dpey dixg`le .dxengd dtixya `ed dypery meyn dligz
,dza zae ,dpa zae ,ezy` zae ,eza zae epa za z` dpynd
opice ,ezak zexeng od s`y meyn ,eing m`e ,ezeng m`e ,ezenge

c meyn ,ok xnel xyt` i` `ld .dtixyaéëä éà,dywiéðúéì ¦¨¥¦§¥
,àLéøa BúBîçmeyn ,ezal dnicwdl yie ,dtixya `id s` ixdy £§¥¨

àáéúk BúBîça äôéøN øwéòc(ci k `xwie)dX` z` gTi xW` Wi`e' , §¦©§¥¨©£§¦¨§¦£¤¦©¤¦¨
dtixy yper la` .'odz`e Fz` EtxUi W`A `ed dOf DO` z`e§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ§¤§¤
,ezengn dey dxifba `ed cnlp `l` ,dxeza yxtzd `l ezaa

oldl x`eank(.b)zeixrd zryz lkl xewn `id ezengy xg`ne .
.olekl dnicwdl ie`xd on ,dtixya oypery zexen`d

:xen`d uexizd lr ztqep `iyew dywn `xnbd,ãBòåok` m` §
ixd ,ozxneg zbxc itl `ed dpynay zeixrd xcqøúa[xg`-] ¨©

z` dpynd dzpyy,BúBîçdl didéðúéìz` [zepyl-]Búlk £¦§¥¦©¨
,dliwq dyperycixdøúayperäôéøN,xzeia dxengd `idy §¨©§¥¨

äìé÷ñd dzind `idäøeîçzia zezin x`yn xzei dixg` d`ad §¦¨£¨
recne ,zeixray dxengd `id ezlk ,ezeng xg`l ik `vnp .oic
,en`n eig` zy`e ,en` zeg`e ,ezeg` xg`l wx ezlk dzpyp
`l` dliwqa opi`y ,enlera did `ly eig` zy`e ,ezy` zeg`e

.zxka
:`xnbd zvxznàlàz` dpynd dnicwdy mrhdBza,`ed ¤¨¦

yc ïåékeza xeqi`àéúà[cnlp-]àLøcî,dxeza yxetn epi`e ¥¨§©§¨¦§¨¨
déì àáéáçyxetnd oicn xzei mcwen ezepyl `pzl el aiag ± £¦¨¥

zeixrd x`yl zad z` dpynd dnicwd ok lre .miaezka
.dxeza zeyxetnd
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zenai(iyily meil)

:`xnbd dywneúà àLøcî éîð eäleklk ly xeht s` `ld ± §©¥¦§¨¨¨
`l` ,dxeza yexita azkp `l meain odizexve zeixrd x`y
`l ok m`e ,lirl x`eank dy` zeg`a dxen`d dyxcdn cnlp
zcnlp ezay elit` ezengl eza z` micwdl dpynl dl did

.dyxcn `ed zeixrd lk xeht xewn ixdy ,dyxcn
:`xnbd zvxznïéðòìc éäðxehtïééúà íeaéélk [zecnlp±] §¦¦§¦§©¦©§¨

zeixrdàLøcîla` ,dy` zeg`neäééøeqéà øwéòx`y ly ¦§¨¨¦©¦©§
,meai mewna `ly zeixrdàéãäa[yexita-]eäa áéúk.dxeza §¤§¨§¦§

a ok oi`y dnBza,ezqep`n el dclep `l` ezy` za dpi`y ¦
yàøeqéà øwéòcnlp dly,àLøcîzA zexr' `l` xn`p `l oky ¦©¦¨¦§¨¨¤§©©

'dPd Lzexr iM ozexr dNbz `l LYA za F` LpA(i gi `xwie)`le , ¦§©¦§Ÿ§©¥¤§¨¨¦¤§¨§¥¨
a my dxkfp.dyxcn `l` epi` dxeqi` xewne ,ez,àáø øîàc§¨©¨¨

àéúà ,éîécáà øa ÷çöé áø éì øîàdey dxifba ezqep`n eza'äpä' ¨©¦©¦§¨©©§¦¦©§¨¥¨
,'äpä'xn`p ezqep`n eza zae epa za zexray(my)Lzexr iM' ¥¨¦¤§¨§

xn`p dza zae dpa zae ezy` za zexrae ,'dpd(fi gi my)zexr' ¥¨¤§©
zFNbl gTz `l DYA zA z`e DpA zA z` ,dNbz `l DYaE dX ¦̀¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨Ÿ¦©§©
zeaexw xeqi`ay myky eyxce ,'`id dOf dPd dx`X ,Dzexr¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
eizeaexw xeqi`a ok ,dza zae dpa za oick `ed dza oic ezy`

.dxeza oxeqi` azkpy eza zae epa za oick `ed eza oic
dey dxifba yxcp epa zae eza zae ezaa dtixy yper s`e

ezenga xn`p oky .ezy` zan 'dpd' 'dpd' ly dxen`d(ci k my)

Fz` EtxUi W`A ,`id dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ
ezy` zaa dtixye ,'odz`eàéúàdey dxifba'änæ' 'änæ' §¤§¤©§¨¦¨¦¨

,'`id dnf' ezy` zaa xn`pe ,'`id dnf' ezenga xn`py .ezengn
zcnlne zxfeg aeye .dtixya ezy` za s` dtixya ezeng dn
ly dey dxifba ,epa zae eza zae ezqep`n eza lr ezy` za

.dtixya od s`y ,'dpd' 'dpd'
:`xnbd dywnúøîàc àzLäyàáéáç àLøcî àéúàc àúlî ìk ©§¨§¨§©¨¦§¨§©§¨¦§¨¨£¦¨

déìok m` ,dligz ezepyl `pzl,óBqáì äMà úBçàì éðúéìxg`l ¥¦§¥©£¦¨§©
,'xexvl'ae 'dilr'a yxetn ef ly dxeht ixdy ,zeixrd x`y lk
.dil` zeixrd lk eywedy dnn exewn ,zeixrd x`y xeht eli`e
xg`l yxetnd dy` zeg` oic z` aezkl dpynl dl did ok m`e

.zeixrd lk
:`xnbd zvxznàúååçà øeqéàa éøééàc éãééàdxaicy ab` - ©§¥§©§¥§¦©§¨¨

zngn `ad zeixr xeqi` ody en` zeg`e en`n ezeg`n dpynd
,deg`àðzz` ,mdl jenqaBzLà úBçàd`ad dexr `id mby ¨¨£¦§

:`xnbd dgec .deg` gknådpynl dl did `ldàééðúéì ©¦§§¨
[zepyl-]ìlkàáa éàädeg` ixeqi` lyóBqáì,ezlk xg`l §©¨¨§©

zeixrd lk z` micwdl ick ,ezy` zeg` z` dteqa zepyle
.dpic yxetny dy` zeg`l dyxcn zecnlpd

:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdàlàdéáøe÷ éáøe÷ àpz ¤¨©¨§¥§¥
è÷ð.maid l` ozaxiw itl zeixrd xcq z` azk -àðzdligz §©¨¨
z`,Bða úáe Bza úáe BzameynBîöò éáBø÷cjl oi` ixdy ,od ¦©¦©§¦§¥©§

.eivlg i`vei enk mc`l zeaexw zeixrd lkaìL àðúc éãééàåäL §©§¥§¨¨§¨
déãéc ähîì úBøBcody epa zae eza zae eza z` dpyy ab`e - §©¨¦¥

,dhnle epnn zexec dylyéîð àðzodl jenqaìLúBøBc äL ¨¨©¥§¨
dãéc ähîìzae dza zae ezy` za ,ezy` zeaexw xeqi` z` - §©¨¦¨

.dhnle dpnn zexec dyly ody ,dpaìL àðúc éãééàåúBøBc äL §©§¥§¨¨§¨
àðz ,dãéc ähîìodl jenqaìL,dãéc äìòîì úBøBc äLezeng §©¨¦¨¨¨§¨§©§¨¦¨

.dlrnle dpnn zexec dyly ody ,eing m`e ezeng m`eexg`l
okn,Bnà úBçàå BúBçà àðzmeyncodéáBø÷maid,Bîöòok lre ¨¨£©£¦§§¥©§

x`y opi`y dpynd jynda zeiepyd zeixrd x`yl onicwd
.oi`eyip ici lr eizeaexw od `l` exyaøeqéàa éøééàc éãééàå§©§¥§©§¥§¦

zngn ze`ad en` zeg`e en`n ezeg`àðz ,äåçàodl jenqa ©§¨¨¨
,BzLà úBçàzngn dxeq` mewn lkn exya x`y dpi`y elit`e £¦§

zeg`e ezeg`l zvwna `id dnece ,ezy` mr dl yiy deg`d
.deg` zngn `ed oxeqi`y en`

:x`al `xnbd dtiqendîc÷éìc àeä ïéãáe[micwdl yiy-]Búlëì §¦§¦§§¨§©¨
énwî[iptl-],BîìBòa äéä àlL åéçà úLàeig` zy` mcew oke ¦©¥¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨

.en`ncel` zeixr zyly ixd,àøéñàc àeä àáøe÷ íeMî àìoky §Ÿ¦§¨©£¦¨
odl yiy zeyi`d zngn exq`p `l` ,maid ly exya x`y opi`
`pzl el did ,zeey od daxewd cvny oeikne .epa e` eig` mr
itl xzei dxengy ezlk z` micwdle ,ozxneg xcq itl oxcql
did `ly eig` zy`e en`n eig` zy` iptl ,dliwqa dzziny

.zxka `l` opi`y enleraa éøééàc éãééà àlàen`n ezeg` ¤¨©§¥§©§¥§
zngn exq`py ,ezy` zeg`e en` zeg`eàðz ,äåçà øeqéà¦©§¨¨¨

z` odl jenqaBîìBòa äéä àlL åéçà úLàeig` zy` z` oke ¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
,eig` mr maid ly deg`d zngn zexeq` od s`y ,en`n

.ezy`a xq`p `ed dzngne,Búlk àðz øãäåzngn dxeqi` oi`y ©£©¨¨©¨
.epa zeyi` meyn `l` ,deg` ly zeyi`

odizexv zexve odizexv zexhet miyp dxyr yng :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .meaid one dvilgd onàðúc àéøéà éàîerecn ± ©¦§¨§¨¨

ef oeyl `pzd hwpúBøèBt'ody cala ef `l ixd ,'odizexv §
zexeq` od ixd meail zewewf opi`y xg`n `l` ,meain zexeht
dl did ok m`e .meai zevn mewna `ly g` zy` oick maid lr

dpynléðúéìzeixrdyúBøñBà.zexhet `le ,meaia odizexv z` ¦§¥§
:`xnbd daiyn'úBøñBà' àðz éà,odizexv z`àðéîà äåäs`y ¦¨¨§£¨£¦¨

yøeñàelíaééì,dxvd z`ìáà,ixnbl mail dzwif zrwtp oi` ¨§©¥£¨
`l`äöìç õìçéî`la zny eia`n eig` zy` oi`y meyn ,el ¦§¨¨§¨

.dvilg `la weyl zxzip mipaïì òîLî à÷ody dpynd ¨©§©¨
.dvilgn oiae meain oia ,ixnbl 'zexeht'

:`xnbd zl`ey,õBìçì äøeñà éðúéìåxnel drhp `l aeye §¦§¥£¨©§
zkiiy dpi` xeqi` oeyl :`xnbd daiyn .zevleg zexvdy

oky ,dvilgaéàîxeqi`ãéáò÷,zexvl uleg `edy jka maid ©¨¨¦
.xeqi` mey dfa oi` mewn lkn dvilg zevn oda oi` m` s` `ld

:`xnbd zl`ey aeyänlà[recn-]àìdy`l dvilg xq`iz ©¨¨Ÿ
ixd ,mail dwewf dpi`yøîBà äzà íà`idy,úöìBçe`eai ¦©¨¥¤¤

s` `idy exn`ie ,meai zwif dexr zxva yiy xeaqle zerhl
,úîaééúîrecn ok m`e .devn mewna `ly g` zy` xeqi` exizie ¦§©¤¤

oiae meail oia odizexv z` zexqe` zeixrdy dpynd dhwp `l
.dvilgl

meyn ,meai mewna `l` dxeq` dexr zxv oi` :`xnbd daiyn
la` .devn mewna `ly g` zy` meyn xq`idl zxfeg `idy
odn zg`e ,zne miyp izy mc`l eidy oebke ,meai mewna `ly
da `l` xeq` ipelt eze` oi` ,eig` epi`y ipelt lr dexr `id

ne .dzxva `lec ïåékwxàlLå ,äøö äøéñàc àeä äåöî íB÷îá ¥¨§¦§¦§¨©£¦¨¨¨§¤Ÿ
éðz éëä íeMî ,àéøL äåöî íB÷îaepizpynúBøèBt,zexqe` `le ¦§¦§¨©§¨¦¨¥¨¥§

oiprl `le meain xeht oiprl xn`p dxv oic xwiry eprinydl
.g` zy` xeqi` xfeg `linny `l` ,xeqi`

:`xnbd zl`ey,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî éðúc àéøéà éàîeic `ld ©¦§¨§¨¥¦©£¦¨¦©¦
c jkaéðúéìodizexv z` zexhet zeixrdydéãBçì íeaéiä ïî ¦§¥¦©¦§¥

rnzyi `linne ,eznaia maid zevn xwir `ed ixdy ,[ecal-]
.dvilgd on mb dxeht dxvdy

:`xnbd daiynàðz éàzexehtíeaéiä ïî,calaàðéîà äåä ¦¨¨¦©¦£¨£¦¨
dxvdy,äöìç õìçéîwxe ,meai zevn z` riwtdl `ly ick ¦§¨¨§¨

,äîaéiî àì éîeaéz` zxhetd 'xexvl' ly aezkd zxifb oky ©¥Ÿ¦©§¨
.dvilg iabl `le ,meai iabl `l` dxn`p `l dxvdïì òîLî à÷̈©§©¨

dvilga xn`p oky ,zexeht od dvilgd on s`y epzpyndk mixac)

(fFYnai dzlre ,FYnai z` zgwl Wi`d uRgi `l m` dide' ,§¨¨¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤§¦§§¨§¨§¦§
,miyxec ep`e ,'ebe 'mipwGd l` dxrXdäìBò íeaééì äìBòä ìk ©©§¨¤©§¥¦¨¨¤§¦¤

äöéìçì,dnaiil utg maidy mewna meail die`xy dnai lk ± ©£¦¨
,dnaiil utg epi`y mewna zvlegíeaééì äìBò BðéàL ìëåmewna §¨¤¥¤§¦

,dnaiil utgyäìBò Bðéàs`,äöéìçì,ixnbl dzwif drwt `l` ¥¤©£¦¨
.dvilg `la weyl zxzen `id ixde

:`xnbd zl`ey ceréðúéìåzexhet zeixrdy dligz epzpyna §¦§¥
odizexv z`å ,íeaéiä ïîoze` zexhet ody xn`i jk xg`ïî ¦©¦§¦

.äöéìçäxwir `lde ,meai xeht iptl dvilgd xeht xkfed recne ©£¦¨
:`xnbd zl`ey cer .meaia `ed eznaia maid zevn,éîð éà¦©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד חפ

oiaiig lkd` cenr b sc ± oey`x wxtzenai
éîð åäìåë.dy` zeg`n ,oiiz` `yxcn meaii xeht oiprl Ðåäééøåñéà ø÷éòÐ

mewn lka dexr meyn mixeq`yda ixii`c ezqep`n eza la` .eda aizk `icda Ð

.`iz` `yxcn dxeqi` xwir ,oizipzna"äðä" "äðä" àéúà"dnf" `iz` ,`xeqi`l Ð

`tli ,epa zae eza za oke ,ezy`n ezac .dtixyl "dnf","dlbz `l dzae dy` zexr"n

eza la` .ezy` za llka ezy`n eza ixde

ezqep`n`l Ð,`rnzyn"dy` zexr" aizkc

zeyi` oeyleilbe .rnyn oiyeciw ici lrc Ð

`xw i`da ezqep`n epa zae eza zaa `pngx

zeyi` oeyl `kde ,"jza za e` jpa za zexr"

opitlie ,`kd aizk `l eza izk`e .aizk `l

:dey dxifbadqep`c `xwa `kd aizkik"

zeyi`c `pixg` `xwa aizke ,"dpd jzexr

eza zak eza mzd dn ,"dpd dx`y"o`k s` Ð

.eza zak eza"äîæ" "äîæ" àéúà,dtixyl Ð

aizke ,"`id dnf" ezy`n ezaa `kd aizk

oldl dn ,"etxyi y`a `id dnf" dtixya

dtixy`d ezqep`n ezae .dtixy o`k s` Ð

.ezy` zan "dpd" "dpd"n opitliúåçà éðúéì
óåñáì äùàxeht oiprl opitli dpin edlekc Ð

.onwl ,meaiiàáá éàäì[`zeeg`] xeqi` lk Ð

,seqal ipzilmicwieikid ik ,ezeg`l ezlk

.seqal dy` zeg` iedizcéáøå÷éáøå÷jpd Ð

.`yixa hwp ith dil aixwcåîöò éáåø÷ãÐ

.el`k zeaexw oleka oi`eäãéã äèîìÐ

daxew meyn e`l jpdc ab lr s`e .ezy`c

.dil oxiq` dicicäãéã äìòîì.ezeng Ð

en` `dc ,icin ipzinl ivn `l dicic dlrnle

eig`l dxeq` ixdy ,meaiil dil `iz` `l

.eia` zy` meyn eia`nåúåçà éðúåúåçàååîà
åîöò éáåø÷ãe`l ezlkc .ezlkn ith Ð

.eilr dxq`p epa iyecw gkn `l` ,`id ezaexw

äîã÷éìã àåä ïéãáååúìëìeig` zy` inwn Ð

.enlera did `lyàåä àáøå÷ íåùî åàìã
øåñàã,lif`e hwp oiaexwc oeike :xnelk Ð

zy`e enlera did `ly eig` zy`e ezlke

en`n eig``ed dicic `axew meyn e`l Ð

zy` inwn ezlk ipzilc `ed oica ,dil oxiq`c

eig` zy` inwne ,enlera did `ly eig`

,ediipn ith `xing ezlkc meyn inp en`n

hwpinl ivn `lc oeik ,ixneg hwpnl dil dede

.iaxewúåøèåô éðú÷ã àéøéà éàîrnync Ð

ira i`e ,od zexeht.maiin Ðúåøåñà éðúéìÐ

opi`y xg`n ,od zexeq` i`ce `dczewewf

.g` zy` xeqi`a iniiwe meaiilàðéîà äåä
úåøñåà`rnzyn `l dvilge .meaiil Ð

:`pin` dede .dvilga xeqi` oi`y ,`kdn

ulginivlg.dvilg `la zxhtp mipa `la a`n g` zy` oi`y ,egxk lrãéáò÷ éàî
.xeht oeyl `l` ,dvilga xeqi` oeyl jiiy `l jklde Ðàì äîìà[oeyl] jiiy Ð

zvleg xne` dz` m`y ,jiiy i`ce `d ,xeqi`.znaiizn xninl iz` Ðíå÷îáã ïåéë
äøéñàã àåä íåáé úåöîaezkd Dxhtync ,oizipzna yxtncke ,zad zxv Ðzwifn ¨

meaii.mipa el yiy g` zy`a dil `niiw Ðàéøù äåöî íå÷îá àìùixkp oebk Ð

zne ,zxg` dy` ele ,epzg dyrpyezy` zxzen Ðyy iab (`,bi) onwl opzck ,eingl

.oizipzna ,el`n zexeng zeixrúåøèåô àðú éëä íåùîzexqe` `pz i`c Ðrnyn Ð

zady] ,gwil eilr dzxqe`zexhet la` .devn mewna `ly [xnege lwe`l Ðrnzyn

dzxhet zad `l` ,za ly dzxv meyn `xeqi`,meaiinaiky `xeqi`exqzinc `ed g` zy` meyne .mipa dl yiy g` zy` xeqi`a `iedc ,`linn dlr,devn mewna `ly Ð

.`ixy ,dlr g` zy` xeqi` `kilcäéãåçì íåáééä ïî éðúéìå.rnzyn `linn dvilge ,`id devn xwir `dc Ðäöìç õìçéî àðéîà äåäineai la` ,meaii zevn riwtdl `ly Ð

."xexvl"c aezkd zxifb meyn ,`l Ðzad dxhte li`ed ,oizipzn ol rnyn `wzwifnmeaidler oi`y lke ,dvilg zwifl dler meaii zwifl dlerd lkc ;dvilgd on dxeht Ð

zwiflmeaiiznaiizn `le zvleg opixn`c `kid lke .dvilgd on dxeht Ð.`ed `wtq meyn Ðàùéøá íåáéé éðúéðå`l m`" aizk `dc ,xwir `edc Ðuetgi"dvlge zgwl yi`d

mixac)maiil utg m` `d ,(dk.`yixa meaii zevn :`nl` ,maiin Ðàéä ìåàù àáàzeyi` meyle iep meyl eznai qpekd :xne` le`y `a` ,(a,hl zenai) "ulegd" wxta ÐÐ

.xfnn cled zeidl ipira aexwe ,dexra rbet eli`kàùéøã àðéðî.`l eze dxyr yng :rnync Ðàôéñã àðéðî.`l eze el` :rnync ,zexhet el` ixd Ð
áøã
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zenai) opiyxcc ab lr s`e .`xge` xab on jn` on e` zxge` `zzi` on jea` on `cilic

bk(`,`vFd jia`l mixne`y oia ,miiw jia`l mixne`y oia :'ebe "zia zclen"Ðmewn lkn ¥

mdipy za `id m`e .eheyt icin `vei `xwn oi`Ðllka la` .ztlic `ed xnege lwn

) "zezin rax`" wxta ogky`ck ,ezy` za `idy za xity ied dzae dy`bp oixcdpq(`,.

.eia` zy` llka `ied .eia` zy` `idy en`c

dlrap `le dtegl dqpkpc `kid ,ezy` zaeÐ

ab lr s` ,dza lr aiigc wgvi epiaxl d`xp

rnync ,aizk "dlbz `l dzae dy` zexr"c

`l `dc ,d`iaa ielz oi`c `ed `xaqc ,d`ia

`ilz oiyeciwa `nl` ,ezqep` za lr aiigin

,`zln `ilz ediiexzac xnel `xaq oi`e .`zln

yxity enk ,ezqep` za lr aiigin `lc `de

qxhpewaÐrnync ,aizk "dzae dy`"c meyn

`icda ,edine ."zae m`" azk `lcn ,zeyi` oeyl

zenai) "dqep`d lr oi`yep" yixafv(`,yxtn

aizk "x`y" zeixrc :`pixg` `nrh cenlzd

oiqpe`a ,x`y `ki` oi`eypa ,edaÐ.x`y `kil

øîàãinica` xa wgvi ax il xn` `axÐ

did inica` xa wgvi axc meyn ,ax oidibn yi

) "xyad lk" wxta xn`ck ,ax ly eaxoileg

dil ieg` ,lgk axl diipz`c `pz `ki` :(a,iw

) "dxik" wxtae .inica` xa wgvi axl:(a,n zay

xg` izqpkp zg` mrt ,inica` xa wgvi ax xn`

meiac ,einia `ax did `le .'ek ugxnd zial iax

oiyeciwc `xza wxta ,`ax clep dcedi ax zny

)ar(a,`kd opiqxb jgxk lrc :mz epax xne`e .

wxta xn`e ,iia`c dizbelt xa didy ,`ax

) "oitxypd"er oixcdpq(`,?olpn ezqep`n eza

ypr eza za lr ,xnege lw :iia` xn`Ðeza lr

.'ek inica` xa wgvi ax xn` `ax ?oky lk `l

.eid inica` xa wgvi ixzc xnel jixve

éî÷îenlera did `ly eig` zy``ede Ð

,hwp ediipn `cge .en`n eig` zy` inwn oicd

ici lr `l` edpip envr iaexw e`l ediiexzc

ediipn daexw epa zy` `idy ezlke .oiyeciw

`ly eig` zy` iabl `wec xnel oi` la` .ith

did `ly itl ,ith daexw ezlk enlera did

en`n eig` zy` iabl la` ,enleraÐ,`l

zecr oiprl ogky`ck ,`xc blti` epa zy`ac

) `xza `aaagkw(`,`a`a xyknc o`n elit`c ,

`a`cÐzeixr oiprl jgxk lrc .eig` oa liqt

dirxk oady ,g` zy`n ith daexw epa zy`

envr iaexw eza zae eza aiygwc ,`ed dea`c

.ezeg`n ithéàîzexhet `pzc `ixi`Ð

` la` :rnync ,yexitmaiin ira iÐ:ipzil

.maiil zexeq`ìáàrnyn `w dvlg ulgin

olÐo`nl dlekiy lk :`tiqa ipzwc ,dvilg `ira `l `yixac opirny `tiqnc ab lr s`

'ekÐ.diteb `yixa opireny`l inp dil `gip mewn lknïåéë`ed devn mewnac

dxv dxiq`cÐxeqi`c oeik ,devn mewna `ly oky lk rnyn ded zexeq` ipz ded i`e

meyn ,xeq`c `ed devn mewna `zydc ,zexhet ipzw ikd meyn ,iz`w dexr zngn dxv

.g` zy` xeqi`a i`w `linncúåöîãzncew dvilgÐdpeye ,ediiexz ipzwc `zyd

dcegl dvilg `l` ipz ded `l i` la` .zncew dvilgc rnyn ,`yixa dvilgÐded `l

.icin rnyn
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ìc éäð !eúà àLøcî éîð eälekïééúà íeaéé ïéðò §©¦¦§¨¨¨§¦¦§¦§©¦¨§¨
Bza ,eäa áéúk àéãäa eäééøeqéà øwéò ,àLøcî¦§¨¨¦©¦©§§¤§¨§¦§¦
áø éì øîà ,àáø øîàc .àLøcî àøeqéà øwéò ¯¦©¦¨¦§¨¨©£©¨¨£©¦©
"änæ" àéúà ,"äpä" "äpä" àéúà :éîécáà øa ÷çöé¦§¨©©§¦¦¨§¨¥¨¥¨¨§¨¦¨
àLøcî àéúàc àúlî ìk zøîàc àzLä ."änæ"¦¨¨§¨§¨§©§¨¦§¨§¨§¨¦§¨¨
éøééàc éãéià !óBqáì äMà úBçàì éðúéì ,déì àáéáç£¦¨¥¦§¥©£¦¨§©©§¥§©§¦
éàäì àéiðúéìå .BzLà úBçà àðz àúååçà øeqéàa§¦©§¨¨¨¨£¦§§¦§¦¨§©
Bza àðz ;è÷ð éáøe÷ éáøe÷ àpz :àlà !óBqáì àáä¨§©¤¨©¨§¥§¥¨©¨¨¦

ìL àðúc éãéiàå ,Bîöò éáBø÷c Bða úáe Bza úáeäL ©¦©§¦§¥©§§©§¥§¨¨§¨
ìL éîð àðz ,déãéc ähîì úBøBcähîì úBøBc äL §©¨¦¥¨¨©¦§¨§©¨

ìL àðúc éãéiàå .dãécàðz ¯ dãéc ähîì úBøBc äL ¦¨§©§¥§¨¨§¨§©¨¦¨¨¨
ìLúBçàå BúBçà àðúå .dãéc äìòîì úBøBc äL §¨§©£¨¦¨§¨¨£©£

¯ äåçà øeqéàa éøééàc éãéiàå ,Bîöò éáBø÷c Bnà¦¦§¥©§§©§¥§©§¦§¦©£¨
énwî Búlëì dîc÷éìc àeä ïéãáe .BzLà úBçà àðz̈¨£¦§§¦§¦©§¨§©¨¦©¥
àáøe÷ íeMî àìc ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨§¨¦§¨
¯ äåçà øeqéàa éøééàc éãéià àlà ,àøéñàc àeä©£¦¨¤¨©§¥§©§¦§¦©£¨
.Búlk àðz øãäå ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà àðz̈¨¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨©£©¨¨©¨
éà !"úBøñBà" éðúéì ,"úBøèBt" àðúc àéøéà éàîe©¦§¨§¨¨§¦§¥§¦
õìçéî ìáà ,íaééì øeñà :àðéîà äåä úBøñBà àðz̈¨§£¨¨¦¨¨§©¥£¨¦£©
éàî !õBìçì äøeñà éðúéìå .ïì òîLî à÷ ,äöìç̈§¨¨©§©¨§¦§¥£¨©£©
¯ úöìBç øîBà äzà íà ?àì änlà ?ãéáò÷̈¨¥©¨¨¨¦©¨¥¤¤
,äøö äøéñàc àeä äåöî íB÷îác ïåék !úîaééúî¦§©¤¤¥¨§¦§¦§¨©£¦¨¨¨
."úBøèBt" éðz éëä íeMî ,àéøL äåöî íB÷îa àlLå§¤Ÿ¦§¦§¨¨§¨¦¨¦¨¥§
éðúéì ,"íeaéiä ïîe äöéìçä ïî" éðúc àéøéà éàîe©¦§¨§¨¥¦©£¦¨¦©¦¦§¥
:àðéîà äåä íeaéiä ïî àðz éà !déãeçì "íeaéiä ïî"¦©¦§¥¦¨¨¦©¦£¨¨¦¨
:ïì òîLî à÷ ,äîaéiî àì éîeaé ,äöìç õìçéî¦£©¨§¨©¥¨¦©§¨¨©§©¨
äìBò BðéàL ìëå äöéìçì äìBò íeaééì äìBòä ìk̈¨¤§¦¤©£¦¨§¨¤¥¤
ïîe íeaéiä ïî éðúéìå .äöéìçì äìBò Bðéà ¯ íeaééì§¦¥¤©£¦¨§¦§¥¦©¦¦
,àéä ìeàL àaà !dãeçì äöéìçä ïî éîð éà ,äöéìçä©£¦¨¦©¦¦©£¦¨§¨©¨¨¦
àðéðî .íeaéé úåöîì úîãB÷ äöéìç úåöî :øîàc§¨©¦§©£¦¨¤¤§¦§©¦¦§¨¨
?éàî éèeòîì àôéñc àðéðîe ,éàî éèeòîì àLéøc§¥¨§©¥©¦§¨¨§¥¨§©¥©
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zenai(iyily meil)

:`xnbd dywneúà àLøcî éîð eäleklk ly xeht s` `ld ± §©¥¦§¨¨¨
`l` ,dxeza yexita azkp `l meain odizexve zeixrd x`y
`l ok m`e ,lirl x`eank dy` zeg`a dxen`d dyxcdn cnlp
zcnlp ezay elit` ezengl eza z` micwdl dpynl dl did

.dyxcn `ed zeixrd lk xeht xewn ixdy ,dyxcn
:`xnbd zvxznïéðòìc éäðxehtïééúà íeaéélk [zecnlp±] §¦¦§¦§©¦©§¨

zeixrdàLøcîla` ,dy` zeg`neäééøeqéà øwéòx`y ly ¦§¨¨¦©¦©§
,meai mewna `ly zeixrdàéãäa[yexita-]eäa áéúk.dxeza §¤§¨§¦§

a ok oi`y dnBza,ezqep`n el dclep `l` ezy` za dpi`y ¦
yàøeqéà øwéòcnlp dly,àLøcîzA zexr' `l` xn`p `l oky ¦©¦¨¦§¨¨¤§©©

'dPd Lzexr iM ozexr dNbz `l LYA za F` LpA(i gi `xwie)`le , ¦§©¦§Ÿ§©¥¤§¨¨¦¤§¨§¥¨
a my dxkfp.dyxcn `l` epi` dxeqi` xewne ,ez,àáø øîàc§¨©¨¨

àéúà ,éîécáà øa ÷çöé áø éì øîàdey dxifba ezqep`n eza'äpä' ¨©¦©¦§¨©©§¦¦©§¨¥¨
,'äpä'xn`p ezqep`n eza zae epa za zexray(my)Lzexr iM' ¥¨¦¤§¨§

xn`p dza zae dpa zae ezy` za zexrae ,'dpd(fi gi my)zexr' ¥¨¤§©
zFNbl gTz `l DYA zA z`e DpA zA z` ,dNbz `l DYaE dX ¦̀¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨Ÿ¦©§©
zeaexw xeqi`ay myky eyxce ,'`id dOf dPd dx`X ,Dzexr¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
eizeaexw xeqi`a ok ,dza zae dpa za oick `ed dza oic ezy`

.dxeza oxeqi` azkpy eza zae epa za oick `ed eza oic
dey dxifba yxcp epa zae eza zae ezaa dtixy yper s`e

ezenga xn`p oky .ezy` zan 'dpd' 'dpd' ly dxen`d(ci k my)

Fz` EtxUi W`A ,`id dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ
ezy` zaa dtixye ,'odz`eàéúàdey dxifba'änæ' 'änæ' §¤§¤©§¨¦¨¦¨

,'`id dnf' ezy` zaa xn`pe ,'`id dnf' ezenga xn`py .ezengn
zcnlne zxfeg aeye .dtixya ezy` za s` dtixya ezeng dn
ly dey dxifba ,epa zae eza zae ezqep`n eza lr ezy` za

.dtixya od s`y ,'dpd' 'dpd'
:`xnbd dywnúøîàc àzLäyàáéáç àLøcî àéúàc àúlî ìk ©§¨§¨§©¨¦§¨§©§¨¦§¨¨£¦¨

déìok m` ,dligz ezepyl `pzl,óBqáì äMà úBçàì éðúéìxg`l ¥¦§¥©£¦¨§©
,'xexvl'ae 'dilr'a yxetn ef ly dxeht ixdy ,zeixrd x`y lk
.dil` zeixrd lk eywedy dnn exewn ,zeixrd x`y xeht eli`e
xg`l yxetnd dy` zeg` oic z` aezkl dpynl dl did ok m`e

.zeixrd lk
:`xnbd zvxznàúååçà øeqéàa éøééàc éãééàdxaicy ab` - ©§¥§©§¥§¦©§¨¨

zngn `ad zeixr xeqi` ody en` zeg`e en`n ezeg`n dpynd
,deg`àðzz` ,mdl jenqaBzLà úBçàd`ad dexr `id mby ¨¨£¦§

:`xnbd dgec .deg` gknådpynl dl did `ldàééðúéì ©¦§§¨
[zepyl-]ìlkàáa éàädeg` ixeqi` lyóBqáì,ezlk xg`l §©¨¨§©

zeixrd lk z` micwdl ick ,ezy` zeg` z` dteqa zepyle
.dpic yxetny dy` zeg`l dyxcn zecnlpd

:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdàlàdéáøe÷ éáøe÷ àpz ¤¨©¨§¥§¥
è÷ð.maid l` ozaxiw itl zeixrd xcq z` azk -àðzdligz §©¨¨
z`,Bða úáe Bza úáe BzameynBîöò éáBø÷cjl oi` ixdy ,od ¦©¦©§¦§¥©§

.eivlg i`vei enk mc`l zeaexw zeixrd lkaìL àðúc éãééàåäL §©§¥§¨¨§¨
déãéc ähîì úBøBcody epa zae eza zae eza z` dpyy ab`e - §©¨¦¥

,dhnle epnn zexec dylyéîð àðzodl jenqaìLúBøBc äL ¨¨©¥§¨
dãéc ähîìzae dza zae ezy` za ,ezy` zeaexw xeqi` z` - §©¨¦¨

.dhnle dpnn zexec dyly ody ,dpaìL àðúc éãééàåúBøBc äL §©§¥§¨¨§¨
àðz ,dãéc ähîìodl jenqaìL,dãéc äìòîì úBøBc äLezeng §©¨¦¨¨¨§¨§©§¨¦¨

.dlrnle dpnn zexec dyly ody ,eing m`e ezeng m`eexg`l
okn,Bnà úBçàå BúBçà àðzmeyncodéáBø÷maid,Bîöòok lre ¨¨£©£¦§§¥©§

x`y opi`y dpynd jynda zeiepyd zeixrd x`yl onicwd
.oi`eyip ici lr eizeaexw od `l` exyaøeqéàa éøééàc éãééàå§©§¥§©§¥§¦

zngn ze`ad en` zeg`e en`n ezeg`àðz ,äåçàodl jenqa ©§¨¨¨
,BzLà úBçàzngn dxeq` mewn lkn exya x`y dpi`y elit`e £¦§

zeg`e ezeg`l zvwna `id dnece ,ezy` mr dl yiy deg`d
.deg` zngn `ed oxeqi`y en`

:x`al `xnbd dtiqendîc÷éìc àeä ïéãáe[micwdl yiy-]Búlëì §¦§¦§§¨§©¨
énwî[iptl-],BîìBòa äéä àlL åéçà úLàeig` zy` mcew oke ¦©¥¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨

.en`ncel` zeixr zyly ixd,àøéñàc àeä àáøe÷ íeMî àìoky §Ÿ¦§¨©£¦¨
odl yiy zeyi`d zngn exq`p `l` ,maid ly exya x`y opi`
`pzl el did ,zeey od daxewd cvny oeikne .epa e` eig` mr
itl xzei dxengy ezlk z` micwdle ,ozxneg xcq itl oxcql
did `ly eig` zy`e en`n eig` zy` iptl ,dliwqa dzziny

.zxka `l` opi`y enleraa éøééàc éãééà àlàen`n ezeg` ¤¨©§¥§©§¥§
zngn exq`py ,ezy` zeg`e en` zeg`eàðz ,äåçà øeqéà¦©§¨¨¨

z` odl jenqaBîìBòa äéä àlL åéçà úLàeig` zy` z` oke ¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
,eig` mr maid ly deg`d zngn zexeq` od s`y ,en`n

.ezy`a xq`p `ed dzngne,Búlk àðz øãäåzngn dxeqi` oi`y ©£©¨¨©¨
.epa zeyi` meyn `l` ,deg` ly zeyi`

odizexv zexve odizexv zexhet miyp dxyr yng :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .meaid one dvilgd onàðúc àéøéà éàîerecn ± ©¦§¨§¨¨

ef oeyl `pzd hwpúBøèBt'ody cala ef `l ixd ,'odizexv §
zexeq` od ixd meail zewewf opi`y xg`n `l` ,meain zexeht
dl did ok m`e .meai zevn mewna `ly g` zy` oick maid lr

dpynléðúéìzeixrdyúBøñBà.zexhet `le ,meaia odizexv z` ¦§¥§
:`xnbd daiyn'úBøñBà' àðz éà,odizexv z`àðéîà äåäs`y ¦¨¨§£¨£¦¨

yøeñàelíaééì,dxvd z`ìáà,ixnbl mail dzwif zrwtp oi` ¨§©¥£¨
`l`äöìç õìçéî`la zny eia`n eig` zy` oi`y meyn ,el ¦§¨¨§¨

.dvilg `la weyl zxzip mipaïì òîLî à÷ody dpynd ¨©§©¨
.dvilgn oiae meain oia ,ixnbl 'zexeht'

:`xnbd zl`ey,õBìçì äøeñà éðúéìåxnel drhp `l aeye §¦§¥£¨©§
zkiiy dpi` xeqi` oeyl :`xnbd daiyn .zevleg zexvdy

oky ,dvilgaéàîxeqi`ãéáò÷,zexvl uleg `edy jka maid ©¨¨¦
.xeqi` mey dfa oi` mewn lkn dvilg zevn oda oi` m` s` `ld

:`xnbd zl`ey aeyänlà[recn-]àìdy`l dvilg xq`iz ©¨¨Ÿ
ixd ,mail dwewf dpi`yøîBà äzà íà`idy,úöìBçe`eai ¦©¨¥¤¤

s` `idy exn`ie ,meai zwif dexr zxva yiy xeaqle zerhl
,úîaééúîrecn ok m`e .devn mewna `ly g` zy` xeqi` exizie ¦§©¤¤

oiae meail oia odizexv z` zexqe` zeixrdy dpynd dhwp `l
.dvilgl

meyn ,meai mewna `l` dxeq` dexr zxv oi` :`xnbd daiyn
la` .devn mewna `ly g` zy` meyn xq`idl zxfeg `idy
odn zg`e ,zne miyp izy mc`l eidy oebke ,meai mewna `ly
da `l` xeq` ipelt eze` oi` ,eig` epi`y ipelt lr dexr `id

ne .dzxva `lec ïåékwxàlLå ,äøö äøéñàc àeä äåöî íB÷îá ¥¨§¦§¦§¨©£¦¨¨¨§¤Ÿ
éðz éëä íeMî ,àéøL äåöî íB÷îaepizpynúBøèBt,zexqe` `le ¦§¦§¨©§¨¦¨¥¨¥§

oiprl `le meain xeht oiprl xn`p dxv oic xwiry eprinydl
.g` zy` xeqi` xfeg `linny `l` ,xeqi`

:`xnbd zl`ey,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî éðúc àéøéà éàîeic `ld ©¦§¨§¨¥¦©£¦¨¦©¦
c jkaéðúéìodizexv z` zexhet zeixrdydéãBçì íeaéiä ïî ¦§¥¦©¦§¥

rnzyi `linne ,eznaia maid zevn xwir `ed ixdy ,[ecal-]
.dvilgd on mb dxeht dxvdy

:`xnbd daiynàðz éàzexehtíeaéiä ïî,calaàðéîà äåä ¦¨¨¦©¦£¨£¦¨
dxvdy,äöìç õìçéîwxe ,meai zevn z` riwtdl `ly ick ¦§¨¨§¨

,äîaéiî àì éîeaéz` zxhetd 'xexvl' ly aezkd zxifb oky ©¥Ÿ¦©§¨
.dvilg iabl `le ,meai iabl `l` dxn`p `l dxvdïì òîLî à÷̈©§©¨

dvilga xn`p oky ,zexeht od dvilgd on s`y epzpyndk mixac)

(fFYnai dzlre ,FYnai z` zgwl Wi`d uRgi `l m` dide' ,§¨¨¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤§¦§§¨§¨§¦§
,miyxec ep`e ,'ebe 'mipwGd l` dxrXdäìBò íeaééì äìBòä ìk ©©§¨¤©§¥¦¨¨¤§¦¤

äöéìçì,dnaiil utg maidy mewna meail die`xy dnai lk ± ©£¦¨
,dnaiil utg epi`y mewna zvlegíeaééì äìBò BðéàL ìëåmewna §¨¤¥¤§¦

,dnaiil utgyäìBò Bðéàs`,äöéìçì,ixnbl dzwif drwt `l` ¥¤©£¦¨
.dvilg `la weyl zxzen `id ixde

:`xnbd zl`ey ceréðúéìåzexhet zeixrdy dligz epzpyna §¦§¥
odizexv z`å ,íeaéiä ïîoze` zexhet ody xn`i jk xg`ïî ¦©¦§¦

.äöéìçäxwir `lde ,meai xeht iptl dvilgd xeht xkfed recne ©£¦¨
:`xnbd zl`ey cer .meaia `ed eznaia maid zevn,éîð éà¦©¥
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המשך בעמוד חפ

oiaiig lkd` cenr b sc ± oey`x wxtzenai
éîð åäìåë.dy` zeg`n ,oiiz` `yxcn meaii xeht oiprl Ðåäééøåñéà ø÷éòÐ

mewn lka dexr meyn mixeq`yda ixii`c ezqep`n eza la` .eda aizk `icda Ð

.`iz` `yxcn dxeqi` xwir ,oizipzna"äðä" "äðä" àéúà"dnf" `iz` ,`xeqi`l Ð

`tli ,epa zae eza za oke ,ezy`n ezac .dtixyl "dnf","dlbz `l dzae dy` zexr"n

eza la` .ezy` za llka ezy`n eza ixde

ezqep`n`l Ð,`rnzyn"dy` zexr" aizkc

zeyi` oeyleilbe .rnyn oiyeciw ici lrc Ð

`xw i`da ezqep`n epa zae eza zaa `pngx

zeyi` oeyl `kde ,"jza za e` jpa za zexr"

opitlie ,`kd aizk `l eza izk`e .aizk `l

:dey dxifbadqep`c `xwa `kd aizkik"

zeyi`c `pixg` `xwa aizke ,"dpd jzexr

eza zak eza mzd dn ,"dpd dx`y"o`k s` Ð

.eza zak eza"äîæ" "äîæ" àéúà,dtixyl Ð

aizke ,"`id dnf" ezy`n ezaa `kd aizk

oldl dn ,"etxyi y`a `id dnf" dtixya

dtixy`d ezqep`n ezae .dtixy o`k s` Ð

.ezy` zan "dpd" "dpd"n opitliúåçà éðúéì
óåñáì äùàxeht oiprl opitli dpin edlekc Ð

.onwl ,meaiiàáá éàäì[`zeeg`] xeqi` lk Ð

,seqal ipzilmicwieikid ik ,ezeg`l ezlk

.seqal dy` zeg` iedizcéáøå÷éáøå÷jpd Ð

.`yixa hwp ith dil aixwcåîöò éáåø÷ãÐ

.el`k zeaexw oleka oi`eäãéã äèîìÐ

daxew meyn e`l jpdc ab lr s`e .ezy`c

.dil oxiq` dicicäãéã äìòîì.ezeng Ð

en` `dc ,icin ipzinl ivn `l dicic dlrnle

eig`l dxeq` ixdy ,meaiil dil `iz` `l

.eia` zy` meyn eia`nåúåçà éðúåúåçàååîà
åîöò éáåø÷ãe`l ezlkc .ezlkn ith Ð

.eilr dxq`p epa iyecw gkn `l` ,`id ezaexw

äîã÷éìã àåä ïéãáååúìëìeig` zy` inwn Ð

.enlera did `lyàåä àáøå÷ íåùî åàìã
øåñàã,lif`e hwp oiaexwc oeike :xnelk Ð

zy`e enlera did `ly eig` zy`e ezlke

en`n eig``ed dicic `axew meyn e`l Ð

zy` inwn ezlk ipzilc `ed oica ,dil oxiq`c

eig` zy` inwne ,enlera did `ly eig`

,ediipn ith `xing ezlkc meyn inp en`n

hwpinl ivn `lc oeik ,ixneg hwpnl dil dede

.iaxewúåøèåô éðú÷ã àéøéà éàîrnync Ð

ira i`e ,od zexeht.maiin Ðúåøåñà éðúéìÐ

opi`y xg`n ,od zexeq` i`ce `dczewewf

.g` zy` xeqi`a iniiwe meaiilàðéîà äåä
úåøñåà`rnzyn `l dvilge .meaiil Ð

:`pin` dede .dvilga xeqi` oi`y ,`kdn

ulginivlg.dvilg `la zxhtp mipa `la a`n g` zy` oi`y ,egxk lrãéáò÷ éàî
.xeht oeyl `l` ,dvilga xeqi` oeyl jiiy `l jklde Ðàì äîìà[oeyl] jiiy Ð

zvleg xne` dz` m`y ,jiiy i`ce `d ,xeqi`.znaiizn xninl iz` Ðíå÷îáã ïåéë
äøéñàã àåä íåáé úåöîaezkd Dxhtync ,oizipzna yxtncke ,zad zxv Ðzwifn ¨

meaii.mipa el yiy g` zy`a dil `niiw Ðàéøù äåöî íå÷îá àìùixkp oebk Ð

zne ,zxg` dy` ele ,epzg dyrpyezy` zxzen Ðyy iab (`,bi) onwl opzck ,eingl

.oizipzna ,el`n zexeng zeixrúåøèåô àðú éëä íåùîzexqe` `pz i`c Ðrnyn Ð

zady] ,gwil eilr dzxqe`zexhet la` .devn mewna `ly [xnege lwe`l Ðrnzyn

dzxhet zad `l` ,za ly dzxv meyn `xeqi`,meaiinaiky `xeqi`exqzinc `ed g` zy` meyne .mipa dl yiy g` zy` xeqi`a `iedc ,`linn dlr,devn mewna `ly Ð

.`ixy ,dlr g` zy` xeqi` `kilcäéãåçì íåáééä ïî éðúéìå.rnzyn `linn dvilge ,`id devn xwir `dc Ðäöìç õìçéî àðéîà äåäineai la` ,meaii zevn riwtdl `ly Ð

."xexvl"c aezkd zxifb meyn ,`l Ðzad dxhte li`ed ,oizipzn ol rnyn `wzwifnmeaidler oi`y lke ,dvilg zwifl dler meaii zwifl dlerd lkc ;dvilgd on dxeht Ð

zwiflmeaiiznaiizn `le zvleg opixn`c `kid lke .dvilgd on dxeht Ð.`ed `wtq meyn Ðàùéøá íåáéé éðúéðå`l m`" aizk `dc ,xwir `edc Ðuetgi"dvlge zgwl yi`d

mixac)maiil utg m` `d ,(dk.`yixa meaii zevn :`nl` ,maiin Ðàéä ìåàù àáàzeyi` meyle iep meyl eznai qpekd :xne` le`y `a` ,(a,hl zenai) "ulegd" wxta ÐÐ

.xfnn cled zeidl ipira aexwe ,dexra rbet eli`kàùéøã àðéðî.`l eze dxyr yng :rnync Ðàôéñã àðéðî.`l eze el` :rnync ,zexhet el` ixd Ð
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zenai) opiyxcc ab lr s`e .`xge` xab on jn` on e` zxge` `zzi` on jea` on `cilic

bk(`,`vFd jia`l mixne`y oia ,miiw jia`l mixne`y oia :'ebe "zia zclen"Ðmewn lkn ¥

mdipy za `id m`e .eheyt icin `vei `xwn oi`Ðllka la` .ztlic `ed xnege lwn

) "zezin rax`" wxta ogky`ck ,ezy` za `idy za xity ied dzae dy`bp oixcdpq(`,.

.eia` zy` llka `ied .eia` zy` `idy en`c

dlrap `le dtegl dqpkpc `kid ,ezy` zaeÐ

ab lr s` ,dza lr aiigc wgvi epiaxl d`xp

rnync ,aizk "dlbz `l dzae dy` zexr"c

`l `dc ,d`iaa ielz oi`c `ed `xaqc ,d`ia

`ilz oiyeciwa `nl` ,ezqep` za lr aiigin

,`zln `ilz ediiexzac xnel `xaq oi`e .`zln

yxity enk ,ezqep` za lr aiigin `lc `de

qxhpewaÐrnync ,aizk "dzae dy`"c meyn

`icda ,edine ."zae m`" azk `lcn ,zeyi` oeyl

zenai) "dqep`d lr oi`yep" yixafv(`,yxtn

aizk "x`y" zeixrc :`pixg` `nrh cenlzd

oiqpe`a ,x`y `ki` oi`eypa ,edaÐ.x`y `kil

øîàãinica` xa wgvi ax il xn` `axÐ

did inica` xa wgvi axc meyn ,ax oidibn yi

) "xyad lk" wxta xn`ck ,ax ly eaxoileg

dil ieg` ,lgk axl diipz`c `pz `ki` :(a,iw

) "dxik" wxtae .inica` xa wgvi axl:(a,n zay

xg` izqpkp zg` mrt ,inica` xa wgvi ax xn`

meiac ,einia `ax did `le .'ek ugxnd zial iax

oiyeciwc `xza wxta ,`ax clep dcedi ax zny

)ar(a,`kd opiqxb jgxk lrc :mz epax xne`e .

wxta xn`e ,iia`c dizbelt xa didy ,`ax

) "oitxypd"er oixcdpq(`,?olpn ezqep`n eza

ypr eza za lr ,xnege lw :iia` xn`Ðeza lr

.'ek inica` xa wgvi ax xn` `ax ?oky lk `l

.eid inica` xa wgvi ixzc xnel jixve

éî÷îenlera did `ly eig` zy``ede Ð

,hwp ediipn `cge .en`n eig` zy` inwn oicd

ici lr `l` edpip envr iaexw e`l ediiexzc

ediipn daexw epa zy` `idy ezlke .oiyeciw

`ly eig` zy` iabl `wec xnel oi` la` .ith

did `ly itl ,ith daexw ezlk enlera did

en`n eig` zy` iabl la` ,enleraÐ,`l

zecr oiprl ogky`ck ,`xc blti` epa zy`ac

) `xza `aaagkw(`,`a`a xyknc o`n elit`c ,

`a`cÐzeixr oiprl jgxk lrc .eig` oa liqt

dirxk oady ,g` zy`n ith daexw epa zy`

envr iaexw eza zae eza aiygwc ,`ed dea`c

.ezeg`n ithéàîzexhet `pzc `ixi`Ð

` la` :rnync ,yexitmaiin ira iÐ:ipzil

.maiil zexeq`ìáàrnyn `w dvlg ulgin

olÐo`nl dlekiy lk :`tiqa ipzwc ,dvilg `ira `l `yixac opirny `tiqnc ab lr s`

'ekÐ.diteb `yixa opireny`l inp dil `gip mewn lknïåéë`ed devn mewnac

dxv dxiq`cÐxeqi`c oeik ,devn mewna `ly oky lk rnyn ded zexeq` ipz ded i`e

meyn ,xeq`c `ed devn mewna `zydc ,zexhet ipzw ikd meyn ,iz`w dexr zngn dxv

.g` zy` xeqi`a i`w `linncúåöîãzncew dvilgÐdpeye ,ediiexz ipzwc `zyd

dcegl dvilg `l` ipz ded `l i` la` .zncew dvilgc rnyn ,`yixa dvilgÐded `l

.icin rnyn
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קעב
oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtzenai

éñà áøãå áøãzne ,zxg` dy` ele ezy` dzpif m`y ,dxeq` dheq zxv :ax xn`c Ð

mipa `lazipeli` ieyp did m`y ,dxeq` zipeli` zxv :xn` iq` axe .zexeht odizy Ð

mipa `la zne ,zxg` dy`e.(`,`i) oiwxita ediiexze .zexeht odizy Ðúðàîî úøö
df maia dphwd dp`ine ,zne ,zxg` dy`e dphw dnezi eig`l didy ixd Ð`id Ð

lr s`c opirny` oizipzne .el dxeq` dzxve

dilr `xiq`c abdxhtin `l Ðjdc .dvilgn

dxifb :oiwxita `zi`ck ,`id opaxcn `xeqi`

.zp`nn eza zxv meynåúùåøâ øéæçîeig` Ð

xare ,xg`l z`ype ,eiyp izyn zg` yxiby

mipa `la zne ,dlra zzin xg`l dxifgdeÐ

`herin opireny`e .maiizdl zexeq` odizy

.`ira dvilgc oizipzncåäðéðúéìdheql Ð

zexhete li`ed ,oizipznc jpd icda zipeli`e

.odizexväøö úøöá ïðéàù éôìjpd lkc Ð

z`ype dzxv dkld ipzinl `ki` oizipznc

'ek ipyd eig`l,dfl `l` dexr dpi` ixdy Ð

elit` maii m`e .od zeie`x ipyd eig`l la`

ele dxvd z`df iptl eltpe ,zne ,zxg` dy`

dzxv zxv `idy iptn ,zixkpd s` dxeht Ð

ipzinl `kil zipeli`e dheqa la` .eza ly

lk lr `dc ,ipyd eig`l z`ype dzxv dkld

,dxeq` `id oig`dxeqi`dyegkn dl `a

.oda oiey oleke ,oey`xd dlra iyecwéðä àðî
éìéîmlerl dzxv zxve dzxve dexrc Ð

.zexehtøîåì ãåîìú äî äéìòaezkl Ð

,"diiga dzexr zelbl"rnyzeiigay inp

dzin xg`le ,dzeg` eilr zxq`p ezy`

.zxzenéðà òîåùmeaiil eiptl dltp elit` Ð

zeixrd on zg`.maiizz Ðøåøöìzexv Ð

" aizk `lcn ,rnyn daxd."xevlúøë äðåãæ
`xwie) zeixr zyxta Ðedlek xza aizk (gi

zxk epecfy lke ,"zeyerd zeytpd ezxkpe"Ð

.(`,h) oiwxita silick ,z`hg ezbbyùîç
íéùð äøùòyyn ueg ,zxka zeixr `kil ez Ð

.mlerl meaii cv mda oi`y epizpyn ly zeixr

'åë äáøî éðàù ìåëéze`eypy Ð,mixg`l

.dfl `ypil zexeq` odizexv ediyäøö ïéàù
çàî àìàdxhte li`ed ÐaezkdezwifnÐ

,mipa dl yiy g` zy` xeqi`a eilr `id ixd

la` ,"jig` zy` zexr" aizkc ,zxka `idy

`nlra`l Ð,dlr g` zy` xeqi` `inx

.dil `ixyeïééðî ùðåòe` dexr maii m` Ð

.dzxväùà úåçà àðéîà äåäúîáééîÐ

.maiinàîòè éàî.dlr i`w zxka `lde Ð

äùò éúàã.meaiic Ðäùòú àì úà éçãåÐ

,dyrz `l igce dyr iz`c opitli `xwnc

.lif`e yxtnck
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éèåòîìiq` axce axcyng opzc oeikc ,`yixc `pipnn ediiexz hrnil :xn`z m`e Ð

wxta xn`ck ,edl ipzw `lcn edlek ihrnne ,xiiy xninl `kil miyp dxyr

) oiyecwc `nwfh(a,xiiye `pz `niz ikeÐivn `l `kdc :xnel yie !ipzw drax` `de

`xeziin `l` ,edl ipzw `lcn ihernl `kile ,dxv zxva opi`y itl ,wiqnck ,edpipzinl

yxt` dilr biltce iq` axc `nrhe .oizipznc

.'d zxfra onwl

éôìdxv zxva opi`y:xn`z m`e Ð

,lrea oiprl dxv zxv dl zgkync

,mipa `la zne zxg` dy` ele eig`l z`ypy

inp lrea oiprlc .lread on dzxv zxhetc

dxvd dkld m`e ,lra oiprl enk da d`neh

myk ,zne ,zxg` dy` ele ,ipyd eig`l z`ype

oeikc :xnel yie !dxeht dzxv jk dxeht `idy

epl oi` dxv zxv zgkyn `l lra iablc

iabc d`nehn xzei lrea iabc d`neha xingdl

d`neha `wecc :wgvi epiax xne` cere .lrad

e`l oeyla aizkc ,zeixrk ied lra iab aizkc

) "'ebe dlra lkei `l"`l lreaa la` ,(ck mixac

) "d`nhp `ide dxzqpe" `l` ,e`l aizkxacna

) onwl jixtc `de .(d`i(a,d`neh dlrap :

izkrnync ,"d`nhp `ide dxzqpe" da da

zeixrk da aizk "d`neh" :yixc dicegl i`dnc

Ðe`la dlr mwinl ipync i`nlc xninl zivn

."d`nhp `ide dxzqpe"c `edda ibq `l

äî'ek zcgein dy` zeg`dn :xn`z m`e Ð

dy` zeg`lÐjixtck ,zeaxl ecia oky

) "eznai lr `ad" wxta:xnel yie !(`,cp onwl

) oizrny seqc dpei iaxc ywid`cg(`,.jinq

ìåëézexeng zeixr yy s` daxn ip`y

el`ns` daxn ip`y leki :xninl ivn ded Ð

.devn mewna `ly

àîòèikd e`l `d "dilr" `pngx azkc

znaiin dy` zeg` `pin` dedÐ

i`c `nip ?`d dil `pnc :wgvi epiaxl dnize

oi`c ,znaiizn `l dy` zeg` inp "dilr" e`l

jixhvi`e ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr

i`dkc !igc `nlrac opirny`l xqinl "dilr"

z`" `pngx azkc `nrh :onwl xn` `peeb

ikd e`l `d "exenyz izezayÐ`niz ike .igc

`pyil rnync ,jixtw `ziixac ip` rney`c

igcc `pin` ded dilr e`l i`cÐi`n ok m`

`kixv `l diteb dexr `pwqn seqa `ax ipyn

?zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`c ,`xw

:xn`w ikde ,`wec e`l ip` rney jgxk lr `l`

igcc xnel ivnz m`Ð,edine ."dilr" aizk `d

i`c :wgvi epiax xne`e .`z` ikdl e`l `xwir

zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` `nlra

Ð,`xeqi`l "dilr" yxcnl `pzl dil ied `l

`nlrac opirny`l `l` ,ditebl jxhvi `le

o`k xn`p :`xizidl yxcinl dil ded `l` .igc

zeg`a oldl dn "dilr" oldl xn`pe "dilr"

dnai" `pngx xn`e ,dy` zeg`a o`k s` dy`

inwe`le ikd yxcnl ith xazqnc ."dilr `ai

dgec dyr `pz i`d xaq i`ce `l` .ditebl `xw

.`xizidl `xw jixv `le ,zxk ea yiy dyrz `l

iy` axe .`xeqi`l ditebl dil yixc ikdle

) onwl jixtcg(a,`xizidl `nlic ,`xeqi`l "dilr" i`dc i`nn :Ð`wlqc dnk lk la` .xi`n iaxa wgvi epiax yxity enk ,jixt zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`c wiqnc ,`ax`

igcc jzrcÐn ikid `cgc dzexr zelbl ok m`c ,zxn` zivn `l `xizidl `l` xnel jixv ded `l `axe .ikd jxtinl ivn `lxwirc .iy` axc `iyew` onwl ipynck ?dl zgky

.ok epi`c ,zn`d `ax el aiyd ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyrc heyt did dywn ly ezrc itl `l` ,`xizidl yixc `lc gkn `ed cenlzd wecwcàìin zxk ea yiy dyrz

igcÐ) onwl xn`wc `d epiidc `niz ike ?g` zy`c zxkc dyrz `l igcc meaiic dyrn igcilc opitli `l i`n`e :xn`z m`ef(`,dna dy` zeg` iziz jzrc `wlq ,jixhvi` `l`

ziviva mi`lkn opitlie mewn meya opibltn `l `d .ixeqi` ixz `kd ,`xeqi` `cg mzd ?inc in :dlr igc ikid ok m`c ,g` zy`n epivnÐ:cere ?slinl ira ikid .ixeqi` ixz elit`

jgxk lr ,`l` !g` zy`n slip `din `xeqi` `cgc :cere .seqal `l` dl wiqn `le ,da i`wc g` zy` cenlzd wiayc :cere .ikd opikxt `l ,dline cinz gqtn slinl ira ik ,onwlc

.dy` zeg` `wec `l` ,iz`w g` zy`n slinl ira izkec lka e`l onwl
wiqnck
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zenai(iyily meil)

`a cg` oipn :`xnbd daiynéèeòîìdn z`cxn`áøoldl(.`i) §©¥§©
yi` mr dlra zgz dzpify yi` zy` lky ,dxeq` dheq zxvy
dxeq` `idy myky ax xaeqe .lrad lr zxq`p `id ixd ,xg`
dltpe mipa `la lrad zn dzpify xg`l m` ok enk ,dlra lr
dzxv z` zxhet s`e ,dvilge meain zxhtp ,meail eig` iptl.

,ax ixacn `ivedl ick 'miyp dxyr yng' dpynd dhwpe
.dheq `le odizexv zexhet el` `weecy eprinydleecg` oipn

dn z` hrnl `aãxn`éqà áøoldl(.ai),dxeq` zipeli` zxvy §©©¦
zxhet `id ixd ,dvilgd one meaid on dxeht zipeli`e xg`ny
,iq` ax ixacn `ivedl `a ipyd herinde .dzxv z` s`

.meaia zxzen zipeli` zxvy eprinydle
e :`xnbd zl`eyáøì,dxeht dheq zxvy xaeqdéqà áøìe §©§©©¦

dpyna mixen`d mipiipnd ipy ,dxeht zipeli` zxvy xaeqd
éàî éèeòîì.mi`a md §©¥©

:`xnbd daiyneäì àøéáñ éàiq` axe ax,éããäccg` lk dceny ¦§¦¨§©£¨¥
y xnel jixv ,exiag oicl mdnàãç`a el` mipiipnd ipyn £¨

,úðàîî úøö éèeòîì`idy dxy ,miyp izy `yp oernyy oebke §©¥¨©§¨¤¤
dlecb `idy dwaxe ,opaxcn `l` d`eyp dpi`y dphw dnezi
eig` oae`x iptl odizy eltpe mipa `la zne ,`ziixe`cn d`eype
dwax oi`y eprinydl dpynd d`ae .dxy ea dp`ine meail

dvilga zaiig la` ,meaia `l` dxeq`.àãçåazkp [cg` oipne-] ©£¨
ick,BúLeøb øéæçî úøö éèeòîìmc`d lr dxezd dxq`y §©¥¨©©§¦§¨

e` dyxbzde xg`l d`yipy xg`l ezyexb z` xifgdl
`la zne ,dyxiby xg`l xeqi`a dxifgd m`e .epnn dpnl`zd
azkp okl .dvilga zeaiig la` meaia zexeq` dzxve `id ,mipa
dyexb `le dvilgn zexeht el` `weecy ,eprinydl ipyd oipnd

.dzxve zxfgen
:`xnbd dtiqeneäì àøéáñ àì éàåiq` axe ax,éããäcmpi`y §¦Ÿ§¦¨§©£¨¥

c ,epzpyna yxtl yi ok m` ,exiag ixacl cg`d micenàãç£¨
ick azkp mipiipnd ipyn,déøáçc éèeòîìzxv hrnl axl §©¥§©§¥

,dheq zxv hrnl iq` axle ,zipeli`àãçåazkp el` mipiipnn ©£¨
ick.BúLeøb øéæçî úøö Bà ,úðàîî úøö Bà éèeòîì§©¥¨©§¨¤¤¨©©§¦§¨

:`xnbd zl`eyáøì,dxeq` dheq zxvy xaeqdåokéqà áøì §©§§©©¦
,dxeq` zipeli` zxvy xaeqdeäðéðúéìepzpynl dl yi - ¦§¦§

.odizexv z` zexhetd zeixrd x`y mr cgi mzepyl
,el` izy epyp `l :`xnbd daiynL éôìzipeli` oiae dheq oia §¦¤

.äøö úøöa dðéàzxv xeht s` oda bdepy zeixrd `l` epyp `le ¥¨§¨©¨¨
`idy dexra `l` okzi `l df oice .epzpyna xen`d dxvd
epivn `l oky ,mixg`l zxzene mig`dn cg` lr wx dxeq`

k `l` dxv zxvmb zn seqale xg` g`l dxvd dnaiizdy oeb
odizexve zipeli`e dheq la` ,dfl dzxve `id eltpe `ed
.dzxv z` mig`d cg` maiiy okzi `le mig`d lk lr zexeq`

zexve odizexv z` zexhet miyp dxyr yng :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .meaid one dvilgd on odizexvàðîepl [oipn-] §¨

lkéléî éðäzexeht dzxv zxve dzxve dexry ,dpyna miiepyd ¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .meaide dvilgd on mlerl,ïðaø eðúcxn`p §¨©¨¨

dy` zeg` xeqi`a(gi gi `xwie),øøöì çwú àì dúçà ìà äMà'¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ
.'äéiça äéìò dúåøò úBlâì.øîBì ãeîìz äî 'äéìò'`l`éôì §©¤§¨¨¨¤¨§©¤¨¨¤¨©©§©§¦

øîàpLmeai zyxta(d dk mixac)éðà òîBL ,'äéìò àáé dîáé'jkn ¤¤¡©§¨¨¨Ÿ¨¤¨¥©£¦
yäøBza úBøeîàä úBéøò ìkî úçàa eléôàmeail eiptl dltpy £¦§©©¦¨£¨¨£©¨

,øaãî áeúkäjkitl .meai zevn mewna dexr xeqi` xizneøîàð ©¨§©¥¤¡©
ïàkdy` zeg` xeqi`aïläì øîàðå ,'äéìò'meai zevna,'äéìò' ¨¨¤¨§¤¡©§©¨¨¤¨

,ef dey dxifbn yexcl yi `l` ,`ed ok `ly epcnllïläl äî©§©¨
meai zyxtaäåöî íB÷îa,xacn aezkdïàk óàzeixr zyxta ¦§¦§¨©¨
äåöî íB÷îa.xacn aezkdàðîçø øîàåmeai mewna mbyàì' ¦§¦§¨§¨©©£¨¨Ÿ

'çwú.dy` zeg` ¦¨
àlà éì ïéàåyàéäla` ,meaia dxeq` dnvr [ezy` zeg`]dúøö §¥¦¤¨¦¨¨¨

ïépî,dxqe`l epløîBì ãeîìzgwz `l','øBøöìzernyne ¦©¦©§©Ÿ¦¨¦§
dxeq` dy` zeg` zxv s`y o`kne ,dxv oeyln `id 'xexvl'

.meaiaåoiicréì ïéàxeq`làlàz`dúøöla` ,ezy` zeg` ly §¥¦¤¨¨¨¨

ïéépî dúøö úøö.dxqe`l epl'øBøöì' øîBì ãeîìzo"iyix ipya ¨©¨¨¨¦©¦©§©¦§
,'øBöì' àìå,daxd zexv dxez dxq`y rnyn y"ixd xeziine §Ÿ¨

.mlerd seq cr ,d`ld oke dzxv zxv z` mb xnelk
åoiicréì ïéàef dyxcn xeq`l,äMà úBçà àlàxn`p da ixdy §¥¦¤¨£¦¨

la` ,'dilr'dïéépî úBéøò øàL.meaia oxqe`l,zøîàzeg`ny §¨£¨¦©¦¨©§¨
,zeixrd lk lr cenll yi dy`äMà úBçà äî`idyúãçeéî ¨£¦¨§¤¤

jka zenaid x`ynäåøò àéäL,maid lråy jka okìò ïéáéiç ¤¦¤§¨§©¨¦©
dðBãæ[cifna dz`ia lr-]dúââL ìòå ,úøk[bbeya dz`ia lr-] §¨¨¥§©¦§¨¨

oiaiigå ,úàhç`id ok lrìk óà ,íáiì äøeñàdnaiàéäLdxeq` ©¨§£¨©¨¨©¨¤¦
xeqi`aäåøò,maid lr,úàhç dúââL ìòå ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå ¤§¨§©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨
`id mbå .íáiì äøeñàoiicréì ïéàdy` zeg`n cenllïä àlà £¨©¨¨§¥¦¤¨¥

la` ,onvr [zeixrd-]ïäéúBøözeixrd x`y lk ly,zøîà .ïéépî ¨¥¤¦©¦¨©§¨
äMà úBçà äî`idyúãçeéîjka zenaid x`ynäåøò àéäLlr ¨£¦¨§¤¤¤¦¤§¨

,dnaiå ,úàhç dúââL ìòå ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå`idäøeñà §©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨§£¨
å ,íáiìmb ok lräøeñà dúøö,meaiaìk óàdnai,äåøò àéäL ©¨¨§¨¨¨£¨©¨¤¦¤§¨

dúøö ,íáiì äøeñàå ,úàhç dúââL ìòå ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå§©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨©£¨©¨¨¨¨¨
äøeñà.mail £¨

:`ziixad dwiqnúBøèBt íéLð äøNò Lîç ,íéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦£¥¤§¥¨¦§
.íìBòä óBñ ãò ,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö̈¥¤§¨¨¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨

:`ziixad dpcäaøî éðàL ìBëé,dy` zeg`a dxen`d dyxcdn ¨¤£¦§©¤
xeq`lóàly odizexv z`úBéøò LLd,elàî úBøeîç.en` .` ©¥£¨£¥¥

.eia` ig` zy` .d .eia`n ezeg` .c .eia` zeg` .b .eia` zy` .a
lk lr zexeq`y el` lky .mipa el yiy eia`n eig` zy` .e
xf mc`l e`yip m`y ,eig` zy` zeidl zeleki opi`e mig`d
ody myky xn`p `ny ,ocaln zxg` dy` el yiy eig` epi`y

xn`p ok ,odilra ezny xg`l eilr zexeq`íäéúBøö eäiL¤§¨¥¤
úBøeñàyy lr dy` zeg`n cenll oi` :`ziixad daiyn .eilr £

oky ,el` zeixr,äåøò àéäL úãçeéî BzLà úBçà äî ,zøîà̈©§¨¨£¦§§¤¤¤¦¤§¨
øLôàå ,úàhç dúââL ìòå ,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçådlì àNpéìx`y §©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨§¤§¨¦¨¥¦

å ,íéçàdpi`äøeñà`l`äøeñà dúøöå ,íáiìyi ok enk .meaia ©¦§£¨©¨¨§¨¨¨£¨
dpnn cenllóàlrìkdnai,úøk dðBãæ ìò ïéáéiçå ,äåøò àéäL ©¨¤¦¤§¨§©¨¦©§¨¨¥

øLôàå ,úàhç dúââL ìòådlì àNpéìd x`yå ,íéçàdpi`äøeñà §©¦§¨¨©¨§¤§¨¦¨¥¦©¦§£¨
`l`,íáiìs`yäøeñà dúøöyng `l` df oic llka oi`e .meaia ©¨¨¨¨¨£¨

la` .epzpyna zeiepyd zeixrd dxyrúBéøò LL eàöédúBøeîç ¨§¥£¨£
elàî,xen`d oicd llknøLôà éàc ìéàBäodlì àNpéìcg` s` ¥¥¦§¦¤§¨¦¨¥§
d on,íéçà.[xeiv d`x] a`d on mig`d lk lr od zexeq` ixdy ©¦

ok lr ,eig` iyp zeidl zeleki opi`y xg`neúBøzeî ïäéúBøö,el ¨¥¤¨
meyneïéàLzxqe` dexràlà ,äøömeail el dltpy ina.çàî ¤¥¨¨¤¨¥¨

:`xnbd zl`eyäøäæàcalaeðòîL,el` zeyxcn dzxve dexrl ©§¨¨¨©§
la`LðBò,dzxv z` e` dexrd z` maiinl g` zy` ly zxk ¤

.ïéépî:`xnbd daiynàø÷ øîàzeixr zyxt seqa(hk gi `xwie), ¦©¦¨©§¨
'åâå úáòBzä ìkî äNòé øLà (Léà) ìk ék'zFWtpd Ezxkpe ,El`d ¦¨¦£¤©£¤¦Ÿ©¥Ÿ¨¥§¦§§©§¨

s` ixdy ,dzxve dexr s` df aeiga ellkpe ,'mOr axTn zFUFrd̈¦¤¤©¨
.ef dyxta miaezkd 'xexvl'e 'dilr'n exq`p od

rnyn :lirl dxen`d `ziixad ixac lr `xnbd dywn
c `ziixadnàîòèmeyn `ed meaia zexeq` zeixryáúëc ©§¨¦§©

àðîçødy` zeg` xeqi`a,'äéìò''dilr'dy dey dxifba micnle ©£¨¨¨¤¨
,dy` zeg` xeqi` mewna epi` meai zyxta xn`pyéëä åàì àä̈¨¨¥

àðéîà äåäy.[àîaéiî] (úîáééî) äMà úBçà,`xnbd dpceéàî £¨£¦¨£¦¨¦©§¨©
àîòèmeyn dxeq` `idy s` ,dyxcd `lel maiizdl dl did ©§¨

meyn `ed `ld ,dexréúà ïðéøîàc[`eai-]äNò,meai zevn ly §©§¦©¨¥£¥
äNòú àì éçãåitk ,dyrz `l dgec dyr oky ,zeixr xeqi` ly §¨¥Ÿ©£¤

,dywe .oldl x`eaiyïðéøîàc øîéàc dxezd lkaéçãå äNò éúà ¥©§©§¦©¨¥£¥§¨¥
,äNòú àìa `l` df oi`àãéøb äNòú àì,zewln eilr miaiigy Ÿ©£¤Ÿ©£¤§¥¨

la`äNòú àìzeixr xeqi`k xengéçc éî ,úøk Ba LiLeze` Ÿ©£¤¤¥¨¥¦¨¥
.dyrd

lkd xewna dpc `xnbd:'dyrz `l dgec dyr'y xen`d l,eúå§
s`àãéøb äNòú àì,zewln `l` zxk ea oi`yc ïìðîdyréçã Ÿ©£¤§¥¨§¨¨§¨¥
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קעג
oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtzenai

éñà áøãå áøãzne ,zxg` dy` ele ezy` dzpif m`y ,dxeq` dheq zxv :ax xn`c Ð

mipa `lazipeli` ieyp did m`y ,dxeq` zipeli` zxv :xn` iq` axe .zexeht odizy Ð

mipa `la zne ,zxg` dy`e.(`,`i) oiwxita ediiexze .zexeht odizy Ðúðàîî úøö
df maia dphwd dp`ine ,zne ,zxg` dy`e dphw dnezi eig`l didy ixd Ð`id Ð

lr s`c opirny` oizipzne .el dxeq` dzxve

dilr `xiq`c abdxhtin `l Ðjdc .dvilgn

dxifb :oiwxita `zi`ck ,`id opaxcn `xeqi`

.zp`nn eza zxv meynåúùåøâ øéæçîeig` Ð

xare ,xg`l z`ype ,eiyp izyn zg` yxiby

mipa `la zne ,dlra zzin xg`l dxifgdeÐ

`herin opireny`e .maiizdl zexeq` odizy

.`ira dvilgc oizipzncåäðéðúéìdheql Ð

zexhete li`ed ,oizipznc jpd icda zipeli`e

.odizexväøö úøöá ïðéàù éôìjpd lkc Ð

z`ype dzxv dkld ipzinl `ki` oizipznc

'ek ipyd eig`l,dfl `l` dexr dpi` ixdy Ð

elit` maii m`e .od zeie`x ipyd eig`l la`

ele dxvd z`df iptl eltpe ,zne ,zxg` dy`

dzxv zxv `idy iptn ,zixkpd s` dxeht Ð

ipzinl `kil zipeli`e dheqa la` .eza ly

lk lr `dc ,ipyd eig`l z`ype dzxv dkld

,dxeq` `id oig`dxeqi`dyegkn dl `a

.oda oiey oleke ,oey`xd dlra iyecwéðä àðî
éìéîmlerl dzxv zxve dzxve dexrc Ð

.zexehtøîåì ãåîìú äî äéìòaezkl Ð

,"diiga dzexr zelbl"rnyzeiigay inp

dzin xg`le ,dzeg` eilr zxq`p ezy`

.zxzenéðà òîåùmeaiil eiptl dltp elit` Ð

zeixrd on zg`.maiizz Ðøåøöìzexv Ð

" aizk `lcn ,rnyn daxd."xevlúøë äðåãæ
`xwie) zeixr zyxta Ðedlek xza aizk (gi

zxk epecfy lke ,"zeyerd zeytpd ezxkpe"Ð

.(`,h) oiwxita silick ,z`hg ezbbyùîç
íéùð äøùòyyn ueg ,zxka zeixr `kil ez Ð

.mlerl meaii cv mda oi`y epizpyn ly zeixr

'åë äáøî éðàù ìåëéze`eypy Ð,mixg`l

.dfl `ypil zexeq` odizexv ediyäøö ïéàù
çàî àìàdxhte li`ed ÐaezkdezwifnÐ

,mipa dl yiy g` zy` xeqi`a eilr `id ixd

la` ,"jig` zy` zexr" aizkc ,zxka `idy

`nlra`l Ð,dlr g` zy` xeqi` `inx

.dil `ixyeïééðî ùðåòe` dexr maii m` Ð

.dzxväùà úåçà àðéîà äåäúîáééîÐ

.maiinàîòè éàî.dlr i`w zxka `lde Ð

äùò éúàã.meaiic Ðäùòú àì úà éçãåÐ

,dyrz `l igce dyr iz`c opitli `xwnc

.lif`e yxtnck
àì
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éèåòîìiq` axce axcyng opzc oeikc ,`yixc `pipnn ediiexz hrnil :xn`z m`e Ð

wxta xn`ck ,edl ipzw `lcn edlek ihrnne ,xiiy xninl `kil miyp dxyr

) oiyecwc `nwfh(a,xiiye `pz `niz ikeÐivn `l `kdc :xnel yie !ipzw drax` `de

`xeziin `l` ,edl ipzw `lcn ihernl `kile ,dxv zxva opi`y itl ,wiqnck ,edpipzinl

yxt` dilr biltce iq` axc `nrhe .oizipznc

.'d zxfra onwl

éôìdxv zxva opi`y:xn`z m`e Ð

,lrea oiprl dxv zxv dl zgkync

,mipa `la zne zxg` dy` ele eig`l z`ypy

inp lrea oiprlc .lread on dzxv zxhetc

dxvd dkld m`e ,lra oiprl enk da d`neh

myk ,zne ,zxg` dy` ele ,ipyd eig`l z`ype

oeikc :xnel yie !dxeht dzxv jk dxeht `idy

epl oi` dxv zxv zgkyn `l lra iablc

iabc d`nehn xzei lrea iabc d`neha xingdl

d`neha `wecc :wgvi epiax xne` cere .lrad

e`l oeyla aizkc ,zeixrk ied lra iab aizkc

) "'ebe dlra lkei `l"`l lreaa la` ,(ck mixac

) "d`nhp `ide dxzqpe" `l` ,e`l aizkxacna

) onwl jixtc `de .(d`i(a,d`neh dlrap :

izkrnync ,"d`nhp `ide dxzqpe" da da

zeixrk da aizk "d`neh" :yixc dicegl i`dnc

Ðe`la dlr mwinl ipync i`nlc xninl zivn

."d`nhp `ide dxzqpe"c `edda ibq `l

äî'ek zcgein dy` zeg`dn :xn`z m`e Ð

dy` zeg`lÐjixtck ,zeaxl ecia oky

) "eznai lr `ad" wxta:xnel yie !(`,cp onwl

) oizrny seqc dpei iaxc ywid`cg(`,.jinq

ìåëézexeng zeixr yy s` daxn ip`y

el`ns` daxn ip`y leki :xninl ivn ded Ð

.devn mewna `ly

àîòèikd e`l `d "dilr" `pngx azkc

znaiin dy` zeg` `pin` dedÐ

i`c `nip ?`d dil `pnc :wgvi epiaxl dnize

oi`c ,znaiizn `l dy` zeg` inp "dilr" e`l

jixhvi`e ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr

i`dkc !igc `nlrac opirny`l xqinl "dilr"

z`" `pngx azkc `nrh :onwl xn` `peeb

ikd e`l `d "exenyz izezayÐ`niz ike .igc

`pyil rnync ,jixtw `ziixac ip` rney`c

igcc `pin` ded dilr e`l i`cÐi`n ok m`

`kixv `l diteb dexr `pwqn seqa `ax ipyn

?zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`c ,`xw

:xn`w ikde ,`wec e`l ip` rney jgxk lr `l`

igcc xnel ivnz m`Ð,edine ."dilr" aizk `d

i`c :wgvi epiax xne`e .`z` ikdl e`l `xwir

zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` `nlra

Ð,`xeqi`l "dilr" yxcnl `pzl dil ied `l

`nlrac opirny`l `l` ,ditebl jxhvi `le

o`k xn`p :`xizidl yxcinl dil ded `l` .igc

zeg`a oldl dn "dilr" oldl xn`pe "dilr"

dnai" `pngx xn`e ,dy` zeg`a o`k s` dy`

inwe`le ikd yxcnl ith xazqnc ."dilr `ai

dgec dyr `pz i`d xaq i`ce `l` .ditebl `xw

.`xizidl `xw jixv `le ,zxk ea yiy dyrz `l

iy` axe .`xeqi`l ditebl dil yixc ikdle

) onwl jixtcg(a,`xizidl `nlic ,`xeqi`l "dilr" i`dc i`nn :Ð`wlqc dnk lk la` .xi`n iaxa wgvi epiax yxity enk ,jixt zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`c wiqnc ,`ax`

igcc jzrcÐn ikid `cgc dzexr zelbl ok m`c ,zxn` zivn `l `xizidl `l` xnel jixv ded `l `axe .ikd jxtinl ivn `lxwirc .iy` axc `iyew` onwl ipynck ?dl zgky

.ok epi`c ,zn`d `ax el aiyd ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyrc heyt did dywn ly ezrc itl `l` ,`xizidl yixc `lc gkn `ed cenlzd wecwcàìin zxk ea yiy dyrz

igcÐ) onwl xn`wc `d epiidc `niz ike ?g` zy`c zxkc dyrz `l igcc meaiic dyrn igcilc opitli `l i`n`e :xn`z m`ef(`,dna dy` zeg` iziz jzrc `wlq ,jixhvi` `l`

ziviva mi`lkn opitlie mewn meya opibltn `l `d .ixeqi` ixz `kd ,`xeqi` `cg mzd ?inc in :dlr igc ikid ok m`c ,g` zy`n epivnÐ:cere ?slinl ira ikid .ixeqi` ixz elit`

jgxk lr ,`l` !g` zy`n slip `din `xeqi` `cgc :cere .seqal `l` dl wiqn `le ,da i`wc g` zy` cenlzd wiayc :cere .ikd opikxt `l ,dline cinz gqtn slinl ira ik ,onwlc

.dy` zeg` `wec `l` ,iz`w g` zy`n slinl ira izkec lka e`l onwl
wiqnck
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zenai(iyily meil)

`a cg` oipn :`xnbd daiynéèeòîìdn z`cxn`áøoldl(.`i) §©¥§©
yi` mr dlra zgz dzpify yi` zy` lky ,dxeq` dheq zxvy
dxeq` `idy myky ax xaeqe .lrad lr zxq`p `id ixd ,xg`
dltpe mipa `la lrad zn dzpify xg`l m` ok enk ,dlra lr
dzxv z` zxhet s`e ,dvilge meain zxhtp ,meail eig` iptl.

,ax ixacn `ivedl ick 'miyp dxyr yng' dpynd dhwpe
.dheq `le odizexv zexhet el` `weecy eprinydleecg` oipn

dn z` hrnl `aãxn`éqà áøoldl(.ai),dxeq` zipeli` zxvy §©©¦
zxhet `id ixd ,dvilgd one meaid on dxeht zipeli`e xg`ny
,iq` ax ixacn `ivedl `a ipyd herinde .dzxv z` s`

.meaia zxzen zipeli` zxvy eprinydle
e :`xnbd zl`eyáøì,dxeht dheq zxvy xaeqdéqà áøìe §©§©©¦

dpyna mixen`d mipiipnd ipy ,dxeht zipeli` zxvy xaeqd
éàî éèeòîì.mi`a md §©¥©

:`xnbd daiyneäì àøéáñ éàiq` axe ax,éããäccg` lk dceny ¦§¦¨§©£¨¥
y xnel jixv ,exiag oicl mdnàãç`a el` mipiipnd ipyn £¨

,úðàîî úøö éèeòîì`idy dxy ,miyp izy `yp oernyy oebke §©¥¨©§¨¤¤
dlecb `idy dwaxe ,opaxcn `l` d`eyp dpi`y dphw dnezi
eig` oae`x iptl odizy eltpe mipa `la zne ,`ziixe`cn d`eype
dwax oi`y eprinydl dpynd d`ae .dxy ea dp`ine meail

dvilga zaiig la` ,meaia `l` dxeq`.àãçåazkp [cg` oipne-] ©£¨
ick,BúLeøb øéæçî úøö éèeòîìmc`d lr dxezd dxq`y §©¥¨©©§¦§¨

e` dyxbzde xg`l d`yipy xg`l ezyexb z` xifgdl
`la zne ,dyxiby xg`l xeqi`a dxifgd m`e .epnn dpnl`zd
azkp okl .dvilga zeaiig la` meaia zexeq` dzxve `id ,mipa
dyexb `le dvilgn zexeht el` `weecy ,eprinydl ipyd oipnd

.dzxve zxfgen
:`xnbd dtiqeneäì àøéáñ àì éàåiq` axe ax,éããäcmpi`y §¦Ÿ§¦¨§©£¨¥

c ,epzpyna yxtl yi ok m` ,exiag ixacl cg`d micenàãç£¨
ick azkp mipiipnd ipyn,déøáçc éèeòîìzxv hrnl axl §©¥§©§¥

,dheq zxv hrnl iq` axle ,zipeli`àãçåazkp el` mipiipnn ©£¨
ick.BúLeøb øéæçî úøö Bà ,úðàîî úøö Bà éèeòîì§©¥¨©§¨¤¤¨©©§¦§¨

:`xnbd zl`eyáøì,dxeq` dheq zxvy xaeqdåokéqà áøì §©§§©©¦
,dxeq` zipeli` zxvy xaeqdeäðéðúéìepzpynl dl yi - ¦§¦§

.odizexv z` zexhetd zeixrd x`y mr cgi mzepyl
,el` izy epyp `l :`xnbd daiynL éôìzipeli` oiae dheq oia §¦¤

.äøö úøöa dðéàzxv xeht s` oda bdepy zeixrd `l` epyp `le ¥¨§¨©¨¨
`idy dexra `l` okzi `l df oice .epzpyna xen`d dxvd
epivn `l oky ,mixg`l zxzene mig`dn cg` lr wx dxeq`

k `l` dxv zxvmb zn seqale xg` g`l dxvd dnaiizdy oeb
odizexve zipeli`e dheq la` ,dfl dzxve `id eltpe `ed
.dzxv z` mig`d cg` maiiy okzi `le mig`d lk lr zexeq`

zexve odizexv z` zexhet miyp dxyr yng :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .meaid one dvilgd on odizexvàðîepl [oipn-] §¨

lkéléî éðäzexeht dzxv zxve dzxve dexry ,dpyna miiepyd ¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .meaide dvilgd on mlerl,ïðaø eðúcxn`p §¨©¨¨

dy` zeg` xeqi`a(gi gi `xwie),øøöì çwú àì dúçà ìà äMà'¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ
.'äéiça äéìò dúåøò úBlâì.øîBì ãeîìz äî 'äéìò'`l`éôì §©¤§¨¨¨¤¨§©¤¨¨¤¨©©§©§¦

øîàpLmeai zyxta(d dk mixac)éðà òîBL ,'äéìò àáé dîáé'jkn ¤¤¡©§¨¨¨Ÿ¨¤¨¥©£¦
yäøBza úBøeîàä úBéøò ìkî úçàa eléôàmeail eiptl dltpy £¦§©©¦¨£¨¨£©¨
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àìùáìúæðèòùjinqe Ðmi`lk opixye ,oikenq opiyxce ,"jl dyrz milicb" dil

ziviva.dyrz `l igce dyr iz` `nl` Ðïéîñåç ïéàù] oi` Ðoinzeq[dizeprh

oinqeg .ulege eze` oitek `l` ,el maiizdl DtFkldl silic ,hwp `w `xwc `pyil Ð ¨

`l"n."meqgz'åë äéì êéîñå.opiyxc inp ziviva mi`lk iabe .oikenq opiyxc :`nl` Ð

ùéøã äøåú äðùîámi`lkc mikenq i`de Ð

ziviva.opiyxce ,`ed dxez dpyna Ðåëîñ
åì ïéðòsykn zyxt dkenq ,dyxtd oipr Ð

.iaizk iccd iabc ,dnda mr akey lv`

äéçú àì äôùëî."zeny dl`e" xtqa Ðäî
äìé÷ñá äîäá íò áëåùdy`a aizkc Ð

"ma mdinc" lke ,"ma mdinc" dndal zraxpd

(`,bk oixcdpq) opixnbc ,`id dliwqaae`n

" :eda aizkc ,ipercieenbxi"ma mdinc mze`

`xwie).(käæ àéöåð.sykn Ðäìé÷ñì`idy Ð

.olekn dxeng dzinåéä äôùëî ììëáÐ

."digz `l" :xn`pyïäéìà ùé÷äìdcn efy Ð

llkd on `vie llka didy xac lk :dxeza

cnllcnll `l` ,`vi envr lr cnll `l Ð

.`vi elek llkd lråéáà úñåðà íãà àùåðÐ

,eia` zy` `l` zinler eilr dxq`p `ly

`xwie) aizkck,"jia` zy` zexr" :(gi

.oiyecwc zeyi` ici lr rnyn "zy`"eúñåðà
åðázycewn `l` dlk oi`c ,`id ezlk e`l Ð

:opiqxb ikd .dtegl die`xeêéîñ äåä éà ïðáøå
úøîåùá äéì êéîñ àìã àúùä ,úøîà÷ãë äéì

'åë íáéyi` gwi `l" :aizkc ,dil jinq `l Ð

.mizpa "eia` zy` z`çëåîãgken Ð

edpiyxcnliccd`.edpiknqàðîçø äéáúëì
zeixr iabl "eia` spk dlbi `l" `iddl ÐÐ

.iz`w a` zy` iab ie`l iiethl i`
ééåðôàì
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ixzyi`e li`ed `nrh wiqnckÐ`le ,g` zy`n dy` zeg` iziz xn`w ikdle .ixzyi`

xikfn epi`e ,a` ceaikn iziz ,dlinn iziz :onwlc ipd lka xn`ck ,g` zy`n iziz xn`w

ivn `l g` zy`nc :wgvi epiax xne`e .iz`w oizkec lka slinlc meyn ,dy` zeg`

i`e ,jka ezevnc g` zy` ip`yc ,zxk ea yiy dyrz `l dyr igcilc `nlra slinl

ok `l m`c ,meai zevn miiwl xg` oipra xyt`

Ð'itli ziviva mi`lkn la` .meai zevn dlha

zlkz zevn zniiwn `l i`c ,`nlra xity

mizytaÐoke .igc ikd elit`e ,xnva zniiwn

xrya miiwin rxevnc "exry lk z` glbe"

dk`ln lk" enk ,dia `pixw "exry lk"c ,xzidc

`lc zek`ln` `l` i`w `lc ,zayc "eyrz `l

z`t ehxnpae ,ynn "exry lk" :inp i` .zay egc

eziinc ipd lk oke ,epwfe ey`xÐiniiwin

.izixg` `zkeca

áéúëãmilicb dil jinqe fphry yalz `l

'eke,xninl `kil `kti`e Ð

jenqa xn`ck fphry yalz `l milicb mewnac

"meqgz `l" "eayi ik" mewnaÐwezyl ok m`c

zivivc dyr igc `lc opirci `linne dipin `xw

`kil jenqa inp dnai iabe .mi`lkc e`l

`pin` ded `xw e`lac ,`kd ik yxcinl

dywd .egxk lr dl uelgi `le ,dze` oinqegc

miyp eaiigilc :y"piilxe`c awri epiax axd

yalz `l"a epyiy lk xninl ol zi`c ,ziviva

ywid e`lc ab lr s` ."milicb"a epyi "fphry

edpip i`xw ixzc mikenq `l` `edÐmewn lkn

) oikxrc `nw wxta ikd opiyxcb(a,"zlkzd"ae

)bn zegpn(`,mipdk ziviva oiaiig lkd :xn`wc

,dil jixhvi` mipdkc wiqne ,mil`xyie miel

ediiab ixzyi`e li`ed :`pin` jzrc `wlq

mi`lkÐ:ol rnyn `w ,eaiigl `l inp ziviva

dcear ocira `ly ,dcear ocira ixzyi`c idp

Ðixnbl ixzyi` i`c rnync .ixzyi` `lÐ

`la epi`y lk :opiyxc dedc ,ziviva ixhtin eed

fphry yalzÐepl yiy oky lk ,milicba epi`

:xnel yie !ziviva miyp aiigle `xnegl yexcl

ziviva zexeht miypc `dcÐsilic meyn epiid

) dldl oiyecw(`,dyr zevnc awri xa `g` ax

dxezd lk dywedc ,zexeht miyp `nxb onfdy

xn`c o`nle .mikenqn sicr `yiwde ,oilitzl

edpip `nxb onfdy dyr zevn e`l oilitzcÐ

,oikenqn ziviva zeaiig miyp diciclc xyt`

) "zlkzd" wxta l`rnyi iaxc opaxl inp ikd e`lacdcedi axc "zlkzd" wxta wiicc `d :dywe .`nxb onfd `ly iede ,dlila ziviv iaiignc ,ziviva zeaiig miyp xaq (`,bn zegpn

ivivc xaq`nxb onfd iedc xaqc ab lr s` `nlc ?i`nne ,dizia iypi`c `nefxetl zlkz inxcn `nxb onfd `ly dyr zevn zÐipyn dpin `ticrc :xnel yie !oikenqn miyp aiigin

zivivn miyp xhtc o`nl dyw ,edine .mzd dilÐ) dviac `nw wxt seq xn`c ,mi`lka zeaiig miyp jgxk lre ,mi`lkn edpixhtinl dil dedci(a,mey `ki` `nye ?efg i`nl mi`lk

.mi`lk oiprl ieaixéëå'ek el oipr eknqy iptn) "zezin rax`" wxta ililbd iqei iax yixcc dey dxifb meyn mikenq yixc `lc `ed `kd `nlc :xn`z m`e Ð`wtnc (`,fq oixcdpq

`l` ?mewn lka mikenq iyxcc opaxk xaq `lc `nip in ,"digi `l yi` m` dnda m`"n dliwqac mzd xnbc `aiwr iax eh`c ,rcz !siiqac "dnyp lk digz `l"n yixcc [mikenqn]

dcedi iax yixcc `de .`nlra mikenq yixc `lc rnyn ,"eknqy iptn ike" xn`wc ,dcedi iaxc `pyiln wiic `kdc :xnel yie !mikenqn `wtnc dey dxifb meyn jgxk lr jixhvi`

) oiyeciwc ipy wxta mikenqbp(`,xn`we "dcez lr m`" dil jinqe "eig`k yi`" xnel cenlz ,milw miycwa ewlgi la` miycw iycwa ewlgi `l leki :ipzwc ,ipn `xtiq :mzdÐiax

,xzein "eig`k yi`"c ,dpten meyn :inp i` .`xwie zyxta aizk `lcnc gkenc meyn :inp i` ."minlyd gaf zxez z`fe" aizkc ,yixc oey`x oipr lr siqen e"ie mzdc xninl `ki` !dcedi

.mdn cg` `l` `iadl yg `le ,dpten e` gken edlekc dil miw dxez dpynac `l` ,`nlra oicd `ed yixc dxez dpyna xn`wc `de .`l eze "didz oxd` ipa lkl" azkinl dil dedc

êéîñå"eia` zy` z` yi` gwi `l" dilÐ."dlbi `l"l qpe` zyxt oia wiqtn "gwi `l"c meyn ,iyxc `l opaxeíàãzeixr iab diazkl okÐdiazkinl jixhvi`c ab lr s`c

zenai) "ulegd" wxta .opaxl oia `aiwr iaxl oia ,xfnn ded i`nn opiyxc `kdnc ,"xfnn `ai `l"l `yiwidl `kdhn(`,Ðm`e .dpten e` gkenc mrhn opiyxce ,edpip oikenq inp mzd

oeik ,gken aiyg `l :inp i` .dndal zepf oi`c ,zeixr iab jiiy `lc :xnel yie !zeixr iab "dnda mr akey lk" aizk `lcn `zlin `gkenc ,dcedi iax yexcl inp dtykn iab :xn`z

.ediipin ida ol ztki` `l dpten oiprl ,edine .enewna azkp cnldyíàil dnl "eia` spk dlbi `l" 'ebe "yi` gwi `l" `pngx aezkl okÐe"ie `la dlbi `l hwpcnÐdilek`c rnyn

.i`w eia``c dil `hiytc ,il dnl ira `w eia``c yxtne ,il dnl "eia` spk dlbi `le" :iqxbc zi`e :onwl opax dil iyxcck ,mai zxneyl dil irain `nlc :dywe ,il dnl ira `xw

"dlbi `l" la`Ðiwen `lc cenlzdl dil rnync ,il dnl iraw `xw dilek`e ,e"ie `la "dlbi `l" qxb xityc :yxit ozp oa dcedi epiaxe .opax enk mai zxneyl dil iyxcc xninl ivn

zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtae .yxcinl `ki`c `kid `xizi ie`la dil opinwen `le ,ezcec xeqi`e weyl dnai xeqi` `ki` ikd e`lac oeik ,eia` ly mai zxneya dilfv(`,opixn`

.oie`l dylya dilr xearl `l` mai zxneyl jixhvi` `l opaxlc inp
ickn
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,"Cl äNòz íéìãb ...æðèòL Laìú àì" áéúëc¦§¦Ÿ¦§©©©§¥§¦¦©£¤¨
:øîàpL ¯ ïépî äøBzä ïî íéëeîñ :øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¦¦©¨¦©¦¤¤¡©
áø øîàå ."øLéå úîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ"§¦¨©§¨£¦¤¡¤§¨¨§¨©©
:äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øæòìà éaø øîà úLL¥¤¨©©¦¤§¨¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
ïéîñBç ïéàL ïéçL äkeî éðôì äìôpL äîáéì ïépî¦©¦¦¨¨¤¨§¨¦§¥¥§¦¤¥§¦

éîñe "BLéãa øBL íBñçú àì" :øîàpL ¯ dúBàdéì C ¨¤¤¡©Ÿ©§§¦§¦¥
ïàîì eléôà :óñBé áø øîàå ."åécçé íéçà eáLé ék"¦¥§©¦©§¨§¨©©¥£¦§©
,Léøc äøBú äðLîa ¯ àîìòa íéëeîñ Léøc àìc§¨¨¥§¦§¨§¨§¦§¥¨¨¥
äøBú äðLîáe ,Léøc àì àîìòa äãeäé éaø àäc§¨©¦§¨§¨§¨¨¨¥§¦§¥¨
éàfò ïa ,àéðúc ?Léøc àìc ïìðî àîìòáe .Léøc̈¥§¨§¨§¨©§¨¨¥§©§¨¤©©

k" øîàðå "äiçú àì äôMëî" øîàð :øîBàáëBL ì ¥¤¡©§©¥¨Ÿ§©¤§¤¡©¨¥
íò áëBM äî ,Bì ïéðò eëîñ ,"úîeé úBî äîäa íò¦§¥¨¨¨§¦§¨©¥¦
éaø Bì øîà .äìé÷ña äôMëî óà ¯ äìé÷ña äîäa§¥¨¦§¦¨©§©¥¨¦§¦¨¨©©¦
?äìé÷ñì äæ àéöBð Bì ïéðò eëîqL éðtî éëå :äãeäé§¨§¦¦§¥¤¨§¦§¨¦¤¦§¦¨
¯ eàöé änìå ,eéä íéôMëî ììëa éðBòãéå áBà àlà¤¨§¦§¦¦§©§©§¦¨§¨¨¨§
¯ äìé÷ña éðBòãéå áBà äî :Eì øîBìå ,íäì Léwäì§©¦¨¤§©§¨§¦§¦¦§¦¨
¯ Léøãc ïìðî äøBú äðLîáe .äìé÷ña äôMëî óà©§©¥¨¦§¦¨§¦§¥¨§¨©§¨¥
úñeðà ,åéáà úzeôîe åéáà úñeðà íãà àNBð :ïðúc¦§©¥¨¨£©¨¦§©¨¦£©
åéáà úñeðàa øñBà äãeäé éaø .Bða úzeôîe Bða§§©§©¦§¨¥©£©¨¦
àîòè éàî :áø øîà ìcéb áø øîàå åéáà úzeôîe§©¨¦§¨©©¦¥£©©©©£¨
åéáà úLà úà Léà çwé àì" :áéúëc ¯ äãeäé éaøc§©¦§¨¦§¦Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦

ðk älâé àìåðk "åéáà ó,àø÷c déåìéòî ¯ áéúk äñeðàác éànîe .älâé àì åéáà äàøL ó §Ÿ§©¤§©¨¦¨¨¤¨¨¨¦Ÿ§©¤¦©§©£¨§¦¥¦¨¥¦§¨
éîñe "óñk íéMîç äøòpä éáàì änò áëBMä Léàä ïúðå" :áéúëc'åâå Léà çwé àì" déì C." ¦§¦§¨©¨¦©¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§¦¥Ÿ¦©¦

éîñ äåä éà :ïðaøåéîñ àìc àzLä ,zøîà÷ãk ¯ déì Cúà ùéà çwé àì" áéúëc déì C §©¨©¦£¨§¦¥¦§¨¨§©§¨§¨§¨§¦¥¦§¦Ÿ¦©¦¤
äøBú äðLîáe .ïéåàì éðLa åéìò øBáòìå ,øaãî áeúkä íáé úøîBLa ¯ íéúða "åéáà úLà¥¤¨¦¥§©¦§¤¤¨¨©¨§©¥§©£¨¨¦§¥¨¦§¦§¥¨
úéòaéà .éðôeîc íeMî àîéà úéòaéàå ,çëeîc íeMî àîéà úéòaéà ?Léøãc àîòè éàî©©£¨§¨¥¦¨¥¥¨¦§¨§¦¨¥¥¨¦§§¥¦¨¥
,éðôeîc íeMî àîéà úéòaéàå .úBéøò éab àðîçø déázëì ,ïk íàc ¯ çëeîc íeMî àîéà¥¨¦§¨§¦¥¦§§¥©£¨¨©¥£¨§¦¨¥¥¨¦§§¥

ðk älâé àì" ,"åéáà úLà úà Léà çwé àì" àðîçø áBzëì ,ïk íàc?éì änì "åéáà ó §¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦Ÿ§©¤§©¨¦¨¨¦
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zenai(iriax meil)

:dyrz `l dgec dyry jkl xewnd z` d`ian `xnbdáéúëc¦§¦
(`i ak mixac)æðèòL Laìú àì'dl jenqae ,'eCgi miYWtE xnv Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨

xn`p(ai ak my)Cl äNòz íéìãb'xW` LzEqM zFtpM rAx` lr §¦¦©£¤¨©©§©©§§§£¤
cnll efl ef el` zeiyxt eknqpe .ziviv zevn `idy ,'DA dQkY§©¤¨
cbal mizyt iheg e` ,mizyt ly cbal xnv iheg elit` dyriy
dyrp jkay s`e .ziviv ly dyr zevn meiw jxevl ,xnv ly
dgcp mewn lkn ,'fphry yalz `l' meyn xq`pe fphry cbad

.ziviv zevn ly dyr zevn iptn df e`l xeqi`
zekinqn zeklde mipic cenill `zknq` d`ian `xnbd

:zeiyxtíéëeîñ ,øæòìà éaø øîàåzeiyxt zekinq -,äøBzä ïî §¨©©¦¤§¨¨§¦¦©¨
ïépî,zeklde mipic mdn cenlle dyxecl yiyøîàpL`iw mildz) ¦©¦¤¤¡©

(geicETR lM mipn`p'.'øLéå úîàa íéeNò ,íìBòì ãòì íéëeîñ ¤¡¨¦¨¦¨§¦¨©§¨£¦¤¡¤§¨¨
'd icewt zekinqy o`kne`le ,xyeiae zn`a miieyr dfl df

.zeklde mipic epcnll ick `l` eknqp mpigl
:zeiyxt zekinqn zcnlpd ztqep dkld d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

äîáéì ïépî ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øæòìà éaø øîà úLL¥¤¨©©¦¤§¨¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¦©¦¦¨¨
äìôpLmeailéðôì`edy dlra ig`,ïéçL äkeîoi`y zxne`e ¤¨§¨¦§¥¥§¦

,dvilga `l` meaia dpevxdúBà ïéîñBç ïéàLminzeq oi`y - ¤¥§¦¨
oiteke dixacl mirney `l` ,maiizdl dilr miteke dizeprh z`

,uelgl eze`øîàpL(c dk mixac)éîñe ,'BLéãa øBL íBñçú àì'C ¤¤¡©Ÿ©§§¦§¦
åécçé íéçà eáLé ék' déì`ai Dnai 'ebe Fl oi` oaE mdn cg` znE ¥¦¥§©¦©§¨¥©©¥¤¥¥§¨¨¨Ÿ

gkay it lr s`y ,epcnll el` zeiyxt zekinq d`ae .'dilr̈¤¨
it z` oinqeg oi` mewn lkn ,dgxk lra dy`d z` maiil maid
eze` oitek `l` ,oigy dkenl maiizdl dze` miteke dy`d

.dl uelgiy
:ziviva mi`lka zekinqd zyxc z` `xnbd zwfgnáø øîàå§¨©©

àîìòa íéëeîñ Léøc àìc ïàîì eléôà ,óñBé`pzd zrcl s` - ¥£¦§©§Ÿ¨¦§¦§¨§¨
xy`k mewn lkn ,dxez iyneg x`ya 'mikenq' yxec epi`y

`id zekinqdäøBz äðLîa`ed s` ,[mixac xtqa-]Léøc §¦§¥¨¨¦
daezkd ziviva mi`lk zeiyxt zekinq zyxcy `vnp .mikenq

.lkd ixacl `id dxez dpyna
:eixack giken sqei axàîìòa äãeäé éaø àäc[dxezd lka-]àì §¨©¦§¨§¨§¨Ÿ

Léøc,'mikenq'emewn lknäøBz äðLîadcedi iax s`Léøc ¨¦§¦§¥¨¨¦
:`xnbd zxxan .'oikenq'Léøc àìc ïìðî àîìòáedcedi iax §¨§¨§¨¨§Ÿ¨¦

,mikenqøîàð ,øîBà éàfò ïa ,àéðúc(fi ak zeny),'äiçú àì äôMëî' §©§¨¤©©¥¤¡©§©¥¨Ÿ§©¤
,dzindl cvik yxtzd `leøîàðåef dyxtl zekinqa(gi ak my) §¤¡©

Bì ïéðò Bëîñ .'úîeé úBî äîäa íò áëL ìk'z` aezkd jnq - ¨Ÿ¥¦§¥¨¨§¨¦§¨
,cnll ick ,dnda mr akeyl dtykn oipräîd yi`díò áëBM ©¥¦

däîäaezzinäôMëî óà ,äìé÷ñadzzin.äìé÷ña §¥¨¦§¦¨©§©¥¨¦§¦¨
äãeäé éaø Bì øîà,i`fr oalBì ïéðò BëîqL éðtî éëåe xingpàéöBð ¨©©¦§¨§¦¦§¥¤§¨¦§¨¦

syknäìé÷ñì äæ.dxengdàlàepcnl dxen`d zekinqd on `l ¤¦§¦¨¤¨
y meyn m` ik ,df oicììëa éðBòcéå áBàd lk,eéä íéôMëîs`e §¦§¦¦§©§©§¦¨

xn`p ixdy ,dzin miaiigzn eid yexita eazkp `l eli`
.md mitykn ipercie ae` s`e ,'digz `l dtykn'eàöé änìåae` §¨¨¨§

aezkk ,mnvr ipta azkdl ipercie(fk k `xwie)iM dX` F` Wi`e'§¦¦¨¦
,'mA mdinC mz` EnBxi oa`A EznEi zFn iprCi F` aF` mda didi¦§¤¨¤¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨

ickLéwäìmityknd lk z`éðBòcéå áBà äî ,Cì øîBìå ,íäì §©¦¨¤§©¨¨§¦§¦
mzzinóà ,äìé÷ñalkäôMëîdzzin.äìé÷ñaiax ik epl ixd ¦§¦¨©§©¥¨¦§¦¨

dcedi iax o`in jk meyne ,dxezd lka oikenq yxec epi` dcedi
.oikenqn i`fr oa zyxca

:`xnbd zxxanc ïìðî äøBz äðLîáedcedi iax s`Léøã.oikenq §¦§¥¨§¨¨§¨¦

:`xnbd zx`an,åéáà úzeôîe åéáà úñeðà íãà àNBð ,ïðzãs`e §§©¥¨¨£©¨¦§©¨¦
aezkk eia` zy` lr `eal dxez dxq`y(g gi `xwie)zW` zexr'¤§©¥¤

,zeyi` oeyln `ed 'zy`'y oeik ,el zexzen el` ,'dNbz `l Lia`̈¦Ÿ§©¥
opi` eia`l eycwzp `ly el`e ,oiyecw ici lr `l` zeyi` oi`e

z` mc` `yep oke .dxez dxq`y 'jia` zy`' llkaBða úñeðà£©§
,Bða úzeôîeaezkk ezlk lr `eal dxez dxq`y s`e(eh gi my) §©§

`l` 'dlk' oi`y oeik ,el zexzen el` ,'dNbz `l LzNM zexr'¤§©©¨§Ÿ§©¥
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d`lrda cba aizkc ab lr s`e ,dyial

.'ek jzrc `wlqc ,mizyte xnv rnyncàðúå
ìàòîùé éáø éáãmi`lk diail` opitlic Ð

zivivaxzii`cndiknqinl mizyte xnv

"milicbl."jl dyrz'åë àðîçø áúëã àîòè
íä íéúùôå øîö íéãâá ìë"mdicba" i`de Ð

,mizyt ly oia xnv ly oia rnyn zivivc

inp zlkze ciar `pngx xn`e.mizytlúìëúå
àøîòÐyycnzeny) aizkc ,`pzik:(hl

cae ,"xfyn yy ca iqpkn",mizyt epiid

`nei zkqna "lecb odk el `a"a yxtnck

"ca" :(a,`r)"zlkz" ;caa ca dlerd xac Ð

icbaa mixen`d mirav x`y oke ;`xnr Ð

dpedk icba oi`y ;ipy zrleze onbx` ,dpedk

(cn) l`wfgi xtqa aizkc ,mizyte xnvn `l`

mizyt icba" mixetkd meiaeyalidlri `le

zepevigd zeceary dpin rny ,"xnv mdilr

yxtncne ,xg` oin `le ozyt mr xnv mda yi

x`y dpin rny ,oipind on cg`a "yy" `xw

.eid xnv oipindàáøãë àðéîà êúòã à÷ìñÐ

opiyxc ded mizyte xnv `pngx azk `l i`

"spkd"cbalc xninl ,`axk ,spk oin Ð

xnvle ozyt dyr mizytxnv dyropirave

`yxc ol rnyn `w ,`l mi`lk la` ,zlkz

oikenqc`pwqn ied ikde ,mi`lk elit`c

dizlin lif`e yxtn `wc `l` ,`zlinc

.`axcðëä áéúëó,spkd oinn ziviv dyr Ð

aizke ,iyn ly ziviv dyr iyn ly zilh m`e

dyr rnync ,jl dyrz milicb mizyte xnv

.mizyte xnvn zivivéáø éáã àðú àäå
àáøã äéì úéì ìàòîùéoin "spkd" yixcc Ð

ly zilh l`rnyi iax iac `pzl `dc ,spk

"cba" `dc ,ziviva zaiig dpi` oipin x`y

cba lk xn`w l`rnyi iax iac `pze ,aizk

.mizyte xnvêéøèöéàlr s` mizyte xnv Ð

spk oin l`rnyi iax iac `pz yixc `lc ab

.oipin x`ylàðéîà êúòã à÷ìñzilh iabl Ð

yixcc `axc `weic ik yixc mizyte xnv ly

.spk oin ziviv'åë àðîçø øîà éëäå`w Ð

mi`lk ixyinl oikenqc `yxc ol rnyn

.ziviva
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éãëî'ebe mi`lk cbae aizkickn :xninle ixezii`l zivn `l milicbc `xw `edd Ð

ziviv zyxt aizkÐonwl opiyxcck ,jixhvi` dlekc ?diazk `zklid i`nl

)d(a,"milicb" :Ð"jzeqk" ,ynge yly lr `le "zetpk rax` lr" inp opiyxce ,drax`

"da dqkz xy`" ,mixg` ly `leÐ.eaex dqkn oi`y hrnle ,`neq zeqkl hxt

ìáà`pngx xq` ipin ixz lk dyialÐ

`pin` ded `pin cg elit` :xn`z m`e

:xnel yie !fepe ieeh rey `diy calae ,xeq`c

.zeaexrz inp rnyn fphrycíàwezyl ok

d`lrdn fphry fphry izize dipin `xwÐ

) "oiwilcn dna" wxta :xn`z m`e(`,fk zay

iax xn`wc mizyte xnv lk s` :`tt ax xn`w

l`rnyiÐ`dc mzd xn`we .mi`lk iiezi`l

mizyte xnv mi`lkc ,`id `zeca `tt axc

da azk `icdajixhvi` `de ?`iyew i`ne .e

!`kd xn`wck ,mizyte xnv iiept`l "lk s`"

opaxl d`ptd ol `wtpc `pwqnac :xnel yie

`l eze ,mzdn wetiz inp l`rnyi iaxl ,fphryn

.mi`lkc mizyte xnv iiept`l lk s` jixhvi`

àðúå'eke l`rnyi iax iac:xn`z m`e Ð

lkei inp l`rnyi iax iac `pz `la

xn` edleklc ,micba lk rnyn micbac wcwcl

zlkz edl ciar `pngxÐozyt icbaa `nl`

e`lc `pin` dedc :`niz ike !zlkz ixy inp

zlkz carilc `pngx xn` edlek`Ð`zyd

carilc `pngx xn` `wec xnv`c `nip inp

e`l i` i`cec :xnel yie !mizyt` `le ,zlkz

ipin x`yc `pin` ded l`rnyi iax iac `pz

la` ,mizyt` `le ,zlkz carilc `pngx xn`

mizyte xnv micba lkc l`rnyi iax iac `pzl

Ð`nlra `nip elit`c ,i`w ediiexz`c rnyn

mizyt e` xnv e` ied cbacÐ"mdicba" `kd

.ixz rnync ,azkøîàåedl ciar `pngx

zlkzixyc `kdn rnyn ikide :xn`z m`e Ð

rey `la zlkz edl ciarc `nip ?ziviva mi`lk

rey `diy opira ziviv ihegc :xnel yie !fepe ieeh

"zlkz lizt" :ixtqa yixcc ,fepe ieehÐieeh

oal mzd silie .opirac ,rey oicd `ede ,xefye

mbe ,ieeh rey inp eid odly micba mzqe .zlkzn

yexit oifeponwl mz epiax yxity enk "mixefy"

)mewn ,zilhd seqa mixefy epiid ,ixefy fep (a,d

"oilitz `vend" yixa opixn`ck ,ziviv zgpd

)ev oiaexir(a,`nilbc `ztiyc `zrc` `nlce :

`pngx xn`c `nip izk`c :`iyw la` .edpitiir

,mi`lk ied `lc ,dxiyw `la zlkz edl ciarl

) zegpnae .xeaig oi` zg` dtikz skezchl(`,

`pngx ixycn `ziixe`c oeilr xywc wcwc

:oeplw wgvi iax mya izrnye .ziviva mi`lk

oipra zlkz edl ciaril `pngx xn` jgxk lrc

mi`lk `la `wec i`c ,mi`lk iedcÐok m`

edl ciar `pngx xn`cne ,"ecgi"n `xw wezyil

zlkzÐ.xeaig epi` zg` dtikz skezc irci

ciaril `pngx xn` mi`lk iedc oipra i`ce `l`

skez i` icin `kdn edl opirny `le ,zlkz

.ecgi jixhvi` ikdl ,`l i` xeaig zg` dtikzúìëúå`ed `xnrmdicbal `pngx xn`c ,ixy ziviva mi`lkc wcwcl leki `xnr `ed oiae `pzik `ed oiac ,jkl jixv did `l Ð

mizyte xnv eedcÐ.xne` zn`d `l` !"mdicba" eda azkcn ,mizyte xnv `l` dpedk icbaa oi`y ,`xnr e` `pzik e` `edy ,zlkz ciaril

ùùãî`xnr zlkz `pzikoda wlig `lcn ,`ed cg` oin mireavd lkc `ed `xaqc ,`xnr ipy zrleze onbx`e .zlkz `ed reav `l` ,`pzik inp zlkzc xninl `kile Ð

.rava `l`à÷ìñ`axck `pin` jzrc.`axc `weick ,xnelk `l` .mizyte xnv azk `l i` ixii` `zyde ,mizyte xnv aizkc xza ixii` `axc ,`wec e`l Ð

ikd xzac zlkz la` .ziviv ciar mizyte xnv mdy mdicbalc ,mdicba itpk lr ziviv mdl eyre :`xw xn`w ikdeÐjixtc dywnde .spk oin "spkd"` `l` ,micba` i`w `l

l`rnyi iax iac `pz `deÐxn`w ynn `axkc xeaqe ,`axc dil zilÐ.xn`w mizyte xnv aizkc xzal `ax `de :zeywdl leki didàäådil zil l`rnyi iax iac `pz

`axc) "oiwilcn dna" wxta ogky`ck ,micba x`y daxn "spkd"nc xninl `kilc Ð.`ed `ieaix e`l spkdc ,"cba e`"n mivxy iab micba x`y daxnc (`,fk zayåìéôàåxnv

xnvl mizyte mizytlÐlk s`c xaqe ,`iddn `ax dia xcd :cenlzd xn`w (`,fk zay) "oiwilcn dna" wxtac ,dywe .`axc dil zil l`rnyi iax iac `pzc `kd rnyn

.`axk `lc ied ok m` ,ziviv iiezi`l "lk s`" i`wc ,mzdc wgvi xa ongp axk `kdc `ibeqc xnel jixve !l`rnyi iax iac `pzk xity xaqe .mivxy iiez`låìéôàãxnv

'ek xnvl ozyte ozytlÐoale ,xhet inp oal dxht zlkzc ebn :mzd xn`wck ,epina xyt`c ab lr s` ,zegpna xn`ck ,mizyta ixy xnv ly oal oiheg ipy elit`c d`xp
ly
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יבמות. חמש עשרה נשים - פרק ראשון דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zenai(iriax meil)

`l`dpéî òîLazkp df aezkyééeðôàìyexcpy ick ,xeziil ± §©¦¨§©§¥
'eia` spk' z` yxtpe ,qpe` ly zncewd dyxtl ezekinq z`

.eia` zqep`a
ekinqd zyxc z` x`al zxfeg `xnbdmi`lk zeiyxtay z

:ziviveéîð úéöéö éaâåminrhd ipy meyn oikenq da yexcl yi §©¥¦¦©¥
,lirl exkfedyíeMî àîéà úéòaéàå ,çëBîc íeMî àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¦§©§¦¨¥¥¨¦

.äðôeîc:dixac z` `xnbd zyxtnçëBîc íeMî àîéà úéòaéà §§¤¦¨¥¥¨¦§©
,mi`lkl ziviv zekinq z` yexcl yiycz` epcnll m` ixd ©

,ziviv oic mvràðîçø déázëì ïk íà'jl dyrz milicb'éab ¦¥¦§§¥©£¨¨©¥
xwirúéöéö úLøtgly zyxta daezkd(`n-fl eh xacna),éàîì ¨¨©¦¦§©

àëä déáúk àúëìäzekinqa `l` dnewna `ly dazkp recn - ¦§§¨©§¥¨¨
mi`lk xizdl zekinqd on yexcl ick gxkda ,mi`lk zyxtl

.zivivaäðôeîc íeMî àîéà úéòaéàåmi`lk oic [xzein-] §¦¨¥¥¨¦§§¤
,o`k xn`pyéãkîxak [ixdy-]áúkmiyecw zyxta `pngx ¦§¦¨©

éìò äìòé àì æðèòL íéàìk ãâáe','Eok m`'æðèòL Laìú àì' ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤Ÿ¦§©©©§¥
ziviv zyxtl zekinqa aezkd.él änì`l`dpéî òîLazkpy ¨¨¦§©¦¨

ickééeðôàì.ziviva fphry xzidl eyxecle exziil ± §©§¥
:`xnbd dywnéðädxeza zeaezkd fphry zeiyxt izyCøöî ¨¥¦§¨

,éëéøö.xzein 'fphry yalz `l' weqtd oi`ecixdàðîçø áúk éà §¦¥©¦¨©©£¨¨
wxéìò äìòé àì'äàìòä Cøc ìk àðéîà äåä ,'Esebd lrøñà Ÿ©£¤¨¤£¨£¦¨¨¤¤©£¨¨¨©

eléôàå ,àðîçøly mz`lrdkúeñk éøëBîzeqkd z` milrnd ©£¨¨©£¦§¥§
mipeekzn mpi`e ,mipewl dze`xdl ick dngd zenia mtzk lr

okl .d`pdlàðîçø áúkmb,'æðèòL Laìú àì'oi`y epcnll ick ¨©©£¨¨Ÿ¦§©©©§¥
,d`pd da yiyk `l` dxeq` d`lrdäLéáìc àéîecynnúéàc §¨¦§¦¨§¦

äàðä déa.ezyiala menig lyåokàðîçø áúk éàwxLaìú àì' ¥£¨¨§¦¨©©£¨¨Ÿ¦§©
,'fphryàðéîà äåäydúééðä Léôðc äLéáì à÷åcdaexny±] £¨£¦¨©§¨§¦¨§¨¦£¨¨¨

,dxeq` [dz`pdäàìòä ìáàlyk daexn dz`pd oi`y `nlra £¨©£¨¨
y mixne` epiid dyialàìjkitl ,dxq`päìòé àì' àðîçø áúk Ÿ¨©©£¨¨Ÿ©£¤

éìò'Eyexcl xezi mey o`k oi` ok m` .d`lrd s` xeq`l ick ¨¤
.zivivl fphry zekinq z` ezngn

i` mewn lkn ,xzein epi` aezkd xwiry s` :`xnbd zvxzn
`l` dxeq` dpi`y d`lrd lr cnll wx `ay xnel xyt`

y meyn ,d`pd da yiykàðîçø áBzëì ïk íàwxLaìú àì' ¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©
'íézLôe øîö' ,'æðèòLaezkd jynda xn`py.él änìxnel oi`e ©©§¥¤¤¦§¦¨¨¦

,mizyte xnv ipinn `l` epi` fphryy epcnll ick azkpy
céãkîxak [ixdy-]áúkd`lrd xeqi`aàì æðèòL íéàìk ãâáe' ¦§¦¨©¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ

éìò äìòéäøBza eøîàðå ìéàBä ,ìàòîLé éaø éác àðúå ,'Ednka ©£¤¨¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¤¤§©¨
mipiipríéãâa íúñ,miieyr md dnn aezkd yxtiy `laEì èøôå §¨§¨¦§¨©§

ïäî ãçàa áeúkäepiid 'cba'y ,micba irbpa -,íézLôe øîö ©¨§¤¨¥¤¤¤¦§¦
aezkk(fn bi `xwie)F` xnv cbaA zrxv rbp Fa didi iM cbAde'§©¤¤¦¦§¤¤©¨¨©§¤¤¤¤

,'miYWR cbaAìk óàzpeek mzq micba dxeza exkfpy mewn §¤¤¦§¦©¨
icbal dxezd,íézLôe øîömi`lk cbae' aezkd mb df llkae ¤¤¦§¦

'fphry' oeyl ixdy .mizyte xnvn ieyrd cbaa xacn 'fphry
miiexw cala mizyte xnv ipin wxe ,mixaegn mipin ipy ernyn
ieyrd cbaa wx xen` fphry xeqi`y gxkda ok m`e ,'cba'

ok m`e .cgi mizyte xnvnàðîçø áúëc 'íézLôe øîö'fphrya ¤¤¦§¦§¨©©£¨¨
.él änì`l`dpéî òîLick 'mizyte xnv' azkpyééeðôàì- ¨¨¦§©¦¨§©§¥

z` yexcle xziil.fphryl ziviv zyxt zekinq
:`xnbd dywn aeyézkàå[oiicre±]éøèöéàCmb yxtl aezkd §©©¦¦§§¦

xn`p xaky s`e ,mizyte xnvn `ed fphryy dyial ly e`la
c meyn ,d`lrda 'cba',àðéîà Czòc à÷ìñ`weecyàéä äàìòä ©§¨©§¨£¦¨©£¨¨¦

meyn mizyte xnva wx dxeq`ddúàðä Léôð àìcoi`y-] §Ÿ¨¦£¨¨¨
,[daexn dz`pdìáàadúééðä Léôðc äLéáì,[daexn dz`pdy-] £¨§¦¨§¨¦£¨¨¨

a s`y mixne` epiidìkx`yéðéî éøzcg` cbaa miaxerndøñà ¨§¥¦¥¨©
,àðîçøok lr .mizyte xnv `weec e`leøîö' àðîçø áúk ©£¨¨¨©©£¨¨¤¤

'íézLôeepnn yexcl xezi o`k oi` ok m`e ,dyial iabl mb ¦§¦
.mikenq

ick dyiala 'mizyte xnv' azkpy xnel oi` :`xnbd zvxzn
y ,fphrya mixeq` md wxy epcnllì ïk íàdépéî àø÷ ÷BzL- ¦¥¦§§¨¦¥

,z`f yxtln aezkd wezyiéúéúådxifba dyial xeqi` cnlpe - §¥¥
dey.äàìòäî 'æðèòL æðèòL'WAlz `l' dyiala xn`p ixdy ©©§¥©©§¥¥©£¨¨Ÿ¦§©

,'jilr dlri `l fphry mi`lk cbae' d`lrda mb xn`pe ,'fphrW©©§¥
`ed ,mizyte xnva `l` epi` d`lrda xen`d fphryy myke
'mizyte xnv' xzein ok m`e .dyiala xen`d fphryl oicd

.mikenq yexcl ick da xen`d
:`xnbd dywnezhiylìàòîLé éaø éác àpzdxezay cba mzqy ©¨§¥©¦¦§¨¥

,mizyte xnv epiidàîòèziviva mi`lk exzedy dn mrh ike ± ©§¨
meyn wx `ed,'íézLôe øîö' àðîçø áúëczxzein jk jezne §¨©©£¨¨¤¤¦§¦

,mikenq dpnn cenll dyxtdéëä åàì àädf xezi `la la` - ¨¨¨¥
`linne ,mikenq miyxec epiid `làðéîà äåä úéöéöa íéàìk¦§©¦§¦¦£¨£¦¨

áéúkäå .àðîçø øñàcziviv zyxtaéôðk ìò úéöéö íäì eNòå' §¨©©£¨¨§¨§¦§¨¨¤¦¦©©§¥
e ,'íäéãâázrclìàòîLé éaø éác àðúyíéãâa ìkmixen`d mzq ¦§¥¤¨¨§¥©¦¦§¨¥¨§¨¦

dxeza,íä íézLôe øîöziviv zyxta xen`d cba s`y gxkda ¤¤¦§¦¥
,`ed mizyt e` xnvndéì ãéáò àðîçø øîàådf cbal dyrz - §¨©©£¨¨£¥¥

liztúìëúe ,úìëzixdàøîòzlkza reav [xnv-],àeäok m`e §¥¤§¥¤©§¨
xzid yexcl jxev oi`e ,ziviva mi`lk dxezd dxizdy gxkda

.fphrya 'mizyte xnv' xn`p dnl dywi aeye ,'mikenq'n df
:dziiyew z` `xnbd zyxtn'úìëú'c éànîeoinàøîòreavàeä ¦©¦§¥¤©§¨

eavd xg` oin `ledpedk icbaa xn`p ixdy .zlkza rhl zeny)

(gk'yy'y epl ixd ,mizytn `ed 'ca'e ,'xfWn WW cAd iqpkn'¦§§¥©¨¥¨§¨
ok m`e ,mizyt `ed'LL'cî`edàðzékgxkda ,[ozyt-] ¦§¥¦¨¨

y'úìëz'dpedk icba x`ya xen`d(g gk zeny)onBx`e zlkY' §¥¤§¥¤§©§¨¨
,'WWe ipW zrlFzeàøîò[xnv-].àeä §©©¨¦§¥©§¨

:`xnbd zvxznéøèöéàCmixzen mi`lky epcnll aezkd ¦§§¦
iheg lihdl dxezd dzeivy dnn z`f mircei epiid `le ,ziviva

ik .mizyt cbaa xnvàðéîà Czòc à÷ìñaezkd z` yxtl ©§¨©§¨£¦¨
éîø àáøc .àáøãk,miaezkd zxizq dywd -' áéúkzivivðkä,'ó ¦§¨¨§¨¨¨¥§¦©¨¨

n ziviv iheg cbaa lihiy rnyneïéîdðkócbad m`e ,cbad ly ¦¨¨
i iyn ly `ed.iyn ly ziviv ea lih'íézLôe øîö' áéúëe§¦¤¤¦§¦

iheg eidiy rnyne ,ziviv zyxtl jenqd fphry xeqi`a
ieyr envr cbad m` elit`e ,cala mizyt e` xnv oinn zivivd

.xg` oinnãöék àäiheg `l` .el` miaezk ipy eyxtziøîö ¨¥©¤¤
ïéøèBt íézLôecbad z`a ïéa`edy cbaïðéî,[mizyte xnv-] ¦§¦§¦¥§¦¨

eïéacbaaïðéîá àlLn miieyrd miheg eli`e ,iyn cba oebkøàL ¥¤Ÿ§¦¨§¨
,ïéðéîwxan ieyrd cbaïðéîmd,ïéøèBtla`ïéà ïðéîá àlLmd ¦¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨¥

.ïéøèBtlihdl dxezd dzeiv `ly xnel mewn did `ax ixacle §¦
mizyt cbaa la` ,xnv ly cbaa m` `l` ziviva zlkz xnv
'mizyte xnv' fphrya xn`p okl .mizyt ly ziviv wx lihi

.ziviva mixzen mi`lky epcnll
l`rnyi iax iac `pzy ovxzd ixacn `xnbd dpiad dligza

:ddnz ok lre ,`axk ixnbl xaeqìàòîLé éaø éác àpz àäå§¨©¨§¥©¦¦§¨¥
gxkdaàáøc déì úéì`ax zrcl ixdy ,'spk oin spkd' zyxca ¥¥§¨¨

eli`e ,mipin x`y ly cbaa s` zbdep ziviv zevny myn epcnl
e` xnv cbaa `l` ziviv milihn oi` ,l`rnyi iax iac `pzl
wx `id ziviv zyxta xen`d 'mdicba' zernyn oky ,mizyt

.mizyte xnv cba
:xg` ote`a xen`d uexizd z` zyxtn `xnbdéøèöéàCaezkd ¦§§¦

ik ,mixzen ziviva mi`lky epcnllà÷eic ék àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦¦¨
ðkä' àáøcðk ïéî ó,'ózaeyzk l`rnyi iax iac `pz xaeqy `le §¨¨©¨¨¦¨¨

.xg` ote`a df aezk yexcl mewn did ezhiyly `l` ,`axéëäå§¨¥
,àðîçø øîà÷e ,spkd oinn zivivd iheg eidiy 'spkd'déì ãéáò ¨¨©©£¨¨£¥¥

l dyr-]ly miheg [eì øîöly spkå ,øîöihegì íézLôspk ¤¤§¤¤§¦§¦§
úãéáò éëå .íézLôiheg lihz xy`ke -ì øîöcbadéòáö øîö ¦§¦§¦¨¥©¤¤§¤¤©§¥

,zlkza [epravz-]ìáàihegì øîöcbaå íézLôihegíézLô £¨¤¤§¦§¦§¦§¦
ìcbaàì øîöok lr .mi`lk xeqi` meyn llk dyrzàðîçø áúk §¤¤Ÿ¨©©£¨¨

,'íézLôe øîö'`ae ,'spk oin spkd' llk miyxec oi`y cnll ick ¤¤¦§¦
xnele ,ziviva mi`lk xizdl aezkdeléôàcihegì øîöcba ©£¦¤¤§

å íézLôihegì íézLôcbaîöø.lihz ¦§¦§¦§¦§¤¤
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קעז
oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtzenai

ééåðôàìÐezqep`lsilic ,eia` lymikenqn.lirlcéì äîì æðèòù ùáìú àìrny Ð

.mikenq yxcnle iiept`l dpinúåñë éøëåî åìéôàå.menig z`pdl mipeekzn oi`y Ð

éì äîì íéúùôå øîöxq`wc `ed mizyte xnv mi`lkc opireny`l i` Ð,jixv `l Ð

.'ek l`rnyi iax iac `pze ,"cba" aizk mi`lka ickncíäî ãçàácbaa" :mirbp iab Ð

`xwie) "mizyt cbaa e` xnv.(biéúëàå
êéøèöéàiab `kd mizyte xnv azknl Ð

d`lrda cba aizkc ab lr s`e ,dyial

.'ek jzrc `wlqc ,mizyte xnv rnyncàðúå
ìàòîùé éáø éáãmi`lk diail` opitlic Ð

zivivaxzii`cndiknqinl mizyte xnv

"milicbl."jl dyrz'åë àðîçø áúëã àîòè
íä íéúùôå øîö íéãâá ìë"mdicba" i`de Ð

,mizyt ly oia xnv ly oia rnyn zivivc

inp zlkze ciar `pngx xn`e.mizytlúìëúå
àøîòÐyycnzeny) aizkc ,`pzik:(hl

cae ,"xfyn yy ca iqpkn",mizyt epiid

`nei zkqna "lecb odk el `a"a yxtnck

"ca" :(a,`r)"zlkz" ;caa ca dlerd xac Ð

icbaa mixen`d mirav x`y oke ;`xnr Ð

dpedk icba oi`y ;ipy zrleze onbx` ,dpedk

(cn) l`wfgi xtqa aizkc ,mizyte xnvn `l`

mizyt icba" mixetkd meiaeyalidlri `le

zepevigd zeceary dpin rny ,"xnv mdilr

yxtncne ,xg` oin `le ozyt mr xnv mda yi

x`y dpin rny ,oipind on cg`a "yy" `xw

.eid xnv oipindàáøãë àðéîà êúòã à÷ìñÐ

opiyxc ded mizyte xnv `pngx azk `l i`

"spkd"cbalc xninl ,`axk ,spk oin Ð

xnvle ozyt dyr mizytxnv dyropirave

`yxc ol rnyn `w ,`l mi`lk la` ,zlkz

oikenqc`pwqn ied ikde ,mi`lk elit`c

dizlin lif`e yxtn `wc `l` ,`zlinc

.`axcðëä áéúëó,spkd oinn ziviv dyr Ð

aizke ,iyn ly ziviv dyr iyn ly zilh m`e

dyr rnync ,jl dyrz milicb mizyte xnv

.mizyte xnvn zivivéáø éáã àðú àäå
àáøã äéì úéì ìàòîùéoin "spkd" yixcc Ð

ly zilh l`rnyi iax iac `pzl `dc ,spk

"cba" `dc ,ziviva zaiig dpi` oipin x`y

cba lk xn`w l`rnyi iax iac `pze ,aizk

.mizyte xnvêéøèöéàlr s` mizyte xnv Ð

spk oin l`rnyi iax iac `pz yixc `lc ab

.oipin x`ylàðéîà êúòã à÷ìñzilh iabl Ð

yixcc `axc `weic ik yixc mizyte xnv ly

.spk oin ziviv'åë àðîçø øîà éëäå`w Ð

mi`lk ixyinl oikenqc `yxc ol rnyn

.ziviva
çðéú
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éãëî'ebe mi`lk cbae aizkickn :xninle ixezii`l zivn `l milicbc `xw `edd Ð

ziviv zyxt aizkÐonwl opiyxcck ,jixhvi` dlekc ?diazk `zklid i`nl

)d(a,"milicb" :Ð"jzeqk" ,ynge yly lr `le "zetpk rax` lr" inp opiyxce ,drax`

"da dqkz xy`" ,mixg` ly `leÐ.eaex dqkn oi`y hrnle ,`neq zeqkl hxt

ìáà`pngx xq` ipin ixz lk dyialÐ

`pin` ded `pin cg elit` :xn`z m`e

:xnel yie !fepe ieeh rey `diy calae ,xeq`c

.zeaexrz inp rnyn fphrycíàwezyl ok

d`lrdn fphry fphry izize dipin `xwÐ

) "oiwilcn dna" wxta :xn`z m`e(`,fk zay

iax xn`wc mizyte xnv lk s` :`tt ax xn`w

l`rnyiÐ`dc mzd xn`we .mi`lk iiezi`l

mizyte xnv mi`lkc ,`id `zeca `tt axc

da azk `icdajixhvi` `de ?`iyew i`ne .e

!`kd xn`wck ,mizyte xnv iiept`l "lk s`"

opaxl d`ptd ol `wtpc `pwqnac :xnel yie

`l eze ,mzdn wetiz inp l`rnyi iaxl ,fphryn

.mi`lkc mizyte xnv iiept`l lk s` jixhvi`

àðúå'eke l`rnyi iax iac:xn`z m`e Ð

lkei inp l`rnyi iax iac `pz `la

xn` edleklc ,micba lk rnyn micbac wcwcl

zlkz edl ciar `pngxÐozyt icbaa `nl`

e`lc `pin` dedc :`niz ike !zlkz ixy inp

zlkz carilc `pngx xn` edlek`Ð`zyd

carilc `pngx xn` `wec xnv`c `nip inp

e`l i` i`cec :xnel yie !mizyt` `le ,zlkz

ipin x`yc `pin` ded l`rnyi iax iac `pz

la` ,mizyt` `le ,zlkz carilc `pngx xn`

mizyte xnv micba lkc l`rnyi iax iac `pzl

Ð`nlra `nip elit`c ,i`w ediiexz`c rnyn

mizyt e` xnv e` ied cbacÐ"mdicba" `kd

.ixz rnync ,azkøîàåedl ciar `pngx

zlkzixyc `kdn rnyn ikide :xn`z m`e Ð

rey `la zlkz edl ciarc `nip ?ziviva mi`lk

rey `diy opira ziviv ihegc :xnel yie !fepe ieeh

"zlkz lizt" :ixtqa yixcc ,fepe ieehÐieeh

oal mzd silie .opirac ,rey oicd `ede ,xefye

mbe ,ieeh rey inp eid odly micba mzqe .zlkzn

yexit oifeponwl mz epiax yxity enk "mixefy"

)mewn ,zilhd seqa mixefy epiid ,ixefy fep (a,d

"oilitz `vend" yixa opixn`ck ,ziviv zgpd

)ev oiaexir(a,`nilbc `ztiyc `zrc` `nlce :

`pngx xn`c `nip izk`c :`iyw la` .edpitiir

,mi`lk ied `lc ,dxiyw `la zlkz edl ciarl

) zegpnae .xeaig oi` zg` dtikz skezchl(`,

`pngx ixycn `ziixe`c oeilr xywc wcwc

:oeplw wgvi iax mya izrnye .ziviva mi`lk

oipra zlkz edl ciaril `pngx xn` jgxk lrc

mi`lk `la `wec i`c ,mi`lk iedcÐok m`

edl ciar `pngx xn`cne ,"ecgi"n `xw wezyil

zlkzÐ.xeaig epi` zg` dtikz skezc irci

ciaril `pngx xn` mi`lk iedc oipra i`ce `l`

skez i` icin `kdn edl opirny `le ,zlkz

.ecgi jixhvi` ikdl ,`l i` xeaig zg` dtikzúìëúå`ed `xnrmdicbal `pngx xn`c ,ixy ziviva mi`lkc wcwcl leki `xnr `ed oiae `pzik `ed oiac ,jkl jixv did `l Ð

mizyte xnv eedcÐ.xne` zn`d `l` !"mdicba" eda azkcn ,mizyte xnv `l` dpedk icbaa oi`y ,`xnr e` `pzik e` `edy ,zlkz ciaril

ùùãî`xnr zlkz `pzikoda wlig `lcn ,`ed cg` oin mireavd lkc `ed `xaqc ,`xnr ipy zrleze onbx`e .zlkz `ed reav `l` ,`pzik inp zlkzc xninl `kile Ð

.rava `l`à÷ìñ`axck `pin` jzrc.`axc `weick ,xnelk `l` .mizyte xnv azk `l i` ixii` `zyde ,mizyte xnv aizkc xza ixii` `axc ,`wec e`l Ð

ikd xzac zlkz la` .ziviv ciar mizyte xnv mdy mdicbalc ,mdicba itpk lr ziviv mdl eyre :`xw xn`w ikdeÐjixtc dywnde .spk oin "spkd"` `l` ,micba` i`w `l

l`rnyi iax iac `pz `deÐxn`w ynn `axkc xeaqe ,`axc dil zilÐ.xn`w mizyte xnv aizkc xzal `ax `de :zeywdl leki didàäådil zil l`rnyi iax iac `pz

`axc) "oiwilcn dna" wxta ogky`ck ,micba x`y daxn "spkd"nc xninl `kilc Ð.`ed `ieaix e`l spkdc ,"cba e`"n mivxy iab micba x`y daxnc (`,fk zayåìéôàåxnv

xnvl mizyte mizytlÐlk s`c xaqe ,`iddn `ax dia xcd :cenlzd xn`w (`,fk zay) "oiwilcn dna" wxtac ,dywe .`axc dil zil l`rnyi iax iac `pzc `kd rnyn

.`axk `lc ied ok m` ,ziviv iiezi`l "lk s`" i`wc ,mzdc wgvi xa ongp axk `kdc `ibeqc xnel jixve !l`rnyi iax iac `pzk xity xaqe .mivxy iiez`låìéôàãxnv

'ek xnvl ozyte ozytlÐoale ,xhet inp oal dxht zlkzc ebn :mzd xn`wck ,epina xyt`c ab lr s` ,zegpna xn`ck ,mizyta ixy xnv ly oal oiheg ipy elit`c d`xp
ly
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Léôðc äLéáì ìáà ,dúàðä Léôð àìc ,àéä äàìòä©£¨¨¦§¨¨¥£¨¨¨£¨§¦¨§¨¥
àðîçø áúkã ,àðîçø øñà éðéî éøz ìk ¯ dúééðä£¨¨¨¨§¥¦¥¨©©£¨¨¨©©£¨¨

ì ïk íà ."íézLôe øîö"éúéúå ,dépéî àø÷ ÷BzL ¤¤¦§¦¦¥¦§§¨¦¥§¥¥
,ìàòîLé éaø éác àpúå .äàìòäî "æðèòL" "æðèòL"©©§¥©©§¥¥©£¨¨§©¨§¥©¦¦§¨¥
¯ éëä åàì àä ,íézLôe øîö àðîçø áúëc àîòè©£¨§¨©©£¨¨¤¤¦§¦¨¨¨¦
áéúëäå ?àðîçø øñàc àðéîà àåä úéöéöa íéàìk¦§©¦§¦¦£¨¨¦¨§¨©©£¨¨§¨§¦
éaø éác àðúå ,"íäéãâá éôðk ìò úéöéö íäì eNòå"§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§¨¨§¥©¦

:ìàòîLé:àðîçø øîàå ,íä íézLôe øîö íéãâa ìk ¦§¨¥¨§¨¦¤¤¦§¦¥§¨©©£¨¨
úìëúc éànîe .àeä àøîò úìëúe ,úìëz déì ãéáò£¥¥§¥¤§¥¤©§¨¦©¦§¥¤
.àeä àøîò úìëz ¯ àðzék LLcî ?àeä àøîò©§¨¦§¥¦¨¨§¥¤©§¨

éøèöéà:éîø àáøc .àáøãk àðéîà Cúòc à÷ìñ ,C ¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¦§¨¨§¨¨¨¥
ðkä" áéúkðk ïéî ¯ "óàä !"íézLôe øîö" áéúëe ,ó §¦©¨¨¦¨¨§¦¤¤¦§¦¨

,ïðéîa àlL ïéa ïðéîa ïéa ïéøèBt íézLôe øîö ?ãöék¥©¤¤¦§¦§¦¥§¦¨¥¤Ÿ§¦¨
.ïéøèBt ïéà ¯ ïðéîa àlL ,ïéøèBt ïðéîa ,ïéðéî øàLå§¨¦¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨¥§¦

éøèöéà !àáøc déì úéì ìàòîLé éaø éác àpz àäå,C §¨©¨§¥©¦¦§¨¥¥¥§¨¨¦§§¦
ðkä" àáøc à÷eic ék àðéîà Cúòc à÷ìñðk ïéî ¯ "óøîö déì ãéáò :àðîçø øîà÷ éëäå ,ó ¨§¨©£¨¨¦¨¦¦¨§¨¨©¨¨¦¨¨§¨¦¨¨©©£¨¨£¥¥¤¤

øîöì íézLôe íézLôì øîö ìáà ,déòáö ¯ øîöì øîö úãéáò éëå ,íézLôì íézLôe øîöì§¤¤¦§¦§¦§¦§¦£¦©¤¤§¤¤§¨¥£¨¤¤§¦§¦¦§¦§¤¤
.øîöì íézLôe ,íézLôì øîö eléôàc "íézLôe øîö" àðîçø áúk ,àì ¯¨¨©©£¨¨¤¤¦§¦©£¦¤¤§¦§¦¦§¦§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zenai(iriax meil)

`l`dpéî òîLazkp df aezkyééeðôàìyexcpy ick ,xeziil ± §©¦¨§©§¥
'eia` spk' z` yxtpe ,qpe` ly zncewd dyxtl ezekinq z`

.eia` zqep`a
ekinqd zyxc z` x`al zxfeg `xnbdmi`lk zeiyxtay z

:ziviveéîð úéöéö éaâåminrhd ipy meyn oikenq da yexcl yi §©¥¦¦©¥
,lirl exkfedyíeMî àîéà úéòaéàå ,çëBîc íeMî àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¦§©§¦¨¥¥¨¦

.äðôeîc:dixac z` `xnbd zyxtnçëBîc íeMî àîéà úéòaéà §§¤¦¨¥¥¨¦§©
,mi`lkl ziviv zekinq z` yexcl yiycz` epcnll m` ixd ©

,ziviv oic mvràðîçø déázëì ïk íà'jl dyrz milicb'éab ¦¥¦§§¥©£¨¨©¥
xwirúéöéö úLøtgly zyxta daezkd(`n-fl eh xacna),éàîì ¨¨©¦¦§©

àëä déáúk àúëìäzekinqa `l` dnewna `ly dazkp recn - ¦§§¨©§¥¨¨
mi`lk xizdl zekinqd on yexcl ick gxkda ,mi`lk zyxtl

.zivivaäðôeîc íeMî àîéà úéòaéàåmi`lk oic [xzein-] §¦¨¥¥¨¦§§¤
,o`k xn`pyéãkîxak [ixdy-]áúkmiyecw zyxta `pngx ¦§¦¨©

éìò äìòé àì æðèòL íéàìk ãâáe','Eok m`'æðèòL Laìú àì' ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤Ÿ¦§©©©§¥
ziviv zyxtl zekinqa aezkd.él änì`l`dpéî òîLazkpy ¨¨¦§©¦¨

ickééeðôàì.ziviva fphry xzidl eyxecle exziil ± §©§¥
:`xnbd dywnéðädxeza zeaezkd fphry zeiyxt izyCøöî ¨¥¦§¨

,éëéøö.xzein 'fphry yalz `l' weqtd oi`ecixdàðîçø áúk éà §¦¥©¦¨©©£¨¨
wxéìò äìòé àì'äàìòä Cøc ìk àðéîà äåä ,'Esebd lrøñà Ÿ©£¤¨¤£¨£¦¨¨¤¤©£¨¨¨©

eléôàå ,àðîçøly mz`lrdkúeñk éøëBîzeqkd z` milrnd ©£¨¨©£¦§¥§
mipeekzn mpi`e ,mipewl dze`xdl ick dngd zenia mtzk lr

okl .d`pdlàðîçø áúkmb,'æðèòL Laìú àì'oi`y epcnll ick ¨©©£¨¨Ÿ¦§©©©§¥
,d`pd da yiyk `l` dxeq` d`lrdäLéáìc àéîecynnúéàc §¨¦§¦¨§¦

äàðä déa.ezyiala menig lyåokàðîçø áúk éàwxLaìú àì' ¥£¨¨§¦¨©©£¨¨Ÿ¦§©
,'fphryàðéîà äåäydúééðä Léôðc äLéáì à÷åcdaexny±] £¨£¦¨©§¨§¦¨§¨¦£¨¨¨

,dxeq` [dz`pdäàìòä ìáàlyk daexn dz`pd oi`y `nlra £¨©£¨¨
y mixne` epiid dyialàìjkitl ,dxq`päìòé àì' àðîçø áúk Ÿ¨©©£¨¨Ÿ©£¤

éìò'Eyexcl xezi mey o`k oi` ok m` .d`lrd s` xeq`l ick ¨¤
.zivivl fphry zekinq z` ezngn

i` mewn lkn ,xzein epi` aezkd xwiry s` :`xnbd zvxzn
`l` dxeq` dpi`y d`lrd lr cnll wx `ay xnel xyt`

y meyn ,d`pd da yiykàðîçø áBzëì ïk íàwxLaìú àì' ¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©
'íézLôe øîö' ,'æðèòLaezkd jynda xn`py.él änìxnel oi`e ©©§¥¤¤¦§¦¨¨¦

,mizyte xnv ipinn `l` epi` fphryy epcnll ick azkpy
céãkîxak [ixdy-]áúkd`lrd xeqi`aàì æðèòL íéàìk ãâáe' ¦§¦¨©¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ

éìò äìòéäøBza eøîàðå ìéàBä ,ìàòîLé éaø éác àðúå ,'Ednka ©£¤¨¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¤¤§©¨
mipiipríéãâa íúñ,miieyr md dnn aezkd yxtiy `laEì èøôå §¨§¨¦§¨©§

ïäî ãçàa áeúkäepiid 'cba'y ,micba irbpa -,íézLôe øîö ©¨§¤¨¥¤¤¤¦§¦
aezkk(fn bi `xwie)F` xnv cbaA zrxv rbp Fa didi iM cbAde'§©¤¤¦¦§¤¤©¨¨©§¤¤¤¤

,'miYWR cbaAìk óàzpeek mzq micba dxeza exkfpy mewn §¤¤¦§¦©¨
icbal dxezd,íézLôe øîömi`lk cbae' aezkd mb df llkae ¤¤¦§¦

'fphry' oeyl ixdy .mizyte xnvn ieyrd cbaa xacn 'fphry
miiexw cala mizyte xnv ipin wxe ,mixaegn mipin ipy ernyn
ieyrd cbaa wx xen` fphry xeqi`y gxkda ok m`e ,'cba'

ok m`e .cgi mizyte xnvnàðîçø áúëc 'íézLôe øîö'fphrya ¤¤¦§¦§¨©©£¨¨
.él änì`l`dpéî òîLick 'mizyte xnv' azkpyééeðôàì- ¨¨¦§©¦¨§©§¥

z` yexcle xziil.fphryl ziviv zyxt zekinq
:`xnbd dywn aeyézkàå[oiicre±]éøèöéàCmb yxtl aezkd §©©¦¦§§¦

xn`p xaky s`e ,mizyte xnvn `ed fphryy dyial ly e`la
c meyn ,d`lrda 'cba',àðéîà Czòc à÷ìñ`weecyàéä äàìòä ©§¨©§¨£¦¨©£¨¨¦

meyn mizyte xnva wx dxeq`ddúàðä Léôð àìcoi`y-] §Ÿ¨¦£¨¨¨
,[daexn dz`pdìáàadúééðä Léôðc äLéáì,[daexn dz`pdy-] £¨§¦¨§¨¦£¨¨¨

a s`y mixne` epiidìkx`yéðéî éøzcg` cbaa miaxerndøñà ¨§¥¦¥¨©
,àðîçøok lr .mizyte xnv `weec e`leøîö' àðîçø áúk ©£¨¨¨©©£¨¨¤¤

'íézLôeepnn yexcl xezi o`k oi` ok m`e ,dyial iabl mb ¦§¦
.mikenq

ick dyiala 'mizyte xnv' azkpy xnel oi` :`xnbd zvxzn
y ,fphrya mixeq` md wxy epcnllì ïk íàdépéî àø÷ ÷BzL- ¦¥¦§§¨¦¥

,z`f yxtln aezkd wezyiéúéúådxifba dyial xeqi` cnlpe - §¥¥
dey.äàìòäî 'æðèòL æðèòL'WAlz `l' dyiala xn`p ixdy ©©§¥©©§¥¥©£¨¨Ÿ¦§©

,'jilr dlri `l fphry mi`lk cbae' d`lrda mb xn`pe ,'fphrW©©§¥
`ed ,mizyte xnva `l` epi` d`lrda xen`d fphryy myke
'mizyte xnv' xzein ok m`e .dyiala xen`d fphryl oicd

.mikenq yexcl ick da xen`d
:`xnbd dywnezhiylìàòîLé éaø éác àpzdxezay cba mzqy ©¨§¥©¦¦§¨¥

,mizyte xnv epiidàîòèziviva mi`lk exzedy dn mrh ike ± ©§¨
meyn wx `ed,'íézLôe øîö' àðîçø áúëczxzein jk jezne §¨©©£¨¨¤¤¦§¦

,mikenq dpnn cenll dyxtdéëä åàì àädf xezi `la la` - ¨¨¨¥
`linne ,mikenq miyxec epiid `làðéîà äåä úéöéöa íéàìk¦§©¦§¦¦£¨£¦¨

áéúkäå .àðîçø øñàcziviv zyxtaéôðk ìò úéöéö íäì eNòå' §¨©©£¨¨§¨§¦§¨¨¤¦¦©©§¥
e ,'íäéãâázrclìàòîLé éaø éác àðúyíéãâa ìkmixen`d mzq ¦§¥¤¨¨§¥©¦¦§¨¥¨§¨¦

dxeza,íä íézLôe øîöziviv zyxta xen`d cba s`y gxkda ¤¤¦§¦¥
,`ed mizyt e` xnvndéì ãéáò àðîçø øîàådf cbal dyrz - §¨©©£¨¨£¥¥

liztúìëúe ,úìëzixdàøîòzlkza reav [xnv-],àeäok m`e §¥¤§¥¤©§¨
xzid yexcl jxev oi`e ,ziviva mi`lk dxezd dxizdy gxkda

.fphrya 'mizyte xnv' xn`p dnl dywi aeye ,'mikenq'n df
:dziiyew z` `xnbd zyxtn'úìëú'c éànîeoinàøîòreavàeä ¦©¦§¥¤©§¨

eavd xg` oin `ledpedk icbaa xn`p ixdy .zlkza rhl zeny)

(gk'yy'y epl ixd ,mizytn `ed 'ca'e ,'xfWn WW cAd iqpkn'¦§§¥©¨¥¨§¨
ok m`e ,mizyt `ed'LL'cî`edàðzékgxkda ,[ozyt-] ¦§¥¦¨¨

y'úìëz'dpedk icba x`ya xen`d(g gk zeny)onBx`e zlkY' §¥¤§¥¤§©§¨¨
,'WWe ipW zrlFzeàøîò[xnv-].àeä §©©¨¦§¥©§¨

:`xnbd zvxznéøèöéàCmixzen mi`lky epcnll aezkd ¦§§¦
iheg lihdl dxezd dzeivy dnn z`f mircei epiid `le ,ziviva

ik .mizyt cbaa xnvàðéîà Czòc à÷ìñaezkd z` yxtl ©§¨©§¨£¦¨
éîø àáøc .àáøãk,miaezkd zxizq dywd -' áéúkzivivðkä,'ó ¦§¨¨§¨¨¨¥§¦©¨¨

n ziviv iheg cbaa lihiy rnyneïéîdðkócbad m`e ,cbad ly ¦¨¨
i iyn ly `ed.iyn ly ziviv ea lih'íézLôe øîö' áéúëe§¦¤¤¦§¦

iheg eidiy rnyne ,ziviv zyxtl jenqd fphry xeqi`a
ieyr envr cbad m` elit`e ,cala mizyt e` xnv oinn zivivd

.xg` oinnãöék àäiheg `l` .el` miaezk ipy eyxtziøîö ¨¥©¤¤
ïéøèBt íézLôecbad z`a ïéa`edy cbaïðéî,[mizyte xnv-] ¦§¦§¦¥§¦¨

eïéacbaaïðéîá àlLn miieyrd miheg eli`e ,iyn cba oebkøàL ¥¤Ÿ§¦¨§¨
,ïéðéîwxan ieyrd cbaïðéîmd,ïéøèBtla`ïéà ïðéîá àlLmd ¦¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨¥

.ïéøèBtlihdl dxezd dzeiv `ly xnel mewn did `ax ixacle §¦
mizyt cbaa la` ,xnv ly cbaa m` `l` ziviva zlkz xnv
'mizyte xnv' fphrya xn`p okl .mizyt ly ziviv wx lihi

.ziviva mixzen mi`lky epcnll
l`rnyi iax iac `pzy ovxzd ixacn `xnbd dpiad dligza

:ddnz ok lre ,`axk ixnbl xaeqìàòîLé éaø éác àpz àäå§¨©¨§¥©¦¦§¨¥
gxkdaàáøc déì úéì`ax zrcl ixdy ,'spk oin spkd' zyxca ¥¥§¨¨

eli`e ,mipin x`y ly cbaa s` zbdep ziviv zevny myn epcnl
e` xnv cbaa `l` ziviv milihn oi` ,l`rnyi iax iac `pzl
wx `id ziviv zyxta xen`d 'mdicba' zernyn oky ,mizyt

.mizyte xnv cba
:xg` ote`a xen`d uexizd z` zyxtn `xnbdéøèöéàCaezkd ¦§§¦

ik ,mixzen ziviva mi`lky epcnllà÷eic ék àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦¦¨
ðkä' àáøcðk ïéî ó,'ózaeyzk l`rnyi iax iac `pz xaeqy `le §¨¨©¨¨¦¨¨

.xg` ote`a df aezk yexcl mewn did ezhiyly `l` ,`axéëäå§¨¥
,àðîçø øîà÷e ,spkd oinn zivivd iheg eidiy 'spkd'déì ãéáò ¨¨©©£¨¨£¥¥

l dyr-]ly miheg [eì øîöly spkå ,øîöihegì íézLôspk ¤¤§¤¤§¦§¦§
úãéáò éëå .íézLôiheg lihz xy`ke -ì øîöcbadéòáö øîö ¦§¦§¦¨¥©¤¤§¤¤©§¥

,zlkza [epravz-]ìáàihegì øîöcbaå íézLôihegíézLô £¨¤¤§¦§¦§¦§¦
ìcbaàì øîöok lr .mi`lk xeqi` meyn llk dyrzàðîçø áúk §¤¤Ÿ¨©©£¨¨

,'íézLôe øîö'`ae ,'spk oin spkd' llk miyxec oi`y cnll ick ¤¤¦§¦
xnele ,ziviva mi`lk xizdl aezkdeléôàcihegì øîöcba ©£¦¤¤§

å íézLôihegì íézLôcbaîöø.lihz ¦§¦§¦§¦§¤¤
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zenai(iying meil)

:`xnbd dywn,ìàòîLé éaø éác àpúì çðézxzein ezhiyly ¦©§©¨§¥©¦¦§¨¥
oikenq dpnn yexcl dyxtd diept ok lre ,'mizyte xnv'
dgec dyr dxezd lkay epcnl o`kne ,ziviva mi`lk xizdle

la` .dyrz `lïðaøìmpi`e l`rnyi iax iac `pz lr miwlegd §©¨¨
,mizyte xnv `weec md mzq mixen`d micbay mixaeqeäì àðî§¨§

'mizyte xnv' mzhiyl ixde ,dyrz `l dgec dyry mdl oipn -
dxq` `ly cnll ,mtebl mikxvp mi`lk zyxta mixen`d
`vnpe .cgi mizyte xnvn ieyry cba `l` dyiala dxezd
ok m`e ,mikenq zyxcl zepten opi` zivive mi`lk zeiyxty

.ziviva mb mixeq` mi`lky okzi
`l dgec dyry xg` xewn `xnbd d`ian ef `iyew meyn

:dyrzeäì à÷ôðdyrz `l dgec dyry minkgl'BLàø'î ©§¨§¥Ÿ
.ezrxvn xdhind rxevnd ly dipyd ezglbza xen`d,àéðúc§©§¨

rxevn zyxta xn`p(h ci `xwie)lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨
,'ebe 'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e FW`x z` ,FxrU§¨¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©

øîBì ãeîìz äî 'BLàø'rxevndy hxtl dxezd dkxved dnl - Ÿ©©§©
llkae 'exry lk z` glbi' xn`p xak ixde ,ey`x z` glbl jixv

:`ziixad zx`an .ey`x mb dføîàpL éôì(fk hi my)eôwú àì' §¦¤¤¡©Ÿ©¦
,'íëLàø úàt (úà)glbl l`xyin yi` lk lr dxezd dxq`y ¤§©Ÿ§¤

,ey`x ze`t z`éðà òîBLy,ïk òøBöî óàz` glbl deevny s`e ¥©£¦©§¨¥
jkl ,ey`x geliba xq`i mewn lkn eizexry lkøîBì ãeîìz©§©

,'BLàø'ly dyrdy ixd .ey`x lk z` glbl aiig rxevny Ÿ
y`x z`t etiwz `l' ly dyrz `l dgec rxevn zglbz,'mk

okle .dyrz `l dgec dyry dxezd lkl micnl ep` o`kne
myy cnll ick ,'dilr' dy` zeg`a xnel dkixv dxezd dzid

.dyrz `ld z` dyrd dgci `l
:`ziixad ixac z` `xnbd zyxtnàpz éàä øáñ à÷åly §¨¨©©©¨

mr cgi ze`td ztwd s`y ,`ziixad,Làøä ìk úôwäef s`dîL ©¨©¨¨Ÿ§¨
äôwä`l' xeqi`y mixne` oi`e .'etiwz `l' ly e`la dxeq`d ©¨¨

xry z` xiiyne cala eize`t z` glbny ote`a wx `ed 'etiwz
`pz zrcly xg`ne .ey`x zexry lk z` glbnyk `le ,ey`x
ezhiyl aezkd jxved okl ,dtwd llka y`xd lk ztwd s` df
la` .ey`x zexry lk z` glbl xzen rxevnd didiy epcnll
oi` jk oia ,'dtwd dny e`l y`xd lk ztwd' xn`c o`nl
xry lk z` glbn `ed ixdy ,dtwd xeqi` lr xaer rxevnd

.y`xd xry z` xiiyn epi`e cg`k ey`x
dgec dyry rxevnd y`x ztwdn cenild lr dywn `xnbd

:dyrz `lCøôéîì àkéà,df cenil lrc åàìl äîxeqi`äôwä ¦¨§¦§©©§¨§©¨¨
ïkL`edìka äåL ïéàL åàì,l`xyi lka bdep df xeqi` oi`y ± ¤¥¨¤¥¨¤©Ÿ

ozipe xzei lw df dyrz `l ok lre ,ea zexeq` opi` miypd ixdy
ixdy ,lka deyy dy` zeg` xeqi` la` .dyr iptn zegcdl
zxdfen `id jk ,ezy` zeg` lr `eal `ly xdfen yi`dy myk
,dyr iptn dgcp df e`l s`y oipne ,dzeg` lra dilr `eai `ly
.meaic dyr iptn dgcp df e`l oi`y epcnll 'dilr' jxvedy cr

rz `l dgec dyr oicl xg` xewn d`ian `xnbd:dyàéúà àlà¤¨©§¨
dyrz `l dgec dyr oic [cnlp-]'Bð÷f'îezglbza xen`d ¦§¨

.ezrxvn xdhind rxevnd ly dipyd'Bð÷æ' ,àéðúcxn`py §©§¨§¨
xen`d aezka,øîBì ãeîìz äîlk z` glbi' xn`p xak ixd ©©§©

`l` .epwf mb df llkae 'exryøîàpL éôìmipdka(d `k my)úàôe' §¦¤¤¡©§©
,ïk òøBöî ïäk óà éðà òîBL ,'eçlâé àì íð÷æglbl deevny s`e §¨¨Ÿ§©¥¥©£¦©Ÿ¥§¨¥

jkl ,epwf z` glbl el xeq` `ed odk m` ,eizexry lk z`ãeîìz©§
,'Bð÷æ' øîBì.epwf z` s`e exry lk z` glbn rxevn odk s`y ©§¨

mby s`e .dyr iptn dgcp dyrz `ly dxezd lkl epcnl o`kne
ixdy ,[y`xd ztwd xeqi` enk] lka dey epi` zglbzd xeqi`

,owf zzgyd xeqi`a zeevn opi` miypdåmle`ì ïéðò Bðéà íàcnl §¦¥¦§¨§
yìka äåL ïéàL åàìz`f epcnl xak ixdy ,dyr iptn dgcp ¨¤¥¨¤©Ÿ

,lirl x`eank 'ey`x'nì ïéðò eäðzmby cnlìka äåMä åàì §¥¦§¨§¨©¨¤©Ÿ
.dyr iptn dgcp

:'epwf'n cenild lr dywn `xnbdåixdéøèöéà ézkàC'epwf' §©©¦¦§§¦

deyd e`la s` dyrz `l dgec dyry cnll xzein epi`e etebl
m` ixdy .lkaowf zglbz ly dyrdy dxezd dycigy `l

,mpwf zzgydn mipdkd zxdf` z` dgec rxevndCzòc à÷ìñ©§¨©§¨
,àðéîàepcnly itk dgcp lka dey epi`y `nlra e`ly s`y £¦¨

s`e ,dgcp epi` mipdka owfd zzgyd xeqi` mewn lkn ,'ey`x'n
ik ,lka dey epi`yúBöî áeúkä ïäa äaéøå ìéàBä íéðäk éðàL̈¥Ÿ£¦¦§¦¨¨¤©¨¦§

úBøéúémda exn`py mixeqi`d okl ,l`xyia zebdep mpi`y §¥
y xnel mixeaq epiid ok lre ,xzei mixengåàì eléôàmipdk ly £¦¨

éçc àì ìka äåL ïéàLjkle .e`ld z` dyrdïì òîLî à÷'epwf' ¤¥¨¤©ŸŸ¨¥¨©§©¨
éçãce`ll etebl aezkd jxvpy oeike .dpedk ly e`l s` dyr §¨¥

xewn epl oi` aey ,dyrd iptn dgcpy mipdka lka dey epi`y
.dyr iptn dgcp lka deyd e`ly

:dyrz `l dgec dyr oicl xg` xewn d`ian `xnbdàéúà àlà¤¨©§¨
dyr iptn dgcpy lka deyd e`l'BLàø'îezglbza xen`d ¥Ÿ

ezyxck yxcpd ,xdhind rxevnd ly dipydàpz Cäc,xg` §©©¨
xzidl eze` zyxecd lirl z`aend `ziixad zyxck `le

.rxevnd ze`t ztwdøîBì ãeîìz äî 'BLàø' ,àéðúcdnl - §©§¨Ÿ©©§©
xak ixde ,ey`x z` glbl jixv rxevndy hxtl dxezd dkxved

llkae 'exry lk z` glbi' xn`p`ay okzi `le .ey`x mb df
`la mb ixdy ,rxevnd ly ey`x z`t ztwd z` xizdl aezkd
z`t etiwz `l' xeqi` meyn oi` rxevnd ly ezglbza df
y`xd lk ztwde ,cg`k ey`x lk z` glbn `ed oky ,'mky`x

`l` .dtwd dny e`løîàpL éôìxifpa(d e xacna)øáòé àì øòz' §¦¤¤¡©©©Ÿ©£Ÿ
[òøBöî øéæð] (øéæðå òøåöî) óà éðà òîBL ,'BLàø ìòdzlry xifp - ©Ÿ¥©£¦©¨¦§¨

epicy zrxv ea,ïkjkl ,xdhidl `ayk ey`x xry z` glbi `le ¥
,'BLàø' øîBì ãeîìzxdhind xifpd ly ey`x z` zeaxl ©§©Ÿ

xari `l xrz' ly e`ld dgcpe ,zglbza `ed aiegny ,ezrxvn
xewnd `ed o`kne .rxevnd gelib ly dyr zevn iptn 'ey`x lr
mby ab lr s`e .dxezd lka dyrz `l dgec dyry llkl
m` mewn lkn ,lka dey epi`y e`l `ed xifp ly gelib xeqi`
e`ly 'epwf'n epcnl xak ixdy ,lka dey epi`y e`ll oipr epi`
lka deyd e`ll oipr edpz ,dyr iptn dgcp lka dey epi`y

.dyr iptn dgcp `ed s`y
ixde :dyrz `l dgec dyr oicl df xewn lr `xnbd dywnàkéà¦¨

Cøôéîì,dxezd lkl xifpn cenild z`òøBöî øéæðl äîepivny §¦§©©§¨¦§¨
,rxevn zglbz ly dyrd iptn exeqi` dgcpyBðLé ïkLexeqi`l ¤¥¤§

xifpd lyäìàLaz` el xiziy mkg lv` l`yidl lekiy ± ¦§¥¨
itl ,dyr iptn dgcp xifp xeqi` `weecy xnel yi jkitl .ezexifp
mxizdl eciay jka dxezd ixeqi` x`yn eixeqi` milwy
md s`y dxezay mixeqi`d x`yl epnn cenll oi`e ,xen`k

.dyr iptn egci
:dxen`d `xaqd z` `xnbd dgikenéëä àîéz àì éàcm`y ± §¦Ÿ¥¨¨¥

dxezay mixeqi` x`yn xzei milw xifp ixeqi`y xn`z `l
lr dywi ,dl`ya mpyiy meynàc ïì àîéé÷c àääçBc äNò ïé ¨§©§¨¨§¥£¥¤

,äNòå äNòú àì,dxezd ixeqi` x`yl xifp ixeqi` miey m`e Ÿ©£¤©£¥
øîâéìcnlp -øéæpî.dyr iptn migcp dyrz `le dyr s`y ¦§©¦¨¦

xrz' ly e`la exry z` glbi `ly xifpd xdfeny caln ixdy
didi WFcw' ly dyra s` jk lr `ed deevn ,'ey`x lr xari `l¨¦¤

'FW`x xrU rxR lCB(my)ly dyr dgecy epivn mewn lkne , ©¥¤©§©Ÿ
.xifp gelibay dyrd z` mbe e`ld z` mb rxevn gelibàlà¤¨

ïðéøîb àì àîòè éàî øéæpîdyrz `l dgec dyry dxezd lkl ¦¨¦©©§¨Ÿ©§¦©
meyn `ed gxkda `ld ,dyreCøôéîì àkéàcxifpl dnBðLé ïkL §¦¨§¦§©¤¥¤§

,äìàLaok m`,éîð àëäxifpn cenll oi` cala dyrz `l s` ¦§¥¨¨¨©¥
c meyn ,dyr iptn dgcp `edyCøôéîì àkéàxifpl dnBðLé ïkL ¦¨§¦§©¤¥¤§

.äìàLa¦§¥¨
daye ,zexen`d zeyxcd lkn `xnbd da zxfeg jk meyne

:ziviva mi`lkn cenllíìBòì àlà`l dgec dyr oic xewn ¤¨§¨
`ed minkg zrcl s` dyrz
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oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtzenai
ìàòîùé éáø éáã àðúì çðéúxezii`c Ðedl zilc ,opaxl `l` ,"mizyte xnv" dil

`l dgece dyr iz`c edl `pn ,xziin `l "mizyte xnv" `de ,mizyte xnv micba lk

dyrz?øîåì ãåîìú äî åùàø,llka ey`x ixd ,"exry lk z` glbi" :aizk rxevna Ð

ey`x aizkc il dnl?àðú éàä øáñ÷å`l"c e`l zegcl "ey`x" dil jixhvi`c Ð

`le ,dtwd dny y`xd lk ztwdc ,"etiwz

iaxc e`l i` ,jkld .`pngx azk "z`t" opixn`

`l `pin` ded `xw.sewilopirny` `nl`

,`wtp `kdne ,dyrz `l igce dyr iz`c `xw

,meaiil dexr xqinl "dilr" jixhvi` jkld

zeg`c e`l igce meaiic dyr iz` `niz `lc

.dy`ìëá äåù ïéàùe`la opi` miypc Ð

xn`z .(a,dl) oiyeciwc `nw wxta ,dtwdc

dilr xdfen `edy myky ,dy` zeg`c e`la

zeytpd" :aizkc ,eilr zxdfen `id jk

`xwie) "zeyerd(gi.rnyna mdipy Ðúàôå
íð÷æ.aizk mipdka Ðåð÷æ øîåì ãåîìúÐ

`l igce dyr iz`c ,rxevn odk owf zeaxl

dey oi`y e`l inp i`dc ab lr s`e) .dyrz

lka,igc inp dyrz `l lkc dipin opitli Ð

dyr iz`c lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`c

oipr edpz ,"ey`x"n ol `wtp `dc ,dil igce

.('ekêéøèöéà éúëàåopireny`l ,ditebl Ð

z`tc e`lcol `wtp `lc ,igcin mipdk owf

.`ed lka dey oi`c ab lr s`e ,"ey`x"n

:`pin` jzrc `wlqcmipdkc ie`l ip`y

izk` ,zeax zevn aezkd oda daixy ,ixingc

igcc olpn lka deyd e`l?ãåîìú äî åùàø
øîåì.i`w inp rxevnc "ey`x"a Ðãåîìú

åùàø øîåì`l igce dyr iz` `nl` Ð

,`ed lka dey epi`y e`lc ab lr s`e .dyrz

`wtp `dc ,lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`

`pz jci`c "epwf"n oldeyd e`ll oipr edpz Ð

.lkaøéæðî:`ki` dyrz `le dyr xifpa Ð

lcb didi yecw" ,"ey`x lr xeari `l xrz"

."rxtäìàùá åðùé ïëù.dil igce dyr iz` jkld ,el xizie mkgl le`yl Ð
àø÷î
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inp mizyt ly oal ,mizyta xhet xnv ly oalc ebnc ,ebn lr xnvd xhet inp mizyt ly

zlkz oi`y mewna la` ,zlkz mewna `wece .xnva xhetÐ`dc .epina xyk `lc oeik ,xeq`

n) zegpna(`,meyn :ipyne ?oal `l` `di `le :jixte ,oli` `lw meyn ziviva oicq xq`

.yiwl yixck ,opina xyt`c

ïðáøìedl `pnixaq `lc xninl ivn ded Ð

e` gken `diy ira `le ,dcedi iaxk

iaxk ixaq i` elit` iiepyl dil `gip `l` .dpten

`pzc dilr biltc edip o`ne :xn`z m`e .dcedi

l`rnyi iax iacÐiax `de ,xfrl` oa oerny iax

l`rnyi iax iac `pz jci`e xfrl` oa oerny

) "oiwilcn dna" wxtacfk zay(`,`lac ecen

epiax xne`e !mizyte xnv micba mzq eed ieaix

) "zlkzd" wxtc `ziixa `idd epiidc :wgvizegpn

hl(a,on dxeht oi`xiyd :mzd ongp ax xn`c

jlkde oi`xiyd :ongp axl `ax diaizi` .zivivd

la` .opaxcn :ipyne !ziviva oiaiig olek oiwixqde

aiignc `nrhl ongp axl mzd jixtc ,`axÐ

dil zile ,`ziixa `idd ik dl xaqe ,`ziixe`cn

.opaxcn mzd ipync ongp axc `iiepiy

äîlka dey epi` oky dtwdc e`llwxta Ð

) "oixifp ipy"`pz i`dc yxtn (`,gp xifp

`l y`xd lk ztwdc xaq xifpl "ey`x" iwenc

y.xifp epi`yk inwe`l ivn `l ikdle .dtwd dn

dnyc xaq `cixb e`ll "ey`x" iwenc `pz jde

,dtwd diny `nlr ileklc :`ni` zirai`e .dtwd

dyre dyrz `l iedc xifpl dl iwen `pzeÐmeyn

,igcc opirny`l jixhvi` `l `cixb e`llc

ey`xl dl iwenc `pz i`de .`wtp "milicb"nc

jixhvi`c meyn ,opitli `l milicbnc xaq `cixb

x`ya mixhet mizyte xnvc opireny`l `axckl

"ey`x"ne ,iz`w mi`lkc e`l zegcl e`le ,mipin

.`nlra dyrz `l igc dyrc `pz i`dl riiqn

jxtinl `ki`c ?"ey`x"n sili ikid :dywe

jgxk lre .lka dey oi`y e`l oky :`kd opikxtck

ok `l m`c ,`id dxenb `kxitÐxifpc `ibeqc :xnel yie !dyre dyrz `l igcilc epwfn slip

.l`xyi oia odk oia rnyn "epwf"c ,odka "epwf" opinwen ded "ey`x" aizk `l elit`c dxaq

xifp epi`y oiae xifp oia rnyn `l "ey`x"c ab lr s`Ð,mc` ipa mzqa ixii` `xwc meyn

lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`e ,lka dey oi`y e`ll "ey`x" jixhvi` `l ez ,dyre dyrz `l igcc ,"epwf" aizkc oeik ,ikdle ,mixifp opi`yÐoizrnyc `ibeq la` .lka deyy oiprl edpz

dxaq `kdc `ibeq :inp i` .icin "ey`x"n slinl ivn `le ,dyre dyrz `l igce ,mipdka ixii`c epwf` iielbl ey`x jixhvi`e "ey`x" aizkc e`l i` mipdka opinwen ded `l "epwf"c dxaq

) "mixifp ipy"c `idd la` ,dtwd dny y`xd lk ztwdc opireny`l ey`x jixhvi`cfp xifp(a,.dtwd dnyc opirci `xaqnc zxaeqåð÷æxnel cenlz dney`x jixhvi` `de :xn`z m`e Ð

) "`ian did" wxta dheqa opixn`ck ,llke hxte llkl epwfefh(`,.eipir zeabn yxcinl ivn `zlin `iddc :xnel yie !'ek xry qepik mewn yxetn hxtd dn :

éúëàã'ek mipdk ip`y `pin` jzrc `wlq jixhvi``nlra slinl ivn `l `kdne ,`cixb e`l `l` opirny `l ey`xnc ,dyrz `le dyr igcinl epwf jixhvi`c xninl ivn ded Ð

) "mixifp ipy" wxta opixn`ck ,lka dey oi`y dyre e`l iedc `kd ip`yc ,dyre dyrz `l igcile dyr izilcgp xifp(a,dey oi`y dyre e`l igcilc `kdn cenlpe :xn`z m`e .

) "ze`ivn el`" wxta jixt i`n ok m`e ,lka"znlrzde" iab (`,l `rivn `aaÐoi`y dyre e`l `de ,dyre dyrz `l dgec dyr oi`c `hiyt zexawd ziaa `ide odk ,mlrzn dz`y minrt

!lka dey) oiwxit seqa mzd xn`wc :`iyw cere .`penn inwn `xeqi` opigc in` jinq `kxit xwir mzdc :wgvi epiax xne`eal(`,dca` xifgz l` e` `nhid eia` el xn` lekiÐrnyi leki

dnlc ,dca` xifgz l`` `l` jixt `lc :wgvi epiax xne`e !mipdka `l` dey epi` d`nehc dyre e`l `de ?jixt i`ne !dyre dyrz `l dgec dyr oi`c dil wetiz :jixte !'ek xnel cenlz ,el

) ipy wxta onwlc :dyw cere .`ed lka dey dyre e`lc ,ikdl `xw ilk(`,oi`eypd on `nlya :jixt ,znaiizn `le zvlegc lecb odkl dpnl` iabÐ,dyre dyrz `l igce dyr iz` `l

oiqexi`d on `l`Ðoi`eypd on dyrz `l igcile dyr izilÐzenai) xfrl` iaxe `g` iaxc `zbelt iab my oke !`ed lka dey oi`y dyre e`l `de ?dil `gip i`n` ,inp`k(`,odk z`iaa

oi`eypd on :xn`w ,dpnl`a lecbÐlka dey oi`y ,lka dey oi` ith ded gelibc dyre e`lc :inc `lc ,wgvi epiax xne`e !dyre dyrz `l dgec dyr oi`c ,dxht `lc ibilt `l `nlr ilek

lecb odkl dpnl` iab la` .miypÐ:miyxtn yie .mipdka `l` dey epi`c ab lr s` meaic dyr dil igcn `le ,"gwz `l" "egwi `l" dia ixwc ,dilr `ad odk enk `xeqi` dyer dy`d

) "owd geliy"a opixn`ck ,yinyza xzen xdhiy ici lrc ,melyd lecbc ,dyr x`yn sicr rxevnc dyrc meyn ,lka dey oi` elit` `nlra opitli `l "epwf"nc`nw oileg(`,gly" e`l i`c

`kdc :cere .xity igc ikd e`lac `l` ,melyd lecbc meyn rxevnc dyrn opitli `lc xninl dil ded oizrnyae .melyd lecbc ,sicrc meyn ,geliyc dyr igc rxevnc `pin` ded "glyz

) ohw crena xq`c o`nl `l` df mrh ayiizi `l ,edine .igcilc `kdn xnbp `l i`d ik dyr elit`c igcf(a,ixyc o`nl la` ,dhnd yinyza ehelg inia rxevnÐ.`løîâéìxifpnÐ

m`e a` ceakl dnc :xnel yie !dcia` xifgz l`e `nhidc dyre e`l igc `lc m`e a` ceaikn slip ,daxc` :xn`z m`e .igccÐcenll z`a m` ,izk` :xn`z m`e .onwlck ,devn xykd oky

igcc o`knÐ) "ze`ivn el`" wxta "znlrzde" xity ol jixhvi` ok m`:xnel yie !igc `lc `nlra slip :daxc` ,igc `l mzdc xg`ne ,mlrznc ,zexawd ziaa `ide odkl (`,l `rivn `aa

n`wck ,igc `lc `hiytc ,ikdl `xw jixv `l mzdc.`penn inwn `xeqi` opigc in eze :mzd xïëùdl`ya epyiÐe`l z` dyr `nlra igcilc xifpe odkn cvd dna xnbipe :xn`z m`e

) "mixifp ipy" wxtae ?dyreepi` odke ,dl`ya epyi oky xifpl dn :yexit ,oxn`ck jxtinl `ki`c meyn ediipin opitli `l `nlrae :xn`w ,iccdn opixnb `l xifpe odke xn`wc xza (a,gp xifp

ey`xa df ,gelib xeqi` oda yiy oday deyd cvdl dn :jxtinl `ki`e ,`xneg `le `lew `l epi`c ,edc lk opikxt cvd dn lrc :xnel yie ?cvd dna ediipin xnbp `l i`n`c :dnize .lka dey

xeqi`c oeike .xrz oirk wiqne ,xrza eteb lk mc` lwin ax xn`c jxtinl `ki`c yxtne :yexit ,'eke ax xn` ikd xza xn`c `d` jxtnl `ki` i`wc yxtne ,oxn`ck iqxb `lc zi`e .epwfa dfe

lw edcicÐ) "`iad `l m` xfril` iax" wxta xn`ck .dyrz `le dyr iedc ,zrxv `igcc dline xifpe odkn slip :`iyw la` .edl igce dyr iz`alw zay(a,miaezk ipy enk eedc d`xpe !

ipy" wxtae .jenqa yxt`y enk zegcl yi df uexize ?`cixb e`ll ziviva mi`lkc `xw il dnl ediipin opitli i` :cere .jixhvi` `lc cg `vnp slinl `ki` ipdn cge dlinnc ,cg`k mi`ad

.jix`dle wcwcl yg `lc `l` ,ziyixtck ok xnel leki did "mixifp
milicb
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?eäì àðî ïðaøì ,ìàòîLé éaø éác àpúì çðéz¥©§©¨§¥©¦¦§¨¥§©¨©§¨§
ãeîìz äî "BLàø" :àéðúc ."BLàø"î eäì à÷ôð̈§¨§¥Ÿ§©§¨Ÿ©©§
"íëLàø úàt úà eôéwú àì" :øîàpL éôì ?øîBì©§¦¤¤¡©Ÿ©¦¤§©Ÿ§¤
,"BLàø" øîBì ãeîìz ,ïk òøBöî óà éðà òîBL¥©£¦©§¨¥©§©Ÿ

÷å.äôwä dîL Làøä ìk úôwä :àpz éàä øáñ à §¨¨©©©¨©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨
ïéàL åàì ïkL ¯ äôwäc åàìl äî :Cøôéîì àkéà¦¨§¦§©©§¨§©¨¨¤¥¨¤¥
äî "Bð÷æ" :àéðúc ,"Bð÷æ"î àéúà ,àlà !ìka äåL̈¤©Ÿ¤¨¨§¨¦§¨§©§¨§¨©
"eçlâé àì íð÷æ úàôe" :øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz©§©§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ§©¥
."Bð÷æ" øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî ïäk óà éðà òîBL¥©£¦©Ÿ¥§¨¥©§©§¨
ïéðò eäðz ¯ ìka äåL ïéàL åàìì ïéðò Bðéà íàå§¦¥¦§¨§¨¤¥¨¤©Ÿ§¥¦§¨

éøèöéà ézkàå .ìka äåMä åàììCúòc à÷ìñ ,C §¨©¨¤©Ÿ§©©¦¦§§¦¨§¨©£¨
úBöî áeúkä ïäa äaéøå ìéàBä ,íéðäk éðàL :àðéîà̈¦¨¨¥Ÿ£¦¦§¦¨¨¤©¨¦§
à÷ ,éçc àì ìka äåL ïéàL åàì eléôà ,úBøéúé§¥£¦¨¤¥¨¤©Ÿ¨¨¥¨
,àpz Cäc "BLàø"î àéúà :àlà ?éçãc ïì òîLî©§©¨§¨¥¤¨¨§¨¥Ÿ§©©¨
:øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî "BLàø" :àéðúc§©§¨Ÿ©©§©§¦¤¤¡©
òøBöî óà éðà òîBL "BLàø ìò øBáòé àì øòz"©©Ÿ©£©Ÿ¥©£¦©§¨
äî :Cøôéîì àkéà ¯ "BLàø" øîBì ãeîìz ,ïk øéæðå§¨¦¥©§©Ÿ¦¨§¦§©©
àîéz àì éàc .äìàLa BðLé ïkL ¯ òøBöî øéæðl§¨¦§¨¤¥¤§¦§¥¨§¦¨¥¨
äNòú àì äçBc äNò ïéàc ïì àîéé÷c àä ,éëä̈¦¨§©§¨¨§¥£¥¤Ÿ©£¤
àì àîòè éàî øéæpî ,àlà !øéæpî øîâéì ¯ äNòå©£¥¦§©¦¨¦¤¨¦¨¦©©£¨¨
éëä ¯ äìàLa BðLé ïkL Cøôéîì àkéàc ,ïðéøîb̈§¦©§¦¨§¦§©¤¥¤§¦§¥¨¨¦
íìBòì àlà .äìàLa BðLé ïkL Cøôéîì àkéà éîð©¦¦¨§¦§©¤¥¤§¦§¥¨¤¨§¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zenai(iying meil)

:`xnbd dywn,ìàòîLé éaø éác àpúì çðézxzein ezhiyly ¦©§©¨§¥©¦¦§¨¥
oikenq dpnn yexcl dyxtd diept ok lre ,'mizyte xnv'
dgec dyr dxezd lkay epcnl o`kne ,ziviva mi`lk xizdle

la` .dyrz `lïðaøìmpi`e l`rnyi iax iac `pz lr miwlegd §©¨¨
,mizyte xnv `weec md mzq mixen`d micbay mixaeqeäì àðî§¨§

'mizyte xnv' mzhiyl ixde ,dyrz `l dgec dyry mdl oipn -
dxq` `ly cnll ,mtebl mikxvp mi`lk zyxta mixen`d
`vnpe .cgi mizyte xnvn ieyry cba `l` dyiala dxezd
ok m`e ,mikenq zyxcl zepten opi` zivive mi`lk zeiyxty

.ziviva mb mixeq` mi`lky okzi
`l dgec dyry xg` xewn `xnbd d`ian ef `iyew meyn

:dyrzeäì à÷ôðdyrz `l dgec dyry minkgl'BLàø'î ©§¨§¥Ÿ
.ezrxvn xdhind rxevnd ly dipyd ezglbza xen`d,àéðúc§©§¨

rxevn zyxta xn`p(h ci `xwie)lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨
,'ebe 'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e FW`x z` ,FxrU§¨¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©

øîBì ãeîìz äî 'BLàø'rxevndy hxtl dxezd dkxved dnl - Ÿ©©§©
llkae 'exry lk z` glbi' xn`p xak ixde ,ey`x z` glbl jixv

:`ziixad zx`an .ey`x mb dføîàpL éôì(fk hi my)eôwú àì' §¦¤¤¡©Ÿ©¦
,'íëLàø úàt (úà)glbl l`xyin yi` lk lr dxezd dxq`y ¤§©Ÿ§¤

,ey`x ze`t z`éðà òîBLy,ïk òøBöî óàz` glbl deevny s`e ¥©£¦©§¨¥
jkl ,ey`x geliba xq`i mewn lkn eizexry lkøîBì ãeîìz©§©

,'BLàø'ly dyrdy ixd .ey`x lk z` glbl aiig rxevny Ÿ
y`x z`t etiwz `l' ly dyrz `l dgec rxevn zglbz,'mk

okle .dyrz `l dgec dyry dxezd lkl micnl ep` o`kne
myy cnll ick ,'dilr' dy` zeg`a xnel dkixv dxezd dzid

.dyrz `ld z` dyrd dgci `l
:`ziixad ixac z` `xnbd zyxtnàpz éàä øáñ à÷åly §¨¨©©©¨

mr cgi ze`td ztwd s`y ,`ziixad,Làøä ìk úôwäef s`dîL ©¨©¨¨Ÿ§¨
äôwä`l' xeqi`y mixne` oi`e .'etiwz `l' ly e`la dxeq`d ©¨¨

xry z` xiiyne cala eize`t z` glbny ote`a wx `ed 'etiwz
`pz zrcly xg`ne .ey`x zexry lk z` glbnyk `le ,ey`x
ezhiyl aezkd jxved okl ,dtwd llka y`xd lk ztwd s` df
la` .ey`x zexry lk z` glbl xzen rxevnd didiy epcnll
oi` jk oia ,'dtwd dny e`l y`xd lk ztwd' xn`c o`nl
xry lk z` glbn `ed ixdy ,dtwd xeqi` lr xaer rxevnd

.y`xd xry z` xiiyn epi`e cg`k ey`x
dgec dyry rxevnd y`x ztwdn cenild lr dywn `xnbd

:dyrz `lCøôéîì àkéà,df cenil lrc åàìl äîxeqi`äôwä ¦¨§¦§©©§¨§©¨¨
ïkL`edìka äåL ïéàL åàì,l`xyi lka bdep df xeqi` oi`y ± ¤¥¨¤¥¨¤©Ÿ

ozipe xzei lw df dyrz `l ok lre ,ea zexeq` opi` miypd ixdy
ixdy ,lka deyy dy` zeg` xeqi` la` .dyr iptn zegcdl
zxdfen `id jk ,ezy` zeg` lr `eal `ly xdfen yi`dy myk
,dyr iptn dgcp df e`l s`y oipne ,dzeg` lra dilr `eai `ly
.meaic dyr iptn dgcp df e`l oi`y epcnll 'dilr' jxvedy cr

rz `l dgec dyr oicl xg` xewn d`ian `xnbd:dyàéúà àlà¤¨©§¨
dyrz `l dgec dyr oic [cnlp-]'Bð÷f'îezglbza xen`d ¦§¨

.ezrxvn xdhind rxevnd ly dipyd'Bð÷æ' ,àéðúcxn`py §©§¨§¨
xen`d aezka,øîBì ãeîìz äîlk z` glbi' xn`p xak ixd ©©§©

`l` .epwf mb df llkae 'exryøîàpL éôìmipdka(d `k my)úàôe' §¦¤¤¡©§©
,ïk òøBöî ïäk óà éðà òîBL ,'eçlâé àì íð÷æglbl deevny s`e §¨¨Ÿ§©¥¥©£¦©Ÿ¥§¨¥

jkl ,epwf z` glbl el xeq` `ed odk m` ,eizexry lk z`ãeîìz©§
,'Bð÷æ' øîBì.epwf z` s`e exry lk z` glbn rxevn odk s`y ©§¨

mby s`e .dyr iptn dgcp dyrz `ly dxezd lkl epcnl o`kne
ixdy ,[y`xd ztwd xeqi` enk] lka dey epi` zglbzd xeqi`

,owf zzgyd xeqi`a zeevn opi` miypdåmle`ì ïéðò Bðéà íàcnl §¦¥¦§¨§
yìka äåL ïéàL åàìz`f epcnl xak ixdy ,dyr iptn dgcp ¨¤¥¨¤©Ÿ

,lirl x`eank 'ey`x'nì ïéðò eäðzmby cnlìka äåMä åàì §¥¦§¨§¨©¨¤©Ÿ
.dyr iptn dgcp

:'epwf'n cenild lr dywn `xnbdåixdéøèöéà ézkàC'epwf' §©©¦¦§§¦

deyd e`la s` dyrz `l dgec dyry cnll xzein epi`e etebl
m` ixdy .lkaowf zglbz ly dyrdy dxezd dycigy `l

,mpwf zzgydn mipdkd zxdf` z` dgec rxevndCzòc à÷ìñ©§¨©§¨
,àðéîàepcnly itk dgcp lka dey epi`y `nlra e`ly s`y £¦¨

s`e ,dgcp epi` mipdka owfd zzgyd xeqi` mewn lkn ,'ey`x'n
ik ,lka dey epi`yúBöî áeúkä ïäa äaéøå ìéàBä íéðäk éðàL̈¥Ÿ£¦¦§¦¨¨¤©¨¦§

úBøéúémda exn`py mixeqi`d okl ,l`xyia zebdep mpi`y §¥
y xnel mixeaq epiid ok lre ,xzei mixengåàì eléôàmipdk ly £¦¨

éçc àì ìka äåL ïéàLjkle .e`ld z` dyrdïì òîLî à÷'epwf' ¤¥¨¤©ŸŸ¨¥¨©§©¨
éçãce`ll etebl aezkd jxvpy oeike .dpedk ly e`l s` dyr §¨¥

xewn epl oi` aey ,dyrd iptn dgcpy mipdka lka dey epi`y
.dyr iptn dgcp lka deyd e`ly

:dyrz `l dgec dyr oicl xg` xewn d`ian `xnbdàéúà àlà¤¨©§¨
dyr iptn dgcpy lka deyd e`l'BLàø'îezglbza xen`d ¥Ÿ

ezyxck yxcpd ,xdhind rxevnd ly dipydàpz Cäc,xg` §©©¨
xzidl eze` zyxecd lirl z`aend `ziixad zyxck `le

.rxevnd ze`t ztwdøîBì ãeîìz äî 'BLàø' ,àéðúcdnl - §©§¨Ÿ©©§©
xak ixde ,ey`x z` glbl jixv rxevndy hxtl dxezd dkxved

llkae 'exry lk z` glbi' xn`p`ay okzi `le .ey`x mb df
`la mb ixdy ,rxevnd ly ey`x z`t ztwd z` xizdl aezkd
z`t etiwz `l' xeqi` meyn oi` rxevnd ly ezglbza df
y`xd lk ztwde ,cg`k ey`x lk z` glbn `ed oky ,'mky`x

`l` .dtwd dny e`løîàpL éôìxifpa(d e xacna)øáòé àì øòz' §¦¤¤¡©©©Ÿ©£Ÿ
[òøBöî øéæð] (øéæðå òøåöî) óà éðà òîBL ,'BLàø ìòdzlry xifp - ©Ÿ¥©£¦©¨¦§¨

epicy zrxv ea,ïkjkl ,xdhidl `ayk ey`x xry z` glbi `le ¥
,'BLàø' øîBì ãeîìzxdhind xifpd ly ey`x z` zeaxl ©§©Ÿ

xari `l xrz' ly e`ld dgcpe ,zglbza `ed aiegny ,ezrxvn
xewnd `ed o`kne .rxevnd gelib ly dyr zevn iptn 'ey`x lr
mby ab lr s`e .dxezd lka dyrz `l dgec dyry llkl
m` mewn lkn ,lka dey epi`y e`l `ed xifp ly gelib xeqi`
e`ly 'epwf'n epcnl xak ixdy ,lka dey epi`y e`ll oipr epi`
lka deyd e`ll oipr edpz ,dyr iptn dgcp lka dey epi`y

.dyr iptn dgcp `ed s`y
ixde :dyrz `l dgec dyr oicl df xewn lr `xnbd dywnàkéà¦¨

Cøôéîì,dxezd lkl xifpn cenild z`òøBöî øéæðl äîepivny §¦§©©§¨¦§¨
,rxevn zglbz ly dyrd iptn exeqi` dgcpyBðLé ïkLexeqi`l ¤¥¤§

xifpd lyäìàLaz` el xiziy mkg lv` l`yidl lekiy ± ¦§¥¨
itl ,dyr iptn dgcp xifp xeqi` `weecy xnel yi jkitl .ezexifp
mxizdl eciay jka dxezd ixeqi` x`yn eixeqi` milwy
md s`y dxezay mixeqi`d x`yl epnn cenll oi`e ,xen`k

.dyr iptn egci
:dxen`d `xaqd z` `xnbd dgikenéëä àîéz àì éàcm`y ± §¦Ÿ¥¨¨¥

dxezay mixeqi` x`yn xzei milw xifp ixeqi`y xn`z `l
lr dywi ,dl`ya mpyiy meynàc ïì àîéé÷c àääçBc äNò ïé ¨§©§¨¨§¥£¥¤

,äNòå äNòú àì,dxezd ixeqi` x`yl xifp ixeqi` miey m`e Ÿ©£¤©£¥
øîâéìcnlp -øéæpî.dyr iptn migcp dyrz `le dyr s`y ¦§©¦¨¦

xrz' ly e`la exry z` glbi `ly xifpd xdfeny caln ixdy
didi WFcw' ly dyra s` jk lr `ed deevn ,'ey`x lr xari `l¨¦¤

'FW`x xrU rxR lCB(my)ly dyr dgecy epivn mewn lkne , ©¥¤©§©Ÿ
.xifp gelibay dyrd z` mbe e`ld z` mb rxevn gelibàlà¤¨

ïðéøîb àì àîòè éàî øéæpîdyrz `l dgec dyry dxezd lkl ¦¨¦©©§¨Ÿ©§¦©
meyn `ed gxkda `ld ,dyreCøôéîì àkéàcxifpl dnBðLé ïkL §¦¨§¦§©¤¥¤§

,äìàLaok m`,éîð àëäxifpn cenll oi` cala dyrz `l s` ¦§¥¨¨¨©¥
c meyn ,dyr iptn dgcp `edyCøôéîì àkéàxifpl dnBðLé ïkL ¦¨§¦§©¤¥¤§

.äìàLa¦§¥¨
daye ,zexen`d zeyxcd lkn `xnbd da zxfeg jk meyne

:ziviva mi`lkn cenllíìBòì àlà`l dgec dyr oic xewn ¤¨§¨
`ed minkg zrcl s` dyrz
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oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtzenai
ìàòîùé éáø éáã àðúì çðéúxezii`c Ðedl zilc ,opaxl `l` ,"mizyte xnv" dil

`l dgece dyr iz`c edl `pn ,xziin `l "mizyte xnv" `de ,mizyte xnv micba lk

dyrz?øîåì ãåîìú äî åùàø,llka ey`x ixd ,"exry lk z` glbi" :aizk rxevna Ð

ey`x aizkc il dnl?àðú éàä øáñ÷å`l"c e`l zegcl "ey`x" dil jixhvi`c Ð

`le ,dtwd dny y`xd lk ztwdc ,"etiwz

iaxc e`l i` ,jkld .`pngx azk "z`t" opixn`

`l `pin` ded `xw.sewilopirny` `nl`

,`wtp `kdne ,dyrz `l igce dyr iz`c `xw

,meaiil dexr xqinl "dilr" jixhvi` jkld

zeg`c e`l igce meaiic dyr iz` `niz `lc

.dy`ìëá äåù ïéàùe`la opi` miypc Ð

xn`z .(a,dl) oiyeciwc `nw wxta ,dtwdc

dilr xdfen `edy myky ,dy` zeg`c e`la

zeytpd" :aizkc ,eilr zxdfen `id jk

`xwie) "zeyerd(gi.rnyna mdipy Ðúàôå
íð÷æ.aizk mipdka Ðåð÷æ øîåì ãåîìúÐ

`l igce dyr iz`c ,rxevn odk owf zeaxl

dey oi`y e`l inp i`dc ab lr s`e) .dyrz

lka,igc inp dyrz `l lkc dipin opitli Ð

dyr iz`c lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`c

oipr edpz ,"ey`x"n ol `wtp `dc ,dil igce

.('ekêéøèöéà éúëàåopireny`l ,ditebl Ð

z`tc e`lcol `wtp `lc ,igcin mipdk owf

.`ed lka dey oi`c ab lr s`e ,"ey`x"n

:`pin` jzrc `wlqcmipdkc ie`l ip`y

izk` ,zeax zevn aezkd oda daixy ,ixingc

igcc olpn lka deyd e`l?ãåîìú äî åùàø
øîåì.i`w inp rxevnc "ey`x"a Ðãåîìú

åùàø øîåì`l igce dyr iz` `nl` Ð

,`ed lka dey epi`y e`lc ab lr s`e .dyrz

`wtp `dc ,lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`

`pz jci`c "epwf"n oldeyd e`ll oipr edpz Ð

.lkaøéæðî:`ki` dyrz `le dyr xifpa Ð

lcb didi yecw" ,"ey`x lr xeari `l xrz"

."rxtäìàùá åðùé ïëù.dil igce dyr iz` jkld ,el xizie mkgl le`yl Ð
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inp mizyt ly oal ,mizyta xhet xnv ly oalc ebnc ,ebn lr xnvd xhet inp mizyt ly

zlkz oi`y mewna la` ,zlkz mewna `wece .xnva xhetÐ`dc .epina xyk `lc oeik ,xeq`

n) zegpna(`,meyn :ipyne ?oal `l` `di `le :jixte ,oli` `lw meyn ziviva oicq xq`

.yiwl yixck ,opina xyt`c

ïðáøìedl `pnixaq `lc xninl ivn ded Ð

e` gken `diy ira `le ,dcedi iaxk

iaxk ixaq i` elit` iiepyl dil `gip `l` .dpten

`pzc dilr biltc edip o`ne :xn`z m`e .dcedi

l`rnyi iax iacÐiax `de ,xfrl` oa oerny iax

l`rnyi iax iac `pz jci`e xfrl` oa oerny

) "oiwilcn dna" wxtacfk zay(`,`lac ecen

epiax xne`e !mizyte xnv micba mzq eed ieaix

) "zlkzd" wxtc `ziixa `idd epiidc :wgvizegpn

hl(a,on dxeht oi`xiyd :mzd ongp ax xn`c

jlkde oi`xiyd :ongp axl `ax diaizi` .zivivd

la` .opaxcn :ipyne !ziviva oiaiig olek oiwixqde

aiignc `nrhl ongp axl mzd jixtc ,`axÐ

dil zile ,`ziixa `idd ik dl xaqe ,`ziixe`cn

.opaxcn mzd ipync ongp axc `iiepiy

äîlka dey epi` oky dtwdc e`llwxta Ð

) "oixifp ipy"`pz i`dc yxtn (`,gp xifp

`l y`xd lk ztwdc xaq xifpl "ey`x" iwenc

y.xifp epi`yk inwe`l ivn `l ikdle .dtwd dn

dnyc xaq `cixb e`ll "ey`x" iwenc `pz jde

,dtwd diny `nlr ileklc :`ni` zirai`e .dtwd

dyre dyrz `l iedc xifpl dl iwen `pzeÐmeyn

,igcc opirny`l jixhvi` `l `cixb e`llc

ey`xl dl iwenc `pz i`de .`wtp "milicb"nc

jixhvi`c meyn ,opitli `l milicbnc xaq `cixb

x`ya mixhet mizyte xnvc opireny`l `axckl

"ey`x"ne ,iz`w mi`lkc e`l zegcl e`le ,mipin

.`nlra dyrz `l igc dyrc `pz i`dl riiqn

jxtinl `ki`c ?"ey`x"n sili ikid :dywe

jgxk lre .lka dey oi`y e`l oky :`kd opikxtck

ok `l m`c ,`id dxenb `kxitÐxifpc `ibeqc :xnel yie !dyre dyrz `l igcilc epwfn slip

.l`xyi oia odk oia rnyn "epwf"c ,odka "epwf" opinwen ded "ey`x" aizk `l elit`c dxaq

xifp epi`y oiae xifp oia rnyn `l "ey`x"c ab lr s`Ð,mc` ipa mzqa ixii` `xwc meyn

lka dey oi`y e`ll oipr epi` m`e ,lka dey oi`y e`ll "ey`x" jixhvi` `l ez ,dyre dyrz `l igcc ,"epwf" aizkc oeik ,ikdle ,mixifp opi`yÐoizrnyc `ibeq la` .lka deyy oiprl edpz

dxaq `kdc `ibeq :inp i` .icin "ey`x"n slinl ivn `le ,dyre dyrz `l igce ,mipdka ixii`c epwf` iielbl ey`x jixhvi`e "ey`x" aizkc e`l i` mipdka opinwen ded `l "epwf"c dxaq

) "mixifp ipy"c `idd la` ,dtwd dny y`xd lk ztwdc opireny`l ey`x jixhvi`cfp xifp(a,.dtwd dnyc opirci `xaqnc zxaeqåð÷æxnel cenlz dney`x jixhvi` `de :xn`z m`e Ð

) "`ian did" wxta dheqa opixn`ck ,llke hxte llkl epwfefh(`,.eipir zeabn yxcinl ivn `zlin `iddc :xnel yie !'ek xry qepik mewn yxetn hxtd dn :

éúëàã'ek mipdk ip`y `pin` jzrc `wlq jixhvi``nlra slinl ivn `l `kdne ,`cixb e`l `l` opirny `l ey`xnc ,dyrz `le dyr igcinl epwf jixhvi`c xninl ivn ded Ð

) "mixifp ipy" wxta opixn`ck ,lka dey oi`y dyre e`l iedc `kd ip`yc ,dyre dyrz `l igcile dyr izilcgp xifp(a,dey oi`y dyre e`l igcilc `kdn cenlpe :xn`z m`e .

) "ze`ivn el`" wxta jixt i`n ok m`e ,lka"znlrzde" iab (`,l `rivn `aaÐoi`y dyre e`l `de ,dyre dyrz `l dgec dyr oi`c `hiyt zexawd ziaa `ide odk ,mlrzn dz`y minrt

!lka dey) oiwxit seqa mzd xn`wc :`iyw cere .`penn inwn `xeqi` opigc in` jinq `kxit xwir mzdc :wgvi epiax xne`eal(`,dca` xifgz l` e` `nhid eia` el xn` lekiÐrnyi leki

dnlc ,dca` xifgz l`` `l` jixt `lc :wgvi epiax xne`e !mipdka `l` dey epi` d`nehc dyre e`l `de ?jixt i`ne !dyre dyrz `l dgec dyr oi`c dil wetiz :jixte !'ek xnel cenlz ,el

) ipy wxta onwlc :dyw cere .`ed lka dey dyre e`lc ,ikdl `xw ilk(`,oi`eypd on `nlya :jixt ,znaiizn `le zvlegc lecb odkl dpnl` iabÐ,dyre dyrz `l igce dyr iz` `l

oiqexi`d on `l`Ðoi`eypd on dyrz `l igcile dyr izilÐzenai) xfrl` iaxe `g` iaxc `zbelt iab my oke !`ed lka dey oi`y dyre e`l `de ?dil `gip i`n` ,inp`k(`,odk z`iaa

oi`eypd on :xn`w ,dpnl`a lecbÐlka dey oi`y ,lka dey oi` ith ded gelibc dyre e`lc :inc `lc ,wgvi epiax xne`e !dyre dyrz `l dgec dyr oi`c ,dxht `lc ibilt `l `nlr ilek

lecb odkl dpnl` iab la` .miypÐ:miyxtn yie .mipdka `l` dey epi`c ab lr s` meaic dyr dil igcn `le ,"gwz `l" "egwi `l" dia ixwc ,dilr `ad odk enk `xeqi` dyer dy`d

) "owd geliy"a opixn`ck ,yinyza xzen xdhiy ici lrc ,melyd lecbc ,dyr x`yn sicr rxevnc dyrc meyn ,lka dey oi` elit` `nlra opitli `l "epwf"nc`nw oileg(`,gly" e`l i`c

`kdc :cere .xity igc ikd e`lac `l` ,melyd lecbc meyn rxevnc dyrn opitli `lc xninl dil ded oizrnyae .melyd lecbc ,sicrc meyn ,geliyc dyr igc rxevnc `pin` ded "glyz

) ohw crena xq`c o`nl `l` df mrh ayiizi `l ,edine .igcilc `kdn xnbp `l i`d ik dyr elit`c igcf(a,ixyc o`nl la` ,dhnd yinyza ehelg inia rxevnÐ.`løîâéìxifpnÐ

m`e a` ceakl dnc :xnel yie !dcia` xifgz l`e `nhidc dyre e`l igc `lc m`e a` ceaikn slip ,daxc` :xn`z m`e .igccÐcenll z`a m` ,izk` :xn`z m`e .onwlck ,devn xykd oky

igcc o`knÐ) "ze`ivn el`" wxta "znlrzde" xity ol jixhvi` ok m`:xnel yie !igc `lc `nlra slip :daxc` ,igc `l mzdc xg`ne ,mlrznc ,zexawd ziaa `ide odkl (`,l `rivn `aa

n`wck ,igc `lc `hiytc ,ikdl `xw jixv `l mzdc.`penn inwn `xeqi` opigc in eze :mzd xïëùdl`ya epyiÐe`l z` dyr `nlra igcilc xifpe odkn cvd dna xnbipe :xn`z m`e

) "mixifp ipy" wxtae ?dyreepi` odke ,dl`ya epyi oky xifpl dn :yexit ,oxn`ck jxtinl `ki`c meyn ediipin opitli `l `nlrae :xn`w ,iccdn opixnb `l xifpe odke xn`wc xza (a,gp xifp

ey`xa df ,gelib xeqi` oda yiy oday deyd cvdl dn :jxtinl `ki`e ,`xneg `le `lew `l epi`c ,edc lk opikxt cvd dn lrc :xnel yie ?cvd dna ediipin xnbp `l i`n`c :dnize .lka dey

xeqi`c oeike .xrz oirk wiqne ,xrza eteb lk mc` lwin ax xn`c jxtinl `ki`c yxtne :yexit ,'eke ax xn` ikd xza xn`c `d` jxtnl `ki` i`wc yxtne ,oxn`ck iqxb `lc zi`e .epwfa dfe

lw edcicÐ) "`iad `l m` xfril` iax" wxta xn`ck .dyrz `le dyr iedc ,zrxv `igcc dline xifpe odkn slip :`iyw la` .edl igce dyr iz`alw zay(a,miaezk ipy enk eedc d`xpe !

ipy" wxtae .jenqa yxt`y enk zegcl yi df uexize ?`cixb e`ll ziviva mi`lkc `xw il dnl ediipin opitli i` :cere .jixhvi` `lc cg `vnp slinl `ki` ipdn cge dlinnc ,cg`k mi`ad

.jix`dle wcwcl yg `lc `l` ,ziyixtck ok xnel leki did "mixifp
milicb
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קפ
oiaiig lkda cenr d sc ± oey`x wxtzenai

àî÷ àø÷î`pn "mizyte xnv" edl xzii` `lc opaxl zxn`wce .ziviva mi`lkc Ð

.dyrz `l igce dyr izilc ,ixy ziviva mi`lkc edlïë íàaezkl ,iiept`l e`lc Ð

.'ek zivivàúà àøåòéùì.oiheg oipnl Ðíéðù ìéãâzegta licb zeyrl xyt` i` Ð

.oiheg ipynòáøà ïéìéãâxacna) aizke ,mipy oilicb herinc ,oiheg Ðlr epzpe" :(eh

jpdn dyr dxez dxn` ,"lizt spkd ziviv

oiheg dpeny edl eedc ,cg` licb oiheg rax`

oagezykspka.cbadåëåúî åäìúåôåeidiy Ð

,oilizt oiielzzvw `l` ,licb elek dyri `ly

.spr zvwe licbäôéëúagezy ,h"piiet* Ð

hgna zg` daigzxaigecbae xnv cba mi`lk

cgi mizytizyn zegta xeaig epi` Ð

,zetikzmxagiy cr ,"eicgi" aizk ikdlcgi

.dtiéååè òåùæåðåcr aiig epi` dxezd on Ð

xnvd didiy.wxqna ahid cgi owezn ozytde

òåùopinbxzny ,"wlg" oeyl Ðriry

ziy`xa).(fkæåðÐ.bex`äìåëà÷ôð æðèòùî
cegl iiept`l i`c Ð`l aezkp Ðyalz

oeyla `pngx wit`cne ,mizyte xnv mi`lk

fphry.`d inp dia yexc Ðäìéîîdgecy Ð

.zxk da yiy ,zayc dyrz `l dly dyr

ùìùúåúéøá äøùò.dlin zyxta mixen` Ð

çñôî.zayd z` ezhigy dgecy Ðêøåö ïëù
äåáâlk `kilc meaiic dyra xn`z ,gafnl Ð

.ipdøåáãä éðôì ïðùé ïëù ãéîúå äìéîiptl Ð

.dxez oznã"îã àáéìàådbibg zkqna Ð

.(`,e)øáãîá ìàøùé åáéø÷äù äìåòaizkc Ð

zeny).ded cinz zler ,"zeler elrie" :(ck

àðéîà êúòã à÷ìñ"dilr" aizk `l i` Ð

ea yiy dyrz `l igce dyr iziz ,`yxcl

zxk.m`e a` ceaikníëìåëjia`e dz` Ð

.iceaka miaiig jn`eip`"nd'.dil yixc "

éì èåçùedc Ðdilr oiaiigy dk`ln a` i

.zxk
åàì
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íéìéãâdrax`) zegpna Ðan(`,cg` lk lteky olpn :dnize .oiheg `ipnz irac xn`

licb dyr opiyxtn ded i`e !zilha ey`xa cg` lk xeywi `ny ?mipyl cg`e

rvn`a oilteke ,dlizt oirk eze` dyery :epiid ,ekezn edlzeteÐla` .`gip ded

ekezn edlzet :yxit qxhpewaÐ.milicb lkd dyri `ly ,spr iyily ipy epiid

éúëàåoi`c zg` dtikz skezl dil irain

xeaigi`c ,dil irain ikd e`la Ð

xnv yeall xeq`c `pin` ded "ecgi" e`l

.df mr df llk mixaegn oi`y it lr s` ,mizyte

ãòfepe ieeh rey `diyenk yxtl oi` Ð

cgi ieehe rey :ozp oa dcedi epiax yxity

mizyte xnvÐikid ziviva mi`lk ok m`

ly oiheg ipy eidiy jixv ixdy ?dl zgkyn

rey `l` !ozyt `la ecal xnv zlkzÐlk

yxtl oi`c :mz epiax xne` ,inp fepe .ecal cg`

rey `py i`nc ,qxhpewa yxitck ,bix` epiidc

mizyte xnv` i`w fepe ,ecal cg` lk iedc ieehe

`d" wxt dcpac ,cere ?cgi) "dy`q(a,i`d iab

'ek `xnrc `nilba `pzikc `heg inxc o`nÐ

yexitle ?fep e` ieeh e` rey e` `ni`e :jixte

qxhpewdÐoi`e .mi`lk `diy xyt` i` fep `la

fepe ieeh e` fepe rey e` `ni`e :jixt ikdc xnel

dicegl fep e`Ðrey ,ibq dicegl fepac ,ok m`c

epiaxl d`xp `l` ?il dnl `pngx azkc ieehe

lre .ecal cg` lk inp fepe ,xefy epiid fepc :mz

xidfd cal mizyt lye cal xnv ly fphry

"ecgi"ne ,cgia cba mdn dyri `ly ,aezkd

opzc `dn el dywd oald wgvi iax axde .`wtp

) mi`lk zkqnameyn oiaiig oi` :(g dpyn h wxt

rey fphry xn`py ,bex`e ieeh lr `l` mi`lk

:mz epiax xne`e !bex` epiid fepc `nl` .fepe ieeh

`lcn ,iz`w fphry lk yxcnl e`l jgxk lrc

iziin `le ,bex`e ieeh rey lr `l` xn`w

bix` la` ,dicegl fepe ieeh meyn `l` ,fphryÐ

.`wtp "ecgi"n

äìåë`wtp fphryn,"fphry" aizkcn Ð

ieehe rey opirny ,mi`lk aizk `le

opirny `icda fepe ieehe rey aizk `lcne .fepe

:xn`z m`e .oikenq yxcinl ,iz`w iiept`lc

milicb ,ecgi mizyte xnv fphry yalz `lc :rnyn ikdc xnel yie ?mi`lk ixyinl `z`c olpne ,opina `ly s` mixhet mizyte xnvc oikenq yxcnl ,iz`w cegl `axckl `nlce

) "mixifp ipy" wxta `zi` ikde ,mdn jl dyrziz`c meyn inp mzdc wgvi epiax xne`e ?dpedk icba lv` ellkn exzedc mi`lk ip`y ?`kdn `nlra opitli ikide :xn`z m`e .(`,gp xifp

enk .ezevn miiwl xyt` i` xg` oiprae ,jka ezevnc meyn ,`nlra slinl ivn ded `l dpedk icban mi`lk e`l i` ,edine .ellkn xzed df oi`e ,mi`lkc e`l igce dpedk icbac dyr

lirl izyxity) "oilev cvik" wxt opiyxcck ,igc `lc miycw ztixyn slip ,igcc ziviva mi`lkn opitlic` :xn`z m`e .ip`y dcear jxevc ,cere .g` zy`n opitli `lcbt migqt(a,

) "xwa cr epnn xzepde"n aeh mei dgec miycw ztixy oi`clkne .aeh mei xg` etxeyl lekie ,jka ezevn dlha `lc mzd ip`yc :xnel yie !eztixyl ipy xwa ozil aezkd `a (ai zeny

ipy xwac e`l i` ,mewnÐ) onwl :dyw edine .igcc `pin` dede ,wlgn iziid `le(a,`l" e`l i` ,igclc ziviva mi`lkn opixnb dedc ,zaya `l` epi` e` :xn`w odk za ztixy iab

xgnl cr oizndl lekic oeik ,mzde ,`hef `xneg il dne dax `xneg il dnc ,zxk ea yiy dyrz `l elit` ,"exrazÐ,oizndl xyt` i` inp mzdc :xnel yie ?miycw ztixy dipin slip

meyn ,igc `lc `xw xnel mzd jixhvi`cn ,miycw ztixyn slip ?ziviva mi`lkn slinl `xw ol dnle :xn`z m`e .mixacd egkzyi `lye oicd EPri `ly ,sexyle cin oecil dl yiy§©

oizndl lekicÐjixhvi` `l aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcp xn`c o`nle .ixy ytp lke` elit`c meyn igcc xn`z `ly ,`xw jixhvi` mzdc :wgvi epiax xne`e !igc `nlrac llkn

.oiaixw xn`c o`nc `ail` `l` ,`xw `kdåäìåëîåxeaicd itl opyi oky inp) "oilev cvik" wxta opiyxcck ,zay igcc zepaxw x`yn slipe :xn`z m`e Ð,"ecrena"n (`,fr migqt

wcwcl yg `l cenlzae .xicz oky zepaxw x`ye dlin lr jxtinl `ki`e ,dpy lka iedc oeik ,xicz edlek mzd iaiygc :wgvi epiax xne`e !mzd opiyxcck ,mgld izye xner elit`e

.ded dii`x zler xacna l`xyi eaixwdy dler xn`c o`nl icin wiqn `l inp ikdc ,jk lkíëìåëiceaka oiaiig'd ip`"n Ðith i`wc olpne :xn`z m`e .yixcw `xwc `tiqc "

) oiaexira xn`ck .mlerd `xay mewnd lr cirnc ,zevn x`yan zay zxinya ith ied `ed jexa yecwd ceakc :xnel yie ?ycwn iab jenqa oke ?m`e a` ceakn zezay`hq(a,oilegae

)d(`,'d ip`" ,cere .ziy`xa dyrna xtekk zay llgnc"miyecw mziide mzycwzde" :yxcna xn`ck ,mk`xenn dlrnl i`xen :xnelk ,ycwnae m`e a`a aizkc "`xen"` i`wc rnyn "

ipenk lekiÐik" xnel cenlz"ip` yecwÐlr oixdfen eia`e `edy ,igc `l inp `xw e`lac ,zay igc `lc m`e m`e a` ceaka `xw il dnle :xn`z m`e .mkzyecwn dlrnl izyecw

) oiyeciwc `nw wxta xn`ck ,zayd`l(`,ipwyd dxn` en`e ipwyd xne` eia` :iabÐdevne ipwyd xne` jia` :oke .jia` ceaka oiaiig jn`e dz`y ,jia` ceak dyre jn` ceaik gpd

zeyrlÐ.mzd opitli `kdnc :xnel yie !devn zeyrl oiaiig jia`e dz`y ,devn dyre jia` ceak gpd

àîòèigc ikd e`l `d ,"exenyz izezay z`" `pngx azkcÐ`l cinze dline gqtnc ?iziz `kidnc ,igc `lc azknl `kd jixhvi` `lc .igc `nlrac opitli `kdnc :yexit

ded `xw e`l i`c rnync ,zay dgec m`e a` ceaik `di leki ipzwc `de .igc `lc odk za zxrade ycwnn slip :daxc`c ,cere .devn xykd oky m`e a` ceakl dnc ,iz`

igcc `pin`Ð'd ip`" aizk `d ,igcc xnel `vnz m` elit` :xnelk `l` ,`wec e`l,xqinl "dilr" jixhvi`e ,igc `nlrac `kdn gken ikid :xn`z m`e .ip` rney iab lirl yxitck "

`nip elit`c :xnel yie !meaiic dyrn slip `le ,ditebl `kdc `xw jixhvi` `zyde ,`xizidl "dilr" `nip ,igc `nlrac opireny`l `l` ditebl jixhvi` `l `kdc `xw `zydc

`xizidl "dilr"cÐm`e a` ceakl dnc ,meaiic dyrn slinl epivn `lc ,`kdc `xw jixhvi` `lÐ:cere .igc `lc opitli ded odk za zxrade ycwnn :daxc` ,cere .devn xykd oky

,dtixye dliwq `kilc ,dzeekce dy` zeg`a `l` `nip `l `xizidl "dilr" `nip ik ,dliwqe dtixy ezlke ezenga `ki` inp zeixrac ab lr s` .dliwq `ki` zayac ,slinl `kil meaiin

zenai) wgvi epiax yexitl `ax xaq oke .`xeqi`l `l` `xizidl eywed `lcmewnd ceakl mceak ywede li`edc `pin` jzrc `wlqc ,ditebl jixhvi` `d ,izk` :xn`z m`e .(g
igcil
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óëBúì :déì éòaéî ézkàå .ééeðôàì dpéî òîL ?éì¦§©¦¨§©§¥§©©¦¦¨¥¥§¥
!øeaéç Bðéà ¯ úçà äôéëúe ,øeaéç ¯ úBôéëú ézL§¥§¦¦§¦¨©©¥¦
íézLôe øîö Laìú àì" àðîçø áBzëì ïk íà¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©¤¤¦§¦
ézkàå .ééeðôàì dpéî òîL ?éì änì "æðèòL" ,"åcçé©§¨©©§¥¨¨¦§©¦¨§©§¥§©©¦
dlek àlà !æBðå éeåè òBL àäiL ãò :déì éòaéî¦¨¥¥©¤§¥©¨§¤¨¨

òL"îäNòz àì éçãå äNò éúàc ïçkLà .à÷ôð "æðè ¦©©§¥¨§¨©§©©§¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤
éçãc ïçkLà àëéä úøk Ba LiL äNòz àì ,àãéøb§¥¨Ÿ©£¤¤¥¨¥¥¨©§©©§¨¥

éøèöéàcäìénî óìéð àîéz éëå ?døñéîì "äéìò" C §¦§§¦¨¤¨§¥§¨§¦¥¨¥©¦¦¨
ìL äéìò eúøëð ïkL äìéîl äî ¯,úBúéøa äøNò L ©§¦¨¤¥¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦

ãéîúl äî ¯ ãéîzî ,úøk ïkL çñôl äî ¯ çñtî¦¤©©§¤©¤¥¨¥¦¨¦©§¨¦
éäî .ézøzî éúéz àéúà àì àãçî .øéãz ïkL¤¥¨¦¥£¨¨¨§¨¥¥¦©§¥¥¥
¯ ãéîúå çñtî ,úøk ïkL ¯ çñôe äìénî ?éúéz¥¥¦¦¨¤©¤¥¨¥¦¤©§¨¦
éðôì BðLé ïkL ¯ ãéîúå äìénî ,dBáb CøBö ïkL¤¥¤¨©¦¦¨§¨¦¤¥¤§¦§¥
ìàøNé eáéø÷äL äìBò øîàc ïàîc àaélàå .øeacä©¦§©¦¨§©§¨©¨¤¦§¦¦§¨¥
ïðLé ïkL ¯ éîð eälekîe .äåä ãéîz úìBò øaãna©¦§¨©¨¦£¨¦§©¦¤¥¤§¨

éøèöéà àlà .øeacä éðôìàðéîà Cúòc à÷ìñ ,C ¦§¥©¦¤¨¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨
áà ãeak àäé ìBëé :àéðúc ,íàå áà ãeakî éúéz¥¥¦¦¨§¥§©§¨¨§¥¦¨
åéáàå Bnà Léà" :øîBì ãeîìz ,úaL äçBc íàå§¥¤©¨©§©¦¦§¨¦

"éì èBçL" :déì øîàc åàì éàî ,éãBáëa ïéáéiç íëlek ¯ "eøBîLz éúBúaL úàå eàøéz¦¨§¤©§©¦§§¤©¨¦¦§¦©¨§¨©¥§¦
àì !éçc ¯ éëä åàì àä "eøBîLz éúBúaL úà" àðîçø áúëc ¯ àîòèå ,"éì ìMa"©¥¦§©£¨§¨©©£¨¨¤©§©¦§¨¨¨¦¨¥¨
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יבמות. חמש עשרה נשים - פרק ראשון דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zenai(iying meil)

àn÷ àøwînba `aedy oey`xd aezkdn -zeiyxt zekinqn ,`x ¦§¨©¨
epi`e etebl aezkd jxvpy xnele zegcl oi`e .zivive mi`lk

c meyn ,oikenq epnn yexcl dptenúéöéö' àø÷ àîéì ïk íà¦¥¥¨§¨¦¦
,'Cl äNòzziviv zyxt xwira dxezd ea dynzydy oeylk ©£¤¨

oeyl ,jl gly zyxtay,él änì 'íélãb'`l`dpéî òîLoeyly §¦¦¨¨¦§©¦¨
ick dazkp efééeðôàìzekinqa dpyxcpy ,dyxtd z` [xziil-] §©§¥

lkl epcnl o`kne ,ziviva mi`lk xizdl ick mi`lk zyxtl
.dyrz `l dgec dyry dxezd

ixde :`xnbd dywnéàädazke dxezd dzpiyy oeyld iepiy ©
,'ziviv' `le 'milicb'ìàøeòéLzivivd iheg oipnl -,àúàc àeä §¦¨©£¨

ixd miltkp mdyky miheg drax` spk lka zzl yiy cnlle
n oky .dpeny md'ìéãb'rnyn dkixk oeyl `edyíéðLipy - §¦§©¦

xn`py dnne ,cgi mikexk miheg'íéìãb'rnyn ,miax oeyla §¦¦
mdy ,miheg ly zebef ipy cbadn spk lka lihdl jixvyäòaøà©§¨¨

,dxezd dzeive .df mr df mixeywe mikexkd mihegäNò£¥
mihegd zrax`nìéãb,cgi mikexk miheg -BëBzî eäìúBôe- §¦§¥¦

z` dyri `ly ,[micext miheg] milizt e`vi licbd jezne
cbal jenqd mwlga `l` ,dkixka licb mkxe` lkl mihegd
dkxvedy xg`ne .mitprk micext eidi epnn dhnle ,licb myri
oipn z` epcnll ick 'milicb' oeyl aezkle zepyl dxezd

.mikenqa dyxecl ick zipten ef dyxty di`x oi` ,mihegd
,dtebl ef dyxt dazkp m` :`xnbd zvxznì ïk íààø÷ àîéwx ¦¥¥¨§¨

,'íézLôe øîö æðèòL Laìú àì'oeyld ztqez.él änì 'åcçé'`l` Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨¨¨¦
gxkdadpéî òîLick ,ef daiz dxezd dtiqed jklyééeðôàì §©¦¨§©§¥

.mikenqa dpyxcpy ef dyxtl
:`xnbd dywnézkàåixdy ,xzein epi`déì éòaéîick 'ecgi'l §©©¦¦¨¥¥

cnll,úBôéëú ézL óëBúìz` zexitz izya hgna xtezdy §¥§¥§¦
df ixd mxagl ick cgi mizytde xnvd,øeaéçmeyn eilr xaere ¦

.mi`lkåa mze` skezd eli`äôéëú[dxitza-]úçàcalaBðéà §§¦¨©©¥
,øeaéçrnyn 'ecgi' oeyln oky ,mi`lk meyn eilr xaer epi`e ¦

cnlp cvik ,dyw aey ok m`e .ahid cgi mixaegn eidiy
ixde ,dyrz `l dgec dyr oic zivive mi`lk zeiyxt zekinqn

.dpten epi`
oicd z` epcnll icka wx 'ecgi' azkp m` :`xnbd zvxzn

,xen`díààðîçø áBzëì ïkwx,'åcçé íézLôe øîö Laìú àì' ¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©¤¤¦§¦©§¨
zaiz ztqez eli`e.él änì 'æðèòL'`l`dpéî òîLdazkpy ©©§¥¨¨¦§©¦¨

ef daizééeðôàìzyxtl zekinqa dpyxcpy ick ,mi`lk zyxtl §©§¥
.ziviv

:`xnbd dywnézkàåixdy ,dpten epi`déì éòaéîzaizl §©©¦¦¨¥¥
mi`lk meyn xeq` cbad oi`y cnll ick 'fphry'àäiL ãò©¤§¥

cgi mizytde xnvdòeL,cgi ahid wxqna miwlgene miwexq - ©
éeåè,cg`k miieeh -æeðå`ed 'fphry' oky ,cg`k mibex` - ¨§

.fepe ieeh rey oewixhep
:`xnbd zvxzndlek àlàzyxt xezii ode fepe ieeh rey oic od - ¤¨¨

el` micenil ipy ,mikenq zyxcl mi`lkîzaiz.à÷ôð 'æðèòM' ¦©©§¥©§¨
,fepe ieeh rey didiy epcnll wx dxezd zpeek dzid eli` ik
oeyl dxezd dazky xg`ne ,'fepe ieeh rey' zazek dxezd dzid
dzid eli` ok enke .dpten ezeyrl ick `edy rnyn ,'fphry'
yalz `l' zazek dxezd dzid ,dpten ezeyrl wx dxezd zpeek
'fphry' oeyl dxezd dazky xg`ne ,'eicgi mizyte xnv mi`lk

.cgi fepe ieeh rey eidiy mb epcnl
lirl dzywdy dpey`xd `iyewl zxfeg `xnbd(:b):ïçkLà©§§¨

àãéøb äNòú àì éçãå äNò éúàc` -zevny jkl xewn epivn ok §¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤§¥¨
la` ,cala dyrz `l dgec dyr,úøk Ba LiL äNòú àìoebk Ÿ©£¤¤¥¨¥

,dy` zeg` ly e`léçãc ïçkLà àëéäe`l s`y epivn okid - ¥¨©§§¨§¨¥
cr dyr iptn dgcp dfkéøèöéàc'äéìò' Czeg` zyxta xen`d §¦§§¦¨¤¨

dy`døñéîì.maid lr dxqe`l - §¥§¨

àîéz éëå[xn`z m`e-]óìéðdyrz `l dgec dyry [cnlp-] §¦¥¨¥©
zxk ea yiyäìénîelit`e ,zayd z` dgec `idy dpnfa ¦¦¨

jextl yi ixd ,zxk da yiy dk`ln `id zaya mc z`vedy
ixdy ,df cenilìL äéìò eúøëð ïkL äìéîl äî,úBúéøa äøNò L ©§¦¨¤¥¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦

elit` dgec `id ok lre ,dyr zeevn dnk da yi eli`k zaygpe
ly dyr oebk ,dxezay oiyr x`y la` ,zxk ea yiy dyrz `l

.zxk ea yiy dyrz `l s` dgciy epl oipn ,meai
zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr lky cenll yiy xn`z m`e

îoaxwçñt,jextl yi `ld ,zayd z` dgec ezhigyyäî ¦¤©©
ïkL ,çñôlyepr eziiyrn rpnpd,úøk`ed dgec ezxneg meyne §¤©¤¥¨¥

.oiyr x`y lr epnn cenll oi`e ,zxk ea yiy dyrz `l s`
cenll xn`z `nyîd oaxwãéîz,zayd z` dgec ezhigyy ¦¨¦

,jextl yi df cenil s` `ldl äîoaxwïkL ãéîú`ed,øéãz ©§¨¦¤¥¨¦
cenll oi`e ,miaxrd oiae xweaa eze` miaixwn mei lka ixdy

.oiyr x`y lr epnn
ok` :`xnbd zvxznàãçîzexen`d on cala zg` devnn - ¥£¨

lirlàéúà àìyiy dyrz `l dgec dyry cenll xyt` i` - Ÿ©§¨
mewn lkn la` ,zxk eaéúézdyrz `l dgec dyr lky [cnlp-] ¥¥

zxk ea yiyézøzîlre .cgi lirl zexen`d zeevndn mizyn - ¦©§¥
lkly xg`n ik ,`xnbd dzywdy itk jextl xyt` i` df cenil
lkl mday deyd cvdn cenll yi ,zcxtp `kxit odn zg`

.dxezd
:`xnbd dgecéúéz éäî,dxezd lkl cnlp zeevn izy dfi`n - ¥¥¥¥

z`f cenll xn`z m`çñôe äìénîyi ixd ,zayd z` migecy ¦¦¨¤©
e` gqt oaxw ziiyrn rpnpl dn ,mdipya deyd `kxit jextl

dlin zevnn rpnplïkLyepr,úøk`l dgec mziiyr ok lre ¤¥¨¥
yiy dyrz `l migec mpi` oiyr x`y j` ,zxk ea yiy dyrz

.zxk ea
okeãéîúå çñtîx`yl cenll xyt` i` zayd z` migecy ¦¤©§¨¦

cinze gqtl dn jextl yi ixdy ,oiyrïkLmddBáb CøBö ¤¥¤¨©
jxev mpi`y oiyr x`ya ok oi`y dn ,gafnd iab lr miaxwe

.deab
s`eãéîúå äìénîdyrz `l egciy oiyr x`y lr cenll oi` ¦¦¨§¨¦

,zxk ea yiyïkLy cinze dlinl dnøeacä éðôì BðLéipiq xda ¤¥¤§¦§¥©¦
.eixg` erxfe mdxa` dehvp xak dlind lr ixdy ,dxez ozna

,dxez ozn iptl eaixwd cinzd oaxw z` okeøîàc ïàîc àaéìàå§©¦¨§©§¨©
øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò,dxez ozn mcewäåä ãéîz úìBò ¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©¨¦£¨

dyra j` ,zxk ea yiy dyrz `l migec md ok lre .[dzid-]
yiy dyrz `l dgciy xnel oi` ,ipiqa ozipy meai oebk `nlra

.zxk ea
åcenll `eap m`eälekî,oiyr x`yl cinze gqt dlinn ±éîð §¦§©¥

,jextp,øeacä éðôì ïðLé ïkLozn mcew mixvna axw gqtd ixdy ¤¥¤§¨¦§¥©¦
aeye ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyry xewn oi` ok m` .dxez
`l meai dgci `ly 'dilr'n hrnl dxezd dkxved dnl dywi

.zxk ea yiy dyrz
:`xnbd zvxznéøèöéà àlàCc meyn 'dilr'àðéîà Czòc à÷ìñ ¤¨¦§§¦©§¨©§¨£¦¨

c meyn ,zxk ea yiy dyrz `l dgci dyryéúézoicl cenll ¥¥
df,úaL äçBc íàå áà ãeak àäé ìBëé ,àéðúc .íàå áà ãeakî¦¦¨§¥§©§¨¨§¥¦¨§¥¤©¨

øîBì ãeîìz(b hi `xwie)eøîLz éúúaL úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà' ©§©¦¦§¨¦¦¨§¤©§Ÿ©¦§Ÿ
y epcnll ick ,''d ip`' aezkd xn`y .''d ip`íëlekjia` dz` - £¦§¤

jn`eåàì éàî .éãBáëa ïéáéiçote`a xaecn oi` m`d -déì øîàc ©¨¦¦§¦©¨§¨©¥
epal a`déì èBçLe`éì ìMaaiig el` zek`ln dyerdy ,zaya §¦©¥¦

.zxkemewn lknàîòèmeyn wx `ed ,el renyl oad jixv oi`y ©§¨
eøîLz éúúaL úà' àðîçø áúëc,''d ip`éëä åàì àäaezk ilel ± §¨©©£¨¨¤©§Ÿ©¦§Ÿ£¦¨¨¨¦

did ,dféçc.zxka `edy dk`ln xeqi` a`d ceaik ly dyr ¨¥
.zxk ea yiy e`l s` od zegecy ,zeevn x`yl di`x o`kne

:`xnbd dgecàì,zxk ea yiy zay xeqi`n aezkd xacn Ÿ
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קפי
oiaiig lkda cenr d sc ± oey`x wxtzenai

àî÷ àø÷î`pn "mizyte xnv" edl xzii` `lc opaxl zxn`wce .ziviva mi`lkc Ð

.dyrz `l igce dyr izilc ,ixy ziviva mi`lkc edlïë íàaezkl ,iiept`l e`lc Ð

.'ek zivivàúà àøåòéùì.oiheg oipnl Ðíéðù ìéãâzegta licb zeyrl xyt` i` Ð

.oiheg ipynòáøà ïéìéãâxacna) aizke ,mipy oilicb herinc ,oiheg Ðlr epzpe" :(eh

jpdn dyr dxez dxn` ,"lizt spkd ziviv

oiheg dpeny edl eedc ,cg` licb oiheg rax`

oagezykspka.cbadåëåúî åäìúåôåeidiy Ð

,oilizt oiielzzvw `l` ,licb elek dyri `ly

.spr zvwe licbäôéëúagezy ,h"piiet* Ð

hgna zg` daigzxaigecbae xnv cba mi`lk

cgi mizytizyn zegta xeaig epi` Ð

,zetikzmxagiy cr ,"eicgi" aizk ikdlcgi

.dtiéååè òåùæåðåcr aiig epi` dxezd on Ð

xnvd didiy.wxqna ahid cgi owezn ozytde

òåùopinbxzny ,"wlg" oeyl Ðriry

ziy`xa).(fkæåðÐ.bex`äìåëà÷ôð æðèòùî
cegl iiept`l i`c Ð`l aezkp Ðyalz

oeyla `pngx wit`cne ,mizyte xnv mi`lk

fphry.`d inp dia yexc Ðäìéîîdgecy Ð

.zxk da yiy ,zayc dyrz `l dly dyr

ùìùúåúéøá äøùò.dlin zyxta mixen` Ð

çñôî.zayd z` ezhigy dgecy Ðêøåö ïëù
äåáâlk `kilc meaiic dyra xn`z ,gafnl Ð

.ipdøåáãä éðôì ïðùé ïëù ãéîúå äìéîiptl Ð

.dxez oznã"îã àáéìàådbibg zkqna Ð

.(`,e)øáãîá ìàøùé åáéø÷äù äìåòaizkc Ð

zeny).ded cinz zler ,"zeler elrie" :(ck

àðéîà êúòã à÷ìñ"dilr" aizk `l i` Ð

ea yiy dyrz `l igce dyr iziz ,`yxcl

zxk.m`e a` ceaikníëìåëjia`e dz` Ð

.iceaka miaiig jn`eip`"nd'.dil yixc "

éì èåçùedc Ðdilr oiaiigy dk`ln a` i

.zxk
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íéìéãâdrax`) zegpna Ðan(`,cg` lk lteky olpn :dnize .oiheg `ipnz irac xn`

licb dyr opiyxtn ded i`e !zilha ey`xa cg` lk xeywi `ny ?mipyl cg`e

rvn`a oilteke ,dlizt oirk eze` dyery :epiid ,ekezn edlzeteÐla` .`gip ded

ekezn edlzet :yxit qxhpewaÐ.milicb lkd dyri `ly ,spr iyily ipy epiid

éúëàåoi`c zg` dtikz skezl dil irain

xeaigi`c ,dil irain ikd e`la Ð

xnv yeall xeq`c `pin` ded "ecgi" e`l

.df mr df llk mixaegn oi`y it lr s` ,mizyte

ãòfepe ieeh rey `diyenk yxtl oi` Ð

cgi ieehe rey :ozp oa dcedi epiax yxity

mizyte xnvÐikid ziviva mi`lk ok m`

ly oiheg ipy eidiy jixv ixdy ?dl zgkyn

rey `l` !ozyt `la ecal xnv zlkzÐlk

yxtl oi`c :mz epiax xne` ,inp fepe .ecal cg`

rey `py i`nc ,qxhpewa yxitck ,bix` epiidc

mizyte xnv` i`w fepe ,ecal cg` lk iedc ieehe

`d" wxt dcpac ,cere ?cgi) "dy`q(a,i`d iab

'ek `xnrc `nilba `pzikc `heg inxc o`nÐ

yexitle ?fep e` ieeh e` rey e` `ni`e :jixte

qxhpewdÐoi`e .mi`lk `diy xyt` i` fep `la

fepe ieeh e` fepe rey e` `ni`e :jixt ikdc xnel

dicegl fep e`Ðrey ,ibq dicegl fepac ,ok m`c

epiaxl d`xp `l` ?il dnl `pngx azkc ieehe

lre .ecal cg` lk inp fepe ,xefy epiid fepc :mz

xidfd cal mizyt lye cal xnv ly fphry

"ecgi"ne ,cgia cba mdn dyri `ly ,aezkd

opzc `dn el dywd oald wgvi iax axde .`wtp

) mi`lk zkqnameyn oiaiig oi` :(g dpyn h wxt

rey fphry xn`py ,bex`e ieeh lr `l` mi`lk

:mz epiax xne`e !bex` epiid fepc `nl` .fepe ieeh

`lcn ,iz`w fphry lk yxcnl e`l jgxk lrc

iziin `le ,bex`e ieeh rey lr `l` xn`w

bix` la` ,dicegl fepe ieeh meyn `l` ,fphryÐ

.`wtp "ecgi"n

äìåë`wtp fphryn,"fphry" aizkcn Ð

ieehe rey opirny ,mi`lk aizk `le

opirny `icda fepe ieehe rey aizk `lcne .fepe

:xn`z m`e .oikenq yxcinl ,iz`w iiept`lc

milicb ,ecgi mizyte xnv fphry yalz `lc :rnyn ikdc xnel yie ?mi`lk ixyinl `z`c olpne ,opina `ly s` mixhet mizyte xnvc oikenq yxcnl ,iz`w cegl `axckl `nlce

) "mixifp ipy" wxta `zi` ikde ,mdn jl dyrziz`c meyn inp mzdc wgvi epiax xne`e ?dpedk icba lv` ellkn exzedc mi`lk ip`y ?`kdn `nlra opitli ikide :xn`z m`e .(`,gp xifp

enk .ezevn miiwl xyt` i` xg` oiprae ,jka ezevnc meyn ,`nlra slinl ivn ded `l dpedk icban mi`lk e`l i` ,edine .ellkn xzed df oi`e ,mi`lkc e`l igce dpedk icbac dyr

lirl izyxity) "oilev cvik" wxt opiyxcck ,igc `lc miycw ztixyn slip ,igcc ziviva mi`lkn opitlic` :xn`z m`e .ip`y dcear jxevc ,cere .g` zy`n opitli `lcbt migqt(a,

) "xwa cr epnn xzepde"n aeh mei dgec miycw ztixy oi`clkne .aeh mei xg` etxeyl lekie ,jka ezevn dlha `lc mzd ip`yc :xnel yie !eztixyl ipy xwa ozil aezkd `a (ai zeny

ipy xwac e`l i` ,mewnÐ) onwl :dyw edine .igcc `pin` dede ,wlgn iziid `le(a,`l" e`l i` ,igclc ziviva mi`lkn opixnb dedc ,zaya `l` epi` e` :xn`w odk za ztixy iab

xgnl cr oizndl lekic oeik ,mzde ,`hef `xneg il dne dax `xneg il dnc ,zxk ea yiy dyrz `l elit` ,"exrazÐ,oizndl xyt` i` inp mzdc :xnel yie ?miycw ztixy dipin slip

meyn ,igc `lc `xw xnel mzd jixhvi`cn ,miycw ztixyn slip ?ziviva mi`lkn slinl `xw ol dnle :xn`z m`e .mixacd egkzyi `lye oicd EPri `ly ,sexyle cin oecil dl yiy§©

oizndl lekicÐjixhvi` `l aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcp xn`c o`nle .ixy ytp lke` elit`c meyn igcc xn`z `ly ,`xw jixhvi` mzdc :wgvi epiax xne`e !igc `nlrac llkn

.oiaixw xn`c o`nc `ail` `l` ,`xw `kdåäìåëîåxeaicd itl opyi oky inp) "oilev cvik" wxta opiyxcck ,zay igcc zepaxw x`yn slipe :xn`z m`e Ð,"ecrena"n (`,fr migqt

wcwcl yg `l cenlzae .xicz oky zepaxw x`ye dlin lr jxtinl `ki`e ,dpy lka iedc oeik ,xicz edlek mzd iaiygc :wgvi epiax xne`e !mzd opiyxcck ,mgld izye xner elit`e

.ded dii`x zler xacna l`xyi eaixwdy dler xn`c o`nl icin wiqn `l inp ikdc ,jk lkíëìåëiceaka oiaiig'd ip`"n Ðith i`wc olpne :xn`z m`e .yixcw `xwc `tiqc "

) oiaexira xn`ck .mlerd `xay mewnd lr cirnc ,zevn x`yan zay zxinya ith ied `ed jexa yecwd ceakc :xnel yie ?ycwn iab jenqa oke ?m`e a` ceakn zezay`hq(a,oilegae

)d(`,'d ip`" ,cere .ziy`xa dyrna xtekk zay llgnc"miyecw mziide mzycwzde" :yxcna xn`ck ,mk`xenn dlrnl i`xen :xnelk ,ycwnae m`e a`a aizkc "`xen"` i`wc rnyn "

ipenk lekiÐik" xnel cenlz"ip` yecwÐlr oixdfen eia`e `edy ,igc `l inp `xw e`lac ,zay igc `lc m`e m`e a` ceaka `xw il dnle :xn`z m`e .mkzyecwn dlrnl izyecw

) oiyeciwc `nw wxta xn`ck ,zayd`l(`,ipwyd dxn` en`e ipwyd xne` eia` :iabÐdevne ipwyd xne` jia` :oke .jia` ceaka oiaiig jn`e dz`y ,jia` ceak dyre jn` ceaik gpd

zeyrlÐ.mzd opitli `kdnc :xnel yie !devn zeyrl oiaiig jia`e dz`y ,devn dyre jia` ceak gpd

àîòèigc ikd e`l `d ,"exenyz izezay z`" `pngx azkcÐ`l cinze dline gqtnc ?iziz `kidnc ,igc `lc azknl `kd jixhvi` `lc .igc `nlrac opitli `kdnc :yexit

ded `xw e`l i`c rnync ,zay dgec m`e a` ceaik `di leki ipzwc `de .igc `lc odk za zxrade ycwnn slip :daxc`c ,cere .devn xykd oky m`e a` ceakl dnc ,iz`

igcc `pin`Ð'd ip`" aizk `d ,igcc xnel `vnz m` elit` :xnelk `l` ,`wec e`l,xqinl "dilr" jixhvi`e ,igc `nlrac `kdn gken ikid :xn`z m`e .ip` rney iab lirl yxitck "

`nip elit`c :xnel yie !meaiic dyrn slip `le ,ditebl `kdc `xw jixhvi` `zyde ,`xizidl "dilr" `nip ,igc `nlrac opireny`l `l` ditebl jixhvi` `l `kdc `xw `zydc

`xizidl "dilr"cÐm`e a` ceakl dnc ,meaiic dyrn slinl epivn `lc ,`kdc `xw jixhvi` `lÐ:cere .igc `lc opitli ded odk za zxrade ycwnn :daxc` ,cere .devn xykd oky

,dtixye dliwq `kilc ,dzeekce dy` zeg`a `l` `nip `l `xizidl "dilr" `nip ik ,dliwqe dtixy ezlke ezenga `ki` inp zeixrac ab lr s` .dliwq `ki` zayac ,slinl `kil meaiin

zenai) wgvi epiax yexitl `ax xaq oke .`xeqi`l `l` `xizidl eywed `lcmewnd ceakl mceak ywede li`edc `pin` jzrc `wlqc ,ditebl jixhvi` `d ,izk` :xn`z m`e .(g
igcil
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éàä .ééeðôàì dpéî òîL ?éì änì "íéìéãb" ,"Cl̈§¦¦¨¨¦§©¦¨§©§¥©

ì¯ "íéìéãb" ,íéðL ¯ "ìéãb" :àúàc àeä àøeòéL §¦¨©£¨§¦§©¦§¦¦
àîéì ïk íà !BëBzî eäìúBôe ìéãb äNò ,äòaøà©§¨¨£¥§¦§¥¦¦¥¥¨
änì "åcçé íézLôe øîö" ,"æðèòL Laìú àì" àø÷§¨Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨¨¨
óëBúì :déì éòaéî ézkàå .ééeðôàì dpéî òîL ?éì¦§©¦¨§©§¥§©©¦¦¨¥¥§¥
!øeaéç Bðéà ¯ úçà äôéëúe ,øeaéç ¯ úBôéëú ézL§¥§¦¦§¦¨©©¥¦
íézLôe øîö Laìú àì" àðîçø áBzëì ïk íà¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©¤¤¦§¦
ézkàå .ééeðôàì dpéî òîL ?éì änì "æðèòL" ,"åcçé©§¨©©§¥¨¨¦§©¦¨§©§¥§©©¦
dlek àlà !æBðå éeåè òBL àäiL ãò :déì éòaéî¦¨¥¥©¤§¥©¨§¤¨¨

òL"îäNòz àì éçãå äNò éúàc ïçkLà .à÷ôð "æðè ¦©©§¥¨§¨©§©©§¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤
éçãc ïçkLà àëéä úøk Ba LiL äNòz àì ,àãéøb§¥¨Ÿ©£¤¤¥¨¥¥¨©§©©§¨¥

éøèöéàcäìénî óìéð àîéz éëå ?døñéîì "äéìò" C §¦§§¦¨¤¨§¥§¨§¦¥¨¥©¦¦¨
ìL äéìò eúøëð ïkL äìéîl äî ¯,úBúéøa äøNò L ©§¦¨¤¥¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦

ãéîúl äî ¯ ãéîzî ,úøk ïkL çñôl äî ¯ çñtî¦¤©©§¤©¤¥¨¥¦¨¦©§¨¦
éäî .ézøzî éúéz àéúà àì àãçî .øéãz ïkL¤¥¨¦¥£¨¨¨§¨¥¥¦©§¥¥¥
¯ ãéîúå çñtî ,úøk ïkL ¯ çñôe äìénî ?éúéz¥¥¦¦¨¤©¤¥¨¥¦¤©§¨¦
éðôì BðLé ïkL ¯ ãéîúå äìénî ,dBáb CøBö ïkL¤¥¤¨©¦¦¨§¨¦¤¥¤§¦§¥
ìàøNé eáéø÷äL äìBò øîàc ïàîc àaélàå .øeacä©¦§©¦¨§©§¨©¨¤¦§¦¦§¨¥
ïðLé ïkL ¯ éîð eälekîe .äåä ãéîz úìBò øaãna©¦§¨©¨¦£¨¦§©¦¤¥¤§¨

éøèöéà àlà .øeacä éðôìàðéîà Cúòc à÷ìñ ,C ¦§¥©¦¤¨¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨
áà ãeak àäé ìBëé :àéðúc ,íàå áà ãeakî éúéz¥¥¦¦¨§¥§©§¨¨§¥¦¨
åéáàå Bnà Léà" :øîBì ãeîìz ,úaL äçBc íàå§¥¤©¨©§©¦¦§¨¦

"éì èBçL" :déì øîàc åàì éàî ,éãBáëa ïéáéiç íëlek ¯ "eøBîLz éúBúaL úàå eàøéz¦¨§¤©§©¦§§¤©¨¦¦§¦©¨§¨©¥§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zenai(iying meil)

àn÷ àøwînba `aedy oey`xd aezkdn -zeiyxt zekinqn ,`x ¦§¨©¨
epi`e etebl aezkd jxvpy xnele zegcl oi`e .zivive mi`lk

c meyn ,oikenq epnn yexcl dptenúéöéö' àø÷ àîéì ïk íà¦¥¥¨§¨¦¦
,'Cl äNòzziviv zyxt xwira dxezd ea dynzydy oeylk ©£¤¨

oeyl ,jl gly zyxtay,él änì 'íélãb'`l`dpéî òîLoeyly §¦¦¨¨¦§©¦¨
ick dazkp efééeðôàìzekinqa dpyxcpy ,dyxtd z` [xziil-] §©§¥

lkl epcnl o`kne ,ziviva mi`lk xizdl ick mi`lk zyxtl
.dyrz `l dgec dyry dxezd

ixde :`xnbd dywnéàädazke dxezd dzpiyy oeyld iepiy ©
,'ziviv' `le 'milicb'ìàøeòéLzivivd iheg oipnl -,àúàc àeä §¦¨©£¨

ixd miltkp mdyky miheg drax` spk lka zzl yiy cnlle
n oky .dpeny md'ìéãb'rnyn dkixk oeyl `edyíéðLipy - §¦§©¦

xn`py dnne ,cgi mikexk miheg'íéìãb'rnyn ,miax oeyla §¦¦
mdy ,miheg ly zebef ipy cbadn spk lka lihdl jixvyäòaøà©§¨¨

,dxezd dzeive .df mr df mixeywe mikexkd mihegäNò£¥
mihegd zrax`nìéãb,cgi mikexk miheg -BëBzî eäìúBôe- §¦§¥¦

z` dyri `ly ,[micext miheg] milizt e`vi licbd jezne
cbal jenqd mwlga `l` ,dkixka licb mkxe` lkl mihegd
dkxvedy xg`ne .mitprk micext eidi epnn dhnle ,licb myri
oipn z` epcnll ick 'milicb' oeyl aezkle zepyl dxezd

.mikenqa dyxecl ick zipten ef dyxty di`x oi` ,mihegd
,dtebl ef dyxt dazkp m` :`xnbd zvxznì ïk íààø÷ àîéwx ¦¥¥¨§¨

,'íézLôe øîö æðèòL Laìú àì'oeyld ztqez.él änì 'åcçé'`l` Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨¨¨¦
gxkdadpéî òîLick ,ef daiz dxezd dtiqed jklyééeðôàì §©¦¨§©§¥

.mikenqa dpyxcpy ef dyxtl
:`xnbd dywnézkàåixdy ,xzein epi`déì éòaéîick 'ecgi'l §©©¦¦¨¥¥

cnll,úBôéëú ézL óëBúìz` zexitz izya hgna xtezdy §¥§¥§¦
df ixd mxagl ick cgi mizytde xnvd,øeaéçmeyn eilr xaere ¦

.mi`lkåa mze` skezd eli`äôéëú[dxitza-]úçàcalaBðéà §§¦¨©©¥
,øeaéçrnyn 'ecgi' oeyln oky ,mi`lk meyn eilr xaer epi`e ¦

cnlp cvik ,dyw aey ok m`e .ahid cgi mixaegn eidiy
ixde ,dyrz `l dgec dyr oic zivive mi`lk zeiyxt zekinqn

.dpten epi`
oicd z` epcnll icka wx 'ecgi' azkp m` :`xnbd zvxzn

,xen`díààðîçø áBzëì ïkwx,'åcçé íézLôe øîö Laìú àì' ¦¥¦§©£¨¨Ÿ¦§©¤¤¦§¦©§¨
zaiz ztqez eli`e.él änì 'æðèòL'`l`dpéî òîLdazkpy ©©§¥¨¨¦§©¦¨

ef daizééeðôàìzyxtl zekinqa dpyxcpy ick ,mi`lk zyxtl §©§¥
.ziviv

:`xnbd dywnézkàåixdy ,dpten epi`déì éòaéîzaizl §©©¦¦¨¥¥
mi`lk meyn xeq` cbad oi`y cnll ick 'fphry'àäiL ãò©¤§¥

cgi mizytde xnvdòeL,cgi ahid wxqna miwlgene miwexq - ©
éeåè,cg`k miieeh -æeðå`ed 'fphry' oky ,cg`k mibex` - ¨§

.fepe ieeh rey oewixhep
:`xnbd zvxzndlek àlàzyxt xezii ode fepe ieeh rey oic od - ¤¨¨

el` micenil ipy ,mikenq zyxcl mi`lkîzaiz.à÷ôð 'æðèòM' ¦©©§¥©§¨
,fepe ieeh rey didiy epcnll wx dxezd zpeek dzid eli` ik
oeyl dxezd dazky xg`ne ,'fepe ieeh rey' zazek dxezd dzid
dzid eli` ok enke .dpten ezeyrl ick `edy rnyn ,'fphry'
yalz `l' zazek dxezd dzid ,dpten ezeyrl wx dxezd zpeek
'fphry' oeyl dxezd dazky xg`ne ,'eicgi mizyte xnv mi`lk

.cgi fepe ieeh rey eidiy mb epcnl
lirl dzywdy dpey`xd `iyewl zxfeg `xnbd(:b):ïçkLà©§§¨

àãéøb äNòú àì éçãå äNò éúàc` -zevny jkl xewn epivn ok §¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤§¥¨
la` ,cala dyrz `l dgec dyr,úøk Ba LiL äNòú àìoebk Ÿ©£¤¤¥¨¥

,dy` zeg` ly e`léçãc ïçkLà àëéäe`l s`y epivn okid - ¥¨©§§¨§¨¥
cr dyr iptn dgcp dfkéøèöéàc'äéìò' Czeg` zyxta xen`d §¦§§¦¨¤¨

dy`døñéîì.maid lr dxqe`l - §¥§¨

àîéz éëå[xn`z m`e-]óìéðdyrz `l dgec dyry [cnlp-] §¦¥¨¥©
zxk ea yiyäìénîelit`e ,zayd z` dgec `idy dpnfa ¦¦¨

jextl yi ixd ,zxk da yiy dk`ln `id zaya mc z`vedy
ixdy ,df cenilìL äéìò eúøëð ïkL äìéîl äî,úBúéøa äøNò L ©§¦¨¤¥¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦

elit` dgec `id ok lre ,dyr zeevn dnk da yi eli`k zaygpe
ly dyr oebk ,dxezay oiyr x`y la` ,zxk ea yiy dyrz `l

.zxk ea yiy dyrz `l s` dgciy epl oipn ,meai
zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr lky cenll yiy xn`z m`e

îoaxwçñt,jextl yi `ld ,zayd z` dgec ezhigyyäî ¦¤©©
ïkL ,çñôlyepr eziiyrn rpnpd,úøk`ed dgec ezxneg meyne §¤©¤¥¨¥

.oiyr x`y lr epnn cenll oi`e ,zxk ea yiy dyrz `l s`
cenll xn`z `nyîd oaxwãéîz,zayd z` dgec ezhigyy ¦¨¦

,jextl yi df cenil s` `ldl äîoaxwïkL ãéîú`ed,øéãz ©§¨¦¤¥¨¦
cenll oi`e ,miaxrd oiae xweaa eze` miaixwn mei lka ixdy

.oiyr x`y lr epnn
ok` :`xnbd zvxznàãçîzexen`d on cala zg` devnn - ¥£¨

lirlàéúà àìyiy dyrz `l dgec dyry cenll xyt` i` - Ÿ©§¨
mewn lkn la` ,zxk eaéúézdyrz `l dgec dyr lky [cnlp-] ¥¥

zxk ea yiyézøzîlre .cgi lirl zexen`d zeevndn mizyn - ¦©§¥
lkly xg`n ik ,`xnbd dzywdy itk jextl xyt` i` df cenil
lkl mday deyd cvdn cenll yi ,zcxtp `kxit odn zg`

.dxezd
:`xnbd dgecéúéz éäî,dxezd lkl cnlp zeevn izy dfi`n - ¥¥¥¥

z`f cenll xn`z m`çñôe äìénîyi ixd ,zayd z` migecy ¦¦¨¤©
e` gqt oaxw ziiyrn rpnpl dn ,mdipya deyd `kxit jextl

dlin zevnn rpnplïkLyepr,úøk`l dgec mziiyr ok lre ¤¥¨¥
yiy dyrz `l migec mpi` oiyr x`y j` ,zxk ea yiy dyrz

.zxk ea
okeãéîúå çñtîx`yl cenll xyt` i` zayd z` migecy ¦¤©§¨¦

cinze gqtl dn jextl yi ixdy ,oiyrïkLmddBáb CøBö ¤¥¤¨©
jxev mpi`y oiyr x`ya ok oi`y dn ,gafnd iab lr miaxwe

.deab
s`eãéîúå äìénîdyrz `l egciy oiyr x`y lr cenll oi` ¦¦¨§¨¦

,zxk ea yiyïkLy cinze dlinl dnøeacä éðôì BðLéipiq xda ¤¥¤§¦§¥©¦
.eixg` erxfe mdxa` dehvp xak dlind lr ixdy ,dxez ozna

,dxez ozn iptl eaixwd cinzd oaxw z` okeøîàc ïàîc àaéìàå§©¦¨§©§¨©
øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò,dxez ozn mcewäåä ãéîz úìBò ¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©¨¦£¨

dyra j` ,zxk ea yiy dyrz `l migec md ok lre .[dzid-]
yiy dyrz `l dgciy xnel oi` ,ipiqa ozipy meai oebk `nlra

.zxk ea
åcenll `eap m`eälekî,oiyr x`yl cinze gqt dlinn ±éîð §¦§©¥

,jextp,øeacä éðôì ïðLé ïkLozn mcew mixvna axw gqtd ixdy ¤¥¤§¨¦§¥©¦
aeye ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyry xewn oi` ok m` .dxez
`l meai dgci `ly 'dilr'n hrnl dxezd dkxved dnl dywi

.zxk ea yiy dyrz
:`xnbd zvxznéøèöéà àlàCc meyn 'dilr'àðéîà Czòc à÷ìñ ¤¨¦§§¦©§¨©§¨£¦¨

c meyn ,zxk ea yiy dyrz `l dgci dyryéúézoicl cenll ¥¥
df,úaL äçBc íàå áà ãeak àäé ìBëé ,àéðúc .íàå áà ãeakî¦¦¨§¥§©§¨¨§¥¦¨§¥¤©¨

øîBì ãeîìz(b hi `xwie)eøîLz éúúaL úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà' ©§©¦¦§¨¦¦¨§¤©§Ÿ©¦§Ÿ
y epcnll ick ,''d ip`' aezkd xn`y .''d ip`íëlekjia` dz` - £¦§¤

jn`eåàì éàî .éãBáëa ïéáéiçote`a xaecn oi` m`d -déì øîàc ©¨¦¦§¦©¨§¨©¥
epal a`déì èBçLe`éì ìMaaiig el` zek`ln dyerdy ,zaya §¦©¥¦

.zxkemewn lknàîòèmeyn wx `ed ,el renyl oad jixv oi`y ©§¨
eøîLz éúúaL úà' àðîçø áúëc,''d ip`éëä åàì àäaezk ilel ± §¨©©£¨¨¤©§Ÿ©¦§Ÿ£¦¨¨¨¦

did ,dféçc.zxka `edy dk`ln xeqi` a`d ceaik ly dyr ¨¥
.zxk ea yiy e`l s` od zegecy ,zeevn x`yl di`x o`kne

:`xnbd dgecàì,zxk ea yiy zay xeqi`n aezkd xacn Ÿ
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lr xeari `ly `l`,ønçîc åàìbidpdl eia` edeiv m` epiide ¨¦§©¥
e`l lr zxk oi`y xg`ne .dk`ln dyerd dnda zaya exear

dfdyr iptn df xeqi` dgcii `ly epcnll aezkd jxved ok lr ,
herina jxev oi` ok` zxk ea yiy e`la la` .a` ceaik ly
.dxezd lka zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` oky ,xen`d
oi`y 'dilr'n hrnl jixv dnl ,dnewnl `iyewd zxfeg ok m`e

.dy` zeg` xeqi` dgec meai
:dxen`d diigcd lr `xnbd ddnzåly e`la oi`y s`y okzi ik §

zxk xngnéçc àì éëä eléôà`ld .a` ceaik ly dyrd eze` £¦¨¥Ÿ¨¥
,dywi ok m`àlà`däNòú àì éçãå äNò éúàc ïì àîéé÷cdnn ¤¨§©§¨¨§¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤

daxc` ixd ,ziviva mi`lk dxezd dxizdyøîâéì[cenll yi-] ¦§©
àëäî,xngnc e`l dgec dpi`y a` ceaik zevnn -clka s` ¥¨¨§

dxezdéçãéì àìaezkd `a `ly gxkda `l` .dyrz `l dyr Ÿ¦§¥
.zxk ea yiy e`l `l` hrnl

:dixac z` `xnbd zwfgnàîéz éëåxngnc e`ln cenll oi`y §¦¥¨
c meyn mie`l x`yl a` ceaik iptn dgcp epi`yéåàì éðàL̈¥¨¥

,éøéîçc úaLc,dyr iptn migcp ok` mie`l x`y la`åi` ixd §©¨©£¦¥©
c ,ok xnel xyt`éà÷ àîìòa àpz àäcnl `pzd ixdy - ¨©¨§¨§¨¨¥

a` ceaik iptn migcp mpi`y mixeqi` x`yl mb zay ixeqi`n
,m`eéøt÷ àìåCzayc ie`l ip`y' dxen`d `kxitk df cenil lr §Ÿ¨¨¦

.'ixingcåéáà Bì øîà ìBëé ,àéðúcodkd epalànhéäzial qpkze §©§¨¨¨©¨¦¦©¥
,izcia` z` il aiydl ick zexawdBì øîàL Bàwqrzd eia` ¤¨©

e iceakaøéæçz ìà,z`vny dcia`d z`Bì òîLé ìBëé[eia`l-] ©©§¦¨¦§©
mipdka xn`py e`ld lr xearie(` `k `xwie)`OHi `l Wtpl'§¤¤Ÿ¦©¨

dcia`a xn`py e`ld lr e` ,'eiOrA(b ak mixac)lkEz `l' §©¨Ÿ©
,'mNrzdléúúaL úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà' ,øîBì ãeîìz §¦§©¥©§©¦¦§¨¦¦¨§¤©§Ÿ©

eøîLzy cnll ,''d ip`,éãBáëa ïéáéiç íëlekzay xeqi` oi`e ¦§Ÿ£¦§¤©¨¦¦§¦
miznl mipdk z`neh xeqi` s`y o`kne .a` ceaik iptn dgcp
wlgl oi`y ixd .df dyr iptn migcp mpi` dcia`n zenlrzde
cinrdl xyt` i` ok m`e ,dxezay oie`ld lkl zay ixeqi` oia
epnn cenll yi df itl ixdy ,xngn ly e`la xen`d aezkd z`
gxkda `l` .dyr iptn migcp mpi`y dxezay oie`ld lkl
gikedl yi ok m`e ,zxk oda yiy zay zek`lna xacn aezkd

.zxk ea yiy dyrz `l s` migec oiyr x`yy epnn
:df uexiz dgec `xnbdàlàda yiy dk`lna xaecn m` s` ¤¨

,'dilr'n meaia dy` zeg` xeq`l jixv recn dywi oiicr ,zxk
d jxvedy dnn dxizdl di`x oi` df herin `la mb `ldaezk

,zay zek`ln ly zxk xeqi` dgec epi` a` ceaiky eprinydl
Cøôéîì àkéàc íeMî,ef di`x lrðäl äîCdhigy zek`lnl - ¦§¦¨§¦§©©§¨¨

,a` ceaik iptn dgcp oxeqi` did herind ilely zaya leyiae
ïkL`id e`ld ziigcøLëädäåöîxykd `ide a` ceaik ly ¤¥¤§¥¦§¨

.e`ld lr xearl ilan eniiwl xyt` i`y itl ,df dyr ly eneiw
ly cigid exykd dy` zeg` xeqi` ziigc oi`y meaia la`
xeqi`l el oi` ,dnaiil `le dl uelgl maid leki ixdy ,dyrd

.meai zevn iptn zegcdl
ea yiy dyrz `l dgec dyry jkl xg` xewn d`ian `xnbd

:zxkàlà'dilr' ilelàðéîà Czòc à÷ìñcéúézdyr [cnliy±] ¤¨©§¨©§¨£¦¨¥¥
dy` zeg` ly zxk xeqi` dgec `edy meai lyúéa ïéðaî¦¦§©¥

Lc÷nä úéa ïéða àäé ìBëé ,àéðúc .Lc÷nädyr zevn `edyäçBc ©¦§¨§©§¨¨§¥¦§©¥©¦§¨¤
úaL,zaya elit` edepaie,øîBì ãeîìz(l hi `xwie)éúúaL úà' ©¨©§©¤©§Ÿ©

eàøéz éLc÷îe eøîLzy cnll ,''d ip`íëlekycwnde mz` - ¦§Ÿ¦§¨¦¦¨§¤
åàì éàî .éãBáëa ïéáéiçoipa z` xeq`l dxezd d`a [`l m`d-] ©¨¦¦§¦©¨

ycwndazek`ln,øúBñå äðBá,zxk aeig oda yiyemewn lkn ¦¤§¥
àîòèmeyn `l` epi` zexeq` odyéúúaL úà' àðîçø áúëc ©§¨§¨©©£¨¨¤©§Ÿ©

éëä åàì àä ,'åâå eøîLzdidéçcz` ycwnd zia oipa ly dyr ¦§Ÿ¨¨¨¥¨¥
oiyr x`yy o`kn gken df itle .zxk da yiy zay ly e`l
dy` zeg` s` 'dilr' ilel ok lre ,zxk ea yiy e`l s` migec

.znaiizn dzid
:`xnbd dgecàìzaya ycwnd zia oipa xeq`l aezkd `a Ÿ

xeq`l `a `l` ,zxk oda yiy zek`lnaønçîc åàìoipa jxevl ¨¦§©¥
yiy dk`ln la` .zxk ea oi`y e`l `edy ,zaya ycwnd zia
mlerl zxk ea yiy e`l oky ,hrnl aezkd jxved `l zxk da

.dyr iptn dgcp epi`
:ef diigc lr `xnbd ddnzåy okzi ikéëä eléôàdf e`la oi`y §£¦¨¥

zxkéçc àì.ycwnd zia oipa ly dyrd eze`å,dywi df itl ixd Ÿ¨¥§
àlà`d,äNòú àì éçãå äNò éúàc ïì àîéé÷cepl yi ixdøîâéì ¤¨§©§¨¨§¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤¦§©

[cenll-]àëäîxngn ly e`l dgec epi`y ycwnd zia oipan - ¥¨¨
cmewn lka s`éçc àì.dyrz `l z` dyràîéz éëåoi`y §Ÿ¨¥§¦¥¨

c meyn oie`l x`yl epnn cenllàäå ,éøéîçc úaLc éåàì éðàL̈¥¨¥§©¨©£¦¥§¨
éà÷ àîìòa àpzxeqi`n mie`l x`y cnly `pzl epivn ixd - ©¨§¨§¨¨¥

,zayéøt à÷ àìåC.'ixingc zayc ie`l ip`y' df cenil lr §Ÿ¨¨¦
åéáà Bì øîà ìBëé ,àéðúc,odk `edy epalànhéäzexawd ziaa §©§¨¨¨©¨¦¦©¥

,izcia` il aiydlBì øîàL Bàe iceaka wqrzd eia`øéæçz ìà ¤¨©©©§¦
,z`vny dcia`d z`åéáàå Bnà Léà' øîBì ãeîìz ,Bì òîLé ìBëé̈¦§©©§©¦¦§¨¦

'åâå eàøéz,''d ip` ExnWY izzAW z`e,éãBáëa íéáéiç íëlekoi`e ¦¨§¤©§Ÿ©¦§Ÿ£¦§¤©¨¦¦§¦
z`nehl oicd `ede ,a` ceaik liaya zay ly e`ld lr xearl

.dcia`n zenlrzde zn
xeq`l aezkd jxvedy dnn cenll oi` `ld :`xnbd dywn aey
ea yiy e`l s` dgec meai ly dyry zaya ycwnd zia oipa

,zxkàlàef di`x zegcl yiðäl äî ,Cøôéîì àkéàc íeMîC ¤¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨
,ycwnd oipa zevn iptn egciy ie`xd ony ,zay zek`lnïkL¤¥

`id e`ld ziigcøLëädäåöîeniiwl xyt` i`e ziad oipa ly ¤§¥¦§¨
zia oipay xnele hrnl dkixv dxezd dzid okle ,xg` ote`a
exykd e`ld zxiar oi` meaia la` .zay dgec epi` ycwnd

.uelgl ecia oky ,dyrd ly cigid
y dn `ld :`xnbd zvxznäåöî øLëäzia oipa zk`lna yiy ¤§¥¦§¨

zay dgec epi` ycwndíúäî éì ÷etézzevnn cenll xyt` - ¦¦¥¨¨
oi`e .devn xykd `idy s` zay zk`ln dgec dpi`y a` ceaik
yiy oie`l x`yy epcnll 'e`xiz iycwne' aezkd `ay xnel
,devnd xykd `id diigcdy mewna dyr iptn migcp zxk oda
zek`ln xeq`l aezkd jxvedy dnn cnlp xak df xac mb ixdy
epcnll `a 'e`xiz iycwn'y gxkda `l` .a` ceaika zay
mewna s` zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr dxezd lkay
epcnll 'dilr'd jxvp ok lre ,devnd xykd dpi` diigcdy

.dy` zeg` mewna dgec meai oi`y
lka zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` mlerl :`xnbd dgec

e ,dxezdéîð éëä ïéà,diigc ipic epcnll df aezk `a `lyå'm` ¦¨¥©¥§
okdéì éòaéî ,él änì 'eàøéz éLc÷îe eøîLz éúBúaL úà¤©§©¦§Ÿ¦§¨¦¦¨¨¨¦¦¨¥¥

,àéðúãëìmzeeydle zay zxinyl ycwn `xen yiwdl yiy §¦§©§¨
,`ziixaa epipy oky .mipiipr dnkaLc÷nî íãà àøééúé ìBëé̈¦§¨¥¨¨¦¦§¨

,zedl` ezeyrléLc÷î[e] (úàå) eøîLz éúúaL úà' øîBì ãeîìz©§©¤©§Ÿ©¦§Ÿ¦§¨¦
äøîàðå ,úaMa äøéîL äøîàð .'eàøézzevn dl jenqaàøBî ¦¨¤¤§¨§¦¨©©¨§¤¤§¨¨

úaMa äøeîàä äøéîM äî ,Lc÷na©¦§¨©§¦¨¨£¨©©¨
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oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtzenai
øîçîã åàì"jzndae dz` dk`ln lk dyrz `l"c e`la `edy ,dnda xg` Ðzeny)

"jiygdy in" wxta xn`c o`nke ,diteba dyrn ciar `lc ,zxk `kil e`l i`dae .(k

zay):(`,cpwxngnd.xeht zaya eznda xg`éçã àì éëä åìéôàå.dinza Ðøîâéìå
àëäî.`cixb e`l elit` igc `lc Ðéøéîçã úáùã éåàì éðàù àîéú éëå`niiwc Ð

oiaexir) oldcear caerk zay llgn :(a,hq

,igc `l `cixb e`l elit` ikd meyne ,dxf

.opixnb `l ediipneàìå éà÷ àîìòá àðú àäå
êéøôx`y silic `nlra `pz ogky` `de Ð

`l"c e`le ,odkc "`nhi `l"c e`l oebk ,ie`l

`le ,`xnegl zayc e`ln ,"mlrzdl lkez

.ixingc zayc ie`l ip`y opikxtåéáà åì øîà
.odkl Ðàîèéäaiydl zexawd ziaa Ð

l` el xn`e uega zcner dzidy e` ,dcia`

en` yi`" :xnel cenlz ,el rnyi leki ,xifgz

zaydc e`le d`nehc e`l opitlie ."eia`e

dca`.zayc ie`lnàìàdil xn`c mlerl Ð

jixhvi` `l ikd elit`e ,il lya ,il hegy

il hegy jpdl dn :jxtinl `ki`c ,"dilr"

il lya,zay leliga devn xykd oky Ð

zxiwra,ceaikc dyr miiwn `ed dyrz `l

`la eniiwl xyt` i`e ,eneiw xykd edfe

izezay z`" azk `l i` ,jkld .e`l zxiwr

"exenyzmeaii la` .igcil `pin` ded ÐÐ

leki ixdy ,dyrd meiw xykd cala df `l

jixhvi` `le ,dexr ly e`l xewri `le uelgl

."dilr"øúåñå äðåáá åàì éàîjixhvi` Ð

`ki`e `ed dk`ln a`c ab lr s` ,xqinl

dyr iz` `pin` ded opireny`c e`l i` ,zxk

eyre"c.zayc e`l igce "ycwn ilàðú àäå
øîâ àîìòádca` mlrde d`nehc ie`l Ð

ie`ln.jixt `le ,zaycíúäî éì ÷åôéúÐ

xykdc "e`xiz eia`e en` yi`"n,`ed devn

z`" `kd azknl xcdinl dil dnl .igc `le

,"exenyz izezayslizc e`l `l`dipin

`xw aizk `l i` ,devn xykd `la elit`c

igc `lc `icdaok m` ,igcc opixn` Ð

jixhvi`."dilr"àøåîå úáùá äøéîù øîàð
ùã÷îáÐoyiwde.cg` weqta aezkd

àì
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`rivn `aa) "ze`ivn el`" seqa xn`ck igcilal(`,`xw e`l i` `pin` dedc ,Ðigcil

`l la` ,igcilc `pin` ded liwc dyrz `le dyrc :xnel yie !`nrh i`dn dyre z"l

zxk ea yiy dyrzÐ`d :wcinl `kil dyre dyrz `l ikdle .igcc `pin` ded `l

`xw e`lac ,zxk ea yiy dyrz `l `wecc ,zxk ea yiy dyrz `l` ,wiicck ,igc `nlra

igc `lc `pin` dedÐ`nlra `d :wcinl `ki`

xninl ira `zydc oeike :xn`z m`e .igc

zxk ea yiy dyrz `l igc `nlracÐoky lk

oi`c xnel oi`e !dyre dyrz `l `nlra igcilc

`d `l` jxtinl dil ded ok m`c ,inp ikd

dyre dyrz `l dgec dyr oi`c ol `niiwcÐ

) lirl ziyixtck ,igcc `kdn xnbpd(`,yie !

dyrz `l dgec `nlrac opitlic `zydc :xnel

zxk ea yiyÐ,dyre dyrz `ln rxb ok lr

i`nc ,dyre dyrz `l dyr dgciy xyt` i`c

ira dedc `de .dyr i`dn dyr i`dc dinle`

`rivn `aa) "ze`ivn el`" seqa xninlal(`,

dyre dyrz `l igcil ceaikc dyrcÐepiid

m`e .mewnd ceakl mceak ywedc ,sicrc meyn

igc `nlra i` :xn`zÐmi`lkc `xw ok m`

.`axckl jixhvi`c :xnel yie ?il dnl ziviva

`lc ,jixhvi` inp l`rnyi iax iac `pzle

mizyte xnvl xnv `wec spk oin spkd yexcp

dyr igcil `lc jzrc `wlq :cere .mizytl

`l zivivco`nl ,miypa dey oi`y mi`lkc e

ira dedc lirle .zivivn zexeht miyp xn`c

`l z` dyr igcilc rxevnc dyrn slinl

elit` mzdn slinl irac rnyn ,(dyre) dyrz

ziviva mi`lkÐdizrc` wiq` `l izk` ok lr

wxtae .dil jixtc cr ,lka dey oia welig yiy

) "mixifp ipy"`nlra ixnbl silic (`,gp xifp

ey`xnÐzeaiig miypc xaq xninl `ki`

igcc oeik ?il dnl "ey`x" :xn`z m`e .ziviva

jixhvi`c :xnel yie !zxk ea yiy e`l elit`

gqtne .dtwd dny y`xd lk ztwdc opirny`l

jixhvi` i`n` icin `iyw `l cinze dline

igc `nlrac oeik ,`xwÐslinl jzrc `wlqc

dede ,igc `lc m`e a` ceaikn zay oiprl

.igc `nlrac ab lr s` igc `l zayac `pin`

øîâéðigc `lc `kdnixii` i`c rnyn Ð

leyiae dhigyaÐ:dnize .`gip

`lcn `pz wiicc :xnel yie !`cixb e`l elit` ,igc `l `nlrac `kdn xnbpe xngnc e`la dnwep ,daxc` ?igc `nlrac opireny`l leyiae dhigya `xw inwe`l `pzl dil `pnc

jxey gepi ornl") aizk `dc !dyrz `le dyr iedc `kd ip`y `nlc ,igc `lc `kdn xnbp ikide :xn`z m`e .irhinl iz` ded `lc ,`cixb e`l `l` `kilc ,mixac x`ya `xw 'ireny`

) ("zeayz iriayd meiae jxenge`cixb e`l la` ,igc `lc `ed ikd meyne (bk zenyÐ,i`d ilek sicre li`ed ,ceaikc dyrc :wgvi epiax xn`e ?igcc ziviva mi`lkn slip mlerl

mewnd ceakl mceak ywedcÐiede ,ixnbl dizilc o`nk zayc dyr aiygmeyne `xen meyn ,zayc dyrn iticr odk zac dyre ycwnc dyr ok enke .`cixb e`l `l` `kilc o`nk

dca` zayde d`nehe zay `dc ?`cixb e`l elit` ceaikc dyr igc `lc olpn :xn`z m`e .odk zac dxtkÐol `nil` `lc `xw ol ilbc oeik :xnel yie !edpip dyrz `le dyr edlek

igcilc mewnd ceakl mceak ywedc `nrhÐ.devn xykd ied ceaikc meyn ,xinb ivn `l mi`lknc ,igc `l `cixb e`l elit` ok m`àäåjixtw `le i`w `nlra `pz:dyw Ð

igc `l mzdc idpc ?dliwqe zxk `ki`c zayn ,zxk `kilc ,xifgz `le `nhidc sili ikidc ,ith dywc ,oky lk :daxc`e ,dil `gip leyiae dhigya ixii` i`c rnyncÐs` ,igc `kd

igc `l i`de zxk ea yiy e`l igc `nlrac ,`nlrc dyrn rxbc `xw ilbc oeik :xnel yie !mceak ywedc meyn ,dyre e`l `ki`c ab lrÐceakl mceak ywedc `nrh ipdn `l ez

.mewndïëùdevn xykdigc `nlra `de ,il lya il hegya mlerl :qxhpewa yxit ÐÐg`c e`l meaiic dyr igcilc `kdn slip `l mewn lkn:jxtinl `ki`c meyn ,dy` ze

devn xykd okyÐmeaii iab la` ,e`ld ziigc `la ceaikd miiwl xyt` i`cÐxeq` i`c ,xyt` df oi`c :wgvi epiaxl dywe .dvilga xyt`c ,e`ld ziigc `la devnd miiwl leki

) ipy wxta onwle .dvilgl dler oi` meaiil dler oi`y lkc ,ira `l inp dvilg zxk meyn maiil) `zrny `idda opixn` cere .`xwn opitli (`,k`k(`,xyt` meai iab opiayg `lc

mi`lka `xw `ki`c zn`d itl onwlc :cere) .`id devn e`l meaii mewna dvilgc meyn ,dvilg ici lr mdipy miiwlÐea yiy dyrz `l elit` dgec devn xykdc oeik `xw il dnl

zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` mewn meyac opiwqnc :cere .zxkÐmzdn il wetiz :qxhpewd yxitc ,mzdn il wetiz devn xykd jixtc onwle .devn xykda elit` rnynÐ

igc `nlra `d xninl `z` ycwnc `edd i`ce `l` ,igc `lc a` ceaiknÐjixhvi` ,igc `nlrac opitli ceaiknc meyn ,jixhvi` ditebl `nlcc ,weic df oi`e .devn xykd `la elit`

igc `nlrac ab lr s` xninl `ki` `d ,edine .igc `lc ycwn iab azkinlÐdlin jixhvi` ikdle ,igc `lc `pin` ded zayc ilin lkac ,ceaika enk igc `lc `pin` ded ycwn iab

ceaikl dnc ,`cixb e`l igcil `lc `nlra slip `l `kdne ,dl iwen xngnc e`lac :l`ppg epiax yxit oke ,wgvi epiaxl d`xpe .wgvi epiax axd epxen xne` oke ,cinze gqteÐoky

devnd seb ciarc ,`nlra la` .eyialne elik`n oi` e`ld ziigc zrya ,eia`l zelfeb `iadl ick dca` xifgdln gipne `nhne xngnyk devn xykdÐ.igcc ziviva mi`lkn opitli

`lc `pngx xn`w ,devn xykd ici lr zeidl milibx ceaik ipiipr aexac meyn epiide .el rnyi `ly wiqt `w oipr lkac ,igc `l devn seba wqer elit` ,a` ceaikc :wgvi epiax xne`e
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zenai(iyiy meil)

lr xeari `ly `l`,ønçîc åàìbidpdl eia` edeiv m` epiide ¨¦§©¥
e`l lr zxk oi`y xg`ne .dk`ln dyerd dnda zaya exear

dfdyr iptn df xeqi` dgcii `ly epcnll aezkd jxved ok lr ,
herina jxev oi` ok` zxk ea yiy e`la la` .a` ceaik ly
.dxezd lka zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` oky ,xen`d
oi`y 'dilr'n hrnl jixv dnl ,dnewnl `iyewd zxfeg ok m`e

.dy` zeg` xeqi` dgec meai
:dxen`d diigcd lr `xnbd ddnzåly e`la oi`y s`y okzi ik §

zxk xngnéçc àì éëä eléôà`ld .a` ceaik ly dyrd eze` £¦¨¥Ÿ¨¥
,dywi ok m`àlà`däNòú àì éçãå äNò éúàc ïì àîéé÷cdnn ¤¨§©§¨¨§¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤

daxc` ixd ,ziviva mi`lk dxezd dxizdyøîâéì[cenll yi-] ¦§©
àëäî,xngnc e`l dgec dpi`y a` ceaik zevnn -clka s` ¥¨¨§

dxezdéçãéì àìaezkd `a `ly gxkda `l` .dyrz `l dyr Ÿ¦§¥
.zxk ea yiy e`l `l` hrnl

:dixac z` `xnbd zwfgnàîéz éëåxngnc e`ln cenll oi`y §¦¥¨
c meyn mie`l x`yl a` ceaik iptn dgcp epi`yéåàì éðàL̈¥¨¥

,éøéîçc úaLc,dyr iptn migcp ok` mie`l x`y la`åi` ixd §©¨©£¦¥©
c ,ok xnel xyt`éà÷ àîìòa àpz àäcnl `pzd ixdy - ¨©¨§¨§¨¨¥

a` ceaik iptn migcp mpi`y mixeqi` x`yl mb zay ixeqi`n
,m`eéøt÷ àìåCzayc ie`l ip`y' dxen`d `kxitk df cenil lr §Ÿ¨¨¦

.'ixingcåéáà Bì øîà ìBëé ,àéðúcodkd epalànhéäzial qpkze §©§¨¨¨©¨¦¦©¥
,izcia` z` il aiydl ick zexawdBì øîàL Bàwqrzd eia` ¤¨©

e iceakaøéæçz ìà,z`vny dcia`d z`Bì òîLé ìBëé[eia`l-] ©©§¦¨¦§©
mipdka xn`py e`ld lr xearie(` `k `xwie)`OHi `l Wtpl'§¤¤Ÿ¦©¨

dcia`a xn`py e`ld lr e` ,'eiOrA(b ak mixac)lkEz `l' §©¨Ÿ©
,'mNrzdléúúaL úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà' ,øîBì ãeîìz §¦§©¥©§©¦¦§¨¦¦¨§¤©§Ÿ©

eøîLzy cnll ,''d ip`,éãBáëa ïéáéiç íëlekzay xeqi` oi`e ¦§Ÿ£¦§¤©¨¦¦§¦
miznl mipdk z`neh xeqi` s`y o`kne .a` ceaik iptn dgcp
wlgl oi`y ixd .df dyr iptn migcp mpi` dcia`n zenlrzde
cinrdl xyt` i` ok m`e ,dxezay oie`ld lkl zay ixeqi` oia
epnn cenll yi df itl ixdy ,xngn ly e`la xen`d aezkd z`
gxkda `l` .dyr iptn migcp mpi`y dxezay oie`ld lkl
gikedl yi ok m`e ,zxk oda yiy zay zek`lna xacn aezkd

.zxk ea yiy dyrz `l s` migec oiyr x`yy epnn
:df uexiz dgec `xnbdàlàda yiy dk`lna xaecn m` s` ¤¨

,'dilr'n meaia dy` zeg` xeq`l jixv recn dywi oiicr ,zxk
d jxvedy dnn dxizdl di`x oi` df herin `la mb `ldaezk

,zay zek`ln ly zxk xeqi` dgec epi` a` ceaiky eprinydl
Cøôéîì àkéàc íeMî,ef di`x lrðäl äîCdhigy zek`lnl - ¦§¦¨§¦§©©§¨¨

,a` ceaik iptn dgcp oxeqi` did herind ilely zaya leyiae
ïkL`id e`ld ziigcøLëädäåöîxykd `ide a` ceaik ly ¤¥¤§¥¦§¨

.e`ld lr xearl ilan eniiwl xyt` i`y itl ,df dyr ly eneiw
ly cigid exykd dy` zeg` xeqi` ziigc oi`y meaia la`
xeqi`l el oi` ,dnaiil `le dl uelgl maid leki ixdy ,dyrd

.meai zevn iptn zegcdl
ea yiy dyrz `l dgec dyry jkl xg` xewn d`ian `xnbd

:zxkàlà'dilr' ilelàðéîà Czòc à÷ìñcéúézdyr [cnliy±] ¤¨©§¨©§¨£¦¨¥¥
dy` zeg` ly zxk xeqi` dgec `edy meai lyúéa ïéðaî¦¦§©¥

Lc÷nä úéa ïéða àäé ìBëé ,àéðúc .Lc÷nädyr zevn `edyäçBc ©¦§¨§©§¨¨§¥¦§©¥©¦§¨¤
úaL,zaya elit` edepaie,øîBì ãeîìz(l hi `xwie)éúúaL úà' ©¨©§©¤©§Ÿ©

eàøéz éLc÷îe eøîLzy cnll ,''d ip`íëlekycwnde mz` - ¦§Ÿ¦§¨¦¦¨§¤
åàì éàî .éãBáëa ïéáéiçoipa z` xeq`l dxezd d`a [`l m`d-] ©¨¦¦§¦©¨

ycwndazek`ln,øúBñå äðBá,zxk aeig oda yiyemewn lkn ¦¤§¥
àîòèmeyn `l` epi` zexeq` odyéúúaL úà' àðîçø áúëc ©§¨§¨©©£¨¨¤©§Ÿ©

éëä åàì àä ,'åâå eøîLzdidéçcz` ycwnd zia oipa ly dyr ¦§Ÿ¨¨¨¥¨¥
oiyr x`yy o`kn gken df itle .zxk da yiy zay ly e`l
dy` zeg` s` 'dilr' ilel ok lre ,zxk ea yiy e`l s` migec

.znaiizn dzid
:`xnbd dgecàìzaya ycwnd zia oipa xeq`l aezkd `a Ÿ

xeq`l `a `l` ,zxk oda yiy zek`lnaønçîc åàìoipa jxevl ¨¦§©¥
yiy dk`ln la` .zxk ea oi`y e`l `edy ,zaya ycwnd zia
mlerl zxk ea yiy e`l oky ,hrnl aezkd jxved `l zxk da

.dyr iptn dgcp epi`
:ef diigc lr `xnbd ddnzåy okzi ikéëä eléôàdf e`la oi`y §£¦¨¥

zxkéçc àì.ycwnd zia oipa ly dyrd eze`å,dywi df itl ixd Ÿ¨¥§
àlà`d,äNòú àì éçãå äNò éúàc ïì àîéé÷cepl yi ixdøîâéì ¤¨§©§¨¨§¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤¦§©

[cenll-]àëäîxngn ly e`l dgec epi`y ycwnd zia oipan - ¥¨¨
cmewn lka s`éçc àì.dyrz `l z` dyràîéz éëåoi`y §Ÿ¨¥§¦¥¨

c meyn oie`l x`yl epnn cenllàäå ,éøéîçc úaLc éåàì éðàL̈¥¨¥§©¨©£¦¥§¨
éà÷ àîìòa àpzxeqi`n mie`l x`y cnly `pzl epivn ixd - ©¨§¨§¨¨¥

,zayéøt à÷ àìåC.'ixingc zayc ie`l ip`y' df cenil lr §Ÿ¨¨¦
åéáà Bì øîà ìBëé ,àéðúc,odk `edy epalànhéäzexawd ziaa §©§¨¨¨©¨¦¦©¥

,izcia` il aiydlBì øîàL Bàe iceaka wqrzd eia`øéæçz ìà ¤¨©©©§¦
,z`vny dcia`d z`åéáàå Bnà Léà' øîBì ãeîìz ,Bì òîLé ìBëé̈¦§©©§©¦¦§¨¦

'åâå eàøéz,''d ip` ExnWY izzAW z`e,éãBáëa íéáéiç íëlekoi`e ¦¨§¤©§Ÿ©¦§Ÿ£¦§¤©¨¦¦§¦
z`nehl oicd `ede ,a` ceaik liaya zay ly e`ld lr xearl

.dcia`n zenlrzde zn
xeq`l aezkd jxvedy dnn cenll oi` `ld :`xnbd dywn aey
ea yiy e`l s` dgec meai ly dyry zaya ycwnd zia oipa

,zxkàlàef di`x zegcl yiðäl äî ,Cøôéîì àkéàc íeMîC ¤¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨
,ycwnd oipa zevn iptn egciy ie`xd ony ,zay zek`lnïkL¤¥

`id e`ld ziigcøLëädäåöîeniiwl xyt` i`e ziad oipa ly ¤§¥¦§¨
zia oipay xnele hrnl dkixv dxezd dzid okle ,xg` ote`a
exykd e`ld zxiar oi` meaia la` .zay dgec epi` ycwnd

.uelgl ecia oky ,dyrd ly cigid
y dn `ld :`xnbd zvxznäåöî øLëäzia oipa zk`lna yiy ¤§¥¦§¨

zay dgec epi` ycwndíúäî éì ÷etézzevnn cenll xyt` - ¦¦¥¨¨
oi`e .devn xykd `idy s` zay zk`ln dgec dpi`y a` ceaik
yiy oie`l x`yy epcnll 'e`xiz iycwne' aezkd `ay xnel
,devnd xykd `id diigcdy mewna dyr iptn migcp zxk oda
zek`ln xeq`l aezkd jxvedy dnn cnlp xak df xac mb ixdy
epcnll `a 'e`xiz iycwn'y gxkda `l` .a` ceaika zay
mewna s` zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr dxezd lkay
epcnll 'dilr'd jxvp ok lre ,devnd xykd dpi` diigcdy

.dy` zeg` mewna dgec meai oi`y
lka zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` mlerl :`xnbd dgec

e ,dxezdéîð éëä ïéà,diigc ipic epcnll df aezk `a `lyå'm` ¦¨¥©¥§
okdéì éòaéî ,él änì 'eàøéz éLc÷îe eøîLz éúBúaL úà¤©§©¦§Ÿ¦§¨¦¦¨¨¨¦¦¨¥¥

,àéðúãëìmzeeydle zay zxinyl ycwn `xen yiwdl yiy §¦§©§¨
,`ziixaa epipy oky .mipiipr dnkaLc÷nî íãà àøééúé ìBëé̈¦§¨¥¨¨¦¦§¨

,zedl` ezeyrléLc÷î[e] (úàå) eøîLz éúúaL úà' øîBì ãeîìz©§©¤©§Ÿ©¦§Ÿ¦§¨¦
äøîàðå ,úaMa äøéîL äøîàð .'eàøézzevn dl jenqaàøBî ¦¨¤¤§¨§¦¨©©¨§¤¤§¨¨

úaMa äøeîàä äøéîM äî ,Lc÷na©¦§¨©§¦¨¨£¨©©¨
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oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtzenai
øîçîã åàì"jzndae dz` dk`ln lk dyrz `l"c e`la `edy ,dnda xg` Ðzeny)

"jiygdy in" wxta xn`c o`nke ,diteba dyrn ciar `lc ,zxk `kil e`l i`dae .(k

zay):(`,cpwxngnd.xeht zaya eznda xg`éçã àì éëä åìéôàå.dinza Ðøîâéìå
àëäî.`cixb e`l elit` igc `lc Ðéøéîçã úáùã éåàì éðàù àîéú éëå`niiwc Ð

oiaexir) oldcear caerk zay llgn :(a,hq

,igc `l `cixb e`l elit` ikd meyne ,dxf

.opixnb `l ediipneàìå éà÷ àîìòá àðú àäå
êéøôx`y silic `nlra `pz ogky` `de Ð

`l"c e`le ,odkc "`nhi `l"c e`l oebk ,ie`l

`le ,`xnegl zayc e`ln ,"mlrzdl lkez

.ixingc zayc ie`l ip`y opikxtåéáà åì øîà
.odkl Ðàîèéäaiydl zexawd ziaa Ð

l` el xn`e uega zcner dzidy e` ,dcia`

en` yi`" :xnel cenlz ,el rnyi leki ,xifgz

zaydc e`le d`nehc e`l opitlie ."eia`e

dca`.zayc ie`lnàìàdil xn`c mlerl Ð

jixhvi` `l ikd elit`e ,il lya ,il hegy

il hegy jpdl dn :jxtinl `ki`c ,"dilr"

il lya,zay leliga devn xykd oky Ð

zxiwra,ceaikc dyr miiwn `ed dyrz `l

`la eniiwl xyt` i`e ,eneiw xykd edfe

izezay z`" azk `l i` ,jkld .e`l zxiwr

"exenyzmeaii la` .igcil `pin` ded ÐÐ

leki ixdy ,dyrd meiw xykd cala df `l

jixhvi` `le ,dexr ly e`l xewri `le uelgl

."dilr"øúåñå äðåáá åàì éàîjixhvi` Ð

`ki`e `ed dk`ln a`c ab lr s` ,xqinl

dyr iz` `pin` ded opireny`c e`l i` ,zxk

eyre"c.zayc e`l igce "ycwn ilàðú àäå
øîâ àîìòádca` mlrde d`nehc ie`l Ð

ie`ln.jixt `le ,zaycíúäî éì ÷åôéúÐ

xykdc "e`xiz eia`e en` yi`"n,`ed devn

z`" `kd azknl xcdinl dil dnl .igc `le

,"exenyz izezayslizc e`l `l`dipin

`xw aizk `l i` ,devn xykd `la elit`c

igc `lc `icdaok m` ,igcc opixn` Ð

jixhvi`."dilr"àøåîå úáùá äøéîù øîàð
ùã÷îáÐoyiwde.cg` weqta aezkd
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`rivn `aa) "ze`ivn el`" seqa xn`ck igcilal(`,`xw e`l i` `pin` dedc ,Ðigcil

`l la` ,igcilc `pin` ded liwc dyrz `le dyrc :xnel yie !`nrh i`dn dyre z"l

zxk ea yiy dyrzÐ`d :wcinl `kil dyre dyrz `l ikdle .igcc `pin` ded `l

`xw e`lac ,zxk ea yiy dyrz `l `wecc ,zxk ea yiy dyrz `l` ,wiicck ,igc `nlra

igc `lc `pin` dedÐ`nlra `d :wcinl `ki`

xninl ira `zydc oeike :xn`z m`e .igc

zxk ea yiy dyrz `l igc `nlracÐoky lk

oi`c xnel oi`e !dyre dyrz `l `nlra igcilc

`d `l` jxtinl dil ded ok m`c ,inp ikd

dyre dyrz `l dgec dyr oi`c ol `niiwcÐ

) lirl ziyixtck ,igcc `kdn xnbpd(`,yie !

dyrz `l dgec `nlrac opitlic `zydc :xnel

zxk ea yiyÐ,dyre dyrz `ln rxb ok lr

i`nc ,dyre dyrz `l dyr dgciy xyt` i`c

ira dedc `de .dyr i`dn dyr i`dc dinle`

`rivn `aa) "ze`ivn el`" seqa xninlal(`,

dyre dyrz `l igcil ceaikc dyrcÐepiid

m`e .mewnd ceakl mceak ywedc ,sicrc meyn

igc `nlra i` :xn`zÐmi`lkc `xw ok m`

.`axckl jixhvi`c :xnel yie ?il dnl ziviva

`lc ,jixhvi` inp l`rnyi iax iac `pzle

mizyte xnvl xnv `wec spk oin spkd yexcp

dyr igcil `lc jzrc `wlq :cere .mizytl

`l zivivco`nl ,miypa dey oi`y mi`lkc e

ira dedc lirle .zivivn zexeht miyp xn`c

`l z` dyr igcilc rxevnc dyrn slinl

elit` mzdn slinl irac rnyn ,(dyre) dyrz

ziviva mi`lkÐdizrc` wiq` `l izk` ok lr

wxtae .dil jixtc cr ,lka dey oia welig yiy

) "mixifp ipy"`nlra ixnbl silic (`,gp xifp

ey`xnÐzeaiig miypc xaq xninl `ki`

igcc oeik ?il dnl "ey`x" :xn`z m`e .ziviva

jixhvi`c :xnel yie !zxk ea yiy e`l elit`

gqtne .dtwd dny y`xd lk ztwdc opirny`l

jixhvi` i`n` icin `iyw `l cinze dline

igc `nlrac oeik ,`xwÐslinl jzrc `wlqc

dede ,igc `lc m`e a` ceaikn zay oiprl

.igc `nlrac ab lr s` igc `l zayac `pin`

øîâéðigc `lc `kdnixii` i`c rnyn Ð

leyiae dhigyaÐ:dnize .`gip

`lcn `pz wiicc :xnel yie !`cixb e`l elit` ,igc `l `nlrac `kdn xnbpe xngnc e`la dnwep ,daxc` ?igc `nlrac opireny`l leyiae dhigya `xw inwe`l `pzl dil `pnc

jxey gepi ornl") aizk `dc !dyrz `le dyr iedc `kd ip`y `nlc ,igc `lc `kdn xnbp ikide :xn`z m`e .irhinl iz` ded `lc ,`cixb e`l `l` `kilc ,mixac x`ya `xw 'ireny`

) ("zeayz iriayd meiae jxenge`cixb e`l la` ,igc `lc `ed ikd meyne (bk zenyÐ,i`d ilek sicre li`ed ,ceaikc dyrc :wgvi epiax xn`e ?igcc ziviva mi`lkn slip mlerl

mewnd ceakl mceak ywedcÐiede ,ixnbl dizilc o`nk zayc dyr aiygmeyne `xen meyn ,zayc dyrn iticr odk zac dyre ycwnc dyr ok enke .`cixb e`l `l` `kilc o`nk

dca` zayde d`nehe zay `dc ?`cixb e`l elit` ceaikc dyr igc `lc olpn :xn`z m`e .odk zac dxtkÐol `nil` `lc `xw ol ilbc oeik :xnel yie !edpip dyrz `le dyr edlek

igcilc mewnd ceakl mceak ywedc `nrhÐ.devn xykd ied ceaikc meyn ,xinb ivn `l mi`lknc ,igc `l `cixb e`l elit` ok m`àäåjixtw `le i`w `nlra `pz:dyw Ð

igc `l mzdc idpc ?dliwqe zxk `ki`c zayn ,zxk `kilc ,xifgz `le `nhidc sili ikidc ,ith dywc ,oky lk :daxc`e ,dil `gip leyiae dhigya ixii` i`c rnyncÐs` ,igc `kd

igc `l i`de zxk ea yiy e`l igc `nlrac ,`nlrc dyrn rxbc `xw ilbc oeik :xnel yie !mceak ywedc meyn ,dyre e`l `ki`c ab lrÐceakl mceak ywedc `nrh ipdn `l ez

.mewndïëùdevn xykdigc `nlra `de ,il lya il hegya mlerl :qxhpewa yxit ÐÐg`c e`l meaiic dyr igcilc `kdn slip `l mewn lkn:jxtinl `ki`c meyn ,dy` ze

devn xykd okyÐmeaii iab la` ,e`ld ziigc `la ceaikd miiwl xyt` i`cÐxeq` i`c ,xyt` df oi`c :wgvi epiaxl dywe .dvilga xyt`c ,e`ld ziigc `la devnd miiwl leki

) ipy wxta onwle .dvilgl dler oi` meaiil dler oi`y lkc ,ira `l inp dvilg zxk meyn maiil) `zrny `idda opixn` cere .`xwn opitli (`,k`k(`,xyt` meai iab opiayg `lc

mi`lka `xw `ki`c zn`d itl onwlc :cere) .`id devn e`l meaii mewna dvilgc meyn ,dvilg ici lr mdipy miiwlÐea yiy dyrz `l elit` dgec devn xykdc oeik `xw il dnl

zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` mewn meyac opiwqnc :cere .zxkÐmzdn il wetiz :qxhpewd yxitc ,mzdn il wetiz devn xykd jixtc onwle .devn xykda elit` rnynÐ

igc `nlra `d xninl `z` ycwnc `edd i`ce `l` ,igc `lc a` ceaiknÐjixhvi` ,igc `nlrac opitli ceaiknc meyn ,jixhvi` ditebl `nlcc ,weic df oi`e .devn xykd `la elit`

igc `nlrac ab lr s` xninl `ki` `d ,edine .igc `lc ycwn iab azkinlÐdlin jixhvi` ikdle ,igc `lc `pin` ded zayc ilin lkac ,ceaika enk igc `lc `pin` ded ycwn iab

ceaikl dnc ,`cixb e`l igcil `lc `nlra slip `l `kdne ,dl iwen xngnc e`lac :l`ppg epiax yxit oke ,wgvi epiaxl d`xpe .wgvi epiax axd epxen xne` oke ,cinze gqteÐoky

devnd seb ciarc ,`nlra la` .eyialne elik`n oi` e`ld ziigc zrya ,eia`l zelfeb `iadl ick dca` xifgdln gipne `nhne xngnyk devn xykdÐ.igcc ziviva mi`lkn opitli

`lc `pngx xn`w ,devn xykd ici lr zeidl milibx ceaik ipiipr aexac meyn epiide .el rnyi `ly wiqt `w oipr lkac ,igc `l devn seba wqer elit` ,a` ceaikc :wgvi epiax xne`e

devn xykdl oipr epi` m`e ,igc `lc mzdn il wetiz devn xykd :xity jixt onwl `zyde ,oipr lka igcÐ.devn sebl oipr edipz
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קפד
oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtzenai

àøééúî äúà úáùî àì.`xen dia aizk `lc Ðåúãðåôxfe`y iwpx` Ð.eipzn ea

àéøãðô÷,ecbpkya `vie df gzta qpkie ,siwdl `ly ,ekelid xvwl Ðdcear myl `le

.eikxv zeyrl `l`øîåçå ì÷î`al oi` ik"n (a,aq) "d`exd" wxta zekxaa yxtn Ð

qe`n epi`y "wy yeala jlnd xry l`yecwd iptl qe`n `edy ,wexl xnege lw Ð

.`ed jexaøîåì ãåîìú äîxn`p xak `lde Ð

."dk`ln lk dyrz `l"äúàöé åàììxnel Ð

e`l `l` ,dliwqe zxk dilr oiaiig oi`y

.`nlra÷ìçìdliwq aiig epi` xn`z `ly Ð

llgiy crdzvi jkl ,zek`ln lka zay

zcgein dxrad dn :wlgl llkd on dxrad

dliwqe zxk dilr aiige dk`ln a` `idyipta

dnvrikd .'ek dk`ln a` `edy lk s` Ð

:opiqxb.'åë àáø øîàåíëéúåáùåîlka Ð

.ux`l dvega elit` ,miayei mz`y mewn

àéä óåâä úáåç,rwxwa dielz dpi`e Ð

mi`lkk.zexyrne zenexze dlxre'åë åðéà åà
.yxtn onwl Ðíëì äìà åéäåzia zzin iab Ð

:opiqxb ikd .migvex zyxta ,aizk oicäî
áåúëä ïéã úéá úúéîá ïìäì íéøåîàä úåáùåî

.'åë ïàë óà øáãîàéä ïúð éáø åàì éàîÐ

elit`e .zxkae ,`id dk`ln a` dxrad xn`c

opireny`c e`l i` ,ikdiz` `pin` ded Ð

"znede"c dyr.dil igceäìéúôly Ð,xa`

jizndwxefeeit jezlzcxeiei`de .eirn jezl

okynnc ,`ed dk`ln a`e ,`ed xenb leyia

okynd zk`lna did oipnq leyiae ,opitli

.ipy zrleze zlkz ravléàä éîéù áø øîà
àðúzzin xqinl `xw dl aiqpc ,jixhvi`c Ð

zaya oic zia`l i`c meyn e`l Ð

`nrh meyn `igc `pin` ded opireny`c

lwa dil iziin dedc meyn `l` ,igc dyrc

.zay igcc xnege
äçéöø
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ìåëéycwnd zian mc` `xiizidegzyi `ly `hiytc ,ok xnel jxved `l eia` iab Ð

iab :inp i` .dyecway xac iedc meyn ,jixhvi` ycwnd iab la` .zedl` myl el

ycwna la` ,epqirki `ly `xen jiiy eia`Ðyxtny enk ,wgeca `l` `evnl leki oi`

.jlede

úåáùåîil dnl `pngx azkc`de Ð

) zayc `nw wxta opiyxcck(`,:

xiran dz` la` ,xiran dz` i` zeayen lka

cwend zia zxecnaÐdil iedc meyn epiid

`lcne ."mkizeayen" aizke "zeayen" azknl

"zeayen" azke "mkl exraz `l" aizkÐrnyn

) oiyeciwc `nw wxt seqae .`kdckl `z`c(a,fl

dnl zay iab `pngx azkc "zeayen" xn`wc

zecrenc oiprae li`ed `pin` jzrc `wlq ,il

zecrenk oic zia yeciw da irail ,aizkÐ`l

,yixcw "mkizeayen lka y` exraz `l"cn

,"mipdkd l` xen`"c `pixg` `xwn `l`

`eddc "mkizeayen lka 'dl `id zay" :aizkc

.aizk crenc `pipra `xwåàelit` `l` epi`

zaya`xneg il dn dax `xneg il dn meyn Ð

ira `kid :odk dcedi epiax axd dywd .`hef

dxrad xn`c iqei iaxk l`rnyi iax inwe`l

) zayc `nw wxta `de ?dzvi e`llxn` (a,ai

zia dpaiykl :xn`e ,dhde `xw l`rnyi iaxc

i dxradc `nl` ,dpny z`hg `ia` ycwndy

`id iqei iax inp idpc ,dyw cere !zxkÐlkn

zia zzinc `pin` ied "exraz `l" e`l i` mewn

,'ek dax `xneg il dn meyn ,zay `igc inp oic

,ok m`e .`ed dk`ln a` dnyp zlihpc ab lr s`

zeg`a "dilr" inp jixhv` "exraz `l" azk ik

!'ek `xneg il dn `nip `lc ,dliwq `kilc dy`

.ith xity jixt ikd e`lac :xnel yie

àîòèikd e`l `d exraz `l `pngx azkc

igc`zyd xninl ira `lc gken jenqa Ð

`nlrac llkn xeq`l "exraz `l" jixhvi`cn

`pin` ded "exraz `l" e`l i`c yxtnc .igc

`xneg il dnc ,ziviva mi`lka enk igcilc

"exraz `l" jixhvi`e ,`hef `xneg il dne dax

,jixhvi` diteblc oeike :xn`z m`e .ditebl

il dn opixn` `lc ,igc `lc `kdn slip :daxc`

slinl ivn `lc :xnel yie !'ek il dn dax `xneg

`ki`c ,zaya enk dzin ea yiy e`l `l`

`cixb zxk ea yiy e`l la` .dliwqÐmzd

,`hef `xneg il dn dax `xneg il dn opixn`

,dy` zeg` enk zxkc e`l igcc `pin` dede

`l ikdlc ,ezenge ezlk enk dzinc e`l `le

.inp `zyd :inp i` .iccd` edl opiywn ded

lke ."epi` e`" lr yyeg oi`e lirlck jixhv`cn

oerny iaxlc ,oerny iaxk `iz` `l ef `ibeq

) "bxe`d" wxta dil `wtp odk za ztixy zxrad `pngx xq`cnc ,aiig dxrada lwlwnc opireny`l "exraz `l" jixhvi`oewiz aiygc dcedi iaxk `iz` `ibeq jd `l` .(`,ew zay

`kidn wlgl dil `wtp oerny iaxe .dxrada lwlwnl jixhv`c oeik wlgle e`ll yxcinl `kil diciclc ,oerny iaxk `lc inp ozp iaxe iqei iaxe .zn lr drixwe dlin enk ,`xab ipewz

) "lecb llk" wxta l`enyl dil `wtpcr my(`,i`c :wgvi epiax xne` cere .iz`w cegl dxrada lwlwn lr cenllÐ:xn`z m`e .dxrada devn oi`y mewna opireny`l dil ded

`z` cegl oic zia zzinl i`c ,"dxrad" aizkcn opiyxcc :xnel yie !zay igc `lc oic zia zzinl "exraz `l" jixhvi`c oeik ,wlgl e` e`ll opiyxc ikideÐ`l" azknl dil ded

devn xykd iedc ,zay `igc `l dlizt leyiac dxradc idp :xn`z m`e ."mkizeayen lka dk`ln eyrzÐzay dgcz ,siiqe wpg e` ,lenz`n dliztd dlyazpyk ,dnvr dgivx

xnege lwn silic i`nl ,edine ?`hef `xneg il dn dax `xneg il dn mrhnÐdgivxd lrc ,dgivxd lr `ed envr xnege lwdc ,dnvr dgivxl `l` "exraz `l" iz` `l jgxk lr

devn xykda `hef `xneg il dn dax `xneg il dn opixn` `lc ol ilbc oeik :xnel yie) .xnege lwd iwet`l `z` "exraz `l"e "epgwz igafn mrn" :aizkÐ`l dnvr devna oicd `ed

dliztl oipr epi` m`e ,lirlcn ol `wtp devn xykd (elit`) :inp i` .opixn`Ðdzeyrl xyt` i`y devn ixiykn opieyn oizkec lkac :xnel yie .(o`k cr ,dnvr dgivxl oipr edpz

) "dlinc xfril` iax" wxta opzck ,dnvr devnk zay axrn) "mixac el`" wxt migqtae ,`iad `l m` (`,lw zayhq(a,axrn dliztd zeyrl xyt` i`a `kde 'ek `aiwr iax xn` llk

.ihernl `xw jixhv`cn ,zay

àìiqei iaxÐxn`wc "epi` e`"eÐ.ixingc ,zayc ie`l ip`yc meyn :inp i` .(oic zia zzin elit` `l` epi` e` :xn`w ikde) ,dyrz `le dyr zayc meyn
dnedcear
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ïéa ìBça ïéa éðà òîBL "úîeäå úåî ètLî àèç¥§¦§©¨¤§¨¥©£¦¥©¥
øàLa ¯ "úîeé úBî äéììçî" íéi÷î éðà äîe ,úaMa©©¨¨£¦§©¥§©£¤¨¨¦§¨
eléôà àlà Bðéà Bà .ïéc úéa úúénî õeç ,úBëàìî§¨¦¦©¥¦¥¤¨£¦

eléôà àlà Bðéà Bà .úaMa àìå ,ìBça ¯ "úîeäå" íéi÷î éðà äîe ,ïéc úéa úúéî¦©¥¦¨£¦§©¥§¨©§Ÿ©©¨¥¤¨£¦
älà eéäå" :øîBà àeä ïläìe ,"íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì" :øîBì ãeîìz ?úaLa§©¨©§©Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤§©¨¥§¨¥¤
ïéc úéaa ïläì íéøeîàä úBáLBn äî "íëéúBáLBî ìëa íëéúBøBãì ètLî úwçì íëì̈¤§©¦§¨§¥¤§Ÿ§¥¤©¨¨£¦§©¨§¥¦
ïúð éaø åàì éàî ."eøòáú àì" àðîçø øîàå ,ïéc úéaa ïàk íéøeîàä úBáLBî óà ¯©¨¨£¦¨§¥¦§¨©©£¨¨Ÿ§©£©¨©¦¨¨
,àì !éçc éëä åàì àä ,"eøòáú àì" àðîçø áúëc àîòèå ,äúöé ÷lçì øîàc ,àéä¦§¨©§©¥¨§¨§©£¨§¨©©£¨¨Ÿ§©£¨¨¨¦¨¥¨
äøòáä ¯ äúöé åàìì äøòáä éñBé éaø øîàc øîéà ,éñBé éaø éîð éåäéúå .éñBé éaø©¦¥§¤¡¥©¦©¦¥¥©§¨©©¦¥©§¨¨§¨¨§¨©§¨¨

ä ,àúãéøbäìéút ìeMéa él äî :úLL áø øîàå ,àeä äìéút ìeMéa ïéc úéac äøòá §¥¨¨©§¨¨§¥¦¦§¦¨§¨©©¥¤©¦¦§¦¨
àì éçãå äNò éúàc íeMî àì àpz éàä :éLà øa éîéL áø øîà !ïéðnñ ìeMéa él äî©¦¦©¨¦¨©©¦¦©©¦©©¨¨¦§¨¥£¥§¨¥¨
"úîeé úBî äéììçî" íéi÷î éðà äî :øîà÷ éëäå ,øîBçå ìwî éúééîc íeMî àlà ,äNòú©£¤¤¨¦§©§¥¦©¨¤§¨¦¨¨©¨£¦§©¥§©£¤¨¨
øîBçå ìwî úaL àéçc ¯ ïéc úéa úúéî ìáà ,ïéc úéa úúénî õeç ,úBëàìî øàLa¦§¨§¨¦¦©¥¦£¨¦©¥¦¨§¨©¨¦©¨¤
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יבמות. חמש עשרה נשים - פרק ראשון דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zenai(iyiy meil)

úaMî àìdnvr,àøééúî äzà,`xen da xn`p `l ixdyàlà Ÿ¦©¨©¨¦§¨¥¤¨
dz` `xiizn,Lc÷na äøeîàä àøBî óà ,úaMä ìò øéäæäL énî¦¦¤¦§¦©©©¨©¨¨£¨©¦§¨

Lc÷nî àìenvràøééúî äzà,zedl` jl ezeyrllàà`xiizn Ÿ¦¦§¨©¨¦§¨¥¤¨
dz`Lc÷nä ìò øéäæäL énî.cala ¦¦¤¦§¦©©¦§¨

:`ziixad zyxtnLc÷î àøBî àéä Bæ éàå,dxezd dzeiv eilry §¥¦¨¦§¨
Bì÷îa ,úéaä øäa íãà ñðké àìe` ,eciayBìòðîae` ,elbx lr Ÿ¦¨¥¨¨§©©©¦§©§§¦§¨

Búcðeôa,eizern z` ea ozepy eipzn lry lelg xebg -å`l ok §§¨§
my qpkiå .åéìâø éab ìòL ÷áàáokepNòé àìziad xdlàéøcðt÷ §¨¨¤©©¥©§¨§Ÿ©£¤©©§©§¨

myl `ly xg` gztn `vie cg` gzta qpki `ly ,jxc xeviw -
.ely eikxv myl `l` ,dcearåokä÷é÷øziad xda dxeq`ìwî §§¦¨¦©

øîBçåea xn`py ,wy yealn(a c xzq`)xrW l` `Fal oi` iM' ¨¤¦¥¨¤©©
elit` enr `eal ie`x oi` ,qe`n epi`y wy dn .'wU WEalA KlOd©¤¤¦§¨
dzeyrl oi`y oky lk dqe`n `idy dwiwx ,mce xya jln iptl

lnd ikln jln iptl ziad xda.mik
:zay zxinyl ycwn `xen ywidn sqep oic zyxec `ziixad

éì ïéàå,mixeq` el` lk eidiy.íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa àlàla` §¥¦¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨
ïépî ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæamewna el` lk mixeq`y ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¦©¦

.ycwndäî .'eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL úà' ,øîBì ãeîìz©§©¤©§Ÿ©¦§Ÿ¦§¨¦¦¨©
íìBòì ,úaMa äøeîàä äøéîMoaxeg xg` s`e dilr mieevn ep` §¦¨¨£¨©©¨§¨

,ziadíìBòì ,Lc÷na äøeîàä àøBî óàs`e eilr mieevn ep` ©¨¨£¨©¦§¨§¨
.epaxeg xg`l

hrnl 'dilr'd z` jixv recn `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd
dyrz `l dgec dyry jkl xg` xewn d`iane ,meain g` zy`

:zxk ea yiyéúéz ,àðéîà Czòc à÷ìñ àlà`edy meai [cnliy-] ¤¨©§¨©§¨£¦¨¥¥
zxk xeqi` dgecäøòáäîztixyl zxterd zlizt ly ¥©§¨¨

dgec dpi`y dhrnl aezkd jxvedy jkny .dtixy miaiegnd
dyrd iptn migcp zxk mda yiy oie`ld x`yy cenll yi ,zay

.oic zia zzin iaiig zevn meiw ly
:zay dgec epi` dtixy ypery jkl xewnd z` d`ian `xnbd

,ìàòîLé éaø éác àðúcxn`p(b dl zeny)ìëa Là eøòáú àì' §¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©£¥§Ÿ
íëéúáLî.'zAXd mFiAøîBì ãeîìz äî.df aezk Ÿ§Ÿ¥¤§©©¨©©§©

aezk xn`p dnl le`yl `ziixad zpeeky dligza dxaq `xnbd
zaya xn`p xak `ld ,df(h k zeny),'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨

dixac rvn`a dwiqtd ok lre .dxrad xeqi` mb df llkae
`ziixad dl`y ji` :dzywde,'øîBì ãeîìz äî'xak `lde ©©§©

.mi`pz edeyxitì éàzhiy,éñBé éaødxradd xeqi` azkp `ld ¦§©¦¥
r iptaick envìa ecinrdåàìe .z`hge zxk ea oi`y calaéà §¨¦

ìzhiy,ïúð éaøick envr ipta dxradd xeqi` azkp `ld÷lçì §©¦¨¨§©¥
ipta odn zg` lk lr z`hg aiigle ,efn ef zay zek`ln lk

.dnvräúöé åàìì äøòáä ,àéðúczk`ln z` `ivedl ick - §©§¨©§¨¨§¨¨§¨
x`yk dliwqe zxk da oi`y xnele zek`lnd lk llkn dxrad

,cala e`l `l` ,zek`ln,øîBà ïúð éaø .éñBé éaø éøácdxrad ¦§¥©¦¥©¦¨¨¥
ick dnvr ipta dazkp÷lçìxnele ,efn ef zek`lnd lk z` §©¥

oia el rcep `ly] cg` mlrda zek`ln dnk zaya dyerdy
lr z`hg aiig [zexeq` el` zek`lny dzxagl zg` dk`ln
cg` e`la zelelk oleky s`e ,dnvr ipta dk`lne dk`ln lk

.'dk`ln lk dyrz `l' lyàáø øîàå,`ziixad ixac xe`iaa §¨©¨¨
d `l` ,xen`d aezkd mvra jxevd dn le`yl dzpeek oi`yàpz©¨

oeyl lr wx'úBáLBî'cala ['mkizeayen lka'],déì àéL÷ à÷ ¨Ÿ¨©§¨¥
øîBì ãeîìz äî 'úBáLBî'i` zeaxl aezkd jxved dnl ±xeq ¨©©§©

,ux`l dvega elit`e ea miayei mz`y mewn lka dxradéãkî¦§¦
[`ld-],àéä óebä úáBç úaL,rwxwa dielz dpi`ee`ed llk ©¨©©¦

y.õøàì õeça ïéa õøàa ïéa úâäBð óebä úáBçok m`e'úBáLBî' ©©¤¤¥¨¨¤¥§¨¨¤¨
.él änì úaLa àðîçø áúëc§¨©©£¨¨§©¨¨¨¦

:ef dl`y lr `ziixad zaeyz z` d`ian `xnbdéaø íeMî¦©¦
,ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé,'mkizeayen lka' dxezd dazkéôì ¦§¨¥¨©©§¦¤¨§¦

øîàpL(ak `k mixac),'úîeäå úåî ètLî àèç Léàá äéäé éëå' ¤¤¡©§¦¦§¤§¦¥§¦§©¨¤§¨
,dzind iaiiegn z` zindl `id dyr zevneéðà òîBLeziniy ¥©£¦

dzin aiegnd z` oicd zia,úaMa ïéa ìBça ïéaly dyr `eaie ¥©¥©©¨
,zay xeqi` z` dgcie oic zia zziníéi÷î éðà äîedn z` ¨£¦§©¥

xn`py(ci `l zeny)õeç úBëàìî øàLa ,'úîeé úBî äéììçî'§©§¤¨¨¦§¨§¨
îjxevl `idy dk`ln.ïéc úéa úúén ¦¦©¥¦

,jtidl xnel yi `xaqn `ld :`ziixad zl`eyàlà Bðéà Bàs` ¥¤¨
zaya xeq`l yi 'mkizeayen' `lléðà äîe ,ïéc úéa úúéî eléôà£¦¦©¥¦¨£¦

'úîeäå' íéi÷î`weec ,oic zia ibexda xen`d.úaMa àìå ìBça §©¥§¨©§Ÿ©©¨
xnel epl yi `xaqn :`ziixad daiynúaMa eléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦©©¨

jkitl .oic zia zzin iaiig z` bexdl yiøîBì ãeîìzzayaàì' ©§©Ÿ
å ,'íëéúáLî ìëa Là eøòáúokïläìgvex ly oic zia zzinaàeä §©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§§©¨

øîBà(hk dl xacna)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå' ¥§¨¥¤¨¤§ª©¦§¨§ŸŸ¥¤§Ÿ
.'íëéúáLî,dey dxifba epcnleïläì íéøeîàä 'úBáLBn' äî Ÿ§Ÿ¥¤©¨¨£¦§©¨

,gvexaazzinïéc úéá,xacn aezkdïàk íéøeîàä 'úBáLBî' óà §¥¦©¨¨£¦¨
,zaya dxradaazzin jxevl `idy dxradïéc úéáaezkd §¥¦

y` mixiran eid mztixy jxevly ,dtixy iaiiegna oebke ,xacn
.mpexb jezl zxterd z` mikteye ,zxter zkizg mikizneålr §

ef dxrad'eøòáú àì' àðîçø øîà.zaya df jxevl y` ¨©©£¨¨Ÿ§©£
:dvexiz z` `xnbd dwiqnåàì éàîzhiya ef `ziixaïúð éaø ©¨©¦¨¨

àc ,àéäøîdnvr ipta dazkpy dxrad,äúöé ÷lçìdhrnl `le ¦§¨©§©¥¨§¨
.dliwqe zxknemewn lknàîòèdzpify odk za ztixy oi`y ©§¨

meyn `l` epi` zay dgecéëä åàì àä ,'eøòáú àì' àðîçø áúëc§¨©©£¨¨Ÿ§©£¨¨¨¥
didéçc,zaya dxrad ly e`ld z` oic zia zzin ly dyrd ¨¥

`l dgec dyr dxezd lkay o`kne .zxk ea yiy it lr s`e
dy` zeg` xeq`l 'dilr' jxvp ok lre ,zxk ea yiy dyrz

.meaia
:`xnbd dgecàìyiy xaeqd ozp iax zhiya ef `ziixa dzpyp Ÿ

zhiya `l` ,zxk dxradaéñBé éaøzaya dxrada oi`y xaeqd ©¦¥
xeq`l aezkd jxved ok lre .dliwqe zxk `le cala e`l `l`
`l dgec dyr dxezd lkay s`e ,oic zia zzin jxevl dxrad

.zxk ea oi`yk s` zay ly e`l dgec df dyr oi` ,dyrz
:ef diigc lr `xnbd dywnéîð éåäéúåy jixack idi el -éñBé éaø §¦§¥©¥©¦¥

mewn lkn ,`idøîàc øîéàxn` `l o`k cr -äøòáä éñBé éaø ¥©§¨©©¦¥©§¨¨
äúöé åàììa `l` zxkl `le,àzãéøb äøòáäyi leyiaa la` §¨¨§¨©§¨¨§¥§¨

ixde ,lkd ixacl zxk aeigäìéút ìeMéa ïéc úéác äøòáäly ©§¨¨§¥¦¦§¦¨
zxter,àeädkteyle dkizdl ick zxterd zgz y` mixirany

,oecipd it jezl zgzex dceraåixd,úLL áø øîàlyand ©¨©©¥¤
xenb leyia zxter ly dliztik ,`ed,äìéút ìeMéa él äîeäî ©¦¦§¦¨©

ïéðnñ ìeMéa élmilyan eid oky ,leyia meyn xeq`y ,rav ly ¦¦©¨¦
mb jk ,xeq` mipnnq leyiay myke ,okynd zk`lnl mipnnq
s` dgcp did dxezd herin `lely `vnp .xeq` dlizt leyia
aeye .oic ziaa dtixy ly dyr iptn zxk ea yiy leyia xeqi`
ea yiy dyrz `l dgec dyry ,dxezd lkl o`kn gikedl yi

.zxk
:`xnbd dgecàpz éàä ,éLà øa éîéL áø øîàl`rnyi iax iac ¨©©¦¦©©¦©©¨

àì'mkizeayen'l jxvedíeMîxaeq `edyàì éçãå äNò éúàc Ÿ¦§¨¥£¥§¨¥Ÿ
äNòú,zxk ea yiy s`c íeMî àlàdid ef dey dxifb ileléúééî ©£¤¤¨¦§©§¥

zaya odk za ztixy daxn -éðà äî ,øîà÷ éëäå .øîBçå ìwî¦©¨¤§¨¥¨¨©¨£¦
,ïéc úéa úúénî õeç úBëàìî øàLa ,'úîeé úBî äéììçî' íéi÷î§©¥§©§¤¨¨¦§¨§¨¦¦©¥¦

àéçc ïéc úéa úúéî ìáà[dgec-]øîBçå ìwî úaL.dcearn £¨¦©¥¦©§¨©¨¦©¨¤
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קפה
oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtzenai

àøééúî äúà úáùî àì.`xen dia aizk `lc Ðåúãðåôxfe`y iwpx` Ð.eipzn ea

àéøãðô÷,ecbpkya `vie df gzta qpkie ,siwdl `ly ,ekelid xvwl Ðdcear myl `le

.eikxv zeyrl `l`øîåçå ì÷î`al oi` ik"n (a,aq) "d`exd" wxta zekxaa yxtn Ð

qe`n epi`y "wy yeala jlnd xry l`yecwd iptl qe`n `edy ,wexl xnege lw Ð

.`ed jexaøîåì ãåîìú äîxn`p xak `lde Ð

."dk`ln lk dyrz `l"äúàöé åàììxnel Ð

e`l `l` ,dliwqe zxk dilr oiaiig oi`y

.`nlra÷ìçìdliwq aiig epi` xn`z `ly Ð

llgiy crdzvi jkl ,zek`ln lka zay

zcgein dxrad dn :wlgl llkd on dxrad

dliwqe zxk dilr aiige dk`ln a` `idyipta

dnvrikd .'ek dk`ln a` `edy lk s` Ð

:opiqxb.'åë àáø øîàåíëéúåáùåîlka Ð

.ux`l dvega elit` ,miayei mz`y mewn

àéä óåâä úáåç,rwxwa dielz dpi`e Ð

mi`lkk.zexyrne zenexze dlxre'åë åðéà åà
.yxtn onwl Ðíëì äìà åéäåzia zzin iab Ð

:opiqxb ikd .migvex zyxta ,aizk oicäî
áåúëä ïéã úéá úúéîá ïìäì íéøåîàä úåáùåî

.'åë ïàë óà øáãîàéä ïúð éáø åàì éàîÐ

elit`e .zxkae ,`id dk`ln a` dxrad xn`c

opireny`c e`l i` ,ikdiz` `pin` ded Ð

"znede"c dyr.dil igceäìéúôly Ð,xa`

jizndwxefeeit jezlzcxeiei`de .eirn jezl

okynnc ,`ed dk`ln a`e ,`ed xenb leyia

okynd zk`lna did oipnq leyiae ,opitli

.ipy zrleze zlkz ravléàä éîéù áø øîà
àðúzzin xqinl `xw dl aiqpc ,jixhvi`c Ð

zaya oic zia`l i`c meyn e`l Ð

`nrh meyn `igc `pin` ded opireny`c

lwa dil iziin dedc meyn `l` ,igc dyrc

.zay igcc xnege
äçéöø

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

ìåëéycwnd zian mc` `xiizidegzyi `ly `hiytc ,ok xnel jxved `l eia` iab Ð

iab :inp i` .dyecway xac iedc meyn ,jixhvi` ycwnd iab la` .zedl` myl el

ycwna la` ,epqirki `ly `xen jiiy eia`Ðyxtny enk ,wgeca `l` `evnl leki oi`

.jlede

úåáùåîil dnl `pngx azkc`de Ð

) zayc `nw wxta opiyxcck(`,:

xiran dz` la` ,xiran dz` i` zeayen lka

cwend zia zxecnaÐdil iedc meyn epiid

`lcne ."mkizeayen" aizke "zeayen" azknl

"zeayen" azke "mkl exraz `l" aizkÐrnyn

) oiyeciwc `nw wxt seqae .`kdckl `z`c(a,fl

dnl zay iab `pngx azkc "zeayen" xn`wc

zecrenc oiprae li`ed `pin` jzrc `wlq ,il

zecrenk oic zia yeciw da irail ,aizkÐ`l

,yixcw "mkizeayen lka y` exraz `l"cn

,"mipdkd l` xen`"c `pixg` `xwn `l`

`eddc "mkizeayen lka 'dl `id zay" :aizkc

.aizk crenc `pipra `xwåàelit` `l` epi`

zaya`xneg il dn dax `xneg il dn meyn Ð

ira `kid :odk dcedi epiax axd dywd .`hef

dxrad xn`c iqei iaxk l`rnyi iax inwe`l

) zayc `nw wxta `de ?dzvi e`llxn` (a,ai

zia dpaiykl :xn`e ,dhde `xw l`rnyi iaxc

i dxradc `nl` ,dpny z`hg `ia` ycwndy

`id iqei iax inp idpc ,dyw cere !zxkÐlkn

zia zzinc `pin` ied "exraz `l" e`l i` mewn

,'ek dax `xneg il dn meyn ,zay `igc inp oic

,ok m`e .`ed dk`ln a` dnyp zlihpc ab lr s`

zeg`a "dilr" inp jixhv` "exraz `l" azk ik

!'ek `xneg il dn `nip `lc ,dliwq `kilc dy`

.ith xity jixt ikd e`lac :xnel yie

àîòèikd e`l `d exraz `l `pngx azkc

igc`zyd xninl ira `lc gken jenqa Ð

`nlrac llkn xeq`l "exraz `l" jixhvi`cn

`pin` ded "exraz `l" e`l i`c yxtnc .igc

`xneg il dnc ,ziviva mi`lka enk igcilc

"exraz `l" jixhvi`e ,`hef `xneg il dne dax

,jixhvi` diteblc oeike :xn`z m`e .ditebl

il dn opixn` `lc ,igc `lc `kdn slip :daxc`

slinl ivn `lc :xnel yie !'ek il dn dax `xneg

`ki`c ,zaya enk dzin ea yiy e`l `l`

`cixb zxk ea yiy e`l la` .dliwqÐmzd

,`hef `xneg il dn dax `xneg il dn opixn`

,dy` zeg` enk zxkc e`l igcc `pin` dede

`l ikdlc ,ezenge ezlk enk dzinc e`l `le

.inp `zyd :inp i` .iccd` edl opiywn ded

lke ."epi` e`" lr yyeg oi`e lirlck jixhv`cn

oerny iaxlc ,oerny iaxk `iz` `l ef `ibeq

) "bxe`d" wxta dil `wtp odk za ztixy zxrad `pngx xq`cnc ,aiig dxrada lwlwnc opireny`l "exraz `l" jixhvi`oewiz aiygc dcedi iaxk `iz` `ibeq jd `l` .(`,ew zay

`kidn wlgl dil `wtp oerny iaxe .dxrada lwlwnl jixhv`c oeik wlgle e`ll yxcinl `kil diciclc ,oerny iaxk `lc inp ozp iaxe iqei iaxe .zn lr drixwe dlin enk ,`xab ipewz

) "lecb llk" wxta l`enyl dil `wtpcr my(`,i`c :wgvi epiax xne` cere .iz`w cegl dxrada lwlwn lr cenllÐ:xn`z m`e .dxrada devn oi`y mewna opireny`l dil ded

`z` cegl oic zia zzinl i`c ,"dxrad" aizkcn opiyxcc :xnel yie !zay igc `lc oic zia zzinl "exraz `l" jixhvi`c oeik ,wlgl e` e`ll opiyxc ikideÐ`l" azknl dil ded

devn xykd iedc ,zay `igc `l dlizt leyiac dxradc idp :xn`z m`e ."mkizeayen lka dk`ln eyrzÐzay dgcz ,siiqe wpg e` ,lenz`n dliztd dlyazpyk ,dnvr dgivx

xnege lwn silic i`nl ,edine ?`hef `xneg il dn dax `xneg il dn mrhnÐdgivxd lrc ,dgivxd lr `ed envr xnege lwdc ,dnvr dgivxl `l` "exraz `l" iz` `l jgxk lr

devn xykda `hef `xneg il dn dax `xneg il dn opixn` `lc ol ilbc oeik :xnel yie) .xnege lwd iwet`l `z` "exraz `l"e "epgwz igafn mrn" :aizkÐ`l dnvr devna oicd `ed

dliztl oipr epi` m`e ,lirlcn ol `wtp devn xykd (elit`) :inp i` .opixn`Ðdzeyrl xyt` i`y devn ixiykn opieyn oizkec lkac :xnel yie .(o`k cr ,dnvr dgivxl oipr edpz

) "dlinc xfril` iax" wxta opzck ,dnvr devnk zay axrn) "mixac el`" wxt migqtae ,`iad `l m` (`,lw zayhq(a,axrn dliztd zeyrl xyt` i`a `kde 'ek `aiwr iax xn` llk

.ihernl `xw jixhv`cn ,zay

àìiqei iaxÐxn`wc "epi` e`"eÐ.ixingc ,zayc ie`l ip`yc meyn :inp i` .(oic zia zzin elit` `l` epi` e` :xn`w ikde) ,dyrz `le dyr zayc meyn
dnedcear
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ìò øéäæäL énî àlà ,àøééúî äzà úaMî àìŸ¦©¨©¨¦§¨¥¤¨¦¦¤¦§¦©
Lc÷nî àì ,Lc÷na äøeîàä àøBî óà .úaMä©©¨©¨¨£¨©¦§¨Ÿ¦¦§¨
éàå .Lc÷nä ìò øéäæäL énî àlà àøééúî äzà©¨¦§¨¥¤¨¦¦¤¦§¦©©¦§¨§¥
úéaä øäa íãà ñðké àì ?Lc÷î àøBî àéä Bæ¦¨¦§¨Ÿ¦¨¥¨¨§©©©¦
,åéìâø éab ìòL ÷áàáe ,Búcðeôa ,Bìòðîa ,Bì÷îa§©§§¦§¨§§¨§¨¨¤©©¥©§¨
éì ïéàå .øîBçå ìwî ä÷é÷øe ,àéøcðt÷ epNòé àìå§Ÿ©£¤©¤§©§¨§¦¨¦©¨¤§¥¦

,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa àlàúéa ïéàL ïîæa ¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§©¤¥¥
éúBúaL úà" :øîBì ãeîìz ?ïépî íéi÷ Lc÷nä©¦§¨©¨¦©¦©§©¤©§©
úaMa äøeîàä äøéîM äî ,"eàøéz éLc÷îe eøBîLz¦§¦§¨¦¦¨©§¦¨¨£¨©©¨
àlà .íìBòì ¯ Lc÷na äøeîàä àøBî óà ,íìBòì ¯§¨©¨¨£¨©¦§¨§¨¤¨
éaø éác àðúc ,äøòáäî éúéz :àðéîà Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¨¦¨¥¥¥©§¨¨§¨¨§¥©¦
äî ,"íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì" :ìàòîLé¦§¨¥Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤©
¯ éñBé éaøì éà !?øîBì ãeîìz äî ?øîBì ãeîìz©§©©©§©¦§©¦¥
åàìì äøòáä :àéðúc !÷lçì ¯ ïúð éaøì éà ,åàìì§¨¦§©¦¨¨§©¥§©§¨©§¨¨§¨
øîàå .÷lçì :øîBà ïúð éaø .éñBé éaø éøác ,äúöé̈§¨¦§¥©¦¥©¦¨¨¥§©¥§¨©
äî "úBáLBî" :déì àéL÷ à÷ úBáLBî ¯ àpz :àáø̈¨©¨¨¨©§¨¥¨©
úáBçå ,àéä óebä úáBç úaL éãkî ?øîBì ãeîìz©§©¦§¦©¨©©¦§©
úBáLBî ,õøàì õeça ïéa õøàa ïéa úâäBð óebä©¤¤¥¨¨¤¥§¨¨¤¨
ìàòîLé éaø íeMî ?éì änì úaLa àðîçø áúëc§¨©©£¨¨§©¨¨¨¦¦©¦¦§¨¥
Léàá äéäé éëå" øîàpL éôì :ãçà ãéîìz øîà̈©©§¦¤¨§¦¤¤¡©§¦¦§¤§¦
ïéa ìBça ïéa éðà òîBL "úîeäå úåî ètLî àèç¥§¦§©¨¤§¨¥©£¦¥©¥
øàLa ¯ "úîeé úBî äéììçî" íéi÷î éðà äîe ,úaMa©©¨¨£¦§©¥§©£¤¨¨¦§¨
eléôà àlà Bðéà Bà .ïéc úéa úúénî õeç ,úBëàìî§¨¦¦©¥¦¥¤¨£¦

eléôà àlà Bðéà Bà .úaMa àìå ,ìBça ¯ "úîeäå" íéi÷î éðà äîe ,ïéc úéa úúéî¦©¥¦¨£¦§©¥§¨©§Ÿ©©¨¥¤¨£¦
älà eéäå" :øîBà àeä ïläìe ,"íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì" :øîBì ãeîìz ?úaLa§©¨©§©Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤§©¨¥§¨¥¤
ïéc úéaa ïläì íéøeîàä úBáLBn äî "íëéúBáLBî ìëa íëéúBøBãì ètLî úwçì íëì̈¤§©¦§¨§¥¤§Ÿ§¥¤©¨¨£¦§©¨§¥¦
ïúð éaø åàì éàî ."eøòáú àì" àðîçø øîàå ,ïéc úéaa ïàk íéøeîàä úBáLBî óà ¯©¨¨£¦¨§¥¦§¨©©£¨¨Ÿ§©£©¨©¦¨¨
,àì !éçc éëä åàì àä ,"eøòáú àì" àðîçø áúëc àîòèå ,äúöé ÷lçì øîàc ,àéä¦§¨©§©¥¨§¨§©£¨§¨©©£¨¨Ÿ§©£¨¨¨¦¨¥¨
äøòáä ¯ äúöé åàìì äøòáä éñBé éaø øîàc øîéà ,éñBé éaø éîð éåäéúå .éñBé éaø©¦¥§¤¡¥©¦©¦¥¥©§¨©©¦¥©§¨¨§¨¨§¨©§¨¨

ä ,àúãéøbäìéút ìeMéa él äî :úLL áø øîàå ,àeä äìéút ìeMéa ïéc úéac äøòá §¥¨¨©§¨¨§¥¦¦§¦¨§¨©©¥¤©¦¦§¦¨
àì éçãå äNò éúàc íeMî àì àpz éàä :éLà øa éîéL áø øîà !ïéðnñ ìeMéa él äî©¦¦©¨¦¨©©¦¦©©¦©©¨¨¦§¨¥£¥§¨¥¨
"úîeé úBî äéììçî" íéi÷î éðà äî :øîà÷ éëäå ,øîBçå ìwî éúééîc íeMî àlà ,äNòú©£¤¤¨¦§©§¥¦©¨¤§¨¦¨¨©¨£¦§©¥§©£¤¨¨
øîBçå ìwî úaL àéçc ¯ ïéc úéa úúéî ìáà ,ïéc úéa úúénî õeç ,úBëàìî øàLa¦§¨§¨¦¦©¥¦£¨¦©¥¦¨§¨©¨¦©¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zenai(iyiy meil)

úaMî àìdnvr,àøééúî äzà,`xen da xn`p `l ixdyàlà Ÿ¦©¨©¨¦§¨¥¤¨
dz` `xiizn,Lc÷na äøeîàä àøBî óà ,úaMä ìò øéäæäL énî¦¦¤¦§¦©©©¨©¨¨£¨©¦§¨

Lc÷nî àìenvràøééúî äzà,zedl` jl ezeyrllàà`xiizn Ÿ¦¦§¨©¨¦§¨¥¤¨
dz`Lc÷nä ìò øéäæäL énî.cala ¦¦¤¦§¦©©¦§¨

:`ziixad zyxtnLc÷î àøBî àéä Bæ éàå,dxezd dzeiv eilry §¥¦¨¦§¨
Bì÷îa ,úéaä øäa íãà ñðké àìe` ,eciayBìòðîae` ,elbx lr Ÿ¦¨¥¨¨§©©©¦§©§§¦§¨

Búcðeôa,eizern z` ea ozepy eipzn lry lelg xebg -å`l ok §§¨§
my qpkiå .åéìâø éab ìòL ÷áàáokepNòé àìziad xdlàéøcðt÷ §¨¨¤©©¥©§¨§Ÿ©£¤©©§©§¨

myl `ly xg` gztn `vie cg` gzta qpki `ly ,jxc xeviw -
.ely eikxv myl `l` ,dcearåokä÷é÷øziad xda dxeq`ìwî §§¦¨¦©

øîBçåea xn`py ,wy yealn(a c xzq`)xrW l` `Fal oi` iM' ¨¤¦¥¨¤©©
elit` enr `eal ie`x oi` ,qe`n epi`y wy dn .'wU WEalA KlOd©¤¤¦§¨
dzeyrl oi`y oky lk dqe`n `idy dwiwx ,mce xya jln iptl

lnd ikln jln iptl ziad xda.mik
:zay zxinyl ycwn `xen ywidn sqep oic zyxec `ziixad

éì ïéàå,mixeq` el` lk eidiy.íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa àlàla` §¥¦¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨
ïépî ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæamewna el` lk mixeq`y ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¦©¦

.ycwndäî .'eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL úà' ,øîBì ãeîìz©§©¤©§Ÿ©¦§Ÿ¦§¨¦¦¨©
íìBòì ,úaMa äøeîàä äøéîMoaxeg xg` s`e dilr mieevn ep` §¦¨¨£¨©©¨§¨

,ziadíìBòì ,Lc÷na äøeîàä àøBî óàs`e eilr mieevn ep` ©¨¨£¨©¦§¨§¨
.epaxeg xg`l

hrnl 'dilr'd z` jixv recn `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd
dyrz `l dgec dyry jkl xg` xewn d`iane ,meain g` zy`

:zxk ea yiyéúéz ,àðéîà Czòc à÷ìñ àlà`edy meai [cnliy-] ¤¨©§¨©§¨£¦¨¥¥
zxk xeqi` dgecäøòáäîztixyl zxterd zlizt ly ¥©§¨¨

dgec dpi`y dhrnl aezkd jxvedy jkny .dtixy miaiegnd
dyrd iptn migcp zxk mda yiy oie`ld x`yy cenll yi ,zay

.oic zia zzin iaiig zevn meiw ly
:zay dgec epi` dtixy ypery jkl xewnd z` d`ian `xnbd

,ìàòîLé éaø éác àðúcxn`p(b dl zeny)ìëa Là eøòáú àì' §¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©£¥§Ÿ
íëéúáLî.'zAXd mFiAøîBì ãeîìz äî.df aezk Ÿ§Ÿ¥¤§©©¨©©§©

aezk xn`p dnl le`yl `ziixad zpeeky dligza dxaq `xnbd
zaya xn`p xak `ld ,df(h k zeny),'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨

dixac rvn`a dwiqtd ok lre .dxrad xeqi` mb df llkae
`ziixad dl`y ji` :dzywde,'øîBì ãeîìz äî'xak `lde ©©§©

.mi`pz edeyxitì éàzhiy,éñBé éaødxradd xeqi` azkp `ld ¦§©¦¥
r iptaick envìa ecinrdåàìe .z`hge zxk ea oi`y calaéà §¨¦

ìzhiy,ïúð éaøick envr ipta dxradd xeqi` azkp `ld÷lçì §©¦¨¨§©¥
ipta odn zg` lk lr z`hg aiigle ,efn ef zay zek`ln lk

.dnvräúöé åàìì äøòáä ,àéðúczk`ln z` `ivedl ick - §©§¨©§¨¨§¨¨§¨
x`yk dliwqe zxk da oi`y xnele zek`lnd lk llkn dxrad

,cala e`l `l` ,zek`ln,øîBà ïúð éaø .éñBé éaø éøácdxrad ¦§¥©¦¥©¦¨¨¥
ick dnvr ipta dazkp÷lçìxnele ,efn ef zek`lnd lk z` §©¥

oia el rcep `ly] cg` mlrda zek`ln dnk zaya dyerdy
lr z`hg aiig [zexeq` el` zek`lny dzxagl zg` dk`ln
cg` e`la zelelk oleky s`e ,dnvr ipta dk`lne dk`ln lk

.'dk`ln lk dyrz `l' lyàáø øîàå,`ziixad ixac xe`iaa §¨©¨¨
d `l` ,xen`d aezkd mvra jxevd dn le`yl dzpeek oi`yàpz©¨

oeyl lr wx'úBáLBî'cala ['mkizeayen lka'],déì àéL÷ à÷ ¨Ÿ¨©§¨¥
øîBì ãeîìz äî 'úBáLBî'i` zeaxl aezkd jxved dnl ±xeq ¨©©§©

,ux`l dvega elit`e ea miayei mz`y mewn lka dxradéãkî¦§¦
[`ld-],àéä óebä úáBç úaL,rwxwa dielz dpi`ee`ed llk ©¨©©¦

y.õøàì õeça ïéa õøàa ïéa úâäBð óebä úáBçok m`e'úBáLBî' ©©¤¤¥¨¨¤¥§¨¨¤¨
.él änì úaLa àðîçø áúëc§¨©©£¨¨§©¨¨¨¦

:ef dl`y lr `ziixad zaeyz z` d`ian `xnbdéaø íeMî¦©¦
,ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé,'mkizeayen lka' dxezd dazkéôì ¦§¨¥¨©©§¦¤¨§¦

øîàpL(ak `k mixac),'úîeäå úåî ètLî àèç Léàá äéäé éëå' ¤¤¡©§¦¦§¤§¦¥§¦§©¨¤§¨
,dzind iaiiegn z` zindl `id dyr zevneéðà òîBLeziniy ¥©£¦

dzin aiegnd z` oicd zia,úaMa ïéa ìBça ïéaly dyr `eaie ¥©¥©©¨
,zay xeqi` z` dgcie oic zia zziníéi÷î éðà äîedn z` ¨£¦§©¥

xn`py(ci `l zeny)õeç úBëàìî øàLa ,'úîeé úBî äéììçî'§©§¤¨¨¦§¨§¨
îjxevl `idy dk`ln.ïéc úéa úúén ¦¦©¥¦

,jtidl xnel yi `xaqn `ld :`ziixad zl`eyàlà Bðéà Bàs` ¥¤¨
zaya xeq`l yi 'mkizeayen' `lléðà äîe ,ïéc úéa úúéî eléôà£¦¦©¥¦¨£¦

'úîeäå' íéi÷î`weec ,oic zia ibexda xen`d.úaMa àìå ìBça §©¥§¨©§Ÿ©©¨
xnel epl yi `xaqn :`ziixad daiynúaMa eléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦©©¨

jkitl .oic zia zzin iaiig z` bexdl yiøîBì ãeîìzzayaàì' ©§©Ÿ
å ,'íëéúáLî ìëa Là eøòáúokïläìgvex ly oic zia zzinaàeä §©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§§©¨

øîBà(hk dl xacna)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå' ¥§¨¥¤¨¤§ª©¦§¨§ŸŸ¥¤§Ÿ
.'íëéúáLî,dey dxifba epcnleïläì íéøeîàä 'úBáLBn' äî Ÿ§Ÿ¥¤©¨¨£¦§©¨

,gvexaazzinïéc úéá,xacn aezkdïàk íéøeîàä 'úBáLBî' óà §¥¦©¨¨£¦¨
,zaya dxradaazzin jxevl `idy dxradïéc úéáaezkd §¥¦

y` mixiran eid mztixy jxevly ,dtixy iaiiegna oebke ,xacn
.mpexb jezl zxterd z` mikteye ,zxter zkizg mikizneålr §

ef dxrad'eøòáú àì' àðîçø øîà.zaya df jxevl y` ¨©©£¨¨Ÿ§©£
:dvexiz z` `xnbd dwiqnåàì éàîzhiya ef `ziixaïúð éaø ©¨©¦¨¨

àc ,àéäøîdnvr ipta dazkpy dxrad,äúöé ÷lçìdhrnl `le ¦§¨©§©¥¨§¨
.dliwqe zxknemewn lknàîòèdzpify odk za ztixy oi`y ©§¨

meyn `l` epi` zay dgecéëä åàì àä ,'eøòáú àì' àðîçø áúëc§¨©©£¨¨Ÿ§©£¨¨¨¥
didéçc,zaya dxrad ly e`ld z` oic zia zzin ly dyrd ¨¥

`l dgec dyr dxezd lkay o`kne .zxk ea yiy it lr s`e
dy` zeg` xeq`l 'dilr' jxvp ok lre ,zxk ea yiy dyrz

.meaia
:`xnbd dgecàìyiy xaeqd ozp iax zhiya ef `ziixa dzpyp Ÿ

zhiya `l` ,zxk dxradaéñBé éaøzaya dxrada oi`y xaeqd ©¦¥
xeq`l aezkd jxved ok lre .dliwqe zxk `le cala e`l `l`
`l dgec dyr dxezd lkay s`e ,oic zia zzin jxevl dxrad

.zxk ea oi`yk s` zay ly e`l dgec df dyr oi` ,dyrz
:ef diigc lr `xnbd dywnéîð éåäéúåy jixack idi el -éñBé éaø §¦§¥©¥©¦¥

mewn lkn ,`idøîàc øîéàxn` `l o`k cr -äøòáä éñBé éaø ¥©§¨©©¦¥©§¨¨
äúöé åàììa `l` zxkl `le,àzãéøb äøòáäyi leyiaa la` §¨¨§¨©§¨¨§¥§¨

ixde ,lkd ixacl zxk aeigäìéút ìeMéa ïéc úéác äøòáäly ©§¨¨§¥¦¦§¦¨
zxter,àeädkteyle dkizdl ick zxterd zgz y` mixirany

,oecipd it jezl zgzex dceraåixd,úLL áø øîàlyand ©¨©©¥¤
xenb leyia zxter ly dliztik ,`ed,äìéút ìeMéa él äîeäî ©¦¦§¦¨©

ïéðnñ ìeMéa élmilyan eid oky ,leyia meyn xeq`y ,rav ly ¦¦©¨¦
mb jk ,xeq` mipnnq leyiay myke ,okynd zk`lnl mipnnq
s` dgcp did dxezd herin `lely `vnp .xeq` dlizt leyia
aeye .oic ziaa dtixy ly dyr iptn zxk ea yiy leyia xeqi`
ea yiy dyrz `l dgec dyry ,dxezd lkl o`kn gikedl yi

.zxk
:`xnbd dgecàpz éàä ,éLà øa éîéL áø øîàl`rnyi iax iac ¨©©¦¦©©¦©©¨

àì'mkizeayen'l jxvedíeMîxaeq `edyàì éçãå äNò éúàc Ÿ¦§¨¥£¥§¨¥Ÿ
äNòú,zxk ea yiy s`c íeMî àlàdid ef dey dxifb ileléúééî ©£¤¤¨¦§©§¥

zaya odk za ztixy daxn -éðà äî ,øîà÷ éëäå .øîBçå ìwî¦©¨¤§¨¥¨¨©¨£¦
,ïéc úéa úúénî õeç úBëàìî øàLa ,'úîeé úBî äéììçî' íéi÷î§©¥§©§¤¨¨¦§¨§¨¦¦©¥¦

àéçc ïéc úéa úúéî ìáà[dgec-]øîBçå ìwî úaL.dcearn £¨¦©¥¦©§¨©¨¦©¨¤
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äúåà äçåã äçéöødcear cearl dvexe ,odk gvex did m`y Ðmigley oic zia Ð

.ecia dceare gafn ly ebb lr did ok m` `l` ,zenl eze` oi`ianeéçáæî íòî øîàðù
úåîì åðç÷ú.igafn lrn `le Ðøîà÷ã åðéà åà éàîålwne li`ed Ð`iz` xnege

,`igcc`igc `l oic zia zzin elit` `l` epi` e` xninl epivn ikid?úî úøåá÷
äãåáò àéçã äåöîÐ"ezeg`le"n`nw wxta

ip` s` ,zayd z` dgec epi`e ,(a,b) dlibnc

dcear dgecy it lr s`c ,dgivx `ia``l Ð

`l` epi` e` xn` xcdc i`de .zay dgcz

zaya elit`zn zxeaw :xn`e xcd ikd Ð

.'ek zay dgcz dteb devn÷éìñã éàîìå
àø÷éòî øîéîì äéúòãàjixhvi`c i`dc Ð

diazk `l i`c meyn `xw dil`pin` ded Ð

.dyrz `l igce dyr iz`åðéà åà éàîikid Ð

ol iziz i`na ,igc `lc ,epi` e` xninl ivn

dgcz `lc?'åë ïðéøîàã øåîéàxcdc epiid Ð

`l oic zia zzina elit` `l` epi` e` :xn`e

igcz.zxk ea yi ixdy ,zayc e`løîà øãä
'åëå éçãã äùò åèàe` xn`e xcdc epiid Ð

.zaya elit` `l` epi`øåîç äùòú àì åàì
äéðéî.eilr oiwel ixdy Ðêúòã à÷ìñ àìàÐ

`l" jixhvi`c `dc `pniwe`c ,i`w lirl

`pngx azk `l i`c meyn ,"exrazded Ð

dyr iz`c meyn e`le ,xnege lwa opiziin

il dnl "dilr"e ,zxkc dyrz `l igce?`l`

.'ek `pin` jzrc `wlqììëá äéäùlk ik" Ð

llk "ezxkpe dl`d zearezd lkn dyri xy`

.zxk zeixrd lkaãîìì ììëä ïî àöéåm`y Ð

mipa dl oi`.maiizz Ðåéä íéùã÷ä ìë ììëá
axwi xy` yi` lk" oleka zxk llk xaky Ð

lknmkrxfxy` miycwd l`"eyicwi.'ebe

åàöé äîìå.ipy df weqta Ð÷ãá éùã÷ åàöé
úéáäsebd z`neha olk` m`y Ð.xeht Ð

äúöé äîì."dilr `ai dnai" Ðíúä éîã éî
'åëå øåñéàá ììë.dzvi dnl ipzinl `ki` Ð

øåñéàá ììëå øúéäá èøô àëäjdl e`le Ð

.oecil `vi ycgd xaca `dc ,inc `yxcàìà
oecil `vie llka didy xac :`yxc jdl Ð
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.df my` oic jk z`hgd oick Ðãåîìú ïéàù
úàèçë øîåìdhigyl m` ,df my` `dc Ð

oetvayakd z` hgye" :ea xn`p xak `ld Ð

oznl m`e ,"z`hgd z` hgyi xy` mewna

mincezlik`ellka ,zeny` lkk `ed ixd Ð

ev"a "my`d zxez z`f"."oxd` z`àöéù éôì
òøåöî íùà.zeny` x`y llkn Ðïåãéìøáãá

ùãçäodaa ,zeny` x`ya epi`y Ðodaae ci

ellkn `vie li`ede ,lbxoerh `di `l leki Ð

xnel cenlz ,gafn iabl mixeni`e minc ozn
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dyrz l`e aya `l` dcear dgec epi` dgivx dn ,eic `nip :y"pilxe`cÐzay

) xn`c ,oetxh iaxk `iz`c :xnel yie !dyrz l`e aya `l` dgcz `l inp`nw `aa

dk(`,wxta opgei iaxl yiwl yix dil xn`c `de .eic opixn` `l xnege lw jxtinc `kid :

) "zepenn ipic cg`"dl oixcdpq(`,zxeaw `dze :

xnege lwn zay dgec devn znÐmeyn `l

wlgl dizrc` wiqn `l `l` .oetxh iaxk xaqc

wiqn `lc ikid ik ,dyrz l`e ayl dyr mew oia

) "ezny in" wxta cenlzd dizrc`.(`,k zekxa

eic dil xcdn `lc opgei iaxeÐxcdnc meyn

oetxh iaxl elit`c ,gikez dgivx :ith xity dil

oipiic `kdc ,xnel d`xp cere .xnege lw `kil

`liwc dcear dne :ikdÐdgivx ,zay `igc

`xingc devn zn zxeaweÐdnae .oky lk `l

mixeng mdÐwxtae .mdiptn zigcp dcearc

) "lbxd cvik"iaxl opax exn`c (`,dk `nw `aa

miaiig iliwc lbxe oy dne :oipiic `le ,eic oetxh
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.owifdl
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) "zepenn ipicdl(a,dgivx oi` zxn`c `zyd :

zay dgecÐlwn dcear dgec dgivx oi`

dgivx oi` dcear iptn zigcpy zay dne :xnege

.'ek dze` dgecéôìoecil rxevn my` `viy

ycgd xacamikqp dperh rxevn z`hgy dn Ð

zeperh oi` ze`hg x`yeÐ,ycg xac aiyg `l

`kd ik ,ellk xzeqyk `l` ycg xac iexw oi`e

my`e ,gafn iabl mcd lk zeperh zeny` x`yc

g` zy` oebke .zepedal epnn ozep rxevn

.ellk xzeqy ,dxzed efe zeixrd lk exq`py

mikqp dperh rxevn z`hgy dn la`Ðoi`

yixa xn`c o`nle :xn`z m`e .ellk z` xzeq

) "onewn edfi`"hn migaf(a,dipin xnb ellkcÐzhigy oebk ,ea ycg `lc xac `l` dipin xnb `lc :xnel yie !g` zy`n zeixr edlek inp etlile ,zepeda ozn zeperh zeny` lk eidi
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zenai(ycew zay meil)

äãBáò äîeycwnd ziaa xeaiv zepaxw lyäøeîç àéäLxzei] ¨£¨¤¦£¨
[zayd onäçBãåd z`,úaLly dypr mewn lknäçBc äçéöø §¨©¨§¦¨¨

,dúBàonfa xeaiv oaxwa dcear cearl `ae gvxy odk oky ¨
,zenl eze` mi`ian `l` el migipn oi` ,dzinl e`ivedl mivexy
lhazz jk ici lre eizgz ceariy xg` odk my oi`y elit`e

,dceardøîàpLgvexa(ci `k zeny),'úeîì epçwz éçaæî íòî'm` ¤¤¡©¥¦¦§§¦¦¨¤¨
okúaL,dceard on dlw `idyL`id ixdäãBáò éðtî úçcply ©¨¤¦§¥¦§¥£¨

,xeaiv zepaxwäçéöø àäzL ïéc Bðéàdxengd.dúBà äçBcok lr ¥¦¤§¥§¦¨¨¨
.zay dgec oic zia zzin oi`y epcnll 'mkizeayen' jxved

:`xnbd zl`eyBðéà Bà' éàîe'oic zia zzin elit` `l`øîà÷c ©¥§¨¨©
dgcz `l oic zia zziny xnel epl did `xaqny `ziixaa `pzd
zegcl oic zia zzinl dl yi df xnege lw meyn `ld ,zayd z`

:`xnbd daiyn .zay,øîà÷ éëämeyn ,df xnege lw jextl yi ¨¥¨¨©
yL çéëBz äåöî úî úøeá÷s`e ,oic zia zzink dxeng `idy s` §©¥¦§¨¦©¤

`idäãBáòä úà äçBc,oldl x`eaiy itk ,dzenkemewn lknïéà ¨¤¨£¨¥
`idúà äçBcúaMäoi` oic zia zzinl s` ok m` .dceark ¨¤©©¨

.xen`d xnege lwd gkn zayd z` zegcl
:`ziixad ixac jynd z` yxtl dkiynn `xnbdøãä[aey-] ¨©

øîàdgczy ,'zaya elit` `l` epi` e`' ,`ziixad ly `pzd ¨©
s` daxc` `l` ,devn znn jextl oi`e ,zayd z` oic zia zzin

øîBçå ìwî úaL äçãz äåöî úî úøeá÷.dfàéäL äãBáò äîe §©¥¦§¨¦§¤©¨¦©¨¤¨£¨¤¦
e dxeng,úaL äçBcmewn lknäåöî úî úøeá÷dpnn dxeng ¨©¨§©¥¦§¨

e,dúBà äçBcepcnl okyîxifp zyxta aezkd xezi(f e xacna) ¨¨¦
Búçàìå'm`y s`e ,devn znl envr `nhn odky '`OHi `l §©£ŸŸ¦©¨

,dcear cearl ezexyt`a didi `l devn zna wqrznúaL©¨
L`id ixdy dceard on dlw `idïéc Bðéà ,äãBáò éðtî äçãp ¤¦§¨¦§¥£¨¥¦

äåöî úî úøeá÷ àäzLdxengd.dúBà äçBcepl yi aey ok m`e ¤§¥§©¥¦§¨¨¨
ege lwn cenll.zayd z` dgczy oic zia zzinl s` df xn

jkitleøòáú àì' øîBì ãeîìz'mkizaWn lkA W`oi`y epcnll ©§©Ÿ§©£¥§Ÿ§Ÿ¥¤
.zayd z` dgec oic zia zzin

dedd itl o`kle o`kl `ziixad iccv z` x`al day `xnbd
:zxk ea yiy dyrz `l dgec dyry lirl `pin`÷éìñc éàîìe§©§¨¦

àøwéòî dézòcàdgec oic zia zzin dzid 'mkizeayen' ilely ©©§¥¥¦¨¨
meyn zayäNòz àì éçãå äNò éúàc,zxk ea yiyBðéà Bà' éàî §¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤©¥

'oic zia zzin elit` `l`øîà÷c.dgcz `ly cvd dne ,`pzd §¨¨©
:`xnbd zx`an,øîà÷ éëä`hg Wi`a didi ike' xn`py itl ¨¥¨¨©§¦¦§¤§¦¥§
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éçãc déì zòîL éî ,úøk Ba LiL äNòúm`e .eze` dgec dyry ± ©£¤¤¥¨¥¦§©§§¥§¨¥
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dgec dyr dxezd lkay s` lr ,zay dgec oic zia zzin oi`y
.zxk ea yiy dyrz `l

lirl d`aedy `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd(:b)jixv recn ,
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,ììka,cg` zxk aeiga zeixrd lk z` dxezd dllk ixdy ©§¨
xn`py(hk gi `xwie)dN`d zFarFYd lMn dUri xW` lM iM'¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤

,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpeàöéådf xeqi`ãnìì ììkä ïî §¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨§¨¨¦©§¨§©¥
ok m`e ,meai mewna g` zy` zexrl xzid yiyìò ãnìì àìŸ§©¥©

,àöé Blek ììkä ìò ãnìì àlà ,àöé Bîöòexzed zeixrd lky ©§¨¨¤¨§©¥©©§¨¨¨
zyxcp dxezdy zecin dxyr ylyn zg` `id efe .meai mewna

.mda
:ef dcin zyxecd `ziixa d`ian `xnbdàéðúciaxc `ziixaa §©§¨

,l`rnyi'åëå ììkä ïî àöéå ììka äéäL øáccnll `l ,cnll ¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨
.`vi elek llkd lr cnll `l` `vi envr lr,ãöékxn`p`xwie) ¥©

(k fíéîìMä çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå''dl xW`,åéìò Búàîèå §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨
.'diOrn `edd WtPd dzxkpeììëa íéîìL àìäåd lkeéä íéLã÷ §¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨©£Ÿ§¨¦¦§©¨¨¦¨

xn`py ,d`neha mlke`d z` zxk aiigl(b ak my)xW` Wi` lM'¨¦£¤
'dl l`xUi ipa EWiCwi xW` miWcTd l` mkrxf lMn axwi¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤©§¦§¥¦§¨¥©

,'iptNn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nheeàöé änìåminly §ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©§¨¨¨§
ick ,mnvr ipta azkdlLéwäì[zeeydl-]ïäéìàx`y z` §©¦£¥¤

,miycwdíéãçeéî íéîìM äî ,Cì øîBìåmdyìk óà ,çaæî éLã÷ §©¨©§¨¦§¨¦¨§¥¦§¥©©¨
llka mixen`d miycwdçaæî éLã÷,md cala÷ãa éLã÷ eàöé ¨§¥¦§¥©¨§¨§¥¤¤

,úéaämiaiig oi` ycwnd zia oipa jxevl milk`n yicwd m`y ©©¦
e`vie llka eidy minlyy ixd .sebd z`neha mzlik` lr zxk
llkd lr cnll `l` ,e`vi mnvr lr cnll `l ,cnll llkd on
m`e .gafn iycwa `l` d`neha dlik` lr zxk oi`y ,e`vi elek

s` okàëämeaiaéîð,ok yexcl epl didìk ììëa çà úLà àä ¨¨©¥¨¥¤¨¦§©¨
äúöé änìå ,äúéä úBéøòädxzede zeixr ixeqi` ly llkdn ¨£¨¨§¨§¨¨¨§¨

ick ,meai mewnaäéìà Léwäìzeixrd lk z`äî ,Cì øîBìå §©¦¥¤¨§©¨¨
xeqi`àéøL çà úLà,meai mewna [zxzen-]éîð úBéøò ìk óà ¥¤¨©§¨©¨£¨©¥
ïééøLlky epcnll ,'dilr' xn`p ok lr .meai mewna [zexzen-] ©§¨

.meai mewna s` zexeq` g` zy` caln zeixrd
:`xnbd dgecéîc éîdxen`d dcinl meaia g` zy` xzid ¦¨¥

ixde .d`neha miycw zlik` xeqi`a zyxcpdíúämb miycwa ¨¨
dììkxn`p,øeqéàadlik`a miycwd lk z` dxezd dxq`y §¨§¦

,d`nehaåd mbèøôxn`p minlyd `edy,øeqéàadxfg ixdy §§¨§¦
eze` z` dhxite daye ,miycwd lka xen`d xeqi`d lr dxezd
minlya xn`py xeqi`dy meyne ,mnvr ipta minlya xeqi`

xkda xzeinla` .elek llkd lr epcnll `ay gàëä,meai iabl ¨¨
dììkxn`p,øeqéàa,cg`k zeixrd lk z` dxezd dxq`yåeli` §¨§¦§
dèøôxn`p daxc` `l` xeqi` eze` lr xfeg `l,øzéäa §¨§¤¥

,meai mewna ezxizde zeixrd x`yn dxezd eze` dlicady
ea eprinydl mixeqi`d llkn df xeqi` dxezd d`ived gxkdae
:`xnbd zniiqn .elek llkd lr cnll `ay epl oipne ,xzidd z`

ì àlà éîc àì àä,`ziixaa zyxetnd zxg` dcinäéäL øáã' ¨Ÿ¨¥¤¨§¨¨¤¨¨
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,el llkd z` zeeydl e` ellkl ezeeydleáeúkä Eì epøéæçiL ãò©¤©§¦¤§©¨
.'Leøéôaon d`vie ,zeixrd lk llka dzid g` zy`y xg`ne §¥

exifgdl leki dz` i` ,meaia dxizdle ycgd xaca oecil llkd
mewna xzid mdl yiy zeixrd ly llkd lk lr cnlle ellkl
zeixrd lky yexita cnlie aezkd jl epxifgiy cr ,meai
dnl ,dnewnl `iyewd zxfeg aey ok m`e .meai mewna zexzen
iptn dgcp zeixrd x`y xeqi` oi`y cnll 'dilr'd z` jixv

.meai
meia `ian rxevnd :ef dcin zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
my`l yake dlerl yak ,zepaxw dyly ezxdhl ipinyd
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bel rxevnd `ian oke .miipnid elbxe eci zepeda lre rxevnd
`ed onyd xzine ,'d iptl minrt ray odkd dfn epnny ,ony
epivne .ey`x lre miipnid elbxe eci zepedae epf` jepz lr ozep
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המשך בעמוד בדו

oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtzenai
äúåà äçåã äçéöødcear cearl dvexe ,odk gvex did m`y Ðmigley oic zia Ð

.ecia dceare gafn ly ebb lr did ok m` `l` ,zenl eze` oi`ianeéçáæî íòî øîàðù
úåîì åðç÷ú.igafn lrn `le Ðøîà÷ã åðéà åà éàîålwne li`ed Ð`iz` xnege

,`igcc`igc `l oic zia zzin elit` `l` epi` e` xninl epivn ikid?úî úøåá÷
äãåáò àéçã äåöîÐ"ezeg`le"n`nw wxta

ip` s` ,zayd z` dgec epi`e ,(a,b) dlibnc

dcear dgecy it lr s`c ,dgivx `ia``l Ð

`l` epi` e` xn` xcdc i`de .zay dgcz

zaya elit`zn zxeaw :xn`e xcd ikd Ð

.'ek zay dgcz dteb devn÷éìñã éàîìå
àø÷éòî øîéîì äéúòãàjixhvi`c i`dc Ð

diazk `l i`c meyn `xw dil`pin` ded Ð

.dyrz `l igce dyr iz`åðéà åà éàîikid Ð

ol iziz i`na ,igc `lc ,epi` e` xninl ivn

dgcz `lc?'åë ïðéøîàã øåîéàxcdc epiid Ð

`l oic zia zzina elit` `l` epi` e` :xn`e

igcz.zxk ea yi ixdy ,zayc e`løîà øãä
'åëå éçãã äùò åèàe` xn`e xcdc epiid Ð

.zaya elit` `l` epi`øåîç äùòú àì åàì
äéðéî.eilr oiwel ixdy Ðêúòã à÷ìñ àìàÐ

`l" jixhvi`c `dc `pniwe`c ,i`w lirl

`pngx azk `l i`c meyn ,"exrazded Ð

dyr iz`c meyn e`le ,xnege lwa opiziin

il dnl "dilr"e ,zxkc dyrz `l igce?`l`

.'ek `pin` jzrc `wlqììëá äéäùlk ik" Ð

llk "ezxkpe dl`d zearezd lkn dyri xy`

.zxk zeixrd lkaãîìì ììëä ïî àöéåm`y Ð

mipa dl oi`.maiizz Ðåéä íéùã÷ä ìë ììëá
axwi xy` yi` lk" oleka zxk llk xaky Ð

lknmkrxfxy` miycwd l`"eyicwi.'ebe

åàöé äîìå.ipy df weqta Ð÷ãá éùã÷ åàöé
úéáäsebd z`neha olk` m`y Ð.xeht Ð

äúöé äîì."dilr `ai dnai" Ðíúä éîã éî
'åëå øåñéàá ììë.dzvi dnl ipzinl `ki` Ð

øåñéàá ììëå øúéäá èøô àëäjdl e`le Ð

.oecil `vi ycgd xaca `dc ,inc `yxcàìà
oecil `vie llka didy xac :`yxc jdl Ð

.ycgd xacaåøéæçäì ìåëé äúà éàÐ

ezeeydle,ellkl.el ellk zeeydl `leãò
áåúëä êì åðøéæçéùinp "dilr" e`la jklid Ð

.meaiil zeixr x`y ol iz` `lùáëä úà èçùå
.aizk rxevn my`a Ðàåä íùàä úàèçë éë

.df my` oic jk z`hgd oick Ðãåîìú ïéàù
úàèçë øîåìdhigyl m` ,df my` `dc Ð

oetvayakd z` hgye" :ea xn`p xak `ld Ð

oznl m`e ,"z`hgd z` hgyi xy` mewna

mincezlik`ellka ,zeny` lkk `ed ixd Ð

ev"a "my`d zxez z`f"."oxd` z`àöéù éôì
òøåöî íùà.zeny` x`y llkn Ðïåãéìøáãá

ùãçäodaa ,zeny` x`ya epi`y Ðodaae ci

ellkn `vie li`ede ,lbxoerh `di `l leki Ð

xnel cenlz ,gafn iabl mixeni`e minc ozn

.'ek
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äîådze` dgec dgivx ,zay dgece dxeng `idy dcearawri epiax axd dywd Ð

dyrz l`e aya `l` dcear dgec epi` dgivx dn ,eic `nip :y"pilxe`cÐzay

) xn`c ,oetxh iaxk `iz`c :xnel yie !dyrz l`e aya `l` dgcz `l inp`nw `aa

dk(`,wxta opgei iaxl yiwl yix dil xn`c `de .eic opixn` `l xnege lw jxtinc `kid :

) "zepenn ipic cg`"dl oixcdpq(`,zxeaw `dze :

xnege lwn zay dgec devn znÐmeyn `l

wlgl dizrc` wiqn `l `l` .oetxh iaxk xaqc

wiqn `lc ikid ik ,dyrz l`e ayl dyr mew oia

) "ezny in" wxta cenlzd dizrc`.(`,k zekxa

eic dil xcdn `lc opgei iaxeÐxcdnc meyn

oetxh iaxl elit`c ,gikez dgivx :ith xity dil

oipiic `kdc ,xnel d`xp cere .xnege lw `kil

`liwc dcear dne :ikdÐdgivx ,zay `igc

`xingc devn zn zxeaweÐdnae .oky lk `l

mixeng mdÐwxtae .mdiptn zigcp dcearc

) "lbxd cvik"iaxl opax exn`c (`,dk `nw `aa

miaiig iliwc lbxe oy dne :oipiic `le ,eic oetxh

oky lk `l oxw ,mly wfp wfipd zeyxaÐmeyn

`aeh jxtnl `ki` ikd xnege lw ciarp i`c

d`pd yi oebk ,oxwa `kile lbxe oya `ki`c

.owifdl

øîàðùigafn mrnmy oi` m` elit`e Ð

dceardy ,dcearl ie`x xg` odk

meyn e`l mzd `nlce :xn`z m`e .zigcp

`ed `xabc meyn `l` ,dcear `igc dgivxc

) opixn`ck ,ifg `lcal zekxa(a,ytp bxdy odk :

Ð"e`ln minc mkici" :xn`py ,eitk z` `yi `l

oi`c ,ifg jgxk lrc :xnel yie !dcear oky lke

,igafn lrn `le ,"igafn mrn"c ,dcear llgn

eitk z` `yi `leÐ:cere .`ed `nlra `xneg

oi`e ,ecia ebxdy itl ,eitk z` `yi `l `wec

:`xw `edda aizkcke ,xebipq dyrp xebihw

."mkitk mkyixtae"

ãåîìúexraz `l xnel:xn`z m`e Ð

ipic cg`" wxta jixhvi` i`n`

) "zepennel oixcdpq(`,slinl il cgeind igafn

dil wetiz ,xeav oaxw elit` dgec dgivxc

xnege lwn iwet`l "exraz `l" jixhvi`cnÐ

igcc xeav oaxw elit` dgec dgivxc dpin rny

cigi oaxw i`c .zayÐ!xnege lw `kil ok m`

ded `l "igafn" aizkc e`l i`c :xnel yie

yexcl ickc xeav oaxwa `xaqn `xw opinwen

ded `l` ,xnege lwn iwet`l "exraz `l"

ded "exraz `l"e ,cigi oaxwa `xw opinwen

:inp i` .izixg` `yxc meyl jgxk lr opiyxc

`xw opinwen ded "exraz `l" azkc `zyd

cg`" wxta xn`c ,iia`c xnege lwn cigi oaxwa

) "zepenn ipicdl(a,dgivx oi` zxn`c `zyd :

zay dgecÐlwn dcear dgec dgivx oi`

dgivx oi` dcear iptn zigcpy zay dne :xnege

.'ek dze` dgecéôìoecil rxevn my` `viy

ycgd xacamikqp dperh rxevn z`hgy dn Ð

zeperh oi` ze`hg x`yeÐ,ycg xac aiyg `l

`kd ik ,ellk xzeqyk `l` ycg xac iexw oi`e

my`e ,gafn iabl mcd lk zeperh zeny` x`yc

g` zy` oebke .zepedal epnn ozep rxevn

.ellk xzeqy ,dxzed efe zeixrd lk exq`py

mikqp dperh rxevn z`hgy dn la`Ðoi`

yixa xn`c o`nle :xn`z m`e .ellk z` xzeq

) "onewn edfi`"hn migaf(a,dipin xnb ellkcÐzhigy oebk ,ea ycg `lc xac `l` dipin xnb `lc :xnel yie !g` zy`n zeixr edlek inp etlile ,zepeda ozn zeperh zeny` lk eidi

elek llkd lr cnll ea `veik ycgd xaca oecil `vei did ok m`c ,mzd i"yx yxitck ,dipin xnb `l yecig oiprl la` .akrl oetvÐ.[yecig df oi`e]
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קפח
oiaiig lkda cenr f sc ± oey`x wxtzenai

éøåñéà éøúg` zy` Ðzeg`e.dy`ìéàåäéøúùéàådilr didy g` zy` xeqi` Ð

mipa `la eig` znyk.dy` zeg` xeqi` inp ixzyi` Ðåìù éðéîùz`ad mei `edy Ð

ziad xda `al jixve ,eizepaxwmcd on ozil dxfrl eici qipkdle xepwp xrya cenrle

.zepedaléø÷ äàøå`nh elit`e ,uxy `nhc :dlape uxy z`neh `le ixw hwp ikdl Ð

"mixac el`"a yxtnck ,ziad xdl oiqpkp ,zn

zenvr z` dyn gwie" :xn`py ,(`,fq migqt)

zyecwa eycwzp `l xepwp ixrye ."enr sqei

my) "oilev cvik"a opixn`ck ,dxfr,(a,dt

.myl qpkil zn `nh lekie ,ziad xdk od ixde

ixw lra la`,afk zepgn ipyl ueg glzyn Ð

af lke ,af :"mixac el`"a yxtnckzeaxl Ð

.ixw lraìáèåÐ.eiexwléô ìò óàleahc Ð

leah lkc ,ziad xdl qpkp epi` ixwc xg` mei

miycwle dnexzl oiicr d`neha `ed ixd mei

.ycwnleäæeici qipkie ,ziad xdl `ai Ð

,zepedal.axrl egqt lek`l xdhieäùò àáéù
úøë åá ùéù çñôãeici qipki `l m`c Ð

.axrl egqt lek`l xdhi `l zepedaläçãéå
äùòeglyie"c Ð.zxk ea oi`y "dpgnd on

`l dfe ,dxfr z`ia lr `l` zxk yepr oi`y

,eycwzp `ly xepwip ixryl `l` dxfrl qpki

.ezrxvn xdhie zepedal eici qipkieglyie

xdhie eyny axri axrle ,hegyl dxfrl egqt

.eiexwnèôùåäé ãåîòéåmeid eze` Ðexdhp

,mdiciay d`nehn l`xyi.minid ixaca

äéåì äðçîì.ziad xdl Ðàìåò øîàåÐ

d`ia :`ler xn`c ,(a,al) migaf zkqna

,d`ia dny zvwnadipaize`edf :ipzwc `dn

d`ia zxn` i`e .zepedal eci qipkne qpkp

,ziad xdl qpkpc inp idp ,d`ia dny zvwna

ikid zepedal ,`ed zxk ea oi`y dyrc meyn

dici liirn ivn?"dax unewd"a zegpna ol `niiwc ,`ed zxk ea yiy dyr ici`e ici`

lk x`ye mei leah xnel jixv oi`e ,zxk yepr ycwnl qpkpy mixetk xqegn (a,fk)

li`ed rxevn ip`y :`ler ipye ,mi`nhdoiicr ixdy ,ezrxvl zvwna d`ia el dxzede

zvwna ef d`ia dxezd on el dxzede ,zxkae ,`ed mixetk xqegn.eiexwl inp xzed Ð

li`ed ,`nl`i`xzyi`e`xeqi` cg.diab dedc jci` inp i`xzyi` Ð
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øîåì ãåîìú`ed my`d z`hgk ik"yakd z` hgye"c `xw jixv `l `zyde Ð

) "onewn edfi`" yixae ,`ywidn xnb dipin `zlin dlekcmigaf

hn(`,.akrl dil iwen

éàîìwtp wtpc,wtp `lc i`nle .`icda aezky oetv zhigye zepeda ozn epiidc Ð

mixeni`e minc ozn oebkÐ,wtp `l

azkiy cr mixeni`e minc ozn ea didi `le

.`icdaäàøålahe meia ea ixwyxit Ð

,dliape uxy `nh `le ,ixw hwp ikdlc :qxhpewa

,diel dpgna miqpkp zn `nh elit`e uxy `nhc

) "mixac el`" wxta xn`ckfq migqt(`,elit`c

zenvr z` dyn gwie" :xn`py ,qpkp envr zn

"enr sqeiÐiaxl d`xp oi`e .ezvigna enr

zxk ea oi`y dyr dgcie xn`c `dc :wgviÐ

zn `nhe .opgei iax yxtnck] .opaxc dyr epiid

liga qpkp oi`Ðzkqna opzck ,[opaxcn inp

) milk,epnid ycewn ligd :(g dpyn oey`x wxt

zxfr .myl miqpkp mizn i`nhe mixkp oi`y

epnid zycewn miypÐqpkp mei leah oi`y

oia ,ixw lrac oia ,ixii` mei leah lkae .myl

mzd eda ixii` `wc ,dliape uxy ,zn `nhc

,`zeaxl ixw lra hwpc :wgvi epiax xne`e !lirl

zepgn ipyl ueg glzy`c ab lr s`cÐexizd

ecinrd `l zxk mewnac ,qpkil minkg el

) "lhep did" wxta :xn`z m`e .mdixacdheq

de`ived mixne` mde :dheq iab ipzwc (a,k

elit`c `dn jixte .dxfrd `nhz `ly de`ived

!xeq` opaxcn `de ?`iyew i`ne .ixy envr zn

la` ,qpki `ly `l` exfb `ly :mz epiax uxize

my xak `ed m`Ðoeik ,`viy eilr exfb `l

`dn wcwce .my qpkil ixy `ziixe`cnc

) "mitxypd" wxta opixn`c`t oixcdpq(a,odk :

d`neha yniyyÐrnyn .oixfiba egen oirvtne ,dxfrl ueg eze` oi`iven mipdkd eig`

xaky oeik ,miyp zxfra eze` oizinne ,dpiky dpgn `edy ,dxfrl uegn `l` oi`iven oi`c

e`l i`c ,ipnif ixz de`ived de`ived ipzwcn wiic dheqac ,yxtn wgvi epiaxe .my did

edc.o`k jix`dl oi`e .jk lk oixdnn eid `l `ziixe`c xeqi` iäæqpkpjixv didy Ð

ixrye .zepedaa mcd on el ozile dxfrl eici qipkdle ,xepwp xrya cenrl ziad xdl `al

) "oilev cvik"a opixn`ck ,eycwzp `l xepwpueg eycwzp mixryd lky (a,dt migqt

jk liaya erpnp dnl :xn`z m`e .zepedal eici qipkne cner rxevn myy ,xepwp ixryn

'd iptl" df oi`c :ozp oa dcedi epiax yxite !xepwp xryl eici qipkie miyp zxfra cenri ?mycwlndxfrd zyecwk yecw ded i`c :d`xp oi`e .dxfrd xie`a ied `lc ,"Ðiptl" xity ied

'd.minybd iptn minybae dngd iptn dnga xryd mdilr oibiy ,my ecnriy ,mirxevn zpwz liaya ieyrc :mz epiax xne`e !"áèåî'ek zxk ea yiy dyr `ai`zlin e`l Ð

) "dy`d" wxta migqta opixn`ck ,zxk mewna mdixac ecinrdy zenewn yic ,`id `wiqtcav(`,.xingdl minkgl d`xp did `l o`k `l` ,éáødyr elit` dxez xac xn` opgei

ea oi`) zeaezkc `nw wxta gkenck ,`ed `pz e`lc ,`ziixa` ibeltl `z` `l opgei iax Ðg(`,iaxc zegcl yic ab lr s` ,opgei iaxl ikd iiepyl ira `le ,bilte `ed `pz :ax` ipync ,

) milkc oizipznk opgeilige ziad xda la` .myl qpkp mei leah oi`y ,epnid zycewn miyp zxfr :opzc ,(g dpyn ` wxtÐ,diel dpgna qpkil xeq` `ziixe`cn i`c ,opaxcn epiide .ixy

iyextl opgei iax `l` .milkc oizipzn` `kdc `ziixa ibiltc d`xp oi` ,mewn lkn .ixtqae `ztqeza `ipzck ,diel dpgn xepwp xry cr ziad xd gzRnc ,xqzil inp ziad xda ok m`¤©

ipzwc dyrc ,`z` `ziixaÐ) "dy`d" seqa opgei iaxc dil zi` `ax `dc ,inc afk e`l afc mei leah opgei iax xaqc meyn e`le .`wec e`lav migqt(`,ipy wxta dil zi` `axe ,

) zezixkci(`,f epnn elk`i `lc d`neha `ad gqt oiprl `wec `l` !inc afk afc mixetk xqegncinc afkc ,xn`w zecleie zecpe zeafe oiaÐz`ia oiprl la` .zezixka dl iziin ikdl

ycwnÐ) migafc ipy wxt yixa `zyd `gipe .inc afk e`lfi(a,) "mipin dyly" wxtae ,inc afk afc mixetk xqegnc `nlr ilekl wiqndn xifp(`,afk e`l afc mei leah elit`c wiqn

dpgnl qpkil xeq` inc afk e`l afc mei leah xn`p elit`c "mipin dyly"c `ibeq `idda rnync `de .ycwn z`ia oiprl xifpc `idde ,d`neha `ad gqt oiprl migafc `idd `l` !inc

mzd yixc `xwne ,dielÐmei leah iedc ,meia ea ixw d`xa inp oizrnyac ab lr s`e .mixetk xqegne mei leah `edy :izxz `ki`c ,zei`x yly lra afa mzdc :wgvi epiax xne`

`ziixe`cn ixy ,mixetk xqegneÐ.ezrxv meyn mixetk xqegne eixw meyn mei leah lr `l` ,zg` d`neh lr epi`c meyn epiidåùãçùdpgnl qpki l` mei leah exn`e mixac da

dielÐ) l`wfgia gkenck miyp zxfr epiid xvge ,xvgd lr `l` eycg `ly dil rnync :xnel yie !envr zn `nhn eycg `nlc ?mei leahn eycgy dil `pn :xn`z m`eeli`e ,(cn

.liga elit` xeq` zn `nhøîàå'ek mrh dn `lerÐikd elit`e ,d`ia dnyc oeike :xn`z m`e ?zepedal eici qipkdl minkg exizd mrh dn d`ia dny zvwna d`iac oeik :yexit

xg` oipra xyt` i`c meyn ,ezvwn ixyÐzvwna d`ia la` ."`az `l ycwnd l`e" :`icda aizkc ,elek z`ia dgciy `gip `lc :xnel yie !ixzyil inp elek ok m`Ð,`icda aizk `l

dribp dny zvwna dribp dn :mzd `ler dl xnb `ywidn `l`Ðelek qpki m` ,zvwna d`ia ici lr xyt`c oeik :xnel yi cere .'ek zvwna d`ia s`Ðjxc el did` dedc icin ,aiig

.dkex`a el `ae dxvw
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úàhç äî ,"àeä íLàä úàhçk ék" :øîBì ãeîìz©§©¦©©¨¨¨¨©©¨
íLà óà ¯ çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî äðeòè§¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©¨¨
déøãäà àì éàå .çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè̈©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©§¦¨©©§¥
¯ ÷ôð àìc éàîìe ,÷ôð ÷ôðc éàîì :àðéîà àåä àø÷§¨£¨¨¦¨§©§¨©¨©§©§¨¨©
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,ñðëð ¯ äæ ,ñðëð øçà íBé ìeáè ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥§©¥¦§¨¤¦§¨
ïéàL äNò äçãéå úøk Ba LiL äNò àáiL áèeî¨¤¨Ÿ£¥¤¥¨¥§¦§¤£¥¤¥
äNò eléôà äøBz øác :ïðçBé éaø øîàå .úøk Ba¨¥§¨©©¦¨¨§©¨£¦£¥
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àì íBé ìeáè :eøîàå ,íéøác da eLcçL :ïðçBé¨¨¤¦§¨§¨¦§¨§§Ÿ
ìéàBä ¯ íòh äî :àleò øîàå .äiåì äðçîì ñðké¦¨¥§©£¥§¦¨§¨©¨©©©¦
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יבמות. חמש עשרה נשים - פרק ראשון דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

jkitl,'àeä íLàä úàhçk ék' øîBì ãeîìz,jl xnelúàhç äî ©§©¦©©¨¨¨¨©©¨
íLà óà ,çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî äðeòèrxevnïzî ïeòè §¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©¨¨¨©©

.çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc̈¦§¥¦§©¥¦§¥©
ec df xezin gkenàø÷ déøcäà àì éàdxezd dzid `l m`y - ¦Ÿ©§§¥§¨

,zeny`d lk x`y oicl rxevn my` dxifgnéàîì àðéîà äåä£¨£¦¨§©
÷ôð ÷ôðcmze` `l` ea oi`e ,`vi rxevn my` `viy dnl - ¦§©§©

,oetva dhigye zepeda ozn mdy ,yexita ea eazkpy mipic
÷ôð àì ÷ôð àìc éàîìe`lele ,`vi `l `vi `ly dnl la` - §©§Ÿ§©Ÿ§©

,zeny`d lk ipic x`y ea mibdep eid `l 'my`d z`hgk' ieaixd
ok m`e .gafnd iab lr mixeni`e minc ozn mdyéîð àëä,meaia ¨¨©¥

micnl oi`e ,eil` deezyn llkd on `viy g` zy` ly hxtd oi`
zyxc ilel s` ok lr ,llkd lr hxtd on `le hxtd lr llkd on

'dilr'àðéîà äåä`weecyéàøzLéà àøzLéàc çà úLà- £¨£¦¨¥¤¨§¦§§¨¦§§©
la` ,dxzed yxetna dxzedyúBéøò øàLyxetna exzed `ly §¨£¨

àì.exzed Ÿ
:xg` ote`a zvxzne mcewd uexizdn da zxfeg `xnbdàlà¤¨

'dilr' `leleðéön äîa éúéz àðéîà Czòc à÷ìñmilrn epiid - ©§¨©§¨£¦¨¥¥§©¨¦
a` oipa ici lr meaia zeixrd lk eaiigziy xnel epzrcaúLàî¥¥¤

çà úLà äî .çàmewna `ly zxk xeqi`a dxeq`d dexr `idy ¨¨¥¤¨
ok it lr s`e ,meaiäîaéiî,meaia zxzen -äMà úBçà óà ¦©§¨©£¦¨

zxk xeqi`a dxeq`d,íaééúz'dilr' jxvp ok lr .zeixrd lk oke ¦§©¥
.dxeq` `id meai mewna s`y epcnll

:`xnbd dgecéîc éî`ld ,g` zy`l zeixr x`yíúäzy`a ¦¨¥¨¨
wx dxezd dxizd ,g`àøeqéà ãç,meaid jxevl g` zy` ly ©¦¨

la`àëäzeixr x`yaéøeqéà éøz,maid lr oda yi zeixr ly ¨¨§¥¦¥
mb da yi ,dnvrykl dexr lka yiy cgeind xeqi`d calny
ji` ok m`e .meail el zltepd dy` lka miiwd g` zy` xeqi`
dnle ,g` zy`n zeixr x`y epivn dna cenll zrcd lr dlri

.meaia oxqe`l aezkd jxved
'dilr' ilel :xg` ote`a zvxzn `xnbdàîéúc eäîepiid-] ©§¥¨

[mixne`e ìéàBämeail dlitpaéøzLéà,g` zy` xeqi` xzed - ¦¦§§¥
éøzLéàmieelpd zeixr ixeqi` x`ye dy` zeg` xeqi` ok mb ¦§§¥

,dy` zeg`a 'dilr' dxezd dazk ok lr ,g` zy` xeqi`l
.dvilge meaia zexeq` zeixrd x`ye `idy epcnll

:`xnbd zl`eyàøîéz àðîejl oipne -éøzLéàå ìéàBä ïðéøîàc §¨¥§¨§©§¦©¦§¦§§¥
cg` xeqi`éøzLéà.eil` sxhvny ipyd xeqi`d ok mb ¦§§¥

glyl yiy dxeza xn`p :df oicl `ziixan xewn d`ian `xnbd
aezkk ,dpgnl uegn mi`nhd z`(a d xacna)l`xUi ipA z` ev'©¤§¥¦§¨¥

x`eane .'Wtpl `nh lke af lke rExv lM dpgOd on EgNWie¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤
migqta(.fq),diel dpgn ,dpiky dpgn ,md zepgn dylyy

exq`p [miptle l`xyi zxfrn] dpiky dpgna .l`xyi dpgne
zn i`nh s`e ,mi`nhd lk qpkdlxd gztn] diel dpgnae .uxye

on ,[l`xyi zxfrl miyp zxfr oia didy xepwip xryl cr ziad
oebk ,mtebn z`veid d`neha mi`nhd `l` exq`p `l dxezd
qpkdl mixzen uxye zn `nh la` ,zecleie zecp ixw ilrae miaf
ligd on eqpki `ly mda exfb minkgy `l` ,dxezd on my
`l ,[dneg zetwend l`xyi ux` ixr lk] l`xyi dpgnae .miptle

.cala mirxevn `l` exq`p
in .a .ezxdhl lah `l oiicry `nh .` :od d`neh zebxc yly
xg`l ynyd eilr aixrd `l oiicr j` ,ezxdhl lah xaky
j` ,ixnbl xedh `ed oilegly ,'mei leah' iexwd `ede .ezliah
.b .dlild cr ycwnd z`iale miycwle dnexzl `nh `ed oiicr
oiicr j` ,ezliah xg`l ynyd eilr aixrd s`e lah xaky in
iexw `ede ,ezxdh jxevl mda aiigzdy zepaxwd z` `iad `l
miycw oiprl j` ,xedh `ed dnexzle oilegly ,'mixetik ixqegn'
mixetik xqegn xeq` ok enk .eizepaxw z` aixwiy cr `nh `ed
dqipkd j` .da xeq` mei leahy oky lke ,dpiky dpgnl dqipka
leahl `l` dxq`p `le ,mixetik xqegnl dxzed diel dpgnl

.mei
`ian ,ezrxvn `txpy xg`l ,rxevnd ly ezxdh xcq `ed jk
miglyne ,dncn eilr mifne odn zg` mihgeye ,mixetiv izy

laeh ,exry lk z` miglbn jk xg`e ,dipyd xetivd z`
laehe glbn `ed iriayd meia .mini dray dpene ,ez`nehn
dyrp `ed ynyd `eaa .axrd cr mei leah dyrp `ed f`e ,aey
`ian zxgnle ,mixetik xqegn `ed oiicr j` ,dnexzl s` xedh
lr my`d mcn odkd ozepe .my` oaxw mdipiae eizepaxw z`
.zipnid epf` jepz lre rxevnd ly miipnid eilbxe eici zepeda
z` hiyedle ,miypd zxfrl qpkdl rxevnd lr did jk jxevle
zaxwd dnlypy mcewy xg`ne .l`xyi zxfr jezl eizepeda
dpgnl dqipka xeq`d mixetik xqegn `ed oiicr eizepaxw
dpgnk dpicy l`xyi zxfr jezl ynn qpkp did `l ,dpiky
z` hiyen did myne ,xepwip ixry jeza cner did `l` ,dpiky

jezl eizepeda.mcd on odkd mdilr oziy ick ,dxfrd
k ,'ixzyi` ixzyi`e li`ed' ly llkd z` rxevna epivne,àéðúc§©§¨

ìçL òøBöîmeiBlL éðéîLz`ad mei `edy [dpey`xd ezliahn] §¨¤¨§¦¦¤
eizepaxwìáèå ,íBiá Ba éø÷ äàøå ,çñtä áøòaxdhidl ick §¤¤©¤©§¨¨¤¦©§¨©

,dlild cr eixw zngn mei leah `ed ixde ,eixwn,íéîëç eøîà̈§£¨¦
ñðëð øçà íBé ìeáè ïéàL ét ìò óàmei leah ,diel dpgnlñðëð äæ ©©¦¤¥§©¥¦§¨¤¦§¨

rxevn my` mcn epziy ick diel dpgna mdy xepwip ixrya
epziy ick diel dpgnl qpki `l m`y meyn .eizepeda lr ely
ixdy ,egqt z` dlila lek`l lkei `l ,eizepeda lr mcd z`
,miycwd xya zlik`a xeq`y mixetik xqegn oiicr `ed

jkitl ,gqtd xya mllkaeäNò àáiL áèeîgqt lyúøk Ba LiL ¨¤¨Ÿ£¥¤¥¨¥
,ezaxwd z` lhany inläNò äçãéåzepgn geliy lyBa ïéàL §¦§¤£¥¤¥

,úøkmzqipk lr `l` mixetik xqegne mei leahl zxk oi` ixdy ¨¥
dpgn mdy xepwip ixryl `l` qpkp epi` dfe ,dpiky dpgnl

.dxfrd jezl eizepeda z` hiyen `ed myne ,diel
ïðçBé éaø øîàådgci' `ziixad dxn`y dny ,`ziixad ixac lr §¨©©¦¨¨

ixdy .`ed `weec e`l ,'zxk ea oi`y dyr,äøBz øácmei leah §©¨
déa úéì äNò eléôàdpgna `l` xq`p `le ,diel dpgnl dqipka £¦£¥¥¥

zxfrl qpki `ly mei leah lr exfby md minkgy `l` .dpiky
.miypøîàpLmciay d`nehdn l`xyi ea exdhpy meid eze`a ¤¤¡©

(d k 'a minid ixac),.'äLãçä øöçä éðôì äãeäé ìä÷a èôLBäé ãîòiå'©©£Ÿ§¨¨¦§©§¨¦§¥¤¨¥©£¨¨
,df `xwn xe`iaa el`ye.'äLãçä øöç' éàîe(ïðçåé éáø) øîà ©¨¥©£¨¨¨©

,[éaø]my lr 'dycg' d`xwpe ,ziad xd dfíéøác da eLcçLly ©¦¤¦§¨§¨¦
,dkld.äiåì äðçîì ñðké àì íBé ìeáè ,eøîàåxeqi` oi`y meyne §¨§§Ÿ¦¨¥§©£¥§¦¨

mewna mdixac z` minkg ecinrd `l ,minkg ixacn `l` df
,gqt axra myl qpki `ly ixw d`xy rxevna exfb `le ,zxk

.egqt zaxwdn elhal `ly ick
zxfrl eizepeda z` qipkdl el xzed ji` ,dyw oiicry `l`
,`id dpiky dpgn dxfrd `lde ,mcd ozn jxevl l`xyi
oky lke ,mixetik xqegnl s` zxk xeqi`a dxeq` dil` dqipkde
z` wx qipkn `l` eteb lka myl qpkp epi`y s`e .mei leahl
zaygp zvwna dxfrl d`ia s` mewn lkn ,cala eizepeda
zngn ef dqipk dxezd dxizdy s`e .ixw lral dxeq`e ,d`ia
j` ,xg` ote`a dpnn xdhdl el xyt` i` ixdy ,rxevn z`neh
dxezd el dxizd el dtqepy ixwd z`neh zngn s`y epl oipn

.dxfrl dqipkd z`àìeò øîàå,`ziixad ixac aeyiiaíòh äî §¨©¨©©©
y meyn ,dxfrl zvwna dqipkd df mei leahl el dxzedìéàBä¦

øzeäådf xeqi` eløzeä Bzòøöìmb.Béeø÷ìzngn mb ixdy §©§¨©§©§¥
s` oky ,zxk xeqi`a dxfrl dqipkd el dxeq` ezrxv z`neh
`ed xdhpy mcew rxevne ,jk lr zxk yepr mixetik xqegn
yiy dqipkd xeqi` el xzedy xg`ne .mixetik xqegn oiicr
.ixwd z`neh zngn dqipkd xeqi` mb el xzed ,zrxv z`neha
mdn cg` xzed m` ,mixeqi` ipy eilr elgy xac lk ik epl ixd
dlrnl xen`d llkd `ede .eil` sxhvnd ipyd xeqi`d s` xzip
zeg` mb xizdl yi df llk it lre .'ixzyi` ixzyi`e li`ed'
zy` xeqi` ixzyi`e li`edy meyn ,meail zeixr x`ye dy`
,da yiy zeixr ixeqi` x`y mb ixzyi` ,dnai lka epyiy g`
'dilr' zyxcn meain zeixrd lk z` hrnl epkxved ok lre

.lirl dxen`d
:`xnbd dgecéîc éîmeaia zeixr ixeqi`ìeixacàìeòã,rxevna ¦¨¥§§¨
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קפט
oiaiig lkda cenr f sc ± oey`x wxtzenai

éøåñéà éøúg` zy` Ðzeg`e.dy`ìéàåäéøúùéàådilr didy g` zy` xeqi` Ð

mipa `la eig` znyk.dy` zeg` xeqi` inp ixzyi` Ðåìù éðéîùz`ad mei `edy Ð

ziad xda `al jixve ,eizepaxwmcd on ozil dxfrl eici qipkdle xepwp xrya cenrle

.zepedaléø÷ äàøå`nh elit`e ,uxy `nhc :dlape uxy z`neh `le ixw hwp ikdl Ð

"mixac el`"a yxtnck ,ziad xdl oiqpkp ,zn

zenvr z` dyn gwie" :xn`py ,(`,fq migqt)

zyecwa eycwzp `l xepwp ixrye ."enr sqei

my) "oilev cvik"a opixn`ck ,dxfr,(a,dt

.myl qpkil zn `nh lekie ,ziad xdk od ixde

ixw lra la`,afk zepgn ipyl ueg glzyn Ð

af lke ,af :"mixac el`"a yxtnckzeaxl Ð

.ixw lraìáèåÐ.eiexwléô ìò óàleahc Ð

leah lkc ,ziad xdl qpkp epi` ixwc xg` mei

miycwle dnexzl oiicr d`neha `ed ixd mei

.ycwnleäæeici qipkie ,ziad xdl `ai Ð

,zepedal.axrl egqt lek`l xdhieäùò àáéù
úøë åá ùéù çñôãeici qipki `l m`c Ð

.axrl egqt lek`l xdhi `l zepedaläçãéå
äùòeglyie"c Ð.zxk ea oi`y "dpgnd on

`l dfe ,dxfr z`ia lr `l` zxk yepr oi`y

,eycwzp `ly xepwip ixryl `l` dxfrl qpki

.ezrxvn xdhie zepedal eici qipkieglyie

xdhie eyny axri axrle ,hegyl dxfrl egqt

.eiexwnèôùåäé ãåîòéåmeid eze` Ðexdhp

,mdiciay d`nehn l`xyi.minid ixaca

äéåì äðçîì.ziad xdl Ðàìåò øîàåÐ

d`ia :`ler xn`c ,(a,al) migaf zkqna

,d`ia dny zvwnadipaize`edf :ipzwc `dn

d`ia zxn` i`e .zepedal eci qipkne qpkp

,ziad xdl qpkpc inp idp ,d`ia dny zvwna

ikid zepedal ,`ed zxk ea oi`y dyrc meyn

dici liirn ivn?"dax unewd"a zegpna ol `niiwc ,`ed zxk ea yiy dyr ici`e ici`

lk x`ye mei leah xnel jixv oi`e ,zxk yepr ycwnl qpkpy mixetk xqegn (a,fk)

li`ed rxevn ip`y :`ler ipye ,mi`nhdoiicr ixdy ,ezrxvl zvwna d`ia el dxzede

zvwna ef d`ia dxezd on el dxzede ,zxkae ,`ed mixetk xqegn.eiexwl inp xzed Ð

li`ed ,`nl`i`xzyi`e`xeqi` cg.diab dedc jci` inp i`xzyi` Ð
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øîåì ãåîìú`ed my`d z`hgk ik"yakd z` hgye"c `xw jixv `l `zyde Ð

) "onewn edfi`" yixae ,`ywidn xnb dipin `zlin dlekcmigaf

hn(`,.akrl dil iwen

éàîìwtp wtpc,wtp `lc i`nle .`icda aezky oetv zhigye zepeda ozn epiidc Ð

mixeni`e minc ozn oebkÐ,wtp `l

azkiy cr mixeni`e minc ozn ea didi `le

.`icdaäàøålahe meia ea ixwyxit Ð

,dliape uxy `nh `le ,ixw hwp ikdlc :qxhpewa

,diel dpgna miqpkp zn `nh elit`e uxy `nhc

) "mixac el`" wxta xn`ckfq migqt(`,elit`c

zenvr z` dyn gwie" :xn`py ,qpkp envr zn

"enr sqeiÐiaxl d`xp oi`e .ezvigna enr

zxk ea oi`y dyr dgcie xn`c `dc :wgviÐ

zn `nhe .opgei iax yxtnck] .opaxc dyr epiid

liga qpkp oi`Ðzkqna opzck ,[opaxcn inp

) milk,epnid ycewn ligd :(g dpyn oey`x wxt

zxfr .myl miqpkp mizn i`nhe mixkp oi`y

epnid zycewn miypÐqpkp mei leah oi`y

oia ,ixw lrac oia ,ixii` mei leah lkae .myl

mzd eda ixii` `wc ,dliape uxy ,zn `nhc

,`zeaxl ixw lra hwpc :wgvi epiax xne`e !lirl

zepgn ipyl ueg glzy`c ab lr s`cÐexizd

ecinrd `l zxk mewnac ,qpkil minkg el

) "lhep did" wxta :xn`z m`e .mdixacdheq

de`ived mixne` mde :dheq iab ipzwc (a,k

elit`c `dn jixte .dxfrd `nhz `ly de`ived

!xeq` opaxcn `de ?`iyew i`ne .ixy envr zn

la` ,qpki `ly `l` exfb `ly :mz epiax uxize

my xak `ed m`Ðoeik ,`viy eilr exfb `l

`dn wcwce .my qpkil ixy `ziixe`cnc

) "mitxypd" wxta opixn`c`t oixcdpq(a,odk :

d`neha yniyyÐrnyn .oixfiba egen oirvtne ,dxfrl ueg eze` oi`iven mipdkd eig`

xaky oeik ,miyp zxfra eze` oizinne ,dpiky dpgn `edy ,dxfrl uegn `l` oi`iven oi`c

e`l i`c ,ipnif ixz de`ived de`ived ipzwcn wiic dheqac ,yxtn wgvi epiaxe .my did

edc.o`k jix`dl oi`e .jk lk oixdnn eid `l `ziixe`c xeqi` iäæqpkpjixv didy Ð

ixrye .zepedaa mcd on el ozile dxfrl eici qipkdle ,xepwp xrya cenrl ziad xdl `al

) "oilev cvik"a opixn`ck ,eycwzp `l xepwpueg eycwzp mixryd lky (a,dt migqt

jk liaya erpnp dnl :xn`z m`e .zepedal eici qipkne cner rxevn myy ,xepwp ixryn

'd iptl" df oi`c :ozp oa dcedi epiax yxite !xepwp xryl eici qipkie miyp zxfra cenri ?mycwlndxfrd zyecwk yecw ded i`c :d`xp oi`e .dxfrd xie`a ied `lc ,"Ðiptl" xity ied

'd.minybd iptn minybae dngd iptn dnga xryd mdilr oibiy ,my ecnriy ,mirxevn zpwz liaya ieyrc :mz epiax xne`e !"áèåî'ek zxk ea yiy dyr `ai`zlin e`l Ð

) "dy`d" wxta migqta opixn`ck ,zxk mewna mdixac ecinrdy zenewn yic ,`id `wiqtcav(`,.xingdl minkgl d`xp did `l o`k `l` ,éáødyr elit` dxez xac xn` opgei

ea oi`) zeaezkc `nw wxta gkenck ,`ed `pz e`lc ,`ziixa` ibeltl `z` `l opgei iax Ðg(`,iaxc zegcl yic ab lr s` ,opgei iaxl ikd iiepyl ira `le ,bilte `ed `pz :ax` ipync ,

) milkc oizipznk opgeilige ziad xda la` .myl qpkp mei leah oi`y ,epnid zycewn miyp zxfr :opzc ,(g dpyn ` wxtÐ,diel dpgna qpkil xeq` `ziixe`cn i`c ,opaxcn epiide .ixy

iyextl opgei iax `l` .milkc oizipzn` `kdc `ziixa ibiltc d`xp oi` ,mewn lkn .ixtqae `ztqeza `ipzck ,diel dpgn xepwp xry cr ziad xd gzRnc ,xqzil inp ziad xda ok m`¤©

ipzwc dyrc ,`z` `ziixaÐ) "dy`d" seqa opgei iaxc dil zi` `ax `dc ,inc afk e`l afc mei leah opgei iax xaqc meyn e`le .`wec e`lav migqt(`,ipy wxta dil zi` `axe ,

) zezixkci(`,f epnn elk`i `lc d`neha `ad gqt oiprl `wec `l` !inc afk afc mixetk xqegncinc afkc ,xn`w zecleie zecpe zeafe oiaÐz`ia oiprl la` .zezixka dl iziin ikdl

ycwnÐ) migafc ipy wxt yixa `zyd `gipe .inc afk e`lfi(a,) "mipin dyly" wxtae ,inc afk afc mixetk xqegnc `nlr ilekl wiqndn xifp(`,afk e`l afc mei leah elit`c wiqn

dpgnl qpkil xeq` inc afk e`l afc mei leah xn`p elit`c "mipin dyly"c `ibeq `idda rnync `de .ycwn z`ia oiprl xifpc `idde ,d`neha `ad gqt oiprl migafc `idd `l` !inc

mzd yixc `xwne ,dielÐmei leah iedc ,meia ea ixw d`xa inp oizrnyac ab lr s`e .mixetk xqegne mei leah `edy :izxz `ki`c ,zei`x yly lra afa mzdc :wgvi epiax xne`

`ziixe`cn ixy ,mixetk xqegneÐ.ezrxv meyn mixetk xqegne eixw meyn mei leah lr `l` ,zg` d`neh lr epi`c meyn epiidåùãçùdpgnl qpki l` mei leah exn`e mixac da

dielÐ) l`wfgia gkenck miyp zxfr epiid xvge ,xvgd lr `l` eycg `ly dil rnync :xnel yie !envr zn `nhn eycg `nlc ?mei leahn eycgy dil `pn :xn`z m`eeli`e ,(cn

.liga elit` xeq` zn `nhøîàå'ek mrh dn `lerÐikd elit`e ,d`ia dnyc oeike :xn`z m`e ?zepedal eici qipkdl minkg exizd mrh dn d`ia dny zvwna d`iac oeik :yexit

xg` oipra xyt` i`c meyn ,ezvwn ixyÐzvwna d`ia la` ."`az `l ycwnd l`e" :`icda aizkc ,elek z`ia dgciy `gip `lc :xnel yie !ixzyil inp elek ok m`Ð,`icda aizk `l

dribp dny zvwna dribp dn :mzd `ler dl xnb `ywidn `l`Ðelek qpki m` ,zvwna d`ia ici lr xyt`c oeik :xnel yi cere .'ek zvwna d`ia s`Ðjxc el did` dedc icin ,aiig

.dkex`a el `ae dxvw
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úàhç äî ,"àeä íLàä úàhçk ék" :øîBì ãeîìz©§©¦©©¨¨¨¨©©¨
íLà óà ¯ çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî äðeòè§¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©¨¨
déøãäà àì éàå .çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè̈©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©§¦¨©©§¥
¯ ÷ôð àìc éàîìe ,÷ôð ÷ôðc éàîì :àðéîà àåä àø÷§¨£¨¨¦¨§©§¨©¨©§©§¨¨©
àøzLéàc çà úLà :àðéîà àåä éîð àëä .÷ôð àì̈¨©¨¨©¦£¨¨¦¨¥¤¨§¦§§¨
Cúòc à÷ìñ àlà .àì ¯ úBéøò øàL ,éàøzLéà¦§§©§¨£¨¨¤¨¨§¨©£¨
çà úLà äî ;çà úLàî eðéön äîa éúéz :àðéîà̈¦¨¥¥§©¨¦¥¥¤¨¨¥¤¨
ãç íúä ?éîc éî .íaééúz äMà úBçà óà äîaéiî¦©§¨©£¦¨¦§©¥¦¨¥¨¨©
ìéàBä :àîéúc eäî !éøeqéà éøz ¯ àëä ,àøeqéà¦¨¨¨§¥¦¥©§¥¨¦
ìéàBä ïðéøîàc àøîéz àðîe .éøzLéà ¯ éøzLéàå§¦§§¥¦§§¥§¨¥§¨§¨§¦©¦
BlL éðéîL ìçL òøBöî :àéðúc ?éøzLéà éøzLéàå§¦§§¥¦§§¥§©§¨§¨¤¨§¦¦¤
:íéîëç eøîà ,ìáèå íBia Ba éø÷ äàøå çñtä áøòa§¤¤©¤©§¨¨¤¦©§¨©¨§£¨¦
,ñðëð ¯ äæ ,ñðëð øçà íBé ìeáè ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥§©¥¦§¨¤¦§¨
ïéàL äNò äçãéå úøk Ba LiL äNò àáiL áèeî¨¤¨Ÿ£¥¤¥¨¥§¦§¤£¥¤¥
äNò eléôà äøBz øác :ïðçBé éaø øîàå .úøk Ba¨¥§¨©©¦¨¨§©¨£¦£¥
äãeäé ìä÷a èôLBäé ãBîòiå" :øîàpL ,déa úéì¥¥¤¤¡©©©£§¨¨¦§©§¨
éaø øîà ?äLãçä øöç éàî ."äLãçä øöçä éðôì¦§¥¤¨¥©£¨¨©¨¥©£¨¨¨©©¦
àì íBé ìeáè :eøîàå ,íéøác da eLcçL :ïðçBé¨¨¤¦§¨§¨¦§¨§§Ÿ
ìéàBä ¯ íòh äî :àleò øîàå .äiåì äðçîì ñðké¦¨¥§©£¥§¦¨§¨©¨©©©¦
?àleòãì éîc éî ¯ Béeø÷ì øzeä Bzòøöì øzeäå§©§¨©§©¦§¦¨¥¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zenai(ycew zay meil)

jkitl,'àeä íLàä úàhçk ék' øîBì ãeîìz,jl xnelúàhç äî ©§©¦©©¨¨¨¨©©¨
íLà óà ,çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî äðeòèrxevnïzî ïeòè §¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©¨¨¨©©

.çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc̈¦§¥¦§©¥¦§¥©
ec df xezin gkenàø÷ déøcäà àì éàdxezd dzid `l m`y - ¦Ÿ©§§¥§¨

,zeny`d lk x`y oicl rxevn my` dxifgnéàîì àðéîà äåä£¨£¦¨§©
÷ôð ÷ôðcmze` `l` ea oi`e ,`vi rxevn my` `viy dnl - ¦§©§©

,oetva dhigye zepeda ozn mdy ,yexita ea eazkpy mipic
÷ôð àì ÷ôð àìc éàîìe`lele ,`vi `l `vi `ly dnl la` - §©§Ÿ§©Ÿ§©

,zeny`d lk ipic x`y ea mibdep eid `l 'my`d z`hgk' ieaixd
ok m`e .gafnd iab lr mixeni`e minc ozn mdyéîð àëä,meaia ¨¨©¥

micnl oi`e ,eil` deezyn llkd on `viy g` zy` ly hxtd oi`
zyxc ilel s` ok lr ,llkd lr hxtd on `le hxtd lr llkd on

'dilr'àðéîà äåä`weecyéàøzLéà àøzLéàc çà úLà- £¨£¦¨¥¤¨§¦§§¨¦§§©
la` ,dxzed yxetna dxzedyúBéøò øàLyxetna exzed `ly §¨£¨

àì.exzed Ÿ
:xg` ote`a zvxzne mcewd uexizdn da zxfeg `xnbdàlà¤¨

'dilr' `leleðéön äîa éúéz àðéîà Czòc à÷ìñmilrn epiid - ©§¨©§¨£¦¨¥¥§©¨¦
a` oipa ici lr meaia zeixrd lk eaiigziy xnel epzrcaúLàî¥¥¤

çà úLà äî .çàmewna `ly zxk xeqi`a dxeq`d dexr `idy ¨¨¥¤¨
ok it lr s`e ,meaiäîaéiî,meaia zxzen -äMà úBçà óà ¦©§¨©£¦¨

zxk xeqi`a dxeq`d,íaééúz'dilr' jxvp ok lr .zeixrd lk oke ¦§©¥
.dxeq` `id meai mewna s`y epcnll

:`xnbd dgecéîc éî`ld ,g` zy`l zeixr x`yíúäzy`a ¦¨¥¨¨
wx dxezd dxizd ,g`àøeqéà ãç,meaid jxevl g` zy` ly ©¦¨

la`àëäzeixr x`yaéøeqéà éøz,maid lr oda yi zeixr ly ¨¨§¥¦¥
mb da yi ,dnvrykl dexr lka yiy cgeind xeqi`d calny
ji` ok m`e .meail el zltepd dy` lka miiwd g` zy` xeqi`
dnle ,g` zy`n zeixr x`y epivn dna cenll zrcd lr dlri

.meaia oxqe`l aezkd jxved
'dilr' ilel :xg` ote`a zvxzn `xnbdàîéúc eäîepiid-] ©§¥¨

[mixne`e ìéàBämeail dlitpaéøzLéà,g` zy` xeqi` xzed - ¦¦§§¥
éøzLéàmieelpd zeixr ixeqi` x`ye dy` zeg` xeqi` ok mb ¦§§¥

,dy` zeg`a 'dilr' dxezd dazk ok lr ,g` zy` xeqi`l
.dvilge meaia zexeq` zeixrd x`ye `idy epcnll

:`xnbd zl`eyàøîéz àðîejl oipne -éøzLéàå ìéàBä ïðéøîàc §¨¥§¨§©§¦©¦§¦§§¥
cg` xeqi`éøzLéà.eil` sxhvny ipyd xeqi`d ok mb ¦§§¥

glyl yiy dxeza xn`p :df oicl `ziixan xewn d`ian `xnbd
aezkk ,dpgnl uegn mi`nhd z`(a d xacna)l`xUi ipA z` ev'©¤§¥¦§¨¥

x`eane .'Wtpl `nh lke af lke rExv lM dpgOd on EgNWie¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤
migqta(.fq),diel dpgn ,dpiky dpgn ,md zepgn dylyy

exq`p [miptle l`xyi zxfrn] dpiky dpgna .l`xyi dpgne
zn i`nh s`e ,mi`nhd lk qpkdlxd gztn] diel dpgnae .uxye

on ,[l`xyi zxfrl miyp zxfr oia didy xepwip xryl cr ziad
oebk ,mtebn z`veid d`neha mi`nhd `l` exq`p `l dxezd
qpkdl mixzen uxye zn `nh la` ,zecleie zecp ixw ilrae miaf
ligd on eqpki `ly mda exfb minkgy `l` ,dxezd on my
`l ,[dneg zetwend l`xyi ux` ixr lk] l`xyi dpgnae .miptle

.cala mirxevn `l` exq`p
in .a .ezxdhl lah `l oiicry `nh .` :od d`neh zebxc yly
xg`l ynyd eilr aixrd `l oiicr j` ,ezxdhl lah xaky
j` ,ixnbl xedh `ed oilegly ,'mei leah' iexwd `ede .ezliah
.b .dlild cr ycwnd z`iale miycwle dnexzl `nh `ed oiicr
oiicr j` ,ezliah xg`l ynyd eilr aixrd s`e lah xaky in
iexw `ede ,ezxdh jxevl mda aiigzdy zepaxwd z` `iad `l
miycw oiprl j` ,xedh `ed dnexzle oilegly ,'mixetik ixqegn'
mixetik xqegn xeq` ok enk .eizepaxw z` aixwiy cr `nh `ed
dqipkd j` .da xeq` mei leahy oky lke ,dpiky dpgnl dqipka
leahl `l` dxq`p `le ,mixetik xqegnl dxzed diel dpgnl

.mei
`ian ,ezrxvn `txpy xg`l ,rxevnd ly ezxdh xcq `ed jk
miglyne ,dncn eilr mifne odn zg` mihgeye ,mixetiv izy

laeh ,exry lk z` miglbn jk xg`e ,dipyd xetivd z`
laehe glbn `ed iriayd meia .mini dray dpene ,ez`nehn
dyrp `ed ynyd `eaa .axrd cr mei leah dyrp `ed f`e ,aey
`ian zxgnle ,mixetik xqegn `ed oiicr j` ,dnexzl s` xedh
lr my`d mcn odkd ozepe .my` oaxw mdipiae eizepaxw z`
.zipnid epf` jepz lre rxevnd ly miipnid eilbxe eici zepeda
z` hiyedle ,miypd zxfrl qpkdl rxevnd lr did jk jxevle
zaxwd dnlypy mcewy xg`ne .l`xyi zxfr jezl eizepeda
dpgnl dqipka xeq`d mixetik xqegn `ed oiicr eizepaxw
dpgnk dpicy l`xyi zxfr jezl ynn qpkp did `l ,dpiky
z` hiyen did myne ,xepwip ixry jeza cner did `l` ,dpiky

jezl eizepeda.mcd on odkd mdilr oziy ick ,dxfrd
k ,'ixzyi` ixzyi`e li`ed' ly llkd z` rxevna epivne,àéðúc§©§¨

ìçL òøBöîmeiBlL éðéîLz`ad mei `edy [dpey`xd ezliahn] §¨¤¨§¦¦¤
eizepaxwìáèå ,íBiá Ba éø÷ äàøå ,çñtä áøòaxdhidl ick §¤¤©¤©§¨¨¤¦©§¨©

,dlild cr eixw zngn mei leah `ed ixde ,eixwn,íéîëç eøîà̈§£¨¦
ñðëð øçà íBé ìeáè ïéàL ét ìò óàmei leah ,diel dpgnlñðëð äæ ©©¦¤¥§©¥¦§¨¤¦§¨

rxevn my` mcn epziy ick diel dpgna mdy xepwip ixrya
epziy ick diel dpgnl qpki `l m`y meyn .eizepeda lr ely
ixdy ,egqt z` dlila lek`l lkei `l ,eizepeda lr mcd z`
,miycwd xya zlik`a xeq`y mixetik xqegn oiicr `ed

jkitl ,gqtd xya mllkaeäNò àáiL áèeîgqt lyúøk Ba LiL ¨¤¨Ÿ£¥¤¥¨¥
,ezaxwd z` lhany inläNò äçãéåzepgn geliy lyBa ïéàL §¦§¤£¥¤¥

,úøkmzqipk lr `l` mixetik xqegne mei leahl zxk oi` ixdy ¨¥
dpgn mdy xepwip ixryl `l` qpkp epi` dfe ,dpiky dpgnl

.dxfrd jezl eizepeda z` hiyen `ed myne ,diel
ïðçBé éaø øîàådgci' `ziixad dxn`y dny ,`ziixad ixac lr §¨©©¦¨¨

ixdy .`ed `weec e`l ,'zxk ea oi`y dyr,äøBz øácmei leah §©¨
déa úéì äNò eléôàdpgna `l` xq`p `le ,diel dpgnl dqipka £¦£¥¥¥

zxfrl qpki `ly mei leah lr exfby md minkgy `l` .dpiky
.miypøîàpLmciay d`nehdn l`xyi ea exdhpy meid eze`a ¤¤¡©

(d k 'a minid ixac),.'äLãçä øöçä éðôì äãeäé ìä÷a èôLBäé ãîòiå'©©£Ÿ§¨¨¦§©§¨¦§¥¤¨¥©£¨¨
,df `xwn xe`iaa el`ye.'äLãçä øöç' éàîe(ïðçåé éáø) øîà ©¨¥©£¨¨¨©

,[éaø]my lr 'dycg' d`xwpe ,ziad xd dfíéøác da eLcçLly ©¦¤¦§¨§¨¦
,dkld.äiåì äðçîì ñðké àì íBé ìeáè ,eøîàåxeqi` oi`y meyne §¨§§Ÿ¦¨¥§©£¥§¦¨

mewna mdixac z` minkg ecinrd `l ,minkg ixacn `l` df
,gqt axra myl qpki `ly ixw d`xy rxevna exfb `le ,zxk

.egqt zaxwdn elhal `ly ick
zxfrl eizepeda z` qipkdl el xzed ji` ,dyw oiicry `l`
,`id dpiky dpgn dxfrd `lde ,mcd ozn jxevl l`xyi
oky lke ,mixetik xqegnl s` zxk xeqi`a dxeq` dil` dqipkde
z` wx qipkn `l` eteb lka myl qpkp epi`y s`e .mei leahl
zaygp zvwna dxfrl d`ia s` mewn lkn ,cala eizepeda
zngn ef dqipk dxezd dxizdy s`e .ixw lral dxeq`e ,d`ia
j` ,xg` ote`a dpnn xdhdl el xyt` i` ixdy ,rxevn z`neh
dxezd el dxizd el dtqepy ixwd z`neh zngn s`y epl oipn

.dxfrl dqipkd z`àìeò øîàå,`ziixad ixac aeyiiaíòh äî §¨©¨©©©
y meyn ,dxfrl zvwna dqipkd df mei leahl el dxzedìéàBä¦

øzeäådf xeqi` eløzeä Bzòøöìmb.Béeø÷ìzngn mb ixdy §©§¨©§©§¥
s` oky ,zxk xeqi`a dxfrl dqipkd el dxeq` ezrxv z`neh
`ed xdhpy mcew rxevne ,jk lr zxk yepr mixetik xqegn
yiy dqipkd xeqi` el xzedy xg`ne .mixetik xqegn oiicr
.ixwd z`neh zngn dqipkd xeqi` mb el xzed ,zrxv z`neha
mdn cg` xzed m` ,mixeqi` ipy eilr elgy xac lk ik epl ixd
dlrnl xen`d llkd `ede .eil` sxhvnd ipyd xeqi`d s` xzip
zeg` mb xizdl yi df llk it lre .'ixzyi` ixzyi`e li`ed'
zy` xeqi` ixzyi`e li`edy meyn ,meail zeixr x`ye dy`
,da yiy zeixr ixeqi` x`y mb ixzyi` ,dnai lka epyiy g`
'dilr' zyxcn meain zeixrd lk z` hrnl epkxved ok lre

.lirl dxen`d
:`xnbd dgecéîc éîmeaia zeixr ixeqi`ìeixacàìeòã,rxevna ¦¨¥§§¨
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.äeëìé øéòa áeøò ïéàL íMî dàéáäì øLôà éàå øçà úéáa àlà úñðkä úéáa ììk äøèôää ïéà íàå§¦¥©©§¨¨§¨§¥©§¤¤¤¨§©¦©¥§¦¤§¨©£¦¨¦¨¤¥¥¨¦¥§
úñðkä úéáa äìçz äøBza àøwL øéèônä íL øéèôéå úéa BúBàì úñðkä úéaî äøNò[`iÎiàì ìáà £¨¨¦¥©§¤¤§©¦§©§¦¨©©§¦¤¨¨©¨§¦¨§¥©§¤¤£¨Ÿ

:úñðkä úéáa ät ìòa äøèôää àø÷é¦§¨©©§¨¨§©¤§¥©§¤¤
ה  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן

1

2

3

`zax `zkld
úñðëä úéáá [é לעלות הרוצים רבים שישנם במקום -

נפרדים. בחדרים שונים מנינים בתורה יקראו למפטיר,
והפטרה  מפטיר ולא בשלימותה, הפרשה ויקראו

.27בלבד 
úñðëä úéáá [àé שכולם בשבת כגון הדחק בשעת -

אינם  רבים, מנינים ומתארגנים לתורה, לעלות רוצים
קריאת  גמר לאחר עד ספרֿהתורה עם להמתין חייבים
ליתנו  רשאים המפטיר לאחר מיד אלא ההפטרה,

הקריאה  להתחיל אחר .28למניין

zetqede mipeiv
והפטרה 27) מפטיר לקריאת תורה ספר להוציא שאין

בלבד, התורה כבוד מפני קריאה שהיא בלבד
רוצים  שכולם כגון - למחלוקת שיבואו חשש יש ואם
עשרה  יצאו וכיו"ב; ברֿמצות ב' כגון המרכזי בחדר לעלות
יסיימו  שהמניין ולאחר המפטיר, קריאת בשעת אנשים
פעם  וההפטרה המפטיר ויקראו יחזרו וההפטרה המפטיר
שלא  כך השניה, לקריאה עד מכוסה הס"ת וישאירו נוספת,

(שו"ת  יחד שניהם יקראו לא אופן ובכל שנית, יוציאוהו
הוספה  נקרא אינו ולכאורה קב, סי' ח"א או"ח משה אגרות
מוסיפים  שאין למנהגנו גם שמתאים כך העולים מניין על
כי  כן לעשות אין הציבור טורח משום ומ"מ העולים, על

מחלוקת). חשש במקום אם
הס"ת,28) ללא גם ההפטרה לקרוא שניתן משמע משוע"ר

בלבד. הדחק בשעת שהוא שכמובן אלא

•
zay zekld - jexr ogley

Á ואינו שירה בשבת העופות לפני חטים לתת נוהגים יש
עליך: מזונותיהם אין שהרי נכון

Ë שאין עליך שמזונותיו לפי המשי תולעת להאכיל מותר
האדם: שיאכילו מה אם כי שיאכל מה לו

È להניחה מותר בהמתו שביתת על מצווה שאדם אע"פ
וגו' שורך ינוח למען שנאמר בשבת מהמחובר שתאכל
גבי  על בידיו להעמידה אפילו ומותר שלה נייחה היא וזו
בידיו  מהם יתלוש שמא חוששים ואין מחוברים עשבים

הבריות. בעיני חמור איסור שהוא לפי להאכילה

מדברי  בטלטול האסור דבר גבי על יעמידנה לא אבל
שמא  וחוששים הבריות בעיני קל שאיסורו מפני סופרים
על  להעמידה אלא אסרו ולא להאכילה בידיו ממנו יטול
להטות  תוכל שלא בענין בפניה לעמוד מותר אבל ממש גבה
סמוך  עומד שאינו שכיון מעצמה ותאכל שם דרך אלא

לחוש: אין לעשבים

‡È מפני שור לפני ונותנין חמור מלפני מאכל נוטלין
מה  ואין רירין מטיל אינו שהחמור לו הוא שראוי
אבל  השור לפני לתת[ו] (לחתכו) הוא וראוי נמאס שלפניו
ברירי  שנמאס מפני חמור לפני ליתן שור מלפני נוטלין אין
לודאי  וקרוב הדחק ע"י אלא לחמור עוד ראוי ואינו השור

ג"כ שלא  מחמירים ויש בשבת בחנם טורח ונמצא יאכלנו
אחרת  לפני וליתן אחת מלפני יטול שלא בהמה מיני בשאר

היתר: הנוהגין ביד למחות ואין מינה שאינה

·È לתת שלפניו האבוס וגורפים אותו שמפטמין שור
עפרורית  בהם יתערב שלא והשעורים התבן לתוכו
כלי  של אבוס הוא אפילו בשבת לגרפו אסור במאכלו ויקוץ
שמא  לחוש יש ושבקרקע שבקרקע אבוס משום גזרה
כדי  במתכוין הגומות אותן ישוה גומות בו ויראה כשיגרפו
מלפניו  התבן לסלק ג"כ ואסור לתוכן השעורים יפלו שלא
שנמאס  תבן בו שיש מפני ברעי ידרסנו שלא כדי רב כשהוא

בטלטול: אסור והוא עוד לו ראוי ואינו רגליו במדרס

חֿיב  סעיפים בשבת לבהמה מאכל הכנת דיני שכד סימן ב חלק

שאסור ‡ אע"פ בשבת עמו לאכול לביתו נכרי לזמן מותר
כמו  בשבילו לבשל ירבה שמא גזרה משום ביו"ט
ומותר  לזה לחוש אין בשבת אבל תקי"ב בסי' שיתבאר
מזונותיו  שאין ואע"פ בלבדו נכרי לפני מזונות ליתן אפילו
דרכי  מפני נכרים עניי שמפרנסים כיון מקום מכל עליך

עליך: כמזונותיו חשוב שלום

שיוציאן · שיודע אע"פ בחצר מזונות לפניו ליתן ומותר
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ומכל  ירצה אם שם לאכלן רשות לו שיהיה והוא לחוץ
העקירה  הוא יעשה שלא כדי ממש לידו הוא יתן לא מקום
הוא  הנכרי שאז מידו יטול הנכרי אלא היחיד מרשות
גבי  על מניח אם שמותר לומר צריך ואין העקירה העושה

משם. נוטל והנכרי שלחן גבי על או קרקע

מזונות  שהם או שם לאכלן בידו הרשות אין אם אבל
שיוציאן  הדבר וניכר שם לאכלן לו אפשר שאי מרובים

שידוע  לפנים ידו ופשט בחוץ עומד הנכרי אם וכן לחוץ
לו  כנותן שנראה מפני לפניו ליתן אסור שיוציא הוא וניכר
ישראל  בשביל ולא להנאתו שמוציא ואף להוציא מנת על
הישראל  לו נותנו מוציא שהוא זה שדבר כיון מקום מכל

ש"ז: בסי' שנתבאר מטעם אסור משלו

אֿב  סעיפים ישראל בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: תשובה תוכןתוכןתוכןתוכן ימי עשרת שנתקנו הטעם

הכפורים  ביום המלכות" ו"עליית דוקא

" של שמהותה שנתבאר היא קליפה [לאחר "

יתברך  יחודו מלהרגיש הנפש את המונעת הישות

למי  תשובה של הפנימי תוכנה יובן - ה' על ולהתענג

הרוח:] וגסות בישות שנכשל

úà êéùîäá êøãä úà øéáòäå íâôù éî êà
÷åòöì äöåòéä äöòä ,úåñâäå ùéä øçà åáì
÷òåö áìä àäéù ,íáì ÷òö ,åì øöá 'ä ìà
ãâðì íù àì êéà ,÷åîò áìå ùéà áø÷î åáø÷á
,ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåà åéðéò

ë åéðôìùúåéîùâå úåéðçåøå äøåàë äëéùç
.äîéìëå äùåá àìîéå ,ïéåù

היא  הענינים פנימיות פי על התשובה עבודת
ישות  ביטול היינו הרע, ענין כל שורש לתקן -
"אין  האמת שלפי איך ההתבוננות ע"י והוא עצמו.
בעולם  למטה נמצא והקב"ה ממש, מלבדו" עוד
נמצא  שהוא כמו ממש בשווה הגשמי הזה
כל  ה"סובב אור שלגבי לפי רוחניים, בעולמות
ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין אור הוא עלמין",
לפניו; שווה הכל העולמות, מכל ומרומם המובדל
של  ה"חשך" שגם כאורה", "כחשכה נאמר זה ועל
לפניו, ומסתיר מעלים אינו הגשמי הזה עולם

ברוחניות. כמו בגשמיות נמצא ולפיכך

הזאת, לאמת לבו שם שלא איך וכשיכיר
עד  וכלימה, בושה מתוך גדול בצער יתעורר
צעקה  לא היינו - הלב בצעקת ה' אל שיצעק
פנימית  צעקה אלא לחוד, ודיבור בקול חיצונית

הלב. מעומק הנובעת

.ãòå íìåòì ùåáð àìå íéøîåàù åîëå
האמת  שלפי לב שמנו לא איך - זאת בושה על
אנו  - וגסות ישות אחרי ונמשכנו מלבדו" עוד "אין

שהפירוש  ועד", לעולם נבוש "ולא מתפללים
בעולם  בושה לנו תהי' שלא הוא, בזה הפנימי
בעלייתה  מהגוף הנפש (בהפרד והנצחי האמיתי

לגןֿעדן).

ùéù åì òãåä àìá íåøò êìåäù éî ìùîëå
íéùðàäù äàåøùë ë"çàå ,åúåà íéàåø íéùðà
ùé ïëî øúåéå ïë ,äùåá àìîúé åúåà íéàåø
ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàî [ùééáúäì] ùåáéì
õøàä úàå íéîùä úà 'éá áéúëã ïéîìò ìë

.àìî éðà

åøîàå] ,éçå íãàä éðàøé àì éë øîàð äæ ìòå
åúúéî úòùá ìáà äàåø åðéà åééçá [ì"æø
äîéìëå äùåá àìîúéù éãë åðééäå ,äàåø

.åéùòîá äàåøå åéìò áöð 'ä åúåàøá
בנועם  לחזות האדם זוכה מהגוף הנפש בהפרד
היינו  ויכלם, יבוש ואזי השכינה, זיו בגילוי ה'
וכלימה  בושה לידי להביאו כדי היא זו שהתגלות
את  עיניו במו רואה שעתה בעוה"ז, ממעשיו
נצב  עלמין) כל (הסובב עצמו שהקב"ה האמת,
מלא) אני הארץ ואת השמים את (כי תמיד עליו

וגסות). בישות חדורים (שהם במעשיו ורואה

'ä êéðô úà ,åéðôì äîéìù äáåùúá áåùé æ"éòå
ïåùì "êéðô") 'ä úåéîéðô ù÷áì åðééäã ,ù÷áà
åðééäã ,ùîî ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ ,(úåéîéðô

.ì"ðë íéðôá íéðô øéæçäì
שהיא  התשובה, עבודת של הפנימי התוכן וזהו

שיחוד  והוא בפנים". פנים יתברך "החזרת ו
עוד  אין עצמו ב"ה סוף אין אור (שמצד האמיתי
מתבטל  ובמילא בנפשו, חקוק יהי' בלעדו) מציאות
ה' על להתענג רק היא מגמתו וכל ממציאותו

ממש.

בחינת  אבקש", הוי' פניך "את נאמר זה ועל
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:úñðkä úéáa ät ìòa äøèôää àø÷é¦§¨©©§¨¨§©¤§¥©§¤¤
ה  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן

1

2

3

`zax `zkld
úñðëä úéáá [é לעלות הרוצים רבים שישנם במקום -

נפרדים. בחדרים שונים מנינים בתורה יקראו למפטיר,
והפטרה  מפטיר ולא בשלימותה, הפרשה ויקראו

.27בלבד 
úñðëä úéáá [àé שכולם בשבת כגון הדחק בשעת -

אינם  רבים, מנינים ומתארגנים לתורה, לעלות רוצים
קריאת  גמר לאחר עד ספרֿהתורה עם להמתין חייבים
ליתנו  רשאים המפטיר לאחר מיד אלא ההפטרה,

הקריאה  להתחיל אחר .28למניין

zetqede mipeiv
והפטרה 27) מפטיר לקריאת תורה ספר להוציא שאין

בלבד, התורה כבוד מפני קריאה שהיא בלבד
רוצים  שכולם כגון - למחלוקת שיבואו חשש יש ואם
עשרה  יצאו וכיו"ב; ברֿמצות ב' כגון המרכזי בחדר לעלות
יסיימו  שהמניין ולאחר המפטיר, קריאת בשעת אנשים
פעם  וההפטרה המפטיר ויקראו יחזרו וההפטרה המפטיר
שלא  כך השניה, לקריאה עד מכוסה הס"ת וישאירו נוספת,

(שו"ת  יחד שניהם יקראו לא אופן ובכל שנית, יוציאוהו
הוספה  נקרא אינו ולכאורה קב, סי' ח"א או"ח משה אגרות
מוסיפים  שאין למנהגנו גם שמתאים כך העולים מניין על
כי  כן לעשות אין הציבור טורח משום ומ"מ העולים, על

מחלוקת). חשש במקום אם
הס"ת,28) ללא גם ההפטרה לקרוא שניתן משמע משוע"ר

בלבד. הדחק בשעת שהוא שכמובן אלא

•
zay zekld - jexr ogley

Á ואינו שירה בשבת העופות לפני חטים לתת נוהגים יש
עליך: מזונותיהם אין שהרי נכון

Ë שאין עליך שמזונותיו לפי המשי תולעת להאכיל מותר
האדם: שיאכילו מה אם כי שיאכל מה לו

È להניחה מותר בהמתו שביתת על מצווה שאדם אע"פ
וגו' שורך ינוח למען שנאמר בשבת מהמחובר שתאכל
גבי  על בידיו להעמידה אפילו ומותר שלה נייחה היא וזו
בידיו  מהם יתלוש שמא חוששים ואין מחוברים עשבים

הבריות. בעיני חמור איסור שהוא לפי להאכילה

מדברי  בטלטול האסור דבר גבי על יעמידנה לא אבל
שמא  וחוששים הבריות בעיני קל שאיסורו מפני סופרים
על  להעמידה אלא אסרו ולא להאכילה בידיו ממנו יטול
להטות  תוכל שלא בענין בפניה לעמוד מותר אבל ממש גבה
סמוך  עומד שאינו שכיון מעצמה ותאכל שם דרך אלא

לחוש: אין לעשבים

‡È מפני שור לפני ונותנין חמור מלפני מאכל נוטלין
מה  ואין רירין מטיל אינו שהחמור לו הוא שראוי
אבל  השור לפני לתת[ו] (לחתכו) הוא וראוי נמאס שלפניו
ברירי  שנמאס מפני חמור לפני ליתן שור מלפני נוטלין אין
לודאי  וקרוב הדחק ע"י אלא לחמור עוד ראוי ואינו השור

ג"כ שלא  מחמירים ויש בשבת בחנם טורח ונמצא יאכלנו
אחרת  לפני וליתן אחת מלפני יטול שלא בהמה מיני בשאר

היתר: הנוהגין ביד למחות ואין מינה שאינה

·È לתת שלפניו האבוס וגורפים אותו שמפטמין שור
עפרורית  בהם יתערב שלא והשעורים התבן לתוכו
כלי  של אבוס הוא אפילו בשבת לגרפו אסור במאכלו ויקוץ
שמא  לחוש יש ושבקרקע שבקרקע אבוס משום גזרה
כדי  במתכוין הגומות אותן ישוה גומות בו ויראה כשיגרפו
מלפניו  התבן לסלק ג"כ ואסור לתוכן השעורים יפלו שלא
שנמאס  תבן בו שיש מפני ברעי ידרסנו שלא כדי רב כשהוא

בטלטול: אסור והוא עוד לו ראוי ואינו רגליו במדרס

חֿיב  סעיפים בשבת לבהמה מאכל הכנת דיני שכד סימן ב חלק

שאסור ‡ אע"פ בשבת עמו לאכול לביתו נכרי לזמן מותר
כמו  בשבילו לבשל ירבה שמא גזרה משום ביו"ט
ומותר  לזה לחוש אין בשבת אבל תקי"ב בסי' שיתבאר
מזונותיו  שאין ואע"פ בלבדו נכרי לפני מזונות ליתן אפילו
דרכי  מפני נכרים עניי שמפרנסים כיון מקום מכל עליך

עליך: כמזונותיו חשוב שלום

שיוציאן · שיודע אע"פ בחצר מזונות לפניו ליתן ומותר
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ומכל  ירצה אם שם לאכלן רשות לו שיהיה והוא לחוץ
העקירה  הוא יעשה שלא כדי ממש לידו הוא יתן לא מקום
הוא  הנכרי שאז מידו יטול הנכרי אלא היחיד מרשות
גבי  על מניח אם שמותר לומר צריך ואין העקירה העושה

משם. נוטל והנכרי שלחן גבי על או קרקע

מזונות  שהם או שם לאכלן בידו הרשות אין אם אבל
שיוציאן  הדבר וניכר שם לאכלן לו אפשר שאי מרובים

שידוע  לפנים ידו ופשט בחוץ עומד הנכרי אם וכן לחוץ
לו  כנותן שנראה מפני לפניו ליתן אסור שיוציא הוא וניכר
ישראל  בשביל ולא להנאתו שמוציא ואף להוציא מנת על
הישראל  לו נותנו מוציא שהוא זה שדבר כיון מקום מכל

ש"ז: בסי' שנתבאר מטעם אסור משלו

אֿב  סעיפים ישראל בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: תשובה תוכןתוכןתוכןתוכן ימי עשרת שנתקנו הטעם

הכפורים  ביום המלכות" ו"עליית דוקא

" של שמהותה שנתבאר היא קליפה [לאחר "

יתברך  יחודו מלהרגיש הנפש את המונעת הישות

למי  תשובה של הפנימי תוכנה יובן - ה' על ולהתענג

הרוח:] וגסות בישות שנכשל

úà êéùîäá êøãä úà øéáòäå íâôù éî êà
÷åòöì äöåòéä äöòä ,úåñâäå ùéä øçà åáì
÷òåö áìä àäéù ,íáì ÷òö ,åì øöá 'ä ìà
ãâðì íù àì êéà ,÷åîò áìå ùéà áø÷î åáø÷á
,ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåà åéðéò

ë åéðôìùúåéîùâå úåéðçåøå äøåàë äëéùç
.äîéìëå äùåá àìîéå ,ïéåù

היא  הענינים פנימיות פי על התשובה עבודת
ישות  ביטול היינו הרע, ענין כל שורש לתקן -
"אין  האמת שלפי איך ההתבוננות ע"י והוא עצמו.
בעולם  למטה נמצא והקב"ה ממש, מלבדו" עוד
נמצא  שהוא כמו ממש בשווה הגשמי הזה
כל  ה"סובב אור שלגבי לפי רוחניים, בעולמות
ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין אור הוא עלמין",
לפניו; שווה הכל העולמות, מכל ומרומם המובדל
של  ה"חשך" שגם כאורה", "כחשכה נאמר זה ועל
לפניו, ומסתיר מעלים אינו הגשמי הזה עולם

ברוחניות. כמו בגשמיות נמצא ולפיכך

הזאת, לאמת לבו שם שלא איך וכשיכיר
עד  וכלימה, בושה מתוך גדול בצער יתעורר
צעקה  לא היינו - הלב בצעקת ה' אל שיצעק
פנימית  צעקה אלא לחוד, ודיבור בקול חיצונית

הלב. מעומק הנובעת

.ãòå íìåòì ùåáð àìå íéøîåàù åîëå
האמת  שלפי לב שמנו לא איך - זאת בושה על
אנו  - וגסות ישות אחרי ונמשכנו מלבדו" עוד "אין

שהפירוש  ועד", לעולם נבוש "ולא מתפללים
בעולם  בושה לנו תהי' שלא הוא, בזה הפנימי
בעלייתה  מהגוף הנפש (בהפרד והנצחי האמיתי

לגןֿעדן).

ùéù åì òãåä àìá íåøò êìåäù éî ìùîëå
íéùðàäù äàåøùë ë"çàå ,åúåà íéàåø íéùðà
ùé ïëî øúåéå ïë ,äùåá àìîúé åúåà íéàåø
ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàî [ùééáúäì] ùåáéì
õøàä úàå íéîùä úà 'éá áéúëã ïéîìò ìë

.àìî éðà

åøîàå] ,éçå íãàä éðàøé àì éë øîàð äæ ìòå
åúúéî úòùá ìáà äàåø åðéà åééçá [ì"æø
äîéìëå äùåá àìîúéù éãë åðééäå ,äàåø

.åéùòîá äàåøå åéìò áöð 'ä åúåàøá
בנועם  לחזות האדם זוכה מהגוף הנפש בהפרד
היינו  ויכלם, יבוש ואזי השכינה, זיו בגילוי ה'
וכלימה  בושה לידי להביאו כדי היא זו שהתגלות
את  עיניו במו רואה שעתה בעוה"ז, ממעשיו
נצב  עלמין) כל (הסובב עצמו שהקב"ה האמת,
מלא) אני הארץ ואת השמים את (כי תמיד עליו

וגסות). בישות חדורים (שהם במעשיו ורואה

'ä êéðô úà ,åéðôì äîéìù äáåùúá áåùé æ"éòå
ïåùì "êéðô") 'ä úåéîéðô ù÷áì åðééäã ,ù÷áà
åðééäã ,ùîî ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ ,(úåéîéðô

.ì"ðë íéðôá íéðô øéæçäì
שהיא  התשובה, עבודת של הפנימי התוכן וזהו

שיחוד  והוא בפנים". פנים יתברך "החזרת ו
עוד  אין עצמו ב"ה סוף אין אור (שמצד האמיתי
מתבטל  ובמילא בנפשו, חקוק יהי' בלעדו) מציאות
ה' על להתענג רק היא מגמתו וכל ממציאותו

ממש.

בחינת  אבקש", הוי' פניך "את נאמר זה ועל
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אור  גילוי היא הוי' פנימיות דבחינת דוקא, פנימיות
ממש. ב"ה סוף אין

,íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå áéúë íéðôä íéîëå
ïäå úåéîéðô úðéçá íäù ,éîçøã ïéìéëî â"é

.äøåúä øå÷î
האדם  לב כן לפנים הפנים "כמים כתיב
הפנים  וצורת שכדמות כמו "פירוש לאדם",
אותה  במים שם לו נראה כן במים מראה שהאדם
באהבתו  הנאמן האדם לב ממש ככה עצמה, צורה
בלב  אהבה מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש
התחתון  אדם בין הוא כן וכמו ג"כ". אליו חבירו
שאדם  מידה דבאותה כביכול, העליון" ל"אדם
ית' אהבתו גילוי מעורר כך בליבו, ה' אהבת מעורר

אליו.

את  מבקש שהאדם שעלֿידי בעניננו, וכך
מעורר  זה הרי אבקש"), הוי' ("פניך הוי' פנימיות
והיא  כביכול, פנימיותו את אליו יגלה שהקב"ה
"י"ג  בזהר (הנקראות הרחמים מדות י"ג בחינת
מהתורה  למעלה שהן דרחמי"), (מדות) מכילין

אלי'). (ומקור כביכול

ù"îë ,äøåúá íâôù íéîâôä ìë àìîî êëìå
åîéìù àåä úðàå ïäîù ìë àìîî àåä úðà

.íúøäèå æ"éòå ,åäìåëã
את  לתקן הרחמים מדות י"ג של בכוחן לכן
התורה, דרכי על העברה ע"י שנגרמו הפגמים
ואנת  שמהן כל ממלא הוא "אנת בזהר וכדאיתא
השמות, כל את ממלא (אתה דכולהו" שלימו הוא
חטאים  ע"י פירוש, הכל), שלימות הוא ואתה
פגמים  ומילוי כידוע, הוי', בשם כביכול פגם נעשה
שלהיותו  ובעצמו, בכבודו הקב"ה ע"י הוא אלו
הפגמים  כל את למלא ביכולתו האמיתי, השלם

הרחמים. מדות י"ג ענין וזהו הוי ', שבשם

טהורים  מים עליכם "וזרקתי נאמר זה ועל
(אורייתא  התורה מקור על קאי "מים" - וטהרתם"
ועי"ז  - "מים") נק' החכמה ובחינת נפקת, מחכמה

"וטהרתם".
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הזה ‰Â‰(פה) וחוט קו דבחי' הגלוי ראשית בחי'
בבחי' תחלה נמשך המדה קו בחי' שהוא
שהחכמה  לפי החכמה אור נאצל להיות שהוא החכמה

אנ  שהרי המציאות כל ראשית בחי' גם היא רואים ו
וגם  נעשו בחכמה כולם הרי העשיה בעולם למטה
האדם  את יצר אשר כמ"ש בחכמה נעשה האדם
אברי  בנתוח הנראה הנפלאה חכמה והוא בחכמה
הרופאים  חכמי כל בו שנלאו מהלכם וסדר האדם
שחכמה  לפי ההיא העמוקה החכמה סוף עד לעמוד
וחיות  ועופות בבהמות כמו החי בחלקי וכן היא אלקית
כעשב  הצומח וחלקי אלקית חכמה בזה יש מזונם וטרף
בזה  יש בה אשר וכל והארץ הארץ תבואת וכל ואילן
יסד  בחכמה ה' כמ"ש הכל נעשה שבה אלקית חכמה
וגלגלים  רקיעים שגם בתבונה שמים כונן ארץ
נלאו  שהרי נעשו אלקית ובחכמה בתבונה העליונים
החכמה  ענין סוד על לעמוד התכונה חכמי כל בהם
שגם  עד כו' מהלכם ובסדר הגלגלים שבמהות האלקית

האלקית  חכמה הארת בהן יש ביותר הפחותים בבריות
שבאדמה  הרמש חלקי כל ועד ותולעת בזבוב כמו
כל  גם ועד"ז כו' עשית בחכמה כולם לארץ ומתחת
שבהן  אדם בחי' הרוחני הבריאה ועולם היצירה עולם
צבא  וכל שבהם העליונים המלאכים שהן דצ"ח ובחי'
כולם  הרוחניים העליונים השמים ושמי השמים
בו  אשר וכל הנאצל עולם גם ועד"ז נתהוו בחכמה
כולם  שבו הדומם חלק ועד ורקיעים שבו אדם מבחי'
בראשית  שנמשך הקדומה בחי' ע"י והוא נאצל בחכמה
אך  כו') דבריאה אדם א"ק (ונק' כו' הקו הארת גילוי
כל  ראשית שהיא החכמה בבחינת שנמשך האור זה כל
הארה  בחי' היא הרי כו' וחוט שבקו ההשתלשלות
בחי' לגבי ומדה גבול בבחי' הבאה מאד מצומצמת
כנ"ל  ממש א"ס בבחי' שהוא כמו ממש אא"ס עצמות
כדי  הנ"ל ומק"פ צמצום בחי' להיות הוצרך ע"כ אשר
ענין  שהוא וגבול מדה בבחי' ההמשכה בחי' להיות

וד"ל: כנ"ל כו' בחכמה הקו הארת גילוי ראשית
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â והיינו רש"מ עושין אין נק' והא"ש דפ' יובן
שמע  בפ' כמו מאדך ובכל בה נאמר שלא משום
מניעה  שום ובלי גבול בלי הוא מאדך בכל ענין כי
התגלות  ג"כ ממשיך שעי"ז הסתר שום ובלי בעולם
רצון  בנפשו האדם שמעורר ע"י כי למטה, סוכ"ע
שום  ובלי בעולם מניעה שום ובלי גבול בלי לאלקות
כי  למטה, סוכ"ע התגלות ג"כ ממשיך שעי"ז הסתר
גבול  בלי לאלקות רצון בנפשו האדם שמעורר ע"י
הלב  ופנימיות תוכיות ובתוך בעולם מניעה שום ובלי
אור  ג"כ מלמעלה ממשיך עי"ז ממש דליבא ורעותא
אבל  ממכ"ע, בבחי' למטה שיאיר גבול שבלי הסוכ"ע

גדולה  אהבה ג"כ שהיא הגם נפשך דבכל אהבה
יש  הרי א"כ מאדך בכל נאמר שלא כיון אבל לאלקות
סוכ"ע  בחי' נמשך אין אזי מניעה וקצת להאהבה גבול
יובן  ובזה מקיף. בדרך רק כ"א האדם בפנימיות
אל  תשמעו כתיב והא"ש בפ' הרי דלכאורה התירוץ
סוכ"ע  בחי' ממשיכים המצות ע"י הרי וא"כ מצותי
מאדך, בכל מדריגות בין ההפרש מהו וא"כ בממכ"ע
ממש  בפנימיות נמשך אינו מאדך בכל דבלא הענין רק
נמשך  גבול שבלי מאדך בכל ע"י אבל מקיף בדרך כ"א
בפנימית  סוכ"ע בחי' שנמשך ממש, פנימיות בבחי'

האדם.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂ בשם שנק' ישראל בכלליות ה' בעבודת זה
שפי' במח' עלו שישראל שנודע חפץ, ארץ
ג"כ  שנק' החכ' מבחי' מעלה שלמעלה הקדומה במח'
אתפריש  דלא ויובלא מח' בענין בזהר כמ"ש מח'
נש"י  עליית אבל ראשית, הנק' זהו אמנם לעלמין,
וזהו  המח', עליות שז"ע דא"ק הקדומה במח' הוא
בחי' היינו בסופן ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ פי'
התחילה  בחי' הוא בתחלתן נעוץ נעשה מאמר
מח' לבחי' ועלייתם כו', ראשית מבחי' שלמעלה
שהרי  תחלה, בחי' עד שמגיע הרצוא ע"י הוא דא"ק
לבחי' הוא שהשוב לאחד שוב לבך רץ אם בס"י נא'
לומר  שמוכרח הרצוא, קדימת אחר החזרה שז"ע אחד
מכלי  גם לצאת גבוה היותר לבחי' מגיע שהרצוא

לאחד ה  שוב חי אתה שבע"כ מפני רק החכ', גבלת
הנ"ל. הראשית בחי' הוא

Ê"Î·Â היינו אחרית מראשית מגיד הפסוק המשך יובן
בחי' של זו ירידה אך כנ"ל, בזה"ג עכשיו
היא, עלי' לצורך כנ"ל דחכ' ממ"ד השפע בקבלת המל'
שיעלו  בכדי והיינו עלי', לצורך היא ירידה שכל כמו

מבחי' מקבל ותהי' לע"ל דא"ק הקדומה במח' ישראל
וזהו  השתלשלות, בסדרי עדיין נעשה לא אשר מקדם
עצתי  פי' אעשה חפצי וכל תקום עצתי אומר שמסיים
בזה"ג  דחכ' המ"ד מבחי' לקבל דמל' זו לירידה היתה
קדם, מבחי' לקבל שתוכל לע"ל אעשה חפצי שכל כדי
פי' קונה רצון לעשות שרצתה ארץ שמה נק' ולמה
שבזה"ג  מה והיינו הרצון, ענין כלליות היא קונה רצון
אישך  ואל שז"ע מ"ד מבחי' לקבל רצוא בבחי' היא
קדמו, דשמי' השתלשלות סדרי ע"פ שזהו תשוקתך
שתגיע  היינו אעשה חפצי וכל לבחי' לע"ל תגיע ועי"ז
פנימיות  חפץ בחי' הוא חפצי שז"ע הנ"ל קדם לבחי'
המשכת  בחי' בך ימשול והוא שבזה"ג והיינו הרצון,
נקבה  לע"ל תהי' השתלשלות, שבסדרי דחכ' מ"ד
ביום  והי' בעלה, עטרת חיל אשת ותהי' גבר תסובב
הים  אל מל' בחי' מירושלי' חיים מים יצאו ההוא
הוא  קדם מבחי' הנמשך החכ' ים בחי' הוא הקדמוני
עליית  תהי' כי להיות דחכ' היש המהוה האין בחי'
בבחי' המשפעת תהי' ולכן דכ"ע חפץ בבחי' המל'

כו'. החכ'

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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קצג c"ag i`iyp epizeax zxezn

אור  גילוי היא הוי' פנימיות דבחינת דוקא, פנימיות
ממש. ב"ה סוף אין

,íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå áéúë íéðôä íéîëå
ïäå úåéîéðô úðéçá íäù ,éîçøã ïéìéëî â"é

.äøåúä øå÷î
האדם  לב כן לפנים הפנים "כמים כתיב
הפנים  וצורת שכדמות כמו "פירוש לאדם",
אותה  במים שם לו נראה כן במים מראה שהאדם
באהבתו  הנאמן האדם לב ממש ככה עצמה, צורה
בלב  אהבה מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש
התחתון  אדם בין הוא כן וכמו ג"כ". אליו חבירו
שאדם  מידה דבאותה כביכול, העליון" ל"אדם
ית' אהבתו גילוי מעורר כך בליבו, ה' אהבת מעורר

אליו.

את  מבקש שהאדם שעלֿידי בעניננו, וכך
מעורר  זה הרי אבקש"), הוי' ("פניך הוי' פנימיות
והיא  כביכול, פנימיותו את אליו יגלה שהקב"ה
"י"ג  בזהר (הנקראות הרחמים מדות י"ג בחינת
מהתורה  למעלה שהן דרחמי"), (מדות) מכילין

אלי'). (ומקור כביכול

ù"îë ,äøåúá íâôù íéîâôä ìë àìîî êëìå
åîéìù àåä úðàå ïäîù ìë àìîî àåä úðà

.íúøäèå æ"éòå ,åäìåëã
את  לתקן הרחמים מדות י"ג של בכוחן לכן
התורה, דרכי על העברה ע"י שנגרמו הפגמים
ואנת  שמהן כל ממלא הוא "אנת בזהר וכדאיתא
השמות, כל את ממלא (אתה דכולהו" שלימו הוא
חטאים  ע"י פירוש, הכל), שלימות הוא ואתה
פגמים  ומילוי כידוע, הוי', בשם כביכול פגם נעשה
שלהיותו  ובעצמו, בכבודו הקב"ה ע"י הוא אלו
הפגמים  כל את למלא ביכולתו האמיתי, השלם

הרחמים. מדות י"ג ענין וזהו הוי ', שבשם

טהורים  מים עליכם "וזרקתי נאמר זה ועל
(אורייתא  התורה מקור על קאי "מים" - וטהרתם"
ועי"ז  - "מים") נק' החכמה ובחינת נפקת, מחכמה

"וטהרתם".
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הזה ‰Â‰(פה) וחוט קו דבחי' הגלוי ראשית בחי'
בבחי' תחלה נמשך המדה קו בחי' שהוא
שהחכמה  לפי החכמה אור נאצל להיות שהוא החכמה

אנ  שהרי המציאות כל ראשית בחי' גם היא רואים ו
וגם  נעשו בחכמה כולם הרי העשיה בעולם למטה
האדם  את יצר אשר כמ"ש בחכמה נעשה האדם
אברי  בנתוח הנראה הנפלאה חכמה והוא בחכמה
הרופאים  חכמי כל בו שנלאו מהלכם וסדר האדם
שחכמה  לפי ההיא העמוקה החכמה סוף עד לעמוד
וחיות  ועופות בבהמות כמו החי בחלקי וכן היא אלקית
כעשב  הצומח וחלקי אלקית חכמה בזה יש מזונם וטרף
בזה  יש בה אשר וכל והארץ הארץ תבואת וכל ואילן
יסד  בחכמה ה' כמ"ש הכל נעשה שבה אלקית חכמה
וגלגלים  רקיעים שגם בתבונה שמים כונן ארץ
נלאו  שהרי נעשו אלקית ובחכמה בתבונה העליונים
החכמה  ענין סוד על לעמוד התכונה חכמי כל בהם
שגם  עד כו' מהלכם ובסדר הגלגלים שבמהות האלקית

האלקית  חכמה הארת בהן יש ביותר הפחותים בבריות
שבאדמה  הרמש חלקי כל ועד ותולעת בזבוב כמו
כל  גם ועד"ז כו' עשית בחכמה כולם לארץ ומתחת
שבהן  אדם בחי' הרוחני הבריאה ועולם היצירה עולם
צבא  וכל שבהם העליונים המלאכים שהן דצ"ח ובחי'
כולם  הרוחניים העליונים השמים ושמי השמים
בו  אשר וכל הנאצל עולם גם ועד"ז נתהוו בחכמה
כולם  שבו הדומם חלק ועד ורקיעים שבו אדם מבחי'
בראשית  שנמשך הקדומה בחי' ע"י והוא נאצל בחכמה
אך  כו') דבריאה אדם א"ק (ונק' כו' הקו הארת גילוי
כל  ראשית שהיא החכמה בבחינת שנמשך האור זה כל
הארה  בחי' היא הרי כו' וחוט שבקו ההשתלשלות
בחי' לגבי ומדה גבול בבחי' הבאה מאד מצומצמת
כנ"ל  ממש א"ס בבחי' שהוא כמו ממש אא"ס עצמות
כדי  הנ"ל ומק"פ צמצום בחי' להיות הוצרך ע"כ אשר
ענין  שהוא וגבול מדה בבחי' ההמשכה בחי' להיות

וד"ל: כנ"ל כו' בחכמה הקו הארת גילוי ראשית
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â והיינו רש"מ עושין אין נק' והא"ש דפ' יובן
שמע  בפ' כמו מאדך ובכל בה נאמר שלא משום
מניעה  שום ובלי גבול בלי הוא מאדך בכל ענין כי
התגלות  ג"כ ממשיך שעי"ז הסתר שום ובלי בעולם
רצון  בנפשו האדם שמעורר ע"י כי למטה, סוכ"ע
שום  ובלי בעולם מניעה שום ובלי גבול בלי לאלקות
כי  למטה, סוכ"ע התגלות ג"כ ממשיך שעי"ז הסתר
גבול  בלי לאלקות רצון בנפשו האדם שמעורר ע"י
הלב  ופנימיות תוכיות ובתוך בעולם מניעה שום ובלי
אור  ג"כ מלמעלה ממשיך עי"ז ממש דליבא ורעותא
אבל  ממכ"ע, בבחי' למטה שיאיר גבול שבלי הסוכ"ע

גדולה  אהבה ג"כ שהיא הגם נפשך דבכל אהבה
יש  הרי א"כ מאדך בכל נאמר שלא כיון אבל לאלקות
סוכ"ע  בחי' נמשך אין אזי מניעה וקצת להאהבה גבול
יובן  ובזה מקיף. בדרך רק כ"א האדם בפנימיות
אל  תשמעו כתיב והא"ש בפ' הרי דלכאורה התירוץ
סוכ"ע  בחי' ממשיכים המצות ע"י הרי וא"כ מצותי
מאדך, בכל מדריגות בין ההפרש מהו וא"כ בממכ"ע
ממש  בפנימיות נמשך אינו מאדך בכל דבלא הענין רק
נמשך  גבול שבלי מאדך בכל ע"י אבל מקיף בדרך כ"א
בפנימית  סוכ"ע בחי' שנמשך ממש, פנימיות בבחי'

האדם.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂ בשם שנק' ישראל בכלליות ה' בעבודת זה
שפי' במח' עלו שישראל שנודע חפץ, ארץ
ג"כ  שנק' החכ' מבחי' מעלה שלמעלה הקדומה במח'
אתפריש  דלא ויובלא מח' בענין בזהר כמ"ש מח'
נש"י  עליית אבל ראשית, הנק' זהו אמנם לעלמין,
וזהו  המח', עליות שז"ע דא"ק הקדומה במח' הוא
בחי' היינו בסופן ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ פי'
התחילה  בחי' הוא בתחלתן נעוץ נעשה מאמר
מח' לבחי' ועלייתם כו', ראשית מבחי' שלמעלה
שהרי  תחלה, בחי' עד שמגיע הרצוא ע"י הוא דא"ק
לבחי' הוא שהשוב לאחד שוב לבך רץ אם בס"י נא'
לומר  שמוכרח הרצוא, קדימת אחר החזרה שז"ע אחד
מכלי  גם לצאת גבוה היותר לבחי' מגיע שהרצוא

לאחד ה  שוב חי אתה שבע"כ מפני רק החכ', גבלת
הנ"ל. הראשית בחי' הוא

Ê"Î·Â היינו אחרית מראשית מגיד הפסוק המשך יובן
בחי' של זו ירידה אך כנ"ל, בזה"ג עכשיו
היא, עלי' לצורך כנ"ל דחכ' ממ"ד השפע בקבלת המל'
שיעלו  בכדי והיינו עלי', לצורך היא ירידה שכל כמו

מבחי' מקבל ותהי' לע"ל דא"ק הקדומה במח' ישראל
וזהו  השתלשלות, בסדרי עדיין נעשה לא אשר מקדם
עצתי  פי' אעשה חפצי וכל תקום עצתי אומר שמסיים
בזה"ג  דחכ' המ"ד מבחי' לקבל דמל' זו לירידה היתה
קדם, מבחי' לקבל שתוכל לע"ל אעשה חפצי שכל כדי
פי' קונה רצון לעשות שרצתה ארץ שמה נק' ולמה
שבזה"ג  מה והיינו הרצון, ענין כלליות היא קונה רצון
אישך  ואל שז"ע מ"ד מבחי' לקבל רצוא בבחי' היא
קדמו, דשמי' השתלשלות סדרי ע"פ שזהו תשוקתך
שתגיע  היינו אעשה חפצי וכל לבחי' לע"ל תגיע ועי"ז
פנימיות  חפץ בחי' הוא חפצי שז"ע הנ"ל קדם לבחי'
המשכת  בחי' בך ימשול והוא שבזה"ג והיינו הרצון,
נקבה  לע"ל תהי' השתלשלות, שבסדרי דחכ' מ"ד
ביום  והי' בעלה, עטרת חיל אשת ותהי' גבר תסובב
הים  אל מל' בחי' מירושלי' חיים מים יצאו ההוא
הוא  קדם מבחי' הנמשך החכ' ים בחי' הוא הקדמוני
עליית  תהי' כי להיות דחכ' היש המהוה האין בחי'
בבחי' המשפעת תהי' ולכן דכ"ע חפץ בבחי' המל'

כו'. החכ'

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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äæ øîàì ìàøùé éðáì úåèîä éùàø ìà äùî øáãéå
'ä äåö øùà øáãä1'åëדיני בענין שם וממשיך .

הנדרים.
ïéðò åäî ïéáäì êéøöåבמילים øùàשמתחיל øáãä äæ

äéì-äåäã 'ä äåö( לו ùéà(שהיה íéøãðä ïéðòá ìéçúäì
.'åë øáãä äæ äìçú íéã÷îù äîã÷ää åäî 'åë øåãé éë
éùàøì íéøãð úùøô äøîàð äî éðôî ïéáäì êéøö íâ

úåèîä(השבטים)ìëì äøîàð äøåúä àìäå à÷åã
éùàøì à÷åã äøîàðù íéøãð úùøô äðúùð äîå ìàøùé

.'åë úåèîä.ישראל לכל ישירות ולא
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ïéáäìåהקודם במאמר

äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé úåøéôñ øùòáãשחכמה –
וכן  מהמידות למעלה  בכלל והמוחין מבינה , למעלה 

íéàáùהלאה, íééîéðô úåøåà ïä úåøåàäù éðôî àåäå
ïôåàá äãéãî íäá ùé íéìëá úåùáìúä úðéçáá
úåâéøãîä ìëá äåùá íðéàù íäìù úåìâúääå äëùîää

.íäáù äèîå äìòî úå÷ìçúää ïéðò àåäå
.æì

האור, ומיעוט  בריבוי  הוא והמטה  המעלה הפרק: נושא
בספירות. בהבדלים וניכר 

"מעלה של מושג שיש הקודם  במאמר שנתבאר אחרי 
נ "ע הרבי דן לזה, ההוכחות כל עם בספירות , ומטה"

ומטה". "מעלה של המושג  ביאור מהו  להלן
äìòî àø÷ð äî øîåì åððåöø äèîå äìòî ïéðòá äðäå
,èåòéîå éåáéø úðéçáá åäæù øçà íå÷îá øàåáî ,äèîå

äèî úðéçá åäæ äâéøãîì äâéøãîî øåàä èòîúîù äæã
,'åëהוא הרי  יותר בריבוי הוא שהאור ככל כלומר -

הוא הרי יותר במיעוט  הוא שהאור וככל "מעלה " בחינת
"מטה". בחינת

éåìéâá øåàä øéàî áåø÷áã ÷åçéøå áåøé÷ ïéðò ïë íâ åäæå
÷çøúîù äî ìëå ,éåìéâäå øåàä éåáéø åäæã øúåé

,'åë øåàä èòîúîå íìòúîהוא שהאור ככל כלומר -
ב הוא הרי למקורו יותר וככלבקירוב  "מעלה" חינת

"מטה". בחינת הוא הרי  ממקורו יותר  מתרחק שהוא
ïéðò àåäù å÷ä úëùîäáù äèîå äìòî ïéðò ïë íâ åäæå

÷åçéøå áåøé÷ ולכן ומטה מעלה יש עצמו  בקו  כלומר
ומטה, מעלה בהם יש מהקו  המקבלים  העולמות  åîëגם

'á ÷øô 'à øòù íéøòù àåáîá áåúëù2åäö÷áã åðééä ,
øåàä íù øéàî åøå÷î ìà áåøé÷ úðéçáá àåäù ïåéìòä

÷çøúîå êùîðù äî ìëå øúåé éåìéâá הקוåøå÷îî
.'åë øåàä íìòúîå èòîúî

ä÷åáà øåàá íâ åà øðä øåàá ìùî-êøã-ìò åîëå
êë ìë øéàî åðéà íå÷î ÷åçéøáå ,äáøä øéàî áåøé÷áù
נחלש האור האבוקה או מהנר יותר שמתרחקים  ככל –

åîöòיותר , øåàä åúåà åúåéä íòשינוי נעשה שלא
וכדומה) וילון ידי  על שינוי  שנעשה (כפי  האור באיכות

'åë èòîúîå íìòúî àåä éøä åøå÷îî ÷çøúðùë ÷ø–
ומתמעט ממקורו מתרחק הקו  שאור  ככל בנמשל וכך

"מטה". בחינת הוא
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ב.1. ל, במדבר

שם:2. לשונו okeוזה ,mzellka zenlerd ji` ,dfa zrci ixde
`edd ewd zngn `ede ,dhne dlrn zpigaa md ,mlere mler lkay q"i

zenlera q"`d xi`n ewd eze` jxc ik ,`edd mewnd llg jez jynpd
dhnly exiag jxra dlrn 'wp ewd ziy`xa axwd lke ,t"e` zpigaa

.q"`a weacd ewd ziy`x mewnn wegxn ,epnn

•
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"vxz'd - mixn`nd xtq

שולט  אינו החומריות התגברות מפני זדונות, – עוונות כעמלק. בה' המורדים הם פשעים
את  גם מקבל הקב"ה המותרים. בדברים ההרגל מפני שגגות, – חטאים בעצמו.

תשובה. צ"ל חטאים על אבל דא"ס. רחמים מצד הפושעים,

¯e‡·e'ב ּבזה יׁש הרי חּסרֹון לׁשֹון ּדחטא הּוא, הענין ≈ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ
יֹותר  קל הם ּדחטאים היֹות ועם ְְֱֲִִֵֵֵַַַָמדרגֹות,

הּמֹורדים  הם ּדפׁשעים מּפׁשעים, ׁשּכן ּומּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָמעֹונֹות,
יֹודע  עמלק ּכמֹו לּצלן, למרד 5רחמנא ּומכּון רּבֹונֹו את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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זה  על נפׁשֹו ּומֹוסר ּדוקא, הּמרידה הּוא ּכונתֹו ּדכל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,
ולהנאתֹו, לטֹובתֹו ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא והינּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלמרד,
למרד, ּבׁשביל והּכל מּזה, צער ס ֹובל הּוא עֹוד ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹאּלא

ׁשּכתּוב  לאמּבטיא 6ּוכמֹו מׁשל ,"ּבּדר קר "אׁשר ְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבליעל  ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרֹותחת
אֹותּה הקרה ׁשּנכוה אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד קפץ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ׁשּיֹודע  הגם לגדֹול, ׁשּמעיז ּפנים ּבעז ּוכמֹו אחרים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלפני
הם  ועֹונֹות למרד, הּוא חפצֹו עּקר רק מעלתֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹמּגדל

לעׂשֹות חפץ ׁשהּוא ׁשהּדבר ּדיֹודע והינּו ֿ זדֹונֹות, חס ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָ
אפן  ּבׁשּום חפץ ואינֹו ,יתּבר רצֹונֹו נגד הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹוׁשלֹום
התּגּברּות  ּדמּפני אּלא וחסֿוחלילה, חסֿוׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹלמרד
ּבעצמֹו, לׁשלט יכֹול אינֹו הּוא ּביֹותר ְְְְְִִֵֵַַָָֹהחמרּיּות
לׁשלט  יכֹול ׁשאינֹו זה על מצטער ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולפעמים
ההרהּורים  ּבענין ּובפרט עצמֹו, על ּולהתגּבר ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּבעצמֹו
רע, לפעל רחמנאֿלּצלן אֹותֹו המביאים רעֹות ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹּומחׁשבֹות
הּדמים  מרתיחת ׁשּבאים לפי נעּורים", "חּטאת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָונקראים

והגם ּביֹותר, ּגּופֹווהתעֹוררּות מכּלה זה אׁשר ׁשּיֹודע ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ
על  להעמיד יכֹול לא הּנה זה ּבכל נפׁשֹו, את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּומדאיב
ּוזדֹונֹות  ּבזדֹון, ה' רצֹון על רחמנאֿלּצלן ועֹובר ְְְְְְֲִֵַַַָָָָעצמֹו
 ֿ על ּוכמֹו ועּקּום. עּוּות מּלׁשֹון ׁשהּוא עֹונֹות, ְְְְֲִִִִִֶַָנקראים
ּדיׁש ּבחּוׁש, רֹואים אנּו הרי אדם, ּבני ּבטבעי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּדרֿמׁשל
ּובעלי  המצאה ּבעלי טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבעלי ׁשהם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבהבנה  ׂשכלי ענין ּכל ׁשּמבינים טֹובה, והּׂשגה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהבנה
להם  יׁש הרי זה ועם ּבריּה, על אֹותֹו ּומּׂשיגים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻטֹובה
ה"ּבכן" אׁשר והּׂשגתם, ּבהבנתם ועּקּום עּוּות ג איזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכלל  מתאים אינֹו הּפעל, אל ּבהּנֹוגע ההּׂשגה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹותמצית
העּוּות  מּפני והּוא ההיא, ׁשּבההּׂשגה ההׂשּכלה נקּדת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאל

ׂשכל  קרּומער א איּדיׁש ּבלׁשֹון הּנקרא א ד והעּקּום אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
מח  הּוא ה קרּומער ועּקּום העּוּות הּנה ּדלפעמים והינּו , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ּבכלי  הּוא ועּקּום העּוּות הּנה ולפעמים הּׂשכל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּבכלי
ּבנפׁשֹו ׁשּנֹוגע ׁשּיֹודע ּדמאחר ּבעֹונֹות, הּוא וכן ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹהּמח,
אינֹו מּזה, למנע עצמֹו על להעמיד יכֹול ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹּובגּופֹו
ּבתֹולדּתֹו. הּלב על ׁשּליט הּמח ּדהלא ועּקּום, עּוּות ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹֹאּלא
אינֹו אׁשר על הּוא ּדׁשגגה ּדחטא הּׁשגגֹות, אּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוחטאים
לפי  הּוא ּבׁשגגה חטא ּדסּבת לֹו, ּבּמּתר עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמקּדׁש
מאג  מי וואס ּדאס הּמּתרים, ּבּדברים מאד ְְְִִִֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּמרּגל
טּוט  וויהל ער וואס ּדאס אּון ּדאס, וויהל אּון ער ְְְִִֶֶַָָָּדארף

ּדרצה ו ער  רחמנאֿלּצלן אּסּור לדבר ּגם ּבא מּמילא , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
קל  הּוא ּדחטא הרי ׁשֹוגג, והּוא חלב, ואכל ׁשּמן ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻלאכל
אנכי  "אנכי נאמר ּובתׁשּובה מּפׁשע, ּומּכלֿׁשּכן ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמעֹון
ּדגם  ׁשבים, מקּבל יתּבר ּדהּוא וכּו', "פׁשעי מחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
ועֹוׂשה  ּפׁשעיהם, מֹוחה ּתׁשּובה עֹוׂשים אם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָהּפֹוׁשעים
ּדעצמּות  עצמּיים רחמים מּצד ּדזהּו ּכזכּיֹות, זדֹונֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֻלהם
הרחמים  מּדֹות מהי"ג מעלה ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָאיןֿסֹוף

מׁש מּדֹות ׁשהמׁשי ּדהי"ג עליוֿהּׁשלֹום, רּבנּו ה ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
רז"ל  אמרּו עליוֿהּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשהמׁשי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהרחמים

ּדף ּברּו(יֹומא הּקדֹוׁש לפני מׁשה אמר ב) עּמּוד לו ְִֵֶַַַַָָָָ
לפני חֹוטאין יׂשראל יהיּו אם עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָהּוא,
והּוא  ּכׁשגגֹות, זדֹונֹות להם עׂשה ּתׁשּובה, ְְְְְֲִִֵֶָָָועֹוׂשים
ּכמֹו החטאים, מזּכיר ואינֹו הּפׁשעים מֹוחה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

נהּפכים 7ׁשּכתּוב  ּדזדֹונֹות והינּו אזּכר", לא וחּטאתי" ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
צריכים  מּמׁש, ׁשגגֹות ׁשהם החטאים על אמנם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻלזכּיֹות,
להּבא  על טֹובה וקּבלה העבר על החרטה והּוא ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָּתׁשּובה,
לֹו. ּבּמּתר עצמֹו ּולקּדׁש הּמֹותרֹות מעניני עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹֻלפרׁש
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רמז 5) בחוקותי שמעוני ילקוט יד. כו, בחוקותי כהנים תורת
תרעג.

יח.6) כה, דברים
כה.7) מג, ישעיה

עקום.ד.התוצאה.ג. עקום.ה.שכל עושה.ו.מוח הוא - רוצה שהוא ומה ורוצה, צריך הוא - שמותר מה

•
mixeaic ihewl

אחד  כל רוח ונשפלה נפלה הזה הפורים אחרי
אסון, איזה על לחכות עליו כי הרגשנו מאתנו, ואחד
לגלות  לא ומתאפק עצמו, בפני אחד כל ודואג מיצר
ונגלה  נראה הי' וביותר עצב, לו להוסיף שלא לחברו
אומר  אם אגזם ולא רגש, בעלי על העת של מצבה
בכל  ופעמיים פניהם, על הפחד ניכר הי' בחוש אשר
הקרובים  שליט"א רבינו בית את מבקרים היינו יום
כמה  הטלפון ע"י שאלו לתחום, חוץ והדרים במקום,

רבי. בית שלום את אותנו ביום פעמים

נוסף  ודעת, טעם בלי ורוחני פנימי הרגש ולבד
דתית  ה"כנסי' שאלת הפעם עוד מחדש נתעוררה לזה
באשר  תקפה, ביתר לענינגראד מקהלת כללית"
התנגדותו  ובידעם בהגשמה, לבוא עתה היתה קרובה
חזק  והתקפתו משמרתו על בעמדו שליט"א רבינו של
רב  את מאתם נעלם לא גם בפועל, להם להפריע
כולה, מדינה בכל הרבה ובהשפעתו ויכולתו כוחו
הרה"ג־ן  כל עם והעזה הקרובה והתקשרותו יחסותו
הוא  מוכן וכי ואתר, אתר בכל די הקהלות וראשי
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äæ øîàì ìàøùé éðáì úåèîä éùàø ìà äùî øáãéå
'ä äåö øùà øáãä1'åëדיני בענין שם וממשיך .

הנדרים.
ïéðò åäî ïéáäì êéøöåבמילים øùàשמתחיל øáãä äæ

äéì-äåäã 'ä äåö( לו ùéà(שהיה íéøãðä ïéðòá ìéçúäì
.'åë øáãä äæ äìçú íéã÷îù äîã÷ää åäî 'åë øåãé éë
éùàøì íéøãð úùøô äøîàð äî éðôî ïéáäì êéøö íâ

úåèîä(השבטים)ìëì äøîàð äøåúä àìäå à÷åã
éùàøì à÷åã äøîàðù íéøãð úùøô äðúùð äîå ìàøùé

.'åë úåèîä.ישראל לכל ישירות ולא
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ïéáäìåהקודם במאמר

äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé úåøéôñ øùòáãשחכמה –
וכן  מהמידות למעלה  בכלל והמוחין מבינה , למעלה 

íéàáùהלאה, íééîéðô úåøåà ïä úåøåàäù éðôî àåäå
ïôåàá äãéãî íäá ùé íéìëá úåùáìúä úðéçáá
úåâéøãîä ìëá äåùá íðéàù íäìù úåìâúääå äëùîää

.íäáù äèîå äìòî úå÷ìçúää ïéðò àåäå
.æì

האור, ומיעוט  בריבוי  הוא והמטה  המעלה הפרק: נושא
בספירות. בהבדלים וניכר 

"מעלה של מושג שיש הקודם  במאמר שנתבאר אחרי 
נ "ע הרבי דן לזה, ההוכחות כל עם בספירות , ומטה"

ומטה". "מעלה של המושג  ביאור מהו  להלן
äìòî àø÷ð äî øîåì åððåöø äèîå äìòî ïéðòá äðäå
,èåòéîå éåáéø úðéçáá åäæù øçà íå÷îá øàåáî ,äèîå

äèî úðéçá åäæ äâéøãîì äâéøãîî øåàä èòîúîù äæã
,'åëהוא הרי  יותר בריבוי הוא שהאור ככל כלומר -

הוא הרי יותר במיעוט  הוא שהאור וככל "מעלה " בחינת
"מטה". בחינת

éåìéâá øåàä øéàî áåø÷áã ÷åçéøå áåøé÷ ïéðò ïë íâ åäæå
÷çøúîù äî ìëå ,éåìéâäå øåàä éåáéø åäæã øúåé

,'åë øåàä èòîúîå íìòúîהוא שהאור ככל כלומר -
ב הוא הרי למקורו יותר וככלבקירוב  "מעלה" חינת

"מטה". בחינת הוא הרי  ממקורו יותר  מתרחק שהוא
ïéðò àåäù å÷ä úëùîäáù äèîå äìòî ïéðò ïë íâ åäæå

÷åçéøå áåøé÷ ולכן ומטה מעלה יש עצמו  בקו  כלומר
ומטה, מעלה בהם יש מהקו  המקבלים  העולמות  åîëגם

'á ÷øô 'à øòù íéøòù àåáîá áåúëù2åäö÷áã åðééä ,
øåàä íù øéàî åøå÷î ìà áåøé÷ úðéçáá àåäù ïåéìòä

÷çøúîå êùîðù äî ìëå øúåé éåìéâá הקוåøå÷îî
.'åë øåàä íìòúîå èòîúî

ä÷åáà øåàá íâ åà øðä øåàá ìùî-êøã-ìò åîëå
êë ìë øéàî åðéà íå÷î ÷åçéøáå ,äáøä øéàî áåøé÷áù
נחלש האור האבוקה או מהנר יותר שמתרחקים  ככל –

åîöòיותר , øåàä åúåà åúåéä íòשינוי נעשה שלא
וכדומה) וילון ידי  על שינוי  שנעשה (כפי  האור באיכות

'åë èòîúîå íìòúî àåä éøä åøå÷îî ÷çøúðùë ÷ø–
ומתמעט ממקורו מתרחק הקו  שאור  ככל בנמשל וכך

"מטה". בחינת הוא
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ב.1. ל, במדבר

שם:2. לשונו okeוזה ,mzellka zenlerd ji` ,dfa zrci ixde
`edd ewd zngn `ede ,dhne dlrn zpigaa md ,mlere mler lkay q"i

zenlera q"`d xi`n ewd eze` jxc ik ,`edd mewnd llg jez jynpd
dhnly exiag jxra dlrn 'wp ewd ziy`xa axwd lke ,t"e` zpigaa

.q"`a weacd ewd ziy`x mewnn wegxn ,epnn

•
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h"vxz'd - mixn`nd xtq

שולט  אינו החומריות התגברות מפני זדונות, – עוונות כעמלק. בה' המורדים הם פשעים
את  גם מקבל הקב"ה המותרים. בדברים ההרגל מפני שגגות, – חטאים בעצמו.

תשובה. צ"ל חטאים על אבל דא"ס. רחמים מצד הפושעים,

¯e‡·e'ב ּבזה יׁש הרי חּסרֹון לׁשֹון ּדחטא הּוא, הענין ≈ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ
יֹותר  קל הם ּדחטאים היֹות ועם ְְֱֲִִֵֵֵַַַָמדרגֹות,

הּמֹורדים  הם ּדפׁשעים מּפׁשעים, ׁשּכן ּומּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָמעֹונֹות,
יֹודע  עמלק ּכמֹו לּצלן, למרד 5רחמנא ּומכּון רּבֹונֹו את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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זה  על נפׁשֹו ּומֹוסר ּדוקא, הּמרידה הּוא ּכונתֹו ּדכל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,
ולהנאתֹו, לטֹובתֹו ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא והינּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלמרד,
למרד, ּבׁשביל והּכל מּזה, צער ס ֹובל הּוא עֹוד ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹאּלא

ׁשּכתּוב  לאמּבטיא 6ּוכמֹו מׁשל ,"ּבּדר קר "אׁשר ְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבליעל  ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרֹותחת
אֹותּה הקרה ׁשּנכוה אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד קפץ ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ׁשּיֹודע  הגם לגדֹול, ׁשּמעיז ּפנים ּבעז ּוכמֹו אחרים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלפני
הם  ועֹונֹות למרד, הּוא חפצֹו עּקר רק מעלתֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹמּגדל

לעׂשֹות חפץ ׁשהּוא ׁשהּדבר ּדיֹודע והינּו ֿ זדֹונֹות, חס ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָ
אפן  ּבׁשּום חפץ ואינֹו ,יתּבר רצֹונֹו נגד הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹוׁשלֹום
התּגּברּות  ּדמּפני אּלא וחסֿוחלילה, חסֿוׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹלמרד
ּבעצמֹו, לׁשלט יכֹול אינֹו הּוא ּביֹותר ְְְְְִִֵֵַַָָֹהחמרּיּות
לׁשלט  יכֹול ׁשאינֹו זה על מצטער ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולפעמים
ההרהּורים  ּבענין ּובפרט עצמֹו, על ּולהתגּבר ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּבעצמֹו
רע, לפעל רחמנאֿלּצלן אֹותֹו המביאים רעֹות ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹּומחׁשבֹות
הּדמים  מרתיחת ׁשּבאים לפי נעּורים", "חּטאת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָונקראים

והגם ּביֹותר, ּגּופֹווהתעֹוררּות מכּלה זה אׁשר ׁשּיֹודע ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ
על  להעמיד יכֹול לא הּנה זה ּבכל נפׁשֹו, את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּומדאיב
ּוזדֹונֹות  ּבזדֹון, ה' רצֹון על רחמנאֿלּצלן ועֹובר ְְְְְְֲִֵַַַָָָָעצמֹו
 ֿ על ּוכמֹו ועּקּום. עּוּות מּלׁשֹון ׁשהּוא עֹונֹות, ְְְְֲִִִִִֶַָנקראים
ּדיׁש ּבחּוׁש, רֹואים אנּו הרי אדם, ּבני ּבטבעי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּדרֿמׁשל
ּובעלי  המצאה ּבעלי טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבעלי ׁשהם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבהבנה  ׂשכלי ענין ּכל ׁשּמבינים טֹובה, והּׂשגה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהבנה
להם  יׁש הרי זה ועם ּבריּה, על אֹותֹו ּומּׂשיגים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻטֹובה
ה"ּבכן" אׁשר והּׂשגתם, ּבהבנתם ועּקּום עּוּות ג איזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכלל  מתאים אינֹו הּפעל, אל ּבהּנֹוגע ההּׂשגה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹותמצית
העּוּות  מּפני והּוא ההיא, ׁשּבההּׂשגה ההׂשּכלה נקּדת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאל

ׂשכל  קרּומער א איּדיׁש ּבלׁשֹון הּנקרא א ד והעּקּום אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
מח  הּוא ה קרּומער ועּקּום העּוּות הּנה ּדלפעמים והינּו , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ּבכלי  הּוא ועּקּום העּוּות הּנה ולפעמים הּׂשכל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּבכלי
ּבנפׁשֹו ׁשּנֹוגע ׁשּיֹודע ּדמאחר ּבעֹונֹות, הּוא וכן ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹהּמח,
אינֹו מּזה, למנע עצמֹו על להעמיד יכֹול ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹּובגּופֹו
ּבתֹולדּתֹו. הּלב על ׁשּליט הּמח ּדהלא ועּקּום, עּוּות ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹֹאּלא
אינֹו אׁשר על הּוא ּדׁשגגה ּדחטא הּׁשגגֹות, אּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוחטאים
לפי  הּוא ּבׁשגגה חטא ּדסּבת לֹו, ּבּמּתר עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמקּדׁש
מאג  מי וואס ּדאס הּמּתרים, ּבּדברים מאד ְְְִִִֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּמרּגל
טּוט  וויהל ער וואס ּדאס אּון ּדאס, וויהל אּון ער ְְְִִֶֶַָָָּדארף

ּדרצה ו ער  רחמנאֿלּצלן אּסּור לדבר ּגם ּבא מּמילא , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
קל  הּוא ּדחטא הרי ׁשֹוגג, והּוא חלב, ואכל ׁשּמן ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻלאכל
אנכי  "אנכי נאמר ּובתׁשּובה מּפׁשע, ּומּכלֿׁשּכן ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמעֹון
ּדגם  ׁשבים, מקּבל יתּבר ּדהּוא וכּו', "פׁשעי מחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
ועֹוׂשה  ּפׁשעיהם, מֹוחה ּתׁשּובה עֹוׂשים אם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָהּפֹוׁשעים
ּדעצמּות  עצמּיים רחמים מּצד ּדזהּו ּכזכּיֹות, זדֹונֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֻלהם
הרחמים  מּדֹות מהי"ג מעלה ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָאיןֿסֹוף

מׁש מּדֹות ׁשהמׁשי ּדהי"ג עליוֿהּׁשלֹום, רּבנּו ה ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
רז"ל  אמרּו עליוֿהּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשהמׁשי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהרחמים

ּדף ּברּו(יֹומא הּקדֹוׁש לפני מׁשה אמר ב) עּמּוד לו ְִֵֶַַַַָָָָ
לפני חֹוטאין יׂשראל יהיּו אם עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָהּוא,
והּוא  ּכׁשגגֹות, זדֹונֹות להם עׂשה ּתׁשּובה, ְְְְְֲִִֵֶָָָועֹוׂשים
ּכמֹו החטאים, מזּכיר ואינֹו הּפׁשעים מֹוחה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

נהּפכים 7ׁשּכתּוב  ּדזדֹונֹות והינּו אזּכר", לא וחּטאתי" ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
צריכים  מּמׁש, ׁשגגֹות ׁשהם החטאים על אמנם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻלזכּיֹות,
להּבא  על טֹובה וקּבלה העבר על החרטה והּוא ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָּתׁשּובה,
לֹו. ּבּמּתר עצמֹו ּולקּדׁש הּמֹותרֹות מעניני עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹֻלפרׁש
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רמז 5) בחוקותי שמעוני ילקוט יד. כו, בחוקותי כהנים תורת
תרעג.

יח.6) כה, דברים
כה.7) מג, ישעיה

עקום.ד.התוצאה.ג. עקום.ה.שכל עושה.ו.מוח הוא - רוצה שהוא ומה ורוצה, צריך הוא - שמותר מה

•
mixeaic ihewl

אחד  כל רוח ונשפלה נפלה הזה הפורים אחרי
אסון, איזה על לחכות עליו כי הרגשנו מאתנו, ואחד
לגלות  לא ומתאפק עצמו, בפני אחד כל ודואג מיצר
ונגלה  נראה הי' וביותר עצב, לו להוסיף שלא לחברו
אומר  אם אגזם ולא רגש, בעלי על העת של מצבה
בכל  ופעמיים פניהם, על הפחד ניכר הי' בחוש אשר
הקרובים  שליט"א רבינו בית את מבקרים היינו יום
כמה  הטלפון ע"י שאלו לתחום, חוץ והדרים במקום,

רבי. בית שלום את אותנו ביום פעמים

נוסף  ודעת, טעם בלי ורוחני פנימי הרגש ולבד
דתית  ה"כנסי' שאלת הפעם עוד מחדש נתעוררה לזה
באשר  תקפה, ביתר לענינגראד מקהלת כללית"
התנגדותו  ובידעם בהגשמה, לבוא עתה היתה קרובה
חזק  והתקפתו משמרתו על בעמדו שליט"א רבינו של
רב  את מאתם נעלם לא גם בפועל, להם להפריע
כולה, מדינה בכל הרבה ובהשפעתו ויכולתו כוחו
הרה"ג־ן  כל עם והעזה הקרובה והתקשרותו יחסותו
הוא  מוכן וכי ואתר, אתר בכל די הקהלות וראשי
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במסירת  אתם מצוה במלחמת לצאת ויום יום בכל
את  הוא ירים כאשר והי' בקודש, כדרכו ממש נפש
ישראל  וגבר העם, כל לפני גלוי' במחאה ויצא ידו,
להם... לקחו אחרת ודרך לנפשם, מאד וייראו סבא,

מהאסיפות  ובאחת רובץ, חטאת לפתחו אשר הדרך
היו" אמר חה"פ קודם מלא,בהקהלה בפה בפומבי, ר

ידו  את לנו יפשוט לא אם אשר שליט"א, רבינו על
עליו. אמלוך חזקה ביד אזי
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תרפ"ג  סיון י"ב א' ב"ה.

דאן  ראסטאוו

ה' ואתר אתר בכל די אנ"ש ידידינו אל

יחיו  עליהם

וברכה. שלום

יצ"ו  חב"ד הכולל החזקת על לב לתת לעורר, הנני בזה

שי' מאנ"ש ואחד אחד כל תוב"א. ירושלים בעה"ק אשר

הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד מאת והמצוה החובה עליו

היושבים  יחיו, אחינו ידי להחזיק זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

רחבה, ביד בעזרם, ולהיות והעבודה, התורה על בקדש,

מדאגת  דאגה שום להם יהי' שלא להם, הדרוש בכל

מסורים  להיות ביכלתם יהי' ואז הפרנסה, וטרדת

זה  אשר האלקית, העבודה אל ונפשם לבם בכל ונתונים,

לבוא  לזה זוכה אדם כל לא כי להיות אמנם האדם. כל

על  כן, על אשר ועבודה, בתורה ולשקוד פנימה, הקדש אל

שי' אחינו לטובת ופרנסתו מיגיעתו חלק שנותן ידי

כאלו  ה"ה ועבודה, בתורה רק ועוסקים בקדש, היושבים

בזה. משתתף

כפולה  בברכה אלקינו ה' מאת יתברך זאת ובגלל

זבולון  שמח וכאמור רויחא. ומזוני חיי בבני ומכופלת,

עשו  וישכר זבולון ז"ל, ופרש"י באהליך, וישכר בצאתך,

לפרקמטיא  ויוצא ישכון, ימים לחוף זבולון שותפות,

יושבים  והם ישכר, של פיו לתוך ונותן ומשתכר, בספינות

שתורתו  לישכר, זבולון הקדים לפיכך בתורה. ועוסקים

היתה. זבולון ע"י ישכר, של

אבותינו  כ"ק מצות ואור  בחיים החפץ איש וכל

ועל  עליו יאהיל אשר זכותם, באור ולהנות הק', רבותינו

כ"ק  כמצות בביתו, זו צדקה של שופר יקבע לו, אשר כל

ומשולשת  כפולה בברכה ויתברך הק', רבותינו אבותינו

הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד קדש במכתבי האמורה

ומקדם. מאז זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

עוז  וידידם כאו"נ מאדה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

ישראל  בטוב לראות והמצפה בגו"ר בטובם וחפץ הדו"ש

המברכם  והעבודה, התורה קרן ובהרמת

שניאורסאהן  יצחק יוסף

כפול  ותנאי מנת על כתוב לזה, המצורף הכללי מכ'

ח"ו  שינוי שום בלי כאמור, תהי' ההנהגה כאשר ומשולש

המקומות  בכל לפרסמו יכולים ואז אבות, ורצון מחפץ

ח"ו  ואם בעזה"י. תועלת יביא אשר אופן ובכל כדמותו,

אלו  ודבריי בו להשתמש יוכלו לא אז כן ההנהגה אין וח"ו

למוסד  הכולל את חושב הנני אם כי נאמרו, לא כאלו

תקותי  אך ועז, תוקף בכל לו ואנגד אבות לרצון המנגד

אבות. רצון כפי שיהי' ודעתם לבם יתנו כי חזקה
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לוח זמנים לשבת חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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7:017:079:149:179:539:5510:5310:5418:3618:2619:0518:5618:1019:07טורקיה, איסטנבול )ק(

7:247:309:409:4210:1710:1911:1711:1819:0218:5419:3019:2218:3719:33יוון, אתונה )ק(

7:087:179:169:199:5910:0210:5811:0018:3718:2519:0918:5818:0919:11מולדובה, קישינב )ק(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zenai(ycew zay meil)

(bi ci `xwie),úàå úàhçä úà èçLé øLà íB÷îa Nákä úà èçLå'§¨©¤©¤¤¦§£¤¦§©¤©©¨§¤
ãeîìz ïéàL .'ïäkì àeä íLàä úàhçk ék ,Lãwä íB÷îa äìòä̈Ÿ¨¦§©Ÿ¤¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥¤¥©§

øîBìiM'íLàä úàhçkoky ,xzein `ed dxe`kly ,'odMl `Ed ©¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥
my`d zhigy mewn lr epcnll `a m`enk dxfrd oetva `edy

mewna' hgyp `edy xn`p xak ixd ,oetva dzhigyy z`hgd
`ay xnel oi` oke .dxfrd oetva `edy 'z`hgd z` hgyi xy`
ixdy ,my`d ly ezlik` lre gafnd lr enc ozn lr epcnll
dxfra milk`pe ,gafnl minc ozn zeperhy zeny`d lkk epic

,dlile meil dpedk ixkfléôì .'íLàä úàhçk' øîBì ãeîìz äîe©©§©©©¨¨¨¨§¦
òøBöî íLà àöiLzeny`d x`y llknïBcéìeaLãçä øáca ¤¨¨£©§¨¦©¨¨¤¨¨

`edy ,zeny` x`ya epi`yalr enc zpizpìâø ïäáe ãé ïäá ¦Ÿ¤¨Ÿ¤¤¤
úéðîéämnc lky zeny`d x`yk `le ,xdhind rxevnd ly ©§¨¦

ok m`e .cala gafnd iab lr wxfpíéîc ïzî ïeòè àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥¨©©¨¦
íéøeîéàå[mialg±]çaæî éaâìdid df xac ixdy ,zeny` x`yk §¥¦§©¥¦§¥©

x`y llkn ixnbl `vi `nye ,ycgd xaca oecil `vie `ed llka
,zeny`
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שבת בודש עמ' א



קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

במסירת  אתם מצוה במלחמת לצאת ויום יום בכל
את  הוא ירים כאשר והי' בקודש, כדרכו ממש נפש
ישראל  וגבר העם, כל לפני גלוי' במחאה ויצא ידו,
להם... לקחו אחרת ודרך לנפשם, מאד וייראו סבא,

מהאסיפות  ובאחת רובץ, חטאת לפתחו אשר הדרך
היו" אמר חה"פ קודם מלא,בהקהלה בפה בפומבי, ר

ידו  את לנו יפשוט לא אם אשר שליט"א, רבינו על
עליו. אמלוך חזקה ביד אזי

f"txz ,onei

•

1

2

3

4

5

6

7

8

ycew zexb`

תרפ"ג  סיון י"ב א' ב"ה.

דאן  ראסטאוו

ה' ואתר אתר בכל די אנ"ש ידידינו אל

יחיו  עליהם

וברכה. שלום

יצ"ו  חב"ד הכולל החזקת על לב לתת לעורר, הנני בזה

שי' מאנ"ש ואחד אחד כל תוב"א. ירושלים בעה"ק אשר

הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד מאת והמצוה החובה עליו

היושבים  יחיו, אחינו ידי להחזיק זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

רחבה, ביד בעזרם, ולהיות והעבודה, התורה על בקדש,

מדאגת  דאגה שום להם יהי' שלא להם, הדרוש בכל

מסורים  להיות ביכלתם יהי' ואז הפרנסה, וטרדת

זה  אשר האלקית, העבודה אל ונפשם לבם בכל ונתונים,

לבוא  לזה זוכה אדם כל לא כי להיות אמנם האדם. כל

על  כן, על אשר ועבודה, בתורה ולשקוד פנימה, הקדש אל

שי' אחינו לטובת ופרנסתו מיגיעתו חלק שנותן ידי

כאלו  ה"ה ועבודה, בתורה רק ועוסקים בקדש, היושבים

בזה. משתתף

כפולה  בברכה אלקינו ה' מאת יתברך זאת ובגלל

זבולון  שמח וכאמור רויחא. ומזוני חיי בבני ומכופלת,

עשו  וישכר זבולון ז"ל, ופרש"י באהליך, וישכר בצאתך,

לפרקמטיא  ויוצא ישכון, ימים לחוף זבולון שותפות,

יושבים  והם ישכר, של פיו לתוך ונותן ומשתכר, בספינות

שתורתו  לישכר, זבולון הקדים לפיכך בתורה. ועוסקים

היתה. זבולון ע"י ישכר, של

אבותינו  כ"ק מצות ואור  בחיים החפץ איש וכל

ועל  עליו יאהיל אשר זכותם, באור ולהנות הק', רבותינו

כ"ק  כמצות בביתו, זו צדקה של שופר יקבע לו, אשר כל

ומשולשת  כפולה בברכה ויתברך הק', רבותינו אבותינו

הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד קדש במכתבי האמורה

ומקדם. מאז זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

עוז  וידידם כאו"נ מאדה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

ישראל  בטוב לראות והמצפה בגו"ר בטובם וחפץ הדו"ש

המברכם  והעבודה, התורה קרן ובהרמת

שניאורסאהן  יצחק יוסף

כפול  ותנאי מנת על כתוב לזה, המצורף הכללי מכ'

ח"ו  שינוי שום בלי כאמור, תהי' ההנהגה כאשר ומשולש

המקומות  בכל לפרסמו יכולים ואז אבות, ורצון מחפץ

ח"ו  ואם בעזה"י. תועלת יביא אשר אופן ובכל כדמותו,

אלו  ודבריי בו להשתמש יוכלו לא אז כן ההנהגה אין וח"ו

למוסד  הכולל את חושב הנני אם כי נאמרו, לא כאלו

תקותי  אך ועז, תוקף בכל לו ואנגד אבות לרצון המנגד

אבות. רצון כפי שיהי' ודעתם לבם יתנו כי חזקה

ci jxk v"iixden w"b`

•

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

לוח זמנים לשבת חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:418:578:599:319:3210:3210:3218:2118:1418:4718:4017:5518:50באר שבע )ק(

6:376:418:568:589:309:3210:3110:3118:2318:1518:4618:3917:4618:49חיפה )ק(

6:356:398:568:579:299:3110:3010:3018:2418:1718:4518:3817:3818:48ירושלים )ק(

6:376:418:578:599:319:3210:3210:3218:2218:1418:4718:4017:5618:50תל אביב )ק(

6:597:089:059:099:499:5210:4810:5018:2618:1418:5918:4717:5819:00אוסטריה, וינה )ק(

5:505:418:208:148:588:5210:039:5918:2918:3418:5619:0218:1519:13אוסטרליה, מלבורן )ח(

7:017:099:099:129:519:5410:5010:5218:3018:1819:0218:5118:0219:03אוקראינה, אודסה )ק(

6:336:428:408:439:239:2610:2210:2418:0117:4918:3318:2217:3318:35אוקראינה, דונייצק )ק(

6:446:538:508:549:349:3810:3310:3518:1117:5918:4418:3317:4318:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:117:219:159:1910:0010:0410:5911:0118:3518:2319:1018:5718:0719:11אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:047:139:079:119:539:5710:5210:5418:2818:1519:0318:5017:5919:03אוקראינה, קייב )ק(

7:267:349:359:3910:1710:2011:1611:1818:5918:4819:2819:1718:3119:29איטליה, מילאנו )ק(

5:595:578:308:288:598:5710:0110:0018:0618:0418:2818:2617:4618:35אקוואדור, קיטו )ח(

6:256:178:568:509:329:2710:3710:3319:0119:0619:2719:3218:4719:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:127:039:419:3510:2110:1511:2711:2219:5520:0220:2520:3219:4320:44ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:067:129:219:239:5810:0010:5810:5918:4318:3319:1119:0218:1719:13ארה״ב, בולטימור )ק(

6:567:039:109:129:489:5010:4810:4918:3118:2219:0018:5118:0519:02ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:577:039:119:139:499:5110:4810:4918:3218:2219:0118:5118:0619:03ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:347:409:469:4810:2510:2711:2511:2619:0718:5719:3719:2718:4019:38ארה״ב, דטרויט )ק(

7:177:219:389:3910:1110:1211:1211:1219:0318:5619:2719:2118:3919:31ארה״ב, האוסטון )ק(

6:496:549:089:109:439:4410:4310:4418:3118:2318:5718:5018:0619:00ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:157:189:389:3910:1010:1111:1111:1119:0318:5719:2819:2218:4019:31ארה״ב, מיאמי )ק(

6:536:599:069:089:449:4710:4410:4518:2718:1718:5618:4718:0118:58ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:526:589:049:079:439:4610:4310:4418:2518:1518:5518:4517:5918:57ארה״ב, שיקגו )ק(

6:126:078:448:419:149:1110:1810:1518:3018:3118:5318:5518:1319:04בוליביה, לה-פס )ח(

7:497:599:519:5510:3810:4211:3711:3919:1218:5819:4719:3418:4319:48בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:497:599:529:5610:3810:4211:3711:3919:1218:5919:4719:3418:4319:48בלגיה, בריסל )ק(

5:435:378:168:128:478:439:519:4818:1218:1418:3218:3417:5618:44ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:325:268:048:008:358:329:399:3617:5517:5718:1918:2217:3918:31ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:077:179:099:139:5610:0010:5510:5718:3118:1819:0518:5218:0519:06בריטניה, לונדון )ק(

7:177:289:169:2110:0510:1011:0411:0618:3618:2219:1318:5918:0919:14בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:147:259:149:1910:0210:0711:0111:0318:3618:2219:1118:5818:0719:12גרמניה, ברלין )ק(

7:317:419:359:3910:2010:2411:1911:2118:5518:4319:3019:1718:2719:31גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:435:378:158:118:478:439:529:4818:1518:1818:3418:3718:0018:47דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:306:318:568:569:269:2610:2810:2718:2418:1918:4718:4218:0218:52הודו, מומבאי )ח(

6:266:278:528:529:229:2210:2410:2318:2018:1518:4318:3917:5818:48הודו, פונה )ח(

6:486:568:558:589:389:4110:3710:3918:1618:0418:4818:3717:4818:49הונגריה, בודפשט )ק(

7:017:079:149:179:539:5510:5310:5418:3618:2619:0518:5618:1019:07טורקיה, איסטנבול )ק(

7:247:309:409:4210:1710:1911:1711:1819:0218:5419:3019:2218:3719:33יוון, אתונה )ק(

7:087:179:169:199:5910:0210:5811:0018:3718:2519:0918:5818:0919:11מולדובה, קישינב )ק(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zenai(ycew zay meil)

(bi ci `xwie),úàå úàhçä úà èçLé øLà íB÷îa Nákä úà èçLå'§¨©¤©¤¤¦§£¤¦§©¤©©¨§¤
ãeîìz ïéàL .'ïäkì àeä íLàä úàhçk ék ,Lãwä íB÷îa äìòä̈Ÿ¨¦§©Ÿ¤¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥¤¥©§

øîBìiM'íLàä úàhçkoky ,xzein `ed dxe`kly ,'odMl `Ed ©¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥
my`d zhigy mewn lr epcnll `a m`enk dxfrd oetva `edy

mewna' hgyp `edy xn`p xak ixd ,oetva dzhigyy z`hgd
`ay xnel oi` oke .dxfrd oetva `edy 'z`hgd z` hgyi xy`
ixdy ,my`d ly ezlik` lre gafnd lr enc ozn lr epcnll
dxfra milk`pe ,gafnl minc ozn zeperhy zeny`d lkk epic

,dlile meil dpedk ixkfléôì .'íLàä úàhçk' øîBì ãeîìz äîe©©§©©©¨¨¨¨§¦
òøBöî íLà àöiLzeny`d x`y llknïBcéìeaLãçä øáca ¤¨¨£©§¨¦©¨¨¤¨¨

`edy ,zeny` x`ya epi`yalr enc zpizpìâø ïäáe ãé ïäá ¦Ÿ¤¨Ÿ¤¤¤
úéðîéämnc lky zeny`d x`yk `le ,xdhind rxevnd ly ©§¨¦

ok m`e .cala gafnd iab lr wxfpíéîc ïzî ïeòè àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥¨©©¨¦
íéøeîéàå[mialg±]çaæî éaâìdid df xac ixdy ,zeny` x`yk §¥¦§©¥¦§¥©

x`y llkn ixnbl `vi `nye ,ycgd xaca oecil `vie `ed llka
,zeny`
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לוח זמנים לשבת חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם קצח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:298:548:539:249:2410:2510:2518:2118:1618:4418:3917:5818:48מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:555:448:218:149:058:5810:1110:0618:4218:5019:1419:2218:3119:35ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:586:018:218:228:538:549:549:5417:4617:3918:1118:0417:2218:14נפאל, קטמנדו )ח(

6:506:499:219:199:509:4810:5210:5118:5618:5419:1819:1618:3619:25סינגפור, סינגפור )ח(

6:436:548:448:489:329:3610:3010:3318:0517:5118:4118:2717:3518:41פולין, ורשא )ק(

5:495:458:228:198:518:489:549:5218:0418:0518:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:447:529:539:5610:3410:3711:3411:3519:1419:0219:4519:3418:4619:47צרפת, ליאון )ק(

7:568:0510:0110:0510:4510:4911:4411:4619:2319:1119:5519:4318:5519:56צרפת, פריז )ק(

5:435:428:138:128:428:419:449:4317:4617:4418:0918:0617:2618:15קולומביה, בוגוטה )ח(

7:207:279:319:3310:1110:1311:1011:1218:5418:4319:2219:1118:2719:23קנדה, טורונטו )ק(

6:577:059:079:109:489:5110:4710:4918:2818:1718:5818:4818:0119:00קנדה, מונטריאול )ק(

6:436:489:019:039:369:3810:3710:3718:2418:1618:5118:4318:0018:54קפריסין, לרנקה )ק(

8:068:1710:0210:0710:5310:5811:5111:5419:2319:0820:0119:4618:5220:01רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:407:529:349:4010:2710:3211:2511:2818:5818:4319:3419:1918:2819:35רוסיה, מוסקבה )ק(

7:257:339:329:3610:1510:1811:1411:1618:5318:4219:2619:1418:2619:27רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:307:389:379:4010:2010:2311:1911:2119:0218:5019:3019:1918:3419:32שוויץ, ציריך )ק(

6:086:088:368:359:059:0510:0710:0618:0518:0118:2818:2417:4418:33תאילנד, בנגקוק )ח(

oiliyaz aexir :l"ega

אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח החג, כניסת לפני הסוכות, חג ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל ידו על לזכות

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:359:109:139:439:4610:4910:5119:3919:2720:0919:5619:0920:00מולדובה קישינב )ק(

7:157:169:539:5210:2310:2211:2711:2619:5619:5020:1720:1219:3220:16מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:369:048:569:379:2910:3410:2818:0818:1618:3618:4317:5818:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת  את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל חול
לאחרי  עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל הסוכות, חג במוצאי הבדלה

zekeqd bg ly '` lil axr

להדליק  הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
על  רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן  ניתן יום, מבעוד הנרות את
שלהבת  (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש ידי
חשובה  זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר הסוכות חג של הראשון  היום סוף לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeqd bg ly ipy lil l"ega

להדליק  אופן בשום אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על

נרות  את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeq crend leg zay axr

קופת  את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
הבדלה  לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי
להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצט לוח זמנים לשבת חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:298:548:539:249:2410:2510:2518:2118:1618:4418:3917:5818:48מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:555:448:218:149:058:5810:1110:0618:4218:5019:1419:2218:3119:35ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:586:018:218:228:538:549:549:5417:4617:3918:1118:0417:2218:14נפאל, קטמנדו )ח(

6:506:499:219:199:509:4810:5210:5118:5618:5419:1819:1618:3619:25סינגפור, סינגפור )ח(

6:436:548:448:489:329:3610:3010:3318:0517:5118:4118:2717:3518:41פולין, ורשא )ק(

5:495:458:228:198:518:489:549:5218:0418:0518:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:447:529:539:5610:3410:3711:3411:3519:1419:0219:4519:3418:4619:47צרפת, ליאון )ק(

7:568:0510:0110:0510:4510:4911:4411:4619:2319:1119:5519:4318:5519:56צרפת, פריז )ק(

5:435:428:138:128:428:419:449:4317:4617:4418:0918:0617:2618:15קולומביה, בוגוטה )ח(

7:207:279:319:3310:1110:1311:1011:1218:5418:4319:2219:1118:2719:23קנדה, טורונטו )ק(

6:577:059:079:109:489:5110:4710:4918:2818:1718:5818:4818:0119:00קנדה, מונטריאול )ק(

6:436:489:019:039:369:3810:3710:3718:2418:1618:5118:4318:0018:54קפריסין, לרנקה )ק(

8:068:1710:0210:0710:5310:5811:5111:5419:2319:0820:0119:4618:5220:01רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:407:529:349:4010:2710:3211:2511:2818:5818:4319:3419:1918:2819:35רוסיה, מוסקבה )ק(

7:257:339:329:3610:1510:1811:1411:1618:5318:4219:2619:1418:2619:27רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:307:389:379:4010:2010:2311:1911:2119:0218:5019:3019:1918:3419:32שוויץ, ציריך )ק(

6:086:088:368:359:059:0510:0710:0618:0518:0118:2818:2417:4418:33תאילנד, בנגקוק )ח(

oiliyaz aexir :l"ega

אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח החג, כניסת לפני הסוכות, חג ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל ידו על לזכות

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
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  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת  את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל חול
לאחרי  עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל הסוכות, חג במוצאי הבדלה

zekeqd bg ly '` lil axr

להדליק  הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
על  רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן  ניתן יום, מבעוד הנרות את
שלהבת  (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש ידי
חשובה  זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר הסוכות חג של הראשון  היום סוף לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeqd bg ly ipy lil l"ega

להדליק  אופן בשום אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על

נרות  את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeq crend leg zay axr

קופת  את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
הבדלה  לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי
להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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