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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§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 ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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כינוס הארצי הראשון של נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו

ספריא - כפר חב"ד

ברכה ושלום!

במענה על כרטיס ההזמנה לכינוסן שיתקיים אי"ה מחר ביום ג', שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מברק ברכה וזל"ק:

"בכינוסן בימי מועד והקהל ליראה את השם בטח תעוררנה לפעולות ממשיות להמשיך צלא 

דמהימנותא בפנימיות בכל ארבעת הסוגים שבישראל כדרישת תורת החסידות ופקודות נשיאינו זי"ע. 

בברכת הצלחה וחג שמח".

בטח נתקבל בעתו ונקרא בהסבר המתאים, ובלי ספק אשר יודיעו בפרטיות מתוצאות הכינוס, 

בחירת ההנהלה וכו' וכו'.

בברכת החג 

מזכיר
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÈ·‰Ï את ׁשמׂשּמחים ּתֹורה', 'ׂשמחת ענין ¿»ƒְְְְִִִֶֶַַַָ

הּתֹורה  את המׂשּמחים הם ּומי ְְִִֵֶַַַַָָהּתֹורה,

את  ׁשּלֹוקחים הּוא הּׂשמחה ואפן יׂשראל, הם -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

(והינּו, ּוּמכּוסה סגּור ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַָָהספרּֿתֹורה

וגם  ּבּתֹורה, הּלּמּוד עלֿידי  אינֹו הּׂשמחה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשאפן

את  לֹוקחים ׁשהרי ּבּתֹורה, הּקריאה עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא

עּמּה ּומּקיפים ּדוקא), מכּוסה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָהּתֹורה

עּמּה ורֹוקדים הּבימה מהּו1את להבין וצרי . ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

את  לׂשּמח ׁשּצרי ּבכלל, ּתֹורה' 'ׂשמחת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָענין

לקיחת  עלֿידי הּוא הּׂשמחה ׁשאפן וגם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּתֹורה,

הענין, ועּקר ּדוקא. ּוּמכּוסה סגּור ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָספרּֿתֹורה

ׁשּמּזה  הּתֹורה, את המׂשּמחים הם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׂשראל

הם  (ׁשּלכן מהּתֹורה למעלה הם ׁשּיׂשראל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּובן

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּתֹורה), את 2מׂשּמחים ְְְֲִֵֶַַַַַַָ

ּומי  ותֹורה, יׂשראל לעֹולם: קדמּו ּדברים ְְְְְִִִֵֵָָָָָָׁשני

יׂשראל  ׁשל ׁשמחׁשבּתן קדמּו, יׂשראל קדם, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהם

הּתֹורה. למחׁשבת ּגם ּדבר, לכל ְְְְֶֶַַַָָָָָָקדמה

ׁשּכתּוב 3זה ÔÈ·‰Ïeב) מה להקּדים ּכל 4צרי ¿»ƒְְִִֶֶַָָָֹ

ּבראתיו  ולכבֹודי, ּבׁשמי ְְְְְִִִִִִַָָהּנקרא

ׁשם  על קאי "ׁשמי" ּדהּנה, עׂשיתיו. אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָיצרּתיו

ּכּידּוע  ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות ׁשּכֹולל 5הוי', ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

עֹולמֹות  ּבארּבעה הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשארּבע

ּבעֹולם  יּו"ד ְְְֲֲִִִִָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ּבעֹולם  וא"ו הּבריאה, ּבעֹולם ה"א ְְְֲִִֵַָָָָָהאצילּות,

ּב אחרֹונה וה"א ּוכמֹוֿכן הּיצירה, העׂשּיה. עֹולם ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

ּבעׂשר  הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע הּנה ּגּופא, האצילּות ּבעֹולם יֹותר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה
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וש"נ.1) .57 ע' תרפ"ט סה"מ וש"נ.2)ראה ואילך. שנו ע' ח"ב תרל"ה סה"מ וראה ד. פ"א, ב"ר פי"ד. תדבא"ר ראה

דשנת 3) זה ד"ה גם וראה ואילך). לא ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תורה שמחת ענין להבין ד"ה ראה - לקמן הבא בכל

ואילך). 82 ע' ח"ד התוועדויות - מנחם (תורת ז.4)תשי"ב מג, פ"א.5)ישעי' שמ"ב ע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ·‰Ï הפנימית המשמעות חג ÔÈÚשל את Bz¯‰',יום ˙ÁÓN' ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«»

הוא  תורה' 'שמחת של העניין ÈÓeותוכן ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓL∆¿«¿ƒ∆«»ƒ
‰ÁÓO‰ ÔÙ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ì‰ - ‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ‰ Ì‰≈«¿«¿ƒ∆«»≈ƒ¿»≈¿…∆«ƒ¿»

זה  בחג התורה את משמחים ישראל בני שבה ‡˙הדרך ÌÈÁ˜BlL ‡e‰∆¿ƒ∆
¯e‚Ò ‡e‰L BÓk ‰¯BzŒ¯ÙÒ‰«≈∆»¿∆»

‰ÒeÎne'נרתיק' או ב'מעיל' ¿∆
BÈ‡ ‰ÁÓO‰ ÔÙ‡L ,eÈ‰Â)¿«¿∆…∆«ƒ¿»≈

„enl‰ È„ÈŒÏÚ והעיון,‰¯Bza «¿≈«ƒ«»
‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ì‚Â¿«…«¿≈«¿ƒ»

‰¯Bza,בציבורÌÈÁ˜BÏ È¯‰L «»∆¬≈¿ƒ
‰¯Bz‰ השמחה ‡˙ BÓkלצורך ∆«»¿

‰ÒeÎÓ ‡È‰L וסגורה‡˜Âc ∆ƒ¿»«¿»
הכתוב  את לקרוא אפשר כשאי

ÌÈÙÈwÓeבתורה  בעיגול ), הולכים ¿ƒƒ
'הקפות' התורה dnÚועורכים עם ƒ»
‰ÓÈa‰ התורה ‡˙ קריאת של ∆«ƒ»

הכנסת  בית ÌÈ„˜B¯Â¿¿ƒשבמרכז
dnÚ1. ƒ»

ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
CÈ¯vL ,ÏÏÎa '‰¯Bz ˙ÁÓN'ƒ¿«»ƒ¿»∆»ƒ

,‰¯Bz‰ ˙‡ ÁnNÏ למה כלומר, ¿«≈«∆«»
התורה? את לשמח צורך יש בכלל

Ì‚Â לכך הטעם את להבין צריך ¿«
‰ÁÓO‰ ÔÙ‡L את לשמח הדרך ∆…∆«ƒ¿»

ÁÈ˜Ï˙התורה  È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«
‰¯BzŒ¯ÙÒ‰ÒeÎne ¯e‚Ò ≈∆»»¿∆

‡˜Âc לימוד באמצעות התורה ולא «¿»
בתורה. ‰ÔÈÚוקריאה ¯wÚÂ¿ƒ«»ƒ¿»

הוא, ביאור ‰Ìהדורש Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈
,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ‰«¿«¿ƒ∆«»

‰fnL המשמחים Ô·eÓשהם ∆ƒ∆»
‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿«¿»
ÌÈÁnNÓ Ì‰ ÔÎlL) ‰¯Bz‰Ó≈«»∆»≈≈¿«¿ƒ
¯Ó‡ÓÎe ,(‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯2ÌÈ¯·c ÈL «≈«¿≈¿»ƒ
ÌÏBÚÏ eÓ„˜ לפני קיימים והיו »¿»»

מהבריאה: ונעלים העולם בריאת

Ì‰Ó ÈÓe ,‰¯B˙Â Ï‡¯NÈ מבין ƒ¿»≈¿»ƒ≈∆
והתורה, ישראל אלה, »̃«„Ìשניים

מביניהם,והוא  ≈«¿Ï‡¯NÈƒהראשון
Ï‡¯NÈ ÏL Ôz·LÁÓL ,eÓ„»̃¿∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈

ישראל המחשבה  בני על LÁÓÏ·˙האלוקית Ìb ,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„»̃¿»¿»»»«¿«¿∆∆
.‰¯Bz‰«»

‰Ê ÔÈ·‰Ïe תורה,3·) שמחת של (התוכן לעיל האמורים הדברים כל ¿»ƒ∆
ישראל  שבני לכך והטעם סגורים תורה בספרי נערכות שה'הקפות' לכך הסיבה

התורה) את המשמחים CÈ¯»̂ƒהם
ÌÈc˜‰Ï תחילה·e˙kL ‰Ó4 ¿«¿ƒ»∆»

ישעיהו  ÈÓLaבנבואת ‡¯˜p‰ Ïk…«ƒ¿»ƒ¿ƒ
,È„B·ÎÏÂ ששמו הנבראים כל היינו ¿ƒ¿ƒ

עליהם של  נקרא הקדושֿברוךֿהוא

ולכבודו  לשמו ÂÈ˙‡¯a¿»ƒונבראו
.ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ והפירוש ¿«¿ƒ«¬ƒƒ

הוא  בכתוב "ÈÓL"הפנימי ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ
È‡˜ מכוון,'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ »≈«≈¬»»

ÏÏBkL בתוכו˙eÏÏk ∆≈¿»
,˙eÏLÏzL‰‰ הדרגות כל את «ƒ¿«¿¿

האור הכלליות  השתלשלות' 'סדר של

באופן  (הבא למטה מלמעלה האלוקי

בחברתה  אחוזה דרגה שכל כזה

שרשרת) של Úe„ik5כחוליות «»«
הסוד  ‡Bi˙B˙בתורת Úa¯‡L∆«¿«ƒ

,Â"‡Â ,‡"‰ ,„"ÂÈ 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»
˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡a Ô‰ ,‡"‰≈¿«¿»»»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ העולמות ארבעת הם ¬ƒ»

'סדר  של הכלליים הרוחניים

הוי'eÈ"„השתלשלות, שם של

בעיקר  ‰‡ˆeÏÈ˙,מאירה ÌÏBÚa¿»»¬ƒ
מאירה ‰"‡ הוי' שם של ראשונה ≈
Â"‡Âבעיקר  ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»»

שם  בעיקר של מאירה «¿ÌÏBÚaהוי'
‰B¯Á‡ ‡"‰Â ,‰¯Èˆi‰ שם של «¿ƒ»¿≈«¬»

מאירה  «¿ÌÏBÚaבעיקר הוי'
.‰iNÚ‰»¬ƒ»

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÔÎŒBÓÎe גם ¿≈¿«¿»≈
היינו  יותר, נעלות «¿ÌÏBÚaבדרגות

˙eÏÈˆ‡‰ והנעלה הראשון העולם »¬ƒ
העולמות  ארבעת עצמו,Ùeb‡מבין »

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ ‰p‰ƒ≈«¿«ƒ≈¬»»
Ô‰ מאירות˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ≈¿∆∆¿ƒ
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כללי מפתח  

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

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

  להבין ענין שמחת תורהה "מאמר ד  )ג

ה ..........................................  י"חתש'ה, שמחת תורהיום 

  ה המגיד מראשית אחרית"מאמר ד  )ד

כ   ...........................  י"תשח'ה, ח מרחשון"פ בראשית מבה"ש

זכ  ..............................  י"תשח'ה ליל שמחת תורהשיחת   )ה

ל  ..........................  י"תשח'יום שמחת תורה השיחת   )ו

, החודש מרחשוןים כמבר, פ בראשית"ששיחת   )ז

לב  .......................................  י"תשח'ה' התוועדות א

, ים החודש מרחשוןכמבר, פ בראשית"שיחת ש  )ח

לג..........  י"תשח'המשך לשמחת תורה ה', התוועדות ב

לט  .................   ח"תשמ'ה, דחג הסוכות 'השיחת ליל   )ט

מא  ..................   ח"תשמ'ה דחג הסוכות' ושיחת ליל   )י

מב  .................   ח"תשמ'ה, דחג הסוכות' יום ושיחת   )יא

מג  .....................   ח"תשמ'ה, שיחת ליל הושענא רבה  )יב

מד  ......................  ח"תשמ'חת ליל שמחת תורה השי  )יג

מו  ......................  ח"תשמ'שיחת יום שמחת תורה ה  )יד

מז  ..  'התוועדות אח "תשמ'שיחת שבת פרשת בראשית ה  )טו

מח  ..  'התוועדות בח "תשמ'שיחת שבת פרשת בראשית ה  )טז

  נ  ......................  וטכרך  פרשת בראשיתלקוטי שיחות   )יז

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

נד.....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

נה  ................  פרשת בראשית –ילקוט גאולה ומשיח   )יט

נו  ...............  לשבוע שבת בראשיתיומי חומש  ישיעור  )כ

חק  ..................  לשבוע שבת בראשיתשיעורי תהלים   )כא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )כב

טק  ........................................  לשבוע שבת בראשית 

כק  ................  ע שבת בראשיתלשבו" היום יום"לוח   )כג

כבק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )כד

ם"שיעורי רמב

כהק  ..............  לשבוע שבת בראשיתפרקים ליום ' ג –  )כה

צגק   .............  לשבוע שבת בראשיתפרק אחד ליום  –  )כו

רי......................  לשבוע שבת בראשיתות צוספר המ –  )כז

  נביאים וכתובים   )כח

כאר  ............................................  לג-לבאיוב פרק , מטפרק  ישעיה

  סוכהמסכת  –משניות   )כט

גכר  ...........................................................  ביאור קהתי

טכר  ....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )ל

  עם ביאורים  סנהדריןמסכת   )לא

לר  ........................................................  צף עד ד פדף מד

  :ד"שיאי חבמתורת רבותינו נ

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )לב

סר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  יום טובשולחן ערוך הלכות   )לג

סאר  ......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

  אור תורה  )לד

סדר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )לה

זסר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

חסר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )לז

חסר  ....................................................  ש"ר מוהר"ואדמ

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )לח

טסר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה  )לט

ער  ......................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )מ

בער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )מא

גער.................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

דרע  .......................................  חומש לקריאה בציבור   )מב

פדר  ..........................  לשבוע שבת בראשיתלוח זמנים   )מג

פור  ...................................................  ב תבשיליןעירו  )מד

פזר  ....  ק"וש ת"שמח, צ"שמעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )מה
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ה"א  החכמה, ּבספירת יּו"ד ּדאצילּות, ְְְֲִִִִֵַַַָָספירֹות

וה"א  ּב'זעירֿאנּפין', וא"ו הּבינה, ְְְְִִִִִֵֵַַַָָּבספירת

לעיל  ׁשּנתּבאר ּומה הּמלכּות. ּבספירת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאחרֹונה

עֹולמֹות  ּבארּבעה הן הוי' ׁשם אֹותּיֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשארּבע

זה  עם מתאים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

לפי  הספירֹות, ּבעׂשר הן האֹותּיֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשארּבע

העֹולמֹות, ּבארּבעה מאירֹות ספירֹות ְְְְִִֶֶֶַָָָָָׁשהעׂשר

אּמא 6ּכמאמר  ּבאצילּות, מקּננא עּלאה "אּבא ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָ

ואֹופן  ּביצירה, ספירן ׁשית ּבבריאה, ְְְְִִִִִִִָָָָָָעּלאה

יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן ּבעׂשּיה". הּמלכּות) ספירת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ(ׁשהּוא

לכללּות  עד האצילּות, מעֹולם למעלה הוי' ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָׁשם

ּבסדר  הּוא הּקו המׁשכת ׁשאפן הּקו, ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹהמׁשכת

צמצּום  הּוא ׁשענינן הוי', ׁשם ׁשל אֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָארּבע

והתּפּׁשטּות  המׁשכה הּקו 7התּפּׁשטּות וראׁשית , ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּבהמׁשכֹות  הּוא זה וכל הוי'. ׁשם ׁשל הּיּו"ד ְְֲֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּגם  הּנה ּובאמת הּצמצּום. ׁשּלאחרי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַוּגּלּויים

ׁשם  אֹותּיֹות ארּבע יׁשנן הּצמצּום ׁשלפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבאֹור

הּוא  הּצמצּום ׁשלפני ׁשהאֹור ידּוע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהוי',

ּדכׁשם  מּובן ואםּֿכן ּדכללּות, אצילּות ְְְְֲִִִִִֵֵַָָּבחינת

ׁשהם  האֹותּיֹות ארּבע יׁשנן הּפרטית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבאצילּות

ּגם  ֿ כן ּכמֹו (ּכּנ"ל), ּדאצילּות  הספירֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַַָּבעׂשר

האֹותּיֹות. ארּבע יׁשנן ּדכללּות אצילּות ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּבבחינת
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וש"נ.6) .133 ע' תש"ג .59 ע' ה'ש"ת בסה"מ הערה וראה ב. רכ, לזח"ב מק"מ ובכ"מ.7)ראה א. א, בשלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„"eÈ ,˙eÏÈˆ‡c'הוי שם ‰ÓÎÁ‰של ˙¯ÈÙÒa,האצילות עולם של «¬ƒƒ¿ƒ««»¿»

‰Èa‰מאירה הוי'שם של ראשונה ‰"‡ ˙¯ÈÙÒa,האצילות עולם של ≈ƒ¿ƒ««ƒ»
Â"‡Â מאירה הוי' שם של ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a',של המידות הן זעירות, פנים »ƒ¿≈«¿ƒ

מועט  הוא במידות המאיר האור במוחין, המאיר לאור (שביחס האצילות עולם

‡B¯Á‰ו'קטן') ‡"‰Â שם של ¿≈«¬»
מאירה  ‰eÎÏn˙הוי' ˙¯ÈÙÒa של ƒ¿ƒ«««¿

האצילות. עולם

Úa¯‡L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Óe»∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿«
‰Úa¯‡a Ô‰ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»≈¿«¿»»
Œ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ»¬ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ למבואר סותר אינו ¿ƒ»¬ƒ»
הוי' שם של אותיות שארבע כאן

אלא  עצמו האצילות בעולם מאירות

ÌÈ‡˙Ó ומשתלב‰Ê ÌÚ «¿ƒƒ∆
¯NÚa Ô‰ ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡L∆«¿«»ƒ≈¿∆∆
¯NÚ‰L ÈÙÏ ,˙B¯ÈÙÒ‰«¿ƒ¿ƒ∆»∆∆

˙B¯È‡Ó ˙B¯ÈÙÒ בעולם רק לא ¿ƒ¿ƒ
אלא  ««¿»¿Úa¯‡a‰האצילות

˙BÓÏBÚ‰ כולם¯Ó‡Ók הזוהר 6, »»¿«¬«
‰‡lÚ ‡a‡" בחינת עליון, אבא «»ƒ»»

נמצאת p˜Ó‡,החכמה  זו בחינה ¿«¿»
lÚ‡‰ושוכנת  ‡n‡ ,˙eÏÈˆ‡a«¬ƒƒ»ƒ»»

הבינה  בחינת עליונה, «È¯·aƒ¿ƒ‡‰אמא
אופן  כי ואם אב נקראו ובינה (חכמה

נמשל  מהמוחין המידות 'הולדת'

כמבואר  ואם, מאב הולד הולדת לאופן

וחסידות), Ô¯ÈÙÒבקבלה ˙ÈL שש ƒ¿ƒ»
תפארת, גבורה, חסד, (המידות ספירות

יסוד) הוד ÔÙB‡Âנצח, ,‰¯ÈˆÈaƒ¿ƒ»¿»
(˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L)∆¿ƒ«««¿

."‰iNÚa«¬ƒ»
'ÈÂ‰ ÌL BLÈ ÔÎŒBÓÎe גבוהות יותר עוד בדרגות מאיר שהוא כפי גם ¿≈∆¿≈¬»»

ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ,Âw‰ ˙ÎLÓ‰ ˙eÏÏÎÏ „Ú ,˙eÏÈˆ‡‰ כמבואר ¿«¿»≈»»¬ƒ«ƒ¿»«¿»«««
את  ממלא גבול הבלי סוף אין אור היה העולם שנברא לפני וחסידות , בקבלה

את  והעלים הקדושֿברוךֿהוא צמצם מוגבל עולם לברוא וכדי המציאות כל

וקצר. דק לקו הנמשל מצומצם אור והאיר חזר הצמצום ולאחר סוף, האין אור

וההתגלות  ההמשכה בהתחלת כבר ישנו הוי' שם שעניין כאן מבואר כך ועל

הקו, אור של ‰ÎLÓ˙הכללית ÔÙ‡L והתגלות¯„Òa ‡e‰ Âw‰ ∆…∆«¿»«««¿≈∆
˙eËMt˙‰ ÌeˆÓˆ ‡e‰ ÔÈÚL ,'ÈÂ‰ ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ∆≈¬»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«¿

˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰7,:(ד (פרק שבתניא התשובה באגרת כמבואר «¿»»¿ƒ¿«¿
העלם  בבחינת שהיא ית' לחכמתו מרמזת לבד נקודה בחינת שהיא "היו"ד

התפשטות  לבחינת שבאה ואחר התפשטות... לבחינת שבאה קודם והסתר

התפשטות  בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת נכללת וההבנה... ההשגה וגילוי

ממידת  שנובע לצמצום הכוונה (שאין בחסידות ומבואר לאורך" וגם לרוחב...

מתהליך  נפרד בלתי חלק שהוא לצמצום אלא השפעה למנוע וכוונתו הדין

מבואר) ועוד עמוק. רעיון בקצרה לתלמידו מתמצת שהרב כשם ההשפעה,

וה"א  וא"ו והאותיות והתפשטות, לצמצום רומזות וה"א יו"ד שהאותיות

השפע  וירידת להמשכת רומזות

וא"ו  האות וגם למטה מלמעלה

ארוך  בקו והמשכה יו"ד כמו שראשה

צמצום  יש שתחילה כך על רומזת

והמשכה, התפשטות ישנה כך ואחר

הראשונה, כמו האחרונה, הה"א וגם

ביאורי  (ובספר להתפשטות רומזת

(פרשת  צדק' ה'צמח לאדמו"ר הזוהר

הוא  זה "וכל זה: בעניין כתוב אחרי)

כללות  וסדרי כללות עניין

האור  שיבוא כדי ההשתלשלות...

מיעוט  אחר במיעוט סוף מאין והשפע

מאצילות  להיות שיוכל בריאה עד

נבראים  שיתהוו עד כו' יצירה ומבריאה

אין  אור שהי' לא ואם ממש גבול בעלי

אותיות  ד' ידי על ומשתלשל הולך סוף

לא  עשיה יצירה בריאה, באצילות, הוי'

הנפרדים  הנבראים בחינת מתהווה הי'

ממש") אלקות בבחינת הכל היה אלא

ÏL „"ei‰ ‡e‰ Âw‰ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ«««∆
'ÈÂ‰ ÌL הארה יש הבאות ובדרגות ≈¬»»

שם  של הבאות האותיות של והתגלות

ה"א. וא"ו, ה"א, הוי',

‰Ê ÏÎÂ'הוי בשם השונות הדרגות ¿»∆
לעיל  BÎLÓ‰a˙המבוארות ‡e‰««¿»

ÌÈÈelbÂ האלוקי האור של ¿ƒƒ
ÌeˆÓv‰ È¯Á‡lL שהתחלתן ∆¿«¬≈«ƒ¿

הקו' ב'אור לעיל.היא B‡a¯כמבואר Ìb ‰p‰ ˙Ó‡·e האלוקיÈÙÏL ∆¡∆ƒ≈«»∆ƒ¿≈
ÌeˆÓv‰ האין È¯‰Lסוף אור ,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ ÔLÈ «ƒ¿∆¿»«¿«ƒ≈¬»»∆¬≈

,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏL ¯B‡‰L Úe„È»«∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ¿»
השתלשלות' ב'סדר אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה עולמות ארבעה שיש כשם

באור  גם זה דרך על הפרטית', 'אצילות נקרא האצילות עולם אלו ובדרגות

עולמות  לארבעה דומה חלוקה יש השתלשלות' מ'סדר שלמעלה האלוקי

הראשון  הצמצום שלפני גבול והבלי סוף האין האור אלו ובדרגות כלליים,

דכללות', 'אצילות הצמצום ÔkŒÌ‡Âנקרא שלפני סוף האין אור שגם כיוון ¿ƒ≈
‡¯Úa'אצילות',נקרא  ÔLÈ ˙ÈË¯t‰ ˙eÏÈˆ‡aL ÌLÎc Ô·eÓ»ƒ¿≈∆«¬ƒ«¿»ƒ∆¿»«¿«

˙Bi˙B‡‰ שם eÏÈˆ‡c˙הוי'של ˙B¯ÈÙÒ‰ ¯NÚa Ì‰L »ƒ∆≈»∆∆«¿ƒ«¬ƒ
Úa¯‡ ÔLÈ ˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁ·a Ìb ÔÎŒBÓk ,(Ï"pk)««¿≈«ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿»∆¿»«¿«

˙Bi˙B‡‰.'הוי שם של »ƒ
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ז i"gyz'd ,dxez zgny mei

אצילּות  מּבחינת למעלה ּגם הּנה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָּובאמת

ׁשּבאֹור  נעלית הּיֹותר הּבחינה והינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּדכללּות,

הּכלּול  האֹור לבחינת עד הּצמצּום, ְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשלפני

יׁשנן  וגּלּוי, אֹור ׁשהּוא מאחר הּנה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָּבעצמּותֹו,

הּוא  ּגּלּוי  ּכל ׁשהרי  הוי', ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָׁשם

הּנ"ל. אֹותּיֹות ארּבע ואפן סדר ְְְִֵֵֶֶַַַַַֹעלֿידי

·e˙kLŒ‰Óe על קאי ּבׁשמי", הּנקרא "ּכל «∆»ְְִִִֵַַָָֹ

ׁש'ּתרּגם  ּוכמֹו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֶָנׁשמֹות

ׁשּזה  צּדיקּיא", אבהתכֹון ּבגין ּדא "ּכל ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָיֹונתן':

על האבֹות,קאי אל ׁשּמתיחסים יׂשראל, ּכללּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבנֹוגע 8וכּידּוע  להאבֹות, הּׁשבטים ּבין החּלּוק ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מי  ויׁש זה מּׁשבט  ׁשהּוא מי יׁש הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָלּׁשבטים

להאבֹות  ּבנֹוגע מהֿׁשאיןּֿכן זה, מּׁשבט ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא

יצחק  אברהם ּבני נקראים יׂשראל ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָהרי

ׁשּבחינת  ּבׁשמי", הּנקרא "ּכל וזהּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹֹויעקב.

האֹור  וגם ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות ׁשּכֹולל  ְְְְְְִִֵֶַַַָָ"ׁשמי",

ּבעצמּותֹו הּכלּול האֹור עד הּצמצּום, ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשלפני

נׁשמֹותֿיׂשראל. ּבׁשביל הּוא זה ּכל הּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ(ּכּנ"ל),

"נקראים" ׁשּנׁשמֹותֿיׂשראל ּבזה, ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָוהענין

הּוא  ּבּׁשם הּנקרא והרי ּב"ׁשמי", ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָונמׁשכים

הן  ּדנׁשמֹותֿיׂשראל והינּו עצמֹו, מהּׁשם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָלמעלה

ׁשם  ּכי הּדבר, וטעם "ׁשמי". מּבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָלמעלה

,יתּבר מעצמּותֹו וגּלּוי אֹור ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָהוי'

,יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֻונׁשמֹות

והּגּלּוי, האֹור ענין על ההמלכה היתה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּובהן

ז"ל  רּבֹותינּו ּבנׁשמֹותיהם 9ּכמאמר נמל ּבמי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַ

ּגם  והּגּלּויים, האֹורֹות ּכל ּדהּנה, צּדיקים. ְְִִִִִֵֶַַַָָׁשל

ולא  ּבלבד  אֹור הם ּבעצמּותֹו, הּכלּול ְְְְִֵַַַָָֹהאֹור
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וארא.8) ר"פ תו"א קצת).9)ראה לשון (בשינוי ג פ"ב, רבה רות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰ ˙Ó‡·e,הצמצום שלפני סוף אין באור נמצא הוי' ששם בלבד זו לא ∆¡∆ƒ≈

קיים  הוי' שם של עניינו אלא דכללות, 'אצילות ÏÚÓÏ‰אפילו Ìbבחינת «¿«¿»
˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ eÈ‰Â ,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿«¿«¿ƒ»«≈«¬≈

ÌeˆÓv‰ ÈÙÏL ¯B‡aL,עצמוÚÏeÏk‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï „ ∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿ƒ«»«»
,B˙eÓˆÚa שהוא כפי האלוקי האור ¿«¿

 ֿ הקדוש של ועצמותו במהותו כלול

ומתפשט  יוצא ואינו בעצמו ברוךֿהוא

‡B¯ממנו, ‡e‰L ¯Á‡Ó ‰p‰ƒ≈≈««∆
Èel‚Â,עצמו העצם ÌLולא ÔLÈ ¿ƒ∆¿»»

,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ≈¬»»
Èelb Ïk È¯‰L שתהיה דרגה בכל ∆¬≈»ƒ

Úa¯‡ ÔÙ‡Â ¯„Ò È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈≈∆¿…∆«¿«
Ï"p‰ ˙Bi˙B‡ האמור הסדר (ולפי ƒ««

המשכה, התפשטות, צמצום – של

לעיל). כמבואר התפשטות,

כפי  הוי' שם עניין שנתבאר ולאחר

השונות, הדרגות בכל בבריאה, שהוא

נשמות  של מעלתן את ומבאר חוזר

כפי  הנבראים, שאר לכל ביחס ישראל

ומפרט. שממשיך

‡¯˜p‰ Ïk" ·e˙kLŒ‰Óe«∆»…«ƒ¿»
È‡˜ ,"ÈÓLa מכוון˙BÓL ÏÚ ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿

'Ô˙BÈ Ìb¯z'L BÓÎe ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆ƒ¿≈»»
זה: פסוק ÔÈ‚aעל ‡c Ïk"»»¿ƒ

,"‡i˜Ècˆ ÔBÎ˙‰·‡ זה כל «»¬¿«ƒ«»
הצדיקים  אבותיכם ∆∆fL‰בזכות

לאבות  ישראל בני של ≈̃«‡Èהשייכות
Ï‡¯NÈ,מכוון  ˙eÏÏk ÏÚ«¿»ƒ¿»≈

ÌÈÒÁÈ˙nL מן יוצא ללא כולם ∆ƒ¿«¬ƒ
Úe„iÎÂהכלל  ,˙B·‡‰ Ï‡8 ∆»»¿«»«

החסידות  ההבדל ‰elÁ˜בתורת «ƒ
ÔÈa עשר ראובן,‰ÌÈË·Mשנים ≈«¿»ƒ

וכו' יצחק B·‡‰Ï˙שמעון אברהם ¿»»
‰¯Èויעקב, ÌÈË·MÏ Ú‚BaL∆¿≈««¿»ƒ¬≈

השבטים  צאצאי ישראל, בני ≈LÈבין
‰Ê Ë·MÓ ‡e‰L ÈÓ שבט ƒ∆ƒ≈∆∆

למשל  e‰L‡ראובן, ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆
,‰Ê Ë·MÓ למשל שמעון שבט ƒ≈∆∆

Ï‡¯NÈ Ïk È¯‰ ˙B·‡‰Ï Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó הבדל כל מבלי »∆≈≈¿≈«¿»»¬≈»ƒ¿»≈
·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa ÌÈ‡¯˜ אל מתייחסים ישראל בני וכל ƒ¿»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…

"ÈÓL",האבות. ˙ÈÁaL ,"ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk" e‰ÊÂ ארבע היינו ¿∆…«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒ
הוי', שם שמפורט את ÏÏBkLאותיות וכפי האלוקי האור של הדרגות כל ∆≈

הדרגות  לגבי שהם לעיל הוי' שם מאיר בהם «¿eÏÏk˙השונות

ÏeÏk‰ ¯B‡‰ „Ú ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏL ¯B‡‰ Ì‚Â ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«»∆ƒ¿≈«ƒ¿«»«»
‰Ê Ïk ‰p‰ ,(Ï"pk) B˙eÓˆÚa של ההארות בכל כל האלוקי, האור ¿«¿««ƒ≈»∆

הוי', שם אותיות ארבע באמצעות Œ˙BÓLהדרגות, ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿
,Ï‡¯NÈ.ומפרט שממשיך כפי ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈŒ˙BÓLpL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈÎLÓÂ "ÌÈ‡¯˜"ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

,"ÈÓL"a הכתוב "כל לשון הוא ƒ¿ƒ
על  גם, זאת לפרש ויש בשמי" הנקרא

ישראל  לנשמות שהכוונה חסידות, פי

ומאירים  ו'נמשכים' 'נקראים' שהם

הוי', שם ‰p˜¯‡ב'שמי', È¯‰Â«¬≈«ƒ¿»
ÌM‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌMa«≈¿«¿»≈«≈

,BÓˆÚ האדם בשם למשל כמו «¿
משמו  יותר ונעלה חשוב עצמו שהאדם

eÈ‰Â שנשמות כיוון ולענייננו, ¿«¿
מובן  הוי', בשם 'נקראות' ישראל

‰ÏÚÓÏ Ô‰ Ï‡¯NÈŒ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿«¿»
ÌÚËÂ ."ÈÓL" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒ¿««

,¯·c‰ שנשמות לכך הפנימי הטעם «»»
נמצאות  ומקורם ישראל (בשורשם

משם  גבוהה יותר בדרגה באלוקות)

הוא  ‰e‡הוי' 'ÈÂ‰ ÌL Èkƒ≈¬»»
Èel‚Â ¯B‡ ˙ÈÁa,והתגלות הארה ¿ƒ«¿ƒ

C¯a˙Èהתפשטות  B˙eÓˆÚÓ ולא ≈«¿ƒ¿»≈
עצמו, Ï‡¯NÈהעצם ˙BÓLÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈

,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓÀ¿»¿«¿ƒ¿»≈
האור,עצם  מקור המאור, האלקות,

Ô‰·e ישראל נשמות ‰È˙‰עם »≈»¿»
‰ÎÏÓ‰‰ ֿ הקדוש של ההתייעצות ««¿»»

העולם  בריאת לפני כביכול, ברוךֿהוא,

,Èelb‰Â ¯B‡‰ ÔÈÚ ÏÚ האם «ƒ¿«»¿«ƒ
והתגלות  הארה שתהיה ונכון ראוי

עצמו  »¬»¿Ó‡Ók¯לעולם מהאלוקות
Ï"Ê eÈ˙Ba¯9CÏÓ ÈÓa «≈«¿ƒƒ¿«

לגבי  הבריאה הקדושֿברוךֿהוא

.ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
בין  המהותי ההבדל את ומבאר ומוסיף

הארה  שהם הבריאה ענייני כל

האלקות: בעצמיות המושרשות ישראל לנשמות מהאלוקות, והתגלות

ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰ Ïk ,‰p‰c,האלוקות מעצמיות ומתפשטים הבאים ¿ƒ≈»»¿«ƒƒ
Ìb אפילוB˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡‰ שגם כיוון אבל בפועל, מאיר ואינו «»«»¿«¿

אינו  נשאר הוא הוא שלמעלה (רק העצם מן התפשטות אלא עצמו העצם

חוץ), כלפי מאיר ואינו בעצמותו ‡B¯כלול Ì‰ והתגלות Ïa·„הארה ≈ƒ¿«
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ׁשּיהיּו. ּומכרח מחלט אינֹו ולכן ְְְְְִֵֵֶַָָָֻֻעצמּותֹו,

ּדֹומה  זה ׁשאין למעלה, האֹור ּגּלּוי ּבענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָוכּידּוע

האֹור  ּגּלּוי ׁשּלמּטה למּטה, האֹור ּגּלּוי ְְְִִֶֶַַָָָָֹלאפן

האֹור  ּגּלּוי למעלה אבל ּבהכרח, הּוא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָמהּמאֹור

האֹורֹות  ּכל הרי ואםּֿכן ּדוקא, ּברצֹון ְְְֲִֵֵַָָָָהּוא

ׁשּיהיּו אפׁשר ּכי מחלטים, אינם ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻוהּגּלּויים

הּוא  הּכל למעלה ׁשהרי  יהיּו, ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹואפׁשר

ׁשהאֹור  ּדכׁשם והינּו, ּדוקא. וכּונה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָּברצֹון

האֹור  ּכ ּבכּונה, הּוא העֹולמֹות את ְְִֶֶַָָָָָָָׁשּלהאיר

אּלא  ּדוקא, ּבכּונה ּגםּֿכן הּוא עצמּותֹו ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלגּלֹות

היא  העֹולמֹות את ׁשּלהאיר ּבאֹור ְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּכּונה

עצמּותֹו ׁשּלגּלֹות ּבאֹור והּכּונה ּבעֹולמֹות, ְְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשּיאיר

ּבכּונה  הּוא הּכל אבל עצמּותֹו, את ׁשּיגּלה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹהיא

ּברצֹון, הּוא האֹור ׁשּגּלּוי ּומאחר ּדוקא. ְְְִֵֶַַַָָָָורצֹון

אֹו ירצה אם עלֿזה ּכביכֹול המלכה יׁשנֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי

ׁשל  ּבנׁשמֹותיהם נמל ּו"במי ירצה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַֹלא

מׁשרׁשֹות  ׁשּנׁשמֹותֿיׂשראל לפי והינּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻצּדיקים",

ּבחינת  מּכל ׁשּלמעלה מּמׁש, יתּבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבעצמּותֹו

 ֿ ּבנׁשמֹות ההמלכה היתה ולכן וגּלּוי, ְְְְְְִִֵַַָָָָָאֹור

ׁשּירצה  הרצֹון את החליטּו ּדוקא ׁשהם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיׂשראל,

הּנקרא  "ּכל וזהּו והּגּלּויים. האֹורֹות ְְְְִִִֶַַָָָֹּבכל

"הּנקראים  הם ׁשּנׁשמֹותֿיׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָּבׁשמי",

לפי  'ּׁשם', מּבחינת למעלה ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּבׁשמי",

והּנׁשמֹות  וגּלּוי, אֹור הּוא 'ּׁשם' ְְְְִִֵֶַַָׁשּבחינת

החליטּו ּדוקא והם ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָמּוׁשרׁשֹות

ּכללּות  הינּו 'ּׁשם', ּבחינת ׁשּתהיה הרצֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאת

האֹורֹות  וגם הּצמצּום, ׁשאחרי והּגּלּויים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָהאֹורֹות

ּבעצמּותֹו. הּכלּול לאֹור עד הּצמצּום, ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּלפני

ּבעצמּותֹוp‰Â‰ג) מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות מאחר ¿ƒ≈ְְְְֵֶַַַַָָֻ

מּכל  מעלה למעלה ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָיתּבר

הׁשּתלׁשלּות, ּבבחינת ונמׁשכֹות ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָההׁשּתלׁשלּות,

ענין  מּצד ּגם היא הּנׁשמֹות ׁשּמעלת מּובן ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָהרי

ההׁשּתלׁשלּות  ענין ׁשּמּצד הינּו, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַההׁשּתלׁשלּות.

הּוא, והענין ּבנׁשמֹותֿיׂשראל. מעלה יש ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָעצמֹו
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B˙eÓˆÚ ‡ÏÂ,בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ËÏÁÓשל BÈ‡ ÔÎÏÂ ¿…«¿¿»≈≈À¿»

Á¯ÎÓeצריכה שבהכרח החלטה זו שלא eÈ‰iLלהתקיים אין ייתכן אלא À¿»∆ƒ¿
מהעצם. והתגלות הארה תהיה

Úe„iÎÂ החסידות ÏÚÓÏ‰בתורת ¯B‡‰ Èelb ÔÈÚa,באלוקות ¿«»«¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»
Èelb ÔÙ‡Ï ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆¿…∆ƒ

‰hÓÏ ¯B‡‰,בגשמיות‰hÓlL »¿«»∆¿«»
¯B‡n‰Ó ¯B‡‰ Èelb האור מקור ƒ»≈«»

Á¯Î‰a ‡e‰,אור של מקור וכל ¿∆¿≈«
להאיר, מוכרח למשל, השמש כמו

‰ÏÚÓÏ Ï·‡ באלוקותÈelb ¬»¿«¿»ƒ
¯B‡‰ ֿ הקדושֿברוך של מעצמותו »

Âc˜‡הוא  ÔBˆ¯a ‡e‰ ולא ¿»«¿»
ואם  יאיר להאיר ירצה אם אלא בהכרח

לא  יאיר,ירצה לא ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒלהאיר
ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰ Ïk È¯‰ של ¬≈»»¿«ƒƒ

האלוקי  «≈‡ÌÈהעליון האור
ÌÈËÏÁÓ,וסופי מוחלט Èkכדבר À¿»ƒƒ

‡lL ¯LÙ‡Â eÈ‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿¿∆¿»∆…
‡e‰ Ïk‰ ‰ÏÚÓÏ È¯‰L ,eÈ‰Èƒ¿∆¬≈¿«¿»«…

‡˜Âc ‰eÎÂ ÔBˆ¯a יכול ולא ¿»¿«»»«¿»
יהיה  שהקדושֿברוךֿהוא להיות

גורם  מצד כלשהו בהכרח מוכרח

B‡‰L¯כלשהו. ÌLÎc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆»
‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰lL∆¿»ƒ∆»»

‰eÎa לברוא העליון לרצון בהתאם ¿«»»
Bl‚lL˙עולמות, ¯B‡‰ Ck»»∆¿«

‰eÎa ÔkŒÌb ‡e‰ B˙eÓˆÚ«¿«≈¿«»»
ek‰L‰וברצון  ‡l‡ ,‡˜Âc«¿»∆»∆««»»

˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰lL ¯B‡a»∆¿»ƒ∆»»
¯È‡iL ‡È‰ האלוקי האור ƒ∆»ƒ

,˙BÓÏBÚa המקבלים בשביל היינו »»
האור, B‡a¯את ‰ek‰Â¿««»»»

‰l‚iL ‡È‰ B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL∆¿««¿ƒ∆¿«∆
B˙eÓˆÚ בשביל ‡˙ למענו, ∆«¿

eÎa‰המשפיע, ‡e‰ Ïk‰ Ï·‡¬»«…¿«»»
‡˜Âc ÔBˆ¯Â.הכרח כל וללא ¿»«¿»

‡e‰ ¯B‡‰ ÈelbL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ»
,ÔBˆ¯a יאיר שלא ויתכן שיאיר ויתכן ¿»

ÏBÎÈ·k ‰ÎÏÓ‰ BLÈ È¯‰¬≈∆¿«¿»»ƒ¿»
‰ÊŒÏÚ כך על 'להתייעץ' מקום יש «∆

,‰ˆ¯È ‡Ï B‡ ‰ˆ¯È Ì‡ƒƒ¿∆…ƒ¿∆
CÏÓ ÈÓ·"e הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒƒ¿«

להאיר  לא או להאיר האם

,"ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
eÈ‰Â ֿ שהקדוש לכך הפנימי והטעם ¿«¿

של  בנשמותיהם 'נמלך' ברוךֿהוא

הוא צדיקים  להאיר לא או להאיר Ï‡¯NÈŒ˙BÓLpLהאם ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈

˙ÈÁa ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓÀ¿»¿«¿ƒ¿»≈«»∆¿«¿»ƒ»¿ƒ«
,Èel‚Â ¯B‡ הארה שכל לעיל היא וכמבואר ביותר, הנעלית גם והתגלות, ¿ƒ

ממש, העצם לא Ï‡¯NÈŒ˙BÓLa,כבר ‰ÎÏÓ‰‰ ‰˙È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¿»««¿»»¿ƒ¿ƒ¿»≈
‡˜Âc Ì‰L,הגילויים ומכל האורות מכל למעלה ‡˙בהיותם eËÈÏÁ‰ ∆≈«¿»∆¡ƒ∆

ÔBˆ¯‰ להחלטה גרמו‰ˆ¯iL »»∆ƒ¿∆
.ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰ ÏÎa¿»»¿«ƒƒ

,"ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk" e‰ÊÂ¿∆…«ƒ¿»ƒ¿ƒ
לכל  הכוונה הפשוט הפירוש שלפי

הפנימי  הפירוש לפי אבל הנבראים,

ישראל  נשמות על מדובר כאן המבואר

הוי', שם את וממשיכות ש'בוראות'

כיון  לעיל, ¿Œ˙BÓLpL∆ƒכמבואר
ÌÈ‡¯˜p‰" Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,"ÈÓLaƒ¿ƒ∆≈¿«¿»
˙ÈÁaL ÈÙÏ ,'ÌM' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈¿ƒ∆¿ƒ«
,Èel‚Â ¯B‡ ‡e‰ 'ÌM'≈¿ƒ
˙BL¯LeÓ ˙BÓLp‰Â¿«¿»¿»

C¯a˙È B˙eÓˆÚa מכל שלמעלה ¿«¿ƒ¿»≈
הגילויים, וכל cהאורות Ì‰Â‡˜Â ¿≈«¿»

ÔBˆ¯‰ ˙‡ eËÈÏÁ‰ יכול שהיה ∆¡ƒ∆»»
אחר,להיות  באופן ∆¿È‰zL∆ƒ‰גם

˙eÏÏk eÈ‰ ,'ÌM' ˙ÈÁa¿ƒ«≈«¿¿»
È¯Á‡L ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰»¿«ƒƒ∆«¬≈
ÈÙlL ˙B¯B‡‰ Ì‚Â ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«»∆ƒ¿≈
ÏeÏk‰ ¯B‡Ï „Ú ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»«»

B˙eÓˆÚa כל של וההארה והגילוי ¿«¿
הוחלט  הללו והמדריגות הבחינות

ישראל. נשמות ידי על ונקבע

˙BÓLp‰L ¯Á‡Ó ‰p‰Â של ‚) ¿ƒ≈≈««∆«¿»
ישראל  בני «¿BL¯LÓÀ˙כל

‡e‰L C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈∆
בעצמו  «¿»¿ÏÚÓÏ‰הקדושֿברוךֿהוא

˙eÏLÏzL‰‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ»«ƒ¿«¿¿
האלוקי 'סדר  האור שבו השתלשלות'

והדרגה, בסדר «¿BÎLÓÂ¿ƒ˙נמשך
»ÈÁ·aƒ¿ƒ˙זו נעלית ממדריגה 

Ô·eÓ È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬≈»
Ìb ‡È‰ ˙BÓLp‰ ˙ÏÚnL∆«¬««¿»ƒ«

˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ „vÓ שאם ƒ«ƒ¿««ƒ¿«¿¿
בו  ונמשכות יורדות היו לא כן לא

וההתגלות  שההארה מסתבר לא שהרי

השתלשלות' ב'סדר הנשמות של

ממדריגתן. ירידה להן ¿»‰eÈ,גורמת
˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ „vnL∆ƒ«ƒ¿««ƒ¿«¿¿
Œ˙BÓLa ‰ÏÚÓ ˘È BÓˆÚ«¿≈«¬»¿ƒ¿

Ï‡¯NÈ ההארות שאר כל לגבי ƒ¿»≈
ומבאר. שממשיך כפי והנבראים,
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ט i"gyz'd ,dxez zgny mei

ההׁשּתלׁשלּות  ּכל ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָּדהּנה

ּכמאמר  יתּבר10היא לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

נׂשאינּו רּבֹותינּו כ"ק וכלׁשֹון ּבתחּתֹונים, 11ּדירה ְְְְְִִִִֵֵַַָ

זאת  אבל יֹודעים, אנּו אין נתאּוה מה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּמּפני

יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁש"ּנתאּוה יֹודעים ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאנּו

ּכל  את ּברא זֹו ּכּונה ּומּצד ּבתחּתֹונים", ְְִִִֶַַַָָָָָָּדירה

ׁשּלפני  והּגּלּויים האֹורֹות וגם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָההׁשּתלׁשלּות

הּכל  ׁשּלמעלה לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּצמצּום.

ׁשּלהאיר  ׁשהאֹור ּדכׁשם ּדוקא, וכּונה ּברצֹון ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא

ּכ ,יתּבר מאּתֹו ּבכּונה הּוא העֹולמֹות ְְִִֵֵֶַָָָָָָאת

ּבכּונה, ּגםּֿכן הּוא עצמּותֹו ׁשּלגּלֹות ְְְֵֶַַַַָָָהאֹור

יתּברוהּכּו לֹו ּתהיה האֹורֹות ׁשעלֿידי היא נה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נמל "ּבמי  וזהּו ּבתחּתֹונים". ְְְְְִִִִֶַַָ"ּדירה

לפניו  עלה ּדכאׁשר  צּדיקים", ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבנׁשמֹותיהם

ׁשהם  הּנׁשמ ֹות מעבֹודת ׁשּיתעּנג הּתענּוג ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיתּבר

מּצד  הּנה ּבתחּתֹונים", ּדירה יתּבר "לֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָיעׂשּו

ּכל  על הרצֹון יתּבר אצלֹו החלט ְְְִֵֶֶַַָָָָֻזה

עלֿידי  היא הּדירה עׂשּית והּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָההׁשּתלׁשלּות.

ּבתחּתֹונים" "ּדירה ענין ׁשהרי ּדוקא. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּנׁשמֹות

 ֿ ּומּכל "ּתחּתֹונים", ׁשל מציאּות ׁשּתהיה ְְְִִִִֶֶֶַָהּוא

,"יתּבר לֹו "ּדירה ּתהיה זֹו ּבמציאּות ְְְִִִִִֵֶָָָמקֹום

ּדוקא, הּנׁשמֹות עלֿידי נעׂשה זה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָוענין

מעצמּותֹו התהּוּותן ואפן ּבעצמּותֹו, ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֻׁשּמׁשרׁשֹות

ׁשהּנׁשמֹות  ׁשּזהּו נבּדלת, מציאּות ׁשּנעׂשים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָהּוא

ׁשהּוא  הּוא הּבן ׁשענין "ּבנים", ּבׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָנקראֹות

נבּדלת, מציאּות והּוא האב ּבעצמּות ְְְְְְִִֶֶַָָָֻמׁשרׁש

"ּדירה  ׁשּתהיה ּפֹועלֹות הּנׁשמֹות ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָולכן

 ֿ אי הּתֹורה עלֿידי מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָּבתחּתֹונים".

ׁשהּתֹורה  ּדאף ּבתחּתֹונים", "ּדירה להיֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאפׁשר
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ובכ"מ.10) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא וראה 11)ראה שב. ע' עטר"ת סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â והמטרה Ïkהעליונה ˙‡È¯·a ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«»

˙eÏLÏzL‰‰,מטה למטה עד מעלה מלמעלה מדריגות, ריבוי בה שיש «ƒ¿«¿¿
¯Ó‡Ók ‡È‰10 במדרש ז"ל BÏחכמינו ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ ƒ¿«¬«ƒ¿«»«»»ƒ¿

,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È התחתון העולם הזה, העולם שדווקא היינו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
מקום  יהיה הימנו, למטה תחתון שאין

אלוקות, וגילוי השכינה להשראת ראוי

eÈ˙Ba¯ ˜"Î ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿«≈
eÈ‡N11‰e‡˙ ‰Ó ÈtnL ¿ƒ≈∆ƒ¿≈»ƒ¿«»

 ֿ הקדושֿברוך רוצה שכך הטעם מהו

ÌÈÚ„BÈ,הוא  e‡ ÔÈ‡ וכפתגם ≈»¿ƒ
שואלים  לא 'תאוה' שעל הזקן אדמו"ר

ÌÈÚ„BÈשאלות  e‡ ˙‡Ê Ï·‡¬»…»¿ƒ
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙p"L∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

BÊ ‰ek „vÓe'דירה' לו שתהיה ƒ««»»
ֿ a¯‡התחתונים בעולמות  הקדוש »»

‰‰eÏLÏzL˙ברוךֿהוא  Ïk ˙‡∆»«ƒ¿«¿¿
הדרגות  והשונים של הרבים והעולמות

ÈÙlL ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰ Ì‚Â¿«»¿«ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌeˆÓv‰ כל של והמטרה והכוונה «ƒ¿

ה'סדר  כל של שבסופו היא זה

תחתון  גשמי עולם יברא השתלשלות'

אלוקות. גילוי יהיה בו ¿BÓÎeודווקא
‰ÏÚÓlL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆¿«¿»
שהוא  למטה הדברים למצב בניגוד

שהיא  שמש יש אם (ולמשל, בהכרח

הרי  שתאיר), בהכרח אור, של מקור

באלוקות  ÔBˆ¯aלמעלה ‡e‰ Ïk‰«…¿»
¯B‡‰L ÌLÎc ,‡˜Âc ‰eÎÂ¿«»»«¿»ƒ¿≈∆»

˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰lL האור ∆¿»ƒ∆»»
האור  את המקבלים לצורך המאיר

Ck ,C¯a˙È Bz‡Ó ‰eÎa ‡e‰¿«»»≈ƒƒ¿»≈»
B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL ¯B‡‰ כך כי »∆¿««¿

המשפיע  של ברצונו ŒÌbעלה ‡e‰«
‰ek‰Â ,‰eÎa Ôk המטרה ≈¿«»»¿««»»

החל  העצמות, אור בהתגלות והתכלית

עליונה, הכי ŒÏÚLמהדרגה ‡È‰ƒ∆«
C¯a˙È BÏ ‰È‰z ˙B¯B‡‰ È„È¿≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈

ה'סדר  של השתלשלות'בסופו

."ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc"ƒ»¿«¿ƒ
e‰ÊÂ ז"ל חכמינו מאמר של הפנימי Ì‰È˙BÓLaהתוכן CÏÓ ÈÓa" ¿∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆

C¯a˙È ÂÈÙÏ ‰ÏÚ ¯L‡Îc ,"ÌÈ˜Ècˆ ÏL,העליונה במחשבה ∆«ƒƒ¿«¬∆»»¿»»ƒ¿»≈
הזה  בעולם במציאות בפועל בא שהדבר pÚ˙iL‚לפני ‚eÚz‰««¬∆ƒ¿«≈

‰¯Èc C¯a˙È BÏ" eNÚÈ Ì‰L ˙BÓLp‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»∆≈«¬ƒ¿»≈ƒ»

,"ÌÈBzÁ˙a וקיום התורה בלימוד עבודתן ידי על ישראל, נשמות שהרי ¿«¿ƒ
והתענוג  הרצון את פועל לידי שמביאות אלו הן הגשמי, הזה בעולם המצוות

התחתון, בעולם דווקא ב'דירה' Ê‰האלוקי „vÓ ‰p‰ נשמות של פעולתן ƒ≈ƒ«∆
בעולם  ‰‰eÏLÏzL˙ישראל Ïk ÏÚ ÔBˆ¯‰ C¯a˙È BÏˆ‡ ËÏÁ‰À¿«∆¿ƒ¿»≈»»«»«ƒ¿«¿¿

הזה  עולם ביותר, התחתונה לדרגה ועד

הימנו. למטה תחתון שאין הגשמי

‰¯Èc‰ ˙iNÚ ‰p‰Â כך לאלוקות ¿ƒ≈¬ƒ««ƒ»
ראוי  מקום יהיה הגשמי שהעולם

אלוקות  È„ÈŒÏÚלגילוי ‡È‰ƒ«¿≈
ÔÈÚ È¯‰L .‡˜Âc ˙BÓLp‰«¿»«¿»∆¬≈ƒ¿«
‡e‰ "ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc"ƒ»¿«¿ƒ
ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ∆

"ÌÈBzÁz" שהאור נבראים «¿ƒ
לא  אותם ומחייה המהווה האלוקי

בגלוי, בהם ניכר ולא «ŒÏkÓeƒנראה
BÊ ˙e‡ÈˆÓa ÌB˜Ó העלם של »ƒ¿ƒ

אלוקות  על "Èc¯‰והסתר ‰È‰zƒ¿∆ƒ»
‰Ê ÔÈÚÂ ,"C¯a˙È BÏ שבתוך ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆

'דירה'מציאות  תהיה ה'תחתונים'

È„ÈŒÏÚונפעל NÚ‰לאלוקות  «¬∆«¿≈
,‡˜Âc ˙BÓLp‰ מצינו בהן שגם «¿»«¿»

ולחיבור  לשילוב דומה וחיבור שילוב

של  ומציאות לאלוקות 'דירה' שבין

הנשמות BL¯LnL˙'תחתונים' ∆À¿»
Ô˙ee‰˙‰ ÔÙ‡Â ,B˙eÓˆÚa¿«¿¿…∆ƒ¿«»
ÌÈNÚpL ‡e‰ B˙eÓˆÚÓ≈«¿∆«¬ƒ

˙Ïc· ˙e‡ÈˆÓ בפני כמהות ¿ƒƒ¿∆∆
BÓLp‰L˙עצמה, e‰fL כל של ∆∆∆«¿»

ישראל  ÌLaבני ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈
‡e‰ Ôa‰ ÔÈÚL ,"ÌÈa"»ƒ∆ƒ¿««≈
·‡‰ ˙eÓˆÚa L¯LÓ ‡e‰L∆À¿»¿«¿»»
של  והפנימיות המהות מעצם ונובע

של  בהתפשטות מדובר ולא האב

מהאב  חיצוני e‡ÈˆÓ˙משהו ‡e‰Â¿¿ƒ
˙Ïc· בתור נולד הבן זאת, ועם ƒ¿∆∆

ממציאות  נבדלת עצמה, בפני מציאות

‰BÓLp˙האב, ‡˜Âc ÔÎÏÂ שיש ¿»≈«¿»«¿»
שהן  הזה השילוב את עצמן בהן

אבל  האלוקות בעצמות מושרשות

נבדלת  כמציאות ¬BÏÚBt˙מתהוות
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ."ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc" ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ»¿«¿ƒ«∆≈≈«¿≈«»

,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc" ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ הגשמי התחתון העולם ƒ∆¿»ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ
בעולם, ישראל נשמות של עבודתן על דווקא לאלוקות 'דירה' להיות הופך

ה'תחתון' הזה העולם את הופכת לא לעולם ירדה שהתורה העובדה ואילו
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dxezי zgny oipr oiadl

ּכיון  מּכלֿמקֹום ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו ְְְִִִֵֵָָָָָָהיא

חד  ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא הרי 12ׁשאֹוריתא , ְְְְֲִֵֶַַָָָ

ּדבקּות, ּבבחינת היא העצמּות מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָהמׁשכתּה

"ּדירה  ענין עלֿידיֿזה להיֹות איֿאפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָולכן

היא  ּבתחּתֹונים" ׁש"ּדירה לפי ְְְְְִִִִִֶַַָּבתחּתֹונים",

היתה  לא הּתֹורה ּומּצד ּדוקא, נבּדלת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹּבמציאּות

הן  הּנׁשמֹות ודוקא "ּתחּתֹונים", ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָמציאּות

ּבתחּתֹונים". "ּדירה ׁשּתהיה ְְְֲִִִֶֶַַָהּפֹועלֹות

Ô·eÈÂ המבאר עלּֿדר "ירּדן 13זה ּבענין ¿»ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

לזה" ונֹותן מּזה ּדבכדי 14ׁשּנֹוטל , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶ

להיֹות  צרי למעלה, מּלמּטה ההעלאה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּתהיה

ונֹותן  מּזה "נֹוטל מּׁשניהם, ּכלּול ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻממּצע

אּלא  ההעלאה לזה". ּבענין מבאר זה ׁשּׁשם ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשהּוא  מּכמֹו להׁשּתּנֹות ׁשּצרי למעלה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמּלמּטה

ההמׁשכה  ּבענין ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָלמּטה.

ה"ּדירה  המׁשכת הינּו למּטה, ְְְְְִִַַַַַַָָָָמּלמעלה

והגם  ּדוקא. ממּצע לזה ׁשּצרי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻּבתחּתֹונים",

העצמּות  ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ה"ּדירה" ְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשענין

הרי  האדם, ּבדירת עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָמּמׁש,

הּוא  ּוכמֹוֿכן ּבּדירה, ּדר האדם ּומהּות ְְִֵַַַָָָָָעצמּות

העצמּות  ּגּלּוי ׁשּזהּו למעלה ה"ּדירה" ּבענין ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּגם

הענין 15מּמׁש א לּממּצע. צרי לּמה ואםּֿכן , ְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻ

המׁשכת  הּוא ה"ּדירה" ענין ׁשּפרּוׁש ּדהגם ְְֲִִֵֶַַַַַַָָהּוא,

זה  הרי מּכלֿמקֹום מּמׁש, העצמּות ְְֲִִֵֶַַָָָָוגּלּוי

למּטה  ׁשּיתקּבל ּכזה ּבאפן ּבא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהעצמּות

העצמּות  ּכל ּבזה יש ּדבאמת ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָּב"תחּתֹונים",

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשּנמצא ּבאפן זה אבל ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹמּמׁש,
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יי i"gyz'd ,dxez zgny mei

ׁשל  ּבאפן ׁשּנמצא הינּו ּדוקא, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּב"תחּתֹונים"

ּבין  החּלּוק וזהּו ל"תחּתֹונים". ׁשּׁשּי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָהעלם

ּבתחּתֹונים" ה"ּדירה לבין ּדלעתידֿלבא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹהּגּלּויים

ּבגּלּוי  יהיה ׁשּלעתידֿלבא עכׁשו, ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשעֹוׂשים

מהֿׁשאיןּֿכן  ׁשהּוא. ּכמֹו מּמׁש יתּבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָעצמּותֹו

ׁשּנמצא  אף הּנה ּבתחּתֹונים", ּב"דירה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָעכׁשו

ּבהעלם  נמצא הּוא מּכלֿמקֹום עצמּותֹו, ְְְְְִִֵֶַָָָָּבכל

עלּֿדר זה ויּובן ל"תחּתֹונים". ׁשּׁשּי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָּכפי

אחר  ּבמקֹום אּבא 16הּמבאר "ּפנימּיּות ּבענין ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ

עּתיק" אּבא'17ּפנימּיּות ׁשּב'פנימּיּות ּדהגם , ְְֲִִִִִִֶַַַַָ

הרי  מּכלֿמקֹום מּמׁש, עּתיק' 'ּפנימּיּות ְְֲִִִִִֵַַָָָָנמצא

ׁשּי אינֹו ּבמקֹומֹו ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק' ְְְִִִִֵֶַַָ'ּפנימּיּות

וכּידּוע  ּכלל, עּתיק'18לגּלּוי 'ּפנימּיּות ׁשּגּלּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

הם  הּגּלּויים ּכל  ועכׁשו ּדוקא, לעתידֿלבא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיהיה

יׁשנֹו ּומּכלֿמקֹום עּתיק', 'חּצֹונּיּות מּבחינת ְְִִִִִִֶַַַָָרק

נמצא  ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק' 'ּפנימּיּות ְְְִִִִִֶַָּגּלּוי

הּוא  הּגּלּוי ׁשאפן הינּו, אּבא', ְְִִִִֶֶַַַָֹּב'פנימּיּות

עּתיק' מּצדֿעצמֹו,ּד'ּפנימּיּות ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו ְְְִִִִִֵֶַַַ

ּדוקא, אּבא' ּב'פנימּיּות נמצא ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְִִִִִִֶַַָָָּכיֿאם

 ֿ ועל מּמׁש. עּתיק' 'ּפנימּיּות ּבזה ׁשּנמצא ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָהגם

ׁשעם  ּבתחּתֹונים", "ּדירה ּבענין ּגם יּובן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּדרֿזה

הּוא  הּגּלּוי אפן הרי מּמׁש, העצמּות ּגּלּוי ְֱֲִִֵֶַַַָָֹהיֹותֹו

צרי ולכן ּדוקא, ּב"תחּתֹונים" נמצא ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכפי

ׁשּמׁשרׁשֹות  הּנׁשמֹות הן והממּצע ְְְְְִֵֶַַָָָָֻֻֻלממּצע.

מציאּות  ּבבחינת והן מּמׁש, יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבעצמּותֹו

ׁש"ּנֹוטלים  הממּצעים הן ּדוקא ולכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻנבּדלת,
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(16.9 ע' תרצ"ו סה"מ תרס"ו. וישלח וד"ה ויצא ד"ה וש"נ.17)ראה ד. מט, נצבים לקו"ת שער 18)ראה חיים עץ פרי

פט"ו. הק"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓk ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙ‡a ‡ˆÓpL eÈ‰ ,‡˜Âc "ÌÈBzÁ˙"a¿«¿ƒ«¿»«¿∆ƒ¿»¿…∆∆∆¿≈¿

"ÌÈBzÁ˙"Ï CiML שלא ב'תחתונים' יתגלה העצמות אם כן, לא אם כי ∆«»¿«¿ƒ
תהיה  לא העצמות והתגלות 'תחתונים' בתור מציאותם תתבטל הרי בהעלם,

של  "באופן – אבל עצמותו, בכל אכן – "שנמצא ההתגלות ולכן ב'תחתונים'

מתייחס  שעצמות כפי העלם",

ב'ממוצע' צורך יש ולכן ל'תחתונים'

וה'תחתונים'. ה'עצמות' בין שיחבר

˜elÁ‰ e‰ÊÂ ההבדלÔÈa ¿∆«ƒ≈
ÌÈÈelb‰ האלוקייםŒ„È˙ÚÏc «ƒƒƒ¿»ƒ

‡·Ï לעתיד בימות שיאירו לבוא, »…
הגשמי  הזה בעולם למטה גם המשיח

"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc"‰ ÔÈ·Ï¿≈«ƒ»¿«¿ƒ
בעולם  למטה אלוקות גילוי היא שגם

ÂLÎÚ ÌÈNBÚL הגלות,בזמן ∆ƒ«¿»
Èel‚a ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆¿ƒ
BÓk LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈«»¿

‡e‰L והסתר.ללא העלם Œ‰Óכל ∆«
‰¯È„"a ÂLÎÚ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈«¿»¿ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a ישראל עושים שבני ¿«¿ƒ
הגלות, ÓpLˆ‡בזמן Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆ƒ¿»

הזה  בעולם «¿ÏÎaהקדושֿברוךֿהוא
B˙eÓˆÚ משמעות שזו לעיל וכמובא «¿

שכל  בדירה הדר (כאדם ה'דירה' עניין

בדירה), נמצאת «ŒÏkÓƒעצמותו
‡e‰ ÌB˜Ó ֿ הקדוש של עצמותו »

הזה בעולם Óˆ‡ברוךֿהוא  ƒ¿»
CiML ÈÙk ÌÏÚ‰a ומתאים ¿∆¿≈¿ƒ∆«»

"ÌÈBzÁ˙"Ï ללא ואם יתגלה ¿«¿ƒ
לגמרי  יתבטלו ה'תחתונים' העלם,

מציאותם. מגדרי

¯‡·n‰ C¯cŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«∆∆«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa16 החסידות בתורת ¿»«≈

‡a‡ ˙eiÓÈt" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒƒ«»
"˜ÈzÚ ˙eiÓÈt17, כמבואר ¿ƒƒ«ƒ

ולפנימיות  לעומק ובחסידות, בקבלה

(הנקראת  העליונה החכמה ספירת של

בהולדת  האב של לענינו דומה מהמוחין המידות ב'הולדת ' ענינה כי 'אבא',

כמבואר  יומין', 'עתיק בחינת של ולפנימיות לעומק מיוחדת שייכות יש הולד)

לגילוי  כלי היא דאצילות) (חכמה אבא פנימיות שבחינת "פנימיות בחסידות

מבואר  כך ועל החכמה), שבספירת הביטול מצד מהספירות, שלמעלה עתיק"

מאמרים  ‡a‡'בכמה ˙eiÓÈÙ'aL Ì‚‰c העומק של בתוך והפנימיות «¬«∆ƒ¿ƒƒ«»
ה'חכמה' LnÓספירת '˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' ‡ˆÓ רק מועטת ולא הארה ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ«»

'עתיק', מבחינת BÓkומצומצמת '˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿ƒƒ«ƒ¿

BÓB˜Óa ‡e‰L,עצמה יומין' 'עתיק ÏÏkבבחינת Èel‚Ï CiL BÈ‡ ∆ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
ממנה  שלמטה ונבראים (בעולמות גילוי מגדר שלמעלה בחינה זו אלא

הסוד Úe„iÎÂ18במדריגה), È‰È‰בתורת '˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' ÈelbL ¿«»«∆ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח העלמות Âc˜‡,בימות שום יהיו לא כאשר ∆»ƒ»…«¿»

אלוקות  על Ïkוהסתרים ÂLÎÚÂ¿«¿»»
ÌÈÈelb‰ המאירים האלוקות של «ƒƒ

ÈÁaÓ˙בעולם  ˜¯ Ì‰≈«ƒ¿ƒ«
'˜ÈzÚ ˙eiBvÁ',מהפנימיות ולא ƒƒ«ƒ

ÌB˜ÓŒÏkÓe ש'פנימיות למרות ƒ»»
לגמרי, מגילוי שלמעלה דרגה זו עתיק'

'˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' Èelb BLÈ∆¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
˙eiÓÈÙ'a ‡ˆÓ ‡e‰L BÓk¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

,'‡a‡ שהיא החכמה במדריגת «»
הספירות, מעשר הראשונה הספירה

מה'כתר' למטה היא המדריגות ובסדר

'עתיק' מדריגת היא ¿»‰eÈ,שבו
Èelb‰ ÔÙ‡L'עתיק 'פנימיות של ∆…∆«ƒ

מגילוי  למעלה היא עצמה ‰e‡שמצד
BÓk BÈ‡ '˜ÈzÚ ˙eiÓÈt'cƒ¿ƒƒ«ƒ≈¿
Ì‡ŒÈk ,BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿ƒƒ
˙eiÓÈÙ'a ‡ˆÓ ‡e‰L BÓk¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
‡ˆÓpL Ì‚‰ ,‡˜Âc '‡a‡«»«¿»¬«∆ƒ¿»
LnÓ '˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' ‰Êa»∆¿ƒƒ«ƒ«»
כפי  עתיק' 'פנימיות אלא זה אין אבל

מצד שמאיר  שהוא כפי ולא בחכמה

שהוא  כפי היינו מהותו, בעצם עצמו,

למעלה במקומו  הוא שאכן ב'כתר'

לגמרי. מגילוי

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿ƒ¿«
,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc" התגלות ƒ»¿«¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  של ומהותו עצמותו

הזה  בעולם ‰B˙BÈלמטה ÌÚL∆ƒ¡
ÔÙ‡ È¯‰ ,LnÓ ˙eÓˆÚ‰ Èelbƒ»«¿«»¬≈…∆
‡ˆÓ ‡e‰L ÈÙk ‡e‰ Èelb‰«ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

‡˜Âc "ÌÈBzÁ˙"a התגלות ולא ¿«¿ƒ«¿»
בעצם  עצמו, מצד שהוא כפי העצמות

ÚvÓÓÏמהותו, CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ וה'תחתונים'.שיחבר ה'עצמות' בין ¿»≈»ƒƒ¿À»
ÚvÓÓ‰Â הזה החיבור את ‰BÓLp˙הפועל Ô‰ ישראל בני של ¿«¿À»≈«¿»

B˙eÓˆÚa ˙BL¯LnLÔ‰Â ,LnÓ C¯a˙È כזה נבראו באופן ונוצרו ∆À¿»¿«¿ƒ¿»≈«»¿≈
Ïc·˙,שהן  ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ישראל בנשמות שיש שני כך את ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿∆∆

להמשיך  ויכולת כוח בהן ויש בעצמות מושרשות הן אחד מצד הקצוות,

קשר  להן ויש מובדלת כמציאות נמשכו שני ומצד ה'עצמות' את ולגלות

תחתונים  לנבראים ÌÈÏËBp"Lושייכות ÌÈÚvÓÓ‰ Ô‰ ‡˜Âc ÔÎÏÂ¿»≈«¿»≈«¿À»ƒ∆¿ƒ
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"ּדירה  ׁשּיהיה ּופֹועלים לזה", ונֹותנים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָמּזה

ׁשּמעלת  ּבׁשמי", הּנקרא "ּכל וזהּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹּבתחּתֹונים".

עצמֹו, ההׁשּתלׁשלּות ענין מּצד ּגם היא ְְְְְְִִִִַַַַַַַָהּנׁשמֹות

"ּדירה  ׁשּתהיה היא ההׁשּתלׁשלּות ׁשּכּונת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָלפי

 ֿ על נׁשלמת ההׁשּתלׁשלּות וכּונת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָּבתחּתֹונים",

ּדוקא. הּנׁשמֹות ְְְֵַַָָידי

"לֹוp‰Â‰ד) לעׂשֹות הּנׁשמֹות עבֹודת עלֿידי ¿ƒ≈ְְֲֲֵַַַַָ

ׁשּתהיה  ּבתחּתֹונים", ּדירה ְְְְִִִִֵֶֶַָָיתּבר

נמצא  ׁשהּוא ּכפי מּמׁש העצמּות ְְְְִִֶַַַַָָָָהמׁשכת

 ֿ על הּנה העלם, ׁשל  ּבאפן הינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּב"תחּתֹונים",

מּמׁש, העצמּות ּגּלּוי לעתידֿלבא יהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹידיֿזה

ּכמֹו מּמׁש העצמּות ּגּלּוי יהיה למּטה ׁשּגם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָוהינּו

לעתידֿלבא  ּדהּנה ּבזה, והענין ּבעצמּותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא

נּזֹון  ויהיה ּוׁשתּיה, לאכילה הּגּוף יצטר ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹלא

לאכילה 19מהרּוחנּיּות  הּגּוף צרי עכׁשו ּכי , ְֲִִִִֵַַַָָָָָ

ּגּופֹו ׁשאפילּו ועד הּגּופים, ּבכל ׁשּזהּו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָּוׁשתּיה,

על  ׁשעמד עד ּובהיר ז ׁשהיה רּבנּו מׁשה ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

הּנבּואה  ּבׁשעת אכל 20עמדֹו ּכׁשּלא מּכלֿמקֹום , ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

יֹום  ארּבעים זה 21וׁשתה על הצטער לפי 22, , ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּגׁשמּיּות  נבּדלת ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשּמּצד

ׁשּיהיה  ּגׁשמי לגּוף איֿאפׁשר ולכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמהרּוחנּיּות,

ּוׁשתּיה  לאכילה צרי אּלא מהרּוחנּיּות, ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָנּזֹון

נּזֹון  הּגּוף ׁשּיהיה ּובכדי ּדוקא. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּבגׁשמּיּות

ּבין  ההבּדלה ּבּטּול וׁשּיהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמהרּוחנּיּות,

העצמּות  מּצד זה הרי  והרּוחנּיּות, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּגׁשמּיּות

ּכל  הרי ההׁשּתלׁשלּות סדר מּצד ּדהּנה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּדוקא.
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ואילך).19) תרטו ס"ע ח"ב תרל"ז (סה"מ ואילך פפ"ח תרל"ז וככה המשך ה"ו.20)ראה פ"ז יסוה"ת הל' תשא 21)רמב"ם

כח. ואילך.22)לד, ריד ע' תרח"ץ סה"מ שם. וככה המשך בכ"ז וראה ז. פמ"ז, שמו"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓ מהעצמות‰ÊÏ ÌÈ˙BÂ,"התחתונים È‰iL‰לנבראים ÌÈÏÚBÙe ƒ∆¿¿ƒ»∆¬ƒ∆ƒ¿∆

."ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc"ƒ»¿«¿ƒ
,"ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk" e‰ÊÂ ישראל לנשמות שהכוונה לעיל ונתבאר ¿∆…«ƒ¿»ƒ¿ƒ

למטה  מלמעלה הוי' שם את וממשיכות ‰BÓLp˙ש'קוראות' ˙ÏÚnL∆«¬««¿»
הנבראים  לשאר Ìbביחס ‡È‰ƒ«

˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿««ƒ¿«¿¿
,BÓˆÚ רק מושרשות ולא שהן מצד «¿

באלוקות, גבוהה יותר ÈÙÏ¿ƒבמדרגה
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ekL הסיבה כל ∆«»««ƒ¿«¿¿

כל  עם השתלשלות' ל'סדר והמטרה

שבו  הדרגות È‰zL‰ריבוי ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆
˙eÎÂ ,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc"ƒ»¿«¿ƒ¿«»«
˙ÓÏL ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿∆∆

בפועל  ≈¿»È„ÈŒÏÚומתמלאת
.‡˜Âc ˙BÓLp‰«¿»«¿»

בין  מהותי הבדל שיש לעיל נתבאר

בתחתונים' ב'דירה העצמות' 'המשכת

שעצמות  באופן בהעלם, שהיא

אינו  אבל בעולם, 'דר' אכן האלקות

לעתיד  העצמות' ל'המשכת בגילוי,

כל  ללא התגלות תהיה שאז לבוא

ממשיך  כך ועל והסתרים, העלמות

נשמות  של שהעבודה ישראל ומבאר

'דירה  ענין את הפועלת כעת,

את בתח  הפועלת העבודה היא תונים',

כדלהלן. לבוא, לעתיד העצמות גילוי

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈«¿≈¬«
˙BÓLp‰ בלימוד ישראל בני של «¿»

המצוות  וקיום "BÏהתורה ˙BNÚÏ«¬
,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»«»«¿

‡ˆÓ ‡e‰L ÈÙk LnÓ'ו'דר «»¿ƒ∆ƒ¿»
‰eÈומאיר  ,"ÌÈBzÁ˙"a¿«¿ƒ«¿

,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙ‡a לעיל כמבואר ¿…∆∆∆¿≈
È‰È‰באריכות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆ƒ¿∆

˙eÓˆÚ‰ Èelb ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ»«¿
,LnÓ,והסתרים העלמות hÓÏ‰ללא ÌbL eÈ‰Â הזה È‰È‰בעולם «»¿«¿∆«¿«»ƒ¿∆

B˙eÓˆÚa ‡e‰L BÓk LnÓ ˙eÓˆÚ‰ Èelb שום אין בוודאי שם ƒ»«¿«»¿∆¿«¿
ומבאר. שממשיך כפי כלל, והסתר העלם

Ûeb‰ C¯ËˆÈ ‡Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â הגשמי ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆»ƒ»……ƒ¿»≈«
˙eiÁe¯‰Ó ÔBf ‰È‰ÈÂ ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï19CÈ¯ˆ ÂLÎÚ Èk , «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ≈»»ƒƒ«¿»»ƒ

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ûeb‰ להתקיים,כדיÌÈÙeb‰ ÏÎa e‰fL כל של ««¬ƒ»¿ƒ»∆∆¿»«ƒ
הכלל, מן יוצא ללא ישראל ¯eaבני ‰LÓ ÏL BÙeb eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ∆…∆«≈

¯È‰·e CÊ ‰È‰L מאד ומטוהר ÚLa˙מזוכך B„ÓÚ ÏÚ „ÓÚL „Ú ∆»»«»ƒ«∆»««»¿ƒ¿«
‰‡e·p‰20 יכלו לא הנבואה בעת הגדול שמהגילוי הנביאים כשאר נפל ולא «¿»

בעמידה, LÂ˙‰להשאר ÏÎ‡ ‡lLk ÌB˜ÓŒÏkÓ רבינו משה ƒ»»¿∆…»«¿»»
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡21‰Ê ÏÚ ¯ÚËˆ‰ של ,22, "לטובתו המדרש, וכדברי «¿»ƒƒ¿«≈«∆

ועש  מאה נתענה [שלוש משה יום רים

את  שקיבל יום] ארבעים פעמים

אמר  נתנמנם... ולא ישן שלא התורה...

אין  חייך נצטערת, הקדושֿברוךֿהוא,

לא  הראשונות בלוחות מפסיד, אתה

עכשיו  בלבד, הדברות עשרת אלא היו

הלכות  לך נותן אני שנצטערת,

משה, שידע כיוון ואגדות... מדרשות

עוניתי  כי לי טוב אומר, התחיל

לי  טוב ומזה [הצטערתי], פיך", תורת

גרם  והשתיה האכילה שהעדר מובן

לתמוה, יש ולכאורה צער, רבינו למשה

וקיבל  במרום רבנו משה כשהיה מדוע

וכדברי  מהקדושֿברוךֿהוא תורה

השכינה, מזיו ניזון במדרש ז"ל חכמינו

ושתייה  אכילה העדר על הצטער

הוא  זה לצער ההסבר אלא גשמית,

¯„Ò „vnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ שקבע הסדר לפי «ƒ¿«¿¿

האור  ירידת את הקדושֿברוךֿהוא

שבדרגות  כך לדרגה מדרגה האלוקי

ובדרגות  רב אור גילוי יהיה עליונות

מועט  גילוי רק יהיה תחתונות

‰eiÓLb˙ומצומצם  ˙Ïc· שבה ƒ¿∆∆««¿ƒ
מועטת  מהאלוקות והחיות האור

יש eiÁe¯‰Ó˙ומצומצמת  שבה ≈»»ƒ
רב,גילוי  הזה ÔÎÏÂאור הסדר לפי ¿»≈

‰È‰iL ÈÓLb Ûe‚Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿∆
‡l‡ ,˙eiÁe¯‰Ó ÔBf שגוף כדי ƒ≈»»ƒ∆»

ויתקיים  יחיה ÏÈÎ‡Ï‰גשמי CÈ¯»̂ƒ«¬ƒ»
.‡˜Âc ˙eiÓL‚a ‰i˙Le¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»
ÔBf Ûeb‰ ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ

,˙eiÁe¯‰Ó לעתיד שיהיה ÔÈaלבוא,כפי ‰Ïc·‰‰ Ïeha ‰È‰iLÂ ≈»»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ««¿»»≈
,˙eiÁe¯‰Â ˙eiÓLb‰ גוף שגם למרות כך מרוחניות, ניזון יהיה גשמי ««¿ƒ¿»»ƒ

עצום, וריחוק פער ביניהם יש הדברים שני של המהות vÓ„שמצד  ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«
‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ והשונות הרבות הדרגות לחילוקי משמעות אין שמצידו »«¿«¿»

שהרי  ורוחניות גשמיות בין להבדלים משמעות ואין השתלשלות' ב'סדר

הה  ומכל הדרגות מכל לגמרי ומופשט נעלה vÓ„בדלים.ה'עצמות' ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò להם שבו מיוחדים גדרים דרגה ולכל עניין לכל יש ≈∆«ƒ¿«¿¿
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יג i"gyz'd ,dxez zgny mei

מּצד  ׁשהרי והבּדלה, ּבהתחּלקּות הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהענינים

ּוכמֹו ּומּטה, מעלה יׁשנֹו ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָסדר

ׁשּלמעלה  ּבאֹור וגם ּדאצילּות, ספירֹות ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָּבעׂשר

לפי  ּומּטה, מעלה יׁשנֹו ׁשּב'קו' ּכּידּוע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָמאצילּות,

ּומּצד  ּדבּוק, אינֹו ּובסֹופֹו ּבראׁשֹו, ּדבּוק ְְִֵֶַַַָָֹׁשה'ּקו'

וגם  ּומּטה. מעלה ּבֹו ויׁש קצר' 'קו הּוא ְְְֵֶַַַַָָָָזה

ּבכח  ּבעצמֹו "ׁשער הרי הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹּבאֹור

מּבחינת  למעלה וגם ּבפעל". להיֹות ׁשעתיד ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹמה

ּכלּול  ׁשהּוא ּכמֹו הּגבּול ּכח יׁשנֹו ּבכח, ְְְְְֶֶַַַַַָָָֹֹההׁשערה

הּבליּֿגבּול  ּבאֹור ואפלּו הּבליּֿגבּול. ְְְְֲִִִַַַָָּבאֹור

ּבבחינת  ּכבר הּוא הרי וגּלּוי, אֹור להיֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַָעצמֹו,

ּבחינת  מצד ולכן, להׁשּתלׁשלּות. מקֹור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָאיזה

והרּוחנּיּות  הּגׁשמּיּות ׁשּיהיּו איֿאפׁשר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָהאֹור

הרי  להׁשּתלׁשלּות, מקֹור ׁשהּוא ּדמאחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָׁשוין,

ואפן  סדר ּכפי מּמּנּו ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹֻמכרח

הינּו אחר, ּבאפן ׁשּיהיה ּובכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹההׁשּתלׁשלּות.

מּצד  זה הרי ׁשוין, ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּיהיּו

ּכלל, מקֹור ּבגדר ׁשאינֹו ׁשּכיון ּדוקא, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעצמּות

נּזֹון  הּגּוף ׁשּיהיה אפׁשר ּדוקא עלֿידֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנה

ּדלעתידֿלבא  ׁשהחּדּוׁש מּובן ּומּזה ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמהרּוחנּיּות.

ּכמֹו מּמׁש העצמּות ּגּלּוי יהיה למּטה ׁשּגם ְְְְִִֶֶַַַַָָָהּוא

נמצא  ׁשהּוא ּכמֹו (ולא ּבעצמּותֹו ְְְְְִֶֶַָֹׁשהּוא

עכׁשו  הּנׁשמֹות עבֹודת עלֿידי ּכי ְְְְְֲִִֵַַַַַָָּב"תחּתֹונים"),

ׁשהּוא  ּבתחּתֹונים", ּדירה יתּבר "לֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָלעׂשֹות

ּבתחּתֹונים  ׁשּנמצא ּכמֹו העצמּות המׁשכת ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָענין

יהיה  עלֿידיֿזה הּנה ּכּנ"ל, העלם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַּבבחינת

ׁשהּוא. ּכמֹו מּמׁש העצמּות ּגּלּוי ְְִִֶֶַַָָָָֹלעתידֿלבא
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‰Ïc·‰Â ˙e˜lÁ˙‰a Ì‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯‰ מזה È¯‰Lזה , ¬≈»»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿«¿¿«¿»»∆¬≈

BÓÎe ,‰hÓe ‰ÏÚÓ BLÈ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò „vÓ למשל ƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿∆¿«¿»«»¿
,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa הכי ספירה ויש והדרגה סדר בהם שיש »∆∆¿ƒ«¬ƒ

בענינם  חילוקים בהם יש וכן נמוכה הכי ספירה ויש נעלית והכי ראשונה

חכמה  אינו והחסד חסד אינה שהחכמה

ÏÚÓlL‰אפילו Ì‚Âוכד' ¯B‡a ¿«»∆¿«¬»
˙eÏÈˆ‡Ó,דרגות חילוקי יש ≈¬ƒ

'Â˜'aL Úe„ik התגלות ראשית «»«∆««
אין  באור הצמצום לאחר המוגבל האור

גבול  הבלי ÏÚÓ‰סוף BLÈ ראשית ∆¿«¿»
ממקורו סוף hÓe‰ההתגלות «»

שלו, וההתגלות ÈÙÏ¿ƒההמשכה
˜e·c 'Âw'‰L ושורשו למקורו ∆««»

BL‡¯a בחינת הוא זה שחלק ומובן ¿…
הקו, באור ‡BÈ'מעלה' BÙBÒ·e¿≈

˜e·c,בתחילתו כמו vÓe„בשורשו »ƒ«
‰Ê דרגות חילוקי בו שיש בגלל ∆

לסופו  ראשו בין '˜Âוהבדלים ‡e‰«
הוא עם ˜ˆ¯' כמה ועד כמה הגבלה »»
hÓe‰.נמשך  ‰ÏÚÓ Ba LÈÂ¿≈«¿»«»
Ì‚Â אפילוÈÙlL ¯B‡a ¿«»∆ƒ¿≈

È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ הוא זה שאור אף «ƒ¿¬≈
לא  ולכאורה גבול ובלי סוף שייך אין

'מעלה  כבר בו מקום מכל ו'מטה', '

הצמצום  שלפני זו הראשון במדריגה

¯ÚL" הקדושֿברוךֿהואBÓˆÚa ƒ≈¿«¿
יתגלה  שהדבר ללא עצמו, לבין בינו

זה, בשלב אפשרות ÁÎaבפועל בתור ¿…«
"ÏÚÙa ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ‰Ó וגם »∆»ƒƒ¿¿…«

ו'מטה' 'מעלה' אין הצמצום לפני אם

הדרגות  חילוקי הרי ישנן בפועל,

ב'השערה'. ÏÚÓÏ‰לפחות Ì‚Â¿«¿«¿»
,ÁÎa ‰¯ÚL‰‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿»»¿…«

הצמצום במדריגה  לפני כך כל נעלית

דרגות  של 'השערה' אפילו אין שבה

מזו  זו וחלוקות Ákמוגבלות BLÈ∆¿…«
¯B‡a ÏeÏk ‡e‰L BÓk Ïe·b‰«¿¿∆»»

Ïe·bŒÈÏa‰ ואילו גבול הבלי סוף האין אור מאיר אלו בדרגות כלומר, «¿ƒ¿
הבלי  מהאור חלק הוא אלא בגלוי ניכר אינו ולהעלים להגביל האלוקי הכוח

כוח  את לו שיש שכשם הוא האלקות של מהשלימות חלק (כי בו וכלול גבול

הגבול). כוח את לו יש כך גבול, ‰Ïe·bŒÈÏaהבלי ¯B‡a eÏÙ‡Â«¬ƒ»«¿ƒ¿
BÓˆÚ מדרגות חילוקי שום בו אין וממילא הגבלות, שום בו אין שלכאורה «¿

ו'מטה', 'מעלה' מסויים) (במובן יש בו גם דבר  של לאמיתו הגדרות, ושום

Èel‚Â,כי  ¯B‡ B˙BÈ‰Ï העצם ולא אור, של והתפשטות והתגלות הארה ƒ¿¿ƒ
eÏLÏzL‰Ï˙ממש, ¯B˜Ó ‰ÊÈ‡ ˙ÈÁ·a ¯·k ‡e‰ È¯‰ ולמרות ¬≈¿»ƒ¿ƒ«≈∆»¿ƒ¿«¿¿

שלכל  השתלשלות' 'סדר של הדרגות בין מאד גדול ופער הערך  ריחוק שיש

('מעלה' במקומן מזו זו חלוקות והמדריגות לה מיוחדת הגדרה יש אחת

שסוף  כיוון זאת, בכל וכד'), חסד (חכמה, אחת כל של ובעניין ובתוכן ו'מטה)

הבלי  האור גם לכן חוץ, כלפי מסויימת התגלות היינו וגילוי, באור מדובר סוף

'סדר  של למדריגות ומקור שורש מסויים) (במובן הוא עצמו, גבול

ו'מטה'.השתלשלות' 'מעלה' של להגדרות מקום יש בו כן ≈«¿ÔÎÏÂ,ואם
¯B‡‰ ˙ÈÁa „ˆÓ בכל ƒ«¿ƒ«»

ביותר, הנעלות אפילו ŒÈ‡ƒהמדריגות,
˙eiÓLb‰ eÈ‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿««¿ƒ
¯Á‡Óc ,ÔÈÂL ˙eiÁe¯‰Â¿»»ƒ»ƒ¿≈««

‡e‰L(ומדריגה בחינה (בכל האור ∆
È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰Ï ¯B˜Ó»¿ƒ¿«¿¿¬≈
¯„Ò ÈÙk epnÓ ‰È‰iL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ ÔÙ‡Â וב'סדר ¿…∆«ƒ¿«¿¿
ו'סדרים' 'חוקים' יש השתלשלות'

והרוחניות  הגשמיות בין המבדילים

בתחומו. יהיה אחד ≈¿È„Î·eƒשכל
,¯Á‡ ÔÙ‡a ‰È‰iL כפי לא ∆ƒ¿∆¿…∆«≈

השתלשלות' ב'סדר ¿»‰eÈשנקבע
ÔÈÂL ˙eiÁe¯Â ˙eiÓLb eÈ‰iL∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ

כל ולהבדלים  תהיה לא ביניהם

‰eÓˆÚ˙משמעות, „vÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«»«¿
¯„‚a BÈ‡L ÔÂÈkL ,‡˜Âc«¿»∆≈»∆≈¿∆∆

ÏÏk ¯B˜Ó אלא השתלשלות' ל'סדר »¿»
(והיחס  אמיתי ריחוקֿערך ביניהם יש

מצד  שהוא כפי והנברא הבורא בין

'יש' התהוות של יחס הוא העצמות

בין  ישיר יחס שום שאין באופן מ'אין'

הנברא), ל'יש' המהווה ≈p‰ƒ‰ה'אין'
B„ÈŒÏÚ'ה'עצמות ידי Âc˜‡על «»«¿»
¯LÙ‡ ייתכןÔBf Ûeb‰ ‰È‰iL ∆¿»∆ƒ¿∆«ƒ

.˙eiÁe¯‰Ó≈»»ƒ
LecÁ‰L Ô·eÓ ‰fÓe המיוחד ƒ∆»∆«ƒ

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc כעת קיים שלא ƒ¿»ƒ»…
‰hÓÏ ÌbL ‡e‰ הזה בעולם ∆«¿«»

‰È‰È המשיח Èelbבימות ƒ¿∆ƒ
‡e‰L BÓk LnÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿«»¿∆
‡e‰L BÓk ‡ÏÂ) B˙eÓˆÚa¿«¿¿…¿∆

"ÌÈBzÁ˙"a ‡ˆÓ בתוך ƒ¿»¿«¿ƒ
'דירה  עושות ישראל כשנשמות כעת מאיר שה'עצמות' כפי שלהם, הגדרים

לאלוקות  הוא ),בתחתונים' לבוא לעתיד הזה והמיוחד הגדול והחידוש

C¯a˙Èאפשרי  BÏ" ˙BNÚÏ ÂLÎÚ ˙BÓLp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¬««¿»«¿»«¬ƒ¿»≈
BÓk ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Ècƒ»¿«¿ƒ∆ƒ¿««¿»«»«¿¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ï"pk ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ÌÈBzÁ˙a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒ«∆¿≈««ƒ≈«¿≈∆

,‡e‰L BÓk LnÓ ˙eÓˆÚ‰ Èelb ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È נשמות כי ƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ»«¿«»¿∆
פעלו  כבר ל'תחתונים' האלוקות עצמות בין המחבר 'ממוצע ' בתור ישראל,

שכעת  אלא ורוחניות גשמיות בין חיברו וכבר למטה העצמות המשכת את

ההעלמות  כל כשיתבטלו לבוא, ולעתיד בהעלם. אלא בגלוי זה אין

לעיל. כמבואר בגלוי, תהיה בעולם העצמות הארת וההסתרים,
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ׁשּיׂשראל Ê·e‰ה) ּתֹורה' 'ׂשמחת ענין יּובן »∆ְְְִִִֵֶַַָָָ

מּזה  ּדהּנה הּתֹורה, את ְְְִִִֵֶֶַַָמׂשּמחים

נׁשלמת  ּבתחּתֹונים" "ּדירה ׁשל ׁשהּכּונה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּגּופא

הּתֹורה  עלֿידי ולא ּדוקא יׂשראל ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹעלֿידי

למעלה  הן ׁשּנׁשמֹותֿיׂשראל מּובן, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ(ּכּנ"ל),

ּבעצמּותֹו מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות לפי ְְְְְִֵֶַַַָָָֻמהּתֹורה,

ּגם  הרי הּתֹורה, מהֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָיתּבר

אֹורֹות  ּבבחינת רק היא נעלה הּיֹותר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָּבׁשרׁשּה

ׁשּכתּוב  מה וזהּו ּבלבד. אֹור 23וגּלּויים עטה ְְְִִִֶֶֶַַָֹ

ּבׁשם  ׁשּנקראת הּתֹורה על ּדקאי ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּכּׂשלמה,

ֿ 24לבּוׁש עלּֿדר האדם ּבלבּוׁש ׁשהּוא ּדכמֹו , ְְְִִֶֶֶַָָָ

ּכ ּבֹו, המלּבׁש לאדם  ּבער אינֹו ׁשהּלבּוׁש ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשל

הּקּב"ה, ׁשל לבּוׁשֹו ׁשהיא ּבּתֹורה ּגם ְִֶֶַַַָָָָיּובן

צריכים  ולכן .יתּבר לעצמּותֹו ּבער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה

ּבּה להמׁשי הינּו הּתֹורה, את לׂשּמח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָיׂשראל

ּבבחינת  מּבעי ּדלא ּבזה, והענין אֹור. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתֹוספת

ׁשּבּתֹורה  היא 25'רקיע' ׁשהּתֹורה ּכפי ּדהינּו , ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

אּלא  והגּבלה, ּבמדידה  היא הרי 'ּבינה', ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבבחינת

ׁשּבּתֹורה  'מים' ּבחינת ׁשהּתֹורה 25ּגם ּכפי ּדהינּו , ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ

נפקת  מחכמה ּדאֹוריתא 'חכמה', ּבבחינת ,26היא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ואף  ּדבר. מציאּות איזה היא ה'חכמה' ּגם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהרי

ׁשה'חכמה' מה הּנה 'אין', ּבחינת היא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁש'חכמה'

ּדבחינת  ה'ּיׁש' לגּבי רק זה הרי 'אין' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַנקראת

איזה  היא ה'חכמה' גם הרי ּבאמת אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'ּבינה',

נׁשמֹותֿיׂשראל  עבֹודת וזֹוהי ּדבר. ְְְְֲִִִִֵַָָָמציאּות
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ב.23) קד, וש"נ.24)תהלים .(67 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת כשלמה אור עוטה ד"ה תנא 25)ראה ע' תרל"ה סה"מ ראה

ואילך; 138 ע' חכ"ד התוועדויות - מנחם (תורת תשי"ט תעודה צור וד"ה צוה תורה ד"ה ואילך. קמג ע' תרל"ח ואילך.

.(175 ועוד.26)ע' א. קכא, א. פה, א. סב, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê·e הפועלות ‰) הן ישראל שנשמות כך על באריכות לעיל המבואר לפי »∆

הבריאה  כוונת את משלימות ובכך בתחתונים' 'דירה עניין ÔÈÚאת Ô·eÈ»ƒ¿«
,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ Ï‡¯NiL '‰¯Bz ˙ÁÓN' שישראל היינו ƒ¿«»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆«»

עצמה,נותנים  מצד בה שאין מה בתורה Ùeb‡ומשפיעים ‰fÓ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ∆»
בבריאת ek‰L‰עצמו  העליונה ∆««»»

ÌÈBzÁ˙a"העולם  ‰¯Èc" ÏL∆ƒ»¿«¿ƒ
‡˜Âc Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ˙ÓÏLƒ¿∆∆«¿≈ƒ¿»≈«¿»
(Ï"pk) ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ¿…«¿≈«»««
זו  אלוקית שכוונה לעיל כמבואר

סוף  אין עצמות כשאור דווקא נשלמת

של  המציאות גדרי בתוך מאיר

בתורה  קיים לא זה ודבר התחתונים

אלא  ה'תחתונים' לגדרי יורדת שאינה

ישראל, נשמות של העבודה ידי על רק

Ô‰ Ï‡¯NÈŒ˙BÓLpL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒ¿»≈≈
,‰¯Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ ביכולתן ויש ¿«¿»≈«»

העליונה  הכוונה מילוי את לפעול

BÓLp‰L˙בבריאה, ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓÀ¿»¿«¿ƒ¿»≈

LnÓ השורש הוא של ושם והמקור «»
‰Bz¯‰,הנשמות, ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«»

‰ÏÚ ¯˙Bi‰ dL¯La Ìb È¯‰¬≈«¿»¿»«≈«¬∆
באלוקות  ÈÁ·a˙למעלה ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÌÈÈel‚Â ˙B¯B‡ לא אך ¿ƒƒƒ¿«
ישראל העצם  נשמות ורק ממש,

יש  העצם, הוא שלהן שהשורש

לפעול  העצמות ביכולתן המשכת את

 ֿ לקדושֿברוך דירה ולעשות בעולם

ב'תחתונים'. הוא

·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ23 בתהילים ¿∆«∆»
‡B¯שהקדושֿברוךֿהוא  ‰ËÚ…∆

‰ÓÏOk,שמלה בגד, È‡˜cכמו ««¿»¿»≈
היא  ‰Bz¯‰שהכוונה ÏÚ««»

Le·Ï ÌLa ˙‡¯˜pL24 של ∆ƒ¿≈¿≈¿
e‰L‡הקדושֿברוךֿהוא, BÓÎcƒ¿∆

Ì„‡Ï C¯Úa BÈ‡ Le·l‰L ÏLÓŒC¯cŒÏÚ Ì„‡‰ Le·Ïaƒ¿»»»«∆∆»»∆«¿≈¿∆∆»»»
Ba LaÏÓ‰,הבגד למהות האדם מהות בין והשוואה יחס כל Ckואין «¿À»»

C¯Úa dÈ‡L ,‰"aw‰ ÏL BLe·Ï ‡È‰L ‰¯Bza Ìb Ô·eÈ»««»∆ƒ¿∆«»»∆≈»¿∆∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ מקום מכל באלוקות, מאד גבוה שורש יש שלתורה ואף ¿«¿ƒ¿»≈

לתורה. האלוקות עצמות בין הערך ריחוק Ï‡¯NÈיש ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒƒ¿»≈
באריכות, לעיל כמבואר ב'עצמות', ‰Bz¯‰,המושרשים ˙‡ ÁnNÏ¿«≈«∆«»

¯B‡ ˙ÙÒBz da CÈLÓ‰Ï eÈ‰.עצמה מצד בה נמצא שלא «¿¿«¿ƒ»∆∆

שייכת  שהיא כאלו באופנים ומתגלה יורדת התורה כיצד ומבאר וממשיך

כל  שמעל מהעצמות למטה והגבלות, גדרים בהן שיש שונות ובחינות לדרגות

דבר  ישראל, נשמות ידי על בתורה אור לתוספת מקום יש ולכן הגדרים,

תורה. בשמחת התורה את משמחים ישראל בני כאשר שנפעל

,‰Êa ÔÈÚ‰Â המובא ובהקדים ¿»ƒ¿»»∆
יש  הבריאה שבכללות וחסידות בקבלה

רקיע  מים, אור, בחינות: שלוש

למעשה  הראשון ביום (שנבראו

נמצא  אלו בחינות ושלוש ות בראשית)

אחד  בכל והנבראים העולמות בכל

יש  בתורה וגם עניינם. לפי דרגה ובכל

מים  שבתורה, אור – בחינות שלוש

שבתורה ורקיע ÈÚaÓשבתורה ‡Ïc¿…ƒ»≈
לומר  צריך '¯˜ÚÈ'אין ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ«

‰¯BzaL25ÈÙk eÈ‰c , ∆«»¿«¿¿ƒ
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒƒ¿ƒ«

,'‰Èa' הוא שבה במוחין זו בחינה ƒ»
והשגה ההבנה ‰È‡עניין È¯‰¬≈ƒ
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa כל הרי כי ƒ¿ƒ»¿«¿»»

דבר  הוא בשכל וההשגה ההבנה מושג

Ìbמוגבל, ‡l‡אפילו˙ÈÁa ∆»«¿ƒ«
‰¯BzaL 'ÌÈÓ'25ÈÙk eÈ‰c , «ƒ∆«»¿«¿¿ƒ

˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒƒ¿ƒ«
,'‰ÓÎÁ' הזוהר כמאמר »¿»

˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙È¯B‡c26, ¿«¿»≈»¿»»¿«
ונמשכה יצאה מהחכמה ≈¬‰¯Èהתורה

‰ÊÈ‡ ‡È‰ '‰ÓÎÁ'‰ Ìb««»¿»ƒ≈∆
¯·c ˙e‡ÈˆÓ גדרים לה ויש ¿ƒ»»

‰È‡מסויימים. '‰ÓÎÁ'L Û‡Â¿«∆»¿»ƒ
,'ÔÈ‡' ˙ÈÁa היא החכמה כי ¿ƒ««ƒ

של  הראשונית הנקודה התגלות

לפרטים  הסתעף שהדבר לפני הרעיון,

בלבד, כנקודה הוא הרעיון זה ובשלב

אין  לכאורה כן ואם 'אין', בבחינת

מציאות, של גדר Ó‰לחכמה ‰p‰ƒ≈«
‰Ê È¯‰ 'ÔÈ‡' ˙‡¯˜ '‰ÓÎÁ'‰L לחכמה אין שבאמת משום לא ∆«»¿»ƒ¿≈«ƒ¬≈∆

'אין' היא החכמה אלא הגדרה ושום מציאות ‰'Li'שום Èa‚Ï ˜«̄¿«≈«≈
'‰Èa' ˙ÈÁ·c הבנה בה ויש לפרטים מסתעפת הנקודה בבינה כי ƒ¿ƒ«ƒ»

‰'ÓÎÁ‰'והשגה, Ì‚ È¯‰ ˙Ó‡a Ï·‡ התחלה רק היותה עם «»¿∆∆¬≈««»¿»
הרעיון  של c·¯ראשונית ˙e‡ÈˆÓ ‰ÊÈ‡ ‡È‰ גדרים יש לחכמה וגם ƒ≈∆¿ƒ»»

העצם  המשכת זו אין החכמה בבחינת היא שהתורה כפי גם ולכן מסויימים

בתורה. אור להוסיף וצורך מקום שיש ונמצא  B·Ú„˙ממש, È‰BÊÂ¿ƒ¬«
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ההמׁשכה  ׁשּזֹוהי ּבּתֹורה, אֹור ּתֹוספת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָלהמׁשי

ׁשּבּתֹורה  'אֹור' 'מים'25מּבחינת לבחינת  ְְִִִִִֶַַַַָ

'אין', ּבחינת היא ׁשה'חכמה' ּדכיון ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּתֹורה,

ּולמע  'אֹור', ּבחינת ּבּה להמׁשי אפׁשר לה לכן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּבּתֹורה  'אֹור' ּבבחינת ּגם להמׁשי ְְְִִִֵֶַַַַָיֹותר,

עלֿידי  נעׂשה זה וענין עצמֹו. ה'ּמאֹור' ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּבחינת

יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּמׁשרׁשֹות הּנׁשמֹות, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֻעבֹודת

עם  הּתֹורה את מחּברים הם ועלֿידיֿזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּמׁש,

.יתּבר ְְִֵַָעצמּותֹו

היֹות ‡ÌÓו) ּדעם להבין, צרי עדין »¿»ְְֱֲִִִִַָָ

ּבעצמּותֹו מׁשרׁשֹות ְְְְֶַַָָֻׁשהּנׁשמֹות

 ֿ מּצד ׁשהן ּכמֹו לּנׁשמֹות ּבנֹוגע זה הרי ,ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיתּבר

והתלּבׁשּותן  למּטה הּנׁשמֹות ּבירידת אבל ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָעצמן,

ׁשּבזמן  ּבעבֹודה ּובפרט הּבהמית, ונפׁש ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבּגּוף

ּדבר  עם הּנׁשמה ׁשעבֹודת אפׁשר אי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּגלּות,

מּגעת  ּתהיה הּבהמית), ונפׁש (ּגּוף ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַהּזּולת

האֹורֹות  ּבבחינת ּדבׁשלמא .יתּבר ְְְְְְִִִִֵַַָָָָלעצמּותֹו

ּכל  ׁשהרי  לּזּולת, מקֹום ּתפיסת יׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָוהּגּלּויים

האֹור  וגם לזּולתֹו. להאיר הּוא האֹור ְְְְִִַַָָָָענין

מּמׁש, הּכלּול האֹור ּבחינת עד עצמּותֹו ְְְִֶַַַַַַָָָׁשּלגּלֹות

ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ּבלבד, וגּלּוי אֹור ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכיון

ּבעצמּותֹו אבל לּזּולת. מקֹום ּתפיסת ְְְְֲִֵֶַַַָָאיזה

ׁשּי ואין ׁשהּוא, מה היא ׁשּמציאּותֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָיתּבר

ׁשהעבֹודה  אפׁשר אי ּכלל, זּולת ׁשּום ְְֲֵֶֶַָָָָָׁשם

ּתּגיע  הּבהמית ונפׁש הּגּוף עם עֹובדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּנׁשמה

.יתּבר ְְְִֵַָּבעצמּותֹו

C‡ ּבּזהר ּכדאיתא הּוא, ּד"אףֿעלּֿגב 27הענין «ְְְִִִַַַַַָָָֹ

מּכלֿמקֹום  ּביּה, ּתפיסא מחׁשבה ְְֲִִֵֵַָָָָָּדלית

ּדלּבא" ּברעּותא הּוא מחׁשבה,28נתּפס ׁשּבחינת . ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ּכל  הם  זה ּובכלל נעלית, הּיֹותר הּמחׁשבה ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָּגם

ּבעצמּותֹו 'ּתֹופסים' אינם והּגּלּויים, ְְְְִִִֵַַָָהאֹורֹות

ּברעּותאּֿדלּבא", הּוא "נתּפס אבל ,ְְְְֲִִִִֵָָָָָיתּבר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bza ¯B‡ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï Ï‡¯NÈŒ˙BÓL בתורה קיים שלא ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆∆«»

עצמה, BzaL¯‰מצד '¯B‡' ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL25 ∆ƒ««¿»»ƒ¿ƒ«∆«»
˙ÈÁa ‡È‰ '‰ÓÎÁ'‰L ÔÂÈÎc ,‰¯BzaL 'ÌÈÓ' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««ƒ∆«»¿≈»∆«»¿»ƒ¿ƒ«

,'ÔÈ‡',הביטול '‡B¯',עניין ˙ÈÁa da CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ ÔÎÏ «ƒ»≈∆¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«
יותר  נעלה נוסף, אור בתורה ולהוסיף

כי  עצמה, מצד בה שיש מהאור

ולהכיל  לקלוט ראוי כלי הוא הביטול

BÈ˙¯,אור  ‰ÏÚÓÏe לפעול ואפילו ¿«¿»≈
נעלה יותר עוד Ìbעניין CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«

‰¯BzaL '¯B‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆«»
'¯B‡n'‰ ˙ÈÁaÓ האור מקור ƒ¿ƒ««»

,BÓˆÚ ֿ הקדוש של ומהותו עצמותו «¿
Ê‰ברוךֿהוא. ÔÈÚÂ המשכת של ¿ƒ¿»∆

בתורה אור È„ÈŒÏÚתוספת ‰NÚ«¬∆«¿≈
˙BL¯LnL ,˙BÓLp‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆À¿»
ŒÏÚÂ ,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»¿«

Ì‰ ‰ÊŒÈ„È ישראל נשמות ¿≈∆≈
ÌÚ ‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈ¯aÁÓ¿«¿ƒ∆«»ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚ המבואר דרך על «¿ƒ¿»≈
הן  ישראל שנשמות באריכות לעיל

הכוונה  את ומשלימות הממלאות

הן  כי בתחתונים' 'דירה של העליונה

האלוקות  בין המחבר הממוצע

וה'תחתונים'.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (Â»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ישראל  נשמות פעולת של זה בעניין

'דירה  לקדושֿברוךֿהוא לעשות

העצמות  המשכת של באופן בתחתונים'

אור  להוסיף בפעולתן וכן למטה,

באריכות, לעיל כמבואר ÌÚc¿ƒבתורה,
˙BÓLp‰L ˙BÈ‰ ישראל בני של ¡∆«¿»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓÀ¿»¿«¿ƒ¿»≈
הנשמות  של היכולת נובעת ומזה

את  ולפעול המחבר' 'ממוצע להיות

אבל לעיל, שהנשמות ‰¯Èהאמור זה ¬≈
ב'עצמות' Ú‚Baמושרשות ‰Ê∆¿≈«

ÏŒ„vÓ Ô‰L BÓk ˙BÓLp«¿»¿∆≈ƒ«
˙BÓLp‰ ˙„È¯Èa Ï·‡ ,ÔÓˆÚ«¿»¬»ƒƒ««¿»

עד העליון ומקורן «»¿hÓÏ‰משורשן
LÙÂ Ûeba Ô˙eLaÏ˙‰Â¿ƒ¿«¿»«¿∆∆

‰„B·Úa Ë¯Ù·e ,˙ÈÓ‰a‰ של ««¬ƒƒ¿»»¬»
המצוות  וקיום התורה »¿ÔÓÊaL∆ƒלימוד

,˙eÏb‰ העלמות ריבוי יש כאשר «»
(Ûebוהסתרים, ˙Ïef‰ ¯·c ÌÚ ‰ÓLp‰ ˙„B·ÚL ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆¬««¿»»ƒ»»««

,(˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ היא בתחתונים' 'דירה שעושה הנשמות פעולת שהרי ¿∆∆««¬ƒ
למטה שהיא כפי הנשמה עבודת ÚbÓ˙דווקא ‰È‰z לה ותהיה ו'נוגעת' ƒ¿∆«««

השפעה ÓÏL·c‡איזו .C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ את ולקבל להבין ניתן היה , ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
ÌÈÈelb‰Âהדבר ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁ·aהשונות בדרגות LÈהאלוקיים ƒ¿ƒ«»¿«ƒƒ≈

È¯‰L ,˙ÏefÏ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz¿ƒ«»¿«∆¬≈
¯È‡‰Ï ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚ Ïk»ƒ¿«»¿»ƒ

B˙ÏeÊÏ משפיעים הזולת מעשי ולכן ¿»
לו. המאירים והגילויים האורות על

B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL ¯B‡‰ Ì‚Â¿«»∆¿««¿
והראשונית  העליונה בדרגתו האור

עצמותו את לגלות כדי »Ú„שמאיר
ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁa במקורו ¿ƒ«»«»

לידי LnÓבעצמות בא לא ואפילו «»
Èel‚Âגילוי, ¯B‡ ‡e‰L ÔÂÈk≈»∆¿ƒ

„·Ïa הכי וגילוי אור היותו ועם ƒ¿«
ממש, העצם אינו ≈¬‰¯Èנעלה,

LiL Á¯Î‰a אור לגבי אפילו ¿∆¿≈«∆≈
זה  מאוד נעלה ÒÈÙz˙וגילוי ‰ÊÈ‡≈∆¿ƒ«

B˙eÓˆÚa Ï·‡ .˙ÏefÏ ÌB˜Ó»¿«¬»¿«¿
‰Ó ‡È‰ B˙e‡ÈˆnL ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿ƒƒ«

‡e‰L,מהותו עצם מצד לעצמו ∆
ÌeL ÌL CiL ÔÈ‡Â ושום מציאות ¿≈«»»

של ‡CÈהשפעה ,ÏÏk ˙ÏeÊ«¿»≈
‰ÓLp‰L ‰„B·Ú‰L ¯LÙ‡∆¿»∆»¬»∆«¿»»
LÙÂ Ûeb‰ ÌÚ ˙„·BÚ∆∆ƒ«¿∆∆
B˙eÓˆÚa ÚÈbz ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«ƒ«¿«¿

C¯a˙È וגילוי המשכה ותגרום ƒ¿»≈
מהעצמות?

‡˙È‡„k ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ כפי «»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
fa27·bŒÏÚŒÛ‡"c‰¯שמובא «…«¿«««

,dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏc אף ¿≈«¬»»¿ƒ»≈
תופסת  האדם] [של מחשבה שאין פי על

[בקדושֿברוךֿהוא] ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒבו
‡e‰ Òt˙[הקדושֿברוךֿהוא] ƒ¿»

‡aÏc ‡˙eÚ¯a של] הלב ברצון ƒ¿»¿ƒ»
פי ".28האדם] על הדברים, ופירוש

הוא LÁÓ·‰,חסידות, ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¬»»
השכל, כלי אפילו Ìbהיינו «

,˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰·LÁn‰««¬»»«≈«¬≈
˙B¯B‡‰ Ïk Ì‰ ‰Ê ÏÏÎ·eƒ¿«∆≈»»

,ÌÈÈelb‰Â בהם 'תופסים' שכאשר ¿«ƒƒ
בהם, ו'נוגעים' אותם «≈‡ÌÈומשיגים

,C¯a˙È B˙eÓˆÚa 'ÌÈÒÙBz'¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
,"‡aÏcŒ‡˙eÚ¯a ‡e‰ Òt˙" Ï·‡ את 'לתפוס' ניתן כן שבה הדרך ¬»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»
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הּנׁשמה  עצם ׁשּמּצד העצמית האהבה ענין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

מּצד  ׁשּבאה אהבה יש ּדהּנה, .יתּבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָלעצמּותֹו

ּבענין  הוי' ּבגדּולת מתּבֹונן ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָההתּבֹוננּות,

עֹולמֹות  ׁשּנתהּוּו אי העֹולמֹות, ְְִִֵֶַַָָָהתהּוּות

ּגדֹולה  ּבאהבה מתעֹורר אזי קץ, אין עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָונבראים

חּצֹונּיּות  ּבחינת היא זֹו אהבה אמנם ְְֱֲִִִִֶַַָָָֹלאלקּות,

על  ׁשּבאה מאחר ויׁשהּלב, והּׂשגה. הבנה ֿידי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשאינּה האהבה והיא מּזֹו, יֹותר ּפנימית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאהבה

ההּכרה  מּצד ּכיֿאם ּבלבד, ההּׂשגה ְִִִִִַַַַַַַָָָָמּצד

יׁש ּבחינֹות. ׁשּתי ּגםּֿכן יש ּגּופא ּובזה ְְֱִֵֵֵֵֶַָָָֹּבאלקּות.

את  ׁשהּׂשיג ׁשּלאחרי ההּׂשגה, מּצד ׁשּבאה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכרה

זה  אין ּכי הענין, הּכרת לידי ּבא אזי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהענין,

את  מּכיר גם הּוא אּלא ּבלבד, מּׂשיג ְִִִֶֶֶַַַַָׁשהּוא

עלֿידי  ּבאה זֹו ׁשהּכרה ּכיון אמנם, ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָהענין.

ּב'עצם' אינּה ההּכרה ּגם הרי ההּׂשגה, ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהקּדמת

הּמּׂשג  ׁשּבענין אּלא הּמּׂשג, ּבענין ּכיֿאם ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻֻמּמׁש,

הּכרה. ּכיֿאם ּבלבד, חּצֹונית הּׂשגה זּו אין ְִִִִִֵַַַָָָָָּגּופא

ּבאה  ׁשאינּה ההּכרה והיא מּזֹו, נעלית הּכרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָויׁש

מה  הּנׁשמה, עצם מּצד ּכיֿאם ההּׂשגה ְִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּצד

ּוכמֹו האלקּות, עצם את מּכיר הּנׁשמה ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעצם

את  הּכיר ׁשנים ׁשלׁש ׁש"ּבן אבינּו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹּבאברהם

מּצד 29ּבֹוראֹו ּכיֿאם ההּׂשגה, מּצד זה ׁשאין , ְִִִִֵֶֶַַַַָָ

'נתּפס' ׁשּבזה רעּותאּֿדלּבא ּבחינת וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהעצם.

הינּו רעּותאּֿדלּבא ּבחינת ּכי ,יתּבר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָעצמּותֹו

אף  הּנה ולכן, ה'עצם'. את ּתֹופס ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשה'עצם'

וגם  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף נתלּבׁשּו ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּנׁשמֹות

ּבאפן  היא עבֹודתם ׁשּכל הּגלּות, ּבזמן ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹנמצאים

ּכיון  מּכלֿמקֹום הּזּולת, ּבדבר ְְִִֵֶַַָָָָָׁשעֹובדים

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף עם ׁשעֹובדים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָׁשעבֹודתם

הּנׁשמה  עצם ׁשּמּצד העצמית ההּכרה מּצד ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיא

זֹו עבֹודה מּגעת לכן ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמּכירה

ּבּתֹורה. ּגם העצמּות את ּוממׁשיכה ְְְְִֶַַַַַָָָּבעצמּותֹו,
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סע"א.29) לב, נדרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הלב רצון באמצעות היא ‰ÈÓˆÚ˙העצמות ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿«»«¬»»«¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא אל C¯a˙È.היהודי B˙eÓˆÚÏ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»¿«¿ƒ¿»≈
עצמית': 'אהבה מהי ומבאר ומפרט ‡‰·‰וממשיך ˘È ,‰p‰c היהודי של ¿ƒ≈≈«¬»

הקדושֿברוךֿהוא vÓ„אל ‰‡aLשל L‡kL¯וכתוצאה ,˙eBa˙‰‰ ∆»»ƒ««ƒ¿¿∆«¬∆
‰ÈÂ'האדם ˙Ïe„‚a ÔBa˙Óƒ¿≈ƒ¿«¬»»

CÈ‡ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿«»»≈
„Ú ÌÈ‡¯·Â ˙BÓÏBÚ ee‰˙pL∆ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ«

,ı˜ ÔÈ‡ על ומוכיח המלמד דבר ≈≈
הבורא של BÚ˙Ó¯¯גדולתו ÈÊ‡¬«ƒ¿≈

a,˙e˜Ï‡Ï ‰ÏB„b כי ‡‰·‰ ¿«¬»¿»∆¡…
רצון  מעוררת ה' בגדולת ההכרה

לאלוקות, BÊלהתקרב ‰·‰‡ ÌÓ‡»¿»«¬»
מהתבוננות  כתוצאה ¯˜הבאה ‡È‰ƒ

¯Á‡Ó ,·l‰ ˙eiBvÁ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«≈≈««
‰‚O‰Â ‰·‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈¬»»¿«»»
ההבנה  מידת לפי מוגבלת היא ולכן

אדם  כל של הקליטה ויכולת וההשגה

אלקות. בענייני ואדם

˙ÈÓÈt ‰·‰‡ LÈÂ ועמוקה ¿≈«¬»¿ƒƒ
‰·‰‡‰ ‡È‰Â ,BfÓ ¯˙BÈ של ≈ƒ¿ƒ»«¬»

לאלוקות נובעת dÈ‡Lהאדם ∆≈»
Ïa·„,ומתעוררת ‰‚O‰‰ „vÓƒ«««»»ƒ¿«

‰¯k‰‰ „vÓ Ì‡ŒÈk וההרגשה ƒƒƒ«««»»
האדם  של והפנימית העמוקה

‡Ùeb ‰Ê·e .˙e˜Ï‡a,עצמו »¡…»∆»
באלוקות  וההרגשה ההכרה בעניין

ועמוק, פנימי באופן אהבה שמעוררת

LÈ .˙BÈÁa ÈzL ÔkŒÌb ˘È≈«≈¿≈¿ƒ≈
‰¯k‰באלוקות aL‡‰והרגשה «»»∆»»

È¯Á‡lL ,‰‚O‰‰ „vÓƒ«««»»∆¿«¬≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ‚ÈO‰L והשגה בהבנה ∆ƒƒ∆»ƒ¿»

‰k¯˙שכלית, È„ÈÏ ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ≈«»«
‡e‰L ‰Ê ÔÈ‡ Èk ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ≈∆∆

‚ÈOÓהשכל ‡l‡בהשגת ,„·Ïa «ƒƒ¿«∆»
¯ÈkÓ Ì‚ ‡e‰ומרגיש˙‡ ««ƒ∆

ÔÈÚ‰.הדבר אל ‡ÌÓ,ומתקרב »ƒ¿»»¿»
È„ÈŒÏÚ ‰‡a BÊ ‰¯k‰L ÔÂÈk≈»∆«»»»»«¿≈

,‰‚O‰‰ ˙Óc˜‰ זו סוף וסוף «¿»«««»»
מהשגה  שנובעת Ìbהכרה È¯‰¬≈«

,LnÓ 'ÌˆÚ'a dÈ‡ ‰¯k‰‰««»»≈»»∆∆«»
השגה  רק לא יש זו שבמדריגה ואף

הכרה  זו אין עדיין הכרה, גם אלא

האלוקות ÔÈÚaבעצם Ì‡ŒÈkƒƒ»ƒ¿«
,‚On‰,להשיג הצליח הוא שאותו לעניין בהתאם אחד כל ‡l‡אצל «À»∆»

‡Ùeb ‚On‰ ÔÈÚaLעצמו,„·Ïa ˙ÈBvÁ ‰‚O‰ eÊ ÔÈ‡ ∆»ƒ¿««À»»≈«»»ƒƒƒ¿«
‰¯k‰ Ì‡ŒÈk.הדבר ובפנימיות בעומק ƒƒ«»»

‰¯k‰ LÈÂבדרגה באלוקות, האדם ‰‰k¯‰של ‡È‰Â ,BfÓ ˙ÈÏÚ ¿≈«»»«¬≈ƒ¿ƒ««»»
‰‚O‰‰ „vÓ ‰‡a dÈ‡L שכלית והשגה הבנה Ì‡ŒÈkבעקבות ∆≈»»»ƒ«««»»ƒƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ,היהודית‰Ó ƒ«∆∆«¿»»«
¯ÈkÓ ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ומרגיש ∆∆∆«¿»»«ƒ

˙e˜Ï‡‰ ÌˆÚ להיות ‡˙ ורוצה ∆∆∆»¡…
לאלוקות, ומחובר ¿BÓÎeקרוב

LÏL Ôa"L eÈ·‡ Ì‰¯·‡a¿«¿»»»ƒ∆∆»…
B‡¯Ba ˙‡ ¯Èk‰ ÌÈL29, »ƒƒƒ∆¿

‰‚O‰‰ „vÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ«««»»
שנובעת Ì‡ŒÈkהשכלית, הכרה ƒƒ

˙ÈÁa e‰ÊÂ .ÌˆÚ‰ „vÓƒ«»∆∆¿∆¿ƒ«
‡aÏcŒ‡˙eÚ¯הלב ÊaL‰רצון ¿»¿ƒ»∆»∆

Èk ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ 'Òt˙'ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ
eÈ‰ ‡aÏcŒ‡˙eÚ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿

'ÌˆÚ'‰L היהודי ‡˙של ÒÙBz ∆»∆∆≈∆
'ÌˆÚ'‰.הקדושֿברוךֿהוא של »∆∆

,ÔÎÏÂ'וה'תפיסה שהשייכות כיוון ¿»≈
'עצמי' עניין היא באלוקות היהודי של

שתלויים  ושייכות מקשר שלמעלה

והשגה, ‡Ûבהבנה ‰p‰ƒ≈«
˙BÓLp‰L ישראל בני של ∆«¿»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a eLaÏ˙ƒ¿«¿¿¿∆∆««¬ƒ
,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÈ‡ˆÓ Ì‚Â כך ¿«ƒ¿»ƒƒ¿««»

אור  על והסתרים העלמות ריבוי שיש

‰È‡הנשמה Ì˙„B·Ú ÏkL∆»¬»»ƒ
,˙Ïef‰ ¯·„a ÌÈ„·BÚL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ¿»»««
ונפש  הגוף על להשפיע כדי היינו

להשפיע  היא הכוונה וכאשר הבהמית

עבודה  זה אין לכאורה הזולת, על

ÔÂÈk'עצמית', ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
LÌÚ ÌÈ„·BÚL Ì˙„B·Ú∆¬»»∆¿ƒƒ

‡È‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒƒ
„vnL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰¯k‰‰ „vÓƒ«««»»»«¿ƒ∆ƒ«
‰¯ÈknL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆«ƒ»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚa,לעיל כמבואר ¿«¿ƒ¿»≈
ÔÎÏ נובעת העבודה שכל כיוון »≈

עצם  עם הנשמה עצם של מהשייכות

B·Ú„‰ו'נוגעת'ÚbÓ˙האלוקות «««¬»
B˙eÓˆÚa BÊ,הקדושֿברוךֿהוא של ¿«¿

Ìb ˙eÓˆÚ‰ ˙‡ ‰ÎÈLÓÓe«¿ƒ»∆»«¿«
‰¯Bza קיימת לא זו שהארה אף «»

לעיל. כמבואר עצמה, מצד בתורה
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יז i"gyz'd ,dxez zgny mei

ּבראתיו e‰ÊÂז) ולכבֹודי, ּבׁשמי הּנקרא "ּכל ¿∆ְְְְְִִִִִִַָָֹ

הּנקרא  ּד"ּכל עׂשיתיו", אף ְְְְֲִִִִַַַָֹיצרּתיו

למעלה  ׁשהן יׂשראל נׁשמֹות על קאי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבׁשמי"

יתּבר ּבעצמּותֹו ּומׁשרׁשֹות 'ׁשם', ְְְְְִִִֵֵַַָָֻמּבחינת

ּכבֹוד  ּד"אין הּתֹורה, על קאי "ולכבֹודי" ְְְִִֵֵַַַָָָָמּמׁש.

ּתֹורה" לבּוׁש30אּלא הּוא ּד'ּכבֹוד' והיא 31, , ְְְִֶָָָ

ׁשּגם  הּקּב"ה, ׁשל לבּוׁשֹו ׁשּנקראת ְְִֵֶֶֶַַַָָָהּתֹורה

רק  היא הרי  ׁשּבּתֹורה, נעלֹות הּיֹותר ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָּבּמדרגֹות

לעצמּותֹו, ּבער ׁשאינּה ּבלבד לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבבחינת

צריכים  למעלה, ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ּגם הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָולכן

הּמל ּדוד ּוכמֹו אֹור, ּתֹוספת ּבּה להֹוסיף ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָיׂשראל

ּבהּקּב"ה  ׁשּלמעלה ּתֹורה מחּבר .32ׁשהיה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ

ּפרטי  ׁשהם יצרּתיו", "ּבראתיו ּבּכתּוב ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּוממׁשי

 ֿ ּתֹורה הינּו "ּבראתיו" ּבּתֹורה, ְְְִֵַַַַָָָהּמדרגֹות

ּתֹורהֿׁשּבעלּֿפה, הינּו ו"יצרּתיו" ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָׁשּבכתב,

הּוא  ל'יצירה' 'ּבריאה' ּבין ההפרׁש 33ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ

צּיּור  היא ו'יצירה' ּפׁשּוט, חמר היא ְְִִִִִִֶֶָָָֹׁש'ּבריאה'

הּכל  ׁשּכֹוללת ּתֹורהֿׁשּבכתב ולכן ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמפרט,

ותֹורהֿׁשּבעלּֿפה  'ּבריאה', ּבחינת היא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבהעלם

ּבחינת  היא - הּגּלּוי אל ההעלם מן נמׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּבּה

עבֹודת  אפן לבאר ּבּכתּוב ּוממׁשי ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ'יצירה'.

'אֹור' ממׁשיכים זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֶַַַָָהּנׁשמֹות

ּד"עׂשיתיו" עׂשיתיו", "אף ענין ׁשּזהּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָּבּתֹורה,

ּכפּיה  לׁשֹון ּד'קּבלת 34הּוא העבֹודה ענין והּוא , ְְְְְֲִִַַַָָָָ

ׁשעבֹודתֹו אחת, מדרגֹות: ׁשּתי ּבזה ויׁש ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָעֹול'.

ּבּטּול  ּבבחינת ּכיֿאם ההּׂשגה, מּצד ְִִִִִִֵַַַַָָָאינּה

והּׁשנּיה, הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּבמציאּות

 ֿ ׁשּמּצד והּׂשגה, מהבנה למּטה היא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשעבֹודתֹו
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ג.אבו 30) פ"ו, וש"נ.31)ת א. קיג, שבת ועוד.32)ראה א. נא, ג. מז, שלח לקו"ת (ברע"מ). ב רכב, זח"ג ראה 33)ראה

שנז. ע' תרס"ב ואילך.34)סה"מ תשסא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ (Êהמשנה בדברי הפנימי ÈÓLaהפירוש ‡¯˜p‰ Ïk" ¿∆…«ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡¯˜p‰ Ïk"c ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a ,È„B·ÎÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿…«ƒ¿»
È‡˜ "ÈÓLaמכוון˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰L Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÏÚ ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ¿»≈∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«

,'ÌL' האור של גבוהות הכי בדרגות גם המאיר הנבראים שורש הוי' שם ≈
באריכות) לעיל (כמבואר האלוקי

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓeÀ¿»¿«¿ƒ¿»≈
È‡˜ "È„B·ÎÏÂ" .LnÓ מכוון «»¿ƒ¿ƒ»≈

‡l‡ „B·k ÔÈ‡"c ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿≈»∆»
"‰¯Bz30‡e‰ '„B·k'c , »¿»
Le·Ï31, בגמרא ז"ל חכמינו כדברי ¿

השבת  יום על הכתוב שמלשון

'שלא  למדים דרכיך' מעשות 'וכבדתו

של  כמלבוש שבת של מלבוש יהיה

קורא  שהיה יוחנן ר' וכדברי חול,

הבגדים  כי 'מכבדותא', לבגדיו

בעליהם, את עניין È‰Â‡מכבדים ¿ƒ
העליון  והלבוש «»‰Bz¯‰הכבוד

,‰"aw‰ ÏL BLe·Ï ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿∆«»»
˙BÏÚ ¯˙Bi‰ ˙B‚¯„na ÌbL∆«««¿≈«≈«¬

,‰¯BzaL מושרשת שהיא כפי ∆«»
באלוקות, ¯˜למעלה ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«

dÈ‡L „·Ïa Le·Ï ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿«∆≈»
,B˙eÓˆÚÏ C¯Úa של לבושו כמו ¿∆∆¿«¿

מהותו  לעצם כלל דומה שאינו האדם

בלבד, לבוש אלא ‰p‰ואינו ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ Ìb««»¿ƒ∆ƒ

,‰ÏÚÓÏ שהתורה כפי שכן וכל ¿«¿»
למטה, Ï‡¯NÈירדה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿»≈

,¯B‡ ˙ÙÒBz da ÛÈÒB‰Ï יותר ¿ƒ»∆∆
עצמה מצד בה שיש ¿BÓÎeמהאור

¯aÁÓ ‰È‰L CÏn‰ „Âc»ƒ«∆∆∆»»¿«≈
‰"aw‰a ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz32 »∆¿«¿»¿«»»

'ספר  בשם בחסידות שמובא כפי

לימוד  אופן לגבי והזוהר הבהיר'

בלקוטי  כמבואר המלך, דוד של התורה

המלך  דוד ..." הזקן: לאדמו"ר תורה

תורה  מחבר היה השלום עליו

שהיה  הוא בריך קודשא עם שלמעלה

לשמה  לשמה, בתורה עוסק פירוש וזהו בחכמה, סוף אין אור השראת ממשיך

עצמה". התורה לשם ממש

·e˙ka CÈLÓÓe ולכבודי ישראל) (נשמות בשמי הנקרא ל'כל בהמשך «¿ƒ«»
בבחינות  היא בתורה מוסיפים ישראל שבני האור שתוספת (התורה)',

,‰¯Bza ˙B‚¯„n‰ ÈË¯t Ì‰L ,"ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a"¿»ƒ¿«¿ƒ∆≈¿»≈««¿≈«»

Œ‰¯Bz eÈ‰ "ÂÈz¯ˆÈ"Â ,·˙ÎaLŒ‰¯Bz eÈ‰ "ÂÈ˙‡¯a"¿»ƒ«¿»∆ƒ¿»¿¿«¿ƒ«¿»
'‰¯ÈˆÈ'Ï '‰‡È¯a' ÔÈa L¯Ù‰‰ È¯‰L ,‰tŒÏÚaL בארבעת ∆¿«∆∆¬≈«∆¿≈≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  השתלשלות' 'סדר של הכלליים העולמות

‡e‰33,ËeLt ¯ÓÁ ‡È‰ '‰‡È¯a'L מופשט עדיין שהנברא כפי ∆¿ƒ»ƒ…∆»
ברורות  ‰È‡מהגדרות '‰¯ÈˆÈ'Âƒ¿ƒ»ƒ
Ë¯ÙÓ ¯eiˆ והגדרות דמות עם ƒ¿…»

ומפורטות, Œ‰¯Bzברורות ÔÎÏÂ¿»≈»
Ïk‰ ˙ÏÏBkL ·˙ÎaL כל את ∆ƒ¿»∆∆∆«…

התורה  המצוות ÌÏÚ‰aענייני שהרי ¿∆¿≈
מבלי כתובות  ספורות, במילים בה

הדינים, פרטי ריבוי את È‰ƒ‡לגלות
'‰‡È¯a' ˙ÈÁa הנבראים כמו ¿ƒ«¿ƒ»

מציאות  ואינם 'פשוטים' עדיין כשהם

מפורטות, הגדרות «¿Œ‰¯B˙Âעם
ÔÓ CLÓ daL ‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆»ƒ¿»ƒ

ÌÏÚ‰‰שבכתב תורה ‡Ïשל «∆¿≈∆
Èelb‰ ההלכות ריבוי כל של «ƒ

- מצווה כל של È‰ƒ‡הפרטיות
'‰¯ÈˆÈ' ˙ÈÁa הנבראים מצב כמו ¿ƒ«¿ƒ»

מציאות  הם שם ה'יצירה' בעולם

מוגדרת.

ÔÙ‡ ¯‡·Ï ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿»≈…∆
È„ÈŒÏÚL ˙BÓLp‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ BÊ ‰„B·Ú נשמות ¬»«¿ƒƒ
e‰fLישראל  ,‰¯Bza '¯B‡'«»∆∆

,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" ÔÈÚƒ¿««¬ƒƒ
ÔBLÏ ‡e‰ "ÂÈ˙ÈNÚ"c¿¬ƒƒ¿

‰iÙk34, מעשין" ז"ל חכמינו כלשון ¿ƒ»
על  רצונם] נגד האנשים את [כופים

המצוות e‰Â‡הצדקה" קיום עניין ¿
הוא  עצמית כפייה מתוך ה' ועבודת

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»¿«»«
וביטול  שמים מלכות עול קבלת מתוך

הקדושֿברוךֿהוא. של ≈¿LÈÂלרצונו
‰Êa עול קבלת מתוך ה' בעבודת »∆

‡Á˙,וביטול  :˙B‚¯„Ó ÈzL¿≈«¿≈««
,‰‚O‰‰ „vÓ dÈ‡ B˙„B·ÚL∆¬»≈»ƒ«««»»
שכלית  והשגה מהבנה כתוצאה

והמצוות  התורה ובמעלת ה' e‡ÈˆÓa˙בגדולת Ïeha ˙ÈÁ·a Ì‡ŒÈkƒƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
ביטול  קיים, אינו כאילו שלו, המציאות כל של מוחלט ÌˆÚביטול „vnL∆ƒ«∆∆

‰ÓLp‰ נעלית זו  עבודה וכמובן, האלוקות, לעצם עצמית שייכות לה שיש «¿»»
והשגה. מהבנה כתוצאה ה' מעבודת בעבודת iM‰Â‰,יותר השנייה הדרגה ¿«¿ƒ»

היא  וביטול עול קבלת מתוך ·‰Ó‰ה' ‰hÓÏ ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒ¿«»≈¬»»
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רצֹונֹות  לֹו ויׁש ּבאלקּות, רצֹון לֹו אין ְְְֱֵֵַָָֹעצמֹו

ּבדר עצמֹו את ּכֹופה מּכלֿמקֹום אבל ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָזרים,

ענין  עלּֿדר הן אּלּו, ּבחינֹות ּוׁשּתי עֹול'. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ'קּבלת

רחּוק  ׁשּיׁש ואף עּלאה'. ו'יראה ּתּתאה' ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ'יראה

ענין  הּוא הראׁשֹונה הּבחינה ׁשהרי ּביניהם, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגדֹול

'קּבלת  היא הּׁשנּיה  והּבחינה ּבמציאּות, ְְְְִִִִִִַַַַָָָּבּטּול

ּכיון  מּכלֿמקֹום מּטעםֿודעת, ׁשּלמּטה ְִִֵֶַַַַַָָָָָעֹול'

קׁשּור  זה הרי ּובּטּול, עֹול' 'קּבלת ׁשל ענין ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

ה  לּבחינה ּבמציאּות.וׁשּי ּבּטּול - ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַָָָָ

ּורחימּו 'ּדחילּו הּמדרגֹות ארּבע ּבענין ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָוכּידּוע

ּודחילּו' היא 35רחימּו הראׁשֹון ׁש'ּדחילּו' ּדאף , ְְְְִִִִִֶַָ

'יראה  היא הּׁשני ּו'דחילּו' ּתּתאה' 'יראה ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבחינת

ׁשהרי  לזֹו, זֹו הן ׁשּיכֹות מּכלֿמקֹום ְֲִִֵֵֶַָָָָָעּלאה',

לבחינת  יבא לא - אהבה ׁשהיא 'רחימּו' ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹעלֿידי

'ּדחילּו', ּבחינת עלֿידי ּכיֿאם עּלאה', ְְְְִִִִִִֵַַָָָ'יראה

להיֹותּה מּכלֿמקֹום ּתּתאה', 'יראה היֹותּה ְְֱִִִִֶַָָָָָָָׁשעם

לבחינת  יבא ּדוקא עלֿידּה הּנה ּבּטּול, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבחינת

מּצד  (ׁשּבא ּבמציאּות ּבטּול עּלאה', ְְִִִִִִֶַָָָָ'יראה

ׁשּמּכירה  הּנׁשמה עצם ׁשל העצמית ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָההּכרה

עׂשיתיו", "אף ענין וזהּו האלקּות). ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹּבעצם

ּתחּתֹונה  הּיֹותר הּמדרגה הענינים, ׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּכֹולל

עליֹונה  הּיֹותר והּמדרגה ּבלבד, עֹול' ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָּד'קּבלת

זה  ועל לזֹו. זֹו ׁשּׁשּיכֹות ּבמציאּות', ְְְְִִִֶֶַַָּד'בּטּול

"אף 36נאמר  ּבחינת ,עבּד ּבאף ּתט אל ְְְֱִֶֶַַַַַַַ

 ֿ ּומּכל הּמדרגֹות, ירידת ּבבחינת ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָעׂשיתיו"

ּבבחינת  ׁשהּוא ּדמאחר ּגֹו', ּתט" "אל ְְִִֵֶַַַַַָמקֹום

עצם  ׁשּמּצד ּבמציאּות לבּטּול ׁשּי זה הרי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבּטּול,

את  ממׁשיכים זֹו ּבעבֹודה ּגם ולכן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּנׁשמה.

ּגֹו' ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹהעצמּות.

עׂשיתיו", ּד"אף העבֹודה ׁשעלֿידי עׂשיתיו", ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָאף
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אמור 35) לכן ד"ה צב. ע' תרנ"ח סה"מ א. עג, בלק לקו"ת ב). (כה, ת"י ב). (כא, ת"ו תקו"ז ואילך. א קכג, זח"ג ראה

ובכ"מ. .(312 ס"ע חכ"א התוועדויות - מנחם (תורת ספ"ו וארא דש"פ ט.36)לבנ"י כז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓˆÚŒ„vnL ,‰‚O‰Â ולכן ירוד, במצב ¯ˆÔBהוא BÏ ÔÈ‡ ¿«»»∆ƒ««¿≈»

ÌÈ¯Ê ˙BBˆ¯ BÏ LÈÂ ,˙e˜Ï‡a זרים לדברים ומשיכות נטיות »¡…¿≈¿»ƒ
BÓˆÚלקדושה, ˙‡ ‰ÙBk ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡ ולא ה' את לעבוד ¬»ƒ»»∆∆«¿

הרצונות  אחר BÈÁa˙הזרים להיגרר ÈzLe .'ÏBÚ ˙Ïa˜' C¯„a¿∆∆«»«¿≈¿ƒ
,el‡ מהשגה שלמטה עול קבלת ≈

מהשגה  שלמעלה עול ≈‰Ôוקבלת
'‰‡zz ‰‡¯È' ÔÈÚ C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«ƒ¿»«»»

נמוכה יראה  בדרגה תחתונה,

'‰‡lÚ ‰‡¯È'Â,עליונה יראה ¿ƒ¿»ƒ»»
גבוהה. ¯eÁ˜בדרגה LiL Û‡Â¿«∆≈ƒ

,Ì‰ÈÈa ÏB„b הדרגות שתי בין »≈≈∆
‰¯‡BL‰הללו, ‰ÈÁa‰ È¯‰L∆¬≈«¿ƒ»»ƒ»

,˙e‡ÈˆÓa Ïeha ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
כל  לאבדן עד מאד, נעלה ביטול שהוא

האישית  והמציאות ה'ישות'

˙Ïa˜' ‡È‰ ‰iM‰ ‰ÈÁa‰Â¿«¿ƒ»«¿ƒ»ƒ«»«
,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰hÓlL 'ÏBÚ∆¿«»ƒ««»««
שהאדם  למרות מכפייה שנובע ביטול

ומשיג  מבין לא ששכלו במצב נמצא

התורה  ובמעלת ה' בגדולת מספיק

e‰fLוהמצוות  ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆∆
,Ïeh·e 'ÏBÚ ˙Ïa˜' ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«»«ƒ
התבטלות  יש זו בדרגה גם ולמעשה

העצמית, ה'ישות' Ê‰של È¯‰¬≈∆
‰ÈÁaÏ CiLÂ ¯eL»̃¿«»«¿ƒ»
.˙e‡ÈˆÓa Ïeha - ‰BL‡¯‰»ƒ»ƒƒ¿ƒ

ÔÈÚa Úe„iÎÂ הזוהר דברי פירוש ¿«»«¿ƒ¿«
ה' בעבודת המדריגות סדר אודות

'eÏÈÁcשהוא  ˙B‚¯„n‰ Úa¯‡«¿«««¿≈¿ƒ
eÓÈÁ¯e תחילה) ואהבה יראה ¿ƒ

נמוכות) eÏÈÁ„eבדרגות eÓÈÁ¿̄ƒ¿ƒ
(בדרגות  ויראה' אהבה כך) (ואחר

eÏÈÁc'L'35גבוהות) Û‡c ,¿«∆¿ƒ
ÔBL‡¯‰'ה יראת של העבודה »ƒ

שבתחילת  ראשונה, כאן הנזכרת

'È¯‡‰העבודה  ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»
,'‰‡zz במדריגה תחתונה, יראה «»»

‰ÈMמוכה,נ  'eÏÈÁ„'e היראה ¿ƒ«≈ƒ
ה' אהבת לאחר מכן, לאחר הבאה

גבוהה, 'È¯‡‰בדרגה ‡È‰ƒƒ¿»
,'‰‡lÚ במדריגה עליונה, יראה ƒ»»

‰Ôגבוהה  ˙BÎiL ÌB˜ÓŒÏkÓ ביראה הדרגות È¯‰Lשתי ,BÊÏ BÊ ƒ»»«»≈¿∆¬≈

‰‡¯È' ˙ÈÁ·Ï ‡·È ‡Ï - ‰·‰‡ ‡È‰L 'eÓÈÁ¯' È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»…»…ƒ¿ƒ«ƒ¿»
,'‰‡lÚ,ליראה לא אך יותר נעלית לאהבה מובילה אהבה Ì‡ŒÈkכי ƒ»»ƒƒ

דווקא  היא עילאה' ל'יראה לבוא ÌÚLהדרך ,'eÏÈÁc' ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿ƒ∆ƒ
,Ïeha ˙ÈÁa d˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'‰‡zz ‰‡¯È' d˙BÈ‰¡»ƒ¿»«»»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒ
בדרגה  עול בקבלת שגם לעיל כמבואר

והשגה, הבנה מהעדר הנובעת נמוכה,

לאלוקות, האדם של ביטול ≈p‰ƒ‰יש
d„ÈŒÏÚ'תתאה 'יראה בחינת «»»

‰‡¯È' ˙ÈÁ·Ï ‡·È ‡˜Âc«¿»»…ƒ¿ƒ«ƒ¿»
˙e‡ÈˆÓa ÏeËa ,'‰‡lÚƒ»»ƒƒ¿ƒ

ביותר  והפנימי העמוק «∆(aL‡הביטול
‰¯k‰‰ „vÓ וההרגשה ƒ«««»»

‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏL ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆∆∆«¿»»
.(˙e˜Ï‡‰ ÌˆÚa ‰¯ÈknL∆«ƒ»¿∆∆»¡…

,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¬ƒƒ
,ÌÈÈÚ‰ ÈL ÏÏBkL עניין ∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

BzÁz‰אחד, ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»«≈«¿»
,„·Ïa 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c שני ועניין ¿«»«ƒ¿«

‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰Â¿««¿≈»«≈∆¿»
Ïeh·'c¿ƒביותר העליונה 

BÊÏ BÊ ˙BÎiML ,'˙e‡ÈˆÓa כי ƒ¿ƒ∆«»¿
משותף  מכנה ישנו עניין בשניהם של

Ó‡¯הביטול. ‰Ê ÏÚÂ36 בתהלים ¿«∆∆¡«
ומבקשים  ממני) פניך תסתר ('אל

Ëzמהקדושֿברוךֿהוא  Ï‡ תטה אל ««
תפיל  Ec·Ú,ואל Û‡a,כלומר ¿««¿∆

היא  האדם של ה' עבודת לפעמים

‡È‰L "ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" ˙ÈÁa¿ƒ««¬ƒƒ∆ƒ
,˙B‚¯„n‰ ˙„È¯È ˙ÈÁ·a והיא ƒ¿ƒ«¿ƒ«««¿≈

עול, קבלת של הנמוכה בדרגה עבודה

'Bb "Ëz Ï‡" ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»««
רבה, חשיבות יש זו לעבודה גם אלא

,Ïeha ˙ÈÁ·a ‡e‰L ¯Á‡Óc¿≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ
בדרגה  עול בקבלת שגם וכאמור

ביטול, של נקודה יש ≈¬‰¯Èהתחתונה
˙e‡ÈˆÓa Ïeh·Ï CiL ‰Ê∆«»¿ƒƒ¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ביטול ∆ƒ«∆∆«¿»»
נעלית. הכי בדרגה עול ≈«¿ÔÎÏÂוקבלת

˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ BÊ ‰„B·Úa Ìb««¬»«¿ƒƒ∆
.˙eÓˆÚ‰»«¿

ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk" e‰ÊÂ¿∆…«ƒ¿»ƒ¿ƒ
Û‡"c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ 'Bb È„B·ÎÏÂ¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒ∆«¿≈»¬»¿«
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יט i"gyz'd ,dxez zgny mei

עֹול' 'קּבלת מּצד ּפׁשּוטה עבֹודה היֹותּה ְֱֲִִַַַָָָָעם

ּבּתֹורה. אֹור ּתֹוספת ממׁשיכים ְְִִִֶֶַַַָּבלבד,

ׁשּיׂשראל e‰ÊÂח) ּתֹורה' 'ׂשמחת ענין ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָ

הּׂשמחה  ואפן הּתֹורה, את ְְְְִִֶֶַַַָָֹמׂשּמחים

עלֿידי  לא וגם ּבּתֹורה, לּמּוד עלֿידי ְְְִֵֵֵַַַַָֹאינֹו

ספר  את ׁשּלֹוקחים ּכיֿאם ּבּתֹורה, ְְִִִִֵֶֶֶַָָקריאה

ּבּתֹורה  ּדהּנה, ּדוקא. מכּוסה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָהּתֹורה

הן  אֹותּיֹות הּתֹורה. ואֹותּיֹות הּתֹורה קלף ְְְִִֵֶַַַָָיׁשנֹו

ׁשהעבֹודה  וכיון העצם. הּוא והּקלף ּגּלּוי, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבחינת

לכן  העצמּות, את להמׁשי היא ּתֹורה' ְְְְְִִִֵֶַַַָָָּד'ׂשמחת

ּדוקא, מכּוסה ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה את ְְְְְִִֶֶַַַָָָמׂשּמחים

את  ממׁשיכים ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, עצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּדהינּו

ׁשל  עבֹודתם עלֿידי הּוא זה וכל ְְְֲֵֶֶַַָָָָהעצמּות.

ועלֿידי  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּמּגעת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָיׂשראל

ּבתחּתֹונים", יתּבר לֹו "ּדירה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵַָָָָעבֹודתם

אּלא  העצמּות. את ממׁשיכים הם עניניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבכל

יהיה  והּגּלּוי ּכּנ"ל, ּבהעלם זה הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשעכׁשו

למּטה  - ׁשהּוא ּכמֹו מּמׁש העצמּות יהיה ׁשאז ּבימינּו, ּבמהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלעתידֿלבא,

ְִּבגּלּוי.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÏBÚ ˙Ïa˜' „vÓ ‰ËeLt ‰„B·Ú d˙BÈ‰ ÌÚ ,"ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒƒ¡»¬»¿»ƒ««»«

,„·Ïa זו עבודה ידי על גם והשגה, הבנה ÙÒBz˙ללא ÌÈÎÈLÓÓ ƒ¿««¿ƒƒ∆∆
.‰¯Bza ¯B‡«»

˙‡ ÌÈÁnNÓ Ï‡¯NiL '‰¯Bz ˙ÁÓN' ÔÈÚ e‰ÊÂ (Á¿∆ƒ¿«ƒ¿«»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
,‰¯Bz‰ שבני מוסיפים היינו ישראל «»

בתורה  ‡BÈאור ‰ÁÓO‰ ÔÙ‡Â ,¿…∆«ƒ¿»≈
‰¯Bza „enÏ È„ÈŒÏÚ בהבנה «¿≈ƒ«»

È„ÈŒÏÚואפילו Ì‚Âוהשגה, ‡Ï ¿«…«¿≈
Ì‡ŒÈk ,‰¯Bza ‰‡È¯¿̃ƒ»«»ƒƒ
‰¯Bz‰ ¯ÙÒ ˙‡ ÌÈÁ˜BlL∆¿ƒ∆≈∆«»
‡˜Âc ‰ÒeÎÓ ‡e‰L BÓk¿∆¿∆«¿»
אפשרות  שאין כך קופסא, או ב'מעיל'

בו. Bza¯‰ללמוד ,‰p‰c בספר ¿ƒ≈«»
‰Bz¯‰תורה  ÛÏ˜ BLÈ∆¿¿««»

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Â גבי על הכתובות ¿ƒ«»
Èelbהקלף. ˙ÈÁa Ô‰ ˙Bi˙B‡ƒ≈¿ƒ«ƒ

(והמילים) האותיות באמצעות שהרי

הר  של מתגלה האותיות ולענייננו עיון,

וההתפשטות  הגילוי הם התורה ספר

התורה, עניין ‰e‡של ÛÏw‰Â¿«¿»
ÌˆÚ‰ התורה נמצאת שבו היינו »∆∆

מהגילוי  שלמעלה העצם עצמה,

B·Ú‰L„‰וההתפשטות. ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¬»
‡È‰ '‰¯Bz ˙ÁÓN'c¿ƒ¿«»ƒ

˙eÓˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï אל ¿«¿ƒ∆»«¿
הענין  שזה לעיל כמבואר התורה,

ישראל, נשמות של ≈«ÔÎÏהמיוחד

‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ עד אור, תוספת בה ומביאים תורה, בשמחת ¿«¿ƒ∆«»
העצמות, אור והתגלות Âc˜‡להמשכת ‰ÒeÎÓ ‡È‰L BÓk כפי ולא ¿∆ƒ¿»«¿»

גילוי, לידי באה ‰Bz¯‰,שהיא ÌˆÚ eÈ‰c שלמעלה מגילוי העצם ¿«¿∆∆«»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .˙eÓˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒƒ∆»«¿¿»∆«¿≈
˙ÚbnL Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈∆«««

קשר  לה 'נוגעת'יש והיא ושייכות

È„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿«¿≈
Ì˙„B·Ú ומצוות ÌÈNBÚבתורה ¬»»ƒ

ישראל  C¯a˙Èבני BÏ ‰¯Èc"ƒ»ƒ¿»≈
Ì‰ÈÈÚ ÏÎaL ,"ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ∆¿»ƒ¿¿≈∆

'תחתונים' בענינים ≈‰Ìאפילו
˙eÓˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ כי «¿ƒƒ∆»«¿

ושימוש  מגע באמצעות היא ה' עבודת

התחתון. הזה העולם «∆‡l‡בעניני
ÂLÎÚL הגלות בזמן‰Ê È¯‰ ∆«¿»¬≈∆

עשיית  ידי על בעולם העצמות המשכת

בתחתונים' Ï"pk,'דירה ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««
Èelb‰Â ללא בעולם העצמות של ¿«ƒ

והסתרים  Œ„È˙ÚÏהעלמות ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ
,‡·Ï,המשיח Óa‰¯‰בביאת »…ƒ¿≈»

˙eÓˆÚ‰ ‰È‰È Ê‡L ,eÈÓÈa¿»≈∆»ƒ¿∆»«¿
‡e‰L BÓk LnÓ'לבושים' ללא «»¿∆

- והסתרים העלמות וללא המכסים

.Èel‚a ‰hÓÏ¿«»¿ƒ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc oixcdpq(oey`x meil)

zxneg oia zencl oi` :`xnbd daiyn .exiaga leagl xeqi`
m` ik ,mixeqi`døçàwx didz ef ,zerha ea leagi epa epi`y ©¥

åàì úââéLm` la` ,'siqei `l' lyBðadidz ef ,bbeya ea leagi ¦§©¨§
,÷ðç úââLlre ,wpga ezzin cifna eia`a dxeag dyerd ixdy ¦§©¤¤

.xg` mc`an xzei xingdl yi epaa ok
uew `ivedl oal xeq`y oicd lr zay zekldn dywn `xnbd

:eia`lïðúãäådpyna(:akw zay)xzeny ,dvwen zekld iabl §¨¦§©
oebk ,xzid xac ea zeyrl xeqi`l ezk`lny ilk zgwlìL èçî©©¤

ãédphw hgn -,õBwä úà da ìBhéìuew `ivedl xzeny gkene ¨¦¨¤©
ea dyriy yygn eia`l uew `ivedl oal xeq` m`e ,zaya

,wpg zbby lr xearie dxeagìéáç àîìéc Leçéìzaya s` - ¥¦§¨¨¥
elhepd xearie ,uewd zlihpa dxeag dyri `ny yeygl epilr

,bbeya zaya laeg xeqi` lrdì àéåäå[`ideÎ],äìé÷ñ úââL §¨§¨¨¦§©§¦¨

z` lehil exizd recne ,dliwqa eyper cifna e`yr m` ixdy
:`xnbd zvxzn .zaya uewdàeä ì÷ì÷î íúä`ed laegd - ¨¨§©§¥

mixeht milwlwnd lky `ed zay zk`lna `ed llke ,lwlwn
.dliwq zbby ef oi` ok lre ,dzinn

ueg ,zay zek`ln lka llk `ed ,oixeht oilwlwndy df oic
iaxl ,mi`pz zwelgn yi dfay zaya xiran e` laega xy`n

xeht dcedi iaxle aiig oerny:`xnbd dywn df itle .àçéðä̈¦¨
øîàc ïàîìyì÷ì÷î[lwlwn `edy zaya laegd] dxeaga,øeèt §©§¨©§©§¥¨

,dliwq zbby ef oi` eixaclyøîàc ïàîì àlàdxeaga lwlwn ¤¨§©§¨©
øîéîì àkéà éàî ,áéiç,zaya uew `ivedl xzen ji` ezhiyl - ©¨©¦¨§¥©

.dliwq zbby didz ef ,dxeag dyri `ed m` ixd
:`xnbd zayiindéì úòîL ïàîeprnyy df edin -ì÷ì÷î øîàc ©¨§©¥§¨©§©§¥

.àéä ïBòîL éaø ,áéiç äøeaça§©¨©¨©¦¦§¦
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' ב



כ

ziy`xa zyxt zay c"qa
oeygxn ycegd mikxan
i"gyzd ,(` zecreezd)

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
„Èbn‰'וגֹו אחרית רּבנּו1מראׁשית ּומבאר , ««ƒְְֲִִֵֵֵֵַַָ

הרמּב"ן 2הּזקן  קׁשיית ידּועה ּדהּנה ,3 ְְְְִֵֵַַַַָָָֻ

(ּכמֹו ּבראׁשית ׁשּבתבת הּסמיכּות ענין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַעל

רׁש"י  ּבפרּוׁש ּבּמקרא 3ׁשּכתּוב ראׁשית ל ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

"ּבראׁשית  ּכמֹו ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

יהֹויקים" ּבראׁשית 4ממלכת אֹומר אּתה ּכאן אף , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

וגֹו' אלקים מּמקרא 5ּברא ּברא), ּבראׁשית ּכמֹו , ְְְְְֱִִִִֵָָָֹֹ

ענין  לֹו ׁשאין אחרית), מראׁשית (הּמּגיד ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָזה

היא  ּבראׁשית ּדתבת הּוא, הענין א .ְְְִִִֵֵַַָָָסמּו

ׁשּנזּכר  ּבּמקרא מקֹום ּובכל הּתֹורה, ְְְְִִֶַַַַָָָָָָהתחלת

ּתֹורה  ׁשל מהראׁשית הּוא הּכל ראׁשית, ְִִֵֵֵֶַָָֹלׁשֹון

ראׁשית  אחרית,6ׁשּנקראת מראׁשית הּמּגיד וזהּו , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

ּברא  ּבראׁשית ׁשּנאמר הראׁשית אֹותֹו מן ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָהיינּו

לׁשֹונֹו). ּכאן (עד ְַָגֹו'

ÌÓ‡,זה ּבאּור ׁשלפי להבין, צרי לכאֹורה »¿»ְְְִִִִֵֶֶָָָ

"ּבראׁשית  על קאי מראׁשית" ְִִִֵֵֵֵֶַַַָׁש"הּמּגיד

ראׁשית  עניני ּכל נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָּברא",

מראׁשית  הּמּגיד למימר ליּה הוה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּבּמקרא,

א אחרית. מראׁשית הּמּגיד נאמר ולּמה ְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָראׁשית,

מראׁשית  "הּמּגיד ּׁשּכתּוב ּדמה הּוא, ְְִִִֵֵֶַַַָָָהענין

ּבבחינת  הם ראׁשית עניני ׁשּכל לפי הּוא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָאחרית"

אלקים", ּברא ּד"בראׁשית הראׁשית לגּבי ְְֱֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאחרית

מדר  ּבענין רק ראׁשית ׁשּנקראים גתם,והינּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּלמּטה  הּמדרגֹות לגּבי ראׁשית ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהיֹותם

הראׁשית  לגּבי הרי הענין, ּבאמּתית אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמהם,

אחרית. ּבבחינת הם אלקים" ּברא ְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָֹּד"בראׁשית
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תנאים.1) שטר נוסח י. מו, ואילך.2)ישעי' א תתשנד, ח"ז בראשית אוה"ת גם וראה שכג. ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז מאמרי

א.3) א, א.4)בראשית כו, שם.5)ירמי' שם.6)בראשית בראשית ורמב"ן פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ יקרה אשר את B‚Â'ב בתחילה ˙È¯Á‡1¯‡·Óe , ««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ¿¿»≈

Ô˜f‰ ea¯2Ô"aÓ¯‰ ˙ÈÈL˜ ‰Úe„È ‰p‰c ,3ÔÈÚ ÏÚ «≈«»≈¿ƒ≈¿»À¿«»«¿««ƒ¿«
È"L¯ Le¯Ùa ·e˙kL BÓk) ˙ÈL‡¯a ˙·˙aL ˙eÎÈÓq‰3 «¿ƒ∆¿≈«¿≈ƒ¿∆»¿≈«ƒ

,ÂÈ¯Á‡lL ‰·zÏ ˜e·c BÈ‡L ‡¯˜na ˙ÈL‡¯ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿≈ƒ«ƒ¿»∆≈»«≈»∆¿«¬»
˙ÎÏÓÓ ˙ÈL‡¯a BÓk¿¿≈ƒ«¿∆∆

ÌÈ˜ÈB‰È4‰z‡ Ô‡k Û‡ , ¿»ƒ«»«»
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ¯ÓB‡≈¿≈ƒ»»¡…ƒ

'B‚Â5,(‡¯a ˙ÈL‡¯a BÓk , ¿¿¿≈ƒ¿…
ברא  "בראשית הפסוק על כלומר:

שהמילה  רש"י מפרש אלוקים"

נסמכת  כמילה כתובה "בראשית"

יכול  לא הפסוק ולכן "ברא" למילה

הבריאה  בתחילת נאמר כאילו להתפרש

הארץ  ואת השמים את אלוקים ברא

כוונת  הייתה את (ואז לפרש הפסוק

ראשון  נברא מה ולספר הבריאה סדר

הכתוב  פירוש אלא וכו') שני נברא ומה

השם  ברוא [=לפני] שבתחילת הוא

ובוהו  תוהו הארץ הייתה וארץ, שמים

שמוכרחים  ואומר מוסיף ורש"י וכו'.

שבכל  משום הפסוק את כך לפרש

המילה מקום  מופיעה שבו במקרא

היא  כלומר "ראשית" "דבוקה",

מביא  (ואף שאחריה למילה נסמכת,

ממלכת  "בראשית מהכתוב לכך דוגמא

ימי  בתחילת שמשמעו יהויקים"

כך  על שואל יהויקים). של מלכותו

(‰Èbn„הרמב"ן  ‰Ê ‡¯˜nÓƒƒ¿»∆««ƒ
BÏ ÔÈ‡L ,(˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó≈≈ƒ«¬ƒ∆≈

CeÓÒ ÔÈÚ שהמילה ברור וכאן ƒ¿»»
נסמכת  ולא דבוקה לא "ראשית"

"אחרית"! – הבאה למילה

˙ÈL‡¯a ˙·˙c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈«¿≈ƒ
ÏÎ·e ,‰¯Bz‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ƒ«¿»««»¿»
ÔBLÏ ¯kÊpL ‡¯˜na ÌB˜Ó»«ƒ¿»∆ƒ¿»¿
˙ÈL‡¯‰Ó ‡e‰ Ïk‰ ,˙ÈL‡≈̄ƒ«…≈»≈ƒ
˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz ÏL6, ∆»∆ƒ¿≈≈ƒ

,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ e‰ÊÂ¿∆««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ
˙ÈL‡¯‰ B˙B‡ ÔÓ eÈÈ‰«¿ƒ»≈ƒ
„Ú) 'B‚ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»»«

BBLÏ Ô‡k הזקן רבנו כלומר,).של »¿
מקום  יש הלשון דקדוק מבחינת אמנם

המילה  אכן כי הרמב"ן לקושיית

הבאה, למילה בנסמך כתובה לא אחרית" מראשית "מגיד בפסוק "מראשית"

שבכל  רש"י עם הצדק הדברים של הפנימית והמשמעות התוכן מבחינת אבל

הבאה  למילה ונסמכת דבוקה לא המילה אם (גם "ראשית" במקרא שכתוב מקום

בתורה, קשור "ראשית" מקום ובכל הקשר. באותו הדברים את לפרש יש אחריה)

(כפי  "ראשית" שנקראת מהתורה נובע והכול התורה התחלת היא "בראשית" כי

על  רש"י פירוש בהמשך גם שמובא

התורה  בשביל "בראשית, זה: פסוק

דרכו"). ראשית שנקראת

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ ÌÓ‡»¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
„Èbn‰"L ,‰Ê ¯e‡a ÈÙÏL∆¿ƒ≈∆∆««ƒ
˙ÈL‡¯a" ÏÚ È‡˜ "˙ÈL‡¯Ó≈≈ƒ»≈«¿≈ƒ
Ïk ÌÈÎLÓ epnnL ,"‡¯a»»∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»

‡¯˜naL ˙ÈL‡¯ ÈÈÚ נמצא ƒ¿¿≈≈ƒ∆«ƒ¿»
פשוטו  לפי הפסוק לפירוש שבניגוד

שהקדושֿברוךֿהוא  לכך שהכוונה

את  [=בהתחלה] מראשית מגיד

גם  שהכול, הכוונה בעצם המאוחר,

נמשכים  הדברים כל וראש תחילת

(התורה) dÈÏמ"בראשית" ‰Â‰ ,¬»≈
¯ÓÈÓÏ לא לומר לפסוק, לו, היה ¿≈«

אלא  אחרית" מראשית Èbn‰««ƒ„"מגיד
Óּב‰nÏÂ ,˙ÈL‡¯ ˙ÈL‡¯ ≈≈ƒ≈ƒ¿»»

˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ¯Ó‡∆¡«««ƒ≈≈ƒ
˙È¯Á‡ והסוף הסיום שרק שמשמעו «¬ƒ

מ"ראשית"? ונמשך נובע

·e˙kM ‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«∆»
"˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰"««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ
˙ÈL‡¯ ÈÈÚ ÏkL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»ƒ¿¿≈≈ƒ
גם  העניינים, כל של וההתחלה הראש

הנעלים  הרוחניים ≈‰Ìהעניינים
˙ÈL‡¯‰ Èa‚Ï ˙È¯Á‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ¿«≈»≈ƒ
,"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯·"cƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ
˜¯ ˙ÈL‡¯ ÌÈ‡¯˜pL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ«

Ì˙‚¯„Ó ÔÈÚa מיקומם מבחינת ¿ƒ¿««¿≈»»
היורד  האלוקי האור של הדרגות בסדר

לדרגה  ÈÁ·a˙מדרגה Ì˙BÈ‰Ï ,ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‚Ï ˙ÈL‡¯˙B‚¯„n‰ Èa ≈ƒ¿«≈««¿≈

Ì‰Ó ‰hÓlL שהם כלומר ∆¿«»≈∆
הנמוכות  לדרגות יחסית רק "ראשית"

‰¯Èמהם  ,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡a Ï·‡ ,¬»»¬ƒƒ»ƒ¿»¬≈
˙ÈL‡¯·"c ˙ÈL‡¯‰ Èa‚Ï¿«≈»≈ƒƒ¿≈ƒ

"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a"ה"ראשית שהיא »»¡…ƒ
גם  להלן), יבואר (ועניינה האמיתית

הם  המדרגות שבסדר דברים אותם

בעצם  נעלה, במיקום ונמצאים ‡È¯Á˙."ראשית" ˙ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ««¬ƒ
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כי 'ebe zixg` ziy`xn cibnd

ּבראׁשית e‡·e¯ב) ּבּפסּוק ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִִֵֵַָָָ

וכּמה  ּפרּוׁשים ּכּמה יׁש אלקים ְֱִִֵֵַַָָָָֹּברא

רּבֹותינּו7מדרגֹות  ּכמאמר הּוא הּפׁשּוט הּפרּוׁש . ְְֲֵֵֵַַַַַַָ

הוי'8ז"ל  הּדבר ׁשּזהּו הּוא, מאמר נמי ּבראׁשית ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

והארץ  הּׁשמים את הּמהּוה האלקי ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּמאמר

ּובּזהר  ּברא 9הּגׁשמּיים. ּבראׁשית ׁשהּפסּוק איתא ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

עׂשר  על קאי הארץ ואת הּׁשמים את ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאלקים

והארץ  וכּו' לחכמה רֹומז ּבראׁשית ְְְְְְִִֵֵֶָָָָספירֹות,

על  קאי ׁש"ּבראׁשית" ונמצא, למלכּות, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָרֹומז

הם  ספיר ֹות העׂשר ׁשּכל ּכׁשם ּדאצילּות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמה

עׂשר  ׁשהּלׁשֹון ּכּידּוע האצילּות, ּדעֹולם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּספירֹות

ּדעֹולם  הּספירֹות על קאי סתם ְְְְִִֵַַָָָספירֹות

ולא  ּדעׂשר ההגּבלה מתחילה ׁשּבֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהאצילּות,

עׂשר  אחד ולא עׂשר איתא 10ּתׁשע, ועלּֿדרֿזה . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבחכמתא  ּבראׁשית, ה ּפסּוק על וכן 11ּבּתרּגּום . ְְְְְְִֵֵַַַַָָָ

ּבקדמין  ּבראׁשית ּבּתרּגּום, על 12איתא ּדקאי , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּולמעלה  מאצילּות. ׁשּלמעלה הּכתר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָספירת

ׁשהּוא  הּקו, ראׁשית על קאי ׁש"ּבראׁשית" ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָיֹותר,

ׁשּלאחרי  ההׁשּתלׁשלּות עניני ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָראׁשית

הּצמצּום  לפני ׁשּגם ּדכיון מּזה, ויתירה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּצמצּום.

לעיל  ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו ּדכללּות אצילּות 13יׁשנֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָ
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ואילך.7) ג יד, ואילך. א ז, בראשית תו"ח וש"נ.8)ראה א. לב, בראשית 9)ר"ה בד"ה ונתבאר הובא (תוספתא). ב לא, ח"א

פט). ע' תרנ"א (סה"מ תרנ"א מ"ד.10)ברא פ"א יצירה בחוכמא).11)ספר (ושם: עה"פ יונתן אונקלוס 12)תרגום תרגום

ואילך).13)עה"פ. 114 ע' (לעיל פ"ב תורה שמחת ענין להבין בד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ˜eÒta ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»¿ƒ≈«»¿≈ƒ»»¡…ƒ

˙B‚¯„Ó ‰nÎÂ ÌÈLe¯t ‰nk LÈ7‡e‰ ËeLt‰ Le¯t‰ . ≈«»≈ƒ¿«»«¿≈«≈«»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók8‡e‰ ¯Ó‡Ó ÈÓ ˙ÈL‡¯a דברי על . ¿«¬««≈«¿≈ƒ»≈«¬»

הגמרא: שואלת מאמרות, בעשרה נברא שהעולם אבות) (בפרקי ז"ל חכמינו

בסיפור  והרי המאמרות, עשרת הם מה

רק  נאמרו פעמים הבריאה תשע

"בראשית  עונה: והגמרא "ויאמר"?

בדבר  דכתיב הוא מאמר כן] [גם נמי

לא  אמנם כלומר, נעשו". שמים ה'

שמים' יהי אלקים 'ויאמר בתורה נאמר

ככתוב  באמירה, נבראו השמים גם אבל

נעשו' שמים ה' 'בדבר ∆∆e‰fLבתהלים
È˜Ï‡‰ ¯Ó‡n‰Â 'ÈÂ‰ ¯·c‰«¿«¬»»¿««¬»»¡…ƒ
ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ‰e‰n‰«¿«∆∆«»«ƒ¿»»∆

.ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ
¯‰f·e9‡˙È‡[מובא]˜eÒt‰L «…«ƒ»∆«»

˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈
È‡˜ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰[מכוון] «»«ƒ¿≈»»∆»≈

˙ÈL‡¯a ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÏÚ«∆∆¿ƒ¿≈ƒ
ı¯‡‰Â 'eÎÂ ‰ÓÎÁÏ ÊÓB¯≈¿»¿»¿¿»»∆
,‡ˆÓÂ ,˙eÎÏÓÏ ÊÓB¯≈¿«¿¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ ÏÚ È‡˜ "˙ÈL‡¯a"L∆¿≈ƒ»≈«»¿»
¯NÚ‰ ÏkL ÌLk ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿≈∆»»∆∆

˙B¯ÈÙÒ כאן מדובר ‰Ìשבהם ¿ƒ≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚc ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ¿»»¬ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔBLl‰L Úe„ik«»«∆«»∆∆¿ƒ

Ì˙Ò הכ עולם לאיזה לפרט וונה מבלי ¿»
ÌÏBÚc ˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ È‡»̃≈««¿ƒ¿»
‰ÏÈÁ˙Ó BaL ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆«¿ƒ»
,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚc ‰Ïa‚‰‰««¿»»¿∆∆¿…≈«

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ לא האלוקי האור מהאצילות שלמעלה בעוד ∆∆¿…««»»
'ציור' ללא פשוט אור הוא אלא וכד' 'חסד' 'חכמה', של בהגדרות מוגדר

הוא  ספירות, של שונים לסוגים מתחלק ואיננו מוגדר ואיננו כלשהי והגדרה

אחר  או כזה במספר אותו להגביל אפשר ואי מתחלק 10ŒC¯cŒÏÚÂאיננו .¿«∆∆
Ìeb¯za ‡˙È‡ ‰Ê(יונתן)‡˙ÓÎÁa ,˙ÈL‡¯a ˜eÒt‰ ÏÚ ∆ƒ»««¿««»¿≈ƒ¿»¿¿»

החכמה  לספירת שהכוונה הזוהר לפירוש בדומה ‡È˙‡11[בחכמה] ÔÎÂ .¿≈ƒ»
Ìeb¯za(אונקלוס)ÔÈÓ„˜a ˙ÈL‡¯a קדום 12, ÏÚבשלב È‡˜c , ««¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ דרגה היא 'בראשית' זה ולפי ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»≈¬ƒ
דרך  (על הספירות מעשר שנעלית הכתר בחינת דאצילות, מחכמה יותר גבוהה

מעשר  יותר ונעלה כללי כוח הוא הרצון כוח האדם של הנפש שבכוחות

העליונות) הספירות עשר שכנגד והמידות, השכל הפרטיים, .הכוחות
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe למעלה יותר, נעלית לדרגה הכוונה לפיו נוסף פירוש ויש ¿«¿»≈

‰Âwמהכתר  ˙ÈL‡¯ ÏÚ È‡˜ "˙ÈL‡¯a"L בקבלה , כמבואר ∆¿≈ƒ»≈«≈ƒ««

הגדול  אורו את הקדושֿברוךֿהוא שצמצם הראשון הצמצום שלאחר וחסידות

והאיר  חזר ומצומצמים מוגבלים ונבראים עולמות לבריאת אפשרות ליצור כדי

'קו' נקרא הצמצום שלפני האור לעומת ודק מועט היותו שבגלל מועט ,אור
‡e‰L הקו È¯Á‡lLאור ˙eÏLÏzL‰‰ ÈÈÚ Ïk ˙ÈL‡¯ ∆≈ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿«¿¿∆¿«¬≈

ÌeˆÓv‰ והסתר צמצום שהיה לאחר «ƒ¿
ירידת  ואילך מכאן האור, של גדול

והדרגה  בסדר היא האור והמשכת

המעבר  כי 'השתלשלות' הנקראת

של  לשרשרת דומה לדרגה מדרגה

הפירוש  ולפי לזו. זו המחוברות חוליות

'ראשית  בחינת היא "בראשית" הזה

באור  נעלית הכי הדרגה היינו הקו',

לענייני  ומקור, ראש ראשית, שהיא הקו

כך  אחר שיבואו .ההשתלשלות
‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ לפיו נוסף פירוש ישנו ƒ≈»ƒ∆

יותר, עוד נעלית דרגה היא "בראשית"

אלא  הצמצום שלאחר מהקו למעלה

הצמצום  שלפני ÌbLבחינה ÔÂÈÎc ,¿≈»∆«
˙eÏÈˆ‡ BLÈ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿∆¿¬ƒ

˙eÏÏÎc עשר המושג כאמור, ƒ¿»
במהותן  ומוגבלות מוגדרות ספירות

האצילות, בעולם נתחדש ובמספרן

האור  מהאצילות למעלה כלל ובדרך

גבולות  כל ללא סופי אין הוא

בחסידות  מבואר ואולם והגדרות.

שהקדושֿברוךֿהוא  הסדר שבעצם

מדרגה  והמשכתו אורו להתגלות קבע

ובכל  הדרגות בכל נכון לדרגה

סדר  כל – (לדוגמא העולמות

באמצעות  ונמשך יורד ההשתלשלות

לכן  עניינו. לפי זהו עולם שבכל אלא העולמות  בכל נכון והדבר הוי', שם

בריאה  אצילות, העולמות ארבעת כנגד מכוון אותיות ארבע בו שיש הוי' שם

(יו"ד  הספירות בעשר נמצא הוי' שם עצמו האצילות ובעולם ועשייה. יצירה

ישנו  ובעצם במלכות) [=האחרונה] השנייה וה' במידות ו' בבינה, ה' בחכמה,

שהיא  למרות הנ"ל, הקו אור המשכת וגם מהאצילות למעלה גם הוי' שם

גם  ספירות, עשר של התחלקות בה ואין מאצילות נעלית יותר הרבה דרגא

האצילות  עולם עולמות. לארבעה החלוקה לגבי  גם וכך הוי'). בשם באה היא

וההגבלות  והספירות ההשתלשלות התחלת רבים) (במובנים הוא הפרטית

העולמות  של וההגבלות שההגדרות ובוודאי מהאצילות למעלה קיימות שלא

המושג  עצם זאת ובכל מהאצילות למעלה קיימות לא ועשיה יצירה בריאה,

שקודם  העליונים באורות גם קיימת 'עולמות' לארבעה המחולקת מערכת של

וכו'. דכללות בריאה דכללות, אצילות נקראים הם ושם ¿(BÓÎeהצמצום
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL13'תורה שמחת ענין 'להבין המתחיל דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
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i"gyz'dכב oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa t"y

יׁש הּפרטי האצילּות ׁשּבעֹולם הענינים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּכל

ּכׁשם  הרי ּדכללּות), האצילּות ּבעֹולם ּגם ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָֻּדגמתם

הּפרטי, ּדאצילּות חכמה על קאי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁש"ּבראׁשית"

ׁשּלפני  הּכללי האצילּות ּבעֹולם ּגם הּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכן

ו  על הּצמצּום. קאי ׁש"ּבראׁשית" מּזה, יתירה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מּבחינת  ּגם מעלה ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבחינת

ּבעצמּותֹו. הּכלּול אֹור ּבחינת ּדכללּות, ְְְְֲִִִַַַָָאצילּות

הּוא  ּברא" "ּבראׁשית ענין ׁשאמּתית ְְְֲִִִִֵֶַַָָועד

ׁשּמּמּנּו מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָּבעצמּותֹו

עליֹונים  הכי מהּגּלּויים הּנמצאים, ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָנמצאּו

לּנמצאים  עד הּצמצּום ׁשּלפני האֹור ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

הּמצאֹו מאמּתת ׁשהרי ׁשּלמּטה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּגׁשמּיים

הּנמצאים  ּכל .14נמצאּו ְְְִִִַָָ

‰p‰Â,"ּברא ּד"בראׁשית נעלה הּיֹותר הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

ּדוקא  קׁשּור ,יתּבר עצמּותֹו על ְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּקאי

הּמאמר  על ׁשּקאי ּתחּתֹון, הּיֹותר הּפרּוׁש ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָעם

והארץ  הּׁשמים את ּומחּיה הּמהּוה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאלקי

ּבאּגרת  הּזקן רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּגׁשמּיים.

ֿ 15הּקדׁש ּברּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו ׁשּמהּותֹו ְְֲִֶֶֶַַַַַָֹ

עלּול  ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ׁשּמציאּותֹו ְְְִֵֵֶַָהּוא

לבּדֹו הּוא חסֿוׁשלֹום לֹו ׁשּקדמה עּלה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָמאיזה

הּמחלט  ואפס מאין יׁש לברא ויכלּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻּבכחֹו

לּיׁש קֹודמת אחרת וסּבה עּלה ׁשּום ּבלי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּמׁש

ׁשהרּגׁשתֹו הּגׁשמי הּיׁש ׁשהתהּוּות והינּו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּזה,

העצמּות  ּבכח היא מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו ְְְְִִִֵֶַַַָֹהיא

מה  ועלּֿדר מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָּדוקא

לעיל  עׂשיתיו"16ּׁשּנתּבאר "אף ענין 17ּבפרּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ
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ז. מג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תשח"י  זו, בשנה ‰‡ˆeÏÈ˙שנאמר ÌÏBÚaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆¿»»¬ƒ

È¯‰ ,(˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ìb Ì˙Ó‚c LÈ ÈË¯t‰«¿»ƒ≈À¿»»«¿»»¬ƒƒ¿»¬≈
Ôk ,ÈË¯t‰ ˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ ÏÚ È‡˜ "˙ÈL‡¯a"L ÌLk¿≈∆¿≈ƒ»≈«»¿»«¬ƒ«¿»ƒ≈

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÈÏÏk‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ìb ‡e‰ שם שגם «¿»»¬ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿
בראשית  שנקראת בחינה È˙ÈÂ¯‰יש .ƒ≈»

ÏÚ È‡˜ "˙ÈL‡¯a"L ,‰fÓƒ∆∆¿≈ƒ»≈«
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿«¿»«¿»
,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿»
B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿«¿
לא  ואפילו הקדושֿברוךֿהוא של

ומהותו  לעצמותו מחוץ להאיר התחיל

הקדושֿברוךֿהוא  ÚÂ„של .¿«
˙ÈL‡¯a" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿«¿≈ƒ

‡e‰ "‡¯a ֿ הקדוש של ּבאֹורֹו לא »»ְ

אלא C¯a˙È,ברוךֿהוא B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈
B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL משום ולא ∆¿ƒ≈«¿

ושלום  חס חיצוני epnnLדבר ,∆ƒ∆
‰ÌÈ‡ˆÓp,מעצמותו  Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ

הכלל מן יוצא ‰ÈÎבלי  ÌÈÈelb‰Ó≈«ƒƒ¬ƒ
ÈÙlL ¯B‡‰ ˙ÈÁ·a ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
ÌÈ‡ˆÓpÏ „Ú ÌeˆÓv‰«ƒ¿««ƒ¿»ƒ

‰hÓlL ÌÈiÓLb‰ נמצאו כולם ««¿ƒƒ∆¿«»
מעצמותו  zÓ‡Ó˙ונבראו È¯‰L ,∆¬≈≈¬ƒ«

Ïk e‡ˆÓ B‡ˆn‰ƒ»¿ƒ¿¿»
ÌÈ‡ˆÓp‰14. «ƒ¿»ƒ

‰ÏÚ ¯˙Bi‰ Le¯t‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«≈«≈«¬∆
"‡¯a ˙ÈL‡¯·"c לפיו ƒ¿≈ƒ»»

נעלית  הכי לבחינה מתייחס "בראשית"

היינו  ממנה למעלה È‡wLשאין ,∆»≈
¯eL˜ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ¿»≈»
¯˙Bi‰ Le¯t‰ ÌÚ ‡˜Âc«¿»ƒ«≈«≈

ÔBzÁz הוא לפיו "בראשית" במושג «¿
שבכל  תחתונה הכי לבחינה מתייחס

היינו  והנבראים È‡wLהעולמות ,∆»≈
‰e‰n‰ È˜Ï‡‰ ¯Ó‡n‰ ÏÚ«««¬»»¡…ƒ«¿«∆
ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ‰iÁÓe¿«∆∆«»«ƒ¿»»∆

.ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ
"בראשית" את שמייחס הפירוש בין מיוחד קשר יש מדוע ומבאר והולך

"בראשית" את שמייחס והפירוש עליונה) הכי (הדרגה יתברך לעצמותו

תחתונה): הכי (הדרגה כפשוטה הגשמיות לבריאת

L„w‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL BÓÎe15B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nL ¿∆»««≈«»≈¿ƒ∆∆«…∆∆«¿«¿
BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL ‡e‰ŒCe¯a ÏÈˆ‡n‰ ÏL∆««¬ƒ»∆¿ƒ≈«¿¿≈
BÁÎa Bc·Ï ‡e‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÚ ‰ÊÈ‡Ó ÏeÏÚ»≈≈∆ƒ»∆»¿»«¿»¿«¿…

‰lÚ ÌeL ÈÏa LnÓ ËÏÁn‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó LÈ ‡¯·Ï BzÏÎÈÂƒ»¿ƒ¿…≈≈«ƒ¿∆∆«À¿»«»¿ƒƒ»
Li‰ ˙ee‰˙‰L ,eÈ‰Â ,‰f‰ LiÏ ˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ ‰aÒÂ¿ƒ»«∆∆∆∆«≈«∆¿«¿∆ƒ¿««≈
ÁÎa ‡È‰ ,B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL ‡È‰ B˙Lb¯‰L ÈÓLb‰««¿ƒ∆«¿»»ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ¿…«

˙e‡ÈˆnL ‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰.B˙eÓˆÚÓ B הקודש איגרת באותה »«¿«¿»∆¿ƒ≈«¿
רבנו  מבאר כ) סימן התניא, (בספר

העולמות  בחסידות: גדול יסוד הזקן

מתהווים  הרוחניים והעניינים העליונים

הקדושֿברוךֿהוא  של מאורו ונמשכים

נברא  ולכל עולם לכל ונמשך היורד

דווקא  אבל ומהותו, עניינו לפי רוחני

 ֿ מהקדושֿברוך היא הגשמיות התהוות

מהאורות  מעלה שלמעלה בעצמו הוא

הרוחניים. העולמות מתהווים שמהם

של  ומהותו שעצמותו משום וזאת

במציאות  קיים הקדושֿברוךֿהוא

עילה  שום בלי "מעצמותו, שהיא

כלומר, ושלום". חס לו הקודמת וסיבה

ולא  מהותו מעצם עצמית מציאות

מסויימת  סיבה בגלל שנוצרה מציאות

שהיא  (מציאות מסוים גורם או

שקיומה  כיוון כי המציאות", "מחוייב

ומוחלטים  'עצמיים' הם ומציאותה

שלא  הדעת על יעלה לא בהחלט,

את  לו יש לבדו הוא ורק קיימת). תהיה

גשמית  מציאות לברוא והיכולת הכוח

מציאות  הם כאילו הנראים נבראים של

בעיני  עליהם וכשמביטים עצמאית

כל  שבעצם בהם לראות ניתן לא בשר

מציאותו  אחרת, במציאות תלוי קיומם

אותם  שברא הקדושֿברוךֿהוא, של

מציאות  הם כאילו אותם, ומחייה

עליונים  מנבראים (בשונה "מעצמותם"

בהם  ניכר ושורשם שמקורם רוחניים

שאינו  בו שניכר האור של כטבעו

הכול  בסך אלא לעצמו מציאות

או  האור מקור והתפשטות התגלות

ועלול  עילה בדרך שנוצרו דברים

אפוא, וזהו, לקיומו). והסיבה העילה מהי ונרגש ניכר שבעלול ותוצאה) (סיבה

והפירוש  יתברך לעצמותו מתייחס ש"בראשית" הפירוש בין המיוחד הקשר

 ֿ הקדוש ידי על נבראה הגשמיות דווקא כי הגשמיות, להתהוות שהכוונה

בעצמו. ברוךֿהוא

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ16 עניין 'להבין דיבורֿהמתחיל (במאמר ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
הנ"ל) תורה' ÔÈÚשמחת Le¯Ùa בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא (כל ¿≈ƒ¿«
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כג 'ebe zixg` ziy`xn cibnd

ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש האדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעבֹודת

על, ּבקּבלת ּביֹותר נעלית מדרגה על ּדקאי ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהא',

מציאּותֹו, ּכל ּבּטּול ׁשל ּבמּצב הּוא ְְִִֶֶַָָָָָׁשהאדם

לקּים  הּוא ענינֹו וכל ּכלל, מציאּות לֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָׁשאין

על  קּבלת על ּדקאי הּב', ּופרּוׁש העליֹון. ְְְֵֵֶַַַַָָָֹרצֹון

הּוא  ׁשהאדם היינּו ּביֹותר, ּפחּותה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָּבמדרגה

לאלקּות, רצֹון לֹו ואין ּומציאּות יׁשּות ׁשל ְְְֱִֵֵֶֶַָָֹּבמּצב

ׁשאףֿעל  עצמֹואּלא את ּכֹופה הּוא ּֿפיֿכן ְִֵֶֶֶֶַַַָ

שּב' ּדכיון ּבזה, ונתּבאר .יתּבר עּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּומקּבל

הן  הרי "עׂשיתיו", ּבתבת נרמזֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָהּמדרגֹות

ׁשל  ענין ׁשּזהּו ׁשּכיון והינּו, ּבזֹו, זֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָקׁשּורֹות

ׁשּבֹו ד"עׂשיתיו" הענין עם קׁשּור זה הרי ְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָּבּטּול,

למעלה  ׁשהּוא ּבמציאּות, הּבּטּול ְְְְִִִִֶַַָָנרמז

ּו"בראתיו" האֹורֹות 17מ"ּיצרּתיו" מּכל ּולמעלה , ְְְְְִִִִַַָָָָ

הּוא  אּלא ּבעצמּותֹו, הּכלּול אֹור ּגם ְְְִִֶַַַַָָוהּגּלּויים,

ועלּֿדרֿזה  מּמׁש. יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמּגיע

הּנבראים  את הּמהּוה האלקי ׁשהּכח ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבעניננּו,

ּדוקא, העצמּות עם קׁשּור הּוא הרי ְְְֲִִִֵַַַַָָָהּגׁשמּיים

מעצמּותֹו היא הּגׁשמּיּות ׁשהתהּוּות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַׁשּזהּו

.ְִֵָיתּבר

‰Ê·e,אחרית מראׁשית הּמּגיד ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבכללּות  ּד"ראׁשית" הּבחינֹות ְְְִִִֵֶֶַָָׁשּכל

"אחרית" ּבחינת הם וההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְֲִִִֵַַַַָָהעֹולמֹות

ּברא  "ּבראׁשית ּד"ראׁשית", הענין אמּתית ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָלגּבי

ּד"בראׁשית  הענין ׁשׁשרׁש לפי והינּו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹֹאלקים".

(ּדאף  יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא אלקים" ְְְְֱִִֵַַָָָֹּברא

את  הּמהּוה האלקי הּמאמר  על קאי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבפׁשטּות

ּכח  ּבזה יׁשנֹו הרי הּגׁשמּיים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּנבראים

הם  הענינים ּכל יתּבר עצמ ּותֹו ּולגּבי  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהעצמּות),

ׁשּי לא העצמּות ׁשּלגּבי והינּו, אחרית. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹּבבחינת

ׁשנּיה  מדרגה יֹותר, ּתחּתֹונה ּמדרגה ׁשּזֹוהי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלֹומר

ׁשל  ענין זהּו אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ׁשליׁשית ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו

לגמרי. ערֹו ּבאין ְְְֲֲִֵֵַַאחרית,

והּגּלּויים ‡ÌÓג) האֹורֹות עניני ׁשּכל הגם »¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָ

אחרית  ּבבחינת הם עליֹונים ְְֲֲִִִִִֵֶַַהכי

הּוא  הרי מּכלֿמקֹום, ,יתּבר עצמּותֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָלגּבי
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ÂÈ˙ÈNÚ"יצרתיו) Û‡"17Ì„‡‰ ˙„B·Úa לשון הוא ש"עשיתיו" «¬ƒƒ«¬«»»»

"מעש  ז"ל חכמינו מאמר דרך (על והכרח הצדקה)כפייה על (כופין) ין

קבלתֿעול  בדרך לעבודה בכללות Êa‰והכרח והכוונה LiL בפרטיות , ∆≈»∆
ÌÈLe¯t שונות ·' דרגות לשתי ÏÚהמתייחסים È‡˜c ,'‡‰ Le¯t . ≈ƒ≈»¿»≈«

˙Ïa˜a ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»«¬≈¿≈¿«»«
ÏL ·vÓa ‡e‰ Ì„‡‰L ,ÏÚ…∆»»»¿«»∆
BÏ ÔÈ‡L ,B˙e‡ÈˆÓ Ïk Ïehaƒ»¿ƒ∆≈
‡e‰ BÈÚ ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»
Le¯Ùe .ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï¿«≈¿»∆¿≈
ÏÚ ˙Ïa˜ ÏÚ È‡˜c ,'a‰«¿»≈««»«…
eÈÈ‰ ,¯˙BÈa ‰˙eÁt ‰‚¯„Óa¿«¿≈»¿»¿≈«¿
˙eLÈ ÏL ·vÓa ‡e‰ Ì„‡‰L∆»»»¿«»∆≈
ÔBˆ¯ BÏ ÔÈ‡Â ˙e‡ÈˆÓe¿ƒ¿≈»
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆»∆««ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ‰ÙBk ‡e‰ ÔÎ≈∆∆«¿

C¯a˙È BlÚ Ïa˜Óe קיים וכמובן ¿«≈Àƒ¿»≈
שתי  בין מאד גדול ופער ריחוק

על  מדובר הראשון בפירוש הדרגות.

ועל  והשגה מהבנה למעלה ה' עבודת

הנשמה, מעצם שנובע במציאות ביטול

מי  על מדובר השני בפירוש ואילו

ויש  לאלוקות רצון לו אין עצמו שמצד

כופה  זאת שבכל אלא זרים רצונות לו

ה'. לעבודת עצמו את

'a˘ ÔÂÈÎc ,‰Êa ¯‡a˙Â¿ƒ¿»≈»∆¿≈»∆
˙·˙a ˙BÊÓ¯ ˙B‚¯„n‰««¿≈ƒ¿»¿≈«

È¯‰ ,"ÂÈ˙ÈNÚ" הפער למרות ¬ƒƒ¬≈
סוף  הדרגות, שתי בין הגדול והמרחק

eÈ‰Â,סוף  ,BÊa BÊ ˙B¯eL˜ Ô‰≈¿¿¿«¿
Ïeha ÏL ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈkL כי ∆≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ

- משותפת נקודה יש הדרגות בשתי

 ֿ לקדושֿברוך עצמו את מבטל האדם

‰ÔÈÚהוא  ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆»ƒ»ƒ¿»
"ÂÈ˙ÈNÚ"„ והכרח כפיה ,לשון «¬ƒƒ

‰Ïehaכנ"ל  ÊÓ¯ BaL∆ƒ¿»«ƒ
,˙e‡ÈˆÓa‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ƒ¿ƒ∆¿«¿»

"ÂÈ˙‡¯·"e "ÂÈz¯ˆi"Ó17 כי ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
על  מורים ו"בריאה" "יצירה" המושגים

לבחינות  הכוונה ה' ובעבודת מציאות,

המושג  ואילו עצמית. ישות של שונות

של  מוחלט לביטול הרומז "עשייה"

למעלה  הוא העצמית והישות המציאות

‰‡ÏÚÓÏe˙B¯B‰מזה, ÏkÓ ¿«¿»ƒ»»
ÏeÏk‰ ¯B‡ Ìb ,ÌÈÈelb‰Â¿«ƒƒ««»

‡e‰ ‡l‡ ,B˙eÓˆÚa הביטול ¿«¿∆»
ÚÈbÓ'נוגע'C¯a˙È B˙eÓˆÚa «ƒ«¿«¿ƒ¿»≈

.LnÓ«»

ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ‰e‰n‰ È˜Ï‡‰ Ák‰L ,eÈÚa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿»≈∆«…«»¡…ƒ«¿«∆∆«ƒ¿»ƒ
L ,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ¯eL˜ ‡e‰ È¯‰ ÌÈiÓLb‰e‰f ««¿ƒƒ¬≈»ƒ»«¿«¿»∆∆

C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ ˙eiÓLb‰ ˙ee‰˙‰L.לעיל שהוסבר כפי ∆ƒ¿«««¿ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈
ÏkL ,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ∆»
"˙ÈL‡¯"c ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿≈ƒ
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»»

˙eÏLÏzL‰‰Â לעיל שנימנו ¿«ƒ¿«¿¿
את  המהווה הוי' (דבר בפרטיות

הכתר  דאצילות, חכמה הגשמיות,

הקו, ראשית מאצילות, שלמעלה

בעצמותו) הכלול אור דכללות, אצילות

הדרגות  לגבי "ראשית" הם שכולם

מהם  ‡È¯Á˙שלמטה ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ««¬ƒ
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡ Èa‚Ï¿«≈¬ƒƒ»ƒ¿»
‡¯a ˙ÈL‡¯a" ,"˙ÈL‡¯"c¿≈ƒ¿≈ƒ»»

"ÌÈ˜Ï‡ כפשוטו וארץ .שמים ¡…ƒ
ÔÈÚ‰ L¯LL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆…∆»ƒ¿»
"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯·"cƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ

כפשוטו  בגשמיות וארץ ‰e‡שמים
Û‡c) C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿«
¯Ó‡n‰ ÏÚ È‡˜ ˙eËLÙaL∆¿«¿»≈«««¬»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ‰e‰n‰ È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿«∆∆«ƒ¿»ƒ

‰Êa BLÈ È¯‰ ,ÌÈiÓLb‰ בתוך ««¿ƒƒ¬≈∆¿»∆
בפועל  המהווה »…Ákהמאמר

˙eÓˆÚ‰ התהוות שורש שהוא »«¿
כנ"ל) B˙eÓˆÚהגשמיות, Èa‚Ïe ,¿«≈«¿

C¯a˙È האמיתית ה"ראשית" שהוא ƒ¿»≈
ÌÈÈÚ‰ Ïk נעלים הכי העניינים גם »»ƒ¿»ƒ

"ראשית" נחשבים אינם לעיל שנימנו

‡È¯Á˙.אלא ˙ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ««¬ƒ
‡Ï ˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«≈»«¿…

¯ÓBÏ CiL הכי גם בחינה, שום על «»«
אחרות  לדרגות שביחס (ולמרות נעלית

"ראשית") אכן n„¯‚‰היא È‰BfL∆ƒ«¿≈»
‰iL ‰‚¯„Ó ,¯˙BÈ ‰BzÁz«¿»≈«¿≈»¿ƒ»
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙ÈLÈÏL B‡¿ƒƒ¿«≈»∆
,˙È¯Á‡ ÏL ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆«¬ƒ

È¯Ó‚Ï CB¯Ú ÔÈ‡a שלאמיתו כשם ¿≈¬¿«¿≈
יחסי  באופן מדברים לא אם דבר, של

הפער  הדברים, מהות בעצם אלא

ו"אחרית" "ראשית" בין הערך וריחוק

שיעור. לאין מרחק הוא

ÈÈÚ ÏkL Ì‚‰ ÌÓ‡ (‚»¿»¬«∆»ƒ¿¿≈
ÈÎ‰ ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰»¿«ƒƒ¬ƒ
˙È¯Á‡ ˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ««¬ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ï וגם ¿«≈«¿ƒ¿»≈
מעצמותו  רחוקות עליונות הכי הדרגות
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הּכּונה  ׁשּתכלית ידּוע ּדהּנה ּבהם. ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָנמצא

הכי  והּגּלּויים מהאֹורֹות הּנמצאים, ּכל ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָּבהתהּוּות

עד  ּבעצמּותֹו, הּכלּול האֹור ּכֹולל ְְְִֵֶַַַָָעליֹונים,

ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ּתחּתֹונים הכי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָלענינים

לה  ּבכדי זה הרי הּגׁשמי, הּזה לעֹולם ׁשלים עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּכּונה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאת

ּבתחּתֹונים  נׂשיאינּו18ּדירה רּבֹותינּו ּובלׁשֹון .19, ְְְְִִִִֵֵַַָ

אבל  יֹודעים, אנּו אין נתאּוה לּמה ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּדהּטעם

מאמר  ּבפרּוׁש ּגם וכּמבאר ׁשּנתאּוה. אנּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹיֹודעים

ז"ל  ׁשל 20רּבֹותינּו ּבנׁשמֹותיהן נמל ּבמי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַ

ׁשּיתעּנג  הּתענּוג יתּבר לפניו ׁשעלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָצּדיקים,

צּדיקים  ּכּלם ועּמ הּצּדיקים, ,21מעבֹודת ְֲִִִִֵֵַַַַַָֻ

לֹו לעׂשֹות הּכּונה את יׁשלימּו יׂשראל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשמֹות

ׁשעצמּותֹו מּובן ּומּזה ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיתּבר

ידּוע  ׁשהרי הּנמצאים, ּבכל נמצא מּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיתּבר

ׁשהּוא  ּומּכלֿׁשּכן אחד, ּורצֹונֹו הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשהעצמּות

ּדעצמּותֹו והּתענּוג ׁשהּכּונה וכיון אחד. ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָותענּוגֹו

עלֿידיֿזה  הרי הּנמצאים, ּבכל יׁשנם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיתּבר

והינּו, הּנמצאים, ּבכל עצמֹו, הּוא ּגם ְְְְְְִִִַַַַָָָנמצא

הּנמצאים  ּכל ׁשל וקּיּומם וחּיּותם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהתהּוּותם

.יתּבר מעצמּותֹו היא ורגע רגע ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל

הּוא e‰ÊÂד) "מּגיד" אחרית, מראׁשית הּמּגיד ¿∆ֲִִִִֵֵַַַַ

המׁשכה  ּדמׁשי22לׁשֹון נהר ּכמֹו , ְְְְִַָָָָָ

והמׁשכה 23ונגיד  הארה ּבין ההפרׁש וכּידּוע .24, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אּלא  ּבמקֹומֹו נמצא הּמאֹור הרי ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדבהארה

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד. הארה מּמּנּו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמאיר

נהר  ּוכמֹו ,נמׁש עצמֹו ׁשהעצם היינּו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָהמׁשכה

"הּמּגיד  וזהּו .נמׁש עצמֹו ׁשהּנהר ,ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּנמׁש
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כה 'ebe zixg` ziy`xn cibnd

עצמּותֹו על קאי ּד"ראׁשית" אחרית", ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָמראׁשית

נאמר  ועלֿזה האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיתּבר

יתּבר ׁשעצמּותֹו היינּו, אחרית, מראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָהּמּגיד

ּכל  על ּדקאי אחרית, ּבבחינת ּכביכֹול ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָנמׁש

עצמּותֹו לגּבי אחרית ּבבחינת ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהּנמצאים

(ּכּנ"ל). מּמׁש העצמּות נמצא ׁשּבהם ,ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָיתּבר

"הּמּגיד  ּבפרּוׁש הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוזהּו

ׁשּנזּכר  ּבּמקרא מקֹום ׁשּכל אחרית", ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמראׁשית

הראׁשית  אֹותֹו מן הּוא הּכל ראׁשית, ְִִִֵֵַָֹלׁשֹון

ראׁשית  עניני (ׁשּכל גֹו' ּברא ּבראׁשית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר

והינּו, האמּתי), ּב'ראׁשית' ּודבּוקים ְְְְֲִִִִִִֵַָָָנמׁשכים

מּכלֿמקֹום  ראׁשית, עניני אֹודֹות ׁשּמדּבר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשאף

אמת, ּדׁשניהם אחרית, ּבׁשם ּבּפסּוק ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָנקראים

ׁשּכל  וכּנ"ל אחרית, ּבחינת הם העצמּות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּלגּבי

ּבחינת  זה הרי יתּבר עצמּותֹו ּׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָמה

זה  הרי "ראׁשית" ּבׁשם ּׁשּנקראים ּומה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחרית,

לגּבי  ראׁשית ּבחינת ׁשהם מדרגתם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבענין

הא  הּנה הענין, ּובעמק מהם. ׁשּלמּטה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמדרגֹות 

הּמדרגֹות  לגּבי ראׁשית ּבבחינת ׁשהם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּגּופא

ּד"הּמּגיד  הענין מּצד זה הרי מהם, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלמּטה

ּבהם  ׁשּנמצא לפי היינּו, אחרית", ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמראׁשית

ולכן  האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא יתּבר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָעצמּותֹו

"ראׁשית". ּבׁשם הם ּגם ְְִִִֵֵֵַָנקראים

מאמר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ּבאּור ּבתֹוספת יּובן ¿«ƒ∆ְֲֵֶֶַַָ

אדמּו"ר  מֹו"ח ׁשאפן 25כ"ק ְֶֶַֹ

הּׁשנה. עניני לכל נֹוגע  ּבראׁשית ּדׁשּבת ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָההנהגה

הּפׁשּוט  הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוהענין

ּדקאי  הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבכל

הּוא  'ׁשנה' ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, עניני ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָעל

ׁשּנּוי  ּבחסידּות 26מּלׁשֹון הּמבאר ועלּֿדר] ,27 ְְְֲִִִֶֶַַַָֹ

ּבאילנֹו ׁשּדר ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגּבי

לׁשנה  ו 28מּׁשנה הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא הּוא , האתרֹוג ׁשענין לפי הינּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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וש"נ.25) .556 ע' ח"כ לקו"ש וראה .449 ע' ח"ב לקו"ש סע"ב.26)ראה שלח, מקץ אוה"ת פי"ט. ח"ד הקודש עבודת

פצ"ד.27) פפ"ז. תרל"ז וככה א.28)המשך לה, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ È‡˜ "˙ÈL‡¯"c ,"˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰" e‰ÊÂ¿∆««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ¿≈ƒ»≈«

ÈzÓ‡‰ '˙ÈL‡¯'‰ ‡e‰L C¯a˙È B˙eÓˆÚ שאר כל כמו לא «¿ƒ¿»≈∆»≈ƒ»¬ƒƒ
ורק  אך "ראשית" שהם "ראשית" של שלמטה הדרגות לדרגות ,מהם יחסית

B˙eÓˆÚL ,eÈÈ‰ ,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ«¿∆«¿
˙ÈÁ·a ÏBÎÈ·k CLÓ C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙È¯Á‡ בבחינת רק מאיר שאינו «¬ƒ
של  גילוי באור שיהיה מבלי הארה,

האמיתי  ה"ראשית" אלא עצמו העצם

היינו  אחרית, בבחינת גם ובא נמשך

ביותר  הנמוכות הדרגות È‡˜cבכל ,¿»≈
ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÏÚ מעלה מלמעלה «»«ƒ¿»ƒ

למטה  ועד בעצמותו) הכלול (אור

כפשוטו) וארץ (שמים ≈∆Ì‰Lמטה
Èa‚Ïכולם  ˙È¯Á‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ¿«≈

Ì‰aL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆»∆
LnÓ ˙eÓˆÚ‰ ‡ˆÓƒ¿»»«¿«»

.(Ï"pk)««
Ô˜f‰ ea¯ ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»««≈«»≈
˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰" Le¯Ùa¿≈««ƒ≈≈ƒ
‡¯˜na ÌB˜Ó ÏkL ,"˙È¯Á‡«¬ƒ∆»»«ƒ¿»
Ïk‰ ,˙ÈL‡¯ ÔBLÏ ¯kÊpL∆ƒ¿»¿≈ƒ«…
˙ÈL‡¯‰ B˙B‡ ÔÓ ‡e‰ƒ»≈ƒ
'B‚ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»»
ÌÈÎLÓ ˙ÈL‡¯ ÈÈÚ ÏkL)∆»ƒ¿¿≈≈ƒƒ¿»ƒ

ÌÈ˜e·„e מקום שבכל רש"י כפירוש ¿ƒ
דבוקה  "ראשית" המילה הדרגות) (בכל

והמשמעות  הבאה, למילה ונסמכת

של  שלאמתו היא הדברים של הרוחנית

נמשכות  ב'ראשית' הדרגות כל דבר

‰‡ÈzÓ),ודבוקות  '˙ÈL‡¯'a»≈ƒ»¬ƒƒ
˙B„B‡ ¯a„nL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿À»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ÈL‡¯ ÈÈÚƒ¿¿≈≈ƒƒ»»
˙È¯Á‡ ÌLa ˜eÒta ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ«»¿≈«¬ƒ
מראשית  "המגיד אומר לא והכתוב

בתחילת  השאלה שעלתה כפי ראשית",

‡Ó˙,המאמר Ì‰ÈLc -ƒ¿≈∆¡∆
˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL הכי הדרגות גם ∆¿«≈»«¿

ב'ראשית' ÈÁa˙עליונות Ì‰≈¿ƒ«
‰Ó ÏkL Ï"pÎÂ ,˙È¯Á‡«¬ƒ¿««∆»«
‰Ê È¯‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚ BÈ‡M∆≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆
‰Óe ,˙È¯Á‡ ˙ÈÁa¿ƒ««¬ƒ«
"˙ÈL‡¯" ÌLa ÌÈ‡¯˜pM∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ
Ì‰L ,Ì˙‚¯„Ó ÔÈÚa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ¿««¿≈»»∆≈

.Ì‰Ó ‰hÓlL ˙B‚¯„n‰ Èa‚Ï ˙ÈL‡¯ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ¿«≈««¿≈∆¿«»≈∆
‰p‰ ,ÔÈÚ‰ ˜ÓÚ·e בעצם הם 'ראשית' שהם הדרגות שכל לכך בנוסף ¿…∆»ƒ¿»ƒ≈

אבל  מהם שלמטה הדרגות לגבי רק 'ראשית' והם עצמותו, לגבי אחרית

הדרגות בכל נמצא Ùeb‡עצמותו ‡‰ עצמו - ÈÁ·a˙זה Ì‰L »»∆≈ƒ¿ƒ«
˙B‚¯„n‰ Èa‚Ï ˙ÈL‡≈̄ƒ¿«≈««¿≈

,Ì‰Ó ‰hÓlL הכוונה אין ∆¿«»≈∆
במידת  חסרון יש זו שמבחינה

לגביו  כי ית' בעצמותו שלהם הדביקות

'ראשית' אינם שבעצם כך 'אחרית' הם

נחשבים  כן שהם העובדה עצם אלא

‰ÔÈÚ'ראשית' „vÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«»ƒ¿»
,"˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „Èbn‰"c¿««ƒ≈≈ƒ«¬ƒ
Ì‰a ‡ˆÓpL ÈÙÏ ,eÈÈ‰«¿¿ƒ∆ƒ¿»»∆
‡e‰L C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆
ÔÎÏÂ ,ÈzÓ‡‰ '˙ÈL‡¯'‰»≈ƒ»¬ƒƒ¿»≈
.˙ÈL‡¯ ÌLa Ì‰ Ìb ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ«≈¿≈≈ƒ
˙ÙÒB˙a Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»¿∆∆
Á"BÓ ˜"Î ¯Ó‡Ó ¯e‡a≈«¬«

¯"eÓ„‡25‰‚‰‰‰ ÔÙ‡L «¿∆…∆««¿»»
ÏÎÏ Ú‚B ˙ÈL‡¯a ˙aLc¿«»¿≈ƒ≈«¿»
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰M‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»»¿»ƒ¿»»∆
Le¯t‰ ÏÚ ÛÒB ,‰p‰c¿ƒ≈»««≈
,‰M‰ ÈÈÚ ÏÎa ËeLt‰«»¿»ƒ¿¿≈«»»
מתחילת  ה' עבודת ענייני כל כלומר

השנה  סוף עד Ìbהשנה BLÈ∆¿«
Ïk ÏÚ È‡˜c ÈÓÈt‰ Le¯t‰«≈«¿ƒƒ¿»≈«»

˙eÏLÏzL‰‰ ÈÈÚ שבנוסף ƒ¿¿≈«ƒ¿«¿¿
ל"כל  יש הזמן במובן השנה" ל"כל

כל  של נוספת משמעות השנה"

למטה  עד מלמעלה È¯‰Lהדרגות ,∆¬≈
ÈepL ÔBLlÓ ‡e‰ '‰L'26, »»ƒ¿ƒ

¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿…»
˙e„ÈÒÁa27‚B¯˙‡ Èab «¬ƒ«≈∆¿

¯cL ÌL ÏÚ ¯„‰ ‡¯˜pL∆ƒ¿»»»«≈∆»
‰LÏ ‰MÓ BÏÈ‡a28, ¿ƒ»ƒ»»¿»»

ÌÈÈepM‰ Ïk ˙‡ Ï·BÒ ‡e‰L∆≈∆»«ƒƒ
את  סובל האתרוג שבגשמיות והעובדה

באקלים  שמתרחשים השינויים כל

נובעת  השנה תקופות כל במהלך

שלו  הגבוה הרוחני eÈ‰Âמהשורש ,¿«¿
‡e‰ ‚B¯˙‡‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»∆¿
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i"gyz'dכו oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa t"y

האחדּות  ׁשּבכל 29עֹולם הּׁשּנּויים ּכל ּדהינּו, ,[ ְְְְִִֶַַַָָָָ

האֹור  לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמדרגֹות

והינּו ּבראׁשית, ּדׁשּבת ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ּבעצמּותֹו. ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהּכלּול

ּכּמה  ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל אלקים, ּברא ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי

הּׁשמים  את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ּדקאי הּפׁשּוט מהּפרּוׁש החל ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹמדרגֹות,

ויׁשנֹו הּפׁשּוט, הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוהארץ

ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר עצמּותֹו על קאי ּברא" ׁש"ּבראׁשית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבפנימּיּותֹו)

לבחינת  עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכל הּׁשּנּויים עניני ּכל ּתלּויים ׁשּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאמּתי,

ׁשל  ּבאפן היא ּבראׁשית ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. הּכלּול ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהאֹור

מּטה. למּטה עד מעלה מּלמעלה הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת אזי ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהרחבה,
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ואילך.29) תמז ע' ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ29 והכול וחילוקים הבדלים קיימים לא שמבחינתו »»«¿

ויחיד] אחד שהוא לקדושֿברוךֿהוא ‰ÌÈÈepMבטל Ïk ,eÈ‰c ,¿«¿»«ƒƒ
¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï „Ú ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ˙B‚¯„n‰ ÏÎaL∆¿»««¿≈¿≈∆ƒ¿«¿¿«ƒ¿ƒ«»

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰(כנ"ל ב'ראשית' נעלית הכי ÏÎ·e(הדרגה . «»¿«¿¿»
ÔÙ‡ Ú‚B el‡ ˙B‚¯„Ó«¿≈≈≈«…∆
,˙ÈL‡¯a ˙aLc ‰‚‰‰‰««¿»»¿«»¿≈ƒ
‰¯Bza ÔÈ¯B˜ Ê‡L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»ƒ«»
Ï"pÎÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ¿««
‰nk ‰Êa LiL (· ÛÈÚÒ)¿ƒ∆≈»∆«»
Le¯t‰Ó ÏÁ‰ ,˙B‚¯„Ó«¿≈»≈≈«≈
Ák‰ ÏÚ È‡˜c ËeLt‰«»¿»≈««…«
ÌÈÓM‰ ˙‡ ‰e‰nL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆¿«∆∆«»«ƒ
„ÚÂ ,ÌÈiÓLb‰ ı¯‡‰Â¿»»∆««¿ƒƒ¿«
ÌÚ Ìb ¯eLwL) Le¯tÏ«≈∆»«ƒ
BLÈÂ ,ËeLt‰ Le¯t‰«≈«»¿∆¿

B˙eiÓÈÙa לעיל כמבואר ƒ¿ƒƒ
a¯‡"בהרחבה) ˙ÈL‡¯a"L∆¿≈ƒ»»

BaL ,ÈzÓ‡‰ '˙ÈL‡¯'‰ ‡e‰L ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÏÚ È‡»̃≈««¿ƒ¿»≈∆»≈ƒ»¬ƒƒ∆
„Ú ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎaL ÌÈÈepM‰ ÈÈÚ Ïk ÌÈÈeÏz¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒƒ∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿«

.B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»«»¿«¿
ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ˙ÈL‡¯a ˙aLa ‰‚‰‰‰ ¯L‡k ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆««¿»»¿«»¿≈ƒƒ¿…∆∆
‰·Á¯‰ ˙ÎLÓ ÈÊ‡ ,‰·Á¯‰«¿»»¬«ƒ¿∆∆«¿»»
‰ÏÚÓlÓ ,ÌÈÈÚ‰ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»

.‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«¿«»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc oixcdpq(iyiy meil)

.dlerl wgvi z` dlr` ok lre ,zrny jky oin`n ipi`
:'dl`d mixacd xg`' edn xg` ote`a `xnbd zyxec ceréåì éaø©¦¥¦

' ,øîà,'dl`d mixacd xg`,÷çöéì ìàòîLé ìL åéøác øçàyøîà ¨©©©§¨¨¤¦§¨¥§¦§¨¨©
úðîL ïa zìî äzàL ,úBöîa Enî ìBãb éðà ,÷çöéì ìàòîLé Bì¦§¨¥§¦§¨£¦¨¦§§¦§¨©¨©§¨¤§Ÿ©

íéîé,zegnl zleki `leéðàåizlenipìL ïa,äðL äøNò L`le ¨¦©£¦¤§Ÿ¤§¥¨¨
.izignBì øîà,wgviãçà øáàáezlenip eayéa äøâî äzà- ¨©§¥¤¤¨©¨§¨¤¦

elit`y ,jnn lecb ip` ,ilr x`tzne ipxrvn dz`éì øîBà íà¦¥¦
çáBæ éðà ,éðôì Eîöò çáæ ,àeä Ceøa LBãwäedfe .eiptl invr ©¨¨§©©§§§¨©£¦¥©

xn`pyãiîokn xg`l,'íäøáà úà äqð íéäìàäå'edeeivy ¦¨§¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨
.wgvi z` hegyl

:xwy `iap ipica weqrl zxfeg `xnbdçécäL àéáð ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¨¦¤¦¦©
oecip ,dxf dcear cearl yiy 'd mya `apzdy,äìé÷ñaixac ¦§¦¨

,minkgïBòîL éaøe wlegøîBàoecipy.÷ðçaokeúçcpä øéò éçécî ©¦¦§¥§¤¤©¦¥¦©¦©©
,mixne` minkg ,miakek zcearl l`xyin xir iayei eziqdy -

mzziny,äìé÷ñae.÷ðça ,øîBà ïBòîL éaø ¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤
zrcly ,`ziixaa epcnl :mzwelgn mrh z` zx`an `xnbd

minkgçécäL àéáðezzin.äìé÷ña:`xnbd zxxanàîòè éàî ¨¦¤¦¦©¦§¦¨©©£¨
.ïðaøc:`xnbd zx`anúéñnî äçcä äçcä àéúàmicnel - §©¨¨¨§¨©¨¨©¨¨¦¥¦

`iapa dxn`py 'dgcd' oia dey dxifbn(e bi mixac)`Edd `iaPde'§©¨¦©
ziqna dxn`py 'dgcd'l ,'LgiCdl 'ebe dxq xAc iM znEi 'ebemy) ¨¦¦¤¨¨§©¦£

(`i bi,'LgiCdl WTa iM zne mipa`a FYlwqE' ,ïläì äî[ziqnÎ] §©§¨£¨¦¨¥¦¦¥§©¦£©§©¨
ïàk óà ,äìé÷ña[gicdy `iapÎ].äìé÷ña ¦§¦¨©¨¦§¦¨

:cer `xnbd zx`aneïBòîL éaøå,wpga gicdy `iapy xaeqd §©¦¦§
y enrhdéa àáéúk äúéî'znEi' ea xn`p -(e bi my),äúéî ìëå ¦¨§¦¨¥¨§¨¦¨

÷ðç àlà dðéà ,íúñ äøBza äøeîàä. ¨£¨©¨§¨¥¨¤¨¤¤
minkgly ,epcnl cer.äìé÷ña úçcpä øéò éçécî:`xnbd zxxan ©¦¥¦©¦©©¦§¦¨

.ïðaøc àîòè éàîminkg :`xnbd zx`anéøîbdey dxifb ecnl - ©©£¨§©¨¨¨§¦

,äçcä äçcäzgcipd xir igicna 'dgcd' dxn`py(ci bi mixac) ©¨¨©¨¨
cenll yie ,'ebe 'mxir iaWi z` EgiCIe'úéñnî Bàea dxn`py ©©¦¤Ÿ§¥¦¨¦¥¦

,dliwqa eypere ,lirl xen`k dgcd,çécäL àéápî Bàea s`y ¦¨¦¤¦¦©
dey dxifbn dliwqa ezziny lirl epcnle ,'dgcd' dxn`p

.zgcipd xir igicn iabl cnlne xfeg `ede ,ziqnn
:cer `xnbd zx`aneïBòîL éaøåzgcipd xir igicny xaeqd §©¦¦§

,wpgaøîbdey dxifbàéápî äçcä äçcädxn`py 'dgcd'n - ¨©©¨¨©¨¨¦¨¦
oeike ,zgcipd xir igicna dxn`py 'dgcd'l ,gicdy `iapa
zgcipd xir igicn s` ,wpga gicdy `iap zzin oerny iaxly

.wpga mzzin
:oerny iax lr `xnbd zl`eyøîâéìåly ef dey dxifb cnlie - §¦§©

dgcd dgcd,úéñnîxir igicn oic didie ,minkg ecnly itk ¦¥¦
oerny iaxl :`xnbd zayiin .ziqnk dliwqa zgcipdïéðc̈¦

d oic z` dey dxifbaíéaø úéñî,zgcipd xiraíéaø úéñnî- ¥¦©¦¦¥¦©¦
,miax gicdy `iapnïéðc ïéàåd oic z` dey dxifbaíéaø úéñî §¥¨¦¥¦©¦

,zgcipd xira,ãéçé úéñnî`le gicdy `iapn cnel `ed ok lre ¦¥¦¨¦
.ziqnn

:`xnbd dywnäaøcày ,jtidl xzei xazqn -ïéðcigicn oic z` ©§©¨¨¦
mdy zgcipd xirèBéãä,[heyt mc`Î]î`edy ziqn oic,èBéãä ¤§¦¤§

ïéðc ïéàåmdy zgcipd xir igicn oic z`î ,èBéãäoic,àéáð §¥¨¦¤§¦¨¦
.ezlrn llba xzei xeng eypery

:`xnbd zayiinïBòîL éaøåheicd oecl yi ok`y ,jl xn`i §©¦¦§
la` ,`iapn `le ,heicdnL ïåékdf `iapçécä,dxf dcear cearl ¥¨¤¦¦©

,äfî ìBãb èBéãä Eì ïéà.`iapl aygp `ed oi`e ¥§¤§¨¦¤
oerny iax ly mzwelgn dxn`p zevn el` iabl x`an `cqg ax

:xwy `iapa opaxe,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
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.i"gyz'd dxez zgny lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

פעם ‡ אמר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק לכך 1. שנוסף בשמחתֿתורה, שמברכים שהחיינו ברכת בענין
על גם היא הרי יוםֿטוב), בכל שהחיינו ברכת שמברכים (כמו היוםֿטוב על היא .dxezdשהברכה

להבין  דבר2וצריך היא שהתורה בשעה בה התורה, על "שהחיינו" לברך שייך איך :icinz שהרי ,
התורה? דלימוד החיוב ישנו השנה ימי  בכל

ישנם  – התורה בלימוד הגבלות בו שיש באב) (תשעה המקדש בית דחורבן בהזמן שגם ולהעיר,
ללמוד  שמותר ענינים 3ענינים יש אז שגם זאת ומלבד התורה. דלימוד החיוב ישנו אז גם ובמילא, ,

זה  שחיוב כיון התורה, דלימוד החיוב לעצם בסתירה אינה התורה בלימוד ההגבלה הרי ללמדם, שמותר
ללמוד  שאסור דרך ועל בפועל, החיוב קיום את שמונעים צדדיים ענינים שישנם אלא תמידי, הוא

המטונפים  אלא 4במבואות בתמידות, ישנו שהחיוב כיון תורה, דתלמוד בהחיוב הפסק חשיב זה שאין ,
עלי'" דרביע הוא .5ש"אריה

שמצד  אלא בתמידות, חיובה חל עצמה שמצד כזו שמצוה המצוות, קיום לענין שמצינו דרך ועל
גורם  הזמן לא כי גרמא, שהזמן עשה מצוות בכלל אינה הזמנים, בכל לקיימה אפשר אי צדדיים ענינים
זה  שבגלל עלי'" דרביע "אריה ישנו מסויימים שבזמנים אלא בתמידות, הוא חיובה שהרי החיוב, את
המקומות, ובכל הזמנים בכל שחיובה תורה, תלמוד במצות יובן וכמוֿכן בפועל. לקיימה אפשר אי

לקיימ  אפשר שאי (וזמנים) מקומות ישנם תורה.וכאשר דתלמוד החיוב לעצם בסתירה זה אין בפועל, ה

התורה? על "שהחיינו" לברך שייך איך מובן: אינו – תמידי הוא  תורה דתלמוד שהחיוב וכיון

השאלה · נשאלת כן שכמו להוסיף, ויש שהחיוב 6. כיון דלכאורה, יום, בכל התורה לברכת בנוגע
התורה  בברכת חובה ידי יוצאים ואין יום, בכל מברכים למה הפסק, בזה ואין תמיד, ישנו תורה דתלמוד

דאתמול?

שישן  מי גם כן, דאם הפסק, שחשובה שבלילה השינה מצד היא יום שבכל התורה שברכת לומר ואין
כן  אינו שהדין וכיון התורה, ברכת ולברך לחזור יצטרך היום נחשבת 7באמצע אינה שהשינה מוכח הרי ,

להפסק,

נים" ולא ד"נים באופן היא השינה כאשר מבעי שייך 8לא שאינו דאף הפסק, חשובה אינה שבודאי
שאז  גמורה, שינה ישן כאשר אפילו אלא בדיבור, תורה לתלמוד הוא שייך מכלֿמקום, בתורה, לעיון
תורה, דתלמוד החיוב ישנו אז שגם כיון להפסק, נחשב זה אין מכלֿמקום, כלל, תורה לתלמוד שייך אינו

לעיל. כנזכר עלי'", דרביע הוא ש"אריה אלא זה ואין

מוכרח  מטבעו שהאדם אףֿעלֿפי כי כלל, הפסק אין התורה תלמוד דחיוב הענין שבעצם והיינו,
בגמרא  כדאיתא תורה,9לישון, מתלמוד להפסיק הוא מוכרח כן ואם כו', אישן שלא שבועה לענין

צדדי. ענין מצד בלבד מניעה אם כי התורה, ענין בעצם הפסק חשוב זה אין מכלֿמקום,

הדין  להיות הוצרך – זה מחיוב נפטרים לא פעם ואף תמידי, הוא תורה דתלמוד שהחיוב וכיון
יצא  זו ובברכה התורה, ברכת לברך יצטרך אזי  תורה, בתלמוד ומתחייב ברֿמצוה נעשה יהודי שכאשר

חייו? ימי כל משך על חובה ידי
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רע"ב.8) קכ, פסחים
וש"נ.9) א. נג, סוכה
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בריה  האדם נעשה יום שבכל לפי יום בכל התורה ברכת לברך תיקנו שחכמים – הדברים ומסקנת
.7חדשה 

על  "שהחיינו" לברך שייך כיצד – בשמחתֿתורה שהחיינו לברכת בנוגע השאלה נשאלת עדיין אבל
הפסק? בזה שאין בשעה התורה,

ועוד:‚ זאת .

חדש, דבר על רק מברכים שהחיינו ברכת הרי – תורה בתלמוד הפסק ששייך נאמר אם אפילו
שהחיינו, מברכין אין זמן, משך הפסק  לאחרי אותו ועושים חוזרים כאשר  שגם ישן, דבר על מהֿשאיןֿכן

דוקא  חדש פרי על שהחיינו ברכת וכמו ישן. דבר שזהו שעבר 10כיון אף הנה ישן, פרי מהֿשאיןֿכן ,
שהחיינו. עליו מברכין אין אכלוהו, שלא זמן משך

תמיד היא שהתורה כיון – תורה בתלמוד הפסק שייך שלא לעיל האמור מלבד הרי `dzeועלֿפיֿזה,
dxezd?התורה על שהחיינו לברך שייך כיצד ,

ניתוסף„ מכלֿמקום, התורה, אותה היא שהתורה שאףֿעלֿפי לומר, צריך כן ועל .zeycgzd,בתורה
שכתוב  מה דרך והמשכה 11על התחדשות נעשית שבשמחתֿתורה והיינו, תצא", מאתי חדשה "תורה

בתורה. חדשה

בקודש" "מעלין הכלל "מהלכים",12ועלֿפי שנקראים בגופים, נשמות אצל שישנו החידוש שזהו ֿ
שכתוב  נעשית 13כמו ושנה שנה בכל שבשמחתֿתורה נמצא, – האלה" העומדים בין מהלכים לך "ונתתי

היתה  זה שלפני בשנים ֿ תורה בשמחת שגם שאףֿעלֿפי והיינו, יותר, ועמוקה נעלית התחדשות
מעולם  היתה שלא חדשה המשכה נעשית זו בשנה בשמחתֿתורה הנה .14התחדשות,

בזה:‰ והענין .

ועד" לעולם נצחי . . "יחוד נעשה ידם שעל מצוות, וכמה כמה יהודי כל מקיים השנה .15במשך

מצוה" מכבה ש"עבירה הרי16ואףֿעלֿפי המצוה , שפועלת הענינים ולגבי השכר, ענין לגבי רק זה
ועד. לעולם נצחי ענין זה הרי המצוה, עצם אבל בנפש,

האדם, מצד הן מציאות, לו שאין עובר ענין זה הרי – חסֿושלום עבירה עובר יהודי כאשר כלומר:
נדח" ממנו ידח אעביר 17ש"לא הטומאה רוח "את שלעתידֿלבוא דכיון עצמה, העבירה מציאות מצד והן ,

הארץ" מציאות,18מן אינה שעה, לפי עכשיו, גם ובמילא, מציאותה, תתבטל ,

קיימא  של קשר אינו להחזירו שעתיד שקשר שבת, מלאכות לגבי שמצינו דרך ועל –19.

לגבי  והן המצוה, מציאות עצם לגבי הן נצחי, ענין זה הרי – מצוה מקיים יהודי כאשר מהֿשאיןֿכן
נצחי. ביחוד הנשמה עם מתאחדת שהמצוה האדם, נפש

הן  בה שנעשו והמצוות במציאות, אינן בה שנעשו שהעבירות שלימה, שנה עוברת שכאשר ונמצא,
נצחיות,

הזקן  רבינו שכתב מה דרך ועל מצוות, וכמה כמה יהודי יקיים לא השנה שבמשך ימלט לא והרי –
אור' כל 20ב'תורה על מלוכה לו פסקו השי"ת לכבוד פסיעות ג' שהלך בשביל בנבוכדנצר ש"מצינו

דורות, ג' עד אחריו ולזרעו jkaהעולם mewnd z` caik `ly l`xyin mc` jl oi`e– "
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ג.20) לא, מקץ
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התורה  התחדשות ענין גם ובמילא, "מהלכים", נקראות שנשמות וכנ"ל בעבודתו, יהודי כל נתעלה אזי
יותר. ועמוק נעלה באופן שנה בכל הוא בשמחתֿתורה חדש אור והמשכת

Â:שבשמחתֿתורה התורה התחדשות ענין וביאור .

התשובה. עבודת שהיא הכיפורים, ויום ראשֿהשנה אלול, דחודש העבודה לאחרי בא שמחתֿתורה
שייכים  אינם שעברה בשנה שהיו הבלתיֿרצויים הענינים כל שלכן, המהות, שינוי הוא התשובה ענין והרי

לגמרי. אחרת מהות אחר, אדם הוא שעתה כיון עתה,

אדם  של דינו גזר קורעת שתשובה הטעם שנחתם 21וזהו לאחר התשובה 22(אפילו שעלֿידי דכיון ,(
קורע  השם ששינוי דרך ועל זה. דין גזר מעולם היה לא שעליו לגמרי, אחר אדם הוא הרי מהותו, נשתנה

הנ"ל  מטעם הדין, .23גזר

כמאמר  התורה, עם קשורים הענינים שכל ֿ 24וכיון ועלֿאחתֿכמה עלמא", וברא באורייתא "אסתכל
חד" כולא ואורייתא ש"ישראל באופן היא התורה עם שהתקשרותם לבניֿישראל, בנוגע ,25וכמה

אדמו"ר  וחמי מורי כ"ק פעם שאמר דרך ועל להיות 26– יכולה שלא אחד, דבר הם וחסידים שחסידות
שישראל  הענינים, בחיצוניות גם הוא וכן חסידות. ללא חסידים להיות יכולים ולא חסידים, ללא חסידות

– חד כולא ואורייתא

בתורה. גם חידוש נעשה בישראל, המהות ושינוי חידוש נעשה שכאשר מובן, הרי

לכאורה שלומדים שאף dxezdוהיינו, dze`בה יש דבר של לאמיתו הרי שעברה, בשנה ycgשלמדו xe`.

יותר  נעלית לדרגא מתעלים שנה שבכל בקודש", ד"מעלין באופן היא בניֿישראל של שהנהגתם וכיון
יותר. נעלה אור שנה בכל הוא שבתורה החדש האור גם הרי –

Ê כל במשך האדם הנהגת על לפעול הוא ענינה אלא בלבד, הלימוד רק לא הוא התורה שענין וכיון .
שכאשר  מובן, הרי תורה, שלומד יהודי  עלֿידי שנעשים ניכר יהיה הרשות, בדברי גם עניניו, שבכל היום,
בהירים  מוארים, שיהיו האדם, הנהגות בכל גם התחדשות להיות צריכה בתורה, התחדשות מתווספת

איידעלער"). און קלערער ("ליכטיקער, יותר ומזוככים

תמיד  יכולים – ומזוככת בהירה מאירה, טובה, היתה שעברה השנה במשך שההנהגה שככל והיינו,
ו  בהיר מאיר, טוב, שיהיה להוסיף , מה יותר.למצוא מזוכך

טובה  הנהגה לעצמו לצייר יכול ואינו הבנתו, לפי ביותר הטוב באופן שמתנהג לילד ועלֿדרךֿמשל
לשנה, ומשנה ליום מיום ומתבגר, כשהולך ומכלֿמקום, הטוב, תכלית זה הרי דעתו שלפי כיון יותר,

חכמה" יודיעו שנים ורוב ידברו הנהגתו 27"ימים הרי שלגביו, יותר, נעלה טוב שישנו להבין מתחיל אזי ,
הטוב. תכלית עדיין אינה הקודמת

ובינתכם" חכמתכם ש"היא בתורה, להתחדשות בנוגע מובן בשכל,28ועלֿדרךֿזה גדלים שכאשר ֿ
שעברה, בשנה הטובה הנהגתו על הבט מבלי ובמילא, "טוב", של בהפירוש חדשה הבנה מקבלים אזי

להוסיף. מה הוא מוצא

כאשר  הרי המהות, שינוי של באופן הנהגתו את יטיב החדשה השנה שלקראת מהאדם שנדרש וכיון
בעתם" גשמיכם "ונתתי גם אזי התורה, שדורשת ובהנהגה התורה בלימוד תלכו", שאר 29"בחוקותי וכל

בשנה  שהיו הענינים כל על הבט שמבלי היינו, המהות, לשינוי עד יותר, נעלה באופן הם הברכות
וברוחניות. בגשמיות לו המצטרכים הענינים בכל ואחד אחד לכל הרחבה נמשכת שעברה,

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ב.21) יז, ר"ה
ע'22) (לעיל האזינו דש"פ דרשו רד"ה גם וראה א. יח, ראה

וש"נ. .(15
שם.23) ובר"ן ב טז, שם
רע"ב.24) קסא, זח"ב

א.25) עג, זח"ג ראה
ועוד.26) רב. ע' כא. ע' ח"ב תקנ. ע' ריש ח"א שלו אג"ק
ז.27) לב, איוב
ו.28) ד, ואתחנן
בחוקותי.29) ר"פ
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.i"gyz'd dxez zgny mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

נשיאינו ‡ רבותינו פתגם ידוע ויום 1. ראשֿהשנה כמו ענין אותו הם ושמחתֿתורה ששמיניֿעצרת
ובשמיניֿעצרת  המרירות, קו עלֿידי זאת פועלים הכיפורים ויום שבראשֿהשנה אלא הכיפורים,

השמחה. קו עלֿידי זאת פועלים ושמחתֿתורה

אותה  שזוהי דכיון – עול קבלת מצד להיות צריכה ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת שהשמחה מובן, ומזה
שהעבודה  כשם הרי בשמחה, ושמחתֿתורה במרירות הוא שראשֿהשנה אלא ראשֿהשנה, כמו עבודה
צריכה  דשמחתֿתורה השמחה גם כך דראשֿהשנה), העבודה עיקר (שזהו עול קבלת היא דראשֿהשנה

עול. קבלת מתוך להיות

דראשֿהשנה, עול מהקבלת יותר בעומק היא ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת עול הקבלת הרי ובאמת
מובן  הרי חיל, אל מחיל והולכים הכיפורים, ויום דראשֿהשנה העבודה לאחרי כבר שנמצאים דכיון

יותר. עליונה במדריגה היא עול הקבלת אזי לשמחתֿתורה באים שכאשר

מצד  היא השמחה כאשר כי, – והשגה הבנה מצד להיות צריכה אינה דשמחתֿתורה השמחה כלומר:
וגם  לשמוח; סיבה לו שיש בשכלו ויונח שיתקבל עד להמתין צריך לראש לכל הרי, וההשגה, ההבנה
כאשר  מהֿשאיןֿכן השכל, מדת לפי והגבלה, במדידה היא השמחה אזי – בשכלו כבר מובן הדבר כאשר

היא השמחה אזי עול, קבלת מצד היא leabהשמחה ila.

ברגלים  ריקודים עלֿידי הוא בשמחתֿתורה השמחה שאופן גם וכולם 2וזהו הגבלות, אין זה שבענין ֿ
זה  הרי והלב, המוח עבודת ישנה כאשר וגם לזה, שייכים כולם לא – ולב דמוח לעבודה בנוגע שוים.

הגבלות. בזה ואין כולם, אצל ישנן – הרגלים ענין אבל בהגבלה;

דמ  מהעבודה שלמטה מדריגה שזוהי עול, קבלת הוא הרגלים שענין יש ואף מכלֿמקום, – ולב וח
שלמעלה  בבחינה מגיע זה הרי למעלה וכמוֿכן האדם), (אצל ההגבלה העדר של המעלה בזה

מהגבלות. ולמעלה מהשתלשלות

בסידור  המבואר הכלה"3ועלֿדרך לפני מרקדין "כיצד שמרקדים 4בענין ברגלים הריקוד שעלֿידי ,
הזיתים" הר על ההוא ביום רגליו ד"ועמדו הענין ממשיכים הכלה, שלמעלה 5לפני ענין שהוא ,

לעיל  שנתבאר וכמו שהאור 6מהשתלשלות, ובאופן מהשתלשלות, שלמעלה האור עצם גילוי ענין שהוא
להריקוד  בנוגע גם ועלֿדרךֿזה לגשמיות. רוחניות בין חילוק יהיה לא שלכן למעלה, כמו למטה הוא
שזהו  הזיתים", הר על ההוא ביום רגליו ד"ועמדו הענין ממשיכים שעלֿידיֿזה בשמחתֿתורה, ברגלים

בימינו. במהרה צדקנו, משיח עלֿידי שיתגלה מהשתלשלות, שלמעלה העצם גילוי

שמחה. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר  כ"ק

***

מורי · כ"ק אמר שלישי, ביום שחל זו), במדינה כבר (שהיתה דשמחתֿתורה ההתוועדויות באחת .
אדמו"ר  פירוש 7וחמי עם כולה הפרשה ללמוד וצריכים "ברכה" פרשת כל אמנם קורין בשמחתֿתורה :

בשבוע. שלישי ליום השייך הפרשה חלק – הוא העיקר אבל רש"י,
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וש"נ.1) .(93 ע' (לעיל סי"א שמח"ת ליל שיחת ראה
חי"ח 2) (תו"מ בתחלתה דאשתקד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 74 ע'
א.3) קלז, נשואין ברכת – דא"ח עם
סע"ב.4) טז, כתובות

ד.5) יד, זכרי'
(641 ע' (לעיל  פ"ח הסוכות דחג ב' דיום רגליו ועמדו ד"ה

ואילך).
ואילך).7) 61 ע' תש"ה (סה"ש ס"י תש"ה שמח"ת יום שיחת



לי .i"gyz'd dxez zgny mei zgiy

מתחילה  – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אמר – "ברכה" של השלישית מבורכת 8הפרשה אמר "וליוסף :
יוסף". של כארצו טוב כל מלאה ארץ השבטים בנחלת היתה "שלא רש"י: ופירש ארצו", ה'

אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק וסיים

("באארבעטן") שייעבדו בפרט, ומהתמימים מהחסידים הנני מבקש טוב. בכל מבורכת יוסף של ַַארצו
בהתגלות. יבוא יוסף של שבארצו טוב" שה"כל כדי יוסף", של "ארצו את ויחרשו

בנוגע‚ הנ"ל בהתוועדות אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דיבר הנראה, כפי .envrl9 אמר הנ"ל בהתוועדות .
נמשכות  וההשפעות ההמשכות שכל גם, אמר התוועדות באותה בפירוש. וגם ברמז פעמים כמה זאת

היסוד  ספירת הצדיק 10עלֿידי יוסף של ענינו שזהו עולם"11, יסוד "צדיק נאמר 12, יוסף אודות "הוא 13.
הדורות. לכל הענינים כל את שהכין והיינו, הארץ", עם לכל המשביר

שכתוב  מה גם אהבה 14וזהו ענינו שכסף – הכסף" כל את יוסף המבוארים 15"וילקט הענינים וכל ,
חז"ל 16בדא"ח  במדרשי וכמבואר כסף, באופן 17בענין היה הא' ששליש ואף שלישים, לג ' זאת שחילק

עלֿידי  נמשך זה וכל לבוא. דלעתיד  הגילוי ענין שהוא הג' השליש ישנו סוףֿכלֿסוף הרי רצוי, בלתי
הצדיק. יוסף

דכיסופא" "נהמא של באופן יהיה לא זה שענין כדי צריכים 18אלא, שהם להתמימים הרבי אמר ,
אל  ההעלם ומן הפועל אל הכח מן יוסף של בארצו שישנו הטוב כל יבוא שעלֿידיֿזה כו', לחרוש

הגילוי.

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

פעם  בחיים"19דובר "הוא אזי בחיים" ש"זרעו וקיים.20שעלֿידיֿזה חי שהוא כך ,

בבחינת  יהיה שלא בכדי אלא טוב", ב"כל שמבורכת יוסף" של "ארצו עכשיו גם יש שכן, וכיון
שכל  כך, יוסף, של ארצו את כו' ולחרוש לעבד ב"עבודה", צורך שיש בזה הסדר אזי דכיסופא", "נהמא

הגילוי. אל ההעלם ומן הפועל אל הכח מן יבוא בה, שיש ורוחני גשמי הטוב

***

תורה".„ שמחת ענין "להבין דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה .

***

שמחיצה ‰ – ועוד סוכה, לגבי עירובין, של מחיצות לגבי – "לבוד" של הדין דתורה בנגלה מצינו .
"לבוד" שנקרא כיון להפסק, נחשב החלל אין טפחים, מג' פחות הפסק בה .21שיש

לעניננו: ובנוגע

יום  נכנס שכבר כיון הרי – ערב לפנות מחר יהיה ההתוועדות וסיום והמשך עתה, שמפסיקים אף
אחת, נקודה הם שבת, תוספת עם יחד השבת, דיום שעות הכ"ד וכל השבת,

וכידוע  המכילתא 22– מדברי לזה את 23הראיה ישראל וחללו ישראל ארץ את שהקיפו הגוים "הרי :
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יג.8) לג,
ריש 9) חט"ו  (תו"מ סל"א תשט"ז שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(152 ע'
(10.(60 (ע' ס"ח שם
יוסף.11) מערכת שכ"ג פרדס (ברע"מ). א רלו, זח"ג ראה
שם.12) זח"ג וראה כה. יו"ד, משלי
ו.13) מב, מקץ
יד.14) מז, ויגש
ובכ"מ.15) רפ"נ. תניא
רלג 16) (ס"ע כסף ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך).
וש"נ.17) א. קיט, פסחים
ובכ"מ.18) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ע'19) חי"ט (תו"מ בתחלתה דאשתקד שבט יו"ד שיחת ראה

ואילך). 22
ב.20) ה, תענית
ועוד.21) ב. טז, א. ז, סוכה רע"ב. עט, סע"א. טז, עירובין
ואילך.22) טז ע' ח"ב אג"ק וראה יד. לא, תשא עה"ת צפע"נ

וש"נ. ואילך. 50 ע' ח"ח לקו"ש
שם.23) תשא



`'לב zecreezd ± i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

מות  מחלליה לומר תלמוד כולה, את נחלל מקצתה את וחיללנו הואיל אומרים ישראל יהיו שלא השבת,
עין",23יומת  כהרף אפילו ,

– כולה"? את נחלל מקצתה את וחיללנו "הואיל לומר הקאֿסלקאֿדעתך מהי מובן: אינו דלכאורה
נזירותו  כל נתחללה שחילל שכיון מצינו לנזיר בנוגע 24בנוגע גם כן לומר הקאֿסלקאֿדעתך מהי אבל ,

לשבת?

בפני  נקודות אינן שבת) תוספת גם (כולל השבת דיום השעות כ"ד שכל המכילתא, מדברי ומוכח
הנקודות, לשאר שייך זה אין אחת, נקודה חילל אם שלכן, לחברתה, אחת בין שייכות שאין באופן עצמם
לומר  מסתבר השכל מצד ולכן, סופו, עד השבת יום כניסת מהתחלת שנמשכת אחת נקודה הם אלא
שאף  מיוחד בלימוד צורך ויש אחת. נקודה שזוהי כיון כולה", את נחלל מקצתה את וחיללנו "הואיל

– השבת דיום הזמן המשך את לשמור צריך מקצתה שחילל

הוא  כולו השבת שיום כיון להפסק, נחשב אינו ערב, לפנות למחרת עד מעכשיו הזמן שמשך נמצא,
"לבוד". בבחינת הוא שבינתיים ההפסק וזמן אחת, נקודה

Â(:להכריז צוה כך ואחר המזון, ברכת ברך שליט"א אדמו"ר (כ"ק .

מחר  כולם יבואו – השנה לכל שנוגע הראשונה השבת זה והרי מברכים, שבת הוא שהשבת כיון
תהלים, לאמירת לבב בבוקר ובטוב בשמחה תהלים .25ויאמרו

•

i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa
± '` zecreezd ±

מוגה  בלתי

משנת ‡ הזקן אדמו"ר מאמרי של ביכל ישנו אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק שאצל החסידות 'ביכלאך' בין .ַ
הפסוק  על מאמר שם ויש אחרית"1תקס"ג. מראשית .2"מגיד

"ראשית", לשון שנזכר במקרא מקום ובכל התורה, התחלת היא "בראשית" שתיבת – הדברים ותוכן
שנאמר  ה'ראשית' אותו מן מראשית", "מגיד וזהו 'ראשית', שנקראת תורה של מה'ראשית' הוא הכל

ברא" .3"בראשית

– האמיתי בה'ראשית' ודבוקים נלקחים הם הרי העולם, בכללות שישנם 'ראשית' עניני שכל והיינו,
הבריאה. כל את שמהוה האלקי הכח שזהו אלקים", ברא "בראשית

השנה · לכל נוגע בראשית ששבת אדמו"ר, מו"ח כ"ק פתגם יובן עלֿפיֿזה .4.

אמר  פעם שונים. בלשונות פעמים, כמה הרבי אמר זה שפתגם – מאיר 5ובהקדמה בראשית ששבת ,
השנה. ימי לכל נוגע בראשית ששבת אמר, ופעם השנה. שבתות בכל
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וש"נ.24) .20 הערה שם לקו"ש ראה
חי"ח 25) (תו"ח בסופה דאשתקד שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 101 ס"ע
יו"ד.1) מו, ישעי'
תקס"ב 2) אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס א). (לה, 1146 ביכל

בתחלתו. ח"ב
פרשתנו.3) ריש
סי"ג 4) דאשתקד א) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(110 ס"ע חי"ח (תו"מ
(5.(65 ע' תש"ה (סה"ש ס"ד תש"ה בראשית ש"פ שיחת ראה



לג 'a zecreezd ± i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ביניהם: והחילוק

היא בראשית דשבת שההמשכה משמעותו, הראשון, השנה zezayaהלשון שבתות ועלֿידי השנה,
יומין" כולהו "מתברכין השבת שמיום כיון החול, בימי גם נמשך זה .6הרי

אפילו  ישיר באופן אלא) השנה, לשבתות רק (לא נמשך בראשית שמשבת – השני בלשון והחידוש
השנה. כל של החול לימי

הידוע  הפתגם תוכן גם ("ווי 4וזהו שנעמדים שזוהי שכפי בראשית, בשבת אוועק") זיך ַמ'שטעלט
כולה. השנה כל נמשכת כך השנה, התחלת

'ראשית' עניני שכל הנ"ל, אחרית מראשית מגיד המתחיל' 'דיבור הזקן רבינו מאמר עלֿפי זה כל ויובן
בשבת  שעומדים ההנהגה אופן לפי שלכן, אלקים", ברא ד"בראשית בענין תלויים העולם, שבכללות
כך  – בראשית" "שבת בשם השבת נקראת זה שם ועל אלקים", ברא "בראשית קוראים שאז – בראשית

כולה  השנה כל .7נמשכת

מצוה ‚ עניני ושאר ה"עליות", מוכרים בראשית שבשבת מקומות, בכמה הנהוג המנהג טעם גם וזהו .
כולה  השנה כל על לביתֿהכנסת, .8השייכים

בשבת  סחורה שעושים כמו שנראה כיון זה על המערערים שיש 'שאלות 9ואף בכמה מצינו הרי –
זה,10ותשובות' על שערערו שיש תורה, בשמחת בראשית" ו"חתן תורה" "חתן דמכירת המנהג לענין

וקילוס  חיבוב של ענין היא יקרים בדמים שמעלים באופן שהמכירה כיון הדבר, שמותר היא והמסקנא
העליות  למכירת בנוגע גם מובן ומזה התורה. את ולקלס לחבב הוא תורה שמחת של ענינו והרי התורה,

בראשית. בשבת לביתֿהכנסת השייכים מצוה עניני ושאר

אודות  שמדובר כיון להכריז:) וצוה המצוות, מכירת את לערוך להגבאי הורה שליט"א אדמו"ר (כ"ק
זו. בעיר דרים שאינם אלו גם בזה להשתתף יכולים – כללי ביתֿהכנסת

***

אחרית".„ מראשית "המגיד דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר .

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

•
i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

'a zecreezd ±± dxez zgnyl jynd ,
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

לעיל ‡ דובר עם 1. קשור תורה ששמחת וכיון תורה. דשמחת להתוועדות המשך היא זו שהתוועדות
שמחה. של בניגון ההתוועדות התחלת תהיה וריקודים, שמחה

להתוועדות · בנגלה המקור (שזהו שלישית בסעודה תבשילין' ה'עירוב לאכול המנהג אודות דובר .
וטריא' 'שקלא תורה), לשמחת הסמוך בראשית דשבת שלישית דסעודה בזמן תורה לשמחת המשך בתור
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א.6) פח, ב. סג, זח"ב
(תו"מ 7) ואילך ס"ח תשט"ז בראשית ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 193 ע' חט"ו
ריש 8) שם (תו"מ סט"ז הנ"ל בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(198 ע'
ואילך.9) סי"ד סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ועוד.10) ט. שורש מהרי"ק שו"ת ראה
ואילך).1) 125 ס"ע (לעיל בסופה שמח"ת יום שיחת
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כ"ק  עלֿידי הוגה – הענינים בפנימיות והביאור ביניהם, והחילוקים תבשילין לעירוב הטעמים בב'
ואילך. 183 עמוד טז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

***

לעיל ‚ דובר כמאמר 2. מהתורה, נמשכים הענינים שכל שכיון רקיע, מים אור "אסתכל 3בענין
רקיע. מים דאור הבחינות ג' ישנן בתורה שגם לומר, בהכרח עלמא", וברא באורייתא

בזה  :4והענין

לא  ציור, בהם ואין פשוטים, הם עצמם שהמים – הוא לרקיע מים בין וגוון,החילוק מראה של ציור
הציור  יהיה כך המים, את מוזגים שבו הכלי ציור לפי שכן, כו', קרנות בעל או עגול שטח, של ציור ולא
לפי  רק זהו אלא במים, נקנה הכלי שציור באופן זה אין אז, וגם השטח), ציור והן הגוון ציור (הן במים
ציור  בהם יהיה אזי אחר, לכלי זה מכלי המים את שופכים כאשר שכן, ועובר, חולף ואחרֿכך שעה

– הוא רקיע של ענינו ואילו כו'; העובר  ענין אלא אינו זה ציור וגם ציור 5מיא `ecilbאחר, נעשה שאז ,
עצמם. במים נקנית שהצורה באופן במים

שבעלֿפה  ותורה שבכתב תורה ענין הוא – בתורה שהם כפי ורקיע דמים המדריגות תורה 6וב' :
ותורה  רקיע; בחינת שזהו והגבלה, מדידה כבר בה יש – והשגה בהבנה ענין כל מתברר  שבה שבעלֿפה,
מעשיות  סיפורי ובפרט שבעלֿפה), בתורה נעשה (שזה והשגה בהבנה הענין בירור קודם שהיא שבכתב,
שזהו  והגבלה, ממדידה למעלה היא הרי – לגמרי מהשגה שלמעלה הגנוזים התורה סודות שהם שבתורה

מים. בחינת

שאף  [והיינו, החכמה בבחינת ובאה נמשכה שכבר כפי התורה על קאי שבתורה מים בחינת גם והנה,
רקיע  ענין שזהו בינה, בבחינת עדיין נמשכה עלֿכלֿפנים]7שלא חכמה בבחינת כבר נמשכה מכלֿמקום, ,

דאצילות; בחכמה בשרשה שהיא כפי אפילו או שלמטה, חכמה –

וכידוע  – מהחכמה למעלה שהיא כפי לאמיתתה התורה מדריגת "אורייתא 8אמנם, במאמר הדיוק
נפקת" "אור".9מחכמה בבחינת היא – מהחכמה למעלה  הוא האמיתי שרשה אבל דייקא, "נפקת" ,

בזה:„ והענין .

לענין היא הכוונה אלא בגשמיות, באור שישנו והתואר לציּור הכוונה אין – האור שבאור.ielibdבענין ִַ

ז"ל  רבותינו כמאמר מים, בשם נקראת שהתורה – המים לענין בנוגע שהוא אלא 10וכמו מים "אין
ות  לציור הכוונה  שאין – לעניןתורה" היא הכוונה אלא בגשמיות, המים שבענין שבמים,dcixidואר

ז"ל  רבותינו מתקיימין 11כמאמר אין תורה דברי אף נמוך, למקום והולכין גבוה מקום מניחים מים "מה
לענין היא שהכוונה האור, בענין גם כן וכמו שפלה", שדעתו במי ielibdeאלא dcixid.שבאור

"כי  מצד אלא ואינם הקב"ה, לגבי באיןֿערוך הם שמלמעלה ההמשכות שכל כידוע – בזה וההסברה
הוא" חסד חסד 12חפץ חפץ "כי מצד אלא אינו דתורה הגילוי שהתחלת התורה, בענין גם הוא וכן ,

זו הרי – הגילוי לענין לבוא מתחילה התורה שכאשר מובן ומזה אור.dcixiהוא". בשם נקרא זה וענין ,

כשלמה" אור "עוטה לתורה בנוגע שכתוב מה הראשון 13וזהו בשרשה היא שהתורה כפי שגם היינו, ,
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(252 ע' (לעיל ואילך סי"א השואבה בית שמחת שיחת
ואילך).

רע"ב.3) קסא, זח"ב
ג 4) (כרך ס"ט רקיע מים אור ערך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). תלו ע'
כב.5) א, יחזקאל ומצו"צ ופרש"י תרגום ראה
סה"מ 6) .(119 ע' (לעיל פ"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה ראה

לב. ע' עטר"ת

ובכ"מ.7) ד. כב, תזריע לקו"ת ראה
ובכ"מ.8) ב). (קב, ס"א אגה"ק תניא ראה
ועוד.9) א. קכא, א. פה, א. סב, זח"ב

וש"נ.10) א. יז, ב"ק
א.11) ז, תענית
יח.12) ז, מיכה
ב.13) קד, תהלים
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שהוא  הלבוש, ענין "שלמה", כמו ירידה, של ענין כבר זה הרי הגילוי, ענין שהוא אור, בשם שנקראת
וזהו  האיןֿסוף. לגבי באיןֿערוך היא להקב"ה לבוש שהיא שהתורה והיינו, בו, המלובש לגבי באיןֿערוך
מהֿשאיןֿכן  ממש, יתברך בעצמותו מושרשות ישראל שנשמות ישראל, לנשמות תורה שבין החילוק

בלבד  וגילויים אורות בחינת רק זה הרי נעלות היותר במדריגות שהיא כפי גם .14התורה,

במדרש  שכתוב מה יובן (והיינו,15ועלֿפיֿזה גשמים" בירידת אלא אינה באליהו שנאמר אורה "כל
לפי  הוא, הענין אך – לאור דמטר השייכות מהי דלכאורה – גשמים) ויורדים עננים נעשים שמהאור
ענינו  רקיע (שהרי המים מענין נמשך הרקיע שענין שכשם והיינו, המים. לענין השורש הוא האור שענין

האור. מענין נמשך המים ענין כן כמו מיא"), "אגלידו

שבאור  הירידה בין גדול חילוק יש מכלֿמקום, ירידה, של ענין הוא אור בחינת שגם אףֿעלֿפי אמנם,
שבמים.לירי  דה

לא  שבאור זאת, ועוד גשמיים, הם ומים רוחני הוא שאור – למטה ומים האור בין החילוק ועלֿדרך
הציור, מענין לגמרי שלמעלה אמיתית פשיטות של באופן להיותו ציור, של ענין בו שיהיה שייך

מיא". "אגלידו להיות יכול הרי פשיטות, בבחינת הם הרי שלעתֿעתה אף מים, מהֿשאיןֿכן

בענין  היא הירידה מכלֿמקום, ירידה, של באופן הוא האור שענין שאף – לתורה בנוגע יובן כן וכמו
שנעשה  – נוספת ירידה ישנה ואחרֿכך כלל; הציור לענין שייך שאינו באופן הוא אבל בלבד, הגילוי
שבתורה  וההשגה ההבנה ענין שהוא רקיע, בבחינת שנעשה – נוספת ירידה ישנה ואחרֿכך מים, בבחינת

שבעלֿפה.

נאמר ‰ – שבעלֿפה תורה – שבתורה רקיע בחינת על והנה, .16) קרתו יעמוד":`ecilb"לפני מי מיא)

האנושי, בשכלו היטב שיבין באופן ללמדה וצריך והשגה, הבנה של באופן באה – שבעלֿפה תורה
התורה. לימוד מצות מקיים אז שדוקא

שבעלֿפה  לתורה שבכתב תורה בין החילוק עלֿידי 17וזהו ידיֿחובתו יוצא שבכתב שבתורה –
אינו  מבין אינו אם – שבעלֿפה בתורה מהֿשאיןֿכן שקורא, מה מבין שאינו אף בלבד, בתורה הקריאה

האנושי. בשכלו גמורה והשגה בהבנה להבין צריך אלא ידיֿחובתו, יוצא

ובמילא  האנושי, בשכלו שמבין מה אלא אינו התורה ענין שכל שיחשוב להיות יכול הרי שכן, וכיון
הקב"ה. של ורצונו חכמתו היא שהתורה לשכוח עלול

התורה  סיפורי ובפרט והשגה, בהבנה אינם התורה שעניני שרואה כיון הרי שבכתב, בתורה בשלמא
שדורשים  כיון שבעלֿפה, בתורה אבל אלקי; שכל שזהו להבהיר צורך אין – התורה סודות גנוזים שבהם
שכל  שזהו ולשכוח שבדבר, השכל הוא שהעיקר לחשוב הוא עלול – האנושי בשכלו היטב שיבין ממנו

אלקי.

שבעלֿפה  תורה שלימוד בזה, לעמוד יכול אחד כל שלא היינו, יעמוד", מי קרתו "לפני נאמר זה ועל
כדבעי. יהיה

Â"מים יזלו רוחו "ישב – לזה והעצה .18:

שכתוב  כמו שבלב, העבודה ענין והוא שבלב. רוח היינו – ואמרו 19"רוחו" לבבכם", בכל "לעבדו
ז"ל  החסידות 20רבותינו בתורת וכמבואר תפילה", זו שבלב, עבודה היא ד"עבודה 21"איזו הפירוש

הארץ"). מיטן און הארצן ("אין הלב  ועם הלב בתוך שהיא עבודה ַַשבלב",
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(14116 ע' (לעיל ואילך פ"ג שמח"ת ענין להבין ד"ה ראה
ואילך).
ב.15) ז, תענית וראה ספכ"ו. ב"ר
עה"פ).16) ומצו"צ פרש"י (וראה יז קמז, תהלים
וש"נ.17) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה

יח.18) שם,
יג.19) יא, עקב
עה"פ.20) ופרש"י ספרי א. ב, תענית
ועוד.21) .163 ע' ה'ש"ת קד. ע' תרפ"ח סה"מ
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"יזלו אזי – שבלב עבודה  רוחו", "ישב ונרגש minוכאשר ניכר שבתורה רקיע בבחינת שגם היינו, ,"
האור. מבחינת נוזל גופא המים שבחינת מזה, ויתירה מים, מבחינת שנוזל ענין ענין שזהו

בזה: והענין

ז"ל  רבותינו רק 22אמרו ישנו שכאשר והיינו, לו", אין תורה אפילו תורה אלא לו אין האומר "כל
אין  תורה "אפילו אלא התפילה, ענין אצלו שחסר בלבד זו לא אזי התפילה, עבודת ללא התורה, לימוד

לו".

בזה: וההסברה

חסֿושלום, אנושי שכל אינו – רקיע בבחינת שהיא שבעלֿפה תורה אפילו – התורה ענין אמיתית
מן  בא והאור האור, מבחינת נוזל המים ובחינת המים, מבחינת נוזל שבתורה הרקיע בחינת גם אלא

חסֿושלום. נפרד דבר נעשים ואינם במאור, תמיד כלולים הענינים כל הרי דבר של ולאמיתו המאור.

מי  קרתו "לפני אזי – התפילה עבודת ללא רקיע), (בחינת התורה לימוד רק ישנו כאשר אמנם,
שהיא  ענינה שאמיתית – תורה אפילו ולכן, אנושי, שכל כמו התורה ענין כל את שלוקח כיון יעמוד",

לו. אין – במאור תמיד כלולה

שיורגש  היינו, מים", "יזלו שעלֿידיֿזה התפילה, עבודת ענין שהוא רוחו", "ישב – היא העצה ולכן
תמיד  כלול זה שכל ובאופן האור, מבחינת נמשך המים ובחינת מים, מבחינת שנמשך רקיע בבחינת גם

במאור.

Ê:תורה בשמחת מיוחדת כח נתינת יש  זה ובענין .

מי  דרקיע הבחינות ג' בכל בתורה העסק להיות צריך השנה, ימי בכל כמו תורה, שמחת ואור:ביום ם
שבעלֿפה  דתורה הענינים ושאר מקומן" "איזהו פרק מלימוד החל רקיע, בחינת – שבעלֿפה תורה לימוד
ההתעסקות  להיות צריכה כן וכמו מים; בחינת – שבכתב בתורה הקריאה ופשיטא התפילה; שבסדר

בגמרא  נאמר שעלֿזה התורה, פנימיות – שבתורה האור תורה",23בבחינת באור המשתמש "כל הלשון
תורה" "טל שנקרא כפי כידוע 24או אחד.25, ענינם ו"אור" ש"טל"

היום  מצות הרי – תורה שמחת של המיוחד הענין ואילו השנה; ימי בכל גם ישנם אלו ענינים אמנם,
מכוסה  שהוא כפי הספרֿתורה עם בריקוד .26היא

אינה תורה דשמחת היום מצות או cenilaכלומר: רקיע בבחינת היא שהתורה כפי שזהו התורה,
לא וגם מים, הספרֿתורה z`ixwaבבחינת את נוטלים אלא וגילוי, אור של ענין הוא שקריאה התורה,

בבחינת  שהיא כפי התורה של העצם את שנוטלים היינו, סגור, שהיא כפי אלא אותו פותחים שלא באופן
יתברך. עצמותו

מצד  הרי – והגילויים האורות בבחינת רק הוא התורה ענין שכללות ד) (סעיף לעיל שנתבאר [ואף
התורה, את משמחים שישראל עלֿידיֿזה הנה יתברך, בעצמותו שמושרשות ישראל נשמות מעלת

יתברך]. עצמותו בחינת בה ממשיכים

ישראל: בני כל שוים – זה ובענין

בגמרא  שמצינו ועד דרגות, חילוקי יש – רקיע בחינת שבעלֿפה, תורה כאלו 27בלימוד שישנם
בלימוד  וגם שבכתב; בתורה פסוק ישראל", "שמע הפסוק באמירת תורה תלמוד ידיֿחובת שיוצאים
חילוקים  כמה יש התורה  פנימיות שבלימוד ומכלֿשכן חילוקים; כן גם יש – מים בחינת שבכתב, תורה
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ב.22) קט, יבמות
ב.23) קיא, כתובות
תלא.24) רמז ישעי' יל"ש
ג 25) (כרך  ס"ד רקיע מים אור ערך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). תיב ס"ע
(תו"מ 26) בתחלתה דאשתקד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 74 ע' חי"ח
ב.27) צט, מנחות
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החיים' עץ ב'קונטרס (כמובא התורה פנימיות ללמוד כולם שצריכים אלו בדורות שגם מהקדמת 28(והיינו,
ויטל  חיים חילוקים).29רבי כמה בזה יש ,(

זה  שענין לפי והיינו, ישראל, בני כל שוים – תורה בשמחת תורה הספר עם הריקודים בענין אבל
ישראל. בני כל שוים הנשמה ובעצם הנשמה, עצם מצד הוא

התורה, של העצמיות עם מתקשר ישראל בני של שהעצמיות – תורה דשמחת העבודה וזוהי
בלחודוהי" ומלכא "ישראל רק לא שנעשה ועד הקב"ה, של עצמותו עם "ישראל 30ועלֿידיֿזה אלא ,

וקודשאֿבריךֿהוא cgאורייתא `lek"31.

***

Á פעמים כמה דובר הרי 32. כולה, השנה כל על מלמעלה וההמשכות ההשפעות כל את לקבל שבכדי
צדקה  ובתורת חנם חסד של באופן הם הקב"ה של ההשפעות שכל ההשפעות 33כיון לקבלת ה"כלי" הנה ,

הצדקה. מצות עלֿידי הוא

בגמרא  כדאיתא הצדקה, בנתינת היא ויום יום כל עבודת שהתחלת לעני 34ועלֿדרך פרוטה "יהיב
בעניני  לעסוק אסור התפילה קודם (שהרי הענינים כל התחלת היא שהתפילה וכיון מצלי", והדר

ז"ל 35הרשות  רבותינו כמאמר דוקא, התפילה לאחר להיות צריך התורה לימוד ואפילו תפילתי 36, "על
היא  הצדקה שנתינת נמצא, הצדקה, נתינת עלֿידי היא לתפילה וההקדמה למיטתי"), סמוכה שתהא

חדשה  בריאה האדם נעשה ויום יום שבכל לפי – הדבר וטעם היום. עבודת להתחיל 37התחלת צריך ולכן ,
(שתחילת  שמלמעלה ההשפעות כל את לקבל "כלי" נעשה שעלֿידיֿזה הצדקה, בנתינת היום את

התפילה). עלֿידי היא המשכתן

תשרי, חודש ממועדי הנמשכות ההשפעות את לקבל שבכדי ושנה, שנה לכל בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
לקופה  להתנדב צריך הכלליים, המועדים סיום תורה, בשמחת הנה השנה, כל על כלליים מועדים שהם

השנה.הכללי  ימי מספר כפי מטבעות סכום ת

המעלות  שאר כל מלבד אשר הכללית, לקופה צדקה שבנתינת המעלה גודל בארוכה נתבאר וכבר
הגבוי  על תורמים צדקה שגבאי כיון שעברו, הימים עבור גם מועילה שהנתינה המעלה גם ישנה שבדבר,

לגבות  העתיד .38ועל

Ë:לפועל ובנוגע .

כפי  מטבעות, שנ"ד של סכום אחד כל יתנדב – ימים שנ"ד בה שיש כסדרה, שנה היא זו ששנה כיון
בתניא  כמבואר יכולתו, מכפי  ויותר נפשו"39יכולתו, בעד יתן לאיש אשר ש"כל הצדקה, נתינת ,40בענין

הפנימיים. נפשו עניני עבור לפעול כדי

נאמר  שעלֿזה הצדקה בענין המבואר עלֿפי בנתינת 41ובפרט שירבה שככל כך, דל", חונן ה' "מלוה
שעליה  היחידה המצוה היא הצדקה מצות והרי ככה. פעמים כמה בעשירות הקב"ה לו ישלם הצדקה,

בזאת" נא "ובחנוני הקב"ה פעמים 42אומר כמה הקב"ה יחזיר ואז הצדקה, בנתינת וירבו שינסו היינו, ,
רויחי. ומזוני חיי דבני הענינים בכל
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בסופו.28)
ההקדמות.29) לשער
ב.30) קד, א. לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
א.31) עג, זח"ג ראה
ס"ל 32) דאשתקד ב) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 147 ע' חי"ח (תו"מ
ובכ"מ.33) סי"ז. אגה"ק תניא ראה
א.34) יו"ד, ב"ב
א.35) יד, ברכות

ובפרש"י.36) ב ה, שם
ועוד.37) רס"ו. רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.38) א. קח, כתובות
סע"ב 39) (קכד, סט"ז ואילך). סע"ב (קטו, ס"י אגה"ק
ואילך).
ד.40) ב, איוב
שם.41) סט"ז אגה"ק וראה יז. יט, משלי
רע"א.42) ט, תענית וראה יו"ד. ג, מלאכי
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כ"ק  של הציון על ויזכירום אמם, שם עם ביתו בני שמות וכן אמו, ושם שמו לצרף יכול הרוצה וכל
בחיים" "הוא בחיים", ש"זרעו עלֿידיֿזה שהרי – וקיים חי שלהיותו אדמו"ר, כל 43מו"ח את ימשיך –

לארצנו. קוממיות יוליכנו והוא ההשפעות,

הרחבה  תומשך ועלֿידיֿזה הרחבה, של ובאופן מערער"), ("וואס בריבוי הנתינה שתהיה – ָוהעיקר
ביתו. ולבני לו המצטרך בכל וברוחניות, בגשמיות – "דשן" אותיות שנ"ד, כמספר – ו"דשן"

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ב.43) ה, תענית

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

לחגיגת הבר מצוה שלך בשבת בראשית הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי שתהי' בשעה טובה 

ומוצלחת ותצליח בלימודך ובקיום המצות.

ידוע מאמר רבינו הזקן ונמצא ג"כ בשל"ה, אשר הפרשה שקוראים בתורה שייכת להזמן בו 

קוראים אותה, ובשבת זו הבע"ל קוראים הסדרה בראשית המתחיל בראשית ברא אלקים את השמים 

ואת הארץ, והארץ היתה גו' וחשך גו' ויאמר אלקים יהי אור.

וזוהי הוראה כללית לכל בני ישראל בכלל, ובפרט לבר מצוה המתחיל את חייו בתור מחוייב 

בתורה ומצות כולם, אשר בגשתו להעבודה דתורה ומצות בהעולם, הנה עליו שיהי' תמיד לנגד עיניו 

הידיעה הברורה:

א( אשר האלקים ברא את השמים ואת הארץ, ומובן מזה אשר הוא הוא ית' הבעל בית היחידי 

בעולם ומלואו כולו.

ב( אשר חלק האדם בעולם הוא עדיין חשך, ועליו לתקנו ולהאירו.

ג( אשר התחלת עבודתו בזה הוא, לגלות בעולם, את "ויאמר אלקים", היינו לימוד התורה 

שהיא היא דבר הוי', וקיום המצות שהם מצות השם ית' שע"ז נאמר כי נר מצוה ותורה אור, ועי"ז 

מהפך הוא את חשך העולם לאור, ובלשון הזהר הקדוש, לאתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא,

ובשומו לנגד עיניו תמיד ידיעה זו, ילך לבטח דרכו, דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט,

בברכה.
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מוגה  בלתי

הסוכות,‡ חג ימי לכל המשותף הכללי בענין (א) בשתים: - הוא הסוכות חג בלילות הדיבור תוכן .
הזהר  כלשון זה, יום של הפרטי בענינו (ב) "הקהל", - זו בשנה המיוחד הענין גם יומא 1כולל "כל

החול, ימי גם השבוע, ימי כל בראשית), ימי מששת (החל עולם ימי כל על דקאי עבידתיה", עביד ויומא
אמת"). "תורת עלֿפי שבדבר הפירושים (ככל המועד" "חול הנקראים ימים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

לילה  שבכל כלומר לו, הקודם על הוספה בו שיש תורה, עלֿפי המשך המשך, של באופן - זה וכל
הוספהdtqedיש שלפניו, הלילות .`zizinלגבי

בענין היא שההוספה מכיון מזה: את ixwirויתירה "הקהל מישראל, רבים עם הקשור ענין ובפרט ,
והטף" והנשים האנשים היא2העם, עצמה ההוספה גם הרי, -zixwir העיקר על שמרובה להוספה עד ,3,

עילוי. אחר בעילוי - גופא ובזה

יותר: ובפרטיות

להענין ליום.illkdביחס מיום והוספה המשך יש בוודאי - הסוכות חג ימי לכל המשותף

ענין  הוא יום שכל דמכיון יום, כל של הפרטי לענינו ביחס גם הם וההוספה שההמשך הוא, החידוש
ובהוספה  בהמשך בא הפרטי הענין שגם להדגיש צורך יש עבידתיה", עביד ויומא יומא "כל בפניֿעצמו,

כשמ  גם שהרי שלפניו, של להימים ה"עבידתיה" חסֿושלום נתבטל לא זה, יום של ה"עבידתיה" תחדשת
ה"עבידתיה" ואילו והשלימות, התוקף בכל שישנו אלא "רושם", ממנו שנשאר רק ולא שלפניֿזה, היום

באה זה יום dtqedaeשל jynda יש שביניהם, החילוקים למרות כי שלפניֿזה, הימים של ל"עבידתיה"
משותף. וענין השוה צד בהם

(מבחינה  שהם לענינים עד מזה, זה ומחולקים שונים ענינים שמאחד באופן הוא השוה שהצד ונמצא,
הקצה. אל הקצה מן מסויימת)

הסוכות  חג ימי כל של השוה (הצד ב"הקהל" גם מודגש - קצוות שני המאחד השוה צד - זה וענין
הקצה. אל הקצה מן והטף", והנשים ד"האנשים הדרגות חילוקי כל את שמאחד זו), בשנה

לעיל · להמדובר בהמשך - ד"הקהל" העילוי בביאור להוסיף ויש "וישכון 4. הברכה מעלת 5בביאור

יעקב": עין בדד בטח ישראל

כלליות  ברכות גם נוספו - שבט לכל מיוחדת ברכה השבטים, י"ב כל של הברכות שנתפרטו לאחרי
איש  ויחיד יחיד "כל בדד", בטח ישראל "וישכון - חשובות והכי העיקריות ומהברכות ישראל, בני לכל

כו'" יחד ולישב להתאסף צריכים ואין מפוזרין, תאנתו ותחת גפנו ואחד 6תחת אחד כל שאצל היינו, ,
הזולת. שעלֿידי לשלימות שיצטרך מבלי השלימות, בתכלית הענינים כל ישנם

והיה  יעקב, שהבטיחם הבטחה "כעין יעקב", "עין ארץ 7וממשיך, אל אתכם והשיב עמכם אלקים
אבותיכם":

אחת, מערה היותה עם אשר המכפלה, במערת קבורתו אודות ליוסף מדבריו חלק היא זו הבטחה
עומד  העולם שעליהם העמודים שלושה (כנגד האבות שלושת לכל ומשותפת כו', אחד בקנין ),8שנקנתה

ההלכה  (כפשטות לבדו הוא רק נמצא שבו מיוחד חלק יש הזוג, מבני אחד ולכל זוג, לכל - מכלֿמקום
" לאֿעלינו), אלה, ".ccaבענינים
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רע"ב.1) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א
יב.2) לא, וילך
ד.3) פס"א, ב"ר ראה
ואילך.4) סי"ג הסוכות דחג ג' ליל שיחת

כח.5) לג, פרשתנו
עה"פ.6) פירש"י
כא.7) מח, ויחי
ועוד.8) (בסופו). ת אופן עמוקות מגלה ראה
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לכך  נוסף כלומר, מפוזרין", תאנתו ותחת גפנו תחת איש ויחיד יחיד "כל - בנידוןֿדידן ודוגמתו
בתור (שלו) ו''תאנתו" "גפנו" אלא שותפות, של באופן זה ד"cigiשאין באופן גם זה הרי ,oixfetn- "

- אבל קיצוני, הכי באופן נעלה zeilrnl`"בדד" הכי באופן היא ואחד אחד כל של ששלימותו כאמור, ,
הזולת. עלֿידי להוספה זקוק שאינו

הקצה: אל הקצה מן - קצוות שני כאן שיש ונמצא,

ל  אחת ברכה - גיסא "וישכוןllkמחד אחת, כמציאות יעקב",l`xyiישראל עין בדד בטח

לכל שנמשכת ברכה - גיסא zg`eולאידך cg` אשר וגרך והטף והנשים "האנשים מישראל,
בתור2בשעריך" ,cigi,השבט לכללות השייך הארץ בחלק רק לא תאנתו", ותחת גפנו "תחת שנמצא כפי ,

הכללית  הברכה נמשכת זה פרטי שבחלק - הפרטי בחלקו הפרטיים, ו"תאנתו" "גפנו" גם ד"וישכון 9אלא
הרוחניים, לעניניו בנוגע והן כפשוטם, ו"תאנתו" "גפנו" הגשמיים, לעניניו בנוגע הן בדד", בטח ישראל

הבירורים  ירמיהו"10עבודת שאמר "בדד ובדוגמת עלֿדרך מלמעלה, רוחנית להשפעה ועד בקשר 11,
בארוכה  כנ"ל הנבואה, לענין .12ובשייכות

ד"הקהל":‚ החידוש עיקר ומודגש מתבטא וכאן .

קטני  (כולל והטף" והנשים "האנשים אודות מדובר שהרי - חידוש של ענין הוא כשלעצמו "הקהל"
יחדיו 13קטנים  כולם מתאחדים ֿ עלֿפיֿכן ואף הקצה, אל הקצה מן לחילוק עד מזה, זה חלוקים סוגים ,(

חלוקים  היותם שעם הימים", ד"כל ובאופן אלקיכם", ה' את ליראה גו' העם את "הקהל אחת, בנקודה
ה'". את "ליראה - אחת בנקודה הם חדורים עבידתיה", עביד ויומא יומא "כל מזה, זה

תחת  איש ויחיד יחיד "כל ד"בדד", גדולה הכי הברכה כשישנה - יותר עוד מודגש זה חידוש אמנם,
("כל  מ''קהל" רחוק הכי הקצה כלומר, "מפוזרין", קיצוני, הכי באופן גופא ובזה תאנתו", ותחת גפנו
נקודה  שנעשים למעליותא, ד''הקהל" הענין נעשה זה, עם וביחד למעליותא, מפוזרין") כו' ויחיד יחיד

הקצה. אל הקצה מן - אחת

סתירה  מהווים שאינם בלבד זו לא הרי הקצה, אל הקצה מן היותם עם - ו''הקהל" ש"בדד" ונמצא,
ד''הקהל". החידוש גודל בהדגשת מוסיפה (למעליותא) ד"בדד" הברכה - אדרבה אלא לזה, זה וניגוד

הזה:„ בלילה החסידי ה"אושפיזא" צדק', ה'צמח של ביאורו עלֿפי – בזה להוסיף ויש .

כו' ויחיד יחיד "כל ד"בדד", הענין צדק'oixfetnבפירוש ה'צמח כותב צדקת 14- מענין להעיר "יש :
epefxt15, אחר במקום שמבאר וכפי לחומה", יצטרכו "16שלא ענין הוא פרזונו" תשב zefxtש"צדקת

השלימות.17ירושלים" בתכלית למעליותא) ("בדד" ד''מפוזרין" הענין יהיה שאז דלעתידֿלבוא,

ועוד: זאת

ל  לפניֿזה 12עיל נתבאר שכתוב כמו – הנבואה ענין על קאי ירמיהו שאמר ישבתי" "נמצאו 18ש"בדד
ידך  מפני גו' עלי שמך נקרא כי לבבי ולשמחת לששון לי דברך ויהי ואוכלם לי (d`eapדבריך הבאה

ישבתי".cca)19מאתך 
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יש 9) הפרטי) (חלקו ו"תאנתו" ל"גפנו" בנוגע שגם ולהעיר,
ישראל, דארץ חלקים להיותם - כולם את המאחד השוה צד
בעלותו  מתבטלת שאז - אזלינן דמינה - השמיטה בשנת וכמודגש
(נסמן  דמלכא" "אפקעתא הפרטי, חלקו על כאו"א של הפרטית
ארץ  של אחת מציאות אלא כאן ואין .(287 ע' חי"ז בלקו"ש

בה. שוים ישראל שכל ישראל,
(10- תאנתו" ותחת גפנו "תחת הלשון מדיוק גם להעיר

ניצוצי  שמקבל היינו, מהם, ומקבל מהם למטה נמצא שהאדם
יחי' לבדו הלחם על לא "כי ג) ח, (עקב כמ"ש שבהם, הקדושה
ניצוצי  על דקאי האדם", יחי' ה' פי מוצא כל על כי האדם
עה"פ. להאריז"ל לקו"ת (ראה הגשמיים שבדברים הקדושה

ובכ"מ). סקצ"ד. כש"ט
יז.11) טו, ירמי'
סט"ז.12) דחגה"ס ג' ליל שיחת
ועוד.13) .353 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
ב'תקנז.14) ע' ו) (כרך פרשתנו אוה"ת
יא.15) ה, שופטים
תרפא.16) ע' בשלח אוה"ת
ח.17) ב, זכרי'
טזֿיז.18) טו, ירמי'
עה"פ.19) פירש"י
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שכתוב  כמו – השלימות בתכלית לעתידֿלבוא יהיה הנבואה ענין גם על 20והרי רוחי את "אשפוך
בתכלית  תהיה הנבואה) (ענין ה'" ש"רוח היינו, דייקא, "אשפוך" ובנותיכם", בניכם ונבאו בשר כל

של באופן אלא הכלי, מדות כפי רק לא וההתפשטות, בניכם dkityההתגלות "ונבאו שלכן הגבלות, בלי ,
והכנות 21ובנותיכם" כו' תנאים וכמה כמה הוצרכו הנביאים שבזמן (אףֿעלֿפי מיוחדת הכנה ללא -

הנבואה  להשראת נתתיך"22מיוחדות לגוים נביא גו' בבטן אצרך "בטרם בירמיהו שכתוב מה עלֿדרך ,(23.

יתווסף  שלעתידֿלבוא מכיון הרי - ד''הקהל" בחידוש מוסיפה ''בדד" שברכת לעיל האמור ועלֿפי
גם  יתווסף הנבואה), לענין בנוגע והן "פרזות", ד"מפוזרין", לענין בנוגע (הן ד''בדד" הברכה במעלת

ביתֿהמקדש  שיבנה לאחרי ד''הקהל" .24בחידוש

הקיצין'' כל ש''כלו (לאחרי הגאולה להבאת הפעולה בדרך שגם להוסיף נושענו)25ויש לא ועדיין
הרמב''ם  כפסקֿדין – הנ"ל קצוות שני העולם 26מודגשים כל ואת עצמו את הכריע אחת, "מצוה שעלֿידי

יהודי של אחת שפעולה היינו, והצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף פועלת cigiכולו "בדד", ,
והצלה" ישראל.llkl"תשועה

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

•
.g"nyz'd zekeqd bgc 'e lil zgiy .c"qa

- ziaxr zlitz ixg`l -
מוגה  בלתי

בענין ‡ ה'שטורעם' אורות כו') בספרים המבואר על (מיוסד  שלפניֿזה בלילות להמדובר בהמשך .
ללילה. מלילה וחידוש הוספה להיות צריך - "הקהל" ובענין השואבה בית שמחת

שלפניֿזה, בימים יחדיו) ו"הקהל" (שמחה שמחה של התוועדויות כבר שקיימו אףֿעלֿפי כלומר,
כשרות" בחזקת ישראל ש"כל מכלֿמקום 1ומכיון – כו' לאמיתתו ובאמת כדבעי, בזה עסקו בוודאי ,

ושלוש  פעמיים פעם, ועוד פעם עוד פעם, אחר פעם כו', ותביעה דרישה של ובלשון לעורר, ממשיכים
לגמרי. חידוש של לאופן עד יותר , עוד להוסיף שצריך ויותר,

הגמרא  טעם 2ובלשון טעמנו לא בעינינו.. שינה ראינו לא השואבה, בית בשמחת שמחים "כשהיינו
בית  בשמחת שמחים היו שבהם הסוכות חג לילות כל על דקאי משמע הלשון שמסתימת שינה",

בשינה  טעם הרגישו שלא כך, כדי עד חדש 3השואבה, באופן השמחה היתה לילה שבכל מובן שמזה -
חדש. בדבר רק שייכת בשינה) טעם מרגישים לא שבגללה (עד אמיתית שמחה כי לגמרי,

כמו  רק לא היינו, ממש, מאין יש התהוות כמו - ממש אמיתי חידוש להיות שצריך אלא עוד, ולא
מביצה  אפרוח זה4התהוות הרי כו' תחילה שמסריח דמכיון ,znbecae jxcÎlr מאין מזה 5יש יתירה אלא ,

יש של חידוש -ynn oi`n.
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א.20) ג, יואל
לסטרא 21) השייכת נבואה – בנבואה סוגים שני שהם וי"ל

("בנותיכם"). דנוקבא לסטרא השייכת ונבואה ("בניכם"), דדכורא
רפ"ז.22) יסוה"ת הל' רמב"ם וש"נ. א. צב, שבת
ה.23) א, ירמי'
בית 24) לגבי השלישי דביהמ"ק העילוי מצד ההוספה מלבד

דקוב"ה" בניינא ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש – שני ובית ראשון
א). רכא, (זח"ג

ב.25) צז, סנהדרין
ה"ד.26) פ"ג תשובה הל'

ה"ב.1) פ"ב קידוה"ח הל' רמב"ם
א.2) נג, סוכה
סי"ט.3) דחגה"ס ד' ליל שיחת ראה
זה 4) (שלילה דסוכות חמישי דיום הרמב"ם משיעור להעיו

גובה  שהזיקה מעוברת -"בהמה תרנגולת ביצת ע"ד אחריו) הולך
אמו"). ירך ("עובר מגופה שהוא מפני ומולדה ממנה נזק חצי
אינה  שהביצה מפני מביצתה, גובה אינה שהזיקה תרנגולת אבל

רפ"ט). ממון נזקי (הל' ממנה" ומופרשת מובדלת אלא מגופה
וש"נ.5) קמג. ע' ח"א במדבר האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה
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בחיים הוראה חיים", "תורת תורתנו, ותובעת דורשת זה בשמים mheytk,וענין "לא התורה שהרי
דעקבתא 6היא" ועקבתא דמשיחא, לעקבתא עד לארץ, ובחוץ הגלות בזמן וגם הגשמית, הלזו בארץ אלא ,

חושך  יותר מתגבר שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בסמיכות דמשיחא,
לאומים" וערפל ארץ יכסה "החושך דורנו 7הגלות, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של המשל כידוע שבסוף 8, ,

עם  ביחד התורה, הוראות כל ניתנו זה במצב גם - ביותר החושך מתגבר השחר, לעלות סמוך הלילה,
כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני ההוראה 9נתינתֿכח, כולל קטן, ועד למגדול ואחת, אחד כל של כחו לפי ,

ממש. חידוש של באופן ו"הקהל" שמחה בעניני להוסיף

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

•
zeclie miclil ,g"nyz'd zekeqd bgc 'e mei zgiy .c"qa

.dgpn zlitz ixg`l zqpkdÎziaa ,eigiy "myd ze`av" -
מוגה  בלתי

וואנט‡. "ווי ניגנו ואחרֿכך חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב את נאו".אמרו משיח

בענין · מתחילים וכרגיל אודותם, לעורר שצריך ענינים כמה יש השם", "צבאות של כינוס בכל .
הענינים. לשאר בהמשך מגיעים ממילא ובדרך ההתכנסות, במטרת מרכזי מקום תופס שהוא העיקרי

מטרה, אותה לשם שונים ממקומות שבאו השם", "צבאות חיילי של היא שההתכנסות שמכיון ומובן,
הענינים  כל הרי - הכנסת בית הצבא, של העליון למפקד השייך ובמקום הצבא, בכנס השתתפות שהיא

השם". "צבאות עם במיוחד קשורים להיות צריכים אודותם, שידובר

המפקד  להוראות מסירותֿנפש מתוך מוחלטת התמסרות - הוא השם" "צבאות חיילי של ענינם
העולם. בורא הקב"ה העליון,

ומתוך  המפקד, רצון את הוא ממלא שלו, היוםֿיום שבחיי בכך דוגמאֿחיה מראה בצבא חייל וכל
מילוי  למען בלבד, עצמית ותועלת הנאה בעלי הקטנים, הדברים אותם מכל פורש הוא מסירותֿנפש

העליון. המפקד הוראות

גיל ‚. בכל יהודי לכל השייך ספר התורה', ב'ספר כתובות החיילים של והפקודות ההוראות והנה,
השנה. ימות כל במשך למלא חייל כל צריך שבו, ה'פקודות' שבו, המצוות ואת וזמן, מקום ובכל

הזמן, ואותו היום לאותו ורק אך שמופנות מיוחדות, יום' 'פקודות החייל מקבל מיוחדים בימים אמנם
הרגילות. מהפקודות יותר מסירותֿנפש, ומתוך רב במרץ החייל ממלא ואותם

ומכיון  מיוחדת. יום' 'פקודת יש - הקהל' ב'שנת סוכות חולֿהמועד – נמצאים אנו שבהם אלו בימים
הרי  הרגילים, השנה ימות משאר יותר טובים ימים - הם כן כשמם אשר 'יוםֿטוב', נקראים אלו שימים

המיוחדת. היום' 'פקודת את לבצע יותר  קל אלו שבימים מובן

היא:„ אלו לימים המיוחדת ה'פקודה' .

למען  והטף.. הנשים האנשים העם את הקהל הסוכות.. בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ
אתם  אשר הימים כל התורה.. דברי כל את לעשות ושמרו אלקיכם, ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו

האדמה" על .1חיים
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ב.6) נט, ב"מ
ב.7) ס, ישעי'
אתהלך 8) אדה"ז מאמרי גם וראה תרצ"ט. כסלו י"ט שיחת

ועוד. ואילך. קג ס"ע לאזניא
ג.9) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
ואילך.1) יו"ד לא, וילך



מג g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy

ל"קהל  כולם שיהיו עלֿמנת להקהל, יחד, להתכנס וטף, נשים אנשים כולו, ישראל עם שעל כלומר,
אחד" בלב אחד "כאיש אחת, מציאות והוא:2אחד", אחד, ולב אחד רצון שבכולם מפני ,

של  העליון מהמפקד יראה ה'", את "ליראה בהם שיפעל כדי מהתורה, הפרשה קריאת את לשמוע
וה'פקודות'. המצוות כל קיום "לעשות", המפקד ציווי את שמקיימים בכך מתבטא שזה הצבא,

מיוחד, ובמקום 'יוםֿטוב', מיוחד, וביום ישראל כל במעמד דוקא שנערך כזה בכנס והמטרה
יקיים  הימים שכל גו'", חיים אתם אשר הימים "כל על השפעה תימשך שממנו - היא ביתֿהמקדש,

ה''הקהל". כנס בזמן שקיים וה'שטורעם' החיות ובאותה מרץ באותו המפקד ציווי את האדם

אלו: לימים המיוחדת היום' 'פקודת איפוא זוהי

- הילדים שבסביבתו: האנשים את להקהיל אחד כל על והטף", הנשים האנשים העם, את "הקהל
שהיה  "הקהל" במעמד יחד ולהיזכר הגברים, את - והאבות הנשים, את - האמהות וההורים: הילדים; את
כל  את ויקיים ימשיך הימים", "כל שאחרֿכך, כדי וזאת מהתורה, פרשה ולשמוע וללמוד בביתֿהמקדש ,

התורה. פקודות

יותר, ומהר יותר טוב תצליח שהפעולה בוודאי הרי - "הקהל" – ברבים נעשית שהפעולה ומכיון
יחיד. אדם עלֿידי הנעשית מפעולה

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

•
.g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy .c"qa

- ziaxr zlitz ixg`l -
מוגה  בלתי

דיומא.‡ מענינא עתה גם לדבר יש - רבה' 'הושענא בליל גם לדבר האחרונות בשנים כנהוג .

אודות  שלפניֿזה הלילות במשך פעמים וכמה כמה ותובעים ומבקשים שמדברים לאחרי ובמיוחד
המתחיל" ד"אני באופן ההנהגה להיות צריכה – "הקהל" בענין שנאמר 1ה'שטורעם' מה על בהוספה ,

שלפניֿזה. בלילות זה בענין

וכבר  שלפניֿזה, ובשנים שעברה בשנה בזה דובר שכבר שאף - דיומא לענינא בנוגע ועלֿדרךֿזה
ובאופן  בקיצור, - פעם עוד ולהזכיר לחזור יש  מכלֿמקום וכו', מראיֿמקומות ציוני עם הדברים נדפסו
לגבי  זו שנה בקביעות לחידוש בנוגע ובמיוחד כולל בזה, ולהוסיף היום, מעלת גודל - ראשיֿפרקים של

הידוע  (כפתגם בחומש היומי לשיעור בנוגע - שנים משנה 2שאר שמשתנה הזמן"), עם לחיות ש"יש
השבוע  בימי הסוכות חג קביעות לשינויי בהתאם כדלקמן.3לשנה, ,

·' בשמו: גם המודגש היום, של המיוחד ענינו על להתעכב יש - לראש לכל .dax `pryed.'

באמירת  מרבים הסוכות חג של השביעי ביום אבל "הושענות", אומרים הסוכות חג ימי בכל
'הושענא – הסוכות daxה'הושענות' חג ימי בכל שאמרו ה'הושענות' כל וכופלים שחוזרים - ומוסיפים 4' ,

"הושענא". פיוטי וכמה כמה עוד

הישו  הדגשת - ועיקר כפי ועוד צדקנו, משיח ביאת - ("רבה") והעיקרית הגדולה ("הושענא") עה
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שם.2) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י
ועוד.1) טו. וארא תנחומא חז"ל ל'
ואילך.2) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
החודש,3) לימי שנחלק כפי בתהלים היומי שיעור משא"כ

דיום השיעור – בשוה השנים בכל גם k"`שהוא (ראה בחודש
ס"ד). דסוכות ו' ליל שיחת

גם 4) אלא בכמות, רק לא מוסיף  יחדיו כולם שצירוף ומובן,
'הושענא באיכות, בעיקר) – '.dax(ואדרבה



g"nyz'dמד (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy

מבשר  בא, זה הנה דודי "קול ואומר", מבשר מבשר "קול רבה': ב'הושענא ה'הושענות' בפיוטי שאומרים
הקשורים  ענינים וכמה כמה ועוד ואומר", מבשר בעצמו, דוד הוא שמו, צמח איש צמח "קול ואומר",

והעיקרית). הגדולה (הישועה רבה' 'הושענא ענין תוכן - צדקנו משיח ביאת עם

ב  כבר מתחיל זה היאlilוענין ה'הושענות' שאמירת (אף רבה' ענינים meia'הושענא בכמה שהרי - (
הלילה" אחר הולך בלילה.5"היום הענין התחלת עלֿידי היא היום עבודת שמעלת היינו, ,

"אין  - היום לגבי בלילה עילוי יש תורה, לעניני שבנוגע להוסיף, אלא 6[ויש חכמתו רוב לומד אדם
אין  שנאמר 7בלילה.. בלילה, אלא תורה של בלילה"8רינה רוני ].9קומי

עבודת בעניני גם מודגש רבה') ('הושענא הגאולה ענין לזה, לפני lilונוסף (עוד רבה' 'הושענא
ספר  כל לאמירת בנוגע הן - ביום) ואומר " מבשר מבשר ד"קול ה'שטורעם' עם ה'הושענות' אמירת

ישראל" זמירות "נעים של ספרו giyn`,10תהלים, `kln cec משנה' לימוד) (או לאמירת בנוגע והן ,
עצמו" "מפי משה שאמרו הקודש 11תורה', אחרון"12(ברוח גואל הוא ראשון "גואל - (13.

אחד  כל שהרי - משיחא מלכא לדוד בשייכות מיוחדת הדגשה יש תהלים לאמירת שבנוגע [ולהעיר,
תהלים  מזמורי  אמירת לנו נחשבת "שתהא  תהלים אמירת לאחרי רצון" ה"יהי בנוסח אומר מישראל ואחד

envraאלו l`xyi jln cec mxn` eli`k נסים מעשה על מתפללין שאין ומכיון לומר,14", צריך כן על ,
דבר אלא נס, בגדר זה "נעים irahשאין - שלו תהלים באמירת המלך דוד פעולת גודל מובן שמזה ,

שאמרם ישראל", ישראל myaזמירות ].15כל

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

•
g"nyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

היין. על קידשו לא שעדיין אלו את ידיֿחובה יוציא היין, על יקדש שאחד הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק

קומתו  מלוא ועמד ז"ל, יצחק לוי רבי לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך
רבה. בשמחה ורקד

המשך ‡. (א) ענינים: שני - שמיניֿעצרת) של שני יוםֿטוב שמחתֿתורה, (ועלֿדרךֿזה בשמיניֿעצרת
הכתוב  כלשון הסוכות, חג ימי קש"ב"1לשבעת פז"ר לענין עצמו בפני "רגל (ב) גו'", השמיני .2"ביום

טובים', ה'ימים לכל המשותף הכללי הענין שישנו - 'טובים' ה'ימים בכללות שמצינו ועלֿדרך
ו"זמן  חרותנו" "זמן שמחתנו", "זמן בפניֿעצמו, טוב' 'יום כל הפרטי הענין וישנו לשמחה", "מועדים

תורתנו". מתן

שלאחריֿזה  לימים טוב' מה'יום להמשכה בנוגע גם מובן ישנן 3[ומזה טובים' ה'ימים שבכל שכשם -
הענין המשכות, והענין illkdשתי הפסח), לחג הסוכות (מחג הבא טוב' ל'יום עד זה טוב' מ'יום שנמשך
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סע"א.5) פג, חולין
ה"ח.6) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' הי"ג. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם
ה.7) פמ"ז, שמו"ר
יט.8) ב, איכה
עשר 9) מחמשה מתארכין, שהלילות בתקופה יתירה ובהגשה

הצפוני, כדור בחצי – הסוכות) דחג הזמן גם (כולל ואילך באב
ישראל. ארץ כמו ה"ה זה שבענין זו, כבמדינה

א.10) כג, ש"ב
ב.11) לא, מגילה

ג.12) כ, שה"ש לקו"ת וראה שם. מגילה – משה תוד"ה
ובכ"מ.
(13.8 ע' חי"א בלקו"ש נסמן
ועוד.14) א. ס, ברכות ה"ב. פ"ג תענית ירושלמי ראה
(א).15) ד פ"ד, שהש"ר ראה
לה.1) כט, פינחס לו. כג, אמור
וש"נ.2) רע"א. מח, סוכה
ב.3) צח, ברכה לקו"ת ראה



מה g"nyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy

ihxtd הסוכות לחג עד זו בשנה הסוכות (מחג הבאה בשנה הזה טוב' ל'יום עד זה טוב' מ'יום שנמשך
ימי  לשבעת המשותף הכללי מהענין ההמשכה שישנה - לשמיניֿעצרת בנוגע גם הוא כן הבאה), בשנה
מענינו  ההמשכה גם וישנה הבא), ושמיניֿעצרת הסוכות לחג עד (שנמשך ושמיניֿעצרת הסוכות חג

ihxtd"קש"ב ד"פז"ר הענינים לשש בנוגע עצמו", בפני ה"רגל הבא)].4של לשמיניֿעצרת עד (שנמשך

היותו  לגבי הסוכות, חג ימי לשבעת ההמשך בעיקר מודגש שבשמיניֿעצרת פשוט וגם מובן אמנם,
) עצמו" בפני 'יום xzei"רגל כל של הפרטי ענינו לגבי טובים' ה'ימים כל של המשותף הענין מאשר

כי: - טוב')

המפורש ענין הוא הסוכות חג ימי לשבעת ההמשך azkay(א) dxeza ענין ואילו השמיני", "ביום -
שבכתב  תורה של "פירושה" שבעלֿפה, בתורה נתבאר עצמו" בפני .5"רגל

ב' צורך שיש העובדה עצם לוoniq'(ב) שיש מוכיחה, - עצמו" בפני "רגל zekiiyeלעשותו xyw לשבעת
שביניהם, החילוק את המדגיש ב'סימן' צורך אין ממש, בפניֿעצמם דברים בשני כי שלפניֿזה, הימים

תורתנו". מתן "זמן או חרותנו" ל"זמן שמחתנו" "זמן בין לחלק ב'סימן' צורך שאין כמו

חלוק  קש"ב" פז"ר "לענין רק הרי - עצמו" בפני "רגל היותו עובדת הדגשת לאחרי גם (ג)
הוא" חג חד "בלאוֿהכי אבל הסוכות, מחג .6שמיניֿעצרת

(הענין · ה"הקהל" ענין אודות הסוכות חג ימי בשבעת להמדובר בהמשך אשר מובן, עלֿפיֿזה .
ואדרבה, ה"הקהל", לענין בנוגע גם ההמשך ישנו השמיני" "ביום הרי - זו) בשנה הסוכות בחג המיוחד

בקודש" מעלין והולך.. "מוסיף והוספה, עילוי של .7באופן

בכמה  מצינו שמיניֿעצרת, של שני יוםֿטוב היותו מלבד שהרי, - לשמחתֿתורה בנוגע יתירה והוספה
(בהמשך 8מקומות  ה"הקהל" ענין נמשך בו שגם בלבד זו שלא מובן, שמזה "תשיעי", בשם גם שנקרא

לגבי  גם יותר נעלה באופן הוא שההמשך - מזה יתירה אלא ושמיניֿעצרת), הסוכות חג ימי לשבעת
שמיניֿעצרת.

פרש  סוף עד מששי - זו) שנה (בקביעות בשמחתֿתורה היומי החומש בשיעור מודגש זה ת וענין
"ברכה":

חמישי, יום של כהשיעור שלא - ישראל לכלל שנאמרו ברכות אודות כולו מדבר ששי יום של השיעור
ישראל" כל כנגד מדבר הוא "עכשיו בסיומו ורק פרטיים, שבטים של ברכות נאמרו אלא 9שבתחילתו ,

" מדבר כולו l`xyiהשיעור lk cbpk."העם את ד"הקהל באופן שהן ברכות כלומר, ,"

"אשריך  - ששי יום של השיעור בסיום יתירה נכללים 11ישראל"10ובהדגשה ישראל שכל היינו, ,
אחת. מציאות כולם שנעשים ד"הקהל" הענין בדוגמת יחיד, בלשון

ישראל  כל ישראל", כל "לעיני - שמחתֿתורה) של השיעור (סיום הפרשה וחותם בסיום ועלֿדרךֿזה
העם". את ד"הקהל הענין תוכן שזהו יחדיו,

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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אודות4) שמדובר שאף ה''ה dyyולהעיר, בלבד, ענינים
כולה. השנה כל על הנמשכים כלליים ענינים

ענין – מצינו מזו שנמשך `cgוגדולה ענינים) ששה רק (לא
כידוע  בשנה", "אחת יוהכ"פ, של בענינו – כולה השנה כל על

"בשנה". נמשך ד"אחת" שהענין בזה, הפירוש
המשכת  לשמע"צ, בשנה", "אחת יוהכ"פ בין החילוק וטעם
בלקו"ת  המבואר ע"פ לומר, יש – קש"ב") ("פז"ר ענינים ששה

ג"כ נק' ש"יוהכ"פ א) נח, dpyd(ר"ה y`x'בחי והוא בכתוב
ב" והרי ופנימיות", של y`xנשמה באופן הענינים כל כלולים "

שאז  הפרטים, נמשכים ואח"כ בשנה", "אחת – אחת נקודה
בעניני  שהרי באיכות, גם ובמילא, (בכמות, במספר גם ניתוסף

ששה  – האיכות) עם הכמות קשורה קש"ב.קדושה פז"ר דברים,

בתחילתה.5) החזקה' 'היד לספר הרמב"ם הקדמת
סק"א.6) סתרס"ח או"ח ט"ז
וש"נ.7) ב. כא, שבת
סתרס"הֿו.8) או"ח טושו"ע ב. מז, סוכה
כה.9) לג, פירש"י

אשר,10) (שבט ל"אשר" ד"אשריך" מהשייכות להעיר
ישראל". כל כנגד "מדבר שבסיומו דאתמול, בשיעור שברכתו)
הוא  ישראל" כל "כנגד הדיבור גם דאתמול בשיעור אבל
דחג  ב' ליל שיחת גם (וראה אשר דשבט ה"צינור" באמצעות

סי"גֿד). הסוכות
כט.11) לג,



מו

.g"nyz'd dxez zgny mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

מפה  פורסים שלא מכיון השקיעה, לאחרי ולשתות לאכול שלא הזהירות אודות להכריז הורה
ומקדשים.

להם  שיאמרו עד שממתינים כאלו ישנם כנראה, אמר: ואחרֿכך 'לחיים', לומר לאחדים הורה
בשתי  באצבע הורה שליט"א אדמו"ר (כ"ק ואחד אחד לכל עתה אומרים ובכן, 'לחיים', לומר בפרטיות 

לחיים"! "זאגט והכריז:) הקהל, לנוכח ידיו

ז"ל. יצחק לוי רבי לאביו 'הקפות' ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך

תוכן ‡. אודות עלֿכלֿפנים לדבר יש - יין על 'לחיים' לומר כבר איֿאפשר השקיעה שלאחרי מכיון
כדלקמן.ענין  יין, לטעום שאיֿאפשר בשעה גם תמיד, שייך ('לחיים') זה ענין אשר 'לחיים', אמירת

'לחיים': אמירת זמן אודות הנ"ל להכרזה בנוגע - ובהקדמה

להיות צריכה אינה - זה בענין הכרזה ולכן inyaא) ערוך', ב'שולחן מפורש דין אודות מדובר שהרי ,
שפסקו  (לאחרי ומקדשים מפה פורסים שאין שמכיון ולעורר, להזכיר וכיוצאֿבזה הרבנים של מחובתם
נפקאֿמינה  אין ולכן קידוש, לפני השקיעה, לאחרי מאומה לטעום שלא להזהר יש בחב"ד), כך לנהוג

זה. על להכריז אמר מי כלל

עליו  מסויימת, פעולה עושה שיהודי שלפני דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הידוע ובלשון
כו'. לעשותה צריך אופן ובאיזה זו, פעולה לעשות וצריך מותר האם ערוך', ב'שולחן תחילה להסתכל

וכך. כך הוא ערוך' ב'שולחן שהדין מסביבו לנמצאים ולהזכיר לעורר אחד כל חייב שכן, ומכיון

המכוון  לתכלית מדוייק שאינו בלשון היא ההכרזה כאשר ועיקר: ועוד כזו 1ב) שהכרזה רצוני אין -
עד  אלא אינו 'לחיים' אמירת ענין כאילו משמע היה ההכרזה שמלשון ובנידוןֿדידן, בשמי. תהיה

כדלקמן. היום, בפרשת במיוחד וכמודגש כו', תמיד ישנו זה שענין בשעה בה לשקיעה,

בזה:· והענין .

וכולל  כפשוטם, גשמיים חיים ברכת - היא 'לחיים' באמירת רעהו את איש שמברכים הברכה פירוש
מהן" "נשתלשלו - ואדרבה רוחניים, חיים רוחניים.2גם מחיים נשתלשלו גשמיים שחיים -

חיים" "מחיה - מהקב"ה נמשך גשמיים) חיים והן רוחניים חיים (הן חיים ברכת ענין ,3והרי,

" לדרגת הכתוב xewnועד כלשון חיים", חיים 4מים זו, דרגה שלגבי חיים", מים מקור גו' "אותי
בהשוואה. הם גשמיים וחיים רוחניים

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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miaxaשהרי,1) dfxkd שאף הדיוק, בתכלית להיות צריכה
לד, (שבועות חז"ל ובלשון בלשונם, לדייק בניֿאדם דרך שאין
(מלבד  אדעתיה" לאו . . דאיניש עלי' רמיא דלא מילתא "כל ב)

בנוגע מ"מ וכיו"ב), בב"ד עדות miaxaבהגדת dfxkdl,שאני –

הדיוק. בתכלית שצ"ל
רפ"ג.2) בתניא אדה"ז לשון
(3.44 ע' תש"י סה"מ וראה א. עא, יומא
יג.4) ב, ירמי'



מז

g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa
- '` zecreezd -

מוגה  בלתי

ד"הקהל",‡. הענין ע''ד הקהל") ("שנת זו בשנה המיוחדת ההדגשה אודות לעיל להמדובר בהמשך
ה'" את ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם את ד"הקהל"1"הקהל הענין את ולבאר להוסיף יש -

בראשית". ל''שבת ובשייכות בקשר

הפתגם  כידוע כולה, השנה כל על כללי ענין הוא בראשית" ש"שבת - שנעמדים 2ובהקדמה "כפי
השנה", כל על נמשך כך בראשית בשבת

ברכה  המשכת היינו, מרֿחשון, חודש מברכים שבת גם הוא בראשית ששבת בכך גם וכמודגש
לחודש ישראל oey`xdונתינתֿכח של עבודתם מתחילה לדרכו"3שבו הלך "ויעקב חודש 4בעולם, (לאחרי

במועדות" ה"מרובה ),5תשרי,

ד"הקהל" העבודה על ופועל ושייך נוגע - בראשית" ב"שבת שהוא כפי ד"הקהל" שהענין מובן, ומזה
כדלקמן. הקהל", "שנת כל במשך

בזה:· והביאור .

בארוכה  כמדובר ("כלל"), אחת בנקודה הפרטים ריבוי כל התכללות - הוא ד"הקהל" התוכן
זה  שלפני .6בהתוועדות

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא "בראשית - בראשית בפרשת גם מודגש זה תולדות 7וענין "כל ,
תולדותיהם  לרבות השמים את שכתוב הוא ראשון.. ביום נבראו וארץ לרבות 8שמים הארץ ואת

אחד 9יה"תולדות  במאמר ראשון", ביום "נבראו - יחדיו נכללים הבריאה עניני ריבוי שכל היינו, ,10.

נתפרטו  כך שאחר "dyylאלא, ידי על וגם עליו", שנגזר ביום נקבע ואחד אחד "כל dxyrימים,
ריבוי 11מאמרות" כולל המאמרות מעשרה אחד וכל בראשית, ימי מששת אחד שכל - יותר ובפרטיות

אור" "יהי מהמאמר החל פרטים, ופרטי ראשון 12פרטים ביום שנברא אור אור, סוגי כמה לאור 13- עד ,
הגדולים" המאורות גו'"14ד"שני הארץ "תדשא במאמר ועלֿדרךֿזה הכוכבים, וכן וירח, שמש שכולל 15, ,

המאמרות, בשאר בזה וכיוצא למיניהם, והאילנות הצמחים דסוגי פרטים ופרטי הפרטים ריבוי כל את
ה" מעשיך רבו "מה הנבראים פרטי כל את ה"16הכוללים מעשיך גדלו ו"מה ,17.

כאשר  שלכן, אחד", ל"ה' ביטולם עלֿידי יתאחדו הנבראים פרטי ריבוי שכל - היא הכוונה ותכלית
בבריאת כולה הבריאה הנבראים mc`dנשלמה לכל הראשון אדם אמר בראשית, למעשה הששי ביום

עושנו" ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחווה במעמדם 18"בואו שהם כפי לנבראים פונה הראשון אדם כלומר, ,
ומצב  למעמד ובואו) זה ומצב ממעמד (צאו "בואו" להם, ואומר רבים), (לשון ריבוי של באופן ומצבם
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יבֿיג.1) לא, וילך
וש"נ.2) בהערה. 556 ע' ח"ב לקו"ש ראה
ע"י 3) – לראשונה – היא בשק"מ הברכה המשכת וגם

השביעי, לחודש הקב"ה של ברכתו בכח ישראל, של עבודתם
החל  בשנה, פעמים י"א החדשים את ישראל מברכים שעי"ז

ס"ז. לקמן וראה מרֿחשון. חודש משב"מ
שם.4) בלקו"ש בהנסמן וראה ב. לב, ויצא – הכתוב ל'
ס"ב.5) שם אדה"ז  שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב לטואו"ח ב"י
אלול 6) כ"ה מכתב ואילך. סי"ד תשמ"ז נצו"י ש"פ שיחת

תשמ"ז.
פרשתנו.ר 7) יש
ושייך 8) דוגמתו בענין צ"ל והריבוי ריבוי, הוא "את" כי,

שנמשכת  "תולדה" ו"הארץ", ד"השמים" "תולדותיהם" – אליו

מהם. ובאה
יד.9) שם, פרש"י

וש"נ.10) א. לב, ד"ה ראה
שם.11) ר"ה רפ"ה. אבות
ג.12) א,
ב.13) פי"א ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי א. יב, חגיגה

ועוד. ו. פי"ב,
טז.14) א,
יב.15) שם,
כד.16) קד, תהלים
ו.17) צב, שם
ועוד.18) ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, שם
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הראשון  אדם של (למקומו יותר נברכה19נעלה ונכרעה "נשתחווה - ואו) ,'d iptl ונרגש ניכר (שיהיה
".epyerשהוא)

ותכלית  פרטים, ופרטי בפרטים נתפרט כך ואחר כלל, של באופן היא הבריאה שהתחלת ונמצא,
קרויין  "אתם אדם, בכל ודוגמתו הראשון, אדם עלֿידי בהכלל ומתאחדים חוזרים הפרטים שכל - הכוונה

כמארז"ל 20אדם" הראשון 21, אדם דוגמת הוא מישראל אדם שכל ללמדך כו'", יחידי האדם נברא "לפיכך
בעולם. הקב''ה של אחדותו וממשיך שפועל -

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

•
g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa
'azecreezd-

- dxezÎzgnyl jynd 'a zecreezd -
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן התחיל כך אחר

הרגיל,‡. מהסדר שינוי של באופן להתחיל יש - לראש לכל

בעקבות  בעמדנו ועיקר: (ב) הרגיל, דרך על שלא חידוש, דבר שאוהבים בניֿאדם טבע (א) כי:
צריך  - כולה הבריאה בכל ועיקרי גדול הכי שינוי יהיה שאז, דמשיחא, דעקבתא לעקבתא עד משיחא,

כו', וחידוש שינוי של באופן ישראל, של בעבודתם גם זה ודוגמת מעין הכנה להיות

ומקור יסוד לו שיש באופן להיות צריך זה ששינוי dxeza.ומובן,

אופנים: ב' בכגוןֿדא בתורה שמצינו זו, בהתוועדות הדברים לסדר - והכוונה

כך  ואחר בזמן, הקודם בענין שמתחילים היינו, המאוחר, אל המוקדם מן - הוא הרגיל הסדר א)
לאחריו. הבא בענין ממשיכים

שלפניו  הענין אל לחזור כך ואחר המאוחר, מהענין להתחיל - הרגיל מהסדר משנים לפעמים .22ב)

לעניננו: ובנוגע

יהיה  - השינוי מעלת מצד אבל, שמחתֿתורה. בעניני זו התוועדות לפתוח יש - הרגיל הסדר מצד
כך  (ואחר אזלינן דמיני' מאוחר הכי בענין לפתוח היינו, המוקדם, אל המאוחר מן זו בהתוועדות הסדר

כדלקמן. נח, בפרשת דרעוין) (רעוא מנחה בתפלת בתורה הקריאה - כו') שלפניו לענין לחזור

הפסוק ·. חסידות 23על בדרושי מבואר - נח" נח תולדות דרוחא",24"אלה "נייחא מלשון הוא ש"נח"
הן  רוח ונחת מנוחה של ענין כלומר, דתתאי", ונייחי דעילאי נייחי הם פעמים ב' נח נח שכתוב ו"מה

לתחתונים. והן לעליונים
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קדוש,19) למקום מתאספים שכולם – "הקהל" ובדוגמת ע"ד
ה'". את ד"ליראה הענין נעשה ואז

רע"א.20) סא, יבמות
פי"ב 21) סנהדרין הל' רמב"ם במשנה. – סע"א לז, סנהדרין

ה"ג.
אביו 22) שפסק במה "יעקב, יב) פ"ק, (ב"ר ממארז"ל להעיר

. . משה התחיל משם (יעקב) פסק אשר ממקום . . התחיל משם

שמתחילים  היינו, התחיל", משם משה שפסק ממקום . . דוד ואף
אחד  באיש משא"כ שונים, באנשים הוא זה סדר אבל, מהסוף.
המאוחר, אל המוקדם מן – הוא הרגיל הסדר אחד, והמשך וענין

כבפנים.
נח.23) ר"פ
ובכ"מ.24) נח. ר"פ תו"א
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ובהמשך  הסמוך שבת שבמנחת - לשמחתֿתורה נח דפרשת והשייכות הקשר מובן ועלֿפיֿזה
נח: פרשת קורין לשמחתֿתורה

סיום  לשמחתֿתורה, שייכותו מהי ולכאורה, בלתיֿרצוי. ענין - המבול אודות מדובר נח בפרשת
תשרי?! דחודש המועדים ושלימות וחותם

המבול שענין - הביאור ש"נח"zeilrnl`הואezzin`lונקודת כך, כדי עד נייחא,25, מלשון הוא
דשמחתֿתורה  ההמשך וחותם בסיום נח דפרשת הקריאה תוכן וזהו בתחתונים, ונייחא בעליונים נייחא

נח" "נח של באופן היא תשרי) חודש מועדי סיום (לאחרי לעולם שהיציאה ונייחא 26- בעליונים נייחא ,
בתחתונים.

ובהמשך  הסמוך שבת שבמנחת - לשמחתֿתורה נח פרשת ושייכות הקשר מובן ועלֿפיֿזה
נח: פרשת קוראין לשמחתֿתורה

נח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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באהבה 25) נח את "וגם אומרים דר"ה שב"זכרונות" להעיר,
פר"א. ח"א תער"ב (המשך אדנ"ע בדרושי כמבואר – גו'" זכרת
בר"ה, ישראל של לעבודתם דנח דהכר"ב והשייכות הקשר ועוד)
אידישער  "א לישראל, ושייך קשור נח של שענינו מובן, שמזה

נח".
הדורות 26) להמשך בנוגע היינו, ה"תולדות", ענין גם כולל

ונייחא  בעליונים נייחא נח", ד"נח באופן הם ה"תולדות" שגם –
בתחתונים.

•

שהיו  קרח  עדת  בענין  בס"ד  במ"א10  וכמ"ש  באש, 

בהם11 בלועים ושרופים.

הגבורות  תוקף  הבה12,  דין  דנהבה.  עירו  ושם 
והדינים, מה שלא נרמז כל זה בשמות שארי המלכים.

אם כי יובב הוא מלשון יבבה ויללה ר"ל, הנה זהו 

בע"ח13  כמ"ש  המלכים  כל  ג"כ  כולל  שהחסד  מצד 

שער שבירת הכלים פ"ב ע"ש, אך זהו רק בשמו, אבל 

בליעה  נרמז  לא  בשמו  וגם  אביו,  בשם14  תאמר  מה 

והשחתה והבערה, כמו בבלע בן בעור, רק יבבה שהיא 

מצד המיתה ר"ל, כי על כל צרה שלא תבוא מייבבין.

10( עיין לעיל סימן צז. צח. צט.

11( עדת קרח ודתן ואבירם מהבלועים )במדבר טז, לב(, ור"נ איש 

 202 עמוד  יח  חלק  שיחות  לקוטי  וראה  לה(.  פסוק  )שם  השרופים 

טעם ד"קרח" נענש ע"י בליעה ושריפה.

12( ראה לעיל סימן צז.

13( שער ט.

14( "יובב בן זרח". מבאר דבהמלך "בלע בן בעור" נרמז הן בהמלך 

ם אביו בחי' דינים וגבורות — בחי' תהו, שמלך "בלע" קשה  והן בׁשֵ

מכולן, משא"כ ב"יובב".

א"כ  המדות,  דכל  החיות15  הוא  דעת  זאת  ועוד 

המלכים,  כל  מיתת  ג"כ  הוא  הדעת  ושבירת  במיתת 

לביטול  גרמה  המלכים  ומיתת  החיות  שנסתלק  מאחר 

האחוריים דישראל סבא ותבונה, א"כ במיתת בלע נכלל 

גם ביטול הד' דאחוריים ]דאו"א[ וישראל סבא ותבונה.

והיינו ג"כ מ"ש16 אכן כאדם תמותון הוא השבירה 

ומיתה דהז"ת. אכ"ן ר"ת אורות כלים ניצוצין, שכ"ז 

הי' במיתת המלכים דתהו, האורות נסתלקו כמו יציאת 

הנשמה מהגוף ר"ל, והכלים נשברו ונפלו כמו שבירת 

הגוף, ועמהם נפלו הרפ"ח ניצוצין.

אחוריים  הביטול  הוא  תפלו,  השרים  וכאחד 
דאו"א וישראל סבא ותבונה, שהאחוריים שנפלו נקראו 

והוא  ע"ש.  פ"ח  המלכים  שער  בע"ח17  כמ"ש  שרים 

ר"ת תהו למפרע, ובהם הי' רק נפילה ולא מיתה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שכא

15( כנ"ל הערה 9.

16( תהלים פב, ז.

17( שער יא.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך מעמוד נד



נ

ziy`xa zyxt zegiyÎihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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" – "ב" באות מתחילה שהתורה כך ראשית aעל
כמה  ישנם בא"ב, הראשונה א', באות ולא ברא...",

:mdneביאורים,

ב"ירושלמי" המלה 1א) תחילת היא שאל"ף נאמר,
"`" המילה תחילת היא ובי"ת אין aרירה", לכן רכה",

בבי"ת. אלא באל"ף מתחילה התורה

במדרש  שהיא 2ב) בי"ת, האות שצורת נאמר,
(צפון) הרביעי מהצד ופתוחה צדדים משלשה ,3סגורה

סתומות  רוחותיו ששלוש באופן שנברא לעולם, דומה
פרוצה  נשארה צפונית" ו"רוח (והסיבה 4וגדורות, .

לו:5לכך  יענו אלוקה", ש"הוא ויטען מישהו יבוא אם :
שדורשת  צפונית רוח נשארה כוחך: הראה אדרבה,

ולהשלימה!). לתקנה תנסה תיקון,

הקבלה  בתורת לומדים 6ג) שאנו שהתורה מוסבר,
ירדה  שהיא כפי התורה, היא הזה, בעולם כאן,
עשיה) יצירה, (בריאה, בי"ע (הנמוכים) לעולמות

מפרשים  (וכך האצילות. "ועל 6מעולם המאמר: את
שלמדתנו" – תורת 7תורתך "ועל :jהתורה – "jly,

היא  תורה אותה – "שלמדתנו" ב"אצילות", שהיא כפי
התורה  ה"בריאה") לרמוז,8בעולם כדי בבי"ת מתחילה

המדריגה היא לומדים שאנו שבתורה.dipyd9שהתורה
ה  המדריגה – תורה dpey`x9אל"ף היא שבתורה,

שבאצילות.

.·

¯·Ò‰ ÌÈ˘¯Â„ Ï"‰ ÌÈÓÚË‰

דורש  הנ"ל הטעמים משלושת אחד כל לכאורה,
הסבר:

 ֿ האבן כשאלת מובן, אינו הראשון הטעם לפי א)
המתחילות 10עזרא  רבות, מילים מוצאים אנו הרי :

[ולאידך  הברכה, היפך של תוכן הוא ותוכנן בבי"ת
באל"ף  שמתחילות מלים וכמה כמה ישנן גיסא

וברכה]. טוב ומשמעותן

להתחיל  צריכה היתה התורה  השני: הטעם לפי ב)
עפ"י נדרש שכך כיוון dxezdבאל"ף, xcq היות –

בא"ב  הראשונה האות היא הוכחה 11שאל"ף וזאת ,
במעלה... ראשונה סדר 12שהיא שמצד כיוון אםֿכן,

dxezd אל"ף אות עם להתחיל צריכה היתה 13היא

שלה  הסדר את משנה שהתורה לקבל כך, אם קשה,
לעולם  עצמה" את "להתאים כדי בבי"ת ומתחילה
העולם  והרי וכו') רוחות מג' סתום בי"ת כאות (שהוא

iciנברא lr וliaya רז"ל כמאמר "אסתכל 14תורה, :
התורה  בשביל – "בראשית עלמא" וברא באורייתא בה

ראשית  ח"ו 15שנקראת להיפך ולא ,16!

אומרים  אנו השלישי: הטעם לפי "ונתן17ג) :epl
תור  נתןezאת שהקב"ה הוא, הדבר פירוש ."epl למטה
תור  אצלו ezאת שהיא כפי סדר);18בדיוק (ובאותו

התורה  גם כך שבידינו, שהתורה כפי בדיוק ולכן,
בבי"ת. – וגו'" ברא ב"בראשית פותחת שבאצילות
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פרשתנו 1) בתנחומא הוא ועד"ז לסופה)*. (קרוב ה"א פ"ב חגיגה
ונת' ועוד. ויגש. ר"פ זהר לסופו). (קרוב פל"א תדבא"ר י. פ"א, ב"ר ה.
אמור  ב. תקסה, ג') (כרך ב. מד, פרשתנו אוה"ת ב. יט, ראה בלקו"ת

ובכ"מ. ואילך. תתנז ס"ע ג') (כרך
זקנים 2) (דעת בעה"ת רבותינו חדש). (בזהר לשה"ש הנעלם מדרש

פרשתנו. ריש וחזקוני זקנים) והדר
(3– בי"ת) אות לצורת (בנוגע 1 שבהערה וב"ר ירושלמי ג"כ ראה

אחר. באופן
ע"ב.4) ריש כה, ב"ב
שם.5) וחזקוני  זקנים) (הדר בעה"ת רבותינו ג"כ וראה פ"ג. פדר"א
בהערה.6) 68 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
המזון.7) ברכת נוסח
(להחיד"א)8) קדמות מדבר וראה פרשתנו. ריש להאריז"ל לקו"ת

ט'. אות תי"ו מע'
שם.9) לקו"ת – בריאה" תחילת וב' אצילות תיבת תחלת א' "וגם

וראה 10) שם. בתדבא"ר הקשה וכן עה"ת. לפירושו בהקדמתו
פל"ד. למהר"ל ישראל תפארת שם. וב"ר הירושלמי מפרשי

שם.11) כבתנחומא
כו'.12) עלאה רזא את איהי דאל"ף שם: זהר ראה
כוונת 13) עפ"י תק"ש ענין להבין בד"ה המבואר ע"פ ובפרט

הבל  בין הממוצע הוא אל"ף שאות ואילך) ג רמד, (סדור ז"ל הבעש"ט
אותיות. ושאר פשוט קול שהוא הלב

בתחילתה.14) ב"ר וראה א. קסא, זח"ב
פרשתנו.15) ריש (פס"ז) טוב לקח ומדרש פרש"י ב'. דרע"ק אותיות

ועוד.
ובכ"מ.16) זמירות. דוד ד"ה מקו"א להעיר
התורה.17) בברכת
כמו 18) העולם.. לבריאת שקדמה עה"ת: הרמב"ן מפתיחת להעיר

קדמון  מספר המעתיק כסופר משה כו' כתובה שהיתה בקבלה לנו שבא
כו'.

:my z"ewlae .my `negpzd 'l d`xe .z"iaa dlgza zxn`p dxezd jkl :yxetn my x"`acza la` ."mlerd `xap z"iaa"c (xdfe x"aa f"cre) my inlyexia (*
.ybie `"gfa dfn y"nre ..z"iaa zlgzn dxezd
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בכל  מאצילות, יותר גבוהות שבמדריגות תורה [וכן
אותיות  של ענין שם ששייך ].19מקום

התורה  מתחילה מדוע עומדת: בעינה והקושיה
בבי"ת? יותר] גבוהות [ובמדריגות שבאצילות

.‚

‡¯· ÌÈ˜Ï‡" ÂÓ‚¯˙ ÌÈ˜Ê‰ ÏÎ˘ Ò‰
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מתקבל, הנ"ל הביאורים מכל בדבר: פלא עוד
באל"ף.dkixvשהתורה ולא בבי"ת דוקא להתחיל

הגמרא  מספרת הנה אך תרגמו 20– שכאשר ,
כל  בלב הקב"ה "נתן המלך לתלמי התורה את הזקנים
אופן, באותו תרגומם את סדרו כולם – ואחד" אחד
כאילו  וגו'" אלקים ברא "בראשית הפסוק את ותרגמו

בראשית". ברא "אלקים כתוב היה

כאילו  לתרגם הדעת להם ניתנה שמלמעלה כיוון
" כתוב בתחילה,`היה באל"ף – בראשית" ברא לקים

התורה  שעל מבוססת דעה שיש הוכחה זוהי הרי
באל"ף  היו 21להתחיל לא לשינוי ההסברים וכל ,

להזדקק  שהוכרחו כך המלך, תלמי עלֿידי מתקבלים
qpl."'וכו כולם בלב ש"נתן

ביותר: גדולה תמיהה מהוה בעצמו זה ענין – ועוד
בתורת התורה `znיש להתחלת טעמים וכמה כמה

עלֿידי  מתקבל היה לא מהם אחד ואף אל"ף, באות לא
המלך?! תלמי

.„
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הפסוק  על בזה: הארץ...22והביאור אבדה מה "על
חז"ל  אומרים תורתי" את עזבם ברכו 23על "שלא :

הב"ח  מסביר תחילה". ברבינו 24בתורה (ומרומז
להם 25יונה  חסרה אבל תורה, הרבה למדו שאמנם (

התורה  ורוחניות בקדושת ולהתדבק "להתעצם הכוונה
הארץ" ל"אבדה ההסבר וזה וכו'" השכינה ולהמשיך

שם  עובר מבלי חומרית נשארה נחרבה, "כלומר –
השכינה". קדושת

ענינים  שני ישנם שבתורה הנ"ל מכל (א)26מובן :
הדבקות  (ב) ובהשגה. בהבנה התורה לימוד

עם התורה ozep27וההתאחדות קדושת שזוהי התורה,
השכל; מן שלמעלה ועצמותה,

הוא, צריכה dligzyוהסדר התורה, לימוד לפני ,
שלמעלה  התורה לעצם ודבקות התמסרות להיות

בתורה "ברכו הגמרא: כלשון ורק dligzמהשכל, ,"
k"g` ובהשגה בהבנה התורה .28לימוד

ההסבר מתחילה zehytaוזהו שהתורה לעובדה
שבא  מה את מציינת אל"ף באל"ף: ולא בבי"ת

מכן  לאחר שבא מה את – ובי"ת קריאת 29בראשונה, .
של  ה"בי"ת" כבר הם יהודי עלֿידי התורה ולימוד

הענין – העניןipydהתורה בתורה: –oey`xdשיש
של לנותן dxez30ה"אל"ף" שלה ה"התקשרות" היא

והשגה  מהבנה שלמעלה מציור 31התורה, למעלה ,
ה" לפני עוד להיות צריך זה ענין (ראשית)"aאותיות.

התורה. ללימוד כהכנה התורה, של

מתחילות תורה lk[ולכן אפילו בתורה, הדרגות
של  מדריגה בכל כי בבי"ת, מזה, ולמעלה שבאצילות
נתגלתה  שהיא כפי התורה א) בחינות: שתי ישנן תורה

ב) העולם. של והאותיות הכלים התורה,ozepלפי
מאותיות]. שלמעלה

.‰

‰¯Â˙˘ ‰„·ÂÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ˙˘ÂÏ˘
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זה  קשורים ענין) (או מסויימת למלה הפירושים כל
רבות  פעמים כך על דובר (וכבר אפשר 32בזה כך .(

והביאורים  הטעמים ששלושת דידן, בנידון לומר
נקודה  מאותה כולם נובעים א') (סעיף לעיל המובאים

ההסבר מן – שהאל"ף heytdכללית ד'), (סעיף הנ"ל
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למעלה 19) שרשן התורה שאותיות ועוד, ב) (מב, מתו"א להעיר
כתר. בבחי' התורה, מבחי' מעלה

א.20) ט, מגילה
לומר 21) ראוי אין כו' הבי"ת נשתנה ומה שם: מתדבא"ר גם להעיר

שם. לתדבא"ר יעקב ישועות וראה כו' בראשית ברא אלקים אלא
יאֿיב.22) ט, ירמי'
ע"ב.23) ריש פה, ב"מ מברכין). שאין (ושם: א פא, נדרים
סמ"ז.24) או"ח
מז.25) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע שם. נדרים בר"ן הובא
בהקדמה.26) (להמהר"ל) ישראל תפארת ג"כ ראה
התורה 27) ברכת התורה.כלשון נותן בא"י תורתו את לנו ונתן :

שע"י 28) איתא, ואילך פ"ב תשבית ולא ביאור ויקרא בלקו"ת
נעשה  שבתורה בחכמה הנשמה של ושכל חכמה ויחוד התקשרות
שלמעלה  באוא"ס מהשכל שלמעלה הנשמה עצמיות ויחוד התכללות
ק"ש  הקדמת ע"י שזהו רע"א) (ה, שם ראה אבל – ע"ש ח"ע, מבחי'
והתכללות  יחוד ג"כ נעשה כו' בתורה כשעוסק שאז באחד, למס"נ ותפלה

ע"ש. כו', הנפש עצמיות
א').29) (סעיף הנ"ל האריז"ל פירוש ע"ד
האדם.30) עבודת סדר שזהו על נוסף
ד'31) ע' עת"ר בסה"מ נת' – ח"ס פלא, אותיות דאל"ף להעיר

ובכ"מ. ואילך.
ועוד.32) .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
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שלמעלה  הדרגה עם והתעצמות דבקות היא תורה של
ה"בי"ת"cenileמהשגה, הוא והשגה בהבנה התורה

בשלושה  מתבטאת זאת כללית ונקודה תורה. של
מרומזים  (שהם ופעולתה בתורה פרטיים עניינים

הנ"ל). הביאורים בשלושת

הקבלה, של הפירוש – עצמה לתורה בקשר (א)
– ו"בית" שבאצילות, תורה היא תורה של ש"אל"ף"

שבבריאה; תורה

ה  על ההשפעה עלֿידי `mc(ב) – תורה הלומד
שבתורה  בי"ת הם שבתורה והשגה שהבנה ששומע
לשון) – ("בי"ת" של באופן לימודו נעשה בלבד,

dkxa(לשון שזוהי – (אל"ף של באופן ח"ו, ולא, ,
ארירה.

ההשפעה התורה d`ixaa(ג) שלימוד בשעה –
מתקנים  שבתורה, האל"ף ישנה שתחילה כדבעי, הוא
באות  הנרמז (דבר סגורה שאינה הצפונית הרוח את

בי"ת).
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תחילה" בתורה "ברכו הפירוש הדברים: הסבר
דבקות  של הכוונה עלֿידי חובה ידי שיוצאים אינו
להביא  שצריכה הקדמה, שזוהי אלא באלקות, הנשמה
בתורה  "ברכו חז"ל: לשון כדיוק תורה, ללימוד

dligz"בתורה "ברכו שאחרי ,"aiig לימוד להתקיים
(א) מתבטא: שזה מובן, ולכן והשגה, בהבנה התורה
הלומד. באדם (ב) לומד. הוא שאותה עצמה, בתורה

בעולם. התורה בהשפעת (ג)

לנותן  ההתמסרות ללא תורה כשלומדים (א)
"נפרד" בבחינת הנלמדת התורה נעשית ח"ו 33התורה,

יניקה  מזה לנבוע שיכולה כך כדי עד מאלקות,
וכו' הטומאה) (כוחות בכך 34לחיצונים נרמז וזה

שבבריאה, תורה על מורה "בראשית" המילה שתחילת
הפירוד  ענין של ההתחלה קיימת הבריאה שבעולם

גו'".35וכמ"ש  יפרד "ומשם

של  ההקדמה עם הוא התורה כשלימוד כן לא
מאוחדת  (הנלמדת) התורה שאז תחילה", בתורה "ברכו

עולם  הוא שאצילות כשם התורה, נותן עם לגמרי
בהתחדשות" ומציאות בפשיטות "אלקות .36האחדות,

חז"ל  לא 37(ב) חיים סם לו נעשית "זכה אומרים:
לשון  בי"ת של הענין זהו מיתה". סם לו נעשית זכה
אדם  של התורה כשלימוד ארירה): לשון (ואל"ף ברכה
זכה  בדרך – זיכוך) (מלשון "זכה" של באופן הוא

התורה  בקדושת הוא חש שתחילה אצלו 38(צחה), זו –
–`s"lה  הבי"ת קיימת אז תורה, "נעשית dkxaשל ,

והשגת  שהבנת זכה", ש"לא בשעה אבל חיים" סם לו
בחינת  וחסרה תורה, של ה"אל"ף" אצלו היא התורה
– שבתורה) האמיתי (האל"ף התורה וקדושת "זכה"
סם  לו "נעשית ארירה, לשון אל"ף ר"ל, נהיית, אז

מיתה".

ש"יש  שיורגש בעולם, תשפיע שהתורה כדי (ג)
בתורה  ולחוש להרגיש צורך יש זו", לבירה בעלֿהבית

את צורת ozepשלומדים, של הענין וזהו – התורה
משלוש  שסתומה בכך לעולם דומה שהיא בי"ת האות
שהבנת  בשעה סגורה: אינה צפונית ורוח רוחותיה
קיימת  כי תורה, של "בי"ת" אצלו הם והשגתה התורה
התורה, נותן הוא תורה של שה"אל"ף" התחושה אצלו
צפונית  שרוח הענין את בעולם ומשלים מתקן הוא

בי"ת). באות שנרמז (דבר גדורה אינה

.Ê
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תרגמו  הזקנים מדוע הטעם יובן הנ"ל כל עלֿפי
התורה  כאילו כזה באופן המלך לתלמי התורה את
והשגה  בהבנה שלימוד הנ"ל, כל כי – באל"ף מתחילה
אצל  ולא יהודים אצל רק קיים תורה, של "בי"ת" הוא

העולם: אומות

היא  חייב 39ההלכה בתורה שעוסק ש"עכו"ם ,
לשם תורה ללמוד אסור לגוי cenildxezdמיתה",

dnvr כדי אליו שקשור במה רק תורה ללמוד לו מותר ,
(=שלו)" דידהו מצוות "שבע את לקיים כיצד .39לדעת

כדי  הוא העולם אומות אצל התורה שלימוד כיוון
קשר  להם שיש מובן יעשון, אשר המעשה את לדעת
התורה  לעצם ולא שבתורה, והשגה הבנה של לענין רק
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א.33) יא, פרשתנו מאוה"ת להעיר
לפי 34) בקליפות כח "שמוסיף ס"ג) (פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה

לפעולתה  בנוגע רק שזהו [אף כו' סם לו נעשית ב: עב, וביומא שעה",
"נעשית רז"ל לשון כדיוק – האדם היאelעל מ"מ, – "ziyrp.'כו סם

47 הערה תשל"ה במשפט ציון ד"ה וראה פי"ב]. עה"ח קונטרס ועיין
בהערה. 355 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש קנה). ע' ח"א מלוקט – (סה"מ

להדרוש.35) הקדמה שמ"ג ע"ח וראה י. ב, .n"kaeבראשית
ועוד.36) (פכ"ז). תש"ו תשבו בסוכות ד"ה ראה
(37– שם. xwirae.34יומא הערה כנ"ל האדם, על פעולתה על קאי
פי"ד.38) עה"ח קונטרס וראה פ"ג. תש"א יחיינו ד"ה
ה"ט.39) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין
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שלמעלה  הדרגה עם והתעצמות דבקות היא תורה של
ה"בי"ת"cenileמהשגה, הוא והשגה בהבנה התורה

בשלושה  מתבטאת זאת כללית ונקודה תורה. של
מרומזים  (שהם ופעולתה בתורה פרטיים עניינים

הנ"ל). הביאורים בשלושת

הקבלה, של הפירוש – עצמה לתורה בקשר (א)
– ו"בית" שבאצילות, תורה היא תורה של ש"אל"ף"

שבבריאה; תורה

ה  על ההשפעה עלֿידי `mc(ב) – תורה הלומד
שבתורה  בי"ת הם שבתורה והשגה שהבנה ששומע
לשון) – ("בי"ת" של באופן לימודו נעשה בלבד,

dkxa(לשון שזוהי – (אל"ף של באופן ח"ו, ולא, ,
ארירה.

ההשפעה התורה d`ixaa(ג) שלימוד בשעה –
מתקנים  שבתורה, האל"ף ישנה שתחילה כדבעי, הוא
באות  הנרמז (דבר סגורה שאינה הצפונית הרוח את

בי"ת).
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תחילה" בתורה "ברכו הפירוש הדברים: הסבר
דבקות  של הכוונה עלֿידי חובה ידי שיוצאים אינו
להביא  שצריכה הקדמה, שזוהי אלא באלקות, הנשמה
בתורה  "ברכו חז"ל: לשון כדיוק תורה, ללימוד

dligz"בתורה "ברכו שאחרי ,"aiig לימוד להתקיים
(א) מתבטא: שזה מובן, ולכן והשגה, בהבנה התורה
הלומד. באדם (ב) לומד. הוא שאותה עצמה, בתורה

בעולם. התורה בהשפעת (ג)

לנותן  ההתמסרות ללא תורה כשלומדים (א)
"נפרד" בבחינת הנלמדת התורה נעשית ח"ו 33התורה,

יניקה  מזה לנבוע שיכולה כך כדי עד מאלקות,
וכו' הטומאה) (כוחות בכך 34לחיצונים נרמז וזה

שבבריאה, תורה על מורה "בראשית" המילה שתחילת
הפירוד  ענין של ההתחלה קיימת הבריאה שבעולם

גו'".35וכמ"ש  יפרד "ומשם

של  ההקדמה עם הוא התורה כשלימוד כן לא
מאוחדת  (הנלמדת) התורה שאז תחילה", בתורה "ברכו

עולם  הוא שאצילות כשם התורה, נותן עם לגמרי
בהתחדשות" ומציאות בפשיטות "אלקות .36האחדות,

חז"ל  לא 37(ב) חיים סם לו נעשית "זכה אומרים:
לשון  בי"ת של הענין זהו מיתה". סם לו נעשית זכה
אדם  של התורה כשלימוד ארירה): לשון (ואל"ף ברכה
זכה  בדרך – זיכוך) (מלשון "זכה" של באופן הוא

התורה  בקדושת הוא חש שתחילה אצלו 38(צחה), זו –
–`s"lה  הבי"ת קיימת אז תורה, "נעשית dkxaשל ,

והשגת  שהבנת זכה", ש"לא בשעה אבל חיים" סם לו
בחינת  וחסרה תורה, של ה"אל"ף" אצלו היא התורה
– שבתורה) האמיתי (האל"ף התורה וקדושת "זכה"
סם  לו "נעשית ארירה, לשון אל"ף ר"ל, נהיית, אז

מיתה".

ש"יש  שיורגש בעולם, תשפיע שהתורה כדי (ג)
בתורה  ולחוש להרגיש צורך יש זו", לבירה בעלֿהבית

את צורת ozepשלומדים, של הענין וזהו – התורה
משלוש  שסתומה בכך לעולם דומה שהיא בי"ת האות
שהבנת  בשעה סגורה: אינה צפונית ורוח רוחותיה
קיימת  כי תורה, של "בי"ת" אצלו הם והשגתה התורה
התורה, נותן הוא תורה של שה"אל"ף" התחושה אצלו
צפונית  שרוח הענין את בעולם ומשלים מתקן הוא

בי"ת). באות שנרמז (דבר גדורה אינה
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תרגמו  הזקנים מדוע הטעם יובן הנ"ל כל עלֿפי
התורה  כאילו כזה באופן המלך לתלמי התורה את
והשגה  בהבנה שלימוד הנ"ל, כל כי – באל"ף מתחילה
אצל  ולא יהודים אצל רק קיים תורה, של "בי"ת" הוא

העולם: אומות

היא  חייב 39ההלכה בתורה שעוסק ש"עכו"ם ,
לשם תורה ללמוד אסור לגוי cenildxezdמיתה",

dnvr כדי אליו שקשור במה רק תורה ללמוד לו מותר ,
(=שלו)" דידהו מצוות "שבע את לקיים כיצד .39לדעת

כדי  הוא העולם אומות אצל התורה שלימוד כיוון
קשר  להם שיש מובן יעשון, אשר המעשה את לדעת
התורה  לעצם ולא שבתורה, והשגה הבנה של לענין רק
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א.33) יא, פרשתנו מאוה"ת להעיר
לפי 34) בקליפות כח "שמוסיף ס"ג) (פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה

לפעולתה  בנוגע רק שזהו [אף כו' סם לו נעשית ב: עב, וביומא שעה",
"נעשית רז"ל לשון כדיוק – האדם היאelעל מ"מ, – "ziyrp.'כו סם

47 הערה תשל"ה במשפט ציון ד"ה וראה פי"ב]. עה"ח קונטרס ועיין
בהערה. 355 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש קנה). ע' ח"א מלוקט – (סה"מ

להדרוש.35) הקדמה שמ"ג ע"ח וראה י. ב, .n"kaeבראשית
ועוד.36) (פכ"ז). תש"ו תשבו בסוכות ד"ה ראה
(37– שם. xwirae.34יומא הערה כנ"ל האדם, על פעולתה על קאי
פי"ד.38) עה"ח קונטרס וראה פ"ג. תש"א יחיינו ד"ה
ה"ט.39) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין

ziy`xa zyxt - zegiyÎihewl

תחילה" בתורה "ברכו עלֿידי שבא מהשגה, שלמעלה
בלשון גם מוכח [וזה ליהודים רק שייך זה zkxaשענין

dxezdאשר" :minrd lkn epa xgaונתןepl את
"].ezתור 

לתלמי  התורה את הזקנים שתרגמו בשעה ולכן,
לה  שיש באופן התורה את תרגמו הם כאשר – המלך
ברא  "אלקים כתוב היה כאילו התקבל – נח לבני קשר
העולם  אומות אצל כי באל"ף, שמתחיל בראשית",
הדבר  אלא) השני, הדבר (לא היא והשגה ההבנה

הראשון.

.Á
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תורה  בשמחת מתחילים בראשית פרשת קריאת את
לעיל: המבואר עם קשור זה ענין וגם –

דווקא  שכן התורה, ספר עם רוקדים תורה בשמחת

של  ה"עצם" את משיגים ברגליים הריקודים עלֿידי
בזוהר 40התורה  שכתוב וכפי למעבד 41. "ונהגין :

ומעטרן  תורה שמחת ואתקריאת חדוה עמה ישראל
לעשות xzkaלספרֿתורה ישראל (=ונוהגין דיליה"

ספר  את ומעטרין תורה, שמחת ונקראת חדוה, אתה
תורה  שמחת של שהשמחה כלומר שלו), בכתר התורה
כתר  והרי דיליה", בכתר לס"ת ש"מעטרן בכך קשורה
איןֿסוף  המשכת של וענין מהראש. למעלה הוא

– התורה בנותן ישראל ובני התורה קישור בתורה,

וה"המשכה"ועל  השמחה הכנת עלֿידי כך, ֿידי
להתחיל  עצמו, תורה שמחת ביום מכן, לאחר אפשר
ב"בי"ת", שמתחילה – בראשית של ובלימוד בקריאה

הענין הוא בתורה הלימוד שכל של ipydשחשים
התורה. לנותן ההתמסרות היא התורה התחלת התורה.

(d"kyz ziy`xa zay zgiyn)
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תש"ה.40) שמח"ת ענין להבין סד"ה ואילך.n"kae.(41ראה 382 ע' חי"ט בלקו"ש בארוכה נת' ב. רנו, ח"ג

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc oixcdpq(ipy meil)

veid ly ez`kd lr mb xeht xg` ok lre ,d`kda mb jk,bxdil `
.'jnr' llka epi`y

:`xnbd dywn,éëä éàbxdil `veid z` dknde llwnd xg`y ¦¨¦
,jnr dyrn dyer epi`y oeik xehténð Bðaedkdy epa z` mb - §©¦

zvxzn .jnr dyrn dyer `ed oi`y mrhn xehtp elliwe
`ziixad z` x`al yi :`xnbdñçðét áø øîàãkdbibg zkqna ¦§¨©©¦§¨

(.ek)my xaecny ,apba zwqerd dpyn iabladxwnäNòL §¤¨¨
énð àëä ,äáeLzxaecn ,bxdil `veia o`k mb -äáeLz äNòLa §¨¨¨©¦§¤¨¨§¨

.aiig elliwe edkdy epa ok lre ,'jnr' llkl xfge
:`xnbd dywnéëä éàdyer `xwpe daeyz dyr bxdil `veidy ¦¨¦

,jnr dyrnénð øçàez`kd lr epa epi`y xg` mb aiigp - ©¥©¦
zayiin .xg`l epa oia lcadd dn dl`yd zxfege ,ezllwe

:`xnbd,éøî áø øîàxn`py `ed xeht xg`y mrhd(fk ak zeny) ¨©©¨¦
`iUpe'Enòáxn`p dllw xeqi`y o`kn miyxece ,'xF`z `l §¨¦§©§Ÿ¨
`weec,EnòaL íie÷îa,miiwzdle zeigl ie`xy xnelkin j` ¦§¨¤§©§

,ezllw lr dwel epi` xg` okle ,df llka epi` bxdil epic xnbpy
.x`azdy itk dllwl dywedy ,ez`kd lr xeht oke

:dywne `xnbd zxfegéëä éàin z`kde zllw lr miaiig oi`y ¦¨¦
,miiwzdl ie`x epi`yBðaelliwe edkdyénð,mrh eze`n xhti §©¦

.xg`l epa oia lcadd dn dyw aeye
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oixcdpq(iying meil)

xn`p ,bexz` `ed weqta xen`déñBäì Ba Léå ,íéøôBñ éøácîó ¦¦§¥§¦§¤§¦
,drax` mewna mipin dyng lhep m`éñBä íàåódyng lhpe §¦¦

`ed,òøBb.mipey`xd zrax` z` iyingd oina lqety ¥©
z` leqtzy ztqez siqedl xyt` i` alela :`xnbd zvxzn

ixdy ,devndïì àøéáñ éàî áìeìamixaeq ep` dhiy efi` itk - §¨©§¦¨¨
,alel ipicaéøö ïéà áìeìc ïì àøéáñ éàãâà Cceb`l jixv oi`y - ¦§¦¨¨§¨¥¨¦¤¤

dkeqa minkg zhiyke ,miqcdde zeaxrd mr aleld z` xeywle
(:`i)sxvi m` mby oeik ,mipind lr siqedl xyt` i` jk m` ,

,sqep oin mdil`éà÷ déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàäecal df - ©§¥¨¥§©§¥¨¥
wlg eppi`y oeik mlqet sqepd oind oi`e ,micner mcal mde cner

.mdnïì àøéáñ éàådcedi iaxk(my)caleléøöãâà Cmipind mr §¦§¦¨¨§¨¦¤¤
ixd ,sqep oin mdnr cb`yk xaecne ,mixg`dàeä ãîBòå òeøb̈©§¥

`irye` iaxle ,ie`xk `ly xg` oin mr mxywy oeik ,dligzn

.ztqeza zlqtpe ,ie`xk dzligzn devnd didzy jixv
:`xnbd dywn .zxg` devnn dywn `xnbdàkéàäåixde - §¨¦¨

zevn dpyiäøBz éøácî Bøwéòc ,úéöéö(gl eh xacna),,BLeøéôeyiy ¦¦§¦¨¦¦§¥¨¥
drax` spk lka

xn`p ,mihegíéøôBñ éøácîéñBäì Ba Léå ,ómiheg lihdl xyt`y ¦¦§¥§¦§¤§¦
,mitqepéñBä íàå,òøBb ói` :`xnbd zvxzn_ .zivivd lqty §¦¦¥©

ixdy ,devndn rxbzy ztqez ziviva siqedl xyt`úéöéöa§¦¦
ïì àøéáñ éà ,ïì àøéáñ éàîxne`d ixackïBéìòä øL÷cihegay ©§¦¨¨¦§¦¨¨§¤¤¨¤§

,cbad spkl jenqa mxyewd ,zivivdàúééøBàc åàìaeig epi` - ¨§©§¨
,devnd dlqtp `l ziviva sqep heg lihnyk ok m` ,dxezd on

okyéà÷ déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàämde cner ecal `ed - ©§¥¨¥§©§¥¨¥
,mdnr xeyw epi`y oeik ,micner mcalïì àøéáñ éàå§¦§¦¨¨
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נד

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

ק

רמזים בהמלך הראשון "בלע בן בעור" מז' מלכי דתוהו — 
תוקף הגבורה והדינים וכו'

המלך בל"ע ב"ן בעו"ר, בדעת1 דתוהו.

והנה בשבירה דתהו נפלו י"א2 בחי', שהם הז' מלכין 

1( ראה תורת חיים פרשת יתרו עמוד ריד וז"ל: יש ג' מוחין בגלגלתא 

עומדים  הבינה  ומוח  החכמה  מוח  והנה  כידוע,  חב"ד  הנקראים 

לצד  ונגדם  למולם  עומד  הדעת  ומוח  זה  אצל  זה  שניהם  בגלגלתא 

זה גם בספרי הטבע, והעורף הוא המכסה  העורף שבראש כמבואר 

למוח הדעת ומלבישו ומעלימו ונמצא מוח הדעת הוא עומד בין ב' 

מוחין חו"ב ובין העורף כו', וידוע שהעורף הוא הנקרא אחוריים כי 

הוא עומד מול הפנים שבראש ממש כמ"ש כי פנו אלי עורף ולא פנים 

כו' וכידוע.

קדמאין  מלכין  מז'  שהן  הקליפות  כל  מקור שרש  בענין  ידוע  והנה 

לפני  אדו"ם  בארץ  מלכו  אשר  המלכים  ואלה  כמ"ש  שמתו  דתהו 

מלוך מלך לבנ"י כו', והרי ידוע דמלך הראשון שהוא בלע בן בעור 

הוא בחי' הדעת שהוא מקור המדות ולהיותו מתפשט בקליפה נקרא 

בלע לפי שמכסה ומסתיר בחי' מוח הדעת דקדושה והוא בחי' העורף 

יבאו לראות כבלע את  ולא  ובלע מלשון  כנ"ל,  המכסה מוח הדעת 

הקודש כו' מפני שמבליע ומעלים את אור הדעת כבלע את הקודש 

שרש  ונעשה  דקדושה  הדעת  אור  את  ומעלים  שמבליע  מפני  כו' 

המדות הרעות דקליפה למטה כו'.

כי הנה השכחה הוא היסח הדעת ובהיסח הדעת מן המדות ממילא 

אין למדות חיות ואור מן השכל ונופלים בגסות והגשמה. וזהו השמר 

לך פן תשכח את ה' כו' מפני שהשכח"ה שרש לכל הרע שבז' מדות 

ובהיסח הדעת  כידוע  לפי שהדעת הוא המתפשט במדות להחיותם 

מהם ממילא יפול הנופל כו', וזהו ישראל לא יד"ע כו' הוי גוי חוטא 

כו' וכמ"ש במ"א.

גם  נזכר  מהם  ובארבעה  שנפלו,  דתהו  מלכי  ז'  בפסוקים  דנזכר   )2

שמות אבותיהם, סך הכל יא.

ראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ה וז"ל: ז' המלכים שמתו 

ובינה  חכמה  של  אחוריים  ד'  ועוד  תחתונים,  ז'  שהם  אדום,  בארץ 

וישראל סבא ותבונה, וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח הוי' וה, 

שהם גי' י"א. וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם ז"ון שהם ז"ת, אמנם 

עם ד' אחוריים הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, כמנין ו"ה, 

כי כ"ז הוא בכלל ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם עולה רק נגד 

בפסוק  הנזכר  תולע,  הנקרא*  הקליפה  ענין  וזהו  בא"וא.  ולא  ז"ון, 

)שמות ל, לד( עולת תמיד, וע"ש. כי הנה הם י"א קליפות של י"א 

סמני הקטורת, והם )שמות לו, יד( י"א יריעות עזים, והם י"א ארורים 

הנזכר )דברים כז( בפרשת כי תבא.

וי"א פעמים  נקראים אדם מבחינת ארץ אדום,  והנה כל אחד מי"א 

אדם, גימטריא תולע. וז"ס )איכה ג, לו( לעו"ת אד"ם** בריב"ו אדני 

לא ראה, ע"י י"א אדם אלו, שהם גימטריא לעו"ת, משם נמשך עיוות 

הדין אל האנשים, ע"ש. ראה הערה 4. 5.

*( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד נח, ד. אור התורה שם עמוד 

תשנט. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1846.

היתה  והארץ  בפסוק3  המפורש  התהו  והוא  שמתו, 

ותבונה  סבא  וישראל  דאו"א  דאחוריים  והד'4  תהו, 

שהוא התהו שבראשי תיבות והארץ היתה תהו למפרע 

וכמ"ש5 בעץ חיים שער דרושי נקודות פ"ב ע"ש.

וכידוע בענין י"א סממני הקטרת, ד' מהם מפורשין 

בפסוק נטף ושחלת וחלבנה ולבונה6, וז' מהם נרמזים 

בהתיבות סמים.

י"א7 ארורים, י"א8 יריעות עזים.

בין  הוא  דעת  כי  דתהו,  הדעת  בשבירת  נכלל  וכ"ז 

מוחין9 למדות, א"כ הוא כולל מוחין וכולל מדות.

הוא  בלע  כי  ושבירה,  מיתה  על  רומז  ביחוד  ושמו 

מלשון בליעה והשחתה, ובעור הוא מלשון הבערה.

והוא הב' מיני מיתות ר"ל, דבליעה בארץ ושריפה 

**( ובהערה שם בפרי עץ חיים וז"ל: "סופי תיבות מת"ו, שי"א אדם 

מתו בסוד שבירה. נלע"ד נתן".

3( בראשית א, ב.

ראה  דאו"א,  האחוריים  וביטול  תחתונים  בז'  השבירה  בענין   )4

ספר  ואילך.  ח  עמוד  א'  חלק  דברים  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  ספר 

המאמרים תקס"ה חלק ב' עמוד תתקנא. ועיין לעיל בהקדמה הכללית 

קודם סימן צו. ולקמן סימן קטו הערה 3.

שלהם.  האחוריים  ונפלו  נשברו  ואו"א  וז"ל:  ב',  פרק  ח'  שער   )5

זהו הטעם שנרמז בפסוק  והנה  נפלו פנים והאחוריים שלהם,  וזו"ן 

)בראשית א, ב( והארץ היתה תהו ובהו, אשר הוא מדבר בענין מיתת 

בפסוק,  במפורש  א'  תהו,  מלת  פעמים  ב'  בו  נרמז  וכו',  המלכים 

כי  הנ"ל,  בחי'  ב'  כנגד  והוא  תהו,  היתה  והארץ  למפרע  בר"ת  וב' 

ונתבטלו  שמתו  מלכים  ז'  בחי'  הוא  בפסוק  המפורש  הישר  תהו 

ותהו שבר"ת למפרע הוא בחי' ביטול  אפי' הפנים שלהם הישרים, 

האחוריים דאו"א, כי כל למפרע הוא בחי' אחוריים. ע"ש.

6( שמות ל, לד. כריתות ו, ב "אמר רב יוחנן י"א סממנין נאמרו לו 

למשה בסיני, א"ר הונא מאי קראה "קח לך סמים" תרי, "נטף ושחלת 

וחלבנה" הא חמשה, וסמים אחריני חמשה, הא עשרה, ולבונה זכה 

חד, הא חד סרי".

7( דברים כז, פסוקים טו־כה. ]ועיין שם רש"י פסוק כד[.

8( שמות כו, ז "ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה 

יריעות תעשה אותם". וכידוע עזים בחי' גבורות כמארז"ל )שבת עז.( 

נהורא,  מ"ט עזיא מסגי ברישא והדר אימרא, ברישא חשוכא והדר 

לשון  "עזים"  נו  עמוד  לזהר בראשית  יצחק הערות  לוי  לקוטי  ראה 

אור  ד.  עד,  ועיין לקוטי תורה פרשת בלק  גבורה, ע"ש.  "עז" בחי' 

התורה פרשת תרומה עמוד א'תקיב. ספר המאמרים תרכט סוף עמוד 

רמז  ח,  סימן  סוף  ח"א  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  וראה  ואילך.  קיח 

במספר אמות יריעות העזים לבחי' גבורות ודינים.

9( ראה תניא סוף פרק ג', וז"ל: והדעת הוא מלשון והאדם ידע את 

אמיץ  בקשר  דעתו  שמקשר  והתחברות  התקשרות  לשון  והוא  חוה 

וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה ואינו מסיח 

דעתו כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת א"ס ב"ה הנה אם לא יקשר 

דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא יוליד בנפשו יראה ואהבה 

אמיתית כי אם דמיונות שוא ועל כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן 

והוא כולל חסד וגבורה פי' אהבה וענפיה ויראה וענפיה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד ממ



נה

בראשית א, ז – ויעש אלקים את הרקיע 
ובין  לרקיע  מתחת  אשר  המים  בין  ויבדל 

המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

ימי  ששת  השני;  ביום  טוב  כי  נאמר  לא  למה  )תוכן: 
יום כנגד אלף  בראשית כנגד שיתא אלפי שני, ומבאר כל 

וענינו(

על מה שלא נאמר בשני כי טוב רבו בדברי רבותינו ז"ל 
)בראשית רבה ד, ח( הדעות, ואשר יראה שעשו עיקר הוא 
– על כי לא נגמרה בו מלאכת המים, ועזר לנגדם הוא מה 
שבשלישי נאמר כי טוב שני פעמים, אחד בהגמר מלאכת 
המים ואחד בהגמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה למה 
לא השלים מלאכת המים הוא יתברך בשני ואמר עלי' כי 
טוב, ולא יאחר הדבר עד יום השלישי לאומרו בו זה פעמים.

ויתכן, כי הנה אין ספק כי ששת ימי בראשית הם רמז 
לשיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויום השביעי אל עולם הבא 
שכולו שבת. נמצא יום הראשון רמז לאלף הראשון, שהיתה 
רשעים  היו  ההוא  באלף  כי  רמז  וחושך,  ובהו  תהו  הארץ 
מכעיסין ובאין, והיו ראוים ]ש[יעלו המים על הארץ ויציפו 
הכל, ויהיו תהו ובהו, על דרך מאמרם ז"ל שכשהרשע דורך 
על הארץ היא מתרעשת )עי' רש"י בראשית ד, טו(, שהוא 
אצלי על כי לא רקע הקב"ה הארץ על המים שלא כטבען, 
רק לשיעבדו את ה'. וכן אמרו )בראשית רבה ה, ה( כי מה 
שייראו  עשה  האלקים  כי  הוא  מארץ  גבוהים  הים  שמי 
ואין  נס מתקיימים,  כי על דרך  בני האדם  מלפניו, בראות 
וירדו המים  צריך ליפרע מהם רק להניח הדבר אל הטבע 
על הארץ. וזהו וחושך הרוגז על פני תהום להעלותו, ורוח 
המים  פני  על  מרחפת  היתה  כבר  הדין  מדת  הוא  אלקים 
להציפן על הארץ, כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים 
וישפכם עד שלישו של עולם והי' גומר. אלא שבאלף ההוא 
וירא אלקים את האור כי טוב, הוא צדיק אחד שהוא חנוך, 
ויבדל אלקים כו', כי הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן 

ריחם על עולמו וירא אלקים כי טוב.

שני  הנה  כי  והוא  השני,  לאלף  רמז  הוא  השני  והיום 
על  ומפורסמים  גדולים  דברים  יתברך  הוא  עשה  פעמים 
ידי המים, אחד באלף השני והוא מבול המים שהי' בשנת 
קריעת  ענין  הוא  השלישי  באלף  שנית  שנה,  ותרנ"ו  אלף 
של  תחתונים  מים  שנתחברו   – המבול  ענין  והוא  סוף.  ים 
מעינות תהום עם מים עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, 
עד שריחם הוא יתברך ויבדל ביניהם ויסכרו מעינות תהום 
ויהי  באומרו  שני  ביום  נרמז   – השמים  מן  הגשם  ויכלא 
אל  רמז  שהוא  כו',  המים  בין  ויבדל  למים  מים  בין  מבדיל 
ים סוף – שהי' באלף  וענין קריעת  מה שהי' באלף השני. 
ביום  נרמז   – היבשה  ונראית  נד  כמו  השלישי שנצבו מים 
השלישי יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה 
היתה  שבשני  המים  מעשה  שענין  למה  כן  ועל  היבשה. 
נח,  בהשאיר  עולמו  על  ה'  שרחם  שאף  מאד,  גדולה  צרה 
לא יבצר מהיותה רעה רבה, על כן לא נאמר בו כי טוב. אך 

מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים סוף שהי' 
טוב מאד, נאמר בו כי טוב. והיות ענין יקוו המים כו' בשני, 
הי' בלתי אפשר, כי איך ירמוז בשני מה שהי' עתיד להיות 
באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת הים, ולא נאמר 

בו כי טוב עד השלישי.

והנה ביום השלישי הוציאה הארץ עץ עושה פרי, שהוא 
ט(  ה,  )פרשה  במדרש  פנחס  ר'  מאמר  מתקבל  היותר 
כשהוסיפה על הצווי, כי הקב"ה אמר עץ עושה פרי, כי העץ 
פרי בלבד יהי' עושה פרי, אך לא אילני סרק, והיא הוסיפה 
ותוצא עץ עושה פרי, שבלי היות עץ פרי הי' עושה פרי. כן 
בשלהי אלף שלישי נבנה בית ראשון כמפורש בגמרא, כי 
אז הזהב שבו הי' עושה פירות, כמו שאמרו רז"ל )ירושלמי 
יומא פ"ד ה"ב( מזהב פרוים )דברי הימים ב, ג( ומגפן הזהב 
מה  מעין  והוא  מטבען.  חוץ  תדיר  פירות  עושה  שהיתה 
שביום השלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. וגם לאומר 
פרי  עושה  פרי  עץ  אמר  הקב"ה  כי  הציווי,  על  שעברה 
שהעץ עצמה יהי' נאכל, והיא לא עשתה רק עץ עושה פרי. 
יהי' הרמז אל גפני הזהב, שהגפן הי' מין בלתי עושה פרי, 

ושם הצמיחה ויעשה פרי על איכות המקום.

וביום הרביעי נתלו המאורות ויאמר אלקים יהי מאורות 
נבנה בית שני,  כי באלף הרביעי  ברקיע השמים, הוא רמז 
ומארת כתיב חסר, על הדברים שחסרו ממנו. ואמר שעם 
אל  התחברותו  ממנו  נעדר  לא  הראשון,  אל  נדמה  שלא 
המאור  את  וזהו  בראשון.  הי'  כאשר  מעלה  של  המקדש 
הקטן  המאור  ואת  שלמעלה,  המקדש  בית  הוא  הגדול 
שלמטה. וכאשר במאורות הי' קטרוג, כן בנין בית שני הי' 
על ידי קטרוג מהאומות כנודע, ועל כן נכתב מארת חסר 

על חסרונו ועל קטרוגו כמדובר.

או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני מארת, האחד 
ורוב מציאותו ברביעי, והבית השני  שנבנה בסוף השלישי 

שנבנה ברביעי וכתיב מארת על מה שנחסר בשני.

כנגד המלכים  הגדולים,  התנינים  נבראו  וביום החמישי 
אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות באלף החמישי.

בהמה  רמז  וזהו  ישראל,  את  הצרו  הששי  בתחלת  וגם 
יום הששי. ואחרי כן בששי עצמו נעשה  ורמש שבתחלת 
עצמו  אדם  הוא  הששי  באלף  הבא  דוד  לבן  רמז  אדם, 
כנודע, כי על כן נתן לדוד שבעים שנה משני חייו, כי הוא 
הוא, וגם הוא משיחנו הבא באלף הששי. וירד מים עד ים 
וירדו  באומרו  כנרמז  האומות,  בכל  ארץ  אפסי  עד  ומנהר 
בדגת הים וכו'. ויצדק לפי זה אומרו, וירדו לשון רבים, על כי 
הרמז לעתיד הוא לכל ישראל. וגם לא נזכר עתה עון אדם 
עם היותו בששי, למה שלא יספר עתה אלא מה שהם רמז 
כי-אם  באדם,  הנרמז  משיחנו  במלך  העתידה  הברכה  אל 

אחר סיפור מעלות שבעת הימים.

שבאלף  המנוחה  אל  רמז  שבת  בא  הששי  יום  ואחר 
השביעי.

אלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית
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:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם)ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְִִַָָ

יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח וכל ּובּׁשבח ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתחּול  אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָזה
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכׁשּבאּויצא ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְִֶָָָָָ

ּפני  להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלהתיּצב
ׁשּנאמר: יט)ּכּלה, למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ּכנגּדם  BÓÏ.ׁשּיצא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) לבני ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֶַָ
רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו .להם ∑‰ÚÈÙB.עׂשו ְְְֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ

Ô¯‡t ¯‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצּו ולא Ó¯··˙.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכבֹוד  ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙.עׁשרֹו L‡∑ ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, .ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

מסיני  "הוי' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָָּבּתחלת
קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבא
ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹיעקב",
ּדפרׁשת  והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבדר
ּכל  "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוזאת
לׁשּבֹור  לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָיׂשראל",
ׁשּנאמר  לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה לעיניהם, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּלּוחֹות
ׁשל  עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאׁשר
לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות לּוחֹות לגּבי האחרֹונֹות ְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּלּוחֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח לׁשּבֹור יׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
לעיני הּלּוחֹות ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל את ּבאּלּוּכּכּכּכלללל (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ

עצמֹו. ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ׁשלם  ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָקּבל
העבֹודה  ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָונתן

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ְְִִִַַַָָֹויגיעה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

לקרֹות  מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני ה ּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּתכף
ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעל
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹזה
ּבראׁשית  ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהתחּדׁשּות
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשהּוא
הצדיק  ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשלימּותּה
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשעבֹודתֹו
- ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוהן
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרי
מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָעצמֹו,
מעֹולם  - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּבריאה,
ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" "הּנין ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹּדלא
להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל־ידי־זה
אלקי  ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּובֹורא
להאדם  ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיׂשראל

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו ְְְֲִַַָָָלמלאֹות

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‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשבטים,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו

לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם
לתֹוההר  התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,לרגל ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
ּתֹורת.EÈ˙¯acÓ∑:ּכמֹו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע (יחזקאל ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" לאמר זה להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
חבב  "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבֹו
להם  ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעּמים",

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ŒÏk.ּפנים ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ»
E„Èa ÂÈL„˜∑ ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ¿…»¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי EÏ‚¯Ï.מׁשּו ekz Ì‰Â∑ ְְֲֵֶַַָָָ¿≈À¿«¿∆
צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים OÈ‡.והם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»

EÈ˙¯acÓ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים 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)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־  ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

היא  ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוזהּו
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם
ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, עקב. יּו"ד יעקב, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבבחינת
היא, טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָאֹותּיֹות

ּכ ּובבחינה ׁשּזהּו הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
מה  ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזֹו
ׁשהּוא  אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשאֹומרים

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּתענּוג,
ּכל  את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהם
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות
והּוא  מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיׂשראל
הּתֹורה  את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעל־ּדר
יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה
הּנׁשמֹות  ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹאמנם,
למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּדבחינת

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּנה

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
‡¯e·‚a Ï‡¯NÈÔep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ƒ¿»≈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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יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל
ׁשהּתֹורה  מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי נמסרּו י ׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּבני

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכי (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִ

אּלּו ראּויין ראׁש", את אחר:תּׂשא ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם -ּביניהם  מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz ,dxez zgny lil zgiyn)

יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ"ויהי
ּתמליכּוני  ּבחינת הּוא ,"מל ביׁשרּון "ויהי ענינים: ּב ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻׁשּבזה
ראׁשי  ּו"ּבהתאּסף ;יתּבר מלכּותֹו ּבחינת המׁשכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעליכם,
להיֹות  יחד מתאּספים "ׁשּכּולם הּוא י ׂשראל", ׁשבטי יחד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעם

ורגל. ּדראׁש התחּלקּות ּבהם ואין ּכאחד" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאחדים
ּד'ּתמליכּוני  זֹו ּבעבֹודה ּכי ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו ענינים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּוב'
נעׂשה  עליכם' ּד'ּתמליכּוני מּכיון יׂשראל: ּכל ׁשוים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכם'
ּבזה  יׁשנֹו אם הרי ׁשמים, מלכּות עֹול וקּבלת ּביטּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי

זה  אין - 'מימי ׁשֹואב ּגֹו' ּד'ראׁשיכם הּסּוגים ּבין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָחילּוק
ׁשלמה. ׁשמים מלכּות עֹול וקּבלת ּגמּור ְְְִִֵַַַַָָָָּביטּול

העם, ּביטּול על־ידי ׁשהיא ּבׂשר־ודם, מל הכּתרת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּוכדּוגמת
ּגדֹול  ׂשר זה ּבביטּול ׁשוים ההכּתרה, ּבעת הּביטּול, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבׁשלמּות
חסר  יהיה מציאּותֹו, את הּׂשר ירּגיׁש ואם ּפׁשּוט. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָואיׁש
רק  ּבאה ּפׁשּוט ואיׁש ׂשר ּבין וההבּדלה .לּמל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבביטּולֹו
חילּוקים  יׁשנם ׁשאז ּגזרֹות, וגֹוזר מל נעׂשה ׁשּכבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלאחרי

ההכּתרה). ּבעת לא (אבל הּגזרֹות קּיּום ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּבאֹופן

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Ó.הּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(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 לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם".עבר  צב)זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה  עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'

ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין
מד) מׁשה:(בראשית אמר הּימים", ּכל לאבי ְְִִִֶַַָָָָָָֹ"וחטאתי

ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם וכּו'''מי ‰'.יהּודה ÚÓL ְְְִִֵֶֶַָָ¿«
‰„e‰È ÏB˜∑ מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ

מּפני  וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

¯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¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈



נט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i ipy meil inei xeriy
ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ

הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ
È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ

ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ

יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ְְְְְִִִֶַָָָָָָּכאן
ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף

ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz h"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeéøeàå EøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑‡lL ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»∆…

ÌÈÈln‰ ¯‡L ÌÚ eBÏ˙.B‚Â e‰·È¯z'∑.ּכתרּגּומֹו ƒ¿¿ƒ¿»««ƒƒ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה, אמר:לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו? מה ּומרים אהרן .הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ

(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‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑ל יהיה אחרים לא E˙È¯·e.אלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f jxk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי (רש"י נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

הרי  זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָמּפני
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹזה

נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַָָֹּבמדּבר
טעּו), לא לוי ּובני ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתחּתיהם)
טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּפרׁש

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ְְְְֵֵֶֶָָָֹּבעגל,

(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 מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ראה  אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמעֹוררין
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

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¿¿«¿≈»

ÔÓט  e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
e¯Ë È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿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¿«¬»««¿¿»

È‰BÒÎיא  ÈÈ C¯aÏa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z ‡ÂÚ¯a¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B··„¿»ƒ¿»¿



dkxadס z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k iyily meil inei xeriy

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות

לזה, זה מׁשּכן סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ּולפי וגֹו'", יֹוסף ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹֹּבאהל
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ.ÂÈÏÚ ÛÙÁ∑אֹותֹו מכּסה ְְְְִִִִֵָָ…≈»»ְֶַ

עליו  ירּוׁשלים,∑ÌBi‰ŒÏk.ּומגן מּׁשּנבחרה לעֹולם. ֵֵָָ»«ְְְֲִִִֶַָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה ÔÎL.לא ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ ְְְִֵַָָָָֹ≈¿≈»»≈
ארצֹו כ"ג ּבגבּה ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּמה
ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ּב'ׁשחיטת ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכדאיתא
ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֵָָָּפּורתא',

מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור .נאה ְִֵֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz 'k 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∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

הּׁשבטים  ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. ׁשל אֹותּה ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה ֶֶֶֶֹֹׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף יג)ׁשׁשׁשׁשלללל לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָקדּוׁשת
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבארץ
מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹויׁש

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ּבגׁשם, ְְְֵֶֶֶֶַַוהן

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּפרֹות,

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

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¿»

‡¯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»¿»



סי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k iriax meil inei xeriy

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  רצֹון ּכל לראׁשּבר ∑B·z‡˙‰.וכן זֹו כה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À
íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénò©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦

ñ :äMðî éôìà íäå§¥−©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צבאֹות  ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבי ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

ß ixyz `"k iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר
ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
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 להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. וׁשם הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו
מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

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¿«¿»¿



dkxadסב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iying meil inei xeriy
ׁשהיה  ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמּות",
ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם

ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: "עּמים (ספרים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם

ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר זב ּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

לּספר. הּסמּוכים סמּו ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

נאמר  ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹוצרי
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּבנֹוגע
היה  ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּומּזה
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהחזק

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָויּובן
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹּבערף

ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמּפניו,
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ּכי

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, הּפסּוק נצבים על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל  לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ"חלּוצים
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . .ְְְְְִִִִִִֵֶֶָ

(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∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ

הארץ  ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈk.סיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»
˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ

קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו
"ראׁשי  מׁשה. "וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz a"k iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

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
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „·Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»



סג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iying meil inei xeriy
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ

ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשהיא מּמערת לׁשם והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה  ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָוזּנּוקֹו
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל
ּכמֹו∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  צּוּוי, א)לׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון .ּביתא ְְְֲִִֵֵֵַָ

(ãë)åéçà éeöø éäé øLà íéðaî Ceøa øîà øLàìe§¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
:Bìâø ïîMa ìáèå§Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ל אין ּבּספרי: ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְִִִֵֵַָ
יֹודע  ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכל

‡ÂÈÁ.ּכיצד  Èeˆ¯ È‰È∑ ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ֵַ¿ƒ¿∆»ְְְִֶֶֶֶֶַָָָ
ּדבר אנּפיקינֹון  ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

והּוא  נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי "יהי ְְְְִֵֶֶַָָָָאחר:
הּימים: ּבדברי ז)ׁשּנאמר ׁשהיּו(א ברזית", אבי "הּוא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבׁשמן  הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹּבנֹותיו
¯‚BÏ.זית  ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ִַ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶַָָ

לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשמן
ּפּולמֹוסטּוס  להם ּב'מנחֹות'מּנּו ּכדאיתא וכּו' אחד ְְְְְִִִִֶֶָָָָ

.(פ"ה)

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו לג,ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֹֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָּפנימה.
ּכהנים  ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמדרׁש
ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָּגדֹולים,

ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹּבכהּונה
הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹּכלֹומר:
ּכתּובֹות  (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַֹׁשּבֹו
והּתֹורה  האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָּבדיֹו,

אחד. ּדבר הם ֵֵֶֶָָָׁשּלֹומד

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ

הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא
נעּולה  ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמֹוטטים.

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

‡L¯כד  ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



dkxadסד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iying meil inei xeriy

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו הּוא »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úøöò éðéîùì äøèôäç ÷øô à íéëìî

çãðýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½

éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧

úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ

:íéîMääðìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´
:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNéåðìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½

ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−

:Bcáò äLîæðeðéúáà-íò äéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®

:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìàçðåéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì úBhäì ©©©§¥−§©¦§¥«§©¬§¨¥−¥¨®¨¤´¤§¨§¨À̈

ìå:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöî øîLèðéøáã eéäéå §¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹

îBé eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà älàäìéìå í ¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨¨®§¨

:BîBéa íBé-øác ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBùòìñïòîì ©£´Ÿ¦§©´©§À¦§©²©¬¦§¨¥−§©¬§«§©À©

:ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék õøàä énò-ìk úòcàñíëááì äéäå ©µ©¨©¥´¨½̈¤¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³§©§¤¸

ìå åéwça úëìì eðéäìà ýåýé íò íìL:äfä íBik åéúBöî øîLáñíéçáæ Bnò ìàøNé-ìëå Cìnäå ¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬©¤«§©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬

:ýåýé éðôì çáæâñïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì çáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå ¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»£¤´¨©´©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ

:ìàøNé éða-ìëå Cìnä ýåýé úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå äàîãñCìnä Lc÷ àeää íBia ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥«©´©À¦©̧©¤¹¤

mixn zxhrmixn zxhr
ãðälôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬

åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈
íéîMä úBùøtBúlôz úòa:äðìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå §ª¬Ÿ©¨¨«¦§¥§¦¨©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

:øîàì ìBãb ìB÷åðäðBLàøa 'ä úà Cøáì áBè ék äàø ,íòä úà Cøa íøè ¬¨−¥«Ÿ¤¤¥©¤¨¨¨¨¦§¨¥¤¨¦¨

:øîàåïúð øLà ýåýé Ceøa §¨©¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³
øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´

ìôð-àì øacøñçð àìãçà øác ¦¥®«Ÿ¨©ºŸ¤§©¨¨´¤À̈
ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−

:Bcáò äLîæðeðéäìà ýåýé éäé Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸
eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®
äðéëMä äúéäL ,øaãnä øBc éLðà©§¥©¦§¨¤¨§¨©§¦¨

úeãéîúa íänò äøBLeðáæòé-ìà ¨¦¨¤¦§¦©©©§¥−
:eðLhé-ìàåçðeðááì úBhäì §©¦§¥«§©¬§¨¥−

åéìàíäì éeöî øeacä úBéäaúëìì ¥®̈¦§©¦¨¨¤¨¤´¤
ìå åéëøc-ìëaåéúBöî øîL §¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³

-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤
:eðéúáàèðälà éøáã eéäéå £Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤

äìòîì íéøeîàäézðpçúä øLà ¨£¦§©§¨£¤³¦§©©̧§¦¸
ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬

ìå íîBé eðéäìàúBùòì äìé ¡Ÿ¥−¨´¨¨®§¨©£´Ÿ
Bcáò ètLîBì Cøöpä øác ¦§©´©§À¨¨©¦§¨

ìàøNé Bnò ètLîeòBaúì ¦§©²©¬¦§¨¥−¦§©

áéBàä ãiî íðBaìò:BîBéa íBé-øác ¤§¨¦©¨¥§©¬§«
ñõøàä énò-ìk úòc ïòîì§©À©©µ©¨©¥´¨½̈¤

Bnòa äàìôpä BúçbLä íúBàøaék ¦§¨©§¨¨©¦§¨¨§©¦¬

:ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýéàñøLàk äéäé ïkíìL íëááì äéäå §Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®¥−«¥¦§¤©£¤§¨¨³§©§¤¸¨¥½
ìå åéwça úëìì eðéäìà ýåýé íòäfä íBik åéúBöî øîLøLà ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬©¤«£¤

äfä úéaa äéäzL íb älôzä ìéòBz àì úàæ úìeæa ìáà ,'ä íò íìL íëááì: §©§¤¨¥¦£¨§©ŸŸ¦©§¦¨©¤¦§¤©©¦©¤

áñ:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé-ìëå Cìnäåâñçaæiå §©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§©´
øLà íéîìMä çáæ úà äîìL§ŸÀŸ¥´¤´©©§¨¦»£¤´
íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì çáæ̈©´©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ
óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−®̈¤
Cìnä ýåýé úéa-úà eëðçiå©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤

:ìàøNé éða-ìëåãñàeää íBia §¨§¥¬¦§¨¥«©´©À
eáéø÷äL úBðaøwä áBøîLc÷ ¥©¨§¨¤¦§¦¦©̧

Cìnäçaænä úMã÷aCBz-úà ©¤¹¤¦§ª©©¦§¥©¤´
øöçäíéðäkä øöç úôöø úàøLà ¤¨¥À¤¦§©£©©Ÿ£¦£¤¸
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ß ixyz b"k iyiy mei mlerd lka ,iying mei jynd i"`a ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E

(iyiymeimlerdlka)iyingmei
¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ הּׁשחקים הם למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵַָָ
קדם, ׁשחקים לאלהי לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

זרֹוע  ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ּומעֹונתֹו, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלׁשבּתֹו
ÌÏBÚ.ׁשֹוכנים  ˙Ú¯Ê∑,ּכנען ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְִ¿……»ְְְִֵַַַ

עלּֿכרחם  לפיכ עֹולם, ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ְְְְִֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹיחרדּו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו .על ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

·ÈB‡ EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל .ויאמר «¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ
‰ÚÓ∑ הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּבסֹופּה ה"א .לּה ְֵָָ

(çë)õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå ïâc̈¨´§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה: טו)ׁשאמר ּכעין (ירמיה אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם מח)הבטחה אלהים (בראשית "והיה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב ∑eÙ¯ÚÈ.עּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל האלהים (שם ל "ויּתן ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים ."מּטל ְִִַַַָ

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¿«»

-ék ýåýé-úéá éðôì øLà øöçä CBz-úà¤´¤¨¥À£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦

éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà íL äùò̈¨Ÿ́À̈¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´

äìòä-úà ìéëäî ïè÷ ýåýé éðôì øLà úLçpä çaæî-ék íéîìMä©§¨¦®¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´

:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàåäñìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå âçä-úà àéää-úòá äîìL Nòiå §¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧

øùò äòaøà íéîé úòáLå íéîé úòáL eðéäìà ýåýé éðôì íéøöî ìçð-ãò úîç àBálî ìBãb̈¹¦§¬£¨´©©´©¦§©À¦¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬¨¦−§¦§©´¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ

:íBéåñìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì eëìiå Cìnä-úà eëøáéå íòä-úà çlL éðéîMä íBia «©³©§¦¦¸¦©´¤¨½̈©§¨§−¤©¤®¤©¥§´§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´

:Bnò ìàøNéìe Bcáò ãåãì ýåýé äùò øLà äáBhä-ìkèàúBðáì äîìL úBlëk éäéå ¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´©§½§¦§¨¥−©«©§¦Æ§©´§Ÿ½Ÿ¦§²

:úBùòì õôç øLà äîìL ÷Lç-ìk úàå Cìnä úéa-úàå ýåýé-úéa-úà¤¥¬§Ÿ̈−§¤¥´©¤®¤§¥Æ¨¥´¤§Ÿ½Ÿ£¤¬¨¥−©«£«Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
íL äùò-ék ýåýé-úéá éðôìàéää ätöøä ìò-úàå äìòä-úà ¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́À̈©¨¦§¨©¦¤¨Ÿ¨¸§¤

úLçpä çaæî-ék íéîìMä éáìç úàå äçðnääîìL äNò øLà ©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤¨¨§ŸŸ

úBîìL íéðáà eéä åézçz ìáà úLçð äteöî ÷ø äéäåýåýé éðôì øLàäéäå §¨¨©§¤§¤£¨©§¨¨£¨¦§¥£¤´¦§¥´§Ÿ̈½§¨¨

änà íéøNò ìò íéøNòìéëäî ïè÷÷éæçälîäçðnä-úàå äìòä-úà ¤§¦©¤§¦©¨¨ÀŸ¥¨¦¸¦§©£¦¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈
:íéîìMä éáìç úàåäñNòiå §¥−¤§¥¬©§¨¦«©©©́

âçä-úà àéää-úòá äîìL§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈
úéaä úkeðçBnò ìàøNé-ìëå £©©©¦§¨¦§¨¥´¦Á

úîç àBálî ìBãb ìä÷dðBôöa ¨¨̧¨¹¦§¬£¨´¦§¨

ìàøNé õøà ìLíéøöî ìçð-ãò ¤¤¤¦§¨¥©©´©¦§©À¦

dîBøãaíéîé úòáL eðéäìà ýåýé éðôìCepéç ìLíéîé úòáLåâç ¦§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬¨¦−¤¦§¦§©´¨¦®©

úBkqäíBé øùò äòaøàíéôeöø:åñéðéîMä íBiaéðéîL àeä ,âçä éîéî ©ª©§¨¨¬¨−̈Ÿ«§¦©³©§¦¦¸¦¥¤¨§¦¦

úøöòäíòä-úà çlLúëìì úeLø epnî eìèðeëìiå Cìnä-úà eëøáéå ¨£¤¤¦©´¤¨½̈¨§¦¤§¨¤¤©§¨§−¤©¤®¤©¥§´
ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸

Bcáò ãåãìøLà Búçèáä Bì íiwL §¨¦´©§½¤¦¥©§¨¨£¤

úéaä äða Bàñk ìò áLBiä Bða§©¥©¦§¨¨©©¦

Bnò ìàøNéìeäúøL øLà eàø ék §¦§¨¥−©«¦¨£¤¨§¨

éeðaä úéaa äðéëMä: ©§¦¨©©¦©¨
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(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‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

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∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
והּמציקיןהעתידיןלהיֹות אתּכלארץיׂשראלּבׁשלותּה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.מציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְִִָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, את (שופטים ּדן ּבני להם "וּיקימּו ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

למֹוׁשיע  מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו .הּפסל", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
לא  הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלראֹות
"ויעל  מּכל־מקֹום, הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּופסען  היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה
למּדים  ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ּבפסיעה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּגם
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם
ועל־אחת־  מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
קים  ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
 ֿ הּקדֹוׁש הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

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¿…

eËÏ¯‡א  ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»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¿«»«…«



סז dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(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
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ׁשּנׁשּבע  'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹותאמר
לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

לא  ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהראיתיה
אֹותם  ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ ׁשאּלּולי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעבר,

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, 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 (ספרי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(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∑ ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(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∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

˜ÈÓi˙ד  Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dpz‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

Ú¯‡a‡ה  ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»

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·‡∆¿»¿…∆



dkxadסח z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(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−¤¤«

(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 ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר (שמות ּבֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬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 ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
ׁשּנאמר: לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו (לעיל ׁשּנׂשאֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ֿ "ט) הּקדֹוׁשּֿברּו ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:הּוא  י)לדעּתֹו, ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak jxk ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל סֹופּהלעינילעינילעינילעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּבראׁשית  מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּברא
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ב.ּבעת קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְִִִֵֵַַָ

ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש
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למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה:::: ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו אמראמראמראמר ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת".".".". """"אאאאׁשׁשׁשׁשרררר לקילקילקילקיׁשׁשׁשׁש,,,, ריריריריׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאמראמראמראמר ֶֶֶֶֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת ּכּכּכּכחחחח ב)ייייייייׁשׁשׁשׁשרררר יד, .(ב"ב ִִִִַַַַֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",

רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט
"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
הּדבר: ֵַָָּבאּור

העגל  את יׂשראל עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלגּבי
ׁשהּקּב"ה  זה ּדבר ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליתן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
לעׂשֹות  ּולפּתֹותם יׂשראל על לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנתן
עד  - החטא (ּביטּול ּדתׁשּובה העילּוי לׁשם הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהעגל,
החטא), לפני ׁשהיה מּכפי יֹותר נעלית ּבמעלה עֹומד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהאדם

על־ידי־זה. יּגיעּו ְִֵֵֶֶַַָׁשאליו
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העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה
יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
רֹוצה  "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאהבת
ּבׁשם  יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום מאביו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹליּפרד

ִָאביו".
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם

לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ּכן  ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלעתיד־לבא,
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
הּלּוחֹות  ׁשל מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּב"ואׁשּברם
ׁשבירת  יֹום ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז ְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּׁשנּיֹות),

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - ְְִַָָהּלּוחֹות
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
העׂשּיה), (עֹולם מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּלּוחֹות
למׁשה  הראה ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמתּגּלה
ׁשאליו  העילּוי מתּגּלה אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָרּבנּו

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל ְְְִִִִֵֵַַַָהּגיעּו
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ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
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הּמעלֹות  על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוצרי־עּיּון
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הּׁשפחֹות, עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ"מׁשל
ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמּתֹו
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ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
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העֹולם  אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻלתת
ּגֹוים, ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָליׂשראל:
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל הארץ ּכל להם: אֹומרים ְִֵֶֶֶַָָָָָָהם
ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיא,

לנּו ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו להם, ÈL‡¯a˙.נתנּה ְְְְִֵֶֶָָָָָָָָ¿≈ƒ
‡¯a∑ אּלא אֹומר הּזה הּמקרא ּכמֹואין ּדרׁשּוני, »»ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּתֹורה  ּבׁשביל זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָׁשּדרׁשּוהּו
ח)ׁשּנקראת יׂשראל (משלי ּובׁשביל ּדרּכֹו", "ראׁשית : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ב)ׁשּנקראּו לפרׁשֹו(ירמיה ּבאת ואם ּתבּואתה". "ראׁשית : ְְְְְְִִִֵֶָָָָֹ

וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכפׁשּוטֹו,
אלהים  וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה ְְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ"והארץ

הּמקר  ּבא ולא אֹור", הּבריאה,יהי סדר להֹורֹות א ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָלֹומר
ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכּתב:
ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ראׁשית'
ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ּבראׁשית
ּברא  "ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ"ראׁשית

ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את ודֹומה אלהים ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבהֹוׁשע", ה' ּדּבר "ּתחּלת ּדּבּורֹולֹו: ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְִִִִֵֶַַַַ

הֹוׁשע  אל ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל
נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם ְְְְְְִִִֵֶַָָֹוגֹו'".
מקראֹות  ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹּופרּוׁשֹו
"ּכי  ּכמֹו: אחת, ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמקּצרים
ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹלא
ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"יּׂשא
אדם  יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹ"אם
ּפרׁש ולא אחרית", מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּבּבקרים.
על  ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּגיד

ּכתיב: ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ,ב)עצמ א, (לקמן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלה  לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ"ורּוח
ּבריאת  ּכלּום, והמאחרים הּקֹודמים ּבסּדּור ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֻהּמקרא,

היתה, מתי לארץ.הּמים הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לא  עלּֿכרח נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹועֹוד
ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא .לּמד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a∑ ּברא אמר עלה ולא ׁשּבּתחּלה ה', »»¡…ƒְְִֶַַָָָָָָֹ
העֹולם  ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבמחׁשבה
הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָמתקּים,

וׁשמים  ארץ אלהים ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב ."והינּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ
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ראׁשית  ראׁשית, ּב' ענינֹו ּבראׁשית אלקים. ּברא ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵָָָֹּבראׁשית
אלקים, ּברא ּבראׁשית ּדהּתֹורה. וראׁשית העֹולם, ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹּבריאת
אמיּתית  את ׁשּיגּלּו אלקים, ּברא ׁשּיהיה ּכדי הם ראׁשית ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּב'
ּוספירת  ראׁשית, היא הּכתר ספירת אלקים. ּדׁשם ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכּונה
העלם, היא הּכתר ספירת ראׁשית ראׁשית. היא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהחכמה
יראת  חכמה ראׁשית ּגילּוי, היא החכמה ספירת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָוראׁשית

נמׁשכים  ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשּמאירים ּדחכמה וחּיּות האֹור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָה'.
וׁשּבת  החֹול ימי הן הּׁשנה, ימי ׁשּכל הּׁשנה, ּכללּות ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעל
יֹום  יחיד, ּדכל הּפרטּיים הּמֹועדים הן הּכללּיים, ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָּומֹועדים
האדם  חּיי ימי ּוׁשאר הּבר־מצוה יֹום לחדר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכניסה

ּבראׁשית. מּׁשּבת מקּבלים ּכּולם ְְְְִִִֵַַָָָָּומאֹורעֹותיו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

מֹורי  קדּוׁשת ּכבֹוד מאמר ּבאּור ּבתֹוספת יּובן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
לכל  נֹוגע ּבראׁשית ּבׁשּבת ההנהגה ׁשאפן אדמּו"ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחמי
הּפׁשּוט  הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, והענין הּׁשנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעניני
ּכל  על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ׁשנה ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעניני
ׁשּדר  ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמבאר
והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא לׁשנה, מּׁשנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבאילנֹו
הּׁשּנּויים  ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלפי
הּכלּול  האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּמדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבכל
ּבׁשּבת  ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעצמּותֹו.

ּברא  "ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז לפי והינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבראׁשית,
החל  מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאלקים",
הּׁשמים  את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ּדקאי הּפׁשּוט ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמהּפרּוׁש
הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהארץ
על  קאי ּברא" ׁש"ּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפׁשּוט,
ּכל  ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמּותֹו
האֹור  לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכל הּׁשּנּויים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעניני
ּבראׁשית  ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּכלּול
הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת אזי הרחבה, ׁשל ּבאפן ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

מ  למּטה עד מעלה ּטה.מּלמעלה ְְְְִַַַַַָָָָ
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
את  להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבראׁשית
ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתֹורה
ׁשאם  ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּום
ׁשּכבׁשּתם  אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻיאמרּו
ׁשל  הארץ ּכל להם, אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָארצֹות
ּבעיניו  יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

לנּו" ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו . רש"י). ובפירוש א. (א, ְְְִֵֶָָָָָ
ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוצרי
ׁשּלא  ּוכמֹו גזל. אּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹמלחמה,
הגם  מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש אּמה ׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמצינּו
הּיסֹוד  מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מז' הּוא ּגזל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשאּסּור

אּתם"? "לסטים ְְֲִִֶַַָָלטענתם:
מּדרכי  ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁש
ּדבר  מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקנין
ּכׁשאּומה  ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי החפץ, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמהּות
מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּכֹובׁשת

אליה. ּולהחזירּה הארץ את לכּבֹוׁש יכֹולה הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוהאּמה

נׁשּתנתה  ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא
נׁשּתּנתה  ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמהּותּה:
ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ארץ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָלהיֹות
ּבזמן  וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּומעּתה

אדמת  מעל ונתרחקנּו מארצנּו "ּגלינּו ּכאׁשר היא הּגלּות נּו" ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
לנכרי  אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָנקראת

ּבארצנּו. ְְְְִֵֵַַלהתיּׁשב
ארצֹות  ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻוזֹוהי
נׁשּתּנתה  יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבעה
ּומעּתה  יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ּבמהּותּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהארץ
מהם  נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינּה
ׁשאפׁשר  הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא לחלּוטין, לארץ ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיכּותם

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלחזר
ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמענה
את  ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָָָוגֹו'
מציאּות  רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל לכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהארץ,
לׁשּנֹות  יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשליטה

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ׁשל מהּותּה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת
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ziy`xaעד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
˙ÙÁ¯Ó ÌÈ‰Ï‡∑ ּומרחף ּבאויר עֹומד הּכבֹוד ּכּסא ¡…ƒ¿«∆∆ְֲִִֵֵֵַַָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני ְְִִֵֶַַַַַָָעל
אקובטי"ר  הּקן, על המרחפת ּכיֹונה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָּובמאמרֹו,

.ּבלע"ז  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ziy`xa zyxt ycewÎzay zecreezdn)

איתא  – ּותהֹום" חֹוׁש ּבֹוהּו, "ּתֹוהּו, הּלׁשֹונֹות ד' ְְִֶַָאֹודֹות
לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות ג' קליּפֹות: ד' ּכנגד ׁשהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבּספרים

נֹוגּה. ְִַַּוקליּפת
הּמים" על־ּפני מרחפת אלקים "רּוח על - זאת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּולעּומת
נעלה  ּגילּוי ׁשּזהּו הּמׁשיח", מל ׁשל רּוחֹו "זה חז"ל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאמרּו

העצמּות. ּגילּוי ְְִֵַָּביֹותר,
אֹודֹות  מדּברים ׁשּכאׁשר היּתכן ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָולכאֹורה
מל ׁשל "רּוחֹו אֹודֹות אחד ּבהמׁש מזּכירים - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָקליּפֹות

ִַַָהּמׁשיח"?!
על  הּבט ׁשּמּבלי להדּגיׁש הּפסּוק ׁשּכּונת - ּבזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההסּברה
קליּפֹות  ג' מּצד ּובפרט ּבכלל, הּקליּפֹות מּצד החֹוׁש ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָּגֹודל
מל ׁשל "רּוחֹו ּכבר ׁשּיׁשנֹו לידע צרי לגמרי, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּטמאֹות

ִַַָהּמׁשיח",
ּבית־  לחּורּבן ּבנֹוגע חז"ל ּבמדרׁשי ׁשּמצינּו ועל־ּדר –ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אּלא  – יׂשראל ׁשל מֹוׁשיען נֹולד ּומּיד ׁשּתיכף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש,

רק זאת.לגלגלגלגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתתׁשּצריכים ְְְְְִִֶַַַַַֹ
יהי  אלקים "וּיאמר הּכתּובים: ּבהמׁש מּודגׁש זה ענין ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוגם
- ּגּופא ּובזה הּגילּוי, ענין על מֹורה ׁש"אֹור" אֹור", ויהי ְְִִִֶֶֶַַַַָָאֹור
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ׁשּגנזֹו הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא האֹור ְְִִִֶֶַַָָָָָָּגילּוי
הּמׁשיח". מל ׁשל ּד"רּוחֹו הּגילּוי ּתֹוכן ׁשּזהּו ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלעתיד־לבֹוא,
"יהי  הּמדרׁש מּדברי ּכּמּובן - הּתֹורה על־ידי נעׂשה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוגילּוי

זה - אלפיםאברהם אברהם אברהם אברהם אֹור "ׁשני מתחילים ׁשּבֹו ",ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה ", ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּגילּוי  נעׂשה ּתֹורה) אברהם, ׁשל ענינֹו על־ידי (הינּו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָועל־ידֹו

הּמׁשיח". מל ׁשל ִֶֶֶַַָ"רּוחֹו
האדם: ּבעבֹודת מּזה ְֲִֶַַַָָָָָוההֹוראה

ׁשּבמּצב  וטֹוענים ,החֹוׁש ּגֹודל מּפני ׁשּמתיראים ּכאּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיׁשנם
ּגדֹול, אֹור עם להתחיל אי־אפׁשר החֹוׁש התּגּברּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשל

כּו'. והּמקֹום הּזמן ער לפי מצּומצם אֹור עם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא
- ּבראׁשית ּפרׁשת קריאת מהתחלת ההֹוראה ּבאה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועל־זה

ׁשּנמצאים הסּתּים ּבּבּבּבהתחלתהתחלתהתחלתהתחלתׁשּלמרֹות עּתה (זה העבֹודה ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
אּלא  עֹוד ולא הּׁשנה), ּכל עבֹודת ּומתחילה ּתׁשרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחֹודׁש

ּוּוּוּותהתהתהתהֹוֹוֹוֹום ם ם ם ׁשּׂשוררים חחחחֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ובהובהובהובהּוּוּוּו מתחילים ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוההההּוּוּוּו מּכל־מקֹום, , ְִֶָָָָֹֹ ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
עם ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח""""מּיד מלמלמלמל ׁשׁשׁשׁשלללל ּפנימּיּות """"ררררּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹו נעלה, הכי אֹור - ְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

העֹולמֹות  ׁשאין מעֹולמֹות, ּובהבּדלה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשכינה
ּבנפׁש ׁשּדּוגמתּה - מּקיף ּבאֹופן לא אפילּו לקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹיכֹולים

הּלב. ּפנימּיּות היא ְִִִֵַָָָהאדם
ההכרזה עם ממׁשיכים אאאאֹוֹוֹוֹורררר""""ּומּיד ׁשּמּבלי """"יהייהייהייהי הינּו, , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָ

לאו, אם לכ ׁשּי הּוא אם העֹולם, ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלהתחּׁשב
את  להאיר ׁשּמתחילים אברהם", זה - אֹור "יהי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָמכריזים
יתּבר אלקּותֹו ׁשּפרסם אברהם ּכמֹו אלֹוקי, ּבאֹור ְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָָָָֹהעֹולם
לכ ראּויים הם אם להתחּׁשב מּבלי לערבים, ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעֹולם

לאו. ִָאם
– אאאאֹוֹוֹוֹורררר""""ואז טאקע """"ויהיויהיויהיויהי ווערט "עס ּבפֹועל, ּכן ׁשּנעׂשה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהיה  אֹור - ּביֹותר ּגדֹול אֹור לגילּוי ועד ליכטיק", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּבפֹועל
הראׁשֹון. ּבּיֹום ִִֵַָמאיר
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`vnp iYlA ,calA iIgM xaC Fnvr©§¨¨Ÿ¦¦¦§©¦§¦¦§¨

"dOd Edz iM" Fxn`M ,lrtAl`eny) §Ÿ©§¨§¦Ÿ¥¨
(`k ,ai `lrtA mi`vnp iYlA xnFlM ,§©¦§¦¦§¨¦§Ÿ©

d`EUPd dxESde .calA oFincA la £̀¨§¦§¦§©§©¨©§¨
z`xwp oFW`xd aMxOd FzF`A§©ª§¨¨¦¦§¥

""EdAz`vnp xn`W "EdY"A FA iM , Ÿ¦©Ÿ¤¨©¦§¥
`UFPd "EdA ipa`" `xwe .lrtA§Ÿ©§¨¨©§¥Ÿ©¥
,aWgp onf FzxEv mr cnFr iYlAd©¦§¦¥¦¨§©¤§¨
,dpFW`xd dxESd `UFpl `xTW FnM§¤¨¨§¥©¨¨¦¨
zFcFqi zFxEv Wal skYW¤¥¤¨©§

.zFtNgzn¦§©§
.CLçåf` lv`PW KEWgd xie`d `Ede §Ÿ¤§¨£¦¤¨¤¤¡©¨

.did oFW`xd aMxOdn¥©ª§¨¨¦¨¨
.íBäz éðt ìòzFcFqid ipW ipR lr ©§¥§©§¥§¥©§

aMxOdn oM mB f` Elv`PW miltXd©§¨¦¤¤¤§¨©¥¥©ª§¨
.df z` df mitiTn Eide ,oFW`xd̈¦§¨©¦¦¤¤¤

.íéäìà çeøåE`xwPW lBlBd iripn §©¡Ÿ¦§¦¥©©§©¤¦§§
"zFgEx eik`ln dUr" Fxn`M ,"gEx"©§¨§Ÿ¤©§¨¨

(c ,cw mildz).
.íénä éðt ìò úôçøîz` f` Eripd §©¤¤©§¥©¨¦¥¦¨¤

miaaFQd ,miOd ipR lr KEWgd xie`d̈£¦¤¨©§¥©©¦©§¦
wlgdW did okaE .ux`d cFqi z` f`̈¤§¨¨¤§¥¨¨¤©¥¤
,FzrEpzA adlzd lBlBl KEnQd EPOn¦¤©¨©©§©¦§©¥¦§¨
EPOn wlgde ,iIcFqid W`d `Ede§¨¥©§¦¦§©¥¤¦¤
on xw dfi` f` dpw miOd l` aFxTd©¨¤©©¦¨¨¨¥¤Ÿ¦
EPOn hrEn wlg izlEf ,miOd©©¦¨¦¥¤¨¦¤
zFvFvip zEkRdzd dxwnA mOgzOd©¦§©¥§¦§¥¦§©§¦

.xF` ixF`nb dxez §¥
(b).øBà éäéminId zraW xF` `Ed §¦¦§©©¨¦

,rxf iYlA miEdzOd Kxvl didW¤¨¨§Ÿ¤©¦§©¦¦§¦¤©
EpizFAx ixacM cizrl didi `Ede§¦§¤§¨¦§¦§¥©¥
dn Kxvl f` didIW ,dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¤¦§¤¨§Ÿ¤©
ilkE zF`wqElB `ivFdl dcizrX¤£¦¨§¦§§¨§¥

.rxGd gMn `NW zlinc dxez ¥¨¤Ÿ¦Ÿ©©¤©



עה ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ã)íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
:CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑ אף ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ַ
אּגדה: לדברי צריכים אנּו ּכדאי ּבזה ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לעתיד  לּצּדיקים והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָלהׁשּתּמׁש

ואין  טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי ְְְְִִֵֵָָָָָֹלבא'.
מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו וקבע נאה ּבערּבּוביא, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּלילה  ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו .לזה ְְְְֶֶַַַָָָ

(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑לֹו היה הּפרׁשה, לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְִֵֶַָָָָָ
ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום ְְְִִִִִֵֶַָָָֹלכּתב
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה רביעי. ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשליׁשי,

עד  הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ ׁשני, .יֹום ְְִִִֵֵַָָָֹ

(å)ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
:íéîì íéî ïéa¥¬©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ׁשּנבראּו ׁשאףֿעלּֿפי הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבּׁשני  וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָׁשמים
וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָמּגערת

ׁשמים "עּמּודי ראׁשֹון,ׁשּכתּוב: יֹום ּכל ירֹופפּו" ְִִֵֶַַָָָָ
ועֹומד ּובּׁשני: ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם מּגערתֹו", "ויתמהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

עליו  הּמאּים ‰ÌÈÓ.מּגערת CB˙a∑,הּמים ּבאמצע ְֲִֵַַַַָָ¿«»ƒְְִֶַַַ
מים  ּבין הפרׁש ּבין ׁשּיׁש ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתלּויים  ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרקיע
מל ׁשל .ּבמאמרֹו ְֲֶֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

ולא  ּבמים, מים העֹולם היה (ׁשאז עֹולם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמּתחּלת
ּתחּתֹונים  למים עליֹונים מים ּבין התחּלקּות עדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָהיתה
עֹולה  הּקּב"ה ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעל־ידי
ּבתֹוכּה והֹוׁשיב ּפלטרין ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּברמיזה  מל ׁשל ּבׁשלֹומֹו וׁשֹואלין מׁשּכימין והיּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַָָאּלמים,
ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ׁשּדּיּורים ּבזה, ּומבאר ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹכּו'.

ּבמקֹורם  ּבטלים ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא הּנבראים על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקאי
אּלמים  ּדּיּורים ׁשל הּקילּוס מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָכּו'.
היתה  מּכל־מקֹום ּבמים, מים מלא העֹולם היה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכאׁשר
הּמבּדיל, רקיע על־ידי למים מים ּבין ההבּדלה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
עלמא  ענין ׁשהּוא גֹו', הּיּבׁשה ותראה גֹו' הּמים ׁשּיּקוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּובאֹופן
ּדוקא. יׁש מציאּות ּבבחינת הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדאתּגליא,

(æ)øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

epxetq

(c).áBè ék øBàä úà íéäìà àøiå©©§¡Ÿ¦¤¨¦
xgaE 'midl` d`x' iM ,oM dide§¨¨¥¦¨¨¡Ÿ¦¨©
`Ed xW` zilkYd ipRn ,FzE`ivnA¦§¦¦§¥©©§¦£¤
FzriciA F`ivnd FllbAW ,"aFH"d©¤¦§¨¦§¦¦¦¨

.zlrFRd©¤¤
ïéáe øBàä ïéa íéäìà ìcáiå.CLçä ©©§¥¡Ÿ¦¥¨¥©Ÿ¤

xF`d mdA WOXW minId mzF`¨©¨¦¤¦¥¨¤¨
`NW KWg iPnfE xF` iPnf Eid oFW`xd̈¦¨§©¥§©¥Ÿ¤¤Ÿ
,idl` oFvxA `N` ,lBlB aEAq gkA§Ÿ©¦©§©¤¨§¨¡Ÿ¦
onfl "xF`d" onf oiA liCadW¤¦§¦¥§©¨¦§©

."KWgd"d dxez ©Ÿ¤

(d).íBé øBàì íéäìà àø÷iålr s` ©¦§¨¡Ÿ¦¨©©
KWgde xF`d onf f` did `NW iR¦¤Ÿ¨¨¨§©¨§©Ÿ¤
Eplv` bdpzOW ot`d FzF` lr bdpzn¦§©¥©¨Ÿ¤¤¦§©¥¤§¥
mWA dYr FzF` mi`xFw Ep`W onGd©§©¤¨§¦©¨§¥

'F` ,'mFimWA.'dlil' §¥©§¨
.ø÷á éäéå áøò éäéåiR lr s` ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤©©¦

EidIW KWgde xF`d liCadW¤¦§¦¨§©Ÿ¤¤¦§
,milCap mitNgzn miPnfA miWOWn§©§¦¦§©¦¦§©§¦¦§¨¦
,dbxcdA mliCad ,lBlB aEAq iYlA¦§¦¦©§©¦§¦¨§©§¨¨

" onf ,mdipiA didW ot`A"axr`FaA §Ÿ¤¤¨¨¥¥¤§©¤¤§
onfE dliNd"xwA".mFId `FaAe dxez ©©§¨§©Ÿ¤§©

(e).íénä CBúa òé÷ø éäérah idi §¦¨¦©§©¨¦§¦¤©
lBlB FnM miIcFqid miOd KFzA§©©¦©§¦¦§©§©
mzvw dxEvA liCan ,aiaq mkFzA§¨¨¦©§¦§¨§¨¨
on oFilr wlg dfi`W ot`A ,mzvTn¦§¨¨§Ÿ¤¤¥¤¥¤¤§¦
.iIci` rahl aEWi xie`d cvl miOd©©¦§©¨£¦¨§¤©¥¦¦
lEaB dfi` l` gxkdA Elr dfA dPde§¦¥¨¤¨§¤§¥©¤¥¤§
dfi` xie`d lAwe ,iIcFqid xie`Ä£¦©§¦¦§¦¥¨£¦¥¤
wlgl mFwn zFidl gxkdA iEVr¦§¤§¥©¦§¨§¥¤
ax mFwn l` hXRzde ,c`l KRdPW¤¤§©§¥§¦§©¥¤¨©

.oFW`xd FnFwOn zEOMdf dxez ©©¦§¨¦
(f).òé÷øä úà íéäìà NòiåzFidaE ©©©¡Ÿ¦¤¨¨¦©¦§



ziy`xaעו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑,עמדֹו על ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ

ּכמֹו: עׂשּיתֹו, צּפרניה"והיא את ÏÚÓ."ועׂשתה ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«
ÚÈ˜¯Ï∑,"לרקיע "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע על »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

"ּכי  נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר. ּתלּויים ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹלפי
ׁשני? ּביֹום הּמים טֹוב" מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעד
מלאכת  ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ּבמּלּואֹו אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנגמר
"ּכי  ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמים
ואחד  הּׁשני מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָטֹוב",

מל  הּיֹום לגמר .אכת ְְִֶֶַַ

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,מים ׁשמים.ׂשא מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש מים, ׁשם «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(è)íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìà¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו .ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)íéäìà àø÷iå|àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד ∑˜¯‡ ים הּים והלא מן העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא הּוא? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
.ּבאסּפמיא  ְְְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו לפי ּכי־טֹוב, ּכתיב לא ׁשּבּׁשני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאף
אחד  ּפעמים, ׁשּתי ּכי־טֹוב ּבּׁשליׁשי ּכתּוב ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּכל־מקֹום
והּמחלֹוקת, ההבּדלה ׁשעל־ידי לפי כּו', הּמים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלמלאכת

יֹותר, נעלה ּבאֹופן והתּכּללּות אחדּות ׁשל ענין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָנעׂשה
לאלקּות. ּכלי נעׂשית ּגּופא הּיׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹׁשּמציאּות

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

epxetq

miIcFqid miOd zvw Exq xW`MW¤©£¤¨§¨©©¦©§¦¦
rahl KRdPW mdn wlgd FzF` zgYn¦©©©¥¤¥¤¤¤§©§¤©

FnM ,iIci`miOd EeTi" Fxn`A didW ¥¦¦§¤¨¨§¨§¦¨©©¦
"minXd zgYn(h weqt)iE`x did , ¦©©©¨©¦¨¨¨

FzF` l` iIci`d wlgd f` cxIW¤¥¥¨©¥¤¨¥¦¦¤
dUre ,mXn miOd mzF` ExQW mFwOd©¨¤¨¨©©¦¦¨§¨¨
gM FA didi liCaOd "riwxd" FzF`W¤¨¨¦©©©§¦¦§¤Ÿ©
`NW iIci`d wlgd z` rpFnE xvFr¥¥©¤©¥¤¨¥¦¦¤Ÿ
,"riwxl lrn xW` miOd" `Ede ,cxi¥¥§©©¦£¤¥©¨¨¦©
,dVrOd ixie`d wlgd cxIW ot`A§Ÿ¤¤¥¥©¥¤¨£¦¦©§ª¤
dfle .oFW`xd FnFwnA iIci`d x`Wpe§¦§¨¨¥¦¦¦§¨¦§¨¤
cilFie dArzi ,gNd ci`d mW riBdA§©¦©¨¨¥©©¦§©¤§¦
mzEArzdaE ,cxAde blXde mWBd©¤¤§©¤¤§©¨¨§¦§©¨
oFnd FYY lFwl" Fxn`M ,Ecxie EcAki¦§§§¥§§¨§§¦£

"minXA min(bi ,i edinxi)Fxn`A FpFvx . ©¦©¨©¦§§¨§
wlgd z` dArOd riwxd ,"minXd"©¨©¦¨¨¦©©§©¤¤©¥¤

riwxl midl` `xwIe" Fxn`M ,ixie`d̈£¦¦§¨§©¦§¨¡Ÿ¦¨¨¦©
"minW(g weqt)ci`d mW riBdaE . ¨¨¦§©¦©¨¨¥

,wxaE mrx cilFi adlPd ixFhiTd©¦¦©¦§¨¦©©¨¨
ux`d dvwn mi`Up dlrIe" Fxn`M§¨§©©£¤§¦¦¦§¥¨¨¤

"dUr xhOl miwxA(my edinxi)zFidaE . §¨¦©¨¨¨¨¦§
dlrnl caMd iIniOd cFqid zvw§©©§©¥¦¦©¨¥§©§¨
,mrah cbp Eplv` xW` lTd xie`dn¥¨£¦©©£¤¤§¥¤¤¦§¨
l` oEkn iIpFvx lrR zNrR lr dxFi¤©§ª©Ÿ©§¦¦§©¥¤
eici dUrnE" Fxn`M ,wtq ilA zilkY©§¦§¦¨¥§¨§©£¥¨¨

"riwxd ciBn(a ,hi mildz). ©¦¨¨¦©
.ïë éäéåcbp oM mIw x`Wp ©§¦¥¦§¨©¨¥¤¤

.Frahg dxez ¦§
(g).íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iåipRn ©¦§¨¡Ÿ¦¨¨¦©¨¨¦¦§¥

Epl EriBi miIninXd zFNrRW¤§ª©§¥¦¦©¦¨
midl` mz` oYIe" Fxn`M ,FzErvn`A§¤§¨§¨§©¦¥Ÿ¨¡Ÿ¦
,ux`d lr xi`dl ,minXd riwxA¦§¦©©¨¨¦§¨¦©¨¨¤

'Eke "liCadlE ,dliNaE mFIA lWnle§¦§Ÿ©©©§¨§©§¦§
(gi fi miweqt oldl).h dxez

(h).íénä eåwéxW`M ,EWaIW `l ¦¨©©¦Ÿ¤¨§©£¤
ux`d wlg WaIW Exn`e miAx EaWg̈§©¦§¨§¤Ÿ¤¥¤¨¨¤
.minXd zFkxrn gkA dxw dNbOd©§ª¤¨¨§Ÿ©©©§©¨©¦
`le "cg` mFwn l`" EeTIW dEv la £̀¨¦¨¤¦¨¤¨¤¨§Ÿ

kaE ,EdpExarimpi`e ux`d on EdaB o ©©§§§¥¨§¦¨¨¤§¥¨
,WEgd ciri xW`M ,dilr miltFp§¦¨¤¨©£¤¨¦©
lA ,oExari lA YnU lEaB" Fxn`M§¨§§©§¨©©£Ÿ©

"ux`d zFQkl oEaWi(h ,cw mildz).i dxez §ª§©¨¨¤
(i).õøà äLaiì íéäìà àø÷iå`xw ©¦§¨¡Ÿ¦©©¨¨¤¤¨¨

wlgd df mpn` iM ,lMd mWA wlgd©¥¤§¥©Ÿ¦¨§¨¤©¥¤
zaWl" Fxn`M ,mlMn oEknd xTr did̈¨¦©©§ª¨¦ª¨§¨§¨¤¤

"Dxvi(gi ,dn ediryi). §¨¨
.áBè ék íéäìà àøiåliaWA oM dvx ©©§¡Ÿ¦¦¨¨¥¦§¦

.oEknd aFHd `EdW zilkYd`i dxez ©©§¦¤©©§ª¨



עז ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(àé)òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©
Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

:ïë-éäéå õøàä-ìò©¨¨®¤©«§¦¥«
i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְֶֶֹ

הּמקרא  לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשב
אחד  ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻלֹומר
לֹומר  לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָלעצמֹו
ּבעׂשבים  הארץ לביׁשת הּוא ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדׁשא

ּבדׁשאים  מתמּלאת ‰‡¯ı.ּכׁשהיא ‡L„z∑ ּתתמּלא ְְְִִִִֵֶַָ«¿≈»»∆ְִֵַ
ּדׁשא  נקרא לע"ז ּבלׁשֹון עׂשבים, לבּוׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָותתּכּסה
נקרא  לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא ּכּלן ְְְְְְְִִֶַָָָָֹֻארבאז"י,

Ú¯Ê.עׂשב  ÚÈ¯ÊÓ∑מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו ׁשּיגּדל ֵֶ«¿ƒ«∆«ְְִִִֶֶֶַַַֹ
אחר  È¯t.ּבמקֹום ıÚ∑ ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ְֵַָ≈¿ƒְְֵֵֶַַַַָ

וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, עׂשתה לא והיא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּפרי.
אדם  ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ולא ּפרי" עׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹועץ

ונתקּללה. עונּה על היא ּגם נפקדה עונֹו, ספרים (על ְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹ

ודֹו"ק  אינֹו, B·ŒBÚ¯Ê.)אחרים ¯L‡∑ ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְֲִֵֵ¬∆«¿ְְִִֵֵַָ
אֹותֹו ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן .ׁשּמהן ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

(áé)eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½
íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò õòå§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ נאמר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «≈»»∆¿ֱִֶֶַַַֹ

האילנֹות  ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמינהּו
ּבעצמן, קלֿוחמר ונׂשאּו ,ּכ ּבאּגדה על ּכמפרׁש ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

חּלין' .ּב'ׁשחיטת ְִִִַֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑,נבראּו ראׁשֹון ּוברביעי מּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

ׁשמים  ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצּוה
נקּבע  ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ
לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּיֹום

ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת È‰È.ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ
˙¯‡Ó∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ְְְִִִִִֶַָָָָָֹלּפל
ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על ÏÈc·‰Ï.מתעּנים ְְִִִִֶַַַַָָֹֹ¿«¿ƒ

‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ אבל הראׁשֹון, האֹור מּׁשּנגנז ≈«≈«»¿»ְֲִִִֶַָָָ

ּבראׁשית  ימי והחׁשּבׁשבעת האֹור ׁשּמׁשּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
ּבּלילה הראׁשֹונים  ּובין ּבּיֹום ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ ְִִֵֵַַַַַָָ¿»¿……

ׁשּנאמר  לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, ְְֱִִֶֶֶַַַָָָּכׁשהּמאֹורֹות
י) רצֹון (ירמיה ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל הּׁשמים "ּומאתֹות :ְְֲִֵֵֶַַַַַָֹ

מן  לדאג צריכין אּתם אין ְְִִִִֵֶַַָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ׁשעתידים ∑ÌÈ„ÚBÓÏe.הּפרענּות  העתיד, ׁשם על ְַָֻ¿¬ƒֲִִִֵֶֶַָ

למֹולד  נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָיׂשראל
וׁשּמּוׁש∑ÌÈÓÈÏe.הּלבנה  יֹום חצי החּמה ׁשּמּוׁש ְַָָ¿»ƒְֲִִִַַָ

ׁשלם  יֹום הרי חציֹו, שס"ה ∑ÌÈLÂ.הּלבנה לסֹוף ְְֲֵֵֶַָָָ¿»ƒְ

c·¯יא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚ¯Êיב  ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

epxetq

(`i).àLc,dndA lk`nl miaUr ipin ¤¤¦¥£¨¦§©£©§¥¨
"xAcn zF`p E`WC iM" Fxn`M,a l`ei) §¨§¦¨§§¦§¨

(ak.
.òøæ òéøæî áNò.mc` lk`nl ¥¤©§¦©¤©§©£©¨¨

.Bðéîì éøt äNò éøt õòaMxOd iM ¥§¦Ÿ¤§¦§¦¦©ª§¨

.cilFi `l oipin ipXn¦§¥¦¦Ÿ¦
.ïë éäéålAwIW iYlA ,oM mIwzp ©§¦¥¦§©¥¥¦§¦¤§©¥

gnv dxwi m`W ot`A ,xzIde zFgRd©¨§©¨¥§Ÿ¤¤¦¦§¤¤©
.cilFi `l mipin ipXn aMxnai dxez ª§¨¦§¥¦¦Ÿ¦

(ci).íéîMä òé÷øa úøàî éäé§¦§ŸŸ¦§¦©©¨©¦

idi ipW mFiA xvFPd riwxd FzF`A§¨¨¦©©¨§¥¦§¦
bGnzie dAxzi mWe ,zFxF`Od uFvip¦©§§¨¦§©¤§¦§©¥
dWxRA xEn`d lM mipFYgYA lrtl¦§Ÿ©©§¦¨¨¨©¨¨¨

(fh weqt)dAxzIW WEgA d`xPW FnM ,§¤¦§¤§¤¦§©¤
.miMf minA FxarA uFviPd xF`eh dxez ©¦§¨§§©¦©¦



ziy`xaעח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
יֹום (ימים ּורביע אחרים: מּזלֹות )ספרים ּבי"ב מהלכן יגמרּו , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשנה. והיא אֹותם, יֹום (הּמׁשרתים שס"ה והּוא אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

יֹום  ּבּגלּגל )ּורביע לסּבב ׁשנּיה ּפעם ּומתחילים וחֹוזרים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָ
הראׁשֹון  .ּכמהלכן ְֲִַָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ לעֹולם ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑ ונתמעטה נבראּו, ׁשוים «¿……«¿…ƒ¿ְְְְֲִִִַָָ

מלכים  לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּלבנה
אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ עלֿידי ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְֵַ

ּדעּתּה להפיס צבאיה הרּבה הּלבנה, את .ׁשּמעט ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(çé)ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´
:áBè-ék íéäìà àøiå CLçä©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ë)äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ∑ חּיּות ּבּה חי ∑ı¯L.ׁשּיהא ּדבר ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ַָָָ
זבּובים. ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ, מן ּגבּה ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו

נמלים ּכג ֹון ותֹולעים.ּבׁשקצים, ּובּברּיֹות,וחּפּוׁשים ְְְְְְִִִִִִִַָָָ
הּדגים  וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכּבר חלד .ּכגֹון ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

ÔÈaיח  ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

¯·È‡ÚÈ:יט  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÈÁ˙‡כ  ‡LÙ LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

epxetq

(eh).õøàä ìò øéàäìdilr `FaIW §¨¦©¨¨¤¤¨¨¤¨
`p bGnn xF` zFxF`Od z`nzF ¥¥©§§ª¨¨

.diaWFil§§¤¨
.ïë éäéåzEbGnzdd FzF` oM mIwzp ©§¦¥¦§©¥¥©¦§©§

.FzevnA gxkOdfh dxez ©ª§¨§¦§¨
](fh)..ìLîìå ..øéàäì ..ïziå ..Nòiå©©©©¦¥§¨¦§¦§Ÿ

.áBè ék ..ìécáäìezFxF`Od lr §©§¦¦©©§
Eid iM ,'UrIe' xn` miakFMd x`WE§¨©¨¦¨©©©©¦¨
,'minXd' F` miNBlBd iwlg llkA¦§©¤§¥©©§©¦©¨©¦

mz`ixA xRq xaM xW`(` weqt)dfle , £¤§¨¦¥§¦¨¨§¨¤
.'dIUr' wx 'd`ixA' mdl xiMfd `lŸ¦§¦¨¤§¦¨©£¦¨

iwlg zvwOn mzF` `ivndW dfe§¤¤¦§¦¨¦¦§¨¤§¥
dxEve zixECM dpEnY lr miNBlBd©©§©¦©§¨©¦§¨

.dxi`n§¦¨
.áBè ék,aFHd l` dfA oEMW ,xnFlM ¦§©¤¦¥¨¤¤©

Flrtl zF`Pd zilkYd `Ede"minr xe`") §©©§¦©¨§¨¢
(gi ,g.[fi dxez

(gi).äìéláe íBia ìLîìåWCgl §¦§Ÿ©©©§¨§©¥
xF`d mr f` Ekxvde .mipFYgYA zFied£¨©©§¦§ª§§¨¦¨
md xW` ,miIg ilrA ziedl oFW`xd̈¦©£¨©©£¥©¦£¤¥

.mignSdn micAkp xzFi¥¦§¨¦¥©§¨¦
.CLçä ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe§©§¦¥¨¥©Ÿ¤

mzgixfA mipFYgYA liCadl§©§¦©©§¦¦§¦¨¨
"mFi" F`xTW xF`d onf oiA mzriwWaE¦§¦¨¨¥§©¨¤§¨
,"dlil" F`xw xW` KWgd onf oiaE¥§©©Ÿ¤£¤§¨©§¨
oiaE mFId oiA liCadl" dlrnl Fxn`M§¨§§©§¨§©§¦¥©¥

"dliNd(ci weqt).hi dxez ©¨§¨
(k)òé÷ø éðt ìò õøàä ìò óôBòé§¥©¨¨¤©§¥§¦©

.íéîMädiaWFil ux`d xie` zFTpl ©¨¨¦§©£¦¨¨¤§§¤¨
,riwxd on gNWn iIxzFn zEgl dfi`n¥¥¤©¨¦¦§ª¨¦¨¨¦©
uFviPd zErvn`A ,ipXd mFIA xvFPd©¨©©¥¦§¤§¨©¦

.FA lrFRd`k dxez ©¥



עט ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(àë)-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨
äiçä Lôð|íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À

ðk óBò-ìk úàå:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó §¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£ÌÈpz‰∑:אּגדה ּובדברי ׁשּבּים. ּגדֹולים ּדגים ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ

לוי  את הּוא והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוג ֹו, ּובן תן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ּומלחּה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּנקבה

ּכתיב  הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא - .וירּבּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
‰iÁ‰ LÙ∑ חּיּות ּבּה ׁשּיׁש .נפׁש ∆∆««»ִֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

xag Ll dpw§¥§¨¥

ההההּגּגּגּגדלים דלים דלים דלים  אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתּנּנּנּנינםינםינםינם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ְְְְֱֱֱֱִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיבראבראבראברא ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ִִִִֹֹ
זּוגֹו ּובן לויתן רש"י)הּוא ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסידּות: ּדר על־ּפי זה לפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַָיׁש
ּתֹורה" "לּקּוטי ב)ּבּספר יח, הּזקן (שמיני אדמּו"ר מבאר ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אלי", איׁשי יּלוה הּפעם ּכמֹו התחּברּות "לׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּלויתן
ה'. לעבֹודת ּכּלֹו ּכל ׁשּמחּבר צּדיק על ְְֲִֵֶַַַַַָָֻֻּומרּמז

הּוא  ה' ּבעבֹודת ּגדֹול ׁשּכלל ׁשאף לחׁשב אפׁשר היה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה,
אחד  ּכל צרי ה' ּבעבֹודת להצליח ׁשּבׁשביל חבר", ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"קנה
ּכל  על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה

ּבנֹוגע  רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמכׁשֹולים,
ּבדרּגת  ׁשהם ּבאנׁשים ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלאנׁשים
להסּתּדר  ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ"לויתן",

ה'. ּבעבֹודת ְֲַַַלבד
זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל
ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהראֹות

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" צרי הּוא ּגם ְְֲִֵֵֶַַַָָּביֹותר,
אצל  ה' ּבעבֹודת זּוג ּובן חבר חׁשּוב היכן עד ראיה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ(ּומּכאן

"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו ּובקל־וחמר אחד, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

(áë)eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְִִִֵֶֶַָָ
הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ְְְְְְְְִִַַַָָָֻֻואֹוכלין
לא  לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹלברכה,

ּבּכלל  הּוא יהא ׁשּלא ּכלֹומר ∑e¯t.ּברכן, ּפרי, לׁשֹון ְְְֵֵֶַָָֹ¿ְְְִַ

ּפרֹות  היה ∑e·¯e.עׂשּו "ּפרּו", אּלא אמר לא אם ֲֵ¿ְִֶַָָָָֹ
ׁשאחד  "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד ְְִֵֶֶֶֶָָָָֹאחד

.הרּבה מֹוליד  ְִֵַ

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑ מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, הּוא ≈»»∆ְְִִִֵֶֶַַָֹ
להֹוציאם ראׁשֹון, אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ְְְְִִֶָָֹֻ∆∆«»

חּיּות  ּבּה נמּוכים ∑NÓ¯Â.ׁשּיׁש ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְִִֵֵֶָ

ׁשאין  נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָורֹומׂשים
ּבלׁשֹוננּו וׁשרץ, רמׂש לׁשֹון ּכל נּכר. ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָהּלּוכן

.קונמוברי"ש 

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

epxetq
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.dfl wiRqn gM f` `xAW crak dxez ©¤¨¨¨Ÿ©©§¦¨¤

(ak).íéäìà íúà CøáéåbVi `l iM ©§¨¤Ÿ¨¡Ÿ¦¦Ÿª©
mzFidA izlEf mdA zilkYd©©§¦¨¤¨¦¦§¨

.miAxbk dxez ©¦
(ck).äiç Lôð õøàä àöBzzipEIgd ¥¨¨¤¤¤©¨©¦¦

.zgnFSd lr ztqFp¤¤©©©©
.ïë éäéåm`W ,oFrxbe ztqFY ilA ©§¦¥§¦¤¤§¥¨¤¦

`l oipin ipXn aMxn WCgzi¦§©¥ª§¨¦§¥¦¦Ÿ
.cilFidk dxez ¦



ziy`xaפ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤
eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£NÚiÂ∑ ּובקֹומתן ּבתּקּונן ּבצביֹונם, .ּתּקנם «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְֶַַָָָ

הּמלאכים  ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלמדנּו
את  ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם. נמל לפיכ ּבֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָויתקּנאּו

ּבפמליא  נמל הּוא מצינּוהּמלכים ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
על  יֹוׁשב ה' את "ראיתי מיכה: לֹו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבאחאב,
מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ְְְִִִִֵַַָָָָָּכסאֹו,
אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ימין יׁש וכי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּומּׂשמאלֹו".
"ּבגזרת  וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמימינים

ּפתּגמא  ּכאן עירין אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ּובמאמר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבעליֹונים ּבפמליא  יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

קנאה  יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי אין אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָּכדמּותי.

ּבראׁשית  ‡„Ì.ּבמעׂשה ‰NÚ∑ ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְֲִֵֵַ«¬∆»»ִֶַַֹ
לא  לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ּביצירתֹו ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹסּיעּוהּו
ׁשּיהא  ענוה, ּומּדת ארץ' ּדר' מּללּמד הּכתּוב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנמנע
"אעׂשה  ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל נמל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
אּלא  ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, את עם אלהים "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹ
'וּיבראּו' ּכתב ולא ׁשּלנּו∑eÓÏˆa.האדם" .ּבדפּוס ְְְִַַָָָָֹ¿«¿≈ְִֶָ

e˙eÓ„k∑ ּולהׂשּכיל ‰Ìi.להבין ˙‚„a ec¯ÈÂ∑יׁש ƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ֵ
רּדּוי  לׁשֹון הּזה רֹודה ּבּלׁשֹון זכה, ירידה: ּולׁשֹון ְְְִִֶֶַַָָָָ

והחּיה  לפניהם ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות. ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבחּיֹות
ּבֹו .מֹוׁשלת ֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay xn`nn)

נׁשמֹות  על קאי זה ּפסּוק הּנה ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנעׂשה
ּבכּמה  ּכמבאר ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,
ּבצלמנּו אדם נעׂשה וזהּו ּודמּות, ּדצלם הענין ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּדגמא  הם למּטה ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכדמּותנּו,
הראׁשֹון. הּׁשרׁש עד ׁשּלמעלה הּבחינֹות ּכל ּבתֹוכם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹוכֹוללים

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפמליאפמליאפמליאפמליא נמלנמלנמלנמל כו)ההההּוּוּוּואאאא א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא מא, חבּורת (זבחים ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

אבל  אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצתֹו
ּתבה  זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ּכתב ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכאן
לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבׂשפת

(ּכניסת  ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ּפרׁשּה ּבּגמרא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻא
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו ספ"ה)חבּורת פמיליי (סוטה א.איתא: ְְֲֲִִִִֵַַַָָ

ולא  חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א פמיליא לבּטאּה יׁש זה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּולפי
ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ְְְַָָָָּפמליא

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»
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פי ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æë)íéäìà àøáiå|íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøä¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְִ
ּבידים, נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל לֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹהעׂשּוי

קלט)ׁשּנאמר ּבחֹותם (תהלים נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת : ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, עלֿידי העׂשּויה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכמטּבע

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: הּוא ÌÏˆa.וכן ְְְִֵֵֵֶַָֹ¿∆∆
B˙‡ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡∑ הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש ¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶַַָֻ

הּוא  יֹוצרֹו ּדיֹוקן צלם ‡˙Ì.לֹו, ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑ ְְֶֶַ»»¿≈»»»…»
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹּולהּלן
ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ְְְְֲִִִֶַַָָָואחרּֿכ
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר  ּבמקֹום ל .ּופרׁש ְְֵֵַַָ

(çë)eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe eáøe§²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

i"yx£‰L·ÎÂ∑,וי"ו ׁשּדרּכֹוחסר ׁשהאיׁש ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האּׁשה  ולא - ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå| ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ òøæŸ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִָ
ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ּבהמֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹלהם

ּברּיה  יאכלּולהמית עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם. ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻיחד
ׁשהּתרּתי  עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ"ּכל

ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, ."לאדם ְִִֶֶַָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàì§¨§¨®©«§¦¥«

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»
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ziy`xaפב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(àì)áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑ מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְֲִִִִֵַַַ
ׁשּיקּבלּו עלֿמנת עּמהם ׁשהתנה לֹומר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבראׁשית,
"יֹום  אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהם

ה  "יֹום עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם ּׁשּׁשי",הּׁשּׁשי", ְְְִִִִִִַַַָֻ

ּבסיון. ׁשּׁשי יׂשראל (הּוא ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום אחרים, ספרים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ

"יֹום  וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה,

ּבסיון  ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, ּתֹורה )הּׁשּׁשי" למּתן .הּמּוכן ְְְִִִֵַַַַָָָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãg"kyz'd (` zecreezd) ,oeeyg g"dan ,ziy`xa t"y)

ּבתיבת  ּפירּוׁשים ּכּמה הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמביא
ּכפׁשּוטֹו הּוא הא' ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ג' הם ּובכללּות ְְְִִִֵֵֵַָָֻ'ויכלּו',
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ויכלּו' ּפׁשּוטֹו) מידי יֹוצא מקרא אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ(ׁשהרי
הּוא  הּב' ּפירּוׁש וארץ. ׁשמים ּבריאת מלאכת ׁשּנגמרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּגמר,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתענּוג, מּלׁשֹון הּוא הג' ּופירּוׁש ּכּליֹון. ְְְֲִִִֵֶַַָָמּלׁשֹון
ּכּמה  (לדעת 'ּתכלה' ּתיבת ׁשּפירּוׁש קץ, ראיתי ּתכלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

ּתענּוג. לׁשֹון הּוא ְְְֲִַָמפרׁשים)

(á)äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia úaLiå©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑ ׁשמעֹון רּבי «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְִִַ
צריאֹומר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם ְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אבל הּקדׁש, על מחל ְֲִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ע  ּורגעיו,ׁשּיֹודע הּׂשערה ּתיו ּכחּוט ּבֹו ונראה נכנס ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

העֹולם  היה מה אחר: ּדבר ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ְִִֵֶַַָָָָָָָּכאּלּו
ונגמרה  ּכלתה מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָחסר?

.הּמלאכה  ְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ב)ויכלויכלויכלויכל (ב, ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹ
ּבׂשר־ודם  אֹומר ׁשמעֹון רּבי הּׁשביעי: ּבּיֹום אלקים ְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָָֹויכל
הּקֹודׁש; על מחֹול להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינֹו
ּכחּוט  ּבֹו נכנס ּורגעיו, עּתיו ׁשּיֹודע הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָאבל

ּבּיֹום ּבֹו ּכלה ּכאילּו ונראה (רש"י)הּׂשערה ְְְְִִֶַַָָָָ
מהם? אחד ּכל מׁשמעּות ּומה ּו"רגעיו" "עּתיו" הּכפל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהּו
יכֹולה  הּׁשּבת, ּכניסת ׁשעת ידיעת ּכגֹון מסּוים, זמן ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָידיעת

ּדרכים: ּבׁשּתי ְְְִִִֵָלהיֹות
מהּׁשּבת  ׁשעברּו והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ספירת על־ידי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא)
ׁשעֹות  וכ וכ ימים חמּׁשה ּוכׁשעֹוברים עּתה, עד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשעברה
הּׁשּבת. יֹום מתחיל ׁשעכׁשיו יֹודעים הּׁשיׁשי, הּיֹום ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּורגעים
מּגיעה. ּכׁשהיא עצמּה, הּׁשּבת את ׁש'מרּגיׁשים' על־ידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָב)
נכנסת  הּׁשּבת מתי יֹודע הּׁשּבת קדּוׁשת את הּמרּגיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיהּודי

לעּׁשן  ׁשּנהג מרּוזין, יׂשראל רּבי הּקדֹוׁש הרב על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ(וכמסּוּפר
הּׁשּבת, ּכניסת זמן את ּוכׁשהרּגיׁש ׁשּבת, ּבערב ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמקטרת

נׁשּתּנּו). ּופניו מּידֹו הּמקטרת את ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזרק
ּו"רגעיו": "עּתיו" ׁשּברׁש"י, הּלׁשֹונֹות ׁשני מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶַַַָָָָזֹו

עצמֹו,עעעעּתּתּתּתיויויויו מחמת הּזמן את ׁשּמרּגיׁש לּידיעה מכּון – ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּׁשּבת. קדּוׁשת הרּגׁשת מּתֹו נכנסת ׁשהּׁשּבת ׁשּיֹודע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדהינּו
גֹו' ללדת "עת ּכמֹו מסּויים, לענין זמן ּפירּוׁשּה "עת" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ[ּכי

גֹו'" לׂשחק ג)עת ].(קהלת ְִֵֹ
ספירת רגעיורגעיורגעיורגעיו מּתֹו הּדבר ּבֹוא על ׁשּיֹודע לּידיעה מכּון – ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

הּׁשּבת  ּכניסת על ׁשּיֹודע ּדהינּו עּתה, עד ׁשעבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּזמן
ׁשעברה. מהּׁשּבת והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּספירת

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈
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פג ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ב)ויכלויכלויכלויכל ב, (רש"י ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹ
הּצמצּום  מּדת ּומדרגת ּבחינת ׁשּכלתה ּפרּוׁש אלקים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹויכל
לעיל  וכּנזּכר הוי', ׁשם התּגּלּות ונמׁש אלקים ּדׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוההסּתר
וׁשמים. ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ׁשּנאמר מה ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּזהּו
אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לברר צרי ׁשּלא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכיון

ּבעׂשּית  אּסּור יׁש ואּדרּבה, הּמלאכה, ּבענין צֹור אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלכן
ועׂשּית  כּו', מלּכא קמי ּבמחֹוג דמחוי ּדמאן מּׁשּום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמלאכה,
ה'לעּומת  את ׁשּמכניס חּלּול, ּבׁשם נקראת ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלאכה

כּו'. הּקדּׁשה ׁשל והּמקֹום החלל לתֹו ְְְֶֶֶַַָָָָֻזה'

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d jxk zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשערהערהערהערה ּכּכּכּכחחחחּוּוּוּוטטטט ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו נכנסנכנסנכנסנכנס .... .... הקהקהקהקּבּבּבּב""""הההה ב)אבלאבלאבלאבל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבבין  רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש
ּבׁשעה  ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות,
אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. וּדאי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
סֹוף  סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָיֹודע

לתרץ  ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה וגם ּכזה, חּיּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
רּבי  – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאלה

ּדקרא  טעמא הּדֹורׁש א)ׁשמעֹון, קטו, ׁשּטעם (ב"מ ּומּכיון , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הזה. הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחּיּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr ,` jxk ,g"nyz zegiydÎxtq)

עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר מלאכמלאכמלאכמלאכּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)ויכלויכלויכלויכל (ב, ְְְְֱֱֱֱַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּבעֹוד  הגּביהה – הּסּדן על־ּגּבי ּבּקּורנס מּכה ׁשהּוא  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכזה

מּׁשּתחׁש והֹורידּה ט)יֹום פ"י, רבה .(בראשית ְְִִֶֶַָ
ה  סיים מה  לׁשם לׁשאֹול, מלאכת יׁש את ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּׁשּבת, יֹום לתֹו ּתיּכנס ׁשהּמלאכה ּכזה ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבריאה
ּכאילּו ונראה הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו "נכנס - ּכאן רׁש"י ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּובלׁשֹון

ּבּיֹום". ּבֹו ִַָּכילה
צריכים  ּכּמה עד לנּו הֹורה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּבזה לֹומר, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
הּקּורנס  הֹורדת ׁשל זֹו ּפעּולה ׁשּכן ּפעּולה, וכל רגע ּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלייקר

יֹום  מנּוחת ּבאה ּומּיד הּבריאה, מלאכת ּכל את ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהׁשלימה
ויחידה, אחת טֹובה ּבפעּולה ּכׁשמדּוּבר ׁשּגם ללּמדנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת.
ּפעּולה  הרי ּבלבד, הּׂשערה' 'ּכחּוט קטּנה, ּפעּולה ּתהיה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָולּו
זמן  עבֹודת ּכל נׁשלמת ׁשעל־ידּה ּבּפּטיׁש', ה'ּמּכה היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָזֹו

ּומנּוחה. ׁשּבת ׁשּכּולֹו ליֹום מּיד ונכנסים ְְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּות
ּברמּב"ם הּוא מפֹורׁש הלכה ּופסק־ּדין ג, פרק תשובה (הלכות ְְְִַַַָָ

העֹולם ד) ּכל ואת עצמֹו את הכריע אחת, מצוה  "עׂשה :ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
והּצלה". ּתׁשּועה ולהם לֹו וגרם זכּות, לכף ְְְְְְֶַַַָָָָָּכּולֹו

(â)ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá³¨©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑,ּבּמן הּׁשבּוע ּברכֹו ימי ׁשּכל «¿»∆«¿«≈ְְֵֵֶַַַָָָ
וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻירד

העתיד ּבּמ על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל ירד ׁשּלא .ן ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑ ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְֶַָָָָָ
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ּבׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

רּבה' .ּב'בראׁשית ְִִֵַָ
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d`ixAAW oFxQgde zEnlXd©§¥§©¦¨¤©§¦¨

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת:::: אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ג)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ּבּבּבּברארארארא (ב, ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הדא  עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
ועׂשה  ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב ְְֱֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹהּוא

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, אּלא ּכאן ּכתיב (בראשית אין ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ו) יא, פרשה רבה

מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלכאֹורה
עץ  ּבחטא ואחר־ּכ נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנברא"
ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין נתקלקל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּדעת

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ְְְִִִַַַַָָָּדהחּסרֹון

ּבׁשׁשת  ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויׁש
הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָימי
נעלית  לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי מּצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּנה
ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיֹותר

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנברא
יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּוכמֹו
מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדרׁש
מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת עבֹודתֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעּתה,

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה ְְֲֵֵַָָָָהּקֹודם

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»
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ziy`xaפד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּגדל  לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּובדגמת
להרּבֹות  עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָרכּוׁשֹו.
להסּתּפק  יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ולתת ּבצדקה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיֹותר
מצות  קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבנתינתֹו

ּבׁשלמּות). ְְִֵַָָהּצדקה

ימי  ּבׁששת ׁשּנברא ּכפי העֹולם ּדידן: ּבּנּדֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־ּדר־זה
"ימי  - ּומּצבֹו מעמדֹו מּצד הּׁשלמּות ּבתכלית היה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבראׁשית,
ּבעֹולם  ונמׁשכת הּׁשּבת יֹום מּגיע ּכאׁשר א ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמעׂשה",
נחׁשבת  החל ימי ּדׁשׁשת הּׁשלמּות לגּביו הּנה נעלית, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻקדּׁשה

ּתּקּון". ו"צרי ְְִִֶֶָּכ"חסר"

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"hyz ziy`xa zyxt zgiyn)

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ּבּבּבּברארארארא ג)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (ב, ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹ
ּברא  "אׁשר אּלא ּכאן, ּכתיב אין ועׂשה" אלקים ּברא ְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹ"אׁשר

ּתיקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות", פי"א)אלקים לב"ר (רׁש"י ֱֲִִִִֶַַַַָֹֹ

את  ּולהעלֹות לתּקן מּמּנּו ּדֹורׁשים ּכיצד לחׁשֹוב: עלּול ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאדם
ּברא  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והרי עבֹודתֹו, על־ידי העֹולם ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָעניני
מה  את ויׁשּנה הּוא יבֹוא וכיצד ׁשהּוא, ּכפי העֹולם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ּבעֹולמֹו?! קבע ְֶַַָָָָּׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
לתּקן". לעׂשֹות, אלקים ּברא "אׁשר - היא על־ּכ ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּתׁשּובה
הּקדֹוׁש־  לתּקן: - היא העֹולמֹות ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתכלית
ׁשעל־ידי  מּיׂשראל אחד לכל ויכֹולת ּכֹוח נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּברּו־הּוא

ׁשלימּות! לידי ויביאֹו ּבעֹולם החסר את יתּקן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעבֹודתֹו
אפֹוא והוהוהוהּתּתּתּתכלית כלית כלית כלית זֹוהי ּכּולֹו.ההההּכּכּכּכּוּוּוּונהנהנהנה העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(ã)õøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé úBNò£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

i"yx£‰l‡∑ למעלה האמּורים.ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ
'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â∑ ׁשּכּלם ללּמד ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְֶֶַָֻ

ּבראם, ּבה"א ּבהּבראם, אחר: ּדבר ּבראׁשֹון. ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָנבראּו
אּלּו אֹותּיֹות ּבב' עֹולמים", צּור ה' "ּביּה ְְֱִִֵֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשהעֹולם  ּכאן, ולּמד עֹולמים, ׁשני יצר הּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבה"א. נברא למּטה,(הּזה ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּצּדיקים  לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּירדּו)ׁשּבאֹותֹו רמז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּסתּומה  זאת ּכה"א ׁשחת, לראֹות למּטה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהרׁשעים

ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה .מּכל ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

(ä)ìëå|áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè äãOä©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑ לׁשֹון ׁשּבּמקרא "טרם" ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַָָ

לֹומר  נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא' ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ'עד
אחר: ועֹוד מֹוכיח. וזה הקּדים, יאמר ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹהטרים,
ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון. לא עדין ּתיראּון", טרם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ"ּכי
ּבּׁשּׁשי  העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה לא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעדין

אדם  ׁשּנברא ‰O„‰.קדם ·NÚ ÏÎÂ∑ לא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,

ולּמה? ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על Èk.אּלא ְְְֶֶַַַַַַָָָָƒ

¯ÈËÓ‰ ‡Ï∑ ׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה …ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשל  ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין
התּפּלל  לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגׁשמים,

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, ‰'עליהם ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ÌÈ‰Ï‡∑.ׁשמֹו הּוא וׁשֹופט ה' ׁשּליט ׁשהּוא אלהים, ¡…ƒְְֱִִֵֶַֹ
ּכל, ה'על ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְִֵֵֶַָָֹ

אלהים  .ׁשהּוא ֱִֶֹ

‡˙e‡È¯aד  „k ‡Ú¯‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

epxetq

(c)õøàäå íéîMä úBãìBú älà¥¤§©¨©¦§¨¨¤
.íàøaäamiIg ilraE mignSd dN` §¦¨§¨¥¤©§¨¦©£¥©¦

"ux`de minXd zFclFY" Eid Epxn`W¤¨©§¨§©¨©¦§¨¨¤
iM .E`xaPW drXn mdA `vnPW ,gkA§Ÿ©¤¦§¨¨¤¦¨¨¤¦§§¦
zFlrFR zFgM mdA E`vnp f`n¥¨¦§§¨¤Ÿ£
,micqtpe mieFdd zFiedl zFlrRznE¦§©£©£¨©¦§¦§¨¦
zFAxl - "minXd z`" :mxn`M§¨§¨¥©¨©¦§©
zFAxl - "ux`d z`e" ,mdizFclFY§¥¤§¥¨¨¤§©

dizFclFY(ci ,` dax ziy`xa)E`vi mpn` . §¤¨¨§¨¨§
lrRlõøà íéäìà 'ä úåNò íBéa ©Ÿ©§£¡Ÿ¦¤¤

.íéîLåux`d zbdpd xCQW mFiA §¨¨¦§¤¦¥©§¨©¨¨¤
xcq lr minXd on dizFclFze§§¤¨¦©¨©¦©¥¤
,ziW`xA ini zWW xg` dfe ,cinzn©§¦§¤©©¥¤§¥§¥¦
FxcqAW ,"midl` 'd" `xwp f`e§¨¦§¨¡Ÿ¦¤§¦§

.diedd cinzdd dxez ¦§¦©£¨¨
(d).õøàá äéäé íøèmrHd mpn` ¤¤¦§¤¨¨¤¨§¨©©©

,lrtA `le gkA E`vnp m`xAdAW¤§¦¨§¨¦§§§Ÿ©§Ÿ§Ÿ©
did `l oicr dcVd giU lMW ot`A§Ÿ¤¤¨¦©©¨¤£©¦Ÿ¨¨

oke ,ux`A,äãOä áNò ìk`l oicr ¨¨¤§¥¨¥¤©¨¤£©¦Ÿ
.gnv̈©

,øéèîä àì ékxngd did `NW ot`A ¦Ÿ¦§¦§Ÿ¤¤Ÿ¨¨©Ÿ¤
xhn oFxqgn zEnlWA dfl okEn¨¨¤¦§¥¥¤§¨¨

.ux`d zcFaree dxez ©£©¨¨¤



פה ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(å)éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ּברּיתֹו העלה לענין אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְֱִִֶֶַָָָָ
אדם, ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָהּתהֹום

ׁש זה, אף ּכגּבל העּסה, את לׁש ואחרּֿכ מים ּנֹותן ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"וּייצר  ואחרּֿכ "והׁשקה", ."ּכאן ְְְִִֶַַַָָָ

(æ)äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑ ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, ׁשּתי «ƒ∆ְְְִִִִֵֶַָָָָ
הּמתים. לּדין,לתחּית עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּודי"ן  ׁשני ּביצירתּה נכּתב ‰‡„Ó‰.לא ÔÓ ¯ÙÚ∑ ְְִִִִֵַָָֹ»»ƒ»¬»»
מקֹום  ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה מּכל עפרֹו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָצבר
נטל  אחר: ּדבר לקבּורה. קֹולטּתֹו ּתהא ׁשם ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּימּות,
לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום ְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָעפרֹו

לעמד  ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה הלואי ÁtiÂ.אמר: ְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ«ƒ«
ÂÈt‡a∑ מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ¿«»ְְֲִִִִִֶַַָָ

ראׁשֹון  ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּתחּתֹונים

לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנבראּו
ּברא  ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי,
הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. ְְְְֲִִִִִֶַַַָמאֹורֹות
ּבעליֹונים  ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק ְְְְִִִִִֶַַַַָֻלּתחּתֹונים.
ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתחּתֹונים,

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו LÙ.ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ∑זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, ח ּיה – אדם .ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ואם ּבמזרחֹו הּגן. את נטע עדן, ׁשל ƒ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּתאמר,
יֹוסי  רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּבבריתא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראיתי

נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב מהן,הּגלילי, אחת וזֹו ת, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
"וּיברא  ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ׁשּלאחריו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָּכלל
וסתם  מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָוגֹו'
וּיצמח  וגֹו'" אלהים ה' "וּייצר ּופרׁש חזר ְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָֹמעׂשיו.

ּתרּדמה. עליו וּיּפל ּבגןֿעדן, וּיּניחהּו ּגןֿעדן, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹו
ּפרטֹו אּלא ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא סבּור ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשֹומע
ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל
"וּיבא  לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל האדמה מן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגֹו'
ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ׁשם, לקרֹות האדם" ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאל

הרקק  .מן ְִָָ

(è)ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

:òøå áBè úòcä©©−©¬¨¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר הּכתּוב הּגן, ‰Ôb.לענין CB˙a∑ הּגן .ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז  ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

epxetq

(e).ä÷Läå õøàä ïî äìòé ãàå§¥©£¤¦¨¨¤§¦§¨
cinzn xcq lr oxCQWM ,zFUr mFiaE§£§¤¦§¨©¥¤©§¦

(c weqt)lh didW ,ux`d on c` dlr ,¨¨¥¦¨¨¤¤¨¨©
DcilFde ux`d z` dexd"W ,dkxal¦§¨¨¤¦§¨¤¨¨¤§¦¨

"Dginvde(i ,dp ediryi)xhn iYlA §¦§¦¨¦§¦¨¨
.dnc` zcFaref dxez ©£©£¨¨

(f).íéäìà 'ä øöéiåziedl mpn` ©¦¤¡Ÿ¦¨§¨©£¨©
dzid la` ,df wiRqd `l miIg ilrA©£¥©¦Ÿ¦§¦¤£¨¨§¨

mipt` lr KxAzi xvFId zxivi§¦©©¥¦§¨©©¢¨¦
`d zxivil iM dfe ,mitNgznxxA mc ¦§©§¦§¤¦¦¦©¨¨¨¨©

.äîãàä ïî øôò.dPOn cAkp wlg ¨¨¦¨£¨¨¥¤¦§¨¦¤¨
.íéiç úîLð åétàa çtiåzipEIg Wtp ©¦©§©¨¦§©©¦¤¤¦¦

Fxn`M ,"midl` mlv" lAwl zpkEn¤¤§©¥¤¤¡Ÿ¦§¨§
"mpiaY iCW znWpe"(g ,al aei`)lMn . §¦§©©©§¦¥¦¨

mFwn̈
.äiç Lôðì íãàä éäéålM mr did ©§¦¨¨¨§¤¤©¨¨¨¦¨

cr ,zxAcn iYlA ,calA "dIg" df¤©¨¦§©¦§¦§©¤¤©
.zEncE mlvA `xaPWg dxez ¤¦§¨§¤¤§

(g).øöé øLàFzF`A FxvIW xg` £¤¨¨©©¤§¨§
,mW FgiPd ,xiMfdW cAkPd ot`d̈Ÿ¤©¦§¨¤¦§¦¦¦¨
mlv zlAwl okEn mFwn FzFidl¦§¨¨§©¨©¤¤
xie`A ,zFIlkVd eizFNrtle midl ¡̀Ÿ¦§¦§ª¨©¦§¦¨£¦

.zFpFfOaEh dxez ©§
(h).çîöiå.xrvA `NW eizFpFfn ©©§©§¨¤Ÿ§©©



ziy`xaפו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(é)ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
:íéLàø äòaøàì äéäå§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

(àé)õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤
:áäfä íL-øLà äìéåçä©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְִִִֵַַַ
נקרא  הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמימיו
"ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ּכמֹו ְִִֵַָָָָָָּפיׁשֹון,

"ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּפׁשּתים  ."עֹובדי ְְִִֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa zyxt zay zgiy)

ּפּפּפּפייייׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן נקראנקראנקראנקרא .... .... מתמתמתמתּבּבּבּברכיןרכיןרכיןרכין ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמימיוימיוימיוימיו ׁשׁשׁשׁשםםםם יא)ועלועלועלועל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
(והרי  הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
למראה  נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאריכה
אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָוטֹוב

. . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות לכל הּמקֹור ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָהם
על  מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואבן

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן מתּברכין. מימיו - וׁשבח ּגּגּגּגיחיחיחיחֹוֹוֹוֹון ן ן ן מעלה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
והֹומה. הֹול וקּלין.חחחחּדּדּדּדקלקלקלקל– חּדין מימיו מימיו ּפּפּפּפרתרתרתרת– – ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

האדם. את ּומברין ורבים ְְִִִֶַָָָָָּפרים

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה, הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´
:úøô àeä éòéáøä øäpäå øeMà©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑ וקּלין חּדין ׁשּמימיו ∑t¯˙.ׁשּמימיו ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ֵֶָ
האדם  את ּומברין ורבין, eM‡Â¯.ּפרין Lek∑ עדין ְְִִִֶַָָָָָ¿«ֲִַ

העתיד  ׁשם על הּמקרא וכתב היּו, ˜„Ó˙.לא ְְִִֵֶַַַָָָָֹƒ¿«

¯eM‡∑אּׁשּור למזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑ החׁשּוב «ְְִֶַָָ¿»ֶָ
הּנזּכר  ּכּלם, יׂשראל על ארץ ׁשם .על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(åè)ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤
ìe dãáòì:døîL §¨§−̈§¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑לקחֹו' ליּכנס. ּופּתהּו נאים רּבה'ּבדברים .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a˙‡טו  d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

epxetq

.äàøîì ãîçðaNd aigxnE gOUn ¤§¨§©§¤§©¥©©§¦©¥
Fxn`M ,ilkVd rtXd zlAwl Fpikdl©£¦§©¨©©¤©©¦§¦§¨§
"'d ci eilr idYe ,oBpnd oBpM dide"§¨¨§©¥©§©¥©§¦¨¨©

(eh ,b a mikln).
.úòcä õòaFHd" l` al zzl `iVn ¥©©©©¦¨¥¥¤©

"rci mc`de" dGnE ."rxde(` ,c oldl), §¨¨¦¤§¨¨¨¨©
aFxTd `xwp dGnE .dilr al ozp̈©¥¨¤¨¦¤¦§¨©¨

"DWi`l rcFn" Fxn`M ."rcFn",a zex) ©§¨§©§¦¨

(`,FaFxw ikxvl al zzl FMxCW ,¤©§¨¥¥§¨§¥§
"clEi dxvl g`e" Fxn`M(fi ,fi ilyn). §¨§§¨§¨¨©

.òøå áBèiR lr s` axrd xgal ¨¨¦§Ÿ¤¨¥©©¦
iR lr s` axr iYlAd q`nle ,wiGIW¤©¦§¦§Ÿ©¦§¦¨¥©©¦

.lirFIWi dxez ¤¦
(i).ïãòî àöé øäðåminWB xrv iYlA §¨¨Ÿ¥¥¥¤¦§¦©©§¨¦

.mc` zcFare`i dxez ©£©¨¨
(`i).ïBLét ãçàä íLgaW ricFd ¥¨¤¨¦¦©¤©

rcFp iYlAd oBd z` dwWOd xdPd©¨¨©©§¤¤©©©¦§¦¨
mitrYqOd zFxdPd FricFdA ,Epl̈§¦©§¨©¦§©£¦
mlcbA gaWl Eplv` mircFPd ,EPOn¦¤©¨¦¤§¥§¤©§¨§¨

.mixR aEhe mdinin aEheai dxez §¥¥¤§¦§¨
(eh).dcáòì,"miIg znWp" z` carl §¨§¨©£Ÿ¤¦§©©¦

"miIg znWp eiR`A gRIe" Fxn`Mweqt) §¨§©¦©§©¨¦§©©¦
(f.

ìe.døîLiWxXd zkYdA cqRY `NW §¨§¨¤Ÿ¦¨¥§©¨©©¨§¦



פז ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà̈¬ŸŸ¥«

(æé)íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëà£¨§¬¦¤−¬¨«

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְֵֶָֹֹֻ
זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַָָָָהן,

זּוג  לֹו ואין ּבּתחּתֹונים Bc‚k.וזה ¯ÊÚ∑– זכה ְְְִֵֶַַ≈∆¿∆¿ָָ
להּלחם  ּכנגּדֹו – זכה לא .עזר, ְְְִֵֵֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d jxk zegiy ihewl)

הןהןהןהן ררררׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי יאמריאמריאמריאמרּוּוּוּו יח)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, (רש"י ֶֶֶֶֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֻֻֻֻ
להיֹות  לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוקׁשה,
לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ּבֹודד. ְְְְֱִֵֵֵַַַָָָֹלבד,
אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא אּלא נאמר, ְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעצם

יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב לא זה מּדּוע רׁש"י מפרׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלכן
את  הּמתחיל' ּב'דּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֻב'

וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו''''הּתבֹות היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת טטטטֹוֹוֹוֹובבבב קּים לאלאלאלא אּלה ּבתבֹות ּכי לא), (ותּו ֵַֹֹ ְְְְְְֱֱֱֱִֵֵֶַָֹֹֹ
לפרּוׁשֹו. וההכרח ְְְְֵֵֶַַַהּיסֹוד

(èé)äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈

:BîL àeä¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑ עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְֲִִִִָָ

הארץ  חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהאמּורה
הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ּבא אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָוגֹו'",

מן  אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלפי
יצירתן  ׁשּבׁשעת ּכאן, לּמד ועֹוד, נבראּו. ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָהאדמה
ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָמּיד
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ziy`xaפח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ְְְְְְִִִִֵַָָָּולדברי
אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור ."ּכי ְִִֶֶֶַַָָָָָָ
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ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּופרׁשהּו:
לעֹולם  ׁשמֹו ."הּוא ְְָ
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(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ
‰Óc¯z. ּומי מין ּכל לפניו הביאן זכר ּכׁשהביאן, ן «¿≈»ְְֱֱִִִִֶָָָָָָָ

מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש לכּלם אמר: ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּונקבה,
"ּולצלע מּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ."וּיּפל" ּכמֹו: ֵַַƒ«¿…»ְְְִֶַָָ

נבראּו" ּפרצּופין "ׁשני ׁשאמרּו: זהּו .הּמׁשּכן", ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
¯bÒiÂ∑החת ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ יראה ׁשּלא «ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְִֶֶֹ

עליו  ותתּבּזה נבראת, ׁשּמּמּנּו הּבׂשר .חתיכת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiyn)

קצר, הּוא ׁשהּזמן לֹומר ּברצֹוני ְְִִֵֶַַַָָאין
ּבוינא, אדמֹו"ר מֹורי־וחמי קדׁשת ּכבֹוד ּכׁשהיה ּפעם ׁשּכן, -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
קדם  זמן מׁש ּבאּו אנ"ׁש, אצל וכרגיל ללוֹותֹו, אנ"ׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאּו
אחד  ׁשם עמד מעׂשה ּבׁשעת הרּכבת. ׁשל נסיעתּה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזמן
מינּוטע". "איינע יׁש ׁשעדין ואמר דיטׁש"), ("א אׁשּכנז ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמיהּודי
"ּבׁשעּתא  ׁשהרי רב, זמן הּוא אחד רגע אכן, ואמר: הרּבי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנענה
ׁשזדֹונֹות  ועד ּתׁשּובה, לעׂשֹות אפׁשר חדא" ּוברגעא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָחדא

- ּכזכיֹות". לֹו ְֲִִַֻנעׂשים
הּוא ׁשהּזמן אני אמר זה יקר יקר יקר יקר אּלא זמן למלא יׁש ולכן, . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׂשמחה. ּבנּגּון - מלא ְְְִִֵֶָָֹּבתכן

ׁשעֹות  ּביֹותר, מּועט זמן ליׁשן נהג מצאנז הּקדֹוׁש ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהרב
הּנֹוגע  ענין זה הרי וׁשאלּוהּו: הּמעת־לעת. ּבמׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחדֹות
"ּתפיסה  ּבעל ׁשהנני עלי אֹומרים וענה: הּגּוף? ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלבריאּות
אצל  ׁשּנמׁש ׁשּדבר - מהירה"? "ּתפיסה ּפרּוׁש מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהירה".
מּועט. זמן הּמהירה הּתפיסה ּבעל אצל נמׁש רב, זמן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחר

מהר... יׁשן הנני - הּׁשינה ּבענין ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָּובמילא,
ראׁש ּבערב הדּורמיטא. ענין יׁשנֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹידּוע,
ּולאחרי־זה  העֹולמֹות, עלּית היא הּׁשנה ראׁש ּובליל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
ההכּתרה  יׁשנּה ׁשֹופר, ּותקיעת הּׁשנה ראׁש ּתפיּלֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹעל־ידי
ּבׁשמיני  הּוא והּקליטה ההמׁשכה ׁשּגמר עד ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָוההמׁשכה,

ֲֶֶעצרת.
ּגם  הּוא ּכן הּׁשנה, ימי ּבמׁש ּבכללּות, הּוא ׁשהענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשּבת, וליל ׁשּבת ערב ּבכל הּׁשבּוע: ימי ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפרטּיּות

ּדּורמיטא, ענין ׁשהּוא העֹולמֹות, עלּית ישנּה ׁשּבּתא", ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ"מעלי
ההמׁשכה.ּו היא ְְִַַַָָָבׁשּבת

ּתרּדמה  . . "ויּפל היה הּׁשּׁשי, ּביֹום הראׁשֹון אדם ּבבריאת ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָוכן
הּיחּוד, ּולאחרי־זה הּנסירה, היתה ּולאחרי־זה האדם", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל

קדׁש. ּבּׁשּבת ְְְֶַַַָָָֹוההמׁשכה
סּפר, נׁשמתֹו־עדן (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻּכבֹוד־קדׁשת
ּכי  ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי ּביֹום נרּדם היה הּזקן ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאדמֹו"ר
עלּית  ענין ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ׁשינה. זמן הּוא אז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשּבת. ּבערב ְֶֶַָָָהעֹולמֹות
ּכ הּׁשנה, וימי הּׁשבּוע ּבימי הדּורמיטא ענין ׁשיׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם
ׁשּבסֹוף  עלמא", ּדקיימא ׁשנין אלפי ּב"ׁשית ּגם ּבכללּות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיׁשנֹו
יׁשנּה דכללּות, ערב לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ׁשנין", אלפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ"ׁשית
הגזירֹות  ּכל עם מׁשיח, חבלי נמׁשכים ׁשּמּזה וסּלּוק, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעלּיה

הּמׁשיח. ּבביאת ההמׁשכה היא ּולאחרי־זה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא־לצלן,
לעניננּו: ְְְִֵֵַָּבנֹוגע

לפנֹות  הּׁשּׁשי יֹום ּביחד: הענינים ג' ּכל נצטרפּו ׁשהּיֹום ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכיון
ּבסיּום  ּכבר ונמצאים ׁשמיני־עצרת; דׁשּבת; ההתחלה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָערב,
הסדר  ּכבר להתחיל צרי - מׁשיח קדם ׁשנין", אלפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ׁשית
לקראת  נל ּתֹורה וׂשמחת עצרת מּׁשמיני ׁשּמּיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָדהמׁשכֹות,
לא  מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּתהיה והׁשלימה, האמּתית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּגאּלה

"ּבעגלא אּלא  דידיּה", טפחים,ּדּדּדּדידן ידן ידן ידן "ּבעגלא מעׂשרה למּטה ," ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה
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CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

epxetq

(`k)ìò äîcøz íéäìà 'ä ìtiå©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©
.íãàä.xrhvi `le cgti `NW ¨¨¨¤Ÿ¦§©§Ÿ¦§©¥

.åéúòìvî úçà çwiåxaMW ipRn ©¦©©©¦©§Ÿ¨¦§¥¤§¨

iE`xd lM xgan xgaE Fxtr xav̈©£¨¨©¦§©¨¨¨
Kkitl .zipEIgd FzxEvl xng zFidl¦§Ÿ¤§¨©¦¦§¦¨
`idW ,dawPd zxEv xvil dvx xW`M©£¤¨¨¦Ÿ©©§¥¨¤¦

zgwl iE`x did ,eil` dnFC hrnM¦§©¨¥¨¨¨¨¨©©
zg`" `Ede ,Fxng zvw§¨¨§§©©

."eizrlSnak dxez ¦©§Ÿ¨



פט ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑,מלמעלה ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
מּלמּטה  רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלקּבל
קירֹותיו  על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא מלמעלה, .וקצר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

‰M‡Ï 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑,אּׁשה להיֹות «ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְִִָ
אפֹוד  להיֹות לאפֹוד", ּגדעֹון אֹותֹו "וּיעׂש .ּכמֹו: ְְְְִִֵֵַַַ

(âë)øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼Ÿ́©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ ּבהמה ּכל על אדם ׁשּבא מלּמד …«««ְְֵֵֶַַָָָָָ
חּוה  על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא ÊÏ‡˙.וחּיה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹ¿…

'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡¯wÈ∑,לׁשֹון על נֹופל לׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ֵַָָ
הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא .מּכאן ְְִִִֶֶַָָָָֹ

(ãë)÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
:ãçà øNáì eéäå BzLàa§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑,ּכן אֹומרת הּקדׁש העריֹות רּוח את נח ּבני על ‡Á„.לאסר ¯N·Ï∑ נֹוצר הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָָ
אחד  ּבׂשרם נעׂשה וׁשם ׁשניהם, .עלֿידי ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

(äë)àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúé¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑,צניעּות ּדר יֹודעים היּו ׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְִִֶֶֶָֹ
ּדעה  ּבֹו ׁשּנּתנה ואףֿעלּֿפי לרע, טֹוב ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהבחין

מן  אכלֹו עד הרע יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלקרֹות
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס .העץ, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

â(à)øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé äNò̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´

:ïbä õò ìkî eìëàú àì íéäìà¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑ היה לכאן, זה ענין מה ¿«»»»»»ְְִֶָָָָָ

עֹור  ּכתנֹות ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ ְְְְְִִַַַָָָֹלֹו
אּל הּנחׁשוּילּבׁשם"? קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד א ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לעין  ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים אֹותם ראה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻעליהם,

‡„Ìכב  ÔÓ ·ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓ¯bÓכג  ‡Ó¯b ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

epxetq

(ak)ìvä úà íéäìà ïáiå.äMàì ..ò ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨§¦¨
,eizFNbqE Wi`d zxEv Dl zFidl¦§¨©¨¦§ª¨
miInWB milkA EPOn zlCap didYWe§¤¦§¤¦§¤¤¦¤§¥¦©§¦¦
,mdipiA lCad didi mA xW` ,calA¦§©£¤¨¦§¤¤§¥¥¥¤
axA zEnlXd zExWt`A§¤§¨©§¥§Ÿ

.hrEnaEbk dxez §¨
(bk).úàæ.z`Gd dawPd Ÿ©§¥¨©Ÿ

.íòtä`id z`Gd mrRA ©©©©©©©Ÿ¦
.éøNaî øNáe éîöòî íöò`NW ¤¤¥£¨©¨¨¦§¨¦¤Ÿ

.cizrl mc`d zawp lM oM didY¦§¤¥¨§¥©¨¨¨§¨¦
.úàæì.cizrl mc`d zawp lkl §Ÿ§¨§¥©¨¨¨§¨¦

.äMà àøwédidY `NW iR lr s` ¦¨¥¦¨©©¦¤Ÿ¦§¤
.Wi` wlg¥¤¦

.úàæ äç÷ì Léàî ékdpFW`xd ¦¥¦ª¢¨Ÿ¨¦¨
.oNklck dxez §ª¨

(ck).ïk ìòdpFW`xd z`fAW xg`n ©¥¥©©¤§Ÿ¨¦¨
Wi`l dnFC didYW KxAzi l`d oEM¦¥¨¥¦§¨©¤¦§¤¨§¦
,FzIeBn DzF` xvIW cr xWt`d itM§¦¨¤§¨©¤¨©¨¦§¦¨
÷áãå Bnà úàå åéáà úà Léà áæòé©£¨¦¤¨¦§¤¦§¨©

BzLàa`Vl mc`d lCYWIW iE`x . §¦§¨¤¦§©¥¨¨¨¦¨
mB ,FA waCl diE`xE Fl zpbFdd dX ¦̀¨©¤¤§¨¦¨¥©
iM ,FO` z`e eia` z` afrl KxhvIW¤¦§¨¥©£Ÿ¤¨¦§¤¦¦
,minFC iYlaA iYn` wEAC didi `lŸ¦§¤¦£¦¦§¦§¦¦
EpEki f` iM ,calA minFcA didi la £̀¨¦§¤§¦¦§©¦¨§©§

.zg` zrcl§©©©©
.ãçà øNáì eéäåzFNrRd lkA oEkn §¨§¨¨¤¨§©¥§¨©§ª

zxiviA oEknd zEnlXd biVdl§©¦©§¥©§ª¨¦¦©
cg` `vnp mdipW EN`M 'mc`d̈¨¨§¦§¥¤¦§¨¤¨

.calAdk dxez ¦§©
(dk).eLLaúé àìå ..íéneøòf` iM £¦§Ÿ¦§Ÿ¨¦¨

mdixa` lke mdizFNrR lM Eid̈¨§ª¥¤§¨¤§¥¤
biVdl `l ,calA mpFw oFvx zFUrl©£§¨¦§©Ÿ§©¦
dzidW ot`A ,llM zFcqtp zFbEprY©£¦§¨§¨§Ÿ¤¤¨§¨
dlik` zNrtM mlv` lBWOd zNrR§ª©©¦§¨¤§¨¦§ª©£¦¨
oipr did okaE .zwRqOd dIzXde§©§¦¨©©§¤¤§¥¨¨¦§©

d ixai`dRd oipr FnM mlv` lBWO ¥§¥©¦§¨¤§¨§¦§©©¤
.Eplv` micIde mipRde` dxez §©¨¦§©¨¦¤§¥

â(`).Lçpäåxvi `Ed ohU `Ed' §©¨¨¨¨¥¤
.d`xp FzFid hErn mr wGdd ax ,'rxd̈¨©©¤¥¦¦¡¦§¤
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לּה ונתאּוה ÏkÓ.ּכל Ìe¯Ú∑,ּוגדּלתֹו ערמתֹו לפי ְְִַָָֹ»ƒ…ְְְִָָָֻ

מּכל" "ארּור מּכל", "ערּום מּפלּתֹו: רבה)היתה .(בראשית ְְִִַַָָָָֹֹ
'B‚Â ¯Ó‡ŒÈk Û‡∑ תאכלּוׁשּמא "לא לכם: אמר «ƒ»«¿ְֶֶַָָָֹֹ

מּׁשאר  אֹוכלים אֹותם ׁשראה ואףֿעלּֿפי וגֹו", ְְְְִִִִֶַַָָָָֹמּכל
לדּבר  ויבא ׁשּתׁשיבּנּו ּכדי ּדברים עליה הרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפרֹות,

העץ  .ּבאֹותֹו ְֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i jxk zegiy ihewl)

ממממּפּפּפּפללללּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו היתההיתההיתההיתה ּוּוּוּוגדגדגדגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ערמתערמתערמתערמתֹוֹוֹוֹו א)לפילפילפילפי ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּכּכתּוב  אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעל
ערמה  ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹוּיאמר
ּכח  - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ּתכּונה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוגם

אין  ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹהּדּבּור.
ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ּכׁשּלעצמֹו, לדּבּור ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּכונה

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש ׁשּבזה מּפלּתֹו, ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

(â)àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ על (משלי "אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
.ּדבריו" ְָָ

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑'ּבאכילה מיתה אין ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד ּדחפּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רבה) .(בראשית

(ä)eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå íëéðéò¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

epxetq

dnFC dfi` mWA xaCd `xTi mpn` iM¦¨§¨¦¨¥©¨¨§¥¥¤¤
Fxn`M ,"dix`" KlOd `xwPW FnM ,Fl§¤¦§¨©¤¤©§¥§¨§

"FkAQn dix` dlr"(f ,c dinxi)E`xTie , ¨¨©§¥¦ª§§¦¨§
,"mipFrtv miWgp" miwiGOd miaiF`d̈§¦©©¦¦§¨¦¦§¦
miWgp mkA gNWn ippd" Fxn`M§¨§¦§¦§©¥©¨¤§¨¦

"Wgl mdl oi` xW` miprtv(fi ,g my). ¦§Ÿ¦£¤¥¨¤¨©
z` mFwOd dfA `xw KxCd df lre§©¤©¤¤¨¨§¤©¨¤
FzFidA ,"Wgp" `ihgOd rxd xvId©¥¤¨¨©©§¦¨¨¦§
zE`ivnA FYlrFY xW` ,Wgpl dnFC¤§¨¨£¤©§¦§¦
hErn mr ax Fwfpe ,c`n hrEn¨§Ÿ§¦§©¦¦
,dkxal mpFxkf Exn` xakE .FzF`xd¥¨§¨¨§¦§¨¦§¨¨
gMdW `Ede ,eilr akFx l`Oq didW¤¨¨©¨¥¥¨¨§¤©Ÿ©
zErvn`A df dUri `ihgOd dE`zOd©¦§©¤©©§¦©£¤¤§¤§¨
ipFinC eil` liaFOd dOcnd gMd©Ÿ©©§©¤©¦¥¨¦§¥
KxCn miHOd ,miIxngd mibEprYd©©£¦©¨§¦¦©©¦¦¤¤
iM .KxAzi l`d z`n oEknd zEnlXd©§¥©§ª¨¥¥¨¥¦§¨©¦
ipFinC mr dE`zOd gMd mpn`̈§¨©Ÿ©©¦§©¤¦¦§¥
miEvn md eil` miliaFOd mibEprYd©©£¦©¦¦¥¨¥§©¦
mi`ihgnE ,zFlrFRd zFInWBd zFgMl©Ÿ©©§¦©£©§¦¦

`NWM ,KxAzi l`d oFvxE zpEM©¨©§¨¥¦§¨©§¤Ÿ
dgnie ilkVd gMd mdilr mnFwzi¦§¥£¥¤©Ÿ©©¦§¦§¦§¤
`pir :dkxal mpFxkf mxn`M ,mdÄ¤§¨§¨¦§¨¦§¨¨¥¨

d`hgC ixEqxq `Ale,` zekxa inlyexi) §¦¨©§¥§¤§¨
(g`le" Fxn`A xidfd df lr xW` ,£¤©¤¦§¦§¨§§Ÿ

"mkipir ixg`e mkaal ixg` ExEzz̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤
(hl ,eh xacna).

.äãOä úiç ìkî íeøò äéägMd iM ¨¨¨¦Ÿ©©©¨¤¦©Ÿ©
mibEprYd zFpEnY liaFOd ipFinCd©¦§¦©¦§©©£¦
xzFi mdA wfg did dE`zOd gMd l ¤̀©Ÿ©©¦§©¤¨¨¨¨¨¤¥
,miIg ilrA x`WA didX dOn¦©¤¨¨¦§¨©£¥©¦
lFcB Fxvi Fxagn lFcBd lM :mxn`M§¨§¨¨©¨¥£¥¦§¨

EPOnq)(` ,ap dke. ¦¤
.äMàä ìà øîàiåWElgd DlkU iM ©Ÿ¤¤¨¦¨¦¦§¨¤¨

lr mnFwzd `le ,opFAzdn lSrzd¦§©¥¥¦§¥§Ÿ¦§¥©
iM dOcnd DgM f` xIv ,afFMd oFinCd©¦§©¥¦¥¨Ÿ¨©§©¤¦

mpn`,íéäìà øîà ék óàlr s`W ¨§¨©¦¨©¡Ÿ¦¤©©
zrn "Elk`z `l" midl` xn`W iR¦¤¨©¡Ÿ¦ŸŸ§¥¥

"oEznY oR" ..zrCd(b weqt)mFwn lMn , ©©©¤§ª¦¨¨

,WgPdWMW ,xn` okaE .df zO`zi `lŸ¦§©¥¤§¥¨©¤§¤©¨¨
,dfA wtq miUl ligzd ,oFinCd `Ede§©¦§¦§¦¨¦¨¥¨¤
WElgd DlkUA dX`d dPd¦¥¨¦¨§¦§¨¤¨

.dxn`a dxez ¨§¨
(a).ìëàð ïbä õò éøtîKxv Epl oi`e ¦§¦¥©¨Ÿ¥§¥¨Ÿ¤

l`dW ur zlik` zpMqA qpMdl§¦¨¥§©¨©£¦©¥¤¨¥
.zEnp EPOn Eplk`AW Epl xn` KxAzi¦§¨©¨©¨¤§¨§¥¦¤¨
d`pw qgil wGgzd oFinCd mpn`̈§¨©¦§¦§©¥§©¥¦§¨
,xIve .KxAzi l`l mFlWe qg xwWë¤¤©§¨¨¥¦§¨©§¦¥
FA EbiVi `NW icM ixRd FzF` xq`W¤¨©©§¦§¥¤Ÿ©¦
aAqi `NWe ,midl`M zFidl zlrFYd©¤¤¦§¥Ÿ¦§¤Ÿ§©¥
`l" dX`d l` xn` okaE .llM zen̈¤§¨§¥¨©¤¨¦¨Ÿ

"oEznY zFn(c weqt).b dxez §ª
(d)íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦Ÿ¥©¡Ÿ¦¦§£¨§¤

.íëéðéò eç÷ôðå epnîFzF` xq` `l ¦¤§¦§§¥¥¤Ÿ¨©
`N` ,llM dzin WWg ipRn ixRd©§¦¦§¥£©¦¨§¨¤¨
Fzlik`A EbiVYW rcFi `EdW ipRn¦§¥¤¥©¤©¦©£¦¨
,"midl`M" EidY DaE ,drici ztqFY¤¤§¦¨¨¦§¥Ÿ¦

.rCnA minlWe dxez §¥¦§©¨



צי ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
i"yx£Ú„È Èk∑העֹולם את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן רבה)ּכל ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ

עֹולמֹות  .יֹוצרי ְֵָ

(å)-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨
Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì àeä́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

:ìëàiå dnò dLéàì-íb ïzzå ìëàzå©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו והּנאּוראתה נחׁש ׁשל «≈∆»ƒ»ְְְֲִֶָָָָָָ

והאמינּתּו רבה)לּה ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ להיֹות ְֱִֶַָƒ»≈ְִ
ÌÈÈÚÏ.ּכאלהים  ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑:לּה ׁשאמר ּכמֹו ִֵֹ¿ƒ«¬»»≈«ƒְֶַָָ

עיניכם" ÏÈkN‰Ï."ונפקחּו „ÓÁÂ∑ ׁשאמר ּכמֹו ְְְִֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְֶַָ

ורע" טֹוב "יֹודעי dLÈ‡Ï.לּה Ìb ÔzzÂ∑ ׁשּלא ְֵָָָ«ƒ≈«¿ƒ»ֶֹ
הּוא  ויחיה היא, אחרת ּתמּות לרּבֹות ∑Ìb.ויּׂשא ְְְִִִֶֶֶַָָ«ְַ

.וחּיה ּבהמה  ְְֵַָָ

(æ)íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ הּכתּוב ּדּבר החכמה לענין «ƒ»«¿»¿ְְְִִֶַַַָָָ
מֹוכיח  הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין eÚ„iÂ.ולא ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ«≈¿

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk∑ אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ƒ≈Àƒ≈ְֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבידם  היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמהּו

הימּנה רבה)ונתערטלּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑ העץ הּוא ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ֵָ

נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר מּמּנּו, ע)ׁשאכלּו ,(סנהדרין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
מה  ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאבל
חפץ  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין העץ? נתּפרסם ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹלא

ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, ׁשּלקה להֹונֹות 'זהּו ּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ
עלֿידֹו' תנחומא)העֹולם רבי .(מדרש ַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck jxk zegiy ihewl)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו העץהעץהעץהעץ ז)ההההּוּוּוּואאאא ג, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ועל־ּפי  ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפי־זה

הרי  חז"ל) מדרׁשי על־ּפי (מה־ּׁשאין־ּכן מקרא ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפׁשּוטֹו
עֹולם! אּסּור ִֶָזה

(ç)çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ïbä õò CBúa§−¥¬©¨«
i"yx£eÚÓLiÂ∑ סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵַַָָָ

מדרׁשֹות, ּובׁשאר רּבה' ּב'בראׁשית מכֹונם על ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָרּבֹותינּו
ּולאּגדה  מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
אפניו  על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי .המיּׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

eÚÓLiÂ∑ ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו קֹול את ׁשמעּו ּׁשמעּו? מה «ƒ¿¿ְְֶַַָָָָ

ּבּגן  מתהּל ׁשהיה ‰ÌBi.הּוא, Áe¯Ï∑ רּוח לאֹותֹו ְִֵֶַַַָָ¿««ְַ
ודֹו"ק  לׁשם, אחרים: (ספרים מּׁשם ּבאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּׁשמׁש
חּמה  ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

והם לח)ּבּמערב, ּבעׂשירית (שם .סרחּו ְְֲֲִִֵַַָָָ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

epxetq

(e)õòä áBè ék äMàä àøzå©¥¤¨¦¨¦¨¥
.ìëàîìlk`nl axr didW dxiMd §©£¨¦¦¨¤¨¨¨¥§©£¨

.ixRd gixe Fxie`e mFwOd rah liaWA¦§¦¤©©¨©£¦§¥©©§¦
.ìékNäì õòä ãîçðåxn` xaMW §¤§¨¨¥§©§¦¤§¨¨©

.zrCd ur `EdW KxAzi l`d̈¥¦§¨©¤¥©©©
.dnò dLéàì íbdixacl FAl dYtp ©§¦¨¦¨¦§¨¦¦§¨¤¨

FzFid liaWaE ,"DWi`" didW ipRn¦§¥¤¨¨¦¨¦§¦¡
."DOr"f dxez ¦¨

(f).íäéðL éðéò äðç÷túåal Epzp ©¦¨©§¨¥¥§¥¤¨§¥

,wiGIW iR lr s` bEprzl axr lM l ¤̀¨¨¥§©£©©¦¤©¦
`xTY xacA dgBWdde al zniU iM¦¦©¥§©©§¨¨§¨¨¦¨¥
YgwR df lr s`" Fxn`M ,oir zgiwR§¦©©¦§¨§©©¤¨©§¨

"Lpir(b ,ci aei`). ¥¤
.íä ínøéò ék eòãiåiE`xW Erci ©¥§¦¥ª¦¥¨§¤¨

ax dYrn zFidA ,dexrd mFwn zFQkl§©§¨¤§¨¦§¥©¨Ÿ
qE`n bEprzl zpEkn FzNrR§ª¨§ª¤¤§©£¨

.wiGnEg dxez ©¦
(g).ïba CläúîitM dp`e dp` ¦§©¥©¨¨¤¨¨¨§¦

"ux`A KNdzd" FnM ,oEknd zilkYd©©§¦©§ª¨§¦§©¥¨¨¤
(fi ,bi oldl)"iFB l` iFBn EkNdzIe" ,mildz) ©¦§©§¦¤

(bi ,dw.
.íBiä çeøìzFUrl ,mFId oFvxl §©©¦§©©£

dUrW FnM mFi FzF`A mivxPd mixaC§¨¦©¦§¦§§¤¨¨
dUrW FnkE ,ziW`xa ini x`WA¦§¨§¥§¥¦§¤¨¨

.m`hg mcw mFi FzF`A§Ÿ¤¤§¨
.àaçúiåzexr La d`xi `le" Fxn`M ©¦§©¥§¨§§Ÿ¦§¤§¤§©

"xaC(eh ,bk mixac).h dxez ¨¨



ziy`xaצב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑עּמֹויֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה דע «∆»ִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפתאם  יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבדברים,
רבה) לֹו:(בראשית אמר ּבקין וכן ד). הבל (בראשית "אי ְְִֵֵֶֶַַָ

ּבבלעם: וכן ?"כב)אחי האּלה (במדבר האנׁשים "מי ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ּבׁשלּוחי  ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם לּכנס ?"ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָעּמ

ּבלאדן לט)מרֹוד .(ישעיה ְְֲַָָ

(é)íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
:àáçàå éëðà̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

(àé)õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מאין ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְִִִֵֶַָ

לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ְִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשל
ׁשֹומעין? מי ּדברי הּתלמיד, ודברי הרב ּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשיב:

כט) ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑ אם ƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ִ

רּבֹותינּו העמידּו ּכלֿׁשּכן? לא מחּיה נתקּלל, ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה ח)מדרׁש עּבּורֹו(דף ׁשּימי ללּמד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשבע  נחׁש ˙CÏ.ׁשנים ׁשל EÁbŒÏÚ∑היּו רגלים ִֶֶַָָָ«¿…¿≈≈ְִַַָ
.ונקצצּולֹו ְְְִ

‡z:ט  Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

epxetq

(h).äkià,f`nM oBA d`xp Lpi`W ©¤¨¤¥§¦§¤©©§¥¨
oM ziUr `le dYr z`AgPW¤¤§¥¨©¨§Ÿ¨¦¨¥

.mcTni dxez ¦Ÿ¤
(i).àøéàåxg` l`xUil dxTW FnM ¨¦¨§¤¨¨§¦§¨¥©©

"eil` zWBn E`xiIe" Fxn`M ,m`hg¤§¨§¨§©¦§¦¤¤¥¨
(l ,cl zeny).`i dxez

(`i).Eì ãébä éî."rxde aFHd" zrici ¦¦¦§§¦©©§¨¨
.äzà íBøò ékdidY df liaWAW ¦¥¨¨¤¦§¦¤¦§¤

,"mFxr".zFQMzdl iE`xai dxez ¥¨§¦§©
(ai).àåä,lirFdlE xfrl DzF` YzPW ¦¤¨©¨¨§¥¤§¦

,õòä ïî él äðúð.lFWknl dzide ¨§¨¦¦¨¥§¨§¨§¦§
zxEnY ,FpFwl FznW` qgi dfaE¨¤¦¥©§¨§§©
FnM ,Fl diE`x dzidW daEWYd©§¨¤¨§¨§¨§
"iz`hg" ozp l` Fxn`A ceC dUrW¤¨¨¨¦§¨§¤¨¨¨¨¦

(bi ,ai a l`eny).bi dxez

(bi).úéNò úàæ äîxxFrl df xn` ©Ÿ¨¦¨¨©¤§¥
uRgi `l iM" ,daEWYd l` DzF` mB©¨¤©§¨¦Ÿ©§

"FaEWA m` iM zOd zFnAl`wfgi it lr) §©¥¦¦§
(ale bk ,gi.ci dxez

(ci).ìkî äzà øeøàeizF`Y biVIW ¨©¨¦¨¤©¦©£¨

xzFi bEprY oFxqgaE xrvA eikxvE§¨¨§©©§¤§©£¥
zi`x :mxn`M ,miIg ilrA x`W lMn¦¨§¨©£¥©¦§¨§¨¨¦¨
mde ,zEpO` ipA mdW sFre dIg©¨§¤¥§¥ª¨§¥

xrvA `NW miqpxRzn` ,at oiyeciw) ¦§©§§¦¤Ÿ§©©
(dpynaFxn`A df WxtE .¥¥¤§¨§

ðçb ìò.Cìú ELizFpFfn biVYW ©§Ÿ§¥¥¤©¦§¤
iUrn izFrxdW :mxn`M ,xrvA§©©§¨§¨¤£¥¦©£©

izqpxR z` iYgRwe(my)dOM :Exn`e , §¦©§¦¤©§¨¨¦§¨§©¨
`NW cr oFW`xd mc` gxh zFgxh§¨¨©¨¨¨¦©¤Ÿ

zR lk`(` ,gp zekxa). ¨©©



צג ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ארארארארּוּוּוּור ר ר ר  ּזּזּזּזאתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ּכּכּכּכיייי אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁש |||| אלהיםאלהיםאלהיםאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חחחחּיּיּיּיתתתת ּוּוּוּוממממּכּכּכּכלללל ממממּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה יד)אאאאּתּתּתּתהההה (ג, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּנה
ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"וּיאמר
לֹומר  ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי על־ּכן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּדּבּור,
וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה
ּגם  הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ּלא מה מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבין

ְִּבדּבּורֹו?
עׂשית  "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָוהענין
מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻזאת

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש מׁשמע ּכבר ְְֲִֶֶֶַַַָָֹהּסּפּור
הּוא  ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹונראה

ׁשעּקר  ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבחינת
הרי  הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ידי על ּבא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהחטא
מכּון  אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻׁשהענׁש
את  רק לא מאּתֹו לֹוקח ׁשהּקּב"ה הּדּבּור, ּכח ּכנגד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבעּקר
יּוכל  ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם א ּלא ּכאדם, הּדּבּור ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכח
נהימה  (ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ּכבהמֹות קֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָלהׁשמיע
ּבאֹותן  מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". אּתה "ארּור ּבזה) ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא

מהם. מבחר ׁשהיה ְְֵֶֶָָָֻּתכּונֹות
וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹועל
זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

לפרטם. הּכתּוב הצר ְְְֵַַָָָָֻלכן

(åè)äáéàå|ðéa úéLàïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְִֶֶַַַָָָָֹ
ּבאת  ולא חּוה, את וּתּׂשא ּתחּלה, הּוא ּכׁשּיאכל ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאדם,
קּלֹות  ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה, חּוה אל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלדּבר
:לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָלהתּפּתֹות

אׁשית" ט)∑EÙeLÈ."ואיבה ּכמֹו:(סוטה ,דברים יכּתת) ְִֵָָ¿¿ְְְֶַ
יתּה'ט) 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" z‡Â‰."ואּכת ְְְִֵֶַָָָֹ¿«»

·˜Ú epÙeLz∑ קֹומה ל יהא ּבעקבֹו,לא ותּׁשכּנּו ¿∆»≈ְְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּכמֹו: 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון ּתמיתּנּו. מּׁשם מ)ואף (ישעיה ְְְְְִִֶֶַָ

ּכמין  נֹוׁשף הּוא לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש ּבהם", ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ"נׁשף
ׁשהּלׁשֹו ּולפי הּלׁשֹון,ׁשריקה. על נֹופל לׁשֹון ן ּכתב ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבׁשניהם  .נׁשיפה ְְִִֵֶָ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå CC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöòa§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

:Ca-ìLîé¦§¨¨«
i"yx£CB·vÚ∑ ּבנים ּגּדּול צער צער ∑C¯‰Â.זה זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ֶַַ

·ÌÈ.העּבּור  È„Ïz ·ˆÚa∑ הּלדה צער .זה ִָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ
C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ אין ואףֿעלּֿפיֿכן לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְִִֵֵַַַ

הּכל  ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹל
ולא  ּכמֹו:∑C˙˜eLz.מּממּמּנּו ,כט)ּתאות (ישעיה ְִִֵֶֹ¿»≈ְֲֵַָ

ׁשֹוקקה  .""ונפׁשֹו ְְֵַָ

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

ˆÈÎÈ¯Úטז  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

epxetq

.ìëàz øôòåbEprYd z` biVY `NW §¨¨Ÿ©¤Ÿ©¦¤©©£
lk`nA `hgd mcw Ll didW¤¨¨§Ÿ¤©¥§§©£¨
dxTW FnM ,lBWnaE dYWnaE§¦§¤§¦§¨§¤¨¨
dxdHd :mxn`M ,m`hgA l`xUil§¦§¨¥§¤§¨§¨§¨©¨¢¨
,gixd z`e mrHd z` dlhp̈§¨¤©©©§¤¨¥©

obCd oOW z` Elhp zFxUrOdedheq) §©©©§¨§¤ª©©¨¨
(` ,gn.eh dxez

(eh).úéLà äáéàådX`d didYW §¥¨¨¦¤¦§¤¨¦¨
ENt` ipFinCd gMd ipirA zq`np¦§¤¤§¥¥©Ÿ©©¦§¦£¦
,d`Fv `ln zng dX` :mxn`M .DNW¤¨§¨§¨¦¨¥¤¨¥¨

mC `ln ditE(` ,apw zay)dOci dfe . ¦¨¨¥¨§¤§ª¤

.dawPde xkGd lv ¥̀¤©¨¨§©§¥¨
.dòøæ ïéáe Eòøæ ïéáeoiA df didi `l ¥©§£¥©§¨Ÿ¦§¤¤¥

.calA dEge mc`̈¨§©¨¦§©
.Làø EôeLé àeäipFinCd gMd §§Ÿ©Ÿ©©¦§¦

,FzbVd zNgzA bEprYd z` hirni©§¦¤©©£¦§¦©©¨¨
zEki`A wGd z`xi xIvie dOcIW dOA©¤¤§©¤¦©¥¦§©¤¥§¥

.Fxcqe FzEOke bEprYd©©£§©§¦§
.á÷ò epôeLz äzàådE`zOd iM §©¨§¤¨¥¦©¦§©¤

sFqA wGd cilFi FxABzdA§¦§©§¦¤¥§
.bEprYdfh dxez ©©£

(fh)ðBávò äaøà äaøä.CzECPd mC ©§¨©§¤¦§¥©©¦

"DzFC zCp" `xwPd(a ,ai `xwie)iM . ©¦§¨¦©§¨¦
"deC mFId lM" f` `id mpn`dki` it lr) ¨§¨¦¨¨©¨¨

(bi ,`.
ðøäå.C,`hgd mcw didX dn Ktd §¥Ÿ¥¥¤©¤¨¨Ÿ¤©¥§

mFIA FA ,E`xap mFIA FA :mxn`M§¨§¨©¦§§©
zFclFY E`ivFd mFIA FA ,EWOWziy`xa) ¦§©¦¨

(b ,ak dax,cizrl didYW Exn` z`fke .§¨Ÿ¨§¤¦§¤§¨¦
'mFi lkA clYW dX` dcizr' mxn`M§¨§¨£¦¨¦¨¤¥¥§¨

(a ,l zay)f` Eidi l`xUi mpn` iM dfe ,§¤¦¨§¨¦§¨¥¦§¨
didW FnM ,KxAzi l`d iptl oFvxl§¨¦§¥¨¥¦§¨©§¤¨¨

.F`hg mcw oFW`xd mc`̈¨¨¦Ÿ¤¤§



ziy`xaצד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æé)ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õòä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä äøeøà£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּדברים ּת ל עלה ¬»»¬»»«¬∆ְְֲִֶַָ
ּונמלים. ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: מׁשל ארּורים, ְְְְֲִִִִַָָָ

ׁשּינק  ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות רעה, לתרּבּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלּיֹוצא
.מהם  ֵֶ

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְִֶֶֶָָָ
ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמיני

עלֿידי  נאכלים לד)ּתּקּוןוהן ‡˙NÚŒ·.(ביצה zÏÎ‡Â ְְֱִִֵֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆
‰„O‰∑:לֹו נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה «»∆ְְֱֲִֶַַַַָָָָֹ

אּלא  וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם נתּתי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ"הּנה

ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָָָֹמה
ודרּדר  "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבעּצבֹון
היא  ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח
הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתצמיח

ּתאכלם  ועלּֿכרח. ְְְֲֵַָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח .הרּבה לאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑:הראׁשֹון לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְִִַַָָָָ
ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"וּיקרא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות קריאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי
"וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"ּולאדם
ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּתרּדמה",

אֹותם סמ  ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים אֹותם וראה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻערּמים

ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם על ∑eÁ‰.ּובא נֹופל ְְְֲֲִֵֶַָָָָ«»ֵַ
ולדֹותיה, את ׁשּמחּיה חּיה, ּתאמרלׁשֹון (קהלת ּכאׁשר ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

כב) היה ב ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְִֶֶָָָָָֹ

(àë)øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiå©©§¦¥«

‡C˙zיז  ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

epxetq
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צה ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑:אֹומרים אּגדה ּדברי חלקים יׁש »¿ְְֲִִִֵֵַָָָ

ּדבר  אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּכצּפרן
וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, מן ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּבא

מּמּנּו ּכּתנֹות להם .ועׂשה ְֳִֶֶָָָֻ

(áë)øîàiå|ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
äzòå òøå áBè úòãì epnî|ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑,ּבּתחּתֹונים יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְֲִִֵַַָ

"לדעת  יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּכמֹו
וחּיה  ּבבהמה מהּֿׁשאיןּֿכן ורע", zÚÂ‰.טֹוב ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»

'B‚Â B„È ÁÏLÈŒÔt∑ הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָ
אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר אחריו, הּברּיֹות להטעֹות ְְְְֱֲִַַַַַַָָקרֹוב

ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי .ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ

(âë)-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

(ãë)-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkäøîL ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

:íéiçä õò Cøc-úà¤¤−¤¥¬©«©¦«
i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑חּוץ ּבמזרחֹו עדן, ּגן ׁשל ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַָ
חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.לּגן  ‰Á¯·.מלאכי ַַ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆

˙Ît‰˙n‰∑לּגולּה עֹוד מּלּכנס עליו לאּים ן.להט «ƒ¿«∆∆ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

לע"ז  ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, "להט", ְְְְְְִַַַַַַָָָּתרּגּום
אּלא (קלינגע)לאמ"ה ּבא איני ואני יׁש, אּגדה ּומדרׁשי ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.לפׁשּוטֹו ְִ

ã(à)ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑ קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשאם  והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחטא
לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכתּוב

"קניתי"∑˜ÔÈ.ּבנים  ׁשם ‰'.על ה',∑‡˙ עם ּכמֹו ִָ«ƒִִֵַָ∆ְִ
ּבזה, אבל ּבראנּו. לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשּברא

עּמֹו אנּו לא)ׁשּתפים ‡˙Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡ ִִָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆
Ï·‰∑ נֹולדה ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים 'את'ים ג' »∆ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, "וּתסף"עם ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ
רבה) .(בראשית

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g jxk zegiy ihewl)

הםהםהםהם ררררּבּבּבּבּוּוּוּוייםייםייםיים ''''אתאתאתאת''''יםיםיםים א)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ד, (רׁש"י ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש
וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את את את את את לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

– חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָקין,

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»
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(bk)Léå.eäçlFnM ,mXn KlIW dEv ©§©§¥¦¨¤¥¥¦¨§

"ux`d on mgNWl xdnl"(bl ,bi zeny). §©¥§©§¨¦¨¨¤
.íMî çwì øLà äîãàädidIW ¨£¨¨£¤ª©¦¨¤¦§¤

FBfnl zF`p Fxie`e `Edd mFwOd©¨©©£¦¨§¦§

iwlg x`Xn xzFi ,eikxvE FpFfnE§§¨¨¥¦§¨¤§¥
.dnc`dck dxez ¨£¨¨

(ck).íãàä úà LøâéåaEWi `NW ©§¨¤¤¨¨¨¤Ÿ¨
.cFr mW Frxfe `Ed§©§¨

.ïkLiå.E`vIW mcw f` ©©§¥¨Ÿ¤¤¨§
ì.íéiçä õò Cøc úà øîLEpti `NW ¦§Ÿ¤¤¤¥©©¦¤Ÿ¦§

Elk`ie `Edd urd KxC l` mz`vA§¥¨¤¤¤¨¥©§Ÿ§
.EPOn` dxez ¦¤



ziy`xaצו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
"את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָפסוק
הּׁשלׁשה  ׁשּכל מכריח זה הרי – לרּבֹות ּובא מיּתר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשאחד
איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק ֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'את'ים

ּופרּוׁשֹו ה', 'את'ים עםעםעםעםאת הּׁשלׁשה ׁשאר ׁשּגם מּובן ה', ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
נֹולדהעם עם עם עם ּפרּוׁשם ּתאֹומה  ׁשּתים.עםעםעםעם: נֹולדּו הבל ועם קין, ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑מעבֹודתּה לֹו ּפרׁש האדמה, ׁשּנתקּללה .לפי …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â)äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑,הּגרּוע אּגדה מן היה'.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע ולא (ׁשאֹומרת: טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

.)מבחר  ְָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליהוהליהוהליהוהליהוה:::: מנחהמנחהמנחהמנחה האדמההאדמההאדמההאדמה ממממּפּפּפּפרירירירי קיןקיןקיןקין ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיבאבאבאבא ָָָָֹֹֽֽֽֽ
היה ּפׁשּתן זרע ׁשאֹומרת אּגדה ויׁש הּגרּוע, ובפירוש מן ג. (ד, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

רש"י)

קין  ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיׁש
הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה מה היה", ּפׁשּתן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"זרע

ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
ּכן  ואם ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָהרי
לאחרי  מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתמּוּה
"וּיחר  ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהביא

הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹלקין
קרּבנֹו? יתקּבל ְְִֵַָָֹלא

ׁשּפׁשּתן  ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ׁשהביא  ׁשאף ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּוא
ׁשהביא  מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרק
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻמהמבחר
לא  להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלֹו
וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻרק

(ã)ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑ לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: וּיפן, «ƒ«ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
וכן: יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן יד)ּפנה. "ׁשעה (איוב ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹ

מעליו  ּפנה אׁש∑ÚLiÂ.מעליו", ולחכה ירדה ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְֲִֵָָָ
.מנחתֹו ְִָ

(ä)ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
:åéðt eìtiå©¦§−¨¨«

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

epxetq

ã(a).ïàö äòø ìáä éäéådzidW ©§¦¤¤Ÿ¥Ÿ¤¨§¨
zcFar zk`lOn xzFi dnkg dk`ln§¨¨£¨¨¥¦§¤¤£©

.dnc £̀¨¨
.äîãà ãáò äéä ïé÷åcg` lM okaE §©¦¨¨Ÿ¥£¨¨§¥¨¤¨

.FciA `Ad on `iad mdnb dxez ¥¤¥¦¦©¨§¨

(c).Búçðî ìàå ìáä ìàlad didW ¤¤¤§¤¦§¨¤¨¨¤¤
,diEvx oM mB FzgpnE iEvx aixwOd©©§¦¨¦§¨©¥§¨

.oFvxl iE`xd oiOd on dzidWd dxez ¤¨§¨¦©¦¨¨§¨
(d).äòL àì Búçðî ìàå ïé÷ ìàå§¤©¦§¤¦§¨Ÿ¨¨

iYlA didW aixwOd oiw l` drW `lŸ¨¨¤©¦©©§¦¤¨¨¦§¦

iYlA dzidW Fzgpn l` oM mbe ,iEvẍ§©¥¤¦§¨¤¨§¨¦§¦
.oFvxl diE`x§¨§¨

.øçiå.oFvxl didW eig`A ez`pwA ©¦©§¦§¨§¨¦¤¨¨§¨
.åéðt eìtiål`d iM ,mipR zWaA ©¦§¨¨§Ÿ¤¨¦¦¨¥

.lAw `le FxaQn eWiaFde dxez ¦¦¦§§Ÿ¦¥



צז ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(å)eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:E ¨¤«

(æ)çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
éìàå õáø úàhç:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו Á˙tÏ.ּכתרּגּומֹו ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆«
ı·¯ ˙‡hÁ∑ ׁשמּור חּטא קבר EÈÏ‡Â.לפתח «»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆

B˙˜eLz∑ ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, ׁשל ¿»ִֵֵֶֶַָָָָ

להכׁשיל BaŒÏLÓz.ּומתאּוה ‰z‡Â∑,ּתרצה אם ְְְְִִֶַַ¿«»ƒ¿»ְִִֶ
עליו  .ּתתּגּבר ְִֵַָָ

(ç)äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑,ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו זה נכנס א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל .יּׁשּובֹו ְִִֶָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑ אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו להּכנס ≈∆∆»ƒְְְִִִֵֵַַַָ
'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: ÈzÚ„È.יׁשּוב, ‡Ï∑ ְְְְֲֲִִִַַָָָֹ…»«¿ƒ

העליֹונה  ּדעת ּכגֹונב ‡ÈÁ.נעׂשה ¯ÓL‰∑ לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ
ּפּת"ח  ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, .ּתמּה ְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑,הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם נפׁשֹוּדמֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה .(סנהדרין ְָ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

epxetq

(e).Cì äøç änì,Lig`A z`Pw dOl ¨¨¨¨¨¨¨¦¥¨§¨¦
dPd ,oFvxA FpAxw iYlATW lr b`FcM§¥©¤¦©§¦¨§¨§¨¦¥
.oiCM `NW F` hEWR oFvx df did `lŸ¨¨¤¨¨¤Ÿ©¦

éðô eìôð änìå.ElEwlwl WIWM iM §¨¨¨§¨¤¦§¤¥§¦§
dn lr xrhvdl iE`x oi` ,dpTY Ffi ¥̀©¨¨¥¨§¦§©¥©©
biVdl lCYWdl iE`x la` ,xarX¤¨©£¨¨§¦§©¥§©¦

.cizrl oETYf dxez ¦§¨¦
(f).áéèéz íà àBìälCYWze ,Lnvr £¦¥¦©§§§¦§©¥

.oFvxl dY` mB zFidl¦§©©¨§¨
,úàN"uax" `Vpzdde dlrOd mEx §¥©©£¨§©¦§©¥Ÿ¥

.Ll didIW okEnE Liptl§¨¤¨¤¦§¤§
,õáø úàhç çútì ,áéèéú àì íàå§¦Ÿ¥¦©¤©©¨Ÿ¥
siqFY iM ,Liptl okEn z`Hgd oM mB©¥©©¨¨§¨¤¦¦

xvi lW FMxC KMW ,rWR L`hg lr©¤§£¤©¤¨©§¤¥¤
.rxd̈¨
éìàå.Bú÷eLz Eeil` dptY iM §¥¤§¨¦¦§¤¥¨

mpFxkf mxn`M ,eizFe`Y zF`Nnl§©©£¨§¨§¨¦§¨
eilr xABzn mc` lW Fxvi :dkxal¦§¨¨¦§¤¨¨¦§©¥¨¨

mFi lkA(` ,ap dkeq). §¨
.Ba ìLîz äzàåmnFwzdl LciA §©¨¦§¨§¨§§¦§¥

`lnl`e :mxn`M ,midl` mlvA eilr̈¨§¤¤¡Ÿ¦§¨§¨§¦§¨¥
,Fl lFki Fpi` FxfFr `Ed KExA WFcTd©¨¨§¥¨

xn`PW(bl ,fl mildz)EPafri `l 'd" ¤¤¡©Ÿ©©§¤
"Fcia(a cenr my dkeq).g dxez §¨

(g).åéçà ìáä ìà ïé÷ øîàiådOM ©Ÿ¤©¦¤¤¤¨¦©¨
.eig` llbA eipR Eltpe Fl dxg̈¨§¨§¨¨¦§©¨¦

,äãOa íúBéäa éäéåiptA `NW ©§¦¦§¨©¨¤¤Ÿ¦§¥
.mO`e mdia £̀¦¤§¦¨
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ziy`xaצח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(àé)äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî E ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑ ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה יֹותר ƒ»¬»»ְְְִִִֵֶַַָָ
לחטא ּבעונּה, הֹוסיפה ּבזֹו tˆ˙‰.וגם ¯L‡ ְֲֲִַַַָָָֹֹ¬∆»¿»

'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡∑ מֹוסיף והנני ∆ƒ»»««∆¿≈»ƒ¿ְְִִִ

ּתתּֿכחּה" תסף "לא :אצל קללה אחרים:(לּה ספרים ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכאן  עד האדמה" מ"מן אחד, ּדּבּור .)הּכל ֲִִִֶַַָָָָָֹ

(áé)Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
:õøàá äéäz ãðå òð̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑,לטען?ּבתמיהה ל אפׁשר אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים טֹוען .(ב"ר)אּתה »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäE ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ הּמקראֹות מן אחד זה »≈»…≈«ƒְִִֶֶַָָ
ורמזּו ּדבריהם, ּכלֿהרג ׁשּקּצרּו "לכן ּפרׁשּו: ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ולא  ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹקין",
ענׁשֹו ÌwÈ.ּפרׁש ÌÈ˙Ú·L∑ להּנק רֹוצה מּקין איני ם ְֵַָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ

מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכׁשו,
הּמקרא  וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד

הבל  נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּקין,ׁשאמר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
ּתהא  ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלמדנּו

ּבֹו וכּיֹוצא מּזיקּתּו. ה)ּברּיה ב ּכל (שמואל ּדוד "וּיאמר : ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכה
ּבּצּנֹור  וּיּגע יבּוסי מּכה "ּכל ּברמז, הּכתּוב ּדּבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאבל
וגם  וגֹו'", העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָוּיקרב

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

epxetq
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צט ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
יבא  לא והּפּסח 'העּור אמרּו: אׁשר על יּכה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאֹותם
ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאל

א' הּימים' ּוב'דברי ּדבריו, קּצר ּכאן ו)וׂשר, ּפרׁש:(יא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּולׂשר  לראׁש ‡B˙.יהיה ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑לֹו חקק ְְְִֶַֹ«»∆¿«ƒַָ

מּׁשמֹו אחרים:(ּבמצחֹו.אֹות אחר )ספרים "ּכל ּדבר : ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
אדם  ּבני אבל והחּיֹות, הּבהמֹות יהרגני", ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָמֹוצאי

לא  ּומהם ואּמֹו, אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעדין
ּפחּדתי  היה עכׁשו עד אמר: אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ועכׁשו, וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל ְְְְֲֶֶַַַַַָָָעל
מּיד: ויהרגּוני, החּיֹות מּמּני ייראּו לא זה עון ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשביל

הּכל  על מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' ."וּיׂשם ְֱִִֶֶַַַַָָֹ

(æè)-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©
:ïãò¥«¤

i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑,ּבהכנעה העליֹונה יצא ּדעת .ּכגֹונב «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ
„B ı¯‡a∑ ׁשם נדים הּגֹולים ׁשּכל ˜„Ó˙.ּבארץ ¿∆∆ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«

Ô„Ú∑:ׁשּנאמר עדן, מּגן ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ≈∆ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן מּקדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ"וּיׁשּכן
רּוח  ּומצינּו ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש הּגן, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמבֹוא

ׁשּנאמר:מ  הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת זרחית ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ד) ּדבר (דברים ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ"אז

הארץ  היתה ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאחר:
מעליו, "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות ּתחּתיו, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמזּדעזעת

אחיו  את ׁשהרג ."זהּו ִֶֶֶַָָ

(æé)éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò äðáŸ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם .וּיקרא «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤

:Cîì̈«¤
i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְֵֵֶָָָ

ׁשהּלדה  'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָ'הֹוליד',
ניׁשטר"א  האּׁשה, לדת לׁשֹונֹות: ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶַַָָמׁשּמׁשת
ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ְְְְִִַַַַַָּבלע"ז,

ּבלדת  מדּבר הפעיל, ּבלׁשֹון 'הֹוליד', אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַּכׁשהּוא
ּוכׁשהּוא  ּבת. אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני ְְְִִִִֵֶֶַָָהאּׁשה:
ּבלע"ז  והּוא האיׁש, ּבזריעת מדּבר 'ילד', ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאֹומר

.אניידרי"ר 
(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬

:älö úéðMä©¥¦−¦¨«
i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑,זה ּכל לפרׁש לֹו היה לא «ƒ«∆∆ְֵֶָָָָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ׁשאמר: ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהבטחתֹו
קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלאחר

וגֹו'" לפצעי הרגּתי איׁש "ּכי ׁשאמר ÈzL.זהּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָ¿≈
ÌÈL∑(ב"ר) אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ »ƒְֶַַַַַָָָָ

לּתׁשמיׁש ׁשהיא זֹו לתׁשמיׁש, ואחת ּורבּיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלפרּיה
עקרין ׁשל ּכֹוס אינֹו(מׁשקּה אחרים ׁשּתעקר,)ספרים ּכדי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּככּל נזּופה ּומקּׁשטת וחברּתּה מעדּנים, ּומאכילּה ה ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. כא)ואבלה "רֹועה (כד : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ואלמנה תלד, לא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹעקרה
חלק' ׁשם ∑Ú„‰.ּב'אּגדת על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא ְֵֶַַָ»»ְְִִִֵֶַָָ

מאצלֹו ּומּוסרת עליו מּמאכלֹו(ׁשּמגּנה אחרים: עדה )ספרים . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
סּורה  ׁשל ׁשם ∑ˆl‰.ּתרּגּום על ּתׁשמיׁש, ׁשל היא ְֶַָƒ»ְִִֵֶַַ

ּב'בראׁשית  הם אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיֹוׁשבת
.רּבה' ַָ

(ë)ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
:äð÷îe¦§¤«

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ



ziy`xaק zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ הראׁשֹון היה הּוא ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ִָָָ

ּבהמֹות  ּכאן לרֹועי חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
הּמרעה  ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹוחדׁש
ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָּבמקֹום

אמר  ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָאּגדה:
ג) ח "ּתפׂש(יחזקאל אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אלילים  לעבֹודת לזּמר ועּוגב" .ּכּנֹור ְְֱֲִִִֵַַַָ

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå§¨«

(áë)Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְִֵֶַַָֻ
ּכלי  לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּתבלין,

לרֹוצחים  ÏÊ¯·e.זין ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏ∑ מחּדד ְְִִַ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְֵַ
ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת ט)אּמנּות טז עיניו (איוב "ילטׁש : ְְְְִֵֶֶַָָֹֹֻ

פעל לׁשֹון אינֹו חרׁש, ּפֹועל )ּבסגֹו"ל (לי". לׁשֹון אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ּכלֹומר )ּבצירי ( למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אּמנּות  ּכלי ּכל ּומצחצח ּוברזל נ מחּדד ∑ÓÚ‰.חׁשת ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ«¬»
ׁשל  אׁשּתֹו רּבה'היא ּב'בראׁשית .נח, ְְִִִִֵֶַַָֹ

ß iyiy mei jynd mlerd lka ,ixyz b"k iyiy mei i"`a ß

(âë)éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

:éúøaçì
éøùúâ"ëéùéùíåé

§©ª«¨¦«
i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְִֶֶָָָ

ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין את ׁשהרג לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָמּתׁשמיׁש,
קין  את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל סּומא למ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹונדמה
וספק  ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכיון
והּוא  מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאת

˜ÈÏB.מפּיסן  ÔÚÓL∑ וכי' לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ְְַָ¿««ƒְְְְִִִִַַָ

ּפצעּתיו  אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָאיׁש
הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי הּפצע ׁשּיהא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמזיד,
ּבתמיהה. חּברתי, עלֿידי ּכלֹומר נהרג? ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻלחּברתי
זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא אני ׁשֹוגג ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹֹוהלא

מקאדור"ה ∑Úˆt.חּברתי  חץ, אֹו חרב, מּכת ִַָֻ∆«ֵֶֶַַ
.ּבלע"ז  ְַַ

(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְִִִֵֶַַָָ
ּכלֿׁשּכן  לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלֹו

הרּבה? ׁשביעּיֹות לי Ú·LÂ‰.ׁשיּתלה ÌÈÚ·L∑ ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתנח  רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי ּומא.לׁשֹון ְְְִִִִַַַַָָָָ

ונׁשיו  ּכלּום, למ הרג לא רּבה': 'ּבראׁשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּומדרׁש
ׁשּנגזרה  לפי ּורבּיה, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָּפֹורׁשֹות
אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּגזרה
וׁשֹוטף  ּבא הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו ְְְֵֶַַַָָָָָָָ'מה

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â È·BÁ ÏÈ·Ò ‡‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

epxetq

(bk).Cîì éLð éìB÷ ïòîLilr wrFv §©©¦§¥¤¤¥£¥
.oFbï

.éúøîà.ixrv xRq`W ¦§¨¦¤£©¥©£¦
.éòöôì ézâøä,WOn invrA iYlag ¨©§¦§¦§¦¨©§¦§©§¦©¨

.ia` bExdd didW¤¨¨¤¨¨¦

.éúøaçì ãìéådxEAgd dzidW §¤¤§©ª¨¦¤¨§¨©©¨
bExdd didW dOA ,WOn invrA§©§¦©¨©¤¤¨¨¤¨

.ipAck dxez §¦
(ck).äòáLå íéòáL CîìådidIW §¤¤¦§¦§¦§¨¤¦§¤

dAxd ini lM df lr xrhv`W xrSd©©©¤¤§¨¥©¤¨¨©©§¥

FzFid lr oiw xrhvdW xrSd on xzFi¥¦©©©¤¦§¨¥©¦©¡
lr eini lM Knl xrhvd iM dfe ,cpe rp̈¨¨§¤¦¦§¨¥¤¤¨¨¨©
itM ,FpA oiw laEze Fpwf oiw z` bxdW¤¨©¤©¦§¥§©©¦§§¦

.dlATA `AX dndk dxez ©¤¨©©¨¨



קי ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy
לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר והּוא הּכל'. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹאת
וילד  ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָוכי
ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה זרעי ׁשּיהא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשנים,
ּכלֿׁשּכן  לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹנתלה

ׁשטּות. ׁשל קלֿוחמר וזהּו הרּבה? ׁשביעּיֹות לי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּתלּו
ּומקּים  חֹובֹו את ּגֹובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ּכן, ְִֵֵֵֶֶַַָָאם

ּדברֹו .את ְֶָ

(äë)àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL BîL-úà¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©

:ïé÷ Bâøä ék ìáä¤½¤¦¬£¨−¨«¦
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ִֵֶֶֶָָָָ

על  לדקּדק עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקבל
מקֹום? ׁשל יעׂשה ּגזרתֹו והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפרׁשּת והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאת

זה  מיתה מאׁשּת מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ללּמד, 'עֹוד'? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'ְְְִֵֵַַַַַָָָָעלֿיד

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא, ׁשּביֹום .הֹוליד מּגיד ְִִִֶֶַַָ

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl jxk mgpn zxez)

אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם אתאתאתאת ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ב)ווווּיּיּיּיברברברבר (ה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםאדםאדםאדםהאדם מעלת איאיאיאיׁשׁשׁשׁש– ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמּדֹות. מעלת הּׂשכל ּגּגּגּגברברברבר– מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַ
להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, מעלת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָאֹו
את  וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלמעלת

ׁשלמּות אדםאדםאדםאדםׁשמם ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם – ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
חמד' מ'ּׂשדי להעיר ויׁש עו)האדם. אות א מע' כללים אדם (א : ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

ׁשם  עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא לאיניׁש ּכּנּוי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
ֲַָֻּבארּכה.

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

epxetq

(ek).'ä íLa àø÷ì ìçeä æàf` ¨©¦§Ÿ§¥¨
xFCd iwiCv Eligzdz` miAxl Wxcl ¦§¦©¦¥©¦§Ÿ¨©¦¤

l` 'd mWA mW `xwIe" oiprM ,'d mW¥§¦§©©¦§¨¨§¥¥
"mlFr(bl ,`k oldl)xYql Ekxvd iM , ¨¦ª§§¦§Ÿ

,f` EligzdW dxf dcFar icaFr zFrC¥§¥£¨¨¨¤¦§¦¨
.dkxal mpFxkf EpizFAx ixacM` dxez §¦§¥©¥¦§¨¦§¨¨

ä(`).íãà úãìBz øôñ äæxERq df ¤¥¤§Ÿ¨¨¤¦
.iWFp`d oiOd zFxFwe zFclFY§§©¦¨¡¦

.Búà äNò íéäìà úeîãalrA ¦§¡Ÿ¦¨¨Ÿ©©
eizFxFC EqirkdWM Kkitl ,dxigA§¦¨§¦¨§¤¦§¦¨

.EWprp KxAzi l`d iptla dxez ¦§¥¨¥¦§¨©¤¤§



ziy`xaקב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy

(â)ìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן .(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

(ã)äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈
ìLe:úîiå äðL íéL §¦−¨¨®©¨«Ÿ

(å)-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
:LBðà¡«

(æ)íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

(âé)íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז  LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

epxetq

(b).Bîìök Búeîãa ãìBiå.oiw FncTW cr aixwd `l lad mB iM ,mipFW`xd on wiCv didWc dxez ©¤¦§§©§¤¨¨©¦¦¨¦¦¦©¤¤Ÿ¦§¦©¤§¨©¦



קג ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy

(ãé)úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(åè)ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
:ãøé-úà¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåíéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æé)äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåúBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(àë)-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
:çìLeúî§¨«©

(áë)BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úà:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåL ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
:äðL úBàî¥−¨¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה אחרים:(צּדיק ספרים «ƒ¿«≈¬ְְֲִִִֵַַָָָ

ֿ ּבדעּתֹו)וקּבל  הּקדֹוׁש מהר ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשּׁשּנה  וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹּברּוֿהּוא

למּלאֹות  ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹהּכתּוב
‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמֹו זמּנֹו, כד)לפני (יחזקאל ְָƒ»«…ְְְִֵַ

עיני מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְְְִִִֵֵֶֶַַַ

ÔÈLיד  ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו  ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

ÈÓzטז  „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

epxetq

(ak).íéäìàä úà CBðç Cläúiå.zgkFze dwcvA FzlEfl aihidl eikxcA KNdzdbk dxez ©¦§©¥£¤¨¡Ÿ¦¦§©¥¦§¨¨§¥¦§¨¦§¨¨§©©



ziy`xaקד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

ß ixyz c"k ycew zay ß

(äë)äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:Cîì-úà ãìBiå©−¤¤¨«¤

(åë)íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë)äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:ïa ãìBiå©−¤¥«

i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑ עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ
הכין  והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
ודרּדרים  קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלהם,
ּובימי  הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָּכׁשּזֹורעים

,ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". וזהּו נחה, אין נח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָטעם

.מנחם  ְֵַ

(ì)íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

i"yx£‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑ מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ִַַַָָ
מאֹות? לחמׁש וזה ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָּטעם
יאבדּו הם, רׁשעים 'אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵַַָָָָֹאמר

זהּב לצּדיק ורע זה (ּמים צּדיק ׁשל לזרע אחרים: ואם )ספרים , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
לעׂשֹות  עליו אטריח הם, ּכבׁשצּדיקים הרּבה? ּתבֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאת

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

epxetq

(hk).eðîçðé äæ"mdiai`n gFpe" FnM ,dgEpn dxFY "gp" zNn iM ,mdiUrOn dgEpn F`ivndA mgpi dGW lNRzd,h xzq`) ¤§©£¥¦§©¥¤¤§©¥§©§¦§¨¦©£¥¤¦¦©Ÿ©¤§¨§§©¥Ÿ§¥¤
(fh.l dxez



קה ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy
לענׁשין  ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול יפת, הּמּבּול יהא לפני ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדכתיב:(ב"ר) סב), ימּות",(ישעיה ׁשנה מאה ּבן ה ּנער "ּכי ְִִִֵֶַַַָָָָ
ּתֹורה  מּתן לפני וכן לעתיד, לענׁש ‡˙ÌLŒ.ראּוי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ∆≈

˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡∑ אּלא הּוא?! הּגדֹול יפת והלא ∆»¿∆»∆ֲֶֶֶַַָָֹ
ּדֹורׁש אּתה ּכׁשהּוא ּבּתחּלה, ונֹולד צּדיק, ׁשהּוא את ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם רבה)מהּול .(בבראשית ְְְִֶֶַָָָָָ

å(à)äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáe¨−ª§¬¨¤«

(á)úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑ ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְִִֵַַָָָ
ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחר:
'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם אף מקֹום, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל

יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ד)ׁשּבּמקרא "ואּתה (שמות ְְְְִִֶֶַַַָָָ
לאלהים", לֹו י)ּתהיה אלהים"(שם נתּתי Èk."ראה ְְְֱִִִִֵֵֶַֹֹƒ

‰p‰ ˙·Ë∑ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: רּבי אמר ……≈»ְְִִֶַַַָָָָ
נכנס מיטיבין  ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס מקּׁשטת אֹותּה ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

ּתחּלה e¯Áa.(ב"ר)ּובֹועלּה ¯L‡ ÏkÓ∑ ּבעּולת אף ְֲִָָƒ…¬∆»»ְַַ
והּבהמהּבעל, הּזכר .(ב"ר)אף ְְֵַַַַַָָָ

(â)íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá àeä́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ï∑ רּוחי ויריב יתרעם לא …»ƒ»»»ְְִִִֵַָֹ
ּבׁשביל  רּוחי ∑ÌÏÚÏ.האדם עלי הּנה ימים, לאר ְִִַָָָָ¿…»ְִִִֵֶָֹ

לרחם, ואם להׁשחית אם ּבקרּבי מדֹון נדֹון יהיה לא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
ימים  לאר ּכלֹומר, לעֹולם, ּברּוחי ‰e‡.זה ÌbLa ְְְְִִֶֶַָָֹ¿«»

¯N·∑ זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ּכמֹו »»ְְְְְִִֶֶֶַַַֹ
ּומה  לפני, נכנע אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבׂשר ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבֹו,

ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה ה)אם (שופטים ְִִֵֵֶֶַָָָ
"ׁשאּתה  וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד

ּבׁשּגם  ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", .מדּבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑ ואם אּפי, להם אארי ׁשנה ק"כ עד ¿»»»¿ְֲִִִֶַַַָָָ

מּׁשּנֹולד  ּתאמר: ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹלא
מקּדם  אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻיפת

ּבּתֹורה ו)ּומאחר ּגזּורה (פסחים הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְֵַַָָָָָָָֻ
מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשרים
ידֹון", ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי ויׁש עֹולם'. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּב'סדר

ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה .אבל ְְֲִֶַָ

(ã)ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À
eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé øLà£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−
:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä änä íäì̈¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם העֹולם.על את «¿ƒƒְְִִֵֶֶַָָָ
הּוא  ענקים לׁשֹון עברית, ‰‰Ì.ּובלׁשֹון ÌÈÓia∑ ְְְֲִִִָָ«»ƒ»≈

קין (ב"ר) ּובני אנֹוׁש ּדֹור ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּבימי Ì‚Â∑ ְֱִִֵֵַ¿««¬≈≈

ׁשעלה  אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו ְְֱִֶֶֶַַָָָָָאףֿעלּֿפי
הּמּבּול  ּדֹור נכנע לא העֹולם, ׁשליׁש והציף ְְְְִִִֵַַַָָָֹאֹוקינֹוס

מהם  e‡·È.ללמד ¯L‡∑ ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות .היּו ְִֵֶֹ¬∆»…ְְֲִָָָ

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

epxetq
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ziy`xaקו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy
ÌÈ¯ab‰∑ ּבּמקֹום ‰ÌM.למרד ÈL‡∑ׁשּנּקבּו אֹותם «ƒ…ƒְִַָֹ«¿≈«≈ְִֶָ

ׁשם  על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל מחּויאל, עירד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשמֹות:
ׁשּממֹון,אבדן, אנׁשי אחר: ּדבר והּותׁשּו. ׁשּנּמֹוחּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

העֹולם  את .ׁשּׁשּממּו ְִֶֶָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְֶֶָָָָָָָ
ממרידן. היה העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּתחּתֹונים,

רּבה' ׁשל ∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.ּב'בראׁשית ְִִֵַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒֶ
ּתרּגּום מקֹום. זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", אחר: ּדבר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּונקלֹוס.
ּבמחׁשבה  עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת ְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָמקֹום
לׁשֹון  ּכל וכן ּבארץ. ׁשעׂשה ּבאדם ּלעׂשֹות מה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָלפניו

ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, כג)'נחּום' (במדבר ְְְֲִִִֶַַַָָ
ויתנחם", לב)"ּובןֿאדם יתנחם",(דברים עבדיו "ועל ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ

לב) הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א ּכי (שמואל "נחמּתי ְִִִִֶַַַָָָָ
הם  אחרת מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם vÚ˙iÂ·.המלכּתי". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«≈

BaÏŒÏ‡∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על (שמואל נתאּבל ∆ƒְְְֲִֵֵַַַָָָָ

יט) לתׁשּובת ב ּכתבּתי וזה ּבנֹו", על הּמל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָ"נעצב
קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאּפיקֹורֹוס
רֹואה  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מֹודים אּתם 'אין לֹו: ִֵֶֶֶַַַָָָאמר
ּכתיב  'והא לֹו: אמר 'הן'. לֹו: אמר הּנֹולד'? ְְִֵֶַַַָָָָאת
זכר  ּבן ל 'נֹולד לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' ְְִִֵֵֶַַַַָָָ"וּיתעּצב
אמר  עׂשית'? 'ּומה לֹו: אמר 'הן', לֹו: אמר ?'ִִֵֶֶַַַָָָָָָמּימי

הּכ את וׂשּמחּתי 'ׂשמחּתי היית לֹו: 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
– חדותא 'ּבׁשעת לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָיֹודע
מעׂשה  ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחדותא,
ׁשּסֹופן  לפניו ׁשּגלּוי אףֿעלּֿפי ְִֶֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, ברא"ם)לחטא ּבׁשביל (ועיין ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹֹ
מהם'הּצּדיקים  לעמד .העתידים ֲֲִִִִֵֶַַַָֹ

(æ)éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ
Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä éðt ìòî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãòå§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,עפר הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

לׁשֹון  נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא
Ó‰aŒ„Ú‰.'מחּוי' Ì„‡Ó∑ ּדרּכם הׁשחיתּו הם אף ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

ׁשהּוא (ב"ר) וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבאּלּו? ּצר מה Ì˙ÈNÚ.ּכלה, Èk ÈzÓÁ Èk∑ ְֵֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ

עׂשיתים  אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשב ּתי ְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו  ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

ÏÚÓז  È˙‡¯· Èc ‡L‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»

epxetq

(d).íãàä úòø äaø ék.xarWl ¦©¨¨©¨¨¨§¤¨©
.Baì úáLçî øöé ìëå`NW ,cizrl §¨¥¤©§§Ÿ¦§¨¦¤Ÿ

zFEwl oi`e gikFnl mirneW Eid̈§¦§¦©§¥§©
.EaEWIWe dxez ¤¨

(e).Baì ìà ávòúiåuRgi `l iM ©¦§©¥¤¦¦Ÿ©§
'd gnUi" Ktdde ,zOd zFnA§©¥§©¥¤¦§©

"eiUrnA(`l ,cw mildz).f dxez §©£¨
(g).ïç àöî çðåeipA mB liSdl §Ÿ©¨¨¥§©¦©¨¨

,Kkl iE`x didW ipRn `l .eizFpaE§¨Ÿ¦§¥¤¨¨¨§¨
KxAzi l`d EdMf dpipg cv lr la £̀¨©©£¦¨¦¨¨¥¦§¨©

Fxn`M ,dfl(eh ci ,ci l`wfgi)zWlW Eide" ¨¤§¨§§¨§Ÿ¤

l`IpC gp ,DkFzA dN`d miWp`d̈£¨¦¨¥¤§¨Ÿ©¨¦¥
m` ,midl` 'd m`p ,ip` ig .'ebe aFI`e§¦§©¨¦§ª¡Ÿ¦¦
mCal dOd ,EliSi zFpA m`e mipÄ¦§¦¨©¦¥¨§©¨
mxFC z` EcOl `l iM ,dfe ."ElvPi¦¨¥§¤¦Ÿ¦§¤¨
l`EnWE dWn mdxa`M ,'d z` zrcl̈©©¤§©§¨¨Ÿ¤§¥
xn` :dkxal mpFxkf mxn`M ,mzlEfe§¨¨§¨§¨¦§¨¦§¨¨¨©
l`IpC mde - mlir Ff ,opgFi iAx©¦¨¨¥¨§¥¨¦¥
cOll dzkf `le cnll dzkf - eixage©£¥¨¨§¨¦§Ÿ§Ÿ¨§¨§©¥

(` ,ft migqt)gikFdW iR lr s` ,gp oke .§¥Ÿ©©©¦¤¦©
oipr milwlwnd miUrOd lr©©©£¦©§©§§¦¦§©
l`d zrcl mzF` dxFd `l ,zFpicOd©§¦Ÿ¨¨¨©©¨¥

iR lr s` ,eikxcA zklle KxAzi¦§¨©§¨¤¤¦§¨¨©©¦
oEIrA "minY wiCv" did `EdW¤¨¨©¦¨¦§¦
milWOd wiCSd mpn` iM .dUrnaE§©£¤¦¨§¨©©¦©©§¦

x `Ed ,calA FnvrFnvr hNnIW iE` ©§¦§©¨¤§©¥©§
,FzlEf z` mB milWOd la` ,calA¦§©£¨©©§¦©¤¨
dfA iM ,FzlEf z` mB hNnIW iE`x `Ed¨¤§©¥©¤¨¦¨¤
mxn`M ,daEWzA mxifgIW dewY Wi¥¦§¨¤©£¦¥¦§¨§¨§¨
mkg cinlY zi`x m` :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¦¨¦¨©§¦¨¨
eixg` xdxdY l` ,mFIA gxQW¤¨©©©§©§¥©£¨

.daEWY dUr i`CEW ,dliNA©©§¨¤©©¨¨§¨



קז ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy
cewp ãã ycew zegiyn ze(113 'nr gi jxk mgpn zxez)

הההה'''' ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני חןחןחןחן מצאמצאמצאמצא ח)ונחונחונחונח (ו, ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּזהר  ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּגּלּוי
וכּמבאר  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא
עֹולם  אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתניא,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. הּתחּתֹון א)הּזה לא, חן (ירמיה מצא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרף  נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ה'חן' – ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר

מים. אין אׁשר וצּמאֹון ְְְֲִִֵֶַַָָועקרב

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zay i`ven - illk azkn)

ׁשּבהתאם רצֹון, ּפרּוׁשֹולהלהלהלהֹוֹוֹוֹוראה ראה ראה ראה ויהי ּבתחילת רׁש"י ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
(הּׁשמים  הּקּב"ה ׁשּברא הּבריאה ׁשּכל ּבראׁשית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרׁשת
ׁשני  ראׁשית", "ב' ּבּׁשביל זה הרי ּבהם) אׁשר וכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהארץ
את  (ׁשּקּבלּו ויׂשראל הּתֹורה "ראׁשית": הּנקראים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברים
ואת  הּתֹורה את ּומקימים הּתֹורה את לֹומדים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,
ׁשל  החּיּונית החׁשיבּות יֹותר עֹוד מּובנת ׁשּמּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצֹותיה),
ּובחּיּונּיּות  ,ּבכ הֹוספה ּכל ּכי ּגם ּומּובן הּתֹורה, ְְִִִִַַָָָָָָלּמּוד
הענינים  ּבכל הּקּב"ה מן ּברכה ּתֹוספת מביאה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָּובׂשמחה,
- ("ׁשמים") ּברּוחנּיּות והן ("ארץ") ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאיׁשיים,
ּכלל  ּבתֹו ואחת, אחד ּבכל יקּים ׁשהּדבר ויצליח, ה' ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻיבר

ׁשנת ּתהיה תשמ"ה ּוׁשנת ׁשנתּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה יׂשראל, ,ׂשׂשׂשׂשמחה מחה מחה מחה , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
הּנפׁשּבּבּבּברכה רכה רכה רכה ׁשנתאאאאֹוֹוֹוֹורהרהרהרה,,,,ׁשנת מנּוחת עם הּמּובנים, ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבלּמּוד  הצלחה יתר ּגם הּמביא ּדבר אמּתית, הּגּוף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומנּוחת
מעׂשה. לידי הּמביא הּתֹורה ּובלּמּוד ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּתֹורה,

הזה, מרחׁשון חדׁש מברכים ׁשּבת־קדׁש מּמֹוצאי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוׁשּכבר
מן  האלֹוקיֹות, הּברכֹות ּכל והּנגלה הּנראה ּבּטֹוב ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָיּומׁשכּו
ימי  ּכל אל ּומראׁש־חדׁש הּׁשבּוע, ימי ּכל אל הּזה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת

ׁשהּוא מרחׁשון, ּומחדׁש לאחר החדׁש, הראׁשֹון ה"חּלין" חדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ
טּוב  ּבכל ׂשבע) (מּלׁשֹון הּמׂשבע החדׁש הּׁשביעי", ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ"החדׁש

הּׁשנה. ּכל חדׁשי ּכל אל -ְֵֶַָָָָָ
הּיֹום" ו"ּכל יֹום ּכל מּקּוים ׁשאליה העיּקרית הּברכה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובפרט

צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית ּגאּלה ּכּכּכּכי י י י - וידעוידעוידעוידעּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
הארץ הארץ הארץ הארץ  ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוןןןן לבלבלבלבּדּדּדּד הההה'''' ׁשׁשׁשׁשממממ .אאאאּתּתּתּתהההה ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשית פפפ פרשת חסלת

å øåáéöì äøèôääú"åîùìâôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oixcdpq(iying meil)

Léøôäd`tïéøîBòä ïî Léøôé ,äîwä ïîm`e ,dxivwd xg`làì ¦§¦¦©¨¨©§¦¦¨¨¦Ÿ
Léøôämbéøkä ïî Léøôé ,ïéøîBòä ïîz` mitqe` eay yicbdn - ¦§¦¦¨¨¦©§¦¦©§¦

ixkdn yixtdl lekie ,mixnerdBçøéî àlL ãò`ly onf lk - ©¤Ÿ¥§
m` la` ,ixkd z` wilgdBçøéîixkd aiigzd ,xak ¥§

`ed ok lre ,zexyrnaøOòîixkd z`åjk xg`Bì ïúBðz` iprl §©¥§¥
iptl el dpzi m`y oeik ,d`td,dxyrl iprd jxhvi xyrnd
,el ribndn zegt laiwy `vnpeíeMî,eøîà ìàòîLé éaøyóà ¦©¦¦§¨¥¨§©

yixtd `l oiicr m` ,dqirl oze` yle mihigd z` ogh xak m`
`ed ixd d`t,äqéòä ïî Léøôî,dqird on yixtn epi` opaxl j` ©§¦¦¨¦¨

.iepiya ziad lra oze` dpwe ,ozxevn epzyp mihigdy oeik
yciw m`e ,epenn edf l`rnyi iaxl ,dqird on d`t ipr lhp m`
,ecia lfbe d`tn dxeht dqird opaxle ,zycewn `id dy` ea
zy` ly zxk xeqi`l zrbep ef zwelgny `vnp ,zycewn dpi`e

.yi`
lirl dxn`py '`lti ik' ly `ziixady ,`tt ax xe`ial `vnp

(.ft)m` `l` `xnn dyrp owf oi`y ,xi`n iax zhiyl dlek ,
.z`hg ezbbye zxk epecfy xac lr wleg

:dpyna epipyìL'eëå ïéðéc éza äLlr owfd wlgp m`e ,my eid §Ÿ¨¨¥¦¦§
:df oipra zwelgn d`ian `xnbd .`xnn `ed ixd oixcdpqdøîà̈©

,àðäk áøm`àeä,owfd -øîBàezhiy z`äòeîMä étîjky - ©©£¨¥¦¦©§¨
,eizeaxn rnyås`ïä,oixcdpqd -ïéøîBàmzhiy z`étî §¥§¦¦¦

,âøäð Bðéà ,äòeîMälaiwy dna mdilr welgl el xzeny ©§¨¥¤¡©
m` oke .eizeaxnøîBà àeäyàeä Ckoicdéðéòa,izxaqn -ås` ¥¨§¥©§

ïkL ìëå ,âøäð Bðéà ,eðéðéòa àeä Ck ïéøîBà ïäm`øîBà àeäz` ¥§¦¨§¥¥¥¤¡¨§¨¤¥¥
ezhiyïäå ,äòeîMä étîoixcdpqde -Bðéà ,eðéðéòa àeä Ck ïéøîBà ¦¦©§¨§¥§¦¨§¥¥¥

,âøäð,`xaqn wx miwleg mde laiw ok ixdyøîàiL ãòowfdCk ¤¡¨©¤Ÿ©¨

,äòeîMä étî íéøîBà ïäå ,éðéòa àeä,`xnn owf oick bxdp f`y §¥©§¥§¦¦¦©§¨
.oixcdpqd zlaw lr ezrcn wlegy oeik

:eixacl di`x `ian `pdk axòãz,ixack oicdyeâøä àì éøäL ¥©¤£¥Ÿ¨§
ìàììäî ïa àéá÷ò úàmixac drax`a oixcdpqd lr wlgy s` ¤£©§¨¤©£©§¥

(e"n d"t zeiecr)`l` `xnn epi`y gkene ,eizeaxn mlaiwy oeik ,
.ezrcn wleg m`

,`pdk ax ixac el`øæòìà éaøåe ,wlegøîBàyøîBà àeä eléôà §©¦¤§¨¨¥£¦¥
âøäð ,eðéðéòa àeä Ck ïéøîBà ïäå ,äòeîMä étî,owfdeaøé àlL éãk ¦¦©§¨§¥§¦¨§¥¥¤¡¨§¥¤Ÿ¦§

.ìàøNéa úB÷Bìçî,xfrl` iax jiynneøîàz íàådyw ixacly ©£§¦§¨¥§¦Ÿ©
ìàììäî ïa àéá÷ò úà eâøä àì äî éðtîitn oixcdpqd lr wlgy ¦§¥¨Ÿ¨§¤£©§¨¤©£©§¥

`id daeyzd ,drenydäøBä àlL éðtîeixack,äNòîì äëìä ¦§¥¤Ÿ¨£¨¨§©£¤
lirl epipye(:et)dyrnl eixack bedpl owfd dxed m` `weecy

.dzin aiig `ed
:xfrl` iaxl di`x d`ian `xnbd,ïðzoic zia mr owfd `ayk §©

mdl xne` `ed ,ycwnay oicd iza iptl exirayCëå ,ézLøc Ck̈¨©§¦§¨
.éøéáç eãnì Cëå ,ézãnì êk ,éøéáç eLøc:`xnbd dywnåàì éàî ¨§£¥©¨¦©§¦§¨¦§£¥©©¨

xaecn oi` m`d -àeä Ck ïéøîBà íäå ,äòeîMä étî øîà àeäc§¨©¦¦©§¨§¥§¦¨
,eðéðéòa:`xnbd dgec .xfrl` iaxk `xnn dyrp ok it lr s`eàì §¥¥Ÿ

yk xaecn `l` ,jixack yexitd oi` -,éðéòa àeä Ck øîBà àeä¥¨§¥©
,äòeîMä étî íéøîBà íäå.bxdp epi` drenyd itn wlegd la` §¥§¦¦¦©§¨

:ztqep di`x d`ian `xnbdìL ,äiLàé éaø øîàc ,òîL àzäL ¨§©§¨©©¦Ÿ¦¨§Ÿ¨
çñ íéøác[xn`Î],íéìLeøé éLðàî àøéòæ éì,`ed oey`xdìòa §¨¦¨¦§¦¨¥©§¥§¨©¦©©

Béepé÷ ìò ìçnLcgiizz `ly da dxzde ezy`l `piwy lra - ¤¨©©¦
wcadl dilre ,dlra lr zxq`p `id enir dcgiizd m` ,xg` mr
lr lgne lrad ea xfg m`e ,mixnd mind ici lr ycwnd ziaa

,eiepiw,ìeçî Béepé÷el zxzen `id dxzqp m`e.wcadl `la s` ¦¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום חמישי עמ' א



קח

יום ראשון - י"ח תשרי
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א תשרי
פרק כ, מפרק קד 
עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט תשרי
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב תשרי
פרק כ, מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' תשרי
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג תשרי
פרק כ, מפרק קח 
עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד תשרי
פרק כ, מפרק קיג עד סוף פרק קיח

לשבוע שמע"צ, שמח"ת ופרשת בראשית תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



קט ixyz g"i oey`x mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ח ראשון יום
אגרת כב  ,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòøå ééçà ééáåäà,dlw 'nr cr.ì"ãå

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 ,(

.zncewd zxb`d oial dpia xywd d`xp

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

wlgl zekiiy jkl yi ile`

mb `ed my ,zxb`d ly `ad

miweqird lr ope`zn ok

lkn eze` mitiwnd miaxd

.xar

!éòøå éçà ,éáeäàjk - £©©©§¥©
miciqgl owfd epax `xew
zxb` azek `ed mdil`

,ef ycewéúãøè ìãbî23 ¦Ÿ¤¦§¨¦
ãçé éìò eôéwä øLà24 £¤¦¦¨©©©

íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©
àì ãéîz äìélä ìëå§¨©©§¨¨¦Ÿ
èlî ìëeà àì ¯ eLçé¤¡Ÿ©©¥

àOî25äøö÷a Cà .éááìa øLà ìk øôqä íò øîàì ©¨¥Ÿ¦©¥¤¨£¤¦§¨¦©¦§¨¨
,ììëa úBðBLàøä ìò øéæçîe øékæîk ,éúàamze` lr - ¨¦§©§¦©£¦©¨¦¦§¨

,mdil` xxer xak owfd epaxy mixacíéácðúnä ìà èøôáe¦§¨¤©¦§©§¦
,íòazcear oipra ,iytegd mpevxn ,mnvr miaixwnd - ¨¨

xcqd xy`n xzei daxd didz dltzd zceary - dltzd
,dfa libxd,älôz Bæ äãBáòä ìò ãîòìepinkgy itk - ©£Ÿ©¨£¨§¦¨

mixne` l"f26`id efi`" :dcearef xne` ied ala `idy
z`xwp dltzdy ,"dltzdcearmre alay dcear - alay

,ald,íø ìB÷a`id dpeekdy oaen - ,mx lewa lltzdl - §¨
minil hxt ,ygla zeidl dilry dxyrÎdpenyl uegn

'jexr ogley'a xkfpk ,mi`xepd27.æò ìëa ãàî ÷fçúäì§¦§©¥§Ÿ§¨Ÿ
òðBî ìk ãâð úBîeöòúå,dltzd zcearn -,õeçîe úéaî §©£¤¤¨¥©¦©¦¦

zeripnd cbpke ,`ed envr ly zeripnd cbpk wfgzdl -

,miipevig mipiprne zlefdn,BòîLîk ¯ ä÷æç ãéaitk - §¨£¨¨§©§¨
" iehiad ly ziniptd ezernyndwfg cia,"ïBöø" àeäL¤§

'ä ïúð øLà äðeázäå äîëçä ïî äìòîì øLà ,"åéàøé§¥¨£¤§©§¨¦©¨§¨§©§¨£¤¨©
,úòãå ìkNäa 'ä äeö øLà ìk úà úBNòì úòãì änää¥¨¨©©©£¤¨£¤¦¨§©§¥¨©©
el` dpade dnkg -
,`ed jexa yecwd wiprd

" ixdydz`mc`l opeg
d j` ;'eke "zrcoevx

ef - dpadn dlrnly
icedi ly ezcear `id
df oevx biydl miny `xi

,ler zlaw ici lr÷ø©
èeLt ïBöøoevx - ¨¨

dlabdde xeivdn hyten
cvn `ad oevxd ly

,lkyd,"äáéãð çeø"å- §©§¦¨
,zinvr zexqnzdlìëa§¨

Baì epácé øLà Léà¦£¤¦§¤¦
,änz äãBáò ãáòì- ©£Ÿ£¨©¨

xg` oipr mey da oi`y
wx calnúçð úBNòì©£©©

äæ ìòå .BøöBéì çeø- ©§§§©¤
dlrnly 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 ékmyk - ¦©§¦¨¦©¥§©§¨¦©¨§¨

jk - eznkge elkyn dlrnl `ed ely heytd oevxd mc`ay
,dlrnly dnkgdn dlrnl `ed dgilqd oipr dlrnlék¦

,"'eë äîëçì eìàL"- z`hegd ytpd ly dpic `di dn - ¨£©¨§¨
daeyzy `le ,yprize htyiz `hgz ik ytp :dnkg dzpre

inlyexia `aeny itk ,`hgl dgilq `iaze xtkz30,äLîeŸ¤
äcî ãâðk äcî Lwa íBìMä-åéìò eðaø31dcn dze`a - , ©¥¨¨©¨¦¥¦¨§¤¤¦¨

jynez jk - dpadn dlrnly oevxa daeyz dyer mc`dy
,dgilqd d`a myny ,dnkgn dlrnly dbixcnn dgilq el

.ïéánì éãå§©©¥¦
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ùã÷ä úøâà
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
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

.ì"ãå äãî ãâðë
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כההמשך רבים ל' טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים ˘ËÈÏ"‡:24."לברר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שלאח"ז]". כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים ˘ËÈÏ"‡:25."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אוכל לא שלפנינו: "בתניא

ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל א.26.משא, ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א תשא 28.אדה"ז
ט. ˘ËÈÏ"‡:29.לב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."למעליותא שזהו מובן ה"ו.30."דמזה פ"ב ט.31.מכות פי"א, דב"ר



ixyzקי h"i ipy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ט שני יום
,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùåøãà úàæ ãåòå,270 'nr cr.ð"åìî

,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåxacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤
xikfnk" oeyla owfd epax ynzyd ,mewnl mc` oiay mipipra
xacl ligzn `edyk ,zrk eli`e ,"zepey`xd lr xifgne

oeyla ynzyn `ed - exiagl mc` oia zece`dyixc,àlL¤Ÿ
éìLäì,íëéøçà éøác C §©§¦§¨©©£¥¤

,çéN ézëøò øLà£¤¨©§¦¦©
øLé Léà ìk úBéäì¦§¨¦¨¨
øLàk ,Bnúa CìBäå§¥§ª©£¤
úà íé÷ìàä äNò̈¨¨¡Ÿ¦¤

øLé íãàä32àìå , ¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

øáb éãòöî úBìéìòî¥£¦¦§£¥¨¤
íãà úBáLçîe©§§¨¨

,åéúBìeaçúå`ly - §©§¨
ipy mc` zece` aeygl
eizepeayg od dn

,eizepeekeúëàìî Bæ ék¦§¤¤
úëàìî àìå àéä íéîL̈©¦¦§Ÿ§¤¤

.íãå-øNajexa yecwd - ¨¨¨¨
zelilr" ,lkd rcei `ed
zeaygn ,xab icrvn
ixvie ,eizeleagze mc`

itk - "yi` illrngqepd
.'dpyd y`x' zltza

ì"æç úåöîa äîìL äðeîàa ïéîàäìe33çeø ìôL éåäå" : §©£¦¤¡¨§¥¨§¦§©£©¤¡¥§©©
a,ììëa "íãà ìk éðôllkd on `vei ila -34.àáévé ék ¦§¥¨¨¨¦§¨¦©¦¨

,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbút ïéwúå àúlî,oky - ¦§¨§©¦¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥
cg` lk ,exiagn "owezn" cg` lky iehiad oekpe xacd zn`
zcgeind ezlrn cg` lkl ,oky .exiag ici lr aeh xzei didp
lkl ztqeezin cgi mlek ly zecg`d ici lre ,ipya dppi`y
xne` owfd epaxy dn lr .ea dppi`e ipya dpyiy dlrnd cg`
x"enc` w"k xn` ,"mkzlrnn yexc` z`f cere" o`k

zeyecwd eizegiyn zg`a r"p v"iixedn35dpeekd oi`y ,
ipa l` z`f azk owfd epaxydilrl` z`f azk owfd epax ,

exxer ,`ed "mkzlrnn yexc`" milnd yexite ,miciqg
ixac jilydl `ly" :owfd epax xne` oldl .mkizelrn
"mkixg` ixac jilydl `ly" - "giy izkxr xy` mkixg`
owfd epaxy ,xnelk) inipt `ed "giy izkxr xy`" ,siwn `ed
xg`l xne`y dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt

ik llka mc` lk ipta gex lty iede l"f epinkg zevna" :okn
- "exiagn owezn cg` lky `nbzt oiwze `zlin `aivi
zlefd ici lry ,`id "exiagn owezn cg` lk" dtqeda dpeekd

.owezn envr mc`d dyrp:áéúëeaezke -36:[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 ipaïk-íà¦¥
Léàk eðlk úBéä eðçðà£©§¡ª¨§¦
ïBkz ¯ Lnî ãçà¤¨©¨¦

,ála äãBáòäzcear - ¨£¨©¥
xkfpk - `idy dltzd
,"alay dcear" - lirl
dnypd z` xagl dpipry

mrixd ,dpikya dxewn
mr zecg`l `iand xac ,zecg`a md l`xyi ipay iciÎlr
alay dceard ly dneiwle dwefigl zecg`d `iaz - dpikyd

,dltza,'eë ïä ììkîeoeyld itk -37rney dz` od llkn" ¦§©¥
dcear"a xqg ,melyeÎqg zecg`d dxqgy dryay ,"e`l

.dltza "alayïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :z` - §©¥¤¡©§¨§
,`ed jexa yecwd.à÷åc "ãçà íëL,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

"cg` mky" dfyk - ?"ecarl" ly izin`d oiprd `ed izn
.zecg`a md mlekyk ,`wecïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäà- §©¥£©§¦©

,miciqgl owfd epax xne`Lôðå áì ìëa çøèì àðå àð̈§¨¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤
ìà eäòø úòø úà Léàå" ,Baìa eäòø úáäà ò÷úì¦§Ÿ©©£©¥¥§¦§¦¤¨©¥¥©

áéúk "íëááìa eáLçz39,íìBòì áì ìò äìòú àìå ,- ©§§¦§©§¤§¦§Ÿ©£¤©¥§¨
,ynn daygn zeidl dleki ezernyny ,aeygl `ly wx `l

,mrt s` ald lr dlri `ly mb m`Îikäìòz íàåmc`y - §¦©£¤
lr ziadÎlra eppi` ixd ,"ipepia" zbixcna `edy in mb ,mzq
,dfk xedxd ea dlri m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly envr
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ùã÷ä úøâà
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå
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
.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
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כט.32. ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד בשינויים,34.אבות זה מארז"ל כן גם מובא פ"ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂ מדובר "בפ"ל :
לעבודה לפועל·ÂÓˆÚבנוגע שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,Ó"Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï"ˆ דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה  שייך זה ואין  וכו' ממנו הקל  (·Ó"ÂÙדפ' שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק ישראל ÏÎÏכו'; איש
כאיש כולנו -˘ÓÓ ש ‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו כדלקמן)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל ÔÈÓ‡Èאנשים
שיהי' באמונהÓÓ˘(ובכדי ופ'".˘ÓÈÏ‰צ"ל) פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, שופטים

יט.37. יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, זכרי'



קיי ixyz 'k iyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ' שלישי יום
אגרת כג  ,270 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéøéò úøéæâá .âë,elw 'nr cr.òãî éðéáîì

äøæ-äãBáò úáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤£¨¨¨
Lnî40.ipy icedi lr drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . ©¨

äìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL,zexiard -äøæ äãBáò ¦§¨¨¨¨§¤¤£¨¨¨
,íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå`xnbdy itk -41lk" zxne` §¦£¨§¦¨¦

licbn rxd oeyl xtqnd
zexiar yly cbpk zepeer
ielibe miakek zcear
,"minc zekitye zeixr

,'eë Ck øeaãa íàå- §¦§¦¨
cbpk lewy rxd oeyly
zeixr ielib ,dxf dcear
oeyl ixd ,minc zekitye
aeygl - daygna rxd

.daxda dfn rexb - rxd oeyláì íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©¥
,øeacä ìò äáLçnä øLëä ïBøúélr zlret daygndy - ¦§¤§¥©©£¨¨©©¦

,xeaicd xy`n xzei ytpdáèeîì ïäå áBèì ïä42mixaca - . ¥§§¥§¨

rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh `l mdy
zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb ,ixd ,aehl
,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa drtyd -
xy`n xzei zipqxd drtyd odl yi zeaeh `l zeaygny
oky ,miaeh `l mixeaic
yeal `id daygn
xzei ytpd mr cge`nd
okly ,xeaic xy`n
myk cinz dpyi daygn
,cinz dpyi ytpdy
zr" ixd xeaic eli`e
zeygl zr"e "xacl

"xacln43xeaic oky ,
.daygn enk ytpd mr jkÎlk cge`n epi`Cøáîä áBhä 'äå©©©§¨¥

,íìBòä ãò íéiçå íBìL íëéìò íéNé ,íBìMá Bnò úà¤©©¨¨¦£¥¤¨§©¦©¨¨
:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤

.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 ogley'a

micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd z`xyda zenevrd

zbixcn idef ,xeaiva dxez

ieliba dzlawy dpikyd

mlera wx mileki xky xeza

jxca j` ,`add`xyd`id ,

dxeylraejezl`xyi ipa

dxez micnely drya

.xeaiva

àîâút ïéøéò úøæâa"¦§¥©¦¦¦§¨¨
,"ïéLéc÷ øîàîe- ¥©©¦¦

mixn`p mik`lnd zxifba
xn`nae ,mixacd
mi`xwpd mik`lnd
edf .(miyecw) "oiyicw"

weqtd oeyl1l"f epinkgy2(o`k owfd epaxe)lr da miynzyn
zxyd ik`lnk mdy minkg icinlz3mdy dpynd inkgy ,

,jk exn` mik`lnkeðML ,íBìMä-íäéìò äðLnä éîëç©§¥©¦§¨£¥¤©¨¤¨
íúðLîa4äðéëL ¯ äøBza ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : §¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦©¨§¦¨

,"íäéðéa äéeøL" ly oiprd xy`n xzei deab oipr df -lk` §¨¥¥¤
"`ixy `zpiky dxyr ia5lr ,lkcgi mi`vnpd micedi dxyr

`id dpikyd z`xyd dze` ,oky - dpiky dxey cg` mewna

wxmdilrxtq ly oey`xd wlga xne`y itk ,siwn zpigaa ,
cgia dxez micnel micedi dxyryk j` ,`"i wxt seq "`ipz"d

dpikyd dxey -"mdipia",zeinipta ,.íãàä ìk äæ ékitk - ¦¤¨¨¨¨
zekxaa zyxtn `xnbdy6weqtd z`7lk" :"mc`d lk df ik" :

`xap `l elek mlerd
,"df liaya `l`íb óàå§©©

Búãéøé ìk äúéä úàæŸ¨§¨¨§¦¨
äfä íìBòazcixi - ¨¨©¤

dzbixcnn dnypd
mlerl ddeabddfixd -

`id ef dcixi zilkz
,Bæ äiìò Cøöì- §Ÿ¤£¦¨

iciÎlr zilrzn dnypdy
,xeaiva dxez ceniløLà£¤

äìòîì äiìò ïéà¥£¦¨§©§¨
.äpîéädilrd ,xnelk - ¥¤¨

zcixi dzid dllbay
rp ,dnypdwx `l ziyixg`z` zafer dnypdyk ,dcixid

deaby dilr xak dpyi seba `id dnypd cera `l` ,sebd
dyrpy - dpikyd z`xyd oipra llk zeidl xyt` i` dpnn

,miaxa dxezd cenil iciÎlr icediaøLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤
dúîéà eìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa§¨§¥§¦§©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨

áeúkL Bîk ,ìàøNé éða CBúa ìcbúúå ïkLz ¯8éðà ék" : ¦§Ÿ§¦§©¥§§¥¦§¨¥§¤¨¦£¦
úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò ¯ "ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä¥§§¥¦§¨¥©§¥¥¤©¨§©¦§
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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

:ð"åìî ð"åà

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
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.40:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א מ, (קדושין נענשין ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל ב.41."אולי טו, ‰Ú¯˙42.ערכין
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(קרח (ס"פ בלקו"ת - "למוטב" ז.43."פי' ג, קהלת יד.1.ע"פ ד, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

א". לג, ˘ËÈÏ"‡:3."פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עיי"ש שם, ו'.4."רש"י משנה פ"ג א.5.אבות לט, ב.6.סנהדרין קהלת 7.ו,
יג. לד.8.יב, לה, שלח



ixyzקיב `"k iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"א רביעי יום
,elw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øëù úòéá÷ éë,272 'nr cr.éøîâì

,à÷åc äøNòa,"xeaiv"e "dcr" md micedi dxyr -Bîk ©£¨¨©§¨§
ì"æø eøîàL9."'eë CBz CBz àéúà" :deyÎdxifb micnl - ¤¨§©©¨§¨

izycwpe" aezk ,"jez" "jez"njeza"l`xyi ipa10milbxnae ,
aezk dxyr eidy11"jeznxacy jkn micnl - "dcrd

dxyra `ed dyecway
zg`a .`wec micedi

zeyecwd eizegiyn12

x"enc` w"k xirn
oipr recn ,r"p v"iixedn

df"ydcrdpeekd "
epizeax ecnl ,dxyrl

"dn l"fjezdcrd ly "
,milbxnd ly drxd

aezk mdilr44elcad"
jeznddcrdrxd

,my xne` `ede ?"z`fd
xidfd epax dyny

lr "elcad"siwnd,owzl egeka did iniptd z` oky ,rxd ly
,dyecw ly siwnl o`k dpeekd dyecwa mby xnel yi `lina
dyecw ly siwn xe` sqeezin dxyr ly dcray xnelk

.dxyrn zegt lr dxeyd xe`dn ixnbl lcaendäæ ìòålr - §©¤
zeevnde dxezd wqr iciÎlr zkynpd dyecw ly d`xydd

,dxyraøîàð13,"LBã÷ Eaø÷a" :" zpigay -yecwmvray " ¤¡©§¦§§¨
zkynp - lcaene yecw `id"jaxwa".l`xyi ipaa ,zeinipta ,

xaecn lirly ,dxen`d dyecwd dgiya yxtny itke
z` `ian `edyk dzre ,siwn ly dpigaa jynp xe`dyk

" weqtdjaxwajynp siwndy itk `id dpeekd "yecw
,zeinipta."äøNòî úBçôa äMãwaL øác ïéà"åitk - §¥¨¨¤¦§ª¨§¨¥£¨¨

didiy ick ,ixd ,lirl xkfpk ,zekxaa my zxne` `xnbdy

.dxyra dxezd cenil iciÎlr `wec df ixd "yecw jaxwa"
éøèöà ,éîð éëä íeMîeïépî" :àøwî óìéîì ì"æøì eäì C ¦¨¦¨¦¦§¨¦§§©©§¥©¦§¨¦©¦

."'eë äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàLmb mikixv okle - ¤£¦¤¨¤¥§¥©¨
cg` elit`y ep` mircei okidn weqtn cenll l"f epinkg
- dxeza wqere ayeiy
itk ,xky z"iyd el raew
z`f dcnl dpyndy

zea`a14weqtdn15ayi"
,"eilr lhp ik mecie cca
cenil l"f epizeax mikixv

.jk lr cgeiníb óàå§©©
Cîñ Bì eàöî àì ,úàæŸŸ¨§§¨
àlà àø÷nä ïî¦©¦§¨¤¨
,ãáìa øëN úòéá÷ì¦§¦©¨¨¦§©
éôì Bkøò éôì ãéçéì§¨¦§¦¤§§¦

]:xg` gQpCøò [éôìe ª¨©¥§¦¤¤
,íéaøîäcigid m` - ©§ª¦

cg` lk lawn - dxyrn zegt j` xzei miaexnn wlg `ed
m`zda .dfa mitzzynd miaexnd jxr itl xkyd z` mdn
jxrd itl exky lawn cigidy ,`id dpeekd "jxr itl" `qxibl
itle" `qxibl m`zdae ,miaexndn wlg xeza ewlga `veiy
jk xzei miaexn micigidy lkky ,`id dpeekd ,e"`ea ,"jxr

ly exky lcbenvrl 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 dyecwlïéaL Løôääå§©¤§¥¤¥

øëN úeòéá÷ì äàøLäziyrpy dyecw ly d`xyd oia - ©§¨¨¦§¦¨¨
dxez ici lr dyrpy xky zriaw oial ,xeaiva dxez ici lr

,cigi ly.òcî éðéáîì ïáeî¨¦§¦¥©¨

øBàa ,epLøãz Lôðì 'ä øéànL ,àeä øëN úòéá÷ ék¦§¦©¨¨¤¥¦§¤¤¦§§¤§
,Lnî BLeáì äèòî àeäL ,BúøBz`edÎjexaÎyecwdy - ¨¤©£¥§©¨

Îyecwd xi`n df yeal ici lre - dxeza yalzne shrzn
ly eytpl `edÎjexa
,'d z` ytgnd icedi
zeidl leki yetigd

y dltzd zcearaiptl
,dnvr dxeza e` ,dxez
wlga xne` `edy itk
"`ipz"d xtq ly oey`xd

"y ,f"l wxt seq`xew`eaiy eia`l `xewd oa enk df "dxeza
,cgi ez` didie eil`øîàpL ,"øBà" äøBzä úàø÷ð ïëìå17: §¨¥¦§¥©¨¤¤¡©

"äîìOk øBà äèò"18`edy dxezd xe` lr aqen dfy - , Ÿ¤©©§¨
"yealiptn ,(dnly) "

,dlabda `edyLôpäå§©¤¤
ìeáb úìòa àéä¦©£©§
,äéúBçk ìëa úéìëúå§©§¦§¨Ÿ¤¨
mbe zenka mb ,xnelk -
ytpd zegek lk ,zeki`a
oeeike ,milaben md
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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
øëù úåòéá÷ì äàøùä ïéáù ùøôääå ììë íäéìà

.òãî éðéáîì ïáåî

'ä øéàîù àåä øëù úòéá÷ éë
ùîî åùåáì äèòî àåäù åúøåú øåàá åðùøãú ùôðì

øîàðù øåà äøåúä úàø÷ð ïëìåäîìùë øåà äèåò
ïëì äéúåçë ìëá úéìëúå ìåáâ úìòá àéä ùôðäå
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13

ב.9. כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, 12.29.קרח ע' תש"ד השיחות ו.13.ספר יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' איכה 15.פרק
ח. ˘ËÈÏ"‡:16.ג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת ביניהם.˘¯ÈÂ'ביניהם

הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת משנ"ת ע"פ לקוח ˘Ìוי"ל (כנראה
.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה הנ"ל". לתרץ יש - ב.17.מהצ"צ) קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

שע"י  כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ



קיג ixyz `"k iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

a lawzdl jixv ytpl xi`nd xe`dyjezon ,ytpd zegek
:owfd epax oeylae .laben didi xe`d mby ixd gxkddíb ïëì̈¥©

da øéànä 'ä øBà,ytpa -Laìúîe ,íöîöî ,éìeáb àeä ©¥¦¨§¦§ª§¨¦§©¥
,dëBúa,zeinipta 'd xe` z` zqtez ytpdy ,ytpd jeza - §¨
ïk ìòåokle -,ìòtúé §©¥¦§©¥

úòLa 'ä éLwáî áì¥§©§¥¦§©
ék ,da àöBiëå älôzä©§¦¨§©¥¨¦

ìâéå ,íaì çîNé Bá- ¦§©¦¨§¨¥
z`haznd ,dielb dliba

Îa,ïpøå úìéb óà©¦©§©¥
'ä íòða íLôð âpòúúå§¦§©¥©§¨§Ÿ©

]:xg` gQp'ä ìòlr - ª¨©¥©
envr `edÎjexaÎyecwd[

BúBìbäa ,BøBàå- §§¦¨
dlbzn 'd xe`yk
àéäL BLeáì äèònî¦©£¥§¤¦
÷øaë àöéå ,äøBzä©¨§¨¨©¨¨

,Bvçdfk xe` - ¦
yealn `vei ezlgzdy
wxa ly ugk dxezd

ytpl19.úòéá÷ àéä Bæå§¦§¦©
äòeáwä ,äøBzä øëN§©©¨©§¨
.da äìîò Lôða ãéîz̈¦§¤¤¨§¨¨
dxez ly xkydy ixd -

reawcinzwx `l ,ytpa
xky didiyk `ad mlera
`nlr i`da"y devnd

"`kil20ozip epi`y)
,cinz `l` ,(dfd mlera
,seba dnypd zeida mb

xky da reawdfmilekiy milaben xe`e xky df ,dxez ly
mb ,mixne` okl .seba zyaeln `idyk mb ytpa "qtzidl"

ykcg`.xky `edÎjexaÎyecwd el raew dxez cnele ayei
äàøLää ìáàdpiky" mixne`y dn ,dpikyd z`xyd - £¨©©§¨¨
,"mdipia diexyda øéànä 'ä øBàî äîeöò äøàä àéä- ¦¤¨¨£¨¥©¥¦¨

ytpa m`Îik ,milaben mdy ytpd zegeka `l ,dnvr ytpa
,dnvrLaìúäì ìBëé Bðéàå ,úéìëúå ìeáb éìa,zeinipta - §¦§§©§¦§¥¨§¦§©¥

úéìeáb Lôða,zlaben ytpa -íà-ékxe` ly dpigaa - §¤¤§¦¦¦
éwîâø ãòå dLàøî äìòîlî äéìò ó,dìdbixcndn - ©¦¨¤¨¦§©§¨¥Ÿ¨§©©§¨

ytpd zegek lky ,dpezgzd dbixcnl cr ytpay dpeilrd
,laben izlad '"d xe`"a mitwenì"æç eøîàL Bîk5ìkà" : §¤¨§£©©¨

,"àéøL àzðéëL äøNò éadxey micedi dxyr lk lr - ¥£¨¨§¦§¨¨§¨
,dpiky,äìòîlî íäéìò ,øîBìkepizeaxy jxcÎlr ixd - §©£¥¤¦§©§¨

lr dxeyd dpikyd z`xyd oipra mixne` l"flk,l`xyi ipa

i`ce ixd my ,(oldl xiaqiy itk) dxez micnel md oi`yk mb
" oeyld itke ,siwn zpigaa d`xydl `id dpeekdy`" ,"lklr

ÎjxcÎlr ,dpikyd z`xyd dxi`n siwn zpigaa mdilry ,"lk
xwir ixd - miax ly dxez ici lry dpikyd z`xyda mb df
ote`a ok mb `ed xe`d
xe` df ,oky .siwn
lekiy leabÎila zpigaay
ote`a wx ytpa lawzdl

.siwn lyáeúkL Bîk21: §¤¨
,eðéìò 'ä íòð éäéå"¦¦Ÿ©¨¥
äððBk eðéãé äNòîe©£¥¨¥§¨
íòð" ék ,øîBìk ,"eðéìò̈¥§©¦Ÿ©
òéôBä øLà "'ä£¤¦©

"eðéãé äNòî"a22÷ñòa , §©£¥¨¥§¥¤
,úBönäå äøBzä©¨§©¦§

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
ãç àlk àeädxezdy - ª¨©

md `edÎjexaÎyecwde
,ixnbl cg` xacïðBkúé¦§¥

,äìòîlî eðéìò äøLéå§¦§¤¨¥¦§©§¨
-"epilr",epilrn ,

,siwn zpigaaBúBéäì¦§
Bðéàå úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥
eðLôða Laìúî¦§©¥§©§¥

ïk ìòå ,eðìëNå,okle - §¦§¥§©¥
eðìëNa íéâéOî eðà ïéà¥¨©¦¦§¦§¥
úeáøòäå úeîéòpä©§¦§¨£¥
äðéëMä åéæå "'ä íòp"î¦Ÿ©§¦©§¦¨

,`edy -ìeáb éìa§¦§
ïðBkúî øLà ,úéìëúå§©§¦£¤¦§¥

a eðéìò äøBLåäøBúa ,"eðéãé äNòî",zcnlpd -úBöîe- §¤¨¥§©£¥¨¥§¨¦§
,zeyrpd.à÷åc íéaøa,miaxay zeevnae dxeza `wecy - ¨©¦©§¨

,leab ila `edy xe`n d`xyd dpyieðéúBaø eøîà äæ ìòå§©¤¨§©¥
ì"æ20,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN" :mlera devn xky - ©§©¦§¨§©¨§¨¥¨

,zelaben izlad zelbzdde xe`d lr aqen dfy .oi` - dfd
mlera dppi` ef zelbzd - devn ici lr ze`addfd,oky .

dfd mlera oi` okle - zlaben dxeva bdpzn ixd dfd mlerd
,laben izla xe` zelbzd,BâéOäì íìBòì øLôà éà ék- ¦¦¤§¨¨¨§©¦

,leabÎila `edy xe`d z`Lôpä úeèMtúäa íà-ék¦¦§¦§©§©¤¤
.óebäîgeka ,sebd ony zelabdd ytpd lr oi`yk ,f` - ¥©

,leab ilay zelbzd biydl ytpdúàæ íb óàågekay - §©©Ÿ
df ixd - f` z`f biydl ytpd,ãñçä Cøc ìòcqg df ixd - ©¤¤©¤¤

,efk zelbzd "qetzl" ytpl gekd ozepy `edÎjexaÎyecwdn
áeúkL Bîk23Léàì ílLz äzà ék ,ãñç 'ä Eìe" : §¤¨§¨¤¦©¨§©¥§¦
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ùã÷ä úøâà
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä
'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà .äá
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
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שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים יתגלה˘ÓÏ‰"שלמה" ].‰'שע"י
אור". עוטה עה"פ הצ"צ ˘ËÈÏ"‡:19.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, תהלים 21.קידושין

יז. ˘ËÈÏ"‡:22.צ, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, תהלים



ixyzקיד a"k iying mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ב חמישי יום
,272 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá

"eäNòîk24cqg `ed mc`d iyrn itl xkyd melyzy - , §©£¥
,`edÎjexaÎyecwdnì"æø eøîàL Bîëe25-Ceøa-LBãwäL , §¤¨§©©¤©¨¨

.'eë íé÷écva çk ïúBð àeä.`eal cizrl mxky z` lawl - ¥Ÿ©©©¦¦
zlaben `idy dnypdy icke ,laben izla ixd `ed xkyd ,oky

`idy ixg` mb -
oi`e sebdn zhytzn
- sebd zelabd dilr
`edy xky lawl lkez
yecwd jixv ,laben izla
gek dl wiprdl `ed jexa

.jk lrïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íéëàìna26oi`y - , ©©§¨¦

zelbzd lawl mgeka
,zlaben izlaBîk§

,éúBaøî ézòîMLcibnde aehÎmyÎlrad lr dpeekd - ¤¨©§¦¥©©
,yhixfnnCàìî àöîð elà ék27ãçà28ãîòîa ãîBò ¦¦¦§¨©§¨¤¨¥§©£©

,ãçéa ìàøNiî äøNòmicedi dxyry dn wx df ixd - £¨¨¦¦§¨¥§©©
ixd dxey - "`ixy `zpiky dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp

,dpikyd myåéìò ìtz ¯ äøBz éøáãa íéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦§¦§¥¨¦Ÿ¨¨
,eäéìò àéøLc àzðéëMî ,úéìëúå ìeáb éìa ãçôå äúîéà¥¨¨¨©©§¦§§©§¦¦§¦§¨§¨§¨£©§

,mdilr dxeyd dpikydn -Búeàéönî ìhaúî äéäL ãò©¤¨¨¦§©¥¦§¦
.éøîâìeilr dxyn dzidy milecbd cgtde lehiad cvn - §©§¥

oi`y zexnl cgi l`xyin dxyr lr dxeyd dpikyd z`xyd
dxeza dyrn zrya miwqer md29c"yz zegiyd xtqa .30

zxb` ez` cnl eia`yk ,r"p v"iixedn x"enc` w"k `ian
owfd epaxy dnl ribdy drya ixd ,dipyd mrta ef dyecw
enk" miiqne ,mik`ln iabl zenypd zlrn zece` xacn
zece` r"p (a"yxedn) iaxd xaic - 'eke "izeaxn izrnyy

(ddbda) d"l wxt "`ipz"a lirly - "izeaxn izrnyy" oeyld
oeyld xne` `ed o`k eli`e ,"ixenn izrnyy" oeyld aezk
`ed "ixenn izrnyy" :jk lr xn` `ede ,"izeaxn izrnyy"
izrnyy"e ,yhixfnn cibnd axd zyecw ceak cedl oeekzn
epxenl dpeekd "izeaxn
axde aehÎmyÎlrad
xg`l .yhixfnn cibnd
w"k my xne` ,okn
,r"p v"iixden x"enc`
zyecw ceak ced xn`
ixen ia` ipec`) x"en``
zeklddn od el`y ,(iaxe
zece` ocrÎoba micnely
iabl zenypd zlrn
'"ied xe`"n milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln
,l`xyin dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy `zpikyy
w"k jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md oi`y zexnl
rbepa mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc`
dncwd "`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl
xne` `edy ,"awri oir" cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl
zepeer lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr

oldl .mc`d31el xn` r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian `ed
mcenil wega zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb
lr sqepy ,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila)
`wqt micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd
ipy jexr ogley xeviwa zg` dkld miptÎlkÎlre ,"awri oir"a

mitirq32didy dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,
,mitirq ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©
,ììëa LîMä,xnelk - ©¤¤¦§¨

e` wqra miwqery dl`a
mipipr mdy ,dceara
enk `l) ynyd zgzy
on `lirl" `idy dxez
on dlrnl ,"`yny

iptly ,oldl xne` `edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd
,dltzd ixg` e` dltzd
,dxez micnel md oi`
mivl ayen dyrp df `l`
,"ipira rx" df ixd -
éòøå éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©§¥©

'ä ìà íéLbpä34äLbä" , ©¦¨¦¤©¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò

òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקבלו"."דלכא שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ב.25.ורה ק, ‰Ú¯˙26.סנהדרין
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דצבור גם התפלות מעלים מלאכים שהרי "צ"ע

.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ "ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בפחד ואינם  כו' בטלים  אינם  דהעשרה  "והא
בטלה  - לאו דאם כן להיות ומוכרח א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו'

להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן 30.97ֿ98.הבחירה 31.101.ע' Î"˜32.ע' ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם בפ"ע.‰‡ÌÈÂ¯Á"צע"ג הל' - סעיף כל רוב ע"פ (2 .

- לראשונה נדפס (3ÛÂÒ·ומחוץ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·.מאז בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות
ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד ˘ËÈÏ"‡:33.וה"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יז ב, קהלת - הכתוב ‰Ú¯˙34."ל'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י "ראה



קטו ixyz b"k iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ג שישי יום
pyl xeriy dxen,272 'nrn :dheyt d...ééáåäà ïë ìò,flw 'nr cr.ïåöø éäé

éøùúâ"ë-á"ëéùéîç-ïåùàøíåé

"älôz Bæ ¯35,dltzd zceara miwqerd dl` xnelk - , §¦¨
-àðîçø "íéöì áLBî" äNòð äéðôì Bà älôzä øçàå§©©©§¦¨§¨¤¨©£¨©¥¦©£¨¨

ì"æø eøîàL Bîk ,ïìvì36íäéðéa ïéàå ïéáLBiL íéðL" : ¦§¨§¤¨§©©§©¦¤§¦§¥¥¥¤
,"'eë äøBz éøác,"mivl ayen df ixd -áLBî" äNòð íàå ¦§¥¨§¦©£¨©

,äøNòa "íéöì- ¥¦©£¨¨
,l`xyinàzðéëLc¦§¦§¨

eäéìò àéøL- ¨§¨£©§
,mdilr dxey dpikydy
àðì÷e àðBaìò Eì ïéà¥§¤§¨§¨¨

àzðéëLcoelwe oealr - ¦§¦§¨
,dpikydäfî ìBãb̈¦¤

íàå ,ïìvì-àðîçø©£¨¨¦§¨§¦
ì"æø eøîà37øáBòä ìò ¨§©©©¨¥

÷çBc"L øúqa äøáò£¥¨©¥¤¤¥
-ñç "äðéëMä éìâø©§¥©§¦¨©

,íBìLå,ixd -øáBòä §¨¨¥
÷çBc ¯ íéaøa äøáò£¥¨¨©¦¥
ìL äîB÷ øeòL ìk̈¦¨¤
úéLàøa øöBé¥§¥¦

ìBëéák38ì"æø eøîàL Bîk ,39,"'eëå àeäå éðà ïéà" :- ¦§¨§¤¨§©©¥£¦§§
,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki

.my zexyl dleki `id oi`y"íéèäøa øeñà Cìn"L àlà¤¨¤¤¤¨¨§¨¦
'eë40dpevx cbp dxeywk - "xeq`" ly ote`a `id dpikyd - .

oelwe oealr meyn jka yi ixd - dfk mewna zexyl `ly
.'"eke xeq` jln" ly ote`a my z`vnpd dpikyléå" ìáà£¨©

ì ïé÷çãc ïàîìàzðéëL §©§¨£¦¦§¦§¨
-àLã÷ dì íé÷Bé ãk©¦¨ª§¨

éøa,àeä-Cdl`l ie - §¦
,dpikyd z` 'miwgec'y
`edÎjexaÎyecwd xy`k

,dze` miwi:dì àîééå- §¥¨¨
:dl xn`ieéøòðúä"¦§©£¦

"'Bâå éîe÷ øôòî41ìòå , ¥¨¨¦§§©
éákòúî ïélî úìz§©¦¦¦§©§¥

:àúeìâa ìàøNélr - ¦§¨¥§¨¨
miakrzn mixac dyly

:zelba l`xyi ipaìò©
ì ïé÷çãc,àzðéëLlr - §¨£¦¦§¦§¨

,dpikyl mixivn mdy
àðì÷ ïéãáòc ìòå§©§¨§¦§¨¨

àzðéëLa,dpikyl oelw minxeby lre -áeúkL Bîk ,"'eëå ¦§¦§¨§§¤¨
LBãwä øäfa42. ©Ÿ©©¨

,ïk ìò,okl -äòøä eòøz àð ìà ,éòøå éçà éáeäà ©¥£©©©§¥©©¨¨¥¨¨¨
,úàfä äìBãbä,dltzd ixg` e` dltzd iptl ,zeyrl - ©§¨©Ÿ

,olvilÎ`pngx mivl ayeníøèa íëéäìà 'äì ãBák eðúe§¨©¡Ÿ¥¤§¤¤
CLçé43ïéa eðéäc , ©§¦§©§¥

úBîé ìk áéøòîì äçðî¦§¨§©£¦¨§
ìçä44äøNòa ãîìì , ©Ÿ¦§Ÿ©£¨¨

àéäL ,äøBzä úeiîéðt§¦¦©¨¤¦
ïéò" øôñaL äãbà©¨¨¤§¥¤¥
úBãBñ áøL ,"á÷òé©£Ÿ¤Ÿ
,da ïéæeðb äøBzä©¨§¦¨
ìL åéúBðBò úøtëîe§©¤¤£¨¤
éáúëa øàáîk ,íãà̈¨©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§
daL,dxezd zeceq - ¤¨

,xn` ixdoifepbdcb`a
mixacde ,"awri oir"ay
micnel mzece` miielbd

,dcb`d ly dlbpd wlga,íãàä íäa CìiL 'ä éëøc ïä¥©§¥¤¥¥¨¤¨¨¨
úBöò úéLéåàiîLc élîa BLôða,zeevne dxez ipipra - §¨¦¥§©§§¦¥¦§©¨

,àîìòc élîáe,mler ipipra -íâå .áì éîëç ìëì òeãiëå §¦¥§©§¨§©¨©§¨©§¥¥§©
èòî ãîììdgpn oia - ¦§Ÿ§©

,aixrnl'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨
úBëìä íéiç-çøàŸ©©¦£¨

,íãà ìëì úBëéøvä- ©§¦§¨¨¨
"miig gxe`" wlgd ixdy
uegp 'jexr ogley'ay
,eizekld zrcl cg` lkl

ì"æø eøîà äæ ìòå46: §©¤¨§©©
ìëa úBëìä äðBMä ìk"¨©¤£¨§¨

,"'eë íBéel ghaen -
,"`ad mler oa `edyïäL¤¥

úBøeøa úBëìä£¨§
äëìä úB÷eñôe§£¨¨

,äNòîìji` zrcl - §©£¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá

ééçà ééáåäà ïë ìò
ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë
úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä
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.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק א.37.אבות לא, ‡„ÂÓ"¯38.קידושין ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."ואילך תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות ש' ע"ח א.39."ראה ה, ˘ËÈÏ"‡:40.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאגה"ת "להעיר

ב.41.רפ"ז". נב, בישעי' ב.42.כמ"ש עה, טז.43.ח"ג יג, ירמי' - הכתוב ל' ˘ËÈÏ"‡:44.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דאינו הא "י"ל
שלאחרי' וכן התפלה, קודם בצרכיו לעסוק דאסור ס"ד) (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל

ס"א)". (סקנ"ה לביהמ"ד מביהכנ"ס דרבים, ת"ת קה"ת).45.צ"ל (בהוצאת שם ובנסמן ה"ב פ"ב הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה
השירים. לשיר הרמב"ן א.46.הקדמת עג, נדה ב. כח, מגילה



ixyzקטז c"k ycew zay mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ד קודש שבת יום
אגרת כד  ,274 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ãë,glw 'nr cr.íúåáìá

,lreta zeyrlíL ì"æ é"Lø Leøôa øàáîk47"zekld"ay - . ©§Ÿ¨§¥©¦©¨
`ixheÎ`lwyd ila ,zexexa zekldl `xnbd zpeekzn
xn`nd iptl dlibna yxtn i"yxy itk ,xacay zwelgnde
"zekld dpey" lr ctqdl rbepa `l` ,"zekld dpeyd lk"

onvr zekldd z` cnly
,'eke `ixheÎ`lwyd ila

lr dcp 'qnaedf xn`n
el`y ,i"yx yxtn envr
zeziixa ,zeipyn od
mby ,ipiqn dynl dklde
ly `ixheÎ`lwyd ila od
dfÎjxcÎlre ,`xnbd
'jexr ogley'l rbepa
zeweqt zekldl dpeekd
.dyrnl zerbepd zexexa
úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£
e÷ñòé ¯ äçðnä©¦§¨©©§
ék ,úaL úBëìäa§¦§©¨¦
àúaø àúëìä"¦§§¨©§¨

ì,"àúaL`id zay - §©§¨
daxd opyi ,dlecb dkld
rbepa ozrcl yiy zekld

,zaylíãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨
,íBìLå-ñç da ìLkì¦¨¥¨©§¨

,äòéãé ïBøñçî ,äìé÷ñe úøk øeqàa elôà,mipicd ly - £¦§¦¨¥§¦¨¥¤§§¦¨
,íBìLå-ñç "ïBãæ äìBò ãeîìz úââL"åxeqi` miyeryk - §¦§©©§¨¨©§¨

- cnl `ly iptn `ed dricid i`e ,xeqi` dfy zrcl ilan
dpyndy itk ,melyeÎqg cifna z`f dyr eli`k xacd aygp

zea`a zxne`48dliwqe zxk ly mixeqi`a elit`y ixd .
,zay zekld mircei `lyk melyeÎqg lykidl milekiïéàå§¥

éøö,äìòîì eaø Bîk eaøL ,íéøôBñ éøác éøeqàa øîBì C ¨¦©§¦¥¦§¥§¦¤©§©§©§¨
,àáeè éçéëLc äö÷î éøeqàa èøôáemizrl mixewd - ¦§¨§¦¥ª§¤¦§¦¥¨

,c`n zeaexwíéøôBñ éøác íéøeîçå,opaxcnc -øúBé ©£¦¦§¥§¦¥
äøBz éøácî49ì"æø eøîàL Bîk ,50éøác ìò øáBòä ìkL , ¦¦§¥¨§¤¨§©©¤¨¨¥©¦§¥

,íäéøác ìL ì÷ øeqàa elôà íéîëç,edexq` minkgdy - £¨¦£¦§¦©¤¦§¥¤
÷ ìëBàä Bîkàðåb éàäëe úéáøò úlôz íã,dnecke -áiç §¨¥Ÿ¤§¦©©§¦§©©§¨©¨

äøBzaL úBøeîç ìò øáBòk äúéî51rbep miptÎlkÎlr - . ¦¨§¥©£¤©¨

ecnli okl xy` ,zay ipice zekld zrcle cenll c`n xacd
,zay ly dgpnd zelra zay zekldLøôé ìà ãéçé ìëå§¨¨¦©¦§Ÿ

øeavä ïî Bîöòmixen`d micenild cnel xeaivdy drya - ©§¦©¦
,dnecke "jexr ogley" ,"awri oir"a,øçà ïéðò ãîìì elôà- £¦¦§Ÿ¦§¨©¥

on cigid yexti l` ok mb
,xeaivdíà-éksxhvi - ¦¦

ïé÷eñò øeaväL øáãa©¨¨¤©¦£¦
éøö ïéàå ,BaøîBì C §¥¨¦©

äöeçä àöé àlL- ¤Ÿ¥¥©¨
cnel xeaivdy dryaíà¦

,Bãòìaî äøNò eéäé àìŸ¦§£¨¨¦©§¨
åéìòå`veiy in lr - §¨¨

,dvegdéðà,owfd epax - £¦
÷eñtä àøB÷52éáæòå" : ¥©¨§Ÿ§¥

'äezxez miafery dl` -
,'d lyBîk ,"'eë eìëé¦§§

ì"æø eøîàL53ìk ìò ¤¨§©©©¨
ïéà ék ,äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¦¥
,äøBzä úMã÷k äMã÷§ª¨¦§ª©©¨
-àLã÷å àúéøBà"c§©§¨§ª§¨

éøa."ãç àlk àeä-C- §¦ª¨©
ÎjexaÎyecwde dxezd
,okly ,cg` xac md `ed
l"f epizeaxy zexnl
dxyr ly oiprd mday ,dyecway xac iabl wx z`f exn`

`ed (oipn) l`xyini`pzxac eze` xnel xyt` i` ecrlay
ony i`pz df oi` ixd dxez cenila okÎoi`yÎdn ,dyecway
cgia md l`xyin dxyryk ielir wx df ,dxyr eidiy gxkdd
dxyryke ,dxezd zyecwk dyecw oi`y oeeik ,z`f lka -
,lirl xen`k mikiynn ixd md cgia dxez micnel l`xyin
`veiy in okl - dpikyd z`xyde dyecw ly ddeabd dpigad
Îlr `ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp `l df llbae dvegd
xacd rxten eciÎlre dyecway xacn jledy in jxc

.dyecway,"'eë øeavä ïî LøBtä ìë"åze`xl dkef epi` - §¨©¥¦©¦
xeaivd zngpa54éì òîBLå ,,owfd epax xne` -,çèa ïBkLé §¥©¦¦§¤©

çèáì ïkLz íéìLeøéå ,äãeäé òLez eðéîéáe åéîéáe55ïîà , §¨¨§¨¥¦¨©§¨¦¨©¦¦§Ÿ¨¤©¨¥
:ïBöø éäé ïk¥§¦¨

.ckd`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda ,dlecbd

mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa devn miyer

,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l` miybp" xy` dl`
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ùã÷ä úøâà
å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå íù ì"æ é"ùøôá
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
éðà åéìòå åãòìáî äøùò åéäé àì íà äöåçä àöé
ìë ìò ì"æøàùîë 'åë åìëé 'ä éáæåòå ÷åñôä àøå÷
äøåúä úùåã÷ë äùåã÷ ïéà éë .äùåã÷áù øáã
øåáéöä ïî ùøåôä ìëå .ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
äãåäé òùåú åðéîéáå åéîéáå çèá ïåëùé éì òîåùå 'åë

:ïåöø éäé ïë ïîà çèáì ïåëùú íéìùåøéå
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סק"ב.47. סרמ"ו יו"ד ט"ז י"ב.48.ראה משנה ד' ה"ד.49.פרק פ"א ברכות ב.50.ירושלמי ד, ˘ËÈÏ"‡:51.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
- קמ"ל מאי פאת ÂË·‡"לכאורה .386 ע' כללים שד"ח ס"ה. סס"ג אדה"ז שו"ע וראה כוונתו. וגוזמא דלהפלגה כהדעות שלא קמ"ל

ואילך". תקצט ע' יד תלמודית אנציק' בארוכה. - טו ח, כח.52.השדה א, ה"ד.53.ישעי' פ"ד מגילה ירושלמי א. ח, מסכת 54.ברכות
שם אבל י. ב, ה"י.ÔÈÈÚÂציבור.ÈÎ¯„Óשמחות פ"א אבל הלכות ˘ËÈÏ"‡:55.רמב"ם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ השי"- כאן -‡ÈÏÂיכות

בנחמת רואה הצבור עם עצמו דהמצער א) (יא, תענית רע"א".‰ˆ·Â¯ע"פ ל, מברכות ולהעיר .



קיז ixyz c"k ycew zay mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

micnel `ly iptn mivl ayen dyrp dltzd ixg` e` iptl z`f lkae

"jexr ogley"e "awri oir" cenll miaxa zeriaw zeyrl raz okle ,dxez

.aixrnl dgpn oia dyrnl dkldzxb`d d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

dl`k mpyi recn dtixg dxeva owfd epax raez da ,c"k oniq dyecwd

oi`e .dltzd zrya mixacny

`l` ,milha mixacl dpeekd

ly okeza mixacnyk elit`

xacn `ed ,"eikxva xetiq"

,el mikxvpd mixac zece`

xg` onfa mda xacn did m`e

did `l (dltzd zrya `ly)

`ed ,oky .`hg meyn dfa

jixvmixac zece` xacl

mze` xacn `ed m` j` :dl`

epax xne` ,dltzd zrya

oi`y jka d`xn `edy ,owfd

ze`xle opeazdl dvex `ed

ziwl`d zelbzdd z`

dlbzn `edÎjexaÎyecwdy

.dltzd zrya

llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe eceak

fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl mcia dlriy

ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy ezklnn iagx lka

epi`e cvd on f` cnery in ixd ,ezlecb zx`tz xwie ezekln

n dnk cr - jlnd z` ze`xl oiiprznipira d`xp `ed yteh

eipira aeyg jlnd oi`y ,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd

aeyge ,ezlecb zx`tzae eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl

`ed ,efn dxizi .el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei el

ipira jlnd itlk epeifae epealr eze`xda jlnl eytpa aiigzn

.lk

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`edÎjexaÎyecwd lyfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbe

lkambe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn iagx

xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy itk ,dhnl

,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd zryy ,"`ipz"d

iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl "xyekd zry" `id dhnle

lkeiy envr oikdl wx mc`d lre .`edÎjexaÎyecwd ly ezekln

`edÎjexaÎyecwd zlecba ezeppeazd ici lr - ef zelbzd "lawl"

xn`nd z` dxvw dxeza yxit owfd epaxy itke ,dltzd zrya1

oigizt oieke" oeyln "oeeik" ,eala oelg gzt m` ,"`vi eal oeeik m`"

l`ipc ly ezltza aezkd "dil2eid zepelgy `id dpeekdy

oelg gzty ,`id "eal oeeik m`"a dpeekd o`k jk - elv` migezt

ici lr gena dxi`nd zelbzdd eala ekxc xi`dl lkeiy eala

.'d zlecba zeppeazdd

,el mivegpd mixac mb dl` eidie ,`ed eipipra f` xacn edyin xy`ke

jlnd zelbzd ze`xl dvex `ed oi`y - lirl xen`k - d`xn `ed

,dltzd zrya dpyiy

ly epeifa edf ,efn dxizie

.lk ipir iptle jlnd

zxifba owfd epax miiqn okl

mey xacl `ly dxifb

drydn "dliha dgiy"

cr dltza ligzn ofgdy

ixg`y oexg`d yicwd seql

jk lr xeariy ine .dltzd

rwxwd lr ayi cifna

miyp` dylyn ywaie

.dlrnly iecipd el xizdl

`edy drya wx df ,j`

xy`k `l ,cifna z`f dyer

eitn evxtzdy e` gky

lg `l f`y ,miln dnk

miaehl 'd daihd"a miiqn owfd epaxe ,iecipd oipr dligzkln eilr

."mzeala mixyile

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì(`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `le ,dvexíãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨
úçà äòL òLø Bîöò,dltz ly zcgeinde dcigid dryd - ©§¨¨¨¨©©

,íB÷nä éðôì,`edÎjexaÎyecwd iptl -øLàjexa yecwd - ¦§¥©¨£¤
,`edãîòìå ìäwäì ,íBiä ìkî da øça3,Bæ äòLa åéðôì ¨©¨¦¨©§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§¨¨

,dltz ly -úò àéäLìà àBáì úBlbúäì ,åéðôì ïBöø ¤¦¥¨§¨¨§¦§©¨¤
,"èòî Lc÷n"äzia `xwpy itk ,ohwd "ycwnd zia" - ©¦§¨§©

milltzn micedi ea zqpkd4ì ã÷ôì ,ïëBMä ,BãBák úðéëL ¦§Ÿ¦§¦©§©¥
íúBàîè CBúa ízà5,- d`neh lye zelb ly avna mby - ¦¨§ª§¨

ly oevxd zrya ixd ,l`xyi ipa mr dpikyd z`f lka zpkey
dpikyd z` xwal `edÎjexaÎyecwd lekiak `a ,dltz

,mzi` zpkeyd.åéìçéîe åéLwáîe åéLøBãì àönäìezrae - §¦¨¥§§¨§©§¨§©£¨
ixd ,dltzd zry `idy ef oevxäàøî ¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨©§¤

,Búeëìî ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì õôç BðéàL Bîöòa§©§¤¥¨¥§¦§¥§¦§§¦§©§
äàîè äákøî äNòðådakxn enk lha dyrp -ìéñkì §©£¨¤§¨¨§¥¨©§¦

,ïBéìòä,"oeilrd liqk" z`xwpd ,dtilwl -åéìò øîàpL6: ¨¤§¤¤¡©¨¨
tçé àì"øäfä eáúkL Bîk ,"'eë äðeáúa ìéñk õ7é"øàäå Ÿ©§Ÿ§¦¦§¨§¤¨§©Ÿ©§¨£¦

ì"æ8úøàôz ø÷éa úBàøìå ïðBaúäì õôç BðéàL eðéäc , ©§©§¤¥¨¥§¦§¥§¦§¦¨¦§¤¤
úBìâpä ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãb§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨©¦§

,Bæ äòLa äìòîì,dlrnl oevx zr ixd `id dltzd zryy - §©§¨§¨¨
íâådlbzp df -íéöôçä ìà ähîì,inipt oevxa -ìà èéaäì §©§©¨¤©£¥¦§©¦¤
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà

äùòé ìàå íøöéì íéàåðùå íøöåéì
øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
àéäù åæ äòùá åéðôì ãåîòìå ìä÷äì íåéä ìëî äá
èòî ùã÷îä ìà àåáì úåìâúäì åéðôì ïåöø úò
íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä åãåáë úðéëùì ãå÷ôì
åéëøöá øôñîäå åéìçééîå åéù÷áîå åéùøåãì àöîäìå
éåìéâá úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åîöòá äàøî
ïåéìòä ìéñëì äàîè äáëøî äùòðå åúåëìî ãåáë
ù"îë 'åë äðåáúá ìéñë õåôçé àì åéìò øîàðù
úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åðééäã ì"æéøàäå øäæä
úåìâðä ä"á÷ä î"äî êìî ìù åúìåãâ úøàôú ø÷éá
ìà èéáäì íéöôçä ìà äèîì íâå åæ äòùá äìòîì
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א.1. יג, יא.2.ברכות ו, ˘ËÈÏ"‡:3.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב ו, (ברכות תפלה אלא עמידה אין ממחז"ל מגילה 4."להעיר
א. פמ"ה.5.כט, תניא וראה טז. טז, ב.6.אחרי יח, א.7.משלי קעט, זח"א שם.8.ראה לזח"א רמ"ז ראה



ixyzקיח c"k ycew zay mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

älôzä úBáz CBúa Laìúîe óhòúnä ,Bìãâå BãBák§§¨§©¦§©¥¦§©¥§¥©§¦¨
BìëN éôì ãçà ìëì älbúîe ,ìk éôa äøeãqä,ezpade - ©§¨§¦Ÿ¦§©¤§¨¤¨§¦¦§

:áéúëãk ,BúîLð LøLåaezky enk -9:ìläé BìëN éôì" §Ÿ¤¦§¨§¦§¦§¦¦§§ª©
;áéúk "ìläé" ¯ "Léàm`zday ,ezernyny - e"`e ila - ¦§©¥§¦

zlecba ezpadle elkyl
lldn ,`edÎjexaÎyecwd
ÎjexaÎyecwd z` mc`d
,dltzd zrya `ed
ïéòk òé÷øc àúeëìîe©§¨§¨¦©§¥

àòøàc àúeëìî10,- ©§¨§©§¨
dnec minyd zekln
,ux`d lr zeklnl
,dhnl zeklnd zbdpdl
úBéäì Cìnä CøcL¤¤¤©¤¤¦§

"Bfò ïBéáç"11éøãça ¤§ª§©§¥
íéøîBL änëå ,íéøãç£¨¦§©¨§¦
øLà (ãò) ,íéçútä ìò©©§¨¦©£¤
íéîé íétöî änëå änk©¨§©¨§©¦¨¦
Bfò úBàøì íéðLå§¨¦¦§ª
BðBöø äìòLëe ,BãBáëe§§¤¨¨§
øéáòäå ,ìkì úBlbúäì§¦§©©Ÿ§¤¡¦
Búeëìî ìëa ìB÷§¨©§
,åéðôì ãîòìå ìäwäì§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨
Búeëìî ãBák íúBàøäì§©§¨§©§
éî ,Búlãb úøàôz ø÷éå¦¨¦§¤¤§ª¨¦
Bðéàå åéðôì ãîBòL¤¥§¨¨§¥
÷qòúîe BúBàøì LLBç¥¦§¦§©¥
òeøb änk ¯ åéëøöa¦§¨¨©¨¨©
ìLîðå ,àeä éúôe ìëñå§¨¨¤¦§¦§©
ìk éðéòa äîãð úBîäak©§¥¦§¤§¥¥¨
ïBéæa àeä íâå .úBiøaä©§¦§©¦§
åéðôì BúBàøäa ¯ Cìnä©¤¤§©§§¨¨

BðéàLepi` jlndy - ¤¥
ïeôñaeyg -åéðéòa ¨§¥¨

íéòeLòLå úçð ìa÷ì§©¥©©§©£¦
,Béôéå BãBák ìà èéaäî¥©¦¤§§¨§
íâå .åéëøö ÷ñòî øúBé¥¥¥¤§¨¨§©

úà BðBéæáe BðBì÷ úBàøä ìò ,Cìnì BLôða áiçúî àeä¦§©¥§©§©¤¤©¥¨§¦§¤
øîàð äæ ìòå ,äàBø ìk ïéòì Cìnä12íéøî íéìéñëe" : ©¤¤§¥¨¤§©¤¤¡©§¦¦¥¦

,"ïBì÷ íéøî" äéäé àì ¯ ìéñk àeäL óà :øîBìk ,"ïBì÷̈§©©¤§¦Ÿ¦§¤¥¦¨
.ìk ïéòì ïBìwä äàøð äéäiLjlnd ly epelw eze`xd lre - ¤¦§¤¦§¤©¨§¥Ÿ

eytpa aiigzn `l` jlnd z` dfan wx `l ixd `ed ,lk ipirl

.jlnlïk ìòå,okle -:älôza ì"æç eòá÷zeidl dilry - §©¥¨§£©©§¦¨
Cìnä éðôì ãîBò elàk13.jln iptl cner ixd `ed zn`ay - §¦¥¦§¥©¤¤

mixne` ,`eti` ,recn ,miklnd ikln"eli`k"iptl cner
:`id dpeekd ,`l` ?jlndBîöòa äàøî äéäé íéðt-ìk-ìò©¨¨¦¦§¤©§¤§©§

'eë ãîBò elàkiptl - §¦¥
envr d`xi jk ,jlnd
éðéòa äàBø ìk ïéòì§¥¨¤§¥¥
,åéøeaãå åéNòî ìà øNä¨¤©£¨§¦¨
d`xi cg` lky -
itk md eixeaice eiyrny
zeidl mikixv mdy
,jlnd iptl cner `edyk
äáLçî Bì ïéàL óà©¤¥©£¨¨

.ìéñëìyibxdl - ©§¦
ecnray ezaygna
iptl cner `ed dltza

,jlndïéðòä äæ ìòå- §©¤¨¦§¨
jlnd iptl micnery
zelbzdl df onf rawy
,eze` miyxecd lkl

ï÷úð14,úBlôzä ìk ¦§©¨©§¦
.áèéä íäa ïðBaúnì©¦§¥¨¤¥¥
¯ ïk äàøî BðéàL éîe¦¤¥©§¤¥
åéìòå .BLôða áiçúî¦§©¥§©§§¨¨

LBãwä øäfa eøîà15: ¨§©Ÿ©©¨
àðewúa àðì÷ âéäðàc"§©§¦§¨¨§¦¨

äàlòoelw qipkn `ed - ¦¨¨
,oeilrd oewizaéæçàå§©£¥

,àãeøtd`xne - ¥¨
(dyecwn) zecxtidúéìå§¥

àäìàa à÷ìç déì¥ª§¨¤¡¨¨
,"ìàøNécwlg ,el oi`e - §¦§¨¥

,l`xyi iwl`a-àðîçø©£¨¨
.ïìvì-ïk ìò,okl - ¦§©©¥

,owfd epax xne`
à÷ ì"æøc eäéúeçéìL§¦©§§©©¨

,àðãéáòip` miiwn - £¦§¨
,l"f epizeax ly mzegilyäøæb øæâì16àlL ,Lôð ìëì äåL ¦§Ÿ§¥¨¨¨§¨¤¤¤Ÿ

øeaö çéìMä ìéçúiMî äìèa äçéN çeNì,ofgd -ìltúäì ¨©¦¨§¥¨¦¤©§¦©§¦©¦§¦§©¥
,àøúa Léc÷ øîb ãò älôzäseq cr -,oexg`d yicwd ©§¦¨©§©©¦©§¨

äçðîe úéáøò úéøçL17áLé ¯ ïBãæa äæ ìò øáBòäå .'eëå ©£¦©§¦¦§¨§§¨¥©¤§¨¥¥
,äìòîlL éecð Bì eøéziL íéLðà 'âî Lwáéå õøàä ìò- ©¨¨¤¦©¥¦£¨¦¤©¦¦¤§©§¨
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ùã÷ä úøâà
äìôúä úåáéú êåúá ùáìúîå óèòúîä åìãâå åãåáë
ùøåùå åìëù éôì ãçà ìëì äìâúîå ìë éôá äøåãñä
áéúë ììäé ùéà ììåäé åìëù éôì áéúëãë åúîùð
êìîä êøãù àòøàã àúåëìî ïéòë òé÷øã àúåëìîå
ìò íéøîåù äîëå íéøãç éøãçá åæåò ïåéáç úåéäì
íéðùå íéîé íéôöî äîëå äîë øùà (ãò) íéçúôä
ìëì úåìâúäì åðåöø äìòùëå åãåáëå åæåò úåàøì
åéðôì ãåîòìå ìä÷äì åúåëìî ìëá ìå÷ øéáòäå
éî åúìåãâ úøàôú ø÷éå åúåëìî ãåáë íúåàøäì
åéëøöá ÷ñòúîå åúåàøì ùùåç åðéàå åéðôì ãîåòù
äîãð úåîäáë ìùîðå àåä éúôå ìëñå òåøâ äîë
åúåàøäá êìîä ïåéæá àåä íâå úåéøáä ìë éðéòá
èéáäî íéòåùòùå úçð ìá÷ì åéðéòá ïåôñ åðéàù åéðôì
áééçúî àåä íâå åéëøö ÷ñòî øúåé åéôéå åãåáë ìà
ïéòì êìîä úà åðåéæáå åðåì÷ úåàøä ìò êìîì åùôðá
óà øîåìë ïåì÷ íéøî íéìéñëå øîàð æ"òå äàåø ìë
ïåì÷ä äàøð 'éäéù ïåì÷ íéøî 'éäé àì ìéñë àåäù
éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå .ìë ïéòì
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò
äøéæâ øåæâì àðãéáò à÷ ì"æøã åäééúåçéìù ë"ò ì"ø
ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
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יח.9. יב, א.10.משלי נח, ˘ËÈÏ"‡:11.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרגת בי' שבתון) שבת סד"ה - יוהכ"פ (דרושי מלקו"ת "להעיר
כביכול". למטה, מובן שמזה למע' עוזו לה.12.חביון ג, א.13.משלי לג, ˘ËÈÏ"‡:14.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בשאר "לברר

'נתקנו'". הצ"ל ב.15.הדפוסים קלא, יא.16.ח"א סימן סוף סמ"ק ˘ËÈÏ"‡:17.עיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:הסדר לתרץ בדא"פ "נ"ל
ו( ערבית חמורה ‡ÂÏÈÙשחרית כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת בהמשך שבאה מנחה בתפלת אפילו היינו, מנחה, (

למנחה)". - למנחה גם ששייכת דשחרית ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק



קיט ixyz c"k ycew zay mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,exfby dxifb lr xaery inl ribnyáLå",daeyz dyri - §¨
,dltzd zrya xzei xacl `lyíeL åéìò ìç àìå ,"Bì àôøå§¨¨§Ÿ¨¨¨

,øwò ìk òøôîì éecðlr iecipdn `txiiy cala ef `l - ¦§©§¥©¨¦¨
ef daeyz `l` ,`adl
`l dligzklny znxeb

,iecip mey eilr didék¦
ìç àì Búlçzî- ¦§¦¨Ÿ¨

,iecipdìò íà-ék¦¦©
,íéòLBtäå íéãøBnä©§¦§©§¦
ììk íéLLBç íðéàL¤¥¨§¦§¨
íéîMä ïî äøtk Lwáì§©¥©¨¨¦©¨©¦
ïBòä ìò úBiøaä ïîe¦©§¦©¤¨
à÷åc íâå .äfä éìéìt§¦¦©¤§©©§¨
èàLa ïBãæa íéøaãnLk§¤§©§¦§¨¦§¨

àìa úBáz änk åétî e÷øæpL Bà çëBMä ìò àìå ,Lôð¤¤§Ÿ©©¥©¤¦§§¦¦©¨¥§Ÿ
éøö BðéàL ,ïekúî,ììk äøzä Cine ,iecipd z` el exiziy - ¦§©¥¤¥¨¦©¨¨§¨

`ed eilr - 'eke oiekzna `ly df didy xn`ie cifna xaciy
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היום יום . . . קכ

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ְ ַהּשׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ ְ אֹוְמָרם ַהּשׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ְלטֹוָבה",  בּוָאָתּה  ּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ "ְוֵאת  ֵרה  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ָאְמרֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְסָפִרים[,  ּבַ ]מּוָבא  ִאיָתא 
ֵמיָלא  ּבְ ְוָאז  ְלִקּדּוׁש –  ַיִין  ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַבד  ִמּלְ ר  ִנְזּכָ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ְוֶאְתרֹוג –  ה  ְלַמּצָ ים  ְלִחּטִ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך 

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר־ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד רֹאׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ים. ּוְבֶעֶרב  "י, ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה ָלַרּבִ רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ם ְלָאְמָרּה ּבְ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ׂשִ

ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 
ְמַחת  ְוׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא  ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא  ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ ֵערּוב 

ּתֹוָרה.
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יום 
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יום 
שלישי

יום 
רביעי



קכי היום יום . . . 

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. - ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְורֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל. בא"י - אסרו חג[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק.  ית. ּגַ ֵראׁשִ ּתֹוָרה אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ּה"  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תק"מ  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ
ְדִאיָתא  ּכִ  – ר"  ָ "ְמֻאּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֲעבֹוָדה  ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ר"  ָ ְמֻאּשׁ "ְותֹוְמֶכיָה  ּתֹוָרה.  ַהּלֹוְמִדים 
יִכים ֵמרֹאׁשֹו, ַהְינּו  ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ א 'ֵמרֹאׁשֹו', ּדְ ר' ֶאּלָ ָ ְקִרי 'ְמֻאּשׁ ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל ּתִ ּבַ

ְוָקא. ם ֶאת ָהרֹאׁש ּדַ רּוְך־הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין־סֹוף ּבָ ִמּפְ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ

ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  ]ּברֹוב  א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ַהּתֹוָכָחה  ְוֹאֶפן  ִעְנַין  ָללּות  ּכְ ה  ְוִהּנֵ  – ם.  ּוְלַקּיֵ ִלְלֹמד  ַעל־ְמָנת  ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהּלִ ר  ַוֲאׁשֶ ִביעּות,  ַהּקְ
ֵמַאַנ"ׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ )ֻקְנְטֵרס למ"ד(,  ל"  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  "ְוִאם  ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּבְ ֵהיֵטב 
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ּוִמּקֶ ָהָיה ֵמָאז  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים ְולֹא ְכלּום,  ּפָ ַנת  ַהְלּבָ ּום  ֶהם ִמּשׁ ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְוִעְנָיִנים 

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ח  תשרי י"ח ראשון יום קימה  סוגי שני

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéãîBò ïéà¥§¦
,íe÷z" :øîàpL ¯ àqkä úéáa àìå õçønä úéáa àì åéðtî¦¨¨Ÿ§¥©¤§¨§Ÿ§¥©¦¥¤¤¡©¨

.øecä da LiL äîé÷ ,"zøãäå§¨©§¨¦¨¤¥¨¦
בפרק חכם: כבוד  בחיובי הרמב"ם  עוסק  פרקים  בשני

זה ובפרק  לרבו, תלמיד  של  הכבוד  חיוב על  מדובר הקודם

רבו. שאינו אע"פ  ֿ חכם , תלמיד  לכל הכבוד  דיני  על  מדובר 

בבית חכם  תלמיד  בפני עומדים שאין  הרמב"ם  כתב  וכאן 

זה שדין  אומרים  יש  בשיטתו . המפרשים  ונחלקו המרחץ .

רבו מפני העמידה  חיוב  לגבי גם  ישמשנה)(לחם נאמר אך ,

בפרק ולא  כאן  רק  זה  דין  הביא  שהרמב "ם מכך כי אומרים 

צריך  רבו  שמפני  מוכח רבו , כבוד בדיני העוסק  הקודם

המרחץ  בבית  אפילו אבן)לעמוד טורי .(ארבעה

הדינים : בין נוסף  חילוק  ויש 

לעמוד  שאין  בגמרא  נאמר  תלמידֿחכם מפני  עמידה  לגבי

והדרת "תקום  ודרשו מקום , בריחוק  נמצא  הוא  כאשר מפניו 

החכם ואם  הידור ". שיש  במקום אלא  קימה  אמרתי לא  –

הוא אין  הרי  לכבודו , שקם ניכר ואין מקום  בריחוק נמצא 

שחיוב מצאנו  רבו לגבי אך לקום , צריך אין ולכן  בכך מתהדר 

שרבו שיודע  מיד  אלא  שרואהו  בשעה  רק לא חל  העמידה 

מפניו. לעמוד חייב כבר  לו , בסמוך  ונמצא  להופיע  עומד

החילוק : וטעם 

כדי – החכם לצורך  היא חכם  תלמיד בפני לעמוד  החובה 

מתכבד  הוא  אין כאשר  ולכן, מהמכבד. הכבוד  את  שיקבל

צריך  אין מקום  בריחוק ולכן כלל חובה  בה  אין  זו בקימה 

כי המרחץ בבית  מפניו  לעמוד צריך אין וכן מפניו, לעמוד 

וממילא הרחיצה לצורך אלא  קבע ישיבת  אינה  שם  הישיבה 

חובת אבל לכבודו, שעומד  ניכר  ואין מיד  לקום עומד

על  חיוב אלא  הרב , לצורך רק  אינה רבו בפני העמידה 

קיימת היא  ולכן  לרבו כבוד בדרך לנהוג  עצמו  מצד התלמיד 

בכך. מתכבד הרב  אין כאשר גם  אופן, בכל 

(mdxa` xe`)

ה'תשע"ח  תשרי י"ט שני יום דיבור? כדי תוך חזרה מועילה מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Ba øæçL ócâî§©¥¤¨©
.ì÷ñð ,íéãòa ócbL ïåék àlà ,íeìk Bðéà ,øeac éãk CBúa§§¥¦¥§¤¨¥¨¤¦¥§¥¦¦§¨

הוא  א)כלל פז, כדיבור(נדרים דיבור  כדי "תוך  התורה  שבכל

דבריו דיבור , כדי תוך מדבריו בו  חוזר  אדם  ואם  דמי"

במגדף  אך בטלים . ה')הראשונים  את עבודה('מברך' ובעובד

הלכות)זרה  כמה דיבור .(ועוד כדי  תוך חזרה  מועילה  אינה

מקובצת ' ע"ז(שם)וב 'שיטה  והעובד  המגדף  הרי הקשה :

לבטלה שאפשר הדעת  על עולה  היה  ואיך  עבירה, עברו 

העבירה את  לבטל  יכול  למשל , שבת , המחלל וכי  למפרע .

מעשה ? לאחר

שאינה וודאי  שבת , חילול כגון  במעשה , בעבירה  ומתרץ :

מעשה , מבטל  דיבור  אין כי דיבור, כדי  תוך אף  חזרה  מועילה 

דיבור . כדי  תוך לבטלה  אפשר בדיבור בעבירה  מה ֿשאין ֿכן

ע"ז בעובד וכן  דיבור , ידי על היא שהעבירה  במגדף  ולכן

היא ה"ד)שהפעולה  פ"ג 'אלי(להלן לה  ואמר  לבינה "שהגביה 

חזרה . שתועיל לומר מקום  היה  בדיבור ", כיוצא  וכל אתה'

לאו – דיבור  כדי 'תוך  אלה  שבדברים  הגמרא  ומחדשת 

כדיבור '.

התורה דיני  משאר  ע "ז ועובד המגדף  שונים  ומדוע 

דיבור ? כדי תוך חזרה  בהם  שמועילה  דיבור  ידי  על  הנעשים 

הר "ן (שם):מבאר

גמירות עדיין לו אין  כלל בדרך פעולה , עושה  כשאדם

כדידע תוך  בו  לחזור שיוכל כך על  ומסתמך  מעשה  בשעת  ת 

מגדף של אלו פעולות ואילו  בו . לחזור  יכול כך ומשום דיבור 

ולכן גמורה , בדעה  נעשות  ביותר , חמורות  שהן  ע "ז  ועובד

חזרה . בהן מועילה  לא 

מבאר : המלך ' וה 'יד

שבדיבור , עבירות  הם  זרה  עבודה  ועובד  שהמגדף  אף 

אשר "והנפש  נאמר שהרי  כמעשה  נחשב  זה  דיבור  מקום  מכל 

dyrz" מגדף הוא ה ' את  ל)... טו, ולכן,(במדבר סקילה . וחייב 

המעשה . את  מבטלת  לא  בדיבור  חזרה 

ה'תשע"ח  תשרי כ' שלישי יום הנידחת  בעיר והנשים הטף

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰øéò ïéc Càéäå§¥©¦¦
íãà Lôð ìk úà ïékî ...daø Bà øéòä ìk äçcä ?...úçcpä©¦©©ª§¨¨¨¦ª¨©¦¤¨¤¤¨¨

.íéLðå óè ,áøç éôì da øLà£¤¨§¦¤¤©§¨¦
אחרונים  תסד והקשו מצוה חינוך מנחת כד, סי' חו"מ סופר (חתם

:ועוד)

בגמרא א)מבואר  ב, עדים(מכות של עונש  להטיל  שאין 

זמם ' כאשר  לו 'ועשיתם  שנאמר אשתו על או זרעו  על זוממין

עיר אנשי על המעידים  עדים  גם  כן, ואם  לזרעו'. ולא 'לו  -

ונשים')הנידחת  טף חרב, 'לפי להורגם לא(שזממו אותם , יזימו אם 

מקבלים איך  כן, ואם וזרעם . נשותיהם  את  להעניש  ניתן יהיה

יכול  אתה שאי 'עדות  זו והרי הנידחת  עיר אנשי  על עדות 

לו 'ועשיתם בהם  לקיים אפשר אי יוזמו  אם  כי  להזימה '

עדות ? אינה  להזימה  יכול אתה שאי  ועדות  זמם ', כאשר 

ענגל הגר "י א)ותירץ  ב, מכות הש"ס, דברי(גליוני פי על

מהר"מ)ה 'מרדכי' בשם תרטז סי' שהקטנים(סנהדרין הנשים), (וכן

שנהרגים הוא  (והחידוש  זרה  עבודה עבדו אם רק  נהרגים 
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הקטנים על  היא  העדים  עדות כן, ואם  עונשין). בני  שאינם  אף 

ואם אביהם ), מחמת  (ולא  חטאם  על מיתה  החייבים  עצמם 

כהלכה . זמם ' כאשר  לו 'ועשיתם  בהם  יקיימו יוזמו 

הנידחת שבעיר  והטף  שהנשים היא  הרמב "ם  משמעות  אך

חטאו לא  עצמם שהם  אף  שם נענשים חינוך מנחת כאן, עוז ,(מגדל

זממו כאשר  לעשות  יהיה  אפשר  אי עצמם  שלעדים  וכיון 

'ועשיתם הדין יתקיים  לא  הרי  והטף ) הנשים  את גם  (להעניש 

זמם'! כאשר  לו 

המלך': 'עבודת בספר ומבאר 

עבודה שעבדו  שבעיר  יחידים  על רק  היא העדים  עדות 

בית כך שאחר  אלא  התראה  ולאחר  כדין  היא  ועדותם  זרה ,

ברורה בידיעה  שידעו  עד  וחוקרים  "דורשים  הגדול דין 

'עיר דין העיר  על  ומחילים  רובה " או  העיר כל שהודחה 

מכוח  זה  אין אך  והטף. הנשים  דין נגמר וכך הנידחת ',

עדים . צריכים  לא הנידחת  עיר שזו  דין בית  ולקביעת  העדות,

בהם להתקיים  יכול היחידים, על רק  היא שעדותם  וכיון 

זמם '. 'כאשר

ה'תשע"ח  תשרי כ"א רביעי יום זרה  עבודה איסור חומרת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Bà äøæ äãBáò£¨¨¨
.äàðäa øeñà døôà ,äôøNpL äøLà£¥¨¤¦§§¨¤§¨¨©£¨¨

התוספות הנשרפין)וכתבו  ד"ה א לד, זו,(תמורה שהלכה 

מהכתוב מקורה אסור , אפרה  וגם  לעולם אסורה  שאשירה 

יח) יג, דעת(דברים וכן החרם ". מן מאומה  בידך  ידבק  "ולא 

א)רש "י  פט, אסור(חולין הוא  שגם  הנידחת  עיר  אפר לענין

ידבק '. 'ולא  מהפסוק נלמד והדבר  לעולם ,

שנינו ב)והנה , נו, הכרם ,(קידושין בכלאי  בערלה , "המקדש  :

רש "י ופירש  מקודשת ". אינה  ערופה ... ובעגלה  הנסקל  בשור 

בהנאה . שאסורים משום  בהם  לקדש  אפשר  שאי 

התוספות  ב)והקשו כט, והרי(פסחים מקודשת  אינה מדוע :

גם לקדש  אפשר כן  ואם  מותר " אפרם  – הנשרפין "כל

באפרם להשתמש  יכול השריפה  לאחר שהרי הנאה, באיסורי

מקדש ! הוא  זו  ובהנאה 

אינו פרוטה שוה  אלו  בדברים  אין שכעת  כיון א . ותרצו :

שוה בהם  יהיה  כן אולי  בעתיד אם גם  בהם  לקדש  יכול 

בשווי הנאה  מהאפר להפיק  ניתן  יהיה  בעתיד אם  ב. פרוטה.

לקדש שאין שאמרו  ומה  ב'נשרפין', לקדש  יכול אכן פרוטה

שוה בהם יהיה  לא  אפר  כשיהיו  גם  כאשר  הוא  הנאה  באיסורי

פרוטה .

התוספתא מדברי  הרשב "א  הקשה  השני התירוץ  ועל 

ז) ד, הנידחת(קידושין בעיר ופירותיה, באשירה  "המקדש  :

מן שאלו  פי על  ש "אף נמצא  מקודשת ", אינה  וביושביה ...

zycewn"הנשרפין  dpi` ± dhext deeyn xzei oxt`a yie,

איסורי של באפר  פרוטה  שווי  יש  שאם התוספות  דברי היפך

מקודשת ? הנאה 

המלך' יא)וה 'שער  ג, ומצה אשירה(חמץ בעצי  "הרי מיישב :

אסור , דאפרן בברייתא  קתני הא  הנשרפין , מן  שהן פי על אף 

'ולא דכתיב  משום  טעמא  דהאי תמורה בסוף  התוס' וכתבו

מיוחד  איסור יש  הנידחת  ועיר  באשירה  כלומר, ידבק '...".

בהנאה . אסור האפר  שגם ידבק ") "ולא  מהפסוק (הנלמד

מוקדשת . אינה פרוטה  משווה  יותר בו  יש  אם גם  ולכן ,

ה'תשע"ח  תשרי כ"ב חמישי יום הקודש  רוח פי על האמוראים מעשי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰:÷Bðéúì ìàBMä©¥§¦
çîNé ,úBëøaä ïî ÷eñt Bì øîà íà ?'ãîì äzà ÷eñt äæéà'¥¤¨©¨¨¥¦¨©¨¦©§¨¦§©
òðîð àìå åéNòî ïek àìå ìéàBä ..'áBè ïîéñ äæ' :øîàéå§Ÿ©¤¦¨¦§Ÿ¦¥©£¨§Ÿ¦§©
éøä ¯ äéä øákL øáãì Bîöòì ïîéñ äæ äNò àlà ,úBNòlî¦©£¤¨¨¨¤¦¨§©§§¨¨¤§¨¨¨£¥

.øzî äæ¤ª¨
לפי מעשיו את  לכוין  לאדם  אסור  כאן  הרמב "ם לדעת

היה  שכבר  מה על סימן  לקבל רק  ומותר  יו"ד סימנים  יוסף (בית

קעט) הסמ"ג סי' אך שם), בב"י הובא נא, ל"ת "מצינו(מצוות כתב :

מעשה ועושים  פסוקיך  לי פסוק  לינוקא שאמרו  גדולים  כמה

הרמ"א כתב  וכן נבואה ". כעין  זה  וחושבין  הפסוק , פי על

ס"ד) שם פסוקיך ",(שו"ע לי פסוק  לתינוק לומר מותר  :

לעתיד  עליו  ולסמוך  מעשה לעשות  "דאפילו  דבריו ומשמעות 

נבואה " קצת  דחשיב מותר  הפסוק  סק"ה)על שם .(ש"ך

יוסף ' ה 'בית בגמרא(שם)והקשה  מהמסופר  הרמב"ם  על

מתינוק שביקשו אמוראים  על ב ) צה , וחולין  א, סח, (גיטין

שרצה יוחנן  רבי כמו  זה ". פי  על והתנהגו  פסוקך  לי "פסוק

ואמר פסוקך", לי  "פסוק לתינוק  ואמר  לשמואל, לבבל ללכת 

הפסוק  את  התינוק  כח)לו א, ו"נמנע(שמואל מת ", "ושמואל  :

התינוק "! לו שאמר  הפסוק מפני  מעשה  מלעשות 

הב "ח שם)ומתרץ  בשאר(יו"ד "דווקא  הרמב "ם , לדעת גם  :

אבל  נחש , ליה  דהוה  התינוק  פי  על מעשיו  לכוון  אסור אדם

רוח  פי  על ועניניהם מעשיהם  דכל ששת  ורב יוחנן  רבי לגבי

כאילו נחשבת  פסוקיך' לי  'פסוק לתינוק  אמירתם  הקודש ",

ה '. בדבר  שאל

אסתר ' ב 'מדרש  המסופר  את לבאר  יש  פ"ז,וכך  רבה (אסתר

ראהיז) מרדכי, עם  נפגש  והמן  הגזירה  שנחתמה  שלאחר 

לאחד  שאל הספר .. מבית  באים  שהיו תנוקות  "שלשה  מרדכי

ומשואת פתאום  מפחד תירא  אל א "ל פסוקיך, לי  פסוק מהם

שמח  והיה  שחק  כך  מרדכי  ששמע  כיון תבוא ... כי רשעים 

בשורות על גדולה .. מןשמחה  אפחד שלא  שבשרוני  טובות 

"כאילו מותר הדבר שלמרדכי – עלינו " שיעצת  הרעה העצה 

ה '". בדבר  שאל

(sqep uexiz mye ,11 'rd 206 'nr `"k zegiy ihewl)



v"ndqeקכד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  תשרי כ"ג שישי יום השליח־ציבור  ווידוי היחיד ווידוי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰àeä ¯ íéøetkä íBé©¦¦
úBNòì ìkä ïéáiç ,Cëéôì ...íéaøìe ãéçéì ,ìkì äáeLz ïîæ§©§¨©Ÿ§¨¦§©¦§¦¨©¨¦©Ÿ©£
øçà ,ãéçé ?äcåúî ïëéäå ...íéøetkä íBéa úBcåúäìe äáeLz§¨§¦§©§©¦¦§¥¨¦§©¤¨¦©©

.úéòéáø äëøáa Búlôz òöîàa ,øeaö çéìLe ;Búlôz§¦¨§¦©¦§¤§©§¦¨¦§¨¨§¦¦
לווידוי היחיד ווידוי  בין  החילוק  טעם  מהו  להבין: יש 

ֿ ציבור ? השליח

והביאור :

להתוודות "חייב  הרמב "ם : כותב  תשובה הלכות  בתחילת 

lÎ`d iptlלפני' להתקיים  צריך והווידוי  ומאחר הוא". ברוך

האדם כאשר התפילה , בעת  הוא  לכך המתאים  הזמן  הרי ה '',

ה '. לפני  עומד

הש "ץ : לתפילת  היחיד תפילת  בין הבדל יש  זו ובנקודה 

ֿ עשרה , שמונה תפילת  של הברכות  את  שסיים אף היחיד,

לפני עומד נחשב  הוא עדיין רגליו את  עקר  שלא  זמן  כל הרי 

נחשבת שמונה ֿעשרה  תפילת  בסיום  הווידוי אמירת ולכן  ה '

ה''. 'לפני

בתור היא  הש "ץ תפילת  להוציאmgelyאך הציבור  של

תפילת ברכות את  שסיים  ברגע  ולכן חובתם , ידי אותם 

ואם תפילתו  נגמרה  השליחות , והסתיימה  שמונה ֿעשרה 

באמצע להתוודות  עליו  ולכן  ה '' 'לפני הווידוי  אין אז  יתוודה 

התפילה .

לבאר : יש  ועוד

זמן הוא הכפורים  "יום הרמב "ם: כותב  ההלכה  בתחילת 

– לכל miaxleתשובה  cigilהכפורים ביום  כי עולה  ומכך ."

היחיד. וכפרת  הציבור  כפרת  – נפרדות  כפרות  שתי קיימות 

ציבור : שליח ושל  יחיד של  - הווידויים  שני יסוד  וזהו 

הש "ץ ווידוי  היחיד, וכפרת תשובת כנגד הוא  היחיד ווידוי

הציבור . וכפרת  תשובת כנגד  הוא 

הזכרת עם  יחד  התפילה , בתוך נעשה  הש "ץ  ווידוי  ולכן 

ואתה עמך אנו  'כי  באמירת הברית  וכריתת  אבות  זכות

מצד  הכפרה בקשת  כי אבינו...', ואתה  בניך אנו  אלוקינו,

הציבור לכוח דווקא  שייכת  הברית  וכריתת  האבות  זכות

בכללותו.

(`p 'iq `"g ,mcw ixxd)

ה'תשע"ח  תשרי כ"ד קודש שבת המצרים? נענשו למה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰:äøBza áeúk̈©¨
änìå ...òø úBNòì íéøönä ìò øæb éøä ,"íúà epòå íeãáòå"©£¨§¦Ÿ¨£¥¨©©©¦§¦©£©§¨¨
ïäa äéäé ,äfä íòä' :øîBàì ?äîBc äæ äîì àä ...ïäî òøôð¦§©¥¤¨§¨¤¤¨¥¨¨©¤¦§¤¨¤
åéìò øæâð øák' :òLøä øîàé äæ éðtî àì ¯ 'íéòLøe íé÷écö©¦¦§¨¦Ÿ¦§¥¤Ÿ©¨¨¨§¨¦§©¨¨
íéøönä ïúBàî ãçàå ãçà ìk ,íéøönä ïëå ...òLø äéäiL¤¦§¤¨¨§¥©¦§¦¨¤¨§¤¨¥¨©§¥¦
¯ Bãéa úeLøä ,ïäì òøäì äöø àì elà ,ìàøNéì íéòønäå§©§¥¦§¦§¨¥¦Ÿ¨¨§¨©¨¤¨§§¨

...òeãé Léà ìò øæb àlL¤Ÿ¨©©¦¨©
עדיין ידוע , איש  על גזר לא שהקב "ה  אף  הראב "ד : והשיג 

את ומענים  מעבידים  היינו לא  אם  לטעון: המצרים  יכולים

נענשו למה  הקושיה  ואת גזירתך"! נתקיימה  "לא ישראל,

אותם ' וענו 'ועבדום  אמר  "הבורא  הראב "ד: מיישב  המצרים 

בהם  עבדו  mdnוהם  ezinde jxtaשנאמר כענין א,... (זכריה

נתחייבו".טו) לפיכך לרעה ', עזרו  והם  מעט קצפתי 'אני

המצריים שעשו  מה  שכל היא  הרמב "ם  דברי משמעות  אך

לבאר ואפשר אותם". וענו "ועבדום  הקב "ה  גזירת  בכלל היה 

הקודש ' ב 'אגרת  הזקן אדמו"ר דברי פי כה)על סי' שהמזיק(ריש

נגזר שהנזק  אף  שמים " ובדיני אדם  בדיני  "מתחייב  לחברו

שנגזרעל ומה  בחירתו, פי  על עשה  המזיק  כי משמים , הניזק 

אף כלומר , למקום ". שלוחים  "הרבה  הרי  השמים  מן

מעונש פטור אינו  שמים, גזירת  מתבצעת  להזיק  שבבחירתו 

יהיה הוא  שדוקא הכרח  ואין למקום  שלוחים  הרבה כי

להזיק . השליח

שהסבו הסבל על  אינו  המצרים  שקיבלו  העונש  זה, ולפי 

על  אלא אותם " וענו "ועבדום נגזר  כבר שעליהם לישראל 

להציק כדי  ברוע  ובחירתם  המצרים  של ליבם  רשעות 

לישראל.

היתה שהגזירה  מצרים  מלך  פרעה  להתבצעzaiigואף 

היה יכול  לא  ולכאורה  במדינה  השליט שהיה  כיון  ידו על

כדי היתה  לא  שכוונתו כיון הרי  הגזירה , את  מלבצע להימנע 

נענש לבו , מרשעות זאת עשה  אלא  הקב"ה  ציווי את לקיים 

יו"ט ' ה 'תוספות כתב  וכך בחירתו . רוע מ"ו)על פ"ב (אבות

זדון אלא  הקב"ה  של  מאמרו לקיים  ועשה  פעל "לא  שפרעה 

כך ". השיאו  לבו

(153 'nr ,fk zegiy ihewl)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc oixcdpq(iriax meil)

`vnpykíéìúk ézLa,ziaaúéåæ ïø÷a,milzkd oiay dpita - ¦§¥§¨¦§¤¤¨¦
eBkøàcgi didiïéñéøb éðLk,mixaegn,ñéøâk Baçøålry `vnpe ¨§¦§¥§¦¦§¨§¦§¦

.qixb lr qixb `edy ,rbp xeriy epyi xiw lk
:`xnbd zxxanïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè éàî`nhn rbpy ©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

c meyn .ziad zpita wxáéúkrbpd d`xn iabl weqta(fl ci `xwie) §¦
on ltW odi`xnE','øéwä,cg` xiw rnyneáéúëerbPd dPde' my ©§¥¤¨¨¦©¦§¦§¦¥©¤©

úøé÷a,cg` xiwa zeidl rbpd lry rnyne ,miax oeyla 'ziAd §¦Ÿ©©¦
e ,zexiw ipyl aygpd mewna j`éåä ,úBøé÷k àeäL øé÷ eäæéà¥¤¦¤§¦£¥

,úéåæ ïø÷ äæ øîBàlr miwleg opax .zexiwd ipy mixagzn day ¥¤¤¤¨¦

.`weec zief oxwa zeidl jixv rbpd oi`y mixaeqe ,xfrl` iax
yiy zial mc` qpkp m`y ,zxk epecfy xacl zrbep ef zwelgne
`ed ycwnd zial qpkp m`e `nhp opaxl ,zief oxwa `ly rbp ea

.`nhn rbpd oi` xfrl` iaxle ,zxk aiig
iableíéãâa éòâðowfd wlgpñBîìeèáà ïa (ïúðBé) éaøc àúâeìôa ¦§¥§¨¦¦§§¨§©¦¨¨¤©§§

,àéðúc ,ïðaøå,exibqn odkde ,`nh `ed ixd rbp ea `vnpy cba §©¨¨§©§¨
cbad z` sexyl yi d`neh ipniq okn xg`l ea mi`xp m`e`xwie)

(fp bi,mipniqd cg` iabl mi`pzd ewlgpe .ñBîìeèáà ïa (ïúðBé) éaø©¦¨¨¤©§§
ïépî ,øîBà¥¦©¦
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קכה dxez cenlz zekld - rcnd xtq - ixyz g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz c"kÎg"i -g"ryz

ה'תשע"ח  תשרי י"ח ראשון יום

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב כבוד

לתלמידיו.

.‡‡e‰ Ck ,B˙‡¯ÈÂ ÂÈ·‡ „B·Îa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba¯ „B·Îa ·iÁ2ÂÈ·‡Ó ¯˙È B˙‡¯ÈÂ3B‡È·Ó ÂÈ·‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡·Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,Ba¯Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL - Ba¯ ˙„·‡Â ÂÈ·‡ ˙„·‡ ‰‡¯ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

- ‡NÓa ÌÈ‡NB Ba¯Â ÂÈ·‡ .ÂÈ·‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«̄∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ·‡ ÏL CkŒ¯Á‡Â ,Ba¯ ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5Ba¯Â ÂÈ·‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba¯ ˙‡ ‰„Bt - ‰È·Ma ÌÈÈe·L6‰„Bt CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ·‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ·‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
Ba¯ „‚k Ïe˜L BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡8,B˙„·‡ ·ÈLÓ - ««ƒ∆≈»¿∆∆«≈ƒ¬≈»

ÏB„b „B·k EÏ ÔÈ‡Â .Ba¯ ˙„·‡ ·ÈLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¬≈««¿≈¿»»
e¯Ó‡ .·¯‰ ‡¯BnÓ ‡¯BÓ ‡ÏÂ ,·¯‰ „B·kÓƒ¿»«¿…»ƒ»»«»¿

ÌÈÓÎÁ9e¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;ÌÈÓL ‡¯BÓk Ca¯ ‡¯BÓ :10: ¬»ƒ»«»¿»»»ƒ¿ƒ»»¿
˜ÏBÁ‰ Ïk11:¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÏÚ ˜ÏBÁk ,Ba¯ ÏÚ »«≈««¿≈««¿ƒ»∆∆¡«

"'‰ ÏÚ Ì˙v‰a"12‰·È¯Ó ‰NBÚ‰ ÏÎÂ ;13,Ba¯ ÌÚ ¿«…»«¿»»∆¿ƒ»ƒ«
È· e·¯ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰NBÚk¿∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ»∆∆¡«¬∆»¿≈

ÌÚ¯˙n‰ ÏÎÂ ;"Ìa L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ14,Ba¯ ÏÚ ƒ¿»≈∆«ƒ»≈»¿»«ƒ¿»≈««
Èk ÌÎÈ˙pÏ˙ eÈÏÚ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ ÏÚ ÌÚ¯˙Ók¿ƒ¿»≈«∆∆¡«…»≈¿À…≈∆ƒ

¯‰¯‰Ó‰ ÏÎÂ ;"'‰ ÏÚ15¯‰¯‰Ó el‡k ,Ba¯ ¯Á‡ «¿»«¿«¿≈«««¿ƒ¿«¿≈
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL ¯Á‡««¿ƒ»∆∆¡««¿«≈»»≈…ƒ

"‰LÓ·e16. ¿∆

ממנו.2) למד חכמתו רוב ואביו 3)המובהק, שהוא "מפני
וכתב  אוקספורד ובנוסח כח.). (כריתות רבו" בכבוד חייבים
כך  ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד
.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד חייב הוא

לג.).4) מציעא חכם 5)(בבא אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו של  - רבו כנגד ואפילו 7)(שם).6)ושקול

בסכנה. חייו שבשבי מפני רבו, כנגד שקול כשאינו
הם 8) רבו" כנגד שקול שאינו פי על "אף כאן: רבינו דברי

י"ב, פרק ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה
רבו, אבידת עם אביו באבידת "פגע שם: שכתב ב, הלכה

אביו היה ¯·Âאם „‚Î ÏÂ˜˘ לאו ואם קודמת; אביו של -
הרמב"ם  מפרשי רוב הסכימו וכבר קודמת. רבו של -
והנוסח  כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם
במשנה  גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות
זה  דין וטעם י"א). משנה ב, פרק מציעא (בבא ירושלמי
כיוון  בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי
להציל  חייב הוא - שקול אינו אם אף תלמידֿחכם שאביו

סכנת  שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני נפשו
ונשיאת  אבידה כגון: הגוף, יגיעת או ממון הפסד רק נפשות
כאן  להביא וכדאי קודם. רבו - שקול האב אין אם משא,
בשם  לד, סעיף רמב, סימן ערוך (שולחן הרמ"א שכתב מה
לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר

א  אבל חינם; אותו כשמלמד ומלמדו - רב לו שכר אביו ם
דבר. לכל קודם אביו יב).9)- ד, פרק (אבות

קי.).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק זה
כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו

ב). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי על אף
וחלקו  היצו כאילו הכתוב עליהם מעלה תורתו, ועל משה

השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט וקטטה תגר
מידת 14)(רש"י). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר

(שם). עליו 15)אכזריות שבודה (שם), דברים עליו מחפה
גנאי. דברי "אם 16)מליבו בשלח): (מכילתא, ואמרו

המדבר  שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים
העולם". והיה שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה

.·,L¯„Ó BÏ Ú·BwL ‰Ê ?Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba¯ ˙eL¯· ‡lL „nÏÓe L¯B„Â ·LBÈÂ17,Ìi˜ Ba¯Â , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙¯Á‡ ‰È„Óa Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»
ÌÏBÚÏ Ba¯ ÈÙa ˙B¯B‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈

‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.‚¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
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‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿
ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«

‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»

ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.‰elÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
על  אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי  של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני, היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡·ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי מצינו ורבו, אביו של
נט:). (גיטין "מר" מותו אחרי הכתוב:36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא
אברהם,37)בניֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק,
או  רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים
לפני  שאמר רבי את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו
רבי". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע
ג.).40)יא). (ברכות

.ÂÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41·ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba¯ ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ ·LBÈk ·LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Ba¯ „ˆa ‡ÏÂ Ba¯ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«̄¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
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,Ba¯ ¯Á‡Ï ˜Á¯˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁ¯na Ba¯ ÌÚ ÒkÈ45·LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba¯ ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈ¯ÎÈ47¯zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈ¯·c48‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

·L :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ ·LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL¯ ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏ ¯ÊÁÈ ‡Ï ,Ba¯Ó ¯ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»

ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי שם, ידובר שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,
בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב"שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי קח.), (פסחים
פגיעה  והריהי מדי יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב"מורא הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, שצריך 45)(כפירוש מפני נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם

דברי  נראים ויאמר: כנגדו השני לצד יכריע לא הלכה, בדבר
נכון!48)פלוני. לא הדבר! כן לא לו: לומר

וישבו 49) פה! שבו ויאמר: ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
ע  לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, רבו (רות לו שייתן ד

לנו 50)רשות. נתת "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה
לעמוד". לו 51)רשות יחזיר "לא אוקספורד: נוסח

נג.).52)אחוריו". (יומא אחורנית ילך

.Ê‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ - Ba¯ ÈtÓ „ÓÚÏ ·iÁÂ¿«»«¬…ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…
ÂÈÈÚ53epnÓ ‰qk˙iL „Ú ,54,B˙ÓB˜ ‰‡¯È ‡ÏÂ ≈»«∆ƒ¿«∆ƒ∆¿…ƒ¿∆»

ÏÈa˜‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ .·LÈ CkŒ¯Á‡Â55.Ï‚¯a Ba¯ Èt ¿««»≈≈¿«»»»¿«¿ƒ¿≈«»∆∆

רואה.53) שהעין המרחק שלו; הראות כוח שליטת כשיעור
ולא 54) הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק בתוך שייבלע

נג.). (יומא עוד פניו,55)יראנו את לקדם כז:) (סוכה
ולא  יצחק כרבי פוסק רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות
שאינם  העצלנים את אני "משבח שאמר: אליעזר כרבי
וביתך  אתה ושמחת דכתיב: ברגל", מבתיהם יוצאים
פניו, להקביל ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים

(כסףֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר

.ÁŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏ˙Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈«∆»ƒ
˜ÏÁÏ Ba¯ C¯c Ôk56˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ .„B·k BÏ ≈∆∆««¬…»¿»«¿»

„·Ú‰L57‰È‰ Ì‡Â .Ba¯Ï ‰NBÚ „ÈÓÏz ,Ba¯Ï ‰NBÚ ∆»∆∆∆¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ»»
ÔÈlÙz BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa58, ¿»∆≈«ƒƒ¿…»¿ƒƒ

BÏÚÓ BÏ ÏÚB BÈ‡ - ‡e‰ „·Ú e¯Ó‡È ‡nL LÁÂ¿»∆»…¿∆∆≈≈ƒ¿»
ÚBÓ ,BLnLlÓ B„ÈÓÏz ÚBn‰ ÏÎÂ .BˆÏBÁ BÈ‡Â¿≈¿¿»«≈««¿ƒƒ¿«¿≈«

„ÒÁ epnÓ59„ÈÓÏz ÏÎÂ .ÌÈÓL ˙‡¯È epnÓ ˜¯BÙe ƒ∆∆∆≈ƒ∆ƒ¿«»»ƒ¿»«¿ƒ
‰ÈÎMÏ Ì¯Bb ,Ba¯ „B·k ÏkÓ ¯·c ÏÊÏÊnL∆¿«¿≈»»ƒ»¿«≈«¿ƒ»

˜lzÒzL60.Ï‡¯NiÓ ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

בכבודו,56) רוצה עצמו הרב שאם קיט:) בתרא (בבא
כבוד. בו נוהגים אחרים שגם לראות ישמח בוודאי

הנעלת 57) רגליים, רחיצת כגון: כנעני. עבד צו.) (כתובות
וכדומה. וחליצתם בזה 58)המנעלים שיכירו להניחן,

תפילין. להניח עבדים דרך אין כי עבד. אינו שהוא
כז:).60)(שם).59) (ברכות

.Ë:BÏ ¯ÓB‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ Ba¯ ‰‡»̄»«≈«ƒ¿≈»≈
ez„nÏ61‰ÚeÓL ¯ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea¯ ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»

ez„nÏ Ck :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa62¯Ó‡È Ï‡Â !ea¯ ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«
ÓL ‡lL ¯·cB¯ÓB‡ ÌL ¯ÈkÊiL „Ú ,Ba¯Ó Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿

˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk Ú¯B˜ ,Ba¯ ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆
BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˜‰·Ó Ba¯a66‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…
¯·Á „ÈÓÏz ‰Ê È¯‰ ,B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈

„ÓBÚ Ï·‡ ;ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa B„B·Îa ·iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈
ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ Ú¯B˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»

Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«
„ÓBÚ - ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa - „Á‡ ¯·c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈

.ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי על עברת "אבא, יאמר: אל לב.) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסףֿמשנה). ז:).62)לרב קטן (ברכות 63)(מועד
ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות
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.‡ÈÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:

מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות
אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.·È·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈

daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»
¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈

ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»
ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«

ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»
ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»

‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆
·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿
Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»

.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…
ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»

.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ

דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב:). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי: "אמר הציבור. את להטריח שלא כדי סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף אם בידינו) (מסורת

.„ÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ ·ÎB¯≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
·ÎB¯‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰13. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי על יושב והוא הואיל תאמר: לא
רב  את מרחוק כשראה אביי מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך

(שם). קם מיד - החמור על רוכב רבו יוסף

.‰ÚˆÓ‡a ·¯‰ - C¯ca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL14, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b15.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי - עליו" "נצבים

שם). (רש"י, ראשון רק "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי ממש,
לבאר  דק שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא בור",
ה"ו  פ"ה, לעיל כבר שכתב מה על סמך כי זה, כל

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÎÁ ‰‡B¯‰16BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡ - »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
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ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‰‡¯ .·LBÈ ,¯·ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ -≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡¯ .˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ó ¯·ÚiL „Ú ,·LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,·LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ - ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa ·LiL17‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ
ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ ÏÁnL18‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ

ÒÎ19¯Ó‡iL „Ú ,ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«
ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡Lk !e·L :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯eL20·LBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈
ÌÚ‰ ¯‡Le ,BÓB˜Óa21.ÔÓB˜Óa ÔÈ·LBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי הסנהדרין. מחברי אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב - משנהו נשיא;

ה"ג). פ"א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ"ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב:). (קידושין
ט:) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק. מ"הידור" רבינו דיבר כאן שתי 20)ועד רק

באמצע. ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.Ê„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa¯‡a BÏ ÚÈbiL Ïk - ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈
·LBÈ „Á‡Â „ÓBÚ „Á‡ ,ÂÈÙlÓ22·LBÈÂ ÒÎpL „Ú , ƒ¿»»∆»≈¿∆»≈«∆ƒ¿»¿≈

ÌÈÓÎÁ Èa .BÓB˜Óa23ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â24ÔÓÊa , ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«
Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯‰L25ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏÚ ÔÈˆt˜Ó , ∆»«ƒ¿ƒƒ»∆¿«¿ƒ«»≈»»

ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÒÎÂ26ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Á·L ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈∆«¿«¿ƒ≈¬»ƒ
‰B¯Á‡Ï eÒkiL27C¯ˆÏ ‡ˆÈ .28Èa .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ , ∆ƒ»¿»«¬»»»¿…∆≈ƒ¿¿≈

Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ ,ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a LiL ÔÓÊa - ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆
Ô‰È·‡ ÈtÏk29Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ - ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡ ; ¿«≈¬ƒ∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆

.ÌÚ‰ ÈtÏk¿«≈»»

כלל.22) שורה לו עושים על 23)ואין ממונים שאביהם
הזקנים  בצד אותם מושיבים אביהם כבוד ומשום הציבור

שם). למעלת 24)(רש"י, הגיעו ולא נסמכו לא שעדיין
יו"ד 25)"חכם". (הט"ז, הרבים לצורך בהם שמשתמשים

תלמידים  לחכמתכם: שצריכים מפרשים: ויש ז); ס"ק רמד,
ברבי  ישמעאל ברבי מעשה כאותו רבותיהם, את המחכימים
- קדוש עם לו שצריך "מי נאמר: ושם קה:), (יבמות יוסי

חדש). (פרי קדוש" עם ראשי על לשבת 26)יפסע
להם. הקבוע "פושע"27)במקומם ליה: דקרו משום

מתעצל  פושע, קוראים: לאחרונה שנכנס לזה - מג:) (ברכות
ויותר  כותב: (שם) אגדות" "בחידושי והמהרש"א (רש"י).
בשין  "פושע" (כלומר: בסמך "פוסע" לפרש נראה
שהבא  קדוש", עם ראשי על "פוסע לו: שקוראים שמאלית)
כאן, רבינו דברי הם והם עליהם. לפסוע צריך  באחרונה
(הגהות  הלימוד בשעת העם ראשי על לפסוע שלא

לצורך 28)האדר"ת). מפרשים: ויש יג:). (הוריות לנקבים
ובאמצע  קה:), יבמות תוספות, (עיין שליחות באיזו העם,
ראשי  על פוסע אינו לצורך, שלא יצא אם אבל השיעור;

הפנוי. במקום לו יושב אלא כל 29)העם כשאר
- לשמוע דעת להם שיש "בזמן אמרו: כן כי השומעים,
בזמן  העם; כלפי ואחוריהם אביהם לפני ויושבים נכנסים
אביהם, אחורי ויושבים נכנסים - לשמוע דעת להם שאין

יג:). (הוריות העם" כלפי ופניהם

.ÁÈ‡M¯ BÈ‡ ,„ÈÓz Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰L „ÈÓÏz«¿ƒ∆≈ƒ¿≈«»ƒ≈««
‡‰È ‡lL ;„·Ïa ˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈

ÌÈÓL „B·kÓ ‰a¯Ó B„B·Î30. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע" ב"קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב בחוץ אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסףֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.Ë‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓ31BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ32, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ ·iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ33B¯c‰Ï È„k ‡l‡ ,34,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ¯·„a B˙B‡ ÔÈ¯c‰Ó35BÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ36, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰·ÈN Ïk - "Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL37 ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון
בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור

אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי 37) אלא יהודי; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו

יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
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הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק

מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈

B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
לרב" מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י"ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף",

ע"א.). טז,

.„ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL64Ï‡¯NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
¯ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ ·iÁ -«»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ e¯ÈzÈÂ ,BÏÈ·La e‰ecpL ¯·cÓ ‰·eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ65ÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ¯·„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב, מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי עבירות על
יט.).65) (ברכות

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ .(‡66(· . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰f·Ó‰67„·Ú B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ (‚ .68. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡· ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ·˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („69. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ „Á‡ ¯·„a ÏÊÏÊÓ‰ (‰70CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰¯B˙ŒÈ¯·„a ¯ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ71¯·c B˙eL¯a LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»
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ÚeÚ¯ ÌlÒ B‡ Ú¯ ·Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰72B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„·BÚÏ BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ¯ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈ·ÎBk73 »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆

.¯ˆn‰ ÏÚa B¯·Á Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚ‰ ÔÓ ‡·iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆
˙B‡k¯Úa Ï‡¯NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (Ë74ŒÈ„·BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈

ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ
Ï‡¯NÈ75ÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,76,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈

˙Bzn‰ LÈ¯ÙÓ BÈ‡L77ÔÈcÓ ,¯Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ
ÏL ÈL ·BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆

˙BiÏb78‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,79‰NBÚ‰ (·È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆
˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ80¯ÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ

‰Ïh·Ï ÌÈÓLŒÌL81È‡·‰ È¯·„a ‰Úe·LÏ B‡82(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«
ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡È·n‰83‡È·n‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ

ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡84(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«
ÌÈL ·MÁÓ‰85ÌÈL„Á Ú·B˜Â86Áaı¯‡ÏŒ‰ˆe87. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆

¯eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈ88ÌÈa¯‰ ·kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ89‰Ù¯Ë ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .90˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««

BÈkÒ ˜„· ‡lL ÁaË (Î .B„È91(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»
˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰92,BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ (·Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿

ÔÈ‡È·n‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈ·e BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ
˜˜f‰Ï Ô‰Ï93ÔÈcŒ˙È·Ï e‡B·iLk - ‰ÊÏ ‰Ê94ÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ

Ì˙B‡95‰Ú¯ B˙ÚeÓML ÌÎÁ (‚Î .96ÈÓ ‰cÓ‰ („Î . »»»∆¿»»»«¿«∆ƒ
·iÁ BÈ‡L97.Èec ∆≈««ƒ

ע:).67)(שם).66) שהוא 68)(קידושין כנעני עבד
על  כה). ט, (בראשית וגו' עבדים עבד כנען ארור בכלל:
(קידושין  נידוי שזהו ב"ארור", אותו מקללים כזה זלזול

"הקורא"). ד"ה: שם, ובתוספות פתיחא 69)כח., כתבינן
שם). ובירושלמי, ; קיב: (ב"ק שמתא) (שטר עילויה

מ"ו).70) פ"ה, (עדויות לסעודה ידים בנטילת המזלזל כגון:
שהיה 71) אלא - לומר? היה צריך שיקבל" "עד קיג.) (ב"ק

- וכשקיבלו הדין; את עליו לקבל שסירב על מנודה כבר
מנדים  ולפיכך מלפרוע, גם משתמט הוא וכעת התירוהו.

(כסףֿמשנה). שיתן עד שוב מא:).72)אותו (כתובות
(73- היהודי לשכנו הנכרי הלוקח ידי על שנגרם היזק כל

ובתוספות  קיד.). (ב"ק המצר לבעל למכור היה שעליו מפני
לתת  רצה המצר כשבעל - אמורים? דברים במה שם: העירו
להפסיד  למוכר אין - לא אם אבל הנכרי, שנתן המחיר אותו

(כסףֿמשנה). כך המשפט.74)משום כגון:75)בבתי
בדיני  הנתבע. של לחובתו יחידי בערכאותיהם שהעיד
על  קם שבממון דבר שאין מפני פטור, הנתבע היה ישראל
ממון. הפסד לו גרם אצלם זו ובעדותו אחד, עד פי

קיד.).76) (ב"ק היזקו שכל 77)דמי וקיבה, לחיים זרוע,
כהן  רק שנשחטה; מבהמתו לכהן להפריש חייב בןֿישראל
בשר  המוכר טבח הוא הכהן אם אבל פטור. - ששחט
אינו  ואם לכהן. המתנות את להפריש הוא גם חייב באטליז,

קלב:). (חולין נידוי חייב - חוץ 78)מפרישן נב.) (פסחים
 ֿ שבית בזמן גם ימים שני יוםֿטוב שעשאוהו מראשֿהשנה
היו  ל:). (ר"ה שהיה מעשה משום קיים, היה המקדש
והיהודים  אחד. יום רק החגים כל ארץֿישראל בני עושים

לא  ישראל שבארץ ביתֿדין ששליחי הגולה, שבתפוצות
היו  ראשֿחודש, היה מתי ולהודיעם אליהם להגיע יכלו

יוםֿט  ימים שני "יום עושים נקרא: הוא ולכן - מספק וב
גלויות". של שני הגדול 79)טוב שביתֿהדין מאחר כי

ראיה  עדי פי על החדשים את מקדש שהיה שבארץֿישראל
חוץֿלארץ  בני - ומאז האמוראים, אחרוני בתקופת עוד בטל
השנים  את ומעברים החדשים את קובעים ארץֿישראל כבני
יעשו  לא הם שגם היה הראוי מן קבוע, חשבון פי על
תקנת  אלא - ארץֿישראל כבני אחד יום אלא יוםֿטוב
אבותיהם  מנהג משום שני, ביוםֿטוב שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י, (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע כדאי ואינם הכרח כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני מעשה
עד  מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני "נשבע ואמר: בתוכה
לו  שלח יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי להתנדות, אתה צריך בןֿשטח: שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי כמו
חילול  לידי רבים המביא וכל השם?! חילול לידי הרבים
ה"י). פ"ג, תענית (ירושלמי, נידוי חייב - השם

בלילי 84) לאכול הנהיג רומי איש תודוס נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב שאתה נידוי, עליך גזרנו אתה,

בחוץ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי שנאמר: הכל שבארץ, כמבואר תורה", תצא ציון
סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור

(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
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אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)

כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.‡Ô˜Ê ÌÎÁ2ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa3, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
Á¯qL4ÔÈcÓ ÔÈ‡ -5‡ÈÒ‰¯Ùa B˙B‡6ÌÏBÚÏ7; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚ·¯Èk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡8Ï·‡ .ÂÈ¯·ÁÂ Ë·ŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
¯‡L ‡ËÁLk9‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ10, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È· Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -11BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;12: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„·k‰13·iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙È·a ·LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙È·Ï ¯eÒ‡ ,Èec14‰¯‰Óa B˙BcÏe15, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê ¯·cÓ ÔÈÁ¯Ba ‡l‡16È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰17˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«

Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד
להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות
עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים

.·‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים
שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»

התרה 23) בלי מעצמם כי החרם: או הנידוי זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי שמצינו כמו

רגליו  על יהושע רבי עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח.). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.„Ó‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚ25ÈÓÈ Ïk ,Ï·‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈

ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈec26B˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ
‰¯NÚ CÈ¯vL ¯·c ÏÎÏ ‰¯NÚa27BnÚ ÔÈ·LBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ

˙Bn‡ Úa¯‡a28‰BL Ï·‡ ;29ÔÈBLÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡e‰30 ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ
¯kNÂ ,BÏ31¯ÎBNÂ ,32ÔÈcŒ˙Èa - Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ

Ô‰L ,¯ÓBÏk ,BB¯‡ ÏÚ Ô·‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈
ÔÈÓ‚B¯33ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÔÓ Ïc·Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈

˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆
.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ"ק לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי וכיו"ב. בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי" של עצמו
בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסףֿמשנה,
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גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ"ק שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי כתבֿיד
אשר  וכל דכתיב: - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח). י, (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי נט:).28)המקור מלמד 29)(ב"מ
אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא

טו.).32)מלאכתם. (מ"ק, מלאכתו לעשות אחרים
מ"ו).33) פ"ה, עדויות (שם:

.‰Ì¯Án‰ ÂÈÏÚ ¯˙BÈ34ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï·‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈ¯kN ÔÈ‡Â ,¯kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙Ò¯Ù È„k35. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ"ק בניֿביתו ונפש

.Â,B¯Èz‰Ï Lw· ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca ·LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ·LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,B¯Èz‰Ï Lw·36. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.Ê‰LÏLa ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰nÎa37elÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
˙BËBÈ„‰38‰ÁÓÓ „ÈÁÈÂ .39Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯ÈzÓ ∆¿¿»ƒÀ¿∆«ƒ«ƒ«≈∆

Bc·Ï40elÙ‡Â ,Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯Èz‰Ï „ÈÓÏ˙Ï LÈÂ . ¿«¿≈¿«¿ƒ¿«ƒ«ƒ«≈∆«¬ƒ
·¯‰ ÌB˜Óa41. ƒ¿»«

עח.).37) (נדרים נדרים התרת תלמידי 38)כדין שאינם
בהלכות.39)חכמים. הבקי מובהק חכם תלמיד

שלשה 40) או מומחה, יחיד או בנדר: כמו ח:), (נדרים
שהתירו  בשעה שהרי נדר, נקרא: הוא גם ונידוי הדיוטות.
עיין  הנדר! הותר יהושע: רבי קרא מנידוי, אליעזר רסי את

ה). הערה קיח, (עמוד אין 41)למעלה שבנדר פי על אף
הנדר  מן הנידוי הוא שונה אבל רבו, במקום מתיר התלמיד
את  שימצא עד המנודה על רובץ שיהא אותו מניחים ואין

הרא"ש). וכפירוש (שם, מיד לו מתירים אלא - הרב

Ë42.‰Ê ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ï eÎÏ‰Â ecpL ‰LÏL43¯·cÓ ¿»∆ƒ¿»¿»∆¿»«∆ƒ»»
ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL ÔÈ‡a - BÏÏ‚a e‰cpL44.BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¬≈ƒ«ƒƒ

ומסיימת 42) ח, הלכה כאן מתחילה אוקספורד בנוסח
שבפרק  ההלכות וסכום לו": ומתירים אחרים שלשה "באים
יג, - ההלכות סכום הדפוסים כל שבשאר בעוד יב, - זה
הזה? ההעדר טעם ויבן חכם ומי לגמרי. חסרה ח וההלכה
שסימנוהו  "חרם" הוא ותכנו הפרק שנושא מפני אולי

עליה. דילגו ולכן "ח" באות תמיד בתשובה 43)בקצרה
שנידוהו 44)שלימה. אלה כמו חשובים כשאינם ואפילו

ולפיכך  שמים, כלפי כשחטא אלא אינה זאת כל טז.). (מ"ק
החטא  מאותו בתשובה חזר כי נכון אל שיודעים מכיון
אינם  הם שהרי הדיוטות, בשלשה די אז בגללו, שנידוהו
אם  אבל מעוונו: שב כבר כי הראשונים, דברי מבטלים

יכולים  אחרים שלשה אין שביזהו, על נידהו חכם תלמיד
אותו. פייס שלא זמן כל להתירו

.È‡ÈNp‰ Ïˆ‡ BÏ CÏÈ ,e‰cp ÈÓ Ú„È ‡lL ÈÓ45 ƒ∆…»«ƒƒ»≈∆≈∆«»ƒ
.BÈec BÏ ¯ÈzÈÂ¿«ƒƒ

מלבד 45) אחרים, אין ולכן מופלא, חכם המנדה היה שמא
יז.). (מ"ק להתירו יכולים הנשיא.

.‡ÈÈ‡z ÏÚ Èec46BÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,47CÈ¯ˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰¯Ù‰48‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚ49·iÁL ¯·c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏt50ÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Èec51. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי. אבינו 47)יהא יעקב רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח
ט), מג, (בראשית הימים כל לאבי וחטאתי לפניך והצגתיו

חייו. ימי כל בנידוי יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי מנידויו יוצא אינו לנידוי, הגורם התנאי
התירוהו  שלא מפני אבל התנאי, ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי על "נידוי שאמרו: מה שם):
בשעת  מסופק היה כשהמתנה רק זה - התנאי" נתקיים
יצליח  אם בטוח היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי
שיוכל  לו וברור המתנה בידי התלוי תנאי אבל בדרכו:
וממילא  התנאי, נתקיים כשלא כלל חל הנידוי אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי" אהיה - זאת יעשה פלוני "אם כשאמר:

לפסיא). פ, סימן מר 50)הרמב"ם" של כנידויו רק ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר

מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)
המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.·ÈCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה
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שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆

‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ
È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿

˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ
,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח
מטיל  הייתי איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא

ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא

ה'תשע"ח  תשרי י"ט שני יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
dicaFr zFTge
-rcndxtqmiakekzcearzekld

§ª§¤¨
,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯e˙Ï ‡lL (· .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬«»ƒ∆…»
(„ .Ûc‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰ .d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê .BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â .dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
elÙ‡ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á .ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬¬ƒ
¯ÈÚ Û¯NÏ (È .‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë .ÈBÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…ƒ
ÏkÓ ˙B‰Ï ‡lL (·È .d˙B·Ï ‡lL (‡È .˙Ácp‰«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»ƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ „ÈÁÈ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È .dBÓÓ»»∆…¿»ƒ»ƒ«¬«»ƒ
·ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È .d„·ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…
ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa Ú·MÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…

cÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î .·B‡ ˙BNÚÏ‡lL (ÂÎ .ÈBÚ «¬∆…«¬ƒ¿ƒ∆…
‡lL (ÁÎ .‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ .CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
.‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ .˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»
.dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï (Ï¿«≈¬«»ƒ¿»««¬∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
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˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…
.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אבינו 1) אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת השתלשלות

בעולם. יחודו את והודיע הבורא את והכיר

.‡LB‡ ÈÓÈa2Ì„‡‰ È· eÚË3ÏB„b ˙eÚË4, ƒ≈¡»¿≈»»»»»
‰¯Ú·Â5BÓˆÚ LB‡Â ,¯Bc‰ B˙B‡ ÈÓÎÁ ˙ˆÚ6ÔÓ ¿ƒ¿¬»¬««¿≈«∆¡«¿ƒ

ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡ - Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈ·ÎBÎ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌB¯na Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡¯ - ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Ce¯a ,Ï‡‰ ÔBˆ¯ e‰ÊÂ ;„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„B·Î e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB¯∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙B·Ï eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê ¯·„ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba¯˜ Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ¯·„a Ì¯‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú¯‰ ÌzÚ„a ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯12˙„B·Ú ¯wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈ·ÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„·BÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
·ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;d¯wÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ" :¯ÓB‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ·‰ ¯ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ e¯Ú·È ˙Á‡·e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï·‡ ,Ec·Ï ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :¯ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
EBˆ¯ Ï·‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿

‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו
א).7)קיח:). הלכה ג, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

המלך".8) פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש את
ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי

תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק לפי 12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות

עבודהֿזרה. - ֿ 14)עבודתֿכוכבים שבני רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.·È‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה
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התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל
צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו
נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו

ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך
עליו. עומד הרוחני

.‚ÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32 ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
Â BzÚ„a‰ÏÈl·e ÌBia ·LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰ ¿«¿¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»

‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ C‡È‰ :dÓ˙ ‰È‰Â¿»»»≈«≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL ¯LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c ÚÈ„BÓ34È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»

ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ

ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»
e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»

˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk „·ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ e¯ÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B·‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ Ë·MÓ„· ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ Ë·L56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»
¯wÚ‰58·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯ÊBÁÂ ,¯˜Ú Ì‰¯·‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…

ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙·‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»
Ì‰¯·‡Ï ‰Úe·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe60‰NÚ ,eÈ·‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»

ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ea¯ ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡¯NÈ '‰ ¯Á·e ,ea¯ ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„B·Ú C¯c ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa Ô¯ÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆

.‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי כשנעתק
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

איתן  רב: אמר א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי
עולם  איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן.
ד). יב, (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב); ח,

שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:
לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה
לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף פורח, זה טל מה - ג) קי, (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב שמעון: רבי שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב
נובעות  והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי 39)בכל גם ידע
בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות
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ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות
תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:

(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר
על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו

 ֿ הקדוש של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
ולא  בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי בארץ לפניו משרתים בניֿלוי שיהיו וברכו,

לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח:). כנוסח (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי 56)עובדי ברכה): (ספרי, כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ גויי ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי לקרוא שלא

.‡„Á‡ „·ÚÏ ‡lL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa Èeev‰ ¯wÚƒ««ƒ«¬«»ƒ∆…«¬…∆»
C‡ÏÓ ‡Ï - ÌÈ‡e¯a‰ ÏkÓ2ÏbÏ‚ ‡ÏÂ3,·ÎBÎ ‡ÏÂ ƒ»«¿ƒ…«¿»¿…«¿«¿…»

˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‡ÏÂ4ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ , ¿…∆»≈«¿»»«¿¿…∆»ƒ»
Ô‰Ó ÌÈ‡¯·p‰5‡e‰ '‰L Ú„BÈ „·BÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «ƒ¿»ƒ≈∆¿««ƒ∆»≈≈«∆

„·ÚL C¯c ÏÚ ‰f‰ ‡¯·p‰ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆«∆∆∆»«
‰lÁz B¯B„ ÈL‡Â LB‡6.ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¡¿«¿≈¿ƒ»¬≈∆≈»ƒ

‰Ê ÔÈÚÂ7ÔÙe" :‰¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰L ‡e‰ ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»»»¿»¿»∆
¯L‡ ,'B‚Â LÓM‰ ˙‡ ˙È‡¯Â ‰ÓÈÓM‰ EÈÈÚ ‡Nzƒ»≈∆«»«¿»¿»ƒ»∆«∆∆¿¬∆
‡nL :¯ÓBÏk ;"ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁ»«¡…∆…»¿…»«ƒ¿«∆»

ËeLz8EaÏ ÔÈÚa9ÌÈ‚È‰n‰ Ô‰ el‡L ‰‡¯z ,10˙‡ »¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆≈≈««¿ƒƒ∆
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ì˙B‡ '‰ ˜ÏÁL Ì‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿≈∆»«»¿»»»ƒ¿

ÌÈÂ‰Â ÌÈiÁ11ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡Â12ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ók13, «ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Ô„·ÚÏe Ì‰Ï ˙BÁzL‰Ï Èe‡¯L ,¯Ó‡˙Â14ÈÚ·e .Ô ¿…«∆»¿ƒ¿«¬»∆¿»¿»»ƒ¿»

;"ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ e¯ÓM‰" :¯Ó‡Â ‰eˆ ‰f‰«∆ƒ»¿»«ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆¿«¿∆
˙BÈ‰Ï ,el‡ „·ÚÏ ·l‰ ¯e‰¯‰a eÚË˙ ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…ƒ¿¿ƒ¿«≈«¬…≈ƒ¿

¯eÒ¯Ò15.‡¯Ba‰ ÔÈ·e ÌÎÈÈa «¿≈≈∆≈«≈

פרק 2) התורה, יסודי הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב). כוכבי לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני, הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ"ם -
התשיעי  הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב הכל את המקיף

עפר.4)פ"ג). מים, רוח, אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי  כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי
המקור  פ"ד). (שם, כמבואר מדבר, חי, צומח, דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי
כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם  אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי

.·,d˙„B·Úa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ - ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰È¯·cÓ ¯·„· ‡ÏÂ da ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰¯ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰Ï16eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L¯„z ÔÙe" :¯Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚ·e ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL - "e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡ ¯Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,d„·BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók17."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :¯Ó‡pL , ¿»∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¡∆≈«»ƒ

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט.). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,
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אפילו  תפנו אל יהודה: רבי אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י). ל"ת,

.‚el‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ18‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…
‰tÈ19‰È¯Á‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»

‰NÚÓ B· ‰NBÚ ‡e‰L C¯„a20‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…
‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡L ‡e‰ „·Ïa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»

Ì¯B‚ ‡e‰L ‰·LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰·LÁÓa21Ì„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»
¯wÚ ¯˜ÚÏ22‡lL e‡ ÔÈ¯‰ÊÓ ,‰¯Bz‰ È¯wÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…

ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰Ï23·LÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…
È¯e‰¯‰ ¯Á‡ CLnÂ24Ì„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,·l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»

‰¯ˆ˜25ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«
BÈ¯a26,BaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‡ˆÓ27„ˆÈk .BzÚc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ,28? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ¯e˙È ÌÈÓÚt29·LÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…

„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ
BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא
עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,

עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו
הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה

האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ
יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא

על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם

(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית
"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯ÙBk ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»

Ì„‡Ó ,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó43ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ44, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»
."ÌÎÈ˙¯„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆

‰„BÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ45‰¯Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»
,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk ¯wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי ח.): הוריות שלח; (ספרי,
עבודהֿזרה. זו אומר: הוי - המצוות? בו:43)כל שכתוב

טז). ב, (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך
בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח): (ה"ספרי",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט) פ"ז, (סנהדרין ובירושלמי וגו'.
ידו  אחד פשט ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.‰ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL Ï‡¯NÈ46‡e‰ È¯‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈
ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚÎ47¯·BÚL Ï‡¯NÈÎ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈

‰ÏÈ˜Ò da LiL ‰¯·Ú48,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÓeÓ . ¬≈»∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ
dlÎ ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰49ÌÈÈn‰ ÔÎÂ .50 ¬≈»¿»«»À»¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï Ï‡¯NÈk ÔÈ‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
ÌÏBÚÏ ‰·eL˙a Ì˙B‡ ÌÈÏa˜Ó51Ïk" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆∆¡«»

"ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ Ôe·eLÈ ‡Ï ‰È‡a52. »∆»…¿¿…«ƒ»¿«ƒ
˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ ÌÈ¯z‰ Ì‰ - ÌÈÈn‰Â¿«ƒƒ≈«»ƒ«««¿¿ƒ»¿ƒ¿

e¯Ó‡L ÌÈ¯·c53ÈÙeb ÏÚ ÌÈ¯·BÚ e‡ˆÓpL „Ú ,54 ¿»ƒ∆»«¿«∆ƒ¿¿¿ƒ«≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯B˙55LÙa Ë‡La ,56‰Ó¯ „Èa ,57, »¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿»»»

¯tÒÏ ¯eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â58Ô‰nÚ ¿¿ƒ∆≈»∆»¿»¿«≈ƒ»∆
Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe‰·eLz59·¯˜z Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÏÏk ¿»ƒ¬≈∆¿»¿»∆∆¡«¿«ƒ¿«

‰·LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡60- ÒB¯B˜Èt‡ ÏL ∆∆«≈»«¬»»∆∆ƒ
.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב. שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי על כלומר:49)שאף
עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק עבודהֿזרה שעבד ישראל
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בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ"א) פ"א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי

אבן). (טורי זה פירוש בני 50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני "מינים", וקראום המלה את קטעו  וחז"ל
לעיל, שהזכרנו כמו לוי, החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב. והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי אותם מקבלים כלומר:
פ"ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני העומד דבר לך ושאין כב), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע שסורם מפני הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים
מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב"ם  בלשונות הרדב"ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי"ח). אלף מאחר 52)מ"ה "וכי יז.): (עבודהֿזרה אמרו
כשישובו  אפילו אלא חיים? ארחות ישיגו מהיכן שבו, שלא
המינות  מן הפורש שכל לך: לומר חיים. ארחות ישיגו לא -
וכפיית  צרה מתוך למות "שממהרים לומר: רצה מת", -
יז.). ע"ז (רש"י, עליהם" המלך גזירת וזוהי יצרם

ג).53) (הלכה עיקריות.54)למעלה את 55)מצוות
תאוה  שנפשם גופנית הנאה או תועלת, איזו לשם לא השם;

הכתוב:56)לה. כלשון בנפשם, הנטוע בוז מתוך
לד) כה, (בראשית הבכורה את עשו ויבז טו). כה, (יחזקאל

ּבכרּותא. ית עשו ושט מצח 57)תרגומו: ובזדון.בעזות ְֵֵַָָָ
ימשכו 58) פן דברים, ואריכות בשיחה אתם להיכנס

כז:). (ע"ז פ"ב,59)אחריהם (אבות שאמרו פי על ואף
נכרי, במין אלא זה אין - לאפיקורוס" שתשיב מה "ודע ד):
ידי  שעל מפני באולתו", כסיל תען "אל ישראל במין אבל

לח:). (סנהדרין יותר עוד מתפקר הוא (חולין 60)הוויכוח
שחט  אם ולפיכך בה; מעייניו וכל אחריה כרוך הוא יג:)
בהנאה; ואסורה לעבודהֿזרה כתקרובת היא אסורה - בהמה
שספר  בעוד אזכרותיה, עם תישרף - תורה ספר כתב ואם
כמבואר  שריפה, לא אבל גניזה, טעון גוי שכתב תורה

ה"ח). פ"ו, התורה יסודי (הלכות

.ÂŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ó‡ ‡È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„Bn‰ Ïk»«∆«¬«»ƒ∆ƒ¡∆««
ÌM‰ ˙‡ Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,d„·Ú ‡lL Ètƒ∆…¬»»¬≈∆¿»≈¿«≈∆«≈

„Á‡Â .‡¯Bp‰Â „aÎp‰61„Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰ «ƒ¿»¿«»¿∆»»≈¬«»ƒ¿∆»
„È· ‰NÚz ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,'‰ ˙‡ Ûc‚Ó‰«¿«≈∆∆∆¡«¿«∆∆¬∆«¬∆¿»

"Ûc‚Ó ‡e‰ '‰ ˙‡ ,¯b‰ ÔÓe Á¯Ê‡‰ ÔÓ ‰Ó¯62. »»ƒ»∆¿»ƒ«≈∆¿«≈
CÎÈÙÏ63ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÔÈÏBz64ÔÈÏBzL BÓk , ¿ƒ»ƒ≈¬«»ƒ¿∆ƒ

Ûc‚Ó‰ ˙‡65ÈzÏÏk ‰Ê ÈtÓe .ÔÈÏ˜Ò Ì‰ÈLe ,66ÔÈc ∆«¿«≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»«¿ƒƒ
Ûc‚Ó‰67ÌÈ¯ÙBk Ì‰ÈML ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a «¿«≈¿ƒ¿¬«»ƒ∆¿≈∆¿ƒ

.Ì‰ ¯wÚa»ƒ»≈

להם.61) המגיע והעונש העוון בחומר שוים שניהם
העובד 62) את התורה שהשוותה הרי ה'. ומקלל מחרף

שוים.63)למגדף. והם הסקילה 64)הואיל אחר עץ על
נתלים  אינם הנסקלים ששאר בעוד השמש, בוא עד

מה:). כי 65)(סנהדרין ככתוב: אצלו, מפורשת שהתלייה

ה' שקילל זה כלומר: כג), כא, (דברים תלוי אלהים קללת
עבודהֿזרה.66)תלוי. הלכות בתוך אותו הכנסתי

על 67) אף טז), כד, (ויקרא בתורה דינו שנזכר השם מגדף
אברהם, רבי של פירושו פי (על עבודהֿזרה עובד שאינו פי

ד). תשובה "ברכתֿאברהם" ז"ל, רבינו של בנו

.Ê,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ Ûc‚Ó‰ ÔÈ‡ :Ûc‚Ó‰ ÈÈc Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ≈«¿«≈≈«¿«≈«»¿ƒ»
L¯ÙiL „Ú68,˙BÈ˙B‡ Úa¯‡ ÏL „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ˙‡ «∆¿»≈∆«≈«¿À»∆«¿«ƒ

„"eÈ Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡ ‡e‰L69C¯·ÈÂ ,70ÌLa B˙B‡ ∆»∆»∆ƒ»≈¿≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ÔÓ71ÌL ·˜Â" :¯Ó‡pL , ƒ«≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…≈≈

'‰72¯‡L ÏÚÂ ,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ÏÚ - "««≈«¿À»«»¿ƒ»¿«¿»
ÌÈÈepk‰73‰¯‰Ê‡a74ÈÓ LÈÂ .75·iÁ BÈ‡L ,L¯ÙnL «ƒƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆¿»≈∆≈«»

‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ÌL ÏÚ ‡l‡76,¯ÓB‡ È‡Â . ∆»«≈≈»≈«¬ƒ≈
Ì‰ÈL ÏÚL77.Ï˜Ò ‡e‰ ∆«¿≈∆ƒ¿»

שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי ואדני, הוי"ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי, אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב בתורה: נאמר נו.):
בשם, השם את שיברך עד חייב אינו - טז) כד, (ויקרא

פלוני. שם את פלוני שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם
בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה

הלוי. מאיר רבי בשם שם 76)ב"כסףֿמשנה" על לא אבל
עד 77)אדנות. חייב "אינו ס.): (סנהדרין שאמרו מפני

- אותיות" שתי בן לאפוקי אותיות, ארבע בן שם שיברך
הוא. אותיות ארבע בן שם בכלל אדנות ושם

.ÁÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰¯‰Ê‡78‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙79: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"80Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡81ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

Le¯Ùa zÚÓMM ‰Ó ¯Ó‡ :BÏ82,¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰Â83ÔÈÚ¯B˜Â84‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :¯ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó85 ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ - ÌÈa¯ ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â86!ÈzÚÓL ‰Êk :¯ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי על ואף
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי

זכאי, הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינוייֿחול,
מפני  אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף לומר,
יוסי  "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב שאינו
לשמות  כינוי בתור "יוסי" דווקא ומדוע יוסי". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע בו שיש מפני - המיוחדים?
שב"אלהים". האותיות כחשבון פ"ו, עולה שלו והגימטריא

והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
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המשפט. את לחרוץ את 81)השעה להשמיע שלא כדי
ברבים. השם כל 82)ברכת בלי ששמעת כמו בדיוק,

עדות  יסוד על מות משפט איש לשפוט אין כי כינוי,
ס.).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה

בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע אצלו: שכתוב
וגידף. שחירף אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי את

ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני שדי פי על אף

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף לפסוח

.Ë¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁL Ûc‚Ó87ÌeÏÎ BÈ‡ ,88; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„Úa89ÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa90ÌÈÚ‚Bt91Ba ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙È·Ï ‡·e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚¯‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈
˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa C¯·iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡ - ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈

ÌÈ„ÁÈÓ‰92. «¿À»ƒ

רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ֿ 89)נדרים ה"כסף בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈

"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף.95)(ישעיה

אמור).97)ס.). המגדף 98)(ספרא, המקלל, ראש  על
הפסוק. שבראש

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»

לאנוס.2) (הלכות 3)פרט רבינו דברי השווה לשוגג. פרט
ה"טו). פ"ג, ביאה תשובה 4)איסורי (הלכות להלן מבואר

ה"ב). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה ועיין ה "א): פ"ח,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע שלא או היא, שעבירה

ה"ב). פ"ב, עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב"מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס"ז),

נג.). סנה' ב.: (כריתות שלפנינו

.·ÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÚ·˜ ‰a¯‰ ˙B„B·Ú8 ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰¯eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ9˙„B·Úk dÈ‡ ‰Ê ˙„B·ÚÂ ,‰¯eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
¯BÚt ÔB‚k .‰Ê10¯ÚBtL ,B˙„B·ÚL ,11BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿
ÒÈÏe˜¯Óe ;BÏ12L ,B˙„B·ÚL ,B‡ ÌÈ·‡ BÏ ˜¯Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ

ÏwÒÈ13ÌÈ·‡ ÂÈÙlÓ14el‡ ÔB‚k ˙B„B·Ú ‰a¯‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈
BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ¯‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿

¯eËt ,¯BÚÙÏ Ô·‡ ˜¯fL B‡ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ15„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«
e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡" :¯Ó‡pL ,B˙„B·Ú C¯c B˙B‡ „·ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿

Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰16"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â17. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ
ÈÎ¯c Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈

˙B„B·Ú‰18eÚ„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿
.B˙„B·Ú C¯c ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי 8) מעשה - מתכת יצוק או אבן, חצוב עץ, מחוטב פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

מעשי 9) בציור ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. מואב 10)ידי בני אליל שבתורה, פעור בעל זהו

"הפוער  סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר
פיה  ופערה כמו: פה, פתוח והוראתו: פעור". לבעל  עצמו

יד). ה, לפניו.11)(ישעיה רעי מרקוריוס,12)ומתריז
והרומים. היוונים אצל והדרכים המסחר אליל מרקור, או
הנטויה  ובידו אבן עשוי זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת
אבן  מקימים היו ידו על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה
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שם  משליכים היו דרכים ועוברי אחרות, שתים על אחת
זה). ערך ב"ערוך" (מוספיא לכבודו מלשון:13)אבנים

ופינוים, אבנים סילוק ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו
השר  את לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן שים.כמו:

יסלק. אחרת: הנוטלה 14)ונוסחה "אחד סד.): (סנהדרין
- לפניה) אבן (הזורק הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל
הוא  מלפניה, אבנים ומסלק מסקל שהוא בזה שהרי חייב",
אבניהם. ויזרקו שיבואו לאחרים פנוי ומקום ריוח מניח

סא.).15) (סנהדרין עבודתו דרך זו כדרך 16)שאין
הם. על 17)עבודתם אלא תורה הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי אותה האלילים 18)העובד כל של
למיניהם.

.‚el‡ ˙B„B·Ú ÏL ‰¯‰Ê‡Â19‰Ó ‡e‰ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»»∆¬≈¿«≈»∆«
"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :·e˙kM20ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21? ∆»¿…»»¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯ÈË˜Óe Á·BÊÂ ‰ÂÁzLnÓ ıeÁ ,˙B„B·Ú ¯‡Laƒ¿»¬ƒƒ¿«¬∆¿≈««¿ƒ
CqÓe22el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a „·BÚ‰ Ï·‡ ; ¿«≈¬»»≈¿««≈«¿«¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·iÁ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ»ƒ≈¬«»ƒ«»¿««ƒ
¯BÚÙÏ CqpL È¯‰ ?„ˆÈk .CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¬»¿»≈«¬≈∆ƒ≈ƒ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê" :¯Ó‡pL ,·iÁ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ Á·fL B‡23 ∆»«¿«¿ƒ«»∆∆¡«…≈«»¡…ƒ

Ì¯ÁÈ24‰„B·Ú ÏÏÎa ‰ÁÈ·Ê - "Bc·Ï '‰Ï ÈzÏa ,25 »√»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«¬»
,˙„ÁÈÓ ‰ÁÈ·f ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ?˙‡ˆÈ ‰nÏÂ ,‰˙È‰»¿»¿»»»»«¿«¿ƒ»¿À∆∆

ÌMÏ da ÔÈ„·BÚL26‰ÏÈ˜Ò ¯Á‡ Ï‡Ï Á·Bf‰ ·iÁÂ , ∆¿ƒ»«≈¿«»«≈«¿≈«≈¿ƒ»
dÈ‡ B‡ ‰ÁÈ·Êa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰ ÔÈa ,‰ÈÏÚ»∆»≈»¿»∆∆¬»ƒ¿ƒ»≈»

ÌMÏ ˙„ÁÈÓ ‡È‰L ‰„B·Ú Ïk Û‡ - ‰ÁÈ·Êa27Ì‡ , ƒ¿ƒ»«»¬»∆ƒ¿À∆∆«≈ƒ
CÎa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰L ÔÈa ,¯Á‡ Ï‡Ï da „·Ú»«»¿≈«≈≈∆»¿»∆∆¬»¿»
‡Ï" :¯Ó‡ CÎÏ .‰ÈÏÚ ·iÁ ,CÎa dÈ‡L ÔÈa≈∆≈»¿»«»»∆»¿»∆¡«…

"¯Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙28‰ÈÂÁzL‰‰ ÏÚ ·iÁÏ ,29elÙ‡ ƒ¿«¬∆¿≈«≈¿«≈««ƒ¿«¬»»¬ƒ
ÔÈc‰ ‡e‰Â ;CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡30.CqÓe ¯h˜ÓÏ ≈∆∆¬»¿»¿«ƒƒ¿«≈¿«≈

CqÓe ˜¯BÊÂ31.‡e‰ „Á‡ ¿≈¿«≈∆»

כלומר:19) עבודתן. כדרך שעשאון למעלה, כאן שהזכרנו
באבנים  וסקלתם שמענו: עבודהֿזרה עובדי של העונש את
הזהירה  איפה מנין? האזהרה אבל ה), יז, (דברים ומתו
מזהירין? כן אם אלא עונשין אין הלא לעבדה, שלא התורה

למיניהן.20) אלילים עבודות חייב 21)כל העובד שאין
בכך? עבודתה דרך היתה כן אם ארבע 22)אלא אלא

במקדש. ה' לעבודת מיוחדות היו לאלהים 23)העבודות
לא  שהרי בזביחה: עבודתם דרך שאין לאלה גם אחרים,
משמע  שהיה יחרם", בזביחה לאלהים "עובד תורה: אמרה

ס:). סנהדרין (רש"י, עבודתה דרך היא יומת.24)שזביחה
ה).25) יז, (דברים אחרים אלהים ויעבוד ֿ 26)וילך בבית

פנים. עבודת הן 27)המקדש, שגם ומנסך מקטר כגון:
רבי  של המידות משלשֿעשרה אחת והיא פנים. עבודות היו
ויצא  בכלל שהיה דבר כל בהן: נדרשת שהתורה ישמעאל
עצמו  על ללמד לא - דידן) בנידון "זביחה" (כמו הכלל מן
וניסוך). קיטור על (גם יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא,

ארבע 28) בין "משתחוה" למעלה כאן שמנה רבינו
עשאון  אם סקילה עליהן שחייבים לה', המיוחדות העבודות
להשמיענו  רצונו עבודתה, כדרך שלא אפילו זרה, לעבודה

לומדים אנו מפני שאין הנ"ל, המידה פי על "משתחוה"

אלא  - האחרות העבודות כשלש פנים מעבודות לא שהיא
כבר  שהרי זאת, לומדים אנו מיותר שהוא אחר ממקרא
ד), יז, (דברים וישתחו אחרים אלהים ויעבוד וילך נאמר:

אחר?" לאל תשתחוה "לא לי: אינה 29)ולמה שהיא אף
פנים. מה 30)עבודת לסיים ממנו לשלמעלה חוזר

ומנסך  מקטר אף - וכו' מיוחדת זביחה מה שהתחיל:
הן. פנים וגם 31)עבודות הדם זריקת גם כולל - ניסוך

וכן  נסיכם: יין ישתנו לח): לב, (דברים ככתוב היין, ניסוך
ס:). (סנהדרין מדם נסכיהם אסיך בל ד): טז, (תהלים

.„˙ÙÒ32ËÈ·Ú dÏ CqpL B‡ ‰‡Bˆ dÏ33ÏL »«»»∆ƒ≈»»ƒ∆
·iÁ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ34¯eËt - ·‚Á dÏ ËÁL .35, ≈«¿«ƒ«»»«»»»»

dÏ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .CÎa d˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»¿»¬»»¿»¿≈ƒ»«»
¯eËt ,¯·‡ ˙¯qÁÓ ‰Ó‰a36C¯c ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈»¿À∆∆≈∆»∆»ƒ≈»¿»∆∆

d˙B‡ ÔÈ„·BÚL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .CÎa d˙„B·Ú¬»»¿»¬«»ƒ∆¿ƒ»
ÏwÓa37·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ ¯·L -38˙¯Ò‡Â ,39˜¯Ê ; ¿«≈»««≈¿»∆»«»¿∆¡∆∆»«

·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ40˙¯Ò‡ dÈ‡Â ,41˙˜È¯Ê ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«
‡e‰L BÓk Ïwn‰ È¯‰L ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê ÔÈÚk Ïwn‰42, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆

ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .¯ft˙Ó Ìc‰Â˙„B·Ú È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«
ÌÈ·ÎBk43‰ÏÈ˜Ò ·iÁ ,dBÏ‡a44dÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«
‰·Ï45¯ea„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ

ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁ elÙ‡Â .·iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈
ÌeÏk B˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - !ÈÏ‡ ‰Ê46.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסףֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי על האכילה נ:) (ע"ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י,
ליכלכה  כלומר: פט:), (ב"מ במלח יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח בפניו פער פעור: גבי ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי 35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין
בבמה 36) נח לבני אפילו להקריב אסור אבר שמחוסר

ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח בני אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב, - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע"ז לפניה כי 38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע"ז (רש"י, "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב
ועיין  נא.). ע"ז (רש"י, נאסרת - עבודהֿזרה לפני שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב). (פ"ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ"ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסףֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע"ז ורסיסים ֿ 43)לטיפות לעבודה כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס.) (סנהדרין
אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא
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אתה! אלי לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח שכן חייב: כן גם בעלמא באמירה כי דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
שרבינו  ומפני מ"ב). פ"א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב גם חיוב, מיני בכל הפרק את התחיל
הספרדים). (חכמי מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי
לבינה, זקף כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ"ח, להלן כדי 46)המבואר "תוך ההלכה: פי על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ - כדיבור דיבור

ה"ט). (פ"ב,

.‰C¯c ‰NÚ elÙ‡Â ,dk¯„k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfa47·iÁ -48È„k ¯BÚÙÏ BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙Bf·Ï È„k ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê B‡ ,B˙Bf·Ï49- ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«
ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ,·iÁ ,CÎa B˙„B·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«

B˙‚‚L50. ƒ¿»

לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף

הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
 ֿ עבודת כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈

,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈
‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈

Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»
e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»

·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד

מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם
מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
 ֿ עבודה מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
וגו' האלה" הגויים יעבדו מ"איכה אנו למדים "שכדרכה"

ס:). סנהדרין (רש"י,

.ÊıB˜ BÏ ·LÈ65‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ BÏ‚¯a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…
ÁeLÈ66‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ67. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»

ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ e¯ft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒ¯Á‡Â ,·LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ לו יב.).67)יתכופף.66)נתחב (ע"ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.Á˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆ¯t68ÈÙa ÌÈÓ69ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï -…«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˜MÓk70. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י, פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני 70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.ËBÓˆÚÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰71ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„·Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙72˙„B·Ú ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï B„Èa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ

"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ73. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆
‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆

.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב"י במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב שהרי לעצמכם,
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אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא

תעשו". אל

.È˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡74dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ

ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙B¯eˆ :¯ÓBÏk75- ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿
˙„B·ÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰· eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„·Ïa76‡ÏÂ „ÈÒ· ‡ÏÂ ıÚ· ‡Ï ,ÌÈ¯iˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙¯eˆ ,Ô·‡·¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

¯eik‰Â ¯eiv‰ ÔB‚k77Ì‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜¯ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ
‰˜BÏ - ¯ˆ78B‡ ˙Ú˜LÓ ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««

ÔÈnÒ ÏL ‰¯eˆ79˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙B¯ev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«
˙BiÏ·h‰Â80el‡ È¯‰ - ‚È¯‡a ÔÈÓ˜B¯L ˙B¯eˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈

˙B¯zÓ81. À»

רבינו.74) שמסיים כמו אדם, יתדו)75)צורות (מכילתא,
עושים  שאחרים כדרך לנוי עושה הריני תאמר: "שלא
רבינו: מסיים ד) (ל"ת, המצוות" וב"ספר וכו'. במדינות"
 ֿ עבודה עובדי הסכלים שיחשבו כמו בהם יחשבו "שלא

כחות". לצורות כי כל 76)זרה, תניא: מג:) (ע"ז
תעשון  "לא ודרשו: אדם. מפרצוף חוץ מותרים הפרצופים
נגלה  אני שבה אדם בדמות כלומר: אותי, תעשון לא - אתי"
בכל  שלמה צורה ודווקא קמא). יו"ד (ש"ך, לנביאים
אין  - ראש בלא גוף או גוף בלא ראש צורת אבל איבריה,

שם). (טור, איסור הקיר 77)בה על מחוקקים ציורים
סקולפטור. מעשה שהם נג:), ב"ב שעבר 78)(רשב"ם,

אתי". תעשון "לא ושל 80)צבעים.79)על עץ של
בולטות. הצורות שאין מג:).81)שיש (ע"ז

.‡ÈÌ‡ - Ì„‡ ˙¯eˆ ‡e‰L Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaË«««∆≈»∆»»∆«»»ƒ
dÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰˙È‰82ÌzÁÏ ¯zÓe , »¿»«»∆∆»¿«ƒ»À»«¿…

da83,dÁÈp‰Ï ¯zÓ - ˙Ú˜BL ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; »¿ƒ»¿»«»««À»¿«ƒ»
‰¯ev‰ B· ‰NÚz ÌzÁp‰L ÈtÓ ,da ÌzÁÏ ¯eÒ‡Â¿»«¿…»ƒ¿≈∆«∆¿»≈»∆«»

˙ËÏBa84,‰·Ïe ‰nÁ ˙eÓc ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈»»¿«»¿»»
ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÏfÓ ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«¿»ƒ∆∆¡«…«¬

‰ ÈLnL ˙eÓ„k eNÚ˙ ‡Ï - "Èz‡ÈÙÏ ÔÈLnLÓ ƒƒ…«¬ƒ¿«»««¿«¿ƒ¿»«
ÌB¯na85Áel‰ ÏÚ elÙ‡Â86¯‡Le ˙BÓ‰a‰ ˙B¯eˆ ; «»«¬ƒ««««¿≈¿»

ÌÈ‡L„e ˙BÏÈ‡‰ ˙B¯eˆÂ ,Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ‰iÁ LÙ∆∆«»ƒ»»»¿»ƒ»¿»ƒ
Ì˙B‡ ¯eˆÏ ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ87‰˙È‰ elÙ‡Â , ¿«≈»∆À»»»«¬ƒ»¿»

˙ËÏBa ‰¯ev‰88. «»∆∆

שלא 82) החשד, מפני - בביתו להשהותה או באצבעו,
עבודהֿזרה. עובד שהוא שהצורה 83)יחשדוהו מפני

ומשוקעת  - משוקעת נעשית הנייר על בחתימתה הבולטת,
-84)מותר. בשוה שוה שאפילו וסובר משיג הראב"ד

לעשותה. לישראל כן גם מג.).85)אסור (ע"ז
בולטות 86) לא - שוות הן אפילו במרום המשמשים צורות

- בולטת אינה אם אדם צורת ורק אסור: - שוקעות ולא
לנו  נראים אינם במרום שהמשמשים מפני - והטעם מותר.
(כסףֿמשנה). אופן בכל לעשותם אסור ולכן כבולטים,

בצורתא"87) אלא רב דבי לגינתא קני לא "דרב נד.) (ב"ב
ידי  על אלא ביתֿמדרשו שלפני הגינה את קנה לא רב -
בלי  שמת גר של (בגינה בה להחזיק בתוכה שצייר הצורות

שם). ידובר לעשות 88)יורשים שאסור הרמ"ך, כתב
המשמשים  פנים ארבעה כדמות ביחד, פנים ארבעה דמות
- שוקעת בצורה ואפילו ונשר, ואריה ואדם שור במרום:
וראוי  (כסףֿמשנה). במרום המשמשים צורת היא שזו
מותר  - להתלמד נעשו אם האסורות הצורות שכל  להעיר,
וכמו  ד), סעיף קמא, יו"ד (שו"ע, בולטות כשהן ואפילו
ט) יח, (דברים הגויים כתועבות לעשות תלמד לא שאמרו:
ולהורות  להבין למד אתה אבל לומד, אתה אי "לעשות" -

סח.). (סנהדרין

ה'תשע"ח  תשרי כ' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר דיני

מקלט. וערי

.‡ÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„·ÚL „Ú Ì¯ÈÚ È·LBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰ ÔÈÁcn‰5˙„B·Ú e„·ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈ·ÎBk6‰¯‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilwqp el` ixd ,l`xyin xir igicn"

את  תכה ("הכה בחרב הוא הנידחת עיר ליושבי מיתה דין
העיר  בני רוב הודחו ואם חרב"), לפי ההיא העיר יושבי
והפכה  היחידים של מציאותם שפקעה מצד כולם, נהרגין
בסייף, כולם ודין עבודה־זרה, שעבר ציבור של למציאות
של  ציבור שהם מצד אינו המדיחים של המיתה חיוב אבל
אין  ולכן ואחד, אחד כל על פרטי חיוב אלא הנידחת עיר

נסקלין. אלא בסייף דינם
(21 dxrd 109 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים פי 3)הנידחת" על אף פט:) (סנהדרין

מ"גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
 ֿ לעבודה היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח כשהוא - מדיח זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב,5)סקילה

(שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה  ככתוב:
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סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה,

(פרק 6)פט). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר:
ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה  מקיש

ס:). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן
(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח?

סג:).8)פא.). (סנהדרין

.·eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ¯ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿
dÎBzÓ ‰ÈÁÈcÓ9Ë·M‰ B˙B‡Óe10:¯Ó‡pL , «ƒ∆»ƒ»≈«≈∆∆∆¡«

Ea¯wÓ"11eÈ‰iL „ÚÂ ;"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ƒƒ¿∆««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿
ÌÈL ‰ÈÁÈcÓ12e‡ˆÈ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ¯˙È B‡ «ƒ∆»¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿

ÌÈL‡13"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ· Èa14„ÚÂ ; ¬»ƒ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«
da¯ eÁÈciL15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16ÏL Ba¯ ∆«ƒÀ»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆

Ë·L ÏL Ba¯ Ác‰ Ì‡ Ï·‡ .Ë·L17Ì˙B‡ ÔÈc , ≈∆¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»
ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ ¯Ùk ‡Ï - "¯ÈÚ‰ È·LÈ" :¯Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»

ÏB„b E¯Î ‡ÏÂ19ÔË˜ ¯Ùk - ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»
ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b E¯Î - Ë·L ÏL Ba¯Â21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»

Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ

ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆

¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ÔÈ‚¯‰ ÌÈa¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,¯ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא
ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,

(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין
טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆

ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט
והראב"ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי  העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם,
- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט ערי מסעי:
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ"באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב:). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב"ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש;
כליו  נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי שהן וגליל",
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של

.‰‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa¯ ÔBLÏa35„·ÚÂ CÏ :Ô‰Ï e¯Ó‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !¯ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙Á‡· B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d˙B‡ e„·ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„B·Ú38‡lL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓ·e d· eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ¯˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,e„·ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
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הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון
היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,

בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט או
"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה ואלה
הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה"
למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי על אף עליהם וחייבים

כ). הלכה ג, כל 38)(פרק אבל בפועל, כעבודה זה שגם
המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים,
"כי  אצלו: שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח
המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה

כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי הדרושים
(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין

קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה)
אבד". ממונם ולפיכך -

.Â‰Èe‡¯ ‰È‰zL ÔÓÊa ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc C‡È‰Â¿≈«ƒƒ«ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»
ÔÈÁÏBL ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ?˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙BNÚ‰Ï¿≈»ƒ«ƒ««≈ƒ«»¿ƒ
‰¯e¯· ‰È‡¯a eÚ„iL „Ú ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â41 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆≈¿ƒ¿»»¿»

˙„B·ÚÏ e¯ÊÁÂ da¯ B‡ ¯ÈÚ‰ Ïk ‰Ác‰L∆À¿»»»ƒÀ»¿»¿«¬«
È„ÈÓÏz ÈL Ì‰Ï ÌÈÁÏBL CkŒ¯Á‡ .ÌÈ·ÎBk»ƒ««»¿ƒ»∆¿≈«¿ƒ≈

Ì¯ÈÊÁ‰Ïe Ì¯È‰Ê‰Ï ÌÈÓÎÁ42eNÚÂ e¯ÊÁ Ì‡ . ¬»ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ»¿¿»
·ËeÓ - ‰·eL˙43ÔÈcŒ˙Èa - ÔzÏe‡· e„ÓÚÈ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««¿¿ƒ«¿»≈ƒ

ÔÈ¯ˆ Ô‰Â .‡·vÏ Ô‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÈeˆÓ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈«¬¬≈∆«»»¿≈»ƒ
.¯ÈÚ‰ Ú˜azL „Ú ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈÎ¯BÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒƒ»∆ƒ¿»»«∆ƒ»«»ƒ

ÔÈa¯Ó „iÓ ,Ú˜azLk44ÌÈ„Â ÔÈÈ„ŒÈza Ì‰Ï ¿∆ƒ»«ƒ»«¿ƒ»∆»≈ƒƒ¿»ƒ
„·ÚL ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e‡aL ÈÓ Ïk .Ì˙B‡»»ƒ∆»»»¿≈≈ƒ∆»«
ÔÈLÈ¯ÙÓ ,B˙B‡ e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú45 ¬«»ƒ««∆ƒ¿«¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒ - dËeÚÓ ÌÈ„·BÚ‰ ÏÎ e‡ˆÓ .B˙B‡ƒ¿¿»»¿ƒƒ»¿ƒ
Ô˙B‡46ÔÈÏÚÓ - da¯ e‡ˆÓ .ÏBv ¯ÈÚ‰ ¯‡Le , »¿»»ƒƒƒ¿¿À»«¬ƒ

ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·Ï Ô˙B‡47,ÌÈc ÌL ÔÈ¯ÓB‚Â »¿≈ƒ«»¿¿ƒ»ƒ»
Ïk ˙‡ ÔÈkÓe .ÛÈÒa e„·ÚL el‡ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ»≈∆»¿¿«ƒ«ƒ∆»

ÌÈLÂ ÛË ,·¯Á ÈÙÏ da ¯L‡ Ì„‡ LÙ48Ì‡ , ∆∆»»¬∆»¿ƒ∆∆«¿»ƒƒ
ÌÈ„·BÚ‰ e‡ˆÓ Ì‡Â .dlk ‰Ác‰ÌÈkÓ - da¯ À¿»À»¿ƒƒ¿¿»¿ƒÀ»«ƒ

.·¯Á ÈÙÏ ÌÈ„·BÚ ÏL ÌÈLÂ Ûh‰ Ïk ˙‡ÔÈ·e ∆»««¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ»∆≈
˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ,da¯ ‰Ác‰L ÔÈa ,dlÎ ‰Ác‰L∆À¿»À»≈∆À¿»À»¿ƒ∆

‰ÈÁÈcÓ49dÏÏL Ïk ÔÈˆa˜Óe ,50CBz Ï‡51.d·BÁ¯ «ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»»∆¿»
d·BÁ¯ ‰È‰ .·BÁ¯ dÏ ÔÈNBÚ - ·BÁ¯ dÏ ÔÈ‡≈»¿ƒ»¿»»¿»
ÒkiL „Ú epnÓ ıeÁ ‰ÓBÁ ÔÈBa - dl ‰ˆeÁ»»ƒ»ƒ∆«∆ƒ»≈

CBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,dÎB˙Ï52Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ."d·Á¯ ¿»∆∆¡«∆¿…»¿¿ƒ»
da ¯L‡ ‰iÁ LÙ53ÌÚ dÏÏL Ïk ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ , ∆∆«»¬∆»¿¿ƒ∆»¿»»ƒ

d˙Ù¯Ne .L‡a ‰È„n‰54:¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - «¿ƒ»»≈¿≈»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
k ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡· zÙ¯NÂ"."dÏÏL Ï ¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

."ahen - daeyz eyre exfg m`"

התראה  לאחר מועלת תשובה אין "שהרי בראב"ד הקשה

בית־דין  במיתת מועילה תשובה שאין וכידוע ומעשה",
לדיין  לו אין שהרי שמים, בידי מיתות בחייבי רק אלא

רואות. שעיניו מה אלא
עשו  ש"אם הרמב"ם שכתב שמה הרוגוצ'ובי, ומתרץ
עיר  יושבי של דין להם שאין לעניין הוא מוטב" - תשובה
נהרגין  בה אשר חיה נפש וכל וטפם נשיהם שגם הנידחת,
חייבים  עדיין אבל בה, אשר הצדיקים נכסי כולל עמם,

עבודה־זרה. שעבדו אלה כל סקילה
הנדחת  עיר מגדר להוציאם - זה עניין גם כי קשה, ועדיין
לדיין  לו אין כי לבית־דין נמסר לא תשובה , שעשו בגלל -

ללב. המסור עניין היא ותשובה רואות, שעיניו מה אלא
בית־דין  מיתת חיובי שני האדם על יש שאם קשה, ובפרט
שבתחילה  יוצא כאן ואילו שביניהם, בקשה שחייב הוא
נהרגים  ועתה עמם, נהרגים וטפם נשיהם שגם הדין היה

הם. רק
שמה  מסדום, זה דין הגמרא שלומדת מה להבין, צריך וגם
אם  היינו וגו" הכצעקתה.. ואראה נא "ארדה הקב"ה שאמר
מתן  מלפני דין למדים שאין הוא הכלל והלא תשובה, עשו

מסדום. ללומדו אפשר והיאך תורה,
עבדו  הנידחת עיר של יושביה שרוב ברגע לומר: ויש
היחיד, מציאות ואחד אחד מכל הופקעה עבודה־זרה,
ולכן  הנידחת", "עיר של אחת למציאות כולם והפכו
להפקיע  הוא תשובה שמועילה ומה מיתה. כולם חייבים
תשובה  שעשו ומרגע הנידחת, עיר גדר את בחזרה ממנה

יחיד. של ב"מעמד" לעצמו ואחד אחד כל נידון
מעיר  זה דין ללמוד אפשר מדוע גם יובן ועל־פי־זה
על  לימוד אלא בדין, חידוש לא הוא הלימוד כי הנידחת,
על  ולימוד ציבור, של אחרת מציאות היא שעיר כך

תורה. מתן מלפני גם ללמוד אפשר מציאות
(106 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי" כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי אולי - אלה רבינו לדברי המקור

אלעזר  בן פינחס את ישראל בני ששלחו כב), פרק (יהושע,
גד  ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב"ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": באמרו:
(עבודת  פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים
לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין
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הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,
שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב

העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ"ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים
העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה
שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח
חומר  את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק
הן  צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין
- שדיים ביונקי ולא - הם אף שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן

‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
גזירת  - הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
יג, (דברים התורה על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב
לרבות  - בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז)
שבנשים  משמע מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים
י"ד  פרק דסנהדרין בתוספתא כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו
נכתבה  ולא להיות עתידה ולא הייתה לא הנידחת "עיר אמרו:
ט"ו  (הלכה לקמן עיין שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא

מדיחיה 49)בביאורנו). אין - רובה הודחה לא אם אבל
ולא  הואיל והטעם: מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים,
אינם  - ככולם רובם או כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה

משנה). (כסף מיתה גדולה 51)רכושה.50)חייבים כיכר
העיר. אנשי לאסיפת קיא:).52)ומיוחדת (סנהדרין

י,53) פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא: רבינו לדברי המקור
דגים" ושל עופות, ושל חיה, של ביברין שם "היו ו). הלכה
ואת  (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש שהובאה ובמכילתא וכו'.
את  "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר? למה - חרב" לפי בהמתה
דבר  ובין חיים רוח בו שיש דבר בין אני שומע שללה", כל
"בהמתה  לומר: תלמוד - בשריפה הכול חיים, רוח בו שאין
על  ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה" חרב". לפי
ואינה  חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו: הכלל

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף אלא יהא נידונית לא חיים ח
בסייף. אלא ושריפתם.54)נידון קושטא: בדפוס

.Ê¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים
מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.ÁeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ¯ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk - ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È¯‰L ,Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ ¯È˜Ù‰ ¯·k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d· ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc ¯Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È· dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb d˙BNÚÏ ¯zÓeÀ»«¬»««¿≈ƒ∆∆¡«…ƒ»∆

‰È„Ó ‰a˙ ‡Ï - "„BÚ63‰˙È‰L BÓk64. …ƒ»∆¿ƒ»¿∆»¿»

עדי 59) כי להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי 62)והחרם על שאף

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי יודע? מי חשב:
שבתוכה  הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב.63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.Ë‡¯iL65¯ÈÚa ‰¯·Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡ - dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„·‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰66Ô‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי נקראים: אינם יום משלושים ופחות
קיב.), (סנהדרין העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה
מצילה  ש"השיירה שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי
העיר  יושבי רוב חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את
רוב  אותו ועושה חטא שלא המיעוט את משלימה והשיירה
נידונים  והחוטאים נחרבת העיר אין אזי - צדיקים של

כיחידים.67)כיחידים.

.È‰È„Ó ÈL‡ ÈÒÎ68dÎB˙a ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L ˙¯Á‡69 ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»«∆∆∆»À¿»ƒ¿»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -70ÔÈÙ¯N ÔÈ‡ ,71, ««ƒ∆ƒ¿¬≈∆«¬»≈ƒ¿»ƒ

Ô‰ÈÏÚ·Ï e¯ÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :¯Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L eÁc‰L ÌÈÚL¯‰ ÈÒÎ .dz¯·Á ÏÏL¿«¬∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ∆À¿∆»À¿»ƒ

dnÚ eˆa˜ Ì‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙ¯N , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
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Ì˙B‡ ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â74e˙pÈ ‡l‡ , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»ƒ»¿
.Ì‰ÈL¯BÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל
קיב.). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו

השלל. שריפת האומר:74)לפני (שם) חסדא רב כדברי
אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה". "ובנקבצים
אם  אבל עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
זה  אין בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל

.‡È¯ÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙¯Á‡75‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÎB˙· ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙¯zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי

עיר  של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה
שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
רש"י). פי על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה,

הקודמים.77) כאלה שותפים לשני ולפיכך 78)משותפת
ואין  מתחילה היא חלוקה כאילו אותה האסור רואים החלק

השני. החלק עם מעורב

.·È‰ËÁLpL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL ‰Ó‰a79‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ«ƒ««∆ƒ¿¬»¬»
ËÁLpL Ï˜Òp‰ ¯BLk ,‰‡‰a80L‡¯‰ ¯ÚN .81- «¬»»««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»…

‰‡‰a ¯zÓ - daL ÌÈL ÏL ÔÈa ÌÈL‡ ÏL ÔÈa82; ≈∆¬»ƒ≈∆»ƒ∆»À»«¬»»
˙È¯Î ‰‡t ÏL Ï·‡83dÏÏL ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ , ¬»∆≈»»¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»»

¯eÒ‡Â84. ¿»

להיחרב.79) העיר דין שנגמר דינו 80)אחר שנגמר שור
- ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה
כב:), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה הוא שאסור
לפי  בהמתה "ואת בה: דכתיב הנידחת, עיר בהמת גם כן
שחט. הרוגה בהמה - ושחטה הקדים אם חרב",

עדיין.81) נגזז ולא הדין גמר בעת לראש המחובר
שאינו 82) מי - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ שנאמר:

קביצה  תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר
שם). (סנהדרין, זרים 83)ושריפה שערות של גידול

לנוי. קביצה 84)שעושים רק ומחוסר מחובר, שאינו מפני
(שם). ושריפה

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t85:¯Ó‡pL ,ÔÈ¯zÓ ,dÎB˙aL ≈«¿À»ƒ∆¿»À»ƒ∆∆¡«
ıea˜ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - "zÙ¯NÂ ıa˜z"ƒ¿…¿»«¿»ƒ∆≈¿À»∆»ƒ
‰LÈÏz ÔÈ¯qÁÓ Ô‰L ,ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯Ù e‡ˆÈ ;‰Ù¯Ne¿≈»»¿≈«¿À»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒ»

L‡¯‰ ¯ÚNÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ù¯Ne ıea˜Â86ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»¿«ƒƒ¿«»…¿≈
ÌÈ¯zÓ Ô‰L ,ÔÓˆÚ ˙BÏÈ‡‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ87Ô‰ È¯‰Â , »ƒ«»ƒ»«¿»∆≈À»ƒ«¬≈≈

Ì‰ÈL¯BÈ ÏL88dÎB˙aL ˙BLc˜‰‰ .89ÁaÊÓ ÈL„˜ : ∆¿≈∆«∆¿≈∆¿»»¿≈ƒ¿≈«
e˙eÓÈ90˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ;"‰·ÚBz ÌÈÚL¯ Á·Ê" - »∆«¿»ƒ≈»»¿≈∆∆««ƒ
e„tÈ91Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BN CkŒ¯Á‡Â ,92:¯Ó‡pL , ƒ»¿««»¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈÓL ÏÏL ‡ÏÂ ,"dÏÏL"93. ¿»»¿…¿«»»ƒ

שהבאנו 86)לאילן.85) הראש שער של הדין גם כלומר:
אלה  כמו ושרפת" "תקבוץ מתוך הוצאנו הקודמת בהלכה

קיג.).87)(כסףֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני 89)או שני

- מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש
המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין
הבית  בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של
אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי
גדלם  לפי רק מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב:). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי עם 92)על יחד
ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.„È¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«

ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ
ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈

˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.ÂËÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
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אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים
כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה
הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.ÊË‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :¯Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…

Û‡ŒÔB¯Á ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
‰Î¯a Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe ;"Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ"¿««»≈¬«≈ƒ¬≈∆¿»»

ÌÈÓÁ¯Â107EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
¯‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו

עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯NiÓ „Á‡3- ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰¯B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙Òen‰5.„·ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È· ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8- ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש

נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא
של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,

"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב
(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.·BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
.Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa¯ ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»

„·Ú‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈ·ÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈
„·ÚÂ CÏ !„·Ú‡Â16d˙B‡ C¯cL ,˙ÈBÏÙ ‰„B·Úa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»

!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „·Ú‰Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!¯h˜e CÏ .¯h˜‡Â CÏ‡ .¯h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈
CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈

‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È¯‰ - ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ
˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È¯‰ -20B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï ¯Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ
.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח" לכלל ונכנס "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב אינו ומדיח
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי רוב הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח פי על אף כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט, וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ"ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט:); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק נידון הוא - העיר אנשי רוב אחריו
והדיוט: ה"ה). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי רוב אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח" ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס"מ). פה שמחוסר פי על ואף אחרי. ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע על

 ֿ עבודה של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן
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מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס לפי ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.

פח:). (סנהדרין התראה צריך המסית

.‚„Á‡Ï ¯Ó‡ .‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰ - ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
¯ÓB‡22ÌÈ¯ÚÓe !CÎa ÌÈˆB¯ ÌÈ¯·Á ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚¯‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ -26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡È·Ó ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ¯·„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡¯iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó ¯Ó‡ :˙ÈÒnÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl z¯Ó‡M28˙Òen‰Â .BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :B·ÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ¯ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ·‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „·ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙·BÁ ‡È‰ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯eËt - ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ˜BÁ¯a ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ - !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙È·Ï29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני בו, להעיד יכול אינו וזה
המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם

בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי
עליו.25)שיהרגוהו. יעידו פן לו 26)מיראתו לשים

וישמעו  יראם, שלא עדים עליו להטמין כלומר: מארבים,
ליה. ויכמן תרגומו: יא) יט, (דברים לו וארב הסתתו. דברי
עמוד  תנאים", (ב"מדרש מצינו - לו? להכמין שמצוה ומנין
יסיתך? כי נאמר: כבר והלא לי, למה - לאמר" "בסתר :(56
או  בסתר היתה ההסתה אם מינה, נפקא מאי (כלומר:
- להיתפש) שלא (וזהיר ערום רשע היה אם אלא: בגלוי)?

המלך). (עבודת עדים" לו למה 27)מכמינים תאמר: ואם
כבר  אולם - שנים? ויהיו עמו ויצטרף אחד יביא שנים,
אם  נפשות שבעדי ה"א), פ"ד, עדות (הלכות רבינו הורה
מחלון  העבירה) את עובר כשהוא הנידון (את ראהו אחד
העדים  שני היו אם אחר: מחלון ראהו השני והעד זה,
מצטרפים. אין לאו ואם מצטרפים; - זה את זה רואים
במקום  במסתרים לו יושב המוכמן שהאורב כאן ולפיכך
אינו  המוסת העד גם הרי יראהו, לא שהמסית כדי אפל,
עדים  שני להכמין המוסת על ולכן - מצטרפים ואינם רואהו

הסמ"ג). על בפירושו (מהרש"ל, ביחידות,28)מבחוץ
מה  לומר אתה ויכול אתנו איש "אין עצמנו. לבין בינינו

סז.). סנהדרין (רש"י, לי" סז.).29)שאמרת (סנהדרין

.„‰È‰z E„È" :¯Ó‡pL ,B‚¯‰Ï ˙Òen‰ „Èa ‰ÂˆÓƒ¿»¿««»¿»¿∆∆¡«»¿ƒ¿∆
·‰‡Ï ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â .'B‚Â "B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡¯· Ba»ƒ»«¬ƒ¿¿»«»∆¡…

‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ˙‡30ÈÙÏe ."BÏ ∆«≈ƒ∆∆¡«……∆¿ƒ
‰z‡ ÏBÎÈ - "BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :‡BNa ¯Ó‡pL∆∆¡««≈»…«¬…ƒ»«»

·ÊBÚ31."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰ÊÏ ≈»∆«¿«¿…ƒ¿«≈»
È‡ ÏBÎÈ - "EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ÈÙÏe¿ƒ∆∆¡«¿…«¬…««≈∆»ƒ
‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰Ê ÏL BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈«»∆∆«¿«¿…

,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ»̇≈¿»»¿»«»¿«≈»»¿
BÈ‡ ,‰·BÁ BÏ Ú„È Ì‡Â ."ÏÓÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…«¿…¿ƒ»«»≈

‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰pnÓ ˜zLÏ È‡M¯32."ÂÈÏÚ ««ƒ¿…ƒ∆»∆∆¡«¿…¿«∆»»
ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ ˙ÈÒn‰ ËBÈ„‰Ï ‰¯‰Ê‡Â¿«¿»»¿∆¿«≈ƒƒ«ƒ∆∆¡«¿»

"e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈ33. ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»

התורה).30) על (רש"י, תאהבנו לא לו; תאב תהא לא
גם 31) ולעזור לעזוב אותנו חייבה התורה שהרי לזה, עוזר

תעזוב  עזוב שונאך... חמור תראה "כי ככתוב: לשונא,
ראה).32)עמו". (ספרי, אלה כל (סנהדרין 33)מקור

טז). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו דברי והשווה סג:).

.‰B„·ÚÏ ÌÈ¯Á‡ ˙ÈÒn‰34- !Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â «≈ƒ¬≈ƒ¿»¿¿»«»∆ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰e„·Ú ‡Ï Ì‡Â .Ï˜Ò ,e‰e„·Ú Ì‡ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ…¬»««ƒ

Ï˜Ò BÈ‡ - Ô‰ e¯Ó‡Â epnÓ eÏawL35Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈ƒ¿»¬»ƒ
˙„B·Ú ÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙„B·ÚÏ ˙ÈÒ‰≈ƒ«¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¬«
!„·ÚÂ CÏ ,Ô‰ :¯Ó‡Â epnÓ Ïa˜ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒƒ≈ƒ∆¿»«≈≈≈¿«¬…
˙ÈÒn‰ ,ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - „·Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬«ƒ…»«¿≈∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ
,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»

·iÁ ,‰·‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק שהם
הוא  ומי כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים

סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי שלא פי על אף

.Â‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰ ‡È·»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
·ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡ :¯ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
- ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ¯‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

¯B‰h‰37,˜Á ‰Ê È¯‰ ,ÌÈL ÈÙa B· e¯˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â" :¯Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈

ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡È·p‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈
"e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט.).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב:). (סנהדרין חנק שמעון 39)היא דרבי (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי)
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.Ê‰·eL˙e ÔÈc C¯ÚÏ ¯eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ¯‰¯‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a ·MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡È·p‰ È¯·c Ï‡43¯˜M‰ ‡È· ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú¯‚ ‡ÏÂ46¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰ C‡" :¯Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡ ˙‡ ÈÓLa ¯·c47‡È·p‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי ה' בשם כמתנבא לא
להווכח  כדי הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
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ה"א). פ"י, התורה יסודי (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת
"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי לחשוב

צ.), (סנה' לו" תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד
עינים. ואחיזת כישוף ידי על נעשו שאותותיו ספק שאין

ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח בנביא מדבר זה מקרא אמנם,
בנביא  שאף רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא
(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא

כמבואר 44)חכמים). שמע, שלא מה ה' בשם המתנבא
(ה"ח). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על

מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק, - מיתה וסתם
הירושלמי  כדברי יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ"יא, (סנהדרין

שמח). (אור שקר"

.Á‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê ¯·cL ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‡È· È¯·c ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - B· ‡a˙ ‡e‰Â ¯Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח, (דברים וגו' בשמי דבר לדבר יזיד אשר ככתוב:
אבל 49) צויתי, לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב:

צויתי. חבירו פט.).50)את (סנהדרין

.ËÈtÓ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ È¯‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È¯‰ - «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈

‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈
"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈

ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ

dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿
„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ
dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»

dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון

סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב שמא נכרי, עם
כה,65) (בראשית לי השבעה מ"ו). פ"ז, (סנהדרין שיישבעו

לי. קים - אונקלוס: מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ
ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי

זה 67)מלקות. על משיג והראב"ד סג.). (סנהדרין
בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי  יוסי רבי משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב) רע או ברע טוב (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסףֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע הכתוב לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע הדין הוא - מעשה בו שאין פי על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני

במקדש. עץ נטיעת ואיסור

.‡‰NBÚ‰2·B‡3ÈBÚcÈ B‡4BBˆ¯a5ÔB„Êa6·iÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙¯k7Ï˜Ò - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL9˙‡hÁ ‡È·Ó -10‰Úe·˜11‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?·B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈ·¯L ÊÁB‡Â12¯a„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈

ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ¯·„a Ë‡la13ÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«
Ï‡BM‰14BnÚ ¯a„Ó „Á‡ el‡k15‰Ó ÏÚ B·ÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««

ı¯‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ¯·„a Ï‡BL ‡e‰M16„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«
‰·LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï ¯k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»

LÈb¯Ó17dÏ ¯ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe18˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL19‰NÚÓ el‡ Ïk - B·ÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ ·B‡20.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני.2) אוב החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
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ז). כח, (שמואלֿא שאול של אוב בעלת כאשת והמתים
עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע המתיימר מכשף
לאנוס.5) לשוגג.6)פרט בתורה 7)פרט כמפורש

הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:
ו). כ, (ויקרא עמו מקרב אותו באבן 8)והכרתי ככתוב:

כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ"ג, למעלה מבואר
על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר

ידעוני. ועל ה"א).11)אוב (פ"ג, לעיל מניע 12)מבואר
והנה. הנה לחש.13)אותו לשאול 14)מיני שבא זה

האוב.15)באוב. בעל והיה 16)עם הכתוב: כלשון
ד). כט, (ישעיה קולך מארץ כאן 17)כאוב אין כלומר:

ודמיונו  השואל הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול
המשנה  בפירוש רבנו, דברי והשוה לשמוע. המדמה
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי כוזבת, שמועה היא - ושומע" "מדבר
הרבה  אדם לבני שיארע וכמו הדמיון), (בכח במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי, במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם
היד  אצילי (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים

פרקי  (בין הפרקים בין ויושב המת את שמעלה  סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף). עצמות
מאד  ומעניינים יב). כח, (שמואלֿא בפירושו הרלב"ג דעת
מ"ז) פ"ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי
אלגאזי  שלמה רבי הגאון שכתב מה להודיע מצוה האומר:
שבהם  הימים, לאחרית קרוב "שעתה החיים": "עץ בספרו
אין  כי בשר, כל וראו בשר כל על האלוהי האור יתפשט
וכבר  ובא. ומאיר הבקיע כבר הזה האור לכן מלבדו. עוד
האומנויות  בעלי וכל הטומאה, כחות ונתבטלו בשטן ה' גער
ולנשף. לכשף בידו כח אשר אחד גם ואין ידם, יבשה האלה
במוחות  אלא תקנן לא הכישוף ובכח באלה והאמונה
הדור, גדולי בשם הנ"ל הגאון והעיד והתינוקות. השוטים
ולא  הארץ קצוות בכל וביראה בתורה שם אנשי חיפשו כי
נאמן  איש וכל אלה. בדברים ממשות שמץ אפילו מצאו
"כך  אומר: מהם אחד אין אבל שמעתי", "כך רק: יאמר

סה:).20)ראיתי". (סנהדרין מבוארים והם

.·ÛBÚ ÌˆÚ ÁÈpÓ ?ÈBÚci‰ ‰NÚÓ „ˆÈk21BÓML , ≈««¬≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆∆¿
¯ÈË˜Óe ,ÂÈÙa ,Úe„È22ÌÈ¯Á‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ,23„Ú , ««¿ƒ«¿ƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ«

‰tÎk ÏtiL24.˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ÂÈÙa ¯a„ÈÂ ∆ƒ…¿ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
Ô‰lL ‰¯‰Ê‡Â .Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ,el‡ ÏÎÂ¿»≈ƒ≈¬«»ƒ≈¿«¿»»∆»∆

eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ25Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ ƒ«ƒ∆∆¡««ƒ¿∆»……¿∆
."ÌÈBÚcÈ‰«ƒ¿ƒ

נמשכים 21) המפרשים רוב חיה. מין (שם): רש"י ולדעת
רבינו, כשיטת מפורש בלק) (פ' בזוהר אך רש"י, אחרי בזה
ומה  בצפור. מכשף שהיה - בןֿצפור" "בלק דבריו: ואלה
זו  בצפור המכשפים אלה וכל ידוע. - זו? צפור של שמה

בלק". שידע כמו לכשף ידעו וכן 22)לא סה.): (שם,
זו. לציפור קטורת שהקטירו (שם) ב"זוהר" נאמר

דעתו.23) את וטורפים מוחו את המבלבלים מוזרים,
הנופלים.24) במחלת לשואל 25)החולה אזהרה זו שאין

(ת"כ, עצמם וידעוני אוב לבעלי אלא אחריהם, לפנות שלא
יח, (דברים מפורש לשואל ואזהרה שם). בנוספות קדושים,

ה"יד). (פ"יא לקמן וכמבואר י),

.‚CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰26;˙¯k ·iÁ ,ÔB„Ê·e BBˆ¯a «≈ƒ«¿«…∆ƒ¿¿»«»»≈
ÌÈ„Ú· ‰NÚ Ì‡Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿ƒ»»¿≈ƒ
CÏnÏ BÚ¯fÓ ÔzÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,Ï˜Ò ,‰‡¯˙‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆∆¡«¬∆ƒ≈ƒ«¿«…∆
:¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â .'B‚Â "˙ÓeÈ ˙BÓ»¿¿«¿»»∆ƒ«ƒ∆∆¡«

Ôl‰Ïe ,"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe"27‡e‰ ƒ«¿¬…ƒ≈¿«¬ƒ«…∆¿«»
„ˆÈk ."L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯ÓB‡≈…ƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈≈«
˙ˆ˜Ó Á˜BÏÂ ,‰ÏB„b L‡ ˜ÈÏ„Ó ?ÌÈNBÚ eÈ‰28 »ƒ«¿ƒ≈¿»¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡Â ,L‡‰ È„·BÚ Ì‰È‰ÎÏ B¯ÒBÓe BÚ¯Ê«¿¿¿…¬≈∆¿≈»≈¿»«…¬ƒ
ÔÈ˙B29B¯È·Ú‰Ï Ô„Èa ¯ÒÓpL ¯Á‡ ÂÈ·‡Ï Ôa‰ ¿ƒ«≈¿»ƒ««∆ƒ¿«¿»»¿«¬ƒ

B˙eL¯a L‡·30‡e‰ Ôa‰ È·‡Â ;31ÏÚ Ba ¯È·ÚnL »≈ƒ¿«¬ƒ«≈∆«¬ƒ¿«
ÂÈÏ‚¯a B¯È·ÚÓe ,ÌÈ‰k‰ ˙eL¯a L‡‰32‰Ê „vÓ »≈ƒ¿«…¬ƒ«¬ƒ¿«¿»ƒ«∆

˙·‰ÏM‰ CB˙a ¯Á‡ „ˆÏ33CÏnÏ BÙ¯BN ‡e‰L ‡Ï . ¿««≈¿««¿»∆…∆¿«…∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì‰È˙B·e Ì‰Èa ÔÈÙ¯BNL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿≈∆¿≈∆«¬«»ƒ

˙¯Á‡34„·Ï· ‰¯·Ú‰a ‡l‡ ,35BÊ ‰„B·Ú ‰˙È‰ «∆∆∆»¿«¬»»ƒ¿«»¿»¬»
CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML36˙„B·ÚÏ BÊ ‰„B·Ú ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«

¯eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ÌÈ·ÎBk37. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו
מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
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בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני
חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.
שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה

אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו
כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".

.„˙¯k ·iÁ BÈ‡38‰ÏÈ˜Ò B‡39Ba ¯ÒÓiL „Ú , ≈«»»≈¿ƒ»«∆ƒ¿…¿
‰¯·Ú‰ C¯c L‡a ÂÈÏ‚¯· B¯È·ÚÈÂ CÏnÏ40¯ÒÓ .41 «…∆¿«¬ƒ¿«¿»»≈∆∆«¬»»»«

¯È·Ú‰Â ¯ÒnL B‡ ,¯ÒÓ ‡ÏÂ ¯È·Ú‰ ,¯È·Ú‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒ∆¡ƒ¿…»«∆»«¿∆¡ƒ
C¯„· ‡lL42¯ÒÓiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .¯eËt - ‰¯·Ú‰ ∆…¿∆∆«¬»»»¿≈«»«∆ƒ¿…

Ô˙ BÚ¯fÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙ˆ˜Ó ÁÈpÈÂ BÚ¯Ê ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿¿«ƒ«ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ«¿»«
BlÎ ‡ÏÂ B˙ˆ˜Ó - "CÏnÏ43. «…∆ƒ¿»¿…À

התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו

- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך
(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או

.‰ÏeÒt Ú¯Ê „Á‡Â ¯Lk Ú¯Ê „Á‡44ÂÈa „Á‡ ; ∆»∆«»≈¿∆»∆«»∆»»»
‡e‰ BÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÏÚ - Ì‰È· È·e Ì‰Èa ,ÂÈ˙B·e¿»¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿≈¿≈
B‡ ÂÈÁ‡ ¯È·Ú‰ Ì‡ Ï·‡ .BÚ¯Ê Ô‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆≈«¿¬»ƒ∆¡ƒ∆»
.¯eËt ,BÓˆÚ ¯È·Ú‰L B‡ ,ÂÈ˙B·‡ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡«¿»¬»∆∆¡ƒ«¿»

‡ÓeÒ ‰È‰L B‡ ÔLÈ ‡e‰Â BÚ¯fÓ „Á‡ ¯È·Ú‰45- ∆¡ƒ∆»ƒ«¿¿»≈∆»»»
.¯eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)

.ÂÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰L ÔÈ· ‡È‰ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L ‰·vÓ«≈»∆»¿»»ƒƒ¿»∆«…ƒ¿«¿ƒ
'‰ ˙‡ „·ÚÏ elÙ‡Â ,dÏˆ‡46‰È‰ ÔkL ,47È„·BÚ C¯„ ∆¿»«¬ƒ«¬…∆∆≈»»∆∆¿≈

ÏÎÂ ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¿»
˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ,‰·vÓ ÌÈ˜n‰48‰¯eÓ‡‰ «≈ƒ«≈»∆¿≈∆∆«¿ƒ»¬»

'‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÂÁzLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz·49, «»««ƒ∆ƒ¿«¬∆»∆»«
ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ

‰ÈÙÏ Ô·‡ ÁÈp‰Ï50ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰51. ƒ¿«¬»»»¬»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxfÎdcear icaer jxc did oky"

שמים  בידי נעשו שאבנים הוא, ללבנים אבנים בין ההבדל
יד  בהתערבות הם לבנים ואילו אדם, ידי התערבות ללא

אדם.
המרמזים  הם כי דווקא, מאבנים המקדש בית נבנה לכן
נאסרה  זה ומטעם בקדושה. יותר נעלית דרגה על
דווקא  אבנים רצפת על ורגלים ידים בפישוט השתחוויה

לבנים. ברצפת ולא
הוא  עבודה־זרה, עובדי דרך היא שכך שמה לומר, ויש
היא  באבן ע"ז שעבדו והסיבה במקדש. היה שכך מפני
במצבה  שמצינו ועל־דרך בקודש, עבודה שזו משום
על  אהובה ש"היתה ברמב"ם) משכית אבן לדין (שקדמה

כב.)האבות" טז, דווקא (שופטים זה שמפני לומר שיש
כאן  הרמב"ם כוונת גם וזוהי לעבודה־זרה, חוק עשאוה
בדוגמת  כך שעשו כו'" עבודה־זרה עובדי דרך היה "שכן

שבמקדש. האבנים
(31 dxrd 16 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

שופטים):46) (ספרי, חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
 ֿ (כסף לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח, (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב"ם כב:).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני הכתוב: על חז"ל וסמכו
י), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני נבוא
כב:). (מגילה ורגלים ידים פישוט זו - שהשתחוויה מכאן

.Ê‡") ˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰52ÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¯zÓ Lc˜na Ï·‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ¯‡a - "ÌÎˆ¯‡a" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡‰53Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰54Lc˜na55‰Ê ÈtÓe .56ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡¯NÈ57˙B‡ÏˆÁÓ58˙BÙeˆ¯‰ ˙BiÒÎŒÈz·a ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈ·e Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,Ô·˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ·‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
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ÌÈ·‡‰59ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ¯·c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»ƒ¿ƒ…»»»»«¿ƒ≈≈
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô·‡‰60ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«

‰hÓe Bcˆ61.Ô·‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כלומר:53)כנוסח
שבארצכם. המקומות שאר במגרה 54)בכל המגוררות

ה"ח). פ"א, הבחירה בית (הלכות רבינו כלשון ומסותתות,
הרצפה 55) על אפים ויכרעו ג): ז, הימיםֿב דברי ככתוב

האבן.56)וישתחוו. על להשתחוות שאסור
דקים.58)לשטוח.57) קנים או קש קלועים שטיחים
ויוםֿהכיפורים 59) בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים רצוף 60)בתפילת שאינו
ורבא 61)אבנים. אביי שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה

.Á‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙ62B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ63„Á‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ï·‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»
ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ

ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ - ÌÈÏ‚¯Â64Ï˜Ò ,Ú˜¯wa65. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ"ו, התורה יסודי (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים
הרמב"ם). בדעת ("כסףֿמשנה" בקרקע דבוקות

הקרקע.64) כלפי ופניו ראשו ומרכין קומתו כופף כשהוא
כפיפת 65) - לעכו"ם השתחוויה לעניין כי ד.). (הוריות

סה.). (סנהדרין מעשה היא קומה

.Ë‰¯ÊÚ‰ ÏÎa B‡ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔÏÈ‡ ÚËBp‰66ÔÈa - «≈«ƒ»≈∆«ƒ¿≈«¿»»¬»»≈
˜¯Ò ÔÏÈ‡67B‡NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÈa , ƒ«¿»≈ƒ««¬»««ƒ∆¬»

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÏ ÈÙÈÂ Lc˜nÏ ÈBÏ¿«ƒ¿»¿…ƒ¬≈∆∆∆∆¡«…
Ïˆ‡ ,ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙68;"EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆

ÚËB ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰Ê ‰È‰L ÈtÓ˙BÏÈ‡ ÔÈ ƒ¿≈∆»»∆∆∆¿≈»ƒ¿ƒƒ»
.ÌÚ‰ ÌL eˆa˜˙iL È„k ,dlL ÁaÊÓ „ˆa¿«ƒ¿≈«∆»¿≈∆ƒ¿«¿»»»

המקדש 66) בית חצר היא - והמזבח ההיכל את שהכילה
מאה  ורחבה: אמה, ושבע ושמונים מאה שארכה: הפנימית,
פ"ב, (מדות ישראל" "עזרת ונקראת: אמה וחמש ושלשים

פירות.67)מ"ו). עושה שאינו פי 68)אילן על ואף
כח:), (תמיד חז"ל למדו מזבח", "אצל אמרה: שהתורה
'ספרי', (וכן עץ. של בנין ולבנות לנטוע אסור העזרה שבכל

שופטים).

.È˙B‡¯„ÒÎ‡ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡69C¯„k Lc˜na ıÚ ÏL »«¬«¿«¿»∆≈«ƒ¿»¿∆∆
ıÚ BÈ‡Â ÔÈa· ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈««ƒ∆«ƒ¿»¿≈≈
‡l‡ ."ıÚ Ïk" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰¯˙È ‰˜Á¯‰ - ÚeË»««¿»»¿≈»ƒ∆∆¡«»≈∆»

˙BÎ·q‰Â ˙B‡¯„ÒÎ‡‰ Ïk70ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ »»«¿«¿»¿«¿»«¿ƒ«¿»ƒ
.ıÚ ÏL ‡Ï ,eÈ‰ Ô·‡ ÏL ,Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»∆∆∆»…∆≈

כולה,69) פתוחה הרביעית והרוח רוחות משלש סגור אולם
לאכסדרה, דומה הזה העולם כט:): (מנחות שאמרו כמו

יוצא. רעה) (לתרבות לצאת הרוצה כנוסח 70)שכל
זיזים  סככות: ופירוש והסבכות. דפוסים: ובשאר אוקספורד.
החמה  מפני ולמחסה לסוכך להיות הבנין מקירות היוצאים

וכדומה.

ה'תשע"ח  תשרי כ"א רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
של 1) אליל בין מה וממשמשיה; מעבודהֿזרה הנאה איסור

ישראל. של לאליל גוי

.‡ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï ‡È‰ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿«≈¬«»ƒ
‰ÈLnLÓe2„a‡" :¯Ó‡pL ,dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ¿«¿∆»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆∆¡««≈

"˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z3‰k Ì‡ Èk" :¯Ó‡Â , ¿«¿∆»«¿…¿∆¡«ƒƒ…
Ï‡¯NÈŒı¯‡·e ."eˆzz Ì‰È˙ÁaÊÓ Ì‰Ï eNÚ«̇¬»∆ƒ¿¿…≈∆ƒ…¿∆∆ƒ¿»≈
.eˆ¯‡ ÏkÓ d˙B‡ „a‡pL „Ú ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«¬∆»«∆¿«≈»ƒ»«¿≈
‡l‡ ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ıeÁa Ï·‡¬»¿»»∆≈»¿Àƒƒ¿…«¬∆»∆»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïk „a‡ ,B˙B‡ LaÎpL ÌB˜Ó Ïk»»∆ƒ¿¿«≈»¬«»ƒ
ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :¯Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡¯NÈŒı¯‡a - "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı¯‡Ï ıeÁa Ô‰È¯Á‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן שמנסכים הכוסות "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,
נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו

לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,
אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.·˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5ÏÎÂ ,dlL ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
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ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.‚ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»
dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»

¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

(8 ֿ לעבודת שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ
ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ11:¯Ó‡pL , ≈»ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«
‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt"¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡ BÏ¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»
¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«

ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף
גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי
שלא  כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי  מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י). משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.ÂÔÈ¯zÓ ,ÈBÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡ - ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
¯Btˆ B‡ ÏwÓ ˙¯eˆ ‰¯ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ¯ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰¯ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.¯zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי על מיוסד זה
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קנה miakek zcear zekld - rcnd xtq - ixyz `"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,˙B‡Ëe¯b‰ CB˙· B‡29CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ

Ô‰ÈÓÏˆ È¯·L ¯ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï·‡ .31˙¯evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«
- CÏLÓ ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ B‡ dÏ‚¯ B‡ ÏfÓ B‡ ·ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»
¯·‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,d¯eq‡a ‡È‰ È¯‰ ,˙„·Úp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»

‰eÏha ‰È„·BÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
ייתכן  כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי, אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח). הלכה ח, (פרק עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי
"ספקֿספיקא". מכוח ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
 ֿ (עבודה המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל

ב). משנה ג, פרק מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,
"ולא  ומשום: ביתיך", אל תועבה תביא "לא משום: עובר

וגו'. מאומה" בידך ידבק

.Á‰nÁ ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚÂ ÌÈÏÎ ‡ˆBn‰33‰·Ïe «≈≈ƒ«¬≈∆««»¿»»
ÔB˜¯„e34ÈL È„‚· B‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ -35, ¿»ƒ»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈÓÊp‰ ÏÚ ÌÈ˜e˜Á eÈ‰L B‡36È¯‰ ,˙BÚah‰ ÏÚÂ ∆»¬ƒ««¿»ƒ¿«««»¬≈
ÔÈ¯eÒ‡ el‡37ÌÈÏk‰ ¯‡L ÏÚÂ ;38ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ , ≈¬ƒ¿«¿»«≈ƒÀ»ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô˙˜ÊÁL39Ïk ÏÚ ˙B‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÎÂ . ∆∆¿»»¿¿≈¿»««ƒ¿»«»

ÌÈÏk‰40.ÔÈ¯zÓe ÈBÏ Ô˙˜ÊÁ , «≈ƒ∆¿»»¿À»ƒ

ב)33) משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
צורה  שמצא עניינה אין ולבנה, חמה של זו "צורה יאמר:
אלא  לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה
מייחסים  טלאס"ם בערבית הנקראים הצלמים בעלי
שחור; זקן היא: "שבתי" צורת ויאמרו: צורות לכוכבים
צורת  היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת
הכוכבים  לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב מעוטר המלך
"צורת  (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות
- נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה אין חמה",
או  לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל
ח). קטן סעיף קמא, יורהֿדעה (ש"ך, כאן ידובר ללבנה

בחוליות 34) וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא
לחלק  זו צורה מייחסים והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו

הלבנה. אדום.35)מגלגל צבע הצבועים יקרים משי בגדי
והאוזניים.36) האף נעבדות 37)תכשיט אלו צורות כי
וחשובים.38)הן. יקרים לעבודהֿזרה 39)שאינם ולא

המכובדים  "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב:): (שם,
מותרים". - המבוזים שעל אסורים: אפילו 40)-

מכובדים.

.Ë,dlL ˙·¯˜z‰ ÏÎÂ ‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿«¿∆»¿»«ƒ¿…∆∆»
Ô‰LŒÏÎa ÌÈ¯ÒB‡41ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»∆≈≈«¬«»ƒ

ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÈB ÏL ˙B¯eˆa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿∆¬ƒ««¿«»¬»ƒ
ÒBk ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ -42ÏL ƒ«…¿»«∆«¿≈ƒƒ¿»≈∆

¯Na‰ ÔÓ ‰ÎÈ˙Á B‡ ,˙BÒBÎ ‰nÎa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú43 ¬«»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«»»
.ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ - ˙BÎÈ˙Á ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬ƒƒ«…¿»«∆«

·e·Ï ¯BÚ ÔÎÂ44¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙B¯BÚ ‰nÎa ·¯Ú˙pL ¿≈»∆ƒ¿»≈¿«»«…»
‰‡‰a45„Á‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ¯·Ú . «¬»»»«»«¬«»ƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓc‰ È¯‰ - dlL ˙·¯˜˙ B‡ ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»ƒ¿…∆∆»¬≈«»ƒ¬ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úk ,Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,‰‡‰a«¬»»¿¿ƒ¿»∆≈«¬«»ƒ
‡È·Ó ‰z‡M ‰Ó Ïk - "e‰Ók Ì¯Á ˙ÈÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»≈∆»……«»«»≈ƒ
È¯‰ ,dz·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÏkÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒƒ»¿«¿∆»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰BÓÎ ‡È‰46. ƒ»»

עד.).41) "משמשי 42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
(זבחים  בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת עבודהֿזרה"
ונקבה. זכר משמש משותף: שם - כוס עד.).

לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע עור
השור  לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.È¯eÒ‡ d¯Ù‡ ,‰Ù¯NpL ‰¯L‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»

˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
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התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת
אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
 ֿ משנה עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
 ֿ (כסף עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰¯L‡‰55˙„·Ú ‰˙È‰L ÔÈa -56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57Ïˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚È¯N‰ Ïˆa ·LÈÏ ¯zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙¯Á‡ C¯c BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz ¯·BÚ - ˙¯Á‡ C¯c ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı¯ ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(57 ֿ (עבודה תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן

האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח:)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת

(כסףֿמשנה). חשוב כאדם

.·Èd· epwL ÌÈÁB¯Ù‡62Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â63- ∆¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈˆÈa‰Â ÌÈÁB¯Ù‡‰Â ;ÔÈ¯zÓ64, À»ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ï ÒÈÒ· BÓk ‰¯L‡‰ È¯‰L ,ÔÈ¯eÒ‡65Ôw‰Â . ¬ƒ∆¬≈»¬≈»¿»ƒ»∆¿«≈
dÓˆÚ66ÂÈˆÚ ‡È·Ó ÛBÚ‰L ÈtÓ ,¯zÓ dL‡¯aL «¿»∆¿…»À»ƒ¿≈∆»≈ƒ≈»

¯Á‡ ÌB˜nÓ67. ƒ»«≈

הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף. יבואו 65)יכולים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן,

קינו.66)שם). את העוף בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב"הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.‚È‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,¯epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰ - Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B· ‰Ù‡ .B· ‰Ù‡ÈÂ ¯z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙B¯Á‡a ‰·¯Ú˙ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70¯‡Le ,d· ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈ¯zÓ ˙B¯kk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק
הראשון  ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק
הואיל  כי זו, כמשנה הלכה אין כי זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק
באיסור  שנגמר התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
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הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל
מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד
פירושו  בסוף רבינו שכותב ממה לזה, וראייה יםֿהמלח.
בים  בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב"ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי, המלח",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים
לעניין  המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
בניֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד
המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח" "ים נאמר
"בים  אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא,
תקלה. חשש ואין שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח",

וחכמים 71) מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת
וכל  לעבודהֿזרה" פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים
כרבי  ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות

אליעזר.

.„È¯k¯k ‰pnÓ ÏË72¯eÒ‡ - „‚a‰ ˙‡ Ba ‚¯‡Â »«ƒ∆»«¿»¿»«∆«∆∆»
B˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚·a ·¯Ú˙ .‰‡‰a«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈

ÌÈ„‚a‰ Ïk ¯‡Le ,ÁÏn‰ ÌÈÏ „‚a‰73¯zÓe .ÔÈ¯zÓ «∆∆¿»«∆«¿»»«¿»ƒÀ»ƒÀ»
ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa - ˙B˜¯È ‰ÈzÁz ÚhÏƒ««¿∆»¿»≈ƒ««»∆≈¿ƒƒ

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ,ÏˆÏ74,‰¯L‡‰ ÏvL ÈtÓ , ¿≈≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆≈»¬≈»
ÔÈÓ¯Bb ,˙¯Ò‡ dÈ‡L ,Ú˜¯w‰ ÌÚ ,¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ««¿«∆≈»∆¡∆∆¿ƒ
¯zÓ ¯·„Â ¯eÒ‡ ¯·cL ÏÎÂ ;ÁÓˆÏ el‡ ˙B˜¯ÈÏƒ»≈ƒ¿…«¿…∆»»»¿»»À»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,BÏ ÔÈÓ¯Bb75‰„N CÎÈÙÏ . ¿ƒ¬≈∆À»¿»»¿ƒ»»∆
,d˙B‡ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï·Êa dÏafL∆ƒ¿»¿∆∆¬«»ƒÀ»ƒ¿…«»

ÈÈL¯Îa dÓhtL ‰¯Ùe76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77ÏÎ‡z78, »»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬«»ƒ≈»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חוט 72) את בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא
השתי. חוטי בין לזרקו מוכר 73)הערב אינו אבל (שם);

עצמו. בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים שהאילן 74)כל
החמה. זהרי את מהם שמעכב להם, מח:).75)קשה (שם,

ונזכר 76) בהמה, למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק מין
ה). משנה א, פרק (שבת ֿ 77)במשנה עבודה תקרובת של

מט.). שם, רש"י (לשון שעבדום או כי 78)זרה, (שם)
גם  נתפטמה הלא והפרה מותר", - גורם וזה "זה היא: הלכה

מותרת. לפיכך - היתר בכרשיני

.ÂËÌ·È¯˜‰Ï ÌeÈÎ‰L ,˙B¯Ù B‡ ÔÈÈ B‡ ¯Na»»«ƒ≈∆¡ƒ¿«¿ƒ»

‰‡‰a e¯Ò‡ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ79ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¬«»ƒ…∆∆¿«¬»»««ƒ
Ìe·È¯˜iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ÌeÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ«∆«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;˙·¯˜z eNÚ - ‰ÈÙÏ Ìe·È¯˜‰ .‰ÈÙÏ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»«¬ƒ¿…∆¿««ƒ

Ìe‡ÈˆB‰Â e¯ÊÁL80ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,81ÏÎÂ . ∆»¿¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·a ‡ˆÓp‰82ÌÈÓ elÙ‡ ,83,ÁÏÓe «ƒ¿»¿≈¬«»ƒ¬ƒ«ƒ∆«

‡e‰LŒÏk epnÓ ÏÎB‡‰Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡‰a ¯eÒ‡84, »«¬»»ƒ«»¿»≈ƒ∆»∆
‰˜BÏ85. ∆

הואיל 79) אוסרתם, גרידא הכנתם אין כי כט:) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש אחרי 80)ו"אין

והוציאום. בהם חזרו לעבודהֿזרה (שם,81)שהקריבום
לעבודתה.82)כט:). המיוחד לנוי 83)במקום שאינם

להקריבו  המלח דרך אין כי להקרבה, מיוחדים אינם ואף
ניסוך  ואפילו - לבדם לניסוך באים אינם המים וגם לבדו,
ניסוך  עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים
עבודתה  במקום ונמצאו הואיל כי אסורים, זאת בכל - היין
וודאי  - עבודהֿזרה לפני הפרוס הוילון מן לפנים שהוא
הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת

נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו
בידך ידבק "ולא הכתוב: החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן

אלא 85) שתיים, שלוקה ב) (הלכה לעיל רבינו כתב וכבר
(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך

א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel `edy lk epnn lke`de"

אתה  במקצתו תופס כשאתה שה'עצם', - הכלל ידוע
בכל  הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו, תופס
היא  שבו ונקודה נקודה כל הרי ב'עצם', כשמדובר זאת

ככולו.
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי בעניין פוגע כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו",
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו,
של  המציאות ישנו קטן, הכי חלק שבכל הוא השני והאופן

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה, הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(154 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

.ÊË˙„B·Ú L‡¯a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔBÈfa C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,„B·k C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«
B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««

ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…̄¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡¯· ‡ˆÓ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa C¯c ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ B· ‡ˆBikL ¯·„89‰Ê È¯‰ - »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
¯eÒ‡90ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»
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ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙„B·Ú ÌB˜ÓÏ92C¯c ÔÈa - ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
¯·c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÔÈa ,ÔBÈfa C¯c ÔÈa „B·k»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk - Èe‡¯ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜¯Óe ¯BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈
¯eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡¯p‰ Ô·‡ -96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי פרט
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. ֿ 90)נתונים לעבודה תקרובת מהם עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני שאין 93)הפרוסה

הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב). הלכה ג, למקום 95)(פרק חוץ - המבוזים באלה כי

נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
 ֿ עבודה מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך

כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,
יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
 ֿ לעבודה נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
 ֿ שעבודה אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני

(שם).105)

.ËÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È¯‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆
¯zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰· ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»

˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈
ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È¯‰Â111.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ

Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,¯Na da CzÁÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ
„ÒÙ‰ C¯c C˙Á113.¯zÓ - ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל באכילה, מותר הנשחט
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסףֿמשנה; מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין
הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.‡Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïk2e‰NÚ ‡ÏÂ3,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„·ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡4CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»

Î È„·BÚ˙BÚ·b‰ ˙‡Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚ‰ ÌÈ·ÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
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ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â5˙B¯ÙÏ Ô˙lÁzÓ6˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈa¯Ï ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚn‰7‰Ó‰a‰ ˙‡Â8el‡ È¯‰ - ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„·ÚpL ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe ,‰‡‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿
Ô˙ÏÈ„b ÌB˜Óa9¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«

˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰10˙¯zÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆
‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„·ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»

d·È¯˜‰Ï11˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,12ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌLÏ ‰NÚÓ d· ‰NÚ ‡lLa ?˙¯Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d· ‰NÚ Ï·‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .d¯Ò‡13˙„B·ÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈ·ÎBk14;d¯Ò‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ15˙„B·Ú ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
ÌÈ·ÎBk16ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .17;BÓˆÚ ˙Ó‰·a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿

B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL18ÌÏBÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .19¯ÙÁ .d¯Ò‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ,˙B¯Ba da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

d¯Ò‡20. ¬»»

בידי 2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
פי 3)אדם. על אף חיים, בעלי ושאר בהמה כגון

בידי  עשייתם אין אבל אדם, בידי ונתפסים הם שתלושים
תאבדון 4)אדם. אבד ב): יב, (דברים שנאמר מה.) (ע"ז

על  אלהיהם את הגויים... שם עבדו אשר המקומות כל את
אלהיהם, ההרים ולא אסורים, ההרים על אלהיהם - ההרים
נאסרים, אינם חיים" "בעלי וכן נאסר. ה"מחובר" אין כי
לקרבן, נעבד חי בעל למעט מיוחד בפסוק צורך שהיה מתוך
- ב) א, (ויקרא הבקר" "מן כח:): (תמורה שדרשו כמו
אילו  כי באכילה; להדיוט שמותר מכלל הנעבד, את להוציא
לקרבן  הוא פסול ממילא הרי באכילה, להדיוט נאסר היה
המותר  מן - טו) מה, (יחזקאל ישראל ממשקה הכלל: פי על

כט.). (תמורה האסור מן ולא תקריב, על 5)לישראל אף
הקרקע  כי אדם", "עשהו בכלל: הם אין אדם, שנטעם פי

(כסףֿמשנה). אותן המגדלים הם הם פרט 6)והמים
זוהי  שהרי שנאסרים, עבודהֿזרה לשם מתחילה לנטעם
תשרפון  "ואשריהם בצוותה: תורה, שאסרתה ה"אשרה"

יג). יב, (דברים ואינם 7)באש" הם מחוברים שהרי
יש  כי אסורים, יחיד של מעיינות אבל אדם; בידי נתפסים
נאסרו  ואז עבודהֿזרה לשם הבור את חפר שמא לחוש
לשם  מעשה בו כשעושה נאסר ה"מחובר" גם כי מימיו,
הרבים  במעיינות אבל בסמוך; שיתבאר כמו עבודהֿזרה,
אינם  ולפיכך עבודהֿזרה, לשם חפרום שרבים לחוש אין
ראה  קמה; יו"ד טור (פרישה, "מחובר" כל כדין נאסרים

ג). ס"ק שם, יו"ד בו 8)ט"ז, שיש "דבר כח:): (תמורה
מותר". - חיים על 9)רוח ואף באילן, מחוברים כשהם

כ"תלוש". נחשבים אינם מהאילן להיתלש שסופם פי
נעבדה.10) לא ועדיין לעבודהֿזרה תקרובת 11)שייחדוה

אפילו 12)לעבודהֿזרה. אסור לעבודהֿזרה מוקצה אין כי
לשם  אותו שיגזזו כגון: מעשה, בו שיעשו עד לגבוה,
עבודהֿזרה  לשם עבודה איזו בו יעבדו או עבודהֿזרה,

כט.). או 13)(תמורה הוושט השחיטה: סימני משני
מ.). (חולין עבודהֿזרה תקרובת משום אותה ואסר הגרגרת

נד:).14) (ע"ז בבהמה והחליפו אליל לו שהיה
אותו 15) הרי אחר, בחפץ המוחלפת הבהמה את כשהחליף

חליפין". "חלופי נקרא: משום 16)החפץ ואסורים,
שאתה  כך - כמוהו" חרם "והיית כו): ז, (דברים שנאמר

(שם). כמוהו הוא הרי ממנו נאסרת 17)מהיה שהבהמה
מעשה. ידי אלא 18)על אמורים הדברים ואין מ:) (חולין

לאסרה  מתכוון הוא אין הוא וכשר שהואיל סתם, בישראל
גוי  או מומר, ישראל אבל בעלמא; חברו את לצער אלא
(שם, כמבואר אסרה, - לעבודהֿזרה ישראל בהמת ששחט
וקיצר  ה"כב) (פ"ב, שחיטה בהלכות ביארו ורבינו מא.).
ומניין  (כסףֿמשנה). שם שכתב מה על שסמך מפני  כאן,
של  מכלים - מעשה? ידי על שלו שאינו דבר אוסר שאדם
הכלים  כל "ואת יט): כט, הימיםֿב (דברי בהם שנאמר אחז,
והקדשנו". הכּנּו במעלו, במלכותו אחז המלך הזניח ֵַאשר
להדיוט; אף נאסרו כי שגנזנום, - הכנו חז"ל: ואמרו
המקדש  כלי והלא תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו
מתוך  אלא במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה
נאסרו  - לעבודהֿזרה בהם והשתמש מעשה בהם שעשה

נד:). תלוש 19)(ע"ז עפר הביאו שלא טבעית, קרקע
יש  הרי תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי אחר; ממקום
(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה

מז:). לסנה' בה 20)"המאירי" ועשה הואיל נד:) (ע"ז
מעשה.

.·Ô¯Ò‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô¯˜ÚL ÌÈÓ21. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
Ô¯Ò‡ - Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË22¯‰ È·‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpL23ÌÓB˜Óa Ô„·ÚÂ24ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B¯zÓ - ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a25. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי על נתלשו לא כי
נט.). הם 22)(ע"ז רבים של אלה מים אם משיג: הראב"ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי"ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב"ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי חייא רבי בני בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק זה והרי - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי  (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ"ג, (ע"ז מהירושלמי
המתירים  חייא ר' שבני הרי - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)

ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק

.‚‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰·Ï Û˜fL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
d¯Ò‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e ,dÏ26 »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ - d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a27‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ .28, «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e29C˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«

d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc30‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»
‰¯ÚÓ ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ31‰Ê È¯‰ - B· «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆
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¯eÒ‡32„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓ33ÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
¯eÒ‡ ,„·Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„·Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»

‰‡‰a34‰È‰ .‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰¯L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»
BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡35BÏÒÙe36ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ37, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ

CÈ¯·‰ elÙ‡38·Èk¯‰Â39‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ
ÌÈ‚È¯N40ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚È¯N‰ ˙‡ ˙¯Bk - »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ

¯zÓ ÔÏÈ‡‰ ¯‡Le ,‰‡‰a41,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb ¯Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡42ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯N‰ Ïk - ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·Ïel‰Â43,„·Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰44È„·BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÂÈ˙B¯t ˙‡ ÔÈ¯nLÓ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ¯ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ¯ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰¯L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»

‰¯L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙B¯Ùa ÔÈNBÚ45. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrn dztiwfy ,d`pda dxq`"

והלא  במעשה, צורך שיש הרמב"ם לקח מנין להקשות, יש
בגמרא הוא הדין נג:)מקור מו. גליא (ע"ז לבנה, ש"כשזקף

ופלח  עכו"ם דאתו וכיון בעבודה־זרה, ליה שניחא דעתי'
דעת  גילוי שמספיק והיינו קעביד", דידי' שליחותא לי'

מעשה. צריך ואין
בגמ' שמקורו לומר נג:)ויש שם הפסוק (ע"ז על ששואלת

של  אשיריהם זה אין הלא באש", תשרפון "ואשיריהם
והלא  ישראל, עם ירושת היא ישראל ארץ שהרי הגויים,
שפלחו  ש"כיון ומתרצת שלו", שאינו דבר אוסר אדם "אין
בעבודה־זרה". להו דניחא דעתייהו גלו לעגל, ישראל
ביחד  לבוא חייב להו" "דניחא דעת שגילוי מוכח ומכאן

לעגל. שעבדו כאן כמו מעשה, עם
את  אהרן עשה היאך כללית, שאלה תתורץ זה, פי על
כו' הזהב נזמי "פרקו לישראל שאמר שתירצו שיש העגל,
אותו  קנה שלא והיינו לי"), "ותנו אמר (ולא אלי" והביאו
שאינו  דבר אוסר אדם "אין הרי שלו שאינו וכיון מידם,
ש"ניחא  דעת גילוי כאן היה הרי קשה, זה תירוץ ועל שלו".
שלא  ומדוע העגל, לעשות רצו שהרי בעבודה־זרה, להם"
הנ"ל  שע"פ אלא אליו. שהביאו הזהב את לאסור יוכל
כי  אהרן, שם על להקרא יכול לא העגל שמעשה יתורץ
גם  צריך כי מספיק, אינו להו" ד"ניחא דעתם שגילו מה

י  וכשפנו לא מעשה, עדיין העגל, את שיעשה לאהרן שראל
ואתי  מעשה, עם דעת גילוי כאן היה ולא עבודה־זרה עבדו
אדם  "אין כי הזהב, את לאסור היה יכול שאהרן שפיר

שלו". שאינו דבר אוסר
היכא  לי' "מיבעי שם הגמרא המשך גם יובן על־פי־זה
עכו"ם  והא לה, השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה שזקף

דמינכרא  הוא "לבינה לא, או אסורה לה והשתחווה
ולכאורה  שנא". לא דילמא או לא. ביצה אבל זקיפתה,
הכל  והרי לא, או זקיפתה ניכרת אם מינה' 'נפקא למאי
על  גם להעשות  יכול וזה הזוקף, של הדעת בגילוי תלוי
אם  הגמ' ששאלת יתורץ, ועל־פי־זה ביצה. זקיפת ידי
שאינו  זוטא מעשה אלא זה אין שאולי זקיפתה" "מינכרא
כי  מספיק אינו - דעת גילוי בזה יש שבוודאי ואף נחשב,

מעשה. גם צריך
(147 cenr `i wlg y"ewl itÎlr)

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה
על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה

מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף
הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף

לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני החצי אל מחובר

נעבד.32) הבלתי השני בית 33)החצי כמו לאוכל, יד בית
גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי; יד
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני החצי
כדין  מספק" "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה
דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל

עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי תפיסת בו היתה שהרי
שאינו  עבדו ולסוף שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.

ש  בשעה כי (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו
אבל  לה; ומחובר בארץ הוא מושרש שהרי "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע"ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח.). ויש 36)קיצץ פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי 37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף
משם  ותצמח שתשריש כדי אחר, מצד מוציאים הם ראשה
הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי: חדשה, ְַָָכגפן

יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף הביא
פ"ב, (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,

ענפים.40)מ"ו). מעשה 41)הצמיח שעשה פי על אף
עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ"ד). פ"ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע"ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח.).

.„ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡46- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a ¯eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

¯zÓ ‰Ê È¯‰47.„·Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
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‰Ê È¯‰ - Èea ˙È·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„·Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆
‰‡‰a ¯eÒ‡48B„iÒÂ ,Èe· ‰È‰ .49B¯iÎÂ50ÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈

,LcÁM ‰Ó ÏËB - LcÁ˙pL „Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈
,B„·ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿

¯zÓ ˙Èa‰ ¯‡Le51CB˙Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿
˙Èa‰52;‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk - ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»

˙Èa‰ ¯z‰ - d‡ÈˆB‰53d·ˆÁL Ô·‡ ÔÎÂ .54‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ,d„·ÚÏ55d¯iˆÂ ,‰·eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»

d¯iÎÂ56Ûe‚a ¯iÎÂ ¯iˆ elÙ‡ - „·ÚzL57,Ô·‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆
‰ÈÏÚ ¯ik Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â58ÏËB -59‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«

,„·ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈
¯zÓ Ô·‡‰ ¯‡Le60. ¿»»∆∆À»

נאסר 46) אינו כן לא אם כי כך, לשם מתחילה נטוע שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף שנטעו מאילן גרוע אינו שהרי -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי על שאף פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:
שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי על אף
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף "תלוש
בארץ, מעורים ושרשיו הואיל נאסר שאינו לאילן דומה
ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, מבית יותר "מחובר" הוא שהרי

בסיד.49) אותו או 50)טח בולטות צורות בו עשה
אבל 51)שוקעות. עצמו; לבית עבד לא שהרי מז): (ע"ז,

כדין  בהנאה נאסר עצמו, הבית את עבד שחידשהו אחרי אם
לבית. לפי 52)המשתחוה אלא לעבודהֿזרה, הקצהו שלא

שעדיין 55)מההר.54)(שם).53)שעה. פי על אף
מיד. בהנאה נאסרת נכרי של עבודהֿזרה כי עבדה, לא

וציצים.56) ציורים בה גופה.57)שפסל באבן בה שחקק
גופה.58) באבן בה.59)ולא להשתמש ישראל כשבא
(שם).60) נעבדה לא עצמה שהאבן

.‰‰ÈÏÚ „ÈÓÚ‰L Ô·‡61BÊ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ∆∆∆∆¡ƒ»∆»¬«»ƒ¬≈
˙¯zÓ Ô·‡‰ - d˜lÒ .‰ÈÏÚ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk ‰¯eÒ‡62. ¬»»¿«∆ƒ»∆»ƒ¿»»∆∆À∆∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ CeÓÒ B˙È· ‰È‰L ÈÓ63¯eÒ‡ - ÏÙÂ ƒ∆»»≈»«¬«»ƒ¿»«»
B˙B·Ï64BlL CB˙Ï ÒBk ?‰NÚÈ „ˆÈk .65,‰B·e ƒ¿≈««¬∆≈¿∆∆

‡lL È„k ,‰‡Bˆ B‡ ÌÈˆB˜ e‰‡ÏÓÓ ÁÂ¯‰ B˙B‡Â¿»∆«¿«¿≈ƒ»¿≈∆…
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ·ÈÁ¯È66ÏLÂ BlL Ï˙k‰ ‰È‰ . «¿ƒ¿≈¬«»ƒ»»«…∆∆¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú67‰ˆÁÓ :‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ¬«»ƒƒ∆¡»¿∆¡»∆¡»
BlL68¯eÒ‡ Ïk‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏLÂ ,‰‡‰a ¯zÓ ∆À»«¬»»¿∆¬«»ƒ«…»

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚ ,ÂÈ·‡ .‰‡‰a69. «¬»»¬»»≈»«¬»«…»«¬»»

זמני.61) את 62)באופן הקצה מתחילה אם אבל (שם)
אסורה  היא הרי - בקביעות לאליל בסיס שתשמש האבן
(ה"ט). בסמוך כמבואר הנכרי, שיבטלנה עד כעבודהֿזרה

עבודהֿזרה.63) לבית קיר משמש מכתליו אחד שהיה
שהיה 64) מפרש: ובירושלמי לעבודתֿזרה. בית בונה שהרי

אסור  הרי כן, לא שאם עבודהֿזרה, לבית קודם ביתו בנין
עבודהֿזרה. בית בקיר ביתו לסמוך כנוסח 65)לישראל

אמות  ארבע שלו בתוך כונס מ"ו): פ"ג, (ע"ז המשנה
אברבנאל. כתבֿיד הרמב"ם וכן מז.).66)ובונה"; (ע"ז

ישראל.67) של וחציו זרה עבודה של חציו הכותל, שעובי
שלו;68) הן אבנים איזו שמכיר וכגון מותרות, שלו האבנים

לנכרי  למכור שיכול אלא אסורות, - מכירן אינו אם אבל
שם). הירושלמי, בשם (ר"ן, שהוא מקום בכל חלקו

אוקספורד.69) כנוסח

.Â„a‡Ó „ˆÈk70ÌÈ¯·c ¯‡Le ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ≈«¿«≈¬«»ƒ¿»¿»ƒ
?dlL ˙·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÔB‚k ,dÏÏ‚a ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒƒ¿»»¿¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

Áe¯Ï ‰¯BÊÂ ˜ÁBL71ÁÏn‰ ÌÈÏ ÏÈËÓe Û¯BN B‡ ,72. ≈¿∆»«≈≈ƒ¿»«∆«

ה"א).70) (פ"ז, לעיל כמבואר לאבדה, עליו שמצוה
חוששים 71) אין - לקרקע ותועיל זבל שתיעשה פי על ואף

הצמחים, את מגדלים המותר והקרקע האסור הזבל כי לה,
מותר". - גורם וזה כ"שזה ה"יא): (פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

כח.),72) פסחים רש"י, (מלשון שם עוברות ספינות שאין
כשהוא  לים לזרקו אבל ה"יג). (פ"ז, לעיל בבאורנו וראה
לצדדים: רבינו דברי מפרשים ויש מג:). (ע"ז אסור - שלם
ואין  לשרפו שאפשר עץ של לאליל הכוונה שורף", "או
של  ואליל המלח; לים בהטלתו או לרוח, בזרייתו צורך
בלי  המלח לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי מתכת
ישחקנו  המלח, לים ללכת לטרוח רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח, ויזרנו
לים  הטלה או עץ, של אליל שריפת לרוח, וזרייה שחיקה
דברי  השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח

פ"ג). ומצה, חמץ (הלכות רבינו

.ÊÌÈ¯‰ ÔB‚k ,„·ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
¯zÓ BÓˆÚ „·Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰·e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a73‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a ¯eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚ74ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈetˆ ÏÎÂ .75ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ76. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב וכסף זהב. או כסף ההר את ציפה אם
לנוי. ציפוי מיני כל שכל 74)אלא היא: הכתוב גזירת

מה.). (ע"ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",
שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי ששאר פי על ואף
מחובר  נעבד של הציפוי אין ה"ב), (פ"ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב"; כסף תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב). תלושים.75)ל"ת, אלילים עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי ביטל

(ה"ט). בסמוך

.ÁÌ„˜ ÌÈ¯Î ‰eÏhaL ÌÈ¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77 ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ È„ÈÏ ‡·zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È¯‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï·‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈
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ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי באה כבר אם כי
בסמוך. נב.)78)כמבואר ע"ז פ"ו; דע"ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי "מנין דרשו:
כסף  תחמוד "לא כתוב: (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב: עליהם", וזהב

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.ËÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú79. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da È¯ÎÏ ‰È‰ elÙ‡80ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk81. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ „ÈÏ ˙‡aL È¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ - È¯Î‰ dÏha CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡82Ïh·Ó Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú83. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙„B·Ú Ïh·Ó BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈ·ÎBk84ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏhaL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁ¯k ÏÚa ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿
;‰ÏË· BÊ È¯‰ - Ck ÏÚ Ï‡¯NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ Ïh·Ó‰ È¯Îp‰ ‡‰iL „·Ï·eƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha85‰ÈLnLÓ Ïha - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïh·Ó‰ .86. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯zÓ ‰ÈLnLÓ - ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«

ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש  יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין  אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,

(שם).

.‡È·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈
- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»

ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ

ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ

‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»

ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד כי 100)ואין

שבור, ככלי נידון זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול

.·ÈÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»
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dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,

מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,

כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש

מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולפני 1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.‡¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏ2Ìi˜˙n‰ ¯·c Ì‰Ï ¯kÓÏÂ Ì‰Ó3Ô‰Ó ˙BÏÏ ;4 ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰Ïe5Ú¯tÏ ,6¯ËL· ‰ÂÏÓ Ì‰Ï Ú¯ÙÏÂ Ô‰Ó7 ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡8,Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï·‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓ9¯·c Ô‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL·˙Â ˙B˜¯È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L10.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?12¯‡La Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ¯‡13‡NÂ ¯·Ú .„·Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Ô˙B‡a Ô‰nÚ Ô˙Â¿»«ƒ»∆¿»«¿»»ƒ¬≈∆À»
‰Ê È¯‰ ,Ô‰nÚ ÌbÁ ÌBÈa Ô˙BÂ ‡NBp‰Â .‰‡‰a«¬»»¿«≈¿≈¿«»ƒ»∆¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡14. »«¬»»

סחורתו,2) במכירת ירויח שהנכרי זה ידי על כי ב.) (ע"ז
החג, לשמחת לו הנחוצים המצרכים את בקנייתו ישיג או
בדבר. הגורם יהיה והישראל לאלהיו ויודה ישמח

ביום 3) הנכרי יראהו שאז מהר, מתקלקל ואינו המשתמר
דבר  ובין המתקיים דבר בין ממנו: ולקחת בו. וישמח חגו
המונחים  הנמכר החפץ דמי כי אסור. - מתקיים שאינו
ו:). (ע"ז לעבודהֿזרה מודה והוא לבו משמחים ברשותו

לו.4) נצרך שהישראל על לאלהיו יודה שמא לחשוש שיש
ביום 5) מחסור ידע לא אבל לישראל, שנצטרך פי על אף

לעבודהֿזרה. ויודה ואף 6)חגו חוב. תשלום ממנו לקבל

לאחר  הוא שמח אבל הפרעון, בשעת מצטער שהוא פי על
ב.). (שם, אידו ביום למחר וישמח והכסף 7)זמן, הואיל

(שם, מהם להיפרע לו אסור - ממון הצלת פה ואין בטוח
ה"א).8)ו:). פ"א, ע"ז ו:).9)(ירושלמי, (ע"ז
מקולקל 10) כבר שיהיה או כבר, יהיה לא חגם וביום הואיל

(שם). יודה ולא בו ישמח לא ושוב אלה 11)ונשחת שכל
מתפרנסים 12)אסורים. אנו ואין להם זקוקים אנו שאין

יא:).13)מהם. (שם, מהם ופרנסתו יושבים אנו שבתוכם
סעיף 14) קמח, יו"ד (שו"ע ההלכה נפסקה וכבר ו:). (שם,

בזמן  אבל בזמנם: אלא אמורים הללו הדברים שאין יב):
ולתת  לשאת מותר - האלילים בטיב בקיאים שאינם הזה
הרשב"א  פי (על וכדומה ולהלוות ללוות חגם, ביום עמהם
מעות  לתת ואפילו שם: מוסיף והרמ"א ב.). ע"ז והתוספות,
נוי  או תקרובת מהם עושים אין כי איסור, אין לכהניהם

א  בהם.לעבודהֿזרה ושותים אוכלים לא

.·ÔB¯Bc ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â15B„È‡ ÌBÈa È¯ÎÏ16Œ‡l‡ , ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿≈∆»
BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„BÓ BÈ‡L BÏ Ú„B ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆≈∆«¬«»ƒ¿≈

d„·BÚ17,BbÁ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ÔB¯Bc ÁÏML È¯Î ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰·È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡Ï18BÏËB - …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ È¯Îp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B· ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d· ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ19. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי
לה). לב, (דברים אידם יום קרוב כי (ע"ז 17)הכתוב:

הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום
ו:).19) (שם,

.‚ÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk - ‰¯NÚ B‡ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ,‰a¯‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ20. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח.) (ע"ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף טבת תקופת לפני הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי על ואף למנינם.

לפניהם. ימים

.„ÔBL‡¯ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡¯ ÌBÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆

Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÒ‡21. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.‰Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ - Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈ·È¯˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ÂÌ‰22ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ·ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿

B˙È¯BÏ· B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia23, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ
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ÌBÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B· ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿
‰zLÓ B· ‰NÚL24¯eÒ‡ BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ ,B·Ï ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»

B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡25ÌBÈ ÔÎÂ .„·Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈
‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiL26ÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡ - ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ

ÌÈÏk da ÔÈÙ¯BNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ¯eÒ‡27 ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ
˙¯Ë˜ ÌÈ¯h˜Óe28ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL Úe„Èa ,29. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ

Ì˙B‡ Ï·‡ ,„·Ïa ‰È„·BÚÏ ‡l‡ ,¯eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ¯nLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰Ó30Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï·‡ ,CÏn‰ „B·k ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -31. ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי  השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע
פי  (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ"ג). פ"א, ע"ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש
והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט

עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו
אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין

ח.). לשנה.26)(ע"ז וכלי 27)משנה מיטתו כגון:
מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי  אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש

ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב
ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום

בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.ÂÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„B·Ú d˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)

על  הוזהרו נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה

התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).
ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.ÁÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.Ëe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ
‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»

.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
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לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה
עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.È¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.‡È‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
להם, לסייע אלא מותר שאינו ד), ס"ק (שם, הט"ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי - הנכרים עזרת בלי הבונה יהיה

.·È˙BiÁ d· eÈ‰Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¯ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙B¯hÚÓ59˙B‰Ï ¯eÒ‡ ˙B¯hÚÓ‰ - ˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰a60ÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
e¯hÚ˙ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú61˙B¯zÓ ,˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰a62ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙BiÁ .63,Ô¯ÎNÏ ¯eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰p‰nL ÈtÓ64. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב:). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני
י  (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי בהן, לקנות אסור

לעבודהֿזרה.63)(שם).62)ור"ן). קנין שהם
ה"ג).64) פ"ד, ע"ז (ירושלמי,

.‚ÈÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ«¬«»ƒ»»¬ƒ
‰‡‰a65ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈÂ ,66ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ï·‡ . «¬»»¿ƒ≈¿»«∆«¬»¿≈»ƒ

˙„B·Ú B· e„ÈÓÚ‰Â B˙È· eÏÊ‚Â Ï‡¯NÈ eÒ‡L∆»¿ƒ¿»≈¿»¿≈¿∆¡ƒ¬«
ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk67·˙BÎÂ ,68˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe »ƒ»»À»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»

Ì‰lL69. ∆»∆

ביתו 65) שמכר קנס, משום מד.) גיטין פ"ז: דע"ז, (תוספתא
שאלו 66)לעבודהֿזרה. וכבר ה"ט). (פ"ז, לעיל מבואר

בכל  "וכי "שוחק"): דיבורֿהמתחיל: מג: (ע"ז ה"תוספות"
ולזרות  לשחוק שאפשר ותירצו: המלח? לים ילך שעה
אלא  המלח" "ים נאמר: ולא צמחים, מגדל שאינו במקום

צמחים. מגדל שאינו מקום הוא 67)להצריך אנוס שהרי
לקנסו. מכירה.68)ואין לחתום 69)שטר דינם בבתי

שטרו  על שמחתימם בזה מחשיבם שהוא פי על ואף עליו.
(שם). מידם כמציל שהוא מפני מותר, -

.„ÈÔÈÏÈÏÁÂ70„tÒÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL «¬ƒƒ∆¿≈»ƒ»ƒ¿…
Ô‰a71„È¯ÈÏ ÔÈÎÏB‰ .72ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL »∆¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ¿¿ƒ

Ô˙ei‚a ,˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú ,‰Ó‰a Ô‰Ó73ÌÈz·e , ≈∆¿≈»¬»ƒ¿»¿«»»ƒ
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„NÂ74, ¿»¿»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»∆»∆

Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L ÈtÓ75?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ,ÒÎÓ Ô˙B BÈ‡L ˙Èa‰ŒÏÚaÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ««««ƒ∆≈≈∆∆¬»«≈«

¯bz‰ ÔÓ ÌL76,ÒÎÓ Ô˙B ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ , »ƒ««»»ƒ¿≈∆≈∆∆
˙„B·Ú ‰p‰Ó ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÒÎn‰Â¿«∆∆«¬«»ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¬«
,Á˜Ï ‰Ó‰a Ì‡ - ¯bz‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯·Ú .ÌÈ·ÎBk»ƒ»«¿»«ƒ««»ƒ¿≈»»«

¯MÓ77˙eÒk Ì‡Â ;‰hÓÏe ‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»¿ƒ¿
˙BÎzÓ ÈÏÎe ˙BÚÓ Á˜Ï .e·˜¯È - Á˜Ï ÌÈÏÎÂ78, ¿≈ƒ»«≈»≈»«»¿≈«»

ÌÈÏÚÓ ‡Ï - „·Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ79‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…
ÔÈ„È¯BÓ80. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כליֿנשיפה
מ"א). פ"ו, פ"ז).71)(ב"מ דע"ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע"ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי על אף
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י, (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי כי בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י, (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי
הוא  הרי - הנימול כנעני" "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא

(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.ÂË‰zLÓ Bz·Ï B‡ B·Ï ‰NÚL ÌÈ·ÎBk „·BÚ81, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

¯eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡¯Ni‰82È„·BÚ ˙aÒÓ·e ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙¯Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚ83¯Á‡Ï elÙ‡ - »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,¯eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈ·ÎBk ÏL ‰„B·Ú ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰‰84,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â" :¯Ó‡pL85ÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈ·Ï¿»∆¿»¿
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נישואין.81) ח.).82)לשמחת לו 83)(ע"ז שאמר
הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:

כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי מפני האיסור, את המנמק (שם) רש"י

תקרובת. לה ויקריב רבי 85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י). לב, על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי
מתים  מזבחי אכלו כאילו הכתוב עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי
אכילתך  על אני מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.ÊË˙„·BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈ·ÎBk86‡ÏÂ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

Ú ˙È¯Îp‰ ˙‡ „lÈ˙,¯ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï·‡ .Ì"ek ¿«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰·È‡ ÌeMÓ87˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡¯NÈ88d˙eL¯a89‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚¯‰˙90. ««¿∆

ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
 ֿ שפיכות על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא

יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון
לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז

לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא
לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי

כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו
לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא

כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש
לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה

(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו
לג.).

.ÁÈ„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:
דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.

מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב ֿ 105)שמא לעבודה ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תשע"ח  תשרי כ"ב חמישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;

.‡ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»
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Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»

ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם
ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.

ה'. עליהון;4)מאחרי תרחם ולא אונקלוס: כתרגום
יט). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי  וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי בעיקר כופרים

שהיה  לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על
הם  הזה העולם תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין
אליהו  והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורוס
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים

ולא 9) מורידין - והמומרים והמסורות המינים כמאמרם:
כו:). (עבודהֿזרה וצוררים.10)מעלין מציקים

ויצאו 11) רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס תלמידי
ה). פרק נתן דרבי (אבות רעה כנוסח 12)לתרבות

הפיסקה. חסרה אחרות ובנוסחאות ועוד. אוקספורד

.·Ô‡kÓ13˙‡t¯Ï ¯eÒ‡L ,„ÓÏ ‰z‡14Ì"ekÚ ƒ»«»»≈∆»¿«…«
‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎN· elÙ‡15‰È‰L B‡ Ô‰Ó ¬ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿»≈≈∆∆»»

‰·È‡ ÌeMÓ LLBÁ16ÌpÁa Ï·‡ ,¯ÎN· ‡t¯Ó - ≈ƒ≈»¿«≈¿»»¬»¿ƒ»
¯eÒ‡17·LBz ¯‚Â .18B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡Â ÏÈ‡B‰ ,19, »¿≈»ƒ¿«»¿À∆¿«¬

.ÌpÁa B˙B‡ ÌÈ‡t¯Ó¿«¿ƒ¿ƒ»

הטובע.13) את מעלין ואין דרפואה 14)הואיל (שם)
(כסףֿמשנה). מעלין חייו 15)היינו - ירפאם לא שאם

ישראל.16)בסכנה. לכלל או הוא 17)לו שיכול מפני
אשר  מלאכתו לעשות לדרכו הוא אץ כי ולומר, להתנצל

מחייתו. ימצא לנו 18)ממנה שמותר מפני כן, נקרא
פרק  ביאה איסורי (הלכות ישראל בארץ בתוכנו, להושיבו

המצוות  שבע את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז); הלכה  י"ד,
ב) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח שבני
גילוי  ה) דמים. שפיכת ד) עבודהֿזרה. ג) השם. ברכת

נו.). (סנהדרין החי מן אבר ז) גזל, ו) לו 19)עריות. ליתן
שאמרה  וכמו סה.). (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו

לה). כה, (ויקרא עמך וחי ותושב גר תורה:

.‚˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡20;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡È¯eÒ·e21˙B„N ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ,22. ¿¿»¿ƒ»∆»ƒ¬»…»

Ï·e ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓe‡lL „· «¿ƒƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆…
‰eÎL eNÚÈ23ÔÈ‡Â .‰LÏMÓ ˙BÁt ‰eÎL ÔÈ‡Â . «¬¿»¿≈¿»»ƒ¿»¿≈

˙B„N Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ24Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ ,‡È¯eÒ·e . «¿ƒƒ»∆»¿¿»«¿ƒƒ»∆
˙B„N25da LiL ÈtÓ ?‰„Na e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . »ƒ¿≈»∆¡ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»

dÚÈ˜ÙÓ :ÌÈzL26‰ÈÁ Ì‰Ï Ô˙BÂ ,˙B¯NÚn‰ ÔÓ ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ«««¿¿≈»∆¬»»
Ú˜¯wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»

.eˆ¯‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי  השווה ארץֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ
קודם  אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת
 ֿ כארץ כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי

דבר". לכל מפני 22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,

לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי אותה מוציא מסלקה.
יפריש  לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.„e¯Èz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰¯Èc ˙È·Ï ‡Ï ,¯ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯Èz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
¯ÈkNÓ Ï·‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

¯ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜¯˜Ï ¯aÁÓa Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·˙e30¯ÎBÓ Ï·‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ¯ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈

Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜¯wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ Ô˙·ÈLÈ ,Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈
‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰‡ ‰nk :¯ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁ·La¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆

B˙¯eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ Á·La ¯tÒiL ¯ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»
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"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰È¯·cÓ ¯·c ·aÁiL35- ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈
BnÚ ˜·c‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,37¯bÏ" :¯Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
- "È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLa ¯L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי אוצר, בתור גם
ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני בקרקע, והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד -

האילן.31) פרי ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר
(32- היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו שמתנה

לו. וילך ויקטוף חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש
בקביעות. כוונתו 34)בארץ אם אבל כ.). (עבודהֿזרה

לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת
מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה

"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:
וטריפות 37) נבילות ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל

(שם).

.‰ÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה

ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב

ישמע לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין

ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי
בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה
לב:). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי"ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו
אומר: יהודה רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה על

ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו

.‡ÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
¯ÚN· ‡ÏÂ LeaÏn· ‡Ï ,Ô‰Ï2:¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁ·e" :¯Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙3- "Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,¯È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»
BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó Ïc·Ó Ï‡¯Ni‰ ‰È‰È4¯‡L·e ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»

BÚcÓa Ô‰Ó Ïc·Ó ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓ5ÂÈ˙BÚ„·e6. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»
Ïc·‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ7‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…

LaÏÈ8„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa9˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï10 ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ
ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡¯ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…̄¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ

Â‡¯˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ¯ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»
˙È¯BÏa11ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ¯ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆

Ú¯t‰ ÁÈpÈÂ12Ô‰ ÔÈNBÚL C¯„k ,ÂÈ¯Á‡lÓ13‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…
Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈ·k ˙BÓB˜Ó ‰·È14È„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈

‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa¯ Ô‰· eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆
‰˜BÏ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡15. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב הניח מה "וכי אחרי): (ספרא,
ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י): יח, (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב, באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
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באבטיגא; יוצא אני אף - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני אף - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף ל) ל"ת (ב"ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי ובהשקפת בתורתו
הרי 7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי - לאו ואם שלי, אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא
להשתנות  חייב הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש

קולון). מהר"י בשם (כס"מ, ועיקר כלל קווצות 10)מהם
ראשי  בציצית ויקחני מלשון: למצח, שממעל השער

ג). ח, כט.).11)(יחזקאל (ע"ז שער 12)כמבואר קווצת
הראש. מאחורי ונופלת היורדת הנקרא 13)ארוכה והוא

רש"י: שם ופירש פג.). (ב"ק קומי מספר חז"ל: בפי
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין

האמורי:ובתוס  מדרכי דברים "אלה שנינו: דשבת פ"ז פתא
בלורית". והעושה קומי, וכתבניתם.14)המספר כדמותם

מה  על מסברא להוסיף "שאין מיימוניות): (הגהות וכתבו
מחוקות  שהוא - בידם קבלה שהיתה - חכמים שמנו

קומי 15)הגויים". "המספר ס"ב): (דבריםֿרבה, אמרו וכן
הארבעים". את סופג - חייב? מהו בלורית... והעושה

.·ÚÈb‰L ÔÂÈk - Ï‡¯NiÓ ¯tzÒÓ ‰È‰L Ì"ekÚ«∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈≈»∆ƒƒ«
B˙È¯BÏ·Ï16ËÓBL ,Áe¯ ÏÎÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ·B¯˜17 ƒ¿ƒ»»∆¿»¿»«≈

.B„È ˙‡∆»

(ה"א).16) לעיל כמבואר ראשו באמצע משאיר שהוא
הבלורית 17) בגידול ועוזר מתקן יהא שלא ידו, את מסלק

כט.). (ע"ז עבודהֿזרה לשם שהיא

.‚ÈÙÏ ·LÈÏ CÈ¯ˆÂ ˙eÎÏnÏ ·B¯˜ ‰È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»»»««¿¿»ƒ≈≈ƒ¿≈
È¯‰ - Ô‰Ï ‰Ó„È ‡lL ÈÙÏ ,È‡‚ BÏ ‰È‰Â ,Ì‰ÈÎÏÓ«¿≈∆¿»»¿«¿ƒ∆…ƒ¿∆»∆¬≈
C¯„k ,ÂÈt „‚k Ál‚Ïe Ô‰ÈLeaÏÓa LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿¿«¿≈∆¿«≈«¿∆∆»»¿∆∆

ÔÈNBÚ Ô‰L18. ∆≈ƒ

בןֿראובן 18) שאבטולוס מט:): (סוטה חז"ל אמרו שכן
אמרו  וכן למלכות. קרוב שהיה מפני קומי, לספר לו התירו
קומי  מספר שהיה בןֿאיסטרובלי ראובן ר' על יז.) (מעילה

השרים. לפני וישב והלך

.„ÔÈLÁÓ ÔÈ‡19."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì"ekÚk ≈¿«¬ƒ»«∆∆¡«…¿«¬
„ˆÈkÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔB‚k ?LÁp‰ ‡e‰ ≈««««¿≈∆¿ƒƒ

ÈzÙ ‰ÏÙÂ20CÏB‰ ÈÈ‡ ,È„iÓ ÈÏ˜Ó ÏÙ B‡ ÈtÓ ¿»¿»ƒƒƒƒ»««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ≈
!ÌÈNÚ ÈˆÙÁ ÔÈ‡ ,CÏ‡ Ì‡L ,ÌBi‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ«∆ƒ≈≈≈¬»««¬ƒ
È˙Èa Á˙tÓ ‡ˆBÈ ÈÈ‡ ,ÈÈÓÈÓ ÏÚeL ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«»ƒƒƒ≈ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÎÂ !È‡n¯ Ì„‡ ÈÚbÙÈ ,‡ˆ‡ Ì‡L ,ÌBi‰«∆ƒ≈≈ƒ¿»≈ƒ»»««¿≈≈

ÛBÚ‰ ÛeˆÙˆ ÌÈÚÓBML21‡ÏÂ CÎ ‰È‰È :ÌÈ¯ÓB‡Â ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ¿∆»¿…
¯·c ˙BNÚÏ Ú¯Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BNÚÏ ·BË !CÎ ‰È‰Èƒ¿∆»«¬»»¿ƒ¿««¬»»
‡¯wL ,‰Ê ÏB‚¯z ËÁL :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔÎÂ !ÈBÏt¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿««¿¿∆∆»»

˙È·¯Ú22!ÏB‚¯˙ BÓk ‰‡¯wL ,BÊ ˙Ï‚¯z ËÁL ! «¿ƒ¿««¿¿…∆∆»¿»¿«¿¿
,CÎÂ Ck ÈÏ Ú¯‡È Ì‡ :BÓˆÚÏ ÌÈÓÈÒ ÌÈNn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ∆¡«ƒ»»»
!‰NÚ‡ ‡Ï ,ÈÏ Ú¯‡È ‡Ï Ì‡Â ,ÈBÏt ¯·c ‰NÚ‡∆¡∆»»¿ƒ¿ƒ…∆¡«ƒ…∆¡∆

Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡k23ÌÈ¯·c· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ; ∆¡ƒ∆∆∆∆«¿»»¿≈…«≈«¿»ƒ
¯·„ ÈtÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰»≈«…»¿»»∆«¬∆ƒ¿≈»»

.‰˜BÏ ,el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈∆

כז).19) ל, (בראשית בגללך ה' ויברכני ניחשתי מלשון:
על  עתידות ולהגיד לקסום וסימן; לאות דבר איזה לחשוב

שונים. אותות סה:).20)פי סו.).21)(סנהדרין (שם,
סז:).22) שבת (רש"י, עורב ניחושו 23)כמו על שסמך

ואשתה, כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה והיה ואמר:
לעבדך  הוכחת אותה אשקה, גמליך וגם שתה ואמרה:
בניחושו, בטוח לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי שתיכף
ממשפחת  כי ידע ובטרם היא מי בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף בהשגותיו והראב"ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב
באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע לא ואם זה; נעשה - כך יארע אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי מסיים: והראב"ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי אסור. ויונתן
את  גם ליישב כדי אולם הראב"ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב"ד של תמיהתו
שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי
את  גם ותשקה ותשאב תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב וטובת היא חרוצה כי הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני מעשי כל הם כך כי "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.‰‰˙È‰ ·BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰¯Èc :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ24˙Î¯·Ó È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰·e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ !Èz¯LÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎ¯a‰ ÔÓ25Ïk - !·BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…
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˙BNÚlÓ ÚÓ26¯·„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ¯·kL27. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי; הצלחתי שבניתיה מאז כי
זה. סימן לפי לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי תינוק "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי על אף -
בתור  אותם לקבוע אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב"ד ובראשם רבינו על
(הובא  והסמ"ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי גם אלה סימנים
לתינוק: שאמרו גדולים כמה מצינו כתב: ב"כסףֿמשנה")
זה, פי על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי פסוק

נבואה. כעין זאת בחשבם

.Â¯‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰28ÏkÓ Bz·LÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

·c‰ÌÈ¯29,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב

אומר. הוא איצטגנינות

.Ë‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«
ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆

‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»
ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות
בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי מז,41)על (ישעיה
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר ֵַָָֹֹיג).
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
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אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.È¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ ¯a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ -≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
ÊÁ‡L BÓˆÚ ¯·BÁ‰Â .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ¯·„·«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,B¯eac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÚaˆ‡· ‰‡¯‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„·Ïa ÌÈ¯·c ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ."¯·Á ¯·ÁÂ ,'B‚Â E·¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È· ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡¯ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ ¯aÁ‰ ÂÈÏÚ ¯Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡‰ ‰Ê· BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ ·LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ50ÏÎÂ .¯aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ·ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚ¯È51. »≈¿«≈≈≈»

יח,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב.):48)יֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא

ידע  ולא מלמל (המכשף אמר מאי ידע ולא מגושא רטין
רטן. ורטין תרגומו: - חבר" "וחובר שמלמל). מה ְְָָבעצמו
הרבה  המחבר זה - חבר חובר מפרשים: מרבותינו רבים
רש"י  גם פירש וכן אחד. למקום ואוספם ועקרבים נחשים
רבינו  ודברי סה:). (סנהדרין חז"ל דברי סמך על התורה על

(מכות, בתוספתא סמוכים שם:מוצאים שמצינו פ"ד)
פירוש  דעתו שלפי הבהמה", ואת האדם את "החובר
יזיקו  שלא הבהמה ועל אדם על לוחש שהוא הדברים:

ומובן.49)וכדומה. מלקות 50)תוכן לא  אבל
שאין  לאו על לוקין אין כי אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

טז.). (מכות מעשה ה).51)בו י, (ירמיה הכתוב כלשון

.‡ÈÏÚ LÁÏÏ ¯zÓ ,LÁ B‡ ·¯˜Ú BÎLpL ÈÓƒ∆¿»«¿»»»À»ƒ¿…«
˙aLa elÙ‡Â ,‰ÎÈLp‰ ÌB˜Ó52BzÚc ·MÈÏ È„k , ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«»¿≈¿«≈«¿

,ÌeÏk ÏÈÚBÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BaÏ ˜fÁÏe¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»»ƒ¿
BzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,BÏ e¯Èz‰ ,‡e‰ ÔkÒÓe ÏÈ‡B‰ƒ¿À»ƒƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿

ÂÈÏÚ53. »»

בטלה.52) בשיחה בו להרבות פחד 53)שאסור מרוב
קא.). (סנהדרין מותר - נפש פיקוח ומשום וצער;

.·È‰kn‰ ÏÚ LÁBl‰54ÔÎÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˜eÒÙ ‡¯B˜Â «≈«««»¿≈»ƒ«»¿≈

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpn‰Â ,˙ÚaÈ ‡lL ˜BÈz‰ ÏÚ ‡¯Bw‰«≈««ƒ∆…ƒ»≈¿««ƒ«≈∆»
ÔLÈiL ÏÈ·La ÔËw‰ ÏÚ ÔÈlÙ˙ B‡55Ì‰Ï È„ ‡Ï - ¿ƒƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ«…«»∆

ÏÏÎa Ô‰L ‡l‡ ,ÌÈ¯·BÁÂ ÌÈLÁÓ ÏÏÎa Ì‰L∆≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«
˙‡eÙ¯ ‰¯B˙ È¯·c ÔÈNBÚ Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»∆≈ƒƒ¿≈»¿«
eÈ‰ÈÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ ˙‡eÙ¯ ‡l‡ ÔÈ‡Â ,Ûeb¿≈»∆»¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿
¯BÓÊÓe ÔÈ˜eÒÙ ‡¯wL ‡È¯a‰ Ï·‡ ."ELÙÏ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿∆¬»«»ƒ∆»»¿ƒƒ¿
˙B¯vÓ ÏˆpÈÂ Ô˙‡È¯˜ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ Ô‚zL È„k ,ÌÈl‰zÓƒ¿ƒƒ¿≈∆»≈»»¿¿ƒ»»¿ƒ»≈ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ÊpÓe56. ƒ¿»ƒ¬≈∆À»

שהיו 54) ויש המכה. לרפואת כסגולה לחשים דברי
התורה  מן בפסוקים גם זו לתכלית לפעמים משתמשים

צ.). ה"ב).55)(סנהדרין פ"ו, שבת כמו 56)(ירושלמי,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב"ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי על אף שנתו, לפני תהלים ממזמורי
בדברי  להשתמש אבל תורה"; בדברי להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק שלא הגנה אמצעי בתור תורה
תינוק  על ספרֿתורה להניח ש"אסור רבינו: דברי לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסףֿמשנה). יחלה

.‚ÈÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯Bc e‰ÊÈ‡57˙‡ ·ÈÚ¯n‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙B¯·w‰ ˙È·a ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ58˙Ó ‡B·iL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈ¯·c ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈL·BÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡B·iL È„k ,Ôc·Ï ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ ¯tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡·iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Â ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ

המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
יֿיא). יח, סה:).58)(דברים (סנהדרין

.„È:¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ ·B‡ ÏÚa Ï‡LÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ ·B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ

‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ ·B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ59, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰¯‰Ê‡a - Ô‰a Ï‡Lp‰Â60. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿

‰˜BÏ - Ô¯Ó‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â61. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ"ט). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק בו שיש לאו כל כדין

.ÂË‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ÛMÎÓ‰62‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎ63ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï·‡ .64‰‡¯iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰˜BÏ - ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚL65ÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL66"E· ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa ¯Ó‡pL67 ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰68ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ69."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
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בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה
זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט הוא

משום 65)ממקומם. עקיבא רבי כדברי ממש, מלקות ולא
חייב; - ליקט אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע: רבי
את  האוחז חייב; - מעשה העושה פטור. - ליקט ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע בך...67)הטעם ימצא לא

י). יח, (דברים ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק מכשף שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת ובעל 69)(ה"י) יג:). (מכות
בו  כשהתרו היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו
לאו  שזה מפני ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף" משום
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב הוא אז "מעונן"
למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,

(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.ÊËÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ

‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"jidl` 'd mr didz minz"

נחלקו  אלוקיך" ה' עם תהיה "תמים הפסוק בפירוש
על  כללי כציווי פירשו שהרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם
שהוא  ומכיון הקב"ה, ציוויי כל קיום שכולל הדעת שלימות

עצמה. בפני כמצוה אותו מנה לא - כולל ציווי
בהשגותיו הרמב"ן ח.)אבל מ"ע העשין במנין מנאו (סהמ"צ

לשיטתו  כי וכו'" יתברך עמו תמים לבנו להיות "שנצטווינו
עוסק  מכל־מקום האמונה, על כללי בציווי שמדובר הגם
לשנות  ביכולתו "אשר ית' באמונתו מסויימים בפרטים

דברי  אצלם לחקור צריך אין שלכן כו' הכוכבים מערכות
עתידות.

היינו  בתמימות", עמו "התהלך פירש בחומש ורש"י
חריף. ואינו בקי שאינו כתם להתנהג

(69 cenr ci wlg y"ewl itÎlr)

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.‡È˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה
הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
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תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,
והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.

תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים
בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד

נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם ֿ 12)המקיף בר שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.·- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï·'a BLiL Ïk - "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙15 «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
,'˙ÈÁLz Ï·'a dÈ‡L ,‰M‡Â ;'ÛÈwz Ï·'a BpLÈ∆¿¿««ƒ¿ƒ»∆≈»¿««¿ƒ

'ÛÈwz Ï·'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ16CÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„·Ú‰17ÌÈ¯eÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,18.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
על  מוזהר הניקף שהרי אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
אף  ומותרת פטורה היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה
פטורה  סתם: כתב יחד, עירבם שרבינו ומפני לכתחילה.

זקן.15)(כסףֿמשנה). לו שיש איש (קידושין 16)כגון:
- פאת שוה": מ"גזירה גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:).
את  תשחית "ולא ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני פאת
- יגלחו" לא זקנם "ופאת אהרן: בבני ונאמר זקנך", פאת
בפרשה  אמורים אהרן" "בני שהרי פטורות, נשים להלן מה
ולא  קיצר ורבינו פטורות. נשים כאן אף אהרן", "בנות ולא

(כסףֿמשנה). שוה" ה"גזירה את אף 17)הזכיר כנענים,
בהן, חייבות שנשים במצוות אלא חייבים שאינם פי על

ד.). (חגיגה במסכת כמו 18)כמבואר לפטרם יסוד אין כי
מהן, בזה הם ועדיפים זקנך", "פאת עלֿידי הנשים שנפטרו

(כסףֿמשנה). זקן להם ויש הואיל

.‚‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰¯BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈ·iÁ ÌÈL19Ï·'e 'ÛÈwz Ï·'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈ20ÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ21‰¯È„z dÈ‡Â22˙B¯eËt ÌÈL ,23LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰24‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,25ÁÒt‰ ÈÏÈÏa26˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰27Ï‰˜‰Â ,28‰ÁÓNÂ ,29ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙B·iÁ«»

מכל 19) יעשו כי אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי
אהרן" "בנות ולא כתיב אהרן" "בני א) כא, (ויקרא למתים

לה:). (קידושין נשיהם וקלֿוחומר קבועות 21)- בשעות
במשך  קבועים וזמנים ימים או ולילה), (יום היממה במשך

גרמא. שהזמן מצותֿעשה נקראת: כזאת מצוה השנה.
שעה.22) ובכל עת בכל הוקשה 23)תמיד, התורה כל כי

תהיה  למען ידך... על לאות והיה ככתוב: תפילין, למצוות
תפילין  שמצות וכשם ט). יג, (שמות בפיך ה' תורה
ביום  אלא נוהגת שאינה היא, גרמא שהזמן "מצותֿעשה
הימנה  פטורות ונשים ומועד, בשבת ולא בחול בלילה, ולא
ותפילין  פטורות. נשים גרמא שהזמן מצותֿעשה כל כך -
ולימדתם  כתוב: תורה. מתלמוד - פטורות? שנשים מנין
בנותיכם. ולא "בניכם", - יט) יא, (דברים בניכם את אותם
ידכם  על לאות אותם וקשרתם כתוב: מזה למעלה וסמוך
כך  תורה, מתלמוד פטורות שנשים כשם להגיד: - יח) (שם,

לד.). (קידושין מתפילין פטורות שהוא 24)הן שבת של
חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב: השניות ובדיברות ח): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע"ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי: זה, ולפי נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה
נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ", תאכל ב"בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח ימי שאר בכל כי
חמץ. אכילת של איסור רק יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב, (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח: בקרבן
צא:). (פסחים במשמע אשה גם - מצות 28)"נפשות"

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ את הסוכות הקהל

יב). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש החג,

יד). טז, (שם

.„ÌeËÓË30ÒBÈ‚B¯c‡Â31˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ ,32ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ33‰M‡‰ È¯ÓÁÂ34,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»

Ïka ÌÈ·iÁÂ35ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ - e¯·Ú Ì‡Â .36. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי"). ערך ("הערוך", גינוס ולנקבה:
מ"א). פ"ב, חגיגה מ"ה: פ"א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב"בל 33)איש תקיף" ב"בל להתחייב
בכל  וכן למת, יטמא" ב"בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ"ב). פ"ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו
(שם, כמבואר וכיו"ב, המקדש בקדשי אוכל ואינו הבנים

ונשים.35)מ"ג9. הספק 36)כאנשים על לוקים שאין

(שם).
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.‰,dL‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ˙¯zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ

ÔË˜38.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ ¯eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס"מ). מדרבנן רק הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.ÂÌÈÓÎÁ B· e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .¯eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙B¯ÚN ÌÈÚa¯‡Ó39ËwÏÏ ¯zÓe .40˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
¯Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ ¯Ò‡ ‡Ï ;ÌÈ¯tÒÓa41. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב
קפא). יו"ד, טור לדברי 41)לגזוז.40)יוסף, המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ"ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט, (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף בהשחתה, זו מה

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.Á¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא

קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ

È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆

‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת  (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני עצמו

פ"ב).57) (ע"ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב דעת היא
שעלֿכלֿפנים  משמע - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי

איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו
מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח "שמי מיימוניות") ב"הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי שער גם לגלח לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי, זה שאין

.È‰cÚ˙ ‡Ï59È„Ú ‰M‡60ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈ¯L LaÏ˙ B‡ ,Ú·BÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡¯a61‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡¯ ÁlbzL B‡ ,B·62È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
·‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚ·ˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡63 ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
- LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ64,˙B¯ÁM‰ CBzÓ ˙B·Ï ˙B¯ÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡¯Ó65‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰¯ÚN ËwÏiMÓ -66, ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

- ¯BÁL B¯ÚN Ú·ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰·Ï ¯ÚN ÚaˆiMÓ67ÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â68BL‡¯ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k69.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט.59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי
ה). לג, (שמות נז.):61)מעליך (נזיר בןֿיעקב אליעזר כר'

לא  שנאמר: למלחמה? זין בכלי תצא שלא לאשה מניין
מתרגם  וכן ה). כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס:

אנדרוגינוס:62) על שם שנאמר מ"ב) פ"ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח: תימן ובכתבֿיד ח). ס"ק קפב,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי, תכשיט: שם
טו). ב, ילבש 64)(הושע לא שבתורה: ל"ת על שעברו

כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י, אשה בנויי (שם).66)מתנאה
(67 ֿ (כסף שחורות מתוך לבנות שערות ממלקט נלמד זה

מתלבש.68)משנה). לגלח 69)אינו לה אסור האשה כי
(ביכורים, במסכת אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה
"ומסתפר  הוא: הנוסח זו, להלכה המקור ששם פ"ב),
תימן  בכתבֿיד אולם רבינו. מדברי ההיפך וזה כאנשים"
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משום  אותו מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח:
כאשה. צניעות

.‡È¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙·˙k‰70ÏÚ Ë¯NiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈ¯N‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,B¯Na71B‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚ·ˆ ¯‡L72ÌÈÓLB¯‰73Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«
ÔÈÓLB¯L74‡e‰L ,¯ÓBÏk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆

ÌL¯iL ˙ÚÓe .d˙„B·ÚÏ ÌL¯Óe dÏ ¯eÎÓ „·Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a Ë¯NiL ¯Á‡ ÔÈÓLB¯‰ ÌÈ¯·cÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

·˙k .‰˜BÏ - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ75‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…
- ‰ËÈ¯Na ·˙Î ‡ÏÂ Ú·ˆa ÌL¯L B‡ ,Ú·ˆa ÌL»̄«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙·˙Îe" :¯Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ ·zÎiL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜76ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .77·˙BÎa ?78‰Ê Ï·‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ ,B· eÚ˜Ú˜Â B¯N·a e·˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ79‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח).70) יט, (ויקרא בכם תתנו לא קעקע וכתובת
עיניהן.71) את בו כוחלות שנשים כא.).72)צבע (מכות
ניכר.73) חותם 74)שרישומם להיות עצמם את שמסמנים

מוקדשים. הם לעכו"ם כי הכל שיכירו בבשרם: תמיד ברית
וקעקע.76)שרט.75) כתובת שתיהן: שצריכים משמע
בעצמו.78)שלוקה.77) ורושם כותב כשהוא
(כסףֿמשנה).79) הראש הקפת מדין נלמד זה שדין כנראה

.·È˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯BN‰80:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ , «≈¿ƒ»««««≈∆∆∆¡«
„Á‡Â Ô‰k „Á‡ - "ÌÎ¯N·a ez˙ ‡Ï LÙÏ Ë¯NÂ"¿∆∆»∆∆…ƒ¿ƒ¿«¿∆∆»…≈¿∆»

Ï‡¯NÈ81B‡ ÌÈ˙Ó LÓÁ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯N . ƒ¿»≈»«¿ƒ»«««»≈≈ƒ
LÓÁ ‰˜BÏ - „Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BËÈ¯N LÓÁ82,‡e‰Â ; »≈¿ƒ«≈∆»∆»≈¿

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L83. ∆ƒ¿«»««¿∆»

אבל80) אצל 81)וצער.מתוך גם מפורש זה לאו שהרי
וגם  ה), כא, (ויקרא שרטת ישרטו לא ובבשרם כהנים:

כח). יט, (שם -82)בישראל לנפש" "ושרט שנאמר:
(שם): דרשו וכן כ:). (מכות ונפש נפש כל על לחייבו
ושריטה. שריטה כל על לחייב - לנפש" "ושרט

אבל 83) כאן: ידובר זו אחר זו שריטות חמש כששרט
אח  בבת אצבעותיו בחמש אותן חמש,כששרט לוקה - ת

אצל  בסמוך כמבואר אחת, פעם אלא בו התרו כשלא אפילו
(ה"טו). קרחה

.‚È˙Á‡ ,‰ËÈ¯Ne ‰„È„b84eÈ‰L ÌLÎe .‡È‰ ¿ƒ»¿ƒ»««ƒ¿≈∆»
,¯Úv‰ ÈtÓ Ì‰È˙Ó ÏÚ Ì¯N·a ÌÈË¯BN Ì"ekÚ‰»«¿ƒƒ¿»»«≈≈∆ƒ¿≈«««

ÔÈÏ·BÁ eÈ‰ Ck85ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚa86:¯Ó‡pL , »»¿ƒ¿«¿»«¬«»ƒ∆∆¡«
‰¯Ò‡ ‰Ê Ìb - "ÌËtLÓk e„„b˙iÂ"87,‰¯B˙ «ƒ¿…¿¿ƒ¿»»«∆»¿»»

Ë¯N ÔÈa ,˙Ó ÏÚL ‡l‡ ."e„„b˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿∆»∆«≈≈»«
ÈÏÎa :ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ;‰˜BÏ ,ÈÏÎa Ë¯N ÔÈa B„Èa¿»≈»«ƒ¿ƒ∆«¬«»ƒƒ¿ƒ

¯eËt - B„Èa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ -88. «»«¿¿»»

ויתגודדו 84) ככתוב: בכלי, הוא ש"גדידה" פי על אף
ביד. היא ושריטה כח), יח, (מל"א בחרבות כמשפטם
חייב  - לנפש" "ושרט משום בו והתרו בכלי גדד אם ולפיכך

משחית.85)(כסףֿמשנה). עובדים 86)בכלי שהיו לא
הגדידה  על סקילה חייבים היו כן שאלמלי - בכך אותה
אצל  רחמים לעורר כדי אלא - עבודהֿזרה עובד משום
 ֿ (כסף המשובשת דעתם כפי תפילתם. לקבל פסיליהם

בעכ"ום 87)משנה). תתגודדו" ש"לא פי על אף כלומר:
חייב. כן גם - מת על בכלי גדד אם זאת בכל כתוב,

כא.88) ).(מכות

.„È‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ·e89ÈL eÈ‰È ‡lL ,‰Ê90ÔÈÈ„ŒÈz· ƒ¿««¿»»∆∆…ƒ¿¿≈»≈ƒƒ
‚‰Ók ‚‰B ‰ÊÂ ‰Ê ‚‰Ók ‚‰B ‰Ê ,˙Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ««∆≈¿ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,¯Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«

˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï - "e„„b˙˙ ‡Ï"91. …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של האומר: אביי כדברי
מורים  הללו אחת, בעיר בתיֿדינין שני כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי
הכהן  דוד רבי נדחק רבא, לגבי כאביי הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתיֿדינין", כשני יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
 ֿ (כסף מותר - אחת בעיר בתיֿדינים שני אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב: שלא מפני
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.ÂË‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ Ë¯NL Ô‰k92. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»
‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ¯˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ Á¯Bw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á¯˜ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁ¯w‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ· B‡ B„Èa Á¯Bw‰ „Á‡ .‰Á¯˜Â93ÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
BL‡¯a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ¯˜ LÓÁ Á¯˜Â ÏÈ‡B‰ - ˙Á‡ ˙·a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È¯‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡k94L‡¯‰ Ïk ÏÚ ·iÁÂ .95,ÌÈÈÚ‰ ÔÈ·k ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
¯eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡¯a ‰Á¯˜ eÁ¯˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ¯‚k BL‡¯Ó ‰‡¯iL È„k ?‰Á¯w‰96ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.¯ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב: פי על אף

קרחה  שוה' ב'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי
מ"א. פ"ו, נגעים במסכת

.ÊËÏÙpL B˙Èa ÏÚ B¯N·a Ë¯BN‰ B‡ BL‡¯ Á¯Bw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
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‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt - Ìi· ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»
˙n‰ ÏÚ97ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ë¯BN‰ B‡ ,„·Ïa98. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ

‰ËÈ¯N Ë¯BN‰Â ,B¯·Á ÏL BL‡¯a ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,B¯·Á ÏL B¯N·a Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰Â ,B¯·Á ¯N·aƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈
Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa - ÚiÒÓ B¯·Á ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈ˜BÏ99Ì‰ÈMÓ „ÈÊn‰ - „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
.¯eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי, ודווקא
(מעשה  גם פירש וכן בכלי: שהיא הגדידה על רק שחייב

פ"ג).99)רוקח). מכות (תוספתא,

ה'תשע"ח  תשרי כ"ג שישי יום

-rcndxtq
daEWY zFkld¦§§¨

B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰ ·eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿∆»«≈≈∆¿
.‰cÂ˙ÈÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«∆

- dÏÏ‚a dnÚ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈ¯wÚÂ BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שמתכפרות 1) עבירות דברים; ווידוי התשובה, מעלת

שמתכפרות  ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן
זמן. לאחר

.‡- ‰NÚ˙Œ‡Ï ÔÈa ,‰NÚ ÔÈa - ‰¯BzaL ˙BˆÓ Ïk»ƒ¿∆«»≈¬≈≈…«¬∆
‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú Ì‡ƒ»«»»«««≈∆≈¿»≈ƒ¿»»

‰·eLz ‰NÚiLk -2B‡ËÁÓ ·eLÈÂ3˙BcÂ˙‰Ï ·iÁ ,4 ¿∆«¬∆¿»¿»≈∆¿«»¿ƒ¿«
Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»∆∆¡«ƒƒ»ƒ
‰Ê - "eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â .'B‚Â eNÚÈ«¬¿¿ƒ¿«∆«»»¬∆»∆

ÌÈ¯·c ÈecÂ5?ÔÈcÂ˙Ó „ˆÈk .‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÈecÂ . ƒ¿»ƒƒ∆ƒ¿«¬≈≈«ƒ¿«ƒ
È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡6È˙ÈÂÚ ,7ÈzÚLt ,8EÈÙÏ ≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆

ÈzL·e ÈzÓÁ È¯‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈNÚÂ9,ÈNÚÓa ¿»ƒƒ»»»«¬≈ƒ«¿ƒ…¿ƒ¿«¬«
¯ÊBÁ ÈÈ‡ ÌÏBÚÏe10.ÈecÂ ÏL B¯wÚ e‰ÊÂ ;‰Ê ¯·„Ï ¿»≈ƒ≈¿»»∆¿∆ƒ»∆ƒ

‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÔÈÚa CÈ¯‡Óe ˙BcÂ˙‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆
˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈÏÚa ÔÎÂ .ÁaLÓ11ÔÈ‡È·nL ˙Úa , ¿À»¿≈«¬≈«»«¬»¿≈∆¿ƒƒ
ÔB„Ê ÏÚ B‡ Ô˙‚‚L ÏÚ Ô‰È˙Ba¯˜12¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿¿≈∆«ƒ¿»»«¿»≈ƒ¿«≈
)‰·eLz eNÚiL „Ú Ìa¯˜a Ô‰Ï13ÈecÂ ecÂ˙ÈÂ »∆¿»¿»»«∆«¬¿»¿ƒ¿«ƒ

ÔÎÂ ."‰ÈÏÚ ‡ËÁ ¯L‡ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«»¬∆»»»∆»¿≈
ÔÈ‡ - ˙e˜ÏÓ È·iÁÓe ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk»¿À»≈ƒ≈ƒ¿À»≈«¿≈
‰·eLz eNÚiL „Ú ,Ô˙i˜Ï· B‡ Ô˙˙ÈÓa Ô‰Ï ¯tk˙Óƒ¿«≈»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»«∆«¬¿»

ecÂ˙ÈÂ14- BBÓÓ ˜Èfn‰Â B¯·Áa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿≈«≈«¬≈¿««ƒ»
BÈ‡ ,BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó BÏ ÌlML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈«∆«»≈
,ÌÏBÚÏ ‰Êk ˙BNÚlÓ ·eLÈÂ ‰cÂ˙iL „Ú ¯tk˙Óƒ¿«≈«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¬»∆¿»

L"Ì„‡‰ ˙‡hÁŒÏkÓ" :¯Ó‡p15. ∆∆¡«ƒ»«…»»»

תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף ולהביע 4)שלא חטא כי בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט צריך שהמתוודה

בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי נפש ככתוב: בשגגה,
ב). ד, (ויקרא תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,

לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס,8)הנפש
(מלכיםֿב  בי פשע מואב מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג,
ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו

ה). ט, (דניאל ומרדנו בושתי 9)הרשענו הכתוב: מעין
ו). ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי

ח,10) פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - שעשיתי "וכשם
ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו

על 12) שבאה העדות שבועת חטאת גזלות, אשם כגון:
על  אלא באים אינם הקרבנות שרוב בעוד כשוגג; הזדון
סז). עמוד שגגות (הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג.

יג.).13) כל 14)(שבועות שם: אמרו מג:). (סנהדרין
מתווד  הבא;המומתים לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ים,

לה' כבוד נא שים בני, יהושע: לו שאמר בעכן מצינו שכן
אנוכי  אמנה עכן: ויען (וידוי). תודה לו ותן ישראל אלוקי
למות, ונוטה שחלה מי כן כמו יטֿכ). ז, (יהושע וגו' חטאתי

לב.). (שבת התוודה! לו: לבין 15)אומרים שבינו ממה
(ספרי  הרע לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו:
מראה  המצוות" וב"ספר נשא). שמעוני, בילקוט הובא זוטא,

לפניו. שהייתה במכילתא ההלכה לכל המקור את רבינו

.·ÁlzLn‰ ¯ÈÚN16Ïk ÏÚ ‰¯tk ‡e‰L ÈÙÏ - »ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ∆«»»«»
Ïk ÔBLÏ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Ó ÏB„b Ô‰k ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈…≈»ƒ¿«∆»»«¿»

Ï‡¯NÈ17˙BBÚ ŒÏkŒ˙‡ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«»»»∆»¬
˙B¯·Ú Ïk ÏÚ ¯tÎÓ ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ."Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»ƒ«ƒ¿«≈«¿«≈«»¬≈
ÔÈa ,ÔB„Êa ¯·ÚL ÔÈa - ˙B¯eÓÁ‰Â ˙Blw‰ ,‰¯BzaL∆«»««¿«¬≈∆»«¿»≈

Ú„B‰L ÔÈa ;‰‚‚La ¯·ÚL18BÏ Ú„B‰ ‡lL ÔÈa ,BÏ ∆»«ƒ¿»»≈∆«≈∆…«
¯tk˙Ó Ïk‰ -19‰NÚL ,‡e‰Â ;ÁlzLn‰ ¯ÈÚNa20 «…ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿∆»»

¯ÈÚN‰ ÔÈ‡ ,‰·eLz ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .‰·eLz¿»¬»ƒ…»»¿»≈«»ƒ
Ô‰ ‰Óe ˙Blw‰ Ô‰ ‰Óe .˙Blw‰ ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯tÎÓ¿«≈∆»«««»≈««»≈
˙˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,Ô‰ ˙B¯eÓÁ‰ ?˙B¯eÓÁ‰«¬«¬≈∆«»ƒ¬≈∆ƒ«

˙¯k B‡ ÔÈcŒ˙Èa21‡ÂL ˙Úe·Le .22¯˜LÂ23ŒÏÚŒÛ‡ , ≈ƒ»≈¿«»¿»∆∆««
˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ Ô‰ È¯‰ ,˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L Èt24¯‡Le . ƒ∆≈»∆»≈¬≈≈ƒ«¬¿»

Ì‰ - ˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L ‰NÚ ˙BˆÓe ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿¬≈∆≈»∆»≈≈
.˙Blw‰««

י).16) טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, לעזאזל
עמך 17) לפניך פשעו עוו, חטאו, עליו: בוידויו אומר שהיה

סו.). (יומא ישראל יום 18)בית לפני לו שנודע בין
ומהו? לו. נודע שלא ובין עבירה ספק לידי שבא הכיפורים
שומן  של אחת חתיכות: שתי לפניו מונחות שהיו כגון
שומן  של אם יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב, של ואחת
שכפרתו  מפני תלוי", "אשם להביא שדינו אכל, חלב של או
חלב  או אכל, שומן אם נכון אל שידע עד ועומדת תלוייה

לו. ונסלח חטאת קרבן מביא הוא ואז תלוי 19)- אשם
להביאו  צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני הביאו לא אם זה
השעיר  ידי על נתכפר שכבר מפני יוםֿהכיפורים, אחר
המשתלח  השעיר אין וחטאות וודאי אשם אבל המשתלח.
ויתכפר  יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר
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פרק  שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו,
ט). הלכה יב:).20)ג, (שבועות כרבי ולא כחכמים

א).21) הלכה ח, (פרק לקמן שנשבע 22)כמבואר כגון,
זהב, שהוא אבן של עמוד על שנשבע הידוע: את לשנות
אבן  שהוא אבן של עמוד על כשנשבע וכן להיפך. או

כט.). בו 23)(שבועות וכפר בידו היה חבירו שממון מי
וכן  שקר. שבועת זו הרי - נשבע והוא הדיינים והשביעוהו
וכיוצא  אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע
יב). יט, (ויקרא לשקר בשמי תשבעו ולא תורה: אמרה בהן

את 24) ה' ינקה לא כי בהן: שנאמר מפני לט.). (שבועות
ז). כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר

.‚eÏ ÔÈ‡Â Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈«ƒ¿»«»¿≈»
‰¯tkŒÁaÊÓ25ÌL ÔÈ‡ -26‰·eLz ‡l‡27‰·eLz‰ . ƒ¿««»»≈»∆»¿»«¿»

˙B¯·Ú‰ Ïk ÏÚ ˙¯tÎÓ28‰NÚÂ ÂÈÓÈ Ïk ÚL¯ elÙ‡ . ¿«∆∆«»»¬≈¬ƒ»«»»»¿»»
¯·c ÌeL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ‰B¯Á‡a ‰·eL¿̇»»«¬»≈«¿ƒƒ»»

BÚL¯Ó29daŒÏLkÈ ‡Ï ÚL¯‰ ˙ÚL¯" :¯Ó‡pL , ≈ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«»»»…ƒ»∆»
BÓˆÚÂ ."BÚL¯Ó B·eL ÌBÈa30ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ¿≈ƒ¿¿«¿∆«ƒƒ

ÌÈ·MÏ ¯tÎÓ31¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk" :¯Ó‡pL , ¿«≈«»ƒ∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
."ÌÎÈÏÚ¬≈∆

המכפר 25) המשתלח השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות
על  גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על

ומיתה. יסורים בלי חמורות לשון 26)עבירות דרך על
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות לעיל ראה ערב.

מטומאת 27) להיטהר אחרת תחבולה ואין עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - (הלכה 28)החטא לקמן וראה כלל, בדרך

מ:).29)ד). יום 30)(קידושין הקדוש, היום עצם
לבדה  שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים.
ד). (הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה

שבים.31) לשאינם לא אבל

.„˙¯tÎÓ ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡32BÓˆÚÂ Ïk‰ ÏÚ ««ƒ∆«¿»¿«∆∆««…¿«¿
Ô‰L ˙B¯·Ú LÈ - ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL∆«ƒƒ¿«≈≈¬≈∆≈

ÌÈ¯tk˙Ó33Ô˙ÚLÏ34ÌÈ¯tk˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯·Ú LÈÂ , ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿≈¬≈∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««¿»≈«»«»»«ƒ¿«¬≈

˙¯k da ÔÈ‡L35„Ú ÌMÓ ÊÊ BÈ‡ - ‰·eL˙ ‰NÚÂ ∆≈»»≈¿»»¿»≈»ƒ»«
ÔÈÏÁBnL36,ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡ el‡·e .BÏ ∆¬ƒ»≈∆¡«»ƒ»ƒ

‰t¯‡37‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ."'B‚Â ÌÎÈ˙·eLÓ ∆¿»¿…≈∆¿»««ƒ¿«…«¬∆
˙¯k da ÔÈ‡L38- ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ∆≈»»≈¿…ƒ«≈ƒ¿»»¿»
‰ÏBz ‰·eLz39:¯Ó‡ el‡·e .¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ¿»»¿«ƒƒ¿«≈»≈∆¡«

‰f‰ ÌBi· Èk"40˙B˙¯k ÏÚ ¯·Ú ."ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ƒ««∆¿«≈¬≈∆»««»≈
ŒÌBÈÂ ‰·eLz - ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓeƒ≈ƒ¿»»¿»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eqÈÂ ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰41BÏ ÔÈ¯ÓBb «ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ»»¿ƒ
ÌÏBÚÏe .‰¯tk‰42„Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ ««»»¿»≈ƒ¿«≈«»»¿»«

Ë·La Èz„˜Ùe" :¯Ó‡ el‡·e .ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡B·iL∆»»»ƒƒ»≈∆¡«»«¿ƒ¿≈∆
ÌÈÚ‚·e ÌÚLt43ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."ÌBÚ44? ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‡lLa45ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;¯·ÚL ‰ÚMa ¿∆…ƒ≈∆«≈«»»∆»«¬»«¿«≈
ŒÌBÈ ÚÈb‰Â ,‰·eLz ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌM‰ ˙‡∆«≈««ƒ∆»»¿»¿ƒƒ«
- ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡·e ,B˙·eL˙a „ÓBÚ ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈ƒ¿»»»»ƒƒ

‡l‡ .˙eÓiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈«»»¿»«∆»∆»
,ÔÈÏBz ÔzLÏL ,ÔÈ¯eqÈÂ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ,‰·eLz¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ
,˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡· ‰Ï‚Â" :¯Ó‡pL ,˙¯tÎÓ ‰˙ÈÓeƒ»¿«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»¿»

‰f‰ ÔBÚ‰ ¯tÎÈ Ì‡46"Ôe˙Óz „Ú ÌÎÏ47. ƒ¿À«∆»«∆»∆«¿À

ואופני 32) המכפרת התשובה על רבינו דיבר כאן עד
דרכיה  את מבאר הוא ואילך מכאן כלל, בדרך כפרתה

ואינה 33)בפרוטרוט. תלוייה שאינה וסופית גמורה כפרה
נוספים. לגורמים עשיית 34)זקוקה בשעת תיכף

מצה 35)התשובה. אכילת כגון: במזיד, עליה כשעוברים
בזה. וכיוצא פסחים גמורה.36)בלילי מחילה מיד,

לכם.37) ארפא - כשתשובו תלבש 38)ומיד "לא כגון:
תלוייה 39)שעטנז". והיא גמורה כפרה נתכפר לא עדיין
עבירה 40)ועומדת. שיש למדת: הא לכן. קודם לא אבל

כיפור. יום של לעצמו עוונותיו.41)שצריכה וממרקים
יוםֿהכיפורים.42) פעמים הרבה עליו כשעברו אפילו
שעונש 43) ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש למדת:

חמור. עוון על וחמור קל, עוון על שיסורים 44)קל
פו.). (יומא לו ומתכפר אדם של עוונותיו ממרקים

ולדעת 45) שם). (רש"י, אחרים ומחטיא חוטא היה שלא
מצוות  מכל אחת על אונס בלא מדעתו העובר כל רבינו:
את  מחלל זה הרי - להכעיס נפש בשאט בתורה האמורות

י). הלכה ה, פרק יסודיֿהתורה (הלכות של 46)השם
אליו  לשוב נביאיו ידי על לכם קרא שה' השם: חילול
לו  צחקתם ואתם הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה

שם). (רד"ק, השם חילול וזהו - ושתיתם הא 47)ואכלתם
אלא  כפרה לה שאין השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת:

פו.). (יומא במיתה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביותר;1) מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

בקשת  סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו
מחבירו. מחילה

.‡¯·c B„ÈÏ ‡aL ‰Ê ?‰¯eÓ‚ ‰·eLz ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿»¿»∆∆»¿»»»
‰NÚ ‡ÏÂ L¯Ùe ,B˙BNÚÏ B„Èa ¯LÙ‡Â ,Ba ¯·ÚL∆»«¿∆¿»¿»«¬»«¿…»»

‰·eLz‰ ÈtÓ2‰‡¯iÓ ‡Ï ;3ÁkŒÔBÏLkÓ ‡ÏÂ4. ƒ¿≈«¿»…ƒƒ¿»¿…ƒƒ¿…«
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰¯·Úa ‰M‡ ÏÚ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«ƒ»«¬≈»¿««¿«

dnÚ „ÁÈ˙5BÙeb ÁÎ·e da B˙·‰‡a „ÓBÚ ‡e‰Â , ƒ¿«≈ƒ»¿≈¿«¬»»¿…«
da ¯·ÚL ‰È„n·e6ÏÚa e‰Ê - ¯·Ú ‡ÏÂ L¯Ùe , «¿ƒ»∆»«»»«¿…»«∆««

˙‡ ¯ÎÊe" :¯Ó‡ ‰ÓÏMM ‡e‰ .‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»∆¿……»«¿…∆
"EÈ˙B¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba7ÈÓÈa ‡l‡ ·L ‡Ï Ì‡Â . ¿∆ƒ≈¿∆¿ƒ…»∆»ƒ≈

‰È‰M ‰Ó ˙BNÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙Ú·e B˙e˜Êƒ¿¿≈∆ƒ∆¿»«¬«∆»»
‰lÚÓ ‰·eLz dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰NBÚ8˙ÏÚBÓ , ∆««ƒ∆≈»¿»¿À»∆∆

,ÂÈÓÈ Ïk ¯·Ú elÙ‡ .‡e‰ ‰·eLz ÏÚ·e BÏ ‡È‰ƒ««¿»¬ƒ»«»»»
Ïk - B˙·eL˙a ˙Óe B˙˙ÈÓ ÌBÈa ‰·eLz ‰NÚÂ¿»»¿»¿ƒ»≈ƒ¿»»
CLÁ˙Œ‡Ï ¯L‡ „Ú" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬∆…∆¿«
¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ ,ÌÈ·ÎBk‰Â Á¯i‰Â ¯B‡‰Â LÓM‰«∆∆¿»¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ««
¯ÎÊ Ì‡L ,ÏÏkÓ .‰˙Èn‰ ÌBÈ ‡e‰L - "ÌLb‰«»∆∆«ƒ»ƒ¿»∆ƒ»«

BÏ ÁÏÒ - ˙eÓiL Ì„˜ ·LÂ B‡¯Ba9. ¿¿»…∆∆»ƒ¿«
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שלימה.2) בתשובה לחזור בלבו שגמר משום 3)מפני
שהוא. ממי מתיירא הגוף.4)שהוא נזדמנו 5)חולשת
אחד. למקום במקרה באותו 6)יחד נמצא הוא כלומר:

העבירה. את כשעבר אז שהיה התנאים ובאותם המצב
ומצוי 7) מוצא שאתה עד "עשה קנא:): (שבת חז"ל כמאמר

בידך". ועידן חיים 8)לך בתקופת אצלו שבאה מפני
ירא  איש אשרי יט.): (ע"ז שאמרו וכמו בה. חפץ כבר שאין
אלא  - אשה?! ולא איש, אשרי - א) קיא, (תהלים ה' את

(בגבורתו). איש כשהוא תשובה שעושה מי וכן 9)אשרי
יגון  שמכניסים שבישראל גמורים רשעים "אלו אמרו:
עולמם  לבית שנכנסים בשעה (שמתחרטים) בלבם ואנחה
מתוך  ומתו תשובה ועשו חזרו אם - שעשו מעשים בשביל
הפסוק: על בלק, (ילקוט, הבא" עולם בני הם תשובה,

נטיו). כנחלים

.·B‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ·ÊÚiL ,‡e‰ ?‰·eLz‰ ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¿»∆«¬…«≈∆¿
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לתשובה, התנאים אחד שזהו משמע, לשונו מפשטות
אלוקינו  עוד נאמר "...ולא מהפסוק זה על ראיה ומביא

לעד. הקב"ה את עליו שלוקח היינו כו'", ידינו למעשה
קשה: ולכאורה

כו' עליו שיעיד כזה באופן צ"ל שהתשובה לחדש מניין א.
תשובתו  אין ושנה עבר אם לפי־זה הרי לעולם, יחטא שלא
תשובה, עשה שלא למפרע מילתא אתגלי שהרי תשובה,
ישוב  שלא בתשובה תנאי שישנו בהלכה מצינו ולא
אם  בחינה עושים בי"ד שאין מצינו אדרבה! לעולם.

כ  באופן היא (כדלקמן).התשובה לעולם עוד ישוב שלא זה
עליו  העידו ש"אם הוא והדין , לעדות" פסולין "הרשעים ב.
לעדות" פסול זה הרי פלונית עבירה שעשה עדים שני
שעשה  שיודע עד ידון ולא בעדותו ממון מוציאין "ואין
של  בעדותו ממון להוציא בי"ד יכולים איך וא"כ תשובה",
שעשה  בי"ד ידעו ומניין בספק, מוטלת שכשרותו מי

חייו. ימי כל למשך לעולם עוד יחטא ולא תשובה
רואים  כי המציאות, היפך הוא לעולם" ישוב ש"לא זה ג.
על  ממון מוציאים ובי"ד תשובה שעשה יהודי שיש בפועל
כשר  מוחזק הוא ואעפ"כ ושנה" "עבר זמן ולאחר פיו,

הזמן. לאותו
הוא  עליו" "שיעיד זו בהלכה כוונתו שאין לומר, ויש
בתשובה, דרגות כמה מבאר שהרמב"ם אלא לעיכובא,

תשובה. של השלימות בתכלית מדבר זו ובהלכה
יראת  מצד אלא ממש מרצונו שאינה מיראה תשובה א:

כשגגות". לו נעשות ו"זדונות העונש,
כזכויות". לו נעשו ש"זדונות מאהבה, תשובה ב:

בו... שעבר דבר לידו "בא מאהבה תשובה שעשה אחרי ג:
יותר  נעלית שלימות והיא התשובה.." מפני עשה ולא

מאהבה. בתשובה
תעלומות  יודע עליו "שיעיד השלימות תכלית והיא ד:

לעולם". החטא לזה ישוב שלא
"ומה  אחד בהמשך הכל שכתב הלשון שמפשטות והגם
לזה  ישוב שלא תעלומות יודע עליו שיעיד התשובה... היא
להיות  צריכה התשובה שהתחלת משמע לעולם", החטא
זו  שאין י"ל האמורות השאלות מצד אעפ"כ זה, באופן

תשובה. של השלימות תכלית כי־אם התשובה התחלת
(al oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

וארץ.10) שמים עליו המעיד כאחד לעד, לו את 11)ויקח
ממנו. נעלם דבר שאין אל 12)ה', מחובר זה פסוק

ולא  עוון... תשא כל אליו: אמרו ה', אל "ושובו שלפניו:
זה: על לעד יתברך אותו שלוקחים הרי - וגו' עוד" נאמר
(לחםֿמשנה). עוון לאותו עוד נשוב ולא עוד... נאמר שלא
ישראל  שובה הפסוק: על בילקוט וכן כהנא, דרב ובפסיקתא

הקב"ה:עד  לפני ישראל "אומרים א): יד, (הושע אלהיך ה'
עלינו? מעיד מי תשובה, עושים אנו אם עולם! של רבונו
וקרבתי  שנאמר: עד, נעשיתי לרעה הקב"ה: להם אמר
ובנשבעים  במכשפים... ממהר עד והייתי למשפט, אליכם
איני  ולטובה ה), ג, (מלאכי וגו' שכיר שכר ובעושקי לשקר
אלהיך". ה' (עד) עד ישראל שובה הוי, עד?! לכם נעשה

.‚È¯‰ ,·ÊÚÏ BaÏa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…¬≈
Ï·BËÏ ‰ÓB„ ‰Ê13ı¯LÂ14‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡L ,B„Èa ∆∆¿≈¿∆∆¿»∆≈«¿ƒ»

ı¯M‰ CÈÏLiL „Ú BÏ ˙ÏÚBÓ15:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆«¿ƒ«∆∆¿≈≈
·ÊBÚÂ ‰„BÓe"16‡ËÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ ."ÌÁ¯È17, ∆¿≈¿À»¿»ƒƒ¿…∆«≈¿

eNÚiÂ ‰ÏB„‚ ‰‡ËÁ ‰f‰ ÌÚ‰ ‡ËÁ ‡p‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«»»»»»»«∆¬»»¿»««¬
."·‰Ê È‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡…≈»»

מטומאתו.13) שמטמא.14)להיטהר (תענית 15)מת
ומתוודה  עבירה בו שיש אדם אהבה: בר אדא רב אמר סז.):
דומה? הוא למה לשוב), בלבו גומר (שאינו בו חוזר ואינו
מימות  בכל שטובל פי על שאף בידו, שרץ שתופס לאדם
שטבל  כיון מידו, זרקו טבילה; לו עלתה לא - שבעולם

טבילה". לו עלתה - סאה יהודה:16)בארבעים ר' אמר
ק). תהלים (ילקוט, "ועוזב" מנת על לפרוש 17)"ומודה"

כדעת  פו:), (יומא חטאתי פלוני חטא ולומר: בפיו ולבטא
כרבי  פסק תרז) סי' (או"ח, והטור בןֿבבא. יהודה רבי

לפרוט. צריך דאין עקיבא,

.„ÈÙÏ „ÈÓz ˜ÚBˆ ·M‰ ˙BÈ‰Ï ,‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿»ƒ¿«»≈»ƒƒ¿≈
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.Áe¯ŒÏÙLe ÂÚ ˙BÈ‰ÏÂ Úk‰Ï BÏ ˙Ó¯BbL∆∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿»»¿««

מתנות 18) (הלכות ורבינו ידו. תשיג כאשר יכלתו, כפי
מצוה  - נכסיו חמישית עד וכמה? יאמר: ה"ה) פ"ז, עניים
- מכאן פחות בינוני; - מנכסיו מעשרה אחד המובחר; מן

רעה. ה"ב):19)עין פ"ב, דעות (הלכות רבינו שאמר כמו
למטה  וישב הרבה בבזיון עצמו ינהוג גבהֿלב היה "שאם
וכיוצא  לובשיהם, את המבזות סחבות בלויי וילבש הכל, מן

אלו". אחר.20)בדברים בשם טז:)21)להיקרא (ר"ה
אדם, של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק: ר' אמר
- צדקה מעשה. ושינוי השם שינוי צעקה, צדקה, הם: ואלו
שכתוב: - צעקה ב); י, (משלי ממות תציל וצדקה שכתוב:
(תהלים  יוציאם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל "ויצעקו
את  תקרא לא אשתך "שרי שכתוב: - השם שינוי כח); קז,
נתתי  וגם אותה וברכתי ונאמר: שמה. שרה כי שרי, שמה
שכתוב: - מעשה שינוי טו); יז, (בראשית בן לך ממנה
וגו' הרעה על האלהים וינחם מעשיהם... את האלהים "וירא
ויאמר  שכתוב: - מקום שינוי אף אומרים: ויש י). ג, (יונה
(בראשית  גדול לגוי ואעשך מארצך... לך לך אברם אל ה'

א). לז:).22)יב, (סנהדרין

.‰ÂÈÚLt ÚÈ„BÈÂ ÌÈa¯a ‰cÂ˙iL ,·MÏ ÏB„b Á·LÂ¿∆«»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»
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Ì˙Ò ÌÈa¯ ÈÙÏ Ì‰ÈÏÚ28‡lL BÏ ‡È‰ ‰·BËÂ . ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ∆…
ÈeÒk ÚLt ÈeN È¯L‡" :¯Ó‡pL ,BBÚ ‰lb˙ƒ¿«»¬∆∆¡««¿≈¿∆«¿
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לו 23) שימחל מחבירו בעדו שיבקשו כדי פו:), (יומא
שם). להם 24)(רש"י, ולהודיע ברבים להתוודות שעליו

נשוי 25)פשעיו. "אשרי אומר: אחד כתוב פו:) (יומא
אומר: אחד וכתוב א), לב, (תהלים חטאה" כסוי פשע
כאן  כיצד? הא יג). כח, (משלי יצליח" לא פשעיו "מכסה
שבין  בעבירות כאן (יפרסם); לחבירו אדם שבין בעבירות
מה  שכל - שמים כבוד משום והטעם: (יכסה). למקום אדם
שמים  כבוד את בזה ממעט הוא בפרהסיא חוטא שאדם
עבירות  שעל וסובר: משיג והראב"ד שם). רש"י, (מלשון
צריך  למקום אדם בין שהן פי על אף והגלויות, המפורסמות
לפרסם  צריך כך החטא, שנתפרסם שכמו בגלוי: להתוודות
שמכלֿמקום  סובר, רבינו אבל ברבים. ויתבייש התשובה
עוד  ידע שלא אדם שם יהיה אולי לפרסמן: מצוה אין
ויש  (כס"מ). שמים שם ויתחלל לו יוודע ועכשו בדבר,

וכן  כהנא, דרב מפסיקתא רבינו לשיטת ראיה להביא
אדם  שבעולם, בנוהג אליעזר: ר' "אמר יד): (הושע, בילקוט
לרצות  מבקש הוא זמן ולאחר ברבים חברו את המבזה
ביני  לי ומתרצה ברבים, לי מבזה אתה אומר: הוא אותו,
ואני  בפניהם, שביזיתני אנשים אותם והבא לך ובינך?!
ומחרף  עומד אדם אלא כן; אינו הקב"ה אבל לך. מתרצה
ובינך  ביני תשובה עשה לו: אומר והקב"ה בשוק, ומגדף

שמח"). ("אור מקבלך" מצדו.26)ואני היא חוצפה
אבל 27) עליהן; מתבייש שאינו שדומה מפני לד:), (ברכות

יב:): (שם, ואמרו בהן. שמתבייש סימן עליהן, מכסה אם
כל  על לו מוחלים - בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל
ואינו  חטאה). כסוי דיבורֿהמתחיל: שם, (תוספות עוונותיו"
מותר, - לצורך אבל לצורך, שלא כשפירסמן אלא אסור
וכן  תישרף; שלא כדי תמר במעשה הודה יהודה שהרי
נחשדים  אחיו שאר יהיו שלא כדי בוש, ולא הודה ראובן
(פר"ח). הבא עולם חיי ונחלו ז:), (סוטה כמבואר מאביהם,

בפרוטרוט.28) עוונותיו לפניהם פרוט לבלי

.ÂÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡29- ««ƒ∆«¿»¿«¿»»»»¿»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓi‰ ‰¯NÚa»¬»»«»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰30:¯Ó‡pL ,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ƒ»»¿≈ƒ¿«∆∆ƒƒ»∆∆¡«
"B‡ˆn‰a '‰ eL¯c"31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓÊ Ïk - ¯eaˆ Ï·‡ ;„ÈÁÈa32‰·eLz ÌÈNBÚL ¿»ƒ¬»ƒ»¿«∆ƒ¿»
'‰k" :¯Ó‡pL ,ÔÈÚ Ì‰ ,ÌÏL ·Ïa ÔÈ˜ÚBˆÂ¿¬ƒ¿≈»≈≈«¬ƒ∆∆¡««

"ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡33. ¡…≈¿»»¿≈≈»

השנה.29) ימות ועוד:30)בכל ורצון. רחמים ימי שהם
ולפיכך  ביוה"כ, נחתם דינו וגזר בראשֿהשנה נידון אדם כל
(מהרש"א, שנחתם קודם דינו גזר לבטל היחיד גם יכול

מט:). עת 31)יבמות בכל נענה ואינו מצוי שאינו משמע
קה.). (יבמות ידועות בעתים ימות 32)אלא בשאר אפילו

(שם). נחתם 33)השנה שאפילו הציבור זכות גדולה כי
יח.). (ר"ה תשובה עלֿידי נקרע הוא דינו, גזר

.ÊÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ34„ÈÁiÏ , «ƒƒ¿«¿»«…¿»ƒ
ı˜ ‡e‰Â ,ÌÈa¯ÏÂ35CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈÏ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ŒÌBÈa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ïk‰ ÌÈ·iÁ«»ƒ«…«¬¿»¿ƒ¿«¿
·¯ÚÓ ÏÈÁ˙iL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÈecÂ ˙ÂˆÓe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«ƒ«ƒƒ∆«¿ƒ≈∆∆

ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌBi‰36˜ÁÈ ‡nL ,37Ì„˜ ‰„eÚÒa «…∆∆…«∆»≈»≈ƒ¿»…∆
¯ÊBÁ ,ÏÎ‡iL Ì„˜ ‰cÂ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰cÂ˙iL∆ƒ¿«∆¿««ƒ∆ƒ¿«»…∆∆…«≈
‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁÂ ,˙È·¯Ú ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈŒÈÏÈÏa ‰cÂ˙Óeƒ¿«∆¿≈≈«ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«∆
?‰cÂ˙Ó ÔÎÈ‰Â .‰ÏÈÚ·e ‰ÁÓ·e ÛÒeÓ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿«∆

B˙lÙz ¯Á‡ - „ÈÁÈ38ÚˆÓ‡a - ¯eaˆŒÁÈÏLe , »ƒ««¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿∆¿«
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ,B˙lÙz39. ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ

(ויקרא 34) תטהרו" ה' "לפני ביוםֿהכפורים: נאמר שהרי
ל). יום 35)טז, ועד מראשֿהשנה שהם המחילה ימי גמר

רוקח"). ("מעשה המפסקת.36)הכפורים הסעודה את
הגמרא 37) בנוסח אבל שם. הרי"ף גירסת לפי פז:) (יומא

(מחמת  בסעודה" דעתו תיטרף "שמא כתוב: שלפנינו
שם). רש"י, כפירוש תפילת 38)שיכרּות, שגמר אחרי

הברכה 39)"שמונהֿעשרה". שהיא היום, ברכת היא
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שבתפילת  האחרונות ושלש הראשונות שלש בין האמצעית
(שם). "שמונהֿעשרה"

.Áe‡ËÁ eÁ‡ Ï·‡" :Ï‡¯NÈ Ïk Ba e‚‰pL Èece‰«ƒ∆»¬»ƒ¿»≈¬»¬«¿»»
"(elÎ)40Èece‰ ¯wÚ ‡e‰Â ,41‰cÂ˙‰L ˙B¯·Ú . À»¿ƒ««ƒ¬≈∆ƒ¿«»

Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁ - ‰Ê ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒƒ∆≈ƒ¿«∆¬≈∆
„ÓBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Á‡ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ«≈««ƒ∆≈

B˙·eL˙a42È˙‡hÁÂ Ú„‡ È‡ ÈÚLÙ Èk" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»«¬ƒ≈»¿«»ƒ
"„ÈÓ˙ Èc‚43. ∆¿ƒ»ƒ

מנטובה.40) ממשיך 41)כנוסח גם והוא פז:) (יומא
כמבואר  הוא, הוידוי מעיקר זה שכל פשענו, עוינו, ואומר:

ה"לחםֿמשנה"). וכדברי ה"א, (פ"א, יודע 42)לעיל ואינו
וחטא. עוון שום סבור 43)בעצמו "איני פו:) (יומא

(מלשון  עומד" נגדי הוא כאילו תמיד הוא והרי לי, שכיפרת
שם). רש"י,

.ËÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ‡ÏÂ ‰·eLz‰ ÔÈ‡≈«¿»¿…«ƒƒ¿«¿ƒ∆»«
¯·c ÏÎ‡L ÈÓ ÔB‚k ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Ú¯eÒ‡ ¬≈∆≈»»«»¿ƒ∆»«»»»

˙B¯·Ú Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰¯eÒ‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ· B‡»«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬»¬≈
B¯·Á ˙‡ Ï·BÁ‰ ÔB‚k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL44B‡ ∆≈»»«¬≈¿«≈∆¬≈

BÏ ÏÁÓ BÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏÊB‚ B‡ B¯·Á Ïl˜Ó‰«¿«≈¬≈¿¿«≈»∆≈ƒ¿»
BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó B¯·ÁÏ ÔziL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ≈«¬≈«∆«»

e‰v¯ÈÂ45·iÁ ‡e‰L ÔBÓÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ«≈««ƒ∆∆¡ƒ»∆«»
BÏ ÏÁÓiL epnÓ Ï‡LÏÂ B˙Bv¯Ï CÈ¯ˆ - BÏ46elÙ‡ . »ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ∆∆ƒ¿«¬ƒ

BÒiÙÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·„· ‡l‡ B¯·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï47 …ƒ¿ƒ∆¬≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿
BÏ ÏÁÓÏ B¯·Á ‰ˆ¯ ‡Ï .BÏ ÏÁÓiL „Ú Ba ÚbÙÏÂ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«…»»¬≈ƒ¿…
ÂÈÚ¯Ó Ì„‡ŒÈa ‰LÏL ÏL ‰¯eL BÏ ‡È·Ó -≈ƒ»∆¿»¿≈»»≈≈»

ÔÈL˜·Óe Ba ÔÈÚ‚BÙe48- Ô‰Ï ‰v¯˙ ‡Ï .epnÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆…ƒ¿«»»∆
CÏB‰Â BÁÈpÓ - ‰ˆ¯ ‡Ï .˙ÈLÈÏLe ‰iL BÏ ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…»»«ƒ¿≈

‡ËBÁ‰ ‡e‰ ÏÁÓ ‡lL ‰ÊÂ ,BÏ49- Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆∆…»««≈¿ƒ»»«
BÏ ÏÁÓiL „Ú ,ÌÈÓÚt ÛÏ‡ elÙ‡ ‡·e CÏB‰50. ≈»¬ƒ∆∆¿»ƒ«∆ƒ¿«

אלעזר 45)בגופו.44) רבי דרש זו "את פה:). (יומא
שבין  עבירות - תטהרו" ה' לפני חטאתיכם "מכל בןֿעזריה:
לחבירו  אדם שבין עבירות מכפר, יוםֿהכפורים למקום אדם

חבירו. את שירצה עד מכפר, יוםֿהכפורים (ב"ק 46)אין
ולא  בחבירו בחובל אלא זה נאמר לא שם אבל מ"ז). פ"ח,
על  ס:) (ב"ק חז"ל מדרשת ראיה מביאים ויש בגוזלו.
טו): לג, (יחזקאל ישלם" גזלה רשע, ישיב "חבל הפסוק:
לא  כשעוד זה וכל הוא". רשע - משלם שגזילה פי על "אף

הרמב"ם). על ("קובץ" חבירו את פז:).47)פייס (יומא
ורהב  והתרפס לך פיך... באמרי נוקשת ב): ו, (משלי שנאמר
ממנו. מחילה עליך שיבקשו רעים עליו הרבה - רעיך

ועתה 48) נא, שא "אנא, טז): נ, (בראשית שנאמר (שם),
לשון  אלא "נא" ואין "נא", פעמים שלש הרי - נא" שא

יט)49)בקשה. אות (חוקת, תנחומא ובמדרש צב.), (ב"ק
חטאתי! לו: ואומר לחבירו אדם סרח שאם "ומניין אמרו:
יב, (שמואלֿא שנאמר חוטא? נקרא - לו מוחל אינו שאם
להתפלל  מחדול לה' מחטוא לי חלילה אנכי "גם כג):
(שם): שנאמר חטאנו, ואמרו: כשבאו - אימתי? בעדכם".

רעה". חטאתנו כל על יספנו כי עבדיך... בעד "התפלל
רבו 50) חנינא רבי את לפייס שהלך ברב, שמצינו כמו

בכבודו  שפגע על יוםֿכפורים, ערב בכל שנה, שלשֿעשרה
פז:). (יומא

.ÈÈ¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡51‡‰È ‡l‡ ,Òit˙È ‡ÏÂ »»»»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆»¿≈
epnÓ Lw·nL ‰ÚL·e .ÒÚÎÏ ‰L˜Â ˙Bˆ¯Ï ÁB«ƒ¿¿»∆ƒ¿…¿»»∆¿«≈ƒ∆
.‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ·Ïa ÏÁBÓ ,ÏÁÓÏ ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿…≈¿≈»≈¿∆∆¬≈»
.¯hÈ ‡ÏÂ ÌwÈ ‡Ï ,‰a¯‰ BÏ ‡ËÁÂ BÏ ¯ˆ‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈«¿»»«¿≈…ƒ…¿…ƒ…

ÌaÏÂ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏL Ìk¯c e‰ÊÂ52Ï·‡ ;ÔBÎp‰ ¿∆«¿»∆∆«ƒ¿»≈¿ƒ»«»¬»
Ô˙¯·ÚÂ" :‡l‡ ,Ôk ÔÈ‡ ·ÏŒÈÏ¯Ú ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰»¿≈»ƒ¬¿≈≈≈»≈∆»¿∆¿»»

"Áˆ ‰¯ÓL53ÈÙÏ ÌÈBÚ·b‰ ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿»»∆«¿≈≈««ƒ¿ƒ¿ƒ
eÏÁÓ ‡lL54eÒit˙ ‡ÏÂ55ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â" : ∆…»¬¿…ƒ¿«¿¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈

"‰n‰ Ï‡¯NÈ56. ƒ¿»≈≈»

צ 51) שאבימלך (ב"ק אחרי אבינו, באברהם שמצינו כמו ב.)
עליו  שהתפלל אלא עוד ולא נתפייס. - מחילה ממנו ביקש
אל  אברהם ויתפלל יז): כ, (בראשית שנאמר כמו לה',

אמר:52)האלהים. דאת הא החובל) פרק (בירושלמי,
לו  הוציא אבל רע; שם לו הוציא "בשלא - למחול שצריך
מיימוניות). (הגהות עולמית" מחילה לו אין - רע שם

יא).53) א, (עמוס הכתוב המלך 54)מלשון לשאול
כא). (שמואלֿב, שמסופר כמו הגבעונים, את שהמית

לכם 55) אעשה "מה אותם: כששאל המלך, דוד ידי על
וראה  (שם). בלבם הקשה עברתם את ושמרו אכפר?" ובמה

עח:). (יבמות ה'56)במסכת בקהל לבוא ראויים ואינם
זו  באומה יש סימנים "שלשה דוד: אמר וכך עט.). (שם,
בו  שיש כל חסדים. וגומלי ביישנים רחמנים, (ישראל):
ואלה  זו; באומה להידבק ראוי - הללו סימנים שלשה
להידבק  ראויים אינם - רחמנים שאינם מתוך הגבעונים,
ישראל  מבני לא והגבעונים ואמר: עליהם גזר ומיד בהם".

ב). כא, (שמואלֿב המה

.‡È‰ÏÈÁÓ Lw·iL Ì„˜ B¯·Á ˙Óe ,B¯·ÁÏ ‡ËBÁ‰«≈«¬≈≈¬≈…∆∆¿«≈¿ƒ»
¯Ó‡ÈÂ ,B¯·˜ ÏÚ Ô„ÈÓÚÓe Ì„‡ŒÈa ‰¯NÚ ‡È·Ó -≈ƒ¬»»¿≈»»«¬ƒ»«ƒ¿¿…«

Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ï È˙‡ËÁ :Ì‰ÈÙa57‰Ê ÈBÏÙÏÂ ƒ¿≈∆»»ƒ«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ∆
B¯ÈÊÁÈ - ÔBÓÓ BÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÏ È˙ÈNÚ CÎÂ CkL∆»»»»ƒƒ¿ƒ»»«»»«¬ƒ
Œ˙È·a epÁÈpÈ - ÔÈL¯BÈ BÏ Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï .ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ…»»≈«¿ƒ«ƒ∆¿≈

ÔÈc58.‰cÂ˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿«∆

מחבירו 57) מחילה המבקש בין יש וחילוק פז.). (יומא
הוא  - שבראשון מותו: אחרי ממנו המבקש ובין בחייו,
לפני  מתוודה הוא ואחריֿכן קודם מחבירו מחילה מבקש
מאת  מחילה מעוכב הוא חבירו את פייס שלא עוד כל כי ה',
מבקש  כך ואחר ה' לפני קודם מתוודה הוא - ובשני ה';
לכבוד  שמים כבוד להקדים לו: נאה וכך חבירו, מחילת

רוקח"). ("מעשה המת ביד 58)חבירו מונח הממון ויהי
כטוב  בו יעשו ביתֿהדין או היורשים; שיבואו עד ביתֿדין

מ"ה). פ"ט, (ב"ק רבינו כפירוש בעיניהם.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שופר 1) לתקיעת טעם רשע; או בינוני צדיק, נקרא מי

לעולם  חלק להם יש העולם אומות חסידי בראשֿהשנה;
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המינים  הבא; לעולם חלק להם שאין הם מי הבא;
למיניהם. והאפיקורסים

.‡.˙BBÚÂ ˙BiÎÊ BÏŒLÈ Ì„‡‰ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈»»»∆¿À«¬
ÈÓe ,˜Ècˆ - ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BiÎfL ÈÓƒ∆¿À»¿≈«¬»«ƒƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .ÚL¯ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BBÚL∆¬»¿≈«¿À»»»∆¡»¿∆¡»
‰È·LBÈ Ïk ˙BiÎÊ eÈ‰ Ì‡ - ‰È„n‰ ÔÎÂ .ÈBÈa -≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ»¿À»¿∆»
eÈ‰ Ì‡Â ;˙˜cˆ BÊ È¯‰ ,Ô‰È˙BBÚ ÏÚ ˙Ba¯Ó¿À«¬≈∆¬≈«∆∆¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚL¯ BÊ È¯‰ ,ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ¬≈∆¿Àƒ¬≈¿»»¿≈»»»

Blk2. À

לפי 2) אומר: שמעון ברבי אלעזר רבי מ:) (קידושין
מצוה  עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם
זכות: לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו, - אחת
העולם  כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה עבר
(קהלת  הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר: חובה, לכף
ומכל  ממנו אבד זה שחטא יחידי חטא בשביל - יח) ט,
שיקול  לנו מועיל מה תשאל: ושמא הרבה. טובה העולם
העולם  את דנים הלא רשעה, או היא צדקת אם המדינה
להשיב: יש זה על העולם? שיקול אחרי הולך והכל כולו,
חציו  כולו כשהעולם כגון: לפעמים, נצרך המדינה" "שיקול
מה  כפי מדינה כל ורואים שוקלים אז חייב, וחציו זכאי
היא  - צדקת היא ואם נחרבת: היא - רשעה היא אם שהיא:

(לחםֿמשנה). נאבדים המועטים וחוטאיה ניצולת

.·˙Ó ‡e‰ „iÓ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó ÂÈ˙BBÚL Ì„‡»»∆¬»¿Àƒ«¿À»ƒ»≈
BÚL¯a3"EBÚ ·¯ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,4‰È„Ó ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆∆¡««…¬¿¿≈¿ƒ»

:¯Ó‡pL ,˙„·B‡ ‡È‰ „iÓ - ÔÈa¯Ó ‰È˙BBÚL∆¬∆»¿Àƒƒ»ƒ∆∆∆∆¡«
‰a¯ Èk ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ"5ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ."'B‚Â «¬«¿…«¬…»ƒ»»¿¿≈»»»

Ô‰ „iÓ ,Ô‰È˙BiÎfÓ ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ eÈ‰ Ì‡ - BlkÀƒ»¬≈∆¿Àƒƒ¿À≈∆ƒ»≈
"Ì„‡‰ ˙Ú¯ ‰a¯ Èk '‰ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ˙ÁL6. ƒ¿»ƒ∆∆¡«««¿ƒ«»»«»»»

ÈÙÏ ‡l‡ ,˙BBÚ‰Â ˙BiÎf‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÈ‡ ‰Ê ÏewLÂ¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿««¿À¿»¬∆»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙BBÚ ‰nk „‚k ‡È‰L ˙eÎÊ LÈ :ÌÏ„‚»¿»≈¿∆ƒ¿∆∆«»¬∆∆¡«

"·BË ¯·c B· ‡ˆÓ ÔÚÈ"7„‚k ‡e‰L ÔBÚ LÈÂ . ««ƒ¿»»»¿≈»∆¿∆∆
„Á‡ ‡ËBÁÂ" :¯Ó‡pL ,˙BiÎÊ ‰nk8‰·BË „a‡È «»¿À∆∆¡«¿∆∆»¿«≈»

,˙BÚc Ï‡ ÏL BzÚ„· ‡l‡ ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡Â ."‰a¯‰«¿≈¿≈¿ƒ∆»¿«¿∆≈≈
.˙BBÚ‰ „‚k ˙BiÎf‰ ÔÈÎ¯BÚ C‡È‰ Ú„Bi‰ ‡e‰Â¿«≈«≈«¿ƒ«¿À¿∆∆»¬

שעוונותיהם 3) גמורים רשעים רואים שאנו פי על ואף
זה, "שיקול" אולם - ימים ומאריכים זכויותיהם על מרובים
גדלן, לפי אלא והעבירות המצוות מספר רוב לפי אינו
שידמה  אדם אפשר ולכן זו. הלכה בסוף בסמוך כמבואר
שבזכותה  אחת מצוה עשה הוא אבל גמור, רשע שהוא לנו
שרבינו  מפרשים: ויש (כסףֿמשנה). ארוכים לחיים זכה
ימות  אם האדם: מיתת בשעת הנעשה בשיקול כאן ידבר
לחיי  יזכה או הבא, העולם מחיי וייכרת כבהמה בחטאו
שבשיקול  (ה"ג) בסמוך רבינו מדברי מוכח וכן הבא. עולם

(לחםֿמשנה). כאן ידובר מיתה בשעת הרי 4)העשוי
עוונותיו. רוב לפי נידון נידונית 5)שהאדם שהעיר הרי

עוונותיה. רוב האדם.6)לפי ירעבם 7)מין בן באביה
וחטאות  חטאותיו שלמרות הללו, הדברים נאמרו בןֿנבט
יבוא  לבדו זה "כי ככתוב: ישראל, לקבורת יבוא אביו

(מ"ק  חז"ל ואמרו טוב". דבר בו נמצא יען קבר, אל לירבעם
אביו  ירבעם שהושיב (משמרות) פרדסאות "שביטל כל.):
שלפעמים  אנו, רואים לרגל". ישראל יעלו שלא הדרכים על

טו  לא הרבה כנגד שקול אחד טוב כפשוטו 8)בים.דבר
וטובות. גדולות זכויות הרבה יאבד לפעמים אחד חטא

.‚‰‰˙Â ‰NÚL ˙Bˆn‰ ÏÚ ÌÁpL ÈÓ Ïk9ÏÚ »ƒ∆ƒ«««ƒ¿∆»»¿»»«
È‡ÂÏ‰ ,Ô˙iNÚa ÈzÏÚB‰ ‰Óe :BaÏa ¯Ó‡Â ,˙BiÎf‰«¿À¿»«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ»»«¿«
ÔÈ‡Â ,Ôlk ˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ È˙ÈNÚ ‡Ï…»ƒƒ»¬≈∆ƒ≈∆À»¿≈
˙˜„ˆÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚa ˙eÎÊ ÌeL BÏ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿«
‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - "BÚL¯ ÌBÈa epÏÈv˙ ‡Ï ˜Ècv‰««ƒ…«ƒ∆¿ƒ¿≈∆∆»

˙BBL‡¯‰ ÏÚ ‰‰B˙a10Ì„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»
- ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈa¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - ÚL¯ ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz - ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»

‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ - ‰·eL˙11. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי ה' וינחם וניחם. התחרט
(הערוך). ה' קדם מן תהי והוה ירושלמי: תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע כן לא אם כי מ:) (קידושין
לא  ומדוע עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט שתוהה במי כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב שעשה הזכרנו 11)הטוב כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי הידועה: השאלה את (ה"ב) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב"שער הרמב"ן מתרץ זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב"ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב: שאמר כמו זה, לדין ביחס רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב"ן כותב ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
ועוני  בנים מיתת ופגעים, מנגעים הזה: שבעולם הענשים
השכר  ואת מיתה, בלשון: חכמינו אותם כינו בזה, וכיוצא

חיים. בלשון: - הטוב והגמול

.„˙¯Êb ‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ«»¿…«»»¿≈«
·e˙k‰12ÌÈLÈ e¯eÚ :¯ÓBÏk ,da LÈ ÊÓ¯ - «»∆∆∆»¿«¿≈ƒ

eNtÁÂ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â ,ÌÎ˙MÓƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆¿«¿
‰·eL˙· e¯ÊÁÂ ÌÎÈNÚÓa13el‡ .ÌÎ‡¯Ba e¯ÎÊÂ14 ¿«¬≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆≈

ÌÈ‚BLÂ ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÁÎBM‰15Ïk «¿ƒ∆»¡∆¿«¿≈«¿«¿ƒ»
eËÈa‰ - ÏÈvÈ ‡ÏÂ ÏÈÚBÈ ‡Ï ¯L‡ ˜È¯Â Ï·‰a Ì˙L¿»»¿∆∆»ƒ¬∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ
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Ïk ·ÊÚÈÂ ,ÌÎÈÏÏÚÓe ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰Â ÌÎÈ˙BLÙÏ¿«¿≈∆¿≈ƒ«¿≈∆««¿≈∆¿«¬…»
.‰·BË ‡Ï ¯L‡ Bz·LÁÓe ‰Ú¯‰ Bk¯c ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆«¿»»»«¬«¿¬∆…»

CÎÈÙÏ16dlk ‰M‰ Ïk BÓˆÚ ‰‡¯iL Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ»»»∆ƒ¿∆«¿»«»»À»
BÈˆÁ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ;·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ el‡k¿ƒ∆¿««¿∆¿«»¿≈»»»∆¿
˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÁ :·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ««¿∆¿«»»»≈¿∆»¬≈ƒ¿ƒ«∆
BÏ Ì¯‚Â ‰·BÁŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ«¿¿∆»»»À¿«»¿»«
BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ ;‰˙ÁL‰«¿»»»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«∆«¿
Ì‰ÏÂ BÏ Ì¯‚Â ,˙eÎÊŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â¿∆»»»À¿«¿¿»«¿»∆
‰Ê - "ÌÏBÚ „BÒÈ ˜ÈcˆÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ïv‰Â ‰ÚeLz¿»¿«»»∆∆∆«¿«ƒ¿»∆

BÏÈv‰Â ˙eÎÊÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÚÈ¯Î‰ ,˜„vL17. ∆»«ƒ¿ƒ«∆»»»ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈÚ ÈtÓe18˙Ba¯‰Ï Ï‡¯NÈŒ˙Èa Ïk e‚‰ ‰Ê ƒ¿≈ƒ¿»∆»¬»≈ƒ¿»≈¿«¿

ŒL‡¯Ó ˙BˆÓa ˜ÒÚÏÂ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ·e ‰˜„ˆaƒ¿»»¿«¬ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿≈…
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „ÚÂ ‰M‰19e‚‰Â .‰M‰ ÏkÓ ¯˙È «»»¿««ƒƒ»≈ƒ»«»»¿»¬

Ïlt˙‰Ïe el‡ ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ‰ÏÈla Ìe˜Ï ÌlÎÀ»»««¿»«¬»»»ƒ≈¿ƒ¿«≈
ÔÈLeaÎ·e ÌÈeÁz È¯·„a ˙BiÒÎŒÈz·a20¯B‡iL „Ú ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ«∆≈

.ÌBi‰«

(12- תוקעים? "למה חז"ל: כלשון לדבר, טעם תת מבלי
טז.). (ר"ה תקעו" אמר: דרשת 13)רחמנא מצינו וכן

(תהלים  שופר בחודש "תקעו אמור): (ויקראֿרבה, חז"ל
שפרו  - "בשופר" מעשיכם: חדשו - "בחודש" ד), פא,
כשופר: לכם נעשה הריני - מעשיכם שיפרתם אם מעשיכם.
מכסא  עומד אני אף בזו, ומוציא בזו מכניס זה שופר מה
(פיסקא  כהנא דרב ובפסיקתא רחמים". כסא על ויושב דין
שתהיו  לכם: התקנתי "שכך אמרו: השביעי) בחודש
מתקיעת  חרדים שתהיו בראשֿהשנה, בשופר תוקעים

לתשובה. עצמכם להתקין והנרדמים.14)השופר הישנים
הובאו 15) הדרשן משה ר' ולדברי בהתמסרות. עוסקים

יט), ה, (משלי תמיד תשגה באהבתה הפסוק: על ברש"י
מפרשים  ויש וטיפול. עסק והוראתה: בערבית המלה מקור

במעשיהם. תועים משגה. מה 16)מלשון: אל חוזר
בין  רובו, אחרי נידון האדם כי הקודמות, בהלכות שנאמר
רובו. אחר נידון העולם וכן מיתה: בשעת ובין בראשֿהשנה
הוא  וכן וכו'. אדם כל צריך - קובע והרוב הואיל לפיכך,

מ:). (קידושין בברייתא היסוד 17)הנוסח הוא וכאילו
קיים. העולם שיקול 18)שעליו ימי הם האלה שהימים

במעשים. ופישפוש דרכים חיפוש ועת והעוונות, הזכויות
ה"ח).19) פ"ח, פאה (פ"ב 20)(ירושלמי, תענית במסכת

כיבושין", דברי לפניהם אומר שבהם "הזקן שנינו: מ"א)
אותו  ומחזירים הלב את הכובשים מוסר דברי ופירושו:
לעורר  לפרשו: יש אולי בתפילה, שהמדובר וכאן למוטב.

מעלינו. כעסו שיכבוש הקב"ה של רחמיו

.‰ÔÈ‡ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙BBÚ ÔÈÏ˜BML ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ¬»»ƒ¿À»≈
ÁL ÔBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓÈL ‡ÏÂ ‰lÁz B· ‡Ë21‡l‡ , ¿«¿ƒ»»»∆»»¿ƒ»¿…≈ƒ∆»

CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓ ÂÈ˙BBÚ e‡ˆÓ Ì‡ .CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓƒ¿ƒƒ»≈»ƒƒ¿¿¬»ƒ¿ƒƒ¿≈≈
,ÌÈÙ¯ËˆÓ ˙BBÚ ÈzL Ì˙B‡ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ«¿À»»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ

ÂÈ˙BiÎÊ e‡ˆÓ Ì‡Â ;Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„Â22„‚k ¿»ƒ««…¿ƒƒ¿¿¿À»¿∆∆
Ïk ÌÈ¯È·ÚÓ - CÏÈ‡Â ÈLÈÏL ÔBÚÓ ¯L‡ ÂÈ˙BBÚ¬»¬∆≈»¿ƒƒ»≈»«¬ƒƒ»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ÂÈ˙BBÚ23·LÁ ÈLÈÏM‰L ÈÙÏ , ¬»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¿»

‡e‰ È¯‰ ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ;ÌÈM‰ eÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡ƒ̄∆¿»ƒ¿¬«¿«ƒ¿≈»¿ƒƒ¬≈
ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,ÈLÈÏM‰ ÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡¯24‰na . ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈«»«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c25‰l‡ ÏkŒÔ‰" :¯Ó‡pL ,„ÈÁÈa ? ¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆∆¡«∆»≈∆
"¯·bŒÌÚ LBÏL ÌÈÓÚt Ï‡ŒÏÚÙÈ26,¯eav‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¬«ƒ»ƒ»∆¬»«ƒ

ÏÚ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏLe ÈL ,ÔBL‡¯ ÔBÚ Ô‰Ï ÔÈÏBzƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆∆¡««
."ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ Ï‡¯NÈ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««¿»»…¬ƒ∆
Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓ ‰Ê C¯c ÏÚ - Ô‰Ï ÔÈ·MÁnLÎe¿∆¿«¿ƒ»∆«∆∆∆¿«¿ƒ»∆

ÈÚÈ·¯Ó27‰ˆÁÓ ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈBÈa‰ .CÏÈ‡Â ≈¿ƒƒ¿≈≈«≈ƒƒ»»ƒ¿«∆¡»
B˙B‡ ÔÈc ,ÌÏBÚÓ ÔÈlÙz ÁÈp‰ ‡lL ,Ô‰lL ˙BBÚ¬∆»∆∆…ƒƒ«¿ƒƒ≈»»ƒ

B‡ËÁ ÈÙk28Ïk ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ , ¿ƒ∆¿¿∆≈∆»»«»¿≈»
ÈÙk Ô˙B‡ ÔÈc - ÌÈa¯Ó Ô‰È˙BBÚL ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆¬≈∆¿Àƒ»ƒ»¿ƒ

Ì‰È‡ËÁ29Ï‡¯NÈ ÏkL ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï LÈÂ , ¬»≈∆¿≈»∆≈∆»»«»∆»ƒ¿»≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ30,e‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ≈»∆≈∆»»«»««ƒ∆»¿

- "ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈À»«ƒƒ¿»ƒ¿»∆
ÌÏBÚ‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÁ‰ ı¯‡ :¯ÓBÏk ,ÏLÓ BÊ ı¯‡∆∆»»¿«∆∆««ƒ¿»»

‡a‰31ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁ ÔÎÂ .32˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ , «»¿≈¬ƒ≈À»»≈»∆≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ33. »»«»

פו:).21) עוון 23)שקולות.22)(יומא נושא שנאמר:
מעביר  ישמעאל: ר' דבי "תנא יח). ז, (מיכה פשע על ועובר
ראשון  מעבירו הבינונים עוון כלומר: ראשון", ראשון,
לחשבון, צירפם ולא הראשונים שנים שהעביר כמו ראשון.
זה  בינוני של השלישי העוון את ולמחול להעביר מתחיל כן

יז.). (ר"ה זכויותיו כנגד שקולים ושמא 24)שעוונותיו
תולים  וה"בינוני (ה"ג) לעיל רבינו כתב למה כן אם תאמר:
למיתה", נחתם - תשובה עשה לא ואם יוםֿהכפורים, עד לו
נמחלו  כבר כן ואם ראשון, ראשון עוונותיו מעבירים הלא
לומר: ויש לחיים? להיחתם איפוא היה וצריך עוונותיו כל
ראשון, לו מעבירים אין ואז בראשֿהשנה מדבר שלעיל
לדעת  עוונותיו ששוקלים מיתה בשעת ידובר וכאן ראשון:
(כסףֿמשנה). לגיהנום או לגןֿעדן ילך אם

ואילך.25) משלישי האדם עוונות לחשוב שמתחילים
על 26) חשבונותיו לעשות אל יפעל השלישית שמהפעם

חוטא. כף 27)גבר על הראשונים ג' מניחים שאין
עוונותיהם  נמצאו ואם עוונותיהם. כל שישקלו עד המאזנים
אליהם  מצרפים אז זכויותיהם, על מרובים ואילך מרביעי
נמצאו  ואם הכל: על אותם ודנים הראשונים השלשה את גם
מעבירים  אז - ואילך מרביעי עוונותיהם כנגד זכויותיהם

ראשון. ראשון, שהבינונים 28)עוונותיהם שאמרנו מה
כשאין  רק זהו לגיהנם, נידונים ואינם נמחלים עוונותיהם
נמצא  אם אבל תפילין: מצות ביטול עוון עוונותיהם בין
ישראל  "פושע נקרא: אותו שהעושה זה חמור עוון ביניהם
נוחל  הוא ענשו שקיבל ואחרי בגיהנם, נידון הוא - בגופו"

יז.). (ר"ה הבא עולם פ"י,30)(שם).29)חיי (סנה'
עלי 31)מ"א). החיים אחרי החיים הם הנפשות עולם

לשון 32)אדמות. וזה נח. בני מצוות שבע עליהם שקיבלו
שבע  עליו המקבל "כל ה"יא): פ"ח, מלכים (הל' רבינו
על  העולם", אומות מחסידי זה הרי - לעשותן ונזהר מצוות
פ"י, עבודתֿכוכבים (הל' בביאורנו למעלה עיין המצוות ז'

קה.).33)ה"ו). (סנהדרין
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.Â‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆≈∆»»«»∆»
ÔÈBcÂ ÌÈ„·B‡Â ÌÈ˙¯Î34Ì˙‡hÁÂ ÌÚL¯ Ï„b ÏÚ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«…∆ƒ¿»¿«»»

ÌÈÈn‰ :ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ35,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â , ¿»¿¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ
˙‡È··e ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ÌÈ¯ÙBk‰Â ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰Â¿«¿ƒ«»¿«¿ƒƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«

ÌÈ„¯BÓ‰ ,Ï‡Bb‰36ÔÈL¯Bt‰Â ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓe «≈«¿ƒ«¬ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ÈÎ¯cÓ37‰ÈÒ‰¯Ùa ‰Ó¯ „Èa ˙B¯·Ú ‰NBÚ‰Â ƒ«¿≈ƒ¿»∆¬≈¿»»»¿«¿∆¿»

ÌÈ˜ÈB‰Èk38¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓe ÌÈ¯ÒBn‰Â ƒ»ƒ¿«¿ƒ«ƒ≈≈»««ƒ
ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL39Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚ·e ÌÈÓ„ ÈÎÙBLÂ40 ∆…¿≈»«ƒ¿¿≈»ƒ«¬≈»»«

B˙Ï¯Ú CLBn‰Â41. ¿«≈»¿»

ביארם 35)בגיהנם.34) ו' בהלכה כאן המנויים אלה כל
זה. שבפרק הבאות בהלכות אוקספורד,36)רבינו כגירסת

יז.: לר"ה חננאל רבי בפירוש הגירסא וכן קושטא. דפוס
המורדים. אחרת: בברייתא 37)ונוסחה שנויים אלה כל

יז.). סיפרו 38)(ר"ה וחז"ל ה"א). פ"א, פאה (ירושלמי,
להרגיז  ידעו לא לפני שהיו "המלכים אומר: שהיה עליו,
שאנו  פרווים זהב לנו יש לאורו? צריכים אנו כולם ה'. את
 ֿ (דברי עליו מעיד והכתוב אורו!" לו יטול בו, משתמשים
אשר  ותועבותיו יהויקים דברי "ויתר ח): לו, הימיםֿב

קג:). (סנהדרין בסמוך 39)עשה" ומפורשים יז.), (ר"ה
יאֿיב). בשם 40)(הלכה ה"א פ"א, פאה (ירושלמי,

"ולשון  מ"יז): פ"א, (אבות רבינו לשון וזה תוספתא).
הזה  בעולם האדם מן נפרעים דברים שלשה על התוספתא:
עריות  גילוי עבודהֿזרה, הבא: לעולם חלק לו ואין
להעיר  וראוי כולן". כנגד הרע ולשון - דמים ושפיכות
האדם  מן "נפרעים כתוב: שלפנינו פ"א) (פאה, שבתוספתא
אחד  המכוון אבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
לו  אין - הרע לשון המספר "כל נג: פ' בפדר"א וכן הוא.

הבא. לעולם שהוא 41)חלק מהול, שהוא יכירו שלא
באבות  ששנינו וזהו אבינו. אברהם של בבריתו מתבייש
אין  אבינו... אברהם של בריתו המפר מ"יא): פ"ג, (אבות

הבא. לעולם חלק לו

.ÊÓ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰MÓÁÌL ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÌÈÈ ¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒƒƒ»≈∆≈»
‚È‰Ó ÌÏBÚÏ ÔÈ‡Â dBÏ‡42ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ; ¡«¿≈»»«¿ƒ¿»≈∆≈»

ÌÈL Ô‰ Ï·‡ ,‚È‰Ó43ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ;¯˙BÈ B‡ «¿ƒ¬»≈¿«ƒ≈¿»≈∆≈»
‰eÓz ÏÚ·e Ûe‚ ‡e‰L Ï·‡ ,„Á‡ ÔBa¯44ÔÎÂ . ƒ∆»¬»∆««¿»¿≈
ÏkÏ ¯eˆÂ ÔBL‡¯‰ Bc·Ï BÈ‡L ,¯ÓB‡‰45ÔÎÂ . »≈∆≈¿«»ƒ¿«…¿≈

BÈa ıÈÏÓ ˙BÈ‰Ï È„k ,B˙ÏeÊÂ ÏfÓ B‡ ·ÎBk „·BÚ‰»≈»«»¿»¿≈ƒ¿≈ƒ≈
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÔBa¯ ÔÈ·e46‡e‰ el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ; ≈ƒ»»ƒ»∆»≈¬ƒ»≈

.ÔÈÓƒ

מינות.42) זו - לבבכם" "אחרי יב:): (ברכות שאמרו כמו
א). יד, (תהלים אלהים אין בלבו: נבל אמר אומר: הוא וכן
(משלי  כן לא כסילים ולב דרשו: א) (פרק תהלים ובמדרש
העולם, הוא אבטומטוס שאומרים: המינים אלו - ז) טו,
עצמו. מנהיג והוא ומנהיג, בורא לו שאין כלומר:

יהיו 43) שלא יחידי, אדם נברא "לפיכך שאמרו: כמו
פ"ד, (סנהדרין בשמים" רשויות הרבה אומרים המינים

ה"ו). פ"א, התורה יסודי הלכות (ראה והרי 44)מ"ה).
תארי  וכל טו). ד, (דברים תמונה כל ראיתם לא כי נאמר:

הנביאים  ובספרות בתורתנו ה' אצל הנמצאים הגוף
מפני  האוזן: את לשבר ומליצה לשון אלא אינם והכתובים,
תורה  דיברה לפיכך - הגופות אלא מכירים בניֿאדם שאין
פ"א, התורה יסודי (הלכות למעלה ראה בניֿאדם. כלשון
לזה: קרא "למה ושואל: זה על משיג והראב"ד ה"ט).
בזו  הלכו הרמב"ם) (מן ממנו וטובים גדולים וכמה "מין"?
בדברי  שראו ממה ויותר במקראות שראו לפי המחשבה,
משתומם  וה"כסףֿמשנה" הדעות". את המשבשות האגדות
איך  קדוש פה על לתמוה "ויש ואומר הראב"ד השגת על
וטובים  "גדולים תמונה: ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
מסיים  אחרים ודעת עצמו דעת את להניח וכדי ממנו?!"
השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסףֿמשנה"
מאמר  (פ"כ. העיקרים" ב"ספר שכתוב כמו הראב"ד,
האמונה  שעיקר פי על אף אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף היותו המאמין זאת בכל הרמב"ם), (כדברי הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח" "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב"ד
הראב"ד  התכוון ז"ל הרמב"ם אל ולא ראשון, בגוף מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף דמות
מכתב  ערך והרמב"ן זה. בגלל המדע" "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני
באמרו: המדע" "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי רב דברי (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט.), (ברכות יעקב" ל"עין ב"הכותב" ז"ל גאון
התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב"אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בניֿאדם). בלשון תורה דיברה כי האוזן, את לשבר
- נשמע הכל צרפת, לרבני במכתבו הרמב"ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי
ראיתי  וכן בחיבוריהם. כן שכתוב מצאתי צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני להבין אם כי נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב: שכן וצורה, דמות עליו נחשוב
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני כן על
גוף  לבורא אין כך כבודו, מכסא שיצאה לנשה איברים
בגזירתכם  הקהילות ישמעו לא כי תדעו וידוע כלל... ודמות
ומה  מחייו... כפורש מהם והפורש הגדול... הרב ספרי לגנוז
מפתח  הוא: אלהים מכתב והמכתב המדע"? ל"ספר יאמרו

לתל  מלמד חיבוריו: לכל ומבוא בתלמוד הרב מידים לספרי
דרך  חטאים יורה תורה: תלמוד בהלכות ומורא כבוד
כי  מרגליות. מפיק והוויות, קושיות בלי "תשובה" בהלכות
ומפוזרים  מפורדים רק בתלמוד "תשובה" דברי מצינו לא
הגאונים  חיבורי ובכל בירורים. בלי וההגדות ההלכות בין
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לכל  דרושים הענינים אותם מצינו לא והאחרונים הראשונים
בספר  ומבוארים מפורשים המה כאשר ומזומנים, חפציהם
ומבפנים..." מבחוץ בספרים המיוחס פנינים, הממולא ההוא

יחיד 45) אלוה שיש אמת כלומר: הכל. את וברא שיצר
שלא  קדום חומר יש כי ראשון, לבדו אינו אבל גוף, ואינו
כאותו  העולם. את אלהים ברא ההוא החומר ומן  ה', בראו
"צייר  פ"א): (בראשיתֿרבה, גמליאל לרבן שאמר הפילסוף
שסייעו  טובים סממנים שמצא אלא אלהיכם, הוא גדול
למשנה  ובפירושו וכו'. ורוח" ומים חושך ובהו, תהו אותו:
ה' כי "שנאמין רבינו: אומר הרביעי) היסוד פ"ו, (סנהדרין
קדמון  בלתי זולתו שנמצא מה וכל בהחלט, קדמון הוא
(דברים  קדם אלהי מעונה הכתוב: שאמר הוא אליו, בערכו

כז)". כאמור 46)לג, דורו, ובני אנוש טעות היתה זאת
ה"א). פ"א, כוכבים עבודת (הלכות למעלה

.ÁÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÔÈÒ¯B˜Èt‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰LÏL¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈∆≈
ÌL47ÚcÓ ÌL ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰‡e·48‡¯Ba‰Ó ÚÈbnL »¿»¿»¿≈»«»∆«ƒ«≈«≈

ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎn‰Â ;Ì„‡‰ŒÈa ·ÏÏ49; ¿≈¿≈»»»¿««¿ƒ¿»∆∆«≈
‰NÚÓ Ú„BÈ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰Â50Ïk ;Ì„‡‰ŒÈa ¿»≈∆≈«≈≈««¬≈¿≈»»»»

Ô‰ ‰LÏL .ÌÈÒ¯B˜Èt‡ Ô‰ el‡ ‰LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿»≈≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
.'‰ ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»»≈∆≈«»≈ƒ
‰LÓ :¯Ó‡ Ì‡ - ˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ,„Á‡ ˜eÒt elÙ‡¬ƒ»∆»¬ƒ≈»««ƒ»«∆

‰¯Bza ¯ÙBk ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡51¯ÙBk‰ ÔÎÂ . ¬»ƒƒ«¿¬≈∆≈«»¿≈«≈
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ‡e‰Â dLe¯Ùa52LÈÁÎn‰Â , ¿≈»¿»∆¿«∆¿««¿ƒ

‰È„ÈbÓ53ÒBzÈ·e ˜B„ˆ ÔB‚k ,54‡¯Ba‰L ,¯ÓB‡‰Â . «ƒ∆»¿»«¿¿»≈∆«≈
‰¯Bz ‰ÏËa ¯·Îe ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓa BÊ ‰ÂˆÓ ÛÈÏÁ‰∆¡ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬∆∆¿»»¿»»

'‰ ÌÚÓ ‰˙È‰ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÊ55ÌÈ¯‚‰‰ ÔB‚k ; ««ƒ∆ƒ»¿»≈ƒ¿««¿ƒ
.‰¯Bza ¯ÙBk el‡ ‰LÏMÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»≈≈«»

הלשון 47) מתיקוני אבל העברי, הסגנון לפי מיותרת מלה
ביאורנו  ראה בעברית. גם בה השתמש ורבינו היא, הערבית

ה"א). פ"א, התורה יסודי החכמות:48)(הלכות מן חכמה
בחלום, או בהקיץ לנביא אלהים מאת הנמסרת ומצוה תורה
ובנביאים  בתורה מקומות והרבה ומעלתו. מדרגתו כפי
מאחיך  מקרבך נביא כמו: הנבואה, מציאות על מעידים
ולמעלה  טו). יח, (דברים תשמעון אליו ה'... לך יקים כמוני
הדת: "מיסודי רבינו: אמר ה"א) פ"ז, התורה יסודי (הלכות

האדם". בני את מנבא שהאל אדון 49)לידע, שהיה
עד  והגיע אחריו ולבאים לפניו לקודמים ואביהם, הנביאים
ונכסה  קרעו שלא מסך נשאר ו"לא המלאכים למדרגת
וראה  השביעי). היסוד פ"י, סנהדרין רבינו, (מלשון ממנו"
בין  חילוקים ארבעה ה"ו) פ"ז, התרה יסודי (הלכות למעלה

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה והפסוק 50)נבואת
ובירמיה  ה). ו, (בראשית האדם רעת רבה כי ה' וירא מעיד:
לתת  בניֿאדם דרכי כל על פקוחות עיניך אשר יט) (לב,

מעלליו. וכפרי כדרכיו דבר 51)לאיש כי צט.) (סנהדרין
מן  תורה אין האומר "זה - לא) טו, (במדבר בזה ה'
חוץ  השמים מן כולה התורה כל אמר: ואפילו השמים".
עליו  - עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא אחד מפסוק
(סנהדרין  המשנה בפירוש ורבינו בזה". ה' דבר "כי נאמר:
סופר  כמו היה בנט משה יאמר: השמיני) היסוד פ"י,

הפרש  ואין מחוקק. נקרא: ולפיכך כותב, והוא לו שקוראים
לבין: פילגש" היתה ותמנע , ומצרים": כוש חם "ובני בין:
סיפרם  משה הפסוקים שאלה שאומר ומי אלהיך". ה' "אנכי
וקליפה, לב בתורה אין כופר. - חכמינו אצל הוא מדעתו,
שיבין  למי ופלאים חכמה בו יש ודיבור דיבור כל אלא
אלוהי  משיח דוד בעקבות להלך - אלא לאיש ואין אותו...
(תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל שהתפלל: יעקב

יח). התורה 52)קיט, כל אמר: "ואפילו צט.). (סנהדרין
הוא  הרי - זו שוה מגזירה זה, מדקדוק חוץ השמים מן
תורה  מכחיש בין חילוק שאין בזה", ה' דבר כי בכלל:

שבעלֿפה. תורה למכחיש התורה 53)שבכתב חכמי הם
הכתוב". "מגיד לומר: היתה משנתם שדרך ומפרשיה,

התורה 54) את ופירשו ובמסורת החכמים בקבלת שכפרו
שאינם  הקראים, ותלמידיהם הצדוקים והם: בעיניהם כטוב
פי  על הוזהרנו: ואנו כפשוטו. המקרא בצורת אלא מחזיקים
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא יורוך... אשר התורה
(פ"א, לאבות בפירושו רבינו מדברי יא). יז, (דברים ושמאל

לנו 55)מ"ג) והנגלות כח): כט, (דברים נאמר והרי
ראה  הזאת. התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו

ה"א). פ"ט, התורה יסודי (הלכות לעיל

.Ë‰¯·ÚÏ ¯Óen‰ :Ï‡¯NiÓ ÌÈ¯Óen‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«»ƒƒƒ¿»≈«»«¬≈»
˙Á‡ ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ .dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯Óen‰Â ,˙Á‡««¿«»¿»«»À»»«¬≈»««
ÔB„Êa ‰¯·Ú d˙B‡ ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê -∆∆∆¡ƒ«¿«¬»¬≈»¿»

˙Blw‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ ,da ÌÒ¯t˙Â Ïb¯‰Â56ÔB‚k , ¿À¿«¿ƒ¿«¿≈»¬ƒ»¿»ƒ««¿
ÊËÚL LaÏÏ „ÈÓz ˜ÊÁ‰L57,‰‡t ÛÈw‰Ï B‡ ∆À¬«»ƒƒ¿««¿≈¿«ƒ≈»

È¯‰ - BÏˆ‡ ÌÏBÚ‰ ÔÓ BÊ ‰ÂˆÓ ‰ÏËa el‡k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¬≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰NÚiL ,‡e‰Â ;¯·„ B˙B‡Ï ¯ÓeÓ ‰Ê58. ∆»¿»»¿∆«¬∆¿«¿ƒ

lk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓÈ˙„Ï ÌÈ¯ÊBÁ‰ ÔB‚k - d »¿»«»À»¿«¿ƒ¿»≈
‰¯Êb ÔÈ¯ÊBbL ‰ÚLa ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰59Ì‰a ˜a„ÈÂ , »¿≈»ƒ¿»»∆¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«»∆

ÌÈÏÙL Ì‰L ,Ï‡¯NÈa ˜ac‰Ï ÈÏ Úˆa ‰Ó :¯Ó‡ÈÂ¿…««∆«ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»≈∆≈¿»ƒ
‰ÙÈwz Ì„iL el‡a ˜a„‡L ÈÏ ·BË ;ÌÈÙc¯Â60- ¿ƒ¿»ƒƒ∆∆¿«¿≈∆»»«ƒ»

.dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿»«»À»

גרידא.56) לאו איסור אלא כרת עונש בה שאין
יא.).57) ואיסור 58)(הוריות שהיתר כל - להכעיס מומר

ומומר  ההיתר: את ומניח באיסור ואוחז לפניו מונחים
ויש  כישראל דינו להנאתו, אלא עובר שאינו זה - לתיאבון

ד.). (חולין הבא לעולם חלק ויש 59)לו ישראל, על קשה
כמבואר  בורח, ואינו נפשו ולמלט לברוח האפשרות לו

ה"ד). פ"ה, התורה יסודי החוזר 60)(הלכות וקלֿוחומר
חוזר  הוא "אם השיג: והראב"ד הגזירה. בשעת שלא לדתם
מין"? והריהו באלהיהם, מודה הוא הנה עכו"ם לדתי
הוא  "מין" מתרץ: והכס"מ ממומר. גרוע שהוא כלומר:
בפרקנו  לעיל המנויים הדברים מחמשת באחד המאמין
מתחבר  אלא בדתם, מאמין אינו עכו"ם לדתי והחוזר (ה"ז):
צור  שאין הוא יודע בלבו אבל נרדף, יהא שלא כדי אליהם

אלהינו. זולתי

.È¯·„a ‡ÈËÁ‰L „Á‡ ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓ«¬ƒ≈»«ƒ≈«∆»∆∆¡ƒ¿»»
ÌÚ·¯È ÔB‚k ,ÏB„b61ÒBzÈ·e ˜B„ˆÂ62„Á‡Â ; »¿»»¿»¿»«¿¿∆»

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï elÙ‡ ,Ï˜ ¯·„a ‡ÈËÁ‰L63; ∆∆¡ƒ¿»»«¬ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈
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‰È‰L ,‰MÓk e‡ËÁiL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÒB‡‰ „Á‡Â¿∆»»≈¬≈ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«∆∆»»
ÌÈ·ÎBkŒ˙„B·Ú e„·ÚiL „Ú Ï‡¯NÈ ˙‡ ‚¯B‰64B‡ , ≈∆ƒ¿»≈«∆««¿¬«»ƒ

ÌÁÈc‰Â ÌÈ¯Á‡ ‰ÚË‰L65. ∆ƒ¿»¬≈ƒ¿ƒƒ»

לעבודהֿזרה.61) אחרים את והחטיא כמבואר 62)שחטא
(ה"ח). בביאורנו המובאת 63)לעיל בברייתא מבואר

ה"א): (פ"ד, לקמן הביאה ורבינו יומא): מסכת (סוף ברי"ף
בידו  מספיקים אין - מצוה מלעשות הרבים את "המעכב

תשובה". עליו 64)לעשות שמעיד כמו קג:) (סנהדרין
(מלכיםֿב  וגו' מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגם הכתוב:

טז). ומרמה.65)כא, חלקות בדברי הישרה מהדרך

.‡È¯·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ L¯Bt‰«≈ƒ«¿≈ƒ««ƒ∆…»«
˙BˆÓ ‰NBÚ BÈ‡Â Ï‡¯NÈ ˙„ÚÓ Ïc· ‡l‡ ,˙B¯·Ú¬≈∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿
,Ô˙ÈÚ˙a ‰pÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô˙¯ˆa ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒ¿»¿»»»¿…ƒ¿«∆¿«¬ƒ»
BÈ‡ el‡Îe ,ı¯‡‰ ÈÈBbÓ „Á‡k Bk¯„a CÏB‰ ‡l‡∆»≈¿«¿¿∆»ƒ≈»»∆¿ƒ≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó66˙B¯·Ú ‰NBÚ‰ . ≈∆≈≈∆»»«»»∆¬≈
˙Bl˜ ‰NÚL ÔÈa - ÌÈ˜ÈB‰Èk ‰Ó¯ „Èa67‰NÚL ÔÈa , ¿»»»ƒ»ƒ≈∆»»«≈∆»»

˙B¯eÓÁ68‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬≈≈∆»»«»¿∆«ƒ¿»
‰¯Bza ÌÈÙ ‰l‚Ó69ÂÈÙ ‰l‚Â BÁˆÓ ÊÚ‰L ÈtÓ , ¿«∆»ƒ«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿¿ƒ»»»

.‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ LB· ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈»

יז.).66) (ר"ה מקורו כי ו), (הלכה לעיל העירונו כבר
כרת.67) בהם מיתה.68)שאין או כרת שענשן
ה"א).69) פ"א, פאה (ירושלמי,

.·ÈÌ"ekÚ „Èa B¯·Á ¯ÒBn‰ :ÔÈ¯ÒBn‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«¿ƒ«≈¬≈¿««
„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰Â ,B˙Bk‰Ï B‡ B‚¯‰Ï¿»¿¿«¿«≈»¬≈¿«

Ì"ekÚ70Òp‡ „Èa B‡ ,71ÔÈ‡ Ì‰ÈLe ;Ì"ekÚk ‡e‰L «¿««»∆¿«¿≈∆≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

כהנא 70) ברב קיז.) (ב"ק כמבואר מסור, נקרא: זה גם
דברי  השווה נכרי. ביד ישראל ממון שמסר מי את שהרג
המגיד  הרב ודברי ה"י), פ"ח, ומזיק חובל (הלכות רבינו

חמסן.71)(שם). זרוע, איש

.‚È‰Ê - ÌÈÓLŒÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓ«ƒ≈≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆
,epnÓ ÌÈ„ÁÙÓe ÌÈ‡¯È Ì‰Â ,‰˜ÊÁa ¯eaˆ ‰„B¯‰»∆ƒ¿»¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬ƒƒ∆
,ÌÈÓL „B·ÎÏ ‡lL ÂÈˆÙÁ ÏÎÂ ,BÓˆÚ „B·ÎÏ B˙eÎÂ¿«»»ƒ¿«¿¿»¬»»∆…ƒ¿»«ƒ

Ì"ekÚ‰ ÈÎÏÓ ÔB‚k72. ¿«¿≈»«

לכבוד 72) והכל - תבל ומרגיזים בארץ חתיתם הנותנים
עצמם.

.„ÈÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯N73el‡ ÌÈL‡ »∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ≈
˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,Ï‡¯NiÓ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eÈnL∆»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ¿»≈≈»∆≈∆
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,el‡Ó ˙Bl˜ ˙B¯·Ú LÈÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿≈¬≈«≈≈¿««ƒ
ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‰a ÏÈ‚¯‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎ≈»¿¬»ƒ∆»»ƒ»∆≈»∆≈∆»»
:Ô‰ el‡Â .Ô‰a ¯‰f‰Ïe Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ô‰ È„Îe ,‡a‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈»∆¿≈≈

B¯·ÁÏ ÌL ‰pÎÓ‰74BÈepÎa B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰Â ,75, «¿«∆≈«¬≈¿«≈«¬≈¿ƒ
ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰Â76ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â , ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ¿

B¯·Á77ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰Â ,78,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â , ¬≈¿«¿«∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿«∆«»
˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â79ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â ,80. ¿«¿«∆∆«¬¿«¿«≈∆«√»ƒ

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»∆»≈≈≈≈∆
·L Ì‡ Ï·‡ ;‰·eL˙ ‡Ïa ˙nLk ?‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿∆≈¿…¿»¬»ƒ»
ÈaÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLzŒÏÚa ‡e‰Â ˙Óe BÚL¯Ó≈ƒ¿≈¿««¿»¬≈∆ƒ¿≈
ÈÙa „ÓBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆≈¿»»∆≈ƒ¿≈

‰·eLz‰81‰B¯Á‡·e ,ÂÈÓÈ Ïk ¯wÚa ¯Ùk elÙ‡ . «¿»¬ƒ»«»ƒ»»»»»«¬»
ÌBÏL" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈ - ·L»∆≈∆»»«»∆∆¡«»

˜BÁ¯Ï ÌBÏL82Ïk ."ÂÈ˙‡Ù¯e '‰ ¯Ó‡ ·B¯wÏÂ »»»¿«»»«¿»ƒ»
- ‰·eL˙· e¯ÊÁL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óen‰Â ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆»¿ƒ¿»

˙BiBÓËÓa ÔÈa ,ÈeÏ‚a ÔÈa83,Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ««ƒ∆¬«ƒ
ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚· ‡ÏÂ ·L ¯˙qa È¯‰L ,‡e‰ ··BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ

‰·eL˙a B˙B‡84. ƒ¿»

שני 73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע,

נח:).74) כ:).75)(ב"מ תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי: לחברי קראתי ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי" הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"
אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי

קראתיו. נח:).76)לא ב"מ מ"יא: פ"ג, (אבות
ה"א).77) פ"ב, חגיגה צט:).78)(ירושלמי, (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי מלאכה שעושה מ"יא) פ"ג, (אבות

כבחול. בהם לידי 80)ונוהג זבח קדשי שמביא (שם)
בדק  ומקדשי מזבח מקדשי ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ"א, פאה שהיה 82)(ירושלמי, לזה
ונתקרב. ובטמון.83)רחוק והכס"מ 84)בסתר ז:) (ע"ז

פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי תדע "ידוע והשיב: רבינו בחיי כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי
בעלי  במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני  אולי - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע כן אם וזה הבא: לעולם חלק להם יש בודאי
שבינם  לדבר נוגעת האחרת וההלכה בוראם. לבין שבינם
הוצאת  קא, סימן הרמב"ם (תשובות האנשים" שאר לבין
ה"ה) פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל ראה פרימן).

בביאורנו.

ה'תשע"ח  תשרי כ"ד ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני העומד דבר

.‡ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡2.‰·eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿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



daeyzקפו zekld - rcnd xtq - ixyz c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈
˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰·eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa¯‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»

ÔB‚k ,‰Ú¯Ï C¯„· ‰·BË C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ‰hn‰Â (·¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿
˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ‡ˆBÈ B· ‰‡B¯‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»

‰ÁÓ el‡ - B˙eL¯a B·e ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,L¯Bt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈ¯Á‡a ˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»
,‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·e !·eL‡Â ‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»

¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף הרי"ף
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם"
ולא  בלב תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה
ה"עשרים  את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן כמבואר
שאין  א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה
תשובה  דרכי הנועלים ב) תשובה, לעשות בידו מספיקים
בתשובה  לשוב אותם לעושה שאיֿאפשר ג) עושיהם. מפני
דברים  ה) מהם, לשוב חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה.
המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה

בנפשם 4) שנתחייב ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי
עשוק  אדם יז): כח, (משלי ואומר צווח והכתוב בגיהנם"

פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס בור עד - נפש כמו 5)בדם
תשובה  לעשות בידו הספיקו לא גחזי: על חכמינו שאמרו
ללמוד  נתנם ולא אלישע של מישיבתו תלמידים שדחה מפני

קז:). (סנהדרין לעבודהֿזרה.6)תורה היחיד את 7)את
ב) הלכה ה, פרק כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים,
דברי  את העתיק התשובה בשער צדיקים" "ארחות ובספר
מדרך  חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב: ושם אלה, רבינו

רעה". לדרך נד:).8)טובה ח,9)(שבת פרק (יומא
ט), ולעולם משנה מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב כל כי

על  לו, ונסלח שישוב חושב שהוא מכיוון לחטוא, יחדל לא
התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן

.·ÌÈÏÚBp‰ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe10‰·eLz‰ ÈÎ¯c ≈∆¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ«¿≈«¿»
¯eav‰ ÔÓ L¯Bt‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈNBÚ ÈÙa11, ƒ¿≈≈∆¿≈≈«≈ƒ«ƒ

BÈ‡Â ,Ô‰nÚ ‰È‰È ‡Ï ‰·eLz eNÚiL ÔÓÊaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«∆«¬¿»…ƒ¿∆ƒ»∆¿≈
È¯·c ÏÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .ÔÈNBÚL ˙eÎfa Ô‰nÚ ‰ÎBÊ∆ƒ»≈«¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
BÈ‡Â ,Ô‰Ó L¯ÙÏ BÏ ˙Ó¯Bb Bz˜ÏÁnL ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ∆«¬À¿∆∆ƒ¿≈∆¿≈
ÔÂÈkL ,˙Bˆn‰ ÏÚ ‚ÈÚÏn‰Â (‚ .‰·eLz‰ ÈÎ¯c Ú„BÈ≈««¿≈«¿»¿««¿ƒ««ƒ¿∆≈»

Ì‡Â ;ÔNBÚ ‡ÏÂ Ô‰È¯Á‡ Û„B¯ BÈ‡ ÂÈÈÚa efa˙pL∆ƒ¿«¿≈»≈≈«¬≈∆¿…»¿ƒ
¯·cL ,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â („ ?‰kÊÈ ‰na - ‰NÚÈ ‡Ï…«¬∆«∆ƒ¿∆¿«¿«∆«»∆»»

ÈÊÁ‚k B„¯ËÏe BÙÁ„Ï BÏ Ì¯Bb ‰Ê12,„¯ËpL ÔÓÊ·e ; ∆≈¿»¿¿»¿¿≈¬ƒƒ¿«∆ƒ¿»
˙Ó‡‰ C¯c BÏ ‰¯BÓe „nÏÓ ‡ˆÓÈ ‡Ï13‡BN‰Â (‰ . …ƒ¿»¿«≈∆∆∆»¡∆¿«≈

;‰·eLz C¯c BÏ ÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,˙BÁÎBz‰ ˙‡∆«»∆¬≈…ƒƒ«∆∆¿»
BÏ ÔÈÚÈ„BnL ÔÓÊaL ,‰·eLzÏ ˙Ó¯Bb ‰ÁÎBz‰L∆«»»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒƒ
BÓk ,‰·eL˙a ¯ÊBÁ ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ÂÈ‡ËÁ Ì„‡Ï»»»¬»»«¿ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÌÈ¯ÓÓ" ;"ÁkLz Ï‡Â ¯ÎÊ" :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»¿…¿«ƒ¿««¿ƒ
‡ÏÂ Ï· ÌÚ" ;"·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙ ‡ÏÂ" ;"Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿…»«»∆≈«»»¿…
ÈB‰" :¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ˙‡ ÁÈÎB‰ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ ."ÌÎÁ»»¿≈¿«¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿»«

¯BL Ú„È" ;"‡ËBÁ ÈBb‰L˜ Èk ÈzÚcÓ" ;"e‰B˜ ≈»«≈ƒ«¿ƒƒ»∆
:¯Ó‡pL ,ÌÈ‡hÁÏ ÁÈÎB‰Ï Ï‡‰ e‰eˆ ÔÎÂ ."‰z‡»»¿≈ƒ»»≈¿ƒ«¿«»ƒ∆∆¡«
eÁÈÎB‰ ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÔÎÂ ."CNÁz Ï‡ ÔB¯‚· ‡¯˜"¿»¿»««¿¿≈»«¿ƒƒƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰·eL˙· e¯ÊÁL „Ú Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ

ÏB„b ÌÎÁ Ï‡¯NiÓ Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa14Œ‡¯ÈÂ Ô˜ÊÂ ¿»»»¿»»ƒƒ¿»≈»»»¿»≈ƒ≈
Ì‰Ï ·e‰‡Â ÂÈ¯eÚpÓ ÌÈÓL15ÌÈa¯Ï ÁÈÎBÓ ‡‰iL , »«ƒƒ¿»¿»»∆∆¿≈ƒ«»«ƒ

BÈ‡ ˙BÁÎBz‰ ˙‡ ‡BNL ‰ÊÂ .‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»ƒ¿»¿∆∆≈∆«»≈
„ÓÚÈ CÎÈÙÏ ,ÂÈ¯·c ÚÓBL ‡ÏÂ ÁÈÎBnÏ ‡a»«ƒ«¿…≈«¿»»¿ƒ»«¬…

.ÌÈ·BË ÂÈÈÚa Ì‰L ,ÂÈ˙‡hÁa¿«…»∆≈¿≈»ƒ

תשובה 10) שערי מוצא הוא לשוב, ובא מתעורר כשהוא
ומבאר. הולך שהוא כמו בפניו, נכנס 11)נעולים אינו

ישראל. מכלל אינו כאילו בתעניתם, מתענה ואינו בצרתם
הפורשים  "כל אומר: י) הלכה א, פרק אבל (הלכות ורבינו
מעל  המצוות עול שפרקו האנשים והם: הציבור. מדרכי
המצוות  בעשיית ישראל בכלל נכללים ואינם צווארם,
כבני  הם הרי אלא כנסיות... בתי וישיבת המועדות ובכיבוד

לעצמם" קז:).12)חורין נועל 13)(סנהדרין הוא ובזה
בפניו. התשובה שערי את טז.).14)בעצמו (תענית

בלעם 15) מפי להיאמר התוכחות היו "ראויות שאמרו: כמו
ישראל  היו בלעם, הוכיחם אילו אלא - משה מפי והברכות
אומות  היו משה, בירכם ואילו מוכיחנו! שונא אומרים:
הקדושֿברוךֿהוא: אמר בירכם! אוהבם אומרות: העולם
שיתבררו  ששונאם, בלעם ויברכם שאוהבם משה יוכיחם

א). פרשה (דבריםֿרבה, ישראל" ביד והתוכחות הברכות

.‚BÏ ¯LÙ‡ È‡ ,Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ì‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ∆¿»
Ì„‡ ÔÈaL ˙BBÚ Ì‰L ÈÙÏ ,‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ·eLiL∆»ƒ¿»¿»¿ƒ∆≈¬∆≈»»
BÏ ¯ÈÊÁiL È„k BÏ ‡ËÁL B¯·Á Ú„BÈ BÈ‡Â ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈«¬≈∆»»¿≈∆«¬ƒ
˙‡ Ïl˜Ó‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .BÏ ÏÁÓÏ epnÓ Ï‡LÈ B‡ƒ¿«ƒ∆ƒ¿…¿≈≈«¿«≈∆
epnÓ Ï‡LiL È„k Úe„È Ì„‡ Ïl˜ ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿…ƒ≈»»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ∆
‰·b Ú„BÈ BÈ‡L ÈÙlL ,·pb ÌÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .‰¯tk«»»¿«≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈≈«¿≈»
BÏ ‡È·Óe ÌÈa¯Ï ·Bb ·pb‰ ‡l‡ ,‡È‰ ÈÓ ÏL BÊ∆ƒƒ∆»««»≈¿«ƒ≈ƒ

˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,„BÚÂ ;Á˜BÏ ‡e‰Â16·pb‰ „È ¿≈«»∆«¬ƒ«««»
„Ú ‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ BÈ‡Â ‰„·‡ ‡ˆBn‰Â (‚ .B‡ÈËÁÓe«¬ƒ¿«≈¬≈»¿≈«¿ƒ»∆»«
,‰·eLz ‰NÚiLk ÔÓÊ ¯Á‡Ï - ‰ÈÏÚ·Ï d¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿««¿«¿∆«¬∆¿»

¯BL ÏÎB‡‰Â („ .¯ÈÊÁÈ ÈÓÏ Ú„BÈ BÈ‡17ÌÈiÚ ≈≈«¿ƒ«¬ƒ¿»≈¬ƒƒ
,Ì‰ ÔÈÏÏÓ‡ Ì„‡ŒÈa el‡ ;˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙ÈÂƒƒ¿«¿»≈¿≈»»À¿»ƒ≈
ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÈÏB‚Â ,ÌÈÓÒ¯ÙÓe ÌÈÚe„È ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈
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קפז daeyz zekld - rcnd xtq - ixyz c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ep¯ÈÊÁÈÂ ‡e‰ ÈÓ ÏL ‰Ê ¯BL Ú„iL È„k ¯ÈkÓ Ì‰Ï»∆«ƒ¿≈∆≈«∆∆ƒ¿«¬ƒ∆
„Ú Ú„BÈ BÈ‡ ,ÔÈc ˙Bh‰Ï „ÁL Ïa˜Ó‰Â (‰ .BÏ¿«¿«≈…«¿«ƒ≈≈««

ÚÈb‰ ÔÎÈ‰18dÁk ‡È‰ ‰nÎÂ BÊ ‰Èh‰19È„k ≈»ƒƒ««»»¿«»ƒ…»¿≈
¯ÈÊÁiL20‡e‰L ,„BÚÂ ;ÌÈÏ‚¯ BÏŒLÈ ¯·c‰L , ∆«¬ƒ∆«»»∆«¿«ƒ»∆

.B‡ÈËÁÓe ‰Ê „È ˜ÈÊÁÓ«¬ƒ«∆«¬ƒ

דרכו 16) יעזוב לבל מעודדו הוא עימו חולק שהוא בזה
לחטוא. מעיד 17)ויוסיף וכן מנטובה. אוקספורד, בנוסח

בדלי"ת, שוד ומצא רבינו יד בכתיבת שבדק עוז" ה"מגדל
ובספרים  ו), יב, (תהלים עניים משוד הכתוב: כלשון
הראב"ד  השיג זו נוסחה ועל שור. [=כגרסתנו] אחרים:
שוד  אלא ואינו ברי"ש שור שונה שהוא דומה וכתב:
ממנו  ולוקח בחובו העני את דוחק שהוא כלומר: בדלי"ת,
"שלי  ואומר: משוויין בפחות מטלטליו או קרקעותיו את

נוטל". אין 18)אני העיניים את יעוור והשוחד הואיל
הדין. את שהיטה כלל מרגיש המשוחד הדיין

ניזוקו19) אנשים וכמה ולהזיק, שהיטה להשחית זה ידי על
הדין. ידו.20)את על שניזוקו לאלה

.„B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»≈∆¿»
·eLÏ21·¯ ÈÈÚa ÌÈl˜ ÌÈ¯·c Ì‰L ÈÙÏ ,Ô‰Ó »≈∆¿ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿≈≈…

.‡ËÁ ‰Ê ÔÈ‡L ‰n„È ‡e‰Â ,‡ËBÁ ‡ˆÓÂ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»≈¿¿«∆∆≈∆≈¿
˙˜tÒÓ dÈ‡L ‰„eÚqÓ ÏÎB‡‰ (‡ :Ô‰ el‡Â22 ¿≈≈»≈ƒ¿»∆≈»«¿∆∆

ÏÊb ˜·‡ ‰fL ,‰ÈÏÚ·Ï23‡lL ‰n„Ó ‡e‰Â ;‡e‰ ƒ¿»∆»∆∆¬«»≈¿¿«∆∆…
(· !B˙eL¯· ‡l‡ ÈzÏÎ‡ ÌeÏk :¯Ó‡ÈÂ ‡ËÁ»»¿…«¿»«¿ƒ∆»ƒ¿

BËB·Úa LnzLn‰24ÈÚ ÏL25ÈÚ ÏL ËB·Ú‰L , «ƒ¿«≈«¬∆»ƒ∆»¬∆»ƒ
ÔÈ‡ :BaÏa ¯Ó‡ÈÂ ,‰L¯ÁÓe Ìc¯˜ ÔB‚k ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«¿…«¬≈»¿…«¿ƒ≈»
ÏkzÒn‰ (‚ !B˙B‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï È¯‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«¬≈…»«¿ƒ«ƒ¿«≈

˙BÈ¯Úa26‡e‰L ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓ , «¬»«¬∆««¿∆≈¿»¿∆
Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â !dÏˆ‡ Èz·¯˜ B‡ ÈzÏÚ· ÈÎÂ :¯ÓB‡≈¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿»¿≈≈«
ÏL ÔÙe‚Ï ˙Ó¯B‚ ‡È‰L ,ÏB„b ÔBÚ ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯L∆¿ƒ«»≈«ƒ»»∆ƒ∆∆¿»∆
È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÈ¯Ú¬»∆∆¡«¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈

"ÌÎÈÈÚ27BaÏa ¯ÓB‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰ („ . ≈≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌL „ÓBÚ B¯·Á ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L∆≈≈¿¿ƒ∆≈¬≈≈»¿…ƒƒ«
ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚÓ C¯Ú ‡l‡ ,BLi· ‡ÏÂ ˙L· BÏ…∆¿…ƒ¿∆»»««¬»«ƒ
‰‡¯iL È„k ,B˙ÓÎÁ B‡ B¯·Á ‰NÚÓ ÏeÓÏ B˙ÓÎÁÂ¿»¿»¿«¬≈¬≈»¿»¿≈∆≈»∆
„LBÁ‰Â (‰ .ÈeÊa B¯·ÁÂ „aÎÓ ‡e‰L BÏÏkÓƒ¿»∆¿À»«¬≈»¿«≈
:¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L BaÏa ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈¿¿ƒ∆≈
‰NÚ ‡nL „LÁ ‡l‡ ÌL LÈ ÈÎÂ ?BÏ È˙ÈNÚ ‰Ó∆»ƒƒ¿ƒ∆»∆»¬»∆»»»
ÌÈNnL ,ÔBÚ ‰fL Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ;‰NÚ ‡Ï B‡…»»¿≈≈«∆∆»∆≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ·k BzÚ„a ¯Lk Ì„‡28. »»»≈¿«¿¿««¬≈»

שום 21) רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז אלא
במעשיו. מתוך 22)עוול או בושה מתוך מזמינו שהעני

שהוא  בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא עימו, לסעוד נימוס
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה גזל 23)יודע לא

לעולם. זה על בתשובה יהרהר לא ולכן ממש,
להשתמש;25)במשכונו.24) אסור עשיר של בעבוטו גם

נפחתים  ודמיו ערך בעל כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא
משום  בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על

כגון  ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה;
מורה  הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום
נפחתים  דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר

פב:). מציעא (בבא תשמיש ערווה.26)מרוב מן ריבוי
ברכות 27) (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב

ה). הלכה א, (שבת 28)פרק זה בעוון חז"ל הפליגו וכבר
צז.).

.‰CLnÈ Ì˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ»≈
CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó L¯ÙÏ Ì‰ ÌÈL˜Â „ÈÓz Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ

Úc Ôlk Ô‰Â ,Ô‰a ˜a„È ‡nL Ô‰Ó ¯‰f‰Ï Ì„‡˙B »»¿ƒ»≈≈∆∆»ƒ¿«»∆¿≈À»≈
˙eÏÈÎ¯ :Ô‰ el‡Â .„‡Ó „Ú ˙BÚ¯29Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,30, »«¿…¿≈≈¿ƒ¿»»«

‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ·e ,‰ÓÁ ÏÚ·e31;ÚL¯Ï ¯aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»
‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL¯ Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a ¯·Îe ."ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â" :‰ÓÏL ¯Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע מחשבות החושב
בלחמו  עץ נשחיתה מחשבות: חשבו עלי כי הכתוב:

יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰·eLz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰·eLzŒÏÚa ‰Ê È¯‰ ,Ô‰Ó ‰·eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי לנמנע, אותה עושין שאמרו 33)אין
פאה  (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל אין חז"ל:

א). הלכה א, ג).34)פרק פרק (סוף לעיל כמבואר

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה

האדם. של

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ¯ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL¯‰ - ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰·BË C¯„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL¯‰ - ÚL¯ ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú¯ C¯„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa2„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :¯ÓBÏk ;"Ú¯Â ·BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰3·Bh‰ Ú„BÈ Bz·LÁÓ·e BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú¯‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt" - ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú¯‰ B‡ ·Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpezp mc` lkl zeyx"

הרמב"ם, כאן שמזכיר חופשית בחירה עניין להבין: צריך
ספר  לסוף אחרו מדוע וא"כ בתשובה, יסודי עניין הוא
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הוא  הלא תשובה, הלכות בתחילת מיד כתבו ולא המדע,
שהוא  היינו והמצוה", התורה עמוד והוא גדול... "עיקר

והמצוות". התורה כל של ו"עמוד" עיקר
בעצם  היא לתשובה בחירה בין שהשייכות לומר ויש
כדי  הבחירה עניין כל־כך נוגע לא במצוות בכל כי מהותם,
אבל  מיוחדת, כוונה ללא גם יקיימן שאדם ויכול לקיימן,
ישנה  שלאדם והידיעה ההכרה היא התשובה עניין מהות
ורק  התורה ציווי על לעבור שהחליט והוא חופשית, בחירה

תשובה. לידי לבוא יכול כך מתוך
עניין  כאן לרמז רוצה שהרמב"ם לומר, יש יותר ובעומק
לא  נעשית האמיתית התשובה כי התשובה, באופן נוסף
אלא  מהעונש שירא מפני או האדם על צרות שבאו מחמת
האמת  דרך שזוהי פנימית מהכרה מעצמו, תשובה שעושה
עניין  כאן הקדים ולכן בקב"ה, להדבק פנימי ומרצון
בבחירה  נעשה שהחטא שכשם ללמדך החופשית הבחירה
מתוך  לבוא צריכה הנעלית התשובה גם כך חופשית,
ח"ו. וייסורים צרות עליו שבאו בגלל ולא חופשית בחירה
על  מקץ בפרשת המפרשים שאלת גם תתורץ על־פי־זה
אנחנו  אשמים "אבל שאמרו שאחרי לאחיו, ראובן דברי
תחטאו  אל אליכם אמרתי "הלא להם אמר כו'" אחינו על
הרי  בדבריו התועלת מה ולכאורה שמעתם", ולא בילד
וכשמישהו  מעשיהם, על מתחרטים כבר שהאחים ראה
הלב  שבירת לידי המביאתו ר"ל וצוקה בצרה נמצא
האנושית  שההנהגה הרי לזה, גרם עצמו שהוא ולהכרה
צער  להוסיף ולא ולנחמו לבו על לדבר להשתדל מחייבת

צערו. על
ה  שראובן עכשיו אלא עושים הם שאמנם לומר תכוון

לפני  להיות צריכה הייתה האמיתית התשובה אבל תשובה,
והיה  התשובה דרך הורה עצמו שהוא כשם הצרות, שבאו
ועליהם  אביו, יצועי שבלבל על ותעניתו" ב"שקו עסוק
אלא  עכשיו עליהם שבאה הצרה בגלל לא בתשובה לחזור
בילד" תחטאו "אל אז להם שהסביר כפי העוון, גודל מפני
לא  שגם אלא גילו מחמת עונשין בר לאו שהוא רק שלא

אלינו". "בהתחננו אליו והתאכזרתם אלי שמעתם
(198 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

לג:),2) (ברכות שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל
בימי  לו יארעו אשר ומאורעותיו האדם מקרי כל כלומר:
או  חכם עשיר, או עני קצר, או ארוך להיותו כגון: חייו,
- רשע או צדיק להיות אבל הוא; שמים בידי הכל - טיפש
שני  לפניו נתן האדם. ביד מסר זאת שמים, בידי אינו
- המות ודרך החיים דרך הרע, ודרך הטוב דרך דרכים:

שם). רש"י, (מלשון יבחר באשר לו יבחר את 3)והוא
עצמו  דברי לפי רבינו, שאב ממנו" "כאחד של זה פירושו
שתירגם  אונקלוס מתרגום (פ"ח), אבות למסכת בהקדמתו

" הכתוב: È„ÈÁÈאת ‰Â‰ Ì„‡ Ë·בעלמא‰‡ Ú„ÈÓÏ ‰ÈÓ≈
.˘È·Â.מאתנו כאחד הוא: הרווח שפירושו בעוד

.·ÈLtË ÌÈ¯ÓB‡L ,‰Ê ¯·c Ez·LÁÓa ¯·ÚÈ Ï‡««¬…¿«¬«¿¿»»∆∆¿ƒƒ¿≈
ÈÓÏb ·¯Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡4ŒLB„w‰L ,Ï‡¯NÈŒÈa À»»¿…»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆«»

B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊBb ‡e‰ŒCe¯a5˙BÈ‰Ï »≈«»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿
Èe‡¯ Ì„‡ Ïk ‡l‡ .Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÚL¯ B‡ ˜Èc«̂ƒ»»≈«»»≈∆»»»»»

ea¯ ‰LÓk ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï BÏ6ÌÚ·¯Èk ÚL¯ B‡7B‡ , ƒ¿«ƒ¿∆«≈»»¿»»¿»
ÏÎÒ B‡ ÌÎÁ8ÈÏÈÎ B‡ ,È¯ÊÎ‡ B‡ ÔÓÁ¯ B‡ ,9B‡ »»»»«¬»«¿»ƒƒ«

ÚBL10˙BÚc‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ,11e‰tÎiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡Â .12 «¿≈¿»»«≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈
ÈMÓ „Á‡Ï BÎLBnL ÈÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ¿…≈»»¿…ƒ∆¿¿∆»ƒ¿≈

ÌÈÎ¯c‰13BÊŒÈ‡Ï ‰ËB BzÚcÓe BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»≈«¿ƒ«¿∆¿≈
‡Ï ÔBÈÏÚ ÈtÓ" :¯Ó‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰ˆ¯iL C¯„∆∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿¿»»«ƒƒ∆¿…

"·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙14ÏÚ ¯ÊBb ‡¯Ba‰ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk , ≈≈»»¿«¿«≈«≈≈«
‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ ;Ú¯ ˙BÈ‰Ï ‡ÏÂ ·BË ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿¿…ƒ¿«¿≈»∆≈
CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ ‡ËBÁ‰ ‰Ê ,‡ˆÓ -ƒ¿»∆«≈ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ»
‰NÚM ‰Ó ÏÚÂ ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ÔB˜Ïe ˙Bk·Ï BÏ Èe‡»̄ƒ¿¿≈«¬»»¿««∆»»
‰Ó" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú¯ dÏÓ‚e BLÙÏ¿«¿¿»»»»∆»«¬»«

ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i15ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,"'B‚Â ƒ¿≈»»»¿¿»«¿»«ƒ
Èe‡¯ - ˙BÚ¯‰ Ïk eÈNÚ ezÚcÓe ,eÈ„Èa e˙eL¯e¿≈¿»≈ƒ«¿≈»ƒ»»»»
‰zÚ ˙eL¯‰L ,eÚL¯ ·ÊÚÏÂ ‰·eL˙a ¯ÊÁÏ eÏ»«¬…ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆»¿«»

eÈ„Èa16eÈÎ¯„ ‰NtÁ" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ . ¿»≈∆»«¬»«¿¿»¿»≈
."'B‚Â ‰·eLÂ ‰¯B˜ÁÂ¿«¿»¿»»¿

יסודי 4) הלכות (עיין צורה. בלי כגולם שהם מדעת, נבערים
ה"ח). פ"ד, בגורל 5)התורה המאמינים הפטליסטים, הם

בעולם, המתרחש כל של קדומה בגזירה (פטום), עיוור
ומזלו. גורלו לשנות האדם ביד מצינו 6)ושאין שכן

מעשי  יגיעו מתי לומר: חייב מישראל ואחד אחד "שכל
כה). פ' (תדב"א ויעקב יצחק אברהם, אבות: למעשי

הרבים.7) את והחטיא שחטא הקשה 8)בןֿנבט זה על
"אותו  טז:): (נדה אמרו חז"ל הלא מימוניות": "הגהות בעל
טיפה  ונוטל שמו "לילה" ההריון על הממונה מלאך
עליה: תהא מה זו "טיפה ואומר: הקב"ה לפני ומעמידה
משמע  בפירוש הרי - וכו' טיפש" או חכם חלש, או גבור
בעל  מביא הזאת הסתירה את ליישב שמים? בידי זה שגם
מרוטנברג  מאיר ר' רבו לו שתירץ התירוץ את "ההגהות"
כאן  שאמר "מה והוא: אינזיסהיים, במגדל אסור בהיותו
בסכלות, או בחכמה לאחוז - פירושו סכל" או "חכם רבינו:
עורף; להן לפנות או והחכמה, התורה על לשקוד כלומר:
(נדה  שאמרו ומה האדם. ביד וזה - ברע או בטוב לבחור
טיפש", או "חכם להיות האדם על גוזר שהקב"ה טז:),

- בהכנה טיפש או חכם לב לו לעשות בידי כוונתם: וזה
מתחילת  בכשרון מחונן יהיה שהאדם שייתכן שמים".
מחייב  זה אין אבל חכמה, לב לו עשה שה' כלומר: לידתו,
לא  לעולם למודיו, על ישקוד לא אם כי בפועל. חכם שיהא
וכן  מטבעו. בכח חכם שהוא זאת למרות בפועל חכם יהיה
בור  ימיו כל שיישאר מחייבו זה אין טיפש בלב שנולד אדם
ידועות  למעלות יגיע וילמד, יתאמץ אם אלא ועםֿהארץ;
או  מעלה בעל בטבע נולד האדם אין "כי החכמה. בסולם
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מן  מלאכה בעל מטבעו נולד שאינו כמו חסרון, בעל
או  למעלה מוכן בטבע יוולד אפשר אבל המלאכות,

פ"ח). לאבות, בהקדמתו רבינו (לשון קמצן 9)לחסרון"
ה"א).10)נפרז. פ"א, דעות הלכות (ראה פזרן. נדיב

אותו.12)המידות.11) והרע.13)שיכריח הטוב
שכר 14) למתן כוונתם אין כאן, האמורים והטוב" "הרעות

של  והטובים הרעים המעשים אלא ה', מאת הבא עונש או
בחיים,15)האדם. גורלו ועל ה' על להתאונן לו שאין

לעצמו  גרם ובזה לבו, ובזדון ברצונו שעשה חטאיו על אלא
לו. הגיע אשר רשע.16)כל דרך ולעזוב במעשים לפשפש

.‚‰Ê ¯·„Â17„enÚ ‡e‰Â ,‡e‰ ÏB„b ¯wÚ18‰¯Bz‰ ¿»»∆ƒ»»¿««»
˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»∆∆¡«¿≈»«ƒ¿»∆«∆
,"ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" :·È˙Îe ,"ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
˙BNÚÏ Ì„‡‰ ıtÁiL ÏÎÂ .ÌÎ„Èa ˙eL¯‰L ,¯ÓBÏk¿«∆»¿¿∆¿∆¿…∆«¿…»»»«¬

ÌÈÚ¯ ÔÈa ,ÌÈ·BË ÔÈa - ‰NBÚ ,Ì„‡‰ Èa ‰NÚnÓ19. ƒ«¬≈¿≈»»»∆≈ƒ≈»ƒ
‰Ê Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ" :¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»∆¡«ƒƒ≈¿»»¿»»∆

"Ì‰Ï20‡ÏÂ Ì„‡‰ È· ‰ÙBk ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk , »∆¿«∆≈«≈∆¿≈»»»¿…
¯eÒÓ Ïk‰ ‡l‡ ,‰Ú¯ B‡ ‰·BË ˙BNÚÏ Ô‰ÈÏÚ ¯ÊB‚≈¬≈∆«¬»»»∆»«…»

.Ì‰Ï»∆

ויכלתו.17) כרצונו לעשות בידו שעליו 18)שהברירה
ומצוותיה. התורה מאליה 19)נשענת באה והברכה

רבי  שאמר הוא הרע. לעושה - והקללה הטוב, לעושה
נותן" אנכי "ראה הפסוק: על פ"ד) (דבריםֿרבה, אלעזר
"מפי  שעה באותה בסיני, הזה הדבר הקב"ה משאמר וגו':
הרעה  באה מאליה אלא - והטוב" הרעות תצא לא עליון

הטובה. עושה על - והטובה הרעה, עושה כאילו 20)על
בהם. אלא תלוי הדבר אין

.„B‡ ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊB‚ ‰È‰ Ï‡‰ el‡ƒ»≈»»≈«»»»ƒ¿«ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ CLBnL ¯·c ÌN ‰È‰ el‡ B‡ ;ÚL»̄»ƒ»»»»»∆≈∆»»»

Bz„ÏBz ¯wÚa21ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„Ï22ÚcÓÏ B‡ ,23ÔÓ ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ«¿»ƒ¿««ƒ
‰Ú„Ï B‡ ,˙BÚcn‰24‰NÚÓÏ B‡ ,˙BÚc‰ ÔÓ25ÔÓ ««»¿≈»ƒ«≈¿«¬∆ƒ

È¯·B‰ ÌÈLth‰ ÌalÓ ÌÈ„BaL BÓk ,ÌÈNÚn‰««¬ƒ¿∆ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÓL26:ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ eÏ ‰eˆÓ ‰È‰ C‡È‰ - »«ƒ≈«»»¿«∆»«¿≈«¿ƒƒ

eÎÏz Ï‡Â ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰ !CÎ ‰NÚz Ï‡Â CÎ ‰NÚ¬≈»¿««¬∆»≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿
,ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ¯·k B˙i¯a ˙lÁzÓ ‡e‰Â !ÌÎÚL¯ È¯Á‡«¬≈ƒ¿¬∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«»»

Bz„ÏBz B‡27ÊeÊÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯·„Ï B˙B‡ CLÓz «¿ƒ¿…¿»»∆ƒ∆¿»»
‰ÊŒÈ‡·e ?dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ‰È‰ ÌB˜n ‰Óe ?epnÓƒ∆«»»»¿»«»À»¿≈∆
¯ÎN ÌlLÓ B‡ ÚL¯‰ ÔÓ Ú¯Ù ËtLÓ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ„ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»»¿«≈»»

ËtLÓ ‰NÚÈ ‡Ï ı¯‡‰ Ïk ËÙBL‰ ?˜ÈcvÏ28!? ««ƒ¬≈»»»∆…«¬∆ƒ¿»
‰Ó Ïk ‰NBÚ Ì„‡‰ ‰È‰È C‡È‰ :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…«≈«ƒ¿∆»»»∆»«
ÌÏBÚa ‰NÚÈ ÈÎÂ - BÏ ÌÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ ıtÁiL∆«¿…¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ≈»∆»»
:¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,BˆÙÁ ‡ÏÂ BB˜ ˙eL¯· ‡lL ¯·c»»∆…ƒ¿¿…∆¿¿«»≈
,Úc !?"ı¯‡·e ÌÈÓMa ‰NÚ '‰ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"…¬∆»≈»»«»«ƒ»»∆«
ÔÈ¯eÒÓ eÈNÚnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚÈ BˆÙÁk Ïk‰L∆«…¿∆¿≈»∆¿««ƒ∆«¬≈¿ƒ
Áe¯‰Â L‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ¯ˆBi‰L ÌLk ?„ˆÈk !eÏ»≈«¿≈∆«≈»≈ƒ¿»≈¿»«
,‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ı¯‡‰Â ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»¿««ƒ¿»»∆¿ƒ¿«»

ÏbÏb‰Â29ÌÏBÚ‰ ˙Bi¯a ¯‡L ÔÎÂ ,ÏebÚa ··BÒ ¿««¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»

Ô‚‰Ók ˙BÈ‰Ï30Ì„‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ‰Îk - Ba ıÙÁL ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈»»»≈ƒ¿»»»
,BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ B„Èa B˙eL¿̄¿»¿»«¬»¿ƒ¿…ƒ¿∆
BzÚ„·e BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CLBÓ ‡ÏÂ ‰ÙBÎ ‡Ï…∆¿…≈∆»≈«¿¿«¿
.˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L Ïk ‰NBÚ ,Ï‡‰ BÏ Ô˙pL∆»«»≈∆…∆»»»»«¬
- ‰·BË ‰NÚ Ì‡ :ÂÈNÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈc CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»»»
‡e‰ .BÏ ÔÈÚ¯Ó - ‰Ú¯ ‰NÚ Ì‡Â ;BÏ ÔÈ·ÈËÓ¿ƒƒ¿ƒ»»»»¿≈ƒ
Ìb" ;"ÌÎÏ ˙‡f ‰˙È‰ ÌÎ„iÓ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L∆«»ƒ≈ƒ∆¿∆»¿»…»∆«
:‰ÓÏL ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚ·e ."Ì‰ÈÎ¯„a e¯Áa ‰n‰≈»»¬¿«¿≈∆¿ƒ¿»∆»«¿……
E‡È·È ‰l‡ŒÏkŒÏÚ Èk Ú„Â ...E˙e„ÏÈa ¯eÁa ÁÓN"¿«»¿«¿∆¿«ƒ«»≈∆¿ƒ¬
Ák E„Èa LiL Úc :¯ÓBÏk ;"ËtLna ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»¿««∆≈¿»¿…«

ÔÈc‰ ˙‡ ÔzÏ ‰z‡ „È˙ÚÂ ,˙BNÚÏ31! «¬¿»ƒ«»ƒ≈∆«ƒ

לידתו.21) מראשית באדם הטבועה סגולה או תכונה טבעו.
רע.22) או להשקפה 23)טוב החכמות; מן לחכמה

ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,
ה"ב), פ"א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב ממה
טבע  לפי ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב - יודע "ואני קדומה. גזירה בהכרח אלא ורצונו,
מחכמי  יחידים דברי שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת
ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע"ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע ובמדרשות,
לאדם  ראוי ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע"ה, החכמים מן יחיד בדברי
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי  דעת של בראיות שנודע ולפי כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"¯ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡,הרמב"ם (אגרות

כו). עמ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס התשיעי הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי  (הלכות כמבואר היומי, הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ"ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע טבען כפי
(פ"ח). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
È‡ - ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»̄»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ

˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡32‰È‰iL Ú„iL ,¯Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆
ÏÚ ¯·c‰ Ú„È ‡Ï È¯‰ - ÚL¯ ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«

BÈ¯a33‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ BÊ ‰Ï‡L ˙·eLzL ,Úc ?34 À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»
ÌÈÓ¯ ÌÈ¯¯‰Â ÌÈÏB„b ÌÈ¯wÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê ¯·„a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈ¯ˆ Ï·‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆
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daeyzקצ zekld - rcnd xtq - ixyz c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈL ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k :¯ÓB‡ È‡L35È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈
‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈ·k epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»
Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈ¯a ÏÚ ‰Ê ¯·c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡a36Èk" :¯Ó‡pL ,‡¯Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck - "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡¯È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂ37Èk" :¯Ó‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .‡¯Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎ¯c ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙B·LÁÓ È˙B·LÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂ38Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï·‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡e¯a‰ Ïk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈
˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬

Ck39„·Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .40,‰Ê ¯·c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆
‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ È¯·cÓ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡e·pa ¯Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
È¯·c ÏkL ¯wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú¯ Ì‡Â ·BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡e·p‰«¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zaeyzy rc" "'ek ...didiy dn lk rcei d"awd `lde"
."'ek mi ipn dagxe dcn ux`n dkex` ef dl`y

המחבר  זה נהג ש"לא הראב"ד קושיית א: קשה ולכאורה
כו'". בקושיא.. הדבר והניח החכמים... מנהג

מהתרחשותו, כתוצאה באה הדבר שידיעת מובן הרי ב.
גם  יודע הוא כאחד, ועתיד הווה עבר הקב"ה שאצל ומכיון
קושיית  וא"כ קרה, כבר הדבר אצלו כי לקרות העתיד את
ש"תשובת  כתב ומדוע קיימת, לא מלכתחילה הרמב"ם

כו'". מדה מארץ ארוכה זו שאלה
שהידיעה הנ"ל שהכלל אחרי וי"ל ובאה מסובבת

אינו  ית' שהוא ומכיון השכל, גדרי ע"פ הוא ההתרחשות,
שיודע  הדבר מצד אינה ידיעתו הרי השכל, בגדרי מוגדר
כביכול  עצמו שצמצם אחרי אבל עצמו, הדבר מצד אלא
גם  (אבל מהדבר למסובבת הידיעה הפכה השכל, בגדרי
כאחד  ועתיד שעבר מצד העתיד את יודע הוא זו בבחינה
כי  כו'" כח בנו ש"אין הרמב"ם כוונת וזוהי לפניו),

השכל. לגדרי מקום אין הצמצום" "לפני כשמדובר
(474 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

בהכרח,32) זאת מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו כי
ברצונו? תלוי והכל בבחירתו חפשי שהאדם אמרנו והרי

שלם 33) שהוא הקדושֿברוךֿהוא אצל כזה דבר ייתכן ולא
השלימות. יא,34)בתכלית (איוב הכתוב כלשון מידתה,

שם.35)ט). בביאורנו וראה י, מציאותו 36)הלכה
האמתית. ידיעתו.37)ומהותו באדם 38)אופן כח שאין

והראב"ד  הבורא. של ידיעתו ואופן דעתו ולהבין להשיג
אדם  שאין חכמים: מנהג המחבר זה נהג "לא ואמר: השיג
בשאלות  החל והוא להשלימו. ידע ולא בדבר מתחיל

היה  וטוב לאמונה; והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות
ויניח  לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח לו
זה". על בלבם הרהור יבוא אחת שעה ואולי בספק, דעתם
ליישב  כחו את עצמו הראב"ד מנסה השגתו את שגמר אחר
"וכל  ואומר: מסיים הוא אבל הנדונה, החמורה השאלה את
השאלה  את לסתור התאמצות כל כלומר: שוה", איננו זה
לעורר  כלל כדאי ואין הן רפויות התשובות היא. לשוא
מצאה  הראב"ד השגת בהפסדן. יוצא ששכרן כאלה שאלות
נכתבה  שלימה וספרות והמחקרית, התלמודית בספרות הד
הריב"ש, שו"ת (ראה הסתומה. רבינו תשובת את לבאר
מגין  וה"כסףֿמשנה" מ"טו). פ"ג, אבות תיו"ט, קיח; סימן
נתכוון, שרבינו לתרץ "ויש ואומר: זו רבינו תשובת על
לכן  דעתו, ותבלבל זו קושיא לו תקשה אדם איזה שאם
זו  שאלה מטבע שאין שידע כדי אלה דברים לפניו הציע

היות - כאלה שאלות לשאול אין ולכן ·ÁÎÂליישבה, ÔÈ‡˘
Ú„ÂÈ ÍÈ‡ :Ú„ÈÏ ובעל ומעשיהם". הברואים כל הקב"ה

שרבינו  ואומר, הנידון הענין את יפה מסביר המלך" "עבודת
ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó Ô‡Î ‚‰- בקושיא הדבר הניח שלא רק ולא

משרשה: השאלה את עקר אלא - הראב"ד משיגו כדברי
מההשגה  למעלה שהם דברים לבאר כאן בא לא רבינו
(דבר  ה"נמנע" בגדר שהוא ענין על פה עמד אלא האנושית,
ש"הידיעה" אפשר איך והוא: להיות), אפשר שאי
כפול  שתים תאמר: כאילו זה הלא יחד, יתאימו ו"הבחירה"
הוא  נמנע דבר וכל "נמנע", דבר שזה שלש, - הן שתים
לפי  "נמנע" דבר זה אמת, רבינו: השיב זה ועל שקר?
כבר  שהוכח מאחר אולם האנושית; השגתנו וכח ידיעתנו

ושה  הקב"ה, של ידיעתו כידיעתנו לא למעלה כי יא
"נמנע" שאלת כאן אין שוב - מציאותו כידיעת מהשגתנו
עסק  לנו אין זו ובכגון מהשגתנו, למעלה שהיא שאלה אלא

פתרונן. למצוא בןֿאדם בהן ילאה לשוא כי הוא 39)כלל,
והרשות  צפוי "הכל מ"טו): פ"ג, (אבות עקיבא רבי שאמר
בניֿאדם, מעשי כל ויודע צופה שה' פי על שאף - נתונה"
כרצונו  רשע או צדיק להיות לאדם נתונה הרשות זאת בכל
רבינו, (מפירוש בחירתו את שוללת הקב"ה של ידיעתו ואין

גרידא.40)שם). שבלב אמונה מתוך

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
האדם 1) היות לכאורה, שמשמעותם, הפסוקים ביאור

במעשיו. מוכרח

.‡Ô‰L ,ÌÈ‡È· È¯·„·e ‰¯Bza LÈ ‰a¯‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ«¿≈≈«»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈
‰Ê ¯wÚ ÔÈ¯˙BÒk ÔÈ‡¯2,Ì„‡‰ ·¯ Ô‰a ÔÈÏLÎÂ , ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»∆…»»»

¯ÊB‚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L Ô‰Ó ÔzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆««¿»≈∆∆«»»≈
ÏL BaÏ ÔÈ‡LÂ ,‰·BË B‡ ‰Ú¯ ˙BNÚÏ Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«¬»»»¿∆≈ƒ∆
È‡ È¯‰Â .‰ˆ¯È ¯L‡ ÏÎÏ B˙Bh‰Ï BÏ ¯eÒÓ Ì„‡»»»¿«¿…¬∆ƒ¿∆«¬≈¬ƒ
Ô˙B‡ Ïk Le¯t Ú„z epnnL ,ÏB„b ¯wÚ ¯‡·Ó¿»≈ƒ»»∆ƒ∆≈«≈»»
‰È„Ó ÈL‡ B‡ „Á‡ Ì„‡L ÔÓÊa :ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒƒ¿«∆»»∆»«¿≈¿ƒ»
BzÚcÓ ‰NBÚL ‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ‰NBÚÂ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿∆«≈≈¿∆∆ƒ«¿

Ú¯t‰Ï Èe‡¯ - eÚ„B‰L BÓk BBˆ¯·e3,epnÓ ƒ¿¿∆«¿»¿ƒ»«ƒ∆
,‡ËÁ LÈ .Ú¯tÈ CÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â¿«»»≈«≈ƒ»≈≈≈¿
‰f‰ ÌÏBÚa B‡ËÁ ÏÚ epnÓ ÌÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒƒ∆«∆¿»»«∆

BÙe‚a4BBÓÓa B‡5ÌÈpËw‰ ÂÈ·a B‡6ÏL ÂÈaL ; ¿¿»¿»»«¿«ƒ∆»»∆
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ÏÏÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ Ì„‡»»«¿«ƒ∆≈»∆««¿…ƒƒƒ¿«
- "˙eÓÈ B‡ËÁa LÈ‡" :·È˙Îe ,Ô‰ BÈ˜k ,˙BˆÓƒ¿¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»

LÈ‡ ‰NÚiL „Ú7ÔÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L ,‡ËÁ LÈÂ . «∆≈»∆ƒ¿≈≈¿∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ
˜Ê ÌeL ÂÈÏÚ ¯·BÚÏ ÔÈ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ epnÓƒ∆»»«»¿≈»≈»»∆∆
‰f‰ ÌÏBÚa epnÓ ÔÈÚ¯ÙpL ,‡ËÁ LÈÂ .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ∆»»«∆

‡a‰ ÌÏBÚÏÂ8. ¿»»«»

כרצונו:2) ולהיות לחיות האדם של החפשית הבחירה עיקר
רשע. או צדיק טוב, או ואשלמה 3)רע כפעלו. לו לשלם

להון. ואפרע יונתן: מתרגם יא), מא, (תהלים להם
שונים.4) וחליים מיחושים עליו נפסדים 5)שבאים נכסיו

וכלים. לטמיון יורדים אבותם.6)או בעוון שמתים
בעוון 7) שימות לו אפשר "איש" לכלל הגיע שלא זמן וכל

- יומתו" בחטאו "איש תצא): (ספרי, אמרו וכן אבותיו.
וכן  אבותם. בעוון מתים קטנים עצמם: בעוון מתים גדולים
ובנותיו  בניו מכעס וינאץ ה' וירא ע"ב: ח, כתובות במסכת
על  כועס - לקב"ה מנאצים שאבות דור יט) לב, (דברים

קטנים. כשהם ומתים ובנותיהם עולם 8)בניהם הוא
אלא  שם ושאין מותו, אחרי לאדם הבא העולם, הנפשות:

ה"ח). (פ"ח, לקמן כמבואר בלבד, נפש חיי

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9;‰·eL˙ ‰NÚ ‡lL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…»»¿»
ÒÈ¯˙k ‰·eLz‰ - ‰·eL˙ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡10ÈÙa ¬»ƒ»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

˙eÚ¯t‰11,BBˆ¯·e BzÚcÓ ‡ËBÁ Ì„‡‰L ÌLÎe . «À¿»¿≈∆»»»≈ƒ«¿ƒ¿
BBˆ¯·e BzÚcÓ ‰·eL˙ ‰NBÚ ‡e‰ Ck12. »∆¿»ƒ«¿ƒ¿

חטאותיו.9) על ממנו מגן 10)שנפרעים יקדמנה ולא מגן.
בתריסין. יקדמינה ולא תרגומו: לב), יט, (מלכיםֿב

מ"יא).11) פ"ד, חיצוני.12)(אבות מכריח וכח אונס ללא

.‚ÌÈ‡ËÁ B‡ ÏB„b ‡ËÁ Ì„‡ ‡ËÁiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆∆¡»»»≈¿»¬»ƒ
‡‰iL ,˙Ó‡‰ Ôic ÈÙÏ ÔÈc‰ ÔziL „Ú ,ÌÈa«̄ƒ«∆ƒ≈«ƒƒ¿≈««»¡∆∆¿≈

ÔBÚ¯t‰13‰NÚL el‡ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‡ËBÁ‰ ‰fÓ «≈»ƒ∆«≈«¬»ƒ≈∆»»
ÔÈ‡Â ‰·eLz‰ epnÓ ÔÈÚBnL ,BzÚcÓe BBˆ¯aƒ¿ƒ«¿∆¿ƒƒ∆«¿»¿≈
„·‡ÈÂ ˙eÓiL È„k ,BÚL¯Ó ·eLÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆»¿…«
¯Ó‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‡e‰ .‰NÚiL B‡ËÁa¿∆¿∆«¬∆∆«»»»«

"'B‚Â ‰f‰ ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰" :e‰ÈÚLÈ È„ÈŒÏÚ14ÔÎÂ , «¿≈¿«¿»«¿≈≈»»«∆¿¿≈
Ó eÈ‰iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏ ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·e15˙ÓÁ ˙BÏÚ „Ú ÂÈ‡È·a ƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬¬«

ÌBˆ¯a e‡ËÁ :¯ÓBÏk ;"‡t¯Ó ÔÈ‡Ï „Ú BnÚa '‰¿««¿≈«¿≈¿«»¿ƒ¿»
,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏ e·iÁ˙pL „Ú ,ÚLÙÏ ea¯‰Â¿ƒ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«¿ƒ¿…«≈∆«¿»
˜fÁ‡ È‡Â" :‰¯Bza ·e˙k CÎÈÙÏ .‡t¯n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈¿ƒ»»«»«¬ƒ¬«≈
Ú¯‰Â ‰lÁz BÓˆÚÓ ‡ËÁL ÈÙÏ - "‰Ú¯t ·Ï ˙‡∆≈«¿…¿ƒ∆»»≈«¿¿ƒ»¿≈«
‰ÓkÁ˙ ‰·‰" :¯Ó‡pL ,Bˆ¯‡a ÌÈ¯b‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«¿∆∆¡«»»ƒ¿«¿»

ÚÓÏ ÔÈc‰ Ô˙ - "BÏ16Ú¯ÙpL „Ú epnÓ ‰·eLz‰ »««ƒƒ¿…««¿»ƒ∆«∆ƒ¿«
‰ÓÏÂ .BaÏ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˜fÁ CÎÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ»ƒ≈«»»∆ƒ¿»»
‰NÚÂ ÁlL :¯ÓB‡Â ‰LÓ „Èa BÏ ÁÏBL ‰È‰»»≈«¿«∆¿≈«««¬≈
‰z‡ ÔÈ‡ :‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ¯·Îe !‰·eLz¿»¿»»««»»≈«»
ÌÏe‡Â .'B‚Â ÈzÚ„È EÈ„·ÚÂ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÁlLÓ¿«≈«∆∆¡«¿«»«¬»∆»«¿ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ È‡·Ï ÚÈ„B‰Ï È„k ?"EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa«¬…∆¡«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿»≈»»

,‡ËBÁÏ ‰·eLz‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚBnL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈««»»«¿»«≈
‰lÁza ‰NÚL BÚL¯a ˙eÓÈ ‡l‡ ,·eLÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»∆»»¿ƒ¿∆»»«¿ƒ»

BÏ eÈ‰L ˙BBÚ ÈÙÏ ,ÔBÁÈÒ ÔÎÂ .BBˆ¯a17·iÁ˙ , ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿«≈
EÈ˜Ï‡ '‰ ‰L˜‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰·eLz‰ ÔÓ BÚÓÏ¿»¿ƒ«¿»∆∆¡«ƒƒ¿»¡…∆

"B··Ï ˙‡ ın‡Â BÁe¯ ˙‡18ÈÙÏ ,ÌÈÚk‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ≈∆¿»¿≈«¿«¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ eNÚL „Ú ,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓ Ô‰È˙B·ÚBz¬≈∆»«≈∆«¿»«∆»ƒ¿»»
˙‡ ˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÌÚƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈≈»¿»¿«≈∆
."ÌÓÈ¯Á‰ ÔÚÓÏ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏƒ»ƒ¿««ƒ¿»»ƒƒ¿»≈¿«««¬ƒ»
ÚÓ ,ÚLÙÏ ea¯‰L ÈÙÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈≈ƒ»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«»«
‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,‰·eLz ÚLÙÏ ÌÈa¯n‰ Ô˙B‡Ó≈»««¿ƒƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«»
Ô‰Ó zÚÓ :¯ÓBÏk ,"˙Èp¯Á‡ ÌaÏ ˙‡ ˙aÒ‰¬ƒ…»∆ƒ»¬…«ƒ¿«»«¿»≈∆

‰·eLz‰19‰Ú¯t ÏÚ Ï‡‰ ¯Ê‚ ‡lL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ¯‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú¯‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

·ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ20„·ÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
e·iÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡ - Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ozp ,el dnkgzp dad xn`py ...dligz envrn `hgy itl"
."daeyz epnn repnl oicd

חומרת  את כאן לתאר רוצה שהרמב"ם כיון להבין: צריך
המתארים  הפסוקים את ציין לא מדוע פרעה, של מעשיו
היאורה  הילוד הבן "כל ישראל עם כלפי פשעיו את

וכד'. כו'" תשליכוהו
בחירה  לפרעה היתה לא מדוע הרמב"ם מסביר שבזה אלא
אבל  בחירה, לו היתה שבתחילה אמת הן כי חופשית,
הבחירה, ממנו נלקחה כנגדי..." והתריס "שהרשיע מאחר
ית' שהוא לו, נתחכמה הבה במילים הפסוק שמרמז והוא
אשמע  אשר ה' "מי שאמר וכיון אדם, בני על עלילה נורא
מדה, כנגד מדה ה' הראהו ית', במציאותו וכפר בקולו"
אינו  שאפילו עד ובמחשבותיו בבחירתו גם השולט שהוא
מצד  היא לו" נתחכמה "הבה בו שנזרקה שהמחשבה מבין

אדם". בני על עלילה "נורא
.(37 dxrd 63 cenr 'e wlg y"ewl itÎlr)

שלא 14)העונש.13) כדי יבין, ולא נכוחות יראה שלא
הקב"ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב

רשעתם.רוצ  גודל מפני וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב"ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי לבו, מחזיק אני לשוב ירצה אם אפילו - הקב"ה
פ"יג) (שם, דרשו וכן פ"יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי אמר - לבו" את הכבדתי אני "כי הפסוק: על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב"ה לד): (משליג, יליץ

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



daeyzקצב zekld - rcnd xtq - ixyz c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,
שחטא". מה ממנו לפרוע שבאו 17)כדי בטרם עוד

לגבולו. על 18)בניֿישראל ישראל בידי אותו תת למן
היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבניֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע ושואלים:
לבו  את אימץ וה' מכבר קשה עונש שנתחייב אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי הקודמים חטאיו על ישראל בידי ונהרג

פ"ח). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
 ֿ (מלכים אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט ירבעם
בסנוורים  שהוכו י) יט, (בראשית סדום באנשי וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי הפתח את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי לעשות

.„Ì˙lÙ˙a ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈÏ‡BL ‰Ê ÔÈÚÎe¿ƒ¿»∆¬ƒ««ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»»
Ì¯ÊÚÏ '‰ ˙‡Ó21:„Âc ¯Ó‡L BÓk ;˙Ó‡‰ ÏÚ ≈≈¿»¿»«»¡∆¿∆»«»ƒ

C¯c È‡ËÁ ÈeÚÓÈ Ï‡ :¯ÓBÏk ,"Ek¯c '‰ È¯B‰"≈ƒ«¿∆¿««ƒ¿»ƒ¬»«∆∆
„eÁÈÂ Ek¯c Ú„‡ ‰pnnL ,˙Ó‡‰22‰Ê ÔÎÂ .EÓL »¡∆∆ƒ∆»≈««¿¿¿ƒ¿∆¿≈∆

Ò˙ ‰·È„ Áe¯Â" :¯Ó‡LÈÁe¯ ÁÈpz :¯ÓBÏk ,"ÈÎÓ ∆»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ«ƒ
EÈˆÙÁ ˙BNÚÏ23ÈÚÓÏ È‡ËÁ ÈÏ eÓ¯‚È Ï‡Â , «¬¬»∆¿«ƒ¿¿ƒ¬»«¿»¿≈ƒ

È„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰z ‡l‡ ,‰·eLzÓ24¯ÊÁ‡L „Ú ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿¿»ƒ«∆∆¡…
‰ÓBc‰ Ïk BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Ó‡‰ C¯c Ú„‡Â ÔÈ·‡Â¿»ƒ¿≈«∆∆»¡∆¿«∆∆»«∆

.el‡ ÌÈ˜eÒÙÏƒ¿ƒ≈

הנכונה.21) הדרך את למצוא אותם של 22)לסייע כסופו
שמך". ליראה לבבי "יחד חפצה.23)הפסוק: ונו"א:

טוב.24) מרצון מעשיה העושה נדיבה", "רוח של כמשמעה

.‰‰¯BÈ Ôk ÏÚ ,'‰ ¯LÈÂ ·BË" :„Âc ¯Ó‡L ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ¿»»«≈∆
"'B‚Â ÌÈÂÚ C¯„È .C¯ca ÌÈ‡hÁ25ÁÏML ‰Ê ? «»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ¿∆∆»«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe '‰ ÈÎ¯c ÌÈÚÈ„BÓ Ì‰Ï ÌÈ‡È·¿ƒƒ»∆ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»
;ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ Ák Ì‰a Ô˙pL ,„BÚÂ .‰·eL˙aƒ¿»»∆»«»∆…«ƒ¿…¿»ƒ
ÈÎ¯„a CLÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ì„‡ ÏÎa BÊ ‰cnL∆ƒ»¿»»»∆»¿«∆ƒ¿»¿«¿≈
‡e‰Â .Ì˙B‡ Û„B¯Â Ô‰Ï ‰e‡˙Ó - ˜„v‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆∆ƒ¿«∆»∆¿≈»¿
- ¯‰hÏ ‡a :‰Î¯·Ï ÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ«≈

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ26.¯·c‰ ÏÚ ¯ÊÚ BÓˆÚ ‡ˆÓÈ :¯ÓBÏk , ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿∆¿»««»»
È¯‰ - "Ì˙‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ" :‰¯Bza ·e˙k ‡BÏ‰Â«¬»«»«¬»¿ƒ…»¬≈

¯Ê‚27ÌÚ‰ Ì˜Â" :·È˙Îe ?Ú¯ ˙BNÚÏ ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ »«««ƒ¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿»»»
ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ - "ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰f‰«∆¿»»«¬≈¡…≈≈«»»∆¬≈»««

Ï‡¯NÈ28?Ô‰Ó Ú¯Ù ‰nÏÂ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÏ ƒ¿»≈«¬…»ƒ«»¿»»ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‰È‰iL ,Úe„i‰ ÈBÏt LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…»««ƒ¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
„·ÚÏ ÌÈBf‰ Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰Bf‰«∆∆»»∆»¿∆»≈»«ƒ«¬…
‰È‰ ‡Ï ,„·ÚÏ ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ…»»«¬……»»

BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ ,„·BÚ29ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó ‡l‡ ‡¯Ba‰30. ≈¿…ƒ«≈∆»ƒ¿»∆»
Ô‰· ‰È‰È ‰f‰ ÌÚ‰ :¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆»≈»»«∆ƒ¿∆»∆
¯Ê‚ ¯·k ÚL¯‰ ¯Ó‡È ‰Ê ÈtÓ ‡Ï .ÌÈÚL¯e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿≈∆…«»»»¿»ƒ¿«
eÈ‰iL ‰LÓÏ ÚÈ„B‰L ÈtÓ ,ÚL¯ ‰È‰iL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ¿

ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk ¯Ó‡pL ÔÈÚk .Ï‡¯NÈa ÌÈÚL¿̄»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒ…∆¿«∆¿
ı¯‡‰ ·¯wÓ31Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÈi¯ˆn‰ ÔÎÂ . ƒ∆∆»»∆¿≈«ƒ¿ƒƒ»∆»¿∆»≈»

Ú¯‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈÚ¯n‰Â ÌÈ¯ˆn‰«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…»»¿»«
‡l‡ ,Úe„È LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ;B„Èa ˙eL¯‰ ,Ì‰Ï»∆»¿¿»∆…»««ƒ»«∆»
.Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡a „aÚzL‰Ï „È˙Ú BÚ¯Ê ÛBqL BÚÈ„B‰ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆…»∆

e¯Ó‡ ¯·Îe32Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈…«»»»≈«≈«≈«
.˙BÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."mdn rxtp dnle ,dxfÎdcear cearl l`xyi lr xfb ixd"

פרק  תשובה בהל' הרמב"ם תירץ כבר זו שאלה ולכאורה
יודע  שיהיה וקודם שיהיה, מה כל יודע שהקב"ה "שאף ה'
ידיעתו  אין כי מכרחת ידיעתו שאין כו' צדיק יהיה שזה
עליו". גוזר ולא מושכו הקב"ה (ידיעת) ואין כו' כידיעתנו
של  בדיבורו בא הדבר כשאין דווקא שזהו לומר ויש
הרמב"ם  כלשון בו" "גזר הרי בדיבור, בא אם אבל הקב"ה,
איש  על גזר "שלא האחר לתירוץ כאן הוצרך ולכן כאן,

כו'". ידוע
(.3 dxrd 132 cenr 'd wlg y"ewl itÎlr)

בבחירתו 25) לא כי משמע, האלה הכותבים מתוך הלא
דרכו? תלויה האדם של לח:).26)החפשית (יומא

גזר 27) "שלא שאמר: (ה"ג), למעלה רבינו דברי על מוסב
ומרצונו  מעצמו שחטא אלא לישראל", להרע פרעה על האל
שה' אנו רואים הלא - התשובה את ממנו למנוע הדין ונתן

במצרים? ועינויים בניֿישראל עבדות על זה 28)גזר גם
ישראל  "וכן שם: שנאמר ההיא, ההלכה דברי על מוסב
- התשובה" את לפשוע המרבים מאותם מנע אליהו בימי
לעבוד  מכבר זה עליהם גזר ה' כי משמע, זה ממקרא הלא

אותם? ענש ומדוע הארץ, נכר רבינו.29)אלוהי למשה
ורשעים 30) ה' עובדי צדיקים ורעים: טובים בו שיהיו

ע"ז. הכרח 31)עובדי מזה אין אבל עולם: של כמנהגו
המצרים  "וענין יאמר: הראב"ד אביון. יהיה אחד שכל כלל,
אמר: הבורא כי הוא: מהם אחד עמו. ונימוקיו שאלה" אינה
וטיבעו  מהם והמיתו בפרך בהם עבדו והם - אותם" "ועינו
לרעה  עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר: כענין מהם,
מוצאים  אנו כזה נתחייבו. ולפיכך - טו) א, (זכריה

הקב" גזר "כך פ"ל): ישראל (שמותֿרבה שיהיו ה
עליהם  עמדו - ויחזירם שירצה עד במצרים משועבדים
כבעבדים  בהם לנהוג היה ה': להם אמר בחוזק. ושיעבדום
מעט  קצפתי אני אלא - הגזירה שתשלם עד צרכיהם ויעשו

לרעה". עזרו הגדולה 32)והם שאלתו על רבינו חוזר כאן
והבחירה": "הידיעה שאלת היא ה"ה): (פ"ה, לעיל הנזכרת
כבר  ידע שה' אחרי ברע. טו בטוב לבחור לאדם אפשר איך
שוללת  ה' ידיעת הלא רשע. או צדיק יהיה שזה מראש
צדיק  להיות לאדם לו אפשר ואי האדם, בחירת את בהכרח
שכן, נאמר: ואם רשע? שיהיה מראש ה' שידע אחרי
ואינה  בוריה על אינה ה' שידיעת יוצא הרי - שאפשר
שאם  לומר: ברצותו זו לשאלה רבינו כאן וחזר שלימה?
האיש  את מחייבת ה' גזירת שאין להוכיח הצלחנו אמנם

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



קצג m"anxd zncwd - ixyz g"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סוף  סוף שוללת המוקדמת ידיעתו אבל רשע, להיות הפרטי
אמרנו  וכבר משיב: הוא זה ועל כרחו? בעל  בחירתו את
רבינו  דברי והשווה (שם), לעיל עיין וכו'. באדם כח שאין
ראיותיו  את רבינו סיכם זה פרק סיום עם כ). ח"ג, (מו"נ
הרע  או הטוב לעשות בבחירתו חפשי שהאדם המכריעות,
הדרכים. משני לאחד וימשכנו שיכפהו מי ואין כרצונו,
עד  רבינו בעיני מבוססת כך כל היא זו מוסכמת הנחה
דברים  המניח "וכל מתשובותיו: באחת עליה שיאמר
שחיברנו, המדע" וב"ספר אבות למס' בפרושנו שביארנו

מן  בהגדה ומחפש הולך והוא עולם, יסודי על בנויים שהם
מן  אחד בדברי או המדרשים, מן במדרש או ההגדות,
דברינו  על בה שישיב אחת מילה שימצא עד ז"ל הגאונים
ודי  לדעת, עצמו מאבד אלא אינו - ותבונה דעת דברי שהם
דפוס  קנט, סימן הרמב"ם (תשובות לנפשו" שעשה מה לו

ליפסיא).



meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz c"kÎg"i -g"ryz

ה'תשע"ח  תשרי י"ח ראשון יום

dxdh xtq
m"anxdzncwd

¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
,˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ ,˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«»««
˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ ,·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ƒ¿¿»¬
,ÌÈÏk ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,˙B‡Óh‰«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿≈ƒ

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ¿
מת. טמאת ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִֵַֻƒ¿«¬≈««¿ƒ

.˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈
אדּמה. ּפרה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִָָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;‰n„‡ ‰¯t ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ»»¬À»ƒ
.Ô˙¯‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓËÀ¿«≈ƒ»¿»√»»

צרעת. טמאת BÂˆÓ˙הלכֹות ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַַַָֻ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL -≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡ ˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿¿»««»»¿ƒ»«»
Ál‚È ‡lL (‚) ;‰‡ÓË ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…»…ƒ»≈À¿»∆…¿««
ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („) ;˜˙p‰«∆∆∆ƒ¿∆«¿…»¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»
;˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰) ;ÌÙN ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe¿ƒ«…«¬ƒ»«»»»√«»««
ÔÈc (Ê) ;¯‰ËiLk B¯ÚN Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â)∆¿«««¿…»∆»¿»¿∆ƒ¿«ƒ

.˙Èa‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á) ;„‚a‰ ˙Ú¯»̂«««∆∆ƒ»««««ƒ
ּומֹוׁשב. מׁשּכב מטּמאי ‡¯Úaהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְְִִֵַָָ≈ƒ¿»»«¿«

;‰c ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«ƒ»
ÔÈc („) ;‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»ƒ

.·Ê ˙‡ÓËÀ¿«»
הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִַָֻ≈ƒ¿»»»…

;‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«¿≈»
.Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«ƒ¿«∆«
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ ,ı¯Lk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ«¬»»»¿«¿»¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

אכלין. טמאת È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְֳִִַָֻƒ¿«¬≈««¿ƒ
.Ô¯LÎ‰Â ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿««¿ƒ»√»ƒ¿∆¿≈»

ּכלים. ‰‰BÎÏ˙,הלכֹות el‡ ÔÈÚ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ְִִֵ¿∆¿»»ƒ¿«≈«¬»
,˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»≈«À¿
ÌÈÏk‰ ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nhÓ ÌÈ‡L ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆≈»ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒ

.ÔÈ‡nËÓe¿«¿ƒ

מקוֹות. ÏaËiLהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Ó ÈÓa ‡ÓË Ïk»»≈¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿«

- ÌÈ¯NÚ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

oiwifp xtq¥¤§¦¦
,ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ ,‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ ,‰·b ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿≈

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ ,˜ÈfÓe«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
ממֹון. נזקי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

ÔÈc (·) ;¯BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«ƒ
.‰¯Ú·‰‰ ÔÈc („) ;¯Ba‰ ÔÈc (‚) ;¯Ú·‰‰«∆¿≈ƒ«ƒ««¿»»

ּגנבה. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;·pb‰ ÔÈc (·) ;ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…ƒ¿…»ƒ««»
ÏÂÚ ‰NÚÈ ‡lL („) ;˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆…«¬∆»∆
Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰) ;˙BÏ˜Ln·e ‰cna«ƒ»«ƒ¿»∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆
;Ì‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡≈»¿≈»««ƒ∆≈≈«¿≈»∆

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê) ;Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â)∆…«ƒ¿∆…ƒ¿…¿»
ואבדה. ּגזלה -הלכֹות ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵֵַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;˜LÚÏ ‡lL (·) ;ÏÊ‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…ƒ¿…∆…«¬…
˙‡ ·ÈL‰Ï (‰) ;˙Be‡˙‰Ï ‡lL („) ;„ÓÁÏ ‡lL∆…«¿…∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆
·ÈL‰Ï (Ê) ;‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (Â) ;‰ÏÊb‰«¿≈»∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ

.‰„·‡‰»¬≈»
ּומּזיק. חֹובל ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈«ƒ»¬≈
נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח Ú·Lהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵֶֶַַ≈ƒ¿»»¿«

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
‡lL (·) ;Áˆ¯Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«∆…
;‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‚) ;ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏƒ«…∆¿∆∆≈«¿«¿≈«ƒ¿»»
˙ÓeÈ ‡lL (‰) ;˙eÏb ·iÁÓÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL („)∆…ƒ«…∆ƒ¿À»»∆…«
ÏÈv‰Ï (Â) ;ÔÈca ‰„ÈÓÚ Ì„˜ ,Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰»≈«¿∆ƒ¿«…∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ

c¯p‰;Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê) ;Û„B¯ ÏL BLÙa Û «ƒ¿»¿«¿∆≈∆…»«»≈
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ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë) ;Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á)∆…«¬…«»¿«¿ƒ»≈ƒ¿»
;ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ Û¯ÚÏ (È) ;C¯c‰ Ô‰Ï ÔÈÎ‰Ïe¿»ƒ»∆«∆∆«¬…∆»∆¿»«««
‡lL (·È) ;Ú¯f˙ ‡ÏÂ Ú˜¯˜ d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL (‡È)∆…≈»≈»«¿«¿…ƒ»«∆…
ÏÈLÎÈ ‡lL („È) ;‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ (‚È) ;ÌÈÓc ÌÈNz»ƒ»ƒ«¬«¬∆∆…«¿ƒ
(ÊË) ;C¯ca ÏLÎpL ÈÓ ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË) ;¯·„a ÌÈÓz»ƒ¿»»ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿««∆∆
B‡OÓa Ï‰· C¯ca epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ) ;BnÚ ÔÚËÏƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆«∆∆ƒ¿»¿«»

.BÏ CÏÈÂ¿≈≈
LL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈
ÌÈ¯NÚ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LL Ô‰Ó - ÌÈLÏLe¿…ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ¿¬≈∆¿ƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

oipw xtq¥¤¦§¨
,‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ ,‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙzLÂ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ
מכירה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (·) ;¯kÓÓe ÁwÓ ÔÈc (‡) :ÔË¯t¿»»ƒƒ»ƒ¿»∆…∆¿ƒ»
¯b ‰BÈ ‡lL („) ;ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‚) ;¯kÓÓeƒ¿»∆…∆ƒ¿»ƒ∆…∆≈

.ÌÈ¯·„a e‰BÈ ‡lL (‰) ;BBÓÓa ˜„∆̂∆¿»∆…≈ƒ¿»ƒ
ּומּתנה. זכּיה Ú„ÈÏהלכֹות - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִַָָָƒ¿«≈«¬»≈«

ÔÈ„Â ,‰˜È ‰n·e ‰˜È C‡È‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈcƒ∆ƒ«∆¿≈≈«ƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ
dÈ‡ BÊÈ‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊÈ‡Â ,Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B≈«»»¿«≈¿≈«»»∆∆¿≈≈»

.˙¯ÊBÁ∆∆
ׁשכנים. ÔÈcהלכֹות Ú„ÈÏ - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִֵƒ¿«≈«¬»≈«ƒ

„Á‡ Ïk È˜Ê ˙˜Á¯‰Â ,ÔÈÙzM‰ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁƒ««¿»≈«À»ƒ¿«¿»«ƒ¿≈»∆»
.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â ,BlL ¯ˆn‰ ÏÚaÓe BÎMÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿≈ƒ«««∆∆∆¿ƒ«««∆∆

וׁשּתפין. ׁשלּוחין -הלכֹות ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְְִִִָֻƒ¿«≈«¬»
Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ≈«ƒ¿∆»»¿À»ƒ¿¿≈∆

.Ô¯ÎNe Ô„ÒÙ‰·e Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»¿»»
עבדים. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
¯ÎnÈ ‡lL (·) ;È¯·Ú „·Ú ÔÈ˜ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈
‡lL („) ;C¯Ùa ep„·ÚÈ ‡lL (‚) ;„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆∆∆∆…««¿∆¿»∆∆…
Ba „·Ú ‡lL (‰) ;C¯Ùa Ba ˙Bc¯Ï ·LBz ¯b ÁÈp«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆∆…«¬…
‡lL (Ê) ;ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ ˜ÈÚ‰Ï (Â) ;„·Ú ˙„B·Ú¬«»∆¿«¬ƒ¿≈»¿ƒ∆…
;d„ÚÈÏ (Ë) ;‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ (Á) ;Ì˜È¯ ‡ˆÈ≈≈≈»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¬»
,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‡È) ;¯Înz ‡lL (È)∆…ƒ»≈«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»
(·È) ;ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡ BÏ ÏÈt‰ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒƒ¬»∆»≈»≈≈»»
ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL „·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆∆∆»«ƒ»»»∆¿∆∆
.eÈÏ‡ ÏBvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL (‚È) ;Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…¿∆∆∆«ƒ≈≈
‰BÓL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿∆
‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó LL - ‰¯NÚ∆¿≈≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mihRWn xtq¥¤¦§¨¦
,˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ ,ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ ,ÔÚËÂ ÔÚBË≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»
ׂשכירּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»…

ÔÈc (‡) ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆ƒ
(‚) ;BÓBÈa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (·) ;¯ÎN ¯ÓBLÂ ¯ÈÎN»ƒ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿
ÏÎ‡iL („) ;BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎN ¯ÎN ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…«

lL (‰) ;Ba ‰NÚiL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰ÏÎ‡È ‡ «»ƒƒ«¿À»∆«¬∆∆……«
(Â) ;‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰«»ƒƒ«¿À»∆…ƒ¿«¿«¿»»
(Ê) ;ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ¯˙È B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL∆…ƒ«»ƒ¿»»≈««∆»«

.‰Ó‰a ¯‡L ÔÎÂ ,BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL∆…«¿…¿ƒ¿≈¿»¿≈»
ּופּקדֹון. ׁשאלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;Ï‡BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«≈ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL≈ƒ»

ולוה. מלוה NÚ¯‰הלכֹות ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֶֶַֹ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…
(·) ;CÓÂ ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿¿»ƒ»»
‡lL („) ;È¯Îp‰ ˙‡ NbÏ (‚) ;B˙B‡ NbÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ¿…∆«»¿ƒ∆…
ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï (‰) ;ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ¿«¿≈««ƒ¿«¿«¿ƒ««¿
¯Á‡È ‡lL (Â) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊa ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»ƒ¿«∆»ƒ∆…¿«≈
(Ê) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰««¿ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á) ;‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ∆ƒ
(È) ;˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë) ;LÙ ÏÎ‡ Ì‰a»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡lL (‡È) ;˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»≈
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ«¿∆¿…∆¿ƒƒ¿…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
B˙BÂÏ‰Ïe È¯Îp‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È) ;·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«¿

.˙Èa¯a¿ƒƒ
ונטען. טֹוען ÔÈcהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִֵָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ

.¯ÙBk B‡ ‰„BÓe ÔÚBË≈∆≈
נחלֹות. Ò„¯הלכֹות ÔÈc ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈∆

.˙BÏÁ¿»
LÏL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»…
ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Ó - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ≈∆««∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆

mihtFW xtq¥¤§¦
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙e„Ú ˙BÎÏ‰ ,Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ ,Ï·‡ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒƒ¿»
להם. הּמסּורין והענׁשין סנהדרין LÈהלכֹות ְְְְְֳִִִִֶֶַַָָָ≈

ÌÈ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿∆¿ƒ
˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«
C¯c Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (·) ;ÌÈËÙBL¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«∆∆
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e˜ÏÁ Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚) ;ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÌÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („) ;ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰) ;ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
;‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â) ;˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»

(Ê)‚¯‰Ï (Ë) ;ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á) ;‰Ù¯Na ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…
;B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡È) ;˙BÏ˙Ï (È) ;˜Áa¿∆∆ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»
;ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È) ;B˙Ï· ÔÈÏz ‡lL (·È)∆…»ƒƒ¿»∆…¿«¿¿«≈
˙Èk‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË) ;ÚL¯Ï ˙B˜Ï‰Ï („È)¿«¿»»»∆…ƒ¿«»«
(ÊÈ) ;˙Úc‰ ÔcÓ‡a È˜ ‚¯‰Ï ‡lL (ÊË) ;‰˜Bl‰«∆∆…«¬…»ƒ¿À¿««««
B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ) ;Òe‡ LÚÏ ‡lL∆…«¬…»∆…»«≈¬≈
(Î) ;ÔÈca Ïc‰ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÈ) ;Ba Ï·BÁ B‡≈∆…¿«≈««««ƒ
ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î) ;ÔÈca ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL∆…¿«≈»«ƒ∆…¿««ƒ«
‡lL (·Î) ;‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯·Ú ÏÚa««¬≈««ƒ∆≈∆…
;ÌB˙È ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (‚Î) ;ËtLÓ ÏeÚÏ¿«≈ƒ¿»∆…¿«ƒ¿«≈»
LÈ‡Ó ÔÈca ‰‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î) ;˜„ˆa ËtLÏ („Î)ƒ¿…¿∆∆∆…ƒ¿»«ƒ≈ƒ
ÚÓL ‡OÏ ‡lL (ÊÎ) ;„ÁL ÁwÏ ‡lL (ÂÎ) ;ÚB¯Ê¿«∆…ƒ«…«∆…ƒ»≈«
Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ) ;Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÎ) ;‡ÂL»¿∆…¿«≈««»∆…¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL (Ï) ;‡ÈNp‰«»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

.ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ
עדּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
;˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈
ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (·)ƒ¿…¿«¿…»≈ƒ∆…∆»≈¿ƒ

È„a ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê¯·c Ìe˜È ‡lL („) ;˙BLÙ È ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈¿»∆…»»»
‡lL (Â) ;‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL (‰) ;„Á‡ ˙e„Úa¿≈∆»∆…»ƒ««¬≈»∆…
˙BNÚÏ (Á) ;¯˜La „ÈÚ‰Ï ‡lL (Ê) ;·B¯˜ „ÈÚÈ»ƒ»∆…¿»ƒ¿∆∆«¬

.˙BNÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ¿≈≈«¬∆»««¬
ממרים. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡iL ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬«ƒ«»∆…¿≈ƒ
ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚) ;Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ ‡lL (·) ;ÏB„b‰«»∆…»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ
ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ,·˙ÎaL ˙BÂˆna ‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»…«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»
;Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („) ;‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓlL∆»«¿ƒƒ«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…
;Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï ‡lL (Â) ;Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (‰)∆…¿«≈»»≈∆…¿«»»≈
‡lL (Ë) ;Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (Á) ;Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (Ê)¿«≈»»≈ƒ¿»≈»»≈∆…

.Bn‡Â ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰Èƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ¿ƒ
אבל. ÂˆÓ˙הלכֹות ˙Á‡ - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵֶ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«

(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ïa‡˙Óe ‡nË˙Ó Ô‰k elÙ‡Â ,ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï¿ƒ¿«≈««¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ««¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ
ÔÈÚÓ Ì‰L ,‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‡lL (·) ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·¿̃»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…
˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡ÓhÈƒ»≈…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
,Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡ÓhÈ ‡lL („) ;Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ»≈…≈∆¿¿∆∆»»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ï ‡l‡∆»ƒ¿ƒƒ¿«
ּומלחמֹות. מלכים LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִִָָ≈ƒ¿»»»…

‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…∆¿≈
CÏÓ ˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«∆∆
‡lL (‚) ;ÌÈ¯b Ï‰wÓ ‰pÓÈ ‡lL (·) ;Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«≈ƒ∆…
‡lL (‰) ;ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡lL („) ;ÌÈL BÏ ‰a¯È«¿∆»ƒ∆…«¿∆ƒ∆…
(Ê) ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ÌÈ¯Á‰Ï (Â) ;·‰ÊÂ ÛÒk BÏ ‰a¯È«¿∆∆∆¿»»¿«¿ƒƒ¿»¬»ƒ
ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏ (Á) ;‰ÓL Ô‰Ó ˙BÈÁ‰Ï ‡lL∆…¿«¿≈∆¿»»ƒ¿«¿∆
‡lL (È) ;˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë) ;˜ÏÓÚ¬»≈ƒ¿…«∆»»»¬»≈∆…
‡lL (‡È) ;C¯ca B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓ ÁkLÏƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»«∆∆∆…
È·LBÈÏ ÌBÏL ÁÏLÏ (·È) ;ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔkLÏƒ¿…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿…«»¿¿≈
L¯ÙÓ ¯L‡k da Ôe„ÏÂ ,‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»«¬∆¿…»
‡lL (‚È) ;ÌÈÏLz ‡Ï Ì‡Â ÌÈÏLz Ì‡ ,‰¯Bza«»ƒ«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒ∆…
;Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ,„·Ïa ·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ïƒ¿…»≈«»ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆
(ÂË) ;¯Bˆna ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È)∆…¿«¿ƒƒ»≈«¬»«»
;Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰ ÈÏÚa Ba e‡ˆiL „È ÔÈ˜˙‰Ï¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈««¬∆¿ƒ»
¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏ (ÊÈ) ;Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË)¿«¿ƒ»≈«¿…ƒ¿…«…≈¿«≈
˙BÈ‰Ï (ÁÈ) ;‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿
ÔÈÁÓN Ì¯k ÚËBÂ ÔÈa ‰B·e ‰M‡ ‡NB N¯‡Ó¿»≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿≈«∆∆¿≈ƒ
;‰ÓÁÏn‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓz ‰L ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ«ƒ¿»»
ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ ,¯·c Ô‰ÈÏÚ ¯B·ÚÈ ‡lL (ËÈ)∆…«¬¬≈∆»»¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈
‡lL (Î) ;Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ „e„b‰ ÈÎ¯ˆÂ ¯ÈÚ‰»ƒ¿»¿≈«¿¿»«∆»∆∆…
˙ÙÈ ÔÈc (‡Î) ;‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ«¬…¿«¿…¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
‡lL (‚Î) ;¯‡z ˙ÙÈ ¯Înz ‡lL (·Î) ;¯‡z…«∆…ƒ»≈¿«…«∆…

.‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈƒ¿¿∆»¿«¿««∆ƒ¿¬»
Úa¯‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆«¿«
Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ Ú·L Ô‰Ó - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆∆«¿∆¿ƒƒ¿¬≈¿∆«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆
LÏL ,¯ÙÒ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÎÏ‰‰ Ïk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿»«¬»∆«¿»»»»≈∆»…

.˙BÎÏ‰ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»
ÏÎÂ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÈËtLÓ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»
,˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ÔÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.‡e‰ Ce¯a ÈcL ˙¯ÊÚa¿∆¿«««»

ה'תשע"ח  תשרי י"ט שני יום
ÔBL‡¯ ¯ÙÒ ·ÏŒÈ¯LÈÏ E˙˜„ˆÂ EÈÚ„ÈÏ EcÒÁ CLÓ¿…«¿¿¿…¿∆¿ƒ¿»¿¿ƒ¿≈≈≈∆ƒ
.‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ Úcn‰ ¯ÙÒ ‡e‰Â¿≈∆««»ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .˙BÚc ˙BÎÏ‰ .· .‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«»ƒ¿≈ƒ¿
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ .„ .‰¯Bz „eÓÏz«¿»ƒ¿¬«»ƒ«»
.‰·eLz ˙BÎÏ‰ .‰ .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁÂ¿À»¿≈»ƒ«»ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."al ixyil jzwcve jrceil jcqg jeyn"

פתוחה  במ"ם מתחילה שהמשנה מציין המהר"ש האדמו"ר
סתומה  במ"ם ומסיימת כו'") שמע את קוראים ("מאימתי
סגור). ומאמר פתוח (מאמר בשלום" עמו את יברך ("...ה'
העניין, באותו גם ומסיימת פותחת המשנה ובנוסף,
ישראל  את המברכים שהם הכהנים בכניסת שתחילתה

melyaעמו את יברך בה' ומסיימת ,melya.
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dxezdקצו iceqi zekld - rcnd xtq - ixyz h"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"מקבץ  שהוא החזקה הי"ד ספר דומה הנ"ל הדברים בשני
התורה  ענייני נתבארו שבה למשנה, כולה" שבע"פ לתורה

שבע"פ.
" - פתוחה  במ"ם שמתחיל ליודעך",nהאחד, חסדך שוך

מכסי  לים "כמים - סתומה במ"ם שגם mומסיים והשני, ."
"לידע  שבתחילתו: ענין באותו ומסיים מתחיל החזקה הי"ד

ראשון.. מצוי שם mi`vnpdשיש lky ומה וארץ משמים
לא  "לא שביניהם וסיומו: המצאו", מאמיתת אלא נמצאו

עסק mlerdיהיה lk ומלאה ... בלבד ה' את לדעת אלא
ה'...". את דעה הארץ

(` oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

-rcndxtq
dxFYd icFqi zFkld1 ¦§§¥©¨

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BˆÓ LL :˙BˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«¿«
ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»≈«∆≈»
¯Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓ· ‰ÏÚÈ ‡lL (· .dBÏ‡¡«∆…«¬∆¿«¬»»∆≈»¡««≈
.epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰ .B·‰‡Ï („ .B„ÁÈÏ (‚ .'‰ È˙ÏeÊ»ƒ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆
„a‡Ï ‡lL (Á .BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê .BÓL Lc˜Ï (Â¿«≈¿∆…¿«≈¿∆…¿«≈
‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë .Ì‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ

.B˙BqÏ ‡lL (È .BÓLa ¯a„Ó‰«¿«≈ƒ¿∆…¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

התורה 1) עיקרי הן הללו, בהלכות הנכללות המצוות
ויסודותיה.

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
הארץ;1) כל אדון עולם אלוקי הוא ראשון, מצוי שיש

לו. שני ואין אחד ושהוא גוף, שאינו

.‡˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ ˙B„BÒÈ‰ „BÒÈ2LiL Ú„ÈÏ - ¿«¿¿««»¿≈«∆≈
ÌL3ÔBL‡¯ ÈeˆÓ4‡ÈˆÓÓ ‡e‰Â ,5ÏÎÂ .‡ˆÓ Ïk »»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»

e‡ˆÓ ‡Ï ,Ì‰ÈÈaM ‰Óe ı¯‡Â ÌÈÓMÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ»»∆«∆≈≈∆…ƒ¿¿
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡6. ∆»≈¬ƒ«ƒ»¿

בשם 2) חיבורו להתחיל התכוון ז"ל רבינו המחקריות.
בארבעת  ורמזו תמיד", לנגדי ה' "שויתי דרך: על המיוחד

הראשונות. התיבות כיחס 3)ראשי כאן פירושו אין
הוא,Ù‰ולא˘Ìהמקום: בערבית רגיל שימושֿלשון אלא ,

שם; אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו לשלול או לחייב
שמואל  (רבי עבר ללשון ערב מלשון אותו העביר ֵֶורבינו

למורהֿנבוכים). בפתיחתו ראשון 4)אבןֿתיבון נמצא
כלומר: לזמן, וגם שבעולם אחר דבר לכל קדמון ְַָשהוא

וראשית. תחילה לו מאין.5)שאין יש הכל בורא
כל 6) ומתקיימת נובעת הנצחית, האמיתית, מציאותו ממקור

המציאות.

.·¯·c ÔÈ‡ - ÈeˆÓ BÈ‡ ‡e‰L ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»≈»»
˙B‡ˆn‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡7. «≈»¿ƒ»¿

ובוראם,7) הנמצאים ממציא רק אינו הראשון המצוי כי

- קיומם סיבת הוא ומקיימם, כולם את מחיה גם אלא
בלעדיו. רגע אף להתקיים יוכלו לא ולפיכך

.‚Bc·lÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ‡L ,˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»«ƒ¿»ƒƒ¿«
‡e‰ ÏË·È ‡ÏÂ ,ÈeˆÓ ‰È‰È Bc·Ï ‡e‰ - ÌÈÈeˆÓ¿ƒ¿«ƒ¿∆»¿…ƒ¿«

ÌÏeh·Ï8Ce¯a ,‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL ; ¿ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‡e‰≈»ƒ»∆¿…¿∆»≈∆¿ƒ»≈

˙zÓ‡k B˙zÓ‡9.Ì‰Ó „Á‡ ¬ƒ»«¬ƒ«∆»≈∆

תלוייה 8) בלתי עצמית, מציאות היא מציאותו שהרי
במצוי  בו, תלוייה שהיא הנמצאים שאר כמציאות באחרים
כשכל  אפילו מהיות יחדל ולא נצחי קיומו ולכן - הראשון

היו. כלא והיו ייבטלו שאר 9)הנמצאים של מציאותם
בסיבה  באחרים, הם תלויים שהרי מוכרחת, אינה הנמצאים

רק  הם ולפיכך - למציאותם ‰Â‡ÈˆÓ˙שסיבבה È¯˘Ù‡:
הראשון  המצוי אבל יתקיימו; שלא ואפשר שיתקיימו אפשר
מציאותו  אמיתת למציאותו, סיבה שאין דבר לכל והקדמון

הוא ולפיכך - הכרחית ‰Â‡ÈˆÓ˙היא ·ÈÈÂÁÓ ואיֿאפשר ,
יימצא. שלא

.„"˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰10‡e‰ - ∆«»ƒ≈«¡…ƒ¡∆
‡e‰Â .B˙zÓ‡k ˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,˙Ó‡‰ Bc·Ï¿«»¡∆¿≈¿«≈¡∆«¬ƒ»¿
ÔÈ‡ :¯ÓBÏk ,"Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡" :˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆≈ƒ¿«¿«≈

B˙BÓk Bc·lÓ ˙Ó‡ ÈeˆÓ ÌL11. »»¡∆ƒ¿«¿

שהוא 10) 'אמת'? "מהו הזה: הפסוק על חז"ל וכדברי
הלכה  א, פרק ברכות (ירושלמי, עולם" ומלך חיים אלוקים

כמותו.11)ה). וקיים נצחי מצוי המציאות בכל אין זולתו

.‰.ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ,ÌÏBÚ‰ È‰Ï‡ ‡e‰ ‰f‰ Èeˆn‰«»«∆¡…≈»»¬»»»∆
ÏbÏb‰ ‚È‰n‰ ‡e‰Â12˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa13, ¿««¿ƒ««¿«¿…«∆≈≈¿«¿ƒ
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa14È‡Â ,„ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰L ; ¿…«∆≈∆¿≈∆««¿«≈»ƒ¿ƒ

·aÒÓ ‡Ïa ·qiL ¯LÙ‡15,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰Â ; ∆¿»∆ƒ…¿…¿«≈¿»
Ûe‚ ‡Ï·e „È ‡Ïa B˙B‡ ·aÒÓ‰16. «¿«≈¿…»¿…

"את",12) הפעול מלת פה חסרה הגלגל. את המנהיג כמו:
את  המקיף העליון הגלגל הוא וסגנונה, המשנה לשון כמנהג
אותם  גם הוא מסבב התמידי ובסיבובו הגלגלים, שאר כל
להלן  ידובר הגלגלים על העולם. את בזה מקיימים והם

ג. והתמדה.14)בחוזק.13)בפרק שהרי 15)בזמן
מניע  כוח בלי מעצמו מתנועע אינו גוף וכל גוף, הוא הגלגל

זולתו. ותכלית,16)אחר קץ לו שיש גוף היה שאלמלי
היה  אלמלי ועוד: וסוף. קץ בלי תמיד סובב הגלגל היה לא
המּונע  הגלגל עם יחד הוא גם מתנועע היה גוף, הגלגל מניע
גם  שיתנועע מבלי מניע גוף שאין הוא כלל שהרי ידו, על
מתנועע  שכל והיות ט). הקדמה ב, חלק (מורהֿנבוכים הוא
סוף! לדבר אין כן אם - תנועתו יסבב אשר למניע צריך
את  המניע הראשון שהמצוי אומר: אתה כורחך על אלא

א). ב, חלק מורהֿנבוכים (השווה גוף אינו - הגלגל

.Â'‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…ƒ
"EÈ‰Ï‡17dBÏ‡ ÌL LiL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚn‰ ÏÎÂ . ¡…∆¿»««¬∆««¿∆≈»¡«

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,‰fÓ ıeÁ ¯Á‡«≈ƒ∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…
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Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰È¯wÚa ¯ÙBÎÂ ,"Èt ÏÚ ÌÈ¯18, ƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»¿≈»ƒ»
Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ e‰fL19.Ba ÈeÏz ∆∆»ƒ»«»∆«…»

ולפיכך 17) המציאות, מחוייב ה' אנוכי כלומר: כד.), (מכות
ולעבדני. באלקותי להכיר ועליך "אלוקיך", גם אנוכי -

בהקדושֿברוךֿהוא.18) עולם, של מציאות 19)בעיקרו
בכול. כופר - בו והכופר גדול, עיקר הוא ואחדותו אלוקים

.ÊÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ,ÌÈL BÈ‡Â ‡e‰ „Á‡ ‰Ê dBÏ‡¡«∆∆»¿≈¿«ƒ¿…»≈«
ÌÈ„Á‡‰ ÔÓ „Á‡ B„eÁÈk ÔÈ‡L „Á‡ ‡l‡ ,ÌÈL¿«ƒ∆»∆»∆≈¿ƒ∆»ƒ»¬»ƒ
ÏÏBÎ ‡e‰L ÔÈÓk „Á‡ ‡Ï ;ÌÏBÚa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»»…∆»¿ƒ∆≈

‰a¯‰ ÌÈ„Á‡20˜ÏÁ ‡e‰L ,Ûe‚k „Á‡ ‡ÏÂ . ¬»ƒ«¿≈¿…∆»¿∆∆¡»
˙BÂˆ˜ÏÂ ˙B˜ÏÁÓÏ21¯Á‡ „eÁÈ ÔÈ‡L ,„eÁÈ ‡l‡ ; ¿«¬»¿ƒ¿»∆»ƒ∆≈ƒ«≈

ÔÈÙe‚ eÈ‰ ,‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ eÈ‰ el‡ .ÌÏBÚa B˙BÓk¿»»ƒ»¡…«¿≈»ƒ
ÌÈÓp‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BiÂ‚e22Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂM‰ ¿ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ»

˙BÙeba eÚ¯‡iL ÔÈÚ¯‡Óa ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆»«¿…»ƒ∆∆∆¿«
ı˜ BÏ ‰È‰ ,‰iÂ‚e Ûeb ¯ˆBi‰ ‰È‰ el‡Â .˙BiÂb‰Â¿«¿ƒ¿ƒ»»«≈¿ƒ»»»≈
ÏÎÂ ;ı˜ BÏ ÔÈ‡L Ûeb ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ¿∆≈≈¿…
.ÛBÒÂ ı˜ BÁÎÏ LÈ ,˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÙe‚Ï LiL∆≈¿≈¿«¿ƒ≈¿…≈»
BÈ‡Â ı˜ BÏ ÔÈ‡ BÁÎÂ ÏÈ‡B‰ ,BÓL Ce¯a ,eÈ‰Ï‡Â≈…≈»¿ƒ¿…≈≈¿≈
;Ûeb Ák BÁk ÔÈ‡ - „ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰ È¯‰L ,˜ÒBÙ≈∆¬≈««¿«≈»ƒ≈……«
˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡Ó BÏ eÚ¯‡È ‡Ï ,Ûe‚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿≈…∆∆¿¿…¿«
¯LÙ‡ È‡ CÎÈÙÏ .¯Á‡Ó „¯ÙÂ ˜ÏÁ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈∆¡»¿ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ∆¿»

„Á‡ ‡l‡ ‰È‰iL23,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂ . ∆ƒ¿∆∆»∆»ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈
"„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«¡…≈∆»

רבים.20) אישים כולל למשל, האדם, האדם 21)מין גוף
פנימיים  שונים אברים וצורה, חומר שונים: מחלקים מורכב
רוחב  אורך קצוות: לו יש אחר גשמי גוף כל וכן וחיצוניים.

להימנות.22)ועומק. הניתנים זו 23)דברים בהלכה
המוחלטת  אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח
נאמר  אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של
ובמעלה  במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],
גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין
בתור  להימנות מזה זה נפרדים יהיו במה כן, לא שאם

ÌÈÈ˘ ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?
שאין  מה בזה שיש ומקרה מאורע איזה ידי על שינוי, איזה
שוות  והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה.
ידי  על מחברתה אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל

ויש ‰ÌÂ˜Óמקרה מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,
או  ושינויים - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן,
למעלה  הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים
ומסבבו  שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה ) (הלכה
הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו ותכלית קץ בלי

שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים ‡Á„שינויים
לו. שני (סנהדרין 24)ואין לרבינו המשנה פירוש השווה

השני). היסוד י, פרק

.ÁÌÈ‡È·p·e ‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰25ŒLB„w‰ ÔÈ‡L , ¬≈¿…»«»«¿ƒƒ∆≈«»
‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰iÂ‚e Ûeb ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ»∆∆¡«ƒ¡…≈∆
‡Ï Ûeb‰Â ,"˙ÁzÓ ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ»«¿«…

Ïk Ì˙È‡¯ ‡Ï Èk" :¯Ó‡Â ;˙BÓB˜Ó ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈¿¿∆¡«ƒ…¿ƒ∆»
el‡Â ;"‰ÂL‡Â ÈeÈÓ„˙ ÈÓ Ï‡Â" :¯Ó‡Â ."‰eÓz¿»¿∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ

.ÌÈÙeb ¯‡LÏ ‰ÓB„ ‰È‰ ,Ûe‚ ‰È‰»»»»∆ƒ¿»ƒ

אינו 25) שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא כאן מחזר הוא גוף,

.Ë;"ÂÈÏ‚¯ ˙Á˙Â" :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆∆»«»¿«««¿»
;"'‰ ÈÈÚ" ;"'‰ „È" ;"ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·e˙k"¿ƒ¿∆¿«¡…ƒ«≈≈

el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ,"'‰ ÈÊ‡"26ÔzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ ? »¿≈¿«≈«¿»ƒ»≈«…¿ƒ«¿»
˙BÙeb‰ ‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,‡e‰ Ì„‡ŒÈa ÏL27, ∆¿≈»»∆≈»«ƒƒ∆»«

Ì„‡ŒÈa ÔBLÏk ‰¯B˙ ‰¯a„Â28,Ô‰ ÌÈÈepk Ïk‰Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»¿«…ƒƒ≈
,BÏŒLÈ ·¯Á ÈÎÂ - "Èa¯Á ˜¯a È˙BpL Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¿ƒ∆∆∆
‰È‡¯ .ÏLÓ Ïk‰Â ,ÏLÓ ‡l‡ ?‚¯B‰ ‡e‰ ·¯Á·e«∆∆≈∆»»»¿«…»»¿»»
Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ¯ÓB‡ „Á‡ ‡È·pL ‰Ê ¯·cÏ«»»∆∆»ƒ∆»≈∆»»«»»
ıeÓÁ e‰‡¯ „Á‡Â ,"¯eÁ ‚Ï˙k dLe·Ï" :‡e‰¿≈ƒ¿«ƒ»¿∆»»»¬
Ìi‰ ÏÚ e‰‡¯ BÓˆÚ ea¯ ‰LÓ ;‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»∆«≈«¿»»««»

‰ÓÁÏÓ ‰NBÚ ¯Ba‚k29¯eaˆŒÁÈÏLk - ÈÈÒ·e , ¿ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ
ÛeËÚ30‰¯eˆÂ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ .31Ïk‰ ‡l‡ , »«∆≈¿¿»∆»«…

¯·c‰ ˙zÓ‡Â .‰ÊÁn·e ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa32BzÚc ÔÈ‡ ¿«¿≈«¿»««¬∆«¬ƒ««»»≈«¿
‰ÊÂ .B¯˜ÁÏe B‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔÈ·Ó Ì„‡ ÏL∆»»≈ƒ¿…¿»¿«ƒ¿»¿¿∆
˙ÈÏÎz „Ú Ì‡ ,‡ˆÓz dBÏ‡ ¯˜Á‰" :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»«≈∆¡«ƒ¿»ƒ««¿ƒ

."‡ˆÓz ÈcL««ƒ¿»

הם?26) גוף אברי אלה כל רבינו 27)הלא כדברי
בתחילת  ההמון ישיגו לא "כי כו): א, חלק (מורהֿנבוכים
גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם
לדעתם  אינו - בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל

‡ˆÓ.(28 מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות
האדם  חיי מתוך הלקוחים דיבור ובציורי בכינויים התורה
צדיקים  "אשריהם במאמרם: חז"ל כוונת וזוהי וסביבתו.

שהם ÂÈÏˆ¯‰הנביאים ‰¯Âˆ‰ ÌÈÓ„Ó משמיעים אין אלא ,
- לעין מראים ואין לשמוע, יכולה שהיא מה אלא - לאוזן
א). פרק טוב" "שוחר (מדרש לראות יכולה שהיא מה אלא

בשלח).29) יז:).30)(מכילתא השנה מכיוון 31)(ראש
שאין  הוא אות אחרת, ודמות בצורה נגלה הוא אחד שלכל

במחזה. רק והכל עיקר, כל ודמות צורה מהותו 32)לו 
יגיע  ולא היא, תעלומה הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית

תכליתה. לחקר לעולם האדם

.È:¯Ó‡Lk ‚ÈN‰Ï ea¯ ‰LÓ LwaL ‰Ê e‰Ó«∆∆ƒ≈∆«≈¿«ƒ¿∆»«
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ Lwa - ?"E„·k ˙‡ ‡ È‡¯‰"«¿≈ƒ»∆¿…∆ƒ≈≈«¬ƒ«ƒ»¿
BÓk BaÏa Úe„È ‰È‰iL „Ú ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»«∆ƒ¿∆»«¿ƒ¿
B˙¯eˆ ‰˜˜ÁÂ ÂÈÙ ‰‡¯L ,ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙ÚÈ„È¿ƒ«∆»ƒ»¬»ƒ∆»»»»¿∆¿¿»»
¯‡MÓ BzÚ„a „¯Ù LÈ‡‰ B˙B‡ ‡ˆÓpL ,BaÏ·¿ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»

a¯ ‰LÓ Lwa Ck .ÌÈL‡‰˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï e »¬»ƒ»ƒ≈∆«≈ƒ¿¿ƒ
˙‡ÈˆÓ ¯‡MÓ BaÏa ˙„¯Ù ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿∆∆¿ƒƒ¿»¿ƒ«
.‡È‰ ¯L‡k B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„iL „Ú ,ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«∆≈«¬ƒ«ƒ»¿«¬∆ƒ
,ÈÁ‰ Ì„‡‰ ˙Ú„a Ák ÔÈ‡L ,‡e‰ Ce¯a B·ÈL‰Â∆¡ƒ»∆≈…«¿««»»»««
ÏÚ ‰Ê ¯·c ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ,LÙÂ ÛebÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ»∆∆¿«ƒ¬ƒ«»»∆«
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ÂÈÙÏ Ì„‡ Ú„È ‡lM ‰Ó ,‡e‰ Ce¯a BÚÈ„B‰Â .BÈ¯aÀ¿¿ƒ»«∆…»«»»¿»»
,¯·c B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‚ÈN‰L „Ú ,ÂÈ¯Á‡Ï Ú„È ‡ÏÂ¿…≈«¿«¬»«∆ƒƒ≈¬ƒ«ƒ»¿»»
,ÌÈ‡ˆÓp‰ ¯‡MÓ BzÚ„a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „¯ÙpL∆ƒ¿««»»¿«¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‚ÈN‰Â ÂÈ¯BÁ‡ ‰‡¯L ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ „¯tiL BÓk¿∆ƒ»≈∆»ƒ»¬»ƒ∆»»¬»¿ƒƒ
ÏÚÂ .ÌÈL‡‰ ÈÙeb ¯‡MÓ BzÚ„a BLeaÏÓe BÙeb Ïk»«¿¿«¿ƒ¿»≈»¬»ƒ¿«
ÈÙe ,È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" :¯Ó‡Â ·e˙k‰ ÊÓ¯ ‰Ê ¯·c»»∆»««»¿»«¿»ƒ»∆¬…»»«

e‡¯È ‡Ï33." …≈»

את 33) לדעת להכיר רבינו משה ביקש הוא: זו הלכה תוכן
כדי  עד היא, כאשר לאמיתה הקדושֿברוךֿהוא של מהותו
הנמצאים, שאר למציאות מציאותו בין להבדיל שיוכל כך
צורתו  ונתרשמה בפניו שהסתכל רעהו את אדם שיכיר כמו
משה  קיבל זה על אחר. באיש יחליפהו שלא היטב בזיכרונו
כלומר: ייראו", לא ופני אחורי, את ""וראית תשובה: רבינו
מהקודמים  יותר מהותי את תשיג אמנם, לשאול. הקשית

את אך כן גם אבל אחריך, והבאים כולה Ó˜ˆ˙‰לפניך ולא
ונפש, מגוף המחובר חי, אדם וחי": האדם יראני לא "כי -
שמונה  (עיין היא כאשר מהותי להשיג בדעתו כוח אין

נד). א, חלק נבוכים מורה ז; פרק פרקים

.‡È‡lL ¯¯a˙È ,‰iÂ‚e Ûe‚ BÈ‡L ¯¯a˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»ƒ¿»≈∆…
‡ÏÂ ¯eaÁ ‡Ï - ˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡nÓ „Á‡ BÏ Ú¯‡È∆¡«∆»ƒ¿…¿«…ƒ¿…

„e¯Ù34,‰„È¯È ‡ÏÂ ‰iÏÚ ‡Ï ,‰cÓ ‡ÏÂ ÌB˜Ó ‡Ï , ≈…»¿…ƒ»…¬ƒ»¿…¿ƒ»
‡ÏÂ ,¯BÁ‡ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡ÏÂ ,Ï‡ÓN ‡ÏÂ ÔÈÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿…¿…¿…»ƒ¿…»¿…

ÔÓÊa ÈeˆÓ BÈ‡Â ;‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ35‰È‰iL „Ú ¿ƒ»¿…¬ƒ»¿≈»«¿««∆ƒ¿∆
,‰pzLÓ BÈ‡Â ;ÌÈL ÔÈÓe ˙È¯Á‡Â ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ¿«¬ƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿«∆
‡ÏÂ ˙ÂÓ ‡Ï BÏ ÔÈ‡Â ;ÈepL BÏ Ì¯‚iL ¯·„ BÏ ÔÈ‡L∆≈»»∆ƒ¿…ƒ¿≈…»∆¿…

ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈiÁk ,ÌÈiÁ36,‰ÓÎÁ ‡ÏÂ ˙eÏÎÒ ‡ÏÂ ; «ƒ¿«≈«∆»¿…ƒ¿¿…»¿»
ÌÎÁ‰ LÈ‡‰ ˙ÓÎÁk37‰ˆÈ˜‰ ‡ÏÂ ‰L ‡Ï ;38‡ÏÂ , ¿»¿«»ƒ∆»»…≈»¿…¬ƒ»¿…

‡ÏÂ ,˙e·ˆÚ ‡ÏÂ ‰ÁÓN ‡ÏÂ ,˜BÁN ‡ÏÂ ÒÚÎ««¿…¿¿…ƒ¿»¿…«¿¿…
e¯Ó‡ CÎÂ .Ì„‡ŒÈa ¯ea„k ¯ea„ ‡ÏÂ ‰˜È˙L¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿

ÌÈÓÎÁ39‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ ‡Ï ,‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡ :40, ¬»ƒ≈¿«¿»…¿ƒ»¿…¬ƒ»
ÈetÚ ‡ÏÂ Û¯Ú ‡ÏÂ41. ¿……∆¿…ƒ

המנויים 34) והפעולות המקרים כל הפרדה. ולא הרכבה לא
הראשון  המצוי את איפוא, ישיגו, ולא הגוף. משיגי הם כאן

גוף. לזמן,35)שאינו וגם דבר לכל הוא קדמון שהרי
אין  כך וראשית, תחילה לו שאין וכמו אמרנו; כבר כאשר

ותכלית. סוף והמצוי 36)לו האדם; לגוף תוספת שהם
אלא  - תוספת שום לו אין מורכב ואינו גוף שאינו הראשון

היא. אחת מהות והחיים תוס 37)הוא על שהיא פת
הוא. - והחכמה החכמה, - הוא כן: לא הוא אבל מהותו;

קֹוץ 38) משורש בהפעיל פעולה שם אוכספורד. נוסח לפי
הנוסח: הדפוסים ברוב משינה. יקיצה והוראתו: יקֹוץ, ָאחי
הקיץ: הפועל משם בטעות שנגזר פעולה שם - ֲִִָהקיצה
רש"י  בדברי עיין א). יז, (תהלים תמונתך בהקיץ אשבעה

י.). בתרא טו.).39)(בבא חסר 40)(חגיגה שלנו בגמרא
לא  עמידה" "ולא מעיר: בפירושו ורש"י עמידה". "ולא

י)41)גרסינן. פרק (סנהדרין למשנה בפירושו הרמב"ם
"עורף" חיבור. ולא פירוד לא - עפוי" ולא ערף "לא פירש:
פלשתים  בכתף ועפו מלשון: ו"עפוי" הפירוד, סמל הוא

ויש  שם). (עיין יתחברו שפירושו: יד), יא, (ישעיה
והתגלגל, סבוב שפירושו: עפה. משורש: "עפוי" מפרשים:
עורף  לא פירושו: וכה יתרו), (מדרשֿרבה, עפו לא אופנים
עפוי  ולא טו.) חגיגה (רש"י, פנים רק יש צדדיהם דבכל -
פניו  עבר אל איש בלכתן, יסבו לא דרך: על סבוב, ולא -

רש"י: ולדעת ט), א, (יחזקאל עייפות.ÈÂÙÈÚילכו לשון -

.·ÈeÏl‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk - ‡e‰ Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈»«¿»ƒ«»
Ïk‰ ,ÌÈ‡È·‰ È¯·„·e ‰¯Bza e¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆∆¿«»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«…
ÌÈÓMa ·LBÈ" :¯Ó‡pL BÓk ;Ô‰ ‰ˆÈÏÓe ÏLÓ»»¿ƒ»≈¿∆∆¡«≈«»«ƒ
,"'‰ NN ¯L‡k" ,"Ì‰ÈÏ·‰a ÈeÒÚk" ,"˜ÁNÈƒ¿»ƒ¬ƒ¿«¿≈∆«¬∆»
‰¯B˙ ‰¯ac :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ïk‰ ÏÚ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««…»¿¬»ƒƒ¿»»
Ì‰ È˙‡‰" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì„‡ŒÈa ÔBLÏkƒ¿¿≈»»¿≈≈«…ƒ≈
,"È˙ÈL ‡Ï '‰ È‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,"ÌÈÒÈÚÎÓ«¿ƒƒ¬≈≈¬ƒ…»ƒƒ
‰È‰ ,ÁÓN ÌÈÓÚÙe ÒÚBk ÌÈÓÚt ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»¿»ƒ≈¿»ƒ»≈«»»

‰pzLÓ42‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿«∆¿»«¿»ƒ»≈≈»¿ƒ∆»
¯L‡ ,¯ÓÁ Èz· ÈÎL ,ÌÈÏÙM‰ ,ÌÈÏÙ‡‰ ÌÈÙebÏ«ƒ»¬≈ƒ«¿»ƒ…¿≈»≈…∆¬∆

Ì„BÒÈ ¯ÙÚa43C¯a˙È ,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰ Ï·‡ . ∆»»¿»¬»»ƒ¿»≈
.‰Ê Ïk ÏÚ ÌÓB¯˙ÈÂ¿ƒ¿≈«»∆

אבל 42) ברצון; אינו בכעס כשהוא ודם בשר "מלך
הוא  בכעס כשהוא גם אלא כן, אינו הקדושֿברוךֿהוא

ב). פרק טוב, שוחר (מדרש יט).43)ברצון" ד, (איוב

ה'תשע"ח  תשרי כ' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ה 1) שכל ה'; את לאהוב לשלושה שמצוה מחולקים ברואים

מרכבה. מעשה על פרקים ראשי חלקים;

.‡‰‡¯ÈÏe B·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ,‰f‰ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰ Ï‡‰»≈«ƒ¿»¿«»«∆ƒ¿»¿»√¿ƒ¿»
:¯Ó‡Â ,"EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,B˙B‡∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿∆¡«

."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆ƒ»

.·‰ÚLa ?B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÂÈ‡e¯·e ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»¿»«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ C¯Ú dÏ ÔÈ‡L ,B˙ÓÎÁ Ô‰Ó ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈÏB„b‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿∆≈∆»¿»∆≈»≈∆¿…
‰Â‡z ‰e‡˙Óe ¯‡ÙÓe ÁaLÓe ·‰B‡ ‡e‰ „iÓ - ı≈̃ƒ»≈¿«≈«¿»≈ƒ¿«∆«¬»
‰‡Óˆ" :„Âc ¯Ó‡L BÓk .ÏB„b‰ ÌM‰ Ú„ÈÏ ‰ÏB„‚¿»≈««≈«»¿∆»«»ƒ»¿»
el‡‰ ÌÈ¯·ca ·MÁnLÎe ."ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ«¿ƒ≈…ƒ¿≈»¿∆¿«≈«¿»ƒ»≈

ÔÓˆÚ2Ú„BÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡e‰ „iÓ , «¿»ƒ»ƒ¿»«¬»¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈«
˙Ú„a ˙„ÓBÚ ,‰ÏÙ‡ ,‰ÏÙL ,‰pË˜ ‰i¯· ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»¿»»¬≈»∆∆¿««

ÙÏ ‰ËeÚÓ ,‰l˜˙BÚc ÌÈÓz È3:„Âc ¯Ó‡L BÓk , «»¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆»«»ƒ
Èk LB‡ ‰Ó - EÈ˙Úaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk"ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿…∆»¡ƒ

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÈÙÏe ."ep¯kÊ˙4ÌÈÏÏk ¯‡·Ó È‡ , ƒ¿¿∆¿ƒ«¿»ƒ»≈¬ƒ¿»≈¿»ƒ
Á˙Ù eÈ‰iL È„k ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ;ÌM‰ ˙‡ ·‰‡Ï ÔÈ·nÏ5ÔÈÚa «≈ƒ∆¡…∆«≈¿∆»¿¬»ƒ¿ƒ¿«
Ck CBznL ,‰·‰‡6‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡ «¬»∆ƒ»«»«ƒ∆ƒ∆»«¿»»

.ÌÏBÚ‰»»

הוא 2) מיד ערכו. ומך האדם אפסות את לעומתם ומעריך
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שהוא  כמו ופחיתות, נחיתות של רגש מתוך אחור נסוג
ומבאר. הדעת.3)הולך שלימות סמל לאלהים, הכוונה

טז). לז, (איוב דעים תמים בענין,4)ובמקרא: האמורים
באים  דעים, תמים בנפלאות והתבוננות הסתכלות שמתוך

ויראתו. אהבתו ואתחנן.5)לידי  עיון 6)'ספרי', מתוך
ומצוותיה. ה' בתורת והתבוננות

.‚˜ÏÁ BÓÏBÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡¯aM ‰Ó Ïk»«∆»»«»»¿»∆¡»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ7ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a Ô‰Ó : ƒ¿»¬»ƒ≈∆¿ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÏbÓ8‰¯eˆÂ9ÌÈ„ÒÙÂ ÌÈÂ‰ Ì‰Â ,10BÓk ,„ÈÓz ƒ…∆¿»¿≈…ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿
˙BÎzn‰Â ÌÈÁÓv‰Â ‰Ó‰a‰Â Ì„‡‰ ˙BÙeb11Ô‰Óe . »»»¿«¿≈»¿«¿»ƒ¿««»≈∆

ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a¿ƒ∆≈¿À»ƒƒ…∆¿»¬»≈»
,ÌÈBL‡¯‰ BÓk ‰¯eˆÏ ‰¯evÓe Ûe‚Ï ÛebÓ ÔÈpzLÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒƒ
ÔÈpzLÓ ÔÈ‡Â ÌÓÏ‚a ÌÏBÚÏ ‰Úe·˜ Ô˙¯eˆ ‡l‡∆»»»¿»¿»¿»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
ÔÈ‡Â .Ô‰aL ÌÈ·ÎBk‰Â ÌÈlbÏb‰ Ì‰Â ,el‡ BÓk¿≈¿≈««¿«ƒ¿«»ƒ∆»∆¿≈

ÌÈÓÏb ¯‡Lk ÌÓÏb12.˙B¯eˆ ¯‡Lk Ì˙¯eˆ ‡ÏÂ »¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…»»ƒ¿»
Ì‰Â ,ÏÏk ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ - ÌÈ‡e¯a Ô‰Óe≈∆¿ƒ»¿……∆¿»¿≈
˙B¯eˆ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb ÌÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆««¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»

BfÓ BÊ ˙B„¯Ù13. ƒ¿»ƒ

והכוכבים.7) הגלגלים עולם שלנו. העולם זהו השפל, עולם
ומבאר. הולך שהוא כמו המלאכים, כמו:8)ועולם חומר,

ותבנית. צורה מחוסר חומר ז), יב, (כלים עץ כלי גולמי
החומר 9) יתעצם בה אשר ועצמותו, החומר נפש היא

בו  כי האדם, צורת הוא השכל למשל: מינו. משאינו וייבדל
משאר  בזה ונבדל "מדבר", מין מיוחד, למין ויתייחד יתעצם
גולם. - שכל המחוסר אדם נקרא ולפיכך החיים. בעלי
צורה  היא האחרונה שזו מ"תבנית", "צורה" ונבדלת
בעוד  יד, תבנית כמו: לעינים, ונראית חיצונית גשמית,
בשכל. רק ומושגת מופשטת, רוחנית היא ש"צורה"

נתהוו.10) שמהם ליסודות תמיד ונפרדים מתהווים,
דומם,11) הארץ: כדור שעל היצורים סוגי ארבעת הם

מלמעלה  מהופך, בסדר פה ומנויים מדבר. חי, צומח,
אלא 12)למטה. – תמיד ונפסדים ההווים חלוף, בני שהם

משתנים. ואינם הם מכל 13)בניֿקיימא ונפשטות נפרדות
להלן, (עיין מעלתן ע"י מחברתה אחת הן ונבדלות חומר,
מאמר  את מבאר י) ח"ב, (מו"נ בספרו ז"ל ורבינו ה). הלכה
עולם", של שלישו הוא ש"המלאך סח), פרק (ב"ר המדרש
– חלקים לשלושה נחלק שהעולם כאן, שיטתו עלֿפי

העולם. שליש איפוא, הוא, המלאכים ועולם

.„L‡ C‡Ïn‰ e‡¯L ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡È·p‰L ‰Ê e‰Óe«∆∆«¿ƒƒ¿ƒ∆»««¿»≈
?ÌÈÙk ÏÚ·e14,‰„ÈÁ C¯„Â ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ïk‰ ««¿»»ƒ«…¿«¿≈«¿»¿∆∆ƒ»

ÌÈ„·k‰ ˙BÙebk „·Î BÈ‡Â ,Ûe‚ BÈ‡L ¯ÓBÏ15BÓk ; «∆≈¿≈»≈««¿≈ƒ¿
,L‡ BÈ‡Â ,"‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¡…∆≈…¿»¿≈≈
ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NÚ" :¯Ó‡pL BÓÎe ;ÏLÓ ‡l‡∆»»»¿∆∆¡«…∆«¿»»

"˙BÁe¯16.

ואיך 14) איֿגופני, גולם, בלי צורה הוא המלאך והלא
מורכבים? גופים שהם כנפים ובעל כאש כמים 15)יתואר

דרך  רק הוא זה כל אבל ורוח. כאש הם קלים אלא עפר, או
צורות  הם - דבר של ולאמיתו האוזן, את לשבר וחידה משל

מט). ח"א, מו"נ (השווה עיקר כל גופנים ואינם נפרדות
אש,16) פעם לוהט": אש "משרתיו הפסוק: של וסופו

הכל  אלא זה, ולא זה לא שאינם לך: לומר – רוח ופעם
רוקח). (מעשה הנבואה של הדמיון כח לפי

.‰e„¯tÈ ‰n·e17ÔÈ‡ È¯‰Â ,BfÓ BÊ ˙B¯ev‰ «∆ƒ»¿«ƒ«¬≈≈»
?ÔÈÙeb18È‡L ÈÙÏ„Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂL Ô ƒ¿ƒ∆≈»»ƒƒ¿ƒ»∆»»∆»

,BÁkÓ ÈeˆÓ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ Ô‰Ó≈∆¿«»ƒ«¬»∆¬≈¿»ƒ…
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê19ŒLB„w‰ ÏL BÁkÓ ÌÈ‡ˆÓ Ïk‰Â , ∆¿«¿»ƒ∆¿«…ƒ¿»ƒƒ…∆«»

B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ÊÓ¯L e‰ÊÂ .B·eËÂ ‡e‰ŒCe¯a»¿¿∆∆»«¿……¿»¿»
"¯ÓL d·b ÏÚÓ d·‚ Èk" :¯Ó‡Â20. ¿»«ƒ»…«≈«»…«…≈

הנשואות 17) המשנה: לשון עלֿדרך ּתּפרדנה, ְִַָָבמקום:
מפני  ואולי, מא.). (יבמות יינשאו והארוסות יתארסו
זכר  בהן משמשים כן על המלאכים, הם ב"צורות" ָשהמכּוון

בערבוביא. -18)ונקבה בהם יחולו לא גופניים ושינויים
זה  ונבדלים ניכרים שיהיו המלאכים ייפרדו איפוא, במה,

שכל 19)מזה? מעלתם: ובטיב במציאותם נפרדים הם
למעלה  (עיין מכוחו ומצוי לו שממעל לשני עלול הוא אחד
של  מציאותו אמיתות מכוח נמצאים יחד וכולם ה"ז): פ"א,

הראשון. על 20)המצוי שומר הגלגלים עולם כלומר:
עליהם, יתקיימו: שיסודותיו היסודות עולם השפל, העולם
וצורתם. עילתם שהם המלאכים עולם שומר הגלגלים, על
העילות  עילת שהוא הקדושֿברוךֿהוא, – לכולם וממעל

העולם. וצורת

.ÂdÈ‡ ,'B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ' :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈≈»
;B¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBiL Ì„‡ BÓk ,ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ«¬«»¿»»∆≈¿«¿»≈¬≈
ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ ÈLa ÔÈ¯ÓB‡L BÓk ‡l‡∆»¿∆¿ƒƒ¿≈¬»ƒ∆∆»»
;‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa B¯·ÁÓ≈¬≈¿»¿»∆¿«¿»ƒ«¬»∆∆
.ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ∆»

.Ê.‡e‰ Ì˙ÏÚÓ ÌL ÏÚ - ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÈepLƒ¿««¿»ƒ«≈«¬»»
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰Â ,'L„w‰ ˙BiÁ' ÌÈ‡¯˜ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ¿»ƒ««…∆¿≈¿«¿»ƒ
ÌÈÙ¯Ne ÌÈlÓLÁÂ ÌÈl‡¯‡Â ÌÈpÙB‡Â ,Ïk‰«…¿«ƒ¿∆¿∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
- ÌÈLÈ‡Â ÌÈ·e¯Îe ÌÈ‰Ï‡ È·e ÌÈ‰Ï‡Â ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒ≈…ƒ¿≈¡…ƒ¿ƒ¿ƒƒ

˙BÓM‰ ‰¯NÚ el‡ Ïk21,ÌÈÎ‡Ïn‰ Ô‰· e‡¯˜pL »≈¬»»«≈∆ƒ¿¿»∆««¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓe .Ô‰ Ô‰lL ˙BÏÚÓ ¯NÚ ÌL ÏÚ«≈∆∆«¬∆»∆≈«¬»∆≈¿«¿»
˙ÏÚÓ ‡È‰ ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ˙ÏÚÓ ‡l‡ ,‰pnÓƒ∆»∆»«¬«»≈»ƒ«¬«
Ô‰L ,‰‡e·pa ¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;˙BiÁ ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆¡««¿»∆≈
˙ÏÚÓ ‡È‰ ˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓe .„B·k‰ ‡qk ˙Áz««ƒ≈«»«¬»¬ƒƒƒ«¬«
ÌÈ¯a„Ó‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰Â ,'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈««¿»ƒ«¿«¿ƒ
CÎÈÙÏ ;‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ì‰Ï ÌÈ‡¯Â ÌÈ‡È·p‰ ÌÚƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»∆¿«¿≈«¿»¿ƒ»
ŒÈa ˙Úc ˙ÏÚÓÏ ‰·B¯˜ Ì˙ÏÚnL ,ÌÈLÈ‡ e‡¯˜ƒ¿¿ƒƒ∆«¬»»¿»¿«¬«««¿≈

.Ì„‡»»

נזכרים 21) חדא, בצוותא לשמותם הללו המלאכים עשרת
סדר. בשינוי ורק בא) (שמות, בזוהר גם

.Á‡¯Ba‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈiÁ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏÎÂ¿»«»≈«ƒ«ƒƒ∆«≈
‰¯eˆ Ïk - „‡ÓÏ „Ú ‰ÏB„‚ ‰Úc B˙B‡ ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ≈»¿»«ƒ¿…»»

BÏ„‚ ÈÙÏ ‡Ï ,d˙ÏÚÓ ÈÙÏ ‰¯eˆÂ22‰ÏÚÓ elÙ‡ . ¿»¿ƒ«¬»»…¿ƒ»¿¬ƒ«¬»
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‰BL‡¯‰23BÓk ‡¯Ba‰ ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ »ƒ»≈»¿»¿«ƒ¬ƒ««≈¿
˙‚NÓ Ï·‡ ;Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰Ï ‰¯ˆ˜ dzÚc ‡l‡ ,‡e‰L∆∆»«¿»¿»»¿«ƒ¿≈«¬»«∆∆
‰hÓlL ‰¯eˆ ˙Ú„BÈÂ ˙‚NnM ‰nÓ ¯˙BÈ ˙Ú„BÈÂ¿««≈ƒ«∆«∆∆¿««»∆¿«»
,˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓ „Ú ,‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ Ïk ÔÎÂ .‰pnÓƒ∆»¿≈»«¬»«¬»««¬»¬ƒƒ
Ì„‡‰ Èa Ák ÔÈ‡L ,‰Úc ‡¯Ba‰ ˙Ú„BÈ ‡È‰ Ìb«ƒ«««≈≈»∆≈…«¿≈»»»

Ï ÏBÎÈ ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ‰.d˙BÓk Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰ «¿À»ƒƒ…∆¿»»¿«ƒ¿≈«¿»
BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L BÓk ‡¯Ba‰ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ïk‰Â24. ¿«…≈»¿ƒ«≈¿∆≈««¿

גדלו 22) לפי לא הבורא את מכירה מהצורות, אחת כל
ויש  בלבד. השגתה כח ולפי היא מעלתה לפי אלא האמיתי,
וכן  גדלה". ולפי מעלתה "לפי הוא: הנכון שהנוסח סוברים
האדר"ת). (הגהות ה"ט ג, בפרק לקמן הדבר מוכח

כסא 23) אצל עומדות "והחיות חז"ל: ואמרו הקודש. חיות
פרק  אליעזר, דרבי (פרקי כבודו" מקום יודעות ואינן כבודו,
רבי  אמר וחי? מהו וחי". האדם יראני "לא כן: כמו ד).
את  רואות אינן הכסא, את הנושאות החיות אף עקיבא:

נשא). פרשת סוף רבה, (במדבר את 24)הכבוד כמו:
ואמיתית. שלימה ידיעתו שרק עצמו,

.Ë‰¯evÓ ,‡¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒƒ«≈ƒ»
‰BL‡¯‰25ı¯‡‰ ¯eaËa ‰È‰iL ÔË˜ LezÈ „Ú26- »ƒ»««»»∆ƒ¿∆¿«»»∆

BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈÙÏe .e‡ˆÓ B˙zÓ‡ ÁkÓ Ïk‰«…ƒ…«¬ƒ»ƒ¿»¿ƒ∆≈««¿
,Ïk‰ Ú„BÈ ‡e‰ ,B˙zÓ‡Â Bz¯‡Ù˙Â B˙l„b ¯ÈkÓe«ƒ¿À»¿ƒ¿«¿«¬ƒ»≈««…

epnÓ ÌÏÚ ¯·c ÔÈ‡Â27. ¿≈»»∆¿»ƒ∆

הקודש.25) שבכדור,26)חיות נקודה כל הארץ. בכדור
ומרכזו. טבורו התכנית 27)הוא עלֿפי יודע הבנאי גם

צורת  את – המלאכה אל גשתו בטרם עוד – ברוחו שתיכנן
יתברך. הבורא ומכלֿשכן ומובאיו, מוצאיו לכל הבנין

.ÈBÓk d˙B‡ Ú„BÈÂ BzÓ‡ ¯ÈkÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«ƒ¬ƒ¿≈«»¿
BÓk ,epnÓ ıeÁ ‡È‰L ‰Ú„a Ú„BÈ BÈ‡Â .‡È‰L∆ƒ¿≈≈«¿≈»∆ƒƒ∆¿

„Á‡ ezÚ„Â e‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÚ„BÈ e‡L28‡¯Ba‰ Ï·‡ . ∆»¿ƒ∆≈»¿«¿≈∆»¬»«≈
‰pt ÏkÓe „ˆ ÏkÓ „Á‡ ÂÈiÁÂ BzÚ„Â ‡e‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿¿«»∆»ƒ»«ƒ»ƒ»
Ú„BÈÂ ÌÈiÁa ÈÁ ‰È‰ ÈÏÓÏ‡L .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e¿»∆∆ƒ∆ƒ¿»≈»»«¿«ƒ¿≈«
‡e‰ :‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ ÌL eÈ‰ - epnÓ ıeÁ ‰Ú„a¿≈»ƒ∆»»¡…«¿≈
„ˆ ÏkÓ „Á‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;BzÚ„Â ÂÈiÁÂ¿«»¿«¿¿≈«»»≈∆»∆»ƒ»«
‡e‰ :¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e ‰pt ÏkÓeƒ»ƒ»¿»∆∆ƒƒ¿≈»«»≈
Ïk‰ - dÓˆÚ ‰Úc‰ ‡e‰Â ,Úe„i‰ ‡e‰Â ,Ú„Bi‰«≈«¿«»«¿«≈»«¿»«…
ÔÊ‡· ‡ÏÂ ,B¯Ó‡Ï ‰Ùa Ák ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .„Á‡∆»¿»»∆≈…««∆¿»¿¿…¿…∆

BÈ¯a ÏÚ B¯Èk‰Ï Ì„‡‰ ·Ïa ‡ÏÂ ,BÚÓLÏ29CÎÈÙÏe . ¿»¿¿…¿≈»»»¿«ƒ«À¿¿ƒ»
"‰Ú¯Ù ÈÁ" :¯ÓB‡30ÈÁ" ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,"ELÙ ÈÁÂ" ≈≈«¿…¿≈«¿¿¿≈≈≈
"'‰ ÈÁ" ‡l‡ ,"'‰31,ÌÈL ÂÈiÁÂ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L - ∆»«∆≈«≈¿«»¿«ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈiÁk B‡ ÌÈiÁ‰ ÌÈÙeb‰ ÈiÁ BÓk¿«≈«ƒ««ƒ¿«≈««¿»ƒ¿ƒ»
BÓk ,ÌÈ‡e¯a‰ ˙ÓÁÓ ÌÚ„BÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ ¯ÈkÓ BÈ‡≈«ƒ«¿ƒ¿¿»≈¬««¿ƒ¿
CÎÈÙÏ .ÌÚ„È BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‡l‡ ,Ì˙B‡ ÔÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ»∆»≈¬««¿≈»≈¿ƒ»
BÏ CÓÒ Ïk‰L ,Ïk‰ Ú„BÈ ,BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈««¿≈««…∆«…ƒ¿»

B˙ÈÂ‰a32. «¬»»

האדם 28) ידיעת האדם. ידיעת כהרי הבורא ידיעת הרי לא
לימוד  חיים, נסיונות עלֿידי לו מחוצה אליו באה

רוכש  שהוא חדשות ידיעות של תוספת ועלֿידי והתבוננות.
מה  היום ואינה ומשתנית, מתחדשת עצמותו פעם. בכל לו
היא  - והידוע היודע, האדם כי נמצא, אתמול. שהיתה

ר  שאמצעותו השכל הוא - והדעה לו, שרכש לו הידיעה כש
באה  אינה שידיעתו הבורא, כן לא המה. שלושה – ידיעתו
הידוע, הוא – ולפיכך היא, עצמו מחמת אלא לו, מחוצה

עצמה. הדעה והוא הידוע, שמהות 29)והוא שכשם
מושגים. בלתי ודעתו חייו גם כך מושגת, בלתי מציאותו

פרעה 30) כי ונסמך, סומך בחייֿפרעה, כמו: בסמיכות,
וחייו. גווייתו הם: שנים - חיים,31)וחייו אלהים כמו:

ולכן  החיים. מקור הוא הוא. והחיים החיים, הוא כלומר:
בדעה, ולא ויודע בחיים, ולא חי הוא ׁשנאמר: אלא לנו ֶַֹאין
מהותו  על נוספים שהם בדעת ולא בחיים לא כלומר:

העילה:32)(הריטב"א). אל העלול מן הוא הכרתנו סדר
בנפלאות  הסתכלות ידי על הבורא את הכיר אבינו אברהם
אבל  לה! יש אדון – כזו נפלאה בירה וקרא: הבריאה,
מחמת  הכל יודע הוא הראשונה, העילה שהוא הקב"ה

ולכן דומה?עצמו, הדבר למה משל ממנו. נעלם דבר אין
מסתכל  עליו העובר כל פלאים. מנגנון עם כלי שיצר לאומן
ידיעת  בין ומה אותו. ויודע תכונתו עד שבא עד בו ומתבונן
בעוד  הכלי? את העושה האומן לידיעת בכלי המסתכל
אחריו, נמשך הכלי – האומן הכלי, אחר נמשך שהמסתכל
מו"נ  (השווה שעשהו בטרם עוד מעצמו אותו יודע שהוא

בא). ח"ג,

.‡Èel‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
ÔÈÚa ¯‡·Ï CÈ¯vM ‰nÓ Ì‰ Ìi‰ ÔÓ ‰tË BÓk -¿ƒ»ƒ«»≈ƒ«∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡e‰ ,el‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLaL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ¯e‡·e .‰Ê∆≈»»ƒ»ƒ∆ƒ¿≈¿»ƒ≈

'‰·k¯Ó ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰33. «ƒ¿»«¬≈∆¿»»

מראות 33) לו כשנגלו יחזקאל שראה המרכבה שם על
נזכר  לא "מרכבה" שהשם ואףֿעלֿפי א). (יחזקאל אלוקים
מפני  חכמינו, בפי כך נקרא אולם המראה, בכל בפירוש
וזוהי  – חיות ארבע הכבוד לכסא מתחת במראה שראה
בשש  ממצרים מרכבה ותצא שנאמר: כמו מרכבה, דמות
ללמדך, כט). י, (מלכיםֿא ומאה בחמשים וסוס כסף מאות
אישים  ארבעה של קיבוץ על נאמר "מרכבה" שם שסתם

ע). ח"א, (מו"נ

.·ÈÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eeˆ34ÌÈ¯·„a L¯„Ï ‡lL , ƒ¬»ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa „Á‡ LÈ‡Ï ‡l‡ el‡≈∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆»»

‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ;BzÚcÓ ÔÈ·ÓeÌÈ˜¯t ≈ƒƒ«¿¿««»¿ƒ»≈«¿»ƒ
ıÓL B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe35BzÚcÓ ÔÈ·Ó ‡e‰Â ,¯·c‰ ÔÓ ƒƒ∆∆ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿

ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B˜ÓÚÂ ¯·c‰ ÛBÒ Ú„BÈÂ¿≈««»»¿»¿¿»ƒ≈¿»ƒ¬Àƒ
ÔÏ·ÒÏ ‰Èe‡¯ ˙Ú„Â ˙Úc Ïk ÔÈ‡Â ,„‡ÓÏ „Ú Ì‰36. ≈«ƒ¿…¿≈»««»««¿»¿»¿»

ÌÈN·k" :ÏLÓ C¯c B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿……¿»¿»∆∆»»¿»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck - "ELe·ÏÏ37:‰Ê ÏLÓ Le¯Ùa ƒ¿∆»»¿¬»ƒ¿≈»»∆

BBL·k Ô‰L ÌÈ¯·c38,ELe·ÏÏ eÈ‰È ,ÌÏBÚ ÏL ¿»ƒ∆≈ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿∆
;ÌÈa¯a Ì˙B‡ L¯„z Ï‡Â ,Ec·Ï EÏ :¯ÓBÏk¿«¿¿«¿¿«ƒ¿»»«ƒ
;"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«ƒ¿¿¿«∆¿≈¿»ƒƒ»
Ck - "CBLÏ ˙Áz ·ÏÁÂ L·c" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿«¿»»««¿≈»
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ÌÈÓÎÁ eL¯t39L·„k Ô‰L ÌÈ¯·c :ÌÈBL‡¯‰ ≈¿¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿«
EBLÏ ˙Áz eÈ‰È ,·ÏÁÂ40. ¿»»ƒ¿««¿∆

יא:.34) קצת.35)חגיגה מזעיר, כמסופר 36)מעט
אחד, רק - ל"פרדס" שנכנסו חכמים שמארבעה יד:) (חגיגה

וניזוקו. נפגעו והשאר - בשלום יצא עקיבא, שם,37)רבי
המסתורין 38)יג. כגון: ונסתרים, כבושים סוד דברי

ימנית. בשין – ללבושך" "כבשים הבריאה. ורזי האלוהי
יהיו 40)שם.39) חן, ליודעי כדבש המתוקים ומ"ב מ"מ

ברבים. תפרסמם ולא לשונך תחת גנוזים

ה'תשע"ח  תשרי כ"א רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היסודות,1) ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות

וסידורם. מהותם

.‡Ïe·Êe ÚÈ˜¯Â ÌÈÓL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ«¿
‰ÚLz Ì‰Â ,˙B·¯ÚÂ2epnÓ ·B¯w‰ ÏbÏb :ÌÈl‚Ï‚ «¬»¿≈ƒ¿»«¿«ƒ«¿««»ƒ∆

Á¯i‰ ÏbÏb ‡e‰3,ÏbÏ‚ ‡e‰ ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÈM‰Â . «¿««»≈«¿«≈ƒ∆¿«¿»ƒ∆«¿«
‰ÏÚÓlL ÈLÈÏL ÏbÏ‚Â .·ÎBÎ ‡¯˜p‰ ·ÎBk‰ BaL∆«»«ƒ¿»»¿«¿«¿ƒƒ∆¿«¿»
ÏbÏ‚Â .‰nÁ BaL ,ÈÚÈ·¯ ÏbÏ‚Â .d‚ BaL ,epnÓƒ∆∆…«¿«¿«¿ƒƒ∆«»¿«¿«
.˜„ˆ ·ÎBk BaL ,ÈML ÏbÏ‚Â .ÌÈc‡Ó BaL ,ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿«ƒƒ∆«∆∆
¯‡L BaL ,ÈÈÓL ÏbÏ‚Â .È˙aL BaL ,ÈÚÈ·L ÏbÏ‚Â¿«¿«¿ƒƒ∆«¿«¿«¿«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ ,ÈÚÈLz ÏbÏ‚Â .ÚÈ˜¯a ÌÈ‡¯pL ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡e‰Â ,·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ÌBÈ ÏÎa ¯ÊBÁ‰ ÏbÏ‚«¿««≈¿»ƒ«ƒ¿»««¬»¿
ÌÈ·ÎBk‰ Ïk ‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ïk‰ ˙‡ ·aÒÓe ÛÈwn‰««ƒ¿«≈∆«…¿∆∆ƒ¿∆»«»ƒ
Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„Á‡ ÏbÏ‚a Ìlk Ì‰ el‡k¿ƒ≈À»¿«¿«∆»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈkÊÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈlbÏb‰L ÈtÓ - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆««¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈ‡¯ CÎÈÙÏ ,¯ÈtqÎÂ ˙ÈÎeÎfk«¿ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ∆««¿«

.ÔBL‡¯‰ ÏbÏb ˙ÁzÓ ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ«««¿«»ƒ

כי 2) שהוכיחו זמנו, מתוכני הרמב"ם קיבל הגלגלים, מנין
על  מקשים שרבים להעיר וכדאי ט). ח"ב, (מו"נ הם תשעה
רקיעים  שני שרק יב:), (חגיגה מפורשת מגמרא רבינו שיטת
(דברים  השמים ושמי השמים אלהיך לה' הן שנאמר: הם,
במו"נ  והקדים רבינו בה הרגיש כבר זו, קושיא אולם יד). י,
לרקיע  הכוכבים כדורי את מנו התלמוד שחכמי ואמר: (שם)
חשבו  - כלל כוכבים בו שאין המקיף הגלגל ואת אחד,
לשיטתו. מדבריהם סתירה שום ואין השני, לרקיע

הגלגלים 3) את בזה מונה ז"ל הרמב"ם יב:). (חגיגה
שאנו  מזה מהופך שלהם הסדר ולכן למעלה, מלמטה
. קכט: שבת (רש"י, התלמודית הספרות לפי בו רגילים
שסידורם  חנכ"ל, שצ"ם ו): פרק אליעזר דרבי פרקי
בשבעת  קבועים אלה, לכת כוכבי שבעה למטה. מלמעלה
לפי  הארץ כדור את מקיף אחד וכל התחתונים, הגלגלים
הכוכבים  שאר קבועים השמיני, בגלגל שלו. הגלגל תנועת
"גלגל  הנקרא: הזה, הגלגל כל פני על מפוזרים והם
הוא  התשיעי הגלגל בלילה. לעינינו ונראים המזלות",
וארבע  עשרים במשך הארץ כדור את המקיף היומי, הגלגל
ולמרות  הגלגלים, כל את מקיף הוא המהיר ובהילוכו שעות.
עמו  מניעם הוא מהם, אחד לכל המיוחדות תנועותיהם

הפנימיים  הגלגלים שכל ובעוד בכל". החלק "תנועת
את  התשיעי הגלגל מקיף למזרח, ממערב הארץ את מקיפים
למערב, חוזר הוא כאילו ונראה למערב, ממזרח הארץ

החוזר". "גלגל שמו: ומכאן

.·Ô‰aL ÌÈlbÏb‰ ‰BÓMÓ ÏbÏ‚Â ÏbÏb Ïk»«¿«¿«¿«ƒ¿»««¿«ƒ∆»∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ,‰a¯‰ ÌÈlbÏ‚Ï ˜ÏÁ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¡»¿«¿«ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ∆

ÌÈÏˆ· È„Ï‚ BÓk4·¯ÚnÓ ÌÈ··BÒ ÌÈlbÏb Ô‰Ó - ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ«¬»
ÏbÏb‰ BÓk ,·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ÌÈ··BÒ Ô‰Óe ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒƒƒ¿»¿«¬»¿««¿«
Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ ÌlÎÂ .·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ¯ÊBÁ‰ ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»¿À»≈≈≈∆

Èet ÌB˜Ó5. »»

חברתה 4) גבי על אחת ומונחות המקיפות הבצלים כקליפות
מו"נ  (והשווה ביניהן ריק חלל שום ואין בזו, זו ומדובקות

עב). קשר 5)ח"א, היה לא פנוי, מקום שם היה לו כי
ביניהם. אורגני

.‚ÌÈ„·Î ‡ÏÂ ÌÈl˜ ‡Ï ,ÔÈ‡ ÌÈlbÏb‰ Ïk6ÔÈ‡Â , »««¿«ƒ≈»…«ƒ¿…¿≈ƒ¿≈
Ì„‡ ÔÈÚ ‡Ï ,Ì‰Ï7.˙BÈÚ ¯‡L ‡ÏÂ ¯ÁL ÔÈÚ ‡ÏÂ »∆…«ƒ»…¿…«»…¿…¿»≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ - ˙ÏÎz‰ ÔÈÚk Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ e‡L ‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»¿≈«¿≈∆¿«¿ƒ»«ƒ
ÌÚË ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡‰ d·b ÈÙÏ ,‡e‰ „·Ïaƒ¿«¿ƒ…«»¬ƒ¿≈≈»∆…««
‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈ¯ ‡ÏÂ¿…≈«¿ƒ∆≈≈«¿…»ƒ¿ƒ∆»

Ô‰Ó ‰hÓlL ˙BÙeba8. «∆¿«»≈∆

שלנו.6) החומר ממהות אינו וחומרם, גולמם מהות כי
על 7) עינֹות, וריבויו: זכר. מין ולכן אדום, מראה ֵצבע,

לילות. בכדור 8)משקל כלומר: הירח, מגלגל שלמטה
שלנו.

.„ÔÈl‚Ú Ô‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ el‡‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk»««¿«ƒ»≈««ƒƒ∆»»≈¬Àƒ
¯ecÎk9ÔÓ ˙ˆ˜ÓÏ LÈÂ .ÚˆÓ‡· ‰ÈeÏz ı¯‡‰Â , ¿«¿»»∆¿»»∆¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÌÈÚe·˜ Ô‰L ,ÌÈpË˜ ÌÈlbÏb ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ»∆¿≈
ÔË˜ ÏbÏb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈlbÏb‰ Ì˙B‡»««¿«ƒ«ƒƒ∆»»∆∆»«¿«»»

ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏba Úe·˜ ÛÈwÓ BÈ‡L10. ∆≈«ƒ»«««¿««»««ƒ

בראשית"9) ימי מששת מרובע "אין אמרו: ז"ל חכמינו
ה"ח). פ"ג, שבועות הגלגל 10)(ירושלמי, בגוף קבוע

הלכת, כוכבי תנועת את לבאר כדי בחללו. ולא המקיף,
הוכרח  אותה, מאיטים ופעמים תנועתם ממהרים שפעמים
כי  לשער הארץ", "מרכזיות השיטה יוצר תלמי, התוכן
ואין  משלהם נוספים מרכזים להם יש הלכת מכוכבי אחדים
הם  וקטנים מרכז", "יוצאי נקראים: אלה מרכזם. הארץ
הקפה", "גלגלי שישנם שיער וכן הארץ. מרכזי מגלגלי
הכוכב. מסלול הוא הקטן שמעגלם אפיציקלים, הנקראים:
"גלגלי  מרכז. לו המשמש הגדול, המעגל בתוך קבוע והוא
מו"נ  (השווה בכלל העולם את מקיפים אינם אלה הקפה"

עב). ח"א,

.‰- ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk ¯tÒÓƒ¿«»««¿«ƒ««ƒƒ∆»»»
¯NÚŒ‰BÓL11ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ ÌÈlbÏb‰ ¯tÒÓe ; ¿»»»ƒ¿«««¿«ƒ«¿«ƒ∆≈»

‰BÓL - ÔÈÙÈwÓ12¯eÚL ˙ÚÈ„ÈÂ ÌÈ·ÎBk‰ CÏ‰nÓe . «ƒƒ¿»ƒ«¬««»ƒƒƒ«ƒ
ÌB¯c Áe¯Ó Ô˙iËpÓe ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa Ô˙·È·Ò¿ƒ»»¿»¿»»»ƒ¿ƒ»»≈«»

ÌB¯c Áe¯Ï ÔBÙˆ Áe¯Óe ÔBÙˆ Áe¯Ï13ÏÚÓ Ô‰·bÓe , ¿«»≈«»¿«»ƒ»¿»≈«
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˙¯eˆÂ ÌÈlbÏb‰ el‡ Ïk ¯tÒÓ Ú„eÈ ,Ô˙·È¯˜e ı¯‡‰»»∆¿ƒ»»ƒ»«ƒ¿«»≈««¿«ƒ¿«
ÔBaLÁ ˙ÓÎÁ ‡È‰ BÊÂ .Ô˙Ùw‰ C¯„Â Ô˙ÎÈÏ‰¬ƒ»»¿∆∆«»»»¿ƒ»¿«∆¿

˙BÏfÓe ˙BÙe˜z14ÈÓÎÁ Ô‰· e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒe , ¿«»¿»ƒ«ƒƒ¿»∆«¿≈
.ÔÂÈ»»

הגלגלים 11) מספר רבינו: יאמר שם) (מו"נ, בספרו
 ֿ משמונה פחות שיהא אפשר אי העולם, כל את המקיפים
טוב" "שם והמפרש יותר. יעלה שמספרם אפשר אבל עשר,
מאדים, צדק, שבתאי, מהכוכבים: אחד שלכל שם, יבאר
עשרה. הרי – מרכז" "יוצא גלגל יש - ולבנה כוכב
"יוצאי  גלגלים שני מהם אחד לכל נוגה, חמה, והכוכבים:
וגלגל  המזלות גלגל את עליהם הוסיף ששה. הרי – מרכז"

שמונהֿעשר. הרי – הקפה.12)המקיף גלגלי הם
המשוה.13) לדעת 14)לקו ללמוד אותנו חייבו שחז"ל

את  בסמכם עה.), (שבת חשבונותיה ולחשב זו חכמה
העמים  לעיני ובינתכם חכמתם היא כי הכתוב: על דבריהם
נקף. אחי קוף משורש: שם – תקופה ו). ד, (דברים
הימים  לתקופת ויהיה זמן: גלגול וסיבוב. הקף ופירושו:
והירח. השמש הילוך חשבון ענינו: וכאן כ). א, (שמואלֿא
כג, (מלכיםֿב במקרא ונזכרים נזלֿהלך, משורש: – מזלות
בהרכבן  המהוות כוכבים קבוצות שתיםֿעשרה והם ה).
כדלהלן  וכו' שור טלה, בדמות: שונות מתמונות תמונות
לכנסת  הקב"ה אמר לב:) (ברכות חז"ל ואמרו ו). (הלכה
דרבי  ובפרקי ברקיע. בראתי מזלות שניםֿעשר בתי, ישראל:
וכן  ו. בהלכה פה הערוך כסדר שמותם מונה פ"ו, אליעזר
בחודש  הפסוק: על אסתר מגילת במדרש הם מנויים

א). פ"ג, אסתר (מגילת ניסן חודש הוא הראשון

.ÂÈÚÈLz‰ ÏbÏb15e‰e˜lÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰L , «¿««¿ƒƒ∆«ƒ∆«…ƒ¿
˜ÏÁ Ïk ;ÌÈ˜ÏÁ ¯NÚŒÌÈLÏ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ««¿ƒƒ¿≈»»¬»ƒ»≈∆
ÔÓ B· ‰‡¯zL BÊ ‰¯eˆ ÌL ÏÚ ,ÌL BÏ eÏÚ‰ ˜ÏÁÂ»≈∆∆¡≈«≈»∆≈»∆ƒ
Ì‰Â ,ÂÈzÁz ÌÈeÎÓ Ì‰L ,epnÓ ‰hÓlL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«»ƒ∆∆≈¿À»ƒ«¿»¿≈
,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :Ì˙BÓML ˙BÏfn‰««»∆¿»»∆¿ƒ«¿»
,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó ,‰Ïe˙a ,‰È¯‡«¿≈¿»…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ‚c»ƒ

מעלות,15) וששים מאות לשלוש נחלק התשיעי הגלגל
קרוב  שהוא מהלך אחד ביום הארץ את מקיפה והשמש
השמיני  שבגלגל הכוכבים ילכו זה וחלק אחת, למעלה

בקירוב. שנה שבעים של בתקופה

.Ê‰¯eˆ ‡ÏÂ ‰wÏÁ ‡Ï ,Ba ÔÈ‡ BÓˆÚ ÈÚÈLz‰ ÏbÏb«¿««¿ƒƒ«¿≈…¬À»¿…»
¯eaÁa ‡l‡ ;·ÎBÎ ‡ÏÂ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏkÓƒ»«»≈¿…»∆»¿ƒ
ÌÈ·ÎBÎa ‰‡¯iL ‡e‰ ÈÈÓM‰ ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆««¿««¿ƒƒ∆≈»∆¿»ƒ
.Ô‰Ó ·B¯˜ B‡ el‡‰ ˙B¯ev‰ ˙È·z BaL ÌÈÏB„b¿ƒ∆«¿ƒ«»≈»≈∆
Ô˙B‡ „‚k ˙BeÎÓ eÈ‰ ‡Ï ˙B¯eˆ ¯NÚŒÌÈM‰ el‡Â¿≈«¿≈»»…»¿À»¿∆∆»
˙BÓL Ô‰Ï eÏÚ‰ Ê‡L ,Ïean‰ ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆»ƒ¿«««∆»∆¡»∆≈
ÏkL ÈÙÏ ,ËÚÓ e··Ò ¯·k ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ .el‡≈¬»«¿««∆¿»»¿¿«¿ƒ∆»
LÓM‰ BÓk ,ÌÈ··BÒ Ìlk ,ÈÈÓL ÏbÏ‚aL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿«∆∆
Cl‰˙iL ˜ÏÁÂ ;˙e„·Îa ÔÈ··BÒ Ô‰L ‡l‡ ,Á¯i‰Â¿«»≈«∆»∆≈¿ƒƒ¿≈¿≈∆∆ƒ¿«≈

Á¯i‰Â LÓM‰16Ïk Bc‚k CÏÈ ,„Á‡ ÌBÈa Bc‚k «∆∆¿«»≈«¿∆¿¿∆»≈≈¿∆¿»
.‰L ÌÈÚ·MÓ ·e¯˜a Ô‰Ó ·ÎBk»≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ»»

והירח".16) "השמש כאן: הנוסחא הדפוסים, בכל כמעט
שוה: והירח השמש מהלך אין שהרי מאד, היא ותמוהה
מקיף  והירח יום, שס"ה במשך הארץ את מקיפה שהשמש
ותשצ"ג  שעות שתיםֿעשרה יום, כ"ט במשך הארץ את
נחום"). "חזון (עיין זה על המפרשים תמהו וכבר חלקים.
"והירח", תיבת אין חיימזון, הוצאת אוקספורד בנוסחת אבל
בשם: והידועה בזה המוצעת הגלגלים שיטת היא. ונכונה
היתה  כולו, העולם כל מרכז היא שהארץ גיאוצנטרית,
לחורבן  1403-73ֿ) קופרניקוס עד הביניים ימי כל שלטת
היא  השמש שלפיה ההליוצנטרית, השיטה אבי שני), בית

הבריאה. מרכז

.Á,ÌÈpË˜ ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈ ,ÌÈ‡¯p‰ ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ«ƒ¿ƒ≈≈∆»ƒ¿«ƒ
ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰ÏB„b ı¯‡‰L∆»»∆¿»≈««≈∆¿≈≈∆»ƒ
‰nk ı¯‡‰ ÔÓ ÏB„b Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈÏB„b¿ƒ∆»∆»≈∆»ƒ»»∆«»
ÌÈÚa¯‡ BÓk Á¯i‰ ÔÓ ‰ÏB„b ı¯‡‰Â .ÌÈÓÚÙ¿»ƒ¿»»∆¿»ƒ«»≈«¿«¿»ƒ
ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó BÓk ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰Â .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ
‰BÓLe ÌÈÙÏ‡ ˙LMÓ „Á‡ - Á¯i‰ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»«»≈«∆»ƒ≈∆¬»ƒ¿∆
·ÎBk ÌÈ·ÎBk‰ ÏÎa ÔÈ‡Â .·e¯˜a LÓM‰ ÔÓ ˙B‡Ó≈ƒ«∆∆¿≈¿≈¿»«»ƒ»
.ÈM‰ ÏbÏbaL ·ÎBkÓ ÔË˜ ‡ÏÂ ,LÓM‰ ÔÓ ÏB„b»ƒ«∆∆¿…»»ƒ»∆««¿««≈ƒ

.Ë‰Ú„Â LÙ ÈÏÚa ,Ôlk ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ¿««¿«ƒÀ»«¬≈∆∆¿≈»
Ì‰ ÏkN‰Â17ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈiÁ Ì‰Â , ¿«¿≈≈¿≈«ƒ¿¿ƒ«ƒƒ∆ƒ

ÈÙÏe BÏ„‚ ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L∆»«¿»»»»»∆»¿∆»¿ƒ»¿¿ƒ
.ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk Ì¯ˆBÈÏ ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈÁaLÓ B˙ÏÚÓ«¬»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿¿»¿««¿»ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ck ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ¯ÈknL ÌLÎe¿≈∆«ƒƒ«»»»«ƒƒ∆
˙Ú„Â .Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ,ÔÓˆÚ«¿»«ƒƒ∆««¿»ƒ∆¿«¿»≈∆¿««
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÚcÓ ‰ËeÚÓ ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ¿««¿«ƒ¿»ƒ««««¿»ƒ

.Ì„‡ŒÈa ˙ÚcÓ ‰ÏB„‚e¿»ƒ««¿≈»»

בלי תנוע 17) תמיד המתנועעים הגלגלים, של הסיבובית תם
בעליֿחיים  שהם – רבינו לדעת – מוכיחה ינוחו, ולא הרף

ד). ח"ב, מורהֿנבוכים (עיין והשכל דעה ובני

.ÈBÈ‡L ,„Á‡ ÌÏb Á¯i‰ ÏbÏbÓ ‰hÓÏ Ï‡‰ ‡¯a»»»≈¿«»ƒ«¿««»≈«…∆∆»∆≈
ÌÈlbÏb‰ ÌÏ‚k18,‰Ê ÌÏ‚Ï ˙B¯eˆ Úa¯‡ ‡¯·e . ¿…∆««¿«ƒ»»«¿«¿…∆∆

‰¯eˆÂ ‰¯eˆ Ïk Úa˜Â ,ÌÈlbÏb‰ ˙¯eˆk ÔÈ‡Â¿≈»¿«««¿«ƒ¿ƒ¿«»»¿»
,L‡‰ ˙¯eˆ - ‰BL‡¯ ‰¯eˆ .‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»…∆∆»ƒ»«»≈
.L‡‰ Ûeb Ô‰ÈMÓ ‰È‰Â ,‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»…∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»≈
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,Áe¯‰ ˙¯eˆ - ‰iL ‰¯eˆÂ¿»¿ƒ»«»«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
,ÌÈn‰ ˙¯eˆ - ˙ÈLÈÏL ‰¯eˆÂ .Áe¯‰ Ûeb Ô‰ÈMÓƒ¿≈∆»«¿»¿ƒƒ«««ƒ
‰¯eˆÂ .ÌÈn‰ Ûeb Ì‰ÈMÓ ‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆«»ƒ¿»
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,ı¯‡‰ ˙¯eˆ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ«»»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Úa¯‡ ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ .ı¯‡‰ Ûeb Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»»ƒ««¿»»

ÔÈÙe‚19ÔÈ˜ÏÁÓ20ÓÏ ‰Ê ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰ÏÚ ƒÀ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ∆¿»∆»¿∆»
.ÏbÏ‚ BÓk ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ epnÓ ‰hÓlL ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆∆¿«»ƒ∆ƒ»»¿«¿«
.L‡‰ Ûeb ‡e‰ ,Á¯i‰ ÏbÏ‚Ï CeÓq‰ ,ÔBL‡¯‰ Ûeb‰«»ƒ«»¿«¿««»≈«»≈
.ÌÈn‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ .Áe¯‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»«¿«»ƒ∆««ƒ
Èet ÌB˜Ó Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ı¯‡‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»»∆¿≈≈≈∆»»

.ÏÏk Ûe‚ ‡Ïa¿…¿»
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חומר 18) למדריגת מגיע שאינו שפלֿערך, חומר כלומר:
היסודות 19)הגלגלים. ארבעת הם אלה יד. במדברֿרבה,

הורכב  שמהם (ארמ"ע), עפר מים, רוח, אש, הטבעיים:
היסודות. עולם כן: על ונקרא בו, אשר וכל השפל העולם

מחולקים.20) כמו:

.‡ÈÌÈ‡Â LÙ ÈÏÚa ÌÈ‡ el‡‰ ˙BÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»»≈≈»«¬≈∆∆¿≈»
ÌÈ˙Ó ÌÈÙe‚k ‡l‡ ,ÌÈ¯ÈkÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ21ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿…«ƒƒ∆»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»

‚‰Ó Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡22,B‚ÈNÓ ‡ÏÂ ,BÚ„BÈ BÈ‡L , ∆»¿∆»≈∆ƒ¿»∆≈¿¿…«ƒ
'‰ ˙‡ eÏÏ‰" :„Âc ¯Ó‡L ‰ÊÂ .B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«¿∆∆»«»ƒ«¿∆
‚ÏL „¯·e L‡ ,˙BÓ‰z ÏÎÂ ÌÈÈpz ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«ƒƒ¿»¿…≈»»∆∆

"¯BËÈ˜Â23,Ì„‡ŒÈa e‰eÏÏ‰ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ¯e‡·e ; ¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ«¿¿≈»»
ÌÈ‡e¯a ¯‡L·e „¯a·e L‡a e‡¯zL ÂÈ˙B¯e·bÓƒ¿»∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯k „ÈÓz Ì˙¯e·bL ,ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ e‡¯zL∆ƒ¿¿«»ƒ»»ƒ«∆¿»»»ƒƒ∆∆

ÏB„‚Ïe ÔË˜Ï24. ¿»…¿»

היא 21) המנוחה אלא גלגלים, כמו סיבובית תנועה אין להם
מקום  לעזוב חיצוני כח איזה יכריחם ואם וטבעם: מנהגם
תיכף  ישובו המכריח, הכח בסור אזי ולהתנועע, מנוחתם
כשהיא  העפר, מיסוד שהיא אבן למשל: למקומם. ישר בקו
וכן  הארץ. עפר ליסודה, למטה תיכף תשוב למעלה, נזרקת
ח"ב, (מו"נ חיים רוח בהם שאין אות וזה – היסודות שאר
תהו  היתה "והארץ פ"ב): (בראשיתֿרבה חז"ל אמרו וכן ו).
על  ודואגת שוממת ובוהה, תוהה הארץ לה ישבה – ובהו"
אחת, בבת נבראו והתחתונים "העליונים ואמרה: מזלה, רוע

מתים". והתחתונים חיים לו,22)העליונים המיוחד טבע
לא 23)סגולה. הרי יהללוהו, איך הם, מתים גופים אם

יֿה? יהללו כשיראו 24)המתים יהללוהו אדם בני
הטבע. תופעות ובכל בברואים גבורותיו

ה'תשע"ח  תשרי כ"ב חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מארבעת 1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים כל

בראשית  מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
מרכבה. למעשה

.‡,ı¯‡Â ÌÈÓe Áe¯Â L‡ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«»∆≈≈¿««ƒ»»∆
ÏÎÂ .ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙B„BÒÈ Ì‰≈¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒ«¿…
ÁÓˆÂ ‚„Â NÓ¯Â ÛBÚÂ ‰Ó‰aÓe Ì„‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»»ƒ¿≈»»¿∆∆¿»¿∆«
,ÔÈ· È·‡ ¯‡Le ,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡Â ˙ÎzÓe«∆∆«¬»ƒ«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»
‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÔÓÏb Ïk‰ - ¯ÙÚ ÈLe‚Â ÌÈ¯‰Â¿»ƒ¿≈»»«…»¿»¿À»≈«¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ÌÈÙeb‰ Ïk e‡ˆÓ .eÏl‰ ˙B„BÒÈ¿«»ƒ¿¿»«ƒ∆¿«»ƒ

‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÚÈ˜¯‰2ÌÈ¯aÁÓ ,el‡‰ ˙B„BÒÈ »»ƒ«≈«¿»»¿»≈¿À»ƒ
˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ Ì‰lL ÌÏ‚Â ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓƒ…∆¿»¿…∆∆»∆¿À»≈«¿»»¿
¯aÁÓ BÈ‡ ˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ Ïk Ï·‡ .el‡‰»≈¬»»∆»≈«¿»»«¿≈¿À»

.„·Ïa ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ‡l‡∆»ƒ…∆¿»ƒ¿»

"כל 2) אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א
משני  רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים"
מעפר  - אבק ועפר; מאש רק מורכב עשן, כגון: יסודות,

ורוח. ממים - אש ורוח:

.·¯eahÓ ,‰hnÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ï Áe¯‰Â L‡‰ C¯c3 ∆∆»≈¿»«ƒ¿«¬»»ƒ«»ƒ«
ı¯‡‰Â ÌÈn‰ C¯„Â .ÚÈ˜¯‰ ÈtÏk ‰ÏÚÓÏ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿«≈»»ƒ«¿∆∆««ƒ¿»»∆
;ÚˆÓ‡Ï „Ú ‰hÓÏ ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»ƒ««»»ƒ«¿«»«»∆¿«

epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ‰hn‰ ‡e‰ ÚÈ˜¯‰ ÚˆÓ‡L4ÔÈ‡Â . ∆∆¿«»»ƒ«««»∆≈¿«»ƒ∆¿≈
ÌˆÙÁ· ‡ÏÂ ÌzÚ„· ‡Ï ,ÌÎel‰5Úa˜pL ‚‰Ó ‡l‡ , ƒ»…¿«¿»¿…¿∆¿»∆»ƒ¿»∆ƒ¿«

Ú·ËÂ Ô‰a6‡e‰Â ,L·ÈÂ ÌÁ - L‡‰ Ú·Ë .Ô‰a ÚaËpL »∆¿∆«∆ƒ¿«»∆∆«»≈«¿»≈¿
Â .ÁÏÂ ÌÁ - Áe¯‰Â .ÌlkÓ Ï˜.ÌÈÁÏÂ ÌÈ¯˜ - ÌÈn‰ «ƒÀ»¿»««»«¿««ƒ»ƒ¿«ƒ

ÌÈn‰Â ,ÌlkÓ ‰„·Î ‡È‰Â ,‰¯˜Â ‰L·È - ı¯‡‰Â¿»»∆¿≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒÀ»¿««ƒ
.ı¯‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ˆÓ CÎÈÙÏ ,‰pnÓ ÌÈl«̃ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»«»»∆
ÈtŒÏÚ ÛÁ¯Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ ÔÓ Ï˜ Áe¯‰Â¿»««ƒ««ƒ¿ƒ»¿«≈«¿≈
ÏÎÏ ˙B„BÒÈ Ì‰L ÈtÓe .Áe¯‰ ÔÓ Ï˜ L‡‰Â .ÌÈn‰«»ƒ¿»≈«ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿¿»
Ì„‡Ó Ûe‚Â Ûeb Ïk ‡ˆnÈ ,ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzL ÌÈÙebƒ∆««»»ƒ«ƒ»≈»¿≈»»
BÓÏb ,Ô·‡Â ˙ÎzÓe ÁÓˆÂ ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰·e¿≈»¿«»»¿»»∆««∆∆»»∆»¿
e·¯Ú˙È ÔzÚa¯‡Â .¯ÙÚÂ ÌÈÓe Áe¯Â L‡Ó ¯aÁÓ¿À»≈≈¿««ƒ¿»»¿«¿«¿»ƒ¿»¿
‡ˆniL „Ú ,·e¯Ú‰ ˙Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk epzLÈÂ ,„ÁÈ·¿««¿ƒ¿«»∆»≈∆¿≈»≈«∆ƒ»≈
‡e‰Lk Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ÓB„ BÈ‡ ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰«¿À»≈«¿«¿»≈∆¿∆»≈∆¿∆
L‡ ‡e‰L „Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ Ô‰Ó ·¯ÚÓa ÔÈ‡Â .Bc·Ï¿«¿≈«¿…»≈∆¬ƒ≈∆∆»∆≈
dÓˆÚ ÈÙa ı¯‡ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«ƒƒ¿≈«¿»∆∆ƒ¿≈«¿»
Ûe‚ eNÚÂ epzL Ïk‰ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÈÙa Áe¯ B‡7 «ƒ¿≈«¿»∆»«…ƒ¿«¿«¬
¯˜ B· ‡ˆnÈ ,ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ Ûe‚Â Ûeb ÏÎÂ .„Á‡∆»¿»»«¿À»≈«¿«¿»ƒ»≈…
‰È‰iL ,ÌÈÙeb Ì‰Ó LÈ Ï·‡ .„Á‡k L·ÈÂ ÁÏ ,ÌÁÂ»…≈«¿…∆¿∆»¬»≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆

‰˜ÊÁ Ì‰·8CÎÈÙÏ ,‰iÁ LÙ ÈÏÚa BÓk ,L‡‰ „BÒÈÓ »∆»¿»ƒ»≈¿«¬≈∆∆«»¿ƒ»
Ô‰· ‰È‰iL ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .¯˙È ÌÁ‰ Ì‰· ‰‡¯È≈»∆»∆«…»≈¿≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆»∆
Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,ÌÈ·‡‰ BÓk ,ı¯‡‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ»¿»ƒ»»∆¿»¬»ƒ¿ƒ»≈»∆»∆
‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL ,ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .‰a¯‰ L·i‰«…∆«¿≈¿≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»
C¯c‰ ÏÚÂ .¯˙È Ál‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ „BÒÈÓƒ««ƒ¿ƒ»≈»∆»∆«≈«»≈¿««∆∆
¯˙È L·È Ûe‚Â ,ÌÁ ¯Á‡ ÛebÓ ¯˙È ÌÁ Ûeb ‡ˆnÈ ‰f‰«∆ƒ»≈«∆∆ƒ«≈«¿»≈∆∆
¯w‰ Ô‰· ‰‡¯iL ,ÌÈÙe‚ e‡ˆnÈ ÔÎÂ ;L·È ¯Á‡ ÛebÓƒ«≈»≈¿≈ƒ»¿ƒ∆≈»∆»∆«…
‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa Ál‰ Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïaƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆«≈«ƒ¿»¿ƒ≈»∆
„Á‡k Ál‰Â ¯w‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k L·i‰Â ¯w‰ Ô‰·»∆«…¿«…∆¿∆»¿»∆«…¿«≈«¿∆»
Ál‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k L·i‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa¿»∆«…¿«…∆¿∆»¿»∆«…¿«≈«
,˙·¯Úz‰ ¯wÚa ‰È‰L „BÒÈ‰ ·¯ ÈÙÏ - ‰ÂLa „Á‡k¿∆»¿»∆¿ƒ…«¿∆»»¿ƒ«««¬…∆

.·¯ÚÓ‰ Ûeba BÚ·ËÂ „BÒÈ‰ B˙B‡ ‰NÚÓ ‰‡¯È≈»∆«¬≈«¿¿ƒ¿««¿…»

מרכזו.3) הוא - שבו נקודה כל כדורי, דבר הארץ. ממרכז
המטה 4) הוא - הרקיע גלגל של במרכזו הנמצא הארץ כדור

הימנו. למטה שהם 5)שאין והגלגלים הכוכבים כהילוך
ורצון. דעה בה 6)בעלי שאין תולדתית וסגולה תכונה

שאינם 7)רצון. עד כך כל היסודות נשתנו הערבוב ידי על
עוד. גדול.8)ניכרים יותר חלק תוקף,

.‚„¯Ù ‡e‰ el‡ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»≈«¿»»¿≈ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L LÈ :ÛBqa«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¬»ƒ¿≈
,Ì‰Ó ¯aÁ˙pL ÏÎÂ .˙Ba¯ ÌÈL ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L∆ƒ¿»¿««»ƒ«¿…∆ƒ¿«≈≈∆

Ì„‡‰Â ·‰f‰ elÙ‡ .Ô‰Ï „¯tÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡9È‡ ƒ∆¿»∆…ƒ»≈»∆¬ƒ«»»¿»…∆ƒ
B˙ˆ˜Ó ·eLÈÂ ,ÂÈ˙B„BÒÈÏ ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ»≈¿«¬…ƒ»¿»ƒ¿»
.ı¯‡Ï B˙ˆ˜Óe Áe¯Ï B˙ˆ˜Óe ÌÈnÏ B˙ˆ˜Óe L‡Ï¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆

החושן.9) מאבני אחת - אודם ביותר. קשים חמרים שהם
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.„‰nÏ - el‡ ˙B„BÒÈÏ „¯tÈ „ÒÙp‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»≈ƒ≈»»
BÈa ·¯L ÈÙÏ ?"·eLz ¯ÙÚ Ï‡Â" :Ì„‡Ï ¯Ó‡∆¡«»»»¿∆»»»¿ƒ∆…ƒ¿»
¯ÊÁÈ „iÓ „ÒtiLk „ÒÙp‰ Ïk ‡ÏÂ .¯ÙÚ‰ ÔÓƒ∆»»¿…»«ƒ¿»¿∆ƒ»≈ƒ»«¬…
,¯Á‡ ¯·„Ï ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡l‡ ,˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»«¿∆»ƒ»≈¿«¬…¿»»«≈

¯Á‡ ¯·„Ï ¯Á‡ ¯·„Â10¯ÊÁÈ ÌÈ¯·c‰ ÛBÒÂ , ¿»»«≈¿»»«≈¿«¿»ƒ«¬…
‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈ¯·c‰ Ïk e‡ˆÓÂ ;˙B„BÒÈÏ11. «¿¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ»

אחרת.10) צורה ולובשים צורה סובבים 11)פושטים
תוארֿהפועל  - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה חֹול; אחי חלל, ָָֹמשורש

.‰ÏÎa „ÈÓz ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈpzLÓ el‡‰ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡«¿»»¿»≈ƒ¿«ƒ∆»∆»ƒ¿»
˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .ÔÙeb ÏÎ ‡Ï ,Ô˙ˆ˜Ó ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»ƒ¿»»…»»≈«ƒ¿»
˙¯¯Bt˙Óe ˙ÈpzLÓ ÌÈn‰ ÔÓ ‰·B¯w‰ ı¯‡‰12 »»∆«¿»ƒ««ƒƒ¿«≈ƒ¿∆∆

Áe¯Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈn‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎÂ .ÌÈÓ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»ƒ¿≈ƒ¿»««ƒ«¿ƒ»«
ÔÈÒÓÒÓ˙Óe ÔÈpzLÓ13B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ÔÈÂ‰Â ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ«¿≈»«ƒ¿»

ÏÏBÁ˙Óe ‰pzLÓ L‡Ï CeÓq‰14ÔÎÂ .L‡ ‰NÚÂ «»»≈ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¬∆≈¿≈
‰pzLÓ ,ÏÏBÁ˙Ó Áe¯Ï CeÓq‰ d˙ˆ˜Ó ,L‡‰»≈ƒ¿»»«»»«ƒ¿≈ƒ¿«∆

Òpk˙Óe15CeÓq‰ B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ‰NÚÂ ƒ¿«≈¿«¬∆«¿≈»«ƒ¿»«»
Òpk˙Óe ‰pzLÓ ÌÈnÏ16ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‰NÚÂ17, ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»ƒ¿≈««ƒ

.ı¯‡ ‰NÚÂ Òpk˙Óe ‰pzLÓ ı¯‡Ï CeÓq‰ B˙ˆ˜Óƒ¿»«»»»∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»∆
Ïk ÔÈ‡Â .ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe ,ËÚÓ ËÚÓ - ‰Ê ÈepLÂ¿ƒ∆¿«¿«¿ƒ…∆«»ƒ¿≈»
Ïk B‡ Áe¯ ÌÈn‰ Ïk ‰NÚiL „Ú ,‰pzLÓ „BÒÈ‰«¿ƒ¿«∆«∆≈»∆»««ƒ«»
˙B„BÒÈ‰ ÔÓ „Á‡ ÏËaiL ¯LÙ‡ È‡L ,L‡ Áe¯‰»«≈∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆»ƒ«¿
˙ˆ˜Óe ,Áe¯Ï L‡Ó ‰pzLÈ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ;‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿«∆≈≈¿«ƒ¿»
‡ˆnÈ B¯·ÁÂ „Á‡ Ïk ÔÈa ÔÎÂ ,L‡Ï Áe¯Ó ‰pzLÈƒ¿«∆≈«¿≈¿≈≈»∆»«¬≈ƒ»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ ,ÔzÚa¯‡ ÔÈa ÈepM‰«ƒ≈«¿«¿»¿¿¬ƒ»¿»

יט).12) כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: מלשון
(תהלים 13) מים כמו ימאסו מלשון; רוח. ונעשים מתנדפים

ח). יט).14)נח, כג, (ירמיה מתחולל סע מלשון:
ומצטמצם.15) הים 16)מתכווץ מי כנד כונס מלשון:

ז). לג, המים.17)(תהלים יסוד

.ÂÏbÏb‰ ˙·È·Òa ‰È‰È ‰Ê ÈepLÂ18B˙·È·qÓe , ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿«ƒ¿ƒ»
Ì„‡ŒÈ· ÈÓÏb ¯‡L Ô‰Ó ‰È‰ÈÂ ÔzÚa¯‡ e¯aÁ˙Èƒ¿«¿«¿«¿»¿ƒ¿∆≈∆¿»»¿≈¿≈»»
ÌÏb ÏÎÏ Ô˙B Ï‡‰Â .˙ÎzÓe Ô·‡Â ÁÓˆ ,‰iÁ LÙÂ¿∆∆«»∆«¿∆∆«∆∆¿»≈≈¿»…∆
‡È‰L ,È¯ÈNÚ‰ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ,BÏ ‰Èe‡¯ ‰¯eˆ ÌÏ‚Â»…∆»¿»«¿≈«¿»»¬ƒƒ∆ƒ

'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜p‰ ‰¯ev‰19. «»«ƒ¿≈ƒƒ

היסודות,18) מתמזגים והשפעתם הגלגלים סיבוב ידי על
מדבר. חי, צומח, דומם, מטה: יצורי כל מתהווים ומהם

ז).19) הלכה ב, (פרק למעלה כמבואר

.Ê‰¯eˆ B‡ ‰¯eˆ ‡Ïa ÌÏb ‰‡B¯ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«»∆…∆¿…»»
Ì„‡‰ ·Ï ‡l‡ ,ÌÏ‚ ‡Ïa20Ûeb ˜lÁnL ‡e‰ ¿……∆∆»≈»»»∆¿«≈

;‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ¯aÁÓ ‡e‰L Ú„BÈÂ ,BzÚ„a ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«¿¿≈«∆¿À»ƒ…∆¿»
˙Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÌÓÏbL ÌÈÙeb ÌL LiL Ú„BÈÂ¿≈«∆≈»ƒ∆»¿»¿À»≈«¿««
˜¯ ¯aÁÓ BÈ‡Â ËeLt ÌÓÏbL ÌÈÙe‚Â ,˙B„BÒÈ‰«¿¿ƒ∆»¿»»¿≈¿À»«

„Á‡ ÌÏbÓ21ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙B¯ev‰Â .22ÔÈ‡¯ ÔÈ‡ ƒ…∆∆»¿«∆≈»∆…∆≈»ƒ¿ƒ
·l‰ ÔÈÚa ‡l‡ ,ÔÈÚÏ23ÔB„‡ eÚ„iL BÓk ,ÔÈÚe„È Ô‰ »«ƒ∆»¿≈«≈≈¿ƒ¿∆»«¿¬

.ÔÈÚ ˙i‡¯ ‡Ïa Ïk‰«…¿…¿ƒ«»ƒ

אדם.20) הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:
הנפרדות.22) הצורות השאלה.23)המלאכים, דרך

את  האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר:
הבשר. עין הפשוטה, לעין נראות הבלתי הצורות

.ÁB˙¯eˆ ‡È‰ ¯Na Ïk LÙ24;Ï‡‰ BÏ Ô˙pL ∆∆»»»ƒ»∆»«»≈
˙¯eˆ ‡È‰ ,Ì„‡ ÏL BLÙa ‰Èeˆn‰ ‰¯˙È‰ ˙Úc‰Â¿««««¿≈»«¿»¿«¿∆»»ƒ«
:‰¯Bza ¯Ó‡ BÊ ‰¯eˆ ÏÚÂ .BzÚ„a ÌÏM‰ Ì„‡‰»»»«»≈¿«¿¿«»∆¡««»

"e˙eÓ„k eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"25‰È‰zL ,¯ÓBÏk , «¬∆»»¿«¿≈ƒ¿≈¿«∆ƒ¿∆
,ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„Bi‰ ‰¯eˆ BÏ»««««∆∆«≈∆≈»∆…∆
‰Ó„iL „Ú ,ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk¿««¿»ƒ∆≈»¿……∆«∆ƒ¿∆

¯ÓB‡ BÈ‡Â .Ô‰Ï26,ÌÈÈÚÏ ˙¯kp‰ BÊ ‰¯eˆ ÏÚ »∆¿≈≈«»«ƒ∆∆»≈«ƒ
BfL ,Ûeb‰ ÌL¯ ¯‡Le ˙B˙Òl‰Â ÌËÁ‰Â ‰t‰ ‡È‰L∆ƒ«∆¿«…∆¿«¿»¿»∆«∆
,‰iÁ LÙ ÏÎÏ ‰Èeˆn‰ LÙp‰ dÈ‡Â ;dÓL '¯‡z'…«¿»¿≈»«∆∆«¿»¿»∆∆«»
‡l‡ ;¯‰¯‰Óe LÈb¯Óe „ÈÏBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ daL∆»≈¿∆ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆»

LÙp‰ ˙¯eˆ ‡È‰L ,˙Úc‰27·e˙k‰ LÙp‰ ˙¯eˆ·e , «««∆ƒ««∆∆¿««∆∆«»
‡¯wz ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ."e˙eÓ„k eÓÏˆa" :¯a„Ó¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ»≈

Áe¯Â LÙ ‰¯ev‰ ˙‡Ê28¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe . …«»∆∆»«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
„ÓlÈ ÌLÂ ÌL ÏÎÂ ,Ô‰a Ì„‡ ‰ÚËÈ ‡lL ,Ô˙BÓLaƒ¿»∆…ƒ¿∆»»»∆¿»≈»≈ƒ»≈

BÈÚÓ29. ≈ƒ¿»

ה"צומח".24) מסוג נבדל הוא הרוחניים.25)שבה
וידמה  מופשטים, דברים להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר:
א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו,

דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.ËÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»
,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆

‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L31ÈtÓ , ∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא
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י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין היא 31)האדם
נשמת  אשר כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש
הנשמה  לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח
הנפש  הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא
- עימו היא גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית
בגוף  לא תלוייה שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא
(עיין  האדם מות אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא

י). פרק (סנהדרין למשנה בפירושו

.ÈÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk32 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯33˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL34CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ35Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»

כלומר:32) מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל לעומת הם מזעיר מעט

מרכבה.33) במעשה ורזי 34)העוסקים הטבע תורת
הראשונה  בפרשה פרקים" "ראשי בצורת המוצעת היצירה

"בראשית". ספר יא:).35)של (חגיגה

.‡È‰NÚÓ ÔÈÚÏ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚ ÔÈa ‰Óe«≈ƒ¿««¬≈∆¿»»¿ƒ¿««¬≈
ÔÈ‡ „Á‡Ï elÙ‡ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚL ?˙ÈL‡¯·¿≈ƒ∆ƒ¿««¬≈∆¿»»¬ƒ¿∆»≈
,BzÚcÓ ÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÌÈL¯Bc¿ƒ∆»ƒ≈»»»»≈ƒƒ«¿
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÔÈÚÂ ;ÌÈ˜¯t‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿««¬≈¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÈÁiÏ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ«»ƒ««ƒ∆≈≈ƒ
Ú„ÈÏ ÏBÎiM ‰Ó Ïk B˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ,BzÚcÓƒ«¿ƒƒ»«∆»≈«
ÈÙÏ ?ÌÈa¯Ï B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈¿»»≈¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
Le¯t ‚ÈN‰Ï ‰·Á¯ ˙Ú„ BÏ LÈ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»∆««¿»»¿«ƒ≈

ÔÈ¯a ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯e‡·e36. ≈»«¿»ƒ«À¿»

וגדולי 36) לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים לפיכך
מחשבה.

.·ÈÏk ¯ÈkÓe ,el‡‰ ÌÈ¯·ca ÔBa˙Ó Ì„‡L ÔÓÊaƒ¿«∆»»ƒ¿≈«¿»ƒ»≈«ƒ»
‰‡¯ÈÂ ,B· ‡ˆBik Ì„‡Â ÏbÏ‚Â C‡ÏnÓ ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¿»¿«¿«¿»»«≈¿ƒ¿∆
ÏÎÂ ÌÈ¯eˆÈ‰ ÏÎa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»¿»«¿ƒ¿»
BLÙ ‡Óˆ˙Â ,ÌB˜nÏ ‰·‰‡ ÛÈÒBÓ - ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¬»«»¿ƒ¿»«¿

dÓÎÈÂ37‡e‰ Ce¯a ÌB˜n‰ ·‰‡Ï B¯Na38‡¯ÈÈÂ , ¿ƒ¿«¿»∆¡…«»»¿ƒ»
BÓˆÚ CÈ¯ÚiLk ,B˙el˜Â B˙el„Â B˙eÏÙMÓ „ÁÙÈÂ¿ƒ¿«ƒƒ¿¿«¿«¿∆«¬ƒ«¿

ÌÈÏB„b‰ ÌÈLB„w‰ ˙BÙeb‰Ó „Á‡Ï39ÔkLŒÏÎÂ ; ¿∆»≈««¿ƒ«¿ƒ¿»∆≈
,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„¯Ùp‰ ,˙B¯B‰h‰ ˙B¯ev‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈««¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

ÏÏk ÌÏ‚a e¯aÁ˙ ‡lL40‡e‰L BÓˆÚ ‡ˆÓÈÂ ; ∆…ƒ¿«¿¿…∆¿»¿ƒ¿»«¿∆
.¯ÒÁÂ ˜È¯ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎkƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»≈¿»≈

(תהלים 37) בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). "משכיל 38)סג, להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

זה  ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש
תכלית  והיא - השכליות ובמעלות המידות במעלת ישתלם
(עיין  נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה

י). פרק סנהדרין למשנה, הגלגלים.39)פירושו
המלאכים.40)

.‚È˙BˆÓ LÓÁaL el‡ ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿»ƒ≈∆¿»≈ƒ¿
el‡‰41B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁL Ì‰ , »≈≈∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ

'Òc¯t'42Òc¯tÏ eÒÎ ‰Úa¯‡ :e¯Ó‡L BÓk ,43; «¿≈¿∆»¿«¿»»ƒ¿¿««¿≈
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÈÏB„bL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ‚ÈN‰Ïe Ú„ÈÏ Ák Ô‰· ‰È‰ ÌlÎ ‡Ï ,eÈ‰»…À»»»»∆…«≈«¿«ƒ»«¿»ƒ

ÔÈ¯a ÏÚ44,Òc¯ta ÏiËÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â . «À¿»«¬ƒ≈∆≈»¿«≈««¿≈
¯N·e ÌÁÏÂ ;¯N·e ÌÁÏ BÒ¯Î ‡lÓ˙pL ÈÓ ‡l‡45 ∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆∆»»¿∆∆»»

¯‡MÓ Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ Ú„ÈÏ - ‡e‰≈«»»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»
‡ ÌÈ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙Bˆn‰e‡¯˜ 'ÔË˜ ¯·c' el «ƒ¿¿««ƒ∆¿»ƒ≈»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡46- ÏB„b ¯·c : »¬»ƒ∆¬≈»¿¬»ƒ»»»
˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·„Â ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ47;‡·¯Â ÈÈa‡c «¬≈∆¿»»¿»»»»¬»¿«»≈¿»»

ÔÈ·MÈÓ Ô‰L ,ÔÓÈc˜‰Ï Ô‰ ÔÈÈe‡¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ
BzÚc48‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ Ì‰L ,„BÚÂ ;‰lÁz Ì„‡ ÏL «¿∆»»¿ƒ»¿∆≈«»«¿»

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ·eMÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ««»»¿ƒ»»«∆
,Ïk‰ ÌÚ„iL ¯LÙ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏÁÏ È„k¿≈ƒ¿…«≈»»«»¿∆¿»∆≈»≈«…
·Ï ÏÚ·e ·Á¯ ·Ï ÏÚa ,‰M‡Â LÈ‡ ,ÏB„‚Â ÔË»̃»¿»ƒ¿ƒ»««≈»»««≈

.¯ˆ»̃»

זולתו;41) ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)
ממנו. ליראה ה) לאהבו; ד) לייחדו; נחמד,42)ג) גן

ח"ן, ויודעי האלוקי. המסתורין של גן שמים, לגן הוא כינוי
מצאו  הבאים, בדורות וה"מקובלים" המסתורין בעלי המה
מתאים  נאה נוטריקון בו מצאו וגם בו; להתגדר מקום בו

נכנסו 43)וד.Òרוש,„מז,¯שט,Ùלשיטתם: יד:) (חגיגה
 ֿ במעשה התבוננות ידי על ה' בנועם ולחזות בו לטייל

ובמעשהֿבראשית. מאחד.44)מרכבה חוץ ניזוקו וכולם
אלו 45) - ב) ג, (ישעיה לחם משען כל חז"ל: אמרו וכן

כל  - תורה דברי אמרו: כן כמו יד.). (חגיגה תלמוד בעלי
כא:). (עירובין בשר טעם טועם בהם (סוכה 46)ההוגה

והאיבעיות 47)כח.). הקושיות בתלמוד; השקלאֿוטריא
ביחס  כי קטן"? "דבר נקרא ולמה בהם. עסקו ורבא שאביי
בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא הוא שנושאו למעשהֿמרכבה

ומשפטיו. ה' במצוות התלמוד עוסק וכן 48)ובעצמו,
(סוטה  העולם" "מיישבי שהם התנאים, על חז"ל אמרו

כב.).

ה'תשע"ח  תשרי כ"ג שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לעבור 1) מתי השם; קידוש על מצּווים ישראל בית ְִשכל

ה'. חילול ומהו להיהרג, ולא

.‡Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk2Lec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ3ÏB„b‰ ÌM‰ »≈ƒ¿»≈¿Àƒ«ƒ«≈«»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰f‰«∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BÏlÁÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓeÀ¿»ƒ∆…¿«¿∆∆¡«¿…¿«¿∆
Ò‡ÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „ÓÚiLk ?„ˆÈk ."ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ≈«¿∆«¬…≈»ƒ¿∆¡…
˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈«¬…«««ƒ»ƒ¿»¬
¯Ó‡pL ,‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ - e‚¯‰È B‡ ‰¯Bza«»««¿∆«¬…¿«≈»≈∆∆¡«
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ÈÁÂ - "Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡" :˙Bˆna«ƒ¿¬∆«¬∆…»»»»»«»∆»«
Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ ,Ì‰a4È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ˙Ó Ì‡Â . »∆¿…∆»»∆¿ƒ≈¿…»«¬≈

BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê5. ∆ƒ¿«≈¿«¿

השם,2) קידוש על מצוות הן שגם נשים, גם לרבות
ב(. (עד, סנהדרין במסכת על 3)כמבואר הנפש את למסור

('תורת  יתעלה שמו מתקדש שעלֿידיֿזה ודתו, ה' תורת
מצות  על רבינו דברי בזה להביא וכדאי אמור). כהנים',
הרשע  נבוכדנצר כשגזר ט): המצוות, (ספר השם" "קידוש
כל  לו השתחוו דניאל, בספר כמסופר לצלם. להשתחוות
שמים, שם מקדש ביניהם שם היה ולא ישראל בית המון
שבאו  עד ישראל. כל על חרפה והעטו לנפשם פחדו כי
ברבים, שמים שם וקידשו ועזריה מישאל חנניה, דניאל,
ישעיה  דברי אז ונתקיימו עמם. מעל החרפה את והסירו
יחורו, פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה לא שאמר: הנביא,
יעקב  קדוש את והקדישו שמי יקדישו ילדיו... בראותו כי

כג). כט, (ישעיה יעריצו ישראל אלהי פה,4)ואת יומא
רבינו 5)ב. חינם. נפשו שמסר על הדין את ליתן חייב

מחויב  – פירושו רבותינו, שאמרו ייהרג" ואל "יעבור סובר:
הראשונים  מגדולי רבים אבל ייהרג. שלא כדי לעבור,
צדקה  – עבר ולא נהרג שאם וסבורים בזה, עליו חולקים
ולא  היא רשות ייהרג" ולא "יעבור ולדעתם לו, תיחשב
דיבורֿהמתחיל  ב'תוספות' ב כז, זרה עבודה (עיין חובה

אפילו). יכול

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ıeÁ ,˙BˆÓ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿
Ï·‡ .ÌÈÓc ˙ÎÈÙLe ˙BÈ¯Ú Èel‚Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«»ƒ¬»
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯·Ú :BÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,el‡ ˙B¯·Ú LÏL¿¬≈≈ƒ…«¬…«««≈∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - !‚¯‰˙ B‡7? ≈»≈≈»≈¿««¬…«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»ƒƒ¿«≈«¬»««¿¿
,BÏÈL·z BÏ ÏM·Ï B‡ ˙aMa B˙È· BÏ ˙B·Ï BÒ‡L∆¬»ƒ¿≈¿«»¿«≈«¿ƒ

‰M‡ Ò‡ B‡8Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBiÎÂ dÏÚ·Ï »«ƒ»¿»√»¿«≈»∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈ·Ï BÈa ‰È‰ Ì‡ - „·Ïa ˙Bˆn‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ»»≈¿≈

Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÌL ÔÈ‡Â BÓˆÚ9;‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ , «¿¿≈»¬»»ƒƒ¿»≈«¬…¿«≈»≈
Ï‡Â ‚¯‰È - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa B¯È·Ú‰Ï BÒ‡ Ì‡Â¿ƒ¬»¿«¬ƒ«¬»»ƒƒ¿»≈≈»≈¿«
‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ B¯È·Ú‰Ï Ôek˙ ‡Ï elÙ‡Â ,¯·ÚÈ«¬…«¬ƒ…ƒ¿«≈¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»

.„·Ïa ˙BˆÓ ¯‡MÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ייהרג.6) ולא עבירות 7)שיעבור שלוש בין לחלק שיש
שבתורה. העבירות לשאר פה,8)אלו ידובר פנויה באשה

היא. עריות" "גילוי בכלל איש אשת פרהסיא 9)כי אין כי
ב). עד, (סנהדרין אדם בני מעשרה פחות

.‚el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ10‰¯Êb‰ ˙ÚLa ‡lL -11; ¿»«¿»ƒ»≈∆…ƒ¿««¿≈»
ÚL¯ CÏÓ „ÓÚiL ‡e‰Â ,‰¯Êb‰ ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿««¿≈»¿∆«¬…∆∆»»
Ïh·Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰¯Êb ¯Ê‚ÈÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ¯v„Îe·kƒ¿«¿∆««¬≈»¿ƒ¿…¿≈»«ƒ¿»≈¿«≈
elÙ‡ ,¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ B‡ Ì˙c»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»≈¿««¬…¬ƒ
ÔÈa ,‰¯NÚ CB˙a Ò‡ ÔÈa ,˙BˆÓ ¯‡MÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»¿¬»»≈

.ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÔÈ·Ï BÈa Ò‡∆¡»≈¿≈¿≈»ƒ

ופחות 10) עשרה ובין לעבירה, עבירה בין לחלק שיש
(שם).11)מעשרה. דתיות וגזירות רדיפות

.„‡ÏÂ ‚¯‰Â !‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ÈÓ Ïk»ƒ∆∆¡««¬…¿«≈»≈¿∆¡«¿…
:Ba ¯Ó‡pL ÈÓ ÏÎÂ .BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú»«¬≈∆ƒ¿«≈¿«¿¿»ƒ∆∆¡«
˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ‚¯‰Â !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È≈»≈¿««¬…¿∆¡«¿…»«¬≈∆ƒ≈∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ ,Ï‡i„k ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡∆«≈»«ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»

ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯Â12ÔÈ‡L ,˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ô‰ el‡Â . ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»¿≈≈¬≈«¿∆≈
Ô˙ÏÚÓ ÏÚ ‰ÏÚÓ13e‚¯‰ EÈÏÚ Èk" :¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ , «¬»««¬»»«¬≈∆∆¡«ƒ»∆…«¿

ÌBi‰ ÏÎ14"‰Á·Ë Ô‡ˆk e·LÁ ,15:¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ; »«∆¿«¿¿…ƒ¿»«¬≈∆∆¡«
ÈÓ ÏÎÂ ."Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯k ,È„ÈÒÁ ÈÏ eÙÒ‡"ƒ¿ƒ¬ƒ»…¿≈¿ƒƒ¬≈»«¿»ƒ
È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«≈»≈¿««¬…¿»«¿…∆¡«¬≈
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈
‡È‰L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê∆ƒ≈∆«≈»«ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ
ÏelÁ ‡È‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿»««ƒ¿«…«¬∆∆ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ ,Ò‡a ¯·ÚL ÈtÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌM‰«≈¿««ƒ≈ƒ¿≈∆»«¿…∆≈«¿ƒ
,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;B˙B‡¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ
¯·BÚÏ ‡l‡ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡L ;Ò‡a ‚¯‰ elÙ‡¬ƒ»«¿…∆∆≈«¿ƒ¿ƒƒ∆»»≈
BÚ¯fÓ Ô˙Ba ¯Ó‡pL ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú·e ,BBˆ¯aƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿

Èz˙Â" :CÏnÏ16ÈtÓ ;"‡e‰‰ LÈ‡a Èt ˙‡ È‡ «…∆¿»«ƒ¬ƒ∆»«»ƒ«ƒƒ
‰ÚeÓM‰17'‡e‰‰' :e„ÓÏ18,‚‚BL ‡ÏÂ ,Òe‡ ‡Ï - «¿»»¿«…»¿…≈

‰¯eÓÁ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ì‡ ‰Óe ;‰ÚËÓ ‡ÏÂ¿…À¿∆»ƒ¬«»ƒ∆ƒ¬»
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ò‡a d˙B‡ „·BÚ‰ ,Ïk‰ ÔÓ19ÔÈ‡Â , ƒ«…»≈»¿…∆≈«»»≈¿≈

ÔÈcŒÔÈa ˙˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ20˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂŒÏ˜ - »ƒ«ƒ«≈ƒ«»…∆ƒ¿»ƒ¿
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈ¯Ú·e ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»«¬»≈¿««¬»…

"¯·„ ‰NÚ˙21Ï·‡ .22Á¯·ÏÂ BLÙ ËlÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ «¬∆»»¬»ƒ»¿«≈«¿¿ƒ¿…«
‡e‰ ‰p‰ - ‰NBÚ BÈ‡Â ,ÚL¯‰ CÏn‰ „È ˙ÁzÓƒ««««∆∆»»»¿≈∆ƒ≈

B‡˜ ÏÚ ·L ·ÏÎk23˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜ ‡e‰Â , ¿∆∆»«≈¿ƒ¿»≈¬«
„ÈÊÓa ÌÈ·ÎBk24„¯BÈÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ „¯Ë ‡e‰Â , »ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«»¿≈

.Ìp‰Èb ÏL ‰BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»««¿»∆≈ƒ…

ב.12) י, הרוגי 13)בבבאֿבתרא חז"ל: שאמרו כמו
(שם). במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל אין - מלכות

ב.14) נז, עצמם 15)גיטין שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו
קי:). (סנהדרין תורה דברי על היה 16)לשחיטה זה נוסח

וברוב  רוקח". "מעשה בעל שלפני החזקה" "היד בספר גם
ההוא" באיש פני את "ונתתי הפסוק: כאן מובא  הדפוסים
מזרעו  בנותן כלל נזכר כזה פסוק אין שהרי הוא, ותמוה –

גם 17)למולך. לו ויש מסיני, חז"ל שקיבלוהו דבר כל
 ֿ מהֿשאין השמועה", "מפי רבינו: קוראו בקרא, אסמכתא
מלאכי"). ("יד בקרא אסמכתא לו שאין "קבלה" כן

הוא 18) העבירה את העובר כשהאיש משמע, – "ההוא"
והמעשה  הברורה, ובהכרתו בדעתו שהוא: כמו בהווייתו,
להוציא  – והסכמתו ברצונו נעשה הפועל אל מוציא שהוא
וכן  אחרים. עלֿידי המוטעה את או מאליו, השוגג את
אותו  שמכריחים הכרח מתוך שעושה האנוס את להוציא
קח:). זבחים קדושים. כהנים' ('תורת ברצונו ולא

והתראה.19) עדים בלי אבל במזיד, בעדים 20)כשעבדוה
והולך:21)והתראה. הפסוק שמפרש כמו היא, אנוסה כי

הזה", הדבר כן נפש, ורצחו רעהו על איש יקום "כאשר
נד.). (ע"ז פטריה רחמנא וכן 22)ואונס ברלין, בכתבֿיד
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היקפנוה  ולכן הזאת, הפיסקה כל חסרה באוקספורד,
להרמב"ם. השמד" ב"אגרת נמצא זה מעין אולם בסוגריים.

יא).23) כו, (משלי הכתוב שהיה 24)מלשון מה כי
ביאור  ב. נא, (כתובות ברצון לבסוף נעשה באונס, תחילה

כ). ס"ק קנז, סי' יו"ד שו"ע הגר"א,

.‰Ì‰Ï e¯Ó‡L ÌÈL˙Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ »ƒ∆»¿»∆¿≈»ƒ¿»««
- !ÔÎlk ˙‡ ‡nË ,Â‡Ï Ì‡Â ,d˙B‡ ‡nËe ÔkÓƒ∆¿«≈»¿ƒ»¿«≈∆À¿∆

Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‡nhÈ25. ƒ«¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈
„Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆¿≈»ƒ¿»∆»
,ÌlÎ e‚¯‰È - !ÌÎlk ‚¯‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ep‚¯‰Â ÌkÓƒ∆¿««¿∆¿ƒ»«¬…À¿∆≈»¿À»
e‰e„ÁÈ Ì‡Â .Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â26 ¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¬

- !ÌÎlk ˙‡ ‚¯‰ B‡ ,ÈBÏÙ eÏ ez :e¯Ó‡Â Ì‰Ï»∆¿»¿¿»¿ƒ«¬…∆À¿∆
È¯ÎaŒÔa Ú·Lk ‰˙ÈÓ ·iÁÓ ‰È‰ Ì‡27B˙B‡ ezÈ , ƒ»»¿À«ƒ»¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿

‰lÁzÎÏ Ôk Ì‰Ï ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï28·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ; »∆¿≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈««
˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‚¯‰È - ‰˙ÈÓƒ»≈»¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««

.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈

מי"ב.25) פ"ח, (תרומות נפש מפני נפש דוחים שאין לפי
ה"ד). שם מהם,26)ירושלמי, אחד של בשמו שנקבו

לידם. ימסרוהו כי שמרד 27)ודרשו על מיתה שנתחייב
כ). פרק (שמואלֿב, חסידים,28)במלכות ממידת זו שאין

שנתחייב  אחד על ה"ד) פ"ח, תרומות (ירושלמי, כמסופר
והתחבא  בןֿלוי יהושע רבי אצל ללוד וברח למלכות, מיתה
אם  להחריבה ואיימו העיר את המלך חילות כשהקיפו שם.
בדברים  האיש את יהושע רבי שידל בידם, ימסרוהו לא
חיי  את לסכן שלא כדי העיר, את ולעזוב אליהם לצאת
יהושע  רבי עלֿידם ונמסר יצא הסכים, הלה תושביה.
יהושע  רבי אצל תמיד רגיל שהיה הנביא ואליהו למלכות.
מצטער  יהושע רבי והיה עוד. אליו מאז נגלה לא בןֿלוי
וכי  לו: ואמר אליהו אליו שנתגלה עד בתענית וישב מאד,
הלא  יהושע: רבי אמר נגלה?! אני ולמלשינים למסורות
תרומות  (תוספתא, מותר? זה שכגון היא, מפורשת משנה

היא? חסידים משנת וכי אליהו: לו אמר פ"ז).

.ÂÔÈÒ‡a e¯Ó‡L ÔÈÚk29.ÌÈ‡ÏÁa e¯Ó‡ Ck , »ƒ¿»∆»¿»√»ƒ»»¿»√»ƒ
,ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁL ÈÓ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»»¿»»»¿»¿»¿ƒ
.ÔÈNBÚ - ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡Ó ÈBÏt ¯·„a B˙‡eÙ¯L∆¿»¿»»¿ƒ≈ƒƒ∆«»ƒ

ÔÈ¯eq‡ ÏÎa ÔÈ‡t¯˙Óe30,‰kÒ ÌB˜Óa ‰¯BzaL ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ∆«»ƒ¿«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ31˙BÈ¯Ú Èel‚Â32˙ÎÈÙLe ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

ÌÈÓc33Ô‰a ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ,34. »ƒ∆¬ƒƒ¿«»»≈ƒ¿«¿ƒ»∆
LÚ ÔÈcŒ˙È· B˙B‡ ÔÈLBÚ - ‡t¯˙Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ…∆

BÏ Èe‡¯‰35. »»

ושפיכות 29) עריות גילוי עבודהֿזרה, בין חילוק שיש
עבירות. לשאר הנאה.30)דמים, באיסורי אפילו

או 31) המים, את ישתה שאם לו אמרו שהרופאים כגון:
יירפא. – עבודהֿזרה מאותה העלים לקמן 32)יאכל עיין

ט. –33)הלכה בסכנה וחייה לילד המקשה אשה כגון:
כדי  בו נוגעים אין שוב ראשו, את כבר הוציא הוולד אם

מ"ו). פ"ז, (אהלות אמו חיי את כה,34)להציל פסחים
עם  אדם ויתן ישא לא ב): כז, זרה (עבודה אמרו וכן א.

מעשה  שעה. לחיי אפילו מהם, מתרפאים ואין המינים,
ובא  נחש, שהכישו ישמעאל, רבי של אחותו בן בבןֿדמא,
ישמעאל. רבי הניחו ולא לרפאותו, סכניא כפר איש יעקב
ואני  ממנו ואירפא לו הנח אחי, ישמעאל רבי לו: ואמר
ולא  – בהם (וחי מותר שהוא התורה מן מקרא לך אביא
שיצתה  עד הדבר את לגמור הפסיק ולא בהם). שימות
בןֿדמא, אשריך, ישמעאל: רבי עליו קרא ומת. נשמתו
דברי  על עברת ולא בטהרה נשמתך ויצתה טהור שגופך

וכו'. מחמת 35)חבריך ואם לכך. אנסו לא איש שהרי
גם  יירפא ואולי לרפואה? לו שתהיה לו יערוב מי – חליו
(ה"ד) למעלה שנאמר לאנוס, דומה זה אין ולפיכך בלעדיה.

רוקח). (מעשה ודאי אונס שם כי – אותו עונשים שאין

.ÊÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ ˙BLÙ ˙kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒƒ¿«»«¿»≈¿ƒ
˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ?el‡ ˙B¯·Ú LÏMÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿¬≈≈∆∆¡«¿»«¿»≈
- "E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ,EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
Ï‡¯NiÓ LÙ ˙‚È¯‰Â .ELÙ ˙‡ ÏËB ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈∆«¿∆«¬ƒ«∆∆ƒƒ¿»≈

Òp‡ „iÓ Ì„‡ ÏÈv‰Ï B‡ ,˙¯Á‡ LÙ ˙‡t¯Ï36- ¿«…∆∆«∆∆¿«ƒ»»ƒ««»
BÏ ‰ËB ˙Úc‰L ¯·c37LÙ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡L ,‡e‰ »»∆«««»∆≈¿«¿ƒ∆∆

LÙ ÈtÓ38Èk" :¯Ó‡pL ,˙BLÙÏ eL˜e‰ ˙BÈ¯ÚÂ . ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ Ìe˜È ¯L‡k«¬∆»ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»

."‰f‰«∆

חמסן.36) זרוע, זאת.37)איש מחייב הישר השכל
דדמא 38) חזית מה כה:): (פסחים חכמינו שאמרו כמו

אחרים, מדם אדום יותר דמך תראה למה – טפי סומק דידך
ז"ל  ורש"י להיפך?! אולי אחרים, מחיי יקרים יותר וחייך
שבתורה, עבירות כל אמנם דוחה נפש פיקוח שם: מפרש
סוף  שסוף במקום אבל ישראל, איש של נפשו חיבת מפני
דין  שם אין – עשויה תהיה והעבירה מישראל, נפש תאבד
המקום  לפני חביבה שנפשך יאמר מי כי נפש", "פיקוח של

להיפך? אולי זה, משל יותר

.Á¯‡La ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
C¯c Ô‰L ÔÓÊa ?‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eq‡ƒƒ∆»ƒ¿«»»ƒ¿«∆≈∆∆

Ô˙‡‰39ÌÈˆ˜L ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡nL ÔB‚k , ¬»»»¿∆«¬ƒƒ∆«∆¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡nL B‡ ,ÁÒta ıÓÁ B‡ ÌÈNÓ¯e¿»ƒ»≈«∆«∆«¬ƒƒ
ÔB‚k ,Ô˙‡‰ C¯c ‡lL Ï·‡ .ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ¬»∆…∆∆¬»»»¿

‰iË¯ BÏ ÔÈNBÚL40‡Ó‚eÏÓ B‡41;‰Ï¯ÚÓ B‡ ıÓÁÓ ∆ƒ¿ƒ»¿¿»≈»≈≈»¿»
ÌÚ ·¯ÚÓ ¯Ó Ô‰a LiL ÌÈ¯·c B˙B‡ ÔÈ˜LnL B‡∆«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¿…»ƒ
‰Ê È¯‰ - CÁÏ ‰‡‰ Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÎ‡Ó È¯eq‡ƒ≈«¬»∆¬≈≈»∆¬»»«≈¬≈∆

‰kÒ ÌB˜Óa ‡lL elÙ‡Â ,¯zÓ42È‡ÏkÓ ıeÁ ; À»«¬ƒ∆…ƒ¿«»»ƒƒ¿≈
C¯c ‡lL elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,·ÏÁa ¯N·e Ì¯k‰«∆∆»»¿»»∆≈¬ƒ¬ƒ∆…∆∆

Ô˙‡‰43C¯c ‡lL elÙ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¬»»»¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆…∆∆
.‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ,Ô˙‡‰¬»»»∆»ƒ¿«»»

כגון 39) אכילה, בלשון שנאמרו שבתורה האיסורים כל
(ויקרא  תאכלו לא ומבשרם בו: שכתוב חזיר, אכילת איסור
דרך  אותם כשאוכלים אלא עליהם לוקים אין ח), יא,
בהם  נזכרה שלא איסורים אבל הנאתם: דרך שזהו אכילתם,
בין  אסורים – הכרם וכלאי בחלב בשר כגון: אכילה, לשון
רק  בהם ומתרפאים הנאתם, כדרך שלא ובין הנאתם דרך
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סכנה. לרככה.40)במקום מכה על תחבושת
לחממה.41) מכה על לחה ב.42)תחבושת כה, פסחים
ב.43) כד, שם

.Ëe¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁÂ ,‰M‡a ÂÈÈÚ Ô˙pL ÈÓƒ∆»«≈»¿ƒ»¿»»¿»»»¿»¿
˙eÓÈ - !BÏ ÏÚazL „Ú ‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰»¿ƒ≈¿»«∆ƒ»≈»
dnÚ ¯a„Ï elÙ‡Â .‰ÈeÙ ‰˙È‰ elÙ‡ ,BÏ ÏÚaz Ï‡Â¿«ƒ»≈¬ƒ»¿»¿»«¬ƒ¿«≈ƒ»
e¯BÈ ‡ÏÂ ,˙eÓÈÂ ,CÎa BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ ,¯„b‰ È¯BÁ‡Ó≈¬≈«»≈≈ƒ¿»¿»¿…
Ï‡¯NÈ ˙Ba e‰È ‡lL ;¯„b‰ È¯BÁ‡Ó dnÚ ¯a„Ï¿«≈ƒ»≈¬≈«»≈∆…¿¿ƒ¿»≈

˙BÈ¯Úa ı¯ÙÏ el‡ ÌÈ¯·„· e‡B·ÈÂ ,¯˜Ù‰44. ∆¿≈¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿…»¬»

א.44) עה, סנהדרין

.È˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ,Ò‡ ‡Ïa ,BzÚcÓ ¯·BÚ‰ Ïk»»≈ƒ«¿¿……∆«««ƒ»ƒ¿
Ë‡La ‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰45ÒÈÚÎ‰Ï ,LÙa46È¯‰ - »¬«»ƒ¿»¿∆∆¿«¿ƒ¬≈

:¯˜L ˙Úe·La ¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»∆¡«ƒ¿«∆∆
‰¯NÚa ¯·Ú Ì‡Â ;"'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ"¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»««¬»»

Ï‡¯NiÓ47Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈∆«≈»«ƒ¿≈»
¯·„ ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂˆÓ ‰NÚ B‡ ‰¯·ÚÓ L¯Bt‰«≈≈¬≈»»»ƒ¿»…ƒ¿≈»»
‡l‡ ,„B·k Lw·Ï ‡ÏÂ ‰‡¯È ‡ÏÂ „ÁÙ ‡Ï ,ÌÏBÚa»»…««¿…ƒ¿»¿…¿«≈»∆»

‡¯Ba‰ ÈtÓ48˜Ècv‰ ÛÒBÈ ˙ÚÈÓk ,‡e‰ Ce¯a ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ«≈««ƒ
Ba¯ ˙L‡Ó BÓˆÚ49.ÌM‰ ˙‡ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - «¿≈≈∆«¬≈∆¿«≈∆«≈

ראש.45) וקלות כביכול,46)בזלזול ה', את להכעיס
בזה  אין לעצמו שלו בעוד בסביבתו, הבריות את ולהרעים
ולא  שאכל שנשבע שקר, שבועת כגון והנאה. תועלת שום

סג. ל"ת, המצוות' 'ספר השווה בפרהסיא.47)אכל.
בה'48) שבבטחונו יהודה, שבט נשיא בןֿעמינדב כנחשון

עם  זה מדיינים היו שאחרים בעוד תחילה, הים לתוך קפץ
לז.). (סוטה שמים שם וקידש (שם,49)זה, חז"ל כדברי

אחת  אות לו הוסיפו בסתר, שמים שם שקידש יוסף לו:):
ו). פא, (תהלים ביהוסף עדות שנאמר: שמו, על

.‡È,ÌM‰ ÏelÁ ÏÏÎa Ì‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈÂ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ«≈
ÏB„b Ì„‡ Ì˙B‡ ‰NÚiL - ‡e‰ÂÌÒ¯ÙÓe ‰¯Bza ¿∆«¬∆»»»»«»¿À¿»

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰L ÌÈ¯·c ,˙e„ÈÒÁa50ÂÈ¯Á‡ «¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
˙B¯·Ú ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÏÈ·La51ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆≈»¬≈¬≈∆ƒ≈

Áwn‰ ÈÓc Ô˙B BÈ‡Â ,Á˜lL ÔB‚k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿∆»«¿≈≈¿≈«ƒ»
¯zÏ‡Ï52ÔÈÚ·Bz ÌÈ¯ÎBn‰ e‡ˆÓÂ ,BÏ LiL ‡e‰Â ,53 ¿«¿«¿∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÙÈwÓ ‡e‰Â54‰ÏÈÎ‡a B‡ ˜BÁNa ‰a¯iL B‡ ; ¿«ƒ»∆«¿∆ƒ¿«¬ƒ»
Ô‰ÈÈ·e ı¯‡‰ ÈnÚ Ïˆ‡ ‰i˙Le55ÌÚ B¯eacL B‡ ; ¿ƒ»≈∆«≈»»∆≈≈∆∆ƒƒ

,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÔÏa˜Ó BÈ‡Â ˙Á· BÈ‡ ˙Bi¯a‰«¿ƒ≈¿««¿≈¿«¿»¿≈∆»ƒ»
- el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ;ÒÚÎÂ ‰ËË˜ ÏÚa ‡l‡∆»««¿»»»««¿«≈«¿»ƒ»≈

˜c˜„iL CÈ¯ˆ ,ÌÎÁ ÏL BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰56BÓˆÚ ÏÚ «…¿ƒ»¿∆»»»ƒ∆¿«¿≈««¿
ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰NÚÈÂ57ÌÎÁ‰ ˜c˜c Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»»

˙Á· B¯ea„ ‰È‰Â ,BÓˆÚ ÏÚ58BzÚ„Â ˙Bi¯a‰ ÌÚ ««¿¿»»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿«¿
˙·¯ÚÓ59·ÏÚÂ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏa˜Óe ,Ì‰nÚ ¿…∆∆ƒ»∆¿«¿»¿≈∆»ƒ»¿∆¡»

ÔÈl˜nÏ elÙ‡Â ,Ô‰Ï „aÎÓ ;Ì·ÏBÚ BÈ‡Â Ì‰Ó60,BÏ ≈∆¿≈¿»¿«≈»∆«¬ƒ«¿ƒƒ
˙BÁÈ¯‡a ‰a¯È ‡ÏÂ ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡NBÂ61ÈnÚ ¿≈¿≈∆¡»¿…«¿∆«¬ƒ«≈

,‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡l‡ „ÈÓ˙ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,Ô˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰»»∆ƒƒ»»¿…≈»∆»ƒ∆»≈«»

ÂÈNÚÓ ÏÎa ‰NBÚÂ ,ÔÈlÙ˙a ¯zÎÓ ,˙ˆÈˆa ÛeËÚ»¿ƒƒÀ¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‡e‰Â ;ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ62˜Á¯˙È ‡lL ,63‰a¯‰ ƒ¿ƒƒ««ƒ¿∆…ƒ¿«≈«¿≈

B˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ïk‰ e‡ˆniL „Ú ,ÌÓBzLÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈«∆ƒ»¿«…¿«¿ƒ
NÚÓÏ ÌÈe‡˙Óe B˙B‡ ÌÈ·‰B‡Â˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬»¬≈∆ƒ≈∆

,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌM‰«≈¿»»«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»
."¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»

בגנותו.50) מבני 51)מדברים שאינם אחרים, לגבי
תיכף.52)עלייה. אתר, הגמרא 53)על גירסת לפי

כשאי  משמע: וזהו שלנו, השם, חילול יש אותו תובעים ן
הרגיש  וכבר פו.). יומא (עיין כאן רבינו שכתב ממה ההיפך
אוקספורד, כתבֿיד שבש"ס, נתברר והנה הכסףֿמשנה. בזה
סופרים". ב"דקדוקי גם והובאה כאן, רבינו כדברי הגירסא

ושוב":54) ב"לך פעם בכל לבוא ומטריחם מסבבם הוא
לפרוע. רוצה ואינו אותם גוזל שהוא אומרים זאת והרואים

(55– בביתו שולחנו על עמם להסב אבל ועמהם: בביתם
עצמו.56)מותר. על ויחמיר החוק 57)יקפיד ֵֵֶמעבר

"שורת  זוהי - ומשפט צדק למשל: הויתור, לצד והמנהג
הדין". משורת "לפנים – ורחמים חסד יומא 58)הדין",

א. הבריות.59)פו, על ומקובל להתרועע רעים איש
פרק 60) (דא"ז, ראש קלות בו ונוהגים בכבודו למזלזלים
מרבה 61)ו). ואינו ופירושו: ארח, מהפועל משפט ַָֹשם

 ֿ אריחה מן ריבוי אריחות, קוראים: ויש באכסניא. אצלם
סעודה. – לקיצוניות,63)ובלבד.62)ארוחה מדי יותר

תמהון  המעורר הישוב מן שאינו שומם כאיש ויהא
תתחכם  אל הכתוב: עלֿדרך הבריות, אצל והשתוממות

טז). ז, (קהלת תשומם למה יותר,

ה'תשע"ח  תשרי כ"ד ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שמות 1) ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור

במחיקה. מותרים

.‡„a‡Ó‰ Ïk2,ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL »«¿«≈≈ƒ«≈«¿ƒ
‰˜BÏ - ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰· ‡¯˜pL ,ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆ƒ¿»»∆«»»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ3:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ƒ«»∆¬≈≈«¬«»ƒ
ÔeNÚ˙ ‡Ï - ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â"¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«…«¬

Ï Ôk."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ≈«¡…≈∆

כב.).2) (מכות שהן 3)המוחק מדאורייתא, מלקות
גם  כך ביתֿדין, מיתת וכמו אחת. חסר מלקיות ארבעים

והתראה. בעדים אלא אינו מלקות עונש

.·‰Ú·LÂ4‡"‰ „"eÈ ·zÎp‰ ÌM‰ :Ì‰ ˙BÓL ¿ƒ¿»≈≈«≈«ƒ¿»≈
,È„‡ ·zÎp‰ B‡ ,L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,‡"‰ Â"‡Â»≈¿«≈«¿…»«ƒ¿»¬…»

È‰Ï‡Â ,ÌÈ‰Ï‡Â ,dBÏ‡ ,Ï‡Â5Ïk - ˙B‡·ˆe ,ÈcLÂ , ¿≈¡«≈…ƒ≈…≈¿««¿»»
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˜ÁBn‰6.‰˜BÏ ,el‡ ‰Ú·MÓ «≈¬ƒ««ƒƒ¿»≈∆

כאחד,4) חשובים אדנות ושם המפורש שם א. לה, שבועות
אדנ"י. נקראים: ושניהם וכן 5)הואיל אוקספורד. כנוסחת

בין  "אהיה" השם את (שם), שבועות במסכת חז"ל מנו
"אלוהי" נמצא הדפוסים, וברוב נמחקים. שאינם השמות
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"אהיה". אות 6)במקום למוחק מנין אומר: ישמעאל רבי
ראה). (ספרי, וכו' בלאֿתעשה שהוא השם מן אחת

.‚B˜ÁÓÏ ¯zÓ ,ÂÈÙlÓ ÌMÏ ÏtËp‰ Ïk7ÔB‚k ; »«ƒ¿»«≈ƒ¿»»À»¿»√¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÈ‰Ï‡a'Ó ˙"È·e '‰Â‰Èl'Ó „"ÓÏ»∆ƒ«…»≈ƒ≈…ƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,ÂÈ¯Á‡Ó ÌMÏ ÏtËp‰ ÏÎÂ .ÌM‰ ˙M„˜k ÔÈ‡≈»ƒ¿À««≈¿»«ƒ¿»«≈≈«¬»¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÎÈ‰Ï‡' ÏL 'ÌÎ'Â 'EÈ‰Ï‡' ÏL 'E∆¡…∆¿∆∆¡…≈∆¿«≈»∆
,ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ ¯‡Lk Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

ÌLc˜Ó ÌM‰L ÈtÓ8eLc˜˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿
,˙BÏtËp‰ ˙Bi˙B‡‰ el‡ ˜ÁBn‰ - Ì˜ÁÓÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«≈≈»ƒ«ƒ¿»

‰˜BÏ BÈ‡9˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,10. ≈∆¬»«ƒ«««¿

ב.7) לה, מתפשטת 8)שבועות שלפניהן, השם קדושת
עליהן. גם דאורייתא.9)ועוברת מלקות 10)מלקות

עיני  ראות לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי
מרדות  מכת פירש: ז"ל ורש"י השעה. צורך וכפי ביתֿהדין
אלא  קצבה לה ואין בכך, רגיל יהא שלא תוכחת רידוי –
ומעל. מרד מלשון – מרדות קמא:). (חולין עליו שיקבל עד
מלשון  רש"י, ולדעת (הערוך). חכמים בדברי שמרד על

אותו. ומייסרים שרודים וייסור, רידוי

.„‡"‰ „"eÈ ,'ÌÈ‰Ï‡'Ó „"ÓÏ Û"Ï‡ ·˙k»«»∆»∆≈¡…ƒ≈
'‰Â‰È'Ó11'dÈ' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˜ÁÓ BÈ‡ -12, ƒ…»≈ƒ¿»¿≈»ƒ«»

BÓˆÚ ÈÙa ÌL ‡e‰L13ÌL ˙ˆ˜Ó ÌM‰ ‰fL ÈtÓ , ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆∆«≈ƒ¿»≈
,'ÈcM'Ó ˙"Ïc Ô"ÈL ·˙Bk‰ Ï·‡ .‡e‰ L¯ÙÓ‰«¿…»¬»«≈ƒ»∆ƒ««

˜ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,'˙B‡·v'Ó ˙"Èa È"„ˆ14. »ƒ≈ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»

יה 11) וכן אל, רק וכתב הספיק ולא אלהים, לכתוב רצה
עצמם. בפני הם קודש שמות אלה שמות ושני הויה, משם

שתי 12) בו שיש יה, לכתוב התכוון כשמלכתחילה
המפורש. שם מקצת קדושת וגם עצמית קדושה קדושות:

וכו'.13) מקצת" השם שזה מפני "ועוד, גורס: הפר"ח
– הויה משם 'וה' מאלהים, אל כתב היא: הרדב"ז וגירסת
עצמו. בפני שם שהוא 'יה' לומר צורך ואין נמחק, אינו
'וה' אל חוזר המפורש" שם מקצת השם שזה ו"מפני

קכא) ג"א ה, חלק הרדב "ז (תשובת שבועות 14)שברישא
קדושה. של צד שום בהן אין כשלעצמן שהן מפני ב לה,

.‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁaLnL ÔÈÈepk‰ ¯‡L¿»«ƒƒ∆¿«¿ƒ»∆∆«»»
,‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ,ÏB„b‰ ,ÌeÁ¯Â ÔepÁ ÔB‚k ,‡e‰¿«¿««»«ƒ¿«»
¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜ÊÁÂ ‡p˜ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»«»¿»»¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»

È·˙k15.Ô˜ÁÓÏ ¯zÓe L„w‰ ƒ¿≈«…∆À»¿»√»

רוב 15) ונוסחת ברלין. וכתבֿיד אקספורד נוסחת זוהי
מאד, היא ותמוהה הקודש", כתבי "כשאר היא: הדפוסים
בפרקנו  לקמן כמבואר נמחקים, אינם הקודש כתבי שהרי
שאר  הוא: כך הדברים ביאור גירסתנו, ולפי ח). (הלכה
כדברי  כלומר: הקודש, דברי כשאר הם הרי הכינויים...
במחיקה, שמותרים במקומם שלא שנכתבו כתביֿהקודש

המלך). (עבודת מהם פקעה העיקרית שקדושתם מפני

.ÂÌM‰ ÌB˜Ó ˙‡ ıˆB˜ - ÂÈÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»≈»»»≈∆¿«≈
BÊB‚Â16·e˙k ÌM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ;17B‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¿¿«¬ƒ»»«≈»ƒ¿ƒ«»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa18‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ CÈz‰Â ,19‡l‡ ; ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¬≈∆∆∆»
ÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÊB‚Â BÓB˜Ó ˙‡ C˙BÁ≈∆¿¿¿¿≈ƒ»»≈»«

CeÒÈ ‡ÏÂ ıÁ¯È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,B¯Na20„ÓÚÈ ‡ÏÂ ¿»¬≈∆…ƒ¿«¿…»¿…«¬…
˙Ùph‰ ÌB˜Óa21- ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰ncÊ ; ƒ¿«ƒ…∆ƒ¿«¿»¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÓb ÂÈÏÚ C¯Bk22‡Â ;Ï·BËÂ·aÒÓ - ÈÓ‚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì ≈»»∆ƒ¿≈¿ƒ…»»∆ƒ¿«≈

˜c‰È ‡ÏÂ ;ÂÈ„‚·a23ıÁÈ ‡lL È„k ,24e¯Ó‡ ‡lL ; ƒ¿»»¿…¿«≈¿≈∆…»…∆…»¿
ÌM‰ ÈÙa „ÓÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ C¯ÎÏƒ¿…»»∆»ƒ¿≈∆»«¬…ƒ¿≈«≈

Ì¯Ú ‡e‰Lk25. ¿∆»…

נתון 16) שהשם החלק מאותו ליהנות שאסור א ו, ערכין
דברים,17)עליו. הרבה שלענין ואףֿעלֿפי כתוב. ולא

פסול, והגט לכתיבה נחשבת החקיקה אין גט, לענין כגון
לענין  אבל כ.), (גיטין 'חקק' ולא "וכתב", בגט: שנאמר
החקוק  השם ואין ככתיבה, החקיקה נחשבת השם מחיקת

מפני 18)נמחק. זה, בשם קדושה שאין לומר שאפשר
גבי  על אלא אינו השם מקום שהרי הוא, במקומו" ש"שלא

קלף. גבי על או הכלי 19)נייר את להתיך שאיֿאפשר
כמחיקה  זה והרי בו, החקוק השם את גם למחוק מבלי
חקוק... השם "היה הגירסא: ברלין, ובכתבֿיד ממש. בידים
היא  בעלמא גרמא סוףֿסוף כי סובר שכנראה לוקה". אינו
קכ:). (שבת זה כגון על לוקים ואין ממש בידים מחיקה ולא

ישירה.20) מחיקה יש וסיכה בשפשוף ולא 21)כי משום:
טו). כג, (דברים דבר ערות בך הגדל 22)יראה סוף גמא,

מתורגמים: ו), יט, (ישעיה קמלו וסוף קנה הנחל. שפת על
וגומא. לבשרו.23)קני הגמי את בחזקה ידביק ולא

הגוף 24) בין החוצצת חציצה בזה יעשה שלא יבדיל, שלא
המטהרים. והמים של 25)הטובל עצמה כל כלומר:

ערות  בך יראה "ולא משום: אלא באה לא בגמי הכריכה
וימחקו  יהדק כשלא המים ייכנסו שמא – ולמחיקה דבר":

הוא. בעלמא גרמא כי חוששים, אנו אין – השם את

.Ê‰˙ÁL‰ C¯c ˙Á‡ Ô·‡ elÙ‡ ¯˙Bq‰26ÁaÊn‰ ÔÓ «≈¬ƒ∆∆««∆∆«¿»»ƒ«ƒ¿≈«
‰˜BÏ - ‰¯ÊÚ‰ ¯‡MÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B‡27¯Ó‡pL , ƒ«≈»ƒ¿»»¬»»∆∆∆¡«

:·e˙ÎÂ ,"Ôeˆzz Ì˙ÁaÊÓ ˙‡ Èk" :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒƒ∆ƒ¿¿…»ƒ…¿»
ÈˆÚ Û¯BN‰ ÔÎÂ ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï"…«¬≈«¡…≈∆¿≈«≈¬≈
Ì‰È¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c Lc˜‰∆¿≈∆∆«¿»»∆∆∆¡««¬≈≈∆
'‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï" :·È˙Îe ,"L‡a ÔeÙ¯Nzƒ¿¿»≈¿ƒ…«¬≈«

."ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆

לבנות.26) עלֿמנת ראה.27)שלא פרשת 'ספרי',

.ÁL„w‰ È·˙k28Ô‰ÈLe¯Ùe ,Ôlk29Ô‰È¯e‡·e30, ƒ¿≈«…∆À»≈≈∆≈≈∆
„ia Ì„a‡Ï B‡ ÌÙ¯NÏ ¯eÒ‡31,„ia Ô„a‡Ó‰Â ; »¿»¿»¿«¿»«»¿«¿«¿»«»

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ32?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰M„˜a Ï‡¯NÈ Ì·˙kL L„w‰ È·˙Îa¿ƒ¿≈«…∆∆¿»»ƒ¿»≈ƒ¿À»¬»

ÒB¯B˜Èt‡33ÔÈÙ¯BN - ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL Ï‡¯NÈ ∆ƒƒ¿»≈∆»«≈∆»¿ƒ
˙M„˜a ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ÈtÓ ,BaL ˙B¯kÊ‡‰ ÌÚ B˙B‡ƒ»«¿»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿À«
BzÚ„· ‰ÏÚÓ ‡e‰L ‡l‡ ,BÓLÏ B·˙Î ‡ÏÂ ÌM‰«≈¿…¿»ƒ¿∆»∆«¬∆¿«¿

ÌÈ¯·c‰ ¯‡Lk ‰fL34‡Ï ,ÔÎ BzÚ„Â ÏÈ‡B‰Â ; ∆∆ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈…
BÙ¯NÏ ‰ÂˆÓe .ÌM‰ Lc˜˙35ÌL ÁÈp‰Ï ‡lL È„k , ƒ¿«≈«≈ƒ¿»¿»¿¿≈∆…¿«ƒ«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‰ÈNÚÓÏ ‡ÏÂ ÌÈÒ¯B˜Èt‡Ï»∆ƒ¿ƒ¿…¿«¬≈∆¬»≈»ƒ
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ÔÈÊBb - ÌM‰ ˙‡ ·˙kL36L„w‰ È·˙k ÔÎÂ .B˙B‡ ∆»«∆«≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈«…∆
eÏaL37.eÊbÈ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô·˙kL B‡ ∆»∆¿»»≈»ƒƒ»≈

הקמץ 28) שהרי ּכתבי, לנקד הראוי מן – הקודש ְֵָכתבי
כמו: בסמיכות, גם משתנה ואינו יסודו הוא לתי"ו שמתחת
נשתרשה  ּכתבי שהצורה מפני אולם ח). ד, (אסתר ְִֵכתבֿהדת
ידי  על שנתקדשה וכמעט יהודי, כל בפי ושגורה כבר
כן  על בשבת, שאומרים הרחמים" "אב האזכרה תפילת

בה. עניניהם.30)תרגומיהם.29)החזקנו ביאורי
קטו,31) שבת במסכת וכן ולכתחילה. ישיר באופן ממש,

ביד"? לאבדו מותר "וכי סופרים.32)א: מדברי מלקות
ב'ספר  עיין אולם ידובר. אזכרות בהם שאין ובכתביֿהקודש

סה). ל"ת, השמים 33)המצוות' מן בתורה הכופר ישראל
שם  על – אפיקורוס צט:). (סנהדרין תלמידיֿחכמים ומבזה
חורבן  לפני שנה מאות כארבע שחי אפיקור היוני הפילוסוף
הנפש, השארת שאין והורה בעיקר שכפר (חב"ש) שני בית
ותכליתם. החיים עיקר הם ותענוגיו העולם הנאת וכי

בעלמא.34) ספרות אקפח 35)כדברי טרפון: רבי כדברי
האזכרות  ואת אותם אשרוף שאני לידי יבואו שאם בני, את

קטז.). (שבת אותו 36)שבהם שורפים ולא קוראים לא
מה:). א.37)(גיטין צ, שבת

.Ë‰Ê Û‡ ;L„˜ - Ì‰¯·‡a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk»«≈»¬ƒ¿«¿»»…∆«∆
ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ Ì‡ ,È„‡" :¯Ó‡pL38È¯‰ ,"EÈÈÚa ∆∆¡«¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆¬≈

ıeÁ ,ÏÁ - ËBÏa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk .L„˜ ‡e‰…∆»«≈»¬ƒ¿…
È„‡ ‡ Ï‡" :‰fÓ39Ïk ."ÔÁ Ec·Ú ‡ˆÓ ‡ ‰p‰ , ƒ∆«»¬…»ƒ≈»»»«¿¿≈»

ÔÈÓÈa ˙Ú·‚a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰40Ïk .L„˜ - «≈»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ…∆»
‰ÎÈÓa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰41˙BÓM‰ Ïk .ÏÁ - «≈»¬ƒ¿ƒ»…»«≈

˙B·a ÌÈ¯eÓ‡‰42¯eÓ‡‰ '‰ÓÏL' Ïk .L„˜ - »¬ƒ¿»…∆»¿……»»
L„˜ - ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLa43‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,ÔÈÈepk‰ ¯44, ¿ƒ«ƒƒ…∆«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

'‡iÎÏÓ' Ïk ."‰ÓÏL EÏ ÛÏ‡‰" :‰fÓ ıeÁ45 ƒ∆»∆∆¿¿……»«¿«»
Ï‡i„a ¯eÓ‡‰46‡kÏÓ z‡" :‰fÓ ıeÁ ,ÏÁ - »»¿»ƒ≈…ƒ∆«¿¿«¿»

CÏÓ47.ÔÈÈepk‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,"‡iÎÏÓ ∆∆«¿«»«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

המלאך 38) וׁשאל חול", "שם שזה הסוברים כדעת ְֶֶלא
רבי  כדעת אלא אברהם, דברי מכוונים באמצע ההולך
לה' בזה פנה שאברהם לה:), (שבועות המודעי אלעזר

אורחיו. את שיכניס עד לו להמתין פנה 39)בבקשה לוט
הוא: כך הכתוב ושיעור ולהחיות, להמית שבידו ה' אל בזה
כדבריכם  יהיה "אלֿנא המלאכים: אל אליהם, לוט ויאמר
ה': אל פונה הוא ומעתה ההרה". להימלט אלי שאמרתם
כפירוש  או שם), (רש"י, וגו' חן עבדך מצא נא הנה אדוני!
כולו  והדיבור בפניהם, – אליהם" לוט "ויאמר הריטב"א:

כ.40)לה'. פרק יזֿיח.41)שופטים ֿ 42)שם, מלכים
כא. פרק שלו.43)א, שהשלום להקב"ה כוונתו

המלך).44) (עבודת למחקם שאסור במקומם הכתובים
וגם 45) תמיד, הוא חול 'מלכיא' דאילו ''מלך', כל כלומר:
עוד 46)פה. יש דניאל בספר דאילו גופו, דניאל בדברי

לד). ד, (דניאל קודש שהוא כך 47)'מלך' הכתוב ושיעור
אלהא  שהוא מלכיא, מלך נבוכדנצר, מלכא אנת, הוא:

שם). שבועות (רש"י, וגו' חסנא מלכותא דשמיא
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ה'תשע"ח  תשרי י"ח ראשון יום

רט. עשה מצות
― הר"ט ֿ החכמיםהּמצוה את לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

ֿ החכמים את לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ֿ אדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה

ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ

קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ
(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ

ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכל
וגֹו' ֿ ה'' את בניֿיׂשראל ֿ רבּו אׁשר מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכל

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' על g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
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(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ
עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם ֿ ּדבר d'")ּכל lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)זה ֿ וכל ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.

ה'תשע"ח  תשרי י"ט שני יום

ד. ג. ב. ה. ו. ס. מז. י. תעשה לא מצות
טו.

כד. כג. תעשה לא מצות קפו. עשה מצות
― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
 ֿ אל "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
 ֿ 'אל ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
 ֿ ואת אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
 ֿ "ּופן אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מה (llwl)מּלּקֹוב על יתעּלה ― הּגדֹול אתֿהּׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשמכּנים  הענין וזהּו ― לעילא לעילא הּכֹופרים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאֹומרים
xedpÎibq)אֹותֹו oeyla) לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶַַַָָֹ"ּברּכת

אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָֹזה
 ֿ ּכל ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' "ונקב ְְְְִִֵֵֶַָָָֹיתעּלה:

fh)העדה" ,ck `xwie) ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל . ְֲֵַַָָָָָָָָָֹ
אזהרה  ּבאה אּלא לבּדֹו, זה חטא על מיחדת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאזהרה
תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: והּוא וזּולתֹו, זה ענין ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכֹוללת

(fk ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt) לפי" : ְְְְִִַָ
ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ׁשםֿה' 'ונקב אֹומר: ְְֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשהּוא
תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא ְְְְֱִֵַַַַַָָָֹֹֹאזהרה

my)ּובספרא xen` zyxt)המיחד הּׁשם "על :yxetnd my) ְְְִֵַַַָָֻ
m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa

(f dkld a wxtהּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y―

(cala)ּבאזהרה e`l)ּבּמכלּתא ועֹוד .(oa oerny iaxc) ְְְְְִַַָָָ
(i`gei ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן תקּלל" לא "אלהים :ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשם".
dnkודע lr dxdf` `id "llwz `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְַ

(ixd ,mipey mixeqi` ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים `cgׁשלׁשה e`l) ְְְִִִִֵֶָָָָֹ

llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd
(yxeyd)אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי
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ixyzריב h"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וענין  ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכלֿענין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו c"iּבהקּדמֹות xg`y xtqd zncwda) ְְֲִֶֶַַַָָָ
(miyxeyd) millkd ֿ אּלא ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ויׁש ּבהכרח. האזהרה על אנּו חֹוקרים ― הזהיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאםּֿכן
אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהיא
אם  אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכמֹו
מזהרים  הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו קדמה ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹֻלא

xeqi`l)עליו sqep xewn oi` xy`k wx)אֹותֹו מחמת אּלא , ֲֵֶַָָָ
ידיעה  קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּלאו,
ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים הּדבר ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשאֹותֹו

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ(licadl) היא האזהרה אם ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות. מצות עֹוד זה ְְִִֵֶַָֹמענין

― הּׁשּׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו l`זרה zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

(d dyrz:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ׁשּיעבד  ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ

הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,

― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל
הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. hi)חּיב ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ

יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia) אף , ְֵֵֶַ

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלֿׁשּכּיֹוצא
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
ׁשּקֹוראים  וזֹוהי מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשּלא  אֹותּה ׁשעבד אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה:
אם  סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, oic)הּוא zial) לא אֹו עליו, ְְִִֵֵַָָָֹֹ
dnecke)נענׁש d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ; ֱֶַַ

קּבל  אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם
ּבאלֹוּה `dz")עליו il`" el xn`) עליו ׁשּקּבלֹו ּדבר איזה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּיב זה הרי ―(dliwq),זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
אפּלּו אּלּו מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
את  עֹוד "ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

f)לּׂשעירם""זבחיהם ,fi `xwie)ספרא "אין (my)ּולׁשֹון : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׁשּלאו (ew.)ׂשעירים נתּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים

ֿ (xg`l)יבּקׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, לעׂשֹותם ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
וכלּֿתמּונה" פסל ּל c)תעׂשה ,bk zeny) לאו על והעֹובר . ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― ְְֲֲִֶַַַַַָָָָזה
לֹו(xg`l)ּבּקׁשה dcarl)לעׂשֹות ick) ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲִֶַַַַָָֹ

ֲָָעבדּה.

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה c)"ואלהי ,hi `xwie) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz) לא מּסכה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ
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זרה  עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
עֹובר  ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָלעצמֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו עׂשּיתּה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
זרה  עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה
ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּוכבר  מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ּבמצוה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם
עבֹודה  ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתּבאר

.(bn.)זרה ָָ

― הרביעית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצּורת
להרחיק  ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאףֿעלּֿפי
 ֿ מה עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, הּצּורֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּלעׂשֹות
ׁשחֹוׁשבים  זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ההמֹונים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשחֹוׁשבים
תעׂשּון  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. לּצּורֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש

"epnlvaאּתי xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ִִ
("epzenck"לכם תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף (zenyאלהי ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

(bk ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt seq) על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶַַַָָ
― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי הּפרּוׁש: ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּדר
עֹוׂשים  ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ּתאמר: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא
לאו  על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּמדינֹות,
ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
וזּולת  הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח מּתר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻצּורה

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק ׁשּלאו (f:)זה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹולל  כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה,
ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ אחרים ענינים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּגם

ּבמהּֿׁשה  מדּבר ּבּמכלּתא.ּדקרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,

מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק gi)יתעּלה: ,my), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ּכלֿׁשהּוא מּמּנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּלֹוקח

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה .(iw`.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשע"ח  תשרי כ' שלישי יום

כא. כ. יט. יח. יז. טז. תעשה לא מצות
ז. ט. ח. יד. כט. כז. כח. כו.

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ֿ הּמסית, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאת

לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ
לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:
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― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת

עליו" עינ ֿ תחס "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
(my ixtqd jynd)ּדם ֿ על תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ

"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ
(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו

my)תחמל" mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq),תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ
זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם ֿ ּׁשּנאמר: מּמה אזהרתֹו והּנה הזהיר; ֿ ּכן ֿ אם ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

תזּכירּו" לא אחרים bi)אלהים ,bk zeny)ֿמן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ֿ ענין ּבכל הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ֿ חֹוטא; ּבכל חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא ֿ ּדברי אל c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" ֿ צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו ֿ הּנחנקים את ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, ֿ צּויתיו לא אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
ֿ מיתה וכל ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנביא
לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּבׁשם

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ak)ׁשקרֹו ,gi my). ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ספרי עצמ(my)ּולׁשֹון ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא : ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ

ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר חֹובה". עליו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּללּמד
הּמׁשנה. לפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָהיטב

― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו mihtey)ׁשּבארּו zyxt `zlikn)תׁשּביע לא : ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹלגֹוי

תזּכירּו" bi)לא ,bk zeny),ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ
אמרּו יּדֹור(zlikna`)וׁשם ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֶַָָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. עבֹודה ׁשּלא(bq:)ּבׁשם ― תזּכירּו "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ֿ הּנבראים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכל
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ֿ הּנֹודר מן חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

ֿ האבת" אל ֿ ּתפנּו l`)"אל ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
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חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל
ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק
מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ֿ הּיּדענים" ואל ֿ האבת אל my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ֿ אחד ּבכל וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אּׁשה ֿ אֹו "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ֿ יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתןׁשהי ּבזמן מפרסם ה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה
"לּמל להעביר ֿ תּתן k`)לא ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ

ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא "לא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשע"ח  תשרי כ"א רביעי יום

יג. יב. יא. תעשה לא מצות
קפה. עשה מצות

נ. מח. כב. כה. תעשה לא מצות
לב. לא. לג. ל. נא.

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ּכל ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה

מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ֿ תקים "ולא :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל ֿ תּטע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ֿ הּמקּדׁש ּבכל ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל את ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו ֿ ּכה אם d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

ֿ מזּבחתם" את "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא ֿ הּמקֹום מן ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץ

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ּומּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"ּבית ֿ אל תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
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מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ
ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ֿ אל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף ֿ תחמד "לא dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ

ֿ תחמד "לא יתעּלה: לאמרֹו ֿ זה את והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח ּבריתהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָעם

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ֿ ּׁשּנאמר מה וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ֿ תעׂשה. ּבלא ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעֹובדי
לי" את ֿ יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרֹו

(bl ,bk zeny)אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵַַַָָ
זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד לנּו, מּתר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻזה
הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו מּתר יהא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואז
וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה

cq.)אמרּו dxf dcear)עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח ֿ אני אׁשר הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה

אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ֿ ּבתירא ּבן יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ֿ ּתּנקׁש ּפן ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ֿ תעׂשה; ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ֿ תעׂשה; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלא
ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה

ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע

ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ֿ ּבני ועל ֿ הּׂשרים על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ֿ זה ּכל . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ֿ מנהגיהם לכל וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא הּדר ֿ מן ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה ֿ העֹוׂשה וכל הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה ֿ ּכח את לעֹורר מּמיני(cizrl)ּכלֹומר: ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ֿ ּבעלי ׁשּכל לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהעֹוררּות.
ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹקדם
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ריז ixyz a"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

האמת ּכפי ֿ רב ֿ ּפי על ויארע חזק ׁשּלהם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההׁשערה
זה יתרֹון להם ויׁש מהּֿׁשיהיה, מרּגיׁשים לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּנכֹון;
ֿ ּכח ּבכל זה על זה יתרֹון ֿ אדם ֿ ּבני לכל ׁשּיׁש ּכמֹו זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי הּנפׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּכחֹות
ּולעֹודד ֿ ּכחֹו את ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

ֿ ּפעּלתֹו dxrydd)את gk ly)ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻעל
מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ועֹוׂשה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמחׁשבּתֹו
ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ויּגיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹהתעּלפּות
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש הּפנימי. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמערב
וזה יּגיד, ּכ ֿ ואחר ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּביריעת
חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ֿ מקֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמפרסם
ֿ אּלּו ּבכל הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעֹור
ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ֿ הּכח את ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלעֹורר
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּׁשהּו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)הּכח ֿ עֹוררּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג ֿ מה מּכל וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

i)קסמים" ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה
"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ai)ּבעצֹו ,c ryed)והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ
ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
אתֿ הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה ֿ ידי על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאד(cala)הּקֹוסם; oi`yמגּנה s`) ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiigּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבת(dq.)מקֹומֹות f,ּובתֹוספּתא wxt) ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
(g.ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ּוכב "ולא. ואמר: זה לאו נכּפל ר ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית

זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ֿ העינים", את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז

קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ֿ מעׂשה ּכל ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא ֿ העינים את אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

ה'תשע"ח  תשרי כ"ב חמישי יום

לד. לז. לו. לח. לה. תעשה לא מצות
קעא. מה. מא. לט. מ. מד. מג.

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
ֿ העקרב",(`sqe)חֹובר את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ֿ הּמתים" אל ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― ֿ הּמתים אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו
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ixyzריח a"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְִִִֵֶַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא והעֹובר(my)יתעּלה: . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ
חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו ְֵֵֶַַַַַַָָעל

אסּור זה ּדבר אבל gמיתה, dyrz `l zevn lirl d`xe) ֲִֶָָָָָ
(ci xeriy Ð.

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני l`ּבעל lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrzב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל ספרא(my)וגֹו' ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְְִִִֵָֹֹ

(miyecw'הּיּדענים ֿ ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו "'אל :,hi `xwie) ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
(`lּפיתֹום זה ― אֹוב ,dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ

(zenlrpמּׁשחיֹו xeaigdהּמדּבר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ
(szkd l` rexfd lyהרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְֲִִִֵֵַַ

mnvr)אּלּו md)והּנׁשאל ּבהם(uriiznd)ּבסקילה; ְְְִִִֵֶַָָָ
ְְַָָּבאזהרה".

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ofe`d)הּצדעים, cily gvnd wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו fk)("לא ,hi `xwieהּזה הּלאו וגם . ְְְִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

יבמֹות ּבמּסכת לבאר הצרכּו ּולפיכ(.d)הּקפת" ואמרּו: ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ֿ הראׁש ְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאּסּור
אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹוׂשים
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם התּדּמּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבכ
מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד אתֿהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּזקן,
ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחי
ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהּלחי

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: ּבלׁשֹון לפי(my)הּלאו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש "ולא d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ֿ ּגבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ֿ הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאת
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ֿ ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

ֿ אּׁשה" על ֿ ּגבר ּבתכׁשיט(my)כלי הּמתקּׁשטת ֿ אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
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עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ֿ עצמנּו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאת

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: `)אמרֹו ,ci mixac)נכּפל ּוכבר . ְְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאו

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)הּמחזיק ֿ "ּכל : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ֿ יהיה ולא ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו `)"ולא ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ּכל על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ֿ הּמגּלה וכל ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

ה'תשע"ח  תשרי כ"ג שישי יום

עג. עשה מצות
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ֿ הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל על צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת מּכל יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹו

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר ֿ הּמצות? xacna)ּכל ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי ֿ תעׂשה; לא מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
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ixyzרכ c"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם את n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר ֿ חּטאתם k`,את ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְִִִֵֶַַָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ח  תשרי כ"ד ש"ק יום

עג. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה הע"ג ְִַָָהּמצוה
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,enfede dzpifyòãBé éðéàwtzqdl yiy ,mibxdp dzin efi`aíà ¥¦¥©¦
Bì[lrealÎ]eLweäe` ,eaiigl evxy itk wpga mzzinedì íà §¦¨

[odk zalÎ]eLweäepcnle ,daiigl evxy itk dtixya mzzine §
,weqtd oeyln mpic z`øîBà àeäLkiabl dxeza xn`pyk - §¤¥

minnef micr,'åéçàì úBNòì'aiigl `ay mnef cr lky epcnl ©£§¨¦
wpga lread zziny o`k oebk ,dy`e yi`l zepey zezin ezecra

zeyrl mnfy itk oecip `ed ixd ,dtixya odkd za zzineåéçàì§¨¦
,lread `edyàìåzeyrl mnfy itkBúBçàìok lre ,odkd za §Ÿ©£

.wpga odk za innef zzin

ïé÷ðçðä ïä åìà êìò ïøãä

÷ìç ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
zezin rax`a miaiigd mi`hegd ipic z` `pzd hxity xg`l
wlg mdl oi`y mi`heg mb yiy x`al `pzd jiynn ,oic zia
mlerl wlg yi l`xyi lkly `ian dligzae ,llk `ad mlerl
mlerd iigl mikiiyd miax mipipr df wxta ex`eai ok enke .`ad

.dnecke ,giynd z`ial ,`ad
ìkipaìàøNéàaä íìBòì ÷ìç íäì LéøîàpL ,(`k q diryi)Cnòå' ¨¦§¨¥¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©§©¥

[l`xyi mreÎ]õøà eLøéé íìBòì ,íé÷écö ílek,[`ad mlerd z`Î] ¨©¦¦§¨¦§¨¤
mdy meyn `ad mlerd z` eyxiiy daiqdeéòhî øöðsprÎ] ¥¤©¨©

mde ,[izrhpyéãé äùòîyiyøàtúäìxy` mrd ,xnelk ,'mda ©£¥¨©§¦§¨¥
mlerd iigl e`eaie ,mininze miwicv eidi ik ea x`tz` izxga ea

.`ad
:`ad mlerl wlg mdl oi`y md in zyxtn dpyndelàåmdïéàL §¥¤¥

àaä íìBòì ÷ìç íäìíéúnä úiéçz ïéà øîBàä ,zcnlpäøBzä ïî, ¨¤¥¤¨¨©¨¨¥¥§¦©©¥¦¦©¨
åy xne`dïéàdäøBzepl dxeqnñBøB÷étàå ,íéîMä ïîéaø . §¥¨¦©¨©¦§¤¦©¦

íéðBöéçä íéøôqa àøBwä óà ,øîBà àáé÷ò,mipin ixtq -LçBläå £¦¨¥©©¥©§¨¦©¦¦§©¥
øîBàå äknä ìòweqtd z`(ek ,eh zeny)ézîN øLà äìçnä ìk' ©©©¨§¥¨©©£¨£¤©§¦

éìò íéNà àì íéøöîá'EàôBø 'ä éðà ék Eóà ,øîBà ìeàL àaà . §¦§©¦Ÿ¨¦¨¤¦£¦§¤©¨¨¥©
åéúBiúBàa íMä úà äâBäämizye mirax` oa my yxtnd - ©¤¤©¥§¦¨

.`ad mlerl wlg el oi` ,zeize`
wlg mdl oi`y mirecie minieqn miyp` ly zeny dpen dpynd

:`ad mlerlìL,íéëìî äLúBèBéãä äòaøàå,miheyt miyp` - §Ÿ¨§¨¦§©§¨¨¤§

.àaä íìBòì ÷ìç ïäì ïéàmd el`edìLíòáøé ,íéëìî äLhap oa ¥¨¥¥¤¨¨©¨§Ÿ¨§¨¦¨¨§¨
,miaxd z` `ihgde `hgy l`xyi jlnáàçàjln ixnr oa ©§¨

,dxf dcearl xnen dide 'd ipira rxd dyry ,l`xyiäMðîeoa §©¤
.daxd minc jtye oin didy ,dcedi jln diwfg,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç Bì Lé äMðîdypn iablbl 'a minid ixac) §©¤¥¥¤¨¨©¨¤¤¡©
(bieøîà .'Búeëìîì íéìLeøé eäáéLéå Búpçz òîLiå åéìà ìltúiå'©¦§©¥¥¨©¦§©§¦¨©§¦¥§¨©¦§©§¨§
Bì`l` 'milyexi edaiyie' wx xn`p `ly jkn `axc` ,minkg

y cenll yi ,'ezeklnl' sqepBúeëìîìcalaéiçì àìå ,BáéLä §©§¡¦§Ÿ§©¥
.BáéLä àaä íìBòämze` md el`eúBèBéãä äòaøàmdl oi`y ¨¨©¨¡¦©§¨¨¤§

,`ad mlerl wlgíòìa,xera oaâàBãåoeyl lra didy ,inec`d ¦§¨§¥
,aep ipdk z` bxde rxdìôBúéçàå,éæçâå ,ryil` ly ecinlz ©£¦¤§¥£¦

.`iapd

àøîâ
oi` xne`d ,`ad mlerl wlg mdl oi`y el`e ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .dxezd on miznd ziigzänì Ck ìëårecn - §¨©¨¨
:`xnbd daiyn .jk lk xeng eyperàðz,`ziixaa epipy -àeä ¨¨

íéúnä úiéçúa ÷ìç Bì äéäé àì êëéôì ,íéúnä úiéçúa øôkìkL , ¨©¦§¦©©¥¦§¦¨Ÿ¦§¤¥¤¦§¦©©¥¦¤¨
àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcîmd,äcî ãâðk äcî`heg mc`yky ¦¨¤©¨¨¦¨§¤¤¦¨

`hgy df mc` okle ,`hgy xac eze`a eyiprn `ed jexa yecwd
mw epi`e `ad mlerl wlg el oi`y yprp miznd ziigza xtke

.miznd ziigza
dcn yiprn `ed jexa yecwdy xacd xewn z` d`ian `xnbd

:dcn cbpkïéépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàccnlp §¨©©¦§¥©©§©¦¨©©¦¨¨¦©¦
àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcî ìkLmdøîàpL ,äcî ãâðk äcîiabl ¤¨¦¨¤©¨¨¦¨§¤¤¦¨¤¤¡©

xv mx` jlny onfa oexneya ryil` inia didy lecbd arxd
dilr(` f 'a mikln)äàñ øçî úòk ,['Bâå] 'ä øác eòîL òLéìà øîàéå'©Ÿ¤¡¦¨¦§§©§¨¥¨¨§¨

a ì÷La íéøBòN íéúàñå ,ì÷La úìñ,'ïBøîBL øòL`apzd ryil` Ÿ¤§¤¤§¨©¦§¦§¤¤§©©§
lwya exkni mixery miiz`qe zleq d`qe ,arxd wqti xgnly

.xzeia lef xign dfy ,oexney xryaáéúëe(a my)ùéìMä ïòiå' §¦©©©©¨¦
'ä äpä ,øîàiå íéäìàä Léà úà Bãé ìò ïòLð [Cìnì] (êìîä) øLà£¤©¤¤¦§¨©¨¤¦¨¡Ÿ¦©Ÿ©¦¥

pä øîàiå ,äfä øácä äéäéä ,íéîMa úBaeøà äNBòéðéòa äàBø EE ¤£©¨©¦£¦§¤©¨¨©¤©Ÿ¤¦§¤§¥¤
,'ìëàú àì íMîexn` eci lr oryp did jlndy xyd ,xnelk ¦¨ŸŸ¥

myn jilyie minya zepelg dyri 'd m` elit` ixd ,ryil`l
mixerye zleq exkniy dfd xack didiy okzi `l mixerye zleq
jyper dfa oin`n jpi`y llba ,ryil` el xn`e .lfen dk xigna
lek`l lkez `l j` d`eapd zeniiwzd z` jpira d`xzy didi

.mixeryde zleqdn
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א

hn wxt diryi - mi`iap

èî ÷øô äéòùéiÎ`

â:øàtúà Ea-øLà ìàøNé äzà-écáò éì øîàiåãéúélë éçk ìáäå eäúì ézòâé ÷éøì ézøîà éðàå ©¬Ÿ¤¦−©§¦¨®¨¦§¨¥¾£¤§−¤§¨¨«©£¦³¨©Æ§¦Æ§¦´¨©½§¦§¬Ÿ§¤−¤Ÿ¦´¦¥®¦
(ñ) :éýìà-úà éúlòôe ýåýé-úà éètLî ïëàäì Bì ãáòì ïèaî éøöé ýåýé øîà | äzòåááBL ¨¥Æ¦§¨¦´¤§½̈§ª¨¦−¤¡Ÿ¨«§©¨´¨©´§À̈Ÿ§¦³¦¤Æ¤Æ§¤´¤½§¥³

:éfò äéä éýìàå ýåýé éðéòa ãákàå óñàé Bì (àì) ìàøNéå åéìà á÷òéåãáò éì EúBéäî ì÷ð øîàiå ©«£ŸÆ¥½̈§¦§¨¥−´¥¨¥®§¤¨¥Æ§¥¥´§½̈¥Ÿ©−¨¨¬ª¦«©ÀŸ¤¨¥̧¦«§§¬¦Æ¤½¤
ézúðe áéLäì ìàøNé éøeöðe (éøéöðå) á÷òé éèáL-úà íé÷äìäö÷-ãò éúòeLé úBéäì íéBb øBàì E §¨¦Æ¤¦§¥´©£½Ÿ§¥¬¦§¨¥−§¨¦®§©¦ÆÆ§´¦½¦«§¬§¨¦−©§¥¬

(ñ) :õøàäæeàøé íéëìî íéìLî ãáòì éBb áòúîì Lôð-äæáì BLBã÷ ìàøNé ìàb ýåýé-øîà äk ¨¨«¤´Ÿ¨«©§¨ÁŸ¥̧¦§¨¥¹§À¦§Ÿ¤¹¤¦§¨³¥«Æ§¤´¤Ÿ§¦½§¨¦Æ¦§´
(ñ) :jøçáiå ìàøNé Lã÷ ïîàð øLà ýåýé ïòîì eeçzLéå íéøN eî÷åçïBöø úòa ýåýé øîà | äk ¨½̈¨¦−§¦«§©£®§©³©§¨Æ£¤´¤¡½̈§¬Ÿ¦§¨¥−©¦§¨¤«¨´Ÿ¨©´§À̈§¥³¨Æ

éúéðòézøæò äòeLé íBéáe Eðzàå Eøvàå E:úBîîL úBìçð ìéçðäì õøà íé÷äì íò úéøáì Eèøîàì £¦¦½§¬§−̈£©§¦®§¤¨§À§¤¤§Æ¦§¦´½̈§¨¦´¤½¤§©§¦−§¨¬Ÿ¥«¥³Ÿ
:íúéòøî íééôL-ìëáe eòøé íéëøc-ìò eìbä CLça øLàì eàö íéøeñàìéeàîöé àìå eáòøé àì ©«£¦Æ¥½©£¤¬©−Ÿ¤¦¨®©§¨¦´¦§½§¨§¨¦−©§¦¨«³Ÿ¦§Æ̈Æ§´Ÿ¦§½̈

:íìäðé íéî éòeaî-ìòå íâäðé íîçøî-ék LîLå áøL íké-àìå§Ÿ©¥¬¨−̈¨¨®¤¦§©£¨´§©£¥½§©©¬¥©−¦§©£¥«

i"yx
.éúòâé ÷éøì éúøîà éðàå (ã) מוכיחם שאני כשראיתי

שומעים: ä'.ואינם úà éèôùî ïëà שאינה יודע הוא
מאתם: אלא óñàé.מאתי åì (ä):'בתשוב ישוב אליו

.'åâå êúåéäî ì÷ð (å) לך שתהא בעיני היא קטנה מתנה
ולהשיב  יעקב את להקים עבד לי שתהא לבדה זאת
לאור  ונתתיך עוד לך מוסיף והנני ישראל נצורי אלי
לכל  שמחה שהיא בבל של מפלתה על ולהנבא גוים

ìàøùé.העולם: éøåöðå שלבם לב ונצורת ז) (משלי כמו
הצרים  מצור נצורה כעיר עבירה הרהורי יצר מוקף

ùôð.עליה: äæáì (æ):בזויה éåâ.נפש áòúîì למי

מתעבו: åàøé.שהגוי íéëìî:וקמו ïîàð.אותו øùà
כענין  המלכיות על לאברהם שהבטיח הבטחתו לשמור

טו): (בראשית וגו' עשן תנור והנה ÷ùåãשנאמר
.ìàøùé:ויבחרך åöø(ç)הוא úòá.ï תפלה בעת

לפני: ומתפייס מתרצה äòåùé.שאתה íåéáå שתהא
לישועה: íò.ואשמרך:êøöàå.צריך úéøáì עם להיות

לי: õøà.ברית íé÷äì בכל לי הבחורה ישראל ארץ
åàö.(è)הארצות: íéøåñàì לאסורי אומר אשר לעת

צאו: מים:íééôù.גולה נחלי נגדין, יונתן תרגם
.áøù (é):חום

cec zcevn
(‚).‰˙‡ È„·Ú:לאדון כעבד  לשליחותי אתה Ï‡¯˘È.מזומן 

בכולם: כמו  בך  אתפאר אשר  ישראל המון ככל  לפני אתה הרי
(„).È˙¯Ó‡ È‡Âחשבתי אוזן הטו ולא  מוכיחם  כשהייתי

לא א "כ  הועלתי ולא  הואיל כי לריק  יגעתי אשר  מתחלה
שכר: ÂÎÂ'.אקבל  Â‰Â˙Ï:במ "ש הדבר באמת‡ÔÎ.כפל  אבל 

שלי: את ועשיתי הואיל  ישלם ושלם  ה' עם הוא  גמולי משפט
.È˙ÏÂÚÙÂ: במ"ש הדבר  וכפל אלהי עם הוא  פעולתי (‰)שכר 

.'ÂÎÂ '‰ ¯Ó‡ ‰˙ÚÂלו להיות  אותי יצר מבטן אשר  ה' ר"ל
יוכלו לבל חזקי היה ואף  ה' בעיני נכבד אהיה זה ובעבור בתשובה יעקב  את אליו להשיב  עתה לי אמר בשליחותו  ללכת  לעבד 
למעוז לי היה וכן בעיניו נכבד אהיה  אועיל לא  אם שאף  ה ' לי אמר  כן באחרונה  חשב  כאשר  וכאומר  לי להרע  הרשעים 

עומדיםÓ‡ÈÂ¯.(Â)ולחוזק: להיות  יעקב שבטי את להקים  לבד  זה בדבר  עבד לי שתהיה ממה  בעיני היא  קלה  מתנה לי אמר ה'
בגייסות: המוקפת  נצורה  כעיר היצה "ר פתויי בהסתת המוקפים ישראל  את  בתשובה אלי ולהשיב עוד ÍÈ˙˙Â.באמונתם  אלא 
הארץ  מקצה  תשועתי אז  להיות העתידה הגאולה על  ומבשר מתנבא  אותך  אתן כי לך  אוסיף  גדולה כולםמתנה כי קצהו עד 

ה ': בתשועת נושעים  Ù˘.(Ê)יהיו  ‰Ê·Ï: ישראל ‚ÈÂ.על  ·Ú˙ÓÏ:מי ÌÈÏ˘ÂÓ.על  „·ÚÏותמים ישר  עבד  שהוא מי על
ÂÓ˜Â.למושלים: Â‡¯È ÌÈÎÏÓ:השרים יראוהו וכאשר יקומו  כשדים מלכי כשיראו הגאולה ‰'.בעת ÔÚÓÏלמענכם לא  ר"ל 

נלכה לאמר וכו' אנשים  עשרה יחזיקו וכמ"ש עמכם להיות  שהבטיח  בהבטחתו נאמן אשר ה' למען אם  כי הזה הכבוד  יעשו
ח): (זכריה עמכם אלהים שמענו כי במ "ש :˜„˘.עמכם הדבר וכפל  בך בחר  אשר ישראל קדש  ¯ˆÔÂ.(Á)למען ˙Ú·בעת

הבאה: הצרה בעבור בזעקתך  לך  אענה רצוני ÚÂ˘È‰.שתעשה ÌÂÈ·Â וכפל לך  אעזור בצרה  שאתה ישועה צריך שאתה וביום 
במ "ש: ÂÎÂ'.(Ë)הדבר ¯Ó‡Ïבגולה להאסורים  לאמר העת יבוא עד  הכליה מן אצרך לומר שלפניו  שבמקרא  ואצרך  על מוסב 

משם: ·Í˘ÂÁ.צאו ¯˘‡Ï:האויב מפחד בחושך  עצמו שהסתיר היום:‰‚ÂÏלמי לאור ונראים  מגולים היו ..ÂÚ¯È ÌÈÎ¯„ ÏÚ
דבר : יחסרו לא המדבר  דרך  ישובו כי  עם  לומר ורצה ההרים, ובגובה בדרכים  מצוים המרעה אין  כי Â·Ú¯È.(È)עם ‡Ïבזה

שלפניו: המקרא  ÌÎÈ.יפרש ‡ÏÂ: השמש וחום  האויר חמימות יכאיבם  ÌÓÁ¯Ó.לא  ÈÎינהגם הוא  מעולם עליהם המרחם ה '
צמאונם: וירוו מים מבועי במקום וינהלם 

oeiv zcevn
(‰).··Â˘Ï: השבה הכנסה :ÛÒ‡È.מלשון חזקי:ÈÊÚ.ענין 
(Â).Ï˜: קל נצורהÈ¯ÂˆÂ.מל ' כעיר כמו והיקף מצור  מל '

א') ותשובה :ÍÈ˙ÈÚ.(Á):(לעיל עניה מל '‰‚ÂÏ.(Ë)מל'
שפיים˘ÌÈÈÙ.גלוי: צח רוח וכן  הגבוהים  המקומות נקראו כן

ד) לאגם˘¯·.(È):(ירמיה השרב והיה  כמו  ויובש  חמימות ענין
ל"ה) מיםÈÚÂ·Ó.:(לעיל למבועי כמו ומעין מקוה :(שם)ענין 

.ÌÏ‰È בעזך נהלת כמו הנהגה  ט"ז)ענין :(שמות



רכי hn wxt diryi - mi`iap

èî ÷øô äéòùéiÎ`

â:øàtúà Ea-øLà ìàøNé äzà-écáò éì øîàiåãéúélë éçk ìáäå eäúì ézòâé ÷éøì ézøîà éðàå ©¬Ÿ¤¦−©§¦¨®¨¦§¨¥¾£¤§−¤§¨¨«©£¦³¨©Æ§¦Æ§¦´¨©½§¦§¬Ÿ§¤−¤Ÿ¦´¦¥®¦
(ñ) :éýìà-úà éúlòôe ýåýé-úà éètLî ïëàäì Bì ãáòì ïèaî éøöé ýåýé øîà | äzòåááBL ¨¥Æ¦§¨¦´¤§½̈§ª¨¦−¤¡Ÿ¨«§©¨´¨©´§À̈Ÿ§¦³¦¤Æ¤Æ§¤´¤½§¥³

:éfò äéä éýìàå ýåýé éðéòa ãákàå óñàé Bì (àì) ìàøNéå åéìà á÷òéåãáò éì EúBéäî ì÷ð øîàiå ©«£ŸÆ¥½̈§¦§¨¥−´¥¨¥®§¤¨¥Æ§¥¥´§½̈¥Ÿ©−¨¨¬ª¦«©ÀŸ¤¨¥̧¦«§§¬¦Æ¤½¤
ézúðe áéLäì ìàøNé éøeöðe (éøéöðå) á÷òé éèáL-úà íé÷äìäö÷-ãò éúòeLé úBéäì íéBb øBàì E §¨¦Æ¤¦§¥´©£½Ÿ§¥¬¦§¨¥−§¨¦®§©¦ÆÆ§´¦½¦«§¬§¨¦−©§¥¬

(ñ) :õøàäæeàøé íéëìî íéìLî ãáòì éBb áòúîì Lôð-äæáì BLBã÷ ìàøNé ìàb ýåýé-øîà äk ¨¨«¤´Ÿ¨«©§¨ÁŸ¥̧¦§¨¥¹§À¦§Ÿ¤¹¤¦§¨³¥«Æ§¤´¤Ÿ§¦½§¨¦Æ¦§´
(ñ) :jøçáiå ìàøNé Lã÷ ïîàð øLà ýåýé ïòîì eeçzLéå íéøN eî÷åçïBöø úòa ýåýé øîà | äk ¨½̈¨¦−§¦«§©£®§©³©§¨Æ£¤´¤¡½̈§¬Ÿ¦§¨¥−©¦§¨¤«¨´Ÿ¨©´§À̈§¥³¨Æ

éúéðòézøæò äòeLé íBéáe Eðzàå Eøvàå E:úBîîL úBìçð ìéçðäì õøà íé÷äì íò úéøáì Eèøîàì £¦¦½§¬§−̈£©§¦®§¤¨§À§¤¤§Æ¦§¦´½̈§¨¦´¤½¤§©§¦−§¨¬Ÿ¥«¥³Ÿ
:íúéòøî íééôL-ìëáe eòøé íéëøc-ìò eìbä CLça øLàì eàö íéøeñàìéeàîöé àìå eáòøé àì ©«£¦Æ¥½©£¤¬©−Ÿ¤¦¨®©§¨¦´¦§½§¨§¨¦−©§¦¨«³Ÿ¦§Æ̈Æ§´Ÿ¦§½̈

:íìäðé íéî éòeaî-ìòå íâäðé íîçøî-ék LîLå áøL íké-àìå§Ÿ©¥¬¨−̈¨¨®¤¦§©£¨´§©£¥½§©©¬¥©−¦§©£¥«

i"yx
.éúòâé ÷éøì éúøîà éðàå (ã) מוכיחם שאני כשראיתי

שומעים: ä'.ואינם úà éèôùî ïëà שאינה יודע הוא
מאתם: אלא óñàé.מאתי åì (ä):'בתשוב ישוב אליו

.'åâå êúåéäî ì÷ð (å) לך שתהא בעיני היא קטנה מתנה
ולהשיב  יעקב את להקים עבד לי שתהא לבדה זאת
לאור  ונתתיך עוד לך מוסיף והנני ישראל נצורי אלי
לכל  שמחה שהיא בבל של מפלתה על ולהנבא גוים

ìàøùé.העולם: éøåöðå שלבם לב ונצורת ז) (משלי כמו
הצרים  מצור נצורה כעיר עבירה הרהורי יצר מוקף

ùôð.עליה: äæáì (æ):בזויה éåâ.נפש áòúîì למי

מתעבו: åàøé.שהגוי íéëìî:וקמו ïîàð.אותו øùà
כענין  המלכיות על לאברהם שהבטיח הבטחתו לשמור

טו): (בראשית וגו' עשן תנור והנה ÷ùåãשנאמר
.ìàøùé:ויבחרך åöø(ç)הוא úòá.ï תפלה בעת

לפני: ומתפייס מתרצה äòåùé.שאתה íåéáå שתהא
לישועה: íò.ואשמרך:êøöàå.צריך úéøáì עם להיות

לי: õøà.ברית íé÷äì בכל לי הבחורה ישראל ארץ
åàö.(è)הארצות: íéøåñàì לאסורי אומר אשר לעת

צאו: מים:íééôù.גולה נחלי נגדין, יונתן תרגם
.áøù (é):חום

cec zcevn
(‚).‰˙‡ È„·Ú:לאדון כעבד  לשליחותי אתה Ï‡¯˘È.מזומן 

בכולם: כמו  בך  אתפאר אשר  ישראל המון ככל  לפני אתה הרי
(„).È˙¯Ó‡ È‡Âחשבתי אוזן הטו ולא  מוכיחם  כשהייתי

לא א "כ  הועלתי ולא  הואיל כי לריק  יגעתי אשר  מתחלה
שכר: ÂÎÂ'.אקבל  Â‰Â˙Ï:במ "ש הדבר באמת‡ÔÎ.כפל  אבל 

שלי: את ועשיתי הואיל  ישלם ושלם  ה' עם הוא  גמולי משפט
.È˙ÏÂÚÙÂ: במ"ש הדבר  וכפל אלהי עם הוא  פעולתי (‰)שכר 

.'ÂÎÂ '‰ ¯Ó‡ ‰˙ÚÂלו להיות  אותי יצר מבטן אשר  ה' ר"ל
יוכלו לבל חזקי היה ואף  ה' בעיני נכבד אהיה זה ובעבור בתשובה יעקב  את אליו להשיב  עתה לי אמר בשליחותו  ללכת  לעבד 
למעוז לי היה וכן בעיניו נכבד אהיה  אועיל לא  אם שאף  ה ' לי אמר  כן באחרונה  חשב  כאשר  וכאומר  לי להרע  הרשעים 

עומדיםÓ‡ÈÂ¯.(Â)ולחוזק: להיות  יעקב שבטי את להקים  לבד  זה בדבר  עבד לי שתהיה ממה  בעיני היא  קלה  מתנה לי אמר ה'
בגייסות: המוקפת  נצורה  כעיר היצה "ר פתויי בהסתת המוקפים ישראל  את  בתשובה אלי ולהשיב עוד ÍÈ˙˙Â.באמונתם  אלא 
הארץ  מקצה  תשועתי אז  להיות העתידה הגאולה על  ומבשר מתנבא  אותך  אתן כי לך  אוסיף  גדולה כולםמתנה כי קצהו עד 

ה ': בתשועת נושעים  Ù˘.(Ê)יהיו  ‰Ê·Ï: ישראל ‚ÈÂ.על  ·Ú˙ÓÏ:מי ÌÈÏ˘ÂÓ.על  „·ÚÏותמים ישר  עבד  שהוא מי על
ÂÓ˜Â.למושלים: Â‡¯È ÌÈÎÏÓ:השרים יראוהו וכאשר יקומו  כשדים מלכי כשיראו הגאולה ‰'.בעת ÔÚÓÏלמענכם לא  ר"ל 

נלכה לאמר וכו' אנשים  עשרה יחזיקו וכמ"ש עמכם להיות  שהבטיח  בהבטחתו נאמן אשר ה' למען אם  כי הזה הכבוד  יעשו
ח): (זכריה עמכם אלהים שמענו כי במ "ש :˜„˘.עמכם הדבר וכפל  בך בחר  אשר ישראל קדש  ¯ˆÔÂ.(Á)למען ˙Ú·בעת

הבאה: הצרה בעבור בזעקתך  לך  אענה רצוני ÚÂ˘È‰.שתעשה ÌÂÈ·Â וכפל לך  אעזור בצרה  שאתה ישועה צריך שאתה וביום 
במ "ש: ÂÎÂ'.(Ë)הדבר ¯Ó‡Ïבגולה להאסורים  לאמר העת יבוא עד  הכליה מן אצרך לומר שלפניו  שבמקרא  ואצרך  על מוסב 

משם: ·Í˘ÂÁ.צאו ¯˘‡Ï:האויב מפחד בחושך  עצמו שהסתיר היום:‰‚ÂÏלמי לאור ונראים  מגולים היו ..ÂÚ¯È ÌÈÎ¯„ ÏÚ
דבר : יחסרו לא המדבר  דרך  ישובו כי  עם  לומר ורצה ההרים, ובגובה בדרכים  מצוים המרעה אין  כי Â·Ú¯È.(È)עם ‡Ïבזה

שלפניו: המקרא  ÌÎÈ.יפרש ‡ÏÂ: השמש וחום  האויר חמימות יכאיבם  ÌÓÁ¯Ó.לא  ÈÎינהגם הוא  מעולם עליהם המרחם ה '
צמאונם: וירוו מים מבועי במקום וינהלם 

oeiv zcevn
(‰).··Â˘Ï: השבה הכנסה :ÛÒ‡È.מלשון חזקי:ÈÊÚ.ענין 
(Â).Ï˜: קל נצורהÈ¯ÂˆÂ.מל ' כעיר כמו והיקף מצור  מל '

א') ותשובה :ÍÈ˙ÈÚ.(Á):(לעיל עניה מל '‰‚ÂÏ.(Ë)מל'
שפיים˘ÌÈÈÙ.גלוי: צח רוח וכן  הגבוהים  המקומות נקראו כן

ד) לאגם˘¯·.(È):(ירמיה השרב והיה  כמו  ויובש  חמימות ענין
ל"ה) מיםÈÚÂ·Ó.:(לעיל למבועי כמו ומעין מקוה :(שם)ענין 

.ÌÏ‰È בעזך נהלת כמו הנהגה  ט"ז)ענין :(שמות
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(ÂË).å÷éúòä:מלין מהן éðèá.(ËÈ)סרו äðä מלא

בתאוה: להשיב דברים çúôé.רוח, àì ïééë חדש כיין
חדשים  אובות בתוך ואף נופח והוא נפתח שאינו

גבוהים:úåáåà.ומבקעם: אדם כקומת עשויין נודות
(‡Î).äðëà àì כמו לכבודו להחליפו דברי אשנה לא

שמשנה  כינוי זהו איוב את וירשיעו למעלה שאמרתי

בפה  כי אעשה לא זאת ואף כבודו בשביל הדיבור את
אוכיחנו: éðàùé.(Î·)מלא èòîë העולם מן יסלקני

מפניו הארץ ותשא כמו ישאני פותרים א)ויש :(נחום
(„).éðúùò ìà çåø:ממך יותר חזק éðà(Â)ואיני ïä

.ìàì êéôë יבעתך שלא למי להתווכח פיך ששאל כמו
דבריו: לדבר ובשבילו הקב"ה של במקומו אני הן

cec zcevn
(ÂË).Â˙Áסתר איוב כי נשברו התשובה סכלות בעבור

ידברו ולא מפיהם הדברים  וסרו  מענה עוד  מצאו ולא דבריהם
חשבתיÈ˙ÏÁÂ‰Â.(ÊË)עוד : כי הוחלתי מתחלה הנה כאומר

הוחלתי חכמה  מצאו  לא  כי בראותי ואף בהשכל ישיבו שהמה 
ותמו כלל  ענו  ולא שתקו כי עד  כלל  ידברו לא כי עד  עוד 

וכל : מכל כפי‡Ú‰.(ÊÈ)דבריהם  חלקי  אני אף  אענה עתה 
דעתי: אגיד  אני ואף הם שענו ÌÈÏÓ.(ÁÈ)החלק È˙ÏÓ ÈÎ

בטני חלל ואויר  אמרים  מן מלא  אני כי להתאפק לי א"א  ר"ל 
מלשון והוא בה  אשר האמרים  מרבית בעבור  לי  וצרה  דחוקה 

והפלגה: פגÔÈÈÎ.(ËÈ)מליצה  ולא נפתח  לא אשר  יין  כנאד 
ויוצא הנאד  את  יבקע אשר עד ביותר חזק  הוא  ולזה  טעמו
בהם אשר היין מחוזק  מהר יתבקע אשר חדשים נאדות  וכמו
כאילו בבטני השמורים הדברים כן מאליו היין  א"כ  ויוצא

מאליהם: ויצאו הבטן דברי‡„·¯‰.(Î)יבקעו אדבר לזאת 
המלוי : מן  הרווחה בבטני לי ויהיה  מלין הרבוי‡Á˙Ù.ואוציא לגודל  מעצמם יצאו הדברים כי  אענה  ובזה  שפתי אפתח  רק

מליצה: ענין  זה  ‡˘‡.(Î‡)וגם ‡ Ï‡אדם אל  אדבר  לא אף  קלונו על לכסות  למי להחניף איש פני אשא  לא עתה  הנה
ברמז: ולא הדבור עליו אייחד  מלא  בפה אלא  עליו דברי אין כאילו È˙Ú„È.(Î·)בכנויים ‡Ï ÈÎלכנות ארצה  אם  אף  כאומר 

לעשותו: ידעתי  לא  כאילו  אצלי זר הדבר כ "כ כי אוכל  בעבורËÚÓÎ.לא  עשני  אשר ה' ישרפני  אשר הדבר קרוב בעיני  כי
הכינוי  חנופת לבו עון ערב לא לימים ממנו זקנים היו איוב ריעי אשר בעבור כי הנה עד שתק אשר טעם יתן אליהוא אשר ההיא מהמענה (העולה

ובסוף  במענה השכילו שלא שראה אחר אבל הימים מן הרבה בה השתדלו והמה החכמה יושג השתדלות ברוב אשר חשב כי אמריו לדבר לגשת

יכנה) לא אף יחניף ולא מלא בפה אמרים ישיב מעתה אשר ואמר אמריו לחשוך להתאפק מהאפשר עוד לו היה לא ע"כ עוד ענו ולא :עמדו
(‡).‡ ÚÓ˘ ÌÏÂ‡Âאולם כי הרעים  שלשת  משל יותר בהם  לי ומה אדבר  בדעת  לא אמרי הם ומרובים הואיל  תחשוב  אל  ר"ל 

המה: ריק  דברי לא כי  לרבויים  בהם  תקוץ ואל  האזינה כולם ואת  מלי עתה ‡.(·)שמע ‰‰תדבר ומעצמה פי  אפתח  עתה
ועכוב : המתנה  מבלי  צחות  לדבר לשוני ותמהר אמרים ערכתי כבר הנה וכאומר המדבר  כדרך  בחיך בנגיעתה  ÂÈ˘¯(‚)לשוני

.È¯Ó‡ È·Ï:ולרמות להטעות שפתים בדבר  לא הלב  ביושר  המה אמרי ÂÏÏÓ.הנה  ¯Â¯· È˙Ù˘ ˙Ú„Âברור ודעת כמו הפוך  הוא 
יאמרו שפתי ר"ל  מללו במ"ש :שפתי הדבר  וכפל הטעאה  מבלי ונקי ברור ‡Ï.(„)דעת ÁÂ¯פיו ומאמר אותי ברא האל  רצון

ולהצדיקו: עבורו לטעון עלי א"כ  ומוטל  ˙ÏÎÂ.(‰)תחייני Ì‡:השיבני מאמרי על  השיב די ידך  תמצא  ערוך Î¯Ú‰.אם 
אמור: להשיב שתוכל  מה כל  ר "ל  למולי והתיצב לפני Ï‡Ï.(Â)טענותיך ÍÈÙÎ È‡ Ô‰כמאמר האל  בעבור עמך  נשפט הנני

במשפט  יחדיו נבוא אעננו כמוני איש לא שאמרת ט)פיך אתה:(לעיל כמו אני  גם קורצתי  מחומר כי כמוך איש  הנני  עתה

oeiv zcevn
(ÊË).Â„ÓÚבי ותתבונן  עמדתי וכן ל)שתקו :(לעיל
(ÁÈ).È˙ÏÓ:באל"ף מלאתי  ודחוק‰ˆÈ˙˜È.כמו צר ענין

תחתיה  מוצק לא  לו)כמו ·ÈË.:(לקמן ÁÂ¯:ואוירו בטני חלל
(ËÈ).˙Â·Â‡Î:במקרא דומה  לו ואין מל 'ÁÂ¯ÈÂ.(Î)כנאדות 

הדחק : היפוך והוא  שם‡Î‰.(Î‡)הרווחה שאינו כינוי מל '
יכנה  ישדאל ובשם וכן מד)העצמי  שהרוצה(ישעי' הוא  והדרך

כאילו בכינוי מזכירו אז וכדומה הכבוד  מפני מי שם להעלים
אחר: על  המרחקËÚÓÎ.(Î·)הכוונה ומעט הדבר  קרוב ר "ל 

הדבר: לאמתת בא כמוÈ‡˘È.והכ "ף  ושריפה הבערה  ענין
מפניו הארץ א)ותשא  :(נחום

(„).ÁÂ¯ רוח בו נותן הנני כמו לז)רצון. מל 'Ó˘Â˙.:(ישעיה
הרוח : בהפחת הבא מאמר ענין והוא  ונשיבה נשימה 

(Â).È˙ˆ¯Â˜ מצפון קרץ מל ' והוא  צלמי  ונחטב מז)נחתך  :(ירמיה
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bbbb.dleqt dy`x mhwp:äëìä äðéà åæ óà.dtvtv:ìåâò äìù äìòå äáøò ïéî.lra lyeàìà ìçð éáøò øîàð àì .äøùë ,ìçðá àìå äãùá äìãâù
:äååäá áåúëä øáãù

cccc.oinehw mipy elit`.íéîåè÷ ïúùìù øùëéì øùë íåè÷ éàå ,íéîìù åäìåë éòáéì äùìù êéøöî àåäå ìåñô íåè÷ éà êéøô àøîâáå .éà÷ íéñãäà
ïàîë ïéîåè÷ã ììë åäì éúééî àì éà ïéãä àåäå .ïéîåè÷ íéðù åìéôà øéùëîå íéñãä äùìù êéøöî äéäù åéøáã úìçúî ìàòîùé éáø åá øæçã ÷éñîå

:éîã åäðúéìã.oinehw ozyly elit`:ïåôøè éáøë äëìäå .ñãäá øãä éòá àìã
dddd.leqt d`nh dnexz lye dlxr lyàø÷ øîàã(â"ë àø÷éå):íëì éåàø äéäéù ,íëì íúç÷ìå.xyk lhp m`e:äìéëà øúéä äá ùé éøäùlld ziae

`xephxa yexit
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כנחל  משוכים עליה הם: שסימניה בערבה, דנה mikex`e),משנתנו  mixvw) חלק פיה
(mippeyn mpi`e md miwlg milrd zevwy xnelk).אדום שלה וקנה

äìeñt ,äLáéå äìeæb äáøò,בלולב שבארנו מהטעמים –ìL ÂÈÈÀÈÄÅÈÀÈÆ
äìeñt ,úçcpä øéò ìLå äøLà משנה) בלולב שבארנו כמו  – ÂÅÈÀÆÄÇÄÇÇÀÈ

dLàøא); íè÷ð,הערבה של  –äéìò eöøôðויש עליה; נשרו  – ÄÀÇÙÈÄÀÀÈÆÈ
עליה, נסדקו  עגולים äôöôväåמפרשים: שעליה ערבה מין  – ÀÇÇÀÈÈ

לבן , שלה וקנה מין äìeñtומשוננים, עוד  שיש  אמרו, בגמרא – ÀÈ
אינם  העלים שקצות אלא אדום, שלה וקנה משוכים שעליה ערבה,
זו  ואף מגל, כמו  מאד  עד קטנות פגימות בהם יש אם כי חלקים,

היא דדדד).).).).כשרה ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  נובלת,äLeîk((((עייןעייןעייןעיין ערבה – ÀÈ
äéìò úö÷î eøLpLå,רובם נשרו  שלא כל –ìòa ìLå ערבה – ÀÆÈÀÄÀÈÈÆÈÀÆÇÇ

הנחל, על ולא גשמים מי על בשדה שנאמרäøLkהגדלה ומה – ÀÅÈ
הכתוב  שדיבר  אלא דווקא, נחל  לערבי הכוונה אין נחל", "ערבי בתורה

שאינה  ערבה כל גם אבל  הנחל, על לגדול הערבה שדרך בהווה,
כשרה. היא הרי  לעיל, שהבאנו  הסימנים בה יש  אם הנחל, על גדלה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

:øîBà ìàòîLé éaøנוטליםGLúBáøò ézLe íéqãä äL ÇÄÄÀÈÅÅÀÈÂÇÄÀÅÂÈ
ãçà âBøúàå ãçà áìeì–: נאמר שבהדס הטעם, מבואר בגמרא ÈÆÈÀÆÀÆÈ

,zear ur spr שלשה ליטול שצריך  דורשים ומכאן  תיבות, שלוש

נאמר : ובערבה lgp,הדסים; iaxr נוטלים הלכך  שניים, רבים ומיעוט
נאמר: ובלולב ערבות; mixnzשתי  ztk)"ztk" זה והרי  וא"ו), חסר 

נאמר : ובאתרוג יחיד ; xcd"לשון  ur ixt" אחד שמשמעו  ((((עיין עיין עיין עיין ,

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  ÷íeè;""""תוספותתוספותתוספותתוספות Bðéà ãçàå íéîeè÷ íéðL elôà– ÂÄÀÇÄÀÄÀÆÈÅÈ
שלמים, להיות צריכים שלשתם שאין ההדסים, על מוסבה זו  פיסקה
קטום, אינו ראשו ואחד  קטומים ראשיהם מהם שניים אפילו אלא

הם. ÷íéîeèכשרים ïzLìL elôà :øîBà ïBôøè éaø כשרים – ÇÄÇÀÅÂÄÀÈÀÈÀÄ
בהדס "הדר" צריכים אין טרפון רבי  שלדעת àáé÷ò.((((רש רש רש רש """"יייי))))הם, éaøÇÄÂÄÈ

ãçà ñãä Ck ,ãçà âBøúàå ãçà áìelL íLk :øîBàÅÀÅÆÈÆÈÀÆÀÆÈÈÂÇÆÈ
úçà äáøòå:בגמרא ואמרו  –.oetxh iaxk dkld ששנינו פי  על ואף ÇÂÈÈÇÇ

ב), משנה (לעיל  משנה leqt,בסתם ey`x mhwpy qcd הלכה אין
כשרים  קטומים, שלשתם שאפילו טרפון כרבי אלא משנה סתם כאותה

ה ה ה ה )))) חחחח,,,, לולב לולב לולב לולב  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; כדברי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; הרמב"ם פוסק כן .
ערבות ושתי הדסים שלשה שנוטלים ישמעאל  ז ז ז ז ).).).).רבי ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב ((((הלהלהלהל''''

דברים: כמה נוסיף משנתנו של  העניינים הסבר להרחבת
בזו`. כותב והוא הרמב"ם על הראב"ד משיג  ראשו " שנקטם "הדס בענין 

שהוא  והעלינו שנים מכמה מדרשנו בבית הקודש רוח הופיע "כבר הלשון :
כשר" קטומים, שלשתן  "אפילו שאמר טרפון רבי  ודברי  משנתנו . כסתם פסול

הוא אחר מןענין לי  הניחו ומקום בחיבורנו, ברור והכל  ראשו, שנקטם ולא
השמים".

"סתם  ב"המאירי": מובא שהוא כפי  משנתנו  על הראב"ד של  פירושו והרי 
רבי וסובר  סביבו , בדים יש ההדס, גוף והוא הגזע, שהוא האמצעי  הענף
שסביבותיו, הבדים עם שלם שלו הגזע הענפים מן  אחד  שיהא שצריך ישמעאל,
הפארות  אותן  אלא כלל גזע שם כשאין  אף כשרים הענפים שני שאר  אבל 
והבדים  הפארות ממנו שנקטמו  אף עצמו , הגזע כשר וכן  מסביביו; הנחתכות
ורבי בדיו. כל  עם בעבות שלם יהא מהענפים שאחד  ובלבד שבסביבותיו,
הבדים  הם שלשתם אם אף כלומר  קטומים, שלשתם אפילו סובר: טרפון 
כשרים". הם הרי בדיהם, מהם שנקטמו הגזע ענפי  או הגזע, מענף שנחתכו 

.aאינו ואחד קטומים שניים "אפילו  ישמעאל  רבי  דברי  על שואלים בגמרא
הדסים, שלשה מצריך  שהוא מאחר פסול , קטום שהדס סובר הוא אם קטום":
אפילו כשר , קטום שהדס סובר  הוא ואם שלמים, להיות צריכים שלשתם הרי
בגמרא, ומסיקים טרפון)? רבי (כדעת כשרים להיות צריכים קטומים שלשתם
ולכן הדסים, שלשה ליטול  שצריך  הראשונים מדבריו  בו חזר  ישמעאל שרבי
שהקטומים  כלל . אותם נוטל  כשאינו  הדין  והוא קטומים שניים מכשיר הוא
מצריך מצווה הידור שמשום אפשר מקום ומכל  לגמרי . אינם כאילו דומים
אפילו די  מעכבים השניים ואין  הואיל אלא הדסים, שלשה ישמעאל רבי

.(o"xd)בקטומים

.b להדס שכוונתו  הר "ן , מבאר  אחד הדס אלא נוטלים שאין  עקיבא רבי  בדברי
שצריך בו , שחזר לאחר  ישמעאל  כרבי סובר  עקיבא שרבי  כלומר קטום, שאינו 

ביניהם שנחלקו  אלא קטום, שאינו  אחד  שלדעת dligzklהדס ההדסים, במניין 
עקיבא  רבי  ולדעת מצווה, להידור הדסים שלשה ליטול צריך ישמעאל רבי

אחד. בהדס אלא צורך  אין 
.cמבשאר יותר  ראשו, כשנקטם בהדס, שמכשירים שמה מבאר, הרמב"ן

כך כל בו ניכרת הקטימה אין  בעלים עבות שהוא זה ידי שעל  לפי המינים,
המינים. בשאר ניכרת שהיא כמו

i p y m e i
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(ויקרא הדר" עץ פרי  לכם "ולקחתם ברייתא: מובאת עצובגמרא שטעם מ): כג,
דר  שהוא – הדר " עץ "פרי אמר : אבהו רבי  אתרוג. זה אומר : הווי  שווה, ופריו
יווני בלשון שכן  הידור , אלא הדר  תקרי  "אל  אמר : עזאי בן לשנה. משנה באילנו
ויש אתרוג". זה אומר : הווי מים? כל על  שגדל הוא ואיזה "הידור", למים קורין
הקודש ובלשון  "אתרוג", נקרא שבארמית האתרוג, של  שמו הוא ש "הדר " כותבים,

אונקלוס: מתרגם למראה" "נחמד וכן  חמדה; – אתרוג פירוש כי "הדר", –b b x n c
.ifgnl.האתרוג בדיני עוסקת משנתנו –

ìeñt ,Láiäå ìeæbä âBøúà,בלולב שבארנו מהטעמים – ÆÀÇÈÀÇÈÅÈ
שמצווה  ועוד, הגזול ; ולא משלכם, – לכם" "ולקחתם שנאמר :

בעבירה. הבאה מצווה היא הגזול  בדבר  leqt,הנעשית yaid bexz`e
הדר. שאינו  äøLàלפי ìL אותו שעובדים אילן של אתרוג – ÆÂÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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i"yx
(ÂË).å÷éúòä:מלין מהן éðèá.(ËÈ)סרו äðä מלא

בתאוה: להשיב דברים çúôé.רוח, àì ïééë חדש כיין
חדשים  אובות בתוך ואף נופח והוא נפתח שאינו

גבוהים:úåáåà.ומבקעם: אדם כקומת עשויין נודות
(‡Î).äðëà àì כמו לכבודו להחליפו דברי אשנה לא

שמשנה  כינוי זהו איוב את וירשיעו למעלה שאמרתי

בפה  כי אעשה לא זאת ואף כבודו בשביל הדיבור את
אוכיחנו: éðàùé.(Î·)מלא èòîë העולם מן יסלקני

מפניו הארץ ותשא כמו ישאני פותרים א)ויש :(נחום
(„).éðúùò ìà çåø:ממך יותר חזק éðà(Â)ואיני ïä

.ìàì êéôë יבעתך שלא למי להתווכח פיך ששאל כמו
דבריו: לדבר ובשבילו הקב"ה של במקומו אני הן

cec zcevn
(ÂË).Â˙Áסתר איוב כי נשברו התשובה סכלות בעבור

ידברו ולא מפיהם הדברים  וסרו  מענה עוד  מצאו ולא דבריהם
חשבתיÈ˙ÏÁÂ‰Â.(ÊË)עוד : כי הוחלתי מתחלה הנה כאומר

הוחלתי חכמה  מצאו  לא  כי בראותי ואף בהשכל ישיבו שהמה 
ותמו כלל  ענו  ולא שתקו כי עד  כלל  ידברו לא כי עד  עוד 

וכל : מכל כפי‡Ú‰.(ÊÈ)דבריהם  חלקי  אני אף  אענה עתה 
דעתי: אגיד  אני ואף הם שענו ÌÈÏÓ.(ÁÈ)החלק È˙ÏÓ ÈÎ

בטני חלל ואויר  אמרים  מן מלא  אני כי להתאפק לי א"א  ר"ל 
מלשון והוא בה  אשר האמרים  מרבית בעבור  לי  וצרה  דחוקה 

והפלגה: פגÔÈÈÎ.(ËÈ)מליצה  ולא נפתח  לא אשר  יין  כנאד 
ויוצא הנאד  את  יבקע אשר עד ביותר חזק  הוא  ולזה  טעמו
בהם אשר היין מחוזק  מהר יתבקע אשר חדשים נאדות  וכמו
כאילו בבטני השמורים הדברים כן מאליו היין  א"כ  ויוצא

מאליהם: ויצאו הבטן דברי‡„·¯‰.(Î)יבקעו אדבר לזאת 
המלוי : מן  הרווחה בבטני לי ויהיה  מלין הרבוי‡Á˙Ù.ואוציא לגודל  מעצמם יצאו הדברים כי  אענה  ובזה  שפתי אפתח  רק

מליצה: ענין  זה  ‡˘‡.(Î‡)וגם ‡ Ï‡אדם אל  אדבר  לא אף  קלונו על לכסות  למי להחניף איש פני אשא  לא עתה  הנה
ברמז: ולא הדבור עליו אייחד  מלא  בפה אלא  עליו דברי אין כאילו È˙Ú„È.(Î·)בכנויים ‡Ï ÈÎלכנות ארצה  אם  אף  כאומר 

לעשותו: ידעתי  לא  כאילו  אצלי זר הדבר כ "כ כי אוכל  בעבורËÚÓÎ.לא  עשני  אשר ה' ישרפני  אשר הדבר קרוב בעיני  כי
הכינוי  חנופת לבו עון ערב לא לימים ממנו זקנים היו איוב ריעי אשר בעבור כי הנה עד שתק אשר טעם יתן אליהוא אשר ההיא מהמענה (העולה

ובסוף  במענה השכילו שלא שראה אחר אבל הימים מן הרבה בה השתדלו והמה החכמה יושג השתדלות ברוב אשר חשב כי אמריו לדבר לגשת

יכנה) לא אף יחניף ולא מלא בפה אמרים ישיב מעתה אשר ואמר אמריו לחשוך להתאפק מהאפשר עוד לו היה לא ע"כ עוד ענו ולא :עמדו
(‡).‡ ÚÓ˘ ÌÏÂ‡Âאולם כי הרעים  שלשת  משל יותר בהם  לי ומה אדבר  בדעת  לא אמרי הם ומרובים הואיל  תחשוב  אל  ר"ל 

המה: ריק  דברי לא כי  לרבויים  בהם  תקוץ ואל  האזינה כולם ואת  מלי עתה ‡.(·)שמע ‰‰תדבר ומעצמה פי  אפתח  עתה
ועכוב : המתנה  מבלי  צחות  לדבר לשוני ותמהר אמרים ערכתי כבר הנה וכאומר המדבר  כדרך  בחיך בנגיעתה  ÂÈ˘¯(‚)לשוני

.È¯Ó‡ È·Ï:ולרמות להטעות שפתים בדבר  לא הלב  ביושר  המה אמרי ÂÏÏÓ.הנה  ¯Â¯· È˙Ù˘ ˙Ú„Âברור ודעת כמו הפוך  הוא 
יאמרו שפתי ר"ל  מללו במ"ש :שפתי הדבר  וכפל הטעאה  מבלי ונקי ברור ‡Ï.(„)דעת ÁÂ¯פיו ומאמר אותי ברא האל  רצון

ולהצדיקו: עבורו לטעון עלי א"כ  ומוטל  ˙ÏÎÂ.(‰)תחייני Ì‡:השיבני מאמרי על  השיב די ידך  תמצא  ערוך Î¯Ú‰.אם 
אמור: להשיב שתוכל  מה כל  ר "ל  למולי והתיצב לפני Ï‡Ï.(Â)טענותיך ÍÈÙÎ È‡ Ô‰כמאמר האל  בעבור עמך  נשפט הנני

במשפט  יחדיו נבוא אעננו כמוני איש לא שאמרת ט)פיך אתה:(לעיל כמו אני  גם קורצתי  מחומר כי כמוך איש  הנני  עתה

oeiv zcevn
(ÊË).Â„ÓÚבי ותתבונן  עמדתי וכן ל)שתקו :(לעיל
(ÁÈ).È˙ÏÓ:באל"ף מלאתי  ודחוק‰ˆÈ˙˜È.כמו צר ענין

תחתיה  מוצק לא  לו)כמו ·ÈË.:(לקמן ÁÂ¯:ואוירו בטני חלל
(ËÈ).˙Â·Â‡Î:במקרא דומה  לו ואין מל 'ÁÂ¯ÈÂ.(Î)כנאדות 

הדחק : היפוך והוא  שם‡Î‰.(Î‡)הרווחה שאינו כינוי מל '
יכנה  ישדאל ובשם וכן מד)העצמי  שהרוצה(ישעי' הוא  והדרך

כאילו בכינוי מזכירו אז וכדומה הכבוד  מפני מי שם להעלים
אחר: על  המרחקËÚÓÎ.(Î·)הכוונה ומעט הדבר  קרוב ר "ל 

הדבר: לאמתת בא כמוÈ‡˘È.והכ "ף  ושריפה הבערה  ענין
מפניו הארץ א)ותשא  :(נחום

(„).ÁÂ¯ רוח בו נותן הנני כמו לז)רצון. מל 'Ó˘Â˙.:(ישעיה
הרוח : בהפחת הבא מאמר ענין והוא  ונשיבה נשימה 

(Â).È˙ˆ¯Â˜ מצפון קרץ מל ' והוא  צלמי  ונחטב מז)נחתך  :(ירמיה
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‚äLáéå äìeæb äáøò–äìeñt.úçcpä øéò ìLå äøLà ìL–äìeñt.dLàø íè÷ð,äéìò eöøôð,äôöôväå £¨¨§¨¦¥¨§¨¤£¥¨§¤¦©¦©©§¨¦§©Ÿ¨¦§§¨¤¨§©©§¨¨
–äìeñt.ìLå äéìò úö÷î eøLpLå äLeîkìòa–äøLk. §¨§¨§¤¨§¦§¨¨¤¨§¤©©§¥¨
„ìàòîLé éaøøîBà:GLãçà âBøúàå ãçà áìeì úBáøò ézLe íéqãä äL;àBðéà ãçàå íéîeè÷ íéðL elô ©¦¦§¨¥¥§¨£©¦§¥£¨¨¤¨§¤§¤¨£¦§©¦§¦§¤¨¥

íeè÷.ïBôøè éaøøîBà:ìL elôàíéîeè÷ ïzL.àáé÷ò éaøøîBà:ãçà âBøúàå ãçà áìelL íLk,ñãä Ck ¨©¦©§¥£¦§¨§¨§¦©¦£¦¨¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨£©
úçà äáøòå ãçà. ¤¨©£¨¨©©

‰Láiäå ìeæbä âBøúà–ìeñt.úçcpä øéò ìLå äøLà ìL–ìeñt.äìøò ìL–ìeñt.äàîè äîeøz ìL ¤§©¨§©¨¥¨¤£¥¨§¤¦©¦©©¨¤¨§¨¨¤§¨§¥¨

bbbb.dleqt dy`x mhwp:äëìä äðéà åæ óà.dtvtv:ìåâò äìù äìòå äáøò ïéî.lra lyeàìà ìçð éáøò øîàð àì .äøùë ,ìçðá àìå äãùá äìãâù
:äååäá áåúëä øáãù

cccc.oinehw mipy elit`.íéîåè÷ ïúùìù øùëéì øùë íåè÷ éàå ,íéîìù åäìåë éòáéì äùìù êéøöî àåäå ìåñô íåè÷ éà êéøô àøîâáå .éà÷ íéñãäà
ïàîë ïéîåè÷ã ììë åäì éúééî àì éà ïéãä àåäå .ïéîåè÷ íéðù åìéôà øéùëîå íéñãä äùìù êéøöî äéäù åéøáã úìçúî ìàòîùé éáø åá øæçã ÷éñîå

:éîã åäðúéìã.oinehw ozyly elit`:ïåôøè éáøë äëìäå .ñãäá øãä éòá àìã
dddd.leqt d`nh dnexz lye dlxr lyàø÷ øîàã(â"ë àø÷éå):íëì éåàø äéäéù ,íëì íúç÷ìå.xyk lhp m`e:äìéëà øúéä äá ùé éøäùlld ziae

`xephxa yexit
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כנחל  משוכים עליה הם: שסימניה בערבה, דנה mikex`e),משנתנו  mixvw) חלק פיה
(mippeyn mpi`e md miwlg milrd zevwy xnelk).אדום שלה וקנה

äìeñt ,äLáéå äìeæb äáøò,בלולב שבארנו מהטעמים –ìL ÂÈÈÀÈÄÅÈÀÈÆ
äìeñt ,úçcpä øéò ìLå äøLà משנה) בלולב שבארנו כמו  – ÂÅÈÀÆÄÇÄÇÇÀÈ

dLàøא); íè÷ð,הערבה של  –äéìò eöøôðויש עליה; נשרו  – ÄÀÇÙÈÄÀÀÈÆÈ
עליה, נסדקו  עגולים äôöôväåמפרשים: שעליה ערבה מין  – ÀÇÇÀÈÈ

לבן , שלה וקנה מין äìeñtומשוננים, עוד  שיש  אמרו, בגמרא – ÀÈ
אינם  העלים שקצות אלא אדום, שלה וקנה משוכים שעליה ערבה,
זו  ואף מגל, כמו  מאד  עד קטנות פגימות בהם יש אם כי חלקים,

היא דדדד).).).).כשרה ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  נובלת,äLeîk((((עייןעייןעייןעיין ערבה – ÀÈ
äéìò úö÷î eøLpLå,רובם נשרו  שלא כל –ìòa ìLå ערבה – ÀÆÈÀÄÀÈÈÆÈÀÆÇÇ

הנחל, על ולא גשמים מי על בשדה שנאמרäøLkהגדלה ומה – ÀÅÈ
הכתוב  שדיבר  אלא דווקא, נחל  לערבי הכוונה אין נחל", "ערבי בתורה

שאינה  ערבה כל גם אבל  הנחל, על לגדול הערבה שדרך בהווה,
כשרה. היא הרי  לעיל, שהבאנו  הסימנים בה יש  אם הנחל, על גדלה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

:øîBà ìàòîLé éaøנוטליםGLúBáøò ézLe íéqãä äL ÇÄÄÀÈÅÅÀÈÂÇÄÀÅÂÈ
ãçà âBøúàå ãçà áìeì–: נאמר שבהדס הטעם, מבואר בגמרא ÈÆÈÀÆÀÆÈ

,zear ur spr שלשה ליטול שצריך  דורשים ומכאן  תיבות, שלוש

נאמר : ובערבה lgp,הדסים; iaxr נוטלים הלכך  שניים, רבים ומיעוט
נאמר: ובלולב ערבות; mixnzשתי  ztk)"ztk" זה והרי  וא"ו), חסר 

נאמר : ובאתרוג יחיד ; xcd"לשון  ur ixt" אחד שמשמעו  ((((עיין עיין עיין עיין ,

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  ÷íeè;""""תוספותתוספותתוספותתוספות Bðéà ãçàå íéîeè÷ íéðL elôà– ÂÄÀÇÄÀÄÀÆÈÅÈ
שלמים, להיות צריכים שלשתם שאין ההדסים, על מוסבה זו  פיסקה
קטום, אינו ראשו ואחד  קטומים ראשיהם מהם שניים אפילו אלא

הם. ÷íéîeèכשרים ïzLìL elôà :øîBà ïBôøè éaø כשרים – ÇÄÇÀÅÂÄÀÈÀÈÀÄ
בהדס "הדר" צריכים אין טרפון רבי  שלדעת àáé÷ò.((((רש רש רש רש """"יייי))))הם, éaøÇÄÂÄÈ

ãçà ñãä Ck ,ãçà âBøúàå ãçà áìelL íLk :øîBàÅÀÅÆÈÆÈÀÆÀÆÈÈÂÇÆÈ
úçà äáøòå:בגמרא ואמרו  –.oetxh iaxk dkld ששנינו פי  על ואף ÇÂÈÈÇÇ

ב), משנה (לעיל  משנה leqt,בסתם ey`x mhwpy qcd הלכה אין
כשרים  קטומים, שלשתם שאפילו טרפון כרבי אלא משנה סתם כאותה

ה ה ה ה )))) חחחח,,,, לולב לולב לולב לולב  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; כדברי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; הרמב"ם פוסק כן .
ערבות ושתי הדסים שלשה שנוטלים ישמעאל  ז ז ז ז ).).).).רבי ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב ((((הלהלהלהל''''

דברים: כמה נוסיף משנתנו של  העניינים הסבר להרחבת
בזו`. כותב והוא הרמב"ם על הראב"ד משיג  ראשו " שנקטם "הדס בענין 

שהוא  והעלינו שנים מכמה מדרשנו בבית הקודש רוח הופיע "כבר הלשון :
כשר" קטומים, שלשתן  "אפילו שאמר טרפון רבי  ודברי  משנתנו . כסתם פסול

הוא אחר מןענין לי  הניחו ומקום בחיבורנו, ברור והכל  ראשו, שנקטם ולא
השמים".

"סתם  ב"המאירי": מובא שהוא כפי  משנתנו  על הראב"ד של  פירושו והרי 
רבי וסובר  סביבו , בדים יש ההדס, גוף והוא הגזע, שהוא האמצעי  הענף
שסביבותיו, הבדים עם שלם שלו הגזע הענפים מן  אחד  שיהא שצריך ישמעאל,
הפארות  אותן  אלא כלל גזע שם כשאין  אף כשרים הענפים שני שאר  אבל 
והבדים  הפארות ממנו שנקטמו  אף עצמו , הגזע כשר וכן  מסביביו; הנחתכות
ורבי בדיו. כל  עם בעבות שלם יהא מהענפים שאחד  ובלבד שבסביבותיו,
הבדים  הם שלשתם אם אף כלומר  קטומים, שלשתם אפילו סובר: טרפון 
כשרים". הם הרי בדיהם, מהם שנקטמו הגזע ענפי  או הגזע, מענף שנחתכו 

.aאינו ואחד קטומים שניים "אפילו  ישמעאל  רבי  דברי  על שואלים בגמרא
הדסים, שלשה מצריך  שהוא מאחר פסול , קטום שהדס סובר הוא אם קטום":
אפילו כשר , קטום שהדס סובר  הוא ואם שלמים, להיות צריכים שלשתם הרי
בגמרא, ומסיקים טרפון)? רבי (כדעת כשרים להיות צריכים קטומים שלשתם
ולכן הדסים, שלשה ליטול  שצריך  הראשונים מדבריו  בו חזר  ישמעאל שרבי
שהקטומים  כלל . אותם נוטל  כשאינו  הדין  והוא קטומים שניים מכשיר הוא
מצריך מצווה הידור שמשום אפשר מקום ומכל  לגמרי . אינם כאילו דומים
אפילו די  מעכבים השניים ואין  הואיל אלא הדסים, שלשה ישמעאל רבי

.(o"xd)בקטומים

.b להדס שכוונתו  הר "ן , מבאר  אחד הדס אלא נוטלים שאין  עקיבא רבי  בדברי
שצריך בו , שחזר לאחר  ישמעאל  כרבי סובר  עקיבא שרבי  כלומר קטום, שאינו 

ביניהם שנחלקו  אלא קטום, שאינו  אחד  שלדעת dligzklהדס ההדסים, במניין 
עקיבא  רבי  ולדעת מצווה, להידור הדסים שלשה ליטול צריך ישמעאל רבי

אחד. בהדס אלא צורך  אין 
.cמבשאר יותר  ראשו, כשנקטם בהדס, שמכשירים שמה מבאר, הרמב"ן

כך כל בו ניכרת הקטימה אין  בעלים עבות שהוא זה ידי שעל  לפי המינים,
המינים. בשאר ניכרת שהיא כמו

i p y m e i
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(ויקרא הדר" עץ פרי  לכם "ולקחתם ברייתא: מובאת עצובגמרא שטעם מ): כג,
דר  שהוא – הדר " עץ "פרי אמר : אבהו רבי  אתרוג. זה אומר : הווי  שווה, ופריו
יווני בלשון שכן  הידור , אלא הדר  תקרי  "אל  אמר : עזאי בן לשנה. משנה באילנו
ויש אתרוג". זה אומר : הווי מים? כל על  שגדל הוא ואיזה "הידור", למים קורין
הקודש ובלשון  "אתרוג", נקרא שבארמית האתרוג, של  שמו הוא ש "הדר " כותבים,

אונקלוס: מתרגם למראה" "נחמד וכן  חמדה; – אתרוג פירוש כי "הדר", –b b x n c
.ifgnl.האתרוג בדיני עוסקת משנתנו –

ìeñt ,Láiäå ìeæbä âBøúà,בלולב שבארנו מהטעמים – ÆÀÇÈÀÇÈÅÈ
שמצווה  ועוד, הגזול ; ולא משלכם, – לכם" "ולקחתם שנאמר :

בעבירה. הבאה מצווה היא הגזול  בדבר  leqt,הנעשית yaid bexz`e
הדר. שאינו  äøLàלפי ìL אותו שעובדים אילן של אתרוג – ÆÂÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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–ìeñt.äøBäè äîeøz ìL–ìhé àG,ìèð íàå–øLk.éàîc ìL–éànL úéaïéìñBt,ìlä úéáeïéøéLëî. ¨¤§¨§¨¦Ÿ§¦¨©¨¥¤§©¥©©§¦¥¦¥©§¦¦
íéìLeøéa éðL øNòî ìL–ìhé àG,ìèð íàå–øLk. ¤©£¥¥¦¦¨©¦¦Ÿ§¦¨©¨¥

ÂBaø ìò úéææç äúìò,Búîèt äìhð,óì÷ð,÷cñð,àeäL ìk øñçå áwð–ìeñt.Bèeòî ìò úéææç äúìò, ¨§¨£¨¦©ª¦§¨¦§¨¦§©¦§©¦©§¨©¨¤¨¨§¨£¨¦©¦
Bö÷ò ìhð,àeäL ìk øñç àGå áwð–øLk.éLekä âBøúà–ìeñt.éúøëk ÷øiäå–øéàî éaøøéLëî,éaøå ¦©ª§¦©§¨©¨¤¨¥¤§©¦¨§©¨Ÿ§©§¦©¦¥¦©§¦§©¦

äãeäéìñBt. §¨¥
Êïèwä âBøúà øeòL–øéàî éaøøîBà:æBâàk;äãeäé éaøøîBà:äöéak.ìBãbáe–Bãéa íéðL æçàiL éãk ¦¤§©¨¨©¦¥¦¥¨¡©¦§¨¥©¥¨©¨§¥¤Ÿ¥§©¦§¨

.oixiykn:éàîã íééðòä úà ïéìéëàî ïðúãë ,íééðòì éæç àäã.'ek milyexia:íëì éåàø àäéù íëì ïðéòáã ,àì íéìùåøéì õåç ìáà
eeee.ziffg dzlr:úå÷ã úåòåáòáà ïéîë.eaex lrìë åìéôà åúîèô ìòå .ìåñô åèåòéî ìò åìéôà úåîå÷î 'âá åà 'áá ìáà ,åáåø ïðéòáã àåä ãçà íå÷îá

:úåîå÷î øàùáî øúåé äàøð àåä íùù ,ìåñô àåäù.eznht:ïåîø ìù àîèô åîë .åùàøáù ããä.leqt slwp.øùë åúö÷î ìáà ,åìåë óì÷ðù à÷åãå
ôéà éøîàã úéàåéåä éàäã ,åëåúáù úéðåðáìä äàøðù ãò äôéì÷ä äøñåäù åàì óì÷ð éàäå .øùë åìåë óì÷ð ìáà ,øîåðîë éæçéîã ,ìåñô åúö÷î óì÷ð àë

:äìçúá øùàë ÷åøé åäàøîå ÷ã ãìâ åðîî óì÷ðù àìà ,ìåñôå øñç.awipøñç åðéàå ùìåôî åðéàùå .ìåñô àåäù ìëá åìéôà øáò ìà øáòî ùìåôî á÷ð
áçø åðéàå ùìåôî åðéàù ïî÷ì ïðéðúã ,øùë àåäù ìë øñç àìå á÷éð åðééäå .øùë ïàëî úåçô ,ìåñô øñéàë áçø á÷ðä íà ,äáò ãúé åá áçúù ïåâë íåìë

:øñéàë.iyekd bexz`:øùëå àåä äéçøåà ùåë õøàá ìãâù éùåë ìáà .ìåñô ,øåçù àåäå ïàë ìãâù.lqet dcedi iaxeéðä ìëå .äãåäé éáøë äëìäå
:øùë ìëä íéîéä øàù íò éðù è"åéá ìáà ,ïåùàø è"åéá íéìåñô

ffff.dviak xne` dcedi iax:ìåñô äöéáëî úåçôã é"øë äëìäå.eici izya elit` xne` i"x:éñåé 'øë äëìäå

`xephxa yexit

זרה, עבודה úçcpäלשם øéò ìLå עבודה לעבוד  שהודחה – ÀÆÄÇÄÇÇ
השיעורìeñtזרה, בו אין  כאילו  זה והרי  בשריפה, שדינו לפי – È

א). (משנה בלולב שבארנו כמו äìøòהדרוש , ìL שנים בשלש – ÆÈÀÈ
האילן , לנטיעת בגמרא,ìeñtהראשונות מבואר  הטעם האתרוג; – È

פירות  והרי לכם, ראוי שיהא – לכם" "ולקחתם אמרה שהתורה לפי

ובהנאה. באכילה אסורים ìeñtערלה ,äàîè äîeøz ìL– ÆÀÈÀÅÈÈ
אכילה היתר בו שאין  ועוד,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לפי ערלה. בשל שבארנו כמו

אשרה  בשל שבארנו (כמו  השיעור בו  אין  וכאילו לשריפה שעומד 
הנדחת). עיר äøBäèושל äîeøz ìL תרומה של אתרוג – ÆÀÈÀÈ

ìhéטהורה, àG יום כל שמעמידים לפי הטעם, מבואר  בגמרא – ÄÙ
עליהם, לברך  כדי  והלולב האתרוג את וכשנוטל במים, הלולב את

הלולב  אל שמקרבו ידי  על טומאה לקבל  האתרוג את מכשיר נמצא
לתרומה. טומאה לגרום ואסור ìèðהרטוב, íàåשל אתרוג – ÀÄÈÇ

טהורה, בו øLkתרומה יש  שהרי  חובתו, ידי  בו  יצא כלומר – ÈÅ
לכהן . אכילה éàîcהיתר ìL–החשוד מעםֿהארץ שנלקחו פירות ÆÀÇ

מעושרים  אינם ספק מעושרים ספק כלומר "דמאי", נקראים המעשר על 

האתרוג  ואם שיעשרם; עד לאכלם ואסור  דמאי ), למסכת פתיחה (עיין 
דמאי , של ïéìñBtהוא éànL úéa ארבעת מצוות לשם ליטלו  – ÅÇÇÀÄ

לעיל ; כמבואר אכילה, היתר  בו ואין  הואיל  ìläהמינים, úéáeÅÄÅ
ïéøéLëî מאכילין" א): ג, (דמאי  ששנינו  כמו  לעניים, וראוי הואיל – ÇÀÄÄ

דמאי ". העניים íéìLeøéaאת éðL øNòî ìLמעשר שפירות – ÆÇÂÅÅÄÄÈÇÄ
בירושלים, לאכלם מצווה ìhéשני àG באתרוג שבארנו מהטעם – ÄÙ

אל שמקרבו ידי  על  טומאה לקבל  שמכשירו  מפני  טהורה, תרומה של
"קודש " נקרא שני מעשר ואף הרטוב, לללל),),),),הלולב כז כז כז כז ,,,, ואסור((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

טומאה, לו  øLkלגרום ,ìèð íàå. חובתו ידי  בו  יצא כלומר – ÀÄÈÇÈÅ
אם  בדיעבד אף פדיון, בלא לאכלו  ואסור הואיל  לירושלים, חוץ אבל 

חובתו  ידי יצא לא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))נטלו , ויש((((רש רש רש רש """"יייי;;;; הדין . שהוא סוברים,
אלא  ירושלים המשנה נקטה ולא יצא, נטל  אם לירושלים, חוץ

לכתחילה  שני  מעשר של  אתרוג יטול לא בירושלים שאפילו להשמיענו,
טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין .((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;;
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úéææç äúìòדקות אבעבועות כמין  –ziffg)"ילפת" של  תרגומו  ÈÀÈÂÈÄ
כב), כב, כ ; כא, ויקרא –Baø ìòאחד מצד האתרוג, של ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ÇË

Búîèt äìhð,האתרוג שבראש  העץ גבעול –óì÷ð שהוסרה – ÄÀÈÄÀÈÄÀÇ

הדקה, קליפתו  משניcñð÷ממנו לארכו שנסדק מפרשים יש  – ÄÀÇ
אפילו  או חללו , עד אחד  מצד  נסדק אפילו מפרשים: ויש  הצדדים,

העבה החיצונה הקליפה רוב שנסדק אלא לחללו מגיע ,((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))אינו 

àeäL ìk øñçå áwðשחסר אלא מפולש אינו שהנקב כלומר – ÄÇÀÈÇÈÆ
שהוא מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי))))כל  ויש ;awip,חסר שלא אף מפולש, נקב –

`edy lk xqge מפולש אינו  שהנקב אף שהוא כל  שחסר או  ;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))–
הללו, המקרים בענין ìeñtבכל האתרוג. –"slwp" בגמרא מבואר È

לאתר כולו שנקלף אתרוג בין  הבדל  ומפרששיש מקצתו, שנקלף וג
כולו , נקלף אבל  כמנומר , שנראה לפי  פסול , מקצתו שנקלף רש"י,

בתחילה  כאשר  ירוק ומראהו דקה קליפה ממנו  שהוסרה כלומר
שנקלף ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) באתרוג מדובר  שבמשנתנו מכאן  כשר; הריהו  ,

פסול" "נקלף במשנתנו ששנינו  שמה להיפך , מפרשים יש אבל מקצתו.
כשר  מקצתו נקלף אם אבל כולו, כשנקלף דווקא חננאלחננאלחננאלחננאל")")")")היינו  .("("("("רבנורבנורבנורבנו

Bèeòî ìò úéææç äúìòאחד במקום אחת חזזית היינו ,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– ÈÀÈÂÈÄÇÄ
Bö÷ò ìhð; באילן בו  תלוי שהוא העץ גבעול –øñç àGå áwð ÄÇËÀÄÇÀÈÇ
àeäL ìk,מפולש אינו  הנקב אבל  והוציאה, מחט בו שתחב כגון  – ÈÆ

øLk,מקומות בשלשה או בשניים חזזית עלתה אם אבל  האתרוג. – ÈÅ
ואם  פסול ; האתרוג האתרוג, של מיעוטו על אלא שאינה פי  על  אף

אפילו  המחודד) העליון (בחלקו  האתרוג של חוטמו  על  חזזית עלתה
פסול רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),במשהו éLekä((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; âBøúà,ככושי שחור שצבעו  – ÆÀÇÄ

ìeñt אתרוגיהם דרך  שאין  במקום אלא פסול  שאינו מבארים, יש – È
שגדלים  במקומות אבל בה, וכיוצא ישראל  בארץ כגון שחורים, להיות

כשר  הוא הרי  שחורים, אתרוגים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))גם éúøëk;((((גמראגמראגמראגמרא;;;; ÷øiäåÀÇÈÙÀÇÀÄ
כחציר ירוק שהוא אתרוג –Ð miayrl dnecd);( הרא"שøéàî éaøÇÄÅÄ

ìñBt äãeäé éaøå ,øéLëî,יהודה רבי של  טעמו  מבואר  בגמרא – ÇÀÄÀÇÄÀÈÅ
לא  פרי  שהוא מפני  או הדר שאינו  dcedi.גמור .לפי iaxk dklde
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ïèwä âBøúà øeòL,אתרוג של ביותר הקטן השיעור –øéàî éaø ÄÆÀÇÈÈÇÄÅÄ
äöéak :øîBà äãeäé éaø ;æBâàk :øîBà יהודה כרבי  והלכה – ÅÈÁÇÄÀÈÅÇÅÈ

פסול. מכביצה אתרוג,ìBãbáeשפחות של ביותר הגדול  והשיעור  – ÇÈ
íéðL æçàiL éãk– אתרוגים שני –éaø éøác ;úçà Bãéa ÀÅÆÙÅÀÇÄÀÈÇÇÄÀÅÇÄ

äãeäéבגמרא מבואר  טעמו בבבב),),),),– לא לא לא לא ,,,, בשעת ((((סוכהסוכהסוכהסוכה שיוכל  כדי ÀÈ
לולב  ומצוות שהואיל והאתרוג, הלולב את אחת ביד לאחוז  הצורך 

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyily wxt dkeq zkqn
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íéìLeøé éLðàa äNòî,áäæ ìL úBiðBîéâa ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL.Bì eøîà:ähîlî BúBà ïéãâBà eéä Bðéîa. ©£¤§©§¥§¨©¦¤¨§¦¤§¥¤§¦¦¤¨¨¨§§¦¨§¦¦§©¨
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a óà"àð äçéìöä 'ä àpà".øîààáé÷ò éaø:éúééä äôBöòLBäé éaøáe ìàéìîb ïaøa,ïéòðòðî eéä íòä ìkL ©§¨¨©§¦¨¨¨©©¦£¦¨¤¨¦¦§©¨©§¦¥§©¦§ª©¤¨¨¨¨§©§§¦
ïäéáìeì úà,a àlà eòðòð àG ïäå"àp äòéLBä 'ä àpà".øca àaL éîìBhì áìeì Bãéa äéä àGå C–ñðkiLëì ¤§¥¤§¥¦§§¤¨§¨¨¦¨¨¦¤¨©¤¤§¨¨§¨¨¦¦§¤¦¨¥

Búéáì,BðçìL ìò ìhé.úéøçL ìèð àG–íéaøòä ïéa ìhé,áìelì øLk íBiä ìkL. §¥¦Ÿ©ª§¨¨©©£¦¦Ÿ¥¨©§©¦¤¨©¨¥©¨

gggg.adf ly zeipenibaïåîâàë óåëìä åîë ,ïåîéâë ïéôåôë áäæ éèåç(ç"ð äéòùé):äãåâàä ïéááåñå ,.dhnl eze` oicbe` eid epinaäæå .ãâà úåöî íéé÷ì
àäá êëìä ãâà ö"à áìåìã ì"éé÷ ïðàå .ïéðéî 'ä åäì ååä åðéîá àìù äéì ãéâà éà êëìä ,ãâà êéøö áìåì øîàã äéîòèì äãåäé éáøå .äåä àîìòá éåðì

:î"øë äëìä
hhhh.oirprpn eid okideçôè 'â åá ùéù áìåì ìë ,ìéòì ïðéðúã àäì àðú øãäî àúùä:íéòðòðî ïëéäå ,òåðòðá äåöî àîìà ,òðòðì éãë íé'dl eceda

.dlgz:àø÷îä úìçú.seqeãöéëå .àøáúñî éëäå .ììää óåñáù ïåøçà åãåä ,óåñå .ïåùàø åãåä äìçú éùøôîã úéàå .åãñç íìåòì éë ,àø÷îä óåñ
,äãéøéá ïëå äéìòá ïëå äàáäá ïëå íéîòô äùìù òðòðî äëìåäáå .íéòø íéììè øåöòì éãë ãéøåîå äìòî ,úåòø úåçåø øåöòì éãë àéáîå êéìåî ,òðòðî

:íéîòô äùìù úçàå úçà ìë ìò.cala `p driyed 'd `p`a `l` erprp `l mde:ä"á éøáãë àìà äëìä êë ïéàå.epgly lr lehiìèð àìå çëù íà
:åðçìù ìò ìåèéå åúãåòñ ÷éñôé äìéëà íãå÷ áìåì
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ואת  בימין האתרוג את לפעמים לו  נותנים אם בשמאל, ואתרוג בימין
בינתיים  ולאחוז ליד  מיד  להחליפם צריך הוא הרי  בשמאל, הלולב

הוא  עלול  מדי  גדול  יהיה האתרוג ואם אחת, ביד  והאתרוג הלולב את
ולהיפסל . åéãéליפול ézLa ãçà elôà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÂÄÆÈÄÀÅÈÈ

מכסימלי ), (שיעור למעלה שיעור לאתרוג אין  יוסי  רבי שלדעת כלומר
הוא. כשר ידיו , בשתי להחזיקו שצריך  מאד  גדול  אתרוג ואפילו 

ברייתא: מובאת zialובגמרא `ay `aiwr iaxa dyrn :iqei iax xn`
ebexz`e zqpkdexn` md s` ?di`x myn :dcedi iax el xn` .etzk lr
.xcd df oi` :el:במשנתנו גורסים fg`iyיש  ick lecbaem d i p yÐ

והאתרוג הלולב `zgהיינו ecia Ð,(לעיל שבארנו iax(מהטעם ixac
eici izya elit` :xne` iqei iax .dcedi והאתרוג הלולב אפילו כלומר  –

האחת בידו והאתרוג האחת בידו הלולב ידיו, ועיין ועיין ועיין ועיין בשתי  ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  מקום""""תוספותתוספותתוספותתוספות מכל  ..iqei iaxk dkld

ח ה נ ש מ ר ו א ב

áìelä úà ïéãâBà ïéà,והערבות ההדסים עם –Bðéîa àlà– ÅÀÄÆÇÈÆÈÀÄ
שבו , המינים משאר  במין או לולב של בעלים äãeäéכגון  éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈ

לפי  טעמו , מבואר  בגמרא שנאמר– אגד , צריך לולב סובר: שהוא
המינים מ מ מ מ ):):):):בארבעת כגכגכגכג,,,, ונאמר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לכם", יביביביב,,,,"ולקחתם ((((שמות שמות שמות שמות 

"ולקחתם,כבכבכבכב):):):): שווה בגזירה הוא ולומד אזוב", אגודת "ולקחתם
את  אוגדים אין  הלכך אגודה; כאן אף אגודה, להלן  מה ולקחתם":
חמישי מין מוסיף נמצא אחר, במין יאגדנו  שאם במינו, אלא הלולב

תוסיף. בל  על äçéLîaועובר elôà :øîBà øéàî éaø,בחבל – ÇÄÅÄÅÂÄÄÀÄÈ
שווה  גזירה דורש  (שאינו אגד  צריך הלולב אין  מאיר רבי  שלדעת

הלולב  את לאגוד מותר  הלכך  בלבד , לנוי  אלא אוגדים ואין דלעיל),
חמישי . מין של תוספת משום בזה ואין  במינו, שלא éaøאפילו  øîàÈÇÇÄ

ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL ,íéìLeøé éLðàa äNòî :øéàîÅÄÇÂÆÀÇÀÅÀÈÇÄÆÈÀÄÆÀÅÆ
áäæ ìL úBiðBîéâa.שרשרות כמין  העשויים זהב בחוטי –eøîà ÀÄÄÆÈÈÈÀ

Bì:חכמים –ähîlî BúBà ïéãâBà eéä Bðéîa שאוחזים במקום – ÀÄÈÀÄÄÀÇÈ
והערבות, ההדסים עם הלולב את שאוגדים במקום כלומר ביד , אותו 

שוב  במינו, אגד  מצוות שנתקיימה ומאחר  במינו, אותו  אוגדים היו 
לנוי . אלא באים שאינם שלמעלה, האגודים על מקפידים dkldeאין

.xi`n iaxk
שלש  שבלולב לפי  בשמאל , ואתרוג  בימין  נוטלים "לולב אמרו: בגמרא
שמברכים  (שם), אמרו כן  אחת. מצווה ובאתרוג וערבה, הדס לולב, מצוות:

מכולן. הוא גבוה ובמינו  הואיל לולב", נטילת "על
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טפחים שלשה בו שיש "לולב שנינו : בפרקנו  א ea,במשנה rprpl ickמכאן כשר ".
ההלל. קריאת בשעת וגם נטילה בשעת לנענע היו  ונוהגים בלולב. לנענע שמצווה

שבהלל. בנענועים דנה משנתנו 

ïéòðòðî eéä ïëéäå?בלולב מנענעים בהלל  פסוקים באיזה – ÀÅÈÈÀÇÀÀÄ
Bñå älçz "'äì eãBä"aó שבתחילת לה'" "הודו בפסוק – ÀÇÀÄÈÈ

שבסופו ((((קיח קיח קיח קיח ))))המזמור לה'" "הודו ä';((((רש רש רש רש """"יייי))))ובפסוק àpà"áeÀÈÈ
"àp äòéLBäשנאמר לגלגלגלג----לה לה לה לה ):):):):– טז טז טז טז ,,,, א א א א  הימים הימים הימים הימים  עצי((((דברי דברי דברי דברי  ירננו "אז ÄÈÈ

לעולם  כי  טוב כי  לה' הודו  הארץ. את לשפוט בא כי  ה' מלפני  היער
שבראש לפי במדרש : ומובא ישענו "; אֿלהי  הושיענו ואמרו חסדו .

זכאי יצא מי  יודעים ואין  העולם, ואומות ישראל לדין  באים השנה
בלולביהם  שמחים שיהיו  לישראל , זו  מצווה הקב"ה נתן  חייב, יצא ומי

"ירננו  שכתוב: וזהו שמח. שהוא זכאי השופט מלפני  היוצא כאדם
יצאו  כאשר בלולבים), (שמנענעים היער בעצי ירנו כלומר  היער ", עצי 

ב"הודו  ירננו ? ובמה הארץ, את לשפוט שבא בזמן זכאים ה' מלפני 
נא" וב"הושיעה טוב" כי הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))לה' ìlä;((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; úéa éøác– ÄÀÅÅÄÅ

ה' ב"אנא אבל נא", הושיעה ה' ב"אנא רק שמנענעים הסוברים,
מנענעים. אין נא" àpà"aהצליחה óà :íéøîBà éànL úéáeÅÇÇÀÄÇÀÈÈ

"àð äçéìöä 'ä.בלולב מנענעים –äôBö :àáé÷ò éaø øîà ÇÀÄÈÈÈÇÇÄÂÄÈÆ
ïéòðòðî eéä íòä ìkL ,òLBäé éaøáe ìàéìîb ïaøa éúééäÈÄÄÀÇÈÇÀÄÅÀÇÄÀËÇÆÈÈÈÈÀÇÀÀÄ
"àp äòéLBä 'ä àpà"a àlà eòðòð àG ïäå ,ïäéáìeì úàÆÀÅÆÀÅÄÀÀÆÈÀÈÈÄÈÈ
נוהגים  שהיו  כלומר מנענעים, היו  לא נא" הצליחה ה' ב"אנא אבל  –

הושיעה  ה' ב"אנא אלא נענעו לא "והן  גורסים: ויש הלל . בית כדברי
בבבבדדדדנא לללל אלא ",",",",בבבב כן, הלכה ואין נענעו . לא לה'" ב"הודו שאף כלומר 

lld zia ixack(((( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא)))).:exn` `xnba,ומביא מוליך  מנענע? כיצד 
ומוריד מעלה שלו, הרוחות שארבע למי ומביא מוליך  ומוריד . מעלה
לעצור כדי ומביא מוליך  אומרים: ויש  שלו. והארץ שהשמים למי

רעים. טללים לעצור  כדי ומוריד מעלה רעות, azek:רוחות m"anxd
הלולב  ראש  ומנענע ומביא פעמים, שלש  הלולב ראש ומנענע מוליך

וירידה בעליה וכן  פעמים, יייי).).).).שלש  ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב Cøca((((הלהלהלהל'''' àaL éîÄÆÈÇÆÆ
ìò ìhé ,Búéáì ñðkiLëì Z ìBhì áìeì Bãéa äéä àGåÀÈÈÀÈÈÄÄÀÆÄÈÅÀÅÄÙÇ

BðçìL מסעודתו יפסיק אכילתו , קודם הלולב את ליטול שכח אם – ËÀÈ
הלולב. את úéøçLויטול ìèð àG,הלולב את –íéaøòä ïéa ìhé ÈÇÇÂÄÄÙÅÈÇÀÇÄ

הצהרים, אחרי  כלומר –áìelì øLk íBiä ìkL נטילת למצוות – ÆÈÇÈÅÇÈ
לולב.
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זרה, עבודה úçcpäלשם øéò ìLå עבודה לעבוד  שהודחה – ÀÆÄÇÄÇÇ
השיעורìeñtזרה, בו אין  כאילו  זה והרי  בשריפה, שדינו לפי – È

א). (משנה בלולב שבארנו כמו äìøòהדרוש , ìL שנים בשלש – ÆÈÀÈ
האילן , לנטיעת בגמרא,ìeñtהראשונות מבואר  הטעם האתרוג; – È

פירות  והרי לכם, ראוי שיהא – לכם" "ולקחתם אמרה שהתורה לפי

ובהנאה. באכילה אסורים ìeñtערלה ,äàîè äîeøz ìL– ÆÀÈÀÅÈÈ
אכילה היתר בו שאין  ועוד,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לפי ערלה. בשל שבארנו כמו

אשרה  בשל שבארנו (כמו  השיעור בו  אין  וכאילו לשריפה שעומד 
הנדחת). עיר äøBäèושל äîeøz ìL תרומה של אתרוג – ÆÀÈÀÈ

ìhéטהורה, àG יום כל שמעמידים לפי הטעם, מבואר  בגמרא – ÄÙ
עליהם, לברך  כדי  והלולב האתרוג את וכשנוטל במים, הלולב את

הלולב  אל שמקרבו ידי  על טומאה לקבל  האתרוג את מכשיר נמצא
לתרומה. טומאה לגרום ואסור ìèðהרטוב, íàåשל אתרוג – ÀÄÈÇ

טהורה, בו øLkתרומה יש  שהרי  חובתו, ידי  בו  יצא כלומר – ÈÅ
לכהן . אכילה éàîcהיתר ìL–החשוד מעםֿהארץ שנלקחו פירות ÆÀÇ

מעושרים  אינם ספק מעושרים ספק כלומר "דמאי", נקראים המעשר על 

האתרוג  ואם שיעשרם; עד לאכלם ואסור  דמאי ), למסכת פתיחה (עיין 
דמאי , של ïéìñBtהוא éànL úéa ארבעת מצוות לשם ליטלו  – ÅÇÇÀÄ

לעיל ; כמבואר אכילה, היתר  בו ואין  הואיל  ìläהמינים, úéáeÅÄÅ
ïéøéLëî מאכילין" א): ג, (דמאי  ששנינו  כמו  לעניים, וראוי הואיל – ÇÀÄÄ

דמאי ". העניים íéìLeøéaאת éðL øNòî ìLמעשר שפירות – ÆÇÂÅÅÄÄÈÇÄ
בירושלים, לאכלם מצווה ìhéשני àG באתרוג שבארנו מהטעם – ÄÙ

אל שמקרבו ידי  על  טומאה לקבל  שמכשירו  מפני  טהורה, תרומה של
"קודש " נקרא שני מעשר ואף הרטוב, לללל),),),),הלולב כז כז כז כז ,,,, ואסור((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

טומאה, לו  øLkלגרום ,ìèð íàå. חובתו ידי  בו  יצא כלומר – ÀÄÈÇÈÅ
אם  בדיעבד אף פדיון, בלא לאכלו  ואסור הואיל  לירושלים, חוץ אבל 

חובתו  ידי יצא לא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))נטלו , ויש((((רש רש רש רש """"יייי;;;; הדין . שהוא סוברים,
אלא  ירושלים המשנה נקטה ולא יצא, נטל  אם לירושלים, חוץ

לכתחילה  שני  מעשר של  אתרוג יטול לא בירושלים שאפילו להשמיענו,
טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין .((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úéææç äúìòדקות אבעבועות כמין  –ziffg)"ילפת" של  תרגומו  ÈÀÈÂÈÄ
כב), כב, כ ; כא, ויקרא –Baø ìòאחד מצד האתרוג, של ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ÇË

Búîèt äìhð,האתרוג שבראש  העץ גבעול –óì÷ð שהוסרה – ÄÀÈÄÀÈÄÀÇ

הדקה, קליפתו  משניcñð÷ממנו לארכו שנסדק מפרשים יש  – ÄÀÇ
אפילו  או חללו , עד אחד  מצד  נסדק אפילו מפרשים: ויש  הצדדים,

העבה החיצונה הקליפה רוב שנסדק אלא לחללו מגיע ,((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))אינו 

àeäL ìk øñçå áwðשחסר אלא מפולש אינו שהנקב כלומר – ÄÇÀÈÇÈÆ
שהוא מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי))))כל  ויש ;awip,חסר שלא אף מפולש, נקב –

`edy lk xqge מפולש אינו  שהנקב אף שהוא כל  שחסר או  ;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))–
הללו, המקרים בענין ìeñtבכל האתרוג. –"slwp" בגמרא מבואר È

לאתר כולו שנקלף אתרוג בין  הבדל  ומפרששיש מקצתו, שנקלף וג
כולו , נקלף אבל  כמנומר , שנראה לפי  פסול , מקצתו שנקלף רש"י,

בתחילה  כאשר  ירוק ומראהו דקה קליפה ממנו  שהוסרה כלומר
שנקלף ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) באתרוג מדובר  שבמשנתנו מכאן  כשר; הריהו  ,

פסול" "נקלף במשנתנו ששנינו  שמה להיפך , מפרשים יש אבל מקצתו.
כשר  מקצתו נקלף אם אבל כולו, כשנקלף דווקא חננאלחננאלחננאלחננאל")")")")היינו  .("("("("רבנורבנורבנורבנו

Bèeòî ìò úéææç äúìòאחד במקום אחת חזזית היינו ,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– ÈÀÈÂÈÄÇÄ
Bö÷ò ìhð; באילן בו  תלוי שהוא העץ גבעול –øñç àGå áwð ÄÇËÀÄÇÀÈÇ
àeäL ìk,מפולש אינו  הנקב אבל  והוציאה, מחט בו שתחב כגון  – ÈÆ

øLk,מקומות בשלשה או בשניים חזזית עלתה אם אבל  האתרוג. – ÈÅ
ואם  פסול ; האתרוג האתרוג, של מיעוטו על אלא שאינה פי  על  אף

אפילו  המחודד) העליון (בחלקו  האתרוג של חוטמו  על  חזזית עלתה
פסול רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),במשהו éLekä((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; âBøúà,ככושי שחור שצבעו  – ÆÀÇÄ

ìeñt אתרוגיהם דרך  שאין  במקום אלא פסול  שאינו מבארים, יש – È
שגדלים  במקומות אבל בה, וכיוצא ישראל  בארץ כגון שחורים, להיות

כשר  הוא הרי  שחורים, אתרוגים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))גם éúøëk;((((גמראגמראגמראגמרא;;;; ÷øiäåÀÇÈÙÀÇÀÄ
כחציר ירוק שהוא אתרוג –Ð miayrl dnecd);( הרא"שøéàî éaøÇÄÅÄ

ìñBt äãeäé éaøå ,øéLëî,יהודה רבי של  טעמו  מבואר  בגמרא – ÇÀÄÀÇÄÀÈÅ
לא  פרי  שהוא מפני  או הדר שאינו  dcedi.גמור .לפי iaxk dklde
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ïèwä âBøúà øeòL,אתרוג של ביותר הקטן השיעור –øéàî éaø ÄÆÀÇÈÈÇÄÅÄ
äöéak :øîBà äãeäé éaø ;æBâàk :øîBà יהודה כרבי  והלכה – ÅÈÁÇÄÀÈÅÇÅÈ

פסול. מכביצה אתרוג,ìBãbáeשפחות של ביותר הגדול  והשיעור  – ÇÈ
íéðL æçàiL éãk– אתרוגים שני –éaø éøác ;úçà Bãéa ÀÅÆÙÅÀÇÄÀÈÇÇÄÀÅÇÄ

äãeäéבגמרא מבואר  טעמו בבבב),),),),– לא לא לא לא ,,,, בשעת ((((סוכהסוכהסוכהסוכה שיוכל  כדי ÀÈ
לולב  ומצוות שהואיל והאתרוג, הלולב את אחת ביד לאחוז  הצורך 
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`xephxa yexit

ואת  בימין האתרוג את לפעמים לו  נותנים אם בשמאל, ואתרוג בימין
בינתיים  ולאחוז ליד  מיד  להחליפם צריך הוא הרי  בשמאל, הלולב

הוא  עלול  מדי  גדול  יהיה האתרוג ואם אחת, ביד  והאתרוג הלולב את
ולהיפסל . åéãéליפול ézLa ãçà elôà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÂÄÆÈÄÀÅÈÈ

מכסימלי ), (שיעור למעלה שיעור לאתרוג אין  יוסי  רבי שלדעת כלומר
הוא. כשר ידיו , בשתי להחזיקו שצריך  מאד  גדול  אתרוג ואפילו 

ברייתא: מובאת zialובגמרא `ay `aiwr iaxa dyrn :iqei iax xn`
ebexz`e zqpkdexn` md s` ?di`x myn :dcedi iax el xn` .etzk lr
.xcd df oi` :el:במשנתנו גורסים fg`iyיש  ick lecbaem d i p yÐ

והאתרוג הלולב `zgהיינו ecia Ð,(לעיל שבארנו iax(מהטעם ixac
eici izya elit` :xne` iqei iax .dcedi והאתרוג הלולב אפילו כלומר  –

האחת בידו והאתרוג האחת בידו הלולב ידיו, ועיין ועיין ועיין ועיין בשתי  ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  מקום""""תוספותתוספותתוספותתוספות מכל  ..iqei iaxk dkld

ח ה נ ש מ ר ו א ב

áìelä úà ïéãâBà ïéà,והערבות ההדסים עם –Bðéîa àlà– ÅÀÄÆÇÈÆÈÀÄ
שבו , המינים משאר  במין או לולב של בעלים äãeäéכגון  éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈ

לפי  טעמו , מבואר  בגמרא שנאמר– אגד , צריך לולב סובר: שהוא
המינים מ מ מ מ ):):):):בארבעת כגכגכגכג,,,, ונאמר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לכם", יביביביב,,,,"ולקחתם ((((שמות שמות שמות שמות 

"ולקחתם,כבכבכבכב):):):): שווה בגזירה הוא ולומד אזוב", אגודת "ולקחתם
את  אוגדים אין  הלכך אגודה; כאן אף אגודה, להלן  מה ולקחתם":
חמישי מין מוסיף נמצא אחר, במין יאגדנו  שאם במינו, אלא הלולב

תוסיף. בל  על äçéLîaועובר elôà :øîBà øéàî éaø,בחבל – ÇÄÅÄÅÂÄÄÀÄÈ
שווה  גזירה דורש  (שאינו אגד  צריך הלולב אין  מאיר רבי  שלדעת

הלולב  את לאגוד מותר  הלכך  בלבד , לנוי  אלא אוגדים ואין דלעיל),
חמישי . מין של תוספת משום בזה ואין  במינו, שלא éaøאפילו  øîàÈÇÇÄ

ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL ,íéìLeøé éLðàa äNòî :øéàîÅÄÇÂÆÀÇÀÅÀÈÇÄÆÈÀÄÆÀÅÆ
áäæ ìL úBiðBîéâa.שרשרות כמין  העשויים זהב בחוטי –eøîà ÀÄÄÆÈÈÈÀ

Bì:חכמים –ähîlî BúBà ïéãâBà eéä Bðéîa שאוחזים במקום – ÀÄÈÀÄÄÀÇÈ
והערבות, ההדסים עם הלולב את שאוגדים במקום כלומר ביד , אותו 

שוב  במינו, אגד  מצוות שנתקיימה ומאחר  במינו, אותו  אוגדים היו 
לנוי . אלא באים שאינם שלמעלה, האגודים על מקפידים dkldeאין

.xi`n iaxk
שלש  שבלולב לפי  בשמאל , ואתרוג  בימין  נוטלים "לולב אמרו: בגמרא
שמברכים  (שם), אמרו כן  אחת. מצווה ובאתרוג וערבה, הדס לולב, מצוות:

מכולן. הוא גבוה ובמינו  הואיל לולב", נטילת "על
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טפחים שלשה בו שיש "לולב שנינו : בפרקנו  א ea,במשנה rprpl ickמכאן כשר ".
ההלל. קריאת בשעת וגם נטילה בשעת לנענע היו  ונוהגים בלולב. לנענע שמצווה

שבהלל. בנענועים דנה משנתנו 

ïéòðòðî eéä ïëéäå?בלולב מנענעים בהלל  פסוקים באיזה – ÀÅÈÈÀÇÀÀÄ
Bñå älçz "'äì eãBä"aó שבתחילת לה'" "הודו בפסוק – ÀÇÀÄÈÈ

שבסופו ((((קיח קיח קיח קיח ))))המזמור לה'" "הודו ä';((((רש רש רש רש """"יייי))))ובפסוק àpà"áeÀÈÈ
"àp äòéLBäשנאמר לגלגלגלג----לה לה לה לה ):):):):– טז טז טז טז ,,,, א א א א  הימים הימים הימים הימים  עצי((((דברי דברי דברי דברי  ירננו "אז ÄÈÈ

לעולם  כי  טוב כי  לה' הודו  הארץ. את לשפוט בא כי  ה' מלפני  היער
שבראש לפי במדרש : ומובא ישענו "; אֿלהי  הושיענו ואמרו חסדו .

זכאי יצא מי  יודעים ואין  העולם, ואומות ישראל לדין  באים השנה
בלולביהם  שמחים שיהיו  לישראל , זו  מצווה הקב"ה נתן  חייב, יצא ומי

"ירננו  שכתוב: וזהו שמח. שהוא זכאי השופט מלפני  היוצא כאדם
יצאו  כאשר בלולבים), (שמנענעים היער בעצי ירנו כלומר  היער ", עצי 

ב"הודו  ירננו ? ובמה הארץ, את לשפוט שבא בזמן זכאים ה' מלפני 
נא" וב"הושיעה טוב" כי הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))לה' ìlä;((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; úéa éøác– ÄÀÅÅÄÅ

ה' ב"אנא אבל נא", הושיעה ה' ב"אנא רק שמנענעים הסוברים,
מנענעים. אין נא" àpà"aהצליחה óà :íéøîBà éànL úéáeÅÇÇÀÄÇÀÈÈ

"àð äçéìöä 'ä.בלולב מנענעים –äôBö :àáé÷ò éaø øîà ÇÀÄÈÈÈÇÇÄÂÄÈÆ
ïéòðòðî eéä íòä ìkL ,òLBäé éaøáe ìàéìîb ïaøa éúééäÈÄÄÀÇÈÇÀÄÅÀÇÄÀËÇÆÈÈÈÈÀÇÀÀÄ
"àp äòéLBä 'ä àpà"a àlà eòðòð àG ïäå ,ïäéáìeì úàÆÀÅÆÀÅÄÀÀÆÈÀÈÈÄÈÈ
נוהגים  שהיו  כלומר מנענעים, היו  לא נא" הצליחה ה' ב"אנא אבל  –

הושיעה  ה' ב"אנא אלא נענעו לא "והן  גורסים: ויש הלל . בית כדברי
בבבבדדדדנא לללל אלא ",",",",בבבב כן, הלכה ואין נענעו . לא לה'" ב"הודו שאף כלומר 

lld zia ixack(((( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא)))).:exn` `xnba,ומביא מוליך  מנענע? כיצד 
ומוריד מעלה שלו, הרוחות שארבע למי ומביא מוליך  ומוריד . מעלה
לעצור כדי ומביא מוליך  אומרים: ויש  שלו. והארץ שהשמים למי

רעים. טללים לעצור  כדי ומוריד מעלה רעות, azek:רוחות m"anxd
הלולב  ראש  ומנענע ומביא פעמים, שלש  הלולב ראש ומנענע מוליך

וירידה בעליה וכן  פעמים, יייי).).).).שלש  ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב Cøca((((הלהלהלהל'''' àaL éîÄÆÈÇÆÆ
ìò ìhé ,Búéáì ñðkiLëì Z ìBhì áìeì Bãéa äéä àGåÀÈÈÀÈÈÄÄÀÆÄÈÅÀÅÄÙÇ

BðçìL מסעודתו יפסיק אכילתו , קודם הלולב את ליטול שכח אם – ËÀÈ
הלולב. את úéøçLויטול ìèð àG,הלולב את –íéaøòä ïéa ìhé ÈÇÇÂÄÄÙÅÈÇÀÇÄ

הצהרים, אחרי  כלומר –áìelì øLk íBiä ìkL נטילת למצוות – ÆÈÇÈÅÇÈ
לולב.
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iiii.'eke ohw e` dy` e` car didy in:øîåà àåäù äî äìîá äìî åéøçà äðòéù êéøö êëì .ïúáåç éãé íéøçà àéöåî åðéà øáãá áééç åðéàù éî`dze
.dx`n el:ãîì àìù.dielld eixg` dper:äéåììä øáãå øáã ìë ìò ììää úà àø÷î øçà úåðòì ïéìéâø åéä êëù ,øîåà àåäù øáã ìë ìò

`i`i`i`i.letkl ebdpy mewnìåôë åìåë éðúéðò éë êãåà ãò áåè éë 'äì åãåäî ÷øôä åúåà ìëù éôì ,íéìôåë ììää óåñ ãò äèîìå êãåàî ÷åñôå ÷åñô ìë
:åììä úåàø÷îä ìåôëì åâäð êëì ,ìåôë åðéà äèîìå êãåàîå ,àø÷îá.eixg` jxalììä úëøá ìáà .äðéãîä âäðîë ìëäíå÷î ìëá àéä äåöî åéðôì

:âäðîá éåìú åðéàå.exiagn alel gweld:õøàä íò.ziriayaàîìòá õò áìåìù éôì åì ïúéì ìåëé áìåì éîãã éäðå .úéòéáùä ìò ãåùç õøàä íòù
ùåã÷ åá ïéàå àåääðúîá âåøúàä åðîî ç÷éù êéøö êëìä ,ïäéîãå ïä úéòéáùá øòáúäì ïéëéøö úéòéáù úåøéôù ,åì ïúéì ìåëé åðéà âåøúà éîã ,úéòéáù ú

:úéòéáù úùåã÷á õøàä íò íøòáé àì àîù ,åéîã åì ïúé àìå
aiaiaiai.dray ycwna:íéîé úòáù ïéìåáâá àìå ,íéîé úòáù íëéäìà 'ä éðôì ïðéùøããë.dpicna:äæ ïéðòì íéìåáâë àéä óàù ,íéìùåøéá.spd mei `diye

:ïñéðá æ"è íåé åðééäã ,øîåò ìùelek.xeq`áéúëã ,íåéá åá ùãç íéìëåà åéä øîåòä áø÷ùî íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæáå(â"ë àø÷éå)áøçùëå .íëàéáä ãò
øîåà ãçà áåúë ïðéøîàã ,çøæîä øéàäùî äøåúä ïî øúåî ùã÷îä úéá(íù),íëàéáä ãò øîåà ãçà áåúëå ,çøæîä øéàäùî òîùîã ,äæä íåéä íöò ãò
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BúBà ïéø÷î ïè÷ Bà äMà Bà ãáò äéäL éî ידע שלא – ÄÆÈÈÆÆÄÈÈÈÇÀÄ
ההלל , את לפניו קוראים היו  קטן או אשה או ועבד äðBòÆלקרוא,

ïéøîBà ïäM äî ïäéøçà,מלה כל  אחריהם לענות הוא חייב – ÇÂÅÆÇÆÅÀÄ
אינו  בדבר מחוייב שאינו ומי  ההלל, בקריאת חייבים אינם שהם לפי

אחריהם  לענות הוא צריך  הלכך חובתם, ידי  האחרים את להוציא יכול
אומרים, שהם äøàî!מה Bì éäúe שלא על קללה, עליו  ותבוא – ÀÄÀÅÈ

בברייתא  מובא וכן  אותו. מקרים יהיו  שאלו  צריך והוא לקרוא למד
א א א א ):):):):בגמרא לח לח לח לח ,,,, מברך((((סוכהסוכהסוכהסוכה ועבד  לאביו  מברך בן אמרו, "באמת

לאדם  מארה תבוא חכמים: אמרו  אבל  לבעלה, מברכת ואשה לרבו
לו ". מברכין  ובניו BúBàשאשתו àø÷î ìBãb äéä íàאבל – ÄÈÈÈÇÀÆ

מלה, כל אחריו לענות צריך  אינו ההלל , את לפניו קורא היה גדול  אם
déeììäאלא :åéøçà äðBò היו שכך אומר, שהוא ענין  כל  על  – ÆÇÂÈÇÀÈ

שליח  שהיה פסוק, או פסוק חצי כל אחר "הללוי ֿה" לענות רגילים
היודעים  את אף מוציא הציבור  שליח והיה ההלל, בקריאת אומר  ציבור 

בעצמם. לקרוא
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והכל בקריאתה, שונים מנהגים שיש ההלל , קריאת בענין  ללמד  מוסיפה משנתנו
המדינה. כמנהג

ìBtëì eâäpL íB÷î שבהלל האחרונים הפסוקים את ((((במזמור במזמור במזמור במזמור – ÀÆÈÂÄÀ
ההלל ,קיח קיח קיח קיח ),),),), סוף עד עניתני" כי מזמור,ìtëéמ"אודך אותו  כל שכן  – ÄÀÙ

טוב" כי  לה' "הודו  בו: כפולים עניינים טוב", כי לה' ב"הודו המתחיל

י קראתי המצר "מן נא"; יאמרו  נא"... "יאמר וסוף; ענניֿ תחילה ה,
י טוב ֿ במרחב לחסות... "טוב בעוזרי "; לי ה' אירא... לא לי  "ה' ה";

קול לישועה. לי "ויהי  סבבוני "; גם סבוני סבבוני ... גוים "כל  לחסות";
נתנני"; לא ולמוות אמות... "לא ה'; ימין  ה'... "ימין  וישועה"; רנה
ולהלן  עניתני" כי מ"אודך אבל  השער". זה צדק... שערי לי  "פתחו 

המזמור. סוף עד עניתני " כי מ"אודך  לכפול נהגו הלכך כפול , אינו
èBLôì הפסוקים את לכפול שלא היינו לפשוט, שנהגו  מקום – ÄÀ

המזמור, סוף ועד  עניתני " כי  הפסוקים èLôéמ"אודך את יקרא – ÄÀÙ
תהילים. בספר  כתובים שהם כמו אחת, פעם åéøçàרק Cøáì– ÀÈÅÇÂÈ
ההלל , אחרי "יהללוך" ברכת לברך  שנהגו åéøçàמקום Cøáé– ÀÈÅÇÂÈ

היום, נוהגים שאנו  äðéãnäכמו âäðîk ìkä הברכה ברם, – ÇÙÀÄÀÇÇÀÄÈ

המצוות  שכל  במנהג, תלויה ואינה מקום בכל  היא מצווה ההלל  שלפני

לעשייתן עובר  עליהן מברכים Bøáçî.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))כולן  áìeì ç÷BläÇÅÇÈÅÂÅ
úéòéáMa,והאתרוג הלולב את לו המוכר  וחברו , השמיטה, בשנת – ÇÀÄÄ

והאתרוג  הלולב שמא חשש ויש השביעית, על  החשוד הארץ עם הוא
וחייבים  סחורה, בהם לעשות שאסור  בשביעית, שנלקטו  מפירות הם

מכירתם דמי  ואת אותם הביעור בזמן ziriayלבערם zkqna x`eank)
('f wxtäðzîa âBøúà Bì ïúBðמהמוכר מבקש שהלוקח כלומר – ÅÆÀÀÇÈÈ

במתנה, האתרוג את לו úéòéáMaשיתן Bç÷ìì éàMø ïéàL éôìÀÄÆÅÇÇÀÈÀÇÀÄÄ
משום  שביעית, קדושת עליו אין הלולב שאמנם מבואר, בגמרא –

אבל השישית, בשנה כבר  חנט והרי חנטתו, זמן  אחר  בו שהולכים
שביעית לענין  לקיטתו זמן אחר בו  הולכים מ מ מ מ ,,,,האתרוג סוכהסוכהסוכהסוכה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

עלא א א א ),),),), חשוד  המוכר  אם לפיכך  בשביעית, ללוקחו  איפוא, ואסור ,
ואם  במתנה; האתרוג את לו שיתן  ממנו הלוקח יבקש  השביעית,

יש הלולב. בדמי  האתרוג דמי את לו  יבליע לכך , הסכים לא המוכר 
שביעית קדושת בכלל  בו  ואין סתם כעץ דינו שהלולב ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;סוברים,

ישראלישראלישראלישראל")")")") """"תפארתתפארתתפארתתפארת ועייןועייןועייןועיין .ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

äðBLàøa,קיים היה המקדש שבית בזמן –ìhð áìeì äéä ÈÄÈÈÈÈÄÈ
äòáL Lc÷na המינים בארבעת שנאמר הסוכות, ימי  שבעת בכל – ÇÄÀÈÄÀÈ

מ מ מ מ ):):):): כגכגכגכג,,,, ודרשו:((((ויקראויקראויקראויקרא ימים", שבעת אֿלהיכם ה' לפני  "ושמחתם
המינים  בארבעת לשמוח חייבים במקדש, היינו אֿלהיכם", ה' "לפני

החג, ימי  שבעת ואפילו äðéãnáeכל למקדש , מחוץ היינו – ÇÀÄÈ
lhipבירושלים, alel didãçà íBé שנאמר mkl"ולקחתם((((שם שם שם שם ):):):):– ÆÈ

oey`xd meiaמקדש היו שבת דחיית לענין  ברם, וגו '. הדר " עץ פרי

לולב  נטילת היתה בשבת, להיות ראשון  יום חל שאם שווים, ומדינה
נטילת  היתה לא החג ימי  בשאר ואילו  במדינה, אפילו שבת דוחה

במקדש. אפילו שבת דוחה ïé÷úäלולב Lc÷nä úéa áøçMîÄÆÈÇÅÇÄÀÈÄÀÄ
äòáL äðéãna ìhð áìeì àäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøבכל – ÇÈÈÈÆÇÇÆÀÅÈÄÈÇÀÄÈÄÀÈ

הסוכות, ימי  Lc÷nìשבעת øëæשנאמר יז יז יז יז ):):):):– לללל,,,, "ציון ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  ÅÆÇÄÀÈ
ברם, למקדש . זכר  לעשות שצריך מכאן  ולמדים לה", אין דורש היא,

גזירה  הראשון, ביום ואפילו בשבת, הלולב את ליטול חכמים אסרו 
נטילת  הזה בזמן נמצא הרבים. ברשות אמות ארבע יעבירנו שמא

דוחה  אינה חכמים שמגזירת אלא התורה, מן  הראשון ביום לולב
הרמב"ם  סופרים. מדברי אלא לולב נטילת אין הימים ובשאר  שבת;

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ÈúaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,úñðkä úéáì ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòä ìk.ïéîékLî úøçnì ¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨¨¨¨¦¦¤§¥¤§¥©§¤¤©¨¢¨©§¦¦
ïéàáe,BlL úà øékî ãçàå ãçà ìk,BìèBðå;eøîàL éðtîíéîëç:éãé àöBé íãà ïéàáBè íBéa BúáBç ¨¦¨¤¨§¤¨©¦¤¤§§¦§¥¤¨§£¨¦¥¨¨¥§¥¨§

Báìeìa âçä ìL ïBLàøäBøáç ìL,Bøáç ìL Báìeìa BúáBç éãé àöBé íãà âçä úBîé øàLe. ¨¦¤¤¨§¨¤£¥§¨§¤¨¨¨¥§¥¨§¨¤£¥
„ÈéñBé éaøøîBà:úaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,íéaøä úeLøì áìelä úà àéöBäå çëLå ©¦¥¥¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨§¨©§¦¤©¨¦§¨©¦
–øeèt,úeLøa BàéöBäL éðtî. ¨¦§¥¤¦¦§

åøîàéå ùã÷îä úéá äðáé äøäî íåùî ,íåéä ìë íäéìò éàëæ ïá ïðçåé ïáø øñàå .íåéä íöò ãò øîåò àëéìã ïîæá ,íëàéáä ãò øîåò àëéàã ïîæá ,ãöéë àä
:ìåëéð éîð àúùä çøæîä øéàäùî ïðéìëà äåä àì éî ã÷úùà

bibibibi.'eke oey`x aeh mei:úáù áøòî ïäéáìåì íù ïéëéìåî åéä êëéôì ,åãáì ïåùàø è"åéá úáùä úà äçåã áìåì úåöîã ïî÷ì ïðéøîàã`vei mc` oi`
.'ekeíàå .åøéæçî ë"çàå åá àöåéå åìèåðå ,äðúî äîù øéæçäì úðî ìò åìéôà äðúîá åøáç åì åðúð íàå .íëìùî íëì ,ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå áéúëã

:åúáåç éãé àöé àìå àø÷éòî åãéá äéä ìåæâã òøôîì àúìî éàìâà åøéæçä àì
cicicici.zeyxa e`ivedy iptn xehtàúùäî ãéøè àìã ,áééç åàéöåäù íãå÷ äìéèð úáåç éãé àöé ìáà .åàéöåäù äòùá äìéèð úáåç éãé àöé àìù ïåâëå

àöåé íãà ïéà ïìåë úåöîä ìëù ,åëôäù ïåâë äéì úçëùî ,äéá ÷ôð äéäáâàãî àäã åàéöåäù íãå÷ äìéèð ç"é àöé àìã úçëùî éëéäå .äúåùòì äåöîá
øîàðù ïúìéãâ êøã àìà ïäá(å"ë úåîù)äîù åàì ïåéæá êøã øçà øáã éãé ìò äçé÷ìã éìëá ïàéöåäù éîð éà .ïúìéãâ êøã íéãîåòù ,íéãîåò íéèù éöò

:éñåé éáøë äëìäå .äçé÷ì

`xephxa yexit

העיירות  שאר  היינו  ומדינה ירושלים, את גם כולל ש "מקדש" מפרש,

לירושלים. øeñàחוץ Blk óðä íBé àäiLå רבן התקין ועוד – ÀÆÀÅÈÅËÈ
זכאי , בן xnerd,יוחנן ztpd mei `diy,בניסן עשר  `xeqששה elek

שנאמר  החדשה, התבואה מן בו  יייי----ידידידיד):):):):לאכול כג כג כג כג ,,,, תבואו ((((ויקראויקראויקראויקרא "כי 
עומר את והבאתם קצירה, את וקצרתם לכם נותן  אני  אשר הארץ אל 

עצם  עד תאכלו  לא וכרמל וקלי  ולחם הכהן... אל קצירכם ראשית
לאכול שאסור  ומכאן אֿלהיכם", קרבן  את הביאכם עד הזה, היום

בניסן; עשר בששה העומר מנחת הקרבת קודם החדשה התבואה מן
מיד הותר העומר, משקרב קיים, היה המקדש שבית בזמן  ואמנם

קרבן  את הביאכם "עד נאמר: שהרי החדשה, התבואה מן  לאכול
אבל מיד; החדש הותר העומר הקרבת שלאחר  ומשמע אֿלהיכם",

עשר ששה שיום זכאי, בן  יוחנן  רבן  התקין המקדש בית חורבן  לאחר
י שהוא החדש.בניסן, מן  בו לאכול אסור  כולו יהא העומר , הנפת ום

אסור, הוא התורה מן  והלא יהודה: רבי "אמר ה): (י , שנו  מנחות במסכת
שלדעת  כלומר הזה"? היום עצם עד תאכלו  לא וכרמל  וקלי "ולחם שנאמר:
לאכול אסור קיים המקדש בית שאין שבזמן ללמד , זה כתוב בא יהודה רבי
ועד בניסן עשר  ששה של עיצומו עד  היינו הזה", היום עצם "עד החדש מן 

זכאי. בן יוחנן רבן בתקנת צורך היה שלא ומכאן  בכלל.
"דרש  היינו  זכאי ", בן יוחנן  רבן  "התקין  ששנינו שמה מבואר , בגמרא אבל 
שמשחרב  הדין , את והודיעם ברבים אלו מקראות שדרש כלומר והתקין ",

אסור. כולו  הנף יום המקדש בית
עצם  "עד בתורה שנאמר מה זכאי  בן יוחנן רבן שלדעת בגמרא, מפרשים ויש
בית  שאין בזמן התורה שמן כלומר  בכלל, עד  ולא עד היינו  הזה" היום
ששה  ביום שחרית המזרח פני  שיאירו  עד אלא אסור  החדש אין  קיים המקדש
כולו בניסן עשר ששה יום שיהא והתקין  זכאי בן יוחנן רבן ובא בניסן, עשר 

אסור.
:ef ezpwz mrhe ויאמרו המקדש בית ייבנה ycwnd):מהרה zia cenriy xg`l)

אף  בניסן, עשה ששה ביום המזרח כשהאיר החדש מן אכלנו שאשתקד  כשם
קרב  שלא לפי  המזרח משהאיר  אכלו שאשתקד ידעו , לא והם נאכל , עכשיו 
העומר, הקרבת לאחר אלא מותר החדש אין  המקדש בית משנבנה אבל העומר,
בן יוחנן  רבן התקין לפיכך  ֿ להיכם". א קרבן את הביאכם "עד שנאמר: כמו

אסור. כולו  הנף יום שיהא החורבן, לאחר זכאי

i y y m e i
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לולב  נטילת היתה קיים היה המקדש  שבית שבזמן  הקודמת, במשנה הזכרנו  כבר 
השבת  היתה לא ברם, במדינה. בין  במקדש בין  שבת, דוחה החג של  הראשון  ביום
– לרשות. מרשות הוצאתו  לענין לא אבל בלבד , לולב נטילת לענין  אלא נדחית
להיות  שחל  הראשון טוב ביום נוהגים היו  כיצד ללמד , איפוא, באה, משנתנו

בשבת.

âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,סוכות –úaMa úBéäì ìçL– ÈÄÆÆÈÆÈÄÀÇÇÈ
לו  נטילת המקדש  בזמן  השבת,והרי  את דוחה הראשון  ביום ìkÈלב

úñðkä úéáì ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòäלפי שבת, בערב – ÈÈÄÄÆÀÅÆÀÅÇÀÆÆ
בשבת, הרבים רשות דרך להעבירם ïéîékLîשאסור úøçnìÇÈÃÈÇÀÄÄ

ïéàáe,הכנסת לבית –BlL úà øékî ãçàå ãçà ìk את – ÈÄÈÆÈÀÆÈÇÄÆÆ
– éãéלולבו  àöBé íãà ïéà :íéîëç eøîàL éðtî ;BìèBðåÀÀÄÀÅÆÈÀÂÈÄÅÈÈÅÀÅ

Bøáç ìL Báìeìa ,âçä ìL ïBLàøä áBè íBéa BúáBç– ÈÀÈÄÆÆÈÀÈÆÂÅ
oey`xd",שנאמר: meia mkl mzgwle": לפיכךלכםלכםלכםלכםודרשו משלכם, –

וליטלו. לולבו את להכיר  אחד כל צריך  âçäהיה úBîé øàLeÀÈÀÆÈ
Bøáç ìL Báìeìa BúáBç éãé àöBé íãà שלא במקדש , אף – ÈÈÅÀÅÈÀÈÆÂÅ

הראשון  ביום אלא "לכם" שבמקדש(ixi`nd).נאמר סוברים, ויש

הימים שבעת כל  "לכם" איגר איגר איגר איגר ).).).).צריך עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות xnba`((((עייןעייןעייןעיין
,exn`, להחזירו מנת על לולבו את חברו  לו  שנתן מי הראשון ביום שאף

להחזיר מנת על  שמתנה לפי  ומחזירו, חובתו, ידי בו יוצא זה הרי

בידו  כגזול שנמצא חובתו, ידי  יצא לא החזירו , לא ואם מתנה. שמה
וווו)))) חחחח,,,, לולבלולבלולבלולב הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

âçä ìL ïBLàøä áBè íBé :øîBà éñBé éaø,סוכות –ìçL ÇÄÅÅÈÄÆÆÈÆÈ
úaMa úBéäì את בו  נוטלים שהיו  המקדש, בית בזמן  כלומר – ÄÀÇÇÈ

o"xd),הלולב oiir)כמו אבל לרשות, מרשות להוציאו היה אסור

הקודמת, במשנה úeLøìשלמדנו áìelä úà àéöBäå çëLåÀÈÇÀÄÆÇÈÄÀ
íéaøä,בשבת הוצאה איסור  על בשוגג ועבר  –øeèt מקרבן – ÈÇÄÈ
úeLøaחטאת, BàéöBäL éðtî את ליטול  ומותר  הואיל  כלומר – ÄÀÅÆÄÄÀ

ברשות  שהוציאו נמצא בשבת, להיות שחל הראשון  טוב ביום הלולב

רבי וסובר  שבת, שהוא שכח המצווה טרדת מחמת שהרי  המצווה,
ואמרו  מקרבן . פטור  באיסור, כך מתוך  ושגג במצווה שהעוסק יוסי 

epyבגמרא: `l( פטור ea(שהוא `vi `ly `l` נטילת חובת (ידי
שהוציאו), קודם eaלולב `vi la`,(הרבים לרשות שהוציאו (קודם

,aiigכבר המצווה ועיקר הואיל מצווה, בדבר טעות כאן אין  (שהרי 
ברם לעשותה). בה טרוד אינו  ושוב ייתכן mil`eyנעשה, כיצד  (שם):

הלולב  את משהגביה והרי הרבים, לרשות שהוציאו  קודם בו יצא שלא
בו? יצא כשהוא miaiyne:כבר  הלולב את שהגביה כלומר שהפכו , כגון 

כגון  או  גדילתן , דרך אלא בהן  יוצא אדם אין  המצוות וכל הפוך,
בזיון  דרך אחר  דבר ידי על  שלקיחה בקערה, כגון בכלי , שהוציאו 

לקיחה שמה ziibeqnאין micnly ,"aeh mei zetqez"e zetqez oiir)
.(o"xd oiire ;dpeek zekixv oi` zeevny ,`xnbd
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ÈBúBà ïéø÷î ïè÷ Bà äMà Bà ãáò äéäL éî–ïéøîBà ïäM äî ïäéøçà äðBò,äéä íà !äøàî Bì éäúe ¦¤¨¨¤¤¦¨¨¨©§¦¤©£¥¤©¤¥§¦§¦§¥¨¦¨¨
BúBà àø÷î ìBãb–åéøçà äðBò:déeììä. ¨©§¤¤©£¨©§¨

‡ÈìBtëì eâäpL íB÷î–ìtëé,èBLôì–èLôé,åéøçà Cøáì–åéøçà Cøáé,äðéãnä âäðîk ìkä.ç÷Blä §¤¨£¦§¦§Ÿ¦§¦§Ÿ§¨¥©£¨§¨¥©£¨©Ÿ§¦§©©§¦¨©¥©
úéòéáMa Bøáçî áìeì–äðzîa âBøúà Bì ïúBð,úéòéáMa Bç÷ìì éàMø ïéàL éôì. ¨¥£¥©§¦¦¥¤§§©¨¨§¦¤¥©©§¨§©§¦¦

·ÈäòáL Lc÷na ìhð áìeì äéä äðBLàøa,ãçà íBé äðéãnáe.ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîïa ïðçBé ïaø ¨¦¨¨¨¨¦¨©¦§¨¦§¨©§¦¨¤¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤
éàkæ,äòáL äðéãna ìhð áìeì àäiL,Lc÷nì øëæ,ðä íBé àäiLåøeñà Blk ó. ©©¤§¥¨¦¨©§¦¨¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥¨¥ª¨

iiii.'eke ohw e` dy` e` car didy in:øîåà àåäù äî äìîá äìî åéøçà äðòéù êéøö êëì .ïúáåç éãé íéøçà àéöåî åðéà øáãá áééç åðéàù éî`dze
.dx`n el:ãîì àìù.dielld eixg` dper:äéåììä øáãå øáã ìë ìò ììää úà àø÷î øçà úåðòì ïéìéâø åéä êëù ,øîåà àåäù øáã ìë ìò

`i`i`i`i.letkl ebdpy mewnìåôë åìåë éðúéðò éë êãåà ãò áåè éë 'äì åãåäî ÷øôä åúåà ìëù éôì ,íéìôåë ììää óåñ ãò äèîìå êãåàî ÷åñôå ÷åñô ìë
:åììä úåàø÷îä ìåôëì åâäð êëì ,ìåôë åðéà äèîìå êãåàîå ,àø÷îá.eixg` jxalììä úëøá ìáà .äðéãîä âäðîë ìëäíå÷î ìëá àéä äåöî åéðôì

:âäðîá éåìú åðéàå.exiagn alel gweld:õøàä íò.ziriayaàîìòá õò áìåìù éôì åì ïúéì ìåëé áìåì éîãã éäðå .úéòéáùä ìò ãåùç õøàä íòù
ùåã÷ åá ïéàå àåääðúîá âåøúàä åðîî ç÷éù êéøö êëìä ,ïäéîãå ïä úéòéáùá øòáúäì ïéëéøö úéòéáù úåøéôù ,åì ïúéì ìåëé åðéà âåøúà éîã ,úéòéáù ú

:úéòéáù úùåã÷á õøàä íò íøòáé àì àîù ,åéîã åì ïúé àìå
aiaiaiai.dray ycwna:íéîé úòáù ïéìåáâá àìå ,íéîé úòáù íëéäìà 'ä éðôì ïðéùøããë.dpicna:äæ ïéðòì íéìåáâë àéä óàù ,íéìùåøéá.spd mei `diye

:ïñéðá æ"è íåé åðééäã ,øîåò ìùelek.xeq`áéúëã ,íåéá åá ùãç íéìëåà åéä øîåòä áø÷ùî íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæáå(â"ë àø÷éå)áøçùëå .íëàéáä ãò
øîåà ãçà áåúë ïðéøîàã ,çøæîä øéàäùî äøåúä ïî øúåî ùã÷îä úéá(íù),íëàéáä ãò øîåà ãçà áåúëå ,çøæîä øéàäùî òîùîã ,äæä íåéä íöò ãò

`xephxa yexit
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BúBà ïéø÷î ïè÷ Bà äMà Bà ãáò äéäL éî ידע שלא – ÄÆÈÈÆÆÄÈÈÈÇÀÄ
ההלל , את לפניו קוראים היו  קטן או אשה או ועבד äðBòÆלקרוא,

ïéøîBà ïäM äî ïäéøçà,מלה כל  אחריהם לענות הוא חייב – ÇÂÅÆÇÆÅÀÄ
אינו  בדבר מחוייב שאינו ומי  ההלל, בקריאת חייבים אינם שהם לפי

אחריהם  לענות הוא צריך  הלכך חובתם, ידי  האחרים את להוציא יכול
אומרים, שהם äøàî!מה Bì éäúe שלא על קללה, עליו  ותבוא – ÀÄÀÅÈ

בברייתא  מובא וכן  אותו. מקרים יהיו  שאלו  צריך והוא לקרוא למד
א א א א ):):):):בגמרא לח לח לח לח ,,,, מברך((((סוכהסוכהסוכהסוכה ועבד  לאביו  מברך בן אמרו, "באמת

לאדם  מארה תבוא חכמים: אמרו  אבל  לבעלה, מברכת ואשה לרבו
לו ". מברכין  ובניו BúBàשאשתו àø÷î ìBãb äéä íàאבל – ÄÈÈÈÇÀÆ

מלה, כל אחריו לענות צריך  אינו ההלל , את לפניו קורא היה גדול  אם
déeììäאלא :åéøçà äðBò היו שכך אומר, שהוא ענין  כל  על  – ÆÇÂÈÇÀÈ

שליח  שהיה פסוק, או פסוק חצי כל אחר "הללוי ֿה" לענות רגילים
היודעים  את אף מוציא הציבור  שליח והיה ההלל, בקריאת אומר  ציבור 

בעצמם. לקרוא

i y i n g m e i
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והכל בקריאתה, שונים מנהגים שיש ההלל , קריאת בענין  ללמד  מוסיפה משנתנו
המדינה. כמנהג

ìBtëì eâäpL íB÷î שבהלל האחרונים הפסוקים את ((((במזמור במזמור במזמור במזמור – ÀÆÈÂÄÀ
ההלל ,קיח קיח קיח קיח ),),),), סוף עד עניתני" כי מזמור,ìtëéמ"אודך אותו  כל שכן  – ÄÀÙ

טוב" כי  לה' "הודו  בו: כפולים עניינים טוב", כי לה' ב"הודו המתחיל

י קראתי המצר "מן נא"; יאמרו  נא"... "יאמר וסוף; ענניֿ תחילה ה,
י טוב ֿ במרחב לחסות... "טוב בעוזרי "; לי ה' אירא... לא לי  "ה' ה";

קול לישועה. לי "ויהי  סבבוני "; גם סבוני סבבוני ... גוים "כל  לחסות";
נתנני"; לא ולמוות אמות... "לא ה'; ימין  ה'... "ימין  וישועה"; רנה
ולהלן  עניתני" כי מ"אודך אבל  השער". זה צדק... שערי לי  "פתחו 

המזמור. סוף עד עניתני " כי מ"אודך  לכפול נהגו הלכך כפול , אינו
èBLôì הפסוקים את לכפול שלא היינו לפשוט, שנהגו  מקום – ÄÀ

המזמור, סוף ועד  עניתני " כי  הפסוקים èLôéמ"אודך את יקרא – ÄÀÙ
תהילים. בספר  כתובים שהם כמו אחת, פעם åéøçàרק Cøáì– ÀÈÅÇÂÈ
ההלל , אחרי "יהללוך" ברכת לברך  שנהגו åéøçàמקום Cøáé– ÀÈÅÇÂÈ

היום, נוהגים שאנו  äðéãnäכמו âäðîk ìkä הברכה ברם, – ÇÙÀÄÀÇÇÀÄÈ

המצוות  שכל  במנהג, תלויה ואינה מקום בכל  היא מצווה ההלל  שלפני

לעשייתן עובר  עליהן מברכים Bøáçî.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))כולן  áìeì ç÷BläÇÅÇÈÅÂÅ
úéòéáMa,והאתרוג הלולב את לו המוכר  וחברו , השמיטה, בשנת – ÇÀÄÄ

והאתרוג  הלולב שמא חשש ויש השביעית, על  החשוד הארץ עם הוא
וחייבים  סחורה, בהם לעשות שאסור  בשביעית, שנלקטו  מפירות הם

מכירתם דמי  ואת אותם הביעור בזמן ziriayלבערם zkqna x`eank)
('f wxtäðzîa âBøúà Bì ïúBðמהמוכר מבקש שהלוקח כלומר – ÅÆÀÀÇÈÈ

במתנה, האתרוג את לו úéòéáMaשיתן Bç÷ìì éàMø ïéàL éôìÀÄÆÅÇÇÀÈÀÇÀÄÄ
משום  שביעית, קדושת עליו אין הלולב שאמנם מבואר, בגמרא –

אבל השישית, בשנה כבר  חנט והרי חנטתו, זמן  אחר  בו שהולכים
שביעית לענין  לקיטתו זמן אחר בו  הולכים מ מ מ מ ,,,,האתרוג סוכהסוכהסוכהסוכה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

עלא א א א ),),),), חשוד  המוכר  אם לפיכך  בשביעית, ללוקחו  איפוא, ואסור ,
ואם  במתנה; האתרוג את לו שיתן  ממנו הלוקח יבקש  השביעית,

יש הלולב. בדמי  האתרוג דמי את לו  יבליע לכך , הסכים לא המוכר 
שביעית קדושת בכלל  בו  ואין סתם כעץ דינו שהלולב ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;סוברים,

ישראלישראלישראלישראל")")")") """"תפארתתפארתתפארתתפארת ועייןועייןועייןועיין .ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;
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äðBLàøa,קיים היה המקדש שבית בזמן –ìhð áìeì äéä ÈÄÈÈÈÈÄÈ
äòáL Lc÷na המינים בארבעת שנאמר הסוכות, ימי  שבעת בכל – ÇÄÀÈÄÀÈ

מ מ מ מ ):):):): כגכגכגכג,,,, ודרשו:((((ויקראויקראויקראויקרא ימים", שבעת אֿלהיכם ה' לפני  "ושמחתם
המינים  בארבעת לשמוח חייבים במקדש, היינו אֿלהיכם", ה' "לפני

החג, ימי  שבעת ואפילו äðéãnáeכל למקדש , מחוץ היינו – ÇÀÄÈ
lhipבירושלים, alel didãçà íBé שנאמר mkl"ולקחתם((((שם שם שם שם ):):):):– ÆÈ

oey`xd meiaמקדש היו שבת דחיית לענין  ברם, וגו '. הדר " עץ פרי

לולב  נטילת היתה בשבת, להיות ראשון  יום חל שאם שווים, ומדינה
נטילת  היתה לא החג ימי  בשאר ואילו  במדינה, אפילו שבת דוחה

במקדש. אפילו שבת דוחה ïé÷úäלולב Lc÷nä úéa áøçMîÄÆÈÇÅÇÄÀÈÄÀÄ
äòáL äðéãna ìhð áìeì àäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøבכל – ÇÈÈÈÆÇÇÆÀÅÈÄÈÇÀÄÈÄÀÈ

הסוכות, ימי  Lc÷nìשבעת øëæשנאמר יז יז יז יז ):):):):– לללל,,,, "ציון ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  ÅÆÇÄÀÈ
ברם, למקדש . זכר  לעשות שצריך מכאן  ולמדים לה", אין דורש היא,

גזירה  הראשון, ביום ואפילו בשבת, הלולב את ליטול חכמים אסרו 
נטילת  הזה בזמן נמצא הרבים. ברשות אמות ארבע יעבירנו שמא

דוחה  אינה חכמים שמגזירת אלא התורה, מן  הראשון ביום לולב
הרמב"ם  סופרים. מדברי אלא לולב נטילת אין הימים ובשאר  שבת;

izdw - zex`ean zeipyn

ci dpyn iyily wxt dkeq zkqn

‚ÈúaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,úñðkä úéáì ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòä ìk.ïéîékLî úøçnì ¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨¨¨¨¦¦¤§¥¤§¥©§¤¤©¨¢¨©§¦¦
ïéàáe,BlL úà øékî ãçàå ãçà ìk,BìèBðå;eøîàL éðtîíéîëç:éãé àöBé íãà ïéàáBè íBéa BúáBç ¨¦¨¤¨§¤¨©¦¤¤§§¦§¥¤¨§£¨¦¥¨¨¥§¥¨§

Báìeìa âçä ìL ïBLàøäBøáç ìL,Bøáç ìL Báìeìa BúáBç éãé àöBé íãà âçä úBîé øàLe. ¨¦¤¤¨§¨¤£¥§¨§¤¨¨¨¥§¥¨§¨¤£¥
„ÈéñBé éaøøîBà:úaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,íéaøä úeLøì áìelä úà àéöBäå çëLå ©¦¥¥¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨§¨©§¦¤©¨¦§¨©¦
–øeèt,úeLøa BàéöBäL éðtî. ¨¦§¥¤¦¦§

åøîàéå ùã÷îä úéá äðáé äøäî íåùî ,íåéä ìë íäéìò éàëæ ïá ïðçåé ïáø øñàå .íåéä íöò ãò øîåò àëéìã ïîæá ,íëàéáä ãò øîåò àëéàã ïîæá ,ãöéë àä
:ìåëéð éîð àúùä çøæîä øéàäùî ïðéìëà äåä àì éî ã÷úùà

bibibibi.'eke oey`x aeh mei:úáù áøòî ïäéáìåì íù ïéëéìåî åéä êëéôì ,åãáì ïåùàø è"åéá úáùä úà äçåã áìåì úåöîã ïî÷ì ïðéøîàã`vei mc` oi`
.'ekeíàå .åøéæçî ë"çàå åá àöåéå åìèåðå ,äðúî äîù øéæçäì úðî ìò åìéôà äðúîá åøáç åì åðúð íàå .íëìùî íëì ,ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå áéúëã

:åúáåç éãé àöé àìå àø÷éòî åãéá äéä ìåæâã òøôîì àúìî éàìâà åøéæçä àì
cicicici.zeyxa e`ivedy iptn xehtàúùäî ãéøè àìã ,áééç åàéöåäù íãå÷ äìéèð úáåç éãé àöé ìáà .åàéöåäù äòùá äìéèð úáåç éãé àöé àìù ïåâëå

àöåé íãà ïéà ïìåë úåöîä ìëù ,åëôäù ïåâë äéì úçëùî ,äéá ÷ôð äéäáâàãî àäã åàéöåäù íãå÷ äìéèð ç"é àöé àìã úçëùî éëéäå .äúåùòì äåöîá
øîàðù ïúìéãâ êøã àìà ïäá(å"ë úåîù)äîù åàì ïåéæá êøã øçà øáã éãé ìò äçé÷ìã éìëá ïàéöåäù éîð éà .ïúìéãâ êøã íéãîåòù ,íéãîåò íéèù éöò

:éñåé éáøë äëìäå .äçé÷ì
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העיירות  שאר  היינו  ומדינה ירושלים, את גם כולל ש "מקדש" מפרש,

לירושלים. øeñàחוץ Blk óðä íBé àäiLå רבן התקין ועוד – ÀÆÀÅÈÅËÈ
זכאי , בן xnerd,יוחנן ztpd mei `diy,בניסן עשר  `xeqששה elek

שנאמר  החדשה, התבואה מן בו  יייי----ידידידיד):):):):לאכול כג כג כג כג ,,,, תבואו ((((ויקראויקראויקראויקרא "כי 
עומר את והבאתם קצירה, את וקצרתם לכם נותן  אני  אשר הארץ אל 

עצם  עד תאכלו  לא וכרמל וקלי  ולחם הכהן... אל קצירכם ראשית
לאכול שאסור  ומכאן אֿלהיכם", קרבן  את הביאכם עד הזה, היום

בניסן; עשר בששה העומר מנחת הקרבת קודם החדשה התבואה מן
מיד הותר העומר, משקרב קיים, היה המקדש שבית בזמן  ואמנם

קרבן  את הביאכם "עד נאמר: שהרי החדשה, התבואה מן  לאכול
אבל מיד; החדש הותר העומר הקרבת שלאחר  ומשמע אֿלהיכם",

עשר ששה שיום זכאי, בן  יוחנן  רבן  התקין המקדש בית חורבן  לאחר
י שהוא החדש.בניסן, מן  בו לאכול אסור  כולו יהא העומר , הנפת ום

אסור, הוא התורה מן  והלא יהודה: רבי "אמר ה): (י , שנו  מנחות במסכת
שלדעת  כלומר הזה"? היום עצם עד תאכלו  לא וכרמל  וקלי "ולחם שנאמר:
לאכול אסור קיים המקדש בית שאין שבזמן ללמד , זה כתוב בא יהודה רבי
ועד בניסן עשר  ששה של עיצומו עד  היינו הזה", היום עצם "עד החדש מן 

זכאי. בן יוחנן רבן בתקנת צורך היה שלא ומכאן  בכלל.
"דרש  היינו  זכאי ", בן יוחנן  רבן  "התקין  ששנינו שמה מבואר , בגמרא אבל 
שמשחרב  הדין , את והודיעם ברבים אלו מקראות שדרש כלומר והתקין ",

אסור. כולו  הנף יום המקדש בית
עצם  "עד בתורה שנאמר מה זכאי  בן יוחנן רבן שלדעת בגמרא, מפרשים ויש
בית  שאין בזמן התורה שמן כלומר  בכלל, עד  ולא עד היינו  הזה" היום
ששה  ביום שחרית המזרח פני  שיאירו  עד אלא אסור  החדש אין  קיים המקדש
כולו בניסן עשר ששה יום שיהא והתקין  זכאי בן יוחנן רבן ובא בניסן, עשר 

אסור.
:ef ezpwz mrhe ויאמרו המקדש בית ייבנה ycwnd):מהרה zia cenriy xg`l)

אף  בניסן, עשה ששה ביום המזרח כשהאיר החדש מן אכלנו שאשתקד  כשם
קרב  שלא לפי  המזרח משהאיר  אכלו שאשתקד ידעו , לא והם נאכל , עכשיו 
העומר, הקרבת לאחר אלא מותר החדש אין  המקדש בית משנבנה אבל העומר,
בן יוחנן  רבן התקין לפיכך  ֿ להיכם". א קרבן את הביאכם "עד שנאמר: כמו

אסור. כולו  הנף יום שיהא החורבן, לאחר זכאי
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לולב  נטילת היתה קיים היה המקדש  שבית שבזמן  הקודמת, במשנה הזכרנו  כבר 
השבת  היתה לא ברם, במדינה. בין  במקדש בין  שבת, דוחה החג של  הראשון  ביום
– לרשות. מרשות הוצאתו  לענין לא אבל בלבד , לולב נטילת לענין  אלא נדחית
להיות  שחל  הראשון טוב ביום נוהגים היו  כיצד ללמד , איפוא, באה, משנתנו

בשבת.

âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,סוכות –úaMa úBéäì ìçL– ÈÄÆÆÈÆÈÄÀÇÇÈ
לו  נטילת המקדש  בזמן  השבת,והרי  את דוחה הראשון  ביום ìkÈלב

úñðkä úéáì ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòäלפי שבת, בערב – ÈÈÄÄÆÀÅÆÀÅÇÀÆÆ
בשבת, הרבים רשות דרך להעבירם ïéîékLîשאסור úøçnìÇÈÃÈÇÀÄÄ

ïéàáe,הכנסת לבית –BlL úà øékî ãçàå ãçà ìk את – ÈÄÈÆÈÀÆÈÇÄÆÆ
– éãéלולבו  àöBé íãà ïéà :íéîëç eøîàL éðtî ;BìèBðåÀÀÄÀÅÆÈÀÂÈÄÅÈÈÅÀÅ

Bøáç ìL Báìeìa ,âçä ìL ïBLàøä áBè íBéa BúáBç– ÈÀÈÄÆÆÈÀÈÆÂÅ
oey`xd",שנאמר: meia mkl mzgwle": לפיכךלכםלכםלכםלכםודרשו משלכם, –

וליטלו. לולבו את להכיר  אחד כל צריך  âçäהיה úBîé øàLeÀÈÀÆÈ
Bøáç ìL Báìeìa BúáBç éãé àöBé íãà שלא במקדש , אף – ÈÈÅÀÅÈÀÈÆÂÅ

הראשון  ביום אלא "לכם" שבמקדש(ixi`nd).נאמר סוברים, ויש

הימים שבעת כל  "לכם" איגר איגר איגר איגר ).).).).צריך עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות xnba`((((עייןעייןעייןעיין
,exn`, להחזירו מנת על לולבו את חברו  לו  שנתן מי הראשון ביום שאף

להחזיר מנת על  שמתנה לפי  ומחזירו, חובתו, ידי בו יוצא זה הרי

בידו  כגזול שנמצא חובתו, ידי  יצא לא החזירו , לא ואם מתנה. שמה
וווו)))) חחחח,,,, לולבלולבלולבלולב הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

âçä ìL ïBLàøä áBè íBé :øîBà éñBé éaø,סוכות –ìçL ÇÄÅÅÈÄÆÆÈÆÈ
úaMa úBéäì את בו  נוטלים שהיו  המקדש, בית בזמן  כלומר – ÄÀÇÇÈ

o"xd),הלולב oiir)כמו אבל לרשות, מרשות להוציאו היה אסור

הקודמת, במשנה úeLøìשלמדנו áìelä úà àéöBäå çëLåÀÈÇÀÄÆÇÈÄÀ
íéaøä,בשבת הוצאה איסור  על בשוגג ועבר  –øeèt מקרבן – ÈÇÄÈ
úeLøaחטאת, BàéöBäL éðtî את ליטול  ומותר  הואיל  כלומר – ÄÀÅÆÄÄÀ

ברשות  שהוציאו נמצא בשבת, להיות שחל הראשון  טוב ביום הלולב

רבי וסובר  שבת, שהוא שכח המצווה טרדת מחמת שהרי  המצווה,
ואמרו  מקרבן . פטור  באיסור, כך מתוך  ושגג במצווה שהעוסק יוסי 

epyבגמרא: `l( פטור ea(שהוא `vi `ly `l` נטילת חובת (ידי
שהוציאו), קודם eaלולב `vi la`,(הרבים לרשות שהוציאו (קודם

,aiigכבר המצווה ועיקר הואיל מצווה, בדבר טעות כאן אין  (שהרי 
ברם לעשותה). בה טרוד אינו  ושוב ייתכן mil`eyנעשה, כיצד  (שם):

הלולב  את משהגביה והרי הרבים, לרשות שהוציאו  קודם בו יצא שלא
בו? יצא כשהוא miaiyne:כבר  הלולב את שהגביה כלומר שהפכו , כגון 

כגון  או  גדילתן , דרך אלא בהן  יוצא אדם אין  המצוות וכל הפוך,
בזיון  דרך אחר  דבר ידי על  שלקיחה בקערה, כגון בכלי , שהוציאו 

לקיחה שמה ziibeqnאין micnly ,"aeh mei zetqez"e zetqez oiir)
.(o"xd oiire ;dpeek zekixv oi` zeevny ,`xnbd

izdw - zex`ean zeipyn



`רכח dpyn iriax wxt dkeq zkqn
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‡äáøòå áìeì–äòáLå äML;äçîOäå ìlää–äðBîL;íénä Ceqðå äkñ–äòáL;ìéìçäå–äMîç ¨©£¨¨¦¨§¦§¨©©¥§©¦§¨§¨ª¨§¦©©¦¦§¨§¤¨¦£¦¨

äMLå. §¦¨

eheheheh.dy` zlawn:äì éæç àìã éãéî úìèìèîã ïðéøîà àìå ,áìåìä úà.minl zxfgne:åùåîëé àìù.mixifgn zayaìáà .íåéä íåìèð íäî éøäù
:ïéôéìçî ïéàù ù"ëå íéôéñåî àì.oitiqen aeh meiae:àðî ï÷úì çøèã ,ïäî ïéððåö úúìå åìà êåôùì ,íéôéìçî àì ìáà.crenaeäåöî ãòåîä ìåçá

éìçäì:é"øë äëìäå .ó.alela aiig:íéøôåñ éøáãî åëðçì
c`̀̀̀.daxre alelé÷äì äáøòå äìéèðì áìåì:çáæîä ó.draye dyyååä àìå ïéçåã ïéàù íéîòôå ,äòáù åäì ååäå úáùä úà íéçåã íéîòôù éôì

:ìéæàå åäì ùøôî ïî÷ìå .äùù àìà.lldde:ïäéúåðáø÷á íé÷åìç âçä úåîéù éôì çñôá ïë ïéàù äî ,äðåîù ìë øåîâì.dgnydeíéîìù øùá ìåëàì
áéúëã ,ùã÷îä ïîæá(æ"é íéøáã)áéúëã íéîìù øùáá àìà ùã÷îä ïîæá äçîù ïéàå ,êâçá úçîùå(å"ë íù):úçîùå íù úìëàå íéîìù úçáæå.dkeq

:äëåñá áùéì.mind jeqpe:úéøçù âçä éãéîúá.lilgd.úåøåðëå íéìéìçá íéðâðîå ,íéîä êåñéð úáéàù ãåáëì âçá íéçîù åéä äáàåùä úéá úçîùá
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äMà úìa÷î,הלולב את –dìòa ãiîe dða ãiîמיד או  – ÀÇÆÆÄÈÄÇÀÈÄÇÇÂÈ
ìבעלה, ezøéæçîeúaMa íén,הנטילה לפני הלולב בהם שעמד – ÇÂÄÇÇÇÄÇÇÈ

המקדש שבית בזמן  כאן  שמדובר  מבואר, במפרשים יכמוש . שלא כדי 
דוחה  לולב נטילת שאז בשבת, להיות שחל  ראשון  טוב וביום קיים,

להשמיענו  המשנה ובאה יג, במשנה כבר  שהזכרנו כמו  השבת, את
דברים: למים `.שני  להחזירו  מותר  בשבת לולב שנוטלים שבזמן 

הלולב  שנמצא פי על אף זרעים, השקאת משום בזה ואין בשבת,

בלחותו. כך  ידי על מותרת a.עומד  בלולב חייבת שאינה אשה שאפילו 
לנטילת  שראוי שכל  למים, להחזירו כדי  בשבת הלולב את לטלטל 

ליטול יכולה האשה שגם ועוד , לטלטלו; לנשים גם מותר  האנשים
את  דוחה לולב נטילת שאין הזה בזמן ברם, עליו. ולברך  הלולב את

הוציאו  ואם בשבת, כלל לטלטלו  אסור  ראשון, טוב ביום אפילו השבת
בשבת להחזירו אסור  המים מן  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אדם äãeäé.((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; éaøÇÄÀÈ

ïéøéæçî úaMa :øîBà הלולב את להחזיר  אלא רשאים אין – ÅÇÇÈÇÂÄÄ
אסור אבל מהם, היום ונטלוהו הואיל  הנטילה, לפני בהם שעמד  למים

חדשים. מים עליהם ïéôéñBîלהוסיף áBè íBéa אפילו מותר  – ÀÄÄ
בזה  שיש לגמרי , המים את להחליף אסור  אבל חדשים, מים להוסיף

טוב, ביום כלי  לתיקון טירחה המועד,ãòBnáeמשום בחול – ÇÅ
ïéôéìçî.אחרים במים הלולב את וליתן  המים את להחליף מצווה – ÇÂÄÄ

.dkld okeòðòðì òãBiä ïè÷,הלולב את –áìela áiç אביו – ÈÈÇÅÇÀÇÂÅÇÇÈÇÈ
לולב. נטילת במצוות לחנכו סופרים מדברי חייב

א ה נ ש מ ר ו א ב

áìeì,המינים ארבעת מצוות היינו לולב, נטילת –äáøòå שהיו – ÈÇÂÈÈ
כמבואר המזבח, בצדי  לזוקפה במקדש הסוכות בחג אותה מביאים

ה), (משנה äòáLåלהלן äML ופעמים ימים ששה מצוותם פעמים – ÄÈÀÄÀÈ
וֿג. ב במשנה להלן כמפורש ימים, שלם,ìlääשבעה הלל  קריאת – ÇÇÅ

äçîOäå שנאמר ידידידיד):):):):– טז טז טז טז ,,,, אין ((((דברים דברים דברים דברים  ודרשו: בחגך", "ושמחת ÀÇÄÀÈ
שנאמר שלמים, בשר  באכילת אלא המקדש בזמן ז ז ז ז ):):):):שמחה כז כז כז כז ,,,, ((((שםשםשםשם

ושמחת", שם ואכלת שלמים ימים,äðBîL"וזבחת שמונה מצוותם – ÀÈ
ח. משנה להלן כמפורש עצרת, בשמיני אף הישיבה äkñהיינו מצוות – ËÈ

íénäבסוכה, Ceqðåשל התמיד הקרבת בשעת המזבח גבי  על – ÀÄÇÇÄ
(ח-ט),äòáLשחרית, להלן  כמפורש ימים, שבעה מצוותם –ìéìçäå ÄÀÈÀÆÈÄ

בית  בשמחת אחרים שיר  בכלי  ומנגנים בחלילים מחללים שהיו –

äMLåהשואבה, äMîç,ששה ופעמים ימים חמשה פעמים – ÂÄÈÀÄÈ
א). (ה, להלן כמפורש
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:ïéôéìçî ïéàù ù"ëå íéôéñåî àì.oitiqen aeh meiae:àðî ï÷úì çøèã ,ïäî ïéððåö úúìå åìà êåôùì ,íéôéìçî àì ìáà.crenaeäåöî ãòåîä ìåçá

éìçäì:é"øë äëìäå .ó.alela aiig:íéøôåñ éøáãî åëðçì
c`̀̀̀.daxre alelé÷äì äáøòå äìéèðì áìåì:çáæîä ó.draye dyyååä àìå ïéçåã ïéàù íéîòôå ,äòáù åäì ååäå úáùä úà íéçåã íéîòôù éôì
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äMà úìa÷î,הלולב את –dìòa ãiîe dða ãiîמיד או  – ÀÇÆÆÄÈÄÇÀÈÄÇÇÂÈ
ìבעלה, ezøéæçîeúaMa íén,הנטילה לפני הלולב בהם שעמד – ÇÂÄÇÇÇÄÇÇÈ

המקדש שבית בזמן  כאן  שמדובר  מבואר, במפרשים יכמוש . שלא כדי 
דוחה  לולב נטילת שאז בשבת, להיות שחל  ראשון  טוב וביום קיים,

להשמיענו  המשנה ובאה יג, במשנה כבר  שהזכרנו כמו  השבת, את
דברים: למים `.שני  להחזירו  מותר  בשבת לולב שנוטלים שבזמן 

הלולב  שנמצא פי על אף זרעים, השקאת משום בזה ואין בשבת,

בלחותו. כך  ידי על מותרת a.עומד  בלולב חייבת שאינה אשה שאפילו 
לנטילת  שראוי שכל  למים, להחזירו כדי  בשבת הלולב את לטלטל 

ליטול יכולה האשה שגם ועוד , לטלטלו; לנשים גם מותר  האנשים
את  דוחה לולב נטילת שאין הזה בזמן ברם, עליו. ולברך  הלולב את

הוציאו  ואם בשבת, כלל לטלטלו  אסור  ראשון, טוב ביום אפילו השבת
בשבת להחזירו אסור  המים מן  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אדם äãeäé.((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; éaøÇÄÀÈ

ïéøéæçî úaMa :øîBà הלולב את להחזיר  אלא רשאים אין – ÅÇÇÈÇÂÄÄ
אסור אבל מהם, היום ונטלוהו הואיל  הנטילה, לפני בהם שעמד  למים

חדשים. מים עליהם ïéôéñBîלהוסיף áBè íBéa אפילו מותר  – ÀÄÄ
בזה  שיש לגמרי , המים את להחליף אסור  אבל חדשים, מים להוסיף

טוב, ביום כלי  לתיקון טירחה המועד,ãòBnáeמשום בחול – ÇÅ
ïéôéìçî.אחרים במים הלולב את וליתן  המים את להחליף מצווה – ÇÂÄÄ

.dkld okeòðòðì òãBiä ïè÷,הלולב את –áìela áiç אביו – ÈÈÇÅÇÀÇÂÅÇÇÈÇÈ
לולב. נטילת במצוות לחנכו סופרים מדברי חייב

א ה נ ש מ ר ו א ב

áìeì,המינים ארבעת מצוות היינו לולב, נטילת –äáøòå שהיו – ÈÇÂÈÈ
כמבואר המזבח, בצדי  לזוקפה במקדש הסוכות בחג אותה מביאים

ה), (משנה äòáLåלהלן äML ופעמים ימים ששה מצוותם פעמים – ÄÈÀÄÀÈ
וֿג. ב במשנה להלן כמפורש ימים, שלם,ìlääשבעה הלל  קריאת – ÇÇÅ

äçîOäå שנאמר ידידידיד):):):):– טז טז טז טז ,,,, אין ((((דברים דברים דברים דברים  ודרשו: בחגך", "ושמחת ÀÇÄÀÈ
שנאמר שלמים, בשר  באכילת אלא המקדש בזמן ז ז ז ז ):):):):שמחה כז כז כז כז ,,,, ((((שםשםשםשם

ושמחת", שם ואכלת שלמים ימים,äðBîL"וזבחת שמונה מצוותם – ÀÈ
ח. משנה להלן כמפורש עצרת, בשמיני אף הישיבה äkñהיינו מצוות – ËÈ

íénäבסוכה, Ceqðåשל התמיד הקרבת בשעת המזבח גבי  על – ÀÄÇÇÄ
(ח-ט),äòáLשחרית, להלן  כמפורש ימים, שבעה מצוותם –ìéìçäå ÄÀÈÀÆÈÄ

בית  בשמחת אחרים שיר  בכלי  ומנגנים בחלילים מחללים שהיו –

äMLåהשואבה, äMîç,ששה ופעמים ימים חמשה פעמים – ÂÄÈÀÄÈ
א). (ה, להלן כמפורש

izdw - zex`ean zeipyn

ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ט יוסף:דף לאזהרת נוסף àðzביאור àúéðúîaּתרּגזּו 'אל הפסוק את לבאר §©§¦¨¨¨ְְִַ

אבי' אל ועלּו 'מהרּו מכם אני שמבקש אף על לאחיו, יוסף אמר שכך ,'מה ּבּדר (שם ֲֲִֶֶַַַָָ

מכל־מקוםט) ,eòéñôz ìàבדרככםäqb äòéñt,מאמה יותר -å כןänç eñéðëä ©©§¦§¦¨©¨§©§¦©¨
øéòì היכנס ברקיע.- החמה בעוד לעיר אלו:ו הוראות טעם הגמרא ìàומבארת ¨¦©

úBàî Lîçî ãçà úìèBð äqb äòéñt ,øî øîàc ,äqb äòéñt eòéñôz©§¦§¦¨©¨§¨©©§¦¨©¨¤¤¤¨¥£¥¥
e .íãà ìL åéðéò øBànî שציום øéòì,מה änç eñéðëäהוא הדבר áøckטעם ¦§¥¨¤¨¨©§¦©¨¨¦¦§©

íãà àöé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäéמהעירéëa §¨¨©©§¨©©§¨¨©©§¨¥¥¨¨§¦
áBè,היום כבר כשהאיר -e כן בערבñðkéכמו  áBèלעיר éëa זורחת החמה בעוד - ¦¨¥§¦

ופחתים, בבורות יכשל שלא יחשיך, ממצריםøîàpLטרם השבטים מד ביציאת (שם ¤¤¡©
eçlL',ג) íéLðàäå øBà ø÷aä',היום כשהאיר אלא לדרך לצאת שאין ומשמע ©Ÿ¤§¨£¨¦ª§

מאיר. היום בעוד לעיר להכנס שצריך אף ללמוד יש טעם ומאותו

הציבור: בצער ההשתתפות בחובת ברייתא מביאה ìàøNiLהגמרא ïîæa ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§©¤¦§¨¥
ïäî ãçà Løéôe øòöa ïééeøL,אחר למקום úøMäוהלך éëàìî éðL ïéàa §¦§©©¥©¤¨¥¤¨¦§¥©§£¥©¨¥

Bì ïéçépîe ,íãàì Bì ïéeìnLאתLøétL äæ éðBìt íéøîBàå ,BLàø ìò ïäéãé ¤§©¦¨¨¨©¦¦§¥¤©Ÿ§§¦§¦¤¤¥©
.øeaö úîçða äàøé ìà øeavä ïî¦©¦©¦§¤§¤¨©¦

ענין: באותו נוספת øîàéברייתא ìà ,øòöa éeøL øeaväL ïîæa ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¦§©¤©¦¨§©©©Ÿ©
אלאíãàלעצמו  ובתענית, בתפילות עמם אשתתף לא הצרה, באה לא Cìàשאליו ¨¨¥¥

éìò íBìLå ,äzLàå ìëBàå éúéáìáeúkä åéìò ,ïk äNBò íàå .éLôð C §¥¦§©§¤§¤§¨¨©¦©§¦§¦¤¥¨¨©¨
øîBà הנביאבי יג)שעיהו ולחזור (כב להצטער העם את להזהיר הקב"ה ששלחו לאחר , ¥

הרעה, אליהם הגיעה לא שעדיין ואלה הרעה, אליהם תבוא טרם הרעים ממעשיהם

הכתוב מעיד בתשובה, ויחזרו שיצטערו ø÷aבמקום âBøä äçîNå ïBNN äpäå'§¦¥¨§¦§¨¨¨¨
'úeîð øçî ék BúLå ìBëà ,ïéé úBúLå øNa ìBëà ïàö èBçLå אחד אמרו - §¨Ÿ¨¨¨§¨¨¦¨§¨¦¨¨¨

ו  אחיהם, בצרת הצטערו שלא הרי הרעה, אלינו תבוא טרם ונשתה נאכל ©äîלרעהו
déøúa áéúkבעונשם העוסק שלאחריו בפסוק יד)– פסוק ä',(שם éðæàá äìâðå' §¦©§¥§¦§¨§¨§¨

'ïeúeîz ãò íëì äfä ïBòä øteëé íà ,úBàáö אשר עד עוונכם יכופר לא – §¨¦§©¤¨©¤¨¤©§
ïàkתמותו. ãòנתפרשהíéðBðéa úcî כאשר לשוב וחושבים מהמיתה, היראים ©¨¦©¥¦

במיתה. עוונם מתכפר ולכך ברעה, úcîaיפגשו ìáàשל áéúk,חטאם äî íéòLø £¨§¦©§¨¦©§¦
לרעיהם הם יב)שאומרים נו äæë(ישעיה äéäå ,øëL äàañðå ïéé äçwà eéúà'¥¨¤§¨©¦§¦§§¨¥¨§¨¨¨¤

'øçî íBé מן חוששים שאינם כן, נעשה מחר ואף ונשתכר, יין ואקח עמי באו - ¨¨
בתשובה. חוזרים אינם הצרה אליהם בהגיע ואף כלל, déøúaהפורענות áéúk äî©§¦©§¥

א) נז áì(שם ìò íN Léà ïéàå ãáà ÷éãvä''וגו'÷écvä óñàð äòøä éðtî ék ©©¦¨¨§¥¦¨©¥¦¦§¥¨¨¨¤¡©©©¦
רחמים. עליהם יבקש שלא כדי הרשעים, של הרעים מעשיהם בגין -

הברייתא: íãàממשיכה øòöé àlàעצמוøeavä íò,מצערם סובל אינו אם אף ¤¨§©¥¨¨¦©¦
øîàpL ,øeavä íò Bîöò øòévL eðéaø äLîa eðéöî ïkL עמלק במלחמת ¤¥¨¦§Ÿ¤©¥¤¦¥©§¦©¦¤¤¡©

בתפילה למרום ידיו משה יב)כשפרש יז ïáà(שמות eç÷iå íéãák äLî éãéå'¦¥Ÿ¤§¥¦©¦§¤¤
,'äéìò áLiå åézçú eîéNiå,וקשהúñk Bà úçà øk äLîì Bì äéä àì éëå ©¨¦©§¨©¥¤¨¤¨§¦Ÿ¨¨§Ÿ¤©©©¤¤

,äéìò áLéì úçà.אבן על בישיבה להצטער לו היה äLî,ומדוע øîà Ck àlà ©©¥¥¨¤¨¤¨¨¨©Ÿ¤
øòönä ìëå .øòöa íänò äéäà éðà óà ,øòöa ïééeøL ìàøNéå ìéàBä¦§¦§¨¥§¦§©©©£¦¤¡¤¦¨¤§©©§¨©§©¥

.øeaö úîçða äàBøå äëBæ øeavä íò Bîöòéa ãéòî éî ,íãà øîàé ànLå.הציבור בצער משתתף איני éðáàאם ©§¦©¦¤§¤§¤¨©¦§¤¨Ÿ©¨¨¦¥¦¦©§¥
øîàpL ,Ba íéãéòî íãà ìL Búéa úBøB÷å íãà ìL Búéa(יא ב äpðòé',(חבקוק õòî ñéôëå ÷òæz øéwî ïáà ék' ¥¤¨¨§¥¤¨¨§¦¦¤¤¡©¦¤¤¦¦¦§¨§¨¦¥¥©£¤¨

כן. מעיד הוא שאף לה יענה והכפיס הבית בעל של הרעים מעשיו על ותעיד הקיר מן תזעק האבן éøîàכלומר àìéL éaø éác§¥©¦¦¨¨§¦
כי אמרו, שילא רבי של מדרשו בבית –øîàpL ,åéìò ïéãéòî ïä ,íãàì Bì ïéeìnä úøMä éëàìî éðL(יא צא (תהלים §¥©§£¥©¨¥©§©¦§¨¨¥§¦¦¨¨¤¤¡©

Cl äeöé åéëàìî ék'.'ּדרכי ּבכל לׁשמרøîàpL ,åéìò äãéòî àéä íãà ìL BúîLð ,øîBà à÷ãéç éaø(ה ז (מיכה ¦©§¨¨§©¤¨ְְְְִֶָָָ©¦¦§¨¥¦§¨¤¨¨¦§¦¨¨¨¤¤¡©
éô éçút øBîL E÷éç úáëBMî','E.בחיקך השוכבת נשמתך כך על תעיד שלא מעבירות וגופך פיך שמור Léåכלומר, ¦¤¤¥¤§¦§¥¦§¥

øîàpL ,Ba íéãéòî íãà ìL åéøáà ,íéøîBà(י מג ä''(ישעיה íàð éãò ízà'.אדם של אבריו כנגד רבים, בלשון §¦¥¨¨¤¨¨§¦¦¤¤¡©©¤¥©§ª

i"yx

àðú àúéðúîáefbxz l`" i`n Ð
"jxcamknvr ewifz l` Ð

.dqb driqtaøéòì äîç åñéðëäå
jxca oiakeye oipl mz`yk Ð
cera xirl eqipkd ,zexiira

.zgxef dngdyáåè éëá íãà àöé
`xie" enk ,xe`iy cr oizniy Ð
ziy`xa) "aeh ik xe`d z` midl`

.(`áåè éëá ñðëéåcera axra Ð
oihqil oi`y ,zgxef dngdy
zexeaa leti `ly :inp i` .oiievn
eilr elilri `ly ,xiray mirwae

.apb e` dz` lbxn zelilrø÷åáä
äîä åçìåù íéùðàäå øåà

íäéøåîçå.aeh ika e`viy okin Ð
yi .aeh ika qpkil oicd `ede
,`xw i`d eda aizk `lc mixtq
`xaq dcedi axc `zlin `l`

.`xw opira `le ,`edéëàìî éðù
íãàì åì ïéåìî úøùepinin cg` Ð

mildz) aizkc ,el`nyn cg`e
."jl devi eik`ln ik" (`vdpd

hegye xwa bexd dgnye oeyy
xgn ik oii zezye xya lek` o`v
m` ze`av 'd ipf`a dlbpe zenp
ef :oezenz cr mkl dfd oerd xteki

mipepia zcn,dzind on oi`xiy Ð
."zenp xgn ik" eda aizkckåéúà

äæë äéäå øëù äàáñðå ïéé äç÷à
øçî íåé.c`n xzei lecb Ð÷éãöä

áì ìò íù ùéà ïéàå ãáàiptn Ð
zn `ed dnsq`p drxd iptn Ð

`ed xrhvi `ly iptn ,wicvd
,eiptln dxfb `idy xg`e .drxa
oeyl .wicvd sq`p drxd iptn ik
`ed el` ly zerx iptn :xg`
`ed jexa yecwd oi`y ,sq`p

.mingx mdilr ywaiy dvexñéôë
oia dzzl oilibxe ,dpial ivg Ð

.mivrd ikacp izy



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc oixcdpq(oey`x meil)

ì) 'éLc÷î ìà àåáé àì øNa ìøòå,(éðúøL`ed 'al lxr xkp oA' §¤¤¨¨Ÿ¨Ÿ¤¦§¨¦§¨§¥¦¤¥¨¤¤¥
ln `ly lxr odk edf 'xUA lxr' ,miakek zcaerl xnen odk¤¤¨¨
`ide ,'iWCwn l` `ai `l' eilr xn`pe ,el dpkq `idy meynŸ¨Ÿ¤¦§¨¦

.ycwna ceari `ly dxdf`
:zepip`a dcear xeqi`l xewn d`ian `xnbdïðBàel zny in - ¥

,[mdilr la`zdl aiigy el`n] ezgtyn aexw meid eze`aïìðî§¨¨
:`xnbd daiyn .ycwna cearl xeq`yáéúëcezny lecb odka ¦§¦

en` e` eia`(ai `k `xwie)Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä ïîe'¦©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥¥¦§©
,'åéäìà`l` ,mzhin z` zeell '`vi `l ycwnd on' ,eyexite ¡Ÿ¨

yie ,jka zllgzn ezcear oi`e ,ycwna ezcear z` `ed caer
wiicløçà àäheicd odk -àöé àìL`l` ope` ezeida ycwndn ¨©¥¤Ÿ¨¨

,dcear carìléçi`ce ,ezcear z` llgn `edy oeike .dze` ¦¥
.cearl el xeq`

:dzin `le dxdf` `l` ea oi` recn zxxan `xnbdáø äiì øîà̈©¥©
óìéðå ,àáøì àãàdey dxifb cnlp -,äîeøzî 'ìeléç ìeléç' £¨§¨¨§¥©¦¦¦§¨

'lNgi `le'] lelig oeyl dxn`p zepip`a dcearay(my `xwie)oke [ §Ÿ§©¥
Fa EznE'] lelig oeyl dxn`p sebd z`neha dnexz lke`d odka¥

'EdElNgi iM(h ak `xwie)cenll yie ,[ïläl äî,dnexzaóà äúéîa ¦§©§©§©¨§¦¨©
ïàkzepip`a.äúéîa ¨§¦¨

:`ax uxzndéôeâa déa áéúk éîxeqi`d seba 'lelig' aezk ike - ¦§¦¥§¥
`ld ,zepip`a heicd odk lyéúà÷ àììkîjezn weick cnlp - ¦§¨¨¨¨¥

heicd odk ly 'lelig' ok m`e .lecb odka aezkdïî àaä øác éåä£¥¨¨©¨¦
,äåL äøæâa BúBà ïéðc ïéà ììkä ïî àaä øác ìëå ,ììkäoi`y ©§¨§¨¨¨©¨¦©§¨¥¨¦¦§¥¨¨¨

dlindn `le ,yexita daezkd dlindn `l` dey dxifb zeyrl
.weic jezn d`ay

:daiyia ycwnd zcear xeqi`l xewn d`ian `xnbdïìðî ,áLBé¥§¨¨
.xaca xeqi` yiyàø÷ øîà ,ïîçð áø øîà àáø øîàodk iabl ¨©¨¨¨©©©§¨¨©§¨

(d gi mixac)éäìà 'ä øça Bá ék'éèáL ìkî Eì ãîòì EøL'ú,'ebe ¦¨©¡Ÿ¤¦¨§¨¤©£Ÿ§¨¥
,äáéLéì àìå åézøça äãéîòì`ed ixd xgap `l daiyily oeike ©£¦¨§©§¦§Ÿ¦¦¨

eyxcy enk ,xfk dzin aiig epi` mpn` ,dceara xeq`e ,xfk
migafa.(:bk)

odk :`ziixad jynda epipyíeî ìòa,ycwna cary,øîBà éaø ©©©¦¥
äúéîa,miny iciaíéøîBà íéîëçå`l` epi`,äøäæàalr xaery §¦¨©£¨¦§¦§©§¨¨

xn`py dn(gi `k `xwie),'ebe 'axwi `l mEn FA xW` Wi` lk'¨¦£¤Ÿ¦§¨
.dzin ea oi` la` ,dwele

:`xnbd zl`ey.éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynáéúëclraa ©©£¨§©¦¦§¦
men(bk `k `xwie)'åâå àáé àì úëBøtä ìà Cà'WBi `l gAfOd l`e ©¤©¨¤Ÿ¨Ÿ§¤©¦§¥©Ÿ¦©

iWCwn z` lNgi `le FA mEn iMéìéå ,',äîeøzî 'ìeléç ìeléç' ó ¦§Ÿ§©¥¤¦§¨©§¨¥¦¦¦§¨
EznE' ,lelig oeyl dxn`p sebd z`neha dnexzd zlik`a mby¥

'EdlNgi iM Fa(h ak `xwie),ïläl äîdnexzaïàk óà äúéîalraa ¦§©§ª©§©¨§¦¨©¨
men.äúéîa§¦¨

:`xnbd dywnøúBpî 'ìeléç ìeléç' óìéðåmiycw xya lke`dn - §¥©¦¦¦¨
aezky enk ,lelig oeyl dxn`p ea mby ,ozlik` onf xary`xwie)

(g hi`edd WtPd dzxkpe lNg 'd Wcw z` iM `Vi FpFr eilk`e'§Ÿ§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§¦§§¨©¤¤©¦
cnlpe ,'diOrnïläl äîxzep lke`aïàk óà ,úøëamen lraa ¥©¤¨©§©¨§¨¥©¨

.úøëa:uxzl dqpn `xnbdàøazñî`weecydéì äåä äîeøzî §¨¥¦§©§¨¦§¨£¨¥
ïkL ,óìéîìmicnel ep`vnp ef jxca,óebä ìeñtî óebä ìeñt §¥©¤¥§©¦§©

la` ,mteba mleqt mdipy ,dnexz lk`y `nhe men lray
:df uexiz dgec `xnbd .lk`na leqtd xzepaäåä øúBpî äaøcà©§©¨¦¨£¨

,óìéîì déìïkLel`e ,xzepl men lra oia zepeinc dnk ep`vn ¥§¥©¤¥
.` :mdLãB÷.dnexza ok oi`y dn ,miycwa ielz mpiipr mdipy - ¤

.aíéðty dn ,ycwnd jeza dceara miielz mdipy -ok oi` §¦
.b .dnexza,ìebétzrya ayegy ici lr oaxw leqt epiide ¦

zekiiy yi mdipyae ,oaxwl aevwd onfd xg`l elke`l dhigyd
.c .dnexza ok oi`y dn ,zepaxwl mpiipr ixdy df oicløúBðå- §¨

mdipyl jiiy `ed mbe ,mzlik` onf xary ici lr miycw leqt
.dnexzl jiiy epi`e

:yniyy men lra yperl xg` xewn d`ian `xnbdàîhî àlà¤¨¦¨¥
øîâ LnéMLaezky ,'lelig lelig' ly dey dxifb iax cnl - ¤¦¥¨©

mW z` ElNgi `le l`xUi ipa iWcTn ExfPie' yniyy `nha§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥

'iWcw(a ak `xwie)xy`n yniyy `nhn men lra cenll sicre , ¨§¦
micnel ep`vnp ef jxcay meyn ,xzepn,óebä ìeñtî óebä ìeñt§©¦§©

micnel oke ,xzepa ok oi`y dn mc` ly eteba leqtd mdipyay
ea jiiyy men lraøúBðå ,ìebét ,íéðt ,LãB÷î ,mby yniyy `nh ¤§¦¦§¨¦

jiiy ea.øúBðå ,ìebét ,íéðt ,LãBwzrax`l sqepay `vnp ¤§¦¦§¨
z` mb yniyy `nha yi ,xzepa mb miniiwd mipexg`d zepeincd

.epnn cenll sicr okle ,'sebd leqt' ly oeincd
:iax lr miwlegd ,opax ixac mrhïðaøådzin aiigl oi`y mixaeq §©¨¨

y meyn ,men lraaàø÷ øîàlk`y `nh ly dzin aeig oipra ¨©§¨
dnexz(h ak `xwie)'Ba',hrnl ef dlin d`ae ,['EdlNgi iM Fa EznE']¥¦§©§ª

dzin aiig ea `weecyíeî ìòáa àìå.yniyy §Ÿ§©©
:`ziixaa cer epipyäìéòîa ãéæäea yiy ycwdn cifna dpdp - ¥¦¦§¦¨

,dlirníéøîBà íéîëçå äúéîa øîBà éaø`l` epi`äøäæàa. ©¦¥§¦¨©£¨¦§¦§©§¨¨
:`xnbd zxxanøîb ,eäáà éaø øîà .éaøc àîòè éàîcnl -àèç' ©©£¨§©¦¨©©¦£¨¨©¥§

î 'àèçlk`y `nh,äîeøzxn`p dlirnay(eh d `xwie)iM Wtp' ¥§¦§¨¤¤¦
dnexz lk`y `nhae ,'ebe ''d iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥

xn`p(h ak `xwie),'Fa EznE `hg eilr E`Ui `le'ïläl äîdnexza §Ÿ¦§¨¨¥§¥©§©¨
ïàk óà ,äúéîacifna lrenaéøîà ïðaøå .äúéîacenll oi` §¦¨©¨§¦¨§©¨¨¨§¦

y meyn ef dey dxifbaàø÷ øîàly dzin aeig oipralk`y `nh ¨©§¨
dnexz,'Ba'`weecy hrnl `aeBadzin aiigäìéòîa àìå.cifna §Ÿ¦§¦¨

epizpyn ixacl zxfeg `xnbd(:`t),epipy :,Lc÷na LnéML øæiax ¨¤¦¥©¦§¨
d`ian `xnbd .miny icia mixne` minkge ,wpga xne` `aiwr

:xewnd z`àéðz,`ziixaaïàk øîàð ,øîBà ìàòîLé éaøxf oipra ©§¨©¦¦§¨¥¥¤¡©¨
(f gi xacna)ïläì øîàðå ,'úîeé áøwä øfäå'(gk fi xacna)áøwä ìk' §©¨©¨¥¨§¤¡©§©¨Ÿ©¨¥

'úeîé 'ä ïkLî ìà áøwä,,'zeni'n 'znei' dey dxifb cenll yie ©¨¥¤¦§©¨
,ïläl äîdzina xaecn ,okyn l` axwd lkaíéîL éãéa,ïàk óà ©§©¨¦¥¨©¦©¨

epiid 'znei' ea aezky dn ,yniyy xfa.íéîL éãéa¦¥¨©¦
:`ziixad dkiynnïàk øîàð ,øîBà àáé÷ò éaø(f gi xacna)øfäå' ©¦£¦¨¥¤¡©¨§©¨

ïläì øîàðå ,'úîeé áøwäcearl `ed jexa yecwd mya `apzna ©¨¥¨§¤¡©§©¨
miakek zcear'úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå'bi mixac) §©¨¦©Ÿ¥©£©¨

(e,'znei znei' dey dxifb cenll yie ,ïläl äîgicdy `iapa ©§©¨
äìé÷ña,ïàk óà ,,yniyy xfa,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø .äìé÷ña ¦§¦¨©¨¦§¦¨©¦¨¨¤¦¥

cenll yi okle wpga oecip gicdy `iapïläl äî[`iapa]óà ÷ðça ©§©¨§¤¤©
,ïàk,yniyy xfa.÷ðça ¨§¤¤

:`xnbd zl`ey .zwelgnd mrh z` zxxan `xnbdéàîa§©
ìàòîLé éaø ébìtéî÷miny icia dzin aiigy xaeqdàáé÷ò éaøå ¨¦©§¦©¦¦§¨¥§©¦£¦¨

:`xnbd daiyn .dliwq aiig ezrclyïéðc øáñ àáé÷ò éaødxifb ©¦£¦¨¨©¨¦
dey,'úeîi'î 'úîeé' ïéðc ïéàå ,'úîei'î 'úîeé'xf cenll oi` okle ¨¦¨§¥¨¦¨¦¨

.'zeni 'd okyn l` axwd axwd lk'n ['znei' ea aezky]éaøå§©¦
,èBéãäî èBéãä ïéðc ,øáñ ìàòîLéqpkpy xfn yniyy xf epiide ¦§¨¥¨©¨¦¤§¥¤§

,okynlèBéãä ïéðc ïéàå[yniyy xf]àéápîàáé÷ò éaøå .xaeq epi` §¥¨¦¤§¦¨¦§©¦£¦¨
y ,myn cenll dripn yiyçécäL ïåékdxf dcear cearl df `iap ¥¨¤¦¦©

äfî ìBãb èBéãä Eì ïéà. ¥§¤§¨¦¤
:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaø ébìtéî÷ éàîaoecip xfy xaeqd §©¨¦©§¦©¦£¦¨

,dliwqa,éøeð ïa ïðçBé éaøå:`xnbd daiyn .wpgay xaeqd §©¦¨¨¤¦
àzâeìôamzwelgna -àéðúc ,ïðaøå ïBòîL éaøcminkg ,`ziixaa ¦§§¨§©¦¦§§©¨¨§©§¨
mixne`÷ðça øîBà ïBòîL éaø ,äìé÷ña çécäL àéáð.`aiwr iaxe ¨¦¤¦¦©¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤

.oerny iaxk ixep oa opgei iaxe ,minkgk
:`aiwr iax ixaca dxizq dywn `xnbdïðz ïðà àäepgp` ixd - ¨£©§©

epizpyna epipy(:`t)øîBà àáé÷ò éaøyniyy xf,÷ðçaeli`e ©¦£¦¨¥§¤¤
:`xnbd daiyn .dliwqa `ed eixacly epipy lirl `ziixaaéøz§¥

àáé÷ò éaøc àaélàå éàpziax icinlz mi`pza zerc izy opyi - ©¨¥§©¦¨§©¦£¦¨
.max zrc dzid dn `aiwrïéúéðúîxne` `aiwr iax' da epipyy ©§¦¦

ixac 'wpgaïBòîL éaø,àáé÷ò éaøc àaélàåàúééøada epipyy ©¦¦§§©¦¨§©¦£¦¨§©§¨
ixac 'dliwqa 'eke xne` `aiwr iax'ïðaøiax ly ezwelgn ipa ©¨¨

oerny,àáé÷ò éaøc àaélàåxfe gicdy `iapy enya exn`y §©¦¨§©¦£¦¨
.dliwqa yniyy
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oifge` mipy` cenr ct sc ± oey`x wxt`nw `aa
.øùá ìøòå:dlin zngn eig` ezny.àáé àì`nlra dlaw ixacn dxdf` epiide

:dlr iwl `le.'åâå àöé àì ùã÷îä ïîåjixv oi` en`e eia` ezny t"r` xnelk
:llg `vi `ly xg` odk `d llgi `l ceari m`y ycwnd on z`vláéúë éî

.äéôåâáepi`e ope` dia 'izkc lecb odknc llkn lelig diteb heicd odka aizk in
:iz` `wc `ed llgn.äáéùéì àìåoeikc

sc) migafc a"tae xfk dil ded xgap `lc
dcear lgine inc xfk ayei ickn opinx (:bk
epi` `ipz dnl` xfk `ed dzina `ni`
`lye xf iedc meyn dl wxtn mzde dzina
miaezk dyly oii iiezye milbxe mici ugx
oi`e dzin eda aizkc cg`k mi`ad

:oicnln.åá àø÷ øîàdzina dnexza
`herinl ea `z`e ixnb dipin inp edlekc
`wc `ed men lra `xazqne men lra `le
leqt ody mei leahe `nh `le hrnn

:dzina oz`neh.äîåøúî àèç àèç øîâ
aizk `kde dbbya d`hge da aizk dlirn

:ezne `hg eilr e`yi `le.äìéòîá àìå åá
dzin iabc hirn`c `ed dcegl dzinne
xnb `xnbn dxdf` la` ea aizkc `ed
`hg `hgc dey dxfba dlirna cifdl

:dnexzn.íéîù éãéá ïìäì äîmiz`nac
xacna) aizk mitexya gxwc yi` miynge

:(fi.'åëå éøåð ïá ïðçåé 'øgicdy `iap l"qc
:ibilt i`na yxtn onwle wpga miaxd z`
silie oiwpgpd od el`a opaxe y"xc `zbelt

:`xwn `nrh.ïðú àäåiax yniyy xf
r"xl ipzw `ziixaae wpga xne` `aiwr

:dliwqa.ïåòîù 'ø ïéúéðúî`iap xn`c
iaxe xnb dipin yniyy xfe wpga gicdy
xn`e `ed `aiwr iax ly ecinlz oerny
:wpga gicdy `iap wpga yniyy xf r"xl

.ïðáø àúééøáåoerny iax ly ezwelgn ipa
ixn`e eed `aiwr iax icinlz md s`e

:ediiexza dliwq enyn
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ìëå(mye .gi sc) migafc ipy wxtc `iddl inc `l .'eke oipc oi` llkd on `ad xac

odilr odicba oi` opiyxcc meyn micba xqegnn dweg dweg oii iiezy opitlic

lelig opitlie ellig ecar `d opiwiic ellgi `le aizkc edpd lka oke odilr ozpedk oi`

dnexzn hg hg dzina iedilc opitli `lc dtid lr drxd on mxezae dnexzn lelig

iedc meyn y"piilxe`c awri iax axd uxiz

xac ied i`n` wlgl jixve llkd on `ad xac

mcd ieqk wxtae jpdn ith llkd on `ad

dtixh oerny iax ixyc (mye .dt oileg)

meyn d`pda zxzene dxfra oileg dhgypy

geahen y"b silie die`x dpi`y dhigy `iedc

aizk `l dxfra oileg iabc b"r` okde gah

mewn wegxa opiyxcc llkd on `l` dgiaf

on df oi` mewn aexwa gaef dz` i`e gaef dz`

opitlie mewnd jnn wgxi ik aizk `dc llkd

lre ixii` diie`xd dgiafac gah geahen

oke `l mewn aexwa `d opiwiic diie`xd dgiaf

d`xrd iab (:dp zenai) eznai lr `ad yixa

eda aizkc inec`e ixvn oebk dyr iaiig silic

`lc b"r` d`ia d`ia y"ba `ai iyily xec

ipy xec `d opiwiicc llkd on `l` d`ia aizk

iyily xecc y"ba opitlic `gip inp `d `ai `l

`d wiic xcde d`xrd `id d`ia `iddc `ai

:dxri `l ipy xecàìàdniz .yniyy `nhn

cigic leligc meyn ith xzepn slinl ol dedc

lelig lirl oxn`ck sicr cigic lelign

men lra iabc sicr miaxc lelign miaxc

ik aizk xzepae 'ebe ybi `l gafnd l`e aizk

ik 'izkc dnexz iwet`l llg 'd ycw z`

lirl ok m` sicr sebd leqt z"ke edellgi

yniyy `nh silicsilipc jixte dnexzn

sicr sebd leqtc meyn iiepyl dil ded xzepn

leqt `kdc xnel yie miaxc lelig meyn `le

:sicr dcearc sebd leqtn dcearc sebd

åá`lc lirlc ipd lk .men lraa `le

dnexzk md d`neh leqtc opihrnn

inc `ed d`neh leqt e`lc b"r` lahe

:ipdn ith dnexzl

øîâ'ta rnync dniz .dnexzn `hg `hg

zewln `ki`c (.bi sc) zeknc `xza

ipy xyrn aiyg `wc ziad wca iycwa

opitli dnexznc oeik i`n`e ectp `ly ycwde

dnexzc `inec `l` slinl ol ded `l

idly migafa ogky`ck sebd zyecw dyicwc

`l mieb iycwc (:dn sc) i`ny zia wxt

dnexzae dnexzn hg hg opixnbc oda oilren

iycwa `"ca opixn`e mieb `le l`xyi ipa aizk

yxtne oilren ziad wca iycwa la` gafn

dnexzn hg hg dlirn opixnb ikc `nrh

la` sebd zyecw `yicwc dnexzc `inec

yi zvwe `l minc zyecwc ziad wca iycw

gafn iycwa ixiinc zeknc `idd zegcl

dlirnn dyw la` oeict eda jiiyc ennedy

iieaxl 'dl aizkc meyn dnexzc `inec opirac `ed mzdc xnel yie dnexzn ziad wca iycw opitli `nl` dnexzn dxnbc meyn dlirnn xaegn hrnnc (:gi sc) dpdpd wxt

.b dxenz 'qez r"re) dnexzn ziad wca iycw opixnb `lc ikd iabl ipd` inp opaxl mewn lkn opax `le mzd dil yixc iqei iaxc b"r`e sebd zyecwc `inec `l` opixnb `le

:(dnexz i`n d"c

ïéôøùðä ïä åìà êìò ïøãä

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

ì) 'éLc÷î ìà àåáé àì øNa ìøòå,ïìðî ,ïðBà .(éðúøL §¤¤¨¨Ÿ¨Ÿ¤¦§¨¦§¨§¥¦¥§¨¨
Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä ïîe' áéúëc¦§¦¦©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥¥¦§©
àãà áø äiì øîà .ìléç ,àöé àìL øçà àä .'åéäìà¡Ÿ¨¨©¥¤Ÿ¨¨¦¥¨©¥©£¨
ïläl äî ,äîeøzî 'ìeléç ìeléç' óìéðå ,àáøì§¨¨§¥©¦¦¦§¨©§©¨
,déôeâa déa áéúk éî .äúéîa ïàk óà ,äúéîa§¦¨©¨§¦¨¦§¦¥§¥
àaä øác ìëå ,ììkä ïî àaä øác éåä .éúà÷ àììkî¦§¨¨¨¨¥£¥¨¨©¨¦©§¨§¨¨¨©¨
øîà .ïìðî ,áLBé .äåL äøæâa BúBà ïéðc ïéà ,ììkä ïî¦©§¨¥¨¦¦§¥¨¨¨¥§¨¨¨©
éäìà 'ä øça Bá ék' àø÷ øîà ,ïîçð áø øîà ,àáøE ¨¨¨©©©§¨¨©§¨¦¨©¡Ÿ¤

éèáL ìkîì ãîòì Eàìå ,åézøça äãéîòì ,'úøL ¦¨§¨¤©£Ÿ§¨¥©£¦¨§©§¦§Ÿ
òa .äáéLéìíéîëçå .äúéîa ,øîBà éaø ,íeî ì ¦¦¨©©©¦¥§¦¨©£¨¦

ìà Cà' áéúëc ,éaøc àîòè éàî .äøäæàa ,íéøîBà§¦§©§¨¨©©£¨§©¦¦§¦©¤
éìéå ,'àáé àì úëBøtääî ,äîeøzî 'ìeléç ìeléç' ó ©¨¤Ÿ¨Ÿ§¨¥¦¦¦§¨©

'ìeléç ìeléç' óìéðå .äúéîa ïàk óà ,äúéîa ïläl§©¨§¦¨©¨§¦¨§¥©¦¦
,àøazñî .úøëa ïàk óà ,úøëa ïläl äî ,øúBpî¦¨©§©¨§¨¥©¨§¨¥¦§©§¨
ìeñtî óebä ìeñt ïkL ,óìéîì déì äåä äîeøzî¦§¨£¨¥§¥©¤¥§©¦§
,LãB÷ ïkL ,óìéîì déì äåä øúBpî ,äaøcà .óebä©©§©¨¦¨£¨¥§¥©¤¥¤
ìeñt øîâ .LnéML àîhî ,àlà .øúBðå ,ìebét ,íéðt§¦¦§¨¤¨¦¨¥¤¦¥¨©§
,LãBwî ,øúBðå ,ìebét ,íéðt ,LãB÷ ,óebä ìeñtî óebä©¦§©¤§¦¦§¨¦¤
ìòáa àìå ,'Ba' àø÷ øîà ,ïðaøå .øúBðå ,ìebét ,íéðt§¦¦§¨§©¨¨¨©§¨§Ÿ§©©
íéîëçå .äúéîa ,øîBà éaø ,äìéòîa ãéæä .íeî¥¦¦§¦¨©¦¥§¦¨©£¨¦
,eäáà éaø øîà ,éaøc àîòè éàî .äøäæàa ,íéøîBà§¦§©§¨¨©©£¨§©¦¨©©¦£¨
ïàk óà ,äúéîa ïläl äî ,äîeøzî 'àèç àèç' øîb̈©¥§¥§¦§¨©§©¨§¦¨©¨
:äìéòîa àìå Ba ,'Ba' àø÷ øîà ,éøîà ïðaøå .äúéîa§¦¨§©¨¨¨§¦¨©§¨§Ÿ¦§¦¨
øîàð ,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz :Lc÷na LnéML øæ̈¤¦¥©¦§¨©§¨©¦¦§¨¥¥¤¡©
áøwä áøwä ìk' ïläì øîàðå ,'úîeé áøwä øfäå' ïàk̈§©¨©¨¥¨§¤¡©§©¨Ÿ©¨¥©¨¥
,ïàk óà .íéîL éãéa ,ïläl äî .'úeîé 'ä ïkLî ìà¤¦§©¨©§©¨¦¥¨©¦©¨
Bà àeää àéápäå' ïläì øîàðå ,'úîeé áøwä øfäå' ïàk øîàð ,øîBà àáé÷ò éaø .íéîL éãéa¦¥¨©¦©¦£¦¨¥¤¡©¨§©¨©¨¥¨§¤¡©§©¨§©¨¦©
äî ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø .äìé÷ña ,ïàk óà .äìé÷ña ,ïläl äî .'úîeé àeää íBìçä íìçŸ¥©£©¨©§©¨¦§¦¨©¨¦§¦¨©¦¨¨¤¦¥©
ïéðc ,øáñ àáé÷ò éaø .àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø ,ébìtéî÷ éàîa .÷ðça ,ïàk óà .÷ðça ,ïläl§©¨§¤¤©¨§¤¤§©¨¦©§¦©¦¦§¨¥§©¦£¦¨©¦£¦¨¨©¨¦
ïéðc ïéàå ,èBéãäî èBéãä ïéðc ,øáñ ìàòîLé éaøå .'úeîi'î 'úîeé' ïéðc ïéàå ,'úîei'î 'úîeé'¨¦¨§¥¨¦¨¦¨§©¦¦§¨¥¨©¨¦¤§¥¤§§¥¨¦
àáé÷ò éaø ,ébìtéî÷ éàîa .äfî ìBãb èBéãä Eì ïéà ,çécäL ïåék ,àáé÷ò éaøå .àéápî èBéãä¤§¦¨¦§©¦£¦¨¥¨¤¦¦©¥§¤§¨¦¤§©¨¦©§¦©¦£¦¨
ïBòîL éaø .äìé÷ña ,çécäL àéáð ,àéðúc ,ïðaøå ïBòîL éaøc àzâeìôa .éøeð ïa ïðçBé éaøå§©¦¨¨¤¦¦§§¨§©¦¦§§©¨¨§©§¨¨¦¤¦¦©¦§¦¨©¦¦§

ò éaøc àaélàå ,éàpz éøz .÷ðça ,øîBà àáé÷ò éaø ,ïðz ïðà àä .÷ðça ,øîBà,ïéúéðúî .àáé÷ ¥§¤¤¨£©§©©¦£¦¨¥§¤¤§¥©¨¥§©¦¨§©¦£¦¨©§¦¦
:àáé÷ò éaøc àaélàå ïðaø ,àúééøa .àáé÷ò éaøc àaélàå ïBòîL éaø©¦¦§§©¦¨§©¦£¦¨§©§¨©¨¨§©¦¨§©¦£¦¨
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רלי
oifge` mipy` cenr ct sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øùá ìøòå:dlin zngn eig` ezny.àáé àì`nlra dlaw ixacn dxdf` epiide
:dlr iwl `le.'åâå àöé àì ùã÷îä ïîåjixv oi` en`e eia` ezny t"r` xnelk

:llg `vi `ly xg` odk `d llgi `l ceari m`y ycwnd on z`vláéúë éî
.äéôåâáepi`e ope` dia 'izkc lecb odknc llkn lelig diteb heicd odka aizk in

:iz` `wc `ed llgn.äáéùéì àìåoeikc
sc) migafc a"tae xfk dil ded xgap `lc
dcear lgine inc xfk ayei ickn opinx (:bk
epi` `ipz dnl` xfk `ed dzina `ni`
`lye xf iedc meyn dl wxtn mzde dzina
miaezk dyly oii iiezye milbxe mici ugx
oi`e dzin eda aizkc cg`k mi`ad

:oicnln.åá àø÷ øîàdzina dnexza
`herinl ea `z`e ixnb dipin inp edlekc
`wc `ed men lra `xazqne men lra `le
leqt ody mei leahe `nh `le hrnn

:dzina oz`neh.äîåøúî àèç àèç øîâ
aizk `kde dbbya d`hge da aizk dlirn

:ezne `hg eilr e`yi `le.äìéòîá àìå åá
dzin iabc hirn`c `ed dcegl dzinne
xnb `xnbn dxdf` la` ea aizkc `ed
`hg `hgc dey dxfba dlirna cifdl

:dnexzn.íéîù éãéá ïìäì äîmiz`nac
xacna) aizk mitexya gxwc yi` miynge

:(fi.'åëå éøåð ïá ïðçåé 'øgicdy `iap l"qc
:ibilt i`na yxtn onwle wpga miaxd z`
silie oiwpgpd od el`a opaxe y"xc `zbelt

:`xwn `nrh.ïðú àäåiax yniyy xf
r"xl ipzw `ziixaae wpga xne` `aiwr

:dliwqa.ïåòîù 'ø ïéúéðúî`iap xn`c
iaxe xnb dipin yniyy xfe wpga gicdy
xn`e `ed `aiwr iax ly ecinlz oerny
:wpga gicdy `iap wpga yniyy xf r"xl

.ïðáø àúééøáåoerny iax ly ezwelgn ipa
ixn`e eed `aiwr iax icinlz md s`e

:ediiexza dliwq enyn
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ìëå(mye .gi sc) migafc ipy wxtc `iddl inc `l .'eke oipc oi` llkd on `ad xac

odilr odicba oi` opiyxcc meyn micba xqegnn dweg dweg oii iiezy opitlic

lelig opitlie ellig ecar `d opiwiic ellgi `le aizkc edpd lka oke odilr ozpedk oi`

dnexzn hg hg dzina iedilc opitli `lc dtid lr drxd on mxezae dnexzn lelig

iedc meyn y"piilxe`c awri iax axd uxiz

xac ied i`n` wlgl jixve llkd on `ad xac

mcd ieqk wxtae jpdn ith llkd on `ad

dtixh oerny iax ixyc (mye .dt oileg)

meyn d`pda zxzene dxfra oileg dhgypy

geahen y"b silie die`x dpi`y dhigy `iedc

aizk `l dxfra oileg iabc b"r` okde gah

mewn wegxa opiyxcc llkd on `l` dgiaf

on df oi` mewn aexwa gaef dz` i`e gaef dz`

opitlie mewnd jnn wgxi ik aizk `dc llkd

lre ixii` diie`xd dgiafac gah geahen

oke `l mewn aexwa `d opiwiic diie`xd dgiaf

d`xrd iab (:dp zenai) eznai lr `ad yixa

eda aizkc inec`e ixvn oebk dyr iaiig silic

`lc b"r` d`ia d`ia y"ba `ai iyily xec

ipy xec `d opiwiicc llkd on `l` d`ia aizk

iyily xecc y"ba opitlic `gip inp `d `ai `l

`d wiic xcde d`xrd `id d`ia `iddc `ai

:dxri `l ipy xecàìàdniz .yniyy `nhn

cigic leligc meyn ith xzepn slinl ol dedc

lelig lirl oxn`ck sicr cigic lelign

men lra iabc sicr miaxc lelign miaxc

ik aizk xzepae 'ebe ybi `l gafnd l`e aizk

ik 'izkc dnexz iwet`l llg 'd ycw z`

lirl ok m` sicr sebd leqt z"ke edellgi

yniyy `nh silicsilipc jixte dnexzn

sicr sebd leqtc meyn iiepyl dil ded xzepn

leqt `kdc xnel yie miaxc lelig meyn `le

:sicr dcearc sebd leqtn dcearc sebd

åá`lc lirlc ipd lk .men lraa `le

dnexzk md d`neh leqtc opihrnn

inc `ed d`neh leqt e`lc b"r` lahe

:ipdn ith dnexzl

øîâ'ta rnync dniz .dnexzn `hg `hg

zewln `ki`c (.bi sc) zeknc `xza

ipy xyrn aiyg `wc ziad wca iycwa

opitli dnexznc oeik i`n`e ectp `ly ycwde

dnexzc `inec `l` slinl ol ded `l

idly migafa ogky`ck sebd zyecw dyicwc

`l mieb iycwc (:dn sc) i`ny zia wxt

dnexzae dnexzn hg hg opixnbc oda oilren

iycwa `"ca opixn`e mieb `le l`xyi ipa aizk

yxtne oilren ziad wca iycwa la` gafn

dnexzn hg hg dlirn opixnb ikc `nrh

la` sebd zyecw `yicwc dnexzc `inec

yi zvwe `l minc zyecwc ziad wca iycw

gafn iycwa ixiinc zeknc `idd zegcl

dlirnn dyw la` oeict eda jiiyc ennedy

iieaxl 'dl aizkc meyn dnexzc `inec opirac `ed mzdc xnel yie dnexzn ziad wca iycw opitli `nl` dnexzn dxnbc meyn dlirnn xaegn hrnnc (:gi sc) dpdpd wxt

.b dxenz 'qez r"re) dnexzn ziad wca iycw opixnb `lc ikd iabl ipd` inp opaxl mewn lkn opax `le mzd dil yixc iqei iaxc b"r`e sebd zyecwc `inec `l` opixnb `le

:(dnexz i`n d"c
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רלב
oifge` mipya cenr ct sc ± oey`x wxt`nw `aa

ïé÷ðçðä ïä åìà:.ïéã úéá éô ìò àøîî(h mixac) 'd mr mziid mixnn enk
:zifbd zkylay lecbd c"a it lr axqny.ïäë úá éîîåæåeid mdy t"r`

wpg epiide lreal oiaiign eidy dzina `l` oipecp oi` dtixy dze` oiaiign
opitli dinnefe dlrea `le sxyz `id `xw yxtnck yi` zy` lr `a x`yk
`le eig`l eig`l zeyrl mnf xy`kn

:ezeg`l.äìòåáåixiinw odk za d`eypa
:dliwqa dlrea dqex` la`'îâ.ã"ñ

:dinzaééñá ãç ìè÷.ólirl oiwxta opzck
xire gvexd mibxdpd od el` (:er sc)

:zgcpd.øîéîì àëéà éàî`ki`c `kd
:wpga eia`c yxcnläëî áéúëãî àìà

.úîå ùéàdzin yxtn dzin irac `kid
:`icda.íéìôð åìéôàey`xe dryz oa oebk

:iig `lc oiab ipy el yiy e` meh`áéúëã
.ùôð äéá:dxeag dedc mc rnyn ytpe
.äùéçëä:dndal.íéðáàáda dyr `lc

:dxeag.íãà ùôðìab lr s`c eia` epiidc
:opira `din dxeag dzin opira `lcàìà

.éì äîì àùé÷ädknl mc` dkn ywz`c
m`n dil ztlie li`ed `xw cga dnda

:oipr epi`.äé÷æç éáã àéðúãëìw"aa
zezin iaiig xehtl (.dl sc) [gipnda]
`l dnda dkn dn oinelyzd on oibbey

:'eke ea zwlg.'åëå àçéðäiaxc `zbelt
sc) zexrp el`a zeaezka l"ayxe opgei

:(:cl.äàåôøì äîäá äëî äîmc fiwn oebk
:dwifd `l ixdy oinelyzd on xehtóà

.íãà äëî:eia` epiidc.øåèô äàåôøì
:`id dxeagc b"r`e dzinnêòøì úáäàå

.êåîëzeyrln l`xyi exdfed `l
zeyrl utg epi`y xac `l` mdixagl

:envrl.àåìéñ:exyaa el ayi uewçúôîì
.àúååë äéì:dpnn dgil `ivedl diekéà

.éîð øçà éëäl`xyi lk ixdy gztil `l
(dk mixac) aizkc exiag zlag lr exdfed

:siqei ot siqei `l.åàì úââùoiekzn oi`yk
:liwc `nlra e`l epecfy xeqi`a dbby ied

.ãé ìù èçîda oixtezy dphw hgn `id
uewd z` da lehil zaya zlhip micba
wxta zay zkqna oldl dl ipzwc meyne
geztl oi`wy lye iab (:akw sc) milkd lk
ly hgn dphw `dl dil ixw zlcd z` ea

:ci.ìéáç àîìéã:zaya dxeag ciare
.àåä ì÷ì÷îlelga oixeht oilwlwnd lke

aiign oi`e aizk zaygn zk`lnc zay
x `l` lwlwn`dxeaga lwlwne oerny ia

jkl oeekzna `l` aiign `l inp oerny iax
jixv oi` uew lhepd la` dlagl jixv iedc

:lagi `l epevxae dlagl
'øå
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åìà:oiwpgpd odâ"äik yi`e azknl jixhv`e zne yi` dkn azknl jixhv`e

:cn dcp) otec `vei wxtac ytp dkn lk mixtqa aezky enk `le .ytp lk dki

ytp ytp lk dki ik yi`e aizkcn dil witne aiig ebxeddc cg` mei oa opixnb (mye

:edc lk

ùéàoda aezky mixtq yi .oi` devn xac

dy` aezkd deydc b"r`e `l dy`

oeyla dxn`py dyxta ilin ipd 'eke yi`l

oihrnn `icda yi` aizkc `kid la` xkf

(.eq lirl) zezin 'c wxt idly yxitck dy`

:en`e eia` llwn iab

äåäikid k"` dniz .miltp elit` `pin`

dzin aiigin `d zeclee inc aiigin

`lc `kid `id aezkd zxifb `kdc `"dc l"ie

ytp dzzpe iaxl ogky`ck zecleel oiekzp

ltp` aiigin dedc idp inp i` oenn ytp zgz

:aiigin `l clepy mcew clepy xg`l

äùéçëä`xcd `lc dygkda .'ek mipa`a

zay ixwnc wfp jiiy `l ok `l m`c ixii`

xefgl dteqe dznve eci lr edkd` dedc icin

:mixac 'c ikiiy `l dndaae

àìà.diwfg iac `pzc dil zilc o`nl

:hr sc) oitxypd 'ta lirl izyxit

:(oia d"c

ïàîaiig dxeaga lwlwn xn`c dil zrny

lwlwna y"xe dcedi 'xc `zbelt .y"x

yexita epivn `l dxrada lwlwne dxeaga

zay) bxe`d wxtae `ziixaa `le dpyna `l

`zbeltn `wtpc yxtl i"yx wgc (mye .ew sc

dilr xeht dtebl dkixv dpi`y dk`lnc

lwlwn epi`y xirane laeg jl oi` jkld

`ed lwlwn eliyazl mivr xiran elit`e

iaxl mixg` lv` owzn `edy dne mivrd lv`

dpi`y dk`ln `dc dil aiyg `l oerny

laeg aezkd aiig ik ok m` `id dtebl dkixv

xq`cne dlin ixynl jixhv`cn xirane

aiig inp lwlwna jigxk lr odk zac dxrad

dpi`y dk`ln dil `xiaq dcedi iax la`

laegc aeig jkld dilr aiig dtebl dkixv

zgkyn ext`l jixva xirane ealkl jixva

dnvr dk`ln lv` `ed lwlwny t"r`e dl

i`d ika dcedi iaxle mixg` lv` `ed owzn

la` mixg`c oewiz meyn `id dk`ln `peeb

izazk 'hpewd oeyl xeht owzn epi`e lwlwn

ipz (my) bxe`d wxta mzd 'ixn`c `d `zyd

mixeht oilwlwnd lk opgei 'xc dinw eda` iax

`xal ipz wet dil xn` xirane laegn ueg

'it jezn rnyn 'ek dpyn dpi` xirane laeg

jixv irac opgei iaxe y"xk eda` 'xc qxhpewd

i`n` k"` dniz edfe dcedi 'xk ext`le ealkl

dcedi iaxk l"qc meyn eh` `xal ipz wet l"`

`peeb i`d ikc dil wizyn y"xk ipzc o`n

aiyg i` cere (.eh sc) oilegc `nw wxt jixt

hwp i`n` ext`le ealkl jixv xenb oewiz

xirane laega 'it` y"xc cere xirane laeg

iab oizrnya wiqnck dtebl dkixv `dzy ira

lk` wtq idlyae laegelit`c xaq opgei iaxe (.ew sc zay) bxe`d wxta `zi`ck y"xk eda` 'xc ibilt y"xc `ail` opgei 'xe eda` 'xc d`xp ok lr dxrad iab (:k sc zezixk)

iaxe dcedi iaxc dxeaga lwlwnc `zbelte xt` liaya yicb sexyle alkl ozil exiaga leagl jxc oi`c dcedi 'xl jka aiigziy oewiz aiyg `l edine zvw oewiz ira oerny 'x

d`pd ixeqi`a dl zgkyn `d dl zgkyn ikid dtebl dkixv k"` oewiz `kilc oeik eda` iaxl `niz ike mewn meya diepy `ziixa `ny e` dlawa e` q"ydl dil miw oerny

.br mye :ar sc) mixac el` 'xt migqta opzcn dxeaga lwlwnc `zbelt wcwcl yi cere dxicw lyal lekiy xeaqy d`pd ixeqi`a xiran oke ealkl ozile zepdil lekiy xeaqy

`nl` dreha ixii`c dipin lirl mzd opixn`e `ed y"x oie`x opi`yl oie`x oia dil ipyc `pz o`n 'nba 'ixn`e aiig oiie`x opi` m` gqt myl ohgyy migafd lk x`ye (mye

dpin rny dxeaga wqrzn oerny iax aiigncne aiig inp wqrzn aiig dxeaga lwlwne li`ed zewepizl gpd (:hi 'c zezixk) lk` wtq 'ta opixn`e wqrzn opiaiign
lwlwn
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å ,'úîeé úBî úîå Léàceráéúë(`k dl xacna)Bãéá eäkä äáéàá Bà' ¦¨¥¨§¦§¥¨¦¨§¨
,'úîiå,dzinl dnxb d`kddy yxtl dxezd dkxvedy dfne ©¨Ÿ

dpéî òîLy gken -íúñ äàkä àkéàc àëéä ìkmewn lka - §©¦©¨¥¨§¦¨©¨¨§¨
,dzngn zn dkendy aezk `le d`kd dxn`pyàeä äúéî åàì̈¦¨

.cala d`kdl `l` ,dzinl dpeekd oi` -
lirl d`iad `xnbdy weqta(ai `k zeny)zen zne yi` dkn'

weqta x`ean oke ,dzina epic cifna gvexy x`ean ,'znei`xwie)

(l dlzxaer `xnbd .'gvxd z` gvxi micr itl ytp dkn lk'
:mikxvp miweqtd ipy recn x`alázëéîì êéøèöàåz` mb §¦§§¦§¦§©

weqtdázëîì êéøèöéàå ,'Léà äkî'weqtd z` mb.'Lôð äkî ìk' ©¥¦§¦§§¦§¦§©¨©¥¤¤
àðîçø áúk éàcwx dxeza aezk did m` -äåä ,'úîå Léà äkî' §¦¨©©£¨¨©¥¦¨¥£¨

àðéîàyLéà,mipya lecbdäåöî øác,zeevna aiiegny -ïéà- ¨¦¨¦§©¦§¨¦
bxedd la` ,dzin aiig ebxeddïè÷,zeevna aiiegn epi`yàì ¨¨Ÿ

okl ,dzina epyiprpàðîçø áúkweqtd z` mb,'Lôð äkî ìk' ¨©©£¨¨¨©¥¤¤
.dzina ohw bxedd mby epicnll ,'yi`' aezk `l eayáúk éàå§¦¨©

àðîçøweqtd z` wxàðéîà äåä ,'Lôð äkî ìk'yeléôàbxedd ©£¨¨¨©¥¤¤£¨¨¦¨£¦
íéìôð`ed mb ,zeigl mileki mpi`e minen ilra eclepy mixaer - §¨¦

,dzina ypriy xne` iziid cereeléôàclepy xaer bxdïa £¦¤
äðBîLeypery gvex `xwp `ed mb ,zeigl leki epi`y miyceg §¨

eprinydl ,'yi` dkn' weqtd z` mb dxezd dazk okl ,dzin
mpi` miyceg dpeny oa xaere miltp la` ,yi` bxed `weecy

y ok m` `vnpe .dzin aiig epi` mbxedde 'yi`' llkaéëéøöipy §¦¦
.miweqtd

:`xnbd zl`ey .eia` dkn ly dxcbdd idn xxal zxfeg `xnbd
àîéàådzin aiig eia` dkny xn`p ile` -ãéáò àìc áb ìò óà §¥¨©©©§¨¨¥

äøeaç déa,ervty aezk `l weqta ixdy ,rvt ea dyr `ly - ¥©¨
,ok m`eäîlà[dnlÎ]ïðzdpyna(:dt oldl)áà äknä'Bðéà ,Bnàå åé ©¨¨§©©©¤¨¦§¦¥

.'äøeaç ïäa äNòiL ãò áéiçweqtn xewn dfl yi :`xnbd daiyn ©¨©¤©£¤¨¥©¨
c ,xg`àø÷ øîà(`k ck `xwie)'Eíãà äkîweqtd zligzae ,'znEi ¨©§¨©¥¨¨¨

aezk myäîäá äkîe',dfl df eywede ,'dPnNWiäîäá äkî äî ©¥§¥¨§©§¤¨©©¥§¥¨
oinelyza aiigzn epi`ãéáòc ãò[dyriyÎ]da áéúëc ,äøeaç da ©§¨¥¨©¨¦§¦¨

(gi ck `xwie)dMnE'Lôð,'dndAaezkk mc rnyn ytpe(bk ai mixac) ©¥¤¤§¥¨
,'WtPd `Ed mCd iM'íãà äkî óàaiigzi `l ,eia` dkn epiidc ¦©¨©¨¤©©¥¨¨

dzin.äøeaç ãéáòc ãò©§¨¥©¨
é÷úî,äzòî àlà ,äéîøé áø dì ódyra wx aiig dnda dkn m` ©§¦¨©¦§§¨¤¨¥©¨

m`y `vnp ,dxeag daíéðáàa dLéçëäila dgek z` yigkd - ¦§¦¨©£¨¦
,dxeag da zeyrláéiçéî àìc énð éëäxhti dfk dxwna mb ike - ¨¦©¦§¨¦©©

.`xaqd cbp df ixde ,oinelyzn
dyr `lyk s` aiig dnda dkny `xnbd dwiqn `iyewd gkn
dyryk wx aiig eia` dkny dfl xg` cenil d`iane ,dxeag da

:`xnbd dwiqn .dxeag eaíà àlà'ytp' zaizn cenildïéðò Bðéà ¤¨¦¥¦§¨
eyxecl okzi `l -énð éà àäc ,äîäa Lôðìm` mb ixdy - §¤¤§¥¨§¨¦©¦

ì ïéðò eäéðz ,áéiç íéðáàa dLéçëädkn iab,íãà Lôðyexcze ¦§¦¨©£¨¦©¨§¥¦§¨§¤¤¨¨
.dxeag ea dyr m` wx aiig eia` dkny epnn

dnda dkn ly ywiddn epi` cenildy dwiqd `xnbdy oeik
:`xnbd zl`ey .eywed md dn myl `xnbd zxxan ,mc` dknl

éì änì àLéwä àlàdkne mc` dkn dxeza eywed dn myl - ¤¨¤¥¨¨¨¦
jxvp ywidd :`xnbd daiyn .dfl df dndaäi÷æç éác àéðúãëì§¦§©§¨§¥¦§¦¨

(.dl w"a)bbeya oiae cifna oia minelyza aiigc dnda dkn enky ,
cifn oia lcad oi` mc` bxeda mb jk ,[mlerl cren mc` ixdy]
gvex mb jk ,minelyzd on xeht cifna bxedy enk okle ,bbeyl

.minelyzd on xeht bbeya
zeaezk zkqna(:cl)`pz ly epica yiwl yixe opgei iax ewlgp

e` cifna gvexk minelyzn xeht bbeya bxedd m`d ,diwfg iac
:`xnbd zl`ey .`läi÷æç éác àðz déì úéàc ïàîì àçéðäitl - ¨¦¨§©§¦¥¨¨§¥¦§¦¨

ick ywidd z` jixv `linne ,diwfg iac `pzk xaeqd yiwl yix
,minelyzn xeht cifna gvexy cenllàðz déì úéìc ïàîì àlà¤¨§©§¥¥¨¨

äi÷æç éácdiwfg iac `pz ly ecenil lr wlegd opgei iaxl la` - §¥¦§¦¨
,oinelyza aiig bbeya gvexy xaeqeàLéwéädkne mc` dkn ly ¤¥¨

dnda.éì änìywiddn miyxec opgei iaxl :`xnbd daiyn ¨¨¦
,xg` ceniläàeôøì äîäá äkî äî,mc dl fiwnd oebkøeèt ©©¥§¥¨¦§¨¨

,dl wifd `l ixdy oinelyzníãà äkî óàdyre ,eia` epiidc ©©¥¨¨
dxeag eaøeèt ,äàeôøì.dzinn ¦§¨¨

:ef dyxcl sqep xewn d`ian `xnbdæéwiL eäî ïa ,eäì àéòaéàc§¦¨§¨§¥©¤©¦
åéáàì ícmewn `edy iptn xzen xacd m`d ,d`etx jxevl ¨§¨¦

,zeyxc izyn xzidl xacd hytpe .jxevd,øîà àðúî áø©©§¨¨©
xn`py dn `ed exiagl mc` oiay mixeqi`d xcby `ed mrhdy

weqta(gi hi `xwie),'EBîk Eòøì záäàå'dn jxagl dyrz `ly §¨©§¨§¥©¨
eyriy dvex did oad mb mc zfwd la` ,jl eyriy dvex jpi`y

e .jkl wwcfiyk eløîà àððéç øa éîéc áø`ed xzidd xewny ©¦¦©¦§¨¨©
weqta eywedy dnn,äîäá äkîe íãà äkîopgei iax yxcy itke ©¥¨¨©¥§¥¨

,lirl.øeèt äàeôøì íãà äkî óà ,øeèt äàeôøì äîäá äkî äî©©¥§¥¨¦§¨¨©©¥¨¨¦§¨¨

:eia` dkn oica mi`xen`d zexidfn d`ian `xnbd÷éáL àì áø©¨¨¥
déøáìepal gipd `l -àåìéñ déì ì÷Léîìuew el `ivedl - ¦§¥§¦§©¥¦§¨

oke ,exyanàúååk déì çzôéîì déøáì ÷éáL àì àðéáøc déøa øî©§¥§¨¦¨¨¨¥¦§¥§¦§©¥©§¨
,dzgil z` `ivedl ick diek el geztl -ìéáç àîìéc`ny - ¦§¨¨¦

,dxeag ea dyrie ea leagiøeqéà úââL déì äåäåbbeya xearie - ©£¨¥¦§©¦
.'eia` dkn' xeqi` lr

:`xnbd zl`eyéëä éàmewna d`etxa weqrln xdfdl jixvy ¦¨¦
,bbeya xeqi`l `iadl lelr xacdyénð øçàepa epi`y inl mb - ©¥©¦

leagi m` ik ,diek el geztl e` exiagl uew `ivedl xeq` didi
'siqei `l' lr dbbya xeari `ed zerha ea(b dk mixac)`edy
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc oixcdpq(ipy meil)

øîàä ïBòîL éaøå(:dw zay),dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî ìklk - §©¦¦§¨¨©¨§¨¨¤¥¨§¦¨§¨
,dzeyrl `ly sicrn dide ,epevxl `ly zaya dk`ln dyerd

äéìò øeèt.zaya dxeq`d zaygn zk`ln ef oi`y oeik ,dzinn ¨¨¤¨
ef didz `l bbeya leagi zaya uew `ivend m` s` ,jky oeike
iaxl mb xeht `ed ok lre ,dlaga dvex epi` ixdy ,dliwq zbby

.dxeaga lwlwnd z` aiigny oerny
:eia` z` zekdl oal xzen mieqn ote`a m`d zxxan `xnbdeòä

ïa ,úLL áøî déðéî,iecip e` zewln aiigzp eia`yäNòiL eäî ¦¥¥©¥¤¥©¤¥¨¤
oadçéìLoic ziaBúBkäì ,åéáàì,zewlnd z`Bìì÷ìe,ezecpl - ¨¦©§¨¦§©§©§

.el xzen xacd oic zia zegilya m`deäì øîà,zyy axåmc` ¨©§§
øçà,iecip e` zewln aiigzpe eia` epi`yBøézä éîzia gilyl ©¥¦¦¦

zekdl `ly mieevn l`xyi lk `ld ,ezecple ezewldl oic
,mdixag z` llwleàlày gkenéãò íéîL ãBákó,exiag ceakn ¤¨§¨©¦¨¦

ok m`e ,oic zia mya llwle zekdl dxezd dxizd okleénð àëä̈¨©¦
,o`k mb -éãò íéîL ãBákógily zeyrdl oad lekie ,eia` ceakn §¨©¦¨¦

.eia` z` zecple zewldl
:zyy ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¦

weqtdny(b dk mixac)aiigzpy ina wqerd 'siqi `l EPMi mirAx`'©§¨¦©¤ŸŸ¦
,a`d z` zekdl xeq`y xnege lwa cenll yi ,oic ziaa zewln
äåöî BðéàL éî ,BúBkäì àlL äåöî ,BúBkäì äåöîL éî äîe'©¦¤§ª¤§©§ª¤¤Ÿ§©¦¤¥§ª¤

.'BúBkäì àlL äåöîL ïéc Bðéà ,BúBkäìipy mixkfen ef `ziixaa §©¥¦¤§ª¤¤Ÿ§©
devn oi` ipyle ,zekdl devn yi cg`l ,miyp`zxxan .jka

,`xnbdåàì éàîy `ziixad yexit oi` m`d -éãéàå éãéàdf mb - ©¨¦¦§¦¦
miwqer ,'ezekdl deevn epi`y' df mbe 'ezekdl deevny'íB÷îa¦§

yiyäåöîy `ed mdipia weligde ,oic zia it lr zekdlBðáa àä ¦§¨¨¦§
`ly deevny xnege lw ,zekdl deevn epi`y iny exn`y dn -

e ,dweld ly epaa xaecn ,zekdløçàa àäiny exn`y dn - ¨§©¥
xg`a xaecn ,zekdl `ly ote` lka deevn zekdl deevny
devny xg` dne ,jk `ed xnege lwd yexit df itle .epa epi`y
zewlnd lr siqedl `ly xdfen ,jka aiigd z` zewldl eilr

xn`py(my)eilr oi` xy` zewln aiiegnd ly epa ,'siqi `l'ŸŸ¦
ezekdl el xeq`y i`ce ,jka aiigzpyk elit` ezekdl devn
xeq` epaly `vnp df itle .eia` dkn xeqi`l xewnd edfe ,mzq
ax lr dywe ,oic zia it lr zewln aiig eia`yk mb ezekdl

.zyy
.xg` ote`a `ziixad z` zyxtne `iyewd z` dgec `xnbd

:`xnbd zvxznàì`xwp epay `ziixad yexit oi` zyy axl - Ÿ
`l` ,'ezekdl devn epi`'éãéàå éãéà'ezekdl deevny' df mb - ¦¦§¦¦

mdipya ,'ezekdl deevn epi`y' df mbeøçà àðL àìå Bða àðL àì̈§¨§§¨§¨©¥
zia zegilya ezekdl mdl xzene ,xg` e` epa df m` welig oi` -

,oicàéL÷ àìåy iptn ,`tiql `yixd oia lcadd dnïàk- §¨©§¨¨
xaecn ,'ezekdl deevny in' aezky `yixaíB÷îayiyäåöî ¦§¦§¨

e ,zekdlïàkxaecn ,'ezekdl deevn epi`y in' aezky `tiqa - ¨
éðz÷ éëäå ,äåöî íB÷îa àlL,`ziixaay xnege lwdíB÷îa äîe ¤Ÿ¦§¦§¨§¨¦¨¨¥©¦§

BúBkäì äåöîL ,äåöîmewn lkn ,oic ziaa zewln aiigzp ixdy ¦§¨¤§ª¤§©
BúBkäì àlL äåöîxn`py ,aiigzpy dnn xzei(my),'siqei `l' §ª¤¤Ÿ§©

xaecn xy`k ,ok m`äåöî íB÷îa àlL`ly mc` mzqa - ¤Ÿ¦§¦§¨
,zewln aiigzpäåöî BðéàLllkïéc Bðéà ,BúBkäìdf oi` m`d - ¤¥§ª¤§©¥¦

xnege lw,BúBkäì àlL äåöîLmc` zekdl xeq`y o`kn epcnle ¤§ª¤¤Ÿ§©
epal mb xzen devn mewnay `vnp .devn mewna `ly l`xyin

.zyy ax ixacke ,ezekdl
:xg` mewnn zyy ax ixac lr dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaâøäéì àöBiäoic zia ici lráéiç ,Bììé÷å eäkäå Bða àáe ©¥¥¨¥¨§§¦¨§¦§©¨
m` j` ,eia` dkn oick dzin oadøeèt ,Bììé÷å eäkäå øçà àä©¥§¦¨§¦§¨

`l' lr xaery oeik dwel l`xyin mc` dkndy s` ,zewlnnŸ
.edkdy dn lr el mlyln xeht oke ,'siqida ïðéåäåep`ype - Ÿ¦©£¦©¨

,x`al epzpeøçà àðL éàîe Bða àðL éàîepa oia lcadd dn - ©§¨§©§¨©¥
,xehty xg`l aiigyàcñç áø øîàåef `ziixay ,weligd mrha §¨©©¦§¨

zxacnay dxwnïéáøñîmixivtn -úàöì Baezbixd mewn l` §§¨§¦¨¥

,àöBé Bðéàåedkdy xg` ok lre ,`viy ick ellwle ezekdl jixve §¥¥
leki epi` epa la` ,jkl oic zia gily `ed oky zewlnn xeht
ixac lr dyw df itle .eia` z` zekdl oic zia gily zeyrdl

.eia` z` zekdl oic zia gily dyrp oay zyy ax
.xg` ote`a `ziixad z` x`an zyy axy zvxzn `xnbd

:`xnbd zvxzndì é÷Bî úLL áøz` cinrn zyy ax - ©¥¤¦¨
`ziixadadxwnúàöì Ba ïéáøñî ïéàLick ezekdl jxev oi` - §¤¥§¨§¦¨¥

did m` la` .dzin aiig ,mzq edkde epa `a m` okle ,`viy
didie jkl oic zia gily zeyrdl leki epa mb ,z`vl etekl jxev

.xeht
.xg`l epa oia weligd oaen oi` df xe`ia itly dywn `xnbd

:`xnbd dywnéëä éàjxev oi`y ina zwqer `ziixad m` - ¦¨¦
,oic it lr ezekdlénð øçàmlyl aiig didi edkdy xg` mb - ©¥©¦

.`ziixad eze` dxht dnle ,exiaga laeg lkk ,jk lr el
:`xnbd zayiinøçàoeik ,mzq edkd m` mb xeht edkdy ©¥

e ,bxdil `vei dkendyàeä àìéè÷ àøáb,znk dzrn xak aygp - ©§¨§¦¨
oi` dfk mc`le ,weya ekxr itl el mlyn exiaga laegdy itle
xhtp epi` edkdy epa la` .ez`kd lr melyz aeig oi` ,llk jxr
wx xeht ezen xg`l eia` dkny oeik ,`lihw `xab eia`y mrhn
,`ed `lihw `xaby s` o`ke ,dxeag ea dyer `ed oi`y iptn
`ed epa edkd m` ok lre ,dxeag ea zeyrl xyt`e ig `ed ixd

.eia` dkn oick dzin aiig
:`xnbd dywn .xeht `lihw `xab dkny oicd lr dywn `xnbd
`lihw `xab dkndy zyy axl `ziixad z` yxtl xyt` ji`

,xehtúLL áø øîàäåm`y ,exiag yiiand iabl envrBLiéa §¨¨©©¥¤¦§
`edykïLé,ezyeaa yibxd `lyúîå`edy s` ,ezpy jeza ¨¥¨¥

,yiiazd `l envráéiçmyiiay dn lr eipal mlyl yiiand ©¨
epi`e ,xeht `lihw `xab dknd o`k recn ok m`e ,mdia` iefiaa

:`xnbd zayiin .myiiay dn lr mipal mlyl aiigéàîa àëä̈¨§©
da ïéàL äàkä eäkäLa ,ïðé÷ñòxeriy,äèeøt äåL`ed ok lre ¨§¦©§¤¦¨©¨¨¤¥¨¨¤§¨

lr eipal mlyn did ok` ,dhext dey dkna did m` j` ,xeht
.myiiay

dey d`kda oi`y `ziixad z` yxtl xyt` ji` :`xnbd dywn
,dhextäåL da ïéàL äàkä eäkä ,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦¨©¨¨¤¥¨¨¤

ä÷Bì ,äèeøt`edy aezk `ziixaa eli`e ,'siqi `l' lr xary lr §¨¤ŸŸ¦
.ixnbl xeht:`xnbd zayiinøîà÷c øeèt éàîyexitd dn - ©¨§¨¨©

,`ziixaay 'xeht',ïBînî øeètedkdy xg` s` zewlna j` ¨¦¨
.dhext dey d`kda oi`yk ,aiig

xn`p m` :`xnbd dgec .`ziixaa df yexit dgec `xnbd
,oennn `ed 'xeht'yììkî,dfn rnyn -Bðácaezk eilry ¦§¨¦§

`ed yexitd ea mb ,'aiig' `ziixaa,ïBîîa áéiçixdy okzi df oi`e ©¨§¨
,dhext dey da oi`y d`kda `ziixad z` epyxitàlài`ce ¤¨

aiig epay `ziixad zpeekBðéãaica -,dzin aiigy eia` dknd o §¦
ok m`eénð àëäxeht `edy gxken ,xg`a xn`py 'xeht' mb - ¨¨©¦

Bðéãadl`yd zxfeg df itle .zewln epiidc ,exiag dknd oica - §¦
.zyy ax itl xg` oial epa oia weligd dn

.dpey `ed xg` ly xehtd mrh zyy axly zx`an `xnbd
oi`yk zwqer `ziixad zn`a zyy axl :`xnbd zayiin

,aiig epa ok lre ,z`vl ea oiaxqnàîòè eðééä øçà àlàdfÎ] ¤¨©¥©§©£¨
[mrhdàø÷ øîàc ,øeèôc(fk ak zeny)¯ 'øBàú àì Enòá àéNðå'`l §¨§¨©§¨§¨¦§©§Ÿ¨

weqtn miyxece ,l`xyin mc` llwl xeqi`l xewnd edfe ,llwz
`weec `ed xeqi`dy ,df,Enò äNòî äNBòaxneyy ina xnelk §¥©£¥©§

`vei `ed ixdy dxiar xar df mc`y oeike ,dxezd ipic lr
.ezllw lr xeht xg` ok lre ,'jnr' llka `ed oi` ,dilr bxdil

:`xnbd zxxanäìì÷ çðéúälr xeht xg` recn oaen df itl - ¨¦©§¨¨
`edy j` ,'jnra' xn`p dllway oeik ,bxdil `veid z` lliwy

lr mb xehtäàkä,`ziixaa xn`pkïìðî.df oic epl oipn - ©¨¨§¨¨
:`xnbd daiynäìì÷ì äàkä ïðéLwîcdna'n micnel ep` - §©§¦©©¨¨¦§¨¨

,jnr dyrn dyery in lr wx miaiig dllway myky ,'epivn
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רלה oifge` mipy` cenr dt sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äéìò øåèô äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî äéì úéà ïåòîù 'øåripvnd wxta

:dhna znd z` `ivend iab (:bv 'c zay).çéìù äùòéù åäîm` eia`l c"a
:zewln e` iecp eia` aiigzp.åøéúä éî øçàålk `lde exiag z` zekdle ellwl

(:gp 'c lirl) zezin 'ca opitlick mzllw lre mdixiag z`kd lr exdfed l`xyi
mixac) aizkc jkl c"a gily dyrp d"t`
'd ozi (d xacna) aizke epki mirax` (dk

:jze`.åúåëäì äåöîù éî äîå`ziixa
:`zlikna ikd `ipz.éãéàå éãéà åàì éàî

devn mewna ediiexz devn dpi`e devn
silie xn`w ikde xg`a `de epaa `de

:eia` dknl dxdf`äåöîù øçà äîå
.äåöî íå÷îá åúåëäì:epki aizkcäåöî

.åúåëäì àìùaizkc mirax`n xzei
epi`y epa siqei ot siqei `le (dk mixac)
`nl` devn mewna elit` ezekdl devn
xdfeny oic epi` jkl gily dyrp epi`

:devn mewna `ly ezekdl `lyäîå
àìù äåöî åúåëäì äåöîù äåöî íå÷îá

.åúåëäìdevn mewna `ly mirax`n xzei
e` eia` dknl dxdf` silie oky lk `l

:`kdn exiag.øåèô åììé÷å åäëäå øçà àá
:zewlnn xeht c"qw.àöåé åðéàå'irny`e

z`vl etekl oic zia gily dyrp epi` epac
b"d :zyy axl `iyweúùù áø øîàäå

.áééç úîå ïùé åùééájez zne oyi eyiia
:ezpiy.áééçinp i`de eipa oiyiiazn `dc

:y"l.ììëîoenn epa iab ipzwc aiigc
dhext dey da oi`a `de dinza xn`w

:dl znwen.àìàepica aiig jgxk lr
:dzin xn`w.éîð àëäxeht xg` iab ipzc

i`n izk`e dil xht zewlnne xn`w epica
:`py.êîò äùòî äùåòáxaery dfe

jnr dyrn dyer e`l dzin aiigy dxiar
:`ed.äìì÷ çðéúä:jnra dia aizkc

.ïðéù÷î`ki`e epivn dna opixnb xnelk
llwne eia` dkn aizkc `ywid ixn`c
`l` mihtynd dl`a iccd iab eia`

:mizpia wiqtn cg` `xwnyåðá éëä éà
.éîðeia` llwna dxdf` aizk `l `dc

'c 'ta jnr llka eia`y exag llwna `l`
:(.eq 'c lirl) zezin.ñçðô áøãdinyn

:ycewa xneg seqa dbibg zkqna `axc.íéå÷îáxnbpy df `le miiwzdl ie`xd
:epic
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(:akw 'c zay) milkd lk 'ta opzcn xhtc wcwcl yi dcedi 'xe aiigin inp lwlwn

`iz`c q"ydl dil rnync uewd z` da lehil (xzen) ci ly hgnc jenqa iziine

qik oexqg zngn dvwen la` 'ixn`c (.fpw 'c) zay idlyc `idd ik `nlr ilekk

ly czie lecbd xqnn ueg zaya oilhip milkd lk opzc dcen oerny 'x elit`

`l` da oerny 'x dcenc dil `pne dyixgn

`kid r"k ecen mzdc `nzqac dil rnyn

aiign dcedi 'xc oeike `zbelt gkyn `lc

xyt` `l dtebl dkixv dpi`y dk`lna

e`l i` uewd z` da lehil ci ly hgn ixyinl

b"r`e xeht dxeaga lwlwn dil `xiaqc meyn

l`enyc (.an sc my) dxik 'ta 'ixn`c

iaxk dl xaq dtebl dkixv dpi`y dk`lna

p"x wiqn (:hi sc zezixk) lk` wtq 'tae dcedi

lwlwne li`ed zewepizl gpd l`enyc `ail`

ikd dil `xiaqc meyn e`l aiig dxeaga

xn`w aiignc o`nc `ail` `l` l`enyl

xn` (.fw sc zay) bxe`d idliyac rcze

xal xeq` la` xeht zayc ixeht lk l`eny

ol `pne `qxen qitnd xzene xehtc zlz ipdn

ci ly hgn opzc xzene xehtclehil (xzen)

xaqwc n"y uewd lehil ixycne uewd z` da

dpi`y dk`ln mrhnc xeht dxeaga lwlwn

dil `xiaq `dc `pixy `l dtebl dkixv

:aiigc

éáøå`d .'eke dpi`y dk`ln xn`d oerny

dxixba oerny 'xk dkld ol `niiwc

ied uixg ciar i`c `id dliwq zbby e`l

:en sc my) dxik 't idly `zi`ck ci xg`lk

'xl 'it`c cere dtebl dkixv dpi`c cere (mye

xeht diyix wiqt `lc oiekzn oi` lk dcedi

oke zaygn zk`ln ied `lc `ziixe`cn

'ixn`c zeiyyr iab (:cl sc) `neia rnyn

`le oiekzn oi`c meyn i`d ik 'it opaxc sexiv

zeay oi`c meyn exizde zaygn zk`ln ied

uaxnde cakndc `idda gken oke ycwna

oi`y xaca dcedi iaxk edl `xiaqc opax `dc

wtq wxta oke zeneb deyi elit` ixhte oiekzn

oiekzn epi`y wqrznc (.k sc zezixk) lk`

`l` oiekzn epi`c `kid y"k xeht dk`lnl

oiekzp zezixka dcedi iax aiignc `de dxixbl

zepezgzd exraede zepeilrd z` zeakl

xiraiy rceiy oeik zaygn zk`ln aiyge diyix wiqt iedc meyn mzd epiid odil`n

oerny 'x `dc zaygn zk`ln ira `le dtebl dkixv dpi`c meyn xhetc oerny 'xe

zk`ln ied `lc meyn epiid zek`ln x`ya xhtinc lwlwne dxrada lwlwn aiign

meyn h"d xagn ixeag mc elit` jixv `ed envr z`pdl m` zaya dlgzkl leral opixyc `de opiyiig `l dxradac llkn (.i sc) dbibgc `nw wxt idly gkenck zaygn

elit`e oipa oirk ueaixle ceaikl oewiz aiyg `l` dlgzkl oerny 'xl ixy `dc diyix wiqt iedilc meyn e`l uaxne cakna z`hg aiignc xfril` 'xe dtebl dkixv dpi`c

xeq`d xacl qiqac meyn e`l i` zaya wlecd xp lhlhl ixy iedc (:fn sc zay) dxik t"qae zqwete zlceb ogky`ck dpea meyn aiigin hren xacac zeneb z`eeyd `la

xaq dtebl dkixv dpi`y dk`lnae y"xk dl xaq oiekzn oi`y xacac dxik wxta xn`w l`enyl `dc dniz edine `id dtebl dkixv dpi` oiekzn `la dakn i`c meyn epiid

dedc sxvl xeriy 'it` xiytdl min ekezl zzl edpity mgin iab (:`n sc) mzd ixyc oiekzn oi`y xac ixy ikid dtebl dkixv dpi`y dk`lna i"xk xaqc oeike dcedi 'xk dl

oi`y xac x`y la` jk liaya gipi `le diyix wiqt ied `l i` ibq `lc jtdzi `ny xiqdl ligznyk opiyiigc meyn `eliqe uew `kd opixq`c `dc l"ie dliwq zbby dil

ile ixy `ed diyix wiqt `lc oiekzn:xeht dxeaga lwlwn xaqwc dtebl dkixv dpi`y dk`lna aiignc b"r` l`eny dcen zaya uew leh

àäiwenc aiigc epal dxdf` ol `wtp bxdil `veia 'it`c jenqa rnyne ezekdl deevn epi`c oeik siqei otn witp `lc eia` dknl dxdf` o`kn cnll dvex .xg`a `d epaa

`vei epi`e z`vl ea oiaxqna xeht xg`c oeik xg`n xnege lwa epa `z` ikid dyw edine ezewldl ilin ipd oicd on oixidfn oi`c b"r`e z`vl ea oiaxqna `cqg ax dl

:epaa ixiin `l epki mirax`c b"r` epaa 'it` ixiin siqei otc `ed `nlra `zlin iielb `nyeøîàäå`a` iax ira (mye :et sc w"a) laegd 'tac dniz .'eke eyiia zyy ax

i`n cere bxdil `veil oyi oipr dnc `xidp `le zne qxb `le aiig oyi eyiia zyy ax xn`de opiqxbc mixtq yie zehiyta jixt `kde `hiyti` `le edn zne oyi eyiia lnn xa

zyy ax ixac `iad `l m` dniz jk lk oi` edin i`w bxdil `vei`e aiig eyiia zyy ax xn`de qixb z"xe aiig oyid z` yiiand laegd wxta `id oizipzn zyy ax l"nw

ax ixac mzd iziin `le `inyc igely e` ocic igely ipdk edpd ol `irai`c (mye :dl 'c) xcend oia oi` wxta mixcpa ogky` `peeb i`d ikc `ira `idd hytinl laegd wxta

:icar ocic igelye oicar opivn `l op`c icin `ki` in ocic igely i`c edpip `pngxc igely ipdk ipd (mye :bk sc) oiyecwc `nw wxta xn`c ryedi axc dixa `pedåäëä
:inlyexiae ixtqa `zi`ck eia` dknl dxdf` ol `wtp dipinc `ed c"a zzin zxdf`l ozipy e`l siqei ot `d iwl i`n` dniz .'eke da oi`y d`kd
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øîàå .øçà àðL éàîe ,BðaBa ïéáøñîa ,àcñç áø §©§¨©¥§¨©©¦§¨¦§¨§¦
ïéáøñî ïéàLa dì é÷Bî ,úLL áø .àöBé Bðéàå úàöì̈¥§¥¥©¥¤¦¨§¤¥§¨§¦
àìéè÷ àøáb ,øçà .énð øçà ,éëä éà .úàöì Ba¨¥¦¨¦©¥©¦©¥©§¨§¦¨
àëä .áéiç ,úîå ïLé BLiéa ,úLL áø øîàäå .àeä§¨¨©©¥¤¦§¨¥¨¥©¨¨¨
.äèeøt äåL da ïéàL äàkä eäkäLa ,ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©§¤¦¨©¨¨¤¥¨¨¤§¨
ïéàL äàkä eäkä ,ïðçBé éaø øîà ,énà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦¨©¨¨¤¥
øeèt ,øîà÷ã øeèt éàî .ä÷Bì ,äèeøt äåL dä¨¤§¨¤©¨§¨¨©¨
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רלו
oifge` mipya cenr dt sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äúéî øçàì äåäã éãéîdkn opzde z"`e aiig dzin xg`l llwn onwl opitlic
`nrh epiid ellwe edkd ipzwc d`kd` dil aiigin `kde xeht dzin xg`l
`kilc dxeag `kil dzin xg`le dxeag opirac meyn dzin xg`l dkn xehtc
eteqc `l` `ed igc dxeag `ki` bxdil `veie ytpn lirl dil `wtpc ytp

:zenl'éðúî.áééç äúéî øçàì ìì÷îäù
:`xnba silick.øåèô äúéî øçàì äëîäå
:`kil dxeagc'îâ.ìì÷ åîàå åéáà`xw

`xizixy` `xwc diyix aizk `dc `ed
:en` z`e eia` z` llwiàìù äùòù äëî

.êîòáë êîòájnra aizk `l d`kd iabc
`pz i`de jnr dyrn dyer epi`y ihernl
`xwnd iptn dllwl d`kd opiywn `l xaq

:mizpia wiqtnd.äúéî øçàì åá áééç àì
:aizk dxeag `dc.úá úåáøìmehneh

:qepibexcp`e.åîàå åéáà àìà éì ïéàmdipy
:cgi.ììé÷ åîàå ììé÷ åéáà`xwnd y`xa

:en`l jnq seqae eia`l dllw jnqãò
.åãçé áåúëä êì èøôéùyxega hxty enke

ied `l i`c n"y jl hxtcn xengae xeya
`de ecal xenge ecal xey rnyn ded ecgi
e` eia` e` inp opiyxc `yixc en`e eia`

:dzin xg`l iiez`l `tiqe en`ìì÷îåî
.åéáà:mihtynd dl`ec.êãéàåwitnc

:lliw en`e eia`n dzin xg`léîð éðúìå
.'åëållwna xneg df ipzwc i`w oizipzn`

:dknan.éàðú éðä àîéìoizipznc `pz
`ly ea dyry dkna xneg `pz `lc
`pzc lirlc `ziixac `pze jnrak jnra

:ea dyry dkn dne.ïä úîà éøéâozligzn
l`xyie eriyxd eiykre eid mixenb mixb
lrc ikid ike `ed jnr dyrn dyer epi`y

:xeht inp ez`kd lr xeht ezllwéøéâ
.ïä úåéøà:mixenb miebk md ixde.éëä éà

:od zeix` ixibc meyn xehtc `nrhcåðééä
äìò àðúãepi` ipzwc 'ipzn jda dinza .

ipzw ezllw lr `le ez`kd lr `l deevn
exey z` gbpy eply xey l`xyik exeye

g mlyn mz eply gbpy exeyecrene wfp iv
ly xey opz iebc eli`e mly wfp mlyn
ieb lye xeht ieb ly xey gbpy l`xyi
cren oia mz oia l`xyi ly xey gbpy

:mly wfp mlyn'éðúî.åúåùøì åðñéðëéù
`ipze ecia `vnpe (ak zeny) aizkc
mewn lka d`ivn oi` `vnpe `zlikna
oke ezeyxa `l` ecia oi` ecia micra `l`
evx` lk z` gwie (`k xacna) xne` `ed

:ecin'îâ.øåîò:yenyàåäùë åøëîå åáðâ
.åäî ïùé:`irad dl yxtn onwläùà øëî
.äøáåòìdxaerl dxkne zxaern dy` apb

xaer `diy `l` dly sebd xkn `ly
:xekn.øåîéò àëéìã:xaera `le oyia `l

.äéìò àâæã:eilr jnqcéôàá àî÷åàã
.à÷éæxzei liren dar `idy dnk lke

:gexd ipta oibdl.ùéà àìà [éì] ïéà
:yi` apbdyk.ùéà áðåâå`le yi` apbpdy

iednl apbp` citw `lc `nw `xwe dy`
yi` `l` il oi` jkld ytp aizkc yi`
ied apbc `kidc dy` oia yi` oia apby
yi` dapby dy`e ytp apeb aezk yi`

:rnyn zapeb dy` elit` apebe yi` apebe aizkc.áðâä:car apeb ihernl ixtqa dil opiyxc `edde n"n.åúåùøá åðùé ïééãòåeqipkd `l oiicry envr apbpd zeyxa
:ezeyxa apb.øåèô:eapb `l ixdy.åéáàì:apbp ly eia`
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ìåëéùlirl xn`ck jnra aizke li`ed xninl ivn ied .'ek dkna aiige li`ed

:jnray miewnaäîåwpga oky dknl dn xn`z m`e .'ek eia` dkn

xnege lwn dliwqa eia` dknc `zyd opitli dteb `idc l"ie dliwqac llwna xn`z

ea dyrp `ly dil slip aiig dzin xg`l llwnc silic seqal dyw edine llwnn

jnrak jnra `lyxg`l dia aiigc llwnn

lirl opiyxcck ytp opirac xeht dkne dzin

:dxeag ciarc cr (:ct sc)ùéàdn yi`

'c 't idly izyxit .yi` yi` xnel cenlz

:(zeaxl d"c .eq sc lirl) zezin

åøåùåxeyc l`xyik ixnbl e`l .l`xyik

izek ly xeyl gbpy l`xyi ly

'de 'c 't yixa xn`ck edl opiqpwc meyn xeht

xeyc l`xyik ied ikd iabl edine (:fl sc w"a)

mlyn mz l`xyi ly xeyl gbpy izek ly

gbpy ieb ly xeye mly wfp crene wfp ivg

wfp mlyn cren oia mz oia l`xyi ly xeyl

:mlyãòaizkc meyn .ezeyxl epqipkiy

(:i sc) `rivn `aac w"tac b"r`e ecia `vnpe

ecic iieaxl i`xw ixz opikxvn daipbe hb iab

`nlc etitxw exivg ebb oicd `edc `weec `l

ediabd m`c xyt`e ieaix mey yi inp o`k

daipb iab ogky`ck aiig milra zeyxa elit`

did opzc (mye :hr sc w"a) daexn wxta

oerny 'x xhtc `kd inp i` 'ek `veie ekyen
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y yexitd oi` m`débìtéî÷ àäa,ewlgp dfay -øîcxiznd §¨¨¦©§¦§©

izek z`kd,øáñy,äìì÷ì äàkä ïðéLwîmllwl xzeny myke ¨©©§¦©©¨¨¦§¨¨
,mzekdl xzen mb jk ,jnr llka mpi`y oeikøîez`kd xqe`d ©

izek,øáñy,äìì÷ì äàkä ïðéLwî àìxzen mllwl `weec ok lre ¨©¨©§¦©©¨¨¦§¨¨
.xeq` mzekdl j` ,'jnr' xn`p dllway oeik

dgec .xg` ote`a zwelgnd z` x`al ozipy dgec `xnbd

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



רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oixcdpq(ipy meil)

:`xnbd zayiinäåäc éãéîaiigy eia` llwnl dnec xacd - ¦¦©£¨
elit`,äúéî øçàìeia` oi`yk mb ok lre ,oldl dpyna x`eank §©©¦¨

ixdy ,ez`kd lr aiig oke ,ezllw lr aiig `ed miiwzdl ie`x
.dfl df dllwe d`kd eywed

:`xnbd zxxan .df oic iabl `pwqnd idn zxxan `xnbdéàî©
dìò äåäleki oa m`d wtqd iabl ,yxcnd ziaa rxked dn - £¨£¨

.oic zia zegilya eia` z` zekdlàðz ïëå ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨§¥¨¨
ìkì ,ìàòîLé éaø éác,a`d mdilr xary dxezay mipicïaä ïéà §¥©¦¦§¨¥§Ÿ¥©¥

,Bìl÷ìe BúBkäì åéáàì çéìL äNòð,zyy axk `lyeî õeçdxwn ©£¤¨¦©§¨¦§©§©§¦
eia`yúéñn,dxf dcearläøBz äøîà éøäLziqna(h bi mixac)àì' ¥¦¤£¥¨§¨¨Ÿ

,'åéìò äqëú àìå ìBîçú.eilr lengl xeq` epal mbe ©§§Ÿ§©¤¨¨

äðùî
ezziny lirl epcnly ,en`e eia` dkn ipica zwqer ef dpyn

:wpgaáéiç Bðéà ,Bnàå åéáà äknädzinäøeaç ïäa äNòiL ãò ©©¤¨¦§¦¥©¨©¤©£¤¨¥©¨
.[rvtÎ]äædøîBçyiyìl÷îaxzei en`e eia`äkîaî,mze` ¤¤¦§©¥¦§©¤

ìl÷îäLelit`øeèt äúéî øçàì äknäå ,áéiç äúéî øçàìoeik ¤©§©¥§©©¦¨©¨§©©¤§©©¦¨¨
.dxeag mda dyer epi`y

àøîâ
:aiig dzin xg`l llwndy oicd xewn z` zxxan `xnbdeðz̈

,ïðaøweqta xn`p(h k `xwie)z`e eia` z` llwi xy` yi` yi` ik' ©¨¨
my cer xn`pe ,'znei zen en`ìl÷ Bnàå åéáà','FA einC ¨¦§¦¦¥¨¨

mllwnd mby epcnl ef zelitkneäúéî øçàì.aiig §©©¦¨
,zkxvp ef dyxcy `ziixad zx`aneìBëiL`la xnel iziid ¤¨

,ef dyxcyäkîa áéiçå ìéàBäeia`åmbìl÷îa áéiçcnlp ,eia` ¦§©¨§©¤§©¨¦§©¥
,dfl dfníéiçî àlà áéiç Bðéà äkî äî,xeht dzin xg`l la` ©©¤¥©¨¤¨¥©¦

ãBòå ,íéiçî àlà áéiç Bðéà ìl÷îä óàllwnl xeht cenll ozip ©©§©¥¥©¨¤¨¥©¦§
n dzin xg`läkî äîe ,øîBçå ì÷,xengd eia`Ba äNòLaezkd ©¨¤©©¤¤¨¨

in oic z`Enòa àlLepi`y epiidc ,jnr dyrn dyer epi`y - ¤Ÿ§©§
,dxezd zeevn z` xneyEnòák,jnr dyrn dyery ink - ¦§©§

m` s` eia` z` zekdl xeq`e ,'LOr' eia` dkna xn`p `l ixdy©§
ote` lkae ,zeevn xney epi`Ba áéiç àìedknyk aezkdøçàì Ÿ¦¥§©©

,äúéîl xnege lwìl÷î,xzei lwd eia`Ba äNò àlLaezkdàlL ¦¨§©¥¤Ÿ¨¨¤Ÿ
,Enòák Enòaxn`py(fk ak zeny)epcnle ,'xF`z `l LOra `iUpe' §©§¦§©§§¨¦§©§Ÿ¨

lirl(`"r),ok m`e ,jnr llka eia` m` wx aiig eia` llwnyBðéà¥
ïécxnege lw df oi` m`d -Ba áéiç àlLeia` z` llw m` aezkd ¦¤Ÿ¦¥

,äúéî øçàìllwnd z` xehtle ok cenll xyt` didy oeike §©©¦¨
,dzin xg`l,'ìl÷ Bnàå åéáà' øîBì ãeîìzllwnd mby zeaxl ©§©¨¦§¦¦¥

äúéî øçàì.aiig §©©¦¨
zl`ey .ok cenll xyt` i` eixacly `pz d`ian `xnbd

:`xnbdàçéðä,'llw en`e eia`'n cnlp dzin xg`l llwn aeigy ¨¦¨
Bnàå åéáà' àø÷ déì øzééîc ,ïúðBé éaøìezhiyly - 'llw §©¦¨¨¦§©©¥§¨¨¦§¦

,dyxcl zexzein 'lNw FO`e eia`' zeaizd [oldl z`aend]àlà ¨¦§¦¦¥¤¨
äiLàé éaøì,xg` oic el` zeaizn cneld.øîéîì àkéà éàîdne §©¦Ÿ¦¨©¦¨§¥©

,mzwelgn `id,àéðúcweqta xn`p(h k `xwie)iM'Léà LéàxW` §©§¨¦¦¦£¤
,`ziixad zyxec .'FO` z`e eia` z` lNwiøîBì ãeîìz äî §©¥¤¨¦§¤¦©©§©

zelitkaúBaøì ,'Léà Léà'mby,úae`íeèîeèea mixkip oi`y ¦¦§©©§
,dawp e` xkf ipniqñBðéâBøcðàådawp ipniqe xkf ipniq ea yiy §©§§¦

.dzin miaiig ,mn`e mdia` z` elliwy
,my xn`p cer,'Bnà úàå åéáà úà ìl÷é øLà',`ziixad zxne` £¤§©¥¤¨¦§¤¦

éì ïéà,df weqtn yexclàlàllwndBnàå åéáàllwnd j` ,cgia ¥¦¤¨¨¦§¦
àlL åéáàlliw,BnàllwndeàlL Bnàlliwïéépî ,åéáàaiigy ¨¦¤Ÿ¦¦¤Ÿ¨¦¦©¦

,dzinøîBì ãeîìzdxezd dazk ,aiig `ed s`y epicnll -åéáà' ©§©¨¦
,'ìl÷ Bnàåy `vnpeìl÷ åéáàdlind dknqp weqtd zligza - §¦¦¥¨¦¦¥

e ,['eia` z` llwi xy`'] eia`l 'llwi'ìl÷ Bnàdknqp eteqae - ¦¦¥
eia` zllw lr aiigy epcnll ,['llw en`e'] en`l 'llw' dlind

,dcal en` e` ecaläiLàé éaø éøác.j`ïúðBé éaøe wleg,øîBà ¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥
lkay oeik ,mcal en` e` eia` llwnd z` zeaxl jxev oi`y
,'en` z`e eia` z` llwi xy`' oebk ,mipy lr oic xn`py mewn

òîLîmbòîLîe ,ãçàk ïäéðLlk mbãò ,Bîöò éðôa ãçàå ãçà ©§©§¥¤§¤¨©§©¤¨§¤¨¦§¥©§©
áeúkä Eì èøôiLyxetna,'åécçé'xn`p weqta xen`d oicd f`y ¤§¨¥§©¨©§¨

cxtpa en` z` e` eia` z` llwnd ok lre ,cgi mdipy lr wx
.'eicgi' mda xn`p `ly oeik ,dzin aiig

llwny yexcl zexzein 'llw en`e eia`' zeaizd ozpei iax itl
iabl oyxecd diy`i iaxl j` .aiig mzen xg`l en`e eia`

zxxan ,cxtpa en` e` eia` llwnd.df oic cnlp oipn `xnbd
:`xnbd zxxandéì àðîllwndy diy`i iax yexci okidn - §¨¥

diy`i iax :`xnbd daiyn .aiig dzin xg`ldéì à÷ôðcnli - ¨§¨¥
,dzin xg`l llwn oicîweqtd,eia` llwn iabl xn`py sqepd ¥

'úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe'(fi `k zeny)xzein df weqt ixdy , §©¥¨¦§¦¨
.dyxcl

:`xnbd zl`eyCãéàåxg`l llwn oic cneld ozpei iaxle - §¦¨
zen en`e eia` llwne' azkp dn myl ,'llw en`e eia`'n dzin

:`xnbd daiyn .'zneiàeää,'en`e eia` llwne' weqtd -éòaéî ©¦¨¥
déì,jxvp -úBaøìd z`úaeñBðéâBøcðàå íeèîeès`y ,elliwy ¥§©©§§©§§¦

.dzin miaiig md
:`xnbd dywndéì ÷etéúåmzeaxl ozpei iax cnlie -îzelitkd §¥¥¥

Léà Léà'zayiin .lirl `xnbd dyxcy itke ,'llwi xy` ¦¦
ozpei iaxl :`xnbdìk äøBz äøacíãà éða ïBLletkl mkxcy ¦§¨¨¦§§¥¨¨

.'yi` yi`' zelitkd z` llk yexcl oi` ok lre ,mdixac
lliw m` mb aiig oky ,edknn xeng eia` llwny ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dzin xg`léðúéìåmb `pzd dpy `l recn - §¦§¥
y ,jtidläkîa øîBçxzei,ìl÷îaîoeikäknäLeia` z`Ba äNò ¤§©¤¦¦§©¥¤©©¤¨¨

in z` aezkdEnòa àlLepi`y ,jnr dyrn dyer epi`y - ¤Ÿ§©§
,zeevne dxez xneyEnòákmiaiige ,jnr dyrn dyery ink - ¦§©§

,ez`kd lrìl÷îa ïk ïéàL äîllka eppi`y in zlliw lr xehty ©¤¥¥¦§©¥
.`ziixaa lirl epipyy itke ,jnr

e ,`ziixad lr wleg epizpyna `pzd :`xnbd daiynøáñ÷̈¨©
äìì÷ì äàkä ïðéLwîweqtd oia ywid miyxecy xaeqe -zeny) ©§¦©©¨¨¦§¨¨

(eh `kweqtl 'eia` dMnE'(fi `k my)dknd s` ok lre ,'eia` lNwnE' ©¥¨¦§©¥¨¦
itle .llwnn xzei `xneg ea oi`e ,xeht jnr llka epi`y in z`
oi` ,jnrak jnra `ly aezkd ea dyr eia` dkny `ziixad

.dllwl d`kd miyiwn
miyiwn m` ewlgpy mitqep mi`pz yi m`d zxxan `xnbd

,daiyid ipa exxia :dllwl d`kdàîéìy ,xn`p ile` -éàpz éðä ¥¨¨¥©¨¥
xy` ,`ziixad z`e epizpyn z` epyymiyiwn m`d ewlgp

,dllwl d`kdéàpz éðäk.mizek iabl zwelgn dze`a ewlgpy §¨¥©¨¥
exfge ,mda ebxdy zeix` gly 'dy xg`l exiibzd mizekd

mi`xen` ewlgpe .okn xg`l mxeql(:b oileg)ixb mizekd eid m`
wx exiibzpy xnelk ,'zeix` ixb' mdy e` ,micedil miaygpe zn`

,zwelgn mpipra ep`vne .llk dlg `l mzexibe ,cgtnàãç éðúc§¨¥£¨
,zg` `ziixaa epipy -Búàkä ìò äåeöî äzà éúek'xeq` - ¦©¨§¤©©¨¨

'siqi `l EPMi mirAx`' ly e`ld xn`p ea mby ,ezekdldk mixac) ©§¨¦©¤ŸŸ¦
(b,'Búìì÷ ìò äåeöî äzà éàålr mixaer oi`e ,ellwl xzen j` - §¦©¨§¤©¦§¨

'x`z `l LOra `iUpe'(fk ak zeny),jnr dyrn dyer epi`y oeik §¨¦§©§Ÿ¨Ÿ
Cãéà àéðúåizeky ,zxg` `ziixaa -ìò àì äåeöî äzà éà' §©§¨¦¨¦©¨§¤Ÿ©

,'Búàkä ìò àìå Búìì÷.ezekdl s` xzene ¦§¨§Ÿ©©¨¨
äeøáñ,xnel daiyid ipaàîìò éìeëcizek z`kd xqe`d mb - ©§¨§¥¨§¨

y mixaeq ,dxiznd mbe,ïä úîà éøéb íéúek,ok m`eåàì éàî- ¦¥¥¡¤¥©¨
y yexitd oi` m`débìtéî÷ àäa,ewlgp dfay -øîcxiznd §¨¨¦©§¦§©

izek z`kd,øáñy,äìì÷ì äàkä ïðéLwîmllwl xzeny myke ¨©©§¦©©¨¨¦§¨¨
,mzekdl xzen mb jk ,jnr llka mpi`y oeikøîez`kd xqe`d ©

izek,øáñy,äìì÷ì äàkä ïðéLwî àìxzen mllwl `weec ok lre ¨©¨©§¦©©¨¨¦§¨¨
.xeq` mzekdl j` ,'jnr' xn`p dllway oeik

dgec .xg` ote`a zwelgnd z` x`al ozipy dgec `xnbd
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oixcdpq(iyily meil)

:dipyd `ziixad lr dywn `xnbdàpz éðzdpeyd mkg - ¨¥©¨
aiig eiaexwl exkny ef `ziixa dpy zeziixadén÷[iptlÎ]áøc ©¥§©

Bì øîà ,úLL,zyy axäðBL éðà,da aezky `ziixaïBòîL éaø ¥¤¨©£¦¤©¦¦§
,øîBàWtp apFB','åéçàîaiig epi`y epcnlúeLøî epàéöBiL ãò ¥¥¤¤¥¤¨©¤¦¤¥§
,åéçà,xeht ,eig` zeyxa x`ypy ezgtynl exkn la`åji`zà ¤¨§©§

úøîàeiaexwl exkny.áéiç`l`øeèt éðz`ziixaa qexb - ¨§©©¨§¥¨
.zeziixad oia dxizq didz `ly ,'xeht' z`ady

:zyy ax lr zl`ey `xnbdàéLe÷ éàîlr dyw recn - ©§¨
,oerny iax ixacn `ziixadàîìécy xn`p ile` -àä`ziixad - ¦§¨¨
zrc `id zyy ax dpyy,ïBòîL éaøeàädpyy `ziixad - ©¦¦§¨

l dxn`p zyy ax iptl mkgd,ïðaøs` aiig ytp apeby mixaeqd ©¨¨
.eig` zeyxn e`ived `ly

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àìoi`y jzrc lr dlrz `l - ¨¨§¨©§¨
oeik ,oerny iax zrck `ziixadïéúéðúî íúñ ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨§¨©§¦¦

mya ef ixd ,dxn` in iax yxit `ly,øéàî éaøokeàzôñBz íúñ ©¦¥¦§¨¤§¨
n `id ,dxn` in xkfp `ly,äéîçð éaøokeàøôñ íúñzeziixad - ©¦§¤§¨§¨¦§¨

n md ,'mipdk zxez' zeiexwd `xwie yneg lry,äãeäé éaøeíúñ ©¦§¨§¨
éøôñn md ,mixace xacna yneg lry zeziixad -,ïBòîL éaø ¦§¥©¦¦§

eäleëåel` zeziixa epy elld mi`pzd lke -,àáé÷ò éaøc àaélà §§©¦¨§©¦£¦¨
`ziixad z` yxtl oi`y `vnp .epnn ecnl mlek z`y oeik
mixac ynega `id ixdy ,oerny iaxk `ly aiig eiaexwl exkny

.zyy ax xn`y itk 'xeht' da qexbl yie ,enya diepye
:dpyna epipy,Bða úà áðBbä.oixhet minkge aiign l`rnyi iax ©¥¤§

:`xnbd zxxanïðaøc àîòè éàî:`xnbd zx`an .mixhetdøîà ©©£¨§©¨¨¨©
àø÷ øîàc ,éiaà(f ck mixac)àöné ék','eig`n Wtp apFB Wi` ©©¥§¨©§¨¦¦¨¥¦¥¤¤¥¤¨

,daipbd zrya apbpd z` `vn m` wx xaecny rnyneèøt§¨
ìd z` apebéeöî.xeht epa apebd ok lre ,epa enk ,cinz ecia §¨

:iia` ixac lr dywn `tt axäzòî àlà ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¤¨¥©¨
dn ,ok m` ,xak ievnd z` hrnl '`vni ik'n zyxcy eiykr -

yi` zy` xeqi` iabl xn`py(ak ak mixac)íò áëL Léà àöné ék'¦¦¨¥¦Ÿ¥¦
ìòa úìòá äMà,'mdipW mB EznEénð éëän yexcz mb ike -ék' ¦¨§ª©©©¥©§¥¤¨¦©¦¦

'àönéhrnlïBâk ,éeöîì èøtzegtynd,éðBìt úéa ìLmixby ¦¨¥§¨§¨§¤¥§¦
,zia eze`a cgi miype miyp` dnkeäééab ïçéëLcmi`vnpy - ¦§¦©©©§

,mdixag zeyp mr cinzéøéèôc énð éëäm` mxhetl yi ike - ¨¦©¦¦§¦¦
ixde ,'ievnl hxt' yexcpy oeik ,ezxag zy` mr mdn cg` aky

.xacd okzi `l i`ce
:`tt ax ziiyew z` uxzn iia`déì øîàzn` ,`tt axl iia` ¨©¥

iabl i`ceae ,ecia ievnd lr xehtl '`vni ik'n yexcl oi`y
`l` ,ok yexcl oi` yi` zy`àðà,'ievnl hxt' izyxcy £¨

àðéîà÷ 'Bãéá àöîðå'î,xg` weqt yexcl dzid izpeek -`k zeny) ¦§¦§¨§¨¨£¦¨
(fhmilindy oeike ,'znEi zFn Fcia `vnpe FxknE Wi` apFbe'§¥¦§¨§¦§¨§¨¨

elv` ievny in apebd z` odn hrnl ozip ,zexzein 'ecia `vnpe'
.cinz

:`xnbd dtiqen .iia` ixacn ycg oic zcnel `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
Ckìäelv` ievny in apebd z` 'ecia `vnpe'n ephriny oeik - ¦§¨

,cinzé÷cøc éø÷éî éðä,zewepiz icnln -ïðaø eðúîe- ¨¥¦§¥©§§¥©§©¨¨
,minkgl zeipyn micnlndeeîc ïãéa ïééeöîkmiaygp - ¦§¦§¨¨¨

,cinz mcia miievnk micinlzdéøéèôem` dzinn mixehte - §¦¦
.mexkne meapb
:dpyna epipyáðbz`'eëå BéöçL éîiax ,oixeg oa eivge car ¨©¦¤¤§§

dcedi iax ixac z` d`ian `xnbd .oixhet minkge aiign dcedi
:micar iabl xg` mewnaíúä ïðzdpyna(.ft `nw `aa)laegd , §©¨¨

s` el mlyne ,minelyz ipic lka aiig mixg` ly iprpk cara
,zyeaúLBa íéãáòì ïéà ,øîBà äãeäé éaø,iprpk car yiiand - ©¦§¨¥¥¨£¨¦¤

.ezyea inc el mlyln xeht
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàî.car yiiand z` xhetd ©©£¨§©¦§¨
:`xnbd zx`anàø÷ øîàzyea aeig zcnlnd dyxtadk mixac) ¨©§¨

(`i,,'åéçàå Léà åãçé íéLðà eöpé ék'oicy rnyn 'eig`' dlindne ¦¦¨£¨¦©§¨¦§¨¦
a wx xn`p dfäåçà Bì LéL éî,eig`l miaygp eia`l miclepdy - ¦¤¤©§¨

,a` eze`l miqgein mdy oeikäåçà Bì ïéàL ãáò àöédf itle - ¨¨¤¤¤¥©§¨
mdy ,eig`l miaygp mpi` eia` ipa xy` iprpk car hrnl yi

.mdia` xg` miqgiizn mpi`e zendak
:`xnbd zl`ey,ïðaøåaiig car yiiandy mixaeq md cvik §©¨¨

.deg` oi` carle ,'eig`e' xn`p ixde ,ezyea inc el mlyl
y oeik ,'eig`'l aygp car mb opaxl :`xnbd daiynàeä åéçà̈¦

úBöîa.dy`k zeevna aiiegny - §¦§
dywn .epizpyna dcedi iax ixac lr df it lr dywn `xnbd
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רלט
oifge` mipy` cenr et sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àðú éðú:aiig eia`l xkn ipzwc 'ipzn jdl.àøôñ íúñ:mipdk zxezíúñ
.éøôñ:`ed dxez dpyna yi` `vni ikc `nzq i`de dxez dpyne xacie xtq

.àáé÷ò éáøã àáéìà:mexn` `aiwr 'xn ecnly dnn.éðåìô úéá ìùdvx `l
cg` ziaa oixc daxd eidy zck oibdep eid `l dfae eid oiaeygy mny xikfdl

iyp mr cinz oiievn eide miype miyp`
:oicgiizny `le odixiag.àöîðå`xw

ikn micra `vniy cnll i`c `ed `xizi
:`wtp `vni.åîã ïãéá ïééåöîëmicinlzd

cg` axd apb m`e axd ziaa cinz oiievn
:bxdp epi` exkne eicinlzníéãáòì ïéà

.úùåádxez ezaiig `l card z` yiiand
:ezya inc zzlåéãçé íéùðà åöðé éëå

.'åâå ùéà äëäåzya aeig ol `wtp mzdn
xne` dz` oenn dtk z` dzevwe aizkc
qegz `l o`k xn`p ynn `l` epi` e` oenn
(hi mixac) oinnef micra oldl xn`pe jpir
:oenn o`k s` oenn oldl dn jpir qegz `l

.äåçà åì ïéàù ãáòeia` ipa eig` mr 'it`e
dnecd mr xengd mr (ak ziy`xa) aizkc

:dndak `l` epi` xenglàåä åéçà
.úåöîácar oda zaiig dy`dy zevn lka

:dy`n dl dl xnbc oda aiigàëäå'ipzna
:eig`n aizkc ytp apeba.ùéøã éëéäiax

:car eivgy in lr aiigl dcediåéçàî
.íéãáò éèåòîìel oi` dcedi iaxl `dc

:deg`.éðáîdil dedc dil yixc `xizi
nl:l`xyi ipa eig`n azk.áåðâú àìî

zeytp apebac zexacd zxyra xen`d
:oizrnya onwl mwezn.åðééðòî ãîìä øáã

`v xacn aezkd dna rcei dz` i` m`
`ed dyxtd itle da aezky dyxtn cnle
xacn oiprd lk dna o`ke dlv` azkp
iaiig dl` lk s`pz `le gvxz `l zeytpa
da yiy daipba aepbz `l s` c"a zezin

:c"a zzin.åáåðâú àìmiyecw zyxta
:eidz.úåãî äøùò ùìùîodn zg` `id ef

:cnl epiiprn xacd `diyáåúëä äîá
.øáãî:efn dlrn lye dhn ly oiprd
.ïåîîá:(hi `xwie) jrx z` weyrz `léãéò

.äøéëî éãéòå äáéðâzg` micr izik ipy
xkny dcird zg`e ytpd z` apby dcird
oeike lif`e `nrh yxtnck oibxdp oi`
enfed `l m` inp edi` ilhwn `l edpi`c
leki dz` i`y zecr dl 'iedc lihwn `l
zka `l` lihwnc dl zgkyn `le dnifdl
:dxiknd lre daipbd lr oicirny zg`

.ïðáøå ò"øã àúâåìôzwfga `xza `aaa
ivg `le xac mewi micr mipy it lr mizad
zke zk lk lv` `ed xac ivg i`de xac
icir meyn bxdp epi` daipb icir e`l i`c
e`l i`e izxkn icar xnel lekiy dxikn

:daipb` aiigin `l inp dxikníéãòá
.äøåîå øøåñ ïá ìù íéðåøçàälirl opzc

xfg eze` oiwlne 'b ipta ea oixzn (.`r sc)
eia` ea oixzn dylye mixyra oecp lwlwe
mipey`x micr oi`ayke oipiicd ipta en`e
dzye xya xnihxz lk`y eilr oicirne
aizkck eze` oiwln daipbn oii bel ivg
oecp lwlwe xfg zewln epiidc eze` exqie

pdc `zecdqa lihwn `l i`nwc `zecdq e`l i`c `ed xac ivgy opixn` `le oibxdpy enfedy lwlwe xfgy ecirdy mipexg` jpda diwfg dcene dzinl b"ka`l` i
:icar `w xac dilek i`xza ipde `ziixza ipda `ziinw `zecdq `edd `kiiy `l ez dci lr dwl dfy mipey`x it lr yper yie li`ed opixn`
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àöîðåî`vni ik opiyxc (:dn sc) dtexr dlbr 't dheqac `niz .`pin` `w ecia

iede dnc`a aizk mzdc l"ie mieb daexy xir opixhte ievnl hxt llg

`vne dneg ixr iza iab (:l sc) oikxrc `xza 'ta opiyxcc dyw izk`e `kdc ecia enk

:`xwc `ieaixn `kdc qxhpewa 'itck l"ie aexwa l`bie wegxa xekni `ly ievnl hxt

àöécar qxhpewa yxit .deg` el oi`y car

eia` ipa eig` mr elit`e deg` el oi`

dywe xengl dnecd mr xengd mr aizkc

el oi`y yxtl d`xpe inp xxgeyne xb ok m`c

k"`yn deg` oiiexw eivlg i`vei oi`y deg`

:xba

éðáelek la` .'eke eivgy in ihernl l`xyi

oke l`xyi ipan hrnn `l xbe xxgeyn

l`xyi ipa (mye .cl sc dcp) mizek zepa wxta

`l mixxgeyne mixb la` 'eke daifa oi`nhin

ipa dkinq iab zegpnc i"t idly oke hrnn

xbe xxgeyne oikneq miebd oi`e oikneq l`xyi

ipa (:d sc) oikxrc w"ta oke opihrnn `l

oikixrn miebd oi`e oikixrn l`xyi`le

dnize oixxgeyn micar `le mixb oihrnn

:`q sc zegpn) dvn ze`a zegpnd lk wxtac

oi`e oitipn l`xyi ipa opixn` dtepz iab (mye

mixb l`xyi ipa `l` il oi`e oitipn miebd

aixwnd xnel cenlz oiipn mixxgeyn micare

w"t idlyae (mye :cr sc zenai) lxrd 'ta oke

ipa `l` il oi` rixfz ik dy` (:f sc) zezixkc

l"z oiipn zxxgeyn dgtye zxeib l`xyi

opiaxnc ieax mey yi ipd lka `nye dy`

:oixxgeyne mixb dipinøáã.xac ivg 'it`e

zvwn miiw (.v sc) onwl opixn` `d z"`e

'ite xeht lkd ixac zevn x`yc zvwn lhiae

cifi xy` `iapd j` aizkc meyn qxhpewa

inp opaxc l"ie xac ivg `le xac xac xacl

iaxc` ibiltc `de xac ivg `le opiyxcc ecen

mly xac dil iaygc meyn epiid `aiwr

mizad zwfgae (:r sc w"a) daexna gkenck

yic mixaca wlgl jixve (mye :ep sc a"a)

xtek (mye .n sc w"a) 'de 'c 'ta b"dk zenewn

yi wxtae xtek ivg `le `pngx xn` mly

yneg ivg `le yneg (:gn sc zexeka) xeka

`pngx xn` xwa dyng (:`r sc w"a) daexnae

epa z`e eze` wxtae xwa i`vg dyng 'it`e

dya opaxe xfril` 'x ibilt (mye :hr sc oileg)

elit`e iava ieqik oiprle dy zvwn elit`e

:hp sc zenai) eznai lr `ad wxtae iav zvwn

wxt zeaezkae mileza zvwn dlezaa (mye

sqk lkk sqk zvwna (mye :fv sc) dpnl`

elit`e mc (mye .gt sc oileg) mcd ieqk idlye

xeka (mye .b sc) zexeka yixae mc zvwn

:xeka zvwn elit`eêåúîmicr milekiy

`l` mzxin`a ielz mrhd oi` .'ek mipey`xd

icirl ikixv `l dpey`x daipb icirc i`na

(mye :r sc w"a) daexna opixn`ck dipy daipb

mipye yciw mixne` mipya `aiwr iax dcenc

icirl ikixv d`ia icirc b"r` lra mixne`

d`ia icirl ikixv `l ode [li`ed] oiyecw

:`ed xac dilek
daipb
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ef zecr lr zenl oteq oi` ixdy oiwel ikd
zzin zxdf`l ozipy e`l ediiabl ied `le

:c"a.ïéâøäð øîàã ïåéë ïðçåé 'ø éàãm`
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e`l ecirdy drya ediiabl dprz `lc e`l
eciri m`y ok cirdl `ly dxdf`l ozipy
epic xnbie dxikn icir e`aiy cr enfei `le

:ezeni enfeieã"á úøäæàì ïúéðù åàì ìëå
.åéìò ïé÷åì ïéàdzind on exhti elit`e

:ozip zewln zxdf`l `l ixdyéëéä åäðéà
.å÷ì`l meyn i`e `ed mnf xy`k e`l `d

:`ed dyrn ea oi`y e`l (k zeny) dprz
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ep`a ezewldl xnel oileki mipey`xd oi`e
r"xk dl xaqc diwfgl xac ivg dil dede
oibxdp xn`c opgei 'xle oibxdp oi` xn`c
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lr xnbil ie`x oicd did `l mipey`xd
:epilr daipb icir e`eaiy oircei epiid `l xnel oilekie mdit.éæåîø éæîøî à÷ã:ipdl ipd'éðúî.íù åéä ïéðéã éúá 'â:zilre znwe `xw da irzync milyexiaãçà

.úéáä øä çúô ìò áùåé:miyp zxfr iptl ligd on miptly igxfnd xry `ed.åðîéä äìòîì áùåé ãçàå:l`xyi zxfr iptl oi`ae miyp zxfr exarykúëùìá ãçàå
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dgnene `lten `l` daiig `l dxezde ez`xed lr jenql oi`y xeht dligzak dxede exirl xfge el`ye lecbd c"al e`ae exiray c"a lr wlgpe d`xedl ribd
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epzecra ep`''eðàa BúB÷ìäìaiigzie aepbiy llk eprci `ly §©§¨
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,dipyddéì éãáò à÷ øác éleksqepa mly xac elrt - ¥¨¨¨¨§¦¥
.dzin eaiigl ,mipey`xl

é÷úîéëä éà ,àtt áø dì óxxeq oaa dipyd micrd zk diwfgly ©§¦¨©¨¨¦¨¦
,mly xac `idénð äøéëî éãéòdéìè÷éìytpa dxikn icir mb - ¥¥§¦¨©¦¦§§¥

y ,dzin eaiigzi ,enfedyBúB÷ìäì' øîBì äáéðb éãéò ïéìBëiL CBzî¦¤§¦¥¥§¥¨©§©§
'eðàaicir ok m` ,ebxedl ep`a `le ,'aepbz `l' lr xary lr ¨

diwfg xn` recne ,mly xac elrte mcal ebxedl e`a dxiknd
.mibxdp mpi`y
:`tt ax siqenàîéz éëåuxzz m`e -é÷ì àìc äi÷æç øáñ÷c- §¦¥¨§¨¨©¦§¦¨§¨¨¥

e`ay xnel mileki mpi`e ,zewln miaiign mpi` ytp zaipb iciry
,ezewldlLôða äáéðb éãéò ,øîzéà àäåytp zaipb lr ecirdy - §¨¦§©¥¥§¥¨§¤¤
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dxikn icir e`ay xg`l enfedyïðçBé éaø éàc ,ïéâøäð ïéà`ed ¥¤¡¨¦§¦©¦¨¨

,okzi `l xacd ,miwely xne`døîàc ïåékdaipb iciry opgei iax ¥¨§¨©
dxikn icir e`ay xg`l enfedydéì äåä ,ïéâøäð`vnp - ¤¡¨¦£¨¥
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,'ep`a ezewldl' xnel mileki daipbd icir ixdy ,mly xac `id

.zlawzn xac ivg `idy zecr mby mrhd opgei iaxleéâéìt ék¦§¦¦
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àîéé÷eze` mixhet md ,dxikn icir e`a m`y ,zcner dcal - ¨§¨
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äøéëîc àzìçúà[dxiknd zligzÎ],àéäzg` dxiar mdipyy ©§©§¨¦§¦¨¦
day e`ldy oeik dcal daipbd lr zewln oi`e ,dzin dypery
e`a `l daipbd icir ok m`e ,oic zia zzin zxdf`l ozip
dcirn zezkdn zg` lky s`e .oibxdpe ,ebxedl `l` ezewldl
.xac ivg lr zecra leqt oi`y opaxk xaeq opgei iax ,xac ivg

:`tt ax siqeníéðBLàøä íéãòa ïðçBé éaø äãBîedaipbd icir - ¤©¦¨¨¨¥¦¨¦¦
dpey`xdïéìBëiL CBzî ,ïéâøäð ïéàL ,eîæeäL äøBîe øøBñ ïa ìL¤¥¥¤¤§¤¥¤¡¨¦¦¤§¦

,eðàa BúB÷ìäì øîBìdaipbd lr dwel i`ce xxeq oa ixdy ©§©§¨
.mibxdp mpi` ok lre ,ebxedl `le ezewldl ennfe ,dpey`xd

opgei iaxe diwfg zwelgnn mi`veid mipic dyly hxtn iia`
:xxeq oa iabl,éiaà øîàìkäopgei iax oiae diwfg oia -ïáa íéãBî ¨©©©¥©Ÿ¦§¥

äøBîe øøBñ,cg` dxwnaäøBîe øøBñ ïáa íéãBî ìkäådxwna ¥¤§©Ÿ¦§¥¥¤
,sqepäøBîe øøBñ ïáa ú÷Bìçîe.oldl hxetnke ,iyily dxwna ©£¤§¥¥¤

:`xnbd zx`anäøBîe øøBñ ïáa íéãBî ìkäzezk izy ecirdy ©Ÿ¦§¥¥¤
,enfede ,dipyd lr el`e dpey`xd daipbd lr el` ,eaiigl micr

mlek micenøîBì ïéìBëiL CBzî ,ïéâøäð ïéàL íéðBLàøä íéãòä¥¦¨¦¦¤¥¤¡¨¦¦¤§¦©
,eðàa BúB÷ìäìzewln aiigy oeik ,diwfgl dcen opgei iax dfae §©§¨

.dpey`xd daipbd lr
åokäøBîe øøBñ ïáa íéãBî ìkäeaiigl micr zezk izy ecirdy §©Ÿ¦§¥¥¤

mlek micen ,enfede ,zeaipb izy lr,íéâøäpL íéðBøçà íéãòas`e §¥¦©£¦¤¤¡¨¦

xac'y xaeqd diwfgl,mrhde ,'xac ivg `leíéãòL CBzî¦¤¥¦
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,mipexg`ddéì éãáò à÷ øác délek,dzin edeaiig mcal md - ¥¨¨¨¨§¦¥
.mly xac `id mzecr
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,dipy mrt eia`níéðLemitqepìëà eðéðôa íéøîBà,apby dn z` §©¦§¦§¨¥¨©

xnel mileki mpi` mipey`xdy oeik ,opgei iaxe diwfg ewlgp
md jk m`e ,dipyd daipbd lr zewln oi` ixdy ep`a ezewldl
dpi` diwfgle ,xac ivg `id mzecre ,ebxedl dipyd zkd mr e`a
zecry opgei iaxle .dzinn mixeht micrde oecipde ,zecr
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,daipbd icir `ll dzin eaiigl mileki mpi` dxiknd iciry
mpi` ok lre ,dit lr bxdp oecipd oi`e xac ivg `id mzecr
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:dpey ote`a iq` ax ixac x`ane sqei ax ixac lr dywn iia`

éiaà déì øîàrnyn jixacn ,sqei axlïðaøk éàcmixaeqd ¨©¥©©¥§¦§©¨¨
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc oixcdpq(iyily meil)

epzecra ep`''eðàa BúB÷ìäìaiigzie aepbiy llk eprci `ly §©§¨
,zewln eaiigl dnvrl zcner mzecre ,dzinéðéøçà éðäåzkde - §¨¥©£¦¥

,dipyddéì éãáò à÷ øác éleksqepa mly xac elrt - ¥¨¨¨¨§¦¥
.dzin eaiigl ,mipey`xl

é÷úîéëä éà ,àtt áø dì óxxeq oaa dipyd micrd zk diwfgly ©§¦¨©¨¨¦¨¦
,mly xac `idénð äøéëî éãéòdéìè÷éìytpa dxikn icir mb - ¥¥§¦¨©¦¦§§¥

y ,dzin eaiigzi ,enfedyBúB÷ìäì' øîBì äáéðb éãéò ïéìBëiL CBzî¦¤§¦¥¥§¥¨©§©§
'eðàaicir ok m` ,ebxedl ep`a `le ,'aepbz `l' lr xary lr ¨

diwfg xn` recne ,mly xac elrte mcal ebxedl e`a dxiknd
.mibxdp mpi`y
:`tt ax siqenàîéz éëåuxzz m`e -é÷ì àìc äi÷æç øáñ÷c- §¦¥¨§¨¨©¦§¦¨§¨¨¥

e`ay xnel mileki mpi`e ,zewln miaiign mpi` ytp zaipb iciry
,ezewldlLôða äáéðb éãéò ,øîzéà àäåytp zaipb lr ecirdy - §¨¦§©¥¥§¥¨§¤¤

,eîæeäLewlgp ,dxikn icir e`a `leãç ,ïðçBé éaøå äi÷æç[cg`Î] ¤§¦§¦¨§©¦¨¨©
íéizñz ,ïðéøîàå ,ïé÷Bì ïéà øîà ãçå ,ïé÷Bì øîàoniq yi -äi÷æçc ¨©¦§©¨©¥¦§¨§¦©¦§©¥§¦§¦¨

`ed,ïé÷Bì øîàc`ed oniqdeäi÷æç øîàãî(`"r lirl)daipb iciry §¨©¦¦§¨©¦§¦¨
dxikn icir e`ay xg`l enfedyïðçBé éaø éàc ,ïéâøäð ïéà`ed ¥¤¡¨¦§¦©¦¨¨
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dxikn icir e`ay xg`l enfedydéì äåä ,ïéâøäð`vnp - ¤¡¨¦£¨¥

`ed daipbd lr xwy cirdl xeqi`dyúúéî úøäæàì ïzépL åàì̈¤¦©§©§¨©¦©
ïéc úéaxg`l enfei m` ixdy ,dzin eyper eilr xaerdy - ¥¦

,ezeni ,dxikn icir e`eaiy,ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì ìëå§¨¨¤¦©§©§¨©¦©¥¦
.åéìò ïé÷Bì ïéàdiwfgly xn`p m`eeäéàytp apebd -,é÷ì àì ¥¦¨¨¦¨¨¥

eäðéà,el zeyrl ennf xy`k mypery micrd -e÷ì éëéäji` - ¦§¥¦¨
daipb icir diwfgly xnel migxken `l` .mzecr lr ewliy okzi
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àîéé÷ dãeçì,zewln eypery cxtp xeqi` `id -dãeçì äøéëîe §¨¨§¨§¦¨§¨
àîéé÷eze` mixhet md ,dxikn icir e`a m`y ,zcner dcal - ¨§¨

wx ennf daipbd icir ok m`e ,dzin eze` miaiigne zewlndn
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äøéëîc àzìçúà[dxiknd zligzÎ],àéäzg` dxiar mdipyy ©§©§¨¦§¦¨¦
day e`ldy oeik dcal daipbd lr zewln oi`e ,dzin dypery
e`a `l daipbd icir ok m`e ,oic zia zzin zxdf`l ozip
dcirn zezkdn zg` lky s`e .oibxdpe ,ebxedl `l` ezewldl
.xac ivg lr zecra leqt oi`y opaxk xaeq opgei iax ,xac ivg

:`tt ax siqeníéðBLàøä íéãòa ïðçBé éaø äãBîedaipbd icir - ¤©¦¨¨¨¥¦¨¦¦
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,eðàa BúB÷ìäì øîBìdaipbd lr dwel i`ce xxeq oa ixdy ©§©§¨
.mibxdp mpi` ok lre ,ebxedl `le ezewldl ennfe ,dpey`xd

opgei iaxe diwfg zwelgnn mi`veid mipic dyly hxtn iia`
:xxeq oa iabl,éiaà øîàìkäopgei iax oiae diwfg oia -ïáa íéãBî ¨©©©¥©Ÿ¦§¥

äøBîe øøBñ,cg` dxwnaäøBîe øøBñ ïáa íéãBî ìkäådxwna ¥¤§©Ÿ¦§¥¥¤
,sqepäøBîe øøBñ ïáa ú÷Bìçîe.oldl hxetnke ,iyily dxwna ©£¤§¥¥¤

:`xnbd zx`anäøBîe øøBñ ïáa íéãBî ìkäzezk izy ecirdy ©Ÿ¦§¥¥¤
,enfede ,dipyd lr el`e dpey`xd daipbd lr el` ,eaiigl micr

mlek micenøîBì ïéìBëiL CBzî ,ïéâøäð ïéàL íéðBLàøä íéãòä¥¦¨¦¦¤¥¤¡¨¦¦¤§¦©
,eðàa BúB÷ìäìzewln aiigy oeik ,diwfgl dcen opgei iax dfae §©§¨

.dpey`xd daipbd lr
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mlek micen ,enfede ,zeaipb izy lr,íéâøäpL íéðBøçà íéãòas`e §¥¦©£¦¤¤¡¨¦

xac'y xaeqd diwfgl,mrhde ,'xac ivg `leíéãòL CBzî¦¤¥¦
eðàa BúB÷ìäì øîBì ïéìBëé íéðBLàøä,lirl xen`kéðäå- ¨¦¦§¦©§©§¨§¨¥

,mipexg`ddéì éãáò à÷ øác délek,dzin edeaiig mcal md - ¥¨¨¨¨§¦¥
.mly xac `id mzecr

eiyily dxwnayi,äøBîe øøBñ ïáa ú÷Bìçîlirl epipyy(.`r), ©£¤§¥¥¤
zeyxa eplk`ie ,eia`n oiie xya aepbiy cr aiig xxeq oa oi`

mi`ae ,dwle zg` mrt apb m`e ,mixg`íéðLeáðb eðéðôa íéøîBà §©¦§¦§¨¥¨©
,dipy mrt eia`níéðLemitqepìëà eðéðôa íéøîBà,apby dn z` §©¦§¦§¨¥¨©

xnel mileki mpi` mipey`xdy oeik ,opgei iaxe diwfg ewlgp
md jk m`e ,dipyd daipbd lr zewln oi` ixdy ep`a ezewldl
dpi` diwfgle ,xac ivg `id mzecre ,ebxedl dipyd zkd mr e`a
zecry opgei iaxle .dzinn mixeht micrde oecipde ,zecr
xxeqd oad z` cgi miaiign md ,xac ivg `idy s` zlawzn

.dzin miaiig enfed m` ok lre ,dzin
,eîæeäL Lôða äøéëî éãéò ,éqà áø øîàlr micr mnr e`a `le ¨©©©¦¥¥§¦¨§¤¤¤§

,daipbd,ïéâøäð ïéàyìBëiL CBzîoecipd did,ézøëî écáò øîBì ¥¤¡¨¦¦¤¨©©§¦¨©§¦
mpi` enfed m` ok lre ,dzin eaiigl elki `l ,ytp izapb `le

.mibxdp
éqà áøc àzòîL àä àìæà ïàîk ,óñBé áø øîàxn`p in zhiyk - ¨©©¥§©¨§¨¨§©§¨§©©¦

,iq` ax ly epic,øác éöç àìå 'øác' øîàc àáé÷ò éaøkoeike §©¦£¦¨§¨©¨¨§Ÿ£¦¨¨
,daipbd icir `ll dzin eaiigl mileki mpi` dxiknd iciry
mpi` ok lre ,dit lr bxdp oecipd oi`e xac ivg `id mzecr

.mibxdp
:dpey ote`a iq` ax ixac x`ane sqei ax ixac lr dywn iia`

éiaà déì øîàrnyn jixacn ,sqei axlïðaøk éàcmixaeqd ¨©¥©©¥§¦§©¨¨
el` micry didi oicd ,xac ivg ly zecr milawny,ïéâøäð¤¡¨¦

,dyweøîà÷ CBzî àälekiy jezn' `ed iq` ax ly enrh ixde - ¨¦¨¨©
.ef zecr milawn oi` opaxl s` ok m`e ,'izxkn icar xnelàlà¤¨

ïðaø àîéz eléôàmb epic z` xn` iq` axy xnel dz` leki - £¦¥¨©¨¨
,xac ivg `idy zecr milawny opaxleúà àìãáee`a `lyk - ¦§¨¨

äáéðb éãéòizxkn icar xnel oecipd lekie ,dxiknd icir mr ¥¥§¥¨
.mixeht micrd mb ok lre ,xhtdle

:`xnbd dywnéëä éà,daipb icir e`a `lyàøîéîì éàîdn - ¦¨¦©§¥§¨
:`xnbd zayiin .dzin eaiigl oi`y heyt ixd ,iq` ax ycgnàì̈

àëéøö,dfk dxwna `l` iq` ax ly epic z` rinydláb ìò óàc §¦¨§©©©
óBqáì eúàcicir ,daipb icir e`a dxiknd icir xg`ly s` - §¨§©

z` bexdl ennf `l md dligza e`ayk ixdy ,mixeht dxiknd
.oecipd

:dywne `xnbd dayézkàå,dyw oiicre -,àøîéîì éàîi`ce ixd §©©¦©§¥§¨
icir mb seqal e`eaiy erci `ly oeik ,mixeht dxiknd iciry

:`xnbd zayiin .ebxedl e`a `le ,daipbàëéøö àìiq` ax ¨§¦¨
dxwna `l` ,eprinydléæBnø éænøî à÷cdxiknd icir efnixy - §¨§©§¦©¥

.daipbd icirl mzecr iptlàîéúc eäîy ,xn`z `ny -àæéîø ©§¥¨§¦¨
àéä àúléîicir mr ebxedl ennfy mzfinxn dgked yiy - ¦§¨¦

,daipbdïì òîLî à÷y iq` ax,àeä íeìk åàì àæéîøoeike ¨©§©¨§¦¨¨§
.mixeht md ,ebxedl elki `l mzecr zryay

äðùî
dxeza xn`p(aiÎg fi mixac),exiray oic zia lr wleg owf m`y ,

,mdixac z` lawn epi` m`e ,oixcdpqd it z` le`yl mdilr
.el` mipic zhxtn dpynd .wpg aiige '`xnn owf' `ed
mdae ,wpg zzin iaiig z` dpynd dzpn wxtd y`xaàøîî ï÷æ̈¥©§¥

ïéc úéa ét ìòlecbd oic zia it lr bedpl axqnd oiic - ©¦¥¦
,milyexiayøîàpL(g fi mixac)ètLnì øác Enî àìté ék'Ynwe ¤¤¡©¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨§©§¨

.`xnn owf oic yxetn ef dyxtay ,'ebe 'zilre§¨¦¨
,exiray oic zia lr owfd wlgpy xg` :eipic z` dpynd zhxtn

e ,milyexil miler mdìLçút ìò áLBé ãçà ,íL eéä ïéðéc éza äL §Ÿ¨¨¥¦¦¨¨¤¨¥©¤©
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רמד
oifge` mipya cenr ft sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éîéãåáà øá ÷çöé áøãi`dnc ezqep`n eza iab dl ziyixt oitxypd od el`a
:zxk epecfy xac `ede opitli `pic.àîèî ìàììäî ïá àéá÷ò ÷åøéäwexid mc

zxk aeigl dl iziin l`lldn oa `iawrk `xnn owf xn` m`e dcpd mc ied
zwqete mec` mc d`ex mini 'a seqale dzecp zlgza wexid mc d`exy minrty
zii`xn mini dray zepnl zlgzn `ide
'a dlra mr zynyne zlaehe wexi mc
`ed xedh wexid mcy itl dzecpa mini
:mec` mc zii`xn zepnl ligzdl dl dide

.àåä ãçà ïéòîly miireaya `ad mc
miireay xg`l `ad mce `nh `edy daiwp

:`ed cg` oirnn xedh `edyäøåúä
.åúàîéè:miireay lk.åúøäéè äøåúäå

xg`l ez`nihe dxfge miireay xg`l
:xdeh ini oilky.ïä úåðééòî 'á øîà éåìå

xedhd gztpe miireay xg`l `nhd mzqp
gztp xdeh ini seqa xedhd mzqpyke

dcp 'qna 'ixn`e `nhdediipia i`n
e` miireay xg`l miireay jezn zrteya
t"r` axl mipeny xg`l mipeny jezn
mc `veie miireay jeza dpiirn wqt `ly
cr `nh ielle xedh dpnn miireay xg`l
`nhd mzqp `nipc dry weqtzy
axl mipeny xg`l mipeny jezn zrteyde
xdeh ini ly envr oirn edfy t"r`e d`nh
gztie xedhd oirn weqtiy cr dxedh ielle
opaxe `xnn owf belti` i`e `nhd oirn
ielk `ede axk opax i` zxk icil iz`w `da
ielk opax i`e xdeh ini xg`l zxk `ki`
axc xdeh ini zlgza zxk `ki` axk `ede

:`xnegl iele `lewlêåúá íéîé 'â äúùé÷
.'åë íåé øùò ãçàcg`a daf zyxta aizk

minid mdy dcpl dcp oiay mei xyr
dnc aef aefi ik dy`e daif icil oi`iand
dcp) mizek zepa wxta `ipze miax mini
cibn cle zngn `le dnvr zngn dnc (:el
xrv zngn cled mcew `viy ieyiwd mcy
mc y"ke daif icil d`ian epi` ieyiwd
mini 'b dz`x m` la` cled xg`ly
z`ivi mcew dztye iyew jezn oda oitevx
dgpe dhwyy zrl zrn cg` mei cled
oia iyew jezn oia dcli k"g`e dxrvn
oeiky itl aefa zclei ef ixd itey jezn
e`lc `zlin i`lbi` dzty 'b xg`ly
'f zepnl daf oda ziyrpe `z` cle zngn
cg`e dzcill cg` zepaxw ipy dkixv dly mipeny z`ln xg`e miireay xg`l elit`e xdeh mc dly mc `di `l miiwp 'f xetqz `ly onf lke daf oick miiwp

:dzaifl.íåéå äìéìaefa zclei `ied `l iteyd meia iyew zvwn l"de li`ed 'c ly zery yy cr iyily ly zery yyn dzty m` itey aiyg `l zrl zrn la`
:zxk epecfy xac epiide `lewl ryedi iaxe `xnegl `"xe.øòöä ïî äúôùù:mcd on dzty `l m` oiyyeg ep` oi`e.åäáà 'øå ìàåîùã àúâåìôáipd iwit`c oeike

oiyeciwc a"ta l"iwe lfba dyciw l"dc zycewn dpi` eda` iaxl zycewn l`enyl oenn eze`a dy` yciwe df jlde edcic `pica i`dl eadie i`dn `penn ixz ia
eda` iaxk opax p"`e eda` iaxk `xnn owfe l`enyk opax i` zxk icil iz` `zydc zycewn dpi` lfba dyciw dlklka eycwzpy miyp 'dc dyrn iab (.ap sc)

`pixg` ypi` iz` i`e oiyeciw edl ieyn `wc zxk icil iz` l`enyk `xnn owfe`lae micr `la zxk epecfy xac l"de hb `la `xzan dl witn dycwe ikd xzal
:zxk ied df `le df `l `kil i`e c"a zzin ied d`xzde micr `ki` i`c d`xzd.ùôð úçú ùôð äúúðåoenn iax dil aiigine df z` bxde df z` bexdl oiekzna

iz` i`e zycewn dpi` opaxl zycewn iaxl dy`d z` ea eyciwe `xnn owf dil xhte bxedc `penn bexdc oiyxei eqtz i`e oitxypd od el`a `zbeltke ixht opaxe
:xaca zxk aeig ixd ipyl zycewn dyciwe `pixg` yipi`.äìòîì äðéúð:zecle inc (`k zeny) mililta ozpe dxd dy` sbep iab.â"ëál`rnyi 'xl 'b edewld m`e

:zycewn dpi` ea yciwe epenn qtz m`e edewld oica opaxle dy`d z` ea ycwne exiaga laeg x`yk oenn el oiaiig.÷ôñ:mcw df m` mcw df m`.ääëeli`k
:xeht ryedi 'xle zxk aiig ycwnl qpkp m` opaxle xbqd xg`l oaeld dpzynyk dxdh ipniqn iedc rbpd ddk.ïéñéøâ éðùë äàøéù ãòlr qixbk rbpd xeriy

ipyk ekxe` zigxfn zinexc revwn oebk zief oxwae milzk 'a lr rbp xeriy cg`e cg` lk lr mipa` izy lr rbpd `diy rbpd oda xy` mipa`d z` aizke qixb
:cg`k xaegn elek rbpde igxfnd xiwa oke qixb inexcd xiwa `diy qixbk eagxe oiqixb.øæòéìà 'øã àîòè éàî:zief oxw irac.áéúë`xwie) xiwd on lty odi`xne

:ziad zexiwa rbpd dpde aizke (bi.úéåæ ïø÷ äæy"xa xfrl` 'xl zxk aiig opaxl ycwnl qpkp k"g`e mc` da qpkpe zief oxwa dizilc `kide zief oxw era `l opaxe
:xeht
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ïéãdcen `xnn owf oi`c xnel dvexe i`dn xa `zbelt gkyn edleka .ezqep`n eza

:ef dey dxifba

àéá÷òoebk `lew `iedc oipnf xingn `iawrc ab lr s`e .`nhn l`lldn oa

:wexi mcl eznilyne mec` mc d`exy

éìéìëk"g`e dlgz mei iwet`l .eneie zay

mly dlil dzty k"` `l` dlil

jled meidy meie zay ililk mly mei jk xg`e

:dlild xg`àúâåìôá.opaxe ryedi iaxc

iaxle aiig ycwnl qpkp m` opaxl qxhpewa 'it

`l `peeb i`d ik`c okzi `le xeht ryedi

`dc cxeie dlera `edy oeik `xnn owf aiign

'ta opzc xac mlrpen xac xac lirl opitli

dler oi`ian (.h sc zeixed) geyn odk ['xed]

yxtl yie eiycwe ycwn z`neh lr cxeie

:dnexz ly xkka lirl ziyixtck

éáøeli`k qxhpewa yxit .ddik xne` ryedi

dxdh ipniqn `edc rbpd ddik

oael ea dpzynykikid dywe xbqd xg`l ely

`nhe ddik `nlice (:dq sc) xifp idliya jixt

ddik i` cere xedh ddik lk eyexitl `d

s"ewa ddw g"x zqxibk d`xpe w"z epiid `nhe

xaca wcwce dywd ryedi 'x xnelk xne` b"le

`ziidw` edwn oke eipiy z` ddwd enk

ipa ly zeteq` mitq`n (:iw sc zenai) `weya

m` q"yd rci `le oiipnl ecnr xnelk mc`

i`n ira ikdle xezql e` w"zl di`x `iadl

inlyexia edine xdihe ddiw xn`we ddiw

xn`c `nh ddik yic rnyn zereay yixc

ddkd rbpd ddk dpde dxn` dxezde mzd

:xedh ddkd on ddke `nh
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc oixcdpq(iriax meil)

d lr owfd wlgpy dpeekdeïéc`yil xqe`dBzadclepy ¦¦
,Búñeðàî,dey dxifbn cnlpyøa ÷çöé áø éì øîà ,àáø øîàc ¥£¨§¨©¨¨¨©¦©¦§¨©

àéúà ,éîéãBáàmilind oia dey dxifbd d`a -'äpä äpä'epcnll £¦¦¨§¨¥¨¥¨
xn`py ,ezqep`n eza xeqi`(i gi `xwie)LYA za F` LpA zA zexr'¤§©©¦§©¦§

eza za lr `eal xeq`y epcnle ,'dPd Lzexr iM ozexr dNbz `lŸ§©¤¤§¨¨¦¤§¨§¥¨
xn`pe ,ezqep`n(fi gi my)r'DpA zA z` ,dNbz `l DYaE dX` zex ¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨

,'`ed dOf dPd dx`W ,Dzexr zFNbl gTz `l DYA zA z`e§¤©¦¨Ÿ¦©§©¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
odizyay oeike ,xg` yi`n elit`e ,el dxeq` ezy` zay epcnle
,dza zal ezy` za oia welig oi`y myky epcnl ,'dpd' aezk

.ezqep`n eza za enk dxeq` ezqep`n eza mb jk
e ,xeqi`d oiprl `ed df cenilàéúàdey dxifb d`ae -'änéæ änéæ' ¨§¨¦¨¦¨

dzae dy` `yepa xn`py ,ezqep`n eza lr `ad yper epcnll
ezeng lr `aa xn`pe ,'`ed dOf' [ezqep`n eza epcnl epnny]¦¨¦

(ci k `xwie)W`A ,`ed dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥
eza lr `ad jk ,dtixya oecip myy myke ,'odz`e Fz` EtxUi¦§§Ÿ§¤§¤
xizde ef dey dxifb lr owfd wlgp m`e .dtixya oecp ezqep`n

.zxk epecfy xac df ixd ,ezqep`n eza z`
:xi`n iax zhiyl `ziixad jynd z` x`an `tt axíc ïéa'¥¨

ïéa ,'íãìipic lr owfd wlgp m`,äcð íce,äãéì íce,äáéæ íc`ed §¨¥©¦¨©¥¨©¦¨
iably ,`tt ax x`an .`xnn dyrpäcð ícowfd wlgpàúâeìôa ©¦¨¦§§¨

ïðúc ,ïðaøå ìàììäî ïa àéá÷òc(e"n a"t dcp)mec` mc d`exd dy` , ©£©§¨¤©©©§¥§©¨¨¦§©
dz`x m`e ,dcp d`nhànèî ìàììäî ïa àéá÷ò ,÷Bøiä ícxaeqe ¨©¨£©§¨¤©£©§¥§©¥

,dcp mc edfyïéøäèî íéîëçå.dcp mc df oi`yowfd wlgp m`e ©£¨¦§©£¦
.zxka dcpd lr `ady ,zxk epecfy xac df ixd ,dfa oic zia lr

a owfd zwelgne'äãéì íc'`id,øîzàc ,éåìå áøc àúâeìôaxn`p ©¥¨¦§§¨§©§¥¦§¦§©
dxeza(d ai `xwie)lk okn xg`le ,miireay d`nh dawp zcleidy

ewlgpe .mixedh ,mei dyye miyiy jyna d`xzy mincd
,xedh okn xg`le `nh mcd miireay cr recn mi`xen`áø©

àeä ãçà ïéòî ,øîà`l` ,xewn eze`n ribn cinz mcd - ¨©©§¨¤¨
mipey`xd miireayayå ,Bzànéè äøBzäokn xg`läøBzä ©¨¦§©§©¨

Bzøäéè,xdehd ini dyye miyiyaïä úBðééòî éðL ,øîà éåìå- ¦£©§¥¦¨©§¥©§¨¥
dcilae ,xedh cg`e `nh cg` ,mc zexewn ipy yi dy`d seba

miireay xg`le ,`nhd oirnd gztpízñðàîhäe,øBähä çzôð ¦§©©¨¥¦§©©¨
xy`ke ,xedh miireay xg`l d`exy mcd ok lreízñðoirnd ¦§©

øBähä,mei dyye miyiy xg`lçzôð,àîhä`id mc d`ex m`e ©¨¦§©©¨¥
.z`nhpe zxfeg

jk jezae dwqtd `ll mc zrteya `ed iell ax oia lcadd
,mipey`xd miireayd eniizqdini elgdy s` `nh df mc iell

oeik xedh mcd axle ,`nhd oirndn `a i`ceay oeik ,xdehd
oke .oirn eze`n `ay s` ,miireay xg`l exdhl aezkd zxifby
axl ,okn xg`l ze`xl dkiynde xdehd ini seqa mc zrteyd
df ixd ,df oipra oic zia lr owfd wlgp m`e ,dxedh ielle ,d`nh

.zxka dcpd lr `ady ,zxk epecfy xaca
a owfd zwelgne'äáéæ íc'`id,òLBäé éaøå øæòéìà éaøc àúâeìôa ©¦¨¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

ïðúc(c"n c"t dcp)xyr cg` jeza mini dyly mc d`exd dy` , ¦§©
`iadle miiwp dray zepnl dkixve dlecb daf `id ixd ,daif ini

e ,zcll zcnerd j` .oaxwäúLé÷dz`xe ,dcild ixiva dyge - ¦§¨
mcìLíBé øNò ãçà CBúa íéîé äLcin dcli m` ,daifd inin §Ÿ¨¨¦§©©¨¨

,cled xrv zngn `a mcdy oeik ,daf ziyrp dpi` okn xg`l
eäúôL íàdxrvn dgpe dhwy -úòì úòîrax`e mixyr - ¦¨§¨¥¥¨¥

,zeryåjk xg`,áBæa úãìBé Bæ éøä ,äãìézngn epi` mcd ik §¨§¨£¥¤¤§
d`iane miiwp dray zxteqe ,dcill epia wqtd did ixdy xrvd

el` ,dzaifle dzcill zepaxwòLBäé éaøå ,øæòéìà éaø éøáclwin ¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
e ,xzeiøîBàdzty m` `weecyíBéå äìéìminlyBîBéå úaL éìéìk ¥©§¨¨§¥¥©¨§

,zxgnl meid rvn` cr meid rvn`n dzty la` ,dafk dpic
`a mcd `l` dxrvn dgpy aygp df oi` ,minly meie dlil `le

dy`y ,dpynd dkiynne .daf dpi` `ide ,cled zngnäúôML¤¨§¨
ícä ïî àìå øòvä ïîcr mc ze`xl dkiynd j` dia`k ewqty - ¦©©©§Ÿ¦©¨

m`e .daif mc `ed dz`xy mcde dwqtd ef mewn lkn ,dcild

.`xnn dyrpe zxk epecfy xac edf ,dfa oic zia lr owfd wlg
:xi`n iax zhiyl `ziixad xe`ia jyndïéa ,'ïéãì ïéc ïéa'wlgpy ¥¦§¦¥

a owfd,úBðBîî éðéca e`,úBLôð éðéca e`,úBkî éðéc`ed ixd ¦¥¨¦¥§¨¦¥©
a :`tt ax x`an .`xnnúBðBîî éðécowfd wlgpìàeîLc àúâeìôa ¦¥¨¦§§¨¦§¥

,ìàeîL øîàc ,eäáà éaøå,mipiic dyelya zepenn ipicy s` §©¦£¨§¨©§¥
mb carica,ïéc íäéðéc eðcL íéðL'óeöç ïéc úéa' ïéàø÷pL àlà §©¦¤¨¦¥¤¦¤¨¤¦§¨¦¥¦¨

,mipya epcy oeik.ïéc ïäéðéc ïéà ìkä éøáãì ,øîà eäáà éaøå§©¦£¨¨©§¦§¥©Ÿ¥¦¥¤¦
oica mipy eayi m`y ,zxk epecfy xeqi`l zrbep ef zwelgne
edf l`enyl ,dy` ipyd ea yciwe ,exiagl mc`n oenn e`ivede
dyciw eda` iaxle ,zxka dilr `ade yi` zy` `id ixde epenn
xaca df ixd dfa owfd wlgp m` ok lre ,oiyeciwd elg `le ,lfba

.zxk epecfy
iableúBLôð éðécowfd wlgpàéðúc ,ïðaøå éaøc àúâeìôa(.hr lirl), ¦¥§¨¦§§¨§©¦§©¨¨§©§¨

,øîBà éaøzerhae df mc` bexdl oiekzdy gvex iabl xn`pdy ©¦¥
,xg` bxd'ùôð úçz Lôð zúðå'(bk `k zeny)eaiigl weqtd zpeek , §¨©¨¤¤©©¨¤

,ïBîî:`ziixad zwiicn .dzin `leøîBà äzàl dpeekdy,ïBîî ¨©¨¥¨
Bðéà Bàdpeekd oi` `ny -àlàlLnî Lôðdaiyn .dzin aiige ¥¤¨¤¤©¨

y ,ywid cnl iax :`ziixadäìòîì 'äðéúð' øîàð,mcewd weqta ¤¡©§¦¨§©§¨
,'milltA ozpe 'ebe dicli E`vie dxd dX` Etbpe miWp` EvPi ike'§¦¦¨£¨¦§¨§¦¨¨¨§¨§§¨¤¨§¨©¦§¦¦

ähîì 'äðéúð' øîàðå,'ytp zgY Wtp Yzpe' ,df weqtaïläì äî- §¤¡©§¦¨§©¨§¨©¨¤¤©©¨¤©§©¨
zpizpl dpeekd ,dlrnlïBîî,zecled inc mlynyïàk óà ¨©¨

l dpeekd ,df z` bxde dfl oiekznaïBîîzrc ef .ynn ytpl `le ¨
,dzin aiig df z` bxde df z` bexdl oiekznd minkgl j` ,iax
zn mc` oi`y ,oennn xehte ,'ytp' ea xn`py weqtd zehytk
ly zxk icil `eal xacd leki dfa owfd wlgp m`e .cg`k mlyne
eyciwe gvexd on oenn gvxpd iyxei elhp m`y ,yi` zy` xeqi`
mdly oennd iaxle ,zycewn dpi`e mcia lfb opaxl ,dy` ea

.zycewn `ide
iableúBkî éðécowfd wlgpy dpeekd ,[zewlnÎ]éaøc àúâeìôa ¦¥©¦§§¨§©¦

,ïðúc ,ïðaøå ìàòîLéipicúBkîmipcìLaäLj` ,mipiicéaø íeMî ¦§¨¥§©¨¨¦§©©¦§Ÿ¨¦©¦
ìLe íéøNòa ,eøîà ìàòîLéäLmc` epc dyly m`e .mipiic ¦§¨¥¨§§¤§¦§Ÿ¨

lyne exiaga laegk mpic l`rnyi iaxl ,zewlnl,oenn el min
oenn oecipd mdn gwl m`e .zewln eaiigl mgeka oi` ixdy
dpi` opaxle zycewn `id l`rnyi iaxl ,dy` ea yciwe

.lirl x`eanke ,zxk epecfy xac df ixde ,zycewn
:`ziixaa aezk .xi`n iax zhiyl `ziixad xe`ia jyndòâð ïéa'¥¤©

ïéa ,'òâðìoica owfd wlgp m`,íãà éòâðe`,íéza éòâðe`éòâð ¨¤©¥¦§¥¨¨¦§¥¨¦¦§¥
,íéãâaa :`tt ax x`an .`xnn `ed ixdíãà éòâðowfd wlgp §¨¦¦§¥¨¨

ïðúc ,ïðaøå òLBäé éaøc àúâeìôa(`"in c"t mirbp)d`vnpy mc` , ¦§§¨§©¦§ª©§©¨¨¦§©
odkde zrxv rbp df ixd ,xera oal mzk `idy zxda exyaa
`ed d`neh oniq okn xg`l ea `vnp m`e ,mini drayl exibqn
oal xriy `ed d`nehd ipniqn cg`e .hlgen rxevnl jted

,dpynd zxne` df oniq lre ,zxdaa gnevdøòOì íã÷ úøäa íà¦©¤¤¨©©¥¨
ïálädf ixd ,zxdad dz`xpy xg` oiald xriydy -,àîèeíà ©¨¨¨¥¦

,úøäaì íã÷ ïáì øòNdf ixd,øBäèm`e÷ôñixd ,mcw dn xacd ¥¨¨¨¨©©©¤¤¨¨¥
df,àîè`e ,`nw `pz ixac el.ääk ,øîBà òLBäé éaøzxxan ¨¥©¦§ª©¥¥¨

:`xnbd,ääk éàî,àáø øîàeli`kääkjeza epaeln dpiye rbpd ©¥¨¨©¨¨¥¨
`edy xbqdd ini.øBäè,zxk epecfy xacl zrbep ef zwelgne ¨

m` wtqyke ,zxk aiig d`neha ycwnl cifna qpkpd rxevny
aiige `nh `ed minkgl ,ycwnl qpkpe zxdal oald xriyd mcw
`ed dfa owfd wlgp m` ok lre ,xehte xedh ryedi iaxle zxk

.`xnn dyrp
oicaeíéza éòâðowfd wlgpïBòîL éaøa øæòìà éaøc àúâeìôa ¦§¥¨¦¦§§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

ïðúc ,ïðaøå(b"n a"it mirbp),`nh `ed ixd eilzka rbp `vnpy zia , §©¨¨¦§©
,`nhnd rbp oica mi`pz ewlgpe,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥

äàøiL ãò àîè úéaä ïéà íìBòìrbp eakxeriyézL ìò ïéñéøb éðL §¨¥©©¦¨¥©¤¥¨¤§§¥§¦¦©§¥
,íéðáàmiza irbpa xn`py ,cg` qixb oa` lk lr(n ci `xwie) £¨¦

mipa` izy yiy rnyne ,'rbPd odA xW` mipa`d z` EvNge'§¦§¤¨£¨¦£¤¨¥©¨©
`l` rbp df oi`y ,xfrl` iax siqene .rbp xeriy odn zg` lkay
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc oixcdpq(iriax meil)

d lr owfd wlgpy dpeekdeïéc`yil xqe`dBzadclepy ¦¦
,Búñeðàî,dey dxifbn cnlpyøa ÷çöé áø éì øîà ,àáø øîàc ¥£¨§¨©¨¨¨©¦©¦§¨©

àéúà ,éîéãBáàmilind oia dey dxifbd d`a -'äpä äpä'epcnll £¦¦¨§¨¥¨¥¨
xn`py ,ezqep`n eza xeqi`(i gi `xwie)LYA za F` LpA zA zexr'¤§©©¦§©¦§

eza za lr `eal xeq`y epcnle ,'dPd Lzexr iM ozexr dNbz `lŸ§©¤¤§¨¨¦¤§¨§¥¨
xn`pe ,ezqep`n(fi gi my)r'DpA zA z` ,dNbz `l DYaE dX` zex ¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨

,'`ed dOf dPd dx`W ,Dzexr zFNbl gTz `l DYA zA z`e§¤©¦¨Ÿ¦©§©¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
odizyay oeike ,xg` yi`n elit`e ,el dxeq` ezy` zay epcnle
,dza zal ezy` za oia welig oi`y myky epcnl ,'dpd' aezk

.ezqep`n eza za enk dxeq` ezqep`n eza mb jk
e ,xeqi`d oiprl `ed df cenilàéúàdey dxifb d`ae -'änéæ änéæ' ¨§¨¦¨¦¨

dzae dy` `yepa xn`py ,ezqep`n eza lr `ad yper epcnll
ezeng lr `aa xn`pe ,'`ed dOf' [ezqep`n eza epcnl epnny]¦¨¦

(ci k `xwie)W`A ,`ed dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥
eza lr `ad jk ,dtixya oecip myy myke ,'odz`e Fz` EtxUi¦§§Ÿ§¤§¤
xizde ef dey dxifb lr owfd wlgp m`e .dtixya oecp ezqep`n

.zxk epecfy xac df ixd ,ezqep`n eza z`
:xi`n iax zhiyl `ziixad jynd z` x`an `tt axíc ïéa'¥¨

ïéa ,'íãìipic lr owfd wlgp m`,äcð íce,äãéì íce,äáéæ íc`ed §¨¥©¦¨©¥¨©¦¨
iably ,`tt ax x`an .`xnn dyrpäcð ícowfd wlgpàúâeìôa ©¦¨¦§§¨

ïðúc ,ïðaøå ìàììäî ïa àéá÷òc(e"n a"t dcp)mec` mc d`exd dy` , ©£©§¨¤©©©§¥§©¨¨¦§©
dz`x m`e ,dcp d`nhànèî ìàììäî ïa àéá÷ò ,÷Bøiä ícxaeqe ¨©¨£©§¨¤©£©§¥§©¥

,dcp mc edfyïéøäèî íéîëçå.dcp mc df oi`yowfd wlgp m`e ©£¨¦§©£¦
.zxka dcpd lr `ady ,zxk epecfy xac df ixd ,dfa oic zia lr

a owfd zwelgne'äãéì íc'`id,øîzàc ,éåìå áøc àúâeìôaxn`p ©¥¨¦§§¨§©§¥¦§¦§©
dxeza(d ai `xwie)lk okn xg`le ,miireay d`nh dawp zcleidy

ewlgpe .mixedh ,mei dyye miyiy jyna d`xzy mincd
,xedh okn xg`le `nh mcd miireay cr recn mi`xen`áø©

àeä ãçà ïéòî ,øîà`l` ,xewn eze`n ribn cinz mcd - ¨©©§¨¤¨
mipey`xd miireayayå ,Bzànéè äøBzäokn xg`läøBzä ©¨¦§©§©¨

Bzøäéè,xdehd ini dyye miyiyaïä úBðééòî éðL ,øîà éåìå- ¦£©§¥¦¨©§¥©§¨¥
dcilae ,xedh cg`e `nh cg` ,mc zexewn ipy yi dy`d seba

miireay xg`le ,`nhd oirnd gztpízñðàîhäe,øBähä çzôð ¦§©©¨¥¦§©©¨
xy`ke ,xedh miireay xg`l d`exy mcd ok lreízñðoirnd ¦§©

øBähä,mei dyye miyiy xg`lçzôð,àîhä`id mc d`ex m`e ©¨¦§©©¨¥
.z`nhpe zxfeg

jk jezae dwqtd `ll mc zrteya `ed iell ax oia lcadd
,mipey`xd miireayd eniizqdini elgdy s` `nh df mc iell

oeik xedh mcd axle ,`nhd oirndn `a i`ceay oeik ,xdehd
oke .oirn eze`n `ay s` ,miireay xg`l exdhl aezkd zxifby
axl ,okn xg`l ze`xl dkiynde xdehd ini seqa mc zrteyd
df ixd ,df oipra oic zia lr owfd wlgp m`e ,dxedh ielle ,d`nh

.zxka dcpd lr `ady ,zxk epecfy xaca
a owfd zwelgne'äáéæ íc'`id,òLBäé éaøå øæòéìà éaøc àúâeìôa ©¦¨¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

ïðúc(c"n c"t dcp)xyr cg` jeza mini dyly mc d`exd dy` , ¦§©
`iadle miiwp dray zepnl dkixve dlecb daf `id ixd ,daif ini

e ,zcll zcnerd j` .oaxwäúLé÷dz`xe ,dcild ixiva dyge - ¦§¨
mcìLíBé øNò ãçà CBúa íéîé äLcin dcli m` ,daifd inin §Ÿ¨¨¦§©©¨¨

,cled xrv zngn `a mcdy oeik ,daf ziyrp dpi` okn xg`l
eäúôL íàdxrvn dgpe dhwy -úòì úòîrax`e mixyr - ¦¨§¨¥¥¨¥

,zeryåjk xg`,áBæa úãìBé Bæ éøä ,äãìézngn epi` mcd ik §¨§¨£¥¤¤§
d`iane miiwp dray zxteqe ,dcill epia wqtd did ixdy xrvd

el` ,dzaifle dzcill zepaxwòLBäé éaøå ,øæòéìà éaø éøáclwin ¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
e ,xzeiøîBàdzty m` `weecyíBéå äìéìminlyBîBéå úaL éìéìk ¥©§¨¨§¥¥©¨§

,zxgnl meid rvn` cr meid rvn`n dzty la` ,dafk dpic
`a mcd `l` dxrvn dgpy aygp df oi` ,minly meie dlil `le

dy`y ,dpynd dkiynne .daf dpi` `ide ,cled zngnäúôML¤¨§¨
ícä ïî àìå øòvä ïîcr mc ze`xl dkiynd j` dia`k ewqty - ¦©©©§Ÿ¦©¨

m`e .daif mc `ed dz`xy mcde dwqtd ef mewn lkn ,dcild

.`xnn dyrpe zxk epecfy xac edf ,dfa oic zia lr owfd wlg
:xi`n iax zhiyl `ziixad xe`ia jyndïéa ,'ïéãì ïéc ïéa'wlgpy ¥¦§¦¥

a owfd,úBðBîî éðéca e`,úBLôð éðéca e`,úBkî éðéc`ed ixd ¦¥¨¦¥§¨¦¥©
a :`tt ax x`an .`xnnúBðBîî éðécowfd wlgpìàeîLc àúâeìôa ¦¥¨¦§§¨¦§¥

,ìàeîL øîàc ,eäáà éaøå,mipiic dyelya zepenn ipicy s` §©¦£¨§¨©§¥
mb carica,ïéc íäéðéc eðcL íéðL'óeöç ïéc úéa' ïéàø÷pL àlà §©¦¤¨¦¥¤¦¤¨¤¦§¨¦¥¦¨

,mipya epcy oeik.ïéc ïäéðéc ïéà ìkä éøáãì ,øîà eäáà éaøå§©¦£¨¨©§¦§¥©Ÿ¥¦¥¤¦
oica mipy eayi m`y ,zxk epecfy xeqi`l zrbep ef zwelgne
edf l`enyl ,dy` ipyd ea yciwe ,exiagl mc`n oenn e`ivede
dyciw eda` iaxle ,zxka dilr `ade yi` zy` `id ixde epenn
xaca df ixd dfa owfd wlgp m` ok lre ,oiyeciwd elg `le ,lfba

.zxk epecfy
iableúBLôð éðécowfd wlgpàéðúc ,ïðaøå éaøc àúâeìôa(.hr lirl), ¦¥§¨¦§§¨§©¦§©¨¨§©§¨

,øîBà éaøzerhae df mc` bexdl oiekzdy gvex iabl xn`pdy ©¦¥
,xg` bxd'ùôð úçz Lôð zúðå'(bk `k zeny)eaiigl weqtd zpeek , §¨©¨¤¤©©¨¤

,ïBîî:`ziixad zwiicn .dzin `leøîBà äzàl dpeekdy,ïBîî ¨©¨¥¨
Bðéà Bàdpeekd oi` `ny -àlàlLnî Lôðdaiyn .dzin aiige ¥¤¨¤¤©¨

y ,ywid cnl iax :`ziixadäìòîì 'äðéúð' øîàð,mcewd weqta ¤¡©§¦¨§©§¨
,'milltA ozpe 'ebe dicli E`vie dxd dX` Etbpe miWp` EvPi ike'§¦¦¨£¨¦§¨§¦¨¨¨§¨§§¨¤¨§¨©¦§¦¦

ähîì 'äðéúð' øîàðå,'ytp zgY Wtp Yzpe' ,df weqtaïläì äî- §¤¡©§¦¨§©¨§¨©¨¤¤©©¨¤©§©¨
zpizpl dpeekd ,dlrnlïBîî,zecled inc mlynyïàk óà ¨©¨

l dpeekd ,df z` bxde dfl oiekznaïBîîzrc ef .ynn ytpl `le ¨
,dzin aiig df z` bxde df z` bexdl oiekznd minkgl j` ,iax
zn mc` oi`y ,oennn xehte ,'ytp' ea xn`py weqtd zehytk
ly zxk icil `eal xacd leki dfa owfd wlgp m`e .cg`k mlyne
eyciwe gvexd on oenn gvxpd iyxei elhp m`y ,yi` zy` xeqi`
mdly oennd iaxle ,zycewn dpi`e mcia lfb opaxl ,dy` ea

.zycewn `ide
iableúBkî éðécowfd wlgpy dpeekd ,[zewlnÎ]éaøc àúâeìôa ¦¥©¦§§¨§©¦

,ïðúc ,ïðaøå ìàòîLéipicúBkîmipcìLaäLj` ,mipiicéaø íeMî ¦§¨¥§©¨¨¦§©©¦§Ÿ¨¦©¦
ìLe íéøNòa ,eøîà ìàòîLéäLmc` epc dyly m`e .mipiic ¦§¨¥¨§§¤§¦§Ÿ¨

lyne exiaga laegk mpic l`rnyi iaxl ,zewlnl,oenn el min
oenn oecipd mdn gwl m`e .zewln eaiigl mgeka oi` ixdy
dpi` opaxle zycewn `id l`rnyi iaxl ,dy` ea yciwe

.lirl x`eanke ,zxk epecfy xac df ixde ,zycewn
:`ziixaa aezk .xi`n iax zhiyl `ziixad xe`ia jyndòâð ïéa'¥¤©

ïéa ,'òâðìoica owfd wlgp m`,íãà éòâðe`,íéza éòâðe`éòâð ¨¤©¥¦§¥¨¨¦§¥¨¦¦§¥
,íéãâaa :`tt ax x`an .`xnn `ed ixdíãà éòâðowfd wlgp §¨¦¦§¥¨¨

ïðúc ,ïðaøå òLBäé éaøc àúâeìôa(`"in c"t mirbp)d`vnpy mc` , ¦§§¨§©¦§ª©§©¨¨¦§©
odkde zrxv rbp df ixd ,xera oal mzk `idy zxda exyaa
`ed d`neh oniq okn xg`l ea `vnp m`e ,mini drayl exibqn
oal xriy `ed d`nehd ipniqn cg`e .hlgen rxevnl jted

,dpynd zxne` df oniq lre ,zxdaa gnevdøòOì íã÷ úøäa íà¦©¤¤¨©©¥¨
ïálädf ixd ,zxdad dz`xpy xg` oiald xriydy -,àîèeíà ©¨¨¨¥¦

,úøäaì íã÷ ïáì øòNdf ixd,øBäèm`e÷ôñixd ,mcw dn xacd ¥¨¨¨¨©©©¤¤¨¨¥
df,àîè`e ,`nw `pz ixac el.ääk ,øîBà òLBäé éaøzxxan ¨¥©¦§ª©¥¥¨

:`xnbd,ääk éàî,àáø øîàeli`kääkjeza epaeln dpiye rbpd ©¥¨¨©¨¨¥¨
`edy xbqdd ini.øBäè,zxk epecfy xacl zrbep ef zwelgne ¨

m` wtqyke ,zxk aiig d`neha ycwnl cifna qpkpd rxevny
aiige `nh `ed minkgl ,ycwnl qpkpe zxdal oald xriyd mcw
`ed dfa owfd wlgp m` ok lre ,xehte xedh ryedi iaxle zxk

.`xnn dyrp
oicaeíéza éòâðowfd wlgpïBòîL éaøa øæòìà éaøc àúâeìôa ¦§¥¨¦¦§§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

ïðúc ,ïðaøå(b"n a"it mirbp),`nh `ed ixd eilzka rbp `vnpy zia , §©¨¨¦§©
,`nhnd rbp oica mi`pz ewlgpe,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥

äàøiL ãò àîè úéaä ïéà íìBòìrbp eakxeriyézL ìò ïéñéøb éðL §¨¥©©¦¨¥©¤¥¨¤§§¥§¦¦©§¥
,íéðáàmiza irbpa xn`py ,cg` qixb oa` lk lr(n ci `xwie) £¨¦

mipa` izy yiy rnyne ,'rbPd odA xW` mipa`d z` EvNge'§¦§¤¨£¨¦£¤¨¥©¨©
`l` rbp df oi`y ,xfrl` iax siqene .rbp xeriy odn zg` lkay
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oixcdpq(iying meil)

äøBäè àéäL íéãâáa äçéøôìdhytzd m`y xewnd edn - ¦§¦¨¦§¨¦¤¦§¨
y ,dey dxifbn ,xedh `ed cbad lka zrxvdúçø÷' äøîàð¤¤§¨¨©©

a 'úçaâåirbpíãà(an bi `xwie),a 'úçaâå úçø÷' äøîàðåirbpíéãâa §©©©§¨¨§¤¤§¨¨©©§©©©§§¨¦
(dp bi my),epcnll ,ïläì äîm` ,mc` irbpa -çøtrbpd hytzde ©§©¨¨©

Bleëa`edïàk óà ,øBäèm` ,micbaaçøtrbpdBleëa`ed.øBäè §¨©¨¨©§¨
dhytyk mb `nh cbady mixaeqe ,df oic lr miwleg opax
m`y ,zxk xeqi`l zrbep ef zwelgn ok lre ,eleka zrxvd
,cbaa rbpy xg`l ycwnl qpkpy e` ,ycwnl df cba mc` qipkd
epi`e xedh cbad ozpei iaxle ,zxk aiig `ede `nh cbad opaxl

.zxk aiig
:`ziixaa epipy cer,úBLéc÷äå íéîøçäå ïéëøòä elà ,'éøác'm`y ¦§¥¥¨£¨¦§©£¨¦§¤§¥

ipica :`tt ax x`an .`xnn `ed ixd el` mipica owfd wlgp
ïéëøòäekxr inc z` [ycwnd zia ikxvl] ziad wcal xcepd - ¨£¨¦

dxeza yxetnd xeriyd it lr mc` ly(gÎa fk `xwie)owfd wlgp ,
éøònä ,ïðúc ,ïðaøå øéàî éaøc àúâeìôaCziad wcal xcepd - ¦§§¨§©¦¥¦§©¨¨¦§©©©£¦

eliby wepiz jxr,Lãç ïaî úBçt,dxeza ekxr xkfed `lyéaø ¨¦¤Ÿ¤©¦
åéîc ïúBð ,øîBà øéàîxknp `ed dnka dkxrd it lr wepizd ly ¥¦¥¥¨¨

,carl weyaíeìk øîà àì ,íéøîBà íéîëçå.mlyl jixv epi`e ©£¨¦§¦Ÿ¨©§
wca xafb m`y ,yi` zy` ly zxk xeqi`l zrbep ef zwelgn
bbeya epnn jixrnd egwle ,excp lr oekyn jixrndn lhp ziad
,zycewn dpi`e ycwd oenn edf xi`n iaxl ,dy` ea yciwe

.zycewn `ide ycwd oenn df oi` ,melk xn` `ly minkgle
oica :`tt ax x`an ceríéîøçä,mxg eidiy eiqkp z` xcepd - ©£¨¦

owfd wlgpäãeäé éaø ,ïðúc ,ïðaøå äøéúa ïa äãeäé éaøc àúâeìôa¦§§¨§©¦§¨¤§¥¨§©¨¨¦§©©¦§¨
íéîøç íúñ ,øîBà äøéúa ïaepzi ,mxgd inl xcepd xn` `lyk - ¤§¥¨¥§¨£¨¦

øîàpL ,úéaä ÷ãáì(gk fk `xwie),''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk' §¤¤©©¦¤¤¡©¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
øîàpL ,ïäkì íéîøç íúñ ,íéøîBà íéîëçådcy dpewd iabl ©£¨¦§¦§¨£¨¦©Ÿ¥¤¤¡©

,laeia epnn z`vei xy` ycwd(`k fk `xwie)Fz`vA dcVd dide'§¨¨©¨¤§¥
dl Wcw laIa'Búæeçà äéäz ïäkì ,íøçä äãNk ':dpynd zl`ey . ©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨

ïk íà,odkl minxgdyøîBì ãeîìz äîdcedi iax `iady weqtd ¦¥©©§©
mxg lM'.''äì àeä íéLã÷ Lã÷micnel minkg :dpynd daiyn ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©

df weqtnLmxgdíél÷ íéLã÷ ìòå íéLã÷ éLã÷ ìò ìçmc` m` - ¤¨©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦©¦
,mxg didzy xn` okn xg`le ,minly e` dlerl dnda xcp
daxw dnvr `ide ,dndad inc z` odkl zzl eilre ,lg mxgd

.gafnd lr
jk xg`e eiqkpn mc` mixgd m` ,zxk xeqi`l zrbep ef zwelgn
eilre dlirn ef ixd ,ziad wca ly mdy dcedi iaxl ,mdn dpdp
aiig `ed d`neha df my`n lk` m`e ,zelirn my` aixwdl
m`e ,lrn `l epnn dpdp m`e ,mipdkl mxgd minkgle ,zxk
df oi`y zxk aiig `ed oi` d`neha elk`e jk lr my` `iad

elgny `vnp ,llk my`.zxk epecfy xacl zrbep ef zw
oica :`tt ax x`an cer,úBLc÷äowfd wlgpéaøã àúâeìôa ¤§¥¦§§¨§©¦

eléôà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúc ,ïðaøå á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦
Lc÷ä ìL àøBpéö,hren eieeye ,adf ea mieehy ohw blfn -äëéøö ¦¨¤¤§¥§¦¨

dieey z` ekixriyíãà éða äøNòickdúBãôìmc` dvex m` - £¨¨§¥¨¨¦§¨
.ycwdn dzepwl

lirl(:ci)dylya ic mzhiyle ,df oic lr ewlgp minkgy x`ean
iaxl ,dylya ycwd mc` dct m`e .ycwd ilhlhn zectl
my` `iadl eilr mc` ea lrn m`e ,lg `l oeictd xfril`
df oi` minkgle .zxk aiig d`neha df my`n lk` m`e ,zelirn
aiig epi` d`neha elk`e e`iad m`e ,oaxw aiig epi`e ycwd

.zxk xeqi`l zrbep ef zwelgny `vnp ,zxk
:`ziixaa epcnl cer,äìâòä úôéøòå ,äèBñ úà÷Lä äæ ,'úBáéø'¦¤©§¨©¨©£¦©¨¤§¨

,òøBöî úøäèå`tt ax x`ane .`xnn `ed el` mipica wlegdy §¨¢©§¨
oica :zxk xeqi`l el` mipic zekiiy,äèBñ úà÷Läowfd wlgp ©§¨©¨

BzLàì àp÷îä ,ïðúc ,òLBäé éaøå øæòéìà éaøc àúâeìôacyegd - ¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¦§©©§©¥§¦§
xzqz `ly da dxzn ,xg` mr [zcgiiznÎ] zxzqpy ezy`a
ycwnd zial d`ian `ed ,d`xzdd xg`l dxzqp m`e ,enr
jixv micr dnk mi`pz ewlgpe ,mixnd mina dze` dwyn odkde

,dxizqe iepiwlàp÷î ,øîBà øæòéìà éaøxzqz `ly da dxzn - ©¦¡¦¤¤¥§©¥
íéðL ét ìò,micrå,okn xg`l dxzqp m``edd÷Lîmina ©¦§©¦§©§¨

mixndãçà ãò ét ìò,dxzqpy cirndBîöò ét ìò Bàd`x m` ©¦¥¤¨©¦©§
.dxzqpyòLBäé éaøe wlege ,íéðL ét ìò àp÷î ,øîBàok enk ©¦§ª©¥§©¥©¦§©¦

,íéðL ét ìò d÷Lîdwyn epi` dxizqd lr cg` cr wx yi m` j` ©§¨©¦§¨¦
.dze`

dpi`e ,dxzqpy micr e`ae xzqz `ly ezy`a mc` dxzd m`
oi` m`e .daezk `la z`veiy dpic ,mixnd minn zezyl dvex
dl yi dzewydl leki epi`y ryedi iaxl ,dxizqd lr micr ipy
ea yciwe lrad oenn dpewd qtze ,dzaezk dxkn m`e ,daezk
`id dzewydl lekiy xfril` iaxle .zycewn `id ixd ,dy`
,lrad oenn dpewd qtze dzaezk dxkn m`e ,daezk `la z`vei
ef zwelgny `vnp ,zycewn dpi` dy` ea yciw m`e ,ecia lfb

.yi` zy` ly zxk xeqi`l zrbep
oica :x`ane `tt ax jiynnäìâò úôéøòowfd wlgpàúâeìôa £¦©¤§¨¦§§¨

,ïðúc ,àáé÷ò éaøå øæòéìà éaøcin rcep `le dcya `vnpy bexd §©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨¦§¤
wf ,ebxde ,dtexr dlbr mi`ian eil` daexwd xird ipïéàîseba ¥©¦

bexddïéããBî eéä,mixrd l` epnn wgxnd z`,øîBà øæòéìà éaø ¨§¦©¦¡¦¤¤¥
Bøeaéhî,bexdd ly,BîèBçî ,øîBà àáé÷ò éaøá÷òé ïa øæòéìà éaø ¦¦©¦£¦¨¥¥§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

L íB÷nî ,øîBàbexd mzq,ììç äNòpxnelkBøàevî. ¥¦¨¤©£¨¨¨¦©¨
milg eiyeciw oi` dy` da ycwnde ,d`pda dxeq` dtexr dlbr

(:ep oiyeciw),ef xirl exeaihe ef xirl aexw enhegy bexd `vnp m`e ,
dlbr mixrd izy e`iade ,enhegn oicd ziae exeaihn owfd ccne
xird d`iady dlbra dy` mc` yciw m` xfril` iaxl ,dtexr
iaxle ,dtexr dlbr ef ixdy ,zycewn dpi` ,exeaihl daexwd
ef ,dlbr `iadl zaiig enhegl daexwd xirdy xaeqd `aiwr
`vnp .jtidl oke ,zycewn dy`de ,llk dtexr dlbr dpi`

.yi` zy` ly zxk xeqi`l zrbep ef zwelgny
oica :x`ane `tt ax jiynnòøBöî úøäèowfd wlgpàúâeìôa ¨¢©§¨¦§§¨

ïðúc ,ïðaøå ïBòîL éaøcmirbpa(h"n c"it)xdhdl `ad rxevn , §©¦¦§§©¨¨¦§©
lr onydne my`d mcn dfn odkde ,ony bele my` ycwnl `ian

miipnid elbx odeae eci odea lre ,zipnid epf`(fi ,ci ci `xwie)m`e ,
ãé ïäa Bì ïéàe` ,zipniìâø ïäae` ,zipniäøäè Bì ïéà ,úéðîé ïæBà ¥Ÿ¤¨Ÿ¤¤¤¤§¨¦¥¨¢¨

,úéîìBò,`weec weqta xn`pk zeidl dkixv d`fddy oeikéaø ¨¦©¦
øæòéìàe wlegBì ïúBð ,øîBàonyde mcd z` odkdBîB÷î ìòlr - ¡¦¤¤¥¥©§

,ofe`d e` odead eid eay mewndàöBéå,xdhpe daeg iciïBòîL éaø §¥©¦¦§
ïúBð ,øîBàonyde mcd on odkdìòofe` e` odeaàöBéå ,ìàîN ìL ¥¥©¤§Ÿ§¥

.xdhpe daeg ici
cv lr e` ofe`de odead mewn lr df rxevn lr odkd dfd m`
ycwnl qpkdl lekie xedh `ed oerny iaxe xfril` iaxl ,l`ny
lk`y e` ycwnl qpkp m`e ,xdhp `l opaxle ,miycw lek`le
xeqi`l zrbep ef zwelgny `vnp ,zxk eyper ez`neha miycw

.zxk
:`ziixaa cer epipy .xi`n iaxl `ziixad xe`iaa jiynn `tt ax

éøòLa',äàét äçëL è÷ì äæ ,'Eoica :`tt ax x`anè÷ìiy ¦§¨¤¤¤¤¦§¨¥¨¤¤
,zxk epecfy xaca zwelgn,ïðúcxivwd zrya eltp m`éðL ¦§©§¥

ïéìaLmd ixdè÷ìj` ,miiprd oda ekfeìLäLcgi eltpyïðéà ¦¢¦¤¤§Ÿ¨¥¨
è÷ì.iabl oke,äçëLdcya egkyp m`ïéøîBò éðLzenel` - ¤¤¦§¨§¥¨¦

md ixd ,dxevw d`eazäçëLj` ,mzgwl xeq`eìLïðéà äL ¦§¨§Ÿ¨¥¨
.äçëL,lld zia ixac md el` mipicéànL úéa ïlek ìòåmiwleg ¦§¨§©¨¥©©

e,íéøîBà,dgkya oiae hwla oiayìLLmixner e` milay §¦¨Ÿ
md ixd egkypyå ,éðòìgky m`,òaøàmd.úéaä ìòáì ¤¨¦§©§©§©©©©¦

mgwle ,dcya egkypy mixner e` milay dyly ipr lhp m`
ziad lra ly md lld zial ,dy` mda yciwe ecin ziad lra
dpi`e ziad lra cia md lfb i`ny ziale ,zycewn dy`de
.yi` zy` ly zxk xeqi`l zrbep ef zwelgny `vnp ,zycewn

oica :x`ane `tt ax jiynnäàétowfd wlgpéaøc àúâeìôa ¥¨¦§§¨§©¦
äàét úåöî ,ïðúc ,ïðaøå ìàòîLédligzkläîwä ïî Léøôäì- ¦§¨¥§©¨¨¦§©¦§©¥¨§©§¦¦©¨¨

m`e ,miiprl dcya dxizedle ,dzxivw iptl d`eazd onàìŸ
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המשך בעמוד קק

oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxt`nw `aa
.íéãâáá äçéøôì:cbad lk `lnzpe zrxvd gxtz gext m`åìåëá äçøôù íãà

.øåäè`kide dilr opax ibilte 'ebe zrxvd gxtz gext m` (bi `xwie) aizkc
'xle aiig opaxl ycwnl qpkp ea rbepd e` ycwnl eqipkde elek cbaa dgxtc

:xeht ozpei.ùãç ïáî úåçô êéøòîädxezde ilr ekxr ycg oan zegt lr xn`
`xwie) aizk oikxr iabc jxr el dpzp `l

:'ebe ycg oan m`e (fk.åéîã ïúåð øîåà î"ø
mc` oi` xaqwc weya xknp `edy dnk
jxr oi`y rceie dlhal eixac `iven
minc myl xn`e xnbe ycg oan zegtl
n"xl epkyne xafib `a m`e xeht opaxle
m` `l` ea zycwzn dy` oi`e ycwd ied
ycwdae (:ap sc oiyeciw) opzck ea rcei ok
ied `l opaxle yciw `l bbeya yciw cifna
ea ycwl milra ly `ed ixde ycwd
p"` zycewn dpi` ea ycwy xg`de dy`d
my` `ian epnn dpdpde ycwd ied n"xl
miycw ycw my` eze` ixde zelirn
`l opaxle zxk aiig eteb z`neha elke`de
dpdpde `ed milra ly ixde ycwd ied
zelirn my` `iad m`e lrn `l epnn
meyn eilr oiaiig oi`e `ed dxfrl oileg

:d`neh.úéáä ÷ãáì:oda oilrene.íéðäëì
:mda oilren oi`e.íéùã÷ éùã÷ ìò ìçù

z` mc` mixgn (:gk sc oikxr) opzck
ozep dacp m`e mdinc ozep xcp m` eiycw
yxtnck da el yiy wlg itk mzaeh z`

:yicwnd 'ta oikxr zkqna.àøåðéöblfn
:adf ea oieehy ohw.íéðäë 'éwxta yxtnck

zictp m` dyxta oiaezk mipdk 'i `nw
`id ycwd oiicr mc` ipa dxyrn zegta

:da oilren oi` opaxle da oilreneàð÷îä
.åúùàìyi` mr ixzqz l` ezy`a dxznd

:ipelt.ãçà ãò éô ìò ä÷ùîåxn`e `ay
dwyd `l m`e dxzqpy dizi`x ip`
`l el` (.ck sc dheq) opze eilr zxq`p
ipi` zxne`d ozaezk zelhep `le zezey
dxn`e dxizq icir `kilc `kide dzey
daezk dl oi` xfril` iaxl dzey ipi`
zxq`p dpi`y daezk dl yi ryedi iaxl
m`e dpw dzaezk xg`l dxkn m`e eilr
ely `ed ixd daezk ick df ly epenn qtez
lfb ied xfril` iaxle dy`d z` ea ycwl

:yciw `le.ïéããåî åéä ïéàîxir ef i` rcil
:llgd l` daexw.åøåáèîdaexwy dze`e

daexwd `le dlbrd z` `iaz exeahl
:enhegl.åîèåçî øîåà àáé÷ò 'øzkqnae

dizeig xwir xaq xn `nrh yxtn dheq
:dixeaha dizeig xwir xaq xne dit`a

.ììç äùòðù íå÷îîdix`evn epiidc
zzl mzd yxtnck x`evd on llg mzqc
oiyeciw) opze miryx llg ix`ev lr jze`

dpi` efe da oiycwn oi`e dxeq` dlbr ef xnl dlbr el`e dlbr el` e`iade enhegn c"ae exeaihn `xnn owf ccn m`e zycewn dpi` dtexr dlbra ycwnd (:ep sc
:`kti` ied xnle da oiycwne dlbr.úéîìåò äøäè åì ïéà:oicd xnbpa oxn`ck azkck `xw opirac.åîå÷î ìò ïúåðqpkil xedhe my`d mc ozep odead mewn lr

:zxk epecf epiidc ycew lek`le ycwnl.è÷ì ïðéà ùìù:oxiwtdl jxc oi`y.äçëù ïðéà äùìùxn`e `xnn owf wlgp m`e dgky zyxta i`xwn dl sili `xtiqa
:zycewn opaxle dy` ea oiycwn oi`e lfb ied `xnn owfl epnid olhpe ziad lra `ae olhpe ipr `ae dgky dyly s`.äî÷ä ïî ùéøôî äàéô úåöî`l aizkc

:edexvwi mde mdiptl gpd `l` dlkz.åçøîxkadyixtd eli`y d`td z` el ozepe eizexyrn lkn ixkd z` dligz xyrn jkld ezk`ln dxnbpc xyrna aiigzp i
:xyrnd on oixeht d`t dgky hwlc dxyrl oikixv miipr eid `l.äñéòä ïî ùéøôî óàd`t ick lhpe ipr `a m`e iepiya diipwc xeht dpgh w"zle dyle dpgh m`

:lfb ied opaxl lfb ied `l l`rnyi 'xl dpghyn.ìàììäî ïá àéá÷òzrya epal xne` didy (e dpyn d"t) zeicr zkqna mixac 'ca zifbd zkyla minkg lr wlgp
ozrenya ecnr md miaexnd itn erny mde miaexnd itn izrny ip` el xn` mda dzxfg `l dn iptn dz`e `a` el xn` xne` iziidy mixac 'ca ja xefg ezzin

:'eke cigid itn zrny dz` la` izrenya izcnr ip`e.åéåðé÷ ìò:ipelt mr ixzqz l` ezy`l `piwy.ìåçî åéåðé÷:eilr zxq`p dpi` dxzqp m`e
ïá
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åçøî`le d`it yixtd `ly onf lk dxixa dil zi`c o`nl elit`e .el ozepe xyrn

inp dnexz z"`e xhti `l aeye xyrna lkd aiigzpe ely lkd did dxxia

dnexza zaiig d`it lkc iprd yixti ikd e`la dnexzc z"ke el ozepe mxezy ipzl

w"t zenexz zkqna opzc cere dlecb dnexzl xyrn micwn `ed ixd ok m`c `cg

one dgkyd on hwld on oinxez oi` [d"n]

xiwtd elit`c mxez ipz `l ikdlc n"ie d`itd

zkqna opzc) dnexzd on xeht gexin xg`l

dcya oigxenn zexit (oipin dyly 't zexyrn

oia oixzen mixfetn lfb meyn mixeq` oiqpekn

dnexzd on mixehte xyrna oiaiig jk oia jk

on oixeht ikdlc yxtn 'lyexiac `zile

`l` xwrzy oxebl xyt` i`y itl dnexzd

oi` jkitl dlecb dnexz epnn dnxzp ok m`

dyxted `nzqnc zexit `vnyk mexzl jixv

meync yxtl d`xpe dlecb dnexz mdn
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רמז oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxt`nw `aa
.íéãâáá äçéøôì:cbad lk `lnzpe zrxvd gxtz gext m`åìåëá äçøôù íãà

.øåäè`kide dilr opax ibilte 'ebe zrxvd gxtz gext m` (bi `xwie) aizkc
'xle aiig opaxl ycwnl qpkp ea rbepd e` ycwnl eqipkde elek cbaa dgxtc

:xeht ozpei.ùãç ïáî úåçô êéøòîädxezde ilr ekxr ycg oan zegt lr xn`
`xwie) aizk oikxr iabc jxr el dpzp `l

:'ebe ycg oan m`e (fk.åéîã ïúåð øîåà î"ø
mc` oi` xaqwc weya xknp `edy dnk
jxr oi`y rceie dlhal eixac `iven
minc myl xn`e xnbe ycg oan zegtl
n"xl epkyne xafib `a m`e xeht opaxle
m` `l` ea zycwzn dy` oi`e ycwd ied
ycwdae (:ap sc oiyeciw) opzck ea rcei ok
ied `l opaxle yciw `l bbeya yciw cifna
ea ycwl milra ly `ed ixde ycwd
p"` zycewn dpi` ea ycwy xg`de dy`d
my` `ian epnn dpdpde ycwd ied n"xl
miycw ycw my` eze` ixde zelirn
`l opaxle zxk aiig eteb z`neha elke`de
dpdpde `ed milra ly ixde ycwd ied
zelirn my` `iad m`e lrn `l epnn
meyn eilr oiaiig oi`e `ed dxfrl oileg

:d`neh.úéáä ÷ãáì:oda oilrene.íéðäëì
:mda oilren oi`e.íéùã÷ éùã÷ ìò ìçù

z` mc` mixgn (:gk sc oikxr) opzck
ozep dacp m`e mdinc ozep xcp m` eiycw
yxtnck da el yiy wlg itk mzaeh z`

:yicwnd 'ta oikxr zkqna.àøåðéöblfn
:adf ea oieehy ohw.íéðäë 'éwxta yxtnck

zictp m` dyxta oiaezk mipdk 'i `nw
`id ycwd oiicr mc` ipa dxyrn zegta

:da oilren oi` opaxle da oilreneàð÷îä
.åúùàìyi` mr ixzqz l` ezy`a dxznd

:ipelt.ãçà ãò éô ìò ä÷ùîåxn`e `ay
dwyd `l m`e dxzqpy dizi`x ip`
`l el` (.ck sc dheq) opze eilr zxq`p
ipi` zxne`d ozaezk zelhep `le zezey
dxn`e dxizq icir `kilc `kide dzey
daezk dl oi` xfril` iaxl dzey ipi`
zxq`p dpi`y daezk dl yi ryedi iaxl
m`e dpw dzaezk xg`l dxkn m`e eilr
ely `ed ixd daezk ick df ly epenn qtez
lfb ied xfril` iaxle dy`d z` ea ycwl

:yciw `le.ïéããåî åéä ïéàîxir ef i` rcil
:llgd l` daexw.åøåáèîdaexwy dze`e

daexwd `le dlbrd z` `iaz exeahl
:enhegl.åîèåçî øîåà àáé÷ò 'øzkqnae

dizeig xwir xaq xn `nrh yxtn dheq
:dixeaha dizeig xwir xaq xne dit`a

.ììç äùòðù íå÷îîdix`evn epiidc
zzl mzd yxtnck x`evd on llg mzqc
oiyeciw) opze miryx llg ix`ev lr jze`

dpi` efe da oiycwn oi`e dxeq` dlbr ef xnl dlbr el`e dlbr el` e`iade enhegn c"ae exeaihn `xnn owf ccn m`e zycewn dpi` dtexr dlbra ycwnd (:ep sc
:`kti` ied xnle da oiycwne dlbr.úéîìåò äøäè åì ïéà:oicd xnbpa oxn`ck azkck `xw opirac.åîå÷î ìò ïúåðqpkil xedhe my`d mc ozep odead mewn lr

:zxk epecf epiidc ycew lek`le ycwnl.è÷ì ïðéà ùìù:oxiwtdl jxc oi`y.äçëù ïðéà äùìùxn`e `xnn owf wlgp m`e dgky zyxta i`xwn dl sili `xtiqa
:zycewn opaxle dy` ea oiycwn oi`e lfb ied `xnn owfl epnid olhpe ziad lra `ae olhpe ipr `ae dgky dyly s`.äî÷ä ïî ùéøôî äàéô úåöî`l aizkc

:edexvwi mde mdiptl gpd `l` dlkz.åçøîxkadyixtd eli`y d`td z` el ozepe eizexyrn lkn ixkd z` dligz xyrn jkld ezk`ln dxnbpc xyrna aiigzp i
:xyrnd on oixeht d`t dgky hwlc dxyrl oikixv miipr eid `l.äñéòä ïî ùéøôî óàd`t ick lhpe ipr `a m`e iepiya diipwc xeht dpgh w"zle dyle dpgh m`

:lfb ied opaxl lfb ied `l l`rnyi 'xl dpghyn.ìàììäî ïá àéá÷òzrya epal xne` didy (e dpyn d"t) zeicr zkqna mixac 'ca zifbd zkyla minkg lr wlgp
ozrenya ecnr md miaexnd itn erny mde miaexnd itn izrny ip` el xn` mda dzxfg `l dn iptn dz`e `a` el xn` xne` iziidy mixac 'ca ja xefg ezzin

:'eke cigid itn zrny dz` la` izrenya izcnr ip`e.åéåðé÷ ìò:ipelt mr ixzqz l` ezy`l `piwy.ìåçî åéåðé÷:eilr zxq`p dpi` dxzqp m`e
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éaø øîàc ,òîL àz .äòeîMä étî íéøîBà íäå ,éðéòa àeä Ck øîBà àeä .àì .eðéðéòa§¥¥Ÿ¥¨§¥©§¥§¦¦¦©§¨¨§©§¨©©¦

ìL ,äiLàé.ìeçî Béepé÷ ,Béepé÷ ìò ìçnL ìòa ,íéìLeøé éLðàî àøéòæ éì çñ íéøác äL Ÿ¦¨§Ÿ¨§¨¦¨¦§¦¨¥©§¥§¨©¦©©¤¨©©¦¦¨
ïá

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

סנהדרין. אלו הן הנחנקין - פרק עשירי דף פח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רמח
oifge` mipya cenr gt sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äøåîå øøåñ ïálegnl evx m` lwlwe xfge edewlde lwlwe ea exzdy xg`l s`
:ea eytze mda dlz aezkdy el oilgen oic zial ede`iad `le.àúáåéúilzcn

`ed jk oixne` ode drenyd itn xne` `ed 'it` n"y zwelgn eaxi `lya `nrh
:epipira.ìéçá ïéáùåéedi `ly inp i` dkyla mdl xv mewne ax mrdy iptn

eid zifbd zkylay oica oiayeik mi`xp
:xwir dfe mipc.åúåà ïéìòî íùîzeidl

my ayeie mdn cg` znyk ziad xda oiic
my df z` oilrne dxfr lyn cg` zny cr

:dfn df dlrn mda yi olekeééù.ódgey
(.f sc) a"aa 'ixn` ikde `vei dgeye qpkp
:wet sey ler sey dhagpy ziad zxwz iab

.àø÷éòîzkylay oic zial `ay mcew
lk `lhw aiigin ded `l l`yil zifbd

`lc dnk:diteb edi` ciaréîð àø÷éòî
.àåä àìè÷ øáda yiy dxiar dyer m`

:lihwin ded oic zia zzinéòá àìã úéñî
.äàøúäxzid mrh dxene ziqn did m`

inp `xwirn dzqd dfd oeyla oi` xnele
:d`xzd `la lihwnàîòè øîà éà

.àúåëæìxn` i` `zyd la` dilev`l
c"a itn rny ixdy opilawn `l `nrh

:dxnde zeyrl `ly'éðúîïéà øîåàä
.øåèô ïéìéôúax ia ixw lifc d`xed ef oi`c

:`ed.ùé úåôèåè ùîçxac oi`y t"r`y
aiig mixteq ixac lr siqedl `l` df
zthhl zthhl `ed mixteqc yxcnc

:'c o`k ixd zethehl'îâéñåäì åá ùéå.ó
:minkg eyxity dn lréñåä íàå.òøåâ ó

:eztqeza oey`xd lqeteàìà åðì ïéàå
.ïéìéôúixacn oyexite dxeza oxwiry

e` dyng siqedl yie miza 'c mdy mixteq
siqez laa xar `wc rxeb siqed m`e xzei

:devn car `le.äãåäé éáøã àáéìàåxn`
`ki`c cr lirl xn`c dizlinl `irye` 'x
`l` epl oi` ixn`c zi`e jexeie dxez
jixv xn`c dcedi iaxc `ail`e oilitz
`le (:cl sc) dax unewda zegpna wiacdl
'ipzne i`w ci ly oilitza `iddc il `xidp
`wcn cere y`xc epiide ip`z zetheh
'ek miza drax` carc i` `tiqa iywn
ci lya i`c oiniiw y`x lya dpin rny

:ied `wc `ed cg` zia.éà÷ äéãåçì éàä
:rxeb df oi`e.ãîåòå òåøâ`l ezligznc

op`e devn ztqez my cb`y obedk dyr
c rxeb opiraxyk ezligzn didy `zyd

:eztqeza elqete.íéøôåñ éøáãî åùåøéôå
:'c milicb 'a licb opitlic oiheg 'cøù÷

.ïåéìòoihegd elzpyk spkl jenq oiyery
e`l zilhl xeaig oiyrp odici lre
ipiqn dynl dkld (`l`) `ziixe`c

:(.hl sc) zegpna `id `zbeltcéàä
.éà÷ äéãåçìxeaig epi` xywp `lc oeikc

devnd `id devnl ie`xde x`yd mr
:epi`y ink scerde

åðéàù

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

úéñî`l ziqn`c jixt xi`n 'xc `ail` e`l .xninl `ki` i`n d`xzd ira `lc

:zxk ea oi`c aiigin

ïéàåikc `xwn lirl opiyxcc zeyxc jpd lk .dcedi 'xc `ail`e oilitz `l` epl

:yiig `l `ltiéà`xiaq i` la` rnyn .'eke cb` jixv oi` alelc ol `xiaq

i`w dicegl i`d opixn` `l cb` jixvc ol

alel yixa 'ixn` inp ikde i`w dicegl i`de
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ïéìçBî ,Bì ìBçîì Bnàå åéáà eöøL ,äøBîe øøBñ ïa¥¥¤¤¨¨¦§¦¦§£¦
.Bì ïéìçBî ,Bì ìBçîì Bðéc úéa eöøL ,àøîî ï÷æ .Bì¨¥©§¥¤¨¥¦¦§£¦
ìò ,éì eãBä íéðL ìò ,íBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëe§¤¨¦¥¤£¥©¤©¨©§©¦¦©
ú÷Bìçî eaøé àlL éãk ,éì eãBä àì àøîî ï÷æ̈¥©§¥Ÿ¦§¥¤Ÿ©§©£¤
àì äìéçzî ,éñBé éaø øîà ,àéðz .àúáeéz .ìàøNéa§¦§¨¥§§¨©§¨¨©©¦¥¦§¦¨Ÿ
íéòáL ìL ïéc úéa àlà ,ìàøNéa ú÷Bìçî ïéaøî eéä̈©§¦©£¤§¦§¨¥¤¨¥¦¤¦§¦

ìa ïéáLBé ãçàåìL ïéðéc éza éðLe ,úéæbä úkL §¤¨§¦§¦§©©¨¦§¥¨¥¦¦¤
ìLe íéøNòãçàå ,úéaä øä çút ìò áLBé ãçà ,äL ¤§¦§Ÿ¨¤¨¥©¤©©©©¦§¤¨

íéøNò ìL ïéðéc éza øàLe ,äøæòä çút ìò áLBé¥©¤©¨£¨¨§¨¨¥¦¦¤¤§¦
ìLeøácä Cøöeä .ìàøNé úBøééò ìëa ïéáLBé ,äL §Ÿ¨§¦§¨£¨¦§¨¥§©©¨¨
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çút ìòL äæì ïéàa ,åàì íàå .íäì eøîà ,eòîL íà¦¨§¨§¨¤§¦¨¨¦¨¤¤©¤©
Ck .éøéáç eLøc Cëå ,ézLøc Ck øîBàå .äøæòä̈£¨¨§¥¨¨©§¦§¨¨§£¥©¨
íàå .íäì eøîà ,eòîL íà .éøéáç eãnì Cëå ,ézãnì¦©§¦§¨¦§£¥©¦¨§¨§¨¤§¦
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éñBäì Ba Léå ,íéøôBñ éøácî BLeøéôe ,äøBz éøácî Bøwéòc ,áìeìéñBä íàå ,óáìeìa .òøBb ó ¨§¦¨¦¦§¥¨¥¦¦§¥§¦§¥§¦§¦¦¥©§¨
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,dzina eyper xy` ,minrtBì ìBçîì Bnàå åéáà eöøL`le ¤¨¨¦§¦¦§
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:iyilydBðéc úéa eöøL àøîî ï÷æ,wlgp mdilry oixcdpqd - ¨¥©§¥¤¨¥¦
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,ebxedl miaiig md `l` ,legnl oixcdpqdú÷Bìçî eaøé àlL éãk§¥¤Ÿ©§©£¤

.ìàøNéa§¦§¨¥
eaxi `ly `ed mrhd m` ixdy ,`pdk axk `ly `vnp df itl
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:`xnbd,àúáeéz.`pdk ax ixac egcpe §§¨
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eòîL íà ,ïøéòaL ïéc úéaî,dkldd `id dn mcia dlaweeøîà ¦¥¦¤§¦¨¦¨§¨§
äæì ïéàa ,åàì íàå ,ïäìoic zial -eøîà ,eòîL íà ,ïøéòì CeîqL ¨¥§¦¨¨¦¨¤¤¨§¦¨¦¨§¨§
ì ïéàa ,åàì íàå ,íäìoic ziaeòîL íà ,úéaä øä çút ìòL äæ ¨¤§¦¨¨¦§¤¤©¤©©©©¦¦¨§

øîBàå .äøæòä çút ìòL äæì ïéàa ,åàì íàå ,íäì eøîà,l`eyd ¨§¨¤§¦¨¨¦¨¤¤©¤©¨£¨¨§¥
eòîL íà ,éøéáç eãnì Cëå ,ézãnì Ck ,éøéáç eLøc Cëå ,ézLøc Ck̈¨©§¦§¨¨§£¥©¨¦©§¦§¨¦§£¥©¦¨§

ìì ïéàa elàå elà ,åàì íàå ,íäì eøîàïéáLBé íML ,úéæbä úkL ¨§¨¤§¦¨¥¨¥¨¦§¦§©©¨¦¤¨§¦
oixcdpqdîzaxwdãò øçL ìL ãéîzzaxwdïéa ìL ãéîz ¦¨¦¤©©©¨¦¤¥

íéáBè íéîéáe úBúaLáe ,íéaøòäeid ,oecl xeq`yìéça ïéáLBé- ¨©§¨¦§©¨§¨¦¦§¦©¥
miayeik e`xi `ly ick ,dze` siwnd bxeql dxfrd oiay ghyd

.oicaeòîL íà ,íäéðôa äìàL äìàLð,oicd dn dlawaeøîà ¦§£¨§¥¨¦§¥¤¦¨§¨§
,åàì íàå ,íäìe ,ezrc z` oiic lk xne`ïéãîBòoixcdpqd,ïéðnì ¨¤§¦¨§¦©¦§¨

m`,eànè ,íéànèîä eaøm`e.eøäè ,ïéøäèîä eaø ©©§©§¦¦§©©§©£¦¦£
e ,oixcdpq dlhayn j` ,oixcdpqd onfa ,ok xacd izni`eaøMî¦¤©

eLnL àlL ìläå éànL éãéîìzmdizeax z`eaø ,ïkøö ìk ©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨¨§¨¦
úéNòðå ,ìàøNéa ú÷Bìçîd [zi`xpeÎ].úBøBz ézLk äøBz ©§¤§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥

:oixcdpql mipiicd mipnzn eid cvik zx`an `ziixadíMî- ¦¨
eid ,oixcdpqdnìëa ïéçìBLå ïéáúBkd,úBîB÷îyàeäL éî ìk §¦§§¦§¨§¨¦¤

,Bøéòa ïéic àäé ,epnéä äçBð úBiøaä úòãå ,Cøa ìôLe ,íëçeíMî ¨¨§©¤¤§©©©§¦¨¥¤§¥©¨§¦¦¨
,exira oiic didy xg` -ì BúBà ïéìòîay oicd ziaúéaä øäm` ©£¦§©©©¦

e ,mipiicd cg` zníMîeze` milrnìay oicd zia,äøæòeíMî ¦¨§£¨¨¦¨
ììúéæbä úkL. §¦§©©¨¦

:`ad mlerd oa edin oipra xn`n d`ian `xnbdízî eçìL- ¨§¦¨
,l`xyi ux`n,Cøa ìôLe ,ïúååðò ,àaä íìBòä ïa eäæéàeééLìééò ó ¥¤¤¨¨©¨©§§¨§©¤¤¨¥¨¥

ééL÷éôðå ó,d`bzn epi`y ,`veie stekzne qpkpe stekzn -ñéøâå ¨¥§¨¥§¨¥
àøéãz àúééøBàa,cinz dxez cnele -déLôðì àúeáéè ÷éæçî àìå §©§¨§¦¨§Ÿ©£¦¦¨§©§¥

,laaa z`f ernyyk .ecenil lr envrl daeh wifgn epi`e -eáäé§©
ïBäééðéò ïðaø déamdipir minkgd epzp -,àaà øa àìeò áøaxy` ¥©¨¨¥©§§©¨©©¨

.elld zelrnd lk ea eniiwzd
:dpyna epipyøæçowfdäðLå ,Bøéòìzrc cbpk mixg`l cnile ¨©§¦§¨¨

.dzin aiig ,dyrnl jk bedpl dxed m` ,oixcdpqd
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz,`xnn owfáéiç Bðéà ¨©¨¨¥©¨

dzin.BúàøBäk eNòéå íéøçàì äøBiL Bà ,BúàøBäk äNòiL ãò©¤©£¤§¨¨¤¤©£¥¦§©£§¨¨
:`xnbd dywnàîìLaowfd m`y oicd oaen -eNòéå íéøçàì äøBé ¦§¨¨¤©£¥¦§©£

BúàøBäkik ,dzin aiig `edàøwéòîexedy mcew ,dligzn - §¨¨¥¦¨¨
,eixack `ly oixcdpqàeä àìè÷ øa åàìlr dzin aiig epi` - ¨©§¨¨

,ef d`xedàzLäå,mzrc cbp dxedy eiykre -àeä àìè÷ øa- §©§¨©§¨¨
,`xnn owf oick dzin aiig `edàlàdzin aiig epi`y oicd lr ¤¨

cr,BúàøBäk äNòiLixd ,dzin eaiigl jixv dnl dywàøwéòî ¤©£¤§¨¨¥¦¨¨

àeä àìè÷ øa énðaiig `ed `xnn owf oic `ll dligzn mb - ©¦©§¨¨
.oic zia zzin eypery dxezd ipicn cg` lr xar m` ,dzin

:ef `iyew dxn`p ote` dfi`a zx`an `xnbdçðéúäxacd oaen - ¨¦©
,zeywdl oi`eíãå áìça éøBàc àëéäxizdl owfd dxedyk - ¥¨§¥§¥¤¨¨

,dzin aeig mda oi`y mc e` alg zlik`àøwéòîclk` m` - §¥¦¨¨
,oixcdpqd z` l`yy mcewàzLäå ,àeä àìè÷ øa åàìdzre - ¨©§¨¨§©§¨

,mz`xed cbp lk`e oixcdpqd z` l`yyàeä àìè÷ øaowf oick ©§¨¨
.`xnnïéc úéa úBúéî éáéiça éøBàc àëéä àlàmewna j` - ¤¨¥¨§¥§©§¥¦¥¦

envra dyre ,oic zia zzin eypery xeqi` xizdl dxedy
ixdy dyw ,ez`xedk,àeä àìè÷ øa énð àøwéòî`l m` s`e ¥¦¨¨©¦©§¨¨

.oixcdpqd z` l`y
,dzin mdilr aiigy zexiara mb :`xnbd zayiinàøwéòîm` - ¥¦¨¨

,oixcdpqd z` le`yl ila mdilr xaréòa[jixvÎ]äàøúäick ¨¥©§¨¨
,d`xzde micra `l` bxdp epi`y dzin aiig lk oick ,ebxedl

eàzLä,xeqi`l oixcdpqd el exedy s` xary dzr j` -éòa àì ©§¨¨¨¥
äàøúäbxdp `xnn owfy ,ebxedl ick ea zexzdl jixv oi` - ©§¨¨

.d`xzd `la
:zeywdl `xnbd dkiynnúéñîdcearl ziqdl owfd xizd m` - ¥¦

,ziqde ez`xedk dyre ,dxfäàøúä éòa àìcjixv oi`y - §¨¨¥©§¨¨
,ebxedl ick d`xzdøîéîì àkéà éàî`ziixad z` yxtp ji` - ©¦¨§¥©

ixac lr xary zngn dzin aiig owfdydfk dxwna ixd ,oic zia
.oixcdpqd z` l`y `lyk mb d`xzd `la dzin aiig `ed

:`xnbd zayiinàøwéòîz` l`yy `la owfd ziqd m` - ¥¦¨¨
,d`xzd jixv epi`y s` ,oixcdpqdàîòè øîà éàlr cnil m` - ¦¨©©£¨

,xaca xeqi` oi`y aygy zekf envrdépéî ïðéìa÷îmilawn - §©§¦©¦¥
,eixac z`àzLämb ,oixcdpqd it z` dxndy dzr j` -øîà éà ©§¨¦¨©

àîòè,elivdl,dépéî ïðéìa÷î àìoic zian yxetn rnyy oeik ©£¨¨§©§¦©¦¥
.ok zeyrl xeq`y

äðùî
:`xnn owf ipica weqrl dkiynn epizpynøîBçowf oiprl yi ¤

,`xnníéøôBñ éøáãaxzei ,minkg zeyxca -,äøBz éøáãaîowfy §¦§¥§¦¦§¦§¥¨
øîBàäyïéàgipdléãk ,ïéléôzdxen jkae -,äøBz éøác ìò øBáòì ¨¥¥§¦¦§¥©£©¦§¥¨

øeètj` .lkl dreci oilitz zevny ,d`xed ef oi`y oeik ,dzinn ¨
y`x ly oilitza zeyrl dxendúBôèBè Lîçick ,[mizaÎ] ¨¥¨

éñBäìíéøôBñ éøác ìò óeyxcy(:c lirl),zetheh rax` oda yiy §¦©¦§¥§¦
áéiç.`xnn owf oick dzin ©¨

àøîâ
:`xnn owf oixcdpq lr wlegd dyrp mi`pz el`a dpc `xnbd

,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà`xnn owfáéiç Bðéàdzinàlà ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¥©¨¤¨
wlegykBLeøéôe ,äøBz éøácî BøwéòL øác ìòeizekld ihxte - ©¨¨¤¦¨¦¦§¥¨¥

eyxcpéñBäì Ba Léå ,íéøôBñ éøácîósiqedl ze`ivna xyt`e - ¦¦§¥§¦§¤§¦
,ef devna minkg yexit lréñBä íàåódevnd lròøBbdlqete §¦¦¥©

.dfaedf itleðì ïéàel` mi`pz da miniiwzny devnàlà ¥¨¤¨
,ïéléôz,miza drax` oda yiy eyxit minkge ,dxezdn oxwiry §¦¦

siqez la'a xaery ,rxeb siqen m`e ,mizad lr siqedl jiiye'
(a c mixac).oilitzd z` lqete

lirl(.ft)oixcdpqd lr wlegd dyrp mipic el`a mi`pz ewlgp
xn`p `irye` iax ly epic :`xnbd zx`an .`xnn owfàaélà©¦¨

[ezhiylÎ],äãeäé éaøcxac lr wlegd `ed `xnn owfy xaeqd §©¦§¨
`irye` iax siqede ,mixteq ixacn eyexite dxez ixacn exwiry

.rxeb siqen m`ye ,siqedl ick ef devna didiy jixvy
dywn .el` mi`pz da miniiwzny ztqep devnn dywn `xnbd

,oilitz `l` epl oi`y `irye` iax xn` cvik :`xnbdàkéàäå§¨¦¨
áìeì,`xnn didiy okzi alel zevna wlegd mb ixd -Bøwéòcly ¨§¦¨
aleläøBz éøácî`xwie ynega(n bk),,BLeøéôexcd ury oebk ¦¦§¥¨¥

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



רמט
oifge` mipya cenr gt sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äøåîå øøåñ ïálegnl evx m` lwlwe xfge edewlde lwlwe ea exzdy xg`l s`
:ea eytze mda dlz aezkdy el oilgen oic zial ede`iad `le.àúáåéúilzcn

`ed jk oixne` ode drenyd itn xne` `ed 'it` n"y zwelgn eaxi `lya `nrh
:epipira.ìéçá ïéáùåéedi `ly inp i` dkyla mdl xv mewne ax mrdy iptn

eid zifbd zkylay oica oiayeik mi`xp
:xwir dfe mipc.åúåà ïéìòî íùîzeidl

my ayeie mdn cg` znyk ziad xda oiic
my df z` oilrne dxfr lyn cg` zny cr

:dfn df dlrn mda yi olekeééù.ódgey
(.f sc) a"aa 'ixn` ikde `vei dgeye qpkp
:wet sey ler sey dhagpy ziad zxwz iab

.àø÷éòîzkylay oic zial `ay mcew
lk `lhw aiigin ded `l l`yil zifbd

`lc dnk:diteb edi` ciaréîð àø÷éòî
.àåä àìè÷ øáda yiy dxiar dyer m`

:lihwin ded oic zia zzinéòá àìã úéñî
.äàøúäxzid mrh dxene ziqn did m`

inp `xwirn dzqd dfd oeyla oi` xnele
:d`xzd `la lihwnàîòè øîà éà

.àúåëæìxn` i` `zyd la` dilev`l
c"a itn rny ixdy opilawn `l `nrh

:dxnde zeyrl `ly'éðúîïéà øîåàä
.øåèô ïéìéôúax ia ixw lifc d`xed ef oi`c

:`ed.ùé úåôèåè ùîçxac oi`y t"r`y
aiig mixteq ixac lr siqedl `l` df
zthhl zthhl `ed mixteqc yxcnc

:'c o`k ixd zethehl'îâéñåäì åá ùéå.ó
:minkg eyxity dn lréñåä íàå.òøåâ ó

:eztqeza oey`xd lqeteàìà åðì ïéàå
.ïéìéôúixacn oyexite dxeza oxwiry

e` dyng siqedl yie miza 'c mdy mixteq
siqez laa xar `wc rxeb siqed m`e xzei

:devn car `le.äãåäé éáøã àáéìàåxn`
`ki`c cr lirl xn`c dizlinl `irye` 'x
`l` epl oi` ixn`c zi`e jexeie dxez
jixv xn`c dcedi iaxc `ail`e oilitz
`le (:cl sc) dax unewda zegpna wiacdl
'ipzne i`w ci ly oilitza `iddc il `xidp
`wcn cere y`xc epiide ip`z zetheh
'ek miza drax` carc i` `tiqa iywn
ci lya i`c oiniiw y`x lya dpin rny

:ied `wc `ed cg` zia.éà÷ äéãåçì éàä
:rxeb df oi`e.ãîåòå òåøâ`l ezligznc

op`e devn ztqez my cb`y obedk dyr
c rxeb opiraxyk ezligzn didy `zyd

:eztqeza elqete.íéøôåñ éøáãî åùåøéôå
:'c milicb 'a licb opitlic oiheg 'cøù÷

.ïåéìòoihegd elzpyk spkl jenq oiyery
e`l zilhl xeaig oiyrp odici lre
ipiqn dynl dkld (`l`) `ziixe`c

:(.hl sc) zegpna `id `zbeltcéàä
.éà÷ äéãåçìxeaig epi` xywp `lc oeikc

devnd `id devnl ie`xde x`yd mr
:epi`y ink scerde

åðéàù

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

úéñî`l ziqn`c jixt xi`n 'xc `ail` e`l .xninl `ki` i`n d`xzd ira `lc

:zxk ea oi`c aiigin

ïéàåikc `xwn lirl opiyxcc zeyxc jpd lk .dcedi 'xc `ail`e oilitz `l` epl

:yiig `l `ltiéà`xiaq i` la` rnyn .'eke cb` jixv oi` alelc ol `xiaq

i`w dicegl i`d opixn` `l cb` jixvc ol

alel yixa 'ixn` inp ikde i`w dicegl i`de

oi` dcedi iax xn`wc (.`l sc dkeq) lefbd

oeikc `nrh i`n epina `l` aleld z` oicbe`

dil icar i` cb` jixv alel dcedi 'x xn`c

il ded xg` oinnmzd xn`c dnize oipin 'd d

odn oizget oi`y myk alelay oipin 'c (:my)

edn ipyne `hiyt jixte mdilr oitiqen oi` jk

cb` jixv alel dcedi iax xn`e li`ed `nizc

i`de i`w dicegl i`d `pixg` `pin izii` i`

i`dc `nrh ilz `w i`n l"nw i`w dicegl

daxc` cb` jixv alelc meyn i`w dicegl

l"i edine xeq`c xzei xnel epl yi df mrhn

dyw la` cb`l ueg dil gpnca mzdc

i`d xn` `lc dcedi 'xl wiqnc rnync

xn` opaxlc rnyn `kde opaxl y"ke dicegl

g"xe xeq` opaxcn mzdc l"ie i`w dicegl i`d

edn epeyl edfe dcedi 'x xn`e li`ed mzd b"l

epi`y oia ceb` oia minkg exn`e li`ed `nizc

dxizi i`de cb` jixv oi` jkld xyk ceb`

dia lqtin `le i`w dicegl 'cd lr siqenc

iaxl alel gkyn `l i`n` dniz edine l"nw

onvr ipta oipin 'b cb`y `peeb i`d ika dcedi

xg` oin odnr cb` jk xg`e zexyka dyrpc

mcewc oeik xnel yie rxeb siqen dil dedc

oilitz la` cnere rexb dil ded lqtp ezlihp

zia ediiab gipde zexyka ey`xa ogipd m`

zevn lhane olqety rxeb siqen df ixd iying

ecerae elhp m`c alell inc `le ey`x lry

ezevn lhan df oi` iying oin siqed ecia

:dia wtp diab`cnc
xyw

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

ïéìçBî ,Bì ìBçîì Bnàå åéáà eöøL ,äøBîe øøBñ ïa¥¥¤¤¨¨¦§¦¦§£¦
.Bì ïéìçBî ,Bì ìBçîì Bðéc úéa eöøL ,àøîî ï÷æ .Bì¨¥©§¥¤¨¥¦¦§£¦
ìò ,éì eãBä íéðL ìò ,íBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëe§¤¨¦¥¤£¥©¤©¨©§©¦¦©
ú÷Bìçî eaøé àlL éãk ,éì eãBä àì àøîî ï÷æ̈¥©§¥Ÿ¦§¥¤Ÿ©§©£¤
àì äìéçzî ,éñBé éaø øîà ,àéðz .àúáeéz .ìàøNéa§¦§¨¥§§¨©§¨¨©©¦¥¦§¦¨Ÿ
íéòáL ìL ïéc úéa àlà ,ìàøNéa ú÷Bìçî ïéaøî eéä̈©§¦©£¤§¦§¨¥¤¨¥¦¤¦§¦

ìa ïéáLBé ãçàåìL ïéðéc éza éðLe ,úéæbä úkL §¤¨§¦§¦§©©¨¦§¥¨¥¦¦¤
ìLe íéøNòãçàå ,úéaä øä çút ìò áLBé ãçà ,äL ¤§¦§Ÿ¨¤¨¥©¤©©©©¦§¤¨

íéøNò ìL ïéðéc éza øàLe ,äøæòä çút ìò áLBé¥©¤©¨£¨¨§¨¨¥¦¦¤¤§¦
ìLeøácä Cøöeä .ìàøNé úBøééò ìëa ïéáLBé ,äL §Ÿ¨§¦§¨£¨¦§¨¥§©©¨¨

ìaL ïéc úéaî ïéìàBL ,ìBàLeøîà ,eòîL íà .ïøéò ¦§£¦¦¥¦¤§¦¨¦¨§¨§
,eòîL íà .ïøéòì CeîqL äæì ïéàa ,åàì íàå .ïäì̈¥§¦¨¨¦¨¤¤¨§¦¨¦¨§
.úéaä øä çút ìòL äæì ïéàa ,åàì íàå .íäì eøîà̈§¨¤§¦¨¨¦§¤¤©¤©©©©¦
çút ìòL äæì ïéàa ,åàì íàå .íäì eøîà ,eòîL íà¦¨§¨§¨¤§¦¨¨¦¨¤¤©¤©
Ck .éøéáç eLøc Cëå ,ézLøc Ck øîBàå .äøæòä̈£¨¨§¥¨¨©§¦§¨¨§£¥©¨
íàå .íäì eøîà ,eòîL íà .éøéáç eãnì Cëå ,ézãnì¦©§¦§¨¦§£¥©¦¨§¨§¨¤§¦

ìì ïéàa elàå elà ,åàìïéáLBé íML ,úéæbä úkL ¨¥¨¥¨¦§¦§©©¨¦¤¨§¦
.íéaøòä ïéa ìL ãéîz ãò øçL ìL ãéîzî¦¨¦¤©©©¨¦¤¥¨©§¨¦
äìàL äìàLð .ìéça ïéáLBé ,íéáBè íéîéáe úBúaLáe§©¨§¨¦¦§¦©¥¦§£¨§¥¨
ïéãîBò ,åàì íàå .íäì eøîà ,eòîL íà ,íäéðôa¦§¥¤¦¨§¨§¨¤§¦¨§¦
.eøäè ,ïéøäèîä eaø .eànè ,íéànèîä eaø .ïéðnì©¦§¨©©§©§¦¦§©©§©£¦¦£
,ïkøö ìk eLnL àlL ìläå éànL éãéîìz eaøMî¦¤©©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨¨§¨
.úBøBz ézLk äøBz úéNòðå ,ìàøNéa ú÷Bìçî eaø¦©§¤§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥
àeäL éî ìk .úBîB÷î ìëa ïéçìBLå ïéáúBk ,íMî¦¨§¦§§¦§¨§¨¦¤
ïéic àäé ,epnéä äçBð úBiøaä úòãå ,Cøa ìôLe ,íëç̈¨§©¤¤§©©©§¦¨¥¤§¥©¨

ìì ,íMî .äøæòì ,íMî .úéaä øäì BúBà ïéìòî ,íMî .Bøéòaeäæéà ,ízî eçìL .úéæbä úkL §¦¦¨©£¦§©©©¦¦¨¨£¨¨¦¨§¦§©©¨¦¨§¦¨¥¤
ééL ,Cøa ìôLe ,ïúååðò ,àaä íìBòä ïaééL ,ìééò óàìå ,àøéãz àúééøBàa ñéøâå ,÷éôðå ó ¤¨¨©¨©§§¨§©¤¤¨¥¨¥¨¥§¨¥§¨¥§©§¨§¦¨§Ÿ

eðz :äðLå ,Bøéòì øæç :àaà øa àìeò áøa ,ïBäééðéò ïðaø déa eáäé .déLôðì àúeáéè ÷éæçî©£¦¦¨§©§¥§©¥©¨¨¥©§§©¨©©¨¨©§¦§¨¨¨
äøBé ,àîìLa .BúàøBäk eNòéå íéøçàì äøBiL Bà ,BúàøBäk äNòiL ãò áéiç Bðéà ,ïðaø©¨¨¥©¨©¤©£¤§¨¨¤¤©£¥¦§©£§¨¨¦§¨¨¤
äNòiL ,àlà .àeä àìè÷ øa àzLäå ,àeä àìè÷ øa åàì ,àøwéòî ,BúàøBäk eNòéå íéøçàì©£¥¦§©£§¨¨¥¦¨¨¨©§¨¨§©§¨©§¨¨¤¨¤©£¤
øa åàì àøwéòîc ,íãå áìça éøBàc àëéä ,çðéúä .àeä àìè÷ øa énð àøwéòî ,BúàøBäk§¨¨¥¦¨¨©¦©§¨¨¨¦©¥¨§¥§¥¤¨¨§¥¦¨¨¨©
énð àøwéòî ,ïéc úéa úBúéî éáéiça éøBàc àëéä ,àlà .àeä àìè÷ øa àzLäå ,àeä àìè÷§¨¨§©§¨©§¨¨¤¨¥¨§¥§©§¥¦¥¦¥¦¨¨©¦
,äàøúä éòa àìc ,úéñî .äàøúä éòa àì ,àzLä .äàøúä éòa ,àøwéòî .àeä àìè÷ øa©§¨¨¥¦¨¨¨¥©§¨¨©§¨¨¨¥©§¨¨¥¦§¨¨¥©§¨¨

Lä .dépéî ïðéìa÷î ,àîòè øîà éà ,àøwéòî .øîéîì àkéà éàîàì ,àîòè øîà éà ,àz ©¦¨§¥©¥¦¨¨¦¨©©£¨§©§¦©¦¥©§¨¦¨©©£¨¨
:dépéî ïðéìa÷îäðùîøBáòì éãk ,ïéléôz ïéà øîBàä ,äøBz éøáãaî íéøôBñ éøáãa øîBç §©§¦©¦¥¤§¦§¥§¦¦§¦§¥¨¨¥¥§¦¦§¥©£

éñBäì ,úBôèBè Lîç .øeèt ,äøBz éøác ìò:áéiç ,íéøôBñ éøác ìò óàøîâéaø øîà ©¦§¥¨¨¨¥¨§¦©¦§¥§¦©¨¨©©¦
éøácî BLeøéôe ,äøBz éøácî BøwéòL øác ìò àlà áéiç Bðéà ,àéòLBà éaø øîà øæòìà¤§¨¨¨©©¦©§¨¥©¨¤¨©¨¨¤¦¨¦¦§¥¨¥¦¦§¥

éñBäì Ba Léå ,íéøôBñéñBä íàå ,óàkéàäå .äãeäé éaøc àaélà ,ïéléôz àlà eðì ïéàå ,òøBb ó §¦§¥§¦§¦¦¥©§¥¨¤¨§¦¦©¦¨§©¦§¨§¨¦¨
éñBäì Ba Léå ,íéøôBñ éøácî BLeøéôe ,äøBz éøácî Bøwéòc ,áìeìéñBä íàå ,óáìeìa .òøBb ó ¨§¦¨¦¦§¥¨¥¦¦§¥§¦§¥§¦§¦¦¥©§¨

éøö ïéà áìeìc ïì àøéáñ éà ,ïì àøéáñ éàîéàå .éà÷ déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàä ,ãâà C ©§¦¨¨¦§¦¨¨§¨¥¨¦¤¤©§¥¨¥§©§¥¨¥§¦
éøöc ïì àøéáñéñBäì Ba Léå ,íéøôBñ éøácî BLeøéôe ,äøBz éøácî Bøwéòc ,úéöéö àkéàäå .àeä ãîBòå òeøb ,ãâà CéñBä íàå ,óó §¦¨¨§¨¦¤¤¨©§¥§¨¦¨¦¦§¦¨¦¦§¥¨¥¦¦§¥§¦§¥§¦§¦¦

ïì àøéáñ éàå .éà÷ déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàä ,àúééøBàc åàì ïBéìòä øL÷c ïì àøéáñ éà ,ïì àøéáñ éàî úéöéöa .òøBb¥©§¦¦©§¦¨¨¦§¦¨¨§¤¤¨¤§¨§©§¨©§¥¨¥§©§¥¨¥§¦§¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oixcdpq(iying meil)

:ipyd oicdäøBîe øøBñ ïaipy mlk`e eia`n oiie xya apby ¥¥¤
,dzina eyper xy` ,minrtBì ìBçîì Bnàå åéáà eöøL`le ¤¨¨¦§¦¦§

md ixd ,ebxedl ick oicd zial e`iadl,Bì ïéìçBîxn`pymixac) £¦
(hi `koicde .ielz xacd mpevxay rnyne ,'FO`e eia` Fa EUtze' ,§¨§¨¦§¦

:iyilydBðéc úéa eöøL àøîî ï÷æ,wlgp mdilry oixcdpqd - ¨¥©§¥¤¨¥¦
Bì ìBçîì,ebxedl `le.Bì ïéìçBî ¦§£¦

:diy`i iax jiynníBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëemdl izxn`e §¤¨¦¥¤£¥©¤©¨
,el` mipicíéðL ìò,dxene xxeq oa lre ,lrad iepiw lr -eãBä ©§©¦

éìj` .legnl xyt`yéì eãBä àì àøîî ï÷æ ìòmilekiy ¦©¨¥©§¥Ÿ¦
,ebxedl miaiig md `l` ,legnl oixcdpqdú÷Bìçî eaøé àlL éãk§¥¤Ÿ©§©£¤

.ìàøNéa§¦§¨¥
eaxi `ly `ed mrhd m` ixdy ,`pdk axk `ly `vnp df itl
dwiqn .ebxedl yi drenyd itn wlegd owf elit` ,zewelgn

:`xnbd,àúáeéz.`pdk ax ixac egcpe §§¨
:oixcdpqd onfa zewtqd zrxkd jxca `ziixa d`ian `xnbd

äìéçzî ,éñBé éaø øîà ,àéðz,oixcdpqd onfa -ïéaøî eéä àì ©§¨¨©©¦¥¦§¦¨Ÿ¨©§¦
àlà ,ìàøNéa ú÷Bìçî,ebdp jkãçàå íéòáL ìL ïéc úéamipiic ©£¤§¦§¨¥¤¨¥¦¤¦§¦§¤¨

ìa ïéáLBéå ,úéæbä úkLcerìLe íéøNò ìL ïéðéc éza éðLäLeid §¦§¦§©©¨¦§§¥¨¥¦¦¤¤§¦§Ÿ¨
,ycwna,äøæòä çút ìò áLBé ãçàå ,úéaä øä çút ìò áLBé ãçà¤¨¥©¤©©©©¦§¤¨¥©¤©¨£¨¨

ìLe íéøNò ìL ïéðéc éza øàLe.ìàøNé úBøééò ìëa ïéáLBé äL §¨¨¥¦¦¤¤§¦§Ÿ¨§¦§¨£¨¦§¨¥
m`øácä Cøöeäzexiird zg`aììBàL,oic zian dkldïéìàBL §©©¨¨¦§£¦

eòîL íà ,ïøéòaL ïéc úéaî,dkldd `id dn mcia dlaweeøîà ¦¥¦¤§¦¨¦¨§¨§
äæì ïéàa ,åàì íàå ,ïäìoic zial -eøîà ,eòîL íà ,ïøéòì CeîqL ¨¥§¦¨¨¦¨¤¤¨§¦¨¦¨§¨§
ì ïéàa ,åàì íàå ,íäìoic ziaeòîL íà ,úéaä øä çút ìòL äæ ¨¤§¦¨¨¦§¤¤©¤©©©©¦¦¨§

øîBàå .äøæòä çút ìòL äæì ïéàa ,åàì íàå ,íäì eøîà,l`eyd ¨§¨¤§¦¨¨¦¨¤¤©¤©¨£¨¨§¥
eòîL íà ,éøéáç eãnì Cëå ,ézãnì Ck ,éøéáç eLøc Cëå ,ézLøc Ck̈¨©§¦§¨¨§£¥©¨¦©§¦§¨¦§£¥©¦¨§

ìì ïéàa elàå elà ,åàì íàå ,íäì eøîàïéáLBé íML ,úéæbä úkL ¨§¨¤§¦¨¥¨¥¨¦§¦§©©¨¦¤¨§¦
oixcdpqdîzaxwdãò øçL ìL ãéîzzaxwdïéa ìL ãéîz ¦¨¦¤©©©¨¦¤¥

íéáBè íéîéáe úBúaLáe ,íéaøòäeid ,oecl xeq`yìéça ïéáLBé- ¨©§¨¦§©¨§¨¦¦§¦©¥
miayeik e`xi `ly ick ,dze` siwnd bxeql dxfrd oiay ghyd

.oicaeòîL íà ,íäéðôa äìàL äìàLð,oicd dn dlawaeøîà ¦§£¨§¥¨¦§¥¤¦¨§¨§
,åàì íàå ,íäìe ,ezrc z` oiic lk xne`ïéãîBòoixcdpqd,ïéðnì ¨¤§¦¨§¦©¦§¨

m`,eànè ,íéànèîä eaøm`e.eøäè ,ïéøäèîä eaø ©©§©§¦¦§©©§©£¦¦£
e ,oixcdpq dlhayn j` ,oixcdpqd onfa ,ok xacd izni`eaøMî¦¤©

eLnL àlL ìläå éànL éãéîìzmdizeax z`eaø ,ïkøö ìk ©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨¨§¨¦
úéNòðå ,ìàøNéa ú÷Bìçîd [zi`xpeÎ].úBøBz ézLk äøBz ©§¤§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥

:oixcdpql mipiicd mipnzn eid cvik zx`an `ziixadíMî- ¦¨
eid ,oixcdpqdnìëa ïéçìBLå ïéáúBkd,úBîB÷îyàeäL éî ìk §¦§§¦§¨§¨¦¤

,Bøéòa ïéic àäé ,epnéä äçBð úBiøaä úòãå ,Cøa ìôLe ,íëçeíMî ¨¨§©¤¤§©©©§¦¨¥¤§¥©¨§¦¦¨
,exira oiic didy xg` -ì BúBà ïéìòîay oicd ziaúéaä øäm` ©£¦§©©©¦

e ,mipiicd cg` zníMîeze` milrnìay oicd zia,äøæòeíMî ¦¨§£¨¨¦¨
ììúéæbä úkL. §¦§©©¨¦

:`ad mlerd oa edin oipra xn`n d`ian `xnbdízî eçìL- ¨§¦¨
,l`xyi ux`n,Cøa ìôLe ,ïúååðò ,àaä íìBòä ïa eäæéàeééLìééò ó ¥¤¤¨¨©¨©§§¨§©¤¤¨¥¨¥

ééL÷éôðå ó,d`bzn epi`y ,`veie stekzne qpkpe stekzn -ñéøâå ¨¥§¨¥§¨¥
àøéãz àúééøBàa,cinz dxez cnele -déLôðì àúeáéè ÷éæçî àìå §©§¨§¦¨§Ÿ©£¦¦¨§©§¥

,laaa z`f ernyyk .ecenil lr envrl daeh wifgn epi`e -eáäé§©
ïBäééðéò ïðaø déamdipir minkgd epzp -,àaà øa àìeò áøaxy` ¥©¨¨¥©§§©¨©©¨

.elld zelrnd lk ea eniiwzd
:dpyna epipyøæçowfdäðLå ,Bøéòìzrc cbpk mixg`l cnile ¨©§¦§¨¨

.dzin aiig ,dyrnl jk bedpl dxed m` ,oixcdpqd
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz,`xnn owfáéiç Bðéà ¨©¨¨¥©¨

dzin.BúàøBäk eNòéå íéøçàì äøBiL Bà ,BúàøBäk äNòiL ãò©¤©£¤§¨¨¤¤©£¥¦§©£§¨¨
:`xnbd dywnàîìLaowfd m`y oicd oaen -eNòéå íéøçàì äøBé ¦§¨¨¤©£¥¦§©£

BúàøBäkik ,dzin aiig `edàøwéòîexedy mcew ,dligzn - §¨¨¥¦¨¨
,eixack `ly oixcdpqàeä àìè÷ øa åàìlr dzin aiig epi` - ¨©§¨¨

,ef d`xedàzLäå,mzrc cbp dxedy eiykre -àeä àìè÷ øa- §©§¨©§¨¨
,`xnn owf oick dzin aiig `edàlàdzin aiig epi`y oicd lr ¤¨

cr,BúàøBäk äNòiLixd ,dzin eaiigl jixv dnl dywàøwéòî ¤©£¤§¨¨¥¦¨¨

àeä àìè÷ øa énðaiig `ed `xnn owf oic `ll dligzn mb - ©¦©§¨¨
.oic zia zzin eypery dxezd ipicn cg` lr xar m` ,dzin

:ef `iyew dxn`p ote` dfi`a zx`an `xnbdçðéúäxacd oaen - ¨¦©
,zeywdl oi`eíãå áìça éøBàc àëéäxizdl owfd dxedyk - ¥¨§¥§¥¤¨¨

,dzin aeig mda oi`y mc e` alg zlik`àøwéòîclk` m` - §¥¦¨¨
,oixcdpqd z` l`yy mcewàzLäå ,àeä àìè÷ øa åàìdzre - ¨©§¨¨§©§¨

,mz`xed cbp lk`e oixcdpqd z` l`yyàeä àìè÷ øaowf oick ©§¨¨
.`xnnïéc úéa úBúéî éáéiça éøBàc àëéä àlàmewna j` - ¤¨¥¨§¥§©§¥¦¥¦

envra dyre ,oic zia zzin eypery xeqi` xizdl dxedy
ixdy dyw ,ez`xedk,àeä àìè÷ øa énð àøwéòî`l m` s`e ¥¦¨¨©¦©§¨¨

.oixcdpqd z` l`y
,dzin mdilr aiigy zexiara mb :`xnbd zayiinàøwéòîm` - ¥¦¨¨

,oixcdpqd z` le`yl ila mdilr xaréòa[jixvÎ]äàøúäick ¨¥©§¨¨
,d`xzde micra `l` bxdp epi`y dzin aiig lk oick ,ebxedl

eàzLä,xeqi`l oixcdpqd el exedy s` xary dzr j` -éòa àì ©§¨¨¨¥
äàøúäbxdp `xnn owfy ,ebxedl ick ea zexzdl jixv oi` - ©§¨¨

.d`xzd `la
:zeywdl `xnbd dkiynnúéñîdcearl ziqdl owfd xizd m` - ¥¦

,ziqde ez`xedk dyre ,dxfäàøúä éòa àìcjixv oi`y - §¨¨¥©§¨¨
,ebxedl ick d`xzdøîéîì àkéà éàî`ziixad z` yxtp ji` - ©¦¨§¥©

ixac lr xary zngn dzin aiig owfdydfk dxwna ixd ,oic zia
.oixcdpqd z` l`y `lyk mb d`xzd `la dzin aiig `ed

:`xnbd zayiinàøwéòîz` l`yy `la owfd ziqd m` - ¥¦¨¨
,d`xzd jixv epi`y s` ,oixcdpqdàîòè øîà éàlr cnil m` - ¦¨©©£¨

,xaca xeqi` oi`y aygy zekf envrdépéî ïðéìa÷îmilawn - §©§¦©¦¥
,eixac z`àzLämb ,oixcdpqd it z` dxndy dzr j` -øîà éà ©§¨¦¨©

àîòè,elivdl,dépéî ïðéìa÷î àìoic zian yxetn rnyy oeik ©£¨¨§©§¦©¦¥
.ok zeyrl xeq`y

äðùî
:`xnn owf ipica weqrl dkiynn epizpynøîBçowf oiprl yi ¤

,`xnníéøôBñ éøáãaxzei ,minkg zeyxca -,äøBz éøáãaîowfy §¦§¥§¦¦§¦§¥¨
øîBàäyïéàgipdléãk ,ïéléôzdxen jkae -,äøBz éøác ìò øBáòì ¨¥¥§¦¦§¥©£©¦§¥¨

øeètj` .lkl dreci oilitz zevny ,d`xed ef oi`y oeik ,dzinn ¨
y`x ly oilitza zeyrl dxendúBôèBè Lîçick ,[mizaÎ] ¨¥¨

éñBäìíéøôBñ éøác ìò óeyxcy(:c lirl),zetheh rax` oda yiy §¦©¦§¥§¦
áéiç.`xnn owf oick dzin ©¨

àøîâ
:`xnn owf oixcdpq lr wlegd dyrp mi`pz el`a dpc `xnbd

,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà`xnn owfáéiç Bðéàdzinàlà ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¥©¨¤¨
wlegykBLeøéôe ,äøBz éøácî BøwéòL øác ìòeizekld ihxte - ©¨¨¤¦¨¦¦§¥¨¥

eyxcpéñBäì Ba Léå ,íéøôBñ éøácîósiqedl ze`ivna xyt`e - ¦¦§¥§¦§¤§¦
,ef devna minkg yexit lréñBä íàåódevnd lròøBbdlqete §¦¦¥©

.dfaedf itleðì ïéàel` mi`pz da miniiwzny devnàlà ¥¨¤¨
,ïéléôz,miza drax` oda yiy eyxit minkge ,dxezdn oxwiry §¦¦

siqez la'a xaery ,rxeb siqen m`e ,mizad lr siqedl jiiye'
(a c mixac).oilitzd z` lqete

lirl(.ft)oixcdpqd lr wlegd dyrp mipic el`a mi`pz ewlgp
xn`p `irye` iax ly epic :`xnbd zx`an .`xnn owfàaélà©¦¨

[ezhiylÎ],äãeäé éaøcxac lr wlegd `ed `xnn owfy xaeqd §©¦§¨
`irye` iax siqede ,mixteq ixacn eyexite dxez ixacn exwiry

.rxeb siqen m`ye ,siqedl ick ef devna didiy jixvy
dywn .el` mi`pz da miniiwzny ztqep devnn dywn `xnbd

,oilitz `l` epl oi`y `irye` iax xn` cvik :`xnbdàkéàäå§¨¦¨
áìeì,`xnn didiy okzi alel zevna wlegd mb ixd -Bøwéòcly ¨§¦¨
aleläøBz éøácî`xwie ynega(n bk),,BLeøéôexcd ury oebk ¦¦§¥¨¥
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oixcdpq(iyiy meil)

,àúééøBàc ïBéìòä øL÷c`l` ,devnd dlqt ztqezd `l ok m` §¤¤¨¤§§©§¨
ãîBòå òeøb`ly miheg dyng ziviva lihd ixdy ,dligzn `ed ¨©§¥

.oick
dywn .devndn zrxeb ztqezd oilitza cvik dywn `xnbd

:`xnbd,éëä éàzevna,énð ïéléôzwlegdy `irye` iax xn`y ¦¨¦§¦¦©¦
ztqez da siqedl ozip cvik zeywdl yi ,`xnn dyrp dilr

ixdy ,zrxbndãéáò éày`x ly oilitza dyr m` -,éza äòaøà ¦¨¥©§¨¨¨¥
åjk xg`eäééab çðàå àðéøçà ézééàegipde sqep zia `iad - §©§¥©£¦¨§£©©©§

c oeik ,ztqez ef oi` ,mcivaéàå ,éà÷ déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàä©§¥¨¥§©§¥¨¥§¦
ãéáòdligzn,éza äMîçok m`àeä ãîBòå òeøbdyry ,dligzn ¨¥£¦¨¨¥¨©§¥

.zrxbn ztqezd `le ,oick `ly
jk xg`e ,miza drax` eid dligzay xaecn :`xnbd zayiin

,dcal zcner ztqezdy s`e ,mdilr siqedúéa ,àøéæ éaø øîàä̈¨©©¦¥¨©¦
ïBöéçoilitzayøéåàä úà äàBø BðéàLzia eilr siqedy oeik ¦¤¥¤¤¨£¦

,xg` xac e` iying,ìeñtm`e ,siqedl jiiy oilitzay `vnp ¨
.devnd z` lqet siqed

äðùî
aiigzdy `xnn owf :`xnn owf bxdp izne okid zx`an dpynd

,dzinïéc úéáa àìå ,BøéòaL ïéc úéáa àì BúBà ïéúéîî ïéàlecbd ¥§¦¦Ÿ§¥¦¤§¦§Ÿ§¥¦
äðáéaL,exirl xfge zifbd zkyla oixcdpqd z` l`y m` - ¤§©§¤

`ly zeyrl dxed f`e ,dpail oixcdpq dzlb okn xg`le
l`xyi lk oi`y itl ,dpaia eze` mizinn oi` ,mdixack

,my mivawzníéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì BúBà ïéìòî àlà, ¤¨©£¦§¥¦©¨¤¦¨©¦
ìâøä ãò BúBà ïéønLîeaexwd,lbxl miler l`xyi eay ,ïéúéîîe §©§¦©¨¤¤§¦¦

,ìâøa BúBà,edenk eyri `le ezzin z` mrd lk e`xiy ick ¨¤¤
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המשך בעמוד רפד
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oi` seq seqy dlecb ixcdpq myy t"r`e
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:zecrl mileqt'éðúî.åì øîàð àìù äîå
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.òîùé àì øùà ùéàäå:xzeen epiidéø÷
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.åàøééå:ezzina oi`ex ediy opirac.äæøëä
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:zecrl mileqt'éðúî.åì øîàð àìù äîå
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àä ,déì øîà .'('äì ãBò) àéáð ät ïéàä ,èôLBäé øîàiå' áéúëc ,eäì øîà÷å ,íúä äåä èôLBäé .÷çöé éaøc àäì déì òãé äåä£¨¨©¥§¨§©¦¦§¨§¨¨£¨¨¨§¨£©§¦§¦©Ÿ¤§¨¨©¥Ÿ¨¦©¨©¥¨
:ãçà ïBðâéña íéàaðúî íéàéáð éðL ïéàå ,íéàéáð änëì äìBò ãçà ïBðâéñ ,àaà éáà úéaî éðìae÷î êk ,déì øîà .éðä ìk àkéà¦¨¨¨¥¨©¥¨§§©¦¦¥£¦©¨¦§¤¨¤§©¨§¦¦§¥§¥§¦¦¦§©§¦§¦§¤¨
úL÷ úà øáBL éððä [úBàáö] 'ä øîà äk' øîà÷å ,ïBéìòä ÷eMa äéîøé éà÷c ,øefò ïa äéððç ïBâk ,Bì øîàð àlL äî àaðúnä©¦§©¥©¤Ÿ¤¡©§£©§¨¤©§¨¥¦§§¨©¨¤§§¨¨©Ÿ¨©§¨¦§¦¥¤¤¤

íìéò.'íìéò úL÷ úà øáBL éððä' àeä Ceøa LBãwä øîà ,ìáa úà øBæòì àlà àa àlL íìéò äî ,Bîöòa øîBçå ì÷ äéððç àNð .' ¥¨¨¨£©§¨©¨¤§©§¨¥¨¤Ÿ¨¤¨©£¤¨¤¨©©¨¨¦§¦¥¤¤¤¥¨
áø déì øîà .'ìáa Cìî ìBò úà ézøáL ,'Bâå 'ä øîà äk' øîà ,ïBzçzä ÷eMa eäéà àúà .änëå änk úçà ìò ,ïîöò íécNk©§¦©§¨©©©©¨§©¨£¨¦©©©§¨©Ÿ¨©§¨©§¦¤¤¤¨¤¨©¥©
àìc eäéð àeä ,éîc déì øîzéàc ïàîk ,Løãéîì øîBçå ì÷ áéäéúéàc ïåék ,déì øîà .øîàð àì énð Bøéáçì ,éàä ,éiaàì àtẗ¨§©©¥©©£¥©¦Ÿ¤¡©¨©¥¥¨§¦§§¦©¨¤§¦§©§©§¦§©¥¨¥¦§Ÿ
ïBâk ,àéáð éøác ìò øzååîäå .ézéîà ïa äðBé ïBâk ,Búàeáð úà LáBkä .ìòaä éàéáð ïBâk ,íéáëBk úãBáò íLa àapúnä .Bì øîàð¤¡©©¦§©¥§¥£©¨¦§§¦¥©©©©¥¤§¨§¨¤£¦©§©§©¥©¦§¥¨¦§
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רנב
oifge` mipya cenr ht sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äëéîã äéøáç`p ipkd 'd xaca edrx l` xn` mi`iapd ipan cg` yi`e aizkc
ltpy iptn mx` cia letil a`g` lr meid eze` `apzpy `lni oa edikin did df
ik aeh ilr xaci `l htyedil a`g` xn`wc epiide melyl eglye ecia ccd oa
o`nie aizkc eixac z` exiag laiw `le eilr ef z` xak `apzpy iptn rx m`

:ezekdl yi`d.àéáðä åãòlr `apzpy
eilr xhwn mraxi didy l` ziaa 'd gafn
did `ede aizk ediy`i iab minid ixacae

:ecr.éúåà äåö ïë éë`l xn`l 'd xaca
(dfd mewna) min dzyz `le mgl lk`z
`iapd ixacl rnye envr ixac lr xare

:dzye lk`e xwyd.àìéáøàá éøîúmixnz
:dxaka mipezpd.äéá åøãä àîìéã`ilnt

mircei mpi` mde drxd lr mgipe dlrn ly
:wtq z`xzd ea opixzn j`ideäðåé àäå

.äéá åøãäãetdn:depip z` jäåðéð àø÷éòî
.äéì åøîà úëôäðinp rnyne ycwd gexa

oeike daehl drxn mdiyrn ektdiy daehl
:`ed xcdin `le d`eapd dniiwzp eayy

.òãé àìã åäéàåxeaqe dreh did `ed
:drxl `edy.òãé àðî`iap dfy `xab i`d

xeaq `ny `lde eyper d"awdy zn`
:eixac lr xzeen jkitl xwy `iap edfy

.÷æçåäã àëéä:zn` `iape wicv `edy
.éðàù:ze` ira `le.÷çöé äéì òîù éëéä

mc` meyl xn`p `ly dn zn` xac `edy
:epa z` aixwdl.õåç éèåçùzia ixdy

:milyexia did ycwndêéìà øáã äñðä
.äàìúxaca jzeqpl jade`l did ike

:jrxf z` zixkne jze` d`lz `idyäðä
.íéáø úøñéi`a lk el 'ziigde zivx

jze`ldl `a dpd dzre mixaca mlerd
:jldale.çéãäù àéáðmya `apzny

:dxf dcear cearl d"awd.äçãäaizk
ik ziqna aizke jgicdl dxq xac ik `kd

:'ebe jgicdl ywia.äéá áúë äúéîjde
oc mc` oi`c diaxn xnb `l dey dxifb

:envrn dey dxifbäçãä øîâ ïåòîù éáøå
.àéáðî äçãädiax dixnb` zgcpd xirac

dgcd dgcd oecl ipiqn dey dxifb
dynl dkld dixnb` `iapnc `xazqne

:dizlnl `nrh aidick ef dey dxifb
ú÷åìçî
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åäéìàwfgenc oeike xearl `apzn did d"awd myac rnyn .'eke lnxkd xda

`wtp (mye :v sc zenai) dax dy`dae ze` aidi `lc b"r` dia opipnidn

oebk dxeza zexen`d zevn lkn zg` lr xear jl xn` 'it` oernyz eil` aizkc ol

did xeaicd t"rc oeik dipin xnbile mzd jixt `w i`n dnize lnxkd xda edil`

meyn xearl dipin slinl jiiy dn `apzn

ol dnl cere xeaicd it lr `ly opaxc dpwz

elit` `d ze`iapa wfgzi`c meyn `nrh `kd

xcbin meyn xearl c"al ixy `iap `la

`pyiln mzd wcwcnc xnel yie `zlin

lkd rnync dry itl lkd ipzwc `ziixac

il dnl xeaicd it lr i`e dryd jxev iptn

jixv jxevl `ly oia jxevl oia dryd jxev

dyry `iapa i`ce `l` mewn ly eieev miiwl

`de `xw ixiinc `ziixa dxn` `w ezrcn

wfgzi` ikc meyn epiid wfgzi` `kd irac

gihan didy dna eilr oikneq ze`iapa

uega miycw ezghad lr oihgeye y` zcixil

didie minydn y` cxz ezltzae ezekfay

d"awd ly eny ycwziy xaca `zlin xcbn

i`xwa edine ahenl l`xyi exfgie miaxa

edil`a aizkc dyr xeaicd it lry rnyn

dlebd xe`n i"yxte 'ebe iziyr jxacke

izaxwdy iziyr jxacke mi`iapl eyexita

it lrc oeikc xnel d`xpe zenad xeqi` zrya

`ly oicd `ed dry jxev meyn ixy xeaicd

xac ycgl i`yx `iap oi` ixdy xeaicd it lr

`dc l"i cere (:a sc) dlibnc w"ta `zi`ck

el xn`y `l iziyr jxacke edil` xn`wc

ldwe ieb aizkc yxec did `xwn `l` d"awd

zeyrl jipa oicizr opixn`e jnn didi mieb

mikqn ip`e uega hegyl yexit mieb dyrnk

eilr eknq wfgen `iap didy itle eci lr

:df `xwn xn`p eilry

ïé÷ðçðä ïä åìà êìò ïøãä
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íéàéápä éðaî ãçà Léàå' áéúëc ,äëéîc déøáç©§¥§¦¨¦§¦§¦¤¨¦§¥©§¦¦
Léàä ïàîéå ,àð éðkä 'ä øáãa ,eäòø ìà øîà̈©¤¥¥¦§©©¥¦¨©§¨¥¨¦
'zòîL àì øLà ïòé Bì øîàiå' áéúëe ,'BúBkäì§©§¦©Ÿ¤©©£¤Ÿ¨©§¨
,àéápä Bcò ïBâk ,Bîöò éøác ìò øáòL àéáðå .['Bâå]§§¨¦¤¨©©¦§¥©§§¦©¨¦
éðà íb Bì øîàiå' áéúëe ,'éúBà äeö ïë ék' áéúëc¦§¦¦¥¦¨¦§¦©Ÿ¤©£¦
eäàöîiå Cìiå' áéúëe ,'Bzà áLiå' áéúëe ,'EBîk àéáð̈¦¨§¦©¨¨¦§¦©¥¤©¦§¨¥
úà LáBkä ,àcñç áøc dén÷ àpz éðz .'äéøà©§¥¨¥©¨©¥§©¦§¨©¥¤
àìaøàa éøîz ìéëàc ïàî ,déì øîà .ä÷Bì ,Búàeáð§¨¤¨©¥©§¨¥©§¥§©§§¨
àðî .éàéáð déøáç ,éiaà øîà ?déa éøúî ïàî .é÷ì̈¥©©§¥¥¨©©©¥©§¥§¦¥§¨
[íéäìà] äNòé àì ék' áéúëc ,éiaà øîà ?éòãé̈§¦¨©©©¥¦§¦¦Ÿ©£¤¡Ÿ¦
íà .déa éøãä ,àîìéãå .'BãBñ äìb íà ék ,øác̈¨¦¦¨¨§¦§¨¨§¦¥¦
.éàéáð eälëì éòãBî Båä éòeãBà ,déa éøãäc àúéà¦¨§¨§¦¥¥£§¦§ª§§¦¥
àøwéòî ,äðBé .eäeòãBä àìå ,déa éøãäc ,äðBé àäå§¨¨§¨§¦¥§¨¨¨¥¦¨¨
,äáBèì éà òãé àì ,eäéà .déì éøîà 'úëtäð äåðéð'¦§¥¤§¨¤¨§¦¥¦Ÿ¨©¦§¨
,Lðòéàc òãé àðî ,àéáð éøác ìò øzååîä .äòøì éà¦§¨¨©§©¥©¦§¥¨¦§¨§©§¦©©
,úBà déì áéäé àìc äëéî ,àäå .úBà déì áäéc¦©¥§¨¦¨§¨§¦¥
,éëä àîéz àì éàc .éðàL ,÷æçeîc àëéä .Lðòéàå§¦©©¥¨§§¨¨¦§¦¨¥¨¨¦
eäiìà .÷çöé déì òîL éëéä ,äiøBnä øäa íäøáà©§¨¨§©©¦¨¥¦§©¥¦§¨¥¦¨

ëîñ éëéä ,ìîøkä øäa.õeç éèeçL éãáòå ,déìò é §©©©§¤¥¦¨§¦£¥§¨§¦§¥
älàä íéøácä øçà éäéå' .éðàL ÷æçeîc àëéä ,àlà¤¨¥¨§§¨¨¦©§¦©©©§¨¦¨¥¤
éaø øîà ,(éàî øçà) ,'íäøáà úà äqð íéäìàäå§¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨©©©¨©©¦
ìL åéøác øçà ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¥¤¦§¨©©§¨¨¤
éðôì ïèN øîà ,'Bâå ìîbiå ãìiä ìcâiå' áéúëc ,ïèN̈¨¦§¦©¦§©©¤¤©¦¨©§¨©¨¨¦§¥
Bzððç äæ ï÷æ ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨¨¥¤£©§
äéä àì ,äNòL äãeòñ ìkî ,ïèa éøt äðL äàîì§¥¨¨¨§¦¨¤¦¨§¨¤¨¨Ÿ¨¨

éðôì áéø÷äì ãçà ìæBb Bà ãçà øBz Bìéðà íà ,Bða ìéáLa àlà äNò íeìk ,Bì øîà .E ¤¨¨¤¨§©§¦§¨¤¨©§¨¨¤¨¦§¦§¦£¦
ða úà çáæ ,Bì øîBàç÷ øîàiå' .'íäøáà úà äqð íéäìàäå' ,ãiî .BçáBæ ãiî ,éðôì E ©§©¤¦§§¨©¦¨§¦¨§¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨©Ÿ¤©

ða úà àðì àlà ,'àð' ïéà ,àaà øa ïBòîL éaø øîà ,'EøNa Cìîì ìLî .äLwa ïBL ¨¤¦§¨©©¦¦§©©¨¥¨¤¨§©¨¨¨¨§¤¤¨¨
äîçìî åéìò äãîò ,íéîéì .ïçvðå ,ãçà øBab Bì äéäå ,äaøä úBîçìî åéìò eãîòL íãå̈¨¤¨§¨¨¦§¨©§¥§¨¨¦¤¨§¦§¨§¨¦¨§¨¨¨¦§¨¨
.Lnî íäa ïéà ,úBðBLàø ,eøîàé àlL ,Bæ äîçìîa éì ãBîò ,Enî äLwáa ,Bì øîà .ä÷æç£¨¨¨©§©¨¨¦§£¦§¦§¨¨¤ŸŸ§¦¥¨¤©¨

éúéqéð ,íäøáàì øîà àeä Ceøa LBãwä óàLnî ïéà eøîàé àlL ,äæ ïBéqða éì ãBîò ,åéLëò .ïlëa zãîòå ,úBðBéñð änëa E ©©¨¨¨©§©§¨¨¦¦¦§©¨¦§§¨©§¨§ª¨©§¨£¦§¦¨¤¤ŸŸ§¥©¨
ða úà' .íéðBLàøa,'÷çöé úà' .eäì àðîéçø eäééåøz ,'záäà øLà' .Bnàì ãéçé äæå ,Bnàì ãéçé äæ ,'Eãéçé úà' .éì Lé íéða éðL ,'E ¨¦¦¤¦§§¥¨¦¥¦¤§¦§¤¨¦§¦§¤¨¦§¦£¤¨©§¨©§©§¨¥§¨§¤¦§¨

éìà øác äqðä' ,Bì øîà ,Cøcì ïèN Bîc÷ .åéìò Bzòc óøhz àlL éãk ,änì Ck ìëåúBôø íéãéå íéaø zøqé äpä' 'äàìú E §¨©¨¨§¥¤Ÿ¦¨¥©§¨¨¦§¨¨©¤¤¨©£¦¨¨¨¥¤¦§¤¦¥¦©§¨©¦§¨©¦¨
élî ïeîé÷é ìLBk ,÷fçzéìà àáz äzò ék' 'Eøëæ' ,Bì øîà .'Eúìñk Eúàøé àìä' ,Bì øîà .'Cìà éîeúa éðà' ,Bì øîà .'àìzå E §©¥¥§¦¦¤¦©¨¨Ÿ¥¤©¥¤¨©£¦§¦¥¥¨©£Ÿ¦§¨§¦§¨¤¨©§¨

ïéàå ,äìBòì äOä ,ãBâøtä éøBçàî ézòîL Ck .'ápeâé øác éìàå' ,déì øîà ,déì òéîL à÷ àìc àæçc ïåék .'ãáà é÷ð àeä éî àð̈¦¨¦¨¨¥¨©£¨§¨¨§¦©¥¨©¥§¥©¨¨§¨¨¨©§¦¥£¥©©§©¤§¨§¥
,÷çöéì ìàòîLé ìL åéøác øçà ,øîà éåì éaø .Bì ïéòîBL ïéà ,úîà øîà eléôàL ,éàca ìL BLðBò Ck Bì øîà .äìBòì ÷çöé¦§¨§¨¨©¨§¤©©¤£¦¨©¡¤¥§¦©¦¥¦¨©©©§¨¨¤¦§¨¥§¦§¨

ìL ïa éðàå ,íéîé úðîL ïa zìî äzàL ,úBöîa Enî ìBãb éðà ,÷çöéì ìàòîLé Bì øîàðL äøNò Lãçà øáàáe ,Bì øîà .ä ¨©¦§¨¥§¦§¨£¦¨¦§§¦§¤©¨©§¨¤§Ÿ©¨¦©£¦¤§Ÿ¤§¥¨¨¨©§¥¤¤¨
àéáð ,ïðaø eðz .'íäøáà úà äqð íéäìàäå' ,ãiî .çáBæ éðà ,éðôì Eîöò çáæ ,àeä Ceøa LBãwä éì øîBà íà ,éa äøâî äzà©¨§¨¤¦¦¥¦©¨¨§©©§§§¨©£¦¥©¦¨§¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨¨©¨¨¨¦
àîòè éàî .äìé÷ña ,çécäL àéáð .÷ðça ,øîBà ïBòîL éaø .äìé÷ña ,úçcpä øéò éçécî .÷ðça ,øîBà ïBòîL éaø .äìé÷ña ,çécäL¤¦¦©¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤©¦¥¦©¦©©¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤¨¦¤¦¦©¦§¦¨©©£¨
äøeîàä äúéî ìëå ,déa àáéúk äúéî ,ïBòîL éaøå .äìé÷ña ïàk óà ,äìé÷ña ïläì äî ,úéñnî 'äçcä' 'äçcä' àéúà ?ïðaøc§©¨¨¨§¨©¨¨©¨¨¦¥¦©§©¨¦§¦¨©¨¦§¦¨§©¦¦§¦¨§¦¨¥§¨¦¨¨£¨
àéápî Bà ,úéñnî Bà ,'äçcä' 'äçcä' éøîb ?ïðaøc àîòè éàî .äìé÷ña ,úçcpä øéò éçécî .÷ðç àlà dðéà ,íúñ äøBza©¨§¨¥¨¤¨¤¤©¦¥¦©¦©©¦§¦¨©©£¨§©¨¨¨§¦©¨¨©¨¨¦¥¦¦¨¦
úéñnî ,íéaø úéñî ïéðc ïéàå .íéaø úéñnî ,íéaø úéñî ïéðc ?úéñnî øîâéìå .àéápî 'äçcä' 'äçcä' øîb ,ïBòîL éaøå .çécäL¤¦¦©§©¦¦§¨©©¨¨©¨¨¦¨¦§¦§©¦¥¦¨¦¥¦©¦¦¥¦©¦§¥¨¦¥¦©¦¦¥¦
,àcñç áø øîà .äfî ìBãb èBéãä Eì ïéà ,çécäL ïåék ,ïBòîL éaøå .àéáðî èBéãä ïéðc ïéàå ,èBéãäî èBéãä ïéðc ,äaøcà .ãéçé̈¦©§©¨¨¦¤§¦¤§§¥¨¦¤§¦¨¦§©¦¦§¥¨¤¦¦©¥§¤§¨¦¤¨©©¦§¨

ú÷åìçî

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

סנהדרין. אלו הן הנחנקין - פרק עשירי דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc oixcdpq(iyiy meil)

äëéîc déøáç,`iapd `lni oa edikin ly exiag -áéúëcmikln) ©§¥§¦¨¦§¦
(dl k '`,,àð éðkä 'ä øáãa ,eäòø ìà øîà íéàéápä éðaî ãçà Léàå'§¦¤¨¦§¥©§¦¦¨©¤¥¥¦§©©¥¦¨

'BúBkäì Léàä ïàîéåáéúëe ,my(el k)Bì øîàiå'[exiagl edikin] ©§¨¥¨¦§©§¦©Ÿ¤
['Bâå] zòîL àì øLà ïòé'dix`d LMde iY`n KlFd LPd ,'d lFwA ©©£¤Ÿ¨©§¨§§¦§¥¥¦¦§¦§¨©§¥

epiidc ,`iap ixac lr xzeend edfe .'EdMIe dix`d Ed`vnIe ,'ebe©¦§¨¥¨©§¥©©¥
.'d mya eieeivl rny `ly

,`ziixaa epcnl cer,Bîöò éøác ìò øáòL àéáðå:`xnbd zx`an §¨¦¤¨©©¦§¥©§
áéúëc ,àéápä Bcò ïBâk(h bi '` mikln)ecirn ywia mraxi xy`k §¦©¨¦¦§¦

,leki epi`y ecir aiyd ,enir lk`iyéúBà äeö ïë ék''d xacA ¦¥¦¨¦¦§©
,'miO dYWz `le mgl lk`z `l xn`láéúëemy(gi bi)xg`ly ¥ŸŸŸ©¤¤§Ÿ¦§¤¨¦§¦

,xwy `iap ecirl `a okn,EBîk àéáð éðà íb Bì øîàiå'xAC K`lnE ©Ÿ¤©£¦¨¦¨©§¨¦¤
,'min YWie mgl lk`ie LziA l` LY` EdaWd xn`l 'd xacA il ¥̀©¦§©¥Ÿ£¦¥¦§¤¥¤§Ÿ©¤¤§¥§§¨¦

áéúëemy(hi bi),el rny eciry ,Bzà áLiå','FziaA mgl lk`Ie §¦©¨¨¦©Ÿ©¤¤§¥
,lek`l `ly 'd el xn`y envr ixac lr dfa xareáéúëexg`l §¦

okn(ck bi my)äéøà eäàöîiå Cìiå'.'Edzinie KxCA ©¥¤©¦§¨¥©§¥©¤¤©§¦¥
:ez`eap yaekl zewln aeig oipra dpc `xnbdàpz éðzcg` - ¨¥©¨

`ziixa dpy minkgdBúàeáð úà LáBkä ,àcñç áøc dén÷epi`e ©¥§©¦§¨©¥¤§¨
,dxne`ä÷Bìdéì øîà .,ddinza `cqg axéøîz ìéëàc ïàî ¤¨©¥©§¨¥©§¥

é÷ì àìaøàa,`ly i`ce ,dwel dxrwa mixnz lke`d m`d - §©§§¨¨¥
,ez`eap yaekd mb ok m`e ,`hg lk dfa oi` ixdydéa éøúî ïàî©©§¥¥

`ed cvike ,`hgy rcei yi` oi` ixde ,ef dxiar lr ea dxzi in -
:`xnbd zayiin .dweléàéáð déøáç ,éiaà øîàmi`iapd eixag - ¨©©©¥©§¥§¦¥

eze` miaiigne ea mixzn mde ,ez`eap yaek `edy mircei
.zewln

:`xnbd zl`eyéòãé àðîdaiyn .eixag z`f mircei okidn - §¨¨§¦
:`xnbdáéúëc ,éiaà øîà(f b qenr),,øác [íéäìà] 'ä äNòé àì ék' ¨©©©¥¦§¦¦Ÿ©£¤¡Ÿ¦¨¨

BãBñ äìb íà ék,`iapl 'd xne`y dn lke ,'mi`iaPd eicar l` ¦¦¨¨¤£¨¨©§¦¦
.mi`iapd lkl dlbzn

,ez`eap lr `iapd ixag mircei m` s` :dywne `xnbd dtiqen
déa éøãä àîìéãåyaek `ed ok lre ,mda exfg minyd on `ny - §¦§¨¨§¦¥

.dwel `ed ji`e ,zi`ce d`xzd ea zexzdl xyt` i`e ,ez`eap
:`xnbd zvxzndéa éøãäc àúéà íàexfg minyd on ok` m` - ¦¦¨§¨§¦¥

,mdaéàéáð eälëì éòãBî Båä éòeãBàlkl z`f miricen eid - ¥£§¦§ª§§¦¥
.ea zexzdl eixag mileki ,jk mdl ericed `ly oeike ,mi`iapd

:`xnbd dywnäðBé àäåglypy `iapd dpei lv` ep`vn ixde - §¨¨
depip zkitd lr `apl(c b dpei),déa éøãäcektd `le minyd on §¨§¦¥

,depip z`eäeòãBà àìådl`yd dxfge ,dpeil jk lr ericed `le - §¨§
oicae mda exfg minyd ony okzi ixd ,`iapd ixag ea mixzn ji`
:`xnbd zayiin .jk lr mircei mpi` mde ,ez`eap yaek `ed

l ik ,ez`eap dlha `l dpei lv`éøîà 'úëtäð äåðéð' àøwéòî äðBé¨¥¦¨¨¦§¥¤§¨¤¨§¦
déìyxtl yie ,axgzy `le ,jtdzz depipy el xn`p dligzn - ¥

exfgy oeike ,daeyza exfgie mdiyrn ektdiy ,daehl mb
dpeil ericed `l ok lre ,d`eapd dniiwzdy `vnp daeyza

`l` ,zlhazn `idyeäéà[dpeiÎ]äáBèì éà òãé àìm`d - ¦Ÿ¨©¦§¨
,daeyza exfgiy daehl dpeekdäòøì éàxirdy drxl e` - ¦§¨¨

.cala drxl `idy ayge drhe ,axgz
:dpyna epipy .zn` z`eap `id dn mircei oipn dpc `xnbd

àéáð éøác ìò øzååîädywn miny icia ezzin ,el rney eppi`e ©§©¥©¦§¥¨¦
:`xnbdLðòéàc òãé àðî,zn` ef d`eapy mc`d rci okidn - §¨§©§¦©©

xaecn :`xnbd zvxzn .yprp `ed recneúBà déì áäéc- ¦©¥
.zn` ez`eapy gikedl oniq el ozp `iapdy

:`xnbd dywnäëéî àäådeivy edikin iabl lirl epcnl ixde - §¨¦¨
,ezekdl d`eapa exiag lrúBà déì áéäé àìc`iap `edy gikedl §¨§¦¥

,zn`Lðòéàåzayiin .dix`d edkdy exiag yprp ote` lkae - §¦©©
:`xnbdéðàL ÷æçeîc àëéä`iapk xak wfgen `iapdy mewna - ¥¨§§¨¨¦

wfgen did dkiny oeike ,ze` `la mb el oin`dl daeg ,zn`
.eixac miiwl exiag lr did `iapl

,xacd jky `xnbd dgikeneéëä àîéz àì éàcok `l m`y - §¦¨¥¨¨¦
,ze` ila on`p ze`iapa wfgendy,äiøBnä øäa íäøáàxn`y ©§¨¨§©©¦¨

,dlerl zelrl 'd mya wgvil÷çöé déì òîL éëéäoin`d ji` - ¥¦§©¥¦§¨
,epa aixwdl mc`l 'd xn` `l mlern ixde ,ez`eapl wgvi

oke .ez`eap gikedl zten dyr `l mdxa`e,ìîøkä øäa eäiìà¥¦¨§©©©§¤
xt aixwdle gafn my zepal xn`y(blÎbk gi '` mikln),éëîñ éëéä¥¦¨§¦

déìòl`xyi el erny ji` -õeç éèeçL éãáòåxeqi`d lr exare - £¥§¨§¦§¥
,ycwnl uegn aixwdlàlàc ,gken÷æçeîc àëéä`iapd ¤¨¥¨§§¨

,edil`e mdxa` oebk ,ze`iapa,éðàLila mb eixac milawne ¨¦
.zten

dciwrd zyxt zligza xn`p :wgvi zciwra oecl zxaer `xnbd
(` ak ziy`xa),,'íäøáà úà äqð íéäìàäå älàä íéøácä øçà éäéå'©§¦©©©§¨¦¨¥¤§¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨

,'dl`d mixacd xg`' dpeekd dn :`xnbd zx`an,(éàî øçà)©©©
áéúëc ,ïèN ìL åéøác øçà ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨©©§¨¨¤¨¨¦§¦

zncewd dyxta(g `k my),'Bâå ìîbiå ãìiä ìcâiå'mdxa` UrIe ©¦§©©¤¤©¦¨©§©©©©§¨¨
dzynd xg`le ,'wgvi z` lnBd mFiA lFcb dYWnøîàdïèN ¦§¤¨§¦¨¥¤¦§¨¨©¨¨

äæ ï÷æ ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì,mdxa` -Bzððç ¦§¥©¨¨¦¤¨¨¥¤£©§
,ïèa éøt äðL äàîìeìkîdBì äéä àì äNòL äãeòñelit`øBz §¥¨¨¨§¦¨¤¦¨§¨¤¨¨Ÿ¨¨

éðôì áéø÷äì ãçà ìæBb Bà ãçàBì øîà .E,ohyl 'däNò íeìk ¤¨¨¤¨§©§¦§¨¤¨©§¨¨
mdxa`Bða ìéáLa àlà,epa ceakl dyr `ed df dzyn ixd - ¤¨¦§¦§

,eceakl jk lk gxhy s`eða úà çáæ Bì øîBà éðà íàãiî ,éðôì E ¦£¦©§©¤¦§§¨©¦¨
`ed.BçáBæxn`py edfeãiî,dN`d mixaCd xg`' ,okn xg`l §¦¨©©©§¨¦¨¥¤

,'íäøáà úà äqð íéäìàäå.epa z` hegyl el xn`y §¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨
my xn`p cer(a ak):ða úà àð ç÷ øîàiå'E,'dlrl mW Edlrde 'ebe ©Ÿ¤©¨¤¦§§©£¥¨§Ÿ¨

:`xnbd zyxecïéà ,àaà øa ïBòîL éaø øîàdlina o`k dpeekd ¨©©¦¦§©©¨¥
àlà ,'àð'lì,äLwa ïBLcenriy mdxa`n ywia 'dy,oeiqipaìLî ¨¤¨§©¨¨¨¨

,ãçà øBab Bì äéäå ,äaøä úBîçìî åéìò eãîòL íãå øNa Cìîì§¤¤¨¨¨¨¤¨§¨¨¦§¨©§¥§¨¨¦¤¨
Bì øîà ,ä÷æç äîçìî åéìò äãîò íéîéì .ïçvðå,xeaibl jlnd §¦§¨§¨¦¨§¨¨¨¦§¨¨£¨¨¨©

éì ãBîò ,Enî äLwáambeøîàé àlL ,Bæ äîçìîazenglndy §©¨¨¦§£¦§¦§¨¨¤ŸŸ§
dúBðBLàøzgvipyLnî íäa ïéàjk .iyew mda did `ly -óà ¦¥¨¤©¨©

éúéqéð ,íäøáàì øîà àeä Ceøa LBãwäExak,úBðBéñð änëa ©¨¨¨©§©§¨¨¦¦¦§©¨¦§
ïlëa zãîòååéLëò ,dywaaäæ ïBéqða éì ãBîò,dciwrd lyàlL §¨©§¨§ª¨©§¨£¦§¦¨¤¤Ÿ

eøîàéy zeixada Lnî ïéàzepeiqpd.íéðBLàø Ÿ§¥©¨©¦¦
z` Yad` xW` Lcigi z` LpA z` `p gw xn`Ie' :my xn`p cer©Ÿ¤©¨¤¦§¤§¦§£¤¨©§¨¤

`p gw' 'd xn`yk :`xnbd zyxec ,'wgviða úà,'Eel xn` ¦§¨¤¦§
,mdxa`,éì Lé íéða éðL.jzpeek inl rcei ipi`e ,wgvie l`rnyi §¥¨¦¤¦

'd el xn`'Eãéçé úà'mdxa` jiynd .cigid jpal izpeek - ¤§¦§
,micigi mdipy `lde ,l`yeäæ,l`rnyi -Bnàì ãéçé,xbdäæå- ¤¨¦§¦§¤

,wgviBnàì ãéçé'd el xn` .dpeekd inl rcei ipi`e ,dwaxøLà' ¨¦§¦£¤
'záäà,mdxa` el xn` .ade` dz`y oal izpeek -eäééåøz ¨©§¨©§©§

eäì àðîéçø'd el xn` f` wxe .ade` ip` mdizy z` -,'÷çöé úà' ¨¥§¨§¤¦§¨
änì Ck ìëå,dligzn el yxit `le ,mixaca 'd daxdàlL éãk §¨©¨¨§¥¤Ÿ

åéìò Bzòc óøhz.me`zt ieeivd z` rnyiyk ¦¨¥©§¨¨
oeiqipa cenrl mdxa`n repnl ohyd dqip cvik d`ian `xnbd

,dciwrd z` miiwl mdxa` jldyk :dciwrd.Cøcì ïèN Bîc÷¦§¨¨©¤¤
Bì øîàweqtd oeyla mdxa`l ohyd(dÎa c aei`)éìà øác äqðä'E ¨©£¦¨¨¨¥¤
'äàìú,jrxf zixkdle jze` rbiil jade`y 'dl did m`d -ixd ¦§¤

élî ïeîé÷é ìLBk ,÷fçz úBôø íéãéå íéaø zøqé äpä''Edz` - ¦¥¦©§¨©¦§¨©¦¨§©¥¥§¦¦¤
,'d zcearl mlerd i`a z` zaxwéìà àáz äzò ék''àìzå E- ¦©¨¨Ÿ¥¤©¥¤

.jrbiile jlidadl `a 'd dzreBì øîàmdxa` ¨©
weqtd oeyla(`i ek milidz),'Cìà éîeúa éðà''d zevn miiwn ip` - £¦§¦¥¥

.zepeayg ilae zeninza
Bì øîàohyd(e c aei`),'Eúìñk Eúàøé àìä'gehal jl did - ¨©£Ÿ¦§¨§¦§¨¤

ziehvpy ,diptn ciqtn dz` eiykre ,jilr obzy 'd z` jz`xia
.jpa z` hegylBì øîàmdxa`(f c my),'ãáà é÷ð àeä éî àð øëæ' ¨©§¨¨¦¨¦¨¨

.izwcv iptn ciqt`y okzi `l -
déì òéîL à÷ àìc àæçc ïåékepi` mdxa`y ohyd d`xy oeik - ¥¨©£¨§¨¨§¦©¥

,el rneydéì øîàmdxa`l(ai c my),ézòîL Ck ,'ápeâé øác éìàå' ¨©¥§¥©¨¨§¨¨¨©§¦
,ãBâøtä éøBçàî`diy 'd oevxyäOäaxw÷çöé ïéàå ,äìBòì ¥£¥©©§©¤§¨§¥¦§¨

Bì øîà .äìBòì,mdxa`éàca ìL BLðBò Ck,[oxwyÎ]øîà eléôàL §¨¨©¨§¤©©¤£¦¨©
,Bì ïéòîBL ïéà úîà,lad ixaca ipxvrl ziqip dzr cry oeike ¡¤¥§¦

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 כו



xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc oixcdpq(ycew zay meil)

ú÷Bìçî`weec `id ,gicdy `iap oica oerny iaxe minkga`iap ©£¤§
xwyyíéáëBk úãBáòc óebä ø÷Bò'd itn deehvpy xne`y - ¥©©£©¨¦

oeik dliwqa epic minkgly ,dxf dcear xeqi` z` ixnbl lhal
lirl xen`k ,'dgcd' ea dxn`py,(:ht)åa okìehéáe úö÷î íei÷ §¦¦§¨¦

íéáëBk úãBáòc úö÷îdcear xeqi`n wlg wx lhal xne` m` - ¦§¨©£©¨¦
oeik ,dxføîà àðîçøcgicdy `iap iabl(e bi mixac)dxq xAc iM' §©£¨¨¨©¦¦¤¨¨

LgiCdl 'ebe,'Cøcä ïîdyxt dxn`py 'jxcd on' oeyln epcnle §©¦£¦©¤¤
efeléôàwx gicn m`,Cøcä úö÷îxeqi`n wlg lhand mb ok lre £¦¦§¨©¤¤

,minkg zrcl dliwqa eypere ,gicdy `iap iexw miakek zcear
ìáàd xwy `iapø÷Bòz` ez`eapaóebä[ieeivd lk z`Î]øàLc £¨¥©¦§¨

úBöîl ,dxf dcearn uegìkä éøácoecip ,minkgl s` -÷ðça`le ¦§¦§¥©Ÿ§¤¤
weqtdn cnlp eypery oeik ,dliwqa(k gi my)cifi xW` `iaPd K`'©©¨¦£¤¨¦

,'`Edd `iaPd znE ,xAcl eiziEv `l xW` z` inWA xaC xAcl§©¥¨¨¦§¦¥£¤Ÿ¦¦¦§©¥¥©¨¦©
,`cqg ax jiynn .wpg `id dxeza dxen`d dzin mzqeåm` §

lr `apzdúBöî øàLác úö÷î ìehéáe úö÷î íei÷wx lhal - ¦¦§¨¦¦§¨§¦§¨¦§
l ,zeevnd x`ya ieeivdn wlgøeèt ìkä éøácelit`e ,dzinn ¦§¥©Ÿ¨

xn`p zeevn x`y lhand `iapa wqerd weqtay oeik ,wpgnmy)

(k gi'xac' oeyln epcnle ,'inWA xaC xAcl cifi xW` `iaPd K`'©©¨¦£¤¨¦§©¥¨¨¦§¦
,xac ivg `l j` ,dzina epic mly xac 'd mya xaic m` `weecy

.xeht devnn wlg lhal `apznd ok lre
gicna wx dxn`p gicdy `iap zyxty `vnp `cqg axl

:`ziixan eixac lr dywn `pepnd ax .dxf dcearláø áéúî¥¦©
àðeðîägicdy `iapa xn`p ,`cqg ax ixac lr(e bi mixac)xAc iM' ©§¨¦¦¤

xezine ,'DA zkll Lidl` 'd LEv xW` KxCd on LgiCdl 'ebe dxq̈¨§©¦£¦©¤¤£¤¦§¡Ÿ¤¨¤¤¨
ixtqa eyxc 'da zkll' zeaizd(c"lt d`x),äNò úåöî Bæ 'úëìì', ¨¤¤¦§©£¥

äNòú àì úåöî Bæ 'da'zevn lr xearl eixaca gicn `iapdy - ¨¦§©Ÿ©£¤
,dyrz `l zevn lre dyrCzòc à÷ìñ éàålr dlrz m`e - §¦¨§¨©§¨

wx dxn`p gicdy `iap zyxty `cqg axk jzrcúãBáòa©£©
éëéä íéáëBk úãBáòa äNò ,íéáëBkdì úçkLîdyr zevn efi` - ¨¦£¥©£©¨¦¥¦©§©©¨

:`xnbd zayiin .miakek zceara lhal jiiyàcñç áø dîbøz- ©§§¨©¦§¨
`iap zyxt zn`ay ,ezhiyl `ziixad z` `cqg ax x`ia
yexcl `ziixad zpeeke ,dxf dcear iabl wx dxn`p gicdy

ly dyr lr xearl gicnd `iap 'zkll'nízözðå''mzgAfn z` §¦©§¤¤¦§§Ÿ¨
(b ai mixac).dxf dcear zegafn iabl dxn`py ,

:`cqg ax lr wleg `pepnd axú÷Bìçî ,øîà àðeðîä áøminkg ©©§¨¨©©£¤
`id gicdy `iapa oerny iaxeay `iapúãBáòa ïéa ,óebä ø÷Bò §¥©¥©£©

íéáëBke,úBöî øàLa ïéalka zwqer gicdy `iap zyxty oeik ¨¦¥¦§¨¦§
'da zkll' milind z` dyxcy `ziixadn gkeny itk ,zeevnd

,dyrz `le dyr zevn lråewlgp okaúö÷î ìehéáe úö÷î íei÷ §¦¦§¨¦¦§¨
,íéáëBk úãBáòcoeikøîà àðîçøcLgiCdl','Cøcä ïîepcnle ©£©¨¦§©£¨¨¨©§©¦£¦©¤¤

xaecnyeléôàwx gicnaCøcä úö÷î,dxf dcearaìáà £¦¦§¨©¤¤£¨
lr `apzndúBöî øàLác úö÷î ìehéáe úö÷î íei÷dcearn ueg ¦¦§¨¦¦§¨§¦§¨¦§

l ,dxfìkä éøác`edøeèt.wpgn elit`e ,dzinn ¦§¥©Ÿ¨
:gicdy `iap oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

xwy `iapøác øB÷òì àaðúnämlyáéiç ,äøBzä ïî.dzin ©¦§©¥©£¨¨¦©¨©¨
`apzndeúö÷î íéi÷ìxacd.øèBt ïBòîL éaø ,úö÷î ìháìe §©¥¦§¨§©¥¦§¨©¦¦§¥

íéáëBk úãBáòáe,miakek zcearl gicd m`e -eléôàote`a ©£©¨¦£¦
yøîBà,`iapdäecáéò íBiä,ef dxf dcearl,äeìha øçîìeedfy ¥©¦§¨§¨¨©§¨

l ,zvwn meiwe zvwn lehiaìkä éøác`ed oerny iaxl s` -áéiç ¦§¥©Ÿ©¨
.dzin

x zhiyl ,mipte` ipya `ziixad ixac z` zx`an `xnbda
:`pepnd ax zhiyle `cqg,àcñç áøk dì øáñ éiaàzwelgny ©©¥¨©¨§©¦§¨

,dxf dcearl gicdy `iap iabl wx dxn`p oerny iaxe minkg
dì õøúîeef `ziixa x`ane -,àcñç áøkeáøk dì øáñ àáø §¨¥¨§©¦§¨¨¨¨©¨§©

,àðeðîä,zeevn x`y lr xearl gicna mb dxn`p mzwelgny ©§¨
dì õøúîeef `ziixal,àðeðîä áøkixac z` `xnbd d`iane §¨¥¨§©©§¨

.mdipy
:`xnbd zx`andì õøzîe ,àcñç áøk dì øáñ éiaà`ziixaláøk ©©¥¨©¨§©¦§¨§¨¥¨§©

,àcñç,dyexit jkeøác øB÷òì àaðúnämlyäøBzä ïîx`ya ¦§¨©¦§©¥©£¨¨¦©¨

l ,dxf dcearn ueg zeevnìkä éøácezzin,÷ðça`apznde ¦§¥©Ÿ§¤¤
úö÷î ìháìe úö÷î íéi÷ì,zeevn x`yaøèBt ïBòîL éaø,dzinn §©¥¦§¨§©¥¦§¨©¦¦§¥

,ïðaøì ïécä àeäå.dzinn mixhet md s`yíéáëBk úãBáòáe- §©¦§©¨¨©£©¨¦
,dxf dcear xeqi` xewrl `apzndeeléôàzvwn lhan m` £¦

y ,xeqi`dáéiç ,äeìèa øçîìe äecáéò íBiä ,øîàefi`ae ,dzin ¨©©¦§¨§¨¨©§¨©¨
,oecip dzindéì úéàãk øî`iapa mzhiyk dliwq aiig minkgl - ©¦§¦¥

,gicdydéì úéàãk øîe`iapa ezhiyk wpg aiig oerny iaxle - ©¦§¦¥
.gicdy

:`pepnd ax zhiyl mb `ziixad z` `xnbd zx`aneøáñ àáø̈¨¨©
dì õøúîe ,àðeðîä áøk dì`ziixal,àðeðîä áøk,dyexit jke ¨§©©§¨§¨¥¨§©©§¨

øác øB÷òì àaðúnämlyíéáëBk úãåáòa ïéa ,äøBzä ïîeïéa ©¦§©¥©£¨¨¦©¨¥©£Ÿ©¨¦¥
áéiç ,úBöî øàLa,oecip `ed dzin efi`ae ,dzindéì úéàãk øî- ¦§¨¦§©¨©¦§¦¥

,gicdy `iapa mzhiyk dliwq aiig `ed minkgldéì úéàãk øîe©¦§¦¥
`apznde .gicdy `iapa ezhiyk wpg aiig `ed oerny iaxle -

,úö÷î ìháìe úö÷î íéi÷ìok `apzd m`ïBòîL éaø ,úBöî øàLa §©¥¦§¨§©¥¦§¨¦§¨¦§©¦¦§
øèBt,dzinnïðaøì ïécä àeäå,dzinn mixhetyíéáëBk úãBáòáe ¥§©¦§©¨¨©£©¨¦

,miakek zceara zvwn lhal `apzd m`e -eléôàm`,øîBà £¦¥
,äeìha øçîìe äecáéò íBiä`ed ixdáéiç,dzindéì úéàãk øî- ©¦§¨§¨¨©§¨©¨©¦§¦¥

,mzhiyk dliwq aiig minkgldéì úéàãk øîeoerny iaxle - ©¦§¦¥
.ezhiyk wpg aiig

:xwy `iap oipra oic d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨¨
ìka,dxezd zeevnàéáð Eì øîàé íà,ze`iapa wfgendìò øBáò §¨¦Ÿ©§¨¦£©

,äøBz éøácxda ueg ihegy xizdy `iapd edil` dyry itk ¦§¥¨
lnxkd(glÎ`l gi '` mikln),Bì òîL,wx devnd lhaiy calae §©

,dry z`xedaíéáëBk úãBáòî õeçcearl xne`d `iapn ueg - ¥£©¨¦
,dxf dceareléôàLe ,ez`eap z` gikedl zten dyer m`ãéîòî ¤£¦©£¦

änç Eìdkelidn,Bì òîLz ìà ,òé÷øä òöîàadxed m` elit`e §©¨§¤§©¨¨¦©©¦§©
.xwy `iap `ed ixd ,cala dry z`xeda dxf dcear cearl

:df oipra zewlegd zeziixa izy d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa ©§¨
íéáëBk úãBáò ìL dzòc óBñì äøBz äòébä ,øîBà éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¥¦¦¨¨§©§¨¤£©¨¦
ozpy ,dxf dcear i`iap ly mgek ribn okid cr drci dxezd -

,mdixwy z` gikedl seyika mizten zeyrl gk 'd mdlCëéôì§¦¨
da äìLîî äøBz äðúðgk yiy yexita dxezd dazk ok lr - ¨§¨¨¤§¨¨¨

xn`py ,mizten zeyrle leynl mcia(bÎa bi mixac)mEwi iM'¦¨
dklp xn`l Lil` xAC xW` ztFOde zF`d `aE ,'ebe `iap LAxwA§¦§§¨¦¨¨§©¥£¤¦¤¥¤¥Ÿ¥§¨

jzeevl ick ,'mixg` midl` ixg`òöîàa änç Eì ãéîòî eléôàL ©£¥¡Ÿ¦£¥¦¤£¦©£¦§©¨§¤§©
òé÷øä,dxf dcear cearl xne`e.Bì òîLz ìà ¨¨¦©©¦§©

:ef `ziixa lr zwlegd ztqep `ziixa `xnbd d`ianeàéðz©§¨
,`ziixaaãéîòî àeä Ceøa LBãwäL íBìLå ñç ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨©§¨¤©¨¨©£¦

,BðBöø éøáBòì änçzpeek oi`e ,df oebk xac dxwiy okzi `le ©¨§§¥§
zeyrl elkei xwyd i`iapy 'ztFn F` zF` Lil` ozpe' aezkd§¨©¥¤¥

,miztenàlàdxezd zpeekBúlçzîL ,øefò ïa äéððç ïBâkdid ¤¨§£©§¨¤©¤¦§¦¨
úîà àéáð,ez`eap gikedl mizten dyreóBqáìel jtdàéáð §¦¡¤§©§¦

,ø÷Lici lr d`eapa wfgend zn` `iap m` mby dxezd dzeeive ¨¤
l` ,dxf dcear cearl jze` devn ,ezligza ozpy mizten

.el rnyz
:wpga mibxdpd el` llka dpyna epipy.'ïäk úa éîîBæå'zxxan §§¥©Ÿ¥

:`xnbd,éléî éðäðî:`xnbd daiyn .wpga odk za innefyøîà §¨¨¥¦¥¨©
,à÷éà áøc déøa àçà áø`ed dfl xewndàéðúc,`ziixaaéaø ©£¨§¥§©¦¨§©§¨©¦

øîBì ãeîìz äî ,øîBà éñBéxwy icr iabl weqtd epicnln dn - ¥¥©©§©
(hi hi mixac),'åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå'dlind `lde ©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦

`l` ,zxzein 'eig`l'äøBzaL [ïéúîenä] (ïéîîåæîä) ìkL éôì- §¦¤¨©¨¦¤©¨
oic ,dxezay dzinl mipecipd lkïäéîîBæmaiigl e`ay micrd - §¥¤

,enfede dzinåoicïäéìòBálr dzinl epecipy] el` miznen ly §£¥¤
[ef dlira iciïäa àöBikueg ,mzenk dzin dze`a mibxdp md - ©¥¨¥

nïäk úadxeza xn`pk dtixya zbxdp xy` ,dzpify d`eyp ©Ÿ¥
(h `k `xwie)cgein cenil yie ,'sxVY W`A zlNgn `id dia` z`'¤¨¦¨¦§©¤¤¨¥¦¨¥

`wecy ,'`id' dlindnàéäzbxdpdìòBa ïéàå ,äôéøNabxdp ¦¦§¥¨§¥£¨
,äôéøNad ,ok lre ,wpga `l`ïéîîBæodk za lr micirnd - ¦§¥¨§¦

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 רכ



רנה oifge` mipy` cenr v sc ± oey`x wxt`nw `aa
.ú÷åìçîiziehvp xne`e dxf dceara sebd lk xwera `iapa oerny iaxe opaxc

e` dxezd on dxf dcear zevn lk xewrl ze`apzdl dxeabd itn ycewd gexa
`ed i`da zvwn lhale zvwn miiwl`piipr i`dac meyn dliwq opax ixn`wc

ze`d `ae aizkc irzyn `ed f"ra dipin dliwq ixnbc `iapa dgcd `aizkc
sebd zxiwr epiid dcarpe dklp 'ebe ztende
ik znei `tiqa aizk inp mzd zvwn lehae
zvwna 'it`e jxcd on jgicdl 'ebe dxq xac
f"ra `l` `xw irzyin `l edine rnyna

:epiiprn cnl xaccøàùã óåâä ø÷åò ìáà
.÷ðçá ìëä éøáã úåöî`xwn ol `wtpc

aizk `lc `pixg` dyxta xen`d `pixg`
xac xacl cifi xy` `iapd j` dgcd da
aizke rny `ly dn epiide (gi mixac) inya
mzq dxen`d dzin lke `edd `iapd zne

:`ed wpg.øåèômly xac aizk xac mzdc
:xac ivg `le.äùò úåöî åæ úëìì`ziixa

da azkc gicnd `iap zyxt iab ixtqa `id
'd jev xy` jxcd on jgicdl (bi my) dgcd
`xizi `xw yixce 'ebe da zkll jidl`
`le zeyrl rnync dyr zevn ef zkll

:dxdf` rnyn.äùòú àì äáopixnbc
`nl` ixiin dyrz `lac da `hg xy`n
i`c iaizk dgcd iab `kd inp zevn x`yc
:`ki` dyr i`n f"ra `l` `xw irzyn `l

.úåöî øàùá ïéáårnyn `l da zkll i`dc
on xn` `pngxc mzvzpe` `pepnd axl dil
x`y eaxzi` `l izk`c i`w f"r`e jxcd
:rnyn dlek da zkllc `piipr i`da zevn

.øåèô ä"ãmly xac mzdc wpgn elit`e
cifi ik i`d dxez ixac xwer` e`le aizk
`l` `ed dliwq mzdc i`w xac xacl

:dprpk oa diwcv oebk `nlra mixac`íåéä
.äãáåòlehiae zvwn meiw epiid xnelk
:zvwn.àãñç áøëibiltc `ed f"ra xn`c

wpga `ed sebd xwer zevn x`ya la`
:xeht zvwn lehiaeïéãä àåäå øèåô ù"ø

.ïðáøìaxle aizk mly xac wpg iabc`cqg
`nzq ipzwc `yixc l"nw `d y"x hwpc `d
`ed oerny iaxc wpga opaxl elit`e aiig

:iaizk `l dliwqc dgcd `piipra zevn x`yc dliwq `le wpg aiign `wcøî
.'åë äéì úéàãëi`d `pepnd axle opaxl oicd `ede wpga oerny iaxl dliwqa opaxl

dliwqn y"ke xeht oerny iaxc wpgn elit`e xnelk `ed `zeax oerny 'x hwpc
:lkd z` xwera opax dil iaiignc.àéáð êì øîàé íàdxez ixac lr xear wfgend

xda edil` oebk dryd zpwz itl lkd
:ueg ihegya lnxkdäìùîî äøåúä äðúð

.äályen `iap eze` d`xz elit` xnelk
jil` ozpe (bi mixac) aizkc epevxk dyere

:zten e` ze`.úîà àéáð åúìéçúùoebk
`iap ecera ze` jil` ozpe i`de `iapd dippg
seqale zxg` d`eapa ze` jl ozi zn`
dxf dcear cearl xn`i riyxdl xefgiyk
ztene ze` ici lr ip` wfgen ixdy ilr jenqe

) :xak jl izzpy.ìòáä úåùøìdxqn oebk
`le jxca `id oiicre lrad igelyl a`d

:dia` zia da opixw.äúéî äúåàìeidy
:oecipd z` oiaiign.äìòåáålke xnelk

lrean ueg zlrapd zzink oipecip milread
(:odk za.åéçàì ì"ú äîmnf xy`k aezkl

:wezyile zeyrl.åù÷åä åì íàeidy lreal
:wpg eze` oiaiign.äì íàdze` oiaiigny

:dtixy.åúåçàì àìå åéçàì`kid lk
ik welg opice dy`e yi` oiaiign ozecrac

:eywed el `kd

ïé÷ðçðä ïä åìà êìò ïøãä

ìàøùé ìë.`ad mlerl wlg mdl yi
rax`a ixii` `xwirn
yxtn xcde edlekl edl lif`e yxtne zezin

mlerl wlg mdl oi`c ipdb"d :`adøîåàä
.äøåúä ïî íéúîä úééçú ïéàxteky

oiipn onwl `xnba opiyxcc miyxcna
dcen `di 'it`e dxezd on miznd ziigzl
`finx `lc `l` miznd eigiy oin`ne
yiy xwere li`ed `ed xtek `ziixe`a
ezpen`le epl dn dxezd on miznd ziigz
xtek jkld `ed oky rcei `ed okidn ike

:`ed xenb.ñåøå÷éôà:`xnba yxtn
.íéðåöéçä íéøôñ:`xnba yxtn'îâ
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úö÷î íei÷å ,íéáëBk úãBáòc óebä ø÷Bòa ,ú÷Bìçî©£¤§¥©©£©¨¦§¦¦§¨
ïî' øîà àðîçøc ,íéáëBk úãBáòc úö÷î ìehéáe¦¦§¨©£©¨¦§©£¨¨¨©¦
øàLc óebä ø÷Bò ìáà .Cøcä úö÷î eléôà ,'Cøcä©¤¤£¦¦§¨©¤¤£¨¥©¦§¨
úö÷î ìehéáe úö÷î íei÷å .÷ðça ìkä éøác ,úBöî¦§¦§¥©Ÿ§¤¤§¦¦§¨¦¦§¨
,àðeðîä áø áéúî .øeèt ìkä éøác ,úBöî øàLác§¦§¨¦§¦§¥©Ÿ¨¥¦©©§¨
éàå .äNòú àì úåöî Bæ 'da' ,äNò úåöî Bæ 'úëìì'¨¤¤¦§©£¥¨¦§©Ÿ©£¤§¦
íéáëBk úãBáòa äNò ,íéáëBk úãBáòa Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨©£©¨¦£¥©£©¨¦
áø .'ízözðå' ,àcñç áø dîbøz .dì úçkLî éëéä¥¦©§©©¨©§§¨©¦§¨§¦©§¤©
úãBáòa ïéa ,óebä ø÷Bòa ú÷Bìçî ,øîà àðeðîä©§¨¨©©£¤§¥©¥©£©
úö÷î ìehéáe úö÷î íei÷å ,úBöî øàLa ïéa íéáëBk¨¦¥¦§¨¦§§¦¦§¨¦¦§¨
eléôà ,'Cøcä ïî' øîà àðîçøc ,íéáëBk úãBáòc©£©¨¦§©£¨¨¨©¦©¤¤£¦
øàLác úö÷î ìehéáe úö÷î íei÷ ìáà .Cøcä úö÷î¦§¨©¤¤£¨¦¦§¨¦¦§¨§¦§¨

ðaø eðz .øeèt ìkä éøác ,úBöîøB÷òì àaðúnä ,ï ¦§¦§¥©Ÿ¨¨©¨¨©¦§©¥©£
.úö÷î ìháìe úö÷î íéi÷ì áéiç ,äøBzä ïî øác̈¨¦©¨©¨§©¥¦§¨§©¥¦§¨
íBiä øîBà eléôà ,íéáëBk úãBáòáe .øèBt ïBòîL éaø©¦¦§¥©£©¨¦£¦¥©
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àaðúnä ,àðeðîä áøk dì õøúîe ,àðeðîä áøk dì̈§©©§¨§¨¥¨§©©§¨©¦§©¥
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pä øîàiå ,äfä øácä äéäéä ,íéîMa úBaeøà äNBò 'ä äpä ,øîàiå íéäìàä Léà úà Bãé ìòéðéòa äàBø E,'ìëàú àì íMîe E ©¨¤¦¨¡Ÿ¦©Ÿ©¦¥¤£©¨©¦£¦§¤©¨¨©¤©Ÿ¤¦§¤§¥¤¦¨ŸŸ¥
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רנו
oifge` mipya cenr v sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åúåà åñîøéå ïë åì éäéåilbxa qnxpe myn lk` `ly oecp ea xtky xacac
) :zepwl mi`ad.íìåòì íéé÷ ïøäà éëåel ozpzy jk lk dig oxd` ike xnelk

'd znexz epnn mzzpe xn`wc i`d i`ne l`xyi ux`l qpkp `l `lde dnexz
:(odkd oxd`l.íéé÷ íìåòìlk digiy eilr xfbp `l `ld xnelk `l` `weec e`l

:jk.úåéçì ãéúòù:`ad mlerléáø éáã
.àðú ìàòîùéikdl e`l oxd`l aizkc `d

:'eke oxd`k jl xnel `l` `z`c `edäî
.ìëåàå ñøåã ÷ôñ éøàoircei ep` oi`e

dqxecl ezrc m` xcrd on dnda lhepyk
`l` `l e` gixqzy mcew cin dlke`le
onf xg`le [eze`z] (exeg) `lnle sexhl
ux`d mr odk p"de gixqzyk dplk`i
oircei ep` oi` ecia dnexz el oipzep ep`yk
[inp i`] d`neha e` dxdha dplk`i m`
dnda qenxle qexcl ekxc ix`y qxec wtq
zleepn dqexc `idyk dlke`e eilbxa

:zleepn dpi`e exega dpzepy minrteïåò
.äîùà:eilr oirhn daxd zeperíìëàá

.íäéùã÷ úà`a`eqa oedlkina opinbxzne
:oediycew zi.íäì àìàgihady rnync

oziy awrie wgvi mdxa` epizea`l d"awd
`lde dpzip mdl ike l`xyi ux` mdl
zeigl oicizry cnln `l` dpzip mdipal
:l`xyi ux` z` mdl ozil d"awd cizre

.í÷å êéúåáà íò áëåù êðäzn dz` dpd
`al cizrl digzy mw dz` dpde akey

:i`w jpd` mwe i`de.äðæå íòä í÷å àîìéã
('bn) cg` epiide lirlc` e`le i`w 'inwlc

:rxkd mdl oi`y ze`xwn.êéúî åéçé
:eigi l`xyi ux`ay miznc.ïåîå÷é éúìáð

:zeaezk zkqna eigi miltp 'it`àîìéãå

.ìà÷æçé äéçäù íéúîl`wfgil mcw `ede exn` diryi jizn eigi `xw `iddc
mizn zeigdl l`wfgi cizr didy lr df weqt `apzn dide diwfg inia `apzpy

:`l `ad mlerl la`.ááåãipiyi izty zeccepzne zerp xnelk f"rla y"iinpext
:eigiy llkn xtr.àîìòá åäéúååôù ïùçøîxawd jeza hrn zerp odizezty

iaxke mlerd xie`l oi`veie oiig oi` la`
:'eke opgei.åðîî åìá÷ àìåmdl xn`y cr

:'eke.íåéä íëìë íééç`ed xzein mei i`dc
xnel cenlz dn mklk miig azknl ivnc

:izrny jk 'eke meid dn meidk meidêðä
.í÷å êéúåáà íò áëåùmiznd ziigz ixd

:zeidl cizry dn ixd dpfe dfd mrdàâìô
.êãéá:cizry dn rceic `wtp `xw i`dnc

.íúéìòä àìå íúôééæoi`e mixne` mz` afk
:mkixaca ynn.àáä íìåòì åàìyi `nl`
:miznd ziigz.úøëú úøëäîzxkd

:`ad mlerl zxkz dfd mleraååä åäðéà
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã äéì éøîà
edl iedl `lc ikid ik ikd edl xn` ikdle

:dt oegzt.úøëú úøëä:aizk dxf dceara
.øîàð øáë àìäå`ed 'd z` dxf dceara

dcear caer epiid scbn l"qc dzxkpe scbn
:dxf.'åëå ùé íéîìåò äùìù éëår"xe

:myd jxan epiid scbnc dil `xiaq
äðåò ò"øì ïéá ìàòîùé éáøì ïéá àúùäå

.äéì éãáò éàî äá:'eke dil iranäðåòù
.äála` zxka ied dzin mcew ay `ly

:`l ay.éáëù ééçã:miig mizndyåöéöéå
.øéòîxirn gextle uivl l`xyi oicizry

(.`iw sc zeaezk) opixn`cke milyexi
miwicvl zelign mdl dyer d"awd

:milyexil oilere oiklede
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.'úBîiå ,øòMa íòä BúBà eñîøiå ,ïk Bì éäéå' áéúëe§¦©§¦¥©¦§§¨¨©©©©¨
ìéãåäãeäé áø øîàc ,déì äîøb òLéìà úìì÷ ,àî §¦§¨¦§©¡¦¨¨§¨¥§¨©©§¨

íà .äàa àéä ípç ìò eléôà íëç úìì÷ ,áø øîà̈©©¦§©¨¨£¦©¦¨¦¨¨¦
ìò' ,'øòMa' éàî ,'úBîiå eäeñîøiå' àø÷ áBzëì ,ïk¥¦§§¨©¦§§©¨©©©©©
íéúnä úéiçúì ïéépî ,(ïðçBé éaø øîà) .'øòL é÷ñò¦§¥©©¨©©¦¨¨¦©¦¦§¦©©¥¦
'ä úîeøz [úà] epnî ízúðe' øîàðL ,äøBzä ïî¦©¨¤¤¡©§©¤¦¤¤§©
àì àìäå ,íéi÷ íìBòì ïøäà éëå ,'ïäkä ïøäàì§©£Ÿ©Ÿ¥§¦©£Ÿ§¨©¨©£ŸŸ
ãnìî ,àlà .äîeøz Bì ïéðúBpL ,ìàøNé õøàì ñðëð¦§©§¤¤¦§¨¥¤§¦§¨¤¨§©¥
,ïàkî .äîeøz Bì ïéðúBð ìàøNéå ,úBéçì ãéúòL¤¨¦¦§§¦§¨¥§¦§¨¦¨
,àðz ìàòîLé éaø éác .äøBzä ïî íéúnä úéiçúì¦§¦©©¥¦¦©¨§¥©¦¦§¨¥¨¨
.íéøáç åéða óà ,'øáç' ïøäà äî .ïøäàk ,'ïøäàì'§©£Ÿ§©£Ÿ¨©£Ÿ¨¥©¨¨£¥¦
ïéépî ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§©¦¨©©¦¨¨¦©¦
øîàiå' øîàpL ,õøàä íò ïäëì äîeøz ïéðúBð ïéàL¤¥§¦§¨§Ÿ¥©¨¨¤¤¤¡©©Ÿ¤
ïòîì íiåìäå íéðäkä úðî úúì íéìLeøé éáLBéì íòì̈¨§§¥§¨©¦¨¥§¨©Ÿ£¦§©§¦¦§©©
.úðî Bì Lé ,'ä úøBúa ÷éæçnä ìk,''ä úøBúa e÷æçé¤¤§§©¨©©£¦§©¥§¨
àçà áø øîà .úðî Bì ïéà ,'ä úøBúa ÷éæçî BðéàLå§¤¥©£¦§©¥§¨¨©©£¨
ïäëì äîeøz ïúBpä ìk ,äãeäé áø øîà ,àcà øa©©¨¨©©§¨¨©¥§¨§Ÿ¥
÷ôñ ,éøà äî .éøà éðôì dðúBð eléàk ,õøàä íò©¨¨¤§¦§¨¦§¥£¦¨£¦¨¥
íò ïäk óà .ìëBàå ñøBc Bðéà ÷ôñ ,ìëBàå ñøBc¥§¥¨¥¥¥§¥©Ÿ¥©
.äàîeèa dìëBà ÷ôñ ,äøäèa dìëBà ÷ôñ ,õøàä̈¨¤¨¥§¨§¨¢¨¨¥§¨§§¨
eúîe' øîàpL ,äúéî Bì íøBb óà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©¥¦¨¤¤¡©¥
óà ,àðz á÷òé ïa øæòéìà éaø éác .'eäeìlçé ék Bá¦§©§§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨©

ïî íéúnä úéiçúì ïéépî ,øîBà éàîéñ éaø ,àéðz .'íäéLã÷ úà íìëàa äîLà ïBò íúBà eàéOäå' øîàpL ,äîLà ïBò BàéOî©¦£©§¨¤¤¡©§¦¦¨£©§¨§¨§¨¤¨§¥¤©§¨©¦¦¨¦¥¦©¦¦§¦©©¥¦¦
íéúnä úéiçúì ïàkî ,'íäì' àlà ,øîàð àì 'íëì ,'ïòðk õøà úà íäì úúì ízà éúéøa úà éúBîé÷ä íâå' øîàpL ,äøBzä©¨¤¤¡©§©£¦¦¤§¦¦¦¨¨¥¨¤¤¤¤§¨©¨¤Ÿ¤¡©¤¨¨¤¦¨¦§¦©©¥¦
,íäì øîà .íéúî äiçî àeä êeøa ùBãwäL ïéépî ,ìàéìîb ïaø úà [ïé÷Bãö] eìàL :(ïîéñ í"÷ í"ùb í"â ÷"ãö) :äøBzä ïî¦©¨¤¤©¤¤¨¦¨¨£§¦¤©¨©§¦¥¦©¦¤©¨¨§©¥¥¦¨©¨¤

pä äLî ìà 'ä øîàiå' áéúëc ,äøBzä ïî .epnî eìaé÷ àìå ,íéáeúkä ïîe íéàéápä ïîe äøBzä ïîéúBáà íò áëBL E.'í÷å E ¦©¨¦©§¦¦¦©§¦§Ÿ¦§¦¤¦©¨¦§¦©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¥¦£¤§¨
éúî eéçé' áéúëc ,íéàéápä ïî .'äðæå äfä íòä í÷å' ,àîìéãå ,Bì eøîàék ,øôò éðëBL eðpøå eöé÷ä ïeîe÷é éúìáð EElè úBøBà ìè ¨§§¦§¨§¨¨¨©¤§¨¨¦©§¦¦¦§¦¦§¥¤§¥¨¦§¨¦§©§§¥¨¨¦©©¤

éúôN ááBc ,íéøLéîì éãBãì CìBä ,áBhä ïéék Ckçå' áéúëc ,íéáeúkä ïî .ìà÷æçé äéçäL íéúî ,àîìéãå .'ìétz íéàôø õøàå§¤¤§¨¦©¦§¦§¨¥¦¤¤¡¨§¤§¥¦©§¦¦§¦§¦¥§¥©¥§¦§¥¨¦¥¦§¥
äëìä äøîàpL éî ìk ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøk ,àîìòa déúååôN ïLçøî éLBçø ,àîìéãå .'íéðLé§¥¦§¦§¨©¥§©£¨¦§¨¥§¨§¨§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¨¦¤¤¤§¨£¨¨
íëéúáàì 'ä òaLð øLà' ,äæ àø÷î íäì øîàL ãò .'íéðLé éúôN ááBc' øîàpL ,øáwa úBááBc åéúBúôN ,äfä íìBòa BîLa¦§¨¨©¤¦§¨§©¤¤¤¤¡©¥¦§¥§¥¦©¤¨©¨¤¦§¨¤£¤¦§©©£Ÿ¥¤
ízàå' ,íäì øîà äfä àø÷nä ïî ,íéøîBà Léå .äøBzä ïî íéúnä úéiçúì ïkéî ,'íäì' àlà ,øîàð àì 'íëì' ,'íäì úúì̈¥¨¤¨¤Ÿ¤¡©¤¨¨¤¦¨¦§¦©©¥¦¦©¨§¥§¦¦©¦§¨©¤¨©¨¤§©¤
,(íéiç ízà íéúî ílek íìBòä ìkL íBéa eléôà ,àlà ,'íBiä íëlek íéiç'c àèéLt) 'íBiä íëlk íéiç íëéäìà 'äa íé÷ácä©§¥¦©¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©§¦¨§©¦§¤©¤¨£¦§¤¨¨¨¨¥¦©¤©¦
äiçî àeä Ceøa LBãwäL ïéépî ,äéððç ïa òLBäé éaø úà íéiîBø eìàL .ïéîéi÷ íëlek àaä íìBòì óà ,ïéîéi÷ íëlek íBiä äî̈©§¤©¨¦©¨¨©¨§¤©¨¦¨£¦¦¤©¦§ª©¤£©§¨¦©¦¤©¨¨§©¥

pä äLî ìà 'ä øîàiå' øîàpL ,äfä àø÷nä ïî eäééååøz ,eäì øîà .úBéäì ãéúòL äî òãBéå ,íéúîéúBáà íò áëBL Eí÷å E ¥¦§¥©©¤¨¦¦§¨©§©§©§¦©¦§¨©¤¤¤¡©©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¥¦£¤§¨
øîà ,énð øîzéà .úBéäì ãéúòL äî òãBéc ,eëééãéa àbìt àäéî eèB÷ð .eäì øîà ,'äðæå äfä íòä í÷å' àîìéãå .'äðæå äfä íòä̈¨©¤§¨¨§¦§¨§¨¨¨©¤§¨¨¨©§§¦¨©§¨¦©§§¥©©¤¨¦¦§¦§©©¦¨©

pä' øîàpL ,úBéäì ãéúòL äî òãBéå íéúî äiçî àeä Ceøa LBãwäL ïéépî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaøíò áëBL E ©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦¤©¨¨§©¥¥¦§¥©©¤¨¦¦§¤¤¡©¦§¥¦
éúBáà.äøBzä ïî íéúnä úiéçz ïéà íéøîBà eéäL ,íéðéî éøôñ ézôiéæ äæ øáãa ,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîà ,àéðz .'Bâå 'í÷å E £¤§¨§©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥§¨¨¤¦©§¦¦§¥¦¦¤¨§¦¥§¦©©¥¦¦©¨

úøkä' øîBà àeä éøä ,äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéà íéøîBà ízàL .íeìk íëãéa íúéìòä àìå ,íëúøBz ízôéiæ ,ïäì ézøîà̈©§¦¨¤¦©§¤©§¤§Ÿ¤¡¥¤§¤§¤§¤©¤§¦¥§¦©©¥¦¦©¨£¥¥¦¨¥
,éiaàì àtt áø déì øîà .àaä íìBòì ,åàì .úîéàì ,'dá dðBò' ,äfä íìBòa 'úøkz úøkä' ,'dá äðBò àéää Lôpä úøkzàîéìå ¦¨¥©¤¤©¦£¨¨¦¨¥¦¨¥¨¨©¤£¨¨§¥©¨¨¨©¨¨©¥©¨¨§©©¥§¥¨

ìk äøBz äøac ,déì éøîà eåä eäðéà .úøkz úøkäî eäééåøz ,eäì,äfä íìBòa 'úøkä' ,'úøkz úøkä' ,éàpzk .íãà éða ïBL §©§©§¥¦¨¥¦¨¥¦§£¨§¦¥¦§¨¨¦§§¥¨¨§©¨¥¦¨¥¦¨¥¦¨¥¨¨©¤
ìL éëå ,'äúøëðå ócâî àeä 'ä úà' øîàð øák àìäå ,ìàòîLé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,àaä íìBòì 'úøkz'íéîìBò äL ¦¨¥¨¨©¨¦§¥©¦©¦¨¨©©¦¦§¨¥©£Ÿ§¨¤¡©¤§©¥§¦§§¨§¦§Ÿ¨¨¦

ìk äøBz äøac 'úøkz úøkä' ,àaä íìBòì 'úøkä' ,äfä íìBòa 'äúøëðå' ,àlà ?Lééaø ïéáe ìàòîLé éaø ïéa .íãà éða ïBL ¥¤¨§¦§§¨¨¨©¤¦¨¥¨¨©¨¦¨¥¦¨¥¦§¨¨¦§§¥¨¨¥©¦¦§¨¥¥©¦
dðBòL ïîæa àlà ézøîà àì ,'dá dðBò' øîBì ãeîìz ,äáeLz äNò eléôà ìBëé ,àéðúãëì .déa éãáò éàî 'dá dðBò' ,àáé÷ò£¦¨£¨¨©¨§¦¥§¦§©§¨¨£¦¨¨§¨©§©£¨¨Ÿ¨©§¦¤¨¦§©¤£¨
,ïéãîBò ïäLk ,àlà .'õøàä áNòk øéòî eöéöéå' áéúëc ,éáëL ééçc àðòãé ,äøîà ,øéàî éaø úà àúkìî àøètBàéì÷ äìàL .dá̈¨£¨§¦©§¨©§§¨¤©¦¥¦¨§¨¨©§¨§¨¥¨§¥¦§¦§¨¦¥¦§¥¤¨¨¤¤¨§¤¥§¦
,íé÷écö .ïéLeáì änëa äàöBé ,äneøò äøa÷pL ähéç äîe ,ähéçî øîåçå ì÷ ,dì øîà .ïéãîBò ïäéLeáìa Bà ,ïéneøò ïéãîBò§¦£¦¦§¥¤§¦¨©¨©¨¤¥¦¨©¦¨¤¦§§¨£¨§¨§©¨§¦©¦¦
?ééç à÷ éî àøôòå ,àøôò eåä àä ,ééç éáëùc eúéøîà ,ìàéìîb ïaøì øñé÷ déì øîà .änëå änk úçà ìò ,ïäéLeáìa íéøa÷pL¤¦§¨¦¦§¥¤©©©©¨§©¨¨©¥¥¨§©¨©§¦¥¨§¦§¨§¥¨¥¨¨©§¨§©§¨¦¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oixcdpq(ycew zay meil)

áéúëe(k f my),'úBîiå ,øòMa íòä BúBà eñîøiå ,ïk Bì éäéå'ixd §¦©§¦¥©¦§§¨¨©©©©¨
lk` `ly ,dcin cbpk dcin ea oecip xtky xac eze`ay
o`kne ,lefa d`eazd z` zepwl mi`ad ilbxn qnxpe ,d`eazdn

.dcin cbpk dcin yiprdl d"awd jxcy cenll yi
:`xnbd zl`eyàîìéãå`ny -déì äîøb òLéìà úìì÷`id - §¦§¨¦§©¡¦¨¨§¨¥

enke ,epnn lk`i `le rtyd z` eipira d`xiy el dnxbyøîàc§¨©
äàa àéä ípç ìò eléôà íëç úìì÷ ,áø øîà äãeäé áø,zniiwzne ©§¨¨©©¦§©¨¨£¦©¦¨¦¨¨

iptl edfiae ez`eapa oin`d `ly llba ellwy o`k xnege lwe
daiyn .'dcin cbpk dcin' ly yper df didy oipne ,jlnd

:`xnbdïk íà,ryil` zllw zngn wx yprpyàø÷ áBzëì ¦¥¦§§¨
éàî ,'úBîiå eäeñîøiå'dlind z` weqtd siqed recn -,'øòMa' ©¦§§©¨©©©©

yprpy cnll,'øòL é÷ñò ìò'xn`y `iapd ixaca xtky jk lr ©¦§¥©©
.dcin cbpk dcin yprpe ,cxi mixignd xryy

oi` ,dxezd on zcnlp miznd ziigz oi`y xne`dy dpyna epipy
oipr cnlp dxeza okidn zx`an `xnbd .`ad mlerl wlg el

:miznd ziigz,äøBzä ïî íéúnä úéiçúì ïéépî ,(ïðçBé éaø øîà)¨©©¦¨¨¦©¦¦§¦©©¥¦¦©¨
øîàðLdnexz mipdkl mipzep miieldy ,xyrn znexz iab ¤¤¡©

'd znExY mY` mb EnixY oM' ,l`xyin elawy oey`xd xyrndn¥¨¦©©¤§©
l`xUi ipA z`n EgwY xW` mkizxUrn lMn[úà] epnî ízúðe ¦Ÿ©§§Ÿ¥¤£¤¦§¥¥§¥¦§¨¥§©¤¦¤¤

'ïäkä ïøäàì 'ä úîeøz(gk gi xacna),dywe ,ïøäà éëåodkdíìBòì §©§©£Ÿ©Ÿ¥§¦©£Ÿ§¨
àìäå ,íéi÷`ed,ìàøNé õøàì ñðëð àìxnel lkepyBì ïéðúBpL ©¨©£ŸŸ¦§©§¤¤¦§¨¥¤§¦

àlà ,äîeøzdf weqtãéúòL ãnìîoxd`úBéçì,`eal cizrl §¨¤¨§©¥¤¨¦¦§
.äîeøz Bì ïéðúBð ìàøNéåeïàkîcenil yiïî íéúnä úéiçúì §¦§¨¥§¦§¨¦¨¦§¦©©¥¦¦

.äøBzä©¨
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di`x mdl `iadáéúëc ,íéàéápä ïî(hi ek diryi)diryi z`eapa ¦©§¦¦¦§¦

'dl xn`e lltzdy ,`eal cizrd lréúî eéçé'Eeigie enewi - ¦§¥¤
'd xn`ie ,l`xyi ux`a ezny miwicvdïeîe÷é éúìáðelit` - §¥¨¦§

,'d mdl xn`ie ,eigi miltpøôò éðëBL eðpøå eöé÷ämiznd - ¨¦§©§§¥¨¨
,'d z` egayze exxerzz xtra mipkeydElè úBøBà ìè ékik - ¦©©¤

,miznl xe` ly lhk didi zeevnde dxezd lhìétz íéàôø õøàå§¤¤§¨¦©¦
ixd ,da mixeawd miznd z` dkezn `iveze litz ux`de -

,el exn` .miznd eigiy yxetnàîìéãådiryi z`eap `ny - §¦§¨
d lr dzid,ìà÷æçé äéçäL íéúîeigi `eal cizrly di`x oi`e ¥¦¤¤¡¨§¤§¥

.miznd
di`x mdl `iadáéúëc ,íéáeúkä ïî(i f mixiyd xiy)ïéék Ckçå' ¦©§¦¦§¦§¦¥§¥

,áBhä.'íéðLé éúôN ááBc ,íéøLéîì éãBãì CìBäiepik `ed 'mipyi'e ©¥§¦§¥¨¦¥¦§¥§¥¦
yi 'mipyi izty aaec' xn`py dnne ,'xtr ipyi' mdy ,miznl
,el exn` .mdizeztya exacie zeigl miznd micizry cenll

àîìòa déúååôN ïLçøî éLBçø àîìéãådpeekd `ny - §¦§¨©¥§©£¨¦§¨¥§¨§¨
e`viy dpeekd oi` j` ,xawd jeza hrn erepi wx mdizeztyy
z` yxc ok`y in `xnbd d`iane .zeigl mlerd xie`l mxawn

epiide ,miwecvd ixack weqtdíeMî ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøk§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¦
äfä íìBòa BîLa äëìä äøîàpL éî ìk ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¨¨¦¤¤¤§¨£¨¨¦§¨¨©¤

,xhtpy xg`lúBááBc åéúBúôNzerp -øîàpL ,øáwa(my)ááBc' ¦§¨§©¤¤¤¤¡©¥
.'íéðLé éúôN¦§¥§¥¦

,eizei`x z` miwecvd egc jke,äæ àø÷î íäì øîàL ãòxn`py ©¤¨©¨¤¦§¨¤
mkipa inie mkini EAxi ornl' ,l`xyil epiax dyn xn`y weqta§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤

dnc`d lr'íäì úúì íëéúáàì 'ä òaLð øLà(`k `i mixac), ©¨£¨¨£¤¦§©©£Ÿ¥¤¨¥¨¤
ixdy ,`id dyxcdeøîàð àì 'íëì'rnyn didy ,weqta ¨¤Ÿ¤¡©

,mdipal ux`d z` zzl zea`l rayp d"awdy,'íäì' àlà¤¨¨¤
e ,l`xyi ux` z` mnvr zea`l zzl dzid ezreayeïkéîyi ¦¨

cenil,äøBzä ïî íéúnä úéiçúìziigza enewi mnvr zea`dy ¦§¦©©¥¦¦©¨
.ux`d z` eyxiie mizndíéøîBà Léåyíäì øîà äfä àø÷nä ïî §¥§¦¦©¦§¨©¤¨©¨¤

xn`py ,miznd ziigzl di`x l`ilnb oax(c c mixac)ízàå'§©¤
) 'íBiä íëlk íéiç íëéäìà 'äa íé÷ácäixdy zeywdl yieàèéLt ©§¥¦©¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©§¦¨

àlà ,'íBiä íëlek íéiç'cy xnel ezpeekíìBòä ìkL íBéa eléôà §©¦§¤©¤¨£¦§¤¨¨¨
,íéiç ízà íéúî ílekmiznd ziigzl fnx o`kne,(xn`py jkne ¨¥¦©¤©¦

,jk yexcl yi ,zxzein ef daiz dxe`kly s` ,'meid'íBiä äî̈©
íëleke miigíëlek àaä íìBòì óà ,ïéîéi÷e miig eidz,ïéîéi÷ §¤©¨¦©¨¨©¨§¤©¨¦

.zeigl miznd micizry o`kn gkene
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המשך בעמוד רנמ



רנח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oixcdpq(ipy meil)

:`xnbdàì`l` ,zeziixad ewlgp dfaàîìò éìeëcy mixaeqàì Ÿ§¥¨§¨¨
àëäå ,äìì÷ì äàkä ïðéLwî,mizek oiprl mzwelgnae -àäa ©§¦©©¨¨¦§¨¨§¨¨§¨

,ébìtéî÷yøîmzekdl xqe`døáñy,ïä úîà éøéb íéúekok lre ¨¦©§¦©¨©¦¥¥¡¤¥
,jnr dyrn miyer mpi`y s` mzekdl xeq`y l`xyik mpic
jnr dyrn dyer epi`y in llwndy oeik xzen mllwl wxe

,xehtøîe,mz`kd z` mb xizndøáñyïä úBéøà éøéb íéúek ©¨©¦¥¥£¨¥
.xzen xacd ok lre ,llk micedi mpi`e

:`xnbd dywnéëä éàixb mizeky `ed mzekdl xiznd mrhy ¦¨¦
,md zeix`dìò éðz÷c eðééä,ef `ziixa jynda azkpd df ike - ©§§¨¨¥£©

BøBLå'epic izek lykly exey,'ìàøNé`nw `aaa epipyy(:fl), §§¦§¨¥
zylya] mz xey `ed m` ,l`xyi xey wifdy l`xyi ly xey
cren `ed m`e ,wfp ivg mlyn [gbep `edy zepey`xd minrtd
xeyl wifd m` j` .mly wfp mlyn [zegibp ylyn xzei ixg`]
xeyl wifdy ieb ly xeye ,mlyln xeht ,miakek caer ly
ixac z` x`al xyt` i` ok m`e .mly wfp cinz mlyn l`xyi
`ziixad ixdy ,zn` ixb `le zeix` ixb md mizeky `ziixad
.ieb ly xeyk `le l`xyi ly xeyk oecip izek ly xeyy zxne`

:`ziixaa oey`xd xe`ial zxfeg `xnbd ef `iyew gknòîL àlà¤¨§©
dpéîy ,gken -éâéìt àLéwéäazn` ixb mizekd zercd lkly - ¦©§¤¥¨§¦¦

d`kd miyiwn `ly xaeq izek zekdl xqe`dy `l` ,md
.dllwl d`kd miyiwny xaeq ezekdl mb xiznde ,dllwl

:`xnbd dwiqndpéî òîLgikedl yi ok` -`id mzwelgny §©¦©
.dllwl d`kd miyiwn m`d

äðùî
weqta xn`p(f ck mixac)l`xUi ipAn eig`n Wtp apB Wi` `vOi iM'¦¦¨¥¦Ÿ¥¤¤¥¤¨¦§¥¦§¨¥

lirl epcnle ,'`Edd aPBd znE FxknE FA xOrzde(:ct)ezziny §¦§©¤§¨¥©©¨©
:ytp apebd ipic z` zhxtn epizpyn .wpgaìàøNiî Lôð áðBbä©¥¤¤¦¦§¨¥

áéiç BðéàdzinepñéðëiL ãòapbd,BúeLøìeqipkd `ly onf lke ¥©¨©¤©§¦¤¦§
.dzinn xeht `ed ixd ezeyxläãeäé éaøe wlegøîBàaiig epi`y ©¦§¨¥

å BúeLøì epñéðëiL ãòmbøîàpL ,Ba LnzLé(my)Ba ønòúäå' ©¤©§¦¤¦§§¦§©¥¤¤¡©§¦§©¤
,'Bøëîe.yeniy oeyl `ed xnrzde §¨

:mi`pzd mda ewlgpy mitqep mipicìàòîLé éaø ,Bða úà áðBbä©¥¤§©¦¦§¨¥
áéiçî ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða,dzin a`d z`.ïéøèBt íéîëçå §¤©¦¨¨¤§¨§©¥©£¨¦§¦

áðbz`,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîíéîëçå ,áéiçî äãeäé éaø ¨©¦¤¤§¤¤§¤§¤¦©¦§¨§©¥©£¨¦
.ïéøèBt.el` zewelgn mrh x`eai `xnbae §¦

àøîâ
,ezeyxl eqipkd m` aiig ytp apebd `nw `pzly ,dpyna epipy
zxxane ,ea ynzyde ezeyxl eqipkd m` wx dcedi iaxle

:`xnbd zl`ey .ewlgp dna `xnbdøenéò éòa àì àn÷ àðúå- §¨¨©¨¨¨¥¦
ixde ,dzin eaiigl ick ea ynzyi apbdy jixvn `ed oi` m`d

'FA xOrzde' ytp apeba xn`p(f ck mixac). §¦§©¤
:`xnbd zx`an,àáøc déøa àçà áø øîà`nw `pzl mb i`ce ¨©©£¨§¥§¨¨

e ,ea ynzyiy cr dzin aiig epi`øenéòekxryäåMî úBçt ¦¨¦¨¤

,eäééðéa àkéà äèeøtlk yeniya dzin aiig `ed `nw `pzly §¨¦¨¥©§
.dhext deyy aeyg yeniy `weec jixv dcedi iaxle ,`edy

:yeniy edn zxxan `xnbd,äéîøé éaø éòam`Bøëîe Báðb ¨¥©¦¦§§¨§¨§¨
`edykeäî ,ïLé.[wtqd iccv ex`eai oldle] ,dzin aiig m`d - ¨¥©

,dinxi iax wtzqd cereì äMà øëîoiprdøaeòdy` apb - ¨©¦¨§¨¨
,dpewl jiiy didi xaerd wxy zpn lr dze` xkne zxaerneäî©

m`d ,`ed wtqde .xaerd zxikne zaipb lr aiig m`d -êøc Lé¥¤¤
êëa øenéò,mda ynzydy xacd aygp el`k mixwna m`d -Bà ¦§¨

,Cëa øenéò Cøc ïéàiptl mda ynzyd `l oky dzinn xehte ¥¤¤¦§¨
.mxkny

:`xnbd dywndéì ÷etéúå,dzinn xehty cenll xyt` ixd - §¥¥
oeikììk øenéò àkéìc,mda yeniy xaere oyi zaipba oi`y - §¥¨¦§¨

.dinxi iax wtzqd dnae ,eynyl elki `l ixdy
:`xnbd zayiinàëéøö àì,wtzqdl dinxi iax jxved `l - ¨§¦¨

xkne apba ,epiidc ,edylk yeniy mda dyry ote`a `l`,ïLé̈¥
oebkdéìò àâæcapbae ,eteb lr orypy -äMàoebk zxaern ¦§¨£¥¦¨

àwéæ étàa àî÷Bàc,gexd on eilr obdl ick eiptl dcinrdy - §§¨§©¥¦¨
on mb dpdpy `vnpe ,dlcb llba xzei dpibn zxaern `idy oeike

m`d ,dinxi ax wtzqde ,xaerdCëa øenéò Cøc`xwp df s`e ¤¤¦§¨
,dzin aiige yeniy,Cëa øenéò Cøc ïéà Bàehte`ly oeik x ¥¤¤¦§¨

.mda ynzyd
:`xnbd zxxanéàî.el` zewtq iabl yxcnd ziaa hytp dn - ©
:`xnbd daiyn.e÷éz¥

:ytp zaipb ipica `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨
(f ck mixac),'åéçàî Lôð áðBb Léà àöné ék',`ziixad zxne`ïéà ¦¦¨¥¦¥¤¤¥¤¨¥

éìaiigl o`kn cenll,áðbL Léà àlà,xkf rnyn 'yi`' oeyly ¦¤¨¦¤¨©
la`äMàytp dapbyïéépî,dzin zaiigyøîBì ãeîìz- ¦¨¦©¦©§©

aezkd epicnln(fh `k zeny),Léà áðBâå'zFn Fcia `vnpe FxknE §¥¦§¨§¦§¨§¨
dy` mby epcnl ,'yi`' `ed apbdy xn`p `l myy oeike ,'znEi¨

.llka dapby
oiicr :`ziixad dkiynnéì ïéàel` miweqtn cenllLéà àlà ¥¦¤¨¦

ïéa ,áðbLapb m`ïéáe äMàapb m`,Léà`vni ik' weqtay oeik ¤¨©¥¦¨¥¦
oia ytp lk rnyne 'ytp apeb' aezk ,apby yi`a wqerd 'yi`

,dy` oiae yi`åepcnl okaiiglLéà äáðbL äMàapebe' weqtdn §¦¨¤¨§¨¦
la` ,'yi`øîBì ãeîìz ,ïéépî ,äMà äáðbL äMàWi` `vOi iM' ¦¨¤¨§¨¦¨¦©¦©§©¦¦¨¥¦

'ebe Wtp apFB,'àeää ápbä úîezeaxl ,'apbd' xnel dxezd dxfgy ¥¤¤¥©©¨©
aiig apbdy,íB÷î ìkî.zaiig dy` dapby dy` s`e ¦¨¨

:ytp zaipb ipica dipy `ziixaCãéà àéðzeyxc ok enk - ©§¨¦¨
`ztqeza(`"d g"t `nw `aa),dxeza xn`pLôð áðBb Léà àöné ék'¦¦¨¥¦¥¤¤

,'åéçàîy 'ytp' zaizn epcnleáðBbä ãçàå ,Léàä úà áðBbä ãçà ¥¤¨¤¨©¥¤¨¦§¤¨©¥
ãçàå ,äMàä úàd z` apebdãçàå øbapebd,ïè÷å ,øøçeLî ãáò ¤¨¦¨§¤¨¥§¤¨¤¤§§¨§¨¨

áéiç.dzin ©¨
:mitqep mipic d`ian `ziixadBáðbel`n cg`l,Bøëî àìåe` §¨§Ÿ§¨

yBúeLøa BðLé ïééãòå Bøëîe`ivedy iptl exkny ,apbpd ly §¨©£©¦¤§¦§
,myn,øeèt.ezxikn mcew eapb `l ixdyåéáàì Bøëî,apbpd ly ¨§¨§¨¦

.áéiç ,íéáBøwä ïî ãçàì Bà ,åéçàì Bàe.øeèt ,íéãáòä úà áðBbä §¨¦§¤¨¦©§¦©¨©¥¤¨£¨¦¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' ב

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יהושע שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  נקרא  רצון  בעת  אשר  הפ"נ,  עם  מכתבו  קבלתי  בעתו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח יעורר ר"ר על כל הנזכרים בהפ"נ, לכאו"א להמצטרך לו.

המשך בעמוד הבא



רנט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oixcdpq(ycew zay meil)

:`xnbd zxtqnïéépî ,äéððç ïa òLBäé éaø úà íéiîBø eìàLep` ¨£¦¦¤©¦§ª©¤£©§¨¦©¦
dxezdn mirceiãéúòL äî òãBéå ,íéúî äiçî àeä Ceøa LBãwäL¤©¨¨§©¥¥¦§¥©©¤¨¦

eäééååøz ,eäì øîà .úBéäìcenll yi mixacd ipy z` -àø÷nä ïî ¦§¨©§©§©§¦©¦§¨
øîàpL ,äfä(fh `l mixac)pä äLî ìà 'ä øîàiå'éúBáà íò áëBL EE ©¤¤¤¡©©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¥¦£¤

,'í÷åweqtd jynda xn`py dnne ,miznd eigiy gkeneíòä' §¨¨¨
äðæå äfä,zecizr rcei 'dy gken ,'ebe 'ux`d xkp idl` ixg` ©¤§¨¨©£¥¡Ÿ¥¥©¨¨¤

.dxf dcear xg` zepfl l`xyi micizry
,el exn`e miinexd ede`gcàîìéãå'd xn`Ie' `id weqtd z`ixw §¦§¨©Ÿ¤

,LizFa` mr akFW LPd dWn l`,'äðæå äfä íòä í÷åcnln epi`e ¤Ÿ¤¦§¥¦£¤§¨¨¨©¤§¨¨
.miznd ziigz lr llk,eäì øîà,mkixacl s`àbìt àäéî eèB÷ð ¨©§§¦¨©§¨

eëééãéao`kn xnelk ,mkcia daeyzdn ivg zegtl efg`z - ¦©§
di`x yi df weqtny ,dipyd mkzl`yl zegtd lkl daeyz

.úBéäì ãéúòL äî òãBéc§¥©©¤¨¦¦§
énð øîzéà,`ziixaa mb jk epipy -éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦¨¨¦©¦

äî òãBéå íéúî äiçî àeä Ceøa LBãwäL ïéépî ,éàçBé ïa ïBòîL¦§¤©¦©¦¤©¨¨§©¥¥¦§¥©©
pä' øîàpL ,úBéäì ãéúòLéúBáà íò áëBL E'Bâå í÷å EdGd mrd ¤¨¦¦§¤¤¡©¦§¥¦£¤§¨§¨¨©¤

.'ux`d xkp idl` ixg` dpfe§¨¨©£¥¡Ÿ¥¥©¨¨¤
on miznd ziigz oipr z` dgikeny `ziixa d`ian `xnbd

:xg` weqtn dxezdäæ øáãa ,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥§¨¨¤
íéðéî éøôñ ézôiéæ,mpi` dxeza eyry miiepiydy mdl izgkede ¦©§¦¦§¥¦¦

,mipekpeéäLmizekdíéøîBày,äøBzä ïî íéúnä úiéçz ïéà ¤¨§¦¥§¦©©¥¦¦©¨
ziigzl fnx mda yiy dxeza miweqt epiye etiif jk meyne

miznd,ízôéiæ ,ïäì ézøîàz` mzipiyeíúéìòä àìå ,íëúøBz ¨©§¦¨¤¦©§¤©§¤§Ÿ¤¡¥¤
íeìk íëãéa,ynn mda oi`e afk mpid mixne` mz`y mixacde - §¤§¤§

,äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéà íéøîBà ízàLxzqp df xace ¤©¤§¦¥§¦©©¥¦¦©¨
y ,dxezdnøîBà àeä éøädxf dcear caer iablúøkz úøkä' £¥¥¦¨¥¦¨¥

'dá äðBò àéää Lôpä(`l eh xacna)xe`iae ,'úøkz úøkä'`ed ©¤¤©¦£¨¨¦¨¥¦¨¥
zxkiyäfä íìBòajynda xn`py dn ok m`e ,epnf mcew zenie ¨¨©¤

úîéàì ,'dá äðBò'ike ,xaecn onf dfi` lr -,àaä íìBòì åàì £¨¨§¥©¨¨¨©¨
yi o`kne ,`hegd ytpa oer x`yi oiicr miznd ziigz xg`ly

.miznd ziigz z` cenll
:`xnbd zl`eyeäééåøz eäì àîéìå ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥§¥¨§©§©§

úøkz úøkäîiqei iaxa xfril` iax mdl xn` `l recn - ¥¦¨¥¦¨¥
'zxMY zxMd' azke weqtd ltky dna zfnxp miznd ziigzy¦¨¥¦¨¥
eli` :iia` el aiyd .`ad mlerdn ode dfd mlerdn od rnyny

,jk mdl xne` iqei iaxa xfril` iax diddéì éøîà eåä eäðéà- ¦§£¨§¦¥

y itl df weqtn di`x oi`y el mixne` mipind eidäøBz äøac¦§¨¨
ìkíãà éða ïBLiax mdl `iad okle .mdixac z` letkl mkxcy ¦§§¥¨¨

dn mdl didi `ly ick 'da dper'n di`x iqei iaxa xfril`
.aiydl

:df oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdéàpzkiepy df xac - §©¨¥
caer iabl dxeza xn`p ,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgna

dxf dcear,'úøkz úøkä''úøkä'epiid,äfä íìBòae'úøkz'epiid ¦¨¥¦¨¥¦¨¥¨¨©¤¦¨¥
øák àìäå ,ìàòîLé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,àaä íìBòì̈¨©¨¦§¥©¦©¦¨¨©©¦¦§¨¥©£Ÿ§¨

øîàðmcewd weqta(l eh xacna),'äúøëðå ócâî àeä 'ä úà'm`e ¤¡©¤§©¥§¦§§¨
dyw xg` mler lr fnxn zxk oeyl aezky mrt lky xn`p
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' ב

ת"ח ביחוד בעד הקונטרס מאמרים לכבוד ר"ה ויוהכ"פ. ויה"ר מהשי"ת, אשר יוסיף כח וחיל 

להחזקת היהדות ולהפצת רעיונותי' בכלל וזכרונות מימי קדם מההווי החסידות והנהגת החסידים 

בפולין  בימינו אלה שמרכזי החסידות  גדולה, עאכו"כ  נחיצות  בזה  זמן היתה  בכל  בפרט, אשר אם 

וגליצי' וכו' אינם, הי"ד.

מוסג"פ קונטרס המאמרים שהו"ל בקשר עם ר"ה וכו' העבר, אשר בטח יענינו את כת"ר שי'...

בברכה

הערה, בדפדפי בקונ' בחפזי: א( ר"ת תשובה מסר אדה"ז בשם הרה"צ רמ"ז מאניפאלי והש' 

הוא שויתי הוי' לנגדי תמיד, ה - הצנע לכת עם אלקיך. ראה הביאור ע"ז בקונטרס תורת החסידות 

לאתבא צדיקיא בתיובתא. ראה לקו"ת  בסופו. ב( מרז"ל עתיד מלכא כו' הוא: מלכא משיחא עתיד 

דברים )צב, ב(. שם שה"ש )נ, ב(. - במ"א מובא דמרז"ל זה הוא בזהר - ולע"ע, לא מצאתי מקומו. ג( 

ר"ת דתיבת אלול בציון המקור והרמז שבכאו"א ראה הקדמה לקונ' צד אבל ידוע שאין משיבין על 

הדרוש.

המשך מהעמוד הקודם
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dkld ixe`ia
¯ úáùá õåøì [à כלבים מפני וירא ברחוב הולך אם

סוערת  שהרוח או שוטף שגשם או ינשכוהו, פן נובחים
במהירות  לביתו להגיע בכדי לרוץ מותר -4.

¯ úáùá õåøì [á קצרות בפסיעות .5אפילו

¯ äéðùä ìâø [â48=) אמה ביניהם כשיש אבל
רגילה  הליכה זוהי .9סנטימטר)

¯ øàáúéù åîë [ã כשיש גסה פסיעה לפסוע מותר
רגלו  לטנף קצת צער לו ויש וטיט, רפש מעט .11לפניו

zetqede mipeiv
רבינו),1) (אחי מהרי"ל מכתי"ק ש"א לסי' זו השלמה

זה  יד בכתב שוע"ר. של החדשות במהדורות כאן הוכנסה
לשון  שינויי באיזה דלקמן, שא מסי' חלק גם מועתק

במקומם. ויועתקו
(2חפצי עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב אם יג: נח, ְֲֲִִִֶֶַַָָָישעיה

וכּבדּתֹו מכּבד ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת וקראת קדׁשי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻּביֹום
ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא ּדרכי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָמעׂשֹות

לקמן3) גם Ò"‡וראה Á˘ 'ÈÒ שלא וצוו נביאים הזהירו :
בחול. כהלוכך בשבת הלוכך יהא

נחשב 4) צער מניעת אם שמסתפק משמע א ס"ק בקו"א
שוע"ר  בפנים אמנם בשבילו, לרוץ או לדלג שמותר כעונג
סק"ה  קז סי' השלחן בקצות ולמעשה בזה, לחלק משמע לא
מילתא  שהוא והוסיף להתיר, צ' סי' שבת מהמנחת הביא
קצת, צער לו ויש וטיש רפש ממעט הרבה דגריעי דפשיטא,

דשרי. הוא וק"ו וכלֿשכן
כל 5) - מאמה קצרות פסיעות שאפילו סק"א, א"א פמ"ג

כן  לא דאם בפשטות הוא וכן בשבת, אסור - בריצה שהוא
גסה. פסיעה הוי

דילוג 6) בין ההפרש ב: טו, שה"ש לקו"ת גם וראה
וכמבואר  רגלים בב' וקפיצה א' ברגל דילוג כי הוא לקפיצה
והקופץ  למקום ממקום והדולג דאהלות פ"ח במשנה
ובפי' מברטנורה עובדיה רבינו בפי' (ע"ש למקום ממקום
עוקר  קיפוץ דביצה פ"ה בירושלמי וגם להרמב"ם המשניות

כו'). כאחת רגליו שתי
לעיל7) גם ÈÒ"‚וראה ˆ 'ÈÒ לפסוע שאסור בשבת ואפילו :

אעפ"כ  עיניו ממאור מת"ק א' נוטלת בחול וגם גסה פסיעה
מצוה. דבר לכל ירוץ

הדילוג 8) על נוסף איסור הוא גסה שפסיעה מבואר כאן
וקפיצה  דילוג היינו שבגמרא גסה פסיעה אבל בשבת,

א). ס"ק (קו"א
(9·"Ò Êˆ˘ 'ÈÒ גודל מראש אמה אדם של הליכתו דרך :

רגל  בין אמה כחצי שמרחיק זו רגל גודל ראש עד זו רגל
אמה. כחצי ג"כ הוא המנעל עם הרגל מצב ומקום לרגל

שיעור  כפי הוא ביותר הגדול שבאדם ג ס"ק משנ"ב וראה
אדם  אבל גבוה, באדם דווקא הוא ולכאורה שלו. פסיעה
כל  בכך רגיל אפילו - בשבת גסה פסיעה ללכת לו אין רגיל
מדרגות  שתי לעלות החול בימות שרגיל (כגון החול ימות
מצווה) לדבר כשאינו כך לעשות לו אין ובשבת אחת, בבת

החול. מהילוך שונה להיות צריך השבת הילוך שהרי -
לידינו.10) הגיע לא המים אמת דין

ריבוע  בחצאי הערות [בתוספת גֿו סעיפים ובשו"ע
לדלגו  יכול המים לאמת והגיע הולך היה ממשנ"ב]:
רגלו  להניח יכול שאינו רחבה היא אם אפילו עליה ולקפוץ
שיקיפנה  ממה שידלג ומוטב שנייה, שיעקור קודם ראשונה
ואסור  יקיפנה] - לדלג יכול [וכשלא בהלוך; שמרבה מפני

סחיטה. לידי יבא שלא בה, לעבור
(סי' אביו [או רבו פני להקביל כגון: מצוה לדבר הולך היה
הרב  [לאפוקי בחכמה ממנו שגדול מי פני או ס"ח)] תרי"ג
[כשאינו  בה לעבור יכול לו], צריך כשאינו תלמידו אצל
כגון  שינוי שיעשה ובלבד סי"ג)] תרי"ג (סי' להקיף יכול
יבא  ולא שיזכור כדי חלוקו, שפת מתחת ידו יוציא שלא

סחיטה. לידי
יפה  ולקשרו להדקו יכול דאינו דכיון בסנדלו, לעבור ואסור

מותר. במנעלו, אבל לאתויי. ואתי נפל דלמא חיישינן
שלא  כדי בחזרה, אף במים לעבור מותר מצוה לדבר ההולך
לדבר  ילך לא אחרת [שפעם לבוא לעתיד מכשילו תהא

מצוה].
מצוה] קצת הוי נמי ממונו [דשמירת פירותיו לשמור ההולך
דבר  [דאינו בחזרה לא אבל בהליכה, במים לעבור לו מותר

כ"כ]. מצוה
בבגדים. בשבת עזרא טבילת לעניין נו, סעיף על להלן וראה

נאסר 11) שההילוך לומר כלל סברא שאין סק"א, קו"א
למנוע  כדי לדלג הותר - ההילוך שהותר מקום וכל עליו,
כשאין  גם וטיט ברפש לדרוך אותו מחייבים ואין ההילוך,

בהם. ידרוך אם סחיטה חשש
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עליו  לקפוץ או לדלג יכול - רחב הרפש מקום להקיפנו 12ואם רשאי - הרבה רחב וכשהוא ,13.

zetqede mipeiv
גסה 12) שהפסיעה בכך מסתפק לא בסופו שם בקו"א

צער  במקום ההילוך שאסרו (דייתכן מהילוך אותו מצילה
כלל  אסרו שלא שיש להיתר חשוב סניף ומוסיף מועט)
וקפיצה  בדילוג קיים שאינו היתר בשבת, גסה פסיעה
קז  סי' השלחן בקצות הסתפק זה (ומחמת לכו"ע האסורים

רפש), במקום דילוג בדין סק"ז
בהוספה  האחרונים אמנם שמשמעות מוסיף מכת"י לקו"א

רפש  במקום והלכך מאד, קל בהילוך דמרבה זה דאיסור
שידלג  מוטב וא"כ בהילוך, להרבות מותר אופן בכל וטיט

ההילוך). למנוע תמיד הותר שהדילוג (כנ"ל כן גם
ומתענג  שמטייל אלא מקום, לאיזה אינה כשהליכתו אמנם
משה  (אגרות שידלג מאשר שיקיף יותר טוב - בהליכתו

יח). סי' ח"ה
עדיף 13) קל, איסור הוא שההילוך שאף מהקו"א כדלעיל

הילוך. מריבוי ולהמנע ולדלג לקפוץ
ב. ריצה, א. כאן שנזכרו האיסורים ד' שמלבד כן אם יוצא
של  חמישי איסור ישנו קפיצה, ד. דילוג, ג. גסה, פסיעה

דלעיל. בקו"א ונזכר בשוע"ר שחסר בהילוך מרבה
שבחול 14) שם ומשמע סי"ג, צ מסימן לעיל הובא עד"ז

שכיון  ביאר ובא"ר כן, לעשות שאין אלא - איסור בזה אין
משום  בחול אסור אינו (כדלהלן) בקידוש חוזרת שהראיה
וטבעו  דרכו שאם ביאר כה) ס"ק א"א צ (סי' ובפמ"ג סכנה.
אבל  בחול, כך לצעוד מותר - לשנות לו וקשה כן, לצעוד

גסה. פסיעה לצעוד שלא עצמו את לאנוס צריך בשבת
Ë"ÈÒ ‡Ú¯ 'ÈÒ·Â בתחלת בנרות עיניו נתינת (לענין

לפסיעה  רפואה והיא ת"ק עולה נר פעמים ב' כי הקידוש):
אדם. של עיניו ממאור מת"ק אחד שנוטלת גסה

•
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במגירה ‚ ולא במגל ולא בקרדום יבקע לא מבקע וכשהוא
מערב  לבקעות אפשר שהיה דכיון בחול שמבקע כדרך
בקופיץ  אלא יבקע שלא לשנות חכמים הצריכוהו יו"ט
ודומה  ראשים שני בו עושים ויש קצבים של סכין (פירוש
כדי  הרחב בצד לא אבל שלו הקצר ובצד לקרדום) קצת

קופיץ ל  ומהו קרדום מהו בקיאים אנו שאין ועכשיו שנות
ביד: או בסכין אלא לבקעות שלא להחמיר יש

אפשר „ שאי מאד גדולים בעצים אמורים דברים במה
אבל  בה וכיוצא קורה כגון ביקוע בלא כלל להסיקן
בלא  להסקה וראויים קצת גדולים שהן הסקה של עצים
להסיקן  שאפשר כיון בסכין אפילו כלל יבקעם לא ביקוע
להחמיר  יש ולכן צריכה שאינה טרחא זה הרי ביקוע בלא
שאין  בענין גדולות לחתיכות אפילו ביד אפילו לשברן שלא
כדי  בחור העץ יכניס לא וכן טוחן תולדת משום לאסור

שהוא: כמו להסיקו שאפשר כיון לשברו

הראויים ‰ עצים של הביקוע לאסור נוהגים והמדקדקים
ומתקנים  המועד בחול אפילו ביקוע בלי להסקה
קודם  דגים לבישול הצריכים הקטנים העצים כל ומכינים
לבערם  יכול שהרי צריכה שאינה לטרחא דחוששין יו"ט
שהעצים  במקום מקום ומכל להחמיר נכון וכן ביקוע בלא
ביקוע  בלי להבעיר נצריך אם מרובה הפסד דיש יקרים
בלא  להסיקן שאפשר עצים אפילו במועד לבקע לו מותר
ביד  לשבר אבל בכלי לבקעות אמורים דברים במה ביקוע
בו  להחמיר אין בחול עושה שהוא כדרך עושה שאינו כיון

יקרים: העצים שאין במקומות אפילו במועד כלל

Â קטנים שהם בין גדולים שהם בין בחצר המפוזרין עצים
שכן  חול לצורך כמלקט שנראה מפני ביו"ט לגבבן אסור
קדרתו  לבשל רוצה אם אבל מחר לצורך היום לגבב דרך
שקדרתו  מפני קדרתו בישול למקום סמוך לגבב מותר בחצר
אמורים  דברים במה מחר לצורך מגבב שאינו עליו מוכחת
מותר  היחיד ברשות המכונסים עצים אבל המפוזרין בעצים

שם: ולהסיקן אחרת לחצר אפילו ולהוליכן מהן ליטול

Ê עצים ללקט אסור בשדה אבל בחצר אמורים דברים במה
סמוך  עצים וללקט בשדה קדרתו לבשל רוצה אפילו
בשדה  גדלים להיות עצים שדרך לפי קדרתו בישול למקום
(עיין  גידולו במקום דבר כמעמר נראה עצים שם והמלקט
ממלאכות  הוא שהעימור תצ"ה בסי' נתבאר וכבר ש"מ) סי'
המכונסים  מן אפילו ולפיכך נפש אוכל לצורך הותרו שלא
ונראה  המפוזרין מן יקח שמא גזרה ליקח אסור שבשדה

כמעמר:

Á שאי אע"פ מחיצות המוקף מקום שהוא מוקף קרפף נו
שבעים  בתוך עומד שהוא או מסגרת לו יש אם לדירה
הוא  הרי המשתמר מקום שהוא כיון לעיר טפחים וד' אמה
אם  אבל שבתוכו המכונסים העצים מן להביא ומותר כחצר
טפחים  וד' אמה שבעים בתוך עומד ואינו מסגרת  לו אין
מוקף  שאינו כמי הוא הרי המשתמר מקום שאינו כיון לעיר
המכונסים  מן אפילו עצים ממנו מביאין ואין כלל מחיצות

שבתוכו:

Ë בקרפף ומונחים מכונסים שהן גפנים ועלי קנים עלי
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א  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה ילך לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא סימן ב חלק

1

dkld ixe`ia
עליו  לקפוץ או לדלג יכול - רחב הרפש מקום להקיפנו 12ואם רשאי - הרבה רחב וכשהוא ,13.

zetqede mipeiv
גסה 12) שהפסיעה בכך מסתפק לא בסופו שם בקו"א

צער  במקום ההילוך שאסרו (דייתכן מהילוך אותו מצילה
כלל  אסרו שלא שיש להיתר חשוב סניף ומוסיף מועט)
וקפיצה  בדילוג קיים שאינו היתר בשבת, גסה פסיעה
קז  סי' השלחן בקצות הסתפק זה (ומחמת לכו"ע האסורים

רפש), במקום דילוג בדין סק"ז
בהוספה  האחרונים אמנם שמשמעות מוסיף מכת"י לקו"א

רפש  במקום והלכך מאד, קל בהילוך דמרבה זה דאיסור
שידלג  מוטב וא"כ בהילוך, להרבות מותר אופן בכל וטיט

ההילוך). למנוע תמיד הותר שהדילוג (כנ"ל כן גם
ומתענג  שמטייל אלא מקום, לאיזה אינה כשהליכתו אמנם
משה  (אגרות שידלג מאשר שיקיף יותר טוב - בהליכתו

יח). סי' ח"ה
עדיף 13) קל, איסור הוא שההילוך שאף מהקו"א כדלעיל

הילוך. מריבוי ולהמנע ולדלג לקפוץ
ב. ריצה, א. כאן שנזכרו האיסורים ד' שמלבד כן אם יוצא
של  חמישי איסור ישנו קפיצה, ד. דילוג, ג. גסה, פסיעה

דלעיל. בקו"א ונזכר בשוע"ר שחסר בהילוך מרבה
שבחול 14) שם ומשמע סי"ג, צ מסימן לעיל הובא עד"ז

שכיון  ביאר ובא"ר כן, לעשות שאין אלא - איסור בזה אין
משום  בחול אסור אינו (כדלהלן) בקידוש חוזרת שהראיה
וטבעו  דרכו שאם ביאר כה) ס"ק א"א צ (סי' ובפמ"ג סכנה.
אבל  בחול, כך לצעוד מותר - לשנות לו וקשה כן, לצעוד

גסה. פסיעה לצעוד שלא עצמו את לאנוס צריך בשבת
Ë"ÈÒ ‡Ú¯ 'ÈÒ·Â בתחלת בנרות עיניו נתינת (לענין

לפסיעה  רפואה והיא ת"ק עולה נר פעמים ב' כי הקידוש):
אדם. של עיניו ממאור מת"ק אחד שנוטלת גסה

•
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במגירה ‚ ולא במגל ולא בקרדום יבקע לא מבקע וכשהוא
מערב  לבקעות אפשר שהיה דכיון בחול שמבקע כדרך
בקופיץ  אלא יבקע שלא לשנות חכמים הצריכוהו יו"ט
ודומה  ראשים שני בו עושים ויש קצבים של סכין (פירוש
כדי  הרחב בצד לא אבל שלו הקצר ובצד לקרדום) קצת

קופיץ ל  ומהו קרדום מהו בקיאים אנו שאין ועכשיו שנות
ביד: או בסכין אלא לבקעות שלא להחמיר יש

אפשר „ שאי מאד גדולים בעצים אמורים דברים במה
אבל  בה וכיוצא קורה כגון ביקוע בלא כלל להסיקן
בלא  להסקה וראויים קצת גדולים שהן הסקה של עצים
להסיקן  שאפשר כיון בסכין אפילו כלל יבקעם לא ביקוע
להחמיר  יש ולכן צריכה שאינה טרחא זה הרי ביקוע בלא
שאין  בענין גדולות לחתיכות אפילו ביד אפילו לשברן שלא
כדי  בחור העץ יכניס לא וכן טוחן תולדת משום לאסור

שהוא: כמו להסיקו שאפשר כיון לשברו

הראויים ‰ עצים של הביקוע לאסור נוהגים והמדקדקים
ומתקנים  המועד בחול אפילו ביקוע בלי להסקה
קודם  דגים לבישול הצריכים הקטנים העצים כל ומכינים
לבערם  יכול שהרי צריכה שאינה לטרחא דחוששין יו"ט
שהעצים  במקום מקום ומכל להחמיר נכון וכן ביקוע בלא
ביקוע  בלי להבעיר נצריך אם מרובה הפסד דיש יקרים
בלא  להסיקן שאפשר עצים אפילו במועד לבקע לו מותר
ביד  לשבר אבל בכלי לבקעות אמורים דברים במה ביקוע
בו  להחמיר אין בחול עושה שהוא כדרך עושה שאינו כיון

יקרים: העצים שאין במקומות אפילו במועד כלל

Â קטנים שהם בין גדולים שהם בין בחצר המפוזרין עצים
שכן  חול לצורך כמלקט שנראה מפני ביו"ט לגבבן אסור
קדרתו  לבשל רוצה אם אבל מחר לצורך היום לגבב דרך
שקדרתו  מפני קדרתו בישול למקום סמוך לגבב מותר בחצר
אמורים  דברים במה מחר לצורך מגבב שאינו עליו מוכחת
מותר  היחיד ברשות המכונסים עצים אבל המפוזרין בעצים

שם: ולהסיקן אחרת לחצר אפילו ולהוליכן מהן ליטול

Ê עצים ללקט אסור בשדה אבל בחצר אמורים דברים במה
סמוך  עצים וללקט בשדה קדרתו לבשל רוצה אפילו
בשדה  גדלים להיות עצים שדרך לפי קדרתו בישול למקום
(עיין  גידולו במקום דבר כמעמר נראה עצים שם והמלקט
ממלאכות  הוא שהעימור תצ"ה בסי' נתבאר וכבר ש"מ) סי'
המכונסים  מן אפילו ולפיכך נפש אוכל לצורך הותרו שלא
ונראה  המפוזרין מן יקח שמא גזרה ליקח אסור שבשדה

כמעמר:

Á שאי אע"פ מחיצות המוקף מקום שהוא מוקף קרפף נו
שבעים  בתוך עומד שהוא או מסגרת לו יש אם לדירה
הוא  הרי המשתמר מקום שהוא כיון לעיר טפחים וד' אמה
אם  אבל שבתוכו המכונסים העצים מן להביא ומותר כחצר
טפחים  וד' אמה שבעים בתוך עומד ואינו מסגרת  לו אין
מוקף  שאינו כמי הוא הרי המשתמר מקום שאינו כיון לעיר
המכונסים  מן אפילו עצים ממנו מביאין ואין כלל מחיצות

שבתוכו:

Ë בקרפף ומונחים מכונסים שהן גפנים ועלי קנים עלי
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טפחים  וד' אמה שבעים בתוך ועומד מסגרת לו שיש אע"פ
שאנו  מפני ביו"ט מהן ליקח ואסור כמפוזרים הן הרי לעיר
ויבא  אותם ליקח שיבא בשעה הרוח יפזרם שמא חוששים
יפזרם  שלא יו"ט מערב כבד כלי עליהם הניח ואם ללקטם

ביו"ט: מהן ליקח מותר הרוח

È ביו"ט בהן מסיקין אין ביו"ט האילן מן שנשרו עצים
פירות  גזרת בכלל שהן לפי ביו"ט נולד להמתירין אפילו
ביום  בו חכמים שאסרום ביו"ט או בשבת מאליהן הנושרין
כמ"ש  ויתלוש יעלה שמא גזרה משום ובטלטול באכילה
תק"ז  בסימן יתבאר התנור לתוך נפלו ואם שכ"[ה] בסי'

בעז"ה:

‡È כלים לפיכך ביו"ט בנולד להחמיר שיש נתבאר כבר
הראשונה  מלאכתן מעין עושין ואין ביו"ט שנשברו
ואסורין  נולד שהן מפני בהן מסיקין אין תצ"ה בסי' כמ"ש
שאינו  אע"פ אסור במקומן לשורפן ואפילו בטלטול
ממנו  וליהנות בו להשתמש אסור שהמוקצה לפי מטלטלן

תק"ט: בסימן שיתבאר כמו

·È עשאה הרי ביו"ט בבקעת קבול בית שחקק נכרי וכן
נולד: שהוא מפני בה מסיקין ואין כלי

‚È אע"פ יו"ט מערב שנעשו שלמים בכלים מסיקין אבל
ונעשה  מקצתו שהודלק לאחר הכלי מן נהנה שהוא
מאליה  לו באה שההנאה כיון כלום בכך אין כלי שבר
תק"ט  סי' סוף עיין המוקצה בגוף מעשה שום עושה שאינו
נעשה  דאז מקצתו שהודלק לאחר באש להפוך אסור אבל
מוכנים  עצים עליהם מרבה עושה הוא וכיצד כלי שבר
מקצת  שהודלקו לאחר אף באש להפוך יכול דאז ומסיקן
כמו  המוכנים עצים ברוב בטלים שהן לפי הכלים מן

בעז"ה: תק"ז בסימן שיתבאר

„È כל כדי מוכנים עצים לו כשאין אמורים דברים במה
בכלים  להסיק אסור צרכו כל כדי לו יש אם  אבל צרכו

תשחית: בל על עובר שהוא מפני בחול אפילו שלמים

ÂË מותר כלי תאר עליו ואין יו"ט מערב שנשבר כלי
ואם  להסקה ועומד מוכן כבר הוא שהרי ביו"ט להסיקו
מפני  ביו"ט להסיקו אסור ביו"ט ונשבר כלי תאר עליו יש

נולד: שהוא

ÊË אומרים ואין דבר לכל אותן מטלטלין והאוכלין הכלים
אלא  והאוכלין לתשמישן אלא הכלים ניתנו לא
ביו"ט  אכלן ואם ושקדים באגוזים מסיקין ולפיכך לאכילה
מפני  בהמה למאכל ראויים הן אפילו בקליפיהן מסיקין אין
כאוכל  ונחשבין להאוכל וטפלים מחוברים היו שאתמול

נולד: זה והרי כלל כאוכל נחשבין אין ועכשיו עצמו

ÊÈ הוא הרי לכך מיוחד שהוא כיון האש בו שמחתין עץ
שנתבאר: כמו להסיקו אסור ביו"ט נשבר ואם כלי

ÁÈ ביו"ט להדליק אסור שבת אחר להיות שחל יו"ט
אלא  בשבת וכבו שנדלקו והפתילות הלפידים שיורי
יותר  שהם מפני השבת קודם אחת פעם וכבו נדלקו כן אם
נאחז  שהאור וכבו אחת פעם כבר כשנדלקו להדליק נוחים
מכשרת  היא בשבת שנכבו שהכבייה ונמצא היטב בהן

כמו  ליו"ט מכינה שבת ואין ביו"ט להדלקה אותם  ומכינה
ביו"ט  להדליקן אסור לפיכך ע"ש תקי"ג בסי' שיתבאר
באותו  ידלק שמא גזרה עדיין נדלק שלא השני בצד אפילו
ביו"ט  להדליקן שאסור וכיון בשבת ונכבה כבר שנדלק צד
שאין  לאיסור שמלאכתו כלי דין הפתילה שיורי על יש
אבל  ש"ח בסי' כמ"ש מקומו או גופו לצורך אם כי לטלטלו
אסור  ביו"ט להסקה ראויים שאין כיון הלפידים שיורי
תורת  עליהם שאין לפי ומקומן גופן לצורך אפילו לטלטלם
שני  יו"ט אבל ראשון ביו"ט אמורים דברים במה כלל כלי

מו  שבת במוצאי להיות שחל גליות בצד של להדליקן תר
מדברי  אלא אינו שני שיו"ט דכיון עדיין נדלק שלא השני
שהן  וכיון כבר שנדלק בצד ידליק שמא גזרו לא סופרים
שמלאכתו  כלי כדין לטלטלן ג"כ מותר להדלקה ראויים

ש"ח. בסי' שנתבאר להיתר

להדליק  מותר ואילך וממנו בשבת בשני שחל שני יו"ט אבל
בו  שנדלקו צד באותו אפילו ולפידים פתילות שיורי בו
מותר  השנה ראש של שני ביו"ט ואפילו ראשון ביו"ט
כמו  בו להדליק מותר חול שני יום אם נפשך ממה להדליק
שהרי  שמותר שכן כל חול ראשון ויום קודש הוא ואם בחול
קדושה  הן הרי א"כ קדושים שניהם ואם ליו"ט מכין חול
כאן  שייך ואין חשובים הן ארוך אחד כיום שהרי אחת

אחד. יום שהן כיון לחבירו מיו"ט הכנה איסור

השבת  אחר להיות שחל ראשון ביו"ט דאפילו אומרים ויש
וכבו  שנדלקו והפתילות הלפידים שיורי להדליק מותר
שגוף  כיון גמורה הכנה חשובה זו כבייה שאין לפי בשבת
נוחה  היא זו כבייה שע"י אלא בעולם היה כבר הפתילה
הפתילה  גוף את לאסור כדאי בזה ואין להדליק יותר

והלפידים.

פתילות  ולעשות הראשונה לסברא לחוש יש הלכה ולענין
משם  להוציאה מותר הנר פי על מונחת הישנה ואם חדשות
אלא  אינו טלטול דאיסור דכיון במקומה אחרת להניח כדי

האחרונה: סברא על לסמוך יש סופרים מדברי

טוב: ביום והמותרים האסורים עצים תקא סימן ד חלק

ולא ‡ האבנים מן ולא העצים מן לא האש מוציאין אין
שמקרבין  המים מן ולא הבקר צפיעי כגון העפר מן
שמניחין  מים מלאה לבנה זכוכית אצל פשתן של נעורת
כל  ותדלק להנעורת נגהה שיחזור השמש עין כנגד אותה
דבר  מוליד שהוא מפני ביו"ט לעשות אסור בו וכיוצא זה
מערב  לעשות אפשר שהיה וכיון למלאכה קצת ודומה חדש
להשתמש  מותר ועשה עבר ואם ביו"ט לעשות אסור יו"ט
כמו  ביו"ט מלאכה להעושה חכמים קנסו שלא ביו"ט בהאש

החמורה: בשבת מלאכה להעושה שקנסו

תבשילו · תחת להסיקן רוצה אפילו פחמין עושין אין
לצורפי  ראויים הן שהרי כלי מתקן שהוא מפני ביו"ט

האש: נכבה הפחם שבעשיית מכבה שהוא ועוד זהב

שהאומנין ‚ כדרך יעשה שלא כדי במפוח נופחין אין
היתר  נוהגין והעולם בשפופרת נופחין אבל עושין
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למטה  מלמעלה להפכו שינוי ע"י בתים בעלי של במפוח
שינוי: ע"י אפילו אסור אומן של במפוח אבל

שישתמר „ כדי מוכן בעפר או בכלי האש לכסות מותר
אפשר  כיסויו שע"י ואע"פ לגמרי יכבה ולא האש
אף  כיבוי בלא שאפשר כיון מקום מכל מעט נכבה שהאש
לכיבוי  מתכוין שאינו כיון כלום בכך אין מעט נכבה אם
אסור  אבל עצמו ביו"ט להאש כשצריך אמורים דברים במה
השנה  ראש הוא אפילו שני ליו"ט שישתמר כדי לכסותו
תק"ג: בסימן שיתבאר כמו לחבירו אחד מיו"ט מכינין דאין

עצים ‰ של שורות ארבע לעשות גדולה מדורה עושי דרך
עליהם  ונותנים התיבה דופני ארבע כעין רוחות לארבע
ביו"ט  כך לעשות הרוצה לפיכך לאהל ודומה למעלה עצים

עלי  יעשה ואח"כ תחלה הדפנות יעשה מפני לא הגג הם
אדם  אלא ביו"ט אסור עראי בנין ואפילו בנין דרך שזהו
ואח"כ  באויר בידיו לגג שהם העליונים העצים יאחוז אחד
הוא  אם וכן חול מדרך לשנות כדי תחתיהם הדפנות יסדרו
דפנות  כעין העשויין אבנים שני גבי על גג כעין עצים מסדר
תחתיהם  האבנים יסדרו ואח"כ באויר בידיו העצים יאחוז
הקדרה  יאחוז אבנים שני גבי על הקדרה את השופת וכן
יעשה  שלא כדי תחתיה האבנים יסדר ואח"כ באויר בידו
אחד  ומניחים אותן כשצולין ביצים וכן שינוי בלי עראי אהל
ויתן  בידו העליונה יאחוז ביניהם והאש שנים גבי על

תחתיה: האחרות

Â התחתונות שתי בין אש כשמניח אמורים דברים במה
לאהל  דומה זה והרי שביניהם לאויר צריך הוא שהרי
לאויר  צריך אין אם אבל שתחתיו לאויר צריך שהוא
לסדר  ומותר אהל לעשיית כלל דומה אינו שביניהם
על  השלחן דף לסדר מותר ולכן התחתונה גבי על העליונה
מארבע  לארץ מגיעות דפנות להן שיש אע"פ רגליו גבי
שט"ו: בסימן ועיין שביניהן לאויר צריך שאין כיון רוחות

Ê בו אחז שלא עץ כל במדורה שהודלקה עצים של אגודה
שאחזה  עצים אותן אבל המדורה מן לשמטו מותר האור
אורן  מכחיש הוא שהרי המדורה מן לסלקן אסור האור בהן
נפרדין  מכשהן בטוב יותר דולקין הן אחת באגודה דכשהן
של  אחד מצד ליטלן מותר אבל למכבה דומה זה והרי
במדורה  להניחן או המדורה של אחר בצד ולהניחן המדורה
למכבה  דומה אינו האש מן לגמרי מסירן שאינו דכיון אחרת
אין  למדורה שמחזירן קודם קצת נכבים הן שלפעמים ואף
מתכוין  אינו והוא כלל כיבוי בלא שאפשר כיון כלום בכך

לכבוי.

בעצים  לגמרי להסירן רשאי שאינו אמורים דברים במה
עצים  שהם אלא אגודים אינן אם אפילו או ביחד אגודים
עצים  אבל ליכבות קרוב הוא מהם אחד דכשמסיר דקים
אפילו  האש מן לגמרי להסירן מותר אגודים שאינם גסים
ואין  בכך נזהרים העולם מקום ומכל האור בהן אחזה כבר
וכן  האור בו שאחזה עץ שום המדורה מן לגמרי מסירין

להחמיר: נכון

Á של בבקעת אחר דבר שום ולא הקדרה את סומכין אין

שהן  לפי בלבד להסקה אלא עצים לטלטל התירו ולא עץ
לטלטלן  אסור הסקה לצורך שלא אבל לכך ומיוחדין עומדין

תור  עליהם שאין מפני ומקומן גופן לצורך כלל אפילו כלי ת
נפש  אוכל לצורך שלא לטלטלן שאסור כאבנים הן והרי

תק"ט. בסי' שיתבאר כמו

בצלי  לתקעו וראוי כקוץ בראשו חד שהוא עץ ענף אבל
מפני  בו לצלות כדי לטלטלו מותר בו ולצלות שפוד כמין
לצלות  או בו לצלות לי דמה להסקה דומה זה שתשמיש
במה  תבשילו תחת מסיקו היה רוצה היה שאילו בגחלתו
הוא  אם אבל להסקה דראוי יבש כשהוא אמורים דברים
ואינו  אחרים עצים תערובת בלי להסקה ראוי שאינו רטוב
שפוד  כעין בצלי לתקעו אסור בלבד בגחלתו לצלות יכול
על  אף אחרים עצים עם להסיק לטלטלו מותר מקום ומכל

עצמו. בפני להסיק ראוי שאינו פי

הן  הרי להסקה ראויים שהן כיון יבשים דעצים אומרים ויש
אפילו  לטלטלן ומותר מוקצה דין עליהם ואין ליו"ט מוכנים
שאינו  רטוב עץ אבל צלייה לצורך ושלא הסקה לצורך שלא
אסור  אחרים עצים תערובת ע"י רק עצמו בפני להסקה ראוי
אחרים  עצים עם להסיקו רק צלייה לצורך אפילו לטלטלו

שנתבאר. וכמו

אם  אבל הראשונה לסברא לחוש יש לכתחלה הלכה ולענין
יבש  בעץ להשתמש מאד לו שנצרך כגון הדחק שעת הוא

האחרונה: סברא על לסמוך יש

Ë שע"י מפני ביו"ט חרס של חדשה בקדרה לבשל אסור
מים  ומחזיקין ומתקשין מתחזקין הן הראשון בישול
מכה  תולדת משום ואסור עשייתן תיקון גמר וזהו בטוב
בסי' כמ"ש ודבר דבר כל של מלאכה גמר שהוא בפטיש
שקורין  המצופין חרס בכלי לבשל מותר אבל ע"ש, ש"ב
קודם  אפילו בטוב מים מחזיקין שהן לפי (גיגליזר"ט)
ויש  מלאכתן גמר הבישול שאין ונמצא הראשון הבישול
מצופין  אינן אפילו שלנו חדשים חרס בכלי לבשל מתירין
בתנור  הוא שלנו חרס כלי של עשייתן וגמר תיקונן שכל לפי

יוצרים. של

נהגו  ולכן הראשונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
קודם  אחת פעם בהם מבשלין בפסח חדשות קדרות כשקונין
ונמצא  אחרות קדרות לו שאין כגון הדחק בשעת אבל יו"ט

האחרונה: סברא על לסמוך יש יו"ט משמחת בטל

טוב: ביום האש דיני תקב סימן ד חלק

כן ‡ אם אלא ביו"ט הותרה לא נפש אוכל מלאכת כל
לאפות  אסור אבל ביו"ט בה ליהנות כדי אותה עושה
ושחט  אפה ואם בחול שיאכל מה ביו"ט ולבשל ולשחוט
מחר  לצורך ביו"ט נפש אוכל מלאכות שאר עשה או ובישל
מן  לוקה זה הרי יו"ט אחר להיות שחל שבת הוא אפילו

התורה:

סמוך · ביו"ט המלאכה כשעשה אמורים דברים במה
ביו"ט  ממנה ליהנות כלל אפשר שאי בענין לחשכה
אע"פ  עצמו ביו"ט ממנה ליהנות אפשר אם אבל עצמו
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אלא  אותה עושה ואינו ביו"ט ממנה ליהנות רוצה שאינו
המלאכה  שאין אע"פ התורה מן פטור זה הרי חול לצורך
היו  אם הואיל סעודתו כל אכל שכבר ביו"ט כלל לו צריכה
מלאכה  היתה היום עדיין אכלו שלא אורחים לו מזדמנים
זו  מלאכה הרי א"כ לעשותה לו מותר והיה להם צריכה זו

איסור  אין אורחים לו שאין ואף נפש אוכל מלאכת נקראת
כן  והעושה אסרוה חכמים מקום ומכל לעשותה התורה מן

מרדות: מכת אותו מכין

לחבירו: מיו"ט להכין שלא תקג סימן ד חלק
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ziciqgd dyxtd - ziy`xa zyxt 'xe` dxez'

וגֹו'. בית זה אי רגלי, הדֹום והארץ ּכסאי, §¦©¤¥¨§©£¤¨¨§¦§¦¦©¨©הּׁשמים

minXd"zia df i` ,ilbx mFcd ux`de ,i`qM'וגֹו" ©¨©¦¦§¦§¨¨¤£©§¨¥¤©¦ְ

(` ,eq EdirWi): §©§¨

mFcd"e "i`qM" xnFl KxAzi eilr KiIW Ki` oiadl§¨¦¥©¨¨¨¦§¨¥©¦§¦©£
,mFwn xcbA Fpi`e ,"sEBd zEnC Fl oi`" ixdW ?"ilbx©§¨¤£¥¥§©§¥§¤¤¨

aEzMW FnkE(`k ,bl zFnW)`Ed"W ± "iY` mFwn dPd" : §¤¨§¦¥¨¦¦¤
!"FnFwn mlFrd oi`e ,mlFr lW FnFwn§¤¨§¥¨¨§

oiadl K`1:oiprd ©§¨¦¨¦§¨

aEzMW FnM ,minXd on `id dxFYd dPd iM,k zFnW) ¦¦¥©¨¦¦©¨©¦§¤¨§

(giiYxAC minXd on iM" zpigAוגֹו': `idW EpiidC ," ¦¦©¨©¦¦©§¦ְ§©§¤¦§¦©
± minW iM .minWminE W`aizM dxFYd iAB Kke ,mixaC) ¨©¦¦¨©¦¥©¦§©©¥©¨§¦§¨¦

(a ,blFpinin" :W`."Fnl zC ¦¦¥¨¨

aizM dPde(g ,k `xwIe)mziUre izFTEg z` mYxnWE" : §¦¥§¦©¦§¨§©§¤¤©©£¦¤
mz`" ± "mY`.dxFYd z` dUFrd `Ed mc`dW ,aizM " Ÿ¨©¤§¦¤¨¨¨¨¤¤©¨

EpYad` mlFr zad`" zMxaA miWwan Ep` Kke'כּו, §©¨§©§¦§¦§©©£©¨£©§¨
xFnWlmiIwlE zFUrleKM xg`e DzFUrl dNgY ± " ¦§§©£§©¥§¦¨©£¨§©©©

ongxd a`" ici lr Epiide .DniIwlmgxEpAlA oze ,Epilr §©§¨§©§©§¥¨¨©£¨©¥¨¥§¥§¦¥
dpiAzEppFAzde dpiA KWnp mipFilr mingx zpigAOW ," ¦¨¤¦§¦©©£¦¤§¦¦§¨¦¨§¦§§

.dxFYd zEEdzde ziIUr Dci lre DA zFidl ,aNA©¥¦§¨§©¨¨£¦©§¦§©©¨

?Ff zEppFAzd didY cvike§¥©¦§¤¦§§

dpade ,dpad oFWl ± "rnW" :rnWÎz`ixwA x`Fan§¨¦§¦©§©§©§£¨¨©£¨¨
iM .Dnvr rnW zaizA `id FfrnW±'rÎmWiM :WExiR , ¦§¥©§©©§¨¦§©¥¥¦

dxEaBde dNEcBd 'd Ll" zpigA `id izAx o"ir'וכּו"ixaC) ©¦©¨¦¦§¦©§©§¨§©§¨ְ¦§¥

(`i ,hk '` minIdEpiidC ."Ll" zpigA mdW zFpFilr zFCn 'f , ©¨¦¦¤§¤¥§¦©§§©§
zpigaA opi` oiicrW ,oxFwnA millkpe eil` milhA mdW¤¥§¥¦¥¨§¦§¨¦¦§¨¤£©¦¥¨¦§¦©
"dNEcB" mWA milFr zFidl dHnl zEhXRzde dkWnd©§¨¨§¦§©§§©¨¦§¦§¥§¨

"dxEab"E'וכּוdkWnde ."izAx 'r" mWA `xwp if`e , §¨ְ©£©¦§¨§¥©¨¦§©§¨¨
`EdW ,cal mW zpigA wx `Ed dHnl hXRznE KWnPW¤¦§¨¦§©¥§©¨©§¦©¥§¨¤
FzEkln cFaM mW KExA" :xn`nkE .`nlrA dx`d¤¨¨§¨§¨§©£¨¨¥§©§

FzEkln zCnE mW zpigAn `N` Ff oi`W ,"cre mlFrl§¨¨¤¤¥¤¨¦§¦©¥¦©©§
"minlFr lM zEkln LzEkln" iM ,KxAzi(bi ,dnw miNdY) ¦§¨¥¦©§§©§¨¨¦§¦¦

.aizM§¦
xaC oiadl ± dpiA oipr EdfexaC KFYnKFY" :WExiR . §¤¦§¨¦¨§¨¦¨¨¦¨¨¥

,mW zpigA `idW ,'oinlr lM `Nnn' zpigA `xwp "xaC̈¨¦§¨§¦©§©¥¨¨§¦¤¦§¦©¥
KFY KWnPd dx`de eif zpigA EpiidC2Kixve ,oinlr §©§§¦©¦§¤¨¨©¦§¨¨§¦§¨¦

`Ed KxAzi `EdW ,l"PM eif `N` Fpi`W dGn oiadl§¨¦¦¤¤¥¤¨¦©©¤¦§¨¥
daWgn zil"e ,'oinlr lM aaFQ'd'3כּוlMn e`le" ," ©¥¨¨§¦§¥©§¨¨§¨¦¨

."llM oiN` zFCn¦¦¥§¨
z` Yad`e" zFidl KWnp df ici lreLidl` d"ied" §©§¥¤¦§¨¦§§¨©§¨¥£¨¨¡Ÿ¤

(d ,e mixaC)`EdÎKExA sFqÎoi`A KxAzi FA dwacl ,WOn §¨¦©¨§¨§¨¦§¨¥§¥¨
aEzMW FnM .WOn(dk ,br miNdY)`l LOre ,minXa il in" : ©¨§¤¨§¦¦¦¦©¨¨¦§¦§Ÿ

iYvtg'וגֹו"W FpFvxE Fvtg wx didIW ,"d"iedxF` ," ¨©§¦ְ¤¦§¤©¤§§¤£¨¨
" didi ,Fnvr `EdÎKExA sFqÎoi`Lidl`dxFW ± " ¥¨©§¦§¤¡Ÿ¤¤

Fnvr `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENib `dIW EpiidC .LAxwA§¦§§§©§¤§¥¦¥¨©§
.FWtp lr©©§

:"Laal lkA" ici lr Epiide§©§©§¥§¨§¨§
aEzMW FnM `EdW(ci ,cl aFI`),FAl eil` miUi m`" : ¤§¤¨¦¦¨¦¥¨¦

KiWn`e gEx izii` gEx" iM :"sq`i eil` FznWpe FgEx§¦§¨¥¨¤¡Ÿ¦©©§¦©§©§¦
dlrnl dlFrd mc`d gEx ici lrW ,"gEx4"WmiUI ©¤©§¥©¨¨¨¨¨§©§¨¤¨¦

eil`5W EpiidC ,"FaaNKiWndlE ,KxAzi FA dwacl sqki ¥¨§©§¤§¨¦§Ÿ§¨§¨¦§¨¥§©§¦
FzEdl` iENiB zpigA6if` .FWtp KFze FWtp lr KxAzi §¦©¦¡Ÿ¦§¨¥©©§§©§£©

"FznWpe FgExeil`" ± 'oinlr lM aaFq' zpigAn "sq`i," §¦§¨¦§¦©¥¨¨§¦¥¨¤¡Ÿ
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

:WExiR ± "mlFrl dpW miRl` dncw dxFY"d dPd iM¦¦¥©¨¨§¨©§©¦¨¨¨¨¥
Dzlrn DdaB dxFYde ,minE W` zpigA `xwp "mlFr"¨¦§¨§¦©¥©¦§©¨¨§¨©£¨¨
zpigAn dlrnl mdW ,"dpW miRl`" zpigaA ± c`n§Ÿ¦§¦©©§©¦¨¨¤¥§©§¨¦§¦©
zFidl EpiidC ,mlFr zpigal KWOYW ickE .mlFr¨§¥¤¦¨¥¦§¦©¨§©§¦§

"FpiOinW`'כּוW dUr zFvn g"nx `EdW ,"oinIO, ¦¦¥¤§©¦§£¥¤¦¨¦
l`nVn dUrzÎ`l zFvn d"qWe'כּוFf dkWnd dPd , §©©¦§Ÿ©£¤¦§Ÿ¦¥©§¨¨

lkA [..] Yad`e"A `YzlcÎ`zExrz` ici lr `id¦©§¥¦§£¨¦§©¨¤§¨©§¨§¨
,"gEx KiWn`e gEx izii` gEx" ,"Laal§¨§©©§¦©§©§¦©

" df ici lreYxAce"mA(f ,e mW)oFWl ± "YxAce" : §©§¥¤§¦©§¨¨¨§¦©§¨§
sFqÎoi` xF` zkWnd zFidl EpiidC ,dkWnde dbdpd©§¨¨§©§¨¨§©§¦§©§¨©¥

.dxFYA `EdÎKExÄ©¨

l` 'd xAcie" oipr EdfedWnd"ied zkWndW :" §¤¦§¨©§©¥¤Ÿ¤¤©§¨©£¨¨
zpigal dNgY dkWnd zFidl Kixv dxFYd zFidl¦§©¨¨¦¦§©§¨¨§¦¨¦§¦©

miOd on iM" zpigAn `EdW ,dWnEdiziWn"(i ,a zFnW). Ÿ¤¤¦§¦©¦¦©©¦§¦¦§

minXd" Edfei`qM`id ixd ,dxFYd `id minXdW :" §¤©¨©¦¦§¦¤©¨©¦¦©¨£¥¦
`QM7`id Ff daiWie ,zaWl dUrPW ,lWn KxC lr ¦¥©¤¤¨¨¤©£¤¨¤¤¦¦¨¦
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oicinrOX dn `Ede .ohw `QM oM mB `EdW ,`xnBd©§¨¨¤©¥¦¥¨¨§©¤©£¦¦
df lre .ux`d lrn lbxd DiAbdl aWFId ilbx zgY©©©§¥©¥§©§¦©¨¤¤¥©¨¨¤§©¤
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l`xUi EidW itl Epiide ."l`xUi liaWA `N` dNEcb Ll§§¨¤¨¦§¦¦§¨¥§©§§¦¤¨¦§¨¥
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.dwcSd `id ozEllkE ,zFIUrn©£¦§¨¨¦©§¨¨
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ozENrzde .(oditpre z"bg zEhXRzd `N` Fpi` i"dp iM)¦¤¦¥¤¨¦§©§©©§©§¥¤§¦§©¨
e"`Ed ici lr ,dnkgd zpigA `idW ,c"Ei zpigal `id¦¦§¦©¤¦§¦©©¨§¨©§¥©¨

daWgOd xAgnE KiWnOd `EdW'כּו. ¤©©§¦§©¥©©§¨¨
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:WExiR ± "mlFrl dpW miRl` dncw dxFY"d dPd iM¦¦¥©¨¨§¨©§©¦¨¨¨¨¥
Dzlrn DdaB dxFYde ,minE W` zpigA `xwp "mlFr"¨¦§¨§¦©¥©¦§©¨¨§¨©£¨¨
zpigAn dlrnl mdW ,"dpW miRl`" zpigaA ± c`n§Ÿ¦§¦©©§©¦¨¨¤¥§©§¨¦§¦©
zFidl EpiidC ,mlFr zpigal KWOYW ickE .mlFr¨§¥¤¦¨¥¦§¦©¨§©§¦§

"FpiOinW`'כּוW dUr zFvn g"nx `EdW ,"oinIO, ¦¦¥¤§©¦§£¥¤¦¨¦
l`nVn dUrzÎ`l zFvn d"qWe'כּוFf dkWnd dPd , §©©¦§Ÿ©£¤¦§Ÿ¦¥©§¨¨

lkA [..] Yad`e"A `YzlcÎ`zExrz` ici lr `id¦©§¥¦§£¨¦§©¨¤§¨©§¨§¨
,"gEx KiWn`e gEx izii` gEx" ,"Laal§¨§©©§¦©§©§¦©

" df ici lreYxAce"mA(f ,e mW)oFWl ± "YxAce" : §©§¥¤§¦©§¨¨¨§¦©§¨§
sFqÎoi` xF` zkWnd zFidl EpiidC ,dkWnde dbdpd©§¨¨§©§¨¨§©§¦§©§¨©¥

.dxFYA `EdÎKExÄ©¨

l` 'd xAcie" oipr EdfedWnd"ied zkWndW :" §¤¦§¨©§©¥¤Ÿ¤¤©§¨©£¨¨
zpigal dNgY dkWnd zFidl Kixv dxFYd zFidl¦§©¨¨¦¦§©§¨¨§¦¨¦§¦©

miOd on iM" zpigAn `EdW ,dWnEdiziWn"(i ,a zFnW). Ÿ¤¤¦§¦©¦¦©©¦§¦¦§

minXd" Edfei`qM`id ixd ,dxFYd `id minXdW :" §¤©¨©¦¦§¦¤©¨©¦¦©¨£¥¦
`QM7`id Ff daiWie ,zaWl dUrPW ,lWn KxC lr ¦¥©¤¤¨¨¤©£¤¨¤¤¦¦¨¦

Abl dlRWdÎlrA `Ed dPd cnFr mc`dWMW .dcinr i ©§¨¨§©¥£¦¨¤§¤¨¨¨¥¦¥©©
daiWi ici lre ,ux`d lrn midFaB FgFnE FW`xe ,dnFw¨§Ÿ§¦¥©¨¨¤§©§¥§¦¨
sFqÎoi` xF`l `QM dUrp dxFYd KM .FznFw lRWp¦§¨¨©©¨©£¤¦¥§¥
Fznkge FpFvx zpigA `idW ,FW`x zpigal `EdÎKExÄ¦§¦©Ÿ¤¦§¦©§§¨§¨
`le oianE ,`rici dnkga `le miMg Yp`"C .FzpiaE¦¨§©§§©¦§¨§¨§¨§¦¨¥¦§¨
Fznkg milWlYWnE micxFi dxFYaE ,"`rici dpiaa§¦¨§¦¨©¨§¦¦§©§§¦¨§¨
,dwcvE ,zivive ,oiNitzM miInWB mixacA FzpiaE¦¨¦§¨¦©§¦¦¦§¦¦§¦¦§¨¨

zFpAxwe ,zFxUrnE zFnExzE.'כּו: §©©§§¨§¨

ux`de":"ilbx mFcd §¨¨¤£©§¨
oFWlA sxtxW FnM `Ed ,wEqRd oFWlA "mFcd"£¦§©¨§§©§¨¦§
oicinrOX dn `Ede .ohw `QM oM mB `EdW ,`xnBd©§¨¨¤©¥¦¥¨¨§©¤©£¦¦
df lre .ux`d lrn lbxd DiAbdl aWFId ilbx zgY©©©§¥©¥§©§¦©¨¤¤¥©¨¨¤§©¤

wEqR lr `xnBA Exn`(h ,f l`ipC)"einx oeqxk"8cg` : ¨§©§¨¨©¨¨¦¥¨§¨¨§¦¤¨
,eilr oiaWFIW lFcBd `Ed `QM .sxtxWl cg`e `Qkl§¦¥§¤¨¦§©§¨¦¥©¨¤§¦¨¨

.milbxd zgY oicinrOW ohTd `Ed sxtxWE§©§¨©¨¨¤©£¦¦©©¨©§¨¦

aEzMW FnM ,lbx `xwp l`xUiÎzqpM dPd iM :oiprde§¨¦§¨¦¦¥§¤¤¦§¨¥¦§¨¤¤§¤¨
(` ,ci mixaC)± `xa"E ,"mkidl` 'dl mY` mipA" :`rxM §¨¦¨¦©¤©¡Ÿ¥¤§¨©§¨

."dEa`c©£¨

lbxA dxizi dlrn `vnPW lWn KxC lr FnM dPde§¦¥§©¤¤¨¨¤¦§¨©£¨§¥¨¨¤¤
mi`UFp mde ,mikNdnd md milbxdW ± W`xA oi`X dn©¤¥¨Ÿ¤¨©§©¦¥©§©§¦§¥§¦
W`xd `vnpe ,Fvtg fFgnl FzF` oikilFnE W`xd z ¤̀¨Ÿ¦¦¦§¤§§¦§¨¨Ÿ
`Ed mCd"W ± FzEIge ,W`xd iciB mbe .lbxdl Kixv̈¦§¨¤¤§©¦¥¨Ÿ§©¤©¨

"WtPd(bk ,ai mixaC)lbxdn mC oifiTOWkE .milbxA md ± ©¨¤§¨¦¥¨©§©¦§¤©¦¦¨¥¨¤¤

oiUFrW Wi zF`Etx dOM oke .miIwznE W`xd `Rxzn¦§©¥¨Ÿ¦§©¥§¥©¨§¥¤¦
,W`x ± lbxd `xwp Ff dpigaaE .W`xd `RxznE milbxÄ©§©¦¦§©¥¨Ÿ¦§¦¨¦§¨¨¤¤Ÿ

.Ff dbxcnA lbxdn dHnl `EdW ,lbx ± W`xde§¨Ÿ¤¤¤§©¨¥¨¤¤§©§¥¨

zFkWnd zElNMzd ici lr :dlrnl `Ed Kke§©§©§¨©§¥¦§©§©§¨
± "ozNigzA otFqe ,otFqA ozNigY uErp" zFbxcOd©©§¥¨§¦¨¨§¨§¨¦§¦¨¨
,dHnlÎdlrnln `xwp xWiÎxF` :xfFgÎxF`e xWiÎxF`¨¨§¥¨¨¦§¨¦§©§¨§©¨
ÎdHOn ± xfFgÎxF`e ,oFilrd `Ed dlrnNX dn lM̈©¤§©§¨¨¤§§¥¦©¨
uErp" Edfe .oFilrd `Ed dHnNX dn lM ± dlrnl§©§¨¨©¤§©¨¨¤§§¤¨
lbxd zpigAW ,ozNigY `Ed otFQW ± "otFqA ozNigY§¦¨¨§¨¤¨§¦¨¨¤§¦©¨¤¤

.W`x `xwp¦§¨Ÿ

aizkE ,"ziW`x" E`xwp l`xUie(`k ,bl mixaC)`xIe" : §¦§¨¥¦§§¥¦§¦§¨¦©©§
dlrnl dUrp `YzlcÎ`zExrz` ici lre ."Fl ziW`x¥¦§©§¥¦§£¨¦§©¨©£¤§©§¨

.mipFilr zFxF` oETiY¦¤§¦

sl` EPOn ElHp lbrd `hgAW dWnA EpivOW Edfe§¤¤¨¦§Ÿ¤¤§¥§¨¥¤¦§¦¤¤¤
gnUi" Edfe ,dpYnA eil` oipzFpe oixfFg zAWaE) zFxF`§©¨§¦§§¦¥¨§©¨¨§¤¦§©
lr Exn`X dnA l"fx Efnx df lre .("Fwlg zpYnA dWnŸ¤§©§©¤§§©¤¨§©©§©¤¨§©

wEqR(ck ,hi zFnW)iYzp mElM .LzNEcBn cx" ± "cx Kl" ¨§¤¥¥¦§¨§§¨©¦
l`xUi EidW itl Epiide ."l`xUi liaWA `N` dNEcb Ll§§¨¤¨¦§¦¦§¨¥§©§§¦¤¨¦§¨¥

aEzMW FnkE ,FNW lbxd zpigaA(`k ,`i xAcOA)WW" : ¦§¦©¨¤¤¤§¤¨©¦§¨¥
sl` zF`nilbx±mrd"FAxwA ikp` xW`9Fl Eid mde , ¥¤¤©§¦¨¨£¤¨Ÿ¦§¦§§¥¨

lbx zpigaA Fl Eid mdW s` ,W`x zpigaE siTn zpigA§¦©©¦§¦©Ÿ©¤¥¨¦§¦©¤¤
.i`Ce©©

mdW eiUrn oTzOW ici lr ,l`xUi lkA `Ed Kke§¨§¨¦§¨¥©§¥¤§©¥©£¨¤¥
dUrp ,milbx zpigaA zEInWb dIUrA dUrOd gkA§Ÿ©©©£¤©£¦¨©§¦¦§¦©©§©¦©£¤

.dkM minrR sl` miMf FAle FgFn§¦©¦¤¤§¨¦¨¨

zpigA `EdW lbx zpigal "mFcd" zFidl dPde§¦¥¦§£¦§¦©¤¤¤§¦©
ÎdHOn DzFlrdlE DdiAbdl EpiidC ,l`xUiÎzqpM§¤¤¦§¨¥§©§§©§¦¨§©£¨¦©¨
zFvn mdW "ux`d" zpigA ici lr `Ed ,dlrnl§©§¨©§¥§¦©¨¨¤¤¥¦§

.dwcSd `id ozEllkE ,zFIUrn©£¦§¨¨¦©§¨¨

xn`p df lre(cl ,ci ilWn)dwcv" :mnFxziFB± " §©¤¤¡©¦§¥§¨¨§¥
"mnFxY`id Ff d`lrde ddAbde .dlrnlÎdHOn " §¥¦©¨§©§¨§©§¨¨§©£¨¨¦

" zpigaAiFBz`lrd EpiidC ,'i 'e 'b zFIzF` mdW ," ¦§¦©¤¥¦§©§©£¨©
.mingx ,oiC ,cqg :zFpigA 'bl llM KxC oiwlgPW zFCOd©¦¤¤§¨¦¤¤§¨§§¦¤¤¦©£¦
ozENrzde .(oditpre z"bg zEhXRzd `N` Fpi` i"dp iM)¦¤¦¥¤¨¦§©§©©§©§¥¤§¦§©¨
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רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

Í‡ רוחני מבחי' נעשה הוא הגן דקרקע הוא הענין
הוא  יסודות שבד' דרוחניו' שבארץ יסודות הד'
הג"ע  מכוון ועכ"ז זה לגן קרקע להיות גשמיות בערך
יובן  ומזה גשמי בארץ ימצאוהו לא ולכך השוה קו ע"ג
תענוגי  פנימי' מכל בערך נבדל הארץ שג"ע עכ"פ
עפר  מים רוח אש גשמיי' בד"י ששרשו השפל עוה"ז
ממה  לזה וראיה ביניהן וכלל כלל ערך שאין עד
בו  שטובלין הג"ע שלפני דינור נהר בענין שמצינו
לטהר  רק אינו עניינו החומרי מגופם בצאתם הנשמות
וקבלו  בגופים שהיו הנשמות של ההגשמה ולהסיר
הנדבק  דהיתר גופני בתאו' אם העולם זה מגשמיו'
רע  ומדיבור רע בהרהור וכ"ש האלקי ונפש ברוח
מה  וגם כו') גיהנם (שצריך מהם ונתלכלכה בה שנדבק
ותפלה  בתורה ודיבור מחשבה כמו רע ולא טוב שעשה
בנהר  זו טבילה צריך הכל והמוח הלב התפעלות וגם
על  לשכוח והוא עלמא דהאי חיזו על לאשכחא דינור
ויובן  שבג"ע הרוחניו' בערך גשם שנק' ההגשמ' בחי'
רוחני  לעונג גשמי עונג בין הפרש שיש כדוגמא
וההתנשאות  הכבוד לעונג המאכל עונג בין בעוה"ז
ההפרש  כזה לדמות אין ואעפ"כ גשמי וזה רוחני שזה
כו' מיניה לא שבג"ע האלקי עונג בין עוה "ז עונג בין
כזאת  גשמי' שפע שיומשך שכדי עכ"פ יובן ומזה
דילוג  להיות דהוצרך עוה"ז דתענוגי הגשמיות בבחי'
קרביי' שנק' עליונים המלאכים ע"י נעשה והוא גדול
חיצוני  שהיותר עד עליונה לשפע ומבררי' שמבדילים
וזהו  עוה"ז לתענוגי מקור להיות למטה לבא יוכל
אם  ואמר רומי של גדול כרך ראה כאשר ר"ע ששחק
בין  העצו' הפרש על הכוונה כו' כך רצונו לעוברי
לא  החרבה דאמלא' אע"פ שברומי העוה"ז עונג שורש
להנחיל  שנא' שבעוה"ב האלקי לעונג כו' צור נתמלאה
כו' רצונו עושי נק' שזהו המצות קיום ע"י יש אוהבי
שבירושלים  גשמיים בתענוגי' לומר א"א (דודאי
עונג  פסולת מבחי' זה שגם גשמי טוב מכל במילואה
ונתתי  כו' תשמעו שמוע אם והיה אמר שהרי העליון

חלב  זבת ארץ ונקרא תירושך דגנך ואספת כו' מטר
שנמשך  היינו מחורבנ' צור נתמלא' כאשר וא"כ ודבש

הו  וכך הטוב זה כל ברומי לצור כמו גלות בכל א
גלות  ענין עיקר שזהו ירושלים מחורבן שנתמלאה
מלא  דרומי גדול כרך ראה כאשר אדרבה רק השכינה
זה  על שמח כו' מחורבן שנתמלאה עוה"ז טוב כל
לעוה"ב  הגנוז העליון מטוב נבדלו הטוב שבזה להיות
זה  ואם כידוע לו לרע באדם האדם שלט אשר וכמ"ש
של  מחורבנה רצונו לעוברי שנמשך הטוב הפסולת
וד"ל) לעוה"ב רצונו לעושי עאכו"כ כ"כ גדול ירושלים
דהורמיז  ולעילא מפלגך לאמימר האמגושי שא"ל וזהו
מחצר  שלמעלה ולבא מוחא לבחי' בזה הרמז חן ל'
עדיין  השפע וחילוק בירור מבחי' למעל' ששם הכבד
שרי' לע' ואחיז' שורש שם ואין לגמרי רוחניי' הן כי
מתחיל  טו"ר עה"ד דשורש וכידוע כלל דעשיה דנוגה
הפרסא  מתחת ולתתא מפלגך אבל כו' מהחזה למטה
שפע  נמשך משם כו' הנשימה אברי בין המבדיל
והוא  דפרודא עלמין בחי' שהן ג"כ לחיצוני' חיצונית
בין  השפע לברר עליוני' קרבי' שנק' המלאכים ע"י
מפלגך  שא' וזהו דחיצוני' חיצוני' עד לחיצוני' פנימי'
הפסולת  חיצונים יקבלו שמשם בנו"ן דהורמין ולתתא
כאן  לומר מקום יש כאלו וסבר הפירוד בבחי' שהן עד
שם  שולטים טו"ר עה"ד שבחי' מפני ח"ו רשויות ב'
הורמין  ליה שביק היכי א"כ אמימר לו והשיב כו'
שליטה  יש דאם פי' באתרי' מיא לאעבורי להורמיז
היך  א"כ בפ"ע דבר להיות הפרסא דתחת טו"ר לעה"ד
מיא  לאעבורי הימנו שלמעל' להורמיז ליה שביק
פסולת  בבחי' שיוצאים הרעים מים בחי' שהן באתריה
לומר  מוכרח ומזה לחוץ ונדחים לקרביי' הגרון מן
לקרביי' כח שיש ומה כלל פירוד ביניהן ואין א' שהכל
ע"י  זהו כנ"ל גשמיית פעולה שהיא הפסולת לברר
א"צ  ולע"ל וכה"ג הכבד חצר שנק' הפרסא בחי'
למעל' כמו למטה ויהיה מבורר הכל שיהיה זה לבירור
וד"ל: ולעילא מפלגא כמו ולתתא מפלגא והיינו ממש
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c"agרסח i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

·ÈÈÁ ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
אין  י"ה כס על יד כי כתי' מרדכי, לברוך המן
עמלק, של זרעו שימחה עד שלם הכסא ואין השם
ארץ  הנה אובד, עדי ואחריתו עמלק גוים ראשית וכתי'
שבעה  שהם עממין שבעה עממין ארץ נק' ישראל
מדות  יש כך בקדושה מדות שיש כמו כי רעות מדות
תאוה  נק' ובקליפה אהבה יש בקדושה כי בקליפה
הדעת  היפך הוא כי גוים ראשית הוא ועמלק וכה"ג,
היום  וידעת וכמ"ש במוח אלקות לדעת היא המצוה כי
אלקי  את דע לדעת, הראת אתה לבבך, אל והשבות
הוא  ועמלק והרגשה, בהכרה במוח היא והידיעה אביך,
חוטא  אדם אין וכמשארז"ל דקדושה דעת הדעת היפך
על  ומכסה שמסתיר שטות רוח בו נכנס א"כ אלא
ראשית  וזהו בו, למרוד ומכוון רבונו את יודע כי הדעת
בזוהר  כידוע המדות מקור הוא דקדושה הדעת כי
כמו"כ  המדות נולדים הדעת שע"י שית דכליל מפתחא
גוים  ראשית וזהו דקליפה, המדות מקור הוא בקליפה
בבטנך  גוים שני כמו הם גוים כי דקליפה המדות שהם
גאה  זה וכמשארז"ל גאות לשון וארז"ל כתי' גיים
שלע"ל  בעולמו גאה יעקב במלכותו גאה וזה בעולמו
גאות  לשון גוים ראשית הוא כך במלכותו גאה וזה
דקליפה, המדות מקור שהוא דקליפה מדות שהם

אם  יודע איני יולד לעמל אדם וכמ"ש לקה, עמל עמלק
כמ"ש  היינו תורה ועמל שיחה, לעמל אם תורה לעמל
הכסא  ועל זהו אדם יש ופי' בחכ' שעמלו אדם יש
יסד  בחכ' ה' כמ"ש זהו בחכ' ועמלו אדם כמראה דמות

ארץ.
ÔÈÚ‰Â,ייגע ולא ייעף לא כתי' הנה באמת כי הוא

ברא  ובהבל במאמר רק ביגיעה ולא בעמל לא
בראם  בה"א בהבראם כי הוא הענין אך העולמות, את
בי' דלית קלילא אתא בזוהר וכמ"ש הבל הוא וה"א
מלכותך  מל' בחי' בעלמא הארה רק שזהו מששא
בעמל  לא וזהו בי"ע, העולמות מקור שזהו כ"ע מלכות
מאמרות  עשרה זה ובמאמר פיו בהבל רק ביגיעה ולא
לו  להיות הקב"ה נתאווה אבל בעלמא, הארה שזהו
אא"ס  עצמות התגלות שיהי' בתחתונים דירה
נמשך  תורה עמל שע"י תורה עמל ע"י וזהו בתחתונים
וחכ' נפקת מחכ' אורייתא כי בתחתונים אלקות גילוי
אין  אוא"ס כי לאוא"ס וכלי ביטול בחי' מ"ה כח הוא
תורה  בחי' והוא חכ' בחי' וזהו שבטל במי אלא שורה

אא"ס התגלות באה לבחי'וע"י התיקון וזהו למטה,
הסתר  שזהו וכעס עמל ואון עמל היפך שזהו עמלק
וזהו  אלקות גילוי ממשיכים תורה עמל וע"י אלקות,

שלם. השם אין
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Â˘ÚÂ'פ במד"ר ארז"ל הנה בתוכם, ושכנתי מקדש לי
לא  זז אינו לי שנא' מקום כל פ"ב ויקרא
לי  ועשו שנא' המקדש וחשיב בעוה"ב ולא בעוה"ז
לי, וארשתיך ישראל לי, להקריב הקרבנות מקדש,
יקרא  הגבורה מדת מצד ולכן חו"ג, יש באצי' כי והיינו
אבל  לעולם, יומשך שלא ההשפעה ותמנע שתתעכב
כל  וזהו לעולם, נמשך משם לכן שמאלא לית בע"ק
שלית  לפי לעולם זז אינו לע"ק שרומז לי שנא' מקום
מקדש  ליכא עכשיו הלא וצ"ל עתיקא. בהאי שמאלא
ליכא  שכעת הגם פי' שם כהונה ובמתנות וקרבנות,
עומדי' כולם דחשיב הני כל מ"מ וקרבנות בהמ"ק

זה. וצ"ל עדיין,

ÔÈÚ‰Â בד"ה עקב פ' בלק"ת משנ"ת ע"פ יובן
הארץ  דברכת מנ"ל טעם, שורש ולהבין
ישראל, תח"י אינה הארץ הלא דאורייתא בזמה"ז
לאברהם  ניתנה ברוחניות העליונה הארץ כי והיינו
הכנעה  ל' כנען ארץ שנק' וזהו עולם, עד אחריו ולזרעו
ופי' ארץ, נכבדי כנעניה גו' אשר כמ"ש ותגר סוחר ול'
הוא  משיכה וכסף, משיכה בחי' שני בזה שיש סוחר ל'
שנתת  שנשמה שיתבונן ע"י מלמטלמ"ע העלאות בחי'
ממני  ליטלה עתיד ואתה יצרת ואתה בראת אתה בי
בחיי  ימאוס עכשיו גם לזאת ואי לע"ל, לי ולהחזירה
בחי' משיכה וז"ע ית', ביחודו ונכלל בטל להיות נפשו
הוא  וכסף עליון, יחוד לבחי' דפרודא מטורי העלאה
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בחי' שז"ע זו העלאה ע"י שנמשך עליונה האהבה אור
ת' וז"ע ואהבה, כיסוף ל' נכספתי נכסוף מל' כסף
מבחי' שהם לע"ל צדיקייא דירתין דכסופין עלמין
ותגר. סוחר ל' כנען ארץ בחי' הוא שכ"ז עליון, תענוג
וזהו  עכשיו. גם ברוחניות כנען ארץ בחי' ישנה וא"כ
נק' ע"ס פי' בא, ודור הולך דור כי הארץ, כל לי כי
בז"ג  ע' מל', בחי' עומדת לעולם הארץ אבל דור, דור
פנחס  בר"מ ובזח"ג קע"ג, וע' קנ"ג עמוד בראשית פ'
דור  פי' ובמד"ר א'. דרע"ג בר"מ עקב ובפ' ע"ב, דרי"ו
והיינו  כו'. בחברתה נוגעת שאינה המלכיות על הולך

זז. אינו לי שנא' שכ"מ
Î"ÓÎÂ'שנק העליון מקדש כי בהמק"ד, בענין י"ל

וכמו  התחתון, למקדש מחובר אד' מקדש

שלמעלה  ירושלי' כו', יחדיו לה שחוברה כעיר בענין
לירושמ"ט  בחי'מחובר יש עכשיו שגם זז שאינו וזהו .

בנפש  זו בחי' שיש והקרשי' היריעות וכענין בהמק"ד,
זהו  ומשכן אהל בחי' ועד"ז נשא, בד"ה בלק"ת כמ"ש
ולכאו' מכם יקריב כי אדם וזהו ותושבע"פ, תושב"כ
היינו  דאדם הוא הענין אך יקריב, כי מכם אדם צ"ל הי'
כי  והמשכן האהל במקום שהם התורה של מחדומ"ע
אדם  וזהו כו', בתפלה נה"ב העלאת היינו מכם יקריב
ז"ע  והפנימי' החיצון מזבח וענין מכם. יקריב כי
הארה  מאיר בבהכנ"ס גם הלב, ופנימיות הלב חיצוניות
כו' זז אינו וזהו מעט מקדש נק' שלכן בהמק"ד מבחי'

מקדש. לי ועשו שנא' לפי
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אופנים שני יש כי נ "ע, הרבי  מבאר הבאות בשורות
הוא מהם שאחד לבינה, החכמה של ההשפעה ביחס
שם ועל מאין', 'יש של לענין יותר גדול דמיון בעל

מאין '. 'יש בשם  לפעמים נקרא זה דמיון
חלקים, שני  יש  בחכמה דהנה בזה, ההסבר ונקודת
השכלי , הכלל זה הנקודה השכלית. והנקודה ההנחה,
ההנחה הפרטים. כך אחר מגיעים שממנו העיקרון 
אצלו  שמונח הכלל, נמשך שממנו המקום היא  השכלית
וממילא, הבינה, את מזינה השכלית הנקודה כך. שזה
רעיון  בין הרחבתה, לבין הנקודה בין  הגומלין  יחסי 
של אלא מאין יש  של יחס  אינו  בוודאי  לפיתוחו, כללי 

הנקודה. על מתבססת ההבנה שהרי  ועלול, עילה
שכך אצלו שמונח הנחה, קדמה השכלית שלנקודה  אלא
העיקרון  - הנקודה מתגלית זו ומהנחה הדבר, הוא
שני יש לבינה ההנחה בין  והקשר וביחס השכלי.

אופנים:
מתגלית לא השכלית שההנחה היינו, נעלם. באופן א.
להשיג יכול הבינה כוח את רק לו  שיש מי  הבינה. אצל
ההנחה אבל הפרטים, מקור שהוא השכלי  הכלל את רק

לגביו. עלומה נשארת השכלית
ההנחה את מבינה לא הבינה ולכאורה , גלוי. באופן  ב.
ההנחה, את  מרגישה הבינה אלא בניהם? הקשר ומהו

ההנחה. בפרטי ההתבוננות את מגדיל זה ולכן 

הוא הבינה אל החכמה יחס הא', דבאופן מבאר, זה ועל
יחס הוא  הב' ובאופן בלבד, ועלול עילה של יחס
ממש. מאין יש ולא כדוגמא  רק אבל מאין, יש כדוגמת

נ"ע: הרבי  של בלשונו ובפרטות,
äâùää úååäúäåהבינה úãå÷ðáùשל éìëùäî àåä

äìéòäù ìåìòå äìéò êøãá åäæù äìëùääúùáìúî
,ìåìòäáמנקודת מתפתח הבינה של ההבנה כח כלומר,

עילה של הוא ביניהם הקשר לכן החכמה. של השכל
הבינה וכך עילתו  את ומשיג  תופס העלול שהרי ועלול,

ההשכלה. נקודת את ומרחיבה תופסת
éøä ïéàî ùéã ,ïéàî ùéì ìåìòå äìéò ïéá ùøôää åäæù

,íìòäá øàùð ùéä úà äååäîä ïéàäאמנם היש כלומר,
ביש, מורגש לא האין אבל מהאין, úååäúäãמגיע

ùéäî øúúñîå íìòúî ïéàäù éãé ìò àåä ùéä úåàéöî
.'åë åá äìâúîå ùáìúî åðéàù ïëù ìëå ,òãåðë 'åë
נקודת את משיגה הבינה ובינה, בחכמה זאת , ולעומת

בה. המתגלית החכמה
àåä øáã úåùãçúäã â"ð ÷øô ìéòì øàáúðù úåéä íòå

¯ ,'åë à÷åã úåùáìúä éãé ìòצריך חידוש  שכל כיון
כיצד כן, אם מעצמו, להיעשות יכול ולא התעסקות 

ביש? מתגלה לא שהאין כאן  אומרים
נ"ע: הרבי  úðéçááמתרץ äðéà åæ úåùáìúä éøä

,'åë à÷åã íìòä úðéçáá íà éë úåìâúä שנתבאר וכמו 
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחי' שז"ע זו העלאה ע"י שנמשך עליונה האהבה אור
ת' וז"ע ואהבה, כיסוף ל' נכספתי נכסוף מל' כסף
מבחי' שהם לע"ל צדיקייא דירתין דכסופין עלמין
ותגר. סוחר ל' כנען ארץ בחי' הוא שכ"ז עליון, תענוג
וזהו  עכשיו. גם ברוחניות כנען ארץ בחי' ישנה וא"כ
נק' ע"ס פי' בא, ודור הולך דור כי הארץ, כל לי כי
בז"ג  ע' מל', בחי' עומדת לעולם הארץ אבל דור, דור
פנחס  בר"מ ובזח"ג קע"ג, וע' קנ"ג עמוד בראשית פ'
דור  פי' ובמד"ר א'. דרע"ג בר"מ עקב ובפ' ע"ב, דרי"ו
והיינו  כו'. בחברתה נוגעת שאינה המלכיות על הולך

זז. אינו לי שנא' שכ"מ
Î"ÓÎÂ'שנק העליון מקדש כי בהמק"ד, בענין י"ל

וכמו  התחתון, למקדש מחובר אד' מקדש

שלמעלה  ירושלי' כו', יחדיו לה שחוברה כעיר בענין
לירושמ"ט  בחי'מחובר יש עכשיו שגם זז שאינו וזהו .

בנפש  זו בחי' שיש והקרשי' היריעות וכענין בהמק"ד,
זהו  ומשכן אהל בחי' ועד"ז נשא, בד"ה בלק"ת כמ"ש
ולכאו' מכם יקריב כי אדם וזהו ותושבע"פ, תושב"כ
היינו  דאדם הוא הענין אך יקריב, כי מכם אדם צ"ל הי'
כי  והמשכן האהל במקום שהם התורה של מחדומ"ע
אדם  וזהו כו', בתפלה נה"ב העלאת היינו מכם יקריב
ז"ע  והפנימי' החיצון מזבח וענין מכם. יקריב כי
הארה  מאיר בבהכנ"ס גם הלב, ופנימיות הלב חיצוניות
כו' זז אינו וזהו מעט מקדש נק' שלכן בהמק"ד מבחי'

מקדש. לי ועשו שנא' לפי
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אופנים שני יש כי נ "ע, הרבי  מבאר הבאות בשורות
הוא מהם שאחד לבינה, החכמה של ההשפעה ביחס
שם ועל מאין', 'יש של לענין יותר גדול דמיון בעל

מאין '. 'יש בשם  לפעמים נקרא זה דמיון
חלקים, שני  יש  בחכמה דהנה בזה, ההסבר ונקודת
השכלי , הכלל זה הנקודה השכלית. והנקודה ההנחה,
ההנחה הפרטים. כך אחר מגיעים שממנו העיקרון 
אצלו  שמונח הכלל, נמשך שממנו המקום היא  השכלית
וממילא, הבינה, את מזינה השכלית הנקודה כך. שזה
רעיון  בין הרחבתה, לבין הנקודה בין  הגומלין  יחסי 
של אלא מאין יש  של יחס  אינו  בוודאי  לפיתוחו, כללי 

הנקודה. על מתבססת ההבנה שהרי  ועלול, עילה
שכך אצלו שמונח הנחה, קדמה השכלית שלנקודה  אלא
העיקרון  - הנקודה מתגלית זו ומהנחה הדבר, הוא
שני יש לבינה ההנחה בין  והקשר וביחס השכלי.

אופנים:
מתגלית לא השכלית שההנחה היינו, נעלם. באופן א.
להשיג יכול הבינה כוח את רק לו  שיש מי  הבינה. אצל
ההנחה אבל הפרטים, מקור שהוא השכלי  הכלל את רק

לגביו. עלומה נשארת השכלית
ההנחה את מבינה לא הבינה ולכאורה , גלוי. באופן  ב.
ההנחה, את  מרגישה הבינה אלא בניהם? הקשר ומהו

ההנחה. בפרטי ההתבוננות את מגדיל זה ולכן 

הוא הבינה אל החכמה יחס הא', דבאופן מבאר, זה ועל
יחס הוא  הב' ובאופן בלבד, ועלול עילה של יחס
ממש. מאין יש ולא כדוגמא  רק אבל מאין, יש כדוגמת

נ"ע: הרבי  של בלשונו ובפרטות,
äâùää úååäúäåהבינה úãå÷ðáùשל éìëùäî àåä

äìéòäù ìåìòå äìéò êøãá åäæù äìëùääúùáìúî
,ìåìòäáמנקודת מתפתח הבינה של ההבנה כח כלומר,

עילה של הוא ביניהם הקשר לכן החכמה. של השכל
הבינה וכך עילתו  את ומשיג  תופס העלול שהרי ועלול,

ההשכלה. נקודת את ומרחיבה תופסת
éøä ïéàî ùéã ,ïéàî ùéì ìåìòå äìéò ïéá ùøôää åäæù

,íìòäá øàùð ùéä úà äååäîä ïéàäאמנם היש כלומר,
ביש, מורגש לא האין אבל מהאין, úååäúäãמגיע

ùéäî øúúñîå íìòúî ïéàäù éãé ìò àåä ùéä úåàéöî
.'åë åá äìâúîå ùáìúî åðéàù ïëù ìëå ,òãåðë 'åë
נקודת את משיגה הבינה ובינה, בחכמה זאת , ולעומת

בה. המתגלית החכמה
àåä øáã úåùãçúäã â"ð ÷øô ìéòì øàáúðù úåéä íòå

¯ ,'åë à÷åã úåùáìúä éãé ìòצריך חידוש  שכל כיון
כיצד כן, אם מעצמו, להיעשות יכול ולא התעסקות 

ביש? מתגלה לא שהאין כאן  אומרים
נ"ע: הרבי  úðéçááמתרץ äðéà åæ úåùáìúä éøä

,'åë à÷åã íìòä úðéçáá íà éë úåìâúä שנתבאר וכמו 
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הוא, מאין  יש התהוות שבענין מהפלאים  אחד כי שם,
ביש התלבשות בבחינת אחד מצד הוא האלקי שהאין
מתעלם האין  שני , ומצד  ההתחדשות, את בו  לפעול
באופן  שיהיה כדי  ביש, נרגש יהיה שלא  מהיש  ומסתתר

'יש'. של  במציאות שיתהווה
ùéäá ììë ùâøð ïéàä ïéàù äæë ïôåàá àåä íìòääå

äéäé íàáù האיןùé úåàéöî úðéçáá äéäé àì åá ùâøð
.'åë

ìåìòå äìéòáå,להיפך äìâúîåזה úùáìúî äìéòä
åîëå 'åë ìåìòä úååäúä à÷åã àåä äæ éãé ìòå ìåìòäá
'î ÷øô ìéòì äøö÷á øàáúðå ,øçà íå÷îá øàáúðù
שהעלול ועלול, עילה של הגומלין ביחסי כלל שיש 

המוחין  בהשפעת וכמו עילתו , את  קצת להכיר צריך
וכן  במידות, מאירה מהמוחין שהארה  - למידות

שהמקב - למקבל משפיע הארתבהשפעת את משיג ל
המשפיע.

äæë ïôåàáåועלול עילה äðéáåשל äîëçá ïë íâ àåä
äãå÷ðäáù éìëùäùהחכמה äìâúîåשל úùáìúî

äâùääá,הבינה úàשל âéùîù äâùää ïéðò åäæ éøäù
,'åë äãå÷ðä

חכמה של הגומלין  יחסי  כיצד נ"ע, הרבי  ביאר כאן עד
על מדברים כאשר שזה  ועלול, עילה של יחס הם ובינה
והתרחבותה התפשטותה מול החכמה  השכלת  נקודת

בבינה.

mipyeya drexd il icece icecl ip`

b"xrz ,d"xc 'a mei .c"qa
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ה'תש"ה] [תשרי

"ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ·"לכם תהיה .1עצרת
השהיה, [א] שונות. משמעויות שלוש "עצרת" למילה

וממשלה  שליטה [ג] חוזק, .2[ב]
שהיום  – לכם" תהיה עצרת השמיני "ביום פירוש
ההשהיה, תוקף עבורכם יהיה החג של השמיני

ממשלה. של באופן ושליטה
השהיה  של יום היא שעצרת הכוונה מה להבין

ושליטה.
משל:3במדרש  כך על נאמר

בני  כל את והזמין ימים, שבעה סעודה עשה מלך
– לאוהבו אמר הוא הימים שבעת כשעברו המדינה.
המדינה, בני כלפי חובתנו את מלאנו שכבר כעת,

שנמצא. במה לבדנו אנחנו נשמח
עבור  קרבנות מביאים הימים שבעת כל הוא: הנמשל
בני  עבור הם עצרת שמיני קרבנות אבל העמים, כל

בלבד. ישראל
תורה. שמחת חג את קבעו עצרת בשמיני

התורה. את לשמח – היא תורה שמחת חג משמעות

ישראל. בני התורה? את לשמח שיכולים אלה הם מי
הבימה  את שמקיפים בכך התורה? את משמחים ובמה

בתורה. קוראים שבה
והיו  בשבועות, היה מתןֿתורה הרי להבין: צריך
ומדוע  שבועות, לאחר תורה שמחת את לקבוע צריכים

עצרת  שמיני לאחר תורה שמחת את ?4קבעו
הוא: הענין אלא

שניתנו  האחרונות הלוחות על נקבעה תורה שמחת
כיפור. ביום

הראשונים  הלוחות את רבינו למשה נתן יתברך ה'
היה  ישראל עם אז בשבועות. שהיה תורה מתן לאחר
מחטא  נקי זכאי, משמעותו צדיק צדיקים. של בדרגה

ועוון.
הם  צדיקים. בדרגת היו ממצרים בצאתם ישראל בני
ציוה  יתברך שה' מה כל את בקבלתֿעול, היטב, קיימו

רבינו. משה ידי על
טומאה  בשערי אז משוקעים היו ישראל שבני ,5זה

זה  אין עליהם, השפיעה מצרים זוהמת של שהסביבה
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לה.1) כט, פנחס
א'תשעו.2) ע' עצרת, שמיני התורה, אור
כד.3) כא, פרשה רבה, במדבר

(4.156 ע' יד, חלק שיחות לקוטי
ע"א.5) לא יתרו, חדש, זוהר
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שאנו  כפי זוהמא, שענינה גסות אלא עבירה, של ענין
לרע. והן לטוב הן משפיעה, שהסביבה בחיים רואים

בה  רעה, יהודית בסביבה שנמצאים אנשים ישנם
הדבר  לכן, ומצוות. מתורה ורחוקים ליהדות קרירים
מקיים  שהוא במצוות מסוימת קרירות עליו משפיע
אצלו, קל נעשה המצוות שענין מסוימת, ראש וקלות
מקיים  שהוא אף מצוה. שומר עצמו שהוא אףֿעלֿפי
בהתעוררות  שהוא זמנים להיות ויכולים מצוות,

הן  והן נלהבת, הכפורים ויום השנה ראש של בתפילות
אבל  תורה, שמחת של ובריקודים סוכות של בשמחה
מהשפעת  שנובעת הקלותֿראש כי נמשך, לא הדבר
יכול, שהוא עד וגס קר אותו עושה הרעה, הסביבה
שבת  חילול של חמורה עבירה עובר להיות חסֿושלום,
בניסיון, לעמוד תוקף חסר שהוא בלבד זו לא וכדומה.
משער  הוא בדיעבד. דרך על אצלו הוא הענין אלא

לעצמו. לעזור ביכלתו שאין
מסביבה  הנובעת דעת, קלות רק זו דבר של לאמיתו
בעבודתו, רק תלויה שפרנסתו כוזבת, ומדיעה רעה

החיל" את עשה ידו ועוצם ש"כוחו סבור .6והוא
את  משיג הוא כי סבור שהוא עד מגושם, כה הוא
חייא  דיהיב ה"מאן על לגמרי ושוכח בכוחו, צרכיו

מזונא" ה"יהיב 7יהיב הוא יתברך הוא יתברך. ה' –

ה"יהיב  גם הוא יתברך והוא החיים, נותן – חיי"
המזונות. נותן – מזוני"

מדרגה  ליצלן, רחמנא מתדרדרים, רעה סביבה בשל
בעמקי  ושלום, חס שנופלים, עד גסים, נעשים לדרגה.

הרעה. הסביבה היא הדבר והתחלת הרע.
אומרים  ממידת 8חז"ל טובה מידה ש"מרובה

סביבה  של בהשפעתה בחיים רואים אנו וכך פורעניות",
בלבד  זו לא – פנימיים כוחות מעורר הדבר טובה.
כוחות  גם מעורר שזה אלא בחיות, מצוות מקיים שהוא
אין  והדומה שבת שמירת שאודות כך מסירתֿנפש, של
עליו  השפעה יש הטובה לסביבה לדיון. מקום כלל

יהדות. בעניני נפש מסירת של בתוקף שהוא
חטאים, לא אך גסים, היו ממצרים בצאתם ישראל בני

תורה. למתן זכו ולכן
.¯ÂˆÈ˜(א פירושים שלושה מכילה "עצרת" מבאר:

מדוע  שואל ולמשול. לשלוט ג) תקיפות. ב) השהיה.
לאחר  ולא עצרת שמיני לאחר שמחתֿתורה את קבעו
למשה  נתן יתברך ה' כאשר מתןֿתורה, בעת שבועות.
בדרגת  היו ישראל בני הראשונים, הלוחות את רבינו
של  הרעה ההשפעה בגלל גסים היו הם אבל צדיקים,
סביבה  של החשיבות את מבאר מצרים. זוהמת

והשפעתה.

.ב 

‡¯Ó‚‰9 פסקה סיני, הר על שעמדו "ישראל אומרת:
בזה  סיני, הר מול עמדו ישראל שבני כיון זוהמתן".

מהזוהמה. התנקו הם
לגילוי  ראויים ישראל בני היו הטוב, הרוחני מצבם בשל
איןֿסוף, אור של גילוי היה לכן תורה, מתן של האור

שכתוב  היתה 10כמו האלקות – סיני" הר על ה' "וירד 
כמו  בגלוי, ישראל בבני האיר האלקי והאור לכל, גלויה

אומרים 11שכתוב  הקולות", את רואים העם "וכל
שומעים.12חז"ל  כלל שבדרך מה את ראו שאז

בעת  אך רואים. ולא כלל, בדרך שומעים, הקולות את
שהיתה  כלֿכך נעלית בדרגה היו ישראל בני תורה מתן
מכוחות  הנעלית הנשמה, עצם של התגלות אצלם
בכל  האיר הנשמה עצם מתןֿתורה בעת כלומר, הנפש,

הגוף. בחיי יהודי
אלא  הנשמה, עצם איננה הגוף את המחיה הנפש חיות
אברי  את מחיה הנפש מכוחות הארה מהנשמה. הארה

כאשר  מתןֿתורה, בעת פרטי. אבר מחיה כוח כל הגוף,
הנשמה, מעצם נבעו הגוף חיי גם זוהמתן", "פסקה
את  "רואים אז היו לכן הפרטיים. מהכוחות הנעלה

הנראה". את ושומעין הנשמע
לכן  צדיקים, בדרגת אז היו ישראל שבני מאחר
כדרך  רעש, העולם כל קולות, בקולי היה מתןֿתורה

באתגליא. שהיא הצדיקים עבודת
בדרגת  היו ישראל בני שאז העגל, חטא אחרי אבל
שה' השניים, האחרונים, הלוחות נתינת בעליֿתשובה,
שדרך  כפי בחשאי, היתה רבינו למשה נתן יתברך

לכת" "הצנע דרגת היא בעליֿתשובה של .13העבודה
השניים  הלוחות את רבינו למשה נתן יתברך ה' לכן

ומחילה. סליחה יום שהוא כיפור, יום הקדוש, ביום
עלֿידי  השניות הלוחות את ישראל לבני נתן יתברך ה'

הקדוש  בזוהר שכתוב כמו תשובה 14תשובה, ש"בעלי
יתיר". בחילא ליה משכין
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ע"א.8) יא, סוטה
ע"א.9) קמו שבת

כ.10) יט, יתרו

טו.11) כ, שם
הפסוק.12) על מכילתא
ד.13) עב, האזינו תורה, לקוטי
ע"ב.14) קכט, א חלק
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שאנו  כפי זוהמא, שענינה גסות אלא עבירה, של ענין
לרע. והן לטוב הן משפיעה, שהסביבה בחיים רואים

בה  רעה, יהודית בסביבה שנמצאים אנשים ישנם
הדבר  לכן, ומצוות. מתורה ורחוקים ליהדות קרירים
מקיים  שהוא במצוות מסוימת קרירות עליו משפיע
אצלו, קל נעשה המצוות שענין מסוימת, ראש וקלות
מקיים  שהוא אף מצוה. שומר עצמו שהוא אףֿעלֿפי
בהתעוררות  שהוא זמנים להיות ויכולים מצוות,

הן  והן נלהבת, הכפורים ויום השנה ראש של בתפילות
אבל  תורה, שמחת של ובריקודים סוכות של בשמחה
מהשפעת  שנובעת הקלותֿראש כי נמשך, לא הדבר
יכול, שהוא עד וגס קר אותו עושה הרעה, הסביבה
שבת  חילול של חמורה עבירה עובר להיות חסֿושלום,
בניסיון, לעמוד תוקף חסר שהוא בלבד זו לא וכדומה.
משער  הוא בדיעבד. דרך על אצלו הוא הענין אלא

לעצמו. לעזור ביכלתו שאין
מסביבה  הנובעת דעת, קלות רק זו דבר של לאמיתו
בעבודתו, רק תלויה שפרנסתו כוזבת, ומדיעה רעה

החיל" את עשה ידו ועוצם ש"כוחו סבור .6והוא
את  משיג הוא כי סבור שהוא עד מגושם, כה הוא
חייא  דיהיב ה"מאן על לגמרי ושוכח בכוחו, צרכיו

מזונא" ה"יהיב 7יהיב הוא יתברך הוא יתברך. ה' –

ה"יהיב  גם הוא יתברך והוא החיים, נותן – חיי"
המזונות. נותן – מזוני"

מדרגה  ליצלן, רחמנא מתדרדרים, רעה סביבה בשל
בעמקי  ושלום, חס שנופלים, עד גסים, נעשים לדרגה.

הרעה. הסביבה היא הדבר והתחלת הרע.
אומרים  ממידת 8חז"ל טובה מידה ש"מרובה

סביבה  של בהשפעתה בחיים רואים אנו וכך פורעניות",
בלבד  זו לא – פנימיים כוחות מעורר הדבר טובה.
כוחות  גם מעורר שזה אלא בחיות, מצוות מקיים שהוא
אין  והדומה שבת שמירת שאודות כך מסירתֿנפש, של
עליו  השפעה יש הטובה לסביבה לדיון. מקום כלל

יהדות. בעניני נפש מסירת של בתוקף שהוא
חטאים, לא אך גסים, היו ממצרים בצאתם ישראל בני

תורה. למתן זכו ולכן
.¯ÂˆÈ˜(א פירושים שלושה מכילה "עצרת" מבאר:

מדוע  שואל ולמשול. לשלוט ג) תקיפות. ב) השהיה.
לאחר  ולא עצרת שמיני לאחר שמחתֿתורה את קבעו
למשה  נתן יתברך ה' כאשר מתןֿתורה, בעת שבועות.
בדרגת  היו ישראל בני הראשונים, הלוחות את רבינו
של  הרעה ההשפעה בגלל גסים היו הם אבל צדיקים,
סביבה  של החשיבות את מבאר מצרים. זוהמת

והשפעתה.

.ב 

‡¯Ó‚‰9 פסקה סיני, הר על שעמדו "ישראל אומרת:
בזה  סיני, הר מול עמדו ישראל שבני כיון זוהמתן".

מהזוהמה. התנקו הם
לגילוי  ראויים ישראל בני היו הטוב, הרוחני מצבם בשל
איןֿסוף, אור של גילוי היה לכן תורה, מתן של האור

שכתוב  היתה 10כמו האלקות – סיני" הר על ה' "וירד 
כמו  בגלוי, ישראל בבני האיר האלקי והאור לכל, גלויה

אומרים 11שכתוב  הקולות", את רואים העם "וכל
שומעים.12חז"ל  כלל שבדרך מה את ראו שאז

בעת  אך רואים. ולא כלל, בדרך שומעים, הקולות את
שהיתה  כלֿכך נעלית בדרגה היו ישראל בני תורה מתן
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כאשר  מתןֿתורה, בעת פרטי. אבר מחיה כוח כל הגוף,
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מקיים  תורה, לומד עושה, שיהודי עבודה כל עלֿידי
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באיזו ‡. דיעות חילוקי ישנם כסלו יו"ד החג על
בשנת  היה שזה כתוב, רבי" ב"בית הדבר. אירע שנה
אחרי  רק החל שהחג אומרים ויש תקפ"ו,
המסירה  שהתחלת ישנה דיעה ועוד ההסתלקות,
והחג  תרפ"ז לשנת עד ונמשכה תקפ"ו בשנת היתה

תקפ"ח  בשנת .1החל

כסלו ·. י"ט החג מדוע שאל, המסובים (אחד
כסלו, יו"ד החג מאשר החסידים אצל יותר מקובל
חגיגת  לפני נסתלק האמצעי שאדמו"ר מפני זה אולי
אדמו"ר:) כ"ק וענה הראשונה. בפעם כסלו יו"ד החג
הרבה  התוועד מוהר"ש, אדמו"ר כ"ק הסבא,
שבלילה  היה, והסדר נכד, היה הרי הוא כסלו, ביו"ד
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קודש.1) בד לס' ובמבוא ח"ב בהתמים נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק רשימת ראה המקובלת הדיעה
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על  (הכוונה הסבתא אצל החג את עורכים היו
אצל  וביום מוהר"ש) אדמו"ר אשת רבקה הרבנית

מוהר"ש. הסבא
ועל ‚. הרבי על היה כסלו יו"ד של המסירה תוכן

מאסרו  היה בכלל במלכות. מרידה של ובענין חסידים
מנינים  לחמשה הרשו יותר. קל האמצעי אדמו"ר של

מהרבי  לשמוע בשבוע פעמיים להיכנס חסידים
האקדמאי  של להשתדלותו תודות וזאת חסידות,
היא  חסידות שאמירת אמר, כי הייבנטאל, ד"ר הנודע
כך  לאכול אדם שעל כשם הרבי, של ומזונו רפואתו
היא  חסידות אמירת האמצעי אדמו"ר הרבי אצל

ומזונו. חיותו
elqk c"ei dle`bd bg
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תרפ"א  טבת ט"ו ב"ה,

ראסטאווֿדאן 

המפורסם  הג' ואה"נ עוז ידידי כבוד

שמואל  מו"ה אי"א וו"ח ומרומם נכבד

שיחי' מיכל

והשלום. החיים בעד ת"ל

ועתה  בארוכה, כתבתי בו אשר מכתבי קבל  בטח

אחר, ע"י ואכתוב בעצמי, אכתוב לא חלישותי מפאת

משך  וכתוב קרוא מבלי עלי חזקה הרופאים פקודת באשר

ע"י  אשר סודי לאיש ועשיתיו באחד בחרתי ולכן נכון, זמן

לכתוב. אוכל

אוכל, לא לחכות אבל חלושה, כחי כי אם יקירי ידידי

הרה"ק  אאמו"ר קדושת כבוד צוואת ע"פ מוכרח והנני

יצווני  אשר את ית' בעזרתו הפועל אל להביא לגשת הכ"מ

לעשות  גם ומה בע"פ, פקדני אשר את וגם בכתב,

לייסד  החלטתי זאת ולמען הדרושה. ההכנה בעהשי"ת

ע"כ  ואשר יכונה, "קופתֿרבינו" בשם אשר מיוחדת קופה

מחבבי  אנ"ש ידידינו אל כללי במכתב בכתובים בא הנני

ואקוה  הכ"מ. הרה"ק אאמו"ר קדושת כבוד ופעולת רצון

בטוהר  ינדבו ונדוב הלזאת הקופה ערך לגודל יבינו בין כי

הקודש. ובחיבת לב

כללי  מכתב בזה מסגיר הנני וכן זה, כתבי בהגיע ועתה

יתענין  אשר מיוחד ועד ולייסד אסיפה לעשות יחי', לאנ"ש

ליטול  יחפוץ אשר שכל באופן הלזאת, הקופה בהפרחת

הנה, לשלוח ייטיבו נדבתם ואת בידו, היכולת יהי' חלק

רבינו. קופת בגלל יכתבו ובהמחאה

ולר"ש  דווארקין מיכאל ר' לידידינו מכתב בזה מוסגר

האחים  שלום מה להם. למסור ייטיב אשר מייזיל שו"ב

וצוורסקי. אליאנסקי מר

והדורש  נפשו כאוות השלום מאדון החוה"ש ויקבל

מכבדו  עוז וידידו שלומו

ש"ס  יצחק יוסף

מר  להנכבד בזה המוסגר המכתב למסור ייטיב כן

יחי'. ווינער שמואל
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אגרות קודש
 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תשרי, בטח כבר הגיעו אשור הקבלה וכן מכתב מועד המעמד, וידוע 

מרז"ל חמרא למרא וטיבותא לשקי'.

מסיים במכתבו אשר משתדל הוא לסדר פעם בשבוע שעה אחת של חינוך דתי לילדים רכים, 

- שעורכים פה בהתאם  - של"ה  וכנראה שהוא מעין השעה ללימודי הדת  ובטח יכתוב פרטים בזה, 

בעובי  הוא  אשר  העכט  שי'  יהודא  יעקב  ר'  הרב  עם  בקישור  שיבוא  כדאי  אולי  ואז  המדינה,  לחוק 

הקורה בענין זה רבות בשנים, כן בטח ראה את הוצאות המל"ח המיוחדות ללימוד שעה זו, ומוסג"פ 

חוברת אחת )ס"ה הו"ל כ"ד חוברות( והשי"ת יצליחהו במלאכת שמים לקרב לבן של בני ובנות ישראל 

לאבינו שבשמים.

בברכה לבריאות הנכונה.
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ּבלׁשֹון  ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ"ּבבי"ת

ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ה"א)(ירוש ּברכה פ"ב למי ְְְְֲִִֶֶָָָָֹ

הּברכה  הפ ׁשענינם מּלים הרּבה יׁש הקׁשה: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּבןֿעזרא

ּבאֹות  הּמתחילֹות מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות ְְְִִִִִִַַַַָָָהּמתחילֹות

ּוברכה. טֹוב ׁשענינם ְְִֶָָָָא'

לּמּוד  א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָהּתֹורה

ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה קדּׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי

ללּמּוד  ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָועל

לא  חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו ְֲִֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה

ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", סם לֹו נעׂשית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזכה

זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּדכאׁשר

האל"ף  ׁשּזהּו אצלֹו ונרּגׁש הּתֹורה, קדּׁשת ּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּנרּגׁשת

"ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ(ההתחלה

חּיים". סם לֹו ֲִֵַַַ"נעׂשית

ּבּתֹורה  וההּׂשגה ׁשההבנה זכה", "לא ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

- ה"זכה" אצלֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל ּכאל"ף אצלֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנחׁשבת

אצלֹו נעׂשית אזי האל"ף), ענין (אמּתית ׁשּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה

מיתה". סם לֹו "נעׂשית ארירה, לׁשֹון ְֲֲִִֵֶַַָָָָהאל"ף
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ïbä CBúa íéiçä õrå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈
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:Lek õøà-ìkãéì÷cç éLéìMä øäpä-íLå ¨¤¬¤«§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤
àeä éréáøä øäpäå øeMà úîã÷ Cìää àeä¬©«Ÿ¥−¦§©´©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬

:úøôåèíéýìû ýåýé çwiåeäçpiå íãàä-úà §¨«©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨®̈©©¦¥´
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àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä úiç-ìk̈©©³©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ
øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz ziy`xa t"y zgiy)

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»
Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ ÈL(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

לתכלית  להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

היא  עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשלמּותֹו,

וכּמבאר  ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ּומתּגּלים העּלּוי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹּבתכלית

לבחן  ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ׁשּׁשלח מּמל מׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחסידּות

יגּלה  וכ ,הּמל מארמֹון רחֹוק ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאם

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את ְִִֵֵֶַָֹוינּצל

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øær àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðkàë-ìr äîcøz | íéýìû ýåýé ìtiå §¤§«©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©
øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå íãàä̈«¨−̈©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈

:äpzçzáëòìvä-úà | íéýìû ýåýé ïáiå ©§¤«¨©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî ç÷ì-øLà£¤¨©¬¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

âëøNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨



iriaxרעו - c ,b - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàfãëBnà-úàå åéáà-úà Léà-áæré ïk-ìr «Ÿ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®
ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå:äëíäéðL eéäiå §¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«©¦«§³§¥¤Æ

:eLLaúé àìå BzLàå íãàä íéneør£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ¦§¨«
âàøLà äãOä úiç ìkî íeør äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬

óà äMàä-ìà øîàiå íéýìû ýåýé äNr̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ
:ïbä õr ìkî eìëàú àì íéýìû øîà-ék¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«

áïbä-õr éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈
:ìëàðâøîà ïbä-CBúa øLà õrä éøtîe Ÿ¥«¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´

-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú àì íéýìû¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤
:ïeúîzãúBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå §ª«©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−
:ïeúîzäepnî íëìëà íBéa ék íéýìû rãé ék §ª«¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½

áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðér eç÷ôðå§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬
:òøååéëå ìëàîì õrä áBè ék äMàä àøzå ¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯

çwzå ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì àeä-äåàú©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬
:ìëàiå dnr dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«

æíä ínøér ék eòãiå íäéðL éðér äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNriå äðàú äìr eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

çïba Cläúî íéýìû ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈
ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä çeøì§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´

íéýìû:ïbä õr CBúaèíéýìû ýåýé àø÷iå ¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−
:äkià Bì øîàiå íãàä-ìàéEì÷-úà øîàiå ¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬

:àáçàå éëðà íøér-ék àøéàå ïba ézrîL̈©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«
àéõrä-ïîä äzà íøér ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À

éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨
áéàåä éãnr äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²

:ìëàå õrä-ïî él-äðúðâéíéýìû ýåýé øîàiå ¨«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
Lçpä äMàä øîàzå úéNr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

:ìëàå éðàéMäãé-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤
äîäaä-ìkî äzà øeøà úàf úéNr ék Lçpä©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨©§¥½̈

ðçb-ìr äãOä úiç ìkîeìëàz øôrå Cìú E ¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−
éiç éîé-ìk:Eåèðéa úéLà | äáéàåïéáe E ¨§¥¬©¤«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´

Làø EôeLé àeä drøæ ïéáe Erøæ ïéáe äMàä̈«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®µ§«§´½Ÿ
:á÷r epôeLz äzàåñæèøîà äMàä-ìà §©−̈§¤¬¨¥«¤¨«¦¨´¨©À

ðBávr äaøà äaøäðøäå Cíéðá éãìz áöra C ©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®
:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàåñ §¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«

æéìëàzå EzLà ìB÷ì zrîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õrä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

øeára äîãàä äøeøàìk äpìëàz ïBávra E £¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ
éiç éîé:Eçézìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å §¥¬©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈

:äãOä áNr-úàèéétà úræaíçì ìëàz E ¤¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤
øôr-ék zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL ãr©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´

:áeLz øôr-ìàå äzàëíL íãàä àø÷iå ©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬
:éç-ìk íà äúéä àåä ék äeç BzLààëNriå ¦§−©®̈¦²¦¬¨«§−̈¥¬¨¨«©©Á©Á

øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéýìû ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiåô ©©§¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr ` zegiy ihewl)

‰ki‡ BÏ ¯Ó‡iÂ(ט (ג, «…∆«∆»

ּפׁשר  מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

היכן  - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב זֹו. ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאלה

הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע הּנ האם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאּתה?

קדּוׁשת  ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל עׂשית ּומה לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹצרי

הּזקן  אדמֹו"ר את הּציל זה ׁשּמענה אמר, אדמֹו"ר וחמי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹורי

למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הקּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי יׁש ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'איּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּצילתֹו

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

éòéáøáëíéýìû ýåýé | øîàiåíãàä ïääéä ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ
çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî ãçàk§©©´¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´
:íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìå Bãé̈À§¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âë-úà ãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàäãëíãàä-úà Løâéå ¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤¨«¨¨®

èäì úàå íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À§¥̧©³©
ì úëtäúnä áøçäõr Cøc-úà øîL ©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬

:íéiçäñãàBzLà äeç-úà òãé íãàäå ©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®
-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤

:ýåýéá-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå §Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦
ïàö ärø ìáä:äîãà ãáò äéä ïé÷åâéäéå ¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©§¦−



רעז iyy ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéìãBðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå ©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−

:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«
äïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ

:åéðt eìtiå ãàîåänì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå §½Ÿ©¦§−¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨
éðô eìôð änìå Cì äøç:Eæáéèéz-íà àBìä ¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ

õáø úàhç çútì áéèéú àì íàå úàN§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®
éìàå:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz Eçïé÷ øîàiå §¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦

ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬̈©²¦
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìàèïé÷-ìà ýåýé øîàiå ¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦

éçà ìáä éàéçà øîLä ézrãé àì øîàiå E ¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−
:éëðàééçà éîc ìB÷ úéNr äî øîàiåE ¨«Ÿ¦©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½

:äîãàä-ïî éìà íé÷röàéäzà øeøà äzrå «Ÿ£¦¬¥©−¦¨«£¨¨«§©−̈¨´®̈¨
-úà úç÷ì äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨¨©²©¤

éçà éîc:Eãiî Eáéäîãàä-úà ãárú ék §¥¬¨¦−¦¨¤«¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
õøàá äéäz ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì: «ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

âé:àBNpî éðBr ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiåãéïä ©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«¥Á
éðtîe äîãàä éðt ìrî íBiä éúà zLøbE ¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−

éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−
:éðâøäéåèïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå ©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦

ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúráL¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬
:Bàöî-ìk Búà-úBkäæèýåýé éðôlî ïé÷ àöiå ©«Ÿ−¨«Ÿ§«©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®

:ïãr-úîã÷ ãBð-õøàa áLiåæé-úà ïé÷ òãiå ©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤©¥³©©̧¦Æ¤
øér äða éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤¦½

:CBðç Bða íLk øérä íL àø÷iåçéãìeiå ©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«©¦¨¥³
ìûéeçî-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
ãìé ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬

:Cîì-úà¤¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(frx 'nr a hweln mixn`nd xtq)

ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»
נברא  האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

מעץ  לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

מבּדל  הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדעת.

ּבלא  טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו החטא ידי ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּטֹוב,

יתקּים  ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם טֹוב; ּבלא רע ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרע

יהיה  ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה נמצא, זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלעֹולם.

ּתֹוצאה  היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש יֹותר ּובעמק לרע. ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּיּום

ּבקדּׁשה  היא חּיּות (ּכי רּוחני מות הּוא חטא ׁשּכן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמהחטא.

מיתה  ּגם הביא רּוחני ּומות מות), הם וטמאה רע ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדוקא,

ְִַּגׁשמית.

éùéîçèéúçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ
:älö úéðMä íLå äãrëìáé-úà äãr ãìzå ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨®̈

:äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeäàëåéçà íLå ´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

áëLèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦

:äîrð©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈
אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹיׁש

ׁשהּתֹורה  לֹומר, ויׁש עבֹודהֿזרה. לעבד התחילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבזמּנֹו

הּוא  ּכאׁשר רק עבֹודהֿזרה לעבד יכֹול ׁשאדם לנּו ֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרֹומזת

ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב חליׁשּות לׁשֹון אנֹוׁש, ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָֹּבבחינת

הם  הּבהמה, על האדם יתרֹון ׁשּבֹו, האדם ׁשעניני הינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא),

הּוא  הּבהמה על האדם יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבחליׁשּות.

לגמרי  מפר ּדבר ׁשהיא עבֹודהֿזרה, ׁשּייכת לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהתּגּברּות,

(לפי  'אנֹוׁש' נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

עבֹודהֿזרה. יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּונת

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéýìû¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦

åëìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æàñäàøôñ äæ ¨´©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤

úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa íãà úãìBz«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬
:Búà äNr íéýìûáCøáéå íàøa äá÷ðe øëæ ¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤

:íàøaä íBéa íãà íîL-úà àø÷iå íúàŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«
âìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−

:úL BîL-úà àø÷iå Bîìökãíãà-éîé eéäiå §©§®©¦§¨¬¤§−¥«©¦«§´§¥«¨À̈



iriayרעח - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaäéç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½

ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLñ §©³¥Æ¨½̈§¦−¨¨®©¨«Ÿ
å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨®̈©−¤¤

ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®
:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´

äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´

:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈
:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈

äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´

:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úîiå äðLñçéäðL íéMLå íézL ãøé-éçéå ¨®̈©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîeèééøçà ãøé-éçéå §©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ

CBðç-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî äðîL «¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaëíéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ

:úîiå äðL úBàî òLúe äðLñàëCBðç éçéå ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç̈¥¬§¦¦−¨®̈©−¤¤§¨«©

áëBãéìBä éøçà íéýìûä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úàíéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ׁשעלֿידי ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîæëéîé-ìk eéäiå ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈
:úîiåñçëäðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈

:ïa ãìBiå äðL úàîeèëçð BîL-úà àø÷iå §©´¨¨®©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©
eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé äæ øîàì¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½

:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïîìCîì-éçéå ¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤
äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçåàìéäéå ©«£¥¬¥−Ÿ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ
ráLå òáL Cîì-éîé-ìkúBàî òáLe äðL íé ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈
:úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiååàéäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ

úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä ìçä-ék¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléáúBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå ª§¬¨¤«©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´

ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék íãàä̈«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ
:eøça øLàâíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå £¤¬¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

íéøNrå äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−
:äðLãíâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä ¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´

úBða-ìà íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´
íìBòî øLà íéøabä änä íäì eãìéå íãàä̈«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈

:íMä éLðàôäúrø äaø ék ýåýé àøiå ©§¥¬©¥«©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬
òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëå õøàa íãàä̈«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−
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:íBiä-ìkåíãàä-úà äNr-ék ýåýé íçpiå ¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈
:Baì-ìà ávrúiå õøàaæäçîà ýåýé øîàiå ¨®̈¤©¦§©¥−¤¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧

äîãàä éðt ìrî éúàøa-øLà íãàä-úà¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈
íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨®̈¦

:íúéNr ék ézîçð ékçéðéra ïç àöî çðå ¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

˙ÈL‡¯a ˙L¯t»»«¿≈ƒ

היא  ׁש'ּבראׁשית' אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

מאלף  יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'ּפרׁשה

ּביחד  ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה מאֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוחמׁש
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,écáò íà ék øeòíéBbä ,øîBìk ¦¥¦¦©§¦§©©¦

äiàøa úBàøì íòáhî äæ ïéàL¤¥¤¦¦§¨¦§¦§¦¨

ìå úéîéðtíúBpëì ïéà ,'ä øác òîL §¦¦§¦§Ÿ©§©¥§©¨

äæ ïéðòì íä éøäL ,íéLøçå íéøåò¦§¦§¥§¦¤£¥¥§¦§¨¤

íéìBëiL ìàøNé ìáà ,ïáàå õòk§¥¨¤¤£¨¦§¨¥¤§¦

ìå 'ä éNòî úBàøìíðéàå ,Bøác òîL ¦§©£¥§¦§Ÿ©§¨§¥¨

íL íäéìò ÷cöé ,íéòîBLå íéàBø¦§§¦¦§©£¥¤¥

.íéLøçå íéøåò,çìLà éëàìîk ¦§¦§¥§¦§©§¨¦¤§¨
elàëe ,Baìa äîëç ézúpL éî ,øîBìk§©¦¤¨©¦¨§¨§¦§¦

àeäå ,íòä úà úòc ãnìì åézçìL§©§¦§©¥©©¤¨¨§

.ãnìî Bðéàå Løçk,ílLîk øeò §¥¥§¥§©¥¦¥¦§ª¨
,BzãìBzî úBðBëð úBcîa íìMä©¨¥§¦§¦©§

.'ä éNòî úBàølî åéðéò øézñîe©§¦¥¨¦¦§©£¥

,'ä ãáòkåéúBcî ïwzL éîk §¤¤§¦¤¦¥¦¨

.BúãBáòå Búøéça ãvî BìëNå§¦§¦©§¦¨©£¨

,øîLú àìå úBaø úBàø (ë¨©§Ÿ¦§Ÿ
ìå éNòîa èéaäì íéøîBL íëðéàå ,íëéðôì äaøä úBiàøçB÷t" ïëå .éìà áeL §¦©§¥¦§¥¤§¥§¤§¦§©¦§©£©§¨¥©§¥¨©

mixn zxhr
(ìläì øeaãå äòã éìòa úBiøaäå íéiàä:àéeàNéøéL ìB÷åéørå øaãîìëå ¨¦¦§©§¦©£¥¥¨§¦§©¥¦§³¦¦§¨Æ§¨½̈§¨

íéøöçøLàáLzúãò íäaøã÷(íéìäàa øaãna íéðëBMä)epøéúBläz £¥¦−£¤¥¥´¨¤£©¥®̈©§¦©¦§¨§Ÿ¨¦¨¸ŸÆ§¦

'äéáLéä ìòeçåöé íéøä Làøî òìñäçîN ìL äçåö ìB÷ òîLð äéäé ´§¥©©¤½©¥¬Ÿ¨¦−¦§¨«¦§¤¦§¨§¨¨¤¦§¨

ìläå:áéeîéùéeðzé íäéôaeãébé íéiàa Búläúe ãBák ýåýéìíéLðàä §©¥¨¦¬Ÿ§¦¤¦§©«Ÿ̈−¨®§¦¨−¨«¦¦¬©¦«¨£¨¦

íL íéðëBMä:âéàöé øBabk ýåýé ©§¦¨§Ÿ̈Æ©¦´¥¥½
ìàøNé úòeLúìúBîçìî Léàk ¦§©¦§¨¥§¦¬¦§¨−

íçBì Bðéàå ,äîçìnä úâäðäa é÷aä©¨¦§©§¨©©¦§¨¨§¥¥

÷ø BîöòaøéréøøBòéäàð÷íááìa §©§©¨¦´§¥¦§®̈¦§¨¨

réøéäîçìna çvðîä øBaâk-óà ¨¦¸©Æ§¦©§©¥©©¦§¨¨©
çéøöéøáL ú÷òæ eçøöé åéáéBàL áañé ©§¦½©§©¥¤§¨¦§§©£©¤¤

Cëå ,íúBà ñéáiL:øabúé åéáéà-ìr ¤¨¦¨§¨©«Ÿ§−̈¦§©¨«
ãéíìBòî éúéLçäéðà áø ïîæ äæ ¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈¤§©©£¦

,énòì úBneàä eNòM äî ìò ÷úBL¥©©¤¨¨§©¦

÷tàúà LéøçàLBaëì ÷fçúà ©«£¦−¤§©®̈¤§©¥¦§

äzòî ìáà .éñòkärôà äãìBik ©§¦£¨¥©¨©«¥¨´¤§¤½
âàLàíMàäîîL äNòàóàLàå ¤§©¤¬Ÿ¤¡¤§¨¨§¤§©−
ãçéãçé ílk òìáàå:åèáéøçà ¨«©§¤§©ª¨©©©«£¦³

íaNr-ìëå úBòáâe íéøä̈¦Æ§¨½§¨¤§−̈
íéiàì úBøäð ézîNå LéáBà¦®§©§¦³§¨Æ¨«¦¦½

íéiàk Láéå áøç úBéäìíénâàå ¦§Ÿ¤§Ÿ¤§¦¦©«£©¦−
:LéáBàæèøLà íìBòî éúéLçä éëå ¦«§¦¤¡¥¦¥¨£¤

íéøácä älà àìä ?äzò íb Léøçà©£¦©©¨£Ÿ¥¤©§¨¦

íìBò úBîéî ¯ íéúéNòézëìBäå £¦¦¦¨§«©§¦´
kíéøåríöøàì ìàøNé úàCøca §¦§¦À¤¦§¨¥§©§¨§¤̧¤Æ

øaãnä-àì úBáéúða eòãé àì ©¦§¨´Ÿ¨½̈¦§¦¬Ÿ
CLçî íéNà íëéøãà eòãé̈«§−©§¦¥®¨¦Á©§¨̧

CLçäíéM÷rîe øBàì íäéðôì ©¤¦§¥¤¹¨À©«£©¦Æ
éúéNò íwòîä CøcøBLéîìøLé ¤¤©§ª¨¨¦¦§¦½¨¨

äåLåíúéNr íéøácä älà .æàî §¨¤¥µ¤©§¨¦½£¦¦−¥¨

íéøönî eàöiLkíézáær àìåíb §¤¨§¦¦§©¦§¬Ÿ£©§¦«©

äzò:æéæàøBçà eâñðíéçèBaä ©¨¨¨³Ÿ¨Æ©§¦

øæBçL íìëðä íãà Cøãk ,ìñta©¤¤§¤¤¨¨©¦§¨¤¥

.BzLáa eäàøé ìáì åéøBçàìeLáé ©£¨§©¦§¥§¨§¥´
íéøîàä ìñta íéçèaä úLá½¤©«Ÿ§¦−©®̈¤¨«Ÿ§¦¬

:eðéýìà ízà äëqîìçéízà §©¥−̈©¤¬¡Ÿ¥«©¤

ìàøNéeòîL íéLøçä'ä øác ¦§¨¥©¥«§¦−§®̈§©

íéøåräåeòîL ,åéúBöî úBàølî §©«¦§¦−¦¦§¦§¨¦§

äzòî:úBàøì eèéaäèééîàeä ¥©¨©¦¬¦§«¦³
àøwäì éeàø øúBiäécár-íà ék øer,øBcä ìe÷ì÷a øékîe òãBé àeä ék ìò ©¥¨§¦¨¥¦¥Æ¦´¦©§¦½©¦¥©©¦§¦§©

.íðwúìe íøéLéäì íäéNòîa ìkzñî Bðéàååàøwäì éeàø øúBiä àeä éî ïëLøç §¥¦§©¥§©£¥¤§©§¦¨§©§¨§¥¦©¥¨§¦¨¥¥¥−
çìLà éëàìîkøácä ìò íøéäæäì íòä éðá éNòî òîLé àì Løçë àeäå ,åézçìL elàëe Baìa äîëç ézúpLílLîk øer éîúBcîa íìMäãárk øerå §©§¨¦´¤§®̈¤¨©¦¨§¨§¦§¦§©§¦§§¥¥Ÿ¦§©©£¥§¥¨¨§©§¦¨©©¨¨¦³¦¥Æ¦§ª½̈©¨¥§¦§¦¥−§¤¬¤

:ýåýéëänä àìäúBàøíéàBøúBaøäîëç äaøäøîLú àìå,øeò àøwäì éeàøäî ïëìå ,äòøä Bkøcî BáéLäì úìefä úà øBîLé øLà éî íäa ïéàåçB÷t §Ÿ̈«£Ÿ¥¨¨¬¦©−©§¥¨§¨§´Ÿ¦§®Ÿ§¥¨¤¦£¤¦§¤©¨©£¦¦©§¨¨¨§¨¥¥¨¨§¦¨¥¦¥¨¬©
íéðæà'ä úBöî ïéáäì úBçeút íéðæà íäì Lé àìäòîLé àìåLøç àøwäì éeàøäî ïëìå ,ïéáé àì elàk Bîöò äNBò ék ,úìefì øéäæî Bðéàå òîLé øLà éî íäa ïéàå: ¨§©−¦£Ÿ¥¨¤¨§©¦§§¨¦¦§§¬Ÿ¦§¨«§¥¨¤¦£¤¦§©§¥©§¦©¨¦¤©§§¦Ÿ¨¦§¨¥¥¨¨§¦¨¥¥¥



רפב

:òîLé àìå íéðæààëïrîì õôç ýåýé ¨§©−¦§¬Ÿ¦§¨«§Ÿ̈¬¨¥−§©´©
:øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö¦§®©§¦¬−̈§©§¦«

¯ éìà êééùä éèøô ïéðò åæ äâäðä" ."äéäé àì éøçàå"á íéîééñîå íéôéñåî úøáåòî äðùá

."íéáøì äàøåä åæ ïéàå

éòñ æ"éùú'ä (à) úéùàøá úáù úåçéùî)éòñ ä"ëùú úéùàøá úáù ,'å óúéùàøá úáùå (èð 'ò ìéòì ñôãð) 'â ó

éòñ î"ãùú'ä:(áé ó

áëílk íéøeça çôä éeñLå æeæa-ír àeäå§»©¨´§¨¼¨¥³©©¦Æª½̈

ìévî ïéàå æáì eéä eàaçä íéàìë ézáae§¨¥¬§¨¦−¨§¨®¨³¨©Æ§¥´©¦½

`xenl iy
."'åâå íéðæàïòîì õôç 'ä (àë ¨§©¦¨¥§©©

,'åâå B÷ãöíëúBàøäì õôç 'ä ¦§¨¥§©§§¤

.B÷ãö ïòîì ,íëéðæà ç÷ôìåàeä Cëìe §¦§Ÿ©¨§¥¤§©©¦§§¨

.d÷fçîe äøBz íëì ìécâî©§¦¨¤¨§©§¨

`xenl iy
,éeñLå æeæa íò àeäå (áë§©¨§¨
,äòøä íkøcî eáL àì íäå ,øîBìk§©§¥Ÿ¨¦©§¨¨¨¨

,"éeñL" .íéñeîøe íéæeæa íä ïëìå§¨¥¥§¦§¦¨

mixn zxhr

mixn zxhr

àëõôç ýåýéíéLðàaïrîì §Ÿ̈¬¨¥−©£¨¦§©´©
B÷ãöúìefä úà ÷éãöé íäî ãçà ìkL ¦§®¤¨¤¨¥¤©§¦¤©¨

øLiä Cøc BãnììcâéäøBz ìé §©§¤¤©¨¨©§¦¬−̈
øécàéåíòä úà úòc ãenì úBaøäì: §©§¦«§©§¦©©¤¨¨

áëàeäåàBìä ,íðBòa ìàøNé-íò §»©¦§¨¥©£¨£

àeäæeæa-íréeæaéeñLåíéñeîøe ©¨´¨§¨¼§¦

íòä úà úòc eãnì àì ék ,ìkì. ©Ÿ¦Ÿ¦§©©¤¨¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 17Îe zFwc 12 ,mixdvA 12 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad WcFwÎzAWd mFiaE iWiWd mFiA ,oeWgÎxn Wcg W`xŸŸ¤©¤§¨©©¦¦©©©¨¤©¨¨¥§¨



רפג

:áLä øîà-ïéàå äqLîâëúàæ ïéæàé íëá éî §¦−̈§¥Ÿ¥¬¨©«¦¬¨¤−©£¦´®Ÿ

:øBçàì òîLéå áL÷éãëäqéLîì ïúð éî ©§¦¬§¦§©−§¨«¦¨©̧¦§¦¨¯

eðàèç eæ ýåýé àBìä íéææáì ìûøNéå á÷ré©£²Ÿ§¦§¨¥¬§«Ÿ§¦−£´§Ÿ̈®µ¨¨´

eòîL àìå CBìä åéëøãá eáà-àìå Bì½§«Ÿ¨³¦§¨¨Æ¨½§¬Ÿ¨§−

:BúøBúaäëæeærå Btà äîç åéìr CtLiå §«¨«©¦§³Ÿ¨¨Æ¥¨´©½¤«¡−

-ørázå òãé àìå áéáqî eäèäìzå äîçìî¦§¨¨®©§©£¥³¦¨¦Æ§´Ÿ¨½̈©¦§©

:áì-ìr íéùé-àìå Baâîàøîà-äk äzrå −§«Ÿ¨¦¬Ÿ©¥«§©À̈«Ÿ¨©³

ék àøéz-ìà ìûøNé Eøöéå á÷ré Eàøa ýåýé§Ÿ̈ÆŸ©£´©£½Ÿ§«Ÿ¤§−¦§¨¥®©¦¨Æ¦´

ézìàâ:äzà-éì EîLá éúàø÷ Eáøárú-ék §©§¦½¨¨¬¦§¦§−¦¨«¨¦©£³Ÿ

Cìú-ék EeôèLé àì úBøäpáe éðà Ezà íéna©©̧¦Æ¦§´½̈¦©§¨−´Ÿ¦§§®¦¥¥³
:Ca-øráú àì äáäìå äåkú àì Là-Bîaâéðà ékéäìà ýåýéLBã÷ E §¥Æ´Ÿ¦¨¤½§¤«¨−̈¬Ÿ¦§©¨«¦À£¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¬

ézçz àáñe Lek íéøöî Eøôë ézúð EréLBî ìûøNé:Eãzø÷é øLàî ¦§¨¥−«¦¤®¨©³¦¨§§Æ¦§©½¦¬§−̈©§¤«¥£¤̧¨©¯§¨

ézáäà éðàå zãaëð éðéráézçz íãà ïzàå E:ELôð úçz íénàìe E §¥©²¦§©−§¨©£¦´£©§¦®§¤¥³¨¨Æ©§¤½§ª¦−©¬©©§¤«

ä:jöa÷à áørnîe Erøæ àéáà çøænî éðà-Ezà ék àøéz-ìàåøîà ©¦−̈¦´¦§®̈¦¦¦§¨Æ¨¦´©§¤½¦©£−̈£©§¤«¨Ÿ©³

:õøàä äö÷î éúBðáe ÷Bçøî éðá éàéáä éàìëz-ìà ïîéúìe éðz ïBôvì©¨Æ¥½¦§¥−̈©¦§¨®¦¨¦³¦¨©Æ¥¨½§©−¦§¥¬¨¨«¤

æ:åéúéNr-óà åézøöé åéúàøa éãBáëìå éîLá àø÷pä ìkçàéöBä µŸ©¦§¨´¦§¦½§¦§¦−§¨¦®§©§¦−©£¦¦«¦¬

:Bîì íéðæàå íéLøçå Lé íéðérå øer-írèåcçé eöa÷ð íéBbä-ìk ©¦¥−§¥©¦́¥®§¥§¦−§¨§©¬¦¨«¨©¦º¦§§´©§À̈

e÷cöéå íäéãr eðzé eðréîLé úBðLàøå úàæ ãébé íäá éî íénàì eôñàéå§¥¨§Æ§ª¦½¦³¨¤Æ©¦´½Ÿ§¦Ÿ−©§¦ª®¦§³¥¥¤Æ§¦§½̈

:úîà eøîàéå eòîLéåéïrîì ézøça øLà écárå ýåýé-íàð éãr ízà §¦§§−§«Ÿ§¬¡¤«©¤³¥©Æ§ª§Ÿ̈½§©§¦−£¤´¨¨®§¦§©´©

:äéäé àì éøçàå ìà øöBð-àì éðôì àeä éðà-ék eðéáúå éì eðéîàúå eòãz¥Â§Â§©£¦̧¦³§¨¦̧Æ¦£¦´½§¨©ÆŸ´©¥½§©£©−¬Ÿ¦§¤«

`xenl iy
"Cøã éøáBò ìk eäqL" Bîk ,ñeîø̈§©ª¨§¥¨¤

.(an,ht mildz)íéøeça çôä̈¥©©¦
,ílkçtî íäì Lé íéøeçaä ìk ª¨¨©©¦¥¨¤©©

.Lôð,äqLî.äñéîøì eéä,áLä ¤¤§¦¨¨¦§¦¨¨©
.íîB÷îì íáéLäì,ïéæàé (âëúúì ©£¦¨¦§¨©£¦¨¥

.úàæì áì,øBçàì òîLéåòîLéå ¥¨Ÿ§¦§©§¨§¦§©

.äðBøçàa Bì ãîòiL øác̈¨¤©£Ÿ¨©£¨

,eäèäìzå (äëì.èäìå áäì ïBL ©§©£¥§©©§©©

,Eøôë (âézçz.E,éðz (åúà éðz ¨§§©§¤¥¦§¦¤

.íL íéøeætä ìàøNé,éàìëz ìà ¦§¨¥©§¦¨©¦§¨¦
.íúeìbî úàöì ìàøNé úà éòðîz ìà©¦§§¦¤¦§¨¥¨¥¦¨¨

lî"àéáäî íòä àìkiå" ïBLzeny) ¦§©¦¨¥¨¨¥¨¦

.(e,el,éãò ízà (éìàøNé ízà ©¤¥©©¤¦§¨¥

ìò íëéáà íäøáàì ézãbäL ,éãò¥©¤¦©§¦§©§¨¨£¦¤©

.eàaL íúéàøe ,úBiìbä øác§©©¨ª§¦¤¤¨

mixn zxhr
ílk íéøeça çôäLôð çtî íäì eéä íäéøeça ìkíéàìë ézáaeíéøeñàä úéáaeàaçäïëì áéBàä éðtî ìàøNé íòìévî ïéàå æáì eéä.äfaä ïî ¨¥³©©¦Æª½̈¨©¥¤¨¨¤©©¤¤§¨¥¬§¨¦−§¥¨£¦¨§¨®©¦§¨¥¦§¥¨¥¨¥¨³¨©Æ§¥´©¦½¦©¦¨

ì eéä ,äfî øúBéåäqLîòecîe ,äñéîø ïéðòáLä øîà-ïéàåéñBz ìàå BîB÷îì eäáéLäeäñîøì ó::'ä íäì áéLîâëàöîð éëåíëá éîøLàïéæàé §¥¦¤¨¦§¦−̈¦§©§¦¨©©§¥Ÿ¥¬¨©«£¦¥¦§§©¦§¨§¥¥¦¨¤§¦¦§¨¦¬¨¤−£¤©£¦´
ìúàæähîì øeîàäøBçàì òîLéå áL÷éãéúòäúBéäì:ãëïéáäì LiL øácä eäæåýåýé àBìä íéææáì ìûøNéå á÷ré äqéLîì ïúð éîíøñî ¨®Ÿ¨¨§©¨©§¦¬§¦§©−§¨«¤¨¦¦§§¤©¨¨¤¥§¨¦¦¨©̧¦§¦¨¯©£²Ÿ§¦§¨¥¬§«Ÿ§¦−£´§Ÿ̈®§¨¨

ék ,äaéqäå ,àa äø÷îa àìåeáà-àìå Bì eðàèç eæeöø àìå:BúøBúa eòîL àìå CBìä åéëøãáäëCëìeCtLiåCôLæeærå Btà äîç åéìr §Ÿ§¦§¤¨§©¦¨¦µ¨¨´½§«Ÿ¨³§Ÿ¨¦§¨¨Æ¨½§¬Ÿ¨§−§«¨«§¨©¦§³Ÿ¨©¨¨Æ¥¨´©½¤«¡−
÷æBçå äL÷eäèäìzå äîçìî ¨¤§¤¦§¨®̈©§©£¥³

äøòa øLàëåòãé àìå áéáqî §©£¤¨£¨¦¨¦Æ§´Ÿ¨½̈
äàa 'änLíéùé-àìå Ba-ørázå ¤¥¨¨©¦§©−§«Ÿ¨¦¬Ÿ

áì-ìräçbLäa àaLâî : ©¥«¤¨§©§¨¨

àäzråék ,Làéúz ìà úàæ ìëa §©À̈§¨Ÿ©¦§¨¥¦

á÷ré Eàøa ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈ÆŸ©£´©£½Ÿ
àøéz-ìà ìûøNé Eøöéåäìëz ït §«Ÿ¤§−¦§¨¥®©¦¨Æ¤¦§¤

äìBbaékíéøönî àìäézìàâE ©¨¦´£Ÿ¦¦§©¦§©§¦½
åéúàø÷æàäzà-éì EîLáénò §¨¨¬¦¨§¦§−¦¨«¨©¦

éøBëa éðáe:áíéna øárú-ék §¦§¦¦©£³Ÿ©©̧¦Æ
íäa òaèð úBéäì áBø÷ äéäúåEzà §¦§¤¨¦§¦§¨¨¤¦§´

éðàíà óàúBøäpáeøBáòzàì ½̈¦©¦©§¨−©£´Ÿ
àì Là-Bîa Cìú-ék EeôèLé¦§§®¦¥¥³§¥Æ´Ÿ

äáäìå äåkúáäläå-øráú àì ¦¨¤½§¤«¨−̈§©©©¬Ÿ¦§©
Ca÷îBòa äéäz íà óà ,øîBìk ¨«§©©¦¦§¤§¤

änL äìëz àì úBøvä:âéðà ék ©¨Ÿ¦§¤¨¨¦À£¦Æ
éäìà ýåýéìûøNé LBã÷ E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¬¦§¨¥−

EréLBîàìä .éãéa ìkäåézúð «¦¤®§©Ÿ§¨¦£Ÿ¨©³¦
íéøöî Eøôëézçz eãáàð änä ékE ¨§§Æ¦§©½¦¦¥¨¤¤§©§¤

('ë ìà÷æçé) äéìk íéáéiç íúééä ék óà©¦¡¦¤©¨¦§¨¨

ézçz àáñe LekEáéøçðñ øLàk ¬§−̈©§¤«©£¤©§¥¦

íçläì àöé íéìLeøéa íçläì åéðt íN̈¨¨§¦¨¥¦¨©¦¨¨§¦¨¥

,EîB÷îa eãáàå àáñe Lek íò älçza©§¦¨¦§¨§¨§¦§§

ïBéãôì Eì eéä íäå:ãzø÷é øLàî §¥¨§§¦§¥£¤̧¨©¯§¨
ø÷é ìàøNé äzàéðéráíâåzãaëð ©¨¦§¨¥¨¨§¥©²§©¦§©−§¨

äzà ãaëðézáäà éðàåEäæìå ¦§¨©¨©£¦´£©§¦®§¨¤

íãà ïzàåBîk íénòä älà §¤¥³¨¨Æ¥¤¨©¦§

íéøönäå íéðòðkäézçzíénàìe E ©§©£¦§©¦§¦©§¤½§ª¦−
ELôð úçzì éúéNò øLàkøáòL: ©¬©©§¤«©£¤¨¦¦§¤¨©

äçøænî éðà-Ezà ék àøéz-ìà©¦−̈¦´¦§®̈¦¦¦§¨Æ
Erøæ àéáàänL íéöeôpä ¨¦´©§¤½©§¦¨¨

:jöa÷à áørnîeåïBôvì øîà ¦©£−̈£©§¤«¨Ÿ©³©¨Æ
éðzänL íéøeætä ìàøNé úà ïz ¥½¦¥¤¦§¨¥©§¦¨¨

éàìëz-ìà ïîéúìeéòðnz ìà §¥−̈©¦§¨®¦©¦¨§¦

äeöî éðà íéîMä úBçeøî ãçà ìëì ,ìàøNé úà úúlî:õøàä äö÷î éúBðáe ÷Bçøî éðá éàéáäæìkìàøNééîLá àø÷pä'ä íò íLaéãBáëìå ¦¨¥¤¦§¨¥§¨¤¨¥©¨©¦£¦§©¤¨¦³¦¨©Æ¥¨½§©−¦§¥¬¨¨«¤µŸ¦§¨¥©¦§¨´¦§¦½§¥©§¦§¦−
íäa øàtúäìe ãakúäì éãkåéúéNr-óà åézøöé åéúàøaøBñçî ïéà äleàbä éëøö ìk Bì ézðëä øák:çàéöBääìBbäî àéöBäìLé íéðérå øer-ír §¥§¦§©¥§¦§¨¥¨¤§¨¦®§©§¦−©£¦¦«§¨¥©§¦¨¨§¥©§¨¥©§¦¬§¦¥©¨©¦¥−§¥©¦́¥®

'ä äNòî eàø àìå íäìíéLøçåíéLøçk eNòðBîì íéðæàå'ä úBöî eòîLé àìå íäì:èíàeôñàéå åcçé eöa÷ð íéBbä-ìkBàíäá éî íénàì ¨¤§Ÿ¨©£¥§¥§¦−©£§¥§¦§¨§©¬¦¨«¨¤§Ÿ¦§§¦§¦¨©¦º¦§§´©§À̈§¥¨§Æ§ª¦½¦³¨¤Æ
úàæ ãébéïëå úBãéúòäúBðLàøåíàä eøáò øákLeðréîLéBà eàa àì ãò íúBà eðãbä eðçðà øîàìíäéãr eðzéàa àì ãò øác òéîLäL íéãò eàéáé ©¦´½Ÿ¨£¦§¥§¦Ÿ−¤§¨¨§©¦©§¦ª®¥Ÿ£©§¦©§¨©Ÿ¨¦§³¥¥¤Æ¨¦¥¦¤¦§¦©¨¨©Ÿ¨

e÷cöéåBà íäéøáãaúîà eøîàéå eòîLéåúîàä ìò eãBé Bà:é,íéãò Lé éì ìáàízàìàøNéécárå ýåýé-íàð éãràéápäézøça øLàíb Ba §¦§½̈§¦§¥¤§¦§§−§«Ÿ§¬¡¤«©¨¡¤£¨¦¥¥¦©¤³¦§¨¥¥©Æ§ª§Ÿ̈½§©§¦−©¨¦£¤´¨¨®§¦©

àa àì ãò æàî áéøçðñ úìtî ézãbäL ãòì àeäeòãz ïrîìäéäé ïkL úBðBøçàä ìk úBðBLàøä ïîéì eðéîàúåéøîàî íéi÷àLàeä éðà-ék eðéáúå §¥¤¦©§¦©¤¤©§¥¦¥¨©Ÿ¨§©´©¥Â§Â¦¨¦¨¨©£¤¥¦§¤§©£¦̧¦³¤£©¥©£¨¦§¨¦̧Æ¦£¦´½
,íéäìà ãáììà øöBð-àì éðôìéúìeæ ìàî øöBð øác äéä àìéøçàåúBøéöéä úà ézøöiLäéäé àìéúìeæ dBìà ïéà ék ,éúìeæ ìàî øöBð øác: §¨¡Ÿ¦§¨©ÆŸ´©¥½Ÿ¨¨¨¨¨¥¥¨¦§©£©−¤¨©§¦¤©§¦¬Ÿ¦§¤«¨¨¨¥¥¨¦¦¥¡©¨¦



רפד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
åèçð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈

:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨

:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤
âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½

íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈
:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåúBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´

daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈
ìLe:dúîB÷ änà íéLæèäázì äNrz | øäö §¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈

äázä çúôe äìrîìî äplëz änà-ìàå§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©©¥−̈
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa:äNrz íéL §¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨

(éåì)æéõøàä-ìr íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìúçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMäçé-úà éúî÷äå ©¨®̈¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøaE §¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨
Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNäº̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®

:eéäé äá÷ðe øëæ(ìàøùé)ë-ïîe eäðéîì óBòäî ¨¨¬§¥−̈¦«§«¥«¨´§¦¥À¦
eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

éìà eàáé ìkî íéðL:úBéçäì Eàëäzàå §©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäåáëøLà ìëk çð Nriå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧
:äNr ïk íéýìû Búà äeö¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oixcdpq(iyiy meil)

,'àö' éàîgexl 'd xn`y,'éúöéçnî àö'cere .xwyl dvxy oeik ©¥¥¦§¦¨¦
,eyxc,ïðçBé éaø øîà ,'çeø' éàîef,éìàòøæiä úBáð ìL Bçeø ©©¨©©¦¨¨¤¨©¦§§¥¦

z` dzrhd zeap gexy `vnp jk m` .a`g` ici lr gvxpy
.xwy `iap `xwp `ed recne ,diwcv

,diwcv z` dzrhd zeap gexy s` :`xnbd zvxzndéì äåä£¨¥
÷ãéîìe ,`id xwyy zrcle ,ef d`eapa wiicl eilr did -éaøãk §¥©¦§©¦

,÷çöé éaø øîàc ,÷çöéy ,`ed llkïBðâéñgex ly dvilnd oeylÎ] ¦§¨§¨©©¦¦§¨¦§
[ycewdíéàéáð änëì äìBò ãçà,zg` d`eap mi`apzny - ¤¨¤§©¨§¦¦

åmle`ãçà ïBðâéña ïéàaðúî íéàéáð éðL ïéàipy oi` mlerl - §¥§¥§¦¦¦§©§¦§¦§¤¨
y ep`vny enke ,weica oeyl dze`a mixacn mi`iapøîà äéãáBò©§¨¨©

mec` lr(b ` dicaer)'EàéMä Eaì ïBãæ'e ,ze`bzdl jziqd -äéîøé §¦§¦¦¤¦§§¨
øîà(fh hn dinxi)'Eaì ïBãæ EúBà àéMä Ezöìôz'cgtde jzlecb - ¨©¦§©§§¦¦§§¦¤

od el` ze`eapy s`e ,ze`bzdl jeziqd ,jal oecfe ,jnn ecgty
,oeyl iepiya exn`p ,oipr eze`éðäåmi`iapd ze`n rax`e - §¨¥

e ,gilviy oeyl eze`a el exn` ,a`g` l`yyeälek éøîà÷cî¦§¨¨§¦§
éããäk,oeyl eze`a e`apzdy jkne -dpéî òîLc gken -àì ©£¨¥§©¦©Ÿ

éøîà÷ íeìkwiicl lki diwcv ok m`e ,ynn mz`eapa oi`y - §¨¨§¦
`apzn `xwp `ed ok lre ,dxn` ok it lr s`e ,zn` ez`eap oi`y

.rny `ly dn
:`xnbd zl`ey÷çöé éaøc àäì déì òãé äåä àì àîìéc`ny - ¦§¨¨£¨¨©¥§¨§©¦¦§¨

wiicl lki `le ,cg` oepbiqa mi`apzn mipy oi`y rci `l diwcv
:`xnbd daiyn .zn` ez`eap oi`yíúä äåä èôLBäé,my did - §¨¨£¨¨¨

eäì øîà÷å,df llkáéúëcegilviy lrad i`iap e`apzdy xg`l §¨£©§¦§¦
,dnglna('äì ãBò) àéáð ät ïéàä ,èôLBäé øîàiå'dWxcpe ©Ÿ¤§¨¨©¥Ÿ¨¦©§¦§§¨

'FzF`n(f ak '` mikln),déì øîà,a`g`éðä ìk àkéà àäxak ixde - ¥¨©¥¨¦¨¨¨¥
,el` lk e`apzddéì øîà,htyedi,àaà éáà úéaî éðìae÷î êk ¨©¥¨§§©¦¦¥£¦©¨

ïBðâéña íéàaðúî íéàéáð éðL ïéàå ,íéàéáð änëì äìBò ãçà ïBðâéñ¦§¤¨¤§©¨§¦¦§¥§¥§¦¦¦§©§¦§¦§
,ãçà.oeyl eze`a e`apzd ixdy ,md xwy i`iap el` lk ok m`e ¤¨

z`eap ef oi`y zrcl diwcv lki ,df llk mcnil htyediy oeike

.zn`
:`ziixaa epipy,Bì øîàð àlL äî àaðúnä.exiagl xn`py s`e ©¦§©¥©¤Ÿ¤¡©

:`xnbd zx`anéà÷c ,øefò ïa äéððç ïBâk[cner didyÎ]äéîøé §£©§¨¤©§¨¥¦§§¨
øîà÷å ,ïBéìòä ÷eMad`eapa(dl hn dinxi)[úBàáö] 'ä øîà äk' ©¨¤§§¨¨©Ÿ¨©§¨

'íìéò úL÷ úà øáBL éððädiexwd icn zekln ly mwfeg z` - ¦§¦¥¤¤¤¥¨
z` dippg rnyy oeik .l`xyil rxdl laal exfry oeik ,mlir

,eixac,Bîöòa øîBçå ì÷ äéððç àNðeøBæòì àlà àa àlL íìéò äî ¨¨£©§¨©¨¤§©§¨¥¨¤Ÿ¨¤¨©£
,'íìéò úL÷ úà øáBL éððä' àeä Ceøa LBãwä øîà ,ìáa úà¤¨¤¨©©¨¨¦§¦¥¤¤¤¥¨

díécNklaa ipa,ïîöò,xzei l`xyil erxdyänëå änk úçà ìò ©§¦©§¨©©©©¨§©¨
e ,'d myipriyeäéà àúà[dippg `aÎ],ïBzçzä ÷eMaeøîàdinxi) £¨¦©©©§¨©

(a gk'ìáa Cìî ìBò úà ézøáL ,'Bâå 'ä øîà äk'eler z` xeay` - Ÿ¨©§¨©§¦¤¤¤¨¤
,dinxil `l` el dxn`p `l ef d`eape ,mixg`a cer leyni `ly

.'el xn`p `ly dn `apznd' edfe
:`xnbd dywn,éiaàì àtt áø déì øîàixdéàäef d`eap - ¨©¥©¨¨§©©¥©

,dippg xn`y,øîàð àì énð Bøéáçìlwa dze` yxc dippg `l` ©£¥©¦Ÿ¤¡©
xn`pe 'el xn`p `ly dn `apznd' xcba `ed oi`e ,xnege

:`xnbd zvxzn .exiagldéì øîà,`tt axl iia`áéäéúéàc ïåék ¨©¥¥¨§¦§§¦
Løãéîì øîBçå ì÷,xnege lwa miweqt yexcl ozipy oeik -ïàîk ©¨¤§¦§©§©
éîc déì øîzéàcdinxil ef d`eap dxn`p eli`k df ixd - §¦§©¥¨¥

e ,yxetnaBì øîàð àìc eäéð àeäel dxn`p `ly `ed dippge - ¦§Ÿ¤¡©
s` ,'el xn`p `ly dn `apznd' `xwp `ed ok lre ,ef d`eap

.exiagl xn`py
,epcnl cer,íéáëBk úãBáò íLa àapúnä:`xnbd zx`anïBâk ©¦§©¥§¥£©¨¦§
,ìòaä éàéáð,epcnl cer .lra diexwd dxf dcear mya e`apzdy §¦¥©©©

,Búàeáð úà LáBkä:`xnbd zx`an,ézéîà ïa äðBé ïBâkeglyy ©¥¤§¨§¨¤£¦©
gexal dqip `l` z`f dyr `l `ede ,depip zkitd lr `apzdl 'd

.yiyxzl
,epcnl cer,àéáð éøác ìò øzååîäå:`xnbd zx`anïBâk §©§©¥©¦§¥¨¦§
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' א



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית 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
6:396:438:588:599:329:3310:3210:3218:1718:1018:4318:3617:5118:46באר שבע )ק(

6:396:438:578:589:319:3310:3110:3218:1918:1118:4218:3517:4218:45חיפה )ק(

6:386:428:568:579:309:3110:3010:3018:2018:1318:4118:3417:3418:44ירושלים )ק(

6:396:448:588:599:329:3310:3210:3218:1718:1018:4318:3617:5118:46תל אביב )ק(

7:047:139:079:119:519:5410:4910:5118:1918:0818:5318:4117:5218:54אוסטריה, וינה )ק(

6:456:379:179:119:559:5011:0110:5719:3219:3719:5920:0519:1820:16אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:057:139:109:149:539:5610:5110:5318:2418:1218:5618:4517:5618:57אוקראינה, אודסה )ק(

6:386:478:418:459:259:2810:2310:2517:5417:4218:2718:1517:2618:28אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
6:496:588:528:569:369:4010:3410:3618:0517:5318:3818:2617:3718:39

7:167:269:179:2110:0210:0611:0011:0318:2818:1619:0318:5118:0019:04אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:097:199:099:139:559:5910:5310:5518:2118:0818:5618:4317:5218:57אוקראינה, קייב )ק(

7:307:389:379:4010:1810:2211:1711:1918:5318:4219:2219:1118:2619:24איטליה, מילאנו )ק(

5:585:568:298:288:588:5610:009:5918:0518:0318:2718:2617:4618:34אקוואדור, קיטו )ח(

6:206:138:538:489:299:2410:3410:3119:0319:0819:3019:3518:4919:46ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:076:579:389:3210:1810:1211:2411:2019:5920:0620:2920:3619:4620:48ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:097:159:229:2410:0010:0210:5911:0018:3818:2919:0618:5718:1219:09ארה״ב, בולטימור )ק(

7:007:069:119:149:499:5210:4810:5018:2618:1718:5518:4618:0018:57ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:007:079:129:149:509:5210:4910:5018:2718:1718:5618:4618:0118:58ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:377:449:479:5010:2610:2911:2511:2719:0118:5119:3119:2118:3519:33ארה״ב, דטרויט )ק(

7:197:239:399:4010:1210:1311:1211:1218:5918:5219:2419:1718:3519:27ארה״ב, האוסטון )ק(

6:526:569:099:109:439:4510:4310:4418:2618:1918:5318:4618:0218:56ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:167:199:399:3910:1010:1111:1111:1119:0018:5419:2419:1918:3719:28ארה״ב, מיאמי )ק(

6:567:039:079:099:459:4810:4510:4618:2118:1218:5118:4217:5518:53ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:247:309:369:3810:1310:1611:1311:1418:5018:4119:1919:1018:2519:22ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:557:029:069:089:449:4710:4310:4518:2018:1018:5018:4017:5418:52ארה״ב, שיקגו )ק(

6:096:058:438:399:139:1010:1710:1418:3118:3218:5418:5518:1419:05בוליביה, לה-פס )ח(

7:548:049:539:5810:4010:4411:3811:4019:0418:5119:4019:2718:3519:41בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:548:049:549:5810:4010:4411:3811:4019:0518:5219:4019:2718:3619:41בלגיה, בריסל )ק(

5:405:348:138:098:458:429:499:4718:1318:1518:3318:3617:5718:45ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:285:238:027:588:338:309:389:3517:5617:5918:2018:2317:4018:33ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:137:239:119:159:5810:0210:5610:5818:2418:1118:5818:4517:5818:59בריטניה, לונדון )ק(

7:237:349:189:2310:0810:1211:0511:0818:2918:1519:0618:5218:0219:07בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:207:309:179:2110:0510:0911:0211:0518:2918:1519:0418:5017:5919:05גרמניה, ברלין )ק(

7:367:469:379:4110:2210:2611:2011:2318:4818:3619:2319:1118:2019:24גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:395:338:138:088:458:419:509:4718:1718:2018:3518:3918:0218:49דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:316:328:568:569:269:2610:2810:2718:2118:1618:4418:4017:5918:49הודו, מומבאי )ח(

6:276:288:528:529:229:2210:2410:2318:1718:1318:4118:3617:5618:45הודו, פונה )ח(

6:527:018:579:009:409:4310:3810:4018:0917:5818:4218:3117:4118:43הונגריה, בודפשט )ק(

6:046:118:168:188:548:569:539:5417:3117:2118:0017:5117:0518:02טורקיה, איסטנבול )ח(

7:277:339:419:4310:1810:2011:1711:1818:5818:4919:2619:1718:3219:28יוון, אתונה )ק(

7:137:219:189:2110:0010:0410:5911:0118:3118:1919:0318:5218:0319:05מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם רפו
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
6:286:308:538:539:249:2410:2510:2418:1818:1318:4118:3717:5618:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:495:388:178:109:018:5510:0810:0318:4618:5419:1919:2718:3519:40ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:006:038:218:228:538:549:549:5417:4217:3618:0718:0117:1918:11נפאל, קטמנדו )ח(

6:176:238:308:329:079:1010:0710:0817:4617:3718:1518:0617:1818:17סין, בייג'ין )ח(

6:496:489:209:199:499:4710:5110:5018:5518:5319:1719:1518:3519:24סינגפור, סינגפור )ח(

6:496:598:468:519:349:3810:3210:3417:5717:4418:3318:2017:2818:34פולין, ורשא )ק(

5:475:448:208:178:498:479:539:5118:0418:0518:2718:2817:4718:37פרו, לימה )ח(

7:487:569:549:5810:3610:3911:3511:3619:0818:5719:3919:2818:4019:41צרפת, ליאון )ק(

8:018:1010:0310:0710:4710:5111:4511:4719:1619:0419:4819:3718:4819:50צרפת, פריז )ק(

5:435:428:138:118:418:409:439:4217:4517:4318:0718:0517:2518:14קולומביה, בוגוטה )ח(

7:247:319:329:3510:1210:1511:1111:1218:4818:3819:1619:0618:2219:18קנדה, טורונטו )ק(

7:027:109:089:119:499:5310:4810:5018:2218:1118:5218:4217:5518:54קנדה, מונטריאול )ק(

6:466:509:029:049:379:3910:3710:3818:2018:1218:4718:3917:5518:50קפריסין, לרנקה )ק(

7:127:239:059:109:5610:0110:5310:5618:1518:0018:5318:3917:4418:54רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:466:588:378:439:299:3510:2610:2917:5017:3518:2618:1117:1918:27רוסיה, מוסקבה )ח(

6:306:388:348:389:179:2010:1510:1717:4717:3618:2018:0817:1918:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:347:439:399:4210:2210:2511:2011:2218:5618:4419:2419:1318:2819:26שוויץ, ציריך )ק(

6:086:098:368:359:059:0410:0610:0618:0317:5918:2618:2217:4218:31תאילנד, בנגקוק )ח(

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 dxez zgnye zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל
שמחת  במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל תורה,

(zxvr ipiny lil l"ega) dxez zgnye zxvr ipinyl

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
כדי  וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרים  לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר

תורה. שמחת של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל,
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר עצרת שמיני 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny lil l"ega

על  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

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

הצדקה  קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
קודש. שבת במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי
לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

לארץ. בחוץ גם זה, זמן
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

oiliyaz aexir

ידו  על לזכות  אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח השנה, ראש ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל

oiliyaz aexir - l"ega

ידו  על לזכות אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח שמיני־עצרת, ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל



רפז 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 dxez zgnye zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל
שמחת  במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל תורה,

(zxvr ipiny lil l"ega) dxez zgnye zxvr ipinyl

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
כדי  וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרים  לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר

תורה. שמחת של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל,
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר עצרת שמיני 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny lil l"ega

על  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

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

הצדקה  קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
קודש. שבת במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי
לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

לארץ. בחוץ גם זה, זמן
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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