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haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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È˙‡a"(ּבמקֹומֹו) רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני,לגּני אּלא ּכאן ּכתיב אין "לּגן »ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלגּנּוני,
מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין חטא ידי ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעץ
ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא לד', ג' מרקיע נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר וג', לב' ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָא'
אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל אּבא, רּבי אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ"וּיׁשמע

ואזל קפץ ,למּטה,אמתהּל הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ּכי עד לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה את והֹוריד זכה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאברהם

הּׁשביעין ּדכתיב1(וכל הּמקּדׁש, ּבבית היה אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה הֹורידֹו חביבין) ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וזהּו ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ועׂשּו
לפי מה, מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"צּדיקים

עד ׁשֹוכן ּבחינת ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים וזהּו2ׁשהם למּטה. ּבגּלּוי ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
והענין היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, לגּני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּבאתי

ּדנתאּו העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּדהּנה להיֹותהּוא, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו

אֹורבואתהּפכא על ויסּתירּו יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּתרד ּדנׁשמה , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
וזהּו ּבעֹולם. חלקֹו וגם הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור הּנׁשמה ּתפעל זה ּובכל ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה,
ּבעבֹודת העבֹודה ידי על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"ועׂשּו

"ּכד ּוכמאמר ואתהּפכא, אתּכפיא ּבבחינת יקרא3הּברּורים אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלמין" ּבכּולהּו הּוא ּברי עלמין"גּדקּודׁשא "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה מדרגתד. על הּכּונה , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ּבׁשוה, עלמין ּבכּולהּו ּדהּוא העֹולמֹותההאֹור ּבכל ׁשּמאיר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּתחּתֹונים, לעֹולמֹות עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו מדרגֹות, חּלּוקי יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשוה,
ּכל ּבגלּוי מאיר אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ּבגלּוי, האֹור מאיר העליֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּדבעֹולמֹות
ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכ
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ההערות*) ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים בספר נדפס

אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי

[מאמר])1 סוף כן גם ראה - יא. כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור

וארא)2 פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר ובביאורי

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי

שם)3 פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

ב. פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת

א.)4 לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ראה

ב. פה,

ב.א. אחר). למקום ממקומו קופץ (כלומר, והולך ה').קופץ בעבודת אופנים שני - הבהמית הנפש (של והתהפכות התכופפות

ד.ג. העולמות. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מתרומם) עולה לקדושה, המנגד האחר הצד העולמות.כשמתכופף בכל

העולמות.ה. כל את (מקיף) שמסובב

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבּמדרׁש ואיתא ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ ּוברא4יסדה ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּד"ׁשמים" ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, והּגלּוי האֹור על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָארץ",
הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ּבבחינת הּגּלּוי ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּכּונה

הם הּתחּתֹונים, עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּכלּבבחינת ּבגּלּוי האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"ּכל ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכ
יצירה ּבריאה אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנקרא
ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשּיה

הּצלה5הּוא מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו מּלׁשֹון ואצילּות ההעלם, ּגּלּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבבחינת
מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל עֹולם, ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוהפרׁשה,
ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת הּמציאּות התחלת ׁשהּוא ּבריאה ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאין

ׁשּקאי עדין, ּבי המיחד הּוא ּוכבֹודי וההתּכללּות,וּדׁשמי הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאֹור
הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּובבריאה
ממּלא ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָועֹולם

עלמין ּכלזּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלמין,

להמׁשיחעלמין" ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָאֹור
אחרא סטרא אתּכפיא להיֹות ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר אחרא", סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדוקא.

לנהֹורא חׁשֹוכא נהּפטואתהּפכא החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה ׁשּנמׁשלאֹור, והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי מאיר האֹור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהאֹור
ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק הּסֹובב6אחרא אֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכל
ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹו
האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ּדבחינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדאסּתלק

.¯ev˜ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשוה. עלמין ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
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ּבּמדרׁש ואיתא ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ ּוברא4יסדה ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּד"ׁשמים" ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, והּגלּוי האֹור על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָארץ",
הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ּבבחינת הּגּלּוי ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּכּונה

הם הּתחּתֹונים, עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּכלּבבחינת ּבגּלּוי האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"ּכל ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכ
יצירה ּבריאה אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנקרא
ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשּיה

הּצלה5הּוא מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו מּלׁשֹון ואצילּות ההעלם, ּגּלּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבבחינת
מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל עֹולם, ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוהפרׁשה,
ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת הּמציאּות התחלת ׁשהּוא ּבריאה ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאין

ׁשּקאי עדין, ּבי המיחד הּוא ּוכבֹודי וההתּכללּות,וּדׁשמי הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאֹור
הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּובבריאה
ממּלא ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָועֹולם

עלמין ּכלזּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלמין,

להמׁשיחעלמין" ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָאֹור
אחרא סטרא אתּכפיא להיֹות ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר אחרא", סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדוקא.

לנהֹורא חׁשֹוכא נהּפטואתהּפכא החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה ׁשּנמׁשלאֹור, והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי מאיר האֹור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהאֹור
ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק הּסֹובב6אחרא אֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכל
ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹו
האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ּדבחינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדאסּתלק

.¯ev˜ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשוה. עלמין ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
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הּמביאp‰Â‰ב) אתּכפיא ּדבחינת הּברּורים, ּבעבֹודת ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּוא ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא לבחינת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומעלה
והלוּיים הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ׁשּבּנפׁש, רּוחנית עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענין
ּבעבֹודה הּקרּבן עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ׁשּזהּו הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעבֹודתם

ּדכתיב הּוא, האדם כּו',7ּבנפׁש ּומן" הּבקר מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּו היתה ּדאם יקׁשה למימרּדלכאֹורה ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר רק ּבזה ּכיינתֹו מּכם אדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

"אדם אֹומר מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת מׁשּפט יהיה וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָיקריב
ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא הּוא ּבזה הּכּונה ידּוע אּלא וכּו'. מּכם" יקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
להוי', קרּבן הּוא מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר האדם יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבנפׁש

ּדקרּבנֹות ּדידּוע הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו להוי', קרּבן להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם ענין8מּכם הם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
והינּו "מּכם", הּוא לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ּבזה ּובא והחּוׁשים, הּכחֹות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקרּוב
העצמי מהּותֹו יֹודע ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב אי אדם יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּתלּוי
ואי מאלקּות הרחּוק ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ענינים ּבכּמה ּומלכל ּבׁשפלּות ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּוא
יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם מּכם, אֹומר הּוא זה ועל לאלקּות, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתקרב

ׁשּום9לאמר ואין ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ּולהתקרב ּולהּגיע לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּדבר

ּבמדרׁש10ּבטרּוניא ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי ואחד אחד ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּדעל11רּבה ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ּכחן", לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש "ּוכׁשאני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. הּיֹותר לּמדרגה ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח הּנה זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹידי
להויה", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, הּדבר ׁשּבכם "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ׁשהאדם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּדבכדי
מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ׁשל הּקרּבן רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ּתקריבּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּכם
הּצאן", ּומן הּבקר "מן הּבהמית. הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה הּבהמה", "מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּוא

ּדֹומה ּדאינֹו ּבזה, הענינים וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם מדרגֹות הּפרטי הּמה האפניהן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ּובעל נּגח ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ואחד, אחד ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּברּורים
ּפנים ּכל על ּבדּקּות הּוא אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ּבהמה ׁשהּוא צאן ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויׁש

ּבאריכּות והּנה12(וכמבאר קרּבנכם". את "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), הּתפּלה, ּבקנטרס ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
וכדאיתא ׁשּלמעלה, האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ּבהמה ׁשּמביאין הּוא הּגׁשמי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבהּקרּבן
הּמזּבח, על והיתה ׁשלמה ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ּכארי רבּוצה ב) עּמּוד (כא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּביֹומא

איתא ּובּזהר קּורּבנין"13רׁש"י). ּדאכל יׁשיא"אריה הרי האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
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דיבור)7 [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

ואילך. ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל

נסמן.)8 ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] ראה

כה.)9 פרק רבה אליהו דבי תנא

בתחלתו.)10 אידיש המאמרים ספר וראה א. ג זרה עבודה

ג.)11 יב, פרשה רבה במדבר

תורת)12 (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה

תש"א. (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום).

חלק)13 זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק זוהר ראה

ועוד. א. יז, ג

יא.י. לומר. לו קרבנות.היה שאוכל אריה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

י–ּה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ׁשּבּנפׁש אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאׁש
מכּבין הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָואיתא
אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלאׁש,

רּבים מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין הּפרנסה14ׁשּלמעלה ּבטרּדת הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
לא הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל ועבֹודה, ּבתֹורה המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּובלּבּולים
הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻיׁשטפּוה,
אהבה לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכּבין
ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלאלקּות,
ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנפׁש

הריה ּדתחּלה אמנם15ּבהמית, ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ּבהתּבֹוננּות ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּנה
"רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ּבהּנפׁש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכללית
האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתבּואֹות
ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּוכמֹו

החׁשֹוכא ּומתהּפ מתּברר הרי לנהֹוראיבּברּוחנּיּות הּבהמית מקּדׁשיגּדנפׁש לי "ועׂשּו וזהּו . ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעלמין,

.¯ev˜אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבהמית

ּומקּדׁשÊ·e‰ג) ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(ּובפרט ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא מעׂשה16הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכן ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקטרת),
ׁשיטה ּדהּנה ׁשּטים, ּדהי17מעצי נטּיה, לאיזהּפרּוׁשּה וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָצד,
ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּדידיעה
ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכתּוב
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י–ּה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ׁשּבּנפׁש אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאׁש
מכּבין הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָואיתא
אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלאׁש,

רּבים מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין הּפרנסה14ׁשּלמעלה ּבטרּדת הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
לא הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל ועבֹודה, ּבתֹורה המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּובלּבּולים
הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻיׁשטפּוה,
אהבה לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכּבין
ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלאלקּות,
ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנפׁש

הריה ּדתחּלה אמנם15ּבהמית, ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ּבהתּבֹוננּות ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּנה
"רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ּבהּנפׁש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכללית
האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתבּואֹות
ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּוכמֹו

החׁשֹוכא ּומתהּפ מתּברר הרי לנהֹוראיבּברּוחנּיּות הּבהמית מקּדׁשיגּדנפׁש לי "ועׂשּו וזהּו . ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעלמין,

.¯ev˜אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבהמית

ּומקּדׁשÊ·e‰ג) ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(ּובפרט ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא מעׂשה16הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכן ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקטרת),
ׁשיטה ּדהּנה ׁשּטים, ּדהי17מעצי נטּיה, לאיזהּפרּוׁשּה וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָצד,
ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּדידיעה
ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכתּוב
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ענין רּוח18ׁשהּוא ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם "אין רז"ל ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח הּוא ׁשטּות ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשטּות",
ׁשּכתּוב ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות והּגּלּוי, האֹור על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ּדר ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ולכן אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ׁשטּות והרּוח חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ"והוי'
על ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן הּפרי, על הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָנקרא
עברה, עֹובר וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול האדם אׁשר ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהאֹור

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא עברה, לידי האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ׁשּבזה19ּדלכאֹורה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ואם ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, נפרד ְְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
אפן, ּבׁשּום לּצלן רחמנא העברה ּדבר את עֹוׂשה היה לא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ועֹון ְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהחטא
והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ׁשּבטבע ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלפי
ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ּכפירה, ׁשל ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין נּסיֹון לידי ּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדכאׁשר
חס יּסּורין הּמיני ּכל עליו ּומקּבל מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

ה ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם מּמׁש ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשֹו ּומֹוסר ּפחּותֹותוׁשלֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשם למסר ּדעלּולים יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻּבקל
וחס וׁשלֹום חס להיֹות ּדכזה יׂשראל, מאלקי להּפרד וׁשלֹום חס רֹוצה ואינֹו ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומרּגיׁש
ּבׁשארי הינּו ּדברים, ּבׁשארי אבל יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל מאלקי נפרד ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹוחלילה
ונדמה ,יתּבר זהנפרדמאחדּותֹו ידי מרּגיׁשׁשּנעׂשהעל ואינֹו יֹודע אינֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעברֹותרחמנאלּצלן,
האֹור על ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ּביהדּותֹו עֹוד הּוא ּכי ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹו
החמּדה ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, העּדר להאדם לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ירּגׁש ׁשּלא 20והּגּלּוי ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּפרּוׁש הרּוחנּיים, ּבענינים ההרּגׁש והעּדר הּקרירּות לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש והחמימּות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבּתאוה

עניני אין צעקאכטקייט אּון צּוגעּבּונדקייט (ּדעםידּדיא ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ותאוה הּמּדה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
איּבערּגעגעּבען פיל אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) אּון ּתאוֹותיוטוּדערהער ּבעניני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אים ּבא איז הרּגׁש רּוחנית'דיקער ּדער אז והּגׁשמּיים, החמרּיים ההעלםטזּורצֹונֹותיו ּבתכלית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות להּנעם מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה והינּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוההסּתר,
הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ׁשּנעׂשה מאלקּות ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו וכן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמצוֹות,
ּבעצם אלקּות הּוא האלקית הּנפׁש ּדהּנה האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית הּנפׁש ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּכּסּוי

ׁשּבֹו הּניצֹוץ ּובפרט הּוא21מהּותֹו, ידֹו ׁשעל כּו'), הּפרטי ּגּופֹו אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּדדבר והינּו לאלקּות, מנּגד ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש האלקּיים, הענינים ּבכל ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻמרּגיׁש
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פרשת)18 סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי, א. קו, סנהדרין

בלק.

ואילך.)19 ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא ראה

תש"ט)20 משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

יג. יב פרק סג) (קונטרס

אצילות)21 דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

דיבור [מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה

שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל

כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת

לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא

בעניני.יד. והלהיטות טז.טו.ההתקשרות מסור. כך כל הוא.הוא אצלו הרוחני שהרגש

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבד ּובפרט ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי מּדבראלקּות ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
קׁשה הּוא לּצלן רחמנא רּוחנית ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ּוכאדם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּזיק,
וכל לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית מּמיתה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּגּסּות

וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, מכּסהיזּדנפׁש איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלקי הרּגׁש ּדעם אֹויף ּבבריאתיחּומסּתיר העליֹונה ּכּונה ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,
וׁשלֹום, חס להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגּוף
חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, אֹור על אצלֹו מסּתיר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולם
קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה הרּוחנּיים, ּבענינים פילען) (הּנקרא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמההרּגׁש
א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשרׁש

ּגיׁשמאק הּואיטּגרֹויסען ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשֹולל

אין ּכלכׁשּלֹו הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ּדׁשמֹו מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּב רק הּוא והרּגׁשתֹו לבדחּיּותֹו אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזאת
מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר הרּוחנּיים מענינים לּצלן רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּומלעיגים
ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָההֹולכת
הּתֹורה על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּדבהמה
כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוֹות
מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהּדֹומה,
הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּׁשאדם
העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהם
ההיפ ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנברא
וזהּו האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּמׁש,

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות ְְֱֶֶֶַַַָָהרּוח

.¯ev˜העּדר וגֹורמים האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָֹהרּגׁש

ׁשּמכּסה‡Ì�Óד) ׁשטּות, הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
אלקּות אֹויף מעלים איז וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ,כאּומעלים ְְְְֱֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
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ּבד ּובפרט ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי מּדבראלקּות ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
קׁשה הּוא לּצלן רחמנא רּוחנית ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ּוכאדם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּזיק,
וכל לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית מּמיתה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּגּסּות

וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, מכּסהיזּדנפׁש איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלקי הרּגׁש ּדעם אֹויף ּבבריאתיחּומסּתיר העליֹונה ּכּונה ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,
וׁשלֹום, חס להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגּוף
חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, אֹור על אצלֹו מסּתיר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולם
קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה הרּוחנּיים, ּבענינים פילען) (הּנקרא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמההרּגׁש
א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשרׁש

ּגיׁשמאק הּואיטּגרֹויסען ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשֹולל

אין ּכלכׁשּלֹו הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ּדׁשמֹו מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּב רק הּוא והרּגׁשתֹו לבדחּיּותֹו אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזאת
מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר הרּוחנּיים מענינים לּצלן רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּומלעיגים
ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָההֹולכת
הּתֹורה על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּדבהמה
כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוֹות
מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהּדֹומה,
הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּׁשאדם
העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהם
ההיפ ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנברא
וזהּו האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּמׁש,

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות ְְֱֶֶֶַַַָָהרּוח

.¯ev˜העּדר וגֹורמים האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָֹהרּגׁש

ׁשּמכּסה‡Ì�Óד) ׁשטּות, הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
אלקּות אֹויף מעלים איז וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ,כאּומעלים ְְְְֱֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
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"יעקב ּכתיב ּדהּנה האלקית. ּדנפׁש העצמּות על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּוא
נ חבלחבל הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות מּתרי"ג22חלתֹו", הּואכבהּׁשזּור ּדהחבל נימין, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ולזאת ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו עצמּה, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּנׁשמה
ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא נימין, וטעםכגמּתרי"ג ּכחֹות, מּתרי"ג ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין רז"ל ּדאמרּו הּוא, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּדבר
ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעֹולם
ּתרי"ג, ּבמסּפר ׁשהם ּגידים ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבכדי
ּכן ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר הם ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּדלכן
ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ּדנׁשמה זה וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתרי"ג
נעׂשה זה ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, קׁשּור אחד ׁשראׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתקׁשרּות

ּתּתאה ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא והּואכדלמעלה, למּטה, קׁשּור אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבּמדרגֹות ּדגם נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ּבגּוף הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבהארת
וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנמּוכֹות
והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית קׁשּורים הם זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהם
לעצם נֹוגעים הם הלא וׁשלֹום, חס ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹענין

עצ ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו "ּכיההתקּׁשרּות, ּדכתיב ּדר ועל הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלקּות והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּביניכם מבּדלים היּו ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹעֹונתיכם

וידּוע ההתקּׁשרּות, ּבכללּות נֹוגעים הם הרי אּלּו וענינים הרי23ׁשּבּנׁשמה, הּנׁשמה עצם ּדעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפׁשֹו, התקּׁשרּות ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ּכאׁשר ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאין
ּבׁשּום רֹוצה אינֹו יׂשראל ּדאיׁש וכּנ"ל וׁשלֹום, חס מאלקּות זה ידי על נפרד להיֹות ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיכֹול
עברֹות ּבׁשארי אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן מאלקּות להּפרד וׁשלֹום חס יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפן
והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ּפרטּיים, נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מּמצוֹות אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו לעׂשֹותן צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבעברֹו
ּכל הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָאׁשר
להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות חליׁשּות ׁשּפֹועל יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמּות
הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימים
ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות הרּוח והינּו לּצלן, רחמנא עברה לידי ׁשּבא הּסּבה וזהּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, אֹור על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּומעלים

ּכּנ"ל. ׁשטּות הרּוח מּצד והּוא לּצלן, רחמנא אּסּור ּדבר לעׂשֹות ׁשּבא עד ּדחי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאל
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ה.)23 פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

dlk izeg` ipbl iz`a

"יעקב ּכתיב ּדהּנה האלקית. ּדנפׁש העצמּות על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּוא
נ חבלחבל הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות מּתרי"ג22חלתֹו", הּואכבהּׁשזּור ּדהחבל נימין, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ולזאת ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו עצמּה, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּנׁשמה
ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא נימין, וטעםכגמּתרי"ג ּכחֹות, מּתרי"ג ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין רז"ל ּדאמרּו הּוא, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּדבר
ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעֹולם
ּתרי"ג, ּבמסּפר ׁשהם ּגידים ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבכדי
ּכן ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר הם ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּדלכן
ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ּדנׁשמה זה וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתרי"ג
נעׂשה זה ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, קׁשּור אחד ׁשראׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתקׁשרּות

ּתּתאה ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא והּואכדלמעלה, למּטה, קׁשּור אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבּמדרגֹות ּדגם נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ּבגּוף הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבהארת
וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנמּוכֹות
והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית קׁשּורים הם זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהם
לעצם נֹוגעים הם הלא וׁשלֹום, חס ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹענין

עצ ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו "ּכיההתקּׁשרּות, ּדכתיב ּדר ועל הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלקּות והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּביניכם מבּדלים היּו ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹעֹונתיכם

וידּוע ההתקּׁשרּות, ּבכללּות נֹוגעים הם הרי אּלּו וענינים הרי23ׁשּבּנׁשמה, הּנׁשמה עצם ּדעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפׁשֹו, התקּׁשרּות ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ּכאׁשר ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאין
ּבׁשּום רֹוצה אינֹו יׂשראל ּדאיׁש וכּנ"ל וׁשלֹום, חס מאלקּות זה ידי על נפרד להיֹות ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיכֹול
עברֹות ּבׁשארי אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן מאלקּות להּפרד וׁשלֹום חס יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפן
והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ּפרטּיים, נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מּמצוֹות אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו לעׂשֹותן צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבעברֹו
ּכל הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָאׁשר
להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות חליׁשּות ׁשּפֹועל יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמּות
הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימים
ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות הרּוח והינּו לּצלן, רחמנא עברה לידי ׁשּבא הּסּבה וזהּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, אֹור על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּומעלים

ּכּנ"ל. ׁשטּות הרּוח מּצד והּוא לּצלן, רחמנא אּסּור ּדבר לעׂשֹות ׁשּבא עד ּדחי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאל
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ה.)23 פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

.¯ev˜ועצם עצמּותּה על ולא האלקית ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתקּׁשרּות.

הp‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש כןּכׁשם ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנֹו

א) עּמּוד יז ּומרּקד(ּכתּבֹות הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָֹלפני

סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ראׁשכהרׁש"י), קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
וכּו' עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא עּמּודא אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), רּביכוּבעצמֹו, אמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני ׁשטּותיּהכזזירא ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלסבא
ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּדׁשטּות
הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ואּׁשה י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
זכה זה ּבׁשביל לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָהם
כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר נעלים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלגּלּויים

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין למעלהכחּובאּור והּוא , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
מה אבל ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּגדר

ׁשּיּתפ אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר יח,ּׁשאינֹו ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּולגּבי
"עּמ תמיד ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוגֹו',
ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידי
התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ּׁשהּנביא מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻּכן

הּגׁשמּיּות ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה ולהיֹות24הּנבּואה והּמּדֹות, הּׂשכל הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּבבחינת

את הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול עץ25ׁשּכתּוב חטא מּצד ּבאים הם ּדהּלבּוׁשים וּיתנּבא", ּבגדיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הּדעת עץ חטא ידי ועל יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹהּדעת,
ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע הּלבּוׁשים, ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹנתחּדׁש
ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻעירּמם
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שכתוב)24 מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

זוהר וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי

סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. סעיף ד פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח.

אבל)25 "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כן שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים

א). פרק כו (מאמר ב[קונטרס]ומעין

כו.כה. אותנו. מבייש (רבנו) כז.הזקן העולם. כל ובין בינו אש עמוד הפסיק העולם, מן כח.כשנפטר לזקן. השוט לו איןהועיל

כלל. בו (משיגה) תופסת מחשבה



יי i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

.¯ev˜ועצם עצמּותּה על ולא האלקית ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתקּׁשרּות.

הp‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש כןּכׁשם ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנֹו

א) עּמּוד יז ּומרּקד(ּכתּבֹות הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָֹלפני

סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ראׁשכהרׁש"י), קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
וכּו' עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא עּמּודא אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), רּביכוּבעצמֹו, אמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני ׁשטּותיּהכזזירא ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלסבא
ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּדׁשטּות
הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ואּׁשה י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
זכה זה ּבׁשביל לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָהם
כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר נעלים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלגּלּויים

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין למעלהכחּובאּור והּוא , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
מה אבל ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּגדר

ׁשּיּתפ אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר יח,ּׁשאינֹו ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּולגּבי
"עּמ תמיד ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוגֹו',
ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידי
התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ּׁשהּנביא מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻּכן

הּגׁשמּיּות ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה ולהיֹות24הּנבּואה והּמּדֹות, הּׂשכל הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּבבחינת

את הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול עץ25ׁשּכתּוב חטא מּצד ּבאים הם ּדהּלבּוׁשים וּיתנּבא", ּבגדיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הּדעת עץ חטא ידי ועל יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹהּדעת,
ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע הּלבּוׁשים, ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹנתחּדׁש
ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻעירּמם
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שכתוב)24 מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

זוהר וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי

סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. סעיף ד פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח.

אבל)25 "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כן שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים

א). פרק כו (מאמר ב[קונטרס]ומעין

כו.כה. אותנו. מבייש (רבנו) כז.הזקן העולם. כל ובין בינו אש עמוד הפסיק העולם, מן כח.כשנפטר לזקן. השוט לו איןהועיל

כלל. בו (משיגה) תופסת מחשבה
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להיֹות צרי היה הּנבּואה ּבעת ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ּובׁשרׁשֹו ורע, ּבטֹוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהמערב
ּבּטּול ּבבחינת להיֹות והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ׁשהּוא הּלבּוׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהפׁשטת
ׁשהא–ל לידע הּדת "מיסֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר והחּוׁשים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות
מתּגּבר יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה והּנבּואה אדם, ּבני מנּבא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָיתּבר
למעלה ההּטיה ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ולכן ּבארּכה, ׁשם וכמבאר ּדבר", ּבׁשּום ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליו
ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמן

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת יהיה זה ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, מעציעצמֹו הּמׁשּכן היה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
לי "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה הּמתּברר הּדעת מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּטים
הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמקּדׁש
(פּון ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ והינּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּלֹו,
וויילע ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ּדיׁשנם הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוועלט),

וועלט טּוט הּואכטאזֹוי ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ׁשּבלּתי חק ּכמֹו הם האּלה והּדברים , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנהגת
הם העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּבעבֹודה, הּדעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמן
על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ּבמּׂשא להתעּסק ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָקבּועים
נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל הּקביעּות ּוזמּני ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּפי
לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר האדם הּנה לגמרי, וׁשלֹום חס נּדחים ׁשהם ויׁש קבע, להם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואין

רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש "אין26האם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאדם
הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפׁשֹו
להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת הּנה האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק והּוא לגמרי, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשֹוכח
ׁשּיאיר ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּנה ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ויעמד ּדעֹולם, זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשטּות
הּׁשטּות את להפ ׁשּפֹועל ידי ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹלֹו
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.¯ev˜הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן הּנבּואה. ּבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמּדֹות
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להיֹות צרי היה הּנבּואה ּבעת ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ּובׁשרׁשֹו ורע, ּבטֹוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהמערב
ּבּטּול ּבבחינת להיֹות והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ׁשהּוא הּלבּוׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהפׁשטת
ׁשהא–ל לידע הּדת "מיסֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר והחּוׁשים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות
מתּגּבר יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה והּנבּואה אדם, ּבני מנּבא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָיתּבר
למעלה ההּטיה ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ולכן ּבארּכה, ׁשם וכמבאר ּדבר", ּבׁשּום ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליו
ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמן

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת יהיה זה ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, מעציעצמֹו הּמׁשּכן היה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
לי "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה הּמתּברר הּדעת מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּטים
הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמקּדׁש
(פּון ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ והינּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּלֹו,
וויילע ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ּדיׁשנם הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוועלט),

וועלט טּוט הּואכטאזֹוי ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ׁשּבלּתי חק ּכמֹו הם האּלה והּדברים , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנהגת
הם העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּבעבֹודה, הּדעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמן
על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ּבמּׂשא להתעּסק ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָקבּועים
נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל הּקביעּות ּוזמּני ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּפי
לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר האדם הּנה לגמרי, וׁשלֹום חס נּדחים ׁשהם ויׁש קבע, להם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואין

רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש "אין26האם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאדם
הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפׁשֹו
להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת הּנה האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק והּוא לגמרי, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשֹוכח
ׁשּיאיר ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּנה ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ויעמד ּדעֹולם, זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשטּות
הּׁשטּות את להפ ׁשּפֹועל ידי ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹלֹו

וועלט פּון קא ּדעם אּון הּבהמית אסּתלקלּדנפׁש אז והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום הּקדּׁשה אל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עלמין. ּכל הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיקרא

.¯ev˜הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן הּנבּואה. ּבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמּדֹות

ואחד. אחד ּכל ּבעבֹודת זה ּדר ועל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה.
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צריכה)כ אינה עצמּה ּדהּנׁשמה עצמּה, ּבׁשביל אינה ּבגּוף הּנׁשמה ירידת ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ
ונפׁש הּגּוף את ּולברר ּולזּכ לתּקן ּבׁשביל הּוא ירידתּה ענין וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתיקּון,

ּכ ּוכמאמר ּתיקּון, צריכה אינה עצמּה הּנׁשמה אבל קיימאהּטבעית, הוּו ונׁשמתא נׁשמתא ל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּטבעית ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש ׁשּירדה קֹודם ּדהּנׁשמה קדיׁשא, מלּכא קּמיּה עילאה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבדיֹוקנאה

והיתה חיים, ּבאלקים חֹוצבה ּבמקֹור הדביקּות ּבתכלית היתה ּודביקּותאמיּתיּבדביקּותהרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
וירדה אּתֹו, זר ואין לבּדֹו להוי' אחד ּברצֹון ׁשהיתה והינּו ּכלל, ּפרּוד ׁשּום ּבלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּתמידי
ירידת ענין ּכל זהּו ּבעֹולם, חלקֹו ּולהאיר ּולזּככֹו לבררֹו ּבכדי הּטבעית ונפׁש ּבגּוף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלהתלּבׁש

ימים ּוכתיב למּטה, ּבהםיצרּוהּנׁשמה אׁשר הּימים לֹו נקצב ואחד אחד ּדכל כּו' יעבֹודולא ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבבירּור הּתֹורהותיקּוןעבֹודתֹו אֹור ידי על ּבעֹולם חלקֹו ּולהאיר הּטבעית ונפׁש הּגּוף ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבתכלית היא הרי למעלה הּנׁשמה ּדבהיֹות ּדוקא, למּטה הּוא העבֹודה דעיקר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָוהּתפּלה,
ּגׁשמּיים ותאוֹות זרֹות רצֹונֹות מלא לּגּוף ּבירידתּה אבל ּכנ"ל, ׁשּמֹונעיםוחּומריםהדביקּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּביֹותר, ּכבדה ּבמלחמה עצּומה ויגיעה עבֹודה צרי אׁשר עד האלקית מעבֹודה הּנׁשמה ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאת
הּתֹורה ּבעסק ּולהתחּזק ּגדֹול ּבתֹוקף לעמֹוד והּוא ּדוקא, הּנצחֹון מּדת ידי על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּדזהּו
וׁשלֹום חס ּולבלּבלֹו להחטיאֹו האדם על מתּגּבר הּבהמית הּנפׁש ּדכאׁשר והינּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָוהעבֹודה,
אֹו ּומּתן מּׂשא עסק ּובלּבּול הּפרנסה ּבׁשעּבּוד להטרידֹו אֹו ׁשֹונים וענינים זרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבמחׁשבֹות
אדם ׁשל ּדיצרֹו ּבמּוחׁש ׁשּנראה ּוכמֹו עּמֹו, ּבל ׁשּלּבֹו עד אֹותֹו המבלּבלים הענינים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאר
מתעֹורר האלקית הּנפׁש ּדכאׁשר ּדוקא, העבֹודה ּבעת ּולבלּבלֹו להטרידֹו עליו ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמתּגּבר
ולפעמים ענינים, ּבכּמה ּולהטרידֹו לבלּבלֹו הּבהמית הּנפׁש מתעֹורר ּדוקא אז ויראה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאהבה
ּדתֹורה העבֹודה ּבעת ּדוקא והּוא ּכלל, ממׁש ּבֹו ׁשאין ּבדבר ואימה חרדה עליו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּמּטיל

ּבלּבּולים הּבהמית הּנפׁש מֹוצא אז מצוה איזה ּבקּיּום אֹו ּבהעתע"זּותפּלה ׁשּדוקא והינּו , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
חסדים, ּוגמילּות מצוה ּבאיזה התעּסקּות אֹו לתפּלה הרגׁש איזה לֹו ּכׁשּיׁש אֹו לתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּקבּוע
לֹו ונדמה ׁשֹונֹות, ּוטרדֹות ּבלּבּולים מיני ּבכּמה לבלּבלֹו הּבהמית הּנפׁש מתעֹורר אז ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהנה
לבלּבל רק הּוא ּבאמת אׁשר הּתפּלה, למהר אֹו ליל הּנחיצּות היא זֹו ּבׁשעה ּדוקא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאׁשר

ׁשהֹול ּדבעת והראיה האלקית, ּבאּבׁשוקיםהּנפׁש אינֹו הּבּטלה ּבזמן והּדֹומה ּוברחֹובֹות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
להתחּזק ּגדֹול ּבתֹוקף לעמֹוד צרי ולזאת ּכאּלּו, מחׁשבֹות והּתפּלה,לׁשמֹורלֹו הּתֹורה זמּני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

הּנפׁש על ּבזה להתגּבר הּנצחֹון מּדת ּובכח לֹו, לׁשמֹוע ולא הּבהמית הּנפׁש על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹּולהתגּבר
ולזאת הּגלּויים, מּכחֹות ׁשלמעלה הּנפׁש ּבעצם נטּוע הּוא הּנצחֹון ׁשּמּדת ּדלהיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּבהמית,
מֹונע ׁשּום לֹו יהיה ולא והּבלּבּולים הּטרדֹות ּכל ולדחֹות להתגּבר יכֹול ידי ועל ּבזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהנה
הּבהמית הּנפׁש את מנּצח ׁשאדם הּנצחֹון ידי ועל המצֹות. וקיּום הּתֹורה לימּוד על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּומעּכב
המׁשכת וגֹורם הקליּפה על הקדּוׁשה התּגּברּות ּכן ּגם למעלה ּגֹורם זה ידי על הנה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשלֹו

הּוא. ּברּו סֹוף אין ועצמּות ּפנימיּות גילּוי ׁשהּוא העליֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָאֹוצר
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טו

     

צריכה)כ אינה עצמּה ּדהּנׁשמה עצמּה, ּבׁשביל אינה ּבגּוף הּנׁשמה ירידת ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ
ונפׁש הּגּוף את ּולברר ּולזּכ לתּקן ּבׁשביל הּוא ירידתּה ענין וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתיקּון,

ּכ ּוכמאמר ּתיקּון, צריכה אינה עצמּה הּנׁשמה אבל קיימאהּטבעית, הוּו ונׁשמתא נׁשמתא ל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּטבעית ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש ׁשּירדה קֹודם ּדהּנׁשמה קדיׁשא, מלּכא קּמיּה עילאה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבדיֹוקנאה

והיתה חיים, ּבאלקים חֹוצבה ּבמקֹור הדביקּות ּבתכלית היתה ּודביקּותאמיּתיּבדביקּותהרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
וירדה אּתֹו, זר ואין לבּדֹו להוי' אחד ּברצֹון ׁשהיתה והינּו ּכלל, ּפרּוד ׁשּום ּבלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּתמידי
ירידת ענין ּכל זהּו ּבעֹולם, חלקֹו ּולהאיר ּולזּככֹו לבררֹו ּבכדי הּטבעית ונפׁש ּבגּוף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלהתלּבׁש

ימים ּוכתיב למּטה, ּבהםיצרּוהּנׁשמה אׁשר הּימים לֹו נקצב ואחד אחד ּדכל כּו' יעבֹודולא ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבבירּור הּתֹורהותיקּוןעבֹודתֹו אֹור ידי על ּבעֹולם חלקֹו ּולהאיר הּטבעית ונפׁש הּגּוף ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבתכלית היא הרי למעלה הּנׁשמה ּדבהיֹות ּדוקא, למּטה הּוא העבֹודה דעיקר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָוהּתפּלה,
ּגׁשמּיים ותאוֹות זרֹות רצֹונֹות מלא לּגּוף ּבירידתּה אבל ּכנ"ל, ׁשּמֹונעיםוחּומריםהדביקּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּביֹותר, ּכבדה ּבמלחמה עצּומה ויגיעה עבֹודה צרי אׁשר עד האלקית מעבֹודה הּנׁשמה ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאת
הּתֹורה ּבעסק ּולהתחּזק ּגדֹול ּבתֹוקף לעמֹוד והּוא ּדוקא, הּנצחֹון מּדת ידי על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּדזהּו
וׁשלֹום חס ּולבלּבלֹו להחטיאֹו האדם על מתּגּבר הּבהמית הּנפׁש ּדכאׁשר והינּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָוהעבֹודה,
אֹו ּומּתן מּׂשא עסק ּובלּבּול הּפרנסה ּבׁשעּבּוד להטרידֹו אֹו ׁשֹונים וענינים זרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבמחׁשבֹות
אדם ׁשל ּדיצרֹו ּבמּוחׁש ׁשּנראה ּוכמֹו עּמֹו, ּבל ׁשּלּבֹו עד אֹותֹו המבלּבלים הענינים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאר
מתעֹורר האלקית הּנפׁש ּדכאׁשר ּדוקא, העבֹודה ּבעת ּולבלּבלֹו להטרידֹו עליו ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמתּגּבר
ולפעמים ענינים, ּבכּמה ּולהטרידֹו לבלּבלֹו הּבהמית הּנפׁש מתעֹורר ּדוקא אז ויראה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאהבה
ּדתֹורה העבֹודה ּבעת ּדוקא והּוא ּכלל, ממׁש ּבֹו ׁשאין ּבדבר ואימה חרדה עליו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּמּטיל

ּבלּבּולים הּבהמית הּנפׁש מֹוצא אז מצוה איזה ּבקּיּום אֹו ּבהעתע"זּותפּלה ׁשּדוקא והינּו , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
חסדים, ּוגמילּות מצוה ּבאיזה התעּסקּות אֹו לתפּלה הרגׁש איזה לֹו ּכׁשּיׁש אֹו לתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּקבּוע
לֹו ונדמה ׁשֹונֹות, ּוטרדֹות ּבלּבּולים מיני ּבכּמה לבלּבלֹו הּבהמית הּנפׁש מתעֹורר אז ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהנה
לבלּבל רק הּוא ּבאמת אׁשר הּתפּלה, למהר אֹו ליל הּנחיצּות היא זֹו ּבׁשעה ּדוקא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאׁשר

ׁשהֹול ּדבעת והראיה האלקית, ּבאּבׁשוקיםהּנפׁש אינֹו הּבּטלה ּבזמן והּדֹומה ּוברחֹובֹות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
להתחּזק ּגדֹול ּבתֹוקף לעמֹוד צרי ולזאת ּכאּלּו, מחׁשבֹות והּתפּלה,לׁשמֹורלֹו הּתֹורה זמּני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

הּנפׁש על ּבזה להתגּבר הּנצחֹון מּדת ּובכח לֹו, לׁשמֹוע ולא הּבהמית הּנפׁש על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹּולהתגּבר
ולזאת הּגלּויים, מּכחֹות ׁשלמעלה הּנפׁש ּבעצם נטּוע הּוא הּנצחֹון ׁשּמּדת ּדלהיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּבהמית,
מֹונע ׁשּום לֹו יהיה ולא והּבלּבּולים הּטרדֹות ּכל ולדחֹות להתגּבר יכֹול ידי ועל ּבזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהנה
הּבהמית הּנפׁש את מנּצח ׁשאדם הּנצחֹון ידי ועל המצֹות. וקיּום הּתֹורה לימּוד על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּומעּכב
המׁשכת וגֹורם הקליּפה על הקדּוׁשה התּגּברּות ּכן ּגם למעלה ּגֹורם זה ידי על הנה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשלֹו

הּוא. ּברּו סֹוף אין ועצמּות ּפנימיּות גילּוי ׁשהּוא העליֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָאֹוצר
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טז

     
  

È˙‡aּכּלה אחֹותי חמי1לגּני מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּומביא , »ƒְְְֲִִִִִֵַַַָָֻ
ּדיֹום ּבהּמאמר ההּלּולא ּבעל ְְְֲִַַַַַַָָאדמֹו"ר

ׁשּלֹו ההּלּולא ויֹום רּבה2ההסּתלקּות ּבמדרׁש ּדאיתא , ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
ּבּתחּלה, עּקרי ׁשהיה לּמקֹום לגנּוני, לגּני ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ(ּבמקֹומֹו)
הענינים ידי ׁשעל אּלא היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּדעּקר
נסּתּלקה הּדעת) עץ מחטא (מתחיל רצּויים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָהּבלּתי
ּכ ואחר הּׁשביעי, לרקיע עד למעלה מּלמּטה ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה
היה אחד אבינּו, מאברהם (מתחיל צּדיקים ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָעמדּו

עד3אברהם למּטה, מּלמעלה הּׁשכינה את והֹורידּו ( ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
חביבין הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא מׁשה ,4ׁשּבא ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹ
וירידת (המׁשכת זה ּדענין ּבארץ. למּטה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָוהֹורידּה

ּבעּקר נעׂשה ּבארץ) למּטה הּמׁשּכן5הּׁשכינה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
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12

ב לאור יצא (*    ,הבעל"ט שבט יו"ד הבהיר יום "לקראת שליט"א], אדמו"ר כ"ק לנשיאות שנה [ארבעים

נבג"מ זצוקללה"ה מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של הסתלקותֿהילולא ויום שליט"א, אדמו"ר כ"ק לנשיאות שנה ארבעים מלאת יום

. . זי"ע  , ."

"מיוסד –המאמר זו שנה שבט יו"ד לקראת לאור ויוצא ההמשך, וחותם סיום – ההילולא מהמשך העשרים פרק על

השני'". בפעם הנ"ל פרק לומדים ב.)בו ובשוה"ג שו ע' לעיל – ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח (ראה

בפרסום שנאמר המאמר הוא להלן הנדפס דמוצש"ק. ובהתוועדות שבט, יו"ד ש"ק דיום בהתוועדות – פעמים ב' נאמר המאמר

ש"ק. דיום בהתוועדות שנאמרו – המאמר על וכו' ההוספות גם בו ונכללו דמוצש"ק, בהתוועדות – יותר

א.1) ה, ה'שי"ת,2)שה"ש שבט ליו"ד המאמר בעל ידי על שניתן ואילך), 111 ע' ה'תש"י בסה"מ (נדפס ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

הסתלקותו. כד.3)יום לג, יא.4)יחזקאל פכ"ט, שו).5)ויק"ר ע' (לעיל 5 הערה ה'תשכ"ח לגני באתי ד"ה ראה – במ"ת משא"כ

    
˜"Î È"Ú Ô˙È˘ Ó‡Ó‰ ,È"˘˙ ˙"È˘‰ È‚Ï È˙‡ Í˘Ó‰
,˙"È˘‰ Ë˘ „"ÂÈ ÂÈ Â˙Â‡ „ÂÓÏÏ Ú" ı"ÈÈÂ‰Ó "ÂÓ„‡
,ÈÂÙÏ Ó‡Ó ,È‚ ˙˘ÂÈ‰ ‰"„ ÂÎ˘Ó‰Â Â˙Â˜Ï˙Ò‰ ÂÈ
‰˘ ÏÎÂ ,È˜Ù È˘Ú ÏÈÎÓ ,ÔÒÈ  ÂÈÏ Í˘Ó‰‰ ÂÈÒÂ

"ÂÓ„‡ ˜"Î ‚‰Â ‰˘Â
ÂÓ‡Ó ‡Ï ‡"ËÈÏ˘
„Á‡ ˜Ù  È‚Ï È˙‡ ‰"„

.Í˘Ó‰‰Ó'דבר 'פתח (מתוך

תשמ"ח) שבט י' .לקונטרס
Ï"˘˙ È‚Ï È˙‡ ‰"„
˜Ù‰ ÏÚ Â˜ÈÚ „ÒÂÈÓ
ÂÓÎÂ ,Í˘Ó‰‰Ó ÔÂÁ‡‰
ÈÚÒ Ó‡Ó ‡˙È˘
‡Â‰˘ ‰ ˜Ù" 
˙ÂÁ‰Â ÂÈÒ‰ ÔÂÁ‡‰
ÍÒ‰ ‡ÂÓ ,Í˘Ó‰‰„
˙ÈÓÈÙ‰ ‰„Â˜‰Â ÏÎ‰
."Í˘Ó‰‰ ÏÎ„ ˙ÈÂÎÈ˙‰Â
‡ÂÓ Ó‡ÓÏ ‰Ó„˜‰Î
‰ ˘„Ó‰ È„ Ô‡Î
‰ ‰˘Ù ÈÈ˘‰ È˘
"È‚Ï È˙‡" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ
.Â‡È ˙ÂÏÈÓ ˙ÙÒÂ‰

È‚Ï È˙‡שכינה ירדה שאז משה בידי במדבר המשכן הקמת זמן על מדובר

ישראל. בקרב הזה בעולם ‡ÚÏלשכון È„ ‰È˙Á ÁÓ È Ó‡
È˙Î ÔÈ‡ "Ô‚Ï È˙‡" ‰ÒÂÈ È ÔÂÚÓ˘ È ˘ ,‰Â‡ 

"È‚Ï" ‡Ï‡ Ô‡Îלי המיוחד שנסתלקתיÈÂ‚Ï,הגן גן לאותו חופתי, -

˘ÈÎ‰ממנו ˜ÈÚÂ .‰ÏÈÁ˙Ó È˜ÈÚ ‰È‰˘ Â˜ÓÏהאם‡Ï
‰˙È‰ ÈÂ˙Á˙וזהו התחתון, הזה בעולם מתחילה היתה השכינה שהרי ?

„È˙Îמקומה! ‡Â‰ שכתוב‰„‡ וחוהזהו אדם ‡˙אצל ÂÚÓ˘ÈÂ"
È˙Î ÔÈ‡ "ÍÏ‰Ó" ‡‡ È Ó‡ "Ô‚ ÍÏ‰˙Ó È˜Ï‡ ‰ ÏÂ˜

.˜ÈÏÒÂ ıÙ˜Ó ˜ÈÏÒÂ ıÙ˜Ó ÍÏ‰˙Ó ‡Ï‡ Ô‡Î'מהלך' כתוב אין

לרקיע מהארץ מעט מעט ועולה מקפץ - 'מתהלך' אלא ובא' 'הולך מלשון

‰ÔÂ˘‡כדלהלן. „‡ ‡ËÁהדעת מעץ ‰˘ÈÎ‰ואכל ‰˜Ï˙ÒÂ
ÔÂ˘‡‰ ÚÈ˜Ïלארץ ˜ÔÈהקרוב ‡ËÁהבל את ÚÈ˜Ïוהרג ‰˜Ï˙Ò

‡ËÁ È˘‰דור˘Â‡זרה עבודה לעבוד ÚÈ˜Ïשהתחילו ‰˜Ï˙Ò
Â„ ‡ËÁ ÈÚÈ‰ ÚÈ˜Ï ‰˜Ï˙Ò ÏÂÓ‰ Â„ ‡ËÁ È˘ÈÏ˘‰

‰‚ÏÙ‰ Â„  Ï„‚Ó‰לב מגדלשרצו ‰È˘ÈÓÁנות ÚÈ˜Ï ‰˜Ï˙Ò
ÈÓÈ ÈÈÓ‰ Â‡ËÁ È˘˘‰ ÚÈ˜Ï ‰˜Ï˙Ò Â„Ò È˘‡ Â‡ËÁ

‰‡'זמה 'שטופי שהיו

.ÈÚÈ˘‰ ÚÈ˜Ï ‰˜Ï˙Ò
È˜È„ ‰Ú˘ Â„ÓÚ Ô„‚Î
‰‡ ‰ ı‡Ï ‰Â„ÈÂ‰Â
È˘˘Ï ÈÚÈ˘Ó ‰„ÈÂ‰
È˘˘Ó ‰„ÈÂ‰Â ˜ÁÈ „ÓÚ
˜ÚÈ „ÓÚ È˘ÈÓÁÏ
ÈÚÈÏ È˘ÈÓÁÓ ‰„ÈÂ‰Â
ÈÚÈÓ ‰„ÈÂ‰Â ÈÂÏ „ÓÚ
˙‰˜ „ÓÚ È˘ÈÏ˘Ï
È˘Ï È˘ÈÏ˘Ó ‰„ÈÂ‰Â
È˘Ó ‰„ÈÂ‰Â ÓÚ „ÓÚ

‡Â‰˘ „Á‡ÏההרקיעÔÂ˘‡
.ı‡Ï ‰„ÈÂ‰Â ‰˘Ó „ÓÚ
‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a1 »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
זמן על כאמור, מדבר, זה פסוק

במשכן, השכינה השראת

לגני'. 'באתי אומר שהקב"ה

ישראל כנסת היא כלה' ו'אחותי

לכלה ÏÚaשנמשלה "BÓ„‡ ÈÓÁ ÈBÓ ˙„˜ „Bk ‡ÈÓ ,≈ƒ¿¿À«ƒ»ƒ«¿««
Bl ‡Ïl‰‰ BÈÂ ˙˜ÏÒ‰‰ BÈ Ó‡‰a ‡Ïl‰‰2, «ƒ»¿««¬»¿«ƒ¿«¿¿«ƒ»∆

Èp‚Ï BÓB˜Óa ‰a „Óa ‡˙È‡פירושוÈ‚Ï[לחופתי=], ¿ƒ»¿ƒ¿»«»ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ
‰˙È‰ ÈBÁa ‰ÈÎ Ú ,‰lÁa ÈÚ ‰È‰ B˜Ï«»∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הזה] ÏÈÁ˙Ó[=בעולם ÈÈ ÈÏa‰ ÈÈÚ‰ È„È ÏÚ ‡l‡ ,∆»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‰ÓlÓ ‰ÈÎ‰ ‰˜lÒ ˙Ú‰ ıÚ ‡ËÁÓ≈≈¿≈«««ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»«
‰‡Ó ÏÈÁ˙Ó È˜È „ÓÚ k Á‡Â ,ÈÚÈ‰ ÚÈ˜Ï»»ƒ««¿ƒƒ¿«««»¿«ƒƒ«¿ƒ≈«¿»»

‰‡ ‰È‰ „Á‡ ,È‡3[בבורא באמונתו יחיד „ÈB‰Â[=היה  »ƒ∆»»»«¿»»¿ƒ
ÈÚÈ‰ ‡‰ ‰Ó ‡a „Ú ,‰ÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÎ‰ ˙‡∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»«∆»…∆∆«¿ƒƒ

ÔÈÈÁלאברהם ÔÈÚÈ‰ ÏÎÂ ,4- שביעית שנה שבת. - שביעי (יום ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
וכו') ÎÓ‰˙שמיטה ‰ ÔÈÚ .ı‡a ‰ÓÏ „ÈB‰Â ,¿ƒ»¿«»»»∆¿ƒ¿«∆«¿»«

Úa ‰Ú ı‡a ‰ÓÏ ‰ÈÎ‰ ˙„ÈÈÂ5È„È ÏÚ ƒƒ««¿ƒ»¿«»»»∆«¬»¿ƒ»«¿≈
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ׁשּכתּוב ּכמֹו מׁשה וׁשכנּתי6ׁשעׂשה מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעּקר ּדזה ּבהּמאמר, ּומבאר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹוכם.
והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּכי הּוא, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָהיתה,
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהעֹולמֹות

.7ּבּתחּתֹונים ְִַַ

LÈÂּבכללּות (וההׁשּתלׁשלּות) ׁשהירידה ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָ
הא האֹור ׁשּירידת עלּיה, לצֹור היא לקיהעֹולמֹות ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

ועד עׂשּיה יצירה ּדבריאה הּנבראים ּולהחיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָלהּוֹות
העלּיה ּבׁשביל הּוא הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלהּנבראים

זה ידי על להירידה8ׁשּנעׂשית ּבנֹוגע הּוא זה ּדר על , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ידי על ּבֹו ׁשנעׂשתה ׁשהירידה עצמֹו, הּזה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבעֹולם
זה ׁשּלאחרי רצּויים הּבלּתי והענינים הּדעת עץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחטא

עלּיה צר למּטה9הּוא ׁשכינה עּקר ׁשהמׁשכת ּבכדי , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מהמׁשכת יֹותר נעלית ּתהיה ׁשּנסּתלקה) (לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעכׁשיו
הּבריאה. ּבתחּלת ׁשהיתה ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָעּקר

לֹוCÈLÓÓeב) להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ּדזה ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
גּלּוי ׁשּיהיה הּוא ּבּתחּתֹונים ּדירה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָיתּבר
אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על למּטה ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָָֹאלקּות
למּטה אלקּות ׁשהּגּלּוי ּבזה. ענינים ּדׁשני ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואתהּפכא.
מּלמעלה המׁשכה ידי על לא יהיה ּבּתחּתֹונים) ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ(ּדירה
נעׂשה ידּה ׁשעל וׁשהעבֹודה האדם, עבֹודת ידי על ְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאּלא
ואתהּפכא. ּדאתּכפיא העבֹודה ּתהיה ּבעֹולם אלקּות ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָֹּגּלּוי
ּבּתחּתֹונים ּדדירה ׁשהּׁשלמּות ׁשּמֹוסיף ּדזה לֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָויׁש
ּדאתּכפיא העבֹודה ידי על היא הּדירה ּכׁשעׂשּית ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא

מעלת10ואתהּפכא יֹותר עֹוד מדּגש זה ּפי על ּכי הּוא, , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ
ההמׁשכה לגּבי עכׁשיו ּבּתחּתֹונים ׁשכינה עּקר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהמׁשכת
עכׁשיו ׁשההמׁשכה ּדזה הּבריאה. ּבתחּלת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיתה
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ׁשּכתּוב ּכמֹו מׁשה וׁשכנּתי6ׁשעׂשה מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעּקר ּדזה ּבהּמאמר, ּומבאר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹוכם.
והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּכי הּוא, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָהיתה,
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהעֹולמֹות

.7ּבּתחּתֹונים ְִַַ

LÈÂּבכללּות (וההׁשּתלׁשלּות) ׁשהירידה ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָ
הא האֹור ׁשּירידת עלּיה, לצֹור היא לקיהעֹולמֹות ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

ועד עׂשּיה יצירה ּדבריאה הּנבראים ּולהחיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָלהּוֹות
העלּיה ּבׁשביל הּוא הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלהּנבראים

זה ידי על להירידה8ׁשּנעׂשית ּבנֹוגע הּוא זה ּדר על , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ידי על ּבֹו ׁשנעׂשתה ׁשהירידה עצמֹו, הּזה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבעֹולם
זה ׁשּלאחרי רצּויים הּבלּתי והענינים הּדעת עץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחטא

עלּיה צר למּטה9הּוא ׁשכינה עּקר ׁשהמׁשכת ּבכדי , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מהמׁשכת יֹותר נעלית ּתהיה ׁשּנסּתלקה) (לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעכׁשיו
הּבריאה. ּבתחּלת ׁשהיתה ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָעּקר

לֹוCÈLÓÓeב) להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ּדזה ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
גּלּוי ׁשּיהיה הּוא ּבּתחּתֹונים ּדירה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָיתּבר
אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על למּטה ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָָֹאלקּות
למּטה אלקּות ׁשהּגּלּוי ּבזה. ענינים ּדׁשני ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואתהּפכא.
מּלמעלה המׁשכה ידי על לא יהיה ּבּתחּתֹונים) ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ(ּדירה
נעׂשה ידּה ׁשעל וׁשהעבֹודה האדם, עבֹודת ידי על ְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאּלא
ואתהּפכא. ּדאתּכפיא העבֹודה ּתהיה ּבעֹולם אלקּות ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָֹּגּלּוי
ּבּתחּתֹונים ּדדירה ׁשהּׁשלמּות ׁשּמֹוסיף ּדזה לֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָויׁש
ּדאתּכפיא העבֹודה ידי על היא הּדירה ּכׁשעׂשּית ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא

מעלת10ואתהּפכא יֹותר עֹוד מדּגש זה ּפי על ּכי הּוא, , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ
ההמׁשכה לגּבי עכׁשיו ּבּתחּתֹונים ׁשכינה עּקר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהמׁשכת
עכׁשיו ׁשההמׁשכה ּדזה הּבריאה. ּבתחּלת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיתה
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יח       

יֹותר נעלית היא ּבעֹולם) הירידה ׁשנעׂשתה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ(לאחרי
ׁשּכל מּפני רק לא הּוא הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיתה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּכמֹו
מהּדרגא יֹותר למעלה עלּיה היא ירידה ׁשלאחרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעלּיה

הירידה היא11ׁשּלפני עכׁשיו ׁשההמׁשכה לפי ּגם אּלא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
לפני ּכן ּׁשאין מה ואתהּפכא. ּדאתּכפיא העבֹודה ידי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ׁשכינה עּקר המׁשכת ׁשּגם אף הּדעת, עץ ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָחטא

הראׁשֹון,ּבּתחּתֹונים אדם עבֹודת ידי על היתה אז ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
להמׁשי13ּולׁשמרּה12לעבדּה היתה אז העבֹודה , ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָ

ואתהּפכא. ּדאתּכפיא העבֹודה ולא מּלמעלה ְְְְְְְְְֱֲִִִַַַָָָָָֹֹאלקּות

לאחריLÈÂג) היתה הּמׁשּכן ּׁשעׂשּית מה ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
העגל (ׁשעל14חטא ּדעֹולם ּבהירידה ּדהּכונה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
העגל) חטא ּבכדי15ידי היא, הּמׁשּכן, עׂשּית לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

צּוּוי קּיּום רק (לא ּתהיה מקּדׁש לי ּדועׂשּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹׁשהעבֹודה
ואתהּפכא. ּדאתּכפיא העבֹודה ּגם) אּלא ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָהּקּב"ה,

ּבהּמאמר היא16וכּמבֹואר מקּדׁש לי ּדועׂשּו ׁשהעבֹודה , ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
ולהפֹו ּדקדּׁשה לׁשטּות זה ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֻֻלהפֹו

ּדעֹולם עּקר17הּׁשקר המׁשכת ּבתֹוכם, וׁשכנּתי נעׂשה זה ידי ועל הּמׁשּכן. לקרׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
(ׁשהמׁשכת זה וענין החטא. קֹודם ׁשהיה מּכמֹו יֹותר למעלה ּבּתחּתֹונים, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשכינה
החטא) קֹודם ׁשהיה מּכמֹו יֹותר למעלה היתה ּבּמׁשּכן ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעּקר
ּדׁשרׁש טבע, ּפי על היתה החטא) קֹודם (ּגם ּדעֹולם ׁשההנהגה מּזה ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּובן

העֹולמֹות ׁשּבער מהאֹור הּוא ׁשּלמעלה18הּטבע נּסית הנהגה היתה ּובמׁשּכן , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
חז"ל [ּכמאמר ּדר19מהּטבע ׁשעל הּמקדׁש, ּבבית לאבֹותינּו נעׂשּו נּסים עׂשרה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ
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(11.9 הערה שם ובהנסמן קסז, ע' ח"ד לקמן טו.12)ראה ב, הבריאה13)בראשית שבתחלת דזה רטוֿז, ע' עת"ר סה"מ ראה

שיהי' באופן נברא שהעולם הוא – היתה בתחתונים שכינה ע"יעיקר היתה עצמה ההמשכה אבל שכינה, עיקר בו שיומשך

ולשמרה". ד"לעבדה הרי14)העבודה א*), קצה, ח"ב (זהר העגל חטא לפני הי' המשכן לעשיית שהציווי להדיעות דגם
גם ח) תרומה תנחומא יא. לג, שם יח. לא, תשא עה"פ (רש"י דיעות ולכמה העגל. חטא לאחרי היתה עשייתהמשכן על

הי' העגל.המשכן 15.9)חטא הערה לעיל ואילך.16)ראה פ"ו שם ואילך. מראה17)פ"ג שהעולם הוא דעולם שהשקר

ספ"י). ההילולא (המשך אותו שמחי' אלקי החיות הוא שהעיקר האמת היפך למציאות, עצמו א),את (מו, פל"ו מתניא ולהעיר

שאח"כ "רק ב) (מו, שם הענין ובהמשך לה), ד, (ואתחנן מלבדו עוד אין גו' הראת אתה – תורה דמתן הגילוי בענין שם שמדבר

הם ונתגשמו החטא משמע,גרם ומזה העגל,". חטא עד מ"ת לאחרי גם (קצת) האיר במ"ת שהי' מלבדו עוד דאין שהגילוי

גם הי' זה העגל..ושגילוי חטא לאחרי בעיקר הוא דעולם שהשקר מובן תמוז18)ומזה די"ב היום זה ד"ה בארוכה ראה

ואילך). סז ס"ע ח"ד (לקמן ס"ה מ"ה..(19ה'תשל"ח פ"ה אבות

העגל. חטא לפני היתה המשכן נדבת גם א) רכד, (שם הזהר ולדעת (*

    
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ (ÌÏBÚa ‰„ÈÈ‰ ‰˙NÚL ÈÁ‡Ï) ÂÈLÎÚ«¿»¿«¬≈∆∆¡¿»«¿ƒ»»»ƒ«¬≈≈
ÏkL ÈtÓ ˜ ‡Ï ‡e‰ ,‰‡Èa‰ ˙lÁ˙a ‰˙È‰L BÓkÓƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»…«ƒ¿≈∆»
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„ÚÏ ,ÔBL‡‰ Ì„‡12 »»»ƒ¿»¿»
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Ï‚Ú‰14‰Âk‰c , »≈∆¿««»»
ÏÚL) ÌÏBÚc ‰„ÈÈ‰a¿«¿ƒ»¿»∆«

(Ï‚Ú‰ ‡ËÁ È„È15ÈÙÏ ¿≈≈¿»≈∆ƒ¿≈
,‡È‰ ,ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»ƒ
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Ó‡n‰a16‰„BÚ‰L , ¿««¬»∆»¬»
‡È‰ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂc∆¿»ƒƒ¿»ƒ
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‰Êשלעומת הטומאה [=כוחות ∆

M„˜c‰הקדושה] ˙eËLÏמהגבלת למעלה ה' לרצון רצונו [=לבטל ƒ¿ƒ¿À»
ÌÏBÚcהשכל] ˜M‰ CBÙ‰ÏÂ17ÔkLn‰ L˜Ïאותיות [='שקר' ¿«¬«∆∆¿»¿∆∆«ƒ¿»
NÚ‰'קרש'] ‰Ê È„È ÏÚÂ מקדש. לי ועשו הפסוק: ÈÎLÂכלשון ¿«¿≈∆«¬»¿»«¿ƒ
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(‡ËÁ‰ Ì„B˜ Ìb) ÌÏBÚc¿»«∆«≈¿
LLc ,ÚË Èt ÏÚ ‰˙È‰»¿»«ƒ∆«¿…∆

B‡‰Óחיות ‡e‰ Ú‰«∆«≈»
∆∆¿∆CÚaLהאלוקי

˙BÓÏBÚ‰18מדוד אור - »»
בעולם המתלבש ומוגבל

את ומחיה פנימי, באופן להחיותו

הטבע הגדרות כפי ,העולם
‰‚‰‰ ‰˙È‰ ÔkLÓe«ƒ¿»»¿»«¿»»
Ú‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Èƒƒ∆¿«¿»≈«∆«

Ï"ÊÁ Ó‡Ók19‰NÚ ¿«¬«««¬»»
eÈ˙B‡Ï eNÚ ÌÈƒƒ«¬«¬≈
Cc ÏÚL ,L„˜n‰ ˙Èa¿≈«ƒ¿»∆«∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

 

ּבּמׁשּכן היה ׁשּל20זה מהאֹור הּוא הּנּסים ּדׁשרׁש מעלה], ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הארֹון מקֹום הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּזֹו, ויתירה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמעֹולמֹות.

הּמּדה מן ּכאחד,21אינֹו מהּמקֹום ּולמעלה מקֹום , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּולמעלה ּדמקֹום הפכים ּדׁשני החּבּור ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבכדי

סֹוף22מהּמקֹום אין ּדאֹור הּגּלּוי ידי על ּדוקא הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָ
מעֹולמֹות ׁשּלמעלה מהאֹור ּגם נמנע23ׁשּלמעלה ,24 ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.25הּנמנעֹות ְִַָ

‰p‰Âידי ׁשעל ּדעֹולם ּבהּירידה הּוא זה ּדר על ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשעּקר ּדכיון עלּיה. צֹורך ירידה שהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּגלּות,
לכן, הּגלּות, ּבזמן היא ואתהּפכא ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעבֹודה
נעלית היא הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה ידי ׁשעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָההמׁשכה
וזהּו הּבית. ׁשּבזמן העבֹודה ידי ׁשעל מההמׁשכה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיֹותר
יֹותר נעלה יהיה לבא ּדלעתיד ׁשהּגּלּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמהּטעמים
לבא ּדלעתיד הּגּלּוי ּכי הּמקּדׁש, ּבבית ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהּגּלּוי

העבֹודה26הּוא ידי ׁשעל ההמׁשכה ּגּלּוי יהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאז
הּגלּות. ְִֶַַָׁשּבזמן

ּבארּוכה27ּבהּמאמרCÈLÓÓeד) ׁשּמבאר (לאחרי «¿ƒְְְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָ
היא ּבּתחּתֹונים ׁשכינה עּקר ְְְִִִִֶַַַַָָָׁשהמׁשכת
זה ׁשם ׁשעל ואתהּפכא), ּדאתּכפיא העבֹודה ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ה' צבאֹות ּבׁשם יׂשראל ׁשּלהם28נקראים העבֹודה מּצד , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדהחּלּוק ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ואתהּפכא. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּדאתּכפיא
ּבזה וכּיֹוצא הּׂשרים ּובין חיל) (אנׁשי צבא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבין
הן ענינים. ּבׁשני הּוא הּמדינה עניני ּבהטבת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשעֹוסקים

ּבהּמדינה ׁשּיֹוצאיםּבהּפעּולה ידי ּדעל ידם, על ׁשּנעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבמדינת חּדּוׁש נעׂשה האֹויב, את לכּבֹוש ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָלמלחמה
ּברׁשּות ּתחּלה ׁשהיתה הּמדינה אֹותּה ׁשּגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּמלך,
הטבת ּכן ּׁשאין (מה הּמל מדינת נעׂשית ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהאֹויב
ׁשל ּבאֹופן אינּה הּׂשרים ידי ׁשעל ּכחּה והגּדלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמדינה
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יט  

ּבּמׁשּכן היה ׁשּל20זה מהאֹור הּוא הּנּסים ּדׁשרׁש מעלה], ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הארֹון מקֹום הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּזֹו, ויתירה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמעֹולמֹות.

הּמּדה מן ּכאחד,21אינֹו מהּמקֹום ּולמעלה מקֹום , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּולמעלה ּדמקֹום הפכים ּדׁשני החּבּור ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבכדי

סֹוף22מהּמקֹום אין ּדאֹור הּגּלּוי ידי על ּדוקא הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָ
מעֹולמֹות ׁשּלמעלה מהאֹור ּגם נמנע23ׁשּלמעלה ,24 ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.25הּנמנעֹות ְִַָ

‰p‰Âידי ׁשעל ּדעֹולם ּבהּירידה הּוא זה ּדר על ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשעּקר ּדכיון עלּיה. צֹורך ירידה שהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּגלּות,
לכן, הּגלּות, ּבזמן היא ואתהּפכא ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעבֹודה
נעלית היא הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה ידי ׁשעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָההמׁשכה
וזהּו הּבית. ׁשּבזמן העבֹודה ידי ׁשעל מההמׁשכה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיֹותר
יֹותר נעלה יהיה לבא ּדלעתיד ׁשהּגּלּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמהּטעמים
לבא ּדלעתיד הּגּלּוי ּכי הּמקּדׁש, ּבבית ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהּגּלּוי

העבֹודה26הּוא ידי ׁשעל ההמׁשכה ּגּלּוי יהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאז
הּגלּות. ְִֶַַָׁשּבזמן

ּבארּוכה27ּבהּמאמרCÈLÓÓeד) ׁשּמבאר (לאחרי «¿ƒְְְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָ
היא ּבּתחּתֹונים ׁשכינה עּקר ְְְִִִִֶַַַַָָָׁשהמׁשכת
זה ׁשם ׁשעל ואתהּפכא), ּדאתּכפיא העבֹודה ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ה' צבאֹות ּבׁשם יׂשראל ׁשּלהם28נקראים העבֹודה מּצד , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדהחּלּוק ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ואתהּפכא. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּדאתּכפיא
ּבזה וכּיֹוצא הּׂשרים ּובין חיל) (אנׁשי צבא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבין
הן ענינים. ּבׁשני הּוא הּמדינה עניני ּבהטבת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשעֹוסקים

ּבהּמדינה ׁשּיֹוצאיםּבהּפעּולה ידי ּדעל ידם, על ׁשּנעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבמדינת חּדּוׁש נעׂשה האֹויב, את לכּבֹוש ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָלמלחמה
ּברׁשּות ּתחּלה ׁשהיתה הּמדינה אֹותּה ׁשּגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּמלך,
הטבת ּכן ּׁשאין (מה הּמל מדינת נעׂשית ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהאֹויב
ׁשל ּבאֹופן אינּה הּׂשרים ידי ׁשעל ּכחּה והגּדלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמדינה
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במשכן.20) גם שייכים שם, באבות הנמנים הנסים ורוב א. ב, עירובין – מקדש וש"נ.21)דאיקרי א. כא, אמרי22)יומא ראה

) הוא המדה מן אינו הארון שמקום דזה ב) (ג, פ"ו השער פתח אם)בינה כי מהמקום, שלמעלה בחינה נתגלה הארון שבמקום

בל"ג". בבחינת הי' (גופא) דארון ומדה הגבול בחי' שם.23)ש"גם אמ"ב גם בס'24)ראה הובא סתי"ח, הרשב"א שו"ת ראה

.68 ע' להצ"צ 25.904)החקירה ע' ח"ג לקו"ש בארוכה רפל"ז.26)ראה היום28)פ"י.27)תניא בעצם ויהי מא) יב, (בא וכמ"ש

מצרים. מארץ הוי' צבאות כל יצאו הזה

    
ÔkLna ‰È‰ ‰Êראה) במשכן. גם היו המקדש בבית שהיו הניסים רוב ∆»»«ƒ¿»

BÓÏBÚÓ˙20בהערה) ‰ÏÚÓlL B‡‰Ó ‡e‰ ÌÈp‰ LLc ,- ¿…∆«ƒƒ≈»∆¿«¿»≈»
בהגדרות מוגדר ואינו פנימי, באופן בעולם מתלבש שאינו יותר גבוה אור

BÓ,הטבע ‰È˙ÈÂ .ƒ≈»ƒ
ÌB˜Ó ÌÈL„w‰ L„˜aL∆¿…∆«»»ƒ¿
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡‰21 »»≈ƒ«ƒ»

הי' משה שעשה הקודש [=ארון

הקדשים, קודש באמצע מונח

עשר רווח הי' צד לכל וממנו

קודש שחלל למרות אמות,

עשרים רק הי' כולו הקדשים

עצמו, הארון אם-כן אמה,

בדרך גשמי, מקום שתפס למרות

מקומו] מורגש היה לא ,נס
ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏe ÌB˜Ó»¿«¿»≈«»
‰È‰iL È„ÎaL ,„Á‡k¿∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈÎÙ‰ ÈLc eaÁ‰«ƒƒ¿≈¬»ƒ
‰ÏÚÓÏe ÌB˜Óc¿»¿«¿»

ÌB˜n‰Ó22האור מספיק אין ≈«»
בעולמות, מהתלבשות שלמעלה

È„Èאלא ÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈
BÒ ÔÈ‡ B‡c Èelb‰«ƒ¿≈
B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈»
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL23, ∆¿«¿»≈»

ÚÓ24˙BÚÓp‰25אין=] ƒ¿««ƒ¿»
'נמנע'] הוא שלגביו .דבר

‰p‰Âשנעשתה שהירידה כמו ¿ƒ≈
הראשון אדם בחטא בעולם

עליה, לצורך היא העגל, ובחטא

‰„Èi‰a ‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚ«∆∆∆¿«¿ƒ»
,˙eÏb‰ È„È ÏÚL ÌÏBÚc¿»∆«¿≈«»
.‰iÏÚ Bˆ ‰„ÈÈ ‡È‰∆̆ƒ¿ƒ»∆¬ƒ»
‰„BÚ‰ wÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ»»¬»
‡È‰ ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»ƒ
,ÔÎÏ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»»≈
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ¿««»

.˙Èa‰ ÔÓÊaL ‰„BÚ‰ È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈≈««¿»»∆«¿≈»¬»∆ƒ¿«««ƒ
˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰È ‡Ï „È˙ÚÏc Èelb‰L ÌÈÓÚ‰Ó e‰ÊÂ¿∆≈«¿»ƒ∆«ƒ¿∆»ƒ»…ƒ¿∆«¬∆≈

‡e‰ ‡Ï „È˙ÚÏc Èelb‰ Èk ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰È‰L Èelb‰Ó26 ≈«ƒ∆»»¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆»ƒ»…
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„BÚ‰ È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èelb ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ««¿»»∆«¿≈»¬»∆ƒ¿««»

דווקא הירידה אחרי מגיע ישראל.שהוא שנקראים הטעם יבאר ד'-ה' בסעיפים

עבודתם שם על - הוי'" "צבאות

ואתהפכא ב'באתכפיא שהם ,

על-ידי א. הצבא: במעלת ענינים

במדינת חידוש נעשה הכיבוש

ב. (אתהפכא), המלך

הגבלות ללא מסירות-נפש

אלו עבודות וב' (אתכפיא).

מלמעלה בהמשכה גם חלוקים

מעבודתם, כתוצאה הבאה

אתכפיא שעל-ידי שההמשכה

שעל-ידי מההמשכה למעלה היא

אתהפכא.

Ó‡n‰a CÈLÓÓe („27 «¿ƒ¿««¬»
‰Îe‡a ‡nL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆¿»≈»¬»
‰ÈÎL wÚ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«ƒ»¿ƒ»
È„È ÏÚ ‡È‰ ÌÈBÁa««¿ƒƒ«¿≈
‡ÈÙk˙‡c ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ¿«¿»
‰Ê ÌL ÏÚL ,(‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»∆«≈∆
ÌLa Ï‡NÈ ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿≈

‰ ˙B‡ˆ28„vÓ , ƒ¿ƒ«
Ì‰lL ‰„BÚ‰»¬»∆»∆
.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
,‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‡ˆ ÔÈaL ˜elÁ‰c¿«ƒ∆≈»»
ÌÈ‰ ÔÈe (ÏÈÁ ÈL‡«¿≈«ƒ≈«»ƒ
ÌÈ˜ÒBÚL ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆¿ƒ
‰È„n‰ ÈÈÚ ˙‰a«¬»«ƒ¿¿≈«¿ƒ»
Ô‰ .ÌÈÈÚ ÈLa ‡e‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰a ‰ÏeÚt‰a¿«¿»¿«¿ƒ»
ÏÚc ,Ì„È ÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«»»¿«

ÌÈ‡ˆBiL È„Èהחיל אנשי ¿≈∆¿ƒ
˙‡ ˘BaÎÏ ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿∆
LecÁ ‰NÚ ,ÈB‡‰»≈«¬»ƒ
ÌbL ,Ïn‰ ˙È„Óaƒ¿ƒ««∆∆∆«
˙È„Ó ˙ÈNÚ ÈB‡‰ ˙eLa ‰lÁ ‰˙È‰L ‰È„n‰ ˙B‡»«¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈¿ƒ«
È„È ÏÚL Ák ˙Ïc‰Â ‰È„n‰ ˙‰ Ôk ÔÈ‡ ‰Ó CÏn‰«∆∆«∆≈≈¬»««¿ƒ»¿«¿»«…»∆«¿≈
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כ       

והּנתינה ׁשהּמסירה עצמם, להּצבא ּבנֹוגע והן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָחּדּוׁש),
ועד הגּבלֹות, מּכל למעלה היא להּמל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלהם
מּזֹו ויתירה לּמלחמה, ּכׁשּיֹוצאים נפׁשם את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמסּכנים
למסֹור מלחמה) ּבעת ׁשּלא (ּגם ּתמיד מּוכנים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהם

נצטּוּו מאׁשר לנטֹות מּבלי וזהּו29נפׁשם הּבּטּול. מעלת , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָ
העבֹודה מּצד הּוא ה' צבאֹות ּבׁשם נקראים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּיׂשראל
ׁשּמהּפ אתהּפכא, ּדענין ואתהּפכא, ּדאתּכפיא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלהם
ענין [ׁשּזהּו למציאּות עצמֹו את ׁשּמראה העֹולם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

ּדעֹולם הּוא30הּׁשקר ,יתּבר לֹו ודירה מקּדׁש להיֹות [ ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ּומהּמעלֹות הּמלחמה. ידי על ׁשּבא הּכּבּוׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֻּדגמת

החּדּוׁש היא הּוא31ּדאתהּפכא לאֹור נהּפ ׁשחֹוׁש ּדזה . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשלֹוחם עצמּה, הּמלחמה היא האתּכפיא וענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָחּדּוׁש.
הּבּטּול ּבענין היא ּדאתּכפיא והּמעלה יצרֹו, ,32נגד ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
הּקּב"ה רצֹון מּפני הּצד על עצמֹו את ּומּניח .33ׁשּמסּלק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

CÈLÓÓeּבגׁשמּיּות,34ּבהּמאמר ׁשּבמלחמה ּדכמֹו , «¿ƒְְְְְְֲִִִֶַַַָָָ
את מבזּבזים הּמלחמה את לנּצח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבכדי
לאנׁשי הּפקידים) ׂשרי ידי (על אֹותם ונֹותנים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהאֹוצרֹות

ּדר על הּמלחמה, את ׁשּינּצחּו ּבכדי ּגםהחיל הּוא זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּמלחמה, את ינּצחּו ה' ׁשהּצבאֹות ׁשּבכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלמעלה,
ׁשּלמעלה. האֹוצר ּדבזּבּוז, ּובאֹופן להם, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָנֹותנים

ּבההמׁשכהp‰Â‰ה) ּגם היא ואתהּפכא ּדאתּכפיא העבֹודֹות ׁשּתי ׁשּבין החּלּוק ¿ƒ≈ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
נעלית היא ּדאתּכפיא העבֹודה ידי ׁשעל ׁשההמׁשכה ידם. על ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנמׁשכת

ּדאתהּפכא העבֹודה ידי ׁשעל מההמׁשכה אחרא32יֹותר סטרא אתּכפיא ּדּכד . ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּדוקא עלמין35(אתּכפיא ּבכּלהּו הּוא ּברי ּדקדׁשא יקרא אסּתּלק המׁשכת36) , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻֻ
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דצבא.29) הענין עיקר שזהו 82 ע' ה'תש"א סה"מ 17).30)ראה הערה לעיל (נעתק שם ההילולא מהמבואר31)המשך להעיר

וראה החושך. מן הוא האור דיתרון האור, יתרון נעשה לאור נהפך החושך כאשר כי דאתהפכא*, המעלה פ"א ההילולא בהמשך

מצד הוא החושך מהפיכת הבא האור דיתרון ובכ"מ, ואילך א'רה ע' פנחס אוראוה"ת שנמשך הוא היתרון ולכן שבזה,

.(32אתכפיא ערך צ"צ דא"ח – הליקוטים ספר ואילך. ג קיד, שם לתו"א ובהוספות גֿד. פט, ויקהל תו"א בארוכה ראה

וש"נ. ואילך). א'תרנח (ע' ס"ג ב'קסד.33)אתהפכא ע' ויקהל באוה"ת הצ"צ ואילך.34)לשון בהמשך35)פי"א וגם בכ"מ,

לענין זה מובא ד) (פט, שם בתו"א אבל לאתהפכא. בנוגע גם כו' יקרא אסתלק סט"א אתכפיא כד המאמר מובא פ"א, ההילולא

שלא). ע' (לעיל בסופו סי"ד הנ"ל לגני באתי ד"ה וראה דוקא. ב.36)אתכפיא קכח, (מזח"ב פקודי ר"פ ולקו"ת פכ"ז תניא ראה

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, שם תו"א א). קפד, ב. סז, שם גם וראה

דאתהפכא. להענין (בעיקר) היא שם שהכוונה שכט), ע' (לעיל סי"ג ה'תשכ"ט לגני באתי ד"ה ראה (*

    
,(LecÁ ÏL ÔÙB‡a dÈ‡ ÌÈ‰.ב‡v‰Ï Ú‚Ba Ô‰Â «»ƒ≈»¿∆∆ƒ¿≈¿≈«¿«»»

‰È˙p‰Â ‰ÈÒn‰L ,ÌÓˆÚ(ההתמסרות-)‡È‰ CÏn‰Ï Ì‰lL «¿»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»∆¿«∆∆ƒ
ÌÈ‡ˆBiLk ÌLÙ ˙‡ ÌÈkÒnL „ÚÂ ,˙BÏa‚‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«¿»¿«∆¿«¿ƒ∆«¿»¿∆¿ƒ
˙Úa ‡lL Ìb) „ÈÓ ÌÈÎeÓ Ì‰L BfÓ ‰È˙ÈÂ ,‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»ƒ≈»ƒ∆≈»ƒ»ƒ«∆…¿≈

ÌLÙ BÒÓÏ (‰ÓÁÏÓƒ¿»»ƒ¿«¿»
L‡Ó ˙BÏ ÈÏaÓƒ¿ƒƒ¿≈¬∆

eeˆ29,היא זו ומעלה ƒ¿«
e‰ÊÂ .Ïeha‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿∆
ÌLa ÌÈ‡˜ Ï‡iL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
vÓ ‡e‰ ‰ ˙B‡ˆ„ ƒ¿ƒ«
Ì‰lL ‰„BÚ‰»¬»∆»∆
‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
דוגמת הן אלו עבודות ששתי

שב'צבא' המעלות ÔÈÚcשתי ,¿ƒ¿»
˙‡ Ct‰nL ,‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»∆¿«≈∆
˙‡ ‰‡nL ÌÏBÚ‰»»∆«¿∆∆
e‰fL] ˙e‡ÈˆÓÏ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌÏBÚc ˜‰ ÔÈÚ30[ ƒ¿»«∆∆¿»

BÏ ‰È„Â Lc˜Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
˙Ó‚c ‡e‰ ,Ca˙Èƒ¿»≈À¿«
È„È ÏÚ ‡aL Leak‰«ƒ∆»«¿≈

‰ÓÁÏn‰חדש שטח שכובש «ƒ¿»»
המלך למדינת .והופכו
‡Ît‰˙‡c ˙BÏÚn‰Óe≈««¬¿ƒ¿«¿»

LecÁ‰ ‡È‰31‰Êc . ƒ«ƒ¿∆
‡e‰ B‡Ï Ct‰ CLBÁL∆∆∆¿«¿
‡ÈÙk˙‡‰ ÔÈÚÂ .LecÁƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿»
,dÓˆÚ ‰ÓÁÏn‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»»«¿»
,BˆÈ „‚ ÌÁBÏL∆≈∆∆ƒ¿
‡È‰ ‡ÈÙk˙‡c ‰ÏÚn‰Â¿««¬»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ïeha‰ ÔÈÚa32˜lÒnL , ¿ƒ¿»«ƒ∆¿«≈
„v‰ ÏÚ BÓˆÚ ˙‡ ÁÈpÓe«ƒ«∆«¿«««

‰a‰ ÔBˆ ÈtÓ33. ƒ¿≈¿«»»

Ó‡n‰a CÈLÓÓe34È„Îa ,˙eiÓL‚a ‰ÓÁÏÓaL BÓÎc , «¿ƒ¿««¬»ƒ¿∆¿ƒ¿»»¿«¿ƒƒ¿≈
Ì˙B‡ ÌÈ˙BÂ ˙BˆB‡‰ ˙‡ ÌÈÊaÊÓ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡ ÁvÏ¿«≈«∆«ƒ¿»»¿«¿¿ƒ∆»»¿¿ƒ»
˙‡ eÁviL È„Îa ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï (ÌÈ„È˜t‰ È È„È ÏÚ)«¿≈»≈«¿ƒƒ¿«¿≈««ƒƒ¿≈∆¿«¿∆
˙B‡v‰L È„ÎaL ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚ ,‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»«∆∆∆«¿«¿»∆ƒ¿≈∆«ƒ¿
,‰ÓÁÏn‰ ˙‡ eÁvÈ ‰¿«¿∆«ƒ¿»»
ÔÙB‡e ,Ì‰Ï ÌÈ˙B¿ƒ»∆¿∆

ÊeaÊc[הגבלה ,[=ללא ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL ˆB‡‰כוחות - »»∆¿«¿»

מלמעלה לאדם הניתנים עצומים

ולנצח .להתגבר
ÔÈaL ˜elÁ‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«ƒ∆≈
‡ÈÙk˙‡c ˙B„BÚ‰ ÈL¿≈»¬¿ƒ¿«¿»

‡È‰ ‡Ît‰˙‡Âרק לא ¿ƒ¿«¿»ƒ
מורגש שבאתהפכא בעבודתם,

מורגש ובאתכפיא החידוש

אלא ÎLÓ‰‰a‰הביטול, Ìb«¿««¿»»
.Ì„È ÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«»»
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ‡ÈÙk˙‡c ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰Ó ˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈««¿»»
‰„BÚ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¬»

‡Ît‰˙‡c32„kc . ¿ƒ¿«¿»¿«
‡Á‡ ‡Ò ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
‡˜Âc ‡ÈÙk˙‡)35( ƒ¿«¿»«¿»

‡L„˜c ‡˜È ˜lÒ‡ƒ¿«≈¿»»¿À¿»
e‰lÎa ‡e‰ CÈa¿ƒ¿À¿

ÔÈÓÏÚ36את [=כשמכופפים »¿ƒ
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מׁשּיכּות ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור עצמּות ְְְְִִֵֶַַַָָוגּלּוי
לפי37לעֹולמֹות אסּתּלק, ּבׁשם זֹו המׁשכה נקראת ׁשּלכן , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

רֹוממּות ׁשּבבחינת האֹור ּגּלּוי ׁשּכמֹו38ׁשהּוא [ּולהעיר, . ְְְְִִִִֶֶֶַָָ
סּלּוק ׁשאינּה צּדיקים, ׁשל ּבהסּתּלקּות ּגם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָכן
את יעזבּו לא יׂשראל רֹועי ׁשהרי וׁשלֹום, חס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכפׁשּוטֹו

מרעיתם יֹותר,39צאן נעלית המׁשכה אּדרּבא, אּלא , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּכלי ּבתֹו מגּבלת ׁשאינּה עצמּה הּצּדיק מּנׁשמת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהמׁשכה

ׁשהּוא40ּולבּוׁש לפי הּוא הסּתּלקּות ּבׁשם ׁשּנקרא וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
לאחרי ּובפרט ּבכלים. מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּגּלּוי
ּבנכסי ּדלמּכֹור הענין ּגם מּתֹוסף ׁשאז ׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָעׂשרים

הּצּדיק41אביו ׁשל הּתלמידים על ּגם קאי [ׁשּזה ְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
ּבנים ּתֹורה42ׁשּנקראים ּבלּקּוטי ּומבאר ׁשאמרּו43], ּדזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

ׁש עד אביו ּבנכסי ולמּכֹור ּכירז"ל הּוא עׂשרים ּבן ּיהא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּלמעלה מּקיפים אּבא, מּקיפי ּבֹו נכנסים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאז
ׁשעׂשרים זה עם ּגם זה לקּׁשר ויׁש ּבכלים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמהתלּבׁשּות

ּכתר ׁשם44ּבגּמּטרּיא ּתֹורה ּבלּקּוטי הּמבאר ּפי על , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
הּכתּוב מּבן45ּבפרּוׁש לגלּגלֹותם ּגֹו' ראׁש את ׂשאּו ְְְְְִֵֶֶַָָֹֻ

ועל (ּגלּגלּתא), ּכתר הּוא ּדגלּגלֹותם ּגֹו', ׁשנה ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֻֻעׂשרים
ההעלאה להיֹות אפׁשר ּדאּבא הּמּקיפים ׁשּנמׁשכים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָידי
יכֹולים ׁשנה עׂשרים ׁשלאחרי והיינּו, ּכתר. ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלגלּגלּתא,
ּגם הּצּדיק נׁשמת ׁשל חּיה ּבחינת על נֹוסף ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָלקּבל
ׁשם ּתֹורה ּבלּקּוטי ּכּמבאר ׁשלֹו, יחידה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּבחינת

ויחידה]. חּיה הם וגלּגלּתא ּדאּבא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשמּקיפים

הּׁשּיCÈLÓÓeו) (הּפרק עׂשרים ּבפרק ּבהּמאמר «¿ƒְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
זֹו אינּה46לׁשנה ּבּגּוף הּנׁשמה ּדירידת ,( ְְִִֵַַַָָָָָ

ּתּקּון, צריכה אינּה עצמּה ּדהּנׁשמה עצמּה, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשביל
הּגּוף את ּולברר ּולזּכ לתּקן ּבכדי הּוא למּטה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוירידתּה
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פ"א.37) ההילולא שנק'38)המשך דזה קנט, ס"ע אעת"ר סה"מ גם וראה שם. מבחי'תו"א "שמסולק לפי הוא "אסתלק" בשם

קמא).39)הפנימיות". ע' (ח"א שלו באגרותֿקודש אדמו"ר מו"ח כ"ק ואילך).40)לשון ב (קמו, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק ראה

א.41) קנו, ז.42)ב"ב ו, ואתחנן עה"פ ופרש"י א).43)ספרי (ב, עשרים מבן ד"ה ח"א44)במדבר להרמ"א העולה תורת ראה

בערכו. יעקב קהלת ג. לה, שה"ש לקו"ת ג). (ו, בֿג.45)פ"ד א, העשרים46)במדבר שנת – זה) מאמר אמירת (שנת תש"ל

בפעם ההמשך ללימוד העשרים שנת היא (תש"נ) זו ושנה ההמשך. (לעילללימוד ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה – .

ב). ובשוה"ג שו ע'

    
בכל הקדוש-ברוך-הוא של כבודו מתעלה על-ידי-כך לקדושה, אחרא' ה'סטרא

בעולם,העולמות] ÛBÒומאיר È‡ B‡ ˙eÓÚ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiLÓ ‰ÏÚÓlL37BÊ ‰ÎLÓ‰ ˙‡˜ ÎlL , ∆¿«¿»ƒ«»»»∆»≈ƒ¿≈«¿»»

˙eÓÓB ˙ÈÁaL B‡‰ Èelb ‡e‰L ÈÙÏ ,˜lzÒ‡ ÌLa38 ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿ƒ«¿
בפנימיות מלהיכנס .ו'מסולק'
‡e‰ Î BÓkL ,ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆¿≈
ÏL ˙e˜lzÒ‰a Ìb«¿ƒ¿«¿∆
˜elÒ È‡L ,ÌÈ˜Èc«ƒƒ∆≈»ƒ
,ÌBÏLÂ ÒÁ BËeLÙkƒ¿«¿»
‡Ï Ï‡È ÈÚB È‰L∆¬≈≈ƒ¿»≈…
‡ ˙‡ eÊÚÈ«¬¿∆…

Ì˙ÈÚÓ39,‡ac‡ ‡l‡ , «¿ƒ»∆»«¿«»
,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈≈
˜Ècv‰ ˙ÓLpÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒƒ¿«««ƒ
˙Ïa‚Ó È‡L ÓÚ«¿»∆≈»À¿∆∆

LeÏe ÈÏk CB˙a40- ¿¿ƒ¿
ÌLaהגוף ‡˜pL ‰ÊÂ ,¿∆∆ƒ¿»¿≈

ÈÙÏ ‡e‰ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿¿ƒ
‰ÏÚÓlL Èelb ‡e‰L∆ƒ∆¿«¿»
.ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó≈ƒ¿«¿¿≈ƒ
ÌÈÚ ÈÁ‡Ï ËÙeƒ¿»¿«¬≈∆¿ƒ

‰Lבשנת ההסתלקות (מיום »»
Ìbתש"י) ÛÒBzÓ Ê‡L ,∆»ƒ≈«

ÈÒÎa BkÓÏc ÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈
ÂÈ‡41נותנים הדין בית אין - »ƒ

אביו נכסי למכור ליתום רשות

דעתו שאז עשרים בן שיהי' עד

ÏÚשלימה Ìb È‡˜ ‰fL]∆∆»ƒ««
˜Ècv‰ ÏL ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ∆««ƒ

ÌÈa ÌÈ‡˜pL42,[ ∆ƒ¿»ƒ»ƒ
‰Bz ÈËewÏa ‡Óe43 ¿…»¿ƒ≈»

ÏÊ eÓ‡L ‰Êc¿∆∆»¿««
„Ú ÂÈ‡ ÈÒÎa BkÓÏÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ«
Èk ‡e‰ ÌÈÚ a ‡‰iL∆¿≈∆∆¿ƒƒ
‡a‡ ÈÙÈwÓ Ba ÌÈÒÎ Ê‡»ƒ¿»ƒ«ƒ≈«»

להלן) ÌÈÙÈwÓ(שיתבאר ,«ƒƒ
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

˙k ‡in‚a ÌÈÚL ‰Ê ÌÚ Ìb ‰Ê ˜Ï LÈÂ .ÌÈÏÎa44 ¿≈ƒ¿≈¿«≈∆«ƒ∆∆∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆∆

(620=)e˙k‰ LeÙa ÌL ‰Bz ÈËewÏa ‡n‰ È ÏÚ ,45 «ƒ«¿…»¿ƒ≈»»¿≈«»
c ,Bb ‰L ÌÈÚ aÓ Ì˙BÏbÏ‚Ï Bb L‡ ˙‡ e‡ברוחניוּת ¿∆…¿À¿¿»ƒ∆∆¿ƒ»»¿

‡e‰ Ì˙BÏbÏ‚- ה'רצון' zÏbÏb‡)דרגת ˙kמשנכנסו – עשרים מבן À¿¿»∆∆À¿»¿»
כתר, – ל'גלגלתם' עי"ז להגיע אפשר המוחין), (-שלימות אבא מקיפי

אבא מקיפי מבחי' ,שלמעלה
ÌÈÎLÓpL È„È ÏÚÂאלינו ¿«¿≈∆ƒ¿»ƒ
‡a‡c ÌÈÙÈwn‰אחרי ««ƒƒ¿«»
בעבודתינו שנה, «¿∆‡LÙעשרים

‰‡ÏÚ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¬»»
,eÈÈ‰Â .˙k ,‡zÏbÏ‚Ï¿À¿»¿»∆∆¿«¿
‰L ÌÈÚ ÈÁ‡ÏL∆¿«¬≈∆¿ƒ»»
ÏÚ ÛÒB Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«≈««
˙ÓL ÏL ‰iÁ ˙ÈÁa¿ƒ««»∆ƒ¿«
˙ÈÁaÓ Ìb ˜Ècv‰««ƒ«ƒ¿ƒ«
‡nk ,BÏL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆«¿…»
ÌL ‰Bz ÈËewÏa¿ƒ≈»»
‡a‡c ÌÈÙÈwÓL∆«ƒƒ¿«»

Ì‰ ‡zÏbÏ‚Âדרגות‰iÁ ¿À¿»¿»≈«»
‰„ÈÁÈÂכאן].שבנשמה עד ƒƒ»

פרקים י"ט תוכן נתבאר

מכאן מה'המשך'. הראשונים

העשרים, פרק תוכן יתבאר ואילך

של הפנימית הנקודה מבואר שבו

בבריאת הכוונה שהיא ה'המשך',

כל היא (שבשבילו האדם

את לתקן כדי שהיא הבריאה)

וחלקו הטבעית ונפשו הגוף

עלי' נעשית ועל-ידי-זה בעולם,

לזה כהקדמה עצמה. בנשמה גם

אינה עצמה שהנשמה מבאר

כלל. תיקון צריכה

Ó‡n‰a CÈLÓÓe (Â«¿ƒ¿««¬»
˜‰ ÌÈÚ ˜Ùa¿∆∆∆¿ƒ«∆∆

BÊ ‰LÏ Ci‰46,( ««»¿»»
Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈcƒƒ««¿»»«
,ÓÚ ÏÈLa È‡≈»ƒ¿ƒ«¿»
È‡ ÓÚ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«¿»≈»
Ïe CkÊÏe w˙Ï È„Îa ‡e‰ ‰ÓÏ ˙„ÈÈÂ ,ewz ‰ÎÈ¿ƒ»ƒƒƒ»»¿«»ƒ¿≈¿«≈¿«≈¿»≈
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כי  

מׁשּיכּות ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור עצמּות ְְְְִִֵֶַַַָָוגּלּוי
לפי37לעֹולמֹות אסּתּלק, ּבׁשם זֹו המׁשכה נקראת ׁשּלכן , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

רֹוממּות ׁשּבבחינת האֹור ּגּלּוי ׁשּכמֹו38ׁשהּוא [ּולהעיר, . ְְְְִִִִֶֶֶַָָ
סּלּוק ׁשאינּה צּדיקים, ׁשל ּבהסּתּלקּות ּגם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָכן
את יעזבּו לא יׂשראל רֹועי ׁשהרי וׁשלֹום, חס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכפׁשּוטֹו

מרעיתם יֹותר,39צאן נעלית המׁשכה אּדרּבא, אּלא , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּכלי ּבתֹו מגּבלת ׁשאינּה עצמּה הּצּדיק מּנׁשמת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהמׁשכה

ׁשהּוא40ּולבּוׁש לפי הּוא הסּתּלקּות ּבׁשם ׁשּנקרא וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
לאחרי ּובפרט ּבכלים. מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּגּלּוי
ּבנכסי ּדלמּכֹור הענין ּגם מּתֹוסף ׁשאז ׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָעׂשרים

הּצּדיק41אביו ׁשל הּתלמידים על ּגם קאי [ׁשּזה ְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
ּבנים ּתֹורה42ׁשּנקראים ּבלּקּוטי ּומבאר ׁשאמרּו43], ּדזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

ׁש עד אביו ּבנכסי ולמּכֹור ּכירז"ל הּוא עׂשרים ּבן ּיהא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּלמעלה מּקיפים אּבא, מּקיפי ּבֹו נכנסים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאז
ׁשעׂשרים זה עם ּגם זה לקּׁשר ויׁש ּבכלים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמהתלּבׁשּות

ּכתר ׁשם44ּבגּמּטרּיא ּתֹורה ּבלּקּוטי הּמבאר ּפי על , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
הּכתּוב מּבן45ּבפרּוׁש לגלּגלֹותם ּגֹו' ראׁש את ׂשאּו ְְְְְִֵֶֶַָָֹֻ

ועל (ּגלּגלּתא), ּכתר הּוא ּדגלּגלֹותם ּגֹו', ׁשנה ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֻֻעׂשרים
ההעלאה להיֹות אפׁשר ּדאּבא הּמּקיפים ׁשּנמׁשכים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָידי
יכֹולים ׁשנה עׂשרים ׁשלאחרי והיינּו, ּכתר. ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלגלּגלּתא,
ּגם הּצּדיק נׁשמת ׁשל חּיה ּבחינת על נֹוסף ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָלקּבל
ׁשם ּתֹורה ּבלּקּוטי ּכּמבאר ׁשלֹו, יחידה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּבחינת

ויחידה]. חּיה הם וגלּגלּתא ּדאּבא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשמּקיפים

הּׁשּיCÈLÓÓeו) (הּפרק עׂשרים ּבפרק ּבהּמאמר «¿ƒְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
זֹו אינּה46לׁשנה ּבּגּוף הּנׁשמה ּדירידת ,( ְְִִֵַַַָָָָָ

ּתּקּון, צריכה אינּה עצמּה ּדהּנׁשמה עצמּה, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשביל
הּגּוף את ּולברר ּולזּכ לתּקן ּבכדי הּוא למּטה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוירידתּה

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

פ"א.37) ההילולא שנק'38)המשך דזה קנט, ס"ע אעת"ר סה"מ גם וראה שם. מבחי'תו"א "שמסולק לפי הוא "אסתלק" בשם

קמא).39)הפנימיות". ע' (ח"א שלו באגרותֿקודש אדמו"ר מו"ח כ"ק ואילך).40)לשון ב (קמו, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק ראה

א.41) קנו, ז.42)ב"ב ו, ואתחנן עה"פ ופרש"י א).43)ספרי (ב, עשרים מבן ד"ה ח"א44)במדבר להרמ"א העולה תורת ראה

בערכו. יעקב קהלת ג. לה, שה"ש לקו"ת ג). (ו, בֿג.45)פ"ד א, העשרים46)במדבר שנת – זה) מאמר אמירת (שנת תש"ל

בפעם ההמשך ללימוד העשרים שנת היא (תש"נ) זו ושנה ההמשך. (לעילללימוד ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה – .

ב). ובשוה"ג שו ע'

    
בכל הקדוש-ברוך-הוא של כבודו מתעלה על-ידי-כך לקדושה, אחרא' ה'סטרא

בעולם,העולמות] ÛBÒומאיר È‡ B‡ ˙eÓÚ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiLÓ ‰ÏÚÓlL37BÊ ‰ÎLÓ‰ ˙‡˜ ÎlL , ∆¿«¿»ƒ«»»»∆»≈ƒ¿≈«¿»»

˙eÓÓB ˙ÈÁaL B‡‰ Èelb ‡e‰L ÈÙÏ ,˜lzÒ‡ ÌLa38 ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿ƒ«¿
בפנימיות מלהיכנס .ו'מסולק'
‡e‰ Î BÓkL ,ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆¿≈
ÏL ˙e˜lzÒ‰a Ìb«¿ƒ¿«¿∆
˜elÒ È‡L ,ÌÈ˜Èc«ƒƒ∆≈»ƒ
,ÌBÏLÂ ÒÁ BËeLÙkƒ¿«¿»
‡Ï Ï‡È ÈÚB È‰L∆¬≈≈ƒ¿»≈…
‡ ˙‡ eÊÚÈ«¬¿∆…

Ì˙ÈÚÓ39,‡ac‡ ‡l‡ , «¿ƒ»∆»«¿«»
,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈≈
˜Ècv‰ ˙ÓLpÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒƒ¿«««ƒ
˙Ïa‚Ó È‡L ÓÚ«¿»∆≈»À¿∆∆

LeÏe ÈÏk CB˙a40- ¿¿ƒ¿
ÌLaהגוף ‡˜pL ‰ÊÂ ,¿∆∆ƒ¿»¿≈

ÈÙÏ ‡e‰ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿¿ƒ
‰ÏÚÓlL Èelb ‡e‰L∆ƒ∆¿«¿»
.ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó≈ƒ¿«¿¿≈ƒ
ÌÈÚ ÈÁ‡Ï ËÙeƒ¿»¿«¬≈∆¿ƒ

‰Lבשנת ההסתלקות (מיום »»
Ìbתש"י) ÛÒBzÓ Ê‡L ,∆»ƒ≈«

ÈÒÎa BkÓÏc ÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈
ÂÈ‡41נותנים הדין בית אין - »ƒ

אביו נכסי למכור ליתום רשות

דעתו שאז עשרים בן שיהי' עד

ÏÚשלימה Ìb È‡˜ ‰fL]∆∆»ƒ««
˜Ècv‰ ÏL ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ∆««ƒ

ÌÈa ÌÈ‡˜pL42,[ ∆ƒ¿»ƒ»ƒ
‰Bz ÈËewÏa ‡Óe43 ¿…»¿ƒ≈»

ÏÊ eÓ‡L ‰Êc¿∆∆»¿««
„Ú ÂÈ‡ ÈÒÎa BkÓÏÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ«
Èk ‡e‰ ÌÈÚ a ‡‰iL∆¿≈∆∆¿ƒƒ
‡a‡ ÈÙÈwÓ Ba ÌÈÒÎ Ê‡»ƒ¿»ƒ«ƒ≈«»

להלן) ÌÈÙÈwÓ(שיתבאר ,«ƒƒ
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

˙k ‡in‚a ÌÈÚL ‰Ê ÌÚ Ìb ‰Ê ˜Ï LÈÂ .ÌÈÏÎa44 ¿≈ƒ¿≈¿«≈∆«ƒ∆∆∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆∆

(620=)e˙k‰ LeÙa ÌL ‰Bz ÈËewÏa ‡n‰ È ÏÚ ,45 «ƒ«¿…»¿ƒ≈»»¿≈«»
c ,Bb ‰L ÌÈÚ aÓ Ì˙BÏbÏ‚Ï Bb L‡ ˙‡ e‡ברוחניוּת ¿∆…¿À¿¿»ƒ∆∆¿ƒ»»¿

‡e‰ Ì˙BÏbÏ‚- ה'רצון' zÏbÏb‡)דרגת ˙kמשנכנסו – עשרים מבן À¿¿»∆∆À¿»¿»
כתר, – ל'גלגלתם' עי"ז להגיע אפשר המוחין), (-שלימות אבא מקיפי

אבא מקיפי מבחי' ,שלמעלה
ÌÈÎLÓpL È„È ÏÚÂאלינו ¿«¿≈∆ƒ¿»ƒ
‡a‡c ÌÈÙÈwn‰אחרי ««ƒƒ¿«»
בעבודתינו שנה, «¿∆‡LÙעשרים

‰‡ÏÚ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¬»»
,eÈÈ‰Â .˙k ,‡zÏbÏ‚Ï¿À¿»¿»∆∆¿«¿
‰L ÌÈÚ ÈÁ‡ÏL∆¿«¬≈∆¿ƒ»»
ÏÚ ÛÒB Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«≈««
˙ÓL ÏL ‰iÁ ˙ÈÁa¿ƒ««»∆ƒ¿«
˙ÈÁaÓ Ìb ˜Ècv‰««ƒ«ƒ¿ƒ«
‡nk ,BÏL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆«¿…»
ÌL ‰Bz ÈËewÏa¿ƒ≈»»
‡a‡c ÌÈÙÈwÓL∆«ƒƒ¿«»

Ì‰ ‡zÏbÏ‚Âדרגות‰iÁ ¿À¿»¿»≈«»
‰„ÈÁÈÂכאן].שבנשמה עד ƒƒ»

פרקים י"ט תוכן נתבאר

מכאן מה'המשך'. הראשונים

העשרים, פרק תוכן יתבאר ואילך

של הפנימית הנקודה מבואר שבו

בבריאת הכוונה שהיא ה'המשך',

כל היא (שבשבילו האדם

את לתקן כדי שהיא הבריאה)

וחלקו הטבעית ונפשו הגוף

עלי' נעשית ועל-ידי-זה בעולם,

לזה כהקדמה עצמה. בנשמה גם

אינה עצמה שהנשמה מבאר

כלל. תיקון צריכה

Ó‡n‰a CÈLÓÓe (Â«¿ƒ¿««¬»
˜‰ ÌÈÚ ˜Ùa¿∆∆∆¿ƒ«∆∆

BÊ ‰LÏ Ci‰46,( ««»¿»»
Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈcƒƒ««¿»»«
,ÓÚ ÏÈLa È‡≈»ƒ¿ƒ«¿»
È‡ ÓÚ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«¿»≈»
Ïe CkÊÏe w˙Ï È„Îa ‡e‰ ‰ÓÏ ˙„ÈÈÂ ,ewz ‰ÎÈ¿ƒ»ƒƒƒ»»¿«»ƒ¿≈¿«≈¿«≈¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76



כי       

ּבתניא הּזקן אדמֹו"ר ּׁשּכתב ּכמֹו הּטבעית, ,47ונפׁשֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
חיים ּבעץ ּׁשּכתּוב מה על ּדגמת48מיּסד ׁשהּוא ּומבאר . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, ויׁש נּצֹוצין. לברר הּׁשכינה ּגלּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָסֹוד
ּדגמא ידי על ּכי הּוא, הּׁשכינה, ּגלּות סֹוד ּדגמת ְְְְִִֵֶַַַָָָֻֻׁשהּוא
על נֹוסף הּוא ּתּקּון צריכה אינּה ׁשהּנׁשמה ּדזה מּובן ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָזֹו

הּנבראים ּכל (ּכמֹו מּמׁש ּתּקּון צריכה אּלא49ׁשאינּה ( ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּכלל ּתּקּון צריכה להּׁשכינה50ׁשאינּה ׁשּבנֹוגע ּדכמֹו . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשאין ׁשּיהיהּפׁשּוט איזה יהיה ּתּקּון איזה ׁשּצריכה ׁשּי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
הּוא כן ּכמֹו נּצֹוצין, לברר רק הּוא ּבגלּות ׁשּבאה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוזה
ּגלּות סֹוד ּדגמת [ׁשהּוא למּטה הּנׁשמה ְְְִִֶַַַַָָָָֻּבירידת

ּכלל. ּתּקּון צריכה ׁשאינּה ְְְִִִֵֶַָָָָהּׁשכינה]

הּנׁשמהp‰Â‰ז) מעלת גֹודל ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּירידה) קֹודם ׁשהיתה אינּה51(ּכמֹו ׁשּלכן ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבכדי הּוא למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת אֹומר, ּתּקּון, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָצריכה
חלקֹו ּולהאיר הּטבעית ונפׁשֹו הּגּוף את ּולזּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלברר
היא הּירידה ׁשּכּונת אֹומר הענין ּדבתחּלת ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעֹולם.
ּגם מֹוסיף זה ּולאחרי הּטבעית, ונפׁשֹו הּגּוף ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַּבׁשביל

ּבעֹולם ׁשהּוא52חלקֹו זה ּדּבפרק ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש . ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּכל הּס מבאר ,ּדההמׁש והחֹותם הּסּיּום האחרֹון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּפרק
לקּׁשר ויׁש .ההמׁש ּדכל והּתיכֹונית הּפנימית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻוהּנקּדה
עׂשרים העׂשרים, ּפרק הּוא זה ׁשּפרק זה עם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָזה
ׁשל הּכל והּס והּנקּדה רצֹון, הּוא ּדכתר ּכתר, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבגּמטרּיא
מה ּדזהּו לֹומר, ויׁש הרצֹון. הׁשלמת הּוא ענין ְְְְִֵֶַַַַָָָָָּכל
והתהּוּות ּדבריאת הּכּונה מבאר ההמׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבתחּלת
מבאר ההמׁש וחֹותם ּדסיּום הּפרק ּובתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹולמֹות,

האדם ּבריאת ּבגּוף, הּנׁשמה ּדירידת ּכל53הּכּונה ּכי , ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָ
האדם ּבׁשביל היא אדם54הּבריאה קרּוין אּתם ּדגם55, , ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה העֹולמֹות ׁשּבבריאת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּכּונה
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ב).47) (מח, פ"א.48)פל"ז הצלם) (שער כו צריכין49)שער בראשית ימי בששת שנברא מה כל ו): פי"א, (ב"ר במדרש כדאיתא

שם). רש"י – (תיקון תיקון50)עשיי' צריכה "אינה הוא מקודם) (גם בתניא שהלשון שאינהוהגם שהכוונה לפרש אפשר הרי ,"

להתיקון כלל ס"ח.51)צריכים.צריכה בפנים לקמן ולזכך52)נעתק "לתקן אומר הענין שבתחלת בהלשון, שינוי ועוד

ולזככו". "לבררו – ולאח"ז שנברא,53)ולברר", לאדם לו נוח סע"ב) יג, (עירובין מרז"ל בפירוש סע"ג כח, ראה פ' לקו"ת ראה

כו'. בראתה לבחי' היא טהורה מבחי' הנשמה ירידת על קאי (לעיל54)שזה ס"ב ה'תשמ"ב ר"ה ערב דליל היום זה ד"ה ראה

וש"נ. ואילך. מא) ע' רע"א.55)ח"א סא, יבמות
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ּבׁשביל הּוא ּבּתחּתֹונים ּדירה ולכן,57יׂשראל56יתּבר , ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּדכל הּפנימית הּנקּדה מבאר ׁשּבֹו העׂשרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּפרק

הּכּונההעניני ּבענין מדּבר הּקֹודמים, ׁשּבּפרקים ם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּבתחּלת ּדזה לֹומר, יׁש זה ּפי ועל האדם. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבריאת
את לתּקן היא הּנׁשמה ּבירידת ׁשהּכּונה אֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהענין
הּוא ּבעֹולם, חלקֹו מזּכיר ואינֹו הּטבעית ונפׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּגּוף
האדם. הּוא הּכּונה ּופנימּיּות ׁשעּקר להדּגיׁש ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבכדי

‰p‰Âהּוא למּטה הּנׁשמה ּבירידת ׁשהּכּונה ּדהגם ידּוע, ¿ƒ≈ְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָ
ולא הּטבעית ונפׁש הּגּוף את ּולברר לזּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבכדי
למּטה, ירידתּה ידי על מקֹום, מּכל עצמּה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשביל

עלּיה ּבּה ענינים.58נעׂשה ּבׁשני היא ׁשּלּה והעלּיה . ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
הּכּונה ׁשּמׁשלמת ידי על ּבּה ׁשּנעׂשית ּומּזה59העלּיה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדבהיֹותּה הּגּלּוים, ּבענין ּגם עלּיה ּבּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמׁשּתלׁשל
למּטה ירידתּה ידי ועל ּגמּור צּדיק ּבבחינת היא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלמעלה

ּתׁשּובה ּבעל ּבבחינת ּדכיון60נעׂשית לֹומר, ויׁש . ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ
ּכמֹו לכן, ּכּנ"ל, יׂשראל ּבׁשביל הּוא העֹולמֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבריאת
עלּיה נעׂשה למּטה נׁשמתם ירידת ידי על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּביׂשראל,
את ׁשּמׁשלמת ּבזה ענינים, ּבׁשני היא והעלּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהּנׁשמה,
מּזה הנה ּתׁשּובה, ּבעל ּבבחינת ׁשּנעׂשית וזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּכּונה
ּדעֹולמֹות הירידה ידי ׁשעל ּבעֹולמֹות, ּגם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמׁשּתלׁשל
ּבהם נעׂשה הּתחּתֹון, הּזה עֹולם את להּוֹות ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעליֹונים
ידם ׁשעל הכנה ׁשהם ענינים. ּבׁשני היא והעלּיה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעלּיה.
הּכּונה נׁשלמת ׁשּבֹו הּתחּתֹון, הּזה עֹולם התהּוּות ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנעׂשה

ּבתחּתֹונים הּגּלּוים)61ּדדירה (ּבענין העּלּוי וגם , ְְְְְְִִִִִִַַַַָָ
נמׁש ואתהּפכא אתּכפיא ידי ׁשעל זה הּזה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבעֹולם

העליֹונים,א ּבעֹולמֹות ּגם יׁשנּה זֹו המׁשכה ּגם לעֹולמֹות, מׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹור
הּתחּתֹון הּזה עֹולם התהּוּות נעׂשה ידם ׁשעל .62מּכיון ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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בראשית.56) ר"פ ואילך).57)פרש"י שפו ע' (לקמן ה'תשל"ז לגני באתי בד"ה "דתיקון58)כמבואר ח ע' ה'ש"ת מסה"מ ולהעיר

תשמה. ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי וראה עלי'". צריכה אבל צריכה ע'59)אינה חט"ו לקו"ש וראה ד. כח, ראה פ' לקו"ת

בהערות.60)248. 249 ע' שם לקו"ש וראה .25 הערה שם ובהנסמן רכט, ע' ח"א לעיל סע"א. עג, בלק דבמעלתלקו"ת ולהעיר,

המעלה – ה"ד) פ"ז תשובה הל' (רמב"ם מהצדיקים יותר יצרם את כובשים תשובה שהבעלי ענינים: שני צדיקים, על הבע"ת

הוא והיום כו' ישראל אלקי מה' מובדל זה הי' אמש כו', אהוב הוא והיום כו' המקום לפני שנאוי זה הי' ש"אמש וזה דאתכפיא;

ענין – ה"וֿז) שם (רמב"ם בשכינה" באופןמודבק היא כשהתשובה ועאכו"כ ס"ד. כנ"ל דאתהפכא, המעלה (ע"ד) שהוא

ממש. דאתהפכא הענין גם יש שאז ב), פו, (יומא כזכיות לו נעשו הגשמי61)דזדונות עוה"ז "אאפ"ל לח: ע' תרמ"ג סה"מ וראה

עו תחלה שיהי' לא המכוון".אם בהם נמצא עליונים בהעולמות גם) (ולכן העליונים לב.62)למות ס"ע תרנ"ח סה"מ ראה

    
ÏÈLa ‡e‰ ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰a‰56 «»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒƒ¿ƒ

Ï‡NÈ57(הקודם בסעיף (כמבואר הטבעית ונפשם גופם את שיזככו -, ƒ¿»≈
ÏÎc ˙ÈÓÈt‰ ‰c˜p‰ ‡Ó BaL ÌÈNÚ‰ ˜ta ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆∆»∆¿ƒ∆¿…»«¿À»«¿ƒƒ¿»
˙‡Èc ‰ek‰ ÔÈÚa a„Ó ,ÌÈÓ„B‰ ÌÈ˜taL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«««»»ƒ¿ƒ«

LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ .Ì„‡‰»»»¿«ƒ∆≈
˙lÁ˙aL ‰Êc ,ÓBÏ«¿∆∆ƒ¿ƒ«
‰ek‰L ÓB‡ ÔÈÚ‰»ƒ¿«≈∆««»»
‡È‰ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈaƒƒ««¿»»ƒ
LÙÂ eb‰ ˙‡ Ô˙Ï¿«≈∆«¿∆∆
ÈkÊÓ BÈ‡Â ˙ÈÚh‰«ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ
È„Îa ‡e‰ ,ÌÏBÚa B˜ÏÁ∆¿»»ƒ¿≈
˙eiÓÈÙe ÚL LÈb„‰Ï¿«¿ƒ∆ƒ»¿ƒƒ

e‰ ‰ek‰.Ì„‡‰ ‡ ««»»»»»
Ì‚‰c ,Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»««¬«
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈa ‰ek‰L∆««»»ƒƒ««¿»»
CkÊÏ È„Îa ‡e‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈¿«≈
LÙÂ eb‰ ˙‡ Ïe¿»≈∆«¿∆∆
ÏÈLa ‡ÏÂ ˙ÈÚh‰«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ
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כי  

ּבׁשביל הּוא ּבּתחּתֹונים ּדירה ולכן,57יׂשראל56יתּבר , ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּדכל הּפנימית הּנקּדה מבאר ׁשּבֹו העׂשרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּפרק

הּכּונההעניני ּבענין מדּבר הּקֹודמים, ׁשּבּפרקים ם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּבתחּלת ּדזה לֹומר, יׁש זה ּפי ועל האדם. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבריאת
את לתּקן היא הּנׁשמה ּבירידת ׁשהּכּונה אֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהענין
הּוא ּבעֹולם, חלקֹו מזּכיר ואינֹו הּטבעית ונפׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּגּוף
האדם. הּוא הּכּונה ּופנימּיּות ׁשעּקר להדּגיׁש ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבכדי

‰p‰Âהּוא למּטה הּנׁשמה ּבירידת ׁשהּכּונה ּדהגם ידּוע, ¿ƒ≈ְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָ
ולא הּטבעית ונפׁש הּגּוף את ּולברר לזּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבכדי
למּטה, ירידתּה ידי על מקֹום, מּכל עצמּה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשביל

עלּיה ּבּה ענינים.58נעׂשה ּבׁשני היא ׁשּלּה והעלּיה . ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
הּכּונה ׁשּמׁשלמת ידי על ּבּה ׁשּנעׂשית ּומּזה59העלּיה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדבהיֹותּה הּגּלּוים, ּבענין ּגם עלּיה ּבּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמׁשּתלׁשל
למּטה ירידתּה ידי ועל ּגמּור צּדיק ּבבחינת היא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלמעלה

ּתׁשּובה ּבעל ּבבחינת ּדכיון60נעׂשית לֹומר, ויׁש . ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ
ּכמֹו לכן, ּכּנ"ל, יׂשראל ּבׁשביל הּוא העֹולמֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבריאת
עלּיה נעׂשה למּטה נׁשמתם ירידת ידי על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּביׂשראל,
את ׁשּמׁשלמת ּבזה ענינים, ּבׁשני היא והעלּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהּנׁשמה,
מּזה הנה ּתׁשּובה, ּבעל ּבבחינת ׁשּנעׂשית וזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּכּונה
ּדעֹולמֹות הירידה ידי ׁשעל ּבעֹולמֹות, ּגם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמׁשּתלׁשל
ּבהם נעׂשה הּתחּתֹון, הּזה עֹולם את להּוֹות ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעליֹונים
ידם ׁשעל הכנה ׁשהם ענינים. ּבׁשני היא והעלּיה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעלּיה.
הּכּונה נׁשלמת ׁשּבֹו הּתחּתֹון, הּזה עֹולם התהּוּות ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנעׂשה

ּבתחּתֹונים הּגּלּוים)61ּדדירה (ּבענין העּלּוי וגם , ְְְְְְִִִִִִַַַַָָ
נמׁש ואתהּפכא אתּכפיא ידי ׁשעל זה הּזה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבעֹולם

העליֹונים,א ּבעֹולמֹות ּגם יׁשנּה זֹו המׁשכה ּגם לעֹולמֹות, מׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹור
הּתחּתֹון הּזה עֹולם התהּוּות נעׂשה ידם ׁשעל .62מּכיון ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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בראשית.56) ר"פ ואילך).57)פרש"י שפו ע' (לקמן ה'תשל"ז לגני באתי בד"ה "דתיקון58)כמבואר ח ע' ה'ש"ת מסה"מ ולהעיר

תשמה. ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי וראה עלי'". צריכה אבל צריכה ע'59)אינה חט"ו לקו"ש וראה ד. כח, ראה פ' לקו"ת

בהערות.60)248. 249 ע' שם לקו"ש וראה .25 הערה שם ובהנסמן רכט, ע' ח"א לעיל סע"א. עג, בלק דבמעלתלקו"ת ולהעיר,

המעלה – ה"ד) פ"ז תשובה הל' (רמב"ם מהצדיקים יותר יצרם את כובשים תשובה שהבעלי ענינים: שני צדיקים, על הבע"ת

הוא והיום כו' ישראל אלקי מה' מובדל זה הי' אמש כו', אהוב הוא והיום כו' המקום לפני שנאוי זה הי' ש"אמש וזה דאתכפיא;

ענין – ה"וֿז) שם (רמב"ם בשכינה" באופןמודבק היא כשהתשובה ועאכו"כ ס"ד. כנ"ל דאתהפכא, המעלה (ע"ד) שהוא

ממש. דאתהפכא הענין גם יש שאז ב), פו, (יומא כזכיות לו נעשו הגשמי61)דזדונות עוה"ז "אאפ"ל לח: ע' תרמ"ג סה"מ וראה

עו תחלה שיהי' לא המכוון".אם בהם נמצא עליונים בהעולמות גם) (ולכן העליונים לב.62)למות ס"ע תרנ"ח סה"מ ראה

    
ÏÈLa ‡e‰ ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰a‰56 «»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒƒ¿ƒ

Ï‡NÈ57(הקודם בסעיף (כמבואר הטבעית ונפשם גופם את שיזככו -, ƒ¿»≈
ÏÎc ˙ÈÓÈt‰ ‰c˜p‰ ‡Ó BaL ÌÈNÚ‰ ˜ta ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆∆»∆¿ƒ∆¿…»«¿À»«¿ƒƒ¿»
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LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ .Ì„‡‰»»»¿«ƒ∆≈
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מתעלים הזה שבעולם מהעלי'
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כי       

ּתּקּון,‡Óeח) צריכה אינּה ׁשהּנׁשמה ּדזה ּבהּמאמר, ¿»≈ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
קימא הוה ונׁשמתא נׁשמתא ּכל ּכי ְְְְֲִִִַָָָָָָָהּוא,

קּדיׁשא מלּכא קּמי ׁשהּנׁשמה63ּבדיֹוקנאה ּומֹוסיף, , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבמקֹור הּדבקּות ּבתכלית היתה למּטה ׁשּירדה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָקֹודם
ּתמידי ּודבקּות אּמּתי ּבדביקּות חּיים, ּבאלקים ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָֹחצבּה
קימא (הוה אּלה ענינים ּדׁשני ּכלל. ּפרּוד ׁשּום ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּבלי
ּבתכלית וׁשהיתה קּדיׁשא מלּכא קּמי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבדיֹוקנאה
כּו' קימא ּדהּנׁשמה. ּבהּבּטּול ּדרּגֹות ׁשּתי הם ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהּדבקּות)
ּדהגם .הּמל לפני ּכעֹומד הּוא קּדיׁשא מלּכא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָקּמי
ּדמחוי ּדמאן ּבתכלית, ּבטל הּוא הּמל לפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכׁשעֹומד

חּיּותֹו היפ אצלֹו נעׂשה מלּכא קּמי מּכל64ּבמחֹוג , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
רק הּוא ׁשלֹו והּבּטּול מציאּות, הּוא עצמֹו מּצד ְְְִִִֶַַַַָמקֹום,
ּבתכלית היא ׁשהּנׁשמה וזה .הּמל לפני ׁשעֹומד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני

הּוא כּו' לעצמּה.65הּדבקּות מציאּות ׁשאינּה ְְְְִֵֵֶַַָָ

ÛÈÒBÓeקֹודם ׁשהּנׁשמה ׁשאֹומר לאחרי ּבהּמאמר ƒְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהיתה וכּו', הּדבקּות ּבתכלית היתה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָירידתּה
להבין, וצרי אּתֹו. זר ואין לבּדֹו להוי' אחד ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּברצֹון
ּמֹוסיף מה הּדבקּות, ּבתכלית שהיא ׁשאֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדלאחרי

זר. רצֹון לּה ׁשאין ְֵֵֶַָָָּומחּדׁש

LÈÂּבּגמרא ּדאיתא מה ּפי על זה יעקב66לבאר ּבּקׁש ¿≈ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשכינה, מּמּנּו ונסּתלקה הּימין קץ לבניו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלגּלֹות
לֹו אמרּו כּו', ּפסּול ּבמּטתי יׁש וׁשלֹום חס ׁשּמא ְְְְִִֵֶַַָָָָָאמר,
אּלא ּבלּבנּו אין ּכ אחד אּלא ּבלּב ׁשאין ּכׁשם כּו' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבניו
ּבלּבנּו (אין ּדהּׁשבטים הּבּטּול הרי להבין, וצרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאחד.
ּדיעקב מהּבּטּול ּבמדריגה למּטה הּוא אחד) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאּלא

האמת (מּדת ׁשּיעקב עצמֹו מּזה היה67[וכּמּובן ּבספק ( ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מֹורה ּכ כּו', ּכׁשם והּלׁשֹון ּפסּול], ּבמּטתֹו יׁש ְְְְִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
ּׁשאמרּו מה להבין, צרי ּגם ּבׁשוה. הם הענינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשני
הן הן האבֹות ׁשל הּבּטּול הרי אחד, אּלא ּבלּב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין
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א). (יט, פי"ג תניא

    
,‡e‰ ,Ôe ‰ÎÈˆ dÈ‡ ‰ÓLp‰L ‰c ,Ó‡n‰a ‡Óe (Á¿»≈¿««¬»¿∆∆«¿»»≈»¿ƒ»ƒ
‡kÏÓ Èn˜ ‰‡˜BÈ„a ‡ÓÈ˜ ‰Â‰ ‡˙ÓLÂ ‡˙ÓL Ïk Èkƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¬»«¿»ƒ¿¿»»«≈«¿»

‡LÈc˜63.הקדוש המלך לפני בצורתה קיימת היתה ונשמה נשמה [=כל «ƒ»
בהמשך] ‰È˙‰ויתבאר ‰hÓÏ ‰„iL Ì„B˜ ‰ÓLp‰L ,ÛÈÒBÓe ,ƒ∆«¿»»∆∆»¿»¿«»»¿»

B˜Óa ˙e˜c‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿
,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡a dˆÁ»¿»∆∆…ƒ«ƒ
˙e˜„e Èn‡ ˙e˜È„aƒ¿≈«ƒƒ¿≈
„et ÌeL ÈÏa È„ÈÓ¿ƒƒ¿ƒ≈
‰l‡ ÌÈÈÚ ÈLc .ÏÏk¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
‰‡˜BÈ„a ‡ÓÈ˜ ‰Â‰¬»«¿»ƒ¿¿»»
‡LÈc˜ ‡kÏÓ Èn«̃≈«¿»«ƒ»
˙ÈÏÎ˙a ‰˙È‰LÂ¿∆»¿»¿«¿ƒ
˙Bc ÈL Ì‰ (˙e˜c‰«¿≈≈¿≈«¿
‡ÓÈ˜ .‰ÓLp‰c Ïeha‰a¿«ƒ¿«¿»»«¿»
‡LÈc˜ ‡kÏÓ Èn˜ 'eÎ«≈«¿»«ƒ»
.CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚk ‡e‰¿≈ƒ¿≈«∆∆
ÈÙÏ „ÓBÚLkL Ì‚‰c«¬«∆¿∆≈ƒ¿≈
,˙ÈÏÎ˙a ÏËa ‡e‰ CÏn‰«∆∆»≈¿«¿ƒ

בגמרא ÈÂÁÓcכמסופר Ô‡Óc¿«¿«¿≈
‡kÏÓ Èn˜ ‚BÁÓaמי=] ¿»«≈«¿»

לפני עמד כאשר בידו שסימן

מיתההמלך] בעונש נענש

‰CÙÈו BÏˆ‡ ‰Ú«¬»∆¿≈∆
B˙eiÁ64לעמוד שצריך כיון «

המלך לפני גמור ÏkÓבביטול ,ƒ»
‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ,ÌB˜Ó»ƒ««¿
BÏL Ïeha‰Â ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«ƒ∆
„ÓBÚL ÈtÓ ˜ ‡e‰«ƒ¿≈∆≈
‰Â .CÏn‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿∆
˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿«¿ƒ

‡e‰ 'eÎ ˙e˜c‰65דרגת «¿≈
- יותר נעלית «≈∆dÈ‡Lביטול

.dÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿»
ÈÁ‡Ï Ó‡n‰a ÛÈÒBÓeƒ¿««¬»¿«¬≈
Ì„B˜ ‰ÓLp‰L ÓB‡L∆≈∆«¿»»∆
˙ÈÏÎ˙a ‰˙È‰ d˙„ÈÈ¿ƒ»»»¿»¿«¿ƒ
‰˙È‰L ,'eÎÂ ˙e˜c‰«¿≈∆»¿»
BcÏ 'ÈÂ‰Ï „Á‡ ÔBˆa¿»∆»«¬»»¿«

 ÔÈ‡Â˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ÓB‡L ÈÁ‡Ïc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ .B‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ
? ÔBˆ dÏ ÔÈ‡L LcÁÓe ÛÈÒBn ‰Ó ,˙e˜c‰בזה הביאור «¿≈«ƒ¿«≈∆≈»»»

ברצון היתה שהנשמה הדבר פירוש לבאר שיקדים אחרי ט', בסעיף להלן יבאר

כאשר שגם כוח הנותנת היא הנשמה של זו מעלה הנה אתו', זר 'ואין אחד

תוכל למטה הנשמה ירדה

המניעות כל על להתגבר

למטה .והעיכובים
‰Ó Èt ÏÚ ‰ ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«

‡˙È‡c[מובא=]‡Óa66 ¿ƒ»«¿»»
ÂÈÏ ˙Bl‚Ï ˜ÚÈ Laƒ≈«¬…¿«¿»»

ÔÈÓi‰ ı˜זמן יהי' [=מתי ≈«»ƒ
כאשר הגאולה.

לנו יראה הקדוש-ברוך-הוא

'חסד')] על מורה ('ימין' חסדו

‰ÈÎL epnÓ ‰˜ÏÒÂ¿ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ ממנו ‡Ó,ונעלם ,»«

LÈ ÌBÏLÂ ÒÁ ‡nL∆»«¿»≈
'eÎ ÏeÒt È˙hÓaשמא=] ¿ƒ»ƒ¿

כשורה] נוהג אינו מבני ,אחד
ÂÈa BÏ eÓ‡ישראל "שמע »¿»»

ה' 'ישראל'] שנקרא [=יעקב

אחד" ה' ÌLkאלוקינו 'eÎ¿≈
‡l‡ EaÏa ÔÈ‡L'ה„Á‡ ∆≈¿ƒ¿∆»∆»

.„Á‡ ‡l‡ eaÏa ÔÈ‡ Ck»≈¿ƒ≈∆»∆»
,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ.אÈ‰ ¿»ƒ¿»ƒ¬≈

ÔÈ‡ ÌÈË‰c Ïeha‰«ƒ¿«¿»ƒ≈
‡e‰ („Á‡ ‡l‡ eaÏa¿ƒ≈∆»∆»
Ïeha‰Ó ‰‚È„Óa ‰hÓÏ¿«»¿«¿≈»≈«ƒ
‰Ó ÔenÎÂ ˜ÚÈc¿«¬…¿«»ƒ∆
˙cÓ ˜ÚiL BÓˆÚ«¿∆«¬…ƒ«

˙Ó‡‰67‰È‰ ˜ÙÒa ( »¡∆¿»≈»»
,[ÏeÒt B˙hÓa LÈ ‡nL∆»≈¿ƒ»¿
,Ck 'eÎ ÌLk ÔBLl‰Â¿«»¿≈»
Ì‰ ÌÈÈÚ‰ ÈL ‰BÓ∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈

?‰ÂLa.בCÈˆ Ì ¿»∆«»ƒ
ÔÈ‡L eÓ‡ ‰Ó ,ÔÈ‰Ï¿»ƒ«∆»¿∆≈
È‰ ,„Á‡ ‡l‡ EaÏa¿ƒ¿∆»∆»¬≈
Ô‰ Ô‰ ˙B‡‰ ÏL Ïeha‰«ƒ∆»»≈≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

 

ּבחיר68הּמרּכבה יעקב, ׁשל וכּמה ּכּמה אחת [ועל ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּגּוף69ׁשּבאבֹות אברי ּבכל היה ׁשאין70] אמרּו ולּמה , ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבלּב ּדפרּוׁש מּובן, אינֹו ּוביֹותר אחד. אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָּבלּב
לּב ּׁשּבתֹו מה הּוא הּפרּוׁש71(ּבבי"ת) ּדר [על ְְְִֵֵֶֶֶַַַ

הענין72דּבקֹול ּדיעקב, ּבהּלב ׁשאפילּו מׁשמע ּדמּזה ,[ ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּלב. ּבפנימּיּות רק הּוא אחד ְְִִִֵֶֶַַָָּדאּלא

‡Óeּתׁשּובה ּבׁשערי האמצעי אדמֹו"ר 73זה ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
למחׁשבה ּדדּבּור הּבּטּול ּבין החּלּוק ְְְֲִִִִֵַַַַַָָּבהקּדים
למחׁשבה ּדדּבּור ׁשהּבּטּול לּׂשכל. ּדמחׁשבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלהּבּטּול
מסּדר הּדּבּור ׁשּיהיה ׁשּבכדי ּדהגם ּבתכלית. ּבּטּול ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻאינֹו
לזה ּדנֹוסף מּמחׁשבה, מקּבל ׁשהּדּבּור ידי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוא
לדּבר אי ּבמחׁשבּתֹו לסּדר צרי הּדּבּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשקֹודם

עצמֹו74[ּכּידּוע לבין ּבינֹו ּפעמים ד' אמרּה ]75ּבענין ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
הּד ּבעת ּגם ּתאירהּנה ׁשהּמחׁשבה צרי ּגּופא ּבּור ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּמחׁשבה הֹוראת ּכפי ׁשּתהיה מקֹום,76ּבהּדּבּור מּכל , ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
והּבּטּול מהּמחׁשבה, נפרד הּוא מהּותֹו ּבעצם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדּבּור
ּדאֹותּיֹות ׁשהּסדר לזה ּבנֹוגע רק הּוא להּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו
ּבּטּול ּכמֹו והּוא הּמחׁשבה. הֹוראת ּכפי יהיה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּדּבּור
עצמּה ּבפני מציאּות היא ׁשהּמרּכבה להרֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמרּכבה
ּבנֹוגע רק הּוא להרֹוכב (מרּכבה) הּסּוסים ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּבּטּול
ּכן ּׁשאין מה הרֹוכב. רצֹון ּכפי ּתהיה ׁשהליכתם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלזה
ּבנֹוגע רק (לא הּוא להּׂשכל הּמחׁשבה ּדאֹותּיֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּבּטּול
ׁשּבכדי מציאּותם, ּבעצם ּגם) אּלא האֹותּיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלסדר
(אֹו הּׂשכל ידי על ּדוקא הּוא הּמחׁשבה אֹותיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיהיּו
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כה  

ּבחיר68הּמרּכבה יעקב, ׁשל וכּמה ּכּמה אחת [ועל ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּגּוף69ׁשּבאבֹות אברי ּבכל היה ׁשאין70] אמרּו ולּמה , ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבלּב ּדפרּוׁש מּובן, אינֹו ּוביֹותר אחד. אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָּבלּב
לּב ּׁשּבתֹו מה הּוא הּפרּוׁש71(ּבבי"ת) ּדר [על ְְְִֵֵֶֶֶַַַ

הענין72דּבקֹול ּדיעקב, ּבהּלב ׁשאפילּו מׁשמע ּדמּזה ,[ ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּלב. ּבפנימּיּות רק הּוא אחד ְְִִִֵֶֶַַָָּדאּלא

‡Óeּתׁשּובה ּבׁשערי האמצעי אדמֹו"ר 73זה ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
למחׁשבה ּדדּבּור הּבּטּול ּבין החּלּוק ְְְֲִִִִֵַַַַַָָּבהקּדים
למחׁשבה ּדדּבּור ׁשהּבּטּול לּׂשכל. ּדמחׁשבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלהּבּטּול
מסּדר הּדּבּור ׁשּיהיה ׁשּבכדי ּדהגם ּבתכלית. ּבּטּול ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻאינֹו
לזה ּדנֹוסף מּמחׁשבה, מקּבל ׁשהּדּבּור ידי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוא
לדּבר אי ּבמחׁשבּתֹו לסּדר צרי הּדּבּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשקֹודם

עצמֹו74[ּכּידּוע לבין ּבינֹו ּפעמים ד' אמרּה ]75ּבענין ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
הּד ּבעת ּגם ּתאירהּנה ׁשהּמחׁשבה צרי ּגּופא ּבּור ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּמחׁשבה הֹוראת ּכפי ׁשּתהיה מקֹום,76ּבהּדּבּור מּכל , ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
והּבּטּול מהּמחׁשבה, נפרד הּוא מהּותֹו ּבעצם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדּבּור
ּדאֹותּיֹות ׁשהּסדר לזה ּבנֹוגע רק הּוא להּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו
ּבּטּול ּכמֹו והּוא הּמחׁשבה. הֹוראת ּכפי יהיה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּדּבּור
עצמּה ּבפני מציאּות היא ׁשהּמרּכבה להרֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמרּכבה
ּבנֹוגע רק הּוא להרֹוכב (מרּכבה) הּסּוסים ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּבּטּול
ּכן ּׁשאין מה הרֹוכב. רצֹון ּכפי ּתהיה ׁשהליכתם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלזה
ּבנֹוגע רק (לא הּוא להּׂשכל הּמחׁשבה ּדאֹותּיֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּבּטּול
ׁשּבכדי מציאּותם, ּבעצם ּגם) אּלא האֹותּיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלסדר
(אֹו הּׂשכל ידי על ּדוקא הּוא הּמחׁשבה אֹותיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיהיּו
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המחשבה] »תוכןÏ[=אותיות
שהוא שבהם ∆≈ÏÎO.הפנימי

ea„c Ïeha‰L∆«ƒ¿ƒ
Ïeha BÈ‡ ‰LÁÓÏ««¬»»≈ƒ
È„ÎaL Ì‚‰c .˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¬«∆ƒ¿≈
‡e‰ cÓ eac‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿À»
Ïa˜Ó eac‰L È„È ÏÚ«¿≈∆«ƒ¿«≈

תוכנו Bcאת ,‰LÁÓƒ«¬»»¿»
CÈˆ eac‰ Ì„B˜L ‰ÊÏ»∆∆∆«ƒ»ƒ
CÈ‡ BzLÁÓa cÏ¿«≈¿«¬«¿≈

Úe„ik a„Ï74BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ÌÈÓÚ „ Ó‡ ÔÈÚa75 ¿«≈«»«¿ƒ¿«¬»»¿»ƒ≈¿≈«¿
ר (1) "אז הפסוק על המדרש חקרה,כדברי וגם (4) הכינה (3) ויספרה (2) אה

בינו פעמים ארבע אותה אמר לישראל התורה שאמר שקודם לאדם" ויאמר

פעמים ארבע לעצמו ללמוד צריך לרבים המלמד אדם כל וכך עצמו. לבין

ילמד ואזי היטיב במוחו ולהבינו

‰p‰לאחרים להכנה] בנוסף ƒ≈
‰eacשבמחשבתו ˙Úa Ìb«¿≈«ƒ

‡Ùeb[עצמו=]CÈˆ »»ƒ
È‡z ‰LÁ‰L∆««¬»»»ƒ

eac‰aשמדבר מה שיחשוב ¿«ƒ
‰B‡˙כדי ÈÙk ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»«

‰LÁ‰76,ÌB˜Ó ÏkÓ , ««¬»»ƒ»»
‡e‰ B˙e‰Ó ÌˆÚa eac‰«ƒ¿∆∆»
,‰LÁ‰Ó „Ùƒ¿»≈««¬»»
‰LÁ‰Ï BlL Ïeha‰¿«ƒ∆¿««¬»»
‰ÊÏ Ú‚Ba ˜ ‡e‰«¿≈«»∆
eac‰ ˙Bi˙B‡c „‰L∆«≈∆¿ƒ«ƒ
˙‡B‰ ÈÙk ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»«
BÓk ‡e‰ .‰LÁ‰««¬»»¿¿
ÎB‰Ï ‰k‰ Ïehaƒ«∆¿»»¿»≈
˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ‰k‰L∆«∆¿»»ƒ¿ƒ
ÏL Ïeha‰ ÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿«ƒ∆
(‰kÓ ÌÈe‰«ƒ∆¿»»
Ú‚Ba ˜ ‡e‰ ÎB‰Ï¿»≈«¿≈«
ÈÙk ‰È‰z Ì˙ÎÈÏ‰L ‰ÊÏ»∆∆¬ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ

.ÎB‰ ÔBˆהוא זה וכל ¿»≈
למחשבה, הדיבור »Ó‰ביטול

˙Bi˙B‡c Ïeha‰ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÏÎO‰Ï ‰LÁ‰««¬»»¿«≈∆
„Ï Ú‚Ba ˜ ‡Ï…«¿≈«¿≈∆
ÌˆÚa (Ìb ‡l‡ ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆»«¿∆∆

Ì˙e‡ÈˆÓהאותיות ,של ¿ƒ»
˙BÈ˙B‡ eÈ‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰LÁ‰במציאות קיימים ««¬»»
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כו       

מׁשֹוטטת ׁשהּמחׁשבה [וזה ּבהם ׁשּמלּבׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּדֹות)
ּתמיד נרּגׁשים והּמּדֹות ׁשהּׂשכל לפי הּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָּתמיד

הּמחׁשבה77ּבהאדם אֹותיֹות ׁשל ׁשענינם מּזֹו, ויתירה .[ ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּמתלּבׁשים הּמּדֹות אֹו מהּׂשכל מקּבלֹות ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
הּוא לדּבּור מחׁשבה ּבין ּדהחּלּוק הּוא, והענין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבהם.
ּבהם. הּמתלּבׁשֹות והּמּדֹות להּׂשכל ׁשּיכּותם ּבאֹופן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּגם
הּנפרד. לבּוׁש הּוא ודּבּור הּמיּוחד לבּוׁש הּוא ְְְְְְֲִִַַַָָָָּדמחׁשבה
ּומּדֹותיו ׂשכלֹו מלּביׁש ׁשהאדם הּוא הּדּבּור ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּדענין
ׁשּבכדי הגם ולכן, מּמּנּו, ׁשחּוץ (אֹותיֹות) ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָּבמציאּות
ּדוקא הּוא המדּבר) האדם (מּצד הּדּבּור ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיה
מקֹום, מּכל ׁשלֹו, ּומהּמּדֹות מהּׂשכל מקּבל ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּדּבּור
ונפרד לזּלתֹו ּגם נׁשמע הּוא הּדּבּור, ּכבר ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻלאחרי
זה הּוא הּמחׁשבה אֹותיֹות ׁשל וענינם הּמדּבר. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמהאדם
ידם, על מתּגּלים החֹוׁשב האדם ׁשל והּמּדֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּׂשכל
אינם הּמחׁשבה, אֹותיֹות ׁשּיׁשנם לאחרי ּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָולכן,

מּמּנּו חּוץ הּמחׁשבה78יֹוצאים ּדאֹותּיֹות ּבהּבּטּול והּנה . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
את חֹוׁשב ּכאׁשר ּבכללּות. ּדרּגֹות ׁשּתי יׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלהּׂשכל
אי ּכׁשחֹוׁשב וכּמה ּכּמה אחת [ועל ּבאֹותיֹותיו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּׂשכל

לזּולת הּׂשכל צרילהׁשּפיע הּדּבּור ׁשקֹודם וכּנ"ל ֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
נרּגׁשים זֹו, ּדבּמחׁשבה לדּבר], אי ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָלסּדר
וכאׁשר ּכּנ"ל. הּׂשכל, עם מיּוחדֹות ׁשהן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאֹותּיֹות,
ׁשּבּמחׁשבה [מחׁשבה עצמֹו הּׂשכל את ],79חֹוׁשב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכלּולים הם ּכי נרּגׁשים, האֹותּיֹות אין זֹו ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָּבמחׁשבה
ּבהּׂשכל ׁשאין80ּובטלים ליעקב הּׁשבטים ׁשאמרּו וזהּו . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא אחד אּלא ענין ּכי ּדוקא), ּבלּב) אחד אּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבלּב
ׁשּבטל מציאּות לא ּגם מּבלעדֹו, מציאּות ׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשאין
ׁשהאבֹות (אף אחד אּלא ּבלּב אין אמרּו ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאליו.
האברים), ּבכל הּוא ּדמרּכבה והּבּטּול הּמרּכבה הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהן
ּגּופא ּובלּבֹו ּבלּבֹו. ּדוקא הּוא אחד ּדאּלא זה ענין ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּכי

ּגם ּדלב, ּבהּדרּגא ּכי הּלב], ּבתֹו הּוא ּבלּב ּדפרּוׁש [וכּנ"ל הּלב ּבפנימּיּות –ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ
וחּיֹוהי ׁשאיהּו הגם הּמּדֹות, ענין ׁשם ׁשּיׁש ּכיון העליֹון, אדם מּמׁש,81ּבלב חד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
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תקלד).77) (ע' רסג פ' תער"ב המשך ג.78)ראה ס"ע תרנ"ט סה"מ למעלה79)ראה שהוא אף – באותיותיו השכל את וכשחושב

ובכ"מ). שם. ה'תש"ד מא. ע' ח"ג קונטרסים (סה"מ שבמחשבה דיבור בשם נק' – לדבר איך תשובה80)מהמחשבה שערי ראה

שם. וה'תש"ד קונטרסים סה"מ ד). (יז, להאורות81)שם היא הכוונה ולכאורה רע"א). (יט, פכ"ו שם תשובה בשערי הלשון כ"ה

    
‰ÊÂ] Ì‰a LaÏnL (˙Bcn‰ B‡) ÏÎO‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈«≈∆«ƒ∆¿À»»∆¿∆
˙Bcn‰Â ÏÎO‰L ÈÙÏ ‡e‰ „ÈÓ ˙ËËBLÓ ‰LÁn‰L∆««¬»»¿∆∆»ƒ¿ƒ∆«≈∆¿«ƒ

Ì„‡‰a „ÈÓ ÌÈLb77˙BÈ˙B‡ ÏL ÌÈÚL ,BÓ ‰È˙ÈÂ . ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»»ƒ≈»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ
˙Bcn‰ B‡ ÏÎO‰Ó ˙BÏa˜Ó Ô‰L ‡e‰ ‰LÁn‰««¬»»∆≈¿«¿≈«≈∆«ƒ

.Ì‰a ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ»∆
ÔÈa ˜elÁ‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒ≈
Ìb ‡e‰ ea„Ï ‰LÁÓ«¬»»¿ƒ«
ÏÎO‰Ï Ì˙eÎiL ÔÙB‡a¿∆«»»¿«≈∆
˙BLaÏ˙n‰ ˙Bcn‰Â¿«ƒ«ƒ¿«¿
‡e‰ ‰LÁÓc .Ì‰a»∆¿«¬»»

„ÁeÈn‰ LeÏ.מאוחד=] ¿«¿»
והמידות] השכל ea„Â¿ƒעם

ÔÈÚc .„Ùp‰ LeÏ ‡e‰¿«ƒ¿»¿ƒ¿«
Ì„‡‰L ‡e‰ eac‰«ƒ∆»»»
ÂÈ˙BcÓe BÏÎN LÈaÏÓ«¿ƒƒ¿ƒ»
(˙BÈ˙B‡) ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒƒ
Ì‚‰ ,ÔÎÏÂ ,epnÓ ıeÁL∆ƒ∆¿»≈¬«
eac‰ ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
(a„Ó‰ Ì„‡‰ „Ó)ƒ«»»»«¿«≈
eac‰Lk ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆«ƒ
˙Bcn‰Óe ÏÎO‰Ó Ïa˜Ó¿«≈≈«≈∆≈«ƒ
ÈÁ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,BÏL∆ƒ»»¿«¬≈
‡e‰ ,eac‰ k BLiL∆∆¿¿»«ƒ
„ÙÂ B˙lÊÏ Ìb ÚÓLƒ¿««¿À»¿ƒ¿»
Â .a„n‰ Ì„‡‰Óכל ≈»»»«¿«≈¿

ו ÏLמציאותם ÌÈÚÂ¿ƒ¿»»∆
‡e‰ ‰LÁn‰ ˙BÈ˙B‡ƒ««¬»»
ÏL ˙Bcn‰Â ÏÎO‰L ‰Ê∆∆«≈∆¿«ƒ∆
ÌÈlb˙Ó LBÁ‰ Ì„‡‰»»»«≈ƒ¿«ƒ

Ì„È ÏÚ(לעצמו)Ìb ,ÔÎÏÂ , «»»¿»≈«
˙BÈ˙B‡ ÌLiL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆∆¿»ƒ
ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ,‰LÁn‰««¬»»≈»¿ƒ

epnÓ ıeÁ78‰p‰Â גם. ƒ∆¿ƒ≈
˙Bi˙B‡c Ïeha‰a¿«ƒ¿ƒ
LÈ ÏÎO‰Ï ‰LÁn‰««¬»»¿«≈∆≈
.˙eÏÏÎa ˙Bbc ÈL.א ¿≈«¿ƒ¿»

ÏÎO‰ ˙‡ LBÁ L‡k«¬∆≈∆«≈∆
˙Á‡ ÏÚÂ] ÂÈ˙BÈ˙B‡a¿ƒ»¿«««

‰nÎÂ ‰nk[ודאי=] «»¿«»
ÚÈL‰Ï È‡ LBÁLk¿∆≈≈¿«¿ƒ«

BLÁÓa cÏ Èˆ eac‰ Ì„B˜L Ï"pÎÂ ,B˙ÏeÊÏ ÏÎO‰«≈∆¿»¿««∆∆«ƒ»ƒ¿«≈¿«¬«¿
Ô‰L ‡l‡ ,˙Bi˙B‡‰ ÌÈLb ,BÊ ‰LÁnc ,a„Ï È‡≈¿«≈¿««¬»»ƒ¿»ƒ»ƒ∆»∆≈

.Ï"pk ,ÏÎO‰ ÌÚ ˙B„ÁeÈÓ.בÏÎO‰ ˙‡ LBÁ L‡ÎÂ ¿»ƒ«≈∆««¿«¬∆≈∆«≈∆
‰LÁnaL ‰LÁÓ] BÓˆÚ79˙Bi˙B‡‰ ÔÈ‡ BÊ ‰LÁÓa , «¿«¬»»∆««¬»»¿«¬»»≈»ƒ

ÌÈÏeÏk Ì‰ Èk ,ÌÈLbƒ¿»ƒƒ≈¿ƒ
ÏÎO‰a ÌÈÏËe80.פי ועל ¿≈ƒ¿«≈∆

שלושה שישנם נמצא זה ביאור

- הדיבור אותיות בביטול, דרגות

פעולתם, לאופן בנוגע רק בטלים

אותיות מציאותם. בעצם ולא

בכל בטלים - המחשבה

שבמחשבה ובמחשבה מציאותם,

יובנו אותיות, כלל קיימים אין -

ליעקב השבטים e‰ÊÂדברי ,¿∆
˜ÚÈÏ ÌÈË‰ eÓ‡L∆»¿«¿»ƒ¿«¬…
„Á‡ ‡l‡ EaÏa ÔÈ‡L∆≈¿ƒ¿∆»∆»
ÔÈÚ Èk ,(‡˜Âc EaÏa)¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿«
ÔÈ‡L ‡e‰ „Á‡ ‡l‡∆»∆»∆≈
,B„ÚÏaÓ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL¿ƒƒ«¿»
ÏËaL ˙e‡ÈˆÓ ‡Ï Ìb«…¿ƒ∆»≈
ÔÈ‡ eÓ‡ ÔÎÏÂ .ÂÈÏ‡≈»¿»≈»¿≈
Û‡) „Á‡ ‡l‡ EaÏa¿ƒ¿∆»∆»«
‰kn‰ Ô‰ Ô‰ ˙B‡‰L∆»»≈≈«∆¿»»
‰ ‰kÓc Ïeha‰Â‡e ¿«ƒ¿∆¿»»

ÌÈ‡‰ ÏÎaבלב רק ),ולא ¿»»≈»ƒ
ÔÈÚ Èkביטול‡l‡c ‰Ê ƒƒ¿»∆¿∆»
„Á‡כלל עצמו מרגיש שאינו ∆»

BaÏa.למציאות ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿ƒ
˙eiÓÈÙa  ‡Ùeb BaÏe¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
LeÙc Ï"pÎÂ] l‰«≈¿««¿≈
,l‰ B˙a ‡e‰ EaÏa¿ƒ¿¿«≈

‡bc‰a Èkהחיצונית,Ïc ƒ¿««¿»¿≈
ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ Ïa Ìb«¿≈»»»∆¿
ג"כ יש רוחני עולם [=בכל

"לב"] LiLבחינת ÔÂÈk ,≈»∆≈
Ì‚‰ ,˙Bcn‰ ÔÈÚ ÌL»ƒ¿««ƒ¬«

È‰BiÁÂ e‰È‡L81„Á ∆ƒ¿«ƒ«
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,ּבלּב אמרּו ולכן אחד, ּדאּלא הענין אמּתית זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאין
אּלא הּפׁשּוטה, אחדּות מאיר הּלב ׁשּבנקּדת ,לּב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּבתֹו

ֶָאחד.

ÏÚÂּבהּמאמר ׁשאֹומר ׁשּלאחרי זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבדיֹוקנאה קימא הוה למעלה ּבהיֹותּה ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָׁשהּנׁשמה
ּבתכלית ׁשהיתה מּזֹו) ו(יתירה קּדיׁשא מלּכא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָקּמי
לבּדֹו להוי' אחד ּברצֹון ׁשהיתה מֹוסיף וכּו' ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּדביקּות
למציאּות ּגם היא (ּכאן) ּב"זר" הּכּונה ּכי אּתֹו, זר ְְְִִִִִֵַַַָָָָָואין
הּמחׁשבה ּדאֹותּיֹות (ּכהּביטּול ּבתכלית ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשּבטלה
ׁשהּנׁשמה אּתֹו, זר ואין ׁשאֹומר וזהּו ּבהּׂשכל), ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכלּולים
ׁשּמּצד הּלב, ּדנקּדת הּגּלּוי ּבּה האיר למעלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּבהיֹותּה

אחד. אּלא ּבלּב אין אּתֹו, זר אין זה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָּגּלּוי

ּׁשאמרּוp‰Â‰ט) מה להבין צרי הּנ"ל ּפי על ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַַָָָ
הרי אחד, אּלא ּבלּבנּו אין ּכ ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּׁשבטים
ּבכּמה [ּכּמבֹואר עׂשּיה יצירה ּבבריאה הם ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהּׁשבטים

הם82מקֹומֹות ׁשהאבֹות להּׁשבטים, האבֹות ּבין החּלּוק ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
עׂשּיה], יצירה ּבבריאה הם והּׁשבטים ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָּבאצילּות
ּדיחּודא הּבּטּול הּוא עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָׁשהּבּטּול
על ואף ּדאצילּות), ּדמרּכבה מהּבּטּול ּגם (למּטה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָּתּתאה
הּוא אחד אּלא ּדענין אחד, אּלא ּבלּבנּו אין אמרּו כן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפי
ממרּכבה ּגם (למעלה מּבלעדֹו מציאּות ׁשּום ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאין
אּלא ּבלּב ׁשאין ּכׁשם ׁשאמרּו מּזֹו ויתירה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּדאצילּות).
אחד ּדאּלא ׁשהענין אחד, אּלא ּבלּבנּו אין ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָאחד
ּבׁשוה. הם ׁשניהם ׁשּביעקב, אחד ּדאּלא והענין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבהם
ׁשם ּתׁשּובה ּבׁשערי האמצעי אדמֹו"ר ,83ּומבאר ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

[ּכֹולל ההׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר החּלּוקים לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשהׁשרׁש
עׂשּיה יצירה ּדבריאה ּתּתאה יחּודא ׁשּבין ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהחּלּוק
ד"אּלא הּבּטּול יֹותר ּולמעלה ּדאצילּות, עּלאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָליחּודא
הּפׁשּוט ּברצֹונֹו ׁשעלה עֹולמֹות, על ּבהרצֹון הּוא ְְִֶֶַַָָָָָָָאחד"]

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

רפז. ע' ח"ג לקמן וראה אחד". ד"אלא הענין אמיתית אינו דהאורות היחוד שגם שם82)(דהמדות)*, תו"ח א. כד, ויצא תו"א

ובכ"מ. ואילך. ג ג).83)לה, (יט, ספכ"ו

חד וחיוהי "איהו שמדייק דזהו לומר, ויש ".ממש*)

    
LnÓ[העליונות המידות עם ממש מאוחד האלוקי Ê‰[=אורו ÔÈ‡ , «»≈∆

„Á‡ ‡l‡c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡כלל במציאות שאינו עד גמור, ביטול -, ¬ƒƒ»ƒ¿»¿∆»∆»
˙e„Á‡ È‡Ó l‰ ˙c˜aL ,EaÏ B˙a ,EaÏa eÓ‡ ÔÎÏÂ¿»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ¿À««≈≈ƒ«¿

.„Á‡ ‡l‡ ,‰ËeLt‰«¿»∆»∆»
‰Ê ‡Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
ÓB‡L ÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆≈
‰ÓLp‰L Ó‡n‰a¿««¬»∆«¿»»
‰Â‰ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿«¿»¬»
Èn˜ ‰‡˜BÈ„a ‡ÓÈ«̃¿»ƒ¿¿»»«≈
‰È˙È)Â ‡LÈc˜ ‡kÏÓ«¿»«ƒ»ƒ≈»
˙ÈÏÎ˙a ‰˙È‰L (BfÓƒ∆»¿»¿«¿ƒ
ÛÈBÓ eÎÂ ˙e˜Èc‰«¿≈¿ƒ
„Á‡ ÔBˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»
,Bz‡ Ê ÔÈ‡Â BcÏ ÈÂ‰Ï«¬»»¿«¿≈»ƒ
(Ô‡k) "Ê"a ‰ek‰ Èkƒ««»»¿»»
˙e‡ÈˆÓÏ Ìb ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ
˙ÈÏÎ˙a ‰ÏËaL∆¿≈»¿«¿ƒ
˙Bi˙B‡c ÏeËÈa‰k)¿«ƒ¿ƒ
ÌÈÏeÏk‰ ‰LÁn‰««¬»»«¿ƒ
ÓB‡L e‰ÊÂ ,(ÏÎ‰a¿«≈∆¿∆∆≈
‰ÓLp‰L ,Bz‡ Ê ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆«¿»»
È‡‰ ,‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿«¿»≈ƒ
,l‰ ˙c˜c Èelb‰ da»«ƒƒ¿À««≈
Ê ÔÈ‡ ‰Ê Èelb „nL∆ƒ«ƒ∆≈»
‡l‡ EaÏa ÔÈ‡ ,Bz‡ƒ≈¿ƒ¿∆»

„Á‡∆»
יחודא הוא שבבי"ע היחוד

היחוד תחתון]. [=יחוד תתאה

עילאה יחודא הוא שבאצילות

– תתאה יחודא עליון]. [=יחוד

במובן מתגלית ה' אחדות

הן שהעולמות - מצומצם

שהקדושֿברוךֿ אלא מציאות,

התגלות אותם. שמחיה הוא הוא

וכזאת בי"ע בעולמות היא זו

יעקב. בני אצל הידיעה היתה

עיל במובןיחודא ה' אחדות – אה

אין הם העולמות כל - נעלה,

היא האמיתית והמציאות ואפס,

יעקב. אצל הידיעה היתה וכזאת האצילות, בעולם היא כזו התגלות הקב"ה, רק

k ÌÈË‰ eÓ‡ ‰Ó ÔÈ‰Ï Èˆ Ï"p‰ Èt ÏÚ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«ƒ««»ƒ¿»ƒ«∆»¿«¿»ƒ»
Ì‰ ÌÈË‰ È‰ ,„Á‡ ‡l‡ eaÏa ÔÈ‡מציאות מרגישים ≈¿ƒ≈∆»∆»¬≈«¿»ƒ≈

כ iNÚ‰עולמותaהאלוקית ‰ÈˆÈ ‰‡Èהרוחניים‰nÎa ‡Bnk] ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó82ÔÈa ˜elÁ‰ ¿«ƒ≈
˙B‡‰ויעקב יצחק אברהם - »»

-˙B‡‰L ,ÌÈË‰Ï¿«¿»ƒ∆»»
ÌÈË‰Â ˙eÏÈˆ‡a Ì‰≈«¬ƒ¿«¿»ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èa Ì‰≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
Ïeha‰L ,[‰iNÚ¬ƒ»∆«ƒ
‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡ÈaL∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‡„eÁÈc Ïeha‰ ‡e‰«ƒ¿ƒ»
Ìb ‰hÓÏ) ‰‡zz«»»¿«»«
‰kÓc Ïeha‰Ó≈«ƒ¿∆¿»»
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,(˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿««ƒ≈
‡l‡ eaÏa ÔÈ‡ eÓ‡»¿≈¿ƒ≈∆»

„Á‡אביהם ÔÈÚcכיעקב , ∆»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ‡e‰ „Á‡ ‡l‡∆»∆»∆≈
B„ÚÏaÓ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL¿ƒƒ«¿»
‰kÓÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»«ƒ∆¿»»
BfÓ ‰È˙ÈÂ .(˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ≈»ƒ
EaÏa ÔÈ‡L ÌLk eÓ‡L∆»¿¿≈∆≈¿ƒ¿
eaÏa ÔÈ‡ k „Á‡ ‡l‡∆»∆»»≈¿ƒ≈
ÔÈÚ‰L ,„Á‡ ‡l‡∆»∆»∆»ƒ¿»
Ì‰aL „Á‡ ‡l‡c¿∆»∆»∆»∆
„Á‡ ‡l‡c ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆»∆»
Ì‰ Ì‰ÈL ,˜ÚÈaL∆¿«¬…¿≈∆≈
"BÓ„‡ ‡Óe .‰ÂLa¿»∆¿»≈«¿
‰eLz ÈÚLa ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿«¬≈¿»

ÌL83ÏÎÏ LL‰L , »∆«…∆¿»
„aL ÌÈ˜elÁ‰«ƒƒ∆¿≈∆
ÏÏBk] ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈
‡„eÁÈ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈ƒ»
‰ÈˆÈ ‰‡Èc ‰‡zz«»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰‡lÚ ‡„eÁÈÏ ‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»»

e ,˙eÏÈˆ‡cבין‰ÏÚÓÏ «¬ƒ¿«¿»
˙BÈ-‡l‡"„ Ïeha‰ ≈«ƒ¿∆»

ÔBˆ‰a ‡e‰ ["„Á‡של ∆»¿»»
»ÏÚהקדוש-ברוך-הוא

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



כז  

,ּבלּב אמרּו ולכן אחד, ּדאּלא הענין אמּתית זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאין
אּלא הּפׁשּוטה, אחדּות מאיר הּלב ׁשּבנקּדת ,לּב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּבתֹו

ֶָאחד.

ÏÚÂּבהּמאמר ׁשאֹומר ׁשּלאחרי זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבדיֹוקנאה קימא הוה למעלה ּבהיֹותּה ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָׁשהּנׁשמה
ּבתכלית ׁשהיתה מּזֹו) ו(יתירה קּדיׁשא מלּכא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָקּמי
לבּדֹו להוי' אחד ּברצֹון ׁשהיתה מֹוסיף וכּו' ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּדביקּות
למציאּות ּגם היא (ּכאן) ּב"זר" הּכּונה ּכי אּתֹו, זר ְְְִִִִִֵַַַָָָָָואין
הּמחׁשבה ּדאֹותּיֹות (ּכהּביטּול ּבתכלית ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשּבטלה
ׁשהּנׁשמה אּתֹו, זר ואין ׁשאֹומר וזהּו ּבהּׂשכל), ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכלּולים
ׁשּמּצד הּלב, ּדנקּדת הּגּלּוי ּבּה האיר למעלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּבהיֹותּה

אחד. אּלא ּבלּב אין אּתֹו, זר אין זה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָּגּלּוי

ּׁשאמרּוp‰Â‰ט) מה להבין צרי הּנ"ל ּפי על ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַַָָָ
הרי אחד, אּלא ּבלּבנּו אין ּכ ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּׁשבטים
ּבכּמה [ּכּמבֹואר עׂשּיה יצירה ּבבריאה הם ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהּׁשבטים

הם82מקֹומֹות ׁשהאבֹות להּׁשבטים, האבֹות ּבין החּלּוק ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
עׂשּיה], יצירה ּבבריאה הם והּׁשבטים ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָּבאצילּות
ּדיחּודא הּבּטּול הּוא עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָׁשהּבּטּול
על ואף ּדאצילּות), ּדמרּכבה מהּבּטּול ּגם (למּטה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָּתּתאה
הּוא אחד אּלא ּדענין אחד, אּלא ּבלּבנּו אין אמרּו כן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפי
ממרּכבה ּגם (למעלה מּבלעדֹו מציאּות ׁשּום ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאין
אּלא ּבלּב ׁשאין ּכׁשם ׁשאמרּו מּזֹו ויתירה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּדאצילּות).
אחד ּדאּלא ׁשהענין אחד, אּלא ּבלּבנּו אין ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָאחד
ּבׁשוה. הם ׁשניהם ׁשּביעקב, אחד ּדאּלא והענין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבהם
ׁשם ּתׁשּובה ּבׁשערי האמצעי אדמֹו"ר ,83ּומבאר ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

[ּכֹולל ההׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר החּלּוקים לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשהׁשרׁש
עׂשּיה יצירה ּדבריאה ּתּתאה יחּודא ׁשּבין ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהחּלּוק
ד"אּלא הּבּטּול יֹותר ּולמעלה ּדאצילּות, עּלאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָליחּודא
הּפׁשּוט ּברצֹונֹו ׁשעלה עֹולמֹות, על ּבהרצֹון הּוא ְְִֶֶַַָָָָָָָאחד"]
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רפז. ע' ח"ג לקמן וראה אחד". ד"אלא הענין אמיתית אינו דהאורות היחוד שגם שם82)(דהמדות)*, תו"ח א. כד, ויצא תו"א

ובכ"מ. ואילך. ג ג).83)לה, (יט, ספכ"ו

חד וחיוהי "איהו שמדייק דזהו לומר, ויש ".ממש*)

    
LnÓ[העליונות המידות עם ממש מאוחד האלוקי Ê‰[=אורו ÔÈ‡ , «»≈∆

„Á‡ ‡l‡c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡כלל במציאות שאינו עד גמור, ביטול -, ¬ƒƒ»ƒ¿»¿∆»∆»
˙e„Á‡ È‡Ó l‰ ˙c˜aL ,EaÏ B˙a ,EaÏa eÓ‡ ÔÎÏÂ¿»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ¿À««≈≈ƒ«¿

.„Á‡ ‡l‡ ,‰ËeLt‰«¿»∆»∆»
‰Ê ‡Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
ÓB‡L ÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆≈
‰ÓLp‰L Ó‡n‰a¿««¬»∆«¿»»
‰Â‰ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿«¿»¬»
Èn˜ ‰‡˜BÈ„a ‡ÓÈ«̃¿»ƒ¿¿»»«≈
‰È˙È)Â ‡LÈc˜ ‡kÏÓ«¿»«ƒ»ƒ≈»
˙ÈÏÎ˙a ‰˙È‰L (BfÓƒ∆»¿»¿«¿ƒ
ÛÈBÓ eÎÂ ˙e˜Èc‰«¿≈¿ƒ
„Á‡ ÔBˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»
,Bz‡ Ê ÔÈ‡Â BcÏ ÈÂ‰Ï«¬»»¿«¿≈»ƒ
(Ô‡k) "Ê"a ‰ek‰ Èkƒ««»»¿»»
˙e‡ÈˆÓÏ Ìb ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ
˙ÈÏÎ˙a ‰ÏËaL∆¿≈»¿«¿ƒ
˙Bi˙B‡c ÏeËÈa‰k)¿«ƒ¿ƒ
ÌÈÏeÏk‰ ‰LÁn‰««¬»»«¿ƒ
ÓB‡L e‰ÊÂ ,(ÏÎ‰a¿«≈∆¿∆∆≈
‰ÓLp‰L ,Bz‡ Ê ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆«¿»»
È‡‰ ,‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿«¿»≈ƒ
,l‰ ˙c˜c Èelb‰ da»«ƒƒ¿À««≈
Ê ÔÈ‡ ‰Ê Èelb „nL∆ƒ«ƒ∆≈»
‡l‡ EaÏa ÔÈ‡ ,Bz‡ƒ≈¿ƒ¿∆»

„Á‡∆»
יחודא הוא שבבי"ע היחוד

היחוד תחתון]. [=יחוד תתאה

עילאה יחודא הוא שבאצילות

– תתאה יחודא עליון]. [=יחוד

במובן מתגלית ה' אחדות

הן שהעולמות - מצומצם

שהקדושֿברוךֿ אלא מציאות,

התגלות אותם. שמחיה הוא הוא

וכזאת בי"ע בעולמות היא זו

יעקב. בני אצל הידיעה היתה

עיל במובןיחודא ה' אחדות – אה

אין הם העולמות כל - נעלה,

היא האמיתית והמציאות ואפס,

יעקב. אצל הידיעה היתה וכזאת האצילות, בעולם היא כזו התגלות הקב"ה, רק

k ÌÈË‰ eÓ‡ ‰Ó ÔÈ‰Ï Èˆ Ï"p‰ Èt ÏÚ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«ƒ««»ƒ¿»ƒ«∆»¿«¿»ƒ»
Ì‰ ÌÈË‰ È‰ ,„Á‡ ‡l‡ eaÏa ÔÈ‡מציאות מרגישים ≈¿ƒ≈∆»∆»¬≈«¿»ƒ≈

כ iNÚ‰עולמותaהאלוקית ‰ÈˆÈ ‰‡Èהרוחניים‰nÎa ‡Bnk] ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó82ÔÈa ˜elÁ‰ ¿«ƒ≈
˙B‡‰ויעקב יצחק אברהם - »»

-˙B‡‰L ,ÌÈË‰Ï¿«¿»ƒ∆»»
ÌÈË‰Â ˙eÏÈˆ‡a Ì‰≈«¬ƒ¿«¿»ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èa Ì‰≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
Ïeha‰L ,[‰iNÚ¬ƒ»∆«ƒ
‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡ÈaL∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‡„eÁÈc Ïeha‰ ‡e‰«ƒ¿ƒ»
Ìb ‰hÓÏ) ‰‡zz«»»¿«»«
‰kÓc Ïeha‰Ó≈«ƒ¿∆¿»»
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,(˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿««ƒ≈
‡l‡ eaÏa ÔÈ‡ eÓ‡»¿≈¿ƒ≈∆»

„Á‡אביהם ÔÈÚcכיעקב , ∆»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ‡e‰ „Á‡ ‡l‡∆»∆»∆≈
B„ÚÏaÓ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL¿ƒƒ«¿»
‰kÓÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»«ƒ∆¿»»
BfÓ ‰È˙ÈÂ .(˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ≈»ƒ
EaÏa ÔÈ‡L ÌLk eÓ‡L∆»¿¿≈∆≈¿ƒ¿
eaÏa ÔÈ‡ k „Á‡ ‡l‡∆»∆»»≈¿ƒ≈
ÔÈÚ‰L ,„Á‡ ‡l‡∆»∆»∆»ƒ¿»
Ì‰aL „Á‡ ‡l‡c¿∆»∆»∆»∆
„Á‡ ‡l‡c ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆»∆»
Ì‰ Ì‰ÈL ,˜ÚÈaL∆¿«¬…¿≈∆≈
"BÓ„‡ ‡Óe .‰ÂLa¿»∆¿»≈«¿
‰eLz ÈÚLa ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿«¬≈¿»

ÌL83ÏÎÏ LL‰L , »∆«…∆¿»
„aL ÌÈ˜elÁ‰«ƒƒ∆¿≈∆
ÏÏBk] ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈
‡„eÁÈ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈ƒ»
‰ÈˆÈ ‰‡Èc ‰‡zz«»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰‡lÚ ‡„eÁÈÏ ‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»»

e ,˙eÏÈˆ‡cבין‰ÏÚÓÏ «¬ƒ¿«¿»
˙BÈ-‡l‡"„ Ïeha‰ ≈«ƒ¿∆»

ÔBˆ‰a ‡e‰ ["„Á‡של ∆»¿»»
»ÏÚהקדוש-ברוך-הוא
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כח       

אין אֹור ּבעצמּות הּוא הּנׁשמֹות וׁשרׁש ולברֹוא, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָֹלהאציל
[ּבמי הּפׁשּוט מרצֹון למעלה מּמׁש נמל84סֹוף ְְְְִִֵַַַַָָָָ

צּדיקים ׁשל אֹור85ּבנׁשמֹותיהן עצמּות ׁשּלגּבי וכיון ,[ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לכן ּבׁשוה, הם הענינים ּכל הּנׁשמֹות) (ׁשרׁש סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאין
ּבהּׁשבטים, ּגם נמׁש ׁשּביעקב אחד ּדאּלא הענין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּגם

עׂשּיה. יצירה ּדבריאה ְְְֲִִִִָָָָנׁשמֹות

ÏÚÂּבענין ּבהּמאמר ׁשּמארי ּדזה לֹומר, יׁש זה ּפי ¿«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
להעּלּוי עד למעלה ּבהיֹותּה ּדהּנׁשמה העּלּוי ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּגֹודל
ׁשעּקר הּוא זה ּדפרק ׁשהּתֹוכן [הגם אּתֹו זר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדאין

ל הּוא ּדהּנׁשמה ּבכדיהעבֹודה (ּגם) הּוא ּדוקא], מּטה ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
על להתגּבר למּטה ּבירידתּה ּבהּנׁשמה ׁשּיׁש הּכח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלרּמז
היתה ׁשהּנׁשמה ּדזה הּוא, והענין ועּכּובים. הּמניעֹות ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּכל
מּצד (ּבעּקר) הּוא אּתֹו, זר ואין לבּדֹו להוי' אחד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּברצֹון
להאציל מהרצֹון ׁשלמעלה סֹוף אין אֹור ּבעצמּות ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשרׁשּה
הּוא ׁשהרצֹון ּכיון ולברֹוא, להאציל ּבהרצֹון [ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָולברֹוא.
זר לרצֹון מקֹום ּונתינת ׁשרׁש ׁשם יׁש עֹולמֹות, ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּיהיּו
ׁשּבטלה מציאּות הּנ"ל, זר ּדרצֹון להּדרגא רק ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ(ולא
ׁשּיהיּו הרצֹון ּכי ּכפׁשּוטֹו, זר לרצֹון ּגם אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבתכלית,
עד עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות ּגם ׁשּיהיּו הּוא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָעֹולמֹות
אחד ּברצֹון היתה ׁשהּנׁשמה וזה הּגׁשמי). הּזה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלעֹולם
ׁשאין ּבזה, הּכּונה לֹומר יׁש אּתֹו, זר ואין לבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלהוי'
ׁשּבטלה למציאּות לא (ּגם זר רצֹון על מקֹום נתינת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּגם
שהיא זה מּצד הּוא ׁשּבּנׁשמה זה ּדענין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבתכלית),
על מהרצֹון ׁשלמעלה סֹוף אין אֹור ּבעצמּות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻמׁשרׁשת
ׁשחּוץ למציאּות מקֹום נתינת ׁשּום ׁשם ׁשאין ְְִִִֵֶֶַָָָעֹולמֹות,
הענין סֹוף, אין אֹור ּבעצמּות ׁשרׁשּה ׁשּמּצד וכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו].
ּגם ּבגּלּוי נמׁש ׁשּלמעלה) (נׁשמה ׁשּביעקב אחד ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹדאּלא
ּבגּוף ּבהיֹותּה ּגם לכן, ׁשּלמטה), (נׁשמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבהּׁשבטים
ּגׁשמּיים ותאוֹות ּכפׁשּוטם) (זרֹות זרֹות רצֹונֹות ְְְְֲִִִֵַַָָָָמלא

האלקית מעבֹודה הּנׁשמה את ׁשּמֹונעים יׁש86וחֹומרּיים , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
עליהם. להתגּבר הּכח ְְֲִֵֵֶַַַָֹלּה
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ג.84) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ובכ"מ).85)ב"ר פ"ו. ה'תש"ג ר"ה (המשך הפשוט רצון על גם ההמלכה נכלל נמלך שבמי היינו,

ס"י).86) לקמן (נעתק שם ההילולא המשך לשון

    
˙BÓÏBÚלבוראם -‡BÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï ËeL‰ BBˆa ‰ÏÚL , »∆»»ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ¿

באופן חילוקים יש שבהם וכו' הבריאה עולם ולברוא האצילות עולם (להאציל

כנ"ל) Âהביטול כן, Bלא ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚa ‡e‰ ˙BÓLp‰ LL ¿…∆«¿»¿«¿≈
LnÓשהוא] ËeL‰ ÔBˆÓ ‰ÏÚÓÏשעלה שלפני שמצינו וכמו «»¿«¿»≈»«»

עולמות: לברוא ברצונו

ÈÓa]84Ô‰È˙BÓLa ÏÓ ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆
ÌÈ˜Ècˆ ÏL85מזה הרי ∆«ƒƒ

עלוראיה ישראל שנשמות

לפני ית' בעצמותו במחשבה

לעולמות ÔÂÈÎÂהרצון ,[¿≈»
ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚ ÈalL∆¿«≈«¿≈
Ï (˙BÓLp‰ LL) B…∆«¿»»

ÌÈÈÚ‰הנ"ל הביטול -אופני »ƒ¿»ƒ
או אצילות העולמות מעמד לפי

- לגביו אך ≈‰Ìבריאה,
ÔÈÚ‰ Ìb ÔÎÏ ,‰ÂLa¿»∆»≈«»ƒ¿«
˜ÚÈaL „Á‡ ‡l‡c¿∆»∆»∆¿«¬…
כבעולם ביטול שהרגיש

Ìbהאצילות LÓƒ¿»«
˙BÓL ,ÌÈË‰a¿«¿»ƒ¿»
.‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Ècƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
שכל זו הגבלה אין שלגביו כיון

כפי רק ביטול ירגיש אחד

העצמי. מעמדו

‰Êc ,ÓBÏ LÈ ‰Ê È ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿∆
ÔÈÚa Ó‡n‰a È‡nL∆«¬ƒ¿««¬»¿ƒ¿»
‰ÓLp‰c ÈelÚ‰ Ï„Bb∆»ƒ¿«¿»»
„Ú ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿«¿»«
B‡ Ê ÔÈ‡c ÈelÚ‰Ï¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê ˜c ÔÎB‰L Ì‰]¬«∆«∆¿∆∆∆

- כ' פרק -ÚL ‡e‰∆ƒ»
‡e‰ ‰ÓLp‰c ‰„BÚ‰»¬»¿«¿»»
(Ìb) ‡e‰ ,[‡˜Âc ‰hÓÏ¿«»«¿»«
LiL Á‰ ÊnÏ È„Îaƒ¿≈¿«≈«…«∆≈
‰hÓÏ d˙„ÈÈa ‰ÓLp‰a¿«¿»»ƒƒ»»¿«»
˙BÚÈn‰ Ï ÏÚ a˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»«¿ƒ
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .ÌÈeÚÂ¿ƒƒ¿»ƒ¿»
‰˙È‰ ‰ÓLp‰L ‰Êc¿∆∆«¿»»»¿»
BcÏ ÈÂ‰Ï „Á‡ ÔBˆa¿»∆»«¬»»¿«
‡e‰ ,B‡ Ê ÔÈ‡Â¿≈»ƒ
dLL „vÓ (Úa)¿ƒ»ƒ«»¿»

.‡BÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï ÔBˆ‰Ó ‰ÏÚÓÏL B ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈∆¿«¿»≈»»¿«¬ƒ¿ƒ¿

eÈ‰iL ‡e‰ ÔBˆ‰L ÔÂÈ ,‡BÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï ÔBˆ‰a È]ƒ¿»»¿«¬ƒ¿ƒ¿≈»∆»»∆ƒ¿
˜ ‡ÏÂ) Ê ÔBˆÏ ÌB˜Ó ˙È˙e LL ÌL LÈ ,˙BÓÏBÚ»≈»…∆¿ƒ«»¿»»¿…«
Ìb ‡l‡ ,˙ÈÏÎ˙a ‰ÏËaL ˙e‡ÈˆÓ ,Ïp‰ Ê ÔBˆc ‡c‰Ï¿««¿»¿»»««¿ƒ∆¿≈»¿«¿ƒ∆»«
Ìb eÈ‰iL ‡e‰ ˙BÓÏBÚ eÈ‰iL ÔBˆ‰ È ,BËeL Ê ÔBˆÏ¿»»ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿»∆ƒ¿«

BÓÏBÚ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙ »¿ƒ»¿ƒ»
‰f‰ ÌÏBÚÏ „Ú ‰iNÚ¬ƒ»«¿»«∆

ÈÓLb‰ביטול כלל אין שבו ««¿ƒ
ÓLp‰L‰לאלקות ‰ÊÂ .(¿∆∆«¿»»

ÈÂ‰Ï „Á‡ ÔBˆa ‰˙È‰»¿»¿»∆»«¬»»
LÈ ,B‡ Ê ÔÈ‡Â BcÏ¿«¿≈»ƒ≈
ÔÈ‡L ,‰Êa ‰e‰ ÓBÏ«««»»»∆∆≈
ÔBˆ ÏÚ ÌB˜Ó ˙È˙ Ìb«¿ƒ«»«»
˙e‡ÈˆÓÏ ‡Ï Ìb) Ê»«…ƒ¿ƒ
ÔÈÚc ,(˙ÈÏÎ˙a ‰ÏËaL∆¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿«
„vÓ ‡e‰ ‰ÓLpaL ‰Ê∆∆«¿»»ƒ«
˙LLÓ ‡È‰ ‰Ê∆∆ƒÀ¿∆∆
B ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈
ÏÚ ÔBˆ‰Ó ‰ÏÚÓÏL∆¿«¿»≈»»«
ÌeL ÌL ÔÈ‡L ,˙BÓÏBÚ»∆≈»
˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»ƒ¿ƒ
ÔÂÈÎÂ .[epnÓ ıeÁL∆ƒ∆¿≈»
˙eÓˆÚa dLL „vnL∆ƒ«»¿»¿«¿
ÔÈÚ‰ ,B ÔÈ‡ B‡≈»ƒ¿»
˜ÚÈaL „Á‡ ‡l‡„¿∆»∆»∆¿«¬…

‰ÏÚÓlL ‰ÓL)עולם - ¿»»∆¿«¿»
Ìbהאצילות Èela LÓ (ƒ¿»¿ƒ«

‰ÓL) ÌÈË‰a¿«¿»ƒ¿»»
‰ËÓlLהבריאה עולם -,( ∆¿«»
,ÔÎÏהנשמהd˙BÈ‰a Ìb »≈«ƒ¿»

˙BÊ ˙BBˆ ‡ÏÓ ea¿»≈¿»
˙BÂ‡˙Â (ÌËeL ˙BÊ)»ƒ¿»¿«¬
ÌÈiÓBÁÂ ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿¿ƒƒ
‰ÓLp‰ ˙‡ ÌÈÚBnL∆¿ƒ∆«¿»»

˙È˜Ï‡‰ ‰„BÚÓ86LÈ , ≈¬»»¡…ƒ≈
a˙‰Ï Á‰ dÏ»«…«¿ƒ¿«≈

.Ì‰ÈÏÚכי יבאר הבא בסעיף ¬≈∆
היא הנשמה של העבודה עיקר

שעל-ידי כיון דוקא, למטה

שהיא למטה, הנשמה עבודת

כבידה ובמלחמה עצומה ביגיעה

המעלה גם בה ניתוסף ביותר,

'אתכפיא'. של
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הּנׁשמה‰Â‰יו"ד) ׁשּירידת ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּגּוף את ּולזּכ לברר ּבכדי הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָלמּטה
ׁשעּקר מֹוסיף, ּבעֹולם, חלקֹו ּולהאיר הּטבעית ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָונפׁש
ׁשהּגּוף ּדכיון ּדוקא. למּטה הּוא (ּדהּנׁשמה) ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעבֹודה
וחֹומרּיים ּגׁשמּיים ותאוֹות זרֹות רצֹונֹות מלא ְְְְְֲִִִִֵַַָָהּוא

מעבֹודה הּנׁשמה את היאׁשּמֹונעים לכן האלקית, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּביֹותר. ּכבדה ּבמלחמה עצּומה ויגיעה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָצריכה
למּטה הּוא העבֹודה ׁשעּקר ׁשּמֹוסיף ּדזה לֹומר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָויׁש
ידי על ּבהּנׁשמה ׁשּנעׂשה ענין עֹוד לבאר הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּדוקא,
ׁשאֹומר ּדזה ּדאתּכפיא. הּמעלה – למּטה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָירידתּה
ּולזּכ לברר ּבכדי הּוא למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּקֹודם
ירידתּה ידי ׁשעל הּוא כּו' הּטבעית ונפׁש הּגּוף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָאת
הּוא ׁשּלמּטה וזה ּדאתהּפכא, להעּלּוי ּבאה היא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּטה
ּכבדה ּבמלחמה עצּומה ויגיעה (עבֹודה העבֹודה ְְְֲֲֲִִִִֵָָָָָָָָָעּקר
להעּלּוי ּבאה היא למּטה ירידתּה ידי ׁשעל הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּביֹותר)
דּבפרק ז), (סעיף לעיל הּמבאר ּפי ועל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדאתּכפיא.
הענינים ּדכל הּפנימית הּנקּדה מבאר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהעׂשרים
ׁשּבעֹולם הענינים ּדכל הּפנימית ׁשהּנקּדה ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּבההמׁש
להֹוסיף, יׁש ּבאדם, ׁשהם ּכמֹו אּלה ענינים ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָהּוא
ּדאתּכפיא הענין (ּבעּקר) מבאר הּקֹודמים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּבּפרקים
האדם, עבֹודת ידי על ׁשּנעׂשה ׁשּבעֹולם ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָואתהּפכא
ואתהּפכא ּדאתּכפיא הענין מבאר העׂשרים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּובפרק

עצמּה. האדם ְֲֶַַַָָָָׁשּבעבֹודת

עבֹודה‰Â‰יא) ּתֹורה קּוין, ג' יׁשנם האדם ּבעבֹודת ¿ƒ≈ְֲֲִֶַַַָָָָָָ
חסדים ּדמהּטעמים87ּוגמילּות לֹומר, ויׁש . ְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּכי הּוא, עבֹודה, ּבׁשם נקרא ּדוקא העבֹודה ׁשקו זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָעל
(עבֹודה הּקּוין ג' ׁשּבכל העבֹודה ענין על ּכח ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹהּנתינת

עבֹודת העבֹודה, קו ידי על הּוא ּביֹותר), ּכבדה ּבמלחמה עצּומה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָויגיעה
הּתפּלה88הּקרּבנֹות עבֹודת – הּגלּות ּובזמן ּׁשּמבאר89, מה ּפי על זה ויּובן . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

אלקיכם הוי' את ועבדּתם הּמתחיל ּדּבּור ּבהּמאמר צדק על90הּצמח קאי ׁשּזה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
הּתפּלה חּבּור91עבֹודת מּלׁשֹון (ּתפּלה הּתפּלה ּדענין הּמלכּות,92, את לחּבר הּוא ( ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
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‰ÓLp‰ ˙„ÈiL Ó‡n‰a ‡nL ÈÁ‡Ï ‰‰Â „ÂÈ¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»∆¿ƒ««¿»»
˙ÈÚh‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙‡ CkÊÏe Ï È„Îa ‡e‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈¿»≈¿«≈∆«¿∆∆«ƒ¿ƒ
‰ÓLp‰c ‰„BÚ‰ ÚL ,ÛÈÒBÓ ,ÌÏBÚa B˜ÏÁ È‡‰Ïe¿»ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ»»¬»¿«¿»»

‡˜Âc ‰hÓÏ ‡e‰הגשמי הזה בעולם בגוף Ûeb‰Lבהיותה ÔÂÈÎc . ¿«»«¿»¿≈»∆«
˙BÊ ˙BBˆ ‡ÏÓ ‡e‰»≈¿»
ÌÈiÓLb ˙BÂ‡˙Â¿«¬«¿ƒƒ
˙‡ ÌÈÚBnL ÌÈiÓBÁÂ¿¿ƒƒ∆¿ƒ∆
‰„BÚÓ ‰ÓLp‰«¿»»≈¬»
‡È‰ ÔÎÏ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ»≈ƒ
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚÏ ‰ÎÈ¿̂ƒ»«¬»ƒƒ»
‰„k ‰ÓÁÏÓa ‰ÓeˆÚ¬»¿ƒ¿»»¿≈»
‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ .˙BÈa¿≈¿≈«¿∆
‰„BÚ‰ ÚL ÛÈÒBnL∆ƒ∆ƒ»»¬»
‡e‰ ,‡˜Âc ‰hÓÏ ‡e‰¿«»«¿»
‰ÚpL ÔÈÚ „BÚ ‡Ï¿»≈ƒ¿»∆«¬»
d˙„ÈÈ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰a¿«¿»»«¿≈¿ƒ»»
‰ÏÚn‰ Y ‰hÓÏ¿«»««¬»

‡ÈÙk˙‡cיש זו שבעבודה – ¿ƒ¿«¿»
שנתבאר כפי הביטול, מעלת את

ד' ÓB‡Lבסעיף ‰Êc .¿∆∆≈
ÈiL„˙במאמר Ì„BÓƒ∆∆¿ƒ«

È„Îa ‡e‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»ƒ¿≈
Ûeb‰ ˙‡ CkÊÏe Ï¿»≈¿«≈∆«
‡e‰ 'eÎ ˙ÈÚh‰ LÙÂ¿∆∆«ƒ¿ƒ
‰hÓÏ d˙„ÈÈ È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ»»¿«»
ÈelÚ‰Ï ‰‡a ‡È‰ƒ»»¿»ƒ

‡Ît‰˙‡cהחידוש מעלת -, ¿ƒ¿«¿»
Ú ‡e‰ ‰hÓlL ‰ÊÂ¿∆∆¿«»ƒ»
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ ‰„BÚ‰»¬»¬»ƒƒ»
‰„k ‰ÓÁÏÓa ‰ÓeˆÚ¬»¿ƒ¿»»¿≈»
È„È ÏÚL ‡e‰ ˙BÈa¿≈∆«¿≈
‰‡a ‡È‰ ‰hÓÏ d˙„ÈÈ¿ƒ»»¿«»ƒ»»
ÏÚÂ .‡ÈÙk˙‡c ÈelÚ‰Ï¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡n‰ Ètƒ«¿…»¿≈»ƒ
ÌÈÚ‰ ˜Ùa„ ,Ê∆¿∆∆»∆¿ƒ
˙ÈÓÈt‰ ‰c˜p‰ ‡Ó¿»≈«¿À»«¿ƒƒ
ÌÈÈÚ‰ ÏÎc¿»»ƒ¿»ƒ
‰c˜p‰L ,CLÓ‰‰aL∆¿«∆¿≈∆«¿À»
ÌÈÈÚ‰ ÏÎc ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ ‡e‰ ÌÏBÚaL∆»»ƒ¿»ƒ
,Ì„‡a Ì‰L BÓk ‰l‡≈∆¿∆≈»»»

ÔÈÚ‰ Úa ‡Ó ÌÈÓ„B‰ ÌÈ˜taL ,ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»
,Ì„‡‰ ˙„BÚ È„È ÏÚ ‰ÚpL ÌÏBÚaL ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»∆»»∆«¬»«¿≈¬«»»»
˙„BÚaL ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ ‡Ó ÌÈÚ‰ ˜Ùe¿∆∆»∆¿ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»∆«¬«

.dÓˆÚ Ì„‡‰היא למטה, הנשמה לעבודת הכוח כי יבאר הבא בסעיף »»»«¿»
התפילה, עבודת על-ידי בעיקר

הנמצאת הנשמה מחבר שבזה

ויבאר למעלה. שרשה עם למטה

בזמן היא זו עבודה עיקר כי עוד,

היא אז ה' שעבודת הגלות

דרגת מגלה שבזה במסירות-נפש

שבנשמה. 'יחידה'

Ì„‡‰ ˙„BÚa ‰‰Â ‡È¿ƒ≈«¬«»»»
‰Bz ,ÔÈe˜ '‚ ÌLÈ∆¿»«ƒ»

‰„BÚ[קרבנות=]˙eÏÈÓ‚e ¬»¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ87,ÓBÏ LÈÂ . ¬»ƒ¿≈«

Â˜L ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc¿≈«¿»ƒ«∆∆«
‡˜ ‡˜Âc ‰„BÚ‰»¬»«¿»ƒ¿»
Èk ,‡e‰ ,‰„BÚ ÌLa¿≈¬»ƒ
ÔÈÚ ÏÚ Ák ˙È˙p‰«¿ƒ«…««ƒ¿«
ÔÈe‰ '‚ ÏÎaL ‰„BÚ‰»¬»∆¿»««ƒ
‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ¬»ƒƒ»¬»
,˙BÈa ‰„k ‰ÓÁÏÓa¿ƒ¿»»¿≈»¿≈
,‰„BÚ‰ Â˜ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈«»¬»
˙Ba‰ ˙„BÚ88, ¬««»¿»

˙„BÚ Y ˙eÏb‰ ÔÓÊeƒ¿««»¬«
‰lÙz‰89ÏÚ ‰Ê ÔeÈÂ . «¿ƒ»¿»∆«

ÁÓ‰ ‡n ‰Ó Ètƒ«∆¿»≈«∆«
eac Ó‡n‰a ˜„∆̂∆¿««¬»ƒ
˙‡ Ìz„ÚÂ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¬«¿∆≈

ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰90L'ועבדתם' ¬»»¡…≈∆∆
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כט  

הּנׁשמה‰Â‰יו"ד) ׁשּירידת ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּגּוף את ּולזּכ לברר ּבכדי הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָלמּטה
ׁשעּקר מֹוסיף, ּבעֹולם, חלקֹו ּולהאיר הּטבעית ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָונפׁש
ׁשהּגּוף ּדכיון ּדוקא. למּטה הּוא (ּדהּנׁשמה) ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעבֹודה
וחֹומרּיים ּגׁשמּיים ותאוֹות זרֹות רצֹונֹות מלא ְְְְְֲִִִִֵַַָָהּוא

מעבֹודה הּנׁשמה את היאׁשּמֹונעים לכן האלקית, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּביֹותר. ּכבדה ּבמלחמה עצּומה ויגיעה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָצריכה
למּטה הּוא העבֹודה ׁשעּקר ׁשּמֹוסיף ּדזה לֹומר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָויׁש
ידי על ּבהּנׁשמה ׁשּנעׂשה ענין עֹוד לבאר הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּדוקא,
ׁשאֹומר ּדזה ּדאתּכפיא. הּמעלה – למּטה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָירידתּה
ּולזּכ לברר ּבכדי הּוא למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּקֹודם
ירידתּה ידי ׁשעל הּוא כּו' הּטבעית ונפׁש הּגּוף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָאת
הּוא ׁשּלמּטה וזה ּדאתהּפכא, להעּלּוי ּבאה היא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּטה
ּכבדה ּבמלחמה עצּומה ויגיעה (עבֹודה העבֹודה ְְְֲֲֲִִִִֵָָָָָָָָָעּקר
להעּלּוי ּבאה היא למּטה ירידתּה ידי ׁשעל הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּביֹותר)
דּבפרק ז), (סעיף לעיל הּמבאר ּפי ועל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדאתּכפיא.
הענינים ּדכל הּפנימית הּנקּדה מבאר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהעׂשרים
ׁשּבעֹולם הענינים ּדכל הּפנימית ׁשהּנקּדה ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּבההמׁש
להֹוסיף, יׁש ּבאדם, ׁשהם ּכמֹו אּלה ענינים ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָהּוא
ּדאתּכפיא הענין (ּבעּקר) מבאר הּקֹודמים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּבּפרקים
האדם, עבֹודת ידי על ׁשּנעׂשה ׁשּבעֹולם ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָואתהּפכא
ואתהּפכא ּדאתּכפיא הענין מבאר העׂשרים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּובפרק

עצמּה. האדם ְֲֶַַַָָָָׁשּבעבֹודת

עבֹודה‰Â‰יא) ּתֹורה קּוין, ג' יׁשנם האדם ּבעבֹודת ¿ƒ≈ְֲֲִֶַַַָָָָָָ
חסדים ּדמהּטעמים87ּוגמילּות לֹומר, ויׁש . ְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּכי הּוא, עבֹודה, ּבׁשם נקרא ּדוקא העבֹודה ׁשקו זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָעל
(עבֹודה הּקּוין ג' ׁשּבכל העבֹודה ענין על ּכח ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹהּנתינת

עבֹודת העבֹודה, קו ידי על הּוא ּביֹותר), ּכבדה ּבמלחמה עצּומה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָויגיעה
הּתפּלה88הּקרּבנֹות עבֹודת – הּגלּות ּובזמן ּׁשּמבאר89, מה ּפי על זה ויּובן . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

אלקיכם הוי' את ועבדּתם הּמתחיל ּדּבּור ּבהּמאמר צדק על90הּצמח קאי ׁשּזה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
הּתפּלה חּבּור91עבֹודת מּלׁשֹון (ּתפּלה הּתפּלה ּדענין הּמלכּות,92, את לחּבר הּוא ( ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
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ל       

ענינים ּוׁשני הּסֹובב. ּבחינת עם עלמין, ּכל ממּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּבחינת
היא האדם) ׁשל הּתפּלה (עבֹודת עצמּה ּדהּתפּלה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבזה.
אלקי ארֹוממ הּסֹובב, לאֹור הּמלכּות את ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַַֹלהעלֹות

למעלה,93הּמלך מּלמּטה ּבדר וסֹובב ממּלא חּבּור , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
החּבּור הּוא הּתפּלה ידי ׁשעל מּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוההמׁשכה
הּסֹובב ׁשאֹור למּטה, מּלמעלה ּבדר ּוממּלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּדסֹובב
ויׁש ּבהּמלכּות. ּבגּלּוי נמׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשּלמעלה
סֹובב הּוא ּדהוי' אלקיכם, הוי' את ועבדּתם ּדזהּו ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלֹומר,

ממּלא הּוא אלקיכם94ואלקים הוי' את ועבדּתם ּופרּוׁש , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשהוי' הּוא הּתפּלה) (עבֹודת ועבדּתם ּדענין ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָהּוא,

וחּיּותכם ּכֹוחכם אלקיכם, יהיה ידי95(סֹובב) ׁשעל וזה . ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
צדק הּצמח מבאר ּוממּלא, סֹובב יחּוד נעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּתפּלה
מּגיע וראׁשֹו ארצה מּוצב סּלם היא ּתפּלה ּכי ְְְִִִִַַַָָָָָֹֻׁשם,

הּנׁשמה96הּׁשמימה עם (ארצה) ׁשּבּגּוף ּדנׁשמה החּבּור , ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
ממּלא ּדגמת היא ּבּגּוף ּדהּנׁשמה (ׁשמימה), ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשּלמעלה
להּנׁשמה מּקיף ּבחינת [שהיא ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָוהּנׁשמה

סֹובב ּדגמת היא ּדממּלא97ׁשּבּגּוף] הּיחּוד ידי ועל , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֻ
זה לקּׁשר ויׁש וסֹובב. ממּלא יחּוד נעׂשה ׁשּבאדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוסֹובב
צרכיו, את מבּקׁש ׁשהאדם ּכפׁשּוטּה, הּתפּלה ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעם
ּדסֹובב יחּוד ידי על הּוא ׁשּבּתפּלה הּבּקׁשֹות מּלּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּכי
ׁשּלמטה ּבהּנבראים ׁשּנּוי ׁשּנעׂשה ּדזה 98ּוממּלא. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אין(ׁשמת אֹור המׁשכת ידי על הּוא וכּו') החֹולה רּפא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ
הרי ההׁשּתלׁשלּות מּצד (ּכי מהׁשּתלׁשלּות ׁשלמעלה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָסֹוף
האֹור המׁשכת ידי ׁשעל וזה חֹולה), ׁשּיהיה עליו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנגזר
ּפרטיֹות הׁשּפעֹות נׁשּפעֹות מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשלמעלה
ידי על הּוא ּבזה) וכּיֹוצא הּׁשנים ּברּכת החֹולים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ(רּפּוי
ּבהׁשּתלׁשלּות. נמׁש מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשהאֹור
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‰p‰Âּוממּלא99ידּוע ּדסֹובב החּבּור ׁשּיהיה ׁשּבכדי , ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סֹוף אין אֹור עצמּות המׁשכת ידי על ְְְֵֵַַַַָהּוא
ּבהּנׁשמה, הּוא זה ּדר ועל ּוממּלא. מסֹובב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה
על הּוא ׁשּבּגּוף והּנׁשמה ׁשּלמעלה ּדהּנׁשמה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהחּבּור
יחידה. הּוא ׁשּבכללּות הּנׁשמה, עצם המׁשכת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָידי
ּבכל ,מאד ּדבכל העבֹודה ידי על היא זֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹוהמׁשכה

לֹו מֹודה הוי ל מֹודד ׁשהּוא ּומּדה זה100מּדה ּכי . ְֱִִִֵֵֶֶֶָָ
מּצד הּוא ּבׁשוה ּומּדה מּדה ּבכל להּקּב"ה מֹודה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

ּדיחידה נׁשמה,101הּגּלּוי רּוח נפׁש הּוא ׁשּבּגּוף [ּדּנׁשמה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ועל יחידה]. – הּנׁשמה ועצם חּיה, – ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָנׁשמה
לענין ּכח הּנתינת היא הּתפּלה ׁשעבֹודת יּובן זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹּפי
ּבכל ּכבדה) ּבמלחמה עצּומה ויגיעה (עבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵָָָָָָָָָהעבֹודה
מּצד הּוא הּמניעֹות ּכל על להתגּבר הּכח ּכי הּקּוין, ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹג'
החּבּור הּתפּלה, ידי ועל ט), סעיף (ּכּנ"ל הּנׁשמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעצם
ׁשּלמעלה ּונׁשמה נׁשמה) רּוח (נפׁש ׁשּבּגּוף ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדּנׁשמה

ּדיחידה. הּגּלּוי ּגם נמׁש ְִִִִַַַָָָ(חּיה),

העניןp‰Â‰יב) ׁשעּקר ג), סעיף (סֹוף לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ
ידי ׁשעל וההמׁשכה (ואתהּפכא) ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּדאתּכפיא
מדּגש זה ענין ׁשּגם ּולהעיר, הּגלּות. ּבזמן הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻזה
הּנ"ל ּבּמאמר צדק הּצמח ׁשּמבאר ּכמֹו 102ּבתפּלה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

מהּתפּלה יֹותר נעלית היא הּגלּות ּבזמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשהּתפּלה
הּזקן אדמֹו"ר ּׁשּכתב ּוכמֹו הּבית. ׁשּבזמן103ׁשּבזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּבית ּדבזמן ּתפּלה. ּבחינת היא עצמּה הּמלכּות ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָהּגלּות,
ׁשהמׁשכת (הינּו ּבעלּה מז"א צרכיה ׁשֹואלת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמלכּות
ידי על הּוא ּבמלכּות מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָהאֹור
הּמּדֹות ּדר להמׁשי צרי אין הּגלּות ּובזמן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָז"א),
ּבעבֹודת זה ענין ּבהּמאמר צדק הּצמח ּומבאר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליֹונֹות.
לׁשרׁשּה ׁשּבּגּוף הּנׁשמה העלאת הּבית, ׁשּבזמן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאדם,
הּגלּות, ּובזמן ויראה, אהבה ידי על היתה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשלמעלה

הּמדרגה ּבסתר הּסלע ּבחגוי יֹונתי ׁשהאהבה104ּכאׁשר , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ריש99) ע' ח"א (לעיל ס"ו הנ"ל שובה ד"ה שם.ראה 53 ובהערה צד), במשנה.100)ע' א נד, ברכות ה. ו, ראה101)ואתחנן

אחר). באופן הוא שם שהביאור (אלא ליחידה מאדך דבכל השייכות צב) ע' ח"א (לעיל ס"ד הנ"ל שובה א'רט.102)ד"ה ע'

שם.103) באוה"ת הובא – ד צג, מג"א באוה"ת104)תו"א הובא – ואילך) סע"ב (יז, יונתי ד"ה שה"ש לקו"ת וראה יד. ב, שה"ש

שם.
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לי  

‰p‰Âּוממּלא99ידּוע ּדסֹובב החּבּור ׁשּיהיה ׁשּבכדי , ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סֹוף אין אֹור עצמּות המׁשכת ידי על ְְְֵֵַַַַָהּוא
ּבהּנׁשמה, הּוא זה ּדר ועל ּוממּלא. מסֹובב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה
על הּוא ׁשּבּגּוף והּנׁשמה ׁשּלמעלה ּדהּנׁשמה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהחּבּור
יחידה. הּוא ׁשּבכללּות הּנׁשמה, עצם המׁשכת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָידי
ּבכל ,מאד ּדבכל העבֹודה ידי על היא זֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹוהמׁשכה

לֹו מֹודה הוי ל מֹודד ׁשהּוא ּומּדה זה100מּדה ּכי . ְֱִִִֵֵֶֶֶָָ
מּצד הּוא ּבׁשוה ּומּדה מּדה ּבכל להּקּב"ה מֹודה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

ּדיחידה נׁשמה,101הּגּלּוי רּוח נפׁש הּוא ׁשּבּגּוף [ּדּנׁשמה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ועל יחידה]. – הּנׁשמה ועצם חּיה, – ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָנׁשמה
לענין ּכח הּנתינת היא הּתפּלה ׁשעבֹודת יּובן זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹּפי
ּבכל ּכבדה) ּבמלחמה עצּומה ויגיעה (עבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵָָָָָָָָָהעבֹודה
מּצד הּוא הּמניעֹות ּכל על להתגּבר הּכח ּכי הּקּוין, ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹג'
החּבּור הּתפּלה, ידי ועל ט), סעיף (ּכּנ"ל הּנׁשמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעצם
ׁשּלמעלה ּונׁשמה נׁשמה) רּוח (נפׁש ׁשּבּגּוף ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדּנׁשמה

ּדיחידה. הּגּלּוי ּגם נמׁש ְִִִִַַַָָָ(חּיה),

העניןp‰Â‰יב) ׁשעּקר ג), סעיף (סֹוף לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ
ידי ׁשעל וההמׁשכה (ואתהּפכא) ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּדאתּכפיא
מדּגש זה ענין ׁשּגם ּולהעיר, הּגלּות. ּבזמן הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻזה
הּנ"ל ּבּמאמר צדק הּצמח ׁשּמבאר ּכמֹו 102ּבתפּלה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

מהּתפּלה יֹותר נעלית היא הּגלּות ּבזמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשהּתפּלה
הּזקן אדמֹו"ר ּׁשּכתב ּוכמֹו הּבית. ׁשּבזמן103ׁשּבזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּבית ּדבזמן ּתפּלה. ּבחינת היא עצמּה הּמלכּות ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָהּגלּות,
ׁשהמׁשכת (הינּו ּבעלּה מז"א צרכיה ׁשֹואלת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמלכּות
ידי על הּוא ּבמלכּות מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָהאֹור
הּמּדֹות ּדר להמׁשי צרי אין הּגלּות ּובזמן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָז"א),
ּבעבֹודת זה ענין ּבהּמאמר צדק הּצמח ּומבאר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליֹונֹות.
לׁשרׁשּה ׁשּבּגּוף הּנׁשמה העלאת הּבית, ׁשּבזמן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאדם,
הּגלּות, ּובזמן ויראה, אהבה ידי על היתה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשלמעלה

הּמדרגה ּבסתר הּסלע ּבחגוי יֹונתי ׁשהאהבה104ּכאׁשר , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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לי       

את הראני היא העצה ּבהסּתר, הם ּדהּנׁשמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהּיראה
104מראימאד ּדבכל העבֹודה חֹוזר, אֹור הּוא מראה , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ידי ועל ההסּתר, ידי על ׁשּמתעֹוררת מהגּבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה
ּדהעלאה ּדּלּוג, ּבדר היא לׁשרׁשּה הּנׁשמה העלאת ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
ויראה, אהבה ידי ׁשעל מההעלאה יֹותר למעלה היא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָזֹו
ּבּמאמר ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, ויׁש והדרגה. ּבסדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָשהיא
מאד לבכל ּבאים הּגלּות ׁשּבזמן ההסּתר ידי ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּנ"ל
ׁשהחּבּור אף יא), סעיף סֹוף (ּכּנ"ל הּיחידה ּגּלּוי ְִִִִֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ידי על הּוא הּבית) ּבּזמן (ּגם חּיה עם נׁשמה רּוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּדנפׁש
הּבית ׁשּבזמן הּוא, ׁשם), (ּכּנ"ל הּיחידה ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָהמׁשכת
רּוח נפׁש ׁשּמּצד העבֹודה (ּבעּקר) היא עצמּה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהעבֹודה
עבֹודֹות ּדב' ׁשהחּבּור אּלא חּיה, ׁשּמּצד והעבֹודה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָנׁשמה
הּגלּות, ּובזמן הּיחידה. המׁשכת ידי על הּוא ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאלּו
הּיחידה נפׁש, ּדמסירּות ּבאֹופן היא עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהעבֹודה

ּבגּלּוי. היא ְְִִַָעצמּה

ידיLÈÂיג) על ּבגּלּוי ּבאה ׁשהּיחידה ידי ּדעל לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכי עּלּוי. ּבּה נעׂשה הּגלּות, ׁשּבזמן ְֲֲִִִֶַַַָָָָָהעבֹודה
הּוא ּדהּנׁשמה וגם ׁשּבעֹולם הענינים ּדכל הּכּונה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּתכלית
הּיחידה ּגּלּוי ׁשּנעׂשה זה ולכן, האדם. עבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשביל
שהיא ּכמֹו הּיחידה לגּבי עּלּוי הּוא העבֹודה, ידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָעל
קֹודם ׁשאֹומרים זה עם זה לקּׁשר ויׁש עצמּה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּצד
ּומה ּגֹורלנּו ּנעים ּומה חלקנּו ּטֹוב מה אׁשרנּו ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתפּלה
אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּומבאר ירּׁשתנּו, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻֻּיפה

זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו ההּלּולא הענינים105ּבעל ג' ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָ
ב' האדם, ׁשּבנפׁש ּבהקּדים, וירּׁשה, ּגֹורל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּדחלק
חי ׁשהּוא וזה ּבעצם, חי ׁשהּוא זה ּבכללּות. ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָמדריגֹות

את106להחיֹות להחיֹות מהּנפׁש ׁשּמתּפּׁשט החּיּות הינּו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ
ּכללי חּיּות מדריגֹות. ׁשּתי עצמֹו זה ּובחּיּות ְְְְְִֵֵֶַַַַַָהּגּוף.
ּפרטי וחיּות ּבׁשוה, הּגּוף אברי ּכל את ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמחּיה
הּוא זה ּדר ועל ענינֹו. לפי אבר ּבכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּמתלּבׁש

וזה הּנׁשמה, עצם אלּו. מדריגֹות ג' (ּדגמת) ּבּה ׁשּיׁש האלקית) (נפׁש ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּבהּנׁשמה
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ואילך).105) 30 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ניסן אדמו"ר106)דב' שאמר שהמאמר ואילך, 23 ע' ה'תש"ה השיחות ספר ראה

מהסתלקות שנה עשרים נתמלאו תרס"ג שבשנת לזה שייך להחיות, וחי בעצם חי בענין שמדבר תרס"ג בר"ה נ"ע (מהורש"ב)

ש"ת". ניסן ב' דיום אשרינו ד"ה תוכן יובן "בזה שם, ובהערות אביו.

    
È‡Ó ˙‡ È‡‰ ‡È‰ ‰ˆÚ‰ ,zÒ‰a104‰‡Ó (שרואה, ¿∆¿≈»≈»ƒ«¿ƒƒ∆«¿«ƒ«¿∆

את דרכה שרואה שקופה מזכוכית בשונה לאחוריו, הנעשה את ב'מראה'

לפניו) ÊBÁ,הנעשה B‡ ‡e‰שהיא„‡Ó ÏÎc ‰„BÚ‰עבודה ≈»¬»ƒ¿»¿…∆
zÒ‰‰ È„È ÏÚ ˙BÚ˙nL ‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlLשיש (כב'מראה' ∆¿«¿»≈«¿»»∆ƒ¿∆∆«¿≈«∆¿≈

מלראות המסתיר כיסוי בה

ÏÚÂהלאה) ,˙‡ÏÚ‰ ‰Ê È„È ¿«¿≈∆«¬»«
‡È‰ dLLÏ ‰ÓLp‰לא «¿»»¿»¿»ƒ

לשלב אחד משלב הרגיל בסדר

אלא יותר, elc‚,נעלה „a¿∆∆ƒ
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‡È‰ ,‰‡ÈÂ ‰‰‡«¬»¿ƒ¿»∆ƒ
LÈÂ .‰‚„‰Â „Òa¿≈∆¿«¿»»¿≈
ÓB‡L ‰Êc ,ÓBÏ«¿∆∆≈
È„È ÏÚL Ï"p‰ Ó‡na««¬»««∆«¿≈
˙eÏb‰ ÔÓÊaL zÒ‰‰«∆¿≈∆ƒ¿««»
‡e‰L „‡Ó ÏÎÏ ÌÈ‡a»ƒƒ¿»¿…∆∆
ÛBÒ Ï"pk) ‰„ÈÁi‰ Èelbƒ«¿ƒ»««
eaÁ‰L Û‡ ,(‡È ÛÈÚÒ»ƒ«∆«ƒ
‰iÁ ÌÚ ‰ÓL Áe LÙc¿∆∆«¿»»ƒ«»
ÏÚ ‡e‰ (˙Èa‰ ÔÓfa Ìb)«ƒ¿«««ƒ«
‰„ÈÁi‰ ˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»««¿ƒ»
ÔÓÊaL ,‡e‰ ,(ÌL Ï"pk)««»∆ƒ¿«
dÓˆÚ ‰„BÚ‰ ˙Èa‰««ƒ»¬»«¿»

(Úa) ‡È‰היא ה' עבודת ƒ¿ƒ»
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vnL„הנשמה ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ«
‰„BÚ‰Â ‰ÓL Áe LÙ∆∆«¿»»¿»¬»
‡l‡ ,‰iÁ „vnL∆ƒ««»∆»
˙B„BÚ c eaÁ‰L∆«ƒ¿¬
˙ÎLÓ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ eÏ‡≈«¿≈«¿»«
,˙eÏb‰ ÔÓÊe .‰„ÈÁi‰«¿ƒ»ƒ¿««»
‡È‰ dÓˆÚ ‰„BÚ‰L∆»¬»«¿»ƒ
,LÙ ˙eÈÒÓc ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ∆∆
‡È‰ dÓˆÚ ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»«¿»ƒ

.Èel‚a¿ƒ
È„È ÏÚc ,ÓBÏ LÈÂ (‚È¿≈«¿«¿≈
ÏÚ Èel‚a ‰‡a ‰„ÈÁi‰L∆«¿ƒ»»»¿ƒ«
ÔÓÊaL ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»∆ƒ¿«
da ‰Ú ,˙eÏb‰- «»«¬»»

- ÈÏÎz˙ב'יחידה' Èk .ÈelÚƒƒ«¿ƒ

ÏÈLa ‡e‰ ‰ÓLp‰c Ì‚Â ÌÏBÚaL ÌÈÈÚ‰ ÏÎc ‰ek‰««»»¿»»ƒ¿»ƒ∆»»¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ
È„È ÏÚ ‰„ÈÁi‰ Èelb ‰ÚpL ‰Ê ,ÔÎÏÂ .Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¿»≈∆∆«¬»ƒ«¿ƒ»«¿≈

‰„BÚ‰למטה בעבודתו האדם BÓkשל ‰„ÈÁi‰ Èa‚Ï ÈelÚ ‡e‰ , »¬»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿
Ì„B˜ ÌÈÓB‡L ‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜Ï LÈÂ .dÓˆÚ „vÓ ‡È‰∆ƒƒ««¿»¿≈¿«≈∆ƒ∆∆¿ƒ∆
B ‰Ó eL‡ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¿≈«
eÏBb ÌÈÚp ‰Óe e˜ÏÁ∆¿≈«»ƒ»≈
‡Óe ,e˙È ‰Ùi ‰Óe«»»¿À»≈¿»≈
ÈÓÁ ÈBÓ ˙„˜ „Bk¿¿À«ƒ»ƒ
‡Ïel‰‰ ÏÚa "BÓ„‡«¿«««ƒ»
ÏÈÁ˙n‰ eac BÓ‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ

‰Ê105˜ÏÁc ÌÈÈÚ‰ ‚ ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆
,ÌÈc˜‰a ,‰ÈÂ ÏBb»ƒÀ»¿«¿ƒ
 ,Ì„‡‰ LÙaL∆¿∆∆»»»
‰Ê .˙eÏÏÎa ˙B‚È„Ó«¿≈ƒ¿»∆
‰ÊÂ ,ÌˆÚa ÈÁ ‡e‰L∆«¿∆∆¿∆

˙BÈÁ‰Ï ÈÁ ‡e‰L106, ∆«¿«¬
˙nL ˙eiÁ‰ eÈ‰«¿««∆ƒ¿«≈
˙‡ ˙BÈÁ‰Ï LÙp‰Ó≈«∆∆¿«¬∆

.Ûeb‰פירושו - בעצם חי «
הנפש, של העצמית החיות

את בלהחיות מותנית שאינה

הפסוק על הגמרא כדברי הגוף,

חי", איש בן יהוידע בן "ובניהו

הרישג חי, נקרא במיתתו ם

קשורה אינה חיותו שהגדרת

חי הגוף. את שמחייה בזה דווקא

שבנשמה החלק הוא - להחיות

הגוף. את Ê‰שמחיה ˙eiÁe¿«∆
BÓˆÚ[להחיות ÈzL[=חי «¿¿≈

ÈÏÏk ˙eiÁ .˙B‚È„Ó«¿≈«¿»ƒ
È‡ Ïk ˙‡ ‰iÁnL∆¿«∆∆»∆¿≈
È ˙eÈÁÂ ,‰ÂLa Ûeb‰«¿»∆¿«¿»ƒ
ÈÙÏ ‡ ÏÎa LaÏ˙nL∆ƒ¿«≈¿»≈∆¿ƒ

BÈÚלראות שבעין הכח - ƒ¿»
וכו' לשמוע cובאוזן ÏÚÂ .¿«∆∆

LÙ) ‰ÓLp‰a ‡e‰ ‰Ê∆¿«¿»»∆∆
da LiL (˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈»
.eÏ‡ ˙B‚È„Ó ‚ (˙Ó‚c)À¿««¿≈≈

‰ÓLp‰א. ÌˆÚשאינה ∆∆«¿»»

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

 

לפי ּכללי ּבאֹופן הּטבעית ונפׁש ּבהּגּוף מאירה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָשהיא
שהיא וזה זה, לאֹור ּכלים אינם הּטבעית ונפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּגּוף
ׁשג' ׁשם, ּומבאר הּטבעית. ונפׁשֹו ּבהּגּוף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמתלּבׁשת
ענינים ׁשג' לֹומר, ויׁש וירּׁשה. ּגֹורל חלק הם אלּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻענינים
ויחידה. חּיה נׁשמה, רּוח נפׁש ּכלל) ּבדר) הם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאלּו

ׁשם ׁשּמבאר הּיהדּות107ּוכמֹו נקּדת הּוא ׁשּירּׁשתנּו ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
היא הּיהדּות ׁשּנקּדת וידּוע מּיׂשראל, אחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבכל
ג' ּכאן ׁשחֹוׁשב ּדזה ׁשם, ּומבאר ׁשּבּנפׁש. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּיחידה
ּתכלית ּכי הּוא, למעלה, ּדמּלמּטה ּבסדר אלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָענינים
ׁשהּוא הגם הּיהדּות, ּדנקּדת הּגּלּוי ׁשּגם הּוא, ְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָֻהּכּונה
עבֹודת ידי על יהיה מּמילא, הּבא ּדבר ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻירּׁשה

עצמֹו. ּבכח ְְַַָָָֹהאדם

עליוCÈLÓÓeיד) מתּגּבר אדם ׁשל ּדיצרֹו ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ּדוקא. העבֹודה ּבעת ּולבלּבלֹו ְְְְְְְֲִֵַַַָָָלהטרידֹו
ּדתֹורה העבֹודה ּבעת ׁשּדוקא ּבמּוחׁש, ׁשּנראה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּוכמֹו
ּדוקא אׁשר לֹו, נדמה אז מצוה, איזה ּבקּיּום אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּותפּלה
ּביֹותר. לֹו ׁשּנֹוגע ענין איזה לעׂשֹות צרי הּוא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשעה
את לבלּבל ּבכדי הם הּבהמית ּדנפׁש אלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּדמחׁשבֹות
נֹופלים אין אחרים ׁשּבזמּנים והראיה, האלקית. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּנפׁש
ז (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּפי ועל ּכאּלּו. מחׁשבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו
ּבפרק (הּמבארים ׁשּבאדם ׁשהענינים יו"ד) ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוסעיף
(הּמבארים ׁשּבעֹולם אלּו ּדענינים הּׁשרׁש הם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהעׂשרים)
אלּו ׁשמחׁשבֹות ּדזה לֹומר, יׁש הּקֹודמים), ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּבּפרקים
אּלּו ׁשמחׁשבֹות ׁשרֹואה ּדהגם ּבהאדם, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָמתקּבלֹות
מּצד ּגם להבין צרי [ׁשּמּזה העבֹודה ּבעת ּדוקא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנֹופלים
ּבכדי רק הם אלּו ׁשמחׁשבֹות הּבהמית ּדנפׁש ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשכל
הּמחׁשבֹות כן ּפי על ואף ועבֹודה] מּתֹורה ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָלבלּבלֹו
ׁשּמּמּנּו ׁשּבאדם, הּׁשקר ענין הּוא אצלֹו, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָמתקּבלים
עצמֹו את מראה ּׁשהעֹולם מה ּדעֹולם, הּׁשקר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתלׁשל

הּקֹודמים). ּבּפרקים (הּמבאר ְְְְִִִִַַַָָֹלמציאּות

ּבהמׁש‰Â‰טו) מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשּכתב מה ידּוע ¿ƒ≈ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
הּפסּוק על ּבתחּלתֹו (תרל"ו) רּבים ּדרּכֹו108מים ּתסּלף אדם אּולת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

אדם ּוכמֹו לזה. ּגרם עצמֹו הּוא לאדם, הּבאֹות הרעֹות ׁשּכל לּבֹו, יזעף ה' ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָועל
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(107.(36 ע' שם (סה"מ פ"ו ה'ש"ת הנ"ל ג.108)בד"ה יט, משלי

    
הגוף אל בירידה Âקשורה LÂב., e‰a ‰È‡Ó ‡È‰˘ ‰Ê ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿«¿∆∆

ÌÈÏk ÌÈ‡ ˙ÈÚh‰ LÂ e‰L ÈÏ ÈÏÏk ÔB‡a ˙ÈÚh‰«ƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ∆«¿∆∆«ƒ¿ƒ≈»≈ƒ
‰Ê B‡Ïבתוכם זו גדולה חיות לקבל מסוגלים Âואינם ˘‰È‡ג., ‰Ê ¿∆¿∆∆ƒ

˙ÈÚh‰ BLÂ e‰a ˙LaÏ˙Óותכונתם עניינם ‡Óeלפי . ƒ¿«∆∆¿«¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì‰ eÏ‡ ÌÈÈÚ ‚L ,ÌL»∆ƒ¿»ƒ≈≈
LÈÂ .‰ÈÂ ÏB ˜ÏÁ≈∆»ƒÀ»¿≈
eÏ‡ ÌÈÈÚ ‚L ,ÓBÏ«∆ƒ¿»ƒ≈
L ÏÏk C„a Ì‰≈¿∆∆¿»∆∆
.‰„ÈÁÈÂ ‰iÁ ,‰ÓL Áe«¿»»«»ƒƒ»
ÌL ‡nL BÓÎe107 ¿∆¿»≈»

˙c˜ ‡e‰ e˙iL∆¿À»≈¿À«
„Á‡ ÏÎaL ˙e„‰i‰««¬∆¿»∆»

Ï‡iÓלנו ירושה שהיא ƒƒ¿»≈
אבינו Úe„ÈÂמאברהם ,¿»«

‡È‰ ˙e„‰i‰ ˙c˜pLדרגת ∆¿À«««¬ƒ
‡Óe .LpaL ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»∆«∆∆¿»≈

LBÁL ‰Êc ,ÌL[מונה =] »¿∆∆≈
„Òa eÏ‡ ÌÈÈÚ ‚ Ô‡k»ƒ¿»ƒ≈¿≈∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc'חלק' ¿ƒ¿«»¿«¿»
בפנימיות) בגוף (המתלבש

וירושה גורל ‰e‡,ואחר-כך ,
,‡e‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎ Èkƒ«¿ƒ««»»
˙c˜c Èel‰ ÌL∆««ƒƒ¿À«
‡e‰L Ì‚‰ ,˙e„‰i‰««¬¬«∆
‡a‰ c ‡e‰L ‰È¿À»∆»»«»
È„È ÏÚ ‰È‰È ,‡ÏÈnÓƒ≈»ƒ¿∆«¿≈
ÁÎa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¿…«

.BÓˆÚ«¿
,Ó‡n‰a CÈLÓÓe „È«¿ƒ¿««¬»

L BˆÈca˙Ó Ì„‡ Ï ¿ƒ¿∆»»ƒ¿«≈
BÏaÏÏe B„È‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ¿«¿¿
.‡˜Âc ‰„BÚ‰ ˙Úa¿≈»¬»«¿»
,LÁeÓa ‰‡pL BÓÎe¿∆ƒ¿∆¿»
‰„BÚ‰ ˙Úa ‡˜ÂcL∆«¿»¿≈»¬»
Ìei˜a B‡ ‰l˙e ‰B˙c¿»¿ƒ»¿ƒ
,BÏ ‰Ó„ Ê‡ ,‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»»ƒ¿∆
‡e‰ BÊ ‰ÚLa ‡˜Âc L‡¬∆«¿»¿»»
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ˙BÚÏ CÈ»̂ƒ«¬≈∆ƒ¿»
.˙BÈa BÏ Ú‚BpL∆≈«¿≈

c eÏ‡ ˙BLÁÓcלו מגיעים ¿«¿»≈¿
‰Ìמה ˙ÈÓ‰a‰ L∆∆««¬ƒ≈

Lp‰ ˙‡ ÏaÏÏ È„Îaƒ¿≈¿«¿≈∆«∆∆
‰È‡‰Â .˙È˜Ï‡‰לכך, »¡…ƒ¿»¿»»

ÌÈÁ‡ ÌÈpÓÊaL- עבודתו בזמן לא -˙BLÁÓ BÏ ÌÈÏB ÔÈ‡ ∆ƒ¿«ƒ¬≈ƒ≈¿ƒ«¬»
„ÂÈ ÈÚÒÂ Ê ÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡a˙p ‰Ó Èt ÏÚÂ .el‡k»≈¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ
L‰ Ì‰ ÌÈÚ‰ ˜a ÌÈ‡n‰ Ì„‡aL ÌÈÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒ∆»»»«¿…»ƒ¿∆∆»∆¿ƒ≈«…∆
LÈ ,ÌÈÓ„B‰ ÌÈ˜ta ÌÈ‡n‰ ÌÏBÚaL eÏ‡ ÌÈÈÚc¿ƒ¿»ƒ≈∆»»«¿…»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ≈
˙BLÁÓL ‰Êc ,ÓBÏ«¿∆∆«¿»
Ì„‡‰a ˙BÏa˜˙Ó eÏ‡≈ƒ¿«¿¿»»»
הגוף בצרכי להרהר ,וממשיך
˙BLÁÓL ‰‡BL Ì‚‰c«¬«∆∆∆«¿»
˙Úa ‡˜Âc ÌÈÏB el‡≈¿ƒ«¿»¿≈
CÈˆ ‰nL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ∆»ƒ
ÏÎ‰ „Ó Ì ÔÈ‰Ï¿»ƒ«ƒ««≈∆
˙ÈÓ‰a‰ Lc¿∆∆««¬ƒ

eÏ‡ ˙BLÁÓLנחוצות אינן ∆«¿»≈
אלא דוקא, זו ˜לשעה Ì‰≈«

‰BÓ BÏaÏÏ È„Îaƒ¿≈¿«¿¿ƒ»
ÔÎ Èt ÏÚ ‡Â ‰„BÚÂ«¬»¿««ƒ≈
ÌÈÏa˜˙Ó ˙BLÁn‰««¬»ƒ¿«¿ƒ
˜‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ¿««∆∆
epnnL ,Ì„‡aL∆»»»∆ƒ∆
,ÌÏBÚc ˜‰ ÏLÏLÓƒ¿«¿≈«∆∆¿»
˙‡ ‰‡Ó ÌÏBÚ‰ ‰Ó«∆»»«¿∆∆
‡n‰ ˙e‡ÈˆÓÏ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«¿…»
.ÌÈÓ„B‰ ÌÈ˜ta«¿»ƒ«¿ƒ
מגיעות אלו מחשבות וברובם,

השקר מפני רק (לא לאדם

שהאדם על-ידי אלא) שבאדם,

בסעיף כמבואר לזה, עצמו הביא

הבא.

‰Ó Úe„È ‰‰Â Â¿ƒ≈»««
L‰Ó BÓ„‡ ˙kL∆»««¿«¬«
ÌÈa ÌÈÓ CLÓ‰a¿∆¿≈«ƒ«ƒ
ÏÚ B˙lÁ˙a ÂÏ˙ƒ¿ƒ»«

˜eÒt‰108Ì„‡ ˙Ïe‡ «»ƒ∆∆»»
ÚÊÈ ‰ ÏÚÂ Bkc lÒ¿«≈«¿¿«ƒ¿«

BaÏתסיטו האדם של [=שטותו ƒ
ה' על ואחר-כך הישרה, מדרך

בזה] נפל מדוע ויטען ,יתרעם
˙B‡a‰ ˙BÚ‰ ÏkL∆»»»«»

ÓˆÚ ‡e‰ ,Ì„‡ÏÌ B »»»«¿»«
ÔkÒn‰ Ì„‡ BÓÎe .‰ÊÏ»∆¿»»«¿«≈
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לי  

לפי ּכללי ּבאֹופן הּטבעית ונפׁש ּבהּגּוף מאירה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָשהיא
שהיא וזה זה, לאֹור ּכלים אינם הּטבעית ונפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּגּוף
ׁשג' ׁשם, ּומבאר הּטבעית. ונפׁשֹו ּבהּגּוף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמתלּבׁשת
ענינים ׁשג' לֹומר, ויׁש וירּׁשה. ּגֹורל חלק הם אלּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻענינים
ויחידה. חּיה נׁשמה, רּוח נפׁש ּכלל) ּבדר) הם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאלּו

ׁשם ׁשּמבאר הּיהדּות107ּוכמֹו נקּדת הּוא ׁשּירּׁשתנּו ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
היא הּיהדּות ׁשּנקּדת וידּוע מּיׂשראל, אחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבכל
ג' ּכאן ׁשחֹוׁשב ּדזה ׁשם, ּומבאר ׁשּבּנפׁש. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּיחידה
ּתכלית ּכי הּוא, למעלה, ּדמּלמּטה ּבסדר אלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָענינים
ׁשהּוא הגם הּיהדּות, ּדנקּדת הּגּלּוי ׁשּגם הּוא, ְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָֻהּכּונה
עבֹודת ידי על יהיה מּמילא, הּבא ּדבר ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻירּׁשה

עצמֹו. ּבכח ְְַַָָָֹהאדם

עליוCÈLÓÓeיד) מתּגּבר אדם ׁשל ּדיצרֹו ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ּדוקא. העבֹודה ּבעת ּולבלּבלֹו ְְְְְְְֲִֵַַַָָָלהטרידֹו
ּדתֹורה העבֹודה ּבעת ׁשּדוקא ּבמּוחׁש, ׁשּנראה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּוכמֹו
ּדוקא אׁשר לֹו, נדמה אז מצוה, איזה ּבקּיּום אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּותפּלה
ּביֹותר. לֹו ׁשּנֹוגע ענין איזה לעׂשֹות צרי הּוא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשעה
את לבלּבל ּבכדי הם הּבהמית ּדנפׁש אלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּדמחׁשבֹות
נֹופלים אין אחרים ׁשּבזמּנים והראיה, האלקית. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּנפׁש
ז (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּפי ועל ּכאּלּו. מחׁשבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו
ּבפרק (הּמבארים ׁשּבאדם ׁשהענינים יו"ד) ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוסעיף
(הּמבארים ׁשּבעֹולם אלּו ּדענינים הּׁשרׁש הם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהעׂשרים)
אלּו ׁשמחׁשבֹות ּדזה לֹומר, יׁש הּקֹודמים), ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּבּפרקים
אּלּו ׁשמחׁשבֹות ׁשרֹואה ּדהגם ּבהאדם, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָמתקּבלֹות
מּצד ּגם להבין צרי [ׁשּמּזה העבֹודה ּבעת ּדוקא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנֹופלים
ּבכדי רק הם אלּו ׁשמחׁשבֹות הּבהמית ּדנפׁש ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשכל
הּמחׁשבֹות כן ּפי על ואף ועבֹודה] מּתֹורה ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָלבלּבלֹו
ׁשּמּמּנּו ׁשּבאדם, הּׁשקר ענין הּוא אצלֹו, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָמתקּבלים
עצמֹו את מראה ּׁשהעֹולם מה ּדעֹולם, הּׁשקר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתלׁשל

הּקֹודמים). ּבּפרקים (הּמבאר ְְְְִִִִַַַָָֹלמציאּות

ּבהמׁש‰Â‰טו) מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשּכתב מה ידּוע ¿ƒ≈ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
הּפסּוק על ּבתחּלתֹו (תרל"ו) רּבים ּדרּכֹו108מים ּתסּלף אדם אּולת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

אדם ּוכמֹו לזה. ּגרם עצמֹו הּוא לאדם, הּבאֹות הרעֹות ׁשּכל לּבֹו, יזעף ה' ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָועל
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(107.(36 ע' שם (סה"מ פ"ו ה'ש"ת הנ"ל ג.108)בד"ה יט, משלי

    
הגוף אל בירידה Âקשורה LÂב., e‰a ‰È‡Ó ‡È‰˘ ‰Ê ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿«¿∆∆

ÌÈÏk ÌÈ‡ ˙ÈÚh‰ LÂ e‰L ÈÏ ÈÏÏk ÔB‡a ˙ÈÚh‰«ƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ∆«¿∆∆«ƒ¿ƒ≈»≈ƒ
‰Ê B‡Ïבתוכם זו גדולה חיות לקבל מסוגלים Âואינם ˘‰È‡ג., ‰Ê ¿∆¿∆∆ƒ

˙ÈÚh‰ BLÂ e‰a ˙LaÏ˙Óותכונתם עניינם ‡Óeלפי . ƒ¿«∆∆¿«¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì‰ eÏ‡ ÌÈÈÚ ‚L ,ÌL»∆ƒ¿»ƒ≈≈
LÈÂ .‰ÈÂ ÏB ˜ÏÁ≈∆»ƒÀ»¿≈
eÏ‡ ÌÈÈÚ ‚L ,ÓBÏ«∆ƒ¿»ƒ≈
L ÏÏk C„a Ì‰≈¿∆∆¿»∆∆
.‰„ÈÁÈÂ ‰iÁ ,‰ÓL Áe«¿»»«»ƒƒ»
ÌL ‡nL BÓÎe107 ¿∆¿»≈»

˙c˜ ‡e‰ e˙iL∆¿À»≈¿À«
„Á‡ ÏÎaL ˙e„‰i‰««¬∆¿»∆»

Ï‡iÓלנו ירושה שהיא ƒƒ¿»≈
אבינו Úe„ÈÂמאברהם ,¿»«

‡È‰ ˙e„‰i‰ ˙c˜pLדרגת ∆¿À«««¬ƒ
‡Óe .LpaL ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»∆«∆∆¿»≈

LBÁL ‰Êc ,ÌL[מונה =] »¿∆∆≈
„Òa eÏ‡ ÌÈÈÚ ‚ Ô‡k»ƒ¿»ƒ≈¿≈∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc'חלק' ¿ƒ¿«»¿«¿»
בפנימיות) בגוף (המתלבש

וירושה גורל ‰e‡,ואחר-כך ,
,‡e‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎ Èkƒ«¿ƒ««»»
˙c˜c Èel‰ ÌL∆««ƒƒ¿À«
‡e‰L Ì‚‰ ,˙e„‰i‰««¬¬«∆
‡a‰ c ‡e‰L ‰È¿À»∆»»«»
È„È ÏÚ ‰È‰È ,‡ÏÈnÓƒ≈»ƒ¿∆«¿≈
ÁÎa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¿…«

.BÓˆÚ«¿
,Ó‡n‰a CÈLÓÓe „È«¿ƒ¿««¬»

L BˆÈca˙Ó Ì„‡ Ï ¿ƒ¿∆»»ƒ¿«≈
BÏaÏÏe B„È‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ¿«¿¿
.‡˜Âc ‰„BÚ‰ ˙Úa¿≈»¬»«¿»
,LÁeÓa ‰‡pL BÓÎe¿∆ƒ¿∆¿»
‰„BÚ‰ ˙Úa ‡˜ÂcL∆«¿»¿≈»¬»
Ìei˜a B‡ ‰l˙e ‰B˙c¿»¿ƒ»¿ƒ
,BÏ ‰Ó„ Ê‡ ,‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»»ƒ¿∆
‡e‰ BÊ ‰ÚLa ‡˜Âc L‡¬∆«¿»¿»»
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ˙BÚÏ CÈ»̂ƒ«¬≈∆ƒ¿»
.˙BÈa BÏ Ú‚BpL∆≈«¿≈

c eÏ‡ ˙BLÁÓcלו מגיעים ¿«¿»≈¿
‰Ìמה ˙ÈÓ‰a‰ L∆∆««¬ƒ≈

Lp‰ ˙‡ ÏaÏÏ È„Îaƒ¿≈¿«¿≈∆«∆∆
‰È‡‰Â .˙È˜Ï‡‰לכך, »¡…ƒ¿»¿»»

ÌÈÁ‡ ÌÈpÓÊaL- עבודתו בזמן לא -˙BLÁÓ BÏ ÌÈÏB ÔÈ‡ ∆ƒ¿«ƒ¬≈ƒ≈¿ƒ«¬»
„ÂÈ ÈÚÒÂ Ê ÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡a˙p ‰Ó Èt ÏÚÂ .el‡k»≈¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ
L‰ Ì‰ ÌÈÚ‰ ˜a ÌÈ‡n‰ Ì„‡aL ÌÈÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒ∆»»»«¿…»ƒ¿∆∆»∆¿ƒ≈«…∆
LÈ ,ÌÈÓ„B‰ ÌÈ˜ta ÌÈ‡n‰ ÌÏBÚaL eÏ‡ ÌÈÈÚc¿ƒ¿»ƒ≈∆»»«¿…»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ≈
˙BLÁÓL ‰Êc ,ÓBÏ«¿∆∆«¿»
Ì„‡‰a ˙BÏa˜˙Ó eÏ‡≈ƒ¿«¿¿»»»
הגוף בצרכי להרהר ,וממשיך
˙BLÁÓL ‰‡BL Ì‚‰c«¬«∆∆∆«¿»
˙Úa ‡˜Âc ÌÈÏB el‡≈¿ƒ«¿»¿≈
CÈˆ ‰nL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ∆»ƒ
ÏÎ‰ „Ó Ì ÔÈ‰Ï¿»ƒ«ƒ««≈∆
˙ÈÓ‰a‰ Lc¿∆∆««¬ƒ

eÏ‡ ˙BLÁÓLנחוצות אינן ∆«¿»≈
אלא דוקא, זו ˜לשעה Ì‰≈«

‰BÓ BÏaÏÏ È„Îaƒ¿≈¿«¿¿ƒ»
ÔÎ Èt ÏÚ ‡Â ‰„BÚÂ«¬»¿««ƒ≈
ÌÈÏa˜˙Ó ˙BLÁn‰««¬»ƒ¿«¿ƒ
˜‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ¿««∆∆
epnnL ,Ì„‡aL∆»»»∆ƒ∆
,ÌÏBÚc ˜‰ ÏLÏLÓƒ¿«¿≈«∆∆¿»
˙‡ ‰‡Ó ÌÏBÚ‰ ‰Ó«∆»»«¿∆∆
‡n‰ ˙e‡ÈˆÓÏ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«¿…»
.ÌÈÓ„B‰ ÌÈ˜ta«¿»ƒ«¿ƒ
מגיעות אלו מחשבות וברובם,

השקר מפני רק (לא לאדם

שהאדם על-ידי אלא) שבאדם,

בסעיף כמבואר לזה, עצמו הביא

הבא.

‰Ó Úe„È ‰‰Â Â¿ƒ≈»««
L‰Ó BÓ„‡ ˙kL∆»««¿«¬«
ÌÈa ÌÈÓ CLÓ‰a¿∆¿≈«ƒ«ƒ
ÏÚ B˙lÁ˙a ÂÏ˙ƒ¿ƒ»«

˜eÒt‰108Ì„‡ ˙Ïe‡ «»ƒ∆∆»»
ÚÊÈ ‰ ÏÚÂ Bkc lÒ¿«≈«¿¿«ƒ¿«

BaÏתסיטו האדם של [=שטותו ƒ
ה' על ואחר-כך הישרה, מדרך

בזה] נפל מדוע ויטען ,יתרעם
˙B‡a‰ ˙BÚ‰ ÏkL∆»»»«»

ÓˆÚ ‡e‰ ,Ì„‡ÏÌ B »»»«¿»«
ÔkÒn‰ Ì„‡ BÓÎe .‰ÊÏ»∆¿»»«¿«≈
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לי       

הרי אסֹון, לֹו קֹורה ּדכאׁשר מֹותרֹות, עבּור עצמֹו ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָהּמסּכן
ּבלחם להסּתּפק יכֹול ׁשהיה ּכיון לזה, ּגרם עצמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּוא
רֹוצה ּבאם ׁשאפּלּו מּזֹו, ויתירה ללּבֹוׁש. ּובגד ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָלאכֹול
ׁשּברּכת אצלֹו) מּונח היה (וזה יֹודע היה ּבאם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָעׁשירּות,

ּתעׁש היא הּטבע109ירה' ּבדר לעׂשּיה ּגם ׁשּצרי וזה , ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּׁשּכתּוב הּוא110ּכמֹו ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקי הוי' ּוברכ ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

על ּתמׁש (ׁשּלמעלה) ׁשהּברכה הּקּב"ה ׁשרצה מּפני ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻרק
ּבאֹופן רק ׁשלֹו העׂשּיה היתה אזי הּטבע, לבּוׁשי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידי

ּכּפי ולא111ּדיגיע החּצֹונים אברים ּוׁשאר ּכּפים יגיעת , ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
והּלב הּמֹוח עצמֹו112יגיעת מסּכן היה ׁשלא ׁשּכן ּומּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הּנ"ל ּבהמׁש הּמבאר עם זה לקּׁשר ויׁש זה. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעבּור
והּמחׁשבֹות113ּבתחּלתֹו הּפרנסה טרדֹות הם רּבים ׁשּמים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּגֹו' ּדרּכֹו ּתסּלף אדם ׁשאּולת ּדזה הּזה, עֹולם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבעניני
על ּגם קאי לזה, ּגרם עצמֹו הּוא לאדם הּבאֹות רעֹות ְִִֶַַַַַָָָָָָָָּכי
ּפרנסה ּבעניני ׁשהּמחׁשבֹות ּדזה הּנ"ל. רּבים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמים
לעסֹוק יכֹול אינֹו זה ׁשמׁשּום ועד אֹותֹו, ְְֲִִִֵֶֶַַַָמטרידים
מתּבֹונן היה דּבאם לזה. ּגרם עצמֹו הּוא ועבֹודה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּבתֹורה
ּפרנסה ּבעניני הּמחׁשבֹות ּתעׁשיר, היא ה' ּדברּכת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכּדּבעי
לכל ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ועל אֹותֹו. מטרידים היּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹלא
אֹותֹו ּומבלּבלים האדם את הּמטרידים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות
הביא ׁשהאדם ידי על הּוא ׁשּברּבם, ועבֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתֹורה
ּכֹולל ּדהעֹולם, וההסּתר ההעלם ׁשּמּצד והינּו לזה. ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּׁשהּוא ּכמֹו הּבהמית, ּודנפׁש ּדהּגּוף וההסּתר ההעלם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַּגם
וגם הּדעת עץ ּדחטא הּירידה לאחרי ּגם עצמֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָמּצד
ועּקר ,ּכ ּכל ּומסּתיר מעלים היה לא הּגלּות, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּבזמן
לזה. ּגרם עצמֹו ׁשהאדם ידי על הּוא וההסּתר ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָההעלם
(סעיף הּנ"ל להּמחׁשבֹות ּבנֹוגע ׁשּכן ּבמּכל מּובן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּזה
ׁשּבאם והּתפּלה, הּתֹורה ּבׁשעת להאדם ׁשּנֹופלים ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָיד)

ענינם ּכל ּכי הּוא ּדוקא העבֹודה ּבׁשעת נֹופלים ׁשהם ּדזה חׁשּבֹון עֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
אז ועבֹודה, מּתֹורה לבלּבלֹו מתקּבליםהּוא היּו לא ּכאּלּו ׁשמחׁשבֹות רק לא י, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

מּלכּתחילה. לֹו נֹופלים היּו לא ׁשּגם אּלא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹאצלֹו
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כב.109) י, פ"א.110)משלי כה מאמר ומעין קונטרס א). ח, שם גם (וראה א קז, דרמ"צ וראה יח. טו, ב.111)ראה קכח, תהלים

מים112) ד"ה נד. ע' ח"א התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי ד. סג, לר"ה דרושים ג. סו, חוקת ע"ד. ריש מב, שלח לקו"ת ראה

רמו). ע' ח"א (לעיל פ"ב ה'תשל"ח הנ"ל.113)רבים ה'תשל"ח רבים מים ד"ה ואילך. ד נח, שם תו"ח נח. ר"פ תו"א ג"כ וראה
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‡È‰ ‰ ˙kaL∆ƒ¿«ƒ

ÈLÚz109CÈL ‰ÊÂ , «¬ƒ¿∆∆»ƒ
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ÏÚ CLÓz (‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»À¿»«
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EÈtk ÚÈ‚Èc ÔÙB‡a111, ¿∆ƒ¿ƒ««∆
שדווקא בזה »ÚÈ‚È¿ƒ˙והדגש

ÌÈ‡ ‡Le ÌÈtk««ƒ¿»≈»ƒ
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ÈÈÚaL ˙BLÁ‰Â¿««¿»∆¿ƒ¿¿≈
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Èk Bb Bkc ÛlÒz Ì„‡»»¿«≈«¿ƒ
‡e‰ Ì„‡Ï ˙B‡a‰ ˙BÚ»«»»»»
Ìb È‡˜ ,‰ÊÏ Ìb BÓˆÚ«¿»«»∆»ƒ«
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ÌÏÚ‰‰ Ìb ÏÏBk≈««∆¿≈
LÙ„e Ûeb‰c zÒ‰‰Â¿«∆¿≈¿«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰על המסתירים ««¬ƒ
האלוקית למרות,נשמתו הנה

הנה זה, e‰M‡הסתר BÓk¿∆
ÈÁ‡Ï Ìb ,BÓˆÚ „Óƒ««¿«¿«¬≈
˙Úc‰ Ú ‡Ác ‰„È‰«¿ƒ»¿≈¿≈«««
‡Ï ,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì‚Â¿«ƒ¿««»…
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È„È ÏÚ ‡e‰ zÒ‰‰Â¿«∆¿≈«¿≈
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ÔkL ÏkÓa ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»¿ƒ»∆≈
Ï"p‰ ˙BLÁ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿««¿»««
ÌÈÏÙBpL („È ÛÈÚÒ)»ƒ∆¿ƒ
‰Bz‰ ˙ÚLa Ì„‡‰Ï¿»»»ƒ¿««»
‰È‰ Ì‡aL ,‰lÙz‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»
Ì‰L ‰Êc ÔBaLÁ ‰NBÚ∆∆¿¿∆∆≈
‰„BÚ‰ ˙ÚLa ÌÈÏÙB¿ƒƒ¿«»¬»
ÌÈÚ Ïk Èk ‡e‰ ‡˜Âc«¿»ƒ»ƒ¿»»
‰BzÓ BÏaÏÏ ‡e‰¿«¿¿ƒ»
˜ ‡Ï ,ÈÊ‡ ,‰„BÚÂ«¬»¬«…«
eÈ‰ ‡Ï el‡k ˙BLÁÓL∆«¿»»≈…»
‡l‡ BÏˆ‡ ÌÈÏa˜˙Óƒ¿«¿ƒ∆¿∆»
BÏ ÌÈÏÙB eÈ‰ ‡Ï ÌbL∆«…»¿ƒ
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ּכזה,p‰Â‰טז) מּצב לידי עצמֹו הביא ּכׁשהאדם ּגם ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
יֹותר, עֹוד קׁשה היא אצלֹו העבֹודה ְֲִֵֶֶָָָָָׁשאז
להתּגּבר. ּכח הּנתינת לֹו יׁש הּתפּלה עבֹודת ידי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹהּנה
עבֹודת ּגם הנה מּדה, ּכנגד מּדה הם הענינים ׁשּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכיון
הן ועצּומה. ּגדֹולה יגיעה ידי על ּבאה עצמּה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּתפּלה
רּבה יגיעה שהיא עצמּה, ׁשּבּתפּלה לההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

ּבּתניא להיֹות114ּכּמבֹואר צריכה ׁשההתּבֹוננּות ּובפרט , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
העבֹודה עליו ּתכּבד זה ׁשּמּצד ּדוקא, ּפרטית ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָהתּבֹוננּות
עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכמֹו יֹותר, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָעֹוד

העבֹודה הּתפּלה,115ּבקנטרס ׁשּלפני לההכנה ּבנֹוגע והן . ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבקּונטרס עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ׁשּמבאר ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

מּדעּתֹו116הּתפּלה להסיר להתיּגע צרי הּתפּלה ׁשּקֹודם , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשם, ּומבאר ּבּתפּלה. אֹותֹו ויבלּבל יטריד ׁשלא טרּדא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
הּטרּדֹות להסיר יכֹולים ׁשאינם להם ׁשּנדמה אלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּגם
הם לּׁשֹון דּכׁשהֹולכים לּבם אל ּבׂשּמם הנה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֻמּלּבם,
ּגׁשמי ענין ּבׁשביל ּובאם והּדאגֹות, הּטרּדֹות את ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָמסירים
ׁשּכן מּכל הּטרּדֹות, להסיר ּביכלּתֹו להּגּוף ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻהּמכרח

לנפׁשם. הּנֹוגע ּבדבר זאת לפעֹול ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּביכלּתם

מהּמחׁשבֹותCÈLÓÓeיז) לּפטר ׁשהעצה ּבהּמאמר, «¿ƒְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּוא והּתפּלה הּתֹורה ּבּׁשעת לֹו ְְְְִִִֶַַַָָׁשּנֹופלים

ׁשּמּדת ּדלהיֹות ׁשּבנפׁשֹו. הּנצח מּדת הּואלעֹורר הּנצחֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
על לכן, הּגלּויים, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש ּבעצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנטּוע
הּטרּדֹות ּכל ולדחֹות להתגּבר יכֹול הּנצח מּדת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָידי
ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, אפׁשר היה ולכאֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוהּבלּבּולים.
ּדוקא, הּנצח מּדת את לעֹורר היא ׁשהעצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהּמאמר
מּקנטרס טז) (סעיף לעיל ׁשמּובאת העצה ּכי ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻהּוא,
ּבׁשעת ׁשּנֹופלים זרֹות למחׁשבֹות ּבנֹוגע רק היא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּתפּלה
נֹופלים ּכׁשהּמחׁשבֹות אבל ׁשלֹו, הּטרּדֹות מּצד ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתפּלה
(דּבהּמאמר לבלּבלֹו ּבכדי הּתפּלה, ּבׁשעת ּדוקא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָלֹו
מּדת את לעֹורר היא העצה אלּו), מחׁשבֹות ּבענין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמדּבר
למחׁשבֹות ּבנֹוגע ּגם ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהּנצח.
ׁשהם ּדזה ׁשּיתּבֹונן ידי על מהם לּפטר אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאלּו,
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ב).114) (נט, 115.42)פמ"ב וע' 40 ע' שם וראה ואילך).116)פ"ו. 23 (ע' פי"א

    
Ê‡L ,‰Êk vÓ È„ÈÏ BÓˆÚ ‡È‰ Ì„‡‰Lk Ìb ‰p‰Â Ê¿ƒ≈«¿∆»»»≈ƒ«¿ƒ≈«»»∆∆»
˙„BÚ È„È ÏÚ ‰p‰ ,˙BÈ „BÚ ‰L˜ ‡È‰ BÏˆ‡ ‰„BÚ‰»¬»∆¿ƒ»»≈ƒ≈«¿≈¬«
Ì‰ ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈÎÂ .ab˙‰Ï Ák ˙È˙p‰ BÏ LÈ ‰lÙz‰«¿ƒ»≈«¿ƒ«…«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈
È„È ÏÚ ‰‡a dÓˆÚ ‰lÙz‰ ˙„BÚ Ìb ‰‰ ,‰cÓ „‚k ‰cÓƒ»¿∆∆ƒ»ƒ≈«¬««¿ƒ»«¿»»»«¿≈

.‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b ‰ÚÈ‚È¿ƒ»¿»«¬»
˙eBa˙‰‰Ï Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«¿«ƒ¿¿
‡È‰˘ ,dÓˆÚ ‰lÙzaL∆«¿ƒ»«¿»∆ƒ
‡Bnk ‰a ‰ÚÈ‚È¿ƒ»«»«¿»

‡Èza114Ùe , ««¿»ƒ¿»
‰ÎÈˆ ˙eBa˙‰‰L∆«ƒ¿¿¿ƒ»
˙È ˙eBa˙‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ

‡˜Âcלהסתפק (ולא «¿»
כללית בהתבוננות

ואני גדול שהקדוש-ברוך-הוא

בפרטיותשפל, להתבונן אלא

בכל כן וכמו יתברך, בגדולתו

הנושא יפרט - בו שמתבונן נושא

וכו') Ê‰לחלקים „vnL ,∆ƒ«∆
„BÚ ‰„BÚ‰ ÂÈÏÚ „aÎzƒ¿«»»»¬»
‡nL BÓk ,˙BÈ≈¿∆¿»≈
aLB‰Ó BÓ„‡«¿¿««
˜a Ô„Ú B˙ÓLƒ¿»≈∆¿À¿¿≈

‰„BÚ‰115Ú‚Ba Ô‰Â . »¬»¿≈¿≈«
,‰lÙz‰ ÈÙlL ‰Î‰‰Ï¿«¬»»∆ƒ¿≈«¿ƒ»
BÓ„‡ ‡nL BÓk¿∆¿»≈«¿
Ô„Ú B˙ÓL aLB‰Ó¿««ƒ¿»≈∆

‰lÙz‰ e˜a116, ¿¿¿≈«¿ƒ»
CÈˆ ‰lÙz‰ Ì„BL∆∆«¿ƒ»»ƒ
BzÚcÓ È‰Ï ÚbÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿»ƒƒ«¿
„ÈÈ ‡ÏL ‡c Ïk»ƒ¿»∆…«¿ƒ
.‰lÙza B˙B‡ ÏaÏÈÂƒ«¿≈«¿ƒ»
eÏ‡ ÌbL ,ÌL ‡Óe¿»≈»∆«≈
ÌÈ‡L Ì‰Ï ‰Ó„pL∆ƒ¿∆»∆∆≈»
˙Bc‰ È‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿
Ï‡ Ìna ‰‰ ,ÌalÓƒƒ»ƒ≈¿À»∆

ÌaÏ[יתבוננו=] ƒ»
Ì‰ ÔBMÏ ÌÈÎÏB‰Lk„∆¿∆¿ƒƒ≈
˙Bc‰ ˙‡ ÌÈÈÓ¿ƒƒ∆«ƒ¿
ÏÈLa Ì‡e ,˙B‚‡c‰Â¿««¬¿ƒƒ¿ƒ
ÁÎn‰ ÈÓLb ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ«À¿»
È‰Ï BzÏÎÈa Ûeb‰Ï¿«ƒ»¿¿»ƒ
ÔkL ÏkÓ ,˙Bc‰«ƒ¿ƒ»∆≈

.ÌLÙÏ Ú‚Bp‰ „a ˙‡Ê ÏBÚÙÏ ÌzÏÎÈaLעצה יביא ולהלן ∆ƒ»¿»ƒ¿…¿»»«≈«¿«¿»
שבזה הניצוח, מידת בעצמו לעורר התפילה, בזמן הבאות אלו למחשבות

ניתנים כזה באופן שלעבודה ד-ה), בסעיפים (שנתבארה האתכפיא מעלת
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לה  

ּכזה,p‰Â‰טז) מּצב לידי עצמֹו הביא ּכׁשהאדם ּגם ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
יֹותר, עֹוד קׁשה היא אצלֹו העבֹודה ְֲִֵֶֶָָָָָׁשאז
להתּגּבר. ּכח הּנתינת לֹו יׁש הּתפּלה עבֹודת ידי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹהּנה
עבֹודת ּגם הנה מּדה, ּכנגד מּדה הם הענינים ׁשּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכיון
הן ועצּומה. ּגדֹולה יגיעה ידי על ּבאה עצמּה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּתפּלה
רּבה יגיעה שהיא עצמּה, ׁשּבּתפּלה לההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

ּבּתניא להיֹות114ּכּמבֹואר צריכה ׁשההתּבֹוננּות ּובפרט , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
העבֹודה עליו ּתכּבד זה ׁשּמּצד ּדוקא, ּפרטית ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָהתּבֹוננּות
עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכמֹו יֹותר, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָעֹוד

העבֹודה הּתפּלה,115ּבקנטרס ׁשּלפני לההכנה ּבנֹוגע והן . ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבקּונטרס עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ׁשּמבאר ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

מּדעּתֹו116הּתפּלה להסיר להתיּגע צרי הּתפּלה ׁשּקֹודם , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשם, ּומבאר ּבּתפּלה. אֹותֹו ויבלּבל יטריד ׁשלא טרּדא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
הּטרּדֹות להסיר יכֹולים ׁשאינם להם ׁשּנדמה אלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּגם
הם לּׁשֹון דּכׁשהֹולכים לּבם אל ּבׂשּמם הנה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֻמּלּבם,
ּגׁשמי ענין ּבׁשביל ּובאם והּדאגֹות, הּטרּדֹות את ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָמסירים
ׁשּכן מּכל הּטרּדֹות, להסיר ּביכלּתֹו להּגּוף ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻהּמכרח

לנפׁשם. הּנֹוגע ּבדבר זאת לפעֹול ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּביכלּתם

מהּמחׁשבֹותCÈLÓÓeיז) לּפטר ׁשהעצה ּבהּמאמר, «¿ƒְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּוא והּתפּלה הּתֹורה ּבּׁשעת לֹו ְְְְִִִֶַַַָָׁשּנֹופלים

ׁשּמּדת ּדלהיֹות ׁשּבנפׁשֹו. הּנצח מּדת הּואלעֹורר הּנצחֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
על לכן, הּגלּויים, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש ּבעצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנטּוע
הּטרּדֹות ּכל ולדחֹות להתגּבר יכֹול הּנצח מּדת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָידי
ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, אפׁשר היה ולכאֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוהּבלּבּולים.
ּדוקא, הּנצח מּדת את לעֹורר היא ׁשהעצה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהּמאמר
מּקנטרס טז) (סעיף לעיל ׁשמּובאת העצה ּכי ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻהּוא,
ּבׁשעת ׁשּנֹופלים זרֹות למחׁשבֹות ּבנֹוגע רק היא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּתפּלה
נֹופלים ּכׁשהּמחׁשבֹות אבל ׁשלֹו, הּטרּדֹות מּצד ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתפּלה
(דּבהּמאמר לבלּבלֹו ּבכדי הּתפּלה, ּבׁשעת ּדוקא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָלֹו
מּדת את לעֹורר היא העצה אלּו), מחׁשבֹות ּבענין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמדּבר
למחׁשבֹות ּבנֹוגע ּגם ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהּנצח.
ׁשהם ּדזה ׁשּיתּבֹונן ידי על מהם לּפטר אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאלּו,
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Ê‡L ,‰Êk vÓ È„ÈÏ BÓˆÚ ‡È‰ Ì„‡‰Lk Ìb ‰p‰Â Ê¿ƒ≈«¿∆»»»≈ƒ«¿ƒ≈«»»∆∆»
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‡Bnk ‰a ‰ÚÈ‚È¿ƒ»«»«¿»

‡Èza114Ùe , ««¿»ƒ¿»
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„BÚ ‰„BÚ‰ ÂÈÏÚ „aÎzƒ¿«»»»¬»
‡nL BÓk ,˙BÈ≈¿∆¿»≈
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לו       

הּוא ענינם ּכל ּכי הּוא ּדוקא העבֹודה ּבׁשעת לֹו ְְְְֲִִִִַַָָָָָָנֹופלים
ׁשהעצה אֹומר ּובהּמאמר ועבֹודה. מּתֹורה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָלבלּבלֹו
אּלא התּבֹוננּות ידי על לא היא אלּו מּמחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלּפטר

נּצחֹון. ּבדר ְְִֶֶַָָּדוקא

ּבּתניא‰Â‰יח) ׁשּנֹופלים117מבאר זרֹות ׁשהּמחׁשבֹות , ¿ƒ≈ְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹ
הּוא לבלּבלֹו ּבכדי הּתפּלה ּבעת ְְְְְְִִֵֵַַָָָָלאדם

ערל לנגּדֹו ועֹומד ּבכּונה הּמתּפּלל אדם רׁשע118ּכמׁשל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
הּבעל ּתֹורת וידּועה לבלּבלֹו. ּכדי עּמֹו ּומדּבר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָּומׂשיח

טֹוב קטן119ׁשם אֹו נכרי ׁשּכן (ּומּכל אחר ּדכׁשאדם ,120( ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשהּכל ּדכיון להתּבֹונן צרי ּבתפּלתֹו, ּומבלּבלֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמדּבר
הּׁשכינה ירידת ׁשּזהּו מּובן, הרי ּפרטית, ּבהׁשגחה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
ּבפיו מהארתּה נּצֹוץ להתלּבׁש ּפלאים ׁשּירדה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכביכֹול
ּכל למּטה הּׁשכינה ׁשּירדה וזה הּמבלּבל, זה אדם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשל
ידי ועל הּתפּלה. ּבעבֹודת עצמי ׁשאחּזק ּבכדי הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכ
מעמקא ּבכּונה יֹותר להתּפּלל מתעֹורר הּוא זֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָהתּבֹוננּות

ׁשלא עד הּמבלּבל.ּדלּבא ׁשל ּדּבּורֹו יׁשמע ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

LÈÂהּמּגיד הרב ּתֹורת עם זה ּבתחּלת121לקּׁשר ¿≈ְְִִִִֵֶַַַַַַָ
הּפסּוק על ּבא) (ּפרׁשת ׁשתי122ּפרׁשתנּו למען ְִִֵַַַַַָָָָָָֹ

ּפרעה לב את הכּביד ׁשהּקּב"ה ּדזה ּבקרּבֹו, אּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹותי
הּנּצֹוצֹות את לברר ּבכדי הּוא מּכֹות ג' עֹוד עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוהביא
ׁשתי למען וזהּו מּקֹודם. נתּבררּו ׁשלא ּבמצרים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשהיּו
ׁשּנפלּו ׁשהּנּצֹוצֹות אֹותיֹות, מּלׁשֹון אֹותֹותי ְְִִִֶֶַַַָאֹותֹותי,
ּבענין [וכּידּוע ׁשּנׁשּברּו מהאֹותּיֹות הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבהּקלּפֹות

ּדתהּו הּכלים ׁשבירת123ׁשבירת הּוא הּכלים ּדׁשבירת , ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַֹ
לתֹו מהם נּצֹוצֹות נפלּו ּכ ׁשאחר ּגרם וזה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהאֹותּיֹות,
ׁשמכניסים ידי על הּוא ׁשּלהם הּברּור ועּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּקלּפֹות].
והּברּור ּבּתֹורה. הּצרּוף) את ׁשמׁשּנים (לאחרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָאֹותם

ידי על הּוא מקֹודם נתּבררּו ׁשּלא ּבמצרים ּבהּקלּפֹות ונפלּו ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדהאֹותּיֹות
ּדזה ּגֹו', אֹותֹותי ׁשתי למען וזהּו הּפרׁשה. ּדתחּלת ּבהסּפּורים הכניסם ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה
אלּו אֹותיֹות לברר ּבכדי אֹותֹותי, ׁשתי למען הּוא ּפרעה לב את הכּביד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּקּב"ה
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ׁשּבּתֹורה. ּבּסּפּורים ׁשהכניסם ידי על ּבהּׁשבירה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנפלּו
ּבמצרים עדין ׁשנׁשארּו מּכיון כן, ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ[אּלא

הּצּוּוי היה נתּבררּו, ׁשלא מאת124נּצֹוצֹות איׁש ויׁשאלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
הּנּצֹוצֹות ּכל לברר ּבכדי זהב, ּוכלי כסף ּכלי ּגֹו' ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָרעהּו

ּבמצרים]. ְְִִֶַָׁשהיּו

ּבתפּלהp‰Â‰יט) מּבלּבּולים לּפטר ׁשהעצה זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשהּכּונה ההתּבֹוננּות ידי על ְְְִֵֶַַַַָָהּוא

להתּפּל האדם את לעֹורר ּבכדי היא יֹותרּבהּבלּבּולים ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אדם ׁשל ּדּבּורֹו ידי על הם ּכׁשהּבלּבּולים הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבכּונה,
הם ּכׁשהּבלּבּולים ּכן ּׁשאין מה הּמבלּבלֹו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַאחר
ּבכדי הּבהמית מּנפׁשֹו לֹו ׁשּנֹופלֹות זרֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָמּמחׁשבֹות
אֹותֹו מבלּבלת הּבהמית ׁשּנפׁשֹו ׁשּזה (אף ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַלבלּבלֹו
אֹותֹו ׁשּמבלּבל רׁשע ערל ּכמׁשל הּוא זרֹות ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָּבהּמחׁשבֹות
ּבעת מקֹום, מּכל מּתניא), לעיל ּכּמּובא ּדּבּורֹו, ידי ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָעל
ּבהּכּונה להתּבֹונן מקֹום אין זרֹות הּמחׁשבֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָנפּלת
ּבהּמחׁשבֹות מהארתּה נּצֹוץ והתלּבׁשּות הּׁשכינה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּדירידת
טענה ׁשּום יׁשיב ׁשלא ׁשם ּבּתניא ּׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹזרֹות,
ההתּבֹוננּות ׁשּגם לֹומר, [ויׁש זרה הּמחׁשבה נגד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומענה
והעצה ּומענה], טענה ּבכלל היא זרה הּמחׁשבה ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבסּבת
ההרהּורים ׁשֹומע ולא יֹודע ּכלא עצמֹו ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹהיא
ּבהּכּונה מתּבֹונן [ּדכאׁשר מּדעּתֹו. ויסירם לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנפלּו
להֹועיל יכֹולה ההתּבֹוננּות אחר, ּבזמן זרֹות ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּדהּמחׁשבֹות
ּבעת אבל זרֹות. מחׁשבֹות לֹו יהיּו לא הּתפּלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבעת
ּכלא עצמֹו לעׂשֹות היא העצה עצמם, הּמחׁשבֹות ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפּלת
אֹומר ולכן לֹו]. ׁשּנפלּו ההרהּורים ׁשֹומע ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיֹודע
ּבׁשעת ׁשּנֹופלֹות מהּמחׁשבֹות לּפטר ׁשהעצה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהּמאמר

אין זרֹות הּמחׁשבֹות נפּלת ּבעת ּכי הּנצח, מּדת לעֹורר היא והּתפּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ּכנ"ל. להתּבֹוננּות, ְְְִַַָמקֹום

ׁשלp‰Â‰כ"ף) ּדּבּורֹו ידי על [הּבאים הּבלּבּולים ּבסּבת ההתּבֹוננּות ידי על ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
הּבלּבּולים ּבסּבת ההתּבֹוננּות זה ּדר ועל הּמבלּבלֹו, אחר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאדם
ּדירידת אחר] ּבזמן ּבזה ׁשּמתּבֹונן הּבהמית, מּנפׁש הּבאֹות זרֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּדמחׁשבֹות
הּוא הּמבלּבלים ּובהּמחׁשבֹות ּבהּדּבּורים מהארתּה נּצֹוץ והתלּבׁשּות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה
הּוא זה ידי על עלּיה, צֹורך ירידה יתירה, ּבכּונה יתעֹורר זה ידי ׁשעל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבכדי
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לז  

ׁשּבּתֹורה. ּבּסּפּורים ׁשהכניסם ידי על ּבהּׁשבירה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנפלּו
ּבמצרים עדין ׁשנׁשארּו מּכיון כן, ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ[אּלא

הּצּוּוי היה נתּבררּו, ׁשלא מאת124נּצֹוצֹות איׁש ויׁשאלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
הּנּצֹוצֹות ּכל לברר ּבכדי זהב, ּוכלי כסף ּכלי ּגֹו' ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָרעהּו

ּבמצרים]. ְְִִֶַָׁשהיּו

ּבתפּלהp‰Â‰יט) מּבלּבּולים לּפטר ׁשהעצה זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשהּכּונה ההתּבֹוננּות ידי על ְְְִֵֶַַַַָָהּוא

להתּפּל האדם את לעֹורר ּבכדי היא יֹותרּבהּבלּבּולים ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אדם ׁשל ּדּבּורֹו ידי על הם ּכׁשהּבלּבּולים הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבכּונה,
הם ּכׁשהּבלּבּולים ּכן ּׁשאין מה הּמבלּבלֹו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַאחר
ּבכדי הּבהמית מּנפׁשֹו לֹו ׁשּנֹופלֹות זרֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָמּמחׁשבֹות
אֹותֹו מבלּבלת הּבהמית ׁשּנפׁשֹו ׁשּזה (אף ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַלבלּבלֹו
אֹותֹו ׁשּמבלּבל רׁשע ערל ּכמׁשל הּוא זרֹות ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָּבהּמחׁשבֹות
ּבעת מקֹום, מּכל מּתניא), לעיל ּכּמּובא ּדּבּורֹו, ידי ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָעל
ּבהּכּונה להתּבֹונן מקֹום אין זרֹות הּמחׁשבֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָנפּלת
ּבהּמחׁשבֹות מהארתּה נּצֹוץ והתלּבׁשּות הּׁשכינה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּדירידת
טענה ׁשּום יׁשיב ׁשלא ׁשם ּבּתניא ּׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹזרֹות,
ההתּבֹוננּות ׁשּגם לֹומר, [ויׁש זרה הּמחׁשבה נגד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומענה
והעצה ּומענה], טענה ּבכלל היא זרה הּמחׁשבה ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבסּבת
ההרהּורים ׁשֹומע ולא יֹודע ּכלא עצמֹו ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹהיא
ּבהּכּונה מתּבֹונן [ּדכאׁשר מּדעּתֹו. ויסירם לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנפלּו
להֹועיל יכֹולה ההתּבֹוננּות אחר, ּבזמן זרֹות ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּדהּמחׁשבֹות
ּבעת אבל זרֹות. מחׁשבֹות לֹו יהיּו לא הּתפּלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבעת
ּכלא עצמֹו לעׂשֹות היא העצה עצמם, הּמחׁשבֹות ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפּלת
אֹומר ולכן לֹו]. ׁשּנפלּו ההרהּורים ׁשֹומע ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיֹודע
ּבׁשעת ׁשּנֹופלֹות מהּמחׁשבֹות לּפטר ׁשהעצה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהּמאמר

אין זרֹות הּמחׁשבֹות נפּלת ּבעת ּכי הּנצח, מּדת לעֹורר היא והּתפּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ּכנ"ל. להתּבֹוננּות, ְְְִַַָמקֹום

ׁשלp‰Â‰כ"ף) ּדּבּורֹו ידי על [הּבאים הּבלּבּולים ּבסּבת ההתּבֹוננּות ידי על ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
הּבלּבּולים ּבסּבת ההתּבֹוננּות זה ּדר ועל הּמבלּבלֹו, אחר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאדם
ּדירידת אחר] ּבזמן ּבזה ׁשּמתּבֹונן הּבהמית, מּנפׁש הּבאֹות זרֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּדמחׁשבֹות
הּוא הּמבלּבלים ּובהּמחׁשבֹות ּבהּדּבּורים מהארתּה נּצֹוץ והתלּבׁשּות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה
הּוא זה ידי על עלּיה, צֹורך ירידה יתירה, ּבכּונה יתעֹורר זה ידי ׁשעל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבכדי
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לח       

וכאׁשר אתהּפכא. ּבהּדּבּור, ׁשּנפלּו הּנצֹוצֹות את ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָמעלה
הּבלּבּולים על ּומתּגּבר ׁשּבֹו הּנצח מּדת את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַמעֹורר

עצמֹו ועֹוׂשה אֹותם, ההרהּורים,ּומדחה ׁשֹומע ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ה) (סעיף לעיל הּמבאר ּפי ועל אתּכפיא. ְְְְְִִִֵַַַָָָֹהּוא
נעלית היא ּדאתּכפיא העבֹודה ידי ׁשעל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה
יׁש ּדאתהּפכא, העבֹודה ידי ׁשעל מההמׁשכה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר
ּבאֹופן ההרהּורים את ׁשמדחה ידי ׁשעל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַלֹומר,
יֹותר עֹוד ּבּתפּלה ּבכּונתֹו אֹומץ מּתֹוסף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּדאתּכפיא,
הּנ"ל. ההתּבֹוננּות ידי על ׁשּנעׂשית ּבכּונה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמההֹוספה

הּבלּבּוליםp‰Â‰כא) על להתגּבר האדם ׁשּיּוכל ּבכדי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִֶָָָָָולדחֹותם,
האֹוצר ּדבזּבּוז, ּובאֹופן מּלמעלה, לֹו נֹותנים ְְְְְְְִִִֵֶַָָָּביֹותר,
ּדכיון הענינים, ּדׁשני הׁשּיכּות לבאר ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהעליֹון.

ראתה לא עין הּנעלם, ענין הּוא זה125ׁשאֹוצר הרי , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדבזּבּוז, ּבאֹופן ּובפרט האֹוצר, את ּומגּלים ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָׁשּנֹותנים
זה עֹוׂשים מקֹום ּומּכל הּקּב"ה, לפני ּכביכֹול קׁשה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהּוא
הּנ"ל. קׁשה עבֹודה לעבֹוד ׁשּיּוכל ּבכדי האדם, ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשביל

הּידּוע ּפי ׁשעל להֹוסיף, מּלמעלה126ויׁש ׁשההמׁשכה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יֹותר נעלית היא האדם עבֹודת ידי על ְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָהּבאה
לעבֹוד להאדם ּכח נתינת שהיא מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמההמׁשכה
על מתּגּבר ׁשהאדם ידי ׁשעל לֹומר, יׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעבֹודתֹו,
ּדהמׁשכת ּכח הּנתינת ידי (על אֹותם ּומדחה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹהּבלּבּולים
עבֹודתֹו, ידי על הּבאה האֹוצר המׁשכת העליֹון), ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָאֹוצר

דפרק והחֹותם (ּבהּסיּום ּבהּמאמר ׁשאֹומר ּדזהּו לֹומר, ויׁש יֹותר. עֹוד נעלית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהיא
מנּצח ׁשאדם הּנצחֹון ידי ּדעל ,(ההמׁש ּדכל והחֹותם הּסּיּום גם ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהעׂשרים,

ּגֹורם הּוא ׁשלֹו הּבהמית הּנפׁש ּפנימּיּות127את ּגּלּוי ׁשהּוא העליֹון, אֹוצר המׁשכת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹוועצ האֹוצר, ענין ּכׁשּמבאר הּקֹודמים ּדּבּפרקים הּוא. ּברּו סֹוף אין מּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּוא) ּברּו סֹוף אין ועצמּות (ּפנימּיּות זה לׁשֹון ּבענין128אֹומר מדּבר ׁשם ּכי , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבענין ׁשּמדּבר ההמׁש וחֹותם ּובסּיּום הּנצחֹון, ׁשּבׁשביל האֹוצר וגּלּוי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשכת
ועצמּות ּפנימּיּות ּגּלּוי ׁשהּוא אֹומר, ּדהאדם, הּנצחֹון ידי על הּבא האֹוצר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהמׁשכת

הּוא. ּברּו סֹוף ֵָאין
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פי"ז.125) ההילולא המשך ג. סד, אֿב.126)ישעי' כד, שה"ש העבודה127)לקו"ת זו, בחינה כי הוא, "גורם" דהלשון לומר, ויש

העבודה ששלימות ורק אותה, וממשכת מעוררת מלמעלה.אינה ההמשכה בחינת128)שתהי' "והוא פי"ז הנ"ל בהמשך

האור. עצם על שקאי משמע שם הענין מהמשך אבל העצמות".
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ּדפרקLÈÂכב) וחֹותם לסּיּום זה ּדענין הׁשיכּות לבאר ¿≈ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתֹורה ּבלּקּוטי הּמבאר ּפי על ,129העׂשרים, ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

אּמה ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ׁשּפתחֹו ׁשני130ּדזה , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּוׁשני ּכתר, ּבגּמטרּיא ּדעׂשרים הּוא, עׂשרים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָּפעמים
ׁשּבכתר, הּבחינֹות ׁשני הם (ארּבעים) עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּפעמים
לֹו היּו לא האּולם ׁשּפתח ּדזה ׁשם, ּומבאר .וארי ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעּתיק

מעצמֹו ּתמיד פתּוח והיה עבֹודת130דלתֹות ּכי הּוא, , ְְְֲִִֵַַַָָָָָ
הּכתר ּבחינת ּולהמׁשי לעֹורר ּבער אינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאדם
ׁשלמּות ידי ׁשעל אּלא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשלמעלה
ּבמקֹום הּמבאר ּפי ועל מעצמֹו. הּוא נמׁש ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹהעבֹודה,

ּבגלּגלּתא131אחר ּגם אּלא סתימאה ּבחכמה רק לא מּגעת ּדּלתּתא ׁשאתערּותא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּצד ּבעּקר הּוא מעצמֹו ּתמיד פתּוח היה האּולם ׁשּפתח ּדזה לֹומר, יׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּדארי
סֹוף אין ועצמּות ּפנימיּות ּדגּלּוי הּׁשּיכּות לבאר יׁש זה ּפי ועל ׁשּבֹו. עּתיק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת
ּבחינה הּוא ּדעׂשרים והחֹותם ּדהּסיּום העׂשרים, ּפרק וחֹותם לסּיּום הּוא ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּברּו
אין ועצמּות לפנימּיּות עד עּתיק, ּפנימּיּות – עצמֹו ּובעּתיק עּתיק, ּדכתר, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַהּב'
הּמקדׁש ּדבית אּולם ׁשל ּבפתחֹו יהיה זה ּדגּלּוי והּׁשלימּות הּוא. ּברּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָסֹוף

ּבמהרה ׁשּיּבנה מּמׁש.הּׁשליׁשי, ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על בימינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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ּדפרקLÈÂכב) וחֹותם לסּיּום זה ּדענין הׁשיכּות לבאר ¿≈ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתֹורה ּבלּקּוטי הּמבאר ּפי על ,129העׂשרים, ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

אּמה ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ׁשּפתחֹו ׁשני130ּדזה , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּוׁשני ּכתר, ּבגּמטרּיא ּדעׂשרים הּוא, עׂשרים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָּפעמים
ׁשּבכתר, הּבחינֹות ׁשני הם (ארּבעים) עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּפעמים
לֹו היּו לא האּולם ׁשּפתח ּדזה ׁשם, ּומבאר .וארי ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעּתיק

מעצמֹו ּתמיד פתּוח והיה עבֹודת130דלתֹות ּכי הּוא, , ְְְֲִִֵַַַָָָָָ
הּכתר ּבחינת ּולהמׁשי לעֹורר ּבער אינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאדם
ׁשלמּות ידי ׁשעל אּלא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשלמעלה
ּבמקֹום הּמבאר ּפי ועל מעצמֹו. הּוא נמׁש ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹהעבֹודה,

ּבגלּגלּתא131אחר ּגם אּלא סתימאה ּבחכמה רק לא מּגעת ּדּלתּתא ׁשאתערּותא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּצד ּבעּקר הּוא מעצמֹו ּתמיד פתּוח היה האּולם ׁשּפתח ּדזה לֹומר, יׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּדארי
סֹוף אין ועצמּות ּפנימיּות ּדגּלּוי הּׁשּיכּות לבאר יׁש זה ּפי ועל ׁשּבֹו. עּתיק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת
ּבחינה הּוא ּדעׂשרים והחֹותם ּדהּסיּום העׂשרים, ּפרק וחֹותם לסּיּום הּוא ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּברּו
אין ועצמּות לפנימּיּות עד עּתיק, ּפנימּיּות – עצמֹו ּובעּתיק עּתיק, ּדכתר, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַהּב'
הּמקדׁש ּדבית אּולם ׁשל ּבפתחֹו יהיה זה ּדגּלּוי והּׁשלימּות הּוא. ּברּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָסֹוף

ּבמהרה ׁשּיּבנה מּמׁש.הּׁשליׁשי, ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על בימינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, תשט"ז

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה דוד שי'

במענה על מכתבו מד' שבט, בו כותב על שהתחיל ללמוד שיעור בתניא עם מורי בי"ס ב...

כפי' לא בדבור  בלי כל  ובלבד אם השתתפות המורים בזה מרצונם הטוב  נכון הדבר  הנה בכלל 

אפילו לא ברמז, כי בענינים כגון דא יש להזהר שלא יקשרו התלותם בעניני הרשת שמנצלים זה להכריח 

השתתפותם בענין הנ"ל. - וענינים הנלמדים צ"ל כמרז"ל במקום שלבו חפץ...

אתענין לדעת איך מנצלים שעות ההוספה שכמה מהמורים-ות התנדבו לתת, וכמדובר מאז?



מכתב כללימ

 ב"ה,  בימים שבין יו"ד וט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות,

ה'תשמ"ז. ברוקלין נ.י. 

אל בני ובנות ישראל 

בכל מקום שהם 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה 

בבואנו מיום יו"ד שבט, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, עדיין "חי" בזכרון הענין של נצחיות 

וחדורים  קשורים  היו  הזה  בעולם  חייו  כל  ואשר  בישראל  נשיא  של  נפשו  נצחיות  ובפרט  בכלל,  הנפש 

בנצחיות התורה והמצוות, וביחוד, כיוון שבעל ההילולא הקים דור, ודורי דורות, של תלמידים וממשיכים 

ההולכים בדרכיו, 

ובמיוחד כאשר המטרה העיקרית של עבודתו ופעילותו היתה הפצת התורה )הנגלית והפנימית( 

היהודים,  כל  ואת  יהודי  כל  יקיף  שהדבר  עד  מקום,  בכל  יהודים  של  ביותר  הרחבים  בחוגים  והמצוות 

יוצא מן הכלל, ואדרבה: "כולנו כאחד", ובאופן של "עמדו הכן  ובבנותינו, בלי  ובזקנינו בבנינו  בנערינו 

כולכם" ולומר לה': "נעשה ונשמע" – את כל המצוות ואת כל התורה כולה, לנצח. 

שהם,  מקום  בכל  יהודים  ואחת,  אחד  לכל  דלהלן  הכפולה  והבקשה  ההצעה  מופנית  לפיכך, 

ובהקדמה:

ט"ו בשבט: אין אומרים בו תחנון )שו"ע או"ח סקל"א ס"ו(, ומנהג ישראל לאכול פירות האילן ביום זה 
נוהגים לומר ליקוטים מתנ"ך  ]ויש  – מג"א שם ס"ק טז. השלמה לשו"ע אדה"ז )לבעהמ"ס דברי נחמי'( שם ס"ח. 
וזהר כו' )נדפסו בס' פרי עץ הדר – ויניציאה, תפ"ח. וכמ"פ לאח"ז(. – ולא ראיתי במדינותינו נוהגים כן[. – וראה 

אנציקלופדי' תלמודית ערך חמשה עשר בשבט ס"ד. וש"נ. 
הל'  – רמב"ם  בנדו"ד   – ב"ה, שהלכה כמותן. ראה  )כדעת  ר"ה  ריש מסכת  ראש השנה לאילנות: משנה 

תרומות פ"ה הי"א. הל' מעשר שני פ"א ה"ב. וראה לקוטי לוי"צ אגרות ע' תיג-ד. 
לאילנות: כן הוא בכ"מ. במשנה שם: לאילן )וראה לקוטי לוי"צ שם אודות הגימטריא ד"אילן" – "אילן", 

ולא "אילנות"( – נת' בהתוועדות ש"פ יתרו ה'תשמ"ה בסופה. 
שבט, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר: השייכות דחודש שבט לבעל ההילולא – ראה לקו"ש בשלח 
תשמ"ה ס"י )ושם ס"ז ואילך(. ובארוכה ראה שיחות: ש"פ שמות מבה"ח שבט ה'תשמ"ו ס"א-ב: ש"פ וארא ר"ח שבט 

ה'תשמ"ו. ש"פ וארא ר"ח שבט שנה זו. וש"נ. 
ההילולא: ראה אגה"ק סי' ז"ך וביאורו וסי' כח. סידור שער הל"ג בעומר )דש, ב-ג(. אוה"ת נ"ך כרך ב )ע' 
תתקנד ואילך(. ד"ה להבין ענין ל"ג בעומר בתו"ח שמות )רחץ, ב ואילך(. ד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י בסה"מ 
ואילך(,  )ע' רצא  ואילך(, תרע"ח  )ע' רסא  ואילך(, תרנ"ד  )ע' תרסו  ויקרא ח"ב  )ע' קד(, מאמרי אדהאמ"צ  תקס"ד 

עטר"ת )ע' תיג ואילך(. ד"ה ואתם הדבקים תרפ"ו )ע' רכב ואילך(. ועוד. 
חיים  כ"א  בשריים  חיים  אינם  כנודע שחיי הצדיק  והמצוות:  . התורה   . וחדורים   .  . חייו  כל   .  . נשיא 

רוחניים שהם אמונה ויראה ואהבה – אגה"ק ביאור לסי' ז"ך )קמו, ב(. 
תלמידים . . ההולכים בדרכיו: ובלשון אדה"ז באגה"ק סי' ז"ך )קמו, א(: בראותו ילדיו מעשה ידיו בקרבו 

יקדישו שמו יתברך אשר יתגדל ויתקדש כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נס"ו. 
עבודתו . . היתה הפצת התורה: להעיר מאו"ת להה"מ )הוצאת קה"ת( קז, סע"ג ואילך )בהוצאת קה"ת 

תש"מ ואילך – סתמ"א(: ויש צדיקים העומדים בפרץ . . נקראים שומרי תורה. 
בנערינו . . ובבנותינו: ע"פ לשון הכתוב – בא יו"ד, ט. 

כולנו כאחד: אשר עי"ז נעשה "ברכנו אבינו" – ברכת "שים שלום" בסוף תפלת העמידה. וראה תניא פרק 
לב. 

עמדו הכן כולכם: לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו בקשר ליום הסתלקות-הילולא של אביו )כ"ק אדמו"ר 
מהורש"ב נ"ע( – נדפס בקונטרס ל"ו בתחילתו )סה"מ קונטרסים ח"ב שצז, ב(. אגרות-קודש שלו ח"ד ע' רעח-ט. וראה 

לקו"ש ח"ו ע' 283-4.
נעשה ונשמע: משפטים כד, ז. וראה שבת פח, א. 



מי
רק  לא  ההילולא,  בעל  עניני  כל  ונהיים,  להיות,  צריכים  הילולא,  ביום  לשנה,  ומשנה  שנה,  כל 

נמשכים, כי אם, ובעיקר, מתחדשים ביתר שאת וביתר עוז, כפי שצריכים להיות כל עניני הטוב והקדושה, 

כפי ההוראה "מעלין בקודש", ובפרט בענינים כלליים ועיקריים. 

ההתחדשות היא גם בענינים שכבר היו מקודם, אלא שלפני כן לא היה הענין דבר עיקרי, או לא 

באותה הדגשה כפי שהיא מתבטאת באופן המחודש. וממילא מתעוררת ההתחדשות, אצל אנשים בכלל, 

ואצל יהודים בפרט, כוחות רעננים, המתבטאים גם במעשה בפועל, והרי "המעשה הוא העיקר". כך נעשים 

"חדשים"  אותם  העושה  התחדשות  לכדי  ועד  "כחדשים",  חדשים(  אינם  אם  )גם  המחודשים  הענינים 

ממש. 

* * *                                                                     

טבע האדם, כפי שברא אותו הקב"ה, הוא שתופעה יום-יומית, או אפילו תופעה שאינה תכופה 

אלא שהיא באה יחד עם, או בתוך, ענינים אחרים, ולא כדבר עיקרי – הרי אין היא מעוררת תשומת לב 

מיוחדת, גם אם הענין כשלעצמו יהיה חשוב ככל שיהיה. 

שונה הדבר כאשר הדבר מופיע כדבר עיקרי, ובתוספת הדגשה מתאימה, שאז ההתייחסות אליו 

וההיענות הם באופן אחר לגמרי. 

בדבר  לא במלוא ההדגשה הנדרשת כשמדובר  בעבר, אבל  עליו  דובר  ענין שכבר   – ובנוגע אלינו 

עיקרי בחיי יום יום:

לעשות כל בית יהודי ל"מקדש מעט", כפי שהדבר רמוז בציוויו והבטחתו של הקב"ה: "ועשו לי 

יחיד: במקדש(, אלא  )לשון  בתוכו"  "ושכנתי  נאמר  ז"ל שלא  חכמינו  כהדגשת  בתוכם",  ושכנתי  מקדש 

"בתוכם" )לשון רבים( – בכל אחד ואחת, ב"לבבך", "נפשך", "מאודך-ממונך", בכל בית יהודי. 

כל שנה . . הילולא . . מתחדשים: שהרי נוסף לזה שבכל השנה כולה "תלמידי חכמים אין להם מנוחה 
אז:  וכמובן מאמירת קדיש  ערוך.  עילוי שבאין  ניתוסף  י"ל שביום ההילולא   – וש"נ(  בסופה.  )ברכות  בעוה"ב"  כו' 
דאיתא בכתבי האריז"ל )שער הכוונות ענין הקדיש. פע"ח שער ו ספ"א בהגה"ה. סידור האריז"ל קודם עלינו. ועוד. 
הובא בשיורי ברכה )להחיד"א( לשו"ע יו"ד סו"ס שעו( שאמירת הקדיש שייך ג"כ לעליית הנשמה ממדריגה למדריגה 
בג"ע זה עצמו. ועפ"ז י"ל, אשר בסיום אמירת הקדיש די"א חודש מסתיים סדר עליות זה ומתחיל סדר חדש בעליות 
הנשמה בג"ע זה גופא, ואמירת קדיש ביום היארצייט בכל שנה – ה"ז מפני עליית הנשמה אז לדרגא נעלית שבאין 

ערוך. ואכ"מ. 
מעלין בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. ירושלמי בכורים פ"ג ה"ג. 

המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. תקו"ז תנ"ב )פז, סע"א(. ת"ס )צג, ב(. ת"ע )קלג, ב. קלד, א(. 
כחדשים . . חדשים ממש: ראה ספרי ופרש"י עה"פ ואתחנן ו, ו. שו"ע אדה"ז או"ח סס"א ס"ב. פרש"י 

עה"פ תבוא כו, טז. יתרו יט, א. עקב יא, יג. 
התחדשות העושה אותם חדשים ממש: להעיר מהשינוי דבנין הורדוס בביהמ"ק השני – שמי שלא ראהו 

לא ראה בנין נאה מימיו )ב"ב ד, א. וראה ג"כ סוכה נא, ב(. 
מקדש מעט: ראה יחזקאל יא, טז. מגילה כט, א. 

בציוויו והבטחתו: דציווים שבתורה הם )גם( לשון עתיד והבטחה )תו"א ס"פ תשא; או"ת להה"מ הוספות 
סי"ב )וש"נ(; סה"מ תרכ"ו ע' קיב ואילך; תר"ל ע' קמ ואילך; שם ס"ע קמח ואילך – בנוגע ל"ואהבת"(. ובלקו"ת 

במדבר יג, ג: כי העתיד והציווי שניהם משמשין בלשון אחד. 
ועשו לי מקדש: תרומה כה, ח. 

ועשו לי מקדש . . בכל בית יהודי: ראה פרש"י עה"פ: ועשו לשמי בית קדושה. ד"ה ועשו לי מקדש תרפ"ה 
)סה"מ תרפ"ה ע' קעט(. 

כהדגשת חכמינו ז"ל: בלקו"ת ר"פ נשא )כ, סע"ב( הביאו בשם "ארז"ל". וראה ראשית חכמה שער האהבה 
פ"ו קרוב לתחילתו )ד"ה ושני פסוקים – סט, ב(. אלשיך עה"פ תרומה כה, ח קרוב לסופו )ד"ה עוד יתכן – פט, א(. 
של"ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. וראה גם ד"ה היושבת בגנים תש"ח )ע' 132 ואילך(. ד"ה באתי לגני דההילולא 

בתחילתו. ועוד. 

אגרות קודש



מי
במילים פשוטות: באים לבטא במלוא ההדגשה כי יש לעשות את הענין של "ושכנתי בתוכם" – 

לדבר עיקרי, ולהתמסר לכך בפועל בהשתדלות הגדולה ביותר, במחשבה דיבור ומעשה, לשם הבאת הדבר 

להגשמה מעשית במדה המלאה ביותר. 

ביתר בהירות ויתר פירוט: ה"מקדש מעט" – "ושכנתי בתוכם" – בלבו של כל יהודי ובכל בית 

יהודי, יהוו השתקפות ובבואה, כביכול, של המקדש הכללי, שכלל בתוכו, ושימש בזה מקור לכל העולם, 

את כל שלושת העמודים שעליהם העולם עומד: תורה, עבודה וגמילות חסדים. 

תורה – מודגשת בפרט הראשון של "ועשו לי מקדש" – בהציווי: "ועשו ארון וגו' ונתת אל הארון 

את העדות" )התורה( – בקודש הקדשים של המשכן והמקדש. 

ספר  )את  אותו  "ושמתם  של:  והקיום  הציווי  בא   – )שבכתב(  התורה  שהושלמה  לאחר  ותיכף 

התורה( מצד ארון ברית ה'" – בקודש הקדשים. 

בית  דרך  ועולות  מכוונות  התפילות  כל  השמים",  שער  ו"זה  יקרא"  תפלה  בית  "ביתי   – עבודה 

המקדש )וקודש הקדשים(. 

והרי "ועשו לי מקדש" בכלל הוא שיהא "בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות", כפי שמסביר 

הרמב"ם, והכוונה והתוכן הפנימי של הקרבן הוא – "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'", להתקרב אל ה', עד 

לידי הקרבת חלבו ודמו, תפלה במסירת הרצון והנפש. 

המקדש הכללי, שכלל בתוכו . . כל שלושת העמודים: ראה )ע"ד החסידות( אוה"ת דרושים לפ' זכור )ס"ע 
א' תשפ ואילך(. 

שלושת העמודים . . תורה, עבודה וגמילות חסדים: אבות פ"א מ"ב. וראה לקו"ת שלח מט, ב. ד"ה על 
שלשה דברים ה'ש"ת )ע' 160 ואילך(. 

עבודה: תפלה, שבמקום קרבנות תיקנוה )ברכות כו, א-ב. זח"ב כ, ב(, ונקראת עבודה )תענית ב, א. רמב"ם 
הל' תפלה בתחלתו. סהמ"צ מ"ע ה )וראה שיחת ש"פ בחוקותי ה'תשד"מ(. רבינו יונה באבות שם(. 

המנורה  שהם  רבים  מינים  כולל  מקדש"(  לי  )"ועשו  הכלל  "זה  כי  מקדש:  לי  ועשו  של  הראשון  בפרט 
והשולחן והמזבח וזולתם כולם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש וכו'" – סהמ"צ להרמב"ם מ"ע כ )וראה שם שרש 
וכמשנ"ת  "חלקי המקדש",  בין  מנה הארון  לא  – אלא שהרמב"ם  אלו(  דימים  בלימוד הרמב"ם  – מהשיעורים  יב 

במק"א. וראה לקו"ש חי"א ע' 116 ואילך. חכ"א ע' 252 ואילך. 
בפרט הראשון . . "ועשו ארון: ראה רמב"ן עה"פ תרומה כה, כב: עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת 

השכינה שהוא הארון . . על כן הקדים הארון והכפורת בכאן. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1346 ובהערות שם. חי"א שם. 
"ועשו ארון גו' . . את העדות": תרומה כה, יו"ד. שם, טז. 

התורה: פרש"י עה"פ. 
ותיכף . . ברית ה': וילך לא, כד-כו. ולהעיר אשר מקום הסנהדרין גדולה הי' בלשכת הגזית ורק שם היתה 

בתקפה )רמב"ם הל' סנהדרין פי"ד הי"א-יב(. 
תיכף: כי באותו היום שיצא )משה( מן העולם כתב )וסיים( הס"ת )ב"ב טו, א. דב"ר פ"ט, ט. מדרש תהלים 

צ, א. פסיקתא דר"כ פיסקא וזאת הברכה. הובא בהקדמת הרמב"ם לפיה"מ )ולס' היד((. 
ביתי בית תפלה יקרא: ישעי' נו, ז. 

"זה שער השמים", כל התפלות . . ועולות: ויצא כח, יז ובפרש"י. 
כל התפלות מכוונות . . בית המקדש )וקודש הקדשים(: להעיר מברכות ל, א: הי' עומד בירושלים יכוין 
את לבו כנגד בית המקדש כו' הי' עומד בבית המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים כו'. רמב"ם הל' תפלה 

פ"ה ה"ג. טושו"ע )ודאדה"ז( או"ח סצ"ד ס"א-ב. 
לכל  יקרא  תפלה  בית  ביתי  כי  הה"ד  ומסיים:  מוסיף   – הענין  בסוף   – ה"ה  פ"ד  ברכות  ובירושלמי 

העמים. 
הרמב"ם: ריש הל' בית הבחירה. 

והתוכן הפנימי של הקרבן: ראה לקו"ת ויקרא ד"ה אדם כי יקריב. ד"ה באתי לגני דההילולא פ"ב. ועוד. 
אדם כי יקריב: ויקרא א, ב. וידועה תורת אדה"ז עה"פ )בקונ' לימוד החסידות ע' 20(. 

קרבן . . להתקרב: ראה ספר הבהיר סי' מו )קט(. הובא ברקאנטי עה"פ בראשית ד, ג )טז, א(; של"ה ריא, ב. 
זח"ג ה, רע"א )הובא בשל"ה שם(. וראה פע"ח שער התפלה פ"ה. בחיי ורמב"ן עה"פ ויקרא א, ט. 

הקרבת חלבו ודמו: ראה לקו"ת פינחס עז, ג ואילך. ד"ה כי חסד חפצתי תרצ"ט )ע' 238 ואילך(. ועוד. 

אגרות קודש



מי
גמילות חסדים – כפי הציווי הפרטי שמיד לאחר "ועשו ארון" )ופרטיו(: "ועשית שולחן גו' ונתת 

על השולחן לחם", שבית המקדש היה המקום שממנו השפיע הקב"ה את כל חסדיו מידו המלאה הפתוחה 

הקדושה והרחבה, בשביל העולם בכלל ובשביל בני ישראל במיוחד. 

 * * *

תהיה  כביכול,  כך,  חסדים,  גומל  שה'  כשם  בדרכיו",  "והלכת  ה':  של  ציוויו  קיים  האמור  בכל 

העמודים  שלושת  כל  את  בתוכו  לגלם  צריך  יהודי  בית  שבכל  מעט"  ה"מקדש  וכו'.  חסדים  גומל  אתה 

האמורים:

תורה: "בית שמגדלין בו תורה", בית שבו לומדים תורה בקביעות, ובאופן של "מגדלין", גדלות 

בכמות ובאיכות, כולל גם שהבית יהיה "בית מלא ספרים", שהספרים לא ישארו על המדף או בארון, אלא 

שכל הבית יהיה ממולא ב)תוכנם של( הספרים. 

תפלה: "בית שמגדלין בו תפלה", החל מפתיחת היום ב"מודה אני לפניך מלך" ועד ל"השכיבנו 

אבינו לשלום" בקריאת שמע שעל המטה. 

התפלה היא בצבור בבית הכנסת אבל מיד שיתעורר משנתו על מטתו – יקום ויאמר: מודה אני 

וכו', והיום מסתיים בקריאת-שמע שעל המטה, וביניהם כמה תפלות וברכות, ברכות לפני המזון ולאחרי 

המזון וכו'. 

גמילות חסדים: נוסף לקופת הצדקה שבבית, הרי זה בית שמקיימים בו הכנסת אורחים, גמילות 

לתפלה,  כנסיות  בתי  תורה,  מוסדות  והחזקת  תמיכת  ולכלל,  ליחידים  ובממונו  בגופו  בנפשו  חסדים 

ומוסדות צדקה וחסד וכו'. 

ועשית שלחן גו' . . לחם: תרומה כה, כג. שם, ל. 
שלחן . . חסדיו: ראה ב"ב כה, ב: הרוצה . . שיעשיר יצפין, וסימנך שלחן בצפון )היינו עושר, שיעריך שולחנו 
מחמת עושרו – רבינו גרשום שם(. תקו"ז תכ"ד )סט, ב(. שו"ע אדה"ז או"ח סצ"ד ס"ג. וש"נ. וראה תיב"ע לפקודי מ, 

ד )הובא בחדא"ג מהרש"א לב"ב שם(. 
זמן שעבודת  כל  כיצד,  העבודה  על  ד:  פ"ד,  ראה אדר"נ  . חסדיו:   . . השפיע הקב"ה   . שבית המקדש 

ביהמ"ק קיימת העולם מתברך על יושביו וגשמים יורדין בזמנן כו'. 
ג )ה(( אילו היו  ג. וראה גם ויק"ר פ"א, יא. שהש"ר פ"ב,  בשביל העולם בכלל: כמארז"ל )במדב"ר פ"א, 
)גזוזטראות – פי' וגירסת הערוך, הובא במת"כ לויק"ר  אומות העולם יודעים מה הי' המקדש יפה להם קסטריות 

ובמדב"ר שם; או מצור למחנה של אנשי מלחמה – פי' מהרז"ו לויק"ר שם( היו מקיפים אותו כדי לשומרו כו'. 
והלכת בדרכיו: תבוא כח, ט. רמב"ם הל' דיעות פ"א ה"ה-ו. סהמ"צ מ"ע ח )ועד"ז במנין המצות שבריש 
זה  נכפל  וכבר  ובסהמ"צ שם:  דימים אלו. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ג.  בלימוד הרמב"ם  – מהשיעורים  ספרו(. 
הציווי ואמר ללכת בכל דרכיו )עקב יא, כב. ספרי )הובא בפרש"י( שם( . . וכבר נכפל זה הענין בלשון אחר אחרי ה' 

אלקיכם תלכו" )ראה יג, ה. סוטה יד, א(. ולהעיר מפרש"י ראה שם. וע"ע מכילתא עה"פ בשלח טו, ב. שבת קלג, ב. 
בית שמגדלין בו תורה . . תפלה: ראה מגילה כז, רע"א. 

בית . . בקביעות: דבית ענינו התיישבות וקביעות – ראה שמואל ב ז, ה-ז )בית לגבי אהל(. מפרשים )חדא"ג 
מהרש"א, עיון יעקב לע"י, ועוד( לפסחים פח, א )בית לגבי הר ושדה(. 

תורה בקביעות: ראה לקו"ש חי"ב ע' 229 ובהערה שם ד"ה קבוע. – ולא רק קביעות בזמן, כ"א גם קביעות 
בנפש – לקו"ד כרך א ז, א. 

בית מלא ספרים: ע"ד מארז"ל – ירושלמי סנהדרין פ"י ה"א. תנחומא קרח ב. במדב"ר פי"ח, ג. 
שכל הבית יהי' ממולא: ואף שבבית צ"ל כלים ויש כותלי הבית וכו' – הוא ע"ד ההלכה )שבת צג, סע"ב. 

רמב"ם הל' שבת ספי"ח( דפטור )אף( על הכלי. וראה לקו"ש חי"ג ע' 275 ובהערות 10-11 שם. 
)ובבאר היטב שם(. שו"ע  . יקום ויאמר מודה אני: רמ"א או"ח ס"א סוף ס"א   . מיד שיתעורר משנתו 
אדה"ז שם מהדו"ק ס"א ס"א. שם ס"ה. מהדו"ב ס"א ס"ד. שם ס"ו. סידור אדה"ז לפני "מודה אני". ולהעיר מכש"ט 

)הוצאת קה"ת( סרי"ב )כז, ג-ד( ע"ד גודל ענין דיבור הראשון בקומו משנתו ואיך שהוא משפיע על כל היום. 
גמילות חסדים בנפשו בגופו ובממונו: ראה סוכה מט, ב. פרש"י ורבינו יונה לאבות פ"א מ"ב. ד"ה אשר 

ברא והמשכו ד"ה כל הנהנה תרפ"ט פ"ד ואילך ופ"ח ואילך )סה"מ קונטרסים ח"א כג, א ואילך(. 

אגרות קודש



מי
)בפרשת השבוע(, הקשור  ידיך"  בית כזה – "מקדש מעט" – נמשל, כביכול, ל"מקדש אד' כוננו 

בפסוק הבא מיד לאחריו: "ה' ימלוך לעולם ועד". 

להנהגת  יסודית  נקודת מוקד  ומהווה  עניני הבית  בכל  חודר  לפניך מלך"  אני  בית ש"מודה  זהו 

הבית ובני הבית של כל היום, "לעולם ועד". 

ודאי ישנם כל שלושת הענינים האמורים – תורה, תפלה וצדקה – בבתי היהודים, אך אין הדבר 

דומה למצב שבו עושים אותם לעיקר ויסוד של כל עניני הבית. 

ומאחר שהקב"ה דורש מן האדם לעשות לפי כוחו – מובן שמה שהקב"ה דורש מכל יהודי, איש 

או אשה, הרי זה לגמרי במסגרת כוחותיו ואפשרויותיו לבצע. אבל בד בבד דורש הקב"ה שכל אחד ואחת 

ינצל את כוחותיהם בכל מלוא המדה. בפרט ע"פ המאמר הידוע שלא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה 

)כלומר, מיותר ובלתי ניתן לניצול(, והוא מצפה לפיכך שהכוחות אשר הוא מעניק ינוצלו במלוא המדה. 

לא   – בקודש"  "להעלות  הציווי  את  לקיים  ליהודי  מעניק  שהקב"ה  הכוחות  גם  נכללים  בכך 

יותר  ולהתעלות  לעלות  כי אם ללכת "מחיל אל חיל",  יהיה טוב ככל שיהיה,  להסתפק במצב שבהווה, 

ויותר, מזמן לזמן ומיום ליום, בכל הענינים של טוב וקדושה. 

* * *

וכאן גם הקשר לראש השנה לאילנות, הלימוד ממנו:

כל  צומח  חי הוא, שהוא  לעץ  לאילן. סימן  נמשל  עץ השדה", האדם  "כי האדם  התורה אומרת 

העת, ותכליתו של כל עץ היא להוציא פירות טובים ופירי פירות, רבים יותר כל האפשר וטובים יותר ככל 

האפשר. 

נדרש מיהודי שיפעל באופן של צמיחה מתמדת, מוסיף והולך בכל עניני טוב, המתבטאים וקשורים 

בשלושת העמודים, תורה, תפלה וגמילות חסדים )מצוות(, 

בפרשת השבוע: בשלח טו, יז. 
בפסוק הבא מיד שלאחריו: שם, יח. וראה להלן הערה ד"ה מקדש אד'. 

שמודה אני . . חודר: ראה קונטרס ענינה של תורת החסידות ס"ט. 
לעולם ועד: להעיר מתניא פכ"ה: ויחוד זה )שע"י עבודת האדם( למעלה הוא נצחי לעולם ועד. 

הקב"ה דורש . . לפי כוחו: במדב"ר פי"ב, ג. 
בכל מלוא המדה: ראה כתובות סז, רע"א. 

המאמר הידוע: שבת עז, ב. 
ובפרט מילוי התפקיד אשר  יח(.  ח,  )עקב  חיל  לעשות  כח  לך  הנותן  כי הוא  שהכוחות אשר הוא מעניק: 

בשבילו נברא. 
מחיל אל חיל: לשון הכתוב – תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ. 

כי האדם עץ השדה: שופטים כ, יט. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1114 ואילך. ח"ו ע' 308-9. חט"ז ע' 529 ואילך. 
חכ"ד ע' 115 ואילך. 

האדם נמשל לאילן: בתענית )ז, א( איתא שקאי על תלמיד חכם; ועפמשנ"ת במש"נ )ישעי' נד, יג( "וכל בניך 
לימודי ה'" )ראה ד"ה וכל בניך תרפ"ט, נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א טז, ב ואילך( – הרי כל בניך כפשוטו, כאו"א 

מישראל בכלל זה. והרי כאו"א מחוייב לנהוג במנהגי ר"ה לאילנות. 
לעץ חי . . צומח כל העת: להעיר מירושלמי סוכה פ"ג ה"א. 

ותכליתו של כל עץ . . להוציא פירות טובים: כמש"נ )בראית א, יא( "עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו". 
אלא שעברה האדמה )וי"א שהוסיפה( ועשתה אילני סרק )ירושלמי כלאים פ"א ה"ז ובפ"מ שם. וראה לקו"ש חט"ז ע' 

530 בשוה"ג(. וראה להלן הערה ד"ה ארצנו תתן יבולה. 
ופירי פירות: כי הם פירות כאלה שנמצא בהם הזרע והגרעין שמהם יצמחו אילנות ופירות כמותם. ראה 

פרש"י עה"פ בראשית שם. 
וגמילות חסדים )מצוות(: דכל המצוות נקראות בשם צדקה – ראה תניא פל"ז )מח, ב(. תו"א מקץ לח, ג. 

מב, ג. לקו"ת בשלח ב, א. שה"ש מד, ג. מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"ב ס"ע עדרת. וש"נ. 

אגרות קודש



מה
וכיוון שכל הענינים האלה קשורים עם הקב"ה, אין סוף ברוך הוא, הרי ממילא גם הם אין-סופיים, 

ותמיד יש מקום להוסיף בהם, 

וגם להוספה ולעליה העניק הקב"ה את כל הכוחות הנחוצים, כאמור, ויותר מכך: לעשות ולפעול 

בכל האמור בשמחה ובטוב לבב. 

* * *

ויהי רצון, שכל אחד ואחת יצליחו בכל האמור, שעל ידי כך יחישו עוד יותר את בנין בית המקדש, 

הרמוז בפסוק "מקדש אד' כוננו ידיך", בביאת משיח צדקנו, כאשר יקויים "ה' ימלוך לעולם ועד", 

משום  בארצנו,  כבוד  לשכון  יבולה,  תתן  ארצנו  ארצך,  השם  רצית  היעודים:  במלואם  ויקויימו 

שיקויים: הראנו ה' חסדך, וישעך תתן לנו )חסדך שלך וישעך שלך(, ובאופן של "הראנו", "וראו כל בשר" 

– לעיני בשר ממש. 

 בכבוד ובברכה 

 ובברכת הצלחה בכל האמור 

/מקום החתימה/

שכל הענינים האלה . . אין-סופיים: ראה תהלים קיט, צו: רחבה מצותך מאד )ובמפרשים(. וראה יהל אור 
להצ"צ עה"פ )ע' תעא(. אוה"ת בראשית )כרך ג( תקה, ב ואילך. לקו"א להה"מ סקע"ט )מו, סע"ג ואילך(. 

מקדש אד' . . כאשר יקויים ה' ימלוך: ראה פרש"י עה"פ: המקדש אשר כוננו ידיך . . בשתי ידים, ואימתי 
יבנה בשתי ידים – בזמן שה' ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו. 

רצית השם ארצך: תהלים פה, ב. ולהעיר מהשייכות המיוחדת דפסוק זה ל)שנה זו( שנת השמיטה – ע"פ 
מדרש תהלים עה"פ: זש"ה )עקב יא, יב( ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה, הקב"ה הופך ומהפך ומסתכל ונותן עיניו בה 

עד שתרצה מעשי' להקב"ה . . עשו את השמיטין . . אותה שעה היא מרצה מעשי' להקב"ה . . לכך רצית ה' ארצך. 
ארצנו תתן יבולה: תהלים שם, יג. – ולע"ל אף אילני סרק עתידין לעשות פירות )תו"כ עה"פ בחוקותי כו, 
ד(. ובזה יתתקן מה שעברה האדמה ועשתה אילני סרק )הערה דלעיל ד"ה ותכליתו(. וראה לקו"ש חט"ז ע' 531 הערה 

ד"ה אילני סרק. 
לשכון כבוד בארצנו: תהלים שם, יו"ד. וראה מכתב י"א ניסן ה'תשמ"ו בסופו בהערה )הגש"פ עם לקוטי 

טעמים, מנהגים וביאורים )קה"ת תשמ"ז( ע' תתצד(. 
הראנו ה' חסדך: תהלים שם, ח. וראה הערות למכתב הנ"ל שם. שיחת כ"ו ניסן )בהיחידות(, ושבעה עשר 

בתמוז ה'תשמ"ו. ועוד. 
וראו כל בשר: ישעי' מ, ה.

אגרות קודש

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יו"ד שבט, ה'תשי"ג

ביום ההילולא לחזק ההתקשרות ובעשי' בפועל דנשיאנו אשתכח גם בעולם הזה יתיר מבחיוהי.

 בברכה,

מנחם שניאורסאהן
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מוגה בלתי

כתיב – המקדש ובית במשכן שהיתה המנורה את הנביא שראה כולה"1בנבואה זהב מנורת והנה ,2"ראיתי
כולה". זהב "מנורת הם יחדיו ישראל בני שכל היינו, ישראל, כנסת על דקאי

בחסידות בפרטיות כמבואר שונות, דרכים ישראל בני אצל יש כן וכמו נרות. שבעה היו כאלה3במנורה יש :
שהם דרכים, שבעה שמונים ועד וכו', הגבורה בקו היא שלהם שהדרך כאלה יש החסד, בקו היא שלהם שהדרך

הנרות. שבעת

בבית שמאירים בכך מסתפקים ולא המקדש, בבית מאירים כולם נרות. כולם שהם – שבהם השוה הצד
אטומים שקופים חלונות המקדש בבית היו שלכן – העולם בכל האורה מתפשטת המקדש מבית אלא ,4המקדש,

יצאה המקדש שמבית להיפך, אלא הבית, אל מבחוץ יכנס שהאור כדי נעשו שהחלונות הבתים, כבכל דלא
המקדש. דבית הכוונה שזוהי העולם, לכל אורה

ישראל. נשמות שהם הנרות, – האורה את פעל מי

הכשרונות עם ה' את לעבוד צריך יהודי וכל ישראל, בבני שונים סוגים שישנם פי על "אניאף שהרי ,
קוני" את לשמש אלא נבראתי אבל5לא אלו, כשרונות עם ה' את לעבוד כדי נבראו לו, שיש והכשרונות הוא ,

מאירים. הם נרות, כולם שהם שבהם, השוה הצד

שלהם, וחושים לכשרונות מתאים החסד, בקו היא העבודה אלו אצל לעבודה. בגישה אלא אינו החילוק
זה אין אבל שלהם. לחושים מתאים דינים, של ובלבוש חומרות בעניני הגבורה, בקו היא העבודה אלו ואצל

להאיר. – שוה היא העבודה מטרת ואילו הגבורות, בקו היא אצלם שהדרך אלא

בשו מקום בכל היא שהתכלית שהדרךהגם או הגבורות, בקו היא הדרך אם גדול חילוק יש מקום, מכל ה,
כיון שבדבר, התכלית את מיד רואים אלא זיך") ("גריבלען לחטט צריכים לא שאז החסדים, בקו לכתחילה היא

כמוך" לרעך "ואהבת של הדרך זו הרי בגילוי .6שגם

"לתורה ומקרבן הבריות את "אוהב היה אהרן המנורה. את שהדליק אהרן של דרכו היתה אפילו7וזו ,
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רק לא היה זה גםענין אלא אוהבשלו, להיות הדרך היתה בגילוי שגם והיינו, המטרה. אל
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ההילולא בעל אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד עד הנשיאים, הרביים ישראל, רועי של דרכם גם היתה וזו
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אדם" נשמת הוי' "נר ישנו מישראל ואחד אחד כל זאת9אצל שידליקו עד שממתינים כאלו שישנם אלא ,
ויש מישראל, ואחד אחד בכל שישנו אדם" נשמת הוי' ה"נר את להדליק – ישראל נשיאי עבודת וזוהי אצלם.
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ונדפסה בלה"ק, שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה (*
באידית שהוגהו השיחות על (נוסף בתחלתו חי"ג חב"ד בבטאון
מהגהת ענינים כמה גם שולבו זו במהדורא כדלקמן). בלקו"ש, ונדפסו
מוגה בלתי מהנחה פרטים כמה וכן הנ"ל, חב"ד שבבטאון השיחה

סרטֿהקלטה). (ע"פ
עוו. נאסטראנד ב824ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (**ַָ

ּפארקוויי. איסטערן ַפינת
ונדפסה1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו שיחה

(עד ואילך 503 ע' שם סוס"ב), (עד ואילך 314 ע' ח"ב בלקו"ש
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא סוס"ה).

ב.2) ד, זכרי'

בהעלותך.3) ר"פ לקו"ת ראה
ויק"ר4) שקופים. ד"ה ובפרש"י ב פו, מנחות וראה ד. ו, מלכיםֿא

ב. בהעלותך ו. תצוה תנחומא ז. פל"א,
(אוסף5) כת"י הש"ס גירסת ע"פ – קידושין סוף וברייתא משנה

שלמה במלאכת הובא וכן תשל"ד). ירושלים, הבבלי, תלמוד של כת"י
שם. במשנה

יח.6) יט, קדושים
שם.7) ומפרשים מי"ב, פ"א אבות
לב.8) פרק תניא
פי"ט.9) תניא וראה כז. כ, משלי

       

שהאהבה – הוא ההילולא, בעל אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ואצל בכלל חב"ד נשיאי אצל שהיה האופן
ובדרכי קירוב בדרכי אור. של באופן היתה המטרה אל הדרך גם אלא אור, היתה המטרה רק לא בגילוי; היתה

ישראל. שבבני הסוגים בכל אדם" נשמת הוי' ה"נר את הדליק נועם

.פרטית בהשגחה הוא ענין כל
אותם שעורכים באופן שנקבעו הילולות ישנם סוגים: שני ישנם צדיקים של ההילולא שבימי רואים ולכן
של באופן אותם שעורכים הילולות ויש ומרירות, ("אנגעשטרענגט") מתיחות של באופן זיי") ּפראוועט ַָ("מען

שמחה.

הצדיקים של עבודתם לפי מתאים זה .10וענין

עבודתו לאופן המתאים כפי פרטית בהשגחה נקבעה אדמו"ר, מו"ח כ"ק הרבי, של עצבות11ההילולא :
– הוא הרבי של ההילולא נקבע שבו האופן המרירות. שלילת אודות אפילו המדובר אלא כלל, שייך אינו –

בשמחה.
שלו: ל"אוהל" בנוגע כן וכמו

וישנם וכיווץ, מרירות של קו שפועלים "אוהלים" שישנם יודעים, צדיקים, של ב"אוהלים" שביקרו אלו
ועלי' שמחה של קו שפועלים ה"אוהל",12"אוהלים" אל כשבאים מיד השני. מסוג הוא הרבי של ה"אוהל" – .

לשמחה. שייך שזה הרוח, והגבהת עליה פועל זה הרי – ההתבוננות לפני עוד

בני כל את ולהעלות לקרב כזה, באופן כן גם היתה חייו ימי כל בה שעבד שעבודתו לפי – הדבר וטעם
אצלם לפעול לתורה", ה"מקרבן את לפעול כוונה מתוך ונועם, קירוב של בדרך ה"בריות", אפילו ישראל,

ה'" בנועם במצוות.13"לחזות וחלקם בתורה חלקם את ולגלות ,

הנשמה עבור העליה יום הוא ההילולא בדרך14יום עליה בדרכיו, לההולכים עליה גם זה הרי ובמילא ,
פנים. כל על מקיף

גדר פורץ ששמחה ושמחה, קירוב של באופן גם היא זו בגדרים15ועליה ומכלֿשכן שמבחוץ, הגדרים כל –
שמבפנים,

בקודש" "מעלין לחבירו.16להיות אדם שבין בהענינים והן למקום אדם שבין בהענינים הן ,

אצל התעוררות זה ידי על פועלים ובמילא ההילולא, בעל לנשמת נוספת רוח נחת גורמים גופא זה ידי ועל
במרום ומשמש שעומד ההילולא, על17בעל ידם ועל אליו, ושייכים שמקושרים אלו על רבים רחמים ומעורר

שמחה מתוך גם אלא וברחמים, בחסד רק לא וברוחניות, בגשמיות טוב רוב להשפיע ישראל, .כלל

שמחה]. ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

תרצ"ב18בהתוועדות תמוז י"ג שהנהגתו19של הזקן, אדמו"ר כ"ק אודות ההילולא, בעל הרבי, דיבר ,
זו הנהגה לחקות צריך שהיה באופן ולא העליון", "אדם אצל למעלה ההנהגה כמו היתה למטה בעולם

ממילא ובדרך בפשיטות אצלו היה זה דבר אלא .20("נאכטאן"), ָָ
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(10– מנחם (תורת בתחלתה דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה
ואילך). 217 ע' חי"ג התוועדויות

(11.245 ע' ח"י התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.12) .228 ע' תש"ח סה"ש ראה
ד.13) כז, תהלים
ואילך).14) סע"ב (דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה

ברכות. מסכת להאריז"ל הש"ס מלקוטי להעיר –
ועוד.15) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
וש"נ.16) א. כח, ברכות

א.17) קלג, זח"א סע"ב. יג, סוטה
(באידית),18) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו שיחה

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 615 ס"ע ח"ב בלקו"ש ונדפסה
סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

ההיא19) בשנה לווילנא). סמוכה (עיירה בדרוסקעניק אז הי' הרבי
אז התוועד הרבי ראשון. ביום תמוז וי"ג הש"ק, ביום תמוז י"ב חל
סיפר ראשון יום של ובהתוועדות ראשון. ביום והן הש"ק ביום הן

מוגה). בלתי (מהנחה כו' הרבי
ואילך.20) 12 ס"ע שלום תורת סה"ש גם ראה
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(10– מנחם (תורת בתחלתה דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה
ואילך). 217 ע' חי"ג התוועדויות

(11.245 ע' ח"י התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.12) .228 ע' תש"ח סה"ש ראה
ד.13) כז, תהלים
ואילך).14) סע"ב (דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה

ברכות. מסכת להאריז"ל הש"ס מלקוטי להעיר –
ועוד.15) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
וש"נ.16) א. כח, ברכות

א.17) קלג, זח"א סע"ב. יג, סוטה
(באידית),18) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו שיחה

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 615 ס"ע ח"ב בלקו"ש ונדפסה
סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

ההיא19) בשנה לווילנא). סמוכה (עיירה בדרוסקעניק אז הי' הרבי
אז התוועד הרבי ראשון. ביום תמוז וי"ג הש"ק, ביום תמוז י"ב חל
סיפר ראשון יום של ובהתוועדות ראשון. ביום והן הש"ק ביום הן

מוגה). בלתי (מהנחה כו' הרבי
ואילך.20) 12 ס"ע שלום תורת סה"ש גם ראה



מח       

מעשה אז סיפר :21והרבי

לו: ואמר לאברך קרא האמצעי, אדמו"ר בנו, עבור מלמד להשיג הוצרך הזקן רבינו כאשר

– הידוע) בניגון ג"כ אמר המעשה, את סיפר הרבי וכאשר ניגון, מתוך דבר כל אומר הזקן רבינו היה (כידוע –

לבניך" "ושננתם מצות ועלי ביתך, בני ומפרנס זן להיות מצוה במצוה.22עליך מצוה ונחליף הבה ,

הזקן: לרבינו ואמר – ומפרנס זן להיות מלבד נוסף, לדבר הוא שזקוק הבין פיקח, היה שכנראה האברך,
ליתן צריך אני כאשר אבל ליתן; מה אתם יודעים ומפרנס, זן להיות כדי לי ליתן צריכים שהנכם מה בשלמא

בנכם. עם ללמוד כיצד לדעת אני צריך ד"ושננתם", הענין

הזקן: רבינו לו והשיב

נקודה – אל"ף? מהו בי"ת. אל"ף ללמוד מתחילים ילד יו"ד23עם אל"ף. זהו למטה, ונקודה למעלה,
אל"ף. זהו באמצע, שמים יראת של וקו מלמטה, ויו"ד מלמעלה

באמצע, שמים יראת של הקו ידי ועל הגוף, הוא שלמטה היו"ד הנשמה, היא שלמעלה שהיו"ד וביאר,
אחד. דבר ונעשים מתחברים

בארוכה בחסידות מקומות בכמה מבואר האל"ף .24ענין
השגה כל ולכן, והגבלה, מדידה מכל למעלה שהוא הקב"ה, על קאי שלמעלה שהיו"ד – בזה הרמזים ואחד

בעלמא. נקודה יו"ד, אלא אינה בו להיות שיכולה

בה שמרומז – למטה בעולם שיהודי עלובכדי זה הרי שלמעלה, היו"ד עם להתחבר יוכל – שלמטה יו"ד
שלמטה. היו"ד מורה זה על שגם וביטול, מקום תפיסת העדר ידי

הקב"ה, עם ישראל בני מחבר שזה ומצוות, התורה קיום שמים, דיראת המחבר הקו ידי על נעשה זה וענין
אורייתא.25כמאמר ידי על חד כולא הוא בריך וקודשא ישראל

שצריך יהודי, ילד עם הלימוד התחלת גם וזהו אל"ף. היא הראשונה שהאות דמתןֿתורה, האל"ף גם זהו
לא הנה שאז, אל"ף, – הוא עמו הלימוד התחלת הנה יתברך, לו דירה בעולם ולעשות לעולם לצאת זה לאחרי

לאלקות. כלי להיות העולם את גם יעשה הוא אלא שלם, יהיה עצמו שהוא בלבד זו

הרוחות מכל אלקיך הוי' אנכי הדיבור את שומעין שהיו איתא באל"ף, שניתנה מתןֿתורה, שבשעת ,26וכשם
שם יורגש שמתעסק, דבר בכל מקום, שבכל הכח, ישנו אזי אל"ף, הוא הלימוד והתחלת יסוד כאשר גם כך

אלקיך"27"אנכי .28הוי'

הרבי של רצונו – זה ומקרבן29ובענין הבריות את ד"אוהב הדרך ידי על ישראל בני כל את שיאירו ,
לתורה".

" להיפך, אלא הזמן, רוח לפי התורה את להתאים שיש כהשיטה לא –,"ה"בריות את שגם ,"
יש מעלה, שום בהם שאין  שהיא חסידות30כמו ועם סופרים דברי עם תורה פשרות, ללא ,

הדין משורת .31לפנים

" ידי על הנה – פשרות ללא תורה תמימה, תורה ליהודי נותנים גםוכאשר אצלו נעשה תלכו",
הזה.32בעתם""ונתתי בעולם גם אלא הבא בעולם רק לא מאושרים חיים הברכות, כל עם
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א.21) אדר ח יום" ב"היום נעתק
ז.22) ו, ואתחנן
(המו"ל).23) הידוע בניגון זה פתגם אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
אל"ף24) אות – התורה אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). סט (ע'
א.25) עג, זח"ג ראה
פל"ו.26) תניא ט. פ"ה, שמו"ר ב. כ, יתרו פרש"י
שם.27) יתרו
ז28) שתובעים –וכיון פרטי איש שכל מובן, הרי מכאו"א, את

לו חסר מה בנפשי' איניש שידע כפי ומצבו מעמדו על הבט מבלי

מוגה). בלתי (מהנחה זאת לפעול יכול – עדיין
כאשר29) רק לא – זאת לפעול שיוכלו הדרך את סלל כזה ובאופן

לגבול מעבר בהיותו הרבי של מצבו שהי' כפי ב"מיצר", נמצאים
ולפעול ב"מרחב", נמצאים כאשר גם אלא גרעניץ"), זייט יענעם ("פון
את יבטלו שמחה שמתוך היינו, למטה, בעולם ה"מרחב" שיהי' גם

מוגה). בלתי (מהנחה לכך המפריעים הענינים כל
בתורתך"30) "חלקנו – בתורה שלהם החלק אצלם מתגלה ועי"ז

מוגה). בלתי (מהנחה
וש"נ.31) .189 ס"ע חי"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
בחוקותי.32) ר"פ

       

***

ואדמו"ר המגיד (דהבעש"ט, התנועות שלש ניגון אלקינו", "דרכך הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
מאמין". ו"אני הזקן),

כלה. אחותי לגני באתי המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

אדיר"). ("אין הספרדי הניגון לנגן צוה כך אחר

***

ההילולא33בין בעל הרבי, של מפרשת34התקנות – רש"י עם חומש פרשה יום בכל ללמוד התקנה ישנה ,
זה. ליום השייכת – השבוע

אז אמר בכל35והרבי שלומדים שמהפרשה והיינו, הזמן", עם לחיות ש"צריכים הזקן, רבינו של הפתגם את
זה. ליום השייכות הוראות להפיק צריכים יום

ומצב המעמד אודות מדובר בשלח), בפרשת שלישי עד (משני ההילולא יום זה, ליום השייכת בהפרשה
סוף. ים קריעת שלפני ברגעים ישראל בני אצל שהיה

רז"ל כלשון הגדולים, הנסים אחד היתה סוף ים הכנה36קריעת היתה סוף ים קריעת סוף". ים כקריעת "קשה
העתידה להגאולה וגם .37למתןֿתורה

מחר שילמדו דשלישי הפרשה בחלק כך על מסופר – סוף? ים לקריעת באו ההילולא:38כיצד לאחרי ,

והמשיך ישראל בני בכל ההמשכה פעל זה ידי ועל לים, וקפץ נפשו שמסר עמינדב, בן נחשון יהודי, היה
למטה. בעולם סוף ים דקריעת הנס את

אינגאנצן ("ניט לגמרי מחוור היה שלא ענין מצב, ובאותו זמן באותו היתה לים, עמינדב בן נחשון ַקפיצת
ַאויסגעהאלטן"):

מת שקודם השיטה בניֿנחידועה של דין ישראל לבני היה ואחרונים39ןֿתורה בראשונים פלוגתא ויש אם40,
נפש במסירת מחוייב .41בןֿנח

נפש, במסירת מחוייבים אינן שבניֿנח נאמר שפיכותואם על מצווים שהם כיון נפשם, למסור להם
שכתוב כמו עצמם, של אפילו לנחשון42דמים אסור שהיה נמצא זה פי ועל אדרוש". לנפשותיכם דמכם את "אך

נפשו. למסור

לחומרא דוקא זה הרי – כבניֿנח ישראל בני נהגו לא מתןֿתורה שלפני להו שסבירה השיטות לפי ואפילו
לקולא נפש.43ולא למסור לנחשון אסור היה ובמילא .

תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך אמר: ממצרים, ישראל בני את הוציא הקב"ה שכאשר ידע, נחשון אלא,
הזה" ההר על האלקים לו44את נוגע לא ובמילא התורה. את לקבל סיני להר לילך צריכים שממצרים היינו, ,

עליו אליו, שייך זה אין – ים באמצע יש ואם סיני. להר לילך שצריכים יודע הוא הדרך. באמצע נעשה מה
למתןֿתורה. שיגיע עד לילך ולהמשיך לים לקפוץ

במדרש ד'45מסופר ישראל בני אצל היו שעה שבאותה השתא, ההילולא ליום ששייך היום, פרשת על
המצריים. עם להלחם שצריכים אמרה שניה כתה מצרימה". ונשובה ראש "ניתנה אמרה אחת כתה כתות:
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(באידית),33) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו שיחה
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך 134 ס"ע ח"א בלקו"ש ונדפסה

סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני
(34.27 ע' תש"ב סה"ש ראה
חשון).35) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' שם סה"ש
וש"נ.36) א. ב, סוטה א. קיח, פסחים
שיהי'37) אלא מים, בקיעת של ענין יהי' לבוא לעתיד גם שהרי

מוגה). בלתי (מהנחה ב"ים" אז שהי' ע"ד טו), יא, (ישעי' ב"נהר" זה
ועוד.38) כב. יד, (בשלח) פרשתנו עה"פ מכילתא ראה
וש"נ.39) בתחלתו. נח בן ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.40) ואילך. שנ ע' שם אנציק' ראה
וש"נ.41) .16 ע' לעיל גם ראה
ה.42) ט, נח
וש"נ.43) לו). (ס"ע ס"ה (א) אבות ערך תלמודית אנציק' ראה
יב.44) ג, שמות
ירושלמי45) וראה נא. אות דארבעה בבא – הקדוש דרבינו פירקא

יגֿיד. יד, (בשלח) פרשתנו עה"פ (ותיב"ע) מכילתא ה"ה. פ"ב תענית
על הדרנים – מנחם תורת גם וראה (בתחלתו). רלג רמז שם יל"ש

וש"נ. ואילך. שכג ע' וש"ס הרמב"ם



מט        

***

ואדמו"ר המגיד (דהבעש"ט, התנועות שלש ניגון אלקינו", "דרכך הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
מאמין". ו"אני הזקן),

כלה. אחותי לגני באתי המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

אדיר"). ("אין הספרדי הניגון לנגן צוה כך אחר

***

ההילולא33בין בעל הרבי, של מפרשת34התקנות – רש"י עם חומש פרשה יום בכל ללמוד התקנה ישנה ,
זה. ליום השייכת – השבוע

אז אמר בכל35והרבי שלומדים שמהפרשה והיינו, הזמן", עם לחיות ש"צריכים הזקן, רבינו של הפתגם את
זה. ליום השייכות הוראות להפיק צריכים יום

ומצב המעמד אודות מדובר בשלח), בפרשת שלישי עד (משני ההילולא יום זה, ליום השייכת בהפרשה
סוף. ים קריעת שלפני ברגעים ישראל בני אצל שהיה

רז"ל כלשון הגדולים, הנסים אחד היתה סוף ים הכנה36קריעת היתה סוף ים קריעת סוף". ים כקריעת "קשה
העתידה להגאולה וגם .37למתןֿתורה

מחר שילמדו דשלישי הפרשה בחלק כך על מסופר – סוף? ים לקריעת באו ההילולא:38כיצד לאחרי ,

והמשיך ישראל בני בכל ההמשכה פעל זה ידי ועל לים, וקפץ נפשו שמסר עמינדב, בן נחשון יהודי, היה
למטה. בעולם סוף ים דקריעת הנס את

אינגאנצן ("ניט לגמרי מחוור היה שלא ענין מצב, ובאותו זמן באותו היתה לים, עמינדב בן נחשון ַקפיצת
ַאויסגעהאלטן"):

מת שקודם השיטה בניֿנחידועה של דין ישראל לבני היה ואחרונים39ןֿתורה בראשונים פלוגתא ויש אם40,
נפש במסירת מחוייב .41בןֿנח

נפש, במסירת מחוייבים אינן שבניֿנח נאמר שפיכותואם על מצווים שהם כיון נפשם, למסור להם
שכתוב כמו עצמם, של אפילו לנחשון42דמים אסור שהיה נמצא זה פי ועל אדרוש". לנפשותיכם דמכם את "אך

נפשו. למסור

לחומרא דוקא זה הרי – כבניֿנח ישראל בני נהגו לא מתןֿתורה שלפני להו שסבירה השיטות לפי ואפילו
לקולא נפש.43ולא למסור לנחשון אסור היה ובמילא .

תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך אמר: ממצרים, ישראל בני את הוציא הקב"ה שכאשר ידע, נחשון אלא,
הזה" ההר על האלקים לו44את נוגע לא ובמילא התורה. את לקבל סיני להר לילך צריכים שממצרים היינו, ,

עליו אליו, שייך זה אין – ים באמצע יש ואם סיני. להר לילך שצריכים יודע הוא הדרך. באמצע נעשה מה
למתןֿתורה. שיגיע עד לילך ולהמשיך לים לקפוץ

במדרש ד'45מסופר ישראל בני אצל היו שעה שבאותה השתא, ההילולא ליום ששייך היום, פרשת על
המצריים. עם להלחם שצריכים אמרה שניה כתה מצרימה". ונשובה ראש "ניתנה אמרה אחת כתה כתות:
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(באידית),33) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו שיחה
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך 134 ס"ע ח"א בלקו"ש ונדפסה

סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני
(34.27 ע' תש"ב סה"ש ראה
חשון).35) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' שם סה"ש
וש"נ.36) א. ב, סוטה א. קיח, פסחים
שיהי'37) אלא מים, בקיעת של ענין יהי' לבוא לעתיד גם שהרי

מוגה). בלתי (מהנחה ב"ים" אז שהי' ע"ד טו), יא, (ישעי' ב"נהר" זה
ועוד.38) כב. יד, (בשלח) פרשתנו עה"פ מכילתא ראה
וש"נ.39) בתחלתו. נח בן ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.40) ואילך. שנ ע' שם אנציק' ראה
וש"נ.41) .16 ע' לעיל גם ראה
ה.42) ט, נח
וש"נ.43) לו). (ס"ע ס"ה (א) אבות ערך תלמודית אנציק' ראה
יב.44) ג, שמות
ירושלמי45) וראה נא. אות דארבעה בבא – הקדוש דרבינו פירקא

יגֿיד. יד, (בשלח) פרשתנו עה"פ (ותיב"ע) מכילתא ה"ה. פ"ב תענית
על הדרנים – מנחם תורת גם וראה (בתחלתו). רלג רמז שם יל"ש

וש"נ. ואילך. שכג ע' וש"ס הרמב"ם



נ       

לים. לקפוץ שצריכים או שמותר סבורה היתה אחת כתה ורק למדבר. לברוח שצריכים טענה שלישית כתה

להטות" רבים ד"אחרי החשבון מצד באמת, כן, יכול46ואם נחשון היה דקדושה שכל פי על אפילו הרי ,
לים. לקפוץ לו מותר האם לפקפק

וטר לשקלא להכנס רצה לא נחשון אתאלא, לקבל סיני להר לילך שצריכים אמר שהקב"ה ידע הוא יא.
לילך או מצרים עם להלחם לא וגם למצרים, לחזור אינה הדרך זו, מטרה להשיג שכדי טען, ולכן התורה.
זה ידי שעל לים, לקפוץ צריכים ובמילא לים. לקפוץ – והיא אחת, דרך רק יש זו מטרה בשביל למדבר.

סיני. להר נענטער") טראט א ("מיט נוסף בצעד ַָמתקרבים

בעל הרבי של לעבודה גם וכן לדורות, הוראה מהוה סוף ים בקריעת ישראל בני של ומצב המעמד
בדרכיו שהולכים אלו לכל זאת הנחיל וגם נפש, מסירת מתוך הקודש בעבודת עבד בעצמו שהוא .47ההילולא,

נשיאותו בתחלת שחברי48מיד בזמנים ברוסיא זה היה נפש. מסירת מתוך בקודש עבודתו התחיל
– התורה ופנימיות ומצוות תורה להפיץ נשיאות אז עצמו על ולקבל ("געבּושעוועט"). סערו ה"יעווסעקציע"
ומסירת ממש. בפועל והגוף הנפש במסירת צורך היה זה ובשביל הטבע, היפך המדינה, מסדר הפכי ענין זה היה

בעבודתו. והשתתפו עמו שהלכו מאלו גם דרש זו נפש

מצינו המצוות לכל בנוגע כזו; נפש מסירת מהזולת לדרוש שצריך דין מצינו לא שבשולחןֿערוך הגם
עמיתך" את תוכיח ד"הוכח במצוה נכלל שזה מהזולת, לדרוש לא49שצריכים נפש, מסירת לחפש בנוגע אבל ,

זאת כאשר50מצינו כן שאין מה מלמעלה. שליחות שישנה מרגישים לא כאשר אמורים, דברים במה הנה –
"שכינה דרך על הוא גרונו"51הדבר מתוך .52מדברת

במאמר מבאר אבינו:53הרבי אברהם של נפש להמסירת עקיבא רבי של נפש המסירת שבין החילוק
כאמרו נפש, מסירת של הענין את וחיפש שאף עקיבא ואקיימנה"54רבי לידי יבוא כן55"מתי שאין מה .

ענינו עצמה. בפני עבודה נפש המסירת ענין היה לא אבינו אברהם אֿלאצל הוי' בשם שם "ויקרא – היה
ויקריא"56עולם" אלא ויקרא תקרי "אל העולם",57, "אֿל לא – יכריזו שכולם יכריז, שהזולת שעשה היינו, ,

אחד דבר שזהו עולם", "אֿל אלא דברים, שני זאת בכל הם אבל בזה זה קשורים ועולם "58שאלקות – 
"59.
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ב.46) כג, משפטים
בלתי47) (מהנחה ולהבא מכאן כן לעשות שיתחילו אלו וגם
מוגה).
וביאורים,48) טענות דרכים, לכו"כ מקום נתינת היתה שאז

(מהנחה כו' ואעפ"כ וכו', עצמו על קיבל ולא לזה, שייכים אין שעדיין
מוגה). בלתי

יז.49) יט, קדושים
נטי'50) מתוך זיך") ("גריבלען מחופש בחפש לחפש רוצים ואם

לעשות אסור שו"ע שע"פ למצוא יכולים – הבהמית ונפש הגוף של
מוגה). בלתי (מהנחה זאת

(51.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
מכל52) אחת על לעבור . . יאמר ש"אם בנביאים, שמצינו וע"ד

(רמב"ם לו" לשמוע מצוה . . שעה לפי . . בתורה האמורות מצות
ה"ב). פ"ט יסוה"ת הל'

דאע"פ – עתה גם זה וע"ד זה ובדרך
כל הרי, אֿב), יב, (ב"ב כו'" נבואה ניטלה ביהמ"ק שמ"שחרב
ביום שנברא לאור בנוגע אפילו שמצינו (כפי בתורה נתלבשו הענינים
שצריכים אלא ,((55 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם בתורת (נסמן ראשון

זאת למצוא כיצד .לידע
לענינים בנוגע גם נשיאינו רבותינו אצל ששאלו מה יובן ובזה

– גשמיים
יתכן כיצד (סכ"ב) באגה"ק שואל הזקן רבינו הרי דלכאורה,

זה שענין בשעה בה כו'", לעשות מה כדת גשמית בעצה "לשאול
הרואה כשמואל בישראל, לפנים היו אשר ממש "לנביאים רק שייך
מי ואילו כו'", האתונות ע"ד ה' את לדרוש שאול אליו הלך אשר
בדברי רק ותושי' עצה ממנו לשאול יכולים (נביא) "רואה" שאינו

גשמיים. ענינים ושאר פרנסה בעניני ולא תורה,
ענינים אודות נשיאינו רבותינו אצל ששאלו רואים ואעפ"כ
ל"רואה" רק שייכים אלו שענינים הקושיא אצלם היתה ולא גשמיים,
.128 ע' ריש ח"ט .107 ס"ע ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה
צורך יש שכאשר והיינו, זה, ענין ע"ד הי' אצלם שגם כיון – וש"נ)
בלתי (מהנחה זה בענין גם משתמשים אזי העבודה, בשביל בדבר

מוגה).
ועוד.53) .30 ע' טו. ע' ו. ע' ה'ש"ת סה"מ
ב.54) סא, ברכות
(55(176 ע' חכ"א בלקו"ש (נסמן מישרים במגיד מצינו ועד"ז

"לאתוקדא נפשו, למסור שיזכה לו הובטח שכאשר הביתֿיוסף, אודות
שמצד לו אמר המגיד וכאשר שמח; הי' – רבא" שמי' קדושת על
ונפל הצטער – זו זכות ממנו נטלו כדבעי שלא שעשה ענין איזה

מוגה). בלתי (מהנחה כו' ברוחו
לג.56) כא, וירא
ואילך.57) סע"א יו"ד, סוטה
וש"נ.58) .202 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת ראה
לה.59) ד, ואתחנן

       

בשביל נפש מסירת נדרשת היתה אם אלא, נפש, מסירת חיפש לא הוא אבינו. אברהם של עבודתו היתה זו
עבודתו למלאות רק ולו מניעה, שום זה היתה לא – האש לכבשן השליכוהו כאשר לכך. מוכן היה עבודתו,

עולם". אֿל הוי' בשם שם ד"ויקרא

הוא ענינו. היה זה לא נפש, מסירת אחר להוט היה לא הוא ההילולא. בעל הנהגת גם היתה כזה ובאופן
והדרכותיה. מנהגיה עם התורה ופנימיות ומצוות תורה להפיץ עולם", אֿל הוי' בשם שם "ויקרא אחר להוט היה

בכלל. ועד נפש מסירת כדי עד עבודתו ועבד דבר, משום נרתע לא זה ענין ובשביל ענינו, היה זה

שאינו כיון לאו. אם נפשו, למסור דין פי על צריך כזה במקרה אם וטריא ושקלא לחקירות נכנס לא ובמילא
שום חושב, אינו אחרים דברים ואודות היהדות, והחזקת בהפצת היא התעסקותו נפש; מסירת בענין מתעסק

מעבודתו. אותו עוצר אינו דבר

ורק אך יודע הוא לו. נוגעים אינם הטענות כל ישראל. בבני שישנם השונות מהכתות מתפעל אינו גם ולכן
מאי, אלא הים. לתוך הוא קופץ – ים באמצע יש מאי, אלא סיני. להר ולהתקרב לילך שצריכים – אחד דבר

אליו נוגע זה ואין הקב"ה, של עסקו זה הרי – מכן לאחר יהיה לילך60מה – שלו את לעשות צריך הוא ;
סיני. להר ולהתקרב

העתידה לגאולה להתכונן שצריכים אלו לכל לנו, מסר ההילולא שבעל ההוראה :61וזוהי
ומקרבן הבריות את "אוהב – היא שלנו העבודה קוני". את לשמש נבראתי "אני לקיים: היא שלנו העבודה

לתורה".

דבר. שום לנו נוגע לא ומלבדו שלנו, הענין זהו

צועק זה מצרימה, ונשובה ראש ניתנה צועק זה משונות, וגם שונות סברות בעלי שונות כתות שישנם וזה
התורה, לקבלת להתקרב הדרך זו שאין כיון הרי – למדבר לברוח שצריכים צועק וזה מלחמה, לערוך שצריך

הדרך זו .אין

– הוא הוהעניננו לשון התורה", "נותן הוא הקב"ה שהרי התורה, חשבונות.62לקבלת ללא עשה וזאת .
התורה, לקבלת אנו הולכים ההר. את נבקע – הר באמצע יש אם בים. נלך תיתי, מהיכי – ים באמצע יש אם

הקב"ה. עם להתאחד

"ה' אזי – חשבונות ללא התורה את לקבל הולכים תחרישון"63וכאשר ואתם לכם .64ילחם
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אברהם60) את שהשליכו שראה עד שהמתין הרן, כמו לא כלומר:
נס לו שייעשה בבטחון הוא גם הלך ואז נשרף, ולא האש לכבשן
לב), כב, אמור (פרש"י נס לו עושים אין שאז – כח) יא, נח (פרש"י
יהי' מה לידע מבלי הים לתוך שקפץ נחשון, אצל שהי' כפי אלא

אח"כ,
אם יודעים לא עדיין זה, דיום בשיעור עומדים כאשר שהרי –

– דמחר) בשיעור רק יתברר זה (ענין לאו אם יקרע הים
הקב"ה, של הענין אלא שלו, הענין זה אין אח"כ שיהי' מה שכן,
בלתי (מהנחה דרחמנא" "כבשי סע"א): יו"ד, (ברכות חז"ל ובלשון

מוגה).
"לשבעה61) הנהר בקיעת תהי' לבוא שלעתיד – ובהקדמה

שבעת כל ילכו שדרכם דרכים, לשבעה היינו, טו), יא, (ישעי' נחלים"
ס"א), לעיל (ראה ישראל בני כל שהם כולה", זהב ד"מנורת הנרות

(לבד שלפנ"ז להגאולות העתידה הגאולה שבין החילוק שזהו –
גלות, לאחריהם היו שלפנ"ז שהגאולות תורה), מתן שקודם יצי"מ
תהי' העתידה הגאולה משא"כ ישראל, בני כל נגאלו לא ובמילא
טו, (בשלח) פרשתנו מכילתא (ראה גלות אחרי' שאין שלימה גאולה
חי"א לקו"ש (ראה ישראל בני כל מהגלות יצאו ובמילא ועוד), א.

ישראל, שבבני הסוגים שבעת כל וש"נ), בתחלתו.
שבעת כל את ולהדליק נשמתו, את להדליק שעליו יהודי יודע ולכן,
ה' "אנכי את ולקבל סיני, להר להתקרב – להאיר יתחילו שכולם הנרות

.(26 הערה לעיל (נסמן רוחות ד' מכל נשמע שיהי' באופן אלקיך"
וכמה כמותו, היא הרוב דעת אם כלל נפק"מ אצלו אין שכן, וכיון
(מהנחה עבודתו את לעבוד צריך הוא ישראל; בני בין יש בלעדו כתות

מוגה). בלתי
ובכ"מ.62) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
יד.63) יד, (בשלח) פרשתנו
ואתם64) לכם ילחם "ה' שמכריז יהודי ישנו שכאשר והיינו,

אם כי מידי", תתערון "לא ב) מז, (ח"ב בזהר וכדאיתא תחרישון",
נחשים או ים ישנו באמצע אם הבט מבלי בדרכו, לילך להמשיך
ניצולים ישראל בני וכל הים, נבקע עי"ז הנה – וכיו"ב ועקרבים
בהם נשאר "לא שבלעו"ז בשעה בה בשלימות, התורה את ומקבלים

כח). (שם, אחד" עד
ישראל בני צריכים שבו סוף ים בקיעת שנעשית בלבד זו ולא

שבע המימות כל שנבקעו זאת, עוד אלא עתה, שם,לעבור (פרש"י ולם
טו, (שם ופחד" אימתה עליהם "תפול כנען" "יושבי אפילו שלכן כג),
מצרים, מארץ רחוקה מדינה היתה כנען שארץ שאע"פ היינו, טז),
(שרומז ועקרב" שרף נחש והנורא הגדול ה"מדבר הפסיק שביניהם
ח, עקב, עה"פ להאריז"ל וסה"ל ל"ת (ראה הטמאות קליפות ג' על
יושבי וגם סוף, ים דקריעת הפעולה על הדבר הפסיק לא מ"מ, טו)),
עמינדב בן שנחשון בגלל כנען שבארץ המימות כל שנבקעו ראו כנען

מוגה). בלתי (מהנחה נפש! מסירת מתוך סוף לים קפץ



ני        

בשביל נפש מסירת נדרשת היתה אם אלא, נפש, מסירת חיפש לא הוא אבינו. אברהם של עבודתו היתה זו
עבודתו למלאות רק ולו מניעה, שום זה היתה לא – האש לכבשן השליכוהו כאשר לכך. מוכן היה עבודתו,

עולם". אֿל הוי' בשם שם ד"ויקרא

הוא ענינו. היה זה לא נפש, מסירת אחר להוט היה לא הוא ההילולא. בעל הנהגת גם היתה כזה ובאופן
והדרכותיה. מנהגיה עם התורה ופנימיות ומצוות תורה להפיץ עולם", אֿל הוי' בשם שם "ויקרא אחר להוט היה

בכלל. ועד נפש מסירת כדי עד עבודתו ועבד דבר, משום נרתע לא זה ענין ובשביל ענינו, היה זה

שאינו כיון לאו. אם נפשו, למסור דין פי על צריך כזה במקרה אם וטריא ושקלא לחקירות נכנס לא ובמילא
שום חושב, אינו אחרים דברים ואודות היהדות, והחזקת בהפצת היא התעסקותו נפש; מסירת בענין מתעסק

מעבודתו. אותו עוצר אינו דבר

ורק אך יודע הוא לו. נוגעים אינם הטענות כל ישראל. בבני שישנם השונות מהכתות מתפעל אינו גם ולכן
מאי, אלא הים. לתוך הוא קופץ – ים באמצע יש מאי, אלא סיני. להר ולהתקרב לילך שצריכים – אחד דבר

אליו נוגע זה ואין הקב"ה, של עסקו זה הרי – מכן לאחר יהיה לילך60מה – שלו את לעשות צריך הוא ;
סיני. להר ולהתקרב

העתידה לגאולה להתכונן שצריכים אלו לכל לנו, מסר ההילולא שבעל ההוראה :61וזוהי
ומקרבן הבריות את "אוהב – היא שלנו העבודה קוני". את לשמש נבראתי "אני לקיים: היא שלנו העבודה

לתורה".

דבר. שום לנו נוגע לא ומלבדו שלנו, הענין זהו

צועק זה מצרימה, ונשובה ראש ניתנה צועק זה משונות, וגם שונות סברות בעלי שונות כתות שישנם וזה
התורה, לקבלת להתקרב הדרך זו שאין כיון הרי – למדבר לברוח שצריכים צועק וזה מלחמה, לערוך שצריך

הדרך זו .אין

– הוא הוהעניננו לשון התורה", "נותן הוא הקב"ה שהרי התורה, חשבונות.62לקבלת ללא עשה וזאת .
התורה, לקבלת אנו הולכים ההר. את נבקע – הר באמצע יש אם בים. נלך תיתי, מהיכי – ים באמצע יש אם

הקב"ה. עם להתאחד

"ה' אזי – חשבונות ללא התורה את לקבל הולכים תחרישון"63וכאשר ואתם לכם .64ילחם
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אברהם60) את שהשליכו שראה עד שהמתין הרן, כמו לא כלומר:
נס לו שייעשה בבטחון הוא גם הלך ואז נשרף, ולא האש לכבשן
לב), כב, אמור (פרש"י נס לו עושים אין שאז – כח) יא, נח (פרש"י
יהי' מה לידע מבלי הים לתוך שקפץ נחשון, אצל שהי' כפי אלא

אח"כ,
אם יודעים לא עדיין זה, דיום בשיעור עומדים כאשר שהרי –

– דמחר) בשיעור רק יתברר זה (ענין לאו אם יקרע הים
הקב"ה, של הענין אלא שלו, הענין זה אין אח"כ שיהי' מה שכן,
בלתי (מהנחה דרחמנא" "כבשי סע"א): יו"ד, (ברכות חז"ל ובלשון

מוגה).
"לשבעה61) הנהר בקיעת תהי' לבוא שלעתיד – ובהקדמה

שבעת כל ילכו שדרכם דרכים, לשבעה היינו, טו), יא, (ישעי' נחלים"
ס"א), לעיל (ראה ישראל בני כל שהם כולה", זהב ד"מנורת הנרות

(לבד שלפנ"ז להגאולות העתידה הגאולה שבין החילוק שזהו –
גלות, לאחריהם היו שלפנ"ז שהגאולות תורה), מתן שקודם יצי"מ
תהי' העתידה הגאולה משא"כ ישראל, בני כל נגאלו לא ובמילא
טו, (בשלח) פרשתנו מכילתא (ראה גלות אחרי' שאין שלימה גאולה
חי"א לקו"ש (ראה ישראל בני כל מהגלות יצאו ובמילא ועוד), א.

ישראל, שבבני הסוגים שבעת כל וש"נ), בתחלתו.
שבעת כל את ולהדליק נשמתו, את להדליק שעליו יהודי יודע ולכן,
ה' "אנכי את ולקבל סיני, להר להתקרב – להאיר יתחילו שכולם הנרות

.(26 הערה לעיל (נסמן רוחות ד' מכל נשמע שיהי' באופן אלקיך"
וכמה כמותו, היא הרוב דעת אם כלל נפק"מ אצלו אין שכן, וכיון
(מהנחה עבודתו את לעבוד צריך הוא ישראל; בני בין יש בלעדו כתות

מוגה). בלתי
ובכ"מ.62) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
יד.63) יד, (בשלח) פרשתנו
ואתם64) לכם ילחם "ה' שמכריז יהודי ישנו שכאשר והיינו,

אם כי מידי", תתערון "לא ב) מז, (ח"ב בזהר וכדאיתא תחרישון",
נחשים או ים ישנו באמצע אם הבט מבלי בדרכו, לילך להמשיך
ניצולים ישראל בני וכל הים, נבקע עי"ז הנה – וכיו"ב ועקרבים
בהם נשאר "לא שבלעו"ז בשעה בה בשלימות, התורה את ומקבלים

כח). (שם, אחד" עד
ישראל בני צריכים שבו סוף ים בקיעת שנעשית בלבד זו ולא

שבע המימות כל שנבקעו זאת, עוד אלא עתה, שם,לעבור (פרש"י ולם
טו, (שם ופחד" אימתה עליהם "תפול כנען" "יושבי אפילו שלכן כג),
מצרים, מארץ רחוקה מדינה היתה כנען שארץ שאע"פ היינו, טז),
(שרומז ועקרב" שרף נחש והנורא הגדול ה"מדבר הפסיק שביניהם
ח, עקב, עה"פ להאריז"ל וסה"ל ל"ת (ראה הטמאות קליפות ג' על
יושבי וגם סוף, ים דקריעת הפעולה על הדבר הפסיק לא מ"מ, טו)),
עמינדב בן שנחשון בגלל כנען שבארץ המימות כל שנבקעו ראו כנען

מוגה). בלתי (מהנחה נפש! מסירת מתוך סוף לים קפץ



ני       

המשכן את ולחנך להקריב הנשיאים ראשון להיות שזכה נחשון, גבי שמצינו "ושכנתי65וכשם להיות ,
נחשון.66בתוכם" בתור עצמו את להחשיב יהודי כל צריך כן כמו –

זהר בתיקוני שכתוב מה יקויים והרי67ואז "צדיק", הלשון נאמר (שם כדבעי אחד יהודי ימצא שכאשר
צדיקים" כולם משיח.68"ועמך שיגלה התורה פנימיות את ויקבל משיח, את הוא יביא ,(

ישיר" ל"אז נבוא זה ידי התורה"69ועל מן המתים לתחיית רמז "מכאן היעוד70, שיקויים ורננו71– "הקיצו
וברחמים. בחסד משיח לקראת יוליכנו ההילולא בעל והרבי בתוכם, והוא עפר" שוכני

שליט אדמו"ר כך[כ"ק ואחר מלכנו", "אבינו – הזקן מאדמו"ר ניגון לנגן צוה כך אחר ניגון, לנגן צוה "א
האמצעי]. מאדמו"ר ניגון

***

עם72כאשר המלחמה מלחמות: שתי בדרכם היו התורה, את לקבל סיני להר ממצרים הלכו ישראל בני
עמלק. עם והמלחמה פרעה,

פרעה במלחמת המלחמות. בשתי ישראל של להנהגתם בנוגע הקב"ה ציווי אודות התורה מספרת בפרשתנו
בעמלק" הלחם "צא – עמלק ובמלחמת תחרישון", ואתם לכם ילחם "ה' הציווי גם73היה היא בזה שהכוונה ,

בגשמיות כפשוטה .74למלחמה

:הוא המלחמות שתי בין החילוק
אשר ל"הדגה ישראל בני בין אלא סיני, להר ישראל בני בין עמד לא הוא ישראל. בני מאחורי עמד פרעה

במצרים" הארץ"75נאכל חלב את ו"אכלו מצרים"76, ארץ "טוב את ישראל לבני יניח שלא צעק פרעה אלא76.
"ה' – הסדר בזה היה ולכן למתןֿתורה. ישראל בני בין עמד לא הוא אבל פרעה), (של שלו עבדים יהיו כן אם

תחרישון". ואתם לכם ילחם

ורחבה" טובה "ארץ אודות דובר לא וכאן – סיני להר ישראל בני בין עמד עמלק, זאת, אלא77לעומת ,
תנחומא במדרש רז"ל כדברי מדבר, התורה.78אודות את לקבל אותם הניח ולא – דוקא במדבר ניתנה שהתורה

עשו" ידי והידים יעקב קול ש"הקול הגם הנה התורה, לקבלת ומעכב מונע ישנו שייכות79כאשר ש"ידים" היינו, ,
שכתוב כמו שלו, החלק זהו לא80לעשו, התורה, לקבלת מניעה שישנה כיון מקום, מכל תחיה", חרבך "ועל

האופנים ובכל הדרכים בכל והולכים חשבונות, בשום הקב"ה.81מתחשבים עם ולהתאחד התורה את לקבל ובלבד ,

ידי" ועוצם "כחי של ענין כאן היה לא בגשמיות. כפשוטה מלחמה נערכה עמלק שנגד הטעם אלא82וזהו ,
לה'" "מלחמה של ענין זה עמלק"83היה של זרעו שימחה עד שלם הכסא ואין שלם השם ש"אין כיון ,84.
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ז.65) פי"ג, במדב"ר ראה
ח.66) כה, תרומה
נח67) ס"פ חדש זהר וראה תג. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה
ד). (כג,
חלק.68) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
א.69) טו, (בשלח) פרשתנו
ב.70) צא, סנהדרין עה"פ. ופרש"י מכילתא
יט.71) כו, ישעי'
שליט"א72) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – סכ"ג) (מלבד זו שיחה

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 144 ס"ע ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),
(ע"פ מוגה בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד

סרטֿהקלטה).
ט.73) יז, (בשלח) פרשתנו
עמינדב74) בן נחשון עם הצדק הי' פרעה במלחמת כלומר:

היו ויסעו", ישראל בני אל "דבר הציווי לפני עוד אשר, וכתתו,
לנהל שצריכים שטענה כהכתה דלא לים, לקפוץ שצריכים סבורים

הטבע; בדרך מלחמה
– למתןֿתורה ומעכב מונע הי' זה שגם – עמלק במלחמת ואילו

דוקא, מלחמה להיות הוצרכה

כט, (ר"ה המשנה כמאמר משה", של "ידיו ע"י מלחמה רק ולא
מלחמה עושות משה של ידיו "וכי יא) שם, עה"ת בפרש"י הובא א.
את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו זמן כל . . אלא . .
– כפשוטה מלחמה גם אלא מתגברים", היו שבשמים, לאביהם לבם

יג), (שם, חרב" "לפי
במק"א שמצינו כפי המפורש, שם של חרב זו היתה לא והרי
מלחמה היינו, כפשוטה, חרב (גם) אלא יד), ב, שמות (פרש"י

מוגה). בלתי (מהנחה בגשמיות
ה.75) יא, בהעלותך
יח.76) מה, ויגש
ועוד.77) ח. ג, שמות
כא.78) חוקת
כב.79) כז, תולדות
מ.80) שם,
של81) בנו בן עמלק, נגד עשו, של ב"חרב" מלחמה – גם כולל

מוגה). בלתי (מהנחה עשו
יז.82) ח, עקב
(בשלח).83) פרשתנו סוף
עה"פ.84) פרש"י

       

קשורה שבה הפרטים כל עם המלחמה היתה לכן התורה, קבלת בשביל היתה עמלק עם שהמלחמה וכיון
רבינו משה מסיני"85עם תורה ש"קיבל –86.

המלחמההמלחמה בעמלק". הלחם וצא גו' "בחר אמר משה שהרי – משה;ממשה תפלת עם
בחסידות כמבואר משה, אנשי ידי "בחר87על הפסוק והעל משה, אנשי – ידיאנשים" על בא

משה. משרת – יהושע

כדאיתא לנצח, צריך עמלק היה טבע פי על מהטבע. למעלה היה עמלק במלחמת ישראל בני של הנצחון
למלחמה.88בירושלמי שלח ואותם לחיות, צריכים הטבע סדר פי שעל אנשים כאלה ובחר היה, כשפן שעמלק

אחד שכל משה", "אנשי אודות וכמוזכר – התורה בכח למלחמה הולכים כאשר כי, אותו, ניצחו כן פי על ואף
ובכח בשליחות משה, של ובכחו בשליחותו אלא ידו, ועוצם בכחו הולך שאינו ידע עמלק למלחמת שהלך

הטבע. מדרך למעלה מנצחים אזי – התורה
עמלק עם למלחמה בנוגע גם היא האמורה ההוראה הרי ובמילא יום. בכל היא עמלק זכירת מצות

יום. שבכל הרוחני
נאמר עמלק לקבלת89אודות שלהם וההתלהבות מהחיות ישראל בני אצל קרירות פעל הוא קרך", "אשר

התורה.

כדאיתא העולם, אומות על אפילו שפעלה כזו התלהבות גדולה, הכי בהתלהבות עמדו ישראל בני כאשר
תנחומא עמלק90במדרש בא – פייער") פלאם ("א אש לבת שזוהי ראו שכולם כך רותחת", ל"אמבטי ַַהמשל

התורה. את לקבל לילך מההתלהבות ישראל בני את וקירר

להלחם והאופנים הדרכים בכל להשתמש יש א) האמורה: ההוראה ישנה – מתורה שמקרר דבר ישנו וכאשר
התורה. בכח משה, של בכחו אלא ידו, ועוצם בכחו זה שאין לידע צריך ב) התורה. את לקבל ובלבד זה, נגד

:אלו לימינו בנוגע ההוראה גם וזוהי
או בביתֿהכנסת אמותיו, בד' ייסגר אזי תחרישון", ואתם לכם ילחם "ה' שנאמר שכיון טוען יהודי כאשר
ישב הוא ואילו לכם", ילחם ש"ה' יהודי; עוד עם נעשה ומה בעולם נעשה מה לו איכפת שיהי' מבלי בישיבה,
שאין אלו עם במלחמה מדובר כאשר הוא זה שסדר לו, אומרים אזי – ולעצמו לבדו ויתפלל וילמוד וישתוק,

חנם"; במצרים נאכל אשר ל"הדגה אותו מניחים

לפעול רוצים כאשר אפילו או באלקות, מהתלהבות יהודי לקרר שרוצים מלחמה אודות מדובר כאשר אבל
לאלקות בפניקרירות אותה ש"הקרה רותחת" ד"אמבטי כהמשל ,מבני שאינם העולם (אומות "

יתברך לו דירה לעשות שצריכים נאמר שבה התורה, את שקיבל משה", מ"אנשי שהוא לדעת עליו – ישראל)
"דרכיך "בכל אלא ובביתֿהכנסת, בביתֿהמדרש רק לא או91– למשרתו ובלכתו ברחוב בלכתו ,

לאלקות. כלי לעשותו צריך שנמצא, מקום בכל למסחרו,

ניתנה התורה הרי לו: ואומרים התורה, לקבלת סיני להר מההליכה אותו לקרר רוצים כאשר זה דרך ועל
נושבת" ל"ארץ שתלך מוטב – למדבר לילך זיך") שּפארסטו ("וואס מתעקש הנך למה כן, ואם חזרה92במדבר, , ַָ

תאכלו"; מצרים ארץ ו"טוב למצרים,

מצרים", ארץ "טוב יש שבה סטייטס", - ב"יונייטעד נושבת", ב"ארץ – אליו טוענים – לתורה מקום מה
("קיין דולרים מזה להרויח איֿאפשר עולם, של מישובו שאינם בענינים עצמך את להכניס עליך מה ולשם

אלא מזה לך יהיה ולא מאכן"), ניט דערפון מען קען אדםדאלאר ויאמרו: באצבע עליך שיצביעו כיון , ַַָ
המדבר... מן מענטש") ווילדער ("א פראי אדם הישוב, מן אינו ַזה
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קשורה שבה הפרטים כל עם המלחמה היתה לכן התורה, קבלת בשביל היתה עמלק עם שהמלחמה וכיון
רבינו משה מסיני"85עם תורה ש"קיבל –86.

המלחמההמלחמה בעמלק". הלחם וצא גו' "בחר אמר משה שהרי – משה;ממשה תפלת עם
בחסידות כמבואר משה, אנשי ידי "בחר87על הפסוק והעל משה, אנשי – ידיאנשים" על בא

משה. משרת – יהושע

כדאיתא לנצח, צריך עמלק היה טבע פי על מהטבע. למעלה היה עמלק במלחמת ישראל בני של הנצחון
למלחמה.88בירושלמי שלח ואותם לחיות, צריכים הטבע סדר פי שעל אנשים כאלה ובחר היה, כשפן שעמלק

אחד שכל משה", "אנשי אודות וכמוזכר – התורה בכח למלחמה הולכים כאשר כי, אותו, ניצחו כן פי על ואף
ובכח בשליחות משה, של ובכחו בשליחותו אלא ידו, ועוצם בכחו הולך שאינו ידע עמלק למלחמת שהלך

הטבע. מדרך למעלה מנצחים אזי – התורה
עמלק עם למלחמה בנוגע גם היא האמורה ההוראה הרי ובמילא יום. בכל היא עמלק זכירת מצות

יום. שבכל הרוחני
נאמר עמלק לקבלת89אודות שלהם וההתלהבות מהחיות ישראל בני אצל קרירות פעל הוא קרך", "אשר

התורה.

כדאיתא העולם, אומות על אפילו שפעלה כזו התלהבות גדולה, הכי בהתלהבות עמדו ישראל בני כאשר
תנחומא עמלק90במדרש בא – פייער") פלאם ("א אש לבת שזוהי ראו שכולם כך רותחת", ל"אמבטי ַַהמשל

התורה. את לקבל לילך מההתלהבות ישראל בני את וקירר

להלחם והאופנים הדרכים בכל להשתמש יש א) האמורה: ההוראה ישנה – מתורה שמקרר דבר ישנו וכאשר
התורה. בכח משה, של בכחו אלא ידו, ועוצם בכחו זה שאין לידע צריך ב) התורה. את לקבל ובלבד זה, נגד

:אלו לימינו בנוגע ההוראה גם וזוהי
או בביתֿהכנסת אמותיו, בד' ייסגר אזי תחרישון", ואתם לכם ילחם "ה' שנאמר שכיון טוען יהודי כאשר
ישב הוא ואילו לכם", ילחם ש"ה' יהודי; עוד עם נעשה ומה בעולם נעשה מה לו איכפת שיהי' מבלי בישיבה,
שאין אלו עם במלחמה מדובר כאשר הוא זה שסדר לו, אומרים אזי – ולעצמו לבדו ויתפלל וילמוד וישתוק,

חנם"; במצרים נאכל אשר ל"הדגה אותו מניחים

לפעול רוצים כאשר אפילו או באלקות, מהתלהבות יהודי לקרר שרוצים מלחמה אודות מדובר כאשר אבל
לאלקות בפניקרירות אותה ש"הקרה רותחת" ד"אמבטי כהמשל ,מבני שאינם העולם (אומות "

יתברך לו דירה לעשות שצריכים נאמר שבה התורה, את שקיבל משה", מ"אנשי שהוא לדעת עליו – ישראל)
"דרכיך "בכל אלא ובביתֿהכנסת, בביתֿהמדרש רק לא או91– למשרתו ובלכתו ברחוב בלכתו ,

לאלקות. כלי לעשותו צריך שנמצא, מקום בכל למסחרו,

ניתנה התורה הרי לו: ואומרים התורה, לקבלת סיני להר מההליכה אותו לקרר רוצים כאשר זה דרך ועל
נושבת" ל"ארץ שתלך מוטב – למדבר לילך זיך") שּפארסטו ("וואס מתעקש הנך למה כן, ואם חזרה92במדבר, , ַָ

תאכלו"; מצרים ארץ ו"טוב למצרים,

מצרים", ארץ "טוב יש שבה סטייטס", - ב"יונייטעד נושבת", ב"ארץ – אליו טוענים – לתורה מקום מה
("קיין דולרים מזה להרויח איֿאפשר עולם, של מישובו שאינם בענינים עצמך את להכניס עליך מה ולשם

אלא מזה לך יהיה ולא מאכן"), ניט דערפון מען קען אדםדאלאר ויאמרו: באצבע עליך שיצביעו כיון , ַַָ
המדבר... מן מענטש") ווילדער ("א פראי אדם הישוב, מן אינו ַזה
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ני       

איכפת לא אזי – מהקב"ה התורה את לקבל אני צריך ששם למדבר לילך אותי מניחים אין אם צועק: אזי
תורה ש"קיבל – רבינו משה של בשליחות הולך הנני לאו; אם ברֿקיום זה אם ה"טבע", אומר מה כלל לי
ה' מלחמת להלחם – הדורות כל סוף עד הרבה", תלמידים ד"העמידו ובאופן וכו'", ליהושע ומסרה מסיני

בעמלק!

ד" באופן רק הוא במלחמה שהנצחון שיודע פי על אף – זה חרב"וכל לפי עמו ואת עמלק את ,93גו'
ופליט, שריד ממנו נשאר שלא באופן ולא

של ענין עדיין יהיה דאתי", דעלמא ב"דרא זה, לאחרי ואפילו דמשיחא", ב"דרא שאפילו כך, כדי ועד –
התרגום (כפירוש בעמלק" לה' –94"מלחמה (

וההסתר, ההעלם את והסירו נפש, מסירות מתוך עמלק למלחמת ישראל בני יצאו כן, פי על ואף

הישוב מן יצא שלא וצועק לתורה מהתלהבות יהודי לקרר שרוצה ממי מתפעלים לא – עתה גם כן וכמו
משה, של תפלתו בכח התורה את לקבל הולכים אלא במדבר, שניתנה התורה עם להתעסק

כבדים" משה ש"ידי פי על שצריכים95אף כיון תפלה"), שווערע א ("ס'איז בתפילה קושי שישנו היינו, ,ַ
("מ'דארף ישראל בני על ונותרבייקומעןלהתגבר מזמן, כבר שברו העולם אומות של ההתנגדות את – !(" ַ

יצאו" ממך ומחריביך ש"מהרסיך אלו של ההתנגדות את לשבור על96רק להתגבר הקושי, כל הוא ובזה ,
יהודי, רק שזהו בעלֿבחירה,

השמש" בוא "עד וממשיכים מזה, מתפעלים לא כן פי על וגו'",95ואף "ויחלוש נעשה שאז ,

כיון דור", מדור בעמלק לה' ה"מלחמה את גם מסיימים שאז צדקנו, משיח ידי על הגאולה את וממשיכים
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ,97ש"את

עמלק של חלציו מיוצאי – המן" של בניו ש"מבני ברבים"98ועד תורה "למדו –99,

(בהמאמר לעיל שנתבאר שטים"100וכמו ל"עצי זה דלעומת השטות מהפכים דאתהפכא העבודה ידי שעל (
ואף ללעו"ז, שייכות להם שיש ש' ר' ק' האותיות בהם שיש דייקא, "קרשים" – למשכן קרשים עושים שמהם

היעוד קיום עדי בתוכם", "ושכנתי יהיה שבו מקדש מהם עושים כן פי בשר101על כל וראו ה' כבוד "ונגלה
דיבר". ה' פי כי יחדיו

הפסוק על רז"ל102והנה, אמרו יתרו", זו103"וישמע שמועה עמלק". מלחמת – ובא שמע שמועה "מה
גו'" ידעתי "עתה יתרו ודברי למדין, עד בזהר104הגיעה כדאיתא למתןֿתורה, הכנה היו ,105.

אפילו מקום בכל יפעל זה הרי – משה של ובכחו הרוחני עמלק עם להלחם נלך שכאשר עתה, כן וכמו
אמן.106במדין בימינו במהרה צדקנו משיח שיגלה התורה, פנימיות וקבלת לגילוי הכנה תהיה וזו ,

מהר"ש]. אדמו"ר וניגון צדק, הצמח אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

דאשתקד שבט יו"ד לא107בהתוועדות אפילו אחר, לענין טפל זה שאין – התורה ענין אודות דובר
במנוחה תורה ללמוד אפשר שיהיה כדי בעתם", גשמיכם "ונתתי יהיה זה ידי .108שעל
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יג.93) יז, שם
(בשלח).94) פרשתנו סוף – יב"ע
יב.95) שם,
יז.96) מט, ישעי'
ב.97) יג, זכרי'
א.98) ג, אסתר תרגום
וש"נ.99) ב. נז, גיטין

(100.(29 ע' (לעיל פ"ג
ה.101) מ, ישעי'

יתרו.102) ר"פ
עה"פ.103) ופרש"י מכילתא א. קטז, זבחים
יא.104) יח, שם
וש"נ.105) ואילך. 74 ע' חי"א לקו"ש וראה ואילך. ב סז, ח"ב
ואילך.106) ד פה, מטות פרשת (בלקו"ת החלצו דרושי ראה
ובכ"מ).
(107245 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סכ"ח
ואילך).

מלכים.108) הל' וסוף ספ"ט, תשובה הל' רמב"ם ראה

       

שנאמר זמירות, תורה לדברי שקרא מפני דוד ש"נענש שמצינו – חוקיך"109ובהקדמה לי היו ,110זמירות
הדבר אחוריים111וטעם מבחינת היא ממנה אחד דקדוק לגבי בטלים העולמות שכל זו מעלתה שבאמת "משום ,

שעשועים גו' אמון אצלו "ואהיה הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהיא – התורה ופנימיות עיקר זה אין אבל כו'",
.112גו'"

שהדבר מפני אפילו או רב, שיתקרא מנת על הוא התורה לימוד שכאשר – התורה ללימוד בנוגע מובן ומזה
בשאר גם מודה הוא הרי ובמילא שבתורה, השכליים הענינים את היטב משיג ששכלו היינו, בעיניו, חן מוצא

מצד היא שהגישה כיון הרי – שבתורה הענינים  ולא דתורה, אחוריים בחינת רק זה הרי ,
וחומר. וקל שכן ובמכל בדוד, שכתוב מה דרך על עונש, מגיע זה ועל דתורה, הפנימיות

של באופן לא דהיינו, התורה, לשם – הוא בזה הפשוט שהפירוש "לשמה", להיות צריך התורה לימוד אלא
בו" לחפור דבר113"קרדום בלימוד שלו והתענוג השביעותֿרצון מצד לא ואפילו פרנסה, של לענינים בנוגע

פניות של ענינים כלל בזה מערב שאינו ובאופן יותר, מתענג אזי יותר עמוק הוא שהשכל ככל אשר, שכלי,
עדיין; התורה ענין אינו זה שכל – עצמו ומציאות

וירדה ד"נסעה הענין שיהיה טובו, מצד הקב"ה, שרצה אלא, שעשועים", גו' אצלו "ואהי' הוא התורה ענין
בתניא בפרטיות (כמבואר שכל114כו'" "בכדי הספר", על בדיו גשמיות אותיות בצירופי . . שנתלבשה "עד ,(

ב"יחוד התורה עם להתאחד יוכל זה ידי ועל כו'", בדעתה להשיגן תוכל האדם שבגוף ונפש רוח או הנשמה
כו'" ועצום הוא.115נפלא בריך קודשא עם חד להיות זה ידי ועל ,

"בכן" גם להיות צריך – ענין בכל כמו – זה היוםֿיומיים:116ובענין בחיי בפועל במעשה ,
ביכלתם שיש ואלו חיצונית. תכלית שום ללא תורה ילמד שבו זמן משך יום בכל לו שיהיה צריך יהודי כל
לימוד שזהו צדדיים, חשבונות ללא תורה ללמוד כדי ושנים, חדשים שבועות, כמה של זמן משך יקדישו –

עצמה. התורה בשביל לשמה, – הרצוי התורה

מכל שלם, זקן שמגדלים היות עם אשר כאלה ישנם עדיין אך כן, לעשות שהתנדבו וכמה כמה היו ואכן,
לשמה. התורה ללימוד זמן משך ולהקדיש בנסיון לעמוד להם קשה מקום,

כן ועל לשמה... תורה לומד להיות יבוא לא זו מ"סיבה" הרי – לכך וסיבה ביאור למצוא יכולים אם גם
דכיסופא" "נהמא של באופן אצלו יהיה לא שהדבר כדי אלא אינה הסיבה שמטרת להיות, יצטרך117צריך אלא ,

לשמה. תורה וללמוד זה, על ולהתגבר והסיבה הטעם עם ללחום

דיקנא תיקוני י"ג ענין שהוא שלם, זקן להם שיש כאלה אודות מדובר כאשר י"ג118ובפרט הם שכנגדם ,
שבפסוק הצמחֿצדק119התיבות שמבאר כפי וגו'", עון יכפר רחום ,120"והוא

צדק הצמח בשו"ת ישנו121– בחסידות ואילו שלם, דזקן החיוב בטעם נגלה פי על ארוכה תשובה ביאוריש
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תורה. ללמוד להתחיל

לפועל: ובנוגע

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

נד.109) קיט, תהלים
סע"א.110) לה, סוטה
ב.111) קס, קו"א תניא
ל.112) ח, משלי
ספ"ח,113) תניא גם וראה ה"י. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם ראה

עב). (ע' לשם קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, ובהנסמן
פ"ד.114)
פ"ה.115) שם

(116426 ע' חכ"ה בלקו"ש נסמן ועוד. יא. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
.21 הערה
רע"ד.117) ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ואילך.118) א קלא, זח"ג ראה
לח.119) עח, תהלים
ואילך.120) תרכו ע' אור יהל
סצ"ג.121) יו"ד
א.122) כב, ברכות



נה        

שנאמר זמירות, תורה לדברי שקרא מפני דוד ש"נענש שמצינו – חוקיך"109ובהקדמה לי היו ,110זמירות
הדבר אחוריים111וטעם מבחינת היא ממנה אחד דקדוק לגבי בטלים העולמות שכל זו מעלתה שבאמת "משום ,

שעשועים גו' אמון אצלו "ואהיה הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהיא – התורה ופנימיות עיקר זה אין אבל כו'",
.112גו'"

שהדבר מפני אפילו או רב, שיתקרא מנת על הוא התורה לימוד שכאשר – התורה ללימוד בנוגע מובן ומזה
בשאר גם מודה הוא הרי ובמילא שבתורה, השכליים הענינים את היטב משיג ששכלו היינו, בעיניו, חן מוצא

מצד היא שהגישה כיון הרי – שבתורה הענינים  ולא דתורה, אחוריים בחינת רק זה הרי ,
וחומר. וקל שכן ובמכל בדוד, שכתוב מה דרך על עונש, מגיע זה ועל דתורה, הפנימיות

של באופן לא דהיינו, התורה, לשם – הוא בזה הפשוט שהפירוש "לשמה", להיות צריך התורה לימוד אלא
בו" לחפור דבר113"קרדום בלימוד שלו והתענוג השביעותֿרצון מצד לא ואפילו פרנסה, של לענינים בנוגע

פניות של ענינים כלל בזה מערב שאינו ובאופן יותר, מתענג אזי יותר עמוק הוא שהשכל ככל אשר, שכלי,
עדיין; התורה ענין אינו זה שכל – עצמו ומציאות

וירדה ד"נסעה הענין שיהיה טובו, מצד הקב"ה, שרצה אלא, שעשועים", גו' אצלו "ואהי' הוא התורה ענין
בתניא בפרטיות (כמבואר שכל114כו'" "בכדי הספר", על בדיו גשמיות אותיות בצירופי . . שנתלבשה "עד ,(

ב"יחוד התורה עם להתאחד יוכל זה ידי ועל כו'", בדעתה להשיגן תוכל האדם שבגוף ונפש רוח או הנשמה
כו'" ועצום הוא.115נפלא בריך קודשא עם חד להיות זה ידי ועל ,

"בכן" גם להיות צריך – ענין בכל כמו – זה היוםֿיומיים:116ובענין בחיי בפועל במעשה ,
ביכלתם שיש ואלו חיצונית. תכלית שום ללא תורה ילמד שבו זמן משך יום בכל לו שיהיה צריך יהודי כל
לימוד שזהו צדדיים, חשבונות ללא תורה ללמוד כדי ושנים, חדשים שבועות, כמה של זמן משך יקדישו –

עצמה. התורה בשביל לשמה, – הרצוי התורה

מכל שלם, זקן שמגדלים היות עם אשר כאלה ישנם עדיין אך כן, לעשות שהתנדבו וכמה כמה היו ואכן,
לשמה. התורה ללימוד זמן משך ולהקדיש בנסיון לעמוד להם קשה מקום,

כן ועל לשמה... תורה לומד להיות יבוא לא זו מ"סיבה" הרי – לכך וסיבה ביאור למצוא יכולים אם גם
דכיסופא" "נהמא של באופן אצלו יהיה לא שהדבר כדי אלא אינה הסיבה שמטרת להיות, יצטרך117צריך אלא ,

לשמה. תורה וללמוד זה, על ולהתגבר והסיבה הטעם עם ללחום

דיקנא תיקוני י"ג ענין שהוא שלם, זקן להם שיש כאלה אודות מדובר כאשר י"ג118ובפרט הם שכנגדם ,
שבפסוק הצמחֿצדק119התיבות שמבאר כפי וגו'", עון יכפר רחום ,120"והוא
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נו       

אבל שלי, הדיבורים לפני עוד הדבר נשתנה ואולי יודע, אינני – ולהבא מכאן עליהם יפעלו הדברים אם
שלי. את לומר צריך אני אופן, בכל

לא כן פי על אף בבדיקתו, חמץ שום ימצא ולא הבודק יבדוק אם "שאף חמץ, בדיקת ברכת לענין מצינו –
בכך אין מצא לא ואם מאומה, ממנו ימצא שמא אחריו ולחפש החמץ לבדוק המצוה היא שכך לבטלה, בירך

כתיקונה" המצוה קיים וכבר .123כלום,

לאו. אם פעולתה פועלת התוכחה אם מינה נפקא שאין עמיתך", את תוכיח "הוכיח במצות גם זה דרך ועל
בנוגע לא אבל מינה... נפקא יש בודאי – .המצוה קיים מקום, מכל פעל, לא אם שגם והיינו, ,

נגלה: פי על – לדבר וראי'

ערכין במסכת בגמרא שבמצב124איתא בפשטות מובן והרי הכאה". עד . . נזיפה עד . . תוכחה היכן "עד
זמן שכל לו, אומרים כן פי על ואף פעולתה, את התוכחה פעלה לא להכותו) אפילו ועלול בו נוזף (שהלה כזה

בו. נזף כבר שהלה פי על אף אותו, ולהוכיח להמשיך צריך בפועל, אותו מכה אינו שהלה

עמיתך", את תוכיח "הוכח הציווי מוטל עליו שונים; ענינים הם והפעולה שההוכחה כיון – הדבר וטעם
(והרי פועל אינו סיבות שמצד פעמים יש אבל עליו, לפעול מצליח דרובא, ברובא לפעמים, הנה – כן ולאחרי

זמן. לאחר ויפעל חמץ), בבדיקת כמו זה

ולהבא. מכאן מתוקן להיות הענין צריך – שיהיה אופן באיזה לעניננו: ובנוגע

:אשתקד דובר בזה ענין ועוד
של באהלה שנמצאים אלו אפילו – האמור באופן התורה ללימוד להתמסר יכולים היום זמני בכל שלא כיון

אחת ועל ותפלה, בגמראתורה איתא שעליהם אלו או בעליֿעסקים, וכמה מצות125כמה חובת ידי שיוצאים
אחד, בפסוק אפילו או ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק בלימוד תלמודֿתורה

מאושר" ד"תומכיה הענין ישנו זה על לאורייתא"126הנה "תמכין אלו127, להחזקת מממונם שיתנדבו – ,
השתתפות להם תהיה זה ידי ועל צרכיהם, כל להם לספק האמור, באופן תורה התורה128שלומדים בלימוד

צדדיים. חשבונות ללא התורה, לשם כפשוטו, לשמה

– דקדושה "להתייהר" לא אפילו להתייהר, מנת על שלא באופן להיות צריך לשמה התורה שלימוד וכיון
ידפיסו שלא היינו, האמור, באופן ההשתתפות גם תהיה בממונם, בזה להשתתף שרוצים אלו שכל דובר, לכן
המדינה: (בלשון תמונותיהם ללא וכמה כמה אחת ועל בלבד, שמותיהם את לא אפילו בעיתונים, אודותם
לוחֿזכרון על שמותיהם את ירשמו ולא קריאתֿהתורה, בעת שברך" "מי להם יערכו לא וגם "ּפיקטשער'ס"),

הרשב"א בתשובות שאיתא פי על אף – פלוני במקום התלוי עץ של או עושי129מנחושת לפרסם ש"מצוה
מצוה".

ברירה; אין אליהם בנוגע הנה אחר, באופן ליתן רוצים שאינם כך על שיעמדו אלו –

ו"קרן" לקופה (שנותנים לשמה התורה ללימוד בנוגע לאורייתא" ד"תמכין בפעולה הרצוי האופן אבל
"עשיר (שלכן, ה' שברכו וכפי לבו נדבת כפי ידו מתנת ליתן שצריך – הוא "תורה") בשם שנקראים מיוחדים

יצא" לא עני קרבן פירסום.130שהביא ללא אבל ,(

את שמואמנם, לרשום יכול שרוצה, מי כל ולכן, ושלום, חס מהם, ליטול רוצים לא בודאי שבדבר
אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד של הציון על – ה'" ב"היכל אותו ויזכירו עצמה, בפני פתקא על אמו, ושם

בזה). זה קשורים יהיו לא הענינים ששני באופן (אבל עניניו בכל ביתו בני ולכל לו לטוב

לנהל צריך זה בשביל זיךוהנה, ("ס'זאל הרצון אצלו יהיה ושלא שיותר, מה ליתן – עצמו ָעם
וכך. כך סכום נתן פלוני בן שפלוני ויכריז השולחן על יעמוד שמישהו וועלן") ָגארניט
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אומר שהרבי שמח.131וכיון ניגון עתה ינגנו – שמח "מארש" עם הולכים כאשר במלחמה לנצח יותר ַשנקל

ולא יתן ש"לא בהסוג שהם אלו ואפילו שלומדים, אלו והן שמתנדבים אלו הן לנגן יכולים ה"מארש" ַאת
במשנה נכלל זה סוג שגם – אחרים"... לנגן132יתנו יכולים הם גם – צדקה" ש"בנותני מדות" ה"ארבע בין

ַה"מארש",

("שלאפן'דיקערהייט") שינה של במצב יודעין... בלא אפילו היצרֿהרע, את היצרֿטוב ינצח סוף כל ָוסוף
בספרי שכתוב מה דרך על כאילו133– הכתוב עליו מעלה בה ונתפרנס עני ומצאה ידו מתוך סלע ש"מאבד

הוא הרי סלע שאיבד ומגלה לביתו בא שכאשר כזה במצב שאפילו והיינו, זכה", כמה שאיבד על
צרכיו. את העני קיבל שבינתיים כיון צדקה, מצות שקיים התורה אומרת מקום, מכל דולרים,

השם יעזור מסתמא – יכלתם כפי שלא שנותנים או ליתן, רוצים שאינם אלו שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
יהיה הרע, היצר יבכה שעה לפי אם וגם וברחמים, ובחסד הטוב ברצון זאת ויעשו יכלתם, כפי שיתנו יתברך

יקצורו" ברנה בדמעה ש"הזורעים באופן .134זה

עתה למסור יכולים הכסף את – כו'. הפתקאות את ויחלקו שמח, ניגון עתה ינגנו כאמור, אמר:) כך (ואחר
"ביקור עבור זאת ימסרו לא ואז תורה", "קרן עבור שזהו שיציינו והעיקר, החלון... דרך להשליך או מחר, או

ושלום... חס חולים"

פעם של135וכמדובר ה"שולחןֿערוך" מלימוד פרנסתם ישיגו והרופאים בריאים, יהיו ישראל בני שכל
ל יצטרכו ולא דאקטאריע"... מרוצים..."הלכות כולם יהיו וכך בפועל, להמעשה הגיע ָָ

מכ"ק ניגון לנגן צוה כך ואחר ניגון, עוד לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – "מארש" ניגון שניגנו ַ[לאחרי
נפשי"]. לך "צמאה הניגון לנגן צוה כך ואחר מהוריי"צ. אדמו"ר מכ"ק וניגון עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר

***

בהמאמר) לעיל במלך,136דובר וכמו כלום", מגרמה לה "לית המלכות שספירת (להיות בו פועלים
עליכם" שתמליכוני כדי מלכיות לפני ד"אמרו הענין דרך ועל .137מלך,

אחר שכתוב138ובמקום מה דרך ועל העם. וכל והעבדים השרים לו ממציאים המלך של עניניו שכל מבואר,
עשירות139בגמרא אצלו שנעשית עד הכל, לו נותנים "אחיו", תחילה שהיו שאלו היינו, אחיו", משל "גדלהו

מופלגה.

רק והיא כלום, מגרמה לה לית שהמלכות פי על אף זהוהנה, אין מקום, מכל הימנה, שלמטה ממה
לענין שמצדסתירה ההתנשאות עם שתתאחד ובאופן עם, על התנשאות שתהיה הדרך זוהי ואדרבה, ,

עצמית. התנשאות עצמה,

.בגשמיות כפשוטו עשיר, היה הנשיאות, את שקיבל קודם אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד
אדמו"ר (של שמגירתֿהשולחן ידע עדן) נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר (כ"ק שאביו פעם, שאמר כך, כדי ועד
ברשותו שהיה מהכסף – שצריך כמה משם וליטול לגשת יכול לכסף, שזקוק עת ובכל לפניו, פתוחה מהוריי"צ)

הנשיאות. קבלת קודם אדמו"ר מו"ח כ"ק של

שהרי – מכן לאחר שהיה ומצב להמעמד הנשיאות) קודם (שהיה הנ"ל ומצב מעמד להשוות אין ולכאורה,
כס מלאה היתה שמגירתֿהשולחן שעה באותה כמו כך כל הרחבות היתה שלא זמנים שהיו זאת הנהמלבד ף,

הימנו. שלמטה והעבדים להעם וזקוקים כלום", מגרמה לה ש"לית באופן זה היה חסר, היה לא כאשר אפילו

מהר"ש: אדמו"ר זקנו, אודות אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר הסיפור ישנו כך על אמנם,
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ואילך. 281 ע'
יט.133) כד, תצא
ה.134) קכו, תהלים

(135.(176 ע' חט"ו (לעיל בסופה תורה שמחת יום שיחת ראה
ואילך).136) 30 ע' (לעיל פ"ה
וש"נ.137) סע"א. טז, ר"ה
ב.138) קפה, שמות תו"ח ראה
וש"נ.139) א. יח, יומא
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אומר שהרבי שמח.131וכיון ניגון עתה ינגנו – שמח "מארש" עם הולכים כאשר במלחמה לנצח יותר ַשנקל

ולא יתן ש"לא בהסוג שהם אלו ואפילו שלומדים, אלו והן שמתנדבים אלו הן לנגן יכולים ה"מארש" ַאת
במשנה נכלל זה סוג שגם – אחרים"... לנגן132יתנו יכולים הם גם – צדקה" ש"בנותני מדות" ה"ארבע בין

ַה"מארש",

("שלאפן'דיקערהייט") שינה של במצב יודעין... בלא אפילו היצרֿהרע, את היצרֿטוב ינצח סוף כל ָוסוף
בספרי שכתוב מה דרך על כאילו133– הכתוב עליו מעלה בה ונתפרנס עני ומצאה ידו מתוך סלע ש"מאבד

הוא הרי סלע שאיבד ומגלה לביתו בא שכאשר כזה במצב שאפילו והיינו, זכה", כמה שאיבד על
צרכיו. את העני קיבל שבינתיים כיון צדקה, מצות שקיים התורה אומרת מקום, מכל דולרים,

השם יעזור מסתמא – יכלתם כפי שלא שנותנים או ליתן, רוצים שאינם אלו שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
יהיה הרע, היצר יבכה שעה לפי אם וגם וברחמים, ובחסד הטוב ברצון זאת ויעשו יכלתם, כפי שיתנו יתברך

יקצורו" ברנה בדמעה ש"הזורעים באופן .134זה

עתה למסור יכולים הכסף את – כו'. הפתקאות את ויחלקו שמח, ניגון עתה ינגנו כאמור, אמר:) כך (ואחר
"ביקור עבור זאת ימסרו לא ואז תורה", "קרן עבור שזהו שיציינו והעיקר, החלון... דרך להשליך או מחר, או

ושלום... חס חולים"

פעם של135וכמדובר ה"שולחןֿערוך" מלימוד פרנסתם ישיגו והרופאים בריאים, יהיו ישראל בני שכל
ל יצטרכו ולא דאקטאריע"... מרוצים..."הלכות כולם יהיו וכך בפועל, להמעשה הגיע ָָ

מכ"ק ניגון לנגן צוה כך ואחר ניגון, עוד לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – "מארש" ניגון שניגנו ַ[לאחרי
נפשי"]. לך "צמאה הניגון לנגן צוה כך ואחר מהוריי"צ. אדמו"ר מכ"ק וניגון עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר

***

בהמאמר) לעיל במלך,136דובר וכמו כלום", מגרמה לה "לית המלכות שספירת (להיות בו פועלים
עליכם" שתמליכוני כדי מלכיות לפני ד"אמרו הענין דרך ועל .137מלך,

אחר שכתוב138ובמקום מה דרך ועל העם. וכל והעבדים השרים לו ממציאים המלך של עניניו שכל מבואר,
עשירות139בגמרא אצלו שנעשית עד הכל, לו נותנים "אחיו", תחילה שהיו שאלו היינו, אחיו", משל "גדלהו

מופלגה.

רק והיא כלום, מגרמה לה לית שהמלכות פי על אף זהוהנה, אין מקום, מכל הימנה, שלמטה ממה
לענין שמצדסתירה ההתנשאות עם שתתאחד ובאופן עם, על התנשאות שתהיה הדרך זוהי ואדרבה, ,

עצמית. התנשאות עצמה,

.בגשמיות כפשוטו עשיר, היה הנשיאות, את שקיבל קודם אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד
אדמו"ר (של שמגירתֿהשולחן ידע עדן) נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר (כ"ק שאביו פעם, שאמר כך, כדי ועד
ברשותו שהיה מהכסף – שצריך כמה משם וליטול לגשת יכול לכסף, שזקוק עת ובכל לפניו, פתוחה מהוריי"צ)

הנשיאות. קבלת קודם אדמו"ר מו"ח כ"ק של

שהרי – מכן לאחר שהיה ומצב להמעמד הנשיאות) קודם (שהיה הנ"ל ומצב מעמד להשוות אין ולכאורה,
כס מלאה היתה שמגירתֿהשולחן שעה באותה כמו כך כל הרחבות היתה שלא זמנים שהיו זאת הנהמלבד ף,

הימנו. שלמטה והעבדים להעם וזקוקים כלום", מגרמה לה ש"לית באופן זה היה חסר, היה לא כאשר אפילו

מהר"ש: אדמו"ר זקנו, אודות אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר הסיפור ישנו כך על אמנם,
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נח       

דער ("אויף בבורסה – במסחר גם בעצמו עוסק היה סיבה מצד הנה נשיאותו, בעת גם מהר"ש, אדמו"ר
בליובאוויטש, ישב בעצמו הוא – "לענינגראד"). כיום שנקראת רוסיא, של הבירה (עיר שבפטרבורג ַבירזשע")
למכור ואלו לקנות ("מניות") "ניירות" אלו להם להודיע בפטרבורג, לבאיֿכחו "טלגרמות" שולח היה ומשם

עבורו.

או לקנות מניות איזה ולהחליט הבורסה, מצב לדעת יכולים היו שממנו "רדיו" היה לא זמנים באותם –
כבר היו "עיתונים", לליובאוויטש מגיעים היה כאשר וגם השעה. כמחצית לפני שהתקבלו הידיעות לפי למכור,
מצב אודות ידיעות היו לא בעיתונים גם מסתמא ההם שבימים גם ומה שנים... כמה מלפני ישנים, עיתונים
המסחר את לנהל כיצד לפטרבורג ידיעות יום בכל שולח מהר"ש אדמו"ר היה כן, פי על ואף ה"בורסה".
זאת הפסיד הפסד, היה כאשר הנה עצמו, דעת על כלשהי פעולה עשה שבאֿכחו פעם אירע וכאשר בניירותיו.
שלו, לקופה יכניסוהו ולא אליו, שייך אינו זה שכסף מהר"ש הרבי הודיעו – ריוח היה כאשר וגם מכיסו, הלה

שלו. מהמסחר זה שאין כיון

גדול עשיר הסתלקותו) לאחר אפילו ונמשך כן, לפני (וגם נשיאותו ימי כל במשך מהר"ש אדמו"ר היה וכך
הענינים ובכל במניות בממון, גדול, רכוש בעל ההם, בימים המצב לפי –140.

בעיירה מלמד – פלוני שנותן ("קאּפקעס") פרוטות חמישים שאותם מהר"ש, אדמו"ר אמר כן פי על ָואף
אצלו זה הרי – שנים) בכמה פעם (או בשנה פרוטות חמישים רק "מעמד" ליתן ביכלתו שהיה  

תפיסתֿמקום לזה היה לא בגשמיות החשבון שמצד פי על אף געשמאק"), סּפעציעל און טייער ַ("סּפעציעל
לגמרי!

:בהמאמר המבואר פי על יובן בזה והביאור
הצטרכותו שכל שזהו דוקא, אחיו משל להיות צריך ד"גדלהו" הענין שלכן כלום", מגרמה לה ש"לית זה ענין

מלך שיהיה רצונם בגלל לו שנותנים הימנו, שלמטה מהעם באה המלך אתשל אצלו מעורר זה הרי – עליהם
העצמית, ההתנשאות

חז"ל אמרו שהרי – דלמעלה עצמית להתנשאות מגעת זו עצמית התנשאות כעין141והרי דארעא "מלכותא
בחסידות (והובא בקבלה וכהכלל דרקיעא", בעצמות142מלכותא ששרשה – מזה זה משתלשלים הכתרים שכל (

שמושרשת התחתון באדם עצמית התנשאות דרך על ממנו), שלמעלה הדרגות וכל ז"א מבחינת (למעלה ומהות
הנפש. בעצם

שלמעלה. הענינים לכל מחזיק" "כלי נעשה כלום", מגרמה לה ד"לית הענין מצד שדוקא ונמצא,

:לעניננו בנוגע מובן זה פי ועל
" להיות שצריך אחרים אצל להתפרש שיכול באופן מצב נעשה שבגשמיות כך על הבט הרי,מבלי – "

בפניו) מהסתכל הוא (בוש בי'" מסתכל בהית חבריה מן "דאכיל באופן זה שאין בלבד זו אדרבה,143לא אלא ,
עצמית, והתנשאות הרחבה פועל זה שענין

את מעורר זה ענין שדוקא והיינו, כרצונו לעשות ותחתונים בעליונים ושולט מושל להיות ,
וגשמיות מרוחניות למעלה שהם בענינים וגם רויחא, ומזונא חיי בבני גשמיים, בענינים וגם רוחניים בענינים

יחד. גם

בצדיקים, שמצינו אחיו") משל "גדלהו אלא כלום" מגרמה לה (ד"לית הנ"ל ההנהגה באופן הביאור וזהו
ודור, דור שבכל ישראל נשיאי וביחוד

בזהר כדאיתא בכלל, חכמים לתלמידי בנוגע יותר בקטנות זה דרך ועל ורע144– דטוב דאילנא ש"בזמנא
כו'" חולין אינון להון דיהבין מה אלא לון לית . . לשבתות דדמיין חכמים אינון הגלות) זמן (שזהו כו' שלטא

– (עמיֿהארץ)
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וש"נ.140) .323 ע' חט"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
א.141) נח, ברכות
המשך142) ואילך. רס ע' תרס"ה סה"מ קרח. ר"פ לקו"ת ראה

.112 ע' תש"ג סה"מ קמט. ע' ח"א תער"ב

משה).143) (ובפני 117 שבהערה ירושלמי
אגה"ק144) בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ואילך סע"ב קכד, ח"ג

סכ"ו.

       

של ענין זה והאופןשאין ה"כלי" הוא להם שניתן זה ממון אלא, ה"נותנים", מגיעים שבאמצעותו
רבנן" מלכי טורא"145ל"מאן עקר מלכא ד"אמר באופן היא שהנהגתם כל146, את ("מ'רייסטֿאויס") שעוקרים ,

גוזר" שה"צדיק כפי להיות אותו ומעמידים ההשתלשלות, .147סדר

שזהו – אדמו"ר וחמי מורי קדושת לכבוד עד ודור, דור בכל זה לאחרי ההנהגה לאופן בנוגע הוראה וזוהי
מקום! להם היה לא הטבע שבדרך ההילולא בעל של הענינים כל את שראינו כך על הביאור

שבו להזמן קרובה והקדמה הכנה גם תהיה וזו "'הוי כבוד "ונגלה להיות – עצמו,לגמרי בטבע
והאמונה היחוד בשער הזקן אדמו"ר (כלשון ממש בדומם גם דבר, ובכל מקום שבכל נפשו148היינו, את יראו ,(

שבעולם ממש בדומם בשר, בעיני זאת ויראו רגע, ובכל עת בכל אותו שמהוה הוי' דבר בנפעל, הפועל כח –
הגשמי. הזה

שעמדה" "והיא לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ].149[כ"ק

***

עמו מעלה ובמילא, עליון, יותר לעולם ההילולא בעל של העליה היא שבו – ההילולא יום של ענינו
לכך. להתכונן יותר הוא צריך ולכן יותר, העליה ענין לו נוגע – יותר קרוב הקרוב וכל מרעיתו, צאן את

שעברה. השנה של הסיום שהוא ההילולא יום שלפני היום גם ישנו – שנה בכל ההילולא ליום בנוגע והנה,

השנה" "ראש בשם השנה תחלת נקראת שלכן הבאה, השנה כל את כוללת השנה שתחלת – ,150ובהקדמה
בניסן באחד או בתשרי באחד הכללי, לראשֿהשנה בנוגע שמצינו בכל151כפי לראשֿהשנה בנוגע זה דרך ועל ,

שכשם מובן ומזה בשבט. העשירי שהוא להסתלקות, ראשֿהשנה דידן, ובנדון הכלליענין, השנה ראש
לעניני בנוגע גם הוא כן – שעברה השנה עניני כל העניניםעולים כל עולים האחרון שביום שבשנה, הפרטיים ם

שעברה. השנה של

ולכן מרעיתו, צאן עם שקשור ישראל נשיא לנשמת בנוגע שהוא כפי הנשמה עליית ענין שכללות ומובן,
אליו, והשייכים והמקושרים החסידים ידי על הזה, שבעולם ענינים עם נשמתו קשורה ההסתלקות לאחר אפילו

זה. שלאחרי ההמשכה בשביל שאינו עליה של ענין אין הרי – ישראל כלל עם גם ידם ועל

לאופן בנוגע ואילו התהו; דעולם סדר זה הרי – שוב ללא דרצוא העבודה ענין שהוא המשכה, ללא עליה
מיוסד דחב"ד הענין שכל חב"ד, נשיאי וכמה כמה אחת ועל ישראל, נשיאי ובפרט דתיקון, נשמות של העבודה

"בכן" של ובאופן בפנימיות יומשך ענין שכל כך בהעליהעל הנה לעליה, שמוקדש יום כשישנו גם הרי –
היא ההמשכה ממילא בדרך אזי קץ, אין עד מעלה למעלה היא העליה וכאשר ההמשכה, גם כבר ישנו גופא

תכלית אין עד מטה .152למטה

יום ערב שבין ה"גבול" שהוא – ההילולא יום ערב של היומי חומש בשיעור האחרון הפסוק והנה,
ישראל "ובני הוא: – לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאה השנה התחלת ובין שעברה) השנה (סיום ההילולא

רמה" ביד גלי".153יוצאים "בריש ובתרגום: ,
בספרים תיבות154ואיתא ראשי עניןןמעוןביש"ברי"ש" שהוא – רמה" ד"יד שהענין והיינו, וחאי.

החזקה" מ"יד והן הגדולה" מ"יד הן יותר התרגום155נעלה של ענינו [שזהו הגלות שבזמן זה ידי על יתגלה –
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(ברע"מ).145) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ב.146) ג, ב"ב ראה
ב.147) נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה
פ"א.148)
לכו"כ149) שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה ההתוועדות במהלך

אינו שמחר (בבתֿשחוק) אמר א' ולכהן "לחיים", לומר מהמסובים
ולא' גדולה. כוס על "לחיים" לומר יכול ובמילא כפיו, לישא צריך
אלא מקדשין אין שרת "כלי דין ע"פ שהרי מלא, הכוס שיהי' אמר

א). פח, (זבחים מלאין"
(מו"ק בירושלמי שמצינו – ד"שיריים" הענין אודות אמר לא'

ב"ד שערכו מסעודה פירורין" מלקט הוה . . יוחנן ש"רבי ה"ג) פ"ב
החודש. קידוש לאחר

ובכ"מ.150) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
בתחלתה.151) ר"ה
יתרו152) ז"ח ב). מ, – תי"ט שם (וראה תנ"ז סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד,
ח.153) יד, (בשלח) פרשתנו
תשי"ב154) שבט יו"ד שיחת וראה במקומו. אפרים מחנה דגל

ואילך). 872 ס"ע ח"ג (לקו"ש בסופה
ובכ"מ.155) ג. כא, נשא לקו"ת ראה
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של ענין זה והאופןשאין ה"כלי" הוא להם שניתן זה ממון אלא, ה"נותנים", מגיעים שבאמצעותו
רבנן" מלכי טורא"145ל"מאן עקר מלכא ד"אמר באופן היא שהנהגתם כל146, את ("מ'רייסטֿאויס") שעוקרים ,

גוזר" שה"צדיק כפי להיות אותו ומעמידים ההשתלשלות, .147סדר
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שבו להזמן קרובה והקדמה הכנה גם תהיה וזו "'הוי כבוד "ונגלה להיות – עצמו,לגמרי בטבע
והאמונה היחוד בשער הזקן אדמו"ר (כלשון ממש בדומם גם דבר, ובכל מקום שבכל נפשו148היינו, את יראו ,(

שבעולם ממש בדומם בשר, בעיני זאת ויראו רגע, ובכל עת בכל אותו שמהוה הוי' דבר בנפעל, הפועל כח –
הגשמי. הזה

שעמדה" "והיא לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ].149[כ"ק

***
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שעברה. השנה של

ולכן מרעיתו, צאן עם שקשור ישראל נשיא לנשמת בנוגע שהוא כפי הנשמה עליית ענין שכללות ומובן,
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עוסקי ואומותֿהעולם] חוץֿלארץ זה, לעומת של בענינים העבודה על שמורה ללשוןֿהקודש, בלימודבניגוד ם
גליא עם נסתר לחבר ה"צינור" היה שהוא שמעון", רבי "פתח רשב"י: של ענינו שזהו – התורה ,156פנימיות

בנגלה. למטה יומשך הנסתר שגם

שבא (כפי והביאור הפירוש שזהו "גלי", נעשה ("בריש") יוחאי בן שמעון רבי ידי שעל – גלי" "בריש וזהו
בגאולת היה לא כזה שאופן ממצרים, הגאולה היתה שבו האופן שזהו רמה", "יד של תרגום) בלשון אפילו

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי אם כי ויון, ופרס מדי בגאולת ולא בבל, העתידה.157גלות בגאולה –

שמעון ר' "בריש", ידי על היתה – "גלי" – התגלותו שהתחלת בתורה החלק לימוד ידי שעל – ובפשטות
בשכל והשגה בהבנה שיומשך כך כדי עד חב"ד חסידות תורת ידי על יותר בגלוי נמשך כך ואחר יוחאי, בן
שמביא תלמוד ד"גדול ובאופן זה, לימוד ידי על הנה – הבהמית דנפש לשכל ועד אנושי שכל האלקית, דנפש

מעשה" "ובני158לידי להיות יפעלו היוםֿיומיים, בחיי ומעשה דיבור מחשבה של בענינים יומשך שהלימוד ,
רמה" ביד יוצאים מרישראל אתי קא חוצה" מעינותיך "יפוצו ידי שעל והיינו, האמיתית159, גאולה –

השלימה.

להיות צריכה לזה וההקדמה ההכנה והנה, שכתוב מה דרך על שבערב160– זכו", חיים "טועמי'
השבת ממאכלי לטעום צריכים היום חצות אחר קודש הששי161שבת דאלף היום חצות לאחר הנה שלכן, ,

האריז"ל ידי על התורה פנימיות של הגילוי .162התחיל
של הענין כולם אצל יהיה ואז הטבע, מערכות שידוד ויהיה הטבע, מן למעלה עצמו הטבע יהיה שאז וכיון
ערב, לפנות שבת" ב"ערב גם כן כמו הנה – טבע פי על להיות המצטרך על הבט מבלי רויחא, ומזונא חיי בני

לטעו שמתחילים ד"טועמי'", הענין ישנו אזי בחלקם, מוכנים השבת מאכלי שלכאשר הענינים את ולראות ם
 ...!רויחא למזונא ובנוגע לחיי, בנוגע לבני, בנוגע

ביותר הנעלים הענינים את להמשיך היה שענינם ישראל נשיאי המשיכו זה גםוענין והגיעו דוקא,
טפחים. מעשרה למטה ההמשכה לפעול

(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
ומקיימי תורה לומדי זכרים בנים וקיימא, חייא לזרעא יזכו – לכך הזקוקים אלו שכל יתברך השם יעזור
מזונא של בענינים כן וכמו רויחא, חיי של בענינים כן וכמו החסידות, בדרכי והולכים חסידות לומדי מצוות

רויחא.

אין הבריות"; יאמרו ו"מה והגבלות, מדידות מפני להתפעל מבלי – גלי" ו"בריש רמה" "ביד יהיה זה וכל
במהרה בקרוב, צדקנו, משיח לביאת נזכה כך ואחר ממש, בקרוב זה ויהיה בשר, בעיני זאת שיראו להתבייש מה

.163בימינו

– נוסף ניגון זה ולפני הזקן, רבינו ניגון לנגן צוה כך ואחר מאמין", "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אתה")]. "אֿלי הניגון כך ואחר מזלאטשוב, מיכל ר' ניגון (וניגנו לזה ָהכנה

***

האריז"ל בכתבי המדבר:164איתא דור של גלגול הוא דמשיחא, דעקבתא דרא דהיינו, דעכשיו, שהדור
נאמר שבו העגל, חטא היה המדבר דוקא,165בדור האנשים – באזניהם" אשר הזהב נזמי את . . "ויתפרקו
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בסה"מ156) (נדפס פכ"ה תרל"ח לברך אדם חייב המשך ראה
ואילך). קנב ע' תרל"ח

טו.157) ז, מיכה
וש"נ.158) ב. מ, קידושין
ובכ"מ.159) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט אגה"ק
דשבת.160) מוסף תפלת נוסח
הובא161) רפ"ג. שי"ח פע"ח ע"ש. טבילת ענין הכוונות שער

ס"ח. שם אדה"ז ושו"ע סוסק"א, סר"נ או"ח במג"א
וש"נ.162) .172 ע' ח"ל לקו"ש ראה

שליט"א:163) אדמו"ר כ"ק אמר השיחה לאחרי
(ראה ניקאלאי"?... ווי "אזוי ששאלו הי' שסיומו מעשה ַַָשמעתי
ההם, בזמנים הי' זה ענין אמנם, עיי"ש). ואילך, 160 ע' תרפ"ז סה"ש
בחסד אלא ניקאלאי", כמו "לא גם להיות יכול זה הרי עתה, ַָאבל
זיך זאלן ענינים די ("אּבי הענינים שיתבצעו – והעיקר ַָוברחמים.

אויספירן").
ועוד.164) כ'. הקדמה הגלגולים שער
ג.165) לב, תשא

       

העגל עבור ליתן רצו שלא הנשים, נאמר166ולא המשכן בנדבת זאת, ולעומת הנשים",167; על האנשים "ויבואו
אליהם" וסמוכין הנשים קדמו168"עם שהנשים היינו, ,169.

אליעזר דרבי בפרקי איתא זה מן166ועל יותר חדשים ראשי משמרות שהן . . שכרן הקב"ה להן ש"נתן
פסחים בירושלמי מ"ש שזהו (מנהג170האנשים", מנהג" דירחא, יומא . . עבידתא למיעבד דלא דנהיגי "נשי

הוא לקיימו.171טוב שצריכים ,(

העובדה מתבטאת שבזה – לנשותיהם נשמעים חכמים תלמידי דמשיחא דעקבתא שבדרא הטעם וזהו
האנשים. כן שאין מה כדבעי, התנהגו דמשיחא) דעקבתא בדרא הוא שלו (שהגלגול המדבר שבדור שהנשים

הוראה מלשון – "תורה" אלא) דברים, סיפור (לא הם התורה עניני כל :172והרי
שאר וכל פרנסה, להשיג צריכים והבעלים הבעלים, ידי על להתנהל צריכים שהענינים שסבורות נשים ישנן

הבית. הוצאות את לנהל שיוכלו דולרים וכך כך הביתה יביא שהבעל ובלבד טפלים, הם הענינים

לעיל מהאמור ההוראה היא זה המדבר,173ועל דור של גלגול הוא זה שדורנו לדעת צריכות שהנשים –
להניח ולא משכן, – מהבית לעשות צריכה האחות) או הבת (וכן שהאשה דהיינו, משכן, לבנות הוא ענינן ולכן,

הזהב". "עגל עבור נתינתֿמקום שתהיה

לעמוד האשה צריכה – יהדות של ענין על לוותר צריכים כסף שבשביל נטיה איזו נרגשת אם אפילו כלומר:
כלומר, בתוכם", "ושכנתי עליו לומר שיוכל להקב"ה, ומקדש משכן להיות צריך שהבית כיון ולצעוק: בתוקף

יהדות! של ענינים על לוותר אפשר אי – שלי והאור הקדושה עם אתגלה זה בבית

הכסף של התכלית ובכן: – הענינים וכל ופרנסה כסף הזהב", "עגל עם יהיה מה היא השאלה מאי, אלא
משתמשים אזי – רצויה שאינה בדרך דולרים נוספים כאשר ואילו ולבושים; ושתיה אכילה הוצאות עבור היא
מוטב אשר, עגמתֿנפש, של ענינים שאר ועבור ("טעקסעס"), "מסים" ועבור ליצלן, רחמנא רופאים, עבור בהם
באופן ההצטרכות כל את יתן הקב"ה אלא העגמתֿנפש, תהיה שלא ובלבד אלו, דולרים להרויח שלא היה

ובריאים שקטים חיים .174שיחיו

לאפר ונעשה וטחנוהו שרפוהו הזהב שעגל אויסגעפירט") האבן ("זיי הנשים פעלו ההם שבימים ָוכשם
באופן175ועשן והמקדש) המשכן בבניית לסייע הראשונות היו שהן הנשים של (בעזרתן נבנה המשכן ואילו ,

בישא" סטרא על ש"אתחזיאו ור' ק' מאותיות שנעשו (אף המשכן עד176שקרשי לעולם, וקיימים עומדים (
במדחז"ל (כדאיתא לבוא ),177לעתיד

ד"עגל הענין את למנוע הנשים של בידן ההוא, הדור של הגלגול שהוא דמשיחא דעקבתא בדרא כן כמו
כדי שמשיגים הכסף את לנצל ואדרבה, יהדות, עניני על וויתור כדי תוך לכסף ההשתחוואה דהיינו הזהב",

השכינה, להשראת ומקדש משכן מבתיהן לעשות

ושמחה בריאות ומתוך בריאים, והילדים בריאה האשה בריא, הבעל המצטרך, בכל מאומה חסר לא ואז
שהנשים מצרים ביציאת כמו – השם" "צבאות נעשים והם טובים, ולמעשים לחופה לתורה הילדים את מגדלים

סוף ים בקריעת הקב"ה את שהכירו דור ואנוהו"178העמידו אֿלי "זה .179ואמרו

ושמח, חי בריא, הבית יהיה שאז להקב"ה, ומקדש משכן מביתה תעשה אחת שכל הנשים של בידן וכאמור,
במהרה צדקנו, משיח לקראת בקרוב לילך – וילדיהן בעליהן עם יחד – יזכו זה ידי ועל בגלוי, אלקות בו ויהי'
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וש"נ.
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ב.176) ב, זח"א
וש"נ.177) סע"א. עב, יומא
ב.178) יא, סוטה
ב.179) טו, (בשלח) פרשתנו
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סי       

אחת)]. פעם – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

של בזמנו האמצעי, אדמו"ר של בזמנו הזקן, רבינו של בזמנו עוד – שאלות ששאלו כאלו ישנם
ומופתים? ואותות נסים רואים אינם למה – אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד של לזמנו ועד הצמחֿצדק,

רוח ואייתי רוח אמשיך ד"רוח באופן היא שההנהגה – זה על :180"והתירוץ

לבטל מחוייבים לא – הטבע בדרכי דוקא מונח להיות ורוצה איין") זיך שּפארט ("ער מתעקש מישהו ַַכאשר
מופתים! לו יש שבטבע לו ולהראות בחירתו את

במציאות, הענין שישנו ומאמינים ורוצים פעם) הלשון היה כך – גארן" וואס ("די שמשתוקקים אלו ַַאבל
אכן – שלהם אמות בד' זאת לראות ורצונם של לזמנו עד שלאחריו, והנשיאים הזקן רבינו של בזמנו

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד עדן, נשמתו ,181הרבי

עדן) (נשמתו "נ"ע" אותנו182– ותנהיג כאן, שתהי' הוא העיקר אבל תיתי, מהיכי שם, הנשמה תהיה –
דארפן ערשט זי וועט ("דעמולט להנהיג בודאי תצטרך ואז – משיח ביאת עד לנו, המצטרכים בהענינים ַותסייע

אֿל. בית העולה בדרך לילך צריכים שבהם בהענינים – בגוף נשמה פירן"),

שגם הטבע, בדרכי דוקא שיהיה ורצונו אלו, בענינים להאמין שלא מתעקש מישהו גם כאשר גם אמנם,
אחרת אפשרות שיש מאמין אינו ובלאוֿהכי הוא, שכן יסכים "בוךֿהאלטער") ("בוקֿקיּפער", ַה"רואהֿחשבון"

סדרים: שני ישנם אזי –
למטה ב"צמצום", מונח ישאר ובמילא מאומה, לעשות אפשר אי מסכים, שאינו וכיון בו, מתחשבים לפעמים
אצל אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל שמתקבל כפי ולא ה"רואהֿחשבון", אצל המתקבל החשבון לפי טפחים, מעשרה

הדור. נשיא

שיכול הענינים על ורחמנות יהודי, על שרחמנות שרואים כיון בו; מתחשבים שלא דרך יש לפעמים אבל
אלא שישנם, ב"כלים" שמשפיעים בלבד זו ולא ה"כלי", של הצמצום עם מתחשבים לא אזי – בהם לפעול

והשפעה, המשכה נותנים ובהם נוספים, "כלים" גם עבורו שעושים זאת, עוד

שכתוב כמו והוא183– יהבך ה' על ה"כלים""השלך את גם לך שיתן בלבד184", זו שלא היינו, ,
– ("עקסטרא" נוספים כלים עבורו שעושים אלא מצומצמים, כלים מלמטה, שמכינים ב"כלים" ַשממשיכים

המדינה) ,כלשון

ולא מהם מבולבל יהיה שלא אפשרות שיש מענינים מבולבל שהוא הזמן על שחבל כך, קצר, שהזמן כיון
טוב". "עשה של בענינים אלא) מרע", "סור של בענינים (לא כחותיו את לנצל יוכל ואז עמהם, להתעסק יצטרך

(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
הענין יהיה כך ואחר זיך"), ס'לאזט ("וויפל שאפשר כמה עד בהרחבה הענינים שיהיו יתברך השם ָיעזור

קבלה בספרי (כמובא ירוק צבע או אדום צבע לבן, בצבע שיהיו, "כלים" באיזה – יכלכלך" המשל185ש"הוא
בכל טפחים, מעשרה למטה טוב רוב שיהיה העיקר הגוונים); כל את הכוללים אלו, מגוונים הכלים שינויי על

לו" יחסר אשר מחסורו "די הנצרכים, לעשרו"186הענינים מחוייב ש"אתה באופן יהיה כך ואחר שתהיה187, ,
גשמיים, ובענינים רוחניים בענינים עשירות

בימינו. במהרה צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה – היא לאמיתתה עשירות והרי

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת ָ[כבוד
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עה"פ.187) ופרש"י ספרי ב. סז, כתובות ראה

 


    
מוגה בלתי

הפסוק שבת1על זה, קודש השבת ביום שקורין – גו'" הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר "אז
בגמרא איתא – והיינו,2שירה התורה", מן המתים לתחיית מכאן לעתיד), (משמע ישיר אלא נאמר לא "שר :

אחרון" גואל הוא ראשון "גואל – רבינו משה ישיר לבוא לעתיד הזאת.3שגם השירה את ישראל בני עם יחד –
נאמר השירה "אתגאי1בהתחלת התרגום ומפרש גאה", גאה כי הדבר) טעם הכתוב (ומפרש לה' "אשירה

גאים: על (גבוה) מתגאה שהקב"ה היינו, גיותניא", על
בניֿאדם בין ושפל גרוע היותר הסוג הם בעליֿגאוה [שהרי בעליֿגאוה על קאי לא – ("גיותניא") ,4"גאים"

במדרש כדאיתא אלא מהם], למעלה להיות גדלות זה אדם,5ואין שבבריות גאה בעולם, נבראו גאים מיני "ד'
והם גדולה, להם וניתנה מלכות, נטלו וכולם ארי, שבחיות גאה שור, שבבהמות גאה נשר, שבעופות גאה

שנאמר הקב"ה, של המרכבה תחת זה6קבועים ועל . . נשר ופני שור ופני אריה ופני אדם פני פניהם ודמות
גאה". גאה כי . . נאמר

שנמצאים אלה על וממשלה מלוכה להם להיות הקב"ה ידי על שניתנה אמיתית מעלה אודות מדובר כלומר:
שכתוב כמו הבריאה, כל על וממשלה בשליטה שנתברך האדם ובפרט והיינו,7תחתם, וגו'", הים בדגת "וירדו

פניו מעל אלקים" "צלם נסתלק לא רק אזי8שאם יומו, בן תינוק של9אפילו רגש אצלו שייך לא שבודאי –
העולם; כל על וממשלה שליטה לו יש – גאוה

אלו. ממעלות גם גבוה הוא שהקב"ה – גאה" גאה "כי נאמר זה ועל

כלל: שבאיןֿערוך באופן היא גאה") ("גאה המרכבה פני ד' של הגאות על הקב"ה של והגאות

של ההנהגה אופן שזהו איןֿערוך, של באופן היא מלוכה, של באופן להיותה – המרכבה פני ד' של הגאות
מחול" כבודו אין כבודו על שמחל "מלך ולכן רז"ל10מלך, ואמרו המלוכה10, עניני וכל עליך", אימתו "שתהא

דוקא. גזירה בדרך באים

איןֿערוך. בדרך כן גם היא גאה", "גאה הגאים, על הקב"ה של שהגאות – גאה" גאה "כי נאמר זה ועל

:לבוא לעתיד גם יאמרו זו ששירה יובן זה פי ועל
לעתיד יהיה דאתכסייא בעלמא עתה שישנו ומצב שהמעמד והיינו, בגילוי, אלקות יהיה לבוא שלעתיד כיון

דאתגלייא בעלמא גם ענין11לבוא מהו כן, אם – אלקות היא שלהם שהמציאות הנבראים בכל ניכר שיהיה ,
אלקות? אלא אינה המציאות שכל בשעה לבוא, לעתיד השירה

איןֿערוך: שבדרך ענין הוא גאה" ש"גאה לעיל האמור פי על – בזה והביאור

הזקן אדמו"ר פירוש המשנה12ידוע עניני13בדברי שכל בשיר", ונמשכין בשיר יוצאין השיר בעלי "כל
הגדרים כל פורצת ושמחה שמחה, עם קשור השירה שענין לפי והיינו שיר, ידי על הם .14העליות

כל שפורצת השירה) (ענין השמחה ידי על שדוקא כיון – לבוא לעתיד גם השירה ענין להיות יצטרך ולכן
לבוא). לעתיד (שיהיו שבאיןֿערוך הענינים גם "ליקח" יכולים הגדרים,

איןֿערוך שבדרך הענינים את ליקח כדי הוא השירה בענין שהצורך – גאה" גאה כי לה' "אשירה מש"נ וזהו
גאה"). ("גאה
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בתחלתה) טז (חוברת חב"ד בבטאון בלה"ק נדפסה זו שיחה (*
זו. למהדורא שנעתקו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק תיקונים כו"כ עם

א.1) טו, פרשתנו
עה"פ.2) ופרש"י מכילתא (ובפרש"י). ב צא, סנהדרין
מט,3) ויחי הפסוקים שער א. רנג, זח"א דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

משפטים. ר"פ תו"א יו"ד.
אדה"ז4) שו"ע ה"ג. פ"ב דעות הל' רמב"ם וראה א. ה, סוטה ראה

ס"ג. סקנ"ו או"ח
יג.5) פכ"ג, פרשתנו שמו"ר

יו"ד.6) א, יחזקאל
כו.7) א, בראשית
עה"פ.8) פרש"י ראה
ב.9) ט, נח עה"ת בפרש"י הובא ב. קנא, שבת ראה

וש"נ.10) א. יז, כתובות
ובכ"מ.11) א. סב, פרשתנו תו"א ראה
(12.111 ע' תש"ג סה"ש א. צח, ברכה לקו"ת ראה
רפ"ה.13) שבת
ועוד.14) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
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,הכללוהנה פי אור15על שזהו שכיון מובן, ביותר, מטה למטה יורד ביותר מעלה שלמעלה מה שכל
דוקא. מטה מטה אלא סתם, מטה של ענין זה בשביל מספיק לא אזי גאה", "גאה שבאיןֿערוך,

בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר ותלמיד"16וכפי ד"רב הענין שאמיתית – לתלמיד מרב ההשפעה בענין
לזה זה באיןֿערוך בהיותם הביטול17הוא בתכלית הוא כאשר דוקא זה הרי לקבלה כלי שיהיה ש"בכדי –

לבאר שממשיך וכפי השפלות, ותכלית הביטול תכלית אלא שפלות, וסתם ביטול סתם לא היינו, והשפלות",
והעדר ביטול בבחינת יהי' כאשר דוקא אם כי ומציאות, יש בבחינת אינו שהתלמיד מה עדיין מספיק זה ש"אין

לגמרי". במציאות "ביטול המציאות",

בזהר שכתוב מה לבאר יש זה פי למשה"18על "תפלה שבתפלה, המדריגות ג' לדוד"19בענין "תפלה ,20

לעני" וז"ל:21ו"תפלה ,
סלקין דקא צלותין שאר וכל רקיעין כוי כל פתח צלותי' דצלי כיון . . דעני תפלה . . מכולהו חשיבא "מאן

דכתיב . . מסכנא ההוא לון דחי העטופים21לעילא . . הצאן "ובהעטיף כמו איחור, (לשון יעטוף כי לעני תפלה
יתעטפון22ללבן" אמר וקב"ה עאלת, דילי' דצלותא עד עאלין ולא דעלמא צלותין לכל עטופא עביד איהו . .(

לעני", ל"תפלה ממתינות לדוד, ותפלה למשה תפלה התפלות, שכל היינו, לגבאי", תיעול דא וצלותא צלותין כל
התפלות. שאר כל לעלות יכולות ואז השערים, כל את היא בוקעת מעלתה שמצד

בהמאמר לעיל נתבאר מובן: אינו כלום23ולכאורה מגרמה לה דלית המלכות, ספירת הוא דוד של ,24שענינו
דרגות?שזהו לב' בזהר מחלקם ולמה הך, היינו לעני" ו"תפלה לדוד" "תפלה כן, ואם עניות. של ומצב מעמד

"עני" ואילו באצילות, שהיא כמו המלכות ספירת הוא דוד של שענינו – הקבלה באותיות – בזה והביאור
יורדות" "רגליה עשיה, יצירה לבריאה שיורדת כפי המלכות ספירת על כי,25קאי האמיתית, העניות שזוהי –

ולאו חד וחיוהי איהו לאו ששם עשיה, יצירה בבריאה כן שאין מה אלקות, הם הענינים כל האצילות בעולם
חד וגרמוהי אמיתית.26איהו עניות של ענין זה הרי ,

לעני תפלה מגעת – לדוד תפלה לגבי אמיתית) (עניות לעני בתפלה שיש בתכלית והשפלות הביטול ומצד
יותר. למעלה

כיון לעני"), "תפלה (לולי עצמן מצד גם למעלה מתקבלות לדוד" ו"תפלה למשה" ש"תפלה בודאי כלומר:
משה "האיש שהרי למשה", ב"תפלה כן וכמו כלום, מגרמה לה דלית הביטול ענין ישנו לדוד" ב"תפלה שגם

גו'" מאד ;27עניו

עצמן, מצד לעלות יכולות אינן שבהם שערים ישנם ועדיין מסויים, מקום עד רק מגיעות אלו שתפלות אלא,
הביטול תכלית מצד כי, – אותו בוקעת אינה לעני" ש"תפלה שער לך שאין דוקא, לעני" "תפלה ידי על אם כי

כלל. שבאיןֿערוך לענינים גם מגיעים לעני" שב"תפלה והשפלות

רק לא כלי הוא מטה" שה"מטה היינו, ביותר, מטה למטה יורד ביותר מעלה שלמעלה מה שכל וכאמור,
אותו. בוקעת אינה לעני" ש"תפלה שער לך אין שלכן, מעלה", ל"מעלה אלא סתם, ל"מעלה"

שנאמר מה "תפלה20וזהו במעלת הכיר שדוד דכיון – אני" ואביון עני כי ענני אזנך הוי' הטה לדוד "תפלה
יותר למעלה יגיע זה ידי שעל אני", ואביון עני "כי הוסיף לכן לדוד", מ"תפלה יותר למעלה שמגעת לעני"

עצמו. מצד לדוד" "תפלה ידי על מאשר

:בעבודה מזה וההוראה
הקרוב ש"כל כיון ביטול, של בתנועה אמנם עומדים תפלה, של ובאהלה תורה של באהלה הנמצאים אלה
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לבוש15) יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי בארוכה ראה
ועוד. ואילך. פל"ב ואילך, פי"ב מלכות

(16.(120 ע' תש"י (סה"מ פ"ו ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
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כו'" רוח שפל יותר להיות צריך . . ה' להם28אל שיש כיון עדיין, מספיק זה אין כן, פי על אף אבל ,
קרנות" מיושבי חלקנו שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקנו "ששמת מזה השביעותֿרצון29שביעותֿרצון ומצד ,

מציאות. בבחינת הם הרי

מיושבי חלקי ש"שמת היא מציאותו שהרי קדושה, של מציאות אלא עצמו, בפני מציאות שאינו אמת הן
אף אבל (כנ"ל), יותר בטל הוא כו' הקרוב שכל זה מצד ביטול של בתנועה הוא עומד ובכלל המדרש", בית

"מציאות". זאת בכל הוא הרי כן, פי על

והשפלות", הביטול "בתכלית להיות צריך גאה", ד"גאה הבחינה לקבל שכדי – ההוראה באה זה ועל
במציאות "ביטול של באופן אלא עצמו, בפני מציאות שאינו רק לא היינו, המציאות", והעדר ביטול "בבחינת

לגמרי".

רבנן" מלכי "(מאן) של שלוחים להיות שנתמנו אלה כן רבנן",30וכמו "מלכי של השליחות את וממלאים ,
המתברר בלבושי להתלבש צריך מברר שכל כיון – בבי"ע דאצילות מלכות של השליחות הם31שזוהי נמצאים ,

להמשכה "כלי" נעשים זה ידי על ודוקא לגמרי, המציאות בהעדר להיות צריכים זה ומצד תחת, בעומק
שבאיןֿערוך.

תהיה לכל כעפר "ונפשי נצור") "אלקי (בתפלת שמונהֿעשרה לאחרי שאומרים מה גם יובן זה פי ועל
בתורתך" לבי :32פתח

עשרה, שמונה באמצע עתה, שעד משמע, תהיה", לכל כעפר "ונפשי אומרים עשרה שמונה לאחרי שרק כיון
בשביל ורק עשרה; דשמונה ברכות שבח"י הבקשות כל מתמלאים כן, פי על ואף זה, ביטול עדיין היה לא

תהיה". לכל כעפר ד"ונפשי הביטול להיות צריך בתורתך" לבי ד"פתח הענין

בזה: והענין

הפסוק אומרים עשרה שמונה תפלת קודם שהרי – הביטול ענין ישנו עשרה שמונה תפלת שבכל 33בודאי

מרי'" קמי "כעבדא היא עשרה שמונה תפלת וכללות תהלתך", יגיד ופי תפתח שפתי מצד34"אדנֿי דוקא ואכן .
מילוי נעשה לביהביטול ד"פתח הענין את לפעול כדי כן, פי על ואף עשרה; שמונה שבתפלת הבקשות

תהיה". לכל כעפר ד"ונפשי הביטול להיות צריך אלא עתה, עד שישנו הביטול מספיק לא בתורתך",

ללא שהיא כפי בתורה ה"פתיחה" שזוהי ביותר, נעלה ענין הוא בתורתך" לבי ש"פתח כיון – הדבר וטעם
במרחב אופנים: ובשני דוקא. (דביטול) בנקודה בא העצמי דמרחב והענין העצמי", "מרחב בבחינת מיצרים,
צריך זה ובשביל לגמרי. המציאות העדר עומק, ולא רוחב ולא אורך לא בה שאין אמיתית בנקודה או לגמרי,

כעפר". ד"ונפשי הביטול להיות

בהקב"ה שלמעלה תורה מחבר היה שדוד שמצינו אני",35וזהו ואביון ד"עני באופן דדוד הביטול מצד כי, –
מרחב של באופן היא הרי ששם בהקב"ה, אותה לחבר שלמעלה, בתורה גם) אלא שלמטה בתורה רק (לא פעל

עצמי.

* * *

שעברה בשנה בארוכה להמדובר גם שייך לעיל זו36האמור בשנה גם הישיבות37ובקצרה תלמידי אודות ,
לחשוב שלא חשבונות, ללא תורה ללמוד צריכים שנים כמה שבמשך בפרט, תמימים תומכי ותלמידי בכלל,
לגמרי להתמסר אלא קדושה, של תכלית אפילו אלא חיצונים, בענינים תכלית רק לא תכלית, של ענינים אודות

הביטול. בתכלית התורה ללימוד

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

ס"ב.28) אגה"ק תניא
סיום29) לאחרי שאומרים עלך" "הדרן נוסח ב. כח, ברכות ראה
מסכת.
(ברע"מ).30) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ועוד.31) ואילך. קעב ע' תרנ"ח סה"מ ראה
א.32) יז, ברכות
(33104 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם תורת וראה יז. נא, תהלים

ואילך.
א.34) יו"ד, שבת ראה
בלקו"ת35) הובא ב. רכב, זח"ג (קצו). סנ"ח הבהיר ס' ראה

ובכ"מ. סע"א). נא, רע"ג. (מז, שלח ד). יט, ב. (יח, שמיני
התוועדויות36) – מנחם (תורת ואילך סכ"ח שבט יו"ד שיחת

ואילך). 245 ע' חי"ג
ואילך).37) יג ע' (לעיל ואילך סכ"ה שבט יו"ד שיחת



סה      

כו'" רוח שפל יותר להיות צריך . . ה' להם28אל שיש כיון עדיין, מספיק זה אין כן, פי על אף אבל ,
קרנות" מיושבי חלקנו שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקנו "ששמת מזה השביעותֿרצון29שביעותֿרצון ומצד ,

מציאות. בבחינת הם הרי

מיושבי חלקי ש"שמת היא מציאותו שהרי קדושה, של מציאות אלא עצמו, בפני מציאות שאינו אמת הן
אף אבל (כנ"ל), יותר בטל הוא כו' הקרוב שכל זה מצד ביטול של בתנועה הוא עומד ובכלל המדרש", בית

"מציאות". זאת בכל הוא הרי כן, פי על

והשפלות", הביטול "בתכלית להיות צריך גאה", ד"גאה הבחינה לקבל שכדי – ההוראה באה זה ועל
במציאות "ביטול של באופן אלא עצמו, בפני מציאות שאינו רק לא היינו, המציאות", והעדר ביטול "בבחינת

לגמרי".

רבנן" מלכי "(מאן) של שלוחים להיות שנתמנו אלה כן רבנן",30וכמו "מלכי של השליחות את וממלאים ,
המתברר בלבושי להתלבש צריך מברר שכל כיון – בבי"ע דאצילות מלכות של השליחות הם31שזוהי נמצאים ,

להמשכה "כלי" נעשים זה ידי על ודוקא לגמרי, המציאות בהעדר להיות צריכים זה ומצד תחת, בעומק
שבאיןֿערוך.

תהיה לכל כעפר "ונפשי נצור") "אלקי (בתפלת שמונהֿעשרה לאחרי שאומרים מה גם יובן זה פי ועל
בתורתך" לבי :32פתח

עשרה, שמונה באמצע עתה, שעד משמע, תהיה", לכל כעפר "ונפשי אומרים עשרה שמונה לאחרי שרק כיון
בשביל ורק עשרה; דשמונה ברכות שבח"י הבקשות כל מתמלאים כן, פי על ואף זה, ביטול עדיין היה לא

תהיה". לכל כעפר ד"ונפשי הביטול להיות צריך בתורתך" לבי ד"פתח הענין

בזה: והענין

הפסוק אומרים עשרה שמונה תפלת קודם שהרי – הביטול ענין ישנו עשרה שמונה תפלת שבכל 33בודאי

מרי'" קמי "כעבדא היא עשרה שמונה תפלת וכללות תהלתך", יגיד ופי תפתח שפתי מצד34"אדנֿי דוקא ואכן .
מילוי נעשה לביהביטול ד"פתח הענין את לפעול כדי כן, פי על ואף עשרה; שמונה שבתפלת הבקשות

תהיה". לכל כעפר ד"ונפשי הביטול להיות צריך אלא עתה, עד שישנו הביטול מספיק לא בתורתך",

ללא שהיא כפי בתורה ה"פתיחה" שזוהי ביותר, נעלה ענין הוא בתורתך" לבי ש"פתח כיון – הדבר וטעם
במרחב אופנים: ובשני דוקא. (דביטול) בנקודה בא העצמי דמרחב והענין העצמי", "מרחב בבחינת מיצרים,
צריך זה ובשביל לגמרי. המציאות העדר עומק, ולא רוחב ולא אורך לא בה שאין אמיתית בנקודה או לגמרי,

כעפר". ד"ונפשי הביטול להיות

בהקב"ה שלמעלה תורה מחבר היה שדוד שמצינו אני",35וזהו ואביון ד"עני באופן דדוד הביטול מצד כי, –
מרחב של באופן היא הרי ששם בהקב"ה, אותה לחבר שלמעלה, בתורה גם) אלא שלמטה בתורה רק (לא פעל

עצמי.

* * *

שעברה בשנה בארוכה להמדובר גם שייך לעיל זו36האמור בשנה גם הישיבות37ובקצרה תלמידי אודות ,
לחשוב שלא חשבונות, ללא תורה ללמוד צריכים שנים כמה שבמשך בפרט, תמימים תומכי ותלמידי בכלל,
לגמרי להתמסר אלא קדושה, של תכלית אפילו אלא חיצונים, בענינים תכלית רק לא תכלית, של ענינים אודות

הביטול. בתכלית התורה ללימוד

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

ס"ב.28) אגה"ק תניא
סיום29) לאחרי שאומרים עלך" "הדרן נוסח ב. כח, ברכות ראה
מסכת.
(ברע"מ).30) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ועוד.31) ואילך. קעב ע' תרנ"ח סה"מ ראה
א.32) יז, ברכות
(33104 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם תורת וראה יז. נא, תהלים

ואילך.
א.34) יו"ד, שבת ראה
בלקו"ת35) הובא ב. רכב, זח"ג (קצו). סנ"ח הבהיר ס' ראה

ובכ"מ. סע"א). נא, רע"ג. (מז, שלח ד). יט, ב. (יח, שמיני
התוועדויות36) – מנחם (תורת ואילך סכ"ח שבט יו"ד שיחת

ואילך). 245 ע' חי"ג
ואילך).37) יג ע' (לעיל ואילך סכ"ה שבט יו"ד שיחת



סו     

בזה: והענין

כעפר ד"ונפשי באופן הביטול תכלית להיות צריך – בתורתך" לבי "פתח שיהיה באופן התורה לימוד בשביל
עליו דשין שהכל כעפר לגמרי להתבטל היינו, תהיה", של38לכל תכלית אודות אפילו לחשוב לא ובמילא, ,

התורה. ללימוד לגמרי להתמסר אלא קדושה,

את גם ממילא בדרך לו יש ואז התורה, בלימוד שמצליח – האמיתית הצמיחה נעשית כזה באופן ודוקא
החיצוניים. הענינים והן הפנימיים הענינים הן הענינים, שאר

:("ווערטער זשארגאן ("אין פשוטות ַָובאותיות
צריכים – השנים או החדשים השבועות, מספר – התורה ללימוד הישיבות תלמידי שמקדישים הזמן במשך

בלימוד ("פארטרונקען") לגמרי שקועים זמן.להיות לאחר שיהיה מה לחשוב ולא התורה, ַ

הוא מוכרח זה ברגע אמנם העתיד. אודות במחשבתו כבר יש אבל ולומד, הוא יושב שכרגע מצב יתכן –
"מתי הוא חושב עתה כבר אבל שרצונו39ללמוד, במקום כי, כדבעי, התורה לימוד זה אין ובמילא, לידי"... יבוא

נמצא הוא שם אדם של ואין40ומחשבתו שם, הוא נמצא עתה כבר הרי בה"תכלית", ומחשבתו שרצונו וכיון ,
זמן. מחוסר אלא זה

לא ואפילו חיצוניים בענינים תכלית אודות לחשוב מבלי התורה, בלימוד לגמרי מונחים להיות – ובפשטות
לבריות תצטרך "אל ביתו, בני ולפרנס לזון בקשר יהיה מה לשידוך, בקשר יהי' מה לחשוב לא פנימיים; בענינים

והעדר41וכו'" ביטול דרוש התורה לימוד בשביל מקום, מכל קדושה, של ענינים הם הנ"ל שענינים אף שכן, ,
התורה. בלימוד לגמרי שקועים ולהיות אינגאנצן"), זיך ("אנווערן לגמרי ַָהמציאות

הענינים גם לו שיש זאת, עוד אלא בתורתך", לבי "פתח נעשה זה ידי שעל בלבד זו שלא וכאמור,
החיצוניים. הענינים ואפילו הפנימיים, הענינים – הצדדיים

אודות גם אלא הישיבות, תלמידי אודות רק לא שמדובר לידע צריך – עצמו על להקל לאדם שאין וכיון
עסקים: בעלי

והעדר בביטול יהיו הלימוד שבשעת מהם גם תובעים ולכן, לתורה. עתים לקבוע צריכים עסקים בעלי גם
בשביל הוא שהלימוד באופן ולא בלימוד, לגמרי שקועים ולהיות תהיה", לכל כעפר "ונפשי לגמרי, המציאות

ואעשנה" חובתי "מה של באופן או לפרנסה, תיכף42סגולה לחזור וממהר כמשא, לו נחשב הלימוד שאז ,
לעסקיו.

:זה בכל להוסיף ויש
בהמאמר לזה,16מבואר זה באיןֿערוך שהם ותלמיד ברב (דהיינו התלמיד ידי על הרב השפעת קבלת אופן

צרי אלא ומציאות"), יש בבחינת ("שאינו עצמו בפני מציאות אינו שהתלמיד בכך די שלא ד), סעיף ךכנ"ל
דברי את בשכלו להבין שמשתדל תלמיד של מציאות לא אפילו היינו, המציאות", והעדר ביטול "בבחינת להיות

"מחזיק" – אז ודוקא ריקן", "כלי לגמרי", במציאות ביטול "בבחינת להיות צריך אלא .43הרב,

להיות צריך הקבלה שמקום בגלל רק שזהו אלא שכלו, בכח ההשפעה את לקבל התלמיד צריך בודאי –
שלו השכל בכח ההשפעה את ליקח התלמיד גם צריך שכל, משפיע שהרב כיון ולכן, הנשפע, האור וסוג מעין
ההשפעה קבלת אבל הנשפע, האור בו שיומשך כדי אלא אינו שכלו בכח שהשימוש והיינו, אחר, בכח ולא

המציאות. העדר של באופן אלא שלו, ה"מציאות" עם אינה כשלעצמה

בגמרא וקא44וכמסופר בהו מייץ וקא כרעא תותי דידי' אצבעתא ויתבה בשמעתא מעיין "דקא רבא אודות
היותו שמצד הוא, הענין אך – בעצמו? חובל משום בכך יש הרי מובן: אינו דלכאורה – דמא" אצבעתי' מבען

מציאותו. את כלל הרגיש לא התורה, בלימוד לגמרי שקוע
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א.38) נד, עירובין ראה
ב.39) סא, ברכות – חז"ל לשון
וש"נ.40) סמ"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.41) א. קיח, שבת

ב.42) כב, סוטה
א.43) מ, ברכות
סע"א.44) פח, שבת

     

:התפלה בעבודת להיות צריך כן וכמו
אריינגעטאן") ("אינגאנצן לגמרי שקועים יהיו התפלה שבשעת באופן התפלה, בעבודת להתייגע ַַָצריכים

המציאות. והעדר ביטול מתוך בתפלה,

בירושלמי שמצינו דרך שכורע45ועל היינו מגרמי'", כרע הוא למודים מטי הוה דכד לראשי טיבו מחזק "אנא
אצלו נעשה ב"מודים", לכרוע שצריך הוא התפלה שסדר כיון הרי התפלה, לענין מציאותו ביטול מצד מעצמו;

שלו. המציאות נעשה התפלה ענין כי התפלה, מצד שמתחייב כפי

שיכרע; מי כאן אין הרי המציאות, והעדר ביטול של במצב להיותו שכן, כורע, שהוא באופן זה אין כלומר:
התפלה. ענין מצד מתחייב שכך כיון מגרמי'", "כרע אלא

ולהעיר:

שבשעת לפי "מודים", לאמירת שהגיע יודע שאינו – ביותר נמוך באופן להיות יכול מגרמי'" ד"כרע הענין
במודים; לכרוע הרגילות מצד מעצמו, כורע כן פי על ואף מה... יודע מי אודות הוא חושב מעשה

בנוגע בירושלמי הובא זה ענין שהרי – נעלה היותר באופן מגרמי'" "כרע אודות מדובר שכאן מובן אבל
גדול עילויים היו שאצלם ישראל המציאותלגדולי ביטול מצד הוא מגרמי'" ד"כרע הפירוש וא"כ, ביותר, ים

לגמרי.

הנה – בכלל לביטול לא ואפילו היש, לביטול לא ואפילו במציאות, ביטול לדרגת הגיע שלא מי גם אמנם,
מגרמי'", ד"כרע לאופן עד לגמרי, במציאות ביטול של ההנהגה באופן להתנהג צריך ממש פועל של ענינים לגבי

נעלה. היותר לאופן – הנ"ל פחות היותר באופן מגרמי'" ד"כרע הענין להתהפך יכול שעה הוראת ובדרך

"שינה שלא אהרן של שבחו "להגיד גו'", אהרן כן "ויעש באהרן, שכתוב במה הביאור גם :46וזהו
ילבישוהו גדול, לכהן אותו כשימנו פשוט, יהודי אפילו שינה? שלא אהרן של שבחו מהו מובן: אינו לכאורה
ולא הקב"ה, ציווי כפי המנורה את ידליק בודאי – המנורה את להדליק המקדש לבית וישלחוהו בגדים, שמונה

מאומה? ישנה

בזה על47והביאור שנעשים ההמשכות כל המנורה, שבהדלקת הכוונות כל את ידע שאהרן פי על שאף –
בפועל המנורה בהדלקת עבודתו עבד כן, פי על אף ובקבלה), בחסידות שנתבארו (כפי ולמטה למעלה זה ידי

הרצוא. גודל על הבט מבלי הגמור, בדיוק

* * *

הבעש"ט תורת גם לבאר יש זה פי שיחו",הפסוק49על48על ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפלה
שביקש מי ויש בקשתו, לו ימלאו המלך מן דבר שיבקש מי כל . . המלך שהכריז משל פי "על זה שמפרש
ומבוקשו ששאלתו שאמר אחד חכם שם והיה מבוקשו. אחד לכל ונתנו עושר, שביקש מי ויש וכבוד, שררה
וכבוד, עושר מן עליו חביב שדיבורו מאחר המלך בעיני מאד והוטב ביום. פעמים ג' עמו בעצמו המלך שידבר
וכבוד עושר מן שיקח האוצרות לו יפתחו ושם עמו, לדבר בהיכלו ליכנס רשות לו שיתנו בקשתו ימולא לכן

מבוקשו". שזה שיחו, ישפוך ה' לפני וגו' לעני תפלה שכתוב וזהו כן. גם
מובן: אינו ולכאורה

שדוקא הטעם להיותמהו צריך העשיר, דוקא לכאורה, שיחו". ישפוך הוי' ש"לפני הבקשה את מבקש העני
למלאות שלו המבוקש להיות צריך לראש לכל הרי לו, שחסר העני כן שאין מה המלך, עם לדבר שלו המבוקש

חסרונו?

בדעת" אלא עני ואין בדעת אלא עשיר ש"אין הענינים, ברוחניות לעני50ובפרט מגיעה כיצד יותר יוקשה –
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סה"ד.45) פ"ב ברכות
ופרש"י.46) ובספרי ג ח, בהעלותך
בשוה"ג.47) 212 ע' חכ"ט .650 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
כתר48) תשא. פ' עינים מאור ואתחנן. פ' יוסף יעקב תולדות ראה

סצ"ז. טוב שם

וש"נ. .50 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם וראה
ואילך.49) 271 ע' ח"ט ללקו"ש בהוספות גם נדפס זה סעיף

מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני כמה המו"ל ע"י ניתוספו זו במהדורא
מוגה. בלתי

רע"א.50) מא, נדרים סע"א. סח, כתובות



סז      

:התפלה בעבודת להיות צריך כן וכמו
אריינגעטאן") ("אינגאנצן לגמרי שקועים יהיו התפלה שבשעת באופן התפלה, בעבודת להתייגע ַַָצריכים

המציאות. והעדר ביטול מתוך בתפלה,

בירושלמי שמצינו דרך שכורע45ועל היינו מגרמי'", כרע הוא למודים מטי הוה דכד לראשי טיבו מחזק "אנא
אצלו נעשה ב"מודים", לכרוע שצריך הוא התפלה שסדר כיון הרי התפלה, לענין מציאותו ביטול מצד מעצמו;

שלו. המציאות נעשה התפלה ענין כי התפלה, מצד שמתחייב כפי

שיכרע; מי כאן אין הרי המציאות, והעדר ביטול של במצב להיותו שכן, כורע, שהוא באופן זה אין כלומר:
התפלה. ענין מצד מתחייב שכך כיון מגרמי'", "כרע אלא

ולהעיר:

שבשעת לפי "מודים", לאמירת שהגיע יודע שאינו – ביותר נמוך באופן להיות יכול מגרמי'" ד"כרע הענין
במודים; לכרוע הרגילות מצד מעצמו, כורע כן פי על ואף מה... יודע מי אודות הוא חושב מעשה

בנוגע בירושלמי הובא זה ענין שהרי – נעלה היותר באופן מגרמי'" "כרע אודות מדובר שכאן מובן אבל
גדול עילויים היו שאצלם ישראל המציאותלגדולי ביטול מצד הוא מגרמי'" ד"כרע הפירוש וא"כ, ביותר, ים

לגמרי.

הנה – בכלל לביטול לא ואפילו היש, לביטול לא ואפילו במציאות, ביטול לדרגת הגיע שלא מי גם אמנם,
מגרמי'", ד"כרע לאופן עד לגמרי, במציאות ביטול של ההנהגה באופן להתנהג צריך ממש פועל של ענינים לגבי

נעלה. היותר לאופן – הנ"ל פחות היותר באופן מגרמי'" ד"כרע הענין להתהפך יכול שעה הוראת ובדרך

"שינה שלא אהרן של שבחו "להגיד גו'", אהרן כן "ויעש באהרן, שכתוב במה הביאור גם :46וזהו
ילבישוהו גדול, לכהן אותו כשימנו פשוט, יהודי אפילו שינה? שלא אהרן של שבחו מהו מובן: אינו לכאורה
ולא הקב"ה, ציווי כפי המנורה את ידליק בודאי – המנורה את להדליק המקדש לבית וישלחוהו בגדים, שמונה

מאומה? ישנה

בזה על47והביאור שנעשים ההמשכות כל המנורה, שבהדלקת הכוונות כל את ידע שאהרן פי על שאף –
בפועל המנורה בהדלקת עבודתו עבד כן, פי על אף ובקבלה), בחסידות שנתבארו (כפי ולמטה למעלה זה ידי

הרצוא. גודל על הבט מבלי הגמור, בדיוק

* * *

הבעש"ט תורת גם לבאר יש זה פי שיחו",הפסוק49על48על ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפלה
שביקש מי ויש בקשתו, לו ימלאו המלך מן דבר שיבקש מי כל . . המלך שהכריז משל פי "על זה שמפרש
ומבוקשו ששאלתו שאמר אחד חכם שם והיה מבוקשו. אחד לכל ונתנו עושר, שביקש מי ויש וכבוד, שררה
וכבוד, עושר מן עליו חביב שדיבורו מאחר המלך בעיני מאד והוטב ביום. פעמים ג' עמו בעצמו המלך שידבר
וכבוד עושר מן שיקח האוצרות לו יפתחו ושם עמו, לדבר בהיכלו ליכנס רשות לו שיתנו בקשתו ימולא לכן

מבוקשו". שזה שיחו, ישפוך ה' לפני וגו' לעני תפלה שכתוב וזהו כן. גם
מובן: אינו ולכאורה

שדוקא הטעם להיותמהו צריך העשיר, דוקא לכאורה, שיחו". ישפוך הוי' ש"לפני הבקשה את מבקש העני
למלאות שלו המבוקש להיות צריך לראש לכל הרי לו, שחסר העני כן שאין מה המלך, עם לדבר שלו המבוקש

חסרונו?

בדעת" אלא עני ואין בדעת אלא עשיר ש"אין הענינים, ברוחניות לעני50ובפרט מגיעה כיצד יותר יוקשה –
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סה"ד.45) פ"ב ברכות
ופרש"י.46) ובספרי ג ח, בהעלותך
בשוה"ג.47) 212 ע' חכ"ט .650 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
כתר48) תשא. פ' עינים מאור ואתחנן. פ' יוסף יעקב תולדות ראה

סצ"ז. טוב שם

וש"נ. .50 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם וראה
ואילך.49) 271 ע' ח"ט ללקו"ש בהוספות גם נדפס זה סעיף

מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני כמה המו"ל ע"י ניתוספו זו במהדורא
מוגה. בלתי

רע"א.50) מא, נדרים סע"א. סח, כתובות



סח     

"דעת שהרי מאומה, לו חסר שלא בדעת, עשיר אדרבה, שיחו". ישפוך הוי' ש"לפני לבקש כזו והמצאה סברא
חסרת" מה המלך?51קנית עם לדבר לבקש לו היה –

הוא: הענין אך

באה העשיר בקשת עדיין. לו חסר זה וענין ממנו, שלמעלה מה יש – מציאות וכל מציאות, הוא – עשיר
הוא עני ואילו במציאותו. עדיין חסר זה שענין אלא מציאותו, עם הקשור ענין שמבקש והיינו, מציאותו, מצד

המלך. עם לדבר – היא בקשתו ולכן המלך, מצד אלא "מציאותו", מצד אינה ובקשתו המציאות, בהעדר

אחר "כעונה בקשתו, באה לכן ממנו, שיבקשו הכריז שהמלך זה מצד אלא מציאותו, מצד אינה העני בקשת
המלך.52הקורא" הוא שלו והמבוקש במילא, הוא מבקש ממנו, שיבקשו אמר שהמלך כיון .

–53וכן מבוקש שישנו וכיון מבוקש. של ענין ישנו השתלשלות שבסדר המדריגות בכל בעבודה: גם הוא
כמו"כ כלל, יש שם שאין שכשם – האצילות בעולם וכמו רוצה. שהוא ענין כאן יש יתברך, עצמותו זה אין
ודוקא שלה. המבוקש וישנו בגילוי, אלקות היא ש"מציאותה" מציאות, ישנה כלל; המציאות העדר שם אין
העדר זה הרי בגילוי, אלקות אינה שהמציאות כיון – הגשמי הזה לעולם עד עשיה יצירה בריאה בעולמות
הוי'" "לפני שיחו", ישפוך הוי' ש"לפני לעני" ה"תפלה נעשית דוקא דגשמיות ה"מיצר" ומצד לגמרי, המציאות

מקומות בכמה כמבואר הוי', משם למעלה הכתוב54דייקא, תטהרו".55בפירוש הוי' "לפני

המלך. בארמון שנמצאים הפרטיים הענינים כל את גם לו נותן שהוא הקב"ה אומר ואז

יבקש לו, הנצרכים הענינים כל את לקבל שכדי – זו המצאה לתפוס אחד כל יכול לכאורה אמנם,
הפרטיים? הענינים כל את לו יתנו ובמילא שיחו", ישפוך הוי' ש"לפני

יסתיים מתי ב"לוח" מביט מעשה שבשעת אלא לשמה, תורה ולומד שיושב לבחור – דומה הדבר למה ובכן,
שכאשר – לדבר דוגמאות כמה ישנם זה דרך ועל זה). בענין ט) (סעיף לעיל (כמדובר ללמוד... שצריך הזמן כבר
ענינים אודות מדובר כאשר אפילו – זה וכל מבלבל, זה הרי זמן, לאחרי שיהיו ענינים אודות עתה חושבים

הפכיים. ענינים שכן ומכל סתם, אחרים

שאלתי" "אחת – אני" ואביון ד"עני הביטול היה שאצלו – דוד שאמר כפי להיות צריך זה ענין :56אלא,
ומונה שהולך הענינים כל את גם לו יש ממילא ובדרך הקב"ה, עם להתקשר אם, כי דבר, שום צריך לא הוא
"ממך דוד שאמר וכמו אחד. דבר אצלו זה הרי שבאמת אלא משהו, עוד שרוצה באופן זה אין אבל זה, לאחרי

כו'" .57למדתי

נעשה אזי – תהיה" לכל כעפר "ונפשי ממציאותו, היציאה ענין שזהו לעני", ד"תפלה הענין ישנו וכאשר
כדאיתא משיח, ידי על לבוא לעתיד שיתגלה שבתורה, העצמי מרחב ענין שהוא בתורתך", לבי 59בזהר58"פתח

חמור" על ורוכב "עני משיח, של תפלתו על קאי לעני" .60ש"תפלה
מאוחדת שהיא כפי התורה עם להתקשר הוא, התורה, פנימיות החסידות, דתורת הענין הרי עתה, גם כן וכמו

הוא בריך דקודשא סתים ידי61עם על עתה, גם ולכן, לעתיד. שיתגלה שבתורה העצמי מהמרחב מעין שזהו ,
אחד שבכל הפרטי המשיח את שמגלה לעני", ל"תפלה לבוא יכולים והדרכותיה, והנהגותיה החסידות לימוד

בתניא הקדש באגרת (כמבואר הלב שבפנימיות מהשכינה פרטי ניצוץ ענין שזהו מישראל, שבאים62ואחד ועד ,(
על ורוכב "עני הכללי, חמור".למשיח

* * *
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א.51) ויקרא תנחומא ו. פ"א, ויק"ר
ובכ"מ.52) ב. מד, שה"ש בלקו"ת הובא אֿב. לח, סוכה ראה
מוגה.53) בלתי מהנחה – זה קטע
והב'.54) הא' יכפר הזה ביום כי סד"ה אחרי ר"פ לקו"ת ראה
ובכ"מ.
ל.55) טז, אחרי
ע'56) חי"ד התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ד. כז, תהלים
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עה"פ.57) תשו) (רמז ויל"ש תהלים מדרש
הנ"ל.58) בלקו"ש נדפס – הסעיף סוף עד מכאן
פ"ו.59) בראשית אגדת וראה .18 שבהערה
ט.60) ט, זכרי'
ובכ"מ.61) ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה
ס"ד.62)

     

:בזהר מופלא ענין יובן זה פי על
הפסוק בזהר63על איתא גו'", העם את ויחץ לו ויצר מאד יעקב הגלות,64"ויירא קושי את ראה שיעקב

כד"א סטרין, לג' בגלותא קדישא עמא דאדום,65"ופליג בגלותא ברישא ראשונה, ילדיהן ואת השפחות את וישם
יעטוף". כי לעני תפלה אמר . . גלותא בגין ודוד . . אחרונים ויוסף רחל ואת אחרונים וילדיה לאה ואת

הזהר במפרשי "לאה66ומבואר ביותר; הוא הגלות קושי שאצלם עסקים, בעלי על קאי השפחות" ש"בני ,
"חירות" שענינה בתורה שהעסק דתורה, בגליא העוסקים תורה בעלי על קאי קושי38וילדי'" את אצלם מפחית

שאצלם התורה, בפנימיות (גם) שעוסקים אלה על קאי ויוסף" ו"רחל הגלות; קושי אצלם יש עדיין אבל הגלות,
כלל. הגלות קושי אין

מובן: אינו ולכאורה

העוסקים על שקאי האמור פי ועל ויוסף", ל"רחל ביחס גם היה לו" ד"ויצר שהענין הוא הפסוק משמעות
לו"? ד"ויצר הענין מהו מובן אינו – כלל הגלות קושי אין שאצלם התורה בפנימיות

הביטול: ענין במעלת לעיל האמור פי על ויובן

לי'" "מבטשין – הביטול ענין הוא הגלות ענין הביטול67כללות (א) מדריגות: כמה יש גופא הביטול ובענין .
שאצלם – התורה בפנימיות העוסקים של והביטול (ג) דתורה, בגליא העוסקים של הביטול (ב) עסקים, דבעלי

בתכלית. הביטול הוא

התורה בפנימיות העוסקים על דקאי ויוסף", ל"רחל ביחס הוא לו" ד"ויצר הענין שעיקר מובן זה פי ועל
לו". ד"ויצר הענין אמיתית שזהו הביטול, תכלית הוא שאצלם כיון –

הביטול ענין מצד שזהו – יעטוף" כי לעני תפלה אמר . . גלותא בגין "דוד בזהר שמסיים מה גם וזהו
חמור". על ורוכב "עני משיח, ידי על שיתגלה האמיתי למרחב באים זה ידי שעל הגלות, שבזמן

מאמין"]. "אני הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

:נגלה פי על להבינה שקשה תענית, במסכת משנה גם לבאר יש לעיל האמור פי על
במשנה איתא – גשמים עצירת בעת ישראל בארץ גוזרים שהיו תעניות לסדר עשרים68בנוגע לפניהן "ואומר :

ה' קראתיך ממעמקים . . הן ואלו שש, עוד עליהן ומוסיף יום, שבכל י"ח ברכות, כי69וארבע לעני תפלה ,
שאינה פי על ואף עשרה, דשמונה ישראל גואל (היא הראשונה על הפרשה), (מעין חותמיהן ואומר . . יעטוף

מי אומר הוא ולהאריך) להוסיף מתחיל שבה לפי ראשונה, אותה קורא שש אתכם70ממנין יענה הוא כו' שענה
יונה את שענה מי אומר הוא הששית על כו', אומר הוא ברכות) שש של ראשונה ברכה היא (זו השניה על כו',
את שענה מי אומר הוא יעטוף) כי לעני תפלה הששית, (ברכה השביעית על כו', אתכם יענה הוא הדגה במעי

הארץ". על המרחם ה' אתה ברוך . . אתכם יענה הוא בירושלים בנו שלמה ואת דוד

להבין: וצריך

"ממעמקים היא שלפניה הברכה ואילו יעטוף", כי לעני "תפלה היא האחרונה שהברכה הטעם מהו א)
מקדימים למה כן, ואם כו', לעומק מעומק הליכה של באופן להיות צריך התפלה סדר דלכאורה, – ה'" קראתיך

דעומק עומק ענין שזהו ה'", קראתיך יעטוף"?71"ממעמקים כי לעני "תפלה אומרים כך ואחר ,

גואל ברכת על קאי ש"הראשונה" לפי – "שביעית" נקראת יעטוף") כי לעני ("תפלה האחרונה הברכה ב)
והברכה "שניה", נקראת הנוספות הברכות משש הראשונה שהברכה כך הברכות, שש את מוסיפים שבה ישראל
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ח.63) לב, וישלח
ב.64) כג, ח"א
ב.65) לג, שם
שם.66) לזהר אליעזר ודמשק חי זוהר
פכ"ט.67) בתניא הובא א. קסח, זח"ג ראה

ורע"ב).68) (ובפרש"י א טו, תענית
א.69) קל, תהלים
יעננו"70) הוא כו' שענה "מי להפיוט המקור שזהו ולהעיר,

בסליחות. שאומרים
וש"נ.71) קטו. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
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:בזהר מופלא ענין יובן זה פי על
הפסוק בזהר63על איתא גו'", העם את ויחץ לו ויצר מאד יעקב הגלות,64"ויירא קושי את ראה שיעקב

כד"א סטרין, לג' בגלותא קדישא עמא דאדום,65"ופליג בגלותא ברישא ראשונה, ילדיהן ואת השפחות את וישם
יעטוף". כי לעני תפלה אמר . . גלותא בגין ודוד . . אחרונים ויוסף רחל ואת אחרונים וילדיה לאה ואת

הזהר במפרשי "לאה66ומבואר ביותר; הוא הגלות קושי שאצלם עסקים, בעלי על קאי השפחות" ש"בני ,
"חירות" שענינה בתורה שהעסק דתורה, בגליא העוסקים תורה בעלי על קאי קושי38וילדי'" את אצלם מפחית

שאצלם התורה, בפנימיות (גם) שעוסקים אלה על קאי ויוסף" ו"רחל הגלות; קושי אצלם יש עדיין אבל הגלות,
כלל. הגלות קושי אין

מובן: אינו ולכאורה

העוסקים על שקאי האמור פי ועל ויוסף", ל"רחל ביחס גם היה לו" ד"ויצר שהענין הוא הפסוק משמעות
לו"? ד"ויצר הענין מהו מובן אינו – כלל הגלות קושי אין שאצלם התורה בפנימיות

הביטול: ענין במעלת לעיל האמור פי על ויובן

לי'" "מבטשין – הביטול ענין הוא הגלות ענין הביטול67כללות (א) מדריגות: כמה יש גופא הביטול ובענין .
שאצלם – התורה בפנימיות העוסקים של והביטול (ג) דתורה, בגליא העוסקים של הביטול (ב) עסקים, דבעלי

בתכלית. הביטול הוא

התורה בפנימיות העוסקים על דקאי ויוסף", ל"רחל ביחס הוא לו" ד"ויצר הענין שעיקר מובן זה פי ועל
לו". ד"ויצר הענין אמיתית שזהו הביטול, תכלית הוא שאצלם כיון –

הביטול ענין מצד שזהו – יעטוף" כי לעני תפלה אמר . . גלותא בגין "דוד בזהר שמסיים מה גם וזהו
חמור". על ורוכב "עני משיח, ידי על שיתגלה האמיתי למרחב באים זה ידי שעל הגלות, שבזמן

מאמין"]. "אני הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

:נגלה פי על להבינה שקשה תענית, במסכת משנה גם לבאר יש לעיל האמור פי על
במשנה איתא – גשמים עצירת בעת ישראל בארץ גוזרים שהיו תעניות לסדר עשרים68בנוגע לפניהן "ואומר :

ה' קראתיך ממעמקים . . הן ואלו שש, עוד עליהן ומוסיף יום, שבכל י"ח ברכות, כי69וארבע לעני תפלה ,
שאינה פי על ואף עשרה, דשמונה ישראל גואל (היא הראשונה על הפרשה), (מעין חותמיהן ואומר . . יעטוף

מי אומר הוא ולהאריך) להוסיף מתחיל שבה לפי ראשונה, אותה קורא שש אתכם70ממנין יענה הוא כו' שענה
יונה את שענה מי אומר הוא הששית על כו', אומר הוא ברכות) שש של ראשונה ברכה היא (זו השניה על כו',
את שענה מי אומר הוא יעטוף) כי לעני תפלה הששית, (ברכה השביעית על כו', אתכם יענה הוא הדגה במעי

הארץ". על המרחם ה' אתה ברוך . . אתכם יענה הוא בירושלים בנו שלמה ואת דוד

להבין: וצריך

"ממעמקים היא שלפניה הברכה ואילו יעטוף", כי לעני "תפלה היא האחרונה שהברכה הטעם מהו א)
מקדימים למה כן, ואם כו', לעומק מעומק הליכה של באופן להיות צריך התפלה סדר דלכאורה, – ה'" קראתיך

דעומק עומק ענין שזהו ה'", קראתיך יעטוף"?71"ממעמקים כי לעני "תפלה אומרים כך ואחר ,

גואל ברכת על קאי ש"הראשונה" לפי – "שביעית" נקראת יעטוף") כי לעני ("תפלה האחרונה הברכה ב)
והברכה "שניה", נקראת הנוספות הברכות משש הראשונה שהברכה כך הברכות, שש את מוסיפים שבה ישראל
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ח.63) לב, וישלח
ב.64) כג, ח"א
ב.65) לג, שם
שם.66) לזהר אליעזר ודמשק חי זוהר
פכ"ט.67) בתניא הובא א. קסח, זח"ג ראה

ורע"ב).68) (ובפרש"י א טו, תענית
א.69) קל, תהלים
יעננו"70) הוא כו' שענה "מי להפיוט המקור שזהו ולהעיר,

בסליחות. שאומרים
וש"נ.71) קטו. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה



ע     

כך ואחר כו'", אומר הוא ישראל גואל "על לומר יכולה המשנה הרי מובן: ואינו "שביעית". נקראת הששית
כו'"? אומר הוא הששית על וכו', אומר הוא הראשונה "על – הנוספות הברכות שש את למנות להתחיל

אומ הוא השביעית על כו', יונה את שענה מי אומר הוא הששית "על הברכות, לחתימת בנוגע שענהג) מי ר
המשנה במפרשי איתא – בנו" שלמה ואת דוד מקום72את מכל היה, ודוד שלמה בתר דיונה גב על "ואף :

שהתפללו הם בנו ושלמה ודוד הארץ, על המרחם ברוך הברכות בסוף למחתם דבעי משום ברישא, ליה מקדים
כו'". ישראל ארץ על

נוסף לענין מקום אין זה ולאחרי פלוני, בענין לסיים שצריכים שכיון לומר שייך לא קדושה בעניני אמנם,
בגלל רק (לא זה הרי הששית, בברכה יונה את מזכירים שכאשר לומר, צריך כן ועל כן. לפני להקדימו יש –

בעי. וטעמא להיות. צריך שכך בגלל אלא) הנ"ל, ההכרח

:לעיל האמור פי על זה לבאר ויש
שהרי השתלשלות, מסדר שלמעלה המשכה לפעול – גשמים עצירת בעת שמוסיפים הברכות של ענינם

לשליח נמסרו שלא הקב"ה של בידו שהם מהמפתחות הוא גשמים של גשמים73מפתח עצירת בעת ובפרט ,
השתלשלות. מסדר שלמעלה להמשכה זקוקים בודאי שאז

"ממעמקים האחרונות, ברכות לב' עד עילוי, אחר בעילוי ומוסיפים שהולכים באופן הוא הברכות וסדר
מכל לעומק, עומק של ענין הוא ה'" קראתיך ש"ממעמקים פי על אף כי, – יעטוף" כי לעני תפלה ה', קראתיך
לעני", "תפלה אומרים זה ולאחרי עדיין; בהגבלה זה הרי ובמילא האצילות, עולם במדריגת עדיין זה הרי מקום,
הוי'", "לפני – יותר למעלה מגעת היא ודוקא עשיה, יצירה לבריאה שיורדת כפי דאצילות מלכות על דקאי
פי על (אף דוקא לעני" "תפלה ידי על באים שאליהם (שערים) מקומות שיש הזהר מדברי ה) (סעיף וכנ"ל

ננעלו לא תפלה שערי כלל ).74שבדרך

בשביעאה" "שביעאה "שביעית", נקראת יעטוף") כי לעני ("תפלה זו שברכה הטעם המדרגה75וזהו שזוהי –
העילוי. לתכלית באים דוקא ידה שעל ושפלות, עניות אחרונה, היותר

כי: – ושלמה לדוד יונה שמקדימים הטעם גם יובן זה פי ועל

לפי לחוץֿלארץ ברח זה ומשום לנבואתו, בהנוגע חשבון שעשה בכך כמודגש מציאות, בבחינת היה – יונה
לארץ בחוץ שורה הנבואה ישרא76שאין בני על קטרוג למנוע כדי היתה בזה שכוונתו ואף זה75ל. הרי כן ואם ,

חשבון. זאת בכל זהו אבל – קדושה של חשבון

אני". ואביון עני "כי שאמר – השביעית) בברכה (שנזכר דוד מעלת גדלה ובזה

שהכל הביטול, ענין על מורה "ארץ" כי, – הארץ" על המרחם "ברוך הברכה לחתימת השייכות גם וזוהי
ח). סעיף (כנ"ל הצמיחה טיב תלוי בזה ודוקא עלי', דשין

* * *

שכתוב מה על המגיד הרב תורת גם לבאר יש זה פי לשונו77על וזה וכירח", כשמש מאירות :78"ועינינו
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הרע"ב.72) פי'
וש"נ.73) סע"א. ב, תענית ראה
ס.74) פ"ג, איכ"ר יב. פ"ב, דב"ר ראה
בהעלותך75) לקו"ת וראה סע"ב. רס, ח"ב סע"א. מה, ח"א זהר

ובכ"מ. ב. עא, יוהכ"פ דרושי ב. לא,

א,76) יונה פרש"י תקמט. רמז יונה יל"ש בתחלתה. מכילתא ראה
וש"נ. .80 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ג.

דשבת.77) שחרית תפלת נוסח
ר"ה78) דרושי ואילך. קט ע' ואתחנן באוה"ת (הובא ד פד, או"ת

ואילך). א'ת ע'

     

הזקן רבינו של פירוש גם יש זה בענין הנקרא79– והוא עצמי אור שיהיה פירוש מאירות יהיו "ועינינו :
הפרש יהיה שלא וכירח, כשמש וזהו ממש, החמה כאור הלבנה אור והיה בקומתן שוין כשיהיו והיינו . . מאור

– כלל". ביניהם

מהמלך". תענוג יותר לו יש זהובים מאה שמשתכר אחד עני "כמשל הנ"ל: המגיד הרב בתורת ומסיים

מתאים דלכאורה – מהמלך" תענוג יותר לו יש . . עני "כמשל המגיד בתורת מדייק למה להבין: וצריך
מהעשיר? תענוג יותר לו יש שהעני לומר יותר

"תפלה מאשר יותר בעומק מגעת לעני" ש"תפלה לרמז המגיד שכוונת לומר, יש לעיל המבואר פי ועל
ישראל" מלך "דוד של תפלתו שנאמר80לדוד", מלך, "משה גם שהרי למשה", "תפלה וכן בישורון81, ויהי

.82מלך"

זהובים": ד"מאה הדיוק גם לבאר יש זה פי ועל

ובעולמות עשיה. יצירה לבריאה שיורדת כפי המלכות ספירת על קאי לעני" ש"תפלה ה) (סעיף לעיל נתבאר
שכתוב מה וזהו העולמות. כללות שזהו מאה, ממספר יותר גדול מספר אין עשיה יצירה מאה83בריאה "בן

מאה. ממספר יותר אין שבעולם כיון – העולם" מן ובטל ועבר מת כאילו

לבריאה שיורדת כמו מלכות על מורה שעני כיון – זהובים מאה שמשתכר העני אודות במשל שמדייק וזהו
בלבד. (זהובים) דמאה המספר הוא ששם עשיה, יצירה

ו"תפלה לדוד" "תפלה על לעני" "תפלה מעלת שזוהי מהמלך, יותר עמוק תענוג זה בענין יש כן פי על ואף
למשה".

***

לאילנות84חמשה השנה ראש הוא בשבט שראש85עשר סוברים שמאי ובית בדבר, פלוגתא אמנם יש .
מזה, ויתירה הלל, כבית הלכה – הלל ובית שמאי בית כן, פי על אף אבל בשבט, באחד הוא לאילנות השנה

משנה אינה הלל בית במקום שמאי .86בית
:בזה הביאור לומר ויש

בש"ס מקומות בכמה הלל87מצינו ובית בהעלם, עדיין שהוא כפי "כח" בתר אזלינן סוברים שמאי שבית
וגילוי. פועל בתר אזלינן סוברים

למשל:

דבש חלות הלל88א) ובית והעלם, כח – משיהרהר אומרים שמאי בית משקה, משום מטמאות מאימתי
וגילוי. פועל – משירסק אומרים

אומרים שמאי בית חנוכה, נרות אומרים89ב) הלל ובית והולך, פוחת ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון יום
– לבוא) (העתידים הנכנסין ימים כנגד שמאי דבית טעמא והולך. מוסיף ואילך מכאן אחת, מדליק ראשון יום

וגילוי. פועל – כבר) (שיצאו היוצאין ימים כנגד הלל דבית וטעמא והעלם, כח

ה שמאי בית –כלומר: הלל ובית הנעלמים. הכחות לפי להיות, שיכול כפי הדבר מצב אחר תמיד ולכים
גלוי. באופן שהוא, כמו הדבר מצב לפי
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הלל ובית העלם. בחינת – העלאה בדרך ועבודתם הגבורות, מבחינת שרשם שמאי בית הענין: [ושורש
נרו" "בהלו מלשון הלל גילוי. בחינת – המשכה בדרך ועבודתם החסדים, מבחינת גילוי90שרשם ,91.[

אצלם ומתחילה שעברה, השנה ממימי האילנות חיות שנפסקת – הוא לאילנות השנה ראש של ענינו
חדשה .92יניקה

(סוכות) בחג נידונין. שהמים לאחרי חדשים ארבעה – הוא החדשה השנה ממימי היניקה שמתחילה הזמן
המים על נידונין – תשרי ט"ו לאילנות.93– יניקה ליתן מתחילים – שבט ט"ו – חדשים ארבעה ולאחרי ,

שבראש כיון בתשרי, באחד זה הרי ובהעלם בכח אבל ובגילוי. בפועל הדין הוא – בחג המים על הדין
העולם כל נידון – בתשרי אחד – בט"ו92השנה הוא בפועל המים על שהדין אלא המים. גם נכללים שבזה ,

בתשרי.

שהיניקה נמצא, בגילוי, המים דין לאחרי חדשים ארבעה באה החדשים מהמים בגילוי שהיניקה וכיון
בהעלם. המים דין לאחרי חדשים ארבעה היא בהעלם החדשה

דאזלי הלל ובית לאילנות, השנה ראש בשבט שבאחד סוברים, בהעלם, הכח בתר שאזלי שמאי בית ולכן,
לאילנות. השנה ראש בשבט שבט"ו סוברים, פועל, בתר

בשבט. עשר בחמשה הוא לאילנות השנה ראש של שהפועל מודים שמאי בית שגם נמצא זה פי ועל

שכתוב כמו בהאדם, גם ישנו לאילנות השנה ראש של השדה".94ענינו עץ האדם "כי
פירות. עושי אילנות עוד כך אחר יצמחו שמהם פירות, שעושה – הוא אילן של ענינו

אותם כל על – ובכלל בישיבה בביתֿהכנסת, בסביבתו, משפיע להיות פירות, לעשות יהודי כל צריך כן וכמו
יהודים. עוד שיתוספו עליהם להשפיע צריך עמהם, שנפגש יהודים

עבור ביותר הטובה הברכה וזוהי שלו. כהפנימיות כמותו, יהיו שלו שהנטיעות – היא לו שניתנת והברכה
חז"ל כדברי כמותך".95אילן, יהיו ממך שנוטעין נטיעות כו' אברכך במה אילן "אילן :

סנהדרין במסכת הגמרא כדברי אזי – כמותך" "נטיעותיך יהיו שכאשר96וכאשר קיצים) כמה שמונה (לאחרי
תשאו" ופריכם תתנו בא.97"ענפיכם שמשיח האמיתי הסימן זהו מזה". מגולה קץ לך "אין ,

ומשפיעים החסידות, ותורת הקדושים רבותינו כ"ק דחיי, באילנא אן") זיך האלט ("מען מתקשרים ַָכאשר
וגילוי סימן זה הרי – שגידלתי גידולים ראו לומר שיכולים כמותו, נטיעותיו שנעשים עד יהודי, עוד על זאת

צדקנו. משיח ידי על העתידה הגאולה של הקץ קירוב
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ג.90) כט, איוב
ובכ"מ.91) ג. מח, שה"ש לקו"ת ראה
ה"ב.92) פ"א ר"ה ירושלמי
וש"נ.93) (במשנה). רע"א טז, ר"ה

א.94) ז, תענית וראה יט. כ, שופטים פ'
יב.95) פ"ב, במדב"ר וראה ואילך. סע"ב ה, תענית
רע"א.96) צח,
ח.97) לו, יחזקאל

   יא כרך

מארץ ישראל בני דיציאת הסיפור בהמשך
בפרשתנו נאמר אחריהם המצרים ורדיפת :מצרים

והנה עיניהם את ישראל בני וישאו הקריב "ופרעה
ישראל בני ויצעקו מאד וייראו אחריהם נוסע מצרים
"ויצעקו" תיבת הכתוב מן רש"י ומעתיק ה'". אל

אבותם" אומנות "תפשו .ומפרש:
להבין: וצריך

רש"י הוצרך זה שבגלל הכתוב בתוכן קשה מה א)
מובן הכתוב פירוש הלא – הנ"ל? פירושו את לפרש
כי בצרה, שהנם ישראל בני ראו כאשר בפשטות:
הקב"ה אל והתפללו צעקו אחריהם", נוסע "מצרים

אותם. שיציל

ויצעקו הפירוש לשלול בא שרש"י לפרש אין ב)
תרעומת .לשון

גו'דלכאורה ויצעקו ההמשך: מובן זה פי על
גו'. לנו עשית זאת מה

למימר: ליה והוה חסר העיקר כן דאם -,
כו'. תפשו ויתפללו

צעקתם טעם ולבאר לפרש צורך יש אם ולאידך, ג)
בכתוב לפרשו לרש"י לו היה הרי להקב"ה, ותפילתם
לה' ישראל בני ותפילת צעקת אודות מסופר שבו
נאמר שבה שמות בפרשת והיינו – הראשונה בפעם

על כי האלקים"? אל שועתם ותעל ישראל) (בני
ענין שהוא מקרא, של בפשוטו לומר, צריך כרחך

להקב"ה התפלה ושועת מגודלצעקת זעקה ולא ,
השיעבוד וקושי נהיסורים כבר שהרי זה, לפני אמר

העבודה". מן ישראל בני "ויאנחו

בשם התפלה ענין את לתאר בכלל מתאים איך ד)
""ה"אומנות הרי זאת: ומלבד (אבותם)"?

מלאכה) או עבודה באיזו קבועה התעסקות של (במובן
היתה, האבות של  ,צאן רעיית ,

בתורה. כמסופר

אומר הוא "באברהם רש"י: ממשיך אללהלן
בשדה לשוח ביצחק שם. עמד אשר ביעקבהמקום .

במקום" "לשוח",ויפגע "עמד", הלשונות כי והיינו .
התפלה. לענין מרמזות "ויפגע"

אלו כתובים רש"י הביא למה מובן: אינו ולכאורה
ולא רמז, בדרך בהם נזכרות האבות של שתפילותיהם
זה: ענין מפורש שבהם אחרים כתובים במקומם הביא

לך (בפרשת נאמר גםבאברהם שהוא ,
ויקרא לה' מזבח שם "ויבן רש"י): שמביא לפסוק
לה' מזבח שם "ויבן זה שלפני הכתוב [או ה'" בשם
אשר המקום "אל הכתוב מזו: ויתירה אליו"]. הנראה
שבה ועמורה) (דסדום בפרשה נאמר שם" עמד
בבקשות הרבה שאברהם גדולה, ובאריכות מפורש,
מביא אינו רש"י ואילו – ועמורה סדום בעד ותפילות
(לאחרי הענין בסיום שנאמר מה אלא אלו, תפלות

שם"? עמד "אשר ברמז ועמורה) סדום הפיכת

ציון לפי שהיא, – במכילתא זאת: ועוד
אמנם הובא – זה רש"י לפירוש המקור ,

מזבח שם "ויבן לך) (בפרשת שנאמר הנ"ל הפסוק
רש"י שמביא הפסוק ולא גו'",

גירסא מצא שרש"י זה משינוי להוכיח אין [אולם
בחר למה לשאול מקום יש אז שגם (אף במכילתא כזו
– כו') הנפוצה בנוסחא ולא נדירה בנוסחא רש"י
המכילתא, בשם פירושו את הביא לא שרש"י מאחר
לומר יש הרי מקרא, של בפשוטו פירוש, בתור אלא
במכילתא שכתוב מכמו הכתוב דרשת את ששינה
רש"י של (כדרכו מקרא של לפשוטו שתתאים באופן

מקו מות)];בכמה

בריש מפורש מוצאים שאנו יצחק, גבי זה דרך ועל
תולדות והפצירפרשת "שהרבה יצחק", "ויעתר :

אשתו; רבקה עבור בתפלה"

וישלח בפרשת מפורשת שתפלתו ביעקב, –וכן
גו'"; אחי מיד נא "הצילני
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י.1) יד,
ובשניהם2) – כאן) ברמב"ן (וציינו עה"פ מכילתא ט. תנחומא

בנוגע אחד ליצחקכתוב בנוגע משא"כ ס"ב), (כבפנים
ויעקב.
התרגום.3) בדעת רמב"ן
כג.4) ב,
בתחילתו.5) שם יקר ובכלי שם. באוה"ח הב' מפ' להעיר
שם.6) שבאוה"ח הא' ופי' בספורנו כמ"ש

כז.7) יט, וירא
סג.8) כד, שרה חיי
יא.9) כח, ויצא

ח.10) יב,
ועיקר11) ב) ללשונו. יותר קרוב א) מתנחומא: – הוא ולפענ"ד

בד"ה –רש"י ולמהמציין – יפליגלתנחומא
כתוב אבל – לך מפ' ג"כ מביא ובתנחומא (יג,למק"א?!

ד)!
ובפרש"י.12) כא. כה,
יֿיג.13) לב,
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   יא כרך
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להקב"ה התפלה ושועת מגודלצעקת זעקה ולא ,
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אמנם הובא – זה רש"י לפירוש המקור ,

מזבח שם "ויבן לך) (בפרשת שנאמר הנ"ל הפסוק
רש"י שמביא הפסוק ולא גו'",
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בחר למה לשאול מקום יש אז שגם (אף במכילתא כזו
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לומר יש הרי מקרא, של בפשוטו פירוש, בתור אלא
במכילתא שכתוב מכמו הכתוב דרשת את ששינה
רש"י של (כדרכו מקרא של לפשוטו שתתאים באופן

מקו מות)];בכמה

בריש מפורש מוצאים שאנו יצחק, גבי זה דרך ועל
תולדות והפצירפרשת "שהרבה יצחק", "ויעתר :
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וישלח בפרשת מפורשת שתפלתו ביעקב, –וכן
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סג.8) כד, שרה חיי
יא.9) כח, ויצא

ח.10) יב,
ועיקר11) ב) ללשונו. יותר קרוב א) מתנחומא: – הוא ולפענ"ד

בד"ה –רש"י ולמהמציין – יפליגלתנחומא
כתוב אבל – לך מפ' ג"כ מביא ובתנחומא (יג,למק"א?!

ד)!
ובפרש"י.12) כא. כה,
יֿיג.13) לב,
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אלו כתובים שבכל הרי -של תפלתם ענין
רש"י. שבפירוש כבכתובים רמז בדרך רק ולא האבות,

בתיבת) שבפסוק הקושי בזה: והביאור
הוא: לתרץ, בא שרש"י "ויצעקו")

להתפלל היה מקום הרימה – להקב"ה
לארץ יבואו ישראל שבני הקב"ה להם הבטיח כבר

בידישראל יוצאים ישראל שבני כך כדי ועד .

אינו זה פי ועל ישראל"), בני אחרי ש"וירדף (אף
אין – הקב"ה בהבטחת האמינו אם נפשך: ממה מובן,
שראו זה ידי על (כי האמינו לא ואם להתפלל. צורך
נפלו כו' לפניהם והים אחריהם" נוסע ש"מצרים

להקב"ה? להתפלל מקום מה הנה כו'), ספיקות

היינו אבותם", אומנות "תפשו רש"י: מפרש ולכן
רק לא הוא האבות אצל תפלות שמצינו שזה
לידי המביא בזה כיוצא במצב או צרה, בעת שהתפללו

היתה זו אם כי להקב"ה, (עלתפלה שלהם
לשון ובלעםדרך תמידבישראל התנהגו שכן ,(

מן כן שמוכיח (וכמו להקב"ה להתפלל עת בכל
כדלקמן). הכתובים,

(ב ישראל בני אצל היה זה דרך ניםועל
שכברל"אבותם") אף להקב"ה התפללו הם שגם ,

לארץ. שיבואו הקב"ה מאת הבטחה להם היתה

אמרו ישראל שבני זה לאחרי בפסוקים שנאמר [ומה
לנו טוב גו' לנו עשית זאת מה גו' "המבלי משה אל
בני ש"ויצעקו לאחרי זהו הרי – גו'" מצרים את עבוד

שאזי - נענו ולא ה'" אל להתאונןישראל .התחילו

העדר מחמת באו לא אלו שדיבורים לומר יש גם
אלא כו'), להתלונן היתה בזה (וכוונתם בה' האמונה
אדם בני כטבע הדחוק, מצבם מחמת כן שדברו
בלי הצער מפני שמדברים כו' צרה בעת הנמצאים

כי צערו בשעת נתפס אדם אין רז"ל וכמאמר כוונה
 בדעת לא בהבטחתאלא האמונה אבל .

אצלם, בתוקף היתה רש"יהקב"ה בפירוש
הפסוק על זה –לאחרי ויסעו ישראל בני אל "דבר

והם אבותיהם זכות כדאי הרי – בי"
. "כדאי זה ובזכות בה' האמינו ישראל שבני מפורש

הים"]. להם לקרוע .

להביא מדייק שרש"י מה כן גם מובן זה פי על
– האבות של לתפלתם כהוכחה אלו כתובים דוקא

"אומנות": של באופן שהיתה
טעם משום היתה לך בפרשת אבינו אברהם תפילת

) מיוחד והתפלל כו' שעתידין נתנבא שם:
כעין שהיתה זה שלפני בכתוב זה דרך ועל עליהם. שם

הודיה, תפילת ועל הזרע בשורת על שם:
סדום אנשי על תפלתו וכן ישראל). ארץ בשורת
זה דרך ועל מהפיכתן. הצילם למען שהיתה ועמורה
בקשה לצורך היתה תולדות פרשת דריש יצחק תפילת
תפלתו: – ביעקב וכן אשתו. רבקה שתפקד – מיוחדת

"."'גו אחי מיד נא

גו'", עמד "אשר הכתובים דוקא רש"י מביא ולכן
שבכל – במקום" "ויפגע בשדה", לשוח יצחק "ויצא
להתפלל; באו שבשבילן מיוחדות סיבות היו לא אלו
של בדוגמא אצלם היה התפלה שענין מזה ומוכח
סיבה מבלי גם תמידי, באופן התעסקות של "אומנות",

להקב"ה. להתפלל אותם שתעורר מיוחדת

גבי זה פירוש יתכן שלא בפשטות מובן זה פי ועל
שתפילתם מאחר שמות, בפרשת ישראל של תפילתן
התפללו מיוחדת: בקשה של בתוכן היתה להם בצר זו
בא בפרשת זה דרך [ועל ממצוקתם להושיעם לה'

כדפירש הלזו, להתפילה מיוחד שטעם העם", "ויקד
"על – שם כו'"].רש"י הגאולה

ועל התפלה, ענין האדם: בעבודת מזה ההוראה
ענין בדוגמת להיות צריך וכו', התורה לימוד זה דרך
להיות צריך שלו התורה שלימוד היינו "אומנות". של
המעשה ואת יעשו אשר המעשה את לידע בכדי רק לא
התורה לימוד לשם אלא בזה, וכיוצא תיעשנה לא אשר
התפילה, ועבודת המצוות בקיום זה דרך ועל עצמו.
תכלית איזו לשם להיות צריכה אינה בהן שההתעסקות

של באופן אלא וכו', פרטית כלומטרה שזהו ,
הנ"ל. בכל הקב"ה את לעבוד מציאותו וכל ענינו
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כז.14) פסוק שם ובפירש"י כה. יב, בא ח. ו, וארא יז. ג, שמות
ח.15) יד, פרשתנו
יג).16) א, דברים – שם מספרי – (רש"י תגר שלחני ע"ד
בפרש"י.17) עיי"ש ח. לא, מטות
הלואי18) פי"ג): תניא וראה א. כא, (ברכות ממרז"ל להעיר

כולו. היום כל אדם שיתפלל
(בפירש"י)19) ועוד והגו"א הרע"ב דיוק בפשטות מתורץ ועפ"ז

שצעקו שזה לפרש אין (וע"כ שנתרעמו משמע גו' המבלי הכתוב שמן
הי' שנתרעמו זה הרי כי – שלם) בלב תפלה ש"ויצעקו"היתה

ע"ד י"ל או כו'. נענו זהולא שאמר שמי כ) לז, (וישב פירש"י
י'). פסוק כאן הרמב"ן פי' (ע"ד זה אמר לא

המכילתא.20) בדברי – ועוד יא) (פסוק כאן הרמב"ן מ"ש וע"ד
שם.21) פרש"י ב. טז, ב"ב

טו.22) יד,
כי23) – אמונה. איזו פרש"י ולא עבר. ובפרש"יל' בקרא

לט. כז. יב, לא. ד, שמות זה: לפני
כז.24) יב,

   

עם בה"עבודה גם להיות צריך זה דרך ועל
נראה אין שבחיצוניות בזה להתחשב לא הזולת":
עליו כי כו'; ולתפילה לתורה שייכות לו יש שה"זולת"
אחד כל של ה"אומנות" זוהי ובפנימיות שבעצם לדעת

האומנות זוהי כי מישראל, אחדואחד כל
לגלותה רק ועליו אצלו, בהעלם שהיא אלא ואחד,

הגילוי. אל מההעלם

    

1

2

3

4

5

6

7
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עם בה"עבודה גם להיות צריך זה דרך ועל
נראה אין שבחיצוניות בזה להתחשב לא הזולת":
עליו כי כו'; ולתפילה לתורה שייכות לו יש שה"זולת"
אחד כל של ה"אומנות" זוהי ובפנימיות שבעצם לדעת

האומנות זוהי כי מישראל, אחדואחד כל
לגלותה רק ועליו אצלו, בהעלם שהיא אלא ואחד,
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מזמן לזמן שואל הנני מהרה"ג וו"ח אי"א רב פעלים בעל מדות וכו' מו"ה יעקב בן ציון שליט"א 

יורקעוויטש מהנעשה אתו ופעולותיו, והודיעני גם כן מה שכותב אליו אודות מצב הרוח, יותר נכון אודות 

נפילת הרוח שלו ומה שכותב כבודו להרה"ג הנ"ל בהנוגע למצבו ברוחניות.

וכבר ידוע בכגון דא פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר האיסור 

דלשון הרע הוא לא רק בהנוגע לזולתו אלא גם בהנוגע לעצמו שהוא אסור ג"כ, וכבר ידוע בדברי הרמב"ם 

יותר  ועוד  מגזימים,  אם  ובפרט  אמת  כשאומרים  אפילו  הוא  שלה"ר  רע  שם  ומוציא  דלה"ר  בהחילוק 

מהגזמה.

ועוד והוא העיקר ע"פ המבואר בכמה מקומות בדא"ח, אשר בכדי שהגרעין הנזרע בארץ יצמיח 

יותר  ביטול מציאותו הקודמת שאז מצמיח  היינו  רקבון מתחלה,  להיות  צריך  פרי  עושה  ואילן  תבואה 

ולצמיחה  לזריעה  בראוי'  בארץ  הוא  כשנעשה  בו,  ברכה  זה  שרקבון  אמורים  דברים  במה  אבל  וביותר, 

ומכשיר את האדמה לזריעה ולצמיחה ומשקים אותה וכו' אבל כשמניח גרעין על השולחן ומרקיב אותו, 

הרי לא לבד שאין כל תועלת וצמיחה אלא אדרבה מפסיד גם את הגרעין. ועד"ז הוא החילוק בין עצבות 

למרירות וכמובן ממה שנתבאר בתניא. והבחינה בזה לבלי להטעות את עצמו ולדעת מהות הרקבון ונמיכת 

הרוח, הם התוצאות הבאות, שבאם הנמיכות רוח מביאה לתוספת בפעולה בעניני יהדות הנה זה רקבון 

מצמיח כ"פ בערך הגרעין ואם גורם חלישות ועאכו"כ ביטול פעולות הנ"ל, הרי זה מסוג השני. והנמשל 

מובן ומוכרח הוא לקבוע זמן בלימוד תורת החסידות, קביעות בזמן וקביעות בנפש ואז סוכ"ס יגיע לקיום 

הציווי עבדו את ד' בשמחה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור לעיל.



עו             

שבט ט' ראשון יום
פרקכב           

           
          

         

            

   

   

    

    

   

     

    

     

  

   

   

   

    

  

   

   

  

    

   

    

     

   

          

           

           

       

        
        

         
         

          
        

        
       

       
      

        
        

       
       

     
         

     
        
   
   
   


  
  
    
  

  
  
   
   
  

   
  

   
   
    
  

  
   

   
      

         
        
           
          

      
         

         
         

        
          

         
         

        
       

        
       

          

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

 
      

     
        
     
      
       
      
      
        
      
       
       
        
       
       
       
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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יט.4. פרק
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שבט י"א שלישי יום
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ח.5. מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות א.1.פרק כד, א ל.2.חלק תיקון
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החיות3. הנעשית, המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
כאן מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג ˘של Ó שבאדם שכתוב ש"ממה ,

משמע לא - ומקיים עושה שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים
מעשה המצוה: בביצוע אופנים שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום"
- קיום וכדומה; הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת -
ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן "כאילוÚÓ˘‰היא, גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
(המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"),
ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו"

"עושה"? מכן
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החיות3. הנעשית, המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
כאן מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג ˘של Ó שבאדם שכתוב ש"ממה ,

משמע לא - ומקיים עושה שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים
מעשה המצוה: בביצוע אופנים שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום"
- קיום וכדומה; הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת -
ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן "כאילוÚÓ˘‰היא, גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
(המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"),
ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו"

"עושה"? מכן
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ו.4. מז, רבה בראשית
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.5    עם הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
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שעצם לחדש, כאן באים - "מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים עצמהבהם

גמור", "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח  .עצמם ובפה במוח שהדבר כמו כא.6.- פרק
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א.6. לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, 10È.סנהדרין „ ˜ ‰תפקידם משנים שאין "וראי'
ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו -˜Èאשר מזה יותר ועוד - ב קנא, שבת שם עיין - יש‰ˆ„ÌÈ˜Èאפי' אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו'

כו')".ÈÊÁענין בצלם גם שמבחינים עד -



פז היום יום . . . 

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו –  ִליׁשִ ַעם ַהּשְׁ ּפַ "ס ּבַ "ּב[ ַהּשַׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ַמהּו "ַהְדָרן".

ָנה ְלסֹוף י"א ֹחֶדׁש,  "ס ִמׁשְ "ּב[ ׁשַ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַנת ָהֲאֵבלּות ַאֲחֵרי ִאּמֹו ִסּיֵ ׁשְ ּבִ
"ס. ל ַהּשַׁ ָנה[ – ּכָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל "לא 
ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א 
- חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום 
קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע 
הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח. אויף 
מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען א חיות אין 
מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל 
כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב 
דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה בשנת תקצ"ג 

ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

ּבֹות יֹוָמם  ִיׁשְ ְתִחיל "ָאְמָנם": "ֹלא  ְהֶיה" סֹוף ָסִעיף ַהּמַ ְתִחיל "ְלַמַען ּתִ ּבּור ַהּמַ ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "ֹלא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת  ׁשְ ָנה – ּבִ ֵרה ׁשָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ַבת ׁשְ ְהיֹוָתּה ּכְ ָמָתּה ֵעֶדן(, ּבִ ִנית ָמַרת ִרְבָקה ִנׁשְ י )ָהַרּבָ י ְזֶקְנּתִ ִאּמִ
ָנָתּה, ָאְמָנם ִהיא ֹלא ָחְפָצה ִלְטֹעם  קּוָמּה ִמּשְׁ ֶכף ּבְ ר ּתֹאַכל ּתֵ ה ָהרֹוֵפא ֲאׁשֶ תרי"א – ָחְלָתה, ְוִצּוָ
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ִריא ּוַבַעל ּכַֹח. ַעל ִמְצֹות ֶנֱאַמר  ַמח ֶצֶדק", ָאַמר ָלּה: ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ ְלחֹוְתָנּה, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ
ְצֹות,  ּמִ ּיּוְכלּו ְלַהְכִניס ַחּיּות ּבַ ְכֵדי ׁשֶ ְצֹות. ּבִ ּמִ יר ַחּיּות ּבַ ֶהם; ֵיׁש ְלַהְחּדִ רּוׁש ָוַחי ּבָ ֶהם", ַהּפֵ "ָוַחי ּבָ
ֶטן ֵריָקה'. ָעִדיף ֶלֱאֹכל  ם: ֵאיֵנְך ְצִריָכה ִלְהיֹות 'ַעל ּבֶ ְמָחה. ְוִסּיֵ ׂשִ ַעל ּכַֹח ְוִלְהיֹות ּבְ ִבים ִלְהיֹות ּבַ ַחּיָ
ַנת תקצ"ג, ְוִנְפְטָרה  ׁשְ ֲאִריכּות ָיִמים, – )נֹוְלָדה ּבִ ֵדי ֶלֱאֹכל. ּוֵבְרָכּה ּבַ ל ּכְ ּלֵ ִהְתּפַ ל, ִמּלְ ּלֵ ֵדי ְלִהְתּפַ ּכְ

ָבט תרע"ד(. – י ׁשְ
"ּב[ ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות, ְוהֹוִסיף: ְוֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֹזאת  י ]ָהַרׁשַ ַמֲאָמר ֶזה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְמָחה. ׂשִ ּבְ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד

יום 
שני
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט



היום יום . . . פח

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל וואסער 
אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם מודה אני פון 

א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט גאנץ.

ן  ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה אֹו  ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ל ַהּטֻ ּכָ

ֵלם. ֶזה, ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ ּבָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשָׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ים ׁשֶ ַחּיִ ֶרְך ּבְ ֶכל – ְלמֹוֶרה ּדֶ ִאיָפה, ְוַהּשֵׂ ֶכת ִלׁשְ ָהָלה ֶנְהּפֶ ָרם ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים. ְוָאז ַהּבֶ ָהָאָדם, ְלַחּבְ

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ַבע: ַהֶחֶסד ְוִיְתרֹון  ֶבן ׁשֶ ְהיֹותֹו ּכְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבִ ַמח ֶצֶדק" ַלֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
הֹוֵלְך ַעל  ֲהַגם ׁשֶ קֹוָמה ְזקּוָפה הּוא, ּדַ ר ִלְהיֹות הֹוֵלְך ּבְ ה ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ ר ָהֱאֹלִקים ָעׂשָ ֲעָלה ֲאׁשֶ ַהּמַ
ֶאת  א  ֶאּלָ רֹוֶאה  ֵאינֹו  ּדְ ע,  ַאְרּבַ ַעל  הֹוֵלְך  ּבְ ֵכן  ֹלא  ַמִים,  ַהּשָׁ ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ָהָאֶרץ, 

ָהָאֶרץ.

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

רחמים  התעוררות  פון  ענין  דער  לבד  איז,  הקדושים,  רבותינו  אבותינו  כ"ק  בא 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

יום 
שישי
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו



פט היום יום . . . 

פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און 

אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ים, ֲהֵרי ׁשֶ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ֵאֶצל ּכְ
ִעְנַין  ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ק ּבְ ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ּוְלִהְתַעּמֵ ִרים ּבֵ ַרת ַהְמקּוׁשָ ל ַהְזּכָ ִרים, ָהְיָתה ֲעבֹוָדה ׁשֶ ַהְמקּוׁשָ
ִבים ָעָליו,  חֹוׁשְ ל ֶזה ׁשֶ ים ׁשֶ ִניִמּיִ ה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּכֹחֹות ַהּפְ ּזֶ ִנים, ׁשֶ ִים ַהּפָ ּמַ רּוָתם ּכַ ַאֲהָבָתם ְוִהְתַקּשְׁ
ָטה  י ַהַהּבָ ט, ּכִ ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ יִטים ּבְ ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ָנם ַהּגָ ר ֶיׁשְ ָבר נֹוַדע ְלַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ל ַה"ּתֹוָרה אֹור" – ּכְ ִני ׁשֶ יס ֵחֶלק ׁשֵ ׁשּו ְלַהְדּפִ ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ יֵסם ִעם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ֶצֶדק" ַעל  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחֹלם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  רּו ַלֲאִביֶהם, ְוָאז ִהְסּכִ ה ַוְיַסּפְ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום ַהּזֶ ה ִמּבָ ֹלׁשָ ם ׁשְ ר ּגַ ָבר, ַעד ֲאׁשֶ ָמקֹום ֶהֱעִלים ַהּדָ

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשֵׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשט"ז

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מו"ה יעקב בן ציון שי'

שלום וברכה!

...ובמ"ש אודות בנו ברוך בועז שליט"א. יעויין ריש הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן והוא ע"פ 

הגהות הרמ"א יו"ד סי' רמ"ה ומיוסד על המדרש תנחומא שתיכף בעבור שלש שנים יש ללמד את התינוק 

גם בענינים שבכתב נוסף על מה שמלמדו בעל פה משיתחיל לדבר וכמרז"ל הידוע.

ובזה סרה בפשיטות הקושיא בביאורי הגר"א שם ס"ק י"ט, איני מבין שיחתו וכו'.

במ"ש אודות הוו"ח כו'... איזה ספרים להורות לו ללמדם, הרי כיון שהכירו פנים אל פנים בודאי 

יכול לשער בהתאם לזה ולהורות לו, וכפי הנראה ממכתב הנ"ל, יקבל הוראותיו בחפץ לב. ויה"ר שיצליח 

גם בזה אף שהנ"ל נמצא בריחוק מקום נוסף על השתדלותו ויגיעתו בהנמצאים בקירוב אליו ומדתו של 

הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה להרבות הסייעתא דשמיא בהנוגע לעצמו במילי דשמיא ובמילי 

דארעא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



צ            

ה'תש"ע שבט ט' ראשון, יום    

         
         

ומשקלות מידות של שהאיסור היא, הדברים משמעות
ידי ועל חסרה מידה לחבירו שמודד בעת מתחיל אינו חסרות
הוא עובר בביתו, בהשהייתם כבר אם כי – מממונו מפסיד כך
– התוצאה רק אינה האיסור שמהות מכיון וזאת, תעשה'. ב'לא
חסירה מידה של הימצאותה עצם אלא – חבירו ממון הפסד

חמור. איסור מהווה ברשותו
חסירה: למדידה רגילה גניבה שבין בשוני נעוץ הדברים ביאור

ואילו מחבירו; ממון לקחת רק רוצה הגנב רגילה, בגניבה
של תכונה כאן יש הגניבה, מלבד חסרה, במידה מודד כאשר
חבירו, עם צדק עשיית מבטאת המדידה אחד מצד – ערמומיות

גניבה! פעולת היא הפעולה זאת, עם ויחד
חסר משקל או אסורה מידה שבהחזקת הסיבה היא זו
לא דבר של בסופו אם אף תעשה, בלא עובר הוא הרי ברשותו,
היא מידות מצות של ומטרתה מהותה כי – לרעה בהם ישתמש

כשלעצמה. האדם של הערמומיות תכונת את לבטל
     

ה'תש"ע שבט י' שני יום   

         
        

ב)בגמרא עט, זכאי:(ב"ק בן יוחנן רבן את תלמידיו "שאלו :
מכר או טבח [ואם מגזלן יותר בגנב תורה החמירה מה מפני
כבוד השווה זה להם: אמר וחמישה]? ארבעה בתשלומי חייב
כביכול קונו. לכבוד עבד כבוד השווה לא וזה קונו לכבוד עבד
רואה אינה כאילו מעלה] כלפי נקיה [לשון מטה של עין עשה

שומעת". אינה כאילו מטה של ואוזן
והגזלה הגניבה הגדרת בין הבדל יש זה שבעניין לומר ויש

הרמב"ם. בדברי
ממון הגונב "כל הרמב"ם: כתב גניבה, להלכות בפתיחתו

  ."תגנבו לא שנאמר תעשה לא על עובר
חברו את הגוזל "כל כתב: גזלה להלכות בפתיחה זאת, לעומת

 .תגזול לא שנאמר תעשה, בלא עובר
השינוי: פשר וזה

איסור על עבר הגנב מרובה, ששוויו נכס וממילא,בגניבת
של בערך הגניבה מכלול כל  לגניבה נחשב

כל על זאת, לעומת בגזילה, אחת. כאילו איסור חל
אחד לאו על עובר פרוטות עשר הגונב כלומר, עצמה. בפני עומדת
פעמים. עשר תגזול' 'לא עובר פרוטות, עשר ובו ארנק הגוזל ואילו

ההבדל: וטעם
מחזיק שהגזלן כיוון ממונית, היא גזילה של העוולה מהות
פרוטות עשר הגוזל כך, משום כדין. שלא חברו ממון בידיו
כל על חייב כדין, שלא פרוטה שווה יחידות עשר בידו ומחזיק

עצמה. בפני ופרוטה פרוטה
היא זאת, לעומת גניבה, של מהותה שביצע

ארבעה או כפל לשלם החיוב - והעונש שגנב, בשעה הגנב
הממוניות. תוצאותיו על לא עצמו, המעשה על הוא - וחמישה

מבצע פרוטות עשר הגונב לכן,  .בלבד
  

ה'תש"ע שבט י"א שלישי יום     

       
           

      
לטובתו: הוכחה יש צד לכל המדובר, במקרה

את שראו האומרים כשרים, עדים עומדים התובע לצד
לא מעולם כי הטוען הנתבע, לצד ואילו לבית; נכנס הנתבע
לשקר, רצה אילו – ('מיגו') נאמנות הוכחת עומדת לבית, נכנס

דבר. לקח שלא לומר אך נכנס, שאכן לעדים להודות יכל
יקום עדים שניים פי "על שנאמר: העדים, כדברי והאמת
לא נאמנות הוכחת ושום כשקרן, מוגדר הנתבע לכך, אי דבר".

אמרינן". לא עדים במקום "מיגו הגמרא: בסגנון לו. תעזור
הנתבע? לטובת הרמב"ם פסק כן, אם מדוע,

רמאי. אינו הנתבע צודקים, שהעדים למרות לכך: ההסבר
כניסתו לעובדת חשיבות ייחס לא הוא שכנראה משום זאת,

בזכרונו נחרט לא והדבר ב)לבית, לט, ב"ב הגמ' 'לא(לאור ההצהרה .
גרידא. משכחה נבעה נכנסתי',

הטענה גם בעצם טמונה נכנסתי' 'לא האמירה שבתוך וכיון
טענתו את לקבל מניעה כל אין – עדים אין וכנגדה נטלתי', 'לא

מאומה. נטל שלא
        

ה'תש"ע שבט י"ב רביעי יום   

         
        

בימינו, גם חל חומש תשלומי חיוב האם דן חנוך' ה'מנחת
האשם? כמו קיים, המקדש שבית בזמן רק תקף שהוא או

ב)בגמרא קד, הוא(ב"ק ואין ממוני חיוב הוא שחומש אמרו
החומש את לשלם חייבים היורשים ולכן כפרה, בתורת בא
כפרה אין כי האשם בחובת חייבים אינם אך חייב, היה שאביהם
והחומש הקרן תשלום חובת בין זיקה שאין מכאן, למתים.

            

מביאו, אינו אשם החייב אם גם כן, ואם האשם. קרבן לחובת
עומדת. בעינה הממונית חובתו

יכול אינו דאשם נהי כן, "אם חינוך': ה'מנחת ומסכם
לבעלים, החומש משלם - קרן דמשלם כמו ודאי אבל להביא,

הזה". בזמן מחומש לפטור צד שום יודע אני ואין

הרא"ש לדעת זאת, כד)עם סי' פ"ט חומש(ב"ק חובת אין
יוסף' ה'בית וכן שסז)(חו"מבימינו. חומש,סי' דיני כלל מביא אינו

שם נוהגים(סקי"א)והסמ"ע שאינם מפני היא שההשמטה כתב,
בימינו.

        

ה'תש"ע שבט י"ג חמישי יום   

         
           
         
           

       
בגמרא הוא ב)ספק ל, שמצא(ב"מ כבודו לפי ואינו זקן :

להחזיר דרכו אין אם בעיר, גר האבידה ובעל בשדה, אבידה
דרכו בשדה אך כבודו, לפי זה ואין אותו יראו רבים כי בעיר
כבודו לפי שאין כיון האם – אותו שיראו רבים אין כי להחזיר,
אי בשדה ואף האבידה, מהשבת לגמרי פטור בעיר, נולהחזיר

ולהתעסק להמשיך יוכל לא לעיר כשיגיע (שהרי בה לטפל צריך
חייב אבידה, השבת חיוב עליו יש שבשדה מכיוון או בה)

בעיר. גם ולהשיב המצוה את להשלים
עד להחזירן חייב מכובד זקן או "חכם שגם הרמב"ם ופוסק
יעשה והישר הטוב בדרך "ההולך כי הבעלים", לרשות שיגיעו
שאינה ואע"פ מקום בכל האבדה ומחזיר הדין משורת לפנים

כבודו" סל"ה)לפי ופקדון מציאה חו"מ אדה"ז .(שו"ע
לדעת ראשונים: במחלוקת תלוי שהדבר משנה' ה'כסף וכתב

הרב אמרו ו"לא תורתו, בכבוד לזלזל רשאי אינו חכם הרא"ש
בקימה כבוד בתוספת אלא מחול כבודו – כבודו על שמחל
שזהו הבריות, בפני עצמו את לזלזל רשאי אינו אבל והידור,

התורה" שם)בזיון אדה"ז לפנים(שו"ע לעשות רוצה זאת בכל ואם ,
ב"ר ישמעאל (כר' האבידה לבעל מכיסו ישלם הדין משורת
ואינו "זקן והיה היות אחד לאדם עצים מלטעון שנמנע יוסי,
העצים). דמי לו שילם הדין משורת לפנים אך – כבודו" לפי

"כיון התורה בזיון אינה אבידה השבת הרמב"ם, לדעת אך
בשל אלא בשלו כן עושה אינו שהרי שמים לכבוד שמתכוין

חבירו".
אדה"ז כתב להחמיר(שם)להלכה לעצמו יחוש נפש "בעל :

ואינו "זקן הוא (אם האבידה את ישיב שלא היינו תורה", בשל
אלא התורה, מן אסור התורה בכבוד זלזול כי כבודו") לפי
האבידה" שווי את לבעליו ישלם האבידה מי של יודע "שאם
האבידה בעל מי יודע אינו ואם הרמב"ם. לשיטת גם לצאת כדי
לא וגם לשלם), למי יודע אינו (כי עצמו על להחמיר יוכל לא
מן אסור התורה בזיון הרא"ש, לדעת כי בהשבתה, לטפל יוכל

התורה.

ה'תש"ע שבט י"ד שישי יום  

         
           

ב)בגמרא כז, דרבנן"?(ב"מ או דאורייתא סימנים להו "איבעיא :
מידת פי על שונים סימנים בין להבחין יש זה, ובהקשר
שקיימים כאן הרמב"ם על משנה' ה'מגיד כדברי שכיחותם,

סימנים: של סוגים שלושה
 .וכדומה פלונית אות בצד נקב דוגמת :

תורה, מדברי האבידה את להחזיר יש כאלו סימנים כשניתנים
כעדים. הם אלה וסימנים הכל לדברי

 דוגמת 'אמצעיים'): או ('מובהקיםֿקצת',
את מחזירים פיהם ועל – משקל או רוחב או אורך מידת

בגמרא נחלקו אך מדרבנן.(שם)האבידה, או תורה מדברי אם
 לא "גוץ". או "ארוך" או העור צבע דוגמת :

כללי. באומדן סימן שנתן כיון פיהם, על האבידה את משיבים

ה'תש"ע שבט ט"ו קודש, שבת   

       
           
         

        
(בעל אמר ש"אפילו שאומר מי יש דעת הביא הראב"ד
המציאה שם שבאה לפי לו, קנה לא – רשותי לי תקנה החנות)

יוסף' ה'נמוקי כתב כך ואכן, כידו". וחצירו יאוש כג,קודם (ב"מ

אינוב) הבעלים שנתייאשו קודם אבידה לאדם באה שאם שכשם
– לידו באה ובאיסור הואיל נתייאשו, שהבעלים לאחר אף קונה

יאו קודם לתוכה שבאה אבידה קונה אינה חצירו גם ש.כך
רשותי לי תקנה החנות בעל אמר שאם סובר הרמב"ם אבל

קנה בתוכה), החצר בעל עמידת ללא אף המשתמרת, בחצר (וכן
לחצר) (או לחנות נפלה האבידה אם אף חצר מדין האבידה את
לידיה". אתא "באיסורא לומר שייך לא בחצר כי יאוש, לפני

הדבר: וטעם
שבאה שומרבאבידה ונעשה בהשבתה, האדם נתחייב

נקנית אינה הבעלים כיד שידו ומאחר האבידה, בעל עבור עליה
באבידה כן שאין מה הבעלים. ברשות היא עדיין כי ביאוש

הציווישנפלה (וגם בהשבתה נתחייב לא ידיעתו, ללא
התייאשו שהבעלים וברגע עליו), חל אינו להתעלם" תוכל "לא

חצירו. לו קנתה
     



צי             

מביאו, אינו אשם החייב אם גם כן, ואם האשם. קרבן לחובת
עומדת. בעינה הממונית חובתו

יכול אינו דאשם נהי כן, "אם חינוך': ה'מנחת ומסכם
לבעלים, החומש משלם - קרן דמשלם כמו ודאי אבל להביא,

הזה". בזמן מחומש לפטור צד שום יודע אני ואין

הרא"ש לדעת זאת, כד)עם סי' פ"ט חומש(ב"ק חובת אין
יוסף' ה'בית וכן שסז)(חו"מבימינו. חומש,סי' דיני כלל מביא אינו

שם נוהגים(סקי"א)והסמ"ע שאינם מפני היא שההשמטה כתב,
בימינו.

        

ה'תש"ע שבט י"ג חמישי יום   

         
           
         
           

       
בגמרא הוא ב)ספק ל, שמצא(ב"מ כבודו לפי ואינו זקן :

להחזיר דרכו אין אם בעיר, גר האבידה ובעל בשדה, אבידה
דרכו בשדה אך כבודו, לפי זה ואין אותו יראו רבים כי בעיר
כבודו לפי שאין כיון האם – אותו שיראו רבים אין כי להחזיר,
אי בשדה ואף האבידה, מהשבת לגמרי פטור בעיר, נולהחזיר

ולהתעסק להמשיך יוכל לא לעיר כשיגיע (שהרי בה לטפל צריך
חייב אבידה, השבת חיוב עליו יש שבשדה מכיוון או בה)

בעיר. גם ולהשיב המצוה את להשלים
עד להחזירן חייב מכובד זקן או "חכם שגם הרמב"ם ופוסק
יעשה והישר הטוב בדרך "ההולך כי הבעלים", לרשות שיגיעו
שאינה ואע"פ מקום בכל האבדה ומחזיר הדין משורת לפנים

כבודו" סל"ה)לפי ופקדון מציאה חו"מ אדה"ז .(שו"ע
לדעת ראשונים: במחלוקת תלוי שהדבר משנה' ה'כסף וכתב

הרב אמרו ו"לא תורתו, בכבוד לזלזל רשאי אינו חכם הרא"ש
בקימה כבוד בתוספת אלא מחול כבודו – כבודו על שמחל
שזהו הבריות, בפני עצמו את לזלזל רשאי אינו אבל והידור,

התורה" שם)בזיון אדה"ז לפנים(שו"ע לעשות רוצה זאת בכל ואם ,
ב"ר ישמעאל (כר' האבידה לבעל מכיסו ישלם הדין משורת
ואינו "זקן והיה היות אחד לאדם עצים מלטעון שנמנע יוסי,
העצים). דמי לו שילם הדין משורת לפנים אך – כבודו" לפי

"כיון התורה בזיון אינה אבידה השבת הרמב"ם, לדעת אך
בשל אלא בשלו כן עושה אינו שהרי שמים לכבוד שמתכוין

חבירו".
אדה"ז כתב להחמיר(שם)להלכה לעצמו יחוש נפש "בעל :

ואינו "זקן הוא (אם האבידה את ישיב שלא היינו תורה", בשל
אלא התורה, מן אסור התורה בכבוד זלזול כי כבודו") לפי
האבידה" שווי את לבעליו ישלם האבידה מי של יודע "שאם
האבידה בעל מי יודע אינו ואם הרמב"ם. לשיטת גם לצאת כדי
לא וגם לשלם), למי יודע אינו (כי עצמו על להחמיר יוכל לא
מן אסור התורה בזיון הרא"ש, לדעת כי בהשבתה, לטפל יוכל

התורה.

ה'תש"ע שבט י"ד שישי יום  

         
           

ב)בגמרא כז, דרבנן"?(ב"מ או דאורייתא סימנים להו "איבעיא :
מידת פי על שונים סימנים בין להבחין יש זה, ובהקשר
שקיימים כאן הרמב"ם על משנה' ה'מגיד כדברי שכיחותם,

סימנים: של סוגים שלושה
 .וכדומה פלונית אות בצד נקב דוגמת :

תורה, מדברי האבידה את להחזיר יש כאלו סימנים כשניתנים
כעדים. הם אלה וסימנים הכל לדברי

 דוגמת 'אמצעיים'): או ('מובהקיםֿקצת',
את מחזירים פיהם ועל – משקל או רוחב או אורך מידת

בגמרא נחלקו אך מדרבנן.(שם)האבידה, או תורה מדברי אם
 לא "גוץ". או "ארוך" או העור צבע דוגמת :

כללי. באומדן סימן שנתן כיון פיהם, על האבידה את משיבים

ה'תש"ע שבט ט"ו קודש, שבת   

       
           
         

        
(בעל אמר ש"אפילו שאומר מי יש דעת הביא הראב"ד
המציאה שם שבאה לפי לו, קנה לא – רשותי לי תקנה החנות)

יוסף' ה'נמוקי כתב כך ואכן, כידו". וחצירו יאוש כג,קודם (ב"מ

אינוב) הבעלים שנתייאשו קודם אבידה לאדם באה שאם שכשם
– לידו באה ובאיסור הואיל נתייאשו, שהבעלים לאחר אף קונה

יאו קודם לתוכה שבאה אבידה קונה אינה חצירו גם ש.כך
רשותי לי תקנה החנות בעל אמר שאם סובר הרמב"ם אבל

קנה בתוכה), החצר בעל עמידת ללא אף המשתמרת, בחצר (וכן
לחצר) (או לחנות נפלה האבידה אם אף חצר מדין האבידה את
לידיה". אתא "באיסורא לומר שייך לא בחצר כי יאוש, לפני

הדבר: וטעם
שבאה שומרבאבידה ונעשה בהשבתה, האדם נתחייב

נקנית אינה הבעלים כיד שידו ומאחר האבידה, בעל עבור עליה
באבידה כן שאין מה הבעלים. ברשות היא עדיין כי ביאוש

הציווישנפלה (וגם בהשבתה נתחייב לא ידיעתו, ללא
התייאשו שהבעלים וברגע עליו), חל אינו להתעלם" תוכל "לא

חצירו. לו קנתה
     



צי           
      

       

ה'תש"ע שבט ט' ראשון יום

   
ׁשהסּכימּו‡. הּמׁשקל מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשֹוקל

הּמּדה מן חסרה ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָעליו
"לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהסּכימּו

ּובּמׂשּורה". ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָתעׂשּו

.ּגֹונב חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלםאף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
לֹוקין ואין הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי

ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו ְְְִִֵֶֶַַַָָעל

מׁשקל‚. אֹו חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ּבכיס ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹחסר

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו רגלים,[כלי]וגֹו'". מימי ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
יבֹוא ׁשּמא ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאסּור;
לאו על לֹוקין ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי ֲֲֵֵֶֶֶַזה,

ּבחֹותם„. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו
זה הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,

הּבית ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלעמּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה

יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה[יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר

הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,

ּפחֹות‰. על עמדה יקּים. מחצה, על ועמדה ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָחסרה
על ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,

לׂשאתמחצה יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבני רב מּׁשתּות, ּפחֹות ׁשּכל למׁשקל; לא אבל ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹולתת

ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם
.Âלהרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה [רוצח]סלע ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לחרם נֹוקבּה,[גזלן]אֹו אבל אחרים; את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ְְֶַַַָָָותֹולה

.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי סאה, מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה
לא אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן

ּבׁשמינית מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, ולאוחצי . ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹֹ
ּפי על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות ְְְֲִִִִִִִַַַָאסרּו
רּבנּו. מׁשה מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמתחּלפין

.Áעבֹודה עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד
וחּיב תעׂשה, לא על עֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹזרה

ידקּדקלהחזיר אּלא ּבחׁשּבֹון, הּגֹוי את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על אף - קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעּמֹו,
הּוא והרי ;יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתחת
עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ּכל אלהי ה' תֹועבת "ּכי ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹאֹומר:

מקֹום. ִָָמּכל

.Ëּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן
תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע

הּוא וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
ולא הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹענין
קטּנה מּדה אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹּבמׁשּפט

קטנה]ּכמׂשּורה .[מדה ְִָ

.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני
ּומּׁשּום מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָאֹו

טֹוב ּביֹום ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום .מׁשקל, ְְְְִִִִִִָָ

.‡Èּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג
ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
הּסיג יׂשראל ּבארץ ואם ּגּנב. זה הרי ּבּסתר, הּסיג ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָואם
אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּגבּול,
חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ּגזלה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשל
אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא זה ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבלאו

ּבארץ". ְִֶַָָּתנחל

.Èׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה
חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצותּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ

הּצּוּוי ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - [תחילתמּדֹות ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַ
הדברות] זהעשרת הרי - מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמֹודה

   
יפה‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות

"מאזני ׁשּנאמר: עׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ּבמּדת וכן לכם". יהיה צדק והין . . צדק אבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצדק,

מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי על[מדידת]הּקרקע, הּקרקע ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָ
הּגימטרּיֹות ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ,[ההנדסה]ּפי ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע, מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם יקר]מלאה .[פרח ְְֵַָֹ

.מזלזליןארּב - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות מדייקים]ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
ּכלל, אֹותן מֹוׁשחין אין - הּנהר לׂשפת והּסמּוכין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבמׁשיחתן;

הרּבים. רׁשּות ּבני ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶֶַָמּפני
לאחד‚. ימד לא - הּקרקע את שותפים]והּמֹודד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות ּולאחד החּמה [שבוּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החּמהמודדין] ּבימֹות מדד[מהחום]מתקּצר אם ,לפיכ ; ְְִִִִֵַַַַָָָ

ּכלּום. ּבכ אין ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבקנה
ולא„. עֹופרת, ׁשל ולא ּבדיל, ׁשל לא מׁשקלֹות, עֹוׂשין ְְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹֹאין

חלּדה מעלין ׁשהן מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשל
סלע צחיח ׁשל עֹוׂשין אבל קשה]ּומתחּסרין; וׁשל[אבן , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם, אבן וׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכּוכית,
הּמחק‰. את עֹוׂשין גדושה]אין מדה מיישרים ׁשל[בו לא ִֵֶֶַַַֹ

ׁשהּוא מּפני מּתכת, ׁשל ולא מקל, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּדלעת,
ׁשקמה, וׁשל אגֹוזים, וׁשל זית, ׁשל עֹוׂשהּו אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכּביד;

אׁשּכרֹוע אילן]וׁשל ּבהן.[מין וכּיֹוצא , ְְְְֵֶֶֶַַָ

           
      

.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ימחק ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא

לּלֹוקח ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ

.Êולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין
מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

על הקּפידה הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָהּמּדֹות

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות צרי[חתיכות]מֹוכרי - ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבאויר ּתלּוי ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלהיֹות
קנה ואר טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמאזנים
.Ëאר יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹמאזנים

ׁשני הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהחּוט
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹטפחים,

.Èהחּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין חּוט[בו וכן , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמאזנים
ׁשל הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלסאצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת[להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚Èמאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
זה, חׁשּבֹון לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ֵֵַָּבין
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂËאחת 'ׁשקל לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהיה

אחד והכרע אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
.לכּלן ְָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מן ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ,הּמׁשקלֹות על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבני
ׁשתּות על יתר יֹוסיפּו חמּׁשה,לא מכיל הּקב היה ׁשאם ; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לא ׁשּׁשה, על יתר ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹועׂשאּוהּו
ֲַיעׂשּו.

.ÁÈאחת[מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים

ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה[בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּכל[רוחץ] על מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹמׁשקלֹותיו

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, ְְְְִִִֵֶַָָֹמׁשקל

.ËÈליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש
ׁשנּיה ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתהּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמא - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר
רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל

.Îּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין
את ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזניםׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

   
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

אזהרה הּוא הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"לא
ּבכלל ׁשּזה תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלגֹונב
אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"לא
"ּכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני

ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹיּמצא

.,הּיׂשראל את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין
לאחרים וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, ׁשּנאמר:ויכניסּנּו - ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּבפחֹות אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ"והתעּמר
ּפי על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשוה

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב

ולא‚. עצמֹו, ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו
ּפטּור - לרׁשּותֹו הּגּנב לרׁשּותֹו,הכניסֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְִִִִִַַָָָ

אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
הּוא ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶָָיׁשן
ׁשהתנה„. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור .זה ֶָ

הּקטן‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפיןהּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּגנב הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן לאּלּו ּפרט ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו,

ּבידן. ְְִָָמצּויין
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין[תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
"ּגנב ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
ּגר ׁשּגנב אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנפׁש",
ּבכלל ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאֹו
מי אֹו העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחינּו

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְִֶֶֶֶֶֶָׁשחציֹו



צי            
      

.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ימחק ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא

לּלֹוקח ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ

.Êולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין
מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

על הקּפידה הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָהּמּדֹות

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות צרי[חתיכות]מֹוכרי - ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבאויר ּתלּוי ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלהיֹות
קנה ואר טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמאזנים
.Ëאר יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹמאזנים

ׁשני הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהחּוט
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹטפחים,

.Èהחּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין חּוט[בו וכן , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמאזנים
ׁשל הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלסאצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת[להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚Èמאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
זה, חׁשּבֹון לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ֵֵַָּבין
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂËאחת 'ׁשקל לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהיה

אחד והכרע אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
.לכּלן ְָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מן ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ,הּמׁשקלֹות על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבני
ׁשתּות על יתר יֹוסיפּו חמּׁשה,לא מכיל הּקב היה ׁשאם ; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לא ׁשּׁשה, על יתר ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹועׂשאּוהּו
ֲַיעׂשּו.

.ÁÈאחת[מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים

ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה[בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּכל[רוחץ] על מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹמׁשקלֹותיו

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, ְְְְִִִֵֶַָָֹמׁשקל

.ËÈליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש
ׁשנּיה ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתהּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמא - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר
רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל

.Îּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין
את ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזניםׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

   
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

אזהרה הּוא הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"לא
ּבכלל ׁשּזה תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלגֹונב
אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"לא
"ּכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני

ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹיּמצא

.,הּיׂשראל את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין
לאחרים וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, ׁשּנאמר:ויכניסּנּו - ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּבפחֹות אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ"והתעּמר
ּפי על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשוה

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב

ולא‚. עצמֹו, ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו
ּפטּור - לרׁשּותֹו הּגּנב לרׁשּותֹו,הכניסֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְִִִִִַַָָָ

אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
הּוא ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶָָיׁשן
ׁשהתנה„. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור .זה ֶָ

הּקטן‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפיןהּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּגנב הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן לאּלּו ּפרט ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו,

ּבידן. ְְִָָמצּויין
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין[תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
"ּגנב ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
ּגר ׁשּגנב אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנפׁש",
ּבכלל ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאֹו
מי אֹו העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחינּו

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְִֶֶֶֶֶֶָׁשחציֹו



צי           
      

.Êּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּורׁשּות ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Áּבּמחּתרת הּבא ׁשלואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום[מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
הּגּנבים רב ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת ְְֶֶַַַַָָלבֹוא
.Ëׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - ּכרֹודףּומנעֹו לגנב, חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבין ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאחר
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ְֵֵֵֶָָָָָָָׁשהיה

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי עליו"הרגֹו, הּׁשמׁש זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אל ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם -ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נהרג, אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתהרגהּו.

נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּוּדאי
.‡Èמן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

ּדמים לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - וכןהּמחּתרת . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּוא ׁשעדין ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים הּקיפּוהּו ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָאם
ּבא אם לֹומר צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

נהרג. ׁשאינֹו ּדין, ְֱִֵֵֶֶָלבית
.Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
הּבעלי רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּוייןׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות
.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו[שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ

חּיב ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
- ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע שבט י' שני יום

  
מצוֹות וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ׁשּלא (ב) לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
להׁשיב (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלעׁשק;
להׁשיב (ז) האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

   
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
את "והׁשיב ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
הּגזלה את ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגזלה

ׁשּנּתן לאו וכל ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו -ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עליו. לֹוקין אין ְְִִֵַָָלתׁשלּומין,

.ּתֹורה ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עבֹודהואסּור עֹובד ּגֹוי אפּלּו . ְְֲֲִִִֵֶָָָָֹ
יחזיר. עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָָזרה,

ּבחזקה‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּברצֹון ׁשּלא לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּובבהמּתֹו ּבעבדיו ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבעלים
וכל ּפרֹותיה, ואכל ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּמׁש
החנית את "וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכּיֹוצא

הּמצרי". ְִִִַַמּיד
ּברצֹון„. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון ּבחזקה[עכב]הּבעלים, אצלֹו הּממֹון ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹו ּפּקדֹון אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזירֹו; ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהּוא מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָׂשכירּות,

."רע את תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; ְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאּלם
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּובנה קֹורה ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּגזל

ּבבירה הּוא[בנין]אֹותּה ּתֹורה ּדין נׁשּתּנת, ולא הֹואיל - ְְְִִִִַָָָָֹ
חכמים ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין את ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיהרס

הּׁשבים ּתּקנת בתשובה]מּפני מלשוב ימנעו ׁשּיהיה[שלא , ְְִִִֵֶֶַַַָָ
אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹותן
לתּבע הּקֹורה ּבעל ּובא החג, ּבסּכת אֹותּה ועׂשה קֹורה, ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּגזל
הֹואיל החג, אחר אבל ּדמיה. את לֹו נֹותן - החג ימי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבתֹו
עצמּה. הּקֹורה את מחזיר ּבטיט, ּבנאּה ולא נׁשּתּנת ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹולא

.Âאינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל
ּגזלה הׁשב ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל . ְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֹֻ

ׁשּתים לֹו והחזיר פרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו
ׁשוה היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
יׁש ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר ּגזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; רצה, אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן' מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא'איני והרי ; ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו, הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áלֹו והבליע חברֹו, את הגזילה]הּגֹוזל [שלּבחׁשּבֹון[דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה -דבר מעֹות ּבֹו ׁשּיׁש לכיסֹו החזיר ואם יצא. -ְְְִִִֵֶֶָָָ

מנה והרי ׁשעה, ּבכל ּבכיסֹו למׁשמׁש עׂשּוי ׁשאדם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָיצא,
ּפֹוטר. מּדעת ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמעֹות
ּבאחריּות וחּיב יצא, לא - ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹואם

ּפלֹוני. לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָהּגזלה
.Ëאֹו חברֹו, ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

והפציר ּברעים עליו והכּביד מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּדבר
- רּבים ּדמים לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - מּמּנּו ׁשּלקחֹו עד ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבֹו

תחמד". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה לֹוקיןהרי ואין ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
עד זה, לאו על עֹובר ואינֹו מעׂשה. ּבֹו ׁשאין זה, לאו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל

           
      

וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיּקח
מעׂשה. ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעליהם,

.Èּכּיֹוצא ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכל
ׁשחׁשב ּכיון - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבלא עבר - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבלּבֹו
ּבלבד. ּבּלב אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹתעׂשה,

.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
להם ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
מּמעׂשה ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב

.Èּדבר והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא
עֹובר - מהם ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהתאּוה

לאוין ואםּבׁשני תתאּוה". ו"לא תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ְִִַַָָָָֹּגזל,

.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּגזלן ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
ּומֹוחלין אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
מּמּנּו המקּבל וכל הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלֹו

מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּדמי

   
אף‡. - ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּגזלה

מּמּנה הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי הּגזלןעל ׁשּמת ּפי על ואף , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ואם ּבעצמּה; לבעליה חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

- הּגזלן ּביד הּבעליםנׁשּתּנת נתיאׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ
הּגזלה. ּכׁשעת ּדמיה ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה

.הּגזלה את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין
ּגזל" מׁשּלםאׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּבעלים נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
אחר ׁשהׁשּביחה הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
מּדבריהם, זה ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיאּוׁש,

הּׁשבים ּתּקנת בתשובה]מּפני מלשוב ימנעו ּוכׁשּמחזיר[שלא . ְְְִִִֵֶַַַַָָ
הּנגזל. מן ונֹוטל הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאת

ּבמּתנה‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנתמכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה„. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָהּגֹוזל

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ראת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכןהּנגזל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.

ואם הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן
מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ

.Âאחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר
ּפי על אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת

מאליה ּביןׁשהׁשּביחה אצלֹו, ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רחל ּגזל ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּילדה

אצלֹו[כבשה] ּבּדין[בצמר]ונטענה ׁשּתבעֹו קדם ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מׁשּלם הּבעלים, ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבין
ּגזלן; ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכׁשעת
מן הּׁשבח ונֹוטל לֹו, ׁשמין - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹואם

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר ְְְְִִֵַַַַָָָהּנגזל,
.Êרחל ילדה, ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּגזל

ּפרה ּדמי מׁשּלם - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָטעּונה,
לּגזז העֹומדת רחל ּודמי לילד, יאּוׁשהעֹומדת לפני ואם . ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹו
הֹואיל הּגזלן, ּביד נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבעלים;
ּבעליה ּברׁשּות הּגזלה, נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹולא

ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, ְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָהיא
.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב

ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ëּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

יאּוׁש,ּוולדֹות לפני אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָָ
מּׁשבח ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנֹוטל

הֹוצאה. ּבֹו ֵֶָָׁשּיׁש
.Èלברּיתֹו החֹוזר הּגֹוזל[לקדמותו]ׁשּנּוי ּכיצד? ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵֵַַַָ

ׁשּנּוי; אינֹו - ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעצים
ּכׁשהיּו. לּוחֹות וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי

.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן[שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּגזל אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָועׂשין
צמר]טוי עפר,[חוטי ועׂשאּה לבנה ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּבידֹו; ׁשּנּוי זה הרי - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָֹאֹו
ּכל וכן הן. חדׁשֹות ּפנים אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאם

ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‚Èׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ

קנה. - ָָקֹורֹות
.„Èקּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל

והפריד[קרשים]לּוחֹות לּולב ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעד
הּופּיה ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - קנה.[מטאטא]עליו - ֲִִִֶַַָָָָָָָָָָָָ

ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגזל



צה            
      

וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיּקח
מעׂשה. ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעליהם,

.Èּכּיֹוצא ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכל
ׁשחׁשב ּכיון - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבלא עבר - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבלּבֹו
ּבלבד. ּבּלב אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹתעׂשה,

.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
להם ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
מּמעׂשה ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב

.Èּדבר והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא
עֹובר - מהם ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהתאּוה

לאוין ואםּבׁשני תתאּוה". ו"לא תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ְִִַַָָָָֹּגזל,

.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּגזלן ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
ּומֹוחלין אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
מּמּנּו המקּבל וכל הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלֹו

מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּדמי

   
אף‡. - ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּגזלה

מּמּנה הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי הּגזלןעל ׁשּמת ּפי על ואף , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ואם ּבעצמּה; לבעליה חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

- הּגזלן ּביד הּבעליםנׁשּתּנת נתיאׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ
הּגזלה. ּכׁשעת ּדמיה ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה

.הּגזלה את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין
ּגזל" מׁשּלםאׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּבעלים נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
אחר ׁשהׁשּביחה הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
מּדבריהם, זה ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיאּוׁש,

הּׁשבים ּתּקנת בתשובה]מּפני מלשוב ימנעו ּוכׁשּמחזיר[שלא . ְְְִִִֵֶַַַַָָ
הּנגזל. מן ונֹוטל הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאת

ּבמּתנה‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנתמכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה„. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָהּגֹוזל

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ראת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכןהּנגזל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.

ואם הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן
מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ

.Âאחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר
ּפי על אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת

מאליה ּביןׁשהׁשּביחה אצלֹו, ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רחל ּגזל ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּילדה

אצלֹו[כבשה] ּבּדין[בצמר]ונטענה ׁשּתבעֹו קדם ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מׁשּלם הּבעלים, ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבין
ּגזלן; ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכׁשעת
מן הּׁשבח ונֹוטל לֹו, ׁשמין - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹואם

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר ְְְְִִֵַַַַָָָהּנגזל,
.Êרחל ילדה, ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּגזל

ּפרה ּדמי מׁשּלם - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָטעּונה,
לּגזז העֹומדת רחל ּודמי לילד, יאּוׁשהעֹומדת לפני ואם . ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹו
הֹואיל הּגזלן, ּביד נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבעלים;
ּבעליה ּברׁשּות הּגזלה, נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹולא

ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, ְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָהיא
.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב

ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ëּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

יאּוׁש,ּוולדֹות לפני אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָָ
מּׁשבח ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנֹוטל

הֹוצאה. ּבֹו ֵֶָָׁשּיׁש
.Èלברּיתֹו החֹוזר הּגֹוזל[לקדמותו]ׁשּנּוי ּכיצד? ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵֵַַַָ

ׁשּנּוי; אינֹו - ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעצים
ּכׁשהיּו. לּוחֹות וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי

.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן[שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּגזל אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָועׂשין
צמר]טוי עפר,[חוטי ועׂשאּה לבנה ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּבידֹו; ׁשּנּוי זה הרי - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָֹאֹו
ּכל וכן הן. חדׁשֹות ּפנים אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאם

ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‚Èׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ

קנה. - ָָקֹורֹות
.„Èקּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל

והפריד[קרשים]לּוחֹות לּולב ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעד
הּופּיה ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - קנה.[מטאטא]עליו - ֲִִִֶַַָָָָָָָָָָָָ

ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגזל



צו           
      

נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ואף הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוקנהּו;
ְִַָהּבעלים.

.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת[מעריכים]ּגזל [ערכולֹו ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק ּגזלן.של ׁשל הּׁשבּור והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומׁשּלם נֹוטלין, - הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹואם
הרׁשּות ּבּה, רצּו לא ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהּפחת;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָָֹּבידן.

.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה
ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּכגֹוןּכלּום אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות

ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

   
ּבׁשעת‡. ּדינר ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגֹוזל

את ׁשּבר אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּגזלה,
אחר ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו ְְְִֶַַַָָָָָָָָָָהחבית
ׁשאּלּו העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
- אבדה אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּניחּה,

הּגזלה ּכׁשעת ּדינר, .מׁשּלם ְְְִִֵֵַַַָָ

.מן הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה
ׁשּׁשּבר ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם

ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליהאֹותּה אבדה אֹו ּכלׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּוכׁשּיּמכר[סוג ּתמרים, חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
אחת אחת ּוכׁשּיּמכר ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהחֹותל
יכֹול הּנגזל ואין ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיּמכר
ּבמּזיק, הּדין וכן מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָלֹומר
ּכן, אינֹו ּבהקּדׁש אבל הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכן

עׂשרה. מׁשּלם ְֲֵֶַָָָאּלא
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

ּכגֹון לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
אֹו ונסּדק מטּבע ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחלאים

הּמל ייןּפסלֹו ׁשּגזל אֹו ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכׁשעת ּומׁשּלם ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוהחמיץ
ׁשאפׁשר ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּגזלה.
יֹוצא הּוא והרי זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלחזר,
ּתרּומה אֹו מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמדינה
ונעברה ּבהמה אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָונטמאת,
- להּסקל יֹוצאה ׁשהיתה אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּבּה

ּבעצמ אֹותּה ּומחזיר ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: ּה.אֹומר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
אם‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחרלהחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âּבּה חרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּגֹוזל

ׁשעבר ּפי על אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
תעׂשה ולאּבלא הפסידּה, לא ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אּלּו מעׂשים לעׂשֹות אֹו לגזל זה אדם החזק ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֻהכחיׁשּה.
וׁשמין לארץ, ּבחּוצה ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָּפעם

לּנגזל. ּומׁשּלם ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּׂשכר
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

עבּדֹו; יּבטל ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו .ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

.Áאינּה אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר ויׁשּלם.[להשכרה]עׂשּויה ּפחתה, ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִִֵַַָָָָָָָ

ׂשכיר ּבתֹורת לּה ירד אם - לׂשכר היא עׂשּויה ּות,ואם ְְְְֲִִִִַַָָָָָ
ׂשכרּה, לּטל הּבעל רצה אם - ּברׁשּות ׁשּלא וירד ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹהֹואיל
נֹותן ּגזל, ּבתֹורת לּה ירד ואם נֹוטל. ּפחתּה, לּטל רצה ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹנֹוטל;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַַָָֹהּפחת.
.Ëאינּה חצר אֹותּה אם - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר

ּפי על אף ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעׂשּויה
לא וזה נהנה, ׁשּזה לעצמֹו; מקֹום לׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּדר
זה ּדר ׁשאין ּפי על אף - לׂשכר עׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממֹון חּסרֹו ׁשהרי ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי .לׂשּכר, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
.Èוסּמנין צמר לֹו ׁשהיה אחד[צבעים]מי ּובא ׁשרּויין, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

מה ּדמי לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּבּסּמנין הּצמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹוצבע
ּגּבי ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ואינֹו ּבּצמר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּׁשהפסיד
אין הּסּמנין, מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצמר.

מּידֹו. ִִִָמֹוציאין
.‡Èיד ּבעצמֹו,[להשתמש]הּׁשֹולח יד ׁשּׁשלח ּבין - ּבפּקדֹון ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבאנסיו, ונתחּיב ּגזלן, זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו יד על ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
יד לׁשלח חׁשב הּגזלנין. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹונעׂשת
ּומּׁשּיׁשלח יד. ׁשּיׁשלח עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפּקדֹון

חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו; נתחּיב נטליד, אּלא ּכלּום, מּמּנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זה הרי - יד ּבֹו לׁשלח ּכדי ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּפּקדֹון

חּסרֹון.חּיב צריכה אינּה יד ׁשּׁשליחּות ; ְְִִִֵֶַָָָָָ
.È,ּבאנסיה נתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהגּביּה

נטל ׁשּלא ּפי על מּמּנּואף לּטל הּכיס את הגּביּה אם אבל . ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּגּוף ׁשאינן מּדברים בּכיס וכּיֹוצא זה[גוש]ּדינר, הרי - אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבלבד. ּבדינר אּלא נתחּיב לא אֹו הּכיס, ּבכל נתחּיב אם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹספק
.‚Èאּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו, מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

הרי ּבמקֹומֹו, הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל; הּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
חּיב ׁשּנטל, זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם ּבעליו. ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא

רביעיתּבּכל מּמּנה ונטל ּבמקֹומּה, החבית את הּטה ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
חּיב אינֹו - ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל, אחר נׁשּברה אם - יתר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
החמיצה, ואם החבית; את הגּביּה לא ׁשהרי ּׁשּנטל, ּבמה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמׁשּלם
.„Èּבׁשעת ּברׁשּותֹו היה אם - ּדין ּבבית ּבפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכֹופר

ּבאנסיו ונתחּיב ּגזלן, עליו נעׂשה - .ׁשּכֹופר ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.ÂËּגזלן זה הרי הּבעלים, מּדעת ׁשּלא ּכליהּׁשֹואל היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מהן אחד ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית, ּבעל ׁשל ּבנֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּביד
ּברׁשּותֹו, ונעׂשה מּדעת, ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים; ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתחּיב
חּיב - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.

           
      

.ÊËזה הרי - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹהחֹוטף
לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף לתֹוּגזלן, נכנס אם לֹומר צרי ואין . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּתעמד". "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבית

ה'תש"ע שבט י"א שלישי יום

   
ּכל‡. על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, חכמים קנסּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

הּגזלן מן ונֹוטל ּׁשּיטען, ׁשּגזלֹומה מחזק זה ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
עדים. ְִִֵֵּבׁשני

.,עדים ּבפני למׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכיצד?
ּתחת לֹו מּטלים וכלים ויצא ּכלּום, ּכנפיו ּתחת היה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֻולא

בגדו]ּכנפיו הּבית[כנפי ּבעל הן, מה העדים ידעּו ולא , ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ
לא 'מעֹולם הּגזלן ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני' וכ ּכ' ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹומר:
ּכמֹו למׁשּכן 'נכנסּתי ׁשאמר ּבין ּכלּום', נטלּתי ולא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנסּתי
אּלא ּכנפי ּתחת היה ולא נטלּתי לא אבל העדים, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשאמרּו

טֹועןּכלים הּבית ּובעל זה' ּכלי 'נטלּתי ׁשאמר ּבין ׁשּלי', ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנטל

ּׁשּיטען. מה ּכל ְְִֵֶַָֹונֹוטל
להן‚. אמּוד ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

לו] שיש אֹותן[משוער אצלֹו ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶֶֶַָָ
ּתחת ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ׁשּטען, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדברים

העדים. ׁשהעידּו ּכמֹו ְְִִִֵֵֶַַָָהּכנפים
ּבעת„. ראּוהּו ולא חברֹו, את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹראּוהּו

הּבית ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיצא,
לא 'מעֹולם אמר: אפּלּו - נטל' וכ ּכ' ואֹומר: ְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹטֹוען
ׁשאם ּפטּור; זה הרי - העדים את מכחיׁש ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנכנסּתי',

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע נטלּתי', ולא 'נכנסּתי ללאאמר [מדרבנן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
חפץ] לגזלנקיטת ׁשּיּכנס ׁשאפׁשר - והֹול ּכלּום נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּגזל. ְַָֹולא
ּכנפיו,‰. ּתחת ּכלים ונטל ׁשּנכנס מעידֹו אחד עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

אֹו ּכלּום', ּגזלּתי 'לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינֹו
היה מה יֹודע העד ואין הֹואיל - נטלּתי' 'ּבחֹובי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר:
ׁשאינֹו ּגזל; ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתחת

עדים ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות, .מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Âׁשֹומר ּכ - הּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשם

נטל ׁשּזה נׁשּבעת ׁשֹומר, ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו הּבית, ּבעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל
הּגזלן ּומׁשּלם ,וכ ּכ. ְְֵַַַָָָָ

.Êלקיטֹו אֹו ׂשכירֹו ׁשם המלקט]היה הּבית,[פועל ּבעל ׁשל ְְִִִֶַַַַָָָ
לא ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ונֹוטלין. נׁשּבעין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינן
ּתחת ּנטל מה יֹודעין העדים ואין ׁשּנגזל; ּבׁשעה ּבביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה
הּגזלן, את מׁשּביעין ואין להחזיר. הּגזלן לחּיב ּכדי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכנפיו,

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָמּפני
.Áמחרים זה? ּבדין עֹוׂשין חרם]וכיצד הּבית[מטיל ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַ

ּדין. ּבבית מֹודה ואינֹו ּכלּום, מּביתֹו ׁשּנטל מי על סתם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחרם
ׁשהֹודה הּמקצת מחזיר - מקצת ׁשּגזל הּגזלן הֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָואפּלּו

וּדאי. טענת טֹוען הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבלבד, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַּבֹו
.Ëוכל הּנגזל, הּוא מי יֹודע ואינֹו מחמּׁשה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ּפי על אף - ּגזלּת' 'לי לֹו: ואֹומר ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד

ּגזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל עדים ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין
ואחד אחד לכל ּגזלה ׁשּקנסּוּומׁשּלם הּוא קנס זה, ּדבר אף . ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אינֹו ּתֹורה, ּדין אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאֹותֹו
מּספק. לׁשּלם ְִֵֵַַָָחּיב

.Èמּכ אחד את 'ּגזלּתי לׁשנים: אחדאמר ׁשל 'אביו אֹו ם', ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חּיב ׁשמים, ידי לצאת ּבא אם - הּוא' איזה יֹודע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכם,
אּלא נֹותן אינֹו ּבדין, אבל ואחד. אחד לכל ּגזלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשּלם
מהן אחד אין ׁשהרי ּביניהן; אֹותּה חֹולקין והן אחת, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּגזלה
ּבדבר חכמים קנסּו ולא והֹודיעם; ּבא זה אּלא ׁשּנגזל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיֹודע

ּתֹובע לֹו ׁשאין מּפני .זה, ְִֵֵֵֶֶַ
.‡Èאמר אם - מאה' 'ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

נתּבע ּכל ּכדין הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ּגזלּתי', הֹודה'לא ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
על הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע חמּׁשים, מׁשּלם - חמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּגזלֹו
ּבעדים. ּגזלן החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשאר
אֹומר: והּוא ּכלים, ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את הּטֹוען ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן
הּבית ּובעל ,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב לקחּתים מׁשּכֹון ּדר'ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ׁשּמׁשּכנֹו ׁשהֹודה ּפי על אף - ּכלּום' ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָאֹומר:
הרי ׁשּגזל, ׁשּמעידין עדים ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

ׁשאסר ׁשהּפה הּמׁשּכֹון, מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע [ואמרזה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
[- ׁשהּתירלקחתי הּפה נטל]הּוא נׁשּבע[שכדין והּוא והֹואיל ; ְְְִִִִֶֶַָ

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ׁשּיתּבאר[קדוש]ונֹוטל, ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ונטען. טֹוען ְְְְִִֵָּבהלכֹות

.Èּבפני ׁשּלא חברֹו ׁשל ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹראּוהּו
מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על אף - ּכלים מּׁשם ונטל הּבית, ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻּבעל
אם - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות' אֹומר: והּלה לקחן', ּגזל ּדר' ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש 'ּבחֹוב אֹו לי', 'נתּתם אֹו לי', מכרּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ּבפניו, ׁשּלא חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתפׂשּתים'
ּגזלן. ּבחזקת זה הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָונטל
ׁשהרי ׁשבּועה, ּכאן ואין הּבית; לבעל הּכלים מחזיר ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלפיכ
ּבעל את ותֹובע חֹוזר ׁשּיחזיר, ואחר ּגזל. מה ראּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהעדים

ּביניהן והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל .הּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.‚Èטֹוען הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

אֹו ּבידי', הּוא 'לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
זה הרי - 'אצל הּוא ּופּקדֹון היה 'ׁשּלי אֹו ּגביתיו', ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָ'ּבחֹובי
ׁשני ׁשם היּו ׁשאּלּו ׁשבּועה; ּבלא לבעליו, הּכלי להחזיר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹחּיב
חּיב אחד, עד אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו לׁשּלם, חּיב היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעדים,
וכל העד; את מכחיׁש אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשבּועה,

מׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ּכפרהמחּיב אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
ואין הֹואיל - ּכלּום' נטלּתי ולא לביתֹו נכנסּתי 'לא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹואמר:
ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - מכחיׁשֹו והּוא אחד, עד אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשם

ונפטר. ּכלּום, מּביתֹו לקח ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה
.„Èּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה

וחּיבּו חטפּתי'; וׁשּלי 'חטפּתי, ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
זה ּבעד ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא מּפני - להחזיר חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹותֹו
לא ואּלּו העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו

נ היה ּכלל, עד ׁשם חטף;היה ׁשּׁשּלֹו הּסת ׁשבּועת ׁשּבע ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
היה חטפּתי', לא 'מעֹולם ואמר העד את הכחיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹואּלּו
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.ÊËזה הרי - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹהחֹוטף
לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף לתֹוּגזלן, נכנס אם לֹומר צרי ואין . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּתעמד". "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבית

ה'תש"ע שבט י"א שלישי יום

   
ּכל‡. על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, חכמים קנסּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

הּגזלן מן ונֹוטל ּׁשּיטען, ׁשּגזלֹומה מחזק זה ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
עדים. ְִִֵֵּבׁשני

.,עדים ּבפני למׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכיצד?
ּתחת לֹו מּטלים וכלים ויצא ּכלּום, ּכנפיו ּתחת היה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֻולא

בגדו]ּכנפיו הּבית[כנפי ּבעל הן, מה העדים ידעּו ולא , ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ
לא 'מעֹולם הּגזלן ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני' וכ ּכ' ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹומר:
ּכמֹו למׁשּכן 'נכנסּתי ׁשאמר ּבין ּכלּום', נטלּתי ולא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנסּתי
אּלא ּכנפי ּתחת היה ולא נטלּתי לא אבל העדים, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשאמרּו

טֹועןּכלים הּבית ּובעל זה' ּכלי 'נטלּתי ׁשאמר ּבין ׁשּלי', ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנטל

ּׁשּיטען. מה ּכל ְְִֵֶַָֹונֹוטל
להן‚. אמּוד ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

לו] שיש אֹותן[משוער אצלֹו ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶֶֶַָָ
ּתחת ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ׁשּטען, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדברים

העדים. ׁשהעידּו ּכמֹו ְְִִִֵֵֶַַָָהּכנפים
ּבעת„. ראּוהּו ולא חברֹו, את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹראּוהּו

הּבית ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיצא,
לא 'מעֹולם אמר: אפּלּו - נטל' וכ ּכ' ואֹומר: ְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹטֹוען
ׁשאם ּפטּור; זה הרי - העדים את מכחיׁש ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנכנסּתי',

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע נטלּתי', ולא 'נכנסּתי ללאאמר [מדרבנן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
חפץ] לגזלנקיטת ׁשּיּכנס ׁשאפׁשר - והֹול ּכלּום נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּגזל. ְַָֹולא
ּכנפיו,‰. ּתחת ּכלים ונטל ׁשּנכנס מעידֹו אחד עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

אֹו ּכלּום', ּגזלּתי 'לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינֹו
היה מה יֹודע העד ואין הֹואיל - נטלּתי' 'ּבחֹובי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר:
ׁשאינֹו ּגזל; ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתחת

עדים ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות, .מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Âׁשֹומר ּכ - הּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשם

נטל ׁשּזה נׁשּבעת ׁשֹומר, ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו הּבית, ּבעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל
הּגזלן ּומׁשּלם ,וכ ּכ. ְְֵַַַָָָָ

.Êלקיטֹו אֹו ׂשכירֹו ׁשם המלקט]היה הּבית,[פועל ּבעל ׁשל ְְִִִֶַַַַָָָ
לא ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ונֹוטלין. נׁשּבעין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינן
ּתחת ּנטל מה יֹודעין העדים ואין ׁשּנגזל; ּבׁשעה ּבביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה
הּגזלן, את מׁשּביעין ואין להחזיר. הּגזלן לחּיב ּכדי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכנפיו,

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָמּפני
.Áמחרים זה? ּבדין עֹוׂשין חרם]וכיצד הּבית[מטיל ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַ

ּדין. ּבבית מֹודה ואינֹו ּכלּום, מּביתֹו ׁשּנטל מי על סתם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחרם
ׁשהֹודה הּמקצת מחזיר - מקצת ׁשּגזל הּגזלן הֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָואפּלּו

וּדאי. טענת טֹוען הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבלבד, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַּבֹו
.Ëוכל הּנגזל, הּוא מי יֹודע ואינֹו מחמּׁשה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ּפי על אף - ּגזלּת' 'לי לֹו: ואֹומר ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד

ּגזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל עדים ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין
ואחד אחד לכל ּגזלה ׁשּקנסּוּומׁשּלם הּוא קנס זה, ּדבר אף . ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אינֹו ּתֹורה, ּדין אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאֹותֹו
מּספק. לׁשּלם ְִֵֵַַָָחּיב

.Èמּכ אחד את 'ּגזלּתי לׁשנים: אחדאמר ׁשל 'אביו אֹו ם', ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חּיב ׁשמים, ידי לצאת ּבא אם - הּוא' איזה יֹודע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכם,
אּלא נֹותן אינֹו ּבדין, אבל ואחד. אחד לכל ּגזלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשּלם
מהן אחד אין ׁשהרי ּביניהן; אֹותּה חֹולקין והן אחת, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּגזלה
ּבדבר חכמים קנסּו ולא והֹודיעם; ּבא זה אּלא ׁשּנגזל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיֹודע

ּתֹובע לֹו ׁשאין מּפני .זה, ְִֵֵֵֶֶַ
.‡Èאמר אם - מאה' 'ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

נתּבע ּכל ּכדין הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ּגזלּתי', הֹודה'לא ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
על הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע חמּׁשים, מׁשּלם - חמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּגזלֹו
ּבעדים. ּגזלן החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשאר
אֹומר: והּוא ּכלים, ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את הּטֹוען ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן
הּבית ּובעל ,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב לקחּתים מׁשּכֹון ּדר'ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ׁשּמׁשּכנֹו ׁשהֹודה ּפי על אף - ּכלּום' ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָאֹומר:
הרי ׁשּגזל, ׁשּמעידין עדים ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

ׁשאסר ׁשהּפה הּמׁשּכֹון, מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע [ואמרזה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
[- ׁשהּתירלקחתי הּפה נטל]הּוא נׁשּבע[שכדין והּוא והֹואיל ; ְְְִִִִֶֶַָ

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ׁשּיתּבאר[קדוש]ונֹוטל, ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ונטען. טֹוען ְְְְִִֵָּבהלכֹות

.Èּבפני ׁשּלא חברֹו ׁשל ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹראּוהּו
מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על אף - ּכלים מּׁשם ונטל הּבית, ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻּבעל
אם - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות' אֹומר: והּלה לקחן', ּגזל ּדר' ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש 'ּבחֹוב אֹו לי', 'נתּתם אֹו לי', מכרּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ּבפניו, ׁשּלא חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתפׂשּתים'
ּגזלן. ּבחזקת זה הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָונטל
ׁשהרי ׁשבּועה, ּכאן ואין הּבית; לבעל הּכלים מחזיר ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלפיכ
ּבעל את ותֹובע חֹוזר ׁשּיחזיר, ואחר ּגזל. מה ראּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהעדים

ּביניהן והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל .הּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.‚Èטֹוען הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

אֹו ּבידי', הּוא 'לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
זה הרי - 'אצל הּוא ּופּקדֹון היה 'ׁשּלי אֹו ּגביתיו', ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָ'ּבחֹובי
ׁשני ׁשם היּו ׁשאּלּו ׁשבּועה; ּבלא לבעליו, הּכלי להחזיר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹחּיב
חּיב אחד, עד אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו לׁשּלם, חּיב היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעדים,
וכל העד; את מכחיׁש אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשבּועה,

מׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ּכפרהמחּיב אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
ואין הֹואיל - ּכלּום' נטלּתי ולא לביתֹו נכנסּתי 'לא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹואמר:
ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - מכחיׁשֹו והּוא אחד, עד אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשם

ונפטר. ּכלּום, מּביתֹו לקח ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה
.„Èּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה

וחּיבּו חטפּתי'; וׁשּלי 'חטפּתי, ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
זה ּבעד ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא מּפני - להחזיר חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹותֹו
לא ואּלּו העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו

נ היה ּכלל, עד ׁשם חטף;היה ׁשּׁשּלֹו הּסת ׁשבּועת ׁשּבע ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
היה חטפּתי', לא 'מעֹולם ואמר העד את הכחיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹואּלּו



צח           
      

חטף ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת ּכּיֹוצאנׁשּבע ּבכל ּדנין זה ּוכדין . ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
מקֹום. ּבכל ְֶָָָּבזה

.ÂËׁשּלי' אֹומר: והּוא אחד, עד ּבפני זהּובים מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחטף
ּכּמה יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף - היּו' ועׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפּתי,
ׁשּזהּובים ּבוּדאי ידע ׁשהרי העׂשרים; מׁשּלם זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחטף,
אחד ּבעד ונמצא לׁשּלם; חּיב היה ׁשנים, היּו ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחטף.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻמחּיב

.ÊËוהּנגזל הם', ׁשּלי חטפּתי, 'עׂשרים החֹוטף: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
הרי מנינם, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ׁשבּועת ונׁשּבע ׁשחטפן; ּבהן ׁשהֹודה העׂשרים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּבזה נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי הּׁשאר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

הּסת אמר[מדרבנן]ׁשּיּׁשבע אּלא ּבכלּום הֹודה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפּתי'. ְִִֶַָ'ׁשּלי

.ÊÈּבפני ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו, ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
אֹומר: הּבית ּבעל הרי - נטל ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
אּלא נטלּתי 'לא אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי', היה ּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ'עׂשרים
מחּיב ׁשהּוא מּפני העׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי' והן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעׂשרה
אפּלּו הּׁשאר על נׁשּבע ואינֹו להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָׁשבּועה
וּדאי. טענת הּגזלן על לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹׁשבּועת

   
לסעדֹו‡. ואסּור הּגזלן, מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאסּור

אּלּו[לעוזרו] ּדברים העֹוׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו; ּכדי ׁשּנּויֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
"ולפני על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי מחּזק - ּבהן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא

מכׁשֹול". תּתן לא ְִִִֵֵֹעּור

.יאּוׁש לאחר אפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות והּואאסּור ; ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
ידע ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
ּבּה. לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור ּגזּולה, זֹו ׁשהּבהמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבוּדאי

לעבר‚. אסּור - ׂשדה אֹו ּבית לּהּגזל להּכנס אֹו ּבתֹוכּה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדר ואם הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּמה
ּבחצר הּדר ּכדין לּבעלים, ׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
אסּור - ּגׁשר מהן ועׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחברֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר
מּלׁשּלם„. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר, .מי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

- האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹואם
הּגזלן מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ׁשעדין .ּגֹובין, ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

יאּוׁש,‰. אחר לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
קרקע, הּניח אם - אבדה אֹו מכרּה אּלא האכילן ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין

לׁשּלם לׁשּלם;חּיבין חּיבין אינן - הּמּטלטלין מן אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּדמי

חֹוב. לבעל ְְְְִִַַַמׁשּתעּבדין
.Â,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין ,לפיכ ּפה; על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
הּבעלים, נתיאׁשּו לא ּבין הּבעלים נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

ׁשהּניח הּמּטלטלין מן ּבין הּקרקע מן .ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ
.Êּגזלן אם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן, מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָּדין

הּׁשּוק ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא הּוא, ללאמפרסם ממנו נוטל [והנגזל ְְַַַָָָֹֻ
הּׁשּוקתשלום] ּתּקנת ּבֹו עׂשּו מפרסם, אינֹו ואם יפסיד. [שלא ְְְִֵַַַָָָֻ

ממונו] ּגזלתֹו,הקונה ולֹוקח ׁשּנתן, ּדמים לּלֹוקח הּנגזל ונֹותן ,ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּבעלים נתיאׁשּו ּכבר ואם הּגזלה. ּבדמי הּגזלן ותֹובע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָוחֹוזר

מחזירּה. ואינֹו ּגזלה, ׁשל עצמּה לֹוקח קנה -ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.Áעל אף - ׁשּלֹו מּועט היה ואם הּגזלן; מן להנֹות ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאסּור

ׁשּיּודע עד מּמּנּו, להנֹות מּתר הּוא, ּגזּול ממֹונֹו ׁשרב ִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי
ּבידֹו ּגזּול זה ׁשּדבר .ּבוּדאי ְְֶֶַַָָָָ

.Ëהּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין, ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנּות, ׁשּמלאכתן מס]מּפני והּלסטים[נוטלי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ואין ּגזּול; ׁשהּוא זה מאכל ׁשחזקת מהן, להנֹות אסּור -ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מטבעות]מצרפין הּתבה[=פריטת מן המכס]ּדינרים [קופת ְְִִִִֵַָָָ

ּגזלה. ּבחזקת ׁשהּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלהן,
.Èנטלּו אחרת, ּכסּות לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסין ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטלּו

ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר חמֹור לֹו והחזירּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמֹורֹו
יֹודע ואינֹו מהן, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתן היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמכירה
מחזירן עצמֹו, על ּומחמיר ותיק היה ואם ּגזלה. ׁשּזֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבוּדאי

הראׁשֹונים .לּבעלים ְִִִַָָ
.‡Èּבזמן ּכליסטיס? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה

העֹומד מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּגֹוי, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּומּניח ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה לֹו ואין הּמל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
ׁשליׁש ׁשּיּלקח ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
חלק לגּבֹות יׂשראל מֹוכס והעמיד קצּוב, ּדבר אֹו רביע ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹו
ּכלּום לעצמֹו מֹוסיף ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
הּמל ׁשּדין לפי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - הּמל ּׁשּגזר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

הּוא עֹוברּדין ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא גזל]. הּמבריח[עבירת ְְִִֵֶֶַַַָֹ
הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל מנת ּגֹוזל ׁשהּוא מּפני זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמּמכס

יׂשראל מל ׁשהיה ּבין .ּגֹוי, ְִֵֵֶֶֶָָָ
.Èאיׁש ּכל על אֹו העיר, ּבני על מס ׁשהׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר וׂשדה ׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש,
נכסיו ּכל יּלקחּו זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר אֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקצּוב,
יּתן הּוא הּגרן ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ,הּמל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלבית
ּבעל ׁשאינֹו ּבין הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמס
ׁשּגבה ויׂשראל ּגֹוזל, אינֹו - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּׂשדה,

ּכׁשר הּוא והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו לּמל ׁשּלאאֹותן והּוא, ; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכלּום. לעצמֹו יּקח ולא ּכלּום, יׁשּנה ולא ְְְְְְְִִֶַַַֹֹיֹוסיף

.‚Èמּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹות ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
הּבעלים ואין ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן אֹותּה והּלֹוקח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּה.
ממֹון ּכל לּקח ּכּלן, הּמלכים ּדין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמֹוציאין
ׁשעּבּודן; הפקיע הּמל והרי עליהן, ּכׁשּכֹועסין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשיהן
מן אֹותּה הּקֹונה וכל ּכהפקר, זֹו ׂשדה אֹו זֹו חצר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָונעׂשת

ּבּה זכה אחדהּמל ׁשל ׂשדה אֹו חצר ׁשּלקח מל אבל . ֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זה הרי - ׁשחקק ּכּדינין ׁשּלא חמס, ּדר הּמדינה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּבני

מּידֹו. הּבעלים מֹוציאין מּמּנּו והּלֹוקח ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּגזלן,
.„Èולא לּכל, הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכללֹו

מאיׁש ׁשּיּקח וכל ּגזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה
ּכּדת ׁשּלא ּבלבד, את[וחוקה]זה חמס אּלא לּכל, הידּועה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּמֹוכרים וׁשֹוטריו הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה
ּבּמס מס]הּׂשדֹות ממּכרן[תמורת הּׂשדֹות, על הּקצּוב ְִַַַַַַָָָָָ

           
      

ואיׁש איׁש ּכל ׁשעל מס אבל גולגולת]ממּכר. אינֹו[מס , ְֲִִִֵֶַַָָָָ
ׁשעל ּבּמס הּׂשדֹות מכרּו ואם עצמֹו; האדם מן אּלא ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגֹובה
ּדין היה ּכן אם אּלא ממּכר, אינֹו זה הרי - האיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאֹותֹו

.ּכ ֶֶַָהּמל

.ÂË,הּׂשדה ׁשעל הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל
הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּתהיה
זה אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובא
הּבעלים ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות אֹוכל אּלא ;ּגזל, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ּדין הּמל ְְִִֶֶֶֶַַָׁשּדין

.ÊË,האיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן
ׁשעל הּמס ונתן יׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתעּבד

מּדי יתר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני זה ,[מרגילותו]יׂשראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו אבל ּדין; הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּדין

.ÊÈּגׁשר מהן ועׂשה בּתים, ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל
עליו לעבר מּתר -ּדר אֹותן ועׂשה ּבּתים, הרס אם וכן ; ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּדין ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר - חֹומה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו
ּדין. ִֶֶַהּמל

.ÁÈיֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ר][נסחּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי הארצֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָּבאֹותן
אין אם אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ּדעּתן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חבּורת ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי יֹוצא, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָמטּבעֹו
עבדיו, וכל זה מל וכן ּדין; ּדיניהן ׁשאין הּמזּינין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻלסטים

ּדבר. לכל ְְְִַָָָָּכגזלנין

   
אם‡. - הּנהר ׁשּׁשטפן ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות

מּצילן. ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר חּיב - נתיאׁשּו לא אֹו נתיאׁשּו, אם יֹודע אינֹו ;ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אחריהן. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין

.הּמּציל ,ּומּזֹוטֹו[ממון]לפיכ הּנהר, [התפשטותו]מּיד ְִִִִַַַַָָָ
נהר ׁשל ּומּׁשלּוליתֹו ים, גדותיו]ׁשל על הּגיס[שעלה ּומן , ְִִִִֶֶַַָָָ

ּומן[צבא] הּנמר, ּומן הּדב, ּומן הארי, ּומן הּדלקה, ּומן ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
אּלּו הרי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּברּדלס

יד לא ואם יחזיר.ׁשּלֹו; ע, ְֲִִֶַַָֹ
ׁשּסתם‚. מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יׂשראל ליסטיס מּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמּציל

הּבעלים, נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
- ּגֹוי מֹוכס אֹו ּגֹוי ליסטיס מּיד הּמּציל אבל להחזיר. ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָחּיב
ידע ואם הּבעלים; נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיב

ׁשּלֹו אּלּו הרי ׁשּנתיאׁשּו, ליסטיסּבוּדאי סתם מה ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מּפני נתיאׁשּו? לא ּגֹוי ּוסתם הּבעלים, ּנתיאׁשּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָֹיׂשראל
ּפי על אף הּגזלן מּיד מֹוציאין ׁשהּגֹויים יֹודעים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָׁשהּבעלים
ּדעּתן. ּובאמּדן רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ׁשּגזל, עדים ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאין

ירק]ׁשחלים„. המלּקט[מין - הּפׁשּתן ּבתֹו ׁשּצֹומחין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ
מפסידין ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבהן אין לחין, ּכׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותן
ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם הּׂשדה; ּבעל על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּפׁשּתן
אסּורין, - הּגבּול על היּו ואם ּׁשהפסידּו. מה הפסידּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָׁשּכבר

לחין. ּכׁשהן ְֲִִֵֶַאפּלּו
ממֹון‰. ּבנזקי ּבארנּו לרׁשּותּכבר וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

לרׁשּות הּגלל את הּמֹוציא אבל ּגזל; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבים,
הֹוצאת ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהן חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים

.Âּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו האבל[בגדיו]מי ּבבית אחרים ּבכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּיבֹוא עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹו
אם - האּמן ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּלה

ּוב לֹואׁשּתֹו ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ניו ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - 'ּכלי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ'טל
הרי - זה' ּכלי 'טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻויחזיר
ׁשּמא ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבֹו, יׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, אּמן ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכליו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Êעליהם והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

יֹונים מפריחי ּכגֹון מּדבריהם; ּגזלן זה הרי והמׂשחקים- ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו יֹונים אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבקּבּיה.
ׁשּמׁשּלח מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּיּׁשּוב,
ולא זכר. ותביא נקבה אֹו אחר, מּׁשֹוב נקבה ויביא ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹזכר
חּיה אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוׂשה ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיֹונים

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּובהמה
.Áׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

נׁשּבין ּפֹורׂשין ואין אחרים. אם[מלכודות]ׁשל אּלא לּיֹונים, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
ּכרמים, יּׁשּוב היה ואם מילין; ארּבעה הּיּׁשּוב מן הרחיק ְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָּכן
הן. כרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרׂש, לא מיל מאה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאפּלּו
ׁשל אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו יפרׂש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹוכן
מיל, מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּגֹוי

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים ְְִִִִֵֶַַָָמּפני
.Ëיעׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ּבּׂשדֹות ויפסידּו הּגֹוזלֹות, יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלכל
ּבינֹו היה אפּלּו - מאחר לקחֹו ואם אחרים. מּׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכלּו
ּבחזקתֹו, הּוא הרי ּבלבד, רבע ּבית חברֹו ׂשדה ּתחּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּובין

להרחיק אֹותֹו מחּיבין .ואין ְְְְְִִֵַַ
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמׂשחקין אּלּו ּכיצד? ּבקּבּיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמׂשחקין

ׁשּכל ּביניהם ּתנאי ועֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבצרֹורֹות
זה הרי - וכ ּכ מּמּנּו יּקח הּׂשחֹוק, ּבאֹותֹו חברֹו את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנֹוצח

מּדבריהם הֹואילּגזל לקח, הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף . ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
וכן ּגזל. זה הרי והתל, ׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָולקח
ּתנאי ועֹוׂשים ּבעֹופֹות אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָהמׂשחקין
ּכ מחברֹו יּקח יֹותר, ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּביניהם,
מּדבריהם. וגזל אסּור, הּכל - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכ

.‡Èיׁש אבל ּגזל, אּסּור ּבֹו אין - הּגֹוי עם ּבקּבּיה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻוהמׂשחק
ּבטלים ּבדברים עֹוסק אּסּור ׁשּיעסקּבֹו לאדם ראּוי ׁשאין ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

עֹולם. ׁשל ּוביּׁשּובֹו תֹורה ּבדברי אּלא ימיו ְְְִִֵֶֶָָָָָָּכל
.Èלתֹו חּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצֹודֹות

מּפני מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,
ּבה הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא .ןׁשעדין ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

.‚Èהּמֹוׁש ּכל[זורם]נהר ׁשל הם הרי הּנֹובעים, ּומעינֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
המנּקף עני ּובא[חובט]אדם. ׁשכחה, ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
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ואיׁש איׁש ּכל ׁשעל מס אבל גולגולת]ממּכר. אינֹו[מס , ְֲִִִֵֶַַָָָָ
ׁשעל ּבּמס הּׂשדֹות מכרּו ואם עצמֹו; האדם מן אּלא ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגֹובה
ּדין היה ּכן אם אּלא ממּכר, אינֹו זה הרי - האיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאֹותֹו

.ּכ ֶֶַָהּמל

.ÂË,הּׂשדה ׁשעל הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל
הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּתהיה
זה אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובא
הּבעלים ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות אֹוכל אּלא ;ּגזל, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ּדין הּמל ְְִִֶֶֶֶַַָׁשּדין

.ÊË,האיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן
ׁשעל הּמס ונתן יׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתעּבד

מּדי יתר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני זה ,[מרגילותו]יׂשראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו אבל ּדין; הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּדין

.ÊÈּגׁשר מהן ועׂשה בּתים, ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל
עליו לעבר מּתר -ּדר אֹותן ועׂשה ּבּתים, הרס אם וכן ; ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּדין ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר - חֹומה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו
ּדין. ִֶֶַהּמל

.ÁÈיֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ר][נסחּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי הארצֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָּבאֹותן
אין אם אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ּדעּתן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חבּורת ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי יֹוצא, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָמטּבעֹו
עבדיו, וכל זה מל וכן ּדין; ּדיניהן ׁשאין הּמזּינין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻלסטים

ּדבר. לכל ְְְִַָָָָּכגזלנין

   
אם‡. - הּנהר ׁשּׁשטפן ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות

מּצילן. ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר חּיב - נתיאׁשּו לא אֹו נתיאׁשּו, אם יֹודע אינֹו ;ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אחריהן. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין

.הּמּציל ,ּומּזֹוטֹו[ממון]לפיכ הּנהר, [התפשטותו]מּיד ְִִִִַַַַָָָ
נהר ׁשל ּומּׁשלּוליתֹו ים, גדותיו]ׁשל על הּגיס[שעלה ּומן , ְִִִִֶֶַַָָָ

ּומן[צבא] הּנמר, ּומן הּדב, ּומן הארי, ּומן הּדלקה, ּומן ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
אּלּו הרי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּברּדלס

יד לא ואם יחזיר.ׁשּלֹו; ע, ְֲִִֶַַָֹ
ׁשּסתם‚. מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יׂשראל ליסטיס מּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמּציל

הּבעלים, נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
- ּגֹוי מֹוכס אֹו ּגֹוי ליסטיס מּיד הּמּציל אבל להחזיר. ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָחּיב
ידע ואם הּבעלים; נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיב

ׁשּלֹו אּלּו הרי ׁשּנתיאׁשּו, ליסטיסּבוּדאי סתם מה ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מּפני נתיאׁשּו? לא ּגֹוי ּוסתם הּבעלים, ּנתיאׁשּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָֹיׂשראל
ּפי על אף הּגזלן מּיד מֹוציאין ׁשהּגֹויים יֹודעים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָׁשהּבעלים
ּדעּתן. ּובאמּדן רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ׁשּגזל, עדים ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאין

ירק]ׁשחלים„. המלּקט[מין - הּפׁשּתן ּבתֹו ׁשּצֹומחין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ
מפסידין ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבהן אין לחין, ּכׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותן
ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם הּׂשדה; ּבעל על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּפׁשּתן
אסּורין, - הּגבּול על היּו ואם ּׁשהפסידּו. מה הפסידּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָׁשּכבר

לחין. ּכׁשהן ְֲִִֵֶַאפּלּו
ממֹון‰. ּבנזקי ּבארנּו לרׁשּותּכבר וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

לרׁשּות הּגלל את הּמֹוציא אבל ּגזל; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבים,
הֹוצאת ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהן חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים

.Âּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו האבל[בגדיו]מי ּבבית אחרים ּבכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּיבֹוא עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹו
אם - האּמן ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּלה

ּוב לֹואׁשּתֹו ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ניו ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - 'ּכלי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ'טל
הרי - זה' ּכלי 'טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻויחזיר
ׁשּמא ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבֹו, יׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, אּמן ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכליו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Êעליהם והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

יֹונים מפריחי ּכגֹון מּדבריהם; ּגזלן זה הרי והמׂשחקים- ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו יֹונים אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבקּבּיה.
ׁשּמׁשּלח מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּיּׁשּוב,
ולא זכר. ותביא נקבה אֹו אחר, מּׁשֹוב נקבה ויביא ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹזכר
חּיה אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוׂשה ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיֹונים

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּובהמה
.Áׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

נׁשּבין ּפֹורׂשין ואין אחרים. אם[מלכודות]ׁשל אּלא לּיֹונים, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
ּכרמים, יּׁשּוב היה ואם מילין; ארּבעה הּיּׁשּוב מן הרחיק ְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָּכן
הן. כרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרׂש, לא מיל מאה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאפּלּו
ׁשל אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו יפרׂש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹוכן
מיל, מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּגֹוי

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים ְְִִִִֵֶַַָָמּפני
.Ëיעׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ּבּׂשדֹות ויפסידּו הּגֹוזלֹות, יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלכל
ּבינֹו היה אפּלּו - מאחר לקחֹו ואם אחרים. מּׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכלּו
ּבחזקתֹו, הּוא הרי ּבלבד, רבע ּבית חברֹו ׂשדה ּתחּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּובין

להרחיק אֹותֹו מחּיבין .ואין ְְְְְִִֵַַ
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמׂשחקין אּלּו ּכיצד? ּבקּבּיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמׂשחקין

ׁשּכל ּביניהם ּתנאי ועֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבצרֹורֹות
זה הרי - וכ ּכ מּמּנּו יּקח הּׂשחֹוק, ּבאֹותֹו חברֹו את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנֹוצח

מּדבריהם הֹואילּגזל לקח, הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף . ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
וכן ּגזל. זה הרי והתל, ׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָולקח
ּתנאי ועֹוׂשים ּבעֹופֹות אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָהמׂשחקין
ּכ מחברֹו יּקח יֹותר, ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּביניהם,
מּדבריהם. וגזל אסּור, הּכל - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכ

.‡Èיׁש אבל ּגזל, אּסּור ּבֹו אין - הּגֹוי עם ּבקּבּיה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻוהמׂשחק
ּבטלים ּבדברים עֹוסק אּסּור ׁשּיעסקּבֹו לאדם ראּוי ׁשאין ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

עֹולם. ׁשל ּוביּׁשּובֹו תֹורה ּבדברי אּלא ימיו ְְְִִֵֶֶָָָָָָּכל
.Èלתֹו חּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצֹודֹות

מּפני מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,
ּבה הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא .ןׁשעדין ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

.‚Èהּמֹוׁש ּכל[זורם]נהר ׁשל הם הרי הּנֹובעים, ּומעינֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
המנּקף עני ּובא[חובט]אדם. ׁשכחה, ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
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מּפני מּדבריהם, ּגזל זה הרי - הארץ מעל ּונטלן אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעני
מקּבץ העני היה ואם ּבהן; הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ׁשהרי ּגמּור, ּגזל זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית, ּבראׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבידֹו

ּבהם. הּזֹוכה ליד ְִִֶֶַַָהּגיעּו

.„È,ואוזים ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּדבֹורים
נחיל והּגֹוזל מּדבריהם; קנין ּבהן יׁש כן ּפי על [קבוצת]ואף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּגזל זה הרי - לרׁשּותֹו ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּדבֹורים,
מרׁשּותֹו, ּדבֹורים ׁשל נחיל ׁשּיצא מי ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָמּדבריהם.
ׂשדה ּבתֹו להּל הּנחיל לבעל יׁש - חברֹו ּברׁשּות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָוׁשכן
ּׁשהּזיק; מה מׁשּלם - הּזיק ואם נחילֹו, את ׁשּיּטל עד ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹחברֹו

הּׂשֹוכה את יקץ לא ּדמים.[הענף]אבל לּתן מנת על ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ

.ÂË,והּוא זה'; נחיל יצא 'מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
הּנחיל, אחר מרּדפין הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מׂשיחין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּבני קטן אֹו אּׁשה ׁשאין ּפי על אף חנה'; 'היכן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוׁשֹואלין
ּבֹו אֹותם האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל .עדּות, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָ

.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו ּדבריהם, ׁשל ּגזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
ּכמֹוּבדּינין חמׁש מֹוסיף אינֹו ונׁשּבע, ּבֹו ּכפר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תש"ע שבט י"ב רביעי יום

   
ונׁשּבע‡. ּבֹו וכפר הּיׂשראלי, לחברֹו ממֹון ׁשּנתחּיב מי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

והֹוספת ּבֹו, ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ׁשקר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּגזלֹות' 'אׁשם הּנקרא והּוא ּבקרּבן, וחּיב .חמׁש; ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

.הּגֹונב אֹו העֹוׁשק, אֹו הּגֹוזל, אֹואחד ׁשהלוהּו, אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיתה אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
מלאכה לֹו ׁשעׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ׁשּתפּות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן
חּיב היה הֹודה ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשכרֹו. לֹו נתן ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹולא
ׁשּנאמר: וחמׁש, קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר ּבּדין, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם

וכּו'". ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְֲִִִֵַָ"וכחׁש
עצמ‚. מחמת לׁשּלם חּיב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ֹו;ּבּמה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

חמׁש מׁשּלם אינֹו אביו, מחמת לׁשּלם חּיב היה אם .אבל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לאחרים, חּיב ׁשהיה אֹו ּגנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכיצד?
הּקרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר יֹודע, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָוהּבן
חמׁש, מֹוסיף הּוא ּגזלֹו על - ּגזל" "אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבלבד,

אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ְִִֵֶֶֶַָֹואינֹו
אם„. אבל קּימת; הּגזלה ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

ונׁשּבע, הּיֹורׁש וכפר קּימת, הּגזלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

הּיֹורׁש‰. הרי - מת ּכ ואחר והֹודה, ונׁשּבע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש; קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Â.ּבלבד הּקרן מׁשּלם - הּיֹורׁש והֹודה ומת, ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגזל
האׁשם מן ּפטּור הּיֹורׁש ,ּכ ּובין ּכ .ּובין ִֵֵֵַָָָָָָ

.Êּבחמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם - לגֹוי ,הּנׁשּבע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות הּגֹוזל וכן ּבעמיתֹו". "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש, חּיב אינֹו - ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
ּגזל ׁשאם ּבּקרן; מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממֹון.

הּגזלה היתה ואם חמּׁשה; מׁשּלם ונׁשּבע, ארּבעה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשוה
ׁשּלּה. רביע ּדמי ונֹותן אֹותּה, מחזיר - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָקּימת

.Áׁשּיֹודה עד חמׁש, מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין
מׁשּלם - ּבכפירתֹו עֹומד והּוא עדים, ּבאּו אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָמעצמֹו;
החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹהּקרן
אֹותן מביא ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן עם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחמׁש

עצמֹו ּפי על .אּלא ְִֶַַָ
.Ëולא הֹואיל ּבֹו, ׁשּכפר ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוזל

עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב אינֹו והֹודה, חזר אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנׁשּבע,
ׁשּיבֹואּו עד הּגזלן, ּביד יהי אּלא ׁשּבידֹו; ממֹון להן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיחזיר

ׁשּלהן ויּטלּו ּפרּוטההּבעלים ׁשוה על נׁשּבע אם אבל . ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
אפּלּו להן, ׁשּיחזיר עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹומעלה
ּבאין ואינן ׁשּנׁשּבע, אחר נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני הּים; ּבאּיי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהן

לתבעֹו. ְְָעֹוד
.Èחּיב ּפרּוטה, מּׁשוה חּוץ ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו

ולא נגזל, ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא הּבעלים; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלהֹוליכּה
ואם ּבעדים. הּׁשליח הּנגזל עׂשה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשלּוחֹו,
זה הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
ׁשּתּגיע עד ּבּה, מטּפלין ּדין ּובית לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא

הּגזללבעלּה הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
יצא. ּדין, לבית ּבֹו ְְִֵֵַָָוכּיֹוצא

.‡Èלֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא הּקרן את לֹו ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתן
ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא הּקרן ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹעל
להֹולי צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה מּׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּפי על ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחריו,
ונמצא ּתיקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין קּימת, עצמּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּגזלה

ּפרּוטה ׁשוה נתןהּנׁשאר ולא החמׁש את לֹו נתן אם אבל . ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּקרן, על לֹו מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלֹו
חּיב - ּבּקרן ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ זה, ועל זה על לֹו ׁשּמחל ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּבעירֹו ּדין לבית יּתן אֹו אחריו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלהֹוליכֹו

.Èּבחמׁש ׁשנּיה ּפעם וכפר לּבעלים, הּקרן את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמחזיר
עליו ּומׁשּלם ּדבר, לכל ּכקרן החמׁש נעׂשה - עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונׁשּבע

אחר ׁשהּואחמׁש מלּמד - עליו" יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבֹו ׁשּיכּפר החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמֹוסיף

ּפרּוטה. מּׁשוה עליו ְְְִִֶַָָָָונׁשּבע
.‚Èוהֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

ׁשהּוא והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
האחד הּקרן עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - ,אצלֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכּמה מׁשּלם ׁשהּוא מלּמד עליו", יֹוסף "וחמׁשתיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

אחד. קרן על ֳִֶֶֶַָָחמׁשין

   
לּיֹורׁשין;‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל

ּדמיה להן נֹותן נׁשּתּנת, אֹו אבדה ואחרואם לֹו, נׁשּבע ואם . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לּיֹורׁשין. והחמׁש הּקרן נֹותן - מת ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹּכ

.הּגזלה אין אם - האב ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
ועל הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוׂשה נׁשּתּנת, אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקּימת

עצמּההחמׁש הּגזלה להֹוציא חּיב קּימת, הּגזלה ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

           
      

לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת
חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוׂשה

.‚- הּיֹורׁש הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם
לבניו ידֹו מּתחת הּגזלה הּבןמֹוציא לזה ּבנים לֹו אין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הֹואיל לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו, אֹו חֹובֹו, לבעל נֹותנּה - ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּגזלן
ׁשּנתנּה ּפי על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה הּגזלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָויצאה
אּבא'. ּגזל 'זה ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו; ּפרעּה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּתנה

עליו„. וזקף לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
ּבּגזלה, ׁשּזכה ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּכל

ידֹו מּתחת להֹוציאּה .חּיב ְִִַַַָָָ
ּגזל‰. אם אבל ּבינתים. ּבׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

זה הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מׁשמר אֹותֹו ׁשל לּכהנים והחמׁש הּקרן לׁשּלם [שיקריבחּיב ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבֹו.ה'אשם'] יתּכּפר ּכ ואחר אׁשמֹו; ּומביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ
.Âאין "ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

ּגאל" מדּבר.לאיׁש הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
,לפיכ הּגזלה. ּדמי אֹו הּגזלה הּוא ּכאן, האמּור זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָואׁשם
הּכתּוב, קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא, לא ּבּלילה, הּגר ּגזל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמחזיר
ּכנגד הּגר ּגזל חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. מקריבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹואין

הּגר לאלו]ּגזל ופעם לאלו ּבׂשר[פעם חֹולקין ׁשאין ּכדר , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַ
אחר. אׁשם ּבׂשר ּכנגד זה ְְֵֶֶֶַַָָָָאׁשם

.Êמאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
הׁשבה ידי הּמחזירֹו יצא לא "הּמּוׁשבמׁשמר, ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבגזל נאמר ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד לּכהן", ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
יׁש אם עליו, ולחזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש "איׁש"? ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהּגר

אם אבל לֹו; אין אם אֹו יֹורׁשין אּתהלֹו אי - קטן הּגר היה ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
יֹורׁשין. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחזר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹצרי

.Áּכ הּגר, ּבגזל הּגֹוזלהּכהנים ,לפיכ הן. מּתנֹות מקּבלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
לּתן חּיב - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשין, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ

הּגזלה ּכׁשעת ּדמיו את עכׁשו,לּכהנים להם יּתנּנּו ׁשאם ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהניה. אסּור הּוא ׁשהרי - מּתנה ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן

לכל ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבּגזלה זה זכה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא
הּמׁשמרה ּבני הּכהנים .אחיו ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל
ּבני הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו

עצמּה הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשין והאׁשםהּגזלן ; ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה

.‡Èּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
הּכהנים,[הקרבן] מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

הּגזלן היה ואפּלּו יהיה"; לֹו לּכהן, יּתן אׁשר "איׁש ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
מּיד מֹוציאין יֹורׁשיו אין - מּתנה מּתנתֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָקטן,

ֲִַֹהּכהנים.
.Èהאׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

זֹו השבוע]למׁשמרה אצל[של הּכסף יחזר - ׁשּבתּה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלקחה ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה לאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאׁשם,

מּידּה. ּומֹוציאין זכת, לא ׁשּבתּה ּבלא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּכסף

.‚Èהּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין
נתן יֹורׁשין. לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היה אם לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּבעלים,
מעּכב החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּכּפרה אחר החמׁש את לּתן וחּיב .הּכּפרה; ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

.„Èחמׁש ּתֹוספת ּבהם אין והּקרקעֹות, והּׁשטרֹות ,העבדים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבענין, האמּור ּכל - וכּו'" ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
עבדים ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו ממֹון; וגּופֹו הּוא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָמּטלטלין
אם וכן ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּקׁשּו
וכן לּכהנים. חֹוזרין אינן יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ּגזל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהיּו
ּבעליה ּברׁשּות אּלא לעֹולם, לּגזלן נקנית אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקרקע
הּבעלים ונתיאׁשּו זה, אחר זה לאלף, נמּכרה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָקּימת;
מּתחת ׁשּיצאה מי וכל ּדמים. ּבלא לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
על הּׁשני הּמֹוכר וחֹוזר לֹו, ׁשּמכרּה זה על חֹוזר - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָידֹו
הּגזלן על הּגזלן מן הּלֹוקח ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּמֹוכר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִֵֶֶָֹויּטל

   
והפסידּה‡. מחברֹו קרקע נזק]הּגֹוזל לה ׁשחפר[גרם ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

וׁשחת האילנֹות, את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבּה
ּבית אֹו ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - הּבנין והרס ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָהּמעינֹות,
אם אבל ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו הּגזלה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהיּו
ׁשּירדה ּבאׁש נׂשרפה אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון מאליה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָנׁשחתה
ּבחזקת ׁשהּקרקע ;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּׁשמים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמן
ּכן אם אּלא עליו, הפסדּה אחריּות ואין קּימת; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבעליה
ּבעבדים, אֹו ּבמּטלטלין ּכן הּדין ּׁשאין מה - ּבידֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהפסיד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.מציקין ּונטלּוה מּמּנּו, ונגזלה ׂשדה, ּבכח[אנסים]ּגזל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
אֹו ׂשדֹות הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה מּכת אם - ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל
;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבּתים
אחרת. ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - נלקחה הּגזלן מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואם

ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו 'הראה לֹו: ואמר הּגזלן, את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
הּמל ּונטלּה ׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ׂשדה לֹו והראה ,'ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל

ּדמיה נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ׂשדה לֹו להעמיד חּיב -. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדמי„. את ּגֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל - ּבידֹו והפסידּה ׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל
ה ּׁשהפסיד חֹוריןּגזלןמה ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
בידו] עמד[שנמצאים ואם ּפה; על ּכמלוה ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּנכסים ּגֹובה - מכר ּכ ואחר לׁשּלם, ונתחּיב ּבּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּגזלן
הגזלן] בדין]מׁשעּבדין[של העמדה אחר .[שנמכרו ְְִָֻ

ׁשאכל‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל
חֹורין ּבני עלמּנכסים וידֹו לֹו, ׁשמין - והׁשּביח ּגזל . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ההֹוצאה נֹוטל ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
מן לֹו אין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ִֶֶַַַָָָההֹוצאה
.Âיתר הּׁשבח אם - הּלֹוקח והׁשּביחּה ּומכרּה, ׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
הּגזלן מן הּׁשבח ׁשאר ;עם ְְִִֶַַַַָָ

(.Ê)חֹורין מּבני - הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדין, מּנכסים - .הּקרן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיא ּבּה הּכיר הּגזלןואם מן נֹוטל אינֹו - ּכׁשּלקחּה ּגזּולה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
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לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת
חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוׂשה

.‚- הּיֹורׁש הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם
לבניו ידֹו מּתחת הּגזלה הּבןמֹוציא לזה ּבנים לֹו אין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הֹואיל לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו, אֹו חֹובֹו, לבעל נֹותנּה - ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּגזלן
ׁשּנתנּה ּפי על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה הּגזלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָויצאה
אּבא'. ּגזל 'זה ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו; ּפרעּה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּתנה

עליו„. וזקף לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
ּבּגזלה, ׁשּזכה ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּכל

ידֹו מּתחת להֹוציאּה .חּיב ְִִַַַָָָ
ּגזל‰. אם אבל ּבינתים. ּבׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

זה הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מׁשמר אֹותֹו ׁשל לּכהנים והחמׁש הּקרן לׁשּלם [שיקריבחּיב ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבֹו.ה'אשם'] יתּכּפר ּכ ואחר אׁשמֹו; ּומביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ
.Âאין "ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

ּגאל" מדּבר.לאיׁש הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
,לפיכ הּגזלה. ּדמי אֹו הּגזלה הּוא ּכאן, האמּור זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָואׁשם
הּכתּוב, קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא, לא ּבּלילה, הּגר ּגזל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמחזיר
ּכנגד הּגר ּגזל חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. מקריבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹואין

הּגר לאלו]ּגזל ופעם לאלו ּבׂשר[פעם חֹולקין ׁשאין ּכדר , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַ
אחר. אׁשם ּבׂשר ּכנגד זה ְְֵֶֶֶַַָָָָאׁשם

.Êמאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
הׁשבה ידי הּמחזירֹו יצא לא "הּמּוׁשבמׁשמר, ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבגזל נאמר ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד לּכהן", ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
יׁש אם עליו, ולחזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש "איׁש"? ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהּגר

אם אבל לֹו; אין אם אֹו יֹורׁשין אּתהלֹו אי - קטן הּגר היה ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
יֹורׁשין. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחזר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹצרי

.Áּכ הּגר, ּבגזל הּגֹוזלהּכהנים ,לפיכ הן. מּתנֹות מקּבלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
לּתן חּיב - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשין, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ

הּגזלה ּכׁשעת ּדמיו את עכׁשו,לּכהנים להם יּתנּנּו ׁשאם ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהניה. אסּור הּוא ׁשהרי - מּתנה ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן

לכל ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבּגזלה זה זכה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא
הּמׁשמרה ּבני הּכהנים .אחיו ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל
ּבני הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו

עצמּה הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשין והאׁשםהּגזלן ; ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה

.‡Èּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
הּכהנים,[הקרבן] מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

הּגזלן היה ואפּלּו יהיה"; לֹו לּכהן, יּתן אׁשר "איׁש ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
מּיד מֹוציאין יֹורׁשיו אין - מּתנה מּתנתֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָקטן,

ֲִַֹהּכהנים.
.Èהאׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

זֹו השבוע]למׁשמרה אצל[של הּכסף יחזר - ׁשּבתּה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלקחה ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה לאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאׁשם,

מּידּה. ּומֹוציאין זכת, לא ׁשּבתּה ּבלא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּכסף

.‚Èהּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין
נתן יֹורׁשין. לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היה אם לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּבעלים,
מעּכב החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּכּפרה אחר החמׁש את לּתן וחּיב .הּכּפרה; ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

.„Èחמׁש ּתֹוספת ּבהם אין והּקרקעֹות, והּׁשטרֹות ,העבדים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבענין, האמּור ּכל - וכּו'" ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
עבדים ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו ממֹון; וגּופֹו הּוא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָמּטלטלין
אם וכן ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּקׁשּו
וכן לּכהנים. חֹוזרין אינן יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ּגזל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהיּו
ּבעליה ּברׁשּות אּלא לעֹולם, לּגזלן נקנית אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקרקע
הּבעלים ונתיאׁשּו זה, אחר זה לאלף, נמּכרה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָקּימת;
מּתחת ׁשּיצאה מי וכל ּדמים. ּבלא לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
על הּׁשני הּמֹוכר וחֹוזר לֹו, ׁשּמכרּה זה על חֹוזר - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָידֹו
הּגזלן על הּגזלן מן הּלֹוקח ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּמֹוכר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִֵֶֶָֹויּטל

   
והפסידּה‡. מחברֹו קרקע נזק]הּגֹוזל לה ׁשחפר[גרם ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

וׁשחת האילנֹות, את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבּה
ּבית אֹו ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - הּבנין והרס ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָהּמעינֹות,
אם אבל ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו הּגזלה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהיּו
ׁשּירדה ּבאׁש נׂשרפה אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון מאליה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָנׁשחתה
ּבחזקת ׁשהּקרקע ;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּׁשמים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמן
ּכן אם אּלא עליו, הפסדּה אחריּות ואין קּימת; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבעליה
ּבעבדים, אֹו ּבמּטלטלין ּכן הּדין ּׁשאין מה - ּבידֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהפסיד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.מציקין ּונטלּוה מּמּנּו, ונגזלה ׂשדה, ּבכח[אנסים]ּגזל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
אֹו ׂשדֹות הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה מּכת אם - ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל
;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבּתים
אחרת. ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - נלקחה הּגזלן מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואם

ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו 'הראה לֹו: ואמר הּגזלן, את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
הּמל ּונטלּה ׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ׂשדה לֹו והראה ,'ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל

ּדמיה נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ׂשדה לֹו להעמיד חּיב -. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדמי„. את ּגֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל - ּבידֹו והפסידּה ׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל
ה ּׁשהפסיד חֹוריןּגזלןמה ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
בידו] עמד[שנמצאים ואם ּפה; על ּכמלוה ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּנכסים ּגֹובה - מכר ּכ ואחר לׁשּלם, ונתחּיב ּבּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּגזלן
הגזלן] בדין]מׁשעּבדין[של העמדה אחר .[שנמכרו ְְִָֻ

ׁשאכל‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל
חֹורין ּבני עלמּנכסים וידֹו לֹו, ׁשמין - והׁשּביח ּגזל . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ההֹוצאה נֹוטל ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
מן לֹו אין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ִֶֶַַַָָָההֹוצאה
.Âיתר הּׁשבח אם - הּלֹוקח והׁשּביחּה ּומכרּה, ׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
הּגזלן מן הּׁשבח ׁשאר ;עם ְְִִֶַַַַָָ

(.Ê)חֹורין מּבני - הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדין, מּנכסים - .הּקרן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיא ּבּה הּכיר הּגזלןואם מן נֹוטל אינֹו - ּכׁשּלקחּה ּגזּולה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ



קי           
      

ההֹוצאה. על הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשהיא ּבּה ׁשהּכיר ּבין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּגזּולה,
הּגזלן מן הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן נֹוטלֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּׁשבח;

מׁשעּבדין .מּנכסים ְְְִִִָָֻ

.Áמחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל
וגֹובה וחֹוזר הּׂשדה; לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו

חֹורין ּבני מּנכסים הּגזלן מן ׁשהיאאֹותן ּבּה הּכיר ואם . ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבלבד. הּקרן אּלא הּגזלן מן ּגֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגזּולה

.Ëקנה ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמֹוכר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, ּולקחּהלֹוקח ׁשּמכרּה, אחר הּגזלן חזר . ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹו נתנּה ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּבעליה
ּולקחּה, ׁשחזר ּכיון - ּבידֹו ּגזּולה ּכׁשהיתה מּתנה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּגזלן
עד הּגזלן טרח זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתקּימה

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹׁשּקניּה,

.Èׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ
על להכריז ּדין ּבית והתחילּו לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה

ואחר[מכירת] לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי
נתקּימה לא - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ההכרזֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהתחילּו
נאמן, ׁשאינֹו נגלה נכסיו, על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר הּלֹוקח; ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּביד

הּלֹוקח. ּביד להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹולא

.‡Èאחר הּבעלים מן הּגזלן ּגזּולה,לקחּה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּגּלה הרי - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו לאחר, ּומכרּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָוחזר
ּכׁשהיתה מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
הּלֹוקח. ּביד נתקּימה לא ּבירּׁשה, לּגזלן נפלה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻּגזּולה.

.È,אחרת קרקע לּנגזל יׁש אם - ּבחֹובֹו הּגזלן אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגבה
נתּכּון זה הרי - ּבחֹובי' ּגֹובה אני 'זֹו הּגזלן: לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואמר
לגּבֹות זֹו, אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ּביד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהעמידּה

ׁשּנתּכּון. הּוא חֹובֹו ְִֵֶֶַאת

.‚Èׁשאּלּו הּלֹוקח; אֹותּה קנה מּתנה, לּגזלן הּבעלים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָנתנּוה
טרח, זה ּומּפני מּתנה, לֹו נֹותנין היּו לא לּבעלים, טרח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
הּלֹוקח ּביד ותתקּים ּבנאמנּותֹו ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה .ּכדי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.„Èחזר עליה ּגזלן והחזק ׁשּגזלּה ואחר ׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל
הייתי 'אנּוס ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּולקחּה
- ּגזלנּותֹו' מחמת מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו, ׁשּמכרּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּׁשעה

הּגזלן זכה ּבפניהם;לא ׁשּלקחּה עדים לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנתן. הּדמים לּגזלן ּומחזירין לבעליה, הּׂשדה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹותחזר

.ÂËּבפניהם ׁשּמנה העדים ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
לּגזלן, מכר הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאת
ׁשּלא טֹוען והּנגזל ,וכ ּכ ּדמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוהֹודה
אּלא ּכלּום, לּגזלן אין - לֹו הֹודה יראה ּומחמת ּכלּום, לֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָנתן

ּדמ ּבלא הּׂשדה מּמּנּו אּלאמֹוציאין לֹו הֹודה ׁשּלא מּפני ים, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
עליה ּגזלן והחזק הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד .מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

.ÊËמֹודעה לעׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל לעדים]אין [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ
זה מכר באונס]על ׂשדה[שהוא על ּגזלן זה והחזק הֹואיל ; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּדין ואין מֹודעה. למסר צרי אינֹו ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָֹזֹו
ׁשּזה לֹו; ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה חברֹו האֹונס ּכדין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגזלן

אם ,לפיכ ּכלּום; עדין ּגזלֹו ולא לגזל, רֹוצה אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹהאֹונס
קּים. ממּכרֹו - מֹודעה האנּוס הּמֹוכר מסר ְִֵַַַָָָָָָָֹלא

ה'תש"ע שבט י"ג חמישי יום

   
ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל לתֹו[בכח]ּגֹוי וירד יׂשראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיׁש מחמת אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׂשדהּו
ואחר ממֹונֹו, ׁשהפסיד מחמת אֹו הּיׂשראלי, זה ּביד נזקין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו
יכֹולין הּבעלים אין - אחר ליׂשראל מכרּה הּׂשדה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתקף

הּלֹוקח. מּיד ְִִֵַַַלהֹוציא
.הּגֹוי טען ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו אמּורים? ּדברים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

היה אם וכן הּגֹוי. טען ׁשאמת יׂשראל עדי יעידּו אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמֹוכר,
ׁשּמכר הּגֹוי את לכף ׁשּיכל הּמקֹום ּבאֹותֹו ׂשר אֹו מל ְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשם

יכ אינן - הּגֹוי את הּבעלים ּתבעּו ולא מּידלדין, להֹוציא ֹולין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשאין ּפי על ואף לּגֹוי, מֹודין ׁשאינן ּפי על אף הּגֹוי, מן ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּלֹוקח
לּבעלים: אֹומר הּלֹוקח ׁשהרי הּגֹוי; טען ׁשאמת עדים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשם

ּבדיניהם' אֹותֹו ּתבעּתם לא לּמה הּגֹוי, הּוא ּגזלן ?.'אם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
עד‚. אֹותן להרג ּומבּקׁשין ליׂשראל הּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹהּגֹויים

לּמציק ויּתנּנה ּבביתֹו, אֹו ּבׂשדהּו הּגֹוי מּיד עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיפּדה
- הּקרקע אֹותּה למּכר הּמציק ּכׁשּירצה - יּניחּנּו ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אדם. לכל קֹודמין הן הּמציק, מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם
הּמציק ּביד הּקרקע ׁשּׁשהת אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָואם
ּובלבד זכה; הּמציק, מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עׂשר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנים
הּמעֹות ׁשליׁש אֹו הּקרקע, רביע הראׁשֹונים לּבעלים ,ׁשּיּתן ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ׁשּלֹו ׁשאינּה וקרקע הֹואיל ּבזֹול; מֹוכר הּמציק ׁשּזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני
וזה לֹו, קרֹוב אֹו רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָהּוא
ּבזֹול. מֹוכר ׁשּלהן ׁשהיא מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהרביע
עׂשרה, לּבעלים נֹותן - ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
לא ואם הּכל. יקנה ּכ ואחר הּקרקע, רביע להם נֹותן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאֹו

ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָנתן,
אם„. - ּונטעּה ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ׂשדה לתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹהּיֹורד

לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
עׂשּויה אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבׂשדה

הּתחּתֹונה על וידֹו לֹו, ׁשמין - .לּטע ְְִִַַַַָָָ
לֹו‰. ׁשֹומעין - 'ול אילנ 'עקר הּׂשדה: ּבעל לֹו .אמר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

מּפני לֹו, ׁשֹומעין אין - אילני' עֹוקר 'הריני הּנֹוטע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר
הּקרקע. את ְְִֶֶַַַַׁשּמכחיׁש

.Âּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין, ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
ׁשּלא חברֹו ּבחצר ׁשהּבֹונה הּגאֹונים, הֹורּו לפיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועלּיֹות;
ּכּמה לֹו וׁשמין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדעּתֹו
הּמֹועיל ּבנין ׁשּיבנה והּוא, לבנֹותֹו; זה ּבבנין לּתן רֹוצה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאדם

תועלת] מקֹום.[מביא אֹותֹו ּכמנהג חצר לאֹותּה ְְְִֵַָָָָָהראּוי
.Êׁשאינּה ׂשדה נטע אפּלּו - ּברׁשּות חברֹו לׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד

היתה ׁשאם העליֹונה; על וידֹו לֹו, ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעׂשּויה
יתר הּׁשבח ואם ההֹוצאה; נֹוטל הּׁשבח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההֹוצאה

הּׁשבח נֹוטל ההֹוצאה, והּׁשּתףעל אׁשּתֹו, ּבנכסי ּובעל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
להן וׁשמין הן, ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׂשדה

העליֹונה. על ְְֶַָָָָוידם

           
      

.Áואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד
הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ

נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו למה[מסכימה]וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העליֹונה. על וידֹו לֹו, ׁשמין - הּדבר ּבא וכרצֹונֹו זה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּׁשעׂשה

.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו, ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד
'עצי הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין אין ּבׂשדה, לֹו; ׁשֹומעין ּבבית, - נֹוטל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני

הּקרקע את ׁשּמכחיׁש מּפני 'טללֹו, הּקרקע: ּבעל לֹו אמר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ
לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית' ְִִֶַָָמה

.Èּבין העליֹונה, על ידֹו ׁשהיתה ּבין - לֹו ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּיּׁשבע עד ּכלּום, נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
ויעׂשּו הּדּינים, 'יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבנקיטת
העצים ויׁשערּו לעיניהם, ּגלּויה היא והרי ההֹוצאה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּומת
ׁשֹומעין - ׁשּבּׁשערים' ּבּפחֹות האּמנין ּוׂשכר והּסיד ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻוהאבנים
והיתה ּבלבד, הּׁשבח ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו,

ׁשבּועה. צרי אינֹו - העליֹונה על ְְִֵֶַָָָָָידֹו

.‡È,'נתּתי' ואמר הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּלא ונׁשּבע נאמן, הּיֹורד - נטלּתי' 'לא אֹומר לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּיֹורד
לא 'עדין הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנתן

נתּת'? היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ל אבלׁשמּו ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אף - 'נתּתי' ואמר לֹו', 'ּתן הּׂשדה לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
נאמן, הּׂשדה ּבעל הרי הּיֹורד, נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
ּבעליה. ּבחזקת ׁשהּקרקע ויּפטר; ׁשּנתן, הּסת ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָויּׁשבע

.Èאריסין ׁשהֹוריד ביבול]ּבעל חלק תמורת ּבנכסי[עובדים ְְֲִִִִֵֶַַ
אריס עצמֹו הּבעל היה אם - ּגרׁשּה ּכ ואחר ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאׁשּתֹו,

לּה[במקצועו] ירדּו ׁשּלא אריסין; נסּתּלקּו ּבעל, נסּתּלק -ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
ואם הּתחּתֹונה. על וידם להם, וׁשמין הּבעל; ּדעת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּכאריס. להם וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָאין

   
"הׁשב‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - ליׂשראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהׁשב

מּמּנה ונתעּלם יׂשראל, אבדת והרֹואה ."לאחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם
ׁשֹור את תראה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוהּניחּה
עׂשה. מצות קּים הׁשיבּה, ואם עׂשה. מצות ּובּטל ;"ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי

.ועבר עׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל" "לא ועל להתעּלם", תּוכל "לא על לאוין: ׁשני .על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ
לתאבֹון נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאפּלּו

אֹוכל[לתאוותו] אבל אבדתֹו. להׁשיב מצוה - ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכּיֹוצא
להכעיס הקב"ה]נבלה והּמינים[את מין; הּוא הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

ׁשּבת ּומחּללי זרה, עבֹודה ועֹובדי והאּפיקֹורסין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּכגֹוי. אבדה, להם להחזיר אסּור - ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבפרהסיה

מּתרת‚. - הּגֹוי והּמחזירּהאבדת ."אחי "אבדת ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
עֹולם. רׁשעי ידי מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
יׂשראל את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
ׁשּיׁש ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוידעּו
מקֹום ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָחּלּול

ּכליהם הבית]מכניסין יׂשראל,[לתוך ּככלי הּגּנבים מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשלֹום. ּדרכי ְְִֵֵַָמּפני

הּגֹוי„. כספו]טעּות והּוא[בחשבון ּומּתרת; ּכאבדתֹו, - ְֲֵֶֶַַָָֻ
אסּור. - להטעֹותֹו אבל מעצמֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָׁשּטעה

.‰וצרי מאליו. וטעה חׁשּבֹון, הּגֹוי ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ואיני ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל 'ראה, יׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון ,'ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
לבדקֹו, הּנכרי יתּכּון ׁשּמא אסּור, - ּכן לֹו אמר לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל ׁשמים ׁשם .ונמצא ְְְִִִֵֵַַָָ

.Âּומחצה ּגֹויים ּומחצה ּבּה, ּדרין וגֹויים ׁשּיׂשראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר
יׂשראל ּבא ואם ּומכריז; נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל,

להחזיר חּיב סימניה, .ונתן ְְְִִֶַַַָָָָ

.Êׁשרב העיר מן ּבמקֹום מצא אם - ּגֹויים העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
ּבסרטיה מצא אם אבל להכריז. חּיב יׂשראל, ׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמצּויים

גדולה] ּוכבּתי[רחבה]ּופלטיה[דרך כנסּיֹות ּכבּתי ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
ּתמיד ׁשם מצּויין ׁשהּגֹויים מקֹום[כשומרים]מדרׁשֹות ּובכל , ְְְִִִִֶַָָָָָ

יׂשראל ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם מצּויין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרּבים
ׁשהּוא מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי סימניה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָונתן
ליל הרֹוצה - ׁשּלֹו ׁשהיא ּפי על אף מצאּה'. 'ּגֹוי ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
מחזיר - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליׂשראל האבדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאת

.Áאסּור יינּה - יין ׁשל חבית ּגֹויים ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמצא
ונתן יׂשראל ּבא ואם אבדה; מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻּבהניה,

ׁשּמצאּה לזה ּבׁשתּיה מּתרת .סימניה, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻ

.Ëּפי על אף - אחרת ּבחצר והׁשליכֹו ּבׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוף
ׁשהרי אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יׂשראל העיר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשרב

מּמּנּו הּבעלים .נתיאׁשּו ְְֲִִִֶַָָ

.Èּבזּוטֹו אבדה ׁשל[התפשטותו]הּמֹוצא ּובׁשלּוליתֹו ים, ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ּפֹוסק ׁשאינֹו גדותיו]נהר על ּבּה[שעלה ׁשּיׁש ּפי על אף - ִֵֵֵֶֶַַָָָ

מּמּנּו, ּתאבד "אׁשר ׁשּנאמר: מֹוצאּה, ׁשל זֹו הרי ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹסימן,
יצאת אדם; ּכל אצל ּומצּואה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָּומצאתּה",
מּמּנה. נתיאׁש וּדאי ׁשּזה אדם, ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו

.‡Èלדעת ממֹונֹו ּכיצד?[במודעות]המאּבד לֹו. נזקקין אין , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
לֹו, והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ּפרתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּניח

ּכיסֹו ּכּיֹוצא[ארנקו]הׁשלי וכל לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
לרֹואה ׁשאסּור ּפי על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו אּבד זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבזה
"אׁשר ׁשּנאמר: - להחזיר זקּוק אינֹו לעצמֹו, לּטל זה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדבר

לדעּתֹו. למאּבד ּפרט ּומצאתּה", מּמּנּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּתאבד
.È,ּבּה להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה

להחזירּה .ולא ְְְִַָֹ
.‚Èקּפה אֹו ׂשק גדול]מצא זקן[סל אֹו חכם היה אם - ִֵַָָָָָָָָֻ

להּטּפל חּיב אינֹו ּבידֹו, אּלּו ּכלים לּטל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמכּבד
מחזירן היה אם - ׁשּלֹו היּו אּלּו ּדעּתֹו: את ואֹומד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
מֹוחל היה לא ואם חברֹו; ׁשל להחזיר חּיב היה ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלעצמֹו,
להחזיר. חּיב אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ׁשּלֹו היּו אפּלּו ּכבֹודֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָעל
להחזירן ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, האּלּו ּכלים להחזיר ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
חּיב - ּבּׂשדה מצאן להחזיר; חּיב אינֹו - ּבעיר מצאן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָּבעיר,
ׁשהרי ּפי על ואף הּבעלים, לרׁשּות ׁשּיּגיעּו עד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלהחזירן

.ּבכ ּדרּכֹו ואין לעיר ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָנכנס



קי            
      

.Áואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד
הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ

נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו למה[מסכימה]וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העליֹונה. על וידֹו לֹו, ׁשמין - הּדבר ּבא וכרצֹונֹו זה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּׁשעׂשה

.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו, ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד
'עצי הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין אין ּבׂשדה, לֹו; ׁשֹומעין ּבבית, - נֹוטל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני

הּקרקע את ׁשּמכחיׁש מּפני 'טללֹו, הּקרקע: ּבעל לֹו אמר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ
לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית' ְִִֶַָָמה

.Èּבין העליֹונה, על ידֹו ׁשהיתה ּבין - לֹו ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּיּׁשבע עד ּכלּום, נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
ויעׂשּו הּדּינים, 'יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבנקיטת
העצים ויׁשערּו לעיניהם, ּגלּויה היא והרי ההֹוצאה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּומת
ׁשֹומעין - ׁשּבּׁשערים' ּבּפחֹות האּמנין ּוׂשכר והּסיד ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻוהאבנים
והיתה ּבלבד, הּׁשבח ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו,

ׁשבּועה. צרי אינֹו - העליֹונה על ְְִֵֶַָָָָָידֹו

.‡È,'נתּתי' ואמר הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּלא ונׁשּבע נאמן, הּיֹורד - נטלּתי' 'לא אֹומר לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּיֹורד
לא 'עדין הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנתן

נתּת'? היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ל אבלׁשמּו ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אף - 'נתּתי' ואמר לֹו', 'ּתן הּׂשדה לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
נאמן, הּׂשדה ּבעל הרי הּיֹורד, נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
ּבעליה. ּבחזקת ׁשהּקרקע ויּפטר; ׁשּנתן, הּסת ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָויּׁשבע

.Èאריסין ׁשהֹוריד ביבול]ּבעל חלק תמורת ּבנכסי[עובדים ְְֲִִִִֵֶַַ
אריס עצמֹו הּבעל היה אם - ּגרׁשּה ּכ ואחר ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאׁשּתֹו,

לּה[במקצועו] ירדּו ׁשּלא אריסין; נסּתּלקּו ּבעל, נסּתּלק -ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
ואם הּתחּתֹונה. על וידם להם, וׁשמין הּבעל; ּדעת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּכאריס. להם וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָאין

   
"הׁשב‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - ליׂשראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהׁשב

מּמּנה ונתעּלם יׂשראל, אבדת והרֹואה ."לאחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם
ׁשֹור את תראה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוהּניחּה
עׂשה. מצות קּים הׁשיבּה, ואם עׂשה. מצות ּובּטל ;"ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי

.ועבר עׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל" "לא ועל להתעּלם", תּוכל "לא על לאוין: ׁשני .על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ
לתאבֹון נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאפּלּו

אֹוכל[לתאוותו] אבל אבדתֹו. להׁשיב מצוה - ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכּיֹוצא
להכעיס הקב"ה]נבלה והּמינים[את מין; הּוא הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

ׁשּבת ּומחּללי זרה, עבֹודה ועֹובדי והאּפיקֹורסין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּכגֹוי. אבדה, להם להחזיר אסּור - ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבפרהסיה

מּתרת‚. - הּגֹוי והּמחזירּהאבדת ."אחי "אבדת ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
עֹולם. רׁשעי ידי מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
יׂשראל את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
ׁשּיׁש ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוידעּו
מקֹום ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָחּלּול

ּכליהם הבית]מכניסין יׂשראל,[לתוך ּככלי הּגּנבים מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשלֹום. ּדרכי ְְִֵֵַָמּפני

הּגֹוי„. כספו]טעּות והּוא[בחשבון ּומּתרת; ּכאבדתֹו, - ְֲֵֶֶַַָָֻ
אסּור. - להטעֹותֹו אבל מעצמֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָׁשּטעה

.‰וצרי מאליו. וטעה חׁשּבֹון, הּגֹוי ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ואיני ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל 'ראה, יׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון ,'ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
לבדקֹו, הּנכרי יתּכּון ׁשּמא אסּור, - ּכן לֹו אמר לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל ׁשמים ׁשם .ונמצא ְְְִִִֵֵַַָָ

.Âּומחצה ּגֹויים ּומחצה ּבּה, ּדרין וגֹויים ׁשּיׂשראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר
יׂשראל ּבא ואם ּומכריז; נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל,

להחזיר חּיב סימניה, .ונתן ְְְִִֶַַַָָָָ

.Êׁשרב העיר מן ּבמקֹום מצא אם - ּגֹויים העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
ּבסרטיה מצא אם אבל להכריז. חּיב יׂשראל, ׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמצּויים

גדולה] ּוכבּתי[רחבה]ּופלטיה[דרך כנסּיֹות ּכבּתי ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
ּתמיד ׁשם מצּויין ׁשהּגֹויים מקֹום[כשומרים]מדרׁשֹות ּובכל , ְְְִִִִֶַָָָָָ

יׂשראל ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם מצּויין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרּבים
ׁשהּוא מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי סימניה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָונתן
ליל הרֹוצה - ׁשּלֹו ׁשהיא ּפי על אף מצאּה'. 'ּגֹוי ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
מחזיר - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליׂשראל האבדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאת

.Áאסּור יינּה - יין ׁשל חבית ּגֹויים ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמצא
ונתן יׂשראל ּבא ואם אבדה; מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻּבהניה,

ׁשּמצאּה לזה ּבׁשתּיה מּתרת .סימניה, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻ

.Ëּפי על אף - אחרת ּבחצר והׁשליכֹו ּבׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוף
ׁשהרי אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יׂשראל העיר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשרב

מּמּנּו הּבעלים .נתיאׁשּו ְְֲִִִֶַָָ

.Èּבזּוטֹו אבדה ׁשל[התפשטותו]הּמֹוצא ּובׁשלּוליתֹו ים, ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ּפֹוסק ׁשאינֹו גדותיו]נהר על ּבּה[שעלה ׁשּיׁש ּפי על אף - ִֵֵֵֶֶַַָָָ

מּמּנּו, ּתאבד "אׁשר ׁשּנאמר: מֹוצאּה, ׁשל זֹו הרי ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹסימן,
יצאת אדם; ּכל אצל ּומצּואה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָּומצאתּה",
מּמּנה. נתיאׁש וּדאי ׁשּזה אדם, ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו

.‡Èלדעת ממֹונֹו ּכיצד?[במודעות]המאּבד לֹו. נזקקין אין , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
לֹו, והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ּפרתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּניח

ּכיסֹו ּכּיֹוצא[ארנקו]הׁשלי וכל לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
לרֹואה ׁשאסּור ּפי על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו אּבד זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבזה
"אׁשר ׁשּנאמר: - להחזיר זקּוק אינֹו לעצמֹו, לּטל זה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדבר

לדעּתֹו. למאּבד ּפרט ּומצאתּה", מּמּנּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּתאבד
.È,ּבּה להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה

להחזירּה .ולא ְְְִַָֹ
.‚Èקּפה אֹו ׂשק גדול]מצא זקן[סל אֹו חכם היה אם - ִֵַָָָָָָָָֻ

להּטּפל חּיב אינֹו ּבידֹו, אּלּו ּכלים לּטל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמכּבד
מחזירן היה אם - ׁשּלֹו היּו אּלּו ּדעּתֹו: את ואֹומד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
מֹוחל היה לא ואם חברֹו; ׁשל להחזיר חּיב היה ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלעצמֹו,
להחזיר. חּיב אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ׁשּלֹו היּו אפּלּו ּכבֹודֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָעל
להחזירן ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, האּלּו ּכלים להחזיר ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
חּיב - ּבּׂשדה מצאן להחזיר; חּיב אינֹו - ּבעיר מצאן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָּבעיר,
ׁשהרי ּפי על ואף הּבעלים, לרׁשּות ׁשּיּגיעּו עד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלהחזירן

.ּבכ ּדרּכֹו ואין לעיר ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָנכנס



קי           
      

.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן
התחיל ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהחזירּה,

להחזיר,ּבּמצוה חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּפעמים מאה אפּלּו "הׁשב", - ּתׁשיבם" "הׁשב ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּנאמר:
לרׁשּות ׁשּיחזירּנה עד ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא לעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשמעֹו.
ׁשאין למקֹום החזירּה אם אבל הּמׁשּתּמר; למקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבעליה
ּבאחריּותּה. חּיב - מּׁשם ואבדה וחרּבה, ּגּנה ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָמׁשּתּמר,

.ÂËנכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר
ׁשהרי ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים

חּיים;מׁשּתּמר רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכניסּה עד ּבּה להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת; הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות

.ÊËּב הריראה - למקֹומּה והחזירּה הּדיר, מן ׁשּברחה המה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּבעלים ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, .קּים ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

.ÊÈמּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָההֹול
ׁשאינּה ּפי על ואף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדין

כבֹודֹו .לפי ְְִ

.ÁÈמּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכהן
הׁשב ׁשל עׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת אבדה,להחזירּה; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

תעׂשה לא על ועֹובר יהיּו", "קדׁשים ׁשל עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַֹֹמבּטל
לא את ּדֹוחה עׂשה ואין ּבעּמיו", ּבעל יּטּמא "לא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל

ועׂשה. ֲֲֵֶַַתעׂשה

.ËÈ,יחזיר - ּתחזירּה' 'אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
מּמּנּו יקּבל ׁשּמקּיםואל ּבעת נמצא מאביו, יקּבל ׁשאם ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשל עׂשה מצות ּבּטל ,"אבי את "ּכּבד ׁשל עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמצות
להתעּלם". תּוכל "לא על ועבר ּתׁשיבם", ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ"הׁשב

.Îּב להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים אֹוהרֹואה חברֹו, נין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
ּולמנעם ּבפניהן לגּדר חּיב - ׂשדהּו "לכללהׁשחית ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

קרקעֹו. אבדת לרּבֹות ,"אחי ְְֲֲִֵֵַַַַָָאבדת

   
אם‡. - חברֹו ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשּתיהן להחזיר חּיב ׁשּתיהן, את להחזיר אינֹויכֹול ואם . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ואפּלּו קֹודמת, אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיכֹול

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו רּבֹו; אֹו אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת
.אביו אבדת עם רּבֹו ּבאבדת אביוּפגע היה אם - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

לאו,[בתורתו]ׁשקּול ואם קֹודמת; אביו ׁשל רּבֹו, ּכנגד ְְִִֶֶֶֶֶַָָָ
חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה והּוא קֹודמת; רּבֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשל

מּמּנּו. ּתֹורה ִֶֶָׁשל
ׂשכרֹו‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּניח

לֹו טרחתו]הראּוי וחמֹור[על חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ
ׁשּלֹו, את הּניח - מאתים חברֹו וׁשל מנה יפה ׁשּלֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ואם לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - חברֹו ׁשל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוהּציל
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל לֹו: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
ּפי על ואף ׁשּלֹו. ּדמי לֹו לּתן חּיב - ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהתנה

זכה ּבֹו, נתעּסק ולא הֹואיל - מאליו ׁשּלֹו חמֹור ּבמהׁשעלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עּמֹו. ְִִֶָּׁשהתנה

לֹו„. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל .ירד ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּדינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
לי 'ּתן לֹו: יאמר לא - ּדינרין מאה ׁשּׁשוה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
ׁשּיבטל ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ׁשהפסדּתי', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדינר
הּבעלים עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמאֹותּה
זה הרי - והרׁשּוהּו ּׁשהפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹאֹו

קֹודם. ׁשּלֹו ּדין, ּבית ולא ּבעלים ׁשם אין ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנֹוטל.
ּבכד‰. וזה יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

הּדבׁש ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדקה ּדבׁש, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל
- החבית לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ׁשפ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלארץ,

לֹו הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו טרחתו]אין 'אּציל[על אמר: ואם ; ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאת
הרי - לארץ הּדבׁש נׁשּפ ואם לֹו. לּתן חּיב זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדין

מּציל. לעצמֹו הּמּציל, וכל הפקר; ְְְְִִֵֶֶַַַַָזה
.Â,ריקנים ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ל מּציל 'איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ּכד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָונסּדקה
וכ ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ּבקנקּני זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדבׁש
צחק זה הרי - 'הן' לֹו ואמר הּדבׁש ּבעל עליו וקּבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּדינרין',

עליו]ּבֹו ׁשהרי[הערים לֹו; הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו נֹותן ואינֹו ,ְְֲֵֵֵֶֶָָָָ
ּכלּום. הפסידֹו ְְִִֹלא

.Êמעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי [רפסודה]וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
- והעבירֹו ּדינר', ל נֹותן ואני 'העבירני, לֹו: ואמר ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו,
'ּבּטל לֹו: ואמר צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָאין
ּכל וכן עּמֹו. ּׁשהתנה מה לֹו נֹותן - והעבירני' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמצֹודת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּגיס עליה ועבר ּבּמדּבר, מהּלכת ׁשהיתה [צבא]ׁשּירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחד[שדדה]ּוטרפּה ועמד מּידם, להּציל יכֹולים אינם אם - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
מּידם, להּציל הם יכֹולין ואם לעצמֹו; הּציל - והּציל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָמהם
אני 'לעצמי ׁשאמר ּפי על אף - והּציל מהם אחד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוקדם

לאמצע הּציל שלו]מּציל', את אחד .[לכל ְִִִֶַַָ
.Ëמּציל הּמּציל, ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו

מּציל זה הרי מּציל', אני 'לעצמי אמר ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאמצע;
היה מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעצמֹו;
הרי - הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל, עצמם לדחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהם

הּכל. מן ְֲִִַָֹנתיאׁשּו
.Èלאמצע הּציל - מהם אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

חלק[לשניהם] זה הרי - מּציל' אני 'לעצמי אמר: ואם ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ּכל - להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן לעצמֹו. והּציל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹמחברֹו,
- מּציל' אני 'לעצמי אמר: ואם לּמׂשּכיר; הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָׁשּיּציל,
הרי ּכן, ׁשאמר אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, מן ּבֹו חזר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי

ׁשּלֹו. ֶהּוא
.‡Èעם ּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנת ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירה

מחּׁשבין ואין ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּגיס
מחּׁשבין ,הּדר להֹודיעם לפניהם ּתּיר ׂשכרּו ואם נפׁשֹות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפי

החּמרים מּמנהג יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי .ׂשכרֹו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
.Èמּמּנּו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

ּפׁשע ואם אחרת'; חמֹור לֹו מעמידין הּׁשּירה, מּבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחמֹור
לֹו להעמיד חּיבין אינן ואבדה, הּוא .ּבּה ְְְֲִִֵַַָָָָָ

           
      

.‚Èלּקח רֹוצה ואיני ּדמיה, לי 'ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
לֹו מעמידין אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - עּמכם' ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור,
לֹו היתה ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזרז ּכדי אחרת ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחמֹור
ׁשּתים לׁשֹומר אחת ׁשֹומר ּדֹומה אינֹו ּבּׁשּירה, אחרת .ּבהמה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ואין מּׂשאֹוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלטּבעּה,

הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין
.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהם: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת'; ספינה לֹו מעמידים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
- הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁש

לֹו להעמיד חּיבין .אינן ְֲִִֵַַָָ

ה'תש"ע שבט י"ד שישי יום

   
עליה‡. להכריז חּיב - להחזירּה חּיב ׁשהּוא אבדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפלֹוני מין לֹו ׁשאבד 'מי ולֹומר: ויּתןּולהֹודיעּה יבֹוא , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמציאה, ּבעת ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל'. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹסימנין,
חּוץ היתה ּגבֹוהה ואבן עליה. להכריז חּיב - ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָוהּוזלה

מכריזין. היּו ׁשעליה ְִִִִֶֶַַָָָָלירּוׁשלים,
.לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: מעֹות, מצא אם מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכיצד

'ּבהמה',מטּבע' אֹו ּכסּות', לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל'. סימנים, ויּתן 'יבֹוא - 'ׁשטרֹות' ְְְְִִִִֵֵֵָָָֹאֹו
ׁשּיּתן עד מחזירּה ׁשאינֹו לפי האבדה, מין ׁשהֹודיע ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּפני

מבהקין. ְִִִָָֻסימנין
ונתן‚. האבדה, ּבעל איןּבא - מבהקין ׁשאין סימנין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

על אף והרּמאי, מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו; ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻמחזירין
ׁשּיביא עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנין ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

ׁשּלֹו ׁשהיא ּדרׁשעדים עד עּמ "והיה חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
לא. אם הּוא רּמאי אם ,אחי אחר ׁשּתחקר עד - "ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי

את„. ונתן ּובא אבדה, לֹו ׁשאבדה מי ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבראׁשֹונה,
רּמאי. מחזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻסימניה
'הבא לֹו: אֹומרין ׁשּיהּו ּדין ּבית התקינּו הרּמאין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשרּבּו

וטל' רּמאי, אּתה ׁשאין .עדים ְִֵֵֶַַַָֹ
ּבכל‰. ּפיהם על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּסימנין

ּתֹורה ּדין מקֹוםמקֹום, אֹו הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה . ְְְְִִִִַַַָָָָָ
הן. מבהקין סימנין ְֲִִִֵֵָָָָֻהאבדה,

.Âּכמֹו סימניה נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאּו
מּנחת ּתהיה אּלא לזה; ולא לזה לא יּתן לא - האחר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתן

ּביניהן ּפׁשרה יעׂשּו אֹו לחברֹו, האחד ׁשּיֹודה נתןעד . ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּסי את לבעלהאחד יּתן - עדים הביא והּׁשני מנים, ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדים;
ויּניח. ׁשאינֹו, ּכמֹו האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד

.Êׁשארגּו אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא
נפילה. לעדי יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה לֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָאֹותּה
ׁשּנתן למי יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת נתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
ּכׁשהיה רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ארּכּה; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּדת
ּכּון וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעלּה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי יּתן - ארּכּהמׁשקלֹותיה מּדת נתן זה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

האמריֹות מּדת נתן וזה הבגד]ורחּבּה, יּתן[קצות - ׁשּבּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ורחּבּה. ארּכּה מּדת ׁשּנתן ְְְְִִֶַַָָָָָלמי

.Áׁשלׁשה עליה מכריז היה אבדה ׁשּמצא מי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
ׁשליׁשי 'ׁשני', אֹומר ׁשני 'ראׁשֹון', אֹומר ראׁשֹון רגל ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָרגלים:
רגל ואחר ּבׁשליׁשי. ׁשני לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי - סתם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמכריז
ׁשּיל ּכדי רביעית, ּפעם מכריז ימים ּבׁשבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאחרֹון

וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו ּכליו,[יבדוק]הּׁשֹומע את ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבּׁשביעי. מכריז הּמכריז זה וימצא הּימים, ּבׁשלׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹויחזר

.Ëּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב
האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות; ּובבּתי ואמרּו[גנבים]כנסּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לׁשכניו מֹודיע ׁשּיהא התקינּו היא', מל ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'הּמציאה
ודּיֹו. ְְְִַָָֻולמיּדעיו,

.Èּב ולא הֹודיע, אֹו הּמציאההכריז ּתהיה - הּבעלים אּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו, -מּנחת אצלֹו ׁשהאבדה זמן וכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפטּור; נאנסה, ואם ּבאחריּותּה; חּיב אבדה, אֹו נגנבה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאם
ּבמצוה, עֹוסק ׁשהּוא מּפני הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר
ּבׁשמירתּה. עֹוסק ׁשהּוא זמן ּכל עׂשה מצוֹות מּכּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונפטר

.‡Èּתּפׂשד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי
מאליה היאותאבד ראה לֹו", "והׁשבתֹו ׁשּנאמר: - ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

אחת מנערּה צמר, ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? לֹו. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשיבּנּו
אדם. בני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּה ולא יֹום; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלׁשלׁשים
לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ּגּבי על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹוׁשֹוטחּה

יׁשטחּנה[לתשמישו]ּולצרּכֹו לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא לצרּכּה, ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבפניהם

.Èּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
מּפני האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת
לא אבל ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - כסף ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמׁשחיקם.
יׁשּתּמׁש - וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירם. מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבחּמין,

ׁשּמפחיתם מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר מצא[פוגמם]ּבהם . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
יּגע לא זה הרי - ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכלי
אמרּו ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו ּוכדר אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם

הּים. למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ְְְְִִִֶַַָָָָָּבפּקדֹון
.‚Èאינֹו ואם יֹום; לׁשלׁשים אחת ּבהם קֹורא ספרים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמצא

ּבהן ילמד לא ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללם לקרֹות, ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹיֹודע
ראשון]לכּתחּלה יקרא[לימוד ולא ויׁשנה, ּפרׁשה יקרא ולא , ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֹ

ולא ּדּפין. ׁשלׁשה על יתר ּבֹו יפּתח ולא ויתרּגם, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁשה
זה וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינֹות, ּבׁשני קֹוראין ׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיהיּו
יקראּו ולא אחד. ּבענין הן קֹוראין אבל הּספר; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹויבלה

אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבכר ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה
.„Èׁשם - ּתפּלין ׁשּדבר[מעריך]מצא עליו; ּומניחם ּדמיהם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּבלבד. למצוה אּלא עׂשּויין ואין הּכל, ּביד הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמצּוי
.ÂË- להאכילֹו צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא

מּטּפל - וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר היה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאם
ׂשכרן ולֹוקח וׂשֹוכרן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהם
הּיתר הרי אכילתם, על יתר ׂשכרן היה ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָּומאכילן;

ׁשניםלּבעלים ּכל ּומאכילן ּביציהן, מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו הן והרי עליו, ּדמיהם ׁשם - ואיל מּכאן חדׁש; ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעׂשר

מחברֹו. ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻוׁשל



קה            
      

.‚Èלּקח רֹוצה ואיני ּדמיה, לי 'ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
לֹו מעמידין אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - עּמכם' ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור,
לֹו היתה ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזרז ּכדי אחרת ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחמֹור
ׁשּתים לׁשֹומר אחת ׁשֹומר ּדֹומה אינֹו ּבּׁשּירה, אחרת .ּבהמה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ואין מּׂשאֹוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלטּבעּה,

הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין
.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהם: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת'; ספינה לֹו מעמידים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
- הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁש

לֹו להעמיד חּיבין .אינן ְֲִִֵַַָָ

ה'תש"ע שבט י"ד שישי יום

   
עליה‡. להכריז חּיב - להחזירּה חּיב ׁשהּוא אבדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפלֹוני מין לֹו ׁשאבד 'מי ולֹומר: ויּתןּולהֹודיעּה יבֹוא , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמציאה, ּבעת ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל'. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹסימנין,
חּוץ היתה ּגבֹוהה ואבן עליה. להכריז חּיב - ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָוהּוזלה

מכריזין. היּו ׁשעליה ְִִִִֶֶַַָָָָלירּוׁשלים,
.לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: מעֹות, מצא אם מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכיצד

'ּבהמה',מטּבע' אֹו ּכסּות', לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל'. סימנים, ויּתן 'יבֹוא - 'ׁשטרֹות' ְְְְִִִִֵֵֵָָָֹאֹו
ׁשּיּתן עד מחזירּה ׁשאינֹו לפי האבדה, מין ׁשהֹודיע ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּפני

מבהקין. ְִִִָָֻסימנין
ונתן‚. האבדה, ּבעל איןּבא - מבהקין ׁשאין סימנין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

על אף והרּמאי, מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו; ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻמחזירין
ׁשּיביא עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנין ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

ׁשּלֹו ׁשהיא ּדרׁשעדים עד עּמ "והיה חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
לא. אם הּוא רּמאי אם ,אחי אחר ׁשּתחקר עד - "ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי

את„. ונתן ּובא אבדה, לֹו ׁשאבדה מי ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבראׁשֹונה,
רּמאי. מחזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻסימניה
'הבא לֹו: אֹומרין ׁשּיהּו ּדין ּבית התקינּו הרּמאין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשרּבּו

וטל' רּמאי, אּתה ׁשאין .עדים ְִֵֵֶַַַָֹ
ּבכל‰. ּפיהם על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּסימנין

ּתֹורה ּדין מקֹוםמקֹום, אֹו הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה . ְְְְִִִִַַַָָָָָ
הן. מבהקין סימנין ְֲִִִֵֵָָָָֻהאבדה,

.Âּכמֹו סימניה נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאּו
מּנחת ּתהיה אּלא לזה; ולא לזה לא יּתן לא - האחר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתן

ּביניהן ּפׁשרה יעׂשּו אֹו לחברֹו, האחד ׁשּיֹודה נתןעד . ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּסי את לבעלהאחד יּתן - עדים הביא והּׁשני מנים, ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדים;
ויּניח. ׁשאינֹו, ּכמֹו האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד

.Êׁשארגּו אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא
נפילה. לעדי יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה לֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָאֹותּה
ׁשּנתן למי יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת נתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
ּכׁשהיה רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ארּכּה; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּדת
ּכּון וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעלּה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי יּתן - ארּכּהמׁשקלֹותיה מּדת נתן זה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

האמריֹות מּדת נתן וזה הבגד]ורחּבּה, יּתן[קצות - ׁשּבּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ורחּבּה. ארּכּה מּדת ׁשּנתן ְְְְִִֶַַָָָָָלמי

.Áׁשלׁשה עליה מכריז היה אבדה ׁשּמצא מי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
ׁשליׁשי 'ׁשני', אֹומר ׁשני 'ראׁשֹון', אֹומר ראׁשֹון רגל ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָרגלים:
רגל ואחר ּבׁשליׁשי. ׁשני לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי - סתם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמכריז
ׁשּיל ּכדי רביעית, ּפעם מכריז ימים ּבׁשבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאחרֹון

וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו ּכליו,[יבדוק]הּׁשֹומע את ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבּׁשביעי. מכריז הּמכריז זה וימצא הּימים, ּבׁשלׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹויחזר

.Ëּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב
האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות; ּובבּתי ואמרּו[גנבים]כנסּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לׁשכניו מֹודיע ׁשּיהא התקינּו היא', מל ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'הּמציאה
ודּיֹו. ְְְִַָָֻולמיּדעיו,

.Èּב ולא הֹודיע, אֹו הּמציאההכריז ּתהיה - הּבעלים אּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו, -מּנחת אצלֹו ׁשהאבדה זמן וכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפטּור; נאנסה, ואם ּבאחריּותּה; חּיב אבדה, אֹו נגנבה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאם
ּבמצוה, עֹוסק ׁשהּוא מּפני הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר
ּבׁשמירתּה. עֹוסק ׁשהּוא זמן ּכל עׂשה מצוֹות מּכּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונפטר

.‡Èּתּפׂשד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי
מאליה היאותאבד ראה לֹו", "והׁשבתֹו ׁשּנאמר: - ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

אחת מנערּה צמר, ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? לֹו. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשיבּנּו
אדם. בני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּה ולא יֹום; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלׁשלׁשים
לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ּגּבי על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹוׁשֹוטחּה

יׁשטחּנה[לתשמישו]ּולצרּכֹו לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא לצרּכּה, ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבפניהם

.Èּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
מּפני האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת
לא אבל ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - כסף ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמׁשחיקם.
יׁשּתּמׁש - וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירם. מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבחּמין,

ׁשּמפחיתם מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר מצא[פוגמם]ּבהם . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
יּגע לא זה הרי - ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכלי
אמרּו ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו ּוכדר אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם

הּים. למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ְְְְִִִֶַַָָָָָּבפּקדֹון
.‚Èאינֹו ואם יֹום; לׁשלׁשים אחת ּבהם קֹורא ספרים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמצא

ּבהן ילמד לא ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללם לקרֹות, ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹיֹודע
ראשון]לכּתחּלה יקרא[לימוד ולא ויׁשנה, ּפרׁשה יקרא ולא , ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֹ

ולא ּדּפין. ׁשלׁשה על יתר ּבֹו יפּתח ולא ויתרּגם, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁשה
זה וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינֹות, ּבׁשני קֹוראין ׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיהיּו
יקראּו ולא אחד. ּבענין הן קֹוראין אבל הּספר; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹויבלה

אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבכר ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה
.„Èׁשם - ּתפּלין ׁשּדבר[מעריך]מצא עליו; ּומניחם ּדמיהם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּבלבד. למצוה אּלא עׂשּויין ואין הּכל, ּביד הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמצּוי
.ÂË- להאכילֹו צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא

מּטּפל - וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר היה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאם
ׂשכרן ולֹוקח וׂשֹוכרן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהם
הּיתר הרי אכילתם, על יתר ׂשכרן היה ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָּומאכילן;

ׁשניםלּבעלים ּכל ּומאכילן ּביציהן, מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו הן והרי עליו, ּדמיהם ׁשם - ואיל מּכאן חדׁש; ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעׂשר

מחברֹו. ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻוׁשל
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.ÊËרעי ׁשל ּוסיחין עגלים ּבהם[מרעה]מצא מּטּפל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבריאה וׁשל חדׁשים; להאכילםׁשלׁשה שצריך - [מפוטמים ְְְֳִִֶָָָֹ

ּגדֹולים,-] ותרנגֹולין אּוזים יֹום. ׁשלׁשים ּבהן, מּטּפל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים מצא יֹום. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻׁשלׁשים
ּדין. ּבבית מֹוכרן ,ואיל מּכאן ימים; ׁשלׁשה ּבהם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּטּפל

ּבבית מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות ּדין.וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.ÊÈלהׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָמה
- ּבּים טבעּו אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון - נאנסּו אם ,לפיכ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן;
לֹו ׁשּיׁש ׁשּכיון ּבהם; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחּיב

ּכׁשאלה אצלֹו הם הרי ּבהם, להׁשּתּמׁש .רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

.ÁÈונּטּפל הֹואיל האבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה
אבדּו אם לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא אבדה, מעֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבּה;

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור, .ּבאנס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.ËÈּבבית ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמּטּפל הּימים אֹותם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּבעלים מן נֹוטל מּׁשּלֹו, האכילם אם - ליּדין ויראה ; ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ְְְִִֵֵֶָָָֹׁשהּוא

.Îׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא
והֹול הּמציאה מּניח יּׁשבע, אֹומר יּׁשבעאּתה ׁשּלא ּכדי . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

קׁשּורים ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
האחר נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהיּו,

יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו ֲִִֵֶַַָָֹהּקׁשּור

   
.‡"אחי אבדת "ּכל ּבכלל - הּׁשֹורהּׂשמלה וכן היתה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבסימני להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה והחמֹור. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׂשה
ולּמה יחזיר. לֹו, הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמרּדעת;
הּׁשֹור, זנב ּגז אֹו הּׂשה, ּגּזֹות אפּלּו להחזיר וׂשה? ׁשֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּפרט
ללמד הּׂשמלה? ּפרט ולּמה מּועט. ּדבר ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹאף
ׁשּיׁש וחזקתּה סימנין, לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּמּנה:

ּתֹובעין לֹו[הבעלים]לּה ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף - להחזיר וחּיב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וחּיב ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת הּוא הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימנין,
- מּמּנּו הּבעלים נתיאׁשּו אּלא ּתֹובעין, לֹו ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימן. ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף מֹוצאֹו, ׁשל הּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי
.ׁשאבד ּכיון - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מּמּנּו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי ׁשאבד, הּבעלים ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוידעּו
אחדּבעליו, מטּבע אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ,ּכגֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הּוא הרי ּולפיכ להן; להחזירֹו סימן לּתן יכֹולין אינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
ׁשּמצאֹו. ְֶֶָָלזה

ּובהמה‚. ׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר זהוכל הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
לּתן ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
חּיב אֹותֹו הּמֹוצא ,לפיכ להן. ויחזר ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימנין
ׁשּׁשמע ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי אֹומרים: ּבדברים[אוי]אֹותם וכּיֹוצא הּכיס', לחסרֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ׁשּנתיאׁשּו ׁשּמראין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו

וכּיֹוצא„. ּבּנהר אֹו ּבּים סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר מצא אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתיאׁשּוּבהן ּבחזקת זה הרי - ּגֹויים ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל; מּׁשעה ּבעליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו
מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹואף

מּדעת‰. ׁשּלא לאבדה]יאּוׁש מודע ּבדבר[כשאינו אפּלּו , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא ּדינר, מּמּנּו נפל ּכיצד? יאּוׁש. אינֹו - סימן ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
הרי - יתיאׁש ׁשּנפל, ּבֹו ׁשּכׁשּידע ּפי על אף - ׁשּנפל ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אם אבל ׁשּנפל. הּבעלים ׁשּידעּו עד עּתה, יאּוׁש אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
'ׁשּמא אֹו לפלֹוני', נתּתיו 'ׁשּמא הּבעלים: אֹומרים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָעדין

ּבחׁשּבֹון',[בארון]ּבּמגּדל טעיתי 'ׁשּמא אֹו מּנח', הּוא ְְִִִֶֶַַָָָָֻ
יאּוׁש. זה אין - אּלּו ּבדברים ְְִִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא

.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ, על ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה
עׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר תשיבם"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוין ׁשני תגזול"]ועל ו"לא להתעלם" תוכל ּכמֹו["לא , ְְְִֵַָ
מּתנה זֹו - ׁשּנתיאׁש לאחר ּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

האּסּורין. על עבר ּוכבר ְִִִַַָָָהיא,
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

ּתׁשיבם" "הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל לֹו,נתּכּון המּתין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹ
ׁשּנפל, ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים, הֹודיע ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
מעל הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרי
וכן להתעּלם". תּוכל "לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהארץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Áואף אדם, ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל מטּבע אֹו סלע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹראה

להחזיר; חּיב - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ונמצאת לחברֹו, חלקֹו מהם אחד ּומחל הם, ׁשּתפין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמא

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל ְֲֵֶֶָָָָאבדתֹו
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי לנהר, אֹו לים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא

ּכברה הביא אֹותֹו ראה ּבדעת[נפה]ואפּלּו - אחריו לחּפׂש ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רעּועה ּבעפר[לא ׁשּמחּפׂשים ּכדר מחּפׂש, הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּׁשּנפל מה ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהם נפל ׁשּלא הּבּלׁשין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאר
נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפׂש, זה הּוא ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלאחרים;

.È,היא 'ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא
ּפלֹוני מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה' ּכתּוב 'ׁשמי אמר אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

והֹוציאּה[לשימוש]להֹוצאה היתה, 'ׁשּלֹו אנּו: אֹומרין ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו והֹואיל אחר'; מּיד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּידֹו,

מֹוצאּה. ׁשל הּוא והרי נתיאׁש, נפילה מּׁשעת -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È- סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן, ּבעל ּבא להכריז. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּיב
סימן ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל .ּבלבד ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.Èׁשוה ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמֹוצא
ּדינר ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו; אּלּו הרי הם, חדׁשים ּכלים אם -ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
אֹותן, מּכירים הּבעלים ואין סימן לֹו ׁשאין ּדינרים, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשאר
אחר ׁשל אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו .ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

העין ׁשּטבעתם יׁשנים ּכלים היּו בהם]ואם הורגלה ,[שהעין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
להכריז ּפיחּיב על אף ויאמר: חכמים ּתלמיד יבֹוא ׁשאם ; ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹ

עין טביעּות ּבֹו לֹו יׁש סימן, ּכזה ּבכלי לּתן יכֹול ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאינֹו
במראהו] 'ׁשּלי[מכירו ואמר: הּכירֹו אם לֹו; להראֹותֹו חּיב -ְְְִִִִֶַַַָָ

לֹו. מחזירין ֲִִַהּוא',

           
      

.‚Èמׁשּנה ׁשאינֹו ותיק ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה
ׁשלֹום ּבדברי אּלא - ּכלל ּבמּטה,ּבדּבּורֹו אֹו ּבמּסכּתא, אֹו , ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

נּדה ּבמּסכת עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשאלֹות אֹותֹו יׁשאלּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה', אני 'ּבמקוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
ׁשּמא יׁשן', אני 'ּבזֹו ואמר: זֹו ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
ראּובן 'אצל ואמר: ׁשמעֹון אצל ׁשּנתארח אֹו קרי, ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
אֹו אצלֹו, ׁשּנתארח זה על יטריחּו ׁשּלא ּכדי מתארח', ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאני
זה לחּבבן ּכדי וגרע והֹוסיף לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהביא
חּוץ ּבדּבּורֹו ׁשּׁשּנה עדים ּבאּו אם אבל מּתר; זה הרי - ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻלזה

עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין אּלּו, ְְֲִִִִִִִֵֵַַָמּדברים

   
ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן, ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבדה הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

ּבעליה ׁשּמא ּבּה; לּגע אסּור הּנחה, ּדר מצאּה אם - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן
והיה אֹותּה, לּטל יבֹוא ואם לּה, ׁשּיחזרּו עד ׁשם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהּניחּוה
אין ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּדבר

ּבֹו להחזירּה סימן ּבּה סימןלֹו ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ּדבר היה ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
סימנ ולּתן אחריה, לרּדף הטריחן זה הרי אסּור- ּולפיכ יה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

נסּתּפק אפּלּו נפילה. ּדר אֹותּה ׁשּימצא עד ּבּה, ׁשּיּגע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
לא זה הרי - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ולא הּדבר, ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלֹו
ּדבר היה לׁשם; להחזירֹו לֹו אסּור ּונטלֹו, עבר ואם ּבֹו; ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָיּגע

להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאין

.,נפילה ּדר ּבין הּנחה ּדר ּבין - סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָוכל
להכריז. חּיב - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּכיצדּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּמצא ּכגֹון הּנחה? ּבּיֹום,ּדר ּבּדר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאֹו
ּופרה הפּוכין, וכליו חמֹור מצא אם אבל "נּדחים". ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר:
אבדה, זֹו הרי - ּבאׁשּפה מגּלה ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻרצה

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל

אבדה.‚. זֹו הרי ּבּלילה, ּכדרּכן רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָראה
ּובּנׁשף הּיֹום השחר]ּבפנֹות עלות אֹותן[קודם ראה אם - ְִִֶֶַַָָָ

ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר זה ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
אבדה; זֹו אין העיר, ּכלּפי ּפניה אם - ּבּדר רצה ּפרה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָראה

אבדה. זֹו הרי לּׂשדה, ּפניה ֲֲֵֵֶֶַָָָָָהיּו

אבדת„. מּׁשּום להחזיר, חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה
אינּה - ּגֹוי ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ אבדה,הּקרקע. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּגֹוי אֹותּה יהרג ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר; חּיב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹואינֹו
ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּימצאּנה,

.ּומכריז ְִַ
לּתחּום‰. חּוץ עֹומדת אם - הרּבים ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

אמה] אלפיים ּבעׂשבים,[העיר, רֹועה היתה להחזיר. חּיב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ
יּגע לא - מאּבדת ואינּה מׁשּמרת ׁשאינּה ּברפת ׁשהיתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאֹו
הרי הּגדר, ּבצד טּלית אֹו קרּדם מצא אבדה. זֹו ׁשאין ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,

ּבסרטיה ּבהן; יּגע לא גדולה]זה אבדה,[דרך זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונֹוטל

.Âאֹו הּגדר, אחר ּומדּדין ּבכנפיהן, מקּׁשרין ּגֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
הּגּפה מקנים]אחר לא[קיר הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

אּלּו הרי נטלן, ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ׁשּמא ּבהן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיּגע

וכן להכריז. חּיב סימן, ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין היּו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו;
סימן. ׁשהּמקֹום להכריז, חּיב - ּבמקֹומן קבּועים מצאן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָאם

.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי מכּסה, ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא
ונמל היא, להתּפּנֹות עׂשּויה ׁשאין אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבארנּו.
וכן ּומכריז. נֹוטל מכּסה, ׁשּמצאֹו ּפי על אף - לפּנֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו - ּבהם וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז נֹוטל הּקבּועה, ּבאׁשּפה מכּסין .היּו ְְְְִִֵַַַָָָָֻ
.Áנפילה ּדר ּבהן; יּגע לא הּנחה, ּדר - מפּזרין ּפרֹות ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמצא

ׁשּבלים ׁשל קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הם הרי -ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּדבלה עּגּולי ׁשּמצא אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

וחתיכֹות[תאנים] ּדגים, ׁשל ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות ,ְְֲֲִִִֶֶַַַָָ
מּמדינתן הּבאֹות צמר וגּזי ּבׂשר, מיוחדת]ׁשל צורה ,[ללא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּלֹו,[חבילות]ואניצי אּלּו הרי - ארּגמן ׁשל ּולׁשֹונֹות ּפׁשּתן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּומכריז; נֹוטל - סימן ּבהן יׁש ואם סימן. ּבהן ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני

לּדרס העׂשּוי סימן.[להעלם]ׁשּסימן הּוא הרי , ֲִִִֵֵֶֶָָָָ
.Ëּכּכרֹות מצא אם צמר[ביתיות]אבל וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות
האֹוצרֹות נפּתחּו ואם מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּכל
רׁשּומין ׁשהן ּפי על ואף ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל

בטיט] אּלּו[חתומין ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדין ׁשּכל ;ְְְְִִֵֶַַָָָ
ּומׁשקל לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש נחּתֹום, ׁשל ּככּכרֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּכּדין

לכּלן. ְֶָָֻאחד
.Èאּלּו הרי נפילה, ּדר אם - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא

להם ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב הּנחה, ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹו;
מבהק סימן ׁשאינֹו ּפי על אף סימן, הּמקֹום - מצאסימן . ְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

גדולות]אלּמֹות ּברׁשּות[כריכות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין , ְְֲִִִֵֵַָֻ
ּומכריז. נֹוטל - ְִִֵַַָהרּבים

.‡Èעּגּול תאנים]מצא ּכּכר[חתיכת]ּובתֹוכֹו[של חרׂש, ְִִֶֶָָָ
ּדג ּבחתיכתּה, מׁשּנה ׁשהיא ּבׂשר ׁשל חתיכה מעֹות, ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָֻּובתֹוכֹו
חּיב - ׁשּנּוי ּבהם ויׁש הֹואיל - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹנׁשּו

לסימן. אּלא ּבעליהן עׂשאּום ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;
.Èקב ּכמֹו היּו אם - הּגרנֹות ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מּטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני היּו[טורחים]ׁשּלֹו, ּבאספתן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּבעלים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ּבפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמפּזרין
קּבים אֹו אּמֹות, ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ׁשם. ְְֲִִִִִֵַַַַָָהּניחּום
ּכמֹו מינין, ׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה אֹו אּמֹות, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבׁשמֹונה
יּטל, לא לפיכ ספק; אּלּו ּכל - ורּמֹונים ּתמרים ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָֹֹֻׁשמׁשמין

להכריז. חּיב אינֹו - נטל ְְְִִֵַַַָָואם
.‚Èּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו פרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

להכריז חּיב - אּלּוׁשהּוא הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ׁשלׁשּלֹו 'הּפרֹות אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מראין ואם סימן'. ּבֹו אין והרי אחד; ׁשל והּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד,
להכריז. חּיב אחד, אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

.„Èאחֹורי היּו אּלּו[תחתית]ּכיצד? הרי הּפרֹות, לפני הּכלי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָ
הּכלי מן ׁשּמא חֹוׁשׁשין הּפרֹות, לפני הּכלי ּפני היּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלֹו;

אגנים לּכלי היּו ואם פנימה]נׁשּפכּו. כפופה על[שפה אף - ְְְְֳִִִִַַַָָ
מן נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו, אּלּו הרי הּפרֹות, ּכלּפי ׁשּפניו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי



קז            
      

.‚Èמׁשּנה ׁשאינֹו ותיק ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה
ׁשלֹום ּבדברי אּלא - ּכלל ּבמּטה,ּבדּבּורֹו אֹו ּבמּסכּתא, אֹו , ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

נּדה ּבמּסכת עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשאלֹות אֹותֹו יׁשאלּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה', אני 'ּבמקוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
ׁשּמא יׁשן', אני 'ּבזֹו ואמר: זֹו ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
ראּובן 'אצל ואמר: ׁשמעֹון אצל ׁשּנתארח אֹו קרי, ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
אֹו אצלֹו, ׁשּנתארח זה על יטריחּו ׁשּלא ּכדי מתארח', ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאני
זה לחּבבן ּכדי וגרע והֹוסיף לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהביא
חּוץ ּבדּבּורֹו ׁשּׁשּנה עדים ּבאּו אם אבל מּתר; זה הרי - ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻלזה

עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין אּלּו, ְְֲִִִִִִִֵֵַַָמּדברים

   
ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן, ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבדה הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

ּבעליה ׁשּמא ּבּה; לּגע אסּור הּנחה, ּדר מצאּה אם - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן
והיה אֹותּה, לּטל יבֹוא ואם לּה, ׁשּיחזרּו עד ׁשם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהּניחּוה
אין ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּדבר

ּבֹו להחזירּה סימן ּבּה סימןלֹו ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ּדבר היה ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
סימנ ולּתן אחריה, לרּדף הטריחן זה הרי אסּור- ּולפיכ יה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

נסּתּפק אפּלּו נפילה. ּדר אֹותּה ׁשּימצא עד ּבּה, ׁשּיּגע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
לא זה הרי - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ולא הּדבר, ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלֹו
ּדבר היה לׁשם; להחזירֹו לֹו אסּור ּונטלֹו, עבר ואם ּבֹו; ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָיּגע

להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאין

.,נפילה ּדר ּבין הּנחה ּדר ּבין - סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָוכל
להכריז. חּיב - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּכיצדּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּמצא ּכגֹון הּנחה? ּבּיֹום,ּדר ּבּדר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאֹו
ּופרה הפּוכין, וכליו חמֹור מצא אם אבל "נּדחים". ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר:
אבדה, זֹו הרי - ּבאׁשּפה מגּלה ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻרצה

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל

אבדה.‚. זֹו הרי ּבּלילה, ּכדרּכן רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָראה
ּובּנׁשף הּיֹום השחר]ּבפנֹות עלות אֹותן[קודם ראה אם - ְִִֶֶַַָָָ

ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר זה ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
אבדה; זֹו אין העיר, ּכלּפי ּפניה אם - ּבּדר רצה ּפרה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָראה

אבדה. זֹו הרי לּׂשדה, ּפניה ֲֲֵֵֶֶַָָָָָהיּו

אבדת„. מּׁשּום להחזיר, חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה
אינּה - ּגֹוי ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ אבדה,הּקרקע. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הּגֹוי אֹותּה יהרג ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר; חּיב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹואינֹו
ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּימצאּנה,

.ּומכריז ְִַ
לּתחּום‰. חּוץ עֹומדת אם - הרּבים ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

אמה] אלפיים ּבעׂשבים,[העיר, רֹועה היתה להחזיר. חּיב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ
יּגע לא - מאּבדת ואינּה מׁשּמרת ׁשאינּה ּברפת ׁשהיתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאֹו
הרי הּגדר, ּבצד טּלית אֹו קרּדם מצא אבדה. זֹו ׁשאין ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,

ּבסרטיה ּבהן; יּגע לא גדולה]זה אבדה,[דרך זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונֹוטל

.Âאֹו הּגדר, אחר ּומדּדין ּבכנפיהן, מקּׁשרין ּגֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
הּגּפה מקנים]אחר לא[קיר הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

אּלּו הרי נטלן, ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ׁשּמא ּבהן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיּגע

וכן להכריז. חּיב סימן, ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין היּו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו;
סימן. ׁשהּמקֹום להכריז, חּיב - ּבמקֹומן קבּועים מצאן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָאם

.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי מכּסה, ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא
ונמל היא, להתּפּנֹות עׂשּויה ׁשאין אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבארנּו.
וכן ּומכריז. נֹוטל מכּסה, ׁשּמצאֹו ּפי על אף - לפּנֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו - ּבהם וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז נֹוטל הּקבּועה, ּבאׁשּפה מכּסין .היּו ְְְְִִֵַַַָָָָֻ
.Áנפילה ּדר ּבהן; יּגע לא הּנחה, ּדר - מפּזרין ּפרֹות ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמצא

ׁשּבלים ׁשל קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הם הרי -ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּדבלה עּגּולי ׁשּמצא אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

וחתיכֹות[תאנים] ּדגים, ׁשל ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות ,ְְֲֲִִִֶֶַַַָָ
מּמדינתן הּבאֹות צמר וגּזי ּבׂשר, מיוחדת]ׁשל צורה ,[ללא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּלֹו,[חבילות]ואניצי אּלּו הרי - ארּגמן ׁשל ּולׁשֹונֹות ּפׁשּתן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּומכריז; נֹוטל - סימן ּבהן יׁש ואם סימן. ּבהן ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני

לּדרס העׂשּוי סימן.[להעלם]ׁשּסימן הּוא הרי , ֲִִִֵֵֶֶָָָָ
.Ëּכּכרֹות מצא אם צמר[ביתיות]אבל וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות
האֹוצרֹות נפּתחּו ואם מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּכל
רׁשּומין ׁשהן ּפי על ואף ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל

בטיט] אּלּו[חתומין ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדין ׁשּכל ;ְְְְִִֵֶַַָָָ
ּומׁשקל לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש נחּתֹום, ׁשל ּככּכרֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּכּדין

לכּלן. ְֶָָֻאחד
.Èאּלּו הרי נפילה, ּדר אם - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא

להם ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב הּנחה, ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹו;
מבהק סימן ׁשאינֹו ּפי על אף סימן, הּמקֹום - מצאסימן . ְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

גדולות]אלּמֹות ּברׁשּות[כריכות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין , ְְֲִִִֵֵַָֻ
ּומכריז. נֹוטל - ְִִֵַַָהרּבים

.‡Èעּגּול תאנים]מצא ּכּכר[חתיכת]ּובתֹוכֹו[של חרׂש, ְִִֶֶָָָ
ּדג ּבחתיכתּה, מׁשּנה ׁשהיא ּבׂשר ׁשל חתיכה מעֹות, ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָֻּובתֹוכֹו
חּיב - ׁשּנּוי ּבהם ויׁש הֹואיל - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹנׁשּו

לסימן. אּלא ּבעליהן עׂשאּום ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;
.Èקב ּכמֹו היּו אם - הּגרנֹות ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מּטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני היּו[טורחים]ׁשּלֹו, ּבאספתן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּבעלים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ּבפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמפּזרין
קּבים אֹו אּמֹות, ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ׁשם. ְְֲִִִִִֵַַַַָָהּניחּום
ּכמֹו מינין, ׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה אֹו אּמֹות, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבׁשמֹונה
יּטל, לא לפיכ ספק; אּלּו ּכל - ורּמֹונים ּתמרים ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָֹֹֻׁשמׁשמין

להכריז. חּיב אינֹו - נטל ְְְִִֵַַַָָואם
.‚Èּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו פרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

להכריז חּיב - אּלּוׁשהּוא הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ׁשלׁשּלֹו 'הּפרֹות אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מראין ואם סימן'. ּבֹו אין והרי אחד; ׁשל והּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד,
להכריז. חּיב אחד, אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

.„Èאחֹורי היּו אּלּו[תחתית]ּכיצד? הרי הּפרֹות, לפני הּכלי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָ
הּכלי מן ׁשּמא חֹוׁשׁשין הּפרֹות, לפני הּכלי ּפני היּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלֹו;

אגנים לּכלי היּו ואם פנימה]נׁשּפכּו. כפופה על[שפה אף - ְְְְֳִִִִַַַָָ
מן נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו, אּלּו הרי הּפרֹות, ּכלּפי ׁשּפניו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי
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מקצת היּו האגנים. מּפני ּבתֹוכֹו מהם נׁשאר היה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָָָהּכלי,
להכריז. חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּפרֹות

.ÂËקציצֹות מיובשים]הּמֹוצא ּבצד[תאנים ואפּלּו ,ּבּדר ְְֲִִֵֶֶַַַַ
,לּדר נֹוטה ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. אּלּו הרי - קציצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׂשדה
ׁשהּתאנה ּגזל, מּׁשּום מּתרֹות - ּתחּתיה ּתאנים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻונמצאּו
מעׂשר. מּׁשּום ּופטּורֹות נמאסת; נפילתּה עם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא

אסּורין. ּבהן, וכּיֹוצא וחרּובין זיתים ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָאבל
.ÊËמחלּו ׁשהּבעלים מּתרֹות, - הרּוח אֹותן ׁשּמּׁשיר ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּתמרים

יתֹומים, ׁשל היּו ואם חזקתן. היא וזֹו אדם; לכל ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָאֹותם
הּׂשדה, ּבעל הקּפיד אם וכן אסּורין; - מחילה ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינם
הּנֹובלֹות ּבֹו ׁשּיּפלּו הּמקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות, מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַַָָָוהּקיף

ּגּלה[הנופלות] ׁשהרי אסּורֹות, אּלּו הרי - אֹותן ׁשּילּקט ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָעד
מחל. ׁשּלא ְֶַַָֹּדעּתֹו

.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו; אסּור הּקטּנים, את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול
ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ולא ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמּׁשּום
ׁשּלֹו והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זֹוכה - הּמֹוצאֹו ּכל אּלא .מֹועיל; ְְְְִֶֶֶַָָָ

.ÁÈהרי אּמה, חמּׁשים ּבתֹו - לּׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל הּוא הרי אּמה, לחמּׁשים חּוץ ;הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּבין נמצא אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו,
יחלקּו למחצה, מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי ׁשֹובכֹות, .ׁשני ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשוים הּׁשֹובכֹות ׁשני יֹוני ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
הרב, אחר הל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּבמנינן;

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי על ִֶַַָאף

ה'תש"ע שבט ט"ו קודש שבת יום

   
אם‡. - ּבהן וכּיֹוצא ּומסמרין וצּנֹורֹות מחטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמֹוצא

יתר אֹו ׁשנים ׁשנים מצא ׁשּלֹו; אּלּו הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצאן
להכריז חּיב סימן.- ׁשהּמנין ; ְְְִִִֶַַַָָָ

.ׁשּלֹו אּלּו הרי מפּזרין, מעֹות הּמֹוצא היּווכן אפּלּו ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ּכמפּזרין הם הרי זה, ּגּבי על זה מטּבע אםמקצת אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זה מטּבעֹות ׁשלׁשה מצא להכריז. חּיב מעֹות, צּבּור ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מּכאן אחד ׁשהיּו אֹו ּכמגּדל, עׂשּויין והן זה, מטּבע ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת על זה מקצת ׁשהיּו אֹו ּגּביהן, על ואחד מּכאן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
חּיב - אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

ּכׁשיר עׂשּויין היּו ּכׁשּורה[עיגול]להכריז. אֹו זה], בצד ,[זה ְְְְֲִִֵַָָ
ּכחצּובה ּכסּלם[כסגול]אֹו אֹו באלכסון], זה על הרי[זה - ְֲֲֵַָָֻ

יּטל. ולא ספק, ְִֵֶָֹֹזה
להכריז‚. חּיב - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו ּבכיס, מעֹות .הּמֹוצא ְְְְִִִֵֶַַַָָ

מראין ואם ׁשּלֹו; אּלּו הרי - מפּזרין מעֹות ּולפניו ּכיס, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמצא
- נפלּו הּכיס ּומן אחד, אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּדברים

להכריז. ְְִַַָחּיב
הן„. הרי לחנוני, ּתבה ּבין היּו אם - ּבחנּות מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמֹוצא

לֹומר צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם החנּות; ּבעל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשל
מֹוצאן ׁשל הן הרי - ולחּוץ החנּותמּתבה תקנה לא ולּמה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפי על ואף הּמׁשּתּמרת; חצר ׁשאינּה לפי החנּות? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
ּכמֹו חנּותי', לי 'ּתקנה לֹומר: צרי ּבתֹוכּה, החנּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבעל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות כספים]מצא ּכּסא[חלפן ּבין - ְֲִִֵֵַַָָָָֻ
הּׁשלחני לפני הּכּסא על מצאן ׁשלחני. ׁשל אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻֻלּׁשלחני,
מֹוצאן; ׁשל אּלּו הרי הּׁשלחן, על ּומּנחין צרּורין היּו אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
יׂשראל, רב היּו אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגֹויים, רב ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹוהּוא

סימן. להן יׁש צרּורין, ׁשהן מּפני להכריז; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחּיב

.Âּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח
אּלּו הרי מפּזרין, מצאן ּומכריז. נֹוטל - צרּורֹות מעֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻּבתֹוכן
אֹו הּתּגר, מן הּפרֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו.
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָמּבעל
הרי - הּכנענּיים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו ּבעצמֹו, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּפרֹות

להכריז חּיב .זה ְְִֶַַָ

.Êּבגל מטמֹון אבנים]הּמֹוצא הרי[של - יׁשן ּבכתל אֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ
והּוא, הן'; הּקדמֹונּיים ּגֹויים 'ׁשל אֹומר: ׁשאני ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַאּלּו
היׁשנֹות; הּמטמֹונּיֹות ּכל ּכדר מּטה מּטה אֹותן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּימצא
נסּתּפק אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים מראין אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל

ׁשם. הם מּנחין ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי - הּדבר ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו

.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהֹואיל
ׁשּבתֹוׁשּיתּבאר הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּיׁשן, מציאההּכתל ותהיה אמֹורים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
והרי לאחרים, ולא לֹו ידּועה ׁשאינּה מּפני החצר? לבעל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹזֹו
ׁשל הּוא ּולפיכ אדם; ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון ְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
ּתאבד "אׁשר ּתֹורה אמרה אדם ׁשל אבדה ּומה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹמֹוצאֹו.
אדם, ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ּומצאתּה", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמּמּנּו,
וחמר קל - אדם ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים, ׁשּנפלה זֹו ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹיצאת
מּמּנּו אבּוד והּוא מעֹולם, ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמטמֹון

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם; ְְִִֶָָָָּומּכל

.Ëׁשהּוא מֹוכיח הּמטמֹון אם - חדׁש ּבכתל מטמֹון ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא
מן אחד ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי הּבית, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל

הּנּצב הרי הּסּכין, ּכיצד? מֹוצאֹו. ׁשל הּוא הרי [הקת]הּׁשּוק, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָ
מלא הּכתל ּתֹו נמצא ואם מֹוכיח. ּפיו והּכיס, מֹוכיח; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלֹו

חֹולקין. ְִֵֶמהן,
.Èׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

ּבעל ׁשל ולפנים, מחציֹו מֹוצא; ׁשל ולחּוץ, מחציֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמֹוכיח
.הּבית ִַַ

.‡Èּבעל ּבׁשּטען אּלא אמּורים, הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה
לֹו טֹוענין ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, ׁשהּמטמֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבית
הן הרי מציאה, ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא

הּבית מׂשּכיר היה אם ,לפיכ מֹוצאן. הריׁשל - לאחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
האחרֹון ׂשֹוכר ׁשל ּכאחתהם ּגֹויים לׁשלׁשה הׂשּכירֹו ואם ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפנּדק עׂשאהּו הרי ּבתֹו[אכסניה]- אפּלּו ּבֹו הּנמצא וכל , ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָֻ
לטען יכֹול אחד ׁשאין מּפני מֹוצאֹו; ׁשל הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבית,

ּפנּדק. עׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהם

   
זֹוכה‡. אינֹו - מֹוצאּה ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד אתּבּה ראה אם אבל ; ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
זה - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ְִֶֶָָָָׁשהחזיק

            
      

.ואמר הּמציאה, את וראה ּבהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
ואף הרֹוכב, קנה - לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה' לי 'זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ּונטלּה לי', 'ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹעל
מּׁשּנתנּה ואם הּנֹוטל; ּבּה זכה - ּבּה' זכיתי 'אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָואמר:

ּכלּום אמר לא ּתחּלה', ּבּה זכיתי 'אני אמר: .לרֹוכב ְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ

ׁשּלא‚. ּפי על ואף חברֹו, קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה
לֹו ביקש]אמר לא הּמציאה[=חברו את הגּביהּו ּכלּום. ְְְִִִֶַַָָ

ׁשניהם. קנאּוה ְְְִֵֶַָָׁשנים,

הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
ּדעת להן ׁשאין מּתֹולפי - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קנּו חרׁשין, ׁשניהן היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח, קנה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, חכמים להן ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשניהם;

מהם] הלוקחים עם .[לריב
ׁשניהם‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו ּגמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו,
-ּבגמל אבל ּבחמֹור. אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָקנּו

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה אם -אבל קנה, הּמֹוׁש - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּמנהיג .לא ְִַַֹ

.Âּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה לא[חבל]ּבהמת - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קנה אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג; אֹו ׁשּימׁש עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקנה,

לבּדּה. ְֵַַָָהּמֹוסרה
.Êקנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב, אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז וזה ּבלבד; הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה,
לא הּמֹוסרה, ּוׁשאר ּבידֹו. ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה,

מהן אחד .קנהּו ֵֶֶָָָ
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו; ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה,
היה אם - ּבהן וכּיֹוצא וגּנה ּבׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה ׂשדי', לי 'זכת ואמר ׂשדהּו ּבצד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל - ׂשדי' לי 'זכת אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד

זכה ּבצּדן,הּקֹודם עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּמֹות ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו; קֹונין אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהרי

ּבּה. זכה ֶָָָׁשּלֹו,
.Ëזה ּדבר ּתּקנּו אמות]חכמים ארבע יּנצּו[קנין ׁשּלא ּכדי , ְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבסמטא אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. עם זה [פינההּמֹוצאין ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָ
הרבים] ּדֹוחקיןברשות הרּבים ׁשאין הרּבים, רׁשּות ּבצּדי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָאֹו

ּברׁשּות העֹומד אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבׂשדה אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהם,
לֹו, קֹונֹות אּמֹות ארּבע אין - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָהרּבים,

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ְְְִִֵֶֶַַַָָָואינֹו
.Èאין - וקטן אּמֹות; ארּבע לּה ויׁש חצר, לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

אּמֹות ארּבע לֹו ואין חצר, מּידּהלֹו קטּנה, ׁשל ׁשחצר מּפני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכ לידּה, הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכדר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמדנּוה
לענין חצר לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתּגרׁשת
אדם, ׁשל אּמֹות וארּבע מציאה. לענין לּה יׁש ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט,
לֹו קֹונה ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש, אבל מציאה. לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכחצרֹו
חצרֹו. לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָמּׁשלּוחֹו
ארּבע ולא חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוׂשה ואינֹו הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּקטן

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו ְְִִִֶֶַַַַָָאּמֹות

.‡Èצבי הּוא והרי הּמציאה, אחר רצין אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי
ּבצד[פצוע]ׁשבּור עֹומד היה אם - ּפרחּו ׁשּלא ּגֹוזלֹות אֹו ְְִֵֶַָָָָָֹ

לי 'זכת ואמר: מּגיען, היה רץ ואּלּו ּבתֹוכּה, ׁשהן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׂשדהּו
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ׂשדהּו. לֹו זכת - ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָׂשדי'
אמר ולא הּמפריחין, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- לֹו נּתנּו ּבמּתנה ואם זכה. ּבהן, הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלּום;

מתּגלּגלין הן והרי לֹו, אֹותן הקנה ואחר [עוברים]הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ׂשדהּו; לֹו קנת ׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

ׂשדהּו. לֹו קנת לא מפריחין, ְְִִֵַָָָָֹוגֹוזלֹות
.Èּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת

יֹוצאהׁשלֹום אינּה מּידן, ּוגזלּה אחר ּבא אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבחמׁש. חּיב אינֹו ונׁשּבע, ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין;

.‚Èׁשלחנֹו על הּסמּוכין ּובּתֹו ּבנֹו ׁשהםמציאת ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ
על סֹומכת ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגדֹולים,

אמה מכּורה היתה ואפּלּו אׁשּתֹו,[כשפחה]ׁשלחנֹו, ּומציאת , ְְְְְֲִִִַַָָָָָָֻ
אבל ׁשּלֹו. אּלּו הרי - הּכנענּיים וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּומציאת
קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמציאת
ׁשהיא אׁשּתֹו ּומציאת העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָּומציאת

מגרׁשת ואינּה מגורשת]מגרׁשת הּמציאֹות[ספק אּלּו ּכל - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּלֹו. ֵֶָאינן

   
אחריּות‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף - חֹוב ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא

ימכרו]נכסים אם אף מנכסיו ׁשהחּיב[שיגבה ּפי על ואף , ְְִִֶַַַַָָ
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף בבי"ד]מֹודה, לא[מאומת זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ

מן ּבֹו לטרף ּכדי עֹוׂשין, הן ּוקנּוניה ּפרעֹו, ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹיחזיר;
לטרף לֹו יׁש ׁשהרי - לֹו הֹודה לפיכ ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּלקֹוחֹות
נתּפרׁשה ׁשּלא ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבׁשטר

ּבׁשטרי[שכחת]טעּות ּבין הלואה, ּבׁשטרי ּבין היא, סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָ
ׁשּלא ׁשהּוא זה ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמּקח
לא - לאו ואם יחזיר; מֹודה, החּיב היה אם - ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹּבאחריּות

ּפרעֹו. ׁשּמא ְֲִֶַָָיחזיר,
.והחּיב מקּים והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה לא ועדין .ללוֹות ְֲִִַַָָֹ

ּבחמת‚. ׁשטר עור]מצא ּבהן,[נוד וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכרּוכין ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- אחד אגד אגּודין אֹו זה, על זה מּנחין אֹו אחד, ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּבכר

סימן. ׁשּנתן למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר
יחזיר„. הן, מקּימין אם - ׁשלׁשה והּמלוין אחד, הּלוה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהיה

ׁשּמא סימן; ׁשּנתן למי יחזיר מקּימין, אינן ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלּלוה;
היה הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן, לסֹופר ׁשטריהן נתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמלוין
היּו ואם לּמלוה; יחזיר - ׁשלׁשה והּלֹווין אחד, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּמא סימן; ׁשּנתן למי יחזיר אחד, סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשּתן
הּסֹופר מּיד ונפלּו לכּתב, לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו .ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יחזיר.‰. לא - ּביניהם חֹוב ּוׁשטר קרּועין, ׁשטרֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא
החֹוב ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹואם
ׁשטרֹות ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ׁשאּלּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלּלוה;

ּפרּוע ׁשהּוא ּכתב עּמֹו יׁש והרי .קרּועים; ְְֲִִֵֵֶַַָָ
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.ואמר הּמציאה, את וראה ּבהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
ואף הרֹוכב, קנה - לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה' לי 'זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ּונטלּה לי', 'ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹעל
מּׁשּנתנּה ואם הּנֹוטל; ּבּה זכה - ּבּה' זכיתי 'אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָואמר:

ּכלּום אמר לא ּתחּלה', ּבּה זכיתי 'אני אמר: .לרֹוכב ְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ

ׁשּלא‚. ּפי על ואף חברֹו, קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה
לֹו ביקש]אמר לא הּמציאה[=חברו את הגּביהּו ּכלּום. ְְְִִִֶַַָָ

ׁשניהם. קנאּוה ְְְִֵֶַָָׁשנים,

הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
ּדעת להן ׁשאין מּתֹולפי - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קנּו חרׁשין, ׁשניהן היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח, קנה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, חכמים להן ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשניהם;

מהם] הלוקחים עם .[לריב
ׁשניהם‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו ּגמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו,
-ּבגמל אבל ּבחמֹור. אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָקנּו

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה אם -אבל קנה, הּמֹוׁש - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּמנהיג .לא ְִַַֹ

.Âּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה לא[חבל]ּבהמת - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קנה אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג; אֹו ׁשּימׁש עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקנה,

לבּדּה. ְֵַַָָהּמֹוסרה
.Êקנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב, אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז וזה ּבלבד; הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה,
לא הּמֹוסרה, ּוׁשאר ּבידֹו. ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה,

מהן אחד .קנהּו ֵֶֶָָָ
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו; ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה,
היה אם - ּבהן וכּיֹוצא וגּנה ּבׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה ׂשדי', לי 'זכת ואמר ׂשדהּו ּבצד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל - ׂשדי' לי 'זכת אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד

זכה ּבצּדן,הּקֹודם עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּמֹות ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו; קֹונין אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהרי

ּבּה. זכה ֶָָָׁשּלֹו,
.Ëזה ּדבר ּתּקנּו אמות]חכמים ארבע יּנצּו[קנין ׁשּלא ּכדי , ְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבסמטא אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. עם זה [פינההּמֹוצאין ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָ
הרבים] ּדֹוחקיןברשות הרּבים ׁשאין הרּבים, רׁשּות ּבצּדי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָאֹו

ּברׁשּות העֹומד אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבׂשדה אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהם,
לֹו, קֹונֹות אּמֹות ארּבע אין - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָהרּבים,

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ְְְִִֵֶֶַַַָָָואינֹו
.Èאין - וקטן אּמֹות; ארּבע לּה ויׁש חצר, לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

אּמֹות ארּבע לֹו ואין חצר, מּידּהלֹו קטּנה, ׁשל ׁשחצר מּפני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכ לידּה, הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכדר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמדנּוה
לענין חצר לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתּגרׁשת
אדם, ׁשל אּמֹות וארּבע מציאה. לענין לּה יׁש ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט,
לֹו קֹונה ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש, אבל מציאה. לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכחצרֹו
חצרֹו. לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָמּׁשלּוחֹו
ארּבע ולא חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוׂשה ואינֹו הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּקטן

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו ְְִִִֶֶַַַַָָאּמֹות

.‡Èצבי הּוא והרי הּמציאה, אחר רצין אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי
ּבצד[פצוע]ׁשבּור עֹומד היה אם - ּפרחּו ׁשּלא ּגֹוזלֹות אֹו ְְִֵֶַָָָָָֹ

לי 'זכת ואמר: מּגיען, היה רץ ואּלּו ּבתֹוכּה, ׁשהן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׂשדהּו
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ׂשדהּו. לֹו זכת - ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָׂשדי'
אמר ולא הּמפריחין, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- לֹו נּתנּו ּבמּתנה ואם זכה. ּבהן, הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלּום;

מתּגלּגלין הן והרי לֹו, אֹותן הקנה ואחר [עוברים]הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ׂשדהּו; לֹו קנת ׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

ׂשדהּו. לֹו קנת לא מפריחין, ְְִִֵַָָָָֹוגֹוזלֹות
.Èּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת

יֹוצאהׁשלֹום אינּה מּידן, ּוגזלּה אחר ּבא אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבחמׁש. חּיב אינֹו ונׁשּבע, ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין;

.‚Èׁשלחנֹו על הּסמּוכין ּובּתֹו ּבנֹו ׁשהםמציאת ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ
על סֹומכת ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגדֹולים,

אמה מכּורה היתה ואפּלּו אׁשּתֹו,[כשפחה]ׁשלחנֹו, ּומציאת , ְְְְְֲִִִַַָָָָָָֻ
אבל ׁשּלֹו. אּלּו הרי - הּכנענּיים וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּומציאת
קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמציאת
ׁשהיא אׁשּתֹו ּומציאת העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָּומציאת

מגרׁשת ואינּה מגורשת]מגרׁשת הּמציאֹות[ספק אּלּו ּכל - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּלֹו. ֵֶָאינן

   
אחריּות‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף - חֹוב ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא

ימכרו]נכסים אם אף מנכסיו ׁשהחּיב[שיגבה ּפי על ואף , ְְִִֶַַַַָָ
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף בבי"ד]מֹודה, לא[מאומת זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ

מן ּבֹו לטרף ּכדי עֹוׂשין, הן ּוקנּוניה ּפרעֹו, ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹיחזיר;
לטרף לֹו יׁש ׁשהרי - לֹו הֹודה לפיכ ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּלקֹוחֹות
נתּפרׁשה ׁשּלא ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבׁשטר

ּבׁשטרי[שכחת]טעּות ּבין הלואה, ּבׁשטרי ּבין היא, סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָ
ׁשּלא ׁשהּוא זה ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמּקח
לא - לאו ואם יחזיר; מֹודה, החּיב היה אם - ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹּבאחריּות

ּפרעֹו. ׁשּמא ְֲִֶַָָיחזיר,
.והחּיב מקּים והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה לא ועדין .ללוֹות ְֲִִַַָָֹ

ּבחמת‚. ׁשטר עור]מצא ּבהן,[נוד וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכרּוכין ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- אחד אגד אגּודין אֹו זה, על זה מּנחין אֹו אחד, ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּבכר

סימן. ׁשּנתן למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר
יחזיר„. הן, מקּימין אם - ׁשלׁשה והּמלוין אחד, הּלוה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהיה

ׁשּמא סימן; ׁשּנתן למי יחזיר מקּימין, אינן ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלּלוה;
היה הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן, לסֹופר ׁשטריהן נתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמלוין
היּו ואם לּמלוה; יחזיר - ׁשלׁשה והּלֹווין אחד, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּמא סימן; ׁשּנתן למי יחזיר אחד, סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשּתן
הּסֹופר מּיד ונפלּו לכּתב, לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו .ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יחזיר.‰. לא - ּביניהם חֹוב ּוׁשטר קרּועין, ׁשטרֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא
החֹוב ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹואם
ׁשטרֹות ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ׁשאּלּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלּלוה;

ּפרּוע ׁשהּוא ּכתב עּמֹו יׁש והרי .קרּועים; ְְֲִִֵֵֶַַָָ



קי           
      

.Âאין לאּׁשה. יחזיר מֹודה, ׁשהּבעל ּבזמן - נׁשים ּגּטי ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמצא
ואם לּה; יּנתן מבהק, סימן האּׁשה נתנה אם - מֹודה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבעל

לזה ולא לזה לא יחזיר לא נפל',לאו, 'מּידי הּבעל: אמר . ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
- סימניו ונתנה נפל', 'מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָונתן
ּבֹו יׁש 'נקב ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא לּה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻיּנתן
יֹודעת. היתה לא לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו - ּפלֹונית' אֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹּבצד

.Êאֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא לּה; יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
הּוא', 'ׁשחר אֹו 'אדם' אמרה: אם אבל החּוט; אר ְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹמּדת
והיא מּנח', היה 'ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאין

'ּבחמת עור]אֹומרת: זה[נוד ׁשאין לֹו, יּנתן - מּנח' היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מבהק. ְִָָֻסימן

.Áׁשחרּור ּגט כנעני]מצא יחזיר[עבד מֹודה, ׁשהרב ּבזמן - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודה, הרב אין ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלעבד;

.Ëּפי על אף - היא ּבריא מּתנת אם - מּתנה ׁשטר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
לזה ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ּכתבׁשּׁשניהם ׁשּמא ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

נתנּה אֹו זֹו ׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּתן
לעׂשֹות ּכדי לזה, ׁשּמֹודה וזה ּבֹו; וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמּתנה
ׁשכיב מּתנת ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון על ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָקנּוניה

למות]מרע לא[הנוטה לאו, ואם יּתן; הֹודה, אם - היא ְְִִִִֵַָָֹ
קנה, האחרֹון - זה אחר זה לׁשנים ׁשּנתן מרע ׁשּׁשכיב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיּתן;

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Èׁשהּיֹורׁש ּפי על אף - ּבמּתנה ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת

לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנּה, ׁשּמֹוריׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמֹודה
נתנ אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ּכתב ּבֹו,ׁשּמא וחזר ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

נכסי להפקיע ּכדי זה עם קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי
האחרֹון. ֲֶַָזה

.‡Èׁשֹובר פרעון]מצא מֹודה[שטר הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן - ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אין הּׁשֹובר; לבעל יּתן מחלֹו, אֹו ּופרעֹו ׁשטרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשּבר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשניהם

.Èיחזיר לא מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף - ּכתּבה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא
מכר ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות על קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, .הּבעל ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָ

.‚Èאּגרֹות נכסיׁשּום[שטרות]מצא בי"ד מעריכים [בהם ְִָָ
למלווה] מזֹוןלווה ואּגרֹות במזונות, בעל מחייבים [בהם ְְִָ

ׁשּכֹותביןאשתו] הּטענֹות וׁשטרי ּומאּונין, חליצה ׁשטרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשטרי ׁשּמצא אֹו חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל טענֹותיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּינין
הּדּינין את דינין ּבעלי ּבהם ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּברּורים
אֹו - ּופלֹוני ּפלֹוני להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּדנין

מעׂשה ּכל של]ׁשּמצא ממונית זה[החלטה הרי - ּדין בית ֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ
לא - לפרעֹון ּבֹו ׁשחֹוׁשׁשין ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹיחזיר.

החּיב היה ואם החֹוב; נפרע ׁשּמא ואפׁשריחזיר, מֹודה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹו הּלֹוקח את ׁשּיפסיד עד קנּוניה לעׂשֹות ּכדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהֹודה
מּידם ׁשּיטרפּו ּכדי הּׁשטר, זמן אחר ׁשּלקחּו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמקּבל
מֹודים. ׁשּׁשניהם ּפי על אף יחזיר, לא זה הרי - ּכּדין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
- לקנּוניה ולא לפרעֹון לא לחׁשׁש, צד ּבֹו ׁשאין ׁשטר ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכל

לבעליו. ְֲִִַָָיחזיר

.„È,החזיר אם - יחזיר ׁשּלא ׁשּדינם הּנמצאֹות הּׁשטרֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל
יד מּתחת אֹותם מֹוציאין ואין ּבהם, וגֹובין ּכׁשרים אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהרי

להם חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתם, הם והרי .ּבעליהן; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



       

ה'תש"ע שבט ט' ראשון יום

    
ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן [מלהתייבםהיבמה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
נעׂשהלו] ׁשהרי האחין; ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּופסל

מּדבריהן, אּלא ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמי
מן אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

ו יבמּתֹו; את ּפֹוסל לּה.הּכהּנה, ׁשּיחלץ עד לזר נּתרת אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
.עלהּמאמר - וכו'" את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ

חכמים] מאמר ּגמּורפי קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּגמּורה[מהתורה] איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ּבחליצה.אעפ"כ] אּלא לזר נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלאּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ
וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

אּלא לזר נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחלץ
ליּבּום ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָאחר
ּכבעילה. ּגמּור קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואינֹו

ּׁשעׂשה„. מה - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָנתן
המאמר] אּלא[- הּתרה ׁשּלא לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻ

עליו נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל .לאחיו; ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

לזּקתֹו‰. ּגט ׁשארנתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ
למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיעהאחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ

.Âולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר
לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה

ּכׁשר' 'מאמר הּנקרא הּוא - אֹוהּמאמר ּגט קדמֹו ואם . ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי -ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשים

           
      

.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?
נתן אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הראׁשֹון הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון הּמאמר .ּבין ֲֲֵַַַָָ

.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת
מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
לבעלת ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי -ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכהלכתּה היא ׁשּזֹו - .הּמאמר ְְֲִִֶַַָָָ

.Ëאחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה
ּכׁשרה'. 'ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמּה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבּה

ּפסּולה' 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו .ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
הרי - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה' 'חליצה נקראת .זֹו ְְֲִִֵָָ
.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשיםיבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ

אחתרבות] ׁשּנבעלה ּכיון נחלצה, אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשרחליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ

אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.
זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן

הּמאמר לּה ׁשּנּתן אֹו חליצהׁשּנבעלה מהן אחת ּוצריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן

.È,לזר להּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻנחלצה
עד אֹו היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הּפחּותה, החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיחלצּו
עד זה מּבית הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין

מהן אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על .ׁשּתחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
.‚Èּבעילה ּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָּכל

אחיו, ּבין הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפסּולה,
אחר צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבין
ּגט, צריכה זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּבעל

ּבּבעילה איׁש אׁשת נעׂשית לּהׁשהרי ׁשּנּתן יבמה ּכל וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגט צריכה זֹו הרי - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמאמר,
הּמאמר. אּסּור יסּור ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּמאמר, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

.„Èּבארנּו ּגמּורהּכבר ּדחּיה היבמה ּדֹוחה אינֹו ׁשהּגט , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לזר] אבל[להתירה ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו הּמאמר וכן ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּדחּיה אֹותּה ּדֹוחה והחליצה ּגמּור, קנין קֹונה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּבעילה
מאמר אחר מאמר אֹו ּבּיבמה, ּגט אחר ּגט לפיכ ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָּגמּורה.

אחר[כדלהלן] וחליצה ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצהחליצה אֹו ּגט ן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום. אינם הּבעילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂË- לצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ׁשני ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָהרי
לׁשניהן, ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגּטין

נתן אם וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה; אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּוׁשניהן
אסּור אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן ליבמּתֹו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּגט
מאמר אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט; לּה ׁשּנתן זֹו ,ּבקרֹובֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
וחלץ וחזר ליבמּתֹו, ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
אחר זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלצרתּה
החֹולץ ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָזה
ׁשאין הּנׁשים לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹותּה

זּקה. עליה ִֶָָָלֹו

.ÊËלּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
ונתן אחיו חזר אם וכן ּכלּום; זֹו חליצה אין - לצרתּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
מאמר, לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו לצרתּה, אֹו לּה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָּגט
קנה ּתחּלה, אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עׂשה לא - ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו

איׁש ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ּגמּור, נתןקנין אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגט, צריכה - צרתּה ּבעל אֹו לצרתּה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין [נשיׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] ּבגטאח יֹוציאּו ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי נֹודע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

ׁשהיה ראּובן ,לפיכ ליבמין. ואסּורֹות לזרים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻויּתרּו
וׁשמעֹון ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת נׁשים, ׁשּתי ולֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָּבירּוׁשלים,
הּדין - ראּובן ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, אחיו ולוי ּבעּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאחיו
ׁשּמא אחיו, עׂשה מה ׁשּידע עד מהן אחד ייּבם ׁשּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנֹותן
עד מּידֹו, מֹוציאין אין - ויּבם מהן אחד קדם ויּבם. ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקדם
ׁשּיּודע קדם לחלץ האחד רצה ּתחּלה. יּבם ׁשאחיו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּיּודע

אֹותֹו. מֹונעין אין - אחיו עׂשה ְִִֵֶָָָמה
.ÁÈמן ּכמאמר ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ּגמּור קנין ׁשאינֹו אחדהּגדֹול, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּגדֹול על ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ּתחּלה נתנֹו אם -ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

וחליצתֹו[מלייבמה] וגּטֹו ּכלּום. אינֹו ּבּסֹוף, נתנֹו אם אבל ;ְְְֲֲִִִֵַַָָָ
ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, ְְִֵֵֵַַָָאינם

.ËÈאֹו יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
אם אבל האחים. ׁשאר על ּפסלּה - ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתן
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
על ּפסלּה ולא ּכלּום, עׂשה לא - מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַַָָָָָָָָָָֹֹונתן
אחר צרתּה על אֹו עליה ּובא ּתׁשע ּבן חזר הּגדֹול; ִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאחיו
ׁשעׂשּו ּגדֹולים ּכׁשני הּגדֹול, על ּפסלּה - הּגדֹול אחיו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמאמר

מאמר אחר ׁשּבארנּו.מאמר ּכמֹו , ְְֲֲֵֶַַַַַָָ
.Îוח יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע אחיוּבן זר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרי - לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ, אֹו עליה, ּובא ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
הּקטן על ּפסלּה אֹוזה צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן ; ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

אֹו עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבא
ּומאמר. מאמר ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָעל

.‡Îיבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ולאּבן והגּדיל , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּפני - ּגט וחליצה; ּגט, צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא
לא ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו
מּׁשהגּדיל, עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. ּגט צריכה זֹו ְְֲִִֵֵַָהרי
.Îׁשנה עׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואחד

ׂשערֹות ׁשּתי הביא כקטן]ׁשּלא סימני[שדינו ּבֹו נֹולדּו ולא ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ
עקר]סריס הּספר.[מין ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
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.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?
נתן אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הראׁשֹון הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון הּמאמר .ּבין ֲֲֵַַַָָ

.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת
מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
לבעלת ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי -ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכהלכתּה היא ׁשּזֹו - .הּמאמר ְְֲִִֶַַָָָ

.Ëאחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה
ּכׁשרה'. 'ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמּה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבּה

ּפסּולה' 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו .ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
הרי - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה' 'חליצה נקראת .זֹו ְְֲִִֵָָ
.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשיםיבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ

אחתרבות] ׁשּנבעלה ּכיון נחלצה, אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשרחליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ

אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.
זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן

הּמאמר לּה ׁשּנּתן אֹו חליצהׁשּנבעלה מהן אחת ּוצריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן

.È,לזר להּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻנחלצה
עד אֹו היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הּפחּותה, החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיחלצּו
עד זה מּבית הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין

מהן אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על .ׁשּתחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
.‚Èּבעילה ּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָּכל

אחיו, ּבין הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפסּולה,
אחר צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבין
ּגט, צריכה זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּבעל

ּבּבעילה איׁש אׁשת נעׂשית לּהׁשהרי ׁשּנּתן יבמה ּכל וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגט צריכה זֹו הרי - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמאמר,
הּמאמר. אּסּור יסּור ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּמאמר, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

.„Èּבארנּו ּגמּורהּכבר ּדחּיה היבמה ּדֹוחה אינֹו ׁשהּגט , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לזר] אבל[להתירה ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו הּמאמר וכן ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּדחּיה אֹותּה ּדֹוחה והחליצה ּגמּור, קנין קֹונה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּבעילה
מאמר אחר מאמר אֹו ּבּיבמה, ּגט אחר ּגט לפיכ ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָּגמּורה.

אחר[כדלהלן] וחליצה ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצהחליצה אֹו ּגט ן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום. אינם הּבעילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂË- לצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ׁשני ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָהרי
לׁשניהן, ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגּטין

נתן אם וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה; אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּוׁשניהן
אסּור אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן ליבמּתֹו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּגט
מאמר אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט; לּה ׁשּנתן זֹו ,ּבקרֹובֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
וחלץ וחזר ליבמּתֹו, ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
אחר זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלצרתּה
החֹולץ ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָזה
ׁשאין הּנׁשים לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹותּה

זּקה. עליה ִֶָָָלֹו

.ÊËלּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
ונתן אחיו חזר אם וכן ּכלּום; זֹו חליצה אין - לצרתּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
מאמר, לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו לצרתּה, אֹו לּה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָּגט
קנה ּתחּלה, אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עׂשה לא - ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו

איׁש ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ּגמּור, נתןקנין אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגט, צריכה - צרתּה ּבעל אֹו לצרתּה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין [נשיׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] ּבגטאח יֹוציאּו ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי נֹודע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

ׁשהיה ראּובן ,לפיכ ליבמין. ואסּורֹות לזרים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻויּתרּו
וׁשמעֹון ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת נׁשים, ׁשּתי ולֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָּבירּוׁשלים,
הּדין - ראּובן ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, אחיו ולוי ּבעּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאחיו
ׁשּמא אחיו, עׂשה מה ׁשּידע עד מהן אחד ייּבם ׁשּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנֹותן
עד מּידֹו, מֹוציאין אין - ויּבם מהן אחד קדם ויּבם. ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקדם
ׁשּיּודע קדם לחלץ האחד רצה ּתחּלה. יּבם ׁשאחיו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּיּודע

אֹותֹו. מֹונעין אין - אחיו עׂשה ְִִֵֶָָָמה
.ÁÈמן ּכמאמר ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ּגמּור קנין ׁשאינֹו אחדהּגדֹול, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּגדֹול על ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ּתחּלה נתנֹו אם -ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

וחליצתֹו[מלייבמה] וגּטֹו ּכלּום. אינֹו ּבּסֹוף, נתנֹו אם אבל ;ְְְֲֲִִִֵַַָָָ
ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, ְְִֵֵֵַַָָאינם

.ËÈאֹו יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
אם אבל האחים. ׁשאר על ּפסלּה - ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתן
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
על ּפסלּה ולא ּכלּום, עׂשה לא - מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַַָָָָָָָָָָֹֹונתן
אחר צרתּה על אֹו עליה ּובא ּתׁשע ּבן חזר הּגדֹול; ִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאחיו
ׁשעׂשּו ּגדֹולים ּכׁשני הּגדֹול, על ּפסלּה - הּגדֹול אחיו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמאמר

מאמר אחר ׁשּבארנּו.מאמר ּכמֹו , ְְֲֲֵֶַַַַַָָ
.Îוח יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע אחיוּבן זר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרי - לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ, אֹו עליה, ּובא ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
הּקטן על ּפסלּה אֹוזה צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן ; ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

אֹו עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבא
ּומאמר. מאמר ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָעל

.‡Îיבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ולאּבן והגּדיל , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּפני - ּגט וחליצה; ּגט, צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא
לא ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו
מּׁשהגּדיל, עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. ּגט צריכה זֹו ְְֲִִֵֵַָהרי
.Îׁשנה עׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואחד

ׂשערֹות ׁשּתי הביא כקטן]ׁשּלא סימני[שדינו ּבֹו נֹולדּו ולא ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ
עקר]סריס הּספר.[מין ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ



קיי           
      

.‚Îשהישיאוה]קטּנה למאן[יתומה במיאוןׁשראּויה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי ׁשּקּדּוׁשיבבעלה ּפי על אף - והחרׁשת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

קּדּוׁשין מיני ׁשני - ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים מּדברי הן:ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ
הפקר, מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנה

ּתלּויין לּה[בספק]וקּדּוׁשיה ּתּקנּו - וחרׁשת ׁשּתגּדיל. עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לעֹולם ּפנּויה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי מדרבנןנּׂשּואין [וקידושיה ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

אחדבלבד] מּבית הּבאֹות היבמֹות ּכל היּו אם לפיכ ,ְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ּכּלן. את ּפֹוטרת מהן אחת ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻקטּנֹות

.„Îמהן אחת ּביאת אין - קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהיתה
צרתּה הּקטּנהּפֹוטרת את מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד ׁשּתמאן,. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּגט לּה ּכֹותב - לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת; את אחרוכֹונס ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזר. ותּתר עליה, ְְֶֶַָָָָֻׁשּיבֹוא

.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת - חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה
ּפֹוטרת החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת; את ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה,
ּוקטּנה ּגדֹולה וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין הּפּקחת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּביאת ואין הּקטּנה, את ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּגדֹולה את ּפֹוטרת .הּקטּנה ְְֶֶֶַַַָָ

.ÂÎ,למאן הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן אחתהיּו על הּיבם ּובא ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָ
את ּפסל לא - הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמהן,

אתהראׁשֹונה זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנבעל הּקטּנה ּתחּלה.יבמּתֹו ה ְְְְְֲִִִֶַַָָָ

.ÊÎהּדין הּקטּנה,וכן על ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
הּקטּנה, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוחזר

צריכה מּביאתוהחרׁשת מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת ּגט; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
זמן לאחר ראּויה ׁשהּקטּנה תהיההחרׁשת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ

מדאורייתא] ּתחּלה.מקודשת ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
.ÁÎאחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא

הּקטּנה את ּומלּמדין החרׁשת; את ּפסל - הּקטּנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל
ּבגט.ׁשּתמאן יֹוצאה והחרׁשת , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ

.ËÎ,הּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו
הּפּקחת, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
אֹו הּוא וחזר החרׁשת, על הּיבם ּבא ּגט. צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחרׁשת
יֹוצאה והחרׁשת החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

וחליצה.ּבגט ּבגט והּפּקחת , ְְְֲִִֵֵַַַַָ
.Ïאחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה, על ּבא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו

את ּומלּמדין הּגדֹולה; את ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹּובא
אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה, על ּבא ׁשּתמאן. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקטּנה
הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את מלּמדין - הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּגמּור קנין קֹונה .ׁשּבעילתּה ְְִִֶָָָָָ

ה'תש"ע שבט י' שני יום

    
אחים‡. ויׁש לחליצה; אֹו ליּבּום ראּויין ׁשהן אחים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָיׁש

זּקה להן ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא ראּויין, [קשרׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ראּוייןליבמה] ׁשהן אחים ויׁש לזר. מּתרת יבמּתֹו אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכלל,

ליּבּום, ראּויין ׁשהן אחים ויׁש ליּבּום; ראּויין ואינן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָלחליצה,
לחליצה. ראּויין ְְֲִִֵַָָואינן

.סריס ּכלל: זּקה להן ׁשאין עקר]ואּלּו [מלידה]חּמה[מין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ונקבות]ואנּדרֹוגינֹוס זכרות סימני בו ׁשאינן[יש מּפני - ְְְְִִֵֵֶַָ

לולד הּכׁשר.[להוליד]ראּויין ׁשעת להן היתה ולא , ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹ

מּפני‚. והּקטן, והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
לעֹולם, מֹוציא אינֹו החרׁש, ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין
ּגרּוׁשיו ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת אֹותּה עֹוׂשה ׁשּבעילתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּפני

ּגמּורין יכֹולּגרּוׁשין אינֹו ׁשּיּבם, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכ ׁשּיגּדיל, עד ׁשּבארנּו.לגרׁש מֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ספק„. ׁשהיתה ּכגֹון - הּספקֹות מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו
ּדּכא ּופצּוע - ביציו]ערוה ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות [נכרת ְְְְֶַַָָָָ

וכׁשל; ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן הּסרּוס, מּמיני ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
סריס ּבעל -]ואם בידי להן[שנסתרס היתה ׁשהרי קנה, - אדם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ּבּקהל. לבֹוא אסּור ׁשהּוא מּפני ּבגט, ּומֹוציא הּכׁשר, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשעת
נקבות]והּטמטּום ולא זכרות סימני לא בו ולא[שאין חֹולץ ְְְֵַֹֻ

נקרע ואם ספק; ׁשהּוא מּפני רצה[נותח]מיּבם, - זכר ונמצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
מיּבמין. אֹו חֹולצין אֹו - האחים ּוׁשאר מיּבם. רצה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָחֹולץ,

יבמֹות‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש
ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן
לחליצה לא ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלחליצה,
לזר. להּנׂשא ּומּתרֹות ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

.Âוהּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו
הּיבם רצה ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּקטּנה,
מגרׁש. זה הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלגרׁש

.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו
ׁשּיתּבאר ּכמֹו עׂשה, מגרׁשת,ואּסּורי ספק ׁשהיא אּׁשה וכל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא ׁשאׁשת[יכשל]חֹולצת ּבערוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשהיא מי אבל ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחיו
היבמֹות, ּכל ּכׁשאר היא הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמקּדׁשת
אׁשת וכן לֹו. לחּוׁש ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָוחֹולצת
רצה - היבמֹות ּכל ּכׁשאר הן הרי ועקרה, ּוזקנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָהחרׁש
הּכׁשר. ׁשעת להן היתה ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹחֹולץ,

.Áאׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו
חּמה הּקטן,סריס ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי "ולא[קרובה], ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ
ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיּמחה

הֹוא מחּוי, הריׁשּׁשמם ּברּיתן, מּתחּלת לולד ראּויין ואינן יל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּפרט - ּתלד" אׁשר הּבכֹור "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהן
תהיה "לא ּברּיתּה. מּתחּלת לולד ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאילֹונית,
להן ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת
לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאיׁשּות

לּקּוחין. ִִָּבּה

.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון[- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּפטּורה זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין

           
      

.È,עׂשה אּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָהיתה
מה ּומּפני מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
וקּדּוׁשין הֹואיל לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶָָָצריכה
ׁשּיתיּבמּו, היה הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתֹופסין
ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּיּבּום
ּגזרּו, חכמים אבל תעׂשה; לא את וידחה עׂשה יבֹוא ְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹתעׂשה,
עליה יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשאין מצוה, ׁשם ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּביאה
עבר אם ,לפיכ ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמצות
צרי ואין עׂשה, מּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָּובעל

ׁשנּיה מדרבנן]לֹומר ערווה ּגמּור,[היינו קנין קנה זה הרי - ְְֲִִֵֶַָָָָָ
נפטרּו. ׁשהרי לזר, מּתרֹות צרֹותיה וכל והיא ּבגט; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻּומֹוציאּה

.‡Èּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה
עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא יבום]- לא[מצות את ּדֹוחה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ועׂשה לכה"ג]תעׂשה אלמנה מן[איסור קנה ולא והֹואיל , ְְֲֲִִֵֶַַָָֹ
ׁשּתחלץ. עד לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּתֹורה

.Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

המת]אׁשּתֹו ּבת[של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
לּיבם, מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמתיּבמת.

ּבידֹו. הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה
.‚Èמּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה

הּיבםעׂשה על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מּמחזיר חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
וכן מתיּבמת. ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּגרּוׁשתֹו
- ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
ּבספק אּׁשה ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
לֹו ונפלה אחֹותּה, נֹוׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָקּדּוׁשין,
ולא חֹולצת זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֹליּבּום
אסּורֹות ּוׁשּתיהן מּספק. ּבגט אׁשּתֹו את ּומֹוציא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתיּבמת;
ׁשהיא מּפני וארּוסתֹו, ערוה; ספק ׁשהיא מּפני יבמּתֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעליו:

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשנּיה, ׁשהיא חלּוצתֹו, קרֹובת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָספק
.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ּפטּורה ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
לֹו נפלה ולא ּפטּורה; צרתּה ּכ הּיּבּום, ּומן החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמן
ּבית את יבנה לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּכלל, זה ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזּקה
ׁשּיׁש הּוא ׁשּירצה, מהן ּבאיזֹו לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית - ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאחיו"
אין ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה; עליו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו
מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו - לּקּוחין ּבֹו ְֲִִִִֵֶֶָָֻלֹו
ׁשהרי - אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונמצאת

זּקה. עליה לֹו ִֵֶָָָאין
.ÂËעל ערוה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּבית על זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָׁשמעֹון
ׁשהיא מהן האחת לוי יּבם לוי; זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה,
לוי ּומת אחרת, אּׁשה לֹו והיתה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצרת
החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָונפלּו
ערוה; צרת ׁשהיתה מּפני האחת, מּׁשמעֹון: הּיּבּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומן

סֹוף עד צרתּה ּבצרת הּדין וכן צרתּה. ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה,
אח אׁשת ּבאּסּור זּקה, עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל - ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹולם

לעֹולם .עֹומדת ְֶֶָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת שמת]וכן אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ

יחּדו", אחים יׁשבּו "ּכי ׁשּנאמר: - זּקה עליה לֹו ואין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהֹואיל
ּבעֹולם יׁשיבה ּביניהן היתה לא ואם ּבעֹולם. ׁשניהן ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹעד
צרתּה. ּופֹוטרת אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה, והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
ׁשמעֹון ׁשּיּבם קדם ׁשּנֹולד ּבין לוי, נֹולד ראּובן ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר

ראּובן ראּובןאׁשת אׁשת הרי - ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
זֹו ונפלה ׁשמעֹון מת אם לפיכ לעֹולם; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈמ ׁשמעֹון קודםאמרעׂשה חכמים כתקנת כסף [קידושי ְֲִַָָָ
הרייבום] - אֹותּה ׁשּיכנס קדם ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹּביבמּתֹו

ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין מיּבם; ולא לצרתּה, חֹולץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור, ְְְִֵֶַָָקנין

.ËÈקדם ּומת ּובעדים, ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה
החליצה מן ּפטּורה היא הרי - יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה,
מּפני הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

ּכעריֹות ּבּה ּכתּובה אבלׁשּטמאה נטמאה". "והיא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ
עימו]ׂשֹוטה ונסתרה פלוני עם תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ָ

הּמרים מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה זינתה]ׁשּמת אם ,[הבודקים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשתּיה ּבת ׁשאינּה ארוסה]אֹו הרי[כגון - ּגרּוׁשין ּבת אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

צרתּה הרי - צרה לּה היתה ואם מתיּבמת; ולא חֹולצת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
מתיּבמת. אֹו וחֹולצת ְְִֶֶֶֶֶֶַֻמּתרת,

.Îמהן האחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו הּיבם, על אֹוׁשנּיה , ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

מתיּבמת.[עקרה]אילֹונית אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
אּמּה, אֹו חלּוצתֹו, אחֹות והלכה ליבמּתֹו, החֹולץ ְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָאבל
ונפלּו ּומת אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ונּׂשאת ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ּכ עליו, אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ּכׁשם - לפניו ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּתיהן
ולא וחֹולצֹות לֹו, ּכׁשנּיֹות ׁשּתיהן והרי אסּורה; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹצרתּה
מּפני חלּוצתֹו? קרֹובת צרת אסרּו מה ּומּפני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמתיּבמֹות.

חלּוצתֹו ּבצרת נשא]ׁשּמתחּלפת חלוצתו צרת .[ויאמרו ְְֲִֶֶֶַַָָ
.‡Îערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי

אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה - אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
ּכמֹו זֹו הרי - יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמתיּבמת:

ּבלבד צרתּה על זּקתֹו ונפלה אחיוׁשאינּה, ּגרׁש אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּבֹו מאנה אֹו הערוה לבטלאת במיאון לה שדי קטנה, [שהיתה ְֲֵֶֶָָָ

מתנישואיה] ּכ ואחר ּבעלּה, ּבחּיי ׁשּמתה אֹו ׁשּימּות, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ואין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאחיו
ּתאסר אחת, ׁשעה לערוה צרה ונעׂשית 'הֹואיל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹומרין:
ּבׁשעת ערוה צרת ׁשּתהיה עד אסּורה, הּצרה ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם',

ליּבּום. ְְִִָנפילה
.Îׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה

ּבספק מּמּנּו מגרׁשת אֹו הראּויהּבספק, קטּנה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
- ּבּיבם ׁשּמאנה ּפי על אף ּבחּייו, ּבאחיו מאנה ולא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלמאן

מתיּבמת. ולא חֹולצת ְְִֶֶֶֶַָָָֹצרתּה



קיי            
      

.È,עׂשה אּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָהיתה
מה ּומּפני מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
וקּדּוׁשין הֹואיל לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶָָָצריכה
ׁשּיתיּבמּו, היה הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתֹופסין
ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּיּבּום
ּגזרּו, חכמים אבל תעׂשה; לא את וידחה עׂשה יבֹוא ְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹתעׂשה,
עליה יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשאין מצוה, ׁשם ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּביאה
עבר אם ,לפיכ ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמצות
צרי ואין עׂשה, מּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָּובעל

ׁשנּיה מדרבנן]לֹומר ערווה ּגמּור,[היינו קנין קנה זה הרי - ְְֲִִֵֶַָָָָָ
נפטרּו. ׁשהרי לזר, מּתרֹות צרֹותיה וכל והיא ּבגט; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻּומֹוציאּה

.‡Èּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה
עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא יבום]- לא[מצות את ּדֹוחה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ועׂשה לכה"ג]תעׂשה אלמנה מן[איסור קנה ולא והֹואיל , ְְֲֲִִֵֶַַָָֹ
ׁשּתחלץ. עד לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּתֹורה

.Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

המת]אׁשּתֹו ּבת[של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
לּיבם, מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמתיּבמת.

ּבידֹו. הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה
.‚Èמּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה

הּיבםעׂשה על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מּמחזיר חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
וכן מתיּבמת. ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּגרּוׁשתֹו
- ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
ּבספק אּׁשה ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
לֹו ונפלה אחֹותּה, נֹוׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָקּדּוׁשין,
ולא חֹולצת זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֹליּבּום
אסּורֹות ּוׁשּתיהן מּספק. ּבגט אׁשּתֹו את ּומֹוציא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתיּבמת;
ׁשהיא מּפני וארּוסתֹו, ערוה; ספק ׁשהיא מּפני יבמּתֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעליו:

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשנּיה, ׁשהיא חלּוצתֹו, קרֹובת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָספק
.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ּפטּורה ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
לֹו נפלה ולא ּפטּורה; צרתּה ּכ הּיּבּום, ּומן החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמן
ּבית את יבנה לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּכלל, זה ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזּקה
ׁשּיׁש הּוא ׁשּירצה, מהן ּבאיזֹו לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית - ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאחיו"
אין ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה; עליו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו
מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו - לּקּוחין ּבֹו ְֲִִִִֵֶֶָָֻלֹו
ׁשהרי - אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונמצאת

זּקה. עליה לֹו ִֵֶָָָאין
.ÂËעל ערוה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּבית על זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָׁשמעֹון
ׁשהיא מהן האחת לוי יּבם לוי; זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה,
לוי ּומת אחרת, אּׁשה לֹו והיתה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצרת
החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָונפלּו
ערוה; צרת ׁשהיתה מּפני האחת, מּׁשמעֹון: הּיּבּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומן

סֹוף עד צרתּה ּבצרת הּדין וכן צרתּה. ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה,
אח אׁשת ּבאּסּור זּקה, עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל - ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹולם

לעֹולם .עֹומדת ְֶֶָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת שמת]וכן אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ

יחּדו", אחים יׁשבּו "ּכי ׁשּנאמר: - זּקה עליה לֹו ואין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהֹואיל
ּבעֹולם יׁשיבה ּביניהן היתה לא ואם ּבעֹולם. ׁשניהן ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹעד
צרתּה. ּופֹוטרת אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה, והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
ׁשמעֹון ׁשּיּבם קדם ׁשּנֹולד ּבין לוי, נֹולד ראּובן ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר

ראּובן ראּובןאׁשת אׁשת הרי - ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
זֹו ונפלה ׁשמעֹון מת אם לפיכ לעֹולם; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈמ ׁשמעֹון קודםאמרעׂשה חכמים כתקנת כסף [קידושי ְֲִַָָָ
הרייבום] - אֹותּה ׁשּיכנס קדם ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹּביבמּתֹו

ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין מיּבם; ולא לצרתּה, חֹולץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור, ְְְִֵֶַָָקנין

.ËÈקדם ּומת ּובעדים, ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה
החליצה מן ּפטּורה היא הרי - יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה,
מּפני הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

ּכעריֹות ּבּה ּכתּובה אבלׁשּטמאה נטמאה". "והיא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ
עימו]ׂשֹוטה ונסתרה פלוני עם תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ָ

הּמרים מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה זינתה]ׁשּמת אם ,[הבודקים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשתּיה ּבת ׁשאינּה ארוסה]אֹו הרי[כגון - ּגרּוׁשין ּבת אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

צרתּה הרי - צרה לּה היתה ואם מתיּבמת; ולא חֹולצת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
מתיּבמת. אֹו וחֹולצת ְְִֶֶֶֶֶֶַֻמּתרת,

.Îמהן האחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו הּיבם, על אֹוׁשנּיה , ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

מתיּבמת.[עקרה]אילֹונית אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
אּמּה, אֹו חלּוצתֹו, אחֹות והלכה ליבמּתֹו, החֹולץ ְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָאבל
ונפלּו ּומת אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ונּׂשאת ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ּכ עליו, אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ּכׁשם - לפניו ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּתיהן
ולא וחֹולצֹות לֹו, ּכׁשנּיֹות ׁשּתיהן והרי אסּורה; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹצרתּה
מּפני חלּוצתֹו? קרֹובת צרת אסרּו מה ּומּפני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמתיּבמֹות.

חלּוצתֹו ּבצרת נשא]ׁשּמתחּלפת חלוצתו צרת .[ויאמרו ְְֲִֶֶֶַַָָ
.‡Îערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי

אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה - אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
ּכמֹו זֹו הרי - יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמתיּבמת:

ּבלבד צרתּה על זּקתֹו ונפלה אחיוׁשאינּה, ּגרׁש אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּבֹו מאנה אֹו הערוה לבטלאת במיאון לה שדי קטנה, [שהיתה ְֲֵֶֶָָָ

מתנישואיה] ּכ ואחר ּבעלּה, ּבחּיי ׁשּמתה אֹו ׁשּימּות, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ואין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאחיו
ּתאסר אחת, ׁשעה לערוה צרה ונעׂשית 'הֹואיל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹומרין:
ּבׁשעת ערוה צרת ׁשּתהיה עד אסּורה, הּצרה ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם',

ליּבּום. ְְִִָנפילה
.Îׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה

ּבספק מּמּנּו מגרׁשת אֹו הראּויהּבספק, קטּנה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
- ּבּיבם ׁשּמאנה ּפי על אף ּבחּייו, ּבאחיו מאנה ולא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלמאן

מתיּבמת. ולא חֹולצת ְְִֶֶֶֶַָָָֹצרתּה



קיי           
      

.‚Îנמצאת ּכ ואחר לאחר, ונּׂשאת הערוה צרת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהלכה
- אילֹונית ּגטהערוה ּוצריכה ּומיבמּה; מּבעלּה הּצרה ּתצא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

לּׁשּוק להּתירּה ּכדי מיבמּה וחליצה העולם]מּבעלּה .[לכל ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.„Îונמצאת אילֹונית, ׁשהערוה ׁשּדּמּו מּפני הּצרה ׁשּיּבם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיבם
ממזר והּולד ּבגט, מיבמּה ּתצא - אילֹונית ׁשאינּה .הערוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

.‰Îואחד אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
מּבעלי אחד מת ּכ ואחר נכרית, הּנׂשּוי מת - נכרית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשּוי
ׁשהיא מּפני מתיּבמת, ולא חֹולצת הּנכרית הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחיֹות
אּלא עֹוד, ולא אחרֹון. ׁשּמת אחיו ּבזּקת אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹצרת
ׁשּמת אחר אׁשּתֹו את אחיֹות מּבעלי האחד גרׁש ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ולא חֹולצת הּנכרית הרי - המגרׁש ּומת נכרית, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנׂשּוי
ׁשעה ּבזּקה אׁשּתֹו אחֹות צרת ונעׂשית הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמתיּבמת,
לא ואפּלּו אֹותּה ליּבם יבֹואּו ׁשּמא ּתתיּבם, ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאחת;

אׁשּתֹו את אחרֹון ׁשּמת זה .גרׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶַ
.ÂÎערוה צרת ׁשהרי ּבנּׂשּואין, זה ּדבר גזרּו לא מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומּפני

לּיבם, מּתרת צרתּה - ומת הערוה את ּגרׁש אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבנּׂשּואין,
לּכל, ידּוע ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו
צרת ואּסּור הערוה; ּגרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹואינן

ידּוע אינֹו ּבזּקה לאערוה ואפּלּו הּצרה להּתיר ּובאין לּכל, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הערוה. ְְְִֶָָָָנתּגרׁשה

.ÊÎאחדׁשלׁשה ּומת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נׂשּואין אחים ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ
מאמר הּׁשני ועׂשה כסף]מהן, קדם[קידושי ּומת ּביבמּתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - הּיבם לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיכנס,
יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ׁשּבעלת מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתיּבמֹות;
ואמרּו: חכמים ודרׁשּו מתים; ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָונמצאת
ׁשעליה אּׁשה ּכל ,לפיכ מתים. ׁשני אׁשת לא הּמת", ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"אׁשת
ואּסּורן צרתּה; וכן מתיּבמת, ולא חֹולצת יבמין, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזּקת

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.ÁÎׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר לבעלת יחלץ לא מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני

יבמֹות 'ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה, צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹיבמין,
ּולפיכ מתיּבמת'; ואחת חֹולצת אחת אחד, מּבית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבאֹות

צרתּה אף .אסרּו ְַָָָָ
.ËÎחזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעׂשה

ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר הגט]להּתרּה, ורצה[ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. רצה לּה, ְֵֵַָָָחֹולץ

.Ïּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
ּכמֹו הּגדֹול, מן ּכמאמר ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמין.ׁשּבארנּו ׁשני זּקת עליה ונמצא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Ïלראּובן ׁשּנתקּדׁשה חֹורין, ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמי

- ׁשניהם ּומתּו לׁשמעֹון, ונתקּדׁשה וחזרה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָונׁשּתחררה,
ראּובן קּדּוׁשי אם מתים; ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמתיּבמת
ׁשמעֹון קּדּוׁשי ואם ּכלּום; ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין ְְְְִִִִִִִֵֵֵקּדּוׁשין,

ּכלּום ראּובן קּדּוׁשי אין .קּדּוׁשין, ְְִִִֵֵֵ

ה'תש"ע שבט י"א שלישי יום

    
ולא‡. ׁשניהן, ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין האחים מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשנים

ׁשּתיהן, ליּבם אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהן איזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָנֹודע
זּקה היבם]והרי וקשר ׁשּתיהן[רשות - ׁשּתיהן על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

על אסּורה מהן אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות; ולא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹחֹולצֹות
ׁשנּיה מּׁשּום מדרבנן]הּיבם אֹו[ערווה עׂשה, מחּיבי אֹו , ְֲִִֵֵֵַַָָָָ

אם אבל מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמחּיבי
אֹו אׁשּתֹו, אם ׁשהיתה ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
ׁשהרי מיּבם; רצה חֹולץ ורצה לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבּתּה

הערוה. על זּקה ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

.,ערוה מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה
לזה האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהאחרת
זּקת נפלה ׁשהרי לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻמּתרת
הּמּתרת לזֹו חֹולץ ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכל

מיּבם רצה .לֹו, ְֵַָָ
מת‚. ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

והרי ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשני,
מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ּכמֹוׁשּתיהן , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה

עֹומדת, ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.
ּבׁשעת ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת

-נפילתּה לאחרֹונה וחלץ האחים מן אחד קדם אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשאסרה הּזּקה ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּתרה

ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה ֱֲִִִַָָָָאֹותּה,
ויּבם‰. וקדם מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן

לׁשאר הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאת
נתיּבמה עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאחים;
אחד על ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּמּתר

לראׁשֹונה מיּבם הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד ּוׁשארמהן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מיּבמין ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהאחים
מּידן. מֹוציאין האחיֹות, מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָואם

.Âאחד מת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
מאמר ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, בכסףמּבעלי [קידשה ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

היבום] לפני חכמים הּׁשני,כתקנת האחֹות ּבעל מת ּכ ואחר ,ְִֵֵַַַַַָָָ
נֹותן זה הרי - הּׁשליׁשי האח לפני הּׁשנּיה האחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָונפלה
האחרֹונה, לאחֹותּה וחֹולץ לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָּגט

לזר. להּתירן ְְְִֵַָָּכדי
.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת

מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה את ׁשּיפטר עד .ּגמּור ְִֶֶַַָָָֹ
.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
יּבמּה, אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻיחלץ,
ּכּלם אחיו מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
מתה ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָ
לאחר ׁשּמתה ּבין האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹארּוסתֹו,

חֹולץ רצה מיּבם ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - .מיתתן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ

           
      

.Ëלכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה
ונפלּו האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
אחיֹות; נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהאחיֹות
ׁשּיחלצּו עד צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל

מעּלה ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני [כיהּצרֹות; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
להתייבם] ראויות ּפֹוטרתאינן אינּה מעּלה ׁשאינּה וחליצה ,ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, ְְֵֶֶַַָָאת

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויראה
אֹו ּבּה, וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהאחת

לאסּורה חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, [שחליצתהמחּיבי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
האסּורה.פחותה] הּתרה לּצרה, חלץ צרתּה; הּתרה לא ,ְְֲַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

.‡Èוהּׁשליׁשי אחיֹות, ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁשה
את נכרית הּנׂשּוי ויּבם אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנׂשּוי
מת ּכ ואחר ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו,
הרי - אּׁשה לֹו ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשליׁשי,
ׁשהיתה מּפני האחת, הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
עליו נאסרה הראׁשֹון, אחיו ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחֹות
היה ׁשּלא אחיו אׁשת ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלעֹולם

צרתּה מּׁשּום והּנכרית, .ּבעֹולמֹו; ְְְִִַָָָָָ

.È,מהן אחד ּומת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן
עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר

נפילה ׁשעת עליו ונאסרה אׁשּתֹוהֹואיל את המגרׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהרי ּפי על ואף לּיבם; מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהחזירּה
להּתרּה, חזרה הרי ׁשּגרׁשה, ּבׁשעה אחיו ּבחּיי עליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנאסרה

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה - אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּוכׁשּמת

.‚Èועדין ומת, והחזירּה ּבעלּה, וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקטּנה
ּגרּוׁשין ׁשּגרּוׁשיה מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהיא

חזרתּה ואין הּׂשיאּה; אביה ׁשהרי בשנית]ּגמּורין, [שנישאת ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ּגמּורה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָחזרה

.„È,ומת והחזירּה ונתחרׁשה, ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ולא חֹולצת ואינּה לּיבם, אסּורה ׁשהיא - חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּניחּה
אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו, קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.

חרׁשתמתיּבמת אֹו וגדלה קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונתּפּקחה

.ÂËקטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
למאן נישואיהן]הראּויֹות לבטל במיאונן חרׁשֹות,[שדי אֹו ְְְֵֵָָ

מן ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּומת
ּומת קטּנה, ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
הּגדֹולה ּבעל מת אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבעל
זֹו ּגדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמּה. ִֶֶָָֻמּתרת
.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁשין אחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני

אחיֹות ׁשּתי וכן חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחדחרׁש אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נׂשּואֹות ֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מן ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי אין ׁשהרי אּׁשה; אחֹות מּׁשּום הּיּבּום, ּומן ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

ּגמּורין נּׂשּואין מּׁשניהן .אחד ְְִִִִֵֶֶָ

.ÊÈאחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני
היא הּפּקחת והרי ּפּקחת, ואחת חרׁשת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה. אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו, ּתצא - החרׁש מת - הּפּקח ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
וזּקת ּגמּורין נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל - הּפּקח ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמת

ּגמּורה החרׁש התורה]זה נּׂשּואין[מן אינם החרׁש ונּׂשּואי , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשאחֹותּה מּפני ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָּגמּורין
יכֹול ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה

חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה, מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס
.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה

ׁשאין נבלֹות, אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהם
אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום 'נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
ׁשּתהיה ּכדי ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה'; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאחֹות

לעֹולם אסּורה .אחֹותּה ְֲֲָָָ
.ËÈּפּקחת אחת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין ּפקחין אחים ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָוכן

אּׁשה. אחֹות מּׁשּום ּתצא החרׁשת, ּבעל מת - חרׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָואחת
אׁשת ואת ּבגט, החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא הּפּקחת, ּבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַמת

לחלץ ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, .אחיו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
.Îׁשּתי נׂשּוי והחרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני

- החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן אחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׁשים
ּפנים ּכל על ּפטּורֹות הריׁשּתיהן נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אם : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכ נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה; צרתּה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהּׁשנּיה
נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו ְִִִִֵָָָֹלא

.‡Îהּפּקח לאחיו ּונׂשּואה חרׁשת, ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה
ּגמּורין החרׁשת נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת; ולא חֹולצת צרתּה -. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.Îאחד - אחיֹות' 'ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אחיֹות ּבּה;ׁשּתי וכּיֹוצא ּבנּה, ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה, אּׁשה אֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ

עם ערוה מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן - הּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָענין
מקֹום ּכל וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אפׁשר ואי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהאחרת,
אחֹותּה, אחד - יבמּתֹו' 'אחֹות אֹו אׁשּתֹו', 'אחֹות ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַָָׁשּנאמר
ׁשהן מּקרֹובֹותיה אחת - הּדברים ענין ּבּתּה; אֹו אּמּה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו

עּמּה. ְִֶָָערוה

ה'תש"ע שבט י"ב רביעי יום

    
קּדׁש,‡. מהן איזֹו ידּוע ואין אחיֹות, מׁשּתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמי

לאחרים. להּתירן ּכדי לׁשּתיהן, חֹולץ - אחד אח ולֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָומת,
והּׁשני ּבּתחּלה, מהן לאחת חֹולץ אחד - אחין ׁשני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיּו
הרי אחיו, ׁשּקּדׁש היא זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמיּבם
מּׁשאר אּׁשה נׂשא הרי אחיו, אׁשת אינּה ואם אֹותּה; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָיּבם

נחלצה ּכבר אחיו, אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה לאהּנׁשים, אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ונמצא אחיו, אׁשת היא האחרת ׁשּמא - ּתחּלה האחת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָייּבם
ׁשּתי וכנסּו האחים ׁשני קדמּו זקּוקתֹו; קרֹובת ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנׂשא

מּידם. מֹוציאין אין - ְִִִֵַָָָהיבמֹות
.וזה קּדׁש, איזֹו יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשנים

זה - אח ולזה אח לזה - ׁשניהן ּומתּו קּדׁש, איזֹו יֹודע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאינֹו
- ׁשנים ולזה אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹולץ
ראׁשֹון, חֹולץ אחד והּׁשנים, ּבּתחּלה; לׁשּתיהן חֹולץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהיחידי,



קטו            
      

.Ëלכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה
ונפלּו האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
אחיֹות; נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהאחיֹות
ׁשּיחלצּו עד צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל

מעּלה ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני [כיהּצרֹות; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
להתייבם] ראויות ּפֹוטרתאינן אינּה מעּלה ׁשאינּה וחליצה ,ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, ְְֵֶֶַַָָאת

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויראה
אֹו ּבּה, וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהאחת

לאסּורה חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, [שחליצתהמחּיבי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
האסּורה.פחותה] הּתרה לּצרה, חלץ צרתּה; הּתרה לא ,ְְֲַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

.‡Èוהּׁשליׁשי אחיֹות, ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁשה
את נכרית הּנׂשּוי ויּבם אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנׂשּוי
מת ּכ ואחר ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו,
הרי - אּׁשה לֹו ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשליׁשי,
ׁשהיתה מּפני האחת, הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
עליו נאסרה הראׁשֹון, אחיו ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחֹות
היה ׁשּלא אחיו אׁשת ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלעֹולם

צרתּה מּׁשּום והּנכרית, .ּבעֹולמֹו; ְְְִִַָָָָָ

.È,מהן אחד ּומת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן
עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר

נפילה ׁשעת עליו ונאסרה אׁשּתֹוהֹואיל את המגרׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהרי ּפי על ואף לּיבם; מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהחזירּה
להּתרּה, חזרה הרי ׁשּגרׁשה, ּבׁשעה אחיו ּבחּיי עליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנאסרה

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה - אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּוכׁשּמת

.‚Èועדין ומת, והחזירּה ּבעלּה, וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקטּנה
ּגרּוׁשין ׁשּגרּוׁשיה מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהיא

חזרתּה ואין הּׂשיאּה; אביה ׁשהרי בשנית]ּגמּורין, [שנישאת ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ּגמּורה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָחזרה

.„È,ומת והחזירּה ונתחרׁשה, ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ולא חֹולצת ואינּה לּיבם, אסּורה ׁשהיא - חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּניחּה
אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו, קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.

חרׁשתמתיּבמת אֹו וגדלה קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונתּפּקחה

.ÂËקטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
למאן נישואיהן]הראּויֹות לבטל במיאונן חרׁשֹות,[שדי אֹו ְְְֵֵָָ

מן ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּומת
ּומת קטּנה, ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
הּגדֹולה ּבעל מת אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבעל
זֹו ּגדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמּה. ִֶֶָָֻמּתרת
.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁשין אחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני

אחיֹות ׁשּתי וכן חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחדחרׁש אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נׂשּואֹות ֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מן ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי אין ׁשהרי אּׁשה; אחֹות מּׁשּום הּיּבּום, ּומן ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

ּגמּורין נּׂשּואין מּׁשניהן .אחד ְְִִִִֵֶֶָ

.ÊÈאחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני
היא הּפּקחת והרי ּפּקחת, ואחת חרׁשת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה. אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו, ּתצא - החרׁש מת - הּפּקח ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
וזּקת ּגמּורין נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל - הּפּקח ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמת

ּגמּורה החרׁש התורה]זה נּׂשּואין[מן אינם החרׁש ונּׂשּואי , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשאחֹותּה מּפני ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָּגמּורין
יכֹול ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה

חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה, מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס
.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה

ׁשאין נבלֹות, אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהם
אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום 'נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
ׁשּתהיה ּכדי ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה'; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאחֹות

לעֹולם אסּורה .אחֹותּה ְֲֲָָָ
.ËÈּפּקחת אחת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין ּפקחין אחים ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָוכן

אּׁשה. אחֹות מּׁשּום ּתצא החרׁשת, ּבעל מת - חרׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָואחת
אׁשת ואת ּבגט, החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא הּפּקחת, ּבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַמת

לחלץ ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, .אחיו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
.Îׁשּתי נׂשּוי והחרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני

- החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן אחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׁשים
ּפנים ּכל על ּפטּורֹות הריׁשּתיהן נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אם : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכ נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה; צרתּה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהּׁשנּיה
נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו ְִִִִֵָָָֹלא

.‡Îהּפּקח לאחיו ּונׂשּואה חרׁשת, ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה
ּגמּורין החרׁשת נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת; ולא חֹולצת צרתּה -. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.Îאחד - אחיֹות' 'ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אחיֹות ּבּה;ׁשּתי וכּיֹוצא ּבנּה, ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה, אּׁשה אֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ

עם ערוה מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן - הּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָענין
מקֹום ּכל וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אפׁשר ואי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהאחרת,
אחֹותּה, אחד - יבמּתֹו' 'אחֹות אֹו אׁשּתֹו', 'אחֹות ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַָָׁשּנאמר
ׁשהן מּקרֹובֹותיה אחת - הּדברים ענין ּבּתּה; אֹו אּמּה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו

עּמּה. ְִֶָָערוה

ה'תש"ע שבט י"ב רביעי יום

    
קּדׁש,‡. מהן איזֹו ידּוע ואין אחיֹות, מׁשּתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמי

לאחרים. להּתירן ּכדי לׁשּתיהן, חֹולץ - אחד אח ולֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָומת,
והּׁשני ּבּתחּלה, מהן לאחת חֹולץ אחד - אחין ׁשני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיּו
הרי אחיו, ׁשּקּדׁש היא זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמיּבם
מּׁשאר אּׁשה נׂשא הרי אחיו, אׁשת אינּה ואם אֹותּה; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָיּבם

נחלצה ּכבר אחיו, אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה לאהּנׁשים, אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ונמצא אחיו, אׁשת היא האחרת ׁשּמא - ּתחּלה האחת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָייּבם
ׁשּתי וכנסּו האחים ׁשני קדמּו זקּוקתֹו; קרֹובת ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנׂשא

מּידם. מֹוציאין אין - ְִִִֵַָָָהיבמֹות
.וזה קּדׁש, איזֹו יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשנים

זה - אח ולזה אח לזה - ׁשניהן ּומתּו קּדׁש, איזֹו יֹודע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאינֹו
- ׁשנים ולזה אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹולץ
ראׁשֹון, חֹולץ אחד והּׁשנים, ּבּתחּלה; לׁשּתיהן חֹולץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהיחידי,
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מּידם מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם מיּבם. היּווהּׁשני ואפּלּו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
והחלּוצה חלץ; מּספק היחידי, ׁשחלץ ׁשהחליצה ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכהנים;

גזרּו. לא חלּוצה ּובספק סֹופרים, מּדברי לכהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָֹֹאסּורה
חֹולץ‚. זה ׁשל אחיו - אחים ׁשני ולזה אחים ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו

הּׁשני האח ּכ ואחר לאחת; חֹולץ זה ׁשל ואחיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלאחת,
מיּבם זה ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
לא - לׁשּתיהן וחלצּו אחים ׁשני קדמּו זה. ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹחלּוצתֹו
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד אּלא האחרים; האחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָייּבמּו
מּידן מֹוציאין אין וכנסּו, קדמּו ואם לּׁשנּיה. מיּבם .ואחיו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ונתעּברה„. ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים, לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהאּׁשה
אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה
נׁשים ונׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו

- ּתחּלה,ומתּו לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אחיו אׁשת ׁשהיא ספק מּׁשּתיהן אחת ׁשּכל - מיּבמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ערוה והיא אביו אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻותהיה

זֹועליו היא ׁשאם מיּבמין: אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה, ּבני אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
היא מּתרת אחיו, ּבן אׁשת היא ואם יּבמּה; הרי אחיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאׁשת

נחלצה. ׁשּכבר - ְְְֶֶָָלֹו
הידּועים‰. הּבנים ּכּלתּה,[הוודאיים]מתּו וׁשל זקנה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבני לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין הּתערֹובֹות ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין; ולא חֹולצין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזקנה,
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד - הּכּלה ּבני ולנׁשי עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשחלץ זה הּוא הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלה,
מיבמּה; ׁשּנחלצה אחר אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּזקנה,
ּבן לאׁשת חלץ הרי הּזקנה, ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם
הּכּלה, ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני ּכלּום, עׂשה ולא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאחיו

אחיו. אׁשת יּבם ֲִִֵֵֵֶַָוהרי
.Â,וילדה ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמי

לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
הּספק הּבן זה מת אם - הּׁשני ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה ְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהיּו
מיּבמין; ולא לאׁשּתֹו, חֹולצין האחרֹון ּובני הראׁשֹון ּבני -ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ
והרי מאביו; אחיו אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
על אסּורה מאּמֹו אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
חֹולץ - הּספק הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאדם

הוודאיים]לנׁשֹותיהן מיּבם.[של ולא ְְְִֵֵֶַֹ
.Êּבתֹו ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני, ּובן לראׁשֹון ּבן ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה

חודשים]זמן חֹולץ[ג' הּספק הּבן זה הרי - מהן אחד ּומת , ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יּבם הרי הּוא, מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ׁשּמת זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלאׁשת
אחוה ּביניהן אין הרי - מאביו אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאת

אחים] אׁשּתֹו.[קשר את לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ְְְִִִֶָָָָֻּכלל,
.Áחֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת

הּוא, אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו
הּוא, האחר האב ּובן אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּבעלּה מאחי נחלצה .הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַָָ
.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ולזה אחים לזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין ולא חֹולצין זה, ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - .אחים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

.Èונתעּברּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמׁש
והגּדילּו הּולדֹות ונתערבּו ּבמחבֹואה, ּכאחת וילדּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמׁשּתן
חמׁש ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּתערבת,
יֹודע מהן אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
חֹולצין מהן ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאיזֹו

ו ּתחּלה, עללאחת חליצֹות ארּבע ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא החמיׁשי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ּפנים .ּכל ִָָ

.‡Èאינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכיצד?
חלצּו והרי מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאׁשת
ארּבעה, לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּה
יּׂשאּנה. והחמיׁשי הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָוהאחד
אחר נׁשים, החמׁש נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעד

חליצֹות ארּבע מהן אחת ּכל .ׁשּנחלצה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ
.Èמי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם

צריכה אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנסּתּפק
לּה ׁשּיחלץ עד לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחליצה
על אסּורה ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
אינּה - סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאיׁש
ּבעילה נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻמתיּבמת

לזר צרתּה הּתרה - .ּכׁשרה ְְְֵָָָָָָֻ
.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע שבט י"ג חמישי יום

  
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּיּׂשאלא (ב) המפּתה; לקנס ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהאֹונס
מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוציא

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשם

    
סלעים‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי

מזּקק ּכסף אנס[טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
"ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.

ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש
.;לרצֹונּה - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה

הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו

נבעלה ּבעׁשּברצֹונּה הּנבעלת וכל מפּתה,. ּבחזקת זֹו הרי - יר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכגֹון אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּפני

.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלף
אביה‚. רצה ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהמפּתה

קנסּה, נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּתנּה

           
      

לכנס אֹותֹו ּכֹופין ואין ;מׁשּלםוהֹול אינֹו - ּוכנסּה רצּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
האנּוסה אבל הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֻקנס,
ונֹותן ּבידם, הרׁשּות - לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹׁשּלא
וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין - הּוא רצה ולא ואביה היא רצת ְְְְִִִֵָָָָָָָֹקנס.
עׂשה מצות זֹו הרי לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונֹותן
לכנס. אֹותֹו ּכֹופין מצרעת, אֹו סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו -ְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹ
ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹואינֹו

תעׂשה. לא מצות זֹו הרי - ְֲֲִֵֶַַָָֹימיו"
ּכדי„. אּלא לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין

להֹוציא יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה .ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ואפּלּו‰. עׂשה, מחּיבי אפּלּו - עליו אסּורה זֹו אנּוסה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהיתה

מדרבנן]ׁשנּיה עליו אם[אסורה וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ
זּמה ּדבר ּבּה -[שזנתה]נמצא יגרׁשּנה זה הרי ׁשּכנסּה, אחר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", תהיה "ולֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ׁשּיּׂשא ּובׁשעה הּבתּולה, את לּׂשא מצּוה ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכנס,
ּבגט יֹוציא ּכנס, ואם ּבתּולה; אינּה .זֹו, ְְְִִֵֵַָָָ

.Ê"ׁשּלחּה יּוכל "לא ּבאֹונס: ׁשּנאמר ּפי על ּכיוןאף - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
-]ׁשּקדמֹו נתקֹו[מצות הרי תהיה", "ולֹו ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לעׂשה לתקן אפשרות התורה מצות[נתנה זֹו ונמצאת ; ְְְֲִִֵֵַַ

לא אם אּלא עליה לֹוקין ׁשאין לעׂשה, ׁשּנּתקה תעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לפיכ סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָקּים
מתה לֹוקה; ואינֹו להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹונס
ּכהן ׁשהיה אֹו לאחר, ׁשּנתקּדׁשה אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגרּוׁשתֹו
ּתעׂשה, לא על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה הרי - ּבגרּוׁשה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

ׁשּבּה עׂשה לקּים יכֹול .ואינֹו ְְֲֵֵֵֶַָָ
.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס, חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

לּבתּכדרּכּה יהיה ּומאימתי התראה. צרי ואינֹו ּובעדים; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבתֹו נבעלה ׁשּתבגר. עד ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
לּה אין מּׁשּבגרה, עליה ּבא ּביאה; ּביאתּה אין ׁשנים, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹׁשלׁש

הּבֹוגרת. לא בתּולה", "נערה ׁשּנאמר: - ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹקנס
.Ëאב לּה ׁשאין אֹו אב, לּה ׁשּיׁש ואּלּוואחת קנס. לּה יׁש - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן שמיאנהׁשאין יתומה [קטנה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
שהשיאוה] והאילֹוניתבנישואין והחרׁשת,[עקרה], והּׁשֹוטה, , ְְְְִֵֶֶַַַָָ

רע ׁשם עליה ׁשּיצא והעידּוּומי ׁשנים ּובאּו ּבילדּותּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ועדין הּנּׂשּואין מן והּמתּגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתבעה
נאנסה, אם - הארּוסין מן הּמתּגרׁשת אבל בתּולה. נערה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיא

קנס. לּה אין נתּפּתתה, ואם קנס; לּה ְְְְְִִֵֵַָָָָָיׁש
.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה, כנעניתהּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְִֶֶֶַַַָֻ

ׁשלׁששנשתחררה] ּבת והיא ונׁשּתחררה ונפּדית נתּגּירה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ
ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם קנס. לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹׁשנים
קנס; לּה אין ּכׁשּנׁשּתחררה, אֹו ּכׁשּנפּדית אֹו ּכׁשּנתּגּירה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ּכבעּולֹות. הן הרי ּביאה, ּוביאתן ְֲִִִִֵֵָָָהֹואיל
.‡Èאם - המפּתה אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה

ּבהן, וכּיֹוצא והּנּדה ודֹודתֹו אחֹותֹו ּכגֹון ּכרתֹות, מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ואינֹו לֹוקה זה הרי ּבֹו, התרּו אם - לאוין מחּיבי ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשם היתה לא ואם ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין קנס; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמׁשּלם
קנס. מׁשּלם זה הרי מלקֹות, חּיב ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהתראה

.Èמּדברי ׁשאסּורה ּבּה וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עׂשה מחּיבי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין ּבקנס; חּיב ּבֹו, התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹסֹופרים

מלקֹות .ּכאן ְַָ
.‚Èוכּיֹוצא ּבנֹו ואׁשת ּבּתֹו ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהיתה

ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו, התרּו ּבין - הּקנסּבהן מן ּפטּור -, ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
עוברה]ׁשּנאמר ומת הרה אשה נוגף -[גבי אסֹון יהיה "ולא : ְְֱִֶֶֶַָֹ

אסֹון ׁשם היה אם הא יענׁש", האשה]ענֹוׁש ׁשם[שמתה אין , ִֵֵֵָָָָָָָָ
הולד]ענׁש דמי משלם האּׁשה[אינו ׁשהריגת ּפי על ואף ; ְֲִִִֶֶַַַָָֹ

אנׁשים, יּנצּו "ּכי ׁשּנאמר: לּה, נתּכּונּו לא ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשגגה,
ׁשֹוגג ּבין ּבאסֹון חּלק ׁשּלא למדּת הא - הרה" אּׁשה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹונגפּו
נפׁש "מּכה אֹומר: הּוא והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלמזיד
ּבהמה, נפׁש ּמּכה מה - יּומת" אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
נפׁש מּכה אף ּבתׁשלּומין, לחּיבֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלא
הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאדם,

.„Èּבּה ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
.ּתׁשלּומין ְִַ

.ÂËהּקנס מן ּפטּור זה הרי - ומתה עליה "ונתןּבא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
והּוא הּמתה; לאבי לא הּנערה", לאבי עּמּה הּׁשֹוכב ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹהאיׁש

ּבּדין. ׁשּתעמד קדם ֲִֶֶֶַַָֹֹׁשּתמּות

ה'תש"ע שבט י"ד שישי יום

    
ּבלבד‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס, ׁשל ּכסף .חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּקצּוב הּקנס על יתר ּופגם, ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחּיב
ׁשהּנבעלת הּצער; את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה;
אֹומר הּוא וכן צער; לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּברצֹונּה

עּנּה". אׁשר "ּתחת ֲֲִֶַַָָָּבאנּוסה:
.;ּופגם ּובׁשת, קנס, דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹנמצא

וצער. ּופגם, ּובׁשת, קנס, ארּבעה: ְְְְְֵֶַַַָָָָָֹוהאֹונס,
הּבא‚. ואחד ּגדֹול, ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל; ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס,

הּבׁשת אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזרת אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ׁשּומא ּוצריכין ּבּכל, ׁשוין אינן - והּצער .[הערכה]והּפגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

ׁשאינֹו„. - והּמתּבּיׁש המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? ׁשמין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּכיצד
למבּיׁש מיחסה, ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה המבּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדֹומה
חׁשּוב מאדם הּמתּבּיׁש ּדֹומה ואינֹו ּבזּויה; ענּיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקטּנה

הּקּלים מן וקל הּנבלים מן אחד ׁשּבּיׁשֹו למי .וגדֹול, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּכּמה‰. וׁשמין ּומעלתֹו; מעלתּה הּדּינין רֹואין זה, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי

לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי לתתממֹון מוכנים היו [כמה ְְְְִִִֵַָָָָָ
ש-] יאכדי וכמֹוהּוולא זה, מאדם זה ּדבר להן [כסכוםרע ְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

לׁשּלם.הזה] ְֵַַָחּיב
.Âנמּכרת ׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - יפיּה לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָּפגם,

ּבתּולה, ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָּבּׁשּוק,
ׁשהּוא לעבּדֹו לּתנּה ּבתּולה ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשאדם

ויׁשּלם ּפחתה, ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו -רֹוצה צער . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
האב ּכּמה אֹומדין וגּופֹו; ׁשניו ּולפי ּגּופּה ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָלפי

ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹרֹוצה
.Êהּקנס את נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהמפּתה

אביה ימאן מאן "ואם ׁשּנאמר: נׂשאּה, לא ּכן אם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
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לכנס אֹותֹו ּכֹופין ואין ;מׁשּלםוהֹול אינֹו - ּוכנסּה רצּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
האנּוסה אבל הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֻקנס,
ונֹותן ּבידם, הרׁשּות - לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹׁשּלא
וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין - הּוא רצה ולא ואביה היא רצת ְְְְִִִֵָָָָָָָֹקנס.
עׂשה מצות זֹו הרי לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונֹותן
לכנס. אֹותֹו ּכֹופין מצרעת, אֹו סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו -ְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹ
ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹואינֹו

תעׂשה. לא מצות זֹו הרי - ְֲֲִֵֶַַָָֹימיו"
ּכדי„. אּלא לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין

להֹוציא יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה .ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ואפּלּו‰. עׂשה, מחּיבי אפּלּו - עליו אסּורה זֹו אנּוסה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהיתה

מדרבנן]ׁשנּיה עליו אם[אסורה וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ
זּמה ּדבר ּבּה -[שזנתה]נמצא יגרׁשּנה זה הרי ׁשּכנסּה, אחר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", תהיה "ולֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ׁשּיּׂשא ּובׁשעה הּבתּולה, את לּׂשא מצּוה ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכנס,
ּבגט יֹוציא ּכנס, ואם ּבתּולה; אינּה .זֹו, ְְְִִֵֵַָָָ

.Ê"ׁשּלחּה יּוכל "לא ּבאֹונס: ׁשּנאמר ּפי על ּכיוןאף - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
-]ׁשּקדמֹו נתקֹו[מצות הרי תהיה", "ולֹו ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לעׂשה לתקן אפשרות התורה מצות[נתנה זֹו ונמצאת ; ְְְֲִִֵֵַַ

לא אם אּלא עליה לֹוקין ׁשאין לעׂשה, ׁשּנּתקה תעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לפיכ סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָקּים
מתה לֹוקה; ואינֹו להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹונס
ּכהן ׁשהיה אֹו לאחר, ׁשּנתקּדׁשה אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגרּוׁשתֹו
ּתעׂשה, לא על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה הרי - ּבגרּוׁשה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

ׁשּבּה עׂשה לקּים יכֹול .ואינֹו ְְֲֵֵֵֶַָָ
.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס, חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

לּבתּכדרּכּה יהיה ּומאימתי התראה. צרי ואינֹו ּובעדים; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבתֹו נבעלה ׁשּתבגר. עד ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
לּה אין מּׁשּבגרה, עליה ּבא ּביאה; ּביאתּה אין ׁשנים, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹׁשלׁש

הּבֹוגרת. לא בתּולה", "נערה ׁשּנאמר: - ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹקנס
.Ëאב לּה ׁשאין אֹו אב, לּה ׁשּיׁש ואּלּוואחת קנס. לּה יׁש - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן שמיאנהׁשאין יתומה [קטנה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
שהשיאוה] והאילֹוניתבנישואין והחרׁשת,[עקרה], והּׁשֹוטה, , ְְְְִֵֶֶַַַָָ

רע ׁשם עליה ׁשּיצא והעידּוּומי ׁשנים ּובאּו ּבילדּותּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ועדין הּנּׂשּואין מן והּמתּגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתבעה
נאנסה, אם - הארּוסין מן הּמתּגרׁשת אבל בתּולה. נערה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיא

קנס. לּה אין נתּפּתתה, ואם קנס; לּה ְְְְְִִֵֵַָָָָָיׁש
.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה, כנעניתהּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְִֶֶֶַַַָֻ

ׁשלׁששנשתחררה] ּבת והיא ונׁשּתחררה ונפּדית נתּגּירה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ
ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם קנס. לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹׁשנים
קנס; לּה אין ּכׁשּנׁשּתחררה, אֹו ּכׁשּנפּדית אֹו ּכׁשּנתּגּירה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ּכבעּולֹות. הן הרי ּביאה, ּוביאתן ְֲִִִִֵֵָָָהֹואיל
.‡Èאם - המפּתה אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה

ּבהן, וכּיֹוצא והּנּדה ודֹודתֹו אחֹותֹו ּכגֹון ּכרתֹות, מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ואינֹו לֹוקה זה הרי ּבֹו, התרּו אם - לאוין מחּיבי ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשם היתה לא ואם ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין קנס; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמׁשּלם
קנס. מׁשּלם זה הרי מלקֹות, חּיב ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהתראה

.Èמּדברי ׁשאסּורה ּבּה וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עׂשה מחּיבי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין ּבקנס; חּיב ּבֹו, התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹסֹופרים

מלקֹות .ּכאן ְַָ
.‚Èוכּיֹוצא ּבנֹו ואׁשת ּבּתֹו ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהיתה

ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו, התרּו ּבין - הּקנסּבהן מן ּפטּור -, ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
עוברה]ׁשּנאמר ומת הרה אשה נוגף -[גבי אסֹון יהיה "ולא : ְְֱִֶֶֶַָֹ

אסֹון ׁשם היה אם הא יענׁש", האשה]ענֹוׁש ׁשם[שמתה אין , ִֵֵֵָָָָָָָָ
הולד]ענׁש דמי משלם האּׁשה[אינו ׁשהריגת ּפי על ואף ; ְֲִִִֶֶַַַָָֹ

אנׁשים, יּנצּו "ּכי ׁשּנאמר: לּה, נתּכּונּו לא ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשגגה,
ׁשֹוגג ּבין ּבאסֹון חּלק ׁשּלא למדּת הא - הרה" אּׁשה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹונגפּו
נפׁש "מּכה אֹומר: הּוא והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלמזיד
ּבהמה, נפׁש ּמּכה מה - יּומת" אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
נפׁש מּכה אף ּבתׁשלּומין, לחּיבֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלא
הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאדם,

.„Èּבּה ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
.ּתׁשלּומין ְִַ

.ÂËהּקנס מן ּפטּור זה הרי - ומתה עליה "ונתןּבא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
והּוא הּמתה; לאבי לא הּנערה", לאבי עּמּה הּׁשֹוכב ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹהאיׁש

ּבּדין. ׁשּתעמד קדם ֲִֶֶֶַַָֹֹׁשּתמּות

ה'תש"ע שבט י"ד שישי יום

    
ּבלבד‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס, ׁשל ּכסף .חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּקצּוב הּקנס על יתר ּופגם, ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחּיב
ׁשהּנבעלת הּצער; את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה;
אֹומר הּוא וכן צער; לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּברצֹונּה

עּנּה". אׁשר "ּתחת ֲֲִֶַַָָָּבאנּוסה:
.;ּופגם ּובׁשת, קנס, דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹנמצא

וצער. ּופגם, ּובׁשת, קנס, ארּבעה: ְְְְְֵֶַַַָָָָָֹוהאֹונס,
הּבא‚. ואחד ּגדֹול, ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל; ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס,

הּבׁשת אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזרת אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ׁשּומא ּוצריכין ּבּכל, ׁשוין אינן - והּצער .[הערכה]והּפגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

ׁשאינֹו„. - והּמתּבּיׁש המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? ׁשמין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּכיצד
למבּיׁש מיחסה, ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה המבּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדֹומה
חׁשּוב מאדם הּמתּבּיׁש ּדֹומה ואינֹו ּבזּויה; ענּיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקטּנה

הּקּלים מן וקל הּנבלים מן אחד ׁשּבּיׁשֹו למי .וגדֹול, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּכּמה‰. וׁשמין ּומעלתֹו; מעלתּה הּדּינין רֹואין זה, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי

לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי לתתממֹון מוכנים היו [כמה ְְְְִִִֵַָָָָָ
ש-] יאכדי וכמֹוהּוולא זה, מאדם זה ּדבר להן [כסכוםרע ְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

לׁשּלם.הזה] ְֵַַָחּיב
.Âנמּכרת ׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - יפיּה לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָּפגם,

ּבתּולה, ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָּבּׁשּוק,
ׁשהּוא לעבּדֹו לּתנּה ּבתּולה ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשאדם

ויׁשּלם ּפחתה, ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו -רֹוצה צער . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
האב ּכּמה אֹומדין וגּופֹו; ׁשניו ּולפי ּגּופּה ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָלפי

ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹרֹוצה
.Êהּקנס את נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהמפּתה

אביה ימאן מאן "ואם ׁשּנאמר: נׂשאּה, לא ּכן אם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
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הּבתּולֹות" ּכמהר יׁשקל ּכסף לֹו, נֹותןלתּתּה - האֹונס אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
אֹו להתּגרׁש, ּכׁשּתרצה לפיכ וכֹונס; מּיד, דברים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָארּבעה

ּכלּום לּה אין - מת כתובה]אם .[דמי ְִֵֵָ

.Áזה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו
ּבבׁשת חּיב ראׁשֹון, הּוא אם - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא

נפּגמה.ּופגם ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב אחרֹון, הּוא ואם ; ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
ּבקנס חּיב אחרֹון, ּבין ראׁשֹון ּבין - ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֹֹּכלל,
.Ëהֹודענּו הּבֹוגרת,ּכבר הן: ועׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

שהשיאוה]והממאנת בנישואין שמיאנה יתומה ,[קטנה ְְֶֶַָ
והאילֹונית והחרׁשת,[עקרה]והּמתּגרׁשת, והּׁשֹוטה, , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והמׁשחררת והּׁשבּויה, שנשתחררה]והּגּיֹורת, כנענית ,[שפחה ְְְְְְִֶֶֶַַַָֻ
רע ׁשם עליה זנות]והּיֹוצא קנס.[שם להן יׁש הּבנֹות, ּוׁשאר ; ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.Èהיתה ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
ּבׁשת לא לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. - ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאנּוסה
מּבֹוגרת חּוץ נאנסה, אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹולא

וחרׁשת. וׁשֹוטה ְְְֵֶֶֶֶָָּוממאנת
.‡Èׁשאין ּפי על אף - הממאנת ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

חרׁשת, אֹו ׁשֹוטה והאֹונס וצער; ּופגם ּבׁשת להן יׁש קנס, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהן
מּכלּום ּפטּור ּכּלן, את המפּתה אבל ּבלבד. צער .מׁשּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

.Èעל אּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאין
עדים ׁשלּפי ּבּתֹו 'ּפּתיתי אֹו 'אנסּתי' האֹומר: ,לפיכ . ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבהֹודאת ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס; מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפלֹוני'
אֹו 'אנסּתה' לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ּבת וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.

מעֹולם' דברים היּו 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', הרי'ּפּתיתה - ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹ
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע מדרבנן]זה היה[שבועה הֹודה, ׁשאּלּו ; ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה ְְְְִֵֶַַַַַָָֹמׁשּלם
.‚Èאּלא כי 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', 'אנסּת לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָֹאמרה

הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּפּתיתי'
ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּופגם; ּבׁשת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשּלם

ּבמקֹומֹו .ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ
.„Èהן הרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

הן הרי אב, לּה אין ואם לאב; נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשל
עצמּה .ׁשל ְֶַָ

.ÂËּתבעה ׁשּלא אנּוסה אֹו לה]מפּתה ׁשּבגרה,[המגיע עד ְְְֲֶֶַָָָָָָֹֻ
דברים הארּבעה - האב ׁשּמת עד אֹו ׁשּנּׂשאת, עד ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

הּׁשלׁשה[לאנוסה] ותבעה[למפותה]אֹו ּבּדין עמדה ׁשּלּה. , ְְְְִֶַַָָָָָָֹ
נערה]אֹותֹו הן[כשהיא הרי - נּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר ,ְְֲִֵֵֵַַָָָ

ׁשל הן הרי - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל
האב. ּבהן זכה ּבּדין, ׁשעמדה מעת האב; יֹורׁשי ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאחים,

.ÊËלעצמּה לבּדֹו קנסּה ונתּגרׁשה, ׁשּנתארסה נאנסההּבת ; ְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּדברים ּוׁשאר קנסּה לאחר, נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָאֹו

האב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין - ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָלאביה
.ÊÈּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני

ּתֹורהלהזנֹותּה" חּיבה ולא 'הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹ
ּבּתי ׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ואֹונס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפּתה
זה אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה לבֹוא לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבתּולה

מי לכל ממֹונֹו ולּתן למחל לאדם ׁשּיׁש ּבחּנם, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלבֹוא
ׁשּזה להזנֹותּה". ּבּת את ּתחּלל "אל נאמר: לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּירצה';
ּבׁשארע - מלקֹות לא ממֹון, ולמפּתה לאֹונס ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשחּיבה

הכינה ולא אביה, מּדעת ׁשּלא מקרה, עצמּה[זימנה]הּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּניח אם אבל מצּוי; ואינֹו ּתמיד, הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלכ

מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו ומיועדת]זה ׁשּיבֹוא[מזומנת מי לכל ְְִִֶֶֶֶַָָָ
ּבּתֹו נֹוׂשא האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָעליה,
הּוא. מי ּבן יּודע לא ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוׂשא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוהאח
והּנבעלת הּבֹועל ולֹוקה קדׁשה, היא הרי ,לכ ּבּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּמכין
חּיבה ׁשּלא אֹותֹו, קֹונסין ואין קדׁשה"; תהיה "לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹמּׁשּום
,לכ עצמּה ׁשהכינה זֹו אבל ּומפּתה, לאֹונס אּלא קנס ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתֹורה
קדׁשה ואּסּור קדׁשה; זֹו הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבין
חכמים, אמרּו ּולפיכ ּבבעּולה. ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא, ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָאחד

ר ׁשם עליה ׁשּבארנּוׁשהּיֹוצא ּכמֹו קנס, לּה אין ּבילדּותּה, ע ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּברצֹונּה. זה לדבר עצמּה ׁשהפקירה ּבחזקת זֹו ׁשהרי -ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ה'תש"ע שבט ט"ו קודש שבת יום

    
.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוציא

תל מ"ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו"; "ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
מזּקק ּכסף סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן ;"ּבעּמי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻרכיל

עצמּה.[טהור] ׁשל הן הרי יתֹומה, היתה ואם ;ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
.הּקטּנה על רע ׁשם ּפטּורוהּמֹוציא - הּבֹוגרת על אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָ

על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקֹות; ּומן הּקנס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָמן
"נערה" הּנערה", ּבתּולי את "והֹוציאּו ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּנערה,

הּכתּוב. ּדּבר ִֵֵַָָמלא
הּבית‚. ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין המקדש]אין ּובבית[בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

רע ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני - ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּדין
נהרגת. זֹו הרי ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר נמצא ׁשאם נפׁשֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדיני
ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין והמפּתה, האֹונס ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשּיתּבאר
רע„. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומצות

לו]ּתחּתיו לאּׁשה",[נשואה תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ
מּכת אֹו עּורת על[חולת]אפּלּו עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

וכֹופין ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: תעׂשה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קדם ואם ּבאֹונס; ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
- ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

ּגרּוׁשיה. על ֵֶֶַָלֹוקה
זּמה‰. ּדבר ּבּה תחתיו]נמצא אסּורה[שזינתה ׁשּנמצאת אֹו , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ׁשנּיה ואפּלּו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי לועליו [אסורה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
תהיהמדרבנן] "ולֹו ׁשּנאמר: ּבגט: יגרׁשּנה זה הרי -ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה לאלאּׁשה", וידחה עׂשה יבֹוא לא ולּמה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹֹ
האסּורה זֹו ויּׂשא ּבאֹונס, ּבין רע ׁשם ּבמֹוציא ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָתעׂשה,
ולא עׂשה ונמצא ליׁשב, היא תרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹלֹו?

קּימין. ֲִֶַַָתעׂשה
.Â:וּיאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד

ּוכׁשּבּקׁשּתי ּבתּולים, לּה מצאתי ולא אֹותּה ּבעלּתי זֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ'נערה
ׁשארסּתיה,[חקרתי] אחר ּתחּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע הּדבר, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעל

          
      

ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית ּבפניהן'; ׁשּזּנתה עדי הן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָואּלּו
נסקלת; אמת, הּדבר נמצא אם עדּותן: וחֹוקרין ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעדים,
ונמצא הּבעל, ׁשהביא העדים והּוזּמּו עדים האב הביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואם
ועל סלע. מאה ויּתן הּוא, וילקה יּסקלּו, - ׁשקר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהעידּו
עדי ׁשּיזּמּו העדים אּלּו בּתי", ּבתּולי "ואּלה נאמר: ְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
- האב עדי והּוזם אחרים, עדים והביא הּבעל חזר ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָהּבעל.
אמת "ואם נאמר: זה על נסקלין; אביה ועדי הּנערה ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

הּׁשמּועה מּפי הּזה", הּדבר ע"ה]היה רבינו ממשה [מסורת ְִִֶַַַָָָָָ
זֹוממין. וזֹוממי וזֹוממין עדים ּבּה יׁש זֹו, ׁשּפרׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָלמדּו

.Êׁשהביא ּפי על אף - ּבֹוגרת והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹוציא
מן ּפטּור זה הרי נערה, ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזנת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדים
ּתּסקל, זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס; ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקֹות
היתה נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על .אף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.Áנתּפּתתה אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה [כמפורטּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּומןלעיל] הּמלקֹות מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא ּכ -ְִִִֵֶַַַַָָָָ

והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּנכרית וכן [הכנענית]הּתׁשלּומין. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
הֹורתּה היתה אפּלּו - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה,

ממנה] אמה ּבקדּׁשה[הריון שפחה]ׁשּלא או גויה [בהיותה ְִֶָֹֻ
ּומן הּקנס מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא - ּבקדּׁשה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּולדתּה
יׂשראל", ּבתּולת על רע ׁשם הֹוציא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמלקֹות,

ּבקדּׁשה. ּולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה ְְִִֵֶֶַָָָָָֻעד

.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקּדׁש
ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא

ּפטּור זה הרי - ׁשּכנסּה,זֹוממין יבמּתֹו היתה אם וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
קּדּוׁשי ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהֹוציא
ּומן הּמלקֹות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. לגרׁש, רצה אם - הּפטּור וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.

.Èרע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה, אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב [שנבעלהאינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
[- מצאתלזר 'לא ואמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבעלּה יהּכדרּכּה. ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור; - מדרבנן]ּבתּולה' .[מלקות ְְִַַַַָָ

.‡Èׁשּזּנתה אמר ולא ּבתּולה', מצאתיה 'לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן
ּבאּו אּלא עדים הביא ולא ּתחּתי', 'זּנתה ׁשאמר אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי,
הּוזּמּו אם נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - .מאליהן ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.È"הּׂשמלה "ּופרׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ּכבֹוד,זה לׁשֹון - ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ
היא] זה[כשהכוונה וכן הּדבר; ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּנֹוׂשאין

הּבעל. עדי זֹוממי הם בּתי", ּבתּולי "ואּלה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר
אחר ּבׁשּזנת ּתהרג, הּדבר" היה אמת "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קדם אבל אביה"; ּבית "לזנֹות ׁשּנאמר: ּבעדים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארּוסין
ּובֹועלּה מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ּבּה ּתֹורה ּדנה ּכבר ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָהארּוסין,

אנס. ּבין ּפּתה ּבין ּבלבד, ממֹון ּבתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחּיב

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



      

ה'תש"ע שבט ט' ראשון יום
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― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו לבין ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבינינּו

לא" יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְִֶֶַַַָָֹאתֿקרקע
"רע ּגבּול תּסיג  ּובספרי . ְְְֲִִֵֵַ

 והלא ,"רע ּגבּול תּסיג "לא ְְֲֲִֵַַָֹֹאמרּו:
"לא לֹומר ּתלמּוד ּומה תגזל", "לא נאמר: ְְְֱִֶַַַַָֹֹֹּכבר

ׁשּכ מלּמד ―תּסיג" חברֹו ׁשל ּתחּומֹו לֿהעֹוקר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני ְְְִִֵֵֶַַָָָָָעֹובר

ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" ּבארץלֹומר: , ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָ
עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָיׂשראל
הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו מּׁשּום ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹאּלא

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ׁשּלאו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָנתּבאר

― הרמ"ג מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא מּיׂשראל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאדם

ּתגנב"  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  ְְְְִִַָֹ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב אזהרה "הרי :ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות לגֹונב "אזהרה :ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן רּבי מ"ּלאּֿתגנב", ְִִִִֵֵַָָֹֹֹאֹומר:
עבד" ממּכרת יּמכרּו  ּפליגי ולא ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

 חׁשב קא מר :  לאו ֵָָָָ
ׁשאין לפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָּדגנבה
ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָעֹונׁשים
יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו איׁש "וגנב ְְְְְִִֵָָָָֹ
 י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

ה'תש"ע שבט י' שני יום
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―הּמצ הרמ"ה מּלגזֹול,וה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר לקיחת ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹוהיא

תגזל" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבגלּוי,  ְְְְְִִֶַָָֹֹ
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ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית ּבפניהן'; ׁשּזּנתה עדי הן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָואּלּו
נסקלת; אמת, הּדבר נמצא אם עדּותן: וחֹוקרין ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעדים,
ונמצא הּבעל, ׁשהביא העדים והּוזּמּו עדים האב הביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואם
ועל סלע. מאה ויּתן הּוא, וילקה יּסקלּו, - ׁשקר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהעידּו
עדי ׁשּיזּמּו העדים אּלּו בּתי", ּבתּולי "ואּלה נאמר: ְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
- האב עדי והּוזם אחרים, עדים והביא הּבעל חזר ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָהּבעל.
אמת "ואם נאמר: זה על נסקלין; אביה ועדי הּנערה ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

הּׁשמּועה מּפי הּזה", הּדבר ע"ה]היה רבינו ממשה [מסורת ְִִֶַַַָָָָָ
זֹוממין. וזֹוממי וזֹוממין עדים ּבּה יׁש זֹו, ׁשּפרׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָלמדּו

.Êׁשהביא ּפי על אף - ּבֹוגרת והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹוציא
מן ּפטּור זה הרי נערה, ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזנת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדים
ּתּסקל, זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס; ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקֹות
היתה נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על .אף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.Áנתּפּתתה אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה [כמפורטּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּומןלעיל] הּמלקֹות מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא ּכ -ְִִִֵֶַַַַָָָָ

והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּנכרית וכן [הכנענית]הּתׁשלּומין. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
הֹורתּה היתה אפּלּו - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה,

ממנה] אמה ּבקדּׁשה[הריון שפחה]ׁשּלא או גויה [בהיותה ְִֶָֹֻ
ּומן הּקנס מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא - ּבקדּׁשה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּולדתּה
יׂשראל", ּבתּולת על רע ׁשם הֹוציא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמלקֹות,

ּבקדּׁשה. ּולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה ְְִִֵֶֶַָָָָָֻעד

.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקּדׁש
ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא

ּפטּור זה הרי - ׁשּכנסּה,זֹוממין יבמּתֹו היתה אם וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
קּדּוׁשי ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהֹוציא
ּומן הּמלקֹות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. לגרׁש, רצה אם - הּפטּור וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.

.Èרע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה, אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב [שנבעלהאינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
[- מצאתלזר 'לא ואמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבעלּה יהּכדרּכּה. ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור; - מדרבנן]ּבתּולה' .[מלקות ְְִַַַַָָ

.‡Èׁשּזּנתה אמר ולא ּבתּולה', מצאתיה 'לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן
ּבאּו אּלא עדים הביא ולא ּתחּתי', 'זּנתה ׁשאמר אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי,
הּוזּמּו אם נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - .מאליהן ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.È"הּׂשמלה "ּופרׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ּכבֹוד,זה לׁשֹון - ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ
היא] זה[כשהכוונה וכן הּדבר; ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּנֹוׂשאין

הּבעל. עדי זֹוממי הם בּתי", ּבתּולי "ואּלה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר
אחר ּבׁשּזנת ּתהרג, הּדבר" היה אמת "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קדם אבל אביה"; ּבית "לזנֹות ׁשּנאמר: ּבעדים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארּוסין
ּובֹועלּה מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ּבּה ּתֹורה ּדנה ּכבר ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָהארּוסין,

אנס. ּבין ּפּתה ּבין ּבלבד, ממֹון ּבתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחּיב

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



      

ה'תש"ע שבט ט' ראשון יום
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― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו לבין ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבינינּו

לא" יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְִֶֶַַַָָֹאתֿקרקע
"רע ּגבּול תּסיג  ּובספרי . ְְְֲִִֵֵַ

 והלא ,"רע ּגבּול תּסיג "לא ְְֲֲִֵַַָֹֹאמרּו:
"לא לֹומר ּתלמּוד ּומה תגזל", "לא נאמר: ְְְֱִֶַַַַָֹֹֹּכבר

ׁשּכ מלּמד ―תּסיג" חברֹו ׁשל ּתחּומֹו לֿהעֹוקר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני ְְְִִֵֵֶַַָָָָָעֹובר

ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" ּבארץלֹומר: , ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָ
עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָיׂשראל
הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו מּׁשּום ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹאּלא

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ׁשּלאו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָנתּבאר

― הרמ"ג מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא מּיׂשראל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאדם

ּתגנב"  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  ְְְְִִַָֹ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב אזהרה "הרי :ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות לגֹונב "אזהרה :ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן רּבי מ"ּלאּֿתגנב", ְִִִִֵֵַָָֹֹֹאֹומר:
עבד" ממּכרת יּמכרּו  ּפליגי ולא ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

 חׁשב קא מר :  לאו ֵָָָָ
ׁשאין לפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָּדגנבה
ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָעֹונׁשים
יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו איׁש "וגנב ְְְְְִִֵָָָָֹ
 י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

ה'תש"ע שבט י' שני יום
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―הּמצ הרמ"ה מּלגזֹול,וה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר לקיחת ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹוהיא

תגזל" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבגלּוי,  ְְְְְִִֶַָָֹֹ
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הּקּבלה ּבעלי ּפרׁשּו וכ .  לא" : ְְֲֵֵַַַָָָֹ
מּיד אתֿהחנית "וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין ― ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַֹֹתגזל"

הּמצרי"  לעׂשה נּתק זה ולאו . ְְֲִִִֵֶַַַָ
ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

 ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,    ֲִֶֶַָָ
לֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה    ֲֵֵֶֶָ

לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם [ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַָָָ
אֹו אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם לתׁשלּומין: [ׁשּנּתק] ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנּתן
ּכפר ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה מׁשּלם ― לּים ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָזרקּה
ּכמֹו אׁשם, ּומקריב חמׁש מֹוסיף ― ונׁשּבע ְְְְִִִֶַַָָָֹּבּה

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר  ּבסֹוף נתּבאר וכן , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ
ט'מּכֹות ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

קּמא. מּבבא י' ִֶֶַָָָּופרק

ה'תש"ע שבט י"א שלישי יום
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― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

הּקבּועים החֹובֹות לבלאת עלינּו ְְִֵֶַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ּבהם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹנחזיק

תגזל" ולא אתֿרע "לאֿתעׁשק  . ְְֲֲִֵֶַֹֹֹֹ
הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת היא ׁשהגנבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבאמרֹו: זה מּמעׂשה והזהרנּו ּובהסּתר, ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻּבתחּבּולה

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", "לא  והּגזל ; ְְְְִֵֵֶַַָֹֹ
ּבגלּוי וחזקה ּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹהּוא
על ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ְְְְְְִִֵֶַַַַָֻּכמֹו
ׁשּיהא הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹמעׂשה
אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָֻלזּולת
לֹו מֹוסרֹו ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָּובאחריּות

אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר ּבין ֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹ
עלּבל ּגם הזהרנּו ּברמּיה. אֹו וׁשּוב  ְְְְִִֵַַַָָֻ

."אתֿרע תעׁשק "לא יתעּלה: ּבאמרֹו זה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמעׂשה
ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש לאֿתעׁשק" : ְְְְֲִֵַָָֹֹ

ׂשכר הּכֹובׁש זה ואיזה? ממֹון, ׁשל ׁשהּוא עׁשק ―ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ׂשכיר"  .לֹו ּכלֿהּדֹומה וכן ְִֵֶַָָ

עלי הּקבּוע חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָוהמׁשיל
ליד ּבא ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹאףֿעלּֿפי
ׁשּנקּבע ּכיון ואףֿעלּֿפיֿכן ממֹון, ׁשּום מּמּנּו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּתה
נכּפל ּוכבר ּבֹו. מּלהחזיק הזהרּת חֹוב אצל ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָֻלֹו
ּבעצמֹו זה ּדבר לדגמא והביא זה ּבענין ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהּלאו

ׂשכיר" "לאֿתעׁשק ואמר:  :ענינֹו , ְְֲִִַַָָָֹֹ
ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי אתֿהּׂשכיר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹלאֿתעׁשֹוק

הּׁשמׁש עליו "ולאֿתבֹוא ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ְְֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
  "הּוא עני ּכי ּולׁשֹון . ְִִָ

ספרי עני ׂשכיר "לאֿתעׁשק : ְֲִִִֵַָָֹֹ
מלּמד תגזל"? "לא נאמר: ּכבר והלא ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָֹֹֹואביֹון,
ּבל מּׁשּום: עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ְִִֵֵֶַַַָָׁשּכלֿהּכֹובׁש
ּומּׁשּום ׂשכיר, ּפעּלת ּובלֿתלין ּובלֿתגזל, ְְֲִִִִַַַַָָֹֹֻתעׁשק,
אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ְְְְְְְִִֵֵַָָָָּביֹומֹו
עלֿידי להּפרע אני "ממהר אמרּו: ואביֹון" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"עני

 ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ואביֹון". ְְְִִֵֶֶַָָָֹעני
"וכחׁש יתעּלה: אמר ׁשוה. הּגזלן ודין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבענׁש
עׁשק אֹו ּבגזל אֹו יד אֹוֿבתׂשּומת ּבפּקדֹון ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבעמיתֹו

אתֿעמיתֹו"  . ֲִֶ

ה'תש"ע שבט י"ב רביעי יום

 ˘ Ï ÂÓ
― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו
"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמאחינּו,

  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  : ְְְִַָ
אֹו ― תחמד "לא חּמּוד אפּלּו ְֲִִַֹֹ

וזהב ּכסף "לאֿתחמד לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֶֶַַַָָֹֹּבדּבּור?
"ל ולקחּת עליהם  עד ּלהּלן מה , ְְְֲֵֶַַַַָָָָ

מעׂשה", ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּיעׂשה
ּתחּבּולֹות מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּנה
אחינּו, מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכדי
ׁשּכלֿזה ― מרּבים ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֻואפּלּו

תחמד". "לא על ְֲֵַַָֹֹעברה

ה'תש"ע שבט י"ג חמישי יום

Â ˘ Ï ÂÓ
˘ÈŒÈÈ˘ÈÓÁŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ

― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְִִֵֵַַָֹמחׁשבֹותינּו

לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי יביא ׁשּזה לפי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָלֹו,
תתאּוה "ולא אמר: זה, ּבענין ׁשּבא הּלאו לׁשֹון ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

"רע ּבית  ,אחד ענין הּלאוין ׁשני ואין . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
מזהיר תחמד", "לא והּוא הראׁשֹון הּלאו ְְְִִֶַַַָָָֹֹאּלא

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש  הּׁשני והּלאו , ְְְִִִִֵֵַַַָָ
ּולׁשֹון ּבלבד. והחּמּוד הּתאוה על אפּלּו ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָמזהיר

הּמכלּתא ּולהּלן "רע ּבית תחמד "לא : ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ
על לחּיב ― "רע ּבית תתאּוה "לא אֹומר: ְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹהּוא

הּתאוה החּמּוד ועל עצמּה ּבפני ְְְֲִִֵַַַַַָָ

           
      

ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם עצמֹו". ְְְְִִִִֵֶַַָָּבפני
לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה  ? ְְִַַָָָ

ׁשאם מּנין תחמד". ולא תתאּוה "לא לֹומר: ְְְְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹּתלמּוד
ׂשדֹות "וחמדּו לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם ְְְְִַַַָָָָָחמד

וגזלּו"  ּדבר ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש . ְִֵֶֶָָָָָָָָ
לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט אם אחיו אצל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיפה
תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ―ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר אֹותֹו אהבת ּבֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָותתחּזק
אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד מּלפּיסֹו יחּדל ולא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹלהּׂשיגֹו,
עלה אם יקר. ויֹותר מּמּנּו טֹוב יֹותר ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָלהחליפֹו
תחמד" "לא על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ְְֲֵֶַַַַָָָָֹֹּבידֹו
לֹו היה ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשּירּכׁש
ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָענין
ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָעד

ׁשּבארנּו  ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַ
לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו חּבתֹו מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָחליפין
הּדבר אֹותֹו אהבת התחזקּות מחמת ּובאנס ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹּבחזקה
והתּבֹונן תגזל". "לא על ּגם עבר אז והרי ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹֹּבנפׁשֹו,

ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין הּנה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
"לא ּובין תתאּוה" "לא אמרֹו ּבין ההבּדל ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹנתּבאר

ְַֹתחמד".

ה'תש"ע שבט י"ד שישי יום

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ד להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאתֿהּגזלה
חמׁש    אם ּדמיה לּתן אֹו ִִֵֶֶָָֹ

אתֿהּגזלה "והׁשיב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָנׁשּתּנתה,
וגֹו'" ּגזל אׁשר  ּבמּסכת ּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲֵֶֶֶַָָָ

לעׂשהמּכֹות ׁשּנּתק לאו הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו:  והׁשיב , ְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָאתֿהּגזלה

מ האחרֹונים קּמא.ּבּפרקים ְֲִִִַַַָָָ

ה'תש"ע שבט ט"ו קודש שבת יום

. ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
.„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
˘Â„È˘„Â˜˙˘È˘È˘ÌÂÈ

― הרס"ט ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַָָָָָֻ
ונחזירּנה נּקחּנה אּלא מןֿהאבדה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּלהתעּלם
להתעּלם" תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלבעליה,

  ּבארנּו ּוכבר .  אמרם ְְְֵַָָָ
ׁשהּוא למדין "נמצאנּו האבדה: ּבענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמכלּתא
הּגמרא ּולׁשֹון לאֿתעׂשה". ועל עׂשה על ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹעֹובר

  ולאֿתעׂשה עׂשה אבדה "הׁשב :ְֲֲֲֵֵֵֶֶַָֹ
זה ּבענין אתֿהּלאו ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּוא".
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד לאו ּבֹו ְְְְְֱִֶֶַַָָָֹֻונאמר

וגֹו'" נּדחים אתֿׂשיֹו אֹו אחי אתֿׁשֹור תראה ְְִִִִֵֶֶֶָָ
ּובספרי .  אתֿׁשֹור "לאֿתראה : ְְְִִֵֶֶֹ

"ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה מצות ― "ְְֲִִִֵֶַַַָָֹאחי
תפּגע"  ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְֲִִֵַַָ

מציעא. מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵָָָָָנתּבארּו

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
הׁשב" אמרֹו: והּוא לבעליה, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָאתֿהאבדה

לֹו" ּתׁשיבּנּו  "לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ; ְְְִִִֵֵֶָָ
  אמרּו ּובפרּוׁש .  : ְְֵָ

ואמרּו הּוא". עׂשה ― אבדה "הׁשבת  ְְֲֲֲֵֵַָָָ
ׁשהּוא למדים "נמצאנּו האבדה: על ְְֲִִֵֵֵֶַָָעֹוד

לאֿ נבאר ועֹוד לאֿתעׂשה", ועל עׂשה על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֹעֹובר
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל תעׂשה  ּוכבר . ְְֲֲִֵֶֶַָָ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ





קכי            
      

ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם עצמֹו". ְְְְִִִִֵֶַַָָּבפני
לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה  ? ְְִַַָָָ

ׁשאם מּנין תחמד". ולא תתאּוה "לא לֹומר: ְְְְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹּתלמּוד
ׂשדֹות "וחמדּו לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם ְְְְִַַַָָָָָחמד

וגזלּו"  ּדבר ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש . ְִֵֶֶָָָָָָָָ
לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט אם אחיו אצל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיפה
תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ―ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר אֹותֹו אהבת ּבֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָותתחּזק
אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד מּלפּיסֹו יחּדל ולא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹלהּׂשיגֹו,
עלה אם יקר. ויֹותר מּמּנּו טֹוב יֹותר ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָלהחליפֹו
תחמד" "לא על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ְְֲֵֶַַַַָָָָֹֹּבידֹו
לֹו היה ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשּירּכׁש
ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָענין
ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָעד

ׁשּבארנּו  ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַ
לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו חּבתֹו מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָחליפין
הּדבר אֹותֹו אהבת התחזקּות מחמת ּובאנס ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹּבחזקה
והתּבֹונן תגזל". "לא על ּגם עבר אז והרי ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹֹּבנפׁשֹו,

ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין הּנה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
"לא ּובין תתאּוה" "לא אמרֹו ּבין ההבּדל ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹנתּבאר

ְַֹתחמד".

ה'תש"ע שבט י"ד שישי יום

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ד להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאתֿהּגזלה
חמׁש    אם ּדמיה לּתן אֹו ִִֵֶֶָָֹ

אתֿהּגזלה "והׁשיב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָנׁשּתּנתה,
וגֹו'" ּגזל אׁשר  ּבמּסכת ּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲֵֶֶֶַָָָ

לעׂשהמּכֹות ׁשּנּתק לאו הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו:  והׁשיב , ְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָאתֿהּגזלה

מ האחרֹונים קּמא.ּבּפרקים ְֲִִִַַַָָָ

ה'תש"ע שבט ט"ו קודש שבת יום

. ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
.„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
˘Â„È˘„Â˜˙˘È˘È˘ÌÂÈ

― הרס"ט ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַָָָָָֻ
ונחזירּנה נּקחּנה אּלא מןֿהאבדה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּלהתעּלם
להתעּלם" תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלבעליה,

  ּבארנּו ּוכבר .  אמרם ְְְֵַָָָ
ׁשהּוא למדין "נמצאנּו האבדה: ּבענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמכלּתא
הּגמרא ּולׁשֹון לאֿתעׂשה". ועל עׂשה על ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹעֹובר

  ולאֿתעׂשה עׂשה אבדה "הׁשב :ְֲֲֲֵֵֵֶֶַָֹ
זה ּבענין אתֿהּלאו ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּוא".
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד לאו ּבֹו ְְְְְֱִֶֶַַָָָֹֻונאמר

וגֹו'" נּדחים אתֿׂשיֹו אֹו אחי אתֿׁשֹור תראה ְְִִִִֵֶֶֶָָ
ּובספרי .  אתֿׁשֹור "לאֿתראה : ְְְִִֵֶֶֹ

"ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה מצות ― "ְְֲִִִֵֶַַַָָֹאחי
תפּגע"  ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְֲִִֵַַָ

מציעא. מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵָָָָָנתּבארּו

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
הׁשב" אמרֹו: והּוא לבעליה, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָאתֿהאבדה

לֹו" ּתׁשיבּנּו  "לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ; ְְְִִִֵֵֶָָ
  אמרּו ּובפרּוׁש .  : ְְֵָ

ואמרּו הּוא". עׂשה ― אבדה "הׁשבת  ְְֲֲֲֵֵַָָָ
ׁשהּוא למדים "נמצאנּו האבדה: על ְְֲִִֵֵֵֶַָָעֹוד

לאֿ נבאר ועֹוד לאֿתעׂשה", ועל עׂשה על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֹעֹובר
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל תעׂשה  ּוכבר . ְְֲֲִֵֶֶַָָ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
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().ÂÁÏ˘ ‰Ó:ממנו חרונו וישוב אפו, יחרה שלא נשלחנו ענין דבר‡˘Ì.(‚)באיזה היכר

בו: שמעלתם מודים ÌÎÏ.שאתם Ú„ÂÂ Â‡Ù˙ Ê‡:מכם אז ידו תסור לא למה כי עשה, שהוא
(„).ÌÈ˙˘ÏÙ ÈÒשנאמר כמה הם, ג)חמשה יג הגתי(ביהושע האשקלוני והאשדודי העזתי :

ÏÂÚ.מניקות:ÂÏÚ˙.(Ê)והעקרוני: Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ˘‡,למשוך ראויות אלו שאין לנסיון, זה כל
לנו: עשה שהוא נדע מאליהם, אותו שיוליכו בארון כח יהא ואם בניהם, אחר שגועות ועוד

 
().‰˘Ú ‰Ó:למקומו לשלחו רצה‰ÂÚÈ„Â.אם

נשלחנו, במה הודיענו לשלחו, מההכרח יהיה ואם לומר:
בכתף: לשאתו אם בבהמות, ולמשכו בעגלה להניחו אם

(‚).ÌÈÁÏ˘Ó Ì‡לשלחו הדבר יצא אם לומר: רצה
ותשורה: מנחה מבלי ריקם תשלחנו אל ˙˘ÂÈלמקומו,

.Ì˘‡ ÂÏ:בהקדש המועל כדין אשם, קרבן לה' תשיבו
.Â‡Ù˙ Ê‡לכם נודע יהיה אז כשתרפאו, לומר: רצה

אז לומר: רצה ההשבה, קודם ידו תסור לא למה בבירור,
זאת: עשתה ה' שיד עשויםÙÒÓ.(„)תדעו עפולים חמשה תשיבו ככה חמשה, שהם פלשתים סרני מספר כפי

ÈÎÚ.מזהב: ‰˘ÓÁÂ,זהב עכברי חמשה גם להשיב אמר ולזה עכברים, לדמות מה בצד דומים היו העפולים כי
פלשתים: שבארץ האומות חמשת העם על כפרה:ÌÏÂÎÏ.לכפר צריכים וכולכם ולהסרנים, העם ÂÎÂ'(‰)לכל ÈÓÏˆ

.'ÂÎÂ ÌÈ˙ÈÁ˘Ó‰:'וכו משחיתים הם אשר והעכברים, העפולים דמות צלמי עשו לומר: ÂÎ„.רצה 'ÂÎÂ Ì˙˙Âרצה
לכבודו: תנו אלא לזה, צריך שהוא לא Ï˜È.לומר: ÈÏÂ‡:לו תעשו אשר הכבוד יאמר:ÌÎÈÏÚÓ.בעבור הסרנים על

.ÌÎˆ‡ ÏÚÓÂ:העם מותר ארצכם, יושבי ˙Â„Î.(Â)מעל ‰ÓÏÂמסופקים היו כאלו לארון, נעשה מה ששאלו על
וכו': תכבדו ולמה אמרו לזה להחזיקו, אם לשלחו Ì‰.אם ÏÏÚ˙‰ ˘‡Î ‡Ï‰יהיה הדבר סוף הלא לומר: רצה

כן וכמו להם, והלכו ישראל בני את שלחו כרחם בעל זה ואחרי בהם, ומהתל משחק שהיה במצרים, היה כאשר
סופכם: ˜ÂÁ.(Ê)יהיה ‰˙ÚÂ:הארון לכבוד חדשה עגלה ועשו עצים קחו לומר: ÂÏÚ˙.רצה ˙ÂÙ È˙˘Â:לומר רצה

מ לא אשר מניקות פרות קחו עשו: וזאת אתנו, שהאמת לדעת הדבר בעגלה,בחנו אתהן ואסרו בעול, מעולם שכו
העול: במשיכת הורגלו לא שגם שכן ומכל מבניהן, ללכת ממקומן יזוזו לא הנהוג מדרך והנה מהן, בניהן את וקחו

 
(‡).ÌÈ˙˘ÏÙ ‰„˘:פלשתים בארץ כמו
().ÌÈÓÒÂ˜ÏÂ:ולמכשפים(„).ÈÎÚ:שרץ מין שם

.‰Ù‚Ó:מכה ‰‡.(‰)ענין הארץ:‡˙ אנשי את
(Â).ÏÏÚ˙‰כמו והתול, שחוק ב)ענין י אשר(שמות :

במצרים: כמוÂÏÚ˙.(Ê)התעללתי יג)מניקות, לג :(בראשית
עלי: עלות והבקר מושכתÏÂÚ.והצאן שהפרה מה היא

קשירה:Ì˙Ò‡Â.בה: בבית:‰È˙‰.ענין לכלאם
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(Î).ÌÚÏ ÏÚÓלהשמיע כדי העם מכל גבוה

שהיה עצמו על סמך דורש רבתי ובאיכה קולו,
הכפורים וביום וכהן נביא העם מכל גבוה שר
זה ועל נבואה מלומר נתיירא ולא המלך וחתן

ב')נאמר ונביא(איכה כהן ה' במקדש יהרג אם
אלא הרגוני לא כי וידרוש ה' ירא אמר ובמותו
שנהרגתי ומאחר מקום של שליחותו שאמרתי
וכן דמי שידרוש הוא וכדי והגון הדין מן עליו

כי דמו נדרש מיד כי וגו':היה השנה לתקופת

(‚Î).‰˘‰ ˙Â˙Ï È‰ÈÂ'יהוד שבני לפי
לעיל שאמר כמו שבטים משאר יותר חטאו

אבותיהם: אלהי ה' בית את Â˙ÈÁ˘ÈÂויעזבו
.ÌÚ‰ È˘ ÏÎ מות‡˙ ואחרי למעלה מוסב

למלך וישתחוו יהודה שרי באו יהוידע
להם נפרע זה על אחריהם יואש את והחטיאו
שרי כל את והשחיתו ארם חיל שבאו גמולם

עם:ÌÚÓ.העם: מהיות

 
(ÊË).Ï‡˘È:דוד מזרע מלך להם שהעמיד ‰‡ÌÈ‰Ï.במה ÌÚÂ:המקום לעבודת ישראל את שקרב Â˙ÈÂ.במה

הממונים: בה שהעמיד ÍÏÓÏ.(ÊÈ)במה ÂÂÁ˙˘ÈÂיומת הקרב והזר נאמר הנה אליו באמרם אלוה שעשאוהו ארז"ל
י"ח) אלהות:(במדבר עבודת אותך לעבוד ומהראוי חי ועודך שנים ששה בבה"מ היית ‰ÍÏÓ.ואתה ÚÓ˘ Ê‡קבל
ÂÎÂ.(ÁÈ)דבריהם: ÂÊÚÈÂ:האשרים ועבדו ה' בית את שעזבו מזה Ê‡˙.ונמשך Ì˙Ó˘‡:זאת אשמתם בעבור

(ËÈ) ÂÈÚÈÂ.Ì:בדבר יכחש לא למען בעדים להתרות המתרה שדרך ע"ש בם ‰‡ÂÈÊ.התרו ‡ÏÂאוזן הטו לא
ÌÚÏ.(Î)לשמוע: ÏÚÓ:כולם ישמעו למען העם מכל גבוה ‰ÍÏÓ.(Î‡)במקום ˙ÂÓ:באבן לרגמו צוה הוא

(Î).‰˘Ú ˘‡ Á‰:ישראל על והמליכו המיתה מן הצילו ‰.אשר ‡Èאת מהם וידרוש אותי הורגים חנם שעל
נקמתי: לקחת ‰˘‰.(Î‚)דמי ˙Â˙Ï:שנהרג בעת שעמדה בעצמה ההיא הנקודה אל לבא החמה הקיפה כאשר ר"ל

.ÌÚÓ:למלך השתחוו אשר על בעונש שבא להראותם לבד השרים את והשחיתו העם את עזבו כי העם מן ר"ל
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          §«Ÿ¨©º¨´©¤À¤©¤Æ¤Æ£¤̧¨¹̈§«¨¨³¨¦Æ¦½©©«£−Ÿ¤§®

           §´¨©½¥¬¤§Ÿ̈−§¦§«Ÿ©§¦´¦§©´©¨À̈¨¨´¨¨»¥´
        £¨¼©¨ÀŸ¤§¨Æ¦´¨©¦ ½©©§¦²¤¨¨¥¬¨−̈¥¨®§¨§¨¨¬

  ¦§−§¤¬¤©§¨«¤


(Î).ÌÚÏ ÏÚÓלהשמיע כדי העם מכל גבוה

שהיה עצמו על סמך דורש רבתי ובאיכה קולו,
הכפורים וביום וכהן נביא העם מכל גבוה שר
זה ועל נבואה מלומר נתיירא ולא המלך וחתן

ב')נאמר ונביא(איכה כהן ה' במקדש יהרג אם
אלא הרגוני לא כי וידרוש ה' ירא אמר ובמותו
שנהרגתי ומאחר מקום של שליחותו שאמרתי
וכן דמי שידרוש הוא וכדי והגון הדין מן עליו

כי דמו נדרש מיד כי וגו':היה השנה לתקופת

(‚Î).‰˘‰ ˙Â˙Ï È‰ÈÂ'יהוד שבני לפי
לעיל שאמר כמו שבטים משאר יותר חטאו

אבותיהם: אלהי ה' בית את Â˙ÈÁ˘ÈÂויעזבו
.ÌÚ‰ È˘ ÏÎ מות‡˙ ואחרי למעלה מוסב

למלך וישתחוו יהודה שרי באו יהוידע
להם נפרע זה על אחריהם יואש את והחטיאו
שרי כל את והשחיתו ארם חיל שבאו גמולם

עם:ÌÚÓ.העם: מהיות

 
(ÊË).Ï‡˘È:דוד מזרע מלך להם שהעמיד ‰‡ÌÈ‰Ï.במה ÌÚÂ:המקום לעבודת ישראל את שקרב Â˙ÈÂ.במה

הממונים: בה שהעמיד ÍÏÓÏ.(ÊÈ)במה ÂÂÁ˙˘ÈÂיומת הקרב והזר נאמר הנה אליו באמרם אלוה שעשאוהו ארז"ל
י"ח) אלהות:(במדבר עבודת אותך לעבוד ומהראוי חי ועודך שנים ששה בבה"מ היית ‰ÍÏÓ.ואתה ÚÓ˘ Ê‡קבל
ÂÎÂ.(ÁÈ)דבריהם: ÂÊÚÈÂ:האשרים ועבדו ה' בית את שעזבו מזה Ê‡˙.ונמשך Ì˙Ó˘‡:זאת אשמתם בעבור

(ËÈ) ÂÈÚÈÂ.Ì:בדבר יכחש לא למען בעדים להתרות המתרה שדרך ע"ש בם ‰‡ÂÈÊ.התרו ‡ÏÂאוזן הטו לא
ÌÚÏ.(Î)לשמוע: ÏÚÓ:כולם ישמעו למען העם מכל גבוה ‰ÍÏÓ.(Î‡)במקום ˙ÂÓ:באבן לרגמו צוה הוא

(Î).‰˘Ú ˘‡ Á‰:ישראל על והמליכו המיתה מן הצילו ‰.אשר ‡Èאת מהם וידרוש אותי הורגים חנם שעל
נקמתי: לקחת ‰˘‰.(Î‚)דמי ˙Â˙Ï:שנהרג בעת שעמדה בעצמה ההיא הנקודה אל לבא החמה הקיפה כאשר ר"ל

.ÌÚÓ:למלך השתחוו אשר על בעונש שבא להראותם לבד השרים את והשחיתו העם את עזבו כי העם מן ר"ל



קכי              

        
          

            
        

         
         

         
          

          
         

            
          

          
           


         

        
         
         

       
          

        
        

     
            

          
         

           
        

           
     

        
          

         
       

         
         

      
       

          

       
      

        
         

        
         

       
  

          
       

   
        

        
          

          
          

        
          

         
           


         

         


        
         

   
         




          

 
       

           
         

         
        

        
     





























































































































































        

          
           

             
            

     
      

      
      

      
      
       
    
      
      
       

   
    

      
    
       

    
     

     
     

      
   

    
     

      
     
     
      
     

    
     

            
          

          
              

        
            
             
            
             
            

         
           

              
             
              
             

             
              

         














































































































            

            

             

                

  

     

     

      

        

      

       

        

     

       

      

    

      

      

      

      

       

      

    

       

       

     

       

      

       

       

    

     

       

      

       

            

               

            

              

           

            

            

     

           

          

             
              

             

             

              

             

            

             

              

              

                             


















































































































        
         

        
        
         
       
       

      
       

        
        

      
        

        
       
        

       
        

       
     

        
       

       
















































אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד שבט, הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

נשיא ישראל.

...כיון שכותב שעבר רוב ימיו בשדה החינוך העברי השלם, בטח למותר להדגיש אשר החינוך זמנו 

כל ימי חיי האדם, כי בשני הקצוות גם יחד, אפילו הנמצא ר"ל בעומק תחת יש בידו וביכולתו להשתנות מן 

הקצה על הקצה, ולפעמים כביטוי הזהר בשעתא חדא וברגעא חדא, וכן בקצה השני אפילו זה שעלה עומק 

רום יש בידו ללמוד יותר ועוד יותר, כיון שהטוב הוא אין סופי, ועל המחנך אחרים וכן הוא מחנך גם את 

עצמו לעמוד תמיד על המשמר לנצל על אפשריות והזדמנות בכיוון האמור או גם ליצור הזדמנויות אלו, 

המשך בעמוד קכז
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וע"פ הנראה במושח צדק מאמר הידוע, הרבה למדתי מרבותי ומתלמידי יותר מכולם, הרי ההשתדלות ]ב[

חינוכם של אחרים להראותם ולנחותם הדרך העולה בית א-ל, מלמדת ומוסיפה בתוצאות הטובות בחינוכו 

של המחנך והשתלמותו.

מובן שאין כוונתי להטפת מוסר ח"ו כי אם לעורר, אשר.. אין זה פוטרו כלל וכלל מלנצל כשרונותיו 

ככל האפשרי לקרב לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים על ידי לימוד תורתנו תורת חיים וקיום 

מצותי' שגם זה בודאי יוסיף בברכות השם יתברך להמצטרך לבריאותו בגשמיות וכן בהמצטרך לב"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. אתענין לדעת אם הרצאות שלו אודותן כותב יצאו בדפוס ואפשר להשיגן, כיון שאינן בהספרי' 

שלי.

אגרות קודש המשך מעמוד קכד
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לשלוח לאנ"ש שיחיו בכל מרחבי תבל 

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט ה'תש"נ. 

הצלחה רבה בכל עניני הילולא דנשיא דורנו, ובתר רישא גופא אזיל, האנשים והנשים והטף, 

- והרי השנה שנת הארבעים – עלי' נאמר: נתן הוי' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע, 

ואמחז"ל קאי אינש אדעתי' דרבי' בארבעין שנין. 

כולל ובפרט – התועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל, 

ביום ההילולא, ולאח"ז ובמיוחד בשבת קודש להוי', שבת שירה וט"ו בשבט, ובמוצאי השבת, 

והמשך שלהן ופירותיהן בכל הימים שלאחריהם, 

ויקויים בכל אחד ואחת היעוד בספר דוד מלכא משיחא;

תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי 

במהרה בימינו ממש, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, בגאולה האמיתית והשלימה. 

בברכה

/מקום החתימה/

ובתר . . אזלינן: עירובין סא, א. 
האנשים והנשים והטף: וילך לא, יב. 

נתן הוי' . . לראות: תבוא כט, ג. 
קאי . . שנין: ע"ז ה, ב. פרש"י תבוא כט, ו. 

והמשך: הפעולה עצמה נמשכת ו)נוסף ע"ז( פירותיהן – ומעלה בכאו"א, וכמובן גם מרד"ה באתי לגני )דיום 
ההילולא(. 

היעוד: תהלים פח, ג. 
ובני . . רמה: שיעור חומש דערב יום ההילולא )בשלח יד, ח(. 
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בהנוגע לשאלתו אודות נסיעה לכאן למשך איזה שבועות, הרי אף שאינני רואה הכרחיות בזה, 

אלא כיון שכפי שכותב הוא דרובא של ההוצאות יש לו מקור לכסותם, הרי מהיכי תיתי, אבל שהנסיעה 

תהי' לפני הפסח ולחוג כאן חג הפסח, לא נראה לי כיון שמנהג גוברין יהודאין אם רק אפשר לחוג ביחד עם 

ביתם, וכיון שלא הי' מוכרח בזה עד עתה בטח אין נוגע אם תתאחר הנסיעה בשבועות מספר.

ולקנייתם את הדירה ולהכנסם אלי' בעתיד הקרוב )ובטח יכניסו להדירה לכל לראש, סידור חומש 

תהלים ותניא(, יה"ר מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ויהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה, 

וישמח לבכם בזחו"ק בקרוב.

הפ"נ נתקבל.

בברכה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מבשר טוב, אשר החתונה היתה בשעה טובה ומוצלחת וכדבעי בכל הפרטים, 

ויה"ר מהשי"ת אשר יקוימו בהם כל הברכות אשר ברכו אותם במילואם, וע"פ מרז"ל אשר כל שמטיבים 

גם הפרטים  זה  ובכלל  גם בשאר הענינים תאיר ההצלחה מני' אליהם  ימים, הרי בודאי  לו הוא לאורך 

ובודאי למותר לעוררו על המבואר באגה"ק לרבנו הזקן ד"ה קטנתי, אשר בכל חסד  שמזכיר במכתבו, 

וחסד שהקב"ה עושה לאדם צריך להיות שפל רוח במאד כי היא קרבת אלקים ביתר שאת מלפנים, שזה 

מביא בהתבוננות קלה להוספה בתורה ומצות ע"פ המבואר בתניא פרק ל"ב כיון שהעיקר אצלו הרוחניות 

וכו' וע"פ המבואר שם שזהו פועל בהענין דאהבת ישראל הרי בודאי יוסיף בפעולתו והשפעתו על חבריו 

לקרבם לקיום מצות מעשיות וליהדות בכלל והשי"ת יצליחו.

ברכה.

תורה  מקיימי  דרים  שם  במקום  שצ"ל  מובן  הנה  התיישבות.  מקום  אודות  לשאלתו  בנוגע  נ.ב. 

ומצות שהרי גם האויר משפיע.
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המשך בעמוד קמד
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום חמישי עמ' ב
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יצחק זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' בשלח, ולפלא שמקצר כ"כ בתוכן נאומיו באסיפת הרבנים דהמחוז 

שלו, ובודאי הדגיש, מדגיש וגם ידגיש לעתיד בכל עת מצוא גודל הענין ההכרחיות המוחלטה בזמננו זה 

לנצל כל הזדמנות להדגיש הענין דקיום המצות מעשיות בחיי היום יומים כי זה כל האדם את האלקים 

ירא ואת מצותיו שמור.

דא"ג ראיתי בהפראגראם שהי' ג"כ ישיבה מוקדשת לד"ת ואתענין לדעת רמת השקו"ט ותוכנה, 

היינו אם רק לפלפולא בעלמא או גם בהנוגע למעשה בפועל, והפרטיות בזה תשובח...

מוסג"פ קונטרס שהו"ל בקשר עם ימי ההילולא בהוצאה חדשה עם הוספות, שתוכנו כל השנה 

זמנו הוא כמובן.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מצב  דבר  על  לי  נמסר  העכט  שי'  מוהר"א  פעלים  ורב  מרץ  בעל  נו"נ  אי"א  והרה"ח  הרה"ג  ע"י 

בריאותו בבקשת ברכה. ובהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל 

ביום ההילולא שלו, אשר אז הנשמה עולה מעולם עליון לעולם עליון עוד יותר, ועליית רועה ישראל נאמן 

אשר לא יעזוב את צאן מרעיתו, פועלת תוספת ברכה והצלחה בירידה מלמעלה למטה ובפרט בהבקשות 

שמבקשים ביום הילולא עצמו, וכמבואר בכ"מ שהוא כמשל דוגמת שבעת השמחה קשה לבעל השמחה 

לראות בצערו של אחר ופועל להמתיק הצער להפוך מצרה לצהר ומנגע - ר"ל - לענג, ולכן שמחתי להוודע 

אחרי כן מהרה"ג העכט שי' אשר הוטב מצב בריאות כת"ר.

ה'  אני  כי  הר"ת  בזה  וכמבואר  ארוכה,  יעלה  העבר,  בשבת  שקראו  הפרשה  בלשון  אשר  ויה"ר 

רופאך: ארי"ך כי כל אסוותא מלעילא )עיין זהר חלק ג' רצב, ב. מאו"א מע' אריך. קהלת יעקב מע' ארוכה. 

וראה ג"כ זח"ג רד, א. דש, סע"ב. ז"ח בלק נד, ג(.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

 ב"ה,  י"ד שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה, נתקבל זה עתה מכתבו מעש"ק בא, אשר גם בו לא מצאתי סיבת 

השתיקה, ותקותי שעכ"פ אין זה ענין דבריאות.

אף שאינו מזכיר עד"ז במכתבו, תקותי שמזמן לזמן משתתף בהתועדות אנ"ש המביאות ברוממות 

רוח ולהתעוררות זכרונות ימי קדם ובענינים כמו אלו הרי אם הפסיקו בזה מאיזה סיבה משך זמן, ההפסק 

צריך לגרום חשק יותר גדול להשתתף, והרי, סו"ס מוכרחים דברי חז"ל להתקיים, זרוק חוטרא אאוירא 

אעיקרי' קאי, ורואים במוחש אשר ככל שיתרחק החוטר מהארץ שרשו ומקורו בריחוק יותר, תהי' מהירות 

ירידתו על הארץ גדולה יותר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכתוב בפירוש וגם בהנמצא בין השיטים.
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ובפרט בדבר, טעמים וכמה בביהכ"נ ללומד ביחידות בביתו

אשרי אחד, עוד לומד בהתעוררותו אשר זוכה האדם אם

חייא זרעא טובים בבנים לבבם משאלות השי"ת וימלא חלקו,

ערעור איזה מזה יהי' שלא שאומר מי יש כי ומ"ּׁש וקיימא,

קושטא וכמאמר לגמרי, זרה דעה והיא כן, לחשוב ח"ו וכו'

הוא ברור ודבר הקב"ה, של חותמו אמת נקראת והתורה קאי,

והמוחש ותורתו, ד' עם שלם לבבו בישראל החי איש כל אשר

של לבן שמעורר מי נמצא דכאשר יום בכל בנסיון יראינו

מתרבים ליום מיום ת"ל לימוד, של שיעור לאיזה ישראל

לבבם אשר יחיו, עליהם ד' ישראל, עם יהיו ברוכים החברי'

מתקשראן קשרין תלת כי וצדקה, לתורה עליהם דופק לכל ער

חד. וכולא בקוב"ה ואורייתא באורייתא ישראל בדא דא

עליהם ד' אחב"י של הטובות מדתן שוקל אי' סופר אי'

ית', יחודו דורשי אל לבבם וטוהר התורה, אל אהבתם יחיו,

בישראל הקדוש כל אל אמיתי בתמימות התמסרותן וגודל

דעים, תמימי לב, טהורי הם, יפים ישראל אבות, במסורת

ומצותיו ד' בתורת ודבוקים חבוקים תרומיות, מדות בעלי

אלקים אשר בארץ, אחד גוי ישראל כעמך ומי וכאמור ית',

ג"צ לנו וישלח השי"ת (ירחם הגולה בזמן גם אליו, קרובים

המאירים שמים וכוכבי אלקי, בנועם טעמו, פג לא בב"א)

ומקום בעירו אחד כל באורחותם, ישראל כן במסילותם

ובית הביהכ"נ ונחלתו ד' בית לו ויקר חביב אהוב מגורו,

לו רב ידיו אשר איש ואשרי ובזמנו, בעתו לשמרו המדרש

בכללות המצות ונועם אור התורה על ישראל לב את לעורר

על והעולה ש"ק, ושמירת משפחה טהרת בעניני ובפרטיות

איש אפילו ויקר חביב יהי' אשר ישראל אהבת בכלל כולנה

והמצוה, התורה אל להתקרב לבבם לעורר אחת ואשה אחד

בגו"ר. ישראל בטוב תחזינה ועינינו

החברים ולכל שי' להרב משמי וברכה שלום נא יגיד

כפולה בברכה השי"ת יברכם כי התורה, בחברת שי' הנכבדים

רויחא. ומזונא חייא בבני ומשולשת

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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   מזמור' או 'ברכו' אמירת ידי על השבת'- ליום .שיר

 
אפילו181) תנאי יועיל לא כאן אמנם הקודם, בסעיף כמבואר

נגרר שהיחיד משום בתפילה, יום של ענינו הזכירו לא עדיין
שבת. בקבלת הציבור אחרי

ס"ט,182) תקכז ובסי' ס"ב, שצג ובסי' ס"ג, רסא בסי' עד"ז
לעי 174.הובאו הערה ל

יז סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

•
     

עובדים שאינם הישמעאלים לדת אפילו דתו שהמיר כהן
ואינו מקדושתו מחולל להיות) חכמים (קנסוהו זרה עבודה
תשובה עשה שלא והוא ראשון בתורה קורא ואינו כפיו נושא
בו וחזר זרה לעבודה דתו המיר אפילו תשובה עשה אם אבל

לקדושתו. חוזר

עריות גילוי אפילו דמים ושופך דתו ממימר חוץ עבירות ושאר
שיתבאר. כמו בו חזר לא אפילו כפים נשיאת מונעין אין

שערל ואע"פ במזיד עצמו מל לא אפילו כפיו נושא ערל לפיכך
ברכה שהוקשה משום כפים לנשיאת לפוסלו אין לעבודה פסול
סעיף למעלה כמ"ש בלבד לעמידה אלא הוקשה לא כי לשירות

מ"ד.

חכמים אסרו במקצת לעבודה ברכה והוקשה הואיל מקום ומכל
עבודה לעבוד לשיכור תורה שאסרה כמו כפיו לישא לשיכור
למה זה איסור וסמכו וגו' תשת אל ושכר יין כמ"ש במקדש
אף ביין אסור נזיר מה נזיר לפרשת מברך כהן פרשת שנסמכה
משרת וקולי נזיר קולי מברך כהן על ונתנו ביין אסור מברך כהן
ואינו המשכרים משקים בשאר מותר נזיר מה נזיר קולי במקדש
בו פוסלין מומין אין וגם היין מגפן יעשה אשר מכל אלא אסור
המשכרים משקין שאר ואין בו פוסלין מומין אין מברך כהן אף
נשתכר אפילו במקדש במשרת כמו כפים מנשיאת אותו מונעים
דומה אינה כפים שנשיאת המלך לפני לדבר יכול שאינו עד
כפים בנשיאת משא"כ המלך עם ומדבר עומד שהוא לתפלה
לשכרותו הגיע א"כ אלא להם) אמור (כמ"ש העם אל שמדבר

המצות. מכל פטור שאז לוט של

ואינו שהוא כל ביין מותר משרת מה במקדש משרת וקולי
ואף לשכר כדי בו שיש יין שכר שנאמר רביעית על אלא מוזהר
רביעית שכרות דרך כששתאו אלא באזהרה אינו רביעית על
פטור מים מעט לתוכו שנתן או בו הפסיק אם אבל אחת בבת
פעמים בב' יין רביעית שתה אם מברך כהן אף בנזיר משא"כ

אע"פ מרביעית יותר שתה ואם מותר מים מעט לתוכו שנתן או
שיסיר עד כפיו ישא לא פעמים בכמה שתאו ואפילו מזוג שהוא

צ"ט. בסי' נתבאר היין את מפיג ומה מעליו יינו

משקין משאר נשתכר אפילו כפים בנשיאת שיכור אוסרים ויש
משקה כלל לשתות אסור ולכתחילה המשכרים אוכלים או
אלא נזיר קולי נתנו ולא נוהגים) (וכן כפים נשיאת קודם המשכר

בלבד: מומין לענין

ע"פ אף כפים נשיאת המעכבים מהדברים אחד בו היה לא
במצות מדקדק ואינו פנים ועז ובליעל מעללים רע שהוא
כהן לכל היא עשה שמצות כפיו נושא אחריו מרננים העם וכל
והמנע רשעתך) (על רשע הוסף לרשע אומרים ואין כפיו לישא
שאין זה הדיוט ברכת תועיל מה ותאמר תתמה ואל המצות מן
אברכם ואני שנאמר בהקב"ה אלא בכהנים תלויה הברכה קבלת
ואפילו עריות גילוי כגון חמורות בעבירות אחריו מרננים ואפילו
נושא כלל בו חוזר ואינו עובר ואפילו אמת הוא שהרנון נודע
לפי דבר) לכל כנכרי שהוא בפרהסיא שבת מחילול (חוץ כפיו
(משום דת ממיר אלא כפים נשיאת מונעים עבירות שאר שאין

מלאו): דמים ידיכם (משום דמים ושפיכת קנס)

וכהנים שישראל מצות על כשעובר אמורים דברים במה
לכהנים המיוחדות מצות על עובר אם אבל בהם שוין
שנשא כהן כגון הכהונה מעלות מכל ופסלוהו חכמים קנסוהו
אינו מצוה מתי מז' שאינו למת שנטמא או חלוצה או גרושה
ראשון. בתורה לקרות אפילו קדושה בו נוהגים ואין כפיו נושא

רבים דעת על הנאה שידור עד פסול מתה או גירשה ואפילו
לו אין רבים דעת על שהודר שנדר בהן אסור שהוא מהנשים
חכם אצל ילך שמא רבים דעת על ידור כשלא אבל התרה
אין למת בנטמא אבל לעריות תוקפו שיצרו לפי נדרו על וישאל
למתים: עוד יטמא שלא עליו ויקבל שישוב די אלא לידור צריך

אפילו או ארוסה שזינתה בת לו שיש שכהן אומרים יש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

   

מחללת היא אביה את זינתה הסתם שמן שהמירה או נשואה
מעלות ושאר ראשון בתורה לקרות עוד לקדשו מחוייבים ואין
מונעים עבירות שאר שאין כפיו נושא מקום מכל אבל הכהונה

לפינ כדבריהם נהגו (ולא בבתו וכ"ש בו הן אפילו כפים שיאת
והתראה בעדים כשזינתה אלא מחללת היא אביה את נאמר שלא
לכל קדושה בו נוהגין עכשיו אבל סנהדרין בפני וכשהעידו

דבר):

זונה גרושה שהן כהונה מאיסורי הנולד דהיינו החלל
כזר הוא והרי בכיהונו שאינו לפי כפיו נושא אינו חללה
עובר כפיו נושא אם (לפיכך ז' סימן באה"ע כמ"ש דבר לכל

כפיו). שנשא זר כמו בעשה

כפיו נושא אינו מחלוצה הנולד כגון דבריהם של חלל ואפילו
אמרו אם בעשה ועובר התורה מן היא כפים שנשיאת ע"פ אף
ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח יש לעלות לו

תעשה.

אמרו אפילו עולין אין סופרים מדברי הפסולים כל זה ומטעם
להם יש פגמם מפני שלא שהפסולים אלא למעלה כמ"ש להם
פגומים שהם עליהם יאמרו שלא רצה קודם הכנסת מבית לצאת
הכנסת מבית לצאת עליהם חיוב אין מקום ומכל שם כמ"ש

כלום. עוברים אין כפים מנשיאת מנעום שחכמים שכיון

כגון המנהג מחמת כפים מנשיאת הנמנעים כהנים אבל
מפני כפיו נושא אינו האבלות ימי ז' שבתוך שנהגו במקומות
כמו לב וטוב בשמחה להיות לו יש והמברך בשמחה שרוי שאין
שיברך קודם מטעמים לו לעשות שצווה ביצחק שמצינו
חודש י"ב עד אפילו האבילות זמן שכל שנוהגים אלו ובמדינות
כפיו נושא אינו קרובים שאר על שלשים וכל אמו ועל אביו על
נקרא שאינו טובים בימים אפילו הוא אלא כהן שם אין אפילו
בה וכיוצא נשואין לשמחת לילך אסור שהרי בשמחה שרוי
אף הרגל ימות כל בשמחה אסור שהרי ברגל מתו הקובר וה"ה
ביו"ט אפילו האונן וכן האבילות עליו חל לא שעדיין פי על
כולם הרי בשמחה שרוי אינו מקום מכל המצות בכל חייב שהוא
שלא כהנים הש"ץ שקורא קודם הכנסת מבית לצאת חייבין

כפיהם. לישא רשאים הם הדין מן שהרי בעשה יעברו

שהם עליהם יאמרו שלא כדי רצה קודם לצאת להם ויש
פגומים.

אמרו אם לעלות חייבים ידיהם ליטול או לעלות להם אמרו ואם
לא לכן בעשה יעברו שלא כדי עבודה ברכת סיום קודם להם

ידיהם: ליטול לכהנים כשאומרים הכנסת בבית יהיו

שהשרוי מפני כפיו לישא רוצה ואינו פנוי שהוא כהן וכן
קודם הכנסת מבית לצאת חייב שמחה בלא שרוי אשה בלא

ידיו. ליטול או לעלות לו יאמרו שלא כהנים קריאת

מקום (ומכל נשוי שאינו אע"פ כפיו שנושא הוא המנהג אבל
בידו מוחין אין הכנסת מבית ולצאת כפיו לישא שלא הרוצה
כפיו נושא עמו אשתו שאין נשוי אבל לסמוך מה על לו שיש

הכל): לדברי

טוב ביום אלא כפים נשיאת שאין אלו מדינות בכל נהגו
יברך הוא לב וטוב יו"ט בשמחת שרויים שאז משום
ועל מחיתם על טרודים הם בשבתות אפילו ימים בשאר משא"כ

בשמחה. שרויים ואינם מלאכתם ביטול

שיוצאים מוסף בתפלת אלא כפים נשיאת אין טוב ביום ואפילו
יו"ט. בשמחת וישמחו לבם וייטיבו הכנסת מבית אז

נושאים ושתיה אכילה שמחת בו שאין אע"פ הכפורים ויום
וכפרה וסליחה מחילה שמחת בו שיש מפני ביו"ט כמו בו כפים
מקומות יש זה ומטעם נאים במלבושים היום וכבוד וקדושה
כפים שנושאים מקומות ויש בשחרית אפילו בו כפים שנושאים
כמו הכנסת מבית ליציאה סמוך שהוא מפני בנעילה גם בו

יו"ט. בשאר הטעם שהוא

זה לפי ראוי היה לא בשבת להיות שחל כפור ויום יו"ט אבל
של נוספת קדושה בו שיש בשביל זה מיו"ט כפים נשיאת לבטל
ביו"ט כפיהם לישא שלא כן שנהגו מקומות שיש אלא שבת
כפים לנשיאת לטבול הכהנים שמנהג לפי בשבת להיות שחל
בשבת וכשחל ביו"ט לנשותיהם נזקקין ואין יו"ט מערב וטובלין
שיתבאר מטעם שחרית לטבול רצו ולא העונה לבטל רצו לא
טעם שייך לא בשבת שחל הכפורים ביום (אבל שכ"ו בסימן
ליל שהוא שבוע באמצע שחל יו"ט ליל אם מקום ומכל זה)
בליל מנשותיהם הפורשים אבל ביו"ט ויטבול ישמש טבילה

הוא. גמור שבוש טוב יום בערב טובלין ואין יו"ט

לבטל כדאי בהם שאין אף המנהג לישב הם אלו טעמים וכל
אינם כהנים קוראים כשאין מקום מכל תורה של עשה מצות
ישראל ארץ בני של כחם יישר מקום מכל אבל כלום עוברים
ומקיימים חכמים כתיקון יום בכל כפיהם שנושאים וסביבותיהם

לטבול. חוששין ואין יום בכל עשה מצות ג'

אלו במדינות כפים נשיאת שאין ומוסף שחרית הש"צוכל אומר
לקרות אלא לכהן מנעו שלא כהן הוא אפילו כו' ברכנו או"א
כך לומר אבל למעלה שנתבאר הטעם ומן ולהקרותן כהנים
לחוש (ואין לכתחילה מותר קריאה בלא סתם קדושיך עם כהנים
אינו שהוא עליו יאמרו קדושיך עם כהנים שיאמר שכשישמעו
שנוסח יודעים שהכל לפי וחלוצה גרושה בן אלא כהנים בכלל
לכהן לקרות לכהן מותר בזה כיוצא שמטעם הוא כך התפלה

קל"ה): בסי' כמ"ש תורה לספר אחר
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קני    

מחללת היא אביה את זינתה הסתם שמן שהמירה או נשואה
מעלות ושאר ראשון בתורה לקרות עוד לקדשו מחוייבים ואין
מונעים עבירות שאר שאין כפיו נושא מקום מכל אבל הכהונה

לפינ כדבריהם נהגו (ולא בבתו וכ"ש בו הן אפילו כפים שיאת
והתראה בעדים כשזינתה אלא מחללת היא אביה את נאמר שלא
לכל קדושה בו נוהגין עכשיו אבל סנהדרין בפני וכשהעידו

דבר):

זונה גרושה שהן כהונה מאיסורי הנולד דהיינו החלל
כזר הוא והרי בכיהונו שאינו לפי כפיו נושא אינו חללה
עובר כפיו נושא אם (לפיכך ז' סימן באה"ע כמ"ש דבר לכל

כפיו). שנשא זר כמו בעשה

כפיו נושא אינו מחלוצה הנולד כגון דבריהם של חלל ואפילו
אמרו אם בעשה ועובר התורה מן היא כפים שנשיאת ע"פ אף
ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח יש לעלות לו

תעשה.

אמרו אפילו עולין אין סופרים מדברי הפסולים כל זה ומטעם
להם יש פגמם מפני שלא שהפסולים אלא למעלה כמ"ש להם
פגומים שהם עליהם יאמרו שלא רצה קודם הכנסת מבית לצאת
הכנסת מבית לצאת עליהם חיוב אין מקום ומכל שם כמ"ש

כלום. עוברים אין כפים מנשיאת מנעום שחכמים שכיון

כגון המנהג מחמת כפים מנשיאת הנמנעים כהנים אבל
מפני כפיו נושא אינו האבלות ימי ז' שבתוך שנהגו במקומות
כמו לב וטוב בשמחה להיות לו יש והמברך בשמחה שרוי שאין
שיברך קודם מטעמים לו לעשות שצווה ביצחק שמצינו
חודש י"ב עד אפילו האבילות זמן שכל שנוהגים אלו ובמדינות
כפיו נושא אינו קרובים שאר על שלשים וכל אמו ועל אביו על
נקרא שאינו טובים בימים אפילו הוא אלא כהן שם אין אפילו
בה וכיוצא נשואין לשמחת לילך אסור שהרי בשמחה שרוי
אף הרגל ימות כל בשמחה אסור שהרי ברגל מתו הקובר וה"ה
ביו"ט אפילו האונן וכן האבילות עליו חל לא שעדיין פי על
כולם הרי בשמחה שרוי אינו מקום מכל המצות בכל חייב שהוא
שלא כהנים הש"ץ שקורא קודם הכנסת מבית לצאת חייבין

כפיהם. לישא רשאים הם הדין מן שהרי בעשה יעברו

שהם עליהם יאמרו שלא כדי רצה קודם לצאת להם ויש
פגומים.

אמרו אם לעלות חייבים ידיהם ליטול או לעלות להם אמרו ואם
לא לכן בעשה יעברו שלא כדי עבודה ברכת סיום קודם להם

ידיהם: ליטול לכהנים כשאומרים הכנסת בבית יהיו

שהשרוי מפני כפיו לישא רוצה ואינו פנוי שהוא כהן וכן
קודם הכנסת מבית לצאת חייב שמחה בלא שרוי אשה בלא

ידיו. ליטול או לעלות לו יאמרו שלא כהנים קריאת

מקום (ומכל נשוי שאינו אע"פ כפיו שנושא הוא המנהג אבל
בידו מוחין אין הכנסת מבית ולצאת כפיו לישא שלא הרוצה
כפיו נושא עמו אשתו שאין נשוי אבל לסמוך מה על לו שיש

הכל): לדברי

טוב ביום אלא כפים נשיאת שאין אלו מדינות בכל נהגו
יברך הוא לב וטוב יו"ט בשמחת שרויים שאז משום
ועל מחיתם על טרודים הם בשבתות אפילו ימים בשאר משא"כ

בשמחה. שרויים ואינם מלאכתם ביטול

שיוצאים מוסף בתפלת אלא כפים נשיאת אין טוב ביום ואפילו
יו"ט. בשמחת וישמחו לבם וייטיבו הכנסת מבית אז

נושאים ושתיה אכילה שמחת בו שאין אע"פ הכפורים ויום
וכפרה וסליחה מחילה שמחת בו שיש מפני ביו"ט כמו בו כפים
מקומות יש זה ומטעם נאים במלבושים היום וכבוד וקדושה
כפים שנושאים מקומות ויש בשחרית אפילו בו כפים שנושאים
כמו הכנסת מבית ליציאה סמוך שהוא מפני בנעילה גם בו

יו"ט. בשאר הטעם שהוא

זה לפי ראוי היה לא בשבת להיות שחל כפור ויום יו"ט אבל
של נוספת קדושה בו שיש בשביל זה מיו"ט כפים נשיאת לבטל
ביו"ט כפיהם לישא שלא כן שנהגו מקומות שיש אלא שבת
כפים לנשיאת לטבול הכהנים שמנהג לפי בשבת להיות שחל
בשבת וכשחל ביו"ט לנשותיהם נזקקין ואין יו"ט מערב וטובלין
שיתבאר מטעם שחרית לטבול רצו ולא העונה לבטל רצו לא
טעם שייך לא בשבת שחל הכפורים ביום (אבל שכ"ו בסימן
ליל שהוא שבוע באמצע שחל יו"ט ליל אם מקום ומכל זה)
בליל מנשותיהם הפורשים אבל ביו"ט ויטבול ישמש טבילה

הוא. גמור שבוש טוב יום בערב טובלין ואין יו"ט

לבטל כדאי בהם שאין אף המנהג לישב הם אלו טעמים וכל
אינם כהנים קוראים כשאין מקום מכל תורה של עשה מצות
ישראל ארץ בני של כחם יישר מקום מכל אבל כלום עוברים
ומקיימים חכמים כתיקון יום בכל כפיהם שנושאים וסביבותיהם

לטבול. חוששין ואין יום בכל עשה מצות ג'

אלו במדינות כפים נשיאת שאין ומוסף שחרית הש"צוכל אומר
לקרות אלא לכהן מנעו שלא כהן הוא אפילו כו' ברכנו או"א
כך לומר אבל למעלה שנתבאר הטעם ומן ולהקרותן כהנים
לחוש (ואין לכתחילה מותר קריאה בלא סתם קדושיך עם כהנים
אינו שהוא עליו יאמרו קדושיך עם כהנים שיאמר שכשישמעו
שנוסח יודעים שהכל לפי וחלוצה גרושה בן אלא כהנים בכלל
לכהן לקרות לכהן מותר בזה כיוצא שמטעם הוא כך התפלה

קל"ה): בסי' כמ"ש תורה לספר אחר
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קני   

שהכוונה לעיל האמור את לבאר ישוב ועתה

רמפנימיות"וה כל של """ עשה מצוות בחינתח היינו

""התפלה היא התפלה ולכן השדרה, המצות:]חוט כל של "

       
      

 
א) ענינים: ג' יש (הנ"ל) השדרה דחוט במשל
למטה ומתפשט ונמשך במוח שמתחיל עצמו, ה"חוט"
לכל מהמוח הנפש חיות נמשך ידו ועל הרגלים, עד

השדרה" חוליות "ח"י ב) לחוטהמחוברותהאברים.
הנפש חיות את בתוכן לקבל ה"כלים" והם השדרה,
שעל האברים, רמ"ח שאר ג) השדרה. מחוט הנמשכת
אברי רמ"ח בכל החיות נמשכת השדרה חוליות ידי
"האברים כי הגוף), של החיצוניים באברים (גם הגוף

בחוליות". והצלעות בצלעות מחוברים

חוליות ח"י "כלים": סוגי שני שיש ונמצא,
מחוברות שהן כיון פנימיים", "כלים נקראות השדרה
הגוף אברי רמ"ח כללות ואילו עצמו; השדרה לחוט
מה"כלים חיות המקבלים הכלים", "חיצוניות נקראים

החוליות). (ח"י הפנימיים"

בנמשל:] הוא [וכך

       
     

וגילוי סוף אין אור המשכת שענינה - בתפלה גם
א) הנ"ל: ענינים ג' יש - כלים" "בתוך למטה אלקות
החוט כנגד שהיא - שבתפלה העיקרית" "הבקשה
למטה. סוף אין אור להמשכת ה"בקשה" והיא עצמו,
שהם - שבתפלה פרטיות" ובקשות ברכות "ח"י ב)

"הכלים והם - השדרה חוליות ח"י ",הפנימייםכנגד
סוף אין אור המשכת מתגלית ידם ועל שבהם
דרך על עצמה, מהתפלה חלק הם אלה (ו"כלים"
מצוות רמ"ח ג) עצמה). לשדרה המחוברות החוליות
שהם היינו דמלכא", אברים "רמ"ח שהם - עשה
סוף אין אור להמשכת חיצוניים" ו"כלים "אברים"

מקבלים הם זה ואור - התפלהב"ה ידי .על

כלומר:

סוף אין אור מתגלה שבהם "כלים" סוגי שני יש
פנימיים", "כלים שהם התפלה ברכות ח"י א) ב"ה:
היא התפלה) ידי (שעל האלקית ההמשכה ובהם
דמלכא") ("אברים עשה מצות רמ"ח ב) יותר. בגילוי

מ"הכלים האור את (המקבלים חיצוניים" "כלים שהם
הפנימיים").

      
    

ה"אור" את מקבלות עשה מצוות שרמ"ח זה, ענין
שנתבאר מה הוא הוא - מהתפלה שלהם וה"חיות"
"מקבלות" ושהמצוות כוונה", צריכות ש"מצוות לעיל,
הכוונה "בחינת הוא שענינה מהתפלה, ה"כוונה" את

לגילויבכלל שייך כוונה" צריכות "מצוות ענין כי ,"
בהן; השורה ב"ה סוף אין המשכתוכללותאור ענין

(שהיא התפלה בענין תלוי' למטה ב"ה סוף אין אור
כנ"ל). הוי'", אתה ד"ברוך הבקשה

לגילוי המצוות כוונת בין הקשר את ומבאר [והולך

ב סוף אין ה:]"אור

      
      

    
לפני שאומרים הברכה נוסח בפירוש לעיל נתבאר

"אשר - מצוה כל ידיקדשנועשיית דעל במצותיו",
אין אור וגילוי עליונה, קדושה ממשיכים המצוות קיום

בעולם. למטה ב"ה סוף

       
      

: ו"כלי" "אור" יש עצמה התפלה שבענין כשם
ב"ה סוף אין אור המשכת ענינו הוי'" אתה "ברוך
ה"כלים" הן הפרטיות והבקשות העולמות; לתוך

מת והאלקות האור מתלבש כמושבהם - ידם על גלית
" ו"כלי": "אור" יש המצוות בענין גם כוונתכן

העליונה" "וקדושה ה"אור" המשכת ענינה המצוה"
ו המצוה; שבומעשהלתוך וה"כלי" האבר הוא המצוה

העליונה). (הקדושה האור מתגלה

האלקות המשכת הוא המצוות ענין שעיקר וכיון
כי כוונה", צריכות "מצוות חז"ל אמרו לכן למטה,
לתוך וה"נשמה" האור את הממשיכה היא היא הכוונה
היא המצוה הכוונה ובלעדי המצוה, דמעשה הכלי

נשמה. בלי כגוף
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כוונת של ה"כלל" היא התפלה מדוע יובן זה לפי

המצוות:

על הנמשך האלקי והאור הרוחני החיות בענין כי
מדריגות: שתי יש המצוות, וקיום התפלה כללותידי

נפעלת מלמעלה ב"ה סוף אין אור וגילוי המשכת ענין
ברכות את ומבקשים מתפללים שבה - התפלה ידי על
(וכנ"ל, ה'" אתה "ברוך דצלותא") ("ברכאן התפלה
אור - "אתה" מבחינת שתימשך המשכה, היינו ברוך
השתלשלות ידי על העולמות, לתוך - ממש סוף אין
ה"כוונה" היא שהתפלה וזהו - הוי') שם אותיות ד'

כלל". "בדרך וההמשכה

- המצוה קיום ידי על הנמשך האלקי האור ואילו
מכללות פרטי" "אור רק הוא - פרטית מצוה כל בתוך
ה"כוונה" והיא התפלה, ידי על הנפעלת ההמשכה
אבר לתוך ה"כלל") מתוך "פרט" (בדרך וההמשכה
עשה. מצוות רמ"ח דמלכא, אברים מרמ"ח פרטי אחד

כל כוונת של ה"כלל" כמו נחשבת התפלה ולכן
-המצוות המצוות) ("נשמת" המצוות כוונת ענין כי ;

רק הוא - המצוות ידי על האלקי האור המשכת היינו
על כבר שנמשך הכללי האור מן הנמשך "פרט" כמו

התפלה. ידי

היום בתחילת להיות צריכה התפלה זה ומטעם
לאחר היא המצוות קיום ידי שעל והעבודה דוקא
להיות צריכה תחילה כי היום, כל במשך התפלה
כך אחר ורק למטה, מלמעלה האור "כללות" המשכת

הכלל. מתוך ה"פרטי" האור את להמשיך יכולים

       
       
     
      

  
הנ"ל האלקי וחיות האור בהמשכת המדריגות שתי
על ממש הן המצוות), קיום ידי ועל התפלה ידי (על
חיות יש הנפש: בחיות שישנן המדריגות שתי דרך

וחיותכללית השדרה, חוט דרך ונמשך במוח השורה ,
ובכל הגוף, אברי לפרטי אח"כ מתחלקת זו כללית

בהתאם הכללית, מהחיות "פרטי" אור רק נמשך אבר
כח בעין, הראי' כח (כמו ההוא האבר ותכונת למזג

וכו'). בפה הדיבור כח באוזן, השמיעה

בחוט הכללית החיות נמשכת שממנו [המוח
הוא מוחיןהדעתמוחהשדרה בחינות ג' שיש כידוע ,

בחלק הוא הדעת וחוטהאחוריומוח הראש, של
חיות שהמשכת ונמצא דוקא, זה במוח נעוץ השדרה
מוח ידי על היא השדרה חוט דרך האברים לכל הנפש
ממוח "הנמשך רבינו שכתב מה וזהו דוקא. הדעת

הדעת"].

      
       
       
       

  
לברך חז"ל תיקנו למה הפנימי הטעם יובן ומעתה
קיום לפני וכו'" ה' אתה "ברוך בנוסח המצוות ברכת
אשר וה"בקשה" ה"כוונה" זו ברכה פרטית: מצוה כל
יומשך התפלה) ידי על (שנמשך האור" "כללות מתוך
ההיא. וה"כלי") (ה"אבר" המצוה לתוך "פרטי" אור

כלומר:

של והבקשה הכוונה דעיקר לעיל שנתבאר כשם
"ברוך" שיהי' היינו הוי'", אתה "ברוך היא, התפלה
ידי על ויומשך "אתה" מבחינת סוף אין אור ונמשך
גם הוא זה דרך על - למטה עד הוי' שם השתלשלות

ברכות קדשנוהמצוותכוונת אשר כו' ה' אתה "ברוך ,
שנמשך הכללי והחיות שהאור היינו במצותיו",
הכלל מן ונמשך "ברוך" יהי' התפלה, ידי על מלמעלה

זו. פרטית מצוה בתוך הפרט אל

      
     


[לסיכום:

חיות הנותנת היא המצוות שכוונת זה על נוסף

גם היא הרי - המצוה את המקיים באדם והתלהבות

בנשמת" סוף אין אור המשכת תלוי' שבה המצוה, ה.""

המשכת שתהי' כדי א) פרטים: שני יש גופא ובזה

הכוונה המצוה קיום בעת להיות צריכה במצוה האור

ה ב) פרטי). אור להמשיך (כדי צריכות"הפרטית מצוות

התפלה שתהאלענין שכדי היינו הכוונה), כללות (שהיא "
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קנה    

        
  

        
      

   
כוונת של ה"כלל" היא התפלה מדוע יובן זה לפי

המצוות:

על הנמשך האלקי והאור הרוחני החיות בענין כי
מדריגות: שתי יש המצוות, וקיום התפלה כללותידי

נפעלת מלמעלה ב"ה סוף אין אור וגילוי המשכת ענין
ברכות את ומבקשים מתפללים שבה - התפלה ידי על
(וכנ"ל, ה'" אתה "ברוך דצלותא") ("ברכאן התפלה
אור - "אתה" מבחינת שתימשך המשכה, היינו ברוך
השתלשלות ידי על העולמות, לתוך - ממש סוף אין
ה"כוונה" היא שהתפלה וזהו - הוי') שם אותיות ד'

כלל". "בדרך וההמשכה

- המצוה קיום ידי על הנמשך האלקי האור ואילו
מכללות פרטי" "אור רק הוא - פרטית מצוה כל בתוך
ה"כוונה" והיא התפלה, ידי על הנפעלת ההמשכה
אבר לתוך ה"כלל") מתוך "פרט" (בדרך וההמשכה
עשה. מצוות רמ"ח דמלכא, אברים מרמ"ח פרטי אחד

כל כוונת של ה"כלל" כמו נחשבת התפלה ולכן
-המצוות המצוות) ("נשמת" המצוות כוונת ענין כי ;

רק הוא - המצוות ידי על האלקי האור המשכת היינו
על כבר שנמשך הכללי האור מן הנמשך "פרט" כמו

התפלה. ידי

היום בתחילת להיות צריכה התפלה זה ומטעם
לאחר היא המצוות קיום ידי שעל והעבודה דוקא
להיות צריכה תחילה כי היום, כל במשך התפלה
כך אחר ורק למטה, מלמעלה האור "כללות" המשכת

הכלל. מתוך ה"פרטי" האור את להמשיך יכולים

       
       
     
      

  
הנ"ל האלקי וחיות האור בהמשכת המדריגות שתי
על ממש הן המצוות), קיום ידי ועל התפלה ידי (על
חיות יש הנפש: בחיות שישנן המדריגות שתי דרך

וחיותכללית השדרה, חוט דרך ונמשך במוח השורה ,
ובכל הגוף, אברי לפרטי אח"כ מתחלקת זו כללית

בהתאם הכללית, מהחיות "פרטי" אור רק נמשך אבר
כח בעין, הראי' כח (כמו ההוא האבר ותכונת למזג

וכו'). בפה הדיבור כח באוזן, השמיעה

בחוט הכללית החיות נמשכת שממנו [המוח
הוא מוחיןהדעתמוחהשדרה בחינות ג' שיש כידוע ,

בחלק הוא הדעת וחוטהאחוריומוח הראש, של
חיות שהמשכת ונמצא דוקא, זה במוח נעוץ השדרה
מוח ידי על היא השדרה חוט דרך האברים לכל הנפש
ממוח "הנמשך רבינו שכתב מה וזהו דוקא. הדעת

הדעת"].

      
       
       
       

  
לברך חז"ל תיקנו למה הפנימי הטעם יובן ומעתה
קיום לפני וכו'" ה' אתה "ברוך בנוסח המצוות ברכת
אשר וה"בקשה" ה"כוונה" זו ברכה פרטית: מצוה כל
יומשך התפלה) ידי על (שנמשך האור" "כללות מתוך
ההיא. וה"כלי") (ה"אבר" המצוה לתוך "פרטי" אור

כלומר:

של והבקשה הכוונה דעיקר לעיל שנתבאר כשם
"ברוך" שיהי' היינו הוי'", אתה "ברוך היא, התפלה
ידי על ויומשך "אתה" מבחינת סוף אין אור ונמשך
גם הוא זה דרך על - למטה עד הוי' שם השתלשלות

ברכות קדשנוהמצוותכוונת אשר כו' ה' אתה "ברוך ,
שנמשך הכללי והחיות שהאור היינו במצותיו",
הכלל מן ונמשך "ברוך" יהי' התפלה, ידי על מלמעלה

זו. פרטית מצוה בתוך הפרט אל

      
     


[לסיכום:

חיות הנותנת היא המצוות שכוונת זה על נוסף

גם היא הרי - המצוה את המקיים באדם והתלהבות

בנשמת" סוף אין אור המשכת תלוי' שבה המצוה, ה.""

המשכת שתהי' כדי א) פרטים: שני יש גופא ובזה

הכוונה המצוה קיום בעת להיות צריכה במצוה האור

ה ב) פרטי). אור להמשיך (כדי צריכות"הפרטית מצוות

התפלה שתהאלענין שכדי היינו הכוונה), כללות (שהיא "
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קנו   

זה) (לפני להיות צריכה המצוה ידי על האור המשכת

ועצם כללות את להמשיך כדי בכוונה, התפלה עבודת

למטה. האור

ושרשה ענינה את יותר בעומק לבאר מוסיף ועתה

ה הכללית"של חוטחיות דרך הדעת ממוח הנמשכת "

" המשכת זוהי בתפלה, (שבנמשל, גילויהשדרה כללות

):]"האור

      
    

       
השדרה חוט ידי על הנמשכת החיות לעיל, כאמור
היינו הדעת, ממוח הנמשכת "כללית" חיות היא

הנפש". ועצמיות "מהות נמשכת זו שבחיות

דרך נמשך שבאדם ההולדה שכח מה מובן ובזה
היינו האב", ממוח נמשך "שהבן כידוע - השדרה חוט
חוט דרך ונמשך במוח, היא הטיפה יצירת שתחילת
כללות נמשכת השדרה בחוט כי - היסוד עד השדרה
האדם), במוח (השורה הנפש" ועצמות "ממהות החיות
גם) אלא הגוף, אברי את ל"החיות" רק (לא בכוחו לכן
"קומה לו שיש ולד ממש", לו בדומה "להוליד

שלימה".

ה"כללית" והחיות האור בנמשל: זה דרך ועל
הם הרוחני) השדרה" ("חוט התפלה ידי על שנמשך
"מהותו ובעצמו, בכבודו סוף אין מאור המשכה

(וכנ"ל). "אתה" בחינת שהוא ממש", ועצמותו

   
ובדעת יתכונן, ובתבונה בית יבנה "בחכמה כתיב:
למלא - הוא הדעת כח של שענינו הרי ימלאו", חדרים

הבית.חדריאת

- התפלה של שבכוחה הוא, בזה הפנימי [והתוכן

(כנ הדעת מבחינת המשכה חיות"שהיא להמשיך - ל)

המצוות. שהם (הכלים) החדרים כל את ולמלא ואור,

ומבאר:] שהולך וכפי

      
        
        

    
לג' כלל בדרך נחלקות העליונות המדות כידוע,
"חסד התיקונים ובלשון ואמצע, שמאל ימין - "קווים"

תפארת שמאלא, דרועא גבורה ימינא, (זרוע) דרועא
המדות ג' הן תפארת גבורה חסד המדות וג' גופא",
תיבות (ראשי (תפארת)" רחמים (גבורה) דין "חסד

"חדר").

אלו, קווים מג' באחד נכללות כולן המצוות וכל
עומד, העולם דברים שלשה "על רז"ל במאמר כנרמז
(שהם חסדים" גמילות ועל העבודה ועל התורה על
קווים שלשה כנגד והם כולן, המצוות כל כללות

הנ"ל).

       
       

  
את (המעביר השדרה שחוט במשל, לעיל הובא

ממוח נמשך האברים) לכל מהמוח הנפש הדעתחיות

(כלים, ה"חדרים" שמילוי ונמצא, הראש), (שמאחורי
הוא כן וכמו דוקא, הדעת ידי על הוא האברים) היינו
הדעת. מבחינת חיות נמשכת התפלה ידי שעל בנמשל,

שזמן היא, האדם" ב"עבודת הענין ומשמעות
האדם אצל לעורר והמסוגל המוכשר הזמן הוא התפלה

ענין וההתקשרותהדעתאת ההרגשה היינו באלקות,
וחזק אמיץ בקשר אליו דעתו "שמקשר - באלקות
ואינו ב"ה, סוף אין בגדולת מחשבתו ויתקע מאוד,
וחיות אור המשכת יש זה ידי ועל ממנו דעתו" מסיח
ה"כלים" שהן מצוות, רמ"ח כל בקיום ו"נשמה"

והחדרים.

השגה לו שיש מי שאף בחוש שרואים וכפי
וכה"ג, גדולה בטירדא בשוק כשהולך הנה ה', בגדולת
מצוה באיזו ראויה" "כוונה לו שתהי' אפשר אי
(המצוות) ל"אברים" אין שעה שבאותה לפי שיעשה,
את לעשות ויוכל כלל, (הכוונה) והלב המוח עם קשר

אורהמצ בלי מלומדה, אנשים כמצות בקרירות, רק וה
לחוט שנמשלת כדבעי התפלה ורק כלל; וחיות
כל עם שבראש המוחין את ומחברת מקשרת השדרה,
שיוכל אח"כ, היום כל שיעשה המצוות בכל האברים,
שיעשה המצוות במעשה גם הוי'" לשם "משכן להיות

מאד. טרוד בהיותו גם זמן, אחר כולו היום כל

      
  

הוא התפלה ענין שעיקר באלקות,הדעתמאחר
היא האמצעיות) הברכות (מי"ב הראשונה הברכה לכן
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דלעיל השאלה יותר בעומק מתורצת הנ"ל כל ע"פ

תרי"ג: ממנין ואינה דאורייתא אינה התפלה מניןמדוע

תעשה) לא מצוות ושס"ה עשה מצוות (רמ"ח המצוות
ה" מנין נמשךכליםהוא (שבהם דמלכא" וה"אברים "

היא התפלה ואילו הגוף; אברי רמ"ח כמנין האור),
בתוך המתלבשת הנפש כחיות המצוות, "נשמת"
חיות היא אלא האברים, על נוסף דבר שאינה האברים
בפני כמצוה למנותה שייך אין כן ועל עצמן, האברים

עצמה.

[לסיכום:

וגילוי המשכת - הוא בתפלה והבקשה המכוון עיקר

בתחתונים; ית' לו דירה עשיית ענין שהוא בעולם, אלקות

כולן המצוות כל של הכללית והכוונה המטרה היא והיא

במצוותיו"( קדשנו )."אשר

" היא התפלה"הכוונהכללותוהתפלה ידי על כי ,

" ואחכללותנמשך מלמעלה, האור אל"" הכלל מן נמשך כ

פרטית. ומצוה מצוה כל ידי על הפרט

למשך האדם בלב נקבע התפלה ידי שעל אומרת, זאת

" העליונה לכוונה ונתון מסור להיות כולו, היום לעשותכל

בתחתונים דירה ית' ""לו שהיא כולן,נשמת, המצוות כל "

שעל התפלה, היא המצוות של הכללית שהכוונה מה וזהו

דעתו יסיח לא שהאדם זו, כוונה על לשמור אפשר ידה

היום.ממנ כל ה

לזה: גשמי משל

זה בגלל ונוסע ומתן במשא לסחור האדם כשרוצה

שירויח הריוח הוא והחפץ הרצון עיקר הרי רחוק, למקום

רצונו אינה עצמה מצד הנסיעה ואילו ומתן, בהמשא

ומ מאד), הדרך לו קשה (כי בנסיעה"וחפצו רצון לו יש מ

והטלטול, הדרך טורח כלל לו איכפת שלא עד עצמה,

שיסע ידי על אלא זה חפצו להשיג לו אפשר שאי היות

חפצו מפני זו בנסיעה רוצה ולכן הרחוק, למקום

זו: נסיעה ידי על שיוצא בריוח ותשוקתו

אחרים בדברים לעסוק לו גורם בנסיעה הצורך והנה

וסוסים בעגלה הנסיעה צרכי הכנת כגון לזה, הנצרכים

מן הם רחוקים שבודאי לזה, וכדומה הצריכות והוצאות

יכולה הנסיעה שאין לפי אבל שבריוח, והחפץ הרצון

ירצה. בהם גם לכן בלעדם, להיות

מעיקר לעולם דעתו יסיח לא דעת בר אדם אך

דעת בר אבל הריוח, שהוא ומתן במשא מנסיעתו המכוון

בעמדו, יעמוד ולא הטפלים, מפני העיקר על ישכח קטן

המכוון. מעיקר יפול רק

במצוות: הוא זה דרך ועל

דירה ית' לו שיהי' הוא והחפץ הכוונה עיקר

ה וענין (בעתדעת"בתחתונים, האדם שיתקשר היינו "

כל הדבר שיומשך עד בה', וחזק אמיץ בקשר התפלה)

שהוא המכוון עיקר תמיד שיזכור הדעת, היסח בלי היום

הריוח].

        
      
      


הוא המצוות של שגדרן לעיל המבואר ע"פ
שמצות לכך הטעם יובן ב"ה, סוף אין לאור "כלים"

המצוות. כל כנגד שקולה תורה תלמוד

"אברים כמו היא שתורה לפי "פנימייםוהיינו
ממצוות אינה תורה תלמוד מצות שהרי שבאדם,
בשכלו האדם, בפנימיות עיקרה אלא מעשיות,
היא שהתורה ברוחניות, ענינה הוא וכן ומחשבתו.
יותר נעלה אור בה שורה ולפיכך הכלים", "פנימיות
ביותר, בהם תלוי' הנפש שחיות פנימיים אברים (כמו
בקול הקריאה ידי "על ולכן - במשהו) נקיבתן שלכן
לכל עליונים מוחין כן גם ממשיך התורה, ודבור

המצוות";

מצוות ככולן שרובן המצוות, שאר משא"כ
האדם. של החיצוניים באברים הנעשות הן, מעשיות

"חסד התיקונים ימין),דרועאוכלשון (זרוע ימינא"
אבר שהיא "דרועא", נק' וגמ"ח שצדקה חיצוניהיינו

נק' המצוות כללות כי המצוות, כל נכללו [ובהם
צדקה].
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קנז    

      
      
      

    
דלעיל השאלה יותר בעומק מתורצת הנ"ל כל ע"פ

תרי"ג: ממנין ואינה דאורייתא אינה התפלה מניןמדוע

תעשה) לא מצוות ושס"ה עשה מצוות (רמ"ח המצוות
ה" מנין נמשךכליםהוא (שבהם דמלכא" וה"אברים "

היא התפלה ואילו הגוף; אברי רמ"ח כמנין האור),
בתוך המתלבשת הנפש כחיות המצוות, "נשמת"
חיות היא אלא האברים, על נוסף דבר שאינה האברים
בפני כמצוה למנותה שייך אין כן ועל עצמן, האברים

עצמה.

[לסיכום:

וגילוי המשכת - הוא בתפלה והבקשה המכוון עיקר

בתחתונים; ית' לו דירה עשיית ענין שהוא בעולם, אלקות

כולן המצוות כל של הכללית והכוונה המטרה היא והיא

במצוותיו"( קדשנו )."אשר

" היא התפלה"הכוונהכללותוהתפלה ידי על כי ,

" ואחכללותנמשך מלמעלה, האור אל"" הכלל מן נמשך כ

פרטית. ומצוה מצוה כל ידי על הפרט

למשך האדם בלב נקבע התפלה ידי שעל אומרת, זאת

" העליונה לכוונה ונתון מסור להיות כולו, היום לעשותכל

בתחתונים דירה ית' ""לו שהיא כולן,נשמת, המצוות כל "

שעל התפלה, היא המצוות של הכללית שהכוונה מה וזהו

דעתו יסיח לא שהאדם זו, כוונה על לשמור אפשר ידה

היום.ממנ כל ה

לזה: גשמי משל

זה בגלל ונוסע ומתן במשא לסחור האדם כשרוצה

שירויח הריוח הוא והחפץ הרצון עיקר הרי רחוק, למקום

רצונו אינה עצמה מצד הנסיעה ואילו ומתן, בהמשא

ומ מאד), הדרך לו קשה (כי בנסיעה"וחפצו רצון לו יש מ

והטלטול, הדרך טורח כלל לו איכפת שלא עד עצמה,

שיסע ידי על אלא זה חפצו להשיג לו אפשר שאי היות

חפצו מפני זו בנסיעה רוצה ולכן הרחוק, למקום

זו: נסיעה ידי על שיוצא בריוח ותשוקתו

אחרים בדברים לעסוק לו גורם בנסיעה הצורך והנה

וסוסים בעגלה הנסיעה צרכי הכנת כגון לזה, הנצרכים

מן הם רחוקים שבודאי לזה, וכדומה הצריכות והוצאות

יכולה הנסיעה שאין לפי אבל שבריוח, והחפץ הרצון

ירצה. בהם גם לכן בלעדם, להיות

מעיקר לעולם דעתו יסיח לא דעת בר אדם אך

דעת בר אבל הריוח, שהוא ומתן במשא מנסיעתו המכוון

בעמדו, יעמוד ולא הטפלים, מפני העיקר על ישכח קטן

המכוון. מעיקר יפול רק

במצוות: הוא זה דרך ועל

דירה ית' לו שיהי' הוא והחפץ הכוונה עיקר

ה וענין (בעתדעת"בתחתונים, האדם שיתקשר היינו "

כל הדבר שיומשך עד בה', וחזק אמיץ בקשר התפלה)

שהוא המכוון עיקר תמיד שיזכור הדעת, היסח בלי היום

הריוח].

        
      
      


הוא המצוות של שגדרן לעיל המבואר ע"פ
שמצות לכך הטעם יובן ב"ה, סוף אין לאור "כלים"

המצוות. כל כנגד שקולה תורה תלמוד

"אברים כמו היא שתורה לפי "פנימייםוהיינו
ממצוות אינה תורה תלמוד מצות שהרי שבאדם,
בשכלו האדם, בפנימיות עיקרה אלא מעשיות,
היא שהתורה ברוחניות, ענינה הוא וכן ומחשבתו.
יותר נעלה אור בה שורה ולפיכך הכלים", "פנימיות
ביותר, בהם תלוי' הנפש שחיות פנימיים אברים (כמו
בקול הקריאה ידי "על ולכן - במשהו) נקיבתן שלכן
לכל עליונים מוחין כן גם ממשיך התורה, ודבור

המצוות";

מצוות ככולן שרובן המצוות, שאר משא"כ
האדם. של החיצוניים באברים הנעשות הן, מעשיות

"חסד התיקונים ימין),דרועאוכלשון (זרוע ימינא"
אבר שהיא "דרועא", נק' וגמ"ח שצדקה חיצוניהיינו

נק' המצוות כללות כי המצוות, כל נכללו [ובהם
צדקה].
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קנח   


        

 

החסד[ח] שפע במשל הנ"ל ע"ד מובן הדברים
שבלב האהבה מן ונולד שנמשך בפ"מ
העלם א' העלמות ב' כאן שיש השכל מן נולדה והאהבה
והב' כנ"ל האהבה שנולדה בשעה השכל והסתלקות
והעשי' העסק שנולד בשעה האהבה והעלם הסתלקות
בפ"מ החסד מעשה רק בגילוי נשאר ולא באריכות כנ"ל
גדול בהעלם המדות התפעלות שהוא חג"ת ובחי' בלבד,
הולד כמו וה"ז כו' בהעלם והטעם השכל ובמדות בנה"י
שהוא עיבור בחי' הנק' וזהו וד"ל. כו' ברכיו בין שראשו
כאשה הגלות בזמן והוא בנה"י וחג"ת בחג"ת חב"ד תג"ת
שינה בחי' כמו (והוא ילדה תחיל בטרם וכתיב כו' עוברה

בימי כו' יעבור עד שכתוב בחי'וזה הנק' זהו והנה עיבור),
הנ"ל דגדלות מוחי' בחי' היפוך שהוא דקטנות מוחי'
וד"ל. כו' בו נכללי' ונה"י וחג"ת עיקר דחב"ד בשרפים
אחרי וכתי' כו' אחריך משכני נאמר הגלות שבזמן וזהו
בבחי' מאד הקטנות בבחי' הן בגלות שבנ"י תלכו, הוי'
ההמשכה בחי' כ"א האלקי בניצוץ שאף דהיינו נה"י
בתמידות והעשי' העסק בבחי' רק הוי' אחרי וההילוך
שאין בעצם האהבה אור ענף רק שאינו כו' ההשתדלות

בו לדבקה מ"ש וגם כו', בלבד ממנה מזעיר מעט רק בה
עוסק להיות ונדבק שנמשך מה ההמשכה [בחי' רק זה אין
שאנו לרעהו איש בין עד"מ ותפילה בתו"מ ה' בעבודת
כל אחריו לבו יתמשך אליו באהבה יתפעל כאשר רואים]
כבר הזמן שבהמשך דגם כלל, ממנ[ו] יפרד [ו]לא היום
כי תמיד אחריו וימשך ילך מ"מ האהבה עצם אור נסתלק
וכך כו', זאת בהמשכה תמיד שמאיר האהבה אור ענף זהו
אלא שאינו הגם בו לדבקה וכן תמיד תלכו הוי' אחרי מ"ש
בעבודתו תמיד ולעסוק לעשות הוי' אחרי לבו להתמשך
הוי' אחרי נמשך ע"כ האהבה עצם אור מהארת בו יש מ"מ
בבחי' שהוא הגלות בזמן וזהו כו', כלל הפסק בלי [תמיד]
בו כלולים וחג"ת וחב"ד בלבד נה"י בבחי' תג"ת עיבור
לכתך נעורייך חסד לך זכרתי כתי' הנה אמנם בהעלם,
יתרון בזה שיש כו' דנה"י הקטנות בבחי' במדבר אחרי
דשרפים חב"ד בבחי' כמו דגדלות מוחי' מבחי' גם מעלה
ולא כו' דחכ' ביטול בחי' קד"ש לשון באופנים מ"ש והוא
לפי כו' הקדש אופני נק' האופנים אבל בשרפים, קד"ש נז'
דחב"ד ביטול מבחי' שלמעלה דחכ' ביטול בבחי' ששרשם
כנ"ל. בלבד נה"י בבחי' רק עבודתם שאין אעפ"י דשרפים
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דהיינוטו"ב) זו"נ יחוד בחי' הוא בשמו"ע אח"כ
ע"י צ"ל בבי"ע זה וגלוי אור נמשך שלהיות
גלוי נמשך שע"י ודיבור קול יחוד בחי' שהן זו"נ יחוד
אך כו', לזולתו גלוי שהוא הדיבור כמו כו' לזולתו אא"ס
וזהו מוחי' להם להמשיך דהיינו דזו"נ הבנין צ"ל מתחלה
זו המשכה כי והענין בפע"ח, כמבואר אבות ברכת ענין
כדלעיל, ודעת חו"ב המוחי' ע"י הוא גילויה עיקר מאא"ס
נת' לזה והמשל המוחין, בחי' תחלה להמשיך צריך ולפיכך
חכמה איזו ללמוד רוצה שאדם כמו עד"מ שהוא במ"א
תחלה שילמוד עד החכמה ללמוד לו וא"א ומפוארה, רמה
ללמוד צריך מתחלה ונמצא החכמה, בו שמדברים הלשון
רק הוא שמ"מ אלא גדולה, חכמ' הוא וגם הלשון חכמת
עד"מ וכמו מפוארה, החכמ' לאותה ידו על להגיע לבד כלי
תחלה שילמוד בלתי ושבע"פ התושב"כ חכמת ללמוד א"א
ענין שזהו יובן זה ועד"מ כו', הקודש הלשון חכמ'
ולקבל אח"כ להגיע יוכלו שעי"ז לזו"נ המוחי' המשכת

וגלוי השראת כי כו' מאו"א להם הנמשך אא"ס הארת
לא אלו מוחי' להם נמשך הי' לא ואם בחב"ד הוא אא"ס
שממשיכים אחר והנה כלל, אורו גלוי לקבל יכולים היו
אח"כ עי"ז אז בג"ר בזו"נ אא"ס והתלבשות המוחי' גילוי
א"ס אור שישפיע דהיינו הבקשות מבקשים אמצעיות בי"ב
יהי' הדעת בחונן בבי"ע, טוב כל השפעות אלו י"ס ע"י
ובהשיבנו כו' דזו"נ החכמ' ספי' ע"י החכמ' השפעת
כנודע תשובה בחי' שהיא הבינה ספי' ע"י תשובה לעורר
שבו שכבר אחר הרצון והחזרת המחילה הוא לנו ובסלח
לקבל פשוטה וימינך כמאמר החסד ע"י והיינו בתשובה
גבורה בחי' ע"י ישראל גואל ברכת ואח"כ כו' שבים
אא"כ רפואה שייך לא כי ת"ת ע"י ורפואה כו' ריבנו וריבה
לכן גבורה מבחי' נמשך והמכה והדין בתחלה מכה קדם
כלולה שהיא הגבורה שאחר תפארת מבחי' הרפואה
וברכת כו' המוכה על לרחם מדה"ר בחי' והיא מחו"ג

י"א: אות סוף לעיל ועיין כו' הנצח ע"י השנה
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Â‰ÊÂכי להיות מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמושים
בשלימות, עדיין אצלם הרע הי' ממצרי' ביציאתם
עלו ולכן מהרע, לברוח שהוכרחו העם ברח כי ולכן
שיוכלו הרע עם להלחם הנ"ל זיין כלי בחמשה חמושי'
כנ"ל. וקשת סייף שז"ע וכל מכל ולהעבירו ממנו לברוח

‰˙ÚÓÂ,בסייף האיש יצא לא שבשבת שאמרו הטעם יובן
צלותא שעת הנה החול ימי בששת בעבודה דהנה
עם בע"ש אמנם שבנפשו, הרע עם להלחם קרבא שעת היא
מתעברי' דינין וכל וכמאמר הטוב, מן הרע נפרד חשוכא
בשבת ולכן כו', אתפרשת ואיהי כו' שולטנא ולית מינה
עליות בחי' הוא שבת כ"א הנ"ל מלחמה ענין שייך אינו
מתפילה הרבה נעלה יותר היא דשבת והתפילה המדריגות,
מתעלי' החול ימי דכל ותפילה תומ"צ ולכן החול, דימי
אמרו ולכן העלי'. זמן הוא שבת כי להיות דשבת, בתפילה
בשבת כי בשבת, הנ"ל זיין כלי החמשה בכל האיש יצא לא

מובדל והרע כו' אתפרשת איהי כי הנ"ל המלחמה זמן אינו
לו הן תכשיטין שמ"מ אומר אליעזר ר' אבל כו'. ומרוחק
הם בשבת גם הנה החול ימי ששת דכל שהבירורי' והיינו
שבירר הבירורי' בחי' כל והוא בהון להתקשט תכשיטין
יכול כן דשבת בתפילה מתעלין שהן וכמו החול, בימי
ה"ה מ"מ בהן להלחם צריכי' שאינם היות דאם בהן לצאת
אינם אומרים וחכמים ע"י, החול בימי שנצח לו קישוטין
במקום א"ע להשפיל [צריך] בהכרח המברר כי לגנאי אלא
וראייתם בהן, יצא לא המלחמה בעת שלא ולכן המתברר
להם יצטרכו לא כי מפני היינו כו' וכתתו שנא' מלע"ל
בשבת כן כו', אעביר הטומאה רוח ואת נא' לע"ל כי כלל,
שתכשיטין וטענתו בהם, יצא אל ג"כ המלחמה זמן שאינו
לע"ל בהם יתקשטו לא מדוע דא"כ טענה אינו לו הן
להם שא"צ מפני אלא לכן, שקודם הבירור על להורות
כו'. הוא כן ג"כ בשבת ולכן הנ"ל מטעם לגנאי אלא אינם
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‰Ó‰Âג"כ היותה דעם דחי' מקיף בחי' היא הב'
בחי' אינה מ"מ הנשמה עצמות בחי' בכלל
בבחי' כמו עצמיות התקשרות בבחי' להיות ממש עצמות
ע"י והוא וההתקשרות, הרצון לעורר שצריכים כ"א יחידה
ורוממותו הפלאתו בבחי' אוא"ס עצמות בבחי' ההתבוננות
רצון בחי' הוא הזה הרצון גם ומ"מ במ"א. כמ"ש כו'
ומ"מ הרצון, לעורר שצריכים הגם וטבעי, עצמי
ולכן מטו"ד שלמעלה עצמי רצון בבחי' הוא כשמתעורר
אהבה שיש במ"א וכמ"ש כו', גבול בלי בבחינת הוא
את הגורם הדבר הוא סיבתה שכל דהיינו בדבר התלוי'
הגורם הדבר אופן לפי מוגבלת היא וממילא האהבה
שאינה אהבה ויש האהבה ג"כ מתבטל הדבר וכשמתבטל

נאמנים אוהבים שני וכמו עצמית אהבה כ"א בדבר תלוי'
מוגבלת אינה זו דאהבה דבר בשום תלוי' אהבתם שאין
אינה וגם אותה שימדוד בדבר תלויה שאינה מאחר
זמן במשך להתעלם יכולה ומ"מ לעולם מתבטלת
דבר כמו דבר איזה ע"י ומתעורר זמ"ז כשמתרחקים
מוגבלת אינה האהבה כשמתעורר אמנם וכה"ג. שמחה
כי באמת סיבתה הוא שלא מפני המעורר הדבר אופן לפי
שנתעלמה רק סיבה שום בלי עצמית היא האהבה
וה"ה עצמה מצד שהיא כמו בעצמותה ה"ה וכשמתעוררת
עצמית אהבה ערוך באין מזה ולמעלה מוגבלת. בלתי
וא"צ לעולם מתעלמת שאינה ובן אב אהבת כמו ממש

ממש. בתמידות והיא המעורר דבר לשום
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Â‰ÊÂכי להיות מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמושים
בשלימות, עדיין אצלם הרע הי' ממצרי' ביציאתם
עלו ולכן מהרע, לברוח שהוכרחו העם ברח כי ולכן
שיוכלו הרע עם להלחם הנ"ל זיין כלי בחמשה חמושי'
כנ"ל. וקשת סייף שז"ע וכל מכל ולהעבירו ממנו לברוח

‰˙ÚÓÂ,בסייף האיש יצא לא שבשבת שאמרו הטעם יובן
צלותא שעת הנה החול ימי בששת בעבודה דהנה
עם בע"ש אמנם שבנפשו, הרע עם להלחם קרבא שעת היא
מתעברי' דינין וכל וכמאמר הטוב, מן הרע נפרד חשוכא
בשבת ולכן כו', אתפרשת ואיהי כו' שולטנא ולית מינה
עליות בחי' הוא שבת כ"א הנ"ל מלחמה ענין שייך אינו
מתפילה הרבה נעלה יותר היא דשבת והתפילה המדריגות,
מתעלי' החול ימי דכל ותפילה תומ"צ ולכן החול, דימי
אמרו ולכן העלי'. זמן הוא שבת כי להיות דשבת, בתפילה
בשבת כי בשבת, הנ"ל זיין כלי החמשה בכל האיש יצא לא

מובדל והרע כו' אתפרשת איהי כי הנ"ל המלחמה זמן אינו
לו הן תכשיטין שמ"מ אומר אליעזר ר' אבל כו'. ומרוחק
הם בשבת גם הנה החול ימי ששת דכל שהבירורי' והיינו
שבירר הבירורי' בחי' כל והוא בהון להתקשט תכשיטין
יכול כן דשבת בתפילה מתעלין שהן וכמו החול, בימי
ה"ה מ"מ בהן להלחם צריכי' שאינם היות דאם בהן לצאת
אינם אומרים וחכמים ע"י, החול בימי שנצח לו קישוטין
במקום א"ע להשפיל [צריך] בהכרח המברר כי לגנאי אלא
וראייתם בהן, יצא לא המלחמה בעת שלא ולכן המתברר
להם יצטרכו לא כי מפני היינו כו' וכתתו שנא' מלע"ל
בשבת כן כו', אעביר הטומאה רוח ואת נא' לע"ל כי כלל,
שתכשיטין וטענתו בהם, יצא אל ג"כ המלחמה זמן שאינו
לע"ל בהם יתקשטו לא מדוע דא"כ טענה אינו לו הן
להם שא"צ מפני אלא לכן, שקודם הבירור על להורות
כו'. הוא כן ג"כ בשבת ולכן הנ"ל מטעם לגנאי אלא אינם
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‰Ó‰Âג"כ היותה דעם דחי' מקיף בחי' היא הב'
בחי' אינה מ"מ הנשמה עצמות בחי' בכלל
בבחי' כמו עצמיות התקשרות בבחי' להיות ממש עצמות
ע"י והוא וההתקשרות, הרצון לעורר שצריכים כ"א יחידה
ורוממותו הפלאתו בבחי' אוא"ס עצמות בבחי' ההתבוננות
רצון בחי' הוא הזה הרצון גם ומ"מ במ"א. כמ"ש כו'
ומ"מ הרצון, לעורר שצריכים הגם וטבעי, עצמי
ולכן מטו"ד שלמעלה עצמי רצון בבחי' הוא כשמתעורר
אהבה שיש במ"א וכמ"ש כו', גבול בלי בבחינת הוא
את הגורם הדבר הוא סיבתה שכל דהיינו בדבר התלוי'
הגורם הדבר אופן לפי מוגבלת היא וממילא האהבה
שאינה אהבה ויש האהבה ג"כ מתבטל הדבר וכשמתבטל

נאמנים אוהבים שני וכמו עצמית אהבה כ"א בדבר תלוי'
מוגבלת אינה זו דאהבה דבר בשום תלוי' אהבתם שאין
אינה וגם אותה שימדוד בדבר תלויה שאינה מאחר
זמן במשך להתעלם יכולה ומ"מ לעולם מתבטלת
דבר כמו דבר איזה ע"י ומתעורר זמ"ז כשמתרחקים
מוגבלת אינה האהבה כשמתעורר אמנם וכה"ג. שמחה
כי באמת סיבתה הוא שלא מפני המעורר הדבר אופן לפי
שנתעלמה רק סיבה שום בלי עצמית היא האהבה
וה"ה עצמה מצד שהיא כמו בעצמותה ה"ה וכשמתעוררת
עצמית אהבה ערוך באין מזה ולמעלה מוגבלת. בלתי
וא"צ לעולם מתעלמת שאינה ובן אב אהבת כמו ממש

ממש. בתמידות והיא המעורר דבר לשום
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אלות. ומרגישי דאצילות נשמות – אד דזרע נשמות שוי ובביע באצילות משה דרגת
הנולד את הרואה  איזהו .שבנ מורגש אינו ואלות עדבי נשמות – בהמה דזרע נשמות

באלות דעת בינת וזהו ממש בעי רואה אילו

ׁשּמׁשה ּבגּווייהּו, טעמא ּפסיק לא מׁשה מׁשה »¿»ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשוין, עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה ּומׁשה ְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָּבאצילּות
הּממׁשי והּוא יׂשראל, לכל ולּמדּה מּסיני ּתֹורה קּבל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּומׁשה
ּפסיק לא מׁשה מׁשה ולכן יׂשראל, לנׁשמֹות הּפנימּיּות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשפע
וזרע אדם זרע יׂשראל ּבית את "וזרעּתי ּכתיב ּדהּנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטעמא.

ּד הּוא לבהמה אדם ּבין ׁשההפרׁש ּדעתּבהמה", לֹו יׁש אדם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אדם ּדזרע הּנׁשמֹות, ּבענין הּוא וכן ּדעת, לּה אין ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּובהמה
והינּו לּמקֹום, ּבנים הּנקראֹות ׁשהן ּדאצילּות הּנׁשמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהן
אּלּו ּכ והרּגׁשה והּׂשגה ּדעת לֹו ׁשּיׁש האדם מעלת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּכמֹו
אין "ּדעת" ּופרּוׁש ּבאלקּות, ּגדֹול ּדעת להן יׁש ְֱֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנׁשמֹות
וזרע מּמׁש, הרּגׁשה ּבחינת אּלא לבד, ידיעה לֹומר ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָרצֹונֹו
והינּו ּבאלקּות, ּכ ּכל ּדעת להן ׁשאין הּנׁשמֹות הן ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהמה
הּנׁשמֹות ּכל ּכמעט ׁשהן עׂשּיה יצירה ּדבריאה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָנׁשמֹות
הּנה עלּיה ּבני ּדאצילּות ׁשהּנׁשמֹות אּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבדֹורֹותינּו,
לֹומר רצֹונֹו ואין הראׁשֹונים, ּבדֹורֹות ואפּלּו הּמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשּמּועטים
ׂשכל להן ׁשּיׁש הגם אּלא ּבאלקּות, והּׂשגה ׂשכל להן ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
מּפי יתּבר הּבֹורא ּגדּלת ּומׂשּכילים ׁשּמּׂשיגים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהּׂשגה
ּגדֹולה והבנה הּׂשגה ּבבחינת להיֹות סֹופרים, ּומּפי ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָספרים
ונבראים עֹולמֹות ּומהּוה מחּיה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאי
מרּגׁש ׁשאינֹו מאחר מקֹום מּכל חקר, אין ׁשּלגדּלתֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻואי
ׁשהרי ּבהמה, זרע ּבׁשם נקרא ׁשלם ּדעת ּבבחינת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבנפׁשֹו
והיא ּוׁשמיעה ּדראּיה רּוחנּיים ּכחֹות ּכן ּגם לּה יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּבהמה
ׁשהיא הּדבר את מבינה אינּה זאת ּובכל וׁשֹומעת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹרֹואה
וכ ,ּכ ּכל ּדעת לּה ׁשאין מּפני והינּו וׁשֹומעת, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָרֹואה
היא ׁשהּדעת ּבאלקּות, הּדעת ּבחינת להם אין אּלּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹנׁשמֹות
ּכאּלּו ּבנפׁשֹו ונקּבעת נקׁשרת ּכׁשהׂשּכלה הרּגׁשה ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּבחינת
ׁשּכתּוב ּכמֹו והתחּברּות התקּׁשרּות הּוא ּדעת ּכי ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָמרּגיׁש,
על ואף רֹואה, ּכאּלּו מּמׁש אחזה אלקּה", אחזה ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"ּומּבׂשרי

הּגׁשמי, ּבעין יתּבר אלקּותֹו ּבחינת לראֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפי
נפׁשֹו את ּומרּגיׁש יֹודע ׁשהאדם ּדר על הּוא מקֹום ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכל
אפׁשר אי ּכן ּגם ׁשהּנפׁש הגם אֹותֹו, ּומחּיה ּבקרּבֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאׁשר
את מרּגיׁש הּוא מקֹום מּכל ּומה, אי הּנפׁש מהּות ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלראֹות
ולכ מהּנפׁש, ׁשּזהּו הּגּוף ׁשל החּיּות ׁשרֹואה ידי על ןנפׁשֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבעֹודּנּו וגם ּדֹומם, ּכאבן הּגּוף נׁשאר הּגּוף מן הּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבצאת
יׁשן האדם ּכאׁשר ּוכמֹו עת, ּבכל נפׁשֹו חּיּות ּדֹומה אינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחי
קיסטא רק נׁשאר ולא הּגּוף מן הּנפׁש מסּתּלק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאז

ּבהתּגּלּותטּדחּיּותא אינם החׁשּובים הּכחֹות ּכל אז הּנה , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ
הּׂשכל ּכח מׁשל ּדר על ּוכמֹו ער, ׁשהאדם ּבזמן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכמֹו

טעמא ּומהאי והּׁשמיעה, מתחּבריםיוהראּיה ּבחלֹום הּנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
נדמה הּׁשנה ּובׁשעת ,ּבער מּזה זה הרחֹוקים ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשני
אֹור מאיר אינֹו ׁשאז מּפני והינּו ּומתיּׁשב, נכֹון ׁשּזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלֹו
האּלה ּדברים לׁשני אפׁשר ׁשאי להבחין ׁשּיּוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׂשכל
על ּבעצמֹו מתּפּלא אז מּׁשנתֹו ּוכׁשּמקיץ יחּדו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהיֹות
מּפני והינּו ּבחלֹום, להתחּבר ׁשּיּוכלּו ההפכים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָענינים
הּנפׁש חּיּות אֹור ּגּלּוי אליו ּתׁשּוב אז מּׁשנתֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּכׁשּנעֹור
הּדעת ּבחינת הּוא מּמׁש זה ּדר ועל הּכחֹות, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבפרטי
אחזה "ּומּבׂשרי ּדכתיב ּדאצילּות לּנׁשמֹות ׁשּיׁש ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבאלקּות

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ּדלית והגם הינּויאאלקּה", , ְְְְֱֲֲִֵֵַַַַַָָָָֹ
נֹודע יתּבר מציאּותֹו אבל מּׂשג, אינֹו יתּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻׁשּמהּותֹו
ּגדֹול ּגּוף ּכמֹו הם ׁשהעֹולמֹות רֹואים ּׁשאנּו מה והינּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונרּגׁש,
ּברּו סֹוף אין מאֹור הּוא זה חּיּות והרי וקּימים, חּיים ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוהם
מּׂשגת זֹו והׂשּכלה רגע, ּובכל עת ּבכל להם הּׁשֹופע ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּוא
ונרּגׁש נקׁשר ׁשּיהיה ּבנפׁשֹו מתקּׁשרת ּכׁשהיא א ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹלּכל,
זה ועל ּדעת, ּבחינת הּנקראת זהּו רֹואה ּכאּלּו מּמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנה
ּכאּלּו הּנֹולד", את הרֹואה חכם "איזהּו ז"ל רּבֹותינּו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמרּו

מאין. הּיׁש והתהּוּות הּלדת מּמׁש ּבעין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻרֹואה

    

•

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

היות.ט. של רוש מזערית הטע.י.מדה לל.יא.ומזה בו משגת שתות משבה אי

   

 

      
       
       
       

   
    

    7 
      

        


    
        
      
        

      
 

      
       
         
      

 
     
     
      

     

***

      
        
       

       
      
        
       
        
       
        


      
        
        



***

       
     
      
      
        

  
        
        
      
      
          
        
        
        
     

    
  

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

השבת7) שער (פע"ח בינה בחינת הוא דמקוה י"ל וסוכה מקוה שייכות
פ"ב. וידעת ע"פ ביאור תוס' ואתחנן פ' לקו"ת המקוה. בכוונת סידור פ"ג,
מקיפים היא וסוכה אשר). תחת סד"ה תבוא פ' (לקו"ת למקיפים ושייך ועוד).
בתו"א ולהעיר - סוכות). בדרושי ודא"ח האריז"ל. בכתבי ב. רנה, (זח"ג דבינה

(נדפס יעקב את ה' פדה כי ובד"ה סאה, מ"ם המקוה כדוגמת דהמבול נח ר"פ
ביאור – ואילך פצ"ה תרל"ז – וככה ובהמשך נח) פ' פרשיות לג' בלקו"ת

ואכ"מ. שביניהם. וההפרש נח ותיבת דסוכה השווה הצד
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ולהתמסר עסקיו את להעביר החליט - תע"ח בשנת - שנה ששים מוויאזנא ברוך לרבי מלאו כאשר
ועם איתם ויחד מלמברג, אברהם ור' יוסף ר' בניו, שני את אליו הזמין ולכן, ועבודה. לתורה ורק אך

רכושו. כל של מדויק סיכום ערכו רעייתו
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ברוך ר' התייחס - ע"ב) פרק (ראה מסמילא נסתר של ּבּתֹו לנו שידוע כפי הייתה אשר - ִלרעייתו,
מאומה עשה ולא מסחר בענייני תמיד איתה התייעץ ולכן, בחיים. ההצלחה את לו שהביאה מי כאל

ברכושו. מלאה שותפה בה ראה גם הוא הסכמתה. וללא ידיעתה ללא

ברוך, ר' הפריש לראש לכל הרי ובנכסים, במזומן רכושו, כל של המדויק השווי שהוערך לאחר
והם שווים, חלקים לחמישה שוב חילק - חלקים ארבעה - השאר את לצדקה. הנ"ל מהסך חמישית

לצדקה. שוב החמישי והחלק עצמו, לו לרעייתו, בניו, משני אחד לכל כחלק, חלק ניתנו,

מסר למזומנים, זה רכוש הפך וכאשר צדקה, עבור ברוך ר' הניח מרכושו גדול שחלק אומרת, זאת
המחצית ואת - ישראל בתפוצות כבר התפרסם אשר - בעלֿשם אדם ר' הנסתרים למנהיג מהנ"ל מחצית

שונות. ולמטרות שונים למוסדות בעצמו חילק השנייה

ממנה שהופרש לאחר - השנתית וההכנסה הבנים, שני של לניהולם מסר והעסקים האחוזות את
הבעלים. עבור חלקים לארבעה חולקה - לצדקה עשירית

משפחות ושאכלסה הישיבה ששכנה היכן - ברוך ר' של באחוזתו להיראות החל זמן באותו
התרחק הוא מוצאו. מקום ואת זהותו את ידע לא איש אשר שלושים, כבן אברך - רבות יהודיות
לשיעורי להקשיב לישיבה, תכופות להיכנס נהג זאת עם שמו. את לאיש גילה ולא האנשים מחברת
להם. לעזור רצונו עקב כנראה, השיעורים, על חזרתם בעת הבחורים עם ולהתפלפל הישיבה, ראשי

גדול. למדן הינו זה אברך כי להכיר היה אפשר מיד

לדלות ניסו הם זה. באברך להתעניין החלו הישיבה, מנהל - ישראל מנשה ר' וגם ברוך ר' גם
חתום. פיו היה האישיים לחייו בנוגע בידם, חרס העלו אך מוצאו, מאין ממנו

ברצ היה לכן בתורה, גדול הינו זה שאברך משוכנע, כבר בהיותו ברוך שיעורר' שיאמר ונו
בישיבה.

מהאברך. ברוך ר' ביקש הינכם"? מאין לי נא אמור "אך

שלא לי, להבטיח הינך "חייב - ברוך לר' האברך ענה - שיעור" ואומר כאן שאתעכב ברצונך "אם
הוא, לך, לומר הנני שיכול היחידי הדבר מגיע. אני ומאין אני מי למצוא תנסה לא וגם יותר תשאל

דבריו. את סיים יוסף" ב"ר יעקב אהרן הוא בישראל ששמי

ישראל. מנשה ר' עם זה בעניין והתייעץ ברוך ר' הלך

"כדי חששו את ישראל מנשה ר' הביע המתנגדים" עלֿידי לכאן נשלח זה שאברך להיות "יכול
והנסתרים". המקובלים עם וקשרינו שלנו הישיבה על מדויקים פרטים לברר

סופרו לזמן שמזמן למרות, - הקבלה בתורת קבועים שיעורים היו לא ברוך, ר' של בישיבתו אמנם,
הייתה ולנסתרים למקובלים הישיבה ראשי של ויחסם והמקובלים, הנסתרים על סיפורים לתלמידים
שישפיעו פעולות שום נעשו לא אך - המתנגדים אצל למקובל בניגוד היה עצמו זה אשר ידידותית,

והמקובלים. הנסתרים לטובת התלמידים על

- הבורא בעבודת חדשה לדרך התלמידים את מכינים ברוך, ר' של בישיבתו כי ברור היה ברם,
והמקובלים. הנסתרים של לדרכם הנוטה כזו דרך

ר' הרי המסתורי, האברך נגד קרובות לעתים מתבטא היה ישראל מנשה שר' כך על הבט מבלי
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של שיקולו הישיבה. כראש למנותו - הנ"ל למרות - החליט אשר עד למדנותו, את מאוד העריך ברוך
מאוד להיות גם יכול לנפשו. להניחו לו אסור זה, אברך של מהותו ידועה שאין שלמרות היה, ברוך ר'
אפילו לצידו, להעבירו יצליח הוא העילוי, האברך את שיקרב ידי שעל הייתה ברוך ר' של שכוונתו

המתנגדים. של שלוחם הוא אם

טיבו. ומה הוא מאין מהאברך לדלות יצליח הוא הזמן שבמשך ברוך ר' סבר כללי באופן

למדנותו ועל היות מצוינים, תלמידים של נבחרת קבוצה בפני שיעור לומר מּונה הנ"ל ָוהאברך
לכך. ראוי היה הוא ספק. יותר להיות יכול היה לא

ואפילו התלמידים ובעמקות. בהגיון הצטיין אשר שיעור, אומר האברך היה בשבוע פעמים שלוש
משיעוריו. מאוד התפעלו - להתפלפל אהבו לא בטבעם אשר - עצמו ברוך ר'

מושג שום עדיין לו היה ולא חדשים שלושה חלפו שכבר מכך מתוסכל מאוד היה ברוך ר' אך
הצעיר. הישיבה ראש ומהו מיהו

אין האם מוחלט באופן לדעת רצו הם הישיבה. מראש עינם משה לא ובניו, ישראל מנשה ָָר'
הי שראש לחשד, יסוד כל מלהבאמת לכל מאזינים היו הם המתנגדים. כשליח לכאן נשלח שיבה

בשיחותיו. והן בלימוד הן מפיו היוצאת

מתום. בו מצאו לא הם אך

הצעיר העילוי את שעיכב בזה צודק היה שהוא הוכח פורתא. נחמה זו הייתה ברוך ר' עבור
כחשוד. אליו להתייחס יסוד כל היה ולא בישיבה.

ברוך ר' - שהוא קרה זה ואיך הישיבה, ראש הוא מי לדעת בנפשו, ברוך לר' מאוד נגע מאידך,
שום ממנו לו שאין כזה "נסתר" במחיצתו ישהה תקופה, שבאותה הנסתרים עם בקשר היה אשר -

מושג.

שהינו אמנם ידע הוא האברך. של מהותו מה מושג כל שאין העובדה ברוך לר' הציקה כמוֿכן
הוא ביהדות שיטה איזו ואחרי הבורא בעבודת דרכו מהי ידיעה כל לו הייתה לא אך מופלג, למדן

ֶנֹוהה.

זמן לעצמו יקבע הצעיר הישיבה שראש דרישה העלה הוא רעיון. ברוך ר' של במוחו עלה ואז,
רמב"ם. שניהם ילמדו בו

לדלות יוכל הוא יחד, ילמדו הם לאברך, בינו הדעת קירוב שיהיה לאחרי אשר שיער, ברוך ר'
דרכו. ועל עליו פרטים ממנו

ראש את מאוד קירב מצידו, ברוך ר' ביחד. רמב"ם ללמוד החלו שהם מאז חלפו שבועות שלושה
ומוסר, חקירה בספרי בקי - האברך - שהוא ממנו, לגלות הצליח שהוא מה כל אך הצעיר. הישיבה

מסודר. בסדר אצלו נמצא והכול

לגלות הצליח ברוך ר' והרלב"ג. הרמב"ם בשיטות והבחיי, הרמב"ן בשיטות היטב בקי היה הוא
לעיל. המוזכרים הגדולים של לשיטות בקשר לומר מה הרבה - לאברך - לו שיש המידע, את ממנו
הצעיר הישיבה ראש אך לקבלה. כלל התמסר לא הרמב"ם הרי מקובלים, היו והבחיי שהרמב"ן בעוד

לרמב"ם. זר היה לא הקבלה עניין שגם להוכיח היה יכול
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של שיקולו הישיבה. כראש למנותו - הנ"ל למרות - החליט אשר עד למדנותו, את מאוד העריך ברוך
מאוד להיות גם יכול לנפשו. להניחו לו אסור זה, אברך של מהותו ידועה שאין שלמרות היה, ברוך ר'
אפילו לצידו, להעבירו יצליח הוא העילוי, האברך את שיקרב ידי שעל הייתה ברוך ר' של שכוונתו

המתנגדים. של שלוחם הוא אם

טיבו. ומה הוא מאין מהאברך לדלות יצליח הוא הזמן שבמשך ברוך ר' סבר כללי באופן

למדנותו ועל היות מצוינים, תלמידים של נבחרת קבוצה בפני שיעור לומר מּונה הנ"ל ָוהאברך
לכך. ראוי היה הוא ספק. יותר להיות יכול היה לא

ואפילו התלמידים ובעמקות. בהגיון הצטיין אשר שיעור, אומר האברך היה בשבוע פעמים שלוש
משיעוריו. מאוד התפעלו - להתפלפל אהבו לא בטבעם אשר - עצמו ברוך ר'

מושג שום עדיין לו היה ולא חדשים שלושה חלפו שכבר מכך מתוסכל מאוד היה ברוך ר' אך
הצעיר. הישיבה ראש ומהו מיהו

אין האם מוחלט באופן לדעת רצו הם הישיבה. מראש עינם משה לא ובניו, ישראל מנשה ָָר'
הי שראש לחשד, יסוד כל מלהבאמת לכל מאזינים היו הם המתנגדים. כשליח לכאן נשלח שיבה

בשיחותיו. והן בלימוד הן מפיו היוצאת

מתום. בו מצאו לא הם אך

הצעיר העילוי את שעיכב בזה צודק היה שהוא הוכח פורתא. נחמה זו הייתה ברוך ר' עבור
כחשוד. אליו להתייחס יסוד כל היה ולא בישיבה.

ברוך ר' - שהוא קרה זה ואיך הישיבה, ראש הוא מי לדעת בנפשו, ברוך לר' מאוד נגע מאידך,
שום ממנו לו שאין כזה "נסתר" במחיצתו ישהה תקופה, שבאותה הנסתרים עם בקשר היה אשר -

מושג.

שהינו אמנם ידע הוא האברך. של מהותו מה מושג כל שאין העובדה ברוך לר' הציקה כמוֿכן
הוא ביהדות שיטה איזו ואחרי הבורא בעבודת דרכו מהי ידיעה כל לו הייתה לא אך מופלג, למדן

ֶנֹוהה.

זמן לעצמו יקבע הצעיר הישיבה שראש דרישה העלה הוא רעיון. ברוך ר' של במוחו עלה ואז,
רמב"ם. שניהם ילמדו בו

לדלות יוכל הוא יחד, ילמדו הם לאברך, בינו הדעת קירוב שיהיה לאחרי אשר שיער, ברוך ר'
דרכו. ועל עליו פרטים ממנו

ראש את מאוד קירב מצידו, ברוך ר' ביחד. רמב"ם ללמוד החלו שהם מאז חלפו שבועות שלושה
ומוסר, חקירה בספרי בקי - האברך - שהוא ממנו, לגלות הצליח שהוא מה כל אך הצעיר. הישיבה

מסודר. בסדר אצלו נמצא והכול

לגלות הצליח ברוך ר' והרלב"ג. הרמב"ם בשיטות והבחיי, הרמב"ן בשיטות היטב בקי היה הוא
לעיל. המוזכרים הגדולים של לשיטות בקשר לומר מה הרבה - לאברך - לו שיש המידע, את ממנו
הצעיר הישיבה ראש אך לקבלה. כלל התמסר לא הרמב"ם הרי מקובלים, היו והבחיי שהרמב"ן בעוד

לרמב"ם. זר היה לא הקבלה עניין שגם להוכיח היה יכול
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תרפ"ד שבט שלהי

שו"ב שי' שמעון מו"ה

דבר סודר אשר במכתבו האמור כפי מכתבו, על במענה

ונעשה התקבלו דבריו כי ות"ל ברבים, לתורה עיתים קביעות

שלום, נק' והתו' בעזרם, השי"ת יהי' ת"ל לומדים אגודת

הדברי' אלו כל שי' הרב החזקת בדבר טובה התעוררות ועשה

בריאותו ויחזק השי"ת יברכהו זאת ובגלל במאד, טובים הם

עתים לקבוע יוכל אשר ובנקל בריוח טובה פרנסה לו ויתן

אאמו"ר כ"ק הוד במכ' וכמבואר דוקא, ברבים לתורה

הלומד כלל דומה דאינו זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק
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שיטה איזו עם בוודאות לומר יכל לא הוא גדולה. ל"דילמה" ברוך ר' את הכניסו אלו דברים
האברך שאין רק שלא לו, התגלה כן אחד דבר יותר. נוטה הוא מהן ולאיזו הצעיר הישיבה ראש מזדהה

ללימודה. נוטה גם שהוא אלא, הקבלה, לעניין זר

שהם אלה של שליחם להיות הזה האברך יכול היה לא לפיה, שכן, ברוך. ר' את שימח זה דבר
עדיין היה לא אך לקבלה. כפימנגדים ובמיוחד הקבלה, תורת בלימוד חדור עצמו האברך אם ברור

בעלֿשם. אדם רבי של בדרכו ההולכים - זמן שבאותו והמקובלים הנסתרים ידי על שנקבעה

אמנם הפליא האברך האברך. את ביסודיות להכיר ברוך ר' היה יכול לא ועדיין ארוך, זמן חלף
סובר. עצמו - האברך - הוא מה עדיין ידע לא ברוך ר' אך הרבות. בידיעותיו ברוך ר' את מאוד

הקבלה"? על דעתו "מה השאלה: את - ולתמיד אחת - בפניו להציג ברוך ר' החליט לכן

ברורה: תשובה האברך ענה זו שאלה על

ובאופן בהרחבה לדבר היה יכול הוא קבלה. יודע גם הוא אלא, הקבלה, את אוהד שהינו רק לא
רמונים" ו"פרדס יעקב" "תולעת אמונה", דרך הקודש", "עבודת כמו: כאלה, קבלה ספרי על מעמיק
את הסביר כך כדי ותוך הקדוש. האר"י כתבי אודות במדויק ידע גם הוא קורדובירו. משה ר' מאת
מסבירים לעיל המוזכרים הספרים אשר הקדוש. האר"י וכתבי לעיל שהוזכרו הקבלה ספרי בין ההבדל
נמסרים שבהם הקדוש, האר"י כתבי הם שונים אך להבינם. שיכולים העניינים את מסוימת במידה

הסברים. כל ללא ועמוקים, גבוהים עניינים

הספרים. בשאר מאשר האריז"ל בכתבי טעות לידי להגיע יותר קל - האברך המשיך - ולכן

והם היות ומדויק, ברור באופן אלו כתבים אודות לדבר אפשרות שאין ציין, אף - האברך - הוא
ביאור ובעזרת בזהירות ללמוד צריכים הקבלה שאת הרעיון, את ביטא הוא שונים. ממקורות נעתקו

רב. נזק לגרום יכולה מסוים, רעיון בהבנת ביותר הקטנה והטעות היות מתאים.

במסכת מאיר רבי דברי אודות הגמרא מסיפור כך על סימוכין אגב הביא הצעיר הישיבה ראש
[סופר לבלר לו אמרתי מלאכתך מה בני לי אמר ישמעאל רבי אצל "כשבאתי א): עמוד כ' (דף סוטה
או אחת אות תחסיר שמא היא שמים מלאכת שמלאכתך זהיר הוי בני לי אמר אני רש"י] פירוש -

כולו". העולם כל את מחריב אתה נמצאת אחת אות תתיר

הקדוש האר"י לכתבי שבנוגע הרעיון, את ביטוי לידי להביא הישיבה ראש רצה זה מאמר בציטוט
מתאימה. ובגישה מתאים ידע עם זו חכמה לומדים לא אם חמורות טעויות שם לעשות יכולים

לא בקבלה שיטתו כי האר"י, תורת את ללמוד הנהו חושש - דבריו את הישיבה ראש סיים - ולכן
טעויות. עם נעתקה שהיא אפשרות ויש במדויק, כתובה
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‰‡Ó‡ È‡ Ú ÛÒÈ ÈÓ«¿≈≈ƒ≈¬≈»»
ÓÈÓÏ Ï‡È Èa ˙È ÈÓ‡ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«
˙È Ôe˜q˙Â ÔÎ˙È ÈÈ ÈÎ kÓƒ¿«¿ƒ¿»»¿¿«¿»

ÔÎÚ ‡kÓ ÈÓכeÏËe «¿«ƒ»ƒ¿¿»
ËÒa Ì˙‡ Le ˙kqÓƒÀ¿¿≈»ƒ¿«

‡aÓכאÔ‰ÈÓ˜ aÓ ÈÈÂ «¿¿»«»¿««√»≈
‡Ú ‡eÚa ‡ÓÓÈaƒ»»¿«»«¬»»


(ÊÈ)ÌÁ ‡ÏÂ Â ‰Út ÁLa È‰ÈÂ.,נהגם ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְָָֹ
לב)ּכמֹו: העם",(שמות את נחה ו)"ל (משלי ְְֵֵֶָָ

:"אֹות ּתנחה ּבהתהּלכ"‡e‰ ˜ Èk.ונֹוח ְְְְִֶֶַַָƒ»ְַ
למצרים, הּדר ּבאֹותֹו יׁשלׁשּוב אּגדה ּומדרׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ÓÁÏÓ‰הרּבה: Ì˙‡a.מלחמת יד)ּכגֹון (במדבר ְֵַƒ¿…»ƒ¿»»ְְִֶֶ
וגֹו'", והּכנעני העמלקי הלכּו(מכילתא)"וּירד אם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדר ּכׁשהּקיפם אם ּומה, חֹוזרים. היּו יׁשר ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָּדר
ראׁש "נּתנה אמרּו: אםמעּקם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְִִִָָָָָָָֹֻ

סדר (לפי וכּמה. ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהֹוליכם
אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים הרׁשימֹות נראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּכתּוב
נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמזרחי,

זה): ÌÁpÈעל Ôt.מחׁשבה ויּתנּויחׁשבּו ׁשּיצאּו על ֶַ∆ƒ»≈ְְְְְֲִֶַַַָָָ
לׁשּוב: הּפׁשּוטה.qiÂ(ÁÈ)לב הּדר מן הסיבם ֵָ««≈ְֱִֵֶֶַַָָ

העקּומה: לּדרÛeÒ ÌÈ.הּוא וסּוף סּוף. לים ּכמֹו ֲֶֶַָָ«ְְְַ
אגם ּבּסּוף",לׁשֹון "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו ׁשּגדלים ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
וסּו קמלּו":"קנה אּלא.ÌÈLÓÁÂף חמּוׁשים אין ֵֶָָָ«¬Àƒֲִֵֶָ

ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ׁשהסּבתן (לפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻמזּינים
מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו ְֲִִִִֶֶֶָָָָֹֻחמּוׁשים,
מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהם
אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָלמקֹום

וכתּוב .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהּוא
ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר אם ּכי נכּתב לא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזה
ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָּבמלחמת
ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהיכן

אֹומר: הּוא וכן יׁשן). א)ּברׁש"י "ואּתם(יהושע ְְְִֵֵֶַַָָ
מזרזין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן חמּוׁשים", ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָּתעברּו

יד)ּכמֹו: ּדבר(בראשית וזריז. חניכיו", את "וּירק ְְֲִֵֶֶַָָָָָ
וארּבעה יצאּו מחמּׁשה אחד חמּוׁשים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאחר:

אפלה: ימי ּבׁשלׁשת מתּו ‰ÚaL(ËÈ)חלקים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָֹ«¿≈«
ÚÈaL‰.לבניהםהׁשּביעם .(מכילתא)ׁשּיׁשּביעּו ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

מּיד, ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹולּמה
הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּכמֹו
לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹּבמצרים
לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם לכ לעׂשֹות. מצרים ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָיּניחּום

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, יג)ויצאּו ‡˙:(סוטה Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְִִֵֶָָ¿«¬ƒ∆∆
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ..ּכן הׁשּביע ׁשאףלאחיו למדנּו «¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות
kqÓ˙(Î)"אּתכם": eÚÒiÂ.ׁשהרי הּׁשני, ּבּיֹום ְִֶ«ƒ¿ƒÀ…ֲִֵֵֶַַ

לסּכֹות: מרעמסס ּבאּו Ì˙ÁÏ(Î‡)ּבראׁשֹון ְְְִֵֵַָָֻ«¿…»
‰.ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «∆∆ְְְְֶַַָָָ
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‡Ú‡Ó Ï‡È È e˜ÈÏÒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

ÌÈˆÓיט˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â ¿ƒ¿»ƒ¿«≈…∆»
‰‡Ó‡ È‡ Ú ÛÒÈ ÈÓ«¿≈≈ƒ≈¬≈»»
ÓÈÓÏ Ï‡È Èa ˙È ÈÓ‡ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«
˙È Ôe˜q˙Â ÔÎ˙È ÈÈ ÈÎ kÓƒ¿«¿ƒ¿»»¿¿«¿»

ÔÎÚ ‡kÓ ÈÓכeÏËe «¿«ƒ»ƒ¿¿»
ËÒa Ì˙‡ Le ˙kqÓƒÀ¿¿≈»ƒ¿«

‡aÓכאÔ‰ÈÓ˜ aÓ ÈÈÂ «¿¿»«»¿««√»≈
‡Ú ‡eÚa ‡ÓÓÈaƒ»»¿«»«¬»»


(ÊÈ)ÌÁ ‡ÏÂ Â ‰Út ÁLa È‰ÈÂ.,נהגם ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְָָֹ
לב)ּכמֹו: העם",(שמות את נחה ו)"ל (משלי ְְֵֵֶָָ

:"אֹות ּתנחה ּבהתהּלכ"‡e‰ ˜ Èk.ונֹוח ְְְְִֶֶַַָƒ»ְַ
למצרים, הּדר ּבאֹותֹו יׁשלׁשּוב אּגדה ּומדרׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ÓÁÏÓ‰הרּבה: Ì˙‡a.מלחמת יד)ּכגֹון (במדבר ְֵַƒ¿…»ƒ¿»»ְְִֶֶ
וגֹו'", והּכנעני העמלקי הלכּו(מכילתא)"וּירד אם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדר ּכׁשהּקיפם אם ּומה, חֹוזרים. היּו יׁשר ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָּדר
ראׁש "נּתנה אמרּו: אםמעּקם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְִִִָָָָָָָֹֻ

סדר (לפי וכּמה. ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהֹוליכם
אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים הרׁשימֹות נראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּכתּוב
נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמזרחי,

זה): ÌÁpÈעל Ôt.מחׁשבה ויּתנּויחׁשבּו ׁשּיצאּו על ֶַ∆ƒ»≈ְְְְְֲִֶַַַָָָ
לׁשּוב: הּפׁשּוטה.qiÂ(ÁÈ)לב הּדר מן הסיבם ֵָ««≈ְֱִֵֶֶַַָָ

העקּומה: לּדרÛeÒ ÌÈ.הּוא וסּוף סּוף. לים ּכמֹו ֲֶֶַָָ«ְְְַ
אגם ּבּסּוף",לׁשֹון "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו ׁשּגדלים ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
וסּו קמלּו":"קנה אּלא.ÌÈLÓÁÂף חמּוׁשים אין ֵֶָָָ«¬Àƒֲִֵֶָ

ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ׁשהסּבתן (לפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻמזּינים
מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו ְֲִִִִֶֶֶָָָָֹֻחמּוׁשים,
מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהם
אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָלמקֹום

וכתּוב .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהּוא
ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר אם ּכי נכּתב לא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזה
ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָּבמלחמת
ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהיכן

אֹומר: הּוא וכן יׁשן). א)ּברׁש"י "ואּתם(יהושע ְְְִֵֵֶַַָָ
מזרזין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן חמּוׁשים", ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָּתעברּו

יד)ּכמֹו: ּדבר(בראשית וזריז. חניכיו", את "וּירק ְְֲִֵֶֶַָָָָָ
וארּבעה יצאּו מחמּׁשה אחד חמּוׁשים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאחר:

אפלה: ימי ּבׁשלׁשת מתּו ‰ÚaL(ËÈ)חלקים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָֹ«¿≈«
ÚÈaL‰.לבניהםהׁשּביעם .(מכילתא)ׁשּיׁשּביעּו ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

מּיד, ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹולּמה
הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּכמֹו
לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹּבמצרים
לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם לכ לעׂשֹות. מצרים ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָיּניחּום

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, יג)ויצאּו ‡˙:(סוטה Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְִִֵֶָָ¿«¬ƒ∆∆
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ..ּכן הׁשּביע ׁשאףלאחיו למדנּו «¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות
kqÓ˙(Î)"אּתכם": eÚÒiÂ.ׁשהרי הּׁשני, ּבּיֹום ְִֶ«ƒ¿ƒÀ…ֲִֵֵֶַַ

לסּכֹות: מרעמסס ּבאּו Ì˙ÁÏ(Î‡)ּבראׁשֹון ְְְִֵֵַָָֻ«¿…»
‰.ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «∆∆ְְְְֶַַָָָ
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Ô‰Ï ‡‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿

:‡ÈÏÈÏe ‡ÓÓÈa ÏÈÓÏכב‡Ï ¿≈«ƒ»»¿≈¿»»
Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú»≈«»«¬»»ƒ»»¿«
Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ ‡Ï»«»¿∆»»¿≈¿»√»

:‡nÚא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «»«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏבÏ‡NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ ¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙È Ìe Ì„˜ ÔeLÈÂ Ôee˙ÈÂƒ¿ƒ¿√»ƒ»»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈe Ï‚Ó ÔÈa≈ƒ¿≈«»√»¿≈
:‡nÈ ÏÚ ÔeL Ï˜Ï Ô¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»

Ï‡NÈג Èa ÏÚ ‰Ú ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈
„‡ ‡Ú‡a Ôe‡ ÔÈÏaÚÓ¿«¿¿ƒƒ¿«¿»¬«

:‡a„Ó Ô‰ÈÏÚד˙È Ûw˙‡Â ¬≈«¿¿»∆¡«≈»
Ô‰È˙a ÛÈÂ ‰Ú„ ‡aÏƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
˙ÈLÓ ÏÎe ‰Úa wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈
e„ÚÂ ÈÈ ‡‡ È‡ È‡Ó ÔeÚÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»


א) ׁשהּוא(דברים בּה" ּתלכּו אׁשר ּבּדר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָ"לראֹותכם

ל ׁשליח,ּכמֹו ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
הּוא ּברּו והּקדֹוׁש הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ְִִֶַַַַָָָָָּומי

עּמּודּבכבֹודֹו את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְִִִִֵֶֶַָָ
עּמּוד ידי על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהענן
אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהענן

:הּדר LÈÓÈ(Î)להֹורֹותם ‡Ï.ּברּו הּקדֹוׁש ְֶֶַָ…»ƒַָָ
מּגידהּוא, לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָאת

האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד מׁשלים הענן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעּמּוד
הענן, לעּמּוד כג)מׁשלים יׁשקע(שבת ׁשּלא ׁשעד ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

זה: עֹולה אזה, לצד.eLÈÂ()תורה לאחֹוריהם, ֶֶֶ¿»Àְֲֵֶַַ
להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמצרים
ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ּתֹועים ׁשּיאמר: ּפרעה, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹאת

וגֹו'": יׂשראל לבני ּפרעה È"ואמר ÈÏ eÈÂ ְְְְְִִֵֵַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙È‰.(מכילתא),ּפיתם ּפיהּוא נקרא ועכׁשו «ƒ…ְְְִִִַָָֹ

סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹהחירת,
הּסלעים: ּפי קרּוי ׁשּביניהם והּגיא זקּופים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגבֹוהים

Ô ÏÚa ÈÏ.(מכילתא)אלהי מּכל נׁשאר הּוא ƒ¿≈««¿ְֱִִֵַָֹ
ועליומצרים, יראתן, קׁשה ׁשּיאמרּו להטעֹותן ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

אּיֹוב: יב)ּפרׁש ויאּבדם":(איוב לּגֹויים "מׂשּגיא ְְְִִִֵֵַַַַַ
(‚)‰Ú Ó‡Â.ׁשבים ׁשהם ּכׁשּיׁשמע ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ

Ï‡NÈלאחֹוריהם: ÈÏ.:וכן יׂשראל. ּבני על ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ
עליכם, לכם", יּלחם כ)"ה' אחי(בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ

עלי: אמרי ‰Ìהּוא", ÌÈÎ.,ּומׁשּקעים ּכלּואים ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ
ּכמֹו: שירי"ר, פד)ּובלע"ז: הּבכא",(תהלים "ּבעמק ְְְֵֶַַַָָ

כא) נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ים".(שם "נבכי ְְְִִִֵָָ
לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ּכלּואים הם, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻנבכים

ילכּו: ּולהיכן Úa‰(„)מּמּנּו ‰„‡Â. ְְִֵֵֶָ¿ƒ»¿»¿«¿…
ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם הּוא ּברּו ְְְְִִֵֶַַָָָָּכׁשהּקדֹוׁש

אֹומר: הּוא וכן ּומתּכּבד, לח)מתּגּדל (יחזקאל ְְְִִֵֵֵֵַַ
"והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָ"ונׁשּפטּתי

ואֹומר: וגֹו'". ונֹודעּתי עו)והתקּדׁשּתי (תהלים ְְְְְְְִִִִֵַַ
ּביהּודה "נֹודע :ּכ ואחר קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: ט)אלהים". עׂשה":(שם מׁשּפט ה' "נֹודע ְְֱִִֵַָָָֹ
ÏÈ ÏÎe ‰Úa.ּומּמּנּו ּבעברה, התחיל הּוא ¿«¿…¿»≈ְֲִִִֵֶַָ
הּפרענּות להּגיד.ÔÎŒeNÚiÂ:(מכילתא)התחילה ְְִִַָָֻ««¬≈ְִַ

מׁשה, לקֹול ׁשּׁשמעּו היאׁשבחן אמרּו: ולא ְְְְְִֵֶֶָָָָֹֹ
אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב
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:ÔÎהÌÈ„ ‡kÏÏ ‡Á˙‡Â ≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
˙‡Â ‡nÚ ÏÊ‡ È‡‡aÏ CÈÙ‰ ¬≈¬««»¿ƒ¿¬ƒƒ»

‡Â ‡nÚÏ È‰BÚÂ ‰ÚÙ„¿«¿…¿«¿ƒ¿«»«¬»
˙È ‡ÁlL È‡ ‡„Ú ‡„ ‡»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏ Ï‡Èו˙È ÒÈwËÂ ƒ¿»≈ƒ»¿»»»¿«ƒ»
:nÚ a nÚ ˙ÈÂ k˙¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

ÔÈÁaז ÔÈk˙ ‰‡ L „¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»
Ô ÔÈaÂ È‡ Èk˙ ÏÎÂ¿…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»

:ÔB‰lk ÏÚח‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â «»¿¿«ƒ¿»»ƒ»
˙a Û„ ÌÈ„ ‡kÏ ‰ÚÙ„¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»«
˜Ù Ï‡È È Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈaטÈ‡ Ù„ ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÔL „k ÔB‰˙È ˜Èa„‡Â ÔB‰È˙a«¿≈¿«¿ƒ»¿«»»
‰ÚÙ Èk˙ ˙ÂÒÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì ÏÚ ˙È È‰BLÙ»»ƒ«ƒ¿»≈«
:ÔBÙ ÏÈÚa Ì„˜ ‡˙ÈÁƒ»»√»¿≈¿

Ï‡Èי È Ù˜Ê ˜ ‰ÚÙ«¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈
ÔÈÏË È‡ ‡‰Â ÔB‰ÈÈÚ ˙È»≈≈¿»ƒ¿»≈»¿ƒ


עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו biÂ„(‰):(מכילתא)אין ְְִֵֵֶֶַָָָ«À«

ÌÈ CÏÏ.,עּמהם ׁשלח וכיוןאיקטֹורין ¿∆∆ƒ¿«ƒְְִִִֵֶַָָָ
וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּגיעּו
ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאינן

אחריהם,(מכילתא)הרביעי. רדפּו ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ
לּים. ירדּו ׁשביעי דסוטה)וליל אמרּו(פ"ק ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִֵַַָָָ

ׁשביעי יֹום והּוא ּפסׁשירה, קֹוריןׁשל אנּו לכ ח. ְְְִִִִֶֶַָָָ
הּׁשביעי: ּבּיֹום ּׁשהיה,.CÙ‰iÂהּׁשירה מּמה נהפ ְִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶֶַַָָ

להם: אמר יב)ׁשהרי עּמי"(לעיל מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְֲִִֵֶֶַַָָ
אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָונהפ
נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָ"עד

ממֹונם ּבׁשביל אחריהם ׁשהׁשאילּום:לרּדף ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ
„Ú.:אֹותנּו BaÎ(Â)מעבד ˙‡ Ò‡iÂ.הּוא ≈»¿≈ֲֵָֹ«∆¿…∆ƒ¿
BnÚ:(מכילתא)ּבעצמֹו Á˜Ï BnÚ ˙‡Â.מׁשכם ְְַ¿∆«»«ƒְָָ

עּמי ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ְְְְְִִִִִִֵַָָָָּבדברים:
ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹואני
אקּדים ואני ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָמלכים,
עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַֹלפניכם,

ּבּזה לּטל מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּומהר
ּבחלק, עּמכם אׁשוה אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבראׁש

ׁשלל": "אחּלק נבחרים..Áa(Ê)ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַָָ»ְִִָ
היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבחּור,

ÌÈּבחּור: Î ÏÎÂ.,הרכב ׁשאר ּכל ועּמהם ָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶֶֶָָָָ
ּתאמר(מכילתא) אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ְִֵֵֵַַַָָָֹּומהיכן

נאמר: הרי מצרים, ט)מּׁשל מקנה(לעיל ּכל "וּימת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמצרים",

י) היּו?(שם מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו ְְִִִִֵֵֵֶַָָ"וגם
ׁשמעֹון רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר את ְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ"הּירא
רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹומר:

מחֹו!: Blkאת ÏÚ ÌLÏLÂ.,צבאֹות ׂשרי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ
Ú‰(Á)ּכתרּגּומֹו: Ï ˙‡ ‰ ˜ÁÈÂ.ׁשהיה ְְַ«¿«≈∆≈«¿…ֶָָ

לרּדף: לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם Èa„ּתֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹ¿»
‰.(מכילתא):ּומפרסמת ּגבהה טּבגבּורה תורה »»ְְְְִֶֶָָֹֻ
(È)È˜‰ ‰ÚÙ.,קרב ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב הקריב? ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַֹמהּו
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עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו biÂ„(‰):(מכילתא)אין ְְִֵֵֶֶַָָָ«À«

ÌÈ CÏÏ.,עּמהם ׁשלח וכיוןאיקטֹורין ¿∆∆ƒ¿«ƒְְִִִֵֶַָָָ
וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּגיעּו
ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאינן

אחריהם,(מכילתא)הרביעי. רדפּו ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ
לּים. ירדּו ׁשביעי דסוטה)וליל אמרּו(פ"ק ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִֵַַָָָ

ׁשביעי יֹום והּוא ּפסׁשירה, קֹוריןׁשל אנּו לכ ח. ְְְִִִִֶֶַָָָ
הּׁשביעי: ּבּיֹום ּׁשהיה,.CÙ‰iÂהּׁשירה מּמה נהפ ְִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶֶַַָָ

להם: אמר יב)ׁשהרי עּמי"(לעיל מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְֲִִֵֶֶַַָָ
אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָונהפ
נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָ"עד

ממֹונם ּבׁשביל אחריהם ׁשהׁשאילּום:לרּדף ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ
„Ú.:אֹותנּו BaÎ(Â)מעבד ˙‡ Ò‡iÂ.הּוא ≈»¿≈ֲֵָֹ«∆¿…∆ƒ¿
BnÚ:(מכילתא)ּבעצמֹו Á˜Ï BnÚ ˙‡Â.מׁשכם ְְַ¿∆«»«ƒְָָ

עּמי ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ְְְְְִִִִִִֵַָָָָּבדברים:
ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹואני
אקּדים ואני ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָמלכים,
עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַֹלפניכם,

ּבּזה לּטל מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּומהר
ּבחלק, עּמכם אׁשוה אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבראׁש

ׁשלל": "אחּלק נבחרים..Áa(Ê)ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַָָ»ְִִָ
היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבחּור,

ÌÈּבחּור: Î ÏÎÂ.,הרכב ׁשאר ּכל ועּמהם ָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶֶֶָָָָ
ּתאמר(מכילתא) אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ְִֵֵֵַַַָָָֹּומהיכן

נאמר: הרי מצרים, ט)מּׁשל מקנה(לעיל ּכל "וּימת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמצרים",

י) היּו?(שם מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו ְְִִִִֵֵֵֶַָָ"וגם
ׁשמעֹון רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר את ְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ"הּירא
רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹומר:

מחֹו!: Blkאת ÏÚ ÌLÏLÂ.,צבאֹות ׂשרי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ
Ú‰(Á)ּכתרּגּומֹו: Ï ˙‡ ‰ ˜ÁÈÂ.ׁשהיה ְְַ«¿«≈∆≈«¿…ֶָָ

לרּדף: לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם Èa„ּתֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹ¿»
‰.(מכילתא):ּומפרסמת ּגבהה טּבגבּורה תורה »»ְְְְִֶֶָָֹֻ
(È)È˜‰ ‰ÚÙ.,קרב ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב הקריב? ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַֹמהּו
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נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכאיׁש

מצרים ׁשל ׂשר ראּו הּׁשמיםאחריהם", מן נֹוסע ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
למצרים. ּתפׂשּו(מכילתא).e˜ÚˆiÂ:(תנחומא)לעזר ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ

אֹומר: הּוא ּבאברהם אבֹותם. יט)אמנּות (בראשית ְְֲֳֵַָָָָ
ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר הּמקֹום כד)"אל (שם ְְֲִֶֶַַָָָָ

ּביעקב: ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח ּבּמקֹום":(שם "וּיפּגע ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
(‡È)ÌÈ˜ÔÈ‡ ÈÏÓ‰.חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְֲִֵֶַ

לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָקברים,
ּבלע"ז: פושי"ש דינו"ן פלינצס"א שיפו"ר ְִַַָמּׁשם?

(È)ÌÈˆÓ ÈÏ‡ ec L‡.(מכילתא)והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ
ויׁשּפט": עליכם ה' "ירא מאׁשר.Óe˙nּדּברּו? ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ

חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ואם ְְִַָָָָָָָָנמּות,
ועּין מלאפֹום, - חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע
היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ּפרׁשת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלקּמן
נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, ְְְְִִִִֵֶַָָָָָנבאר
וכן: ׁשּנמּות. מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָמאׁשר

יט) ב ׁשאמּות.(שמואל דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ְְִִִֵֶַָָ"מי
ג)ּכמֹו: לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים (דברי ְְִַָ

ׁשאׁשּוב: ׁשאקּום, ּבׁשלֹום", ׁשּובי Èk(È‚)"עד ְִֶֶַָָָƒ
'B‚Â ÌÈˆÓ˙‡ Ì˙È‡ L‡.,אֹותם ּׁשראיתם מה ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְִֶֶַָ

ולא אֹותם, ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא ְְִֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
עֹוד: ÌÎÏ(È„)ּתֹוסיפּו ÌÁlÈ ּבׁשבילכם,.‰' ִƒ»≈»∆ְְִִֶ

וכן: לכם". נלחם ה' "ּכי יג)וכן: לאל(איוב "אם ְְְִִִֵֵֵֶָָָ
וכן כד)ּתריבּון", וכן(בראשית לי", ּדּבר "ואׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַ

ו) לּבעל"?:(שופטים ּתריבּון Ó‰(ÂË)"האּתם ְִֶַַַַַ«
ÈÏ‡ ˜Úˆz..ּומתּפּלל עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו ƒ¿«≈»ְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֲִֵַַַַָָָָֹאמר
"מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבתפּלה,

עלי אלי", ּכמֹוּתצעק ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
להּלן מה)ׁשנאמר ידי(ישעיה ועלּֿפעל "עלּֿבני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚÈÂּתצּוני": Ï‡È È Ï‡ c.(מכילתא)אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ
עֹומד הּים ׁשאין ליּסע, אּלא ּכדאילהם ּבפניהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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È˙טז ÌÈ‡Â  ˙È ÏË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»
Èa ÔeÏÚÈÂ È‰ÚÊe ‡nÈ ÏÚ „È¿»««»¿»ƒ¿≈¬¿≈
:‡zLaÈa ‡nÈ a Ï‡Èƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»

‡‡יז ‡‰ ‡‡Â‡aÏ ˙È Ûw˙Ó «¬»»¬»¿«≈»ƒ»
wÈ˙‡Â Ô‰È˙a ÔeÏÚÈÂ È‡Ó„¿ƒ¿»≈¿«¬«¿≈¿∆¿««
È‰k˙a ˙ÈÓ ÏÎe ‰Úa¿«¿…¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

:È‰LeיחÈ‡Ó ÔeÚcÈÂ ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
‰Úa È˙ewÈ˙‡a ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿…

:È‰Le È‰k˙aיטÏËe ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿«
Ì„˜ a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»ƒ¿««√»
‡˙‡Â Ï‡È„ ‡˙ÈLÓ«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»
‡Ú„ ‡„enÚ ÏËe Ô‰È˙aÓƒ«¿≈¿««»«¬»»
:Ô‰È˙aÓ ‡Le Ô‰ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

„È‡Óכ ‡˙ÈLÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‰Â‰Â Ï‡È„ ‡˙ÈLÓ ÔÈe≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»
Ï‡ÈÏe È‡ÓÏ ‡Ï˜Â ‡Ú¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ eÈ˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ‰¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏכאÌÈ‡Â ¿»≈»≈¿»«¬≈
˙È ÈÈ a„Â ‡nÈ ÏÚ „È ˙È ‰LÓ…∆»¿≈««»¿««¿»»
Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ ea ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»
‡zLaÈÏ ‡nÈ ˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿«ƒ»«»¿«∆¿»


ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכּות

הּים: להם טזלקרע Ì‰È‡Ó(ËÈ)תורה ÏÂ. ְִֶַַָָֹ«≈∆≈«¬≈∆
יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָלהבּדיל

ּובּליסטראֹות חּצים מקֹוםּולקּבל ּבכל מצרים. ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: ְְְֱִֵַַַַָָֹהּוא
ׁשהיּו מלּמד ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹאין
אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָיׂשראל

מצרים: עם ‰ÔÚלהאבד „enÚ ÚÂ.ּכׁשחׁשכה ְְִִִֵֵַָ«ƒ««∆»»ְְֶָָ
לא האׁש, לעּמּוד הּמחנה את הענן עּמּוד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהׁשלים
ערבית להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנסּתּלק
להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלגמרי,

ÌÈÓ(Î)למצרים: ‰Ó ÔÈa ‡Â.מׁשל ְְִִַ«»…≈«¬≈ƒ¿«ƒָָ
לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ּבּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמהּל

זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו מּלפניו נטלֹו ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָלׁשּבֹותֹו,
ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו, נתנֹו ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָמאחריו,

:ּכ ּבהם. ונלחם זרֹועֹו על נתנֹו יא)מאחריו, (הושע ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
עלֿזרֹועתיו" קחם לאפרים ּתרּגלּתי È‰ÈÂ:"ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹ«¿ƒ

L‰Â ÔÚ‰.:למצרים‡Â.האׁש אתעּמּוד ∆»»¿«…∆ְְִִַ«»∆ֵֶַָ
ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלילה

מצרים: לצד ערפל ׁשל והחׁש ˜הּלילה. ‡ÏÂ ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹ¿…»«
‰ÊŒÏ‡ ‰Ê.(מכילתא):מחנה אל ea(Î‡)מחנה ∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ¿«

‰fÚ ÌÈ„˜.(מכילתא)עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח »ƒ«»ְִִֶַַָָ
ּבּה נפרע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הרּוח היא ְִִֶֶַַָָָָָָׁשּברּוחֹות,

הרׁש ׁשּנאמר:מן יח)עים, קדים(ירמיה "ּכרּוח ְְֱִִִֶֶַַָָָ
יג)אפיצם", ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא (יחזקאל ֲִִֵַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר הּקדים כז)"רּוח "הגה(ישעיה ְְִִֵֵַַַָָָָ
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È˙טז ÌÈ‡Â  ˙È ÏË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»
Èa ÔeÏÚÈÂ È‰ÚÊe ‡nÈ ÏÚ „È¿»««»¿»ƒ¿≈¬¿≈
:‡zLaÈa ‡nÈ a Ï‡Èƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»

‡‡יז ‡‰ ‡‡Â‡aÏ ˙È Ûw˙Ó «¬»»¬»¿«≈»ƒ»
wÈ˙‡Â Ô‰È˙a ÔeÏÚÈÂ È‡Ó„¿ƒ¿»≈¿«¬«¿≈¿∆¿««
È‰k˙a ˙ÈÓ ÏÎe ‰Úa¿«¿…¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

:È‰LeיחÈ‡Ó ÔeÚcÈÂ ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
‰Úa È˙ewÈ˙‡a ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿…

:È‰Le È‰k˙aיטÏËe ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿«
Ì„˜ a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»ƒ¿««√»
‡˙‡Â Ï‡È„ ‡˙ÈLÓ«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»
‡Ú„ ‡„enÚ ÏËe Ô‰È˙aÓƒ«¿≈¿««»«¬»»
:Ô‰È˙aÓ ‡Le Ô‰ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

„È‡Óכ ‡˙ÈLÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‰Â‰Â Ï‡È„ ‡˙ÈLÓ ÔÈe≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»
Ï‡ÈÏe È‡ÓÏ ‡Ï˜Â ‡Ú¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ eÈ˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ‰¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏכאÌÈ‡Â ¿»≈»≈¿»«¬≈
˙È ÈÈ a„Â ‡nÈ ÏÚ „È ˙È ‰LÓ…∆»¿≈««»¿««¿»»
Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ ea ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»
‡zLaÈÏ ‡nÈ ˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿«ƒ»«»¿«∆¿»


ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכּות

הּים: להם טזלקרע Ì‰È‡Ó(ËÈ)תורה ÏÂ. ְִֶַַָָֹ«≈∆≈«¬≈∆
יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָלהבּדיל

ּובּליסטראֹות חּצים מקֹוםּולקּבל ּבכל מצרים. ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: ְְְֱִֵַַַַָָֹהּוא
ׁשהיּו מלּמד ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹאין
אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָיׂשראל

מצרים: עם ‰ÔÚלהאבד „enÚ ÚÂ.ּכׁשחׁשכה ְְִִִֵֵַָ«ƒ««∆»»ְְֶָָ
לא האׁש, לעּמּוד הּמחנה את הענן עּמּוד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהׁשלים
ערבית להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנסּתּלק
להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלגמרי,

ÌÈÓ(Î)למצרים: ‰Ó ÔÈa ‡Â.מׁשל ְְִִַ«»…≈«¬≈ƒ¿«ƒָָ
לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ּבּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמהּל

זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו מּלפניו נטלֹו ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָלׁשּבֹותֹו,
ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו, נתנֹו ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָמאחריו,

:ּכ ּבהם. ונלחם זרֹועֹו על נתנֹו יא)מאחריו, (הושע ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
עלֿזרֹועתיו" קחם לאפרים ּתרּגלּתי È‰ÈÂ:"ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹ«¿ƒ

L‰Â ÔÚ‰.:למצרים‡Â.האׁש אתעּמּוד ∆»»¿«…∆ְְִִַ«»∆ֵֶַָ
ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלילה

מצרים: לצד ערפל ׁשל והחׁש ˜הּלילה. ‡ÏÂ ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹ¿…»«
‰ÊŒÏ‡ ‰Ê.(מכילתא):מחנה אל ea(Î‡)מחנה ∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ¿«

‰fÚ ÌÈ„˜.(מכילתא)עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח »ƒ«»ְִִֶַַָָ
ּבּה נפרע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הרּוח היא ְִִֶֶַַָָָָָָׁשּברּוחֹות,

הרׁש ׁשּנאמר:מן יח)עים, קדים(ירמיה "ּכרּוח ְְֱִִִֶֶַַָָָ
יג)אפיצם", ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא (יחזקאל ֲִִֵַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר הּקדים כז)"רּוח "הגה(ישעיה ְְִִֵֵַַַָָָָ
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:‡iÓ eÚÊa˙‡ÂכבÈ eÚÂ ¿ƒ¿¿»«»¿«¿≈
‡iÓe ‡LaÈa ‡nÈ B‚a Ï‡Èƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈeL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈

:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓeכגÈ‡Ó e„e ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈
‰Ú ˙Âe Ï ÔB‰È˙ eÚÂ¿««¿≈…»««¿…
:‡nÈ B‚Ï È‰BLe È‰B˙¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÎ‡Âכד ‡ ˙Óa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ
‡„enÚa È‡Ó„ ‡˙ÈLÓÏ ÈÈ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»
˙È LÈLÂ ‡ÚÂ ‡˙‡„¿∆»»«¬»»¿«ƒ»

:È‡Ó„ ‡˙ÈLÓכה˙È ÈcÚ‡Â «¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»
ÔB‰Ï ÔÈa„Óe È‰B˙ ÈÏ«¿«≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
ÔÓ ˜BÈÚ È‡Ó Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ
‡‚ ‡È‰ ‡„ È‡ Ï‡È Ì„̃»ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»
:ÌÈÓa ÔÈ˜ ÔB‰Ï „Úc ÈÈ„«¿»«¬«¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

„Èכו ˙È ÌÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»
È‡Ó ÏÚ ‡iÓ Ôee˙ÈÂ ‡nÈ ÏÚ««»ƒ«»«ƒ¿»≈
:ÔB‰ÈL ÏÚÂ ÔB‰È˙ ÏÚ«¿ƒ≈¿«»»≈

nÈ‡כז ÏÚ „È ˙È ‰LÓ ÌÈ‡Â«¬≈…∆»¿≈««»


קדים":ּברּוחֹו ּביֹום ‰ÌÈnהּקׁשה eÚ˜aiÂ.מים ּכל ְְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

כב:(מכילתא)ׁשּבעֹולם Ú‰(Î‚)תורה e Ï. ֶָָ…«¿…
אלא היה? אחד סּוס חׁשּוביןוכי ּכּלם ׁשאין מּגיד ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

אחד: ּכסּוס אּלא הּמקֹום ÓL‡a˙(Î„)לפני ְְִֵֶֶַָָָ¿«¿…∆
˜a‰.(ג קרּויין(ברכות הּלילה חלקי ׁשלׁשת «…∆ְְְְִֵֶֶַַָֹ

הּבקר. אׁשמרת קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹאׁשמרת,
ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָואֹומר
לכ חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹמלאכי

אּונקלֹוס ׁשּתרּגם זהּו אׁשמרת, מּטרת:קרּוי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹ
Û˜LiÂ.אליהם ּפנה ּכלֹומר, להׁשחיתם.וּיּבט, ««¿≈ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ּכמֹו הּבטה לׁשֹון הּוא אף ואסּתכי, (במדברותרּגּומֹו ְְְְְְְִִַַַָָ
סכּותאכג) לחקל צֹופים", ‡L:"ׂשדה „enÚa ְֲִֵַַָָ¿«≈

ÔÚÂ.ועּמּוד ּכטיט, אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ¿»»ְְְִֵֶַַָָ
מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי מרּתיחֹו :(מכילתא)אׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַַ

Ì‰iÂ..ּבלע"ז אשטורדישו"ן מהּומה לׁשֹון «»»ְְְַַָ
סגנּיֹות נטל רּביערּבבם, ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מקֹום 'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָאליעזר
אב וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ְְְֱֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ז)לכּלן': א על(שמואל וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְֵַַַָָֻ
ויהּמם": ÂÈ˙Ó(Î‰)ּפלׁשּתים Ô‡ ˙‡ iÂ. ְְְִִֵַֻ«»«≈…««¿¿…»

נגררֹות והּמרּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹמּכח
מתּפרקין: ואבריהן נעים ּבהם e‰‚‰ÈÂוהּיֹוׁשבים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ«¿«¬≈

˙„Îa.ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ƒ¿≈Àְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּכאן: אף ועבדיו", הּוא לּבֹו "וּיכּבד ְְֲִֵֶַַַַָָָָׁשּמדדּו:

ּבכבדּות": ÌÈÓa"וינהגהּו Ì‰Ï ÌÏ. ְְֲִֵֵַַƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒ
מצרים, ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמצרּיים.
אֹותם לֹוקים ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכׁשם

ּבמצרים: ‰ÌÈn(ÂÎ)ׁשּנׁשארּו eLÈÂ.ׁשּזקּופים ְְְֲִִִֶַ¿»À««ƒְִֶ
ּכחֹומה מצרים:ועֹומדים על ויכּסּו למקֹומם יׁשּובּו ְְְְְִִִִִַַַָָָ

(ÊÎ)˜a ˙BÏ.:לבא ּפֹונה ׁשהּבקר לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ
B˙È‡Ï.:הראׁשֹון B˙‡˜Ïלתקּפֹו ÌÈ.ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ

הּמים לקראת ורצין ּומטרפין ‰:מהּממים ÚÈÂ. ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈
למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם
ּומׁשּתּברין ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון
לקּבל חּיּות, ּבהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון.ÚÈÂהּיּסּורין: טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
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אּגדה: ּבמדרׁש יׁש והרּבה ‡˙(ÁÎ)ארּמי, eqÎÈÂ ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ«¿«∆
.‰Ú ÏÈÁ ÏÎÏ Â Î‰הּמקראֹות ּדר ּכ »∆∆¿¿…≈«¿…ְִֶֶַָָ

ּכמֹו יתרה, למ"ד כז)לכּתב ּכליו(לקמן "לכל ְְְְִֵֵֶָָָָֹ
וכן: נחׁשת". ּבכל(שם)ּתעׂשה הּמׁשּכן ּכלי "לכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹ

ד)עבֹודתֹו", לכל(במדבר ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְֲִֵֵֵֶָָָ
לׁשֹון: ּתּקּון אּלא ואינֹו כטּכליהם", iÂ‡(Ï)תורה ְְִֵֵֶֶָָ««¿

˙Ó ÈÓŒ˙‡ Ï‡È.,ׂשפתֹו על הּים ׁשּפלטן ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְֶַַָָָָ
מּצד עֹולים ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכדי
וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָזה,

‰Ï„b‰(Ï‡)אחרינּו: „i‰Œ˙‡.הּגבּורה את ֲֵַ∆«»«¿…»ְֶַָ
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה ְְֶֶַַָָָָָָהּגדֹולה
יד לׁשֹון וכּלן יד לׁשֹון על נֹופלין לׁשֹונֹות ְְְְְְְִֵַַָָָֻוהרּבה
ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן, ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָמּמׁש

LÓ‰(‡)הּדּבּור: ÈLÈ ‡.,הּנס ּכׁשראה אז, ִַ»»ƒ…∆ְֵֶַָָָ
ּבלּבֹו וכן:עלה ׁשירה. י)ׁשּיׁשיר ידּבר(יהושע "אז ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכן: ז)יהֹוׁשע", א לבת(מלכים יעׂשה "ּובית ְְְֲִֵֶַַַַֻ
"יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּפרעה",
לאמר "וּיאמרּו עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאמר
לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאׁשירה
וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלּבֹו
ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשירת

לּה". ענּו ּבאר "עלי יא)אחריו: א יבנה(מלכים "אז ְְֱֲֲִִֵֶַָָָ
ׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ּבּקׁשׁשלמה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיֹו"ד למדנּו, ּבנה, ולא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹלבנֹות
אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָנאמרה,
הּמתים לתחּית רמז מּכאן לברכה: זכרֹונם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבֹותינּו

הּתֹורה, ׁשּפרׁשּוהּו:מן ׁשלמה מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֻ
לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ'ּבּקׁש
מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָהּזה

א)ּכגֹון: אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על(במדבר ְֲִֶַַָָ
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ּכמֹו יתרה, למ"ד כז)לכּתב ּכליו(לקמן "לכל ְְְְִֵֵֶָָָָֹ
וכן: נחׁשת". ּבכל(שם)ּתעׂשה הּמׁשּכן ּכלי "לכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹ

ד)עבֹודתֹו", לכל(במדבר ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְֲִֵֵֵֶָָָ
לׁשֹון: ּתּקּון אּלא ואינֹו כטּכליהם", iÂ‡(Ï)תורה ְְִֵֵֶֶָָ««¿

˙Ó ÈÓŒ˙‡ Ï‡È.,ׂשפתֹו על הּים ׁשּפלטן ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְֶַַָָָָ
מּצד עֹולים ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכדי
וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָזה,

‰Ï„b‰(Ï‡)אחרינּו: „i‰Œ˙‡.הּגבּורה את ֲֵַ∆«»«¿…»ְֶַָ
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה ְְֶֶַַָָָָָָהּגדֹולה
יד לׁשֹון וכּלן יד לׁשֹון על נֹופלין לׁשֹונֹות ְְְְְְְִֵַַָָָֻוהרּבה
ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן, ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָמּמׁש

LÓ‰(‡)הּדּבּור: ÈLÈ ‡.,הּנס ּכׁשראה אז, ִַ»»ƒ…∆ְֵֶַָָָ
ּבלּבֹו וכן:עלה ׁשירה. י)ׁשּיׁשיר ידּבר(יהושע "אז ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכן: ז)יהֹוׁשע", א לבת(מלכים יעׂשה "ּובית ְְְֲִֵֶַַַַֻ
"יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּפרעה",
לאמר "וּיאמרּו עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאמר
לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאׁשירה
וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלּבֹו
ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשירת

לּה". ענּו ּבאר "עלי יא)אחריו: א יבנה(מלכים "אז ְְֱֲֲִִֵֶַָָָ
ׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ּבּקׁשׁשלמה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיֹו"ד למדנּו, ּבנה, ולא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹלבנֹות
אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָנאמרה,
הּמתים לתחּית רמז מּכאן לברכה: זכרֹונם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבֹותינּו

הּתֹורה, ׁשּפרׁשּוהּו:מן ׁשלמה מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֻ
לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ'ּבּקׁש
מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָהּזה

א)ּכגֹון: אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על(במדבר ְֲִֶַַָָ
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‡È ‡È‰ ÏÈ ‡‡‚ ‡b≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ¿»

‡È ‡ בÈt˜z ¿»¿≈¿»¿«»»¿ƒ
‡ ÈÈ ‡ÏÈ Èz¿¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«


ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפי
לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶַָָההֹווה
יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל ְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעבר,

הּזה: ּבּלׁשֹון b‡‰ליּׁשבֹו ‰‡‚ Èk.ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְֶַַַָƒ»…»»ְְַָָ
אפׁשר ׁשאי ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר:
ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלבׂשר
רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו ְְְִִַַָָָָָֹעליו,
נֹופל זּולתֹו ידי על לעׂשֹות אפׁשר ׁשאי וכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבּים",
ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ְְְִֵֵֵָָָּבֹו
ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָהּׁשירה
ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש "ה' ְְְִִִֵָָָָֻליׁשּועה",
ּכל על - ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ְִִֵַַַָָָָָָָָֹּברׁש"י
ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו ּׁשאקּלס מה וכל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָהּׁשירֹות
ּבֹו: ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ודם ּבׂשר מל ּכמּדת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹולא

 .מעלין והּמים ּבזה זה קׁשּורים ׁשניהם ¿…¿ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
נפרדים: ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום ְְִִִִֵֶָָָָָָֹאֹותם

‰.וכן ,ג)הׁשלי אּתּון(דניאל לגֹו "ּורמיּו »»ְְְְִִִֵַ
"רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש ְִֵֶַַָָָָָָָנּורא".
לרּום עֹולין ׁשהיּו מלּמד - "ירה" אֹומר אחד ְְִֵֵֶֶַָָָָָָוכתּוב

ּכמֹו לּתהֹום לח)ויֹורדין ּפּנתּה"(איוב אבן ירה "מי ְְְְִִִֶֶַָָָָ
למּטה: Èמלמעלה Ê È.אּונקלֹוס ְְְִַַָָ»ƒ¿ƒ¿»»ְְ

ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ְְְְְְְִִִִִֵַָָֻֻּתרּגם:
ּתמ ואני וזמרתי, ּכמֹו הּמקרא,וזמרת לׁשֹון על ּה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

ּבנקּודתֹו ּכמֹוהּו ל ּבׁשלׁשהׁשאין אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשאר וכל "וזמרת", אצל סמּו ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶָָָָמקֹומֹות

ׁשּורּו"ק: נקּוד טז)מקֹומֹות ּומעּזי",(ירמיה עּזי "ה' ְִִָָֻֻ
נט) ּבת(תהלים ּתיבה ּכל וכן אׁשמרה", אלי ְְֵֵֵֶֶַָָָֹֻ"עּזֹו

מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם הּנקּודה אֹותּיֹות ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָׁשּתי
הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבחטף,(ּבׁשו"א)ּבאֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עּזי, - עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה ְְְִִָָָֹֻהראׁשֹונה
עּלֹו", "יסּור עּלי, - על חּקי, - חק רּקי, - ִִִָֹֹֹֻֻֻֻרק
עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, - ְְְִִִֵַַָָָֹֹֻֻּכל

נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָוזמרת
ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ְְְֲֵֵֶֶָָָָָּבחטף

להם סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא לי'וזמרתי', "ויהי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻ
הּמקרא: לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני לכ ְְְְֲִִִֵֵַַָָָליׁשּועה".
אּלא וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ולא עּזי ּכמֹו עּזי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשאין

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם קכג)עּזי ּבּׁשמים",(שם "הּיֹוׁשבי ְְִִִֵַַַָָָָ
א) סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני "ׁשֹוכני(דברים ְְְְִִֵֶַַ

לי היה הּוא יּה", וזמרת "עּזי הּׁשבח: וזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסנה",
ּכמֹו: ה' לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת (שופטיםליׁשּועה. ְְְְִִֵַָָָ

ה'",ה) ט)"לעזרת ה'",(ישעיה ג)"ּבעברת (קהלת ְְְְֶֶַַ
לׁשֹון 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת ְְְְְְִִֵַַָָָָ"על

כה) תזמר",(ויקרא כה)"לא עריצים"(ישעיה "זמיר ְְִִִִָֹֹ
היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח ְְְְֱִִִֵֶַָָָָֹֻלׁשֹון
ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. ְְְְִִִֶַַַַָָֹלנּו
זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש היה, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָנאמר

ּדגמתֹו: ו)וזה א סביב(מלכים הּבית קירֹות "את ְְִִִֶֶַַָָֻ
לֹומר: לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ולּדביר ְְְִִֵַַַַַָָָָָָלהיכל

וכן סביב". צלעֹות ו)"עׂשה ב הימים "ּובני(דברי ְְְִֵֵָָָָ
עליהם וּימל יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹיׂשראל
רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָרחבעם",

יד) היה(במדבר וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת ְְְְִִִִֵֶַָָָ"מּבלּתי
"ׁשחטם". לֹומר: לו)לֹו ׁשלח(שם אׁשר "והאנׁשים ְְֲֲִֶַַָָָָָ

לֹומר. לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' ח)מׁשה (לעיל ְֵֶַַָָָֹֻ
וּיע ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם לא לֹו"ואׁשר היה זב", ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ

"עזב": ‡ÈÏלֹומר ‰Ê.והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ַַָ∆≈ƒְְְֲִִֵֶָָ
מה הּים, על ׁשפחה ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָמראין

נביאים: ראּו לׁשֹון.‰‡ּׁשּלא ּתרּגם אּונקלֹוס ְִִֶָֹ¿«¿≈ְְְְִֵ
לג)נוה, ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿצאן".(שם ְֲִֵֶֶַָָָֹ

וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּדבר
צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: עֹולם, ְְִִֵֵַַָָלבאי

הענין: וכל ‡Èואדם". È‰Ï‡.זה,הּוא ְְְִָָָָֹ¡…≈»ƒֶ
‡È.וארֹוממנהּו: È‰Ï‡,הּקדּׁשה ּתחּלת אני לא ְְֲֶַ¡…≈»ƒְְֲִִַַָֹֻ
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È‰BÓ„ ÁÏÙ‡Â È‰‡„גÈÈ «¬»»«¿∆¿«√»ƒ¿»
ÓL ÈÈ ‡i Á ÈÓ»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

È„Lד ÈÈÓe ‰ÚÙ Èk¿ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ
eÚaË‡ È‰Ba ÙLe ‡È¿«»¿«ƒ»ƒƒ¿»

eÒ„ ‡ÈהBÙÁ ‡iÓB‰z ¿«»¿¿«»¬
‡‡k ‡iÓeÚÏ eÁ B‰ÈÏÚ¬≈¿»¿¿«»¿«¿»

ÈÈו ÈÈ ‡ÏÈÁa È‡ ÈÈ ÈÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»
‰‡Ò zז È‚Òe ¿»«»¿»ƒ¿≈»¿»


עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאּלא

אבֹותי: ÓÁÏÓ‰(‚)מימי LÈ‡ מלחמה,.‰' ּבעל ֲִֵַƒƒ¿»»ְִַַָָ
א)ּכמֹו ואיׁש(רות איׁש וכל נעמי", "איׁש ְְְֳִִִִֵָָ

וכן ּבעל, ב)מתרּגמין א והיית(מלכים "וחזקּת ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻ
לגּבֹור BÓL:לאיׁש", זין,.‰' ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְִִ¿ְְֲִִִֵַָֹ

ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אאּלא (שמואל ְְְִִִֶֶַָָָָ
אחר:יז) ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ"ואנכי

מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ְְְְְִֵֵֶַָָָָה'
ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָָָאֹוחז
עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּבאי
ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עצמֹו ּפֹונה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּבמלחמה

וזֹו: זֹו i(„)לעׂשֹות ‰È.'ׁשדי' ּביּמא, ׁשדי ְֲַ»»«»ְְְִִַָ
אֹומר: הּוא וכן ירּיה. יט)לׁשֹון "אֹוֿירה(לקמן ְְְִֵֵָָֹ

יׁשּתדי', אׁשּתדאה 'אֹו אּונקלֹוס: ּתרּגּום ְְְְְְְִִִִֶַָָָיּירה",
יתּפעל ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת .ÁÓe:והּתי"ו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָƒ¿«

קדׁש":ׁשם "מקרא מׁשּכב, מרּכב, ּכמֹו: ּדבר ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
eÚaË.(מכילתא),טיט ּבמקֹום אּלא טביעה אין À¿ְְִִִֵֶָָ
סט)ּכמֹו: מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי (ירמיה ְְְִִֵַָָ

טיט הּים ׁשּנעׂשה מלּמד ּבּטיט", ירמיהּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ"וּיטּבע
ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹלגמל

והּיּו"דeÓÈÒÎÈ.(‰)ּובלבנים: יכּסּום ּכמֹו ְִִֵ¿«¿Àְְְַַ
ּכמֹו: ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו יתרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהאמצעית

ח) ירּבין",(דברים וצאנ לו)"ּובקר "ירוין(תהלים ְְְְְְְְִִָֹֻֻ
לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ."ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמּדׁשן
ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָעתיד,
ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻהּמים
ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָּבנקּודתֹו,

ׁשּנתּבאר): ּכמֹו חֹולם להיֹות מּוכח ּכאן BÓk(ּגם ְְְִִֵֶַָָָָ¿
‡.ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום »∆ְְֲֵֶֶַַָָָ

הֹולכים ּכּקׁש הרׁשעים ּכּקׁש". "יאכלמֹו ְְְִִֵֵַַַַַָָֹאחר:
והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומטרפין

מּיד: ׁשּנחּו ׁשּתי.ÈÓÈ.ÈÓÈ(Â)ּכעֹופרת ִֶֶֶַָָ¿ƒ¿¿ƒ¿ְֵ
הּׂשמאל מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּפעמים:

ימין: Ákaנעׂשית È‡ '‰ ÈÓÈ.את להּציל ֲִֵַָ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְִֶַ
נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָיׂשראל
אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה

מל ׁשּתי לעׂשֹות ׁשללאדם ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמקרא:

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ (תהליםהיא ְְְְִִִֵַַָָָֻ
יאבדּו",צב) אֹויבי הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה ְְִִִִֵֵֵֶֶֹ"ּכי

צד) רׁשעים(שם עדֿמתי ה', רׁשעים, ְְִִַַַַָָָָ"עדֿמתי
צג)יעלזּו", נהרֹות(שם נׂשאּו ה', נהרֹות, "נׂשאּו ְְְְֲַָָָָֹ

לנּו", לא ה', לנּו, "לא ב)קֹולם", "אענה,(הושע ֱֶֶָָָֹֹ
אתֿהּׁשמים", אענה ה)נאםֿה', "אנכי(שופטים ְֱִִֶֶֶַָָָֹֻ

אׁשירה", אנכי קכד)לה', לּולי(תהלים וגֹו' ה' "לּולי ְִִֵֵַָָָֹ
אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה)ה' "עּורי,(שופטים ְִֵֶָָָָָָ

ּדּבריֿׁשיר", עּורי, עּורי, ּדבֹורה, כו)עּורי, (ישעיה ְְִִִִִַָ
עני", רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם(תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

עּמֹו": ליׂשראל נחלה יתרה,.È‡נחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ
יֹום": "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ְְְְִִִִַַָָָָֻּכמֹו:

ÈB‡ Úz..האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא ּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ
יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה

היא(י')ּבׁשֹופטים ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אֹויב: ּומלקה B‡(Ê)מׁשּברת e.הּידאם ְְֵֶֶַַָ¿…¿¿ִַָ
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ÈÈו ÈÈ ‡ÏÈÁa È‡ ÈÈ ÈÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»
‰‡Ò zז È‚Òe ¿»«»¿»ƒ¿≈»¿»


עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאּלא

אבֹותי: ÓÁÏÓ‰(‚)מימי LÈ‡ מלחמה,.‰' ּבעל ֲִֵַƒƒ¿»»ְִַַָָ
א)ּכמֹו ואיׁש(רות איׁש וכל נעמי", "איׁש ְְְֳִִִִֵָָ

וכן ּבעל, ב)מתרּגמין א והיית(מלכים "וחזקּת ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻ
לגּבֹור BÓL:לאיׁש", זין,.‰' ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְִִ¿ְְֲִִִֵַָֹ

ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אאּלא (שמואל ְְְִִִֶֶַָָָָ
אחר:יז) ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ"ואנכי

מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ְְְְְִֵֵֶַָָָָה'
ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָָָאֹוחז
עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּבאי
ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עצמֹו ּפֹונה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּבמלחמה

וזֹו: זֹו i(„)לעׂשֹות ‰È.'ׁשדי' ּביּמא, ׁשדי ְֲַ»»«»ְְְִִַָ
אֹומר: הּוא וכן ירּיה. יט)לׁשֹון "אֹוֿירה(לקמן ְְְִֵֵָָֹ

יׁשּתדי', אׁשּתדאה 'אֹו אּונקלֹוס: ּתרּגּום ְְְְְְְִִִִֶַָָָיּירה",
יתּפעל ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת .ÁÓe:והּתי"ו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָƒ¿«

קדׁש":ׁשם "מקרא מׁשּכב, מרּכב, ּכמֹו: ּדבר ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
eÚaË.(מכילתא),טיט ּבמקֹום אּלא טביעה אין À¿ְְִִִֵֶָָ
סט)ּכמֹו: מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי (ירמיה ְְְִִֵַָָ

טיט הּים ׁשּנעׂשה מלּמד ּבּטיט", ירמיהּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ"וּיטּבע
ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹלגמל

והּיּו"דeÓÈÒÎÈ.(‰)ּובלבנים: יכּסּום ּכמֹו ְִִֵ¿«¿Àְְְַַ
ּכמֹו: ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו יתרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהאמצעית

ח) ירּבין",(דברים וצאנ לו)"ּובקר "ירוין(תהלים ְְְְְְְְִִָֹֻֻ
לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ."ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמּדׁשן
ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָעתיד,
ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻהּמים
ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָּבנקּודתֹו,

ׁשּנתּבאר): ּכמֹו חֹולם להיֹות מּוכח ּכאן BÓk(ּגם ְְְִִֵֶַָָָָ¿
‡.ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום »∆ְְֲֵֶֶַַָָָ

הֹולכים ּכּקׁש הרׁשעים ּכּקׁש". "יאכלמֹו ְְְִִֵֵַַַַַָָֹאחר:
והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומטרפין

מּיד: ׁשּנחּו ׁשּתי.ÈÓÈ.ÈÓÈ(Â)ּכעֹופרת ִֶֶֶַָָ¿ƒ¿¿ƒ¿ְֵ
הּׂשמאל מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּפעמים:

ימין: Ákaנעׂשית È‡ '‰ ÈÓÈ.את להּציל ֲִֵַָ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְִֶַ
נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָיׂשראל
אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה

מל ׁשּתי לעׂשֹות ׁשללאדם ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמקרא:

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ (תהליםהיא ְְְְִִִֵַַָָָֻ
יאבדּו",צב) אֹויבי הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה ְְִִִִֵֵֵֶֶֹ"ּכי

צד) רׁשעים(שם עדֿמתי ה', רׁשעים, ְְִִַַַַָָָָ"עדֿמתי
צג)יעלזּו", נהרֹות(שם נׂשאּו ה', נהרֹות, "נׂשאּו ְְְְֲַָָָָֹ

לנּו", לא ה', לנּו, "לא ב)קֹולם", "אענה,(הושע ֱֶֶָָָֹֹ
אתֿהּׁשמים", אענה ה)נאםֿה', "אנכי(שופטים ְֱִִֶֶֶַָָָֹֻ

אׁשירה", אנכי קכד)לה', לּולי(תהלים וגֹו' ה' "לּולי ְִִֵֵַָָָֹ
אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה)ה' "עּורי,(שופטים ְִֵֶָָָָָָ

ּדּבריֿׁשיר", עּורי, עּורי, ּדבֹורה, כו)עּורי, (ישעיה ְְִִִִִַָ
עני", רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם(תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

עּמֹו": ליׂשראל נחלה יתרה,.È‡נחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ
יֹום": "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ְְְְִִִִַַָָָָֻּכמֹו:

ÈB‡ Úz..האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא ּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ
יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה

היא(י')ּבׁשֹופטים ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אֹויב: ּומלקה B‡(Ê)מׁשּברת e.הּידאם ְְֵֶֶַַָ¿…¿¿ִַָ
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‡˙Êa Ù‡ ˜a„‡ B‡ ‰‡»¿»∆¿«¿≈¬«≈ƒ¿»


ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹּבלבד
אֹויביו לבד ּגאֹונֹו ּברב ואם קמיו. יהרס ְְְְְֲִַַָָָָֹֹאז
יאכלמֹו: אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח וחמר קל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹנהרסים,

‰z.ּומי ,נגּד הּקמים ,קמי הֹורס אּתה ּתמיד «¬…ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
וכן יׂשראל. על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהם

אֹומר: פג)הּוא יהמיּון"(תהלים אֹויבי הּנה "ּכי ְֱִִֵֵֶֶָ
זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על ההמיה? היא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָּומה

מקֹום: ׁשל אֹויביו אֹותם ‡È(Á)קֹורא Áee. ְֵֶָָָ¿««∆
ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּיֹוצא
אזן להׁשמיע ּכדי ודם, ּבׂשר מל ּדגמת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּׁשכינה
ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּברּיֹות

וכן: מּנחיריו. רּוח יֹוצא יח)ּכֹועס "עלה(תהלים ְְִִֵֵֵַָָָ
וכן ּבאּפֹו", ד)עׁשן וזהּו"ּומרּוח(איוב יכלּו", אּפֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָ

מח)ׁשאמר אּפי",(ישעיה אארי ׁשמי "למען ְְֲִִִֶַַַַַָ
נחה, ּכֹועס,ּכׁשזעּפֹו ּוכׁשהּוא ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ
קצרה. ּולמען(שם)נׁשימתֹו ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ

חטם אׂשים האףּתהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶַָָֹֹוהרּוח

ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" נא)"נאקה נראה(דף ּכ ְְְִֶֶַַָָָָָָָ
ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון אף וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבעיני.

ּכמֹו: אף", ל)"חרה מּניֿחרב",(איוב חרה "ועצמי ְְְִִִֶַַָָָָֹ
ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלׁשֹון

חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף. מּגזרתּבעת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן ְְֲִֵֵֵֵַָָָרצה.

א) אֹומר:(אסתר החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה ְֲֲֵֵַַַָָָָ"וחמתֹו
ּדעּתֹו: ÌÈÓנתקררה eÓ.לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ְְְִַָָ∆∆¿«ƒְְְְִֵ

ּכמֹו הּמקרא, צחּות ּולׁשֹון השיריםערמימּות, (שיר ְְְְִִַַָָ
יֹוכיחז) כמֹוֿנד" "ונּצבּו חּטים" eÓ:"ערמת ְְְֲִִִִֵֵַַ∆∆¿

ÌÈÓ.והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד «ƒְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּגבֹוהים: ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים ּכמין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָנעׂשּו

„ BÓ.:ּכחֹומה ּכׁשּור, צּבּור.„ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ¿≈ְְְְַָ≈ְִ

ּכמֹו נז)וכּנּוס, נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר "נד ְְְֲִִֵַָָ
לג) אּלא(תהלים ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד" ְִֵֵֵֶַַָֹֹֹ"ּכנס

לׁשֹון וכֹונס ּכנאד ּכמֹו ּכנד היה ואּלּו ְְְְְְִֵֵֵַָָֹ'ּכּנד',
לכּת לֹו היה הּים',הכנסה, מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

וכן: הּוא. וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס ג)אּלא (יהושע ְְְֵֵֵֵֶָ
לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ"קמּו
ולא וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה ְְְְֲִִִִֶַָָָֹֹקימה

ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד ּכמֹו(חולם)מצינּו ְְִִֶָָָָֹ
נו) ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה "את(שופטים ְְִִִֶֶָָֹ

החלב": י)ּכמֹו.˜e‡Ùנאד "וכּגבינה(איוב ֶָָֹ»¿ְְְִַָ
זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻּתקּפיאני",
מיני ּבכל ּבם ונלחמים ּבכח האבן על הּמצרים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

לדּבר.ÌÈÏaקׁשי: הּמקראֹות ודר הּים, ּבחזק ִֹ¿∆»ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשמים", "עדֿלב יח)ּכן: ב האלה",(שמואל "ּבלב ְִֵֵֵֵַַַָָָ

ּדבר: ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו ‡ÈB(Ë)לׁשֹון Ó‡. ְְְִֶָָָָ»«≈
ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלעּמֹו

ועבדי ׂשרי עם מהם:.BÓ‡ÏÓz:ׁשלל ּתתמלא ֲִַַַָָָָƒ¿»≈ְִֵֵֶַ
ÈÙ..ּורצֹוני המדּברתרּוחי ּתיבה על ּתתמּה ואל «¿ƒְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

ּתּמלא - ּתמלאמֹו ּכּלׁשֹוןּבׁשּתים. הרּבה יׁש מהם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
א)הּזה: 'נתּת(שופטים ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ "ּכי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לז)לי', ּכמֹו(בראשית לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְִַָָֹ

עּמֹו', י)'ּדּבר 'יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני", "ּבני ְְְִִֵַַָָָ
לא)מּמּני', אּגיד(איוב ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

מהם: נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו ּכאן אף ‡È˜לֹו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ
ÈaÁ.הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, «¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַַֹ

ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵָָָָּבׁשליפתֹו
ׂשּקיהם", מח)"מריקים ואם(ירמיה יריקּו". "וכליו ְְְִִִִֵֵֶַָָ

על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ְֵֵֵֵֶַַַַָֹּתאמר
לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל הּׂשק ועל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּתיק,
חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

יד)ּכלׁשֹון 'אזּדּין(בראשית חניכיו", את "וּירק ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
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ÈaÁ BÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ Úazƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ
:È„È ÔepˆÈLzיCÓÈÓa zÓ‡ ¿≈ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈¿»

eÚ˜zL‡ ‡nÈ ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ¬»¬≈«»ƒ¿¿»
:ÔÈÙÈz ÔÈÓa ‡‡יאa ˙ÈÏ «¬»»¿«ƒ«ƒƒ≈«

‡Ï‡ ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»

:ÔLÈt „ÚיבCÈnÈ zÓ‡ »≈¿ƒ»¬≈¿»«ƒ»
:‡Ú‡ ÔezÚÏaיגÈ‰ac ¿«¿»«¿»««¿ƒ

‡z˜Ùc Ô„ ‡nÚ C˙ÂË¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡È„Ï Ct˜˙ È‰B«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

ÏÁc‡יד eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»
:˙LÏÙa ÔÈ˙È BÂ‰c Ôe˙„Á‡«¬»¿«¬»¿ƒƒ¿»∆

‡„ÌBטו È eÏÈ‰a˙‡ Ôa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡
‡˙È˙ Ôe˙„Á‡ ‡BÓ ÈÙÈz«ƒ≈»«¬»¿¿≈»
:ÔÚa ÔÈ˙È BÂ‰c Ï ea˙‡ƒ¿»…«¬»¿ƒƒ¿»«

zÏÁ„Â‡טז ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»
„Ú ‡‡ Ôe˜zLÈ Ct˜˙ È‚aƒ¿≈»¿»ƒ¿¿¿«¿»«

:‡cÈ ˙È ‡z˜Ù Èc Ô„ ‡nÚ aÚÈc „Ú ‡B‡ ˙È ÈÈ CnÚ aÚÈcיזCzÁ‡„ ‡eËa ÔepL˙Â ÔepÏÚz ¿≈ƒ««»¿»»«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»«¿¿»»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»


על אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו (שירהּיֹוצא:ּבחרּבי'. ְְִִֵַַַַַָָָ

א) ּתּורק",השירים מח)"ׁשמן "ולאֿהּורק(ירמיה ְֶֶַַֹ
ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹמּכלי
הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

וכן הּיין, על כח)מּוסב חרבֹותם(יחזקאל "והריקּו ְְְִִֵֵַַַַָָ
ּדחירם: "חכמת ריׁשּות.BÓLÈBzעלֿיפי לׁשֹון ְְְִִֶַָָָƒ≈ְִ

ּכמֹו ב)ודּלּות, א ּומעׁשיר":(שמואל "מֹוריׁש ְְֲִִַַ
(È)zÙL.וכן הפחה, מ)לׁשֹון נׁשף(ישעיה "וגם »«¿»ְְְֲֵַַָָָ

מצּולהא.ˆeÏÏּבהם": לׁשֹון ועמקּו :ׁשּתקעּו ֶָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙ÙBÚ.:ּבלע"ז פלו"ס ÌÈÏ‡a.(È‡)אבר «∆∆ְֲַַָ»≈ƒ

ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי "ואת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
כב) חּוׁשה":(תהלים לעזרתי ˙‰˙"אילּותי ‡B. ְְֱִִֶָָָ»¿ƒ…

ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָיראּוי
ּתהּלה": ּדמּיה ל"(È)ÈÓÈ ˙ÈË.ּכׁשהּקדֹוׁש ְְִִָָֻ»ƒ»¿ƒ¿ְֶַָ

לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה הּוא ְְְְִִִִֶָָָָָּברּו
הּוא וכן ּבהּטיתּה. ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשהּכל

לא)אֹומר: ונפל(ישעיה עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְֵֵֶַַַָָָ
מּטה אדם: ּביד הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָעזּור".

ּומׁשּתּברין: נֹופלים והן מעט ‡ידֹו BÓÚÏz. ְְְְְִִִֵַַָƒ¿»≈»∆
הּצּדיק": "ה' ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה ׁשּזכּו ְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּכאן

(‚È)zÏ‰.לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְִֵֵַ
העברית: לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹנֹוׂשא

(„È)ÔeÊÈ.:מתרּגזין˙LÏt ÈLÈ.ׁשהרגּו מּפני ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְִֵֶָ
הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני ּבחזקהאת ויצאּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּגת: אנׁשי והרגּום הּימים', ּב'דברי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּכּמפרׁש
(ÂË)‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙe‡.(מכילתא)והלא «≈¡≈≈»ֲַֹ

עליהם לא ׁשהרי ּכלּום לירא להם היה ְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹלא
מתאֹונניםהֹולכים? ׁשהיּו אנינּות, מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָ

יׂשראלּומצטערים ׁשל ּכבֹודם נמּסּו,.e‚Ó:על ְְְֲִִִֵֶַַָָ»…ַָ
עה)ּכמֹו 'עלינּו(תהלים אמרּו: ּתמגגּנה". "ּברביבים ְְְְְִִִֵֶָָָֹ

ארצנּו': את ולירׁש לכּלֹותנּו ּבאים Ïtz(ÊË)הם ְְְִִֵֵֵֶַַַָƒ…
‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא):הרחֹוקים על.ÁÙÂ„על ¬≈∆≈»»ְִַָ»««ַ

ׁשּנאמרהּקרֹובים, ב)ּכענין את(יהושע ׁשמענּו "ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'": הֹוביׁש ÚÈאׁשר „Ú.ÚÈ „Ú.:ּכתרּגּומֹו ְֲִֶ««¬…««¬…ְְַ

˙È˜.אּמֹות מּׁשאר ּבדמיםחּבבּת הּקנּוי ּכחפץ »ƒ»ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
האדם: על ׁשחביב נתנּבא.BÓ‡z(ÊÈ)יקרים ְִִֶַָָָָָ¿ƒ≈ְִֵַ
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ÈaÁ BÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ Úazƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ
:È„È ÔepˆÈLzיCÓÈÓa zÓ‡ ¿≈ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈¿»

eÚ˜zL‡ ‡nÈ ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ¬»¬≈«»ƒ¿¿»
:ÔÈÙÈz ÔÈÓa ‡‡יאa ˙ÈÏ «¬»»¿«ƒ«ƒƒ≈«

‡Ï‡ ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»

:ÔLÈt „ÚיבCÈnÈ zÓ‡ »≈¿ƒ»¬≈¿»«ƒ»
:‡Ú‡ ÔezÚÏaיגÈ‰ac ¿«¿»«¿»««¿ƒ

‡z˜Ùc Ô„ ‡nÚ C˙ÂË¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡È„Ï Ct˜˙ È‰B«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

ÏÁc‡יד eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»
:˙LÏÙa ÔÈ˙È BÂ‰c Ôe˙„Á‡«¬»¿«¬»¿ƒƒ¿»∆

‡„ÌBטו È eÏÈ‰a˙‡ Ôa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡
‡˙È˙ Ôe˙„Á‡ ‡BÓ ÈÙÈz«ƒ≈»«¬»¿¿≈»
:ÔÚa ÔÈ˙È BÂ‰c Ï ea˙‡ƒ¿»…«¬»¿ƒƒ¿»«

zÏÁ„Â‡טז ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»
„Ú ‡‡ Ôe˜zLÈ Ct˜˙ È‚aƒ¿≈»¿»ƒ¿¿¿«¿»«

:‡cÈ ˙È ‡z˜Ù Èc Ô„ ‡nÚ aÚÈc „Ú ‡B‡ ˙È ÈÈ CnÚ aÚÈcיזCzÁ‡„ ‡eËa ÔepL˙Â ÔepÏÚz ¿≈ƒ««»¿»»«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»«¿¿»»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»


על אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו (שירהּיֹוצא:ּבחרּבי'. ְְִִֵַַַַַָָָ

א) ּתּורק",השירים מח)"ׁשמן "ולאֿהּורק(ירמיה ְֶֶַַֹ
ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹמּכלי
הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

וכן הּיין, על כח)מּוסב חרבֹותם(יחזקאל "והריקּו ְְְִִֵֵַַַַָָ
ּדחירם: "חכמת ריׁשּות.BÓLÈBzעלֿיפי לׁשֹון ְְְִִֶַָָָƒ≈ְִ

ּכמֹו ב)ודּלּות, א ּומעׁשיר":(שמואל "מֹוריׁש ְְֲִִַַ
(È)zÙL.וכן הפחה, מ)לׁשֹון נׁשף(ישעיה "וגם »«¿»ְְְֲֵַַָָָ

מצּולהא.ˆeÏÏּבהם": לׁשֹון ועמקּו :ׁשּתקעּו ֶָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙ÙBÚ.:ּבלע"ז פלו"ס ÌÈÏ‡a.(È‡)אבר «∆∆ְֲַַָ»≈ƒ

ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי "ואת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
כב) חּוׁשה":(תהלים לעזרתי ˙‰˙"אילּותי ‡B. ְְֱִִֶָָָ»¿ƒ…

ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָיראּוי
ּתהּלה": ּדמּיה ל"(È)ÈÓÈ ˙ÈË.ּכׁשהּקדֹוׁש ְְִִָָֻ»ƒ»¿ƒ¿ְֶַָ

לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה הּוא ְְְְִִִִֶָָָָָּברּו
הּוא וכן ּבהּטיתּה. ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשהּכל

לא)אֹומר: ונפל(ישעיה עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְֵֵֶַַַָָָ
מּטה אדם: ּביד הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָעזּור".

ּומׁשּתּברין: נֹופלים והן מעט ‡ידֹו BÓÚÏz. ְְְְְִִִֵַַָƒ¿»≈»∆
הּצּדיק": "ה' ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה ׁשּזכּו ְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּכאן

(‚È)zÏ‰.לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְִֵֵַ
העברית: לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹנֹוׂשא

(„È)ÔeÊÈ.:מתרּגזין˙LÏt ÈLÈ.ׁשהרגּו מּפני ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְִֵֶָ
הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני ּבחזקהאת ויצאּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּגת: אנׁשי והרגּום הּימים', ּב'דברי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּכּמפרׁש
(ÂË)‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙe‡.(מכילתא)והלא «≈¡≈≈»ֲַֹ

עליהם לא ׁשהרי ּכלּום לירא להם היה ְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹלא
מתאֹונניםהֹולכים? ׁשהיּו אנינּות, מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָ

יׂשראלּומצטערים ׁשל ּכבֹודם נמּסּו,.e‚Ó:על ְְְֲִִִֵֶַַָָ»…ַָ
עה)ּכמֹו 'עלינּו(תהלים אמרּו: ּתמגגּנה". "ּברביבים ְְְְְִִִֵֶָָָֹ

ארצנּו': את ולירׁש לכּלֹותנּו ּבאים Ïtz(ÊË)הם ְְְִִֵֵֵֶַַַָƒ…
‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא):הרחֹוקים על.ÁÙÂ„על ¬≈∆≈»»ְִַָ»««ַ

ׁשּנאמרהּקרֹובים, ב)ּכענין את(יהושע ׁשמענּו "ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'": הֹוביׁש ÚÈאׁשר „Ú.ÚÈ „Ú.:ּכתרּגּומֹו ְֲִֶ««¬…««¬…ְְַ

˙È˜.אּמֹות מּׁשאר ּבדמיםחּבבּת הּקנּוי ּכחפץ »ƒ»ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
האדם: על ׁשחביב נתנּבא.BÓ‡z(ÊÈ)יקרים ְִִֶַָָָָָ¿ƒ≈ְִֵַ



glyaehiriaxקעו meiqelwpe`
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ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ«¿≈»≈¿»»¿»¿≈
:‡iÓÏÚיט˙Âe eÚ È‡ »¿«»¬≈«»«
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Èe ‡È ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ È˙‡Â«¬≈¿»¬≈»≈«»¿≈
:‡È B‚ ‡zLÈ eÎÈ‰ Ï‡Èƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

‡Èed˙Á˙כ ‡˙‡È ÌÈÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈
ÏÎ e˜e d„È ‡z ˙È Ô‰‡¿«¬…»À»ƒ«¿»»
:ÔÈ‚Áe ÔÈ˙ ‡‰˙ ‡iL¿«»«¿»»¿Àƒ¿ƒ¿ƒ

eÁLכא ÌÈÓ ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»
ÏÚ È‡˙‡ È‡ ÈÈ Ì„˜ e„B‡Â¿√»¿»¬≈ƒ¿»≈«
‡Èe ‡È‰ dÏÈ ‡˙e‡‚Â ‡i˙Â≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ¿»

:‡È ‡Ó dÎÂכבÏÈh‡Â ¿»¿≈¿»¿«»¿«≈
Ûe„ ‡iÓ Ï‡È ˙È ‰LÓ…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
eÏ‡Â ‡‚Á„ ‡„ÓÏ e˜e¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»
‡ÏÂ ‡„Ó ÔÈÓBÈ ‡˙Ï¿̇»»ƒ¿«¿¿»¿»

:‡iÓ eÁkL‡כג‰ÓÏ B˙‡Â «¿»«»«¬¿»»


יּכנ ׁשּלא 'ּתביאנּו'.מׁשה נאמר לא לכ לארץ, ס ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

והכי וכּו' לארץ יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ(נראה
קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא ְְֲִִֵֶֶֶַָָאיתא
ׁשּלא אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹּובמכילתא:
ולא נּבא מקֹום, מּכל עדין, מרּגלים ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹנגזרה

מהרׁש"ל): ּנּבא. מה zLÏידע ÔBÎÓ.ׁשל מקּדׁש ִַַָָ»¿ƒ¿¿ְִֶָ
ּפעלּת:מּטה אׁשר מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

L„wÓ.מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ƒ¿»ְְִִֵֵַַַַַָָָָ
ה'. ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָהּׁשם
אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחביב

מט)ׁשּנאמר: ּומקּדׁש(ישעיה ארץ", יסדה ידי "אף ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּתי
הּמלּוכה ׁשּכל לבא לעתיד ועד", לעֹולם ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹימל

ÚÂ„(ÁÈ)ׁשּלֹו: ÌÏBÚÏ.,הּוא עֹולמית לׁשֹון ֶ¿»»∆ְִָ
ּפתּוחה, היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו (ירמיהאבלוהּוי"ו ְְְְֲִִַָָָָ

קמּוצהכט) ׁשּמּוׁש, ּבֹו ׁשהּוי"ו ועד" הּיֹודע ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ואנכי
Ú‰(ËÈ)היא: e ‡ Èk.:ּבא ּכאׁשר ִƒ»«¿…ֲֶַָ
Î)(‰‡È‰ ÌÈÓ ÁwzÂ.?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ

קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה, ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ

נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשמֹו: על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûzעליה ּכלי.‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ

זמר: מיני ÏÁÓe˙ׁשל ÌÈ˙.היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ
להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות

מּמצרים: תּפים והֹוציאּו Ì‰Ï(Î‡)נּסים, ÔÚzÂ ְְִִִִִִִַֻ«««»∆
ÌÈÓ.והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר מׁשה ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, :(מכילתא)לּנׁשיםעֹונין ְְֲִִִִַַָָָָָָ
(Î)‰LÓ ÚqiÂ.(מכילתא),ּכרחם ּבעל הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את מצרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשעּטרּו
טֹובֹות אֹותם(מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ְְְִִִִִַַַַַָָָָָּבּים,
א)ׁשּנאמר: השירים עם(שיר ל נעׂשה זהב "ּתֹורי ֱֲִֵֶֶֶַַָָָ

ּכרחם: ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף", ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻֻנקּדֹות
(‚Î)‰˙Ó e‡iÂ.ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ

ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקֹום
נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת
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:dÈ ˙Â È„Â ÌÈ˜ dÏ≈¿»¿ƒ¿«»«¿≈

˙˜Ïaכו ‡Ïa˜ Ì‡ Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈
LÎ„e ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿»«
È‰B„ewÙÏ ˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿≈¿«≈¿ƒƒ
È ÈÚÓ Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ˙Â¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
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:‡ ÈÈ ‡‡ È‡כזB˙‡Â ¬≈¬»¿»«»«¬
ÈÚeaÓ NÚ Èz ˙Â ÌÏÈ‡Ï¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
˙ BLe ÈÏ˜ ÈÚLÂ ÈÓ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»

:‡iÓ ÏÚאB˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏe ««»¿»≈≈ƒ«¬
‡a„ÓÏ Ï‡NÈ È„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»
ÈÈ Èe ÌÏÈ‡ È È È„¿ƒƒ≈≈ƒ≈ƒ»


הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלה"א
ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל וכן לתי"ו. ׁשרׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו כז)ּתתהּפ "חמה(ישעיה ְְְְִִִֵֵַָָָָ
לי", א)אין ה"א(אסתר הרי ּבֹו". ּבערה "וחמתֹו ֲֲֲִֵֵֵַָָָ

הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ׁשרׁש ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשל
ואמה", "עבד וכן ל)הּנֹוספת. אמתי(בראשית "הּנה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

חּיה", "לנפׁש לג)ּבלהה". חּיתֹו(איוב "וזהמּתּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
הרמתה": "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין ְֵֶָָָָָָָָָלחם".

(„Î)eliÂ.לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל לׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ
הּוא "נפעל ּתלּונה: לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

האדם: אל הּדּבּור ולאלהסב מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, ְֵֵֵֵַַַָֹאמר:
שי"י: ּבאמרֹו אליו הּדּבּור מּוסב שי"י ְְִֵַָָָישנ"ק

(‰Î)BÏ ÌN ÌL.ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ּבמרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ
אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ודיניןׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

מ) e‰:(סנהדרין ÌLÂ.ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְִָָָָָָ
רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

נתלֹוננּו: אּלא לׁשּתֹות, מים לנּו ‡Ì(ÂÎ)ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָƒ

ÚÓLz ÚBÓL.:עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה .NÚz‰זֹו »«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆
עׂשּיה: ּבהם.zÊ‡‰Âהיא לדקּדק אזנים :ּתּטה ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ

ÂÈwÁŒÏk.ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים »À»ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּבאּלּו, אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטעם,
חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? ְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָלּמה

ּבהם: וכּיֹוצא אדּמה ‡Nּופרה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ.ואם ְֲֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆ְִ
הּוׂשמה ּכלא הּוא הרי רֹופא",אׂשים ה' אני "ּכי ְְְֲֲִִִֵֶָָֹ

מדרׁשֹו ה'.(מכילתא)זהּו אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְֲִִִִֶָ
מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָרֹופא
ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכרֹופא
וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים

אֹומר ג)הּוא לׁשר":(משלי ּתהי "רפאּות ְְְִִֵֶָ
(ÊÎ)ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰NÚ ÌÈzL.ׁשבטים י"ב ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְִֶֶָ

להם: ÌÈÓz.נזּדּמנּו ÌÈÚLÂׁשבעים ּכנגד ְְִֶַָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְִִֶֶ
ÌBÈ(‡)זקנים: NÚ ‰ÓÁa.ׁשל הּיֹום נתּפרׁש ְִֵ«¬ƒ»»»ְִֵֶַָ

ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָחנּיה
מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. והּוצרכּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּמצרים,

המצה)הּבצק, משיורי רא''ם ואחת(גירסת ׁשּׁשים - ְִִֵַַַָ
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‡Ú‡כה ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»
Ê z ‡iÓ eÓÈe ‡iÓÏ ‡Óe¿»¿«»«ƒ«»«»¿«
:dÈ ˙Â È„Â ÌÈ˜ dÏ≈¿»¿ƒ¿«»«¿≈

˙˜Ïaכו ‡Ïa˜ Ì‡ Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈
LÎ„e ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿»«
È‰B„ewÙÏ ˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿≈¿«≈¿ƒƒ
È ÈÚÓ Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ˙Â¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
ÏÚ eeL‡ ‡Ï ÌÈˆÓ È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»

:‡ ÈÈ ‡‡ È‡כזB˙‡Â ¬≈¬»¿»«»«¬
ÈÚeaÓ NÚ Èz ˙Â ÌÏÈ‡Ï¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
˙ BLe ÈÏ˜ ÈÚLÂ ÈÓ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»

:‡iÓ ÏÚאB˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏe ««»¿»≈≈ƒ«¬
‡a„ÓÏ Ï‡NÈ È„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»
ÈÈ Èe ÌÏÈ‡ È È È„¿ƒƒ≈≈ƒ≈ƒ»


הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלה"א
ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל וכן לתי"ו. ׁשרׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו כז)ּתתהּפ "חמה(ישעיה ְְְְִִִֵֵַָָָָ
לי", א)אין ה"א(אסתר הרי ּבֹו". ּבערה "וחמתֹו ֲֲֲִֵֵֵַָָָ

הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ׁשרׁש ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשל
ואמה", "עבד וכן ל)הּנֹוספת. אמתי(בראשית "הּנה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

חּיה", "לנפׁש לג)ּבלהה". חּיתֹו(איוב "וזהמּתּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
הרמתה": "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין ְֵֶָָָָָָָָָלחם".

(„Î)eliÂ.לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל לׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ
הּוא "נפעל ּתלּונה: לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

האדם: אל הּדּבּור ולאלהסב מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, ְֵֵֵֵַַַָֹאמר:
שי"י: ּבאמרֹו אליו הּדּבּור מּוסב שי"י ְְִֵַָָָישנ"ק

(‰Î)BÏ ÌN ÌL.ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ּבמרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ
אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ודיניןׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

מ) e‰:(סנהדרין ÌLÂ.ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְִָָָָָָ
רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

נתלֹוננּו: אּלא לׁשּתֹות, מים לנּו ‡Ì(ÂÎ)ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָƒ

ÚÓLz ÚBÓL.:עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה .NÚz‰זֹו »«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆
עׂשּיה: ּבהם.zÊ‡‰Âהיא לדקּדק אזנים :ּתּטה ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ

ÂÈwÁŒÏk.ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים »À»ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּבאּלּו, אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטעם,
חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? ְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָלּמה

ּבהם: וכּיֹוצא אדּמה ‡Nּופרה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ.ואם ְֲֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆ְִ
הּוׂשמה ּכלא הּוא הרי רֹופא",אׂשים ה' אני "ּכי ְְְֲֲִִִֵֶָָֹ

מדרׁשֹו ה'.(מכילתא)זהּו אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְֲִִִִֶָ
מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָרֹופא
ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכרֹופא
וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים

אֹומר ג)הּוא לׁשר":(משלי ּתהי "רפאּות ְְְִִֵֶָ
(ÊÎ)ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰NÚ ÌÈzL.ׁשבטים י"ב ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְִֶֶָ

להם: ÌÈÓz.נזּדּמנּו ÌÈÚLÂׁשבעים ּכנגד ְְִֶַָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְִִֶֶ
ÌBÈ(‡)זקנים: NÚ ‰ÓÁa.ׁשל הּיֹום נתּפרׁש ְִֵ«¬ƒ»»»ְִֵֶַָ

ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָחנּיה
מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. והּוצרכּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּמצרים,

המצה)הּבצק, משיורי רא''ם ואחת(גירסת ׁשּׁשים - ְִִֵַַַָ
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ÌBÈ ÔeË˜ÏÈ ÏÚ ÔÈ „ ÏÚ««¿≈«¿ƒ¿¿

:ÌBÈוÏÏ Ô‰‡Â ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»
È‡ ÔeÚ˙Â ‡LÓa Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿¬≈
:ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB˙È ˜Èt‡ ÈÈ¿»«≈»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

„ÈÈז ‡˜È ˙È ÔeÊ˙Â ‡e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»


ּבׁשּבתסעּדֹות, א' ויֹום ּבאּיר, ּבט"ז מן להם וירד ְְְְְְִֶַַָָָָָֻ

ׁשּבתהיה, ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .eÂ():(דף ְְִִֶֶַַָָָָ«ƒ…
הּלחם: ׁשּכלה e˙eÓ(‚)לפי ÔÈ ÈÓ.,ׁשּנמּות ְִֶֶֶַָָƒƒ≈≈ֶָ

ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ְְְְֵֵֵֶָָָָואינֹו
לחנֹות אנחנּו, לעׂשֹות ׁשּובנּו, חנֹותנּו, ְֲֲֲֲֲֵֵֵַַַעׂשֹותנּו,

ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות ּכמֹואנחנּו, דמיתנא", "לוי ְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָ
מתים: והיינּו הלואי מתנּו, ÌBÈ(„)לּו  ְְְִִֵַַַָ¿«

BÓBÈa.יֹום אכילת ילקטּוצר ולא ּביֹומֹו, ילקטּו ¿ְְְְְְֲִִִֶַֹֹ
מחר לצר ‰ÏÈ:(מכילתא)הּיֹום e‡ ÔÚÓÏ ְֶַָָֹ¿««¬«∆¬≈≈

È˙B˙a.ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ׁשּלאאם - ¿»ƒְְְְִִִֶַֹ
ללקט: ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו È‰Â‰(‰)יֹותירּו ְְְְִִִֵֶַָֹֹ¿»»

.‰LÓ:ולּמחרת רגילים.LÓ‰לּיֹום ׁשהיּו על ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְִִֶַָ

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום אני:ללקט ואֹומר ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ"אׁשר
יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹמׁשנה
נמצא היה ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם "לקטּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָוזהּו:
ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה. ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָלחם
ּבּבית ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשּׁשי

יֹומים: ללחם ּפעמים, העמר .Ú(Â)למּלאֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ∆∆
לערב: ‡Óּכמֹו Ì˙‡ ‡ÈB‰ ‰ Èk ÌÚ„ÈÂ ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆

ÌÈÓ.,"אֹותנּו הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ
הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ְְֲִִִִֵֶַַָֹּתדעּו

הּׂשלו: את לכם ׁשּיגיז Ì˙È‡e(Ê)אתכם, ˜e. ְְִֶֶֶֶֶַָָָ…∆¿ƒ∆
נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹלא
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ÓÈÓÏ:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
Èיב ˙ÓÚz ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈

ÔÈ ÓÈÓÏ ÔB‰Ú ÏÈlÓ Ï‡Èƒ¿»≈«≈ƒ¿¿≈«≈
‡ ‡ ÔÏÎÈz ‡LÓLƒ¿«»≈¿ƒ¿»¿«¿»
‡‡ È‡ ÔÚ˙Â ‡ÓÁÏ ÔÚzƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈¬»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈיג‡LÓ ‰Â‰Â ¿»¡»»«¬»¿«¿»


נאמר, ּכיּבענן" וידעּתם "ערב להם: אמר ּכ אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

י ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו ּבפניםהיכלת לא א ּתן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשאלּתם ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה אֹותֹומאירֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם והּלחם מלאה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּומּכרס
לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּבקר
וטל להכינֹו, ׁשהּות ׁשּיׁש - ּבּבקר חּבה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדר

ּבקּופסא: ּכמּנח מלמּטה וטל ‡˙מלמעלה ְְְְְְְִִַַַָָָָֻ∆
'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz.:'ה על אׁשר Ó‰ּכמֹו ÁÂ.מה ¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ
חׁשּובין?: ÈÏÚאנחנּו Èl˙ Èk.עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְִֵֶַָ

רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹאת
ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש זקּוק אני ּכרחי ְְְְֲִִִִֵַַָָָועל
רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתפעילּו

ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו יז)הייתי "וּילן(לקמן ְְְְְִִִִֶַַָָָ
יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על ְִֵֶַָָָָָֹהעם

'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ְְְְְְְִִִִִָָָונקרא
ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָעכׁשו,

יד)ּבּמרּגלים: העדה(במדבר ּכל את עליו ":"וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
(Á)ÏÎ‡Ï .ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ:
ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם
ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאי
ׁשהיה ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר

ּכהגן ׁשּלא ÂÈÏÚ:טרח ÌÈÈlÓ Ìz‡L‡.את ֶֶַַֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתלֹוננים: אתכם הּׁשֹומעים .˜(Ë)האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָƒ¿

ירד: ׁשהענן ילּמקֹום עֹוף.‰ÂÈÏO(È‚)תורה מין ֵֵֶֶַָָָ«¿»ִ
מאד עה)וׁשמן ‰Ï:(יומא ˙ÎL ‰˙È‰.הּטל ְְֵָֹ»¿»ƒ¿««»ַָ

אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּמן, על (במדברׁשֹוכב ְֵֵֵַַַָָ
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:‡Ú ÈÏ˙‡ ÈÈ„ ‡˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
Èיב ˙ÓÚz ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈

ÔÈ ÓÈÓÏ ÔB‰Ú ÏÈlÓ Ï‡Èƒ¿»≈«≈ƒ¿¿≈«≈
‡ ‡ ÔÏÎÈz ‡LÓLƒ¿«»≈¿ƒ¿»¿«¿»
‡‡ È‡ ÔÚ˙Â ‡ÓÁÏ ÔÚzƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈¬»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈיג‡LÓ ‰Â‰Â ¿»¡»»«¬»¿«¿»


נאמר, ּכיּבענן" וידעּתם "ערב להם: אמר ּכ אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

י ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו ּבפניםהיכלת לא א ּתן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשאלּתם ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה אֹותֹומאירֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם והּלחם מלאה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּומּכרס
לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּבקר
וטל להכינֹו, ׁשהּות ׁשּיׁש - ּבּבקר חּבה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדר

ּבקּופסא: ּכמּנח מלמּטה וטל ‡˙מלמעלה ְְְְְְְִִַַַָָָָֻ∆
'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz.:'ה על אׁשר Ó‰ּכמֹו ÁÂ.מה ¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ
חׁשּובין?: ÈÏÚאנחנּו Èl˙ Èk.עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְִֵֶַָ

רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹאת
ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש זקּוק אני ּכרחי ְְְְֲִִִִֵַַָָָועל
רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתפעילּו

ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו יז)הייתי "וּילן(לקמן ְְְְְִִִִֶַַָָָ
יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על ְִֵֶַָָָָָֹהעם

'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ְְְְְְְִִִִִָָָונקרא
ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָעכׁשו,

יד)ּבּמרּגלים: העדה(במדבר ּכל את עליו ":"וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
(Á)ÏÎ‡Ï .ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ:
ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם
ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאי
ׁשהיה ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאפׁשר

ּכהגן ׁשּלא ÂÈÏÚ:טרח ÌÈÈlÓ Ìz‡L‡.את ֶֶַַֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתלֹוננים: אתכם הּׁשֹומעים .˜(Ë)האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָƒ¿

ירד: ׁשהענן ילּמקֹום עֹוף.‰ÂÈÏO(È‚)תורה מין ֵֵֶֶַָָָ«¿»ִ
מאד עה)וׁשמן ‰Ï:(יומא ˙ÎL ‰˙È‰.הּטל ְְֵָֹ»¿»ƒ¿««»ַָ

אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּמן, על (במדברׁשֹוכב ְֵֵֵַַַָָ
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‡„ÈÏ‚k È‚k ˜cÚc ˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»
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:ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏטזÈc ‡Ób˙t ÔÈc ¿¿≈»≈ƒ¿»»ƒ
eÏ b Ó eËe˜Ï ÈÈ „È«ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿
ÔÈÓ ‡ÏbÏ‚Ï ‡ÓÚ ÏÎÈÓ≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«
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:ÔeיזÏ‡È È ÔÎ e„ÚÂ ƒ¿«¬»≈¿≈ƒ¿»≈
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ÏÎÈÓ eÏ b ÈÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈

:eË˜Ïיט‡ ÔB‰Ï ‰Ó Ó‡Â ¿»«¬«…∆¿¡«


והּמןיא) הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת :ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכמּנח הּוא והרי עליו טל ויֹורד וחֹוזר עליו, ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָָֻיֹורד
מכילתא)ּבקּופסא עה. Î˙(È„):(יומא ÏÚÂ ְְָ«««ƒ¿«

'B‚Â Ïh‰.הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ּכׁשהחּמה «»¿ְֶֶֶַַַַַַַַָָ
אף החּמה. לקראת עֹולה טל, ּכדר החּמה, ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָלקראת
ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ורּבֹותינּו ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָותּניחּה

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל וכעלֹותּדרׁשּו: ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ
וראּו הּמן, נתּגּלה הטל ּפניׁשכבת על "והּנה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

וגֹו': ּדק:.c˜הּמדּבר" ואין.ÒtÒÁÓּדבר מגּלה, ְְִַָ«ַָָ¿À¿»ְְֵֶֻ
לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻּדֹומה

ּודלּוסקמא, ּכׁשּנתּגּלהחפיסה מׁשנה. ׁשּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻמּׁשכבת
'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָּבין

הּלבן": "מחׂשף ּבלע"ז..kkלׁשֹון גליד"א ּכפר ְְַַָָֹ«¿…ְְַַֹ
ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹדעדק

דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָּכדאמרינן
ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא וׁשֹוכבּכגיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּכקרח פרמגלד ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ְְְִִַַַַָָָֻׁשטּוח
ׁשּתרּגם ּוּכגיר מלמעלה. ּדק ּגלד מגליד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהיה
לֹו ואין העברית, לׁשֹון על הּוא ּתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶַָאּונקלֹוס,

ּבּפסּוק: ‰e‡(ÂË)ּתבה ÔÓ.ּכמֹו הּוא, מזֹון הכנת ֵַָָ»ְֲַָָ
א) הּמל":(דניאל להם "וימן :eÚ„È ‡Ï Èk ְֶֶֶַַַָƒ…»¿
‡e‰Œ‰Ó.:ּבׁשמֹו ׁשם.ÓÚ(ÊË)ׁשּיקראּוהּו «ְְְִִֶ…∆ֵ

ÎÈ˙מּדה: tÒÓ.ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין ּכפי ִָƒ¿««¿…≈∆ְְְִִֵֶַָ
ּגלּגלת: לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, ְְְְְֳִִֶֶָָֹֹֻלאיׁש

(ÊÈ)ËÈÚÓ‰Â ‰‰.ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו יׁש ««¿∆¿««¿ƒְְְִֵֵֵֶַ
מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹאיׁש
והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף
ּגדֹול נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,
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L‡iÂ.הבאיׁש ׁשּבּתחּלה :הפּו מקרא זה הרי «ƒ¿«ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּולבּסֹוף
הּמתליעים: ּכל ּדר וכן ּבֹו", היתה ÌÁÂ(Î‡)לא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ¿«

ÓÂ LÓ‰.ּבּׂשדה נחליםהּנׁשאר ונעׂשה נּמֹוח «∆∆¿»»ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ
צדין העֹולם ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶָָָָֻוׁשֹותין
ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמהם

עלּפׁשר,ÓÂ.:(מכילתא)יׂשראל ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְִֵָ¿»»ְְִַַָ
ּומפׁשיר: מתחּמם הּׁשמׁש דישטנ"פריר,.ÓÂידי ְְְִִֵֵֶֶַַַ¿»»

מיתֹות: ד' ּבסֹוף ּבסנהדרין eË˜Ï(Î)ודגמתֹו ְְְְְְִִֶַָֻ»¿
‰LÓ ÌÁÏ.,ּבאהליהם לקיטתם את ּכׁשּמדדּו ∆∆ƒ¿∆ְְְְֳִֵֶֶֶָָָָ

אּגדה: ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצאּו
ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָלחם

והלא(מכילתא)וטעמֹו. היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹ
וריח): ּבטעם מׁשּנה אּלא לאחד? העמר ׁשני ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכתיב

‰LÓÏ e„ÈbiÂ.ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ««ƒ¿…∆ְִִִַַַָָ
ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם הּגיד לא ׁשעדין ללמד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיׁש
והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנצטּוה
אׁשר "הּוא להם: אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד ְֲֲֶֶֶֶַַָָָֹוגֹו'"
הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדּבר
מן הֹוציאֹו ולא מאנּתם" אנה "עד לֹו: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאמר

‡eÙ(Î‚)הּכלל: eÙ‡z L‡ ּׁשאּתם.‡˙ מה ְַָ∆¬∆…≈ֶֶַַ
הּיֹום, אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות ימים,רֹוצים לׁשני הּכל ְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ

הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל צריכים ּׁשאּתם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַּומה
נֹופל אפּיה ּבתבׁשיל:לׁשֹון ּבּׁשּול ּולׁשֹון ּבלחם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָ

˙ÓLÓÏ.:כדלגניזה LÓ‰(Î‰)תורה Ó‡iÂ ¿ƒ¿∆∆ְִִָ«…∆…∆
'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡.(מכילתא)רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, ƒ¿«¿ְֲִִִֶַָ

לאו? אם נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, אמרלצאת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ
לפניו חזרּו לערב אכלּו, ׁשּבידכם את ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָלהם:
הּיֹום". "ׁשּבת להם: אמר לצאת? מהּו ְֵֶַַַַָָָָָּוׁשאלּוהּו:
עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹראה
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מיתֹות: ד' ּבסֹוף ּבסנהדרין eË˜Ï(Î)ודגמתֹו ְְְְְְִִֶַָֻ»¿
‰LÓ ÌÁÏ.,ּבאהליהם לקיטתם את ּכׁשּמדדּו ∆∆ƒ¿∆ְְְְֳִֵֶֶֶָָָָ

אּגדה: ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצאּו
ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָלחם

והלא(מכילתא)וטעמֹו. היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹ
וריח): ּבטעם מׁשּנה אּלא לאחד? העמר ׁשני ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכתיב

‰LÓÏ e„ÈbiÂ.ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ««ƒ¿…∆ְִִִַַַָָ
ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם הּגיד לא ׁשעדין ללמד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיׁש
והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנצטּוה
אׁשר "הּוא להם: אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד ְֲֲֶֶֶֶַַָָָֹוגֹו'"
הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדּבר
מן הֹוציאֹו ולא מאנּתם" אנה "עד לֹו: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאמר

‡eÙ(Î‚)הּכלל: eÙ‡z L‡ ּׁשאּתם.‡˙ מה ְַָ∆¬∆…≈ֶֶַַ
הּיֹום, אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות ימים,רֹוצים לׁשני הּכל ְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ

הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל צריכים ּׁשאּתם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַּומה
נֹופל אפּיה ּבתבׁשיל:לׁשֹון ּבּׁשּול ּולׁשֹון ּבלחם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָ

˙ÓLÓÏ.:כדלגניזה LÓ‰(Î‰)תורה Ó‡iÂ ¿ƒ¿∆∆ְִִָ«…∆…∆
'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡.(מכילתא)רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, ƒ¿«¿ְֲִִִֶַָ

לאו? אם נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, אמרלצאת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ
לפניו חזרּו לערב אכלּו, ׁשּבידכם את ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָלהם:
הּיֹום". "ׁשּבת להם: אמר לצאת? מהּו ְֵֶַַַַָָָָָּוׁשאלּוהּו:
עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹראה
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‡˙aL ‰‡ÈL ‡ÓBÈe dpË˜Ïzƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»«¿»

:d È‰È ‡Ïכז‡ÓBÈa ‰Â‰Â »¿≈≈«¬»¿»
Ë˜ÏÓÏ ‡ ÔÓ e˜ ‰‡ÈL¿ƒ»»¿»ƒ«»¿ƒ¿»

:eÁkL‡ ‡ÏÂכח‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â ¿»«¿»«¬«¿»¿…∆
ÓÏ ÔÈÓ Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „«≈»««¿»¿ƒ¿ƒ«

:È˙ÈB‡Â È„etכטÈÈ È‡ BÁ ƒ«¿»»ƒ¬¬≈¿»
‰È ‡e‰ Ôk Ï ‡˙aL ÔBÎÏ ‰È¿«¿«¿»«≈»≈
ÔÈz ÌÁÏ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ÔBÎÏ¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈
‡Ï È‰B˙BÁz L‡ eÈz ÔÈÓBÈƒƒ¡«¿ƒ»
‡ÓBÈa d˙‡Ó L‡ ˜BtÈƒ¡«≈«¿≈¿»

:‰‡ÈLל‡ÓBÈa ‡ eÁÂ ¿ƒ»»¿»«»¿»
:‰‡ÈLלאÏ‡È ˙È B˜e ¿ƒ»»¿≈ƒ¿»≈

‡  k ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È»¿≈»¿¿«¿««»
:L„a ÔÂËÈ˜‡k dÓËÂ eÁƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

Èלב ‡Ó˙t ÔÈ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ
‡ÓÏ dpÓ ‡Ó ÈÏÓ ÈÈ „È«ƒ¿»¿≈À¿»ƒ≈¿«¿»
‡ÓÁÏ ˙È ÔeÁÈ ÏÈ„a ÔBÎÈ„Ï¿»≈¿ƒ¿∆¡»«¿»
‡a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èƒ»ƒ»¿¿«¿¿»
‡‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»


לֹומר ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: ְְִֶַַַַַָָָֹאמר
ּתמצאּוהּו: מחר אבל תמצאּוהּו", לא "הּיֹום ְְֲִִַַָָָָָֹהּיֹום?

(ÂÎ)˙aL ÈÈ‰ ÌBe.לא הּמן הּוא, ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ַַָָֹ
הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָֹיהיה

טֹובים כז:(מכילתא)וימים ‡‰(ÁÎ)תורה „ ְִִָ«»»
Ìz‡Ó.,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט מׁשל ≈«¿∆ְְֲֵֵֶַָָָָָָ

הּכׁשרין מתּגּנין הרׁשעים, ידי צב)על :(ב''ק ְְְְִִִִֵֵַַַָָ
(ËÎ)e‡.אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ּבעיניכם ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, לתתעל ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יֹומים: לחם ÂÈzÁzלכם LÈ‡ eL.סמכּו מּכאן ִֶֶֶַָ¿ƒ«¿»ְִָָ

לּתחּום, חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ד' וא'חכמים לגּופֹו ג' ְְְֲִֵַַַָ
ורגלים: ידים B‚Â'.לפּׁשּוט ‡ˆÈŒÏ‡אלּפים אּלּו ְְְִִִַַַָ«≈≈¿ְִֵַַ

ׁש ּתחּומיןאּמה ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת. ּתחּום ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ

לֹוקטי על מקרא ׁשל ועּקרֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָאּלא
נאמר: להּמן ÔÏ(Ï‡)תורה „ k ‡e‰Â.עׂשב ֱֶַַָ¿¿∆««»»ֵֶ

והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע קוליינדר"י ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשמֹו
העּגּול, לענין אּלא ּגד, לזרע נמׁשל ואינֹו לבן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיה

לבן: והּוא היה ּגד ׁשּמטּגנין.ÁÈtˆk˙ּכזרע ּבצק ְְֶַַָָָָ¿«ƒƒְְִֵֶַָ
מׁשנה, ּבלׁשֹון אסקריטון לֹו וקֹורין ּבדבׁש ְְְְְְִִִִִֵַָָָאֹותֹו

אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום .ÓLÓÏ˙(Ï)והּוא ְְְְֶַ¿ƒ¿∆∆
ירמּיהּו.ÌÎÈ˙„Ïלגניזה: ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ְִִָ¿……≈∆ְְְִִִִִֵֶָָָָ

והם ּבּתֹורה"? עֹוסקים אּתם אין "למה ְְִִֵֵֶַַָָָָמֹוכיחם:
מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹאֹומרים:
להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּפרנס?
'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו ְְְְֱִֶֶֶַַַָֹ"אּתם,
לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּבזה
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:ÈÓ„לג‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬«…∆¿«¬…
ÈÏÓ nz ‰Â ‡„ ÈÏ «¿ƒ¬»¿««»¿≈
ÈÈ „ È Ú‡Â Ó ‡ÓÚÀ¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:È„Ï ÓÏלדÈ„ ‡Ók ¿«¿«¿»≈¿»ƒ
‰‡ Ú‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „È«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…

:‡ÓÏ ‡„‰ „להÈ √»«¬»¿«¿»¿≈
ÈÚ‡ ‡Ó È Ï‡ Ï‡Èƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ
‡Ú‡Ï ‰ÈÈÓ „Ú ÈL¿ƒ«¿≈≈¿«¿»
‡ „Ú Ï‡ ‡Ó È ‡È»¿»»»«»¬»«¿»

:Ú„ ‡Ú‡ ÈÈÏלו‡ÓÚÂ ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«¿À¿»
:‡‰ È‡ Ï ‡Ú Ó „«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

Ï‡Èא È„ ‡zLk Ïk Ï¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚ ‰ÈÏÓÏ È„ ‡„nÓƒ«¿¿»¿ƒ¿«¿»≈«
ÈÏÂ È„È L ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ:‡ב‡nÚ ‡ «»¿ƒ¿≈«»¿»«»
‡iÓ ‡Ï ‰ Ó‡Â ‰LÓ Úƒ…∆«¬»»»»«»
z‡ ‰Ó ‰LÓ ‰Ï Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«
:ÈÈ „ z‡ Ó ‰Ó ÈnÚ »»ƒƒ»¿««√»¿»

Ú‡Âג ‡iÓÏ ‡nÚ n È¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿««
„ ‡ÓÏ Ó‡Â ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ«»«…∆«¬«¿»¿«
ÈÈ ‡ÏÏ ÈnÓ ‡z‡«∆¿»»ƒƒ¿«ƒ¿«»»»ƒ
:‡ ÈÈÚ ÈÂ È ÈÂ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»


ליראיו: מזֹון להכין צלֹוחית.(Ï‚)לּמקֹום ְִִֵַָָָָƒ¿∆∆ְִ

ּכתרּגּומֹו: חרס, ‰ׁשל ÈÏ ‡ ‰Â.לפני ְְֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְִֵ
מֹועד, אהל ׁשּנבנה עד זה מקרא נאמר ולא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהארֹון,

הּמן: ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב לדאּלא תורה ְְִֶֶַַַָָָָָ
(‰Ï)‡‰L ÈÚ.ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ֲֲֵֵֶַָֹ

ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה הּמן להם ירד ּבאּיר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָּבט"ו
ה)ׁשּנאמר: אּלא(יהושע מּמחרת"? הּמן "וּיׁשּבת ְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָֹ

טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָמּגיד
מן: טעם Lּבהם ‡ Ï‡.את ׁשעברּו לאחר ֶַַָָ∆∆∆»∆ְְֶֶַַָ

לח)הּירּדן. ׁשאֹותּה(קידושין אחרים: (ספרים ְְֲִִֵֵֶַַָָ
ׁשּנאמר: וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ג)ׁשּבעבר (דברים ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ

ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ"אעּברהֿנא

לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָהּירּדן",
יׁשן) רׁש"י Úk:מיּׁשבת. ‡ ‰Ï‡.ּבתחּלת ְִֶֶַָָֻ∆¿≈∆∆¿»«ְִִַ

מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹהּגבּול
מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה מכחיׁשין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָנמצאּו
ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכׁשּמת
ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּמן

ׁשּנאמר ּבניסן, ה)עׂשר מעבּור(יהושע "וּיאכלּו : ְְֱֲִֵֶֶַַָָָֹ
הּפסח": מּמחרת ‰‡È‰(ÂÏ)הארץ ÈÚ. ֳִֶֶַַַָָָ¬ƒƒ»≈»

לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהאיפה
מ"ג האיפה, עׂשרית נמצא ּביצים, ׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵֵַָָָָוהּלֹוג

ּביצה, וחמׁש ולמנחֹות:ּביצים לחּלה ׁשעּור והּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
א z()תורה ‰Ó.מים לתת היּוכל לֹומר «¿«ֲִֵַַַָ
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ליראיו: מזֹון להכין צלֹוחית.(Ï‚)לּמקֹום ְִִֵַָָָָƒ¿∆∆ְִ

ּכתרּגּומֹו: חרס, ‰ׁשל ÈÏ ‡ ‰Â.לפני ְְֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְִֵ
מֹועד, אהל ׁשּנבנה עד זה מקרא נאמר ולא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהארֹון,

הּמן: ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב לדאּלא תורה ְְִֶֶַַַָָָָָ
(‰Ï)‡‰L ÈÚ.ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ֲֲֵֵֶַָֹ

ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה הּמן להם ירד ּבאּיר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָּבט"ו
ה)ׁשּנאמר: אּלא(יהושע מּמחרת"? הּמן "וּיׁשּבת ְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָֹ

טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָמּגיד
מן: טעם Lּבהם ‡ Ï‡.את ׁשעברּו לאחר ֶַַָָ∆∆∆»∆ְְֶֶַַָ

לח)הּירּדן. ׁשאֹותּה(קידושין אחרים: (ספרים ְְֲִִֵֵֶַַָָ
ׁשּנאמר: וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ג)ׁשּבעבר (דברים ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ

ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ"אעּברהֿנא

לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָהּירּדן",
יׁשן) רׁש"י Úk:מיּׁשבת. ‡ ‰Ï‡.ּבתחּלת ְִֶֶַָָֻ∆¿≈∆∆¿»«ְִִַ

מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹהּגבּול
מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה מכחיׁשין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָנמצאּו
ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכׁשּמת
ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּמן

ׁשּנאמר ּבניסן, ה)עׂשר מעבּור(יהושע "וּיאכלּו : ְְֱֲִֵֶֶַַָָָֹ
הּפסח": מּמחרת ‰‡È‰(ÂÏ)הארץ ÈÚ. ֳִֶֶַַַָָָ¬ƒƒ»≈»

לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהאיפה
מ"ג האיפה, עׂשרית נמצא ּביצים, ׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵֵַָָָָוהּלֹוג

ּביצה, וחמׁש ולמנחֹות:ּביצים לחּלה ׁשעּור והּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
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ÏÚ ‡˙Ó ‡˙ ‡˙‡„ ‡Ó¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
‡ ÏÚÂ Ï‡  Bˆƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ
„ ‡z ˙‡‰ ÓÓÏ  Ì„√̃»¿»¿≈««ƒ¿ƒ¿»«¿»

‡Ï Ì‡ ‡ח˜ÏÓÚ ‡˙‡Â ≈»»ƒ»«¬»¬»≈
Ì„ Ï‡ ÌÚ ‡˜ Á‚‡Â«¬«¿»»ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

Ï‡ט Á ÚB‰Ï ‰Ó Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»
˜ÏÓÚ ‡˜ Á‚‡ ˜ ‡‚À¿«»¬«¿»»«¬»≈
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צּיה?: גּבארץ ËÚÓ(„)תורה „BÚ.אמּתין אם ְִֶֶָ¿«ְִִַ

ּוסקלני: מעט, ‰ÌÚ(‰)עֹוד Ï Ú.ּוראה ְְִַָֻ¬…ƒ¿≈»»ְֵ
ּבני?: על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו ‡Ezאם Á˜Â ְְִִֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿

Ï‡ ˜Ó.הּמים יד ׁשעל ׁשּיראּו לעדּות, ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֶֶַַַָ
ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן ְְְְִִַַָָָֹֹיֹוצאים

קדם': ‡˙‡‰מימי B ˙‰ ‡ EÓ.מה ִֵֶֶ«¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ַ
אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר לֹומר ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹּתלמּוד
אּלא מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
מּכֹות ּכּמה ּומצרים ּפרעה לקה ּבֹו ְְְְִִַַַַָָָָֹֻלפרענּות:
ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָּבמצרים
מּוכן: הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו ְְְִֶֶַַַָָָֹאתֿהיאר",

(Â) ˙‰Â..ּבּצּור אּלא נאמר, לא הּצּור על ¿ƒƒ»«ֱֶֶַַַַָֹ
ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה ְִִֶֶֶַַָָָָָָָמּכאן

מּפניו: נבקע והּצּור זסנּפרינֹון Â‡(Á)תורה ְְְִִִִַַָָָ«»…
'B‚Â ˜ÏÓÚ.:לֹומר זה, למקרא זֹו ּפרׁשה סמ ¬»≈¿ְְִֶַַָָָָָ

ואּתם צרכיכם לכל ּומזּמן ּביניכם אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ"ּתמיד
חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָאֹומרים
ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּכלב

ויצא ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיכן
טל אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
וכן ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָחפץ
הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשליׁשית.
היכן יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ראית

ּונׁשכֹו: הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו Á(Ë)אני'? ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿«
Ï.יהי" חכמים: אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי »ְְְְֲִִִִִָָָָ

חבר ּו"כבֹוד ."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּכבֹוד
ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב יב)ּכמֹורא "וּיאמר(במדבר ְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ

מאחיו ּגדֹול אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל ֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹאהרן
ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָהיה

ׁשּנאמר: מּנין? יא)ׁשמים", מׁשה(שם "אדני ֱֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹ
הּמֹורדים ּכליה. הם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכלאם".

הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש מרדּו ּכאּלּו ּב:ÌÁl‰ ‡ˆÂ. ְְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈
ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת.ÁÓ:(מכילתא)צא ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ

נּצב:הּמלחמה ‡Ìאנכי Ï Á.ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒִִ
ּבחר אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויראי
ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלנּו
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     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
     ©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ

       ¤¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬

Ó È  e„ÈÚ˙‡ ‡ËÁÂ¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ
:È„Èa ÈÈ Ì„˜יÚLB‰È „ÚÂ √»¿»ƒƒ«¬«¿À«

‡Á‚‡Ï ‰LÓ Ï Ó‡„ ‡Ók¿»«¬«≈…∆«¬»»
eÁÂ ‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿

:‡˙Ó LÈÏ e˜ÈÏיא„k ÈÂ‰Â ¿ƒ¿≈»»»«¬ƒ«
˙È Èa˙Óe È‰B„È ‰LÓ ÌÈÈ¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈
Èa˙Óe È‰B„È ÁÓ „Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙Èיב‡˜È ‰LÓ È„ÈÂ ¿≈¬»≈ƒ≈…∆¿»»
È‰B˙BÁ˙ e‡ÈeLÂ ‡‡ eÈe¿ƒ«¿»¿«ƒ¿ƒ
Ú eÁÂ ‰‡Â ÏÚ ˙ÈÂƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»

„Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èa‰Â‰Â ƒƒƒ»«ƒ»««¬»
ÏÚ „Ú BÏa È È‰B„È¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿«

:‡LÓLיג˙È ÚLB‰È a˙Â ƒ¿»¿««¿À«»
:Á Ì˙ÙÏ Ú ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»¿»∆

‡יד ˙k ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»
ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ ‡Ùa ‡e„¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ√»¿À«
‡e ˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È‡¬≈ƒ¿»∆¿≈»¿»»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„טו‡e «¬»≈ƒ¿¿«»¿»
Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»

*mixne`y epibdpnzlin miinrt.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd¤«¤¥«¤


היּו: מכּׁשפים eÁÂ(È)עמלק ‰‡ ‰LÓe. ְְֲִֵַָָ…∆«¬…¿

הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ׁשּצריכים לתענית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹמּכאן
ׁשרּויים: היּו היה.eÁׁשּבתענית מרים ׁשל ּבנּה ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ

ּבעלּה: B„È(È‡)וכלב ‰LÓ ÌÈÈ L‡k.וכי" ְְֵַָָ«¬∆»ƒ…∆»ְִ
וכּו'"? ּבּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ְְְִֶֶַָָָָָֹידיו

ּבר"ה: ÌÈ„k(È)ּכדאיתא ‰LÓ È„ÈÂ.ּבׁשביל ְְִִָƒ≈…∆¿≈ƒְִִ
ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה :ׁשּנתעּצל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

eÁ˜iÂ.:וחּור ˙ÂÈzÁאהרן eÓÈNiÂ ‡.יׁשב ולא «ƒ¿ְֲַֹ∆∆«»ƒ«¿»ְַָֹ
אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלֹו

ּבצער': עּמהם אהיה ‡eÓ‰אני ÂÈ„È È‰ÈÂ.ויהי ְְֲִִֶֶֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִַ
נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה ידיו ְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשה

‰LÓMּונכֹונה: ‡aŒ„Ú.מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו ְָ«…«»∆ְְֲִִֵֶַָָ
הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה הּׁשעֹות ְְְְְִֵֵֶַָָָָאת

וערּב חּמה מׁשה להם והעמיד אתנֹוצחים, ב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ÚLB‰È(È‚)הּׁשעֹות: LÏÁiÂ.(תנחומא)חת ַָ««¬…¿À«ַָ

ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשי
ּכּלם. הּדּבּורהרגם ּפי על ׁשעׂשּו למדים אנּו מּכאן ְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
ׁשכינה: Bk(È„)ׁשל ˙‡ ˙k.עמלק ׁשּבא ְִֶָ¿……ƒ»ֲֵֶָָ

האּמֹות לכל קדם ליׂשראל ÌÈNÂ:(מכילתא)להזּדּוג ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹֻ¿ƒ
ÚLB‰È È‡a.ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את הּמכניס ¿»¿≈¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָאת
לארץ: יׂשראל את מכניס ׁשּיהֹוׁשע ÁÓ‰למׁשה Èk ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻƒ»…

‰ÁÓ‡.:למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני לכ ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ
(ÂË)BÓL ‡˜iÂ.:מזּבח Èׁשל ‰.הּקדֹוׁש «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ

ׁשהּמזּבח לא ּגדֹול. נס ּכאן לנּו עׂשה הּוא ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּברּו
הּנס את זֹוכר מזּבח ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקרּוי
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Ó È  e„ÈÚ˙‡ ‡ËÁÂ¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ
:È„Èa ÈÈ Ì„˜יÚLB‰È „ÚÂ √»¿»ƒƒ«¬«¿À«

‡Á‚‡Ï ‰LÓ Ï Ó‡„ ‡Ók¿»«¬«≈…∆«¬»»
eÁÂ ‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿

:‡˙Ó LÈÏ e˜ÈÏיא„k ÈÂ‰Â ¿ƒ¿≈»»»«¬ƒ«
˙È Èa˙Óe È‰B„È ‰LÓ ÌÈÈ¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈
Èa˙Óe È‰B„È ÁÓ „Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙Èיב‡˜È ‰LÓ È„ÈÂ ¿≈¬»≈ƒ≈…∆¿»»
È‰B˙BÁ˙ e‡ÈeLÂ ‡‡ eÈe¿ƒ«¿»¿«ƒ¿ƒ
Ú eÁÂ ‰‡Â ÏÚ ˙ÈÂƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»

„Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èa‰Â‰Â ƒƒƒ»«ƒ»««¬»
ÏÚ „Ú BÏa È È‰B„È¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿«

:‡LÓLיג˙È ÚLB‰È a˙Â ƒ¿»¿««¿À«»
:Á Ì˙ÙÏ Ú ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»¿»∆

‡יד ˙k ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»
ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ ‡Ùa ‡e„¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ√»¿À«
‡e ˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È‡¬≈ƒ¿»∆¿≈»¿»»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„טו‡e «¬»≈ƒ¿¿«»¿»
Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»

*mixne`y epibdpnzlin miinrt.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd¤«¤¥«¤


היּו: מכּׁשפים eÁÂ(È)עמלק ‰‡ ‰LÓe. ְְֲִֵַָָ…∆«¬…¿

הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ׁשּצריכים לתענית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹמּכאן
ׁשרּויים: היּו היה.eÁׁשּבתענית מרים ׁשל ּבנּה ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ

ּבעלּה: B„È(È‡)וכלב ‰LÓ ÌÈÈ L‡k.וכי" ְְֵַָָ«¬∆»ƒ…∆»ְִ
וכּו'"? ּבּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ְְְִֶֶַָָָָָֹידיו

ּבר"ה: ÌÈ„k(È)ּכדאיתא ‰LÓ È„ÈÂ.ּבׁשביל ְְִִָƒ≈…∆¿≈ƒְִִ
ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה :ׁשּנתעּצל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

eÁ˜iÂ.:וחּור ˙ÂÈzÁאהרן eÓÈNiÂ ‡.יׁשב ולא «ƒ¿ְֲַֹ∆∆«»ƒ«¿»ְַָֹ
אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלֹו

ּבצער': עּמהם אהיה ‡eÓ‰אני ÂÈ„È È‰ÈÂ.ויהי ְְֲִִֶֶֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִַ
נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה ידיו ְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשה

‰LÓMּונכֹונה: ‡aŒ„Ú.מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו ְָ«…«»∆ְְֲִִֵֶַָָ
הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה הּׁשעֹות ְְְְְִֵֵֶַָָָָאת

וערּב חּמה מׁשה להם והעמיד אתנֹוצחים, ב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ÚLB‰È(È‚)הּׁשעֹות: LÏÁiÂ.(תנחומא)חת ַָ««¬…¿À«ַָ

ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשי
ּכּלם. הּדּבּורהרגם ּפי על ׁשעׂשּו למדים אנּו מּכאן ְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
ׁשכינה: Bk(È„)ׁשל ˙‡ ˙k.עמלק ׁשּבא ְִֶָ¿……ƒ»ֲֵֶָָ

האּמֹות לכל קדם ליׂשראל ÌÈNÂ:(מכילתא)להזּדּוג ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹֻ¿ƒ
ÚLB‰È È‡a.ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את הּמכניס ¿»¿≈¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָאת
לארץ: יׂשראל את מכניס ׁשּיהֹוׁשע ÁÓ‰למׁשה Èk ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻƒ»…

‰ÁÓ‡.:למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני לכ ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ
(ÂË)BÓL ‡˜iÂ.:מזּבח Èׁשל ‰.הּקדֹוׁש «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ

ׁשהּמזּבח לא ּגדֹול. נס ּכאן לנּו עׂשה הּוא ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּברּו
הּנס את זֹוכר מזּבח ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקרּוי
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    §−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´
       ½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

      

:È dÏ „Ú ÈÈטזÓ‡ ¿»«¬«≈ƒƒ«¬«
„ Ó ‡„ ‡ÈÓ‡ Úƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
dÈ ÈÒk ÏÚ d„ ‡ÏÈ¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈
ÈÈ „ ‡ ‡ „ÈÚ¿»ƒ¿ƒ»«¿»»√»¿»
ÈÓ ÈÏ ÏÓÚ È„ƒ¿≈¬»≈¿≈»¿ƒ»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ»¿»


ׁשּלנּו: נס הּוא ה' הּמקֹום. .Ó‡(ÊË)ׁשעׂשה ֵֶֶַָָָָ«…∆

dÈ:מׁשה ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk.ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ
מלחמההּוא לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע ְְְְְִִִִַָָָָהּורמה

ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואיבה
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָואף
ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין
הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו. עמלק ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשמֹו

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ט)ׁשלם "האֹויב(תהלים ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבֹו: ׁשּכתּוב עמלק זהּו - לנצח" חרבֹות ֲֳֵֶֶֶַַָָָָּתּמּו

א) נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו (תהלים ְְְֶֶַָָָ
אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ"וערים
ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם "וה' ְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָאחריו?

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט חסלת"ּכֹונן ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
בשלח פרשת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור
ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קפט

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור
ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

מו"ה אברהם סענדר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א שבט והקודמים לו, בו מעורר בהנוגע לנוסח חב"ד באמירת כתר, אחרית 

כבראשית ולא אחרית כראשית,

ויעויין בזה גם בשער הכולל שהוא עד"מ שכותב. ובמה שמסיים שירא הוא להכריע כנגד הנוסחא 

אחרית כראשית, לפלא, כיון שהכריע כבר רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( - והשולחן ערוך 

- )פוסק בנגלה דתורה(, וכבר ידוע מאמר המשנה, חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמים )נגעים סוף פרק 

ט'(. וכבר הועתק בבית רבי סיפור חסידים הראשונים בשם הצ"צ, שרבנו הזקן בעת בירור הנוסח בסידורו 

היו לפניו ששים סידורים.

למותר מה שמתנצל על שכותב אלי בענינים כמו הנ"ל, כי הרי דבר משנה )שם( אם לקיים דברי 

חכמים הן, ובכלל הקיום נכנס גם בירור ספיקות.

הדיוק  בכ"מ  וכמבואר  בה  והעוסק  תורה  אלא  טוב  ואין  טובות  ושנים  ימים  לאריכות  בברכה 

לעסוק ולא "ללמוד".



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח שירה בערים שונות בעולם קצ
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
6:346:318:398:399:129:1110:0510:0517:1217:1717:3717:4216:5617:52באר שבע )ח(

6:366:338:408:399:129:1110:0510:0517:0817:1417:3417:3916:4317:49חיפה )ח(

6:326:298:388:379:099:0910:0310:0317:1117:1617:3617:4116:3517:49ירושלים )ח(

6:376:348:408:399:139:1210:0610:0617:0917:1517:3517:4016:5417:51תל אביב )ח(

7:287:219:149:119:459:4310:3310:3116:4516:5417:1717:2616:3517:40אוסטריה וינה )ח(

6:216:279:229:269:549:5811:0711:1020:4320:3821:1121:0620:2121:19אוסטרליה מלבורן )ק(

7:277:219:149:119:469:4410:3410:3316:5217:0017:2317:3116:4117:35אוקראינה אודסה )ח(

7:157:099:008:579:329:2910:1910:1716:2916:3817:0117:1016:1817:14אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:487:409:289:2510:019:5810:4610:4516:4716:5717:2117:3016:3717:34אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:407:329:219:189:539:5010:3910:3716:4016:5017:1417:2316:3117:27אוקראינה קייב )ח(

7:026:568:488:459:209:1710:0710:0516:2016:2916:5217:0016:0917:04אוקראינה דונייצק )ח(

7:507:449:389:3610:1110:0810:5910:5817:2117:3017:5218:0017:1018:14איטליה מילאנו )ח(

6:146:168:488:509:189:1910:2110:2218:3818:3919:0019:0118:2119:05אקוואדור קיטו )ח(

6:036:099:009:039:329:3610:4310:4620:0720:0420:3420:3019:4620:43ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:356:439:439:4810:1410:1811:2811:3121:1821:1321:4821:4220:5621:46ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:177:139:149:129:469:4410:3710:3617:2017:2717:4817:5417:0817:58ארה״ב בולטימור )ח(

7:097:049:059:039:379:3510:2710:2617:0817:1517:3617:4316:5617:54ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:107:059:059:039:379:3510:2810:2717:0717:1417:3517:4216:5517:54ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:497:449:439:4110:1510:1311:0511:0417:4017:4818:0918:1617:2918:28ארה״ב דטרויט )ח(

7:127:099:199:189:519:5010:4510:4517:5518:0018:2018:2517:4118:34ארה״ב היוסטן )ח(

6:516:478:548:539:269:2510:1910:1917:1917:2517:4517:5117:0618:01ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:057:039:159:149:479:4710:4210:4218:0118:0518:2518:2917:4718:39ארה״ב מיאמי )ח(

7:087:039:018:599:349:3210:2410:2317:0017:0817:2917:3616:4817:49ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:057:009:018:599:329:3010:2210:2117:0017:0817:2917:3616:4917:47ארה״ב שיקאגו )ח(

6:076:118:558:579:249:2610:3110:3319:2219:2119:4519:4319:0319:47בוליביה לא פאס )ח(

8:288:2010:0710:0410:3910:3611:2411:2317:2117:3117:5518:0517:1118:22בלגיה אנטוורפן )ח(

8:268:1810:0710:0310:3810:3511:2411:2217:2417:3417:5818:0717:1418:23בלגיה בריסל )ח(

7:567:469:289:2410:009:5610:4310:4016:2116:3316:5917:1016:1317:14בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:355:398:238:268:558:5710:0310:0519:0219:0019:2619:2418:4219:31ברזיל ס.פאולו )ח(

5:225:268:108:138:418:449:499:5118:4818:4619:1119:0918:2819:16ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:467:389:269:229:579:5410:4210:4016:3916:5017:1417:2416:3017:40בריטניה לונדון )ח(

8:037:549:389:3410:1010:0610:5410:5216:4016:5117:1617:2716:3117:44בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:577:489:349:3010:0610:0210:5010:4816:4116:5217:1617:2616:3217:30גרמניה ברלין )ח(

8:057:589:489:4510:1910:1611:0511:0417:1017:2017:4317:5317:0017:57גרמניה פרנקפורט )ח(

7:127:119:279:2710:0010:0010:5710:5718:2918:3318:5218:5518:1418:59הודו בומביי )ח(

7:067:059:229:229:549:5410:5210:5218:2718:3118:5018:5418:1218:58הודו פונה )ח(

7:167:109:028:599:349:3110:2110:2016:3616:4517:0717:1616:2517:20הונגריה בודפשט )ח(

7:197:149:139:129:469:4410:3610:3517:1417:2117:4217:4917:0217:53טורקיה איסטנבול )ח(

7:337:289:319:2910:0310:0110:5410:5417:4217:4918:0918:1517:2918:19יוון אתונה )ח(

7:377:309:229:209:559:5210:4210:4116:5717:0617:2817:3716:4617:41מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח שירה 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
7:057:049:259:259:559:5510:5310:5318:3318:3618:5518:5918:1719:03מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:185:268:258:298:579:0210:1210:1620:0519:5920:3620:2919:4320:33ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:486:468:598:599:309:2910:2510:2517:4417:4918:0818:1317:3018:17נפאל קטמנדו )ח(

7:127:139:409:4110:1210:1411:1411:1519:2119:2219:4319:4419:0419:48סינגפור סינגפור )ח(

7:247:169:038:599:349:3110:1910:1716:1216:2316:4816:5816:0317:02פולין ורשא )ח(

5:576:008:348:369:079:0910:1110:1318:4318:4319:0519:0518:2519:09פרו לימה )ח(

8:078:019:569:5410:2810:2611:1611:1517:3917:4718:0918:1717:2818:31צרפת ליאון )ח(

8:278:2010:1110:0810:4310:4011:2911:2817:3917:4918:1218:2117:2918:35צרפת פריז )ח(

6:036:048:348:359:049:0510:0510:0618:1418:1618:3618:3717:5718:41קולומביה בוגוטה )ח(

7:387:329:309:2810:0210:0010:5110:5017:2217:3017:5117:5917:1018:11קנדה טורונטו )ח(

7:207:149:099:079:419:3910:3010:2816:5317:0117:2317:3116:4217:45קנדה מונטריאול )ח(

6:486:458:488:479:219:2010:1310:1317:0717:1317:3317:3916:5417:43קפריסין לרנקה )ח(

8:328:2210:0410:0010:3510:3011:1711:1516:5217:0417:3017:4216:4417:59רוסיה מוסקבה )ח(

7:537:479:399:3610:1110:0910:5910:5717:1317:2217:4517:5317:0317:57רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:567:509:449:4110:1510:1211:0311:0117:2017:2917:5218:0017:0918:13שוייץ ציריך )ח(

6:436:439:029:029:359:3510:3310:3418:1718:1918:3918:4218:0118:46תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl 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

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח שירה 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
7:057:049:259:259:559:5510:5310:5318:3318:3618:5518:5918:1719:03מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:185:268:258:298:579:0210:1210:1620:0519:5920:3620:2919:4320:33ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:486:468:598:599:309:2910:2510:2517:4417:4918:0818:1317:3018:17נפאל קטמנדו )ח(

7:127:139:409:4110:1210:1411:1411:1519:2119:2219:4319:4419:0419:48סינגפור סינגפור )ח(

7:247:169:038:599:349:3110:1910:1716:1216:2316:4816:5816:0317:02פולין ורשא )ח(

5:576:008:348:369:079:0910:1110:1318:4318:4319:0519:0518:2519:09פרו לימה )ח(

8:078:019:569:5410:2810:2611:1611:1517:3917:4718:0918:1717:2818:31צרפת ליאון )ח(

8:278:2010:1110:0810:4310:4011:2911:2817:3917:4918:1218:2117:2918:35צרפת פריז )ח(

6:036:048:348:359:049:0510:0510:0618:1418:1618:3618:3717:5718:41קולומביה בוגוטה )ח(

7:387:329:309:2810:0210:0010:5110:5017:2217:3017:5117:5917:1018:11קנדה טורונטו )ח(

7:207:149:099:079:419:3910:3010:2816:5317:0117:2317:3116:4217:45קנדה מונטריאול )ח(

6:486:458:488:479:219:2010:1310:1317:0717:1317:3317:3916:5417:43קפריסין לרנקה )ח(

8:328:2210:0410:0010:3510:3011:1711:1516:5217:0417:3017:4216:4417:59רוסיה מוסקבה )ח(

7:537:479:399:3610:1110:0910:5910:5717:1317:2217:4517:5317:0317:57רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:567:509:449:4110:1510:1211:0311:0117:2017:2917:5218:0017:0918:13שוייץ ציריך )ח(

6:436:439:029:029:359:3510:3310:3418:1718:1918:3918:4218:0118:46תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl 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

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל שבת קודש ט"ו בו
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