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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
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(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî
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."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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אגרות קודש

 ב"ה,  ל' למטמונים, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב הנעלה איש המעלה ירא אלקים

עסקן נמרץ רב פעלים מוכתר במדות טובות תרומיות

וכו' הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

נודעתי  מטוסוב  שי'  שלמה  מוהר"ר  וכו'  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"מ  אי"א  וו"ח  הרה"ח  ידי  על 
מהפתקה אשר קבל כ' מהנערים, וכנראה שנערים אלה מתאימים הם לדרשת רז"ל שננערים מתורה 
ומצוות, ובודאי למותר להעירו שאין לשים לב לזה כלל וכלל, כי אם לנקודה זו, אשר ממה שהרגיז 
אותם כל כך הרי זו ראי' שפעולותיו בהצלת הילדים, בני ובנות ישראל, מרשת הכפירה ר"ל ולקרבם 
ליראת שמים ולתורה ומצוה, הביאו פרי ת"ל. ומובן אשר צריך להוסיף אומץ בזה ולעמוד חזק על 
המקיים  וכמה  כמה  אחת  על  מלא,  עולם  קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש  המקיים  שאם  משמרתו, 

נפשות רבות מישראל.

ויומתק הענין עוד יותר על ידי פתגם הבעל שם טוב זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ששמענו מפי כ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר כל אחד ואחת מישראל גדולה חביבותו לפני הקב"ה שלא 

בערך יותר מחביבותו של בן יחיד להוריו שנולד להם לימי זקנתם. והאריכות לדכוותי' אך למותר.

והשם יתברך ויתעלה יאריך ימיו ושנותיו, שנים טובות ובריאות בחיזוק היהדות ברוח ישראל 
סבא ביראת שמים טהורה.

בברכת הצלחה וקבלת הת' בשמחה ובפני'.

סוף זמן קידוש לבנה, יום ראשון בערב, י"ד אייר
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ה

`"iyz'd ,xnera b"l .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ìz¯ÙÒe הביאכם מּיֹום הּׁשּבת מּמחרת לכם ¿«¿∆ֲֲֳִִִֶֶַַַָָָ

הּתנּופה  עמר ׁשּבּתחיּלה 1את והיינּו, , ְְְְִֶֶֶַַַָָֹ

ואחר  הּתנּופה, עֹומר הבאת מצות להיֹות ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָצרי

יֹומי  למימני מצוה העֹומר, ספירת מצות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּכ

ׁשבּועי  למימני ּבין 2ּומצוה היא זֹו ׁשּמצוה , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

להבין  צרי א הּׁשבּועֹות. לחג העֹומר ְְֲִִֶַַַַָָָָָהבאת

הּׁשּבת, מּמחרת ּגֹו' ּוספרּתם ּׁשּנאמר ְְֱֳִֶֶֶַַַַַַָָמה

מּמחרת  היא ּבזה ׁשהּכּוונה ּכיון ְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדלכאֹורה,

ולּמה 3הּפסח  הּפסח, מּמחרת למימר ליּה הוה , ְְֲֳִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

טעּו ׁשהּצדֹוקים ּובפרט הּׁשּבת. מּמחרת ְְֱֳִִִֶֶַַַַַָָָָנאמר

ּבראׁשית, ׁשּבת מּמחרת היא ׁשהּכּוונה ְְְֳִִִֵֶַַַַַָָָָואמרּו

עּמהם  להתווּכח צריכים היּו יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוחכמי

למחרת  היא הּכתּוב ׁשּכּוונת ראיֹות ְְְֳִִֶַַַַָָָָָּולהביא

מּמחרת 3הּפסח  ּבּכתּוב נתּפרׁש לא לּמה ּכן ואם , ְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הּׁשּבת. מּמחרת נאמר אּלא ֱֳִֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח,

ספירת Ô·eÈÂב) ענין ּכללּות ּביאּור ּבהקּדים זה ¿«ְְְְְִִִֵֶַַַָ

ּבּמׁשנה  איתא ּדהּנה ּכל 4העֹומר. ְְִִִֵֶַָָָָ

קנאֹות) (מנחת וזֹו החּטין, מן ּבאֹות ְְְְִִִִַַַָָָהּמנחֹות

מן  ּבאה העֹומר מנחת וכן הּׂשעֹורין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבאה

מן  ּבאה קנאֹות ׁשּמנחת הּטעם והּנה, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשעֹורין.

ׁשם, ּבּמׁשנה מבֹואר ּבהמה, מאכל ְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּׂשעֹורין,

מאכל  קרּבנּה ּכ בהמה מעׂשה ׁשּמעׂשיה ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם

נׁשּתּנתה  לּמה ּביאּור צרי עדיין א ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבהמה.

הּׂשעֹורין  מן ׁשּבאה הּמנחֹות מּכל העֹומר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמנחת

ּבזה  הּביאּור וידּוע ׁשהעבֹודה 5ּדוקא. לפי ׁשּזהּו , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּבהמית. נפׁש ּבירּור ענין הּוא העֹומר  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּדמנחת
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טו.1) כג, א.2)אמור סו, ב.3)מנחות סה, א.4)שם יד, תרנ"ה 5)סוטה (סה"מ תרנ"ה משכני ד"ה ראה – לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר העומר ספירת מצוות אודות

˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe הראשון היום שלמחרת מהיום החל ¿«¿∆»∆ƒ»√«««»
החל  ניסן, ט"ז מיום החל היינו 'שבת', כאן הנקרא הפסח חג ÌBiÓƒשל

‰Ùez‰ ¯ÓÚ ˙‡ ÌÎ‡È·‰1 העומר לספירת הראשון היום כלומר, , ¬ƒ¬∆∆…∆«¿»
קרבן  את מביאים שבו היום הוא

משעורים  שמביאים (קרבן העומר

שנה) אותה של החדשה מהתבואה

,eÈÈ‰Â מובן בפסוק הדברים ומסדר ¿«¿
‰lÈÁzaL ושלב התחלה בתור ∆«¿ƒ»

ÂˆÓ˙ראשון  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
¯Á‡Â ,‰Ùez‰ ¯ÓBÚ ˙‡·‰¬»«∆«¿»¿««

Ck העומר קרבן את שהביאו לאחר »
באה  ‰ÓBÚ¯,אזי ˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ«»∆

ספירת  להיות צריכה שבו והאופן

הגמרא  כדברי הוא, «¿ÂˆÓƒ‰העומר
ÈÓBÈ ÈÓÈÓÏ את לספור מצוה ¿ƒ¿≈≈

ÈÚe·Lהימים  ÈÓÈÓÏ ‰ÂˆÓe2 ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈
נוסח  ולכן השבועות, את לספור ומצוה

הוא  למשל, השביעי, יום של הספירה

אחד', שבוע שהם ימים שבעה 'היום

למנות  והצורך הימים, בשאר הלאה וכן

הימים, את רק ולא השבועות, את גם

בעובדה BÊקשור ‰ÂˆnL של ∆ƒ¿»
העומר  ÔÈaנמשכת ‰È‡ספירת ƒ≈

¯ÓBÚ‰ את ‰·‡˙ מתחילים שאז ¬»«»∆
העומר ‰BÚe·M˙ספירת ‚ÁÏ¿««»

מסיימים  השבועות, חג בערב שאז,

שהם  ימים ותשעה ארבעים לספור

לעומר. שבועות שבעה

¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
בתורה זה Bb'בפסוק Ìz¯ÙÒe¿«¿∆

,‰¯B‡ÎÏc ,˙aM‰ ˙¯ÁnÓƒ»√«««»¿ƒ¿»
‰Êa ‰Âek‰L ÔÂÈk הפסוק בדברי ≈»∆««»»»∆

'ממחרת  להיות צריכה שהספירה

‰ÁÒtהשבת' ˙¯ÁnÓ ‡È‰3, ƒƒ»√««∆«
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו היה ¬»≈¿≈«

במפורש ‰ÁÒt,לומר ˙¯ÁnÓƒ»√««∆«
?.˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ¯Ó‡ ‰nÏÂ¿»»∆¡«ƒ»√«««»

Ë¯Ù·e נאמר לא למה והקושי ƒ¿»
עוד  מודגש הפסח' 'ממחרת במפורש

העובדה  בעקבות כופרים ÌÈ˜B„v‰Lיותר אך שבכתב בתורה המודים ∆«¿ƒ
שבעלֿפה  הכתוב eÚËבתורה Âek‰L‰בפירוש e¯Ó‡Â ב'ממחרת »¿»¿∆««»»

Ï‡¯NÈהשבת' ÈÓÎÁÂ ,˙ÈL‡¯a ˙aL ˙¯ÁnÓ ‡È‰ מוסרי ƒƒ»√«««¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
היום  שלמחרת ליום הכתוב שכוונת המסורת את שהעבירו שבעלֿפה התורה

הפסח  חג של Ì‰nÚהראשון ÁkÂÂ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ הצדוקים עם »¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«ƒ»∆
ÁÒt‰ ˙¯ÁÓÏ ‡È‰ ·e˙k‰ ˙ÂekL ˙BÈ‡¯ ‡È·‰Ïe3, כמבואר ¿»ƒ¿»∆«»««»ƒ¿»√««∆«

Ôkבגמרא, Ì‡Â בהבנת קושי מעורר השבת' 'ממחרת הכתוב לשון אם ¿ƒ≈
הצדוקים  עם ויכוח לנהל ומצריך e˙ka·הכתוב L¯t˙ ‡Ï ‰nÏ»»…ƒ¿»≈«»

¯Ó‡ ‡l‡ ,ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓƒ»√««∆«∆»∆¡«
שבכתב  ‰aM˙בתורה ˙¯ÁnÓƒ»√«««»

הפסח' 'ממחרת שהכוונה והפירוש

שבעלֿפה.? בתורה רק נמסר

‰Ê Ô·eÈÂ לכך ·) הפנימי הטעם ¿«∆
ולא  השבת' 'ממחרת נאמר שבכתוב

הפסח' e‡Èa¯'ממחרת ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÏÏk פי על הכללי, התוכן ¿»ƒ¿«

של  ‰ÓBÚ¯.חסידות, ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»∆
‡˙È‡ ‰p‰c מובא‰Lna4kÏ ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»»

˙BÁn‰ המנחה B‡a˙קרבנות «¿»»
˙B‡˜ ˙ÁÓ) BÊÂ ,ÔÈhÁ‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿ƒ¿«¿»
קינא  שבעלה סוטה אשה של המנחה

עם  תיסתר שלא בה התרה כלומר לה,

אם  אותה שבודקים ונסתרה, אחרים

מנחה, קרבן להביא וצריכה חטאה,

זו  ‰ÔÈ¯BÚO,ומנחה ÔÓ ‰‡a (»»ƒ«¿ƒ
ÔÓ ‰‡a ¯ÓBÚ‰ ˙ÁÓ ÔÎÂ¿≈ƒ¿«»∆»»ƒ

ÔÈ¯BÚO‰ שאר כמו החיטים מן ולא «¿ƒ
ÁnL˙המנחות. ÌÚh‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«««∆ƒ¿«
˙B‡˜ סוטה אשה ÔÓשל ‰‡a ¿»»»ƒ

,ÔÈ¯BÚO‰שהם,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó «¿ƒ«¬«¿≈»
אדם  מאכל שהם מחיטים בשונה

ÌLk ,ÌL ‰Lna ¯‡B·Ó¿»«ƒ¿»»¿≈
‰ÈNÚnL הסוטה האשה של ∆«¬∆»

da¯˜ Ck ,‰Ó‰· ‰NÚÓ«¬≈¿≈»»»¿»»
ÔÈÈ„Ú C‡ .‰Ó‰a ÏÎ‡Ó גם «¬«¿≈»«¬«ƒ

קנאות  שמנחת לכך טעם שניתן לאחר

מהשעורים  ובאה המנחות משאר שונה

‰˙pzL ‰nÏ ¯e‡Èa CÈ¯»̂ƒ≈»»ƒ¿«¿»
˙BÁn‰ ÏkÓ ¯ÓBÚ‰ ˙ÁÓƒ¿«»∆ƒ»«¿»
‡˜Âc ÔÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰‡aL∆»»ƒ«¿ƒ«¿»
מלבד  המנחות, שאר מכל בשונה

החיטים.? מן הבאות קנאות, מנחת

‰Êa ¯e‡Èa‰ Úe„ÈÂ5, בתורת ¿»««≈»∆
שקרבן e‰fLהחסידות  לכך הסיבה ∆∆

היא  בהמה, מאכל משעורים, בא B·Ú‰L„‰העומר ÈÙÏ הרוחנית ¿ƒ∆»¬»
e¯Èa¯הפנימית  ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙ÁÓc מהרע הטוב הפרדת ¿ƒ¿«»∆ƒ¿«≈

של  לקדושה ‰ÈÓ‰a˙,והעלאתו LÙ וה'סטרא ה'קליפה' מצד נפש ∆∆««¬ƒ
ומבאר. שממשיך כפי האלוקית, הנפש לצד אחד, בכל שקיימת אחרא'
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 ה  ..........................................א " יה'תש, ל"ג בעומר
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    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )יב

 פו   .................................  פרשת בחוקותילשבוע  

 צד  .........  פרשת בחוקותיוע לשבם" וי םהיו " חלו  ) יג

 צז  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יד

  

 ם "מבר ירו עיש

 ק  ........  פרשת בחוקותילשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )טו

 אק  ....  פרשת בחוקותילשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 עבק  .......  פרשת בחוקותילשבוע  ,תוצומהספר  –  )יז

 

  ביאוריםעם  סוטה תמסכ  ) יח

 צק  ...........................................  לה  ףד עד טכ ףמד

  ובים ם וכתייאב  )יט

 יחר  ...................  ד-ג פרק  דברי הימים  , כא-כפרק  יחזקאל

  שביעיתמסכת  –משיות   )כ

 כר  ...................................................  קהתי אור יב

 כור  ..............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כא

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כב

 כחר  ............................................  עה  ףד עד ט ס ףמד
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   םיחי תתור  )כו

 א סר  .............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 דסר  .............................................  הר"ש ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )כט

 דסר  ............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור ישאיד –ם ימאמרר הספ  ) ל

 וסר  .............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )לא

 אער  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 ג ער  ..........................................  ט קפרק  כרוותזה ספר  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 וער  .......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עזר  .................................  יאה בציבורחומש לקר  )לד

 פדר  .................  דשקו -בתשת חלמהתורה  תאקרי  ) לה

 פה ר  .........................  ד פרק ביאורים לפרקי אבות   ) לו

 פור  ..................  פרשת בחוקותילשבוע  ים מוח זל  ) לז

 פזר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לח



zaydו zxgnn mkl mzxtqe

¯e‡È·e ּביֹום 5הענין ׁשהיה הּגיּלּוי ּדהּנה , ≈ְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבבחינת  היה הּפסח ּדחג ְְִִִֶַַַַָָראׁשֹון

עצמֹו מּצד ּדלעיּלא ׁשּכתּוב 6אתערּותא ּוכמֹו ,7 ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

האלקים  את ּתעבדּון מּמצרים העם את ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבהֹוציא

מּלמּטה  העבֹודה ׁשענין היינּו, הּזה, ההר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָעל

ואיּלּו מצרים, יציאת לאחרי התחיל ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָלמעלה

מלמעלה  ההתעֹוררּות היתה מצרים ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּביציאת

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו ּנרּוצה 8למּטה. אחרי מׁשכני ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

על  קאי מׁשכני ּגֹו', חדריו הּמל ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהביאני

אתערּותא  ּבדר ׁשהי ּו מצרים ּדיציאת ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגיּלּויים

הּמלכים  מלכי מל עליהם ׁשּנגלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדלעיּלא,

מׁשּוּקעים 9כו' היּו עצמם מּצד ׁשּיׂשראל והיינּו, ,ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

טּומאה  ׁשערי כו',10ּבמ"ט עליהם ׁשּנגלה אּלא , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָ

מה  ּגם וזהּו למּטה. מלמעלה מׁשכני, ענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

מלמעלה  הּגיּלּוי ּכי, יחיד, לׁשֹון מׁשכני, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּׁשּכתּוב

נפׁש ׁשרק האלקית, ּבּנפׁש רק הזזה ֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפעל

נפׁש אבל מלמעלה, הּגיּלּוי מרּגׁשת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהאלקית

מה  ּגם וזהּו ּומ ּצבּה. ּבמעמדּה נׁשארה ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָהּבהמית

ּומבאר 11ּׁשּכתּוב  העם, ברח ּכי מצרים ּביציאת ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

הּזקן  היתה 12רּבינּו לּמה ּתמּוּה הּוא ּדלכאֹורה , ְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

חפׁשי  לׁשּלחם לפרעה אמרּו איּלּו וכי ְְְְְְְִִִַַָָָָֹֹּכזאת,

מּפני  אּלא לׁשּלחם, מּוכרח היה לא ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹלעֹולם

כו', ּבתקּפֹו היה עדיין יׂשראל ׁשּבנפׁשֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהרע

ׁשהּגי  ּדכיון רק והיינּו, הזזה ּפעל מלמעלה ּלּוי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
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וראה  ואילך). 119 ע' תש"א (סה"מ תש"א במדבר דש"פ הנ"ל ד"ה ואילך). ערב ע' תרס"ח (סה"מ תרס"ח ואילך). קעב ע'

ואילך). 14 ע' חכ"ג ואילך. 299 ע' חכ"ב (תו"מ תשי"ח – משכני וד"ה ספה"ע ענין להבין ד"ה ויקרא 6)גם לקו"ת ראה

ובכ"מ. ב. לה, אמור א. יב.7)ג, ג, עה.8)שמות ע' נט. ע' ח"א שה"ש אוה"ת .5 שבהערה משכני ד"ה וראה ד. א, שה"ש

זו".9) "מצה פיסקא ועוד.10)הגש"פ יתרו. ר"פ חדש ה.11)זהר יד, 12.6)בשלח שבהערה לקו"ת גם וראה פל"א. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e5ÈelÈb‰ ‰p‰c האלוקית , וההארה È‰L‰ההתגלות ≈»ƒ¿»¿ƒ≈«ƒ∆»»

למטה  והאיר מלמעלה ‰ÁÒtשנמשך ‚Ác ÔBL‡¯ ÌBÈa של בשנה ¿ƒ¿««∆«
מצרים  lÈÚÏc‡יציאת ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁ·a ‰È‰ מלמעלה התעוררות »»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈»
BÓˆÚ „vÓ6,,מלמטה התעוררות בעקבות לא עצמו, האלוקי הגילוי מצד ƒ««¿

ישראל  בני e˙kL·מצד BÓÎe7 ¿∆»
אודות  רבנו למשה ה' בדברי בתורה

מצרים  כאשר E‡ÈˆB‰aיציאת ¿ƒ¬
תוציא  רבינו, משה ‰ÌÚאתה, ˙‡∆»»

ÌÈ¯ˆnÓ אזי˙‡ Ôe„·Úz ƒƒ¿«ƒ««¿∆
,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ סיני הר »¡…ƒ«»»«∆

היציאה  לאחר תורה מתן יהיה שבו

‰B·Ú„‰ממצרים  ÔÈÚL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿«»¬»
ה' את עובדים ישראל «»¿hÓlÓƒ‰שבני

‰ÏÚÓÏ יש שתחילה כזה באופן ¿«¿»
וזה  האדם מצד מלמטה התעוררות

הארה  כך אחר וממשיך מעורר

מלמעלה  È¯Á‡Ïוהתגלות ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿«¬≈
˙‡ÈˆÈa elÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ,סיני בהר תורה מתן לפני ƒ¿«ƒ
את  'תעבדון נאמר שלגביו הזמן קודם

‰‰˙e¯¯BÚ˙האלקים', ‰˙È‰»¿»«ƒ¿¿
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ היתה שתחילה ƒ¿«¿»¿«»

מלמעלה, אלוקית והתגלות התעוררות

מלמעלה  ולהתעוררות האלקות, מצד

למטה. ישראל בני על השפעה היתה

e‰ÊÂ של הפנימי Ó‰הפירוש ¿∆«
·e˙kM8 ישראל בני השירים', ב'שיר ∆»

הוא ברוך הקדוש אל ÈÎLÓ»¿≈ƒאומרים
CÏn‰ È‡È·‰ ‰ˆe¯p EÈ¯Á‡«¬∆»»¡ƒ«ƒ«∆∆

È‡˜ ÈÎLÓ ,'Bb ÂÈ¯„Á מכוון ¬»»»¿≈ƒ»≈
ÌÈÈelÈb‰ ÏÚ וההארה ההתגלות ««ƒƒ

eÈ‰Lהאלוקית  ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»
,‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a¿∆∆ƒ¿»»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד מלמעלה, התעוררות

Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL מצרים יציאת בעת ישראל, בני ÈÎÏÓעל CÏÓ ∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈
'ÂÎ ÌÈÎÏn‰9,פסח של בהגדה vÓ„ככתוב Ï‡¯NiL ,eÈÈ‰Â «¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿»≈ƒ«

ÌÓˆÚ מלמעלה האלוקית ההתגלות Ë"Óaללא ÌÈÚweLÓ eÈ‰ «¿»»¿»ƒ¿
‰‡ÓeË È¯ÚL10, שבהיותם העובדה שמלבד וחסידות בקבלה כמבואר «¬≈¿»

בעבודת  אותם העבידו והמצרים בגופם משועבדים ישראל בני היו במצרים

שיש  מצרים בטומאת מאד ושקועים רוחנית בגלות גם ישראל בני היו פרך,

שיכול  חמור הכי באופן כמעט שערים, במ"ט שקועים והיו שערים נ' בה

ÂÎ',להיות Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL ‡l‡ ידי על היתה לא מצרים ויציאת ∆»∆ƒ¿»¬≈∆
אלקות  גילוי עליהם שנגלה ידי על אלא עצמם מצד ישראל בני של התעוררות

ÔÈÚמלמעלה e‰fL הכתוב לשון של הפנימית ÈÎLÓ,המשמעות ∆∆ƒ¿«»¿≈ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ הקדוש כלומר, ƒ¿«¿»¿«»

ישראל  בני את ומעלה מושך הוא ברוך

למטה. מלמעלה Ìbבפעולה e‰ÊÂ¿∆«
על  הפנימי e˙kM·הטעם ‰Ó«∆»

,ÈÎLÓ אותי ותעלה תמשוך היינו »¿≈ƒ
„ÈÁÈ ÔBLÏ על רבים, בלשון (ולא ¿»ƒ

והיה  ישראל בני כלל על שמדובר אף

אותנו, משוך משכנו, לומר מקום

רבים), ‰ÈelÈbבלשון ,Èkƒ«ƒ
‰ÊÊ‰ ÏÚt ‰ÏÚÓÏÓ זעזוע ƒ¿«¿»»«¬»»

המצב  LÙpaושינוי הנשמה ¯˜ ««∆∆
,˙È˜Ï‡‰ ויחידה אחת נפש שהיא »¡…ƒ

‡‰ LÙ ˜¯L˙Lb¯Ó ˙È˜Ï ∆«∆∆»¡…ƒ«¿∆∆
ÈelÈb‰ האלקות והתגלות הארת של «ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙ Ï·‡ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¬»∆∆««¬ƒ
d·vÓe d„ÓÚÓa ‰¯‡L כמו ƒ¿¬»¿«¬»»«»»

האלקות  וגילוי לכן. קודם שהיתה

במצבה  שינוי גרם לא מצרים ביציאת

הבהמית. הנפש של

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ11 בתורה ¿∆««∆»
,ÌÚ‰ Á¯· Èk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»«»»

Ô˜f‰ eÈa¯ ¯‡·Óe12 בספר ¿»≈«≈«»≈
deÓzהתניא, ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»«

,˙‡Êk ‰˙È‰ ‰nÏ לתמוה יש »»»¿»»…
ממצרים  ברחו ישראל בני באמת מדוע

‰Ú¯ÙÏ e¯Ó‡ elÈ‡ ÈÎÂ¿ƒƒ»¿¿«¿…
‡Ï ÌÏBÚÏ ÈLÙÁ ÌÁlLÏ¿«¿»»¿ƒ¿»…

,ÌÁlLÏ Á¯ÎeÓ ‰È‰ כן והרי »»¿»¿«¿»
עשר  (לאחר לשלחם מוכרח היה

צריכים  היו כן אם ולמה וכו') המכות

'בריחה'‡l‡לברוח מוגדרת ממצרים ישראל בני Ú¯‰Lשיציאת ÈtÓ ∆»ƒ¿≈∆»«
Ï‡¯NÈ ˙BLÙaLטומאה שערי במ"ט שקועים היו ÔÈÈ„Úשכאמור ∆¿«¿ƒ¿»≈¬«ƒ

‰È‰מצרים יציאת של שעה ÂÎ',באותה Bt˜˙a הבהמית הנפש ומצד »»¿»¿
נחשבת  ממצרים היציאה ולכן מצרים לטומאת קשורים היו עדיין ישראל  בני

ומבאר, שממשיך וכפי ÈelÈb‰L'בריחה', ÔÂÈÎc ,eÈÈ‰Â האלקות של ¿«¿¿≈»∆«ƒ
‰‡È˜Ï˙,שהאיר  LÙpa ˜¯ ‰ÊÊ‰ ÏÚt ‰ÏÚÓÏÓ,לעיל כאמור ƒ¿«¿»»«¬»»««∆∆»¡…ƒ
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ז `"iyz'd ,xnera b"l

הּבהמית  נפׁש ּכן ּׁשאין מה האלקית, ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבּנפׁש

הּוצר הּבהמית נפׁש מּצד הּנה ּבתקּפּה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָנׁשארה

לפי  הּוא זה וכל והּבריחה. החּפזֹון ענין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָלהיֹות

מלמעלה  ּבדר היה מצרים ּדיציאת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּגיּלּוי

ּכלים  היּו לא עצמם מּצד יׂשראל ואיּלּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמּטה,

ּבלבד. האלקית ּבּנפׁש הּגיּלּוי נרּגׁש ולכן ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלזה,

ענין  היה מצרים ּדיציאת הּגיּלּוי לאחרי ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָאמנם

מּלמּטה  העבֹודה ענין ׁשהּוא העֹומר, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָספירת

היינּו, ּנרּוצה, אחרי נאמר זה ועל ְְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָָלמעלה,

אּלא  למּטה, מלמעלה ּדמׁשכני, ּבאֹופן זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

לֹויפן), (אליין מעצמֹו היא ׁשהריצה ְְְִִֵֵֶֶַַָָּבאֹופן

וכיון  למעלה. מּלמּטה ּבדר העבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזֹוהי

ׁשּיי זה הרי למעלה, מּלמּטה היא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהעבֹודה

לׁשֹון  נרּוצה, נאמר ולכן הּבהמית, לנפׁש ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָּגם

וזהּו הּבהמית. ּבנפׁש ּגם הזזה ּפֹועל ׁשּזה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָרּבים,

ּכי, ּדוקא, מרּוצה מּלׁשֹון נרּוצה, הּדּיּוק ְְְִִִַַַָָָָּגם

הרי  הּבהמית, נפׁש מּצד ּגם היא העבֹודה ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר

הּוא  הּבהמית הּנפׁש טבע ּכי מרּוצה, ּבדר ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָזה

ּבדר אצלֹו זה הרי ּדבר לאיזה נמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּכאׁשר

לא  הּבהמית הּנפׁש ׁשאצל והיינּו, ּדוקא, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמרּוצה

ּבדר אם ּכי לאט, לאט הליכה ׁשל ענין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיי

ּכלל  נמׁש ׁשאינֹו אֹו ,ּומּמהּֿנפׁש ְְְְִִֵֶַַָָָָמרּוצה,

מרּוצה  ּבדר אליהם ׁשּנמׁש אֹו אלקּות, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָֹלעניני

נמׁש להיֹות עליו ּפֹועלים ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָ(והיינּו,

מרּוצה). ּבדר אצלֹו נעׂשה זה הרי ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָֹלאלקּות,

נמׁש הּבהמית נפׁש ׁשּכאׁשר זאת, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָֹועֹוד

ענין  ּפֹועל זה הרי מרּוצה, ּבדר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָֹלאלקּות

נפׁש והיינּו, האלקית, נפׁש אצל ּגם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמרּוצה
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dt˜˙a ‰¯‡L ˙ÈÓ‰a‰ LÙ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó לפני שהיתה כמו «∆≈≈∆∆««¬ƒƒ¿¬»¿»¿»

‰ÈÓ‰a˙הגילוי, LÙ „vÓ ‰p‰ וכדי ממצרים לצאת רצון היה לא ƒ≈ƒ«∆∆««¬ƒ
מצרים  מטומאת ותשתחרר ממצרים תצא הבהמית נפש »¿‰C¯ˆeשגם

Ï‰ÁÈ¯a‰Â ÔBÊtÁ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰ הנפש שמצד מצב ייווצר שלא כדי ƒ¿ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ»
לגמרי  ישקעו ישראל בני הבהמית,

ושלום. חס מצרים, Ê‰בטומאת ÏÎÂ¿»∆
הבהמית  הנפש שמצד לזה הסיבה כל

העם', ברח 'כי להיות צריך ‰e‡היה
ÈelÈb‰L ÈÙÏ האלוקי˙‡ÈˆÈc ¿ƒ∆«ƒƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ בעת ישראל בני על שהאיר ƒ¿«ƒ
מצרים  C¯„aיציאת ‰È‰»»¿∆∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ מצד גילוי  ƒ¿«¿»¿«»
בני  על שהאיר שלמעלה האלוקות

למטה  vÓ„ישראל Ï‡¯NÈ elÈ‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ«
ÌÓˆÚ למטה שהם ‰eÈכפי ‡Ï «¿»…»

,‰ÊÏ ÌÈÏk לא מצידם שהם כיון ≈ƒ»∆
בני  הרי מצרים, ליציאת מוכנים היו

ראויים  כלים היו לא מצידם ישראל

האלוקי  האור את ולהכיל לקלוט

מלמעלה  עליהם Lb¯שהאיר ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«
ÈelÈb‰ האור LÙpaשל «ƒ«∆∆

„·Ïa ˙È˜Ï‡‰ נשמה שבהיותה »¡…ƒƒ¿»
והיכולת  הכוח את לה יש אלוקית

הבהמית  הנפש אבל אלוקי, אור לקלוט

האלוקית, מההתגלות הושפעה לא

לעיל. כמבואר

˙‡ÈˆÈc ÈelÈb‰ È¯Á‡Ï ÌÓ‡»¿»¿«¬≈«ƒƒƒ«
ÌÈ¯ˆÓ מלמעלה גילוי היה שכאמור ƒ¿«ƒ

ÈÙÒ¯˙למטה  ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿«¿ƒ«
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,¯ÓBÚ‰»∆∆ƒ¿«»¬»

ה' את עובדים ישראל «»¿hÓlÓƒ‰שבני
,‰ÏÚÓÏ היא שההתחלה היינו ¿«¿»

הגורמת  והיא האדם מצד בהתעוררות

והתגלות  הארה תהיה כך שאחר

Ê‰מלמעלה  ÏÚÂ'ה עבודת על ¿«∆
תחילת  כאשר למעלה, מלמטה

האדם מצד היא »¡∆Ó‡¯ההתעוררות
שהוא  'משכני' אחרי הפסוק, בהמשך

מלמעלה  והגילוי ההמשכה ענין כאמור

מצרים  ליציאת והכוונה Ê‰למטה, ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ ,‰ˆe¯p EÈ¯Á‡«¬∆»»«¿∆≈∆
העומר  ספירת של hÓÏ‰,העבודה ‰ÏÚÓÏÓ ,ÈÎLÓc ÔÙB‡a¿∆¿»¿≈ƒƒ¿«¿»¿«»

BÓˆÚÓ ‡È‰ ‰ˆÈ¯‰L ÔÙB‡a ‡l‡ מצד האדם של התעוררות מתוך ∆»¿∆∆»ƒ»ƒ≈«¿
ÔÙÈBÏעצמו  ÔÈÈÏ‡) ידי על שבאה מהתעוררות כתוצאה לא לבד, לרוץ «≈¿

מלמעלה  ÏÚÓÏ‰גילוי ‰hÓlÓ C¯„a ‰„B·Ú‰ È‰BfL שתחילת ), ∆ƒ»¬»¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
וזו, מלמעלה, והתגלות הארה ישנה כך ואחר האדם מצד היא ההתעוררות

מצרים. יציאת של העבודה אחרי הבאה העומר ספירת של העבודה כאמור,

‰„B·Ú‰L ÔÂÈÎÂ העומר ספירת ‰¯Èשל ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ¿≈»∆»¬»ƒƒ¿«»¿«¿»¬≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙÏ Ìb CÈiL ‰Ê,למטה מלמעלה לעבודה שייכת שאינה ∆«»«¿∆∆««¬ƒ

וביכולתה  מלמעלה אלוקית והתגלות הארה ולקבל לקלוט מסוגלת לא היא כי

לה, שיש המוגבלת והיכולת הכוח כפי בעצמה, להתעורר Ó‡¯רק ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«
זו  עבודה ÔBLÏלגבי ,‰ˆe¯»»¿
‰fL ,ÌÈa¯ מלמטה זו, עבודה כי «ƒ∆∆

‰ÊÊ‰למעלה  ÏÚBt השפעה לו ויש ≈¬»»
‰ÈÓ‰a˙.גדולה  LÙa Ìb«¿∆∆««¬ƒ

˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ הכתוב בלשון ¿∆««ƒ
למעלה  מלמטה העבודה על המדבר

הבהמית  הנפש מצד גם שהיא

,‡˜Âc ‰ˆe¯Ó ÔBLlÓ ,‰ˆe¯»»ƒ¿¿»«¿»
שהיא  ריצה אלא לאט שהיא הליכה לא

‰B·Ú„‰במהירות  ¯L‡k ,Èkƒ«¬∆»¬»
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ „vÓ Ìb ‡È‰ƒ«ƒ«∆∆««¬ƒ
מ'שערי  יוצאת הבהמית הנפש וגם

ה' עבודת את ועובדת ≈¬‰¯Èטומאה'
Ú·Ë Èk ,‰ˆe¯Ó C¯„a ‰Ê∆¿∆∆¿»ƒ∆«

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ מידות לה שיש «∆∆««¬ƒ
חזקים  L‡kL¯ורגשות ‡e‰∆«¬∆

¯·c ‰ÊÈ‡Ï CLÓ ורוצה ƒ¿»¿≈∆»»
אותו  ולהשיג הזה הדבר אל להתקרב

BÏˆ‡ ‰Ê È¯‰ הבהמית הנפש אצל ¬≈∆∆¿
זהו  ולכן גדולה ∆∆¿C¯„aבהתלהבות

Ïˆ‡L ,eÈÈ‰Â ,‡˜Âc ‰ˆe¯Ó¿»«¿»¿«¿∆≈∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ התכונ ות מצד «∆∆««¬ƒ

שלה  CÈiLוהטבע ‡Ï יתכן לא …«»
,Ë‡Ï Ë‡Ï ‰ÎÈÏ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬ƒ»¿«¿«

וברוגע  C¯„aבנחת Ì‡ Èkƒƒ¿∆∆
‰ˆe¯Ó מהירה בריצה דוקא אלא ¿»

גדולה, מהתלהבות »Œ‰nÓeƒשנובעת
CLÓ BÈ‡L B‡ ,CLÙp הנפש «¿»∆≈ƒ¿»

‡e˜Ï˙,הבהמית  ÈÈÚÏ ÏÏk¿»¿ƒ¿¿≈¡…
כשהיא  העבודה, קודם שלה המצב וזה

טומאה' 'שערי במ"ט ‡Bשקועה
CLÓpL הבהמית ‡Ì‰ÈÏהנפש ∆ƒ¿»¬≈∆

אלקות  עניני e¯Óˆ‰אל C¯„a¿∆∆¿»
מתשוקה  שנובעת מהירה בריצה

גדולה  ¿»¿(eÈÈ‰Â,והתלהבות
ÂÈÏÚ ÌÈÏÚBt ¯L‡kL שקודם מהמצב להתעלות הבהמית הנפש על ∆«¬∆¬ƒ»»

של  למצב ולהגיע העבודה Ê‰התחלת È¯‰ ,˙e˜Ï‡Ï CLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈…¬≈∆
BÏˆ‡ ‰NÚהבהמית הנפש e¯Óˆ‰,אצל C¯„a לעיל ).כאמור «¬∆∆¿¿∆∆¿»

,˙‡Ê „BÚÂ ענין יש 'נרוצה', נאמר שעליה הבהמית הנפש של ה' בעבודת ¿…
e¯Óˆ‰,נוסף  C¯„a ˙e˜Ï‡Ï CLÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯L‡kL∆«¬∆∆∆««¬ƒƒ¿»≈…¿∆∆¿»

לעיל  כמבואר הבהמית, הנפש של ולתכונות לטבע ÏÚBtבהתאם ‰Ê È¯‰¬≈∆≈
,˙È˜Ï‡‰ LÙ Ïˆ‡ Ìb ‰ˆe¯n‰ ÔÈÚ הנפש של המשיכה וגם ƒ¿««¿»«≈∆∆∆»¡…ƒ
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הּמרּוצה, ענין ּבּה אין עצמּה מּצד ְְְֱִִִֵַַַַָָָָֹהאלקית

והגּבלה, ּבמדידה היא לאלקּות ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹוהּמׁשיכה

נ  הּבהמית הּנפׁש ידי על ּתֹוספת אבל ּבּה יּתֹוסף ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּמדידה  למעלה הּמרּוצה, ענין ּבּה ׁשּנעׂשה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָאֹור,

ׁשענין  רּבים, לׁשֹון נרּוצה אמרֹו וזהּו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָוהגּבלה.

אּלא) הּבהמית , נפׁש אצל רק (לא הּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּמרּוצה

ּדאחרי הענין ּוכללּות האלקית. נפׁש אצל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגם

הּבהמית, נפׁש ּדבירּור העבֹודה על קאי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּנרּוצה

ׁשהיא  העֹומר ּדספירת העבֹודה ּכללּות ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָׁשּזֹוהי

להענין  ההכנה וזֹוהי למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּבדר

חדריו. הּמל הביאני ּתֹורה, ְֱֲִִֶֶַַַַָָָּדמּתן

הּבהמית BiË¯Ù·e˙ג) נפׁש ּבבירּור הּנה יֹותר ƒ¿»ƒְֲִִֵֵֵֶֶַַ

הּמֹוחין, ּבירּור ענינים, ׁשני ְְִִִֵֵֵַָיׁש

ּדהקרבת  הענינים ׁשני והם הּמּדֹות, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּובירּור

העֹומר  ּוספירת הּוא 13העֹומר העֹומר הקרבת . ְְִֶֶֶַַַָָָָ

נֹוסף  ּכי, הּבהמית, ּדנפׁש הּמֹוחין ּבירּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָענין

מן  ּבאה העֹומר ׁשּמנחת הענין ְְְִִִִֶֶַָָָָָָלכללּות

ּבירּור  על ׁשּמֹורה ּבהמה, מאכל ְְֲִֵֵֶֶַַַַָהּׂשעֹורים,

ּבאה  ּגּופא ּבהמה ּבמאכל הּנה הּבהמית, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנפׁש

ּכּמּובן  הּמֹוחין, על ׁשּמֹורה הּדגן, מן ְִִִֶֶַַַַַָָָָהּמנחה

רז"ל  אּבא 14מּמאמר לקרֹות יֹודע הּתינֹוק אין ְֲִִִֵֵַַַַַַַָ

הּמֹוחין  ענין ׁשּזהּו אּלא ּדגן, טעם ׁשּיטעֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָעד

ּגם  הּנה מּדֹות, ׁשעיּקרּה ׁשּכיון הּבהמית, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדנפׁש

הּמּדֹות, אל וׁשּייכים קׁשּורים הם ׁשּלּה ְְִִִִֵֶֶַַַָָהּמֹוחין

ּבהמה  מאכל הּוא (מֹוחין) הּדגן ׁשּגם ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
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(13.(123 ע' תש"א (סה"מ תש"א הנ"ל משכני שער 14)ד"ה שערים מבוא ז. פט"ו, לב"ר כהונה מתנות א. מ, ברכות ראה

צמח. בהגהת פי"ב ח"א ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'מרוצה' של בדרך להיות הופכת אלוקות לעניני כי eÈÈ‰Â,האלוקית אם ¿«¿

‰ÎÈLn‰Â ,‰ˆe¯n‰ ÔÈÚ da ÔÈ‡ dÓˆÚ „vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙ∆∆»¡…ƒƒ««¿»≈»ƒ¿««¿»¿«¿ƒ»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰ ˙e˜Ï‡Ï dlL האלוקית הנפש מטבעה כי ∆»≈…ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»

לע  יותר שהוא שייכת והרגש המידות לענין ולא בהתיישבות שהוא המוחין נין

‰LÙpבהתלהבות  È„È ÏÚ Ï·‡¬»«¿≈«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ הבהמית הנפש כאשר ««¬ƒ

אלקות  לעניני נמשכת להיות מתעלית

ב'מרוצה' היא ≈ÛÒBzÈƒוהמשיכה
da כשההתעלות האלקית, בנפש »

היא  הבהמית הנפש של וההתעוררות

שמתלבשת  האלוקית הנפש בהשפעת

זה  ידי על הנה אותה, ומעוררת בה

האלוקית  בנפש ‡B¯,נוסף ˙ÙÒBz∆∆
לכן, קודם בה היה «¬»∆NÚpL‰שלא

da האלוקית ÔÈÚבנפש »ƒ¿«
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ,‰ˆe¯n‰«¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â הנפש עוד כל עתה, שעד ¿«¿»»
ונמשכה  ה' בעבודת עסקה האלוקית

והמהות  טבעה פי על אלקות לעניני

ה' עבודת זו היתה שלה, והתכונות

של  ולכוחות לטבע בהתאם מוגבלת

שהנפש  אחרי ומעתה, האלוקית, הנפש

שהמשיכה  כך לידי הגיעה הבהמית

'מרוצה', של באופן היא לאלקות שלה

הנפש  של בעבודה אור תוספת יש

ה' את תעבוד עצמה היא שגם האלקית

באופן  אלקות לעניני נמשכת ותהיה

הנפש  שאצל ובעוד 'מרוצה', של

לטבע  בהתאם היא ה'מרוצה' הבהמית

הנפש  אצל הרי שלה, ולתכונות

ה' עבודת מהגדרים, יציאה זו האלוקית

והגבלה'. ממדידה 'למעלה

B¯Ó‡ e‰ÊÂ הפנימי הפירוש וזה ¿∆»¿
בכתוב  ÔBLÏבאמור ‰ˆe¯»»¿

‡e‰ ‰ˆe¯n‰ ÔÈÚL ,ÌÈa«̄ƒ∆ƒ¿««¿»
˙ÈÓ‰a‰ LÙ Ïˆ‡ ˜¯ ‡Ï)…«≈∆∆∆««¬ƒ
טבעי  דבר היא המרוצה שאצלה ‰‡È˜Ï˙בלבד, LÙ Ïˆ‡ Ìb (‡l‡∆»«≈∆∆∆»¡…ƒ

שלה. וההגבלות מהגדרים ויציאה גדול חידוש היא ה'מרוצה' שאצלה

‰ˆe¯p EÈ¯Á‡c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe,'נרוצה 'אחריך של הכללי ותוכן ¿»»ƒ¿»¿«¬∆»»
לאלקות  להתקרב ורצון משיכה של ‰B·Ú„‰מכוון ˜‡Èבמובן ÏÚ »≈«»¬»

¯e¯È·c וזיכוך ‰B·Ú„‰ותיקון ˙eÏÏk È‰BfL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¿≈∆∆««¬ƒ∆ƒ¿»»¬»
‡È‰L ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc'ה ÏÚÓÏ‰,עבודת ‰hÓlÓ C¯„a ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»

כמבואר  התחתון, האדם מצד בהתעוררות עבודת È‰BÊÂלעיל שתחילתה ¿ƒ

הבהמית  הנפש של והזיכוך ÔzÓcהראויה‰‰Î‰התיקון ÔÈÚ‰Ï «¬»»¿»ƒ¿»¿««
,‰¯Bz של (הגילוי 'משכני' שאחרי השירים' ב'שיר זה כתוב בסיום הנרמז »

הענין  מגיע אזי העומר), ספירת של (העבודה נרוצה' ו'אחריך מצרים) יציאת

ÂÈ¯„Áשל  CÏn‰ È‡È·‰(תורה .(מתן ¡ƒ«ƒ«∆∆¬»»
¯˙BÈ ˙BiË¯Ù·e יותר ‚) לפרט ƒ¿»ƒ≈

הרוחנית  שהעבודה לעיל האמור את

ותיקון  בירור היא העומר ספירת של

הבהמית  הנפש e¯È·a¯וזיכוך ‰p‰ƒ≈¿≈
,ÌÈÈÚ ÈL LÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯e¯È·e ,ÔÈÁBn‰ ¯e¯Èa≈«ƒ≈

,˙Bcn‰ של שעיקרה אף שכן, «ƒ
(הרגשות), המידות הוא הבהמית הנפש

את  יש לה גם וכו' וגבורה חסד שהם

מהמוחין  החל הנפש, כוחות עשר כל

ודעת  בינה חכמה שני (Ì‰Âשהם ¿≈
הנפש  ותיקון בבירור הללו הענינים

העומר  ספירת בימי ≈¿ÈLהבהמית
˙·¯˜‰c ÌÈÈÚ‰ קרבן¯ÓBÚ‰ »ƒ¿»ƒ¿«¿»«»∆

של  החדשה התבואה של מהשעורים

שנה  ‰ÓBÚ¯אותה ˙¯ÈÙÒe13 ¿ƒ«»∆
ממחרת  והשבועות הימים ספירת

השבועות. חג עד »«¿»‰˜¯·˙הפסח
¯e¯Èa ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ותיקון »∆ƒ¿»≈

,Èk ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÔÈÁBn‰«ƒ¿∆∆««¬ƒƒ
˙ÁnL ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ ÛÒB»ƒ¿»»ƒ¿»∆ƒ¿«
,ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰‡a ¯ÓBÚ‰»∆»»ƒ«¿ƒ

,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó מחיטים בשונה «¬«¿≈»
אדם  מאכל הקרבן BnL¯‰שהם ∆∆

בהמה  ‰LÙpממאכל ¯e¯Èa ÏÚ«≈«∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ בין הכללי הקשר שזה ««¬ƒ

הנפש  לבירור העומר מנחת קרבן

Ó‰a‰הבהמית ÏÎ‡Óa ‰p‰ƒ≈¿«¬«¿≈»
‡Ùeb עצמוÔÓ ‰Án‰ ‰‡a »»»«ƒ¿»ƒ
,Ô‚c‰ אחד שהם מהשעורים תבואה «»»

הדגן  הדגן BnL¯‰ממיני ÏÚענין ∆∆«
¯Ó‡nÓ Ô·enk ,ÔÈÁBn‰«ƒ«»ƒ«¬«

Ï"Ê¯14(כי חיטה, היה הדעת (שעץ B¯˜Ï˙בגמרא Ú„BÈ ˜BÈz‰ ÔÈ‡ ««≈«ƒ≈«ƒ¿
Ô‚c ÌÚË ÌBÚËiL „Ú ‡a‡ עץ' העץ נקרא הזו הידיעה שם (ועל «»«∆ƒ¿««»»

המוחין, ענין היא ידיעה והרי e‰fLהדעת'), ‡l‡ עצמם במוחיןÔÈÚ ∆»∆∆ƒ¿«
d¯wÈÚL ÔÂÈkL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÔÈÁBn‰ הוא הבהמית הנפש של «ƒ¿∆∆««¬ƒ∆≈»∆ƒ»»

,˙BcÓ,לעיל dlLכמבואר ÔÈÁBn‰ Ìb ‰p‰ עם הבהמית, הנפש של ƒƒ≈««ƒ∆»
מוחין  ÌbLהיותם e‰fL ,˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎÈiLÂ ÌÈ¯eL˜ Ì‰≈¿ƒ¿«»ƒ∆«ƒ∆∆∆«

(ÔÈÁBÓ) Ô‚c‰,העומר קרבן בא ומהם השעורים, ÏÎ‡Óהיינו ‡e‰ «»»ƒ«¬«
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הקרבת  ּולאחרי הּמּדֹות). אל הּׁשּייכים ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ(מֹוחין

ּדנפׁש הּמֹוחין ּבירּור ענין ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶַַָהעֹומר

ּדנפׁש הּמּדֹות ּדּבירּור העבֹודה ּבאה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהּבהמית,

יֹומי  למימני העֹומר, ספירת ידי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהּבהמית

ׁשהּוא  העֹומר ּדהקרבת והיינּו, ׁשבּועי. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּולמימני

זה  הרי הּמּדֹות, אל הּׁשּייכים הּמֹוחין ּבירּור ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָענין

אבל  ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה ּבלבד, ראׁשֹון ְְְֲִִִִָָָָָָּביֹום

עצמן, הּמּדֹות ּבירּור ענין ׁשהּוא העֹומר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָספירת

אּלא  ּבכללּות, הּבירּור מסּפיק לא זה על ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּנה

ּומּדה  מּדה ּכל לברר ּפרטי, ּבירּור להיֹות ְְְִִִִִֵֵָָָָָָצרי

להיֹות  צרי ׁשהּבירּור זאת, ועֹוד עצמּה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּבפני

ל  ּפרטּיּות, ׁשהיא ּבפרטי ּכפי מּדה ּכל ברר  ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ

ׁשהּבירּור  והיינּו, הּמּדֹות. ׁשבע מּכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָּכלּולה

נֹוגע  ואינֹו ּבלבד, מּקיף ּבדר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכללּות

ּבכח  לאט, לאט העבֹודה הּוא והעיּקר ְְְְְֲִַַַַָָָָֹלפֹועל,

ּכפי  ּפרטּיּות, ּבפרטי הּבירּור ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָעצמֹו

זה  ידי ׁשעל מּדֹות, מּׁשבע ּכלּולה מּדה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכל

דעהּו ּדרכי ׁשּבכל ּבאֹופן העבֹודה ,15נעׂשית ְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּומעׂשה  ּדיּבּור ּדמחׁשבה הענינים ּפרטי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּכל

לא  היא הע ֹומר ספירת ׁשּמצות וזהּו ּכדבעי. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיהיּו

מּדה  ּכל ּבירּור ּדהיינּו ׁשבּועי, למימני ְְְְִִֵֵֵַַָָָרק

ּדהיינּו יֹומי, למימני הּוא העיּקר אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּבכללּות,

הֹוד  כו' ׁשּבחסד חסד ּבפרטּיּות, הּמּדֹות ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָּבירּור

יׁש ּובזה ׁשּבּמלכּות. למלכּות עד כו' ְְְְֵֶֶֶַַַַָׁשּבהֹוד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎÈiM‰ ÔÈÁBÓ) ‰Ó‰a הם אחד שמצד השעורים כמו ¿≈»ƒ««»ƒ∆«ƒ

בהמה  מאכל הם שני ומצד המוחין, ענין ).'דגן',
¯ÓBÚ‰ ˙·¯˜‰ È¯Á‡Ïe ניסן ‰ÔÈÁBnבט"ז ¯e¯Èa ÔÈÚ ‡e‰L ¿«¬≈«¿»«»∆∆ƒ¿«≈«ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙc,לעיל ‰Bcn˙כאמור ¯e¯Èac ‰„B·Ú‰ ‰‡a ¿∆∆««¬ƒ»»»¬»¿≈«ƒ
˙¯ÈÙÒ È„È ÏÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ«¿≈¿ƒ«

,¯ÓBÚ‰,יום באותו שמתחילה »∆
שהיא  העומר הקרבת אחרי שני, כשלב

העומר  ספירת ומצות הראשון, השלב

מצוה  ÈÓBÈהיא ÈÓÈÓÏ למנות ¿ƒ¿≈≈
ÈÚe·Lימים  ÈÓÈÓÏe ולמנות ¿ƒ¿≈»≈

שהוסברו  הגמרא (כדברי שבועות

‰ÓBÚ¯לעיל). ˙·¯˜‰c ,eÈÈ‰Â¿«¿¿«¿»«»∆
ÔÈÁBn‰ ¯e¯Èa ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈«ƒ

,˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎÈiM‰ הנפש של ««»ƒ∆«ƒ
BÈaהבהמית  ‰Ê È¯‰ÔBL‡¯ Ì ¬≈∆¿ƒ

העומר  ספירת ימי «¿Ïaƒ·„,של
Ï·‡ ,ÔÒÈa ¯NÚ ‰MLƒ»»»¿ƒ»¬»
ÔÈÚ ‡e‰L ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿«

˙Bcn‰ ¯e¯Èa הבהמית הנפש של ≈«ƒ
˜ÈtÒÓ ‡Ï ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,ÔÓˆÚ«¿»ƒ≈«∆…«¿ƒ

,˙eÏÏÎa ¯e¯Èa‰ ניתן שאותו «≈ƒ¿»
אחד  ביום בירור ‡l‡לעשות ∆»

הנפש  של ענינה עיקר שהם המידות

e¯Èa¯הבהמית  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈
¯¯·Ï ,ÈË¯t ולזכך Ïkולתקן ¿»ƒ¿»≈»

dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓe ‰cÓ ואי ƒ»ƒ»ƒ¿≈«¿»
כללי, בבירור להסתפק ¿BÚÂ„אפשר

,˙‡Ê כל לברר שצריך בלבד זו ולא …
בפני  החסד מידת את בפרט, מידה

עצמה  בפני הגבורה מידת ואת עצמה

מזו  יתירה אלא של e¯Èa‰L¯וכו', ∆«≈
הבהמית  הנפש של CÈ¯»̂ƒהמידות

¯¯·Ï ,˙eiË¯t ÈË¯Ùa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈
‰cÓ Ïk בפני שהיא כפי רק לא »ƒ»

גם  אלא ‰Bcn˙,עצמה Ú·L ÏkÓ ‰ÏeÏk ‡È‰L ÈÙk,למשל ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆««ƒ
לברר  צריך עצמה, בפני הבהמית) הנפש (של החסד מידת של הבירור מלבד

שבחסד, חסד כלומר המידות, שבע מכל כלולה שהיא כפי החסד מידת את גם

הלאה. וכן שבחסד תפארת שבחסד, בבירור eÈÈ‰Â,גבורה והענין והצורך ¿«¿
כיון  הוא פרטיות בפרטי ובירור eÏÏÎa˙פרטי ¯e¯Èa‰L המידות כל של ∆«≈ƒ¿»

בלבד, כללי בירור הבהמית, הנפש של המוחין בירור הוא (שכך כללי באופן

לעיל) ÛÈwÓכאמור C¯„a ‡e‰ מלמעלה,„·Ïa לעומק להגיע בלי ¿∆∆«ƒƒ¿»
הדברים  ÏÚBÙÏ,ופנימיות Ú‚B BÈ‡Â בלבד 'מקיף' בדרך שהם ודברים ¿≈≈«¿«

בפועל  שההנהגה מחייבים ולא מקיפה כללית בצורה רק ומשפיעים נוגעים

'מקיף', ענין היא שהאמונה בחסידות המובא דרך (על לזה בהתאם תהיה

האמונה  את הסותרת בצורה יתנהג האדם שבו מצב יתכן בלבד האמונה ומצד

ופנימית) עמוקה ותודעה להכרה האמונה את להוריד צורך יש «wÈÚ‰Â¿»ƒ¯ולכן
‡e‰ אלא בלבד בכללות בירור BÓˆÚלא ÁÎa ,Ë‡Ï Ë‡Ï ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿«¿…««¿

,‡˜Âc בירור רק (כי בפנימיות שנוגעת עבודה של המאפיינים הם שאלה «¿»
להיות  יכול מלמעלה מקיף בדרך כללי

האדם  מצד מאמץ ובלי במהירות

לאט,e‰fLהעובד) לאט העבודה ∆∆
ועם  ופרט פרט לכל התייחסות עם

עצמו  בכוח ויגיעה ≈»‰e¯Èa¯מאמץ
ÏkL ÈÙk ,˙eiË¯t ÈË¯Ùaƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ∆»
,˙BcÓ Ú·MÓ ‰ÏeÏk ‰cÓƒ»¿»ƒ∆«ƒ

לעיל, Ê‰כמבואר È„È ÏÚL דוקא ∆«¿≈∆
הנפש  כוחות של הבירור ידי על

פרטיות  בפרטי ≈¬»ÈNÚ˙הבהמית
‰„B·Ú‰'ה את עובד שהיהודי »¬»

e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎaL ÔÙB‡a15, ¿∆∆¿»¿»∆»≈
במשלי, הכתוב ÈË¯tכלשון ÏkL∆»¿»≈

¯eaÈc ‰·LÁÓc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¬»»ƒ
‰NÚÓe ופרט פרט בכל דרכיך' 'כל «¬∆

ÈÚ·„k eÈ‰È,'ב'דעהו חדורים ƒ¿ƒ¿»≈
כאשר  להגיע ניתן ולכך ה', ידיעת

הבהמית  הנפש של והתיקון הבירור

בירור  אלא ו'מקיף' כללי רק איננו

הוא  שאז פרטים בפרטי ובירור פרטי

בפועל  התנהגות ומחייב בפנימיות נוגע

בהתאם.

e‰ÊÂ בירור אודות לעיל המבואר ¿∆
העומר  ספירת בימי הבהמית הנפש

גם  הוא פרטיות ובפרטי פרטי בבירור

לכך  הפנימי ÈÙÒ¯˙הטעם ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ«
ÈÓÈÓÏ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ¯ÓBÚ‰»∆ƒ…«¿ƒ¿≈

,ÈÚe·Lשבועות eÈÈ‰cלספור »≈¿«¿
,˙eÏÏÎa ‰cÓ Ïk ¯e¯Èa שהרי ≈»ƒ»ƒ¿»

(חסד, המידות שבע של הכללי הבירור

ספירת  של השבועות בשבעת הוא מלכות) יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה,

ושייכת  עצמה בפני שהיא כפי מידה כל ובירור שבוע בכל אחת מידה העומר,

בלבד  כללי בירור הוא שלם, ‰wÈÚ¯לשבוע ‡l‡ העומר ספירת מצות של ∆»»ƒ»
,ÈÓBÈ ÈÓÈÓÏ ‡e‰ ויום יום כל ‰Bcn˙לספור ¯e¯Èa eÈÈ‰c ¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ

˙eÎÏÓÏ „Ú 'ÂÎ „B‰aL „B‰ 'ÂÎ „ÒÁaL „ÒÁ ,˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ∆∆∆¿∆∆∆¿«¿«¿
˙eÎÏnaL,המידות שבע מכל כלולה שהיא כפי מידה כל של והבירור ∆««¿

יום  שכל באופן הוא ותשע, ארבעים בסךֿהכל שהם שבע פעמים שבע היינו

לאותו  השייכת שבמידה הפרטים משבעת אחד פרט מבררים הספירה מימי

'מלכות  ועד העומר, ספירת של הראשון ביום שבחסד ' מ'חסד החל שבוע,

העומר. ספירת של האחרון ביום שבמלכות'
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zaydי zxgnn mkl mzxtqe

ירּוחם  רּבינּו ּדעת חיּלּוק 16לבאר יׁש הּזה ׁשּבּזמן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

למימני  להּמצוה יֹומי למימני הּמצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּבין

אֹומרים  יׁש ּדהּנה, הּגלּות 17ׁשבּועי. ּבזמן ׁשּגם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ויׁש מּדאֹורייתא, היא העֹומר ספירת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָמצות

העֹומר 18אֹומרים  ספירת מצות הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

ירּוחם  רּבינּו א מּדרּבנן. רק ּבין 16היא מחּלק ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ

ׁשּספירת  הּׁשבּועֹות, ּוספירת הּימים ְְְִִִִֶַַַַַָָספירת

א מּדאֹורייתא, היא הּזה ּבּזמן ּגם ְְְִִִֶַַַַַַַָָהּימים,

לֹומר  ויׁש מּדרּבנן. היא הּׁשבּועֹות ְְְִִִֵַַַַָָָספירת

ׁשּספירת  לעיל, הּנזּכר ּפי על ּבזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּביאּור

הּמּדה, ּכללּות ּבירּור ענין הּוא ְְִִֵַַַָָָהּׁשבּועֹות

ּופרט  ּפרט ּכל ּבירּור ענין הּוא הּימים ְְְְִִִֵַַַָָָָּוספירת

הּימים  ספירת הּנה זה ּפי ועל מּדה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבכל

ׁשענין  ּכיון הּמּדֹות, ּפרטי ּכל ּבירּור ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

ּדיּבּור  ּבמחׁשבה ּבפֹועל לעבֹודה ׁשּיי ְְֲֲִֶַַַָָָָָזה

ויׁשנּה להיֹות ׁשּצריכה לעיל), (ּכּנזּכר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּומעׂשה

ז  ּובכל עת ּגם ּבכל הּימים ספירת חּיּוב לכן מן, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

ספירת  ּכן ּׁשאין מה מּדאֹורייתא, הּוא הּזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָּבּזמן

ׁשאין  הּמּדה, ּכללּות ּבירּור  ענין ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשבּועֹות

ּדיּבּור  ּבמחׁשבה ּבפֹועל לעבֹודה ׁשּיי ְְֲֲִֶַַַָָָָָזה

העבֹודה  לגּבי מעלה ּבזה ׁשּיׁש אף הּנה ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומעׂשה,

ּבכללּותּה הּמּדה ּבירּור ׁשּזהּו ּכיון יֹומי, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּדמימני

ּכיון  ּגיסא, לאיד הרי יֹותר, נעלה ענין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּזהּו

ׁשּייכת  ׁשאינּה יֹותר נעלית עבֹודה ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזֹוהי

הּכח  לנּו אין הּזה ּבּזמן הּנה ּבפֹועל, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹלמעׂשה

רק  הּוא לנּו ׁשּניּתן והּכח הּמּדה, ּכללּות ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹלברר

ּבפֹועל. לעבֹודה ּׁשּׁשּיי מה ְֲֶַַַַָָָעל

הּמּדֹות e‡È·e¯ד) התּכללּות ּכל 19ענין אי , ≈ְְְִִִֵַַַָ

הּמּדֹות. מּׁשבע ּכלּולה ְִִִֶַַָָמּדה

מּדת  ּכללּות על ׁשּנֹוסף החסד, ּבמּדת ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָּולדּוגמא

היא  הרי הוי', אהבת הּוא ׁשענינּה עצמּה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהחסד
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.5 שבהערה ותש"א תרס"ח תרנ"ה, משכני ד"ה ראה – לקמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÁe¯È eÈa¯ ˙Úc ¯‡·Ï LÈ ‰Ê·e16הראשונים ÔÓfaLמרבותינו »∆≈¿»≈«««≈¿«∆«¿«

‰f‰ העומר קרבן את להקריב יכולים ולא קיים המקדש בית LÈכשאין «∆≈
˜elÈÁ ההלכתית בהגדרה ÈÓBÈהבדל ÈÓÈÓÏ ‰Âˆn‰ ÔÈa לספור ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

הימים  ÈÚe·Lאת ÈÓÈÓÏ ‰Âˆn‰Ï.השבועות את p‰c‰,לספור ¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ≈
ÌÈ¯ÓB‡ LÈ17ÔÓÊa ÌbL ≈¿ƒ∆«ƒ¿«

˙eÏb‰ את מקריבים שלא למרות «»
העומר  ÈÙÒ¯˙קרבן ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ«

,‡˙ÈÈ¯B‡cÓ ‡È‰ ¯ÓBÚ‰ מצוה »∆ƒƒ¿«¿»
התורה  ‡ÌÈ¯ÓBמן LÈÂ18 ¿≈¿ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊaL מקריבים שלא כיון ∆ƒ¿««»
העומר  קרבן ÈÙÒ¯˙את ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ«

Ôa¯cÓ ˜¯ ‡È‰ ¯ÓBÚ‰ מתקנת »∆ƒ«ƒ¿«»»
ÌÁe¯Èחכמים. eÈa¯ C‡16 ««≈¿«
˜lÁÓÌÈÓi‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈa ¿«≈≈¿ƒ««»ƒ

,˙BÚe·M‰ ˙¯ÈÙÒe היא ודעתו ¿ƒ««»
ÔÓfa Ìb ,ÌÈÓi‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««»ƒ««¿«
C‡ ,‡˙ÈÈ¯B‡cÓ ‡È‰ ‰f‰«∆ƒƒ¿«¿»«
‡È‰ ˙BÚe·M‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««»ƒ

Ôa¯cÓ מה להבין צריך ולכאורה ƒ¿«»»
הימים  ספירת בין להבדיל טעמו

של  פשוטו שלפי השבועות, לספירת

באותה  חובה הם הדברים שני ענין

מידה.

‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ בשיטת ¿≈««≈»∆
האמורה  ירוחם Ètרבנו ÏÚ«ƒ

˙¯ÈÙqL ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰«ƒ¿»¿≈∆¿ƒ«
˙BÚe·M‰ מידה יש שבוע שלכל «»

כללי  באופן שבוע לאותו השייכת

˙eÏÏk ¯e¯Èa ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈¿»
ÌÈÓi‰ ˙¯ÈÙÒe ,‰cn‰ שלכל «ƒ»¿ƒ««»ƒ

במידה  מסוים לפרט שייכות יש יום

בפרט  יום לאותו ÔÈÚהשייך ‡e‰ƒ¿«
ÏÎaL Ë¯Ùe Ë¯t Ïk ¯e¯Èa≈»¿»¿»∆¿»
˙¯ÈÙÒ ‰p‰ ‰Ê Èt ÏÚÂ ,‰cÓƒ»¿«ƒ∆ƒ≈¿ƒ«
Ïk ¯e¯Èa ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈÓi‰«»ƒ∆ƒ¿«≈»

,˙Bcn‰ ÈË¯t,לעיל כמבואר ¿»≈«ƒ
‰„B·ÚÏ CÈiL ‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»∆«»»¬»
¯eaÈc ‰·LÁÓa ÏÚBÙa¿«¿«¬»»ƒ

ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰NÚÓe שדוקא «¬∆«ƒ¿»¿≈
פנימית  השפעה לו יש פרטי תיקון

בפועל  התנהגות מחייב גם הוא ולכן

לבירור  ÎÈ¯vL‰בהתאם ,(∆¿ƒ»

ומחשבה  דיבור במעשה כדבעי בהנהגה בפועל dLÈÂהעבודה ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆¿»
,ÔÓÊ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa קיים המקדש בית כשאין הגלות  בזמן ÔÎÏגם  ¿»≈¿»¿«»≈

,‡˙ÈÈ¯B‡cÓ ‡e‰ ‰f‰ ÔÓfa Ìb ÌÈÓi‰ ˙¯ÈÙÒ ·eiÁ בדיוק ƒ¿ƒ««»ƒ««¿««∆ƒ¿«¿»
קיים  המקדש שבית בזמן ‰BÚe·M˙כמו ˙¯ÈÙÒ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««»

˙eÏÏk ¯e¯Èa ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿»
,‰cn‰,כללי בירור שהוא וכיון «ƒ»

בלבד  'מקיף' בדרך הוא ≈∆ÔÈ‡Lהרי
ÏÚBÙa ‰„B·ÚÏ CÈiL ‰Ê∆«»»¬»¿«
,‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓa¿«¬»»ƒ«¬∆
'מקיף' בדרך שהעבודה וכאמור

מחייבת  לא בפנימיות חודרת שאינה

בהתאם  בפועל ‡Ûהתנהגות ‰p‰ƒ≈«
‰Êa LiL שהוא הכללי בבירור ∆≈»∆

השבועות  מנין של «¬»ÏÚÓ‰העבודה
ÈÓÈÓcויתרון  ‰„B·Ú‰ Èa‚Ï¿«≈»¬»¿ƒ¿≈

¯e¯Èa e‰fL ÔÂÈk ,ÈÓBÈ≈≈»∆∆≈
ÔÈÚ e‰fL d˙eÏÏÎa ‰cn‰«ƒ»ƒ¿»»∆∆ƒ¿»
C„È‡Ï È¯‰ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈¬≈¿ƒ»

,‡ÒÈb,שני È‰BfLמצד ÔÂÈk ƒ»≈»∆ƒ
dÈ‡L ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰„B·Ú¬»«¬≈≈∆≈»
‰p‰ ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ ˙ÎÈiL«∆∆¿«¬∆¿«ƒ≈

‰f‰ ÔÓfa זמן שהוא הגלות זמן «¿««∆
רוחני  והסתר העלם eÏשל ÔÈ‡≈»

Ák‰ כדי הנדרש Ï·¯¯הגדול «…«¿»≈
‰cn‰ ˙eÏÏk נעלה ענין שהיא ¿»«ƒ»

בפועל, במעשה הקשור מהבירור יותר

eÏ ÔzÈpL Ák‰Â הגלות בזמן ¿«…«∆ƒ«»
CÈiMM ‰Ó ÏÚ ˜¯ ‡e‰«««∆«»

.ÏÚBÙa ‰„B·ÚÏ»¬»¿«
˙eÏÏk˙‰ ÔÈÚ ¯e‡È·e („≈ƒ¿«ƒ¿«¿

˙Bcn‰19‰cÓ Ïk CÈ‡ , «ƒ≈»ƒ»
˙Bcn‰ Ú·MÓ ‰ÏeÏk כנזכר ¿»ƒ∆««ƒ

כלולה  המידות משבע אחת שכל לעיל,

החסד  ובמידת המידות, שבעת מכל

גבורה  שבחסד, חסד יש עצמה

בכל  וכן וכו' שבחסד תפארת שבחסד,

ומפרט. שממשיך כפי המידות, שבע

,„ÒÁ‰ ˙cÓa ‡Ó‚e„Ïe¿¿»¿ƒ««∆∆
„ÒÁ‰ ˙cÓ ˙eÏÏk ÏÚ ÛÒBpL∆»«¿»ƒ««∆∆

dÓˆÚ החסד מידת של הכללי התוכן «¿»
המידות  שאר התכללות ללא עצמה,

החסד dÈÚLבתוכה  מידת של ∆ƒ¿»»
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יי `"iyz'd ,xnera b"l

ׁשּבחסד  חסד ּדענין הּמּדֹות. מּכל ּגם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכלּולה

את  אֹוהב הּוא הרי להוי' אהבתֹו ׁשּמּצד ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָהיינּו

ּבליּמּוד  ׁשעֹוסק מי רֹואה ׁשּכאׁשר הוי', ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאֹוהבי

הּוא  הרי ׁשמים, ּביראת הּמצוֹות וקּיּום ְְְְֲִִִִֵַַַַָָהּתֹורה

אהבתֹו מּצד כן ּוכמֹו אליו. ּבאהבה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָמתעֹורר

הּׁשּייכים  הענינים ּבכל התעּסקּותֹו הרי ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָלהוי'

ּגבּורה  וענין ּבזריזּות. היא ּומצֹות ְְְְְְִִִִִַָָלתֹורה

ּבּקו  מתּבּטאת להוי' ׁשאהבתֹו היינּו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבחסד

ּתפארת  וענין הוי'. מנּגדי את ׁשּׂשֹונא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָההפכי,

מהחסד, הּבאה ההתּפארּות ענין הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבחסד

מצוֹות  ּומקּיים ּתֹורה ׁשּלֹומד מי רֹואה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּכאׁשר

הרי  געׁשמאק), א (מיט ועריבּות נֹועם ְֲֲִִֵֵֶַַַַמּתֹו

ּבאיזֹו ּומצֹות, ׁשּבּתֹורה הּיֹופי על מתּפאר ְְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ּבאדם. לפעֹול הּתֹורה יכֹולה וויפל) (אֹויף ְְְִִִַָָָָָָמּדה

ּגבּורה  (חסד הּמּדֹות עיּקרי התּכללּות על ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָונֹוסף

(נצח  הּמּדֹות ענפי ּגם ּבחסד ּכלּולים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַּתפארת),

אהבתֹו ׁשּמּצד היינּו ׁשּבחסד ּדנצח יסֹוד), ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָהֹוד

הרי  ּומעּכבים, מֹונעים יׁש ּכאׁשר ּגם הּנה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלהוי'

ּכל נגד לעמ ֹוד עצמֹו את מנּצח כו'.הּוא מֹונע ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָ

לֹו ואין מּבחּוץ התנּגדּות יׁש ׁשּכאׁשר זאת, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹועֹוד

עלי  קמים רּבים ּכי כו', אהבתֹו20ּכח מּצד הּנה , ֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

ׁשּזהּו כו' המנּגדים עם לֹוחם הּוא הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלהוי'

היינּו ׁשּבחסד יסֹוד וענין ׁשּבחסד. הֹוד ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַענין

לתֹורה  מׁשיכה לֹו אין טעם מאיזה ּכאׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּגם

הּוא  הרי להוי' אהבתֹו מּצד הּנה ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָּומצֹות,

ׁשּמתעֹורר  עד נפׁשֹו, ּתנּועֹות ּבכל לזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמתקּׁשר

הּמחׁשבה  ׁשּכל ועד ּומצֹות, לתֹורה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבתׁשּוקה

ׁשּזהּו ּומצֹות, ּבתֹורה רק הם ׁשּלֹו ּומעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָּדיּבּור

החסד  ׁשּמּדת ּוכׁשם ׁשּבחסד. מלכּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַענין

הּמּדֹות, ּבכל ּגם הּוא ּכן הּמּדֹות, מּכל ְְִִִֵַַַָָָּכלּולה

הּמּדֹות. מּכל ּכלּולה מּדה ְִִִֶַָָָָׁשּכל
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ב.20) ג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה' ‰¯Èבעבודת ,'ÈÂ‰ ˙·‰‡ ‡e‰ לזה החסד ‰È‡בנוסף מידת «¬«¬»»¬≈ƒ

,˙Bcn‰ ÏkÓ Ìb ‰ÏeÏk.ומפרט שממשיך כפי ¿»«ƒ»«ƒ
‡e‰ È¯‰ 'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡ „vnL eÈÈ‰ „ÒÁaL „ÒÁ ÔÈÚc¿ƒ¿«∆∆∆¿∆∆«¿∆ƒ««¬»«¬»»¬≈

החסד  במידת ה' את בעצמו ‡B‰·העובד הקדושֿברוךֿהוא את רק לא ≈
‰ÈÂ',גם אלא È·‰B‡ ˙‡∆¬≈¬»»

¯L‡kL'ה אוהב ÈÓיהודי ‰‡B¯ ∆«¬∆∆ƒ
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈÏa ˜ÒBÚL∆≈¿ƒ«»¿ƒ

,ÌÈÓL ˙‡¯Èa ˙BÂˆn‰ מי והרי «ƒ¿¿ƒ¿«»«ƒ
ה', אוהב הוא כך ‰e‡שנוהג È¯‰¬≈

BÓÎe .ÂÈÏ‡ ‰·‰‡a ¯¯BÚ˙Óƒ¿≈¿«¬»≈»¿
ÔÎ שבחסד חסד לענין נוסף ביטוי יש ≈

ה' ÈÂ‰Ï'בעבודת B˙·‰‡ „vÓƒ««¬»«¬»»
החסד ממידת ≈¬‰¯Èהנובעת

B˙e˜qÚ˙‰'ה את האוהב ÏÎaשל ƒ¿«¿¿»
‰¯B˙Ï ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««»ƒ¿»

˙eÊÈ¯Êa ‡È‰ ˙BˆÓe שנובעת ƒ¿ƒƒ¿ƒ
במידת  שמקורה והתעוררות מחיות

החסד.

eÈÈ‰ „ÒÁaL ‰¯e·b ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿»∆¿∆∆«¿
Âwa ˙‡ha˙Ó 'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡L∆«¬»«¬»»ƒ¿«≈««

,ÈÎÙ‰‰ מרגשות הפוכים ברגשות «»¿ƒ
שמידת  לכך בהתאם והאהבה, החסד

במהותה  הפוכה מידה היא הגבורה

שמדובר  שכיון אלא החסד, ממידת

בחסד, כלולה שהיא כפי בגבורה

הוא  שלה ‡˙הביטוי ‡BOL∆≈∆
'ÈÂ‰ È„bÓ לאהבת בסתירה הם כי ¿«¿≈¬»»

מהחסד. הנובעת Ùz‡¯˙ה' ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆
˙e¯‡t˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ „ÒÁaL∆¿∆∆ƒ¿««ƒ¿»¬
¯L‡kL ,„ÒÁ‰Ó ‰‡a‰«»»≈«∆∆∆«¬∆

ה' את ÓBlL„האוהב ÈÓ ‰‡B¯∆ƒ∆≈
CBzÓ ˙BÂˆÓ ÌÈi˜Óe ‰¯Bz»¿«≈ƒ¿ƒ
‡ ËÈÓ) ˙e·È¯ÚÂ ÌÚB««¬≈ƒ«

˜‡ÓLÚ‚ תענוג בכך לו ),ויש ∆¿«
‡e‰ È¯‰ ה'האוהב t˙Ó‡¯את ¬≈ƒ¿»≈

,˙BˆÓe ‰¯BzaL ÈÙBi‰ ÏÚ««ƒ∆«»ƒ¿
) ‰cÓ BÊÈ‡a,כמה עד וויפל אויף ¿≈ƒ»

היכן  ÏBÚÙÏעד ‰¯Bz‰ ‰ÏBÎÈ (¿»«»ƒ¿
˙eÏÏk˙‰ ÏÚ ÛÒBÂ .Ì„‡a»»»¿»«ƒ¿«¿
‰¯e·b „ÒÁ) ˙Bcn‰ È¯wÈÚƒ»≈«ƒ∆∆¿»
Ìb „ÒÁa ÌÈÏeÏk ,(˙¯‡Ùzƒ¿∆∆¿ƒ¿∆∆«
„BÒÈ „B‰ Áˆ) ˙Bcn‰ ÈÙÚ«¿≈«ƒ∆«¿

הוד  החסד, של ענף היא נצח העיקריות, המידות של והסתעפויות ענפים שהם

התפארת  של ענף ויסוד הגבורה, של ‰eÈÈענף „ÒÁaL Áˆc ,(¿∆«∆¿∆∆«¿
ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBÓ LÈ ¯L‡k Ìb ‰p‰ 'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡ „vnL∆ƒ««¬»«¬»»ƒ≈««¬∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

כראוי, ה' את לעבוד BÓˆÚהמפריעים ˙‡ ÁvÓ ‡e‰ È¯‰ על מתגבר ¬≈¿«≈«∆«¿
ÂÎ'להתגבר BÓÚÏ„עצמו  ÚBÓ Ïk „‚'ה את ולעבוד אותו ולנצח «¬∆∆»≈«

ההפרעות. Ê‡˙,למרות „BÚÂ ויש ¿…
במידת  המידות להתכללות נוסף ביטוי

‰˙e„b˙החסד  LÈ ¯L‡kL∆«¬∆≈ƒ¿«¿
ומצוות בתורה ה' »ıeÁaÓƒלעבודת

עצמו  לאדם Ákמחוץ BÏ ÔÈ‡Â¿≈…«
,'ÂÎ עם להתמודד לו וקשה

˜ÌÈÓההתנגדות  ÌÈa¯ Èkƒ«ƒ»ƒ
ÈÏÚ20,,בתהילים הכתוב כלשון »«

È¯‰ 'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡ „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ««¬»«¬»»¬≈
'ÂÎ ÌÈ„bÓ‰ ÌÚ ÌÁBÏ ‡e‰≈ƒ«¿«¿ƒ
.„ÒÁaL „B‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«∆¿∆∆

„ÒÁaL „BÒÈ ÔÈÚÂ ההתכללות ¿ƒ¿«¿∆¿∆∆
כפי  החסד במידת היסוד מידת של

ה' בעבודת ביטוי לידי בא שהדבר

‰ÊÈ‡Ó ¯L‡k ÌbL eÈÈ‰«¿∆««¬∆≈≈∆
BÏ ÔÈ‡ ÌÚË עצמו מצד לאדם ««≈

‰p‰ ,˙BˆÓe ‰¯B˙Ï ‰ÎÈLÓ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ≈
‡e‰ È¯‰ 'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡ „vÓƒ««¬»«¬»»¬≈
˙BÚez ÏÎa ‰ÊÏ ¯M˜˙Óƒ¿«≈»∆¿»¿

,BLÙ מידת של לתכונה בהתאם «¿
הדבר, אל ההתקשרות שהיא היסוד

ובתוקף  בחוזק היא »Ú„וההתקשרות
‰¯B˙Ï ‰˜eL˙a ¯¯BÚ˙nL∆ƒ¿≈ƒ¿»¿»

,˙BˆÓe כאשר הקודם המצב היפך ƒ¿
לכך, משיכה לו היתה לא מה משום

רבה  במידה היא »¿ÚÂ„והתשוקה
¯eaÈc ‰·LÁn‰ ÏkL∆»««¬»»ƒ
‰¯B˙a ˜¯ Ì‰ BlL ‰NÚÓe«¬∆∆≈«¿»
˙eÎÏÓ ÔÈÚ e‰fL ,˙BˆÓeƒ¿∆∆ƒ¿««¿

„ÒÁaL אין המלכות ענין שמצד ∆¿∆∆
מלבד  אחר דבר לשום מקום נתינת

החסד  מידת מצד הבאים ומצות, תורה

כאמור. ה', אהבת לידי המביאה

‰ÏeÏk „ÒÁ‰ ˙cnL ÌLÎe¿≈∆ƒ««∆∆¿»
ÏkÓשבע,˙Bcn‰,לעיל כמבואר ƒ»«ƒ

ÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk שש˙Bcn‰ ≈«¿»«ƒ
הוד, נצח, תפארת, גבורה, האחרות,

מלכות  ÏeÏk‰יסוד, ‰cÓ ÏkL∆»ƒ»¿»
ÏkÓ שבע.˙Bcn‰ ƒ»«ƒ
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zaydיב zxgnn mkl mzxtqe

‰p‰Â מּדה ּכל ּכלּולה האלקית ׁשּבּנפׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבנפׁש ּגם הּוא ּכן הּמּדֹות, ְִִֵֶֶֶַַַמּׁשבע

עׂשה  זה לעּמת זה את ׁשהרי ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֻהּבהמית,

חסד 21האלקים  ענין הּנה החסד, ּבמּדת ּוכמֹו . ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּגׁשמּיים  לדברים ׁשאהבתֹו היינּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבחסד

ּוגבּורה  לגׁשמּיּות. ּגלּויה ּבתׁשּוקה ְְְְְְִִִֵַַָָָמתּבּטאת

ּגׁשמּיים  לדברים אהבתֹו ׁשּמּצד היינּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּבחסד

ׁשּכאׁשר  זה, ּבענין לֹו המנּגד את ׂשֹונא הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהרי

ׁשקּוע  להיֹות ל מתאים אי לֹו: ְְְְִִִֵַַָאֹומרים

הרי  האדם, מעלת לפי ׁשאינם ּבהמּיים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבענינים

ׁשּנֹוסף  היינּו ׁשּבחסד ותפארת אֹותם. ׂשֹונא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָהּוא

ּגם  הּוא הּנה ּגׁשמּיים, לענינים המׁשכתֹו ְְְְִִִִִֵַַַַָָָעל

קאכט  אּון זי ּבארימט (ער ּומתלהב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָמתּפאר

וענין  ּגׁשמּיים. לענינים נמׁש ׁשהּוא ּבזה (ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָזי

סיּבה  מאיזֹו ּכאׁשר ׁשּגם היינּו ׁשּבחסד ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנצח

הּוא  הרי ּגׁשמּיים, לדברים הּמׁשיכה אצלֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָחסרה

מּזה, ויתרה כו'. ּתׁשּוקה לפעֹול עצמֹו את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמנּצח

ׁשּמבּייׁשים  מּבחּוץ, התנּגדּות ּכׁשּיׁשנּה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּגם

ּכיצ  ראּו ואֹומרים: אֹותֹו, ּבן ּומבּזים יהּודי ד ְְְְְִִִֵֶַַ

ּבהמּיים, ּבענינים ׁשקּוע ויעקב יצחק ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹאברהם

ׁשּזה  לֹוחם הּוא הרי אסּורים, ּבענינים יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָועֹוד

ׁשּבחסד. הֹוד ענין ׁשּזהּו ּתאוותֹו, את יבלּבל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹלא

התקּׁשרּות  לידי ׁשּבא עד ּתאוותֹו ּגדלה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוכל

ׁשּגם  ועד ׁשּבחסד, יסֹוד ענין ׁשּזהּו ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבהּתאוה,

ּבענינים  הם ׁשּלֹו ּומעׂשה ּדיּבּור ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָהּמחׁשבה

ׁשּבא  עד ּדחי, אל מּדחי הֹול וכ ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָחמרּיים,

מלכּות  ענין ׁשּזהּו אסּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָלכלל

ְֶֶֶׁשּבחסד.
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ובכ"מ.21) רפ"ו. תניא וראה יד. ז, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ÌLk ‰p‰Â מידות שבע לה Ïkשיש ‰ÏeÏk ¿ƒ≈¿≈∆«∆∆»¡…ƒ¿»»

,˙Bcn‰ Ú·MÓ ‰cÓ כל את בתוכה כוללת המידות משבע אחת כל ƒ»ƒ∆««ƒ
כאמור, ‰ÈÓ‰a˙,השבע, LÙa Ìb ‡e‰ Ôk,מידות שבע יש לה שגם ≈«¿∆∆««¬ƒ

שבע  כל את בתוכה כוללת הבהמית הנפש של המידות משבע אחת כל וגם

הכתוב È¯‰Lהמידות כלשון , ∆¬≈
NÚ‰בקהלת, ‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê ˙‡∆∆¿À«∆»»

ÌÈ˜Ï‡‰21 עשה הוא ברוך הקדוש »¡…ƒ
הצד  את ישנו הקדושה צד שכנגד כך

שלנפש  וכשם זה', ה'לעומת ההפוך

בחינות  שלוש כוחות, עשר האלקית

גם  יש כך מידות, ושבע מוחין של

הבהמית. לנפש

להתכללות  דוגמאות ומפרט וממשיך

הבהמית. הנפש בעניני בזו זו המידות

BÓÎe למשל„ÒÁ‰ ˙cÓa של ¿¿ƒ««∆∆
הבהמית, ÒÁ„הנפש ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«∆∆

B˙·‰‡L eÈÈ‰ „ÒÁaL∆¿∆∆«¿∆«¬»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„Ï ממידת שנובעת ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

החסד  כי הבהמית, הנפש של החסד

אהבה  של לרגשות השורש הוא

‰ÈeÏb ‰˜eL˙a ˙‡ha˙Óƒ¿«≈ƒ¿»¿»
˙eiÓL‚Ï גלויה חזקה, ותשוקה ¿«¿ƒ

שבחסד'. 'חסד היא ונרגשת,

„ÒÁaL ‰¯e·‚e של במידות ¿»∆¿∆∆
הבהמית  vnL„הנפש eÈÈ‰«¿∆ƒ«

ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„Ï B˙·‰‡«¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
החסד  ממידת נובעת ≈¬‰¯Èשכאמור

BÏ „bÓ‰ ˙‡ ‡BN ‡e‰≈∆«¿«≈
,‰Ê ÔÈÚa ביטוי היא שנאה והרי ¿ƒ¿»∆
ה  מידת זו של ששנאה אלא גבורה

שבחסד, גבורה והיא מאהבה נובעת

את  באהבתו לו המנגד ושנאת

היא  ‡ÌÈ¯ÓBהגשמיות ¯L‡kL∆«¬∆¿ƒ
˙BÈ‰Ï EÏ ÌÈ‡˙Ó CÈ‡ :BÏ≈«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈiÓ‰a ÌÈÈÚa Úe˜L»«¿ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ
,Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ ÈÙÏ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ«¬«»»»

Ì˙B‡ ‡BN ‡e‰ È¯‰ אלו את ¬≈≈»
הרוחני  מצבו על אותו שמוכיחים

הירוד.

B˙ÎLÓ‰ ÏÚ ÛÒBpL eÈÈ‰ „ÒÁaL ˙¯‡Ù˙Â והנטיה המשיכה ¿ƒ¿∆∆∆¿∆∆«¿∆»««¿»»
ÌÈiÓLb,שלו  ÌÈÈÚÏ הבהמית הנפש של החסד ממידת ‰p‰הנובעת ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈

בכך  להתבייש ËÓÈ¯‡aבמקום ¯Ú) ·‰Ï˙Óe ¯‡t˙Ó Ìb ‡e‰«ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆«ƒ¿
CÈÊ ומתאר מתגאה CÈÊהוא ËÎ‡˜ Ôe‡ בלהט e‰L‡ועוסק ‰Êa ( ƒ»¿ƒ»∆∆

.ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ CLÓƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

„ÒÁaL Áˆ ÔÈÚÂ הבהמית הנפש של L‡k¯במידות ÌbL eÈÈ‰ ¿ƒ¿«∆«∆¿∆∆«¿∆««¬∆
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„Ï ‰ÎÈLn‰ BÏˆ‡ ‰¯ÒÁ ‰aÈÒ BÊÈ‡Ó כאשר ≈≈ƒ»¬≈»∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

והיא  מטבעה הבהמית בנפש קיימת גשמיים לדברים שהמשיכה למרות

גשמיים, לדברים נמשך לא האדם מה משום זאת בכל ממילא, בדרך נמצאת

BÓˆÚ ˙‡ ÁvÓ ‡e‰ È¯‰¬≈¿«≈«∆«¿
עצמו  על ולעורר ÏBÚÙÏומתגבר ƒ¿

כו'.eLz˜‰בליבו  גשמיים לדברים ¿»
,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ של אופן ויש ƒ≈»ƒ∆

הבהמית  נפש של המידות התכללות

במצבו  יורד האדם שבו החסד במידת

יותר, עוד dLiLkהרוחני ÌbL∆«¿∆∆¿»
˙e„b˙‰ בדברים שקוע להיותו ƒ¿«¿

אחריהם  ונמשך לא ıeÁaÓגשמיים ƒ«
אחרים  מצד אלא עצמו, האדם מתוך

B˙B‡ ÌÈf·Óe ÌÈLÈi·nL בגלל ∆¿«¿ƒ¿«ƒ
לגשמיות, שלו והמשיכה האהבה

ÂÔa È„e‰È „ˆÈk e‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡¿¿ƒ¿≈«¿ƒ∆
·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ שהיה «¿»»ƒ¿»¿«¬…

רוחני  במצב להיות ולעבוד אמור ראוי

כדבעי  ומצוות תורה בשמירת ה' את

,ÌÈiÓ‰a ÌÈÈÚa Úe˜L דברים »«¿ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ
להיות  אדם לבני ראוי שלא נחותים

בהם  BÈ˙¯שקוע „BÚÂ חמור ומה ¿≈
'בהמיים' גשמיים מענינים יותר עוד

מותרים, דברים גם להיות שיכולים

שקוע  שהאדם ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒהוא
ÌÈ¯eÒ‡ וכאשר התורה, פי על ¬ƒ

מביישים  ואפילו כך על אותו מוכיחים

אותו  ÌÁBÏומבזים ‡e‰ È¯‰¬≈≈
שמוכיחים fL‰ומתאמץ  מה כל ∆∆

B˙ÂÂ‡zאותו  ˙‡ ÏaÏ·È ‡Ï…¿«¿≈∆«¬»
בתאוות  שקוע להיות ממשיך והוא

ÒÁaL„.שלו, „B‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«∆¿∆∆
B˙ÂÂ‡z ‰Ï„b Ck ÏÎÂ האדם של ¿»»¿≈»«¬»

הבהמית  הנפש של החסד שמידת

וההנהגות  שלו הרגשות על משפיעה

‰˙˜e¯M˙שלו  È„ÈÏ ‡aL „Ú«∆»ƒ≈ƒ¿«¿
„BÒÈ ÔÈÚ e‰fL ,‰Â‡z‰a¿««¬»∆∆ƒ¿«¿

,„ÒÁaL היסוד מידת של כענינה ∆¿∆∆
המידות  והמשכת להשפעת השייכת וההתחברות ההתקשרות כדי ÚÂ„שהוא ¿«

גשמיות  של בתאוות שקוע שבלב הרגש רק שלא בתאוות ההתקשרות היא כך

ÌÈÈÚaאלא  Ì‰ BlL ‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁn‰ ÌbL∆«««¬»»ƒ«¬∆∆≈¿ƒ¿»ƒ
CÏB‰ CÎÂ ,ÌÈi¯ÓÁ ויורדÏÏÎÏ ‡aL „Ú ,ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ »¿ƒƒ¿»≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«∆»ƒ¿«

„ÒÁaL ˙eÎÏÓ ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c המידות רק לא ¿»ƒ¬ƒ∆∆ƒ¿««¿∆¿∆∆
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יג `"iyz'd ,xnera b"l

נׁשלם p‰Â‰ה) הּמּדֹות ּפרטי ּבירּור ענין עיּקר ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵַַַָָ

ּבעֹומר  ל"ג ּבחינת 22ּביֹום ׁשהּוא , ְְִֶֶַַָ

והענין  הּמּדֹות. לעיּקר הּסֹוף ׁשּזהּו ׁשּבהֹוד, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָהֹוד

הּיֹותר  הּמדריגה היא ׁשּבהֹוד הֹוד ּדהּנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבזה,

הּוא  ׁשּכן ׁשּמֹודה ּגּופא, ההֹודאה ּבענין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתחּתֹונה

ּדהּנה, לזה, והּדּוגמא ּבׂשכלֹו. מבין ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאף

ּבחכמתֹו, עם ּכל מעין ׁשּנפלא ּגדֹול חכם ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָיׁש

לֹו יׁש ׁשּבכלל ּפי על ׁשאף קטן, חכם ּגם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש

מבין  אינֹו הּוא ּגם הרי, הּׂשכל, לענין ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשּייכּות

ּומּכל  הּגדֹול, החכם ׁשל הּנפלאה חכמתֹו ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָאת

אף  הּנה לׂשכל, ׁשּייכּות לֹו ׁשּיׁש ּכיון ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָמקֹום,

הּגדֹול, מהחכם ׁשּׁשֹומע הּׂשכל את מבין ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּביֹותר. מּופלא ׂשכלי ענין ׁשּזהּו רֹואה הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָהרי

אֹו יֹודע ׁשהּוא לֹומר אפׁשר ׁשאי אמת הן ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָולכן,

מֹודה  הּוא הרי אֹופן ּבכל  אבל הּדבר, את ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָמּׂשיג

מּלפניו, להתּבּטל ׁשּצרי מבין) ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ(אף

מּופלא  ׂשכלי ענין ׁשּזהּו ׁשּמרּגיׁש לפי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָוהיינּו

הּוא  הרי לׂשכל, ׁשּייכּות לֹו ׁשּיׁש וכיון ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָּביֹותר,

ׁשאינֹו ּפי על אף לפניו, להתּבּטל ׁשּצרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמבין

ׁשאינֹו ּביֹותר ּפׁשּוט איׁש אבל מּׂשיג. ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָיֹודע

עליו  לֹומר ׁשּיי לא הרי ּכלל, לׂשכל ְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּיי

אל  ּולהתּבּטל להֹודֹות ׁשּצרי מבין ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָאפיּלּו

זה  ענין הּנה ּומתּבּטל, ּׁשּמֹודה ּומה ּגדֹול, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהחכם

הֹוד  ענין וזהּו הֹודאה. ּבדר אצלֹו הּוא ְְְְִֶֶֶֶַָָָּגּופא

ׁש הֹודאה ההֹוד ׁשּבהֹוד , ׁשענין ּבהֹודאה, ְְְִֶֶֶַַָָָָ

אֹו ּדעת ּבינה חכמה מּצד אינֹו ּגּופא ְִִֵַַַָָָָָָ(הֹודאה)

הֹודאה  מּצד אּלא ּתפארת, ּגבּורה חסד ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָמּצד
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ואילך.22) ג שג, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה – לקמן הבא בכל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפועל  ההנהגה גם אלא הבהמית הנפש של החסד מידת של להשפעה נתונות

שקוע  שהאדם בלבד זו ולא בה, הכלולות והמידות זו, מידה ידי על נשלטת

מידת  התכללות בגלל אסורים, דברים אפילו עושה הוא אלא חומריים בדברים

החסד. במידת המלכות

Ú ‰p‰Â (‰¯e¯Èa ÔÈÚ ¯wÈ ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«≈
‚"Ï ÌBÈa ÌÏL ˙Bcn‰ ÈË¯t¿»≈«ƒƒ¿»¿«

¯ÓBÚa22„B‰ ˙ÈÁa ‡e‰L , »∆∆¿ƒ«
¯wÈÚÏ ÛBq‰ e‰fL ,„B‰aL∆¿∆∆«¿ƒ«

˙Bcn‰ פרטי בירור אמנם כלומר, «ƒ
האחרון  ביום הוא בשלימות המידות

את  מתקנים שאז העומר ספירת של

השביעית, שבמידה השביעית הבחינה

הענין  עיקר אבל שבמלכות', 'מלכות

בעומר  ל"ג ביום לכן, קודם כבר נשלם

וכפי  שבהוד', 'הוד היא שלו שהמידה

ומפרט. שממשיך

„B‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
¯˙Bi‰ ‰‚È¯„n‰ ‡È‰ „B‰aL∆¿ƒ««¿≈»«≈
‡Ùeb ‰‡„B‰‰ ÔÈÚa ‰BzÁz«¿»¿ƒ¿««»»»
ההודאה  ענין היא ההוד מידת עצמה,

יש  כאשר כמו הסכמה, של במובן

מודה  והאחד שניים בין מחלוקת

ובענין  השני, עם שהצדק ומסכים

יש  ההוד, מידת של התוכן ההודאה,

הנמוכה  והדרגה ושונות רבות דרגות

הוא  ‰e‡ביותר ÔkL ‰„BnL לא ∆∆∆≈
האמת  שזו והפנים שהשתכנע משום

דעתו  את ומבטל ומסכים שמודה אלא

BÏÎNa ÔÈ·Ó BÈ‡L Û‡ ורמה «∆≈≈ƒ¿ƒ¿
שבהוד', 'הוד נקראת הודאה של כזו

שממשיך  כפי שבהודאה, הודאה

ומבאר.

LÈ ,‰p‰c ,‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»»∆¿ƒ≈≈
Ïk ÔÈÚÓ ‡ÏÙpL ÏB„b ÌÎÁ»»»∆ƒ¿»≈≈»

,B˙ÓÎÁa ÌÚ כל נפלאת שחכמתו »¿»¿»
העם  כל מחכמת יותר נעלית שהיא כך

˜ÔË,כולו  ÌÎÁ Ìb LÈÂ¿≈«»»»»
ביותר  ומועטת פחותה שחכמתו

ÏÏÎaL Èt ÏÚ Û‡L כללי BÏבאופן LÈ הקטן eÎÈiL˙לחכם ∆««ƒ∆ƒ¿»≈«»
ÏÎO‰ ÔÈÚÏ,חכם נחשב הוא גם ‰e‡ולכן Ìb ,È¯‰,הקטן החכם ¿ƒ¿««≈∆¬≈«

מסוימת  במידה חכם היותו ÏLעם ‰‡ÏÙp‰ B˙ÓÎÁ ˙‡ ÔÈ·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆»¿»«ƒ¿»»∆
ÏB„b‰ ÌÎÁ‰ ההבנה מיכולת מאד רחוקה הגדול החכם של חכמתו כי ∆»»«»

שלו, BÏוההשגה LiL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓe הקטן eÎÈiL˙לחכם ƒ»»≈»∆≈«»
‰ÏÎOמסוימת  ˙‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L Û‡ ‰p‰ ,ÏÎNÏ והמופלא העמוק ¿≈∆ƒ≈«∆≈≈ƒ∆«≈∆

e‰fL ‰‡B¯ ‡e‰ È¯‰ ,ÏB„b‰ ÌÎÁ‰Ó ÚÓBML שהוא החכמה ∆≈«≈∆»»«»¬≈∆∆∆
הגדול  מהחכם BÈa˙¯שומע ‡ÏÙeÓ ÈÏÎN ÔÈÚ את להבין מבלי וגם ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈

ונפלאה. גדולה חכמה היא הגדול החכם שחכמת 'מודה' הוא הדברים עומק

‡e‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙Ó‡ Ô‰ ,ÔÎÏÂ הקטן ‡Bהחכם Ú„BÈ ¿»≈≈¡∆∆ƒ∆¿»«∆≈«
¯·c‰ ˙‡ ‚ÈOÓ שהוא המופלא «ƒ∆«»»

לו  אין כאמור כי הגדול, מהחכם שומע

החכמה  את ולהשיג להבין יכולת

הזו, ‡ÔÙBהמופלאה ÏÎa Ï·‡¬»¿»∆
‰„BÓ ‡e‰ È¯‰ ומסכיםÛ‡) ¬≈∆«

CÈ¯vL (ÔÈ·Ó BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»ƒ
ÂÈÙlÓ Ïha˙‰Ï בביטול להיות ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»
הגדול, החכם ÈÙÏכלפי eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ

LÈb¯nL הקטן e‰fLהחכם ∆«¿ƒ∆∆
הגדול  מהחכם שומע שהוא הדברים

,¯˙BÈa ‡ÏÙeÓ ÈÏÎN ÔÈÚƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈
BÏ LiL ÔÂÈÎÂ הקטן לחכם ¿≈»∆≈

˙eÎÈiL מסוימתÏÎNÏ,בכלל «»¿≈∆
‡e‰ È¯‰ הקטן ÔÈ·Óהחכם ¬≈≈ƒ

ÂÈÙÏ Ïha˙‰Ï CÈ¯vL בפני ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»
הגדול, BÈ‡Lהחכם Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈

‚ÈOÓ BÈ‡Â Ú„BÈ לו שאין למרות ≈«¿≈«ƒ
של  המופלאה בחכמה והבנה ידיעה

לגבי  אמור זה וכל הגדול. החכם

לחכמה  מתייחס קטן חכם שבו האופן

הגדול החכם ËeLtשל LÈ‡ Ï·‡¬»ƒ»
ÏÎNÏ CÈiL BÈ‡L ¯˙BÈa¿≈∆≈«»¿≈∆

,ÏÏk לדעת יכולת אפילו לו ואין ¿»
חכמה  היא הגדול החכם שחכמת

ÓBÏמופלאה  CÈiL ‡Ï È¯‰¯ ¬≈…«»«
ÔÈ·Ó ‡e‰L elÈÙ‡ ÂÈÏÚ»»¬ƒ∆≈ƒ
Ï‡ Ïha˙‰Ïe ˙B„B‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿¿ƒ¿«≈∆

,ÏB„b ÌÎÁ‰ ההסכמה עצם גם כי ∆»»»
החכם  בפני להתבטל שצריך וההכרה

חכם  שהוא בכך מהכרה נובעת הגדול

הפשוט  שהאיש דבר וזה ומופלא גדול

לכך  מסוגל לא BnM„‰ביותר ‰Óe«∆∆
,Ïha˙Óe שלמעשה לכך והסיבה ƒ¿«≈

שייכות  כל לו שאין הפשוט האיש

הגדול  החכם כלפי מתבטל הוא גם שכלית Ùeb‡להבנה ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»∆»
הביטול, עצם ‰B„‡‰עצמו, C¯„a BÏˆ‡ ‡e‰ והודאה הסכמה היינו ∆¿¿∆∆»»

הבנה. כל B‰aL„,מבלי „B‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ כוללת ההוד שספירת כפי ¿∆ƒ¿«∆¿
עצמו  ההוד ענין את ‰‰B„בתוכה ÔÈÚL ,‰‡„B‰aL ‰‡„B‰»»∆¿»»∆ƒ¿««

‡Ùeb (‰‡„B‰) עצמו˙Úc ‰Èa ‰ÓÎÁ „vÓ BÈ‡ כתוצאה »»»≈ƒ«»¿»ƒ»««
שכלית והבנה Ùz‡¯˙,מידיעה ‰¯e·b „ÒÁ „vÓ B‡ מרגש כתוצאה ƒ«∆∆¿»ƒ¿∆∆
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zaydיד zxgnn mkl mzxtqe

ּדרּבנן: מֹודים ּבנֹוסח ׁשאֹומרים ּוכמֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָּבעלמא.

,ל מֹודים ׁשאנּו על כו' ל אנחנּו ְֲִִֶַַָָָמֹודים

הּיֹותר  הּמדריגה וזֹוהי ׁשּבהֹודאה. ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהֹודאה

רז"ל  אמרּו זה ׁשעל ּבּקדּוּׁשה, מאן 23אחרֹונה ְְֲֶֶַַַַַַָָָ

ּכי, הּמתים, לתחּיית קם אינֹו ּבמֹודים ּכרע ְְְִִִִִֵֵַַַָָֹּדלא

ּכיון  הרי הידיעה, ענין אצלֹו אין ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּגם

לֹו יׁש אזי להֹודֹות, ׁשּצרי לכלֿהּפחֹות ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹודע

אבל  זֹו, ידיעה ּגם לֹו אין אם ואפיּלּו ְְֲֲִִִִֵַַָָָּתקוה.

ּבלבד  הֹודאה מּצד להֹודֹות ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְִִִַַָָָָיכֹול

ׁשל  ּבדרּגא לכלֿהּפחֹות הּוא הרי ידיעה, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹללא

ּכרע  ּדלא מאן אבל ּתקוה. לֹו ויׁש ׁשּבהֹוד, ְְְְֲִֵֶַַָָָֹהֹוד

ההֹודאה  ענין ּגם אצלֹו ׁשחסר ְְְִִֵֶֶַַַָָָּבמֹודים,

לנחׁש נהּפכת ׁשדרתֹו אזי והיינּו,23ׁשּבהֹודאה, , ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ

קדּוּׁשה. לעניני ׁשּייכּות לֹו ְְְְִֵֵֶַָָׁשאין

‰Ê·e ּבר ׁשמעֹון לרּבי ּבעֹומר ּדל"ג הּקׁשר יּובן »∆ְְְִִֶֶֶַַַַַָ

ׁשמעֹון  רּבי ׁשל העּובּדא ּדהּנה, ְְְִִִֵֶַַָָיֹוחאי,

ּתחת  עֹומק עם רּום עֹומק לקּׁשר היתה יֹוחאי ְְִֵֶֶַַַַַָָּבר

למעלה  ׁשּנתּבאר ההתּגּלּות 24(ּכמֹו ולכן, ,( ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מעלה, למעלה ׁשרׁשֹו לׁשרׁש עד רּום ְְְְְְֶֶַַַָָָֹּדעֹומק

ׁשּבהֹוד, הֹוד ספירת ׁשהּוא ּבעֹומר, ּבל"ג ְְְְִֶֶֶַַָָָהיתה

ׁשּבּה ּבעבֹודה, ּתחּתֹונה הּיֹותר הּמדריגה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזֹוהי

ואז  הּמּדֹות, עיּקרי ּדבירּור העבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָנׁשלמת

וגיּלּוי  להמׁשכת הּציּנֹור ּפתיחת להיֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָיכֹולה

יּגיע  זה ידי ׁשעל מעלה, למעלה ׁשרׁשֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשרׁש

לפעֹול  והּכח הּתֹורה . ּפנימּיּות ּגיּלּוי יׂשראל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלכל

ּדהֹוד  העבֹודה ידי על הּוא לזה הּציּנֹור ְְְֲִִֵֶַַַָָָּפתיחת

ׁשל  עּוּלּה עֹול, הּקּבלת ענין ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַַַָָׁשּבהֹוד,

לעיל 25ּתֹורה  ׁשּנתּבאר ׁשאינֹו26(ּכמֹו והיינּו, ,( ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ
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א.23) קסד, ח"ג א. ק, ח"ב זוהר סע"א. טז, ב"ק 75).24)ראה ע' (לקמן ה סעיף – המאמר שלפני ראה 25)בהשיחה

תוֿתז. ע' תרס"ו המשך וראה פכ"ט. שמואל מדרש כא. פי"ח, ואילך 26)במדב"ר ב סעיף – המאמר שלפני בהשיחה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÒBaמסוים  ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe .‡ÓÏÚa ‰‡„B‰ „vÓ ‡l‡∆»ƒ«»»¿»¿»¿∆¿ƒ¿«

CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ :Ôa¯c ÌÈ„BÓ'כו,CÏ ÌÈ„BÓ e‡L ÏÚ ƒ¿«»»ƒ¬«¿»«∆»ƒ»
על  רומז פעמיים 'מודים' הלשון B‰aL„‡‰,וכפל ‰‡„B‰ היינו וכאמור »»∆¿»»

עצמה  ההודאה אלא מרגש, לא וגם והשגה, מהבנה נובעת לא שההודאה

הודאה. על מבוססת

¯˙Bi‰ ‰‚È¯„n‰ È‰BÊÂ¿ƒ««¿≈»«≈
‰B¯Á‡ ביותר Me„wa‰,הנמוכה «¬»«¿»

מועט  הכי באופן לאלוקות הביטול

Ê‰ההכרחי ÏÚL ההודאה על ∆«∆
לפחות  זו במדריגה ¿«‡e¯Óוהביטול

Ï"Ê¯23Ú¯k ‡Ïc Ô‡Ó שלא מי «««¿…»«
קומתו  את ומכופף ÌÈ„BÓa¿ƒכורע

בתפילת  לך' אנחנו 'מודים באמירת

עשרה' ÈiÁ˙Ï˙'שמונה Ì˜ BÈ‡≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈ‡ ¯L‡k Ìb ,Èk ,ÌÈ˙n‰«≈ƒƒ««¬∆≈

,‰ÚÈ„È‰ ÔÈÚ BÏˆ‡ את לו ואין ∆¿ƒ¿««¿ƒ»
לאלוקות  ביטול לידי להגיע היכולת

באלקות  והשגה ידיעה על שמבוסס

˙BÁt‰ŒÏÎÏ Ú„BiL ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆≈«¿»«»
BÏ LÈ ÈÊ‡ ,˙B„B‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿¬«≈

‰Â˜z לרמה יגיע דבר של שבסופו ƒ¿»
לאלקות. ביטול של elÈÙ‡Â«¬ƒמסוימת

Ìb BÏ ÔÈ‡ Ì‡ אפילו,BÊ ‰ÚÈ„È ƒ≈«¿ƒ»
בעצם  לידיעה אפילו הגיע לא אם גם

להודות  שצריך ÏBÎÈהעובדה Ï·‡¬»»
„vÓ ˙B„B‰Ï BÓˆÚa ÏBÚÙÏƒ¿¿«¿¿ƒ«

‰ÚÈ„È ‡ÏÏ „·Ïa ‰‡„B‰ כל »»ƒ¿»¿…¿ƒ»
כלל, והבנה זו ‰¯Èידיעה אם אז, גם ¬≈

שלו, ההודאה ŒÏÎÏבלבד ‡e‰¿»
„B‰ ÏL ‡b¯„a ˙BÁt‰«»¿«¿»∆

,„B‰aL ללא הודאה, מתוך הודאה ∆¿
והבנה  ידיעה על שמבוססת הכרה כל

Â˜z‰כלשהי BÏ LÈÂ סוף שסוף ¿≈ƒ¿»
של  מסוימת לרמה הוא גם יגיע

Ú¯kהתבטלות. ‡Ïc Ô‡Ó Ï·‡¬»«¿…»«
כלל  השתחוה ÒÁL¯לא ,ÌÈ„BÓa¿ƒ∆»≈

Ìb BÏˆ‡ אפילו‰‡„B‰‰ ÔÈÚ ∆¿«ƒ¿««»»
,‰‡„B‰aL את רק לו חסר שלא ∆¿»»

אפילו  לו אין אלא שבהודאה הידיעה

הודאה  על המבוססת LÁÏהודאה ˙Ît‰ B˙¯„L ÈÊ‡23, כדברי ¬«ƒ¿»∆¿∆∆¿»»
˜„Me‰הגמרא, ÈÈÚÏ ˙eÎÈiL BÏ ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â המסמל נחש כמו ¿«¿∆≈«»¿ƒ¿¿≈¿»

הקדושה. מצד ההפוך הצד הסטראֿאחרא, את

,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯Ï ¯ÓBÚa ‚"Ïc ¯Lw‰ Ô·eÈ ‰Ê·e שיום »∆««∆∆¿«»∆¿«ƒƒ¿««

שלו  וההילולא ההסתלקות יום הוא בעומר ל"ג ÏLזה ‡c·eÚ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈»¿»∆
Ìe¯ ˜ÓBÚ ¯M˜Ï ‰˙È‰ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ הכי דרגות «ƒƒ¿««»¿»¿«≈∆

באלקות  ונעלות Áz˙גבוהות ˜ÓBÚ ÌÚ היינו נחותים, הכי ענינים ƒ∆««
ביותר  נחותים למקומות ביותר נעלית אלוקות a˙pL‡¯להמשיך BÓk)¿∆ƒ¿»≈

‰ÏÚÓÏ24 שלפני הרבי בשיחת ¿«¿»
זה  מאמר ÔÎÏÂ,אמירת ,(¿»≈

Ìe¯ ˜ÓBÚc ˙elb˙‰‰ הגילוי «ƒ¿«¿∆
נעלות  הכי הדרגות של וההארה

BL¯Lבאלוקות  L¯LÏ „Ú של «¿…∆»¿
רום' ÏÚÓ‰,ה'עמק ‰ÏÚÓÏ לא ¿«¿»«¿»

של  גם אלא עצמה הדרגה של גילוי רק

אלא  השורש של רק ולא שלה, השורש

התגלות  היינו השורש, שורש של גם

מאד, נעלה Ïa"‚ממקור ‰˙È‰»¿»¿«
‡e‰L ,¯ÓBÚa בספירת היום »∆∆

של  בתיקון עוסקים שבו העומר

È‰BfL ,„B‰aL „B‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«∆¿∆ƒ
‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰‚È¯„n‰««¿≈»«≈«¿»

,‰„B·Úa ידיעה כל אין כאשר »¬»
וההודאה  בלבד, הודאה אלא והשגה

ללא  הודאה, מתוך רק היא עצמה

לעיל, כמבואר כלל, «∆daLידיעה
שבהוד' 'הוד של זו ∆∆¿ÓÏLƒ˙בספירה

È¯wÈÚ ¯e¯È·c ‰„B·Ú‰»¬»¿≈ƒ»≈
,˙Bcn‰,לעיל כאשר Ê‡Âכמבואר «ƒ¿»

עיקרי  בירור של העבודה לפחות

נשלמה, BÈ‰Ï˙המידות ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿
˙ÎLÓ‰Ï ¯BpÈv‰ ˙ÁÈ˙t¿ƒ««ƒ¿«¿»«

BL¯L L¯L ÈelÈ‚Â בחינת של ¿ƒ…∆»¿
שבהוד' ÏÚÓ‰,'הוד ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»

‰Ê È„È ÏÚL הנעלה הגילוי בכוח ∆«¿≈∆
ÈelÈbהזה  Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»ƒ¿»≈ƒ

.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»
¯BpÈv‰ ˙ÁÈ˙t ÏBÚÙÏ Ák‰Â¿«…«ƒ¿¿ƒ««ƒ

‰ÊÏ ידו שעל האמור הנעלה לגילוי »∆
התורה  פנימיות לגילוי יהודי כל יבוא

„B‰c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈»¬»¿
˙Ïaw‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,„B‰aL∆¿∆ƒ¿«««»«

,ÏBÚ קבלת על המבוססת ה' עבודת

והכ  שכלית הבנה לאדם כשאין גם שמים, מלכות בחשיבות עול שכלית רה

בלשון  הנקראת שבהודאה, הודאה שבהוד', 'הוד של ביטול מתוך הדברים,

Bz¯‰המדרש  ÏL dleÚ25 התורה לקיום הכוונה הדברים פנימיות ולפי »∆»
עול וקבלת ביטול ÏÈÚÏמתוך ¯‡a˙pL BÓk)26 שקדמה הרבי בשיחת ¿∆ƒ¿»≈¿≈
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טו `"iyz'd ,xnera b"l

עבֹודתֹו ּוכללּות ּומקֹום, ּדזמן ּבהגּבלֹות ְְְְְֲִִֵַַַָָָָמתחּׁשב

הּנה  ולכן , ודעת, טעם ּפי על ׁשּלא לגמרי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהיא

מעלימים  אינם והּזמן ׁשהּמקֹום ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלא

ּומקֹום  ּבזמן ׁשּגם אּדרּבה, אּלא עליו, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּומסּתירים

לכם. ּדּוספרּתם הענין ּפֹועל הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָהרי

מּמחרת e‰ÊÂו) לכם ּוספרּתם ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְֳִֶֶֶַַַַָָָ

ּדהּנה, ּבזה, והענין ּדוקא. ְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּׁשּבת

ׁשל  ּבדרּגא נקּבע ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּכללּות

מטי  ולא מטי ואיחּור, ּובכללּות 27קדימה , ְְְְִִִֵֵָָָָָ

זמּנים  וסדר זמּנים ענין הּוא אמנם,28הּדברים . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

לברר  לכם, ּדּוספרּתם הענין להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכדי

מּטה  למּטה עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָאת
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ואילך). 72 ס"ע מטי).27)(לקמן ולא מטי (שער ז שער חיים עץ א. סה, ב. טז, זח"א נט,28)ראה ב. נז, להצ"צ סהמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המאמר  eÈÈ‰Â,לאמירת שכל,), פי על לא עול, קבלת מתוך ה' ועבודת ¿«¿

הרי  וההבנה, השכל על מבוססת העבודה כאשר כי ביותר נעלית עבודה היא

עול  קבלת מתוך היא כשהעבודה אבל מחייב, שהשכל במידה היא העבודה

מוחלטת  התמסרות מתוך זה הרי MÁ˙Ó·וביטול, BÈ‡L'ה את העובד ∆≈ƒ¿«≈
עול  וקבלת ביטול «¿»¿BÏa‚‰a˙מתוך

ÌB˜Óe ÔÓÊc המימדים שני שהם ƒ¿«»
מוגדרת  למציאות העולם את שעושים

מתחשב  לא הוא אבל ומוגבלת,

מעל  ה' את ועובד הללו בהגבלות

ומגבלות  הזמן למגבלות ומעבר

B˙„B·Úהמקום  ˙eÏÏÎe של ¿»¬»
עול  וקבלת ביטול מתוך È‰ƒ‡העובד

ÌÚË Èt ÏÚ ‡lL È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆…«ƒ««
˙Ú„Â,לחלוטין עלֿשכלי באופן »««
,ÔÎÏÂ מלכתחילה שעבודתו מאחר ¿»≈

וההבנה  השכל יסודות על מבוססת לא

עלֿשכלית  התבטלות על ≈p‰ƒ‰אלא
ÔÓf‰Â ÌB˜n‰L „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿»∆«»¿«¿«
ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈ‡≈»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

,ÂÈÏÚ מעצור לגביו מהווים ולא »»
ÌB˜Óeוהגבלה  ÔÓÊa ÌbL ,‰a¯c‡ ‡l‡ המוגדרת המציאות בתוך ∆»«¿«»∆«ƒ¿«»

ÌÎÏוהמוגבלת  Ìz¯ÙÒec ÔÈÚ‰ ÏÚBt ‡e‰ È¯‰ זו לא כלומר, ¬≈≈»ƒ¿»¿¿«¿∆»∆
אלא  ה' בעבודת לו מפריעים לא והמקום הזמן של וההגבלות שהגדרים בלבד

יהיה  והמקום הזמן גדרי בתוך שאפילו וגורם עליהם, ופועל משפיע שהוא

על  שנמשך אור הגילוי והמשכת והבירור ספירת התיקון של העבודה ידי

העומר.

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â זה מאמר הפותח בפסוק Ìz¯ÙÒeבתורה ¿∆««∆»¿«¿∆
‡˜Âc ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ מאחר השאלה, נשאלה המאמר ובתחילת »∆ƒ»√«««»«¿»

השבת' 'ממחרת נאמר מדוע הפסח, חג של ראשון טוב יום ממחרת שהכוונה

הפסח'. 'ממחרת במפורש נאמר Ò„¯ולא ˙eÏÏk ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ למטה מלמעלה האלוקי האור והמשכת ירידת Úa˜של «ƒ¿«¿¿ƒ¿»

ÈËÓ ‡ÏÂ ÈËÓ ,¯eÁÈ‡Â ‰ÓÈ„˜ ÏL ‡b¯„a27,,נוגע ולא נוגע ¿«¿»∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»»≈
כל  שישנה כזה באופן הוא לדרגה מדרגה האור של ההמשכה אופן כלומר,

הסתלקות  כך אחר ומיד ('מטי') האור והמשכת התפשטות של תנועה העת

למבואר  (בדומה ושוב שוב וכך מטי') ('לא למקורו בחזרה האור ועליית

האור  שבגללה מטי' ולא 'מטי של הזו והתנועתיות ושוב), רצוא ענין אודות

את  יוצרת גם היא הלאה, וכן ומסתלק מתפשט אלא אחד במקום עומד לא

ושוב' 'רצוא של בתנועות (כמו מטי' ולא 'מטי של בתנועות כי הזמן, מושג

ואיחור, קדימה של סדר להיות חייב נמוכות) יותר בדרגות בעיקר שהוא

ÌÈpÓÊ ¯„ÒÂ ÌÈpÓÊ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ¯·c‰ ˙eÏÏÎ·e28. כמבואר ƒ¿»«¿»ƒƒ¿«¿«ƒ¿≈∆¿«ƒ
'סדר  ישנו והמוגדרת המדודה בצורה הזמן התהוות שלפני וחסידות בקבלה

כפשוטו  הזמן מענין ומעודנת רוחנית יותר בצורה לזמנים חלוקה היינו זמנים',

למטה  הזמן ענין נמשך זמנים' (ומ'סדר

צדק': ה'צמח לאדמו"ר מצותיך' ב'דרך [וכמבואר

וע"ד  הזמן... מענין יותר דק הוא הזמן וסדר הזמן, לסדר זמן בין הפרש "יש

בנין  שהתחיל ומאז ומחריבן... עולמות בונה שהי' מלמד אבוהו... ר' שאמר

נעלים  רוחניים ענינים הם הנ"ל העולמות כי הזמן סדר נמצא הי' הנ"ל עולמות

אלא  כשלנו גשמי זמן בהם הי' שלא עד כמשי"ת שלנו השפל מעולם

ולאחר המצי  הזמן, סדר הנקראת אות

שלנו... גשמי הזמן הי' העולם שנברא

גם  הנ"ל העולמות בנין קודם אמנם

ית' הוא הי' אלא היה לא הזמן סדר

הזמן  מן למעלה שהוא הוא לבדו

התהוות  בענין כן גם יובן לגמרי...

הזמן  מן למעלה שהוא ית' ממנו הזמן

בבחינת  כן גם הוא והתהוותו לגמרי...

מן  הריבוי התהוות ע"ד ופרט כלל

ריבוי  הוא הזמן שהתחלקות האחדות,

הנמצאים  ריבוי ע"ד גבוליים חלקים

שכולל  כללי אור בחי' ויש גבול, בעלי

הזמן  חלקי כל כולל כן וכמו כא' כולם

עד  ומביט צופה בחי' וזהו ממש כא'

שסקירה  א', בסקירה הדורות כל סוף

שני  אלפי דשית הזמן כל כוללת א'

זמן  כוללת בחי' וכל בחי' לכמה בהתחלקות זו מסקירה נמשך ואח"כ כאחד,

בעיניך  שנים אלף כי נאמר אלו ובבחי' שני אלפי דשית הזמן כל לא אך רב

שנה  אלף זמן כוללת יום הנקראת אחת שבחינה ד'). צ' (תלים אתמול כיום

אך  רב זמן כולל הוא גם חלק שכל לחלקים, מתחלקים ואח"כ אחת, בבת

כל  שכוללת אחת בחינה נמשך ביום שבו השנה ראש ענין והוא מזה פחות

כולל  שר"ח ר"ח לי"ב מתחלק ואח"כ אחת, בסקירה השנה ימי דשס"ה הזמן

והוא  לרגעים מתחלק ואח"כ לשעות... ואח"כ לימים ואח"כ יום דל' הזמן

שהי' והתפשטות צמצום מחמת הוא הזמן שרש והוית אחרון... היותר הזמן

בחינת  והנה אריז"ל בכתבי מטי ולא מטי זה ונקרא העולם... בריאת בהתחלת

התחלקות  שיהי' כל ולכן הרגע זמן שהיית גורם הוא וההתפשטות הצמצום

חבירו  שמסתלק אחר להתמשך צריך הרי חלק וכל רבים לחלקים השפע

התפשטות  מטי ולא מטי נקרא האחד והסתלקות המשכת א"כ שקדמו

שהיא  שבאדם הנשימה וכמשל רגעים ריבוי יהי' ההתחלקות וריבוי והסתלקות

יהי' הנשימות ומריבוי והתפשטות בהסתלקות הלב מן החיות המשכת בחינת

אע"פ  ונמצא לחברתה, מתאחרת או קודמת אחת כל שבהכרח לפי מה זמן

בחי' יהי' ממנו הנמשכים בנמצאים אבל מהזמן למעלה הוא ב"ה א"ס שאור

אינו  באמת כי הזמן סדר הנק' וזהו המשכותם... סדר מחמת ואיחור קדימה

התחלקות  בבחי' שהמשכותיו לפי הזמן סדר שנקרא אלא כשלנו גמור זמן

בבריאה  מלכות מבחינת רק וכו' תפארת ואח"כ גבורה ואח"כ חסד תחלה

הוה  עבר ענין שהוא וימלוך מלך מלך וז"ש גמור זמן יתהוה עשיה יצירה

ועתיד..."]

,ÌÓ‡ סדר' לפחות או זמן, של מושג ישנו אכן השתלשלות' שב'סדר הגם »¿»
Ï·¯¯זמנים' ,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒec ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ולתקן ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿»¿¿«¿∆»∆¿»≈
‰‰eÏLÏzL˙ולזכך ¯„Ò Ïk שבו ‡˙ גבוהות הכי Ú„מהדרגות ∆»≈∆«ƒ¿«¿¿«
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zaydטז zxgnn mkl mzxtqe

מּמחרת  הּוא זה על הּכח הּנה ּתחת, ְֳִִֵֶֶַַַַַַָֹּבעֹומק

הּזמן  ענין מּכללּות ׁשּלמעלה ּבחינה .29הּׁשּבת, ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

הּוא  הּזמן ּבענין נעלית הּיֹותר הּמדריגה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָּדהּנה,

יֹום  ּבא החֹול ימי ׁשׁשת ׁשּלאחרי הּׁשּבת, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָענין

ּדׁשּבת  הּימים, מּכל מקּוּדׁש ׁשהּוא ְְִִֶַַַַָָָָָהּׁשּבת

וקיימא  זה 30מּקּדׁשא הרי כן, ּפי על אף אבל , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּבזמן, ענין ׁשׁשת 31עדיין ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּזהּו וכיון וּיּנפ ׁש. ׁשבת הּׁשביעי  ּובּיֹום ּגֹו' ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָימים

זמן  ׁשּזהּו היֹות עם הּנה זמן, ּבגדר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַעדיין

אין  אבל  עצמֹו, את ׁשּיפקיע  ּדּיֹו הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָּדקדּוּׁשה,

זה. ּדלעּמת הּׁשטּות להפֹו ּבׁשביל מסּפיק ְְְְֲִִִִֶֶַַַַֻזה

ׁשהּוא  לכם, ּוספרּתם להיֹות צרי ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָולכן,

זה  על הּכח הּנה ּתחת, לעֹומק עד הּבירּור ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹענין

מהענין  אפיּלּו למעלה הּׁשּבת, מּמחרת ְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָהּוא

מּסדר ּדׁשּב ׁשּלמעלה ּבחינה וקיימא, מּקּדׁשא ת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ְְְִַהׁשּתלׁשלּות.

ÔÈÚ‰Â,מצרים יציאת ּבׁשעת ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶַַַָ

הענין  על ּדלעיּלא האתערּותא ְְְְִִִֵַָָָָָָָָהיתה

ּתֹורה, למּתן ההכנה ּכללּות ועל העם, ברח ְְְְֲִַַַַַָָָָָָָּדכי

הּמלכים  מלכי מל עליהם ׁשּנגלה זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבכח

ההּגדה  ּבעל ּוכמאמר ּוגאלם, ולא 32הּקּב"ה אני ְְְֲֲִַַַַַַַָָָָָָֹ

הּוא  אני הּׁשליח ולא אני ׂשרף ולא אני ְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָֹֹמלא

והיינּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הּקּב"ה אחר, ,33ולא ְְְְְְִֵַַַַָָֹ

ׁשערי  ותׁשעה ּבארּבעים ׁשקּועים ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדכיון

אפיּלּו אחר, מיׁשהּו ּבא היה אם הּנה ְֲִִִִֵֵֶַָָָָטּומאה,

זֹו לא הרי ּבקדּוּׁשה, נעלֹות הּיֹותר ְְֲֲֵֵֵַַַַַָֹמהּדרּגֹות

יׂשראל  ּבני את להֹוציא יכֹול היה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבלבד

לבֹוא  הּוצר ולכן וכּו', אּדרּבה אּלא ְְְְִֵֶַַַָָָָָמּׁשם,

ׁשאין  ּבעצמֹו, הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא

מה  ׁשּזהּו הׁשּתלׁשלּות, לסדר ּכלל ׁשּייכּות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָלֹו
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ועוד.29)א. תתסט. ע' ח"ג קסז. ס"ע ח"א ויקרא אוה"ת ד. לה, שם אמור לקו"ת א.30)ראה יז, יז.31)ביצה לא, תשא

"ויוציאנו".32) ועוד.33)פיסקא ג. יב, צו לקו"ת בהגש"פ. האריז"ל סידור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Áz ˜ÓBÚa ‰hÓ ‰hÓÏ שבו נחותות הכי ‰Ákבדרגות ‰p‰ ¿«»«»¿∆««ƒ≈«…«

,˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚהיא ÏÚÓlL‰ו'שבת' ‰ÈÁa «∆ƒ»√«««»¿ƒ»∆¿«¿»
ÔÓf‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkÓ29.ומבאר שממשיך כפי זמנים', מ'סדר גם למעלה ƒ¿»ƒ¿««¿«

ÔÈÚ ‡e‰ ÔÓf‰ ÔÈÚa ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚È¯„n‰ ,‰p‰c¿ƒ≈««¿≈»«≈«¬≈¿ƒ¿««¿«ƒ¿«
ÈÓÈ ˙LL È¯Á‡lL ,˙aM‰««»∆¿«¬≈≈∆¿≈

ÏBÁ‰ הנחותה הבחינה את המסמלים «
המוגדרת  בצורה זמן הזמן, במושג

ביותר, ‰aM˙ומדודה ÌBÈ ‡a»««»
,ÌÈÓi‰ ÏkÓ Lce˜Ó ‡e‰L∆¿»ƒ»«»ƒ

הגמרא  LcwÓ‡כדברי ˙aLc¿«»ƒ«¿»
‡ÓÈÈ˜Â30, וקיימת עומדת שהשבת ¿»¿»

יצטרכו  שישראל מבלי בקדושתה

דברי  על רש"י וכפירוש אותה, לקדש

וקיימא': 'מקדשא שהשבת הגמרא

תלויה  ואינה בראשית, ימי "מששת

חודש", דראש למרות ‡·Ïבקביעות ¬»
ביותר  הגבוהה הדרגה היא ששבת

הזמן  ‰¯Èבענין ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¬≈
ÔÓÊaL ÔÈÚ ÔÈÈ„Ú ‰Ê לו ויש ∆¬«ƒƒ¿»∆ƒ¿«

הזמן, לגדרי ¿BÓÎeשייכות
·e˙kL31 השבת יום על Èkבתורה ∆»ƒ

ÌBi·e 'Bb ÌÈÓÈ ˙LL≈∆»ƒ«
LÙpiÂ ˙·L ÈÚÈ·M‰ הרי «¿ƒƒ»««ƒ»«

הימים  ששת בין משווה שהכתוב

ליום  כפשוטו) הוא הזמן מושג (שבהם

באופן  הוא הזמן מושג (שבו השביעי

ביותר). e‰fLהנעלה ÔÂÈÎÂ ענין ¿≈»∆∆
‰È„Ú‰pהשבת  ,ÔÓÊ ¯„‚a ÔÈ ¬«ƒ¿∆∆¿«ƒ≈

,‰Me„˜c ÔÓÊ e‰fL ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆∆¿«ƒ¿»
'מקדשא  נעלית, בקדושה ומדובר

Bicוקיימא', È¯‰ השבת לענין ¬≈«
ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ˜ÙiL∆«¿ƒ«∆«¿¬»≈

‰Ê עצמה מצד השבת קדושת ∆
CBÙ‰Ï ÏÈ·La ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿ƒ«¬

‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ עניני «¿ƒ¿À«∆
הנקראים  והסטראֿאחרא ה'קלפיות'

לפי  ודעת) מטעם (שלמטה 'שטות'

עובר  אדם אין ז"ל חכמינו מאמר

שטות' רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה

'זה  בקהלת הכתוב כלשון זה' ו'לעומת

אלקים'. עשה זה ≈«¿ÔÎÏÂ,לעומת
¯e¯Èa‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¯L‡k«¬∆»ƒƒ¿¿«¿∆»∆∆ƒ¿««≈

ביותר  הנחותים הדברים של ÏÚוהזיכוך Ák‰ ‰p‰ ,˙Áz ˜ÓBÚÏ „Ú«¿∆««ƒ≈«…««

‰aM˙,בירור  ˙¯ÁnÓ ‡e‰ ‰Ê של במובן השבת' ל'ממחרת והכוונה ∆ƒ»√«««»
היינו  מהשבת', LcwÓ‡'למעלה ˙aLc ÔÈÚ‰Ó elÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒ≈»ƒ¿»¿«»ƒ«¿»

,‡ÓÈÈ˜Â עצמה מצד השבת מקדושת יותר נעלית ÈÁa‰קדושה ¿»¿»¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL.ומבאר שממשיך כפי ∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

˙ÚLa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
‰˙È‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿»

‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ התעוררות »ƒ¿»»ƒ¿≈»
האלוקות, מצד ‰ÔÈÚמלמעלה, ÏÚ«»ƒ¿»
,ÌÚ‰ Á¯· ÈÎc שבני כך על ¿ƒ»«»»

שקועים  מלהיות 'יברחו' ישראל

גם  לחירות ויצאו מצרים בטומאת

‰‰Î‰ברוחניות  ˙eÏÏk ÏÚÂ¿«¿»«¬»»
,‰¯Bz ÔzÓÏ והיעד המטרה שהיא ¿««»

נגרם  זה וכל ממצרים, היציאה של

מלמעלה  Ê‰בהתעוררות ÁÎa¿…«∆
Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL ישראל בני על ∆ƒ¿»¬≈∆

‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
אלוקי  אור של והתגלות הארה שהיתה

האלקות  ««¿ÌÏ‡‚e,מעצמיות
‰„b‰‰ ÏÚa ¯Ó‡ÓÎe32 של ¿«¬«««««»»

בארץ  'ועברתי הפסוק על בדרשה פסח

הזה', בלילה ÏÂ‡מצרים È‡¬ƒ¿…
È‡ ,Û¯N ‡ÏÂ È‡ ,C‡ÏÓ«¿»¬ƒ¿…»»¬ƒ
‡ÏÂ ‡e‰ È‡ ,ÁÈÏM‰ ‡ÏÂ¿…«»ƒ«¬ƒ¿…
B„B·Îa ‰"aw‰ ,¯Á‡«≈«»»ƒ¿

eÈÈ‰Â ,BÓˆÚ·e33, לכך והטעם ¿«¿¿«¿
ידי  על דוקא היתה מצרים שיציאת

הוא  בעצמו הוא ברוך הקדוש התגלות

eÈ‰L ÔÂÈÎc במצרים ישראל בני ¿≈»∆»
‰ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡a ÌÈÚe˜L¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ ‰p‰ ,‰‡ÓeË È¯ÚL«¬≈¿»ƒ≈ƒ»»

,¯Á‡ e‰LÈÓ ‡a ההתגלות אילו »ƒ∆«≈
בעצמו  הוא ברוך מהקדוש היתה לא

מעצמות  נמוכה יותר מדרגה אלא

Bb¯c‰Ó˙האלקות  elÈÙ‡¬ƒ≈««¿
È¯‰ ,‰Me„˜a ˙BÏÚ ¯˙Bi‰«≈«¬«¿»¬≈
ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿»∆…»»»
(אלוקיֿרוחני, אחר' 'מישהו אותו

Ï‡¯NÈכמובן) Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
‰a¯c‡ ‡l‡ ,ÌMÓ עצמו הוא ƒ»∆»«¿«»

ניזוק  ‰C¯ˆeהיה ÔÎÏÂ ,'eÎÂ¿¿»≈¿«
BÏ ÔÈ‡L ,BÓˆÚa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ‡˜Âc ‡B·Ï»«¿»∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿«¿∆≈

,˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ ÏÏk ˙eÎÈiL גדר מכל לגמרי נעלה הוא אלא «»¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿
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יז `"iyz'd ,xnera b"l

למעלה 34ּׁשּנאמר  הּדיּלּוג ענין ׁשהּוא הוי', ּופסח ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ

הׁשּתלׁשלּות  לבני 35מּסדר ניּתנה ּכאׁשר כן ּוכמֹו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

הּזמּנים  ּכל על  העֹומר  ספירת מצות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל

להיֹות  ׁשּיּוכל ּכח ׁשהּנתינת להם נאמר אזי ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּוּלם,

יהיּו יֹום ותׁשעה הארּבעים ׁשּכל לכם, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּוספרּתם

ּומזּוּככים  מבֹוררים מּמחרת 36ספּורים, זה הרי , ְְְֲֳִִִִֵֶַָָָ

מּסדר  לגמרי ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשּבת,

למעלה  ׁשּבקדּוּׁשה, ּבדרּגֹות אפיּלּו ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות

נמׁש וכאׁשר וקיימא. ׁשּמּקּדׁשא מּׁשּבת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּגם

ּלכם, ּדּוספרּתם העבֹודה ונעׂשית הּׁשּבת, ְְְְֲֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָמּמחרת

חדרי  הּמל להביאני סֹוף ּכל סֹוף ּבאים ו,אזי ֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

נפׁשי  ּדאנא הענין היה ׁשאז ּתֹורה, מּתן על ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּדקאי

יהבית  אּונז 37ּכתבית (מ'האט לנּו ׁשּניּתן , ְְְְִִִֶַָָָָ

הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות ְְֵֶֶַַָָאּפגעגעּבן)

הענין ‡Cז) ּבינתיים יׁשנֹו לזה הכנה ּבתֹור «ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

ּפנימּיּות  ּגיּלּוי הּוא ׁשאז ּבעֹומר, ְְִִִֶֶַָָּדל"ג

ׁשּסדר 38הּתֹורה  ּפי על ׁשאף והיינּו, . ְְִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּתחיּלה  הּוא הּתֹורה ּבליּמּוד ְְְְְִִִֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות

לליּמּוד  ּבאים ּכ ואחר ּדתֹורה נגלה ְְְְְִִִִֶַַָָָלֹומדים

ׁשהּכח  לידע צרי מקֹום, מּכל הּתֹורה, ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפנימּיּות

ׁשּיׁש זה ידי על הּוא ּגּופא זה סדר להיֹות ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיּוכל

ּגיּלּוי  ענין ׁשּזהּו ּבעֹומר, ּדל"ג הענין ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּתחיּלה

נגלה  ׁשּליּמּוד ּכח נֹותן ׁשּזה הּתֹורה, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּפנימּיּות

נגלה  ידי ׁשעל וגם למהוי, ּכדבעי יהיה ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדתֹורה

ּבזה, והענין  הּתֹורה. לפנימּיּות יבֹואּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָּדתֹורה

ואּביטה  עיני ּגל ּביּקׁש הּמל ּדוד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדהּנה,

מּתֹורת נגלה 39נפלאֹות רק לא ׁשּלמד ּדאף , ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

מקֹום, מּכל הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגם אּלא ְְִִִֶַַָָָָָּדתֹורה,

ׁשּזהּו ּכיון ,מּתֹורת ּדנפלאֹות להענין הּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלא

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

ובפרש"י.34) כג יב, (סה"מ 35)בא תשל"ו – לכם וספרתם וד"ה והב') (הא' דודי קול ד"ה ב. טו, שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. .(211 ע' ואילך. 169 ע' ואילך. 164 ע' ובכ"מ.36)תשל"ו ב). פרק ח שער לפרדס (ומציין 6 שבהערה אמור לקו"ת

ועוד.37) פמ"ז. תניא וראה ואילך. סע"ד מח, שלח לקו"ת יעקב. העין כגירסת א קה, 38.211)שבת ע' תש"ד סה"מ ראה

וש"נ. .(230 ע' .216 ע' .214 ע' תשל"ז (סה"מ תשל"ז – עיני גל וד"ה דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה גם תהלים 39)וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ציור' וכל תואר וכל הגבלה Ó‡pM¯וכל ‰Ó e‰fL34 גילוי לגבי ∆∆«∆∆¡«

מצרים  יציאת בעת הפסח בחג שהיה ÔÈÚהאלוקות ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÁÒÙe»«¬»»∆ƒ¿«
‚elÈc‰ קפיצה˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ35. «ƒ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆÓ Ï‡¯NÈ È·Ï ‰zÈ ¯L‡k ÔÎ BÓÎe¿≈«¬∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«»∆
,Ìlek ÌÈpÓf‰ Ïk ÏÚ לקיים «»«¿«ƒ»

רק  לא הבאות, השנים בכל אותה

ממצרים  ישראל בני יצאו שבה בשנה

Ì‰Ïבפועל  ¯Ó‡ ÈÊ‡ לבני ¬«∆¡«»∆
ÏÎeiLישראל  Ák ˙È˙p‰L∆«¿ƒ«…«∆«

ÏkL ,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿∆»∆∆»
ÌBÈ ‰ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡‰ ימי של »«¿»ƒ¿ƒ¿»

העומר ÌÈ¯eÙÒ,ספירת eÈ‰Èƒ¿¿ƒ
ÌÈÎkeÊÓe ÌÈ¯¯B·Ó36È¯‰ , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈

,˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ‰Ê דרגה ∆ƒ»√«««»
השבת  מדרגת יותר שנעלית באלקות

È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»¿«¿≈
elÈÙ‡ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿¬ƒ

‰Me„˜aL ˙Bb¯„a גם שהרי ¿«¿∆«¿»
בקדושה  הוא השתלשלות' 'סדר

aMÓ˙עצמה, Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ«»
‡ÓÈÈ˜Â ‡LcwnL וקדושתה ∆ƒ«¿»¿»¿»

לכם' 'וספרתם לצורך אבל מאד, נעלית

יותר  נעלית והתגלות המשכה ישנה

השבת. מקדושת

˙¯ÁnÓ CLÓ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿»ƒ»√«
,˙aM‰ מסדר שלמעלה הדרגה ««»

לגמרי  ≈¬»¿ÈNÚÂ˙השתלשלות
,ÌÎl Ìz¯ÙÒec ‰„B·Ú‰ ואכן »¬»¿¿«¿∆»∆

המציאות, כל את ומזככים מבררים

הכי  הדרגות עד גבוהות הכי מהדרגות

ÛBÒנמוכות, Ïk ÛBÒ ÌÈ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ»
,ÂÈ¯„Á CÏn‰ È‡È·‰Ï האמור) ∆¡ƒ«ƒ«∆∆¬»»

ו'אחריך  'משכני' אחרי השירים' ב'שיר

באריכות  לעיל שנתבאר נרוצה'

ספירת  ועל מצרים יציאת על שמכוונים

ÔzÓשמכוון È‡˜cהעומר) ÏÚ ¿»≈«««
Ê‡L ,‰¯Bz תורה מתן ‰È‰בעת »∆»»»

ÔÈÚ‰ המילה 'אנכי', בראשית הנרמז »ƒ¿»
הדברות, עשרת את «¬»‡c‡הפותחת

˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ37,(את) אני «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
עצמותו  את בתורה הכניס הוא ברוך הקדוש כלומר, נתתי, כתבתי עצמי

eÏ ÔzÈpL תורה ‡ÔaÚ‚Ú‚tבמתן Êe‡ Ë‡‰'Ó) לנו ומסרו )נתנו ∆ƒ«»¿»¿»∆∆¿
.‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»

‰ÊÏ ‰Î‰ ¯B˙a C‡ (Ê תורה במתן האלקות עצמות של הגדול לגילוי «¿¬»»»∆
ÌÈÈ˙Èa BLÈ השבועות לחג הפסח חג ÓBÚa¯,בין ‚"Ïc ÔÈÚ‰ ∆¿≈¿«ƒ»ƒ¿»¿«»∆

Ê‡L הילולא יום בעומר, בל"ג ∆»
eiÓÈt˙דרשב"י, ÈelÈb ‡e‰ƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰38. «»
¯„qL Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆≈∆

˙eÏLÏzL‰‰,מסודרת הליכה של «ƒ¿«¿¿
לשלב  ומשלב לדרגה מדרגה

‰lÈÁzL ‡e‰ ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»∆¿ƒ»
‰¯B˙c ‰Ï‚ ÌÈ„ÓBÏ,המשנה ¿ƒƒ¿∆¿»

וההלכה  ÌÈ‡aהתלמוד Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÈÏÏ¿ƒ¿ƒƒ«»

והחסידות, ÌB˜Ó,הקבלה ÏkÓƒ»»
ÏÎeiL Ák‰L Ú„ÈÏ CÈ¯»̂ƒ≈«∆«…«∆«

‡Ùeb ‰Ê ¯„Ò ˙BÈ‰Ï של עצמו, ƒ¿≈∆∆»
חסידות  ולימוד תחילה נגלה לימוד

כך, LiLאחר ‰Ê È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈∆∆≈
‰lÈÁz בחג תורה מתן לפני ¿ƒ»
ÓBÚa¯,השבועות  ‚"Ïc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»∆

˙eiÓÈt ÈelÈb ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
‰fL ,‰¯Bz‰ התורה פנימיות «»∆∆

‰Ï‚ „enÈlL Ák Ô˙B≈…«∆ƒƒ¿∆
,ÈÂ‰ÓÏ ÈÚ·„k ‰È‰È ‰¯B˙c¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿∆¡≈
ויראת  אהבת (מתוך להיות שצריך כפי

וכו') התורה בקדושת והכרה »¿Ì‚Âה'
הכוח  ניתן התורה »∆ÏÚLמפנימיות

e‡B·È ‰¯B˙c ‰Ï‚ È„È¿≈ƒ¿∆¿»»
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ שזה כאמור ƒ¿ƒƒ«»

קודם  בפועל, בלימוד הרגיל הסדר אכן

שממשיך  כפי פנימיות, כך ואחר נגלה

ומבאר.

„Âc ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»ƒ
LwÈa CÏn‰,הוא ברוך מהקדוש «∆∆ƒ≈

בתהילים, הכתוב ÈÈÚכלשון Ïb«≈«
E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â39, ¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆

„ÓlL Û‡c המלך ¯˜דוד ‡Ï ¿«∆»«…«
Ìb ‡l‡ ,‰¯B˙c ‰Ï‚ƒ¿∆¿»∆»«
,ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»ƒ»»

e‰fL ÔÂÈk ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙc ÔÈÚ‰Ï ÚÈb‰ ‡Ï'ה'נפלאות …ƒƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ»∆≈»∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



zaydיח zxgnn mkl mzxtqe

לבֹוא  לעתיד רק ׁשּיתּגּלה ׁשּכתּוב 40ענין ּכמֹו ,41 ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

נּו"ן  נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכימי

ׁשּיתּגּלה 42ּפלאֹות  החמּׁשים ׁשער ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָ

לבֹוא  ּכבר 43לעתיד יׁשנּה ּבזה ההתחלה אמנם, . ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבר  ׁשמעֹון רּבי ידי על ּבעֹומר, מּל"ג ְְִִִֵֵֶַַַַָָהחל

עיני  ּגל להיֹות הּציּנֹור את ׁשּפתח ְִִֵֶֶַַַַַָיֹוחאי,

ּביֹום  ּובפרט ,מּתֹורת נפלאֹות ְְְְִִִִֶַָָָָואּביטה

ּבעֹומר  ל"ג ּג44הסּתּלקּותֹו, ענין היה ׁשאז ל , ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

הּנה  ּדאֹורייתא, רזין לּמד ימיו ׁשּכל ּדאף ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעיני,

ּגליאן  ּדלא טמירין רזין ּגיּלה הסּתּלקּותֹו ְְְְְְִִִִִַַָָָָּביֹום

הׁשּתא  ּדרא 45עד עד ּכדֹורֹו יהיה ׁשּלא ּבאמרֹו, , ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

רּבי 46ּדמׁשיחא  ּפתח ׁשאֹותֹו הענין יתּגּלה ׁשאז , ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

יֹוחאי. ּבר ְִַַׁשמעֹון

ÏÚÂ מתעֹוררים וׁשנה ׁשנה ׁשּבכל הּידּוע ּפי ¿«ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

הּמעמד  ּוכללּות הענינים ּכל הּפעם ְְֲִִַַַַַָָָָָעֹוד

הראׁשֹונה  ּבּפעם ׁשהיה ּכאׁשר 47ּומּצב הּנה , ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

התקּׁשרּות  ׁשל ּבתנּועה ּבעֹומר ּבל"ג ְְְְְִִִֶֶַַָָעֹומדים

רּבי  ׁשּפתח ּבּדר ליל הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלליּמּוד

הּׁשנה  ּכל על זאת ּולהמׁשי יֹוחאי, ּבר ְְְִִַַַַַָָָֹׁשמעֹון

ּדמּתן  להענין והקּדמה הכנה זה הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָּכּוּלּה,

עת  ּגם וזהּו חדריו, הּמל הביאני ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה,

ׁשּתקּוּיים  (אֹויסּבעטן) ולפעֹול לבּקׁש ְְְְְְְִֵֶֶַַַָהּמּוכׁשר

נפלאֹות  ואּביטה עיני ּגל ,הּמל ּדוד ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבּקׁשת

ּדתֹורה  נגלה ליּמּוד ,ּבתֹורת ׁשּגם ,ְְְִִִֶֶֶֶַָָָמּתֹורת

הּנפלאֹות, ּגיּלּוי יהיה ּדאֹורייתא, רזין ְְְְְִִִִִֶַַָָָוליּמּוד

עם  הּתֹורה ּפנימּיּות ילמד ׁשהּוא בימינּו, ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לביאת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועד

ּכּוּלם  יׂשראל ּבני .48ּכל ְְִֵֵָָָ
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שבהערה  מאמרים גם וראה ואילך). קמז ע' תרל"ח (סה"מ ואילך פכ"ג תרל"ח לברך אדם חייב המשך ראה יח. קיט,

ואילך). 229 ע' .218 ע' תשל"ז (סה"מ ובכ"מ.40)הקודמת ואילך. א יז, צו לקו"ת ב. א, שה"ש פרש"י מיכה 41)ראה

טו. ב.42)ז, רסא, תפז).43)זח"א ע' (ח"א עה"פ נ"ך אוה"ת פ"ז.44)ראה ספה"ע שער חיים עץ פרי אדרא 45)ראה ראה

א. רצא, א. רצ, ב. רפז, בזח"ג א.46)זוטא קנט, א. נח, ח"ג א. קמז, ח"ב הובא 47)זהר שובבי"ם. תיקון בספר רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בספר ובכ"מ.48)ונתבאר שם. צו לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B·Ï‡שבתורה  „È˙ÚÏ ˜¯ ‰lb˙iL ÔÈÚ40, המשיח BÓkבימות ƒ¿»∆ƒ¿«∆«∆»ƒ»¿
·e˙kL41לבוא שלעתיד התקופה אודות מיכה ˆ‡˙Eבנבואת ÈÓÈk ∆»ƒ≈≈¿

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó תיבות B‡Ït˙ראשי Ô"e42, ≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»¿»
‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰lb˙iL ÌÈMÓÁ‰ ¯ÚL ÔÈÚ ‡e‰L43 כמאמר ∆ƒ¿««««¬ƒƒ∆ƒ¿«∆∆»ƒ»

בינה  שערי חמישים שישנם הגמרא

אחד, חסר רבינו למשה ניתנו וכולם

ורק  מאלוקים' מעט 'ותחסרהו שנאמר

ומבואר  הנו"ן, לשער זכה פטירתו ביום

גם  הענין הוא שכך וחסידות בקבלה

ימים, מ"ט שהיא העומר ספירת לגבי

עד  בעבודתו להגיע מסוגל האדם

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט השער

ענין  כי השבועות, בחג מלמעלה

ביותר, נעלית בחינה הוא החמישים

הנו"ן  שער שגילוי כאן מבואר כך ועל

לעתיד  רק יהיה ביותר הנעלה באופן

המשיח. בימות «¿«‡ÌÓ,לבוא,
‰Êa ‰ÏÁ˙‰‰ גילוי בענין ««¿»»»∆

לשער  השייך ענין שבתורה, הנפלאות

lÓ"‚הנו"ן  ÏÁ‰ ¯·k dLÈ∆¿»¿»»≈ƒ«
ÔBÚÓL Èa¯ È„È ÏÚ ,¯ÓBÚa»∆«¿≈«ƒƒ¿
¯BpÈv‰ ˙‡ Á˙tL ,È‡ÁBÈ ¯a««∆»«∆«ƒ

שיוכל  האפשרות Ïbואת ˙BÈ‰Ïƒ¿«
˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ≈«¿«ƒ»ƒ¿»
ÌBÈa Ë¯Ù·e ,E˙¯BzÓƒ»∆ƒ¿»¿

B˙e˜lzÒ‰ בר שמעון רבי של ƒ¿«¿
ÓBÚa¯יוחאי, ‚"Ï44Ê‡L ביום , «»∆∆»

בעומר  בר ‰È‰ל"ג שמעון רבי אצל »»
עצמו  Û‡cיוחאי ,ÈÈÚ Ïb ÔÈÚƒ¿««≈«¿«

„nÏ ÂÈÓÈ ÏkL בר שמעון רבי ∆»»»ƒ≈
ÈÈ¯B‡c˙‡,יוחאי  ÔÈÊ¯ סודות »ƒ¿«¿»

‰B˙e˜lzÒהתורה, ÌBÈa ‰p‰ƒ≈¿ƒ¿«¿
‰lÈb יוחאי בר שמעון ¯ÔÈÊרבי ƒ»»ƒ

„Ú Ô‡ÈÏb ‡Ïc ÔÈ¯ÈÓË¿ƒƒ¿»«¿»«
‡zL‰45, שלא נעלמים סודות «¿»

עתה עד lL‡התגלו ,B¯Ó‡a¿»¿∆…

B¯B„k ‰È‰È התורה סודות ÁÈLÓc‡בידיעת ‡¯c „Ú46, של דורו ƒ¿∆¿«»»ƒ¿ƒ»
משיחÊ‡Lמשיח  של ¯Èaבדורו Á˙t B˙B‡L ÔÈÚ‰ ‰lb˙È ∆»ƒ¿«∆»ƒ¿»∆»««ƒ

.È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓLƒ¿««
ÌÚt‰ „BÚ ÌÈ¯¯BÚ˙Ó ‰LÂ ‰L ÏÎaL Úe„i‰ Èt ÏÚÂ¿«ƒ«»«∆¿»»»¿»»ƒ¿¿ƒ«««

eÏÏÎe˙מחדש  ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÚta ‰È‰L ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»∆»»«««

‰BL‡¯‰47, התרחשות של »ƒ»
ÌÈ„ÓBÚהמאורע  ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿ƒ

ÏL ‰Úe˙a ¯ÓBÚa ‚"Ïa¿«»∆ƒ¿»∆
˙e¯M˜˙‰ להתחבר ורצון ƒ¿«¿

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÈÏÏ¿ƒ¿ƒƒ«»
CÏÈÏ ולצעוד Á˙tLללכת C¯ca ≈≈«∆∆∆»«

,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿««
˙‡Ê CÈLÓ‰Ïe השייכות את ¿«¿ƒ…

התורה  ‰M‰לפנימיות Ïk ÏÚ«»«»»
‰Óc˜‰Â ‰Î‰ ‰Ê È¯‰ ,dlek»¬≈∆¬»»¿«¿»»

Bz¯‰,ראויה ÔzÓc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿««»
,ÂÈ¯„Á CÏn‰ È‡È·‰ שהוא ¡ƒ«ƒ«∆∆¬»»

בתורה, האלקות עצמות התגלות ענין

e‰ÊÂ בעומר ל"ג Ú˙יום Ìb ¿∆«≈
ÏBÚÙÏÂ Lw·Ï ¯LÎen‰«¿»¿«≈¿ƒ¿

ÔËÚaÒÈB‡) תתקיים ושהבקשה ¿∆¿
Âc„ותתמלא  ˙Lwa ÌÈie˜zL (∆¿««»«»ƒ

‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ,CÏn‰«∆∆«≈«¿«ƒ»
ÌbL ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆∆«

,E˙¯B˙a התורה חלקי enÈÏ„בכל ¿»∆ƒ
ÔÈÊ¯ „enÈÏÂ ‰¯B˙c ‰Ï‚ƒ¿∆¿»¿ƒ»ƒ

,‡˙ÈÈ¯B‡c,התורה È‰È‰סודות ¿«¿»ƒ¿∆
˙‡È·Ï „ÚÂ ,˙B‡ÏÙp‰ ÈelÈbƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«
‰¯‰Óa ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»

‡e‰L ,eÈÓÈ· צדקנו משיח ¿»≈∆
Ïk ÌÚ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „ÓÏÈƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ»

Ìlek Ï‡¯NÈ Èa48. ¿≈ƒ¿»≈»
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,izewega zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oeiq ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ì‡'וגֹו ּתלכּו ּב'לּקּוטי 1ּבחקתי ּומבאר , ƒְְְְִֵֵֵַָֹֹֻ

חקיקה,2ּתֹורה' מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּבחקתי" ְְֲִִֶַָָֹֻ

חז"ל  כּו',3ּכלׁשֹון לכם ׁשחקקּתי חּוקֹות ְְֲִִֶֶַַָָ

ההליכה  ׁשענין הּוא, ּתלכּו" ּד"ּבחקתי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוהּפירּוׁש

ּדוקא. החקיקה אֹותּיֹות ּבבחינת ְְֲִִִִַַַָָהּוא

ׁשּבין LÈÂב) החלּוק ּבאּור ּתחלה להקּדים ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַָ

החקיקה  לאֹותּיֹות הּכתיבה ,4אֹותּיֹות ְְֲִִִִַַָָ

הּדיֹו הּנה הּקלף , על ּבדיֹו הּנכּתבֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּבאֹותּיֹות

ׁשל  ּומהּותֹו מּגּופֹו ואינֹו ּבפניֿעצמֹו, ּדבר ְְְִִֵֵֶַַָָהּוא

ונחרצֹות  ׁשּנחקקֹות אֹותּיֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקלף,

ּומהּותּה מעצמּיּותּה הן הרי טֹובה, אבן ּגּבי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

והגם  יחׁשבּו. מּמׁש ּומּגּופּה טֹובה', ה'אבן ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל

ה'אבן  ׁשהיתה לכמֹו ּדֹומה אינֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּמּכלֿמקֹום

ׁשּמתחּלה  החקיקה, קֹודם מּצדֿעצמּה, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָטֹובה'

ועלֿידי  ּכלל, אֹותּיֹות צּיּור ּבלא 'ּפׁשּוטה' ְְְְְְִִֵַָָָָֹהיתה

צּורֹות  הרי ּכן ואם אֹותּיֹות, ּבּה נֹולדּו ְְֲֲִִִֵֵַָָהחקיקה

טֹובה' ה'אבן ּומהּות עצמּות אינן אּלּו ְִֵֵֶֶַַָָָאֹותּיֹות

אֹותּיֹות  מּכלֿמק ֹום מּמׁש, צּורה מּכל ְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמּופׁשטת

טֹובה' ה'אבן ּבגּוף וחקּוקֹות חרּותֹות הן ְֲֲֵֵֶֶַָָאּלּו

(וכּמבאר  מיּנּהּֿובּה ּומהּותּה, מּגּופּה והם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹמּמׁש,

תרס"ו  ּבהמׁש ּבזה,5ּבארּוּכה הענינים ּפרטי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

אֹותּיֹות  ׁשּיׁשנן ּכׁשם והּנה, ּבּנמׁשל). ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכפי

יׁש הּגׁשמּיֹות, החקיקה ואֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָהּכתיבה

הּמדּברת  ׁשּבּנפׁש ּבאֹותּיֹות ּברּוחנּיּות ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּוגמתן

נפר  ׁשהן אֹותּיֹות יׁש ּוכמֹוׁשּבאדם. מהּנפׁש, דֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּלב  והבל קֹול מּבחינת ׁשהן הּדּבּור ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַאֹותּיֹות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

'B‚Â eÎÏz È˙˜Áa Ì‡1'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe מאמרי 2, ספר ƒ¿À…«≈≈¿¿…»¿ƒ≈»
 ֿ ויקראֿבמדבר החומשים של התורה לפרשיות הזקן אדמו"ר של חסידות

השירים) (ושיר ÔBLÏkדברים ,‰˜È˜Á ÔBLlÓ ‡e‰ "È˙˜Áa"L∆¿À…«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
Ï"ÊÁ3 את" הפסוק (על בגמרא ¬«

התורה  מצוות לגבי תשמרו") חוקותי

,'eÎ ÌÎÏ Èz˜˜ÁL ˙B˜eÁ∆»«¿ƒ»∆
של  באופן ניתנו התורה מצוות כלומר,

È˙˜Áa"c'חקיקה' Le¯Èt‰Â¿«≈ƒ¿À…«
‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚL ,‡e‰ "eÎÏz≈≈∆ƒ¿««¬ƒ»
(כפי  המצוות וקיום התורה בלימוד

להלן) ÈÁ·a˙שיתבאר ‡e‰ƒ¿ƒ«
,‡˜Âc ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ כפי ƒ«¬ƒ»«¿»

ומפרט. שממשיך

¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ (·¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
˜eÏÁ‰ ההבדל˙Bi˙B‡ ÔÈaL «ƒ∆≈ƒ

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Ï ‰·È˙k‰4, «¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ BÈ„a ˙B·zÎp‰ ˙Bi˙B‡aL∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«

ÛÏw‰ הקלף מעל נשארות והאותיות «¿»
הנייר), ‰BÈc(או ‰p‰ נכתבות שבו ƒ≈«¿

BÓˆÚŒÈÙa,האותיות  ¯·c ‡e‰»»ƒ¿≈«¿
ÏL B˙e‰Óe BÙebÓ BÈ‡Â¿≈ƒ«∆

ÛÏw‰ שהאותיות למרות ולכן «¿»
נפרד  דבר הן הקלף, גבי על כתובות

‡Bi˙B˙ממנו, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ
˙Bˆ¯ÁÂ ˙B˜˜ÁpL חריצים כמו ∆∆¿»¿∆¿»

‰¯Èוחריטה  ,‰·BË Ô·‡ Èab ÏÚ««≈∆∆»¬≈
Ô‰ האותיותd˙eiÓˆÚÓ ≈≈«¿ƒ»

,'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL d˙e‰Óe«»∆»∆∆»
e·LÁÈ LnÓ dÙebÓe ואחרי ƒ»«»≈»¿

הופכות  האותיות והחריטה, החקיקה

עצמה. מהאבן נפרד בלתי לחלק

ÌB˜ÓŒÏknL Ì‚‰Â,זאת בכל «¬«∆ƒ»»
נפרד  בלתי חלק הן שהאותיות למרות

עצמה  ÓBc‰מהאבן BÈ‡ מצב ≈∆
כעת  והאותיות ¿BÓÎÏƒהאבן

Œ„vÓ '‰·BË Ô·‡'‰ ‰˙È‰L∆»¿»»∆∆»ƒ«
‰˜È˜Á‰ Ì„B˜ ,dÓˆÚ של «¿»∆«¬ƒ»

עליה, לפני lÁ˙nL‰האותיות ∆ƒ¿ƒ»
אותיות  בה האבן ‰È˙‰שנחקקו »¿»

Ïa‡וחלקה 'ËeLt‰'עצמה  ¿»¿…

e„ÏB ‰˜È˜Á‰ È„ÈŒÏÚÂ ,ÏÏk ˙Bi˙B‡ ¯eiˆ נוצרוda ƒƒ¿»¿«¿≈«¬ƒ»¿»
el‡ ˙Bi˙B‡ ˙B¯eˆ È¯‰ Ôk Ì‡Â ,˙Bi˙B‡ ידי על באבן שנוצרו ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ≈

ÏkÓהחקיקה  ˙ËLÙenL '‰·BË Ô·‡'‰ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÔÈ‡≈»«¿«»∆∆»∆¿∆∆ƒ»
LnÓ ‰¯eˆ,הם שהאותיות לומר מקום היה בחקיקה גם לכאורה כן ואם »«»

מהאבן  נפרדת מציאות מסוים, במובן

באבן  הוסיפו האותיות שהרי עצמה

עצמה, מצד באבן קיימת שלא צורה

ÌB˜ÓŒÏkÓ ההתאחדות למעשה ƒ»»
שלמה  כן היא האבן עם האותיות של

‰Ôומוחלטת  el‡ ˙Bi˙B‡ƒ≈≈
Ûe‚a ˙B˜e˜ÁÂ ˙B˙e¯Á¬«¬¿

LnÓ '‰·BË Ô·‡'‰ דבר ולא »∆∆»«»
אותיות  (כמו לאבן ביחס וחיצוני נבדל

מהקלף), נפרדת מציאות שהן הכתיבה

d˙e‰Óe dÙebÓ Ì‰Â,האבן של ¿≈ƒ»«»
d·eŒdpÈÓ בתוכה ובה, ממנה ƒ»»

CLÓ‰a ‰ke¯‡a ¯‡·nÎÂ)¿«¿…»«¬»¿∆¿≈
Â"Ò¯˙5 בנושא מאמרים קבוצת

אחד  ב'המשך' שנאמרו מסוים

תרס"ו  בשנת היא ÈË¯tוהתחלתם (¿»≈
‰Êa ÌÈÈÚ‰ אותיות' בנושא »ƒ¿»ƒ»∆

החקיקה', ואותיות ÈÙk¿ƒהכתיבה'
,ÏLÓpa Ì‰L,באלוקות למעלה ∆≈«ƒ¿»

עליהם  והמצוות התורה מהות בעניין

תלכו" בחוקותי "אם ).נאמר
˙Bi˙B‡ ÔLiL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆∆¿»ƒ

‰·È˙k‰ בדיו הכתובות אותיות כמו «¿ƒ»
הקלף כמו ‰Bi˙B‡Â‰˜È˜Á˙על ¿ƒ«¬ƒ»

באבן  וחרוטות החקוקות אותיות

,˙BiÓLb‰,לעיל LÈכמבואר ««¿ƒ≈
˙Bi˙B‡a ˙eiÁe¯a Ô˙Ó‚ec¿»»¿»ƒ»ƒ

˙¯a„n‰ LÙpaL הדיבור כוח ∆«∆∆«¿«∆∆
Ì„‡aL הדיבור בכוח גם שכן, ∆»»»

בדיבור  רק ולא שבנפש, הרוחני

שממשיך  וכפי 'אותיות', יש בפועל,

האדם LÈומבאר. ‡Bi˙B˙בנפש ≈ƒ
BÓÎe ,LÙp‰Ó ˙B„¯Ù Ô‰L∆≈ƒ¿»≈«∆∆¿

‰eac¯למשל  ˙Bi˙B‡'ה'אותיות ƒ«ƒ
בדיבור  ביטוי לידי באות שהן כפי

·l‰ Ï·‰Â ÏB˜ ˙ÈÁaÓ Ô‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿∆∆«≈
,ÈÓLb‰ בו יש בפועל בפה הדיבור ««¿ƒ
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d"kyz'dכ ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

מהּות  לגּבי מּמׁש זר ּדבר ּכמֹו ׁשּנחׁשב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּגׁשמי,

הּמחׁשבה, אֹותּיֹות כן ּוכמֹו הּנפׁש. ְְְְִֵֶֶַַַַָָועצמּות

עצמן, האֹותּיֹות וחֹוׁשב ּׁשּמדּבר מה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשחֹוׁשב

אףֿעלּֿפי  הּנה ּתּתאה, מחׁשבה ּבחינת ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּזהּו

 ֿ מּכל הּגׁשמי, הּקֹול מּמהּות יֹותר רּוחנּיֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהן

מהּות  מער ּכלל זה ׁשאין לציר ּבנקל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום

הּכתיבה, אֹותּיֹות ּכמֹו זה והרי הּנפׁש, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָרּוחנּיּות

ּכלל. הּקלף מּמהּות ואינֹו זר ּדבר הּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשהּדיֹו

ויׁש החקיקה, אֹותּיֹות ּדּוגמת ּגם ּבּנפׁש יׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָא

מחׁשבה  מּבחינת החל מדרגֹות. ּכּמה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבזה

האֹותּיֹות, ולא הּׂשכל ׁשחֹוׁשב ּדהינּו, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹעלאה,

(ׁשהרי  אֹותּיֹות ּבחינת יׁש זֹו ּבמחׁשבה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּגם

ּבמח  אפילּו - הּׂשכל ּגלּוי להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹאיֿאפׁשר

ׁשהאֹותּיֹות  רק אֹותּיֹות), ּבלי - עצמֹו ְְִִִֶַַָָָָהאדם

חּוץ  נפרד ּדבר ואינן מּמׁש, הּׂשכל ּבתֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּכלּולֹות

האֹותּיֹות  ׁשּיצאּו ּתּתאה ּבמחׁשבה (ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָמהּׂשכל

אחד  ּדבר  הן אּלא ֿ עצמן), ּבפני מּורּגׁשֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָלהיֹות

רק  האֹותּיֹות, ּכלל חֹוׁשב אינֹו ׁשהרי הּׂשכל, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָעם

היּו ּובֹו נמצאּו ׁשּבֹו אּלא מּמׁש, הּׂשכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשחֹוׁשב

ּכלּולֹות  ׁשהאֹותּיֹות ּכפי מּזה, ּולמעלה ְְְְִִִִֶֶַָָָהאֹותּיֹות.

מּׂשכל  (ׁשּלמעלה הּׂשכל וקדמּות הּנעלם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּׂשכל

ׁשהאֹותּיֹות  ּכפי ועד הּמׂשּכיל. ּכח ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּגלּוי),

נאמר  זה ׁשעל הּנפׁש, ּבעצם מלאה 6הן ׁשהּנפׁש ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מּמׁש הּנפׁש ועצמּות ׁשּמהּות אמת והן ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָאֹותּיֹות.

ּכי  האֹותּיֹות, צּורת מּמהּות מעלה למעלה ְְְִִִִַַַַָָָהיא
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וש"נ.6) .110 ע' תרצ"ו המאמרים ספר ב. ד, שה"ש ד. מה, פרשתנו לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהלב  שמקורו גשמי והבל גשמי וההבל LÁpL·קול הקול עם הדיבור ∆∆¿»

LnÓהגשמי ¯Ê ¯·c BÓkלחלוטין שונה e‰Ó˙כמציאות Èa‚Ï ¿»»»«»¿«≈«
LÙp‰ ˙eÓˆÚÂ של והגדרה 'ציור' מכל לגמרי מופשטת מהות שהיא ¿«¿«∆∆

ומילים. ‰LÁn·‰,'אותיות' ˙Bi˙B‡ ÔÎ BÓÎe והמילים האותיות ¿≈ƒ««¿»»
חושב  האדם Ó‰שבהם ·LBÁL∆≈«

¯a„nM לפני אפילו או הדיבור בעת ∆¿«≈
ÔÓˆÚ,הדיבור ˙Bi˙B‡‰ ·LBÁÂ¿≈»ƒ«¿»

במילים מלובשת המחשבה ∆∆e‰fLגם
,‰‡zz ‰·LÁÓ ˙ÈÁa מחשבה ¿ƒ««¬»»«»»

בדרגה  עליונה מחשבה (ולא תחתונה

מופשט  באופן שהיא בנפש נעלית יותר

להלן) שיתבאר כפי ≈p‰ƒ‰מאותיות,
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡,אלו אותיות ««ƒ∆≈

המחשבה BÈ˙¯אותיות ˙BiÁe¯»ƒ≈
ÈÓLb‰ ÏBw‰ ˙e‰nÓ הבא ƒ««««¿ƒ

ÈˆÏ¯בדיבור  Ï˜a ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»¿»≈¿«≈
לעצמנו לתאר ÏÏkקל ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿»

,LÙp‰ ˙eiÁe¯ ˙e‰Ó C¯ÚÓ≈∆∆«»ƒ«∆∆
להם  אין חושב האדם שבהם והאותיות

הנעלית  עצמה הנפש למהות דמיון כל

לגמרי מאותיות Ê‰ומופשטת È¯‰Â«¬≈∆
אותיות  (וכלֿשכן המחשבה אותיות

‰È˙k·‰הדיבור) ˙Bi˙B‡ BÓk¿ƒ«¿ƒ»
קלף, על בדיו ¿»∆BÈc‰Lהכתובות

¯Ê ¯·c ‡e‰ שונה אחרת, ומציאות »»»
‰ÛÏwלחלוטין, ˙e‰nÓ BÈ‡Â¿≈ƒ««¿»
ÏÏk שני של במהות דמיון אין ¿»

מציאות  הן האותיות אלא הדברים

לחלוטין. ושונה נפרדת אחרת,

LÙpa LÈ C‡האדם Ìbשל «≈«∆∆«
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙Ó‚ec וכשם ¿«ƒ«¬ƒ»

הן  למשל, באבן, החקוקות שאותיות

אותיות  כך האבן, עם אחת מהות

עם  אחת מהות הן שבנפש החקיקה

עצמה, nk‰הנפש ‰Êa LÈÂ¿≈»∆«»
,˙B‚¯„Ó.ומפרט שממשיך ÏÚ‡‰,כפי ‰·LÁÓ ˙ÈÁaÓ ÏÁ‰ «¿≈»≈ƒ¿ƒ««¬»»ƒ»»

עליונה' 'מחשבה הנקראת האדם בנפש ופנימית עמוקה ¿»¿eÈ‰c,דרגה
ÏÎO‰ ·LBÁLעצמו הרעיון על חושב האדם שבה חושב ÏÂ‡בחינה ∆≈«≈∆¿…

BÊעל ‰·LÁÓa ÌbL ,˙Bi˙B‡‰ עסוק האדם של השכל כוח בה »ƒ∆«¿«¿»»
עצמו ‡LÙ‡ŒÈ¯ברעיון È¯‰L) ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa LÈיכול BÈ‰Ï˙לא ≈¿ƒ«ƒ∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿
ÏÎO‰ ÈeÏbכלשהו שכלי רעיון של ‰‡„Ìהתגלות ÁÓa eÏÈÙ‡ - ƒ«≈∆¬ƒ¿…«»»»

BÓˆÚלזולת התגלות כל ללא ‡Bi˙B˙גם ÈÏa 'מתלבש'- שבהם «¿¿ƒƒ
Bi˙B‡‰L˙הרעיון  ˜¯ עילאה'), 'מחשבה של זו BÏeÏk˙בדרגה «∆»ƒ¿

ÏÎO‰Ó ıeÁ „¯Ù ¯·c ÔÈ‡Â ,LnÓ ÏÎO‰ CB˙a זו בדרגה ¿«≈∆«»¿≈»»»ƒ¿»≈«≈∆
עצמו  השכלי מהרעיון נפרד בלתי חלק הן 'מלובש' הרעיון שבהם המילים

נפרדת אחרת, מציאות e‡ˆiLולא ‰‡zz ‰·LÁÓa BÓk)¿¿«¿»»«»»∆»¿
˙Bi˙B‡‰עצמו מהרעיון ÔÓˆÚŒÈÙaונפרדו ˙BLb¯eÓ ˙BÈ‰Ï »ƒƒ¿¿»ƒ¿≈«¿»

ונפרדת  אחרת ‰Ôכמציאות ‡l‡ ,(∆»≈
‡Á„המילים ¯·c אחת מציאות »»∆»

,ÏÎO‰ ÌÚ,עצמו È¯‰Lהרעיון ƒ«≈∆∆¬≈
ברעיון  בעיון עסוק האדם כאשר

כזו, ÏÏkבדרגה ·LBÁ BÈ‡≈≈¿»
,˙Bi˙B‡‰ כלל מודע לא האדם »ƒ

'מלובש' הרעיון שבהם ̄»˜למילים
,LnÓ ÏÎO‰ ·LBÁL הרעיון ∆≈«≈∆«»

BaLעצמו, ‡l‡ עצמו בשכל ∆»∆
.˙Bi˙B‡‰ eÈ‰ B·e e‡ˆÓƒ¿¿»»ƒ

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יש האדם  בנפש ¿«¿»ƒ∆
בה  יותר עוד ופנימית עמוקה בחינה

במידה  עצמו בשכל כלולות האותיות

יותר, Bi˙B‡‰L˙עמוקה ÈÙk¿ƒ∆»ƒ
ÌÏÚp‰ ÏÎOa ˙BÏeÏk בתוך ¿«≈∆«∆¿»

‰ÏÎOהנפש ˙eÓ„˜Â הדרגה ¿«¿«≈∆
השכל  של ביותר והקדומה הראשונית

עצמה  מהנפש «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰שמתגלית
,ÈeÏb‰ ÏÎOÓ כבר הרעיון כאשר ƒ≈∆«»

ומוגדרת  ברורה בצורה והתגלה ),ירד
ÏÈkNn‰ Ák e‰fL הנפש כוח ∆∆…«««¿ƒ

שכליים  רעיונות ולהשיג להשכיל

לגבי  ומופשט נעלה עניין הוא והכוח

מוגדר  שכלי ברעיון והעיון המחשבה

עוד  מציאות נחשבות לא האותיות ובו

(ובודאי  עליונה' ב'מחשבה מאשר יותר

ב'מחשבה  מאשר יותר הרבה

תחתונה').

יותר  עוד דרגה יש מזה, ולמעלה

האדם  בנפש פנימית יותר ועוד עמוקה

חלק  יותר עוד הן האותיות שבה

ומפרט. שממשיך כפי ונפרדת, זרה מציאות ולא עצמה הנפש ממהות

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,LÙp‰ ÌˆÚa Ô‰ ˙Bi˙B‡‰L ÈÙk „ÚÂ6 ¿«¿ƒ∆»ƒ≈¿∆∆«∆∆∆«∆∆¡«
‡Bi˙B˙עצמה LÙp‰Lבחסידות  ‰‡ÏÓ כפי אבל ביטוי, כאמצעי ∆«∆∆¿≈»ƒ

מהנפש  וזרה נפרדת מציאות האותיות שאין ודאי הנפש בעצם הן שהאותיות

אחת  מהות אלא הנפש.עצמה עם eÓˆÚÂ˙ממש ˙e‰nL ˙Ó‡ Ô‰Â¿≈¡∆∆«¿«¿
,˙Bi˙B‡‰ ˙¯eˆ ˙e‰nÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ LnÓ LÙp‰ גם «∆∆«»ƒ¿«¿»«¿»ƒ««»ƒ

מציאות  הן האותיות שבה המידה לגבי בחינות, כמה יש עצמה הנפש בעצם

האותיות  צורת של המושג מכל מאד נעלית הנפש ופנימיות ועומק עצמה בפני

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



כי 'ebe eklz izewega m`

א ׁשּבּה, אחרֹונה ּבחינה רק הן ְֲִִֵֶַַַָָָָהאֹותּיֹות

אחרֹונה  ּבחינה היא עלּֿכלּֿפנים ְֲִִִִַַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

מהּות  ּתֹוספת  ולא מּמׁש, ועצמּותּה ְְְְֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבמהּותּה

ּב'אבן  החקּוקֹות אֹותּיֹות ּכמׁשל זה והרי ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאחרת.

'ּפׁשּוטה' עצמּה מּצד טֹובה' ׁשה'אבן ְְִֶֶֶַַָָָָָטֹובה',

ּוכׁשחֹוקקים  אֹותּיֹות, מּתמּונת ּולמעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַָּבתכלית

אמנם  הּפׁשּוט, העצם קצת נחׁש אֹותּיֹות ְְְִֶֶֶַָָָָָָָּבּה

כּו'. אחרת מהּות ּכאן אין ִֵֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום

ÈtŒÏÚÂ ר אינּון,7ז"ל מאמר קׁשרין ּתלת ¿«ƒְְֲִִַַַַָָ

ויׂשראל, ואֹוריתא ְְְְְְִִֵַָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּכׁשם  הרי וכּו', ּבאֹוריתא מתקׁשראן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָויׂשראל

הּכתיבה  ּדאֹותּיֹות הּבחינֹות ׁשּתי יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּבּתֹורה

ּתֹורהֿׁשּבכתב  ענין ׁשהּוא החקיקה, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָואֹותּיֹות

הּקלף, על ּבדיֹו הּכתב ּבאֹותּיֹות ְְְְְְִִִֶַַַַָָָׁשּנתלּבׁשה

על  חרּות אלקים, (מכּתב ׁשּבּלּוחֹות ְְֱִִִֶַַַָָֹוהאֹותּיֹות

ּדאֹותּיֹות 8הּלּוחֹות  הּבחינֹות ׁשּתי יׁש כן ּכמֹו ,( ְְְְִִֵֵֵַַ

אלקית, נפׁש ּבכל החקיקה ואֹותּיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹהּכתיבה

אֹותּיֹות  ּבחינת ּדהּנה, ּבזה, והענין למעלה. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוגם

ּבטהירּו ּגליפּו ּגליף ענין הּוא למעלה ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָהחקיקה

מּלׁשֹון 9עלאה  הּוא עלאה' 'טהירּו ּפרּוׁש: . ְְִִִִֵָָָָ

לטהר" הּׁשמים התּגּלּות 10"ּכעצם ּבחינת ּדהינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּבחינת  והתהּוּות ּברּוֿהּוא , מאיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֶַַָָָהארה

'עּתיק  ּובחינת אנּפין' ארי' (ּבחינת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַהּכתר

ׁשהּוא  ּגליפּו", "ּגליף נקרא זֹו, מהארה ְִִִִֵֶֶָָָָָיֹומין')

מתאחדת  הּכתר ׁשּבחינת להֹורֹות החקיקה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָענין

לחקיקה, נמׁשל ולכן ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּבתכלית

זּולת  ּכלל, נֹוסף ּדבר ׁשּום ּכאן אין ּכאלּו ְְִִֵֶַָָָָָׁשהיא

לפי  והינּו החקיקה, קֹודם ׁשהיתה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָהּמהּות

 ֿ האין עֹולמֹות מּכלל עדין היא הּכתר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבחינת

ספירֹות  עׂשר התהּוּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַסֹוף.
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א.7) עג, זח"ג טז.8)ראה לב, תשא א.9)ע"פ טו, י.10)זח"א כד, משפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'פשוטה' מהות היא הנפש עצם ואילו והגדרה, ציור של מושג היא צורה (כי

הגדרה), מכל ‰‡Bi˙B˙נעלית Èk הנפש ÈÁa‰שבעצם ˜¯ Ô‰ ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
daL ‰B¯Á‡ מציאות כלל אין הנפש בעצם נעלות היותר בבחינות ואילו «¬»∆»

אותיות, ÌÈtŒÏkŒÏÚשל ,ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡ הזו הבחינה אופן בכל «ƒ»»«»»ƒ
האותיות  נמצאות ÈÁa‰שבה ‡È‰ƒ¿ƒ»

d˙eÓˆÚÂ d˙e‰ÓaL ‰B¯Á‡«¬»∆¿«»¿«¿»
עצמה  הנפש ÏÂ‡של ,LnÓ«»¿…

˙¯Á‡ ˙e‰Ó ˙ÙÒBz הנפרדת ∆∆««∆∆
עצמה. Ê‰מהנפש È¯‰Â אופן «¬≈∆

עצם  עם האותיות של ההתאחדות

עצמה  ‡Bi˙B˙הנפש ÏLÓkƒ¿«ƒ
Ô·‡'aגשמיות  ˙B˜e˜Á‰«¬»∆∆
'‰·BË,גשמית'‰·BË Ô·‡'‰L »∆»∆∆»

'‰ËeLt' dÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»
˙ÈÏÎ˙a הגדרה בשום מוגדרת לא ¿«¿ƒ

eÓzÓ˙כלל, ‰ÏÚÓÏe של צורה ¿«¿»ƒ¿«
da ÌÈ˜˜BÁLÎe ,˙Bi˙B‡ באבן ƒ¿∆¿ƒ»

˜ˆ˙הטובה  CLÁ ˙Bi˙B‡ƒ∆¿»¿»
ËeLt‰ ÌˆÚ‰ צורה מקבל והוא »∆∆«»

ומאיר  פשוט עצם אינו וכבר מסוימת

בו  שנחקקו לפני שהיה מידה באותה

‡ÔÈאותיות, ÌB˜ÓŒÏkÓ ÌÓ‡»¿»ƒ»»≈
'eÎ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó Ô‡k ולמרות »««∆∆

באבן, מסוים שינוי פעלה שהחקיקה

האבן  עם ממש אחת מהות הן האותיות

נפרדת. מציאות ולא עצמה,

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚÂ7 בספר ¿«ƒ«¬«««
˜L¯הזוהר  ˙Ïz,ÔeÈ‡ ÔÈ ¿»¿»ƒƒ

‡˙È¯B‡Â ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿«¿»
Ô‡¯L˜˙Ó Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»

,'eÎÂ ‡˙È¯B‡a קשרים שלושה ¿«¿»¿
והתורה  הקדושֿברוךֿהוא הם,

בתורה, מתקשרים וישראל וישראל,

ÈzL LÈ ‰¯BzaL ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆«»≈¿≈
˙BÈÁa‰ האמורות˙Bi˙B‡c «¿ƒ¿ƒ

,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰«¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»
·˙ÎaLŒ‰¯Bz ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»∆ƒ¿»
·˙k‰ ˙Bi˙B‡a ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»¿ƒ«¿»

,ÛÏw‰ ÏÚ BÈ„a באותיות ƒ¿««¿»
BÁelaL˙הכתיבה, ˙Bi˙B‡‰Â¿»ƒ∆«

ÏÚ ˙e¯Á ,ÌÈ˜Ï‡ ·zÎÓ)ƒ¿«¡…ƒ»«
˙BÁel‰8,(,החקיקה ‰BÈÁa˙באותיות ÈzL LÈ ÔÎ BÓk «¿≈≈¿≈«¿ƒ

Ì‚Â ,˙È˜Ï‡ LÙ ÏÎa ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡c¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»¿»∆∆¡…ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ.ומפרט שממשיך כפי עצמו, באלוקות ¿«¿»

‰ÏÚÓÏ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â באלוקות ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ»¿«¿»
ÔÈÚ ‡e‰ להאציל העליון הרצון התעוררות תחילת לגבי בזוהר הנזכר ƒ¿«

עולמות  ולברוא ÏÚ‡‰ספירות e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb9 חקיקה חקק »ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»»
העליון. (האור) ÏÚ‡‰'בטוהר e¯È‰Ë' :Le¯t האור על בזוהר האמור ≈¿ƒƒ»»

"ÌˆÚkהאלוקי  ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿¿∆∆
"¯‰ËÏ ÌÈÓM‰10, אור לשון «»«ƒ»…«

‰˙elb˙וגילוי  ˙ÈÁa ,eÈ‰c¿«¿¿ƒ«ƒ¿«
,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Ó ‰¯‡‰∆»»≈≈»
הלא  האינסופי האור של התגלות

‰k˙¯מוגבל, ˙ÈÁa ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆
הספירות  מעשר שלמעלה עליון' 'כתר

שבו  הבחינות שתי »ÈÁa¿ƒ˙(על
'ÔÈt‡ CÈ¯‡''ארוכות 'פנים ¬ƒ«¿ƒ

ו'ארוך' רב וגילוי אור »ÈÁ·e¿ƒ˙כלומר
'ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ' יותר פנימית דרגה «ƒƒ

שנ  'יום'ב'כתר', מבחינת ונבדל עתק

BÊ,וגילוי) ‰¯‡‰Ó התהוות היינו ≈∆»»
מהאיןֿסוף  "ÛÈÏbה'כתר' ‡¯˜ƒ¿»»ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ,"eÙÈÏb»ƒ∆ƒ¿«
,‰˜È˜Á‰ התהוות אופן כלומר, «¬ƒ»

בדרך  הוא מהאיןֿסוף ה'כתר' בחינת

ÈÁaL˙'חקיקה' ˙B¯B‰Ï¿∆¿ƒ«
˙ÈÏÎ˙a ˙„Á‡˙Ó ¯˙k‰«∆∆ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ

מוחלטת  ≈¿ŒÔÈ‡Œ¯B‡aבהתאחדות
ÏLÓ ÔÎÏÂ ,ÛBÒ התהוות אופן ¿»≈ƒ¿»

eÏ‡kהכתר  ‡È‰L ,‰˜È˜ÁÏ«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ
Ô‡k ÔÈ‡ אותיות של הזו במציאות ≈»

ÏÏkחקוקות  ÛÒB ¯·c ÌeL על »»»¿»
שעליו  חקוקות,הדבר מלבד ÏeÊ˙הן «

Ì„B˜ ‰˙È‰L ˙e‰n‰««∆»¿»∆
˙ÈÁaL ÈÙÏ eÈ‰Â ,‰˜È˜Á‰«¬ƒ»¿«¿¿ƒ∆¿ƒ«
ÏÏkÓ ÔÈ„Ú ‡È‰ ¯˙k‰«∆∆ƒ¬«ƒƒ¿«

ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ הבריאה »»≈
 ֿ האין לעולמות כללי באופן נחלקת

היינו  האור סוף, שבהם עולמות

מוגבל  והבלתי האיןֿסופי האלוקי

בעולמות  המציאות ולכן בגלוי מאיר

מוחלט, בביטול לאלוקות בטלה אלו

מוגבלים  ונבראים עולמות לבין

האור  שבהם אחרת) או כזו (במידה

מצומצמת  במידה רק מאיר האלוקי

גדרים  עם מציאות היא עניינו) לפי עולם (בכל אלו בעולמות והמציאות

כך  ועל בו, נרגש פחות לאלוקות הביטול יותר, נחות שהעולם וככל משלה

של  השתלשלות' ל'סדר קרבתה (למרות הכתר שבחינת מאחר כי כאן מבואר
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d"kyz'dכב ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

 ֿ ׁשאֹורֿאין ּכיון הרי כּו', וחסד חכמה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּדאצילּות,

ּכלל  איהּו מּדֹות אינּון מּכל לאו לכ11סֹוף , ְְִִִִָָָָ

זר, ּדבר הּוא ׁשהּדיֹו הּכתיבה, לאֹותּיֹות ְְְְְִִִֶַַָָָָנמׁשלּו

ּבנׁשמֹות  ועלּֿדרֿזה הּקלף. עם ׁשּנתאחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָרק

הּמחׁשבה  ּבבחינת הּוא הּנׁשמה ׁשּׁשרש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל,

ּבינה, ּבחינת עלאה, מחׁשבה ּבחינת רק ְְֲִִִִַַַַָָָָָֹ(לא

מחכמ  ׁשּלמעלה סתימאה מחׁשבה ּבחינת ה אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבטהירּו ּגליפּו "ּגליף ּבחינת ּדאצילּות, ְְֲִִִִִִִַַָָָּובינה

נאמר  זה ׁשעל ּבי 12עלאה", ׁשּנתּת נׁשמה ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עלאה') 'טהירּו מּבחינת ׁשּנמׁשכה היא, ְְְְְִִִִִִֶַָָָָטהֹורה

למּטה  ׁשּירדה ּוכפי החקיקה, אֹותּיֹות ענין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָהּוא

הּכתיבה. אֹותּיֹות ּבבחינת היא ְְֲִִִִִֵַַָהרי

e‰ÊÂ"ּתלכּו ההליכה 13"ּבחקתי ׁשענין , ¿∆ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻ

ּוגבּול  ׁשיעּור ּבלּתי מהל ְְְְִִִִִֵַַּבבחינת

ההליכה) ענין אמּתית (ׁשּזהּו איןֿסֹוף ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּבבחינת

מדרגת  ׁשּזֹוהי ּדוקא, החקיקה ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּוא

אֹותּיֹות  מּבחינת ׁשּׁשרׁשם יׂשראל ְְְְִִִִִֵֶַָָָנׁשמֹות

ּבׁשם  נקראים ולכן לעיל), (ּכּנזּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָהחקיקה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבין 14מהּלכים, מהלכים ל ונתּתי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(ׁשּׁשרׁשם  ׁשּמלאכים והינּו, האּלה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהעֹומדים

אֹותּיֹות  ּבדּוגמת ׁשהם הּדּבּור, אֹותּיֹות ְְְִִִִִֵֶַַַמּבחינת

ׁשּגם  ּדאף "עֹומדים", נקראים ְְְְִִִִֶַַַָָהּכתיבה)

לדרּגה, מּדרּגה עלּיה ׁשל ענין יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמלאכים

יעֹופף" "ועֹוף מלאכים ּגּבי ׁשּכתּוב ,15ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶַַָָ

רּום  עד ּבעילּוי ולעלֹות לעּוף ְְְֲִִֶַַָׁשּיכֹולים

ולכן 16הּמעלֹות  ּובהדרגה, ׁשּבער עלּיה זֹו הרי , ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ההילּו ענין אמּתית  לגּבי 'עמידה' ּבׁשם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָנקראת

ּבליּֿגבּול  ּבבחינת ּדוקא 17ׁשהּוא ׁשּׁשּי , ְְְְִִִֶֶַַַָָ

אֹותּיֹות  ּבבחינת ׁשרׁשן מּצד ְְְִִִִַַַָָָּבּנׁשמֹות

ּגבּול,18החקיקה  ּבלי ּבבחינת היא עלּיתן ולכן , ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  שלה ההתהוות הרי האיןֿסוף, מעולמות חלק היא המוגבלים) העולמות

כאמור. החקיקה', 'אותיות NÚ¯בבחינת ˙ee‰˙‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«∆∆
,'eÎ „ÒÁÂ ‰ÓÎÁ ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ'ציור' עם דרגות שהם ¿ƒ«¬ƒ»¿»¿∆∆

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lוהגדרה, ÔÂÈk È¯‰ הבליֿגבול האלוקי Â‡Ïהאור ¬≈≈»∆≈»
e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓƒ»ƒƒƒ

ÏÏk11,'ו'מצויר מוגדר איננו הוא ¿»
נעלה בכל  אלא כלל, הללו המידות

אליהו' ב'פתח כנאמר מהן, ומופשט

eÏLÓ CÎÏ והדרך הספירות עשר ¿»ƒ¿¿
נתהוו  ‰È˙k·‰,בה ˙Bi˙B‡Ï¿ƒ«¿ƒ»

,¯Ê ¯·c ‡e‰ BÈc‰L מהות ∆«¿»»»
לקלף  ביחס לחלוטין ושונה ̄»˜אחרת
.ÛÏw‰ ÌÚ „Á‡˙pL∆ƒ¿«≈ƒ«¿»

˙BÓLa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿
‰ÓLp‰ ˘¯ML ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…∆«¿»»

באלקות  ÈÁ·a˙למעלה ‡e‰ƒ¿ƒ«
‰·LÁn‰ הכי ,העליונה בדרגה ««¿»»

שבה  ונעלית ¯˜גבוהה ‡Ï)…«
,‰‡ÏÚ ‰·LÁÓ ˙ÈÁa מחשבה ¿ƒ««¬»»ƒ»»

Èa‰עליונה, ˙ÈÁa עולם של ¿ƒ«ƒ»
LÁÓ·‰האצילות, ˙ÈÁa ‡l‡∆»¿ƒ««¬»»
‰‡ÓÈ˙Ò ונעלמת סתומה מחשבה ¿ƒ»»

‰È·e ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»¿»ƒ»
˙eÏÈˆ‡c שבאה כפי מחשבה שהם «¬ƒ

אלא  ומוגדר, גלוי מחשבה באופן זוהי

מגילוי, שלמעלה »ÈÁa¿ƒ˙סתומה
e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb"»ƒ»ƒƒ¿ƒ

,"‰‡ÏÚ של העליון שהשורש וכשם ƒ»»
של  באופן הם הכתר והתהוות הבריאה

הנשמות  שורש לגבי גם כך 'חקיקה',

הנשמות, התהוות Ê‰ואופן ÏÚL על ∆«∆
העליון  משורשה הנשמה התהוות

העליונה  Ó‡12‰ÓL¯במחשבה ∆¡«¿»»
,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL∆»«»ƒ¿»ƒ
e¯È‰Ë' ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
˙Bi˙B‡ ÔÈÚ ‡e‰ ('‰‡ÏÚƒ»»ƒ¿«ƒ

‰„¯iL ÈÙÎe ,‰˜È˜Á‰ הנשמה «¬ƒ»¿ƒ∆»¿»
‰hÓÏ בגוף ונתלבשה הזה לעולם ¿«»

ממהות  שונה מהות שהם גשמי

‰È‡הנשמה  È¯‰ הנשמה˙ÈÁ·a ¬≈ƒƒ¿ƒ«
.‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»
"eÎÏz È˙˜Áa" e‰ÊÂ13CÏ‰Ó ˙ÈÁ·a ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚL , ¿∆¿À…«≈≈∆ƒ¿««¬ƒ»ƒ¿ƒ«¿«≈

ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a Ïe·‚e ¯eÚÈL ÈzÏa באופן לאלוקות התקרבות ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈

מוגבל  בשיעור רק ולא סופי ‰‰ÎÈÏ‰אין ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ e‰fL) הליכה ∆∆¬ƒƒƒ¿««¬ƒ»
לא  היא מוגבלת ההליכה עוד כל כי גבול, לה שאין הליכה היא אמיתית

הקודם  למצב ביחס אמיתית ‰È˜Á˜‰התקדמות ˙ÈÁ·a ‡e‰ (ƒ¿ƒ««¬ƒ»
ÌL¯ML Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙‚¯„Ó È‰BfL ,‡˜Âc באלוקות ומקורם «¿»∆ƒ«¿≈«ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»
ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ללא  ה' את העובדים ישראל נשמות

ושיעור  ÌÈÎl‰Ó,גבול ÌLa¿≈¿«¿ƒ
·e˙kL BÓk14 זכריה בנבואת ¿∆»

הגדול  הכהן ליהושע ה' Èz˙Â¿»«ƒבדבר
ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰Ó EÏ¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈÎ‡ÏnL ,eÈ‰Â ,‰l‡‰»≈∆¿«¿∆«¿»ƒ

ÌL¯ML) באלוקות˙ÈÁaÓ ∆»¿»ƒ¿ƒ«
˙Ó‚e„a Ì‰L ,¯eac‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ∆≈¿¿«

,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ לעיל כמבואר ƒ«¿ƒ»
המאמר  ÌÈ‡¯˜בתחילת (ƒ¿»ƒ

,"ÌÈ„ÓBÚ" תמיד נמצאים כלומר, ¿ƒ
דרגה, ÌbLבאותה Û‡c¿«∆«

ÏL ÔÈÚ BLÈ ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆
BÓÎe ,‰b¯„Ï ‰b¯cÓ ‰iÏÚ¬ƒ»ƒ«¿»¿«¿»¿
ÛBÚÂ" ÌÈÎ‡ÏÓ Èab ·e˙kL∆»«≈«¿»ƒ¿

"ÛÙBÚÈ15ÛeÚÏ ÌÈÏBÎiL , ¿≈∆¿ƒ»
Ìe¯ „Ú ÈeÏÈÚa ˙BÏÚÏÂ¿«¬¿ƒ«

˙BÏÚn‰16, גבוהות לדרגות עד ««¬
המלאכים  גם לכאורה כן ואם ביותר,

המלאכים  זאת בכל 'מהלכים', הם

'עומדים' BÊכינקראים È¯‰ העלייה ¬≈
מדרגה  המלאכים של וההתקדמות

C¯ÚaLלדרגה  ‰iÏÚ¬ƒ»∆¿∆∆
,‰‚¯„‰·e רק והתקדמות עלייה ¿«¿»»

שלהם  הקודמת לדרגה ≈«¿ÔÎÏÂיחסית
˙‡¯˜ זו עלייה ÌLaוהתקדמות ƒ¿≈¿≈

˙ÈzÓ‡ Èa‚Ï '‰„ÈÓÚ'ÔÈÚ ¬ƒ»¿«≈¬ƒƒƒ¿«
ŒÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰L CeÏÈ‰‰«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

Ïe·b17, יחס כל ללא עלייה ¿
הקודמת, לדרגה «»∆CiMLוהשוואה

ÔL¯L „vÓ ˙BÓLpa ‡˜Âc«¿»«¿»ƒ«»¿»
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·a18, ƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»

למעלה  הנשמות של שהשורש כיוון

הוא  הנשמות התהוות ואופן באלוקות

ממש  אחד דבר והן החקיקה' ב'אותיות

בעליות  להתעלות הכוח את לנשמות יש האמיתי, ֿ גבול והבלי האיןֿסוף עם

סוף  אין Ú„עד ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ Ô˙iÏÚ ÔÎÏÂ האיןֿסוף ¿»≈¬ƒ»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
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כג 'ebe eklz izewega m`

ּכפי  וׁשרׁשן ּבמקֹורן מּמׁש לאחדים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָעד

איןֿסֹוף. ּבאֹור ְֲֵֶׁשחקּוקֹות

ּתֹורה'ÛÈÒBÓeג) המׁשלבאר 19ּב'לּקּוטי ƒְְְִֵֵֵֶָָ

ואת  ּתלכּו) ּבחקתי ("אם ְְִֵֵֶַַָֹֻהּכתּוב

לא  הּגּוף, ּגׁשמ ּיּות מחמת אבל  ּתׁשמרּו": ְְְְֲֲִִִַַַַַָֹמצֹותי

הּזה  וההילּו החקיקה תקּום ולא ְְֲֲִִֶַַַַָָֹתעמֹוד

 ֿ על אׁשר ּכלי, ׁשמירת ּבלּתי ּתלכּו") ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֻ("ּבחקתי

אחרֿזה  נאמר ּכן על לעד, ּתּכֹון זֹו ּכלי ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָידי

הן  מצֹותֿעׂשה רמ"ח ּכי ּתׁשמרּו", מצֹותי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַ"ואת

ּדמלּכא  אברין ּכלי 20רמ"ח ׁשהּוא האבר ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹורה  אׁשר החּיּות מּמקֹור חּיּות נמׁש ּבֹו ְְֲֲִִֶֶַַַָָאׁשר

אֹורֹו להמׁשכת ּכלי היא הּמצוה וכ ְְְְְִִִַַַַַָָָֹּבּמח,

.ְִֵָיתּבר

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

וּיקרא  ספר יׂשראל 21ּבהתחלת [ּכמנהג ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּנעּוץ  ּכיון ּתחּלתֹו, עם ספר ּכל סּיּום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלקּׁשר

ּבתחּלתן  אתערּותאּֿדלעילא 22סֹופן ּבענין ,[ ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

 ֿ אתערּותא יׁש ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָואתערּותאּֿדלתּתא ,

זמן  ּבמעט הּנה מּלמעלה, ׁשּנמׁשכת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדלעילא

נתעֹורר  ּכאׁשר וגם ּזאת, התעֹוררּות ּכח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹיכלה

ועֹובר  חֹולף להיֹות יּוכל הּנה מּזה, ְְְִִִֵֵֵֶַַנפׁשֹו

הארה  ּבהסּתּלק ּכי קּיּום, לּה ואין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָההתּפעלּות,

היה  אזי רצֹון, ּבעת רק מאירה ׁשאינּה זֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָעליֹונה

רק  היתה ׁשּלא מאחר ההתּפעלּות, היה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹּכלא

ּבטלה  האֹור ּבהסּתּלק לכן עליֹונה, הארה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבסּבת

ׁשּכאׁשר  לזה, והעצה מּמּנה. ׁשּנסּתעף ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה

להעיר  התעֹוררּות מּלמעלה ׁשּנמׁש רצֹון עת ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָיׁש

האדם  יתחיל ּומּיד ּתכף הּנה האדם, נפׁש ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאת

ּדבר  יהיה ואזי  אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָלעֹורר

וּיקרא), ספר (סֹוף ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמתקּים

 ֿ ּדאתערּותא הענין עלּֿדר הּוא הּנׁשמה ׁשרׁש ׁשּמּצד וההילּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהחקיקה
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ואילך. תצט ע' ואילך. תפט ע' תרס"ו א.19)המשך מז, ג. ועוד.20)מה, רפכ"ג. פ"ד. תניא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ראה

ואילך.21) ב מ"ז.22)ב, פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כדי עד ÈÙkעצמו, ÔL¯LÂ Ô¯B˜Óa LnÓ ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰iL∆ƒ¿«¬»ƒ«»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ˙B˜e˜ÁL.התהוותן מתחילת ∆¬¿≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÛÈÒBÓe זה 19‚) ‰e˙k·במאמר CLÓ‰ ¯‡·Ï ƒ¿ƒ≈»¿»≈∆¿≈«»

˙ÓÁÓ Ï·‡ :"e¯ÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â (eÎÏz È˙˜Áa Ì‡")ƒ¿À…«≈≈¿∆ƒ¿«ƒ¿¿¬»«¬«
„BÓÚ˙ ‡Ï ,Ûeb‰ ˙eiÓLb«¿ƒ«…«¬
CeÏÈ‰‰Â ‰˜È˜Á‰ Ìe˜˙ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒ»¿«ƒ

("eÎÏz È˙˜Áa") ‰f‰ כיוון «∆¿À…«≈≈
גשמי, בגוף מלובשת שהנשמה

לאלוקות  הנשמה של ההתקרבות

הנקראת  איןֿסוף עד שלה וההתעלות

בכתוב  ומרומזת וה'הליכה' 'חקיקה'

לא  לעיל, כמבואר תלכו', בחוקותי 'אם

להיות  ÈÏk,יכולה ˙¯ÈÓL ÈzÏaƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ושומר  שמכיל כלי ŒÏÚללא ¯L‡Â¬∆«
ÔBkz BÊ ÈÏk È„È'ה'חקיקה ¿≈¿ƒƒ

ולא ÚÏ„ו'ההליכה' לנצח ותתקיים »«
קצר,תחלוף  זמן Ôkלאחר ÏÚ«≈

‰ÊŒ¯Á‡ ¯Ó‡ אם" לאחר ∆¡«««∆
לכך  ובהמשך תלכו" ∆¿"Â‡˙בחוקותי

ÓÁ"Ó¯ Èk ,"e¯ÓLz È˙Bˆƒ¿«ƒ¿¿ƒ««
Ô‰ ‰NÚŒ˙BˆÓ,הזוהר כדברי ƒ¿¬≈≈

‡kÏÓc ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯20, אברי ««≈»ƒ¿«¿»
היא  הדברים ומשמעות ¿BÓkהמלך,

האדם ‰‡·¯ ÈÏkבגוף ‡e‰L »≈»∆¿ƒ
¯B˜nÓ ˙eiÁ CLÓ Ba ¯L‡¬∆ƒ¿»«ƒ¿

˙eiÁ‰ הנפשית‰¯BL ¯L‡ ««¬∆»
Ána,האברים לכל CÎÂומתפשטת «…«¿»

˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‡È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»«
C¯a˙È B¯B‡ ממשיכה מצווה וכל ƒ¿»≈

ומביאה  למטה מלמעלה אלוקי אור

גילוי. לידי אותו

¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
˙ÏÁ˙‰a '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿«¿»«

‡¯˜iÂ ¯ÙÒ21Ï‡¯NÈ ‚‰Ók] ≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÚ ¯ÙÒ Ïk ÌeiÒ ¯M˜Ï¿«≈ƒ»≈∆ƒ
ÔÙBÒ ıeÚpL ÔÂÈk ,B˙lÁz¿ƒ»≈»∆»»

Ô˙lÁ˙a22 מהותי קשר קיים ואכן ƒ¿ƒ»»
לתחילתו  הדבר סוף בין ],פנימי
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד מלמעלה, התעוררות

למטה  לאדם «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡Â¿ƒלהאיר
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

להתעלות  לאלוקות האדם, ‡˙Œ‡˙e¯Úולהתקרב LÈ ¯L‡kL∆«¬∆≈ƒ¿¬»
,‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏc מתעורר האדם מכך וכתוצאה ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»

דלתת' ÔÓÊב'אתערותא ËÚÓa ‰p‰ קצר זמן Ákבתוך ‰ÏÎÈ ƒ≈ƒ¿«¿«ƒ¿∆…«
˙‡f ˙e¯¯BÚ˙‰,תפוג fÓ‰והשפעתו BLÙ ¯¯BÚ˙ ¯L‡k Ì‚Â ƒ¿¿…¿««¬∆ƒ¿≈«¿ƒ∆

באדם  פעלה דלעילא' וה'אתערותא

BÈ‰Ï˙התעוררות, ÏÎeÈ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿
,˙eÏÚt˙‰‰ ¯·BÚÂ ÛÏBÁ≈¿≈«ƒ¿«¬
˜lzÒ‰a Èk ,Ìei˜ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈
dÈ‡L BÊ ‰BÈÏÚ ‰¯‡‰∆»»∆¿»∆≈»

ÔBˆ¯ ˙Úa ˜¯ ‰¯È‡Ó מיוחדת ¿ƒ»«¿≈»
תמיד, ‰È‰ולא ‡Ïk ‰È‰ ÈÊ‡¬«»»¿…»»

‡lL ¯Á‡Ó ,˙eÏÚt˙‰‰«ƒ¿«¬≈««∆…
‰¯‡‰ ˙aÒa ˜¯ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ«∆»»

‰BÈÏÚ שינוי חוללה לא היא אבל ∆¿»
בא  עצמו,מהותי lzÒ‰a˜דם ÔÎÏ»≈¿ƒ¿«≈
¯B‡‰ מלמעלה והאיר שנמשך »

ÛÚzÒpL ‰·‰‡‰ ‰ÏËa¿≈»»«¬»∆ƒ¿«≈
‰pnÓ.ההתעוררות בעקבות ƒ∆»

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â בו מצב למנוע ¿»≈»¿∆
בעקבות  וההתעוררות ההתפעלות

זמן  לאחר תחלוף דלעילא' 'אתערותא

¯ˆÔBקצר, ˙Ú LÈ ¯L‡kL∆«¬∆≈≈»
˙e¯¯BÚ˙‰ ‰ÏÚÓlÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿¿
,Ì„‡‰ LÙ ˙‡ ¯ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆∆∆»»»
מצד  היא וההתעוררות וההמשכה

לא  אך הזמן של וסגולה מעלה

האדם, של פעולה ≈p‰ƒ‰בעקבות
„iÓe ÛÎz ההתעוררות תחילת עם ≈∆ƒ«

מלמעלה, ‰‡„Ìשבאה ÏÈÁ˙È«¿ƒ»»»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ מצד ¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

‰Ìi˜˙nעצמו, ¯·c ‰È‰È ÈÊ‡Â«¬«ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) גם מבואר ¿«∆∆∆

e˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»»»≈
,(‡¯˜iÂ ¯ÙÒ ÛBÒ)≈∆«ƒ¿»

CeÏÈ‰‰Â ‰˜È˜Á‰L הנשמה של ∆«¬ƒ»¿«ƒ
‰ÓLp‰ L¯L „vnL שהוא ∆ƒ«…∆«¿»»

החקיקה' 'אותיות ŒÏÚבבחינת ‡e‰«
Œ‡˙e¯Ú˙‡c ÔÈÚ‰ C¯c∆∆»ƒ¿»¿ƒ¿¬»
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d"kyz'dכד ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

ּדקּיּום והעבֹודה ּבדּוגמת ּדלעילא, ׁשהיא הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

 ֿ על היא לעד, ּתּכֹון ׁשעלֿידיֿזה ּכלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשמירת

ׁשּפֹועלת  האתערּותאּֿדלתּתא ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָּדר

הּמתקים). ּדבר ּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאתערּותאּֿדלעילא

"מצֹותי ÓBÚ·e˜ד) ׁשענין לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְְִִֵֵֶַַַ

ּכלי  ׁשמירת רק לא הּוא ְְְְִִִַַֹּתׁשמרּו"

אּלא  ,וההילּו החקיקה לעד ּתּכֹון ֿ זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי

("מצֹותי  העבֹודה ענין ׁשעלֿידי זאת, ְְְֲִִֵֶַַַָָֹעֹוד

מענין  ּגם יֹותר נעלית  למדרגה ּבאים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּתׁשמרּו")

(ּכדלקּמן). הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהחקיקה

"ּבחקתי  נאמר ׁשּתחלה הּוא ּבּתֹורה ׁשהּסדר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻוזהּו

ּכיון  ּתׁשמרּו, מצֹותי נאמר ואחרּֿכ ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָּתלכּו",

"מעלין  ּבבחינת יֹותר, נעלית מדרגה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָׁשּזֹוהי

ֿ 23ּבּקדׁש" אתערּותא ּבענין ועלּֿדרֿזה . ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּפעּולת  ואתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדלעילא

 ֿ ׁשהאתערּותא רק לא היא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהאתערּותאּֿדלתּתא

זאת, עֹוד אּלא הּמתקים, ּדבר ּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדלעילא

לגּבי  ּגם ּבאתערּותאּֿדלת ּתא מעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיׁש

 ֿ ׁשהאתערּותא ׁשאף והינּו, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאתערּותאּֿדלעילא.

היא  מּצדֿעצמּה מּלמעלה ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדלעילא

הּתחּתֹונים  מעׂשה ׁשאין ּביֹותר נעלית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָמּמדרגה

ׁשם  חפץ 24מּגיע "ּכי מּצד רק היא זֹו והמׁשכה , ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא" יֹותר 25חסד ּגדֹול עלּוי יׁש מּכלֿמקֹום , ִִֵֵֶֶָָָ

הּפנימי 26ּבאתערּותאּֿדלתּתא  הּטעם (וזהּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

 ֿ ּבאתערּותא קּיּום ּפֹועלת  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשאתערּותאּֿדלתּתא

צֹור ׁשאין ּכׁשם הרי ׁשּלכאֹורה אף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדלעילא,

את  להמׁשי ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָּבאתערּותאּֿדלתּתא

צֹור יהיה לא ּכ ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹהאתערּותאּֿדלעילא,

קּיּום  לפעֹול ּכדי ְְְְְֲִִִִֵַָָּבאתערּותאּֿדלת ּתא

הּתחּתֹונים, מעׂשה נֹוגע לא ׁשּבּה מדרגה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבאתערּותאּֿדלעילא,

הּוא"). חסד חפץ "ּכי מּצד רק ְְִִִֵֶֶֶֶַַָונמׁשכת
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וש"נ.23) א. כח, ועוד.24)ברכות שם. ויקרא לקו"ת וראה ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת יח.25)ראה ז, ראה 26)מיכה

ולכן  יותר, פנימית מבחי' היא אתעדל"ת ע"י הנמשכת דהאתעדל"ע - ואילך) ד כג, ג. (כב, ושה"ש ב) (כ, תזריע לקו"ת

ג. ג, שם ויקרא לקו"ת וראה דוקא. אה"ר - זכר" "יולדת דוקא עי"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÏÈÚÏc,למעלה הנשמה שורש שזהו מכך Ìei˜cכתוצאה ‰„B·Ú‰Â ƒ¿≈»¿»¬»¿ƒ

ÔBkz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÈÏk ˙¯ÈÓL ˙Ó‚e„a ‡È‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿¿«¿ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆ƒ
תחלוף,ÚÏ„ההתעוררות  ‰‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡ולא C¯cŒÏÚ ‡È‰ »«ƒ«∆∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם  c·¯מצד  ‰È‰z ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ˙ÏÚBtL∆∆∆∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿∆»»
,ÌÈ˜˙n‰ לעיל ).כמבואר «ƒ¿«≈

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e („¿∆≈≈«
‡e‰ "e¯ÓLz È˙BˆÓ" ÔÈÚL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿¿

ÈÏk ˙¯ÈÓL ˜¯ ‡Ï המכיל כלי …«¿ƒ«¿ƒ
ÚÏ„ושומר  ÔBkz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ»«

לנצח  CeÏÈ‰‰Âתתקיים ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»¿«ƒ
בחוקותי  'אם של הפנימיות שהיא

È„ÈŒÏÚLתלכו', ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ'ה את עובד שהאדם ƒ¿«»¬»

ÌÈ‡a ("e¯ÓLz È˙BˆÓ")ƒ¿«ƒ¿¿»ƒ
Ìb ¯˙BÈ „ÂÚ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈«

vnL„אפילו  ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬ƒ»∆ƒ«
‰ÓLp‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«¿»»

e‰ÊÂ .(Ôn˜Ï„k) הפנימי הטעם ¿ƒ¿«»¿∆
‰e‡לכך  ‰¯Bza ¯„q‰L∆«≈∆«»

È˙˜Áa" ¯Ó‡ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»∆¡«¿À…«
¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â ,"eÎÏz≈≈¿««»∆¡«
ÔÂÈk ,"e¯ÓLz È˙BˆÓ"ƒ¿«ƒ¿¿≈»

È‰BfL"תשמרו Ó„¯‚‰"מצוותי ∆ƒ«¿≈»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ בחקותי" מאשר «¬≈≈

"ÔÈÏÚÓתלכו", ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬ƒ
"L„wa23 הגיע שהאדם ולאחר «…∆

הוא  תלכו" "בחוקותי למדריגת

"מצוותי  למדריגת ומגיע יותר מתעלה

להלן. שיתבאר כפי תשמרו",

‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ¿¬»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
שתחילה  הדברים סדר זה בעניין וגם

יש  ואחרֿכך מלמעלה התעוררות יש

משום  הוא מלמטה התעוררות

ויתרון  עלייה יש מלמטה שבהתעוררות

מלמעלה  ההתעוררות »¿∆ÏeÚtL˙לגבי
‡Ï ‡È‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ…
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L ˜«̄∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÌÈ˜˙n‰ ¯·c ‰È‰z כן ואם ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈
יותר  דרגה היא דלתתא האתערותא

מהאתערותא  ואינה דלעילא נמוכה

אותה, לשמר כלי BÚ„אלא ‡l‡∆»

Ìb ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰ÏÚÓ LiL ,˙‡Ê אפילוÈa‚Ï …∆≈«¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«¿«≈
,eÈ‰Â .‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ דלתתא באתערותא המיוחדת והמעלה »ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿«¿

Œ„vÓהיא  ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L Û‡L∆«∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ«
ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓ ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒƒ«¿≈»«¬≈¿≈∆≈«¬≈««¿ƒ

ÌL ÚÈbÓ24, ביכולת האדם ואין «ƒ«»
מדרג  והמשכה התעוררות ה לפעול

כך  כל ‰È‡נעלית BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ
„ÒÁ ıÙÁ Èk" „vÓ ˜«̄ƒ«ƒ»≈∆∆

"‡e‰25, של וטובו בחסדו רק

או  כשכר ולא הקדושֿברוךֿהוא

האדם, ממעשי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכתוצאה
ÈeÏÚ LÈ ויתרון¯˙BÈ ÏB„b ≈ƒ»≈

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a26 שלא ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
דלעילא  באתערותא ∆¿(e‰ÊÂקיים

Œ‡˙e¯Ú˙‡L ÈÓÈt‰ ÌÚh‰««««¿ƒƒ∆ƒ¿¬»
Ìei˜ ˙ÏÚBt ‡z˙Ïcƒ¿«»∆∆ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a שלא ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
לעד, תמשיך אלא במהירות תחלוף

‰¯B‡ÎlL Û‡ כי תמוה, הדבר «∆ƒ¿»
C¯Bˆ ÔÈ‡L ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆≈∆
È„k ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»¿≈
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆»ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc היא אלא למטה, מלמעלה ƒ¿≈»
עצמו, הקב"ה מצד Ï‡נמשכת Ck»…

Œ‡˙e¯Ú˙‡a C¯Bˆ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿ƒ¿¬»
Ìei˜ ÏBÚÙÏ È„k ‡z˙Ïcƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a שלא »ƒ¿¬»ƒ¿≈»
במהירות, È‰BfLתחלוף ÔÂÈk≈»∆ƒ

‰NÚÓ Ú‚B ‡Ï daL ‰‚¯„Ó«¿≈»∆»…≈««¬≈
„vÓ ˜¯ ˙ÎLÓÂ ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿ƒ¿∆∆«ƒ«

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk" כן ואם ƒ»≈∆∆
דלעילא  האתערותא של קיומה מדוע

אלא  דלתתא, האתערותא ידי על הוא

שאכן  משום הוא הדבר טעם

יש  דלתתא ויתרון לאתערותא מעלה

ולכן  דלעילא, האתערותא לגבי

ועומדת  נסמכת דלעילא התאתערותא

דלתתא  האתערותא על ).ומתקיימת
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כה 'ebe eklz izewega m`

ּתֹורה'Ô·eÈÂה) ּב'לּקּוטי המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵַַָָֹ

ּפרׁשתנּו סּיּום 27ּבסּיּום ּגם (ׁשּזהּו ְִִֵֶֶַָָָ

רז"ל  מאמר ּבפרּוׁש וּיקרא) מאין 28ספר "ּדע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

("מאין  הּנׁשמה ׁשּׁשרש ,"הֹול אּתה ּולאן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאת

החכמה, ּבחינת ּדהינּו אין, מּבחינת הּוא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבאת")

ׁשּכתּוב  אּתה 29ּכמֹו "ּולאן ּתּמצא. מאין והחכמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפני אנה ּכמֹו מקֹום, על נֹופל "אן" ,"ְֵֵֶַָָָָָהֹול

עקר 30מּועדֹות  ּכי והינּו הֹולכים, אּתם אנה , ְְְִִִֶַַַָָָ

הּזה  ּבעֹולם ׁשהּוא הּמתים ּבתחית הּוא ְְִִִֵֶֶַַַַָָהּגמּול

"מאין" ׁשּׁשרׁשֹו ּתמּוּה, ולכאֹורה ּגׁשמי. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

[והינּו, ּגׁשמי מקֹום - "לאן" והֹול חכמה, -ְְְְְְִֵַַָָָָ

עלּיה, לצֹור היא הּנׁשמה ׁשּירידת ידּוע ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי

(ׁשרׁש 'אין' מּבחינת הּירידה ׁשּלאחרי יּתכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואי

הּנׁשמה  ׁשל (העלּיה) הּׂשכר יהיה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָהּנׁשמה)

מּבחינת  ׁשּלמּטה מקֹום, ּבחינת 'אן', ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת

אֹורֿאיןֿסֹוף, ּגלּוי עלֿידי זהּו ּכי אּלא ְִִִֵֵֶֶַַָ'אין'].

יהיה  ּכן על ׁשוין, וגׁשמּיּות רּוחנּיּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּדקּמיּה

ּבתחּתֹונים". "ּדירה הּזה, עֹולם ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִֶַַַַָָהּגלּוי

"מי  ּבחינת כּו', עתיד" אּתה מי "ולפני ְְְְִִִִִֵֶַַָָוזהּו

אּלה" ׁשּכתּוב 31ּברא ּכמֹו ּגבֹוּה, ּבחינת זהּו ,32 ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

כּו'. קדיׁשא' 'עּתיקא ּבחינת והינּו כּו' יּתן ְְְֲִִִִִֵַַַָָמי

ÔÈÚ‰Â נׁשלמת האדם ּבעבֹודת ׁשּדוקא ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבאיןֿערֹו (ׁשּלמעלה העצמּות ְְְְֲֵֶַַַַָָָּכונת

ׁש"ּנתאּוה  ּדחכמה) ה'אין' לֹו33מּבחינת להיֹות ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים" ּדירה ּדיקא,34יתּבר "נתאוה" , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

הּנ"ל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה ּגם ְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

'עּתיק' ּכי כּו'", קדיׁשא עּתיקא ּבחינת ְְְֲִִִִִַַַַָָ"והינּו

"נתאוה" ׁשּלמעלה, הּתענּוג ּבחינת וכיון 35הּוא . ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
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ד.27) רפ"ג.28)נ, יב.29)אבות כח, כא.30)איוב כא, כו.31)יחזקאל מ, כו.32)ישעי' ה, תנחומא 33)ואתחנן ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. פרשתנו טז. למעלה 34)נשא ית' בעצמותו היא זו שכוונה וכידוע

ואילך. 21 ע' ח"ו לקו"ש ובארוכה ואילך. ז' ס"ע תרס"ו המשך ראה - טעם וישב 35)מכל ש"פ שיחת בארוכה ראה

תשל"ז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעלת  את יותר בפרטיות ומבאר האתערותא וממשיך לגבי דלתתא האתערותא

דלעילא.

e˙L¯t ÌeiÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‰27 ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿ƒ≈»¿ƒ»»»≈
בחוק  Ó‡Ó¯ותי פרשת Le¯Ùa (‡¯˜iÂ ¯ÙÒ ÌeiÒ Ìb e‰fL)∆∆«ƒ≈∆«ƒ¿»¿≈«¬«

Ï"Ê¯28Ô‡Ïe ˙‡a ÔÈ‡Ó Úc" «««≈«ƒ»»¿»
‰ÓLp‰ ˘¯ML ,"CÏB‰ ‰z‡«»≈∆…∆«¿»»

באלוקות  שלה ÔÈ‡Ó")≈«ƒהמקור
,ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ("˙‡a»»ƒ¿ƒ««ƒ

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa eÈ‰c האלוקית ¿«¿¿ƒ««»¿»
e˙kL·העליונה, BÓk29 ¿∆»

Ô‡Ïe" .‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈«ƒƒ»≈¿»
ÏÚ ÏÙB "Ô‡" ,"CÏB‰ ‰z‡«»≈»≈«

ÌB˜Ó,מסוייםEÈt ‰‡ BÓk »¿»»»∆
˙B„ÚeÓ30Ìz‡ ‰‡ , »»»«∆

eÈ‰Â ,ÌÈÎÏB‰ שאליו היעד ולכן ¿ƒ¿«¿
הולך  שמשמעותו האדם "אן" נקרא

ÏeÓb‰ ¯˜Ú Èk לימוד על השכר ƒƒ««¿
המצוות  וקיום ÈÁ˙a˙התורה ‡e‰ƒ¿ƒ«

‰f‰ ÌÏBÚa ‡e‰L ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆»»«∆
‰¯B‡ÎÏÂ .ÈÓLb ÌB˜Óa¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

BL¯ML ,deÓz הוא האדם של »«∆»¿
‰ÓÎÁ Y "ÔÈ‡Ó",עליונה אלוקית ≈«ƒ»¿»

ÈÓLb ÌB˜Ó - "Ô‡Ï" CÏB‰Â¿≈¿»»«¿ƒ
נחותה  הגשמיות שיעור והרי לאין

יתכן  ואיך הרוחנית, האלוקות לגבי

והיעד  נעלית, רוחניות הוא שהשורש

גשמי  מקום היא ¿»¿[eÈ‰Â,והמטרה
‰ÓLp‰ ˙„È¯iL Úe„È È¯‰L∆¬≈»«∆¿ƒ««¿»»
באלוקות  למעלה ושורשה ממקורה

גשמי  ולגוף הזה È‰ƒ‡לעולם
,‰iÏÚ C¯BˆÏ של שבסופו כדי ¿∆¬ƒ»

מכפי  יותר נעלה למצב תתעלה דבר

הירידה, לפני ÔÎzÈשהייתה CÈ‡Â¿≈ƒ»≈
˙ÈÁaÓ ‰„È¯i‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰È‰È (‰ÓLp‰ L¯L) 'ÔÈ‡'«ƒ…∆«¿»»ƒ¿∆
‰ÓLp‰ ÏL (‰iÏÚ‰) ¯ÎO‰«»»»¬ƒ»∆«¿»»
,ÌB˜Ó ˙ÈÁa ,'Ô‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿ƒ«»

'ÔÈ‡' ˙ÈÁaÓ ‰hÓlL והרי ∆¿«»ƒ¿ƒ««ƒ
למצב  האדם את להביא צריך השכר

העבודה  לפני היה שבו המצב מאשר יותר È„ÈŒÏÚנעלה e‰Ê Èk ‡l‡ .[∆»ƒ∆«¿≈
dÈn˜c ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÈeÏb שלפניוÂ ˙eiÁe¯,ÔÈÂL ˙eiÓL‚ ƒ≈¿«≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

‰¯Èc" ,‰f‰ ÌÏBÚ ˙eiÓL‚a ÈeÏb‰ ‰È‰È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿∆«ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ»
"ÌÈBzÁ˙a שדווקא 'נתאווה' שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו כמאמר ¿«¿ƒ

וגילוי  להשראת ראוי ומקום 'דירה' לו יהיה התחתון הגשמי הזה העולם

אלוקות.

e‰ÊÂ דברי בהמשך הפנימי הפירוש ¿∆
אתה  ולאן באת מאין "דע המשנה

È˙Ú„"הולך", ‰z‡ ÈÓ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈ƒ«»»ƒ
וחשבון) דין ÈÁa˙(ליתן ,'eÎ¿ƒ«

"‰l‡ ‡¯a ÈÓ"31e‰Ê , ƒ»»≈∆∆
·e˙kL BÓk ,dB·b ˙ÈÁa32 ¿ƒ«»«¿∆»

˙ÈÁa eÈ‰Â 'eÎ ÔzÈ ÈÓƒƒ≈¿«¿¿ƒ«
'‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ''יומין 'עתיק ¬ƒ»«ƒ»

עליון' ב'כתר הפנימית הבחינה שהוא

לעיל  מי eÎ',כמבואר "לפני כן ואם

נוספת, בעליה מדבר עתיד" אתה

מבחינה  למעלה "עתיק", לבחינת

העולם  עשיית הולך", את "ולאן

עלייה  שהיא לאלוקות, לדירה הגשמי

שורש  באת", "מאין בחינת לגבי

למעלה. הנשמה

˙„B·Úa ‡˜ÂcL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¿»«¬«
˙eÓˆÚ‰ ˙Âk ˙ÓÏL Ì„‡‰»»»ƒ¿∆∆«»«»«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של הכוונה

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓlL) כל ללא ∆¿«¿»¿≈¬
‰'‡ÔÈ'והשוואה יחס  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«ƒ

‰ÓÎÁc יחסית נמוכה דרגה שהיא  ¿»¿»
המדרש )ל'עצמות' כדברי

‰e‡˙p"L33 הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿«»
Èc¯‰בעצמו  C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a34, שהעולמות ¿«¿ƒ
הזה  העולם ובמיוחד התחתונים,

יהיו  ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי

מקום  להשראת 'דירה', וראוי, מתאים

וגילוי  «»¿Â‡˙"ƒ‰"אלוקות,השכינה
Èc,‡˜ דייקו ז"ל ואמרו וחכמינו «¿»

עמוק  רצון 'תאווה', נקרא זה שרצון

החכמה, מבחינת למעלה ופנימי

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»
Ï"p‰ '‰¯Bz ÈËewÏ'a בפירוש ¿ƒ≈»««

ש"מי" לעיל, כמובא וחשבון", דין ליתן עתיד אתה מי "ולפני המשנה דברי

דרגה  ביותר היא eÎ'",גבוהה ‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa eÈ‰Â"¿«¿¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



d"kyz'dכו ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

היא  ּבתחּתֹונים" "ּדירה ּדעׂשית ְְֲֲִִִִֶַַַָָָׁשהעבֹודה

ׂשכר  ּגם הּנה ּדוקא, ּגׁשמי מקֹום 'אן', ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבבחינת

אּתה  ("לאן ּגׁשמי  מקֹום ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִַַַָָָָָהעבֹודה

העבֹודה. ּבמקֹום הּוא ׁשהּׂשכר ּכּידּוע ,("ְֲִֵֶַַַָָָָָהֹול

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבמעלת הּבאּור ּגם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָוזהּו

חסד  חפץ "ּכי מּצד ׁשהם ּבענינים ּגם ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּפֹועלת

למעלה  מּגעת האדם ׁשעבֹודת לפי ׁשּזהּו ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָהּוא",

ּכל  ּכי הּוא", חסד חפץ "ּכי מּבחינת ְִִִִֵֶֶַַָָּגם

וגלּויים, אֹורֹות ּבחינת הן מּלמעלה ְְְְְִִִִֵַַַַָָההמׁשכֹות

העצמּות, ּכונת מתּבּטאת האדם ּבעבֹודת ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָואלּו

"ּכי  ׁשּמּצד מאתערּותאּֿדלעילא אפילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

רֹוצה  ׁש"אדם הּטעם ּגם [וזהּו הּוא". חסד ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחפץ

ׁשּלֹו" (ּפנימּיּות 36ּבקב והּתענּוג ׁשהרצֹון הינּו , ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

עלֿידי 37הרצֹון) ׁשּבא ּבדבר הּוא האדם ׁשל ְְֵֶֶַָָָָָָָָ

העצמּות  ּכונת ּכי ּדוקא, ויגיעה ְְֲִִִַַַַָָָָָעבֹודה

ׁשּבאים  ּבענינים ּדוקא מתּבּטאת כּו') ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ("נתאוה"

ׁשּמקּבל  ּבענינים (ולא האדם עבֹודת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּגם  יׁש ּבהם רק ולכן חּנם'), ּב'חסד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּלמעלה

 ֿ ׁשאתערּותא וכיון הּנפׁש]. ּדעצם הּתענּוג ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאדם

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּגעת האדם) (עבֹודת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּדלתּתא

וגלּויים  אֹורֹות ּכבבחינת (ּדלא מּׁשּנּויים ְְְְְְִִִִִִִַַָֹלמעלה

קּיּום  ּפֹועלת היא הרי לכן ׁשנּויים), ׁשּי ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם

ׁשּלאחרי  מה יּובן ּובזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבאתערּותאּֿדלעילא.

וּיקרא, ּפרׁשת ריׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִֵֵֵַַַָָָָהּבאּור

ּדבר  "יהיה אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּדוקא

לבאר  ממׁשי עבֹודת 38הּמתקים", ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

הּוא" אדם לא "ּכי לבחינת ּבאים 39האדם ְִִִִַָָָָָָֹ

מּׁשּנּויים  ׁשּלמעלה ּבחינה זהּו40(ׁשּזֹוהי ּכי ,( ְְְִִִִִִֶֶֶַָָ

ּפֹועלת  ׁשאתערּותאּֿדלתּתא לכ הּפנימי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּטעם

ּבאתערּותאּֿדלעילא. ְְֲִִִֵָָָקּיּום
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א.36) לח, 50).37)ב"מ הערה לקמן ראה - בכלל (משא"כ עליו חביבה שלו): קב (ד"ה שם רש"י ד.38)ראה ב,

כט.39) טו, ג.40)שמואלֿא כג, שה"ש לקו"ש ג. עב, תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה'כתר', מדריגת של והעמוק הפנימי החלק שהיא יומין 'עתיק' Èkƒבחינת

"‰Â‡˙" ,‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ ˙ÈÁa ‡e‰ '˜ÈzÚ'35, כשם «ƒ¿ƒ«««¬∆¿«¿»ƒ¿«»
נעלים  'מקיפים' כוחות ויש והרגש, השכל שהם 'פנימיים' כוחות יש שבאדם

ועונג  רצון יש, למעלה גם כך בנפש, העונג וכוח הרצון כוח שהם יותר

והעונג, והמידות. מהמוחין שלמעלה

'נתאווה'שהיא  נאמר שבה הדרגה

'דירה  שתהיה הקדושֿברוךֿהוא

'עתיק' בחינת הוא בתחתונים'

מהחכמה. «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
‰¯Èc" ˙ÈNÚc ‰„B·Ú‰L∆»¬»«¬ƒ«ƒ»
˙ÈÁ·a ‡È‰ "ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒƒƒ¿ƒ«
,‡˜Âc ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' כי »»«¿ƒ«¿»

זו  עליונה שכוונה העליון הרצון זהו

עולם  מסוים, במקום דוקא תתמלא

הגשמי, ÎN¯הזה Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«
‰„B·Ú‰המתים ‰e‡תחיית »¬»

Ô‡Ï") ÈÓLb ÌB˜Ó ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿»
¯ÎO‰L Úe„ik ,("CÏB‰ ‰z‡«»≈«»«∆«»»

‰„B·Ú‰ ÌB˜Óa ‡e‰ במקום ƒ¿»¬»
השכר. ניתן שם העבודה, נעשתה שבו

˙ÏÚÓa ¯e‡a‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«¬«
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

לגבי  (אפילו האדם מצד מלמטה

מלמעלה), שבאה דלעילא' 'אתערותא'

Ì‰L ÌÈÈÚa Ìb ˙ÏÚBtL∆∆∆«»ƒ¿»ƒ∆≈
"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk" „vÓƒ«ƒ»≈∆∆
האדם, בעבודת כלל תלויים ואינם

'אתערותא  של בכוחה איך לכאורה

זו, בדרגה ולהשפיע לפעול דלתתא'

‰‡„Ìאלא ˙„B·ÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¬«»»»
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ«««¿«¿»«ƒ¿ƒ«

Èk"Ïk Èk ,"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ ƒ»≈∆∆ƒ»
‰ÏÚÓlÓ ˙BÎLÓ‰‰ גם כולל ««¿»ƒ¿«¿»

חפץ  'כי מבחינת וההמשכה ההשפעה

הוא' ‡B¯B˙חסד ˙ÈÁa Ô‰≈¿ƒ«
ÌÈÈeÏ‚Â ומתגלים המתפשטים ¿ƒƒ

מקור  בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

הנובעות  ההארות גם כן ואם האור,

הארה  רק הם ביותר גבוהות מדרגות

עצמו,ולא  העצם של eÏ‡Â¿ƒגילוי
˙‡ha˙Ó Ì„‡‰ ˙„B·Úa ובאה «¬«»»»ƒ¿«≈

ונשלמת גילוי ‰eÓˆÚ˙,לידי ˙Âk שמצד שבבריאה והתכלית המטרה «»«»«¿
"Èkה'עצמות' „vnL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¬ƒ≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«ƒ

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ למלא אפשר ה'עצמות' של והכוונה המטרה ואת »≈∆∆
לעיל. כמבואר דלתתא, ב'אתערותא דווקא ולהשלים

"BlL ·˜a ‰ˆB¯ Ì„‡"L ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ]36, חכמינו אמרו ¿∆««««∆»»∆¿«∆
אדם  כלומר חבירו", של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם בגמרא ז"ל

עמל  עצמו שהוא קטנה כמות מעדיף

משל  גדולה כמות לקבל מאשר בה

שהפקיד  במי מדובר (במקור חברו

במשנה  ונאמר פירות, חברו אצל

ימכור  ולא בפירות יגע לא שהשומר

שירקיבו  חשש שיש למרות אותם,

בגמרא  רש"י כפירוש תפחת, והכמות

בקב  בדיבורֿהמתחיל שלו:שם

וקב  בהן, שעמל ידי על עליו "חביבה

יותר  רוצה הוא מהם לו שיישאר

שייקח  אחרים של קבין מתשעה

ימכרם"), אם ¿»‰eÈבדמיהן
‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰L שהוא) ∆»»¿««¬

ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt העובדה שכן ¿ƒƒ»»
הגורם  היא מסוים מדבר מתענג שאדם

בו) שירצה ‰e‡37לכך Ì„‡‰ ÏL∆»»»
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡aL ¯·„a¿»»∆»«¿≈¬»
˙Âk Èk ,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂƒƒ»«¿»ƒ«»«
('eÎ "‰Â‡˙") ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»

˙‡ha˙Ó ונשלמת גילוי לידי ובאה ƒ¿«≈
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈÈÚa ‡˜Âc«¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ«¿≈

Ì„‡‰ ˙„B·Ú שלו ויגיעה בעמל ¬«»»»
ÈÚa ‡ÏÂ)Ïa˜nL ÌÈ האדם ¿…¿ƒ¿»ƒ∆¿«≈

'ÌpÁ „ÒÁ'a ‰ÏÚÓlÓ עמל בלי ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ»
Ì‰aויגיעה  ˜¯ ÔÎÏÂ בדברים ), ¿»≈«»∆

ויגיעה  עמל Ìbשהשקיע LÈ≈«
,LÙp‰ ÌˆÚc ‚eÚz‰ Ì„‡Ï»»»««¬¿∆∆«∆∆
יש  ויגיעה עמל ללא שהשיג ובדברים

בהרבה, פחותה במידה תענוג לו

בלבד  חיצוני תענוג ÔÂÈÎÂולפעמים .[¿≈»
˙„B·Ú) ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»¬«
B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ (Ì„‡‰»»»«««¿«¿

,C¯a˙È שהוא‰ÏÚÓÏ ƒ¿»≈¿«¿»
˙ÈÁ··k ‡Ïc) ÌÈÈepMÓƒƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«
CiL Ì‰aL ÌÈÈeÏ‚Â ˙B¯B‡¿ƒƒ∆»∆«»

ÌÈÈeL אור יותר להיות יכול שהרי ƒƒ
וגילוי  אור פחות או ÔÎÏוגילוי ,(»≈

‡È‰ È¯‰'דלתתא ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a‡ה'אתערותא Ìei˜ ˙ÏÚBt ¬≈ƒ∆∆ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
תחלוף. ולא לעד שתתקיים
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e‰ÊÂ ה'ּלּקּוטי וסּיּום ּתחּלת ׁשּבין הּקׁשר ּגם ¿∆ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

מדּוּבר  ׁשּבׁשניהם וּיקרא, ּדספר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּתֹורה'

הּספר  ׁשּבתחּלת אּלא העבֹודה. מעלת ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹודֹות

הּזה, ּבּזמן העבֹודה מעלת אֹודֹות ְְֲֲֶַַַַַָָָמדּוּבר

ּבבחינה  מּגיע ּדאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהענין

"ּכי  ׁשּמּצד מהאתערּותאּֿדלעילא ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

האתערּותאּֿדלתּתא  ּדוקא ולכן הּוא", חסד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָחפץ

הּספר  ּובסּיּום ּבאתערּותאּֿדלעילא. קּיּום ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּפֹועלת

 ֿ לעתיד ׁשּיתּגּלה העבֹודה ׂשכר אֹודֹות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָמדּוּבר

הּמתים  ּבתחית ּבמקֹום 41לבא יהיה ׁשהּׂשכר , ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדוקא  וׁשם ּגׁשמי, מקֹום 'אן', ּבבחינה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָהעבֹודה,

'אין' מּבחינת למעלה העצמּות, ּגיּלּוי ְְְְְִִִִַַַַַָָיּומׁש

הּנׁשמה). ְֶַָָֹ(ׁשרׁש

ּבסּיּום LÈÂו) המבאר עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֶַַַָֹ

ּבתחּלתן  סֹופן (נעּוץ ְִִַָָָָָה'הֹוספֹות'

ה'הֹוספֹות') ׁשל ּב'סֹופן' ּגם - ּבסֹופן ְְְִֶַַָָָָָּותחּלתן

וּיקרא  ספר ּתֹורה' ֿ 42ל'לּקּוטי יֹום ּבענין , ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשם  מבאר ּדהּנה, וסּוּכֹות. ֿ 43הּכּפּורים ׁשּביֹום ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּכתיב  לכם 44הּכּפּורים הּוא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְִִִֶַַַַָָ

מּובן, אינֹו ולכאֹורה נפׁשֹותיכם", את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָועּניתם

ּומׁשּתה  ּבמאכל להתעּנג מצוה ּבׁשּבת ,45ּדהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבתֹון", "ׁשּבת ׁשהּוא יֹוםֿהּכּפּורים ְִִִֵֶַַַַָואםּֿכן

אמ  מּדּוע ׁשּבת, מּבחינת למעלה הּכתּוב ׁשהּוא ר  ְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

ּכי  הּוא, הענין אּלא נפׁשֹותיכם". את ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ"ועּניתם

ּבחינת  הינּו ּדאּבא', 'מֹוחין המׁשכת היא ְְְְִִִַַַַַַָָָׁשּבת

ּבחכמה  הּמתלּבׁש והּתענּוג עדן, הּנקראת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָחכמה
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(ע"ז 41) מארז"ל בפי' (99 ע' תש"ג סה"ש (ראה הזקן רבינו פתגם כידוע הזה, בזמן שישנו כפי דתחה"מ הענין על נוסף

התלהבות  של ענין בשכל פועלים וכאשר השכל, כמו - מת - קר דבר לך שאין מתים", מחי' בכו דאית "זוטי ב) יו"ד,

סיון). יא - יום" "היום גם (ראה המתים" "תחיית זה הרי לשוב 42)כו', בעצמו "שיכיר ע"י שדוקא ויקרא, בס"פ ועד"ז

ס"פ  (רש"י חומש" אותו על ו"חומש לפרעה) והחמישית בבי' ד) כד, (שה"ש לקו"ת (ראה חמישיתו מוסיף בתשובה"

עיי"ש. ללבושים". וא"צ תלכו.. ממש ה"א "אחרי ויקרא ס"פ ובלקו"ת ד.43)ויקרא). לב.44)נד, כג, ראה 45)אמור

שבת. הל' ריש אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ל שבת הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯e‡a‰ È¯Á‡lL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e ראש, »∆»«∆¿«¬≈«≈¿ƒ≈»≈

‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡התחלת  È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‡¯˜iÂ ˙L¯t»»««ƒ¿»∆«¿»«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
‰È‰È" מלמעלה Ï·‡¯ההתעוררות CÈLÓÓ ,"ÌÈ˜˙n‰ ¯·c38 ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈

ÌÈ‡a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL לאלוקות "Èkמתקרבים ˙ÈÁ·Ï ∆«¿≈¬«»»»»ƒƒ¿ƒ«ƒ
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï39 למעלה …»»

'אדם' ÈÁa‰ממדרגת È‰BfL)∆ƒ¿ƒ»
ÌÈÈepMÓ ‰ÏÚÓlL40, כלשון ∆¿«¿»ƒƒƒ

להינחם" הוא אדם לא "כי הכתוב

ואילו  וחרטה, שינוי שייך שב'אדם'

משינויים  למעלה הוא אדם' Èk'לא ,(ƒ
e‰Ê עם דלתתא' 'אתערותא של הקשר ∆

משינויים, שלמעלה עצמותו כוונת

CÎÏ ÈÓÈt‰ ÌÚh‰««««¿ƒƒ¿»
˙ÏÚBt ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»∆∆

i˜‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a Ìe ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
שלכאורה  (אף לעד שתתקיים

עצמו  מצד האדם של ההתעוררות

הבאה  ההתעוררות לגבי מוגבלת

לעיל). כמבואר מלמעלה,

˙lÁz ÔÈaL ¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆∆≈¿ƒ«
¯ÙÒc '‰¯Bz ÈËewl'‰ ÌeiÒÂ¿ƒ«ƒ≈»¿≈∆

Ì‰ÈLaL ,‡¯˜iÂ בהתחלה גם «ƒ¿»∆ƒ¿≈∆
בסיום  ÏÚÓ˙וגם ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»«¬«
‰„B·Ú‰.האדם ‡l‡של »¬»∆»

¯ae„Ó ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ««≈∆¿»
ÔÓfa ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡«¬«»¬»«¿«

,‰f‰ השכר מתן לפני הגלות, בזמן «∆
ואופן  לבוא, לעתיד המתים תחיית של

הוא  הזה בזמן «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒהעבודה
ÚÈbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿«»«ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿«¿»«
„vnL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«
ÔÎÏÂ ,"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk"ƒ»≈∆∆¿»≈
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ ‡˜Âc«¿»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
Œ‡˙e¯Ú˙‡a Ìei˜ ˙ÏÚBt∆∆ƒ»ƒ¿¬»

,‡ÏÈÚÏc לעיל.כמבוארÌeiÒ·e ƒ¿≈»¿ƒ
¯ÎN ˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯Ùq‰«≈∆¿»¿«

ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙iL ‰„B·Ú‰41¯ÎO‰L , »¬»∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ∆«»»
,‰„B·Ú‰ ÌB˜Óa ‰È‰È,השכר יהיה שם העבודה הייתה שבו במקום ƒ¿∆ƒ¿»¬»

‡˜Âc ÌLÂ ,ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' ‰ÈÁ·a הגשמי הזה בעולם ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ¿»«¿»
L¯L) 'ÔÈ‡' ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ,˙eÓˆÚ‰ ÈelÈb CLÓeÈ¿«ƒ»«¿¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ…∆

,(‰ÓLp‰ מעלת אודות מדובר בסיומו והן הספר בתחילת שהן ונמצא «¿»»
ובסיומו  עצמה העבודה מעלת על מדובר שבתחילתו אלא האדם של העבודה

ביטוי  לידי בא הדבר כיצד מדובר

העבודה. על בשכר

ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â¿≈¿«≈∆«ƒ
'˙BÙÒB‰'‰ ÌeiÒa ¯‡·Ó‰«¿…»¿ƒ«»
Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ)»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»
ÏL 'ÔÙBÒ'a Ìb - ÔÙBÒa¿»«¿»∆

'˙BÙÒB‰'‰ של ב'סוף' רק ולא «»
עצמו  Bz¯‰'הספר ÈËewÏ'Ï (¿ƒ≈»

‡¯˜iÂ ¯ÙÒ42ŒÌBÈ ÔÈÚa , ≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«
,˙BkeÒÂ ÌÈ¯etk‰ שממשיך כפי «ƒƒ¿
.ומבאר 

ÌL ¯‡·Ó ,‰p‰c43ŒÌBÈaL ¿ƒ≈¿…»»∆¿
·È˙k ÌÈ¯etk‰44˙aL" «ƒƒ¿ƒ««

˙‡ Ì˙ÈpÚÂ ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL«»»∆¿ƒƒ∆∆
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,"ÌÎÈ˙BLÙ«¿≈∆¿ƒ¿»≈

˙aLa È¯‰c ,Ô·eÓ שאינה רגילה »«¬≈¿«»
הכיפורים  pÚ˙‰Ï‚יום ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ¿«≈

‰zLÓe ÏÎ‡Óa45ÔkŒÌ‡Â , ¿«¬»ƒ¿∆¿ƒ≈
˙aL" ‡e‰L ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ«ƒƒ∆««
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,"ÔB˙aL«»∆¿«¿»
¯Ó‡ ÚecÓ ,˙aL ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»««»«
˙‡ Ì˙ÈpÚÂ" ·e˙k‰«»¿ƒƒ∆∆

"ÌÎÈ˙BLÙ לכאורה והרי זה, ביום «¿≈∆
עונג  מצוות יש סתם בשבת אם

צריך  שכך כלֿשכן ושתייה, באכילה

השבת  ענין בו שבתון', ב'שבת להיות

וכפול? מודגש

˙aL Èk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ‡l‡∆»»ƒ¿»ƒ«»
,'‡a‡c ÔÈÁBÓ' ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»«ƒ¿«»
(כמבואר  העליונה החכמה ספירת

מקור  שהחכמה, וחסידות בקבלה

והבינה, 'אבא', נקראת השכל,

המוחין, של וההתרחבות ההסתעפות

'אימא) Ô„Ú,נקראת ˙‡¯˜p‰ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa eÈ‰,תענוג לשון «¿¿ƒ«»¿»«ƒ¿≈≈∆
‚eÚz‰Â העליון‰ÓÎÁa LaÏ˙n‰ בשבת ‰e‡ונמשך È¯‰ ¿««¬«ƒ¿«≈«»¿»¬≈
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d"kyz'dכח ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

והרּכבת  התלּבׁשּות עלּֿדרֿמׁשל הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהרי

החכמה, מן הּתענּוג להיֹות ׁשּנתלּבׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָהּתענּוג

ּבמאכל  להתעּנג הּמצוה למּטה ּגם ּכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָועל

 ֿ ּדיֹום ׁשּבתֹון" "ׁשּבת ּבחינת אבל כּו'. ְְְֲִִֶַַַַָָּומׁשּתה

ׁשּלמעלה  הּתענּוגים מּמקֹור ּגלּוי הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָהּכּפּורים

מּמּנּו, ׁשחּוץ מּדבר הּתענּוג ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהחכמה,

מּורּכב  ּבלּתי עצמי' 'ּתענּוג הּוא ּולאחרי 46אּלא . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

הסּוּכֹות  ּבחג עלֿידיֿזה הּנה הּכּפּורים, ְְִִִֵֵֶַַַַיֹום

עצרת  ּב'מּקיפים',47(ּוׁשמיני להאיר נמׁש ( ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ

ּבחינת  להיֹות ּפנימּיּות, ּבבחינת ּגם ְְְְְִִִִִִַַַַַָואחרּֿכ

ונפׁש48"ּדע  ׁשלם ּבלב ועבדהּו אבי אלקי את ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבּתבֹות  הּספר ׁשּסּיּום [ּולהעיר, כּו' ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָחפצה"

כּו'" חפצה ענין 49"ונפׁש ׁשהּוא ּדיקא, חפצה , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

הרצֹון  סּיּום 50ּפנימּיּות עלּֿדר הּוא ּתענּוג, - ְֲִִִֶֶַַָָ

עּתיקא  ּבחינת "והינּו ּבתבֹות ּבחקתי, ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּפרׁשת

(עצמּות) ּבחינת הּוא 'עּתיק' ּכי כּו'", ְְִִִִַַַַָקדיׁשא

ֲַַהּתענּוג].

ÈtŒÏÚÂ ּבחינת הּוא ׁשּׁשמיניֿעצרת הּידּוע ¿«ƒְְֲִִִֶֶֶַַַָ

חדׁש52והעסענציע 51הּׁשמן  ּכל ׁשל ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

חפצה" ּד"נפׁש ׁשהענין לֹומר צרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתׁשרי,

ל  הּוא ּו)ׁשמיניֿעצרת מהּתענּוג ׁשּב(ס ּוּכֹות מעלה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

אי ולכאֹורה, ּדיֹוםֿהּכּפּורים. מּורּכב ְְְְְִִִִִֵַַָָהּבלּתי
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ואילך.46) קה ע' תרס"ו המשך ואילך. תלו ע' ח"ב תרל"ה סה"מ הידוע 47)ראה ע"פ אבל סוכות. רק נזכר שם בלקו"ת

שמע"צ. גם נכלל כאן שבסוכות מובן, בשמע"צ, הוא (קליטה) בפנימיות ההמשכה רפמ"ב 48)שגמר בתניא גם הוא כן

חפצה. ובנפש ט) (כח, הימיםֿא בדברי אבל והוספות.49)וכו', שינויים בכמה זה דרוש נמצא ח"ב) (סוף ויקרא באוה"ת

ה"ה  הצ"צ, ע"י לדפוס שהנמסר מובן עכ"פ - וכו' והוספות ובשינויים פעמים כמה נאמרו דא"ח מאמרי שכו"כ וידוע

ללקו"ת  במפתחות (נדפסה דהצ"צ אגה"ק ג"כ וראה א) אדר יד יום, היום - מאמרים" טויזענט צוויי (פון "אויסגעקליבן

אה"ע 50)בתחילתן). הצ"צ שו"ת וראה וחפץ. רצון בין ההפרש ועוד) (וש"נ). ספ"א לבבתני ד"ה שה"ש (לקו"ת כידוע

רסג. סי' לשון 51)ח"ב הוא שמיני הה"מ, בשם תלה) (ע' עדר"ת השמע"צ ביום וסד"ה א'תתיז), (ע' שמע"צ אוה"ת ראה

ודשן. שמן לשון - ועוד תש"ג, תש"ב, השמע"צ ביום ורד"ה (87 ע' תיש"א (סה"מ תרצ"ד השמע"צ ביום ובסד"ה שמן.

(סה"מ 52) ותרצ"ג (בסופו) תקס"ב בסה"מ שלח השמיני ביום ד"ה וראה נ"ע). אדמ"ו (בשם תתקכו ע' בלק אוה"ת

כו'"). והעצמיות התמצית המשכת הוא "בשמע"צ ושם: תפה. ע' תרצ"ג א. רנד, ח"א קונטרסים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈ‰Ï LaÏ˙pL ‚eÚz‰ ˙·k¯‰Â ˙eLaÏ˙‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»ƒ¿«¿¿«¿»«««¬∆ƒ¿«≈ƒ¿

,‰ÓÎÁ‰ ÔÓ ‚eÚz‰ להיות שיכול מופשט כללי כוח הוא התענוג ««¬ƒ«»¿»
בתענוג  מיוחד עניין ויש שונים בדברים ביטוי לידי ולבוא ומלובש מורכב

התענוג  גם וכך בחכמה, מתלבש לפעמים כשהוא מלובש כביכול, העליון,

בחכמה, ולפעמים אחרים בעניינים

Ôk ÏÚÂ התענוג שבשבת מאחר ¿«≈
בחכמה, hÓÏ‰התלבש Ìb«¿«»

ÏÎ‡Óa ‚pÚ˙‰Ï ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»
'eÎ ‰zLÓe עונג יש כאשר כי ƒ¿∆

של  זמן זהו למטה גם כביכול, למעלה,

"aL˙תענוג. ˙ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ«««
˙aL‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc "ÔB «»¿«ƒƒ

ÌÈ‚eÚz‰ ¯B˜nÓ ÈeÏbƒƒ¿««¬ƒ
ÔÈ‡L ,‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»¿»∆≈
,epnÓ ıeÁL ¯·cÓ ‚eÚz‰««¬ƒ»»∆ƒ∆
החכמה  גם עצמו, המקור ולגבי

שחוץ  לדבר נחשבת האלוקית העליונה

מדבר  הוא העונג וכאילו בעצמו ממנו

הכיפורים  יום של התענוג אבל אחר,

ממנו  שחוץ מדבר תענוג לא הוא

'eÚz‚בעצמו  ‡e‰ ‡l‡∆»«¬
·k¯eÓ ÈzÏa 'ÈÓˆÚ46, נקודת «¿ƒƒ¿ƒ¿»

ל'תענוג  עצמי' 'תענוג בין ההבדל

היא  הנפש בכוחות שהוא כפי מורכב'

בלי  העונג ענין הוא עצמי שתענוג

מטרה  כלפי שמכוון בתענוג ש'יתלבש'

'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא מסוימת

הוא  המורכב' 'תענוג ואילו והגדרה,

העונג  כמו מסוים, מגורם תענוג

כך  ועל שבמידות. העונג או שבשכל

תורה' ב'לקוטי ויקרא מבואר ספר סוף

ממנו... שחוץ מדבר תענוג הם כו' ושתייה מאכילה ש"התענוג כאן המובא

שאין  התענוגים מקור כמו זה בשבת ואין ולכן ממנו" שחוץ מדבר התענוג

והתענוג  מוחין... המשכת היא "שבת כי ומשתה, במאכל להתענג מצווה

אבל  התענוג" והרכבת התלבשות עלֿדרךֿמשל הוא הרי בחכמה המתלבש

מהחכמה". שלמעלה התענוגים ממקור גילוי הוא "כי צמים הכיפורים ביום

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯Á‡Ïe התענוג ומתגלה שנמשך ¿«¬≈«ƒƒƒ≈«¿≈∆
מורכב  הבלתי Úˆ¯˙העצמי ÈÈÓLe) ˙BkeÒ‰ ‚Áa47CLÓ ( ¿««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿»

È‡‰Ï¿»ƒ¯העצמי העונג 
CkŒ¯Á‡Â ,'ÌÈÙÈwÓ'a יורד ««ƒƒ¿««»

eiÓÈt˙,ונמשך  ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
Úc" ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï48˙‡ ƒ¿¿ƒ««∆

‡·Ïa e‰„·ÚÂ EÈ·‡ È˜Ï¡…≈»ƒ¿»¿≈¿≈
'eÎ "‰ˆÙÁ LÙÂ ÌÏL»≈¿∆∆¬≈»
של  המשמעות האדם, של ה' בעבודת

ה' בעבודת ב'פנימי' ה'מקיף' המשכת

בלבד  באמונה איננה ה' שידיעת היא

אלא  מופשטת, כללית בידיעה או

עמוקה  פנימית ובהכרה בידיעה

¯Ùq‰ ÌeiqL ,¯ÈÚ‰Ïe] לקוטי' ¿»ƒ∆ƒ«≈∆
בהוספות  במילים B·za˙תורה' «≈

"'eÎ ‰ˆÙÁ LÙÂ"49‰ˆÙÁ , ¿∆∆¬≈»¬≈»
,‡˜Èc לשון ואומר מדייק הכתוב «¿»

סתם  רצון ולא ÔÈÚ'חפץ' ‡e‰L∆ƒ¿«
ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt50,‚eÚz - ¿ƒƒ»»«¬

˙L¯t ÌeiÒ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆ƒ»»«
˙B·˙a ,È˙˜Áa במיליםeÈ‰Â" ¿À…««≈¿«¿

,"'eÎ ‡LÈ„˜ ‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»
˙ÈÁa ‡e‰ '˜ÈzÚ' Èkƒ«ƒ¿ƒ«

.[‚eÚz‰ (˙eÓˆÚ)«¿««¬
˙¯ˆÚŒÈÈÓML Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆¿ƒƒ¬∆∆
ÔÓM‰ ˙ÈÁa ‡e‰51 ¿ƒ««∆∆

ÚÈˆÚÒÚ‰Â52 התמציתÏk ÏL ¿»∆∆¿¿∆∆»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈»ƒ«
"‰ˆÙÁ LÙ"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆∆¬≈»
ÈzÏa‰ ‚eÚz‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙¯ˆÚŒÈÈÓL(e ˙BkeÒ)aL∆¿¿ƒƒ¬∆∆¿«¿»≈««¬«ƒ¿ƒ

ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ·k¯eÓ עמוקה הכי הנקודה הוא עצרת שמיני דוקא כי ¿»¿«ƒƒ
תשרי. חודש של פנימית ‡LÙ¯והכי CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ יתכן איך ¿ƒ¿»≈∆¿»
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כט 'ebe eklz izewega m`

יׁש ׁשאז ּוׁשמיניֿעצרת ּדסּוּכֹות ׁשהּתענּוג ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר

יֹותר  נעלה יהיה ּגׁשמּיים, ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאכילה

מּופׁשטים  ׁשאז ּדיֹוםֿהּכּפּורים, ְְֲִִִֵֶַַַָָמהּתענּוג

מּצד  ׁשּזהּו הּוא, הענין א ּוׁשתּיה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמאכילה

ּדוקא, ּגׁשמי מקֹום 'אן', ּבבחינת העבֹודה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמעלת

ּגׁשמּיים, ּוׁשתּיה ּבאכילה להתעּסקּות ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָועד

לעיל), (ּכּנזּכר העצמּות ּתענּוג יׁשנֹו ּבזה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּדוקא

והינּו, הּנפׁש. ּדעצם הּתענּוג ּגם ּבזה יׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובמילא

ׁשאין  ּדיֹוםֿהּכּפּורים, מּורּכב הּבלּתי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּתענּוג

ּבדּוגמת  הּוא מּמּנּו, ׁשחּוץ מּדבר ְְֲִִֶֶַַַָָהּתענּוג

ּדבר  ׁשאינן ׁשאף ׁשּבּנפׁש, החקיקה ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּיֹות

על  החקּוקֹות אֹותּיֹות ּכמֹו מהּנפׁש, חּוץ ְְֲִִֵֶֶַַַָנפרד

טֹובה', מה'אבן נפרד ּדבר ׁשאינן טֹובה, ְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאבן

טֹובה', ה'אבן ׁשל ּומהּותּה מעצמּותּה הן ְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

טֹובה' ה'אבן ׁשל הּפׁשיטּות ּכמֹו זה אין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָהרי

מּמׁש צּורה מּכל מּופׁשטת ׁשהיא ְְִִִֶֶֶַַַָָָָמּצדֿעצמּה

("נפׁש הּתענּוג ואלּו ב). סעיף לעיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ(ּכּנזּכר

'ּתענּוג  הּוא ּוׁשמיניֿעצרת ׁשּבסּוּכֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָחפצה")

הּפׁשיטּות  ּבדּוגמת מּמׁש, הּנפׁש ּדעצם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָעצמי'

מּופׁשטת  ׁשהיא ּכפי עצמּה טֹובה' ה'אבן ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

מּמׁש. צּורה ִַָָָמּכל

"ּבחקתי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְֶַַַָָֹֻ

ּתׁשמרּו", מצֹותי ואת ְְְְִִֵֵֶַּתלכּו

ּתׁשמרּו") ("מצֹותי העבֹודה ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשעלֿידי

מענין  אפילּו יֹותר נעלית למדרגה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָמּגיעים

ּכי  הּנׁשמה, ׁשרׁש ׁשּמּצד ("ּבחקתי") ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻהחקיקה

החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא הּנׁשמה ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹׁשרׁש

זֹו ׁשּבחינה ׁשאף עלאה", ּבטהירּו ּגליפּו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָ"ּגליף

ּכאן  אין ּכאלּו ּבאֹורֿאיןֿסֹוף, ּבתכלית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָמתאחדת

ּפׁשיטּות  ּכמֹו זה אין הרי ּכלל, נֹוסף ּדבר ְְְֲִֵֵֶָָָָׁשּום

להּגיע  ּוכדי ב). סעיף (ּכּנ"ל החקיקה ּדאֹותּיֹות מהּצּיּור ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהעצמּות

ׁשּלמעל  העצמּות ענין לפׁשיטּות עלֿידי ּדוקא זה הרי החקיקה, מענין ּגם ה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּבעֹולם  ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמצֹות ּבקּיּום ּתׁשמרּו"), ("מצֹותי למּטה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָהעבֹודה

ּדירה  לֹו "להי ֹות העצמּות ּכונת נׁשלמת ּדוקא ׁשּבֹו 'אן', ּבחינת הּגׁשמי, ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזה

ׁשּמּצד  ׁשההילּו ("ּתלכּו"), ההילּו לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבתחּתֹונים".

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ LÈ Ê‡L ˙¯ˆÚŒÈÈÓLe ˙BkeÒc ‚eÚz‰L∆««¬¿¿ƒƒ¬∆∆∆»≈¬ƒ»¿ƒ»
Ê‡L ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ‚eÚz‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰È ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒƒ¿∆«¬∆≈≈««¬¿«ƒƒ∆»

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ÌÈËLÙeÓ רחוק האדם שבו המצב לכאורה והרי ¿»ƒ≈¬ƒ»¿ƒ»
ושותה? אוכל האדם שבו מזה יותר נעלה מצב הוא מגשמיות ופרוש

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ העילוי «»ƒ¿»∆∆
עצרת  בשמיני המיוחד »vÓƒ„והיתרון

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ,'Ô‡' ˙ÈÁ·a «¬«»¬»ƒ¿ƒ«»
„ÚÂ ,‡˜Âc ÈÓLb ÌB˜Ó»«¿ƒ«¿»¿«
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ˙e˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¬ƒ»¿ƒ»
BLÈ ‰Êa ‡˜ÂcL ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆«¿»»∆∆¿
¯kÊpk) ˙eÓˆÚ‰ ‚eÚz«¬»«¿«ƒ¿»

,(ÏÈÚÏ באריכות לעיל כמבואר ¿≈
הזה  בעולם ה' בעבודת שדווקא

של  והתכלית הכוונה נשלמת הגשמי

'דירה' יהיה שהעולם הבריאה

Ìbלאלוקות  ‰Êa LÈ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈»∆«
LÙp‰ ÌˆÚc ‚eÚz‰ רק ולא ««¬¿∆∆«∆∆

מהעצם. והתפשטות וגילוי אור

ÈzÏa‰ ‚eÚz‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬«ƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc ·k¯eÓ¿»¿«ƒƒ∆≈
,epnÓ ıeÁL ¯·cÓ ‚eÚz‰««¬ƒ»»∆ƒ∆

לעיל, Ó‚e„a˙כמבואר ‡e‰¿¿«
,LÙpaL ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»∆«∆∆
ıeÁ „¯Ù ¯·c ÔÈ‡L Û‡L∆«∆≈»»»ƒ¿»
˙Bi˙B‡ BÓk ,LÙp‰Ó≈«∆∆¿ƒ
,‰·BË Ô·‡ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰«¬«∆∆»
Ô·‡'‰Ó „¯Ù ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»»ƒ¿»≈»∆∆
d˙eÓˆÚÓ Ô‰ ‡l‡ ,'‰·BË»∆»≈≈«¿»
,'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL d˙e‰Óe«»∆»∆∆»
שלה, המהות מעצם נפרד בלתי וחלק

סוף  BÓkסוף ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿
'‰·BË Ô·‡'‰ ÏL ˙eËÈLt‰«¿ƒ∆»∆∆»
˙ËLÙeÓ ‡È‰L dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»∆ƒ¿∆∆

LnÓ ‰¯eˆ ÏkÓ מוגדרת ולא ƒ»»«»
אחרת  או כזו צורה של הגדרה בשום

· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) שהחקיקה «ƒ¿»¿≈¿ƒ
במידה  מפחיתה באבן האותיות של

האבן  פשיטות את eÏ‡Âמסויימת .(¿ƒ
("‰ˆÙÁ LÙ") ‚eÚz‰««¬∆∆¬≈»
‡e‰ ˙¯ˆÚŒÈÈÓLe ˙BkeÒaL∆¿¿ƒƒ¬∆∆
LÙp‰ ÌˆÚc 'ÈÓˆÚ ‚eÚz'«¬«¿ƒ¿∆∆«∆∆

LnÓ ושום 'ציור' שום לא שאין «»
כלל, ‰eËÈLt˙הגדרה ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ

ÈÙk dÓˆÚ '‰·BË Ô·‡'‰ ÏL∆»∆∆»«¿»¿ƒ
‰¯eˆ ÏkÓ ˙ËLÙeÓ ‡È‰L∆ƒ¿∆∆ƒ»»

.LnÓ«»

˙‡Â eÎÏz È˙˜Áa" ·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««∆»¿À…«≈≈¿∆
È˙BˆÓ") ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL ,"e¯ÓLz È˙BˆÓƒ¿«ƒ¿¿∆«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ¿«

("e¯ÓLz הגשמי הזה בעולם התחתון האדם של עבודה שזו אף הרי ƒ¿¿
ÌÈÚÈbÓ ומתקרבים BÈ˙¯מתעלים  ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ באלוקותeÏÈÙ‡ «ƒƒ¿«¿≈»«¬≈≈¬ƒ

("È˙˜Áa") ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬ƒ»¿À…«
והפנימי  העמוק הנשמה של והקשר

בה  קיים שכבר »vnL∆ƒ„לאלוקות
‰ÓLp‰ L¯L מצד עבודה ללא …∆«¿»»

‰È‡האדם, ‰ÓLp‰ L¯L Èkƒ…∆«¿»»ƒ
,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»
e¯È‰Ëa eÙÈÏb ÛÈÏb"»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

,"‰‡ÏÚ,העליון בטוהר חקיקה ƒ»»
הוא  הדבר וטעם לעיל, »∆Û‡Lכמבואר

BÊ ‰ÈÁaL של החקיקה אותיות ∆¿ƒ»
עילאה' ÈÏÎ˙a˙'טהירו ˙„Á‡˙Óƒ¿«∆∆¿«¿ƒ

ÔÈ‡ eÏ‡k ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈¿ƒ≈
ÏÏk ÛÒB ¯·c ÌeL Ô‡k מלבד »»»»¿»

BÓkעצמו,האיןֿסוף  ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt¿ƒ»«¿∆¿«¿»
˙Bi˙B‡c ¯eiv‰Ó Ìb«≈«ƒ¿ƒ
· ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»««¿ƒ
האבן  של ל'פשיטות' דומה שהדבר

אותיות, בה שנחקקו לפני הטובה

באריכות  לעיל È„Îeכמבואר .(¿≈
˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLÙÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ»«¿
,‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈ƒ¿««¬ƒ»
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈ƒ¿«
È˙BˆÓ") ‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»ƒ¿«
˙Bˆn‰ Ìei˜a ,("e¯ÓLzƒ¿¿¿ƒ«ƒ¿
‰f‰ ÌÏBÚa ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»»«∆

,'Ô‡' ˙ÈÁa ,ÈÓLb‰ ביטוי ««¿ƒ¿ƒ«»
גשמי  למקום שייכות על המורה

ÓÏL˙מסויים, ‡˜Âc BaL∆«¿»ƒ¿∆∆
BÏ ˙BÈ‰Ï" ˙eÓˆÚ‰ ˙Âk«»«»«¿ƒ¿

,"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc לעיל כמבואר ƒ»¿«¿ƒ
באריכות.

ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«¿ƒ¿«
,("eÎÏz") CeÏÈ‰‰ עלייה «ƒ≈≈

נקראת  היא שרק אמיתית והתקדמות

אחד, במקום 'עמידה' ולא 'הליכה'
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d"kyz'dל ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

היֹותֹו עם החקיקה, ּבבחינת הּנׁשמה ְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹׁשרׁש

עדין  זה הרי הּמלאכים, למדרגת ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבאיןֿערֹו

ּכמֹו אינּה החקיקה ּבחינת ׁשּגם ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבהגּבלה,

ההילּו ענין אמּתית ואלּו העצמּות. ְְְְֲִִִִִִַַַָּפׁשיטּות

העבֹודה  עלֿידי ּדוקא זה הרי ּכלל, הגּבלה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָֹללא

,"הֹול אּתה "ּולאן הּמׁשנה: וכלׁשֹון ְְְְְִִֵַַַָָָָלמּטה,

נעׂשה  ּגׁשמי, מקֹום 'אן', ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּדוקא

ההילּו ענין .53אמּתית ְֲִִִִַַ

ׁשּמּצד È„ÈŒÏÚÂח) ההילּו ּתלכּו", "ּבחקתי ¿«¿≈ְִִֵֵֶַַַֹֻ

הּנׁשמה, ׁשרׁש חקיקה, ְְֲִִֶַַָָָֹּבחינת

וההילּו אתערּותאּֿדלעילא, ּבדּוגמת ְְְְְֲִִִֵֶַַָָׁשהּוא

העבֹודה  ּתׁשמרּו", "מצֹותי עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ּבאים  אתערּותאּֿדלתּתא, למּטה, הּמצֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבקּיּום

הּפרׁשה  ּבסּיּום ׁשּכתּוב "והתהּלכּתי 54למה : ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

מּלמעלה  ,הילּו ּבחינֹות ׁשּתי ּדהינּו ְְְְְְְְִִִֵֶַַָּבתֹוככם",

למעלה  ּומּלמּטה ׁשּׁשניהם 55למּטה ּובאֹופן , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

אחת  ּבתבה נאמרּו ׁשּלכן יחד, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמתאחדים

אתכם  ואֹול הּיעּוד לקּיּום ועד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ("והתהּלכּתי "),

קֹומֹות 56קֹוממּיּות  ׁשּתי ׁשהן מּלמעלה 57, המקּבל, וקֹומת הּמׁשּפיע קֹומת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ

למעלה  ּומּלמּטה אחת 58למּטה ּבקֹומה נכללֹות יהיּו הּקֹומֹות ּוׁשּתי ׁשּזהּו59, , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הע  העתידה,ׂשכר ּבּגאּולה ׁשּיתּגּלה ּתׁשמרּו" מצֹותי ואת ּתלכּו ּד"ּבחקתי בֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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(אוה"ת 53) מהלכים בבחי' נעשים בעוה"ז הירידה ע"י שדוקא מיני', דאזלינן עלמא האי א) נד, (עירובין מרז"ל בפי' כידוע

ב). כד, יב.54)בראשית ד"ה 55)כו, פרשתנו אוה"ת ואילך. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער בינה אמרי א. כו, ראה לקו"ת

ואילך). פב ע' תשי"א (סה"מ תשי"א והתהלכתי ד"ה ואילך). תרמ ע' ב' (כרך יג.56)והתהלכתי שם, דעת 57)פרשתנו

קומות, ב' פירושו ש"קוממיות" מודה יהודה ר' שגם ואילך) 200 (ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה א. ק, סנהדרין - מאיר ר'

יחד. יתאחדו הקומות שב' שס"ל תערבֿג).58)אלא ע' תרנג. (ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם לקו"ש 59)אמ"ב בארוכה ראה

שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÚ ,‰˜È˜Á‰ ˙ÈÁ·a ‰ÓLp‰ L¯L „vnL CeÏÈ‰‰L∆«ƒ∆ƒ«…∆«¿»»ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‚¯„ÓÏ CB¯ÚŒÔÈ‡a B˙BÈ‰ מהעלייה שיעור לאין ונעלה ¡¿≈¬¿«¿≈«««¿»ƒ
(שמצד  זו עלייה גם סוף סוף 'הליכה', ולא 'עמידה' שנקראת המלאכים של

הנשמה) ÈÁa˙שורש ÌbL ÔÂÈk ,‰Ïa‚‰a ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆¬«ƒ¿«¿»»≈»∆«¿ƒ«
˙eËÈLt BÓk dÈ‡ ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»≈»¿¿ƒ
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ eÏ‡Â .˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿«

‰ ‡ÏÏ CeÏÈ‰‰,ÏÏk ‰Ïa‚ «ƒ¿…«¿»»¿»
יחס  כל וללא כלל בערך שלא עלייה

הקודמת, לדרגה Ê‰והשוואה È¯‰¬≈∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»¬»
:‰Ln‰ ÔBLÏÎÂ ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡˜ÂcL ,"CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ïe"¿»«»≈∆«¿»
,ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»«¿ƒ
CeÏÈ‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‰NÚ53 «¬∆¬ƒƒƒ¿««ƒ

כל  ללא אמיתית, עלייה הנחשב

כמבואר  הקודמת, לדרגה השוואה

לעיל.

,"eÎÏz È˙˜Áa" È„ÈŒÏÚÂ (Á¿«¿≈¿À…«≈≈
וההתקרבות  והעליה ה' עבודת

של  והעלייה ‰‰CeÏÈלאלוקות «ƒ
ÈÁa˙באיןֿערוך  „vnL∆ƒ«¿ƒ«

‡e‰L ,‰ÓLp‰ L¯L ,‰˜È˜Á¬ƒ»…∆«¿»»∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL CeÏÈ‰‰Â¿«ƒ∆«¬∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ,"e¯ÓLz È˙BˆÓ"ƒ¿«ƒ¿¿»¬»
,‰hÓÏ ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿«»

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ידי על היינו ƒ¿¬»ƒ¿«»
היתרון  בשילוב יחד, גם העניינים שני

של  היתרון עם דלעילא' 'אתערותא של

דלתתא, ÓÏ‰'אתערותא ÌÈ‡a»ƒ¿«

‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kL54,"ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â" : ֿ הקדוש ∆»¿ƒ«»»»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
"בחוקותי  הציוויים את יקיימו מצידם ישראל בני שאם מבטיח ברוךֿהוא

שילוב  בה שיש ב'הליכה' בתוכם 'ילך' מצידו הוא תשמרו" ו"מצוותי תלכו"

עניינים, hÓÏ‰שני ‰ÏÚÓlÓ ,CeÏÈ‰ ˙BÈÁa ÈzL eÈ‰c¿«¿¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»¿«»
האדם  אל האלוקות של התקרבות

דלעילא' «»¿hÓlÓeƒ‰ב'אתערותא
‰ÏÚÓÏ55 שבאה התקרבות וגם ¿«¿»

האדם  מעבודת וכתוצאה בתגובה

דלתתא', ∆¿ÔÙB‡·eב'אתערותא
Ì‰ÈML'ה'הילוך אופני שני ∆¿≈∆

e¯Ó‡ ÔÎlL ,„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ««∆»≈∆∆¿
‡Á˙בפסוק  ‰·˙a מילה באותה ¿≈»««
ÚÂ„עצמה ,("ÈzÎl‰˙‰Â")¿ƒ¿««¿ƒ¿«

„eÚi‰ Ìei˜Ï זו בפרשה האמור ¿ƒ«ƒ
˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â56, »≈∆¿∆¿ƒ

˙BÓB˜ ÈzL Ô‰L57˙ÓB˜ , ∆≈¿≈«
,Ïa˜Ó‰ ˙ÓB˜Â ÚÈtLn‰««¿ƒ«¿««¿«≈

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ קומת שהיא ƒ¿«¿»¿«»
ÏÚÓÏ‰המשפיע  ‰hÓlÓe58 ƒ¿«»¿«¿»

המקבל, קומת ≈¿ÈzLeשהיא
‰ÓB˜a ˙BÏÏÎ eÈ‰È ˙BÓBw‰«ƒ¿ƒ¿»¿»

˙Á‡59e‰fL "ואולך , היעוד קיום ««∆∆
קוממיות" ‰B·Ú„‰אתכם ¯ÎN¿«»¬»

È˙BˆÓ ˙‡Â eÎÏz È˙˜Áa"cƒ¿À…«≈≈¿∆ƒ¿«
‰Ïe‡ba ‰lb˙iL "e¯ÓLzƒ¿¿∆ƒ¿«∆«¿»
.LnÓ ·B¯˜a ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿»«»
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.`"iyz'd ,xnera b"l zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

רשב"י ‡. של ההילולא יום הוא בעומר .1ל"ג

מהפלוגתא  החל בעומר, דל"ג הענין לכללות בנוגע ובאחרונים בראשונים שקו"ט אמנם מצינו –
לחשבון minidבנוגע b"l ימי מהתחלת שהם אומרים שיש ר"ע, תלמידי מיתת על אבילות נוהגים שבהם

ויש  בעומר), ל"ג לליל בנוגע ובפרט עצמו, ל"ג ליום בנוגע שקו"ט יש (ועפ"ז בעומר ל"ג עד הספירה
הספירה  ימי סוף עד אייר ר"ח לאחרי שהתחלתם בתשובתו 2אומרים מדובראוונא נחמי' ר' שמביא וכפי ,

הפוסקים;3הידועה  שבדברי הדעות החילוקי ריבוי

מדובראוונא  מהר"נ כמ"ש – הדברים מסקנת בזה 4אבל ונסתבכו שנדחקו הדחק זה הלחץ ש"כל –
כבר  אבל . . בעומר דל"ג המעלה לענין ושרש טעם מצאו שלא מפני רק הוא הלא הנ"ל הפוסקים כל
נתפרסם  שכבר ראי', א"צ המפורסמות . . ע"ה רשב"י מת ביום שבו . . האריז"ל ה' קדוש עפ"י נודע

בעומר". בל"ג דרשב"י הילולא ענין דורות מכמה העולם בכל

חמשת ·. מעלת ביאור בהקדם – בעומר) דל"ג ההילולא (בעל רשב"י של המיוחדת מעלתו לבאר ויש
תורה" העמידו הם ש"הם רשב"י) הוא מהם (שאחד ר"ע של הגדולים "נתקיים 5תלמידיו ידם ועל

:6העולם"

מארז"ל  ובדוגמת ע"ד לבאר יש תורה" "העמידו הלשון של 7דיוק עולה ש"הקים לדוד) (בנוגע
דייקא,8תורה" "עולה" הענין, על lerשמורה zlawc התורה היא 9שבלימוד שהתורה היות עם שכן, ,

העמים" לעיני ובינתכם אלא 10"חכמתכם השכל, מצד לא התורה לימוד צ"ל מ"מ, אנושי, בשכל גם ,
דוקא  עול קבלת .11מצד

"הוי'12וכמארז"ל  צ"ל כמותו" "הלכה שתהי' שכדי היינו, כמותו", שהלכה עמו "והוי' לדוד) (בנוגע
כאחד  ויהי' הוה הי' הוי', שם עצומ"ה, עם קשור להיות מצד 13עמו", לא התורה לימוד נעשה ואז ,

היא שהתורה בידעו שמים, ויראת עול קבלת מתוך אלא d"awdהשכל, ly epevxe eznkg14.

העולם" "נתקיים – עול) קבלת מתוך התורה לימוד תורה", של ("עולה תורה" העמידו ש"הם ועי"ז
ידם: על

חז"ל  עלמא",15אמרו ומקיים באורייתא בה אסתכל נש בר עלמא וברא באורייתא אסתכל "קוב"ה
(ההרגש  בתורה לימודם שאופן התורה, ללומדי בנוגע גם מובן ומזה בתורה. תלוי העולם שקיום היינו,

בעולם. הנהגתם אופן על ומשפיע פועל  בתורה) שלהם

– בעולם ההנהגה על גם פועל ה"ז עמו", "הוי' עול, קבלת מתוך הוא התורה לימוד כאשר ולכן,
נמשך  עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא התורה), ולימוד התפלה (לאחרי העולם בעניני לעסוק בצאתו שגם

התפלה) (שבעת עומד" אתה מי לפני ד"דע ומצב המעמד התורה).16אצלו לימוד (שבעת עמו" ו"הוי' ,
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ערה 1) ס"ע ח"ד (אג"ק זו שנה שני פסח מכתב גם ראה
וש"נ. ואילך).

סתצ"ג.2) או"ח ואדה"ז הטושו"ע נו"כ ראה
סל"ד.3) חאו"ח נחמי' דברי שו"ת
ס"ז.4) שם
ב.5) סב, יבמות
מ"ו.6) פ"א וסיון אייר מס' מ"ח
פכ"ט.7) שמואל מדרש כא. פי"ח, במדב"ר ראה
של8) "עולה איתא וש"נ) ב. טז, (מו"ק אבל daeyzבגמרא ,"

של "עולה הוא הלשון הנ"ל ".dxezבמדרשים
עליו 9) "שקיבל רפ"ב): (מתדבא"ר קסה רמז ש"ב יל"ש ראה

כו'". תורה עול
ד.10) ו, ואתחנן
קח.11) ע' ח"ו צח. ע' ח"ה מלוקט סה"מ גם ראה
סה"מ 12) ואילך. תתצג ע' יתרו אוה"ת וראה ב. צג, סנהדרין

ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך ואילך. רעט ע' תרכ"ז
פ"ז.13) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
שנהגו 14) באופן התורה ללימוד בנוגע – ס"י לקמן ראה

) בזה זה ).l"endכבוד
רע"ב.15) קסא, זח"ב
ב.16) כח, ברכות ראה

d"kyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,izewega zyxt zay

היֹותֹו עם החקיקה, ּבבחינת הּנׁשמה ְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹׁשרׁש

עדין  זה הרי הּמלאכים, למדרגת ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבאיןֿערֹו

ּכמֹו אינּה החקיקה ּבחינת ׁשּגם ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבהגּבלה,

ההילּו ענין אמּתית ואלּו העצמּות. ְְְְֲִִִִִִַַַָּפׁשיטּות

העבֹודה  עלֿידי ּדוקא זה הרי ּכלל, הגּבלה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָֹללא

,"הֹול אּתה "ּולאן הּמׁשנה: וכלׁשֹון ְְְְְִִֵַַַָָָָלמּטה,

נעׂשה  ּגׁשמי, מקֹום 'אן', ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּדוקא

ההילּו ענין .53אמּתית ְֲִִִִַַ

ׁשּמּצד È„ÈŒÏÚÂח) ההילּו ּתלכּו", "ּבחקתי ¿«¿≈ְִִֵֵֶַַַֹֻ

הּנׁשמה, ׁשרׁש חקיקה, ְְֲִִֶַַָָָֹּבחינת

וההילּו אתערּותאּֿדלעילא, ּבדּוגמת ְְְְְֲִִִֵֶַַָָׁשהּוא

העבֹודה  ּתׁשמרּו", "מצֹותי עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ּבאים  אתערּותאּֿדלתּתא, למּטה, הּמצֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבקּיּום

הּפרׁשה  ּבסּיּום ׁשּכתּוב "והתהּלכּתי 54למה : ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

מּלמעלה  ,הילּו ּבחינֹות ׁשּתי ּדהינּו ְְְְְְְְִִִֵֶַַָּבתֹוככם",

למעלה  ּומּלמּטה ׁשּׁשניהם 55למּטה ּובאֹופן , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

אחת  ּבתבה נאמרּו ׁשּלכן יחד, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמתאחדים

אתכם  ואֹול הּיעּוד לקּיּום ועד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ("והתהּלכּתי "),

קֹומֹות 56קֹוממּיּות  ׁשּתי ׁשהן מּלמעלה 57, המקּבל, וקֹומת הּמׁשּפיע קֹומת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ

למעלה  ּומּלמּטה אחת 58למּטה ּבקֹומה נכללֹות יהיּו הּקֹומֹות ּוׁשּתי ׁשּזהּו59, , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הע  העתידה,ׂשכר ּבּגאּולה ׁשּיתּגּלה ּתׁשמרּו" מצֹותי ואת ּתלכּו ּד"ּבחקתי בֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(אוה"ת 53) מהלכים בבחי' נעשים בעוה"ז הירידה ע"י שדוקא מיני', דאזלינן עלמא האי א) נד, (עירובין מרז"ל בפי' כידוע

ב). כד, יב.54)בראשית ד"ה 55)כו, פרשתנו אוה"ת ואילך. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער בינה אמרי א. כו, ראה לקו"ת

ואילך). פב ע' תשי"א (סה"מ תשי"א והתהלכתי ד"ה ואילך). תרמ ע' ב' (כרך יג.56)והתהלכתי שם, דעת 57)פרשתנו

קומות, ב' פירושו ש"קוממיות" מודה יהודה ר' שגם ואילך) 200 (ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה א. ק, סנהדרין - מאיר ר'

יחד. יתאחדו הקומות שב' שס"ל תערבֿג).58)אלא ע' תרנג. (ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם לקו"ש 59)אמ"ב בארוכה ראה

שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÚ ,‰˜È˜Á‰ ˙ÈÁ·a ‰ÓLp‰ L¯L „vnL CeÏÈ‰‰L∆«ƒ∆ƒ«…∆«¿»»ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‚¯„ÓÏ CB¯ÚŒÔÈ‡a B˙BÈ‰ מהעלייה שיעור לאין ונעלה ¡¿≈¬¿«¿≈«««¿»ƒ
(שמצד  זו עלייה גם סוף סוף 'הליכה', ולא 'עמידה' שנקראת המלאכים של

הנשמה) ÈÁa˙שורש ÌbL ÔÂÈk ,‰Ïa‚‰a ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆¬«ƒ¿«¿»»≈»∆«¿ƒ«
˙eËÈLt BÓk dÈ‡ ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»≈»¿¿ƒ
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ eÏ‡Â .˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿«

‰ ‡ÏÏ CeÏÈ‰‰,ÏÏk ‰Ïa‚ «ƒ¿…«¿»»¿»
יחס  כל וללא כלל בערך שלא עלייה

הקודמת, לדרגה Ê‰והשוואה È¯‰¬≈∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»¬»
:‰Ln‰ ÔBLÏÎÂ ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡˜ÂcL ,"CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ïe"¿»«»≈∆«¿»
,ÈÓLb ÌB˜Ó ,'Ô‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»«¿ƒ
CeÏÈ‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‰NÚ53 «¬∆¬ƒƒƒ¿««ƒ

כל  ללא אמיתית, עלייה הנחשב

כמבואר  הקודמת, לדרגה השוואה

לעיל.

,"eÎÏz È˙˜Áa" È„ÈŒÏÚÂ (Á¿«¿≈¿À…«≈≈
וההתקרבות  והעליה ה' עבודת

של  והעלייה ‰‰CeÏÈלאלוקות «ƒ
ÈÁa˙באיןֿערוך  „vnL∆ƒ«¿ƒ«

‡e‰L ,‰ÓLp‰ L¯L ,‰˜È˜Á¬ƒ»…∆«¿»»∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL CeÏÈ‰‰Â¿«ƒ∆«¬∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ,"e¯ÓLz È˙BˆÓ"ƒ¿«ƒ¿¿»¬»
,‰hÓÏ ˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿«»

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ידי על היינו ƒ¿¬»ƒ¿«»
היתרון  בשילוב יחד, גם העניינים שני

של  היתרון עם דלעילא' 'אתערותא של

דלתתא, ÓÏ‰'אתערותא ÌÈ‡a»ƒ¿«

‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kL54,"ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â" : ֿ הקדוש ∆»¿ƒ«»»»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
"בחוקותי  הציוויים את יקיימו מצידם ישראל בני שאם מבטיח ברוךֿהוא

שילוב  בה שיש ב'הליכה' בתוכם 'ילך' מצידו הוא תשמרו" ו"מצוותי תלכו"

עניינים, hÓÏ‰שני ‰ÏÚÓlÓ ,CeÏÈ‰ ˙BÈÁa ÈzL eÈ‰c¿«¿¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»¿«»
האדם  אל האלוקות של התקרבות

דלעילא' «»¿hÓlÓeƒ‰ב'אתערותא
‰ÏÚÓÏ55 שבאה התקרבות וגם ¿«¿»

האדם  מעבודת וכתוצאה בתגובה

דלתתא', ∆¿ÔÙB‡·eב'אתערותא
Ì‰ÈML'ה'הילוך אופני שני ∆¿≈∆

e¯Ó‡ ÔÎlL ,„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ««∆»≈∆∆¿
‡Á˙בפסוק  ‰·˙a מילה באותה ¿≈»««
ÚÂ„עצמה ,("ÈzÎl‰˙‰Â")¿ƒ¿««¿ƒ¿«

„eÚi‰ Ìei˜Ï זו בפרשה האמור ¿ƒ«ƒ
˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â56, »≈∆¿∆¿ƒ

˙BÓB˜ ÈzL Ô‰L57˙ÓB˜ , ∆≈¿≈«
,Ïa˜Ó‰ ˙ÓB˜Â ÚÈtLn‰««¿ƒ«¿««¿«≈

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ קומת שהיא ƒ¿«¿»¿«»
ÏÚÓÏ‰המשפיע  ‰hÓlÓe58 ƒ¿«»¿«¿»

המקבל, קומת ≈¿ÈzLeשהיא
‰ÓB˜a ˙BÏÏÎ eÈ‰È ˙BÓBw‰«ƒ¿ƒ¿»¿»

˙Á‡59e‰fL "ואולך , היעוד קיום ««∆∆
קוממיות" ‰B·Ú„‰אתכם ¯ÎN¿«»¬»

È˙BˆÓ ˙‡Â eÎÏz È˙˜Áa"cƒ¿À…«≈≈¿∆ƒ¿«
‰Ïe‡ba ‰lb˙iL "e¯ÓLzƒ¿¿∆ƒ¿«∆«¿»
.LnÓ ·B¯˜a ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿»«»
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התורה:‚. פנימיות לימוד עם במיוחד קשור זה וענין

שיודע  אף דתורה, נגלה שבלימוד – התורה פנימיות ללימוד דתורה נגלה לימוד שבין העיקרי החילוק
את  לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר התורה: ברכת בנוסח (כמודגש הקב"ה של תורתו שזוהי

ורצונ  חכמתו אודותתורתו"), לומד ה"ה ("לערנענדיק") עצמו בהלימוד מ"מ, ית', miinybו mixac כי)
ככולן  התורה מצוות רוב  שהן הזה עולם ועניני גשמיים בדברים שנתלבשה עד כו' וירדה "נסעה התורה

ביגיעה 17והלכותיהן" צורך יש ובמילא, וכיו"ב, בחמור", פרה "המחליף בטלית", אוחזין "שנים  כמו ,(
משא"כ  ית'; ורצונו חכמתו שזוהי בהלימוד שיורגש זיך") מיט אריינקנעלן און ("הארעווען ַָרבה

בנוגע הוא עצמו שהלימוד התורה, `zewlבפנימיות ipiprl.

הלשונות  בחילוק גם מרומז התורה פנימיות ללימוד דתורה נגלה לימוד בין שהחילוק להוסיף, ויש
"תא הוא בש"ס הרגיל שהלשון התורה), (פנימיות להזהר דתורה) (נגלה הש"ס הרגיל rnyבין והלשון ,"

"תא הוא שמיעה ifgבזהר דומה ש"אינה חזי), (תא לראי' שמע) (תא שמיעה שבין החילוק ע"ד – "
של18לראי'" באופן הוא האלקות הרגש דתורה נגלה שבלימוד מרומז שבזה –driny(והבנה (ידיעה

של באופן הוא האלקות הרגש התורה פנימיות ובלימוד .i`x19'בלבד,

עלמא") ומקיים באורייתא בה ("אסתכל העולם בעניני האלקות בהרגש גם החילוק הוא לכך ובהתאם
של  באופן רק העולם בעניני האלקות הרגש נעשה התורה פנימיות ללא דתורה נגלה לימוד שע"י –
הדבר; בראיית אצלו חסר אבל באלקות, חדורים העולם עניני שגם ומבין ויודע ששומע היינו, שמיעה,

של באופן העולם בעניני האלקות הרגש  נעשה התורה פנימיות לימוד ע"י שגם i`x'ורק חזי"), ("תא
העולם שטייט d`exבעניני ער ("וואו ושעל צעד כל על פרטית השגחה שרואה עי"ז במוחש, אלקות

הקב"ה  של הנהגתו אופן בשר בעיני שרואה בפרט, בעולם ובחלקו בכלל בעולם גייט"), ער וואו און
רויחי. ומזוני חיי בבני לטובה, עמו

גדלה „. – עצמם העולם") "נתקיים ידם ועל תורה" (ש"העמידו התלמידים חמשת שבין מובן עפ"ז
רשב"י: של מעלתו ביותר

בלימוד הוא רשב"י של חידושו dxezdעיקר zeinipt"דחיי "אילנא נגלה 20, גם רשב"י למד בודאי – .
ר"ש"21דתורה  נזכר שבש"ס המסכתות מפרקי פרק ש"בכל ועד רשב"י 22, הוא ר"ש עיקר 23(סתם אבל, ,(

התורה  פנימיות עם קשור הי' דתורה בנגלה לימודו שגם ועד התורה, בפנימיות הי' שהי'24לימודו –
פנימיות  מצד מלכתחילה הי' דתורה בנגלה שלימודו או דתורה, שבנגלה הענינים בכל הפנימיות מוצא

באגה"ק  המבואר (ע"ד כל 25התורה התורה מפנימיות "שידעו לבוא, לעתיד דתורה נגלה ללימוד בנוגע
הנגלית"). התורה גופי

פנימיות  עם (שקשור העולם" "נתקיים שעי"ז תורה", ד"העמידו הענין ושלימות שעיקר מובן ומזה
רשב"י. ע"י נעשה ס"ג), כנ"ל התורה,

דרשב"י:‰. ההילולא יום – בעומר בל"ג יתירה הדגשה ניתוסף ובזה

עד  ההילולא ביום מתעלה דין בעלמא חיותו בחיים שעבד עבודתו שכל – ההילולא יום של ענינו
ומקורו  (בבחי'26לשרשו שלו המדרגות כל וראש "לתחילת העלי' נעשית בעומר שבל"ג מובן ומזה ,

מעלה" למעלה עליונה היותר במדריגה המעלות ברום שרשו שרש דאורייתא).. ברזין .27השגות
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ב).17) (ח, פ"ד תניא
ט.18) יט, יתרו מכילתא
אג"ק 19) ואילך. שפ ס"ע לזח"ג הערות לוי"צ לקוטי ראה

ועוד. .403 ע' ריש חי"ד לקו"ש פט. ס"ע ח"י עדר. ע' ח"ז
סכ"ו.20) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
א).21) (קמג, שם אגה"ק גם ראה
וציונים"22) "הערות וראה א. כח, אחרי בלקו"ת הלשון כ"ה

ואילך. 194 ע' חי"ב לקו"ש שם. ללקו"ת שליט"א אדמו"ר מכ"ק

שנז. ס"ע חכ"א אג"ק
בהקדמתו 23) רמב"ם משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פרש"י

ועוד. השישי). הפרק (ד"ה לפיהמ"ש
שג.24) ע' ריש ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
ב).25) (קמה, שם
וסכ"ח.26) וביאורו סז"ך אגה"ק תניא ראה
ואילך.27) סע"ב דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור
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היותר  אור "כל כי, – תחתונה היותר הדרגא שהיא שבהוד, הוד ספירת בעומר, בל"ג נעשה זה וענין
לפי  הוא תחת עומק ערך כי . . דוקא תחתונה היותר במדריגה אם כי למטה בגילוי לבוא יוכל לא עליון

רום" עומק .28ערך

ולחבר לקשר רשב"י של שענינו מובן mexומזה wner(התורה בפנימיות עבודתו בכל העלי' (תכלית
zgzעם wner על שאמר (כמו ב"ה א"ס ומהות עצמות עם התקשרותו ועוצם גודל מצד – שבהוד) (הוד

כו'" בקוב"ה בי' אתקטרנא קטירא "בחד עד 29עצמו מטה ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה ית' שהוא ,(
תכלית  תחת 30אין עומק עם רום עומק ולחבר לקשר וביכלתו בכחו שלכן ,31.

דעומק  החיבור נעשה התורה, פנימיות לימוד עול, קבלת מתוך התורה לימוד שע"י – דלעיל ובסגנון
יהי' העולם בעניני שגם העולם, דעניני תחת לעומק ועד דשכל, תחת מעומק החל תחת, עומק עם רום

דאלקות. ההרגש

.Â התורה פנימיות לגילוי הצינור בפתיחת רשב"י של פעולתו שלאחרי להוסיף, האמור 32ויש שייך ,
מישראל: כאו"א לעבודת לעיל

ברבים, ולא לכת בהצנע ורק בלבד, סגולה ליחידי התורה פנימיות לימוד שייך הי' רשב"י של בזמנו
לגלות  ומצוה מותר האחרונים אלו ש"בדורות האריז"ל כותב דמשיחא", "עקבתא אלה, בימינו אבל

החכמה" זאת .33(ברבים)

תורת  באור התורה פנימיות נתלבשה ידו שעל הבעש"ט, של בזמנו יותר עוד ניתוסף  זה ובכל
בנ"י, לכל סלולה דרך שנעשית ועד חב"ד, חסידות תורת באור הזקן, רבינו של ובזמנו הכללית, החסידות

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לנחלת 34כדברי אם כי למפלגה, החסידות תורת את לעשות רצה לא הזקן שרבינו
בנ"י. כל

החסידות, בתורת שנתלבשה כפי התורה פנימיות בהתגלות הדרך וסלילת הצינור פתיחת ולאחרי
ד"תא ומצב למעמד להגיע והיכולת הכח מישראל לכאו"א ניתן יוכל ifgבודאי העולם בעניני שגם ,"

אחד" ש"הוי' ("דערהערן") להכרה ועד במוחש, אלקות מלבדו"35לראות עוד ו"אין ,36.

כמארז"ל  צוֿהארעווען"), ביסל ("א מעט להתייגע האדם צריך זה שבשביל מקדש 37אלא, "אדם ַָ
דלתתא  דאתערותא באופן האדם עבודת שע"י היינו, מלמעלה", הרבה אותו מקדשין למטה מעט עצמו

" אפילו עצמו לקדש "hrn(למטה) אותו לקדש (מלמעלה) אתעדל"ע נמשכת  אזי בלבד, "daxd."

מלמעלה הרבה אותו מקדשין הזה בעולם מלמטה מעט עצמו מקדש "אדם – מזה mlerlויתירה
`ad"38שגם בזה, הפירוש לומר דיש –f"dera eiykr נמשכת הגלות) דזמן ומכופל כפול בחושך (ואפילו

הקדושה דרגת  ad`לו mlerc39 לאבות בנוגע מארז"ל ע"ד העולם 40, מעין בעוה"ז הקב"ה ש"הטעימן
בחייך" תראה "עולמך בברכת מהם נפטרים שהיו אמוראים בכמה מצינו ועד"ז מובן 41הבא", ומזה ,

מישראל. בכאו"א גם שייך זה שמעין
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ואילך.28) סע"ג שם,
א.29) רפח, (אדר"ז) זח"ג
ב).30) מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו זו"ח
ד"ה 31) גם ע'ראה (לעיל בהתוועדות שנאמר לכם וספרתם

.(69
ובכ"מ.32) קב. ע' תרפ"ח רפג. ע' תרע"ח סה"מ
ב).33) (קמב, שם אגה"ק
לקו"ש 34) .136 ע' תשי"א סה"מ .93 ע' תש"ד סה"ש ראה

ועוד. .344 ע' ח"ט
ד.35) ו, ואתחנן
לה.36) ד, שם
ספכ"ז.37) תניא רע"א. לט, יומא ראה

מקדשין 38) מעט עצמו מקדש "אדם (שם) הגמרא כלשון
מקדשין  הזה בעולם מלמעלה, אותו מקדשין מלמטה הרבה, אותו

הבא". לעולם אותו
עולם 39) בפירוש ספ"ח) תשובה (הל' הרמב"ם ממ"ש להעיר

שאינו  מפני לא הבא העולם חכמים אותו שקראו "זה – הבא
ולא  . . ועומד מצוי הוא הרי אלא כן, הדבר אין . . עתה מצוי
אחר  לאדם לו באין החיים שאותן מפני אלא הבא עולם קראוהו
לאחרי  רק ה"ז הרמב"ם לפירוש שגם אלא, – הזה". העולם חיי
בעוה"ז  בהיותו שגם לפרש יש חסידות ע"פ אבל שנה, ק"כ

כבפנים. דעוה"ב, הענינים לאדם נמשכים
ואילך.40) סע"ב טז, ב"ב
א).41) (כ, פי"ד תניא גם וראה סע"א. יז, ברכות
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***

.Ê.'גו לכם וספרתם ד"ה מאמר

***

.Á"היא (ש"תורה ישראל מנהג השדה 42ידוע אל החדרים תלמידי ישראל ילדי יוצאים בעומר שבל"ג (
בקשת. ומשחקים

להקדים: יש – המנהג טעם ובביאור

בספרים  על 43איתא מגין זכותו ש"הי' לפי בענן", הקשת נראתה לא רשב"י של ימיו ש"כל שכיון
בענן" הקשת להראות צריך הי' ולא משחקים 44הדור בעומר, ל"ג רשב"י, של הסתלקותו ביום לכן, ,

בקשת. צורך יש רשב"י של הסתלקותו שמאז להראות כדי בקשת,

סימן הוא בעומר בל"ג בקשת שהמשחק נמצא זה טעם לפי מורה ahenlאבל, בקשת שהצורך (כיון
בלתיֿרצוי). ומצב מעמד על

דקשת הסימן לבאר בזהר zeilrnl45`ויש מ"ש ע"פ עד 47(ובתקו"ז 46– דמשיחא לרגלי תצפי "לא (
היא  נהירין בגוונין הקשת שראיית היינו, למשיח", לי' צפי וכדין . . נהירין בגווני . . קשת האי דיתחזי

משיח'ן"). פון 'רגלים' די אפילו דא שוין ("ס'איז משיחא רגלי המשיח, דביאת הזמן שהגיע ָסימן

פנימיות  להתגלות הצינור פתיחת היתה ידו שעל דרשב"י, ההילולא יום הוא בעומר של"ג וכיון
לביאת  והכלי וההקדמה ההכנה שזוהי חוצה", מעינותיך ד"יפוצו לאופן ועד ס"דֿו), (כנ"ל התורה

הסימן 48המשיח  היא שראייתה נהירין בגוונין הקשת על לרמז בקשת, זה ביום לשחק נוהגים לכן –
משיח. לרגלי

.Ëבעומר בל"ג הקשת דמשחק המנהג שייכות ולבאר להוסיף mixcgdויש icinlzl:דוקא

בקשר בעומר בל"ג נוסף ענין בהקדם (רבו micinlzlויובן ר"ע תלמידי למות פסקו בעומר שבל"ג –
בזה  זה כבוד נהגו שלא רשב"י) תורה,49של בני התלמידים, לכל ולזכרון לשמחה זה יום נקבע ולכן ,

על  הקטרוג נפסק ידה שעל המתאימה (ההנהגה בזה זה כבוד לנהוג שצריכים ולזכור לידע תורה, לומדי
ר"ע). תלמידי

.È אופנים מב' כתוצאה באים הפכו) או בזה זה כבוד (נהגו הנ"ל ההנהגה אופני שב' – בזה והענין
התורה  שמביא 50בלימוד לימוד אופן ויש בזה, זה כבוד נוהגים שיהיו לכך שמביא לימוד אופן שיש ,

בזה: זה כבוד ינהגו שלא לכך

היא שהתורה והכרה ידיעה מתוך היא התורה ללימוד הגישה d"awdכאשר ly epevxe eznkg,ובמילא ,
מזה  אלא) ח"ו, וגאוה ישות עצמו, הרגש מצד (לא היא בהלימוד קאך") ("דער וההתלהבות ָהחיות

ומחדש ומבין d"awdשלומד ly eznkga לא התורה בלימוד מצליח שחבירו כך על יתרעם לא בודאי –
שטעה  לו ויוכיח דבריו את חבירו יפריך אם שאפילו אלא עוד ולא ממנו, טוב יותר אפילו ואולי פחות
מטעות, שהצילו כך על תודה לו יתן אדרבה, אלא עליו, ויכעס יקפיד שלא בלבד זו לא הרי, בדבריו,
בתורת  האמת על והעמידו הישר), לדרך מחזירו וחבירו עקומה, לדרך הטעהו שהיצה"ר (בגלל וכזב שקר
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סו"ס 42) או"ח אדה"ז שו"ע ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ.

בעומר)43) ל"ג (ענין ג' מאמר אייר חודש מאמרי ישכר בני
ד'. אות
שם.44) ובפ"מ ה"ב פ"ט ברכות ירושלמי
שם.45) ישכר בני גם ראה
ב.46) עב, ח"א

רע"ב).47) (לו, תי"ח
ובכ"מ).48) בתחילתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
שם.49) ובמאירי ב סב, יבמות
גם 50) אלא בגשמיות, רק לא ישנם הענינים שכל כידוע

בגלל  היא בגשמיות שישנם לכך הסיבה ואדרבה, ברוחניות,
ברוחניות. שישנם
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שאין  בלבד זו (שלא באופן היא התלמידים בין ההנהגה אזי – כזה באופן הוא התורה וכשלימוד
זה  את זה שמפרכסין אדרבה) אלא ושנאה, לקנאה מקום בזה.51נתינת זה כבוד ונוהגין ,

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי מחשבה מתוך היא התורה ללימוד הגישה כאשר ,52משא"כ
envr ybxd") ,xr,("אויף מזה ed`טוט וכתוצאה פלוני, דברי על ומקשה תירוץ, מתרץ קושיא, שואל

רק  אפילו או טעותו, על ויעמידנו חבירו כשיבוא אזי – גאוה גם ולפעמים ישות, של רגש אצלו נעשה
בודאי בדמותו, ממעט שעי"ז יותר, טוב תירוץ לומר שביכלתו eilrיוכיח qrkie citwi'הי עתה עד שכן, ,

שבא  וכיון מעי", בני "שישו ומכריז הולך והי' בתורה, חיל ועשה גדולות פעל ידו ועוצם שבכחו סבור
סברא  המדומה, עשירות אלא אינה בתורה שלו שהעשירות מעיקרו, טעות לו שהיתה ומראה פלוני

עליו; וכועס מקפיד ה"ה שקר, סברת מדומה,

כבוד  נתינת העדר של באופן היא התלמידים בין ההנהגה אזי – כזה באופן הוא התורה וכשלימוד
לזה. זה כבוד) נהגו (לא

ולהעיר  של 53– ההנהגה היתה שאצלם עקיבא, רבי תלמידי אצל שייך לא בודאי לעיל שהאמור ,
למעלה  שהם כפי דקטנות ודינים הגבורות שרש מצד לזה זה כבוד נתינת שלאחרי 54העדר אלא ,

כפשוטה. קפידא של באופן בא ה"ז מטה למטה המדרגות השתלשלות

.‡È לעורר שצריך עקיבא רבי תלמידי אודות הזכרון – בעומר מל"ג להלימוד בנוגע גם מובן ומזה
בזה: זה כבוד לנהוג התלמידים

אין  – בזה זה כבוד שנוהגים באופן להיות צריך התורה שלימוד בתורה כלל שישנו כשאומרים
כבוד  מנהג של בהפרט רק יהי ' והשינוי כמקודם אופן באותו להשאר  יכול התורה שלימוד בזה הפירוש

הוא בזה זה כבוד מנהג העדר כי, בזה, לקבוע aaeqnזה בהכרח אלא, התורה; בלימוד בלתיֿרצוי מאופן
העדר  של ומצב למעמד אפשרות תהי' לא שמלכתחילה כזה באופן התורה לימוד את ַ("אוועקשטעלן")
חכמתו  היא שהתורה והכרה ידיעה מתוך היא התורה ללימוד שהגישה עי"ז כאמור, בזה, זה כבוד מנהג

הקב"ה. של ורצונו

.·È:"ה"קשת ענין – לזה והעצה

בחסידות  הכתוב 55מבואר כלשון – סוגים לשני בכללות נחלקים אבינו:56שכליֿזיין יעקב בדברי
– ובקשתי" בחרבי האמורי מיד לקחתי zywe"אשר axg לפגוע יכולים "חרב" שע"י – ביניהם והחילוק .

באויב  גם לפגוע  יכולים "קשת" ע"י ואילו בשר), בעיני אותו (ורואים מקום בקירוב הנמצא באויב רק
מקום. בריחוק שנמצא הנסתר

ענינים  על שקאי מקום, בקירוב שנמצא האויב ולנצח ללחום להזהר, מספיק שלא – ה' בעבודת וענינו
גם  להזהר צריכים אלא דשמאלא, מסטרא היצה"ר, עצת שהם ספק כל ללא בבירור יודעים שהכל כאלה

צורך יש זה ובשביל מקום, בריחוק הנסתר שנמצא a"zywמאויב האויב על חץ לזרוק יכולים ידה שעל ,"
mewn wegixa.

לעניננו: ובנוגע

דוקא  שמים יראת מתוך התורה לימוד – כדבעי יהי' התורה שלימוד ("באווארענען") להבטיח ַָכדי
שבת  במסכת הנמצאים57(כמבואר לענינים בנוגע גם ולהקפיד להזהר צורך יש – (mewn wegixa,כלומר ,

שלכאורה כאלה mikiiyענינים mpi`,התורה ללימוד
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א.51) לד, שבת ראה
יז.52) ח, עקב
וש"נ.53) ואילך. 149 ע' חל"ב לקו"ש גם ראה
ספיה"ע 54) ענין הכוונות שער פ"ז. ספיה"ע שער פע"ח ראה

יב. דרוש

האיש 55) יצא לא ד"ה א. קג, ויחי (בהוספות) תו"א ראה
ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. 6 ס"ע תשט"ז) (קה"ת מהר"ש לאדמו"ר

ואילך. 540 ס"ע תשט"ז .98 ע' תש"ד קנז.
כב.56) מח, ויחי
אֿב.57) לא,
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***

.Ê.'גו לכם וספרתם ד"ה מאמר

***

.Á"היא (ש"תורה ישראל מנהג השדה 42ידוע אל החדרים תלמידי ישראל ילדי יוצאים בעומר שבל"ג (
בקשת. ומשחקים

להקדים: יש – המנהג טעם ובביאור

בספרים  על 43איתא מגין זכותו ש"הי' לפי בענן", הקשת נראתה לא רשב"י של ימיו ש"כל שכיון
בענן" הקשת להראות צריך הי' ולא משחקים 44הדור בעומר, ל"ג רשב"י, של הסתלקותו ביום לכן, ,

בקשת. צורך יש רשב"י של הסתלקותו שמאז להראות כדי בקשת,

סימן הוא בעומר בל"ג בקשת שהמשחק נמצא זה טעם לפי מורה ahenlאבל, בקשת שהצורך (כיון
בלתיֿרצוי). ומצב מעמד על

דקשת הסימן לבאר בזהר zeilrnl45`ויש מ"ש ע"פ עד 47(ובתקו"ז 46– דמשיחא לרגלי תצפי "לא (
היא  נהירין בגוונין הקשת שראיית היינו, למשיח", לי' צפי וכדין . . נהירין בגווני . . קשת האי דיתחזי

משיח'ן"). פון 'רגלים' די אפילו דא שוין ("ס'איז משיחא רגלי המשיח, דביאת הזמן שהגיע ָסימן

פנימיות  להתגלות הצינור פתיחת היתה ידו שעל דרשב"י, ההילולא יום הוא בעומר של"ג וכיון
לביאת  והכלי וההקדמה ההכנה שזוהי חוצה", מעינותיך ד"יפוצו לאופן ועד ס"דֿו), (כנ"ל התורה

הסימן 48המשיח  היא שראייתה נהירין בגוונין הקשת על לרמז בקשת, זה ביום לשחק נוהגים לכן –
משיח. לרגלי

.Ëבעומר בל"ג הקשת דמשחק המנהג שייכות ולבאר להוסיף mixcgdויש icinlzl:דוקא

בקשר בעומר בל"ג נוסף ענין בהקדם (רבו micinlzlויובן ר"ע תלמידי למות פסקו בעומר שבל"ג –
בזה  זה כבוד נהגו שלא רשב"י) תורה,49של בני התלמידים, לכל ולזכרון לשמחה זה יום נקבע ולכן ,

על  הקטרוג נפסק ידה שעל המתאימה (ההנהגה בזה זה כבוד לנהוג שצריכים ולזכור לידע תורה, לומדי
ר"ע). תלמידי

.È אופנים מב' כתוצאה באים הפכו) או בזה זה כבוד (נהגו הנ"ל ההנהגה אופני שב' – בזה והענין
התורה  שמביא 50בלימוד לימוד אופן ויש בזה, זה כבוד נוהגים שיהיו לכך שמביא לימוד אופן שיש ,

בזה: זה כבוד ינהגו שלא לכך

היא שהתורה והכרה ידיעה מתוך היא התורה ללימוד הגישה d"awdכאשר ly epevxe eznkg,ובמילא ,
מזה  אלא) ח"ו, וגאוה ישות עצמו, הרגש מצד (לא היא בהלימוד קאך") ("דער וההתלהבות ָהחיות

ומחדש ומבין d"awdשלומד ly eznkga לא התורה בלימוד מצליח שחבירו כך על יתרעם לא בודאי –
שטעה  לו ויוכיח דבריו את חבירו יפריך אם שאפילו אלא עוד ולא ממנו, טוב יותר אפילו ואולי פחות
מטעות, שהצילו כך על תודה לו יתן אדרבה, אלא עליו, ויכעס יקפיד שלא בלבד זו לא הרי, בדבריו,
בתורת  האמת על והעמידו הישר), לדרך מחזירו וחבירו עקומה, לדרך הטעהו שהיצה"ר (בגלל וכזב שקר

ה';
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סו"ס 42) או"ח אדה"ז שו"ע ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ.

בעומר)43) ל"ג (ענין ג' מאמר אייר חודש מאמרי ישכר בני
ד'. אות
שם.44) ובפ"מ ה"ב פ"ט ברכות ירושלמי
שם.45) ישכר בני גם ראה
ב.46) עב, ח"א

רע"ב).47) (לו, תי"ח
ובכ"מ).48) בתחילתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
שם.49) ובמאירי ב סב, יבמות
גם 50) אלא בגשמיות, רק לא ישנם הענינים שכל כידוע

בגלל  היא בגשמיות שישנם לכך הסיבה ואדרבה, ברוחניות,
ברוחניות. שישנם
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טהרה  כמו, הכנות, בכמה צורך יש שמים יראת מתוך יהי' התורה שלימוד שכדי הרבי שאומר כפי –
את  פותח זה (שלימוד פרש"י עם חומש לימוד תהלים, אמירת באריכות, תפלה צדקה, נתינת במקוה,

המוח  את הפותח ללימוד בנוגע ועד"ז –58הלב, (

ענינים  תמורת אם אדרבה: התורה?! ללימוד הנ"ל ענינים דכל השייכות מהי מובן: אינו דלכאורה
יותר! יפעל בודאי הגמרא בלימוד שעה חצי עוד יוסיף אלה

להבטיח  יכולים התורה, מלימוד לכאורה רחוקה שפעולתם הנ"ל, ענינים ע"י שדוקא – לזה והמענה
גם) אלא מקרוב, העומד אויב על רק (לא שפעולתה הקשת, כמשל למהוי, כדבעי יהי' התורה שלימוד

מרחוק. העומד אויב על

.‚È:"ה"קשת במשל ענין ועוד

החסידות  בתורת שמובא כפי – במוחש מקום 55רואים בריחוק תהי' הקשת ע"י החץ שזריקת שכדי –
מטה  למטה היתר משיכת שתהי' וככל יותר, לעצמו קרוב יותר, למטה היתר את למשוך צריכים יותר,

יותר. רחוק החץ יגיע יותר, לעצמו וקרוב יותר,

משום  היא, במוחש, שרואים כך על נוסף החסידות, בתורת מובא זה שענין שמדגישים לכך הסיבה –
מובא  כשהדבר ורק אמיתיים, בלתי או אמיתיים ענינים הם אם יודעים לא במוחש שרואים שבדברים
כו' ממנו ללמוד שיכולים ענין שזהו או האמת, הוא שכן סימן ה"ז החסידות), בתורת (ובנדו"ד, .בתורה

–

ושפלות  ביטול על מורה יותר, ללבו וקרוב יותר למטה הקשת יתר שמשיכת – ה' בעבודת וענינו
מקום. בריחוק הנמצא האויב את גם ולהכניע לבטל יותר, רחוק החץ מגיע ועי"ז עצמו,

זה  שאין לידע עצמו, ושפלות הביטול היא התורה ללימוד שההכנה – התורה ללימוד בנוגע ודוגמתו
כמ"ש  למהוי, כדבעי התורה לימוד נעשה ועי"ז הקב"ה, של בכחו אלא ידי", ועוצם כעפר 59"כחי "ונפשי

תהי'", לכל כעפר ד"נפשי הענין בקיום שיתוסף ככל ובמילא, בתורתך", לבי פתח (ועי"ז) תהי' לכל
שנעלער"). און ("בעסער יותר ומהיר טוב באופן בתורתך" לבי "פתח שלאח"ז הבקשה בקיום יתוסף

.„È:בעומר בל"ג בקשת משחקים החדרים שתלמידי המנהג תוכן לבאר יש עפ"ז

מרו  בקשת, החדרים תלמידי של התורה בהמשחק שלימוד להבטיח כדי הקשת ענין להיות שצריך מז,
בארוכה. כנ"ל למהוי, כדבעי יהי'

כי, – התורה פנימיות הוא ענינו שעיקר דרשב"י, ההילולא יום בעומר, בל"ג היא לזה והנתינתֿכח
שהתורה  והכרה ידיעה מתוך דתורה נגלה ללימוד צוגאנג") ("דער הגישה נעשית התורה פנימיות ַע"י
עצמו), ושפלות הביטול ע"י ידי", ועוצם ד"כחי הענין שלילת – (ופשיטא הקב"ה של ורצונו חכמתו היא

למהוי. כדבעי הוא הלימוד שאז שמים, יראת ומתוך

.ÂË ופועל נמשך ה"ז התורה), פנימיות (ע"י למהוי כדבעי הוא התורה לימוד שכאשר להוסיף, ויש
בהצלחה, נעשים עניניו שכל – התורה ע"י ההשפעות כל נמשכות ישראל איש אצל שהרי – הענינים בכל

לטוב. מתהפכים הבלתיֿרצויים הענינים שגם אלא עוד ולא והסתרים, העלמות וללא

מו"ק  (במסכת הגמרא בסיפור רשב"י:60ומרומז אודות (

אתא  כי וכו', לי' אמרו . . דליברכוך מתלמידיו) שנים (אצל גביהון זיל (ר"א).. לברי' (רשב"י) "א"ל
שמשמעותם  דברים לו שאמרו (כיון צעורן צעורי אבל בירכן לא דברוכי מבעיא לא א"ל, אבוה, לגבי

וכו'". נינהו ברכתא כולהו הנך א"ל לי, אמרו והכי הכי א"ל לך, אמרו מאי א"ל הברכה), היפך היא
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כט 58) יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש ראה
שבט).

לקו"ת 59) וראה א). יז, (ברכות כו' נצור אלקי תפלת נוסח

ואילך. סע"ב טו, במדבר
ואילך.60) סע"א ט,



לז `"iyz'd ,xnera b"l zgiy

להבין: וצריך

ולמה  לברכה, היא שכוונתם התלמידים דברי לפרש בשביל דוקא רשב"י של במעלתו הצורך מהו א)
לטובה? הדברים את לפרש עדיין) קטן הי' אם (אפילו בעצמו אלעזר ר' יכול הי' לא

לפחד  להביא שיכול כזה בלשון לברכו הוצרכו למה רשב"י: תלמידי על היא הפליאה ועיקר ב)
הדברים? פירוש את מאביו שישמע עד ובהלה,

בלקו"ת  כמבואר – לזה ביותר,61והתירוץ נעלית ברכה שהיא סתום", מבחי' היא זה באופן ש"הברכה
למקבל  גם מובן שאינו כזה בלשון אותה שמסתירים עי"ז בישא, עינא מפני בזהירות צורך יש ולכן

עצמו); הברכה דמקבל בישא עינא (מחשש עצמו הברכה

לקשר  שענינו (ס"ה) לעיל וכמדובר התורה, פנימיות שענינו – רשב"י של מעלתו גודל מצד ורק
מענין  ולהזהר לחשוש וצורך מקום אין – רום עומק מתגלה תחת בעומק שגם תחת, עומק עם רום עומק

טוב, הכל רשב"י של בדרגתו שכן, בלתיֿרצוי,

חז"ל  אמרו דתורה, לנגלה בנוגע אפשרות 62– גם שיש היינו, וכו'", זכה לא חיים, סם לו נעשית "זכה
דחיי" "אילנא התורה, לפנימיות בנוגע אבל ח"ו, חיים דסם היפך ה"ז שאז זכה", ד"לא ומצב ,20למעמד

החיים  עץ בקונטרס בארוכה (כמבואר חיים סם היפך של הענין כלל שייך –63לא (

בגלוי  שנראה ובלשון תרגום בלשון אפילו הברכה ענין להמשיך דוקא רשב"י של וביכלתו בכחו ולכן
ביותר. נעלית וברכה ברכה, של שזהו"ע לגלות – הברכה כהיפך

.ÊË(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

שמחתו" "יום טאג"), ("רשב"י'ס רשב"י של יומו זה, ,64יום ָ

בפע"ח  מסופר באחרונים 54– נוהג 65(והובא שהי' האריז"ל) של (תלמידו הלוי אברהם ר' אודות (
נחם  תפלת יום בכל לי 66לומר "אמר רשב"י: של משמו ז"ל האר"י לו אמר בעומר, בל"ג כן וכשנהג ,

בזמן  הי' רשב"י ואילו האריז"ל, של בזמנו הי' זה מאורע שהרי הסתלקותו! אחר שנים כו"כ – (רשב"י
של  ענינים סובל אינו שרשב"י היינו, שמחתי", ביום נחם אומר הוא למה הזה לאיש אמור התנאים)

– שמחתו יום בעומר, בל"ג השמחה, העדר) אפילו (או היפך

בו) זיך") ("אנהאלטן להאחז יכולים שאז (כיון רשב"י של ההנהגה בסדר להתנהג המסוגל יום ַָהוא
רשב"י  מהפכו הברכה, היפך שהוא ולחשוב לטעות יכולים תרגום ובלשון שבגלוי כזה ענין שאפילו –

הטוב. דתכלית באופן – תרגום בלשון וגם טפחים, מעשרה למטה – ומפרשו

איז  עס "אז מסויים ענין על חשש או לטעות נתינתֿמקום מישהו אצל היתה פעם אם אפילו ְַָולכן:
באופן הדברים פירוש לו ממשיכים אזי – אזוי"... ניט aehdעפעס zilkzc! ַ

מתורתך" נפלאות ואביטה עיני ד"גל הזמן הוא שעכשיו – הפירוש מסדר 67ותוכן שלמעלה שזהו"ע ,
ה"ה  הברכה, כהיפך שנראה ענין שאפילו תחת, בעומק גם ומתגלה נמשך ה"ז ולכן, ההשתלשלות,

כמ"ש  לברכה, הטוב.68מתהפך ותכלית הברכה תכלית שזהו בגלוי ורואים לברכה", גו' "ויהפוך

***

.ÊÈ בהמאמר) לעיל בכתוב 69דובר כמרומז למתןֿתורה, הכנה הוא העומר דספירת הענין שכללות (70
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ב.בחוקותי 61) מח,
ב.62) עב, יומא
ואילך.63) פי"ג
(64.54 שבהערה ושעה"כ פע"ח .6 שבהערה מ"ח ראה
סתצ"ג.65) או"ח לשו"ע עט"ז

וש"נ.66) ואילך. 330 ע' חכ"ב לקו"ש ראה
וש"נ.67) רעא. ע' ח"ה מלוקט סה"מ וראה יח. קיט, תהלים
ו.68) כג, תצא
ואילך.69) 64 ע' לעיל
ד.70) א, שה"ש
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פנימיות  גילוי בעומר, דל"ג הענין גם כן וכמו חדריו", המלך הביאני (ועי"ז) נרוצה אחריך "משכני
למתןֿתורה. הכנה הוא התורה,

בזה: והענין

גודל אודות ה"הנחה" תחילה להיות צריכה למהוי, כדבעי יהי ' התורה שלימוד –zyecwכדי התורה
כולה התורה lyש"כל eizenyd"awd בזהר (כדאיתא ברמב"ן 71" והובא האחרונים 72, בדברי ),73וגם

ה"ז בתורה שלומדים שלם ענין ועאכו"כ ותיבה אות כל yecwובמילא, my שאינם השמות ז' כמו ,
המפורש  שם הוי', לשם ועד !74נמחקים,

משא"כ  נמחקים, אינם שלכן ובגלוי, בתוקף השמות קדושת ישנה השמות שבז' אלא אינו החילוק –
– כ"כ בגלוי הקדושה אין הקב"ה) של שמותיו הם (שגם התורה תיבות בשאר

היא התורה ללימוד הגישה אזי הקב"ה, של שמותיו הם התורה עניני שכל dxdhaeוכשיודעים dyecwa
נט"י  הלכות בשו"ע הזקן רבינו כלשון – הקב"ה של לשמותיו שחרית 75הראוי' פיהם לרחוץ נוהגין "יש :

הגדול שם את לברך כדי . .dxdhae dyecwa."

שע"י כיון – למתןֿתורה הכנה בתור בעומר דל"ג השייכות מובנת dxezdועפ"ז zeinipt של ענינו ,
וזוהי  הקב"ה, של שמותיו ה"ז בתורה שלומדים ענין וכל סוגיא שכל ה"הנחה" נקבעת בעומר, ל"ג

התורה. וקבלת תורה למתן המתאימה ההכנה

.ÁÈהתורה לקבלת להכנה במיוחד נוגע זה שענין להוסיף, הכתוב dgnyaויש כהמשך (לאחרי 70–
בך": ונשמחה "נגילה חדריו") המלך "הביאני

ונשמחה "נגילה הכתוב לשון דיוק במדרש jaובהקדם כמבואר – לשמוח 76" במה יודעין אנו "אין
ונשמחה נגילה ופירש שלמה בא . .ja,d"awda בהגאולה שאפילו כך, כדי ועד ית'. ועצמותו במהותו ,"

בנ"י  יהיו שמחה"), געוואלדיקע ("א ביותר גדולה שמחה תהי' שאז ממש, בימינו במהרה לבוא ַַהעתידה
ד"נגילה  באופן אלא) כשלעצמה, והגאולה בהישועה (לא תהי' שלהם שהשמחה כזה ומצב במעמד

בעצמותך jaונשמחה בך דייקא, "77.

היינו, בך", הרי עשרים, כ"ף שנים, בי"ת בתורה, לנו שכתבת אותיות בכ"ב "בך, במדרש: וממשיך
נעשית  – פשוטים אנשים אפילו בנ"י, כל שייכים שאליהם דוקא, אותיות – התורה אותיות כ"ב שע"י

בעצמותך  בך ית', ועצמותו מהותו עם .78ההתקשרות

נעשית  התורה, פנימיות לימוד ע"י כי, – התורה פנימיות שענינו בעומר, בל"ג נעשית לזה וההכנה
ד"נגילה  באופן התורה לימוד להיות יכול ועי"ז הקב"ה", של שמותיו כולה התורה ש"כל ה"הנחה"

בעצמותך. בך בך", ונשמחה

***

.ËÈ כשעומדים – בעומר דל"ג והענין דספה"ע הענין כללות ע"י למתןֿתורה ההכנות כל לאחרי אמנם,
" הקב"ה דורש בפועל, התורה את התורה:zeaxrלקבל שמירת על "

במדרש  .79איתא . הקב"ה להם אמר התורה, לקבל סיני הר לפני ישראל שעמדו "בשעה :il e`iad
dexnyzy miaeh miaxr אבותיכם להם, אמר לנו, ערבים אבותינו רבש"ע, לפניו, אמרו לכם, נותנה ואני

עליהם  לי יש להם, אמר  לנו, ערבין נביאינו רבש"ע, לפניו, אמרו וכו', עליהם לי יש . . ערבים צריכין
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א.71) פז, ח"ב
עה"ת.72) בהקדמתו
א.73) שטז , של"ה פ"א. שכ"ב הרמון פלח פכ"ט. אלם יונת

ועוד.
ה"ב.74) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם

סי"ז.75) ס"ד או"ח
בך).76) ונשמחה (נגילה עה"פ שהש"ר
סז).77) ס"ע א (כרך עה"פ שה"ש אוה"ת ראה
ואילך).78) 239 ע' (תש"ח ואילך קנג ע' תרפ"ח סה"מ ראה
נרוצה).79) אחריך (משכני עה"פ שהש"ר
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הרי אמרו ודאיepipaוכו', הא הקב"ה, אמר אותנו, miaehעורבים miaxr,כלומר לכם", אתננה ידיהם על ,
של  ערבותם וע"י הבנים, של הערבות את רק וקיבל בנ"י, שהציעו הערבויות בכל הסתפק לא הקב"ה

בנ"י! ריבוא ששים ולכל הזקנים, ולשבעים לאהרן רבינו, למשה התורה את הקב"ה נתן הבנים

להכין  הוא שהעיקר לידע צריכים למ"ת, ההכנות כל שלאחרי – אלה לימינו בנוגע גם מובן ומזה
ערב", "מי ישאל והקב"ה תורתנו" מתן ל"זמן שכשנבוא כך, ה"ערבות", את

שהקב"ה  בודאי הרי ומכופל, כפול חושך של ומצב במעמד שנמצאים העובדה עם בהתחשב ובפרט –
אישית.. בערבות יסתפק שהקב"ה להאמין קשה ויותר "ערבות", –.ידרוש

יהיו  שהם ובנות, בנים ילדים, ("צושטעלן") להעמיד אנו יכולים אותנו": עורבים "בנינו לומר נוכל
התורה  את נשמור אנו שגם – התורה את ישמרו עצמם שהם לכך נוסף – בעדינו .80ערבים

.Î ישראל ילדי כל נכללים תורה) למתן (כהכנה אותנו" עורבים ד"בנינו שבהענין להוסיף, ויש
רז"ל  כמאמר וליהדות, ולמצוות לתורה לקרבם וצריכים לבניך 81שיכולים התלמידים",82"ושננתם אלו

הרמב"ם  שנאמר 83וכפס"ד בניו, שאינן אע"פ התלמידים כל את ללמד מישראל וחכם חכם כל על "מצוה
ילד  לקרב שבכחו מי שכל מובן, שמזה בנים", קרויין שהתלמידים תלמידיך, אלו בניך . . לבניך ושננתם

לבניך". ד"ושננתם החיוב עליו חל יהודי,

בגודל  מפליאים קיים הי' שביהמ"ק בזמן שאפילו שמצינו כפי כתיקונם, בשנים אפילו – זה וכל
ש"תיקן  לטוב", האיש אותו "זכור גמלא, בן יהושע של אויפטו") געוואלדיקער ("דער הפעולה ַמעלת

ועיר" עיר ובכל ומדינה מדינה בכל תינוקות מלמדי מושיבין .84שיהיו

אלה  בימינו ככרוכיא:85ועאכו"כ שצועקים הצעקה נשמעת ופינה קרן כל שעל –icli elivde ekl
l`xyi!

.‡Î מאות עשרות אלא יחידים, רק (לא ואלפים מאות עשרות שישנם הרבים, בעוונותינו כיום, המצב
היל"ת! ח"ו, מיהדות, אותם ולנתק אותם להכריח שרוצים ישראל ילדי ואלפים!)

אלא  וחרדים, יראים להיות רצונם עכשיו וגם וחרדים, יראים יהודים של מבתים באים אלה ילדים
ה' תורת על לעבור דת, על לעבור  אותם ומכריחים השכינה, כנפי מתחת להוציאם שרוצים כאלה שיש

ליצלן! רחמנא ושמד, כפירה של ומצב ומעמד לענינים ועד ומצוותיו,

לעזר  להגיע ומוכרחים עצמם, את להציל ביכלתם שאין ומצב במעמד נמצאים אלה שילדים וכיון
ueganמוטל – cg`eדוקא cg` lk lr yecw zekfe yecw aeg,מקום בריחוק [אפילו שהוא מקום באיזה ,

מילין] כו"כ של במרחק המתרחש על וכיו"ב) השמועה מפי עיתון, (באמצעות הידיעה אליו שהגיעה אלא
גידים], ושס"ה אברים ברמ"ח כפשוטם, לילדים בנוגע ח"ו חסרון יש אצלו אם [אפילו שהוא מצב ובאיזה

dl` micli livdl ezlkiay dn lk zeyrl!

בדרך לפעול יש – השלום בדרך מצליחים לא ואם טוב , מה – השלום בדרך לפעול יכולים ,d`gnאם
בדרך לפעול יש – מועילה לא מחאה גם אודות dcgtdואם כשמדובר הרי, – מועיל לא זה גם ואם ,

הכלל ישנו ליצלן, רחמנא רוחנית, מכלי' נפשות הצלת lkdפיקוחֿנפשות, dgec ytpÎgewity!!

.·Î"ה"ביזנעס לא זה לנו, נוגע זה שאין לראש לכל לידע צריך – גדול? כוחנו במה השואלים: ואלה
ה"ז  – הדבר לתוצאות ובאשר לקיימה, אנו וצריכים מצוה, ניתנה לנו כאן); לומר שנהוג (כפי שלנו

המצוה, את שמקיימים כיון דבר, של ולאמיתו הקב"ה. של xacdענינו z` elrti i`cea זיכער ("מ'וועט
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ואילך.80) 572 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
ז.81) ו, ואתחנן עה"פ ופרש"י ספרי
שם.82) ואתחנן
סה"ח.83) פ"א לאדה"ז ת"ת בהל' הובא ה"ב. פ"א ת"ת הל'
רע"א.84) כא, ב"ב

שיצא 85) בקונטרס שנדפסה בהשיחה גם ראה – לקמן בהבא
ע' תשי"א (סה"מ 17 ובהערה סל"ב השבועות חג לקראת לאור
ואילך). קכא ע' ח"ד (אג"ק זו שנה טבת י"ז מכתב ואילך). 280

שם. ובהנסמן קעד, ע' ח"ו
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והשאלה  הכל, יפעלו ומסתמא פחות. קצת או שרוצים, מה כל יפעלו האם רק היא השאלה אויספירן").
שבדבר. התוצאות את שיראו עד זמן משך שיקח או קצר, זמן במשך יפעלו אם רק היא

הוא  יכול שבה המתאימה הדרך את למצוא מצב, ובכל מקום בכל ואחד, אחד כל צריך שכן, וכיון
– וכיו"ב בטלגרף, או בטלפון דפוס, דברי מכתבים, באמצעות ומחאות, צעקות ע"י – זה בענין לפעול

ביכלתו. אשר כל ולעשות

כי: – ההוצאות ריבוי מפני בפרנסתו שיוגרע מחשש שבדבר בהוצאות לקמץ שאין ולהוסיף,

בגמרא  מה 86איתא וממהֿנפשך: הכפורים", יום ועד השנה מראש לו קצובין אדם של מזונותיו "כל
שלא  ומה ממנו, יטול לא בודאי הקב"ה, לו נגד שהקציב להתחכם חכמתו כל תועיל לא לו, הקציב

לו; שנקצב מכפי יותר אחד דולר  ולהרויח ח"ו אויבערשטן") דעם ("איבערשּפארן ַהקב"ה

כו') לו קצובין אדם של מזונותיו "(כל הגמרא דברי בהמשך שמפורש אלא עוד מהוצאות uegולא
טובים ימים והוצאת dxezשבתות cenlzl eipa z`vedeלו פוחתין פחת שאם ,el oitiqen siqed m`e,"

לו שיהי' לו כשנדמה בנוגע cqtdובמילא, והן כפשוטו, לבניו בנוגע הן תורה, לתלמוד בניו מהוצאת
להמשיך  לו שיניחו עיראק, או מרוקו תימן, מילדי יהודי, לילד בנוגע להשתדל התלמידים", אלו ל"בניך
ל"תלמוד  בהחינוך נכלל זה (שגם תפילין ולהניח טלית ללבוש רש"י, עם חומש בי"ת, אל"ף ללמוד

הנם אלה שהוצאות לידע צריך – d"awdתורה") ly epeayg lr:ביטוי יש [ברוסית המלך חשבון על ,
שהרי  זה, על הוצאות ריבוי להוציא יכולים ובמילא, המלך], חשבון על שפירושו, ּבאהאטא", ַַַַָ"קאזניא

ה'" נאום הזהב ולי הכסף עצה 87"לי אן זיך וועט אויבערשטער ("דער עצה" "ימצא שהקב"ה ובודאי ,ַ
שבדבר. ההוצאות כל את לממן כיצד געבן")

.‚Î"תאנתו ותחת גפנו תחת "איש כרגיל, חייהם באורח שממשיכים כאלה ישנם לדאבוננו ,88אמנם,
מאומה. לעשות שלא (כדלקמן) וחשבונות וטענות תירוצים מיני כל ומוצאים

דברי הם והחשבונות והטענות התירוצים שכל אבל, היא, lad,xwyeהאמת zehy היצה"ר שמכניס ,
היא כוונתו שכל השמאלי, gicdleשבחלל ziqdl– לאחרים בנוגע אלא לעצמם, בנוגע לא – אותם

וואסער") קאלטע אין פינגער קיין איינטונקען נישט ("און קרים במים אצבע לנקוף ולא הצד מן ַַלעמוד
צריכים שהיו בשעה בה ומצוות, תורה מיהדות, לנתקם שרוצים ישראל מילדי אלפים הצלת zeyrlבשביל

lkd ישראל ילדי לנתק כלשהיא פעולה לעשות ממישהו למנוע בשביל לעשותו, שאסור דבר לך ואין ,
ויהדות! מתורה

.„Î!דתיים יהודים של בהסכמתם גם נעשה  שהדבר – היא הטענות א'

לדבר, אחיזה היתה לא בלבד, השמאל ואנשי חילוניים ע"י נעשה הדבר הי' שאילו היא המציאות
הם) מי יודע (אינני שחור זקן או לבן זקן – זקנים עם יהודים דתיים, יהודים כמה והדיחו הסיתו ולכן,
עם  יהודי שישנו שכיון וטוענים הולכים ואח"כ הסכמתם, את קיבלו ועי"ז מה, יודע מי להם וסיפרו –
וכולו  טהור שכולו הדבר על הוכחה ה"ז וכך, כך וחותם משהו ממלמל או ששותק בישראל, רב זקן,

קדוש. וכולו כשר

אצל כבר מצינו זו hapהנהגה oa mraxi בגמרא כמסופר – הזהב  עגלי שני ryx"שהושיב89כשהעמיד
wicv lv`'הי "וכך וכו'", דעבידנא כל על חתמיתו להו wicvlאמר ryx drhn חתומים כולן שהיו עד

למלכות  יהודה מלכות בין הפירוד ע"י הגלות התחלת זרה, עבודה – מזה התוצאות היו ומה כו'"!
הרבים  את והחטיא שחטא נבט בן ירבעם ע"י שנגרמו הענינים שאר וכל !90ישראל,
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על  חתום אם אפילו הדבר. על החתום הוא מי משנה לא זהב, עגלי אודות שכשמדובר לידע צריכים
ח"ו  השילוני אחי' זרה!91זה עבודה שהוא הזהב עגל ה"ז –

בי"ת  אל"ף ללמוד שבת, לשמור ציצית, ללבוש תפילין, להניח רוצה יהודי כשילד בנדו"ד: ועד"ז
ש  זה, על החתום הוא מי משנה לא – ממנו זאת ומונעים הקובעת,וכיו "ב, היא פלוני של החתימה לא כן,

היאjexrÎogleydאלא – זקן עם יהודי עלי' חתום אם גם – כזו הנהגה שו"ע, וע"פ הקובע, dxardהוא
zcd lr!

.‰Î מכירת ב... נזק לגרום עלול בגלוי שהפירסום משום זה, דבר על להרעיש שאין – נוספת טענה
מדובר  שהרי וח"ו... ח"ו יקרה מה יודע מי פחות, א' "ּבאנד" ימכר ואם ("אגרותֿחוב"), ָָה"ּבאנדס"

וכו'. וכו' ישראל ארץ ישוב וחיזוק בנין אודות

הגמרא  בדברי כבר נשללה זו בית 92טענה לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין "אין –
המקדש":

ויתחילו  וכו', המזבח מקום על שיעידו הנביאים כל עם הנביא, אליהו דוד, בן משיח יבוא אם אפילו
– ידיהם במעשה שרוי' שהשכינה ממש  בפועל יראו והכל המקדש, בית את wepizלבנות elit` lhal xeq`

cg` שלומד לבניך"] ד"ושננתם בהחיוב הוא נכלל שאז לחינוך, הגיע רק אלא ברֿמצוה, אינו [שעדיין
בי"ת, ycwndאל"ף zia oipa ielz dfa m` elit`!דוד בן משיח ע"י ממש בפועל

דגאולה  לאתחלתא ואפילו לגאולה, זכינו לא שעדיין – אלה בימינו ומצב למעמד בנוגע ועאכו"כ
עדיין  זכינו לידי93לא להביא יכול שהי' ענין לקחו בכך, די לא ואם ,xe`ממנו ועשו ,jyegd zilkz,

מצינו  המשיח ימות למעלת בנוגע העבודה,94– זמן במשך כמו האתכפיא, בענין צורך יהי' לא שאז
של באופן יהי' אז של`ktdz`אלא הענין נעשה כאן ואילו למהות; iktddממהות dvwa `ktdz` רחמנא ,

של ענינים שלוקחים מהם`xeליצלן, jyegdועושים zilkz–

כל  על וללעוג ויהדות, מתורה ישראל ילדי לנתק בשביל ישראל ארץ וישוב דבנין הענין שמנצלים
לישראל! הקדוש

יצאו" ש"ממך ומחריביך" מ"מהרסיך ונגישות צרות כאלה היו לא – אלה לימים עד – פעם !95אף 

עין" כהרף ה' "תשועת שהרי בזמן, ריחוק לא – ביהמ"ק מבנין אנו רחוקים כמה עד מובן ,96ומזה
מלימוד  תינוק לבטל אסור ביהמ"ק בנין בשביל אם ובמילא, – ומצב המעמד הענין, מצד ריחוק אלא
כזב, של ענינים בכך, מה של ענינים בשביל רבן בית של תינוקות לבטל שאסור עאכו"כ בי"ת, אל"ף

אסורים! דברים בשביל גם בהם שמשתמשים לענינים ועד

אדרבה  אלא עלי', הדרים ובנ"י והארץ המדינה בשמירת מסייעים שלא בלבד זו לא – כאלה בפעולות
–dze` miaixgn!

פותחת  החורבן) עניני פרטי אודות (שמספרת רבה לאיכה הפתיחתא של 97– ביקורם אודות בסיפור
תינוקות  מלמדי בה מצאו (שלא אחת לעיר שבבואם ישראל, בעיירות ישראל העיר 98חכמי לבני אמרו ,(

ושדותי' העיר שמירת על (הממונים וסנטרא מטרתא ריש להון מייתו והוון קרתא, נטורי לן ),99"אייתו
אלין להון אמרין אליןixehpוהוון אינוןiaexgקרתא? ומאן להון אמרו אלו ixehpקרתא! א"ל קרתא?

mipyne mixteq ומשנה מקרא שמלמדים תינוקות (מלמדי "99.(
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רע"א.91) קב, שם ראה
סה"י.92) פ"א לאדה"ז ת"ת בהל' הובא סע"ב. קיט, שבת
וש"נ.93) .(45 ע' (לעיל סוס"ט אחש"פ שיחת ראה
וש"נ.94) ואילך. שכח ס"ע ח"ב מלוקט סה"מ ראה
יז.95) מט, ישעי' – הכתוב לשון

ע'96) ג' כרך תש"ה) (ירושלים שבת בנרות בהמצויין ראה
תש" (ירושלים ליהודה מנחה סו. נא; 8ֿ27.מב; ע' י)

ה"ז.97) פ"א חגיגה ירושלמי גם וראה ב'. פיסקא
שם.98) לאיכ"ר במת"כ הובא – שם בירושלמי כ"ה
שם.99) מת"כ
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והשאלה  הכל, יפעלו ומסתמא פחות. קצת או שרוצים, מה כל יפעלו האם רק היא השאלה אויספירן").
שבדבר. התוצאות את שיראו עד זמן משך שיקח או קצר, זמן במשך יפעלו אם רק היא

הוא  יכול שבה המתאימה הדרך את למצוא מצב, ובכל מקום בכל ואחד, אחד כל צריך שכן, וכיון
– וכיו"ב בטלגרף, או בטלפון דפוס, דברי מכתבים, באמצעות ומחאות, צעקות ע"י – זה בענין לפעול

ביכלתו. אשר כל ולעשות

כי: – ההוצאות ריבוי מפני בפרנסתו שיוגרע מחשש שבדבר בהוצאות לקמץ שאין ולהוסיף,

בגמרא  מה 86איתא וממהֿנפשך: הכפורים", יום ועד השנה מראש לו קצובין אדם של מזונותיו "כל
שלא  ומה ממנו, יטול לא בודאי הקב"ה, לו נגד שהקציב להתחכם חכמתו כל תועיל לא לו, הקציב

לו; שנקצב מכפי יותר אחד דולר  ולהרויח ח"ו אויבערשטן") דעם ("איבערשּפארן ַהקב"ה

כו') לו קצובין אדם של מזונותיו "(כל הגמרא דברי בהמשך שמפורש אלא עוד מהוצאות uegולא
טובים ימים והוצאת dxezשבתות cenlzl eipa z`vedeלו פוחתין פחת שאם ,el oitiqen siqed m`e,"

לו שיהי' לו כשנדמה בנוגע cqtdובמילא, והן כפשוטו, לבניו בנוגע הן תורה, לתלמוד בניו מהוצאת
להמשיך  לו שיניחו עיראק, או מרוקו תימן, מילדי יהודי, לילד בנוגע להשתדל התלמידים", אלו ל"בניך
ל"תלמוד  בהחינוך נכלל זה (שגם תפילין ולהניח טלית ללבוש רש"י, עם חומש בי"ת, אל"ף ללמוד

הנם אלה שהוצאות לידע צריך – d"awdתורה") ly epeayg lr:ביטוי יש [ברוסית המלך חשבון על ,
שהרי  זה, על הוצאות ריבוי להוציא יכולים ובמילא, המלך], חשבון על שפירושו, ּבאהאטא", ַַַַָ"קאזניא

ה'" נאום הזהב ולי הכסף עצה 87"לי אן זיך וועט אויבערשטער ("דער עצה" "ימצא שהקב"ה ובודאי ,ַ
שבדבר. ההוצאות כל את לממן כיצד געבן")

.‚Î"תאנתו ותחת גפנו תחת "איש כרגיל, חייהם באורח שממשיכים כאלה ישנם לדאבוננו ,88אמנם,
מאומה. לעשות שלא (כדלקמן) וחשבונות וטענות תירוצים מיני כל ומוצאים

דברי הם והחשבונות והטענות התירוצים שכל אבל, היא, lad,xwyeהאמת zehy היצה"ר שמכניס ,
היא כוונתו שכל השמאלי, gicdleשבחלל ziqdl– לאחרים בנוגע אלא לעצמם, בנוגע לא – אותם

וואסער") קאלטע אין פינגער קיין איינטונקען נישט ("און קרים במים אצבע לנקוף ולא הצד מן ַַלעמוד
צריכים שהיו בשעה בה ומצוות, תורה מיהדות, לנתקם שרוצים ישראל מילדי אלפים הצלת zeyrlבשביל

lkd ישראל ילדי לנתק כלשהיא פעולה לעשות ממישהו למנוע בשביל לעשותו, שאסור דבר לך ואין ,
ויהדות! מתורה

.„Î!דתיים יהודים של בהסכמתם גם נעשה  שהדבר – היא הטענות א'

לדבר, אחיזה היתה לא בלבד, השמאל ואנשי חילוניים ע"י נעשה הדבר הי' שאילו היא המציאות
הם) מי יודע (אינני שחור זקן או לבן זקן – זקנים עם יהודים דתיים, יהודים כמה והדיחו הסיתו ולכן,
עם  יהודי שישנו שכיון וטוענים הולכים ואח"כ הסכמתם, את קיבלו ועי"ז מה, יודע מי להם וסיפרו –
וכולו  טהור שכולו הדבר על הוכחה ה"ז וכך, כך וחותם משהו ממלמל או ששותק בישראל, רב זקן,

קדוש. וכולו כשר

אצל כבר מצינו זו hapהנהגה oa mraxi בגמרא כמסופר – הזהב  עגלי שני ryx"שהושיב89כשהעמיד
wicv lv`'הי "וכך וכו'", דעבידנא כל על חתמיתו להו wicvlאמר ryx drhn חתומים כולן שהיו עד

למלכות  יהודה מלכות בין הפירוד ע"י הגלות התחלת זרה, עבודה – מזה התוצאות היו ומה כו'"!
הרבים  את והחטיא שחטא נבט בן ירבעם ע"י שנגרמו הענינים שאר וכל !90ישראל,
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ד.88) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא – הכתוב לשון
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מ"ח.90) פ"ה אבות
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עמהם  שלומדים תינוקות מלמדי ע"י היא, עלי', הדרים ובנ"י הארץ על המלוכה, על השמירה כלומר:
כמ"ש  הכל, (תכלית שמים יראת מתוך וגמרא, משנה חומש, א, א' קמץ  בי"ת, ה'100אל"ף "ויצוונו ָ

ילדי  שמנתקים אלה זאת, ולעומת הימים"); כל גו' אלקינו ה' את ליראה האלה החוקים כל את לעשות
" הם אדרבה, אלא קרתא", "נטורי שאינם בלבד זו לא – ויהדות מתורה אחד!) ילד (אפילו iaixgnישראל

קרתא"!

.ÂÎ,התורה היפך בישראל, למחלוקת לגרום שלא כדי בגלוי הדבר לפרסם שאין הטוענים ישנם כן כמו
נועם" דרכי שזהו 101ש"דרכי' בנ"י, בין לבבות פירוד שיש ידעו לא שהגויים להזהר צריכים וביותר ,

הכתוב  ובלשון לבנ"י, הגויים".102בזיון יאמרו "למה :

אודות לחשוש צריכים – הגויים בעיני מבזיון חוששים minyאם my lelig שמי" המחולל 103, הגדול
בתוכם"!... חללתם אשר בגוים

פלוני  בן שפלוני הגוים יחשבו וח"ו ח"ו אם אבל, מתפעלים; אינם – הגוים בין ית' שמו מחילול
מתייראים! מזה – בלבד ה"בריונים" בין אלא בנ"י, ריבוא ששים כל בין והערצה באהבה מקובל אינו

שאיכפת  מה להקב"ה; איכפת לא זה דבר האמת!... את גם לומר פעם מותר מזה, להתיירא מה אין
יהודה" בית הגוים "ככל שמכריזים כאלה שיש הוא, להקב"ה, יחזקאל 104ונוגע כדברי ליצלן, רחמנא ,

וגו'" אלה ה' עם להם באמור קדשי שם את ויחללו שמה באו אשר הגוים אל "ויבוא ומסיים:105הנביא: ,
גו'" קדשי שם על ה'"106"ואחמול אני כי הגוים וידעו גו' בגוים המחולל הגדול שמי את "וקדשתי ,103

השלימה. ֿבגאולה

.ÊÎ.המצב לתקן כדי ביכלתו אשר כל לעשות צריך ואחד אחד שכל – לעיל האמור מכל המורם

כך, באופן ולסייע לעזור יכול וזה כך, באופן ולסייע לעזור יכול זה בכל, שוה אינו – הפעולה אופן
רבינו  של שהבטחתו – והשני בזה, משהו לפעול יכול אחד שכל – האחד בזה: ברורים פרטים שני אבל,

יצליחו  יעשו שכאשר לחסידים יצליחו.107הזקן בודאי יעשו, שכאשר זה, ענין על גם חלה ,

***

.ÁÎ בזהר מסופר רשב"י אתו 108אודות למיטרא, עלמא צריכא הוה חדא "זימנא – התורה פנימיות –
על  חסידות"), געזאגט האט ("ער התורה פנימיות תורה, שאמר [כלומר, ואמר פתח . . דר"ש ָָלקמי'

גשמים.109הפסוק  ירידת פעל ועי"ז יחד", גם אחים שבת נעים ומה טוב  מה הנה המעלות שיר [

בגמרא  דוגמתו סיפור המעגל 110ומצינו לחוני שלחו גשמים, ירדו לא . . אחת "פעם – דתורה נגלה –
גשמים  שירדו פעל וסוכ"ס וכו'", בתוכה ועמד עוגה עג גשמים, ירדו ולא התפלל גשמים, וירדו התפלל

כתיקונן.

או  (תפלה דרכים בשתי להיות יכולה גשמים דירידת שהפעולה – לכל והוראה לימוד מהוה זה וענין
כדלקמן.111תורה) אלינו, שייכים ששתיהם סימן ה"ז לנו, נתגלו הדרכים ששתי וכיון ,

.ËÎ:גשמים דירידת הפנימי הענין ביאור ובהקדם

מלמעלה  הברכות השפעת ענין כללות על מורה גשמים הרגיל 112ירידת כהלשון ברכה".113, "גשמי :
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כד.100) ו, ואתחנן
יז.101) ג, משלי
יו"ד.102) עט, תהלים
כג.103) לו, יחזקאל
ח.104) כה, שם
כ.105) לו, שם
כא.106) שם
וש"נ.107) רסה. ע' ריש ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
רע"ב.108) נט, ח"ג

א.109) קלג, תהלים
א.110) כג, תענית
תשכ"ב 111) יחד גם אחים שבת גו' המעלות שיר ד"ה ראה

וש"נ. רנב). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ פ"ב
בחוקותי 112) גם וראה יד. יא, עקב ספרי טז. פי"ג, ב"ר ראה

ו). (פ"ז, עה"פ ובדב"ר יב, כח, תבוא שם. וברמב"ן גֿד כו,
ובכ"מ. ב. ז, תענית

יב.113) ז, נח פרש"י כו. לד, יחזקאל
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א  מו"ח כ"ק מפתגם כשישנה 114דמו"ר ולהעיר רק להצליח יכולה שפעולתו גשם, כמו היא שברכה ,
גרעין  לכלֿהפחות הזריעה, פעולת וכן כלֿדהו, חרישה לכלֿהפחות החרישה, פעולת נעשתה ובה שדה,

להצלחה ועד ברכה, גשמי הגשמים, פעולת להצליח יכולה ואז, rahdאחד, jxcn dlrnly שאע"פ היינו, ,
חרישה  אלא לה קדמה שלא ובפרט אחד, גרעין מזריעת תהי' צמיחה איזו לשער יכולים הטבע שבדרך
בצורת), (שנת קשה" "שנה וגם קשה" "ארץ שזוהי להיות שיכול אלא עוד ולא בלבד, י"ח לצאת כלֿדהו,

ברכה) גשמי (ע"י הצמיחה תהי' llkואעפ"כ jxra `ly"'ה ש"ויברכהו כיון ,115.

בחרישה  האדם פעולת הקדמת לאחרי שבאה מלמעלה, הברכה (המשכת הגשמים ענין לפעול וכדי
דרכים: שתי ישנם – וזריעה)

להקב"ה, ולהתפלל לעמוד – קונצן"...) קיין ניט העלפט ("דא בפשטות – היא הדרך דתורה ָבנגלה
גשמים. וירדו התפלה שתתמלא עד וכיו"ב, עוגה" ד"עג לאופן ועד כו', ולהתחנן לבקש

הטוב  תכלית התורה, פנימיות לחשוב 116אבל במקום יותר: ונעימה קלה דרך שיש ואומרת באה ,
("ווי  שבדבר  והקושי המועקה בגודל מחשבתו ולהעמיק גשמים, ירידת העדר בצורת, שנת הצרות, אודות
להקב"ה  ויתחנן יתפלל ואז בנפשו, מרירות שתורגש עד לעבן"), דעם שווער און איינג מאכט עס ַַאזוי

להתעסק מוטב – גשמים שירדו סוכ"ס שיפעל miaehעד mixaca כתות כתות "עשו בתורה, להתעמק ;
בתורה" הקב"ה 117ועסקו מצא ש"לא שלום, מתוך יחד", גם אחים שבת נעים ומה טוב ד"מה באופן ,

השלום" אלא לישראל ברכה מחזיק הראוי,118כלי באופן הגשמים השפעת הקב"ה יתן בתורה, וכשיעסקו ,
ברכה" שב"גשמי התנאים .119ככל

.Ï,בעומר בל"ג בעמדנו מ"מ, בשתיהם, להשתמש וצריכים הדרכים שתי ישנם כלל שבדרך אף והנה,
גרים" קא "יומא – והנעימה הקלה לדרך הצינור את שפתח רשב"י, של שמחתו של 120יום בדרכו לילך

לעסוק – aehdרשב"י ewa כל יתבטלו ממילא ובדרך התורה, ופנימיות דתורה נגלה התורה, לימוד ,
היעוד  יקויים שסוכ"ס (ועד הקב"ה ע"י טובים הלא הארץ"),121הענינים מן אעביר הטומאה רוח "את

לדיבורים  בנוגע שפעל רשב"י של פעולתו ע"ד – לברכה" גו' "ויהפוך לטוב, שיתהפכו אלא עוד ולא
לברכות  והפכם שפירשם בלתיֿרצוי, באופן להבינם יכולים שממליץ 122שהיו שמחתו, ביום ועאכו"כ ,

ההשפעות. כל להם להמשיך ישראל כל על טוב

שיהי' – בימינו במהרה ההשפעות שאר לכל ה"פתיחה" גם שנעשית – העיקרית מההשפעה ומתחיל
כאן  צדק" ה"גואל את שרואים טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל דמשיחא" ו"דרא דמשיחא" "רגלי

טפחים! מעשרה למטה

שדורנו  הוכחה גופא שזה – גדול הכי בריבוי דאורייתא דרזין בההתגלות זה בדורנו שניתוסף ולאחרי
בדורו  דאורייתא רזין לגילוי בנוגע רשב"י כדברי דמשיחא, דרא הוא עד 123זה דא כדרא דרא יהא "לא :

יכולים – משיחא" מלכא דייתי i"ayxnדרא yexcl שכבר לכך נוסף שכן, משיח", ב"חבלי צורך יהי' שלא
בלתיֿרצויים  בענינים צורך אין ההילולא בעל של דרכו ע"פ הרי, הדעות, לכל משיח" "חבלי י"ח יצאו
זה, בדורנו שניתוסף (כפי דאורייתא רזין בלימוד ובפרט הטוב, בקו לעסוק אם, כי ברכות, לקבל בשביל

ממש. בפועל המשיח לביאת זוכים ועי"ז דמשיחא), דרא

הרמב"ם  כמ"ש – והסתרים העלמות ללא גשמיים בענינים ההשפעות כל גם יהיו נתאוו 124ואז "לא
ימות  והנביאים ומבטל החכמים נוגש להם יהי' ולא וחכמתה בתורה פנויין שיהיו כדי אלא . . המשיח
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רעט 114) ס"ע ח"ד שלו אג"ק .14 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
שני). אדר ב יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך.

ובפרש"י.115) יב כו, תולדות
(116.20 שבהערה ואגה"ק זח"ג ראה
ב.117) סג, ברכות
בסופה.118) (וש"ס) עוקצין

ואילך.119) סע"ב כב, תענית ראה
ב.120) סח, פסחים – חז"ל לשון ע"פ
ב.121) יג, זכרי'
(122.(82 (ע' סט"ו לעיל ראה
א.123) קנט, א. נח, ח"ג א. קמז, ח"ב זהר
תורה".124) "משנה ספרו וחותם בסיום
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עמהם  שלומדים תינוקות מלמדי ע"י היא, עלי', הדרים ובנ"י הארץ על המלוכה, על השמירה כלומר:
כמ"ש  הכל, (תכלית שמים יראת מתוך וגמרא, משנה חומש, א, א' קמץ  בי"ת, ה'100אל"ף "ויצוונו ָ

ילדי  שמנתקים אלה זאת, ולעומת הימים"); כל גו' אלקינו ה' את ליראה האלה החוקים כל את לעשות
" הם אדרבה, אלא קרתא", "נטורי שאינם בלבד זו לא – ויהדות מתורה אחד!) ילד (אפילו iaixgnישראל

קרתא"!

.ÂÎ,התורה היפך בישראל, למחלוקת לגרום שלא כדי בגלוי הדבר לפרסם שאין הטוענים ישנם כן כמו
נועם" דרכי שזהו 101ש"דרכי' בנ"י, בין לבבות פירוד שיש ידעו לא שהגויים להזהר צריכים וביותר ,

הכתוב  ובלשון לבנ"י, הגויים".102בזיון יאמרו "למה :

אודות לחשוש צריכים – הגויים בעיני מבזיון חוששים minyאם my lelig שמי" המחולל 103, הגדול
בתוכם"!... חללתם אשר בגוים

פלוני  בן שפלוני הגוים יחשבו וח"ו ח"ו אם אבל, מתפעלים; אינם – הגוים בין ית' שמו מחילול
מתייראים! מזה – בלבד ה"בריונים" בין אלא בנ"י, ריבוא ששים כל בין והערצה באהבה מקובל אינו

שאיכפת  מה להקב"ה; איכפת לא זה דבר האמת!... את גם לומר פעם מותר מזה, להתיירא מה אין
יהודה" בית הגוים "ככל שמכריזים כאלה שיש הוא, להקב"ה, יחזקאל 104ונוגע כדברי ליצלן, רחמנא ,

וגו'" אלה ה' עם להם באמור קדשי שם את ויחללו שמה באו אשר הגוים אל "ויבוא ומסיים:105הנביא: ,
גו'" קדשי שם על ה'"106"ואחמול אני כי הגוים וידעו גו' בגוים המחולל הגדול שמי את "וקדשתי ,103

השלימה. ֿבגאולה

.ÊÎ.המצב לתקן כדי ביכלתו אשר כל לעשות צריך ואחד אחד שכל – לעיל האמור מכל המורם

כך, באופן ולסייע לעזור יכול וזה כך, באופן ולסייע לעזור יכול זה בכל, שוה אינו – הפעולה אופן
רבינו  של שהבטחתו – והשני בזה, משהו לפעול יכול אחד שכל – האחד בזה: ברורים פרטים שני אבל,

יצליחו  יעשו שכאשר לחסידים יצליחו.107הזקן בודאי יעשו, שכאשר זה, ענין על גם חלה ,

***

.ÁÎ בזהר מסופר רשב"י אתו 108אודות למיטרא, עלמא צריכא הוה חדא "זימנא – התורה פנימיות –
על  חסידות"), געזאגט האט ("ער התורה פנימיות תורה, שאמר [כלומר, ואמר פתח . . דר"ש ָָלקמי'

גשמים.109הפסוק  ירידת פעל ועי"ז יחד", גם אחים שבת נעים ומה טוב  מה הנה המעלות שיר [

בגמרא  דוגמתו סיפור המעגל 110ומצינו לחוני שלחו גשמים, ירדו לא . . אחת "פעם – דתורה נגלה –
גשמים  שירדו פעל וסוכ"ס וכו'", בתוכה ועמד עוגה עג גשמים, ירדו ולא התפלל גשמים, וירדו התפלל

כתיקונן.

או  (תפלה דרכים בשתי להיות יכולה גשמים דירידת שהפעולה – לכל והוראה לימוד מהוה זה וענין
כדלקמן.111תורה) אלינו, שייכים ששתיהם סימן ה"ז לנו, נתגלו הדרכים ששתי וכיון ,

.ËÎ:גשמים דירידת הפנימי הענין ביאור ובהקדם

מלמעלה  הברכות השפעת ענין כללות על מורה גשמים הרגיל 112ירידת כהלשון ברכה".113, "גשמי :
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כד.100) ו, ואתחנן
יז.101) ג, משלי
יו"ד.102) עט, תהלים
כג.103) לו, יחזקאל
ח.104) כה, שם
כ.105) לו, שם
כא.106) שם
וש"נ.107) רסה. ע' ריש ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
רע"ב.108) נט, ח"ג

א.109) קלג, תהלים
א.110) כג, תענית
תשכ"ב 111) יחד גם אחים שבת גו' המעלות שיר ד"ה ראה

וש"נ. רנב). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ פ"ב
בחוקותי 112) גם וראה יד. יא, עקב ספרי טז. פי"ג, ב"ר ראה

ו). (פ"ז, עה"פ ובדב"ר יב, כח, תבוא שם. וברמב"ן גֿד כו,
ובכ"מ. ב. ז, תענית

יב.113) ז, נח פרש"י כו. לד, יחזקאל
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שנאמר  . . בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ולא . . הרבה מושפעת תהי' שהטובה . .125

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי

.‡Ï:הדרכים בשתי היא בזה שהפעולה – (סכ"אֿכח) לעיל המדובר להענין בנוגע גם מובן עפ"ז

הענין  להיות יכול ידם שעל המתאימים באופנים מרע", ד"סור הפעולה להיות צריכה – לראש לכל
הרע", ד"ובערת

האור" ב"יתרון להרבות היינו, טוב", ד"ועשה בהענין העבודה שתהי' – העיקר והוא – לזה ונוסף
בה. שנמצאים ופינה פינה בכל

החושך  מן הרבה דוחה אור מעט שאפילו הובטחנו כל 126והרי שכאשר כך, אור, הרבה ועאכו"כ ,
אדם" נשמת ה' "נר ליכטעלע"), ("זיין שלו ה"נר" את ידליק ותורה 127אחד מצוה ב"נר מאיר שיהי' ,

"שבת 128אור" שלישי, ויהודי שני יהודי של ה"נר" עם יצטרף ה"ז בעולם, חלקו את גם שיאיר ועד ,
ממש. בימינו במהרה והאמיתית, השלימה בהגאולה שיתגלה כללי האור יומשך ועי"ז יחד", גם אחים

***

.·Ï[:ואמר שליט"א, אדמו"ר כ"ק הפסיק הניגון ובאמצע כלאּפצי", זשוריצי "ניע הניגון ָ[ניגנו

האמצעי. אדמו"ר של בנוכחותו וגם בידיעתו האמצעי, אדמו"ר חסידי לנגן רגילים היו – זה ניגון

לשדה,129וידוע  אז יוצאים היו המצויינים. טובים מהימים בעומר ל"ג הי' האמצעי אדמו"ר שאצל
לילדים. בנוגע ובפרט גשמיים, לענינים בנוגע מופתים ריבוי רואים והיו

אדמו"ר  של הפרטי בביתו וגם ביותר, ודחוק קשה האמצעי אדמו"ר של בזמנו בנ"י מצב הי' בכלל –
ה  אדמו"ר הי' – מופתים לעניני  בנוגע כן וכמו בגשמיות. דחקות של מצב הי' נוהג האמצעי אמצעי 

אברהם  חיים ר' לאחיו אליו) הפונים (את בעומר 130להפנות ל"ג לגמרי: אחרת הנהגה היתה בל"ג אבל ;
של ומצב במעמד האמצעי אדמו"ר הי' שבו הזמן בענינים zelbzdהוא מופתים לעניני בנוגע ואפילו ,

בשדה. ואפילו גשמיים,

אף  – בעומר") ל"ג אנגענומען אזוי האט ער ("וואס בעומר לל"ג האמצעי אדמו"ר של ַָָָובהשייכות
גם  (והובא חיים לתורת בהקדמה האמצעי אדמו"ר של בנו מ"ש ע"פ לומר, יש – בפירוש  שמעתי שלא

שלאח"ז  לפסוק 131בספרים שהגיע עד . . ונפלאים עתיקים דברים לדרוש "החל הסתלקותו שבשעת (132

שמובא  כשם כו'", מלוי דאשתככו עד חיים למימר קדישא בוצינא סיים לא . . חיים מקור עמך כי
רשב"י.133באד"ר  של הסתלקותו אודות

.‚Ï:אלינו ובנוגע

דמשיחא. שבעקבתא ומכופל כפול החושך בגלל ביותר, ודחוק קשה בזמן אנו נמצאים בכלל

אמר  אדמו"ר מו"ח כ"ק החמה,134– וזריחת השחר עלות קודם האחרונים ברגעים הלילה, שבסיום ,
כפול  החושך שבסיום הספורים הרגעים על ועומד תלוי שהכל לידע וצריכים ביותר, השינה תאוות גוברת
מה  כל ח"ו לאבד עלולים – כדבעי המצב יהי' לא אלה ספורים רגעים במשך אם הגלות: דליל ומכופל
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ט.125) יא, ישעי'
יחוד 126) שער הלבבות חובת א). (יז, פי"ב תניא ראה

פ"ה. המעשה
כז.127) כ, משלי
כג.128) ו, שם
א.129) תקכג, ח"ג לקו"ד וראה בעומר. ל"ג יום" "היום

גם  וראה .(60 ע' ח"א (תו"מ ס"ח דאשתקד בעומר ל"ג שיחת
ל"ג  לקראת שי"ל בליקוט נדפסה – ס"ו תש"ד בעומר ל"ג שיחת
בסופה  תרצ"ט בעומר ל"ג שיחת א). תרב, ח"ד (לקו"ד בעומר

וש"נ. .(332 ע' תרצ"ט (סה"ש
אג"ק 130) גם גם וראה .7 ס"ע ח חוברת "רשימות" ראה

רעז. ע' ח"א האמצעי אדמו"ר
שנה 131) (נ.י.) תורה יגדיל ב. בהערה ספ"ו ח"ב רבי בית

נג). (ע' סי"ד (סח) א חוברת עשירית
יו"ד.132) לו, תהלים
ב.133) רצו, זח"ג
ואילך.134) 316 ע' תרצ"ט סה"ש סע"א. סח, ח"א לקו"ד
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ספורים  רגעים במשך להרדם שלא מעמד יחזיקו אם אבל הלילה; כל במשך ערים שהיו עי"ז שפעלו
כל  במשך שפעלו הפעולה גם אלא אלה, ספורים רגעים של הפעולה רק לא בשלימות נשארת – אלה

אחרים. של היגיעה ע"י שקיבלו מה והן בעצמם, שהתייגעו מה הן הלילה,

עצה: ניתנה – גדרים בכו"כ ומוגדרים ומוגבלים והסתרים, העלמות כו"כ ישנם זאת שבכל וכיון
xcb zvxet dgny135 וואס") זה גדר גם ולפרוץ לבטל שמחה של בכחה יש שיהי', איזה גדר שכל היינו, ,ָ

גד  א בשביל פאר אויך"). גדר דעם מיט איינקערן זיך קען וואס שמחה א דא איז זיין, נאר זאל עס ר ַַַָָָָ
יותר. גדולה בשמחה צורך יש – הגדר שיגדל וככל קטנה, שמחה מספיק – קטן גדר

נדפסה) (שכבר משיחותיו בא' אדמו"ר מו"ח כ"ק אומר השמחה, לענין בנוגע שגם מה 136אלא, על :
זיין")?!... צו פריילעך דא איז וואס ("פון לשמוח ָָיש

בהטוב  לשמוח יש לשמוח, מה על יש פעם כל לא לעצמו שבנוגע שכיון הנ"ל בשיחה שממשיך ואף
לפעמים  קורה וההסתרים, ההעלמות הגדרים, מצד הרי, – הוא טוב בודאי שהזולת משום הזולת, של

למצוא! קשה הזולת של הטוב את שגם

אחר  באופן ה"ז – בעומר בל"ג אבל החול), (ימות השנה ימות בשאר – אמורים דברים במה אמנם,
לגמרי:

של ההילולא יום הוא בעומר שאמר i"ayxל"ג הדין",137, מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול
בעצמו שהוא בודאי הדין, מן כולו העולם את לפטור בכחו aehואם elek צורך אין זה שטוב וכיון .

לשמוח אנו יכולים – כל לעין גלוי להיותו למצאו, כדי i"ayxבהתבוננות ly aehda ומה טוב. שכולו ,
הוא זה שיום אומר עצמו שרשב"י ezgnyגם mei עם קשורה רשב"י של בהטוב שלנו שהשמחה כך, ,

הגדרים. כל יתבטלו זו שמחה וע"י השמחה, תכלית עצמו, רשב"י של שמחתו

חז"ל  הדחק",138ובלשון בשעת עליו לסמוך ר"ש הוא "כדאי :

ישראל  גדולי כו"כ בפי המורגל לשון גם נעשה אבל, לדינא, בנוגע בגמרא הובא זה לשון בנוגע 139–
– בגלות בנ"י של ומצבם במעמדם הדחק" ל"שעת

גדר  דער גרויס ("ווי והחושך החומריות הגדרים, התגברות מצד הדחק" "שעת שתגדל ככל כלומר,
– זיין") נאר זאל ער פינצטער און גראב ווי און זיין, נאר i"ayxזאל ly ezekf xzei dlecb עליו לסמוך ָָָָָ

ביטול  גם ובמילא הדין"), מן כולו העולם כל את לפטור  אני "יכול (כאמרו דין עניני כל לביטול בנוגע
והאמיתית. השלימה הגאולה לבוא שיכולה כך, וההסתרים, ההעלמות כל

בנפשי', איניש שידע כפי שלנו וההסתרים וההעלמות הגדרים את גם להסיר אנו צריכים – מאי? אלא
עם  רשב"י של השמחה ישנה זה ביום אשר, השמחה, ע"י הגדר פריצת היא, לזה, העצות אחת הנה,

הגדרים. כל תפרוץ זו ושמחה רשב"י, של הטוב

.„Ï:ולכן

הי' שאצלו האמצעי, אדמו"ר של הניגון – לכן קודם שניגנו הניגון גדולה בשמחה עתה שינגנו כדאי
לרשב"י. שייכותו מצד בעומר"), ל"ג פון ענין דעם אין געקאכט זיך האט ("ער מיוחד ענין בעומר ָָל"ג

רשב"י  של משמחתו שתהי' גדולה, ובשמחה הנ"ל, ניגון שינגנו – ביחד כולם הדברים כל וע"י
וההסתרים, ההעלמות הגדרים, כל את שיסירו לקוות יש – רשב"י של ומהטוב

ומעשה  דיבור במחשבה ויבוא ובלב, במוח שיוקלט ממש, למטה יומשך – רשב"י שגילה הגנוז והאור
ויום. יום בכל
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ואילך.135) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
(136.(246 ס"ע תשי"א (סה"מ הפסח חג בקונטרס שי"ל

.(46 ע' (לעיל סי"ב אחש"פ שיחת גם וראה

ב.137) מה, סוכה
וש"נ.138) א. ט, ברכות
בעומר.139) לל"ג המאמר סוף ישכר שער גם ראה
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ניגון". דעם נאכאמאל איצטער "זאגט שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ַָָָ(וסיים

רבינו  של הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ואח"כ כלאפצי". זשוריצי "ניע הניגון עוה"פ ָ[ניגנו
הבבות]. ארבע בן הזקן

***

.‰Ï בגמרא (חורשים 140מסופר וזרעי כרבי דקא אינשי "חזו המערה, מן יצאו בנו ור"א רשב"י שכאשר
שבת  (בערב שבתא דמעלי פניא ש"בהדי עד וכו'", שעה בחיי ועוסקין עולם חיי מניחין אמר, וזורעים),
אמרו  השמשות, בין ורהיט הדס) של (חבילות אסא מדאני תרי נקיט דהוה סבא ההוא חזו ערב) לפנות
כנגד  וחד זכור כנגד חד להם) (אמר בחד, לך ותיסגי לי') (אמרו שבת, לכבוד להו אמר לך, למה הני לי'

דעתייהו". יתיב ישראל, על מצות חביבין כמה חזי לברי' (ר"ש) א"ל שמור,

ה  ואוחז שבת בערב רץ יהודי ראו בנו ור"א ר"ש כאשר כנגד כלומר: אחד שבת, לכבוד בידו דסים
לעולם  וכניסתם המערה מן יציאתם נתאפשרה ועי"ז שלהם, הקפידא בטלה – שמור כנגד ואחד זכור

לפעול שיוכלו .mleraבאופן

מן  יציאתם לאחר רק שייכת בעולם [שהתגלותה התורה פנימיות גילוי היא בעולם שפעולתם וכיון
ברע"מ  כמ"ש ואמיתית, שלימה גאולה באה שעי"ז הזהר 20המערה], ספר דאיהו דילך חיבורא "בהאי

כו'") אסא מדאני תרי נקיט דהוה סבא ההוא ("חזו זה שבמאורע נמצא, – גלותא" מן בי' יפקון כו'
dligzd.והאמיתית השלימה הגאולה

אנו צריכים שעכשיו – אלה בימינו לעבודתנו בנוגע גם מובן miiqleומזה xenbl הגאולה הבאת
כדלקמן. הדסים, שני עם שבת בערב הריצה ע"ד הנ"ל מסיפור והוראה לימוד שיש – והאמיתית השלימה

.ÂÏ:בזה והענין

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי – אנו ממש 141נמצאים בסמיכות נאכט"), ("פאר ערב לפנות שבת בערב –ַַ
– צדקנו משיח פני לקבלת  ראוי ולהיות להתכונן ל"שבת", מוכנים להיות צריכים ובמילא, להגאולה,

צריך izaxשלזה dpkd והן ל"זכור" בנוגע הן לשבתא", רבתא ד"הלכתא הענינים ריבוי בכל מוכן להיות ,
ל"שמור" .142בנוגע

לתקן  פנאי ואין שבתא", דמעלי פניא "בהדי שעומדים שכיון – הנ"ל מסיפור ההוראה באה זה ועל
ומיוגע  שטרוד מיהודי לדרוש שאיֿאפשר גם ומה לשבתא", רבתא ד"הלכתא הענינים כל ולהשלים
לשבתא" רבתא ד"הלכתא הענינים פרטי כל אצלו שיהיו העולם בעניני פארהארעוועט") און ַַָָ("פאריאגט
ה"שמור", והן ה"זכור" הן לקיים שרוצים להחליט כלומר, כו', הדסים שני עם לרוץ מספיק לכן –

בעשיית dlwולהתחיל dlert פועלים ועי"ז שמור), כנגד ואחד זכור כנגד אחד הדסים, שני (כלקיחת בזה
של  בזמנו הנ"ל בסיפור הפעולה התחלת שהיתה (כמו והאמיתית השלימה הגאולה בעולם שתומשך

רשב"י).

.ÊÏדלקיחת ההכנה תוכן בביאור להוסיף דוקא:qcdויש

בענין היא הדס של טעם"gixdמעלתו בו ואין ריח בו יש ש"הדס המינים, לד' בנוגע שמצינו כפי ,143.

להריח 144וידוע  לו ליתן היא העצה מתעלף, מישהו שכאשר – להתעלפות אפילו מועיל ה"ריח" שענין
(וכמשנת"ל  חיותו ומתחדשת מעלפונו, מתעורר ועי"ז חזק, ריח לו שיש הנקבים 145דבר שני שע"י

חיין  בחי' גם אלא חיין, בחי' רק לא ממשיכים השמאלי, נקב גם אלא הימני נקב רק לא שבחוטם,
דחיין).
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ובפרש"י.140) ב לג, שבת
(141.245 ע' תש"י סה"מ
בסופו.142) קו"א תניא ראה
יב.143) פ"ל, ויק"ר

(144.(31 ע' (לעיל ידו והניף ד"ה .102 ע' תשי"א סה"מ ראה
וש"נ. רטז. ס"ע ח"ב מלוקט סה"מ

וש"נ.145) .(32 ע' (לעיל ידו והניף ד"ה
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של ענין צ"ל עתה), בו (שנמצאים התעלפות של מהמצב לעורר שכדי – בזה ה"ריח"gixוהענין –
" התורה, טובים"gixlדפנימיות בו 146שמניך שנאמר המשיח, ביאת פועלים שעי"ז ביראת 147, "והריחו
ודאין" "מורח .148ה'",

"בהדי  (כשעומדים לשבת רבתי שההכנה – שבת בערב ההדס דלקיחת ההכנה תוכן לבאר יש ועפ"ז
חוצה. מעינותיך יפוצו התורה, פנימיות (הדס), הריח ענין ע"י היא שבתא") דמעלי פניא

.ÁÏ:לפועל ובנוגע

חוצה, המעיינות בהפצת לפעול ביניהם יתדברו יהודים כו"כ כאשר

י  מהם אחד שכל אלא התדברות, ללא ואפילו תצטרף – ובמילא שלו, הפינה את להאיר שלו, את עשה
– העולם שבכל החושך את לדחות פעולתם

ובפרט  שלאחריו, הנשיאים כל וכן הזהר, בעל רשב"י, עם יחד התורה, פנימיות בעולם ימשיכו אזי
האחרון, הדור של הנשיא

טפחים, מעשרה למטה צדקנו, משיח בביאת והאמיתית, השלימה הגאולה את בעולם ימשיכו ובמילא
דידן. ובעגלא

אחרונה]. ברכה יברכו בודאי אחרונה בברכה שנתחייבו אלה שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר צאתו [טרם
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ג.146) א, שה"ש
ג.147) יא, ישעי'

ב.148) צג, סנהדרין

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zenai(ipy meil)

éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaøC,gqtn dey dxifbd cenil z`àeä éøä ©¦£¦¨¥¥¨¦£¥
øîBà(c ak `xwie) dnexz zlik`a mixeq`d mi`nhd zyxta ¥

Léà Léà'cr lk`i `l miWcTA af F` rExv `Ede oxd` rxGn ¦¦¦¤©©£Ÿ§¨©¨©¢¨¦ŸŸ©©
,'yi`' zaiz aezkd ltk ,'xdhi xW`úBaøìz`ìøòä`ed s`y £¤¦§¨§©¤¨¥

.dnexza lke` epi`
:xfril` iax yxcy 'xikye ayez' dey dxifba dpc `xnbdøîà̈©

éaø ,øîøæòéìà] (øæòìà)gqtA 'xikUe aWFY' xn`p ,xnF` [xn`pe ©©¦¡¦¤¤¥¤¡©©§¨¦§¤©§¤¡©
xEq` lxr gqtA xEn`d xikUe aWFY dn ,dnExzA 'xikUe aWFY'©§¨¦¦§¨©©§¨¦¨¨§¤©¨¥¨

.FA xEq` lxr dnExzA xEn`d xikUe aWFY s` ,FA©©§¨¦¨¨¦§¨¨¥¨
`ed ,dnexza e` gqta aezkd 'xikye ayez' :`xnbd zx`an

,äðôeî.dey dxifbd jxevl wx azkpe xzein xnelkåàì éàc §¤§¦¨
,äðôeî'xikye ayez' zeaizd mze`y meyn wx zcnlp dyxcde §¤

`lde ,dnexza mbe gqta mb eazkpçñôl äî ,Cøôéîì àkéà¦¨§¦§©©§¤©
xeng `edyøúBðå ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ïkLelk` m`-] `nhe ¤¥©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥

`diy `ed oic okle ,bbeya z`hge cifna zxk ,[sebd z`neha
oipn ,elld zexnegd z` da oi`y dnexz la` .ea xeq` lxr

:`xnbd zniiqn .da xeq` lxr `diyäðôeî ééeðôà ééàìok` - ¨¥©§¥§¤
jextl oi` okle ,dyxcd jxevl wx azkpe xzein 'xikye ayez'

.dze`
:`xnbd zxxanäðôeî éäm`d ,xzein 'xikye ayez' dfi` - ¥§¤

.gqt oipra aezkd e` dnexz oipra aezkd,äîeøúc éà`lde ¦¦§¨
éëéøö Cøöî,dnexz zlik`a mixeq` mdy epcnll'áLBz' ,àéðúc ¦§¨§¦¥§©§¨©

íìBò ïéð÷ éeð÷ äæcr zexigl `vei epi`y rvxpy ixar car - ¤¨¦§©¨
oipw epi`e odkd epec`l iepw eteb oi`y aezkd epcnlne .laeid

.dnexz zlik`a xeq` `ed okle ,iprpk car enk etqkäæ 'øéëN'¨¦¤
íéðL ïéð÷ éeð÷.mipy yy xg` zexigl `veiy ixar car - ¨¦§©¨¦

:`ziixad zl`eyáLBz øîàéådnexza lke` epi`yøîàé ìàå §Ÿ©©§©Ÿ©
øîBà éðàå ,øéëN`edy rvxpd m` ,xnege lwa xiky cnl` -éeð÷ ¨¦©£¦©¨

ìëBà Bðéà íìBò ïéð÷d ixar car ,dnexzaïéð÷ éeð÷yylíéðL ¦§©¨¥¥¨¦§©¨¦
,calaïkL ìk àì:`ziixad daiyn .dnexza lke` epi`yeléà Ÿ¨¤¥¦

ïk,ayez `l` azkp `l eli` -øîBà éúééäyäæ 'áLBz'd caréeð÷ ¥¨¦¦¥©¤¨
ïéð÷yyl,íéðL,dnexza lke` epi` jk meyneìáàd rvxpéeð÷ ¦§©¨¦£¨¨

ìëBà íìBò ïéð÷.dnexza'áLBz' ìò ãnéìå øéëN àadazk okl - ¦§©¨¥¨¨¦§¦¥©©
jgxk lr dzrne ,mipy oipw iepwd car ezernyny xiky dxezd

`ed yecigde ,rvxp eyexit 'ayez'yíìBò ïéð÷ éeðwL ét ìò óàL¤©©¦¤¨¦§©¨
e oec`l iepw eteb oi`ïéà`edìëBàayez'y ok m` `vnp .dnexza ¥¥

.xzein epi` dnexza azkpy 'xikye
:`xnbd zxne`àlà'xikye ayez',éðôeî çñôcdxe`kl oky ¤¨§¤©§¥

,dywçñôa àðîçø áúëc 'øéëNå áLBz' éàä,ea milke` mpi`y ©©§¨¦§¨©©£¨¨§¤©
eäéð éàî,xaecn xikye ayez dfi`a -àîéð éàl dpeekdyáLBz ©¦¦¥¨©

Lnî øéëNåike ,dyw ,rvxpe mipy oipw iepwd ixar car -íeMî §¨¦©¨¦
déì äåäc[dyrpy-]déì øètéà ,øéëNå áLBz[xhtp-]àäå ,çñtî ©£¨¥©§¨¦¦§©¥¦¤©§¨
ïì àîéé÷l,ìéëà àìc ,äîeøz éab ©§¨¨©¥§¨§Ÿ¨¦
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מח

izewega zyxt zegiyÎihewla dgiy fi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÌÏ˘Ï È˜ÒÚ ÏÎÓ ‰Ù‡" Y "ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙÂ"
"ÌÎ¯Î˘

והרביתי 1מהפסוק  אתכם והפריתי אליכם "ופניתי
אליכם" "ופניתי המילים את רש"י מעתיק אתכם",
למה  משל שכרכם, לשלם עסקי מכל אפנה ומפרש:

בתורת  כדאיתא וכו' פועלים ששכר למלך דומה, הדבר
כהנים.

מובן: ואינו

לשלם  עסקי מכל "אפנה בפירוש חסר מה א)
למלך  .. "משל עם להסבירו צריך שרש"י שכרכם"

כו'"? פועלים ששכר

מה  – בפירוש מובן לא משהו אם גיסא: לאידך ב)

שאין  וכו')", פועלים ששכר (למלך ה"משל כאן מוסיף
עצמו  הפירוש על נוסף ביאור לכאורה ?2בו

אחרי  בפרשת יותר, מוקדם מזו: יתירה באיסור 3ג) ,

קדושים  בפרשת לכך (ובדומה דם לגבי 4אכילת ,
רש"י מפרש למולך), מזרעו לתת dnecaהאיסור

פנאי  – פני "ונתתי הטובה): בהיפך (אלא כאן לפירושו

בו" ועוסק עסקי מכל אני פונה על 5שלי, מוסיף ואינו
משל  שום ?6כך

למה  "משל הלשון את להבין יש – גופא במשל ד)
דומה שכירת jlnlהדבר שלכאורה: פועלים", ששכר

אינה  (וגם למלך דוקא הקשורה פעולה אינה פועלים
(ושוכר) לשכור יכול אדם כל כמלך); מעלתו מצד

לאדם  "משל לומר איפוא צריך היה – ששכר 7פועלים
שעשה 8פועלים  לפועל ומשלם עסקיו מכל פונה והוא "

המרובה. המלאכה את

.·

È˙ÈÙÂ" Ï˘ ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÎÂ˙ ÏÚ È"˘¯ ˙¯ÊÁ
"ÌÎÈÏ‡

בהקדים  זאת, להסביר אפשר היה לכאורה
תוכן  את לכן קודם פירש כבר ורש"י מאחר השאלה:
אתן  "ואני בפסוק לו (ובדומה פני" "ונתתי של הפירוש
צריך  מדוע – כו'" עסקי מכל "פונה שהוא פני") את

פירוש  אותו על נוספת פעם כאן לחזור [ובפרט 9רש"י
אני  פונה שלי "פנאי פירושו פני" ש"ונתתי שההבהרה
(ושם  "פני" הלשון שנכתב היכן רק נחוצה עסקי" מכל

שפירושו  לטעות מקום פנים 10יש מלשון אך 11(רק) ,(
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ט.1) כו, פרשתנו
שמדגיש 2) ועוד) מלבי"ם. אהרן. קרבן (ראה בתו"כ מפרשים יש

הוא  שלישראל דהיינו כו'", עמכם לחשב עתיד אני רב חשבון אתם "אבל
שכרipgexשכר ולאוה"ע – לקמן inyb(בעוה"ב) ראה אבל (בעוה"ז),

.20 הערה
יוד.3) יז,
ג.4) כ,
שם.5) וקדושים אחרי בתו"כ והוא
ידוע 6) שהרי – משל הובא לא שם בתו"כ שגם לתרץ שאין ופשוט

n"yytשרש"י yxtn לא כאן וגם וכו'. חז"ל דרשת העתקת ענינו ואין
– ה"וכו'" בשביל רק לתו"כ המשל.jyndציין

– לי תשמעו שלא ע"ז עונש – עצמו זה בענין לקמן בפרשתנו וכן
להרע  עסקי מכל אני פונה שלי "פנאי פרש"י פני" "ונתתי יז) (כו, עה"פ

מוסיף ואינו אףf"rלכם" כו'", למלך "משלו k"ezay"משל איתא שם
כו'". למלך למה"ד משל

מזו: כו'oldlויתירה בטובה שנאמר "כמו התו"כ רש"י הביא שם
" שהוא שמקדים אלא כו'", למלך משל משלו כו' מפרשה `zcbכך תו"כ

אלא  ("אגדה" מביא ש)רש"י לא (הוא כאן שעה"פ א) מוכח: ומזה זו",
"פנאי  פני" "ונתתי על פירושו (יז) שם בפסוק גם ב) פשש"מ, שהוא)
פי' והוא בפשש"מ, והכרח פירוש הוא כו'", עסקי מכל אני פונה שלי
ולהעיר  תו"כ". מ"אגדת (לכאורה) הענין אותו לקמן שהביא ממה אחר
בהפי' משא"כ פני", "ונתתי מהכ' מעתיק שם בפירושו השינוי: על גם
לקמן  וראה בכם". פני "ונתתי מהכתוב מעתיק תו"כ" מ"אגדת שמביא

.30 הערה

הוא 7) המשל לכן הקב"ה הוא שהנמשל מכיון (בפשטות) שי"ל ואף
"משל  סתם שכותב בכ"מ מצינו הרי – ממלך אלא סתם מאדם לא

"משל כ), יד, בשלח (פרש"י כו'" בדרך שם mc`lלמהלך (פרש"י כו'"
נוגע  שכאן ועכצ"ל מלך. – להקב"ה משלים הם שגם אף ועוד), ח, יז

שנמשל ע"י – הנמשל בתוכן דוקא.jlnlומוסיף
שכר8) לשלם שבא הול"ל במלך שהמדובר מכיון ,eicarlולאידך,

מ"אגדת  שם בפרש"י (שהובא יז כו, לקמן בהעונש בתו"כ שכתב וע"ד
שאמר למלך משל "משלו כנ"ל) כו'".eicarlתו"כ" עסקי מכל אני פונה

פירשו 9) שכבר מכיון בקדושים הפירוש לכפל הטעם צ"ע אופן ובכל
וראה  פני". "ונתתי על הפירוש כופל יז) (כו, בפרשתנו מזו ויתירה באחרי.

.16 הערה לקמן
ז.10) ה, ואתחנן יד. לג, תשא מפרש"י להעיר
בגו"א 11) שם. וקדושים אחרי וגו"א) (רא"ם רש"י מפרשי ראה

שרש"י  מזה אבל כמשמעו, פני פירושו לרש"י שגם מפרש שם), (קדושים
"פונה  רק שכתב שם כבתו"כ ולא שלי", "פנאי פירושו בתחילת מקדים
מים  באר (ראה "פנאי" רק הוא שם ד"פני" פי' שלרש"י משמע, כו'", אני
בתו"כ  משא"כ "פנוייתא"). שם תיב"ע וראה שם. אחרי בפרש"י חיים
אחרי  אהרן קרבן ראה אבל כברא"ם). (ולא כפשוטו פני מל' לפרש שיש
יז. כו, פרשתנו לתו"כ וק"א שם. תשא פרש"י ע"פ ובפרט שם. וקדושים
שם) קדושים רא"ם (ראה "רוגזי" כהתרגום רש"י פירש שלא ומה
הפי' מוכרח שם כי י"ל, – כא) לב, (וישלח פניו באכפרה וכפירושו

" "ואני `dxtkממש"נ פני" "ונתתי שנאמר וקדושים אחרי בפ' משא"כ ,"
לד, תהלים מפרש"י [ולהעיר כו ו, נשא מפרש"י ולהעיר פני" את אתן
ובק"א  שם, וקדושים אחרי בפ' וגו"א ברא"ם במש"כ להעיר יש ועפ"ז יז.
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"ופניתי12בפרשתנו  אני `mkilשנכתב שפירושו: ,"
dpt`mkil`13 משאר פונה שהוא ממילא, מובן כבר –

]?14הענינים 

באיסור  אחרי בפרשת לכאורה: בזה, והביאור

נותן  לגבי קדושים בפרשת (ועלֿדרךֿזה דם אכילת

מתאים  ולפיכך יחיד, אודות מדובר למולך), מזרעו
אני פונה שלי פנאי פני, "ונתתי ועוסק lkniwqrלפרש

ea מעסקי פונה כביכול הקדושֿברוךֿהוא כי – "

היחיד  עם ועוסק .15הרבים

ישראל  עם כללות על מדובר בה בפרשתנו, אמנם

אומר  מדוע השאלה: מתעוררת - אליכם" "ופניתי –
"אפנה –lknהקדושֿברוךֿהוא x`yn(iwqr(ולא

הקדושֿ ב"עסקי" נכלל לא כלום – שכרכם" לשלם

עבור  שכרם לשלם ישראל בני עם העיסוק ברוךֿהוא
ומצוות? התורה קיום

שהנאמר  בפרשתנו, ולפרש לשוב רש"י צריך לכן
עם  כללות על שמדבר (אף אליכם" "ופניתי בה

עסקי  מכל "אפנה פירושו שכרכם";16ישראל) לשלם
למלך  דומה, הדבר למה "משל באמצעות מוסבר וזה

פועלים כהנים"eke'ששכר בתורת ושם 17כדאיתא –

אחד  פועל שם והי' הרבה פועלים "ששכר ההמשך:
ליטול  הפועלים נכנסו הרבה ימים מלאכה עמו ועשה

כי  המלך ואמר עמהם", הפועל אותו ונכנס שכרם

וישלם  הרבה" ה"פועלים עם חשבון יעשה תחילה
ש"היו  בנמשל, ודוגמתו לך"; "אפנה כך ואחר להם,

המקום, מלפני שכר מבקשים הזה בעולם ישראל

והמקום  המקום, מלפני שכר מבקשים העולם ואומות

אתם  אבל כו' לכם אפנה בני לישראל: להם אומר
עמכם". לחשב עתיד אני רב חשבון

נוספים  פועלים ישנם א) אשר: מובן, זה וממשל
נכלל  זה וגם שכר, להם לתת צריך שהקדושֿברוךֿהוא
הנם  העולם אומות ב) הקדושֿברוךֿהוא. של בעסקים

נחשבים daxd"פועלים אחת, אומה ישראל, ובני ,"
גשמי `cgכפועל שכר הוא העולם לאומות השכר ג) .

לעולם  רוחני שכר ישנו ישראל לעם ואילו הזה, בעולם
המפרשים  כדברי .18הבא,

כללות  של לשכר ביחס גם מדוע א) מובן: גם ובזה
מכל "אפנה לומר מתאים ישראל, –iwqrעם "

ישראל, לעם השכר תשלום בין להבדיל בכך שהכוונה
נכלל  שבהם הקדושֿברוךֿהוא של ה"עסקים" לשאר

אומות  להרבה שכר לשלם ה"לשלם 19העסק כי –
דומה  שאינו מיוחד שכר סוג הוא ישראל לעם שכרכם"
הזה  מהעולם לפנות צריך כך ולשם עסקי", ל"כל

"משל נאמר מדוע ב) הבא. מכיוון jlnlלעולם כו',
פועלים "שכר של דרך daxdשהמציאות על קיימת "

libxd.יותר הרבה מלך אצל

פי  על רש"י בפירוש כך ללמוד קשה ברם,
מ'תורת 20פשוטו  להעתיק לרש"י היה זה שלפי משום ,

כו'" אחד פועל שם והי' "הרבה המילים את גם כהנים'
"(פועלים) המילה את עלֿכלֿפנים –daxd(או ("

שמרמז  בכך להסתפק ולא – בפירושו עיקר שהינם
כהנים". בתורת כדאיתא "וכו' בכתבו להם

הנחוץ  ההסבר שעיקר לומר, חייבים אםֿכן
שכרכם" לשלם עסקי מכל "אפנה רש"י של לפירושו
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את) (אני "ושמתי ה) כ, (קדושים הכתוב הביא שם בפרש"י אבל שם.
ההו  באיש לפנ"ז,פני אחרי דפ' לא וגם בהפרשה לפנ"ז הכ' ולא א"

כמו  פשש"מ ע"פ גמור בדיוק אינו בנ"ך שפרש"י כמ"פ דובר ובכלל
ואכ"מ]. עה"ת. פירושו

בשרש  כולם שהכניס פנה, שורש לרד"ק השרשים מספר ולהעיר
שם, ולהלן והנה. הנה פונות שהם לפי פנים נקראו ומזה ושם: אחד.

כו'". בפנים נראה שהכעס .n"k`e"ולפי
שם:12) וקדושים  אחרי בפ' לפירושו פרשתנו בפרש"י שינוי עוד

רק  מעתיק וקדושים אחרי ובפ' "אליכם" תיבת מהכתוב מעתיק בפרשתנו
"באיש". או "בנפש" ולא פני". את "אתן פני" "ונתתי

כה)13) ו, (נשא כמו שהוא כאן לפרש פשש"מ ע"פ גדול דדוחק
ה' `jil"יאר eipt.שם ופרש"י "
לא 14) הוא פניתי שמלת לשלול באו שרז"ל מפרש לתו"כ בק"א

הפנאה  מל' אלא הקב"ה, השגחת ע"י הוא הברכות כל שהרי פניי', מל'
.30 הערה לקמן וראה עסקי. משאר אפנה וירצה

שם)15) (מתו"כ ופרש"י "באיש" שם בקדושים שממשיך ובפרט
yi`aולאxeava אחרי בפ' גם מפרש ובתו"כ ה). שם, פרש"י (וראה

"ytpaולאxeava."

קדושים 16) בפ' לפרשו רש"י הוצרך זה שמטעם הנ"ל) (ע"ד וי"ל
שמדובר  אחרי בפ' אחרי: בפ' דם) (באיסור כן פירש שכבר אף –
בנ"י  יביאו אשר "למען (הֿו) כתיב חוץ, שחוטי באיסור שם בהפרשה

גו' הכהן וזרק גו' לה' גו' וזבחו גו' מועד אוהל פתח אל gegipגו' gixl
הביאו  לא מועד אוהל פתח "ואל ט') (פסוק שלפנ"ז בפסוק וכן לה'".

מכל אני "פונה לפרש אפשר שם שרק י"ל וא"כ ענין iwqrגו'". שהוא ,"
בקדושים  משא"כ להוי'. ניחוח לריח הוי' במקדש להוי' הקרבנות הקרבת
"ואני  שם לפרש שאין ס"ד ולכן דהקב"ה מיוחד עסק ע"ד המדובר אין
שם. גם לפרשו רש"י הוצרך ולכן עסקי", מכל אני "פונה – פני" את אתן

"משל 17) כתב בפרשתנו שרק מה לתו"כ בנוגע גם מובן ועפ"ז
וקדושים. באחרי ולא למלך" למה"ד

(18.2 הערה לעיל נסמן
אגר19) מן ואתפני עה"פ: פרשתנו oeklלמשלמאinnr`ובתיב"ע

טביא. עובדיכון אגר
(כו,20) לקמן עוה"פ לפרש הוצרך מדוע הנ"ל הקושיא א) על: נוסף

בפרש"י ב) ישראל. לכלל בנוגע לבנ"י n"yytaיז) שהשכר לפרש אא"פ
השכר  והן לפנ"ז שבהכתובים השכר הן שהרי – לעוה"ב רוחני שכר הוא

שכר שהם מפורש שלאח"ז ובהכתובים זה .inybשבכתוב
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הדבר  למה "משל מעתיק אותן הספורות במילים טמון
הפרטים  משאר (ואילו פועלים" ששכר למלך דומה,

כל מיתוסף לא המשל, פשט yecigשל בהבנת
בתורת  כדאיתא "וכו' עם רש"י מסתפק ולכן המקרא,

.21כהנים")

.‚

˙ÂÎÈ‡· "È˙È·¯‰Â" ,˙ÂÓÎ· "È˙È¯Ù‰Â"

"והפריתי  המילים על רש"י מתעכב מכן לאחר
– אתכם" ו"הרביתי ורביה" "בפריה ומפרש אתכם"

זקופה". "בקומה

בראשית  בפרשת להבין: כי 22וצריך רש"י פירש
"extאחד מוליד "אחד פירושו "xzei `le"ו ,"eax"

מבאר  כיצד מעתה – הרבה" מוליד "שאחד פירושו
"ורביה" גם משמעו ש"והפריתי" כאן ?23רש"י

המפרשים  כמו 24יש לפרש ניתן לא כאן כי ,
(להיותו כלשעצמו "פרו" כי בראשית, rahaבפרשת

מדובר  שבפרשתנו ומכיוון ברכה, אינו לכן) הבריאה,
לומר,zekxaעל צריך ישראל, לעם הקדושֿברוךֿהוא

של  הפירוש וממילא "ורביה", גם פירוש ש"והפריתי"
– באיכות ריבוי אלא (בכמות), רביה אינו "והרביתי"

זקופה" .25"בקומה

של  הברכה מתבטאת במה להבין: צריך אך
בפריה "אחד diaxe"והפריתי, גם לכאורה הרי – "

עם  עבור במיוחד שהובדלה ברכה אינה הרבה" מוליד
העולם)? אומות אצל גם קיים הדבר (שהרי ישראל

.„

"ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙÂ" ˜ÂÒÙ‰ ÌÂ˜ÈÓ

זה: בכל והביאור

מניחים  אם הוא: אליכם" "ופניתי במילים הקושי
של  לפירוש מקביל אליכם" "ופניתי של הפירוש כי
פני" את אתן "ואני (וכן אחרי שבפרשת פני" "ונתתי

לשלם  עסקי מכל אני "פונה – קדושים) שבפרשת
להכתב צריך הדבר היה – הפרשה,zligzaשכרכם"

תשמרו  מצותי ואת תלכו בחוקותי "אם לאחר תיכף
(או  שבפרשה היעודים לכל כהקדמה אותם" ועשיתם

לאחריהם, –oiprd znizgk בפרשת הוא שאכן כפי ,(

(וקדושים); אחרי

בין  הענין, באמצע זאת אומר שהפסוק מזה אך
התורה  קיום על בו הנמנים השכר ועניני היעודים שאר

אליכם" ש"ופניתי להוכיח, לכאורה ניתן היה ומצוות,
אלא  וכו'", עסקי מכל "אפנה פירושו אין בפרשתנו

ומצוות. תורה על ומיוחד מסויים פרטי שכר

"אפנה  פירושו כאן גם כי לפרש רש"י צריך לכן
נכתב  מדוע השאלה ואת שכרכם"; לשלם עסקי מכל

כפתיחה  הענין בתחילת מיד ולא הפרשה באמצע הדבר
עלֿידי  רש"י מסביר – והשכר הברכות עניני לכל

.. (כדלקמן).jlnl"משל פועלים" ששכר

.‰

˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ Y ÌÈÏÚÂÙ ¯ÎÂ˘ ÍÏÓ

אפילו  או אדם, סתם כאשר היא, מובנת תופעה

צריך עבורו xekylשר, שיעשו כדי (בשכר) פועלים
לעבוד  מישהו להכריח ביכולתו שאין לפי – מלאכה

עבורו;

יתכן כיצד –xekylיצטרךjlnyאולם, פועלים?
אחד  כל חייב המדינה, על ושולט מושל להיותו הרי

המלך. וציווי רצון את ולבצע לעשות המדינה מבני

ענינים  אודות כאן המדובר אין אשר מובן, ומכך
(או miaiiegnאותם המלך עבור לעשות המדינה בני

עניינים שהרי המדינה; בטרם `dlלטובת עוד נעשים
בבחינת  שהם דברים על כיֿאם פועלים"), ש"שכר

(או oi`eתוספת המלך עבור והכרח חיוב בהם
חייב  ייעשו, אלו דברים שגם כדי – ולכן מדינתו);
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כדי 21) פנאי וצריך מאד הרבה ששכרכם משל דרך פי' כאן: ברא"ם
כו'. משל בתו"כ כדאיתא זכותכם כל לכם לפרוע בחשבון עמכם לעמוד
וקדושים  כבאחרי "פנאי" מלשון "פניתי" כאן פי' לא ברש"י א) אבל:
חשבון  אתם "אבל הועתק לא ברש"י ב) א). סעיף בפנים לעיל (וראה

שבתו"כ. המשל לתוכן "וכו'" מציין ורק שבתו"כ רב"
כב.22) א,
חיים 23) מים בבאר ועד"ז בש"ח) (והובא מהרא"י בביאורי

והפריתי  למכתב ה"ל ל"ל אתכם דא"כ (מנח"י): לדוד משכיל (לפרש"י)
מילי  תרי אע"כ וירבו ויפרו ורבו (פרו) כמו התורה כבכל אתכם והרביתי

"והפריתי כ) יז, (לך נאמר בישמעאל גם אבל – הכא `ezeכתיבה

– לדוד ומשכיל בשפ"ח* ומש"כ כלום. רש"י פירש ולא אותו" והרביתי
כאן. (להט"ז) דוד דברי וראה שם. בפרש"י כלל נזכר לא הרי

ר  ופירש ורבה פרה יא) (לה, בוישלח לא ומ"ש שעדיין "ע"ש ש"י
מפרשו  עצמו הכתוב פרש"י) ש(ע"פ בפשטות י"ל – כו'" בנימין נולד
(מלכים, כו' ואפרים מנשה גוים, (– (ורבה בנימין, "גוי, (– (פרה שם
בלךֿלך  עד"ז לפרש יש עפ"ז אבל בנימין)". משבט בושת ואיש שאול
כנ"ל. בפרש"י אפילו נרמז אין ששם אלא לדוד, ומשכיל דוד כדברי שם,

כאן.24) בפרש"י יצחק באר ראה
כאן.25) רא"ם גם ראה

.n"k`e .my `"z d`xe .my i"yxtae cÎ` ,dk dxy iiga dxe`kl ektd yxetn ± "dxehw ipa `le 'ek herin eze` zln" k"yne (*
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שכר  לשלם צריך שלהם פועלים, לשכור המלך
.26(מרובה)

ב"אם  פותחת הפרשה בנמשל: גם הוא וכן
"שתהיו  מפרש, שרש"י כפי שפירושו, תלכו", בחוקותי

milnr במידה התורה לימוד רק לא – בתורה"

" אלא מהנדרש xzeiבתורה",milnrהמחוייבת,
"ואת  לכך ובדומה תורה; תלמוד של המצוה מפשטות

בתורה עמלים הוו תשמרו, xenylמצותי zpn lr
כו'" .27ולקיים

על dfואופן מהחיוב יותר – ומצוות התורה בקיום

" (המשל) בדוגמת הוא – תורה milretפי xkyy jln,"
בה. מחויבים המדינה בני אין אשר כזו עבודה העושים

התורה  בקיום כזה אופן עבור כי מובן, וממילא
ומיוחד  נוסף שכר לקבל ישראל בני צריכים .28ומצוות

.Â

‰˘¯Ù· ¯Î˘‰ È‚ÂÒ È˘

באמצע  נאמר אליכם" "ופניתי מדוע מובן ובזה

הפרשה:

יתר  בתוספת – משמעו תלכו" ו"בחוקותי מאחר

קיום  בזה נכלל כי מאליו ברור בתורה", "עמלים של

"ואת  במפורש וכנאמר התורה; לימוד של החיוב
כל  של החיוב שמירת (שמשמעו תשמרו" מצותי

בכלל) התורה ולימוד על 27המצוות, כי איפוא, יוצא .
שני  ישראל לבני מגיע גו'" תלכו "בחוקותי את קיומם
(באופן  ומצוות התורה קיום עצם עבור א) שכר: סוגי

כמה עד עבורaiiegnyהרגיל, מיוחד שכר ב) ,(milnr
בהוספה. ומצוות התורה קיום שהוא (בתורה),

השכר: סוגי שני כך אחר מובטחים לכך ובהתאם
התורה  קיום עבור השכר את התורה מבטיחה קודם

הרגיל, באופן "ונתתי zellkayומצוות של השכר הוא
הנ"ל,29גו'"mzraגשמיכם השכר לאחר ובהמשך, ;
rvn`a השני השכר סוג את הפסוק אומר הפרשה,

"milnr(עבור – כו') שעבור izipteבתורה אליכם",
של באופן להם milnrהעבודה ניתנת וכו' בתורה

" של באופן שהוא שכר, של ונעלית חדשה `dptדרגה
iwqr lkn"שכרכם :30לשלם

התורה  קיום עבור המגיע הראשון, השכר סוג על
" לומר אפשר אי החיוב), (לפי רגיל lknבאופן dpt`

mkxky mlyl iwqr שכר של זה סוג (מעין) כי – "
מצוות  שבע את קיומם עבור העולם אומות גם מקבלים

נח  הם 31בני בהם הדינים את בתורה לימודם (ועבור
מחוייבים);
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ולהעיר 26) .(8 הערה (כנ"ל עבדים ולא פועלים שכ' מה מובן ועפ"ז
עבדים  כו' שכרן ונותן כו' האומניות בעלי ה"ג: פ"ד מלכים הל' מרמב"ם

שם. ה"ד מפ"ג ולהעיר שם). לח"מ (וראה דמיהן או שכרן ונותן כו'
ש"בחוקותי 27) לפרש"י שההכרח ואילך 336 ע' לעיל בארוכה ראה

סתם  התורה ללימוד הכוונה אם כי הוא, בתורה" "עמלים על קאי תלכו"
קיום  הרי תשמרו מצותיו ואת אומר "כשהוא תורה ע"פ החיוב כפי

גם (כולל z"zהמצות zevn.(פרשתנו ריש רש"י (לשון אמור" (
ולא 28) למלך משל דוקא כאן הביא שלכן בתו"כ גם י"ל עפ"ז

וקדושים. באחרי
יד 29) (יא, עקב דפ' הברכות לגבי דפרשתנו הברכות כל בכללות

ואילך. 116 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה ראה – מהטבע למעלה הם ואילך)
שכר  מפורש אליכם" ד"ופניתי הפסוק שלפני פרטים כמה גם ולכן
הענינים, ב' – גופא בפרשתנו גם בפרטיות, אבל מהטבע. למעלה

כבפנים.
שלי 30) פנאי בכם, פני "ונתתי לקמן רש"י כוונת גם שזוהי י"ל עפ"ז

שנאמר  מה לתרץ בא שם גם כי – לכם" להרע עסקי מכל אני פונה
שם)*, וקדושים אחרי בפ' כפירושו (ולא קללה של פסוקים כמה לאחרי

עד  "ואם בהכ' מקדים אינו ובכמה וגם שלאח"ז כבכתוב גו'" אלה
לכם", "להרע מיוחדת פני' שזהו מבאר וע"כ התוכחה, בהמשך פסוקים
תשמעו  לא "אם מצד (בעיקר) שבאים טז) (שבפסוק הקללות על נוסף כי
מכל  "פונה הוא שם), פרש"י (ראה האלה" המצות כל את תעשו ולא לי

klעסקי rxdlבחוקותי "אם הרגיל, ע"ד שלא משפטי eq`nzם" את ואם
lrbz עבירות שהם בכתוב) פרש"י (ראה גו'" את להפרכם גו' נפשכם

הרגיל. ע"ד שלא
לקמן) שם (שמעתיק כבתו"כ בפשש"מ רש"י כתב לא לאידך אבל
משל  משלו פני, ונתתי ברעה נאמר כך אליכם ופניתי בטובה שנא' "כמו

לרעה", עמכם אני ועוסק כו'
זה  הרי שכרכם", "לשלם בטובה, אליכם" ה"ופניתי לפרש"י כי
כל  באו (מ"ופניתי") מזה שכתוצאה שלפנ"ז, השכר לגבי ומופלא מיוחד
קוממיות". אתכם "ואולך עד שלאח"ז בהכתובים הנאמר השכר פרטי
כי  בטובה" שנאמר "כמו בזה לומר אין פני" "ונתתי בהקללות משא"כ

גו' לא אלה עד "ואם מפורש שלאח"ז גו'iztqieבפסוק גו'",rayליסרה
מוסיף שלאח"ז בהפסוקים zellwdaeוכן mi`hgda פסוק) מזו למטה זו

ביותר  מופלאה רעה לא הוא פני" ש"ונתתי מובן וא"כ כזֿח) כגֿד. כאֿב.
שבהקללותsiqen(שהרי הרעה לגבי רק והרבה), עצמו f"ptlאח"ז וזהו .

בטובה. שנאמר כמו אליכם" "ופניתי בהקללות נאמר שלא הטעם
החילוק שזהו י"ל i"yxואולי oeyla" כתב `ipשבעונש dpet מכל

" כתב שכרכם" וב"לשלם שם) וקדושים באחרי (ועד"ז מכל `dptעסקי"
" כו'": (דבר dpetעסקי עתיד – אפנה אחד), (רגע הווה לשון הוא אני"

תמיד**). ההווה
רק  מעתיק עסקי" מכל אני "פונה שבפירושו מה גם יובן ועפ"ז
שהעתיק  כמו "בכם" תיבת גם מהכתוב מעתיק התו"כ ובפי' פני" "ונתתי

.33 הערה ראה – אליכם" "ופניתי בטובה
אבל 31) הבא, לעולם חלק לו ויש ספ"ח: מלכים הל' רמב"ם ראה

וי"ל  בעוה"ז. רק הוא הפועלים שאר ששכר (2 הערה (ראה משמע בתו"כ
.20 הערה וראה – הרוב. ע"ד שמדבר או השכר לעיקר הכוונה שבתו"כ

f"ptl miweqtda mb ik ,"mkl rxdl" my oke "mkxky mlyl" azk xkyda f"ptl od epzyxta k"`yn "ea wqere" miiqn miyecwe ixg` 'tac iepiyd mb oaei f"tr (*
d"awdy ji` xaecn epzyxtawqer.l`xyia

deed oeyl" a"eika ik .b ,hk `vie eyexita dfn dxzie .` ,eh glya i"yxt (**dpzyn."xar oeylae cizr oeyla xacl
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העבודה  אופן עבור המיוחד השכר מהֿשאיןֿכן
"milnrשל בדוגמת (שהוא וכו' xkyyבתורה jln

ברכות  לכן – העולם אומות אצל קיים שאינו כו'"),

el`ופניתי" של באופן אפנה `mkilהן עסקי 32, מכל
שכרכם" .33לשלם

"מלך  כהנים') (ה'תורת בלשון נוקט שרש"י [ואף
הפועלים milretששכר שגם – רבים לשון – "

(הלאֿיהודים) ובנמשל exkypהאחרים המלך, עלֿידי

לפנים  של העבודה אופן קיים האומות אצל שגם –
– מיוחד) שכר גם – (וממילא הדין משורת

ישנם שביניהם משום העולם iciqg34זהו 35אומות

מהם  מהנדרש יותר זו 36העושים עבודתם גם אך ;37

הנוספת  העבודה לדרגת מגיעה ישראל 38אינה בני של

לבני  השכר מתייחד ולכן בתורה, עמלים של באופן
ש"אפנה בכך לשלםlknישראל "mkxkyעסקי

– שכר של אחר סוג מכל פונה (שהקדושֿברוךֿהוא
העולם)]. אומות לחסידי שכר לתת מה"עסק" אפילו

.Ê

"„ÈÏÂÓ" ‰È‰È ÂÓˆÚ „ÏÂ‰

הפסוק  בהמשך רש"י דברי מובנים זה לפי

ורבי'": בפרי' – אתכם "והרביתי

אודות  אלא שכר, סתם על לא כאן והמדובר היות

"ופניתי של (ובאופן ומיוחד נוסף –`mkilשכר ("
אי  – העולם) לאומות (ולא בלבד ישראל עם עבור

ו"הרביתי" "פריה" פירושו ש"והפריתי" לומר אפשר

אומות  אצל גם קיימת שכזו ברכה כי "רביה", פירושו
ברכה 39העולם  הוא ש"והפריתי" לומר, כן אם בהכרח ;

כתוצאה  באה והיא הרגיל דרך על שאינה מיוחדת
אליכם". מ"ופניתי

(לא  פירושו עצמו "והפריתי" כי רש"י לומד לכן
זאת  הרבה"; מוליד "אחד רביה, גם אלא) פריה, רק
שתי  את כוללת "והפריתי" שהמילה רק לא אומרת,
– כך ואחר אחד (מוליד ורביה פריה של הברכות
של  הברכה בעצם חידוש זהו אלא – הרבה) מוליד
של  באופן הוא עצמו שה"והפריתי" "פריה",

:40"רביה"

של  באופן רק משמעו העולם אומות אצל ה"פרו"
מוליד אחד `cg"אחד נולד שאותו בהכרח לא אך ,"

(או  עקר יהיה והוא יתכן "מוליד"; בעצמו יהיה
בני 41עקרה) אצל "והפריתי" של הברכה מהֿשאיןֿכן .

הרי  אחד" מוליד "אחד כאשר מיד כי פירושה, ישראל
בבחינת הוא עצמו "אחד" נולד ("רביה")ieaixאותו

כל  סוף עד המשך יהיה "אחד" שמאותו לפי –
לנאמר  בדומה והוא "42הדורות. את ax`eבאברהם (ה)

(בן לו ואתן שמיצחק cigiזרעו משום יצחק", את (
[ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  עצום ריבוי יותר מאוחר הגיע
העולם  באומות גם שישנה הברכה – אצלם שתהיה

הרבה" מוליד ].eheytk43"אחד

(ריבוי  "רביה" כולל כבר ש"והפריתי" ומכיוון
"והרביתי  בהמשך שהנאמר לומר, חייבים בכמות),
סעיף  (כנ"ל באיכות ריבוי כך על להוסיף בא אתכם"
אליכם"; "ופניתי מצד דוקא הוא זה ריבוי וגם ג'),
זקופה", בקומה אתכם, "והרביתי רש"י מפרש ולכן
יעבוד  "ורב ההבטחה שתקויים רק לא כלומר:

יהיה 44צעיר" אליכם" "ופניתי מצד מזו: יתירה אלא ,
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`xgאפנה32) beql.שכר של
משא"כ 33) "אליכם", תיבת גם רש"י שהעתיק מה מובן כהנ"ל ע"פ

שם וקדושים באחרי א) כי: – (12 הערה (כנ"ל שם וקדושים xwirבאחרי
ביאור הוא בפנים).daizdהפירוש (כנ"ל שלי" "פנאי שהוא "פני"

לפרש הכרח שאין בפרשתנו בפרשתנו zaizמשא"כ לאידך: ב) "ופניתי".
"(ופניתי) מיוחד `mkilההדגשה ושכר פני' שהוא שכרכם" לשלם –

" ע"ז שאומרים (עד אוה"ע לגבי בהערה `dptלישראל כנ"ל עסקי" מכל
" שהוא ההדגשה שעיקר וקדושים באחרי משא"כ ,(30dpet"עסקי מכל

כו'. הכלל של
יש34) כי הוא רבים ל' ישראל r'ו"פועלים" ובני (רבים), אומות

לגביהם. שם) (תו"כ אחד" "פועל נקרא אחת, אומה
י  כו', נח בני מצות ז' כשמקיימין שזהו שם  הרמב"ם פס"ד "ל וע"פ

על (גם) שקאי כפשוטו, הוא רבים ל' העולם iciqgד"פועלים" אומות
בסופו) (שם דהרמב"ם התימנים) (בכת"י הגירסא ע"פ ובפרט עצמן.

"`l`."מחכמיהם
(35" ומדייק שם. רמב"ם מפני xdfpeראה עשאן אם אבל וכו' לעשותן

ואכ"מ. כו'". אוה"ע מחסידי ואינו כו' הכרע

א).36) לא, (קידושין נתינה בן מדמא להעיר
שמקיימים 37) ע"י בנ"י החיוב) כפי רק התומ"צ בקיום (גם בכלל כי

נעשו בריתי" את ושמרתם בקולי תשמעו גו'dlebq"שמוע העמים מכל
חול. לגבי וקדושה דכהונה כחילוק – הֿו) יט, (יתרו קדוש" וגוי "כהנים

(38n"yyt c"r"ד בהעילוי (לפנ"ז) כהנלמד –dzr נסיון (ע"י
וראה  אבינו. דאברהם יב) כב, (וירא אתה" אלקים ירא כי ידעתי העקדה)

תשובה שבזה שם .zene`lבפרש"י
ש"אפנה39) בענין iwqrnוכיון שהוא "והפריתי כשנאמר הרי "

"רביה". גם – עסקי ב(ישמעאל) מאשר פחות לא שצ"ל מובן ד"בני"
(ד"א). יט יז, שם רש"י וראה

כאן.40) ורמב"ן ראב"ע גם ראה
יהי'41) לא יד: ובפסוק בטנך. פרי וברך והרבך יג: ז, מעקב להעיר

גו'. ועקרה עקר בך
ג.42) כד, יהושע
מהנ"ל.43) במכש"כ מובן שזה
כג.44) כה, תולדות
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יהפוך  עצמו הצעיר "והרביתי", של באופן הצעיר
זקופה". "בקומה – ל"רב"

.Á
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"חלק": זה אין עדיין לכאורה רש"י oeylnאך
אני iwqr"אפנה lkn שאר" (ולא שכרכם" לשלם

שתשלום מובן, בזה), וכיוצא שכרdfעסקי" `epiשל
מן כאחד הקדושֿברוךֿהוא),llkנחשב (של "עסקי"

אינו  ליהודים שכר לשלם העיסוק מדוע להבין: ויש
הקדושֿברוךֿהוא? "עסקי" בין נכלל

מבטא  אליכם" שה"ופניתי לומר, איפוא בהכרח
מ  יותר עמוק של ענין בענין הקיימת טרדא סתם אשר

.45"עסק"

ומובנו  "עסק" של תוכנו ביאור עלֿידי יובן הדבר
משמעותו  למטה, אדם אצל "עסק" הענינים: בפנימיות

בדבר שקוע שהואsqepשהאדם כפי שאינו ,envrl.
ובחינה  תנועה על מורה בעסק האדם של טרדתו כלומר

(וממנה). מהותו עצם לגבי ירידה של

הקדושֿברוךֿהוא  למעלה: גם כביכול הוא וכך
ההשפעות  כל ולכן כלל; וגילוי המשכה בגדר אינו
לפי  – "עסקי" נקראות מהקדושֿברוךֿהוא וההמשכות
המשכה  שבבחינת אלקי אור של ממדריגה באות שהן

וירידה.

שכרכם": לשלם עסקי מכל "אפנה הפירוש וזהו

העולמות  ועונש 46התהוות שכר של הענין ואפילו ,
מבחינת  רק הוא ישראל, לעם ואפילו הרגיל דרך על
של  ב"עסקי" זה כל נכלל ולכן וגילויים, אורות
עצמו  מצמצם יתברך שעצמותו (כפי הקדושֿברוךֿהוא

וכו') ספירות בעשר המשכה, של ;47בתנועה

של  באופן נעשית ישראל בני עבודת כאשר אך
"milnr– הציווי מצד מהם מהנדרש יותר בתורה"

כ"עסק" אינו ידם על ומצוות התורה קיום כלומר:
כיֿאם  הנפש, וחיצוניות הגלויים בכחות רק הנעשה

עם בזה שקועים יותר zeiniptהם עושים (ולכן הנפש
שיהיה 48מהמחוייב) למעלה, גם הדבר מעורר –

"izipte עם ליהודים פונה הקדושֿברוךֿהוא אליכם":
– וגילויים האורות מכל (שלמעלה ועצמיותו פנימיותו
וקודשאֿ "ישראל שנעשה עד עסקי"), מכל אני "אפנה

חד". כולא בריךֿהוא

.Ë
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"ÚÈÙ˘Ó"

בזה: נוסף ענין

כן  אשר "מקבל", בבחינת היותו הוא הנברא גדר
אורות  ואפילו ביותר; הנעלים בנבראים גם הוא
מקבלים  שהם הוא עניינם כללות נעלים הכי וגילויים
אמיתיות  בהם שייך לא (וממילא מהם שלמעלה ממה
של  הענין אמיתית ואילו "משפיע"); של הענין
רק  הוא – לקבל שייכות שום בלי – "משפיע"

ית' .49בעצמותו

מצוות  ומקיימים תורה לומדים יהודים כאשר ולכן,
הם  – "מקבלים" בבחינת הם שנצטוו, כמה עד
כאשר  אך הקדושֿברוךֿהוא; לציווי ומצייתים מקבלים
הרי  הציווי, מצד מהנדרש יותר בתורה", "עמלים הם

"משפיע" של (גם) ענין ועושה 50זה מתייגע שהוא ,
envr gka51"לבוראו "דומה נעשה זה ועלֿידי ,52–

– בעצמותו שורשם למטה ישראל בבני שמתגלה
הוא השכר גם "ezenvrnוממילא ,izipte,אליכםdpt`

שכרכם". לשלם עסקי מכל

לכל  ומתגלה אליכם") "ופניתי (של השכר בא ולכן
שהיא  ורביה", בפריה אתכם "והפריתי בברכה לראש

של בכלל drtydענין ההולדה שענין לכך בנוסף (כי –
האיןֿסוף  כח ההולדה 53הוא שכאשר משום – הרי) ,

ה"והפריתי" נעשה אליכם" "ופניתי של תוצאה היא
אשר  הנ"ל, דרך ועל ורביה", "פריה של באופן גופא

הולדה כל סוף zihxtגם אין של באופן היא ויחידה
כנ"ל. הדורות, כל סוף עד
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(45" שם וקדושים באחרי כפירושו כותב שאינו eaובפרט wqere"
כנ"ל.

ממנו 46) מתהוים שהעולמות מה האלקות עיקר היא לא "כי
א). ח, שה"ש לקו"ת ב. צט, (תו"א ית'" ממנו חיותם ומקבלים

ובכ"מ.47) ואילך). א (טו, נא ארדה ד"ה תו"א ראה
על 48) סופרים דקדוקי של במעלה א) פה, (מטות מלקו"ת להעיר

.87 ע' חי"א לקו"ש וראה תורה. דברי
ואילך.49) תצד ס"ע ויקרא אוה"ת ראה
כו'.50) בתחלה א: יט, מע"ז להעיר

ד"ה 51) ואילך, זקן ואברהם ד"ה תרס"ו בהמשך מהמבואר להעיר
תרס"ז עצמו jli`eאר"ע בכח בתורה עמלים דע"י – ועוד שצא), (ע'

ycgneדוקא siqen.א"ס בעצמות ומגיע בתורה
שהדירה 52) מה ואילך, 22 ע' ח"ו [המתורגם] מלקו"ש להעיר

באופן  העבודה ע"י התחתון בעוה"ז דוקא היא ית' לעצמותו בתחתונים
[המתורגם] מלקו"ש גם ולהעיר .74 ,73 הערה שם וראה התחדשות. של

וש"נ. ,105 ע' חט"ו
בתחילתו.53) תרנ"ז תשמח שמח המשך א. מ, שה"ש לקו"ת ראה

.56 להערה שוה"ג 166 ע' לעיל וראה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zenai(oey`x meil)

xn`p m`e ,xeaird zligzn dizelik` lk lr mlyl zaiigy
`id dnl ok m` ,lek`l zxzen xeairdn mei mirax` cry

:`cqg ax uxzn .onf eze` lk lr rxtnl zlwlewnéàî©
'úì÷ìe÷î',rxtnle miycg dylyn ,`ziixaa xen`dãò §§¤¤©

íéòaøàxxazd jk xg`e mei mirax` xg`l dlk` m`y ,mei ©§¨¦
dnexz dlk` ixdy ,rxtnl mlyl dkixv ,zxaern dzidy
oeik ,dxeht `id mirax`d meid iptl dlk`y dn lr la` ,bbeya

.dlk` xziday
e`iai jyndae ,oiqgei oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dpyndn mdixacl di`x,øîzéàqex`úéáa Búñeøà ìò àaä ¦§©©¨©£¨§¥
,åéîç,dclie dqex`d dxarzde ,d`ypy mcew ,xnelk,øîà áø ¨¦©¨©

,øæîî ãìeämicr yiy e` dilr `ay micen mdipyy it lr s`e ©¨¨©§¥
dvext ef dqex`e li`ed mixne` ep`y oeik ,dilr `a qex`dy
,dilr e`a mixg` s` ,xeqi`a dilr `a qex`dy myk ,`id
`vnp ,zqxe`n `idy oeike ,aexd md ik mdn `a cledy mileze

.yi` zy` xeqi`n clep cledy,øîà ìàeîLewtq `l` o`k oi` §¥¨©
okle ,xg` yi`n e` qex`dn dxarzd m`é÷eúL ãìeäwtq - ©¨¨§¦

.xfnn
:ax ixac z` x`an `axáøc déúléî àøazñî ,àáø øîà- ¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©

mewna `weec ,xfnn cledy ,ax ixac mixazqncdqex`dàîééã §©§¨
àîìòî,mixg` miyp` mr dzpify dixg` mippxn -àì ìáà ¥¨§¨£¨Ÿ

déì ïðéãL déãéc àøúa ,àîìòî àîééc`a cledy milez - ©§¨¥¨§¨©§¨¦¥¨¦©¥
.xyk clede qex`dn

:dpyndn eixack giken `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàoipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,df oic izcnléðz÷c`l ,zepfa l`xyi za lr `ay odk ,dpyna §¨¨¥

m` j` ,dnexza lk`zäãìé,za e` oaìëàzmeyn ,dnexza ¨§¨Ÿ©
,xxal yie .dlik`n oa eze`yéîc éëéäzwqer ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,odkdn clep cle eze`y mircei ep` oipne ,epzpynàîéìéà¦¥¨
àîìòî àîééãcm` s` ,mixg` mr dzpfy dixg` mippxn m` - §©§¨¥¨§¨

ìëàz éànà ,äãìédlrapy mircei ep`y s` `ld ,dnexza ¨§¨©©Ÿ©
,mixg` mr mb dzpify dceyg `id ixd mewn lkn ,odk eze`l
dnexza lek`l `id dleki cvike ,odkdn epi` cledy okzie

.ezngnåàì àlàzlrapdy ote`a zwqer dpynd i`ce -dépéî ¤¨¨¦¥
àîééc,odkdn dceyg -àîìòî àîééc àìådceyg dpi`e - ©§¨§Ÿ©§¨¥¨§¨

xg` yi` dilr `a `ny wtzqdl oi` okle ,mixg` mr dzpify

.odka milez `l` ,cled ly eia` `ede ,odk epi`y
:dxairy dqex` oiprl ezgked z` `ax miiqn,íúä äîe,dpyna ¨¨¨

àøeqéà éàäìc`id ixdy ,dxeq` `id dilr `ay odk eze`ly - ¦§©¦¨
,dieptàøeqéà éàäìelkne ,dxeq` `id mc` ipa x`yl s`e - §©¦¨
mewndéì ïðéãL déãéc àøúaiptn ,odkdn `a cledy milez - ©§¨¦¥¨¦©¥

`ay reciy`ay xg` mc`n clep xaerdy miyyeg `le ,dilr
oky lk ,dilr,àëä,qex`aàøeqéà éàäìcmc` ipa x`yly - ¨¨¦§©¦¨

,yi` zy` `id ixdy ,dxeq` `idàøézéä éàäìe`id qex`le - §©¤¥¨
,[opaxcn eilr dxeq`y s`] dxezd on zxzenïkL ìk àìyiy Ÿ¨¤¥

dilr `vi `ly oeik ,xg` mc`n `le ,qex`dn `a cledy zelzl
.mixg` mr dzpify lew

:ax zhiy xe`iaa `ax lr wleg iia`éiaà déì øîà,`axlíìBòì ¨©¥©©¥§¨
Cì àîéàc ,jl xne` -dépéî àîééãc àëéä ìkmewn lka - ¥¨¨¨¥¨§©§¨¦¥

,qex`d mr dzpif `idy mippxnyàîìòî àîééc àìc áb ìò óà- ©©©§Ÿ©§¨¥¨§¨
,mixg` mr dzpify dilr mippxn oi`y s`áø øîày,øæîî ãìeä ¨©©©¨¨©§¥

e,àîòè éàîoeikàø÷ôà ,ñeøà éaâì dLôð àø÷ôàcî ,ïðéøîàc ©©£¨§©§¦¨¦§©§§¨©§¨§©¥¨©§§¨
àîìòì dLôðqex`l lraidl dnvr z` dxiwtdy epi`xy oeik - ©§¨§¨§¨

s`e ,mixg`l mb dnvr z` dxiwtdy mixne` ep` ,oick `ly
,mixg` mr dzpify lew dilr `vi `lyïéúéðúîem`y mi`exy ©§¦¦

ayiil yi ,mixg` lr dceyg dpi` odk eze` lr dceyg `id
ote`a xaecnyíäéðL eéäLdy` dze`e odkd -íéLeáçcgi ¤¨§¥¤£¦
,ïéøeñàä úéáa.df odk caln xg` mc` dilr `ay okzi `le §¥¨£¦

:l`enye ax zwelgn z` xg` ote`a zx`an `xnbdàkéà¦¨
a ,éøîàcy dcen qex`dy ote`,äéìò àádzpify oepix dilr oi`e §¨§¦§¨¨¤¨

,mixg` mrélekéâéìt àì àîìòmicen `ax mbe iia` mb -déøúác ¥¨§¨Ÿ§¦¥§©§¥
déì ïðéãL déãéc,xyk `ede qex`l cled z` miqgiiny -éëäå ¦¥¨¦©¥§¨¦

øîzéà,l`enye ax zwelgn z` epipy jke -,äøaéòL äñeøàoi`e ¦§©£¨¤¦§¨
,xg` yi`n dxairy e` ,qex`dn dxair m` reciãìeä ,øîà áø©¨©©¨¨

øæîîdxeq` `idy ,mlerd aexn `a cledy milezy iptn ,i`cea ©§¥
,yi` zy` xeqi`a mdilré÷eúL ãìeä ,øîà ìàeîLewtq - §¥¨©©¨¨§¦

.xfnn
:ax ixac z` x`an `axáøc déúléî àøazñî ,àáø øîà- ¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©

mewna `weec ,i`ce xfnn xaerdy ,ax ixac mixazqncdqex`d §
dépéî àîééc àì,qex`d dilr `ay reci `ly -àîìòî àîééãå- Ÿ©§¨¦¥§©§¨¥¨§¨

,mixg` mr dzpfy dixg` mippxne
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בהמ  להבין: צריך הברכות,אך "ופניתי xg`lשך
בריבוי  שכר עניני וכמה כמה הפסוק מונה אליכם",
לריבוי  יש שייכות איזו ולכאורה: – גשמיים בענינים

zeinyba הבא אליכם" "ופניתי של לענין ביחס
jxazi ezenvrn?

של  שכר אודות מדובר היה אילו בזה: והביאור
(או  גבול" "בלי של בגדר המוגדרות והשפעות אורות
ביכולתם  אינם ולכן "גילוי"), בגדר עלֿכלֿפנים
בדרך  דווקא אלא ומדריגתם, במעלתם למטה להתגלות
וגדולה  נעלית ברכה אז או – בהשפעה ומיעוט צמצום

יותר, נעלה ב"גילוי" מתבטאת הייתה zeipgexaיותר,
הענינים;

יתברך, מעצמותו הוא אליכם" ש"ופניתי מכיוון אך

(ודוקא) גם הברכה באה לכן גדר, בשום מוגדר שאינו
גשמיים  הנראה 54בענינים בטוב בגשמיות בריבוי ,

עצמותו  מצד שהוא כפי צמצומים, שום בלי והנגלה
.55יתברך 

.‡È

?"¯Î˘"Î ·˘Á "ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙÂ" ÚÂ„Ó

"חלק": זה אין עדיין הכל אחרי אך

הברכה  יורדת יתברך עצמותו שמצד אמת הן א)
יש  מקום תפיסת איזו אך – בגשמיות בריבוי (גם)
של  אליכם" "ופניתי שעלֿידי העובדה לגבי זה לשכר
עם  כביכול, אחד, דבר היהודי נעשה עצמותו,

עצמותו?

גופא  אליכם" "ופניתי של הענין את אפילו ב)
"לשלם רש"י של mkxkyמגדיר ענין זאתֿאומרת – "

xky הניתן דבר פירושו "שכר" המושג ולכאורה: –
כו'" ששכר וה"מלך ה"פועל" אך עבודה, עבור כגמול

נפרדות; מציאויות שתי נשארים

שכר  אודות מדובר היה אם בשלמא להבין: וצריך
"יתגלה" שבהם שייך שאין כשם הרי גילויים, של

עומד  יתברך שעצמותו כפי רק (אלא יתברך עצמותו
את  חודרים הם אין כך וצמצום), המשכה של בתנועה
מכיוון  אך עמו; התאחדות כדי עד יהודי של העצם

של אליכם" "ופניתי אודות כאן –ezenvrומדובר
"לשלם הביטוי כאן מתאים "?mkxkyכיצד

.·È

È˙ÈÙ"·Â "‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ"· ˙Â‚¯„ È˙˘
"ÌÎÈÏ‡

גופא  בתורה" "עמלים של בעבודה בזה: והביאור
שני  קיימים – הנפש ועצמות פנימיות מצד הנובעת –

:56אופנים 

יש  אך נפשו, עצם מצד זאת עושה אכן שהאדם א)
עם  אחד דבר להיות רוצה הוא – ומבוקש חשבון בזה
גופא  זו שלו, הרצון בזה שמעורב ומכיוון העצמות;
שאיננה  למציאות כלשהו מקום כאן שישנו הוכחה

"הוא" קיים – עצמות.57עצמות עם להתאחד הרוצה

מבוקש, או חשבון שום בלי זאת עושה הוא ב)
לקיים  רק (אלא העצמות עם להתאחד כדי לא אפילו
הגבלות; שום בזה אין וממילא העליון), רצון את
מלבד  מציאות לאף מקום כל אין זה עבודה ובאופן

עצמות.

שני  קיימים – בעבודה אלה אופנים שני ומצד
אליכם": ב"ופניתי אופנים

נשאר  בה הראשון, באופן היא העבודה כאשר
עם  להתאחד (הרוצה האדם למציאות כלשהו מקום
בין  (ההתאחדות אליכם" ה"ופניתי גם הרי העצמות)
היא  בתורה") "עמלים עלֿידי הנעשית ועצמות ישראל
הדבר  נחשב וממילא במציאותו, נשאר שהיהודי באופן

כ"שכר".

הבאים  הגשמיים היעודים את התורה מפרטת [ולכן
מקום  נשאר שעדיין מכיוון כי – אליכם" "ופניתי מצד
לצרכים  כלשהי מקום תפיסת ישנה שלו, למציאות

ely'כו גשמיים צרכים גם ,58.[

בלי  השלימות, בתכלית היא העבודה כאשר אולם
של  השלימות תכלית הוא אזי – ותכלית מבוקש שום
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(54.12 ע ' שלום (תורת  להגוף דוקא כביכול שייך שעצמות וכידוע
.(120 ע'
היעודים 55) שכל מה המפרשים שאלת גם מתורצת הנ"ל ע"פ

בארבנאל  כו"כ הובאו – רוחני שכר ולא גשמיים יעודים הם כאן והשכר
תשובה  הל' רמב"ם ראה אבל – יב) (כו, פרשתנו יקר כלי פרשתנו. ריש

רפ"ט.
וראה 56) עת"ר. התרומה וזאת ד"ה תר"ס. לי תהיו ואתם ד"ה ראה

ע' שט, ע' ח"א הערכיםֿחב"ד ספר וראה בסוכות. ד"ה תקעו. סד"ה שם
תפדֿה, ע' שם.p"yeשנג, חי"א מלקו"ש גם ולהעיר .

ואהבה 57) ביראה ה' עובד צד"ג הוא "אפי' פל"ה בתניא מש"כ ע"ד
(מח, פל"ז שם ג"כ וראה ואוהבו" ה' ירא בפ"ע דבר הוא .. בתענוגים

סע"א).
מעדנים 58) כו' הזמן ובאותו מלכים: הל' סוף מרמב"ם להעיר

כו'. עסק יהי' ולא כו' כעפר מצויין
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כנאמר אליכם", אתכם meiqa"ופניתי "ואולך הפרשה
zeinnew והקומה הקדושֿברוךֿהוא של שהקומה – "

קומה נעשים ישראל עם ומלכא zg`59של ישראל ,
בלחודוהי.

(f"lyz a"eda t"y zgiyn)

1

2

3

4

[המתורגם]59) מלקו"ש ולהעיר "קוממיות". אחת בתיבה שנכללים
.213 ע' ח"ז

עה"פ  כאן כפירושו זקופה" "בקומה פי' שם שבפרש"י ולהעיר
ב"ופניתי  הנ"ל ענינים ב' שבפרטיות י"ל ועפ"ז אתכם". "והרביתי
אתכם, "והפריתי הכתוב בהמשך המבוארים הענינים ב' הם  אליכם"

זקופה": בקומה אתכם, והרביתי ורבי'. בפרי'

בפועל  בא הר"ז עצמות, עם ממש חד נעשה שאינו הא' אופן מצד
) שום zenkaבריבוי בלי היא עבודתו כאשר אבל פו"ר: הימנו, שמחוץ (

חד  כולא שנעשה הוא אליכם" ה"פניתי שאז ממדוה"ג, ולמעלה מבוקש
) ריבוי אלא הימנו מחוץ לא ה"ז עצמות, ש"יש zeki`a(envraעם ,

"קומה  – ג) מג, בשלח מביאוה"ז (ולהעיר האמיתי" "יש הוא הנברא"
זקופה".

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zenai(oey`x meil)

xn`p m`e ,xeaird zligzn dizelik` lk lr mlyl zaiigy
`id dnl ok m` ,lek`l zxzen xeairdn mei mirax` cry

:`cqg ax uxzn .onf eze` lk lr rxtnl zlwlewnéàî©
'úì÷ìe÷î',rxtnle miycg dylyn ,`ziixaa xen`dãò §§¤¤©

íéòaøàxxazd jk xg`e mei mirax` xg`l dlk` m`y ,mei ©§¨¦
dnexz dlk` ixdy ,rxtnl mlyl dkixv ,zxaern dzidy
oeik ,dxeht `id mirax`d meid iptl dlk`y dn lr la` ,bbeya

.dlk` xziday
e`iai jyndae ,oiqgei oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dpyndn mdixacl di`x,øîzéàqex`úéáa Búñeøà ìò àaä ¦§©©¨©£¨§¥
,åéîç,dclie dqex`d dxarzde ,d`ypy mcew ,xnelk,øîà áø ¨¦©¨©

,øæîî ãìeämicr yiy e` dilr `ay micen mdipyy it lr s`e ©¨¨©§¥
dvext ef dqex`e li`ed mixne` ep`y oeik ,dilr `a qex`dy
,dilr e`a mixg` s` ,xeqi`a dilr `a qex`dy myk ,`id
`vnp ,zqxe`n `idy oeike ,aexd md ik mdn `a cledy mileze

.yi` zy` xeqi`n clep cledy,øîà ìàeîLewtq `l` o`k oi` §¥¨©
okle ,xg` yi`n e` qex`dn dxarzd m`é÷eúL ãìeäwtq - ©¨¨§¦

.xfnn
:ax ixac z` x`an `axáøc déúléî àøazñî ,àáø øîà- ¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©

mewna `weec ,xfnn cledy ,ax ixac mixazqncdqex`dàîééã §©§¨
àîìòî,mixg` miyp` mr dzpify dixg` mippxn -àì ìáà ¥¨§¨£¨Ÿ

déì ïðéãL déãéc àøúa ,àîìòî àîééc`a cledy milez - ©§¨¥¨§¨©§¨¦¥¨¦©¥
.xyk clede qex`dn

:dpyndn eixack giken `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàoipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,df oic izcnléðz÷c`l ,zepfa l`xyi za lr `ay odk ,dpyna §¨¨¥

m` j` ,dnexza lk`zäãìé,za e` oaìëàzmeyn ,dnexza ¨§¨Ÿ©
,xxal yie .dlik`n oa eze`yéîc éëéäzwqer ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,odkdn clep cle eze`y mircei ep` oipne ,epzpynàîéìéà¦¥¨
àîìòî àîééãcm` s` ,mixg` mr dzpfy dixg` mippxn m` - §©§¨¥¨§¨

ìëàz éànà ,äãìédlrapy mircei ep`y s` `ld ,dnexza ¨§¨©©Ÿ©
,mixg` mr mb dzpify dceyg `id ixd mewn lkn ,odk eze`l
dnexza lek`l `id dleki cvike ,odkdn epi` cledy okzie

.ezngnåàì àlàzlrapdy ote`a zwqer dpynd i`ce -dépéî ¤¨¨¦¥
àîééc,odkdn dceyg -àîìòî àîééc àìådceyg dpi`e - ©§¨§Ÿ©§¨¥¨§¨

xg` yi` dilr `a `ny wtzqdl oi` okle ,mixg` mr dzpify

.odka milez `l` ,cled ly eia` `ede ,odk epi`y
:dxairy dqex` oiprl ezgked z` `ax miiqn,íúä äîe,dpyna ¨¨¨

àøeqéà éàäìc`id ixdy ,dxeq` `id dilr `ay odk eze`ly - ¦§©¦¨
,dieptàøeqéà éàäìelkne ,dxeq` `id mc` ipa x`yl s`e - §©¦¨
mewndéì ïðéãL déãéc àøúaiptn ,odkdn `a cledy milez - ©§¨¦¥¨¦©¥

`ay reciy`ay xg` mc`n clep xaerdy miyyeg `le ,dilr
oky lk ,dilr,àëä,qex`aàøeqéà éàäìcmc` ipa x`yly - ¨¨¦§©¦¨

,yi` zy` `id ixdy ,dxeq` `idàøézéä éàäìe`id qex`le - §©¤¥¨
,[opaxcn eilr dxeq`y s`] dxezd on zxzenïkL ìk àìyiy Ÿ¨¤¥

dilr `vi `ly oeik ,xg` mc`n `le ,qex`dn `a cledy zelzl
.mixg` mr dzpify lew

:ax zhiy xe`iaa `ax lr wleg iia`éiaà déì øîà,`axlíìBòì ¨©¥©©¥§¨
Cì àîéàc ,jl xne` -dépéî àîééãc àëéä ìkmewn lka - ¥¨¨¨¥¨§©§¨¦¥

,qex`d mr dzpif `idy mippxnyàîìòî àîééc àìc áb ìò óà- ©©©§Ÿ©§¨¥¨§¨
,mixg` mr dzpify dilr mippxn oi`y s`áø øîày,øæîî ãìeä ¨©©©¨¨©§¥

e,àîòè éàîoeikàø÷ôà ,ñeøà éaâì dLôð àø÷ôàcî ,ïðéøîàc ©©£¨§©§¦¨¦§©§§¨©§¨§©¥¨©§§¨
àîìòì dLôðqex`l lraidl dnvr z` dxiwtdy epi`xy oeik - ©§¨§¨§¨

s`e ,mixg`l mb dnvr z` dxiwtdy mixne` ep` ,oick `ly
,mixg` mr dzpify lew dilr `vi `lyïéúéðúîem`y mi`exy ©§¦¦

ayiil yi ,mixg` lr dceyg dpi` odk eze` lr dceyg `id
ote`a xaecnyíäéðL eéäLdy` dze`e odkd -íéLeáçcgi ¤¨§¥¤£¦
,ïéøeñàä úéáa.df odk caln xg` mc` dilr `ay okzi `le §¥¨£¦

:l`enye ax zwelgn z` xg` ote`a zx`an `xnbdàkéà¦¨
a ,éøîàcy dcen qex`dy ote`,äéìò àádzpify oepix dilr oi`e §¨§¦§¨¨¤¨

,mixg` mrélekéâéìt àì àîìòmicen `ax mbe iia` mb -déøúác ¥¨§¨Ÿ§¦¥§©§¥
déì ïðéãL déãéc,xyk `ede qex`l cled z` miqgiiny -éëäå ¦¥¨¦©¥§¨¦

øîzéà,l`enye ax zwelgn z` epipy jke -,äøaéòL äñeøàoi`e ¦§©£¨¤¦§¨
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נו

izewega zyxt zegiyÎihewlb dgiy fi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰¯Â˙· Ô‰ ,Â˙˘¯Ù· Y "Ô˙ÏÈÁ˙· ÔÙÂÒ ıÂÚ"
"‰¯Â˙ ÈËÂ˜Ï"· Ô‰Â ·˙Î·˘

רבות  פעמים דובר בין 1כבר קשר שישנו כך על
ב"ספר  ככתוב בתורה, ענין כל של סופו לבין תחילתו

וכך 2יצירה" בסופן". ותחילתן בתחילתן סופן "נעוץ :
ספר  כל של וסופם תחילתם בין שבכתב: בתורה גם

תוכני. קשר יש פרשה כל ושל

הפרשה  שסוף מכיון בחוקותי: – בפרשתנו זה לפי
של הן "סופן" בחוקתי xtqהוא פרשת של והן ויקרא,

חומש  תחילת בין משותפת נקודה שקיימת לומר יש –
בחוקתי.3ויקרא  פרשת וסוף בחוקתי, פרשת תחילת ,

מוסברות  שבה בדרך דברֿפלא: כאן רואים והנה
בחוקתי  פרשת ושל ויקרא ספר של ההתחלות
– החסידיות" השבוע "פרשיות – ב"לקוטיֿתורה"
לפי  המוסברות אלו, התחלות בשתי מתקיים כיצד ברור

ddf okez.פרשתנו בסוף – בסופן" "נעוץ של הענין ,

סופן  "נעוץ של הענין קיום את רואים וכן
בספר  גם אלא שבכתב, בתורה רק לא בתחילתן"

עצמו  תורה" מדובר 4"לקוטי שעליו רעיון אותו על :
פרשת  והתחלת ויקרא ספר התחלת של בדרושים
בחוקתי. פרשת של הדרושים בסוף גם מדובר בחוקתי,

בחוקתי  פרשת סוף שבכתב בתורה יתרֿעלֿכן:

ישנן  תורה" ב"לקוטי אבל ויקרא. ספר סוף גם הוא
בחוקתי  פרשת של הדרושים לאחר וניתן 5"הוספות" ,

ה" בסיום שגם אות zetqedלראות, על מדובר ה "
נקודה.

.·

ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ˙Â·¯˜ È˘ :‡¯˜ÈÂ ¯ÙÒ ÛÂÒ·
‰˘Â„˜ È‚ÂÒ È˘

וסיומו: ויקרא ספר התחלת בין בפשטות הקשר
הקרבנות  בדיני פותח ויקרא מכם 6ספר יקריב כי "אדם

לה'..." שני 7קרבן על מדובר ויקרא ספר בסוף וגם ,
בכור  (א) קרבנות: בהמה 8סוגי מעשר .9(ב)

מוזכרים אלו קרבנות שני שדוקא ספר seqaכיון
של  הכללי הענין משתקף שבהם לומר, יש ויקרא,

מדובר שעליו ויקרא.zligzaהקרבנות, ספר

למעשר: בכור בין ההבדל על מתבסס לכך ההסבר
קדוש והופכים envrnבכור עליו מכריזים מלמעלה ,

לקדוש  האדם 10אותו בפעולת תלויה אינה קדושתו ,11.
האדם  בעבודת תלויה שהיא מעשר, קדושת כן לא אך

לספור  האדם על ו"12– ,7ixiyrd"קודש .13יהיה

בכור  קדושת כאשר הזה, בזמן יותר ניכר זה דבר
ואילו  מעצמה, קיימת היא שהרי עתה, גם קיימת
גזירת  עלֿפי בפועל, קיימת איננה מעשר קדושת

בהמה  מעשר להפריש שלא .14חכמים
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ועוד.1) .31 להערה בשוה"ג 144 ע' לעיל – "הדרן" בענין ראה
מ"ז.2) פ"א
התחלת3) גם סוף zyxtשהיא עם גם משותפת הנקודה ולכן ויקרא,

zyxt.ויקרא
טז.4) ע' יום היום ראה – הצ"צ אדמו"ר כ"ק ע"י לדפוס שנסדר

במפתחות  (נדפסו אדמו"ר מו"ח ודכ"ק הצ"צ אדמו"ר דכ"ק אגה"ק
בתחלתן). ללקו"ת

תרי"א 5) בשנת – הצ"צ אדמו"ר כ"ק בחיי לדפוס הובאו שג"כ
ראו  מד"ה קיצור הב': (בפעם תרכ"ו* ובשנת בפ"ע) בספר הא' (בפעם
להבין  מלח. תשבית ולא ע"פ קיצור פקודי: בס"פ – השבת את כו' כי
ספר  בסוף – בהעלותך לד"ה ויקרא: ספר בסיום – חיים באוצרות מ"ש
יפה  הנך ע"פ קיצור דברים: ספר סיום – כארץ כי מד"ה קיצור במדבר:

שה"ש). בסיום – רעיתי
רמב"ן 6) ראה – הקרבנות ספר נקרא ויקרא ספר אשר להעיר

ויקרא. בהקדמת
ב.7) א, ויקרא
כו.8) כז, פרשתנו
לב.9) שם,

ובכ"מ.10) א. כה, תמורה סע"א. כט, ערכין סע"א. נג, בכורות

ה"ד. פ"א בכורות הל' רמב"ם
להקדישו 11) שצריך שם) רמב"ם (וש"נ). שם (ערכין להמ"ד וגם

שם). (רמב"ם מאליו" מתקדש זה הרי הקדישו לא "אם גם הרי – בפה
יוסי 12) ר' לדעת וגם ה"א. פ"ז שם רמב"ם ב. נח, בכורות משנה

אחד"). ("ונטל המעשר להפריש צריך עכ"פ הרי – שם במשנה יהודה בר
(א) הרי: – קדוש" הוא מאליו ד"עשירי א) נט, (שם רבא לדעת וגם
נעשה  העשירי (ב) מאליו. קדוש ד"ה שם פרש"י – תשעה" "מנה צ"ל
בארוכה  כמשנ"ת – למפרע) קדוש (ואז הדיר מן ביציאה רק קדוש

ואילך. 362 ע' ח"ז בלקו"ש
ובתוס' הנדור. דבר הוא בהמה דמעשר ב) (יח, נדרים משנה וראה

הבאה. הערה וראה הנדור. דבר שפיר מיקרי מנין.. העברת דבעי שם:
כלל 13) – ענגל להר"י – טוב לקח בארוכה (ראה להסברא ובפרט

שהוא  האדם, ע"י כ"א) מאלי', (לא היא מעשר דקדושת לסופו) קרוב א'
הקודמת). בהערה (כנ"ל הנדור דבר הוי ולכך עליו, הקדושה משים
הקדשים  ככל בשאלה איתא נמי "דמעשר ב): (כח, לר"ה ובטו"א

שהקשה dtaהקדושים מה בפשטות מתורץ טוב מלקח הנ"ל [ועפ"י "
ואכ"מ]. שס. מצוה במנ"ח עליו

ה"ב.14) פ"ו בכורות הל' רמב"ם סע"א. נג, בכורות

.a ,gr `"g minzd d`x (*
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על  כתוב שתחילה הענינים, בין הסדר יובן זה לפי
(קירוב  הקרבנות בעבודת מעשר: על ואחרֿכך בכור
ממעלה  הקדושה השפעת תחילה מופיעה לאלוקות)
האדם  עבודת מתאפשרת אחרֿכך ורק (בכור), למטה

(מעשר) למעלה .15ממטה

תחילתו  לבין ויקרא סוף של תוכנו בין הקשר וזהו
קר  מכם יקריב כי תורה""אדם ב"לקוטי לה'": 16בן

היא  לה'" קרבן מכם יקריב כי ב"אדם שהכוונה מוסבר,
ש" oeilrdלכך mc` מקרב (הקדושֿברוךֿהוא) "

("מכם  לאלוקות שלמטה האדם את ("יקריב")
אתערותא  של ההשפעה קיימת בראשונה קרבן...").
האדם  את לקרב כדי מלמעלה) (=התעוררות דלעילא
ממשיך  כך ואחר הקדושֿברוךֿהוא, אל שלמטה
– קרבנכם" את תקריבו הבהמה... "מן ואומר: הפסוק

שעל הקרבן על מדובר בעבודת mc`dכאן להביא

דלתתא  אתערותא – שבו) ה"בהמה" (מן עצמו
מלמטה). (=התעוררות

מדובר  שעליהם הקרבנות סוגי לשני בהתאמה וזאת
(קדוש בכור – ויקרא ספר ומעשר dlrnnבסוף (

עלֿידי .mc`d(17(קדוש

.‚

ÂÓˆÚ Ì„‡· ¯˘ÚÓÂ ¯ÂÎ·

דלעילא) (אתערותא בכור – אלו ענינים שני
עצמו: באדם גם ישנם – דלתתא) (אתערותא ומעשר

"xeka– הראשון הוא יותר  יש ואם אחד, הוא "
ככתוב  חכמה. בחינת בכור",18וזוהי כל לי "קדש

החכמה  בחינת היא צורך xyrn.19ו"קדש" יש –

באמצעות (עבודה וחובה zxyrבעשרה הנפש), כוחות
cg`eעל cg` lk האחרון הגילוי 20שלפחות –

(אפילו  קודש יהיה ומעשה) דיבור למחשבה (הקשור
אדם) כל מידת שזוהי – בינוני .21אצל

תלוי  זה אין מעצמו. קדוש – בכור (א) ולכן:
מסירות  כח שבנפש, החכמה בחינת כי האדם, בעבודת

יהודי כל אצל קיימת (ב)22מאבותינו dyexiaהנפש, .
בחינת  שהרי הגלות, בזמן גם קיימת בכור קדושת

שבנפש  .25תמיד 24שלימה 23חכמה

קדושת כן לא הנפש xyrnאך כוחות עשר –
בענין  ישנו ולפיכך האדם, בעבודת תלוי זה – והעשירי
אלוקות  (כאשר קיים שביתֿהמקדש הזמן בין הבדל זה

הגלות  זמן לבין בגלוי) בעקבות 26מאיר (שבאה
החטא).

בין הקשר לביןseqוזהו בחוקתי :dzligzפרשת

מוסבר  תשמרו" מצוותי ואת תלכו בחוקתי "אם על
תורה" היא 27ב"לקוטי הכוונה תלכו" "בחוקתי :

של ובחינת jelidלעבודה דרגת עלֿידי – גבול ללא –
חקיקה), מלשון ("בחוקתי" שבנשמה ה"חקיקה"

למעלה.yxeyשהיא חקוקה שהיא כפי הנשמה,

נובע שה"הילוך" כיון והאדם yxeynאך הנשמה,
קיום  ל"הילוך" אין הרי גשמי, בגוף למטה, נמצא

תקום" ולא תעמוד ("לא יהווה 28מתמיד כן אם אלא ,(
"ואת  וזהו – לכך כלי עבודתו, באמצעות למטה, האדם

המצוות עבודת באמצעות תשמרו": dhnlמצוותי
את  ("תשמרו") ה"שומרים" כלים האדם מכין
הנובעת  גבול, בלי "הילוך" של האלוקית ההשפעה

שה  כך הנשמה, לעד"משרש "תכון .25יא
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עיקרם 15) והמעשר הבכור "כי לב): (כז, פרשתנו מבחיי להעיר
עיי"ש. הראש", עם הסוף ולייחד לחבר בתחלתן סופן נעוץ וזהו אחד*

ג.16) ב, ויקרא
(ד"ה 17) ויקרא ספר שבלקו"ת הא' דרוש עם גם הנ"ל לקשר ויש

הוא  משה" אל ש"ויקרא ב) (א, שם המבואר עפ"י משה) אל ויקרא
כו' לעלות יוכל שעי"ז כדי (אתעדל"ע) למשה והשפעה ה"הארה

א. ב, שם בהמאמר להלן ועד"ז (אתעדל"ת)".
"ואחר  תשכד): ע' ג' (כרך יקריב כי אדם עה"פ ויקרא ובאוה"ת
ג"כ  יובן בלקו"ת] הנ"ל ע"ד – ואתעדל"ת אתעדל"ע ענין [ביאור כהנ"ל
שייך  אך בפ"ע.. דרוש זה היות ועם משה.. אל ויקרא שלפניו הפסוק

דלעיל לדרוש cgiבטוב exywzie."
בכ"ז.18) עה"פ אוה"ת וראה ב. יג, בא
כוחות 19) ראשית  מסנ"פ), (איינער, בגרמי'" "מילה בו: ויש

א  רסב, זח"ג ע"פ ב. ח, התפלין שער סידור ג"כ וראה – הפנימים.
חכמה שהוא שם, ).xzkay(ובסידור

משל"ה 20) ובהם (ביאורים דרגות כמה מעשר ע' יעקב קהלת ראה
בפרדס  ג"כ וראה (שבחכמה). ספירות י' הוא דמעשר ב)) (רפו, תולדות
רמג) (ר"ע אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי וראה ובכ"מ. ובמאו"א (עה"כ)

הוא בכלל דמעשרות המל'.zepalדמצוה את
רפי"ד.21) תניא
פי"ח.22) תניא
חכמה23) שהוא (19 (הערה מהנ"ל .xzkayלהעיר
אנציק'24) ראה – דרבנן רק הוא בחו"ל דבכור מהדיעה להעיר אבל

רפה) (ע' בערכו .p"yeתלמודית
פי"ט.25) תניא
(26) פ"ב תש"ט דודי קול ד"ה הבית,n"kaeראה דזמן שהעבודה (

משא"כ  כו', ומדות דמוחין פנימיים בכחות היא אלקות, גילוי הי' שאז
הגלות. בזמן

וביאורו.27) (הא') תלכו בחוקותי אם ד"ה
ג.28) מה, – שם הלקו"ת ל'

enk (*.e"nyz zekeqc 'd lil zgiy mb d`xe .('ek izllke :zexeka 'ldc "zxzek"da) "cg` mdipy dyrn xyrnde xekad" m"anxdn f"ptl `iady
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השפעה  – תלכו" "בחוקתי (א) אלו: ענינים שני
עבודת yxynהנובעת – תשמרו" "מצוותי (ב) הנשמה,

שבסוף dhnlהאדם הענינים לשני מקבילים ,
–29הפרשה  בכור (א) :dnkg– מעשר (ב) שבנפש

הנפש. כוחות עשר

.„

¯˙ÂÈ ‰ÏÚ‰ ‰„Â·Ú‰ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú

הכלל  וכיון 30קיים החיתום". אחר הולך "הכל :
לומר, יש מעשר, בענין הוא ויקרא ספר וחותם שסיום

שסדר  מפני רק בכור, לאחר מופיע איננו שהמעשר
קיימת  שתחילה ב'), בסעיף שהוסבר (כפי הוא הענינים
האדם  עבודת אחרֿכך ורק (בכור), דלעילא אתערותא
הבאה  בקדושה יתרון שיש מפני גם אלא (מעשר),

ולכן  מלמעלה, המגיעה קדושה עלֿפני עבודה, עלֿידי
תכלית  כי המעשר, בענין הוא ויקרא ספר סיום

היא האדם.zcearהקרבנות

ופרשת  ויקרא ספר שבהתחלת הסדר גם מובן כך
קרבנכם") את ("תקריבו דלתתא אתערותא בחוקתי:

לא  יקריב...") כי ("אדם דלעילא אתערותא לאחר באה
אין  דלעילא" "אתערותא של מסוג שלהשפעה מפני רק

זאת" כחֿהתעוררות יכלה זמן "ובמעט ולכן 31קיום ,

של דלתתא באתערותא צורך כלי mc`dיש המהווה
שיכול  ל"דבר הופכת והיא דלעילא, לאתערותא

המתקיים" "דבר לעד", מפני 32להתקיים גם אלא ,
" של סדר דלתתא 33בקודש"oilrnשזהו באתערותא :

דלעילא  אתערותא לגבי יתרון יש האדם) .34(עבודת

של  לענין "כלי" רק איננו תשמרו" "מצוותי גם וכך
"בחוקתי  פני על יתרון כאן יש אלא תלכו", "בחוקתי

תלכו".

חקיקה  בחינת היא תלכו" "בחוקתי הרי להבין: יש
אותיות  – חקיקה של ביותר הגבוהה לדרגה (עד

mvrayהמאוחדות אותיות איןzeinvraֿהנפש, אור
תורה" ב"לקוטי כמוסבר ואם 35סוף, הליכה, ובחינת ,(

תשמרו"? שב"מצותי היתרון מהו כך,

.‰
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נוספת: שאלה על לענות יש זאת להסביר כדי

באמצעות  שההתעוררות לעיל, שהוזכר בענין
כן  אם אלא המתקיים" "דבר איננה דלעילא אתערותא

להבין: צריך דלתתא, אתערותא אחריה באה

ידוע  מדרגה 36הרי נובעת דלעילא שאתערותא ,
היא  ולכן להגיע, – התחתונים מעשה בידי אין שאליה
מתעוררת  כך ואם הוא", חסד "חפץ של באופן יורדת
באתערותא  אחרֿכך צורך יש מה לשם השאלה:
באתערותא  צורך שאין כשם לכאורה, שהרי, דלתתא?
אין  כך דלעילא, אתערותא להוריד כדי כן, לפני דלתתא
את  ולשמור לקיים כדי דלתתא באתערותא צורך

דלעילא? אתערותא עלֿידי הבאה ההתעוררות

מגרעון  נובע זה שצורך לכאורה, לומר, יתכן (ולא
של מדרגה mc`dבמצבו מגיעה זו השפעה שהרי ,

מעשי  את מחשיבים אין שבה כלֿכך, גבוהה
הוא"). חסד ש"חפץ מפני רק יורדת והיא התחתונים,

כמוסבר  היא, פשוט באופן זאת לשאלה התשובה
שם  תורה" באה 37ב"לקוטי האדם שהתעוררות שכיוון ,

שינוי  בעקבות ולא דלעילא, אתערותא בעקבות רק
שאינה  זו עליונה הארה "בהסתלק הרי האדם, אצל
ממנה". שנסתעף האהבה בטילה רצון.. בעת רק מאירה

.Â
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ב"לקוטי  המוסבר לפי יותר "ימתקו" הדברים
חז"ל 38פרשתנו seqaתורה" מאמר מאין 39על "דע

גשמי, מקום על מורה "אן" הולך": אתה ולאן באת
המקום. מהגבלות הנעלית חכמה, דרגת על – ו"אין"
הנובעת  הנשמה לשורש היא הכוונה באת" ב"מאין
שכר  על מדובר הולך" אתה וב"לאן "אין", מבחינת

הזה, בעולם שיהיה המתים, בתחיית mewnהנשמה
("אן"). גשמי
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היא 29) גו') (תקריבו האתעדל"ת כי – ויקרא ספר התחלת של ועד"ז
המתקיים", "דבר שתהי' יקריב) כי (אדם האתעדל"ע לשמור כלי עשיית

ואילך). סע"ב (ב, שם ויקרא בלקו"ת בארוכה כמבואר
א.30) יב, ברכות
סע"ב.31) ב, – שם ויקרא הלקו"ת ל'
ורע"ד.32) רע"ג, שם
וש"נ.33) א. כח, ברכות
(34– ואילך) ד כג, ג. (כב, ושה"ש ב) (כ, תזריע לקו"ת ראה

עי"ז  ולכן יותר פנימית מבחי' היא אתעדל"ת ע"י הנמשכת דהאתעדל"ע
ג. ג, שם ויקרא לקו"ת וראה דוקא. אה"ר – זכר" "יולדת דוקא

ד.35) שם, ב. מו, פרשתנו
ועוד.36) ב. ב, ויקרא לקו"ת וראה ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת
ג.37) שם, ויקרא
ד.38) נ,
רפ"ג.39) אבות
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וכיצד  עליה, לצורך היא הנשמה ירידת ותמוה:
(שרש  "אין" מדרגת הירידה שלאחר אפוא יתכן

יהיה "אן",xkydהנשמה) בדרגת הנשמה של העליה, ,
"אין"? מדרגת הנמוכה מקום, של דרגה

גשמי), (מקום ב"אן" שדוקא היא, לכך התשובה
למטה  פה דוקא בתחתונים". "דירה של היתרון קיים

וגשמיות  רוחניות דקמיה סוף אין אור "גילוי ישנו
"אין". מדרגת הנעלית דרגה שוין",

של  הכוונה מתבצעת האדם בעבודת דוקא כלומר,
'zi ezenvr,החכמה דרגת – מ"אין" מאד הנעלה ,

הקדושֿברוךֿ "נתאווה של התכלית מתבצעת כך דוקא

בתחתונים" דירה לו להיות במאמר:40הוא (כמוסבר
דלמעלה, התענוג הוא ש"עתיק" ע"ק..." בחינת "והיינו

"דירה 41"נתאווה" עשיית של העבודה שכר גם ולכן ,(
שהרי  גשמי, מקום "אן", בדרגת הוא בתחתונים"

העבודה. במקום הוא השכר

על  גם משפיעה האדם  שעבודת לכך ההסבר זהו

ההשפעות  כל הוא". חסד ש"חפץ מפני הבאים ענינים
ייתכנו  שבהן וגילויים, אורות של השפעות הן מלמעלה

אבל של zcearaשינויים, התכלית מתבטאת האדם
'zi ezenvr הבאה דלעילא מאתערותא אפילו הנעלית ,

דלתתא  שאתערותא וכיוון הוא". חסד ש"חפץ מפני
לידי  מביא היא משינויים, למעלה לעצמותו, עד מגיעה

dneiw.דלעילא האתערותא של ושמירתה

ספר  (בתחילת תורה" ה"לקוטי דברי מוסברים בכך

באמצעות 42ויקרא  שדוקא הענין לאחר אשר ,(

ממשיך  המתקיים", דבר "יהיה דלתתא אתערותא
של  לדרגה מגיעים האדם עבודת שבאמצעות ואומר

הוא"l`"כי שהרי43אדם ,edf לכך הפנימי הטעם

לקיום  מביאה דלתתא אתערותא 44שאתערותא
דלעילא.

.Ê
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הוא  ("נתאווה") ה'עצמות' תענוג שלמעלה כשם
למטה. האדם אצל גם הדברים הם כך בעבודה, דוקא

שלו" בקב רוצה של 45"אדם ותענוגו רצונו –
בענינים  עליהם. יגע שהוא בדברים דוקא הוא האדם
אין  מצדו, עמל ללא חנם, בחסד מלמעלה מקבל שהוא
האדם  לנפש אין ולכן ה'עצמות', כוונת מתבטאת
משיג  שאדם בדברים שלו", "בקב רק בם. תענוג
כאשר  – רוצה" "אדם זאת רק ועבודתו, יגיעתו עלֿידי

היא הרצון o`kהכוונה שבנפש.46לפנימיות לתענוג ,

"נעוץ של הענין את רואים בתחילתן oteqוכך
ב"לקוטי  ה"הוספות" של ב"סופן" גם בסופן" ותחילתן

ויקרא  ספר בסוף :47תורה",

הוא 48שם  שבתון) (שבת הכיפורים שיום מוסבר,
ולכן  אחרים, מענינים מורכב שאיננו התענוג, עצם
חג  בא כך אחר ושתיה. באכילה הכפורים יום אסור

(ושמינ  עצרת הסוכות אל 49י התענוג יורד שאז ,(
ה"פנימים" הכוחות אל ואחרֿכך ה"מקיפים" הכוחות

דע  בחינת "להיות בלב 50– ועבדהו אביך אלוקי את
ונפש הכוונה dvtgשלם "חפצה" במושג כאשר – "...

הרצון  לפנימיות לתענוג.51היא ,

ב"לקוטי  הדרוש מסתיים חפצה..." "ונפש ובמילים
פרשת 52תורה" של האחרון הדרוש לסיום בדומה ,

עתיקא  בחינת "והיינו לעיל שהוסבר כפי בחוקתי,
התענוג. בחינת הוא עתיק שהרי קדישא...",

ה"שמן" הוא עצרת שמיני 54וה"תמצית"53כידוע,
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ראה 40) – טעם מכל למעלה ית' בעצמותו היא זו שכוונה וכידוע
22 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ובארוכה ואילך. ז' ס"ע תרס"ו המשך

ואילך.
תשל"ז.41) וישב ש"פ שיחת בארוכה ראה
ד.42) ד,
כט.43) טו, ש"א – הפסוק ל'
לא 44) "כי דבחי' ובכ"מ ג) (שם, שה"ש לקו"ת ג), (עב, תו"א ראה

משינויים. למעלה היא אדם"
א.45) לח, ב"מ
שלו):46) קב (ד"ה שם רש"י –daiagראה בכלל (משא"כ עליו

51 הערה לקמן .ראה
בתשובה"t"qaועד"ז47) לשוב בעצמו "שיכיר ע"י שדוקא ויקרא,

siqen(לפרעה והחמישית בבי' ד) כד, (שה"ש לקו"ת (ראה חמישיתו
"אחרי  ויקרא ס"פ ובלקו"ת ויקרא). ס"פ (רש"י חומש" אותו על ו"חומש

עיי"ש.ynnה"א ללבושים". וא"צ תלכו..
ד.48) נד,

ההמשכה 49) שגמר הידוע עפ"י אבל סוכות. רק נזכר שם בלקו"ת
) שמע"צ.dhilwבפנימיות גם נכלל כאן שבסוכות מובן, בשמע"צ, הוא (

ו 50) ט) (כח, בדה"א אבל וכו', רפמ"ב בתניא גם הוא נפש aכן
חפצה.

ההפרש 51) ועוד) (וש"נ). ספ"א לבבתני ד"ה שה"ש (לקו"ת כידוע
רסג. סי' ח"ב אה"ע הצ"צ שו"ת וראה וחפץ. רצון בין

שינוים 52) בכמה זה דרוש נמצא ח"ב) (סוף ויקרא באוה"ת
ובשינוים  פעמים כמה נאמרו דא"ח מאמרי שכו"כ וידוע והוספות.
ה"ה  הצ"צ ע"י לדפוס שהנמסר מובן עכ"פ – וכו' והוספות
וראה  אד"א) י"ד יום היום – מאמרים" טויזענט צוויי (פון "אויסגעקליבן

.(4 הערה (דלעיל דהצ"צ אגה"ק ג"כ
(ע'53) עדר"ת השמע"צ ביום וסד"ה א'תתיז), (ע' שמע"צ אוה"ת ראה

תרצ"ד  השמע"צ ביום ובסד"ה שמן. לשון הוא שמיני – הה"מ בשם תלה)
תש"ג תש"ב, השמע"צ ביום ורד"ה (87 ע' תיש"א שמן cere(סה"מ לשון –

ודשן.
ביום 54) ד"ה וראה נ"ע). אדמ"ו (בשם תתקכו ע' בלק אוה"ת
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חפצה" ש"נפש לומר יש זה לפי כולו. תשרי חודש של
היא עצרת ו)שמיני (סוכות הבלתי dlrpשל התענוג מן

של  התענוג יכול כיצד וקשה: הכפורים. יום של מורכב
ושתיה  באכילה התעסקות הכולל עצרת, ושמיני סוכות
הכיפורים, יום של מהתענוג יותר נעלה להיות גשמיים,

ושתיה? מאכילה מנותקים שבו

שבסוכות  מפני דוקא כדלעיל : הוא וההסבר
תוך  "אן", בדרגת היא העבודה עצרת ובשמיני
כך  משום דוקא גשמיים, ושתיה באכילה התעסקות

ממש. הנפש עצם של תענוג הוא התענוג

.Á

:‰·Â˘˙‰Â ,ÍÎ ÏÚ ¯¯ÂÚ˙Ó‰ È˘Â˜‰

יום  של התענוג כך: על לשאול ניתן לכאורה
מתבטאת  ובמה בלתיֿמורכב, תענוג הוא הכיפורים
עצרת  ושמיני סוכות של התענוג של עליונותו אפוא

חפצה"? "ונפש

תורה" ב"לקוטי שמדובר כפי הוא: לכך וההסבר
פרשתנו  אינן 55בתחילת החקיקה שאותיות שלמרות ,

כאבן  אינן הן זאת בכל הטובה, האבן אל שנוסף דבר
מכל  "מופשט(ת) שהיא בפשטותה, עצמה, הטובה
יום  של התענוג בעניננו: גם כך ממש", צורה
לאותיות  בדומה מורכב, בלתי תענוג הוא הכפורים
"נפש  של התענוג אבל מעצמן, עשויות שהן החקיקה
בדומה  הוא עצרת ושמיני הסוכות חג של חפצה",

dnvr daehd oa`l עצם של התענוג – בפשטותה
ממש. הנפש

.Ë
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תשמרו" מצוותי "ואת של הענין מופיע לפיכך
xg`l אין אמנם חקיקה, – "בחוקתי" תלכו": "בחוקתי

עצמה  הטובה האבן זאת אין אך נוסף, דבר זה
הנובעת  "תלכו", וההליכה, העליה ולכן בפשטותה,

המלאכים  מהילוך נעלית שהיא למרות בכל 56מכך, ,
בדברים  המצוות קיום כן לא אך מוגבלת. היא זאת

" דרגת תשמרו", "מצוותי העצמיות `oגשמיים זוהי ,"
ההילוך, ענין אמיתיות מתרחשת ולכן מחקיקה, הנעלית

כמאמר  הגבלות, שום אתה36ללא "ולאן :jled– "
"הילוך" של האמיתי הענין קיים "אן" בדרגת .57דוקא

– תלכו" "בחוקתי של הענין שיתבצע עלֿידי
בדומה  הנשמה, שרש מצד חקיקה, בדרגת ההליכה

בסוף zzlc`לאתערותא המוזכר הענין יתבצע ,
של 58הפרשה  דרגות שתי בתוככם" "והתהלכתי

למעלה  וממטה למטה, ממעלה ושני 59הילוך: ,
במילה  כתובים הם ולכן יתאחדו, אלו "הילוכים"

"והתהלכתי". אחת:

קוממיות" אתכם "ואולך לידי עד "שתי 60וזאת –
המקבל,61קומות" וקומת הנותן, – המשפיע קומת ,

למעלה  וממטה למטה נכללות 62ממעלה ושתיהן ,
אחת  .63בקומה

ואת  תלכו בחוקתי "אם של לעבודה השכר וזהו
העתידה, הגאולה תתגלה כאשר תשמרו", מצוותי

ממש. בקרוב
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א. רנד, ח"א קונט' (סה"מ ותרצ"ג (בסופו) תקס"ב בסה"מ שלח השמיני
כו'"). והעצמיות התמצית המשכת הוא "בשמע"צ ושם:

ד.55) מה,
ובכ"מ.56) תר"ס. וראינה צאינה ד"ה ראה
עלמא57) האי א) נד, (עירובין מרז"ל בפי' מיני',opilf`cכידוע

כד, בראשית (אוה"ת מהלכים בחי' נעשים בעוה"ז הירידה ע"י שדוקא
ב).

יב.58) כו,
ואילך.59) ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער אמ"ב א. כו, ראה לקו"ת

והתהלכתי  ד"ה ואילך). תרמ ע' ב' (כרך והתהלכתי ד"ה פרשתנו אוה"ת
תשי"א.
יג.60) שם, פרשתנו
[המתורגם]61) לקו"ש בארוכה וראה א. ק, סנהדרין – מאיר ר' דעת

פירושו ש"קוממיות" מודה יהודה ר' שגם (212 (ע' אלא a'ח"ז קומות,
יחד. יתאחדו הקומות שב' שס"ל

תער"בֿג).62) תרנג. (ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם אמ"ב
שם.63) לקו"ש בארוכה ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc zenai(iyiy meil)

:`xnbd dywné÷úîúéöî éîe ,éãéà áøc déøa àLéL áø dì ó ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¦¦¨¦
àëä àáéúk äîeøz úøîàwqer 'dxdh ini z`ln cr' weqtdy - ¨§©§¨§¦¨¨¨

,dnexz zlik`a,àéðúäåzclei z`neh zyxt zligza xn`p §¨©§¨
(a ai my),ìàøNé éða àlà éì ïéà ,'ìàøNé éða ìà øac',xnelk ©¥¤§¥¦§¨¥¥¦¤¨§¥¦§¨¥

,dcila ze`nhpy ,l`xyi zepaïépî úøøçeLî äçôLå úøBébs`y ¦¤§¦§¨§§¤¤¦©¦
,dcila ze`nhp odäMà' øîBì ãeîìzzxeib zeaxl ,'rixfz iM ©§©¦¨¦©§¦©

.zxxgeyn dgtyeCzòc à÷ìñ éàåini z`ln cr' weqtdy §¦¨§¨©§¨
wqer ,dyxt dze`a `ed s`y ,'dxdh,äîeøúaoze`y epcnlne ¦§¨

ike ,dyw ,dnexz zlik`a exzei ozxdh ini e`lni xy`k ,zeclei
.eäðéð äîeøz ìëéî úBða äçôLå úøBéb¦¤§¦§¨§¥©§¨¦§

:`xnbd daiynàìå ,àáø øîà,dnexza aezkd xaic `l ike - ¨©¨¨§Ÿ
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סי

שמות ג, טו – ויאמר עוד אלקים אל משה כה תאמר 
אל בני ישראל ה' אלקי אבתיכם אלקי אברהם אלקי 
יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה 

זכרי לדר דר

לד

טעם, דאצל "שמי" כתוב "לעולם", ואצל "זכרי" כתוב 
"לדר דר"

במ"ש זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר1, דרשו רז"ל2 

זה שמי לעלם כתיב, שנכתב ולא נקרא, וזה זכרי הוא 

שם אדנ"י שמזכירין אותו.

שם הוי' הוא3 בז"א, ושם אדנ"י4 הוא במלכות,

)לעלם(, ואצל "וזה  "לעולם"  1( מדייק למה אצל "זה שמי" כתוב 

זכרי" כתוב "לדר דר"?

2( פסחים נ ע"א. א"ר נחמן בר יצחק לא כעולם הזה העולם הבא, 

העולם הזה נכתב ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"ת, אבל לעולם הבא 

למדרשה  רבא  סבר  ה"י,  ביו"ד  ונכתב  ה"י  ביו"ד  נקרא  אחד  כולו 

בפירקא, א"ל ההוא סבא לעלם כתיב, ר' אבינא רמי כתיב זה שמי 

נקרא  אני  נכתב  כשאני  לא  הקב"ה  אמר  דור,  לדור  זכרי  וזה  לעלם 

נכתב אני ביו"ד ה"א ונקרא אני באל"ף דל"ת. ופרש"י: לעלם כתיב. 

זה שמי לעלם חסר וי"ו לשון העלמה: כתיב זה שמי לעלם. בהעלמה 

וכתיב זה זכרי דמשמע קרייה ולא העלמה. לשון אחר כיון דכתב זה 

שמי פשיטא דזה זכרי היאך יקרא אלא בשמו: לא כשאני נכתב. שני 

שמות לימדו שם הכתיבה ושם הקרייה:

3( ראה אור התורה לך לך תרעז, א וז"ל: וכאשר שמעתי ממורי הה"מ 

ע"ה שלכן הוא התלבשות שם הוי' בז"א דוקא ואף שישנו בכל הספי' 

)שהרי שם הוי' הוא פי' שהוא מהותו כו'( אך לכן הוא מתלבש בז"א 

התהוות  רק  הוא  הספירות  מפני שבשאר  הספי'(  בשאר  )ולא  דוקא 

דבר א' ואין שם התחברות ב' הפכי' כו' כ"א בז"א הוא התחברות שני 

כ"א כשיושפע עליהם  יחד  וכנ"ל שא"א לחברם  ביחד  חו"ג  הפכי' 

אוא"ס ב"ה שלמעלה משניהם, עיי"ש. ועוד.

4( ֵׁשם אדנ"י הוא במלכות: ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו 

ולכן בהוי דז"א כתיב לעלם, שעולם הוא ו"ק דז"א,

ובאדנ"י דמלכות כתיב לדר דר, שדור הוא במלכות 

כמ"ש במאורי אור מערכת דור עיי"ש5.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רז

ופרק ז וז"ל: והנה שם אלקים הוא שם מדת הגבורה והצמצום ולכן 

המהוה  שלמעלה  האור  שמסתיר  לפי  הטבע  בגימטריא  כן  גם  הוא 

הטבע  בדרך  ומתנהג  עומד  העולם  כאילו  ונראה  העולם  ומחיה 

והחיות  להעלים האור  הוי"ה  ונרתק לשם  מגן  הוא  זה  ושם אלקים 

הנמשך משם הוי"ה ומהוה מאין ליש שלא יתגלה לנבראים ויבטלו 

במציאות..., הנה סיבת וטעם הצמצום וההסתר הזה שהסתיר והעלים 

הקדוש ברוך הוא את החיות של העולם כדי שיהי' העולם נראה דבר 

הוא  בריאת העולם  כי תכלית  לכל  ידוע  הוא  הנה  בפני עצמו  נפרד 

מלשון  עם  פי'  עם  בלא  מלך  דאין  יתברך  מלכותו  התגלות  בשביל 

עוממות שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו 

אפילו היו לו בנים רבים מאד לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו 

על שרים לבדם רק ברוב עם דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת 

מלכותו יתברך הוא שם אדנות כי הוא אדון כל הארץ ונמצא כי מדה 

שהוא  כמות  עולם  להיות  העולם  ומקיימין  המהוין  הוא  זה  ושם  זו 

עכשיו יש גמור ודבר נפרד בפני עצמו, ע"ש.

5( וז"ל שם במאורי אור מערכת אות דל"ת סעיף י': דור הוא בנוקבא, 

ודור דור הם ב' נוקבין לאה ורחל עיי"ש.

ובמאורי  וז"ל:  תתקמט  ע'  צדק[  ]להצמח  אור  יהל   – תהלים  וראה 

אור אות ד' סעי' יו"ד כתב דור נק' הנוקבא ודור ודור הם ב' נוקבין 

ודור  לדור  בענין  פ"ו  ר"ה  שער  בפע"ח  פי'  וכן  עכ"ל  ורחל  לאה 

המליכו לאל. וא"כ דור לדור ישבח מעשיך שההמשכה באה מעלמא 

דאתכסיא בחי' לאה לעלמא דאתגליא בחי' רחל. ואפ"ל כי ב' בחי' 

מקננא  בינה  דאתכסיא  מעלמא  שמקבל  העליון  ג"ע  שרש  הם  אלו 

בכורסיא, וג"ע התחתון שמקבל מעלמא דאתגליא וכו'. גם דור קרוב 

וזהו  והיא השכינה שדרה בתחתונים  ונגלה.  נסע  דורי  דירה  ללשון 

ודר וסוחרת ממכ"ע וסוכ"ע. וא"כ דור לדור הם שכינתא עילאה בינה 

ושכינתא תתאה מל'. וזהו דור לדור ישבח מעשיך כו' כי בבינה מאיר 

אור עתיק והיא ממשכת הארה זו למל' להיות מאיר ג"כ בבי"ע כו' 

עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zenai(iriax meil)

xn`p jk xg`e ,'dxRd xt` z` xFdh Wi` sq`e' (h hi xacna)§¨©¦¨¥¥¤©¨¨
(fi hi my)úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå'miIg min eilr ozpe §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨§¨©¨¨©¦©¦

l`yxgy x`ean ,xt`d ztiq` oipra oey`xd weqta .'ilM ¤¤¦
oipra ipyd weqta la` .mixyk xfe dy`e ,mileqt ohwe dhey
yie ,migweld md in xn`p `le 'egwle' xn`p ,xt`d yeciw
,okle ,oey`xd weqta exkfpy mze`a wqer ipyd weqtdy yxtl

ðä,äôéñàa éìñôc C,ohwe dhey yxg,Lecé÷a ïéìeñteðäC ¨¨§¨§¥©£¦¨§¦§¦¨¨
,äôéñàa ïéøLëc,dy`e xf.Lecé÷a íéøLk ¦§¥¦©£¦¨§¥¦§¦

:dcedi iax ly enrh z` zx`an `xnbdíà ,Cì øîà äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¨¦
ïk,yeciwl mixyk dtiq`l mixykdyàø÷ àîéð'ç÷ìå'oeyla ¥¥¨§¨§¨©

,'sq`e' dlrnl xn`py itk ,cigi'eç÷ìå' éàîcnll ,miax oeyl ©§¨§
ðä eléôàcíúä ïéìeñôc C,ohw oebk ,dtiq`làëä íéøLk.yeciwl ©£¦¨¨¦§¦¨¨§¥¦¨¨

:`xnbd zl`eyénð äMà éëä éàdaiyn .yeciwl dxiyk `dz ¦¨¦¦¨©¦

yexcl yie ,'min eilr ozpe' weqta xn`p :`xnbdàìå ïúðå'§¨©§Ÿ
,'äðúðå.yeciwl dxiyk dy`d oi`y cnll §¨§¨

:`xnbd zl`eyïðaøåmixyk dtiq`l mixykdy mixaeqd §©¨¨
egwle' azkp recn ,yeciwl'.miax oeyla:`xnbd daiynéà¦

ç÷ìå' áéúkz`Hgd ztxU xtrn `nHlïúðå,'min eilräåä §¦§¨©©¨¥¥£©§¥©©©¨§¨©¨¨©¦£¨
ãç áéäéå ãç ìé÷L àðéîàxt`d z` gweldy xnel xeaq iziid - £¦¨¨¦©§¨¦©

.mind lr epzil jixvy df `ed'eç÷ìå' àðîçø áúkcnll ,'ozpe' ¨©©£¨¨§¨§
oi`y ixd ,cg`a dpizpde mipya zeyridl dleki dgiwldy

.mc` eze` ici lr eyrii zeceard lky `citwàðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨
éøz éáäéå éøz éì÷Lc àðéîà äåä ,'eðúðå' 'eç÷ìå'mixeaq epiid - §¨§§¨§£¨£¦¨§¨§¥§¥§¨£¥§¥

,mind lr eze` mipzep mipyd mze`e xt`d migwel mipyy xnel
ãç áéäéå éøz éì÷L eléôàc ,'ïúðå' 'eç÷ìå' àðîçø áúkmipy - ¨©©£¨¨§¨§§¨©©£¦¨§¥§¥§¨¦©

.mind z` ozep cg`e xt`d z` migwel
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סב

מצותי  ואת  תלכו  בחקתי  אם   – ג  כו, 
תשמרו ועשיתם אתם

ז”ל  טוב  ברכת  בספר  הגאון  כתב  תלכו.  בחקתי  אם  א. 
לומר  רצה  תלכו  בחקתי  אם  לשונו,  וזה  כג  דף  בליקוטיו 
בגאולת  אם,  במילת  הנרמז  הגאולה  יהי'  תלכו  כשבחקתי 
מצרים על ידי אהרן משה, דיוונים על ידי אלעזר מתתיהו, 
ידי  על  לבא  דלעתיד  מרדכי,  אסתר  ידי  על  דאחשורוש 

אליהו משיח, וזהו אם הבנים שמחה עכ”ל.
דכתב  ז”ל  לעד  סמוכים  בספר  מ”מ  הקדוש  הרב  גם 
בכוונת הסמיכות משם הרב מנחה בלולה ז”ל ד'אם' ראשי 
תיבות אליהו משיח לרמוז למאמר רז”ל בשבת דף קיח אם 
סמך  ולזה  נגאלים  מיד  כראוי  שבתות  שני  ישראל  שמרו 
)כו, ב( שבתותי תשמורו מיד אם בחקתי תלכו כלומר מיד 

אליהו משיח מתגל' עכ”ל.
ברכת טוב

כו, ד – ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ 
יבולה ועץ השדה יתן פריו

עכשיו,  עושה  שהיא  כדרך  לא  יבולה.  הארץ  ונתנה  ב. 
שהארץ  ומנין  הראשון.  אדם  בימי  שעושה  כדרך  אלא 
עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בן יומה, תלמוד לומר 
אומר  הוא  וכן  לנפלאותיו.  עשה  זכר  ד(  קיא,  )תהלים 
)בראשית א, יא( תדשא הארץ דשא עשב מלמד שבו ביום 

שהי' נזרעת בו ביום עושה פירות.
ועץ השדה יתן פריו. לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא 
עתיד  שהעץ  ומנין  הראשון,  אדם  בימי  שעשתה  כדרך 
)תהלים  לומר  תלמוד  יומה,  בן  פירות  ועושה  נטוע  להיות 
קיא, ד( זכר עשה לנפלאותיו. ואומר )בראשית א, יא( עץ 
פרי עושה פרי למינו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום 

עושה פירות.
תורת כהנים

לעתיד.  מיתי'  תצמיח  שהארץ  יבולה.  הארץ  ונתנה  ג. 
יבלה כתיב, אם ִיְבֶלה המת אף על פי כן יחי'.

אין  היום  וכי  יבולה,  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמכם  ]ונתתי 
רמז  זה  אלא  יבולה,  נותנת  הארץ  ואין  יורדים  הגשמים 
מן  הנשמה  מוריד  הקב”ה  בעתה,  שתהי'  המתים  לתחיית 
השמים, כענין שנאמר )תהלים נ, ד( יקרא אל השמים מעל 
שנאמר  כענין  מלמטה,  מיתי'  מצמחת  והארץ  הנשמה,  זו 
בעתם  גשמיכם  ונתתי  וזהו  עמו,  לדין  הארץ  ואל  )שם( 

ונתנה הארץ יבולה[.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

זה שבזמן דעתה באים עניני האדם באופן של טירחא 
בעשבים  הן  פירות,  שמוציאים  עד  רב  זמן  ועובר  ויגיעה, 
והן בפירות האילן, אינו רק בסיבת חטא עץ הדעת1 שירד 

1( להעיר מנצח ישראל להמהר”ל פ”נ. נתיבות עולם נתיב העבודה פי”ז.

תאכלנה  בעצבון  בעבורך  האדמה  "ארורה2  העולם,  מצב 
גו' בזעת אפיך תאכל לחם גו'", אלא לפי שעניני גשמיות 
העולם אינם "כלים" כביכול להשפעת הקב"ה. והיינו שגם 
כל  לו  ונשפע  כדבעי,  מצוות  ומקיים  תורה  הלומד  אדם 
טוב גם בצרכיו הגשמיים, אין זה בא תיכף ומיד, כי דבריו 
הגשמיים אינם מיוחדים עם שרשם ברוחניות, השפעת ה'.

בימות המשיח, שלא  וזהו החידוש שיהי' לעתיד לבוא 
יהי' הפסק בין הפעולה והצמיחה בגשמיות, לפי שלעתיד 
יהיו הדברים הגשמיים בהתאחדות עם שרשם ומקורם – 

דבר הוי'.
והתאחדות  חקיקה  של  באופן  העבודה  בין  זה  וחילוק 
משל  פי  על  מובן  לבוא  לעתיד  שיהי'  והחידוש  הזה  בזמן 
מעבר  שהיא  וחקיקה  האבן  גבי  על  חקיקה  בין  מהחילוק 
דרך  על  החקיקה  דאותיות  בחילוקם3,  וכמבואר  לעבר. 
משל באבן טוב אף שהאותיות הם מיני' ובי' דהאבן, מכל 
מקום, כיון שאותיות אלו יש להם מקום אחיזה בהאבן יש 
להם דמיון ושייכות לאותיות הכתיבה4, שגם הן מעלימות 
קצת, הם משחירות ה"טוהר" של האבן טוב, ואילו אותיות 
החקוקות מעבר לעבר )כמו האותיות שבלוחות5( אין להם 

מקום אחיזה ומובדלות לגמרי מאותיות הכתיבה.
בהאדם  חקוק  דבר  איזה  כאשר  בנמשל6:  הוא  וכן 
וחודר  שחקוק  היינו  טוב,  באבן  החקיקה  אותיות  דוגמת 
אינו  אבל  הקלף(  על  שהן  הכתיבה  כאותיות  )לא  בתוכו 
חודר לתוך העצם שלו ממש, הרי כשם שאצל האדם אינו 
העצם שלו ממש, כן הוא גם בהתוצאה מזה, שאינה באופן 
שחודר עד לכל דבריו החיצוניים שלו; אבל כאשר התורה 
ומצוות נחקקים באדם מעבר לעבר, שזהו כל העצם שלו, 
עד  ועניניו  כוחותיו  בכל  לעבר,  מעבר  ופועל  חודר  זה  הרי 
בגשמיות  גם  ונגלה  נראה  ולכן  שבעולם,  הדברים  בכל 
העולם שאין הפסק בין פעולת האדם והפירות הצומחים, 
בלי  ממש  ומיד  תיכף  נשפעת  הקב”ה  של  שההשפעה 

הפסק כלל.
בגלוי  תהי'  שאז  לבוא  לעתיד  בגילוי  יהי'  זה  וענין 
הלוחות",  על  "חרות  שכתוב7  כמו  שבלוחות,  החקיקה 
ממלאך  חירות  חירות,  אלא  חרות  תקרי  אל  רז"ל8  ואמרו 
המות כו'9, שחירות זו תהי' לעתיד לבוא, בגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.
לקוטי שיחות חלק לז פרשת בחוקותי

2( בראשית ג, יז ואילך.

3( המשך תרס”ו עמוד תפג ואילך. המשך תער”ב חלק א' עמוד תק. ספר המאמרים 

תש”י עמוד 63. ובכמה מקומות.

המעלימים  הכתיבה  לאותיות  מקום  שנותנין  היינו  דיו,  למלאותן  שאפשר  ועד   )4

לגמרי )תרס”ו ותש”י שבהערה הקודמת(.

5( כמרז”ל )שבת קד, א( מ”ם וסמ”ך שבלוחות בנס היו עומדין.

6( ראה לקוטי שיחות חלק ח' עמוד 131 ביאור החילוק בעבודת האדם )לגבי קב”ע(.

7( תשא לב, טז.

8( אבות פרק ו, ב.

9( ראה שמות רבה פרק מא, ז. וש”נ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בחוקותי
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i"yx£eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡∑?הּמצֹות קּיּום זה יכֹול ƒ¿À…«≈≈ְִִֶַָ
ּתׁשמרּו "ואתֿמצֹותי אֹומר: קּיּום ,"וגֹו'ּכׁשהּוא הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַ

ּתלכּו"? ּבחּקתי "אם מקּים אני מה הא אמּור! ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻהּמצֹות

עמלים  e¯ÓLz.ּבּתֹורה ׁשּתהיּו È˙BˆÓŒ˙‡Â∑הוּו ְֲִִֵֶַָ¿∆ƒ¿«ƒ¿¿ֱ
לׁשמר  עלֿמנת ּבּתֹורה ׁשּנאמר ,ּולקּים עמלים ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

א) ה לעׂשתם"(דברים ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם :. ְְְְֲֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy gqt ,xii` c"i ,izewega zyxt 'c mei zgiy)

הליכה, ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא עבֹודה על מֹורה ּתלכּו" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּבחּוקֹותי
עבֹודתֹו ּבאֹופן מסּתּפק ׁשאינֹו הינּו, חיל". אל מחיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ"ילכּו

ּתיקּון, הּדֹורׁש חּסרֹון ׁשל ענין אצלֹו אין ּכאׁשר ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבהוה,
יֹותר. נעלית לדרּגה להתעּלֹות הּוא ׁשֹואף ּתמיד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאּלא

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay)

ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּבחינת על קאי ּתלכּו" "ּבחּקֹותי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻענין
ּבמחׁשבה  הּמצוֹות קּיּום ּומה והינּו חקיקה), ּבבחינת (ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּמצוֹות  קּיּום על קאי ּתׁשמרּו" מצוֹותי "ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּׁשּכתּוב

הּמצוֹות  קּיּום היינּו אֹותם" "ועׂשיתם ואחר־ּכ ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּבדּבּור,
הּלבּוׁשים  ג' ּבכל הּמצוֹות קּיּום את ּכאן וחׁשיב ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּבמעׂשה,

ּומעׂשה. ּדּבּור ְְֲִֶַַָָּדמחׁשבה

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay)

הּלבּוׁשים  ּבג' העבֹודה ּדהינּו גֹו', ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֻאם
מּכל־ הּנפׁש, לבּוׁשי ׁשהם ּדאף ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדמחׁשבה
ּבּתניא  (ּכדאיתא ּומצוֹותיה הּתֹורה קּיּום הּוא על־ידם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום
(ּדתֹורה  ּכהנים' ה'ּתֹורת ּכפרּוׁש קאי ועל־ּדר־זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתחּלתֹו),
הּיגיעה, ּבחינת ּבּתֹורה, העמל ענין על נּתנה) ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבפרּוׁשּה
ּבאים  על־ידי־זה ׁשּבּנפׁש, החקיקה אֹותּיֹות ּבחינת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו
ּב'ּזהר' וכדאיתא הּפרׁשה. ּבהמׁש המנּויֹות הּברכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלכל
נׁש ּבר עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּדקּודׁשא־ּברי־הּוא

לכל  ׁשּבאים ועד עלמא. ּומקּים ּבאֹורייתא ּבּה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמסּתּכל
ונתּתי  ּבארצכם, לבטח "ויׁשבּתם ׁשּלאחרי־זה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּיעּודים
על־ּפי  ּובפרט קֹוממּיּות". אתכם ואֹול" עד ּבארץ", ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשלֹום
ׁשאנּו אדמֹו"ר, מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדּוׁשת ודברי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהבטחת
ויקּוים  ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּדעקבתא ּבזמן ּכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָעֹומדים
לאלקים, לכם והייתי ּבתֹוככם והתהּלכּתי ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּיד

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבמהרה

ã ycew zegiyn zecewp ã(79 'nr fl jxk zegiy ihewl)

ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי . . ּתלכּו ּבחּקֹותי ג־ד)אם (כו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
לבאר, ויׁש הרּוחני. הּׂשכר הּוא העּקר הרי ה ּׁשאלה, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָידּועה
נּתן  ׁשּלא ּכׁשם חקיקה. מּלׁשֹון ּגם הּוא "ּבחּקֹותי" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּדהּנה
כן  ּכמֹו עצמּה, האבן ּובין ּבאבן החקּוקה אֹות ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהפריד

עם  להתמּזג צריכה היא ּבּלב, חקּוקה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה
ּבכ ּבּטּוי לידי ּבא זה ודבר מהּותֹו. ּבכל ולחּדר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹהאדם
ׂשכר  לֹו ּומביאה הּגׁשמּיים חּייו את ּגם מּקיפה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהׁשּפעתּה

ְִַּגׁשמי.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 313 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dribiC ot`A dxFYd cEOl¦©¨§Ÿ¤¦¦¨

ּתׁשמרּו ואת־מצֹותי ּתלכּו ְְְְְִִִֵֵֶַַֹֻאם־ּבחּקתי
אֹומר  ּכׁשהּוא הּמצֹות, קּיּום זה יכֹול – ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֻאם
אני  מה הא אמּור, הּמצֹות קּיּום הרי ּתׁשמרּו, מצֹותי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָואת

ּבּתֹורה עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו, ּבחּקֹותי אם ג.מקּיים (כו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ
רש"י) ובפירוש

רׁש"י  למד מהיכן ּבּמפרׁשים), ׁשהקׁשּו (ּכפי להבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי
הּתֹורה  לּמּוד על ולא הּתֹורה, עמל על ּדקאי הּכתּוב ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹּבפׁשט

ְִָּבכללּות?

מּתרי"ג  אחד הּוא הרי ּתֹורה ּתלמּוד ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
לּמּוד  על קאי ּׁש"ּבחּקֹותי" לֹומר אי־אפׁשר ולכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמצֹות,
ּתׁשמרּו", מצֹותי ּב"ואת נכלל זה ּדהרי ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהּתֹורה
הּתֹורה, ּבלּמּוד מיחדת ּבהֹוספה ּדאיירי לֹומר מכרחים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאּלא
"עמלים  - ּתֹורה ּתלמּוד מצות ׁשל ּבחּיּוב ּכלּולה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינּה
מצֹותי  ("ואת ּתֹורה ּתלמּוד מצות מּצד ּכי ְְְְִִִִֶַַַַַָָּבּתֹורה".
ההֹוספה  וזֹוהי ּבּתֹורה. להתיּגע חּיּוב אין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּתׁשמרּו")

ויגיעה. ּדעמל ּבאפן הּתֹורה לּמּוד - ּתלכּו" ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּד"בחּקֹותי

(ã)õòå dìeáé õøàä äðúðå ízòa íëéîLâ ézúðå§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦¨®§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬
:Béøt ïzé äãOä©¨¤−¦¥¬¦§«
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izewegaסד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌzÚa∑ כב),(ת"כ ּבני תענית ּדר ׁשאין ּבׁשעה ¿ƒ»ְְֵֵֶֶֶָָ

לצאת  ישן (ּכגֹון,אדם רש"י רביעית, .ׁשּבתֹות ּבלילי )ּבלילי ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָ
‰„O‰ ıÚÂ∑(ת"כ) סרק אילני לעׂשֹות ,הן ועתידין ¿≈«»∆ְֲֲִִִֵֵַַָָ

.ּפרֹות  ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 81 cenr ,fl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miInWBd micErId zAq¦©©¦¦©©§¦¦

הּׂשדה  ועץ יבּולּה הארץ ונתנה ּבעּתם גׁשמיכם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֽֽונתּתי
ּפריֹו: ד)יּתן (כו ְִִֵֽ

וקּיּום  ּבּתֹורה עמל על הּׂשכר מּדּוע האּברּבנאל: ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָוהקׁשה
הּוא  הּׂשכר ׁשלמּות עיּקר והרי ּגׁשמי, ׂשכר הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהּמצֹות
האמיּתית? והּתֹועלת הּטֹובה ׁשהיא רּוחנית וטֹובה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּתֹועלת
ואר חּיי הּוא "ּכי נאמר הּתֹורה על ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹויׁש
אּלא  לאדם, חּיים מביאה ׁשהּתֹורה רק לא ּופרּוׁשֹו, ,"ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹימי
והינּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ׁשל החּיים היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
מציאּותֹו על נֹוסף ּדבר הּתֹורה אין יׂשראל, לאיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבנֹוגע
זה  וענין מּמׁש. וחּייו מהּותֹו היא אּלא ּבחּייו, מסּים ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּופרט
ּפֹועלת  הּתֹורה ּכאׁשר מתּבּטא חּיינּו, היא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּתֹורה
ּגּופנּיים  ּבענינים ּגם אּלא נׁשמתֹו עניני על רק לא ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומׁשּפיעה

אליו. הּׁשּייכים הּגׁשמּיים עניניו ְְְִִִִֵַַַַָָָָָּובכל
ׁשּיזּכה  רק היה לׁשמּה הּתֹורה לּמּוד על הּׂשכר אם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָולכן:
ׁשלם  ּבּטּוי ּכאן אין נעלים, וענינים רּוחנּיֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָלמעלֹות
ּתֹוצאה  ּכמֹו הּוא הּׂשכר ּכי מציאּותֹו, ּכל היא ְְִִִֶַַָָָָָָׁשהּתֹורה
ּתמּורת  רּוחני ׂשכר הּוא ׁשּלכן ׁשּלֹו, הּתֹורה מעסק ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָטבעית
ּגׁשמּיֹות  טֹובֹות לֹו נׁשּפעֹות ּכאׁשר אבל הרּוחנית. ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָעבֹודתֹו
גׁשמיכם  "ונתּתי ּומצֹות, ּבתֹורה הרּוחנית עבֹודתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבגלל
לּמּוד  רק אינם והּמצֹות ׁשהּתֹורה ונּכר נראה אזי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּבעּתם",
ּבמציאּותֹו, ּפרט אפילּו אֹו מציאּותֹו על נֹוספים ְְְֲֲִִִִִִַַָָָועׂשּיה
מביא  ּבּה העסק ולכן וחּיּותֹו, מהּותֹו ּכל היא הּתֹורה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלא
העֹולם  ׁשל ּגׁשמּיים ּבענינים ּגם עניניו, ּבכל ותֹועלת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָטֹובה

ֶַהּזה.

(ä)òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©̧¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

i"yx£¯ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑הּדיׁש ׁשּיהא ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְִֵֶַַ
הּבציר  עד ּבֹו עסּוקים ואּתם ּתעסקּו,מרּבה ּובּבציר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֻ

הּזרע  ׁשעת Ú·NÏ.עד ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ) ְֶַַַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«
קמעא  ּבמעיו ,אֹוכל מתּבר .והּוא ְְְְִִֵֵֵָָָ
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(å)ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®
øáòú-àì áøçå õøàä-ïî äòø äiç ézaLäå§¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ

:íëöøàa§©§§¤«
i"yx£ÌBÏL Èz˙Â∑ והרי מאכל הרי ּתאמרּו: ׁשּמא ¿»«ƒ»ְֲֲֲֵֵֶַַָָֹ

אחר ,מׁשּתה  ּתלמּודֿלֹומר ּכלּום! אין ׁשלֹום אין אם ְְְִִֵֵֶַַַַָ
מּכאן  ּבארץ"; ׁשלֹום "ונתּתי זאת: ׁשהּׁשלֹום ,ּכל ְִִֶֶַַָָָָָָָֹ

הּכל ׁשקּול  אֹומר ,ּכנגד הּוא ּובֹורא וכן ׁשלֹום "עֹוׂשה ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ

הּכל" Ú˙Œ‡Ï·.את ·¯ÁÂÌÎˆ¯‡a אין (ת"כ)∑¯ ֶַֹ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ֵ
למלחמה  יבֹואּו ׁשּלא לֹומר לעבר ,צרי אפּלּו אּלא ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ

למדינה  מּמדינה ארצכם ּדר. ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

Ú¯ÚÈה  ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ Ú¯ÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ú¯Ê ¯· È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ¯‡a ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

ÈÓc„ו  ˙ÈÏÂ Ôe¯L˙Â ‡Ú¯‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÔÈÏË˜„e ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡zL· ‡˙ÈÁ Ïh·‡Â∆¡«≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ

:ÔBÎÚ¯‡a ÔecÚÈ ‡Ï ‡a¯Áa¿«¿»»¿ƒ¿«¿¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ízòa íëéîLâ ézúðå (ã)miCwd . §¨©¦¦§¥¤§¦¨¦§¦
mYrA m`aA iM .minWBd xaC§©©§¨¦¦§Ÿ¨§¦¨
aFhe Kf xie`d didi zF`i xW`M©£¤¥¦§¤¨£¦©§
df didie ,miaFh zFxdPde zFpirOde§©©£¨§©§¨¦§¦§¤¤
mNM zFxRde ,mitEBl zE`ixA zAq¦©§¦©¦§©¥ª¨

xn`i xW`M ,odA EkxAzie EAxiäðúðå ¦§§¦§¨§¨¤©£¤Ÿ©§¨§¨
.Béøt ïzé äãOä õòå dìeáé õøàä̈¨¤§¨§¥©¨¤¦¥¦§
didi `le ,mc`d dlgi `l df mr dPde§¦¥¦¤Ÿ¤¡¨¨¨¨§Ÿ¦§¤
,mYndaaE dxwre dlMUn mdÄ¤§©¥¨©£¨¨¦§¤§¨

mitEBd zFidA iM ,mdini E`lnie§¦§§§¥¤¦¦§©¦
.mc`d iniM EnIwzi mi`ixaE milFcB§¦§¦¦¦§©§¦¥¨¨¨

.zFkxAAW dlFcB `id dPde§¦¥¦§¨¤©§¨
äpäåux`d z` Epri minXd iM xn` §¦¥¨©¦©¨©¦©£¥¨¨¤

dprY ux`de ,mYrA minWbA¦§¨¦§¦¨§¨¨¤©£¤
Wtp ilraE gnSd mde ,DlEai z ¤̀§¨¨¥©¤©©£¥¤¤
mB sFre Unxe dIge dndA ,drEpYd©§¨§¥¨§©¨§¤¤§©
oFYgYd xECMd llkY ux`d iM ,mibCd©¨¦¦¨¨¤¦§Ÿ©©©©§
z` midl` `xA ziW`xA :FnM ,FNMª§§¥¦¨¨¡Ÿ¦¥

ux`d z`e minXd(` ` ziW`xA)ENkie , ©¨©¦§¤¨¨¤§¥¦©§ª
ux`de minXd(` a mW)z` Elld :oke , ©¨©¦§¨¨¤¨§¥©§¤

d on 'dzFndY lke mipiPY ux`miNdY) ¦¨¨¤©¦¦§¨§Ÿ§¦¦

(f gnwdPde ,aEzMd zFnFwOd axA oke ,§¥§Ÿ©§©¨§¦¥
lEai mipFYgYAW zFclFYd lM̈©¥¤©©§¦§

.ux`dd dxez ¨¨¤
).õøàa íBìL ézúðå (åmFlW didIW §¨©¦¨¨¨¤¤¦§¤¨

.eig`A Wi` EngNz `le mkipiA¥¥¤§Ÿ¦¨£¦§¨¦
on drx dIg ziAWIW `Ed mFlXd F`©¨¤©§¦©¨¨¨¦
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הארץ מן רעה חּיה ו)והׁשּבּתי "מׁשּביתן (כו, אמרּו רז"ל ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבחינת  לטֹוב, הֹופ עצמֹו ׁשהּמּזיק והינּו יּזיקּו", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹׁשּלא
חּיבים  הּלחם ׁשּׁשּתי הּׁשבּועֹות, ּבחג מצינּו וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'אתהּפכא'.
ׁשּנמצא  מי ׁשּכן, אסּור. החמץ ׁשּבפסח אף חמץ, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ה'חמץ', את להרחיק חּיב מצרים' 'יציאת ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשלב
הּבהמית  הּנפׁש ׁשל הּברּור לאחר א והתנּׂשאּות; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהגּבהה
ּבבחינת  למצוה, עצמֹו ה'חמץ' הֹופ העמר, ספירת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת

ה'". ּבדרכי לּבֹו ְְְִִֵַַַ"וּיגּבּה

(æ):áøçì íëéðôì eìôðå íëéáéà-úà ízôãøe§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤
i"yx£·¯ÁÏ ÌÎÈÙÏ∑(ת"כ) ּבחרב .רעהּואיׁש ƒ¿≈∆∆»∆ְִֵֵֶֶ

(ç)äááø íkî äàîe äàî äMîç íkî eôãøå§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−§¨¨´
:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøé¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤

i"yx£ÌkÓ eÙ„¯Â∑(ת"כ) ׁשּבכם החּלׁשים מן מן ולא ¿»¿ƒ∆ְִִִֶֶַַָָֹ
ׁשּבכם  ¯··‰.הּגּבֹורים ‰‡Óe ‰‡Ó ‰MÓÁ∑(ת"כ) ִִֶֶַָ¬ƒ»≈»≈»¿»»

החׁשּבֹון  הּוא ּכ לֹומר ,וכי צרי היה לא ,והלא ְְֲִִֶַַַָָָָֹֹ
ירּדפּו?!" אלפים ׁשני מּכם "ּומאה מדקּדקים (אּלא: יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

רׁש"י  החׁשּבֹון ,ּבלׁשֹון הּוא כ וכי ואריכּות: ּכפל ּכמֹו היה ,ׁשהּוא לא והלא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

רׁש"י  ּבלׁשֹון וחׁשּוביהם המפרׁשים ּגדֹולי ּכל מדקּדקים כן ּוכמֹו לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָצרי

להתחיל  צרי היה לא ּבראׁשית: ּכפל ,ּבפרׁשת ׁשּגםּֿכן ּפתח? ּטעם ועּין ,ּומה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּמפלג  הּגאֹון למֹורי לפרׁש נראה וכאן ּביּׁשּובם, מׁשה ,ׁשם רּבי הרב מֹורנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

נר"ו  אלפים ,חריף עׂשרת אחד ּפרּוׁש ּפרּוׁשים: ׁשני סֹובל 'רבבה' ועל ,ׁשּמּלת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ב' ּופרּוׁש החׁשּבֹון'? הּוא ּכ 'וכי רׁש"י: מקׁשה מרּבה ,רבבה ,זה על ,מסּפר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

וכּו' לֹומר צרי היה לא והלא ּבאמרֹו: רׁש"י ׁשֹולל הּפרּוׁש וזה רּבּוי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשם

הּתֹורה ,)ודֹו"ק  את העֹוׂשין מעטין ּדֹומה אינֹו אּלא ְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
את  העֹוׂשין B‚Â'.הּתֹורה למרּבים ÌÎÈ·È‡ eÏÙÂ∑ ְִִִֶַָָֻ¿»¿…¿≈∆¿

לפניכם  נֹופלין הארץ ׁשּיהיּו ּכדר .ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם, החּלׁשים כו,מן (רש"י ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
מיּתרֹות ח) נראֹות ׁשּבכם" הּגּבֹורים מן "ולא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻהּתבֹות

הּוא, הּמלחמה מּתכסיסי אחד ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלכאֹורה.
את  להטעֹות ּבראׁש, חּילים ׁשל חּלׁשה קבּוצה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשֹולחים

הּכתּוב  ּבמארב. מסּתּתרת ּגּבֹורים ׁשל ּפלּגה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהאֹויב,
מן  ולא עצמם, החּלׁשים מן יפחד ׁשהּׂשֹונא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמלּמדנּו,

הּמסּתרים. ְִִִַַָֻהּגּבֹורים

ÔeÏtÈÂז  ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ˙È ÔeÙc¯˙Â¿ƒ¿¿»«¬≈¿»≈¿ƒ¿
ÔBÎÈÓ„˜:‡a¯ÁÏ √»≈¿«¿»

ÔBÎpÓח  ‰‡Óe ‰‡Ó ‡LÓÁ ÔBÎpÓ ÔeÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÔeÏtÈÂ Ôe˜¯ÚÈ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬≈¿»≈

:‡a¯ÁÏ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,llM mkvx`A xarz `l axge ,ux`d̈¨¤§¤¤Ÿ©£Ÿ§©§§¤§¨
z`vl mkiaiF` z` EtCxY mY` la £̀¨©¤¦§§¤§¥¤¨¥
KxC lre .EqEpie dnglOl mdil £̀¥¤©¦§¨¨§¨§©¤¤
,ux`A xAgn mFlXd oYIW ,zn`d̈¡¤¤¦¥©¨§ª¨¨¨¤
.lMd cbpM lEwXd lMd mFlW `Ede§§©Ÿ©¨§¤¤©Ÿ

.õøàä ïî äòø äiç ézaLäålr §¦§©¦©¨¨¨¦¨¨¤©
:xn`W dcEdi 'x zrC©©§¨¤¨©

mlFrd on oxiarn(o`M k"z)`Ed , ©£¦¨¦¨¨¨

zFrx zFIg E`ai `NW ,FhEWtM¦§¤Ÿ¨Ÿ©¨
zFaxaE raVd zFidA iM ,mvx`A§©§¨¦¦§©Ÿ©¦§
`l mc` zF`ln mixrd zFide daFHd©¨¦§¤¨¦§¥¨¨Ÿ
iAx zrC lre .aEXIA zFIg dp`aŸŸ¨©©¦§©©©©¦

EwiGi `NW oziAWn :xn`W oFrnW(mW) ¦§¤¨©©§¦¨¤Ÿ©¦¨

.ux`d on zFIgd zrx iYAWde :xn`iŸ©§¦§©¦¨©©©¦¨¨¤
zrA l`xUi ux` didY iM ,oFkPd `Ede§©¨¦¦§¤¤¤¦§¨¥§¥
mlFrd did xW`M zFvOd mEIw¦©¦§©£¤¨¨¨¨
,oFW`xd mc` lW F`hg mcw FzNgYn¦§¦¨Ÿ¤¤§¤¨¨¨¦
FnkE ,mc` zinn Unxe dIg oi ¥̀©¨§¤¤¥¦¨¨§

Exn`W(.bl zFkxA)`N` zinn cFxr oi` : ¤¨§§¨¥¨¥¦¤¨
.zinn `hg¥§¥¦

äæåaEzMd xn`W(g `i dirWi)rWrWe : §¤¤¨©©¨§©§¨§¦£©
ace dxtE :oke ,ozR xg lr wpFi¥©ª¨¤§¥¨¨¨Ÿ

oaY lk`i xwAM dix`e dpirxYmW) ¦§¤¨§©§¥©¨¨Ÿ©¤¤¨

(f wEqR,zFrxd zFIgA sxHd did `l iM , ¨¦Ÿ¨¨©¤¤©©¨¨
xfbp iM ,mc` lW F`hg ipRn wx©¦§¥¤§¤¨¨¦¦§©
mUEde ,mdiPWl sxh zFidl eilr̈¨¦§¤¤§¦¥¤§©
Ff z` Ff sxhl mB mdl rah sxHd©¤¤¤©¨¤©¦§Ÿ¥
zg` mrR mc`d mtxhA iM ,rEcIM©¨©¦§¨§¨¨¨¨©©©©
xn` oke ,xzFi mirx zFidl EtiqFi¦¦§¨¦¥§¥¨©

aEzMd(b hi l`wfgi)sxh sxhl cnlie : ©¨§¤§¥§¦§©¦§¨¤¤
.lk` mc`̈¨¨¨

äpäåzFIgA xn`p mlFr lW Fz`ixaA §¦¥¦§¦¨¤¨¤¡©©©
,dlk`l aUrd mdl ozPW¤¨©¨¤¨¥¤§¨§¨

aizkC(l ` ziW`xA)lklE :ux`d zIg ¦§¦§¥¦§¨©©¨¨¤
lr UnFx lklE minXd sFr lklE§¨©¨©¦§Ÿ¥©
wxi lM z` dIg Wtp FA xW` ux`d̈¨¤£¤¤¤©¨¤¨¤¤
,ok idie :aEzMd xn`e ,dlk`l aUr¥¤§¨§¨§¨©©¨©§¦¥
,crl mdA mUEd xW` raHd `Ed iM¦©¤©£¤©¨¤¨©
`hgd ipRn sxHd Ecnl KM xg`e§©©¨¨§©¤¤¦§¥©¥§
xYdWkE .iYWxR xW`M zinOd©¥¦©£¤¥©§¦§¤ª©

ixg` gp ipal miIgd ilrA zhigW§¦©©£¥©©¦¦§¥Ÿ©©£¥
mc`d lr xidfde ,lEAOd(d h mW)K`e : ©©§¦§¦©¨¨¨¨§©

z` 'Fbe Wxc` mkizWtpl mknC z ¤̀¦§¤§©§Ÿ¥¤¤§Ÿ§¤
dIgd cIn dIg Wtp `le ,mc`d Wtp¤¤¨¨¨§Ÿ¤¤©¨¦©©©¨
.sxhl mbdpn lr Ex`Wp ,DYxag£¤§¨¦§£©¦§¨¨¦§Ÿ
,zEnlXd lr l`xUi ux` zFidaE¦§¤¤¦§¨¥©©§¥
raHd lr Ecnrie mbdpn zrx zAWY¦§Ÿ¨©¦§¨¨§©©§©©¤©
zrA mdA mWEd xW` oFW`xd̈¦£¤©¨¤§¥
xcqA dGn iYxMfd xakE .mzxivi§¦¨¨§¨¦§©§¦¦¤§¥¤

gp zFclFY(e h ziW`xA). §Ÿ©§¥¦

ìòål`FBd ini lr aEzMd xn` oM §©¥¨©©¨©§¥©¥
mFlXd aEWIW ,iXi rfBn `vFId©¥¦¤©¦©¤¨©¨
dIg lM zrxe sxHd lCgie mlFrÄ¨§¤§©©¤¤§¨©¨©¨
.dNgYn mrahA did xW`M Unxë¤¤©£¤¨¨§¦§¨¦§¦¨
WTAW EdIwfg lr FA dzid dpEMde§©©¨¨¨§¨©¦§¦¨¤¦¥
giWn FzFUrl `Ed KExA WFcTd©¨¨©£¨¦©

(.cv oixcdpq),Kkl mzEkf dzlr `le , ©§¤§¦§Ÿ¨§¨§¨§¨
cizrd giWOd lr dUrOd didie§¦§¤©©£¤©©¨¦©¤¨¦

.`alf dxez ¨Ÿ
).áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå (ç§¨§Ÿ§¥¤¦§¥¤¤¨¤
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(è)íëúà éúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®
:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙe∑ לׁשּלם עסקי מּכל אּפנה »ƒƒ¬≈∆ְֲִֵֶֶַַָָָ
ׁשּׂשכר  למל ּדֹומה? הּדבר למה מׁשל ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשכרכם,

ּכהנים'ּפֹועלים  ּב'תֹורת ּכדאיתא È˙È¯Ù‰Â.וכּו' ְְְֲֲִִִִַָֹ¿ƒ¿≈ƒ
ÌÎ˙‡∑(ת"כ) ּורבּיה ּבפרּיה.ÌÎ˙‡ È˙Èa¯‰Â∑(ת"כ) ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆
‡ÌÎz.זקּופה ּבקֹומה  È˙È¯aŒ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Â∑(ת"כ) ְְָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆

אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, ,ּברית ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּתּופר  ׁשּלא חדׁשה ּברית לֿלא)ׁשּנאמר,אּלא לא :(ירמיה ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּברית  יהּודה ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ"וכרּתי
וגֹו'",חדׁשה  כּברית .לא ְְֲִַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 327 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYA mlnr lr l`xUi ipA lW cgind xkVd©¨¨©§ª¨¤§¥¦§¨¥©£¨¨©¨

אתכם  והרּביתי אתכם והפריתי אליכם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּופניתי
אּתכם: את־ּבריתי ְְֲִִִִִֶֶַֹֽֽוהקימתי

ּבקֹומה  – אתכם והרּביתי ּורבּיה. ּבפרּיה – אתכם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָוהפריתי
רש"י)זקּופה. ובפירוש ט. (כו, ְָ

– "ּפרּו ּבראׁשית: ּבפרׁשת ּכתב הרי רש"י להבין: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָוצרי
הרּבה", מֹוליד ׁשאחד – רבּו יֹותר. ולא אחד מֹוליד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאחד
ׁשניהם  והרבּיה ׁשהּפרּיה ּופרׁש ּבפרּוׁשֹו, ּכאן ׁשּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומּדּוע
ענין  על מדּבר "הרּביתי" ואּלּו "והפריתי", ּבמּלת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָּכלּולים

לגמרי? ְְֵֵַַאחר
ׁשּמּגיע  מיחד ׂשכר על מדּבר ׁשּכאן ׁשּמּכיון לֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻויׁש
"ׁשּתהיּו ּומצֹות, הּתֹורה ּבׁשמירת ההֹוספה על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָליׂשראל
ליׂשראל, מיחד ׂשכר הּוא הּׂשכר ּגם לכן ּבּתֹורה", ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻעמלים

ּורבּיה ולכן  ּפרּיה ׁשל ׂשכר על היא ׁשהּכּונה לֹומר אי־אפׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּורבּו", "ּפרּו העֹולם אּמֹות ּגם נתּברכּו ּבזה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻּכפׁשּוטם,
לגמרי. אחרת ּברכה לסּוג היא הּכּונה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

ׁשאצל  הינּו, רבּיה. ׁשל ּבאפן היא עצמּה ׁשהּפרּיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפרּו:
מחּיב  לא אבל אחד, מֹוליד ׁשאחד ּפרּיה יׁש העֹולם, ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻאּומֹות
רבּיה  ויׁש עקר, יהיה ׁשהּוא להיֹות יכֹול אּלא יֹוליד, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהּנֹולד
ּבני  אצל "והפריתי" ּבברּכת אבל הרּבה. מֹוליד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאחד
יהיה  זה אחד, יֹוליד ּכׁשאחד ׁשאפילּו היא, הּכּונה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
ּכל  סֹוף עד המׁש לזה ׁשּיהיה הינּו רבּיה, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבאפן

" ּבאברהם ׁשּנאמר על־ּדר ואּתן וארּבההּדֹורֹות, זרעֹו את ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ולכן  רּבּוי). ׁשל ּבאפן א אחד, ּבן לֹו (ׁשּנֹולד יצחק" את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלֹו
ׁשּמדּבר  אתכם" "והרּביתי את לפרׁש רׁש"י מכרח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהיה
ולכן  – נאמר ּכבר ׁשּזה – ּכּמּותי רּבּוי ולא איכּותי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּברּבּוי

ּבאיכּות. רּבּוי זקּופה, ּבקֹומה ְְְִֵֵֵָָּפרׁש

ß xii` f"h iyily mei ß

(é):eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«
i"yx£ÔLB ÔLÈ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ) מׁשּתּמרין יהיּו הּפרֹות «¬«¿∆»»»ְְְִִִֵַַ

ׁשנים ,להתיּׁשן וטֹובים  ׁשלׁש ׁשל הּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אׁשּתקד  מּׁשל לאכל e‡ÈˆBz.יפה L„Á ÈtÓ ÔLÈÂ∑ ְֱִֶֶֶֶַָָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒ

חדׁש מלאֹות הּגרנֹות יׁשן ׁשּיהיּו מלאֹות ,והאֹוצרֹות ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָ
האֹוצ  לפּנֹות אּתם אחר ּוצריכים למקֹום לתת ,רֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

לתֹוכן  .החדׁש ְֶָָָ

(àé):íëúà éLôð ìòâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«

i"yx£ÈkLÓ Èz˙Â∑ הּמקּדׁשזה ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ.ּבית ¿»«ƒƒ¿»ƒְִֵֶַָ¿…ƒ¿«
ÈLÙ∑'ּגעילה' ּכל ּבכם. קצה רּוחי ּפליטת ,אין לׁשֹון «¿ƒְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּבדבר  הּבלּוע כא)ּכמֹו,ּדבר א ב נגעל (שמואל ׁשם "ּכי : ְְְִִַַַָָָָָָ

ּגּבֹורים" הּמׁשיחה ,מגן קּבל ׁשל ,לא מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹו חץ מּכת מעליו להחליק ּכדי מבּׁשל ּבחלב ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻעֹור

העֹור ,חנית  יּקב .ׁשּלא ֲִִֶָֹֹ

Lt‡Âט  ÔBÎÏ ‡·ËB‡Ï È¯ÓÈÓ· Èt˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿¿«≈
:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿≈»¿«¬≈»¿»ƒƒ¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»
:ÔepÙz ‡z„Á¬«»¿«

È¯ÓÈÓיא  ˜Á¯È ‡ÏÂ ÔBÎÈÈa ÈpkLÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿¿ƒ≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dNgY gihad(f wEqRA)z` EtCxi iM ¦§¦©§¦¨§¨¦¦§§¤
,mAxgA ElRie mdiaiF`:ltke xfge §¥¤§¦§§©§¨§¨©§¨©

oYIW ,axgl mkiptl mkiaiF` Eltpe§¨§§¥¤¦§¥¤¤¨¤¤¦¥
,d`n dXng sCxl dxEabE al un` mdl̈¤Ÿ¤¥§¨¦§Ÿ£¦¨¥¨
d`n EqEpIW miaiF`d alA Kxn oYie§¦¥Ÿ¤§¥¨§¦¤¨¥¨
.dXngd axgA mNM ElRie ,dXng ipRn¦§¥£¦¨§¦§ª¨§¤¤©£¦¨

ElkEi `le ,mCgR ipRn EqEpIW okYi iM¦¦¨¥¤¨¦§¥©§¨§Ÿ§
iAxe .mhErn ipRn axgA mzF` zindl§¨¦¨©¤¤¦§¥¦¨§©¦
xg` mrR ElRIW ltMd iM xn` mdxa ©̀§¨¨¨©¦©¤¤¤¦§©©©©

.dnEwY ilAn cinY mrRh dxez ©©¨¦¦§¦§¨
)(èzFxR mNM EUrIW ,izixtde mrhe§©©§¦§¥¦¤©£ª¨¥

xwr mdA didi `l ,ohAd ixR§¦©¤¤Ÿ¦§¤¨¤¨¨

:xn`e xfge .dxwre,éúéaøäåEUrIW ©£¨¨§¨©§¨©§¦§¥¦¤©£
,mdini E`lnie ,ElMWi `le miAx zFxR¥©¦§Ÿ§©§§¦§§§¥¤

.ax mr Eidi KklEi dxez §¨¦§©¨
,íëëBúa éðkLî ézúðå (àé)ziA df §¨©¦¦§¨¦§§¤¤¥

.WCwOdéLôð ìòâú àìå ©¦§¨§Ÿ¦§©©§¦
,íëúàdlirB lM .mkA dvw igEx oi` ¤§¤¥¦¨¨¨¤¨§¦¨



סז
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:oFbM ,xacA rElAd xaC zhilR oFWl§§¦©¨¨©¨©§¨¨§
mixFAB obn lrbp mW iM(`k ` aÎl`EnW), ¦¨¦§©¨¥¦¦§¥

lW obn oigWFOW dgiWOd lAw `lŸ¦¥©§¦¨¤§¦¨¥¤
zMn eilrn wilgdl icM lXan xFr§ª¨§¥§©§¦¥¨¨©Ÿ
oFWl .xFrd aTi `NW zipg F` ug¥£¦¤Ÿ¦Ÿ¨§

.i"Xx©¦
àìåxn`IW dfA mrHd dn iYrci §Ÿ¨©§¦©©©©¨¤¤Ÿ©

lM EpxnWA iM `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§¨§¥¨
EpzF` q`ni `l FpFvx EpzUre zevOd©¦§Ÿ©£Ÿ¥§Ÿ¦§©¨
FzixA lr EpxarA oke .FWtp lErbA§¦©§§¥§¨§¥©§¦

xn` zFlFcB zFv`p EpzUrewEqR oNdl) ©£Ÿ¥§¨§¨©§©¨¨

(cnxn`e ,miYlrB `le miYq`n `l :Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦§¨©
dllTd zrWA `iaPd(hi ci dinxi)q`nd : ©¨¦¦§©©§¨¨¦§§¨£¨Ÿ

dlrB oFIvA m` dcEdi z` Yq`n̈©§¨¤§¨¦§¦¨£¨
.LWtp©§¤

ìáàxn` ,dxFYd ixzQn cFq oiprd £¨¨¦§¨¦¦§¥©¨¨©
WtPde ,EpkFzA FpMWn oYIW¤¦¥¦§¨§¥§©¤¤
lirbY `l oMWOd `ai DPOn xW £̀¤¦¤¨¨Ÿ©¦§¨Ÿ©§¦
,oigzFxA FzF` oilirbOW ilkM EpzF`¨¦§¦¤©§¦¦§§¦
mipal EpicbA Eidi zr lkA la £̀¨§¨¥¦§§¨¥§¨¦
ixacM dhilR dlirBd iM ,miWcge©£¨¦¦©§¦¨§¦¨§¦§¥
lrbi `le xAr FxFW :oFWNn ,i"Xx©¦¦§¦©§Ÿ©§¦

lMWz `le FzxR hNtY(i `k aFI`):xn`e . §©¥¨¨§Ÿ§©¥¦§¨©
FWtpA midl` 'd rAWp KxcM ,iWtp©§¦§¤¤¦§©¡Ÿ¦§©§

(g e qFnr)oFIvA m` :DinzA xn` `iaPde . ¨§©¨¦¨©¦§¦©¦§¦
m`e xir `idW ,LWtp dlrB Dnvr©§¨¨£¨©§§¤¦¦¨¥
LiptNn DzF` YklWde l`xUiA§¦§¨¥§¦§©§¨¨¦§¨¤
mi`Fv micbA miWEal dipA lM zFidl¦§¨¨¤¨§¦§¨¦¦

.mil`bp¦§¨¦
äpäåmr ,ohEWR itM dN`d zFkxAd §¦¥©§¨¨¥¤§¦§¨¦

oiprM ,zFIllM zFAx ozFid¡¨©§¨¦§¦§©
,dIaxE dIxtE mFlXde raVd xhOd©¨¨©Ÿ©§©¨§¦¨§¦¨
dxvwA xaM KxAW zFkxAd FnM opi ¥̀¨§©§¨¤¥¥§¨¦§¨¨

(dk bk zFnW)Linin z`e Lngl z` KxaE : §¥©¤©§§§¤¥¤
gihai mW iM ,LAxTn dlgn izxqde©£¦Ÿ¦©£¨¦¦§¤¦¨©§¦©
cr dkxal didIWe ,dYWnaE lk`nA§©£¨§¦§¤§¤¦§¤¦§¨¨©
oM lre ,EptEbA ilg mEW rx`i `NW¤Ÿ¤¡©Ÿ¦§¥§©¥
cilFpe mi`ixaE minlW rxGd ilM Eidi¦§§¥©¤©§¥¦§¦¦§¦
xn`W FnM ,mi`ln mini digpe obdM©Ÿ¤§¦§¤¨¦§¥¦§¤¨©

(ek wEqR mW)dxwre dlMUn didz `l : ¨¨Ÿ¦§¤§©¥¨©£¨¨
oke ,`Nn` Lini xRqn z` Lvx`A§©§¤¤¦§©¨¤£©¥§¥

dNgY xn`(ek eh mW).L`tx 'd ip` iM : ¨©§¦¨¨¦£¦Ÿ§¤
íòhäålr s` mdd zFkxAd iM ,dfA §©©©¨¤¦©§¨¨¥©©

miQPd on md ,miQp mdW iR¦¤¥¦¦¥¦©¦¦
mdn d`ln dxFYd lMW mixYqPd©¦§¨¦¤¨©¨§¥¨¥¤

iYWxR xW`M(` fi ziW`xA)ENt` mde , ©£¤¥©§¦§¥¦§¥£¦
Wi`d didi xW`M iM ,caFrd cigil§¨¦¨¥¦©£¤¦§¤¨¦
,eidl` 'd zFvn lM xnFW ciqgd¤¨¦¥¨¦§¡Ÿ¨
zExwrde ilgd on l`d EdxnWi¦§§¥¨¥¦©Ÿ¦§¨£¨
EN` la` .daFhA eini `Nnie lEMXde§©¦¦©¥¨¨§¨£¨¥

zFIllM od z`Gd dWxRAW zFkxAd©§¨¤©¨¨¨©Ÿ¥§¨¦
,miwiCv mNM EpOr lM zFidA ode ,mrÄ¨§¥¦§¨©¥ª¨©¦¦
dpzpe ,"ux`d" o`kA cinY xiMfi KklE§¨©§¦¨¦§¨¨¨¤§¨§¨
,ux`A mFlW ,mkvx`A ghal ,ux`d̈¨¤¨¤©§©§§¤¨¨¨¤

.mkvx`A xarz `l ,ux`d on¦¨¨¤Ÿ©£Ÿ§©§§¤
øáëemNM zFkxAd dN` lM iM Epx`A §¨¥©§¦¨¥¤©§¨ª¨

minWBd E`aIW raHA oi` ,miQp¦¦¥©¤©¤¨Ÿ©§¨¦
didie`aie miaiF`d on Epl mFlXd §¦§¤©¨¨¦¨§¦§¨Ÿ

dXng ipRn d`n qEpl mAlA KxnŸ¤§¦¨¨¥¨¦§¥£¦¨
didIW `le ,zFvOde miTgd EpzFUrA©£¥©ª¦§©¦§§Ÿ¤¦§¤
.ziriaXd dpXd Eprxf ipRn Ktd lMd©Ÿ¥¤¦§¥©§¥©¨¨©§¦¦
mlFrW ,mixYqp miQp mdW iR lr s`e§©©¦¤¥¦¦¦§¨¦¤¨
md la` ,mdOr bdFp FbdpnM§¦§¨¥¦¨¤£¨¥
mlFrl cinY mzFid cSn minqxRzn¦§©§§¦¦©¡¨¨¦§¨
,digi cg`d wiCSd m` iM .ux`d lkA§¨¨¨¤¦¦©©¦¨¤¨¦§¤
,eini `Nnie ,FAxTn dlgn 'd xiqie§¨¦©£¨¦¦§¦©¥¨¨
la` .mirWx zvwA df mB dxwi¦§¤©¤¦§©§¨¦£¨
cg` mre DNM zg` ux`A didYW¤¦§¤§¤¤©©ª¨§©¤¨
,raUe ,FYrA mWBd zMxA cinŸ¦¦§©©¤¤§¦§Ÿ©
,dxEabE ,zE`ixaE ,mFlWe ,delWe§©§¨§¨§¦§¨
EdFnM oi`W oiprA ,miaiF`d oFxaWe§¦§¨§¦§¦§¨¤¥¨
'd z`n iM lMl rcEi ,mlFrd lkA§¨¨¨¦¨©©Ÿ¦¥¥

xn` oM lre .z`f dzid(i gk mixaC): ¨§¨Ÿ§©¥¨©§¨¦

`xwp 'd mW iM ux`d iOr lM E`xe§¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨
.JOn E`xie Lilr̈¤§¨§¦¤¨

Côäåux`d WprA zFllTA didi df §¥¤¤¦§¤©§¨§Ÿ¤¨¨¤
xn`W(hi wEqR)z` iYzpe : ¤¨©¨§¨©¦¤

FnM ilgd iWpre ,lfxAM mkinW§¥¤©©§¤§¨§¥©Ÿ¦§
xn`W(hp gk mixaC)mirx mi`lge : ¤¨©§¨¦¨¢¨¦¨¦

dYWOde lk`Od lNwIW ,mipn`pe§¤¡¨¦¤§ª©©©£¨§©¦§¤
FzFidA qPd mqxRzie ,sEBd `ilgie§©§¦©§¦§©§¥©¥¦§

aEzM oM lr ,mNkA mIw cinYhk mW) ¨¦©¨§ª¨©¥¨¨

(`kxW` mkipA oFxg`d xFCd xn`e :§¨©©¨©£§¥¤£¤
`ai xW` ixkPde mkixg`n EnEwï¥©£¥¤§©¨§¦£¤¨Ÿ
ux`d zFMn z` E`xe dwFgx ux`n¥¤¤§¨§¨¤©¨¨¤
Ednzi `NW ,di`lgY z`e `idd©¦§¤©£ª¤¨¤Ÿ¦§§
dl`d lM FA dvax xW` `Edd Wi`Ä¦©£¤¨§¨¨¨¨¨

(hi wEqR mW)zFAx minrR didi oM iM , ¨¨¦¥¦§¤§¨¦©
E`aIW zFO`d lkA mlFr lW FbdpnM§¦§¨¤¨§¨¨ª¤¨Ÿ
ux`A wx ,cg` Wi`A mirx mixwn¦§¦¨¦§¦¤¨©¨¨¤
dn lr miFBd lM El`Wie Ednzi `idd©¦¦§§§¦§£¨©¦©¤

z`Gd ux`l dkM 'd dUr(bk wEqR mW), ¨¨¨¨¨¨¤©Ÿ¨¨

dzUr 'd ci iM Ercie E`xi mNM iM¦ª¨¦§§¥§¦©¨§¨
Exn`ie ,z`f(ck wEqR mW)Eafr xW` lr : Ÿ§Ÿ§¨¨©£¤¨§

.mza` idl` 'd zixA z ¤̀§¦¡Ÿ¥£Ÿ¨
ììkäådA iMmde minlW l`xUi zFi §©§¨¦¦§¦§¨¥§¥¦§¥

raHA mpipr bdpzi `l miAx©¦Ÿ¦§©¥¦§¨¨©¤©
`l ,mvx`A `le mtEbA `l ,llM§¨Ÿ§¨§Ÿ§©§¨Ÿ
mXd Kxai iM ,mdn cigiA `le mllkA¦§¨¨§Ÿ§¨¦¥¤¦§¨¥©¥
cr mAxTn dlgn xiqie mninE mngl©§¨¥¨§¨¦©£¨¦¦§¨©

xOYWdl `le `tFxl Ekxhvi `NW¤Ÿ¦§¨§§¥§Ÿ§¦§©¥
FnM ,llM zF`Etxd ikxCn KxcA§¤¤¦©§¥¨§§¨§

xn`W(ek eh zFnW).Li`tx 'd ip` iM : ¤¨©§¦£¦Ÿ§¤
ïëå,d`EaPd onfA miUFr miwiCSd Eid §¥¨©©¦¦¦¦§©©§¨

EWxci `l ElgIW oer mxwi iM mB©¦¦§¥¨Ÿ¤¤¡Ÿ¦§§
EdIwfg oiprM ,mi`iaPA wx mi`tFxÄ§¦©©§¦¦§¦§©¦§¦¨

FzFlgA(bÎa k aÎmikln)aEzMd xn`e . ©£§¨¦§¨©©¨
(ai fh aÎd"c)'d z` WxC `l FilgA mB :©§¨§Ÿ¨©¤

mi`tFxd xaC did EN`e ,mi`txA iM¦¨Ÿ§¦§¦¨¨§©¨§¦
,mi`tFxd xiMfIW mrH dn ,mdA bEdp̈¨¤©©©¤©§¦¨§¦
.mXd WxC `NW xEarA wx mW`d oi ¥̀¨¨¨©©£¤Ÿ¨©©¥
lk` `l :mc` xn`i xW`M `Ed la £̀¨©£¤Ÿ©¨¨Ÿ¨©
.ung m` iM zFSOd bgA dSn ipFlR§¦©¨§©©©¦¦¨¥
Wxci `l `iaPA mXd WxFCd la £̀¨©¥©¥©¨¦Ÿ¦§
ziaA mi`tFxl wlg dnE .mi`tFxÄ§¦©¥¤¨§¦§¥

gihadW xg` ,mXd oFvx iUFrzFnW) ¥§©¥©©¤¦§¦©§

(dk bkLinin z`e Lngl z` KxaE¥¥¤©§§§¤¥¤
oi` mi`tFxde ,LAxTn dlgn izFxiqde©£¦¦©£¨¦¦§¤§¨§¦¥
,dwWOde lk`Od lr wx mdiUrn©£¥¤©©©©£¨§©©§¤

.eilr zFEvlE EPOn xidfdl§©§¦¦¤§©¨¨
CëåExn`(.ci zFixFd)oiYxze oixUr lM . §¨¨§¨¨¤§¦§©§¦

ENt` sqFi ax dAx KlnC oipW§¦§¨©©¨©¥£¦
mdl lWOde .`xw `l Dizial `pn ª̀§¨§¥¥Ÿ¨¨§©¨¨¨¤

(fi e dAx y"dy)`zevnl gizR `lC `rxY ©¨©§¨§¨¨¦©§¦§¨¨
mxn`n `Ede .`iq`l gizR(.q zFkxA): ¨¦©§©§¨§©£¨¨§¨

zF`EtxA mc` ipA lW mMxC oi`W¤¥©§¨¤§¥¨¨¦§
mMxC did `l EN`W ,EbdPW `N ¤̀¨¤¨£¤¦Ÿ¨¨©§¨
didi xW` itM mc`d dlgi zF`EtxA¦§¤¡¤¨¨¨§¦£¤¦§¤

Rxzie F`hg Wpr eilr,'d oFvxA ` ¨¨Ÿ¤¤§§¦§©¥¦§
mgiPd mXde ,zF`EtxA Ebdp md la £̀¨¥¨£¦§§©¥¦¦¨

.miraHd ixwnl§¦§¥©§¨¦
Bæåmxn`A mzpEM `id(.dt w"a)`Rxe . §¦©¨¨¨§¨§¨§©Ÿ

`tFxl zEWx dpYPW o`Mn ,`Rxi§©¥¦¨¤¦§¨§¨¥
zEWx dpYPW Exn` `l ,zF`Rxl§©§Ÿ¨§¤¦§¨§
dlgW oeiM `N` ,zF`Rxzdl dlFgl©¤§¦§©§¤¨¥¨¤¨¨
bdp iM ,zF`Rxzdl `aE dlFgd©¤¨§¦§©§¦¨©
mXd zcrn did `l `Ede ,zF`EtxA¦§§Ÿ¨¨¥£©©¥
Fnvr xq`l `tFxl oi` ,miIgA mwlgW¤¤§¨©©¦¥¨¥¤¡Ÿ©§
zEni `OW WWg ipRn `l ,Fz`Etxn¥§¨Ÿ¦§¥£¨¤¨¨
,`idd dk`lOA iwA `EdW ixg` FciA§¨©£¥¤¨¦©§¨¨©¦
`Ed FCal mXd iM xn`IW xEarA `le§Ÿ©£¤Ÿ©¦©¥§©

.Ebdp xaMW ,xUA lM `tFx¥¨¨¨¤§¨¨£
ìòåz` df EMdW miSPd miWp`d oM §©¥¨£¨¦©¦¦¤¦¤¤

sFxb`A F` oa`A df(gi `k zFnW) ¤§¤¤§¤§§

iM ,d`Etxd inElWY dMOd lr Wi¥©©©¨©§¥¨§¨¦
,miQPd lr dipicA KnqY `l dxFYd©¨Ÿ¦§Ÿ§¦¤¨©©¦¦

dxn` xW`M(`i eh mixaC)lCgi `l iM : ©£¤¨§¨§¨¦¦Ÿ¤§©
,didi oMW DYrCn ,ux`d axTn oFia ¤̀§¦¤¤¨¨¤¦©§¨¤¥¦§¤
Fl oi` Wi` ikxC mXd zFvxA la £̀¨¦§©¥©§¥¦¥

.mi`tFxA wqrai dxez ¥¤¨§¦



izewegaסח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy

(áé)ízàå íéäìàì íëì éúééäå íëëBúa ézëläúäå§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−
:íòì éì-eéäz¦«§¦¬§¨«

i"yx£ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â∑ מּמּני מזּדעזעים ּתהיּו ולא מּכם ּכאחד ּבגןֿעדן עּמכם ּתיראּו,אטּיל לא יכֹול ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
לאלהים" לכם "והייתי ּתלמּודֿלֹומר: .מּמּני? ְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay)

ּומּלמּטה  למּטה מלמעלה הליכֹות, ב' הּוא ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָ"והתהּלכּתי"
ּגם  וכּמבאר הּמעלֹות, ב' יהיּו ׁשּלעתיד־לבא היינּו ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹלמעלה,

ּדלעתיד־לבא  ּוכדין, ּכדין ,"ׁשמׁשתי ּכדכד "וׂשמּתי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹּבענין
למּטה. ּומלמעלה למעלה מּלמּטה ּדעבֹודה הּמעלֹות ב' ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָיהיּו

(âé)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéýìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäî íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½

ô :úeiîîB÷ íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤−«§¦«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ ּבי ׁשּתאמינּו אני ׁשאני ,ּכדאי ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲֲִִִִֶֶַַ

אּלה  ּכל לעׂשֹות מארץ ,יכֹול אתכם הֹוצאתי ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגדֹולים  נּסים לכם ועׂשיתי יתד ∑ËÓ˙.מצרים ּכמין ְְְִִִִִִִֶַָָ……ְִֵָ

ּתצא  ׁשּלא הּמֹוסרה המעּכבים העל ראׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשני

הּקׁשר  ויּתיר הּׁשֹור ב)ּכמֹו,מראׁש כז ל(ירמיה "עׂשה : ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹ
ּומטֹות" ּבלע"ז ,מֹוסרֹות ∑˜eiÓÓB˙.קביליי"א ְֵַַֹ¿ƒ

זקּופה  .ּבקֹומה ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(314 עמ' כה מנחם (תורת

קֹוממּיּות אתכם יג)ואֹול (כו, ְְִֵֶֶָ
ּבקֹומה  המהּל" הרי וקׁשה, זקּופה". "ּבקֹומה רׁש"י: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּפרׁש
'קֹומה  ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש ׁשכינה". רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו . . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָזקּופה
לעצמֹו מציאּות אינֹו האדם מחלט: מּבּטּול ׁשּבאה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻזקּופה'

הגּבהתֹו וגם אלקּות ׁשל המציאּות היא מציאּותֹו ּכל ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹּכלל,
מּכיון  :"מל ,מל "עבד ועל־ּדר האלקּות. הגּבהת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מציאּות  הּוא נעׂשה ,הּמל עבד היֹותֹו היא מציאּותֹו ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּכל

הּוא. אף מתּגּדל הּמל ׁשּיגּדל ּוככל עצמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמל

(ãé)úåönä-ìk úà eNòú àìå éì eòîLú àì-íàå§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ
:älàä̈¥«¤

i"yx£ÈÏ eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּבּתֹורה עמלים להיֹות ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְֲִִֵַָ
חכמים  מדרׁש ּכׁשהּוא ולדעת הּמצֹות? לקיּום יכֹול . ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָ

אמּור! מצֹות קּיּום הרי – וגֹו'" תעׂשּו "ולא ְְְֲֲִִֵֵַָֹאֹומר:
להיֹות  לי"? תׁשמעּו "ואםֿלא מקּים: אני מה ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹהא

dÏ‡Ïיב  ÔBÎÏ ÈÂ‰‡Â ÔBÎÈÈa ÈzÈÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿∆¡≈¿∆¡»
:ÌÚÏ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»«¿»

Ú¯‡Ó‡יג  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
¯È ˙È¯a˙Â ÔÈc·Ú ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
:‡˙e¯ÈÁÏ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿¿≈»

È˙יד  Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ¿»«¿¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i„ewt Ïk»ƒ«»»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áé)mrhe,íëëBúa ézëläúäå §©©§¦§©©§¦§§¤
,znqxtn mkA izbdpd didYW¤¦§¤©§¨¨¦¨¤§ª§¤¤
wiRqn ,Edpgn axwA KNdzn KlnM§¤¤¦§©¥§¤¤©£¥©§¦
zixAd ixaC KxC dfe .mMxv lM mdl̈¤¨¨§¨§¤¤¤¦§¥©§¦
odA dUri Kke ,zn` `Ede ,ohEWtM¦§¨§¡¤§¨©£¤¨¤

.i`CeA§©©
àìåmEIw xkU o`kA aEzMd xiMfd §Ÿ¦§¦©¨§¨§©¦

mlFraE zFnWPd mlFrA zFWtPd©§¨§¨©§¨¨¨
onEIw iM ,mizOd zIgY ixg` `Ad©¨©£¥§¦©©¥¦¦¦¨
iYWxRW FnM dxivid KxcA aIgn§ª¨§¤¤©§¦¨§¤¥©§¦

zFzixkA(hk gi lirl)`Ed Wprde . ¦§¦§¥§¨Ÿ¤
mNM x`Xde ,mdn miaIgd zixkOW¤©§¦©©¨¦¥¤§©§¨ª¨

lr la` .mzxivi KxcA EnIwziKxC ¦§©§§¤¤§¦¨¨£¨©¤¤
zFkxA md cFr dN`d zFkxAd zn`d̈¡¤©§¨¨¥¤¥¦§
iYzpe iYWxRW FnM ,mipFilrA minẄ©¦¨¤§¦§¤¥©§¦§¨©¦

,mkz` iWtp lrbY `le ux`A mFlẄ¨¨¤§Ÿ¦§©©§¦¤§¤
dCOl fnx ,mkkFzA iYkNdzde oke§¥§¦§©©§¦§§¤¤¤©¦¨
iYzpe :on ,dpikW EpizFAx E`xTW¤¨§©¥§¦¨¦§¨©¦

mixnF`e ,mkkFzA ipMWn(:et zFgpn): ¦§¨¦§§¤§§¦§¨

Exn`e ,l`xUiA dxFW dpikW§¦¨¨§¦§¨¥§¨§
dAx ziW`xaA(bi hi)dpikW xTr : ¦§¥¦©¨¦©§¦¨

oB o`M xMfd dPde .dzid mipFYgYA©©§¦¨§¨§¦¥ª§©¨©
.eircFil `Ad mlFrde ocr¥¤§¨¨©¨§§¨

älàådpiidY `l oinElWzA zFkxAd §¥¤©§¨§©§¦Ÿ¦§¤¨
oiUFr l`xUi lM zFidA wx©¦§¨¦§¨¥¦
mlW ux`e minW oipaE ,odia` oFvx§£¦¤¦§©¨©¦¨¨¤¨¥
zFnlW zFkxA dxFYA oi`e ,FzpFkn lr©§¨§¥©¨§¨§¥
mi`pYde zixAd ixaC mdW ,dN`M̈¥¤¤¥¦§¥©§¦§©§¨¦
.EpipiaE `Ed KExA WFcTd oiA Eid xW £̀¤¨¥©¨¨¥¥

òãåmlFrn l`xUi EbiVd `l iM §©¦Ÿ¦¦¦§¨¥¥¨

miAxd `l ,ozEnlWA dN`d zFkxAl©§¨¨¥¤¦§¥¨Ÿ¨©¦
mzEkf dzlr `NW ,mdn micigid `le§Ÿ©§¦¦¥¤¤Ÿ¨§¨§¨

Exn`W FnM ,Kkl(:fh w"en):ceC lr §¨§¤¨§©¨¦
dpFnW lr Fzipg z` xxFr `Ede§¥¤£¦©§¤
,miz`n lr xrhvn dide ,llg zF`n¥¨¨§¨¨¦§©¥©¨©¦
xacA wx Fl dxn`e lFw zA dzvï§¨©§¨§¨©¦§©

iYgd dIxE`(d eh `Îmikln)oM lre . ¦¨©¦¦§¨¦§©¥
ExiMfIW l"f EpizFAxl `vnY¦§¨§©¥¤©§¦
cOln ,`al cizrl dN`d miwEqRA©§¦¨¥¤¤¨¦¨Ÿ§©¥
zFidl cizr l`xUIn wFpiY `dIW¤§¥¦¦¦§¨¥¨¦¦§
`Ed KExA WFcTd cizr 'Eke hiWFn¦§¨¦©¨¨

miwiCSd mr lIhl`al cizrlk"z) §©¥¦©©¦¦¤¨¦¨Ÿ
(o`MEpOr mIwzi la` ,mIwzp `l iM , ¨¦Ÿ¦§©¥£¨¦§©¥¦¨

.zEnlXd onfAbi dxez ¦§©©§¥



סט izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy
"לי" אין "לי"? ּתלמּודֿלֹומר ּומה ּבּתֹורה. ְֲִִִֵֵַַַַָעמלים
וכן  ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו את הּמּכיר זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאּלא

ט)ּבנמרֹוד י ה'"(בראשית לפני "ּגּברֿציד ׁשּמּכירֹו,: ְְְִִִִִֵֶַַֹ
סדֹום ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד יג)ּומתּכּון יג "רעים (בראשית : ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹ

ּומתּכּונים  רּבֹונם את מּכירים – מאד" לה' ְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹוחּטאים
ּבֹו ˙eNÚ.למרד ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּתלמדּו לא ,מּׁשּלא ְִֹ¿…«¬ְְִִֶֹֹ

עברֹות ּתעׂשּו ׁשּתי הרי ;. ְֲֲֲֵֵֵַ

(åè)ìòâz éètLî-úà íàå eñàîz éúwça-íàå§¦§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´
íëøôäì éúåöî-ìk-úà úBNò ézìáì íëLôð©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−

:éúéøa-úà¤§¦¦«
i"yx£eÒ‡Óz È˙wÁaŒÌ‡Â∑ ּבאחרים מֹואס ¿ƒ¿À…«ƒ¿»ֲִֵֵַ

ÌÎLÙ.העֹוׂשים  ÏÚ‚z ÈËtLÓ∑ החכמים .ׂשֹונא ִָƒ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ
˙BNÚ ÈzÏ·Ï∑ מעׂשֹות אחרים את ‡˙ŒÏkŒ.מֹונע ¿ƒ¿ƒ¬ֲֲִֵֵֵֶַ∆»

È˙BˆÓ∑ צּויתים ׁשּלא [ּבמצֹות] נאמר:,ּכֹופר לכ ƒ¿«ְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
'אתּֿכלֿהּמצֹות',"אתּֿכלֿמצֹותי" נאמר: .ולא ְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹ

È˙È¯aŒ˙‡ ÌÎ¯Ù‰Ï∑:עברֹות ׁשבע הרי ּבעּקר; ּכֹופר ¿«¿¿∆∆¿ƒƒֲֲִֵֵֵֶַָָ
הּׁשנּיה  ּגֹוררת הּׁשביעית ,הראׁשֹונה עד ואּלּו,וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

למד  לא עׂשה ,הן: העֹוׂשים ,ולא ּבאחרים ,מֹואס ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
החכמים  את האחרים ,ׂשֹונא את ּבּמצֹות ,מֹונע ,ּכֹופר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבעּקר  .ּכֹופר ִֵָָ

(æè)íëéìò ézã÷ôäå íëì úàf-äNòà éðà-óà©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À§¦§©§¦̧£¥¤³
íéðéò úBlëî úçcwä-úàå úôçMä-úà äìäa¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬¥©−¦
eäìëàå íëòøæ ÷éøì ízòøæe Lôð úáéãîe§¦´Ÿ¨®¤§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−

:íëéáéà«Ÿ§¥¤«
i"yx£ÌÎÈÏÚ Èz„˜Ù‰Â∑ עליכם וצּויתי.˙ÙÁL∑ ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְֲִִִֵֶ«∆∆

הּבׂשר  את ׁשּמׁשחף ּבלע"ז ,חלי ּדֹומה ,אנפולי"ש ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּומראית  נפיחתֹו ׁשהּוקּלה זעּופה לנפּוח .ּפניו ְְְְִִֶַַַָָָָָָ

˙Ác˜∑ּומבעירֹו ּומחּממֹו הּגּוף את ׁשּמקּדיח ,חלי «««ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

Á¯z˜טו  ÈÈc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z ÈÓÈ˜a Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
È„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ‡Ï„ ÏÈ„a ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿»¿∆¿«»»ƒ«

:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈL‡Ï¿«¿»¿»¿»ƒ

ÔBÎÈÏÚטז  ¯ÚÒ‡Â ÔBÎÏ ‡c „aÚ‡ ‡‡ Û‡«¬»∆¿«»¿¿«¿«¬≈
ÔÎMÁÓ ‡zÁc˜ ˙ÈÂ ‡zÙÁL ˙È ‡zÏ‰a«∆¿»»«∆¿»¿»««¿»¿«¿»
ÔBÎÚ¯Ê Ôe˜¯Ï ÔeÚ¯Ê˙Â LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ«¿ƒ«¿«¿»¿ƒ¿¿¿≈»«¿¬

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa dpÏÎÈÈÂ¿≈¿À≈«¬≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).eñàîz éúwça íàå (åèxEarA §¦§ªŸ©¦§¨©£
dNBzp `l zFvn miTgd zFid¡©ª¦¦§Ÿ¦§©¨
,miliqMd mzF` Eq`ni ,oFndl mnrh©£¨¤¨¦§£¨©§¦¦
WAl` `NW mXl utgd dn Exn`iŸ§©©¥¤©¥¤Ÿ¤§©
,zlkzE WW inwxA mTxnd dGd cbAd©¤¤©¤©§ª¨§¦§¥¥§¥¤
Epilr wxfpe dxRd sxUp iM lirFP dnE©¦¦¦§Ÿ©¨¨§¦§Ÿ¨¥
mivtg lMd mihRWOd la` .xt`d̈¥¤£¨©¦§¨¦©Ÿ£¥¦
aEXi oi` ,mzF` mikixv lMde mdÄ¤§©Ÿ§¦¦¨¥¦
lrbY `le ,hRWn iYlA dpicnE mrl§©§¦¨¦§¦¦§¨§Ÿ¦§©
zne Wi` dMn :hRWn mc` mEW Wtp¤¤¨¨¦§©©¥¦¨¥

(ai `k zFnW)EvPi ike ,(ak wEqR mW)ipice , §§¦¦¨¨¨§¦¥
.mdA `vFIke mixnFXde xFAde xFXd©§©§©§¦§©¥¨¤
ixaFrA dUrp xW` hRWOd la £̀¨©¦§¨£¤©£¨§§¥
zFixrd z` lrai xW` Wi`M ,zFvOd©¦§§¦£¤¦§©¤¨£¨
,ipFrcie aF` dUri F` ,zAXd lNgi F`§©¥©©¨©£¤§¦§¦
caM lr odW zFvOd ipRn ,EvEwi dfÄ¤¨¦§¥©¦§¤¥Ÿ¨¥

:xn` KklE .mirWxd lrúà íàå ©¨§¨¦§¨¨©§¦¤
úBNò ézìáì íëLôð ìòâz éètLî¦§¨©¦§©©§§¤§¦§¦£

,éúBöî ìk úàmihRWOA dlirBd iM ¤¨¦§©¦©§¦¨©¦§¨¦
.zFvOd EUri `NW icM§¥¤Ÿ©£©¦§

,éúéøa úà íëøôäì íòèåxtEYW §©©§©§§¤¤§¦¦¤©
dxFY `lA Eidie ,ixnbl zixAd©§¦§©§¥§¦§§Ÿ¨

lke ,`iqdxtA zFixr mnvrl xiYdl§©¦§©§¨£¨§©§¤§¨§¨
,zn`d KxC lre .mWtpl axrY de`Y©£¨¤¡©§©§¨§©¤¤¨¡¤
iYzpe :Ktd ,lhAze zixAd z`f xtEYW¤©Ÿ©§¦§¦¨¥¥¤§¨©¦

ux`A mFlW(e wEqR)xn`X dn `Ede , ¨¨¨¤¨§©¤¨©
(`l `l dinxi)izixA z` Extd dOd xW` : ¦§§¨£¤¥¨¥¥¤§¦¦

z` ElHAW xEarA iM ,ma iYlrA ikp`e§¨Ÿ¦¨©§¦¨¦©£¤¦§¤
mA iYlrA mFlW izixA§¦¦¨¨©§¦¨

.mnvrAfh dxez §©§¨
)(æèmrhe,íëì úàæ äNòà éðà óà §©©©£¦¤¡¤Ÿ¨¤

s` ,KERdA FnM zn`d KxC lr©¤¤¨¡¤§§¦©
xiMfOW Edfe .mkl dUr` z`f ip £̀¦Ÿ¤¡¤¨¤§¤¤©§¦
ip` s` iYklde ,"ip`" dWxRA cinŸ¦©¨¨¨£¦§¨©§¦©£¦

(ck wEqR)ip` mB mkz` iziMde ,(mW), ¨§¦¥¦¤§¤©¨¦¨

ip` s` mkz` iYxQie(gk wEqR)izOWde , §¦©§¦¤§¤©¨¦¨©£¦Ÿ¦
ip`(al wEqR)mOr Kl` ip` s` ,wEqR) £¦¨©£¦¥¥¦¨¨

(`n.
BLøãîáe`l :dpTd oA `ipgp iAx lW §¦§¨¤©¦§ª§¨¤©¨¤Ÿ

`N` ,oiCd oEc` ip`W iC©¤£¦¨©¦¤¨
WFcTd iM ,llMde .'Eke xQi` ip` s ©̀£¦£©¥§§©§¨¦©¨
dfe .z`Gd zixAd zxFM `Ed KExÄ¥©§¦©Ÿ§¤

rhraW ,mkiz`Hg lr raW :m ©©¤©©©Ÿ¥¤¤©
,zixAd zFl` od zFl`de .mkiz`hgM©£Ÿ¥¤§¨¨¥¨©§¦

,Fnvr oFWlaE dxEaBd iRn xEACd iM¦©¦¦¦©§¨¦§©§
xn` KklE .izMde ,iYxQi ,dUr`wEqR) ¤¡¤¦©§¦§¦¥¦§¨¨©¨

(en,l`xUi ipA oiaE FpiA 'd ozp xW` :£¤¨©¥¥§¥¦§¨¥
.z`Gd zixAd ozp lFcBd FnWA `Ed iM¦¦§©¨¨©©§¦©Ÿ

ìáàdxFY dpWnA(eh gk mixaC):xn` £¨§¦§¥¨§¨¦¨©
Lidl` 'd lFwA rnWz `l m ¦̀Ÿ¦§©§¡Ÿ¤
xiMfie ,eizFvn lM z` zFUrl xnWl¦§Ÿ©£¤¨¦§¨§©§¦
:odA gztE ,dxix` oFWl cinY mẄ¨¦§£¦¨¨©¨¤

dY` xEx`(fh wEqR mW)dkxAd iM , ¨©¨¨¨¦©§¨¨
'd oYi :xn`e ,mdn zxCrp(ck wEqR mW). ¤§¤¤¥¤§¨©¦¥¨¨

EpizFAx xn`n Edfe(:`l dNbn)zFllw , §¤©£©©¥§¦¨§¨
iM dWnE ,miAx oFWlA mipdM zxFzAW¤§©Ÿ£¦¦§©¦¤¦
dpWnAWe ,oxn` dxEaBd iRn oxn £̀¨¨¦¦©§¨£¨¨§¤§¦§¥
iRn oxn` iM dWnE ,cigi oFWlA dxFY¨¦§¨¦¤¦£¨¨¦¦
dWn dzUr dxEaBd iM ,oxn` Fnvr©§£¨¨¦©§¨¨§¨¤

.l`xUi lM oiaE DpiA gilẄ¦©¥¨¥¨¦§¨¥
òãåEfnxi dN`d zFl`d iM oade §©§¨¥¦¨¨¨¥¤¦§§

oFW`xd ziAA iM ,oFW`x zElbl§¨¦¦©©¦¨¦
dN`Bde zElBd ,z`Gd zixAd lM Eid̈¨©§¦©Ÿ©¨§©§ª¨
:xn`W ,zFgkFYA d`xY oMW .EPOn¦¤¤¥¦§¤©¥¤¨©

(mcFTd wEqRA)íàå eñàîz éúwça íàå ©¨©¥§¦§ªŸ©¦§¨§¦
,íëLôð ìòâz éètLî úà:xn`e ¤¦§¨©¦§©©§§¤§¨©



izewegaע zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy
כב)ּכמֹו לב באּפי"(דברים קדחה "ּכיֿאׁש :.˙BlÎÓ ְְְִִֵַָָ¿«

LÙ ˙·È„Óe ÌÈÈÚ∑ לראֹות וכלֹות צֹופּיֹות העינים ≈«ƒ¿ƒ…»∆ְְִִִֵַָָ
וירפא  ירפא ,ׁשּיקל ׁשּלא ׁשל ,וסֹוף הּנפׁשֹות וידאבּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ותֹוחלת  ּבאה ׁשאינּה ּתאוה ּכל ּבמֹותֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָמׁשּפחּתֹו
עינים',ממּׁשכה  'ּכליֹון È¯Ï˜.קרּויה ÌzÚ¯Êe∑ ְְְִִֵַָָָֻ¿«¿∆»ƒ

ּתצמח  ולא איביכם",ּתצמח ואם ,ּתזרעּו ."ואכלהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֻ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(mW),éúéøa úà íëøôäìmdA xiMfde ¨§©§§¤¤§¦¦§¦§¦¨¤
milENbe mipOge zFnA(l wEqR)Eid iM , ¨§©¨¦§¦¦¨¦¨

.zFrxd lM miUFre dxf dcFar icaFr§¥£¨¨¨§¦¨¨¨
xn`W `Ede(`l wEqR)z` izOWde : §¤¨©¨©£¦Ÿ¦¤

,mkggip gixA gix` `le mkiWCwn¦§§¥¤§Ÿ¨¦©§¥©¦Ÿ£¤
lEAwe FWCwn mdn wNql mdA dxzi©§¤¨¤§©¥¥¤¦§¨§¦

zFpAxTdWCwOA Fl oFvxl EidIW ©¨§¨¤¦§§¨©¦§¨
.`Edd©

íéLðòäåxace drx dIge axg ,mdilr §¨¢¨¦£¥¤¤¤§©¨¨¨§¤¤
df lM iM ,sFQA zElbe ,arxe§¨¨§¨©¦¨¤
xtqA WExtA `A xW`M mW did̈¨¨©£¤¨§¥§¥¤

Edinxi(ap wxR)zElBA xn`e .miwEqR) ¦§§¨¤¤§¨©©¨§¦

(dlÎcldizzAW z` ux`d dvxY f` :¨¦§¤¨¨¤¤©§Ÿ¤¨
xW` z` zAWY dOXd ini lM 'Fbe§Ÿ§¥©©¨¦§Ÿ¥£¤
mipXM zElBd zFpW EidW ,dzaW `lŸ¨§¨¤¨§©¨©¨¦
aEzMd xn` oke ,zFHnXd ElhA xW £̀¤¨§©§¦§¥¨©©¨

`Edd zElBA(`k el aÎd"c)xaC z`Nnl : ©¨©§©Ÿ§©
z` ux`d dzvx cr Edinxi itA 'd§¦¦§§¨©¨§¨¨¨¤¤
dzaW dOXd ini lM dizFzAW©§¤¨¨§¥©©¨¨¨¨
mdA dxzd oM .dpW miraW z`Nnl§©Ÿ¦§¦¨¨¥¦§¨¨¤
xExA xaC oM m` ,mdil` riBd oke§¥¦¦©£¥¤¦¥¨¨¨
.aEzMd xAC `Edd zElBd lrW `Ed¤©©¨©¦¥©¨

ìkzñäå,EPOn dN`Bd oiprA cFr §¦§©¥§¦§©©§ª¨¦¤
xMfIW wx gihan Fpi`W¤¥©§¦©©¤¦§Ÿ

ux`d zxikfaE zFa` zixA(an wEqR)`l , §¦¨¦§¦©¨¨¤¨Ÿ
siqFie mz`Hg glqie mpFr lgnIW¤¦§Ÿ£¨§¦§©©¨¨§¦
.mdigcp z` sq`IW `le ,mcwM mzad ©̀£¨¨§¤¤§Ÿ¤¤¡Ÿ¤¦§¥¤
wx EaW `NW ,laAn mzFlrA oM did iM¦¨¨¥©£¨¦¨¤¤Ÿ¨©
,hrn mdil` mielPde oinipaE dcEdi§¨¦§¨¦§©¦§¦£¥¤§©
EaWe ,laal ElB xW` mihaXd zvTn¦§©©§¨¦£¤¨§¨¤§¨

.qxR ikln zEcarA ,zENcA§©§©§©§¥¨¨
íâådnlW daEWzA EaEWIW xn` `l §©Ÿ¨©¤¨¦§¨§¥¨

mza` oFre mpFr ECezIW wx ,eiptl§¨¨©¤¦§©£¨©££Ÿ¨
(n wEqR)miUFr ipW ziA iWp` EpivnE , ¨¨¦©§¥©¦¥¦¦

l`IpC dCezdW FnM ,oM(gÎd h l`IpC): ¥§¤¦§©¨¨¦¥¨¦¥

xFqe EpcxnE EprWxde Epiere Ep`hg̈¨§¨¦§¦§©§¨¨§§
EpixUl Epiklnl ,'Fbe LzFvOn¦¦§¤§¦§¨¥§¨¥

aizkE .Epiza`le(fh mW mW)Epi`hga iM : §©£Ÿ¥§¦¨¨¦©£¨¥
LOre milWExi Epiza` zFpFraE©££Ÿ¥§¨©¦§©§

dCezd dingp oke .dRxgl(`iÎd ` dingp). §¤§¨§¥§¤§¨¦§©¨§¤§¨

xn` `xfre(cl h mW)EpixU Epikln : §¤§¨¨©¨§¨¥¨¥
Ur `l Epiza`e EpipdMixd .LzxFY E Ÿ£¥©£Ÿ¥Ÿ¨¨¤£¥

mpFr ECezIW dxFYd on Ecnl mNM iM¦ª¨¨§¦©¨¤¦§©£¨
mixExA mixaC dN` lke .mzFa` oFre©££¨§¨¥¤§¨¦§¦

zElBl fnxi zn`A `EdW z`Gd zixAA©§¦©Ÿ¤¤¡¤¦§Ÿ©¨
.EPOn dlE`Bde oFW`xd̈¦§©§¨¦¤

ìáàfnxi dxFY dpWnAW zixAd £¨©§¦¤§¦§¥¨¦§Ÿ
l`BPW dN`Ble df EpzElbl§¨¥¤§©§ª¨¤¦¨¥
fnxp `NW dNgY EplMYqd iM ,EPOn¦¤¦¦§©©§§¦¨¤Ÿ¦§©
wx ,dN`BA gihad `le ,avwe uw mẄ¥§¤¤§Ÿ¦§¦©©§ª¨©

daEWzA DzF` dlY(a l mixaC)`le , ¨¨¨¦§¨§¨¦§Ÿ
mixW` EUrIW mdd zFxarA xiMfd¦§¦¨£¥¨¥¤©££¥¦
la` ,llM dxf dcFar EcarIWe mipOge§©¨¦§¤©©§£¨¨¨§¨£¨

:xn`(eh gk mixaC)rnWz `l m` dide : ¨©§¨¦§¨¨¦Ÿ¦§©
lM z` zFUrl xnWl Lidl` 'd lFwA§¡Ÿ¤¦§Ÿ©£¤¨
ExarIW ipRn iM xn` ,eizTge eizFvn¦§¨§ªŸ¨¨©¦¦§¥¤©©§
EUrie ExnWi `NW eizFvn zvw lr©§¨¦§¨¤Ÿ¦§§§©£
,ipW ziaA did KMW ,EWpri oNM z ¤̀ª¨¥¨§¤¨¨¨§©¦¥¦

Exn`W FnM(:h `nFi)ipRn oFW`x ziA : §¤¨§¨©¦¦¦§¥
zFixr iENbe dxf dcFar ipRn ,axg dn©¨©¦§¥£¨¨¨§¦£¨
mi`iwA Ep`W ipW ziA ,minC zEkitWE§¦¨¦©¦¥¦¤¨§¦¦
zElinbaE dxFzA oiwqFr EidW mdÄ¤¤¨§¦§¨¦§¦
mPg z`pU ipRn ,axg dn ipRn micqg£¨¦¦§¥©¨©¦§¥¦§©¦¨
mW xiMfd `le .mdipiA dzidW¤¨§¨¥¥¤§Ÿ¦§¦¨
,o`M xiMfd xW`M gFgip gixe WCwOd©¦§¨§¥©¦©©£¤¦§¦¨
zcxFi minXd on W`d dzid `NW¤Ÿ¨§¨¨¥¦©¨©¦¤¤
FnM ,ipW ziaA zFpAxTd zlkF`e§¤¤©¨§¨§©¦¥¦§

mW `nFi zkQnA EcirdW(:`k). ¤¥¦§©¤¤¨¨
øîàåzFllTA(hn gk mixaC)'d `Vi §¨©©§¨§¨¦¦¨

ux`d dvwn wgxn iFB Lilr̈¤¥¨Ÿ¦§¥¨¨¤
mr mdilr E`AW ,xWPd d`ci xW`M©£¤¦§¤©¨¤¤¨£¥¤©
:mW xn`e ,c`n mdn miwFgxd inFx¦¨§¦¥¤§Ÿ§¨©¨

Yrci `l xW` iFB l`(el wEqR mW)iFB , ¤£¤Ÿ¨©§¨¨¨

FpWl rnWz `l xW`(hn wEqR mW)ipRn , £¤Ÿ¦§©§Ÿ¨¨¦§¥
,Epvx`n mwEgx axixacA oM `le Ÿ¦¨¥©§¥§Ÿ¥§¦§¥

xEX`e laal ElB iM ,z`Gd zixAd©§¦©Ÿ¦¨§¨¤§©
mdA minglpe ux`l miaFxw mdW¤¥§¦¨¨¤§¦§¨¦¨¤
,did mXn l`xUi qEgie ,cinŸ¦§¦¦§¨¥¦¨¨¨

xn`PW oiprM ,mpFWl mircFieaÎmikln) §§¦§¨§¦§¨¤¤¡©§¨¦

(ek giiM zinx` Licar l` `p xAC©¤¨¤£¨¤£¨¦¦
.Epgp` mirnFW§¦£¨§

ïëådvwn miOrd lkA 'd Lvitde §¥¤¡¦§§¨¨©¦¦§¥
ux`d dvw cre ux`d(cq gk mixaC) ¨¨¤§©§¥¨¨¤§¨¦

sFQn mixGtn Ep`W mFId EpzElB `Ed¨¥©¤¨§ª¨¦¦
xn`e .FtFq cre mlFrd(gq wEqR mW): ¨¨§©§¨©¨¨

EpzElbaE ,zFip`A mixvn 'd LaiWde¤¡¦§¦§©¦¨¢¦§¨¥
oke ,zFpitq mdn qEhih `NOW ,did df¤¨¨¤¦¥¦¥¤§¦§¥

.miInFxd xtqA aEzM̈§¥¤¨¦¦

ïëåLizpaE LipA :mW xnF`X dn §¥©¤¥¨¨¤§Ÿ¤
zF`x Lipire xg` mrl mipzp§ª¦§©©¥§¥¤Ÿ

(al wEqR)Eidi `le cilFY zFpaE mipA , ¨¨¦¨¦§Ÿ¦§
iaXA Ekli iM Kl(`n wEqR mW)EPpi` , ¨¦¥§©¤¦¨¨¥¤

iaXd wx ,mipaE zFa` ElBW zElBd©¨¤¨¨¨¦©©¤¦
mix`Wp zFa`de ,mCal mipAl `Edd©©¨¦§©¨§¨¨¦§¨¦
oFW`xd zixAA oM xn`p `le ,ux`Ä¨¤§Ÿ¤¡©¥©§¦¨¦
zixAA la` ,dnlW zElB ElBW ipRn¦§¥¤¨¨§¥¨£¨©§¦
milWFn miInFxd EidW ,oM xiMfd ipXd©¥¦¦§¦¥¤¨¨¦¦§¦
zFpAde mipAd migwFle Epvx`A§©§¥§§¦©¨¦§©¨

.mpFvxM¦§¨
ïëåEPgNWi xW` Liai` z` Ycare §¥§¨©§¨¤Ÿ§¤£¤§©§¤

`nvaE arxA KA 'd(gn wEqR mW) ¨§¨¨§¨¨¨¨

miInFxd EpcarW EpzEcar `id¦©§¥¤¨©§¨¦¦
ux`A milWFn mdixUe ,Epvx`A§©§¥§¨¥¤§¦¨¨¤
migwFle ,caM lr Epilr miciAknE©§¦¦¨¥Ÿ¨¥§§¦
rEci `Ed xW`M EppFnnE EptEB¥¨¥©£¤¨©

.mixtQA©§¨¦
ãBòåxn`W ,di`x(el gk mW)'d KlFi : §§¨¨¤¨©¨¥

ln z`e LzF`miwY xW` LM §§¤©§§£¤¨¦
dY` Yrci `l xW` iFB l` Lilr̈¤¤£¤Ÿ¨©§¨©¨
sFqA KlOd qRixb` Kld iM ,Liza`e©£Ÿ¤¦¨©©§¦©©¤¤§
axgp mW Fzkild lre ,inFxl ipW ziA©¦¥¦§¦§©£¦¨¨¤§©
xW` KlOd" aEzMd xn` `le .ziAd©©¦§Ÿ¨©©¨©¤¤£¤
xW` LMln :xn` la` ,"Lilr Klni¦§Ÿ¨¤£¨¨©©§§£¤
iE`x did `NW KxAzi Epl fnx ,miwŸ¦¨©¨¦§¨©¤Ÿ¨¨¨
lr Kln zFidl did xEq`e ,Klnl¦§Ÿ§¨¨¨¦§¤¤©
mdilr Eniwd la` ,dxFY oiCn l`xUi¦§¨¥¦¦¨£¨¥¦£¥¤
xMfdW FnM ,zCM `NW eizFa`e `Ed©£¨¤Ÿ©¨§¤ª§©

dhFq zkQnA df(.`n)mifnx dN` lke . ¤§©¤¤¨§¨¥¤§¨¦
.df EpzElB oipr WExtA ExiMfi EN`M§¦©§¦§¥¦§©¨¥¤

älàbäådN`B ,zipXd `idd zixAA §©§ª¨©§¦©¦©¥¦§ª¨
xn` ,mNM lr dNrn dnlW§¥¨§ª¨©ª¨¨©

(` l mixaC)lM Lilr E`ai ik dide : §¨¦§¨¨¦¨Ÿ¨¤¨
,'Fbe dllTde dkxAd dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤©§¨¨§©§¨¨§

gihade(d wEqR mW)LAxde Lahide : §¦§¦©¨¨§¥¦§§¦§§
ihaW lkl dghad `idW ,Liza`n¥£Ÿ¤¤¦©§¨¨§¨¦§¥
gihad mWe .mrd ziXWl `l ,l`xUi¦§¨¥Ÿ§¦¦¨¨§¨¦§¦©
xn`PW ,EpzF` milbOd dNkie zixkIW¤©§¦¦©¤©©§¦¨¤¤¡©

:(f wEqR mW)zFl`d lM z` Lidl` 'd ozpe ¨¨§¨©¡Ÿ¤¥¨¨¨
xW` Li`pU lre Liai` lr dN`d̈¥¤©Ÿ§¤§©Ÿ§¤£¤
fnx Li`pFUe LiaiF` dPde ,LEtcx§¨§¦¥§¤§§¤¤¤
cinY EtCxi xW` zFO`d iYWl¦§¥¨ª£¤¦§§¨¦
dN`BA Egihai mixaC dN`e .Epixg ©̀£¥§¥¤§¨¦©§¦©§ª¨



עי izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy

(æé)íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

i"yx£Ù Èz˙ÂÈ∑ ׁשּלי עסקי ,ּפנאי מּכל אני ּפֹונה ¿»«ƒ»«ְֲֲִִִֶֶַַָָ
לכם  ÌÎÈ‡N.להרע ÌÎ· e„¯Â∑יׁשלטּו,ּכמׁשמעֹו ְֶַָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִַָ

ֶָּבכם.

[fi-fh] i"yxit£:BÊ ‰L¯tÓ 'ÌÈ‰k ˙¯Bz' ˙„b‡«»««…¬ƒƒ»»»
˙‡fŒ‰NÚ‡ È‡ŒÛ‡∑'ּב'אף אּלא מדּבר וכן;,איני «¬ƒ∆¡∆…ְְְִֵֵֵֶַַָ

ּבקרי" עמם אל אני ÌÎÈÏÚ."אף Èz„˜Ù‰Â∑ ְֲִִִֵֵֶַָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ׁשהראׁשֹונה  עד לזֹו: מּזֹו אתכם ּפֹוקדֹות הּמּכֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו

אצלכם  לּה,ּפקּודה ואסמכּנה אחרת ∑Ï‰a‰.אביא ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ∆»»
הּברּיֹות  את הּמבהלת מּכת ,מּכה זֹו [ּפי'ואיזֹו? מתן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

חֹולה ∑‡˙ÙÁM‰Œ˙.מגפה] ׁשהּוא אדם ל יׁש ֵַָ∆««∆∆ְֵֶֶָָ
ּבּמּטה  ּתלמּודֿ,ּומּטל עליו?! ׁשמּור ּבׂשרֹו אבל ְְֲִַַָָָָָָָֻ

"ׁשחפת" ׁשהּוא ,לֹומר: עּתים אֹו נׁשחף; ׁשהּוא ְִִִֶֶֶֶַַָ
"ואת ,נׁשחף  ּתלמּודֿלֹומר מקּדיח? ואינֹו נח אבל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ

ׁשהּוא ,הּקּדחת" עּתים אֹו מקּדיח. ׁשהּוא מלּמד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַ
ּתלמּודֿלֹומר:,מקּדיח  ׁשּיחיה? ּבעצמֹו הּוא וסבּור ְְְְְְִִֶֶַַַַַָ

ׁשּיחיה  ּבעצמֹו סבּור אינֹו הּוא אֹו עינים". ,"מכּלֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
"ּומדיבת  ּתלמּודֿלֹומר: ׁשּיחיה? סבּורים אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹאבל

ÌÎÚ¯Ê.נפׁש" ˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe∑ואינּה זֹורעּה ֶָ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆ְְֵָָ
ּומה ,מחת מצ  ואֹוכלים? ּבאים אֹויביכם מה ּומעּתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

איביכם" "ואכלהּו זֹורעּה,ּתלמּודֿלֹומר: ּכיצד? הא ְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֻ
מצמחת  ואינּה ראׁשֹונה מצמחת ,ׁשנה ׁשנּיה ׁשנה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָ

הּמצֹור  לימי ּתבּואה ּומֹוצאים ּבאים ,ואֹויבים ְְְְִִִִֵַָָָ
ּברעב  מתים אׁשּתּקד.,וׁשּבפנים ּתבּואה לּקטּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

זרעכם" לריק "ּוזרעּתם אחר: הּבנים ,ּדבר ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מדּבר  הּכתּוב - ּומגּדלן ,והּבנֹות ּבהם עמל ׁשאּתה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אֹותם  ּומכּלה ּבא כב)ׁשּנאמר,והחטא ב "אׁשרֿ(איכה : ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָ
כּלם" איבי ורּביתי ÌÎa.טּפחּתי ÈÙ Èz˙Â∑ּכמֹו ְְְִִִִִִִַָֹ¿»«ƒ»«»∆ְ

אליכם" "ּופניתי ּבּטֹובה: ּברעה:,ׁשּנאמר נאמר ּכ ֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לעבדיו: ׁשאמר למל מׁשל מׁשלּו פני", ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ"ונתּתי

לרעה  עּמכם אני ועֹוסק עסקי מּכל אני ÌzÙbÂ.ּפֹונה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ¿ƒ«¿∆
ÌÎÈ·È‡ ÈÙÏ∑(ת"כ) מּבפנים אתכם הֹורג הּמות ׁשּיהא ƒ¿≈…¿≈∆ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

מּבחּוץ  אתכם מּקיפין דבביכֹון ·ÌÎ.ּובעלי e„¯Â ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ¿»»∆
ÌÎÈ‡N∑(ת"כ) מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד ׁשאיני …¿≈∆ְֲִִִִֵֶֶֶַָ

אלילים ,ּובכם  עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ׁשּבׁשעה ְְֱִִֵֶֶֶָָָָָֻ
יׂשראל  על ּׁשּבּגלּוי ,עֹומדים מה אּלא מבּקׁשים ,אינם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

גֿד)ׁשּנאמר ו מדין (שופטים ועלה יׂשראל אםֿזרע "והיה : ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וגֹו' קדם ּובני וּיׁשחיתּו,ועמלק עליהם וּיחנּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הארץ" מּכם ,אתֿיבּול עליכם ׁשאעמיד ּבׁשעה אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
וכן ,ּובכם  ׁשּלכם, הּמטמֹונּיֹות אחר מחּפׂשים הם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

אֹומר ג)הּוא ג ועֹורם (מיכה עּמי ׁשאר אכלּו "ואׁשר : ְְְֲִֵֵֶַַָָ
וגֹו'" הפׁשיטּו .אימה מּפני ∑ÌzÒÂ.מעליהם ְְֲִִֵֵֶ¿«¿∆ְִֵֵָ

ÌÎ˙‡ Û„¯ŒÔÈ‡Â∑ ּכח מּבלי. ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

(çé)äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´
:íëéúàhç-ìò òáL íëúà¤§¤½¤−©©©«Ÿ¥¤«

i"yx£‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑ אּלה ּבעֹוד ּתׁשמעּוואם .לא ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ
ÈzÙÒÈÂ∑ יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.אחרים עֹוד Ú·L∑ ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆

ּפרענּיֹות (ת"כ) האמּורֹות ׁשבע עברֹות ׁשבע על ְֲֲֵֶֶַַַָָֻֻ
.למעלה  ְְַָ

(èé)íëéîL-úà ézúðå íëfò ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ
:äLçpk íëöøà-úàå ìæøak©©§¤½§¤©§§¤−©§ª¨«

ÈÏÚaיז  Ì„˜ Ôe¯az˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e¯ Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜¯ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡Ò ÔBÎa Ôec¯ÈÂ ÔBÎÈ··„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿

ÛÒB‡Âיח  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ÔBÎ˙È Èc¯ÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

„Èיט  ‡iÓL ˙È Ôz‡Â ÔBÎt˜z ¯˜È ˙È ¯a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈»¿«»ƒ
‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡ÏÊ¯Ùk ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚƒ»≈«ƒƒ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„aÚÓlÓ ‡LÁÎ ‡ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»ƒ¿∆¿«

:ÔÈ¯Èt≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lMn xzFi dnlW dghad dcizrd̈£¦¨©§¨¨§¥¨¥¦¨
.l`ipC zFpFifg¤§¨¦¥

ïëåo`kA xn`X dn(al wEqRA)EnnWe : §¥©¤¨©§¨§¨§¨§
daFh dxFUA `id ,mkiai` dilr̈¤¨Ÿ§¥¤¦§¨¨
Epvx` oi`W zFIlBd lkA zxVan§©¤¤§¨©¨ª¤¥©§¥

mbe .EpiaiF` z` zlAwndi`x Ff §©¤¤¥§¥§©§¨¨
`vnz `l iM ,Epl dghade dlFcB§¨§©§¨¨¨¦Ÿ¦§¨
daFh `id xW` ux` aEXId lkA§¨©¦¤¤£¤¦¨

,mlFrn zaWFp dzid xW`e dagxE§¨¨©£¤¨§¨¤¤¥¨
Ep`vi f`n iM ,dFnM daxg `ide§¦£¥¨¨¨¦¥¨¨¨
mNke ,oFWle dO` dlAw `l DPOn¦¤¨Ÿ¦§¨ª¨§¨§ª¨
.mci l`l oi`e DaiWFdl milCYWn¦§©§¦§¦¨§¥§¥¨¨
dWxRA xW` dpFW`xd zixAd dPde§¦¥©§¦¨¦¨£¤©¨¨¨
,DzF` zxM `Ed KExA WFcTd z`Gd©Ÿ©¨¨¨©¨
ziAA EpOr lFcBd FnW did ok iM¦¥¨¨§©¨¦¨©©¦
dWxRAW zipXd zixAde ,oFW`xd̈¦§©§¦©¥¦¤©¨¨¨

wENql fnx dWn iRn "`az iM dide"§¨¨¦¨Ÿ¦¦¤¤¤§¦
ipW ziaA did `NW ,ixnbl FzpikW§¦¨§©§¥¤Ÿ¨¨§©¦¥¦

xn`PW ,FnW cFaM wx(g ` iBg)dvx`e : ©§§¤¤¡©©©§¤§¤
`"dl fnx `"dd ztqFze ,caM`e FA§¤¨§¨§¤¤©¤¤§
FA EWxC xakE .lFcBd mXAW dIpW§¦¨¤©¥©¨§¨¨§

(:`k `nFi)fnx ,oM mB xg` Wxcn ¨¦§¨©¥©¥¤¤
ipXd ziAd didW mixaC dXngl©£¦¨§¨¦¤¨¨©©¦©¥¦

.'Eke xqgfi dxez ¨¥§



izewegaעב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÎfÚ ÔB‡bŒ˙‡ Èz¯·LÂ∑הּמקּדׁש ּבית ,זה ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְִֵֶַָ

אֹומר הּוא כא)וכן כד אתֿמקּדׁשי (יחזקאל מחּלל "הנני : ְְְְִִִִֵֵֵֶַָ
עּזכם" Œ˙‡Â.ּגאֹון ÏÊ¯ak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙Â ְְֶֻ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆

‰LÁpk ÌÎˆ¯‡∑ מׁשה מּׁשל קׁשה הּוא ,זֹו ׁשּׁשם «¿¿∆«¿À»ִֶֶֶָָָֹ
כג)אֹומר כח נחׁשת (דברים ראׁש על אׁשר ׁשמי "והיּו : ְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹ
מזיעה ,וגֹו'" ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעין הּׁשמים ,ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

מזיע  הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעה אינּה והיא ,והארץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכאן  אבל ּפרֹותיה. מזיעין ,מׁשּמרת יהיּו לא הּׁשמים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מזיע  הּברזל ׁשאין ּבעֹולם ,ּכדר חרב והארץ ,ויהא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מזיעה  ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעה מאּבדת והיא ,ּתהא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ּפרֹותיה  ֵֶָ

(ë)dìeáé-úà íëöøà ïzú-àìå íëçk ÷éøì íúå§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈
:Béøt ïzé àì õøàä õòå§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«

i"yx£ÌÎÁk ˜È¯Ï Ì˙Â∑(ת"כ) עמל ׁשּלא אדם ,הרי ¿«»ƒ…¬∆ֲֵֶַָָָֹ
חרׁש זרע ,ׁשּלא נּכׁש,ׁשּלא ּכסח ,ׁשּלא ׁשּלא ,ׁשּלא ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ

אֹותֹו,עדר  ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא הּקציר אין ,ּובׁשעת ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכלּום  ונּכׁש,ּבכ וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם וּכסח אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו,ועדר  ּומלקה ׁשּדפֹון ׁשּנ,ּובא זה הרי ׁשל יו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
‡˙dÏe·ÈŒ.קהֹות  ÌÎˆ¯‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ∑(ת"כ) מה אף ֵ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ַַ

הּזרע ּׁשאּתה  ּבׁשעת לּה ‰‡¯ı.מֹוביל ıÚÂ∑(ת"כ) ְִִֶֶַַַַָָ¿≈»»∆
לקּוי  יהא הארץ מן ּבׁשעת ,אפּלּו ּפרֹותיו יחניט ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÔzÈ.החנטה  ‡Ï∑ ּולמּטה למעלה א'עץ',מׁשּמׁש ֲַָָ…ƒ≈ְְְְֵֵַַַַָָ
BÈ¯t.וא'ּפרי' ÔzÈ ‡Ï∑ ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה ,ּכׁשהּוא ְְִַ…ƒ≈ƒ¿ְְִֵֶֶַַָ

קללֹות  ׁשּתי ּפרענּיֹות ,הרי ׁשבע ּכאן .ויׁש ְְְְֲֵֵֵֶַָָָֻֻ

(àë)ì eáàú àìå éø÷ énò eëìz-íàåéì òîL §¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìò ézôñéå§¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«

i"yx£È¯˜ ÈnÚ eÎÏzŒÌ‡Â∑ עראי אמרּו: ,רּבֹותינּו ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְֲֵַַָ
לפרקים ,ּבמקרה  אּלא ּבּמצֹות.,ׁשאינֹו עראי ּתלכּו ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מניעה  לׁשֹון ּפרׁש יז)וכן,ּומנחם כה רגל"(משלי "הקר :, ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹ
כח)וכן יז "יקרֿרּוח"(משלי לתרּגּומֹו,: זה לׁשֹון וקרֹוב ְְְְְֵֶַַַָָ

קׁשי  לׁשֹון אּונקלֹוס: לּמנע ,ׁשל לּבם ׁשּמקׁשין ְְְְִִִִֶֶַַָָֹ
אלי  ÌÎÈ˙‡hÁk.מהתקרב Ú·L∑ ּפרענּיֹות ׁשבע ְִֵֵֵַָ∆«¿«…≈∆ְֶַָֻֻ
"ּכחּטאתיכם",אחרֹות  - ׁשבע .ּבמסּפר ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹ

(áë)íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøc©§¥¤«
i"yx£ÈzÁÏL‰Â∑ ּגרּוי לׁשֹון.ÌÎ˙‡ ‰ÏkLÂ∑ אין ¿ƒ¿«¿ƒְֵ¿ƒ¿»∆¿∆ֵ

מׁשּכלת  חּיה אּלא ּבהמה ,לי .ּבכ ׁשאין ,ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבכ ּתלמּודֿלֹומר,ּדרּכּה כד)מּנין? לב "וׁשןֿ(דברים : ְְְְִִֶַַַַָָ

אׁשּלח  ממיתה ,ּבם"ּבהמת ׁשּתהא ּומּנין ׁשּתים. הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ּתלמּודֿלֹומר עפר"(שם)ּבנׁשיכתּה? זחלי "עםֿחמת :, ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹ
ּוממיתין  נֹוׁשכין אּלּו ּוממיתין;,מה נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְִִִִִִֵֵַָ

ׁשנים  היּו ּוממית ּכבר נֹוׁש חמֹור ,ּבארץֿיׂשראל: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּוממית  נֹוׁש ‡˙ÌÎ.ערֹוד ‰ÏkLÂ∑הּקטּנים אּלּו. ִֵֵָ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ
ÌÎzÓ‰aŒ˙‡ ‰˙È¯Î‰Â∑ מּבחּוץ.‰ËÈÚÓ‰Â ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆¿¿∆ִַ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ˙‡∑ מּבפנים.ÌÎÈÎ¯c enLÂ∑ ּגדֹולים ׁשבילים ∆¿∆ְִִִ¿»««¿≈∆ְְִִִ
קטּנים  ּבהמה ,ּוׁשבילים ׁשן ּפרענּיֹות: ׁשבע ,הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ

חּיה  זֹוחל ,וׁשן עפר חמת והכריתה,,וׁשּכלה ,י ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
.ונׁשּמּו,והמעיטה  ְְְִִַָָ

(âë):éø÷ énò ízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦
i"yx£ÈÏ e¯Òe˙ ‡Ï∑ אלי לׁשּוב. …ƒ»¿ƒֵַָ

(ãë)íëúà éúékäå éø÷a íënò éðà-óà ézëìäå§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-íb©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

‡¯ÔBÎÚכ  Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e˜È¯Ï ÔeÙeÒÈÂƒ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
:da‡ ÔzÈ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈ƒ≈

˙Ôe·Èכא  ‡ÏÂ eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â¿ƒ¿»√»«¿«¿¿»≈
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÛÒB‡Â È¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈ·BÁk Ú·L ‡ÁÓ»»¿«¿≈

ÔBÎ˙Èכב  Ïk˙˙e ‡¯a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ· È¯‚‡Â∆¡»≈¿»≈«»»¿«≈»¿
ÔÈ„ˆÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÚÊ˙Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ«¿»

:ÔBÎ˙Á¯B‡¿»¿

ÔeÎ‰˙eכג  È¯ÓÈÓÏ Ôe„¯˙˙ ‡Ï ÔÈl‡a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

È˜Ï‡Âכד  eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡‡ Û‡ C‰‡Â¿≈««¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈



עג izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy

(äë)úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìò éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½
íëëBúa øáã ézçlLå íëéøò-ìà ízôñàðå§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤̧¤Æ§´§¤½

:áéBà-ãéa ízzðå§¦©¤−§©¥«
i"yx£˙È¯aŒÌ˜∑ ּבברית ׁשאינֹו נקם ׁשאר ,ויׁש ּכדר ¿«¿ƒְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

עיניו ,נקמֹות  סּמּוי "נקם וזהּו אחר: ּדבר צדקּיהּו. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אׁשר  ּבריתי נקמת – חרב'ּברית" 'הבאת ּכל עברּתם, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ

מלחמת ,ׁשּבּמקרא  אֹויבים היא ∑ÌzÙÒ‡Â.חילֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָ¿∆¡«¿∆

הּמצֹור  מּפני הערים ּתֹו אל החּוץ ÈzÁlLÂ.מן ְִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ«¿ƒ
ÌÎÎB˙a הּדבר ∑„·¯ האֹויבים ,ועלֿידי ּביד ונּתּתם ∆∆¿¿∆ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
עליכם  ּבירּוׁשלים ,הּצרים הּמת את מלינים ׁשאין ,לפי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לקברֹו הּמת את מֹוציאים אֹויב ,ּוכׁשהם ּביד .נּתנים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

(åë)íéLð øNò eôàå íçì-ähî íëì éøáLa§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³
ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà øepúa íëîçì©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈

ñ :eòaNú àìå ízìëàå©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«
i"yx£ÌÁÏŒ‰hÓ∑ מׁשען יז)ּכמֹו,לׁשֹון מח :(ירמיה «≈∆∆ְְְִָ

ÌÁÏŒ‰hÓ."מּטהֿעז" ÌÎÏ È¯·La∑ לכם אׁשּבר ֵַֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְֶֶָֹ
אכל  מסעד רעב ,ּכל חּצי ÌÈL.והם ¯NÚ eÙ‡Â ְְִִֵֵֶַָָָֹ¿»∆∆»ƒ

„Á‡ ¯ep˙a ÌÎÓÁÏ∑ עצים מחסר.e·ÈL‰Â «¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ
Ï˜Lna ÌÎÓÁÏ∑ ונעׂשית נרקבת הּתבּואה ׁשּתהא «¿¿∆«ƒ¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

ּבּתּנּור  ּומׁשּתּברת נפּולה וׁשֹוקלֹות ,ּפת יֹוׁשבֹות והן ְְְְְְִֵֶֶַַַַָ

ּביניהם  לחּלקם הּׁשברים ÏÂ‡.את ÌzÏÎ‡Â ְְְִֵֵֶֶַַָָ«¬«¿∆¿…
eÚaN˙∑ ׁשבע הרי ּבּלחם, הּמעים ּבתֹו מארה זה ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

חרב  לחם ,ּדבר ,מצֹור ,ּפרענּיֹות: מּטה חסר ,ׁשבר ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻֻ
נפּולה ,עצים  מן ,ּפת אינּה "ונּתּתם" ּבּמעים; מארה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

החרב ,הּמנין  .ׁשהיא ְִִֶֶֶַַָ

(æë):éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦

(çë)íëúà ézøqéå éø÷-úîça íënò ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-óà©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

(èë):eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNa ízìëàå©«£©§¤−§©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«

(ì)íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½
éLôð äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà ézúðå§¨«©¦Æ¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−

:íëúà¤§¤«
i"yx£ÌÎÈ˙Óa∑ ּובירנּיֹות מין ∑ÌÎÈnÁ.מגּדלים »…≈∆ְִִִִָָ«»≈∆ִ

אל  הּגּגֹות עבֹודת על ׁשּמעמידין ׁשם ,ילים ועל ְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַַ
'חּמנים' קרּויין ּבחּמה ‡˙Œ.ׁשּמעמידים Èz˙Â ְֲִִִִֶַַַַָָ¿»«ƒ∆

ÌÎÈ¯‚t∑היּו רעב מחיקם ,ּתפּוחי יראתם ּומֹוציאים ƒ¿≈∆ְְִִִֵֵֵָָָָָָ
אֹותם  עליה ,ּומנּׁשקים ונֹופל נבקעת ÏÚ‚Â‰.ּוכרסֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ¿»¬»

ÌÎ˙‡ ÈLÙ∑(ת"כ) ׁשכינה סּלּוק .זה «¿ƒ∆¿∆ְִִֶָ

(àì)-úà éúBnLäå äaøç íëéøò-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷î¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«

i"yx£‰a¯Á ÌÎÈ¯ÚŒ˙‡ Èz˙Â∑?מאדם יכֹול ¿»«ƒ∆»≈∆»¿»ֵָָָ
אתֿהארץ" אני "והׁשּמתי אֹומר: אדם ,ּכׁשהּוא הרי ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

וׁשב  מעֹובר "חרּבה"? מקּים: אני מה הא .אמּור! ְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ

ÌÎÈLc˜ÓŒ˙‡ È˙BnL‰Â∑?הּקרּבנֹות מן יכֹול «¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ְִַָָָ
אריח" "ולא אֹומר: אמּורים!,ּכׁשהּוא קרּבנֹות הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹ

מן  אתֿמקּדׁשיכם"? "והׁשּמֹותי מקּים: אני מה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהא

ÔeÚ¯t˙ÈÂכה  ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿
ÈÓb˙t ÏÚ Ôez¯·Úc ÏÚ ‡˙eÚ¯t ÔBÎpÓƒ¿À¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
‡˙BÓ È¯‚‡Â ÔBÎÈÂ¯˜Ï ÔeLpk˙˙Â ‡˙È¯B‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆¡»≈»»

:‰‡Ò„ ‡„Èa Ôe¯qÓ˙˙Â ÔBÎÈÈa≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ÒÚ¯כו  ÔÈÙÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚÒ ÔBÎÏ ¯·z‡„aƒ¿∆¿«¿¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«
ÔBÎÓÁÏ Ôe·È˙ÈÂ „Á ‡¯ep˙a ÔBÎÓÁÏ ÔÈL¿ƒ«¿¿¿«»«ƒƒ«¿¿

:ÔeÚaN˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿

ÔeÎ‰˙eכז  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ‡„a Ì‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

‡Ûכח  ÔBÎ˙È Èc¯‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈»¿«
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡‡¬»¿««≈

ÔBÎÈ˙aכט  ¯N·e ÔBÎÈa ¯Na ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿¿«¿≈¿«¿»≈
:ÔeÏÎÈz≈¿

È˙ל  ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»
¯ebt ÏÚ ÔBÎÈ¯‚t ˙È Ôz‡Â ÔBÎÈÒÒÈÁ¬ƒ¿¿≈¿∆≈»ƒ¿≈«ƒ

:ÔBÎ˙È È¯ÓÈÓ ˜Á¯ÈÂ ÔBÎ˙ÂÚË«¬«¿ƒ«≈≈¿ƒ»¿

È˙לא  È„ˆ‡Â ‡„ˆ ÔBÎÈÂ¯˜ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»ƒ¿≈»»¿∆¿≈»
Ôa¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÔBÎÈLc˜Ó«¿¿≈¿»¬«≈¿«¬»À¿«

:ÔBÎ˙Lk¿ƒ»¿



izewegaעד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy
מתקּדׁשֹות ,הּגדּודּיֹות  ׁשהיּו יׂשראל ׁשל ׁשּירֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבׂשר  אכילת ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ׁשם. לבא ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֻֻונֹועדֹות
ּכריתת  ׁשּתים. הרי – ּבמֹות והׁשמדת ּובנֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּבנים

ּפרענּות  ּכאן אין הׁשמדת ,חּמנים עלֿידי אּלא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ויּכרתּו.,הּבירנּיֹות  הּגּגֹות ׁשּבראׁשי החּמנים יּפלּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
וגֹו'" ּפגריכם את ׁשלׁש,"ונתּתי ׁשכינה ,הרי סּלּוק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ערים ,ארּבע  הּגדּודּיֹות ,חרּבן מן מקּדׁש ,ׁשממֹון ְְְְְִִִִִַַַַָָֻ
קרּבנֹות  אריח" ׁשבע ,"ולא .הרי ְְֲִֵֶַַָָָֹ

(áì)íëéáéà äéìò eîîLå õøàä-úà éðà éúnLäå©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½
:da íéáLiä©«§¦−¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ È‡ È˙nL‰Â∑ טֹובה מּדה ּבארצם ,ליׂשראל זֹו רּוח נחת האֹויבים ימצאּו ׁשּתהא ,ׁשּלא «¬ƒ…ƒ¬ƒ∆»»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מּיֹוׁשביה  .ׁשֹוממה ְִֵֶָָ

(âì)áøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤
:äaøç eéäé íëéøòå äîîL íëöøà äúéäå§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«

i"yx£ÌÈBb· ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Â∑ קׁשה מּדה ׁשּבׁשעה ,זֹו ¿∆¿∆¡»∆«ƒְִֶָָָָָ
אחד  למקֹום גֹולים מדינה זה ,ׁשּבני את זה רֹואים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכבמזרה  נזרּו ויׂשראל הּזֹורה ,ּומתנחמין; ּכאדם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבחברּתּה ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה .ׂשעֹורים ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

È˙˜È¯‰Â∑ החרב הּנדן ,ּכׁשּׁשֹולף ּומדרׁשֹו:מתרֹוקן . «¬ƒ…ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מהר  חֹוזרת אינּה אחריכם הּנׁשמטת ּכאדם ,חרב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואין  הּמים את לחזר ׁשּמריק ‡¯ˆÌÎ.סֹופן ‰˙È‰Â ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ¿»¿»«¿¿∆
‰ÓÓL∑לתֹוכּה לׁשּוב ּתמהרּו ּכ,ׁשּלא ּומּתֹו ¿»»ְְֲִֶַָָָֹ

ׁשּבׁשעה  חרבֹות; לכם נראֹות – חרּבה יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָעריכם
לחזר  וסֹופֹו ּומעירֹו ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ,ׁשאדם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּב'תֹורת  ׁשנּויה ּכ חרבים, ּוביתֹו ּכרמֹו אין ְְְְֲִִֵֵֵַַָָּכאּלּו
.ּכהנים' ֲִֹ

(ãì)änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈
úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§−̈

:äéúúaL-úà¤©§Ÿ¤«¨
i"yx£‰ˆ¯z Ê‡∑ הּמקֹום ּכעס את על ,ּתפּיס ׁשּכעס »ƒ¿∆ְֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבתֹותיה למלÂ∑‰¯ˆ˙.ׁשמּטֹותיה  ÈÓÈ(.את Ïk ְִֶָ¿ƒ¿»ְֶֶֶֶַַָ…¿≈
‰nM‰∑'העׂשֹות' ּכפל ,לׁשֹון ּבמקֹום ּדגׁש ,ּומ"ם »«»ְְִֵֵֵֶֶָָ

.)'ׁשממה' ְָָ

(äì)äúáL-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

i"yx£‰˙·LŒ‡Ï ¯L‡ ּגלּות ∑‡˙ ׁשל ׁשנה ׁשבעים ≈¬∆…»¿»ְִִֶָָָ
ׁשהיּו,ּבבל  ויֹובל הּׁשמּטה ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּמקֹום  לפני ּבארצם יׂשראל ׁשהכעיסּו ארּבע ,ּבּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ותׁשעים מאֹות ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים ׁשני מאֹות היּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹֹ

הּׁשבטים  עׂשרת ׁשּגלּו עד לארץ מּׁשּנכנסּו ּובני ,עֹונם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עׂשרת  מּׁשּגלּו ׁשנה ארּבעים לפניו הכעיסּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָיהּודה

ירּוׁשלים  חרבֹות עד ּביחזקאל ,הּׁשבטים ׁשּנאמר הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
דֿו) וכּלית (ד וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ׁשכב "ואּתה :ְְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשנית ,אתֿאּלה  הימני עלֿצּד ונׂשאת וׁשכבּת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יֹום" ארּבעים ּביתֿיהּודה נאמרה ,אתֿעֹון זֹו ּונבּואה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָ

יהֹויכין; הּמל לגלּות החמּׁשית ּבּׁשנה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָליחזקאל
צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים ׁשׁש עׂשּו ארּבעים ,ועֹוד הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות ּתאמר: ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹוׁשׁש,

ׁשנה  וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה עׂשה מנּׁשה וכל ,– ְְְְְִֶַָָָָָָָֹֹ
ּוׁשּתים  עׂשרים רׁשעֹו ּבאּגדת ,ׁשנֹות ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָ

ׁשּתים ,'חלק' אמֹון ליהֹויקים ,וׁשל עׂשרה ואחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּוׁשלׁשים  מאֹות לארּבע וחׁשב צא לצדקּיהּו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּוכנגּדן

ׁשּבהן  ויֹובלֹות ׁשמּטין ׁשנה, עׂשרה ,וׁשׁש ׁשׁש והם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
הרי  יֹובלֹות. ּוׁשנים ׁשמּטין עׂשרה ארּבע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָלמאה:

ׁשנה  מאֹות וׁשׁש,לארּבע לׁשלׁשים וארּבע. ׁשּׁשים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ
אחת ,ׁשנה  חסר ׁשבעים הרי ׁשמּטֹות. ועֹוד ,חמׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּנכנס  יתרה ּבּׁשמּטה ׁשנה לׁשבעים,,ה הּמׁשלמת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּגלּו( יֹובל ואֹותֹו להם ,נ"א: נחׁשב ּבעֹונם נגמר, נגזר )ׁשּלא ועליהם ; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשלמים  ׁשנה הימים ׁשבעים בדברי אֹומר הּוא וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
כא) לו וגֹו'(דה"ב ׁשּבתֹותיה את הארץ "עדֿרצתה :ְְְֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנה" ׁשבעים .למּלאֹות ְְְִִַָָ

ÈÏÚaלב  dÏÚ ÔeÈ¯ˆÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ‡‡ Ècˆ‡Â¿∆¿≈¬»»«¿»ƒ»¿¬««¬≈
:da ÔÈ·˙Èc ÔBÎÈ··„¿»≈¿»¿ƒ«

·˙¯ÔBÎÈלג  È¯‚‡Â ‡iÓÓÚ ÈÈa ¯c·‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»∆¡»≈«¿≈
‡È„ˆ ÔBÎÚ¯‡ È‰˙e ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿≈«¿¬»¿»

:‡a¯Á ÔB‰È ÔBÎÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈¿»¿»

Ècלד  ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú¯‡ ÈÚ¯z ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ú¯‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ¯˙Â ‡Ú¯‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

Ï‡לה  Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ·˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«
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(åì)úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå íäéáéà«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤

:óãø ïéàå eìôðå§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
i"yx£C¯Ó È˙‡·‰Â∑ ׁשל 'מ"ם' לבב. ור ּפחד ¿≈≈ƒ…∆ְֵֵֶַַָֹ

"וׁשל ,"מר 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא, נֹופל יסֹוד ְְְֵֵֵֶֶֶֹ
ÁŒ˙ÒÓ¯·.'מֹוקׁש' eÒÂ∑ רֹודפים והֹורגים ּכאּלּו ֵ¿»¿À«∆∆ְְְְִִִ

Ûc.אֹותם  ‰ÏÚ∑ עלה על ּומּכהּו ּדֹוחפֹו ׁשהרּוח ָ»∆ƒ»ֲֵֶֶַַַָָ

ּומקׁשקׁש קֹול אחר טרּפא ,ּומֹוציא "קל ּתרּגּומֹו: וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַָ
'ׁשקיפן  – קדים" "ׁשדּופת חבטה; לׁשֹון – ְְְְֲִִִָָָָָֹדׁשקיף"

מׁשקֹוף  לׁשֹון הּדלת ,קּדּום' חבטת ּתרּגּומֹו,מקֹום וכן ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָ
'מׁשקֹופי' – "חּבּורה" .ׁשל ְֵֶַַָ

(æì)-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì äéäú¦«§¤³¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ∑ לנּוס יּכׁשלּו,ּכׁשּירצּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ
ּבזה  לרּוץ ,זה יּבהלּו ּכאּלּו∑ÁŒÈtÓk¯·.ּכי ֲִִֶֶָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְִ

וכל  ּפחד, ּבלבבם ׁשּיהא הֹורגים מּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבֹורחים

ּומדרׁשֹו רֹודפם. ׁשאדם סבּורים "וכׁשלּו(ת"כ)ׁשעה : ְְְְְִִֶָָָָָָָ
זה ,איׁשּֿבאחיו" ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל יׂשראל ,זה ׁשּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לזה  זה .ערבין ֲִֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eny 'nr a ycw zexb`)

לזה  זה ערבין יׂשראל ׁשּכל זה, ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזה
לז) כו, לפי (רש"י הּתֹוכחה, ׁשּדברי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָאיתא

ׁשאחד  היא, הּברכה ּכאן: ואף ּברכֹות. אּלא אינם ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאמת,

ּולהֹועיליכֹול זה לעזר ערבין יׂשראל ׁשּכל מּכיון לחברֹו, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשהם היינ ּו וערביםמערביםלזה, ּבזה לזה,ּונעימיםזה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּובׂשמחה. לב ּבחפץ לּׁשני אחד ּומֹועילים עֹוזרים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלכן

(çì):íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBba ízãáàå©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÌÈBba Ìz„·‡Â∑ ּפזּורים מּזה ,ּכׁשּתהיּו זה אבּודים ‡˙ÌÎ.ּתהיּו ‰ÏÎ‡Â∑ ּבּגֹולה הּמתים .אּלּו «¬«¿∆«ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶ¿»¿»∆¿∆ִֵֵַַָ

(èì)íëéáéà úöøàa íðåòa ewné íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®
:ewné ízà íúáà úðåòa óàå§©²©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬¦¨«

i"yx£Ìz‡ Ì˙·‡ ˙BÚa∑(ת"כ) אבֹותם ּכׁשעֹונֹות «¬…¬…»ƒ»ְֲֲֶָ
מעׂשה  ּכׁשאֹוחזים – ּבידיהם אּתם ∑ewnÈ.אבֹותיהם ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָƒ»

המּסה  "יּמּסּו",לׁשֹון יב)וכמֹוהּו,ּכמֹו יד "ּתּמקנה (זכריה : ְְְְֲִִַַָָָָ
לח),בחריהן" חּבּורתי"(תהלים ."נמּקּו ְֵֶַַָָֹֹ

(î)øLà íìòîa íúáà ïåò-úàå íðåò-úà ecåúäå§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´
:éø÷a énò eëìä-øLà óàå éá-eìòî̈«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−§¤«¦

(àî)õøàa íúà éúàáäå éø÷a ínò Cìà éðà-óà©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈§¤−¤
eöøé æàå ìøòä íááì òðké æà-Bà íäéáéà«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈¦§¬

:íðåò-úà¤£Ÿ¨«
i"yx£Ì˙‡ È˙‡·‰Â∑(ת"כ) אביאם ּבעצמי זֹואני ! ¿≈≈ƒ…»ְְֲֲִִִֵַ

ליׂשראל  טֹובה 'הֹואיל ,מּדה אֹומרים: יהיּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ
האּמֹות  ּבין אלילים,וגלינּו ּכמעׂשיהם'!עֹובדי נעׂשה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

מּניחם  איני ּומחזירן ,אני נביאי את אני מעמיד אּלא ְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ÏÚ‡Âלו  ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„eÔB‰aÏa ‡¯·z ¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
‡t¯Ë Ï˜ ÔB‰˙È ÛBc¯ÈÂ ÔB‰È‡Òc ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿««¿»
ÔÈÏË˜c Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚÓk Ôe˜¯ÚÈÂ ÛÈwL„¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»¿»¿ƒ

:ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡a¯Áa¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ

„˜ÔÈÏËלז  Ì„wÓk È‰eÁ‡a ¯·b ÔeÏ˜zÈÂ¿ƒ«¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ
‰Óe˜z ÔBÎÏ È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÈÏ ÛÈ„¯Â ‡a¯Áa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿≈¿¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„√̃»«¬≈¿»≈

‡¯Úלח  ÔBÎ˙È ¯Ób˙e ‡iÓÓÚ ÈÈa Ôe„·˙Â¿≈¿≈≈«¿«»¿««»¿¬«
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈

ÔB‰È·BÁaלט  ÔeÒÓzÈ ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿ƒƒ¿¿≈
È·BÁa Û‡Â ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»«¬≈¿»≈¿«¿≈
:ÔeÒÓzÈ ÔB‰„Èa ÔÈ„ÈÁ‡c ‡iLÈa ÔB‰˙‰·‡¬»»¿ƒ«»«¬ƒƒƒ≈ƒƒ¿

‡·‰˙‰ÔBמ  È·BÁ ˙ÈÂ ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈¿»≈¬»»¿
ÈÓ„˜ eÎÈl‰c Û‡Â ÈÓ„˜ e¯wL„ ÔB‰¯˜La¿ƒ¿¿¿«»√»»¿«¿«ƒ√»«

:eÈL˜a¿«¿

ÔB‰˙Èמא  ÏÚ‡Â eÈL˜a ÔB‰nÚ C‰‡ ‡‡ Û‡«¬»¡«ƒ¿¿«¿¿»≈»¿
ÔB‰aÏ ¯·zÈ ÔÎ· B‡ ÔB‰È··„ ÈÏÚa Ú¯‡a«¬««¬≈¿»≈¿≈ƒ»«ƒ¿

:ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È ÔÎ·e ‡LÙË«¿»¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)ìøòä íááì òðké æà Bà (àî:FnM . ¨¦¨©§¨¨¤¨¥§
`Ed gBp xFW iM rcFp F`zFnW) ©¦©¨§

(el `krpMi f` `OW ,ilE` ,xg` oFWl .¨©¥©¤¨¨¦¨©

ExRki ,mpFr z` Evxi f`e .lxrd maal§¨¨¤¨¥§¨¦§¤£¨§©§
oFkPde .i"Xx oFWl .mdixEQiA mpFr lr©£¨§¦¥¤§©¦§©¨
ux`A mz` iz`ade ,xn`IW ipirA§¥©¤Ÿ©§¥¥¦Ÿ¨§¤¤

,lxrd maal rpMi onf cr F` ,mdiaiŸ̀§¥¤©§©¦¨©§¨¨¤¨¥
.zElBd Kx`A mpFr z` ESxi onf cr F`©§©§©¥£¨§Ÿ¤©¨

mpFr z` ECezde xg` dPde(n wEqtA)did §¦¥©©§¦§©¤£¨§¨¨¨



izewegaעו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy
ּכנפי  לבֿלג)ׁשּנאמר,לתחת כ עלֿרּוחכם (יחזקאל "והעלה : ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

חזקה  ּביד אםֿלא וגֹו' חיֿאני וגֹו' תהיה לא ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹהיֹו
ÚkÈ.וגֹו'" Ê‡ŒB‡∑כג)ּכמֹו ׁשֹור (שמות ּכי נֹודע "אֹו : ְ»ƒ»«ְִַ

הּוא" אּולי ,נּגח אחר: לׁשֹון יּכנע. אז ,ׁשּמא ,אם ִִֵֶַַַַָָָָָ
וגֹו' לבבם יּכנע ‡˙ÌBÚŒ.אז eˆ¯È Ê‡Â∑יכּפרּו ְְִַָָָָ¿»ƒ¿∆¬»ְְַ

עֹונם  .ּביּסּוריהם על ְֲִֵֶַָ

(áî)÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà óàå§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

i"yx£¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ·B˜ÚÈ È˙È∑ מקֹומֹות ּבחמּׁשה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְֲִַָ
יעקב  מקֹומֹות: ּבחמּׁשה חסר ואלּיהּו מלא; ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹנכּתב

ערבֹון  אלּיהּו ׁשל מּׁשמֹו אֹות ויבּׂשר ,נטל ׁשּיבא ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבניו  B˜ÚÈ·.ּגאּלת È˙È¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ∑נמנּו לּמה ְַָָֻ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְִָָ

ּכלֹומר  ואם ,אחֹורּנית? ;לכ הּקטן יעקב הּוא ּכדאי ְְְְֲֲִִַַַַַָָָֹ

ּכדאי  ּכדאי ,אינֹו אינֹו ואם עּמֹו. יצחק הרי ,הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָ
עּמֹו 'זכירה',אברהם נאמרה לא ולּמה ּכדאי. ׁשהּוא ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּומּנח  צבּור לפני נראה יצחק ׁשל אפרֹו אּלא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּביצחק?
הּמזּבח  .על ְִֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr dk jxk zegiy ihewl)

הּמזּבח  על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאפרֹו
מב) כו, על (רש"י  נׁשאר אינֹו הּקרּבנֹות אפר הרי לׁשאל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיׁש

הּדׁשן. והֹוצאת ּתרּומת מצות ּבֹו לקּים יׁש אּלא  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמזּבח,
ּכאּלּו מתחּדׁשת, ּפעּלה ּבגדר היא ׁשהעקדה לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻויׁש

רגע  ּבכל מחדׁש; רגע ּבכל ּכקרּבן הּמזּבח על נׂשרף ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָיצחק
ׂשרפתֹו, ידי על ׁשּנֹוצר האפר הּמזּבח" על ּומּנח ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ"צבּור
צר אין ׁשּכן זכירה, ּבֹו נאמרה לא ולכן זה. ּברגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּכביכֹול,

עצמֹו. זה ּברגע הּמתרחׁש מארע ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹלזּכר

(âî)äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨
ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî änLää§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©

:íLôð äìòb éúwç-úàå eñàî éètLîa§¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
i"yx£ÔÚÈ·e ÔÚÈ∑ אׁשר ּובגמּול מאסּו"ּגמּול ."ּבמׁשּפטי ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

È˙מב  Û‡Â ·B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰¯·‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:¯ÈÎ„ ‡‡ ‡Ú¯‡Â ¯ÈÎ„ ‡‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ

hÓL‰‡מג  ˙È ÈÚ¯˙Â ÔB‰pÓ LË¯˙˙ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ ÈÈ„·c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎ¯a ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ ˙˜Á¯ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aFwri izixA z` iYxkfe xn`IW iE`ẍ¤Ÿ©§¨©§¦¤§¦¦©£
(an wEqR)mrH dn iM ,íúà éúàáäå ¨¦©©©§¥¥¦Ÿ¨

íäéáéà õøàaoi`e ,dGd mFwOA eWkr §¤¤Ÿ§¥¤©§¨©¨©¤§¥
ux`A m`iaie mzF` dlbIW onGd dYr©¨©§¨¤©§¤¨¦¦¥§¤¤

.mdiaiF`§¥¤
LøôeiziUr oM ip` s` ,mdxa` iAx ¥¥©¦©§¨¨©£¦¥¨¦¦

ux`A m`iadl miYxQie mdOr¦¨¤§¦©§¦§¨¦¨§¤¤
xiMfde .lxrd maal ripkdl mdiaiF`§¥¤§©§¦©§¨¨¤¨¥§¦§¦
xEarA mpFr z` ECezd iM ,o`kA df¤§¨¦¦§©¤£¨©£
zrWA mB iM ,mdl aAqnd ip`W¤£¦©§©¥¨¤¦©¦§©
daEWY EUrIW mdA iYpEMzp mzlwlw©§¨¨¨¦§©©§¦¨¤¤©£§¨

.ECezie§¦§©
ìòåKli iECEd xg` iM fnxi iYrC §©©§¦¦§Ÿ¦©©©¦¥¥

cFr mzF` `iaie ixwA mOr¦¨§¤¦§¨¦¨
maal rpMIW cr mdiaiF` ux`A§¤¤§¥¤©¤¦¨©§¨¨
,ux`d l` m`iadW fnx `Ede .lxrd¤¨¥§¤¤¤¥¦¨¤¨¨¤
mdl Eid la` ,mdiptl dWAkp `le§Ÿ¦§§¨¦§¥¤£¨¨¨¤
:xn`PW FnM ,mW miaiF`e mixv̈¦§§¦¨§¤¤¡©

Epixv Exn`Ie(d c dingp)xW`M idie , ©Ÿ§¨¥§¤§¨©§¦©£¤

EpiaiF` ErnW(h wEqR mW)ciA ux`de , ¨§§¥¨¨§¨¨¤§©
`xfr xn`W FnM ,dzid miOrd̈©¦¨§¨§¤¨©¤§¨

FzNtzA(flÎel h mW)mFid Epgp` dPd : ¦§¦¨¨¦¥£©§©
Epiza`l Yzp xW` ux`de ,micar£¨¦§¨¨¤£¤¨©¨©£Ÿ¥
Epgp` dPd DaEh z`e DixR z` lk`l¤¡Ÿ¤¦§¨§¤¨¦¥£©§
dAxn Dz`EazE ,dilr micar£¨¦¨¤¨§¨¨©§¨
Epiz`HgA Epilr Yzp xW` miklOl©§¨¦£¤¨©¨¨¥§©Ÿ¥
mpFvxM EpYndaaE milWn EpzIeB lre§©§¦Ÿ¥§¦¦§¤§¥¦§¨

.Epgp` dlcB dxvaEan dxez §¨¨§Ÿ¨£¨§
).áB÷òé éúéøa úà ézøëæå (áîxn` §¨©§¦¤§¦¦©£¨©

Fnvr KWFn `Ed iM mdxa` iAx©¦©§¨¨¦¥©§
z` iYxkfe ,FOr xg`ezixA izixA §©¥¦§¨©§¦¤§¦¦§¦

`iaPd ccFr d`EaPd :oke ,aFwriaÎd"c) ©£§¥©§¨¥©¨¦
(g ehmkihaW mkiW`x ,(h hk mixaC). ¨¥¤¦§¥¤§¨¦

ux`d xMf` Fnrh ,xMf` ux`de§¨¨¤¤§Ÿ©£¤§Ÿ¨¨¤
xMf`e ,mdn dafrpe zFzAXd drxRW¤¨§¨©©¨§¤¤§¨¥¤§¤§Ÿ

.mpFr z` ESx mdW¤¥¦¥£¨
ïëzéåiYxkfe ,xn`IW zn`d KxC lr §¦¨¥©¤¤¨¡¤¤Ÿ©§¨©§¦

ipA mdW mdxa`e wgvie awri©£Ÿ§¦§¨§©§¨¨¤¥§¥

mzFidA oM E`xwp zFCOd lMW ,zixA§¦¤¨©¦¦§§¥¦§¨
xMf` mdn dlElM ux`de ,zixAA©§¦§¨¨¤§¨¥¤¤§Ÿ

Exn` ,oM Efnx EpizFAxe .llkAx"wie) ¦§¨§©¥¨§¥¨§
(d elux`d zEkf xiMfn `Ed dOle :§¨¨©§¦§¨¨¤

Wiwl oA oFrnW iAx xn` ,mdOr¦¨¤¨©©¦¦§¤¨¦
zFpA WlW Fl EidW oFc`l lWn̈¨§¨¤¨¨¨
oFc`dW onf lM ,oYlCbn zg` dgtWe§¦§¨©©§©©§¨¨§¨¤¨¨
El`W xnF` did eizFpA mFlWA l`FW¥¦§§¨¨¨¥©£

.oYlCbn mFlWA ilbn dxez ¦¦§§©©§¨
)(âîmB iM ,mdn afrY ux`de WExtE¥§¨¨¤¥¨¥¥¤¦©

iM fnx ,mdn afrY dxikGd ixg ©̀£¥©§¦¨¥¨¥¥¤¤¤¦
dzvxe mdn dafrp WxM zciwR ixg ©̀£¥§¦©Ÿ¤¤¤§¨¥¤§¨§¨
dpW dxUr rWY ixg` cr zFHnXd©§¦©©£¥§©¤§¥¨¨
zcFY iYWA xird EWCwe ,ziAd dpaPW¤¦§¨©©¦§¦§¨¦¦§¥Ÿ

(`l ai dingp)Ezxke ,ux`d zXcw dxfge , §¤§¨§¨§¨§ª©¨¨¤§¨§
dpn`(` i mW)Exn`e(al wEqR mW)WHpe : £¨¨¨§¨§¨¨§¦
d z`lM ,ci lk `VnE ziriaXd dpX ¤©¨¨©§¦¦©¨¨¨¨

dWxRA zFfEnx mzF` zFxFTd©¨§©¨¨¨
.z`Gdcn dxez ©Ÿ



עז izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i iriax meil inei xeriy

(ãî)-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ
ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå íézñàî§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®

:íäéäìà ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑ אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה אני אפּלּו איביהם ,ואף ּבארץ לא ,ּבהיֹותם ¿««…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

אּתם  אׁשר ּבריתי ּולהפר לכּלֹותם .מאסּתים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לכּלתם געלּתים ולא מאסּתים מד)לא (כו, ְְְְְְִִַַַָֹֹֹ
ׁשל  לׁשּוק הּנמׁשל ּבגלּות, נמצאים יׂשראל ׁשּבני מבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזהר
ה' ּבעיני ואדרּבה, ּבהם, מֹואס אינֹו הּקּב"ה אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּורסקי,
לׁשֹון  - לכּלתם מּצד מאסּתים לא ּבׂשמים: ׁשל ּכׁשּוק ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹהּוא

ׁשּבעיניו  ּבּורסקי, ׁשל ּבׁשּוק ּדרה ׁשּכלתֹו אדם (ּוכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכּלה
אינֹו יהּודי אֹומר: הוי ּבׂשמים). ׁשל ּכׁשּוק 'אֹוכל'הּוא ְְְֱִִֵֵֵֵֶָ

זה  וריח מּבחּוץ; אֹותֹו מּקיף רע ׁשריח אּלא זה ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמהּגלּות,
!החׁש מן האֹור יתרֹון ּבבחינת ניחֹוח', ל'ריח הֹופ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹעצמֹו

(äî)íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL‡¯ ˙È¯a∑ ׁשבטים .ׁשל ¿ƒƒ…ƒְִֶָ

(åî)ïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´
:äLî-ãéa éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−§©¤«

i"yx£˙¯Bz‰Â∑ מּגיד ּבעלּֿפה, ואחת ּבכתב ּבּסיני ,אחת למׁשה נּתנּו .ׁשּכּלם ¿«…ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ß xii` f"i iriax mei ß

æë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬
:ýåýéì úLôð Ekøòa øãð àìôé©§¦−¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ ּבפיו LÙ˙.יפריׁש Ek¯Úa∑נפׁשֹו ער ּבֹו,לּתן ּתלּויה ׁשּנפׁשֹו ּדבר ער' עלי'לֹומר: –. ƒ«¿ƒְְִִַ¿∆¿¿¿»…ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ÈÏÚaמד  Ú¯‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ì¯a Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á¯‡ ‡ÏÂ ÔepLË¯‡ ‡Ï ÔB‰È··„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡‡ È¯‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬

‡È˜t˙מה  Èc È‡Ó„˜ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ‡¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ«≈ƒ
‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿«»

:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿≈»»¬»¿»

ÈÈמו  ·‰È Èc ‡˙È¯B‡Â ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»¿»»»ƒ¿«¿»
ÈÈÒ„ ‡¯eËa Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e d¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÔÒ¯Ùa ¯„ L¯ÙÈ«¿≈¿«¿À¿««¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(äî)zixA mdl iYxkfe mrhe§©©§¨©§¦¨¤§¦
oiA oM mdl xMf`W ,mipW`x¦Ÿ¦¤¤§Ÿ¨¤¥¥
zElBA ,ux`l dvEgA oiA ux`Ä¨¤¥§¨¨¨¤©¨
:mrh dfe .zFxFCd lkA oke o`M zfnxPd©¦§¤¤¨§¥§¨©§¤©©

,íéBbä éðéòìFnW xEarA mdA dUri iM §¥¥©¦¦©£¤¨¤©£§
,mprnl `le ,miFBA lNgzi `NW lFcBd©¨¤Ÿ¦§©¥©¦§Ÿ§©£¨
ExRMzp `le daEWY EUr `l iM¦Ÿ¨§¨§Ÿ¦§©§

EpizFAx Exn` Kke .mzFpFrwEqRA k"z) £¨§¨¨§©¥©¨

(mcTd`le ,qEpiqRq` iniA miYq`n `l : ©Ÿ¤Ÿ§©§¦¦¥©§©§¨§Ÿ
izixA xtdl mzNkl ,oei iniA miYlrb§©§¦¦¥¨¨§©Ÿ¨§¨¥§¦¦
iniA mdidl` 'd ip` iM ,ond iniA mY ¦̀¨¦¥¨¨¦£¦¡Ÿ¥¤¦¥

.bFbnE bFBen dxez ¨
'Bâå øîàì äLî ìà 'ä øaãéå (á-à)©§©¥¤¤¥Ÿ§

.àìôé ék LéàdWxRd Ff mB ¦¦©§¦©©¨¨¨
l` zxAgn ,ipiq xdA dzidW ,dwEaC§¨¤¨§¨§©¦©§ª¤¤¤
FnM ,laFId ihRWnA `id iM ,zFgkFYd©¥¦¦§¦§§¥©¥§

dpwn dcU WiCwOA xiMfdWmiwEqR oNdl) ¤¦§¦©©§¦§¥¦§¤§©¨§¦

(ckÎbkdGg` dcUE(giÎfi mW)llMW `N` , §¥£ª¨¨¤¨¤¨©
,zg` dWxtA mixcFPd lM ihRWn¦§§¥¨©§¦§¨¨¨©©

sFQA xn` KklE(cl wEqR)zFvOd dN` : §¨¨©©¨¥¤©¦§
l`xUi ipA l` dWn z` 'd dEv xW £̀¤¦¨¤¤¤§¥¦§¨¥
,dlrnl zFxn`Pd lM lr ipiq xdA§©¦¨©¨©¤¡¨§©§¨
ld` zFvnA xAci Kli`e o`Mn iM¦¦¨¨¥¨§©¥§¦§Ÿ¤

.crFnb dxez ¥



izewegaעח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i iriax meil inei xeriy

(â)ãòå äðL íéøNò ïaî øëfä Ekøò äéäå§¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−
óñk ì÷L íéMîç Ekøò äéäå äðL íéML-ïa¤¦¦´¨¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤

:Lãwä ì÷La§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â Ek¯Ú ‰È‰Â∑ ּדמים לׁשֹון זה 'ער' ,אין ¿»»∆¿¿¿ְִֵֵֶֶָ

הּוא  ׁשניו, ּכפי - זֹול ׁשהּוא ּבין יקר ׁשהּוא ּבין ְִֵֵֶֶֶֶָָָֹאּלא
זֹו ּבפרׁשה עליו הּקצּוב הער.Ek¯Ú∑;'ער' ּכמֹו ְֵֶַָָָָָָָ∆¿¿ְֵֶ

הּכפי"ן  מאיזה ,וכפל ידעּתי הּוא לא .לׁשֹון ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

(ã)ìL Ekøò äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤

(ä)äéäå äðL íéøNò-ïa ãòå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈§¨¨¯
úøNò äá÷pìå íéì÷L íéøNò øëfä Ekøò¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈£¤¬¤

:íéì÷L§¨¦«
i"yx£ÌÈL LÓÁŒÔaÓ Ì‡Â∑ קטן הּנֹודר ׁשּיהא ּב,לא ּכלּום ׁשאין קטן קטן ,דברי ער' ׁשאמר: ּגדֹול אּלא ¿ƒƒ∆»≈»ƒְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ׁשנים ,הּזה  חמׁש ּבן .עלי',ׁשהּוא ִֵֶֶֶַַָָָ

(å)Ekøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ
ìL Ekøò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç øëfäúL ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤

:óñk íéì÷L§¨¦−¨«¤

(æ)äéäå øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî íàå§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´
:íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L øNò äMîç Ekøò¤§§½£¦¨¬¨−̈¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈMLŒÔaÓ Ì‡Â∑ לימי ּכׁשּמּגיע ¿ƒƒ∆ƒƒ»»¿ְִִֵֶַַ
ּכאיׁש להחׁשב קרֹובה האּׁשה האיׁש,הּזקנה לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ּבערּכֹו מּׁשליׁש יֹותר ּבהזּדּקנֹו אינּה,ּפֹוחת והאּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבערּכּה ׁשליׁש אּלא יט),ּפֹוחתת אנׁשי:(ערכין ּדאמרי ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ּבביתא  ּבביתא סבא ּפחא ּבביתא ,– סימא סבּתא – ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָ

ּבביתא ,ּבביתא  טבא .וסימנא ְְְִֵֵָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz izewega t"y i`ven zgiy)

ּבביתא ּפחא ּבביתא, ז)סבא כז, ּכן (רש"י אם לׁשאל, יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
יֹותר  ואף ,ער לֹו יׁש ּומּדּוע ּכלל, ער לּזקן יהיה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹראּוי
הּכּונה  לׁשֹונֹו: ּבדּיּוק זאת מיּׁשב ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּזקנה.

לּבית, ׁשּמחּוץ ּבדברים אבל וכּדֹומה, הּבית לנהּול ּביחס ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָרק
ּומנהיג  ׁשרב ּבכ מעלה יׁש הּצּבּור, והנהגת רּבנּות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָּכגֹון

נּסיֹון. ּובעל זקן הּוא ִִֵַַָָצּבּור

(ç)ïäkä éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàå§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
éøòäåøãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä Búà C §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½

ñ :ïäkä epëéøòé©«£¦¤−©Ÿ¥«
i"yx£‡e‰ CÓ Ì‡Â∑הער לּתן מּׂשגת ידֹו ׁשאין ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּכהן ∑B„ÈÓÚ‰Â.הּזה  לפני לפי ,לנער ויעריכּנּו ֶַ¿∆¡ƒְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מערי ׁשל ידֹו ÈOz‚.הּׂשגת ¯L‡ ÈtŒÏÚ∑ לפי ֲִֶַַַָָ«ƒ¬∆«ƒְִ

מּטה  חּייו: ּכדי לֹו ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו, ּׁשּיׁש ,מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
חּמר ,ּכר  היה אם אּמנּות; ּוכלי לֹו,ּכסת מׁשאיר ְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

.חמֹורֹו ֲ

(è)ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé øLà£¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

ÚÂ„ג  ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡¯eÎc dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿«
ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ dÒ¯Ù È‰ÈÂ ÔÈL ÔÈzL ¯a«ƒƒ¿ƒƒ≈À¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÛÒÎcƒ¿«¿ƒ¿≈¿»

ÔÈ˙Ïzד  dÒ¯Ù È‰ÈÂ ‡È‰ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»ƒƒ≈À¿»«¿»ƒ
:ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ

ÔÈLה  ÔÈ¯ÒÚ ¯a „ÚÂ ÔÈL LÓÁ ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«¬≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿ƒ
‡˙·e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÔÈ¯ÒÚ ‡¯eÎc dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

È‰ÈÂו  ÔÈL LÓÁ ¯a „ÚÂ ‡Á¯È ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ««¿»¿««¬≈¿ƒƒ≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡¯eÎc dÒ¯ÙÀ¿»≈¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ˙Ïz dÒ¯Ù ‡˙·e˜ÏÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒƒ¿»

eÎc¯‡ז  Ì‡ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈzL ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‡˙·e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ È¯ÒÚ LÓÁ dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

˜„Ìח  dpÓÈ˜ÈÂ dpÒ¯tÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡‰k d˙È ÒB¯ÙÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡‰k dpÒ¯ÙÈ ‡¯„B„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»



עט izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i iying meil inei xeriy
i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk∑ׁשל 'רגלּה עֹולה'אמר: קּימין ,זֹו חּלין ּדבריו ודמיה עֹולה לצרכי חּוץ ,ותּמכר …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ

האבר  אֹותֹו .מּדמי ְִֵֵָָ

(é)ôéìçé àìòø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå ep ´Ÿ©«£¦¤À§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´
àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå áBèa§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬

:Lãw-äéäé Búøeîúe§«¨−¦«§¤«Ÿ¤
i"yx£Ú¯a ·BË∑ ּבבעל BËa·.מּום ּתם Ú¯ŒB‡∑ ט),(ת"כ ּבטֹוב תמורה טֹוב ּברע וכלֿׁשּכן .ורע ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

(àé)äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì ïaø÷̈§−̈©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

i"yx£‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑ לב),(ת"כ ּבבעלת תמורה ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְֲַַ
מדּבר  הּכתּוב - להקרבה ,מּום טמאה ולּמדׁשהיא ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבפדיֹון ,הּכתּוב  לחּלין יֹוצאין ּתמימים קדׁשים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֻ
הּוממּו .אּלאֿאםּֿכן ְִֵֶָ

(áé)éøòäåEkøòk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkä©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È Ôk Ô‰k‰ Ek¯Úk∑ הּבא אדם ּכל הקּדׁשלׁשאר מּיד .לקנֹותּה ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

(âé):Ekøò-ìò BúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«

i"yx£Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑ הּכתּוב החמיר ּבּבעלים ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְֱִִֶַַָָ
חמׁש ּבית (ת"כ)להֹוסיף ּבמקּדיׁש וכן ּבמקּדיׁש,. וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ

הּׂשדה  מֹוסיפין ,את הּבעלים - ׁשני מעׂשר ּבפדיֹון וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אדם  ּכל ׁשאר ולא .חמׁש ְְֶָָָָֹֹ

(ãé)Bëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa ïäkäïäkä Búà C ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−

:íe÷é ïk¥¬¨«

(åè)úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯
:Bì äéäå åéìò Ekøò-óñk¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬¨«

ß xii` g"i iying mei ß

(æè)íàå|äéäå ýåýéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî §¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬
ì÷L íéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekøò¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤

:óñk̈«¤
i"yx£BÚ¯Ê ÈÙÏ Ek¯Ú ‰È‰Â∑ׁשֹוויּה ּכפי אחת ,ולא ¿»»∆¿¿¿ƒ«¿ְְְִַַָֹ

רעה  ׂשדה ואחת טֹובה ׁשוה ,ׂשדה הקּדׁשן ּפדיֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשקלים  ּבחמּׁשים ׂשעֹורים ּכֹור הּכתּוב ,ּבית ּגזרת ּכ, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

לגאלּה ּבא ואם הּיֹובל. ּבתחּלת לגאלּה ׁשּבא ְְְְְֳֳִִִֵֶַַָָָָָָוהּוא
לׁשנה;,ּבאמצעֹו ּופּונּדיֹון סלע החׁשּבֹון: לפי נֹותן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

הּיֹובל  ׁשני למנין אּלא הקּדׁש ׁשאינּה ׁשאם ,לפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

‡Bי  LÈ·a ·Ë d˙È ¯aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡¯ÈÚ·a ‡¯ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â ·Ëa LÈ·ƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

Ôe·¯˜Èיא  ‡Ï Èc ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡¯ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡‰k«¬»

LÈaיב  ÔÈ·e ·Ë ÔÈa d˙È ‡‰k ÒB¯ÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡‰Î„ ‡Ò¯Ùk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג  dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:dÒ¯tÀ¿»≈

ÈÈיד  Ì„˜ ‡L„e˜ d˙Èa ˙È Lc˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈«¿≈»≈≈¿»√»¿»
Èc ‡Ók LÈa ÔÈ·e ·Ë ÔÈa ‡‰k dpÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈«¬»≈«≈ƒ¿»ƒ

:Ìe˜È Ôk ‡‰k d˙È ÒB¯ÙÈƒ¿»≈«¬»≈¿

LÓÁטו  ÛÒBÈÂ d˙Èa ˙È ˜B¯ÙÈ Lc˜‡c Ì‡Â¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿≈…∆
:dÏ È‰ÈÂ È‰BÏÚ dÒ¯t ÛÒk¿«À¿»≈¬ƒƒ≈≈

ÈÈטז  Ì„˜ ¯·b LÈc˜È dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓ Ì‡Â¿ƒ≈¬««¬«¿≈«¿ƒ¿«»»¿»
ÔÈ¯BÚN ¯ek Ú¯Ê ¯a dÚ¯Ê ÌeÙÏ dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿«¿≈«¿«¿ƒ

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁa¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»



izewegaפ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i iyiy meil inei xeriy
טֹוב  הרי לאו ,נגאלה ּבדמים ,ואם מֹוכרּה הּגזּבר ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ

לאחר  הּיֹובל ,הּללּו עד הּלֹוקח ּביד ּכׁשאר ,ועֹומדת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
מּידֹו יֹוצאה ּוכׁשהיא הּמכּורֹות. הּׂשדֹות חֹוזרת ,ּכל ְְְִִֶֶֶַַָָָָ

ּבֹו ּפֹוגע ׁשהּיֹובל מׁשמר אֹותֹו ׁשל ּומתחּלקת ,לּכהנים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ועכׁשו ,ּביניהם  ׂשדה, ּבמקּדיׁש האמּור הּמׁשּפט זהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּמקראֹות  סדר על .אפרׁשּנּו ְְֲִֵֶֶַַָָ

(æé):íe÷é Ekøòk eäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«

i"yx£'B‚Â LÈc˜È Ï·Bi‰ ˙MÓ Ì‡∑ מּׁשעברה אם ƒƒ¿««≈«¿ƒ¿ְִִֶָָ
הקּדיׁשּה מּיד הּיֹובל, מּיד ,ׁשנת לגאלּה זה .ּובא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָ

Ìe˜È Ek¯Úk∑ הּזה חמּׁשים ,יהיה ,האמּור ּכער ¿∆¿¿»ְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
יּתן  .ּכסף ִֵֶֶ

(çé)ïäkä Bì-áMçå eäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹
ìáiä úðL ãò úøúBpä íéðMä ét-ìò óñkä-úà¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®

:Ekøòî òøâðå§¦§©−¥«¤§¤«
i"yx£LÈc˜È Ï·i‰ ¯Á‡ŒÌ‡Â∑הקּדיׁשּה אם וכן ¿ƒ«««…≈«¿ƒְְִִִֵָ

ּגזּבר  ּביד ונׁשּתהה הּיֹובל לגאלּה,מּׁשנת זה ּובא ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּיֹובל  ÈtŒÏÚ.אחר ÛÒk‰Œ˙‡ Ô‰k‰ BÏŒ·MÁÂ ֵַַַ¿ƒ««…≈∆«∆∆«ƒ

˙¯˙Bp‰ ÌÈM‰∑ ּדמיה קצב הרי ּכיצד? חׁשּבֹון, ּכפי «»ƒ«»…ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשקל  חמּׁשים – ׁשנים ותׁשע ארּבעים ׁשקל ,ׁשל הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשנה  ארּבעים ,לכל והּׁשקל ּכּלן; על יתר וׁשקל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

לׁשנה  ּופֹונּדיֹון סלע הרי – ּפֹונּדיֹונין אּלא ,ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ׁשאֹותֹו רּבֹותינּו ואמרּו לכּלן, אחד ּפֹונּדיֹון ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשחסר

קלּבֹון  – לגאל ּפֹונּדיֹון והּבא סלע ,לפרֹוטרֹוט. יּתן ְְְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
הּיֹובל  ׁשנת עד הּנֹותרֹות לּׁשנים ׁשנה לכל .ּופֹונּדיֹון ְְְְִֵַַַַַָָָָָ

Ek¯ÚÓ Ú¯‚Â∑ הּיֹובל ׁשּמּׁשנת הּׁשנים ׁשנת מנין עד ¿ƒ¿«≈∆¿∆ְְְִִִֵֶַַַַַַָ
.הּפדיֹון  ְִַ

(èé)óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â
:Bì í÷å åéìò Ekøò-óñk úéLîç£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«

i"yx£Ï‡‚È Ï‡bŒÌ‡Â∑אֹותֹו הּזאת ,הּמקּדיׁש הּקצּבה על חמׁש .יֹוסיף ¿ƒ»…ƒ¿«ְְִִִֶַַַַַָֹֹ

(ë)äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì-íàå§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
:ãBò ìàbé-àì øçà Léàì§¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«

i"yx£‰„O‰Œ˙‡ Ï‡‚È ‡ÏŒÌ‡Â∑הּמקּדיׁש.¯ÎÓŒÌ‡Â∑ הּגזּבר.„BÚ Ï‡bÈŒ‡Ï ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰„O‰Œ˙‡∑ ¿ƒ…ƒ¿«∆«»∆ְִַַ¿ƒ»«ְִַָ∆«»∆¿ƒ«≈…ƒ»≈
ּביד  .הּמקּדיׁשלׁשּוב ְְִַַַָ

(àë)äãNk ýåýéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´
:Búfçà äéäz ïäkì íøçä©¥®¤©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

i"yx£Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â∑ מן הּלֹוקחֹו מּיד ¿»»«»∆¿≈«…≈ְִִַַ
לֹוקחיהם ,הּגזּבר  מּיד הּיֹוצאים ׂשדֹות ׁשאר ּכדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
Ï‰'.ּבּיֹובל  L„˜∑ הּבית ּבדק להקּדׁש ׁשּיׁשּוב ,לא ֵַ…∆«ְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

הּגזּבר  הּנתּון ,ליד החרם ּכׂשדה ׁשּנאמר ,לּכהנים אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יד) יח יהיה"(במדבר ל ּביׂשראל חרם "ּכל זֹו,: אף ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
מׁשמר  אֹותֹו ׁשל לּכהנים הּכּפּורים ,ּתתחּלק ׁשּיֹום ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבֹו ּפֹוגע יֹובל .ׁשל ֵֵֶַ

ß xii` h"i iyiy mei ß

(áë)Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®
:ýåýéì Léc÷é©§¦−©«Ÿ̈«

dÒ¯Ùkיז  dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ„ ‡zMÓ Ì‡ƒƒ«»¿≈»«¿≈«¿≈¿À¿»≈
:Ìe˜È¿

dÏיח  ·MÁÈÂ dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ ¯˙a Ì‡Â¿ƒ»«≈»«¿≈«¿≈ƒ«∆≈
Ô¯‡zLÈc ‡iL ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡tÒk ˙È ‡‰k«¬»»«¿»«≈«¿«»¿ƒ¿»»»

‡zL „Ú:dÒ¯tÓ ÚÓzÈÂ ‡Ï·BÈ„ ««»¿≈»¿ƒƒ¿«ƒÀ¿»≈

d˙Èיט  Lc˜‡c ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿«¿≈»≈
:dÏ Ìe˜ÈÂ È‰BÏÚ dÒ¯t ÛÒk LÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈…∆¿«À¿»≈¬ƒƒ≈

È˙כ  ÔÈaÊ Ì‡Â ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿ƒ«ƒ»
:„BÚ ˜¯t˙È ‡Ï Ô¯Á‡ ¯·‚Ï ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿«»√»»ƒ¿»»

˜„Ìכא  ‡L„e˜ ‡Ï·BÈa d˜tÓa ‡Ï˜Á È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿≈¿≈»¿»√»
:dzÒÁ‡ È‰z ‡‰ÎÏ ‡Ó¯Á Ï˜Ák ÈÈ¿»«¬«∆¿»¿«¬»¿≈«¬«¿≈

Ï˜ÁÓכב  ‡Ï Èc È‰BÈ·Ê Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dzÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»



פי izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â B˙˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑ ּבין יׁש חּלּוק ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ִֵֵ

אחּזה  לׂשדה מקנה ּתתחּלק ,ׂשדה לא מקנה ׁשּׂשדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּבּיֹובל  עד ,לּכהנים אּלא להקּדיׁשּה יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ולׁשּוב ,הּיֹובל  מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לגאלּה,לּבעלים  ּבא אם הּללּו,לפיכ ּבּדמים יגאל ְְְְֳִִִִִַַַַָָָָָָָ

ּגזּבר  וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה. לׂשדה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֻהּקצּובים

"יׁשּוב ,לאחר  הּיֹובל ּבׁשנת הּוא יגאל לא אם אֹו ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
ּופן  ׁשהקּדיׁשּה, אֹותֹו – מאּתֹו" קנהּו לאׁשר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשדה

קנהּו" "לאׁשר האחרֹון ,ּתאמר: הּזה ,הּלֹוקח ֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֹ
"לאׁשרֿלֹו,"מאּתֹו" לֹומר: הצר לכ הּגזּבר?! וזהּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻ

הארץ" אבֹות ,אחּזת הראׁשֹונים ,מירּׁשת ּבעלים וזהּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻֻ
לּמקּדיׁש .ׁשּמכרּוה ְְִֶַַָָ

(âë)úðL ãò Ekøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå ìáiä©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(ãë)Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®
:õøàä úfçà Bì-øLàì©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

(äë)äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäé Ekøò-ìëå§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈
:ì÷Mä äéäé¦«§¤¬©¨«¤

i"yx£L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯ÚŒÏÎÂ∑ערּכ ּכל ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְֶָ
'ׁשקלים' ּבֹו הּקדׁש,ׁשּכתּוב ּבׁשקל ÌÈ¯NÚ.יהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ∆¿ƒ

‰¯b∑ מעֹות ה ,עׂשרים מּכאן ּכ ּולאחר מּתחּלה יּו ≈»ְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּדינר  ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות, ,הֹוסיפּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
לסלע עׂשרים  מעֹות .וארּבע ְְְְִֶֶַַַָ

(åë)Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà øBëa-Cà©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬
:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íà Búà Léà¦−Ÿ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

i"yx£B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר, קרּבן .ל ׁשם …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 333 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA xUrnE xFkA§©£¥©£©¨¨¨

. . הּוא: ליהוה . . ּבבהמה ליהוה אׁשר־יבּכר ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹֻֽֽֽא־ּבכֹור
יהיה־ּקדׁש העׂשירי . . וצאן ּבקר לב)וכל־מעׂשר – כו .(כז, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹֽֽ

ּבכֹור  לקרּבנֹות: ּבנֹוגע מצֹות ׁשּתי מצינּו הּפרׁשה ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָּבסֹוף
ּבפעל  הּמעׂשר ואּלּו הּגלּות, ּבזמן ּגם נֹוהג הּבכֹור ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָֹּומעׂשר.
את  למנֹות ׁשּלא ּגזרּו חכמים ּכי הּגלּות, ּבזמן נֹוהג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאינּנּו

ְֵַהּבהמֹות.
הענינים: ּבפנימּיּות ּכ על הּטעם לבאר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָויׁש

וזה  האדם, ּבמעׂשה ּתלּוי ואינּנּו מּלמעלה, קדּוׁשתֹו - ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכֹור
למעׂשה  קׁשר ללא מּלמעלה, הּקדּוׁשה המׁשכת על ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמֹורה
האדם, ּבספירת ּתלּויה קדּוׁשתֹו מעׂשר ואּלּו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהּתחּתֹונים.
ּכֹותבת  ולכן למעלה, מּלמּטה האדם עבֹודת על מֹורה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוזה

נּתנים  ׁשּקֹודם לנּו להֹורֹות הּמעׂשר, לפני הּבכֹור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה
ּובאה  מּגיעה ּובכחם לאחרי־זה ורק מּלמעלה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּכחֹות

למעלה. מּלמּטה האדם ְְְֲִַַַָָָָָעבֹודת
עצמֹו: ּבאדם ּגם קּימים אּלּו ענינים ְְְִִִֵֵַַַָָָָָׁשני

ׁשּבּנפׁש, חכמה – ׁשּבּנפׁש העליֹונה הּבחינה על מֹורה - ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבכֹור
הּבאה  המסירּות־נפׁש ענין ּכי מעצמֹו, קדֹוׁש הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן
ירּוׁשה  היא אּלא עבֹודה על־ידי ּבאה אינּה ׁשּבּנפׁש, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמהחכמה
ּבזמן  ּגם ּבתמידּיּות נמצאת זאת ּוקדּוׁשה מאבֹותינּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹלנּו

ּתמיד. ּבׁשלמּות היא ׁשּבּנפׁש החכמה ּבחינת ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגלּות,
ואחד  אחד ּכל וחֹובת ּכחֹות, עׂשרה יׁש ּבּנפׁש - ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעׂשר
הּכח  הינּו קדׁש, יהיה ׁשּבּנפׁש העׂשירי הּכח ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּלכל־הּפחֹות

zL‡כג  „Ú dpÒ¯t ÔÈÓ ˙È ‡‰k dÏ ·MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa dÒ¯t ˙È ÔzÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד  d·Ê„Ï ‡Ï˜Á ·e˙È ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ˙ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»

ÔÈ¯ÒÚכה  ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È dÒ¯t ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

Ï‡כו  ‡¯ÈÚ·a ÈÈ Ì„˜ ¯ka˙È Èc ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ d˙È ¯·b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,Búà Léà Léc÷é àì (åë)oAxw mWl Ÿ©§¦¦Ÿ§¥¨§¨
.i"Xx oFWl .FNW Fpi`W itl ,xg ©̀¥§¦¤¥¤§©¦
WiCwdl Kxv oi` :xn`IW oFkPde§©¨¤Ÿ©¥Ÿ¤§©§¦
`Ed 'dl dU F` xFW `Ed m` iM ,FzF`¦¦¤©

.Fnvrn.zElilW FnM `Ed dPde ¥©§§¦¥§§¦
xn` dxFY dpWnaE(hi eh mixaC)lM : §¦§¥¨¨©§¨¦¨

Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAd©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§
Wcw `dIW ,Lidl` 'dl WiCwY xkGd©¨¨©§¦©¡Ÿ¤¤§¥Ÿ¤

`le FA carY `NW ,dXcw FA bdpze§¦§©§ª¨¤Ÿ©£Ÿ§Ÿ
xW`M mXd iptl EPlk`ze FzF` fbŸŸ§Ÿ§¤¦§¥©¥©£¤

.Wxtifk dxez §¨¥



izewegaפב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy
ּומּכיון  ּומעׂשה. ּדּבּור למחׁשבה הּׁשּי ׁשּבּנפׁש ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאחרֹון
ּבין  ּבזה חּלּוקים יׁש לכן האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשענין

(שהא  הּבית (ּדמּפני זמן הּגלּות לזמן ּבגּלּוי), האירה לֹוקּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
כּו'). ּגלינּו ֲִֵָָחטאינּו

(æë)óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa íàå§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬
:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàå åéìò BúLîç£¦«¦−¨¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

i"yx£'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑ הּזה הּמקרא אין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְִֵֶַַָ
הּבכֹור  על טמאה ,מּוסב ּבהמה ּבבכֹור לֹומר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
"בערּכ זה "ּופדה אין וחמֹור ּפדיֹון ,. אין ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

טלה  אּלא חמֹור ואינֹו,ּפטר לּכהן מּתנה והּוא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ההקּדׁש על מּוסב הּכתּוב אּלא ׁשהּכתּוב ,להקּדׁש. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשהּוממה  טהֹורה ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר וכאן ,ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
הּבית  לבדק טמאה ּבהמה ּבּמקּדיׁש Ùe„‰.ּדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ»»

Ek¯Ú·∑ הּכהן ּׁשּיעריכּנה מה Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ ¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈
ּבעלים Ek¯Úa.(ת"כ)עלֿידי ¯kÓÂ∑ לאחרים. ְְִֵַָ¿ƒ¿«¿∆¿∆ֲִֵַ

(çë)-ìkî ýåýéì Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨
øëné àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî Bì-øLà£¤À¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk ìàbé àìå§´Ÿ¦¨¥®¨¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â Ì¯ÁŒÏk C‡∑(כהנים רּבֹותינּו(תורת נחלקּו : «»≈∆¿ְְֵֶַ

אֹומ  יׁש להקּדׁש'ּבּדבר, חרמים 'סתם אני ,רים: ּומה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ
יד)מקּים יח יהיה"?(במדבר ל ּביׂשראל חרם "ּכל : ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהנים  לּכהן!",ּבחרמי חרם זה "הרי ואמר: ׁשּפרׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
לכהנים' חרמים 'סתם ׁשאמרּו: ÏÂ‡.ויׁש ¯ÎnÈ ‡Ï ְְְְֲֲִִֵֶָָָֹ…ƒ»≈¿…

Ï‡bÈ∑ חרמים 'סתם האֹומר: לדברי לּכהן. יּנתן אּלא ƒ»≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
והאֹומר: חרמים; ּבסתם זה מקרא מפרׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָֹלּכהנים',

הּבית' לבדק חרמים ּבחרמי ,'סתם זה מקרא מפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
כח)ּכהנים להם (ערכין אין ּכהנים ׁשחרמי מֹודים ׁשהּכל , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

ּכהן ,ּפדיֹון  ליד ׁשּיבאּו ּגבּה,עד .נפּדים וחרמי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ Ì¯ÁŒÏk∑ סתם' האֹומר: »≈∆…∆»»ƒ«ְֵָָ

הּבית' לבדק והאֹומר:,חרמים מּכאן; ראיה מביא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לכהנים' חרמים קדׁשֿקדׁשים ,'סתם חרם "ּכל מפרׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

קדׁשי  על חלים ּכהנים ׁשחרמי ללּמד לה'", ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּוא
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּכהן, ונֹותן קּלים קדׁשים ועל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקדׁשים

נדר  'אם ערכין: נדבה ,ּדמיהם נֹותן ,ּבמּסכת ,ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
טֹובתּה'נֹותן  כח)∑Ì„‡Ó.את ׁשהחרים (ערכין ּכגֹון ֵֶָָ≈»»ְֱִֶֶ

הּכנענים  וׁשפחֹותיו .עבדיו ְְְֲֲִִַַָָָ

ß xii` 'k ycew zay ß

(èë)úBî äãté àì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−
:úîeé¨«

dÒ¯Ùaכז  ˜B¯ÙÈÂ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««

:dÒ¯Ùa¿À¿»≈

ÏkÓכח  ÈÈ Ì„˜ ¯·b Ì¯ÁÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk Ì¯a¿«»∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
‡Ï dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓe ‡¯ÈÚ·e ‡L‡Ó dÏ Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬««¬«¿≈»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡Ó¯Á Ïk ˜¯t˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈƒ¿««¿»ƒ¿»»»∆¿»…∆¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»

t˙È¯˜כט  ‡Ï ‡L‡ ÔÓ Ì¯ÁzÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»ƒƒ«¿«ƒ¬»»»ƒ¿»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äãôe äàîhä äîäaa íàå (æë)§¦©§¥¨©§¥¨¨¨
.Ekøòalr aqEn df `xwn oi` §¤§¤¥¦§¨¤¨©

dndA xFkaA xnFl oi`W ,xFkAd©§¤¥©¦§§¥¨
,df oi` xFnge ,LMxra dctE d`nh§¥¨¨¨§¤§§©£¥¤
,dlh `N` xFng xhR oFicR oi` ixdW¤£¥¥¦§¤¤£¤¨¨¤
`N` .WCwd Fpi`e odMl dpYn `Ede§©¨¨©Ÿ¥§¥¤§¥¤¨
dlrnNW ,WCwdd lr aqEn aEzMd©¨©©©¤§¥¤§©§¨
,dnOdW dxFdh dndA oFictA xAC¦¥§¦§§¥¨§¨¤ª§¨
wcal d`nh dndA WiCwnA xAC o`ke§¨¦¥§©§¦§¥¨§¥¨§¤¤

.i"Xx oFWl .ziAd©©¦§©¦
ïëzéåxn`W itl iM ,uxzPWøBëa Cà §¦¨¥¤§¨¥¦§¦¤¨©©§

àì äîäáa 'äì økáé øLà£¤§ª©©¦§¥¨Ÿ
,Búà Léà Léc÷é:xn`e xfgíàå ©§¦¦Ÿ¨©§¨©§¦

äàîhä äîäaaWiCwdW xFkAd `Ed ©§¥¨©§¥¨©§¤¦§¦
,Ekøòa äãôebdFp xFkA oi`W Wxtl ¨¨§¤§§§¨¥¤¥§¥

xFng xhtA `N` ,d`nh dndaA¦§¥¨§¥¨¤¨§¤¤£
FpiC WxRzp xaMW(bi bi zFnW)cOle , ¤§¨¦§¨¥¦§§¦¥

xFkA oicM WFcw Fpi` FWiCwd .ENt`W¤£¦¦§¦¥¨§¦§
KklE .dCtpe `Ed WCwd x`WM `N ¤̀¨¦§¨¤§¥§¦§¤§¨
ztqFzA WiCwOd FzF` dCtIW xn`̈©¤¦§¤©©§¦§¤¤
.LMxrA FzF` dpwi xg`e ,WngŸ¤§©©¦§¤§¤§§

dlrn lW aEzMde(`i wEqR)lM m`e : §©¨¤©§¨¨§¦¨
,dPOn Eaixwi `l xW` d`nh dndA§¥¨§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨

.d`nh dndaA FhEWR iR lr©¦§¦§¥¨§¥¨
ìòåEpizFAx Wxcn(:al dxEnY mW k"z) §©¦§©©¥¨§¨

:ltMW xEarA ,xYin aEzMd©¨§ª¨©£¤¨©

ixwi `l xW` d`nhoAxw dPOn Ea §¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨
dndA lM m`e :WxCi Kkitl ,'dl©§¦¨¦¨¥§¦¨§¥¨
oAxw dPOn Eaixwi `l xW`e d`nh§¥¨©£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨
oi`W oirEaw oinEn ilrA zFAxl ,'dl©§©©£¥¦§¦¤¥

.'dl oAxw odn miaixwngk dxez ©§¦¦¥¤¨§¨©
).íãàä ïî íøçé øLà íøç ìk (èë¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨

FMxr cg` xn`e bxdl `vFid©¥¥¨¥§¨©¤¨¤§
.mElM xn` `l ilr,úîeé úBîixd ¨©Ÿ¨©§¨£¥

oi` ,dcRi `l Kkitl zEnl KlFd `Ed¥¨§¦¨Ÿ¦¨¤¥
.i"Xx oFWl .Kxr `le minC Fl¨¦§Ÿ¥¤§©¦

xaCA Ewlgp EpizFAxe(:e oikxr)mdn Wie , §©¥¤§§©¨¨£¨¦§¥¥¤
zFzin iaIgl dxdf` `EdW mixnF`§¦¤©§¨¨§©¨¥¦
okYie .oxhtl xtM odn oigwFl oi`W¤¥§¦¥¤Ÿ¤§¨§¨§¦¨¥



פג izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯ÁŒÏk∑(ת"כ) להרג ,הּיֹוצא »≈∆¬∆»√«¿ֵֵֵַָ

ּכלּום  אמר לא עלי'! 'ערּכֹו אחד: BÓ˙.ואמר ְְְֶֶַַַָָָָֹ
˙ÓeÈ∑ למּות הֹול יּפדה ,הרי לא לֹו,לפיכ אין »ְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

ער ולא ּדמים .לא ְִֵֶָֹֹ

(ì)õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî-ìëå§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½
:ýåýéì Lã÷ àeä ýåýéì©«Ÿ̈−®−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ı¯‡‰ ¯NÚÓŒÏÎÂ∑ ׁשני הּכתּוב ּבמעׂשר - ¿»«¿«»»∆ְֲִֵֵַַָ
‰‡¯ı.ּבר מד  Ú¯fÓ∑ ּדגן.ıÚ‰ È¯tÓ∑ּתירֹוׁש ְֵַƒ∆«»»∆ָָƒ¿ƒ»≈ִ

‰e‡.ויצהר  '‰Ï∑ הּׁשם צּוה ,קנאֹו ּומּׁשלחנֹו ְְִָ«ְְִִֵַָָָֻ

ולאכל  לעלֹות ׁשּנאמר,ּבירּוׁשלים ל יד ּכמֹו (דברים ְְְֱֱֲִִֶֶֶַַַָֹ
ּתירׁשכג) ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת :ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ

.וגֹו'" ְ

È¯tÓל  ‡Ú¯‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ú¯‡„ ‡¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¿¿»¿«¿»ƒ«¿»¿«¿»ƒ≈≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰ ÈÈc ‡ÏÈ‡ƒ»»«¿»¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oFnn oYi `NW xnFl ,o`kA df xiMfdW¤¦§¦¤§¨©¤Ÿ¦¥¨
.xhRie minxgd x`WM mXl©¥¦§¨©£¨¦§¦¨¥

ìòålM iM aEzMd xn`i hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿ©©¨¦¨
oiA mc` oiA FNXn mixgOd©©§¦¦¤¥¨¨¥
,mXl Wcw `Ed FzGg` dcUE dndA§¥¨§¥£ª¨Ÿ¤©¥
,oFicR mdl oi`e mipdMl minxg odW¤¥£¨¦©Ÿ£¦§¥¨¤¦§
FNW Fpi`W mc`d on mixgOd la £̀¨©©§¦¦¨¨¨¤¥¤
mixcFpe mdiaiF` lr minglPd oFbM§©¦§¨¦©§¥¤§§¦
iciA dGd mrd z` oYY ozp m` xcp¤¤¦¨Ÿ¦¥¤¨¨©¤§¨¦

mdixr z` iYnxgde(a `k xAcOA)EzEni , §©£©§¦¤¨¥¤©¦§¨¨
oi`W ,mrHde .mdA `vnPd mc`d lM̈¨¨¨©¦§¨¨¤§©©©¤¥
wx ,mipdMl FYzl oM xcFPd zrC©©©¥¥§¦©Ÿ£¦©
oEMzp iM ,d`pdA xEq` lMd didIW¤¦§¤©Ÿ¨©£¨¨¦¦§©¥

.mzFNklE miaiF`d zixkdl§©§¦¨§¦§©¨
eðéöîelr ExarW crlB Wai iWp` ¨¦©§¥¨¥¦§¨¤¨§©

z` E`A `le ldTd zrEaW§©©¨¨§Ÿ¨¤
dRvOd(g,d `k mihtFW)aizkE ,(i wEqR mW): ©¦§¨§¦§¦¨¨

sl` xUr mipW dcrd mW EglWIe©¦§§¨¨¥¨§¥¨¨¤¤
xn`l mzF` EEvie ligd ipAn Wi ¦̀¦§¥¤¨¦©§©¨¥Ÿ
itl crlB Wai iaWFi z` mziMde Ekl§§¦¦¤¤§¥¨¥¦§¨§¦

`e .axglM EUrW zpzFp `xaQd oi ¤¤§¥©§¨¨¤¤¤¨¨
miAx miWp` zindl z`fM drx dcrd̈¥¨¨¨¨Ÿ§¨¦£¨¦©¦
qgptE ,dzin miaIg mpi`W l`xUIn¦¦§¨¥¤¥¨©¨¦¦¨¦§¨
oiprd lM dUrp eiR lre mW did̈¨¨§©¦©£¨¨¨¦§¨

.`Edd©
ãBòå`ipY :EpcOliA dcB`A iz`vn §¨¨¦¨©¨¨¦©§¥©§¨

`Ed mxgd xnF` `aiwr iAx©¦£¦¨¥©¥¤
iWp` ,mxgd `Ed drEaXde drEaXd©§¨§©§¨©¥¤©§¥
.dzin EaIgzpe mxgd lr Exar Waï¥¨§©©¥¤§¦§©§¦¨
`vi dGd aEzMd on iM xnF` ip` KklE§¨£¦¥¦¦©¨©¤¨¨
F` l`xUiA Kln lMW ,dGd oiCd mdl̈¤©¦©¤¤¨¤¤§¦§¨¥
l`xUi lM cnrnA dlFcB ixcdpq©§¤§¦§¨§©£©¨¦§¨¥
Enixgi m` ,mihRWnA zEWx mdl WIW¤¥¨¤§§¦§¨¦¦©§¦
Enixgi m` oke ,dilr mgNdl xir lr©¦§¦¨¥¨¤¨§¥¦©§¦
`Ede ,dzin aIg eilr xaFrd ,xaC lr©¨¨¨¥¨¨©¨¦¨§
ozpFdi lWe crlB Wai iWp` lW oaEIg¦¨¤©§¥¨¥¦§¨§¤§¨¨

eia` Fl xn`W(cn ci `Îl`EnW)dUri dM : ¤¨©¨¦§¥Ÿ©£¤
.ozpFi zEnY zFn iM sqFi dke midl ¡̀Ÿ¦§Ÿ¦¦¨¨¨

uEg oiCd on dzin EN` EaIgzp okidnE¥¥¨¦§©§¥¦¨¦©¦
.dGd mFwOd on¦©¨©¤

äæåiM ,FYaA gYti lW FzErh did §¤¨¨¨¤¦§¨§¦¦
lg l`xUi cibp mxg xW`M aWg̈©©£¤¥¤§¦¦§¨¥¨
lr xaFrd F` miWp` zindl mIwe§©¨§¨¦£¨¦¨¥©
zrA xcp m` oM ,dzin aIg Fnxg¤§©¨¦¨¥¦¨©§¥
gaf miWp` F` Wi`n zFUrl dngln¦§¨¨©£¥¦£¨¦¤©
KlOd mxg iM rci `le ,xcPd lEgï©¥¤§Ÿ¨©¦¥¤©¤¤
mzFNkl micxFOd lr lg oixcdpQde§©©§¤§¦¨©©§¦§©¨
la` ,mzpTze mzxfB xaFrd lr F`©¨¥§¥¨¨§©¨¨¨£¨
oi`W xaCn dlFr zFUrl xcPd lEgl̈©¥¤©£¨¦¨¨¤¥
xn` KklE .dlilge qg mdl iE`ẍ¨¤©§¨¦¨§¨¨©

dAx ziW`xaA(b q)WCwd ENt`W ¦§¥¦©¨¤£¦¤§¥
.DncA Wprpe aIg did `l minC̈¦Ÿ¨¨©¨§¤¡©§¨¨

ìàåmdxa` iAx iladA dYtp didY §©¦§¤¦§¤§©§¥©¦©§¨¨
Edizilrde WExR iM xnF`d̈¥¦¥§©£¦¦

dlFr(`l `i mihtFW)xnFl ,Edizilrde F` : ¨§¦§©£¦¦©
F` Wi` izia izlCn `vFId didi m ¦̀¦§¤©¥¦©§¥¥¦¦
WExR didIW ,Wcw 'dl dide dX ¦̀¨§¨¨©Ÿ¤¤¦§¤¨
'd mWA zxWl cnrl mlFrd ikxCn¦©§¥¨¨©£Ÿ§¨¥§¥
didi m`e ,midl`l zFcFde dNtzA¦§¦¨§¥Ÿ¦§¦¦§¤
dUre ,dlFr EPlr` axTl iE`x xaC̈¨¨¦¨¥©£¤¨§¨¨

ccFAzde xirl uEgn FYal ziA,mW d ©¦§¦¦¨¦§¦§§¨¨
,Drci `l Wi`e ,dini lM DlMlke§¦§§¨¨¨¤¨§¦Ÿ§¨¨

.mW dxExv FYA dzide§¨§¨¦§¨¨
älàådidIW xcp m` iM ,gEx ixaC §¥¤¦§¥©¦¦¨©¤¦§¤

la` ,WExR didIW EPpi` 'dl©¥¤¤¦§¤¨£¨
eiYzpE :FO` dxn`W l`EnW FnM didi¦§¤§§¥¨¨§¨¦§©¦

'dl(`i ` `Îl`EnW)ziaA zxWn dide , ©§¥§¨¨§¨¥§¥
oi` dxFYd ihRWn itkE .WExR `l ,'dŸ¨§¦¦§§¥©¨¥
FziA gzR i`vFiA xEcIW mc`d ciA§©¨¨¨¤¨§§¥¤©¥
FciA oi` xW`M ,miWExR EidIW¤¦§§¦©¤¥§¨
dzid oM xaCd m`e .dlFr mzFlrdl§©£¨¨§¦©¨¨¥¨§¨
DOr dizFrxe dilEzA lr dkFAd FYA¦©¨©§¤¨§¥¤¨¦¨

(gl `i mihtFW)qge ,opz` qNwl zFpFfM §¦§§©¥¤§¨§©
zFPzl l`xUiA wg didIW dlilge§¨¦¨¤¦§¤Ÿ§¦§¨¥§©
ipRn dpXA mini zrAx` gYti zal§©¦§¨©§©©¨¦©¨¨¦§¥
z` zcaFr dzide lral z`Vp `NW¤Ÿ¦¥§©©§¨§¨¤¤¤

,FhEWtM xaCd la` .dxdhA 'd§¨¢¨£¨©¨¨¦§
.iYxn`X dOn did FzErhe§¨¨¨¦©¤¨©§¦

úòãìedidIW okYi l"f EpizFAx §©©©¥¦¨¥¤¦§¤
mixaC llFM dGd aEzMd©¨©¤¥§¨¦

mCd lr Elk`z `l :FnM ,miAxlirl) ©¦§ŸŸ§©©¨§¥

(ek himipA lr zFa` EznEi `l :FnkE ,§Ÿ§¨©¨¦
(fh ck mixaC)lEqtA FzF` miWxFC mdW , §¨¦¤¥§¦¦§

miaFxTd zEcr(:fk oixcdpq)aEzMde . ¥©§¦©§¤§¦§©¨
cFr FA xnF`(e ci aÎmikln)ipA z`e ¥§¨¦§¤§¥

zxFY xtqA aEzMM zind `l miMOd©©¦Ÿ¥¦©¨§¥¤©
EznEi `l xn`l 'd dEv xW` dWn¤£¤¦¨¥ŸŸ§
lr EznEi `l mipaE mipA lr zFa`̈©¨¦¨¦Ÿ§©
KixrOd oiC llki aEzMd df oke .zFa`̈§¥¤©¨¦§Ÿ¦©©£¦
FzF` minixgOW in oice ,dzin iaIgn§ª§¥¦¨§¦¦¤©§¦¦
lr xaFrde ,Epxn`W FnM WEAMd zrA§¥©¦§¤¨©§§¨¥©
Kln lW F` lFcBd oiC ziA lW mxgd©¥¤¤¥¦©¨¤¤¤

.lE`W dUrn oiprM l`xUi¦§¨¥§¦§©©£¥¨
eäæåmW xn`PW(dn ci `Îl`EnW)ECtIe : §¤¤¤¡©¨§¥©¦§

iRlM iM ,zn `le ozpFi z` mrd̈¨¤¨¨§Ÿ¥¦§©¥
dxFY FA dxn`X dn(o`M):äãté àì ©¤¨§¨¨¨Ÿ¦¨¤

,úîeé úBîz` mrd ECtIe :mW xn` ¨¨©¨©¦§¨¨¤
qp rx`W xEarA iM ,zn `le ozpFi¨¨§Ÿ¥¦©£¤¥©¥
:mrh dfe .dUr bbFWA iM Erci Fci lr©¨¨§¦§¥¨¨§¤©©
z`Gd dlFcBd drEWid dUr xW £̀¤¨¨©§¨©§¨©Ÿ

l`xUiA(mW `Îl`EnW)ozpFi mBxY oke . §¦§¨¥§¥¨§¥¦§¥¨¨
ElWaC ilB 'd mcw ix` :l`ifEr oA¤¦¥£¥¨¨§¥¦§¨

.ozpFi zi `Or wxtE oiC `nFi car£©¨¥§©©¨©¨¨
íìLðåozFpAxwe mipdMd zxFY xtq §¦§©¥¤©©Ÿ£¦§¨§§¨

oFilr l` aaFWi ,ozevnE¦§¨¨§¥¥¤§
oxnflE oxiWl mIel ,oziedl mixaC§¨¦©£¨¨¨§¦¦§¦¨§¦§¨
dep l` l`xUie ,ozcFarl mipdke§Ÿ£¦©£¨¨§¦§¨¥¤§¥
zPB milWExi dpi`xY Epipir ,ozi ¥̀¨¥¥¦§¤¨§¨©¦¦©
lr xiacE FhRWn lr oFnx`e ,oziA¦¨§©§©¦§¨§¦©
daxre ,ozelWA dcEdi zFpaE ,ozpFkn§¨¨§§¨§©§¨¨§¨§¨
mipWkE mlFr iniM dcEdi zgpn 'dl©¦§©§¨¦¥¨§¨¦
oicinY FgAfn oFvx lr Elri ,ozEncwM§©§¨©£©§¦§§§¦¦
mlWpe mY ,ozkldM oitqEnE ,oxcqM§¦§¨¨¦§¦§¨¨©§¦§©

.d"frA `xwIe xtq¥¤©¦§¨§



פד
izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

(àì)óñé BúéLîç BøNònî Léà ìàâé ìàb-íàå§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£B¯NÚnÓ∑ מעׂשר הּפֹודה חברֹו: מּמעׂשר ולא ƒ««¿ְֲֲֲִֵֵֶַַַַֹ
חברֹו יפּדּנּו,ׁשל ּגאּלתֹו? היא ּומה חמׁש. מֹוסיף ,אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֻ

מקֹום  ּבכל ּבאכילה להּתירֹו יעלה ,ּכדי והּמעֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּבירּוׁשלים  ׁשּנאמר,ויאכל כה)ּכמֹו יד "ונתּתה (דברים : ְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹ
וגֹו'" .ּבּכסף ְֶַָ

(áì)úçz øáòé-øLà ìk ïàöå ø÷a øNòî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©
:ýåýéì Lãw-äéäé éøéNòä èáMä©¨®¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£Ë·M‰ ˙Áz∑ לעּׂשרן ּבּפתח ,ּכׁשּבא מֹוציאן «««»∆ְְְִֶֶַַַָָָ
זה  אחר ּבסיקרא ,זה צבּועה ּבׁשבט מּכה והעׂשירי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מעׂשר  ׁשהּוא נּכר ועגלים ,להיֹות לטלאים עֹוׂשה ּכן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וׁשנה  ׁשנה ּכל ּדמֹו∑L„wŒ‰È‰È.ׁשל לּמזּבח לּקרב ְֶָָָָָƒ¿∆…∆ְִִֵֵַַָָ

לּבעלים ,ואמּוריו  נאכל עם ,והּבׂשר נמנה לא ׁשהרי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכהּנה  מּתנֹות ניּתן ,ׁשאר ּבׂשרֹו ׁשּיהא מצינּו ולא ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻ

.לּכהנים  ֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ּבּפתח לב)מֹוציאן כז, ּבּידים,(רש"י ׁשּמֹוציאם הּכּונה אין ִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכתיב, "יעבר ּבּגמרא אמרּו ׁשּכן ׁשּיצאּו. להם ּגֹורם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ולכן  "יעבר", מּלת לפרׁש ּבא לא ורׁש"י ׁשּיעבירּוהּו". ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹולא
הּמתחיל'. ּב'דּבּור העּתיקּה ְֱִִִֶַַַָֹלא

(âì)øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé àì̄Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå epøéîé§¦¤½§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ¯w·È ‡Ï∑ׁשּנאמר יב)לפי מבחר (שם "וכל : …¿«≈¿ְְְֱִִֶֶַַֹ
הּיפה?,נדריכם" את ּומֹוציא ּבֹורר יהא יכֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

לרע" "ּביןֿטֹוב יבּקר". "לא ּתם ּתלמּודֿלֹומר: ּבין : ְְֵֵֵַַַַָָֹ

ּבעל  ׁשיקריב ולא קדּׁשה; עליו חלה מּום, ּבעל ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּבין
ולעבד ,מּום  לּגזז ואסּור מעׂשר ּבתֹורת יאכל .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ai jxk zegiy ihewl)

מעׂשר ּבתֹורת יאכל לג)אּלא כז, מה (רש"י לׁשאל, יׁש ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ולילה  ימים לׁשני נאכל ׁשל הּדין והרי זֹו, אכילה ׁשל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענינּה
ולא  ּבתם אּלא אינם - העיר ּבכל ׁשּנאכל הּדין וכן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד,

צרי האֹוכל ּכפׁשּוטֹו: היא ׁשהּכּונה ,ּכרח ועל מּום. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבבעל
מּדאֹורייתא). (וזהּו מעׂשר אֹוכל ׁשהּוא האכילה ּבעת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלכּון

אחר. ּבמקֹום אׁשּתמיט ולא הּוא, ּגדֹול חּדּוׁש ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹולכאֹורה

(ãì)éða-ìà äLî-úà ýåýé äeö øLà úåönä älà¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´
:éðéñ øäa ìàøNé¦§¨¥®§©−¦¨«

סימן. עז"א פסוקים, בחקותי ע"ח פרשת חסלת

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

dLÓÁלא  d¯NÚnÓ ¯·b ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«ƒ««¿≈À¿≈
:È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ

BÁz˙לב  ¯aÚÈc Ïk ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¬«ƒ¿»…¿≈ƒ«¿
:ÈÈ Ì„˜ LÈc˜ È‰È ‰‡¯ÈNÚ ‡¯ËÁÀ¿»¬ƒ»»¿≈«ƒ√»¿»

Ì‡Âלג  dpÙlÁÈ ‡ÏÂ LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ¯w·È ‡Ï»¿««≈«¿ƒ¿»¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰ È‰ÈÂ dpÙlÁÈ ‡ÙlÁÈ‰È dÙelÁÂ «»»¿«¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈¿≈

:˜¯t˙È ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿»»

ÂÏ˙לד  ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i„B˜t ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»
˜ÊÁ :ÈÈÒc ‡¯eËa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»

âôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

דברי רבותינו נשיאינו אינם רק "פתגמים טובים", שלכן צריך לשמעם ולקבלם, גם אם אין להם מקור.
משיחת שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה



פה

יום ראשון - י"ד אייר
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז אייר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח אייר
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז אייר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט אייר
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' אייר
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בחוקותי

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



`xiiפו e"hÎc"i ipyÎoey`x mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ד ראשון יום
פרק מח  ,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä äæá ìùîäå,gq 'nr cr.åúòãå íãàä

øééàå"è-ã"ééðù-ïåùàøíåé

אייר  ט"ו שי יום
,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä ìáà,136 'nr cr.ãáìá çîåöå

ìë àìn"L óà ,úeiîLbä eælä õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤©¥©©§¦©¤§Ÿ¨
¯ ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà eðéäå ,"BãBák õøàäwx `l ¨¨¤§§©§¥¨
`edy xe`a d`ln ux`d `l` ,znvnevn dx`dseqÎoi`,

áeúkL Bîk3,àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
Y "'ä íàð`edy ixd §ª

xne`"`ln ip`",
Îoi` xe`l `id dpeekde
df xe`e ,`edÎjexa seq
,ux`ae minya "`ln"
ïéà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥

dëBúa Laìúî± ¦§©¥§¨
,"ux`"aéelb úðéçáa¦§¦©¦

úeéç ÷ø ,äòtLää©©§¨¨©©
úðéça ,øòfî èòî§©¦§¥§¦©

.ãáì çîBöå íîBccr ± ¥§¥©§©
zi`xp zeigdy dnk
ux`d ± "gnev"e "mnec"a
`a dpnne ,mnec `id

,"gnev"d-ïéà øBà ìëå§¨¥
àeä-Ceøa óBñ± ¨

ux`d lk z` `lnnd
,ielb izla ote`aàø÷ð¦§¨

óà ,äéìò "ááBñ"¥¨¤¨©
àeäL`vnp df xe` ± ¤

¯ ,Lnî dëBúalk `ln"y zexnly ,ixdux`dlka ,"eceak §¨©¨
`xwp df ,ok` ,recn ."siwne aaeq" ly ote`a wx edf ,z`f

:df ixd ± ?"siwn"e "aaeq"BúòtLä ïéàL øçàîxe` ly ± ¥©©¤¥©§¨¨
,dfda úélbúî,ux`a ±¯ ,øúBémnecay zeigd xy`n ¦§©¥¨¥

,gneve÷ø,df seqÎoi` xe` ±øzñä úðéçáa da òétLî ©©§¦©¨¦§¦©¤§¥
éwî àø÷ð øzñä úðéçáaL äòtLä ìëå ,íìòäåó §¤§¥§¨©§¨¨¤¦§¦©¤§¥¦§¨©¦

¯ ,äìòîlî,dlrnln dtiwny drtydàîìò" ék ¦§©§¨¦¨§¨
"àéñkúàc,dqeknd mlerd ±äâøãîa äìòîì àeä §¦§©§¨§©§¨§©§¥¨

."àéìbúàc àîìò"îzpigaay drtydd .dlebnd mlerdn ± ¥¨§¨§¦§©§¨
mler ± "`iqkz`c `nlr" zpigaa `id ± dqekn ± "`iqkz`"
`idy ,zelbzday drtyddn dbxcna dlrnly . ± dqekn
z`xwp okle .± dlebn mler ± "`ilbz`c `nlr" zpigaa

rtydsiwn" ef d
"dlrnln`idy iptn ,

.dbixcna dlrnláø÷ìe§¨¥
¯ ,øúBé ìëOä ìà¤©¥¤¥
z` xzei zelwa oiadl
dlertde drtydd ote`
,"oinlr lk aaeq" ly
lka `vnp seqÎoi` xe`y
z`f lkae ,mlera mewn
,"siwn"e "aaeq" df xe`
`a df xe` oi`y oeeikn
zeyalzd ly dxeva

- dielb,ìLî Cøãa àeä§¤¤¨¨
øiönL íãàä Bîk§¨¨¨¤§©¥
äàøL øác äæéà Bzòãa§©§¥¤¨¨¤¨¨
óà äpä ,äàBøL Bà¤¤¦¥©
øácä íöò óeb ìkL¤¨¤¤©¨¨
CBúå BëBúå Baâå àeää©§©§§
Bzòãa øiöî Blk ,BëBzª§ª¨§©§
eäàøL éðtî ,BzáLçîe©£©§¦§¥¤¨¨
àeää øácä úôwî Bzòc úàø÷ð äpä ,eäàBøL Bà Blkª¤¥¦¥¦§¥©§©¤¤©¨¨©

¯ ,Blklkn xacd z` dtiwn ezrcy ,"zrc"d zpigan edf ª
- envr xacd zpigan mb jke .miipevigde miiniptd eiccv
ówî BðéàL ÷ø ,BzáLçîe Bzòãa ówî àeää øácäå§©¨¨©ª¨§©§©£©§©¤¥ª¨

.Bzòãå íãàä úáLçî ïBéîãa ÷ø ,Lnî ìòôaxacd ± §Ÿ©©¨©§¦§©£¤¤¨¨¨§©§
,zlaben mc` ly ezaygn ,oky .ynn lreta `l la` ,swen
eze`a zxdxdn wx `id ;xacd z` ynn siwzy jiiy `le

.swen xac eze` zipeinc dpigan wxe ,xac

¯ :déa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáàaezk eiably4:ék" £¨©¨¨¦§¦¥¦
éúBáLçî àìŸ©§§©
¯ ,"'eë íëéúBáLçî©§§¥¤
d"awd ly eizeaygn
ixnbl zepey ,lekiak
zeaygn xcba llk opi`e

,mc`dBzáLçî éøä£¥©£©§
Bzòãå,d"awd ly ± §©§

ãòå BLàøî àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨¥Ÿ§©
CBúå BëBúå ,Búézçz©§¦§§

ìkä ,BëBzswen ± ©Ÿ
,d"awd ly ezaygna

.Lnî ìòôaenk `ly ± §Ÿ©©¨
,mc`a `ed xacdy
,oeinca wx `id dtwddy
lreta xaecn o`k `l`

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî

ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä
åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò

øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø
é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó

àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää

ìòåôá ó÷åî åðéàù ÷ø åúáùçîå åúòãá ó÷åî àåää
úáùçî ïåéîãá ÷ø ùîî.åúòãå íãàä

á÷ä ìáà"ä
éøä 'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéá áéúëã
àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë òãåéù åúòãå åúáùçî
ìëä åëåú êåúå åëåúå åúéúçú ãòå åùàøî àøáðå
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כד.3. כג, ח.4.ירמי' נה, ישעי'



פז xii` f"h iyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ט"ז שלישי אייר יום
,136 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'úé åúòéãé êà,136 'nr cr:à"îá ù"îëå

.ynn¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîìyigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¥
- dlrnly driciae daygna swen ihxt `xap cvikéøä£¥

øLà ìëå õøàä øeck éáò ìk úôwî Cøaúé Búòéãé§¦¨¦§¨¥©¤¤¨¢¦©¨¨¤§¨£¤
ãò BëBz CBúå BëBúa§§©

¯ ,Búézçzz`ìkä± ©§¦©Ÿ
ly ezrici dtiwn

,d"awd,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨
Bæ äòéãé éøäLly ± ¤£¥§¦¨

,d"awdìk úeiç àéä¦©¨
,Blk õøàä øeck éáò¢¦©¨¨¤ª
"ïéà"î Búeeäúäå§¦§©¥©¦

."Lé"ìux`d xeck ± §¥
deedzne) xvep ,elek
z`fe ,"yil oi`n" (cinz
dlrnly dricidy iptn
xeck lk z` zrcei

.ux`däeäúî äéä àlL ÷ø,ux`d xeck ±úBîk ©¤Ÿ¨¨¦§©¤§
,ãàî úèòeî úeiçå ,úéìëúå ìeáb ìòa ,äzò àeäL¤©¨©©§§©§¦§©¤¤§Ÿ

¯ ,çîBöå íîBc úðéça éãk- dfn dlrnl `leíà §¥§¦©¥§¥©¦
àìdeedzp ux`d xecky dn ±íéaø íéîeöîö éãé-ìò Ÿ©§¥¦§¦©¦

øecëa LaìúpL úeiçäå øBàä eîöîvL ,íéîeöòå©£¦¤¦§§¨§©©¤¦§©¥§©
,úéìëúå ìeáb úðéçáa Bîi÷ìe BúBéçäì õøàä̈¨¤§©£§©§¦§¦©§§©§¦

.ãáìa çîBöå íîBc úðéçááelr d`ad dx`ddy ± ¦§¦©¥§¥©¦§©
zpzep ,minevnv ici
,ux`d xecka zeig
ux`d xecky ote`a
,leab zpigaa didi
"gnev"e "mnec" zpigaae
dricid eli`e .cala
`idy ,dlrnly
d"awd mr zcge`n

"dtiwn" ± envrlrn
oeeikn ,ux`d xeck
,"seqÎoi`" `id dricidy
lra `ed ux`d xecke
dricidy mbde .leab
ixd ,yil oi`n ux`d xeck ly zeedzdde zeigd `id
lka ± eihxt lk lr elek ux`d xeck ,ef dricia epyiy
`id ,"siwn" zpigaa `id dricidy wx `xwp df z`f

.ux`d xeck z` "dtiwn"

àeä ék ,Búeîöòå Búeäîa úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤§¨§©§¦
¯ ,òeãiä àeäå òãBiä àeäå òcnäwxta epcnl xaky itk ©©¨§©¥©§©¨©

e` m"anxdy dn ,'aepi` lkyde dricid oipr d"awday xn
xac oiane rcei ,lynl ,mc`yk ± mc`a lkyde dricid enk

dyly o`k mpyi ,dkld
ytp ± "rcei"d (`) :mixac
zrceid `id mc`d
(a) ;dkldd z` dpiane
eay dpadd gek ± "rcn"
;dpiane zrcei mc`d ytp
,dkldd ± "reci" (b)
zrcei mc`d ytp dze`y
± d"awda ,eli`e .dpiane`edrcnd`edrceid`ede± recid

md mixacd zyly`ed"drici"dy ixd .jxazi envr `ed ±
,d"awd mr cg` xac `idìBëéák Bîöò úòéãéáe,d"awd ± ¦¦©©§¦§¨

¯ ,íéàøápä ìk òãBézzin`n mi`a mi`xapd lk ,ixdy ¥©¨©¦§¨¦
,mi`xapd lk z` rcei `ed envr zriciae ,e`vnidàìå§Ÿ

¯ ,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéaxac rcei mc` ,oky ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨
.eytpl xacd z` dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia
melyeÎqg df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e

,"envr zricia" `l` ,epnn uegy driciaílk éklk ± ¦ª¨
,mi`xapd¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`vnp `edy dfny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

envr zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mi`vnp ,zn`a
.mi`xapd lk rcei `ed ,lekiakíãàä úìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤¨¨¨

'eëå Béøea ìò BâéOäìdrici oiadl lbeqn epi` mc`d lky ± §©¦©§§

,efkinyrceiydnaerceiyxacdemlek md ± rceiy`ed
xacd z` x`zn `ed ,xac oiadl dvex mc`yk ,oky .envr
xac eze` d"awd lv`y ,oian mb `ed ± `l` ,elv` dfy itk
oeeikn ,dlrnly dricid jk .daxda hytene dlrp ote`a `ed
ixnbl zxg` `idy
- ,mc`ay dricid xy`n
xeiv mey mc`l oi`

ci ea x`zlokle ,efk dri
oiadl lbeqn elky oi`

.z`fääâädn lr ±
,xne` m"anxdy
`id dlrnl dricidy
lkyd ,"rcn"dy ,'eke "rceid `ede rcnd `ed"y ote`a
envr zriciae) lekiak envr `ed ± "`ed" `ed ,dricide
ilecb mpyi ± (epnn mi`ad mi`xapd lk rcei `ed ,lekiak
ilecbn cg` .m"anxd ly ezrcl minikqn mpi`y l`xyi
zexeab" extql dncwday ,b`xtn l"xdnd `ed ,dl` l`xyi
:`id ,zeixwird eizeiyewn zg` .m"anxd ixac z` xzeq ,"'d
ly oipr edf ,zniieqn dxcbd ernyn ,lkye drici ly x`ezd

dpad`lelr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dnecke ybx ly oipr
heyt ixd `ed d"awd ?`edy xcb dfi`a xcben `edy ,d"awd
mixne`yk mbe !xac meya melyeÎqg xcben epi`e zilkza
dxeva (`l` ,mc`a enk `l) md dlrnl lkyde dricidy
rcnd `ede rceid `ed" ly ote`a ,zbyen izlae zhyten
edyn ly `le dricie lky ly xcba edf ,z`f lka ixd ± "'eke
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìòåôá'úé åúòéãé éøä åæìä õøàä øåãë ìùîì .ùîî
åëåúá øùà ìëå õøàä øåãë éáåò ìë úô÷îåëåú êåúå

àéä åæ äòéãé éøäù ùîî ìòåôá ìëä åúéúçú ãò
åìåë õøàä øåãë éáåò ìë úåéçùéì ïéàî åúååäúäå

ìåáâ ìòá äúò àåäù úåîë äåäúî äéä àìù ÷ø
úèòåî úåéçå úéìëúåíà .çîåöå íîåã 'éçá éãë ãàî

ò àì"úåéçäå øåàä åîöîöù íéîåöòå íéáø íéîåöîö é
ùáìúðùìåáâ 'éçáá åîéé÷ìå åúåéçäì õøàä øåãëá

ãáìá çîåöå íîåã 'éçááå úéìëúå

åúòéãé êà'úé
òãåéä àåäå òãîä àåä éë .åúåîöòå åúåäîá úãçåéîä

åîöò úòéãéáå òåãéä àåäåíéàøáðä ìë òãåé ìåëéáë
íìåë éë .íãàä úòéãéë åðîî õåçù äòéãéá àìå

åúúéîàî íéàöîðíãàä úìåëéá ïéà äæ øáãå .'úé
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ääâä
)îë"áîøä ù"æ í"åîéëñäå ì

îë äìá÷ä éîëç åîò"ù
ãøôá"îøäî ñ"æ ÷"ëå ì"éôì ä

øàä úìá÷"æ é"'åöîöä ãåñá ì
ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå"ì

ô":(á

xne` b`xtn l"xdnde .d"awdl eqgil xyt`Îi`y xac ,xg`
" d"awdl mi`xew l"f epinkgy ,myyecwd`l ± "`edÎjexa

lkyddlrpe lcaen `edy ,ernyn "yecw"y iptn ,`edÎjexa
zngne ;miieqn x`eza epiivl milekiy xac lkn ixnbl

yecw `edy dcaerd
lkd okl ± lkdn lcaene
`ed oi` ik ,epnn `a
xac meya laben
xac rpnp didi ez`tny
xne` ± `l` .xg`
`ed lkyd oipr ± l"xdnd
,d"awd ly cala dlert
rcie" mixne`y dne
dze` jkl yi "miwl`
xn`ie"l enk zernyn
yrie"l e` "miwl`
xvi `ed :xnelk ,"miwl`

micner ep` dze` "ddbd"a .dricie lky ly dlertd z` `xae
zrcl enikqd dlawd inkgy ,owfd epax xne` ,cenll
`ede rcnd `ed" ly ote`a `id dlrnly dricidy ,m"anxd
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,wx xen` df xacy `l` ."'eke rceid
z`f ,'eke zrc ,dpia ,dnkg :zexitqd xyra envr mvnvn
dnkgd xe`yk ,milka eyalzd zexe`dy ixg` ,zxne`
zxitq ly ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd zxitq ly ilka yalzn
dnkgd f`e ,dricide dnkgd oipr xak miiw ,xnelk ;dpiad
,mvra `ed d"awdy itk ,j` .d"awd mr cg` xac od dricide

vr mvnvn `edy iptldlrnl f` `ed ± zexitqd xyra en
,xzeia dpeilrd dbxcdn mb dlrnl ,dricie lkyn ixnbl
'eke rceid `ede rcnd `ed ly byen izlade hytend lkyd
zeciqgd zxezy ,ef dxaqdl m`zda .(xne` m"anxdy itk)
z` dliby ,l"fix`d ly ezlaw itl xwirae ,oiprd z` dxiaqn
,l"xdnd mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei ± mevnvd oipr
envr z` mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy itk :miwcev
mb ,dricie lky ly xcb lkn dlrnl `edy ,l"xdnd wcev ±
ixg` ,j` ;'eke rceid `ed rcnd `ed ly dfk hyten lkyn
ik ± m"anxd wcev ± zexitqd xyra envr mvnv d"awdy
ez` cg` xac ode ,zewl` ± `l` ,"mi`xap" opi` zexitq
xe`y ± "cg idenxbe edi` ,cg ideige edi`" :oeyld enk ,jxazi
,"cg" md ,zexitqd ly milkde zexe`de `edÎjexa seqÎoi`
,oky .'eke rceid `ed rcnd `ed ly oipr eze` edf ,cg` xac
oipr `le ,d"awd mr cg` xac `ed zexitqd ly dricid oipr
,xne` l"xdndy dn lr ik ,l"xdnd zrck ,"d`ixa" ly
ep` ixdy .zewfg zeiyew opyi ± "d`ixa" md lkye driciy
:jxazi el dricid oipr z` miqgiin dxezd iweqty ,mi`ven

"ezpeazledid xyt` i` ,lkyd it lr mb ,dnecke "xtqn oi`
.d"awd `xay `xap ici lr `a dlrnl dricid oipr lky ,xnel

:d`ad ddbdd okezn zecewp od dl`ääâäáúkL Bîk)§¤¨©
¯ ,ì"æ í"aîøä`ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ¨©§©©

.recidBnò eîékñäå§¦§¦¦
¯ ,äìawä éîëçlr mby ©§¥©©¨¨

,zn` oiprd ± dlaw it
'ñcøô'a áeúkL Bîk§¤¨©©§¥

.ì"æ ÷"îøäîdyn iax ± ¥¨§©©
,exiaecxewéôì àeä ïëå§¥§¦

¯ ,ì"æ é"øàä úìa÷©¨©¨£¦©
oipr z` dlib l"fix`d
zybcen eitly ,mevnvd
xe` ji` ,d`ltdd xzei
`lten `edÎjexa seqÎoi`
oiprn leab ila dlrnle
jkl m`zda ."zexitq"d

d `ede rcnd `ed" ly df oipry ,xnel mewn didepi` "'eke rcei
mr cg` xac xeza oiievi dricie dnkg ly cgein x`ezy ,oekp
(m"anxd xaeqy enk) `ed jk xacd z`f lkae ± seqÎoi` xe`

- ?jk xacd izn ,`l` ± l"fix`d ly ezlaw itl mbãBña§
¯ ,íéìka úBøBà úeLaìúäå íeöîväzexitqd zexe`yk ©¦§§¦§©§©¥¦

,zexitqd ly milka miyalzn:(á ÷øt ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥¤¤
¯cg` xac `id dlrnly dricidy ,"`ipz"d mipta epcnl ixd

dricidy oeeikny ,xaqei oldle ± seqÎoi` `edy ,jxazi ez`
,ux`d xecka zyalzn `idy `xwp df oi` okl ,"seqÎoi`" `id

`id ,`l`dtiwnoeylae .mi`xapl qgia mb z`f oiap jke .eilr
:"`ipz"d¯ ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL øçàî ,Bæ äòéãé éøä£¥§¦¨¥©©¤¦¦§¦©¥

,leab ilaeõøàä øecëa "úLaìúî" íLa úàø÷ð dðéà¥¨¦§¥§¥¦§©¤¤§©¨¨¤
¯ ,úéìëúå ìeáb ìòa àeäL,"seqÎoi`" ixd `id dricideàlà ¤©©§§©§¦¤¨

¯ ,"úááBñ"å "úôwî".ux`d xeck z`úììBk Bæ äòéãiL óà ©¤¤§¤¤©¤§¦¨¤¤
¯ ,Lnî ìòôa BëBúå Béáò ìk,mc`a xacdy enk `ly ¨¨§§§Ÿ©©¨

xeck lk epyi dlrnl dricia ,`l` ,cala oeinc df elv`y
,exae ekez lr ux`dBúBà äeäîe,ux`d xeck z` ±-éãé-ìò §©¨©§¥

äæ,dkeza eze` zllek dlrnly dricidy ±,"Lé"ì "ïéà"î ¤¥©¦§¥
¯dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd

ixg` dhnl d`ad dx`dd ici lr `le ,ztwne zaaeqd
mnec ly ote`a `xapd zeig wx d`a efd dx`ddn ,mevnvd
`exal `xapa zlret dlrnly dricidy zexnl ixd ;gneve
dtiwne zaaeq dricidy xacd `xwp z`f lka ,yil oi`n eze`
`id ef driciy oeeik ,ea zyalzn `idy `le ,cala `xapd lr

."leab lra" `ed `xapd eli`e "seqÎoi`"øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
¯ :øçà íB÷îalr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy §¨©¥

."oinlr lk aaeq" ly xe`d ici
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'åëå åéøåá ìò åâéùäì*

àéäù øçàî åæ äòéãé éøä
à 'éçáá"íùá 'àø÷ð äðéàñ

õøàä øåãëá úùáìúî
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù
óà .úááåñå úô÷î àìà

åæ äòéãéùåéáò ìë úììåë
éò åúåà äååäîå ùîî ìòåôá åëåúå"îëå ùéì ïéàî æ"ù
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אייר  י"ז רביעי יום
פרק מט  ,136 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,138 'nr cr.'ä úáäà ìéáùá

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
zeigde xe`d m` ,ixd ,seqÎoi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp eid

minevnv daxd eid okl .zilkze leab ly ote`a ,deedzp ok` `edy

zeidl lkezy ick ,xe`a

mi`xap ly mzeedzdilra

leab`edy seqÎoi` xe`n

leab ilaminevnvd lk .

x`aziy itk ± eyrp dl`d

d"awd zad` llba ± oldl

eay mler didiy ,l`xyil

dceard z` icedi dyri

wxta .zeevnde dxezd meiwa

micner ep` eze` ,h"n

oipr ,owfd epax xiaqi ,cenll

,illk ote`a minevnvd

llba d"awdy myky ,miiqie

wliq ,l`xyil ezad`

rixtdy dn lk z` wigxde

zenlerd zeedzdl

,icedi lr jk ± mi`xapde

ezad` llba ,"miptd mink"

z` wigxdle wlql ,d"awdl

mirixtnd mixacd lk

d"awdy myke ;'d zceara

epnn zeige xe` jiynd

mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky) zebixcn ly xcq itl `ly jxazi

dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara icedi lr jk ± (milaben mi`xap

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrl eilr `l` ,zlabene dcecn

xiwtdld"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z` ezad` llba lkd z`

.'d z` ezceara el dprixtz `l ± mlera

óBñ-ïéà øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
ìzLäa ,àeä-CeøaúBîìBòä úeìLmicxeie milylzynd ± ¨§¦§©§§¨¨

dhn,dhnY éîLbä äfä íìBò àøápL ãòdaxdl miwewf eid ©¤¦§¨¨©¤©©§¦
efk dbixcnl cxi xe`dy ick ,mixzqde zenlrde minevnv
zenlrd ly mihxtdy ixd ± inyb mler zeedzdl lkeiy

- mdy cr ,miax jk lk md mixzqde¯ ,øtqî eîöòzenlrdd ¨§¦©¥
md zeki`ae ,zenka xtqn ila md mixzqddeíéðénî íéðéîe¦¦¦¦¦

¯ ,íéðBLmevnvl ,cg` xzqde mevnv ly ezeki` dnec dpi`y ¦
,ipy xzqde¯ ,íéiçä õòî íéîòBhì òeãikenrhy dl`l ©¨©©£¦¥¥©©¦

.dlawd znkgnìL íä ,ììk Cøc Càíéîeöîö éðéî äL ©¤¤§¨¥§Ÿ¨¦¥¦§¦
ì ,íéiììk íéîeöòìLììk ìëáe ,íéiììk úBîìBò éðéî äL £¦§¨¦¦¦§Ÿ¨¦¥¨§¨¦¦§¨§¨

ìL íäå .íéièøt úBááø àBaø Lé-äàéøa :úBîìBò äL ¥¦¦§§¨¦¦§¥§Ÿ¨¨§¦¨
¯ ,Lnî úeäìà àeä úeìéöàä íìBò ék .äiNò-äøéöéepi`e §¦¨£¦¨¦¨¨£¦¡Ÿ©¨

oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n yi d`ixa ly oiprk aygp
dlv`py dx`d `ed "zeliv`d mler"y ,dyxtde dlv`d

.ynn zewl` `ede ,d"awdn dyxtedeíìBò àøáì éãëe§¥¦§Ÿ¨
'äì íúãBáò øLà ,íéðBéìò íéëàìîe úBîLð ïäL ,äàéøaä©§¦¨¤¥§¨©§¨¦¤§¦£¤£¨¨©

,`id ±¯ ,íäa íéLaìúnä úòc-äðéa-äîëç úðéçáa¦§¦©¨§¨¦¨©©©¦§©§¦¨¤
,dnkg ici lr dlbznd ,dpad ly ote`a mda dlbzn zewl`y

,zrce dpiaíäå± §¥
,mik`lnde zenypd
íäî íéìa÷îe íéâéOî©¦¦§©§¦¥¤

Yzrce dpia ,dnkgn
ick ,ixd ± .mda zexi`nd
mr dfk mler deedziy
milha mpi`y mi`xap
enk ,zewl` mr micge`ne
milv`pde zenypd
,"zeliv`d mler"ay
dbydd oipr mda yi ,`l`
ly oipr lke ,dpadde
ly dpiga ixd `ed ,dbyd

yiy ,"yi"in- ,biyny
mler" z` `exal ick ixd

- "d`ixadälçz äéä̈¨§¦¨
økæpk ,íeöò íeöîö¦§¨©¦§¨

.ìéòìmiwewf eid ± §¥
xi`iy ,wfge ax mevnvl
epnny ,mvnevn xe`
mi`xap zeedzdl elkei
yi" d`ixa zpigaa mdy

."oi`n¯ ,äøéöéì äàéøaî ïëå"dxivid mler" deedziy ick §¥¦§¦¨¦¦¨
aey mikixv eid ,"d`ixad mler"n daxda dhnl `edy

,wfg mevr mevnvlnä øòfî èòî øBà ékíìBòa Laìú ¦§©¦§¥©¦§©¥§¨
¯ ,äàéøaä`xwp ,"zeliv`d mler" ly xe`d iabl ,xnelk ©§¦¨

,j` ,"xirfn hrn" ± "d`ixad mler"ay xe`dïéãòdf xe` ± £©¦
,"d`ixad mler"ayíìBò éaâì óBñ-ïéà úðéçáa àeä¦§¦©¥§©¥¨

¯ ,äøéöéäxi`nd xe`a lecb mevnv zeidl jixv did okle ©§¦¨
mler"a yalzdl jiiy didi xe` eze`y ick ,"d`ixad mler"a

,"dxividøLôà éàålkei "d`ixad mler" ly xe`dy ± §¦¤§¨
Ba Laìúäì,"dxivid mler"a ±íìòäå íeöîö éãé-ìò àlà §¦§©¥¤¨©§¥¦§§¤§¥
xe` eze`a ±äiNòì äøéöéî ïëå .zeidl jixv did ok mb ± §¥¦¦¨©£¦¨

mler"l jiiy didiy ,"dxivid mler" ly xe`a wfge ax mevnv
,"dxivid mler"n dhnl `edy ,"diyrdøàaúpL Bîëe]§¤¦§¨¥

ìL øeàa øçà íB÷îa¯ ,úeëéøàa elà íéîeöîö äLick §¨©¥¥§Ÿ¨¦§¦¥©£¦
ìcä eðìëN ìà áø÷ìz`f oiadl lbeqn didi lcd eplkyy ±.[ §¨¥¤¦§¥©©

¯ ,àeä íéîeöîvä ìk úéìëúå,md mdly cride dxhndéãk §©§¦¨©¦§¦§¥
¯ ,àøçà-àøèñì àéôkàìe ,éøîçä íãàä óeb àøáì¦§Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,mc`d zcear ici lr ,"`xg`Î`xhq"d z` ripkdlúBéäìå§¦§
¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé,efn dxizie ,jyegd z` miwigxnyk ¦§¨¦©Ÿ¤

± xe`a oexzi jk ici lr sqeezin ± xe`l jtdp envr jyegdyk
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íéøîà éèå÷éì
äðäå èî ÷øôíìòääå øúñää 'éçá éèøô éë óà

úåìùìúùäá ä"á ñ"à øåà
íéðéîå øôñî åîöò éîùâä æä"åò àøáðù ãò úåîìåòä
êøã êà :íééçä õòî íéîòåèì òåãéë íéðåù íéðéîî
.íééììë íéîåöò íéîåöîö éðéî äùìù íä ììë
àåáø ùé ììë ìëáå .íééììë úåîìåò éðéî äùìùì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
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`xiiצ f"i iriax mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:ici lr dyrp dfeíãàä úBìòäadbixcnl dlrn mc`yk ± §©£¨¨¨
,xzei dlrpúéðeiçäå úéäìàä BLôð úàzipeigd ytpd ± ¤©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

dlrzn `id ,mc`d zcear ici lre ,zetilwd on zeig zlawn
,dyecwa zllkpeäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn ±ìëå §¤¨§¨
ïlk óebä úBçkdlrn ± Ÿ©ª¨

ici lr mc`d mze`
,ezcear,Bcáì 'äì©§©

¯ ,úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
dxez ici lr ,cvik
cnel icediy zeevne
eytp milrzn ,miiwne
,zipeigd eytp ,ziwl`d
.sebd zegek lke ,odiyeal
úéìëz äæ ék¦¤©§¦

ìzLä.úBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨
zenlerdy dn ±
dbixcnn elylzyd
zenlern ,dbixcnl
zenlerl xzei mipeilr
ixd ,xzei mipezgz
mler" ± `id zilkzd
lr icedi lret eay ,"dfd
didzy ezcear ici

dyrp dfÎiciÎlre (dtilwd zxiay) "`xg`Î`xhq `itkz`"
xiqd d"awdy myky ,xaqei oldl ."jyegd on xe`d oexzi"
z` mvnve ,inybd mlerd zeedzdl zeripnd lk z` wigxde
± leab ilra mi`xap zeedzdl elkeiy ick ,ileab ilad xe`d
,"miptd mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad` llba dyrp df lke
md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi ipaa xxerl jixv df
`l mzceary ,'d zcear z` rpeny dn lk z` exiqie ewigxi

.leab ilae oeayg ila m`Îik ,zlabene dcecn didz,äpäå§¦¥
¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk ©©¦©¨¦©¨¦

± "mc`l mc`d al" mb jk ,d`xd `edy mipt mze` mdn
dad` ipyd ala zxxern ± ipyl cg` ly ala dad`d

:oey`xlãöì ÷lñå çépä ,ìBëéák ,àeä-Ceøa-LBãwäL Bîk§¤©¨¨¦§¨¦¦©§¦¥§©
¯ ,úéìëz ézìaä ìBãbä BøBà úà ,ìLî Cøc ,ãçàilae ¤¨¤¤¨¨¤©¨©¦§¦©§¦

,leabìéáLa ìkäå ,íéðBL íéîeöîö éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe§¨§¦§¦§¦¥¦§¦¦§©Ÿ¦§¦
úáäàl d"awd ±¯ ,ïBzçzä íãàä,oezgzd mleray mc`d ©£©¨¨¨©©§

ick z`fe¯ ,'äì BúBìòäìdpyi eay ,dfk mler didiy :xnelk §©£©
,xacd jiiy ,cvik .d"awdl mc`d z` znnexnd dcear

weliqe mevnvl mexbz dad`ycqg ixd `id dad` ±
jtide dxeab ly oipr md weliqe mevnv eli`e ,zehytzde
d`iand dad` ep` mi`ven ,oldl xaqei ,`l` ?zehytzdd

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl1z` zwgec dad`"

:oldlcke ,"xyadY "øNaä ú÷çBc äáäà" ékea oi` xya ¦©£¨¤¤©¨¨
cvn d"awdy ,xacd zernyn .dad`l aekire drxtd meyn
lecbd exe` z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi ipal ezad`

,ixd ± jk m`e .miax minevnva envnve-änk-úçà-ìò©©©©¨
íéìôk éìôëa ,änëå§©¨§¦§¥¦§©¦

¯ ,õ÷ ïéàì,xacd aiign §¥¥
ïk-íb íãàì éeàø ék¦¨§¨¨©¥
øLà ìk áæòìå çépäì§©¦©§©£Ÿ¨£¤
øNa ãòå Lôpî Bì¦¤¤§©¨¨

ìkä øé÷ôäìezaifry ± §©§¦©Ÿ
`l ,eipipr z` mc`d
oeayg jezn didz
oeayg ila `l` ,dcicne
,xwtd ly ote`a ,leabe
miqtez mpi` eipipr lky
,z`fe ± elv` mewn
Ba ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨
ä÷éLç ä÷éáãa Cøaúé¦§¨¥¦§¦¨£¦¨

¯ ,äöéôçåbeprze wyga ©£¦¨
,inipt ipevxäéäé àìå§Ÿ¦§¤

úéaî òðBî íeL¥©¦©¦
àìå óeb àì ¯ õeçaîe¦©Ÿ§Ÿ

¯ ,Lôðmipipr mby ¤¤
,erpni `l miiniptíéðáe äMà àìå ,ïBîî àìåmipipr mdy ± §Ÿ¨§Ÿ¦¨¨¦

waczn mci lry mipiprl dripn meyn mda didi `l ± miipevig
lk z` wlqn mc`dy :ernyn ,xen`d lke ;d"awd mr mc`d
llba ,xzeia mivegpd mipiprdn miraepy dl` z` mb ,mirpend

.d"awdl ezad`,íéîëç úðwúì úòãå íòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©¨©©§©¨©£¨¦
"'eë äéðôì íézL" òîL-úàéø÷ úBëøa eðwzL2äøBàëìc , ¤¦§¦§§¦©§©§©¦§¨¤¨§¦§¨

eáúkL Bîk ,òîL úàéø÷ íò ììk úeëiL íäì ïéà¥¨¤©¨§¨¦§¦©§©§¤¨§
à"aLøä3¯ ,íé÷ñBt øàLezekiiy el` zekxal oi`y ¨©§¨§¨§¦

minkg epwizy zexg` zekxaa enk `ly ± rny z`ixwl
dkxad lynl enk) devnd okezn xaecn oday ,zepey zeevnl
,oilitz zece` dkxaa xaecn ixd ± "oilitz gipdl" ± oilitz lr
`l rny z`ixw zekxaa eli`e ,(zexg` zeevnl qgia mb jke

- rny z`ixw zece` ixnbl xaecnúBëøa" ïúBà eàø÷ änìå§¨¨¨§¨¦§
?à÷åc äéðôì ïúBà eðwz äîìå ?"òîL-úàéø÷xg`n ± §¦©§©§¨¨¦§¨§¨¤¨©§¨

:oldl owfd epax xiaqn ?rny z`ixwl zekiiy odl oi`yopipr
zekxa lyel`oipr z` miiwl elkeiy ,dpkd meyn ea yi

ribdl `ed ,rny z`ixw ly dpipr xwir ixdy ,rny z`ixw
didzy ± "jixvi ipya ± jaal lka jiwl` 'd z` zad`e"l
icke .rxd exvie zindad eytpa mb d"awdl dad` icedil
zekxaa xaecn mzece` mipipra zeppeazd zyxcp ± jkl ribdl
iptny ,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd ;rny z`ixw
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íéøîà éèå÷éì
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
÷ìéñå çéðä ìåëéáë ä"á÷äù åîë íéðôì íéðôä íéîë
úéìëú éúìáä ìåãâä åøåà úà ìùî êøã ãçà ãöì
ìéáùá ìëäå .íéðåù íéîåöîö éðéî 'âá åøéúñäå åæðâå
ú÷çåã äáäà éë .'äì åúåìòäì ïåúçúä íãàä úáäà
íãàì éåàø éë õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá å"ëàò .øùáä
øùá ãòå ùôðî åì øùà ìë áåæòìå çéðäì ë"â
ä÷éùç ä÷éáãá 'úé åá ä÷áãì ìéáùá ìëä øé÷ôäìå
àìå óåâ àì õåçáîå úéáî òðåî íåù äéäé àìå äöéôçå
íòè áåè ïáåé äæáå .íéðáå äùà àìå ïåîî àìå ùôð
äéðôì íéúù ù"÷ úåëøá åð÷úù íéîëç úð÷úì úòãå

ù úàéø÷ íò ììë úåëééù íäì ïéà äøåàëìã 'åëòî
úåëøá ïúåà åàø÷ äîìå .'é÷ñåô øàùå à"áùøä ù"îë
ø÷éòù íåùî àìà .à÷ååã äéðôì ïúåà åð÷ú äîìå ù"÷
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א.1. פד, מציעא ˘ËÈÏ"‡2.בבא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
(דהיינו  וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'", מזכיר ואינו דוקא", "לפני' (בסיומה)

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" ותיבת ספמ"ז). כדלעיל – והיינו Ú·Â¯·ק"ש א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו גם יובן מהם – דבבוקר הברכות מפרש שלקמן ואף מו.3.הך. סימן חיים אורח יוסף", ב"בית מובא



צי xii` g"i iying mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ח חמישי יום
פרק מט  ,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàä àáé êéàå,138 'nr cr.ùåã÷å íåøî

`idy) dkxade ,dxezd on `id dnvr devnd ,devn lk iably
dkyndl ilk icedi didi dciÎlry ick minkg epwiz (opaxcn
mb jk ± devn dze` ici lr icedid ytpa zkynpd dpeilrd
lr lkei icedi eze`y ick ,rny z`ixw zekxa minkgd epwiz

z`ixw oipr z` miiwl oci
:"`ipz"d oeylae .rny

øwòL íeMî àlà± ¤¨¦¤¦©
,oipròîL-úàéø÷,`ed ± §¦©§©

¯ "'eë Eááì ìëa" íi÷ì§©¥§¨§¨§
éøöé éðLa""'eë E4¯ , ¦§¥§¨¤

d"awd z` ad`i icediy
eytpa mb ,eal lka
,rxd exvie zindad

¯ ;'ä úáäàî òðBî ìk ãâð ãîòì eðéäczindad ytpd mby §©§©£Ÿ¤¤¨¥©¥©£©
.'d zad` ybx mda xcgei ,'d zad`l mirixtnd ,rxd xvide
± 'd zad`l erixti mdy xacd xyt`y ,mipiprd x`y mb jke
"jaal" dlnd zernyna milelk md mb ixdy ,erixti `l

¯ ,äéãìéå äMàä ïä "Eááì"eaal" dlna mix`ezn md,"j §¨§¥¨¦¨¦¨¤¨
iptneøîàL Bîk ,Bòáèa ïäa äøeL÷ íãà ìL BáálL¤§¨¤¨¨§¨¨¤§¦§§¤¨§

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø5÷eñt ìò6Bæ" ¯ "éäiå øîà àeä" : ©¥¦§¨¦§¨¨©¨¨©©¤¦
¯ ;"íéða elà" ¯ "ãîòiå äeö àeä" ,"äMàzernyn ef ¦¨¦¨©©£Ÿ¥¨¦

mdil` mixacdy ,"jaal"
`l ± mc`d ly eal xeyw
,'d zad`l erixti
"Eãàî"e ,"ELôð"å§©§§§Ÿ¤
¯ ,éðBæîe éiç ,BòîLîk§©§¨©¥§¥
,miig drnyn "ytp"
xnelk ,sqk ± "c`n"e
didi `l ± dqpxte zepefn
,drxtd meyn dl` lka

:`l`.'ä úáäà ìéáLa ìkä øé÷ôäìmipiprd mby ,ixd ± §©§¦©Ÿ¦§¦©£©
mipiprd mbe ,rxd xvie zindad ytpd enk ("zian") miiniptd
lka didi `l ± dqpxte micli ,dy` enk ("uegn") miipevigd

.'d zad`l mixeywd mipiprl dripn meyn dl`

éàå?Bæ äcîì éøîçä íãàä àáé Cmeyy ,efk 'd zad`l ± §¥¨Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦¨
,dl dripn meyn ea didi `l xacälçz eøcñ Cëì,xnel ± §¨¦§§¦¨

íLå ,"øBà øöBé" úkøa,"xe` xvei" zkxaa ±äðLðå øîàð ¦§©¥§¨¤¡©§¦§¨
úeëéøàa,zekix`a didi oipr lky yxcp zeppeazda ik ± ©£¦

,mihxt daxdaøãñå ïéðò¦§©§¥¤
íéãîBòä" íéëàìnä©©§¨¦¨§¦

òéãBäì ,"íìBò íeøa± §¨§¦©
,mc`lìL Búlãb§ª¨¤

éà ,àeä-Ceøa-LBãwäC ©¨¨¥
ílkL,mik`lnd lk ± ¤ª¨

,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥
òéîLîe",'eë äàøéa íé ©§¦¦§¦§¨

¯d`xia micner mdy
,d"awd iptl lehiaae
íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦
,"'eë LBã÷ äàøéa§¦§¨¨

øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdàlà ,éelb úðéçáa ïäa Laìúî Bðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥¦§©¥¨¤¦§¦©¦¤¨
y mewna ± ?d"awd dlbzn okid ±,"BãBák õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤§

äìòîì ìàøNé úñðk àéäzenyp xewn ,zeliv`c zekln ± ¦§¤¤¦§¨¥§©§¨
,"ux`" z`xwpd ,dlrnl l`xyi¯ ,ähîì ìàøNéåux`ay §¦§¨¥§©¨

ixd ± zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp opyi ,dhnly
,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak `ln `wec o`køkæpk©¦§¨

¯ ;ìéòì,mitxyd ,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk z` §¥
`ln" ± "ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecw d"awd ji`

."eceakïëåy ,"xvei zkxa"a mb xteqn ±úBiçå íépôBàä" §¥¨©¦§©
Lãwämde ,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny ± ©Ÿ¤

milecb dbyd ilra mpi`
Îoi` xe`y oiadl ,jk lk
,mdn lcaene yecw seq
- `id mzcear `l`
¯ ,'eëå ìBãb Lòøa§©©¨§
md ,zecnd zelrtzdae

:mixy'ä ãBák Ceøä§
¯ ,"BîB÷nîmy mewndn ¦§
,`vnp `edïéàL éôì§¦¤¥

,BîB÷î íéâéOîe íéòãBé§¦©¦¦§
¯xe` dlbzn ea mewnd

enk `ly ± seqÎoi`
okle .mircei mitxydy
zeige mipte`d mixne`
jynii ± `vnp `ed my mewndn ,mzq "enewnn" ycewd

;dlbzieíéøîBàL Bîëe8."LBã÷å íBøî Bcáì àeä ék" :± §¤§¦¦§©¨§¨
mik`lnd ly ,d`xie lehia ly ,mixen`d mipiprd lky
mzece` xaecn ± ycewd zeige mipte` ,mitxy ± mipeyd

d ± df lka wnrzn mc`yke ;dpey`x dkxaajkn oian `e
.jxazi el milha mik`lnd lk ji` ,'d zlecb
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãåîòì åðééäã 'åë êéøöé éðùá 'åë êááì ìëá íéé÷ì ù"÷
.äéãìéå äùàä ïä êááìå .'ä úáäàî òðåî ìë ãâð
ô"ò ì"æøàùîë .åòáèá ïäá äøåù÷ íãà ìù åááìù
.íéðá åìà ãåîòéå äåö àåä äùà åæ éäéå øîà àåä
ìéáùá ìëä øé÷ôäì éðåæîå ééç åòîùîë êãàîå êùôðå

.'ä úáäà

êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù

.ùåã÷å íåøî
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א.4. נד, א.5.ברכות קנב, ט.6.שבת לג, –7.תהלים "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן שרבנו מה ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó
‰¯Ú‰·" :‡Ï חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב קדוש שהוא א' על כשמודיע בכ"מ, כפי'

מנא – הוא קדוש ב): מובדלÚ„È‰(ברכות, כי יודעו שאינו קדוש – להיפך – כלומר כ"א (Ì‰Ó איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שהם משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? שמע.8."משמיעים קריאת בברכות



`xiiצב 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ט שישי יום
,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äéðù äëøá ë"çàå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé åãåçéá

יום שישי ֿשבת קודש י "ט ֿכ 'אייר 

אייר  כ' קודש שבת יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr.ú"ãá øåáãä

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
ipal d"awdmlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi

didi ebeprzy d"awd xga ± mipeilrd mik`lnd lk ly
:iptn edfy ,dhnl l`xyi zenyp zcearníìBò úáäà"©£©¨

,"eðéäìà 'ä eðzáäà£©§¨¡Ÿ¥
çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©

äìòî àáö ìk̈§¨©§¨
¯ ,íéLBãwäz` ©§¦

ly mitxyde mik`lnd
± mipeilrd zenlerd
md oi`y ,cva gipd

,dpeekd zilkzäøLäå§¦§¨
eðéìò BúðéëLipa ± §¦¨¨¥

,l`xyiàø÷ð úBéäì¦§¦§¨
éäìà" Bîk ,"eðéäìà"¡Ÿ¥§¡Ÿ¥

"'eë íäøáà,oky ± ©§¨¨
lha elek did mdxa`
`ed jk ,d"awda cge`ne
dwl`d ± "epiwl`" `xwp

cg`zn oci lry ,miiwn icediy zeevne dxez ici lr ,eply
,d"awd mr icediú÷çBc äáäà ék ,eðéäå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©§¦©£¨¤¤

¯ ,øNaäly ezad` daiig jk ± mlrde mevnv zlret dad` ©¨¨
zceara xgaie envr z` mvnviy dlrte ,l`xyi ipal d"awd

.inybd mlerae seba dhnl ody itk ,l`xyi zenypïëìå§¨¥
àø÷ð,d"awd ly ezad` ±¯ ,"íìBò úáäà"ep`y enk ¦§¨©£©¨

,"epzad` mler zad`" mixne`íeöîö úðéça àéäL± ¤¦§¦©¦§
z` d"awd mvnvyúéìëz ézìaä ìBãbä BøBà,leab ilae ± ©¨©¦§¦©§¦

¯ ,"íìBò" àø÷pä ìeáb úðéçáa Laìúäìbyen `ed "mler" §¦§©¥¦§¦©§©¦§¨¨
zelabdd ,leab ly oipr ± onfe mewn ly (xcbe ,ze`ivn ly)

ewnle onfl zexeywd- df "leab"a envr mvnv d"awde ± m
Bãeçéa ììkì ,åéìà íáø÷ì éãk ,ìàøNé Bnò úáäà øeáòa©£©£©©¦§¨¥§¥§¨§¨¥¨¦¨¥§¦

.Cøaúé Búecçàå.zeevne dxez ici lr ±íéøîBàL eäæå §©§¦§¨¥§¤¤§¦
:"epzad` mler zad`" zkxa jynda,"äøúéå äìBãb äìîç"¤§¨§¨¦¥¨

¯d"awd mgix ,mixg` lr xy`n xzei daxe dlecb zepngxa

,epilr:Leøtdlnd ±äøúéxy`n xzei `ed ±úáø÷ ìò ¥§¥¨©¦§©
¯ ;äìòî àáö ìëaL íéäìàixd `a dlrn `av ly maexiw ¡Ÿ¦¤§¨§¨©§¨

ly zepngx dzid l`xyi ipa lre ± mdilry zepngxdn
zkxaa .xzei daxd mze` axwl ,xzei dax dcina d"awd
mixne` "mler zad`"

:oldlìkî zøçá eðáe"¨¨©§¨¦¨
ìå íò¯ ,"ïBL,ernyny ©§¨

àeäz` xga d"awdy ±
äîãpä éøîçä óebä©©¨§¦©¦§¤
úBnà éôeâì Búeiøîça§¨§¦§¥ª

¯ ;íìBòädxiga ,oky ¨¨
mixac ipya `wec zkiiy
mi`zn mdilry ,mieey
xaca mixgeay xnel
zexnl ,ipya `le cg`
,ipyl cg` minec mdy
,mipey mixac ipya eli`e
"dxiga" xnel mi`zn `l
,zizin`d dzernyna
"zxga epae"y xnel xyt` i` okle ,mipyd on cg`a xegal
wlg" `idy icedi ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp cvn dpeekd
ieb ly ytpl ybtnÎzcewpe oeinc dl oi` ± "lrnn dwl`
,icedi ly eteb lr `id "zxga epae"a dpeekd `l` ;licadl
d"awde ± ieb ly etebl dnec `ed ezeixnegae ezeipevigay
zelertd ici lrye ,dnypl ilk didiy ,icedi seba xga
lr d`a ,devn ly zinyb dlert lk ixdy) sebd mr zeyrpd
owfd epaxy itke ± d"awd mr icedi cg`zi ,(`wec sebd ici

:xiaqn'äàãBä' Leøôe ,"'eëå úBãBäì 'eëå eðzáø÷å"± §¥©§¨§§§¥¨¨
,d`ced jezn `ad lehia ly zcgeind dlrndøàaúé¦§¨¥

¯ ,Cøaúé Bãeçéa ììkì ,"'eë Eãçéìe" ;øçà íB÷îa§¨©¥§©¤§¦¨¥§¦¦§¨¥
,'d zecg`a ixnbl llkidl.ìéòì økæpkxiaqi owfd epax ©¦§¨§¥

z`ixwa xaecn mzece` mipipra icedi wnrziy dryay ,oldl
dad`l ribiy ,rny z`ixw miiwl xacd eze` `iai ,rny

.'dl dlecb

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"©©¦©¨¦©¨¦
dad` d`xn d"awdy dn
ipal jk lk dlecb
ipaa mb xxerz ,l`xyi
dlecb dad` l`xyi
miiqn jka ± d"awdl

"miptl miptd mink" ly dad`d oipr z` xiaqdl owfd epax
rny z`ixway ,xne` `ed dilre ,e"n wxta xiaqdl lgdy
icedi lbeqn dizekxae
.ef dad` xxerl cgeina

- f`eBLôð èäìúz± ¦§©¥©§
,d"awdl dad`a
,"äáéãð çeø"a Laìúúå§¦§©¥§©§¦¨
áæòìå çépäì ácðúäì§¦§©¥§©¦©§©£Ÿ
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä

à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð
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צג xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,ãâpî Bì øLà ìk,xwird elv` eidi `l dl` lky÷øå ¨£¤¦¤¤§©
,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa BøBàa ììkìå Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥§¦¨¥§¦§¦¨£¦¨§

àçeøa àçeø úe÷acúàå ïé÷éLð úðéçáagex zewaczd ± ¦§¦©§¦¦§¦§©§¨§¨
,dlrnly gexa cg`zz mc`d gexy ,gexaìéòì økæpk± ©¦§¨§¥

"oiwiyp"ay myky
wx `l dyrp ,zeinyba
eitn ,dtl dtn zewiac
,ipy ly eitl cg` ly
gexd zexagzd mb `l`
mb jk ± ipyd ly ladde
,zeipgexa cegid ote`a
dhnly mc`d gexy
gexd mr zcg`zn
dvxi z`fe ± dlrnly

jxazi exe`a llkidl ,d"awdl dlecbd ezad` z`tn mc`d
"oiwiyp" zpigaaéà Cà .àçeø úe÷acúà úðéça àéä C ©¥¦§¦©¦§©§¨

?àçeøaielinl ,gexa gex zewaczdl miribn dn ici lr ± §¨
- ?"'eke jxazi ea dwacl" epevxøîà äæìzad`e" ixg` ± ¨¤¨©

'eke "jaal lkazøaãå ,Eááì ìò 'eë älàä íéøácä eéäå" :§¨©§¨¦¨¥¤©§¨¤§¦©§¨

¯ ,"'eë íad zewiacl ribn mc`dezewnrzd ici lr dxen` ¨
,dxeza xeaicd ici lre dxeza,'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦

ïé÷éLpä ãeçiL,"gexa gex" ly zewiacd oipr epyi eay ± ¤¦©§¦¦
,úòc-äðéa-äîëça úòc-äðéa-äîëç ãeçé àeä Bøwò¦¨¦¨§¨¦¨©©§¨§¨¦¨©©

àeäå,oipr ±ïeiò §¦
¯ ;äøBzäzewnrzdd ©¨

,dxezd zpade dwenrd
micg`zn ociÎlry
ezrc ,ezpia ,eznkg
Îdnkga mc`d ly elkye
lkye zrcÎdpia

,dxezay dlrnlyätäå§©¤
Yxacn mc`dy ici lr

,"ma zxace" dxeza eita
àöBî àeäxewn ±Béelâå çeøä,gexd ly ±,éelb úðéçáa ¨¨©§¦¦§¦©¦

¯ ,äøBz éøáãa øeacä úðéça eðéäå,dxez ixac exacay §©§§¦©©¦§¦§¥¨
zewiace cegid xwiry ixd - ,zelbzd ly ote`a "gex"d d`a
xiaqn xac ly enrhe ,dxeza oeird ici lr `a ,"gexa gex"

:oldl owfd epax
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íéøîà éèå÷éì
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá

.ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

ועלי' חקוקים  לו טבעת כסף  בו שואל שע"פ שמצא כתוב בספרים עשה  על מכתבו,  במענה 
שמות קדושים, ושואל חוות דעתי אם ישא אותו על ידו בתור סגולה כו'.

הנה לפי הידוע לו הרי בסביבתו ובמקום שנמצא רק נשים לובשות טבעות, ובמילא יש בזה 
חשש משום לא ילבש גבר גו' וזהו נוסף על ענין קדושת השמות החקוקים בטבעת שיש להזהר בזה 
הרבה, הן בענין המקום שעובר דרך שם או שנכנס לשם, וכן בענין קדושת השמות עצמם כיון שנשתבשו 
הספרים ובפרט אותם הספרים שנדפסו בלא הסכמה כלל או בלא הסכמות מאנשים ידועים, ובמילא 
מכל אלו הטעמים, לדעתי לא ישא הטבעת, ולכל היותר כיון שכבר עשה מעשה ונחקקו השמות, הנה 

יחזיק הטבעת בחדרו בו ישן.

ובהנוגע לסגולה לח"ן, הרי ירבה באותיות התורה והתפלה, וגם יהי' חקוק במוח זכרונו איזה 
קאפיטלעך תהלים, איזה פרקים משניות, ואיזה פרקים תניא, אשר אז ע"פ המבואר בלקוטי תורה 
סוף פ' קדושים, הרי אף בשעה שאינו עובר עליהם במחשבתו, בכ"ז נמצאים הם אצלו חקוקים במוח 
זכרונו. והשי"ת יצליחו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ביראת שמים, אשר אז לא יהי' מקום 

לענין הנ"ל.

בברכה לת"ת ביר"ש.



היום יום . . . צד

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

מָאל  ַאלע  קען  מען  "פַארפַאלען",  קיין  ניטָא  איז  עס   - איז  ענינו  שני  פסח 
פַאריכטען. אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", ַאז דָאס 

איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י־ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך 
הָאב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

י.  ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק זעהסט א סך 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי 

ומזוני. און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש   – ַאּבֶעלֶער  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ׁש  ה נֹוֵסַע ַלְיִריִדים, ִנְפּגָ ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רֹונֹוָתיו ִויִדיעֹוָתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
ם[  ְתּגָ ]=ּפִ 'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם 
ֵמי  ּדְ ְוֶאת  ְלַמְעָלה.  ְמָחה  ׂשִ נֹוֶצֶרת  ְך  ִמּכָ  – ַוֲחִסידּות  ִנְגֶלה  ִלּמּוד  אֹודֹות  ּוְמעֹוְרִרים  ַיֲעֹקב",  ֵמ"ֵעין 

יום 
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צה היום יום . . . 
ְך  דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר ֲעבֹוָדה – ּכָ ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ַה"ּתִ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ַהּפַ

 

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט 
דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז 
הכל הי' מן העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען 
אין אידען, ווָאס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך 
וויל מאכען פון אידען, ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה 

א ארץ חפץ קען געבען.

ם  ּה, ּגַ ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ׁש אֹוְמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
נּו- ַרּבֵ ין ּדְ ְתִפּלִ ַמע ּדִ ְקִריַאת ׁשְ ֵתַבת "ֱאֶמת". ּבִ ִמים ּבְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם"[, ּוְמַסּיְ ן ּכֹוְפִלים ג' ַהּתֵ ּכֵ

א ֵאין ּכֹוְפִלים, ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת". א-ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ ּתַ

ְהיּו  ּתִ י  "ּכִ תּוב  ּכָ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ּתֹוַרת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ  – ְלֶעֶרְך   – ַנת תר"ד  ׁשְ ֹעֶמר  ּבָ ל"ג 
יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  יֹוֵתר ְלעֹוָלם לֹא ַיּשִׂ דֹוִלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאֹות". ּכְ ַאּתֶ
יג ֶאת  ְך לֹא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל־ ַהּבַ ם  ְוִסּיֵ רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ֵהם  ׁשֶ הּוִדים,  ּיְ ּבַ ים  ֲחבּוּיִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ָהאֹוָצרֹות 
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ׁשֶ ַהְיבּול  ֶאת  נּו  ִיּתְ ֵהם  ׁשֶ הּוִדים  ֵמַהּיְ ְלָהִפיק  ְרצֹוִני  ם־טֹוב:  ׁשֵ

ְיכֹוָלה ָלֵתת.

ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

ארויסגעהן  פלעגט  המצויינים. מען  מיו"ט  בעומר  לג  הי'  אדמו"ר האמצעי  אצל 
אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות 
הָאט ער עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים 

איז געווען בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יֹוְצִאים  ִנים ]=ַחּגִ ֹעֶמר ֵמיו"ט ]ּיֹום־טֹוב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות ָהָיה  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י לֹא ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אֹוֵמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה ִיֲחלּו ְוִצּפּו  ָ נֹוֵגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשׁ ה מֹוְפִתים. רֹב ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ּבְ ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רֹוִאים ָאז ַהְרּבֵ

ֹעֶמר. ְלַלג ּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . צו

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען 
ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא ָיכֹול  ה הּוא ָקָטן, ּוְלֵאיזֹו ּגַ ּמָ ְרָאה ָלָאָדם ַעד ּכַ ֲחִסידּות ִהיא ֲהָבָנה ֱאלִֹקית, ַהֲהָבָנה ַהּמַ
ְלרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו.

ה'תש"גכ אייר, לה לעומריום שלישי

חומש: בחוקותי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה כאשר . . . ־ע־ בד"ת.

ניטָא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הָארעווען, מיט סבלנות און קירוב 
הדעת קען מען, בעזה"י, אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט 

מען חלילה אלץ ָאן.

ֶעְזַרת ה'  ר, ּבְ ַעת - ֶאְפׁשָ ַסְבָלנּות ְוֵקרּוב ַהּדַ ע, ּבְ י ִמי ְלִהְתָנֵער ֵמַאֲחָריּות". ָצִריְך ְלִהְתַיּגֵ ַלּפֵ "ֵאין ּכְ
ַהת ַעְצמֹו - ַמְפִסיִדים, ָחִליָלה, ַהּכֹל. ִבּטּול ַהּזּוַלת ְוַהְגּבָ ר ַהּכֹל. ּבְ ֵרְך, ְלַסּדֵ ִיְתּבָ
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צז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä øééà ã"é ïåùàø íåé המלך  לאלמנת חליצה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïåék ïëå ...õìBç Bðéàå§¥¥§¥¥¨
.dì ïéöìBç ïéà Ck ¯ BzLà úà íaéì øLôà éàL¤¦¤§¨§©¥¤¦§¨¥§¦¨

רש "י  כתב ולא)וכן ד"ה ב, י"ט לאלמנת(סנהדרין חולצין  שאין ,

כדי היא  חליצה  שחובת  וכיון להינשא , שאסורה כיון  המלך

להינשא , יכולה אינה  כאשר הרי להינשא , תוכל שהאלמנה

לה . לחלוץ מצווה  אין

צבי ' ה 'חכם  לדברי ראיה  א)ומכאן  חליצה(סימן שמצוות 

ואין להינשא , היבמה  את  להתיר באה  היא  כאשר  רק  קיימת 

באשה הדין  והוא  עצמה . בפני בחליצה חיובית  מצווה

ומתו)'קטלנית ' אנשים לשני לחלוץ(שנישאת היבם  על כופין  שאין 

לחלוץ ולא  לייבם  לא  מסכימים  והיבמה  היבם  כאשר וכן , לה .

לחלוץ . לא בידם  הרשות  להינשא , רוצה  ואינה 

חליצה לכפות  אין  האמור  לפי  להבין: צריך  עדיין  אך

הרמב "ם מלשון ואילו  נישואין. להתיר באה  אינה  ("אין כאשר 

לה") בדבר !חולצין איסור  שיש  משמע 

להלכה נוסף  טעם  משנה ' ה'כסף  הוסיף  שלכן  לומר  ויש 

מנעל ". חולצת  אלמנתו שתהא  למלך הוא  דגנאי "משום  – זו

אסור אלא  לה, לחלוץ  חייבים  שלא  בלבד זו  לא  דהיינו,

חולצין שאין לכך  העיקרית הסיבה  אמנם , לה . לחלוץ

היתה אם  כי  זו, בחליצה  מצווה  כל  אין  כי  היא  המלך  לאלמנת 

כיון אלא  גנאי , משום  מתבטלת היתה לא  חיובית  מצווה  זו

וקבעו חכמים  הוסיפו  לה , לחלוץ התורה מן מצווה שאין 

חולצת שאלמנתו  למלך הוא  שגנאי משום לה  לחלוץ  איסור 

י"ז)מנעל  סי' אהע"ז יצחק .(באר

ואפילו חיובית , מצווה  היא  שהחליצה  סוברים  יש  אך

ומה לחלוץ, מצווה  לחלוץ  ולא  לייבם  לא שניהם  הסכימו 

מצווה כאן שאין משום  זה  אין המלך לאלמנת  חולצין שאין 

שאינה וכל לחליצה , עולה  לייבום  העולה  ש "כל משום  אלא

לחליצה " עולה  אינה  לייבום הי"ט)עולה  פ"א ייבום הל' .(רמב"ם

אין לייבמה  שאסור  כיוון לייבום , שזקוקה  אף כלומר,

הרמב "ם כאן שסיים  כמו  אלא  להינשא  אותה  מתירה חליצתה 

בזיקתה " לעולם יו"ט "תשב עונג ב. יט, סנהדרין ח"ב, פס"ד צדק, (צמח

קע"ו) ס"י .אה"ע

שמואל' סק"ט)וה 'בית  קס"ה סי' הזוהר(אה"ע בשם  (פ'הביא

מנוח חוקת) אין כי  לחלוץ , מצווה  להינשא  רוצה  אינה  אם שגם 

בחליצה . אלא  המת  לנשמת

á"ôùú'ä øééà å"è éðù íåé המלך? דין או דמלכותא, דינא

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïzì Cìnì Lé úeLø§¥©¤¤¦¥
elà ìëa åéðéãå ...úBîçìnä Cøöì Bà ,åéëøöì íòä ìò ñî©©¨¨¦§¨¨§Ÿ¤©¦§¨§¦¨§¨¥
.Ba äëBæ ,Cìî úLøôa øeîàä ìkL ,ïéc ïäa àöBiëå íéøácä©§¨¦§©¥¨¤¦¤¨¨¨§¨¨©¤¤¤

שמואל בספר הפרשה  היא  המלך' יאֿיז)'פרשת  ח (א

נצטווה מלך, עליהם  למנות  ישראל  בני לבקשת  שבמענה 

המלך  של  הסמכויות  את  להם  להודיע הנביא  שמואל

מותר שלמלך ומכאן מיסים , והטלת  אנשים  גיוס  הכוללות 

אלו פעולות  ב)לעשות  כ, בסנהדרין שמואל .(כדעת

'דינא - הידועה  להלכה  המקור  מכאן  כי  הרדב"ז וכתב 

דינא '. דמלכותא 

כך על שהקשו  יש  יב)אך  כ, שביעית ארץ מעדני 'דינא(ראה הרי :

ללמ  יתכן ואיך  גוי, במלך  גם  נאמר  דינא ' זאתדמלכותא וד

ישראל? במלך העוסקת  מפרשה 

והחילוק נפרדים , דינים  בשני  מדובר  כי מפרשים  יש  ולכן 

'דינא של  ההלכה שלגבי הרמב "ם , מדברי מבואר ביניהם 

גזלה בהלכות  כתב דינא ' הי"ח)דמלכותא דברים(פ"ה "במה  :

הסכימו שהרי הארצות  באותן יוצאת שמטבעו  במלך אמורים ,

לו והם  אדוניהם  שהוא  דעתם  וסמכה  הארץ  אותה בני  עליו

שהעם מזה  נובעת  המלך של שסמכותו  ומבואר  עבדים",

יוצא ש "מטבעו  בכך מותנית  היא  ולכן עליהם , אותו קיבלו

ידי על סמכותו קבלת  מתבטאת  בכך כי  הארצות " באותן

הציבור .

'מטבעו של התנאי  את  הרמב "ם  הזכיר לא  כאן  אולם 

תורה דין פי  על שהתמנה  ישראל במלך מדובר  כאן  כי  יוצא'

העם בהסכמת  צורך  ללא  התורה , מכוח סמכותו את  ושואב

קנח) עמ' נזיקין יעקב .(משנת

הדינים : בין נוסף  וחילוק 

מחוקק שהמלך  לחוקים  ביחס נאמר דינא ' דמלכותא  'דינא 

מטיל  שהוא  מיסים  dpicndאו  zbdpd jxevlלצרכיו לא  אך

דין – דמלכותא " "דינא  בלשון  גם  וכנרמז  zeklndהאישיים ,
דין  ישראל,jlndולא  במלך שנאמרה  מלך ' ב 'פרשת אולם  ,

העם על מס  ליתן למלך יש  ש "רשות  אוeikxvlהתחדש 

האמור "כל  הרמב"ם : שמסיים  כפי  המלחמות ", לצורך 

– מלך  eaבפרשת  dkef jln המלך של  אישית זכות  היינו ,"

שפג) עמ' המלך .(תורת

á"ôùú'ä øééà æ"è éùéìù íåé בבני־נח  אישות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò áiç çð ïa ïéà¥¤Ÿ©©¨©
.dìòáì äìòápL øçà dkøãk äéìò àBáiL ãò ,Bøáç úLà¥¤£¥©¤¨¨¤¨§©§¨©©¤¦§£¨§©£¨
ïéáiç ïéà ¯ äìòáð àì ïéãòå ätçì äñðëpL Bà ,äNøàî ìáà£¨§Ÿ̈¨¤¦§§¨§ª¨©£©¦Ÿ¦§£¨¥©¨¦

.äéìò̈¤¨

ברמב "ם  ה"א)מבואר  פ"א אישות היה(הל' תורה  מתן "קודם  :

אותה לישא  והיא הוא רצה  אם  - בשוק אשה  פוגע אדם

לאשה . לו ותהיה  עצמו  לבין בינו ובועלה  ביתו לתוך מכניסה 

לישא האיש  ירצה  שאם ישראל  נצטוו  תורה , שניתנה  כיון
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לאשה לו  תהיה  ואח"כ עדים  בפני  תחלה אותה  יקנה  אשה ,

קידושין הנקראין  הן  אלו  וליקוחין איש ...'. יקח 'כי שנאמר :

אע "פ מקודשת , ונעשית  האשה  שנקנית  וכיון  אירוסין... או

איש ... אשת  היא  הרי  בעלה , לבית  נכנסה  ולא  נבעלה  שלא 

גט ". צריכה  לגרש  רצה  ואם 

לפני כמו הוא כיום גם  אישות  גדר  בני ֿנח, ואצל 

אלא קנין, ידי על איש ' 'אשת  נעשית  האשה  שאין  מתןֿתורה

משנה ' ב 'מגיד שם)כמבואר  אישות בעלמא(הל' בייחוד "לגויים  :

איש , אשת  לה  הויא  אישות לשם  עליה  שבא  וכיון אשתו  הויא

מלכים מהלכות ט' פרק  כנזכר  עליה , חייב גוי שחבירו

".(ה"ז)ומלחמותיהן

לבאר : ויש 

ליצור אפשר  אי כיום , גם  בניֿנח ואצל תורה , מתן קודם 

אלא עלֿזה  נצטוו שלא  בגלל רק לא קידושין, ידי על  אישות

כי(גם) 'אישות'. של מושג  קיים  לא  תורני  ציווי  שללא  מפני 

כחפץ לבעל  קנויה שהאשה פירושו אין איש ' 'אשת  המושג 

הפסוק כלשון  יחד, חיים  ואשה  שהאיש  אלא  (בראשית הנקנה 

כד) לומרב, מקום  אין התורה  ציווי וללא  באשתו", "ודבק 

איש ' 'אשת  שם  האשה  על  להחיל  שבכוחם 'ליקוחין' שיש 

ו נבעלה  "לא  עדיין בעלה".(אפילו)כאשר  לבית  נכנסה לא

תחלה , האשה  את  לקדש  החיוב  את רק  לא חידשה  והתורה 

התורה . בציווי רק  היא אשה  לקנות  האפשרות  עצם גם  אלא

של  הקנינים  מדרכי באחד  אשה  הקונה בן ֿנח כן, ואם 

ו כלום  עשה  לא  - אירוסין  לשם כמוהתורה  פנויה עדיין היא 

אשת על חייב  נח בן "אין  ולכן ממש , הקנין  מעשה  לפני

שנכנסה או  מאורסה  אבל לבעלה , שנבעלה  אחר  עד ... חבירו

עליה". חייבין  אין נבעלה  ולא לחופה 

(243 'nr l ;31 'nr hl zegiy ihewl)

á"ôùú'ä øééà æ"é éòéáø íåé השלישי? המקדש בית את יבנה מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ãéúò çéLnä Cìnä©¤¤©¨¦©¨¦
.Lc÷î äðBáe ...ãåc úéa úeëìî øéæçäìe ãîòì©£Ÿ§©§¦©§¥¨¦¤¦§¨

ותוספות  רש "י נמי)לדעת  אי ד"ה א מא, שלעתיד (סוכה המקדש 

כוננו ה ' 'מקדש  שנאמר  ומשוכלל, בנוי  השמים  מן  יבוא

ידיך'.

זכאי בן יוחנן  רבן מתקנת  כן  שם)והוכיחו הנף(סוכה ש "יום

יום כל חדשה  מתבואה  לאכול שאסור  היינו  אסור", כולו

כי הזה , בזמן  גם  העומר ) להנפת  (הראוי בניסן עשר ששה 

ואפשר בניסן, עשר  ששה  בליל עוד המקדש " יבנה  "מהרה 

יבואו שמא לחשוש  ויש  למחרת , העומר את  להקריב  יהיה

העומר , את  להקריב  שיספיקו לפני החדשה  מהתבואה  לאכול 

בתחילת מיד  החדשה  מהתבואה  אכלנו  אשתקד 'גם  יאמרו כי

היום '.

בית בנין "אין  והרי לכך חוששים מדוע  רש "י: ומקשה

בלילה " ב)?המקדש  טו, בבית(שבועות נאמרה  זו הלכה  ומתרץ:

שעתיד  השלישי המקדש  בית  אבל אדם , בידי  שנבנה המקדש 

בלילה . שירד יתכן  השמים  מן  לרדת

השלישי המקדש  שבית  משמע  כאן  הרמב "ם  מלשון אך

'החינוך' בספר  כתב  וכן  המשיח , המלך בידי  צה ייבנה  (מ"ע

כולו,בסופו) הציבור  על מוטלת המקדש  בנין שמצות ,

מצוה . בבניינו יקיימו בימינו  במהרה  הבית  וכשייבנה 

לנר' ה 'ערוך שם)וכתב  'מהרה (סוכה הגמרא  dpaiשמלשון
לפי כי אדם , בידי  שייבנה  הרמב "ם  כשיטת  מוכח המקדש '

'מהרה לומר  צריך  היה  רש "י  מוכח dlbiשיטת  וכן  המקדש '.

הגמרא נב)מדברי  חרשים "(שם, ארבעה  ה ' "ויראני הפסוק  על

"שניהם כי  יוסף , בן  ומשיח דוד  בן  משיח וביניהם  (אומנים )

המקדש " בית לבנין  יבוא(רש"י)חרשים  המקדש  בית  ואם  ,

באומנים . צורך  לו  אין הרי השמים , מן  בנוי

בלילה , ייבנה  המקדש  שבית יתכן  איך  רש "י, קושית  ואת 

לנר ': ה 'ערוך מתרץ 

לגבי  נאמר  בלילה ' נבנה  המקדש  בית  'אין  oipaהדין 
לגבי  ולא  המקדשilkהמקדש , מכלי  הוא  והמזבח המקדש .

מזבח...") כלים, שבעה במקדש "ועושין ה"ו: פ"א הבחירה בית הלכות ,(ראה

אלא בנין  צריך לא  העומר  ולהקרבת  בלילה , לבנותו ומותר

במזבח זכאי)די בן יוחנן רבן את(לדעת להקריב  שאפשר וכיון ,

'חדש ' שיאכלו לחשוש  יש  בלילה, שנבנה  המזבח על  העומר

העומר . את להקריב  שיספיקו לפני 

á"ôùú'ä øééà ç"é éùéîç íåé שמים? לשם לא ספר לחבר מותר

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰,LBãwä eðaø ãòå eðaø äLî úBîéîe¦Ÿ¤©¥§©©¥©¨
àeäå ...ät ìòaL äøBúa íéaøa BúBà ïéãnìnL øeaç eøaç àìŸ¦§¦¤§©§¦¨©¦§¨¤§©¤§
øaç ...ïéèòîúî íéãéîìzäL äàøL éôì ...úBòeîMä ìk õa÷¦¥¨©§§¦¤¨¨¤©©§¦¦¦§©£¦¦¥
.çëMé àìå äøäîa eäeãîìiL éãk ,ílk ãéa úBéäì ãçà øeaç¦¤¨¦§§©ª¨§¥¤¦§§¦§¥¨§Ÿ¦¨¥©

ב)הגמרא  ס, הדברים(גיטין פי על "כי הפסוק  מן לומדת

כז)האלה" לד, רשאי(שמות אתה  אי שבעלֿפה  "דברים  -

ניתן לא  שהתלמוד  למד אתה "מכאן  מוסיף : ורש "י לכותבן ".

נשתכחה". שהתורה  מפני אלא לכתוב 

סופר' ה 'חתם  ר"ח)וחידש  סי' א"ח לכתוב(שו"ת שהאיסור ,

ומתערב ספר  "המחבר  ולכן  בימינו, גם  קיים  שבעל ֿפה  תורה 

דברים לכתוב  האיסור  על עובר  שמו " לגדל במחשבתו

איננו ואם  לה ', לעשות  עת  משום  הוא  ההיתר  כי שבעלֿפה ,

עומד. במקומו איסורו  הרי – לה' עושה 

שלא סופר ', ה 'חתם של רבו  אדלר , נתן רבי על ומסופר

שבעל ֿפה דברים  לכתוב  ההיתר  כל כי  תורה  חידושי  כתב

והיות תישכח, לא  שהתורה  כדי  לה'", לעשות  "עת משום  הוא 

לכתבו  צריך היה  לא  לימודו את  שכח ד שלא ד, המשולש (חוט

.בהערה)

שלמה ' ב 'אבן זה  על  מ"ב)והעיר  סי' הראב"ן, :(על

עובר בימינו גם  שמים  לשם  שלא  תורה  דברי הכותב  אם 
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הנוגעת זו הלכה  הרמב "ם  הביא  לא  מדוע  זה , איסור  על 

ה 'יד '? בספר  למעשה,

בתורה אדם יעסוק "לעולם  חז"ל : אמרו  מזו ויתירה 

בא לשמה  שלא שמתוך לשמה , שלא אפילו  ובמצוות

התוספות  וכתבו  א)לשמה ", יז, מנת(ברכות על בלומד שרק 

אבל  נברא ..." שלא  לו  "נוח  חז "ל אמרו  חברו , את  לקנטר

מותר . – שם  לו ולקנות  שיכבדוהו  מנת  על הלומד

אף בו , ללומדים  תועלת שיש  חיבור  לאסור  אין  ולכן ,

לא שהתורה  מסייע  הוא  בכך כי  שמו, להגדיל מחברו שכוונת 

הותר . לה '" לעשות "עת ומשום  תשתכח,

á"ôùú'ä øééà è"é éùéù íåé מילה  למצות החיוב מקור

:ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ,˙ÂˆÓ‰ ÔÈÓ:øîàpL ,ïaä úà ìeîì̈¤©¥¤¤¡©
."Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe"©©§¦¦¦§©¨§¨

הפסוק הוא מילה למצות  שהמקור  הרמב "ם  כתב כאן

ערלתו ' בשר ימול השמיני ג)'וביום יב, בספר(ויקרא ואילו

רטו)המצוות  לאברהם(מצוה שנאמר מהציווי המקור את הביא 

זכר ' כל לכם  'המול י)אבינו  יז, טעם(בראשית מה להבין , ויש  .

השינוי ?

והביאור :

המשנה  בפירוש  הרמב "ם סופ"ז)כתב  שאנו...(חולין מה  "כל

הקב "ה  במצות  אלא עושין  אנו  אין  היום  dynעושים  ici lr
d"r epiaxעצמו מל ע"ה  אבינו שאברהם מפני  מלין אנו אין  ...

רבינו משה  ע "י אותנו  צוה  שהקב "ה מפני אלא  ביתו ואנשי

ע "ה". אבינו אברהם  שמל כמו שנמול

הדברים : בכוונת  לומר  epilrויש  lhend aeigdורק אך בא 

אך  תורה, מתן  לאחר משה  ידי על הקב "ה  xcbdמציווי
zeevnd ly zedndeגם וכך תורה . מתן לפני  שהיו כפי  הם 

המחייב הוא רבינו משה  ע"י הקב "ה של ציוויו  - מילה  מצות 

בריתו – היא  המצוה  של  מהותה אך המצוה , את  לקיים  אותנו

אבינו. אברהם  של

המצוה את  עושים  שאנו הרמב "ם  בלשון גם  מודגש  וכך 

רבינו  משה  ע "י  הקב"ה  ציווי `mdxaמפני lny enk lenpy'
'epia`' ברית' אותה היא  המילה  ע "י הנפעלת ה 'ברית ' היינו  ,

אבינו. אברהם  עם  הקב "ה  שכרת 

כאן: המצוות  למנין המצוות ספר  בין  השינוי  טעם  וזהו

תרי"ג של קצר ביאור  אלא  הלכה  ספר  אינו המצוות  ספר 

של  מהותה  מבוארת  שבה  מילה  פרשת  שעיקר  וכיון המצוות ,

לקב"ה)המצוה ישראל בין 'ברית' - אבינו אברהם של נאמר(בריתו

הצ את הרמב "ם מביא 'המול לאברהם , הקב"ה  שציווהו  יווי 

זכר '. כל לכם 

ספר שהוא  – ה 'יד' ספר  בראש  המצוות במנין  ואילו

הלכות  בהקדמה)הלכות הרמב"ם הפסוק(כלשון את  הרמב"ם  מביא 

מקור הוא  כי תורה , מתן לאחר  למשה  הקב "ה  ציווי של

המצוה . את לקיים החיוב 

(ai 'iq rcn ,`"g zekln oii - mgpn zxez)

á"ôùú'ä øééà 'ë ùãå÷ úáù כמעשה  הסיוע

:‚Ó ,‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓéwäì àlLúàt ó ¤Ÿ§©¦§©
.LàøŸ

את למנות ראוי  כי וכותב הרמב"ם  על משיג  הראב"ד

ואחד  למקיף  אחד  נפרדים: איסורים  כשני ההקפה  איסור 

ראשו. את  שיקיפו למניח

בגמרא המבואר  פי על ב)וזאת  כ, לחברו(מכות שהמניח

שאין לאו  על  לוקים  שאין ואע "פ  לוקה . ראשו, את  להקיף

הושטת ידי על להקיפו לחברו  מסייע  והוא  מאחר  מעשה, בו

ולוקה . מעשה  כעשיית  נחשב  זה  הרי הראש ,

ונראה הניקף , על עצמו בפני איסור מנה  לא  הרמב"ם  אך

והניקף שמאחר  אלא נפרדים  איסורים  שני כאן אין  לדעתו  כי

נחשב  הוא  הרי להקיף , לחברו  dyrnמסייע  mvra szeyk
dtwddאין שהרי לניקף , מיוחד לאו למנות  מקום  אין  ולכן .

כמקיף . נחשב  שמסייע כיון שמצד אלא עצמו בפני איסור  זה

כשותף מחשיבו הסיוע  אין  הראב"ד לדעת  mvraאך
dtwdd zlertאיסור יש  המקיף  על  לאיסור שבנוסף אלא 

שיש כלאו נחשב  הסיוע  פעולת  שמחמת  הניקף  על גם  נפרד

שני הם  וניקף  מקיף  לדעתו כן  ועל עליו, ולוקה  מעשה  בו

נפרדים . איסורים 

מותר האם  השאלה לגבי זו, ממחלוקת נוספת  והשלכה 

לו שיעקור  מגוי  לבקש  בשבת  שיניים  מכאב  הסובל לאדם 

השן ? את 

הט"ז סק"א)לדעת  שכח סי' מסייע(או"ח והיהודי מאחר  ,

והדבר העקירה  בפעולת  כמשתתף  הוא  הרי  השן , לעקירת 

אסור .

הש "ך הכסף)אך  בנקודות קצח של (יו"ד האיסור  כי כתב 

על  גם  חל  והאיסור  מאחר ניקף , לגבי דווקא  נאמר  'מסייע '

בשבת מלאכה  איסור אך המקיף , על רק  ולא  עצמו  הניקף 

נעשית שבגופו  מי על ולא  הפעולה  עושה  על רק  הוא 

הפעולה .

ידי שעל  כשם  הרמב "ם: לשיטת  תואמת  הט "ז ושיטת 

בעקירת גם  כך ההקפה , בפעולת כשותף  הניקף נחשב  הסיוע 

מעשה בעצם  כשותף  נחשב  הוא הרי  הסיוע , מכוח שן ,

העקירה .

(hl 'iq g"e` uari zpyn)

הפעולות בענייני הפצת המעיינות והפצת היהדות – צריכות להיות . . בדרכי נועם ודרכי שלום.
משיחת שבת פרשת בחוקותי ה'תשד"מ
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á"ôùú'ä øééà ã"é ïåùàø íåé

mdizFnglnE mikln zFkld¦§§¨¦¦§£¥¤
‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
:ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚŒLÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»

Ï‰wÓ ‰ÓÈ ‡lL (· .Ï‡¯OÈa CÏÓ ˙BpÓÏ (‡¿«∆∆¿ƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«
Bl ‰a¯È ‡lL („ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡lL (‚ .ÌÈ¯b≈ƒ∆…«¿∆»ƒ∆…«¿∆
ÌÈ¯Á‰Ï (Â .·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡lL (‰ .ÌÈÒeÒƒ∆…«¿∆∆∆¿»»¿«¬ƒ
(Á .‰ÓL Ïk Ô‰Ó ˙BiÁÏ ‡lL (Ê .ÌÈÓÓÚ ‰Ú·Lƒ¿»¬»ƒ∆…¿«≈∆»¿»»
‰OÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë .˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏƒ¿«¿∆¬»≈ƒ¿…«∆»»
B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ ÁkLÏ ‡lL (È .˜ÏÓÚ¬»≈∆…ƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»
ÁÏLÏ (·È .ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡a ÔkLÏ ‡lL (‡È .C¯ca«∆∆∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿…«
,da Ôe„ÏÂ ‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰ È·LBÈÏ ÌBÏL»¿¿≈»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»
‡Ï Ì‡Â" ;"ÌÈÏLz Ì‡Â" :‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k«¬∆¿…»«»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ…
·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ï ‡lL (‚È ."ÌÈÏL«̇¿ƒ∆…ƒ¿»≈«»
ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk „·Ïaƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÈÏÚa B· e‡ˆiL ,„È ÔÈ˜˙‰Ï (ÂË .¯Bˆna ÏÎ‡Ó«¬»«»¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈
(ÊÈ .Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË .Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰««¬∆¿ƒ»¿«¿ƒ»≈«¿»

‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a ¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏ˙ÚLa ƒ¿…«…≈¿«≈¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿«
ÚËBÂ ,ÔÈa ‰B·e ,Ò¯‡Ó ˙BÈ‰Ï (ÁÈ .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿¿»≈∆ƒ¿»¿≈«
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓ˙ ‰L ÌÈ˜a ÌÈÁÓO ,Ì¯k∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¬ƒƒ»
,¯·c ÏÎÏ Ì‰ÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓÁÏn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»»∆…«¬…¬≈∆¿»»»
‰ÓB„Â „e„b‰ ÈÎ¯ˆÏe ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿≈«¿¿∆
˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ ‡lL (Î .Ì‰Ï»∆∆…«¬…¿«¬…¿»ƒ¿«
¯În˙ ‡lL (·Î .¯‡zŒ˙ÙÈ ÔÈc (‡Î .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿«…«∆…ƒ»≈
¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈ ‡lL (‚Î .¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…ƒ¿¿∆»¿«¿««

.‰ÏÚ·pL
miklnzFkld-mihteyxtq

∆ƒ¿¬»
¦§§̈¦

ãycew zegiyn zecewpã

.mihtey xtq meiqa el` zekld excqp recn

למנות  לארץ: כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות "שלש
הבחירה". בית ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך, להם
ומדוע  קודם, הרבה אלו הלכות לסדר מקום היה ולכאורה

ספרו. לסוף מלכים הלכות עם הרמב"ם חיכה
משיח, הלכות הכוללות מלכים הלכות הוא: והביאור
בתכלית  והעולם ישראל עם יהיה בו במצב מדברים
המשפטים  כל "להחזיר עתיד המשיח המלך כי השלימות,
ויובלות  שמיטין ועושין קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו
ועל  המקדש" בית "ויבנה בתורה" האמורה מצוותה ככל
כולל  בשלמות, כולה התורה כל קיום יהיה אלה כל ידי
עמלק  של זרעו להכרית מלך, למנות הנ"ל המצוות שלושת

הבחירה. בית ולבנות
(39 dxrde 276 cenr g"i wlg y"ewl it lr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הם 1) מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש

זכויות  בין ההבדלים גדול. כהן או מלך להיות הפסולים
והמינויים  השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי

עולם. עד הבן ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל

.‡ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa Ï‡¯OÈ eeËˆ ˙BˆÓ LÏL2: »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆
EÈÏÚ ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,CÏÓ Ì‰Ï ˙BpÓÏ¿«»∆∆∆∆∆¡«»ƒ»∆

"CÏÓ3‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ïe , ∆∆¿«¿ƒ«¿∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡4‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙B·ÏÂ ,5:¯Ó‡pL , ∆≈∆¬»≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«

"‰nM ˙‡·e eL¯„˙ BÎLÏ"6. ¿ƒ¿ƒ¿¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dny z`ae eyxcz epkyl xn`py ,dxigad zia zepale..."

נלמד  המקדש בית לבנות שהחיוב היא הרמב"ם דעת
שהוא  סבר הסמ"ג אבל מקדש", לי "ועשו מהפסוק
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
במשכן  מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".
לכל  כולל ציווי שהוא משמע ברמב"ם ואילו שבמדבר,
עולמים  לבית ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן בין מקום

משכן. ולא מקדש" לי "ועשו שנאמר
הרמב"ם  שדעת מכאן להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
המצוה  מנה המצוות' ב'ספר שהרי צריך־עיון, כהסמ"ג
אלא  המצוות במניין מונה אין והלא מקדש" לי מ"ועשו
בית  בהלכות לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים
רבינו  משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה

הזמנים. לכל הוא שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl it lr)

יב,2) לדברים ב.ספרי כ, בסנהדרין וכן לאחר 3)י וזה
וירישתה  הארץ... אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם

מלך". עליך תשים שום בה... לאחר 4)וישבת היא זו וגם
מכל  לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם
לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אויביך...

ה'5) יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את לשום בית 6)אלוקיכם... ובהלכות

"שנאמר  אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה
שעיקר  הדברים, נראים מקדש", לי ועשו ח) כה, (שמות
כדי  אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות
שבמדבר  למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא
ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד,
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב),
שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר
גם  הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות
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שקדושתו  שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן
האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת

.·È˙‡" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓÏ Ì„˜ CÏÓ ÈepÓƒ∆∆…∆¿ƒ¿∆∆¬»≈∆∆¡«…ƒ
˙‡ ‰˙Èk‰Â CÏ ‰zÚ ...CÏÓÏ EÁLÓÏ '‰ ÁÏL»«ƒ¿»¬¿∆∆«»≈¿ƒƒ»∆

"˜ÏÓÚ7,˙Èa‰ ÔÈ·Ï ˙Ó„B˜ ˜ÏÓÚ Ú¯Ê ˙˙¯Î‰Â . ¬»≈¿«¿»«∆«¬»≈∆∆¿ƒ¿««»ƒ
BÏ ÁÈ‰ '‰Â B˙È·a CÏn‰ ·LÈ Èk È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿ƒƒ»««∆∆¿≈«≈ƒ«
,‡È·p‰ Ô˙ Ï‡ CÏn‰ ¯Ó‡iÂ .ÂÈ·È‡ ÏkÓ ·È·qÓƒ»ƒƒ»…¿»«…∆«∆∆∆»»«»ƒ

"'B‚Â ÌÈÊ¯‡ ˙È·a ·LBÈ ÈÎ‡8CÏÓ ˙Ó˜‰L ¯Á‡Ó . »…ƒ≈¿≈¬»ƒ¿≈««∆¬»«∆∆
eÏ‡MLk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ˆ¯ ‡l ‰nÏ - ‰ÂˆÓƒ¿»»»…»»«»»¿∆»¬

Ï‡eÓMÓ CÏÓ9˙ÓÚ¯˙a eÏ‡ML ÈÙÏ ?10eÏ‡L ‡ÏÂ , ∆∆ƒ¿≈¿ƒ∆»¬¿«¿…∆¿…»¬
,‡È·p‰ Ï‡eÓLa eˆwL ÈtÓ ‡l‡ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈«»ƒ
."'B‚Â eÒ‡Ó È˙‡ Èk ,eÒ‡Ó E˙‡ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ……¿»»ƒ…ƒ»¬¿

"כי 7) טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
מלך  שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד
כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם,
נקט  רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג)
היותר  ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה
- הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף
ובהלכות  ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה
רבינו  מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין
וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות

שם.8) ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא סנהדרין 10)ראה
ומפרש  תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם:
אמרו  וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו,
מלך  לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים שם:
כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו,
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו הגויים ככל אנחנו גם והיינו

.‚ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ ,‰lÁza CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆«¿ƒ»∆»«ƒ≈ƒ
ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL11‡È· ÈtŒÏÚÂ12e‰pnL ÚLB‰Èk , ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ»ƒƒÀ«∆ƒ»

ea¯ ‰LÓ13ÌpnL ,„Â„Â Ïe‡LÎe ,BÈcŒ˙È·e ∆«≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»
.BÈcŒ˙È·e È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ≈ƒ

של 11) דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי
א, ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל מבואר וכן זקנים". ע"א
רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו
כזה, מינוי צריך אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה,
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות

על 12) ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי
העמידו  ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
יהודה  "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים
שאול  רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים העמידו ובנימין

שמואל. פי על נביא.13)ודוד שהיה

.„‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯b Ï‰wÓ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆ƒ¿«≈ƒ¬ƒ«««»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,˙B¯B„«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈∆∆¡«…

"‡e‰ EÈÁ‡ ‡Ï ¯L‡ È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ ˙˙Ï ÏÎe˙14. «»≈»∆ƒ»¿ƒ¬∆…»ƒ
:Ï‡¯OÈaL ˙e¯¯O ÏÎÏ ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿»∆»¿»¿»∆¿ƒ¿»≈
elÙ‡ ,‰¯OÚ ¯O B‡ ÌÈMÓÁ ¯O ‡Ï ,‡·ˆŒ¯O ‡Ï…«»»…«¬ƒƒ«¬»»¬ƒ

ÌÈn‰Œ˙n‡ ÏÚ ‰pÓÓ15˙B„OÏ ‰pnÓ ˜lÁnL16; ¿À∆«««««ƒ∆¿«≈ƒ∆»«»

‡l‡ ‡‰È ‡lL ,‡ÈO B‡ Ôic ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««»»ƒ∆…¿≈∆»
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈOz EÈÁ‡ ·¯wÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ∆∆«∆»ƒ»∆∆∆
·¯wÓ ‡l‡ e‰È ‡Ï ÌÈOÓ ‰z‡L ˙BÓÈOÓ Ïk -»¿ƒ»«»≈ƒ…¿∆»ƒ∆∆

EÈÁ‡17. «∆

אביו 14) אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות
וראה  אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל,
יא  הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל
הוכשר  - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו
נעמה  הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן רחבעם
א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
ונעמה  המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני
מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית".
ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא
מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית
חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות
כשאין  אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון

מישרא  ולפ אמו של ל, כשרותה על לפקפק מקום אין יכך
רחבעם. מים.15)מלכות להעברת תעלה

ישקה 16) שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו שם.17)איש

עליך  תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
וגבאי  הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך
מקרב  לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
מן  אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך
במה  רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין
שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
אין  ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל
משום  והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים
ולפיכך  שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר
כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו
כמבואר  אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו

ב. מא, בסוטה

.‰EÈÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙eÎÏna ‰M‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒƒ»««¿∆∆¡«»∆
‰kÏÓ ‡ÏÂ - "CÏÓ18Ï‡¯OÈaL ˙BÓÈOÓ Ïk ÔÎÂ , ∆∆¿…«¿»¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

LÈ‡ ‡l‡ Ì‰a ÌÈpÓÓ ÔÈ‡19. ≈¿«ƒ»∆∆»ƒ

אמרו:18) א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה

גרים,19) קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון
שוחר  ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו
מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
ישראל  את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין
הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים
היה  שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על

.Â·v˜ ‡Ï - ÏB„b Ô‰Î ‡ÏÂ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â20, ¿≈«¬ƒƒ∆∆¿……≈»…«»
ÈÒ¯e· ‡ÏÂ ,Ôl· ‡ÏÂ ,¯tÒ ‡ÏÂ21Ô‰L ÈtÓ ‡Ï - ¿…«»¿…«»¿…¿ƒ…ƒ¿≈∆≈

ÔÈÏÊÏÊÓ ÌÚ‰ ,‰l˜ Ô˙en‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆»ƒ¿À»»ƒ¿»»»¿«¿¿ƒ
Ô‰a22„Á‡ ÌBÈ el‡Ó ‰Î‡ÏÓa ‰OÚiMÓe .ÌÏBÚÏ »∆¿»ƒ∆«¬∆ƒ¿»»≈≈∆»
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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



miklnקב zekld - mihtey xtq - xii` c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא 20) כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב
(רש"י  הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע.

א). פב, עורות.21)לקידושין ברייתא 22)מעבד
כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין
דבי  ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מעמידים  אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו
שררה  בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם

מלך). (קרית דרך 23)לרבים באלו כשעסק זה וכל
כדרך  שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים,

.ÊÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ,CÏn‰ ÔÈ„ÈÓÚnLk¿∆«¬ƒƒ«∆∆¿ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰24ÔÓM‰ Ct ˙‡ Ï‡eÓL ÁwiÂ" :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆¡««ƒ«¿≈∆««∆∆

"e‰˜MiÂ BL‡¯ ÏÚ ˜viÂ25ÔÈÁLBnL ¯Á‡Óe . «ƒ…«…«ƒ»≈≈««∆¿ƒ
˙eÎÏn‰L ;ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe BÏ ‰ÎBÊ ‰Ê È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆∆¿»»«»∆««¿
BzÎÏÓÓ ÏÚ ÌÈÓÈ CÈ¯‡È ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‰M¯È¿À»∆∆¡«¿«««¬ƒ»ƒ««¿«¿
ÔÈ¯nLÓ - ÔË˜ Ôa ÁÈp‰ ."Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«≈»»¿«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú ‰ÎeÏn‰ BÏ26Ú„ÈB‰È ‰OÚL BÓk , «¿»«∆«¿ƒ¿∆»»¿»»
L‡BÈÏ27‰ÏÁa Ì„Bw‰ ÏÎÂ .28˙M¯ÈÏ Ì„B˜ - ¿»¿»«≈¿«¬»≈ƒÀ«

‰ÎeÏn‰29epnÓ ÔËwÏ Ì„B˜ ,ÏB„b‰ Ôa‰Â .30‡ÏÂ . «¿»¿«≈«»≈«»»ƒ∆¿…
ÔÈÈepn‰ ÏÎÂ ˙B¯¯O‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆»»«¿»¿»«ƒƒ

ÌÏBÚ „Ú BaŒÔ·Ïe B·Ï ‰M¯È - Ï‡¯OÈaL31,‡e‰Â ; ∆¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿¿∆¿«»¿
.‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa ÂÈ˙B·‡ ÌB˜Ó ‡lÓÓ Ôa‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«≈¿«≈¿¬»¿»¿»¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ· ‡lÓÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰‡¯È· ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿«≈¿»¿»

ÂÈ·‡ ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ -32ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe «¬ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˙ÓÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ««ƒ∆»¿»
ÔÈÈepn‰ ÔÓ ÈepÓÏ B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó¿À»≈¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

Ï‡¯OÈaL33¯˙Îa ‰ÎÊ ,„Âc ÁLÓpL ÔÂÈk . ∆¿ƒ¿»≈≈»∆ƒ¿«»ƒ»»¿∆∆
˙eÎÏÓ34„Ú ÌÈ¯Îf‰ ÂÈ·Ïe BÏ ˙eÎÏn‰ È¯‰Â ; «¿«¬≈««¿¿»»«¿»ƒ«

‡ÏÂ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ»∆∆¡«ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¿…
EÈ· e¯ÓLÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ»»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒƒ¿¿»∆

"È˙È¯a35‡Ï - ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿ƒƒ««ƒ∆…»»∆»ƒ¿≈ƒ…
ÌÏBÚÏ „Âc Ú¯fÓ ‰ÎeÏn‰ ˙¯k˙36ŒCe¯aŒLB„w‰ . ƒ»≈«¿»ƒ∆«»ƒ¿»«»»

·ÊÚÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,CÎ· BÁÈË·‰ ‡e‰È˙¯Bz ÂÈ· e ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ««¿»»»ƒ
ÌÚLt Ë·L· Èz„˜Ùe ...ÔeÎÏÈ ‡Ï ÈËtLÓ·e¿ƒ¿»«…≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

"BnÚÓ ¯ÈÙ‡ ‡Ï ÈcÒÁÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚·e37. ƒ¿»ƒ¬»¿«¿ƒ…»ƒ≈ƒ

ככתוב 24) משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
וסדר  קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות
בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו

במדבר...25) משה שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
נזר  כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו
ט. הלכה שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על

שם.26) ה',27)כריתות בבית שנים שש שהחביאהו
יב, ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה
במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א

א. כד, שם קרבתו 28)כמפורש בגלל ליורשו
ט"ו.29)המשפחתית. משנה ב, פרק שקלים תוספתא

קודם  אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם
אחיו). "ואת 30)(=לבן ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב

הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה
א 31) שופטים ישראל ספרי פרנסי לכל "מניין קסב: ות

בקרב  ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם
תחתיו". עומד בנו ישראל, בקרב שהם כל ישראל,

גמליאל 32) בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות
אבותיו  מקום מילא שלא פי על אף אחריו, נשיא שיהיה
כלי  הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה,

כ. הלכה ד, פרק שם:33)המקדש שקלים תוספתא
כהנים  בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד
מקום  ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת
ידו  את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא לומר תלמוד אבותיו?
אחר  יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן

תחתיו". "של 34)וישמש ב) עב, (יומא שאמרו כמו
ונטלו". דוד זכה - כה 35)שולחן יח, שמות ובמכילתא

ובית  ישראל, ארץ תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו:
שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש,

בריתי. בניך ישמרו מזרע 36)אם אלא בא משיח שאין
בכל  וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית
רבינו  וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי
לא  ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן
בימי  פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה
לא  "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, הנביא נתן אמר וכן דוד,
הסירותי  אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור

דוד,37)מלפניך". נבחר שלא עד אמרו: שם ובמכילתא
ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו
ה'... כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר
מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן

.Á‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ CÏÓ „ÈÓÚ‰L ‡È·»ƒ∆∆¡ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»
ÌÁÏÂ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ C¯„a CÏB‰ CÏn‰ B˙B‡«∆∆≈¿∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ ,CÏÓ ‰Ê È¯‰ - '‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬¬≈∆∆∆¿»ƒ¿««¿

Ba ˙B‚‰B38,„Â„Ï ˙eÎÏn‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬««ƒ∆ƒ«««¿¿»ƒ
ÂÈaÓ ‰È‰ÈÂ39„ÈÓÚ‰ ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡ È¯‰L .CÏÓ ¿ƒ¿∆ƒ»»∆∆∆¬≈¬ƒ»«ƒ…ƒ∆¡ƒ

¯L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â" :BÏ ¯Ó‡Â ÌÚ·¯È»»¿»¿»«¿»»ƒƒ¿«∆»¬∆
„Â„Ï È˙Èa ¯L‡k ÔÓ‡ ˙È· EÏ È˙È·e ...Eeˆ‡¬«∆»ƒƒ¿«ƒ∆¡»«¬∆»ƒƒ¿»ƒ

"'B‚Â40,„Á‡ Ë·L Ôz‡ B·ÏÂ" :‰iÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â . ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆∆»
ÈÙÏ ÌÈÓi‰ Ïk Èc·Ú „ÈÂ„Ï ¯È ˙BÈ‰ ÔÚÓÏ¿««¡ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿»«

"ÌÈÏLe¯Èa41. ƒ»«ƒ

ומלך 38) ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם יהודה
מלך  ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר
כסנהדרין  שווים, שהם כבגורן. - בגורן" יושבים... יהודה
משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים

ו. הלכה ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה של 39)שם).
ישראל. על 40)מלך שציווה הנביא באלישע מצינו וכן

ט, (מלכיםֿב ישראל למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו
תיכרת 41)אֿו). שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

ז. הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות

.ËÌÏBÚÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì‰ „ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ42:¯Ó‡pL , «¿≈≈»ƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«
CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk"ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¬»ƒ«¬…∆∆
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B˙ÈaÓ ˙eÎÏn‰ ˜Òtz - Ï‡¯OÈ ¯‡MÓ43È¯‰L , ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈««¿ƒ≈∆¬≈
"ÌÈÓi‰ ÏÎ ‡Ï C‡" :ÌÚ·¯ÈÏ ¯Ó‡44. ∆¡«¿»»¿»«…»«»ƒ

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם יהיו 43)שבניהם ואפילו
למלוך. ימשיכו לא וצדיקים, בן 44)כשרים ביהוא וכן

"מכאן  - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב נאמר נמשי
פרק  הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך
כשר  מלך ירבעם היה אילו הראב"ד ולדעת ב). הלכה ג,
הייתה  אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו
וזה  קיסר, (=חצי) ופלג קיסר כגון דוד, בית למלכות שנייה
המינויים  וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם
רבינו  וכוונת עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל,
מלכי  להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא,
בן  נדב שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל
ככתוב  נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם
ה"אבן  ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא
במלכי  הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת האזל"
אין  למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל,
שאפילו  דוד, בית למלכי בניגוד להמליכו, חובה שום
כשר  שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה
נכון  יהיה כסאך לו: הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות,

עולם. עד

.È‰ÁLn‰ ÔÓLa Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡45‡l‡ , ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿∆∆«ƒ¿»∆»
ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa46ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ¿∆∆¬«¿¿¿≈¿«ƒ»ƒ»«ƒ

„Âc Ú¯fÓ Ï‡¯OÈ CÏÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ47ÔÈ‡Â . ¿»∆»∆∆ƒ¿»≈ƒ∆«»ƒ¿≈
ÔÈÁLBÓ48„Âc Ú¯Ê ‡l‡49. ¿ƒ∆»∆«»ƒ

לעיל.45) וכמבואר במדבר, משה ריחני 46)שעשה שמן
הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח

(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף ככתוב:47)והוא
מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין

והכוונה 48) בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
יב)49)לירושלים. טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

(בשמן  משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום
אפרסמון  בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה),

בלבד.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ ,„ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ ÔÈÁLBnLk¿∆¿ƒ«¿≈≈»ƒ≈¿ƒ»
ÔÈÚn‰ ÏÚ ‡l‡50. ∆»«««¿»

שנאמר 50) א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
שלמה  את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא,
צדוק  שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני...
דוד  בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".
ישראל  במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד,

משנה). (כסף

.·ÈCÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â51‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆»ƒ≈»¿»
˙˜ÏÁÓ ÌL52‰ÓÁÏÓ B‡53È„k B˙B‡ ÔÈÁLBÓ , »«¬…∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈

ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLÓ CÎÈÙÏ .˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ¿«≈««¬…∆¿ƒ»»¿¿……ƒ¿≈
‰i„‡54‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ L‡BÈÂ ,55ÊÁ‡B‰È eÁLÓe ,56 ¬…ƒ»¿»ƒ¿≈¬«¿»»¿¿»»

ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ57. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

צורך 51) ואין לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות המחלוקת,52)במשיחתו לסלק כדי

בהלכות  רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע
י"א). הלכה א, פרק המקדש מרננים 53)כלי שהעם

משנה). (לחם ממחלוקת פחותה והיא שרצה 54)אחריו,
לאמור  מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך,

אמלוך". זרע 55)אני כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
אחזיהו  בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,
שש  ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה
אותו  "וימליכו יב) (שם, כתוב כשהוציאוהו, שנים

המלך". יחי ויאמרו "וימשחו 56)וימשחוהו... ל: כג, שם
אביו". תחת אותו וימליכו ממנו 57)אותו גדול שהיה

לא  יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי
בימי  שכבר אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו
א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אלא 1) בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד

את  מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי
שמצוה  המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת
וחכמי  הסנהדרין ובייחוד תורה. לומדי לכבד המלך על

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל.

.‡BÏ ÔÈÓÈOÓe ,CÏna ÔÈ‚‰B ÏB„b „B·k2‰ÓÈ‡ »»¬ƒ«∆∆¿ƒƒ≈»
‡‰zL ,"ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ Ïk ·Ïa ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»»»∆∆¡«»ƒ∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡3ÏÚ ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ,BÒeÒ ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈ‡ . ≈»»∆≈¿ƒ«¿≈¿ƒ«
BËÈ·¯La ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡Òk4‡ÏÂ B¯˙Î· ‡ÏÂ ƒ¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿¿…

ÂÈLÈÓL˙ ÈÏk ÏkÓ „Á‡·5Ôlk - ˙Ó ‡e‰LÎe .6 ¿∆»ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆≈À»
ÂÈÙÏ ÔÈÙ¯O7ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Úa LnzLÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ¿»

‰˙È‰ ‚LÈ·‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡ CÏÓ ‡l‡ ,ÂÈLnLÂ¿«»»∆»∆∆«≈¿ƒ»¬ƒ«»¿»
‰ÓÏLÏ ˙¯zÓ8‰i„‡Ï ‰¯eÒ‡Â9. À∆∆ƒ¿……«¬»«¬…ƒ»

שבשעת 3)לכבודו.2) א צה, שם וראה ב. יט, סנהדרין
דוד  של סוסו על צרויה בן אבישי רכב למלך, הסכנה

שהמלך 4)להצילו. מקלֿנוי - שרביט א. כב, שם משנה,
"מאשר  יא): ד, (אסתר ככתוב שלטון, לאות בידו נושא

הזהב". שרביט את המלך לו פ"ד,5)יושיט שם תוספתא
מיטתו.6)מ"ב. וגם כליו נשרפים 7)כל "כולם שם,

"בשלום  ה) לד, (ירמיה שנאמר א. יא, בע"ז וכן עליו".
לך", ישרפו כן המלכים... אבותיך ובמשרפות תמות,
שורפים, אין סוסו אבל הכ"ו. פי"ד, אבל הל' לעיל והשווה
ראוי  אינו ושוב שם, כמבואר פרסותיו, גידי את עוקרים אלא

ולא 8)לרכיבה. המלך, דוד את שרתה והיא מלך, שהיה
ד): א, (מלכיםֿא, ככתוב אישות, תורת בה לו היתה

ידעה". לא הדיוט 9)"והמלך ואין מלך, היה שלא
הוציא  דמכאן א). כב, (סנהדרין מלך של בשרביטו משתמש
שהרי  המלך, במשרתי להשתמש להדיוט שאסור רבינו
(כסףֿ לאדוניהו ונאסרה ממשרתיו, היתה השונמית אבישג
פ"ד, (סנהדרין ובתוספתא כב. ב, מלכיםֿא וראה משנה).

משמשיו". מכל באחד "ולא בפירוש: שנינו מ"ב)

.·.ÌÏBÚÏ ¯Á‡Ï ˙ÏÚ· dÈ‡ CÏÓ ÏL BzL‡ Ï·‡¬»ƒ¿∆∆∆≈»ƒ¿∆∆¿«≈¿»
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B˙ÓÏ‡ ‡OB BÈ‡ ,CÏn‰ elÙ‡10ÏL B˙Le¯‚ B‡ ¬ƒ«∆∆≈≈«¿»»¿»∆
¯Á‡ CÏÓ11. ∆∆«≈

ח)10) יב, (שמואלֿב אומר שהכתוב ואע"פ א. יח, סנהדרין
אדוניך  נשי ואת (=שאול) אדוניך בית את לך "ואתנה
לו  (=המותרות) הראויות לנשים אלא נתכוון לא בחיקך"?
לא  אבל שאול, של בנותיו ומיכל מירב והן המלך, מבית

ב). יט, (שם הכתוב 11)נשיו וכן ה"ג. פ"ב, שם ירושלמי
נשים  עשר את המלך "ויקח ג) כ, (שמואלֿב, אומר
מותן  יום עד צרורות ותהיינה בא, לא ואליהם פילגשים...
לדוד  לו היה מותרת, גרושתו היתה ואילו חיות", אלמנות

שם). הפנים' ('מראה ימיהן כל לעגנן ולא לגרשן,

.‚¯tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ Ì¯Ú ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿∆»…¿…¿∆ƒ¿«≈
‚tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡e‰Lk ‡ÏÂ12. ¿…¿∆¿≈«∆¿»¿…¿∆ƒ¿«≈

ıÏBÁ BÈ‡Â13.ÔBÈÊa ‰ÊÂ ,"ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ" :¯Ó‡pL , ¿≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿∆ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ elÙ‡Â14ÏÚ ÏÁnL CÏn‰L ; «¬ƒ»»≈¿ƒ∆«∆∆∆»««

- ıÏBÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .ÏeÁÓ B„B·k ÔÈ‡ - B„B·k¿≈¿»¿ƒ¿≈≈
ÌaÈÓ BÈ‡15¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,‡e‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«≈¿≈ƒ≈≈»∆ƒ∆¿»

BzL‡ ˙‡ ÌaÈÏ16dÏ ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡ Ck ,17·L˙ ‡l‡ , ¿«≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆»≈≈
d˙˜ÈÊa ÌÏBÚÏ18. ¿»¿ƒ»»

שם 12) ובירושלמי א). כב, (סנהדרין הרחיצה לאחר מתנגב
תחזינה  ביפיו "מלך יז) לג, (ישעיה שנאמר משום ה"ו, פ"ב
גדול  כהן שגם ה"ג, פ"ה המקדש כלי בהל ' וראה עיניך".
עמו, אחרים שירחצו רצה שאם אלא אלה, בכל בו מוזהרים
מחול. כבודו - כבודו על שמחל גדול שכהן בידו, הרשות

בנים.13) בלא שמת אחיו, א.14)לאשת יח, שם
(רע"ב 15) לייבום עולה אינה לחליצה, עולה שאינה שכל

שאינה  "כל אלא: בתלמוד מוצאים אנו אין אמנם שם).
ביבמות  התוספות בעלי רבותינו וכדברי וכו'. לחליצה עולה
ורש"י  זה. חדש מונח כן גם מצאנו שאינו, כל ד"ה: א מד,
לקום  לו הוא שגנאי - מייבם אינו מפרש: ב יט, בסנהדרין
כן  "אם ה"ג: פ"ב, שם מהירושלמי נראה וכן אחיו. שם על
שהיבום  שמח', ה'אור וכתב המלך". כבוד פוגם נמצאת
ובביאורנו  ה"א, פ"א יבום הל' (ראה עדים בפני להיות צריך
עדים, בפני אשה על לבוא למלך הוא וגנאי ח), אות שם
פריצותא. משום ד"ה: ב יב, בקידושין ה'תוספות' וכדברי

מלך.16) של אלמנתו נושאים יחלצו 17)שאין שאפילו
המלך  שאלמנת הדבר, גנאי וגם להנשא, היא אסורה לה

(כסףֿמשנה). נעל מלשון 18)תחלוץ לבעלה, בקשרה
לאבןֿהעזר  (רמ"א בזקים" "אסורים ח) לח, (איוב הכתוב

א). סעיף קנז, סי'

.„ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó19BlL20. ≈≈≈≈ƒ∆««¿≈ƒ∆
B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe21‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿
Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ22‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì‡Â .23Ú¯fÓ ‰È‰Â ≈≈«««¿»¿ƒƒ¿«»¬»»¿»»ƒ∆«

ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L ;·LÈ - „Âc»ƒ≈≈∆≈¿ƒ»«¬»»∆»¿«¿≈
·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙È·≈»ƒƒ¿»∆∆¡««»…«∆∆»ƒ«≈∆

"'‰ ÈÙÏ24. ƒ¿≈

יונתן:19) מתרגם טו) יב, (בראשית פרעה" "בית היכל.
דפרעה. בכל 20)לפלטין הוא חייב אבל א. כ, סנהדרין

ה"ז. פ"ז, אבל הל' לעיל כמבואר אבל, כשאר אבילות דברי
לאבלו 21) הראשון ביום אבל לכל שמברים הבראה סעודת

ה"ט). פ"ד, קטנה 22)(שם מיטה - דרגש שם. סנהדרין
הגדולה  למיטה עולים וממנה גדולה, מיטה לפני שנותנים
ה"ח, פ"ז אבל הל' לעיל והשווה מ"ה). פ"ז, לנדרים (רע"ב

שם. ביתֿהמקדש.23)ובביאורנו מ,24)לחצר סוטה
להראות  כבוד, הקב"ה להם שחלק רש"י: ומפרש ב.
שם, לישב אסורים ישראל מלכי אבל שלימה, שמלכותו
שם  להם אין השרת מלאכי ואפילו בכך, שמים כבוד שאין
לו". ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעיה ככתוב ישיבה,
והשווה  מסיני. למשה הלכה שזוהי אמרו: ב קא, ובסנהדרין

ה"ו. פ"ז, הבחירה בית הל'

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯tzÒÓ CÏn‰25‰‡˙Óe BÓˆÚ Ôw˙Óe , «∆∆ƒ¿«≈¿»¿«≈«¿ƒ¿»∆
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈ‡ ÔÈLeaÏÓa26BÈÙÈa CÏÓ" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿…»ƒ∆∆¡«∆∆¿»¿

ÔÈ¯ËÏÙa B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ."EÈÈÚ ‰ÈÊÁz∆¡∆»≈∆¿≈«ƒ≈«¿¿«¿≈ƒ
BL‡¯a ¯˙k ÌÈOÓe ,BlL27ÂÈÏ‡ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ , ∆≈ƒ∆∆¿…¿»»»»ƒ≈»

‰ˆ¯iL ˙Úa28.‰ˆ¯‡ ÔÈÂÁzLÓe ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚÂ , »≈∆ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿»
‰ÂÁzLÓ - CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡È· elÙ‡29,‰ˆ¯‡ ¬ƒ»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¬∆»¿»

eÁzLiÂ CÏn‰ ÈÙÏ ‡·iÂ ,‡È·p‰ Ô˙ ‰p‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»»«»ƒ«»…ƒ¿≈«∆∆«ƒ¿«
CÏnÏ30‡l‡ CÏn‰ ÈÙÏ ‡· BÈ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ." «∆∆¬»…≈»≈»ƒ¿≈«∆∆∆»

‰ˆ¯ Ì‡31‡Â .„ÓBÚ CÏn‰ ‡l‡ ,ÂÈÙÏ „ÓBÚ BÈ ƒ»»¿≈≈¿»»∆»«∆∆≈
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏB„b Ô‰Î ÈÙÏƒ¿≈…≈»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
˙‡ „aÎÏ ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ."„ÓÚÈ«¬…««ƒ≈ƒ¿»«…≈»¿«≈∆

BÏ ‡B·iLk ÂÈtÓ „ÓÚÏÂ B·ÈLB‰Ïe CÏn‰32‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ¿«¬…ƒ»»¿∆»¿…
ËtLÓa BÏ Ï‡LiLk ‡l‡ ÂÈÙÏ CÏn‰ „ÓÚÈ«¬…«∆∆¿»»∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÈ¯e‡‰33.‰¯Bz‰ È„ÓBÏ „aÎÏ CÏn‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . »ƒ¿≈ƒ¿»««∆∆¿«≈¿≈«»
„ÓÚÈ ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÂ ÔÈ¯„‰Ò ÂÈÙÏ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿¿»»«¿∆¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¬…

ËÙLB‰È ‰È‰ ÔÎÂ ;Bcˆa Ì·ÈLBÈÂ Ì‰ÈÙÏ34CÏÓ ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈»»¿»»∆∆
ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ,‰OBÚ ‰„e‰È35„ÓBÚ ‰È‰ ¿»∆¬ƒ¿«¿ƒ»»»»≈

È¯BÓe Èa¯ :BÏ ‡¯B˜Â B˜MÓe B‡ÒkÓ36‰na ! ƒƒ¿¿«¿¿≈«ƒƒ«∆
Bc·Ï B˙È·a CÏn‰ ‰È‰iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆«∆∆¿≈¿«
ÈÙa ,‡ÈÒ‰¯Ùa Ï·‡ ;‰Úˆa ‰Ê ‰OÚÈ ,ÂÈ„·ÚÂ ‡e‰«¬»»«¬∆∆¿ƒ¿»¬»¿«¿∆¿»ƒ¿≈
¯a„È ‡ÏÂ ,Ì„‡ ÈtÓ „ÓÚÈ ‡ÏÂ .‰OÚÈ ‡Ï - ÌÚ‰»»…«¬∆¿…«¬…ƒ¿≈»»¿…¿«≈

˙Bk¯37BÓL· ‡l‡ Ì„‡Ï ‡¯˜È ‡ÏÂ ,38‰È‰zL È„k , «¿…ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆
Ïk‰ ·Ïa B˙‡¯È39. ƒ¿»¿≈«…

ב.25) כב, ה"ו:26)סנהדרין פ"ב, סנהדרין ירושלמי
בחלוק  לקראתו יצא הנשיא, פני לקבל הלך יוחנן "רבי
מלך  משום: צמר, של חלוקך ולבוש חזור לו, אמר פשתן.

וגו'". ואת 27)ביפיו הנזר את עליו "ויתנו א. מד, ע"ז
שכל  דוד, לבית היא עדות - יב) יא, (מלכיםֿב, העדות
וכל  יפה), בראשו העטרה (יושבת הולמתו - למלכות הראוי
לסנהדרין  רש"י וראה הולמתו". אינה - למלכות ראוי שאינו

להולמו". "שביקש ד"ה ב בכת"י 29)המלך.28)כא,
מופיע  כשהוא כלומר, ארצה. לו ומשתחווה התימנים:
לפניו. לעמוד ואח"כ תחילה, להשתחוות עליו לפניו,

א 30) קב, ובזבחים ארצה", אפיו "על הכתוב: ומסיים
(מלכיםֿא, שנאמר עליך... מלכות אימת תהא לעולם אמרו:
לפני  וירץ מתניו וישנס אליהו אל היתה ה' "ויד מו) יח,
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לפניו. רץ והוא רוכב, אחאב רש"י: ומפרש אחאב",
הגדול.31) לכהן 32)הכהן קודם "מלך א יג, הוריות

הכהן  (=לצדוק להם המלך ויאמר לג) א, (שם שנאמר גדול,
הרי  - אדוניכם" עבדי את עמכם קחו הנביא) ולנתן הגדול

מהם. עדיף הכהן 33)שמלך אלעזר "ולפני שם: ככתוב
כלי  ובהל' ה'". לפני האורים במשפט לו ושאל יעמוד,
ותומים, באורים שואלים כיצד נתבאר הי"א, פ"י המקדש

שואלים. מלך 34)ומה אסא היה התימנים: ובכת"י
ובכת"י 35)יהודה. וזקן. חכם למעלת עדיין הגיע שלא

חכמים. תלמיד ב.36)התימנים : קג, כמו 37)כתובות
ברמים". נשיאותך "נהוג שם: תארי 38)שאמרו ללא

שום 39)כבוד. אמרו: ה"ו, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
"תשים", אלא כתוב, אינו 'אשים' – מלך עליך תשים

בעצמך. עליך תשים שאתה

.ÂÏk‰ ·iÁÂ ,ÏB„b‰ „B·k‰ ·e˙k‰ BÏ ˜ÏÁL C¯„k¿∆∆∆»««»«»«»¿ƒ≈«…
ÏÏÁÂ ÏÙL Ba¯˜a BaÏ ˙BÈ‰Ï e‰eˆ Ck ,B„B·Îa40, ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»

·ÏŒ˙eqb ‚‰È ‡ÏÂ ."Èa¯˜a ÏÏÁ ÈaÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿««≈
B··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï" :¯Ó‡pL ,ÈcÓ ¯˙BÈ Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÂÈÁ‡Ó41ÌÈÏB„‚e ÌÈpË˜Ï ÌÁ¯Óe ÔBÁ ‰È‰ÈÂ .42, ≈∆»¿ƒ¿∆≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
„B·k ÏÚ ÒeÁÈÂ ,Ì˙·BË·e Ì‰ÈˆÙÁa ‡B·ÈÂ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»¿∆¿≈∆¿»»¿»«¿
ÔBLÏa Ï‰w‰ Ïk Ï‡ ¯a„nLÎe .ÌÈpË˜aL ÔË»̃»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿«≈∆»«»»ƒ¿

˙Bk¯ ¯a„È - ÌÈa¯43ÈÁ‡ ÈeÚÓL" :¯Ó‡pL , «ƒ¿«≈«∆∆¡«¿»ƒ««
"ÈnÚÂ44‰f‰ ÌÚÏ „·Ú ‰È‰z ÌBi‰ Ì‡" :¯ÓB‡Â , ¿«ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆∆∆»»«∆
"'B‚Â45ÏB„b eÏ ÔÈ‡ .‰¯˙È ‰ÂÚa ‚‰˙È ÌÏBÚÏ ; ¿¿»ƒ¿«≈«¬»»¿≈»≈»»

eÈÏÚ ‡Ï ‰Ó eÁÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈¿≈¿«¿»…»≈
Ìtˆ˜Â Ì˙BpÏ˙e Ì‡OÓe ÌÁ¯Ë ÏaÒÈÂ ."ÌÎÈ˙pÏ˙46 ¿À…≈∆¿ƒ¿…»¿»«»»¿À»¿ƒ¿»

k˜Bi‰ ˙‡ ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡47:·e˙k‰ B‡¯˜ ‰ÚB¯ . «¬∆ƒ»»≈∆«≈∆¿»«»
L¯ÙÓ ‰ÚB¯ ÏL Bk¯„Â ."BnÚ ·˜ÚÈa ˙BÚ¯Ï"ƒ¿¿«¬…«¿«¿∆∆¿…»

‰Ïawa48ÌÈ‡ÏË ıa˜È BÚ¯Êa ,‰Ú¯È B¯„Ú ‰Ú¯k" : ««»»¿…∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈¿»ƒ
."'B‚Â ‡OÈ B˜ÈÁ·e¿≈ƒ»¿

ונקוב.40) אמרו:41)נבוב ה"ד, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
שמשחני  בשעה - לבי גבה לא ה' לדוד, המעלות שיר
כגמול  גלית... את שהרגתי בשעה - עיני רמו ולא שמואל;
נפשי  היתה כן אמו, ממעי היורד הזה כתינוק - נפשי עלי

וגדולם.42)עלי. לקטנם התימנים: בניגוד 43)ובכת"י
לעיל  כמבואר רכות, עמו מדבר שאינו יחיד, אל למדבר

א.44)ה"ה. מ, סוטה וראה עמדי. אתם וחברים אחים
אחי  אותם קורא "הוא שנינו: מ"ב, פ"ד סנהדרין ובתוספתא
(מלכיםֿ שנאמר ורבינו, אדונינו אותו: קוראים והם ועמי...
שלמה". את המליך דוד המלך אדונינו "אבל מג) א, א,

אני 45) ששררה אתם "כמדומים א) י, (הוריות אמרו וכן
תהיה  היום אם שנאמר: לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן

הזה". לעם יח 46)עבד אות פנחס, פרשת זוטא ספרי
דעתם, כפי הקפדנים עם הולך שיהא - בו רוח אשר "איש

דעתם". כפי המתונים יא,47)ועם (במדבר הכתוב מלשון
נבואה 48)יב). כל הקודש, ברוח שקיבלו נביאים, דברי

א). קלז, לחולין (רש"י והמעשה והדור השעה צורך לפי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כשישב 1) לעצמו, תורה ספר לו לכתוב המלך על המצוה

שלא  ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על
לעסוק  המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה
מלכי  דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה
מורד  דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל
לצורך  בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות במלך.

השעה.

.‡BÏ ·˙Bk ,B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ CÏn‰ ·LiL ˙Úa¿≈∆≈≈«∆∆«ƒ≈«¿≈
BÏ eÁÈp‰L ¯Ùq‰ ÏÚ ¯˙È BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆««≈∆∆ƒƒ

ÂÈ˙B·‡2‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B‰ÈbÓe .3ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ¬»«ƒƒ≈∆»¬»»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L4„·‡pL B‡ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰ BÏ Ì‡ . ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒƒ¬»∆∆¡«

,ÂÈÊb ˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ :‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ·˙Bk -≈¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈¿»»
Ï‡¯OiÓ „Á‡ ÏÎk Ba ‰eˆÓ ‡e‰L5ÊeÊÈ ‡Ï ÈM‰Â , ∆¿À∆¿»∆»ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…»

Œ˙È·Ï B‡ ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ˙Úa ‡l‡ ,ÂÈÙÏÓƒ¿»»∆»¿≈∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈
‰‡È¯˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ B‡ ,ıÁ¯n‰6‡ˆBÈ . «∆¿»¿»∆≈»ƒ¿ƒ»≈

·LBÈ ;BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ ;BnÚ ‡e‰Â - ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ≈
·ÒÓ ;BnÚ ‡e‰Â - ÔÈca7:¯Ó‡pL ,Bc‚k ‡e‰Â «ƒ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«

"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"8. ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

את 2) לו "וכתב יח): יז, (דברים שנאמר ב. כא, סנהדרין
במשמע. שתים - "משנה" הזאת" התורה חצר 3)משנה

עתיק.המ  ספרֿתורה מונח היה לשכותיה שבאחת קדש,
ה"ב,4) פ"ז תורה ספר הל' והשווה ה"ו. פ"ב, שם ירושלמי

הי"ג. פ"ז, יוםֿטוב כתבו 5)והל' "ועתה בהם: שנאמר
יט). לא, (דברים הזאת" השירה את בבית6ֿ)לכם כגון

ס"ת, בהל' כמבואר קבר, של אמות ארבע בתוך הקברות
פ"ז  (שם מיטתו על ישן כשהוא עמו אינו וכן ה"ו, פ"י
לקרוא  הראוי מקום - בו וקרא עמו והיתה שנאמר: ה"ג),

ב). כא, (סנהדרין שם 8)לסעודה.7)בו וב'ספרי' שם.
הלילות. לרבות - חייו ימי כל הימים; אלו - חייו ימי שנינו:
לציין, וראוי ז. אות ה"ג, פ"ז ס"ת, להל' בביאורנו וראה
להדיוט  רשות "ואין שנינו: מ"ד, פ"ד סנהדרין שבתוספתא
לא  ורבינו אחר". ולא הוא - בו וקרא שנאמר: בה, לקרות
שאין  ה"א) פ"ב, (לעיל כתב שכבר מפני להזכירו, חש

חדש'). ('פרי תשמישו" כלי מכל "באחד משתמשים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡Ï9‡e‰L ,e„ÓÏ …«¿∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÌÈLp‰ ÔÈa - ÌÈL ‰¯OÚŒ‰BÓL „Ú Á˜BÏ≈««¿∆∆¿≈»ƒ≈«»ƒ

ÌÈL‚ÏÈÙe10‰¯OÚŒ‰BÓL Ïk‰ -11ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ƒ«¿ƒ«…¿∆∆¿≈¿ƒƒ
‰˜BÏ - dÏÚ·e ˙Á‡12BÏ LÈÂ .13˙¯Á‡ ‡OÏÂ L¯‚Ï ««¿»»∆¿∆¿»≈¿ƒ»«∆∆

L¯bL BÊ ˙Áz14. ««∆≈≈

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש חכמינו שקיבלו
כמבואר 10) קידושין, ובלא כתובה בלא לו, מיוחדות נשים

ה"ד. פ"ד, (שמואלֿב 11)לקמן שנאמר א. כא, סנהדרין
מעט  ואם בחיקך... אדוניך נשי ואת לך... "ואתנה ח) יב,

היו ואו  בחברון שעוד ידוע והדבר וכהנה", כהנה לך סיפה
לדוד  נתן הנביא פונה וכאן ה). ג, (שם נשים שש לדוד
וכהנה, כהנה לך ואוסיפה לך מעט אם בירושלים: בהיותו
שמונהֿעשרה. ביחד הרי שש, עוד - וכהנה שש; - כהנה
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שבע  בת את דוד נשא שבירושלים לומר, עלינו זה ולפי
טו, (שם ככתוב פילגשים, עשר היו והיתר אחת, אשה ועוד
הבית" לשמור פילגשים נשים עשר את המלך "ויעזוב טז)
הי"ח, בכלל אינן שהפילגשים סובר, והראב"ד (רדב"ז).
נשים  י"ח על נוסף פילגשים לו להוסיף למלך ומותר

לו. לוקה,12)הראויות אינו לחוד הקידושין שעל משמע,
ה"ו). להלן (ראה לבבו" יסור ש"לא היא ההקפדה עיקר כי
רבינו  דברי לכך, דוגמא כשבעלה. אלא הלב הסרת ואין
כהן  ובין גדול, כהן שבין ה"ד, פי"ז ביאה איסורי בהל'
וחללה  זונה (גרושה הארבע מן אשה שנשא הדיוט
"ולא  בהן שנאמר משום לוקה, אינו - בעל ולא ואלמנה),
(לחםֿמשנה). בבעילה אלא חילול ואין - יחלל"

הוא.13) כמה 14)רשאי וראה "בוא  א: כב, סנהדרין
(להתייחד  לייחד לו התירו המלך דוד שהרי גירושין, קשים
פנויה, עם יחוד על גזרו שכבר למרות השונמית, אבישג עם
נשיו, משמונהֿעשרה אחת שיגרש לגרש" לו התירו ולא
מותר  וגירש, המלך רצה שאם הרי לאשה, אבישג את ויקח

(כסףֿמשנה). שגירש זו במקום אחרת לישא לו

.‚Bz·k¯Ó È„k ‡l‡ ,ÌÈÒeÒ Bl ‰a¯È ‡ÏÂ15elÙ‡ . ¿…«¿∆ƒ∆»¿≈∆¿«¿¬ƒ
¯‡L ÔÈOBÚL C¯„k ÂÈÙÏ ı¯ ˙BÈ‰Ï Èet „Á‡ ÒeÒ∆»»ƒ¿»¿»»¿∆∆∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ÌÈÎÏn‰16‰˜BÏ - ÛÈÒB‰ Ì‡Â .17. «¿»ƒ»¿ƒƒ∆

באויביו.15) להלחם ופרשיו רכבו כא,16)כדי סנהדרין
סוס  אפילו - סוס" הרבות "למען טז) יז, (דברים שנאמר ב.
זולתי  לו, שיהיה מותר "ואינו ירבה. לא - בטל והוא אחד
לרבינו, המשנה (פירוש העם" כאחד בו לרכוב אחד, סוס

סוס 17)שם). כל על בלאֿתעשה שעובר אמרו: ושם
אבל  זה, אחר זה לו כשלקחם אלא לוקה אינו ובוודאי וסוס,

(רדב"ז). אחת אלא לוקה אינו - ביחד הרבה לקח אם

.„ÂÈÊ‚a ÁÈp‰Ï ·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡ÏÂ18 ¿…«¿∆∆∆¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
Ba ˙B‡b˙‰Ïe19ÔziL È„k ‡l‡ ,Ba ˙B‡˙‰Ï B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈∆ƒ≈

‰a¯iL ·‰ÊÂ ÛÒk ÏÎÂ .ÂÈLnLÏe ÂÈ„·ÚÏÂ ÂÈ˙BÏÈÁÏ¿≈»¿«¬»»¿«»»¿»∆∆¿»»∆«¿∆
¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ÔÎeÓ ÌL ˙BÈ‰ÏÂ ,'‰ ˙Èa ¯ˆB‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»¿»¿≈«ƒ

B˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÓÁÏÓÏe20¯eÒ‡ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¬»¬≈∆ƒ¿»¿«¿¿≈»
˙Ba¯‰Ï ‡l‡BÓˆÚÏ21‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÊb ˙È·a ∆»¿«¿¿«¿¿≈¿»»∆∆¡«¿…

.‰˜BÏ - ‰a¯‰ Ì‡Â ."Bl ‰a¯È«¿∆¿ƒƒ¿»∆

וזהב 19)באוצרותיו.18) "וכסף יג) ח, (דברים ככתוב
לבבך". ורם לך... וזהב 20)ירבה "וכסף ב. כא, סנהדרין

ליתן  כדי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו - לו ירבה לא
שנה  מדי חיילות שכר - אספניא רש"י: ומפרש אספניא",

שנה. כל עמו והיוצאים הנכנסים מצינו 21)בשנה, וכן
ביתֿ לבנין שאצר ד) כט, הימיםֿא (דברי המלך ָבדוד
כסף  ככרי אלפי ושבעת זהב, ככרי אלפים שלשת המקדש

מזוקק.

.‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙e¯ÎL C¯c ˙BzLÏ ¯eÒ‡ CÏn‰«∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆¡««
"ÔÈÈ B˙L ÌÈÎÏnÏ22‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰È ‡l‡ . «¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈«»

BnÚ ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e ÌBia Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ·e¿»¿≈ƒ¿»≈««»¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ
"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â23. ¿»»»¿≈«»

ע,22) בסנהדרין דרשו שכר", אי "ולרוזנים הכתוב: ומסיים

ויש  וישתכר? יין ישתה לו, גלויים עולם רזי שכל "מי ב:
יין  ישתה לפתחו, משכימים עולם רוזני שכל מי אומרים:

מלך 23)וישתכר". אם "ומה ה"ה: פ"ד, שם תוספתא
כל  בו וקרא בו נאמר ציבור, בצרכי אלא עסק שלא ישראל,
עלֿאחתֿכמהֿ פנאי) להם (שיש אדם בני שאר חייו, ימי
ועומד  הארץ, בכיבוש שעסק בןֿנון יהושע ומה וכמה...
מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא בו: נאמר לישראל, לחלקה
עלֿאחתֿכמהֿוכמה", אדם בני שאר ולילה, יומם בו והגית

בזה. ה'ספרי' דברי ז אות לעיל בביאורנו וראה

.ÂÌÈLa ÛeËL ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24BÏ ‰˙È‰ ‡Ï elÙ‡ . ¿≈…ƒ¿∆»¿»ƒ¬ƒ…»¿»
¯‡Lk „ÈÓz dÏˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰È ‡Ï - ˙Á‡ ‡l‡∆»««…ƒ¿∆»∆¿»»ƒƒ¿»
ÏÚ ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ Ôzz Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈLth‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ≈«»ƒ≈∆«

‰¯Bz ‰„Èt˜‰ BaÏ ˙¯Ò‰25¯eÒÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ¬»«ƒƒ¿ƒ»»∆∆¡«¿…»
Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk ·Ï ‡e‰ BalL ,"B··Ï26CÎÈÙÏ ; ¿»∆ƒ≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»

Ïk" :¯Ó‡pL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ ¯˙È ‰¯Bza ·e˙k‰ B˜acƒ¿«»«»»≈ƒ¿»»»∆∆¡«»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ¿≈«»

לבו.24) בכל ונתון "רבי 25)להוט, א: כא, סנהדרין
לא  זה הרי לבו, את ומסירה אחת אפילו אומר: שמעון
אפילו  נשים, לו ירבה לא נאמר למה כן אם ישאנה,
הלב  שבהסרת למד, אתה מכאן צדקנית. שהיתה כאביגיל",

(רדב"ז). תלוי פי"ט,26)הדבר רבה' ב'במדבר אמרו וכן
מלך'). ('קרית הדור" כל - הדור שראש "ללמדך יז: אות
אזיל" גופא הראש) (=אחרי רישא "בתר א: מא, ובעירובין

הגוף. הולך -

.Êe¯‡a ¯·k27Ô˙B‡ ÔÈc ,„Âc ˙È· ÈÎÏnL28 ¿»≈«¿∆«¿≈≈»ƒ»ƒ»
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe29ÌÈÓÎÁ e¯Êb , ¿ƒƒ¬≈∆¬»«¿≈ƒ¿»≈»¿¬»ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ ‡ÏÂ Ôe„È ‡lL30„ÈÚÓ ‡ÏÂ ,31ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ ∆…»¿…»ƒ¿…≈ƒ¿…¿ƒƒ
Ô‰a Òb ÔalL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ32‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·ÈÂ , »»ƒ¿≈∆ƒ»«»∆¿»ƒ«»»«»»

˙c‰ ÏÚ „ÒÙ‰Â33. ¿∆¿≈««»

ה"ה.27) פ"ב, סנהדרין הל' א:28)לעיל יט, סנהדרין
לבקר  דינו ה', אמר כה דוד "בית יב) כא, (ירמיה שנאמר
והלא  אחרים, לדון יוכלו איך אותם, דנים לא ואם משפט".

אחרים. קשט ואח"כ עצמך, קשט הוא: שאינם 29)כלל
דוד. ב.30)מבית עמ' בית 31)שם מלכי שגם  נראה,

מעיד  שאינו גדול, מכהן גרועים שאינם מעידים, אינם דוד
ה"ג  פ"א, עדות הל' לעיל וכמבואר כבודו, מפני אדם לשום
אין  א: לא, דף שבועות במס' מפורש והדבר (כסףֿמשנה).
מלך. להוציא להעיד, בראויים אלא נוהגת העדות שבועת
תשים  שום שנאמר, להעיד, ראוי אינו המלך רש"י: ומפרש
לעמוד  צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך עליך
בהל' הלחםֿמשנה ולדעת לו. הוא בזיון ודרך הדיין, לפני
האיסור", מן בה "להפריש מכוונת העדות אם שם, עדות
ב'תוספות' קדמוהו וכבר כבודו. שזה המלך, גם מעיד

מעיד. ד"ה ב יח, לדברי 32)לסנהדרין נכנעים "ואינם
שם.תו  סנהדרין בהל' רבינו כלשון שאירע 33)רה", כמו

אמרו  שעה ובאותה המלך, ינאי את כשדנו לסנהדרין
את  וראה אותו. דנים ואין דן אינו מלך ב): יט, (סנהדרין

ה"ה. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל בביאורנו המעשה פרטי

.Á˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,Ï‡¯OÈ CÏÓa „¯Bn‰ Ïk»«≈¿∆∆ƒ¿»≈≈«∆∆¿
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ÌB˜ÓÏ CÏiL ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡ ÏÚ ¯Ê‚ elÙ‡ .B‚¯‰Ï¿»¿¬ƒ»««∆»ƒ¿»»»∆≈≈ƒ¿
CÏ‰ ‡ÏÂ ÈBÏt34‡ˆÈÂ B˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL B‡ ,35·iÁ - ¿ƒ¿…»«∆…≈≈ƒ≈¿»»«»

LÈ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È - B‚¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙ÈÓƒ»¿ƒ»»¿»¿≈»≈∆∆¡«»ƒ
B‡ CÏn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ Ïk ÔÎÂ ."EÈt ˙‡ ‰¯ÓÈ ¯L‡¬∆«¿∆∆ƒ¿≈»«¿«∆∆«∆∆

‡¯b Ôa ÈÚÓLk B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,BÙ¯ÁÓ‰36. «¿»¿≈«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿ƒ∆≈»
„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ ÔÈ‡Â37BÏ LÈÂ . ¿≈«∆∆¿«¬…∆»¿«ƒƒ¿»¿∆

ÔÈËBLa ˙Bk‰Ïe ¯Ò‡Ï38¯È˜ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;B„B·ÎÏ ∆¡…¿«¿ƒƒ¿¬»…«¿ƒ
ÔBÓÓ39ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ¯È˜Ù‰ Ì‡Â .40. »¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»≈

איש 34) את להזעיק דוד ששלחו בעמשא, שמצינו כמו
ורצה  ה), כ, (שמואלֿב יעדו" אשר המועד מן "ויוחר יהודה
וכן  א. מט, בסנהדרין כמבואר במלכות, כמורד לדונו יואב
שאמר  משום במלכות, כמורד נחשב החתי שאוריה מצינו
יא, (שם ככתוב מיאן, והוא רגליך, ורחץ לביתך רד דוד: לו
יושבים  ויהודה וישראל האדון דוד, אל אוריה "ויאמר יא)
זה  ועל ולשתות", לאכול ביתי אל אבוא ואני בסוכות...
שם  וב'תוספות' א. מג, בקידושין כמבואר מיתה, נתחייב

במלכות. מורד (מלכים35ֿ)ד"ה: גרא בן שמעי כמעשה
לז). ב, ובירושלמי 36)א ב. טז, ובשמואלֿב ח. שם,

דוד, בית מלכות המקלל "כל אמרו: ה"ג, פ"ב סנהדרין
מיתה". לשון 37)חייב וכך ה"א. פ"ז, שם ירושלמי

אמיתך  אם לאמור בה' לו "ואשבע ח) ב, (מלכיםֿא הכתוב
ה"ו, ופי"ח ה"ב, פי"ד סנהדרין הל' לעיל והשווה בחרב",
ב, קז, משפטים פרשת בזוהר וראה שם. ובביאורנו
ימתינו  שלא לו נשבע שדוד היה, טיפש שמעי וכי שמקשה:
שם  ומתרץ ימיתנו? כן בחצים או שבחנית מכלל בחרב,

הנסתר. דרך אתכם 38)ע"פ יסר "אבי יא) יב, (שם ככתוב
במלך  זה כל הרדב"ז, וכתב שמח'). ('אור בשוטים"
אבל  ישראל, כל עליו שהסכימו או נביא, עלֿפי שהומלך
אליו, לשמוע חייבים אין ובחזקה בזרוע למלוך איש קם אם

במלכות. מורד נקרא אינו פיו את להפקיע 39)והממרה
לעצמו. בו ולזכות ולהפקירו, הממון בעל של שעבודו

להפקירו 40) רצה שאחאב היזרעאלי, נבות כרם כמעשה
ירשת" וגם הרצחת ה', אמר "כה קובל: והנביא לטובתו,
שלקח  "מלך הי"ג: פ"ה, גזילה הל' והשווה יט). כא, (שם
שחקק, בדינים שלא המדינה, מבני אחד של שדה או חצר
בלבד, זה מאיש שיקח כל דבר... של כללו גזלן... זה הרי

גזל". זה הרי זה, את חמס אלא לכל, הידועה כדת שלא

.Ë,˙BˆÓa ˜qÚ˙pL ÏÈ·La CÏn‰ ˙¯Êb Ïh·Ó‰«¿«≈¿≈««∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
a elÙ‡¯eËt ‰Ê È¯‰ ,‰l˜ ‰ÂˆÓ41·¯‰ È¯·c -42 ¬ƒ¿ƒ¿»«»¬≈∆»ƒ¿≈»«

„·Ú‰ È¯·„Â43ÔÈÓ„B˜ ·¯‰ È¯·c ,44¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈»ƒ«
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ Ïh·Ï CÏn‰ ¯Êb Ì‡45. ƒ»««∆∆¿«≈ƒ¿»∆≈¿ƒ

אנשי 41) את להזעיק שהלך יתר, בן בעמשא שמצינו כמו
כ, (שמואלֿב המועד" מן "ויוחר דוד המלך במצות יהודה,
עוסקים  ומצאם הלך א): מט, (סנהדרין חכמינו אמרו - ה)
"כל  כתוב אמר: מלימודם. לבטלם רצה ולא מסכת, בלימוד
תורה? לדברי אפילו יכול יומת", פיך... את ימרה אשר איש
מיעוט  - רק רש"י, ומפרש ואמץ". חזק "רק תלמודֿלומר:
לו. שומעין אין - תורה דברי לבטל המלך בא שאם הוא.

עבדו.43)הקב"ה.42) שהוא לשון 44)המלך,

א. כט, שם המקום.45)התלמוד, בכבוד חייב המלך שגם
חייבים  "כולכם הי"ב: פ"ו, ממרים הל' לעיל והשווה

בכבודי".

.È‰¯e¯· ‰È‡¯· ‡lL ˙BLÙ ‚¯B‰‰ Ïk46‡Ï· B‡ »«≈¿»∆…ƒ¿»»¿»¿…
‰‡¯˙‰47„Á‡ „Úa elÙ‡ ,48‚¯‰L ‡BO B‡ , «¿»»¬ƒ¿≈∆»≈∆»«
‰‚‚La49B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ -50ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ƒ¿»»≈«∆∆¿¿»¿¿«≈»»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈa¯ ‚¯B‰Â .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk51 ¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿∆»
ÌÈÈeÏz ÔÁÈpÓe ,‰ÏB˙Â52ÌÈa¯ ÌÈÓÈ53‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï , ¿∆«ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ≈»

.ÌÏBÚ‰ ÈÚL¯ „È ¯aLÏe¿«≈«ƒ¿≈»»

הוכחשו 46) ולא ב"בדיקות" העדים שהוכחשו כגון
היו  שלא או ה"אֿב). פ"ב, עדות הל' לעיל (ראה בחקירות
שאין  השני, אחר אחד אלא כאחת, אותו רואים העדים

ה"א. פ"ד, שם כמבואר פיהם, על נהרג ג"כ 47)הרוצח
ה"א. פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר נהרג, שאינו 48)אינו

ה"א. פ"ה, עדות בהל' כמבואר בביתֿדין, נהרג
וראוי 49) למזיד, קרוב שהוא חזקתו אבל נהרג, שאינו

מפני  ימים שלשה עמו דיבר שלא כל שונא? ואיזהו להענש.
ה"י). פ"ו, רוצח (הל' דוד 50)האיבה שהרג מצינו שהרי

בני  את וכן פיו, בהודאת טו) א, (שמואלֿב העמלקי את
מלכות, מדין ועלֿכרחך פיהם, הודאת ע"פ ט) ד, (שם רמון
בירושלמי  מצינו וכן ה"ו. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שראה  חסיד מאיש פחדו עבריינים ששני ה"ג, פ"ו סנהדרין
דוד  והמלך עליהם, להעיד ילך שמא וחששו בקלקלתם,
מלכות. מדין ועלֿכרחך הוא, אחד שעד ואע"פ וכו'. יהרגם

ה"ד. פ"ב, רוצח הל' שאינו 51)והשווה לביתֿדין בניגוד
ה"י). פי"ד, סנהדרין הל' (לעיל אחד ביום שנים דן

אפילו 52) אותם מלינים שאין ביתֿדין, מיתת לחייבי בניגוד
ומתיר  החמה, לשקיעת סמוך אותם תולה אלא אחד, לילה

ה"ז). פט"ו, (שם מיד בני 53)אותם בשבעת שמצינו כמו
עד  שעורים קציר מתחילת תלויים ונשארו שהומתו שאול,
א: עט, ביבמות ושאלו י), כא, (שמואלֿב הגשמים ימות
מוטב  ותירצו: העץ"? על נבלתו תלין "לא כתוב: והלא
בפרהסיא, שמים שם ויתקדש התורה מן אחת אות שתעקר
ידיהם  פשטו אלה, עשו מה אומרים: ושבים עוברים  שהיו
כזו. בה להדבק שראויה אומה לך אין אמרו, גרורים. בגרים
משפט  להם שאין תורה, דין מצד הומתו לא שאול בני והרי
מדין  אלא הגבעונים, שהמית אביהם, שאול עוון על מות
מהר"ץ  (הגהות גרים להוסיף היה וה"תיקון" הומתו, מלך
או"ח  סופר" וב"חתם כב. כא, לדברים ברמב"ן וראה חיות).

הסימן. בסוף רח, סי'

á"ôùú'ä øééà å"è éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלוקח 1) מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים

פילגש  איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
לוקח  שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט.
המשיח  מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר
בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות

האמת. דת להרים המלך מגמת
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.‡B‡ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÚ‰ ÏÚ ÒÓ ÔzÏ CÏnÏ LÈ ˙eL¿̄≈«∆∆ƒ≈««»»ƒ¿»»
·ˆB˜Â .˙BÓÁÏn‰ C¯ˆÏ2ÒÎÓ BÏ3ÁÈ¯·‰Ï ¯eÒ‡Â ,4 ¿…∆«ƒ¿»¿≈∆∆¿»¿«¿ƒ«

ÒÎn‰ ·‚iL ÈÓ ÏkL ¯Ê‚Ï BÏ LiL ,ÒÎn‰ ÔÓ5- ƒ«∆∆∆∆ƒ¿…∆»ƒ∆ƒ¿…«∆∆
BÏ eÈ‰z Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È B‡ BBÓÓ Á˜lÈ6 ƒ»«»≈»≈∆∆¡«¿«∆ƒ¿

ÌÈ„·ÚÏ7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe ," «¬»ƒ¿«»≈ƒ¿¿»«
"Ee„·ÚÂ8ÒÓ Ô˙BpL ,Ô‡kÓ ,9ÒÎÓ ·ˆB˜Â10ÂÈÈ„Â , «¬»ƒ»∆≈«¿≈∆∆¿ƒ»

ÔÈc - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa11¯eÓ‡‰ ÏkL , ¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ∆»»»
CÏÓ ˙L¯Ùa12B· ‰ÎBÊ CÏÓ -13. ¿»»«∆∆∆∆∆

וקובע.2) שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ולא 5)להעלים שיבריח

ממנו. המגיע המכס במשפט 6)ישלם מדבר והפסוק
וזכויותיו. המלך 7)המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא,
וגו'. מרכבתו" לפני גם 8)ורצו מתפרשת שהעבדות הרי

מס. גולגולת.9)בנתינת והרכוש 10)מס מהסחורה
לערכם. דמלכותא 11)בהתאם "דינא א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא",
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק ומותר 13)בשמואלֿא

האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו
מותר  ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא

כן. לעשות

.·ÌÚ‰ ÔÓ Á˜BÏÂ Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ÁÏBLÂ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ»»
Bz·k¯ÓÏ ÏÈÁ Ô‰Ó ‰OBÚÂ ,ÏÈÁŒÈL‡Â ÌÈ¯Bab‰14 «ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿∆≈∆«ƒ¿∆¿«¿

ÂÈL¯Ù·e15ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Ó „ÈÓÚÓe ,16„ÈÓÚÓe , ¿»»»«¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»«¬ƒ
ÂÈÙÏ ıe¯Ï ÌÈL‡ Ô‰Ó17BÏ ÌOÂ" :¯Ó‡pL , ≈∆¬»ƒ»¿»»∆∆¡«¿»

ÔÓ Á˜BÏÂ ."Bz·k¯Ó ÈÙÏ eˆ¯Â ÂÈL¯Ù·e Bz·k¯Óa¿∆¿«¿¿»»»¿»ƒ¿≈∆¿«¿¿≈«ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈLnL ˙BÈ‰Ï Ì‰aL ÌÈÙi‰18, «»ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»»

‰OÚÂ ,ÁwÈ ...ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈∆«ƒƒ»¿»»
."BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי לשמרו,16)רוכבי
כבוד. ההם 17)משמר הימים כמנהג מרכבתו, לפני

קדם. מלכי מלאכתו.18)בחצרות ולעשות לשרתו,

.‚CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó Ïk ˙Bin‡‰ ÈÏÚa ÔÓ Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«ƒ«¬≈»À»À»«∆»ƒ
Ô¯ÎO Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓ BÏ ÔÈOBÚÂ19Ïk Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈¿»»¿≈«»

Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓÏ ˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÓ‰a‰«¿≈¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿¿≈
Ô¯ÎO20Ô‰ÈÓ„ B‡21BLÈ¯Á L¯ÁÏÂ" :¯Ó‡pL , ¿»»¿≈∆∆∆¡«¿«¬¬ƒ

BzÓÁÏÓ ÈÏk ˙BOÚÏÂ B¯Èˆ˜ ¯ˆ˜ÏÂ22.BaÎ¯ ÈÏÎe ¿ƒ¿…¿ƒ¿«¬¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿
ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â ÌÎÈ˙BÁÙL ˙‡Â ÌÎÈ„·Ú ˙‡Â¿∆«¿≈∆¿∆ƒ¿≈∆¿∆«≈∆«ƒ

."BzÎ‡ÏÓÏ ‰OÚÂ ,ÁwÈ ÌÎÈ¯BÓÁ ˙‡Â¿∆¬≈∆ƒ»¿»»ƒ¿«¿

שכרם.19) וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו בניגוד
מלאכתם.20) לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם משלם
שם.22) יונתן כתרגום האומנות, בעלי אלו

.„ÌÈL Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏkÓ Á˜BÏ ÔÎÂ23:ÌÈL‚ÏÈÙe ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿»≈»ƒƒ«¿ƒ
‰a˙Î ‡Ïa - ÌÈL‚ÏÈÙe ,ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa - ÌÈL»ƒƒ¿À»¿ƒƒƒ«¿ƒ¿…¿À»

ÔÈLec˜ ‡Ï·e24„eÁÈa ‡l‡ ,25d˙B‡ ‰B˜ „·Ïa ¿…ƒƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»
L‚ÏÈÙa ¯eÒ‡ ËBÈ„‰‰ Ï·‡ .BÏ ˙¯zÓe26‡l‡ , À∆∆¬»«∆¿»¿ƒ∆∆∆»

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡a27„eÚÈ È¯Á‡ „·Ïa28˙eL¯ BÏ LÈÂ . ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¬≈ƒ¿∆¿
˙BÁaË ,BBÓ¯‡Ï Á˜BlL ÌÈL‚ÏÈt‰ ˙BOÚÏ29 «¬«ƒ«¿ƒ∆≈«¿«¿«»

˙BÁw¯Â ˙BÙB‡Â30ÁwÈ ÌÎÈ˙Ba ˙‡Â" :¯Ó‡pL , ¿¿«»∆∆¡«¿∆¿≈∆ƒ«
."˙BÙ‡Ïe ˙BÁaËÏe ˙BÁw¯Ï¿«»¿«»¿…

מכל 23) נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין תוספתא
וישראליות". לויות כהנות שירצה כא,24)מקום סנהדרין

לעיני  אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
לדוד  מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל
לציין  וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא אביו,
בלא  - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י
וכבר  בקידושין, לו מקודשת שהיא מדבריו, נראה כתובה,
בלא  היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר
שהכתובה  בקידושין, תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה

סופרים. מדברי אלא לו 25)אינה להיות לו שמייחדה
ולאשה. אישות 26)לשפחה (הלכות רבינו פסק שכבר

הל  א, קידושין פרק בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): כה
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה

קטנה.27) בהיותה אביה לו לו 28)שמכרה שמייחדה
יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה,
מקודשת  את הרי שניים: בפני לה אומר ייעוד, "ומצוות
שמעות  קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי...
ניתנו" לקידושין ממנו) כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות

ז). הלכה ד, פרק עבדים מבשלות.29)(הלכות
נשים.30) ותמרוקי בשמים מתקנות

.‰‰pÓÓe ,ÌÈ¯O ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ˙‡ ‰ÙBk ÔÎÂ¿≈∆∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O Ì˙B‡31ÌeOÏÂ" :¯Ó‡pL , »»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ∆∆¡«¿»

."ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O BÏ»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ

ולהתנהג 31) הציבור עול במשא רוצים שאינם פי על אף
בשררה.

.ÂÌÈ˙Èf‰Â ˙B„O‰ Á˜BÏÂ32ÂÈ„·ÚÏ ÌÈÓ¯k‰Â ¿≈««»¿«≈ƒ¿«¿»ƒ«¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ el‡ ˙BÓB˜Ó ÏÚ eËLÙÈÂ ,‰ÓÁÏnÏ eÎÏiLk¿∆≈¿«ƒ¿»»¿ƒ¿¿«¿≈ƒ≈
:¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÓc Ô˙BÂ ,ÌMÓ ‡l‡ eÏÎ‡i ‰Ó Ì‰Ï»∆«…¿∆»ƒ»¿≈¿≈∆∆∆¡«
,ÁwÈ ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ˙ÈÊÂ ÌÎÈÓ¯k ˙‡Â ÌÎÈ˙B„O ˙‡Â"¿∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿≈≈∆«ƒƒ»

"ÂÈ„·ÚÏ Ô˙Â33. ¿»««¬»»

ככתוב 32) המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות
ויצהרך". ותירושך "דגנך יד) יא, ובתוספות 33)(דברים

כן  אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין
(מלכיםֿא  היזרעאלי נבות כרם מעשה על אחאב נענש למה
השדות  לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא,
בשדה  אלא מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו,
ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה,
תירצו  ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה
ישראל  כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין
מאת  לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה
להיתר  הכתוב שכוונת מתרץ, שם לשמואל וברד"ק ה',

השדה. לגוף ולא בלבד פירות

.Ê˙BÏÈ‡‰ ÔÓe ÌÈÚ¯f‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ LÈÂ34ÔÓe ¿∆«¬≈ƒ«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ
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.'B‚Â ¯OÚÈ ÌÎÈÓ¯ÎÂ ÌÎÈÚ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆¡«¿«¿≈∆¿«¿≈∆«¿¿
."¯OÚÈ ÌÎ‡…̂¿∆«¿

המעשר 34) הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט ללויים

.ÁÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ÏËB ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«≈ƒ»»¬»∆¿ƒ
BÏ ˜Á ‰Ê ¯·„Â ;¯OÚŒ‰LÏMÓ „Á‡ ˜ÏÁ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈∆∆»ƒ¿»»»¿»»∆…

ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe35. ¿»»«»

"והנותר 35) כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא
המשיח  מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה
ישראל  ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז).
שהחלק  חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק
שנאמר  רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג
מוטל  רבים שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו

.ËCÏn‰ È‚e¯‰ Ïk36CÏnÏ ÔBÓÓ -37ÏÎÂ . »¬≈«∆∆»»«∆∆¿»
,CÏnÏ ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆB‡ È¯‰ ,L·BkL ˙BÎÏÓn‰««¿»∆≈¬≈¿«¿»ƒ«∆∆
‡e‰Â ,ÂÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÊÊBa ,ÔÈÊÊBaL ‰fa‰ ¯‡Le¿»«ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»¿

L‡¯a ‰ˆÁÓ ÏËB38,d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‰fa‰ ˙ÈˆÁÓe , ≈∆¡»»…«¬ƒ«ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈ·LBi‰ ÌÚ‰ ÌÚ „ÁÈa ‡·v‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»»¿««ƒ»»«¿ƒ««≈ƒ
˜ÏÁk Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ,Ô¯ÓLÏ ‰Ána««¬∆¿»¿»¿ƒ¿»∆∆∆¡«ƒ¿≈∆
ÂcÁÈ ÌÈÏk‰ ÏÚ ·Li‰ ˜ÏÁÎe ‰ÓÁÏna „¯i‰«…≈«ƒ¿»»¿≈∆«≈««≈ƒ«¿»

"e˜ÏÁÈ39. «¬…

מיתה.36) ונתחייבו בו ב)37)שמרדו (מח, סנהדרין
לעיל  כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד
(מלכיםֿא  בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות

כשה  טז) מיד,כא, ומלך, האלוקים את שברך נבות על עידו
(גמרא  לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם

הוא 38)שם). שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
ראשון  בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל

מחצה. אבינו,39)ונוטל מאברהם זה? את דוד למד וממי
(=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר
ענר  איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו
יקחו  הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
""מהיום  כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם",
נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא
רבה  (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה",

ט). אות מ"ג פרשה בראשית

.ÈL·BkL ı¯‡‰ Ïk40ÂÈ„·ÚÏ Ô˙BÂ .BlL ‡È‰ È¯‰ , »»»∆∆≈¬≈ƒ∆¿≈«¬»»
BÓˆÚÏ ÁÈpÓe ,‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡Ïe¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆«ƒ«¿«¿
.ÔÈc BÈc - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»≈«¿»ƒƒƒ

ÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·eB˙n‚Ó ‰È‰˙Â ,Ì41 «…ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆¿«»
˜„ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡lÓÏe ˙Ó‡‰ ˙c ÌÈ¯‰Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿»ƒ«»¡∆¿«…»»∆∆

'‰ ˙BÓÁÏÓ ÌÁl‰Ïe ÌÈÚL¯‰ ÚB¯Ê ¯aLÏÂ42ÔÈ‡L . ¿ƒ¿…¿«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¬∆≈
ËtLÓ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰lÁz CÏÓ ÔÈÎÈÏÓÓ43 «¿ƒƒ∆∆¿ƒ»∆»«¬ƒ¿»

˙BÓÁÏÓe44eÈÙÏ ‡ˆÈÂ ekÏÓ eËÙLe" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«¿»»«¿≈¿»»¿»≈
."eÈ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÁÏÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿¬…≈

דינו 40) המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
ח. הלכה לעיל הכתוב 41)מבואר כלשון שאיפתו,

קדימה". פניהם "מגמת ט) א, לקמן 42)(חבקוק השווה
שם. ובביאורנו ד הלכה י"א, איש 43)פרק בין בישראל,

לב  לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו,
לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט באויבי 44)שומע

נתנה  "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל.
טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים

כיסא". יכון בצדקה כי יב):

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהי 1) מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת

זכר  ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת
הירידה  איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור האיסור עמלק,
לארץ  ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ

בתוכה. ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל,

.‡È‡Â .‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡l‡ ‰lÁz ÌÁÏ CÏn‰ ÔÈ‡≈«∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L ˙ÓÁÏÓ BÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰ BÊ2 ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe3‡aL ¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÂ ƒ¿∆∆¬»≈¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ««∆»
Ì‰ÈÏÚ4‡È‰Â ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ÌÁÏ CkŒ¯Á‡Â ; ¬≈∆¿««»ƒ¿»¿ƒ¿∆∆»¿¿ƒ

·ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ ÌÁÏpL ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈¿«¿ƒ
BÚÓLÂ B˙l„‚a ˙Ba¯‰Ïe Ï‡¯OÈ Ïe·b5. ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿À»¿»¿

והחוי 2) והפריזי, והכנעני, והאמורי, והגרגשי, החתי, והם:
ה"ד. בסמוך וראה א), ז, (דברים את 3)והיבוסי לאבד

ה"ה. בסמוך כמבואר "וכי 4)זרעו, ט) י, (במדבר ככתוב
אתכם". הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו

אמרו:5) ב מד, ובסוטה בהם. מלהתגרות הגוים שיפחדו
לרווחה  דוד בית מלחמות חובה; - לכבש יהושע מלחמת
רשות. - ישראל) ארץ על להוסיפה צובה בארם (=שנלחם

.·˙eL¯ da ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ…»¿
ÌÚ‰ ‰ÙBÎÂ ˙Ú ÏÎa BÓˆÚÓ ‡ˆBÈ ‡l‡ ,ÔÈcŒ˙Èa≈ƒ∆»≈≈«¿¿»≈¿∆»»

˙‡ˆÏ6˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ Ï·‡ .ÌÚ‰ »≈¬»ƒ¿∆∆»¿≈ƒ∆»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ da7. »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

ה"ד.6) פ"ז, להלן מחופתה, וכלה מחדרו חתן אפילו
"אין 7) שם: שהודגש ומתוך ב. כ, שם וכן א. ב, סנהדרין

משמע, ואחד" שבעים של הרשות... למלחמת מוציאין
(כסףֿמשנה). ביתֿדין רשות צריך אינו מצוה שלמלחמת

.‚ı¯BÙe8C¯„ BÏ ˙BOÚÏ9ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â10C¯„Â .B„Èa ≈«¬∆∆¿≈¿«ƒ¿»¿∆∆
¯eÚL dÏ ÔÈ‡ CÏn‰11.CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ∆»¿ƒ«∆»ƒ

ÈtÓ B‡ ‰Ê ÏL BÓ¯k ÈtÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌwÚÓ BÈ‡≈¿«≈«¿»ƒƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈
BzÓÁÏÓ ‰OBÚÂ ‰ÂLa CÏB‰ ‡l‡ ,‰Ê ÏL e‰„O12. »≈∆∆∆»≈¿»∆¿∆ƒ¿«¿

ושדות.8) כרמים של להלחם.9)גדרות בלכתם לחייליו,
ולאורך.11)מעכבים.10) ב.12)לרוחב כ, סנהדרין

ב. ס, ובבבאֿקמא

.„ÌÈ¯Á‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ13ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L14:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¬ƒƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«
‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ B„ÈÏ ‡aL ÏÎÂ ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰"«¬≈«¬ƒ≈¿…∆»¿»∆»≈∆¿…
Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - B‚¯‰¬»≈¿…«¬∆∆∆¡«…¿«∆»

Ì¯ÎÊ „·‡ ¯·Îe ."‰ÓL15. ¿»»¿»»«ƒ¿»
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ולהשמיד.13) עבודה14ֿ)לאבד עיקר היו שהם "כיון
('ספר  מכפירתם" נלמד שלא כדי הראשון... ויסודה זרה
ש"אין  ה"א, פ"ו לקמן וראה קפז), עשה לרבינו, המצוות'
לשלום". לו שקוראים עד בעולם, אדם עם מלחמה עושים

האומות"15) כל את ובלבל אשור, מלך סנחריב עלה "כבר
"וכך  רבינו: כותב (שם) המצוות' וב'ספר מ"ד). פ"ד, (ידים
דוד, ע"י השמדתם שנשלמה עד (שהשמדנום), עשינו
ידועה  שאינה עד האומות, בין ונטמעה השארית ונתפזרה

עוד".

.‰˜ÏÓÚ ¯ÎÊ „a‡Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ16:¯Ó‡pL , ¿≈ƒ¿«¬≈¿«≈≈∆¬»≈∆∆¡«
„ÈÓz ¯kÊÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe ."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ17B˙·È¯‡Â18B˙·È‡ ¯¯BÚÏ È„k19, «¬»»»ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈≈»
ÈtÓ ."˜ÏÓÚ EÏ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¬∆»»¿¬»≈ƒƒ

‰ta - "¯BÎÊ" :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰20- "ÁkL˙ ‡Ï" , «¿»»¿»«∆…ƒ¿»
·la21.B˙‡OÂ B˙·È‡ ÁkLÏ ¯eÒ‡L , «≈∆»ƒ¿…«≈»¿ƒ¿»

הנקבות.16) ובין הזכרים הראשון 17)בין שהיה
ב) כד, (במדבר ככתוב ממצרים, בצאתם בישראל להתגרות
קרביא  "ריש אונקלוס: ומתרגם עמלק", גוים "ראשית

עמלקאה". הוה סתר,18)דישראל במקום ישיבתו
פתאומי. באופן ישראל על אליו.19)להתנפל שנאתנו

בפה.20) קריאה ב'ספרי'21)ע"י וכן א. יח, מגילה
קפט, עשה המצוות' וב'ספר רצו. אות כיֿתצא, פרשת
כשבא  הנביא שמואל עשה איך תראה, "הלא רבינו: מסיים
להרגם, ציוה ואח"כ תחלה, זכר שהוא זו: מצוה לקיים
עמלק  עשה אשר את "פקדתי ב): טו, (שמואלֿא אמרו והוא
לו  שיפתחו טרם מלחמה עושים אין בעמלק וגם לישראל".
(הובאו  הסמ"ג ולדעת ד. ה"א, פ"ו, לקמן כמבואר לשלום,
עד  נוהגת זו מצוה אין כאן) מיימוניות" ב"הגהות דבריו
בהניח  "והיה שנאמר: הארץ, כיבוש לאחר המשיח, ימות
פרשת  אולם עמלק". זכר את תמחה אויביך... מכל לך ה'...
גלויה  סתירה מהווה טו בשמואלֿא, הנזכרת עמלק מחיית

(רדב"ז). זו לדיעה

.ÂÈtŒÏÚ CÏna Ï‡¯OÈ ÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ Ïk»»¬»∆¿ƒƒ¿»≈¿∆∆«ƒ
Œı¯‡k ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ Leak ‰Ê È¯‰ ,ÔÈcŒ˙È·≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿∆∆

¯·c ÏÎÏ ÚLB‰È L·kL Ï‡¯OÈ22eL·kL ,‡e‰Â . ƒ¿»≈∆»«¿À«¿»»»¿∆»¿
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk Leak ¯Á‡23. ««ƒ»∆∆ƒ¿»≈»¬»«»

"כל 22) כד) יא, (דברים שנאמר נא, אות עקב, פרשת 'ספרי'
על  ללמד אם יהיה", לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום
והלבנון  "מהמדבר ד) א, (יהושע נאמר כבר הרי א"י, תחומי
מן  חוץ שתכבשו מקום כל אלא - גבולכם" יהיה הזה...
נוהגות  שמצוות ומניין שלכם... הוא הרי האלו, המקומות
"יהיה". להלן ונאמר "יהיה", כאן נאמר דן: אתה הרי שם?
אבל  נוהגות. מצוות כאן אף שם, נוהגות מצוות להלן מה
שהלכו  שבט או משפחה או מישראל, יחיד שכבש ארצות
לאברהם, שניתנה הארץ מן אפילו מקום, לעצמם וכבשו
רבינו  (כלשון המצוות" כל בו שינהגו כדי א"י נקרא "אינו
"כיבוש  א) מז, (גיטין אמרו וכן ה"ב). פ"א, תרומות בהל'

כיבוש". שמו אין - כבש 23)יחיד מה "מפני שם, 'ספרי'
אמרו, שם? נוהגות מצוות ואין צובה, וארם נהרים ארם דוד

לארץ, משתכבשו אמרה: התורה כתורה, שלא עשה דוד
חזר  אלא כן, עשה לא הוא לארץ. חוץ לכבוש רשאים תהיו
לא  לירושלים סמוך שהיה היבוסי, ...ואת נהרים ארם וכבש
שלך  (=היכל) לפלטירים סמוך הקב"ה לו ...אמר הוריש.
וכו'. נהרים" ארם ומכבש חוזר אתה האיך הורשת, לא

ה"ג. פ"א, תרומות הל' והשווה

.ÊÔÓ .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ıeÁ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÔkLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»»»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ
ÏB„b‰ Ìi‰24·¯Ún‰ „ÚÂ25ÏÚ ‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡ , «»«»¿«««¬»«¿«≈«¿»«

Lek ı¯‡ „‚k ,‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡26„‚Îe «¿«≈«¿»¿∆∆∆∆¿∆∆
¯a„n‰27‰LÏLa .da ·MÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ Ïk‰ - «ƒ¿»«…»¿ƒ¿«≈»ƒ¿»

‰¯È‰Ê‰ ˙BÓB˜ÓÌÈ¯ˆÓÏ ·eLÏ ‡lL ‰¯B˙28. ¿ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡Ï" ;"„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……ƒ»«∆∆«∆…
„Ú „BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙ ‡Ï" ;"d˙‡¯Ï „BÚ ÛÈÒ…̇ƒƒ¿…»……ƒƒ¿…»«

¯eq‡‰ ÏÏÎa ‡i¯cÒkÏ‡Â ."ÌÏBÚ29. »¿«∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

התיכון.24) הים הגדול 25)הוא הים תימן: בכת"י
הנזכרת 26)המערבי. וכוש שבאפריקה, אתיופיה היא

אומר  הכתוב וכן מצרים, אצל ערב בדרום היא בתנ"ך
שממה, לחרבות... מצרים ארץ את "ונתתי י) כט, (יחזקאל
טז) כא, הימיםֿב, (בדברי וכן כוש", גבול ועד סונה ממגדל

כושים". ידי על אשר והערבים השטח 27)"הפלשתים כל
נחשב  הכל המדבר, וכנגד כוש, לארץ המקביל הים, מן
ארבע  היא מצרים "ארץ א) י, (תענית אמרו וכן מצרים.
'שמות  במדרש וראה פרסה". מאות ארבע על פרסה מאות
תחומנו, כאן עד אומרים "המצריים ב: אות י פרשה רבה'

וכו'. תחומנו" כאן עד אומרים ירושלמי 28)והכושים
ה"א. פ"ה, של 29)סוכה אלכסנדריא אנשי ב. נא, סוכה

לא  תורה: שאמרה מה על שעברו על ונהרגו, נענשו מצרים
מצרים  בכלל שהיא הרי עוד, הזה בדרך לשוב  תוסיפון

(כסףֿמשנה).

.Á‰¯BÁÒÏ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ¯zÓ30 À»«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏÂ31˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ LaÎÏÂ32¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿¬»¬≈¿≈»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÌL ÚwzL‰Ï ‡l‡33˙ÚaL , ∆»¿ƒ¿«≈«»¿≈ƒ«»∆∆¿≈
‡e‰ ¯zÓ ‰ÒÈk‰34ÚwzL‰Ïe ·LÈÏ ·LÁÈ Ì‡Â . «¿ƒ»À»¿ƒ«¿…≈≈¿ƒ¿«≈«

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡ ,ÌL35L·k Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . »≈«¬∆¿≈»∆ƒ∆ƒ»«
‡È‰L ,ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ Ï‡¯OÈ CÏÓ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡∆∆ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆ƒ
B‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ dÏ ·eLÏ ‡l‡ ‰¯È‰Ê‰ ‡ÏÂ ;˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒ¿ƒ»∆»»»¿ƒƒ
‰ÈOÚnL ÈtÓ ,Ì"ekÚ „Èa ‡È‰Â da ÔkLÏƒ¿…»¿ƒ¿««ƒ¿≈∆«¬∆»
‰OÚÓk" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿À¿»ƒ≈ƒ»»¬»∆∆¡«¿«¬≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡36. ∆∆ƒ¿«ƒ

שונות.30) סחורות וממכר מקח בלשון 31)לשם סחורה,
יונתן: מתרגם טז) כג, (בראשית לסוחר" "עובר יוונית.

פרקמטיא. בכל פ"י,32)מתקבלין סנהדרין ירושלמי
לבסוף.33)ה"ח. נשתקע אם לא 34)אפילו שעדיין

(לעיל 35)נשתקע. מעשה בו שאין לאו על לוקים ואין
רבינו  מדברי שמשמע ואע"פ ה"ב). פי"ח, סנהדרין הל'
נשתקע  זאת בכל עלֿכלֿפנים, איסור ישנו נשתקע שאם
רופא  בהיותו המלכות, פי על היה אנוס כי במצרים, רבינו
ומתנצל: מעיד (הרדב"ז) הוא אף (רדב"ז). ולשרים למלך
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וללמדה, תורה ללמוד מרובה זמן שם נתיישבתי אני וגם
וכדאי  לירושלים. באתי ושוב מותר, וזה ישיבה, שם וקבעתי
ופרח" "כפתור בספרו מעיד הפרחי, אשתורי שרבי להעיר,
בה: ומסיים באגרת, שמו חותם היה שרבינו ה, פרק
לשלושת  והכוונה לאוין". שלשה יום בכל העובר "הכותב,
מכאן, למצרים. תשוב לא תורה הזהירה בם הפסוקים

במצרים. ישיבתו לו היתה בעיניו ב'תורת 36)שקשה
היתה  שלא "מנין אמרו: ח', פרשתא אחרי, פרשת  כהנים'
המצריים? מן יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה

וגו'. מצרים" ארץ כמעשה תלמודֿלומר:

.Ëı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈŒı¯‡Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡»»≈≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆
ÌÏBÚÏ37‰¯Bz „ÓÏÏ ‡l‡ ,38‰M‡ ‡OÏ B‡ ,39B‡ , ¿»∆»ƒ¿…»ƒ»ƒ»
ÏÈv‰Ï40ı¯‡Ï ¯ÊÁÈÂ ;Ì"ekÚ‰ ÔÓ41‡e‰ ‡ˆBÈ ÔÎÂ . ¿«ƒƒ»«¿«¬…»»∆¿≈≈

‰¯BÁÒÏ42ÔkLÏ Ï·‡ ;43,¯eÒ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒ¿»¬»ƒ¿…¿»»»∆»
¯È„ ‰ÂL ‰OÚpL „Ú ·Ú¯‰ ÌL ˜ÊÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»«»»»»«∆«¬»»∆ƒ»

ÔÈ¯È„ ÈLa ÔÈhÁ44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45eÈ‰Lk ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
,ÏBÊa ˙B¯t‰ Ì‡ Ï·‡ ,¯˜Èa ˙B¯t‰Â ˙BÈeˆÓ ˙BÚn‰«»¿¿«≈¿…∆¬»ƒ«≈¿
‰Ëe¯Ù ‰„·‡Â ,¯kzOÈ ‰n· ‡ÏÂ ˙BÚÓ ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»¿…«∆ƒ¿«≈¿»¿»¿»

ÁÂ¯ Ba ‡ˆÓiL ÌB˜Ó ÏÎÏ ‡ˆÈ - ÒÈk‰ ÔÓ46. ƒ«ƒ≈≈¿»»∆ƒ¿»∆«
,˙e„ÈÒÁ ˙cÓ dÈ‡ - ˙‡ˆÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆À»»≈≈»ƒ«¬ƒ

eÈ‰ ¯Bc‰ ÈÏB„‚ ÈL ,ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ È¯‰L47ÈtÓe , ∆¬≈«¿¿ƒ¿¿≈¿≈«»ƒ¿≈
e‡ˆÈ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ48ÌB˜nÏ ‰ÈÏÎ e·iÁ˙Â ,49. »»¿»»¿¿ƒ¿«¿¿»»«»

צא,37) לבבאֿבתרא (רשב"ם המצוות מן עצמו שמפקיע
שמביא 38)א). התלמוד גדול כי גדולה, מצוה שהיא

תורה). ללמוד ד"ה שם וב'תוספות' א. יג, (ע"ז מעשה לידי
ללמוד  לצאת לו מותר שילמדהו, מי בארץ יש אם ואפילו
שם). (גמרא מכל" ללמוד זוכה אדם שאין "לפי בחו"ל,

הי"ד. פ"ג, אבל הל' לעיל חשיבות 39)והשווה בגלל
לשבת  בראה תהו "לא יח) מה, (ישעיה בה שנאמר המצוה,

שם). ('תוספות' שם).40)יצרה" (גמרא ממונו
אפילו 41) לחזור, דעתו אין אם אבל לחזור. דעתו שתהא

שלא  א קיא, בכתובות כמבואר לצאת, לו אסור אשה לישא
מפני  ובודאי יבמתו, את לישא לחו"ל לצאת ליבם התירו
כמבואר  לו, מותר לחזור בדעתו כי לחזור, דעתו היתה שלא
תורה  ללמוד ד"ה: שם ה'תוספות' הוכיחו וכן א. יג, בע"ז

להרוויח,42)(כסףֿמשנה). שהיוצא א, יד, קטן מועד
רשאי  לאכול, מה לו אין אם ובוודאי למזונות, כיוצא דינו

איתן). (יד בסמוך כמבואר לצאת שלא 43)הוא בקביעות,
לחזור. "אלאֿאםֿכן 44)עלֿמנת א: צא, בבאֿבתרא

ארבעה  הוא הרגיל שהמחיר וידוע בסלע", סאתיים עמדו
המחיר  הוקיר שאם הרי ב), פב, (עירובין בסלע סאין

(כסףֿמשנה). חזק רעב זה הרי - לא 45)בכפליים שאם
לצאת. לו אסור - כפליים המחיר עמ'46)עלה שם ב"ב

סאין  ארבע כשעמדו זוכר, שהוא המעיד יוחנן, כרבי ב.
מחוסר  בטבריא, רעב נפוחי רבים והיו (=בזול) בסלע קמח

לחם. בו לקנות היו.47)איסר הדור שחזק 48)פרנסי
א. א, רות במגילת ככתוב בארץ, בבאֿבתרא 49)הרעב

ע"א. שם

.ÈŒı¯‡ ÈÓeÁz ÏÚ ÔÈ˜MÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆∆

Ï‡¯OÈ50‰È·‡ ÔÈ˜MÓe ,51d¯ÙÚ ÏÚ ÔÈÏbÏb˙Óe52. ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬»∆»ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»
˙‡Â ,‰È·‡ ˙‡ EÈ„·Ú eˆ¯ Èk" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ»¬»∆∆¬»∆»¿∆

."eÁÈ d¯ÙÚ¬»»¿…≈

תחומה.50) לתחילת והגיעו א"י אדמת על רגלם כשדרכה
(=סלעים)51) כיפי מנשק היה אבא "רבי א: קיב, כתובות

ב  עו, בגיטין כמבואר א"י, תחומי תחילת והיתה דעכֹו",
לחו"ל, שחזרו מחבריהם, נפרדים בארץ התלמידים כשהיו
אסור  ואילך ומשם שם, עד ליוום כי בעכו, מהם נפטרים היו
לארץ. חוץ - והלאה שמעכו לצאת, א"י לתלמידי היה

שלח,52) פ' תנחומא במדרש וראה ב. עמ' שם כתובות
הגדול  חנינא רבי "כשעלה א: עמ' שם ב'תוספות' הובא
כיון  אבנים... שוקל והיה לא"י, נכנס אם לידע ביקש מבבל,
מנשקן  והיה א"י, אבני אלא אלו אין אמר: כבידות, שמצאן

הז  הפסוק את עליהן אבניה.וקרא את עבדיך רצו כי ה:
ה"ז. פ"ד, שביעית ירושלמי והשווה

.‡ÈÌÈÓÎÁ e¯Ó‡53- Ï‡¯OÈŒı¯‡a ÔÎBM‰ Ïk : »¿¬»ƒ»«≈¿∆∆ƒ¿»≈
,È˙ÈÏÁ ÔÎL ¯Ó‡È Ï·e" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏeÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»¿ƒ∆∆¡««…«»≈»ƒƒ

"ÔBÚ ‡O da ·Li‰ ÌÚ‰54Úa¯‡ da CÏ‰ elÙ‡ . »»«≈»¿À»¬ƒ»«»«¿«
da ¯e·w‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰ÎBÊ ,˙Bn‡55- «∆¿«≈»»«»¿≈«»»

‰¯tk ÁaÊÓ ,Ba ‡e‰L ÌB˜n‰ el‡Îe ,BÏ ¯tk˙56, ƒ¿«∆¿ƒ«»∆ƒ¿««»»
˙eÚ¯Ù·e ."BnÚ B˙Ó„‡ ¯tÎÂ" :¯Ó‡pL57‡e‰ ∆∆¡«¿ƒ∆«¿»«¿À¿»

‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ" :¯ÓB‡58‰ÓB„ BÈ‡Â ."˙eÓz ≈«¬»»¿≈»»¿≈∆
ÌÈiÁÓ BzËÏB˜59B˙BÓ ¯Á‡ BzËÏB˜Ï60ŒÏÚŒÛ‡Â ; «¿≈«ƒ¿«¿««¿««

ÌLÏ Ì‰È˙Ó ÌÈÎÈÏBÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔÎŒÈt61. ƒ≈¿≈«¬»ƒ»ƒƒ≈≈∆¿»
˜Ècv‰ ÛÒBÈÂ eÈ·‡ ·˜ÚiÓ „ÓÏe ‡ˆ62. ≈¿«ƒ«¬…»ƒ¿≈««ƒ

א.53) קיא, לומר 54)כתובות יתרעם אל רש"י: ומפרש
עוון. נשואי כולם כי לי, ונקבר 55)צר בחוץֿלארץ שמת

כהן 57)שם.56)בארץ. אמציה את הוכיח כשהנביא
קשות. עליו וניבא אל, שהיא 58)בית לחו"ל, הכוונה

טמאה. בה.59)אדמה ונפטר בארץ שמת 60)שחי
מת  שסוףֿסוף בא"י, לקבורה ארונו והעבירו בחוץֿלארץ

(שם). טמאה אדמה א.61)על כה, קטן ובמועד שם,
למרות 62) לקבורה, לא"י עצמותיהם להעביר שביקשו

אמרו: ה"ג) פי"ב, (כתובות ובירושלמי בחוץֿלארץ. שמתו
מתים  עם ארונות ראו ברחוב, מטיילים היו אלעזר ורבי רבה
קורא  אני אלו, הועילו מה רבה: אמר מחוץֿלארץ, באים
בחייכם  - לתועבה שמתם ונחלתי ז): ב, (ירמיה עליהם
את  ותטמאו ותבואו בה); לדור באתם ולא בה (=שמאסתם
שמגיעים  כיון אלעזר, רבי לו אמר במיתתכם. – ארצי
וכתיב: ארונם, על ומניחים עפר גוש נוטלים היו לארץ,
מכאן  - מיימוניות" ב"הגהות והעירו עמו. אדמתו וכפר
בחוץֿלארץ. המתים על א"י עפר להניח שנהגו למה סמך,

א. סעיף שסג, סי' יו"ד בשו"ע זה מנהג וראה

.·È¯ÈÚa elÙ‡ Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ì„‡ ¯e„È ÌÏBÚÏ¿»»»»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ
¯ÈÚa elÙ‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯e„È Ï‡Â ,Ì"ekÚ da¯L∆À»«¿«»¿»»»∆«¬ƒ¿ƒ
el‡k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆBi‰ ÏkL ;Ï‡¯OÈ da¯L∆À»ƒ¿»≈∆»«≈¿»»»∆¿ƒ
ÌBi‰ ÈeL¯‚ Èk" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ „·Ú CÏ ¯Ó‡Ï '‰ ˙ÏÁa ÁtzÒ‰Ó≈ƒ¿«≈«¿«¬«≈…≈¬…¡…ƒ
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"ÌÈ¯Á‡63˙Ó„‡ Ï‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BiÚ¯Ù·e . ¬≈ƒ¿À¿»À≈¿∆«¿«
ı¯‡‰Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk ."e‡·È ‡Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈…»…¿≈∆»»≈≈»»∆
¯‡LÏ Ï·aÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ Ck ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆»»»≈ƒ»∆ƒ¿»

"eÈ‰È ‰nLÂ e‡·eÈ ‰Ï·a" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰64. »¬»∆∆¡«»∆»»¿»»ƒ¿

לו 63) אמר מי "וכי שם: מסיימת והברייתא ב. קי, כתובות
הדר  כל לך: לומר אלא אחרים? אלהים עבוד לך לדוד,
בהר, פרשת כהנים' ב'תורת וראה ע"ז". עובד כאילו בחו"ל,
ע"ז". עובד כאילו - לחו"ל היוצא "כל ה"ד: ה, פרשתא

כל64) אמרו: ב קי, ושם א. קיא, לא"י שם מבבל העולה
יום  עד יהיו, ושמה יובאו בבלה שנאמר: בעשה, עובר -
רבינו  כוונת הכסףֿמשנה, ולדעת ה'. נאום אותם פקדי
מפרש: א קיא, שם ורש"י לא"י. אפילו - ארצות" ל"שאר
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש לפי מבבל, לצאת אסור
זה  פסוק כי יובאו", "בבלה הפסוק: את מזכיר ואינו תמיד,
הגמרא  וכדיחוי באנשים, ולא המקדש בכלי אלא מדבר אינו
מבבל  לעלות משתדל שהיה זירא, רבי של בטעמו שם,
מהפסוק  זו עליה האוסר יהודה רב של לדעתו בניגוד לא"י,
אליה  לעלות מותר בא"י, ישיבות שיש בזמן זה, ולפי הנ"ל.

מבבל. אפילו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לשלום 1) שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין

עד  העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה.
איסור  שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא
דברים  שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת
לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה חכמים שפטרום

קדוש. כמחנה

.‡ÔÈ‡¯BwL „Ú ÌÏBÚa Ì„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»»ƒ»»»»«∆¿ƒ
˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡ ,ÌBÏL BÏ2˙ÓÁÏÓ „Á‡Â , »∆»ƒ¿∆∆»¿¿∆»ƒ¿∆∆

‰ÂˆÓ3¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk" :¯Ó‡pL ,4,‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â5Ú·L eÏa˜Â eÓÈÏL‰ Ì‡ . ¿»»»≈∆»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«

Ô‰ÈÏÚ Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ6Ô‰Ó ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¬≈∆≈¿ƒ≈∆
‰ÓL7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡pL ,ÒÓÏ Ô‰ È¯‰Â , ¿»»«¬≈≈»«∆∆¡«ƒ¿¿»«

ÏÚ eÏa˜ ."Ee„·ÚÂB‡ ,˙e„·Ú‰ eÏa˜ ‡ÏÂ Òn‰ Ì‰È «¬»ƒ¿¬≈∆««¿…ƒ¿»«¿
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Òn‰ eÏa˜ ‡ÏÂ ˙e„·Ú‰ eÏawL∆ƒ¿»«¿¿…ƒ¿««≈¿ƒ»∆

Ì‰ÈL eÏa˜iL „Ú8eÈ‰iL ,‡e‰ eÏa˜iL ˙e„·Ú‰Â . «∆¿«¿¿≈∆¿»«¿∆¿«¿∆ƒ¿
,Ï‡¯OÈa L‡¯ eÓÈ¯È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ…¿ƒ¿»≈

Ì„È ˙Áz ÌÈLe·Î eÈ‰È ‡l‡9Ï‡¯OÈ ÏÚ epÓ˙È ‡ÏÂ . ∆»ƒ¿¿ƒ««»»¿…ƒ¿««ƒ¿»≈
ÌÈÎeÓ eÈ‰iL - eÏa˜iL Òn‰Â .ÌÏBÚaL ¯·c ÌeLÏ¿»»∆»»¿««∆¿«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BÓBÁ‰ ÔÈa ÔB‚k ,ÌBÓÓe ÌÙe‚a CÏn‰ ˙„B·ÚÏ10 «¬««∆∆¿»»»¿ƒ¿««

,B· ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ÔBÓ¯‡ ÔÈ·e ˙B„eˆn‰ ˜ÊÁÂ¿…∆«¿ƒ¿««¿«∆∆¿«≈
‰ÓÏL CÏn‰ ‰ÏÚ‰ ¯L‡ Òn‰ ¯·„ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«««¬∆∆¡»«∆∆¿……
˙ÓBÁ ˙‡Â ‡Bln‰ ˙‡Â B˙Èa ˙‡Â '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ïƒ¿∆≈¿∆≈¿∆«ƒ¿≈«
eÈ‰ ¯L‡ ˙BkÒn‰ È¯Ú Ïk ˙‡Â ...ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈»»≈«ƒ¿¿¬∆»
ÌÏÚiÂ ...È¯Ó‡‰ ÔÓ ¯˙Bp‰ ÌÚ‰ Ïk ...‰ÓÏLÏƒ¿……»»»«»ƒ»¡…ƒ««¬≈
‡Ï Ï‡¯OÈ ÈaÓe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú „·Ú ÒÓÏ ‰ÓÏL¿……¿«…≈«««∆ƒ¿≈ƒ¿»≈…
ÂÈ„·ÚÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ Ì‰ Èk ,„·Ú ‰ÓÏL Ô˙»«¿……»∆ƒ≈«¿≈«ƒ¿»»«¬»»

."ÂÈL¯Ùe BaÎ¯ È¯OÂ ÂÈLÈÏLÂ ÂÈ¯OÂ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ¿»»»

ישראל.2) גבול להרחיב כדי האומות, בשאר שהיא
לעיל 3) כמבואר עמלק, ומלחמת עממים בשבעה שהיא

ה"א. שבעה 4)פ"ה, של עיר אפילו במשמע, עיר וכל
מלך  לסיחון לשלום שקרא רבינו במשה מצינו וכן עממים,
ובוודאי  כו), ב, דברים (ראה העמים משבעת שהוא האמורי,
נשמה  כל תחיה לא - ה'לאֿתעשה' על משה עבר לא
יג: אות פ"ה, דברים רבה' וב'מדרש א). כ, לדברים (רמב"ן
לא  הולכים, שיהו מלחמה כל גזירתך, מקיים שאני "חייך

בשלום". אלא פותחים שם,5)יהו לתורה רש"י אבל
וראה  רשות, במלחמת אלא מדבר אינו הכתוב שכל מפרש

שם. מזרחי אליהו רבי פ"ט,6)בפירוש לקמן מנויות והן
מעכבת 7)ה"א. מצוות שבע קבלת אין הראב"ד, ולדעת

הורגים  אין - המצוות קיבלו לא ואפילו הרשות, במלחמת
הם  רחוקות בערים שהרי עמהם, ומשלימים נשמה, מהם

מה  אותנו. יחטיאו ולא מצוה יושבים, במלחמת ֿשאיןֿכן
בהם, מעכבת מצוות קבלת שבא"י, העמים כלפי המכוונת
וראה  אותנו. יחטיאו שלא אותם, מחרימים יקבלו לא ואם

יב. אות ר.8)בסמוך אות שופטים, ושיוכל 9)'ספרי'
לו  ונותן מימיו, ולשאוב עציו לחטוב מהם ליקח ישראל כל

יא). כ, לדברים (רמב"ן הראוי ירושלים,10)שכרו חומות
הבא. בכתוב כמפורש

.·B‡ ÌBÓÓ ÈˆÁ ÁwiL Ì‰nÚ ˙B˙‰Ï CÏnÏ LÈÂ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆∆ƒ«¬ƒ»»
ÁÈpÈÂ ÔÈÏËÏhÓ‰ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ‰ Ïk ÁÈpÈÂ ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿«ƒ«»«¿«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ¿«ƒ«

˙BÚ˜¯w‰11.‰˙iM ‰Ó ÈÙk , ««¿»¿ƒ«∆«¿∆

ממונם".11) "חצי של הפירוש זהו

.‚eÓÈÏL‰L ¯Á‡ Ì‰Ï ·fÎÏe Ì˙È¯·a ¯wLÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈ƒ¿ƒ»¿«≈»∆««∆ƒ¿ƒ
˙BˆÓ Ú·L eÏa˜Â12. ¿ƒ¿∆«ƒ¿

ואם 12) יהרגום, שלא והבטיחום לשלום, להם קראו שהרי
סוף  בסמוך (ראה השם חילול בזה יש בהבטחתם, ימעלו
ההורגם  נמצא דמם, לנו התירה לא שהתורה גם ומה ה"ה),

ורוצח. דמים שופך הוא

.„Ú·L eÏa˜ ‡ÏÂ eÓÈÏL‰L B‡ ,eÓÈÏL‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆«
ÌÈ¯Îf‰ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚ - ˙BˆÓƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿¿ƒ»«¿»ƒ

ÌÈÏB„b‰13ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â .ÌtËÂ ÌBÓÓ Ïk ÔÈÊÊB·e , «¿ƒ¿ƒ»»»¿«»¿≈¿ƒ
"Ûh‰Â ÌÈLp‰" :¯Ó‡pL ,ÔË˜ ‡ÏÂ ‰M‡14ÛË ‰Ê - ƒ»¿…»»∆∆¡««»ƒ¿««∆«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÎÊ ÏL15˙ÓÁÏÓa ∆¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿∆∆

ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L Ï·‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÌÚ ‡e‰L ˙eL¯‰»¿∆ƒ¿»»À¬»ƒ¿»¬»ƒ
,‰ÓL Ì‰Ó ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - eÓÈÏL‰ ‡lL ˜ÏÓÚÂ«¬»≈∆…ƒ¿ƒ≈«ƒƒ≈∆¿»»
...ÌÈnÚ‰ È¯ÚÓ ˜¯ .'B‚Â ÏÎÏ ‰OÚz Ôk" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«¬∆¿»¿«≈»≈»«ƒ

Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,"‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï:˜ÏÓ …¿«∆»¿»»¿≈≈«¬»≈
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"16‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»

¯L‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?eÓÈÏL‰ ‡lL el‡a¿≈∆…ƒ¿ƒ∆∆¡«…»¿»ƒ¬∆
,ÔBÚ·‚ È·LÈ ÈeÁ‰ ÈzÏa Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ‰ÓÈÏL‰ƒ¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈ƒ¿
˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk .‰ÓÁÏn· eÁ˜Ï Ïk‰ ˙‡∆«…»¿«ƒ¿»»ƒ≈≈»¿»¿«≈
ÔÚÓÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏ ˙‡∆ƒ»ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿»≈¿««
‡ÏÂ ÌBÏLÏ Ì‰Ï eÁÏML ,ÏÏkÓ ;"ÌÓÈ¯Á‰«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿»∆¿»¿…

eÏa˜17. 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



קיג mikln zekld - mihtey xtq - xii` e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הערים 13) תושבי האומות, שאר שאפילו רבינו, סובר
בני  מצוות שבע לקבל מוכרחות ישראל, מגבול הרחוקות
ואם  בארצותיהן, ולדור אותן לכבוש באים אנו שהרי נח,
ו  אות לעיל הבאנו וכבר אותנו, יחטיאו בכפירתן ישארו

בזה. הראב"ד וכל 14)דעת ..."והבהמה הכתוב: וסיום
לך". תבוז בעיר... יהיה הנשים 15)אשר שמשאירים

שלא 16)והטף. עמלק", "זכר ב כא, בבבאֿבתרא ופירשו
אומר  והכתוב נהרגות, הנקבות ואפילו זכרון לו ישאר
עד  מאיש והמתה עמלק... את והכית "לך ג) טו, (שמואלֿא
פ' ובמכילתא וגו'. שה" ועד משור יונק, ועד מעולל אשה,
בכסא  המקום נשבע - יֿה כס על יד "כי דרשו: בשלח,
השמים  כל תחת לעמלק, ונכד נין אני מניח אם שלו, כבוד
עמלק". של זו רחל עמלק, של זה גמל אומרים יהו שלא -

אמרו 17) וכן עמהם. משלימים היו - קיבלו שאם ומכאן,
ככל  לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען ב) לה, (סוטה
היו  בתשובה חוזרים היו שאם למדת, הא - תועבותם
אלא  זה שאין מפרש, שם רש"י אולם אותם". מקבלים
בתוך  ביושבות אבל לארץ, בחוץ היושבות אומות לשבע
דחה  וכבר עושות. הן יראה שמחמת מקבלים, אין - הארץ
בערי  מדבר הכתוב שהרי זו, דיעה י) כ, (דברים הרמב"ן
אשר  למען ומדגיש: נחלה, לך נותן ה' אשר האלה, העמים
נהרגין, אין - תשובה עשו שאם ומכאן אתכם, ילמדו לא

רב. אות שם, ה'ספרי' כדרשת

.‰ÚLB‰È ÁÏL ÌÈ·˙Î ‰LÏL18ÒÎ ‡lL „Ú ¿»¿»ƒ»«¿À««∆…ƒ¿«
,Á¯·Ï ‰ˆB¯L ÈÓ - Ì‰Ï ÁÏL ÔBL‡¯‰ :ı¯‡Ï»»∆»ƒ»«»∆ƒ∆∆ƒ¿…«

¯ÊÁÂ .Á¯·È19.ÌÈÏLÈ ,ÌÈÏL‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ƒ¿«¿»«¿»«ƒ∆∆¿«¿ƒ«¿ƒ
.‰OÚÈ ,‰ÓÁÏÓ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆∆«¬ƒ¿»»«¬∆

?ÔBÚ·‚ È·LBÈ eÓÈ¯Ú‰ ‰Ó ÈtÓ ,ÔkŒÌ‡20ÈÙÏ ƒ≈ƒ¿≈»∆¡ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ
ÏÏÎa Ì‰Ï ÁÏML21ËtLÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,eÏa˜ ‡ÏÂ ∆»«»∆ƒ¿»¿…ƒ¿¿…»¿ƒ¿«

ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ·eML en„Â ,Ï‡¯OÈ22. ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»
Ì˙Bk‰Ï Èe‡¯L e‡¯Â ÌÈ‡ÈOpÏ ¯·c‰ ‰L˜ ‰nÏÂ¿»»»»«»»«¿ƒƒ¿»∆»¿«»

ÈÏeÏ ·¯Á ÈÙÏ23?‰Úe·M‰24Ì‰Ï e˙¯kL ÈtÓ ¿ƒ∆∆≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»∆
˙È¯a25?"˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ«¬≈≈…ƒ¿…»∆¿ƒ

˙eÚË·e ÏÈ‡B‰Â ,ÌÈ„·Ú ÒÓÏ eÈ‰iL ÌÈ„ ‰È‰ ‡l‡∆»»»ƒ»∆ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÚaL26ÈÏeÏ ,ÌeÚË‰L ÏÚ e‚¯‰iL ‰È‰ ÔÈ„a , ƒ¿¿»∆¿ƒ»»∆≈»¿«∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÏelÁ27. ƒ«≈

ה"א.18) פ"ו, שביעית במכתב 19)ירושלמי שחיכה לא
אחת  בבת אלא הראשון, למכתבו תשובה שיקבל עד השני,
מלשון  נראה וכן הצעות, שלש בהם כתבים שלשה שלח
לו  והלך פינה גרגשי אמרו: ושם (רדב"ז). שם הירושלמי

עבדיך 20)לאפריקה. באו רחוקה מארץ ולומר: לשקר
רצונם  על להצהיר היו יכולים והלא ט), ט, (יהושע וגו'

וינצלו?. כוללת.21)להשלים בצורה כנען ערי לכל
קבלת 22) עם הראשונה בפעם נענו ולא הואיל שחשבו

מהם  קיבוץ שום אח"כ יקבל לא שוב הכללית, הפניה
לולא.23)(כסףֿמשנה). נשיאי 24)כמו: להם שנשבעו

אסור  להם, נשבעו לא אפילו והלא טו), (שם, ככתוב העדה,
שהשלימו?! מאחר זכויות 25)להכותם שווי שיהיו

חפשיים. מאד,26)כאזרחים רחוקה מארץ שהם שחשבו,

חייבים  ואינם כלל, עליהם לבוא בדעתם שאין העמים מן
יא). כ, לדברים (רמב"ן ומסים עבדות עליהם לקבל

ידעו 27) ולא שבועתם, חללו שהנשיאים הגויים, שיאמרו
מו, (גיטין היתה שבטעות כלל, עליהם חלה לא השבועה כי
ישראל  שעברו טרם השלימו שלא כל סובר, והראב"ד א).
ולפיכך  להם, מועילה ההשלמה אין שוב הירדן, את
אולם, הם. רחוקה שמארץ להערים הגבעונים היו מוכרחים
היה, תושב גר היבוסי ארוונה ב) כד, (ע"ז שאמרו מתוך
שכל  רבינו, כדעת נראה דוד, וקיבלו מצוות, שבע שקיבל
וראה  מלך'). ('קרית אותו מקבלים - שמשלים מי
להעיר  יש ועדיין דאמרו. כיון ד"ה שם, גיטין ב'תוספות'
זרע  להתערבות בקשר יב) ט, (עזרא הסופר עזרא מדברי
ב): שם, (כמפורש וגו' החתי הכנעני, הארצות: בעמי קודש
שלומם  תדרשו ולא לבניהם... תתנו אל בנותיכם "ועתה

לא  כניסתם שעם הרי עולם", עד להשלים וטובתם נאסרו רץ,
שמח'). ('אור עמהם

.Â:¯Ó‡pL ,ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÌÈÁÏBL ÔÈ‡ ,·‡BÓe ÔBnÚ«»≈¿ƒ»∆¿»∆∆¡«
e¯Ó‡ ."EÈÓÈ Ïk ,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï"…ƒ¿¿»¿»»»»∆»¿

ÌÈÓÎÁ28,"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â" ,¯Ó‡pL ÈÙÏ : ¬»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»»≈∆»¿»
L¯„˙ ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk ·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ»«»≈«¿«…ƒ¿

"Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL29·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿»¿»»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿≈≈
·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ ,"epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ...Ea¯˜a¿ƒ¿¿«…∆»«»
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ì˙·BËÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk≈«¿«¿»»¿««ƒ∆≈
,‰lÁz ÌÓˆÚÓ eÓÈÏL‰ Ì‡ - ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BL¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó30. ¿«¿ƒ»

רנא.28) אות כיֿתצא, כבר 29)'ספרי' הרדב"ז: והעיר
יודעים  אנו שאין כלומר, העולם. את ובלבל סנחריב בא
מרוב  הפורש, גוי וכל ומואבים, עמונים הם מי כיום,
הל' והשווה מ"ד. פ"ד, בידים כמבואר פורש, הוא האומות

הכ"ה. פי"ב, ביאה אלא 30)איסורי הכתוב אסר שלא
ב"הגהות  וכתוב לקריאתם. היענותנו ולא לשלומם, דרישתנו
תשלומי  אבל בשלומם, לדרוש אלא אסור אינו מיימוניות":
לשלום, לפקדם מותר חסד, עמך עשו אם כגון מותר, שלום
חנון  וימלוך עמון, בני מלך וימת א) י, (שמואלֿב שנאמר
אביו  עשה כאשר חנון... עם חסד אעשה דוד ויאמר בנו...
העיר, ובכסףֿמשנה לנחמו". דוד וישלח חסד עמדי
למדרש  כוונתו בזה, כהוגן דוד עשה שלא משמע, שבמדרש
עליהם  שבא במי מוצא "אתה ג, אות פינחס פרשת תנחומא
דוד... זה ומלחמות... בזיון לידי בא לסוף רחמים, במדת
לא  כתבתי שאני דברי, על תעבור אתה הקב"ה: לו אמר
אדם  יהא שלא הרבה, צדיק תהי אל שלומם... תדרוש
את  חנון ויקח בזיון, לידי בא ולבסוף התורה... על מוותר
לידי  ואח"כ ד), י, (שמואלֿב זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי
שאם  מתרץ, שמח' וב'אור וכו'. נהרים" ארם עם מלחמה
חסד  עשה ודוד מותר, זה - עצמו מטיבו עם חסד משלם

אסור. וזה בנו, עם

.Êd˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡ ,dOÙ˙Ï ¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯vLk¿∆»ƒ«ƒ¿»¿»≈«ƒƒ»
ÔÈÁÈpÓe ;‰È˙BÁe¯ LÏMÓ ‡l‡ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«∆»∆»ƒ»∆»«ƒƒ
,BLÙ ÏÚ ËÏn‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏe Á¯BaÏ ÌB˜Ó»«≈«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿
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˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ÔÈ„Ó ÏÚ e‡aˆiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿«ƒ¿»«¬∆ƒ»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "‰LÓ31.e‰eˆ CÎaL ∆ƒƒ«¿»»¿∆¿»ƒ»

מסתבר,31) הרדב"ז, וכתב קנז. אות מטות, פרשת 'ספרי'
מדין, דוגמת האומות, ובשאר הרשות, במלחמת רק שזה
נתיבותיה  כל אשר התורה מדרכי זה וכל ממנה. שלומד
ז' שבמלחמת תקכז, מצוה ה'חינוך' דעת גם וכן שלום.
שם  חינוך' ה'מנחת אולם צד. מכל אותה מקיפים עממים
אותה  מקיפים אין מצוה במלחמת שגם רבינו שדעת סובר,
צו  פי על היתה מדין מלחמת שהרי רוחותיה, משלש אלא
(ראה  הטף את בה שהחיו ומה מצוה. כמלחמת זו והרי ה',
הרמב"ן  דעת וראה הכתוב. גזירת אלא אינה יח), שם,
בתור  זה דין שמונה לרבינו, המצוות' 'ספר על בהשגותיו
מצוה  לדעתו, וגם ה), מצוה (שם עצמה בפני מצותֿעשה
בזה  שיש מנמק: והוא הרשות. במלחמת אלא אינה זו

לקראתנו. יתחזקו ולא שיברחו, פתח להם שנפתח תיקון,

.Á‰È„nÏ ıeÁL ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡32ÔÈ‡Â ≈¿ƒƒ»≈«¬»∆«¿ƒ»¿≈
˙n‡ Ì‰Ó ÔÈÚBÓ33:¯Ó‡pL ,eL·iL È„k ÌÈn‰ ¿ƒ≈∆««««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¡«

"dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï"34‡ÏÂ .‰˜BÏ - ıˆBw‰ ÏÎÂ ; …«¿ƒ∆≈»¿»«≈∆¿…
ÔÏÈ‡ ıˆBw‰ Ïk ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ¯BˆÓ·¿»ƒ¿»∆»¿»»»«≈ƒ«

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÏÎ‡Ó35B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ Ï·‡ ; «¬»∆∆«¿»»∆¬»¿ƒ
ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ˜ÈfÓ ‰È‰ Ì‡36˜ÈfnL ÈtÓ B‡ , ƒ»»«ƒƒ»¬≈ƒƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa37ÌÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ B‡ ,38‰¯Ò‡ ‡Ï . ƒ¿≈¬≈ƒƒ¿≈∆»»¿»ƒ…»¿»
.‰˙ÁL‰ C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz»∆»∆∆«¿»»

לאנשיה 32) להציק "כדי עליה, להלחם עיר על כשצרים
נז). ל"ת המצוות' ('ספר לבם" תעלה.33)ולהכאיב

כג).34) אות שופטים, ('ספרי' דבר" כב,35)"בכל מכות
תכרות". לא ואותו תאכל ממנו "כי ואזהרתו: א.

א).36) צב, (ב"ק בשלו (בבא37ֿ)אפילו ששנינו כמו
חבירו, לשדה סמוך אילן אדם יטע "לא א) כו, בתרא
שכשיחרוש  אמות", ארבע ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן
ושם  חבירו. של לתוך מחרשתו להכניס יצטרך לא אילנותיו

אמה. כ"ה הבור מן האילן את "מרחיקים שנינו: ב ..כה,
ונותן  קוצץ הבור) מזיקים האילן (ושרשי קדם הבור אם

(בבאֿקמא 38)דמים". פירותיו משבח יותר לבנין, יקרים
וברש"י). ב צא,

.Ë˜¯Ò ÔÏÈ‡ Ïk39B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ ,40BÈ‡ elÙ‡Â , »ƒ«¿»À»»…«¬ƒ≈
‡l‡ ‰OBÚ BÈ‡Â ÔÈ˜Ê‰L ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÎÂ .BÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ¿≈∆∆»
ı˜Ï ¯zÓ - Ba Á¯ËÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËÚeÓ ¯·„»»»∆≈»ƒ¿…«À»»…

B˙B‡41Ú·¯ - ?epv˜È ‡ÏÂ ‰OBÚ ˙Èf‰ ‡‰È ‰nÎÂ .¿«»¿≈««ƒ∆¿…¿À∆…«
ÌÈ˙ÈÊ ·w‰42‡Ï ,ÌÈ¯Óz ·˜ ‰OBÚ ‡e‰L Ï˜„Â . «»≈ƒ¿∆∆∆∆«¿»ƒ…

epv˜È43. ¿À∆

מאכל.39) עץ כי 40)שאינו תדע אשר עץ "רק ככתוב:
וכרת". תשחית אותו הוא, מאכל עץ בבאֿקמא 41)לא

רבינו: ומפרש מאכל". אילן זה - תדע אשר עץ "רק ב: צא,
מועט. דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל עץ זה

(הל'42) קבין ששה והסאה לוגין, ארבעה הוא - הקב
בהם  נחשב חשובים, שהזיתים ומתוך הי"ג), פ"א עירובין

ניכר. לדבר הקב שם.43)רובע ב"ק

.ÈÌÈÏk ¯aLÓ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»ƒ¿»∆»»«¿«≈≈ƒ
ÌÈ„‚a Ú¯B˜Â44ÔÈÚÓ Ì˙BÒÂ ÔÈa Ò¯B‰Â45„a‡Óe ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«¿»¿«≈

‰˙ÁL‰ C¯c ˙BÏÎ‡Ó46,"˙ÈÁL˙ ‡Ï"a ¯·BÚ - «¬»∆∆«¿»»≈¿…«¿ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙e„¯ÓŒ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â47. ¿≈∆∆»«««¿ƒƒ¿≈∆

בחמתו 44) בגדיו "המקרע ב) קה, (שבת שאמרו כמו
קכט, ושם ע"ז. כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר
בעציו  להסיק שולחןֿארז, בשבילו בקעו - יהודה רב א:
תשחית? בל משום עבר והלא ושאלו: הקזתו, ביום ולחממו
יתרגז  אם לראות בנו, לעיני משי בגדי קרע הונא וכשרב
משום  עבר והלא א): לב, (קידושין בגמרא שאלו ויתחצף,

תשחית. שאלו 45)בל ו, אות פינחס פרשת רבה' ב'מדרש
תסתומו", מים מעיני "וכל יט): ג, (מלכיםֿב לכתוב בקשר

או  ואתה תשחית, לא אמרה התורה ותירצו,והלא כן? מר
תדרוש  לא עליהם: מזהיר שהכתוב מותר, מואב שבמלחמת

וטובתם. ב.46)שלומם קמ, שבת שאינה 47)ראה
כל  ודוקא הדיין. עיני ראות כפי אלא מכות, ותשע שלשים
לאו  שאינו רבינו, סובר תשחית, לא משום: שאזהרתם אלה,
דרך  מאכל אילן הקוצץ אבל בדבר, ישנו איסור אלא גמור
מכות  ולוקה תכרות", לא "ואותו משום אזהרתו השחתה,

(רדב"ז). א כב, במכות כמבואר תורה, של

.‡ÈÌ„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì"ekÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»∆«¿»»ƒ…∆
˙aM‰48,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚÂ , ««»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»»

˙aLa elÙ‡Â49elÙ‡Â "dz„¯ „Ú" :¯Ó‡pL , «¬ƒ¿«»∆∆¡««ƒ¿»«¬ƒ
˙aLa50˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ;51. ¿«»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿

מתחילים 48) אין השבת, קודם ימים משלשה פחות אבל
שתתיישב  "כדי הי"ג: פ"ל, שבת בהל' רבינו כדברי במצור,
וטרודים  מבוהלים יהיו ולא עליהם, המלחמה אנשי דעת

אין 49)בשבת". השבת, לפני במצור שהתחילו אחרי
בשבת. המלחמה תרפה 50)מפסיקים אל א, יט, שבת

"שלא  הכ"ה: פ"ב, שבת הל' והשווה שתכבשנה. עד ממנה
בשבת". אלא יריחו יהושע במלחמת 51)כבש שאפילו

אות  שופטים ב'ספרי' וכמבואר בשבת, מפסיקים אין רשות
ברור, זה אבל מדבר. הכתוב רשות שבמלחמת רג,
כמבואר  בשבת, אפילו מתחילים מצוה שבמלחמת
שבת  להל' כסףֿמשנה וראה ה"ח. פ"א, שבת בירושלמי

הכ"ה. פ"ב,

.·ÈÔÈBÁLk52ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈBÁ ,53‚¯‰pL ÈÓe . ¿∆ƒƒ¿»»ƒ∆∆¡»
BÓB˜Ó ‰B˜ ;¯·wÈ ÌL ,ÏtiL ÌB˜na - ‰ÓÁÏna«ƒ¿»»«»∆ƒ…»ƒ»≈∆¿

‰ÂˆÓŒ˙Ók54. ¿≈ƒ¿»

המלחמה.52) לסלקם 53)אנשי הקרקע לבעל רשות ואין
אדמתו. ואין 54)מעל בדרך מושלך שהיה מישראל "אחד

במקום  ונקבר ה"ח), פ"ג אבל הל' (לעיל קוברים" לו
פ"ה, ממון נזקי בהל' כמבואר א). יז, (עירובין בו שימצא
מיתת  במלחמה מתו אפילו מסתבר הרדב"ז, וכתב ה"ג.
- במלחמה טרודים שהם כיון במקומם, נקברים עצמם,

מצוה. כמת עשאום

.‚È‰ÁÓa e¯Ët ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡55ÌÈÏÎB‡ : «¿»»¿»ƒ»¿¿«¬∆¿ƒ
È‡Óc‰56‰lÁza ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Ó ÌÈ¯eËÙe ,57ÔÈ‡È·Óe , «¿«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ
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קטו mikln zekld - mihtey xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈˆÚ58ÌÈL·ÈÂ ÌÈLeÏz Ô‡ˆÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏkÓ59 ≈ƒƒ»»«¬ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ
·¯ÚlÓ ÔÈ¯eËt ÔÎÂ .‰Ána Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ«»««¬∆¿≈¿ƒƒ¿»≈
Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ‡l‡ ,‰Ána ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú60 ≈≈¬≈««¬∆∆»¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆

‰vÈÁÓ ‰Án‰ Ïk eÙÈwiL ,‡e‰Â .‰kÒÏ ‰kqÓeƒÀ»¿À»¿∆«ƒ»««¬∆¿ƒ»
,„ÈÁi‰Œ˙eL¯ ‰È‰zL È„k ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ

˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL BÓk61‰˙eÁt ‰vÈÁÓ ÔÈ‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ»¿»
‰¯OÚÓ62Ck ,Ô˙ÎÈÏ‰a el‡ ÏkÓ ÔÈ¯eËtL ÌLÎe . ≈¬»»¿≈∆¿ƒƒ»≈«¬ƒ»»»

Ô˙¯ÊÁa ÔÈ¯eËt63. ¿ƒ«¬»»»

(עירובין 55) הרשות למלחמת ואפילו למלחמה, היוצאת
לרבינו). המשנה ובפירוש מעם 56)שם, שנלקחו פירות

הל' ראה כראוי. מעושרים פירותיהם אם ידוע ואינו הארץ,
הם, מעשרים הארץ עמי שרוב ומתוך ה"א. פ"ט, מעשר
חכמים  הקילו מדבריהם, חומרא אלא אינה הפרשתם נמצאת
בכיבוש  מתעסקים שהם "לפי וברש"י) ב יז, (שם עליהם

שם). לרבינו המשנה (פירוש אויביהם" שלפני 57)ארצות
במים  אבל במלחמה. טרודים שהם משום הסעודה,
מחמת  ונתקנו הואיל חייבים, - הסעודה שלאחר אחרונים,
ברכות  הל' (ראה העינים את המסמא סדום מלח של הסכנה
שם). (עירובין מאיסור סכנה חמורה - ה"ג) פ"ו,

גזל.58) משום בזה ואין אחרים, צרכים לכל או להסקה,
ואע"פ 59) לייבשם, וטרחו לצרכיהם תלשום שבעליהם

נזקי  הל' (ראה גזל משום ללקחם, אסורים אחרים שאנשים
א). יז, (שם בהם מותרים המחנה אנשי - שם) ממון

בחצר 60) הגרים אנשים לשאר בניגוד עירוב, כל בלי
מבית  לטלטל להם אסור עצמו, בפני בית אחד ולכל אחרת,
שגובים  שלמה, בפת שיתערבו עד לחצר, מבית וכן לבית,
(הל' החצר מבתי אחד בבית הכל ומניחים ובית בית מכל

טז).עירוב  ה"אֿו, פ"א, ה"א.61)ין טפחים 62)פט"ז,
פחותה  מחנה ואין תימן: ובכת"י הט"ו), (שם בגובה
עירובין  בירושלמי ומקורו אנשים. עשרה כלומר, מעשרה.
גדול  למחנה "עד כג) יב, הימיםֿא (דברי שנאמר ה"י, פ"א
עשרה. אלהים? מנחה וכמה אלהים", כמחנה

בסכנה,63) הם בחזירתם שגם שם), (ירושלמי מהמלחמה
מהר  ויצּפור ישוב וחרד, ירא "מי ג) ז, (שופטים שנאמר
מפני  - (=בהשכמה)? בצפירה חוזרים הם "ולמה הגלעד".
שם. הפנים" ב"מראה וראה בהם, ירגישו שלא השונאים",

.„È˙Bt‰Ï ¯eÒ‡Â64‰„O‰ Èt ÏÚ B‡ ‰Án‰ CB˙a ¿»¿ƒ»¿««¬∆«¿≈«»∆
˙„ÁÈÓ C¯c ÌL Ôw˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿«¬≈¿«≈»∆∆¿À∆∆

EÏ ‰È‰z „ÈÂ" :¯Ó‡pL ,da ˙Bt‰Ï65ıeÁÓ ¿ƒ»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆¿ƒ
."‰ÁnÏ««¬∆

מקום,64) בכל אדם בני יפנו "ולא לגדולים. או לקטנים
המצוות', ('ספר האומות" שעושים כדרך האהלים, ובין

קצב). יד 65)עשה אין רנז) אות (כיֿתצא, ב'ספרי' דרשו
יד". לו מציב "והנה יב) טו, (שמואלֿא שנאמר מקום. אלא

.ÂË„˙È ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ66„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈¿»∆»¿∆»
¯tÁÈÂ C¯c‰ d˙B‡a ‡ˆÈÂ ,BzÓÁÏÓ ÈÏk ÌÚ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈≈¿»«∆∆¿«¿»
ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰qÎÈÂ ‰pÙÈÂ ,da»ƒ«∆ƒ«∆∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«

"'B‚Â EÊ‡67ÔÈ‡L ÔÈ·e ÔB¯‡ Ô‰nÚ LiL ÔÈ·e . ¬≈∆¿≈∆≈ƒ»∆»≈∆≈

ÔB¯‡ Ì‰nÚ68‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ÌÈOBÚ Ì‰ Ck , ƒ»∆»»≈ƒ»ƒ∆∆¡«¿»»
"LB„˜ EÁÓ69. «¬∆»

בו.66) לחפור אזנך 67)דקר "אין (שם) ב'ספרי' דרשו
אינו  - ולקטנים מלחמתך. כלי כלומר, זיינך", מקום אלא
חייב  אבל א. כה, בברכות כמבואר ולכסות, לחפור צריך
יונתן  ובתרגום שם. כמבואר למחנה, שמחוץ לדרך לצאת
מי  שם ותטיל - דריגלך" מֹוי תמן "ותשוד זה: לפסוק

המחנה.68)רגליך. בעת במחנה עמם ההולך אלקים ארון
המצוה...69) "משרשי תקסו מצוה ה'חינוך' וכתב

וכלֿשכן  לעולם, בשכינה דבקות ישראל של שנפשותיהם
שבידו  מעבירות הירא כל כי הנפש, נקיי שכולם במחנה,
רוח  אשר הטובים ונשארו ביתו, אל ושב לו הלך כבר

בנקיות". לעמוד להם וראוי בתוכם, שוכנת אלקים

á"ôùú'ä øééà æ"è éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצאים 1) שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת

הרהורי  ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי
לו  מובטח פחד... בלא הנלחם כל במלחמה. ובהלה פחד

רעה. תגיעהו שלא

.‡˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡Â ‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ „Á‡2, ∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿∆∆»¿
‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Ï Ô‰k ÔÈpÓÓ3. ¿«ƒ…≈¿«≈∆»»ƒ¿««ƒ¿»»

‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»
"‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ"5. ¿«ƒ¿»»

ואיזוהי 2) מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה
ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים הדברים

הלכות 4) וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה א, פרק המקדש לתפקידו 5)כלי שנמשח

לעבוד  שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד
יב, בהוריות וראה בו. אלא כשרות שאינן המקדש, עבודות
למעלת  מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב
העם  אל ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה -

.·:ÌÚ‰ Ï‡ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó ÌÈÓÚÙ ÈzL¿≈¿»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»∆»»
¯Ùqa ˙Á‡6,‰ÓÁÏn‰ eÎ¯ÚiL Ì„˜ ,ÔÈ‡ˆBiL ˙Úa «««¿»¿≈∆¿ƒ…∆∆««¿«ƒ¿»»

BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :ÌÚÏ ¯ÓB‡≈»»ƒ»ƒ¬∆»«∆∆¿…ƒ¿
ÂÈ¯·c ÚÓLiLk - "'B‚Â7‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¯ÊÁÈ ,8; ¿¿∆ƒ¿«¿»»«¬…≈¿≈«ƒ¿»»

Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡" :¯ÓB‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚa ˙Á‡Â¿««¿¿≈«ƒ¿»»≈«ƒ¿¿«
"eÊtÁz9. «¿¿

למלחמה.6) יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם
שבפעם  ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שישמיע  דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה
שנינו  וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו שהמערכות בעת
ילך  אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא
המלחמה, מערכות למקום שילך משמעו, כהן" דברי וישמע
(שופטים  ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם
וחוזר" המלחמה מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות

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



miklnקטז zekld - mihtey xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמח). בסדר 8)(אור הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
"אנשי  לח: יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים,

מערכה". עודרי הרדב"ז 9)מלחמה ולדעת א. מב, סוטה
נוסח  ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש
קודם  מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי נכון: יותר
הלבב  ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, שיערכו
ואחת  המלחמה, מעורכי מיד חוזר הדבר כשישמע וכו',
בעת  תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי
במלחמת  עוסקת זו הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים
כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה,
היו  ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם
הבאה  והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים
על  הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת  עוסקת
ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה כרם. ונוטע בית בונה

.‚˙BÎ¯Ún‰ ÔÈÎ¯BÚL ˙Ú10,ÌÁl‰Ï ÌÈ·¯˜ Ì‰Â ≈∆¿ƒ««¬»¿≈¿≈ƒ¿ƒ»≈
˙BÎ¯Ún‰ ÏÎÂ d·b ÌB˜Óa „ÓBÚ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ¿«ƒ¿»»≈¿»»…«¿»««¬»

L„w‰ŒÔBLÏa Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÂÈÙÏ11Ï‡¯OÈ ÚÓL" : ¿»»¿≈»∆ƒ¿«…∆¿«ƒ¿»≈
C¯È Ï‡ ,ÌÎÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ÌBi‰ ÌÈ·¯˜ Ìz‡«∆¿≈ƒ««ƒ¿»»«…¿≈∆«≈«
.Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡ ÌÎ··Ï¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆
ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ,ÌÎnÚ CÏ‰‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkƒ¡…≈∆«…≈ƒ»∆¿ƒ»≈»∆ƒ
ŒÁeLÓ ¯ÓB‡ Ô‡k „Ú ."ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï ÌÎÈ·È‡…¿≈∆¿ƒ«∆¿∆«»≈¿«
ÌÚ‰ ÏÎÏ B˙B‡ ÚÈÓLÓ ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰ÎÂ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿…≈«≈«¿»«¿ƒ«¿»»»
ÈÓ" :‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó CkŒ¯Á‡Â .Ì¯ ÏB˜a¿»¿««»¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â L„Á ˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰»ƒ¬∆»»«ƒ»»¿ƒ»ƒ¬∆

"'B‚Â O¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â Ì¯k ÚË12„Ú . »«∆∆¿ƒ»ƒ¬∆≈«¿«
ÏÎÏ ÚÈÓLÓ ¯ËBM‰Â ,¯a„Ó ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ Ô‡k»¿«ƒ¿»»¿«≈¿«≈«¿ƒ«¿»

‡Â .Ì¯ ÏB˜a ÌÚ‰BÓˆÚÓ ¯ËBM‰ ¯a„Ó CkŒ¯Á »»¿»¿««»¿«≈«≈≈«¿
¯Á‡ ¯ËBLÂ ,"··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯ÓB‡Â¿≈ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿≈«≈

ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ13. «¿ƒ«¿»»»

יז,10) (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות
מערכה". לקראת "מערכה א.11)כא) מב, סוטה

כולם 12) מצוה במלחמת כי רשות. במלחמת זה וכל
ד. הלכה להלן כמבואר בה, א.13)משתתפים מג, שם

.„,‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁ‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»
L‡¯a ˙B‡·ˆ È¯O ÌÈ„˜BÙe ˙BÎ¯Ún‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó¿«¿ƒ∆««¬»¿ƒ»≈¿»¿…
‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ Ïk ¯BÁ‡Ó ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÌÚ‰»»«¬ƒƒ≈»»«¬»»«¬»»

ÔÈÏÈMÎÂ ,ÌÈfÚÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯ËBL14Ì‰È„Èa ÏÊ¯a ÏL ¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒƒ∆«¿∆ƒ≈∆
CzÁÏ Ô„Èa ˙eL¯‰ ,‰ÓÁÏn‰ ÔÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ -»∆«¬…ƒ«ƒ¿»»»¿¿»»«¿…

‰ÒÈ - ‰ÏÈÙ ˙lÁzL ,B˜BL ˙‡15ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«∆¿»ƒ
el‡ ÌÈL‡ ÔÈ¯ÈÊÁnL ÌÈ¯eÓ‡16?‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¬ƒ∆«¬ƒƒ¬»ƒ≈≈¿≈«ƒ¿»»

Ïk‰ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓa Ï·‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿¬»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»«…
d˙tÁÓ ‰lÎÂ B¯„ÁÓ Ô˙Á elÙ‡Â ,ÔÈ‡ˆBÈ17. ¿ƒ«¬ƒ»»≈«¿¿«»≈À»»

וכילפות 14) "בכשיל ו) עד, (תהילים ככתוב קרדומות,
א)15)יהלומון". לא, (שמואלֿא שנאמר ב, מד, סוטה

חללים". ויפלו ישראל... אנשי בית 16)"וינוסו בוני
וכו'. כרם הכתוב 17)ונוטעי מלשון והוא שם. סוטה

מהחליים  - מחופתה מפרש: שם, והרד"ק טז). ב, (יואל

ולדעת  חתונתה. בימי עליה שחופפים (=קישוטים) והעדיים
ומזון  מים מספקות היו הנשים מצוה במלחמת הרדב"ז,
בקרב, השתתפו לא אבל כיום, הערביות כמנהג לבעליהן,
שבספר  להעיר, וראוי מלחמה. לעשות נשים של דרכן שאין
מלחמה  משיח "נאום רבינו: כותב קצא עשה המצוות
במלחמת  אלא חובה אינה המלחמה, בעורכי וההכרזה
לא  זה מכל דבר שום בה אין מצוה, מלחמת אבל הרשות...
(שם  הליר חיים רבי החליט כן על ואשר הכרזה", ולא נאום
מלחמת  "אחד א: הלכה ראש לעיל שכתוב שמה ח) אות
והוא  זה, לפרק כלל שייך אינו רשות" מלחמת ואחד מצוה
שאין  ...ובין שם: להיות צריך וכך הקודם, ו פרק לסוף שייך
ואחד  מצוה מלחמת אחד קדוש, מחניך ארון... עימהם

סוף  שם רבינו דברי כסיום רשות. ובאור מלחמת י"א. הלכה
מלחמה, משוח ממנים מצוה במלחמת שגם הוכיח, שמח
"וישלח  ו) לא, (במדבר אומר הכתוב מדין במלחמת  שכן,
א) מג, (סוטה חכמינו דרשו - פינחס" ואת משה... אותם

מלחמ  משוח זה - מדין,"פינחס במלחמת שגם הרי ה"
מלחמה. משוח מינו ה', צו פי על מצוה מלחמת שהייתה

.‰Œ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡Â ,B˙·ÈLÈÏ ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡∆»«∆«ƒƒƒ»¿∆»«∆≈
˙B¯ˆB‡‰Œ˙Èa ,ÌÈˆÚ‰Œ˙Èa ,¯˜a‰18Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ , «»»≈»≈ƒ≈»»ƒ¿»

‰¯È„Ï19ÔzpL „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡Â ,‰Ba‰ „Á‡Â ; ¿ƒ»¿∆»«∆¿∆»«≈«¿∆»∆ƒ«
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - L¯Bi‰ B‡ ‰zÓ· BÏ20‰Ba‰ Ï·‡ . ¿«»»«≈¬≈∆≈¬»«∆

Ô·z‰Œ˙Èa21¯ÚL ˙È·e22‰¯„ÒÎ‡23˙Òt¯Óe24B‡ , ≈«∆∆≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·25B‡ , «ƒ∆≈«¿««««¿««

˙Èa ÏÊBb‰26.¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¬≈∆≈≈

בו.18) דר אדם ואין ותבואה, ושמן יין בו שאוצרים
א.19) מג, בנה 20)סוטה אשר האיש מי שנאמר: שם,

אלו. כל לרבות בא זה הרי "האיש", שם 21)וגו', בגמרא
הגיה  ויפה עליו, שחוזרים הבקר לבית תבן" "בית  מדמים
שער" בית הבונה ...אבל התבן "בית להיות: שצריך הרש"ש

ר"מ. רומי בדפוס וכן לפני 22)וכו'. שעושים קטן בית
שם. מסתופף הפתח ושומר החצר פרוזדור 23)שער

מקורה. ואינו הבית וכל 24)שלפני הבית, שלפני יציע
וברש"י). (שם לדירה ראויים אינם ראוי 25)אלה שאינו

א). ג, (עירובין "ולא 26)לדירה שנאמר: א, מג, סוטה
ולא  - זה מיעוט, זה הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו"

לגזול. פרט אחר,

.ÂÈÏÈ‡ ‰MÓÁ ÚËBp‰ „Á‡Â ,Ì¯k ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈«∆∆¿∆»«≈«¬ƒ»ƒ»≈
ÏÎ‡Ó ÈÈÓ ˙LÓÁÓ elÙ‡Â ,ÏÎ‡Ó27,ÚËBp‰ „Á‡ . «¬»«¬ƒ≈¬≈∆ƒ≈«¬»∆»«≈«

CÈ¯·n‰ „Á‡Â28·Èk¯n‰ „Á‡Â29‰·k¯‰Â ‰Î¯·‰ ¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ«¿»»¿«¿»»
‰Ï¯Úa ˙·iÁ ‡È‰L30,L¯Bi‰ „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡ . ∆ƒ«∆∆¿»¿»∆»«≈«¿∆»«≈

ÈÏÈ‡ ‰Úa¯‡ ÚËBp‰ Ï·‡ .‰zÓ· BÏ ÔzpL „Á‡Â¿∆»∆ƒ«¿«»»¬»«≈««¿»»ƒ»≈
BÈ‡ - Ì¯k ÏÊbL B‡ ,˜¯Ò ÈÏÈ‡ ‰MÓÁ B‡ ,ÏÎ‡Ó«¬»¬ƒ»ƒ»≈¿»∆»«∆∆≈
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL Ì¯k ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ¯ÊBÁ≈»»¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ≈¿ƒ

ÂÈÏÚ31. »»

פרק 27) (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו
ולא  עיירות. בחמש אפילו המינים "מחמשת י"א) משנה ז,
שניים  כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, (שם הסובר כרש"י
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זנב. יוצא בעפר,28)ואחד ומכסהו אילן של ענף שכופף
חדשים. ענפים ויצמיח שורשים שיכה אילן 29)כדי

ותוחב  האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו,
אילן  אותו ממין ונושא הנקב, בתוך ענף ועושה לתוכו,

ב). עמוד שם (רש"י ממנו כנטיעה 30)שנוטל דינה שאז
חייבת  אינה אם אבל מהמלחמה, עליה שחוזרים גמורה
עברו  (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה,
אינה  בזקנה, ילדה שבטלה ונתחללה), שנים ארבע עליה
ובהלכות  ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין נטיעה, נחשבת
ובדפוס  בערלה. חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר
(=בזקנה) בחברתה זקנה המרכיב "ואחד הנוסח: וינציאה

בערלה". חייבת המיוחד 31)שהיא כרמו זה שאין שם.
ולדעת  (רש"י). בה חלק לשניהם שאין גפן, בו שאין לו,
יש  שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף
ביתו. ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום מהם אחד לכל
מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה

עליו. חוזרים אין שותפים של בית שגם

.Ê˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡Â ,‰Ïe˙a‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡∆»«¿»≈∆«¿»¿∆»«¿»≈∆
‰ÓÏ‡‰32‰Ó·È BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ ;33‰MÓÁ elÙ‡ , »«¿»»¿≈ƒ»¿»¿»»¬ƒ¬ƒ»

ÔÈ¯ÊBÁ Ôlk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe ÌÈÁ‡34‰M‡ Lc˜ . «ƒ≈««≈∆À»¿ƒƒ≈ƒ»
L„Á ¯OÚŒÌÈL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ35ÔÓf‰ ÌÏLÂ , ≈«¿»¿««¿≈»»…∆¿»««¿«

BÏ ‡·e ¯ÊBÁ - ‰ÓÁÏna36. «ƒ¿»»≈»

כי 32) שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי א. מג, סוטה
לרבות  מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח
מכל  - אשתו את ושימח לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה
פרט  לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום,

גרושתו. אלא 33)למחזיר הוא, קידשה שלא פי על אף
וברש"י). א מד, (סוטה לו באה המת אחיו שם,34)מכוח

לו, תתייבם ושמא מהם, אחד לכל ראוייה היא שהרי
חוזר  במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם כמבואר

א). מג, (שם לו הזמן 35)ובא במשך בו יחזור לא אם
למפרע. לו מקודשת שנתקדשה 36)תהיה נתברר שהרי

מעכשיו, לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו
בתוך  והוא הזמן והגיע חודש, י"ב לאחר קידשה אלא
לתחולת  המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה
המלחמה  בתוך אשה לארס יכול אדם ואין קידושיו,
ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע
עשה  שלא במלחמה, אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה
(כסף  לו הקנוה השמים מן אלא עצמו, לפטור מעשה שום
שכל  י"ז, הלכה ו, פרק אישות בהלכות נתבאר וכבר משנה).
יחול  מעכשיו שכוונתו מעכשיו, כאומר מנת" "על האומר:

(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה

.ÁB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁn‰37‰¯eÒ‡‰ ‰M‡ Ò¯‡Ó‰Â , ««¬ƒ∆¿»¿«¿»≈ƒ»»¬»
‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ38 »»¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»

‰È˙e ˙¯ÊÓÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ39OÈÏÏ‡¯OÈ ˙a ,Ï‡¯ ¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔÈ˙Ïe ¯ÊÓÓÏ40. ¿«¿≈¿»ƒ≈≈

לו.37) חדשה סופרים,38)שאינה מדברי לכוהן אסורה
ז). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא

ושואבי 39) עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים, מן

שלא  עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מים
כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק (שם לעולם בקהל יבואו

לקחה"40) ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א, מד, סוטה
שהם  עבירה, לנישואי פרט אחרת, ולא לזו משמע - לקחה

י"ד. הלכה בסוף בביאורנו לקמן וראה איסור. לקיחת

.ËÔÈÚÓBMLk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»¿∆¿ƒ
Ì‰ÈÁ‡Ï ÔBÊÓe ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ¯ÊBÁ ,Ô‰k‰ È¯·c ˙‡∆ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ»«¬≈∆

ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe ,‡·vaL41. ∆«»»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ

א.41) מג, שם

.È,¯wÚ Ïk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»»»ƒ»
˙Èa ‰Ba‰ :ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ Ì˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»¿»»»»«∆«ƒ

BÎÁÂ42ÏlÁL ÈÓe ,ÌaiL B‡ B˙Òe¯‡ ‡OBp‰Â , «¬»¿«≈¬»∆ƒ≈ƒ∆ƒ≈
BÓ¯k43È˜" :¯Ó‡pL ,‰L Ìz „Ú ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - «¿≈¿ƒ«…»»∆∆¡«»ƒ

."Á˜Ï ¯L‡ BzL‡ ˙‡ ÁnOÂ ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿≈»»∆»¿ƒ«∆ƒ¿¬∆»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ44˙È·Ï ÔÈa ,‰L È˜ ‰È‰iL ,e„ÓÏ ƒƒ««»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ»»≈¿«ƒ

ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰L Ì¯ÎÏ ÔÈa ,‡OpL ‰M‡Ï ÔÈa ,‰wL∆»»≈¿ƒ»∆»»≈¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆¡…
BÈ¯t45. ƒ¿

ולא 42) ביתו לחינוך תאוותו וכל לבו כי בו. לגור שנכנס
עזרא  בן אברהם (רבי אחרים ויניס ינוס כן על למלחמה,

ה). כ, -43)לדברים שהפירות לנטיעתו, הרביעית בשנה
בדמים, (=לפדותם) לחללם או בירושלים, לאכלם צריכים

ירושלימה. דמיהם את החכמים 44)ולהעלות שקיבלו
מסיני. למשה עד איש מפי עברה 45)איש לא ועדיין

א). מג, (סוטה הרביעית שנתו

.‡ÈÔw˙Ó ‡ÏÂ ,ÔBÊÓe ÌÈÓ ˜tÒÓ ÔÈ‡ ‰M‰ Ïk»«»»≈¿«≈«ƒ»¿…¿«≈
¯ÈÚ‰ ÈqÙÏ Ô˙B ‡ÏÂ ,‰ÓBÁa ¯ÓBL ‡ÏÂ ,C¯c46, ∆∆¿…≈«»¿…≈¿«≈»ƒ

ÌÏBÚa ¯·c ÌeL ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ47‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿…«¬…»»»»»»∆∆¡«…
"¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡·va ‡ˆÈ48¯·ÚÏ - ≈≈«»»¿…«¬…»»¿»»»«¬…

.„e„b‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡Ï ,ÔÈÂ‡Ï ÈLaƒ¿≈»ƒ…¿»¿≈»ƒ¿…¿»¿≈«¿

וראה 46) א), פס ערך (הערוך, העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה ז, פרק (תוספתא א ח, בתרא סוטה 47)בבא

א. שם,48)מד, לתורה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא
שלא  יאמר, הנזכר, הצבא על - עליו יעבור לא מפרש:
אנשי  על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור
ישגיח  לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך לכל ...או הצבא

בשמחתו. אלא עליהם,

.·ÈB¯ÎO BÏ ÌÈc˜‰Â ÌÈ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Â ˙Èa ‰a49 »»«ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -50¯Á‡Ï B¯ÎO BÏ Ô˙ . ¬≈∆¿ƒ∆¬»»«¿»¿««

„Ú BÎÁ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈL¿≈»»…∆¬≈¿ƒ∆…¬»«
‰zÚ51. »»

מראש.49) השכירות דמי השוכר קבלת 50)שנתן משעת
מעת 51)השכירות. אלא החינוך" "ימי מחשבים ואין

אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת
לא  ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט - בנה אשר
המבואר  גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש

(רדב"ז). חוזר שאינו ח, הלכה לעיל
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.‚È‰È‰ Ì‡ :Ì‰ÈÏÚ ÏÚÂ ÂÈˆÙÁ Ba Ô˙Â ˙Èa ‰a»»«ƒ¿»«¬»»¿»«¬≈∆ƒ»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ52Ô˙¯ÈÓL ÏÚ53BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ , »ƒ¿«≈«¿ƒ»»¬≈∆¿ƒ∆¬»

Ba ·LÈÏ ÏÈÁ˙‰Â54·LÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¿ƒƒ≈≈
Ô¯ÓBLÏe55BÎÁ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰ ,56. ¿¿»¬≈∆¿ƒ∆…¬»

הבית.53)מזמנו.52) בתוך נתנם לא נתינתם 54)אילו
ישיבתו. זוהי וכבדים,55)בבית גדולים חפצים שהם

בחוץ. ומתקלקלים נגנבים הועיל 56)שאינם לא שביתו
שם). (ירושלמי כלום להם

.„È- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ì¯k ÚËB B‡ ˙Èa ‰Ba‰ ÏÎÂ¿»«∆«ƒ≈«∆∆¿»»»∆
Ô‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡57. ≈≈¬≈∆

שאינו 57) זה יצא לחנכו, שמצווה את - חנכו "ולא שם,
ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה
אינן  חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות
ובמגן  שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי מצוה סעודות
בשם  הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם
עשה  אלא בבית, ראש קלות לנהוג נתן לא שאם המהרש"ל,
מעין  ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה
ו  הלכה שם ובירושלמי מצוה. סעודת זו הרי המאורע,

ש  (אשה האיילונית את הנושא ללדת)הוסיפו: ראויה אינה
חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל

.ÂËÔÈ‡L ,BÚÓLÓk - "··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ"ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿«¿»∆≈
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ Ák BaÏa58ÒkiL ¯Á‡Óe . ¿ƒ…««¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»≈««∆ƒ»≈

BÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ ‰Â˜Ó ÏÚ ÔÚMÈ ,‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰¯ˆ ˙Úa59‰OBÚ ‡e‰ ÌM‰ „eÁÈ ÏÚL Ú„ÈÂ , ¿≈»»¿≈«∆«ƒ«≈∆

‰ÓÁÏÓ60BtÎa BLÙ ÌÈOÈÂ ,61,„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‡¯ÈÈ ‡ÏÂ ƒ¿»»¿»ƒ«¿¿«¿…ƒ»¿…ƒ¿«
‰ÁÓÈ ‡l‡ ,ÂÈ·a ‡ÏÂ BzL‡· ‡Ï ·LÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿……¿ƒ¿¿…¿»»∆»ƒ¿∆
ÏÎÂ .‰ÓÁÏnÏ ¯·c ÏkÓ ‰ÙÈÂ BalÓ ÌB¯ÎÊƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»»»«ƒ¿»»¿»
- BÓˆÚ ÏÈ‰·Óe ‰ÓÁÏna ¯‰¯‰Ïe ·LÁÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿…¿«¿≈«ƒ¿»»«¿ƒ«¿

ÚÏ‡ ÌÎ··Ï C¯È Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·B≈¿…«¬∆∆∆¡««≈«¿«¿∆«
"Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz62,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆¿…

Ï‡¯OÈ ÈÓc ÏkL ‡l‡63‡Ï Ì‡Â .B¯‡eˆa ÔÈÈeÏz ∆»∆»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿ƒ…
È¯‰ ,BLÙ ÏÎ·e BaÏ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ ‰OÚ ‡ÏÂ Ávƒ«¿…»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»«¿¬≈

Ïk‰ ÈÓc CÙML ÈÓk ‰Ê64˙‡ ÒnÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆¿ƒ∆»«¿≈«…∆∆¡«¿…ƒ«∆
‰Ïawa L¯ÙÓ È¯‰Â ."B··Ïk ÂÈÁ‡ ··Ï65¯e¯‡" : ¿«∆»ƒ¿»«¬≈¿…»««»»»

."ÌcÓ Ba¯Á ÚÓ ¯e¯‡Â ,‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ ‰˘Ú…∆¿∆∆¿ƒ»¿»…≈««¿ƒ»
Lc˜Ï B˙eÎ ‰È‰˙Â ,„ÁÙ ‡Ïa BaÏ ÏÎa ÌÁÏp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿ƒ¿∆«»»¿«≈

„·Ïa ÌM‰ ˙‡66‡ÏÂ ˜Ê ‡ˆÓÈ ‡lL BÏ ÁË·Ó - ∆«≈ƒ¿»À¿»∆…ƒ¿»∆∆¿…
BÏ ‰kÊÈÂ ,Ï‡¯OÈa ÔBÎ ˙ia BÏ ‰·ÈÂ ,‰Ú¯ e‰ÚÈb«̇ƒ≈»»¿ƒ¿∆«ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe¿»»«»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»∆∆¡«
˙BÓÁÏÓ Èk ,ÔÓ‡ ˙Èa È„‡Ï '‰ ‰OÚÈ ‰OÚ Èk"ƒ»«¬∆«…ƒ«ƒ∆¡»ƒƒ¿¬

'‰67‰˙È‰Â .'B‚Â E· ‡ˆn˙ ‡Ï ‰Ú¯Â ÌÁÏ È„‡¬…ƒƒ¿»¿»»…ƒ»≈¿¿¿»¿»
ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ68."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ≈¡…∆

אויבים 58) יפרידום שלא צפופים, לעמוד כשמתקשרים
לרבי  בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה
העבירות  מן המתיירא זה - הירא האומר: שם, הגלילי יוסי
אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי  שבידו.

(הגהות  כוחו שתש שנה, ארבעים בן זה - הלבב ורך הירא
עקיבא  רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות).
לך, לומר הלבב" "ורך עוד לומר תלמוד מה הירא, אומר,
חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו

כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא כלשון 59)שנאמר:
ח. יד, ירמיה ה'60)הכתוב "כי ד) כ, (דברים ככתוב

בנצחונו  באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם
מב, (סוטה מקום של בנצחונו באים ואתם ודם, בשר של

ג).61)א). יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, יסכן
(62- לבבכם ירך "אל שם): בסוטה (משנה חכמינו פירשו

הגפת  מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני
ל  בזה, זה המגינים (=צלצול ולאיים)תריסים קול השמיע

- תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת
צווחות. קול פחדנותו 63)מפני בגלל בקרב, הנשפכים

פרשה 64)ועריקתו. רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
לבו  מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה,

במלחמה". נופל שהוא סוף בדברי 65)למלחמה,
וכמבואר ו.הנביאים, הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו

להושיענו.66) אויבינו עם הנלחם המכוונת 67)שהוא
ה'. עם מלחמות שם: תרגם ויונתן שמו. וקידוש ה' ַלייחוד

צרור 68) ...נקראו: מוות עימהם שאין לפי - אלו "חיים
ג), הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו (לשון החיים"

יפרדו. ולא לעד צרורים הנצחיים החיים שם: ובביאורנו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
דיני 1) במלחמה. צבא לחלוצי אסורות מאכלות היתר

תואר  יפת בה. הכהן ודיני במלחמה, תואר ביפת ישראל
גר  דיני בה. ייעשה מה - עבודהֿזרה לעזוב רצתה שלא
העולם. אומות מחסידי חסיד להיקרא הראוי ומיהו תושב:

.‡‡·ˆ ÈˆeÏÁ2Ì"ekÚ‰ Ïe·‚a eÒkiLk ,3ÌeLaÎÈÂ ¬≈»»¿∆ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ¿¿
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡Ï Ô‰Ï ¯zÓ - Ô‰Ó eaLÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆À»»∆∆¡…¿≈¿≈
ÏÎ‡i ‰Ó ‡ˆÓ ‡ÏÂ ·Ú¯È Ì‡ ,B· ‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁŒ¯O·e¿«¬ƒ¿«≈ƒƒ¿«¿…»»«…«

ÌÈ¯eÒ‡‰ el‡ ˙BÏÎ‡Ó ‡l‡5CÒŒÔÈÈ ‰˙BL ÔÎÂ .6. ∆»«¬»≈»¬ƒ¿≈∆≈∆∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ7- "·eË Ïk ÌÈ‡ÏÓ ÌÈz·e" : ƒƒ«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ¯ÈÊÁ ÈÙ¯Ú8Ô‰· ‡ˆBiÎÂ9. »¿≈¬ƒƒ¿«≈»∆

"שנים2ֿ) ה) לא, (במדבר הכתוב מלשון מזורזים, חיילים
למלחמה  חלציהם חגירת שם על צבא". חלוצי אלף עשר

ג). שם, קדומים.3)(ראב"ע בדפוסים מפורש 4)כן
קסבֿג. אות בביאורנו, פי"ט סנהדרין הל' שאם 5)לעיל

ויהרגוהו, העמים בו ירגישו מותרים מאכלות ויבקש ישהה
הם  הרי העמים, לגבול שיכנסו קודם אבל כמסוכן. זה והרי
מזון  מצרכי מזון אחרי לחזר ישהו שאפילו אדם, כל כשאר
(כסףֿמשנה). להם צפויה סכנה שום אין כשרים,

ואל 6) "יהרג נאמר: שבע"ז ואע"פ לעבודהֿזרה. שנתנסך
אשה  לבעול לו התירה שהתורה כשם רבינו, סובר יעבור"?
נאמר  עריות שבגילוי אע"פ – ה"ב בסמוך ראה בגיותה,
יין  לשתות לכשיצמא לו התירה כך יעבור, ואל יהרג ג"כ:
ובורות  טוב... כל מלאים ובתים הכתוב: שאמר הוא נסך,
שמח'). ('אור נסך יין מלאים לבורות הכוונה - וגו' חצובים
ביין  הם אסורים י) (שם, לתורה בפירושו הרמב"ן ולדעת
הכל  - שלה ותקרֹובת עצמה, היא ע"ז, איסורי שבכל נסך,

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



קיט mikln zekld - mihtey xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וזהב  כסף תחמוד "לא כהֿכו) ז, (שם ככתוב מיד, אסור
הוא". חרם כי תשקצנו... שקץ א.7)עליהם... יז, חולין

גירסת 8) אולם דחזירי, כתלי שם: בחולין שלפנינו, בנוסח
בתשובות  הוא וכן דחזירי", (=ערפי) "קדלי שם: רבינו
"שהאכילה  א יג, מגילה וראה קנד. סמן פריימן הוצ' רבינו,

דחזירי". ושבעת".9)קדלי "ואכלת שם: מסיים והכתוב

.·d˙eÈB‚a ‰M‡ ÏÚBa ÔÎÂ10B¯ˆÈ BÙ˜z Ì‡11Ï·‡ ; ¿≈≈ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¬»
‰pÏÚ·È ‡Ï12B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ ‡l‡ ,BÏ CÏÈÂ13, …ƒ¿»∆»¿≈∆∆»«¿ƒ»¿≈

"¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL14¯eÒ‡Â . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«¿»
‰iL ‰‡Èa d˙B‡ ÏÚ·Ï15‰p‡OiL „Ú16. ƒ¿…»ƒ»¿ƒ»«∆ƒ»∆»

גויה.10) תורה 11)בעודה דיברה "לא כי ב. כא, קידושין
לו  מותרת עדיין, נתגיירה לא ואפילו הרע". יצר כנגד אלא
פ"ב, מכות בירושלמי וחבריו רב דעת וכן ראשונה. בביאה
ללחום  שצריך במלחמה, אלא מותר אינו זה וכל ה"ו.
כדי  יצרו, בהרהורי נפשו לצער לו ואסור נפש, בחירוף
שם). תמימה' ('תורה מלחמה בקשרי לעמוד שיוכל

ובגלוי.12) ה"ג.13)בדרך בסמוך וכמבואר יבלענה, ושם
לו 14) מותרת תואר' ש'יפת ההלכה, תחילת על מוסב זה

(כסףֿמשנה). בגיותה רוחו,15)אפילו נתקררה שכבר
תוקפו. יצרו בסמוך 16)ואין וכמבואר שתתגייר, אחרי

- ובעלתה" אליה תבוא "ואחרֿכן יג) (שם, שנאמר ה"הֿו.
לך. מותרת בפרשה, האמור הסדר כל לאחר

.‚,‰i·M‰ ˙ÚLa ‡l‡ ˙¯zÓ ¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ÔÈ‡≈≈∆¿«…«À∆∆∆»ƒ¿««¿ƒ»
"‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL17ÔÈa ,‰Ïe˙a ÔÈa . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈¿»≈

Ì"ekÚÏ ˙eLÈ‡ ÔÈ‡L ;LÈ‡Œ˙L‡ ÔÈa ,‰ÏeÚa18. ¿»≈≈∆ƒ∆≈ƒ¿«
‰ÙÈ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "z˜LÁÂ"19‡ÏÂ - "da" . ¿»«¿»««ƒ∆≈»»»»¿…

- "‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂ" .ÌÈzL ÏÚ·È ‡lL ,dz¯·Á·«¬∆¿»∆…ƒ¿…¿«ƒ¿»«¿»¿¿ƒ»
B‡ ÂÈ·‡Ï ˙Á‡ ÁÈpÈÂ ,˙Á‡ ÏÚ·ÈÂ ÌÈzL ÁwÈ ‡lL∆…ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿…««¿«ƒ«««¿»ƒ

ÂÈÁ‡Ï20‰pˆÁÏÈ ‡lL ÔÈpÓe .21‡pL ?‰ÓÁÏna:¯Ó ¿»ƒƒ«ƒ∆…ƒ¿»∆»«ƒ¿»»∆∆¡«
ÌB˜ÓÏ dÒÈÎÈ - "E˙Èa CBz Ï‡ d˙‡·‰Â"22Œ¯Á‡Â «¬≈»∆≈∆«¿ƒ»¿»¿««

.ÏBÚ·È Ck»ƒ¿

או 17) למכרה שלקחה ולא בה, עיניו מתחילה נתן אם
וברש"י). כא, (קידושין עיניו בה נתן ואח"כ לשפחות,

לאשת 18) פרט - רעהו" "אשת ב) נב, (סנהדרין שאמרו כמו
בנוגע  זה וכל לגויים. קידושין שאין רש"י: ומפרש אחרים.
וחייב  אישות, יש - לחבירו גוי שבין ביחס אבל לישראל,
ז. ה"ה, פ"ט, לקמן כמבואר חבירו, אשת על מיתה

א).19) כב, (קידושין הכתוב תלה שם,20)בחשקו
אחר  לקרוב או לאביו להביאה אחת יקח שלא והואֿהדין

ובלחםֿמשנה). שם, בכת"י 22)יבעלנה.21)('תוספות'
הכוונה, - הכסףֿמשנה ולדעת פנוי. למקום התימנים:

לעיר. שיכניסנה

.„‡lL ,‰BL‡¯ ‰‡È·a ¯‡zŒ˙ÙÈa ¯zÓ Ô‰k‰«…≈À»ƒ«…«¿ƒ»ƒ»∆…
¯ˆi‰ „‚k ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯a„23ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ¿»»∆»¿∆∆«≈∆¬»≈»

CkŒ¯Á‡ ‰p‡OÏ24˙¯i‚ ‡È‰L ÈtÓ ,25. ƒ»∆»««»ƒ¿≈∆ƒƒ…∆

שיצרו 23) באיסור, ויבעלנה יעבור לו, תתירתה לא שאם
כא, (קידושין הרע ליצר לחוש יש בכהן ואפילו בו, מתגרה

וברש"י). ה"ו.24)ב בסמוך וכמבואר כשתתגייר,
זו 25) הרי ישראל, בת ואינה "הואיל בגיורת, אסור וכהן

פי"ח, ביאה איסורי בהל' רבינו כדברי לכהן", ואסורה זונה
שם). (קידושין ה"ג

.‰‰pÏÚ·iL È¯Á‡ ?¯‡zŒ˙ÙÈa Ï‡¯OÈ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«…««¬≈∆ƒ¿»∆»
‰ÈÏÚ ‰Ïa˜ Ì‡ :d˙eÈB‚· ‡È‰Â ‰BL‡¯ ‰‡Èaƒ»ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»

‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz Òk‰Ï26˙e¯b ÌLÏ dÏÈaËÓ -27 ¿ƒ»≈«««¿≈«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈≈
„iÓ28,ÌBÈ ÌÈLÏL B˙È·a ·Lz - ‰Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈≈¿≈¿ƒ

"ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e" :¯Ó‡pL29, ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ
d˙c ÏÚ ‰ÎBa ÔÎÂ30˙‡ ˙Ïc‚Óe ,dÚBÓ BÈ‡Â ¿≈»«»»¿≈¿»¿«∆∆∆

ÂÈÈÚa ‰pb˙zL È„k dL‡¯ ˙‡ ˙Ál‚Óe ‰È¯tˆ31. ƒ»¿∆»¿«««∆…»¿≈∆ƒ¿«∆¿≈»
d˙B‡ ‰‡B¯Â ÒÎ .˙iaa BnÚ ‰È‰˙Â32‰‡B¯Â ‡ˆBÈ , ¿ƒ¿∆ƒ««ƒƒ¿»¿∆»≈¿∆

da ıe˜iL È„k ,d˙B‡33dnÚ ÏbÏ‚Óe ,34È„k »¿≈∆»»¿«¿≈ƒ»¿≈
Ïa˜zL35d· ‰ˆ¯Â ‰Ïa˜ Ì‡ -36˙¯ib˙Ó BÊ È¯‰ , ∆¿«≈ƒƒ¿»¿»»»¬≈ƒ¿«∆∆

.ÌÈ¯b‰ ÏÎk ˙Ï·BËÂ¿∆∆¿»«≈ƒ

כולן.26) המצוות ולקיים בלא 27)להתגייר, גירות שאין
ה"ד. פי"ג, ביאה איסורי בהל' כמבואר ואין 28)טבילה,

ב). מח, (יבמות ראשה ובגילוח צפרניה בגידול לנוולה צורך
שלשה  עליה שיעברו עד עליה לבוא לו אסור  עדיין אבל

לו. אות לקמן וכמבואר הבחנה, משום "כי 29)חדשים,
אשר  עד אבלם, ולהעיר בבכייתם, מנוחה לעצבים יש
הנפשי" המקרה זה מלסבול הגופיים כוחותיהם יחלשו

פמ"א). ח"ג נבוכים, אלוהיה,30)(מורה פולחן עזבה על
עבודת  זו - ואמה "אביה שם): (יבמות עקיבא רבי כדברי
אבי  לעץ אומרים כז) ב, (ירמיה אומר הוא וכן כוכבים,

וגו'. א.31)אתה" עמ' ולא 33)בניוולה.32)שם
ישראל  בת "שתהא ריג: אות כיֿתצא, וב'ספרי' ישאנה.

מתנוולת". וזו מתקשטת זו בוכה; וזו משתדל 34)שמחה,
עליה. התימנים:36)להתגייר.35)להשפיע בכת"י

לו. להנשא שנתרצתה והכוונה בו. ורצה

.Â,‰iÎa ÏL L„Á :ÌÈL„Á ‰LÏL ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆe¿ƒ»¿«¿ƒ¿»√»ƒ…∆∆¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ÈLe37ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa d‡OBÂ .38. ¿≈√»ƒ«¬»¿¿»ƒ¿À»¿ƒƒ
da ıÙÁ ‡Ï Ì‡Â39dLÙÏ dÁlLÓ -40Ì‡Â . ¿ƒ…»≈»¿«¿»¿«¿»¿ƒ

d¯ÎÓ41‡Ï ¯ÎÓe" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - ¿»»≈¿…«¬∆∆∆¡«»……
‰¯eÎÓ dÈ‡ - d¯ÎÓ Ì‡Â ."ÛÒka ‰p¯kÓ˙42, ƒ¿¿∆»«»∆¿ƒ¿»»≈»¿»

ÌLÏ ,‰ÏÚ·pL ¯Á‡ dL·k Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»»««∆ƒ¿¬»¿≈
,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,da LnzLiMÓ - ‰ÁÙLƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈»≈¿…«¬∆

da LnzLÈ ‡lL ,"da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL43. ∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…ƒ¿«≈»

לזרע 37) הגירות) (=שלפני ראשון זרע בין "להבחין
חדשי  שלושת שלאחר ריג). אות כיֿתצא, ('ספרי' אחרון"
רבינו  וכדברי לא, או היא מעוברת אם להכיר אפשר הריון,
שנתגיירו, ואשתו גר "ואפילו הכ"א: פי"א, גירושין בהל'
שנזרע  זרע בין להבחין כדי יום, תשעים אותם מפרישים
וכן  בקדושה. שלא שנזרע לזרע גירותם), (=לאחר בקדושה
לתקנת  יום שלשים תורה לה שנתנה אע"פ יפתֿתואר
ואע"פ  הוולד". לתקנת יום תשעים להמתין צריכה עצמה,
אותו  הבחנה? בלא מיד ראשונה ביאה לו התירה שהתורה
מן  שהוא מפני דבר, לשום בנו שאינו כלל, קדוש אינו זרע
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(כסףֿמשנה). ה"ח בסמוך כמבואר מכיון 38)הגויה,
וחייב  קידושין, וצריכה כישראלית היא הרי שנתגיירה,

כתובה. לה  קידשה.39)לכתוב ולא בה, בלא 40)שקץ
לו. נתקדשה לא שעדיין אצל 41)גט, שפחה להיות

ח"ג, נבוכים במורה כמבואר נתגיירה, לא ואפילו הלוקח,
אם 42)פמ"א. - תעשה" "אל תורה שאמרה דבר שכל

פ"ו, בכורות הל' והשווה ב). ד, (תמורה מועיל אינו עשה
קנה  ולא כלום, עשה לא (=בהמה), מעשר "המוכר ה"ה:
ומובן  תואר". יפת וכמוכר לוקה... אינו ולפיכך לוקח,
סנהדרין  הל' לעיל רבינו מנאו לא ולפיכך לוקה, שאינו

עליהם. שלוקין הלאוין בין ה"ד, כי43ֿ)פי"ט 'ספרי'
ושימוש: לעבדות קוראים פרסי, "שבלשון ריד: אות תצא,

שם). לתורה (רש"י עימראה"

.ÊdnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯ib˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï44¯OÚŒÌÈL …»¿»¿ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»
L„Á45È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ˙Ïa˜Ó - ‰˙ˆ¯ ‡Ï . …∆…»¿»¿«∆∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈
Á46ÌÈ¯b‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰Â ,dLÙÏ dÁlLÓe , …«¿«¿»¿«¿»«¬≈ƒ¿»«≈ƒ

ÌÈ·LBz‰47‡lL ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ,d‡OB BÈ‡Â ; «»ƒ¿≈¿»∆»ƒ»ƒ»∆…
‰¯ib˙48. ƒ¿«¿»

להתגייר.44) שתסכים עמה ועוסקים כדין 45)משתדלים
מגלגלים  העבדים, מצוות לקבל רצה ולא כנעני עבד הלוקח
עבדים  ובהל' ב. מח, (יבמות חודש שניםֿעשר כל עמו
יב). כא, (דברים הגדול ובמדרש כסףֿמשנה). הי"ב. פ"ח,
לאחר  להתגייר רצתה לא שאם מלמד - לנפשה "ושלחתה
ולדעת  חודש". שניםֿעשר כל עליה מגלגל יום, שלשים
קמח, עמ' דרשב"י" והמכילתא "הרמב"ם בספרו כשר, ר"מ

לדברים. במכילתא זה מדרש לקמן 46)מקור מנויות והן
ה"א. נח,47)פ"ט, בני מצוות שבע עליהם שקיבלו

איסורי  בהל' כמבואר בארצנו, אתנו לשבת להם ומותר
ה"י. בסמוך וראה ה"ז. פי"ד, ז,48)ביאה (דברים ככתוב

איסורי  בהל' רבינו שכתב ואע"פ בם". תתחתן "ולא ג)
הקנאים  אין - תושב גר בת על "והבא ה"ה: פי"ב, ביאה
חיתון  לענין - מרדות" מכת אותו מכים אבל בו, פוגעים
מאכלות  בהל' כמבואר התורה, מן עליו אסורה זו הרי
וידוע  בשתיה, אסור יינו תושב שגר ה"ז, פי"א אסורות

בנותיהם. משום יינם על שגזרו

.Á¯b „Ïe‰ È¯‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙49BÈ‡Â , ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»¬≈«»»≈¿≈
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï B·50Ì"ekÚ‰ ÔÓ ‡e‰L ÈtÓ ,51; ¿¿»»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»«

B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈcŒ˙È· ‡l‡52ÌzÚc ÏÚ53¯Ó˙Â .54 ∆»≈ƒ«¿ƒƒ««¿»¿»»
‰˙È‰ ¯‡zŒ˙ÙÈ ÏL ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ55Ï·‡ ; ƒƒ»ƒ»∆¿«…«»¿»¬»

˙BÁ‡ ¯Óz ˙‡ˆÓ .ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡Ó „ÏB ÌBÏL·‡«¿»«≈«««ƒƒƒ¿≈»»¬
Bn‡Ó ÌBÏL·‡56ÔBÓ‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,57ÔÎÂ . «¿»≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«¿¿≈

ÈÚÓÈ ‡Ï Èk CÏn‰ Ï‡ ‡Œ¯ac" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«∆»∆«∆∆ƒ…ƒ¿»≈ƒ
."jnÓƒ∆»

גוי.49) הולד הנוסח: תקלב, מצוה ה'חינוך' בספר
ועוד.50) יבום מזיקת אשתו את לפטור ולא לירושה, לא
(יבמות 51) בנה" אלא בנך נקרא הגויה מן הבא בנך "ואין

ה"ז. פי"ב, ביאה איסורי הל' וראה א). לשם 52)כג,
וטבילה. מילה בלא גר לך שאין נעשים 53)גירות, "הם

לו  שאין קטן, גר כל כדין ידיהם", על גר הוא והרי אב, לו
א  יא, (כתובות להתגייר לביתֿדין הביאתו ואמו אב,
היא  "שזכות ה"ז: פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה וברש"י).
צריך  בנה אין וטבלה, נתגיירה מעוברת בעודה ואם לו".
שמח'). ('אור שם רבינו כדברי בלבד, מילה אלא טבילה,

אבשלום.54) אם מעכה , תואר 55)בת יפת אמה שמעכה ֵ
בשביה. כשלקחה בגיותה, דוד עליה ובא היתה,

שלא 56) הורתה נמצאת מעוברת, בהיותה אמה שנתגיירה
אם  כי אבשלום. אחות היא והרי בקדושה, ולידתה בקדושה
היא  והרי מאמו, אפילו אחותו זו אין בקדושה, שלא נולדה
(ע"פ  הי"ב פי"ד, ביאה איסורי בהל' כמבואר אצלו, נכרית

שמח'). שאמו 57)'אור מאמה, אחיה שאינו דוד, בן
שלא  הורתה שהרי מאביה, ולא היתה, היזרעאלית אחינועם
וראה  א), כא, (סנהדרין כלל דוד בת ואינה היתה, בקדושה

שם. ב'תוספות'

.Ë¯Á‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÁÈp‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…»¿»¿«ƒ«¬»»»««
d˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈM‰58¯ÈÚ ÔÎÂ . «¿≈»»…∆¿ƒ»¿≈ƒ

‰ÓÈÏL‰L59e¯tÎiL „Ú ˙È¯a Ô‰Ï ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ , ∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»∆¿ƒ«∆ƒ¿¿
‰¯Ê ‰„B·Úa60eÏa˜ÈÂ ‰È˙BÓB˜Ó Ïk ˙‡ e„a‡ÈÂ «¬»»»ƒ«¿∆»¿∆»ƒ«¿

‡lL Ì"ekÚ ÏkL ,Á È· eeËˆpL ˙Bˆn‰ ¯‡L¿»«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆»«∆…
BLÈ Ì‡ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ,Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïaƒ̃≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿ƒƒ∆¿

Áze„È ˙61. ««»≈

לנפשה,58) ישלחנה אומרים אין - אותה שעינה אע"פ
כיֿתצא, וב'ספרי' אותה. הורגים אלא ע"ז, עובדת ואפילו
(רדב"ז). אלוהיה" לבית ולא - לנפשה "ושלחתה ריד: אות

עליה.59) להלחם אליה כשקרבו ישראל, כמבואר 60)עם
ד. ה"א, פ"ו, מצוות 61)לעיל שבע "על א: נז, סנהדרין

למה  תמוה, ועדיין הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה נהרג". נח בן
אותה  ומניחים חודש שניםֿעשר תואר" ה"יפת את מקיימים
נהרג  ברשותו והוא ע"ז העובד בןֿנח שכל בעוד ע"ז, לעבוד
לא  "ואם רבינו: דברי העתיק להמבי"ט, ספר" וב"קרית מיד.
שהשלימה". עיר ככל אותה הורגים ע"ז, להניח רצתה
שב'מורה  להעיר וראוי לגמרי. השמיט חודש, י"ב ותיבות:
יום  השלושים כל "וכן רבינו: כותב פמ"א, ח"ג נבוכים'
עליה  יחלקו ולא בע"ז, ואפילו בפרהסיא בתורתה תחזיק
תחת  התורה, עליה שחסה וכנראה ההוא", הזמן עד באמונה

המידו  מן וזאת עינה, עליהן,אשר שנצטוינו הטובות, ת
"לא  יב: כא, דברים הגדול במדרש וראה שם, רבינו כדברי
הורגים  חודש, השניםֿעשר אחר מצוות, שבע לקבל רצתה

כאן. רבינו לדברי המקור זהו ואולי אותה".

.È‡l‡ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰ ÏÈÁ‰ ‡Ï ea¯ ‰LÓ∆«≈…ƒ¿ƒ«»¿«ƒ¿∆»
"·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OÈÏ62ÏÎÏe , ¿ƒ¿»≈∆∆¡«»»¿ƒ««¬…¿»

ÌÎk" :¯Ó‡pL ,˙Bn‡‰ ¯‡MÓ ¯ib˙‰Ï ‰ˆB¯‰»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»»À∆∆¡«»∆
Ïa˜Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ."¯bk«≈¬»ƒ∆…»»≈ƒ¿«≈

˙BˆÓe ‰¯Bz63‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ÔÎÂ .64 »ƒ¿¿≈ƒ»∆«≈ƒƒ«¿»
È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïa˜Ï ÌÏBÚ‰ È‡a Ïk ˙‡ ÛÎÏ»…∆»»≈»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

‚¯‰È - Ïa˜È ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,Á65,Ì˙B‡ Ïa˜Ó‰Â . …«¿»ƒ∆…¿«≈≈»≈¿«¿«≈»
"·LBz ¯‚" ‡¯˜p‰ ‡e‰66Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ;ÌB˜Ó ÏÎa «ƒ¿»≈»¿»»¿»ƒ¿«≈
ÌÈ¯·Á ‰LÏL ÈÙa ÂÈÏÚ67,ÏeÓÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . »»ƒ¿≈¿»¬≈ƒ¿»«¿«≈»»»
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ÔÓk ‰Ê È¯‰ - ÏÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚŒÌÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ¿»¿»»¿≈»»…∆¿…»¬≈∆¿ƒ
˙Bn‡‰68. »À

(62- מורשה משה, לנו צוה תורה שנאמר: א, נט, סנהדרין
ה"ט. פ"י, לקמן וראה להם" ולא מורשה שהרי 63)"לנו

שלא  למרות להחיותו, ומצווים בארצנו תושב גר מקיימים
(כסףֿמשנה). בלבד מצוות שבע אלא הקב"ה,64)קיבל

ב). צח, (סנהדרין שלו הגבורה למעלה 65)שכל ראה
נט. אות בביאורנו ט, לנו 66)הלכה שמותר "לפי

פי"ד, ביאה איסורי (הל' ישראל" בארץ בינינו להושיבו
"אין 67)ה"ז). א עה, ובבבאֿבתרא ומלומדים. חכמים

הל' והשווה ב). סד, (ע"ז חכמים" תלמידי אלא חברים
ה"ה. פ"י, ומושב משכב שבאומות,68)מטמאי גוי כשאר

אותו  מורידים ואין הנהר, מן או הבור מן אותו מעלים שאין
מכיון  ה"א, פ"י ע"ז בהל' כמבואר בידים, להמיתו לבור
אותו  מצילים ואין גמור גוי להיות חזר קבלתו, את שביטל
ובכת"י  הכסףֿמשנה). וכפירוש א סה, (ע"ז סכנה בשעת
כומר  כלומר, האומות". מן כמין זה "הרי הנוסח: התימנים,
מעלים, ולא מורידים והמינים בה, אדוק שהוא לע"ז
ר"מ. רומי, בדפוס הנוסח וכן שם. ע"ז בהל' כמבואר

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה

.‡È‰Ê È¯‰ ,Ô˙BOÚÏ ¯‰ÊÂ ˙BˆÓ Ú·L Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈∆«ƒ¿¿ƒ¿»«¬»¬≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ69. ≈¬ƒ≈À»»¿∆≈∆»»«»

Ô‰· ‰evL ÈtÓ Ô˙B‡ ‰OÚÈÂ Ô˙B‡ Ïa˜iL ,‡e‰Â¿∆¿«≈»¿«¬∆»ƒ¿≈∆ƒ»»∆
‰LÓ È„ÈŒÏÚ eÚÈ„B‰Â ,‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«»¿ƒ»«¿≈∆
Ô‡OÚ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰· eeËˆ Ì„wÓ Á ÈaL ,ea«̄≈∆¿≈…«ƒ…∆ƒ¿«»∆¬»ƒ¬»»

˙Úc‰ Ú¯Î‰ ÈtÓ70BÈ‡Â ,·LBz ¯‚ ‰Ê ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆¿≈««««≈∆≈»¿≈
Ì‰ÈÓÎÁÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ71. ≈¬ƒ≈À»»¿…≈«¿≈∆

יש 69) העולם, אומות "צדיקי מ"א: פי"ג, סנהדרין תוספתא
ד"ה  שם וברש"י א. קה, בסנהדרין וראה לעוה"ב" חלק להם

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה נינהו. לפי 70)מאן
הקב"ה. בהן שציוה מודה ואינו ומצפונו, שכלו

בתשובות 71) הנוסח וכן מחכמיהם. אלא התימנים: בכת"י
טז, (מגילה חכמינו דברי והשווה קיז. סימן אלשקר מהר"מ
נקרא  - העולם באומות אפילו חכמה, דבר האומר "כל א)
אליעזר, רבי משנת במדרש זו הלכה כל ומקור חכם".
כשעושים  אמורים דברים "במה קכא: עמ' תרצ"ד, ניויורק
הגבורה, מפי נח אבינו אותנו שצוה מכח ואומרים אותן,
או  שמענו, פלוני מפי ואמרו מצוות שבע עשו אם אבל
שכרם  לוקחים אין וכו', מכרעת הדעת שכך עצמנו, מדעת

שולזינגר). דפ' לרמב"ם מלכים, (כבוד הזה" בעולם אלא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקדוש1ֿ) הוסיף ומה הראשון, אדם שנצטווה המצוות

נפקע  במה נח. בני על האסורות העריות נח. על ברוךֿהוא
הדינים. על נח בני מצווים כיצד נח. בבני אשתֿאיש איסור

להיהרג. שכם בני נתחייבו למה

.‡ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰eËˆ ÌÈ¯·„ ‰ML ÏÚ2ÏÚ : «ƒ»¿»ƒƒ¿«»»»»ƒ«
ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‰¯Ê ‰„B·Ú3,ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL ÏÚÂ , ¬»»»¿«ƒ¿««≈¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÈc‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ ,˙BÈ¯ÚŒÈelb ÏÚÂ4ŒÏÚŒÛ‡ ; ¿«ƒ¬»¿««»≈¿««ƒƒ««

ea¯ ‰LnÓ eÈ„È· ‰Ïa˜ Ô‰ ÔlkL Èt5˙Úc‰Â , ƒ∆À»≈«»»¿»≈ƒ∆«≈¿«««
‰¯B˙ È¯·c ÏÏkÓ - Ô‰Ï ‰ËB6el‡ ÏÚL ,‰‡¯È »»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈»∆∆«≈

‰eËˆ7ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÁÏ ÛÈÒB‰ .8C‡" :¯Ó‡pL , ƒ¿«»ƒ¿…«≈»ƒ∆»∆∆¡««
"eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa ¯Oa9Ú·L e‡ˆÓ - »»¿«¿»……≈ƒ¿¿∆«

˙BˆÓ10‡a .Ì‰¯·‡ „Ú ÌÏBÚ‰ ÏÎa ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ , ƒ¿¿≈»»«»»¿»»»««¿»»»
Ïlt˙‰ ‡e‰Â .‰ÏÈna el‡ ÏÚ ¯˙È ‰eËˆÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿«»»≈«≈«ƒ»¿ƒ¿«≈

˙È¯ÁL11‰ ˜ÁˆÈÂ .¯OÚÓ LÈ¯Ù12‰lÙz ÛÈÒB‰Â «¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
ÌBi‰ ˙BÙÏ ˙¯Á‡13‰Lp‰ „Èb ÛÈÒB‰ ·˜ÚÈÂ .14 «∆∆ƒ¿«¿«¬…ƒƒ«»∆

˙È·¯Ú Ïlt˙‰Â15˙BˆÓa Ì¯ÓÚ ‰eËˆ ÌÈ¯ˆÓ·e . ¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿
˙B¯˙È16‰¯B˙ ‰ÓÏLÂ ,ea¯ ‰LÓ ‡aL „Ú , ¿≈«∆»∆«≈¿ƒ¿¿»»

.B„ÈŒÏÚ«»

ה'2) "ויצו שנאמר: ו, אות פט"ז, בראשית רבה' 'מדרש
תאכל" אכול הגן עץ מכל לאמור האדם על אלקים
ה, (הושע ככתוב עבודהֿזרה, על - ויצו טז), ב, (בראשית

הל  הואיל "כי ככתוב יא) השם, ברכת על - ה' צו". אחרי ך
אלו  - אלקים יומת". מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא
על  תקלל". לא "אלהים כז) כב, (שמות שנאמר הדיינים,
דם  שופך ו) ט, (בראשית שנאמר דמים, שפיכות זו - האדם
לאמר  א) ג, (ירמיה שנאמר עריות, גילוי זה - לאמור האדם.
- תאכל אכול הגן עץ מכל וגו'. אשתו את איש ישלח הן
במה  אלא לאכול הורשית לא כלומר, הגזל. על ציוהו כאן
בני  נצטוו מצוות "שבע א: נו, סנהדרין וראה לך. שהתרתי

וכו'. ה'.3)נח" שם את לגדף דיינים 4)שלא להושיב
לקמן  כמבואר עליהן, העם את ולהזהיר אלו, במצוות לדון

הראשון.5)הי"ד. אדם נצטווה הפסוקים 6)שכך
וכך 7)שבתורה. רבה', ה'מדרש לפי א אות לעיל כמבואר

ב. נו, בסנהדרין הנ"ל הפסוק את נחתוך 8)דרשו שלא
ונאכלנו. - חי כשהוא אבר בו,9)ממנו שנפשו זמן כל

א). נז, שם (רש"י ממנו הבשר תאכלו 'מדרש 10)לא
מצוות, שש לאדם "נתן ט: אות ל, פרשה משפטים רבה'
אבר  על נצטווה לא הראשון אדם אבל אחת". לנח הוסיף
בסנהדרין  כמבואר בכלל, בשר באכילת נאסר שהרי החי, מן
כל  את לכם נתתי "הנה כט) א, (בראשית שנאמר ב: נט,
חית  ולא - הארץ" חית ולכל לאכלה יהיה לכם עשב...
שאינו  הראשון, באדם זו מצוה מנה לא ורבינו לכם. הארץ
(כסףֿמשנה). לדורות הנוהגות מצוות אלא מונה

שנאמר:11) שחרית, תפלת תיקן "אברהם ב: כו, ברכות
ואין  - שם עמד אשר המקום אל בבוקר אברהם וישכם

וכו'. תפילה" אלא פרשת 12)עמידה רבה' 'מדרש
מאה  ההיא בשנה "וימצא ו: אות ס"ד, פרשה תולדות,
והראב"ד  המעשרות". מפני אותה, מדד מה מפני - שערים
לו  "ויתן כ) יד, (בראש' נאמר באברהם גם והלא שואל:
אלא  נתן לא שאברהם רבינו, דעת ואולם מכל"?! מעשר
בתורת  ולא במלחמה, מנצחונו לידו שבא מהשלל הפרשה
ואילו  צדק, מלכי שכיבדו לכיבוד, כתגמול, אלא מעשר
מעשר. בתורת הוא, ממונו שעישר הראשון הוא יצחק

שם.13) בברכות כמבואר מנחה, תפילת וזוהי ערב, לעת
ב 14) ק, בחולין שבמשנה ואע"פ לג. לב, בראשית ראה

משמע, - במקומו" שנכתב אלא נאמר, "בסיני אמרו:
ולאחר  ואילך, מסיני אלא הנשה בגיד נאסרו שלא לכאורה,
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עם  זה מקרא כתב התורה, את משה וסידר בסיני שנצטוו
בפירושו  רבינו הסביר כבר אבינו? ליעקב שאירע המאורע
מרחיקים  שאנו מה שכל הגדול... העיקר אל לבך "שים שם:
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושים אין היום, עושים או
גיד  וכן שלפניו... לנביאים זה אמר שהקב"ה לא רבינו,
בו), (שנאסר אבינו יעקב איסור אחרי הולכים אנו אין הנשה
תרי"ג  שאמרו: מה תראה הלא רבינו... משה מצות אלא
החי, מן (=אבר אלו וכל מסיני, למשה לו נאמרו מצוות

המצוות". מכלל הנשה) וגיד שם.15)מילה, ברכות
מצוות 16) במצרים שנצטוו אמרו: י יט, יתרו ב'מכילתא'

ש"גדול  עמרם, ע"י ובוודאי נח, בני מצוות על יתירות
ובמדרש  איתן'). ('יד א יב, בסוטה כמבואר היה, הדור"

סנהדרין". ראש עמרם "שהיה יג: אות פ"א, רבה' 'שמות

.··iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÁŒÔa17,‡e‰Â . ∆…«∆»«¬»»»¬≈∆«»¿
dk¯„k „·ÚiL18ÏL ÔÈcŒ˙ÈaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ÏÎÂ . ∆«¬…¿«¿»¿»¬»»»∆≈ƒ∆

‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ19‰ÈÏÚ ‚¯‰ ÁŒÔa -20ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»∆…«∆¡»»∆»¿…
ÁŒÔa ÔÈ‡ - ‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡L∆≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»≈∆…«

Ïka ¯eÒ‡ - ‚¯‰ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰ÈÏÚ ‚¯‰21. ∆¡»»∆»¿««ƒ∆≈∆¡»»«…
‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â22ÚhÏ ‡ÏÂ , ¿≈«ƒƒ¿»ƒ«≈»¿…ƒ«

‰¯L‡23˙B¯eˆ ˙BOÚÏ ‡ÏÂ ,24· ‡ˆBiÎÂ.ÈBÏ Ô‰ ¬≈»¿…«¬¿«≈»∆¿

בסייף,17) אלא אינה נח בני מיתת שכל בסייף, מיתה
שם. ובביאורנו הי"ד, לקמן עבודתה 18)כמבואר שדרך

להיפך. ולא למרקוליס, אבן וזורק לפעור, פוער כגון בכך,
ה"ב. פ"ג, ע"ז הל' (=המחבק)19)והשווה המגפף כגון

תעש  "לא איסור אלא שאינם ע"ז, (שם,והמנשק בלבד ה"
ב.20)ה"ו). נו, וכן 21)סנהדרין בה, נאסר שישראל

וכל  (=הן, אביזרייהו" וכל "אינהו ב) עד, (סנהדרין אמרו
בהן). אפילו 22)השייך עליה להקריב אחת, אבן מצבת

ה"ו. פ"ו, ע"ז הל' וראה כב). טז, לדברים (רש"י לשמים
ה"ג),23) פ"ח (שם לעבדו כדי מתחילה הנטוע אילן

אות  הי"א, פ"ז שם בביאורנו כמבואר הירח, לעובדי ומיוחד
שאינה 24)ג. ואע"פ ה"י, פ"ג שם כמבואר אדם, צורות

לע"ז  שהם וידמו הטועים בהם יטעו שלא כדי - עבודהֿזרה
מלקות  אלא לישראל מיתה עונש בהם אין אלה וכל (שם).
בןֿנח  אין וממילא ה"ג), פי"ט סנהדרין הל' (ראה בלבד
אות  לעיל וכמבואר כישראל, בהן שאסור אלא עליהן, נהרג

יט.

.‚C¯aL ÔÈa - ÌM‰ ˙‡ C¯aL ÁŒÔa25ÌMa ∆…«∆ƒ≈∆«≈≈∆ƒ≈«≈
„ÁÈÓ‰26ÈepÎa C¯aL ÔÈa ,27·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa28‰Ó ; «¿À»≈∆ƒ≈¿ƒ¿»»«»«

Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M29. ∆≈≈¿ƒ¿»≈

מעלה.25) כלפי היא נקיה ולשון את 26)שקילל, שבירך
שם  וכלֿשכן אדנ"י. והוא: אותיות, ארבע של המיוחד השם

ה"ז). פ"ב, ע"ז הל' (ראה עצמו השמות 27)הוי"ה שאר
שאסור  צבאות, שדי, אלקים, אֿל, כגון: נמחקים, שאינם

ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (הל' סייף.28)למחקם מיתת
(סנהדרין 29) בלבד המיוחד שם ברכת על אלא חייב שאינו

- יומת" מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא שנאמר א), נו,
שם  וזהו ה', כתוב: (=שהרי המיוחד שם על אלא חייב אינו
שנאמר  בכינוי, אפילו חייב בןֿנח אבל רש"י). - המיוחד

פטורים  ואזרח גר להדגיש: מיותר, וזה כאזרח". "כגר שם:
הל' וראה (שם). הכינוי על גם חייב ובןֿנח כינוי, ברכת על

ה"ז. פ"ב, ע"ז

.„Bn‡ ÈÚÓa ¯aÚ elÙ‡ ,LÙ ‚¯‰L ÁŒÔa30- ∆…«∆»«∆∆¬ƒÀ»ƒ¿≈ƒ
ÂÈÏÚ ‚¯‰31‰Ù¯Ë ‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .32B˙ÙkL B‡ ,33 ∆¡»»»¿≈ƒ»«¿≈»∆¿»
ÈÙÏ B˙e34È¯‡35- ˙nL „Ú ·Ú¯a BÁÈp‰L B‡ , ¿»¿ƒ¬ƒ∆ƒƒ»»»«∆≈

‚¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰36‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒƒ»»∆¡»¿≈ƒ»«
Û„B¯37BÏÈv‰Ï ÏBÎiL38ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a39‚¯‰ - ≈∆»¿«ƒ¿««≈≈»»∆¡»

ÂÈÏÚ40Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;41. »»«∆≈≈¿ƒ¿»≈

עוברה.30) ויצא האם את ב.31)הכה נז, סנהדרין
ישפך  דמו באדם האדם, דם "שופך ו) ט, (בראשית שנאמר
זה  - אומר הוי האדם), (=בתוך באדם שהוא אדם איזהו -
נהרג  אינו - העובר את שהרג ישראל אבל שבאדם". עובר
ומזיק  חובל בהל' ומבואר כב. כא, בשמות ככתוב עליו,

ה"א. והרופאים 32)פ"ד, מסוכנת, מחלה חולה אדם
פ"ב  רוצח (הל' ימות, ובה למחלתו רפואה שאין קבעו

אדם. מדיני עליו פטור שישראל ְָּכבלו.33)ה"ח),
לפני.34) קדומים: עליו.35)בדפוסים פטור שבישראל

ה"י). פ"ג, (שם דם" ממנו דורש דמים, "ודורש
כל 36) "מיד יג. אות ל"ד, פרשה בראשית רבה', 'מדרש

להרגו". לחיה חבירו את המוסר זה - אחר 37)חיה שרדף
להרגו. הנרדף.38)חבירו כגון 39)את הרודף, של
רגלו. א.40)לקטוע נז, שהוא 41)סנהדרין שאע"פ 

אותו" ממיתים ביתֿדין אין - מיתה וחייב דמים "שופך
שהואיל  שם, הכסףֿמשנה וכהסבר הי"ג), פ"א רוצח (הל'
בו, שייכת התראה אין הנרדף, את להציל אלא נתכוון ולא
בלא  נהרג בןֿנח אבל התראה, בלא נהרג ישראל ואין

הי"ד. לקמן כמבואר התראה,

.‰˙L‡Â ,Ì‡‰ :Á Èa ÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÈ¯Ú LL≈¬»¬«¿≈…«»≈¿≈∆
¯eÎÊe ,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ,LÈ‡Œ˙L‡Â ,·‡‰42,‰Ó‰·e , »»¿≈∆ƒ«¬≈ƒ¿¿≈»

˙L‡ BÊ - "ÂÈ·‡ ˙‡ LÈ‡ ·ÊÚÈ ÔkŒÏÚ" :¯Ó‡pL43 ∆∆¡««≈«¬»ƒ∆»ƒ≈∆
ÂÈ·‡44- "BzL‡a ˜·„Â" ,dÚÓLÓk - "Bn‡ ˙‡Â" , »ƒ¿∆ƒ¿«¿»»¿»«¿ƒ¿

"BzL‡a" ,B¯·Á ˙L‡· ‡ÏÂ45¯eÎÊ· ‡ÏÂ -46eÈ‰Â" , ¿…¿≈∆¬≈¿ƒ¿¿…ƒ¿¿»
¯O·ÏÔÈ‡L ,ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰· ‡ÈˆB‰Ï - "„Á‡ ¿»»∆»¿ƒ¿≈»«»»∆≈

„Á‡ ¯Oa Ì‰Â ‡e‰47‡È‰ È·‡ ˙· È˙BÁ‡" :¯Ó‡Â ; »≈»»∆»¿∆¡«¬ƒ«»ƒƒ
"‰M‡Ï ÈÏ È‰zÂ ,Èn‡ ˙· ‡Ï C‡48. «…«ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»

כב.42) יח, ויקרא ראה סדום. מעשה זכר, משכב
במיעוט:43) נכלל שזה ממש, אביו לפרש: שאיֿאפשר

כבסמוך. בזכר, ולא - מות 44)"באשתו" לאחר ואפילו
איש. אשת עוד שאינה ודבק 45)אביו, תימן: בכת"י

-46)באשתו. נהנה הנשכב שאין מתוך דיבוק, בו שאין
וברש"י). א נה, (סנהדרין עמו נדבק שאינן 47)אינו

מהם, יוצא שזרע ואשה, לאיש בניגוד האדם, מן יולדות
וברש"י). (שם בו אחד והאם האב בשר מכאן,48)ונעשה

לו, מותרת מאביו אחותו אבל לו, אסורה האם מן שאחותו
ב). עמ' (שם האם מן אלא נח, בבני אחוה איסור שאין

הי"ג. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה

.ÂÂÈ·‡ ˙Òe‡Â ÂÈ·‡ ˙zÙÓ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa49È¯‰ - ∆…««»«¿À«»ƒ«¬«»ƒ¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



קכג mikln zekld - mihtey xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌB˜Ó ÏkÓ Bn‡ ‡È‰50elÙ‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ·iÁÂ . ƒƒƒ»»¿«»«≈∆»ƒ¬ƒ
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï51ÔË˜ ÔÈa ,¯eÎf‰ ÏÚ ·iÁÂ .52ÔÈa , ¿««ƒ«»ƒ¿«»««¿≈»»≈

‰pË˜ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ,ÏB„b53‡e‰Â ;‰ÏB„b ÔÈa , »¿««¿≈»≈¿«»≈¿»¿
eeËˆ ‡lL ;‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï ‚¯‰∆¡»¿«¿≈¿ƒ∆«¿≈»∆…ƒ¿«

Ï‡¯OÈ ‡l‡ ‰Ó‰a ˙‚È¯‰a54. «¬ƒ«¿≈»∆»ƒ¿»≈

ממנה.49) ונולד אנסה אלא לאביו, נישאה וכבר 50)שלא
ועלֿכרחך  כמשמעה", - אמו "ואת הקודמת: בהלכה נתבאר
בכלל: היא הרי נשואתו, כי מדבר, הכתוב - אביו באנוסת

א). נח, (סנהדרין אביו" אשת זו - בחיי 51)"אביו כי
(שם). חבירו" באשת ולא - "באשתו בכלל: היא הרי אביו,

בר 52) שהוא תשע, מבן ולמעלה שנה י"ג מבן פחות
אינו  - תשע מבן פחות שהוא קטן זכור על אבל שכיבה,
אפילו  חייב הכוונה, - הרדב"ז ולדעת (כסףֿמשנה). נהרג
עליו, פטור שישראל אע"פ תשע, מבן פחות קטן על
נאמר: שבישראל הי"ד. פ"א, ביאה איסורי בהל' כמבואר
שכיבה, בר אינו תשע מבן ופחות וגו' תשכב לא זכר ואת
עם  שנדבק וכל בזכור, ולא - ודבק כתוב: בבןֿנח אבל

עליו. נהרג - ישראל 53)הזכור וגם לידתה, ביום אפילו
איסורי  ובהל' ב. נד, בסנהדרין כמבואר עליה, מיתה חייב

הט"ז. שם כי 54)ביאה נפשטה. שלא בעיא א נה, שם
משום  אלא הבהמה את להרוג תורה ציוותה שלא יתכן,
זוהי  ויאמרו: בשוק, עוברת בהמה תהא שלא הבועל, קלון
מתביישים, ואינם בכך דרכם נח ובני עלֿידה, פלוני שנסקל
הבהמה  להרוג אין ולפיכך קלונם, על חסה לא התורה וגם

עלֿידה. לאדם תקלה שבאה אע"פ מספק,

.Ê‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa ÔÈ‡≈∆…««»«≈∆¬≈«∆»»∆»
dk¯„k55B‡ ,‰Ò¯‡Ó Ï·‡ ;dÏÚ·Ï ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ¿«¿»««∆ƒ¿¬»¿«¿»¬»¿…»»

‰tÁÏ ‰ÒÎpL56,‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÚ· ‡ÏÂ ∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»≈«»ƒ»∆»
"ÏÚa ˙lÚa ‡È‰Â" :¯Ó‡pL57ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿ƒ¿À«»««∆¿»ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ Ï·‡ ,ÁŒ˙a ÏÚ ‡aL ÁŒÔ·a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…«∆»««…«¬»««»
- dk¯„Î ‡lL ÔÈa ,dk¯„k ÔÈa ,˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÏÚ««ƒ¿¿≈ƒ≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

·iÁ58ÈÈ„k ‰ÈÏÚ Ï˜Ò - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»¿»«¬»¿…»»ƒ¿»»∆»¿ƒ≈
‰ÏÚ· ‡ÏÂ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a .Ï‡¯OÈƒ¿»≈»»∆»««∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»

Ï‡¯OÈ ÈÈ„k ˜Áa ‰Ê È¯‰ -59ÏÚ ‡a Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬»ƒ»«
ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈««∆ƒ¿¬»¬≈∆¿ƒ∆»«

ÛÈÒa ‚¯‰ÈÂ ,B¯·Á Ì"ekÚ ˙L‡60. ≈∆«¬≈¿≈»≈¿«ƒ

באשת 55) ולא - באשתו "ודבק שנאמר: ב, נח, שם
כדרכה, ובשלא בדביקה. אלא תורה אסרה לא חבירו".
שם). (רש"י עמו נדבקת אינה בדבר, נהנית ואינה  הואיל

נבעלה.56) לא ועדיין התימנים: ב,57)בכת"י נז, שם
אין  - נבעלה לא לחופה נכנסה להם; יש - בעל "בעולת
משום  אלא וחופתו, קידושיו משום חייב שאינו להם",
לעכו"ם" אישות "שאין ה"ג: פ"ח לעיל וראה בעילתו.

לקידושיו. תורה שבערי 58)והכוונה אמרה שלנו, ות
- תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא
ובישראל  כישראל". העריות על שמוזהרים גויים לרבות
בה: שנאמר כדרכה, שלא אפילו איש אשת על חייבים
באשה  משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי

א). נד, ובדף לגמרי,59)(שם, פטור בדיניהם שאילו
(שם). בחנק עליה הבא איש, אשת כל - כאן 60)ובדיננו

מחנק, חמור וסייף בסייף, נח בני ומיתת לדיניהם, חוזר הוא
יתבאר  הי"ד ולקמן ה"ד, פי"ד סנהדרין הל' לעיל כמבואר

בסייף. שהיא נח, בני למיתת המקור בביאורנו

.Á‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e Bc·ÚÏ ‰ÁÙL „ÁiL ÁŒÔa∆…«∆ƒ≈ƒ¿»¿«¿»»∆»¬≈∆
B¯·Á ˙L‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‚¯‰61„Ú ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡Â . ∆¡»»∆»ƒ≈∆¬≈¿≈«»»∆»«

e¯Ó‡ÈÂ ,¯·c‰ ËLtiL62˙È·c BÊ" :ÌÚ‰ dÏ63„·Ú ∆ƒ»≈«»»¿…¿»»»¿≈∆∆
!ÈBÏt64?‰¯z‰Ï ¯ÊÁz È˙ÓÈ‡Óe "65‰pLÈ¯ÙiMÓ ¿ƒ≈≈»««¬…¿∆≈»ƒ∆«¿ƒ∆»

Ú¯ÙÈÂ Bc·ÚÓ66˙L‡ ‰È‰z È˙ÓÈ‡Óe .˜eMa dL‡¯ ≈«¿¿ƒ¿«…»«≈≈»«ƒ¿∆≈∆
B¯·Á67‰pÁlLÈÂ B˙ÈaÓ ‰p‡ÈˆBiMÓ ?elL ‰Le¯‚k ¬≈ƒ¿»∆»ƒ∆ƒ∆»ƒ≈ƒ«¿∆»

,dÏ CÏ˙Â B˙eL¯ ˙ÁzÓ ‡È‰ ‡ˆzMÓ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»ƒ∆≈≈ƒƒ««¿¿≈≈»
·˙Îa ÔÈLe¯b Ô‰Ï ÔÈ‡L68Ba ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .69 ∆≈»∆≈ƒƒ¿»¿≈«»»»
¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,„·Ï‰Ê L¯ÙÏ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ˆ ¿»∆»»¿«∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆

ÔÈL¯Bt - ‰fÓ70. ƒ∆¿ƒ

עליה 61) נהרג זה הרי שם, רש"י ולדעת א. נז, סנהדרין
אלא  אישות, של בעל" "בעולת זו שאין אע"פ גזל, משום
כאן  שאין מפרש, רבינו אולם ובהמתו. כחמורו זנות, של
רבו  של קנינו וממילא רבו, קנה עבד שקנה מה שהרי גזל,

(רדב"ז). עליה חייב אישות משום וע"כ בכת"י 62)היא,
ויאמרו. בית.63)התימנים: ושם:64)של ב . נח, שם

עבד. פלוני של ילדתו כלומר: דפלוני. שלא 65)רביתא
לעבד. מיוחדת הגויות 66)תיקרא אף רגילות שהיו ויגלה,

שם). (רש"י פרוע בראש לצאת שלא שאינו 67)הנשואות,
בכתב 68)עבד. אלא מתגרשת האשה שאין ישראל, כדיני

ה"א). פ"א, גירושין (הל' לה שיגיע בבעל 69)גט
כגרושה,70)המגרש. זו הרי מסכים, הבעל אין ואפילו

ברצון  אלא מתגרשת האשה שאין ישראל, לדיני בניגוד
"גוים  אמרו: ה"א, פ"א קידושין ובירושלמי (שם). בעלה
ששניהם  או גירושין, להם שאין קידושין... להם אין
טז) ב, (מלאכי הנביא דברי לכך, רמז זה", את זה מגרשים
נתתי  בישראל - ישראל אלוקי ה' אמר ׂשלח, ׁשנא "כי
מדרש  וראה גירושין". נתתי לא העולם באומות גירושין;

ה. אות יח, פרשה רבה' 'בראשית

.ËÔÈa ,Ì"ekÚ ÏÊbL ÔÈa - ÏÊb‰ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa∆…««»««»≈≈∆»««≈
Ï‡¯OÈ ÏÊbL71B‡ ÔBÓÓ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ „Á‡Â , ∆»«ƒ¿»≈¿∆»«≈«≈»

LÙ ·B‚72¯ÈÎOŒ¯ÎO L·Bk‰ B‡ ,73B· ‡ˆBiÎÂ74, ≈∆∆«≈¿«»ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL· ‡lL ÏÎ‡L ÏÚBt elÙ‡75Ïk‰ ÏÚ - ¬ƒ≈∆»«∆…ƒ¿«¿»»««…

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÏÊb ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰«»«¬≈ƒ¿««¿»«∆≈≈
Ï‡¯OÈa76‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ .77. ¿ƒ¿»≈¿≈«»«»ƒ»∆¿»

dÏÊ‚e ¯Á‡ ‡·e ,‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊbL ÁŒÔ·e∆…«∆»«»ƒ»∆¿»»«≈¿»»
‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL - epnÓ78. ƒ∆¿≈∆∆¡»ƒ»∆»

א.71) נז, תואר".72)סנהדרין יפת וכן וגזל, "גנב שם:
אשתו  את שגוזלים גזל, היא גם תואר, יפת רש"י: ומפרש
והואֿהדין  נפש, גזילת על מוזהר שבןֿנח הרי - במלחמה

(כסףֿמשנה). נפש שם.73)גניבת שכבש 74)סנהדרין
כליו. שכר או בהמתו מותר 75)שכר מלאכה בשעת אבל

כנפשך  ענבים "ואכלת כה) כג, (דברים ככתוב לאכול, לו
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שכר 76)שבעך". כובש גזל, משום בזה חיובם שאין
יד); כד, (שם שכיר" תעשוק "לא משום עליו עובר - שכיר
תתן", לא ּכליך "ואל משום: - מלאכה בשעת שלא פועל
החוטף  אלא נקרא אינו וגזלן ה"ג. פי"ב, שכירות הל' ראה
את  "ויגזול כא) כג, (שמואלֿב, ככתוב חבירו, מיד דבר
(רש"י  ב עט, בבבאֿקמא וכמבואר המצרי", מיד החנית

שם). מישראל,77)בסנהדרין גזל ואפילו שם, סנהדרין
אלא  הוא, גזל הילכך ציערו, בשעתו - אח"כ לו מחל והלה
לו  מחל שבוודאי להשיבו, נזקק ישראל של ביתֿדין שאין
פחות  ממנו לגזול לו אסור כן גם בישראל וישראל אחרֿכך.
ואין  הואיל תגזול", "לא על עבר שלא אלא פרוטה, משוה
וכל  לו, מחל שהנגזל הגזילה", את "והשיב בו: קורא אתה
בר  שאינו בןֿנח, כן לא גזל. נקרא אינו בהשבה שאינו
פרוטה, משוה פחות דין אצלו - למיתה דינו וכל השבה,
ה"ו. פ"א, גזילה הל' וראה שם). (רש"י פרוטה כדין

שעוברים 78) הם", מחילה "בני - ישראל ובני א. עב, ע"ז
בעיניהם, גזל נחשב ואינו קל, דבר על ומוחלים מדתם על
גזל  זה והרי למחול, עשויים ואינם הם אכזרים נח בני אבל

וברש"י). א נט, (סנהדרין בידם

.ÈÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ79¯Oa ÏÚÂ ,80,ÈÁ‰ ÔÓ ¿≈«»«≈∆ƒ∆»¿«»»ƒ∆»
‡e‰L ÏÎa81Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÚM‰ ez ‡lL . ¿»∆∆…ƒ¿«ƒƒ∆»¿ƒ¿»≈

„·Ïa82ÈÁ‰ ÔÓ Ì„a ‡e‰ ¯zÓe .83. ƒ¿»À»¿»ƒ∆»

החי.79) מן בניגוד 80)שנחתך ועצמות, גידים בו שאין
ולב  ללשון פרט ועצמות, גידים בשר שסתמו: ל"אבר",

ב). קכח, (חולין עצמות בהם שאין אפילו 81)וכדומה,
מכזית. "שיעורין...82)פחות א) ד, (עירובין שאמרו כמו

ניתנה  לא מסיני למשה והלכה הם". מסיני למשה הלכה
אבר  על חייב אינו בישראל ואמנם (רדב"ז). לישראל אלא
פ"ה, אסורות מאכלות (הל' כזית בו שיהיה עד החי מן

לא 83)ה"ג). דמו בנפשו בשר "אך בו: שכתוב ואע"פ
להתיר  אלא החי, מן דם לו לאסור מכוון זה אין תאכלו",
א. נט, בסנהדרין כמבואר שרצים, של החי מן אבר לו
כמבואר  השחוט, מן בין החי מן בין בדם, נאסר - וישראל

ה"גֿד. פ"ו, אסורות מאכלות בהל'

.‡È‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·‡‰ „Á‡84B‡ ∆»»≈∆«»»«≈ƒ«¿≈»
‰iÁ‰ ÔÓ85‚¯‰ ÁŒÔa ÔÈ‡L ÈÏ ‰‡¯È - ÛBÚ‰ Ï·‡ ; ƒ««»¬»»≈»∆ƒ∆≈∆…«∆¡»

epnÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ86. «≈∆ƒ««ƒ∆

כיצד?84) החי, מן אבר "על ה"ד: פ"ט, ע"ז תוספתא
לבני  אסור ארוכה להעלות בו ואין בבהמה המדולדל ...בשר

ב.85)נח". קא, בלבד,86)חולין אסור אלא  ואינו
(מהעוף), ממנה החי מן אבר "אכל א קב, בחולין ומקורו
שם  והעמידוה נענש, אינו כלומר הארבעים", את סופג אינו
שאחרים  ומתוך העוף. על נענש שאינו הרי נח, בבני
לפסוק  רבינו של לבו מלאו לא בישראל, שם העמידוה
(כסףֿמשנה). לי" "יראה וכתב: עליו, נהרג שאינו בהחלט
שם  כמבואר העוף, מן גם החי מן אבר על חייב וישראל

ה"א. פ"ה, אסורות מאכלות ובהל' ב. קא,

.·ÈÈL da ËÁL elÙ‡ ,‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»¬ƒ»«»¿≈
ÔÈÓÈq‰87˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk -88¯O·e ¯·‡ , «ƒ»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆≈∆»»

ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ÔÈ¯eÒ‡ ,‰pnÓ ÔÈL¯Bt‰«¿ƒƒ∆»¬ƒƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ
ÈÁ‰89. ∆»

וגרגרת.87) וושט השחיטה: מניעה 88)סימני מפרפרת,
ולכאן. לכאן הבהמה 89)איבריה מתרת השחיטה שאין

לא  עדיין מפרפרת, שהיא עוד וכל המיתה, אלא נח לבני
(חולין  אסורים ממנה הפורשים ובשר ואבר הבהמה, מתה
נהרג  אינו זאת שבכל רבינו, מדברי ומשמע ב). קכא, א; לג,
רוב  שנשחטו שמשעה ממש, החי מן אבר זה שאין עליה,
לו  מותר ובישראל (רדב"ז). מיתתה התחילה - סימניה
שיניחם  ובלבד שחיטה, לאחר שנחתכו אבריה ממנה לאכול
שחיטה  ובהל' א. לג, שם כמבואר נפשה, שתצא עד וימתין

ה"ב. פ"א,

.‚È- ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Ï‡¯OÈ ÏÚ ¯eÒ‡L Ïk…∆»«ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ∆»
;Ï‡¯OÈ ‡ÏÂ ÔÈ·iÁ Á ÈaL LÈÂ .Á Èa ÏÚ ¯eÒ‡»«¿≈…«¿≈∆¿≈…««»ƒ¿…ƒ¿»≈

‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a „Á‡ - Á ÈaL90ÔÈa , ∆¿≈…«∆»¿≈»¿«»≈¿≈»≈
ÌeMÓe ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰¯B‰Ë¿»«»ƒ»∆»ƒ≈∆ƒ««ƒ
,˙Òk¯ÙÓ‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt‰ ¯O·e ¯·‡Â .ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa»»ƒ∆»¿≈∆»»«¿ƒƒ«¿«¿∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔÈÓÈÒ ÈL Ï‡¯OÈ da ËÁML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«»ƒ¿»≈¿≈ƒ»ƒ¬≈∆

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ¯eÒ‡91. »ƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ∆»

תאכל 90) "ולא כג) יב, (דברים שנאמר חייב, אינו וישראל
(מין  מותר שבשרו "כל לבדו, הבשר אלא הבשר", עם הנפש
- מותר בשרו שאין וכל איבריו, על מצווה אתה - טהור)

ומכאן  איבריו", על מצווה אתה בבהמה אי המותר שבןֿנח,
א). קב, (חולין איבריה על מוזהר - כמבואר 91)טמאה

המותרת  טהורה בבהמה שאפילו רבינו, וסובר פו. אות לעיל
בןֿנח, לגבי מתירתה שחיטתה אין - בשחיטתה לישראל
הרשב"א, ודעת א. לג, בחולין יעקב בר אחא רב כדעת וזה
אבל  טמאה, בבהמה אלא זה שאין בכסףֿמשנה, הובאה
ושחיטתה  הואיל ישראל, ע"י שנשחטה טהורה בהמה
מפרכסת, בעודה ממנה הפורש אבר הרי לישראל, מתירתה
לבני  ויאסר לישראל המותר דבר לך שאין נח, לבני גם מותר
דרב  בברייתא ב קכא, שם הש"ס סוגיית ע"פ וזה נח,
- ישראל ואחד גוי "אחד הברייתא של וסיומה אושעיא,

בו". מותרים

.„È·ÈLB‰Ï ÔÈ·iÁ ?ÔÈÈc‰ ÏÚ Ô‰ ÔÈeˆÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿Àƒ≈««ƒƒ«»ƒ¿ƒ
CÏÙe CÏt ÏÎa ÌÈËÙBLÂ ÔÈic92˙BˆÓ LLa Ôe„Ï «»ƒ¿¿ƒ¿»∆∆∆∆»¿≈ƒ¿

el‡93ÌÚ‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ïe94˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚL ÁŒÔ·e . ≈¿«¿ƒ∆»»∆…«∆»««««
ÛÈÒa ‚¯‰È - el‡ ˙BˆÓ Ú·MÓ95e·iÁ˙ ‰Ê ÈtÓe . ƒ∆«ƒ¿≈≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÏÊb ÌÎL È¯‰L ,‰‚È¯‰ ÌÎL ÈÏÚa Ïk96e‡¯ Ì‰Â , »«¬≈¿∆¬ƒ»∆¬≈¿∆»«¿≈»
e‰e„ ‡ÏÂ eÚ„ÈÂ97Ôi„·e „Á‡ „Úa ‚¯‰ ÁŒÔ·e . ¿»¿¿…»∆…«∆¡»¿≈∆»¿«»

ÔÈ·B¯˜ ÈtŒÏÚÂ ,‰‡¯˙‰ ‡Ïa ,„Á‡98‡Ï Ï·‡ , ∆»¿…«¿»»¿«ƒ¿ƒ¬»…
‰M‡ ˙e„Úa99.Ì‰Ï ‰M‡ Ôe„˙ ‡ÏÂ , ¿≈ƒ»¿…»ƒ»»∆

ופלך 92) פלך "בכל הנוסח: ושם ב). נו, (סנהדרין מחוז עיר
ה"אֿב. פ"א, סנהדרין הל' לעיל וראה ועיר". עיר  ובכל

ה"א.93) לעיל עליהן.94)המנויות יעברו שלא
אינה 95) נח, בבני האמורה מיתה "כל א) נו, (סנה' בחרב

ו) ט, (בראשית בהם שנאמר רש"י: ומפרש בסייף" אלא
השופכת  חרב מיתת וזוהי ישפך". דמו האדם... דם "שופך
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א  נז, שם וראה בהם. הוזכרה לא אחרת ומיתה הרוצח, דם
דמים. שפיכות ממצות למדים המצוות שאר עונשי שכל
או  ע"ז, העובד אחד "כיצד? הנוסח: התימנים, ובכת"י
עריות  משש אחת שבעל או דם, ששפך או השם, את שבירך
כל  שאכל או פרוטה, משוה פחות אפילו שגזל או שלהם
שעבר  אחד שראה או החי, מן בשר או החי מן מאבר שהוא
בסייף". ייהרג זה הרי והרגו, דנו ולא מאלו אחת על

כה.96) ב, לד, בראשית ראה יעקב, בת דינה את
והרמב"ן 97) בסייף. וחייבים הדינים, על שעברו נמצא

למה  כן, שאם רבינו, דברי על משיג יג, שם לתורה בפירושו
אותם: וקילל שכם, עיר הורגי ולוי שמעון על יעקב כעס
ובטחו  מצוה ועשו זכו והלא ז), מט, (שם עז כי אפם ארור
עליה  שנצטוו "דינים" מצות ולדעתו, והצילם?! באלקים
דיני  שכיר, ושכר עושק ואונאה, גניבה דיני פירושה: נח, בני
זה  עם ויחד נהרג, עליהם עבר ואם ומפתה, ואונס שומרים
לא  ואם כישראל, ועיר עיר בכל דיינים להושיב נצטוו
אלא  אמרו ולא "מצותֿעשה". שזוהי נהרגים, אינם הושיבו
אלא  אזהרה תיקרא ולא א) נז, (סנה' מיתתם" זוהי "אזהרתם

בלאו. הדיין.98)המניעה ובין העד, סנהדרין 99)בין
לנפשותיכם  דמכם את "ואך ה) ט, (בראשית שנאמר  ב. נז,
כל  מיד יחיד); לשון (=אדרוש, אחד בדיין אפילו - אדרוש
רש"י); חי, דבר כל (=מיד בהתראה שלא אפילו - חיה
ולא  - איש מיד אחד; בעד אפילו - אדם כל ומיד אדרשנו

קרוב". אפילו - אחיו אשה; מיד

á"ôùú'ä øééà æ"é éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) בשגגה, שרצח נח בן ממצוותיו. באחת ששגג נח בן

נח  בן ממצוותיו. אחת על לעבור לו שאסור ידע שלא
נח  שבני המצוות תושב. כגר להיות לחזור ורוצה שנתגייר
במצוות  היום חייבים ישמעאל שבני הקבלה. מפי נצטוו
קבלת  ממלאכתו. ששבת או בתורה שעוסק גוי דיני מילה.
לפנינו  לדון שבאו וגוי ישראל תינתן. ולמי גוי, מידי צדקה

אותם. דנים איך

.‡ÂÈ˙BˆnÓ ˙Á‡a ‚‚ML ÁŒÔa2ÌeÏkÓ ¯eËt -3, ∆…«∆»«¿««ƒƒ¿»»ƒ¿
Ìc‰ Ï‡Bb B‚¯‰ Ì‡L ,‰‚‚La ÁˆB¯Ó ıeÁ4BÈ‡ - ≈≈«ƒ¿»»∆ƒ¬»≈«»≈

ÂÈÏÚ ‚¯‰5ËÏ˜Ó ¯ÈÚ BÏ ÔÈ‡Â ,6Ô‰ÈÈ„ŒÈza Ï·‡ ; ∆¡»»»¿≈ƒƒ¿»¬»»≈ƒ≈∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡7‚‚La ? ≈¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

˙L‡ ÏÚaL ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa ¯·ÚÂ ˙BˆnÓ ˙Á‡a¿««ƒƒ¿¿»«¿…«»»¿∆»«≈∆
Ú„È Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈeÙ B‡ BzL‡ ‡È‰L ‰n„Â B¯·Á¬≈¿ƒ»∆ƒƒ¿¿»¬»ƒ»«
,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ,B¯·Á ˙L‡ ‡È‰L∆ƒ≈∆¬≈¿…»«∆ƒ¬»»»
,‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÏ ¯zÓ ‰Ê ¯·cL BaÏ ÏÚ ‰ÏÚ ‡l‡∆»»»«ƒ∆»»∆À»¿≈ƒ»«
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â¿…»«∆»«¬…¬≈∆»¿≈ƒ

‚¯‰Â8BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰‚‚L Ì‰Ï BÊ ·LÁ˙ ‡ÏÂ ; ¿∆¡»¿…≈»≈»∆¿»»ƒ¿≈∆»»
.„ÓÏ ‡ÏÂ „ÓÏÏƒ¿…¿…»«

בסמוך.2) וכמבואר כוונה, בלא עליהן גם 3)שעבר
באבימלך  מצינו וכן שהוא. אחר מעונש וגם סייף ממיתת
לבבי  "בתום ה): כ, (בראשית ואמר שהתנצל גרר, מלך
מספיקה  שוגג שטענת הרי - זאת" עשיתי כפי ובנקיון

נח. בבן הנרצח.4)לפטור של לישראל 5)קרובו בניגוד
שאם  חייו, את ומציל מקלט, לעיר שגולה בשגגה, שהרג
עליו, נהרג הוא הרי מקלטו, עיר בתחום הדם גואל הרגו

י"א. הלכה ה, פרק רוצח בהלכות שכבר 6)כמבואר
מקלט  ערי דין שאין אלא, מכלום, פטור שהשוגג נתבאר,
ולא  - לך "תבדיל ב) יט, (דברים ככתוב נח, בן לגבי
נח  בן את כשהרג זה וכל קפ), אות שם (ספרי לאחרים"
נהרג, זה הרי בשגגה ישראל את שהרג נח בן אבל חבירו,
מכות  וראה ד, הלכה שם רבינו כלשון לעולם", מועד "אדם

א. פטור.7)ט, ששגג נח ז,8)שבן שם וכן שם. מכות
והשווה  הוא". למזיד קרוב - מותר אומר אומר, "שאני ב
על  שעלה ישראל, שאפילו י הלכה ו, פרק רוצח הלכות
נקלט, ואינו למזיד קרוב זה הרי להרוג, שמותר דעתו,
וגם  פטור, והרגו מקום בכל הדם גואל מצאו אם ולפיכך
וישמור  ישב זה? יעשה ומה דין, בית ידי על נהרג אינו

ה. הלכה שם כמבואר הדם, מגואל עצמו

.·Òp‡ BÒ‡L ÁŒÔa9- ÂÈ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ∆…«∆¬»«»«¬…«««ƒƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Ú „B·ÚÏ Ò‡ elÙ‡ .¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ10- À»«¬…¬ƒ∆¡»«¬¬»»»

ÌM‰ŒLec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L ÈÙÏ ,„·BÚ11ÌÏBÚÏe . ≈¿ƒ∆≈»¿Àƒ«ƒ«≈¿»
L¯Á ‡ÏÂ ÔË˜ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈLBÚ ÔÈ‡12,‰ËBL ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…»»¿…≈≈¿…∆
˙BˆÓ Èa ÌÈ‡L ÈÙÏ13. ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿

ותקיף.9) אלים להיהרג 10)אדם עליה מצווה שישראל
אֿב. הלכה ה, פרק התורה יסודי הלכות ראה לעבוד, ולא

שלא 11) עליו שקיבל אחר נעמן, שהרי א, עה, סנהדרין
יח): ה, (מלכיםֿב הנביא לאלישע אמר עבודהֿזרה, לעבוד
להשתחוות... אדוני... בבוא לעבדיך ה' יסלח הזה "לדבר
ענה  ואלישע רמון", בית והשתחוויתי ידי על נשען והוא
בדבר. איסור שאין לו, שהודה הרי לשלום", "לך לו:
שאפילו  איתא, ואם המתחיל: דיבור שם התוספות וכגירסת
מצווים  ישראל אבל השם. קידוש על מצווה אינו בפרהסייא
בתוך  "ונקדשתי לב) כב, (ויקרא ככתוב השם, קידוש על
על  אפילו יעבור ואל ייהרג השמד, ובשעת ישראל", בני
ג). הלכה ה, פרק התורה יסודי (הלכות המצוות מכל אחת
בתוך  "ונקדשתי אמרו: ג הלכה ד פרק שביעית ובירושלמי
הגויים  ואין השם, קידוש על מצווים ישראל - ישראל בני

השם". קידוש על מדבר.12)מצווים ואינו שומע שאינו
ובגיטין 13) יא. ט, הלכה ט, פרק עדות הלכות לעיל השווה

וראה  הם". דעת בני לאו "והלא בפשיטות: פסקו ב כב,
ב. הלכה ד, פרק תרומות הלכות

.‚Ï·ËÂ ÏÓe ¯ib˙pL ÁŒÔa14¯ÊÁÏ ‰ˆ¯ CkŒ¯Á‡Â , ∆…«∆ƒ¿«≈»¿»«¿««»»»«¬…
„·Ïa ·LBz ¯b ˙BÈ‰ÏÂ '‰ È¯Á‡Ó15Ì„wÓ ‰È‰Lk ≈«¬≈¿ƒ¿≈»ƒ¿«¿∆»»ƒ…∆

B‡ ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈÎ ‰È‰È ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿»»»
‚¯‰È16ÔÈcŒ˙È· e‰eÏÈaË‰Lk ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .17- ≈»≈¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ

˙BÁÓÏ ÏBÎÈ18·LBz ¯‚ ‰È‰ÈÂ ,ÏÈc‚iL ‰ÚLa »¿«¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆≈»
„·Ïa19B˙ÚLa ‰ÁÓ ‡lL ÔÂÈÎÂ .20BÈ‡ ·eL - ƒ¿»¿≈»∆…ƒ»ƒ¿»≈
‰ÁBÓ21‡a Ì‡ CÎÈÙÏ .˜„ˆŒ¯‚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆∆»¬≈≈∆∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒk - ÔÈcŒ˙È· ‰eÏÈaË‰L ‰pË˜ ÏÚ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿«»∆ƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆
d˙a˙k22‰zÙÓ B‡ ÒB‡ Ò˜ B‡23˙Áz Ïk‰ ‰È‰È , ¿À»»¿«≈¿«∆ƒ¿∆«…««

˙e¯ba ‰ÁÓ˙ ‡ÏÂ ÏÈc‚zL „Ú ,ÔÈcŒ˙Èa „È24‡nL ; «≈ƒ«∆«¿ƒ¿…ƒ¿∆«≈∆»
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miklnקכו zekld - mihtey xtq - xii` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d˙eÈB‚a ˙ÏÎB‡ BÊ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ˙e ÏÈc‚˙Â Ïh˙25 ƒ…¿«¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿≈∆∆¿»
dÏ ÔÈ‡L ˙BÚÓÏ‡¯OÈ ÈÈ„a ‡l‡ Ô‰a ˙eÎÊ26. »∆≈»¿»∆∆»¿ƒ≈ƒ¿»≈

(יבמות 14) ויטבול שיימול עד גר שאינו להלכה, בהתאם
ב). ישראל,15)מו, בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר

ח, פרק ולעיל ז הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי הלכות ראה
י. ב).16)הלכה מז, (יבמות מומר כישראל הוא שהרי

או  גמור, ישראל יהיה או ידינו, תחת ישנו אם וודאי וזה
י"ג, פרק ביאה איסורי הלכות והשווה משנה). (כסף ייהרג
כישראל  הוא הרי עבודהֿזרה ועבד חזר "אפילו י"ז: הלכה

קידושין". שקידושיו אמו 17)משומד, או שאביו כגון
משנה). (כסף עמהם והוא אפשי 18)נתגיירו, אי לומר,

לסורו. וחוזר גר שבע 19)להיות אלא עליו מקבל שאינו
- ישראלית אשה יקדש שאם ומובן, בלבד. נח בני מצוות
וברש"י). א יא, (כתובות גמור גוי הוא שהרי מקודשת, אינה

כשהגדיל.20) ייהרג 21)מיד או גמור, כישראל ויהיה
וגירשה.22)(שם). קידשה אם לה לתת הם 23)שחייב

לשם  שלא עליה בא אם לה לתת שחייב שקלים חמישים
פרק  בתולה נערה הלכות ראה בתולה, הייתה והיא קידושין

י. הלכה הכסף.24)א, את לה ימסור הדין בית ואז
גוייה.25) קנס 26)כשהיא תשלומי אין נח בני בדיני כי

א). יא, (כתובות מפותה או לאנוסה

.„C¯aL ÁŒÔa27,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL B‡ ,ÌM‰ ˙‡ ∆…«∆ƒ≈∆«≈∆»«¬»»»
- ¯ib˙Â B¯·Á ‚¯‰L B‡ ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ‡aL B‡∆»«≈∆¬≈∆»«¬≈¿ƒ¿«≈

¯eËt28Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚ ‡aL B‡ ,Ï‡¯OÈŒÔa ‚¯‰ . »»«∆ƒ¿»≈∆»«≈∆ƒ¿»≈
·iÁ - ¯ib˙Â29,Ï‡¯OÈŒÔa ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â . ¿ƒ¿«≈«»¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈

‰pzL È¯‰L ,ÏÚaL Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ¿¿ƒ«≈∆ƒ¿»≈∆»«∆¬≈ƒ¿«»
BÈ„30. ƒ

דינו 28)קילל.27) ונשתנה "הואיל ב, עא, סנהדרין
התראה, ובלא אחד ובדיין אחד, בעד נידון (=שמתחילה
עשרים  של דין ובית ועדים התראה, צריך הוא עכשיו ואילו
אלא  אינה נח בני מיתת שכל מיתתו" ונשתנית ושלושה),
על  סקילה חייב היה בגירותו עכשיו עובר היה ואילו סייף,
במיתה  מתחילה נתחייב לא והוא ועבודהֿזרה, השם ברכת
אשת  על לבא ובנוגע שם). (רש"י פטור ולפיכך כזו, חמורה
עכשיו  בא אילו שהרי פטור, שהוא וודאי הורגו, או חבירו
וברש"י). (שם הרגו אם וכן ממיתה, פטור הוא גוי אשת על
"גוי  הכלל: פי על פטור, שנתגייר נח בן הרדב"ז ולדעת
פרק  ביאה איסורי (הלכות שנולד" כקטן הוא הרי שנתגייר
הלכה  י"ג, פרק עדות הלכות לעיל והשווה י"א) הלכה י"ד,

מיתתו,29)ב. נשתנית לא דינו שנשתנה פי על שאף
יבוא  ואם סייף, מיתתו ישראל יהרוג אם עכשיו גם שהרי
ויש  מסייף, קלה חנק הרי - חנק שמיתתו ישראל אשת על

וברש"י). (שם קלה מיתה חמורה מיתה ואי 30)בכלל
על  בא היה אילו שהרי נח, בן כדין בסייף, להרגו אפשר
קלה  שהיא חנק, אלא דינו אין בגירותו, עכשיו ישראל אשת
ד, הלכה י"ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מסייף,

קלה. מיתה חמורה מיתה בכלל שיש אמרנו וכבר

.‰e¯‡a ¯·k31Ì‡ ‡l‡ ;ÛÈÒa Á Èa ˙˙ÈÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ«¿≈…«¿«ƒ∆»ƒ

B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚa32Ì‡Â .Ï˜qÈ - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú »«≈∆ƒ¿»≈«¬»¿…»»ƒ»≈¿ƒ
˜ÁÈ - ÏÚazL Ì„˜ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ dÏÚa33. ¿»»««∆ƒ¿¿»¿À»…∆∆ƒ»≈≈»≈

י"ד.31) הלכה ט, פרק דפוס,32)לעיל שגיאת כאן יש
אם  "אלא התימנים: יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים ובכל
"או" ותיבת ייסקל", מאורסה נערה ישראל אשת בעל

חזר 33)איננה. ולא ז. הלכה ט, פרק לעיל שנתבאר כפי
דין  בית מיתת בחייבי בזה לחתום אלא כאן, לשנותו רבינו
מיתה  במחוייבי אלא עוסק אינו ואילך מכאן נח, שבבני

משנה). כסף פי (על בלבד שמים בידי

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ34‰Ó‰a ˙Úa¯‰a ÔÈ¯eÒ‡ Á ÈaL ,35 ƒƒ««»»∆¿≈…«¬ƒ¿«¿»«¿≈»
ÔÏÈ‡ ˙·k¯‰·e36„·Ïa37Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,38. ¿«¿»«ƒ»ƒ¿»¿≈∆¡»ƒ¬≈∆

‡e‰LŒÏk Ba Ï·Á elÙ‡ - Ï‡¯OÈ ‰k‰L Ì"ekÚÂ39, ¿«∆ƒ»ƒ¿»≈¬ƒ»«»∆
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡40‚¯‰ BÈ‡ -41. ««ƒ∆«»ƒ»≈∆¡»

מסיני.34) למשה עד רבו מפי אישֿאיש חכמינו שקיבלו
מינו.35) שאינו על מינו.36)מין בשאינו אבל 37)מין

בגד  בלבישת הם בשדה מותרים כלאיים לזרוע וכן כלאיים, י
"את  דרשו: א ס, ושם ב). נו, (סנהדרין בכרם כלאיים או
יט) יט, (ויקרא כלאיים" תרביע לא בהמתך תשמורו חוקותי
תשמורו, נח) (=לבני כבר לך שחקקתי חוקים חוקותי: את -
תזרע  לא ושדך כלאיים, תרביע לא בהמתך הם: ואלו
שלא  בהרכבה, שדך אף בהרבעה, בהמה מה - כלאיים

מינו. שאינו על אילן נהרג 38)להרכיב נח בן מצינו שלא
לא  כורחך ועל א), נז, (שם בלבד מצוות שבע על אלא
משנה). (כסף בלבד איסור לעניין אלא הנ"ל הדרש נתקבל

הרגו.39) יא)40)ולא ב, (שמות שנאמר ב, נח, שם
ויטמנהו  המצרי את עברי...ויך איש מכה מצרי איש "וירא

שאמרו 41)בחול". מה כורחך ועל לעיל, האמור מטעם
משנה). (כסף שמים בידי למיתה הכוונה מיתה" "חייב שם:

ט. הלכה סוף לקמן והשווה

.Ê„·Ïa BÚ¯ÊÂ Ì‰¯·‡ da ‰eËˆ ,‰ÏÈn‰42, «ƒ»ƒ¿«»»«¿»»¿«¿ƒ¿»
ÏL BÚ¯Ê ‡ˆÈ - "EÈ¯Á‡ EÚ¯ÊÂ ‰z‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿«¿¬«¬∆»»«¿∆

"Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ· Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡ÚÓLÈ43, ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«
ÂOÚ ‡ˆÈÂ44˙‡ EÏ ÔzÈÂ" :·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰L , ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿»»«¿«¬…¿ƒ∆¿∆

BÚ¯Ê Bc·Ï ‡e‰L ,ÏÏkÓ ,"EÚ¯ÊÏe EÏ Ì‰¯·‡ ˙k¯aƒ¿««¿»»¿¿«¿¬ƒ¿»∆¿««¿
‰¯LÈ‰ Bk¯„·e B˙„a ˜ÈÊÁn‰ Ì‰¯·‡ ÏL45Ì‰Â , ∆«¿»»««¬ƒ¿»¿«¿«¿»»¿≈

‰ÏÈÓa ÔÈ·iÁÓ‰46. «¿À»ƒ¿ƒ»

נח.42) בני שאר ב.43)ולא נט, על 44)סנהדרין אף
יצחק. של בנו שהוא הקדושֿברוך45ֿ)פי התכוון ועליו

ובסנהדרין  זרע. לך ייקרא ביצחק כי לאברהם: באמרו הוא
ולא  מזרעו, במקצת יצחק", כל ולא - "ביצחק דרשו: שם
אמרו: יב אות נ"ג פרשה רבה בראשית ובמדרש זרעו. כל
"כל  עולמות. בשני מודה שהוא במי שניים, - ב' ביצחק,
שאינו  מי וכל זרע, לך ייקרא עולמות בשני מודה שהוא  מי
המתים, בתחיית שכפר עשיו (=כגון עולמות בשני מודה

זרע". לך ייקרא לא שם), נדרים 46)רש"י הלכות השווה
כ"א. הלכה ט, פרק

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡47ÏL BÚ¯Ê Ì‰L ,‰¯eË˜ ÈaL , »¿¬»ƒ∆¿≈¿»∆≈«¿∆
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˜ÁˆÈÂ Ï‡ÚÓLÈ ¯Á‡ ‡aL Ì‰¯·‡48ÔÈ·iÁ - «¿»»∆»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»ƒ
‰ÏÈÓa49È·a Ï‡ÚÓLÈ Èa ÌBi‰ e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â . ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÈÈÓMa ‰ÏÈÓa Ïk‰ e·iÁ˙È - ‰¯eË˜50ÔÈ‡Â ; ¿»ƒ¿«¿«…¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈
‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰51. ∆¡»ƒ»∆»

ב.47) נט, ב.48)סנהדרין כה, בראשית ראה
בשר 49) את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (שם שנאמר

שחייבים  קטורה, בני לרבות - הפר" בריתי את ערלתו...
במילה, נתחייבו לא שם, בסנהדרין רש"י ולדעת במילה.
אחריהם. זרעם ולא עצמם, בנים שישה אותם אלא

למלך).51)מספק.50) (משנה הספק על הורגים שאין

.Ë‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰¯Bza ˜ÒÚL Ì"ekÚ52˜ÒÚÈ ‡Ï . «∆»««»«»ƒ»…«¬…
˙BˆÓ Ú·La ‡l‡53Ì"ekÚ ÔÎÂ .„·Ïa Ô‰lL ∆»¿∆«ƒ¿∆»∆ƒ¿»¿≈«

˙·ML54e‰‡OÚ Ì‡ ,ÏÁ‰ ˙BÓÈÓ ÌBÈa elÙ‡ ∆»«¬ƒ¿ƒ«…ƒ¬»»
˙aL BÓk BÓˆÚÏ55‰˙ÈÓ ·iÁ -56¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿¿«»«»ƒ»¿≈»ƒ«

BÓˆÚÏ „ÚBÓ ‰OÚ Ì‡57ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk . ƒ»»≈¿«¿¿»∆»»≈«ƒƒ
˙c LcÁÏ Ô˙B‡58;ÔzÚcÓ ÔÓˆÚÏ ˙BˆÓ ˙BOÚÏÂ »¿«≈»¿«¬ƒ¿¿«¿»ƒ«¿»

„ÓÚÈ B‡ ,˙Bˆn‰ Ïk Ïa˜ÈÂ ˜„ˆŒ¯‚ ‰È‰È B‡ ‡l‡∆»ƒ¿∆≈∆∆ƒ«≈»«ƒ¿«¬…
B‡ ‰¯Bza ˜ÒÚ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ B˙¯B˙a¿»¿…ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»««»
B˙B‡ ÔÈLBÚÂ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯·c LcÁ B‡ ˙·L»«ƒ≈»»«ƒ¿¿ƒ
BÈ‡ Ï·‡ ,‰Ê ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ∆«»ƒ»«∆¬»≈

‚¯‰59. ∆¡»

ד)52) לג, (דברים שנאמר א), נט, (סנהדרין שמים בידי
להם". ולא מורשה לנו - מורשה משה לנו ציוה "תורה
שהוא  עליו, סבורים שאנשים מפני שם: המאירי וכתב
אחריו. לטעות ויבואו יודע, אותו שרואים מתוך משלנו,

גוי 53) "שאפילו שם: נאמר ועליהן ובפרטיהן, בהלכותיהן
גדול". ככהן הוא הרי בתורה יום 54)ועוסק ממלאכתו,

שלם.55)שלם. יום ממלאכה בו נח,56)ששובתים שם
וזה  - ישבותו" לא ולילה "יום כב) ח, (בראשית שנאמר ב,
נראה, שזה ממלאכתם. ישבתו שלא נח, בני על גם מוסב
אחריו  לטעות ממנו אחרים וילמדו עמנו, מבני הוא כאילו

שם). בו 57)(מאירי ולשמוח חג, בתורת בו לשבות חג,
החיובית  שביתתו את מבליט הוא שבזה ובמשתה, במאכל
ובמה  לעשות מה לו שאין מפני ולא שבתון", "יום בתורת

דבר.58)להתעסק. לחדש התימנים: יד שלא 59)בכתב
כורחך  ועל בלבד, מצוות שבע על אלא נהרג נח בן מצינו
בלבד. שמים בידי מיתה אלא מיתה" "חייב שם אמרו לא

.È‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ¯‡MÓ ‰ÂˆÓ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ÁŒÔa60 ∆…«∆»»«¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»
¯ÎO Ïa˜Ï È„k61d˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿«≈»»≈¿ƒ«¬»

epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‰ÏBÚ ‡È·‰ Ì‡Â .d˙ÎÏ‰k62Ô˙ . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈ƒ»¿«¿ƒƒ∆»«
epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‰˜„ˆ63d˙B‡ ÔÈ˙BpL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ; ¿»»¿«¿ƒƒ∆¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÈiÚÏ64‰ÂˆÓe ,Ï‡¯OiÓ ÔBf «¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»
B˙BÈÁ‰Ï Ì‰ÈÏÚ65Ì"ekÚ‰ Ï·‡ ;66- ‰˜„ˆ Ô˙pL ¬≈∆¿«¬¬»»«∆»«¿»»
epnÓ ÔÈÏa˜Ó67Ì"ekÚ ÈiÚÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ68. ¿«¿ƒƒ∆¿¿ƒ»«¬ƒ≈«

ותלמודֿתורה.60) לשבת מצּווה,61)פרט בתורת ְֶלא
שכר. לקבל כדי ועושה, מצּווה שאינו כאדם ְֶאלא

שנאמר 62) ב), עג, (מנחות המזבח על אותה ומקריבים
אשר  הגר... ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (ויקרא
שמקריבים  הגויים, לרבות איש איש - לעולה לה ' יקריבו
שאין  ה הלכה ג, פרק קרבנות מעשה בהלכות וראה עולה".
ציבור. משל קרבים נסכיה אבל נסכים, עימה מביאים

שאמרו 63) כמו עליו, מכפרת והצדקה א, ח, בתרא בבא
צדקה  כך ישראל, על מכפרת שהחטאת "כשם ב) (י, שם

העולם". אומות על שמקיים 64)מכפרת זה, תושב גר
נח. בני מצוות (ויקרא 65)שבע ככתוב ולפרנסו, לזונו

וכן  א). סה, (עבודהֿזרה עמך" וחי ותושב "גר לה) כה,
לגר, נבילה נתינת להקדים שמצוה ב כא, בפסחים אמרו
תושב  ובגר להחיותו. מצּווה אתה שגר לנכרי, ְֶממכירתה
כפירוש  נבילות, ואוכל עבודהֿזרה עובד שאינו שם, ידובר

שם. מצוות.66)רש"י שבע לקיים עליו קיבל שלא
איבה.67) לנו ייטור לקבלה נסרב שאם שלום, דרכי משום

שר  או "מלך ט הלכה ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה
אותו  מחזירים אין לצדקה, לישראל ממון ששלח הגויים מן
ב). י, בתרא בבא פי (על מלכות" שלום משום לו,

עצמו 68) שמבזה הגוי, מן צדקה ליטול לישראל שאסור
ש  שם.ומחלל וברש"י ב כו, בסנהדרין כמבואר שמים, ם

ובביאורנו  ה הלכה י"א, פרק עדות הלכות לעיל והשווה
שם.

.‡ÈÌÈËÙBL ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈ƒ∆ƒ¿»≈«¬¿ƒ
ÌÈËtLn‰ ÈtŒÏÚ Ô‰Ï Ôe„Ï ,ÌÈ·LBz‰ ÌÈ¯b‰ el‡Ï¿≈«≈ƒ«»ƒ»»∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

el‡‰69ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ .ÌÏBÚ‰ ˙ÁMÈ ‡lL È„k , »≈¿≈∆…ƒ»≈»»ƒ»≈ƒ
Ô‰Ó Ì‰ÈËÙBL e„ÈÓÚiL70ÓÚÓ -e‡¯ Ì‡Â ,ÔÈ„È ∆«¬ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒƒ¿ƒ»

Ï‡¯OiÓ Ì‰Ï e„ÈÓÚiL71ÔÈ„ÈÓÚÓ -72. ∆«¬ƒ»∆ƒƒ¿»≈«¬ƒƒ

שלפנינו.69) טֿי בפרקים ביניהם 70)המבוארים שיש
לשפוט. הראויים לכך.71)אנשים שראוי מי בהם שאין

וכן 72) וישובו. העולם תיקון משום והכל ישראל, משל
להשחית  לא להתפלל, ה' לפני שעמד אבינו, באברהם מצינו

כג. יח, בראשית בתורה וכמסופר סדום, את

.·ÈÏ‡¯OÈ ÈÈ„a Ôe„Ï EÈÙÏ e‡aL Ì"ekÚ ÈL¿≈«∆»¿»∆»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÈc - ‰¯BzŒÔÈc Ôe„Ï Ì‰ÈL eˆ¯Â73‰ˆB¯ „Á‡‰ . ¿»¿≈∆»ƒ»»ƒ»∆»∆

‡l‡ Ôe„Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆB¯ epÈ‡ „Á‡‰Â¿»∆»≈∆∆≈ƒ»∆»
Ô‰ÈÈ„a74˙eÎÊ LÈ Ì‡ ,Ì"ekÚÂ Ï‡¯OÈ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»»ƒ¿»≈¿«ƒ≈¿

:BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰ÈÈ„a BÏ ÔÈc - Ì‰ÈÈ„a Ï‡¯OiÏ«ƒ¿»≈¿ƒ≈∆»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ
ÔÈc - eÈÈ„a Ï‡¯OiÏ ˙eÎÊ LÈ Ì‡Â !ÌÎÈÈc Ck»ƒ≈∆¿ƒ≈¿¿ƒ¿»≈¿ƒ≈»ƒ

eÈÈc Ck :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰¯BzŒÔÈ„ BÏ75,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ! ƒ»¿¿ƒ»ƒ≈¿≈»∆ƒ
·LBz ¯‚Ï Ôk ÔÈOBÚ ÔÈ‡L76BÏ ÔÈc ÌÏBÚÏ ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¿≈»∆»¿»»ƒ

·LB˙ È¯b ÌÚ ÔÈ‚‰BpL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿≈≈»∆ƒ∆¬ƒƒ≈≈»
ı¯‡ŒC¯„a77e‡ È¯‰L ,Ï‡¯OÈk ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ¿∆∆∆∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»≈∆¬≈»

Ô˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ78EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ" :¯Ó‡pL , ¿Àƒ¿«¬»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
"dÏÎ‡Â ‰pzz79ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ .80ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ : ƒ¿∆»«¬»»¿∆∆»¿¬»ƒ≈¿ƒ

ÌBÏL Ì‰Ï81Ì"ekÚa -82elÙ‡ .·LBz ¯‚· ‡Ï , »∆»¿«…¿≈»¬ƒ
ÌÈÓÎÁ eeˆ ,Ì"ekÚ‰83Ì‰È˙Ó ¯a˜ÏÂ Ì‰ÈÏBÁ ¯w·Ï »«ƒ¬»ƒ¿«≈≈∆¿ƒ¿…≈≈∆

Ï‡¯OÈ È˙Ó ÌÚ84ÈiÚ ÏÏÎa Ì‰ÈiÚ Ò¯ÙÏe , ƒ≈≈ƒ¿»≈¿«¿≈¬ƒ≈∆ƒ¿«¬ƒ≈
ÌBÏL ÈÎ¯„ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈ85'‰ ·BË" :¯Ó‡ È¯‰ . ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆¡«
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ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c" :¯Ó‡Â ,"ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkÏ«…¿«¬»«»«¬»¿∆¡«¿»∆»«¿≈
"ÌBÏL ‰È˙·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ86. …«¿»¿ƒ…∆»»

להם 73) דנים שניהם, ורצו תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
איננה. "דנין" ותיבת תורה, דיניהם 74)דין בתי כנימוסי

א.75)וכמשפטיהם. קיג, קמא עליו 76)בבא שקיבל
נח. בני מצוות שבע ובכבוד.77)לקיים בנימוס

ולתמכם.78) לעיל.79)לפרנסם וכמבואר ב כא, פסחים
א.80) סב, שתי 81)גיטין שלום, שלום להם; לומר

נח.82)פעמים. בני מצוות שבע עליו קיבל שלא
א.83) סא, שהרי 84)שם ישראל, אצל אותם שיקברו לא

אלא  א, מז, סנהדרין ראה צדיק, אצל רשע לקבור אסור
הלכות  לעיל רבינו ולשון לקברם. בהם שמתעסקים לומר
ומנחמים  גויים, מתי "קוברים י"ב הלכה י"ד, פרק אבל

עניים 85)אבליהם". מתנות הלכות והשווה שם, גיטין
עניי  עם גויים עניי ומכסים "מפרנסים ז הלכה ז, פרק

י,86)ישראל". פרק עבודהֿזרה בהלכות נתבאר וכבר
ש" ו שגלו הלכה בזמן אלא אמורים, האלו הדברים כל אין

ישראל, על תקיפה הגויים שיד או האומות, לבין ישראל
לנו  אסור העולם אומות על תקיפה ישראל שיד בזמן אבל
שבע  עליו שיקבל עד בארצנו... עבודהֿזרה עובד גוי להניח
אפילו  בארצך, ישבו לא שנאמר: נח, בני שנצטוו מצוות

שעה". לפי

אחד־עּׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
כקדם.1) התורה משפטי כל בימיו יחזיר המשיח שהמלך

כופר  בו, הכופר וכל בתורה. מפורשת במשיח שהאמונה
המשיח  שזהו לוודא, אפשר במה רבינו. ובמשה בתורה

האמיתי.

.‡„Âc ˙eÎÏÓ ¯ÈÊÁ‰Ïe „ÓÚÏ „È˙Ú ÁÈLn‰ CÏn‰2 «∆∆«»ƒ«»ƒ«¬…¿«¬ƒ«¿»ƒ
dLÈÏ3Lc˜n‰ ‰B·e ,‰BL‡¯‰ ‰ÏLÓnÏ ,4, ¿»¿»«∆¿»»»ƒ»∆«ƒ¿»

ÂÈÓÈa ÌÈËtLn‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ï‡¯OÈ ÈÁ„ ıa˜Óe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
Ì„wÓ eÈ‰Lk5ÔÈhÓL ÔÈOBÚÂ ,˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó . ¿∆»ƒ…∆«¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ6ÈÓ ÏÎÂ .‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ d˙ÂˆÓ ÏÎk , ¿¿¿»ƒ¿»»»¬»«»¿»ƒ
‡Ï - B˙‡È·Ï ‰kÁÓ BÈ‡L ÈÓ B‡ Ba ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L∆≈«¬ƒƒ∆≈¿«∆¿ƒ»…
‰LÓ·e ‰¯Bza ‡l‡ ,¯ÙBÎ ‡e‰ „·Ïa ÌÈ‡È· ¯‡L·ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«≈∆»«»¿∆

‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L .ea¯7·LÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ «≈∆¬≈«»≈ƒ»»»∆∆¡«¿»
Ì‡ .'B‚Â Eˆa˜Â ·LÂ ,EÓÁ¯Â E˙e·L ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆∆¿¿¿ƒ¬∆¿»¿ƒ∆¿¿ƒ

"'‰ E‡È·‰Â .'B‚Â ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È8el‡Â . ƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒ¿∆¡ƒ¬¿≈
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈÏÏBk Ì‰ ,‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿…»ƒ«»≈¿ƒ»«¿»ƒ
ÌÚÏa ˙L¯Ùa Û‡ .ÌÈ‡È·p‰ Ïk È„ÈŒÏÚ e¯Ó‡pL∆∆∆¿«¿≈»«¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰ ÁÈLna :ÌÈÁÈLn‰ ÈLa ‡a ÌLÂ ,¯Ó‡∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒƒ«»ƒ«»ƒ
,Ì‰È¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ ÚÈLB‰L ,„Â„ ‡e‰L∆»ƒ∆ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«»≈∆
˙‡ ÚÈLBnL ,ÂÈaÓ „ÓBÚL ÔB¯Á‡‰ ÁÈLn·e«»ƒ«»«¬∆≈ƒ»»∆ƒ«∆
‡ÏÂ ep‡¯‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌLÂ .‰B¯Á‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»«¬»¿»≈∆¿∆¿…

„Â„ ‰Ê - "‰zÚ9CÏÓ ‰Ê - "·B¯˜ ‡ÏÂ ep¯eL‡" , «»∆»ƒ¬∆¿…»∆∆∆
Ë·L Ì˜Â" ,„Â„ ‰Ê - "·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯c" ;ÁÈLn‰«»ƒ«»«»ƒ«¬…∆»ƒ¿»≈∆

t ıÁÓe" ;ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê - "Ï‡¯OiÓ"·‡BÓ È˙‡ ƒƒ¿»≈∆∆∆«»ƒ«»««¬≈»
„Â„ ‰Ê -10Ì„cÓÈÂ ·‡BÓ ˙‡ CiÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ , ∆»ƒ¿≈≈««∆»«¿«¿≈

¯˜¯˜Â" ,"Ï·Áa11,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‰Ê - "˙L Èa Ïk «∆∆¿«¿«»¿≈≈∆«∆∆«»ƒ«

"ÌÈ „Ú ÌiÓ BÏLÓe" :Ba ¯Ó‡pL12ÌB„‡ ‰È‰Â" ; ∆∆¡«»¿ƒ»«»¿»»¡
ÌB„‡ È‰zÂ" :¯Ó‡pL ,„Â„ ‰Ê - "‰L¯È13„Â„Ï ¿≈»∆»ƒ∆∆¡««¿ƒ¡¿»ƒ

,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‰Ê - "‰L¯È ‰È‰Â" ,"'B‚Â ÌÈ„·ÚÏ«¬»ƒ¿¿»»¿≈»∆«∆∆«»ƒ«
"'B‚Â ÔBiˆ ¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ" :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»ƒƒ¿«ƒ¿

דוד.2) בית מלכות התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
ב)3) סט, (יומא התלמוד מליצת עלֿפי לפנים. שהיתה כמו

א. סו, בקידושין וכן ליושנה", העטרה "שהחזירו
רש"י:4) ומפרש למשיחא", "הילכתא א: מה, זבחים

ביתֿהמקדש". כשיבנה המשיח, לימות לנו הצריכה "הלכה
רש"י:5) ומפרש למשיחא!" "הלכתא ב: נא, סנהדרין

ארבע  שישובו לנו, תצטרך המשיח ימי כשיבואו זו, הלכה
למקומן. ביתֿדין כל 6)מיתות בישיבת תלויים שהם

דרור  "וקראתם י) כה, (ויקרא ככתוב אדמתם, על ישראל
פ"י, ויובל שמיטה בהל' וכמבואר יושביה", לכל בארץ
יהיה  "ואם יג: פרשתא ויקרא, פרשת כהנים' וב'תורת ה"ח.
ולחזור". לפסוק היובל עתיד - ד) לו, (במדבר היובל

הארוכה 8)הבטיחה.7) בגלותנו מדברים הכתובים, ואלה
"וש  אמר: שהרי אשר ובגאולתה, העמים מכל וקבצך ב

העמים, כל בין מפוזרים היו לא בבל ובגלות וגו'. הפיצך"
והרבך  והטיבך וירשתה ה'... "והביאך בה: נתקיים לא וכן
ברמב"ן  וראה ספר'). ('קרית שנית גלו שהרי מאבותיך",
היא  מאבותיך) והרבך (=והטיבך זו שהבטחה טז כו, ויקרא
לא  האחרונה בגאולה שישובו ישראל, שבטי לכל הבטחה

ששבו  ובנימין, יהודה העם, בבל.לששית עליית בימי
והרבך  והטיבך אמרו: ה"ח, פ"א קידושין ובירושלמי
אבל  ונשתעבדו, חזרו שנגאלו אע"פ אבותיך - מאבותיך
משתעבדים. אינכם שוב נגאלים, משאתם - אתם

המשיח.9) על זה פסוק דרשו ה"ה, פ"ד תענית בירושלמי
ב'מדרש  וכן מישראל", משיחא "ויתרּבא תרגם: ואונקלוס

יז. אות פ"א, דברים שם.10)רבה' לתורה ברש"י וכן
קיר"11) "מקרקר ה) כב, (ישעיה הכתוב מלשון הורס,

שם). של 12)(אבןֿעזרא בנו שת מן יצאו האומות וכל
שם). (רש"י הראשון ראה 13)אדם אולם ארם, בפסוק:

יד. ישראל 14)שם "אמרו אמרו: שם, רבה' וב'מדרש
אמר  עשו)? (ביד בידו אנו משועבדים מתי עד הקב"ה, לפני
מיעקב  כוכב דרך בו: שכתוב יום, אותו שיבוא עד להם:
ואמלוך  מלכותי מופיע אני שעה אותה מישראל... שבט וקם

ציון". בהר מושיעים ועלו שנאמר: עליכם,

.·'‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ËÏ˜ÓŒÈ¯Úa Û‡«¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ ...EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡¡…∆∆¿À¿¿»«¿»¿»»ƒ¿

‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe15ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eˆ ‡ÏÂ , ≈»…»»»»∆¿…ƒ»«»»
e‰zÏ ‡e‰16CÈ¯ˆ ¯·c‰ ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ È¯·„a Ï·‡ ; «…¬»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«»»»ƒ

‰Ê ¯·„a ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ¯Ùq‰ ÏkL ,‰È‡¯17. ¿»»∆»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»∆

בעבר 15) שלש אלא היו שלא מקלט, ערי תשע שיהיו
יד. לה, במדבר ראה כנען. ארץ בכל ושלש המזרחי, הירדן

ב. ט, זה 16)ובמכות פסוק ועלֿכרחך ולבטלה, לחינם
ה"ו: פ"ב, מכות בירושלמי שאמרו כמו לעתידֿלבוא, נאמר
את  לנו ה' ירחיב שאז שלש", עוד מפרישים "ולעתידֿלבוא
בירושלמי  כמבואר וקדמוני, וקניזי קיני ארץ לנו ויתן הארץ,
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קכט mikln zekld - mihtey xtq - xii` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ד. פ"ח, רוצח הל' והשווה ה"ח. פ"א, קידושין
וכן 17) יא, בישעיה כמפורש לעתיד, וייעודו המשיח בדבר

ועוד. יב ובדניאל עב, תהלים ג, מלאכי ד, במיכה

.‚CÈ¯ˆ ÁÈLn‰ CÏn‰L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡Â¿««¬∆««¿¿∆«∆∆«»ƒ«»ƒ
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ˙BOÚÏ18B‡ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c LcÁÓe , «¬¿ƒ¿«≈¿»ƒ»»

ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ19el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ20¯·c‰ ÔÈ‡ - ¿«∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈«»»
‰Ln‰ ÈÓÎÁÓ ÏB„b ÌÎÁ ‡·È˜Ú Èa¯ È¯‰L ,Ck»∆¬≈«ƒ¬ƒ»»»»≈«¿≈«ƒ¿»

ÂÈÏÎ ‡OB ‰È‰ ‡e‰Â ,‰È‰21CÏn‰ ‡·ÈÊBkŒÔa ÏL22, »»¿»»≈≈»∆∆≈»«∆∆
ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡e‰L ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰Â23en„Â , ¿»»≈»»∆«∆∆«»ƒ«¿ƒ

„Ú ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡e‰L B¯B„ ÈÓÎÁ ÏÎÂ ‡e‰¿»«¿≈∆«∆∆«»ƒ««
˙BBÚa ‚¯‰pL24,BÈ‡L Ì‰Ï Ú„B ,‚¯‰pL ÔÂÈk . ∆∆¡««¬≈»∆∆¡««»∆∆≈

˙ÙBÓ ‡ÏÂ ˙B‡ ‡Ï ÌÈÓÎÁ epnÓ eÏ‡L ‡ÏÂ25¯wÚÂ . ¿…»¬ƒ∆¬»ƒ…¿…≈¿ƒ«
‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰L :Ô‰ ‰Îk ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»≈∆«»«…À∆»ƒ¿»∆»

ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ26‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â , ¿»¿¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆¿…
Ô‰Ó ÔÈÚ¯B‚27. ¿ƒ≈∆

ב).18) יג, לדברים (רש"י בארץ - ומופת בשמים; - אות
של 19) מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע, אליהו "כאותות

ה"א). פ"י, התורה יסודי בהל' רבינו (לשון עולם"
אלו,20) בדברים תימן: בכ"י וכן קדומים, בדפוסים

אומרים". בו,21)"שהטיפשים ותומך אחריו נמשך
כא). טז, (שמואלֿא, הכתוב כוכבא,22)מלשון בר הוא

חורבן  לאחר הנ"ב בשנת רב הרג בהם והרג ברומיים שמרד
אדריאנוס  בקיסר שמרד ולפי ביתר, בעיר והתבצר שני, בית
וראה  הדורות'). ('סדר וכזב שקר מלשון כוזיבא קראוהו
מטבע  רש"י: ומפרש כוזביות", "מעות ב צז, בבבאֿקמא

כוזיבא. בן דורש 23)של והיה ה"ה. פ"ד, תענית ירושלמי
מיעקב". כוזיבא דרך - מיעקב כוכב "דרך עליו:

ואמרה:24) קול בת יצאה המודעי, אלעזר רבי את שהרג
לפיכך  ישראל, של זרועם המודעי, אלעזר רבי את "הרגת
ביתר" נלכדה מיד תיבש... יבש איש אותו של זרועו
ביד  "ונפל ה"ג: פ"ה, תעניות הל' והשווה שם). (ירושלמי
המקדש", חורבן כמו גדולה צרה והיתה כולם, ונהרגו גויים

ב. פסוק פ"ב, איכה רבה' ב'מדרש והראב"ד 25)וראה
כוזיבא  בר כשהכריז ב): צג, (סנהדרין אמרו והלא משיג:
הוא  אם לבדקו, אחריו חכמים שלחו משיח. שהוא עצמו על
החייב, מי ויודע ושופטו, באדם (=שמריח ודאין" "מריח
ולא  ה'... ביראת והריחו גֿד), יא, (ישעיה במשיח ככתוב
שאינו  שראו כיון דלים"), בצדק ושפט יוכיח אזניו למשמע
אות, ממנו שאלו שהחכמים הרי הרגוהו. - ודאין" "מריח
הרגוהו  שהגויים הנ"ל כירושלמי סובר רבינו אולם
העולם  בין "אין ב) לד, (ברכות האומר וכשמואל בעוונותיו,
לקמן  (ראה בלבד" מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה
ומופתים, אותות מהמשיח לדרוש אין ולדבריו ה"ב), פי"ב
(כסףֿמשנה). הנ"ל בסנהדרין התלמוד סוגיית על וחולק

עולם 26) עד ולבנינו לנו והנגלות כח) כט, (דברים שנאמר
דברי  שכל למדת, הא - הזאת התורה דברי כל את לעשות
בהל' רבינו (לשון עולם עד לעשותם אנו מצווים תורה

ה"א). פ"ט, התורה רומי 27)יסודי ובדפוס כאן, חסר
או  גורע, או המוסיף "וכל תימן: בכת"י וכן ואמשטרדם,
מפשוטן, מצוות של הדברים והוציא בתורה פנים שגילה

זה  הרי הנ"ל: ובדפוסים ואפיקורוס". רשע בוודאי זה הרי
ואפיקור  ורשע בדאי וס.ודאי

.„‰‚B‰ ,„ÂcŒ˙ÈaÓ CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡Â28˜ÒBÚÂ ‰¯Bza ¿ƒ«¬…∆∆ƒ≈»ƒ∆«»¿≈
,‰tŒÏÚaLÂ ·˙ÎaL ‰¯B˙ ÈÙk ,ÂÈ·‡ „Â„k ˙BˆÓa¿ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿∆¿«∆

d˜„a ˜fÁÏe da CÏÈÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÛÎÈÂ29ÌÁlÈÂ , ¿»…»ƒ¿»≈≈≈»¿«≈ƒ¿»¿ƒ»≈
'‰ ˙BÓÁÏÓ30ÁÈLÓ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -31Ì‡ . ƒ¿¬¬≈∆¿∆¿«∆»ƒ«ƒ

ÁÈÏˆ‰Â ‰OÚ32ŒÈÁ„ ıa˜Â BÓB˜Óa Lc˜Ó ‰·e »»¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿≈
È‡cÂa ÁÈLÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ33Ôw˙ÈÂ .34ÌÏBÚ‰ ˙‡ ƒ¿»≈¬≈∆»ƒ«¿««ƒ«≈∆»»

Ct‰‡ Ê‡ŒÈk" :¯Ó‡pL ,„ÁÈa ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ BlkÀ«¬…∆«≈¿««∆∆¡«ƒ»∆¿…
B„·ÚÏ '‰ ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ,‰¯e¯· ‰ÙO ÌÈnÚ Ï‡∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈¿»¿

"„Á‡ ÌÎL35Ì‡Â .36- ‚¯‰ B‡ ,‰k „Ú ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¿∆∆»¿ƒ…ƒ¿ƒ««…∆¡«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰ÁÈË·‰L ‰Ê BÈ‡L Úe„Èa¿»«∆≈∆∆ƒ¿ƒ»»»»«¬≈
‡ÏÂ .e˙nL ÌÈ¯Lk‰Â ÌÈÓÏM‰ „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓ ÏÎk¿»«¿≈≈»ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ∆≈¿…
,ÌÈa¯ Ba ˙BqÏ ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ B„ÈÓÚ‰∆¡ƒ«»»∆»¿««ƒ
¯·Ïe Ì‰a ÛB¯ˆÏ eÏLkÈ ÌÈÏÈkOn‰ ÔÓe" :¯Ó‡pL¯ ∆∆¡«ƒ««¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»∆¿»≈

ÚeLÈ Û‡ ."„ÚBnÏ „BÚ Èk ,ı˜ ˙Ú „Ú ÔaÏÏÂ¿«¿≈«≈≈ƒ«≈«≈«
È¯ˆBp‰37ÔÈcŒ˙È·a ‚¯‰Â ÁÈLÓ ‰È‰iL ‰ncL38, «¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ«¿∆¡«¿≈ƒ

EnÚ ÈˆÈ¯t È·e" :¯Ó‡pL ,Ï‡i„ B· ‡a˙ ¯·k¿»ƒ¿«≈»ƒ≈∆∆¡«¿≈»ƒ≈«¿
ÔBÊÁ „ÈÓÚ‰Ï e‡OpÈ39ÏBLÎÓ LÈ ÈÎÂ ."eÏLÎÂ ƒ«¿¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿

Ï‡Bb ÁÈLnL e¯ac ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,‰fÓ ÏB„b»ƒ∆∆»«¿ƒƒƒ¿∆»ƒ«≈
Ì‰ÈÁ„ ıa˜Óe ,ÌÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ40,Ô˙BˆÓ ˜fÁÓe ƒ¿»≈ƒ»¿«≈ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿»

Ì˙È¯‡L ¯fÙÏe ,·¯Áa Ï‡¯OÈ „a‡Ï Ì¯b ‰ÊÂ¿∆»«¿«≈ƒ¿»≈«∆∆¿«≈¿≈ƒ»
ÌÏBÚ‰ ·¯ ˙BÚË‰Ïe ‰¯Bz‰ ÛÈÏÁ‰Ïe ,ÌÏÈtL‰Ïe¿«¿ƒ»¿«¬ƒ«»¿«¿…»»
‡¯Ba ˙B·LÁÓ Ï·‡ .'‰ È„ÚÏaÓ dBÏ‡ „·ÚÏ«¬…¡«ƒ«¿¬≈¬»«¿¿≈
ÂÈÎ¯„ eÈÎ¯„ ‡Ï Èk ,Ì‚ÈO‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰»»≈…«¿»»¿«ƒ»ƒ…¿»≈¿»»

ÂÈ˙B·LÁÓ eÈ˙B·LÁÓ ‡ÏÂ41el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ; ¿…«¿¿≈«¿¿»¿»«¿»ƒ»≈
‰Ê ÏLÂ È¯ˆBp‰ ÚeLÈ ÏL42„ÓÚL ÈÏ‡ÚÓLi‰ ∆≈««¿ƒ¿∆∆«ƒ¿¿≈ƒ∆»«
C¯c ¯MÈÏ ‡l‡ ÔÈ‡ ,ÂÈ¯Á‡43Ôw˙Ïe ,ÁÈLn‰ CÏnÏ «¬»≈»∆»¿«≈∆∆«∆∆«»ƒ«¿«≈

Ê‡ Èk" :¯Ó‡pL ,„ÁÈa '‰ ˙‡ „·ÚÏ Blk ÌÏBÚ‰44 »»À«¬…∆¿««∆∆¡«ƒ»
'‰ ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙO ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈
Blk ÌÏBÚ‰ ‡lÓ˙ ¯·k ?„ˆÈk ."„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ¿»¿¿∆∆»≈«¿»ƒ¿«≈»»À

ÁÈLn‰ È¯·cÓ45,˙Bˆn‰ È¯·cÓe ‰¯Bz‰ È¯·cÓe ƒƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿≈«»ƒƒ¿≈«ƒ¿
ÌÈa¯ ÌÈnÚ·e ÌÈ˜BÁ¯ ÌÈi‡a el‡ ÌÈ¯·c eËLÙe»¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB Ì‰Â ,·ÏŒÈÏ¯Ú«¿≈≈¿≈¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ≈
eÈ‰ ˙Ó‡ el‡ ˙BˆÓ :ÌÈ¯ÓB‡ el‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ·e¿ƒ¿«»≈¿ƒƒ¿≈¡∆»

‰f‰ ÔÓfa eÏËa ¯·Îe46;˙B¯B„Ï ˙B‚‰B eÈ‰ ‡ÏÂ , ¿»»¿«¿««∆¿…»¬¿
ÔÈ‡Â Ô‰a LÈ ÌÈ¯zÒ ÌÈ¯·c :ÌÈ¯ÓB‡ el‡Â¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈»∆¿≈»

ÔËeLÙk47ÁÈLÓ ‡a ¯·Îe ,48.Ì‰È¯zÒ ‰l‚Â ƒ¿»¿»»»ƒ«¿ƒ»ƒ¿¿≈∆
ÌB¯ÈÂ ÁÈÏˆÈÂ ˙Ó‡a ÁÈLn‰ CÏn‰ „ÓÚiLÎe¿∆«¬…«∆∆«»ƒ«∆¡∆¿«¿ƒ«¿»

‡OpÈÂ49eÏÁ ¯˜ML ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈ¯ÊBÁ Ìlk Ì‰ „iÓ , ¿ƒ»≈ƒ»≈À»¿ƒ¿¿ƒ∆∆∆»¬
ÌeÚË‰ Ì‰È˙B·‡Â Ì‰È‡È·pLÂ ,Ì‰È˙B·‡50. ¬≈∆¿∆¿ƒ≈∆«¬≈∆ƒ¿

ומתעמק.28) הכתוב 29)לומד כלשון וסדקיה, פרצותיה
אשר  לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב, (מלכיםֿב,

בדק". שם את 30)ימצא השונא שכל ישראל, עם בשונאי
"ומשנאיך  גֿד) פג, (תהלים שנאמר ה', את שונא ישראל
אומר  שהכתוב הוא סוד", יערימו עמך על - ראש נשאו
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כלפי  כביכול, עינו", בבבת נוגע בכם "הנוגע יב) ב, (זכריה
הלוחם  נמצא פד), אות בהעלותך פרשת ('ספרי' מעלה

נלחם. הוא - ה' מלחמת לא 31)בהם, אבל - בחזקת
ודאי. בכת"י 32)משיח וכן הנ"ל, ובדפוס כאן, חסר

וכו'. מקדש ובנה שסביביו" האומות כל "ונצח תימן:
באחרית 33) "והיה ב) ב, (ישעיה הנביאים הבטיחו שכן

ושם  הגויים", כל אליו ונהרו ה'... בית הר יהיה נכון הימים
...מארבע  ישראל נדחי ואסף ישי... מגזע חוטר "ויצא א: יא,
רבינו: מוסיף ה"ב, פ"ט תשובה ובהל' הארץ". כנפות
יתר  יהיה חכמה בעל דוד, מזרע שיעמוד המלך "שאותו
וראה  רבינו". למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה,

שם. הפרק,34)בביאורנו בסוף בסמוך וראה כאן, חסר
שבכת"י  מצונזר בלתי נוסח לפי החסר, כל את שהשלמתי

גרים 35)תימן. "כולם א) כד, (עבודהֿזרה אמרו וכן
ולעבדו  אהפוך... אז כי שנאמר: לעתידֿלבוא, הם גרורים
ישראל  בעובדים, חילוק "אין רש"י: ומפרש אחד". שכם

מצוותיו". בכל שוה עבודתם תהא הקטע 36)והאומות כל
ואילך, של"דֿל"ו ונציאה מדפוס חסר הפרק, סוף עד הזה
שונצינו, רומי, כגון קדומים בדפוסים ונמצא צנזורה, מטעמי
כת"י  לפי במלואו מודפס הוא וכאן תס"ב, ואמשטרדם
שליט"א, קפאח יוסף הרב התימני החכם בידי הנמצא תימן,

נולד.37)בירושלים. בה נצרת, שמסרוהו 38)מעיר
על  המלכות כמורד אותו שפטו והם רומי, לשלטונות
תימן. אגרת השווה ישראל, מלך כמשיח עצמו שהכריז

קיט. עמ' קוק הרב מוסד העם 39)הוצאת לפני להופיע
קיח). עמ' (שם ה' לתורת הנוגדת דת ולחדש כנביא,

שם 40) תימן, אגרת והשווה ל, אות לעיל בביאורנו ראה
קב.ע  ח.41)מ' נו, בישעיה הכתוב הכוונה 42)ע"פ

קכא, עמ' שם תימן, ובאגרת האיסלם, דת מייסד למחמד
"משתכל  ח) (ז, דניאל אמר ועליו משוגע. רבינו: מכנהו
להפר  תהיה וכוונתו רברבן", ממלל ופום בקרניא... הוית
כה) ז, (שם ככתוב לשנותה, ויתכוון שבידינו, התורה

כו). - קכה (שם ודת" זמנין להשניה לסלול 43)"ויסבר
המשיחים 44)ולהכשיר. מרשעת שיתאכזבו אחרי

משיח  בצדקת ולהכיר להבחין ידעו ומשקריהם, המדומים
ובאמיתתו. והמדומה.45)ה' ישוע 46)הבדאי כדעת

קיח. עמ' הנ"ל באגרת רבינו הזכירה אלא 47)הנצרי,
ואליגורה. משל והכוונה 48)דברי השקר. משיח

תכז. עמ' הרמב"ם" "תשובות במוספנו כמבואר לישמעאלי,
ירום 49) עבדי ישכיל "הנה יג) נב, (ישעיה הכתוב כלשון

על  יד) אות תולדות (תנחומא, חכמינו ודרשוהו ונשא".
דוד. בן "אליך 50)משיח יט) טז, (ירמיה הכתוב כלשון

אבותינו". נחלו שקר אך ויאמרו ארץ, מאפסי יבואו גויים

ׁשנים־עּׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
יתעסק 1) שלא המשיח. בימי אף יתנהג כמנהגו שהעולם

וכן  בהן, יאריך ולא המשיח, ביאת על האגדות בדברי אדם
לשבטיהם, ישראל את ייחס שהמשיח הקץ. זמן יחשוב לא
לימי  החכמים שתאוות עליו. שתנוח הקודש רוח עפ"י

הבא. העולם לחיי בהם לזכות אלא אינה המשיח,

.‡·l‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡2¯·c ÏËaÈ ÁÈLn‰ ˙BÓÈaL ««¬∆««≈∆ƒ«»ƒ«ƒ»≈»»
B‚‰nÓ3‰OÚÓa LecÁ ÌL ‰È‰È B‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒƒ¿»∆»ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈

˙ÈL‡¯·4¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‚‰B B‚‰Ók ÌÏBÚ ‡l‡ , ¿≈ƒ∆»»¿ƒ¿»≈¿∆∆∆¡«
"ıa¯È È„b ÌÚ ¯ÓÂ O·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â" :‰ÈÚLÈa5 ƒ«¿»¿»¿≈ƒ∆∆¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ·LBÈ Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ,¯·c‰ ÔÈÚ - ‰„ÈÁÂ ÏLÓ -»»¿ƒ»ƒ¿««»»∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ

Ì"ekÚ ÈÚL¯ ÌÚ ÁË·Ï6,¯ÓÂ ·‡Êk ÌÈÏeLn‰ »∆«ƒƒ¿≈««¿ƒƒ¿≈¿»≈
ÏÚ „˜L ¯Ó ,Ì„„LÈ ˙B·¯Ú ·‡Ê" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈¬»¿»¿≈»≈…≈«
‡ÏÂ eÏÊ‚È ‡ÏÂ ,˙Ó‡‰ ˙„Ï ÌlÎ e¯ÊÁÈÂ ,"Ì‰È¯Ú»≈∆¿«¿¿À»¿«»¡∆¿…ƒ¿¿¿…

˙Áa ¯zn‰ ¯·„ eÏÎ‡È ‡l‡ ,e˙ÈÁLÈ7,Ï‡¯OÈ ÌÚ «¿ƒ∆»…¿»»«À»¿««ƒƒ¿»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ."Ô·z ÏÎ‡È ¯˜ak ‰È¯‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿≈«»»…«∆∆¿≈…«≈

ÌÈÏLÓ Ì‰ ÁÈLn‰ ÔÈÚa ÌÈ¯·c‰ el‡·8˙BÓÈ·e ; ¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ«≈¿»ƒƒ
,ÏLÓ ‰È‰ ¯·„ ‰Ê È‡Ï ,ÏkÏ Ú„eÈ ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«ƒ»««…¿≈∆»»»»»»

.Ô‰· eÊÓ¯ ÔÈÚ ‰Óe»ƒ¿»»¿»∆

דעתך.2) על יעלה אל תימן: מטבעו.3)ובכת"י
רבינו 4) (מלשון עתה שהיא ממה המציאות שתשתנה

ממסכת  העשירי הפרק הוא "חלק", פרק להקדמת בפירושו
במעשה 5)סנהדרין). שינוי אז שיהיה לכאורה שנראה
העולם.6)בראשית. רשעי רומי: במנוחה 7)ובדפוס
תושעון".ובמתינות  ונחת "בשובה טו) ל, (ישעיה ככתוב ,

כישראל. בנחת רומי: והלא 8)ובדפוס שואל: והראב"ד
הארץ"? מן רעה חיה "והשבתי ו) כו, (ויקרא בתורה נאמר
דברי  את לפרש אין נביאים, לדברי שבניגוד להשיג, כוונתו
פשוטו, מידי יוצא שבתורה מקרא אין כי משל, דרך תורה
ישרור  שהשלום לומר: הפסוק שכוונת השגה, זו אין אולם
החיות  יברחו וממילא אנשים, מיושבת ותהא בארץ,

המשנה'). ('מרכבת הטבע דרך עלֿפי מהישוב,

.·e¯Ó‡9ÌÈÓÎÁ10˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈≈»»«∆ƒ
„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡ ÁÈLn‰11‰‡¯È , «»ƒ«∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»≈»∆

ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ˙lÁ˙aL ,ÌÈ‡È·p‰ È¯·c ÏL ÔËeLtÓƒ¿»∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«
‚B‚Óe ‚Bb ˙ÓÁÏÓ ‰È‰z12‚Bb ˙ÓÁÏÓ Ì„wLÂ , ƒ¿∆ƒ¿∆∆»¿∆…∆ƒ¿∆∆

ÔÈÎ‰Ïe Ï‡¯OÈ ¯MÈÏ ‡È· „ÓÚÈ ‚B‚Óe13,ÌaÏ »«¬…»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿»ƒƒ»
‡È·p‰ ‰iÏ‡ ˙‡ ÌÎÏ ÁÏL ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL14 ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ…≈«»∆≈≈ƒ»«»ƒ

¯B‰h‰ ‡nËÏ ‡Ï ,‡· BÈ‡Â ,"'B‚Â15¯‰ËÏ ‡ÏÂ ¿¿≈»…¿«≈«»¿…¿«≈
‡Óh‰16ÌÈL‡ ÏÒÙÏ ‡ÏÂ ,17˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ì‰L «»≈¿…ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿∆¿««¿

ÌBÏL ÌeOÏ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒÙ e˜ÊÁ‰L ÈÓ ¯ÈLÎ‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒƒ∆À¿¿¿ƒ∆»»»
ÌÏBÚa18"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ ·Ï ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,19. »»∆∆¡«¿≈ƒ≈»«»ƒ

ÁÈLn‰ ˙‡Èa Ì„wL ,ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ LÈÂ¿≈ƒ«¬»ƒ∆¿ƒ∆…∆ƒ««»ƒ«
e‰iÏ‡ ‡B·È20‡Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . »≈ƒ»¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆…

Ô‰ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·cL ,eÈ‰iL „Ú eÈ‰È CÈ‡ Ì„‡ Ú„È≈«»»≈ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ≈
‰Ïa˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ Ìb ,ÌÈ‡È·p‰ Ïˆ‡21 ≈∆«¿ƒƒ««¬»ƒ≈»∆«»»

Ú¯Î‰ ÈÙÏ ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„a22CÎÈÙÏe ,ÌÈ˜eÒt‰ ƒ¿»ƒ≈∆»¿ƒ∆¿≈««¿ƒ¿ƒ»
el‡ ÌÈ¯·„a ˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï LÈ23ÔÈ‡ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ ; ≈»∆«¬…∆ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ≈

˙ca ¯wÚ Ô‰È˜ec˜„ ‡ÏÂ el‡ ÌÈ¯·c ˙ÈÂ‰ ¯ecÒ24. ƒ¬»«¿»ƒ≈¿…ƒ¿≈∆ƒ»«»
CÈ¯‡È ‡ÏÂ ,˙B„b‰‰ È¯·„a Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡Ï ÌÏBÚÏe¿»…ƒ¿«≈»»¿ƒ¿≈««»¿…«¬ƒ

ˆBiÎÂ el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BL¯„na‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ «ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆¿…
‰‡¯È È„ÈÏ ‡Ï ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ;¯wÚ ÌÓÈOÈ25‡ÏÂ ¿ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒƒ…ƒ≈ƒ¿»¿…

‰·‰‡ È„ÈÏ26ÔÈvw‰ ·MÁÈ ‡Ï ÔÎÂ ;27e¯Ó‡ . ƒ≈«¬»¿≈…¿«≈«ƒƒ»¿
ÌÈÓÎÁ28ÌÁe¯ Átz :29ÌÈvw‰ È·MÁÓ ÏL30‡l‡ . ¬»ƒƒ«»∆¿«¿≈«ƒƒ∆»

ÔÈÓ‡ÈÂ ‰kÁÈ31¯·c‰ ÏÏÎa32e¯‡aL BÓk33. ¿«∆¿«¬ƒƒ¿««»»¿∆≈«¿
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להלכה 9) קשורה זו פיסקא תימן: בכת"י וכן רומי, בדפוס
יראה  מתחילה: הבאה והלכה מקומה, שם כי הקודמת,

וכו'. ב.10)מפשוטן לד, מלכות 11)ברכות שתחזור
זרות. למלכויות עוד משועבדים יהיו ולא ליושנה, ישראל

(בראשית 12) ככתוב האומה, שם - מגוג המלך, שם - גוג
והוא  וברש"י), ב לח, (יחזקאל ומגוג" גומר יפת "בני ב) י,
שם  ויפול בהם, להלחם הימים" "באחרית ישראל על יעלה

ד). לט, ופרק טז, (שם ישראל הרי לאביהם 13)על
הגדול 14)שבשמים. ה' יום בוא "לפני מסיים: והכתוב

הרי  על יביאנו שה' ומגוג, גוג מלחמת יום וזהו והנורא",
לח, (שם השמים מן אלגביש באבני אותו וישפוט ישראל
"יום  וזהו ז) לט, (שם בישראל" קדוש "ה' כי ידעו ואז כב),

בטעות.15)ה'". בטעות,16)שטיהרוהו שטימאוהו
המשנה  (פירוש בתורה יגרע ולא יוסיף לא שאליהו לפי
ב) נט, (בבאֿמציעא אמרו וכן מ"ז). פ"ח, עדיות  לרבינו
כתבת  וכבר סיני... בהר תורה ניתנה כבר - היא בשמים  "לא

(מ  אמרו וכן להטות", רבים אחרי "אלה בתורה: ב) ב, גילה
מעתה". דבר לחדש רשאי נביא שאין - המצוות

כמבואר 17) עבד, וזה ממזר זה עליהם יאמר לא ליוחסין,
ה"ג. בסוף (עדיות 18)בסמוך האומות מן לישראל שלום

הראב"ד). ובפירוש נפל 19)שם, אשר והבנים האבות לב
הצרות, מפני פה ואלה פה אלה וברחו ופחד, מורך בהם
שם). (ראב"ד בזה זה ויתנחמו היום אותו ישובו

יבוא 20) הרדב"ז, ולדעת ב). מג, (עירובין ביאתו על לבשר
פ"ד  סנהדרין הל' לעיל ראה בישראל. סמוכים למנות אליהו

ובביאורנו. רבו.21)הי"א, מפי סדר 22)איש הצעת
אות  שם ובביאורנו ה"א, פ"ט תשובה הל' השווה הפסוקים.

רנא. עמ' לה,23)א רבתא ובפסיקתא צזֿצח. סנהדרין
ועומד  אליהו בא משיח, שיבוא קודם ימים שלשה שנינו:
ארץ  הרי ואומר: עליהם, ומספיד ובוכה ישראל הרי על
וקולו  ושממה? ציה בחרב עומדים אתם מתי עד ישראל,
שלום  בא להם: אומר ואח"כ סופו, ועד העולם מסוף נשמע

איננה.24)לעולם. זו תיבה תימן, יראת 25)בכת"י
שמים.26)חטא. יבוא 27)אהבת ומתי הגלות, קץ

ב.28)משיח. צז, ובכת"י 29)סנהדרין נשמתם, תצא
דעתן". "תפוח שהגיע 30)תימן: כיון אומרים "שהיו

מתאכזבים  שהם נמצא בא", אינו שוב - בא ולא הקץ
(שם). הגאולה מן ג)31)ומתייאשים ב, (חבקוק ככתוב

לו". חכה יתמהמה אם יכזב, ולא לקץ בעיקרו,32)"ויפח
בדקדוקיו. ה"ד.33)ולא הקודם בפרק

.‚eˆa˜˙ÈÂ BzÎÏÓÓ ·MÈ˙zLk ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈaƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ¿«≈«¿«¿¿ƒ¿«¿
eÒÁÈ˙È - Ï‡¯OÈ Ïk ÂÈÏ‡34L„w‰ŒÁe¯a ÂÈt ÏÚ Ìlk ≈»»ƒ¿»≈ƒ¿«¬À»«ƒ¿««…∆

."'B‚Â ¯‰ËÓe Û¯ˆÓ ·LÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÁezL∆»«»»∆∆¡«¿»«¿»≈¿«≈¿
¯‰ËÓ ÈÂÏ È·e35‰ÊÂ Ô‰k ÒÁÈÓ ‰Ê :¯ÓB‡Â ‰lÁz ¿≈≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆¿À»…≈¿∆

ÒÁÈÓ36Ï‡¯OÈÏ ÔÈÒÁÈÓ ÔÈ‡L ˙‡ ‰ÁB„Â !ÈÂÏ37. ¿À»≈ƒ¿∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¿»≈
„Ú ,'B‚Â Ì‰Ï ‡˙L¯z‰ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈«…∆«ƒ¿»»»∆¿«

"ÌÈn˙Â ÌÈ¯‡Ï Ô‰k‰ „ÓÚ38ŒÁe¯aL ,z„ÓÏ ‰p‰ . ¬…«…≈¿Àƒ¿Àƒƒ≈»«¿»∆¿«
BÈ‡Â .ÒÁÈÓ‰ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈ˜ÊÁn‰ ÔÈÒÁÈÓ L„w‰«…∆¿«¬ƒ«À¿»ƒƒƒ«¿À»¿≈
Ë·MÓ ‰fL ÚÈ„BnL ,Ì‰ÈË·LÏ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ÒÁÈÓ¿«≈ƒ¿»≈∆»¿ƒ¿≈∆∆ƒ«∆∆ƒ≈∆
Ô‰L ÏÚ ¯ÓB‡ BÈ‡ Ï·‡ ;ÈBÏt Ë·MÓ ‰ÊÂ ÈBÏt¿ƒ¿∆ƒ≈∆¿ƒ¬»≈≈«∆≈

„·Ú ‰ÊÂ ¯ÊÓÓ ‰Ê :˙e¯Lk ˙˜ÊÁa39,‡e‰ ÔÈc‰L ,! ¿∆¿««¿∆«¿≈¿∆»∆∆«ƒ
‰ÚÓËpL ‰ÁtLnL40‰ÚÓË -41. ∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

משפחתם.34) יחוס עא,36)מייחס.35)יבררו קידושין
המקדש  לעבודת כהנים ולא לדוכן, עולים לויים שאין א.

והלוים. הכהנים כולל: לוי ושבט מיוחסים, שכל 37)אלא
ישראל. ככל כשר, ישראל נשאר הלוי, מזרע שאינו מי

עד 38) לחבירו שאומר "כאדם ב) מח, (סוטה חכמינו דרשו
לא  ותומים אורים שהרי דוד", בן משיח ויבוא מתים, שיחיו
מדבר  זה ופסוק וברש"י). ב כד, (כתובות שני במקדש היו
נמצאו", ולא המתיחשים "כתבם שביקשו כהנים בבני
מן  מרוחקים שהם התרשחא), (=הוא נחמיה להם ויאמר

המשיח. ביאת עד לבוא 39)הכהונה שפסול כנעני, עבד
ולא 40)בישראל. משפחה, פסול בה נתערב נתערבה,

מיהו. והוחזקה 41)ידוע הואיל בכשרותה, נשארת
אין  מ"ז: פ"ח, בעדויות אמרו וכן א), עא, (קדושין בכשרות

ל  "לא בא דמע אליהו לשון - טמע לקרב". ולא רחק
מתורגם: כא) ג, (איוב ממטמונים" "ויחפרוהו ותערובת,

(הערוך). טומעיא מן ליה וחפסין

.„‡Ï42‡Ï ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈÓÎÁ‰ ee‡˙ …ƒ¿««¬»ƒ¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«…
e„¯iL È„Î ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ eËÏLiL È„Î43 ¿≈∆ƒ¿¿«»»»¿…¿≈∆ƒ¿

È„Î ‡ÏÂ ,ÌÈnÚ‰ Ì˙B‡ e‡OiL È„Î ‡ÏÂ ,Ì"ekÚa»«¿…¿≈∆¿«¿»»«ƒ¿…¿≈
‰¯Bza ÔÈÈeÙ eÈ‰iL È„k ‡l‡ ;ÁÓOÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿…«∆»¿≈∆ƒ¿¿ƒ«»

Ïh·Óe O‚B Ì‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙ÓÎÁÂ44eÎÊiL È„k , ¿»¿»»¿…ƒ¿∆»∆≈¿«≈¿≈∆ƒ¿
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ45‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,46. ¿«≈»»«»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ehlyiy ick `l giynd zenil mi`iapde minkgd ee`zp"
."'ek ..mlerd lk lr

הדעת  על יעלה לא והרי לן, משמע קא מאי להבין וצריך
ומשום  העולם על בשלטון הוא והנביאים החכמים שחפץ

המשיח. לימות נתאוו כך
פעולותיו  את הרמב"ם מתאר ה"ד י"א בפרק הוא: והביאור
האומות  כל וינצח.. ה' מלחמות שילחם המשיח מלך של

שסביביו.
אומות  על ישראל בהשפעת אופנים שני מצינו והנה
המשיח  ימות שבתחילת הנ"ל על־דרך היא האחת העולם,
בדרך  תהיה המשיח ידי על העולם אומות על ההשפעה
והיא  יותר נעלית דרך גם ישנה אבל ורדיה. שלטון
חכמים  ישראל שיהיו שכיון ממילא, בדרך ההשפעה
הטומאה  רוח שאת המצב ויהיה בוראם דעת וישיגו גדולים
תהיה  אז הנה ה', את דעה הארץ ומלאה הארץ מן אעביר
כי  ממילא, בדרך העולם אומות על ישראל השפעת
ממילא  שבדרך הרי בתורה, ויעסקו ישבו רק כשישראל
בקב"ה  ההכרה העולם לאומות ותושפע העולם יטוהר

העולם. את ובהנהגתו
נתאוו  לא והנביאים ישראל שחכמי הרמב"ם: שמחדש וזהו
וירדו  שישלטו זה דרך שתבוא ההשפעה של הראשון לסוג
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בדרך  שתבוא ההשפעה של השני לסוג אלא העולם בכל
וההשפעה  ימיהם כל בתורה ויעסקו ישבו הם כי ממילא,
מלימודם  וכתוצאה ממילא, בדרך תיעשה העולם על

ה'. ובידיעת בתורה ועיסוקם
(98 cenr d"l wlg y"ewl it lr)

"לא"42) ותיבת וכו' חכמים" "נתאוו התימנים: ובכת"י
וילחצו.43)איננה. התורה,44)ישתעבדו מלימוד

מתעסק  אינו ורעבון, ובמלחמה בחולי טרוד שאדם "שבזמן
ה"א). פ"ט, תשובה (הל' במצוות" ולא בחכמה לא

במה 45) לו, אין טובים ומעשים חכמה, פה יקנה לא "שאם
(שם). ה"ב.46)יזכה?" פ"ט,

.‰‰ÓÁÏÓ ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡Ï ÌL ‰È‰È ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e47, ¿«¿«…ƒ¿∆»…»»¿…ƒ¿»»
˙e¯Á˙ ‡ÏÂ ‰‡˜ ‡ÏÂ48˙ÚtLÓ ‰È‰z ‰·Bh‰L , ¿…ƒ¿»¿…«¬∆«»ƒ¿∆À¿««

¯ÙÚk ÔÈÈeˆÓ ÌÈp„Ún‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰49˜ÒÚ ‰È‰È ‡ÏÂ , «¿≈¿»««¬«ƒ¿ƒ∆»»¿…ƒ¿∆≈∆
„·Ïa '‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰ Ïk50eÈ‰È CÎÈÙÏe . »»»∆»»««∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿
c ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ï‡¯OÈ,ÌÈÓe˙q‰ ÌÈ¯· ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
Ì„‡‰ ÁÎ ÈÙk Ì‡¯Ba ˙Úc e‚ÈOÈÂ51Èk" :¯Ó‡pL , ¿«ƒ««¿»¿ƒ…«»»»∆∆¡«ƒ

"ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk ,'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ52. »¿»»»∆≈»∆««ƒ«»¿«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xtrk oiievn mipcrnd lke daxd zrtyen didz daehdy"
."cala 'd z` zrcl `l` mlerd lk wqr didi `le

בלשון  דבריו כתב שלא הרמב"ם של דיוקו גודל  ידוע
מיוחד  תוכן בהם יש ומשפט מילה שכל אלא וכו' מליצה
לשם  פעמיים עניין על חזר לא כי נפרדת, ומשמעות

וכד'. מליצה
הרי  מושפעת" תהיה "הטובה אם א: להבין, צריך זה ולפי

זאת. הוסיף ומדוע כעפר" מצויין ש"המעדנים כולל זה
ולא  כו'" ה' את לדעת "אלא "מיעוט" בלשון כתב מדוע ב:

ה'. את לדעת העולם עסק שיהיה חיובית בלשון
שוב  ממעט מה "אלא", המילה ידי על שמיעט לאחר ג.

"בלבד". במילה
עניין  על מוסב מושפעת" תהיה "הטובה א: בזה: והביאור
מלחמה  ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן שבאותו שלמעלה,
והיא  מושפעת" תהיה "שהטובה מכיון ותחרות קנאה ולא

ותחרות. מלחמה קנאה, שם תהיה לא מדוע הסיבה
זמן  שבאותו שמכיון הרמב"ם מחדש "אלא" במילה ב.
ה' שעבודת הרי הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת יהיה
ההשתדלות  כי היצר במלחמת תהיה לא יהודי של
ה'. בידיעת העיסוק רק יהיה יהודי אצל יומי היום והמאמץ
שלימוד  הרמב"ם מחדש בלבד" ה' את לדעת ב"אלא ג:
ואת  המצוות מעשה את לדעת כדי רק יהיה לא התורה
אחר  מסוג תורה לימוד שיהיה אלא יעשון אשר המעשה
בלבד'". ה' את "לדעת - בו והדביקות ה' ידיעת לשם ויעשה
e"vw oniq zekln oiia `aed - d"nyz m"anxd lr oxcdd jezn

מלחמה".47) עוד ילמדו "ולא ד ב, בישעיה ככתוב

"ואיך 48) ה) יב, (ירמיה הכתוב מלשון והתחרות, התנצחות
הבא  "העולם א) יז, (ברכות אמרו וכן הסוסים". את תתחרה

תחרות". ולא שנאה ולא קנאה לא בו... לרוב,49)אין
בכל  פירות שמוציאים אילנות "עתידים ב: ל, שבת ראה

רבינו,50)יום". משה שביקש כמו מציאותו, אמיתות
יסודי  בהל' וכמבואר כבודך", את נא "הראני באמרו:

ה"י. פ"א, ולהשיג,51)התורה להבין באדם שיש כח כפי
ונפש, מגוף מחובר שהוא החי, האדם בדעת כח "שאין
הל' והשווה (שם), בוריו" על זה דבר אמיתת להשיג

ה"ו. פ"י, כו)52)תשובה לו, (יחזקאל נאמר וכן
אתן  רוחי ואת מבשרכם... האבן לב את "והסירותי
וירא  וב"זוהר" ה"ב. פ"ט, תשובה הל' השווה בקרבכם".
בני  וישיגו הרקיע, כזוהר יזהירו "והמשכילים אמרו: ב קיג,
ה'". את דעה הארץ מלאה כי שנאמר שלימה, דעה אדם
פ"י  "חלק" לפרק בהקדמתו לרבינו המשנה פירוש והשווה

קכז. עמ' קוק' הרב 'מוסד הוצאת מסנהדרין,

¯Ó‡L Ce¯a .Blk ¯eaÁ‰Â ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ eÓÏLƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿«ƒÀ»∆»«
Ï‡Ï Á·L ,ÌÏLÂ Ìz :BÏÏÎ·e BË¯Ùa ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â¿»»»»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«∆«»≈
¯ÙÒ ‡e‰Â ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ .ÌÏBÚ ‡¯Ba≈»ƒ¿«≈∆«¿»»»»¿≈∆
˙BÎÏ‰ .ÌÈBÓLe „Á‡ ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .ÌÈËÙBL¿ƒƒ¿«¿»»∆»¿ƒƒ¿

˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰ML - ÔÈ¯„‰Ò- ˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ «¿∆¿ƒƒ»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿≈
‰Ú·L - ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈∆«¿»»»»¿»ƒƒ¿

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - Ì‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ¿¬≈∆¿≈»»¿»ƒ

מ"א  מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול

á"ôùú'ä øééà ç"é éùéîç íåé

מ"ב  מחזור התחלת

ליום  פרקים ג' במסלול
ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa
הקּדמה

¿≈≈»
©§̈̈EÈ˙BˆÓ Ïk Ï‡ ÈËÈa‰a ,LB·‡ ‡Ï Ê‡»…≈¿«ƒƒ∆»ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

jizeevn lk l` ihiada yea` `l f`

בא  החזקה', ל'יד ככותרת הרמב"ם בחר בו הפסוק
כולה. התורה כל ידיעת מעלת גודל את להשמיע

שאינן  אלו גם התורה הלכות כל נכללו החזקה', ב'יד
לדעת  כדי רק לא הוא ברמב"ם הלימוד כי בימינו, נוהגות
לשמה, התורה לימוד שהוא אלא יעשון אשר המעשה את
להיות  צריך זה ומצד ית', ורצונו חכמתו היא שהתורה כיון

מצוותיך". כל אל "בהביטי
התורה  כל יודע שלא למי בושה זה מדוע לבאר יש ועדיין

כולה.
שלא  עדות מוסר על שמאיימים הרמב"ם כתב עדות בהל'
ולכאורה, ובעוה"ב. בעוה"ז לו בושה שהוא שקר, יעיד
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בעבירות  מצינו לא ומדוע לאו, רק היא שקר שבועת
בעולם  בושה לו שתהיה האדם את שיזהירו יותר חמורות

הבא? ובעולם הזה
שהם  שם על עדי" "אתם עדים נקראו ישראל שעם אלא,
יהודי  וא"כ הקב"ה, של ורצונו חכמתו על בעולם כאן עדים
עד  להיות והעיקרי הכללי בייעודו פוגם שקר עדות המעיד
היא  הבושה שהרי הקב"ה, של ומצוותיו תורתו על נאמן

ה  מציאות כל את המקיף כולל כזה פגם אבר רק ולא אדם
פוגם  כולה התורה כל יודע שאינו אדם גם כך אחר, או
של  ורצונו לחכמתו עד להיות בעולם העיקרית בשליחותו
להשמיענו  הנ"ל הפסוק את הרמב"ם הביא ולכן הקב"ה,
אבוש". "לא - נאמר עליו כולה, התורה כל שלמד מי שרק
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

'ek yea` `l f`

באדם  מדבר הרמב"ם כי העתיד, על מדברת "אז" המילה
אחרי  שרק לומר ורוצה בספרו, הלימוד לפני הנמצא
בושה  של מרגש להימנע יכול ה'יד', ספר את האדם שלומד
התורה  כל את שלמד אחרי שגם מכך לו להיגרם העלולה
ולדוגמא: מצוות. לקיים היאך יודע אינו עדיין שבכתב,
בין  לטוטפת והיו ידך על לאות "וקשרתם בתורה נאמר
טוטפות, ומהו לקשור, ומה "איך יודע אינו ועדיין עיניך",
המצוות". בשאר וכיוצ"ב וכו' ידך ועל עיניך בין הוא והיכן

מצוותיך". כל אל בהביטי אבוש לא "אז נאמר זה על
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

¨¨§©הקּדמה
Ïk,ez ÔLe¯Ùa - ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ ezpL ˙BÂˆn‰ »«ƒ¿∆ƒ¿¿…∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿

‰¯Bz‰Â ,Ô·‡‰ ˙ÁÏ ˙‡ EÏ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿»¿∆À…»∆∆¿«»
BÊ ,"‰ÂˆÓ"e ;·˙ÎaL ‰¯Bz BÊ ,"‰¯Bz" ."‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿»ƒ¿»
.‰Âˆn‰ Èt ÏÚ ,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eeˆÂ .dLe¯t≈»¿ƒ»«¬«»«ƒ«ƒ¿»
Ïk .'‰t ÏÚaL ‰¯Bz' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»∆¿«∆»
.B„È ·˙Îa ,˙eÓiL Ì„˜ ea¯ ‰LÓ d·˙k - ‰¯Bz‰«»¿»»…∆«≈…∆∆»ƒ¿«»
- „Á‡ ¯ÙÒÂ ;Ë·LÂ Ë·L ÏÎÏ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ô˙Â¿»«≈∆»¿»≈∆»≈∆¿≈∆∆»
‰¯Bz‰ ¯ÙÒ ˙‡ Á˜Ï" :¯Ó‡pL ,„ÚÏ ÔB¯‡a e‰˙¿»»»»¿≈∆∆¡«»…«∆≈∆«»
;ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ B˙‡ ÌzÓNÂ ,‰f‰«∆¿«¿∆…ƒ«¬¿ƒ¡…≈∆
- ‰¯Bz‰ Le¯t ‡e‰ ,‰Âˆn‰Â ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â¿»»»¿¿≈¿«ƒ¿»≈«»
¯‡LÏÂ ÚLB‰ÈÏÂ ÌÈ˜fÏ da ‰eˆ ‡l‡ ;d·˙k ‡Ï…¿»»∆»ƒ»»«¿≈ƒ¿ƒÀ«¿ƒ¿»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
‰Ê ÈtÓe ."˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬ƒ¿≈∆
‰·zÎ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .'‰t ÏÚaL ‰¯Bz' ˙‡¯˜ƒ¿≈»∆¿«∆««ƒ∆…ƒ¿¿»
BÈc ˙È·a dlk ea¯ ‰LÓ d„nÏ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆ƒ¿»…∆«≈À»¿≈ƒ
ÔzLÏL ,ÚLB‰ÈÂ ÒÁÈÙe ¯ÊÚÏ‡Â ;ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»ƒ¿»ƒÀ«¿»¿»
‰LÓ ÏL B„ÈÓÏz ‡e‰L ÚLB‰ÈÏÂ .‰LnÓ eÏaƒ̃¿ƒ…∆¿ƒÀ«∆«¿ƒ∆…∆

¯Bz ¯ÒÓ ,ea¯ÔÎÂ ;‰ÈÏÚ e‰eˆÂ ‰t ÏÚaL ‰ «≈»«»∆¿«∆¿ƒ»»∆»¿≈

eÏa˜ ÌÈa¯ ÌÈ˜Êe .‰t ÏÚ „nÏ ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ,ÚLB‰È¿À«»¿≈«»ƒ≈«∆¿≈ƒ«ƒƒ¿
Ï‡eÓLe ;ÒÁÈtÓe ÌÈ˜f‰ ÔÓ ÈÏÚ Ïa˜Â ,ÚLB‰ÈÓƒÀ«¿ƒ≈≈ƒƒ«¿≈ƒƒƒ¿»¿≈
.BÈc ˙È·e Ï‡eÓMÓ Ïa˜ „Â„Â ,BÈc ˙È·e ÈÏÚÓ Ïaƒ̃≈≈≈ƒ≈ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈≈ƒ
,‰È‰ ÈÂÏÂ ,‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBiÓ ,ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡Â«¬ƒ»«ƒ…ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ»»¿≈ƒ»»
Ïa˜ ‡e‰Â ;‰LÓ ÈÓÈa ÔË˜ ‰È‰Â ,‰LnÓ ÚÓLÂ¿»«ƒ…∆¿»»»»ƒ≈…∆¿ƒ≈
˙È·e ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡Ó Ïa˜ e‰iÏ‡ .BÈc ˙È·e „ÂcÓƒ»ƒ≈ƒ≈ƒ»ƒ≈≈¬ƒ»«ƒ…ƒ≈
Ú„ÈB‰ÈÂ ,BÈc ˙È·e e‰iÏ‡Ó Ïa˜ ÚLÈÏ‡Â ,BÈcƒ∆¡ƒ»ƒ≈≈≈ƒ»≈ƒƒ»»
Ïa˜ ‰È¯ÎÊe ,BÈc ˙È·e ÚLÈÏ‡Ó Ïa˜ Ô‰k‰«…≈ƒ≈≈¡ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ≈
,BÈc ˙È·e ‰È¯ÎfÓ Ïa˜ ÚLB‰Â ,BÈc ˙È·e Ú„ÈB‰ÈÓƒ»»≈ƒ¿≈«ƒ≈ƒ¿«¿»≈ƒ
ÒBÓÚÓ Ïa˜ ‰ÈÚLÈÂ ,BÈc ˙È·e ÚLB‰Ó Ïa˜ ÒBÓÚÂ¿»ƒ≈≈≈«≈ƒƒ«¿»ƒ≈≈»
Ï‡BÈÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÈÚLÈÓ Ïa˜ ‰ÎÈÓe ,BÈc ˙È·e≈ƒƒ»ƒ≈ƒ«¿»≈ƒ¿≈
˙È·e Ï‡BiÓ Ïa˜ ÌeÁÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÎÈnÓ Ïaƒ̃≈ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈
Ïa˜ ‰ÈÙˆe ,BÈc ˙È·e ÌeÁpÓ Ïa˜ ˜ew·ÁÂ ,BÈcƒ«¬«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿«¿»ƒ≈
,BÈc ˙È·e ‰ÈÙvÓ Ïa˜ ‰ÈÓ¯ÈÂ ,BÈc ˙È·e ˜ew·ÁÓ≈¬«≈ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈ƒ¿«¿»≈ƒ
˙È·e ‡¯ÊÚÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÈÓ¯iÓ Ïa˜ ‰i¯ Ôa Ce¯·e»∆≈ƒ»ƒ≈ƒƒ¿¿»≈ƒ¿∆¿»≈
ÏL BÈc ˙Èa .BÈc ˙È·e ‰i¯ Ôa Ce¯aÓ eÏa˜ BÈcƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ»≈ƒ≈ƒ∆
- Ì‰Â .'‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡' ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‡¯ÊÚ∆¿»≈«ƒ¿»ƒ«¿≈¿∆∆«¿»¿≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ‰ÈÁ Ï‡i„Â ,ÈÎ‡ÏÓe ‰È¯ÎÊ ÈbÁ««¿«¿»«¿»ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»
‰a¯‰Â ;Ï·a¯Êe ÔLÏa ÈÎc¯Óe ,‰ÈÏÎÁ Ôa ‰ÈÓÁe¿∆¿»∆¬«¿»»¿¿«ƒ¿»¿À»∆¿«¿≈
ÔB¯Á‡‰ .ÌÈ˜Ê ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÌeÏLz ,Ô‰nÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»∆«¿≈»¿∆¿ƒ¿≈ƒ»«¬
‰‡n‰ ÏÏkÓ ‰È‰ ‡e‰Â ,˜Ècv‰ ÔBÚÓL ‡e‰ Ì‰Ó≈∆ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿««≈»
‰È‰ ‡e‰Â ;ÌlkÓ ‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ïa˜Â ,ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¿«∆ƒÀ»¿»»
˙È·e BÎBN LÈ‡ ÒB‚ÈË‡ .‡¯ÊÚ ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k…≈»««∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈
Ôa ÛÒBÈÂ ,BÈc ˙È·e ˜Ècv‰ ÔBÚÓMÓ eÏa˜ BÈcƒƒ¿ƒƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈∆
˙È·e ÌÈÏLe¯È LÈ‡ ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ ‰„¯ˆ LÈ‡ ¯ÊÚBÈ∆∆ƒ¿≈»¿≈∆»»ƒ¿»«ƒ≈
‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÂ ,BÈc ˙È·e ÒB‚ÈË‡Ó eÏa˜ ÌÈcƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒƒÀ«∆¿«¿»
¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBiÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e ÈÏa¯‡‰ È‡zÂ¿ƒ«»«¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ≈∆∆∆
ÔBÚÓLÂ È‡aË Ôa ‰„e‰ÈÂ ,ÌÈc ˙È·e ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ¿≈∆»»≈ƒ»ƒ»∆««¿ƒ¿

c ˙È·e ÁËL ÔaÈ‡zÂ ‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÓ eÏa˜ ÌÈ ∆∆«≈ƒ»ƒ¿ƒÀ«∆¿«¿»¿ƒ«
˜„v‰ È¯b ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓL .ÌÈc ˙È·e ÈÏa¯‡‰»«¿≈ƒ≈ƒ»¿«¿»¿«¿«¿≈≈«∆∆
Ïl‰ .ÌÈc ˙È·e ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
˙È·e ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓMÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e È‡nLÂ¿««≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿«¿≈
Ïl‰ ÏL Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Â .ÌÈcƒ»¿«»»»∆««¿«»ƒ¿¿∆ƒ≈
eÈ‰ ÌÈ„ÈÓÏz ‰MÓÁ .BÈc ˙È·e Ô˜f‰ Ïl‰Ó eÏaƒ̃¿≈ƒ≈«»≈≈ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ»
eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰Â ,È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Ï BÏ¿«»»»∆««¿≈¿≈«¬»ƒ∆ƒ¿
,ÚLB‰È Èa¯Â ,ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ - Ì‰ el‡Â ;epnÓƒ∆¿≈≈«ƒ¡ƒ∆∆«»¿«ƒ¿À«
¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,Ï‡˙ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,Ô‰k‰ ÈÒBÈ Èa¯Â¿«ƒ≈«…≈¿«ƒƒ¿∆¿«¿≈¿«ƒ∆¿»»
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ó Ïa˜ ÛÒBÈ Ôa ‰·È˜Ú Èa¯Â .C¯Ú Ôa∆¬»¿«ƒ¬ƒ»∆≈ƒ≈≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â .‰È‰ ˜„ˆ ¯b ÂÈ·‡ ÛÒBÈÂ ,ÏB„b‰«»¿≈»ƒ≈∆∆»»¿«ƒƒ¿»≈
Ì‚Â ,‰·È˜Ú Èa¯Ó eÏa˜ ˜„v‰ ¯b Ôa ¯È‡Ó Èa¯Â¿«ƒ≈ƒ∆≈«∆∆ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»¿«
ÏL ÂÈ¯·Á .Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Ó ÂÈ¯·ÁÂ ¯È‡Ó Èa¯ Ïaƒ̃≈«ƒ≈ƒ«¬≈»≈«ƒƒ¿»≈¬≈»∆
,ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÈÒBÈ Èa¯Â ,‰„e‰È Èa¯ Ì‰ - ¯È‡Ó Èa«̄ƒ≈ƒ≈«ƒ¿»¿«ƒ≈¿«ƒƒ¿
ÔÁBÈ Èa¯Â ,ÚenL Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,‰ÈÓÁ Èa¯Â¿«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿»»∆««¿«ƒ»»
.ÔBÈ„¯z Ôa ‰ÈÁ Èa¯Â ,È‡fÚ Ôa ÔBÚÓLÂ ,¯Ïcq‰««¿¿»¿ƒ¿∆««¿«ƒ¬«¿»∆¿«¿
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ó ‰·È˜Ú Èa¯ ÏL ÂÈ¯·Á eÏa˜ ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬≈»∆«ƒ¬ƒ»≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ba¯ ÔBÙ¯Ë Èa¯ Ì‰ - ‰·È˜Ú Èa¯ ÏL ÂÈ¯·ÁÂ ;ÏB„b‰«»«¬≈»∆«ƒ¬ƒ»≈«ƒ«¿«
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dncwdקלד - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èa¯Â ,¯ÊÚÏ‡ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa¯ ÏL∆«ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆∆¿»»¿«ƒ
ÔBÚÓL Ôa¯Ó Ïa˜ Ô˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ .È¯e Ôa ÔÁBÈ»»∆ƒ«»«¿ƒ≈«»≈ƒ≈≈«»ƒ¿
Ïa˜ Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â ,Ô˜f‰ Ïl‰ ÏL Ba ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆ƒ≈«»≈¿«»ƒ¿¿ƒ≈
Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â ,epnÓ Ïa˜ Ba Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â ,epnÓƒ∆¿«»«¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ∆¿«»ƒ¿¿
‡e‰ ‰Ê ,ÔBÚÓL Ôa¯ ÏL Ba ‰„e‰È Èa¯Â .epnÓ Ïaƒ̃≈ƒ∆¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ¿∆
Èa¯Óe ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ ‡e‰Â ,'LB„w‰ ea¯' ‡¯˜p‰«ƒ¿»«≈«»¿ƒ≈≈»ƒ≈«ƒ
LB„w‰ ea¯ .B¯·Á ÔBÚÓL Èa¯Óe ÚenL Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆««≈«ƒƒ¿¬≈«≈«»
,LB„w‰ ea¯ „ÚÂ ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓe .‰Ln‰ ¯aÁƒ≈«ƒ¿»ƒ…∆«≈¿««≈«»
ÏÚaL ‰¯B˙a ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈ„nÏnL ¯eaÁ e¯aÁ ‡Ï…ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆¿«
‡È· B‡ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ;‰t∆∆»¿»»…≈ƒ»ƒ
˙BÚeÓM‰ ÔB¯ÎÊ BÓˆÚÏ ·˙Bk ,¯Bc‰ B˙B‡a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«≈¿«¿ƒ¿«¿
ÔÎÂ .ÌÈa¯a ‰t ÏÚ „nÏÓ ‡e‰Â ,ÂÈ˙Ba¯Ó ÚÓML∆»«≈«»¿¿«≈«∆»«ƒ¿≈
¯e‡aÓ ,BÁk ÈÙk BÓˆÚÏ ·˙Bk „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»≈¿«¿¿ƒ…ƒ≈
ÌÈ¯·cÓe ,ÚÓML BÓk ‰È˙BÎÏ‰Óe ‰¯Bz‰«»≈ƒ¿∆»¿∆»«ƒ¿»ƒ
ÈtÓ Ìe„ÓÏ ‡lL ÌÈÈca ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿»»«ƒƒ∆…¿»ƒƒ
eÓÈkÒ‰Â ,˙BcÓ ‰¯NÚ LÏMÓ ‰cÓa ‡l‡ ‰ÚeÓM‰«¿»∆»¿ƒ»ƒ¿…∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
„Ú ,„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ CÎÂ .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈ƒ«»¿»»»«»»»ƒ«
ÔÈÈc‰ ÏÎÂ ˙BÚeÓM‰ Ïk ıa˜ ‡e‰Â .LB„w‰ ea«̄≈«»¿ƒ≈»«¿¿»«ƒƒ
,ea¯ ‰LnÓ eÚÓML ÔÈLe¯t‰Â ÔÈ¯e‡a‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆»¿ƒ…∆«≈
‰¯Bz‰ ÏÎa ,¯B„Â ¯Bc Ïk ÏL ÔÈc ˙Èa e„ÓlLÂ¿∆»¿≈ƒ∆»»¿»«»
ÌÈÓÎÁÏ BpLÂ .‰Ln‰ ¯ÙÒ Ïk‰Ó ¯aÁÂ ;dlkÀ»¿ƒ≈≈«…≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ
eˆa¯Â ,Ìlk e‰e·˙Îe ;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰Ï‚Â ,ÌÈa¯a»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»≈¿»À»¿ƒ¿
‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿≈∆…ƒ¿««»∆¿«∆
ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ck LB„w‰ ea¯ ‰NÚ ‰nÏÂ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»»»»«≈«»»¿…ƒƒ«
ÌÈ„ÈÓÏz‰L ‰‡¯L ÈÙÏ ?‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰«»»¿∆»»¿ƒ∆»»∆««¿ƒƒ
,˙B‡·e ˙BLcÁ˙Ó ˙B¯v‰Â ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈËÚÓ˙Óƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈÂ ,˙¯ab˙Óe ÌÏBÚa ˙ËLBt ‰ÚL¯‰ ˙eÎÏÓe«¿»¿»»∆∆»»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï „Á‡ ¯eaÁ ¯aÁ - ˙BÂˆ˜Ï ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏbÏb˙Óƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ∆»ƒ¿
·LÈÂ ;ÁÎMÈ ‡ÏÂ ‰¯‰Óa e‰e„ÓÏiL È„k ,Ìlk „Èa¿«À»¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈»¿…ƒ»≈«¿»«
el‡Â .ÌÈa¯a ‰Ln‰ „nÏÂ ,BÈc ˙È·e ‡e‰ ÂÈÓÈ Ïk»»»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»»«ƒ¿≈
ea¯ ÏL BÈc ˙È·a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰≈¿≈«¬»ƒ∆»¿≈ƒ∆«≈
Èa¯Â ,ÂÈa Ï‡ÈÏÓ‚Â ÔBÚÓL :epnÓ eÏa˜Â LB„w‰«»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈»»¿«ƒ
Èa¯Â ,·¯Â ,‡iÁ Èa¯Â ,‡ÓÁ ¯a ‰ÈÁ Èa¯Â ,ÒÙ‡»∆¿«ƒ¬ƒ»«»»¿«ƒƒ»¿«¿«ƒ
Èa¯Â ,ÔÁBÈ Èa¯Â ,Ï‡eÓLe ,‡¯t˜ ¯·e ,È‡pÈ««««»»¿≈¿«ƒ»»¿«ƒ
,epnÓ eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰ el‡ .‰ÈÚLB‰«¿»≈≈¿≈«¬»ƒ∆ƒ¿ƒ∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓÎÁ‰ ¯‡MÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ Ô‰nÚÂ¿ƒ»∆¬»ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ««ƒ
e„ÓÚÂ LB„w‰ ea¯Ó eÏa˜ ¯NÚ „Á‡‰ el‡L∆≈»««»»ƒ¿≈«≈«»¿»¿
‰È‰ „ÈÓÏz Ôk ¯Á‡Â ,‰È‰ ÔË˜ ÔÁBÈ Èa¯ ,BL¯„Óa¿ƒ¿»«ƒ»»»»»»¿««≈«¿ƒ»»
,È‡pÈ Èa¯Ó Ïa˜ ·¯ ÔÎÂ .‰¯Bz epnÓ Ïa˜Â È‡pÈ Èa¯Ï¿«ƒ««¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«ƒ≈≈«ƒ««
‡¯ÙÒ ¯aÁ ·¯ .‡ÓÁ ¯a ‰ÈÁ Èa¯Ó Ïa˜ Ï‡eÓLe¿≈ƒ≈≈«ƒ¬ƒ»«»»«ƒ≈ƒ¿»
¯aÁ ‡iÁ Èa¯Â ,‰Ln‰ È¯wÚ ÚÈ„B‰Ïe ¯‡·Ï È¯ÙÒÂ¿ƒ¿≈¿»≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ»ƒ≈
‰ÈÚLB‰ Èa¯ ÔÎÂ .‰Ln‰ ÈÈÚ ¯‡·Ï ‡zÙÒBz‰«∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿≈«ƒ«¿»
Èa¯Â ,‰Ln‰ È¯·c ¯‡·Ï ˙B˙È¯a‰ e¯aÁ ‡¯t˜ ¯·e««»»ƒ¿«»«¿¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ
¯Á‡ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÓÏLe¯È‰ „eÓÏz‰ ¯aÁ ÔÁBÈ»»ƒ≈««¿«¿«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««
ÈÏB„bÓe .‰L ˙B‡Ó LÏMÓ ·e¯˜a ˙Èa‰ Ôa¯ÁÀ¿«««ƒ¿≈ƒ¿…≈»»ƒ¿≈
·¯Â ,‡e‰ ·¯ - Ï‡eÓLe ·¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿≈«¿≈«»¿«

ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„bÓe ;‡‰k ·¯Â ,ÔÓÁ ·¯Â ,‰„e‰È¿»¿««¿»¿«»¬»ƒ¿≈«¬»ƒ
,Èn‡ Èa¯Â ,‡Á ¯a ¯a ‰a¯ - ÔÁBÈ Èa¯Ó eÏawL∆ƒ¿≈«ƒ»»«»««»»¿«ƒ«ƒ
ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏkÓe .Ôe·‡ Èa¯Â ,ÈÓÈc ·¯Â ,Èq‡ Èa¯Â¿«ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ¿««¬»ƒ
.ÛÒBÈ ·¯Â ‰a¯ ,‰„e‰È ·¯Óe ‡e‰ ·¯Ó eÏawL∆ƒ¿≈«»≈«¿»«»¿«≈
ÈÈa‡ ,ÛÒBÈ ·¯Â ‰a¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏkÓeƒ¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«»¿«≈««≈

ÓÁ ·¯Ó Ìb eÏa˜ Ì‰ÈLe ;‡·¯ÂÏÏkÓe .Ô ¿»»¿≈∆ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«
¯a ¯Óe ;‡È·¯Â ÈL‡ ·¯ ,‡·¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿≈»»«»≈¿»ƒ»««

.‡È·¯Óe ,ÈL‡ ·¯ ÂÈ·‡Ó Ïa˜ ÈL‡ ·«̄»≈ƒ≈≈»ƒ«»≈≈»ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

"dyexit ef devnde"

לו  שניתנו המצוות "כל הרמב"ם: כתב ההקדמה בתחילת
לוחות  את לך ואתנה שנאמר ניתנו, בפירושן בסיני למשה
'והמצוה' שבכתב, תורה זו 'תורה' והמצוה. והתורה האבן

dyexit ef."שבע"פ תורה הנקראת היא זו ומצוה ...
א. אופנים. בשני לבאר אפשר פירושה" זו "והמצוה
בתושב"כ). התפרשו (שלא הדינים פרטי הוא ש"פירושה"

ההלכות. טעמי גם שהוא ב.
שיטתו  את הרמב"ם מבהיר ההקדמה, בתחילת ומיד
וכמו  ההלכות, טעמי ולא הדינים פרטי היינו ש"פירושה"
צ"ל  האם בגמ' לפלוגתא הרוגוצ'ובי הגאון מכאן שציין
לחודא" ש"גמיר או ההלכות) טעמי (ידיעת וסביר גמיר

הרמב"ם. דעת שהוא - מספיק
להורות  מותר האם הראשונים, פלוגתת אדמוה"ז וכשביאר
הרמב"ם  שאזיל כתב לאו, אם הטעמים ידיעת ללא
קאי  "המצוה" כי כלל, ההלכות טעמי כתב שלא לשיטתו
הרמב"ן  משא"כ ההלכות, טעמי על ולא הדינים פרטי על
טועים". - הרמב"ם דברי מתוך הלכה המורים ש"כל כתב
שאסרו  הטעם מהו היא, הפלוגתא ששורש שם ביאר ועוד
יודעים  שכשאין משום האם המשנה, דברי מתוך להורות
או  הרא"ש) (דעת למילתא מילתא לדמות יבואו הטעמים
הלכה  נפסקה ולא יחיד דעת שהן משניות שיש מפני
כיון  בחיבורו שייך אין זה וטעם הרמב"ם), (דעת כמותן
שע"י  הרמב"ם כתב לכן הגמ'. מסקנת פי על שחיברו
היינו  כולה, שבע"פ התורה יודעים בספרו הלימוד
המצוות  כל עניין בארוכה ביאר בהקדמתו וכן "פירושה".
והטעמים. הסברות עניין כלל הזכיר ולא ניתנו, בפירושן
שיטתו  כי פירושה" זו ב"והמצוה התחיל בהקדמתו גם לכן

תורה". "משנה - חיבורו לכל היסוד היא זה בעניין
(931 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

nd lk""epzip oyexita - dynl el epzipy zeev כוונת ,
היינו  בשלימות, צ"ל התורה שלימוד להדגיש הרמב"ם
למשה  התורה ניתנה כך כי שבע"פ, תורה עם תושב"כ
תורה  ניתנה יותר מאוחר בזמן שרק (ולא מלכתחילה
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לשמיעת  האפשרות ניתנה תורה במתן ומיד שבע"פ),
שבע"פ. התורה כל הכוללת מלאה בהבנה התורה

למשה", לו "...שניתנו הרמב"ם כתב מדוע יובן זה, מתוך
מבהיר  שבכך ניתנו, בפירושן המצוות כל בקיצור כתב ולא
של  מהגדר חלק הוא התורה של שפירושה הרמב"ם
איש...ויאמר  יעמוד ש"אם הרמב"ם כתב שהרי התורה,
פירוש  כלומר במצוה... לפרש להוסיף....או שלחו שה'

שקר נביא ה"ז ממשה, שמענו ez`eapשלא yigkdl `ay

dyn ly."סיני הר "במעמד באה משה של ונבואתו ,
האחד  עניינים, שני יש עצמו רבינו במשה מזאת: יתירה
עבדי). משה תורת (זכרו תורתו והשני נבואתו, הוא
נביא  ש"אין הרמב"ם כפסק מהנבואה, למעלה היא והתורה
"לו  במילים הרמב"ם שמשמיענו וזהו דבר". לחדש רשאי
המצוות  של שפירושן רק שלא ניתנו" בפירושן כו' למשה
משה  על־ידי היינו אחד, באופן גם אלא אחד בזמן ניתנו
שבו. התורה עניין מצד אלא נביא בתור רק לא ע"ה רבינו
(194 cenr 'i wlg y"ewl itÎlr)

- ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ „Ú ÈL‡ ·¯Ó ‡ˆÓƒ¿»≈«»≈«…∆«≈»»«»
(·) ,‡·¯Ó ÈL‡ ·¯ (‡) :Ô‰ el‡Â ,˙B¯Bc ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿≈≈«»≈≈»»
‡e‰ ·¯Â („) ,‡e‰ ·¯Ó ‰a¯Â (‚) ,‰a¯Ó ‡·¯Â¿»»≈«»¿«»≈«»¿«»
·¯Â ÔÁBÈ Èa¯Â (‰) ,Ï‡eÓLe ·¯Â ÔÁBÈ Èa¯Ó≈«ƒ»»¿«¿≈¿«ƒ»»¿«
Ôa¯Ó LB„w‰ ea¯Â (Â) ,LB„w‰ ea¯Ó Ï‡eÓLe¿≈≈«≈«»¿«≈«»≈«»
,ÂÈ·‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Ó ÔBÚÓL Ôa¯Â (Ê) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«»«¿ƒ≈»ƒ
Ôa¯Â (Ë) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓL Ôa¯Ó Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â (Á)¿«»«¿ƒ≈≈«»ƒ¿»ƒ¿«»
Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â (È) ,ÂÈ·‡ Ô˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Ó ÔBÚÓLƒ¿≈«»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿«»«¿ƒ≈
ÔBÚÓL Ôa¯Â (‡È) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓL Ôa¯Ó ÂÈ·‡ Ô˜f‰«»≈»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿
‰ÈÚÓMÓ È‡nLÂ Ïl‰Â (·È) ,È‡nLÂ ÂÈ·‡ Ïl‰Ó≈ƒ≈»ƒ¿««¿ƒ≈¿««ƒ¿«¿»
,ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÓ ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓLe (‚È) ,ÔBÈÏË·‡Â¿«¿«¿¿«¿»¿«¿«¿ƒ»¿ƒ¿
È‡zÂ ‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÓ ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÂ („È)ƒ»¿ƒ¿ƒÀ«∆¿«¿»¿ƒ«
ÛÒBÈÂ ¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBiÓ È‡zÂ ÚLB‰ÈÂ (ÂË) ,ÈÏa¯‡‰»«¿≈ƒƒÀ«¿ƒ«ƒ≈∆∆∆¿≈
ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ ¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBÈÂ (ÊË) ,ÔÁBÈ Ôa∆»»¿≈∆∆∆¿≈∆»»
(ÁÈ) ,˜Ècv‰ ÔBÚÓMÓ ÒB‚ÈË‡Â (ÊÈ) ,ÒB‚ÈË‡Ó≈«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
(Î) ,Ce¯aÓ ‡¯ÊÚÂ (ËÈ) ,‡¯ÊÚÓ ˜Ècv‰ ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿««ƒ≈∆¿»¿∆¿»ƒ»
‰ÈÙˆe (·Î) ,‰ÈÙvÓ ‰ÈÓ¯ÈÂ (‡Î) ,‰ÈÓ¯iÓ Ce¯·e»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«¿»
,Ï‡BiÓ ÌeÁÂ („Î) ,ÌeÁpÓ ˜ew·ÁÂ (‚Î) ,˜ew·ÁÓ≈¬««¬«ƒ«¿«ƒ≈
(ÊÎ) ,‰ÈÚLÈÓ ‰ÎÈÓe (ÂÎ) ,‰ÎÈnÓ Ï‡BÈÂ (‰Î)¿≈ƒƒ»ƒ»ƒ«¿»
ÚLB‰Â (ËÎ) ,ÚLB‰Ó ÒBÓÚÂ (ÁÎ) ,ÒBÓÚÓ ‰ÈÚLÈÂƒ«¿»≈»¿»≈≈«¿≈«
Ú„ÈB‰ÈÂ (‡Ï) ,Ú„ÈB‰ÈÓ ‰È¯ÎÊe (Ï) ,‰È¯ÎfÓƒ¿«¿»¿«¿»ƒ»»ƒ»»

Ó ÚLÈÏ‡Â (·Ï) ,ÚLÈÏ‡Óe‰iÏ‡Â (‚Ï) ,e‰iÏ‡ ≈¡ƒ»∆¡ƒ»≈≈ƒ»¿≈ƒ»
,Ï‡eÓMÓ „Â„Â (‰Ï) ,„ÂcÓ ‰iÁ‡Â („Ï) ,‰iÁ‡Ó≈¬ƒ»«¬ƒ»ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿≈
(ÁÏ) ,ÒÁÈtÓ ÈÏÚÂ (ÊÏ) ,ÈÏÚÓ Ï‡eÓLe (ÂÏ)¿≈≈≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿»
(Ó) ,ea¯ ‰LnÓ ÚLB‰ÈÂ (ËÏ) ,ÚLB‰ÈÓ ÒÁÈÙeƒ¿»ƒÀ«ƒÀ«ƒ…∆«≈
'‰ ÌÚÓ ÌlkL ‡ˆÓ - ‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓe…∆«≈ƒƒ«¿»ƒ¿»∆À»≈ƒ

.Ï‡¯NÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈
- ˙B¯Bc‰ ÈÏB„b Ì‰ ,ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈÓÎÁ‰ el‡ Ïk»≈«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ≈¿≈«

Ì‰Óe ,˙BiÏb ÈL‡¯ Ì‰Óe ,˙B·ÈLÈ ÈL‡¯ Ì‰Ó≈∆»≈¿ƒ≈∆»≈»À≈∆
ÌÈÙÏ‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa Ì‰nÚÂ .‰ÏB„b È¯„‰qÓƒ«¿∆¿≈¿»¿ƒ»∆¿»»¬»ƒ
Ì‰ ,ÈL‡ ·¯Â ‡È·¯ .Ì‰nÚÂ Ì‰Ó eÚÓML ˙B··¯e¿»∆»¿≈∆¿ƒ»∆»ƒ»¿«»≈≈
„eÓÏz‰ ¯aÁL ‡e‰ ÈL‡ ·¯Â ;„eÓÏz‰ ÈÓÎÁ ÛBÒ«¿≈««¿¿«»≈∆ƒ≈««¿
„eÓÏz‰ ÔÁBÈ Èa¯ ¯aÁL ¯Á‡ ,¯ÚL ı¯‡a ÈÏ·a‰««¿ƒ¿∆∆ƒ¿»««∆ƒ≈«ƒ»»««¿
- ÔÈ„eÓÏz‰ ÈL ÔÈÚÂ .‰L ‰‡Ó BÓÎa ÈÓÏLe¯È‰«¿«¿ƒƒ¿≈»»»¿ƒ¿«¿≈««¿ƒ
ÌÈ¯·„e ,‰È˙BwÓÚ ¯e‡·e ‰Ln‰ È¯·c Le¯t ‡e‰≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¬À∆»¿»ƒ
ea¯ ˙BÓÈÓ ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎa eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿»≈ƒ≈ƒƒ«≈
ÔÓe ,ÌÈ„eÓÏz‰ ÈMÓe .„eÓÏz‰ ¯eaÁ „ÚÂ LB„w‰«»¿«ƒ««¿ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÌlkÓ - ˙BzÙÒBz‰ ÔÓe ,È¯ÙÒÂ ‡¯ÙqÓe ,‡zÙÒBz‰«∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ«∆¿ƒÀ»
·iÁ‰ ,¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ ¯‡a˙Èƒ¿»≈»»¿«À»«»≈¿«»««»
ÈtÓ LÈ‡ e˜ÈzÚ‰L BÓk ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ,¯eËt‰Â¿«»«»≈¿«»¿∆∆¿ƒƒƒƒ

.ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒ…∆ƒƒ«
ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ e¯ÊbL ÌÈ¯·c Ì‰Ó ¯‡a˙È Ìb«ƒ¿»≈≈∆¿»ƒ∆»¿¬»ƒ¿ƒƒ
eÚÓML BÓk ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»«¬¿»«»¿∆»¿
,"Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe" ¯Ó‡pL ,Le¯Ùa ‰LnÓƒ…∆¿≈∆∆¡«¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ
˙B‚‰n‰ Ì‰Ó ¯‡a˙È ÔÎÂ .Èz¯ÓLÓÏ ˙¯ÓLÓ eNÚ¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈∆«ƒ¿»
BÓk ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa e‚‰pL B‡ eÈ˜˙‰L ˙Bwz‰Â¿««»∆ƒ¿ƒ∆»¬¿»»¿
¯eÒÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯Bc‰ B˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa e‡¯L∆»≈ƒ∆«¿ƒ∆»»
EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ó≈∆∆∆¡«…»ƒ«»»¬∆«ƒ¿
‡lL ÌÈ‡ÏÙÓ ÔÈÈ„Â ÌÈËtLÓ ÔÎÂ ."Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ -»ƒ¿…¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…
¯Bc‰ B˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ì‰a e„Â ,‰LnÓ ÌeÏaƒ̃¿ƒ…∆¿»»∆≈ƒ∆«
,ÌÈ˜f‰ Ô˙B‡ e˜ÒÙe ,Ô‰a ˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcna«ƒ∆«»ƒ¿∆∆»∆»¿»«¿≈ƒ
,„eÓÏza ÈL‡ ·¯ ¯aÁ Ïk‰ .‡e‰ Ck ÔÈc‰L e¯Ó‚Â¿»¿∆«ƒ»«…ƒ≈«»≈««¿
ÌÈ¯eaÁ ‰LÓ ÈÓÎÁ e¯aÁÂ .ÂÈÓÈ „ÚÂ ‰LÓ ˙BÓÈÓƒ…∆¿«»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
B„ÈÓÏz ‰ÈÚLB‰ Èa¯ :‰¯Bz‰ È¯·c L¯ÙÏ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«»«ƒ«¿»«¿ƒ
Èa¯Â .˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ ¯e‡a ¯aÁ ,LB„w‰ ea¯ ÏL∆«≈«»ƒ≈≈≈∆¿≈ƒ¿«ƒ
,‰¯Bz‰ ÛBÒ „Ú "˙BÓL ‰l‡"Ó L¯t Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈≈≈≈≈∆¿««»
¯aÁ ‰·È˜Ú Èa¯ ÔÎÂ ;'‡zÏÈÎÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ¬ƒ»ƒ≈
.˙BL¯„Ó e¯aÁ Ì‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÎÁÂ .‡zÏÈÎÓ¿ƒ¿»«¬»ƒ¬≈ƒ«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»

.ÈÏ·a‰ „eÓÏz‰ Ì„˜ ¯aÁ Ïk‰Â¿«…À«…∆««¿««¿ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ÛBÒ ,Ì‰È¯·ÁÂ ÈL‡ ·¯Â ‡È·¯ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»¿«»≈¿«¿≈∆¿≈«¿≈
˙B¯Êb e¯ÊbLÂ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÌÈ˜ÈzÚn‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈««¿ƒƒ»∆¿«∆¿∆»¿¿≈
Ì˙¯Êb ‰ËLÙe ˙B‚‰Ó e‚È‰‰Â ˙Bwz eÈ˜˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿≈»»
˙BÓB˜Ó ÏÎa ,Ï‡¯NÈ ÏÎa Ì˙B‚‰Óe Ì˙w˙Â¿«»»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈¿»¿
¯aÁL ,ÈL‡ ·¯ ÏL BÈc ˙Èa ¯Á‡Â .Ì‰È˙B·LBÓ¿≈∆¿««≈ƒ∆«»≈∆ƒ≈
ÏÎa Ï‡¯NÈ e¯ft˙ ,B¯Ó‚e Ba ÈÓÈa „eÓÏz‰««¿ƒ≈¿¿»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿»
ÌÈi‡ÏÂ ˙BÂˆwÏ eÚÈb‰Â ,¯˙È ¯eft ˙Bˆ¯‡‰»¬»ƒ∆∆¿ƒƒ«¿»¿»ƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ eLazLÂ ,ÌÏBÚa ‰ËË˜ ‰˙·¯Â ;ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ¿»¿»¿»»»»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ
Ï‡¯NÈ eÒpk˙ ‡ÏÂ ,‰¯Bz „eÓÏz ËÚÓ˙Â ,˙BÒÈ‚aƒ¿»¿ƒ¿«≈«¿»¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈
eÈ‰L BÓk ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ Ì‰È˙B·ÈLÈa „ÓÏÏƒ¿…ƒƒ≈∆¬»ƒ¿»¿∆»
'‰ ¯L‡ ÌÈ„È¯O‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈˆa˜˙Ó ‡l‡ .Ì„wÓƒ…∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¬∆
ÌÈ˜ÒBÚÂ ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎ·e ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ‡¯B˜≈¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿¿ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ,Ìlk ÌÈÓÎÁ‰ È¯eaÁa ÌÈÈ·Óe ,‰¯Bza«»¿ƒƒ¿ƒ≈«¬»ƒÀ»¿¿ƒ
„ÓÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‡e‰ C‡È‰ ËtLn‰ C¯c Ì‰Ó≈∆∆∆«ƒ¿»≈«¿»≈ƒ∆»«
B‡ ÔÈ˜˙‰ B‡ ¯Ê‚Â ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa „eÓÏz‰ ¯Á‡««««¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«ƒ¿ƒ
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dncwdקלו - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡Ï - ˙Ba¯ ˙BÈ„Ó È·Ï B‡ B˙È„Ó È·Ï ‚È‰‰ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ«…
Ì‰È˙B·LBÓ ˜Á¯ ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ÂÈNÚÓ eËLt»¿«¬»¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈…«¿≈∆
‰È„n‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Â ,ÌÈÎ¯c‰ LeaLÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿≈ƒ∆»«¿ƒ»
ÏËa „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·e ,ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿∆»»≈
ÔÈÙBk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .„eÓÏz‰ ¯eaÁ Ì„˜ ÌÈL ‰nkÓƒ«»»ƒ…∆ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ
ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Ó ‚‰Óa ‚‰Ï BÊ ‰È„Ó ÈL‡«¿≈¿ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿«¿ƒ»«∆∆¿≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa d¯ÊbL ‰¯Êb ¯Ê‚Ï ‰Ê ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿…¿≈»∆¿»»≈ƒ«≈
C¯cL ÌÈB‡b‰Ó „Á‡ „nÏ Ì‡ ÔÎÂ .B˙È„Óaƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ≈∆»≈«¿ƒ∆∆∆

‰ Ck ËtLn‰„ÓÚL ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ¯‡a˙Â ,‡e «ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈∆»«
ÔÈ‡ - „eÓÏza ·e˙k‰ ËtLn‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÂÈ¯Á‡«¬»∆≈∆∆∆«ƒ¿»«»««¿≈
,ÂÈ¯·„Ï ‰ËB ˙Úc‰L ÈÓÏ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆«««»ƒ¿»»

.ÔB¯Á‡ ÔÈa ,ÔBL‡¯ ÔÈa≈ƒ≈«¬
˙B‚‰Óe ˙Bw˙Â ˙B¯Ê‚e ÌÈÈ„a ,eÏl‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ«»¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ Ïk Ï·‡ .„eÓÏz‰ ¯eaÁ ¯Á‡ eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿««ƒ««¿¬»»«¿»ƒ
;Ô‰a ˙ÎÏÏ Ï‡¯NÈ Ïk ÌÈ·iÁ ,ÈÏ·a‰ „eÓÏzaL∆««¿««¿ƒ«»ƒ»ƒ¿»≈»∆∆»∆
ÏÎa ‚‰Ï ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎÂ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈÙBÎÂ¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿…¿»
Ì˙B¯Êb ¯Ê‚ÏÂ ,„eÓÏzaL ÌÈÓÎÁ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬¬»ƒ∆««¿¿ƒ¿…¿≈»
ÌÈ¯·c‰ Ì˙B‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì˙Bw˙a ˙ÎÏÏÂ¿»∆∆¿«»»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì˙B‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk Ì‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ „eÓÏzaL∆««¿ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿»≈¿»
ecL B‡ e‚È‰‰L B‡ e¯ÊbL B‡ eÈ˜˙‰L ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿ƒ∆»
Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ Ïk Ì‰ ,‡e‰ Ck ËtLn‰L e„ÓÏÂ ÔÈcƒ¿»¿∆«ƒ¿»»≈»«¿≈ƒ¿»≈
¯Bc dlk ‰¯Bz‰ È¯wÚa ‰Ïaw‰ eÚÓML Ô‰Â ,Ôa¯ B‡À»¿≈∆»¿««»»¿ƒ¿≈«»À»
ÌÈÓÎÁ‰ Ïk .ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ „Ú ,¯Bc ¯Á‡«««…∆«≈»»«»»«¬»ƒ
ÌL Ì‰Ï ‡ˆÈÂ ,Ba e·e „eÓÏz‰ ¯eaÁ ¯Á‡ e„ÓÚL∆»¿««ƒ««¿»¿»»»∆≈
el‡ ÏÎÂ .'ÌÈB‡b' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - Ì˙ÓÎÁa¿»¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
¯ÚL ı¯‡·e Ï‡¯NÈ ı¯‡a e„ÓÚL ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆»¿¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
e‡ÈˆB‰Â „eÓÏz‰ C¯c e„ÓÏ - ˙Ù¯ˆ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»¿«»¿∆∆««¿¿ƒ
‰wÓÚ C¯cL ÈÙÏ ,ÂÈÈÚ e¯‡·e ÂÈ˙BÓeÏÚz ¯B‡Ï»«¬»≈¬ƒ¿»»¿ƒ∆∆∆¬À»
·¯ÚÓ Èn¯‡ ÔBLÏa ‡e‰L ,„BÚÂ ;„‡ÓÏ „Ú Bk¯c«¿«ƒ¿…¿∆ƒ¿¬«ƒ¿…»
‰˙È‰ ÔBLl‰ d˙B‡L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ˙BBLÏ ÌÚƒ¿¬≈¿ƒ∆»«»»¿»
Ï·‡ ;„eÓÏz‰ ¯aÁL ˙Úa ¯ÚLa ÏkÏ ‰¯e¯a¿»«…¿ƒ¿»¿≈∆À«««¿¬»
ÔÈ‡ ,ÌÈB‡b‰ ÈÓÈa ¯ÚLa ÔÎÂ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Laƒ¿»«¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ≈
.B˙B‡ ÌÈ„nÏnL „Ú ÔBLl‰ d˙B‡ ¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ»«»«∆¿«¿ƒ
ÔB‡b ÏÎÏ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÈL‡ ÔÈÏ‡BL ˙Ba¯ ˙BÏ‡Le¿≈«¬ƒ«¿≈»ƒ»ƒ¿»»
ÌÈL˜ ÌÈ¯·c Ì‰Ï L¯ÙÏ ,Ì‰ÈÓÈa ‰È‰ ¯L‡¬∆»»ƒ≈∆¿»≈»∆¿»ƒ»ƒ
Ì˙B‡Â ,Ì˙ÓÎÁ ÈÙk Ì‰Ï ÌÈ·ÈLÓ Ì‰Â ,„eÓÏzaL∆««¿¿≈¿ƒƒ»∆¿ƒ»¿»»¿»
ÌÈ¯ÙÒ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˙B·eLz‰ ÌÈˆa˜Ó ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿«¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ
,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL ÌÈB‡b‰ e¯aÁ Ìb .Ì‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿ƒ∆¿»»
˙BÎÏ‰ L¯tL ÈÓ Ì‰Ó :„eÓÏz‰ ¯‡·Ï ÌÈ¯eaÁƒƒ¿»≈««¿≈∆ƒ∆≈≈¬»
eM˜˙pL ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ˜¯t L¯tL ÈÓ Ì‰Óe ,˙B„ÈÁÈ¿ƒ≈∆ƒ∆≈≈¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«
„BÚÂ .ÌÈ¯„Òe ˙BzÎqÓ L¯tL ÈÓ Ì‰Óe ,ÂÈÓÈa¿»»≈∆ƒ∆≈≈«∆¿¿»ƒ¿
·iÁ‰Â ¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ ÔÈÚa ,˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ e¯aÁƒ¿¬»¿¿ƒ¿«»»¿«À»¿««»
eÈ‰iL È„k ,Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰L ÌÈ¯·„a ,¯eËt‰Â¿«»ƒ¿»ƒ∆«»»¿ƒ»»∆¿≈∆ƒ¿
ÏL B˜ÓÚÏ „¯ÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÚcÓÏ ÌÈ·B¯¿̃ƒ¿««ƒ∆≈»≈≈¿»¿∆
ÈB‡b Ïk da eNÚL '‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BÊÂ .„eÓÏz«¿¿ƒ¿∆∆∆»»»¿≈
‡È‰L ,‰Ê ÔÓÊ „ÚÂ „eÓÏz‰ ¯aÁL ÌBiÓ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ∆À«««¿¿«¿«∆∆ƒ

‡È‰Â ,˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÈÓL ‰L»»¿ƒƒ««≈»»∆∆¿À¿«««ƒ¿ƒ
Ú·LÂ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ˙L¿««¿««¬»ƒ¿«≈¿…ƒ»∆«

.ÌÏBÚ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»
˙‡ ‰ÚL ‰˜Á„Â ,˙B¯˙È ˙B¯ˆ eÙÎz ‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆»¿»¿≈¿»¬»»»∆
;‰¯zzÒ eÈB· ˙È·e ,eÈÓÎÁ ˙ÓÎÁ ‰„·‡Â ,Ïk‰«…¿»¿»»¿«¬»≈ƒ«¿≈ƒ¿«¿»
e¯aÁL ˙B·eLz‰Â ˙BÎÏ‰‰Â ÔÈLe¯t‰ Ô˙B‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»«≈ƒ¿«¬»¿«¿∆ƒ¿
eM˜˙ ,ÌÈ¯‡·Ó ÌÈ¯·c Ì‰L e‡¯Â ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿»∆≈¿»ƒ¿…»ƒƒ¿«
ËÚÓ ‡l‡ Èe‡¯k Ì‰ÈÈÚ ÔÈ·Ó ÔÈ‡Â ,eÈÓÈa¿»≈¿≈≈ƒƒ¿¿≈∆»»∆»¿«
,ÈÏ·a‰ :BÓˆÚ „eÓÏz‰ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tÒÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿«¿««¿ƒ
Ì‰L - ˙BzÙÒBz‰Â ,È¯ÙÒÂ ,‡¯ÙÒÂ ,ÈÓÏLe¯i‰Â¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«∆¿∆≈
Ck ¯Á‡Â ,C¯‡ ÔÓÊe ‰ÓÎÁ LÙÂ ‰·Á¯ ˙Úc ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿»»¿∆∆¬»»¿«»…¿««»
ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·ca ‰ÁBÎp‰ C¯c‰ Ì‰Ó Ú„eÈƒ»«≈∆«∆∆«¿»«¿»ƒ»¬ƒ
‰Ê ÈtÓe .‡e‰ C‡È‰ ‰¯Bz ÈÈc ¯‡Le ÌÈ¯zn‰Â¿«À»ƒ¿»ƒ≈»≈«ƒ¿≈∆
ÈzÚLÂ ,Èc¯Ùq‰ ÔBÓÈÈÓ Ôa ‰LÓ È‡ ,ÈˆÁ Èz¯Úƒ«¿ƒ»¿ƒ¬ƒ…∆∆«¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙È‡¯Â ,ÌÈ¯Ùq‰ el‡a È˙BÈ·e ,‡e‰ Ce¯a ¯ev‰ ÏÚ««»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿»ƒƒ
ÔÈÚa ,ÌÈ¯eaÁ‰ el‡ ÏkÓ ÌÈ¯¯a˙n‰ ÌÈ¯·c ¯aÁÏ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ»≈«ƒƒ¿ƒ¿«
,‰¯Bz‰ ÈÈc ¯‡L ÌÚ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ¯zn‰Â ¯eÒ‡‰»»¿«À»«»≈¿«»ƒ¿»ƒ≈«»
‰¯Bz ‡‰zL „Ú ,‰¯ˆ˜ C¯„Â ‰¯e¯a ÔBLÏa ÌlkÀ»¿»¿»¿∆∆¿»»«∆¿≈»
‡ÏÂ ‡ÈL˜ ‡Ïa - Ïk‰ ÈÙa ‰¯e„Ò dlk ‰t ÏÚaL∆¿«∆À»¿»¿ƒ«…¿…À¿»¿…
‡l‡ ,‰Îa ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ‰Îa ¯ÓB‡ ‰Ê ‡Ï ,˜e¯t≈…∆≈¿…¿∆≈¿…∆»
¯L‡ ËtLn‰ Èt ÏÚ ,ÌÈBÎ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ¿»¬∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈLe¯t‰Â ÌÈ¯eaÁ‰ el‡ ÏkÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»≈«ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
Ïk eÈ‰iL „Ú ,ÂLÎÚ „ÚÂ LB„w‰ ea¯ ˙BÓÈÓƒ«≈«»¿««¿»«∆ƒ¿»
ÔÈ„·e ,‰ÂˆÓ Ïk ÔÈ„a ÏB„bÏÂ ÔËwÏ ÔÈÈeÏb ÔÈÈc‰«ƒƒ¿ƒ«»…¿«»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

L ÌÈ¯·c‰ Ïk¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ ewz »«¿»ƒ∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ¿»∆»»
ÔÈ„a ÌÏBÚa ¯Á‡ ¯eaÁÏ CÈ¯ˆ Ì„‡ ‡‰È ‡lL È„k -¿≈∆…¿≈»»»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
‰¯BzÏ ıa˜Ó ‰Ê ¯eaÁ ‰È‰È ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ÈÈcÓƒƒ≈ƒ¿»≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿«≈«»
˙B¯Êb‰Â ˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰ ÌÚ ,dlk ‰t ÏÚaL∆¿«∆À»ƒ««»¿«ƒ¿»¿«¿≈
BÓÎe ,„eÓÏz‰ ¯eaÁ „ÚÂ ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ eNÚpL∆«¬ƒ…∆«≈¿«ƒ««¿¿
¯Á‡ e¯aÁL Ì‰È¯eaÁ ÏÎa ÌÈB‡b‰ eÏ eL¯tL∆≈¿»«¿ƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ¿««
'‰¯Bz ‰LÓ' ‰Ê ¯eaÁ ÌL È˙‡¯˜ CÎÈÙÏ .„eÓÏz‰««¿¿ƒ»»»ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈»
Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·˙ÎaL ‰¯Bz ‡¯B˜ Ì„‡L ÈÙÏ -¿ƒ∆»»≈»∆ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BÈ‡Â ,dlk ‰t ÏÚaL ‰¯Bz epnÓ Ú„BÈÂ ,‰Êa ‡¯B˜≈»∆¿≈«ƒ∆»∆¿«∆À»¿≈
¯eaÁ ˜lÁÏ È˙È‡¯Â .Ì‰ÈÈa ¯Á‡ ¯ÙÒ ˙B¯˜Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«≈≈≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ
˙BÎÏ‰‰ ˜lÁ‡Â ,ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ‰Ê∆¬»¬»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬«≈«¬»
B˙B‡ ˜lÁ‡ ˜¯Ùe ˜¯t ÏÎÂ ;ÔÈÚ B˙B‡aL ÌÈ˜¯ÙÏƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿»∆∆∆∆¬«≈
el‡ .‰t ÏÚ ÌÈ¯e„Ò eÈ‰iL È„k ,˙BpË˜ ˙BÎÏ‰Ï«¬»¿«¿≈∆ƒ¿¿ƒ«∆≈
Ô‰L ˙BÎÏ‰ Ô‰Ó LÈ - ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎaL ˙BÎÏ‰‰«¬»∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈∆¬»∆≈
da LiL ‰Âˆn‰ ‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÈËtLÓƒ¿¿≈ƒ¿»««ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆≈»
Ì‰Ó LÈÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰Â ‰a¯‰ ‰Ïa˜ È¯·cƒ¿≈«»»«¿≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿≈≈∆
eÈ‰È Ì‡ ,‰a¯‰ ˙BÂˆÓ ÈËtLÓ ÌÈÏÏBk Ì‰L ˙BÎÏ‰¬»∆≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒƒ¿
¯eaÁ ˜elÁL ÈtÓ ;„Á‡ ÔÈÚa Ôlk ˙BÂˆn‰ Ô˙B‡»«ƒ¿À»¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒƒ
BÓk ,˙BÂˆn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‡Ï ,ÌÈÈÚ‰ ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ…¿ƒƒ¿««ƒ¿¿
˙B‚‰Bp‰ ‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÔÈÓe .Ba ‡¯BwÏ ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈«≈ƒ¿«ƒ¿«»«¬
Ì‰Ó :˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL ,˙B¯B„Ï¿≈≈¿…∆¿≈ƒ¿≈∆
Ì‰Ï ÔÓÈÒ ,ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó ‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈»«ƒ¿∆¿«¿»ƒƒ»»∆
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קלז zeevnd oipn - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LÏL ‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Ì‰Óe ;Ì„‡ ÏL ÂÈ¯·‡ ÔÈÓƒ¿«≈»»∆»»≈∆ƒ¿…«¬∆¿…
˙L ÈÓÈ ÔÈÓ Ô‰Ï ÔÓÈÒ ,LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿≈¿«

.‰nÁ‰««»
ãycew zegiyn zecewpã

.'ci'd ixtql zexzekk j"pd iweqt

בתורה  קורא "אדם הרמב"ם: כתב ה'יד', לספר בהקדמה
תורה  ממנו ויודע בזה, קורא ואח"כ תחילה שבכתב
חמשה  היינו שבכתב תורה הלא להבין: וצריך שבעל־פה",

נכת  בהם תורה, בתורה חומשי שנתפרשו המצוות בו
כל  את להבין שכדי להדגיש הרמב"ם רצה ואם שבע"פ.
החזקה', ל'יד התורה בין נוסף בספר צורך אין המצוות

מנ"ך. בפסוקים לפתוח הקפיד מדוע
היא  דווקא, נ"ך בפסוקי הרמב"ם פתיחת בזה: והביאור
שני  מתקיימים נ"ך בפסוקי כי הנ"ל, לעניין מדויק בהתאם
שהרי  ממש, שבכתב כתורה שהם האחד, כאחת. הדברים
ומצד  להכתב, הותרו גם ולכן דבר" לחדש רשאי נביא "אין
עניינים  בהם נתבארו שהרי שבע"פ כתורה הם שני

וברמז. בקיצור בתורה שנכתבו
שבע"פ  לתורה "מקבץ שהוא חיבור הרמב"ם כשכותב לכן,
הם  אחד שמצד הנביאים בפסוקי לפתוח מקדים כולה"
ובהם  כתושבע"פ, פירוש הם שני ומצד שבכתב, כתורה
תחילה  שבכתב בתורה קורא ד"אדם העניין מתבטא דווקא
שניהם  כלולים הנביאים בפסוקי שהרי כו'" בזה קורא ואח"כ
לתושבע"פ. תושב"כ בין כ"ממוצע" הם והרי מחתא, בחדא
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

Îlray dxez epnn rceie ,dfae azkay dxeza `xew mc`"
"dlek dt

"לברר  היא הלכות" "הלכות - חיבורו מטרת אם ולכאורה,
התורה", דיני שאר עם והטהור הטמא והמותר האסור את
שבכתב, התורה בלימוד צורך אין ההלכות ידיעת לשם הרי
בחיבורו, הרמב"ם הביאם להלכה הנוגעים הפסוקים כי
כתב  מדוע וא"כ להלכה, נוגעים אינם הביאם שלא ואלו

תחילה". בתורה קורא "אדם
לא  שלאחריו חיבור הרמב"ם שכתב משום שדווקא אלא
חיוב  שישנו להבהיר צורך ראה אחר", ספר "לקרוא יצטרכו
תושב"כ  כי שבכתב. התורה והוא נוסף לימוד סוג על
בהלכה  כמבואר התורה, בלימוד סוגים שני הם ותושבע"פ
ושניהם  כו' לכותבם רשאי אתה אי שבע"פ שדברים
ההדגשה  עיקר בתושבע"פ כי הלימוד, באופן גם חלוקים
על  הוא העיקר בתושב"כ ואילו וההבנה, העיון על היא
עולה  קאמר' מאי ידע ש'לא זה וגם שבדיבור, האמירה
הרמב"ם  רצה בדיוק זאת את התורה. ברכת ומברך לתורה

פטור  אינו התורה, הלכות את בספרו שהלומד להדגיש,
בתושב"כ. מהלימוד

וידקדק  ביותר, עקומה מסקנה לידי מישהו יבוא ואם
ובזה" תחילה שבכתב בתורה ש"קורא הרמב"ם בלשון
שלדעת  יסיק ומזה התורה, חומשי חמשת על מדבר
הלימוד  בתחילת מיד יראה נ"ך, בלימוד צורך אין הרמב"ם
נ"ך  פסוקי את כשיקרא זו, מסקנה מופרכת כמה עד
את  כלל לציין מבלי ספריו בתחילת הרמב"ם שהביא
כבר  ויודע נ"ך גם למד בספרו שהלומד הבין כי מקורם,

לספריו. ככותרות שהביא הפסוקים של מקורותיהם את
בהל' שכתב הרמב"ם פסק היפך גם היא זו מוטעית סברא
בתורה  שליש למידתו, זמן לשלש אדם "חייב ת"ת
וישכיל  יבין ושליש שבעל־פה, בתורה שליש שבכתב,
במידות  ויבין מדבר דבר ויוציא מראשיתו, דבר אחרית
וא"כ  גמרא". הנקרא הוא זה וענין כו' בהן נדרשת שהתורה
חמשה  ללמוד יש הרמב"ם שלדעת לומר אפשר איך
שבהלכה  ובפרט מידי. לא ותו ה'יד', וספר תורה חומשי
אבל  אדם, של לימודו בתחילת הוא זה שכל כתב שלאח"ז
תורה  מזומנים בעיתים יקרא כו' בחכמה... כשיגדיל
דיני  מדברי דבר ישכח שלא כדי השמועה ודברי שבכתב

תורה.
(159 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

á"ôùú'ä øééà è"é éùéù íåé

dUr zFevn
˙ÂÂˆÓ‰ÔÈÓ
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ÌL LiL Ú„ÈÏ ,‰NÚ ˙BÂˆnÓ ‰BL‡¯ ‰ÂˆÓ (‡)ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¬≈≈«∆≈»
,B„ÁÈÏ (·) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,dBÏ‡¡«∆∆¡«»…ƒ¡…∆¿«¬
,B·‰‡Ï (‚) ."„Á‡ '‰ ,eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆»¿»√
,epnÓ ‰‡¯ÈÏ („) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿ƒ¿»ƒ∆
,Ïlt˙‰Ï (‰) ."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¡…∆ƒ»¿ƒ¿«≈
BÊ ‰„B·Ú ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬«¿∆≈¡…≈∆¬»
(Ê) ."˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ,Ba ‰˜·„Ï (Â) .‰lÙz¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«ƒ¿»
(Á) ."Ú·Mz BÓL·e" :¯Ó‡pL ,BÓLa Ú·M‰Ï¿ƒ»«ƒ¿∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«
:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰ ÂÈÎ¯„a ˙BÓc‰Ï¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,BÓL ˙‡ Lc˜Ï (Ë) ."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â"¿»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆¿∆∆¡«
ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ï (È) ."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â"¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ«¿«
EaÎL· ...Ìa z¯a„Â" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»»¿»¿¿
:¯Ó‡pL ,d„nÏÏe ‰¯Bz „ÓÏÏ (‡È) ."EÓe˜·e¿∆ƒ¿…»¿«¿»∆∆¡«
,L‡¯a ÔÈlÙz ¯L˜Ï (·È) ."EÈ·Ï ÌzpLÂ"¿ƒ«¿»¿»∆ƒ¿…¿ƒƒ»…
¯L˜Ï (‚È) ."EÈÈÚ ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿…»…≈≈∆ƒ¿…
(„È) ."E„È ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,„ia ÔÈlÙz¿ƒƒ«»∆∆¡«¿«¿»¿«»∆

."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ(ÂË) «¬ƒƒ∆∆¡«¿»»∆ƒƒ
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."E˙Èa ˙BÊeÊÓ ÏÚ Ìz·˙Îe" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊÓ Úa˜Ïƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«¿»«¿≈∆
È‡ˆBÓa ‰¯Bz ÚÓLÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (ÊË)¿«¿ƒ∆»»ƒ¿…«»¿»≈
Ïk ·zÎÏ (ÊÈ) ."ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆∆¡««¿≈∆»»ƒ¿…»
˙‡ ÌÎÏ e·˙k" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯Bz ¯ÙÒ LÈ‡ƒ≈∆»¿«¿∆∆¡«ƒ¿»∆∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (ÁÈ) ."˙‡f‰ ‰¯ÈM‰«ƒ»«…ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿
ÈzL BÏ ‰È‰iL È„k ,Ì„‡ Ïk ÏL „Á‡‰ ÏÚ ¯˙È»≈«»∆»∆»»»¿≈∆ƒ¿∆¿≈
‰¯Bz‰ ‰LÓ ˙‡ BÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙B¯Bz∆∆¡«¿»«∆ƒ¿≈«»
,zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔBÊn‰ ¯Á‡ C¯·Ï (ËÈ) ."˙‡f‰«…¿»≈«««»∆∆¡«¿»«¿»
˙Èa ˙B·Ï (Î) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e - zÚ·NÂ¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆ƒ¿≈
‰‡¯ÈÏ (‡Î) ."Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
¯ÓLÏ (·Î) ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe" :¯Ó‡pL ,‰Ê ˙ÈaÓƒ«ƒ∆∆∆¡«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿…
ÈÙÏ ,Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ‰Ê ˙Èa«ƒ∆»ƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈
,Lc˜na „·BÚ ÈÂl‰ ˙BÈ‰Ï (‚Î) ."˙„Ú‰ Ï‰‡…∆»≈Àƒ¿«≈ƒ≈«ƒ¿»
ÂÈ„È Ô‰k‰ Lc˜Ï („Î) ."‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««≈ƒ¿«≈«…≈»»
Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»ƒ¿«»¬»∆∆¡«¿»¬«¬…
C¯ÚÈ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ˙B¯ C¯ÚÏ (‰Î) ."ÂÈ·e»»«¬…≈«ƒ¿»∆∆¡««¬…
,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k‰ C¯·Ï (ÂÎ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ B˙‡…«¬…»»¿»≈«…¬ƒ∆ƒ¿»≈
¯ÈcÒ‰Ï (ÊÎ) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÏÚ z˙Â" :¯Ó‡pL ,˙aL ÏÎa '‰ ÈÙÏ ‰B·Ïe ÌÁÏ∆∆¿»ƒ¿≈¿»«»∆∆¡«¿»«»«
ÌÈÓÚt ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (ÁÎ) ."ÌÈt ÌÁÏ ÔÁÏM‰«À¿»∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿…∆«¬«ƒ
."ÌÈnÒ ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ
:¯Ó‡pL ,„ÈÓz ‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓa L‡ ¯ÈÚ·‰Ï (ËÎ)¿«¿ƒ≈¿ƒ¿«»»»ƒ∆∆¡«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï (Ï) ."ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡"≈»ƒ«««ƒ¿≈«¿»ƒ∆
."ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆
,Lc˜n‰ ‡e‰L ‰ÈÎL ‰ÁnÓ ÌÈ‡ÓË ÁÏLÏ (‡Ï)ƒ¿…«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ»∆«ƒ¿»
ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk ,‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…
Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯ÊÏ „B·k ˜ÏÁÏ (·Ï) ."LÙÏ ‡ÓË»≈»»∆«¬…»¿«¿∆«¬…
."BzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰M„waL ¯·c ÏÎÏ BÓÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ¿»»»∆«¿À»∆∆¡«¿ƒ«¿
,‰p‰k È„‚a ‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k‰ LÈaÏ‰Ï (‚Ï)¿«¿ƒ«…¬ƒ»¬»ƒ¿≈¿À»
ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ („Ï) ."L„˜ È„‚· ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»≈»»
Û˙ka" :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ‡NBpLk Û˙k‰ ÏÚ««»≈¿∆¿ƒ∆∆¡««»≈
ÔÓLa ÌÈÎÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ÁLÓÏ (‰Ï) ."e‡OÈƒ»ƒ¿…«…¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆

(ÂÏ) ."L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰˙BÈ‰Ï «ƒ¿»∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿
,˙B¯ÓLÓ ˙B¯ÓLÓ Lc˜na ÌÈ„·BÚ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
‡·È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ÌÈ„·BÚ ÌÈ„ÚBn·e«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»…
˙BÈ‰Ï (ÊÏ) ."˙B·‡‰ ÏÚ ,ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ...ÈÂl‰«≈ƒ¿«ƒ¿»»«»»ƒ¿
¯‡Lk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Óe Ô‰È·B¯˜Ï ÌÈ‡nhÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»
."‡nhÈ dÏ" :¯Ó‡pL ,Ïa‡˙‰Ï ÔÈeˆÓ Ô‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈¿Àƒ¿ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ«»
:¯Ó‡pL ,‰Ïe˙a ‡NB ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï (ÁÏ)ƒ¿…≈»≈¿»∆∆¡«
ÔÈ„ÈÓz ·È¯˜‰Ï (ËÏ) ."ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ,‡e‰Â"¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒƒ
(Ó) ."„ÈÓ˙ ‰ÏÚ ,ÌBiÏ ÌÈL" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ
‰Ê" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…≈»ƒ¿»¿»∆∆¡«∆
ÏÎa ¯Á‡ Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‡Ó) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯»̃¿««¬…»»¿ƒ»¿»«≈¿»
(·Ó) ."ÌÈN·Î ÈL - ˙aM‰ ÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«¿««»¿≈¿»ƒ
:¯Ó‡pL ,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿»……∆»…∆∆∆¡«
‚Áa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‚Ó) ."ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e"¿»≈»¿≈∆¿ƒ»¿»¿«

."'‰Ï ‰M‡ e·È¯˜z ÌÈÓÈ ˙Ú·L" :¯Ó‡pL ,ÁÒt‰«∆«∆∆¡«ƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ∆«
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯ ˙¯ÁnÓ ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ ·È¯˜‰Ï („Ó)¿«¿ƒƒ¿«»…∆ƒ»√«ƒ∆∆«
(‰Ó) ."¯ÓÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â" :¯Ó‡pL ,„Á‡ N·k ÌÚƒ∆∆∆»∆∆¡««¬≈∆∆…∆
ÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,˙¯ˆÚ ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿¬∆∆∆∆¡«¿
˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂÓ) ."ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»
:¯Ó‡pL ,˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ·¯w‰«¿≈ƒƒ¿««∆∆¿¬∆∆∆∆¡«
ÏÚ Ìz·¯˜‰Â ‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ"ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»¿ƒ¿«¿∆«
:¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (ÊÓ) ."ÌÁl‰«∆∆¿ƒ»¿»¿…«»»∆∆¡«
ÛÈÒB‰Ï (ÁÓ) ."L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Á·e"«…∆«¿ƒƒ¿∆»«…∆¿ƒ
L„ÁÏ ¯BNÚ·e" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa Ôa¯»̃¿»¿«∆∆¡«∆»«…∆
,ÌBv‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙BNÚÏ (ËÓ) ."ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ«¬¬««¿«
Ôa ¯Ùa ,L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…«¬…∆«…∆¿«∆
() .˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ‰·e˙k‰ ‰„B·Ú‰ ÏÎÂ ,"¯˜a»»¿»»¬»«¿»¿»»««¬≈
Ìz·¯˜‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿««À∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‡) ."ÁÁÈ ÁÈ¯ ‰M‡ ‰ÏÚ…»ƒ≈≈«ƒ…«¿ƒ»¿»¿
:¯Ó‡pL ,‡e‰ BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ Èk ,˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆ƒ∆∆ƒ¿≈«¿∆∆¡«
LÏL" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ‚ÁÏ (·) ."ÈÈÓM‰ ÌBia"««¿ƒƒ»…»¿»ƒ∆∆¡«»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ˙B‡¯‰Ï (‚) ."ÈÏ ‚Áz ÌÈÏ‚¿̄»ƒ»…ƒ¿≈»»¿»ƒ∆∆¡«
(„) ."E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È - ‰Ma ÌÈÓÚt LÏL"»…¿»ƒ«»»≈»∆»¿¿
(‰) ."EbÁa zÁÓNÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏƒ¿…«»¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿«∆
Ïk B˙‡ eËÁLÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ N·k ËÁLÏƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿»¬……
¯NÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÁÒt ¯Na ÏÎ‡Ï (Â) ."Ï‰¿̃«∆¡…¿«∆«»ƒ¿≈≈¬ƒ»»»

."¯Na‰ ˙‡ eÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÒÈa˙BNÚÏ (Ê) ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿∆«»»«¬
."¯NÚ ‰Úa¯‡a ÈM‰ L„Áa" :¯Ó‡pL ,ÈL ÁÒt∆«≈ƒ∆∆¡««…∆«≈ƒ¿«¿»»»»
,¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯La ˙‡ ÏÎ‡Ï (Á)∆¡…∆¿«∆«≈ƒ««»»
Ú˜˙Ï (Ë) ."e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿…ƒ…¿Àƒ¿…«
:¯Ó‡pL ,˙B¯v‰ ˙ÚL·e ˙Ba¯w‰ ÏÚ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿««»¿»ƒ¿««»∆∆¡«
‰Ó‰a ˙Ba¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï (Ò) ."˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e"¿«¿∆«¬…¿…ƒ¿»»¿¿¿≈»
ÈÈÓM‰ ÌBiÓ" :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓL ÌBiÓƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈÓz ‰Ó‰a Ôa¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï (‡Ò) ."‰‡Ï‰Â»»¿»ƒ¿»»¿«¿≈»»ƒ
Ïk ÁÏÓÏ (·Ò) ."ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿…«»
(‚Ò) ."ÁÏÓ ·È¯˜z Ea¯˜ Ïk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,Ôa¯»̃¿»∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«
(„Ò) ."Ba¯˜ ‰ÏÚ Ì‡" :¯Ó‡pL ,‰ÏBÚ‰ ‰NÚÓ«¬≈»»∆∆¡«ƒ…»»¿»
."˙‡hÁ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ‰ ‰NÚÓ«¬≈««»∆∆¡«…«««»
."ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,ÌL‡‰ ‰NÚÓ (‰Ò)«¬≈»»»∆∆¡«…«»»»
˙¯Bz ˙‡ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ‰NÚÓ (ÂÒ)«¬≈∆««¿»ƒ∆∆¡«¿…«
:¯Ó‡pL ,‰Án‰ ‰NÚÓ (ÊÒ) ."ÌÈÓÏM‰ Á·Ê∆««¿»ƒ«¬≈«ƒ¿»∆∆¡«
˙Èa ·È¯˜‰Ï (ÁÒ) ."‰ÁÓ Ôa¯˜ ·È¯˜˙ Èk LÙÂ"¿∆∆ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ≈
˙„Ú Ïk Ì‡Â" :¯Ó‡pL ,‰‡¯B‰a eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈcƒ»¿»ƒ»¿»»∆∆¡«¿ƒ»¬«
˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜‰Ï (ËÒ) ."ebLÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ»¿««»
,˙¯k ‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL ‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚L Ì‡ƒ»«¿ƒ¿«…«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈
„ÈÁi‰ ·È¯˜‰Ï (Ú) ."‡ËÁ˙ Èk LÙÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ∆¡»¿«¿ƒ«»ƒ
ÂÈÏÚ ÌÈ·iÁL ‡ËÁ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ôa¯»̃¿»ƒƒ¿«≈ƒ»»≈¿∆«»ƒ»»
...ÌL‡Â Ú„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‡ËÁ ‡Ï B‡ ˙‡hÁ«»…»»∆∆¡«¿…»«¿»≈
.'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p ‡e‰ ‰ÊÂ ;"BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â¿≈ƒ∆¬»¿∆ƒ¿»»»»
,‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ,‰ÏÈÚÓa ‚‚BM‰ ·È¯˜‰Ï (‡Ú)¿«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»
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קלט zeevnd oipn - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ÚaLÂ ÔB„wÙa ¯ÙkL B‡ ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡¿ƒ¿»¬»∆»«¿ƒ»¿ƒ¿«
.'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿«»»¿∆«ƒ¿»»»««
‡Ï Ì‡" :¯Ó‡pL ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï (·Ú)¿«¿ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«ƒ…
ÈÙÏ ˙BcÂ˙‰Ï (‚Ú) ."‚ÈO˙ ‡Ï Ì‡Â" ,"B„È ÚÈb«̇ƒ«»¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈
‡lLÂ Ôa¯w‰ ˙ÚLa ,Ì„‡‰ ‰NÚiL ‡ËÁ ÏkÓ '‰ƒ»≈¿∆«¬∆»»»ƒ¿««»¿»¿∆…
¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,Ôa¯w‰ ˙ÚLaƒ¿««»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«∆«»»¬∆
,¯‰ËiL ¯Á‡ Ôa¯˜ ·f‰ ·È¯˜‰Ï („Ú) ."eNÚ»¿«¿ƒ«»»¿»««∆ƒ¿«
‰·f‰ ·È¯˜‰Ï (‰Ú) ."·f‰ ¯‰ËÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿««»¿«¿ƒ«»»
."d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â" :¯Ó‡pL ,¯‰ËzL ¯Á‡ Ôa¯»̃¿»««∆ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»
:¯Ó‡pL ,¯‰ËiL ¯Á‡ Ôa¯˜ Ú¯ˆn‰ ·È¯˜‰Ï (ÂÚ)¿«¿ƒ«¿…»»¿»««∆ƒ¿«∆∆¡«
Ôa¯˜ ˙„ÏBi‰ ·È¯˜‰Ï (ÊÚ) ."...ÈÈÓM‰ ÌBi·e"««¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿»

È ˙‡ÏÓ·e" :¯Ó‡pL ,¯‰ËzL ¯Á‡."d¯‰Ë ÈÓ ««∆ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿…¿≈»√»
¯˜a ¯NÚÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ¯OÚÏ (ÁÚ)¿«≈«¿≈»∆∆¡«¿»«¿«»»
‰¯B‰h‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa Lc˜Ï (ËÚ) ."Ô‡ˆÂ»…¿«≈¿«¿≈»«¿»
(Ù) ."...„ÏeÈ ¯L‡ ¯BÎa‰ Ïk" :¯Ó‡pL ,B·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¡«»«¿¬∆ƒ»≈
˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ ¯BÎa ˙BcÙÏƒ¿¿»»∆∆¡««»…ƒ¿∆≈
:¯Ó‡pL ,¯BÓÁ ¯Ët ˙BcÙÏ (‡Ù) ."Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»ƒ¿∆∆¬∆∆¡«
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (·Ù) ."‰N· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe"∆∆¬ƒ¿∆¿∆«¬…∆∆¬
Ïk ‡È·‰Ï (‚Ù) ."BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿»ƒ»
Ï‚¯a ‰·„a B‡ ‰·BÁa Ì„‡‰ ÏÚ LiL ˙Ba¯w‰«»¿»∆≈«»»»¿»ƒ¿»»¿∆∆
Ì˙‡·‰Â ,‰nM ˙‡·e" :¯Ó‡pL ,Ba Ú‚tL ÔBL‡ƒ̄∆»«∆∆¡«»»»»«¬≈∆
,‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï („Ù) ."‰nL»»¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
(‰Ù) ."jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ Ïk ‰NÚz ÌLÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ¿«∆»
˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙Ba¯w‰ ˙‡·‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈«¬»««»¿»ƒ»»»∆¿≈
,EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ ˜¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡««»»∆¬∆ƒ¿¿
BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"˙‡·e ‡Oz ,EÈ¯„e¿»∆ƒ»»»ƒƒ«¿»»¿∆≈
ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ (ÂÙ) .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆ƒ¿»»ƒ
˙e‡ ÏÎa ˜¯" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ÌÈÓeÓ ÈÏÚa«¬≈ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆∆¡««¿»««
¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÁaÊz ELÙ«¿¿ƒ¿«ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈
‰¯eÓz‰ ˙BÈ‰Ï (ÊÙ) .e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿»
."L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,L„…̃∆∆∆¡«¿»»¿»ƒ¿∆…∆
˙¯˙Bp‰Â" :¯Ó‡pL ,˙BÁÓ È¯ÈL ÏÎ‡Ï (ÁÙ)∆¡…¿»≈¿»∆∆¡«¿«∆∆
˙‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï (ËÙ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ,‰pnÓƒ∆»…¿«¬…»»∆¡…¿««»
(ˆ) ."Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌL‡Â¿»»∆∆¡«¿»¿…»¬∆À«»∆
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓËpL L„˜ ¯Na Û¯NÏƒ¿…¿«…∆∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»»¬∆
:¯Ó‡pL ,¯˙B Û¯NÏ (‡ˆ) ."‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈ƒ¿…»∆∆¡«
."Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia - Á·f‰ ¯NaÓ ¯˙Bp‰Â"¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
¯ÚN Ú¯t Ïcb" :¯Ó‡pL ,B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ïc‚Ï (·ˆ)¿«≈«»ƒ¿»∆∆¡««≈∆«¿«
ÂÈ˙Ba¯˜ ÏÚ B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ál‚Ï (‚ˆ) ."BL‡…̄¿«≈««»ƒ¿»«»¿¿»
,‡ÓË Ì‡ B¯Ê ÈÓÈ CB˙a B‡ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿»
Ïk Ì„‡ Ìi˜Ï („ˆ) ."ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈»»¿«≈»»»
,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ B‡ Ôa¯wÓ ,ÂÈ˙ÙNa ‡ÈˆBiM ‰Ó«∆ƒƒ¿»»ƒ»¿»¿»»¿«≈»∆
(‰ˆ) ."˙ÈNÚÂ ¯ÓLz ,EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»
.‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÈc‰ ÏÎa ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰a Ôe„Ï»«¬»«¿»ƒ¿»«ƒƒ»¬ƒ«»
ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ‰Ï·a Ú‚Bp‰ Ïk ˙BÈ‰Ï (Âˆ)ƒ¿»«≈«ƒ¿≈»»≈∆∆¡«¿ƒ
ÌÈˆ¯L ‰ÓL ˙BÈ‰Ï (Êˆ) ."‰Ó‰a‰ ÔÓ ˙eÓÈ»ƒ«¿≈»ƒ¿¿…»¿»ƒ

."‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‡nËÓ˙BÈ‰Ï (Áˆ) ¿«¿ƒ∆∆¡«¿∆»∆«»≈ƒ¿
¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆
‰‡nËÓe ‰‡ÓË ‰cp‰ ˙BÈ‰Ï (Ëˆ) ."ÏÎ‡È≈»≈ƒ¿«ƒ»¿≈»¿«¿»
(‡˜) .‰ck ‰‡ÓË ˙„ÏBi‰ ˙BÈ‰Ï (˜) .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»
ÚbÓ „‚a ˙BÈ‰Ï (·˜) .‡nËÓe ‡ÓË Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿…»»≈¿«≈ƒ¿∆∆¿À»
(„˜) .‡nËÓ ÚbÓ ˙Èa ˙BÈ‰Ï (‚˜) .‡nËÓe ‡ÓË»≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿À»«¿«≈
.‰‡nËÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙BÈ‰Ï (‰˜) .‡nËÓ ·f‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ¿«∆«¿«¿»
˙n‰ ˙BÈ‰Ï (Ê˜) .‰‡nËÓ ‰·f‰ ˙BÈ‰Ï (Â˜)ƒ¿«»»¿«¿»ƒ¿«≈
,¯B‰Ë Ì„‡Ï ÔÈ‡nËÓ ‰c ÈÓ ˙BÈ‰Ï (Á˜) .‡nËÓ¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ¿»»»
el‡ ÏÎÂ .„·Ïa ˙Ó ˙‡ÓhÓ ‡ÓË Ì„‡Ï ÔÈ¯‰ËÓe¿«¬ƒ¿»»»≈ƒÀ¿«≈ƒ¿«¿»≈
‰‡ÓË Ïk ÈËtLÓ ·¯ ,el‡ ÔÈ‡ÓË ÏL ÔÈÈc‰«ƒƒ∆¿≈ƒ≈…ƒ¿¿≈»À¿»
˙BÈ‰Ï (Ë˜) .·˙ÎaL ‰¯Bza ¯‡·Ó Ô‰Ó ‰‡ÓËÂ¿À¿»≈∆¿…»«»∆ƒ¿»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰¯‰h‰«»√»ƒ»«À¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆¡«
,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ;"B¯Na Ïk ˙‡ ÌÈna ıÁ¯Â"¿»«««ƒ∆»¿»»¿ƒƒ«¿»
.˙Á‡ ˙·a Ô‰a ‰ÏBÚ BÙeb ÏkL ÌÈÓa BÊ ‰ˆÈÁ¯L∆¿ƒ»¿«ƒ∆»∆»∆¿«««
ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯v‰ ÔÓ ‰¯‰h‰ ˙BÈ‰Ï (È˜)ƒ¿«»√»ƒ«»««≈»««»»≈
ÈzLe ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚa ,˙Èa ˙Ú¯»̂«««ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈
˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ ÌÈÓe ÌÈ¯tƒ̂√ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆«
,B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚Ó Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ï (‡È˜) ."Ú¯ˆn‰«¿…»ƒ¿«¿…»¿«≈«∆»¿»
."B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚È ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi· ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»««¿ƒƒ¿««∆»¿»
ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·ca ÏkÏ Úe„È Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ï (·È˜)ƒ¿«¿…»»««…«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÚÂ ,Úe¯Ù ‰È‰È BL‡¯Â ,ÌÈÓ¯Ù eÈ‰È ÂÈ„‚a" :Ba¿»»ƒ¿¿Àƒ¿…ƒ¿∆»«¿«
¯‡L Ïk ÔÎÂ ."‡¯˜È ,‡ÓË ‡ÓËÂ ;‰ËÚÈ ÌÙN»»«¿∆¿»≈»≈ƒ¿»¿≈»¿»
˙BNÚÏ (‚È˜) .ÔÓˆÚ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«¿»«¬
‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÔÎeÓ d¯Ù‡ ˙BÈ‰Ï ‰n„‡ ‰¯t»»¬À»ƒ¿∆¿»»∆∆¡«¿»¿»
Ô˙B Ì„‡ CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ï („È˜) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙„ÚÏ«¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»»≈
‡ÏÙÈ Èk LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‰L¯ta ÔÈ·eˆw‰ ÌÈÓc»ƒ«¿ƒ«»»»∆∆¡«ƒƒ«¿ƒ
Ô˙B ‰‡ÓË ‰Ó‰a CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ï (ÂË˜) ."¯„∆∆ƒ¿«¬ƒ¿≈»¿≈»≈
(ÊË˜) ."‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÓc»∆»∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»
:¯Ó‡pL ,Ô‰k‰ C¯Úk Ô˙B B˙Èa CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬ƒ≈≈¿∆∆«…≈∆∆¡«
Ô˙B e‰„N LÈc˜Ó ˙BÈ‰Ï (ÊÈ˜) ."Ô‰k‰ BÎÈ¯Ú‰Â"¿∆¡ƒ«…≈ƒ¿«¿ƒ»≈≈
ÈÙk Ek¯Ú ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰L¯ta ·eˆw‰ C¯Úk»≈∆«»«»»»∆∆¡«¿»»∆¿¿¿ƒ
'‰Ï ÏÚnM ‰Ó ‰ÏÈÚÓa ‚‚BM‰ ÌlLÏ (ÁÈ˜) ."BÚ¯Ê«¿¿«≈«≈ƒ¿ƒ»«∆»««
L„w‰ ÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,LÓÁ ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ…∆∆∆¡«¿∆¬∆»»ƒ«…∆

(ËÈ˜) ."ÌlLÈ:¯Ó‡pL ,L„˜ ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï ¿«≈ƒ¿∆«¿»ƒ…∆∆∆¡«
.‰‡t ÁÈp‰Ï (Î˜) ."ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È"ƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ¿«ƒ«≈»
.‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ ÁÈp‰Ï (·Î˜) .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‡Î˜)¿«ƒ«∆∆¿«ƒ«…∆«ƒ¿»
Ë¯t ÁÈp‰Ï („Î˜) .Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ÁÈp‰Ï (‚Î˜)¿«ƒ«≈«∆∆¿«ƒ«∆∆
·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ" :¯Ó‡ el‡ ÏÎaL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆¿»≈∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬…
‡È·‰Ï (‰Î˜) .Ì‰lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ e‰ÊÂ ;"Ì˙‡…»¿∆ƒ¿«¬≈∆»∆¿»ƒ
È¯eka ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ÌÈ¯ekaƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«≈ƒƒ≈
,Ô‰kÏ ‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (ÂÎ˜) ."E˙Ó„‡«¿»¿¿«¿ƒ¿»¿»«…≈
LÈ¯Ù‰Ï (ÊÎ˜) ."BÏ Ôzz E‚c ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ
ı¯‡‰ ¯NÚÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏÏ Ô‚c ¯NÚÓ«¬«»»«¿ƒƒ∆∆¡«¿»«¿«»»∆
ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡‰Ï ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (ÁÎ˜) ."'B‚Â¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»≈ƒ¿»»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯OÚz ¯OÚ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ∆∆¡««≈¿«≈ƒƒ«¿»
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zeevndקמ oipn - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ï (ËÎ˜) .ÈL ¯NÚÓ ‡e‰L ,e„ÓÏ»¿∆«¬≈≈ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ï‡¯NiÓ eÁ˜lL ¯NÚn‰ ÔÓ ¯NÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«¬≈ƒ««¬≈∆»¿ƒƒ¿»≈
."¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‰kÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈
˙ÈLÈÏMa ÈL ¯NÚÓ ˙Áz ÈÚ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (Ï˜)¿«¿ƒ«¬«»ƒ«««¬≈≈ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó" :¯Ó‡pL ,Úe·Ma ˙ÈMM·e«ƒƒ«»«∆∆¡«ƒ¿≈»…»ƒ
˙BcÂ˙‰Ï (‡Ï˜) ."E˙‡e·z ¯NÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBzƒ∆»«¿«¿»¿¿ƒ¿«
,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,¯NÚÓ ÈecÂƒ«¬≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
,ÌÈ¯eka‰ ÏÚ ˙B¯˜Ï (·Ï˜) ."L„w‰ Èz¯Úaƒ«¿ƒ«…∆ƒ¿««ƒƒ
(‚Ï˜) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â ˙ÈÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
- ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»«…≈∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆
,Ú˜¯˜ ËÈÓL‰Ï („Ï˜) ."‰Óe¯z eÓÈ¯z ,‰lÁ«»»ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«
(‰Ï˜) ."dzLËe ‰pËÓLz ˙ÚÈ·M‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»¿«¿»
¯Èˆw·e LÈ¯Áa" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ˙BaLÏƒ¿≈¬«»»∆∆∆¡«∆»ƒ«»ƒ
,‰hÓLk ‰˙È·La Ï·BÈ ˙L Lc˜Ï (ÂÏ˜) ."˙aLzƒ¿…¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
(ÊÏ˜) ."‰L ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿««¬ƒƒ»»
z¯·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰ ˙La ¯ÙBMa Ú˜˙Ïƒ¿…««»ƒ¿««≈∆∆¡«¿«¬«¿»
˙La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÁÏ˜) ."‰Úe¯z ¯ÙBL«¿»ƒ≈¿À»»»∆ƒ¿«
ezz ‰l‡b ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ÏÎ·e" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰«≈∆∆¡«¿»∆∆¬À«¿∆¿À»ƒ¿
„Ú ‰ÓBÁ È¯Ú Èza ˙l‡b ˙BÈ‰Ï (ËÏ˜) ."ı¯‡Ï»»∆ƒ¿¿À«»≈»≈»«
¯ÈÚ ·LBÓ ˙Èa ¯kÓÈ Èk ,LÈ‡Â" :¯Ó‡pL ,‰L»»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿…≈»ƒ
,ÌÈhÓLe ÌÈL Ï·BÈ ÈL ˙BÓÏ (Ó˜) ."‰ÓBÁ»ƒ¿¿≈≈»ƒ¿ƒƒ

(‡Ó˜) ."'B‚Â Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ" :¯Ó‡pLËÈÓL‰Ï ∆∆¡«¿»«¿»¿∆«¿¿«¿ƒ
‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÙÒk¿»ƒ«¿ƒƒ∆∆¡«»»«««≈
È¯Îp‰ ˙‡" :¯Ó‡pL ,È¯ÎÏ NbÏ (·Ó˜) ."B„È»ƒ¿…¿»¿ƒ∆∆¡«∆«»¿ƒ
(‚Ó˜) ."E„È ËÓLz EÈÁ‡ ˙‡ EÏ ‰È‰È ¯L‡Â ,N‚zƒ…«¬∆ƒ¿∆¿∆»ƒ«¿≈»∆
,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰ Ô‰kÏ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔzÏƒ≈ƒ«¿≈»«…≈«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»
˙ÈL‡¯ ÔzÏ („Ó˜) ."ÚB¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««…≈«¿«ƒ≈≈ƒ
."BÏ Ôzz - E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ Êb‰«≈«…≈∆∆¡«¿≈ƒ≈…¿ƒ≈
,Ô‰kÏ Ì‰Óe '‰Ï Ì‰Ó ,ÌÈÓ¯Á ÈÈ„a Ôe„Ï (‰Ó˜)»¿ƒ≈¬»ƒ≈∆«≈∆«…≈
(ÂÓ˜) ."Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á (‰) Ïk C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»«≈∆¬∆«¬ƒ
,Ì¯Na ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁLÏƒ¿…¿≈»«»»¿««»≈»≈¿»»
˙BqÎÏ (ÊÓ˜) ."E‡vÓe E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ…¿¿«
e‰qÎÂ ,BÓc ˙‡ CÙLÂ" :¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc««»»∆∆¡«¿»«∆»¿ƒ»
:¯Ó‡pL ,Ôw‰ ÔÓ ¯Btˆ Ì‡ ÁÏLÏ (ÁÓ˜) ."¯ÙÚa∆»»ƒ¿…«≈ƒƒ«≈∆∆¡«
ÈÓÈÒa ˜c·Ï (ËÓ˜) ."Ì‡‰ ˙‡ ÁlLz ÁlL"«≈«¿««∆»≈ƒ¿…¿ƒ»≈
(˜) ."eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a¿≈»∆∆¡«…««»¬∆…¿
,¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa ÏÈc·iL „Ú ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈»«∆«¿ƒ≈»≈¿»
ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡˜) ."¯Btˆ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ
."ÌÈÚ¯k BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡Óh‰ ÔÓ ¯B‰Ë Ú„ÈÏ≈«»ƒ«»≈∆∆¡«¬∆¿»«ƒ
eÏÎ‡z ‰Ê ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·˜)ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ∆∆¡«∆∆…¿
·MÁÏe ÌÈL„Á Lc˜Ï (‚˜) ."ÌÈna ¯L‡ ÏkÓƒ…¬∆«»ƒ¿«≈√»ƒ¿«≈
L„Á‰" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ÔÈc ˙È·a ÌÈL„ÁÂ ÌÈL»ƒ»√»ƒ¿≈ƒƒ¿«∆∆¡««…∆
,˙aLa ˙BaLÏ („˜) ."ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆…√»ƒƒ¿¿«»
Lc˜Ï (‰˜) ."˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿«≈
."BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«»∆««»¿«¿
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ¯Ú·Ï (Â˜)¿«≈»≈∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Ê˜) ."ÌÎÈzaÓ ¯B‡N¿ƒ»≈∆¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»
E·Ï z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bvn‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆«««∆∆¡«¿ƒ«¿»¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Á˜) ."‡e‰‰ ÌBia««∆¡…«»¿≈∆∆∆¡«
ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (Ë˜) ."˙BvÓ eÏÎ‡z ·¯Úa"»∆∆…¿«ƒ¿»ƒ∆
(Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ba ÈÚÈ·Ma ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«««¿ƒƒ
Ë"Ó ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈˆwÓ ¯tÒÏ (‡Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆ƒ¿…ƒ¿ƒ«»…∆
."˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«««»
Ì˙‡¯˜e" :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (·Ò˜)ƒ¿¿«¬ƒƒ∆∆¡«¿»∆

."L„˜ ‡¯˜Ó ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa˙BaLÏ (‚Ò˜) ¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿
,L„ÁÏ „Á‡a" :¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ÔBL‡¯a»ƒ∆…∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿∆»«…∆
,Ba È¯ÈNÚa ˙BpÚ˙‰Ï („Ò˜) ."ÔB˙aL ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»¿ƒ¿«»¬ƒƒ
."ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ epÚz L„ÁÏ ¯BNÚae" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»«…∆¿«∆«¿…≈∆
˙aL" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (‰Ò˜)ƒ¿¿«∆∆¡«««
,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (ÂÒ˜) ."ÔB˙aL«»ƒ¿»ƒ∆««À
(ÊÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
ÈÈÓM‰ ÌBiae" :¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆«∆∆¡«««¿ƒƒ
,ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (ÁÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆≈≈«À»ƒ¿«»ƒ
ÏhÏ (ËÒ˜) ."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙Bkqa" :¯Ó‡pL∆∆¡««À≈¿ƒ¿«»ƒƒ…
È¯t ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe" :¯Ó‡pL ,·ÏeÏ»∆∆¡«¿«¿∆»∆«»ƒ¿ƒ
¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (Ú˜) ."ÌÈ¯Óz ˙tk ¯„‰ ıÚ≈»»«…¿»ƒƒ¿…«»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
:¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ (‡Ú˜)ƒ≈«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»∆∆¡«
ÚÓLÏ (·Ú˜) ."ÌÈ„˜t‰ ÏÚ ¯·Ú‰ Ïk ezÈ ‰Ê"∆ƒ¿»»…≈««¿Àƒƒ¿…«
‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡Ï Ì‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡‰iL ‡È· ÏkÓƒ»»ƒ∆¿≈¿»»ƒ…ƒ¿…
˙BpÓÏ (‚Ú˜) ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡" :¯Ó‡pL ,Ú¯‚Èƒ¿«∆∆¡«≈»ƒ¿»¿«
(„Ú˜) ."CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN" :¯Ó‡pL ,CÏÓ∆∆∆∆¡«»ƒ»∆∆∆
,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï e„ÓÚiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏkÓ ÚÓLÏƒ¿…«ƒ»≈ƒ«»∆««¿»∆¿ƒ¿»≈
."‰NÚz - EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««ƒ¿»¬∆…¿¿«¬∆
ÔÈa ˙˜ÏÁÓ ‰È‰z Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‰Ú˜)ƒ¿«¬≈«ƒƒƒ¿∆«¬…∆≈
."˙Bh‰Ï - ÌÈa¯ È¯Á‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈca ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ«ƒƒ∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ (ÂÚ˜)¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»»»¿»»
."EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«…¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿
ÔÈ„ÓBÚL ‰ÚLa ÔÈÈc ÈÏÚa ÔÈa ˙BÂL‰Ï (ÊÚ˜)¿«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»∆¿ƒ
(ÁÚ˜) ."E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa" :¯Ó‡pL ,ÔÈca«ƒ∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈∆∆¡«
ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏ (ËÚ˜) ."Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ ,„Ú ‡e‰Â"¿≈»»»««¿…»≈ƒ
."·ËÈ‰ ,zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â" :¯Ó‡pL ,‰a¯‰«¿≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
,˙BNÚÏ eÓÓfL BÓk ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÏ ˙BNÚÏ (Ù˜)«¬¿≈ƒ¿ƒ¿∆»¿«¬
Û¯ÚÏ (‡Ù˜) ."ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»««¬…
˙‡ ÌL eÙ¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,d˙ÂˆÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡∆»∆¿»¿ƒ¿»»∆∆¡«¿»¿»∆
,ËÏ˜Ó È¯Ú LL ÔÈÎ‰Ï (·Ù˜) ."ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰»∆¿»«««¿»ƒ≈»≈ƒ¿»
˙˙Ï (‚Ù˜) ."zLlLÂ ,C¯c‰ EÏ ÔÈÎz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿»»≈
:¯Ó‡pL ,˙BËÏB˜ Ô‰ Ì‚Â ,˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ»ƒ»∆∆¿«≈¿∆∆¡«

(„Ù˜) ."ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ e˙Â",‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ ¿»¿«¿ƒƒ»ƒ«¬«¬∆
„a‡Ï (‰Ù˜) ."Eb‚Ï ‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿«≈
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קמי zeevnd oipn - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿»¿«¿∆»∆∆¡««≈¿«¿
˙‡ Û¯NÏÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ‚¯‰Ï (ÂÙ˜) ."'B‚Â¿«¬…«¿≈ƒ«ƒ««¿ƒ¿…∆
Ïk ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡a zÙ¯NÂ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L „a‡Ï (ÊÙ˜) ."dÏÏL¿»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ï (ÁÙ˜) ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈«¬ƒ≈¿«¿ƒ«¿
."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
:¯Ó‡pL ,¯È„z ˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (ËÙ˜)ƒ¿…«∆»»»¬»≈»ƒ∆∆¡«
˙BNÚÏ (ˆ˜) ."˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ"»≈¬∆»»¿¬»≈«¬
:¯Ó‡pL ,‰¯Bza ·e˙k‰ ËtLnk ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«ƒ¿»«»«»∆∆¡«
,‰ÓÁÏnÏ Ô‰k ÁLÓÏ (‡ˆ˜) ."¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk"ƒƒ¿«∆ƒƒ¿…«…≈«ƒ¿»»
Ô‰k‰ LbÂ ,‰ÓÁÏn‰ Ï‡ ÌÎ·¯˜k ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ««…≈
:¯Ó‡pL ,‰Ána „È ÔÈ˜˙‰Ï (·ˆ˜) ."ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Â¿ƒ∆∆»»¿«¿ƒ»««¬∆∆∆¡«
,„˙È ÔÈ˜˙‰Ï (‚ˆ˜) ."‰ÁnÏ ıeÁÓ EÏ ‰È‰z „ÈÂ"¿»ƒ¿∆¿ƒ««¬∆¿«¿ƒ»≈
·ÈL‰Ï („ˆ˜) ."EÊ‡ ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«¬≈∆¿»ƒ
."ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,ÏÊb‰ ˙‡∆«»≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»«
."E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t" :¯Ó‡pL ,‰˜„ˆ ÔzÏ (‰ˆ˜)ƒ≈¿»»∆∆¡«»…«ƒ¿«∆»¿
˜ÈÚz ˜ÈÚ‰" :¯Ó‡pL ,È¯·Ú „·ÚÏ ˜ÈÚ‰Ï (Âˆ˜)¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡««¬≈«¬ƒ
,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (Êˆ˜) .‰i¯·Ú ‰Ó‡ ÔÎÂ ;"BÏ¿≈»»ƒ¿ƒ»¿«¿¿»ƒ
BÈ‡ ‰Ê "Ì‡" ;"ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆∆«¿∆∆«ƒƒ∆≈
."epËÈ·Úz Ë·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‡l‡ ˙eL¿̄∆»ƒ¿»∆∆¡«¿«¬≈«¬ƒ∆
È¯ÎpÏ" :¯Ó‡pL ,˙Èa¯a È¯ÎÏ ˙BÂÏ‰Ï (Áˆ˜)¿«¿¿»¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡««»¿ƒ
.‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"CÈM«̇ƒƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«¬≈
·L‰" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ·ÈL‰Ï (Ëˆ˜)¿»ƒ««¿ƒ¿»»∆∆¡«»≈
,BpÓÊa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (¯) ."ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
¯ÈÎO‰ ˙BÈ‰Ï (‡¯) ."B¯ÎN Ôz˙ BÓBÈa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ≈¿»ƒ¿«»ƒ
Ì¯Îa ‡·˙ Èk" :¯Ó‡pL ,B˙e¯ÈÎN ÔÓÊa ÏÎB‡≈ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆
B¯·Á ÏÚÓ ·ÊÚÏ (·¯) ."EÚ¯ ˙Ó˜a ‡·˙ Èk" ,"EÚ≈̄∆ƒ»…¿»«≈∆«¬…≈«¬≈
(‚¯) ."BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :¯Ó‡pL ,BzÓ‰a ÏÚÓ B‡≈«¿∆¿∆∆¡«»…«¬…ƒ
ÌÈ˜z Ì˜‰" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡On‰ ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ««»««¿≈»∆∆¡«»≈»ƒ
·L‰" :¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï („¯) ."BnÚƒ¿»ƒ»¬≈»∆∆¡«»≈
:¯Ó‡pL ,‡ËBÁ‰ ÁÈÎB‰Ï (‰¯) ."EÈÁ‡Ï Ì·ÈLz¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ««≈∆∆¡«
Ì„‡ Ïk ·‰‡Ï (Â¯) ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰"≈«ƒ«∆¬ƒ∆∆¡…»»»
(Ê¯) ."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,˙È¯a ÈaÓƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
(Á¯) ."¯b‰ ˙‡ Ìz·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï∆¡…∆«≈∆∆¡««¬«¿∆∆«≈
ÈÊ‡Ó" :¯Ó‡pL ,˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆∆¡«…¿≈
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ‰ „aÎÏ (Ë¯) ."˜„ˆ È·‡ ˜„∆̂∆«¿≈∆∆¿«≈«¬»ƒ∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (È¯) ."Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ"ƒ¿≈≈»»¿«≈»»≈∆∆¡«
,Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (‡È¯) ."En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak"«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ¿»≈»»≈
˙B¯ÙÏ (·È¯) ."e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ ,LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ¿
ÏÚ·Ï (‚È¯) ."e·¯e e¯t" :¯Ó‡pL ,˙Ba¯ÏÂ¿ƒ¿∆∆¡«¿¿ƒ¿…
‡·e ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜a¿ƒƒ∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»
,˙Á‡ ‰L BzL‡ ˙‡ Ô˙Á ÁnNÏ („È¯) ."‰ÈÏ‡≈∆»¿«≈«»»∆ƒ¿»»««
(ÂË¯) ."'B‚Â ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰È È˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿≈»»∆»¿
¯Na ÏBnÈ ÈÈÓM‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ»∆«≈∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿«
dÓ·È" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ÌaÈÏ (ÊË¯) ."B˙Ï¯Ú»¿»¿«≈≈∆»∆∆¡«¿»»

ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ì·ÈÏ ıÏÁÏ (ÊÈ¯) ."‰ÈÏÚ ‡·È‰ˆÏ »…»∆»«¿…¿»»∆∆¡«¿»¿»

,B˙Òe‡ ˙‡ ÒB‡ ‡OÏ (ÁÈ¯) ."BÏ‚¯ ÏÚÓ BÏÚ«¬≈««¿ƒ»≈∆¬»
‡ÈˆBÓ ·LÈÏ (ËÈ¯) ."‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»≈≈ƒ
‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÓÈ Ïk BzL‡ ÌÚ Ú¯ ÌL≈«ƒƒ¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿∆
Ôe„Ï (Î¯) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,‰M‡Ï¿ƒ»…«¿«¿»»»»»
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈc ¯‡L ÌÚ Ï˜L ÌÈMÓÁa ‰zÙÓaƒ¿«∆«¬ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒƒ∆∆¡«
,·e˙kk ¯‡z ˙ÙÈÏ ˙BNÚÏ (‡Î¯) ."‰zÙÈ ÈÎÂ"¿ƒ¿«∆«¬ƒ«…««»
(·Î¯) ."¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«
Ô˙Â ˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËLa L¯‚Ï¿»≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ¿»«
:¯Ó‡pL ,d¯B˙k ‰ËBOÏ ˙BNÚÏ (‚Î¯) ."d„Èa¿»»«¬«»¿»∆∆¡«
(„Î¯) ."˙‡f‰ ‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ,Ô‰k‰ dÏ ‰NÚÂ"¿»»»«…≈≈»«»«…
ËÙBM‰ BÏÈt‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚL¯‰ ˙B˜Ï‰Ï¿«¿»¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ«≈
:¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‰Î¯) ."e‰k‰Â¿ƒ»¿«¿≈«ƒ¿»»∆∆¡«
ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÂÎ¯) ."Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da ·LÈÂ"¿»«»««…≈ƒ¿≈ƒ
˙BÈ‰Ï (ÊÎ¯) ."Ì˜pÈ Ì˜" :¯Ó‡pL ,ÛÈÒa ÔÈ‚¯B‰¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒ¿
(˙eÓÈ) ˙BÓ" :¯Ó‡pL ,˜Áa ÔÈ‚¯B‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆∆¡«»

ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÁÎ¯) ."˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ [˙ÓeÈ]««…≈¿«…»∆ƒ¿≈ƒ
."Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ L‡a" :¯Ó‡pL ,L‡a ÔÈÙ¯BN¿ƒ»≈∆∆¡«»≈ƒ¿¿…¿∆¿∆

(ËÎ¯):¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡a ÔÈÏ˜BÒ ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬»ƒ∆∆¡«
,‰iÏz ·iÁ˙pL ÈÓ ˙BÏ˙Ï (Ï¯) ."Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe"¿«¿∆…»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ»
‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡Ï¯) ."ıÚ ÏÚ B˙‡ ˙ÈÏ˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»…«≈ƒ¿…«∆¡»
."‡e‰‰ ÌBia ep¯a˜z ¯·˜ Èk" :¯Ó‡pL ,BÓBÈa¿∆∆¡«ƒ»…ƒ¿¿∆««
Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ˙BÎÏ‰k È¯·Ú „·Úa Ôe„Ï (·Ï¯)»¿∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
,‰i¯·Ú ‰Ó‡ „ÚÈÏ (‚Ï¯) ."È¯·Ú „·Ú ‰˜ƒ̇¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ»
."‰p„ÚÈÈ B·Ï Ì‡Â" ,"...d„ÚÈ BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¿»»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
."dcÙ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ („Ï¯)ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿∆¿»
,ÌÏBÚÏ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‰Ï¯)«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆∆¡«¿»
,ÔBÓÓ ÌlLÓ Ï·BÁ‰ ˙BÈ‰Ï (ÂÏ¯) ."e„·Úz Ì‰a»∆«¬…ƒ¿«≈¿«≈»
(ÊÏ¯) ."LÈ‡ ‰k‰Â ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ»ƒ
˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a È˜Êa Ôe„Ï»¿ƒ¿≈¿≈»∆∆¡«¿ƒƒ…ƒ∆
Èk" :¯Ó‡pL ,¯Ba‰ È˜Êa Ôe„Ï (ÁÏ¯) ."e‰Ú¯ ¯BL≈≈»¿ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ
B‡ ÔÈÓeÏL˙a ·p‚a Ôe„Ï (ËÏ¯) ."¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈƒ¿«ƒ»¿«»¿«¿ƒ
,"˙¯zÁna Ì‡" ,"·‚È ÈkÂ" :¯Ó‡pL ,‰˙ÈÓa¿ƒ»∆∆¡«¿ƒƒ¿…ƒ««¿∆∆
,¯Ú·‰ È˜Êa Ôe„Ï (Ó¯) ."B¯ÎÓe LÈ‡ ·B‚Â"¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆¿≈
Ôe„Ï (‡Ó¯) ."Ì¯Î B‡ ‰„N LÈ‡ ¯Ú·È Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿∆ƒ»∆∆∆»
‰‡ˆÓe ,L‡ ‡ˆ˙ Èk" :¯Ó‡pL ,L‡‰ È˜Êa¿ƒ¿≈»≈∆∆¡«ƒ≈≈≈»¿»
Èk" :¯Ó‡pL ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈ„a Ôe„Ï (·Ó¯) ."ÌÈˆB˜ƒ»¿ƒ≈ƒ»∆∆¡«ƒ
ÔÈ„a Ôe„Ï (‚Ó¯) ."ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆≈≈∆∆≈ƒ»¿ƒ
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk" :¯Ó‡pL ,¯ÎBNÂ ¯ÎN ‡NB≈»»¿≈∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈
:¯Ó‡pL ,Ï‡BM‰ ÔÈ„a Ôe„Ï („Ó¯) ."¯BL B‡ ¯BÓÁ¬»¿ƒ«≈∆∆¡«
ÔÈ„a Ôe„Ï (‰Ó¯) ."e‰Ú¯ ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ"¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»¿ƒ
¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,ÔÚËÂ ÔÚBË ÔÈ„a Ôe„Ï (ÂÓ¯) ."E˙ÈÓÚÏ«¬ƒ∆»¿ƒ≈¿ƒ¿»∆∆¡«
elÙ‡Â Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (ÊÓ¯) ."ÚLt ¯·c Ïk ÏÚ"«»¿«∆«¿«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ
(ÁÓ¯) ."dtk ˙‡ ‰˙v˜Â" :¯Ó‡pL ,Û„B¯‰ LÙa¿∆∆»≈∆∆¡«¿«…»∆«»
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ãycew zegiyn zecewpã

zeevnd oiipn

"dwel` my yiy rcil dyrÎzeevnn dpey`x devn" צ"ל .
ממצוות־עשה, ראשונה מצוה שהיא הרמב"ם מציין מדוע
לומר  ואין המצוות. מניין את הלומד לכל הנראה דבר זהו הרי
גם  שהלא בחשיבותה, ראשונה מצוה שהיא להדגיש שרצה

לראשונה. הרמב"ם מנאה שלכן מאליו, מובן זה עניין
שם  שיש "...לידע הרמב"ם בדברי מתעוררת דומה שאלה
הוא  אם שהלא נמצא.." כל ממציא והוא ראשון מצוי
זאת  כתב ומדוע ראשון, שהוא בוודאי נמצא, כל ממציא
שייכות  לו שיש מלמד 'ראשון' שהתואר ובפרט הרמב"ם.
שאר  לכל כלל בערך אינו ית' הוא והלא ל'שני', וערך

הנבראים.
עצמו  השפיל שהקב"ה הרמב"ם מלמד זה שבלשון אלא
כביכול  יחס לו שיש ראשון" "מצוי בבחינת להיות כביכול
הנמצאים. כל ממציא הוא כך משום ודווקא לנמצאים,
מצוות  של עניינן כי כולה, התורה כל יסוד הוא זה עניין

העולם. במציאות לפעול הוא התורה
שיש  לידע ש"המצוה הרמב"ם ציין מדוע ההסבר גם זהו
לה  יש כי ממצוות־עשה הראשונה היא אלוקה" שם
לקיים  יש כולם את שהרי לאחריה, שנמנו למצוות שייכות
הלכה  והוא ראשון" מצוי שם ש"יש ההכרה מתוך
בפני  מצוה רק אינה ה' ידיעת שמצות הרמב"ם שמשמיענו

ההלכות. כל של וה"עמוד" ה"יסוד" היא אלא עצמה
" הרמב"ם: בדברי נוסף דיוק עם מתקשר הנ"ל rcilכל

מגדר  למעלה היא אמונה להאמין. ולא כו'" שם שיש
כי  בשכל, והשגה בהבנה לידע היא המצוה ולכן מצוה,
ה' אהבת מולידה ה' בגדלות וההתבוננות האלוקות ידיעת
היא  זו מצוה ולכן המצוות, כל לקיים המביאות והן ויראתו,
כולם. קיום הגורמת היא כי ממצוות־עשה ראשונה מצוה
פנימיות  אדם כשלומד שגם היא הנ"ל מכל ההוראה
מסקנה  לידי לבוא לו אל דעת), של (באופן כדבעי התורה
זה  עניין להפוך לו ואל לעצמה, תכלית היא זו שהתדבקות
שהיא  בהדגישו הרמב"ם מלמדנו וזאת מבוקשו. לכל
מצוות  כל קיום היא שתכליתה היינו ראשונה", "מצוה

התורה.
(59 cenr e"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

.b"ie a"i devn

כו'". ביד תפילין לקשור כו' ... בראש תפילין לקשור
תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא ידועה
הל' שבריש המצוות במניין יד: של לתפילין ראש של
הנחתן, בחיוב תפילין הל' בתחילת המצוות, בספר תפילין,
סידור  בדין עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש

ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפות והיו ידך על
היא  יד של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר מצוה" מקיים לבוש, שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
ראש. בשל פרט הן יד של התפילין  הקשירה, פעולת ולאחר
יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
בהתאם  זה כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן תש"י, של מזו
"המצוות  הרמב"ם: כתב שעליו 'אהבה' ספר כל של לתוכנו
ולזכרו  המקום לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהן
שבספר  הגדולות ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד",
הלכות  בתחילתו המצוות: של התדירות סדר על־פי 'אהבה',
תפילה  וחיוב ביום, פעמיים מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש

פעמיים. לא אבל - יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר
כל  שמצוותן תפילין קודם תדירותן, סדר לפי שבמעשה
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
תש"י  לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

'k dyrÎzevn

בהלכות  מקדש". לי ועשו שנאמר הבחירה, בית "לבנות
המקדש  בית לבניית שהחיוב היא הרמב"ם דעת מלכים,
שהוא  סובר הסמ"ג אבל מקדש", לי "ועשו מהפסוק נלמד
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
במשכן  מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".

מ  ברמב"ם ואילו לכל שבמדבר, כולל ציווי שהוא שמע
לבית  ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן בין  מקום

משכן. ולא מקדש לי ועשו שנאמר עולמים,
ה"א  פ"א מלכים מהלכות להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
שמה", ובאת תדרשו לשכנו שנאמר הבחירה, בית "ולבנות
מנה  כאן שהרי עיון, צריך - כהסמ"ג היא הרמב"ם שדעת
המצוות  במניין מונה אין והלא מקדש" לי מ"ועשו המצוה
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בית  בהל' לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים אלא
רבינו  משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה, לפי והיה

הזמנים. לכל הוא - שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

e"hx dyrÎzevn

."ezlxr xya leni ipinyd meiae xn`py ,oad z` lenl"

והוא  הבן, את למול "שציוונו כתב המצוות בספר אבל
הוא  ולכאורה זכר", כל לכם המול לאברהם ית' אמרו
ז') פרק סוף (חולין בפיה"מ שכתב הגדול" ל"עיקר סתירה
או  מרחיקים שאנו מה שכל הגדול, העיקר לבך על "ושים
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום עושים
אין  כגון שלפניו, לנביאים זה אמר שהקב"ה לא ע"ה רבינו
ואנשי  עצמו את מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו

ע"ה". אבינו אברהם שמל כמו שנמול
שטעם  כאן שכתב כמו המשניות בפירוש כתב לא ומדוע
את  "למול : מסיני שנאמר כפי התורה ציווי הוא המצוה
והיאך  ערלתו", בשר ימול השמיני וביום שנאמר הבן,
"ספר  ובין המצוות", ל"ספר פיה"מ בין הסתירה תיושב

כאן. המצוות" ל"מניין המצוות"
פעולת  הוא האחד פרטים: שני יש מילה במצוות והביאור:
הוא  והאחר בסיני, מרע"ה על־ידי נצטווינו שעליה המילה
אאע"ה. עם הקב"ה שכרת בברית הבן את להכניס - תוכנה
המצוות  תוכן ביאור אלא הלכה ספר אינו המצוות" "ספר
והדינים  בתושב"כ ומקורה המצוה של קצר תיאור תוך
הנימול  את להכניס הוא המצוה שתוכן מכיון . בתושבע"פ
הפסוקים  היא מילה פרשת ועיקר אאע"ה, של בבריתו
לכן  המצוה, פרטי רוב נתבארו ומשם באברהם שנאמרו

לאברהם. היתה שהמצוה מדגיש
הלכות", "הלכות ספר שהוא החזקה' ה'יד בספר משא"כ
ולא  המצוה של המעשי לציווי המקור את הרמב"ם מביא
לפי  הוא המילה פעולת על החיוב מקור תוכנה . את
שהמצוות  המשניות בפירוש כאמור והוא בסיני, שנצטווינו

בסיני. נצטווינו שכך משום הן מקיימים שאנו
(53 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zeni ik yi`e xn`py ,zelgp ipica oecl epeeivy" .g"nx r"n
."el oi` oae

מהמשך  היא נחלות בדיני לדון שצריך ההוכחה ולכאורה,
שציטט  מהמילים אבל כו'", נחלתו את "והעברתם הכתוב:

אין בדיני הרמב"ם לדון שצריך לכאורה הוכחה שום
מניין  את הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך ועוד נחלות.

שסיים  זה הוא: והביאור דווקא. זו במצוה מצוות־עשה
במאמר  המפרשים הסבר על־דרך הוא זו, במצוה הרמב"ם
וצדיק  צדיק לכל להנחיל הקב"ה "עתיד האחרונה המשנה
השכר  תשלום להודיע בא שהתנא כו'" עולמות ש"י
שהוא  משנה סדרי בששה הכתוב את ומקיימים ללומדים

הקב"ה. להם שיתן הגמול
הארץ  לחלוקת כהמשך בתורה נכתבה נחלות פרשת
חלוקה  ב. הארץ. ירושת א. אופנים: בשלושה שנחלקה
ג. כו'". תמעיט ולמעט נחלתו תרבה "לרב היגיון ע"פ

הארץ". את תחלק בגורל "אך - בגורל
של  נחלתו שהיא משום ישראל ארץ את קיבל ישראל עם
וינחלו  לחלקי, שבאו ישראל יבואו הקב"ה: "אמר - הקב"ה
היא  לישראל הארץ ונתינת לחלקי", שבאה הארץ את
של  שהקשר וכשם הקב"ה, עם ישראל של לקשר ביטוי

טוב מה "אשרינו בשלושה הוא הקב"ה עם epwlgישראל

נעים יפהeplxebמה הארץ epzyexiומה נתינת גם כך ,"
וירושה. גורל חלק, אופנים: בשלושה היא

מכר  שבין ההבדל כמו הוא וגורל, חלק שבין ההבדל
הנמכר, הדבר על לשלם הלוקח ברצון תלוי מכר ומתנה.
של  בקשר גם כך ברצונו. ותלויה הנותן מצד היא ומתנה
שישראל  השכר שהיא נחלה ישנה הקב"ה, עם ישראל
ישנן  אבל באתעדל"ת, בעולם עבודתם תמורת מקבלים
באתעדל"ע  לישראל המגיעות וההשפעות ההמשכות גם

בישראל. הקב"ה של הבחירה מצד היינו "גורלנו", מצד
אדם  שאין המקבל, מציאות מורגשת במתנה גם אעפ"כ
המקבל. מציאות שתהיה ומוכרח לתת, למי  אין אם נותן
אחת  למציאות הופכים והמקבל הנותן בו היחידי האופן
אינו  והיורש המוריש, במקום היורש עומד אז בירושה, הוא
בלשון  אלא מהמוריש, נכסים המקבל חדשה מציאות
לעצם  הופך והיורש בניך", יהיו אבותיך "תחת הכתוב
נכסי  על הבעלות את מקבל ממילא ובדרך המוריש,

המוריש.
ו'גורלנו'. 'חלקנו' על שב'ירושתנו' והמעלה החידוש זהו
עד  עצמו את שצמצם כמו הקב"ה עם הקשר הוא 'חלקנו'
וחשובים  אצלו, מקום תופסת הנבראים שעבודת כך כדי
בנו, שבחר מה הוא 'גורלנו' עבודתם. בגין שכר ליתן לפניו
המעלה  מצד רק ולא אמיתית בבחירה בנו שבחר והגם
במציאות  בחר הבוחר הרי מכל־מקום ישראל, של הגלויה
של  התקשרותם באופן משא"כ כביכול. הוא שאינה
היורש  הקב"ה, עם לגמרי 'אחד' הם ב'ירושתנו' ישראל
אחת  מציאות הם שישראל היינו המוריש, במקום עומד

הקב"ה. עם
מצוות־ של המניין בסוף נחלה מצות הרמב"ם מנה לכן
המשנה  על בפירוש (כמו השכר הודעת גם בו יש כי עשה,
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שיינתן  האמיתי והשכר כדלעיל) בעוקצין האחרונה
הוא  המצוות, כל המקיימים לישראל לעתיד־לבוא
מציאות  כאן ניכרת שאין עד הקב"ה עם גמורה התאחדות

ממש. מהקב"ה חלק הם כי כלל ישראל של
את  נחלות מצות במניין הרמב"ם ציטט מדוע יובן בזה
וההענקה  הירושה שלימות כי לו", אין "...ובן המילים
מציאותו  וכל בן, של מציאות שאין באופן היא מלמעלה
- כלל הבן מציאות כאן שאין ומכיון האב, מציאות היא

לו". אין "ובן המילים את רק מהפסוק ציטט
(174 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

á"ôùú'ä øééà 'ë ÷"ù íåé

dUrz `l zFevn
zeevndoiipn
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‡a˙‰Ï ‡lL (ÊÎ) ."ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ∆…¿ƒ¿«≈
˙‡ ,ÈÓLa ¯·c ¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«¬∆»ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ≈
ÌLa ‡a˙nÏ ÚÓLÏ ‡lL (ÁÎ) ."ÂÈ˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒƒƒ∆…ƒ¿…««ƒ¿«≈¿≈
."‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ
‡¯È ‡ÏÂ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó Ún ‡lL (ËÎ)∆…ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆¿…ƒ»
˙ÎÏÏ ‡lL (Ï) ."epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,epnÓƒ∆∆∆¡«…»ƒ∆∆…»∆∆
:¯Ó‡pL ,Ì˙B‚‰Óa ‡ÏÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ˙BwÁa¿À¿≈¬»»»¿…¿ƒ¿»»∆∆¡«
,ÌÒ˜Ï ‡lL (‡Ï) ."ÈBb‰ ˙BwÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À«∆…ƒ¿…
‡lL (·Ï) ."ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ Ea ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈¿…≈¿»ƒ∆…
,LÁÏ ‡lL (‚Ï) ."eBÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÚÏ¿≈∆∆¡«…¿≈∆…¿«≈
:¯Ó‡pL ,ÛMÎÏ ‡lL („Ï) ."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬∆…¿«≈∆∆¡«
¯aÁÏ ‡lL (‰Ï) ."ÛMÎÓe 'B‚Â Ea ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿¿¿«≈∆…«¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÂÏ) ."¯·Á ¯·ÁÂ" :¯Ó‡pL ,¯·Á∆∆∆∆¡«¿…≈»∆∆…ƒ¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÊÏ) ."·B‡ Ï‡BLÂ" :¯Ó‡pL ,·B‡a»∆∆¡«¿≈∆…ƒ¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÁÏ) ."ÈÚcÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÈBÚcia«ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ¿…ƒ∆…ƒ¿…
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯B„Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ˙n‰ ÔÓ ÌBÏÁa«¬ƒ«≈ƒ∆∆¡«¿≈∆«≈ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ È„Ú ‰M‡ ‰„Úz ‡lL (ËÏ)∆…«¬∆ƒ»¬ƒƒ∆∆¡«…
È„Ú LÈ‡ ‰„ÚÈ ‡lL (Ó) ."‰M‡ ÏÚ ¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»∆…«¬∆ƒ¬ƒ
(‡Ó) ."‰M‡ ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰M‡ƒ»∆∆¡«…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚk Ûeba ·zÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¿¿≈¬»»»∆∆¡«
LaÏÏ ‡lL (·Ó) ."ÌÎa ez˙ ‡Ï ,Ú˜Ú˜ ˙·˙Îe"¿…∆«¬«…ƒ¿»∆∆…ƒ¿…
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È¯Ók ÔÈL·BlL BÓk ÊËÚL««¿≈¿∆¿ƒ»¿≈¬»»»∆∆¡«
L‡¯ ˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‚Ó) ."ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï"…ƒ¿«««¿≈∆…¿«ƒ¿«…
˙‡t eÙÈw˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÓÎk¿»¿≈¬»»»∆∆¡«…«ƒ¿«
È„·BÚk Ô˜f‰ Ïk ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („Ó) ."ÌÎL‡…̄¿∆∆…¿«¿ƒ»«»»¿¿≈
."E˜Ê ˙‡t ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«¿…«¿ƒ≈¿«¿»∆

‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚk „„Bb˙‰Ï ‡lL (‰Ó):¯Ó‡pL , ∆…¿ƒ¿≈¿¿≈¬»»»∆∆¡«
(ÂÓ) .‡È‰ ˙Á‡ ‰ËÈ¯Ne ‡„È„‚e ;"e„„Bb˙˙ ‡Ï"…ƒ¿¿¿ƒ»¿ƒ»««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔkLÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿»∆∆¡«…
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (ÊÓ) ."„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ…̇ƒ»«∆∆«∆∆…»««
e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ˙B·LÁÓ«¬»«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆∆¡«¿…»
˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÓ) ."ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡«¬≈¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆∆…ƒ¿…
Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«…ƒ¿…»∆
,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ Ì„‡ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (ËÓ) ."˙È¯a¿ƒ∆…¿«¿»»ƒƒ¿»¬»ƒ
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קמה zeevnd oiipn - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÚ ÔÁÏ ‡lL () ."‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆»¿»»∆…»…«
(‡) ."ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ¿≈¬»»»∆∆¡«¿…¿»≈
:¯Ó‡pL ,eˆ¯‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ·ÈLB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿≈¬»»»¿«¿≈∆∆¡«
È„·BÚa ÔzÁ˙‰Ï ‡lL (·) ."Eˆ¯‡a e·LÈ ‡Ï"…≈¿¿«¿¿∆…¿ƒ¿«≈¿¿≈
‡lL (‚) ."Ìa ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«¿…ƒ¿«≈»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ ˙a È·‡BÓe ÈBnÚ ‡OÈƒ»«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈¿»∆∆¡«
‡lL („) ."'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï"…»…«ƒ»ƒƒ¿«∆…
,˙B¯Bc ‰LÏL „Ú ‡l‡ Ï‰w‰ ÔÓ ÂNÚ Ú¯Ê ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ∆«≈»ƒ«»»∆»«¿…»
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (‰) ."ÈÓ„‡ ·Ú˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¬…ƒ∆…¿«¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙B¯Bc ‰LÏL „Ú ‡l‡ Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆»«¿…»∆∆¡«
ÔBnÚÏ ÌBÏL ‡¯˜Ï ‡lL (Â) ."È¯ˆÓ ·Ú˙˙ ‡Ï"…¿«≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿…»¿«
,ÌÈBb‰ ¯‡Lk ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ‰lÁza ·‡BÓe»«¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿»«ƒ
‡lL (Ê) ."Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»»∆…
‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï¿«¿ƒƒ»≈«¬»¿≈»∆≈«¿»»
‡lL (Á) ."dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡»∆∆¡«…«¿ƒ∆≈»∆…
˙ÚLa Ì‰È·ÈB‡Ó e„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ e‡¯ÈÈƒ¿«¿≈«ƒ¿»»¿…ƒ¿¬≈¿≈∆ƒ¿«
‡Ï" ,"Ì‰ÈtÓ ı¯Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆∆¡«…«¬…ƒ¿≈∆…
˜ÏÓÚ ‰NÚÓ e··lÓ ¯eÒÈ ‡lL (Ë) ."Ìe‡¯Èzƒ»∆…»ƒ¿»≈«¬≈¬»≈
e‡L (Ò) ."ÁkL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,eÏ ‰NÚL Ú¯‰»«∆»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆»
‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡«¡…ƒ…
."˙ÓeÈ ˙BÓ ,'‰ ÌL ·˜BÂ" :LÚa ¯Ó‡Â ,"Ïl˜¿̇«≈¿∆¡«»…∆¿≈≈»
˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ LÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊÂ¿∆«¿»»∆»«»»«»»≈ƒ«
‰ÏÈn‰ ÔÓ ıeÁ - ‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬≈ƒ¿«…«¬∆ƒ«ƒ»
‡lL (‡Ò) .‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Â ,˙¯Îa Ô‰L ,ÁÒÙe∆«∆≈¿»≈¿≈ƒ¿¬≈∆…
eÚ·M˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Èeha ˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚÏ«¬…«¿«ƒ∆∆¡«¿…ƒ»¿
:¯Ó‡pL ,‡ÂMÏ Ú·MÈ ‡lL (·Ò) ."¯˜MÏ ÈÓL·ƒ¿ƒ«»∆∆…ƒ»««»¿∆∆¡«
‡lL (‚Ò) ."‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï"…ƒ»∆≈¡…∆«»¿∆…
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆≈«»»∆∆¡«¿…
¯·c ˙‡ ˙BqÏ ‡lL („Ò) ."ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁ¿̇«¿∆≈»¿ƒ∆…¿«∆¿«

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰(‰Ò) ∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆
Èza B‡ ,˙BiÒk Èza B‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa „a‡Ï ‡lL∆…¿«≈≈«ƒ¿»»≈¿≈ƒ»≈
,ÔÈLc˜Ó‰ ˙BÓM‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;˙BL¯„Óƒ¿»¿≈≈¬ƒ∆«≈«¿À»ƒ
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,L„w‰ È·˙k ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿≈«…∆∆∆¡««≈¿«¿
·eÏv‰ ÔÈÏÈ ‡lL (ÂÒ) ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï…«¬≈«¡…≈∆∆…»ƒ«»
(ÊÒ) ."ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÚ‰ ÏÚ«»≈∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈
:¯Ó‡pL ,Lc˜nÏ ·È·Ò ‰¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ) ."Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ»≈…≈
Ï‡ ˙Ú ÏÎa ‡·È Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎa ÏÎÈ‰Ï«≈»¿»≈∆∆¡«¿«»…¿»≈∆
ÁaÊn‰ ÔÓ ÌeÓ ÏÚa Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ËÒ) ."L„w‰«…∆∆…ƒ»≈…≈««ƒ«ƒ¿≈«
(Ú) ."‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ∆∆¡««∆«»…∆…»…
Ba ‰È‰È ¯L‡" :¯Ó‡pL ,ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…««∆∆¡«¬∆ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL (‡Ú) ."ÌeÓ∆…«¬…««≈∆∆¡«
‡lL (·Ú) ."·¯˜È ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk"»ƒ¬∆…ƒ¿«∆…
ÌÈ‰k‰ ‡ÏÂ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Úa ÌiÂÏ‰ e˜qÚ˙Èƒ¿«¿«¿ƒƒ«¬««…¬ƒ¿…«…¬ƒ
L„w‰ ÈÏk Ï‡" :ÌiÂÏa ¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒƒ∆∆¡««¿ƒƒ∆¿≈«…∆
‡lL (‚Ú) ."Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿¿«≈««∆∆…

:¯Ó‡pL ,ÔÈÈ Èe˙L ‰¯Bza ‰¯BÈ ‡ÏÂ Lc˜nÏ ÒkÈƒ»≈«ƒ¿»¿…∆«»¿«ƒ∆∆¡«
,"„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·a zLz Ï‡ ¯ÎLÂ ÔÈÈ"«ƒ¿≈»«≈¿¿¿…¬∆∆…∆≈
‡lL („Ú) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ˙B¯B‰Ïe" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆¿≈ƒ¿»≈∆…
."ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ¯f‰ „·ÚÈ«¬…«»«ƒ¿»∆∆¡«¿»…ƒ¿«¬≈∆
e¯ÊpÈÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (‰Ú)∆…«¬……≈»≈∆∆¡«¿ƒ»¿
ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (ÂÚ) ."Ï‡¯NÈ È· ÈL„wÓƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆…«¬……≈¿
(ÊÚ) ."eÏlÁÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BLÓL ·È¯ÚiL „Ú«∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«¿…¿«¿
e‡nËÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ‡ÓË Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈»≈»¬»»∆∆¡«¿…¿«¿
ÒkÈ ‡lL (ÁÚ) .‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê ;"Ì‰ÈÁÓ ˙‡∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»∆…ƒ»≈
,˙Èa‰ ¯‰ ˙B¯B„Ï Bc‚kL ,‰iÂÏ ‰ÁÓÏ ‡ÓË»≈¿«¬≈¿ƒ»∆¿∆¿¿«««ƒ
‰ÁÓ ‰Ê ;"‰Án‰ CBz Ï‡ ‡B·È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»∆««¬∆∆«¬≈
:¯Ó‡pL ,˙ÈÊb ÁaÊÓ È·‡ ˙B·Ï ‡lL (ËÚ) .‰iÂÏ¿ƒ»∆…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈«»ƒ∆∆¡«
ÏÚ ÚÒÙÏ ‡lL (Ù) ."˙ÈÊb Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï"…ƒ¿∆∆¿∆»ƒ∆…ƒ¿…««
."ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙BÏÚÓa ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…«¬∆¿«¬«ƒ¿¿ƒ
,·‰f‰ ÁaÊÓa ·È¯˜‰Ïe ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‡Ù)∆…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿««»»
‡lL (·Ù) ."‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»»¿…∆»»∆…
ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ L‡ ˙BaÎÏ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«≈»ƒ««
˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‚Ù) ."‰aÎ˙ ‡Ï - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«…ƒ¿∆∆…«¬¿«¿…∆
."eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆∆¡«¿«¿À¿…«¬
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,¯Ê ‰ÁLn‰ ÔÓLa CeÒÏ ‡lL („Ù)∆…»¿∆∆«ƒ¿»»∆∆¡««

a˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‰Ù) ."CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯N¿«»»…ƒ»∆…«¬¿«¿…∆
(ÂÙ) ."eNÚ˙ ‡Ï dzk˙ÓaÂ" :¯Ó‡pL ,˙¯Ëw‰«¿…∆∆∆¡«¿«¿À¿»…«¬
e¯eÒÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔB¯‡‰ Èca ‡ÈˆB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ«≈»»∆∆¡«…»
,„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL (ÊÙ) ."epnÓƒ∆∆…ƒ««…∆≈«»≈
‡lL (ÁÙ) ."„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…ƒ««…∆≈«»≈∆…
‡Ï - Bl ‰È‰È ‡¯Á˙ ÈÙk" :¯Ó‡pL ,ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿»ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„˜ ˙BÏÚ‰Ï ‡lL (ËÙ) ."Ú¯wÈƒ»≈«∆…¿«¬»»ƒ«∆∆¡«
ËÁLÏ ‡lL (ˆ) ."...EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬∆……∆∆…ƒ¿…
B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„»̃»ƒ«∆∆¡«ƒ¬∆ƒ¿«
(‡ˆ) ."˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â ·Nk∆∆¿∆∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«
Ïk" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¬≈ƒ«ƒ¿≈«∆∆¡«…
(·ˆ) .BLc˜‰ ¯eq‡ e‰Ê ;"e·È¯˜˙ ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…«¿ƒ∆ƒ∆¿≈
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ôa¯˜ ÌLÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ËÁLÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¬≈ƒ¿≈»¿»∆∆¡«…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc ˜¯ÊÏ ‡lL (‚ˆ) ."'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜«̇¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿…««¬≈ƒ
e·È¯˜˙ ‡Ï" :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL („ˆ) .ÌÓc ˙˜È¯Ê ¯eq‡ e‰ÊÂ ;"'‰Ï«¿∆ƒ¿ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
ez˙ ‡Ï ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa È¯eÓ‡≈≈«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿
,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜‰Ï ‡lL (‰ˆ) ."Ì‰Ó≈∆∆…¿«¿ƒ««≈
¯L‡ ,‰NÂ ¯BL EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¡…∆»∆¬∆
·È¯˜‰Ï ‡lL (Âˆ) .¯·BÚ ÌeÓ e‰Ê ;"ÌeÓ Ba ‰È‰Èƒ¿∆∆≈∆…¿«¿ƒ
‡Ï ,¯Î Ôa „iÓe" :¯Ó‡pL ,ÌÈBb‰ „iÓ ÌeÓ ÏÚa««ƒ««ƒ∆∆¡«ƒ«∆≈»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa ÌeÓ ÔzÈ ‡lL (Êˆ) ."e·È¯˜«̇¿ƒ∆…ƒ≈«√»ƒ∆∆¡«
(Áˆ) .ÌeÓ Ba Ôzz ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"Ba ‰È‰È ‡Ï ÌeÓ"…ƒ¿∆¿«…ƒ≈
ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,L·c B‡ ¯B‡N ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»
·È¯˜‰Ï ‡lL (Ëˆ) ."e¯ÈË˜˙ ‡Ï ,L·c ÏÎÂ ¯B‡N¿¿»¿«…«¿ƒ∆…¿«¿ƒ
."EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÙz»≈∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆
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zeevndקמו oiipn - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL (˜)∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¡«…»ƒ
B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (‡˜) ."·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡∆¿«»¿ƒ∆∆∆…ƒ¿…
ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï ,Ba ˙‡Â B˙‡" :¯Ó‡pL ,Ba ˙‡Â¿∆¿∆∆¡«…¿∆¿…ƒ¿¬¿
,‡ËBÁ ˙ÁÓa ˙ÈÊ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·˜) ."„Á‡∆»∆…ƒ≈∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈
ÔzÏ ‡lL (‚˜) ."ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈNÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆∆…ƒ≈
(„˜) ."‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰B·Ï ‰ÈÏÚ»∆»¿»∆∆¡«¿…ƒ≈»∆»¿…»
˜vÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ËBN ˙ÁÓa ÔÓL ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈∆∆¿ƒ¿«»∆∆¡«…ƒ…
:¯Ó‡pL ,‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡lL (‰˜) ."ÔÓL ÂÈÏÚ»»∆∆∆…ƒ≈»»¿»∆∆¡«

·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ"˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ‡lL (Â˜) ."‰ ¿…ƒ≈»»¿…»∆…¿»ƒ∆
."B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ ,epÙÈÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„w‰«√»ƒ∆∆¡«…«¿ƒ∆¿…»ƒ…
¯Ó‡pL ,Ôa¯˜Ï Ôa¯wÓ ÌÈL„w‰ ˙BpLÏ ‡lL (Ê˜)∆…¿««√»ƒƒ»¿»¿»¿»∆∆¡«
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï" :¯BÎaa«¿…«¿ƒƒ…¿«…
¯BÎa ˙BcÙÏ ‡lL (Á˜) .¯Á‡ Ôa¯˜Ï epLÈ„˜È«¿ƒ∆¿»¿»«≈∆…ƒ¿¿
‡Ï 'B‚Â ¯BL ¯BÎa C‡" :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆∆¡««¿¿…
:¯Ó‡pL ,‰Ó‰a ¯NÚÓ ¯kÓÏ ‡lL (Ë˜) ."‰cÙƒ̇¿∆∆…ƒ¿…«¬«¿≈»∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì¯Á‰ ‰„N ¯kÓÏ ‡lL (È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿…¿≈«≈∆∆∆¡«
,Ì¯Á‰ ‰„N ˙BcÙÏ ‡lL (‡È˜) ."¯ÎnÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿¿≈«≈∆
L‡¯ ÏÈc·È ‡lL (·È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈∆…«¿ƒ…
ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆∆¡«»«∆…ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa „·ÚÏ ‡lL (‚È˜) ."Bt¯Ú»¿∆…«¬…«√»ƒ∆∆¡«…
,ÌÈL„w‰ ˙‡ ÊÊ‚Ï ‡lL („È˜) ."E¯BL ¯Î·a „·Ú«̇¬…ƒ¿…∆∆…ƒ¿…∆«√»ƒ
ËÁLÈ ‡lL (ÂË˜) ."E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…¿…∆∆…ƒ¿«
ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰«∆«¿∆»≈«»∆∆¡«…ƒ¿««»≈
„Ú ÁÒt‰ È¯eÓ‡ ÁÈp‰Ï ‡lL (ÊË˜) ."ÈÁ·Ê Ìc«ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ«≈≈«∆««
„Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏa eÏÒtiL∆ƒ»¿¿ƒ»∆∆¡«¿…»ƒ≈∆«ƒ«
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ÊÈ˜) ."¯˜a…∆∆…¿ƒƒ¿««∆«∆∆¡«
¯È˙B‰Ï ‡lL (ÁÈ˜) ."¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï"…ƒƒ∆«…∆∆…¿ƒ
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁÓ≈¬ƒ««¿»»»»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…
¯N·aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯Na‰ ÔÓ ÔÈÏÈ»ƒƒ«»»ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«
¯Ó‡pL ‰ÊÂ ,¯a„Ó ·e˙k‰ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«»¿«≈¿∆∆∆¡«
‡e‰L ,ÁÒt‰ ÏL ÈL ÌBÈ ÏL B¯˜·Ï - "¯˜aÏ"«…∆¿»¿∆≈ƒ∆«∆«∆
ÁÒt ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ËÈ˜) .‰ËÈÁMÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿ƒ»∆…¿ƒƒ¿«∆«
."¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ÈL≈ƒ«…∆∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆
:¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ‰„Bz‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (Î˜)∆…¿ƒƒ¿««»«…∆∆∆¡«
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ;"¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡ÏÂ"…ƒƒ∆«…∆¿«ƒƒ¿»
.Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,ÌÈL„»̃»ƒ∆≈«ƒƒ»¿««¿«¬ƒ»»
,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒta ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (‡Î˜)∆…ƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿∆∆
,ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (·Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï…ƒ¿¿∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
‡lL (‚Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï ,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿∆…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯e·Á‰ ÔÓ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿««∆«ƒ«¬»∆∆¡«…
˙BÁÓ È¯ÈL ˙BNÚÏ ‡lL („Î˜) ."˙Èa‰ ÔÓ ‡ÈˆB˙ƒƒ««ƒ∆…«¬¿»≈¿»
(‰Î˜) ."Ì˜ÏÁ ,ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»
Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÏM·Óe ‡ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿««∆«»¿À»∆∆¡««

(ÂÎ˜) ."ÏM·Ó ÏL·e ,‡ epnÓ eÏÎ‡z‡lL …¿ƒ∆»»≈¿À»∆…
·LBz" :¯Ó‡pL ,·LBz ¯‚Ï ÁÒt ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï¿«¬ƒ¿«∆«¿≈»∆∆¡«»
¯Na Ï¯Ú‰ ÏÎ‡È ‡lL (ÊÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ¿»ƒ……«∆……«∆»≈¿«

(ÁÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,Ï¯Ú ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡«¿»»≈……«
,„nzLpL Ï‡¯NÈÏ ÁÒt‰ ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï ‡lL∆…¿«¬ƒ¿««∆«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
,¯ÓBÏk ;"Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Î Ôa Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆≈»……«¿«
,Ì˙BÓk ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÂ ¯Î È·Ï ‰ÂÏpL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»»¿»
‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (ËÎ˜) .Ba ÏÎ‡È ‡Ï……«∆……«»»∆ƒ¿»
Á·fÓ ¯Na ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„»̃»ƒ∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
‡lL (Ï˜) ."ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ,'‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»∆…
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ«√»ƒ∆ƒ¿¿∆∆¡«¿«»»¬∆
,¯˙B ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ï˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈∆…∆¡…»
."‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿»¬ƒ»¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ
B˙‡ ·È¯˜n‰" :¯Ó‡pL ,Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ï˜)∆…∆¡…ƒ∆∆¡«««¿ƒ…
,epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â ;‰È‰È Ïebt ,BÏ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒƒ¿∆¿«∆∆»…∆∆ƒ∆
¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (‚Ï˜) .˙¯Îa ‡e‰Â ;"‡Oz dBÚ¬»ƒ»¿¿»≈∆……«»
(„Ï˜) ."L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Ê ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÓe¯z¿∆∆¡«¿»»……«…∆
,‰Óe¯z B¯ÈÎNe Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL∆……«¬ƒ«…≈¿ƒ¿»
."L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ Ô‰k ·LBz" :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈¿»ƒ……«…∆
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (‰Ï˜)∆……«»≈¿»¿«ƒƒ¿»
‰¯Ê‚a ÁÒt‰ ÔÓ ·e˙k‰ B„nÏ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈL„»̃»ƒ¿»»∆ƒ¿«»ƒ«∆«ƒ¿≈»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;‰¯Bz‰ ÔÓ Le¯Ùa BÈ‡Â ,‰ÂL»»¿≈¿≈ƒ«»ƒƒ«¿»
BÈ‡Â ,‰¯Bz ÈÙebÓ - ÌÈL„wa Ï¯Ú ¯eq‡L ,e„ÓÏ»¿∆ƒ»≈«√»ƒƒ≈»¿≈
,‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ÂÏ˜) .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆……«…≈»≈¿»
."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa 'B‚Â EÚ¯fÓ LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«¿¬¿«√»ƒ……«
‰ÊÁ ‡ÏÂ ˙BÓe¯z ‡Ï ,L„˜ ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL (ÊÏ˜)∆……«¬»»…∆…¿¿…»∆
‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ Èk - Ô‰k ˙·e" :¯Ó‡pL ,˜BLÂ»∆∆¡««…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒ
ÏÎ‡z ‡lL (ÁÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰ ˙Óe¯˙aƒ¿««√»ƒ……≈∆…≈»≈
,‰È‰z ÏÈÏk Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆∆¡«¿»ƒ¿«…≈»ƒƒ¿∆
˙B‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…¿««»
‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙa ˙BNÚp‰««¬ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»«»¬∆»
Ïh‰L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎ‡Ï ‡lL (Ó˜) ."dÓcÓƒ»»∆…∆¡…¿≈«À¿»ƒ∆À«
;"‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰eÎa ÌeÓ Ì‰a»∆¿«»»∆∆¡«……«»≈»
Ïh‰L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»«¿∆ƒ¿≈«À¿»ƒ∆À«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ó˜) .¯a„Ó ·e˙k‰ ÌeÓ Ì‰a»∆«»¿«≈∆…∆¡…«¬≈
ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆∆¡«…«
ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ó˜) ."E‚c ¯NÚÓ ,EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿∆…∆¡…
:¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ÏL ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ∆∆¡«
¯‰ˆÈ ÏL ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ó˜) ."EL¯Èz"ƒ…¿∆…∆¡…«¬≈≈ƒ∆ƒ¿»

L („Ó˜) ."E¯‰ˆÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ‡l ƒ»«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡Ï∆¡…¿»ƒƒ»«ƒ∆∆¡«…
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡È ‡lL (‰Ó˜) ."˙B¯BÎ·e 'B‚Â ÏÎe˙«¿¿∆……¿«…¬ƒ
'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»»¬»»∆∆¡«…«¿
‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"E‡ˆÂ E¯˜a¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿∆…»
ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ¯Na ¯Ò‡Ï ‡l‡ ·e˙k‰«»∆»∆¡…¿««»«¬»
B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ÏÎ‡iL ¯·c ÏkL ÈÙÏ ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿ƒ∆»»»∆≈»≈ƒ¿¬ƒ»
‡lL (ÂÓ˜) .Ba ‡¯˜‡ "EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï" -…«∆¡…ƒ¿»∆∆¿»∆…
EÈ¯„e 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»∆∆¡«…«¿¿»∆
¯L‡ EÈ¯„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"¯cz ¯L‡¬∆ƒ…¿«…«∆¡…¿»∆¬∆
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ÔÓ ‰‰È ‡lL ,ÏÚBÓ Ïk ÏL ‰¯‰Ê‡ ‡È‰ BÊÂ .¯czƒ…¿ƒ«¿»»∆»≈∆…≈»∆ƒ
.ÏÚÓ ,‰‰ Ì‡Â ;Ô‰Ó ˙B‰ÈÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈL„w‰«√»ƒ»¬ƒ≈»≈∆¿ƒ∆¡»»«
˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÓ˜)∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«
,¯ÓBÏk ;"EÈ˙·„Â 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓc»ƒ∆∆¡«…«¿¿ƒ¿…∆¿«
(ÁÓ˜) .ÌÓc ˜¯fiL „Ú EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï…«∆¡…ƒ¿∆«∆ƒ»≈»»
‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿«»¿≈»»ƒ∆∆¡«¿»…
ÌÈ¯eka Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ËÓ˜) ."Ì‰ L„˜ Èk ,ÏÎ‡È…«ƒ…∆≈∆……«…≈ƒƒ
˙Óe¯˙e ...ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„…̃∆«»»»¬»»∆∆¡«…«¿«
ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (˜) .ÌÈ¯eka‰ el‡ ;"E„È»∆≈«ƒƒ∆…∆¡…«¬≈≈ƒ
:¯Ó‡pL ,‰„tiL „Ú ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡Â ‰‡ÓËa¿À¿»«¬ƒƒ»«ƒ«∆ƒ»∆∆∆¡«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡˜) ."‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï"…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈∆…∆¡…«¬≈
."epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙eÈ‡a ÈL≈ƒ«¬ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆
ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÈL ¯NÚÓ ÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·˜)∆…¿ƒ¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ∆≈
epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ì‰a»∆¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿…»«ƒƒ∆
Èz˙" ,ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆÏ ıeÁ ‡e‰L ÏÎÂ ;"˙ÓÏ¿≈¿»∆¿»¿≈«««»«ƒ
;Ï·h‰ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚˜) .Ba ‡¯˜‡ "˙ÓÏ epnÓƒ∆¿≈∆¿»∆…∆¡…«∆∆
˙BÓe¯˙a ·iÁ‰ ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ¯·c ‡e‰ ,Ï·h‰Â¿«∆∆»»∆ƒ»ƒ»»∆««»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,'‰ ˙Óe¯z epnÓ e‡ÈˆB‰ ‡lL ,˙B¯NÚÓe««¿∆…ƒƒ∆¿«∆∆¡«
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ 'Ï‡¯NÈ È· ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
Ô˙B‡ ÌÈ¯‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ì‰L ÌÈ¯·c ,¯ÓBÏk ;"'‰Ï«¿«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿»ƒ»
(„˜) .ÔÏ·Ëa Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ ÏÁ Ô˙B‡ eNÚÈ ‡Ï ,'‰Ï«…«¬»…¿…¿»¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z ÌÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿…«¬≈ƒ
ÏÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÈL ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…«¬≈≈ƒ¿ƒ∆»ƒƒ«
,‰ÏB„b ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÌÈ¯eka :¯„q‰«≈∆ƒƒ¿ƒ»¿««»¿»¿»
;ÈL ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈ƒ¿««»«¬≈≈ƒ
¯Á‡z ‡Ï ,"¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â C˙‡ÏÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»¿¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈
ÌÈ¯„p‰ ¯Á‡Ï ‡lL (‰˜) .BÓÈc˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c»»»»¿«¿ƒ∆…¿«≈«¿»ƒ
¯Á‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·cpLÂ ¯„pL ˙B·„p‰Â¿«¿»∆»«¿∆ƒ≈∆∆¡«…¿«≈
,Ôa¯˜ ‡Ïa ‚ÁÏ ˙BÏÚÏ ‡lL (Â˜) ."BÓlLÏ¿«¿∆…«¬∆»¿…»¿»
¯·ÚÏ ‡lL (Ê˜) ."Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…≈»»«≈»∆…«¬…
ÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BLÙ ÏÚ Ì„‡ ¯Ò‡L ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆»«»»««¿∆∆¡«…«≈
‰M‡" :¯Ó‡pL ,‰BÊ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Á˜) ."B¯·c¿»∆…ƒ«…≈»∆∆¡«ƒ»
,‰ÏÏÁ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Ë˜) ."eÁwÈ ‡Ï ‰ÏÏÁÂ ‰Ê…»«¬»»…ƒ»∆…ƒ«…≈¬»»

‰ÏÏÁÂ" :¯Ó‡pLÁwÈ ‡lL (Ò˜) ."eÁwÈ ‡Ï ∆∆¡««¬»»…ƒ»∆…ƒ«
."eÁwÈ ‡Ï dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,‰Le¯b¿»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»…ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÁwÈ ‡lL (‡Ò˜)∆…ƒ«…≈»«¿»»∆∆¡«
."ÁwÈ ‡Ï ‰l‡ ˙‡ ,‰Ê ‰ÏÏÁÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡"«¿»»¿»«¬»»…»∆≈∆…ƒ»
‡Ïa elÙ‡Â ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ò˜)∆…ƒ¿……≈»«¿»»«¬ƒ¿…
ÏlÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÏlÁnL ÈtÓ ,ÔÈLecƒ̃ƒƒ¿≈∆¿«¿»∆∆¡«…¿«≈
(‚Ò˜) .‰¯Lk ÏlÁÏ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ;"BÚ¯Ê«¿¬≈À¿»∆…¿«≈¿≈»
:¯Ó‡pL ,L‡¯ Úe¯t Lc˜nÏ Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈«ƒ¿»¿«…∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („Ò˜) ."eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯"»≈∆«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈
‡Ï ÌÎÈ„‚·e" :¯Ó‡pL ,ÌÈ„‚a Úe¯˜ Lc˜nÏ«ƒ¿»¿«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿≈∆…
˙ÚLa ‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰Ò˜) ."eÓ¯Ùƒ̇¿…∆…≈≈…≈ƒ»¬»»ƒ¿«
."e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓe" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú¬»∆∆¡«ƒ∆«…∆≈…≈¿
,ÌÈ˙Ó ¯‡LÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÂÒ˜)∆…ƒ«»…≈∆¿ƒ¿»≈ƒ

Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÊÒ˜) ."‡nhÈ ‡Ï LÙÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»∆…ƒ«»…≈
‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·B¯˜Ï elÙ‡Â ÏB„b»«¬ƒƒ¿»∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ…
,˙Ó ÌÚ ÏB„b Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ˜) ."‡nhÈƒ«»∆…ƒ»≈…≈»ƒ≈
e„ÓÏ Ck ;"‡·È ‡Ï ,˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…»»¿
Ï·a ·iÁÂ ‡B·È Ï·a ·iÁ ‡e‰L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆«»¿«»¿«»¿«
ı¯‡a ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈ ‡lL (ËÒ˜) .‡nhÈƒ«»∆…ƒ«≈∆≈ƒ≈∆¿∆∆
‡lL (Ú˜) ."BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÏÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆¡«¿«¬»…ƒ¿∆∆…
,ı¯‡‰ Leak ˙ÚLa ‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«ƒ»»∆
."‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ≈∆¿«¬»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú˜)∆…«¬»¿»«≈∆∆¡«…
‡lL (·Ú˜) ."˙ÓÏ - ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆…
‡Ï ‰Ê ˙‡ C‡" :¯Ó‡pL ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï∆¡…¿≈»¿≈»∆∆¡««∆∆…
,‡ÓË ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ú˜) ."‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡…̇¿ƒ«¬≈«≈»∆…∆¡…»»≈
."eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ ,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»»……≈
‰l‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL („Ú˜)∆…∆¡…»≈∆∆¡«¿∆≈∆
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Ú˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz¿«¿ƒ»…≈»¿∆…∆¡…
‡e‰ ‡ÓË ,ÛBÚ‰ ı¯L Ïk" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ı¯L∆∆»∆∆¡«»∆∆»»≈
,ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÚ˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÎÏ»∆…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆
,‡e‰ ı˜L - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆∆∆
:¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÚ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆∆∆¡«
ÏÚ NÓ¯‰ ı¯M‰ ÏÎa ,ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆»…≈«
‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÚ˜) ."ı¯‡‰»»∆∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈
‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÏ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÂ‡Ï»¬ƒ∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆…

L ,ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÚ˜) ."ÌeÏÎ‡˙:¯Ó‡p …¿∆…∆¡…∆∆««ƒ∆∆¡«
."ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡"«¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙Ó ÏÎ‡Ï ‡lL (Ù˜)∆…∆¡…≈»∆∆¡«……¿»
¯N·e" :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Ë ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ù˜) ."‰Ï·¿≈»∆…∆¡…¿≈»∆∆¡«»»
¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa«»∆¿≈»……≈∆…∆¡…≈∆
."¯Na‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈÁ‰ ÔÓƒ««∆∆¡«¿……««∆∆ƒ«»»
‡Ï Ôk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ù˜)∆…∆¡…ƒ«»∆∆∆¡««≈…
‡lL („Ù˜) ."‰Lp‰ „Èb ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eÏÎ‡È…¿¿≈ƒ¿»≈∆ƒ«»∆∆…
(‰Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìc ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆∆¡«¿»»……¿
ÊÚÂ ·NÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk" :¯Ó‡pL ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…≈∆∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈
,·ÏÁa ¯Na ÏM·Ï ‡lL (ÂÙ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï -……≈∆…¿«≈»»¿»»
‡lL (ÊÙ˜) ."Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ∆…
ÌÚt "È„b ÏM·˙ ‡Ï" ¯Ó‡pL ,·ÏÁa ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…»»¿»»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ««
ÏeMa ¯eq‡Ï „Á‡L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;‰iL¿ƒ»»»¿ƒƒ«¿»∆∆»¿ƒƒ
¯BL ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÙ˜) .‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬ƒ»∆…∆¡…¿«
(ËÙ˜) ."B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ï˜Òp‰«ƒ¿»∆∆¡«¿…≈»≈∆¿»
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰L„Á ‰‡e·z ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…«¿»¬»»…∆«∆«∆∆¡«
ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï 'B‚Â ÌÁÏÂ"¿∆∆¿……¿∆…∆¡…»ƒƒ
‡lL (‡ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ÈÏ˜Â" :¯Ó‡pL ,L„Á‰∆»»∆∆¡«¿»ƒ……¿∆…
‡Ï ÏÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆∆¡«¿«¿∆…
LÏL" :¯Ó‡pL ,‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï ‡lL (·ˆ˜) ."eÏÎ‡…̇¿∆…∆¡…»¿»∆∆¡«»…
‡lL (‚ˆ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈∆…
‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt" :¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
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zeevndקמח oiipn - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯eq‡ ‡e‰ ‰Ê ;"Ì¯k‰ ˙‡e·˙e ,Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆∆ƒ
:¯Ó‡pL ,CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL („ˆ˜) .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆…ƒ¿≈∆∆∆∆¡«
."ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡"¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿≈¿ƒ»
,‡·BÒÂ ÏÏBÊ C¯c ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ˆ˜)∆…∆¡…¿ƒ¿∆∆≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (Âˆ˜) ."‡·ÒÂ ÏÏBÊ ‰Ê ea" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆≈¿…≈∆…∆¡…
‡Ï ¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa¿«∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆…
:¯Ó‡pL ,ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (Êˆ˜) ."‰pÚ¿̇À∆∆…∆¡…»≈¿∆«∆∆¡«
˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL (Áˆ˜) ."ıÓÁ ÏÎ‡È ‡ÏÂ"¿…≈»≈»≈∆…∆¡…«¬…∆
(Ëˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«»«¿∆∆……≈
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ ¯Á‡ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…»≈««¬«¿»»»»
‰‡¯È ‡lL (¯) ."ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈∆…≈»∆

(‡¯) ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ‡lL »≈∆∆¡«…≈»∆¿»≈∆…
."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ,¯B‡N" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ‡ˆnÈƒ»≈»≈∆∆¡«¿…ƒ»≈¿»≈∆
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (·¯)∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
˙¯LÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈÈ«ƒ¿«¬¿«««ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿«
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c B‡ ÔÈi‰ ıÈÓÁ‰ elÙ‡Â ;"ÌÈ·Ú¬»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ««ƒ»»∆ƒ¿»≈
ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈi‰««ƒ¬≈∆»»»∆∆¡«…∆«ƒ¿…∆
,ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL (‚¯) ."‰zLÈ ‡Ï ¯ÎL≈»…ƒ¿∆∆……«¬»ƒ«ƒ
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („¯) ."ÌÈÁÏ ÌÈ·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬»ƒ«ƒ∆……«¬»ƒ
‡lL (‰¯) ."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL·ÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL·È¿≈ƒ∆∆¡«ƒ≈ƒ……≈∆…
(Â¯) ."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈpˆ¯ÁÓ" :¯Ó‡pL ,ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È…««¿«ƒ∆∆¡«≈«¿«ƒ……≈
."ÏÎ‡È ‡Ï - ‚Ê „ÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‚eÊ ÏÎ‡È ‡lL∆……«ƒ∆∆¡«¿«»……≈
ÂÈ·‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙nÏ ¯ÈÊp‰ ‡nhÈ ‡lL (Ê¯)∆…ƒ«»«»ƒ«≈∆∆¡«¿»ƒ
,˙n‰ Ï‰‡a ÒkÈ ‡lL (Á¯) ."‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe¿ƒ…ƒ«»∆…ƒ»≈¿…∆«≈
Ál‚È ‡lL (Ë¯) ."‡·È ‡Ï ,˙Ó LÙ ÏÚ" :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆≈…»…∆…¿«≈«
(È¯) ."BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz" :¯Ó‡pL ,¯ÈÊp‰«»ƒ∆∆¡«««…«¬…«…
˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰„O‰ Ïk ¯ˆ˜Ï ‡lL∆…ƒ¿…»«»∆∆∆¡«…¿«∆¿«
˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰ Ë˜ÏÏ ‡lL (‡È¯) ."¯Bˆ˜Ï E„N»¿ƒ¿∆…ƒ¿…«ƒ√ƒ«¿
."ËwÏ˙ ‡Ï ,E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Èˆ˜ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈
EÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ¯ˆ·Ï ‡lL (·È¯)∆…ƒ¿…¿«∆∆∆∆¡«¿«¿¿
:¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ Ë¯t Ë˜ÏÏ ‡lL (‚È¯) ."ÏÏBÚ˙ ‡Ï…¿≈∆…ƒ¿…∆∆«∆∆∆∆¡«
¯ÓÚ ÁwÏ ‡lL („È¯) ."ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k Ë¯Ùe"∆∆«¿¿…¿«≈∆…ƒ«…∆
ÏÎ ÔÎÂ ;"BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÎM‰«ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿¿≈»
‡lL (ÂË¯) ."EÈ¯Á‡ ¯‡Ù˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆¡«…¿»≈«¬∆∆…
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿«
,Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (ÊË¯) ."ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
‡lL (ÊÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¿¿ƒ¿«ƒ∆…
EzÓ‰a" :¯Ó‡pL ,BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¿¿
ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL (ÁÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆…«¬∆¿»»ƒ¿≈
¯BLa L¯Á˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ‰Ó‰a ÈÈÓƒ≈¿≈»¿∆»∆∆¡«…«¿…¿
˙ÚLa ‰Ó‰a ÌÒÁÏ ‡lL (ËÈ¯) ."ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e«¬…«¿»∆…«¿…¿≈»ƒ¿«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙È‰Â epnÓ ˙ÏÎB‡L ¯·„a ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆∆∆ƒ∆¿∆¡≈∆∆¡«…
‰Ó„‡ „·ÚÏ ‡lL (Î¯) ."BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ«̇¿…¿ƒ∆…«¬…¬»»
‡lL (‡Î¯) ."Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿»∆…
."¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡ „·ÚÏ«¬…ƒ»«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿¿…ƒ¿…

ÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (·Î¯)ÔÈ¯ˆBwL C¯„k ˙ÈÚÈ·L ÈÁ ∆…ƒ¿…¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ

‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈM‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ∆∆¡«≈¿ƒ«¿ƒ¿…
˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡Ï ‡lL (‚Î¯) ."¯Bˆ˜ƒ̇¿∆…∆¡…≈»ƒ»«¿ƒƒ
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÈÙÒB‡L C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿»»»¿»»∆∆¡«¿∆
˙La „·ÚÏ ‡lL („Î¯) ."¯ˆ·˙ ‡Ï E¯ÈÊ È·pÚƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ¿…∆…«¬…ƒ¿«
."eÚ¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÏÈ‡ ÔÈa ‰Ó„‡ ÔÈa Ï·BÈ≈≈¬»»≈ƒ»∆∆¡«…ƒ¿»
,ÌÈM‰ ¯‡Lk Ï·BÈ ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (‰Î¯)∆…ƒ¿…¿ƒ≈≈ƒ¿»«»ƒ
‡lL (ÂÎ¯) ."‰ÈÁÈÙÒ ˙‡ e¯ˆ˜˙ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…
:Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈM ¯‡L ˙ÙÒ‡k Ï·BÈ ˙B¯t ÛÒ‡Ï∆¡…≈≈«¬≈«¿»»ƒ∆∆¡«
‰„N ¯kÓÏ ‡lL (ÊÎ¯) ."‰È¯Ê ˙‡ e¯ˆ·˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…ƒ¿…»∆
‡Ï ,ı¯‡‰Â" :¯Ó‡pL ,˙e˙ÈÓˆÏ Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…
ÌiÂÏ‰ L¯‚Ó ˙BpLÏ ‡lL (ÁÎ¯) ."˙e˙ÈÓˆÏ ¯Înƒ̇»≈ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ¿««¿ƒƒ
‡Ï ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne" :¯Ó‡pL ,Ì‰È˙B„Ne¿≈∆∆∆¡«¬≈ƒ¿«»≈∆…
‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯ÎnÈƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙‡ ·ÊÚÏ ‡lL (ËÎ¯) .‰pzLÈƒ¿«∆∆…«¬…∆«¿ƒƒ∆∆¡«
Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡ ;"ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ∆»¿ƒ»∆
.Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎa Ô‰a Ì˙B‡ ÌÈÁnNÓe Ì‰È˙BzÓ«¿≈∆¿«¿ƒ»»∆¿»∆∆»∆∆
,˙ÈÚÈ·L ‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ‰‡ÂÏ‰ Úa˙È ‡lL (Ï¯)∆…ƒ¿««¿»»∆»¿»»∆»¿ƒƒ
ÚÓÈ ‡lL (‡Ï¯) ."e‰Ú¯ ˙‡ NbÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈∆…ƒ¿«
,EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,‰hÓM‰ ÈtÓ ÈÚÏ ˙BÏ‰lÓƒ¿«¿¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«ƒ»∆¿
¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk - ÏÏk‰ ‰Ê ."¯·c ‰È‰È Ôt∆ƒ¿∆»»∆«¿»»»∆∆¡«
‡Ï ˙ÂˆÓ ‡l‡ BÈ‡ ,'Ï‡' B‡ 'Ôt' B‡ '¯ÓM‰'ƒ»≈∆«≈∆»ƒ¿«…
BÏ ÔzlÓe ÈÚÏ ˙BÈÁ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (·Ï¯) .‰NÚ«̇¬∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿¿»ƒƒƒ≈
."E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó«∆»ƒ∆∆¡«…¿«≈∆¿»¿
ÌÈÏÚn‰Â ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰NBÚ - ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ :‡ˆÓƒ¿»«≈¿»»∆ƒ¿«¬≈¿««¬ƒ
ÏÚ ¯·Ú ,‰NÚ ÏhaL ÏÚ ¯˙È - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ≈»ƒ«¿»»»≈«∆ƒ≈¬≈»««
Ì˜È¯ È¯·Ú „·Ú ÁÏLÏ ‡lL (‚Ï¯) .‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆…ƒ¿…«∆∆ƒ¿ƒ≈»
."Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÈLÙÁ ‡ˆiLk¿∆≈≈»¿ƒ∆∆¡«…¿«¿∆≈»
,ÈÚ ‡e‰L Ú„iLk B·BÁa ÈÚ‰ Úa˙È ‡lL („Ï¯)∆…ƒ¿«∆»ƒ¿¿∆≈«∆»ƒ
(‰Ï¯) ."‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ ¯ˆÈ ‡ÏÂ¿…»≈∆∆¡«…ƒ¿∆¿…∆
EtÒk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈÏ ˙Èa¯a ˙BÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆∆¡«∆«¿¿
,˙Èa¯a ˙BÏÏ ‡lL (ÂÏ¯) ."CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈¿∆∆∆…ƒ¿¿ƒƒ
ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;"EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ»»¿ƒƒ
.‰ÂÏnÏ CMÈ ‡lL ,‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«¿»»«…∆∆…¿«≈««¿∆
‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa „È ˙ÈL‰Ï ‡lL (ÊÏ¯)∆…¿»ƒ»≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿…
,Ì‰ÈÈa ¯ËL ·zÎÏ ‡ÏÂ ,„Ú ‡ÏÂ ,·¯Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿…≈¿…ƒ¿…¿»≈≈∆
‡lL (ÁÏ¯) ."CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈN˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆∆…
¯ÈÎN ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÎN ˙lÚt ¯Á‡Ï¿«≈¿À«»ƒ∆∆¡«…»ƒ¿À«»ƒ
,ÚB¯Êa B·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL (ËÏ¯) ."Ez‡ƒ¿∆…¿«¿≈««ƒ¿«

."BË·Ú Ë·ÚÏ B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL(Ó¯) ∆∆¡«…»…∆≈«¬…¬…
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ËB·Ú‰ ÚBÓÏ ‡lL∆…ƒ¿«»¬ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"BË·Úa ·kL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ∆∆¡«…ƒ¿««¬…¿«…
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈla BÏ ep·ÈL‰ ‡l‡ ,EnÚ BËB·ÚÂ ·kLzƒ¿««¬ƒ¿∆»¬ƒ∆««¿»ƒ
ÔkLÓÏ ‡lL (‡Ó¯) .‰ÏÈla BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â¿»ƒ««¿»∆…¿«¿≈
."‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡‰»«¿»»∆∆¡«¿…«¬…∆∆«¿»»
,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÏ ‡lL (·Ó¯)∆…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆
·‚Ï ‡lL (‚Ó¯) ."·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆∆…ƒ¿…
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.LÙ ˙·b BÊ ;"·‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ LÙ∆∆ƒƒ¿»≈∆∆¡«…ƒ¿…¿≈«∆∆
BÊ ;"e·‚z ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL („Ó¯)∆…ƒ¿…»∆∆¡«…ƒ¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÏÊ‚Ï ‡lL (‰Ó¯) .ÔBÓÓ ˙·b¿≈«»∆…ƒ¿…∆∆¡«…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏe·b ‚Èq‰Ï ‡lL (ÂÓ¯) ."ÏÊ‚ƒ̇¿…∆…¿«ƒ¿∆∆¡«…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˜LÚÏ ‡lL (ÊÓ¯) ."EÚ¯ Ïe·b ‚Èq«̇ƒ¿≈¬∆…«¬…∆∆¡«…
,B¯·Á ÔBÓÓa LÁÎÏ ‡lL (ÁÓ¯) ."EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ«̇¬…∆≈¬∆…¿«≈¿»¬≈
ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL (ËÓ¯) ."eLÁÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¬∆…ƒ»««
;"e¯wL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,B¯·Á ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk¿ƒ«»¬≈∆∆¡«¿…¿«¿
.E„Èa E¯·ÁÏ LiL ÔBÓÓa ¯˜MÏ Ú·Mz ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ»««∆∆¿»∆≈«¬≈¿¿»¿
eBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (¯)∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡««
:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‡¯) ."ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ∆…∆ƒ¿»ƒ∆∆¡«
.ÌÈ¯·c ˙‡B‡ BÊ ;"B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ∆¬ƒ»«¿»ƒ
¯‚Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (·¯)∆…¿∆«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿≈
ÁwÓa ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (‚¯) ."‰B˙ ‡Ï…∆∆…¿∆«≈¿ƒ»
‡lL („¯) ."epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓeƒ¿»∆∆¡«¿…ƒ¿»∆∆…
‰ˆeÁaL ÂÈB„‡Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Á¯aL „·Ú ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¿ƒ∆∆∆»«¿∆∆ƒ¿»≈«¬»∆¿»
(‰¯) ."ÂÈ„‡ Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï»»∆∆∆¡«…«¿ƒ∆∆∆¬…»
Ea¯˜a ·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ,‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL∆…¿∆∆∆∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿
‡lL (Â¯) ."epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na«»¬∆ƒ¿««…∆∆…
,ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ˙BpÚÏ¿«»¿«¿»»∆∆¡«»«¿»»¿»
˙„B·Ú È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ê¯) ."ÔepÚ˙ ‡Ï…¿«∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¬«
(Á¯) ."„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú∆∆∆∆¡«…«¬…¬…«»∆
e¯ÎnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú ˙¯kÓÓ B˙B‡ ¯kÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…ƒ¿∆∆∆∆∆∆¡«…ƒ»¿
,C¯Ùa È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ë¯) ."„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆»∆∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¿»∆
ÁÈp‰Ï ‡lL (Ò¯) ."C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆∆…¿«ƒ«
:¯Ó‡pL ,C¯Ùa BÏ ¯kÓp‰ È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ÈBb‰««¬…¿∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆∆¡«

(‡Ò¯) ."EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È ‡Ï"‰Ó‡ ¯kÓÏ ‡lL …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆∆…ƒ¿…»»
(·Ò¯) ."d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ‰i¯·Úƒ¿ƒ»¿«≈∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»
˙eÒk ¯‡L ‰„eÚÈ‰ ‰i¯·Ú ‰Ó‡Ó ÚÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈»»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈¿
;"Ú¯‚È ‡Ï ,d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L" :¯Ó‡pL ,‰BÚÂ¿»∆∆¡«¿≈»¿»¿»»…ƒ¿«
˙L‡ ¯kÓÏ ‡lL (‚Ò¯) .ÌÈLp‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»«»ƒ∆…ƒ¿…≈∆
."‰p¯kÓz ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ¿«…«ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«…ƒ¿¿∆»
,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ LaÎÏ ‡lL („Ò¯)∆…ƒ¿…≈∆¿«…«ƒ¿ƒ¿»
,„ÓÁÏ ‡lL (‰Ò¯) ."da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…«¿…
‡lL (ÂÒ¯) ."EÚ¯ ˙L‡ „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿…≈∆≈∆∆…
(ÊÒ¯) ."EÚ¯ ˙Èa ‰e‡˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Be‡˙‰Ï¿ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL∆……««»ƒ∆…ƒ¿«¿«¿»»ƒ
‡Ï LÓ¯ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ba ‰NBÚ ‡e‰L ¯aÁÓ‰«¿À»∆∆∆∆¡«¿∆¿≈…
,B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È ¯ÈÎO‰ ÁwÈ ‡lL (ÁÒ¯) ."ÛÈ»̇ƒ∆…ƒ««»ƒ»≈«¬ƒ»
,EÈÏk Ï‡Â ;EÚ·N ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿»¿∆¿∆∆¿¿
:¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (ËÒ¯) ."Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»∆∆¡«
‰Ó‰a ÁÈp‰Ï ‡lL (Ú¯) ."ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï"…«¿ƒ¿«≈∆…¿«ƒ«¿≈»
‰‡¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,C¯ca d‡OÓ ˙Áz ˙ˆ·B¯∆∆«««»»«∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆
,‰cÓa ÏÂÚ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú¯) ."EÈÁ‡ ¯BÓÁ¬»ƒ∆…«¬»∆¿ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»ƒƒ«¿»
ËtLÓa ÏÂÚ eNÚz ‡Ï :¯È‰ÊÓ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ»¿∆«»«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ¿«

‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ eÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‡lL (·Ú¯) .‰cn‰«ƒ»∆…ƒ¿∆¿≈∆∆»∆∆≈»
(‚Ú¯) ."'B‚Â E˙È·a EÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÙÈ‡Â¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆¿¿≈¿¿
ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ËtLn‰ ÏeÚÏ ‡lL∆…¿«≈«ƒ¿»∆∆¡«…«¬»∆
:¯Ó‡pL ,„ÁL ÁwÏ ‡lL („Ú¯) ."ËtLna«ƒ¿»∆…ƒ«…«∆∆¡«
,ÔÈca ÏB„b „aÎÏ ‡lL (‰Ú¯) ."Áw˙ ‡Ï ,„ÁLÂ"¿…«…ƒ«∆…¿«≈»«ƒ
‡¯ÈÈ ‡lL (ÂÚ¯) ."ÏB„b Èt ¯c‰˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿«¿≈»∆…ƒ»
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ú¯ Ì„‡Ó ÔÈca Ôic‰««»«ƒ≈»»«∆∆¡«…»ƒ¿≈
:¯Ó‡pL ,ÔÈca ÈÚ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ÊÚ¯) ."LÈ‡ƒ∆…¿«≈«»ƒ«ƒ∆∆¡«
˙Bh‰Ï ‡lL (ÁÚ¯) ."B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï ,Ï„Â"¿«…∆¿«¿ƒ∆…¿«
ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‡ËBÁ Ì„‡ ËtLÓƒ¿«»»≈∆∆¡«…«∆ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÚ¯) .˙BÂˆÓa ÔBÈ·‡ ‰f ;"EÈ·‡∆¿…¿∆∆¿¿ƒ¿∆…¿«≈«
."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÒ˜ ÈÈ„a ˜Èfn‰««ƒ¿ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈¿
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (Ù¯)∆…¿«ƒ¿«≈ƒƒƒ∆∆¡«
ÚÓLÏ ‡lL (‡Ù¯) ."ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï"…«∆ƒ¿«≈»∆…ƒ¿…«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,BnÚ B¯·Á ÔÈ‡Â ÔÈÈc ÈÏÚaÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ¿≈¬≈ƒ∆∆¡«…

(·Ù¯) ."‡ÂL ÚÓL ‡O˙ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ ‡lL ƒ»≈«»¿∆…ƒ¿«¬≈«ƒ
ÔÈkÊÓ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰ Ì‡ ,˙BLÙ È¯·„a¿ƒ¿≈¿»ƒ»«¿«¿ƒ≈««¿«ƒ
."˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…
ÈÈ„a ‰lÁz ˙eÎÊ „nlL ÈÓ ‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‚Ù¯)∆…¿«≈»ƒ∆ƒ≈¿¿ƒ»¿ƒ≈
(„Ù¯) ."˙ËÏ ,·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ¿»∆∆¡«¿…«¬∆«ƒƒ¿…
,‰¯Bz ÈÈ„a ÌÎÁ BÈ‡L Ì„‡ ÔÈica ˙BpÓÏ ‡lL∆…¿«««»ƒ»»∆≈»»¿ƒ≈»
:¯Ó‡pL ,˙B¯Á‡ ˙BÓÎÁa ÌÎÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿»¿¬≈∆∆¡«
„ÈÚ‰Ï ‡lL (‰Ù¯) ."ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙ ‡Ï"…«ƒ»ƒ«ƒ¿»∆…¿»ƒ
(ÂÙ¯) ."¯˜L „Ú EÚ¯a ‰Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆
ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ««¬≈»∆∆¡««»∆»¿ƒ
,·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (ÊÙ¯) ."ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ,ÚL»̄»ƒ¿…≈»»∆…»ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»«»ƒƒƒ«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,ÌÈa ˙e„Úa ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
„Ú Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÙ¯) .ÌÈ·B¯w ¯‡LÏƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ≈
(ËÙ¯) ."LÈ‡a „Á‡ „Ú Ìe˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…»≈∆»¿ƒ
‡lL (ˆ¯) ."Áˆ¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,È˜ ‚¯‰Ï ‡lL∆…«¬…»ƒ∆∆¡«…ƒ¿«∆…
BÙeb ÌÈ„Ú ÈL e‡¯iL „Ú ,˙Úc‰ „Ó‡a ÔÈc‰ CzÁÏ«¿…«ƒ¿…∆««««∆ƒ¿¿≈≈ƒ
(‡ˆ¯) ."‚¯‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â" :¯Ó‡pL ,¯·c ÏL∆»»∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…
,˙BLÙ ÈÈ„a Ba „ÈÚ‰L ÔÈca „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL∆…∆»≈«ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»
‡lL (·ˆ¯) ."LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï ,„Á‡ „ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ‰‚È¯‰ ·iÁÓ ‚¯‰Ï«¬…¿À»¬ƒ»…∆∆«¬…«ƒ∆∆¡«
(‚ˆ¯) ."‰„Ú‰ ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú ,Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ"¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈»≈»
Ì„˜ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ‡l‡ ,Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL∆…»«»≈∆»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,B˙Â¯Ú ‰l‚È B‡ ep‚¯‰ÈÂ Ûc¯pÏ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»¿««¿∆¿«∆∆¿»∆∆¡«
‡lL („ˆ¯) ."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï ,dtk ˙‡ ‰˙v˜Â"¿«…»∆«»…»≈∆∆…
."¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯Ó‡pL ,Òe‡‰ LÚÏ«¬…»»∆∆¡«¿««¬»…«¬∆»»
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁˆB¯‰ ÔÓ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (‰ˆ¯)∆…ƒ«…∆ƒ»≈«∆∆¡«¿…
¯Ùk ÁwÏ ‡lL (Âˆ¯) ."ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk eÁwƒ̇¿…∆¿∆∆≈«∆…ƒ«…∆
,¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙eÏ‚a¿»≈«ƒ¿»»∆∆¡«¿…ƒ¿…∆
,Ìc‰ ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Êˆ¯) ."BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ»∆ƒƒ¿»∆…«¬…««»
‡lL (Áˆ¯) ."EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…««≈∆∆…
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zeevndקנ oiipn - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

."E˙È·a ÌÈÓc ÌÈN˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏBLÎÓ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«ƒ¿∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆
ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,C¯ca Ìz ÏÈLÎ‰Ï ‡lL (Ëˆ¯)∆…¿«¿ƒ»«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿≈
˙e˜ÏÓa ÛÈÒB‰Ï ‡lL (˘) ."ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ,¯eÚƒ≈…ƒ≈ƒ¿…∆…¿ƒ¿«¿
."ÛÈÒBÈ Ôt ;ÛÈÒBÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰«¿À»«¿∆∆¡«…ƒ∆ƒ
."EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ïb¯Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«≈∆∆¡«…≈≈»ƒ¿«∆

(·˘)˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·la ‡NÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈∆∆¡«…ƒ¿»∆
Ì„‡ Èt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (‚˘) ."E··Ïa EÈÁ‡»ƒƒ¿»∆∆…¿«¿ƒ¿≈»»
‡ÏÂ ,E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì˜Ï ‡lL („˘) ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡Oƒ̇»»»≈¿∆…ƒ¿…∆∆¡«…
."¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËÏ ‡lL (‰˘) ."Ìwƒ̇…∆…ƒ¿…∆∆¡«¿…ƒ…
Áw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÁwÏ ‡lL (Â˘)∆…ƒ«≈««»ƒ∆∆¡«…ƒ«
,˜˙p‰ ¯ÚN Ál‚Ï ‡lL (Ê˘) ."ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰»≈««»ƒ∆…¿«≈«¿««∆∆
LÏ˙Ï ‡lL (Á˘) ."Ál‚È ‡Ï ˜˙p‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«∆∆…¿«≈«∆…ƒ¿…
."˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒƒ»≈»««∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««
:¯Ó‡pL ,Ô˙È‡ ÏÁa Ú¯ÊÏÂ „·ÚÏ ‡lL (Ë˘)∆…«¬…¿ƒ¿…«¿««≈»∆∆¡«
˙BÈÁ‰Ï ‡lL (È˘) ."Ú¯fÈ ‡ÏÂ ,Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡"¬∆…≈»≈¿…ƒ»≈«∆…¿«¿
‡lL (‡È˘) ."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL ,ÛMÎÓ¿«≈∆∆¡«¿«≈»…¿«∆∆…
‡·ˆ ÔB‚k ,B˙L Ïk ¯eaˆ ÈÎ¯vÓ ¯·„a Ô˙Á ·iÁ˙Èƒ¿«≈»»¿»»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿»»
‡ˆÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÓBÁ‰ ˙¯ÈÓLe¿ƒ««»¿«≈»∆∆∆¡«…≈≈
‡lL (·È˘) ."¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ,‡·va«»»¿…«¬…»»¿»»»∆…
ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ˙B¯Ó‰Ï¿«¿«ƒ≈ƒ∆∆¡«…»ƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚È˘) ."EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆«ƒ¿∆…¿ƒ«
dLe¯Ùa ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓƒ¿«»≈»∆ƒ¿»≈¿≈»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,‰t ÏÚ eÏawL∆ƒ¿«∆∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
."ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï ;˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈»»
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏkÓ Ú¯‚Ï ‡lL („È˘)∆…ƒ¿…«ƒ»ƒ¿«»∆∆¡«
,Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÂË˘) ."epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿«≈««»
Ïl˜Ï ‡lL (ÊË˘) ."Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈∆…¿«≈
,Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙·ÈLÈ L‡¯ B‡ CÏn‰ ‡e‰Â ,‡ÈNp‰«»ƒ¿«∆∆…¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈
‡lL (ÊÈ˘) ."¯‡˙ ‡Ï ,EnÚ· ‡ÈNÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…»…∆…
Ïl˜˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ¯‡MÓ „Á‡ Ïl˜Ï¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿»≈∆∆¡«…¿«≈
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÈ˘) ."L¯Á≈≈∆…¿«≈»»≈∆∆¡«
‡lL (ËÈ˘) ."˙ÓeÈ ˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe"¿«≈»ƒ¿ƒ»∆…
˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe" :¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï¿«»»≈∆∆¡««∆»ƒ¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (Î˘) ."˙ÓeÈ»∆…«¬¿»»¿«»∆∆¡«
ıeÁ Cl‰Ï ‡lL (‡Î˘) ."‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï"…«¬∆»¿»»∆…¿«≈
Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙aLa ÌÈÎ¯c ÈÎÏB‰k ‰È„Ó ÌeÁ˙Ïƒ¿¿ƒ»¿¿≈¿»ƒ¿«»∆∆¡««
,˙aLa LÚÏ ‡lL (·Î˘) ."BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ≈≈ƒƒ¿…∆…«¬…¿«»
(‚Î˘) ."ÌÎÈ˙·LÓ ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬≈¿»…¿…≈∆
:¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»»ƒ∆∆«∆∆¡«
˙BNÚÏ ‡lL („Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk"»¿»»…≈»∆»∆∆…«¬
‰Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏÓ¿»»«¿ƒƒ∆∆«∆∆¡«»¿»»
‚Áa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï…≈»∆»∆∆…«¬¿»»¿«
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,˙BÚe·M‰«»∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
L„ÁÏ „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÂÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿∆»«…∆
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆∆¡«»¿∆∆¬…»…

ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÊÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿
."eNÚ˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎÂ" :Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»…«¬
,‚Á ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÁÎ˘)∆…«¬¿»»»ƒ∆«
(ËÎ˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬
¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓM‰ ÌBia ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»««¿ƒƒ∆«∆∆¡«
‡lL (Ï˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba»¿∆∆¬…»…«¬∆…
‰l‚˙ ‡Ï ,‡È‰ En‡" :¯Ó‡pL ,Ì‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«≈∆∆¡«ƒ¿ƒ…¿«∆
:¯Ó‡pL ,˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ï˘) ."d˙Â¯Ú∆¿»»∆…¿«∆¿«»∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·Ï˘) ."‰l‚˙ ‡Ï E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬¿…¿«∆∆…¿«∆¿«
."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,·‡ ˙L‡≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆»ƒ…¿«≈
ÔÓ B‡ ·‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ï˘)∆…¿«∆¿«¬ƒ»»ƒ
,EÈ·‡ ˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆»ƒ
‡lL („Ï˘) ."d˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï - ‡È‰ E˙BÁ‡¬¿ƒ…¿«∆∆¿»»∆…
."Ea ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«««≈∆∆¡«∆¿««ƒ¿
B‡" :¯Ó‡pL ,˙a‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ï˘)∆…¿«∆¿««««∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÏ˘) ."Ô˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï ,Eza ˙a«ƒ¿…¿«∆∆¿»»∆…¿«
¯Ò‡L ÈtÓ ?‰¯Bza ‰L¯t˙ ‡Ï ‰nÏÂ ;˙a‰ ˙Â¯Ú∆¿«««¿»»…ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈∆»«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;˙a‰ ÔÓ ˜˙L ,˙a‰ ˙a«««»«ƒ««ƒƒ«¿»»¿
(ÊÏ˘) .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk ,‰¯Bz ÈÙebÓ ˙a‰ ¯eq‡L∆ƒ««ƒ≈»ƒ¿»¬»
˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»ƒ»∆∆¡«∆¿«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÁÏ˘) ."‰l‚˙ ‡Ï dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»…¿«≈∆…¿«∆¿«
(ËÏ˘) ."da ˙a ˙‡" :¯Ó‡pL ,da ˙·e ‰M‡ƒ»«¿»∆∆¡«∆«¿»
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,dza ˙·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»«ƒ»∆∆¡«¿∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Ó˘) ."Áw˙ ‡Ï dza ˙a«ƒ»…ƒ«∆…¿«∆¿«¬
."‰l‚˙ ‡Ï En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿«¬ƒ¿…¿«≈
:¯Ó‡pL ,·‡‰ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ó˘)∆…¿«∆¿«¬»»∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (·Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬»ƒ…¿«≈∆…¿«
‡Ï BzL‡ Ï‡" :¯Ó‡pL ,·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆¬ƒ»»∆∆¡«∆ƒ¿…
˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ó˘) ."‡È‰ E˙„c ,·¯˜ƒ̇¿«…»¿ƒ∆…¿«∆¿«≈∆
(„Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï ,E˙lk ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰«≈∆∆¡«∆¿««»¿…¿«≈
˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈÁ‡»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«¬
."Áw˙ ‡Ï d˙Á‡ Ï‡ ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,BzL‡ƒ¿∆∆¡«¿ƒ»∆¬…»…ƒ»
‰M‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰c ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÓ˘)∆…¿«∆¿«ƒ»∆∆¡«¿∆ƒ»
˙Bl‚Ï ‡lL (ÊÓ˘) ."·¯˜˙ ‡Ï - d˙‡ÓË ˙ca¿ƒ«À¿»»…ƒ¿«∆…¿«
‡Ï - E˙ÈÓÚ ˙L‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆ƒ∆∆¡«¿∆≈∆¬ƒ¿…
,‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÁÓ˘) ."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôzƒ̇≈¿»¿¿¿»«∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿¿»«
:¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ËÓ˘)∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆∆¡«
‡lL (˘) ."dÚ·¯Ï ‰Ó‰· ÈÙÏ „ÓÚ˙ ‡Ï ‰M‡Â"¿ƒ»…«¬…ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»∆…
."·kL˙ ‡Ï - ¯ÎÊ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏƒ¿«ƒ»»∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«
:¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«∆¿«»»«¿∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú"∆¿«»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«
‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ÈÁ‡¬ƒ»»«¿∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…
ÔÈ‡È·Ó‰ ÌÈ¯·„a ˙BÈ¯ÚÏ ·¯˜Ï ‡lL (‚˘) ."‰l‚¿̇«≈∆…ƒ¿«»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
,‰ˆÈÙ˜e ‰ÊÈÓ¯e ˜eMÂ ˜eaÁ ÔB‚k ,‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏƒ≈ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
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קני oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xii` c"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï ,B¯Na ¯‡L Ïk Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»¿≈¿»…ƒ¿¿¿«
‰·¯˜Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‰Â¯Ú∆¿»ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿ƒ¿»
¯ÊÓÓ ‡OÈ ‡lL („˘) .‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰«¿ƒ»ƒ≈ƒ∆¿»∆…ƒ»«¿≈
."'‰ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«
‰a˙k ‡Ïa ˙ÏÚ·p‰ ‡È‰Â ,‰L„˜ ‰È‰z ‡lL (‰˘)∆…ƒ¿∆¿≈»¿ƒ«ƒ¿∆∆¿…¿À»
‡lL (Â˘) ."‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜Â¿ƒƒ∆∆¡«…ƒ¿∆¿≈»∆…
:¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯b L¯‚Ó‰ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ«¿»≈¿»««∆ƒ≈¿«≈∆∆¡«
·eLÏ dÁlL ¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï"…««¿»»ƒ¬∆ƒ¿»»
ıeÁ ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È‰ ‡Npz ‡lL (Ê˘) ."dzÁ˜Ï¿«¿»∆…ƒ»≈«¿»»¿ƒ»
(Á˘) ."˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÓ·ÈÓƒ»»∆∆¡«…ƒ¿∆≈∆«≈
ÏÎeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,B˙Òe‡ ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈»≈¬»∆∆¡«…«
Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL (Ë˘) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlL«¿»»»»∆…¿»≈ƒ≈«
Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL ,BzL‡ ˙‡∆ƒ¿∆∆¡«…«¿«¿»»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a ÒÈ¯Ò ÁwÈ ‡lL (Ò˘) ."ÂÈÓÈ»»∆…ƒ«»ƒ«ƒ¿»≈∆∆¡«
ÏkÓ ¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (‡Ò˘) ."‡kc ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï"…»…¿««»∆…¿»≈»»ƒ»
:¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ,ÔÈÈn‰«ƒƒ…»»¿…¿≈»«»»∆∆¡«
ÏÚ ˙BpÓÏ ‡lL (·Ò˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e"¿«¿¿∆…«¬∆…¿««
˙˙Ï ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b Ï‰wÓ LÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ∆∆¡«…«»≈
,ÌÈÒeÒ CÏn‰ ‰a¯È ‡lL (‚Ò˘) ."È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ»∆ƒ»¿ƒ∆…«¿∆«∆∆ƒ

L („Ò˘) ."ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL‰a¯È ‡l ∆∆¡«…«¿∆ƒ∆…«¿∆
."ÌÈL BÏ ‰a¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL CÏn‰«∆∆»ƒ∆∆¡«¿…«¿∆»ƒ
:¯Ó‡pL ,·‰ÊÂ ÛÒk CÏn‰ BÏ ‰a¯È ‡lL (‰Ò˘)∆…«¿∆«∆∆∆∆¿»»∆∆¡«

."„‡Ó BÏ ‰a¯È ‡Ï ,·‰ÊÂ ÛÒÎÂ"¿∆∆¿»»…«¿∆¿…
BÏ e¯Ó‡pL ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL Ô‰ el‡≈≈≈≈¿…∆¿≈ƒ¿∆∆∆¿
;Ô‰È˜ec˜„Â Ô‰È˙BË¯Ùe Ô‰È˙BÏÏÎe Ô‰ ,ÈÈÒa ‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«≈¿»≈∆¿»≈∆¿ƒ¿≈∆
Ïk ÏL ÔÈ¯e‡a‰Â ÔÈ˜ec˜c‰Â ˙BÏÏk‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»

ÔÈc ˙Èa eÏawL ‰t ÏÚaL ‰¯Bz ‡È‰ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆¿«∆∆ƒ¿≈ƒ
¯Á‡ eLcÁ˙pL ˙B¯Á‡ ˙BÂˆÓ LÈÂ .ÔÈc ˙Èa ÈtÓƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿««
eËLÙe ,ÌÈÓÎÁÂ ÌÈ‡È· Ô˙B‡ eÚ·˜Â ,‰¯Bz ÔzÓ««»¿»¿»¿ƒƒ«¬»ƒ»¿
˙ÈÚ˙Â ,‰kÁ ¯Â ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k - Ï‡¯NÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿«¬ƒ
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎÏ LÈÂ .ÔÈ·e¯ÚÂ ,ÌÈ„ÈÂ ,·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿»
.‰Ê ¯eaÁa ¯‡a˙È Ïk‰Â ;ÔÈ˜ec˜„Â ÔÈLe¯t el‡Ó≈≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«…ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÌÏa˜Ï e‡ ÔÈ·iÁ - eLcÁ˙pL ˙BÂˆn‰ el‡ Ïk»≈«ƒ¿∆ƒ¿«¿«»ƒ»¿«¿»
;"'ÂÎÂ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì¯ÓLÏe¿»¿»∆∆¡«…»ƒ«»»
‰¯È‰Ê‰ ‰Ó ÏÚÂ .‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏÚ ˙ÙÒBz ÔÈ‡Â¿≈»∆∆«ƒ¿«»¿«»ƒ¿ƒ»
‰È‰È ‡lL ?"epÓÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï" ,‰¯Bz»……≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯ÓBÏÂ ,¯·c LcÁÏ È‡M¯ ‡È·»ƒ««¿«≈»»¿«∆«»»
¯qÁÏ B‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓÏ dÙÈÒB‰Ï BÊ ‰ÂˆÓa e‰eƒ̂»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«»¿«≈
Ï·‡ .˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LM‰ el‡Ó ˙Á‡««≈≈«≈≈¿…∆¿≈ƒ¿¬»
ÔÓf‰ B˙B‡a ‰È‰iL ‡È· ÌÚ ÔÈc ˙Èa eÙÈÒB‰ Ì‡ƒƒ≈ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿«¿«
- ‰¯Êb C¯c B‡ ,‰‡¯B‰ C¯c B‡ ,‰wz C¯c ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆«»»∆∆»»∆∆¿≈»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L e¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;˙ÙÒBz BÊ ÔÈ‡≈∆∆∆¬≈…»¿∆«»»
el‡Â .d˙BÚa ‰l‚n‰ ˙B¯˜Ï B‡ ·e¯Ú ˙BNÚÏ ‰eƒ̂»«¬≈ƒ¿«¿ƒ»¿»»¿ƒ
e‡ Ck ‡l‡ .‰¯Bz‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ eÈ‰ ,Ôk e¯Ó‡»¿≈»ƒƒ««»∆»»»
˙B¯˜Ï eeˆÂ ewz ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈ‡È·p‰L ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿
LB„w‰ ÏL ÂÈÁ·L ¯ÈkÊ‰Ï È„k d˙BÚa ‰l‚n‰«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿ƒ¿»»∆«»
eÚÂLÏ ·B¯˜ ‰È‰Â ,eÏ ‰NÚL ˙BÚeL˙e ‡e‰ Ce¯a»¿∆»»»¿»»»¿«¿≈
ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ÚÈ„B‰Ï È„Îe ,BÏl‰Ïe BÎ¯·Ï È„k¿≈¿»¿¿«¿¿≈¿ƒ«««»ƒ
ÈB‚ ÈÓe" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza eÁÈË·‰M ‰Ó ˙Ó‡L∆¡∆«∆ƒ¿ƒ»«»∆∆¡«ƒ

Ï ¯L‡ ,ÏB„bBÊ C¯c ÏÚÂ ."ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜ ÌÈ‰Ï‡ B »¬∆¡…ƒ¿…ƒ≈»¿«∆∆
ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ‡È‰ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ÔÈ·e ‰NÚ¬≈≈…«¬∆



meil cg` wxt m"anx ixeriyxii` 'kÎc"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä øééà ã"é ïåùàø íåé

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦

חיבור.1) אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר
לכביצה  מצטרף אם בזה זה ודבק מכונס שהוא פירות אוכל
אב  ונגע זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין לטמא

וכו'. מהם באחד הטומאה

.‡ÔÈÊB‚‡‰2‡e‰ ÔÈ„Ú - Ô˙tÏ˜ ‰˜cÒpL ÌÈ„˜M‰Â »¡ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»»¬«ƒ
ÏÎ‡Ï ¯eaÁ3ıv¯iL „Ú4.‰tÏw‰ ˙‡ ƒ»…∆«∆¿«≈∆«¿ƒ»

מ"ה.2) פ"ב, לאוכל,3)עוקצין כמחוברת היא הקליפה
שומר. תורת עליה ישבר.4)ויש

.·‰ˆÈa5˙ÏbÏ‚Ó6·wiMÓ -7dÚÓ‚Ï ÌB˜Ó da ≈»¿À¿∆∆ƒ∆ƒ…»»¿»¿»
¯eaÁ d˙tÏ˜ ¯‡L ÔÈ‡ epnÓ8‰˜eÏLe .9d˙tÏ˜ - ƒ∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ»»

‰tÏw‰ ˙‡ ıv¯iL „Ú ¯eaÁ10‰Ïaz Ì‡Â .11 ƒ«∆¿«≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ«¿»
d˙tÏ˜a12¯eaÁ - dlk dˆv¯L Èt ÏÚ Û‡ ,13. ƒ¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿»À»ƒ

מ"ו.5) משנה,6)שם (ראה עדיין נקרשה ולא קצת צלויה
ב). לב, רבינו 7)שבת ומפרש שיגוס", "עד שם: בעוקצין

נקב. שיעשה האוכל 8)עד על שומרת שאינה משום
הנקב. דרך יצא שהרי קצת,9)שבביצה, ונקרשה נתבשלה

קטן. נקב ע"י לגומעה הקליפה 10)ואיֿאפשר כי
הביצה. על שומרת תבלין.11)השלימה בה נתן

הביצה 12) לתוך נספגים והם קליפה, על התבלין את הדביק
הקליפה. בתוך 13)דרך להחזיקה רוצה שהאדם מפני

(ע"פ  התבלין את שתספוג כדי המתובלת הקליפה שברי
משנה'). 'כסף

.‚ÌˆÚ14ıv¯iL „Ú ¯eaÁ - ÁÓ Ba LiL15¯Óˆ .16 ∆∆∆≈…«ƒ«∆¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k‰ ÈL‡¯aL∆¿»≈«¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ««ƒ
.LÏ˙Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ¯e‡a ÔÎ¯ÁL∆¬»»»¬≈≈ƒ«∆«¿ƒƒ¿
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`oilkeקנב z`neh zekld - dxdh xtq - xii` c"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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שם.14) העצם.15)משנה, עוקצין 16)את תוספתא
ה"ו. פ"ב

.„ÌÈ·‚Á ÈÙk17¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‚„ ÈO˜O˜Â «¿≈¬»ƒ¿«¿«≈»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈkÒ18ÔBn¯‰ .Ûl˜Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ - «ƒ¬≈∆ƒ«∆«¿ƒ¿«≈»ƒ
B„¯tL19‰˜a ÂÈÏÚ LÈwiL „Ú ¯eaÁ -20. ∆¿»ƒ«∆«ƒ»»¿»∆

טבולֿיום 17) תוספתא מציין: משנה' [ה'כסף שם. תוספתא,
משני  יותר טבולֿיום במס' אין שלפנינו, בספרים פ"ד.
הפרקים  שני את עליהם הוסיף משנה' וה'כסף פרקים,
ממס' פ"ד הוא מעוקצין שפ"ב לו ויצא מעוקצין, הראשונים
מוכיח  הללו הפרקים שני שתוכן להעיר, יש טבולֿיום.

עוקצין]. במסכת הוא הנכון קצת 18)שמקומם והפרידן
הבשר. עשוי 19)מן רימון של תוכו מ"ו. פ"ב שם משנה,

בקליפותיהם, דבוקים הנאכלים והגרגירים חדרים חדרים
הגרעינים  נפרדים אותו ומנענעים הרימון את וכשמייבשים

בפירושו). (רבינו הקליפה נפרדים 20)מן אינם הגרעינים
במקל. עליה מכים אם אלא היבשה, הקליפה מן לגמרי

בקנה. הקיש שלא זמן כל כשומר הקליפה דין ולפיכך

.‰ÌÈËÈ·¯M‰21‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Óz ÏL22. ««¿ƒƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆»∆

הדקל 21) מגזע היוצא במכבד ה"ד. פ"א שם תוספתא,
תלויות  שהתמרים דקים) (שבטים שרביטים כמה צומחים

ה"כ). פ"ה למעלה (ראה טומאה 22)בהם נגעה ואם
יוצאות  שכולן ואףֿעלֿפי האחרים, נטמאו לא מהם באחד

המכבד. מאותו

.ÂÔBÙÙÏÓ23BÎ˙ÁL24¯eaÁ - ÔÁÏM‰ ÏÚ B˙e25 ¿»¿∆¬»¿»««À¿»ƒ
˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙iL „Ú26ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á - ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ»¿»

dnÚ ‰ÏBÚ‰27¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ28‰wt . »∆ƒ»ƒ¿«¿»≈ƒƒ»
‰BzÁz‰29.˙BÎÈ˙ÁÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,dÓˆÚÏ ¯eaÁ - ««¿»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«¬ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk C˙ÁÂ ,˙BBÙÙÏÓ ‰LÏL B‡ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿»¿»¿¿»«»∆»≈∆
‰Ê - Ô‰Ó „Á‡a ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÁÈp‰Â¿ƒƒ»««À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆»≈∆∆

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L30:¯Ó‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¬ƒ»«
˙È¯ÁL ÏÎB‡ È‡ BÈˆÁ31ÈˆÁ‰ ‰Ê - ˙È·¯Ú BÈˆÁÂ ∆¿¬ƒ≈«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L32. ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ה"ה.23) פ"ב אלא 24)שם החתיכות את הפריד ולא
למטה. קצת מחוברות טומאה 25)נשארו נגעה אם

כולן. נטמאו אחת זו 26)בחתיכה הפרוסות את להפריד
שתים 27)מזו. עוד עמה עולות אחת, פרוסה כשמגביהים

לזו. זו דבוקות שהן מפני פרוסות, שלוש לחלק 28)או
לזו. זו חיבור שנשארו הפרוסות אבל במקום 29)שעלה,

הקנה. מן הן 30)הצומח כאילו דינן שבו, הפרוסות כל
ומלפפון.31)מחוברות. מלפפון מכל החצי פירושו,

עכשיו.32) לאכלו שבדעתו מהמלפפון השני חציו אפילו
החצאים  כל לאכול שבדעתו שמכיוון אומרים אנו ואין
לפי  התוספתא [דברי אחת. כחתיכה דינם - לאכול והתחיל
ולהסבירם, להבינם מאוד וקשה סתומים הם רבינו, גירסת
ולהגר"א  מאוד. דחוקים הם בהם שנאמרו הפירושים וכל
לר"ש  ראשונים' 'תוספת ראה זו. בתוספתא אחרת גירסא

ליברמן].

.Ê˙B˜¯È CzÁÓ‰33Èt ÏÚ Û‡ ,ÏM·Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈¿»¿«≈»∆¿«≈««ƒ

˜¯Ó ‡lL34ÏÈc·‰Â35¯eaÁ BÈ‡ -36Ì‡ ‡l‡ ; ∆…≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»ƒ
‰¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‡ÓË ‡Ï - ‰Ê ‡ÓË37 ƒ¿»∆…ƒ¿»∆««ƒ∆¿…∆

˜ÏLÏ B‡ LaÎÏ C˙Á .Ba38- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï B‡ »«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ«««À¿»
¯eaÁ ‰Ê È¯‰39C˙ÁM ‰Ó ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â ,40. ¬≈∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆»«

ה.33) פ"ב, שם החיתוך,34)משנה, את גמר לא
במשהו. מחוברות הבדיל.35)והחתיכות ולא – פירוש

ל"והבדיל". גם נמשכת "שלא" הוא 36)התיבה יודע
כלל  מעוניין אינו ולכן בבישול, תתפרקנה שהחתיכות
פעמים, כמה [נתבאר לטומאה. חיבור אינו ולפיכך בחיבורן
הגורמים  אחד היא המחשבה וטהרה, טומאה שלענין

קצת.37)המכריעים]. רבינו 38)מחובר קל. לבישול
כאן  והר"ש מבישול. פחותה ששליקה מקום, בכל מפרש
מבושל  משמעותו ששלוק פירשו, מקומות בכמה רש"י וגם

ה"ב. למעלה ראה בכך 39)הרבה. מעוניין שהוא מפני
אחת. בבת שלא 40)שיינטלו החתיכות אףֿעלֿפיֿכן

שרוצה  דעתו גילה הרי אומרים אנו ואין חיבור, הן פירק
שם). למשנה, רבינו פירוש פי (על הכול את לפרק

.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ - B˜¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË - B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42Ò¯ÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰¯ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ - BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
¯eaÁ BÈ‡ - ÏtÈÂ ¯Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È¯‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡¯a Ú‚Bk ¯Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ"א.42) פ"ג שם.44)נחלק.43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע שלא זה עם עולה שהטמא ואףֿעלֿפי

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï Bk¯cL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ÁÏwaÈ¯‰ - BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ‰Ê48¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆ¯iL50Ì‡ :e¯Ó‡ ‰Êa - ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,¯eaÁ - BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.¯eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ"ב שם (תוספתא חיבור זה הרי עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk¯ Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53Ï·Á BÓk Ôlk54C¯ca Ô¯aÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
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קנג oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xii` c"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏwÙÏe56¯eaÁ ¯‡M‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»
ÁÈÎB‰ È¯‰L ,¯eaÁ Ôlk ÔÈ‡ - ¯Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«

.Ïk‰ ˜¯ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ"ה.51) פ"ב העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב, למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי

זה,54)ומקבץ]. יד על זה בחוט בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני

רב. זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ"ו). פ"א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אףֿעלֿפי
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי"ב) (ראה חיבור אינו אדם בידי מלאכותי שחיבור מפני
במשנה). נחום' ('חזון קבע של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.·È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ -61B¯eaÁÂ62È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

¯eaÁ Ì„‡63L¯ÙpL ‚B¯˙‡ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ64B·Á˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.¯eaÁ BÈ‡ - ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ"א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי על 60)את

אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי חיבור שום וקליעת רב, זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק, שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙B¯t ÈÓ67ÔÈ‡L ;¯eaÁ BÈ‡ - ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ¯aÁnL ¯·„ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„·Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ"א למעלה נמנו שלא פירות מיצי
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ï·c‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈ¯Óz‰Â70- ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ï·c ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .¯eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿

¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,„·Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ"א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק.70)('ערוך'). לחץ את 71)על ֿידי לקבץ דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ, עלֿידי ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי פ"ב טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈ¯Óz‰73˙B¯‚B¯b‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75- «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
¯eaÁ ‰Ê È¯‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב.73) פ"ב עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע.76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È¯‰ - „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,¯eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ı¯L ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«

elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰ - ‰¯BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk - ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«
„˙i‰ ˙‡ da83‰a¯‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
¯eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

¯eaÁ87. ƒ

ה"ב.77) פ"א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח ומכאן המשנה, בלשון
מ"א. פ"ט לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח.80)הקורה פ"ט טהרות משנה,
ה"ז.81) פ"י שם תתפרק.82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם
שבגוש,85) הזיתים שאר נטמאו לא אחד בזית נגע ואם

ולפרקם. להפכם שדעתו מאליהם.86)מפני שנית נתחברו
ועוד:87) בחיבורם, מעוניין האדם אין שמנם, הוצאת אחר

האדם  של מיוחדת פעולה בלי מאליהם שנתחברו מפני
לתוספתא). בפירושו (הגר"א

.ÊÈÏÎ‡88„e¯t89,‰Êa ‰Ê ˜·„Â ÒpÎÓ Blk ‡e‰L …∆»∆À¿À»¿»≈∆»∆
‡nË˙‰Ï ¯eaÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡90Ûe‚k BÈ‡Â ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈¿

e¯‡aL BÓk „Á‡91‰ˆÈ·ÎÏ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - ∆»¿∆≈«¿¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡ ˙‡Óh ‡nËÏ92BÒk ‡Ï Ì‡Â .93 ¿«≈À¿«…»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿»

‰¯„˜ ‰OÚÓk ,„¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡94- ˙ÈËw‰Â ∆»¬≈¿…»¿«¬≈¿≈»¿«ƒ¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡95„Á‡ Leb ÌOÚÈÂ Ìˆa˜iL „Ú96. ≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈¿«¬≈∆»

‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰a¯‰ ÌÈLe‚ eÈ‰»ƒ«¿≈∆¿«∆¿»«««À¿»
,ÈL BcˆaL Leb‰Â ,ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¬≈ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ

ÈÚÈ·¯ ÈLÈÏM‰ „ˆaLÂ ,ÈLÈÏL ÈM‰ „ˆaLÂ97. ¿∆¿««≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿ƒƒ

מ"ב.88) פ"ג עדיות או 89)משנה, תאנים כמה ובו גוש
יחד. דבוקים וכדומה אחד 90)תמרים בפרי נגע אם
האחרים. נטמאו לא יד.91)שבגוש, בהלכה למעלה

מכביצה 92) פחות שאוכל ה"א) (פ"ד למעלה נתבאר
שם. כחכמים, פסק אחרים. מטמא אינו אבל מתטמא,

מ"ה.93) פ"ב וגרגירים 94)טבולֿיום תבואה גרעיני
בפירושו  (רבינו בקדירה אותם שמבשלים אחרים קטנים

טמאים.95)למשנה). כולם אם אפילו אחרים, לטמא
הכוונה 96) חיבור" "אינו במשנה שאמרו מה מפרש רבינו

אחרים. ופירש 97)לטמא יימנו". אלו "הרי במשנתנו:
הלאה. וכן ושני, ראשון בהם מונים רבינו:

.ÁÈ¯kk98‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰˙È‰L ‰Óe¯z ÏL ƒ»∆¿»∆»¿»ƒ¿À¿»
CÈM‰Â99ÔBL‡¯ Ìlk - ˙B¯Á‡ dÏ100- ‰L¯t ; ¿ƒƒ»¬≈À»ƒ≈¿»

ÔlÎÂ ÔBL‡¯ ‡È‰101˙BiL102CÈM‰Â ‰iL ‰˙È‰ . ƒƒ¿À»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ
ÔlÎÂ ‰iL ‡È‰ - ‰L¯t ;˙BiL Ôlk - ˙B¯Á‡ dÏ»¬≈À»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿À»

˙BiLÈÏL103- ˙B¯Á‡ dÏ CÈM‰Â ˙ÈLÈÏL ‰˙È‰ . ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»¬≈
˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ˙ÈLÈÏL ‡È‰104ÔÈa eL¯tL ÔÈa , ƒ¿ƒƒ¿À»¿≈∆≈¿≈
eL¯Ù ‡lL105. ∆…≈¿
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מ"ח.98) פ"א בבצק,99)טהרות, מדובר והדביק. קירב
בשעה  מחברתה נושכת שאחת מפני נשיכה, לשון ונקט
(הרא"ש  מכאן לאחר ובין אפיה לפני בין אותן, שמפרידים

נגע 100)מ"ז). כאילו שני, נעשה אוכל בה נגע אם
מפני  והטעם, ממש. אחד גוש נעשו שלא אע"פ בראשונה,

חיבור. עושה האחרות.101)שהנשיכה כל
שנשאר 102) אחיד גוש כמו מלא חיבור אינה הנשיכה

רק  מועילה (הנשיכה) והיא שנחלק, אחר אפילו בטומאתו
כנוגע  דינו יהיה נפרדו, שלא זמן כל בהן שהנוגע לענין

הראשונ  -103)ה.בכיכר בחולין אבל בתרומה, מדובר
לטומאה. שלישי בתרומה.104)אין רביעי שאין

פוסלת 105) שאינה קלה, היא הראשונה שטומאת מפני
[והר"ש  כחיבור. נשיכה לעשות יפה כוחה אין אחרים,
טומאה  כל בהן תישאר לא יפרשו שאם מכיוון מפרש,
שפירשו, לפני אפילו מועיל זה קל חיבור אין לפיכך שהיא,
אחר  גם טומאה בהן שנשארה ושני בראשון מהֿשאיןֿכן

שפירשו].

.ËÈ˙B¯kk106BÊa BÊ ˙BÎLB ‰Óe¯z ÏL107˙‡ÓË , ƒ»∆¿»¿»ƒ¿»
eL¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔBL‡¯ Ôlk - ı¯La Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿∆∆À»ƒ¿««ƒ∆≈¿

Ô‡kÓ ¯Á‡108Ôlk - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ˙Á‡ ˙‡ÓË] . ««ƒ»ƒ¿»««¿«¿ƒ¿≈ƒÀ»
˙BiL109˙‡ÓË [.Ô‡kÓ ¯Á‡ eL¯tL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈¿««ƒ»ƒ¿»

˙BiLÈÏL Ôlk - ÌÈ„Èa Ô‰Ó ˙Á‡110Èt ÏÚ Û‡Â , ««≈∆¿»«ƒÀ»¿ƒƒ¿««ƒ
eÈ‰L ÈtÓ .eL¯tL111.Ô˙‡ÓË ˙ÚLa „Á‡ Ûe‚ ∆≈¿ƒ¿≈∆»∆»ƒ¿«À¿»»

את 106) והקדים שבמשנה, מהסדר שינה רבינו מ"ז. שם
נימוקו. לנו נתבאר ולא מפרש,107)המאוחר, שם רבינו

וחותכים  גדולים, ללוחות דומות גדולות עוגות עושים שהיו
חיבור  ונשאר לגמרי, להפרידן מבלי חתיכות לכמה אותם
תנועה  ידי על נפרקות הן האפייה ואחר החתיכות, בין קל

"נושכות". נקרא וזה השיך 108)קלה. לדין דומה זה אין
מחוברות  החתיכות כל היו שכאן מפני הקודמת, שבהלכה
נשיכה, שנשארה זמן כל החיבור, כוח בטל לא מלא, חיבור
כשלא  מדובר בהשיך אבל השרץ, בהן נגע כאילו דינן ולכן
מלא. חיבור עושה הנשיכה ואין ממש, מחוברות מעולם היו
כשהטומאה  מדובר בהי"ח והי"ט, הי"ח בין הבדל עוד [ויש
היו  כשהכיכרות הטומאה נגעה ובהי"ט שהשיך, לפני נגעה

לטומאה 109)מחוברות]. ראשון תמיד הם שמשקין מפני
ה"ה). פ"ז הטומאות אבות טומאה 110)(הל' גזרו חכמים

ה"ב). פ"ח (שם ידים סתם דיני 111)על לכל נימוק
זו. שבהלכה "פירשו"

á"ôùú'ä øééà å"è éðù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר

יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי על אף

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,¯B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È¯‰ - ı¯M‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈ¯bp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰¯ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈ¯B‰Ë ≈∆¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevipd"

אופנים: שלושה מצינו הניצוק, מהות zribpבהסבר :`

עובדיה  רבנו (כפירוש ההבל ידי על בעליון התחתון
oezgzdמברטנורא). xeaig :a לשון) ההבל ע"י לעליון

המשניות). בפירוש גורםb:הרמב"ם wevipdההבל xeaig

השווה  והצד ה'יד'). בספר (כפירושו לתחתון העליון שבין
שהרי  קשה ולכאורה חם, כשהוא גבר' ש'תתאה ביניהם
לטהרה". ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק הוא הכלל
על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
על  רומז ו"תחתון" ממנו, למעלה עליון שאין הקב"ה
לתחתון  העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם הנבראים
ומלמדנו  העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור על  רומז
לטהרה" ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה דין
רגע, בכל העולם התהוות לעניין רק הוא שהחיבור היינו
רק  תלוי זה כי האדם של וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל
העליון  עם מחובר שהתחתון ואף בחיים" "ובחרת בבחירתו
להיות  יכול לאידך וכן "טומאה" של מצב אצלו להיות יכול
ידי  על מחיבורו נובעת אינה זו אבל טהרה של מצב אצלו
עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא העליון" "קילוח
המערה  אבל לצונן, מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה
עצמם  מצד שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
פעולה  בה שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם
האמורים  הנ"ל האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה
האדם  בעבודת שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר

למטה.
שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו ladדברי dlrn

האדם  בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון
בזה  נראה ואין עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה
שעליית  המשניות בפירוש הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור

פועלת החם (ו xeaigdההבל העליון נגיעה)עם רק לא
מלמעלה  העזר עם חיבור פועלת התחתון שעבודת מגלה
הקב"ה. ובעזרת בכח היא האדם שעבודת נרגש כבר ובה

"הרי החזקה היד בספר הרמב"ם xeaigודברי wevipd"
כל  סוף שסוף מתגלה התחתון עבודת ידי שעל מדגישים
על  והתהוותו בריאתו כל כי גופא הניצוק של ענינו הוא זה
לעבודת  היינו זו, לכוונה מלכתחילה היתה הקב"ה ידי

תכסוף". ידיך "למעשה האדם
הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם
ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
על  ולא עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
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פועלים  עבודתם ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי
דווקא  כי יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעלי־תשובה

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה
(27 cenr fl wlg y"ewl)

את 2) המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק טהרות
המקבל  שבכלי הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים

"ניצוק". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי יצאו שטרם

.·B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ Ï·‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È¯‰ - ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰¯ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,¯eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆
,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰¯ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?¯eaÁ - ÔÈnÁÏ5˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e ˜Bvpa ·¯Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי  את סופג הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙B¯B‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰¯„˜a9e‡ÓË - ‰¯„w‰ Ï·‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰¯„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË - ‰È„È eÚÈf‰Â ‰¯„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰¯„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰¯„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף.8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11L·c12˙Átv‰ L·„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰ - ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,¯eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È¯‰Â ¯È¯ Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜·„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â ¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰ ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
- ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .¯È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט. ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות
יוחנן  ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון יפים
כרבי  הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו

לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי נוגע כשאדם
שהוא  ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה
ידו  את ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד

עצמו. בפני מנומק 15)גוש דבש של ניצוק שחיבור מפני
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰¯‰ËÏ ¯eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰¯Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô·‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e¯‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e¯‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
Ò¯ÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡ - ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB¯„naL ÔÈ˜Ln‰ ¯‡LÏ Ô¯aÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ27Ô¯aL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ .28Ôlk - ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰¯‰ËÏe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג ב, ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי וכלי אדמה מדין 19)כלי

כא). הלכה ב פרק למעלה (ראה מי 20)השקה שיגעו
הטמאים. המים במי העליון.21)המקווה השטח כל כגון

המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.
שהרי  חיבור, ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין
המקבלים  בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין
שמי  עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית טומאה
הכלי  נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה

בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו

בה.24) הנוגעת היד את המרטיב משקה שיש 25)קצת
טופח. ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם

המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח אם
להיפך. וכן טופח המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי

שבאדמה.

.ÂÒ¯ÙË˜ ‡È‰L ‰·¯Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈ·Îa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È¯‰ - ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈

Ïc¯Á‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ Û¯ˆÓ ‰Ê È¯‰ -35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה, את
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הכלים. את שתי 32)ואפילו שבין המשקין שטיפת מפני
נוגעת והיא קטפרס דין עליה אין אוכלין החתיכות בכביצה

בשלוש  אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים
נוגעת  אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות
והטיפות  והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה

קטפרס. שהן מפני מתחברות, ששולי 33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ Ïe·hL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt - L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
Ïe·Ë Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿ƒ»»«≈«

¯Á‡ Ì„‡ ÌBÈ Ïe·Ë ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰ - ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ Ïe·Ë BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡¯ B‡ ‰‡ÓË ·‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
¯·kL ÈtÓ ?ÌBÈ Ïe·Ëa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»

¯‰Ë41LÓL ·¯Ú‰ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ Ïe·Ëa ˙B¯B‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰¯BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï·‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ Ïe·Ëa ÔÈÏÒÙ - ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י"א. והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ¯‰ - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰¯ÚÓe Ò¯ÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45¯eaÁ ‡e‰ Ck - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa46È¯‰ - ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia ¯eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ¯ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ Ïe·hÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח שווים 47)פרק יום וטבול שידיים פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין

á"ôùú'ä øééà æ"è éùéìù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנגע 1) והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר

נידה  ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם
בטהרות. עושה אם

.‡˙BlÁ2ÌÈ¯kk B‡3BÊa BÊ ˙BÎLB eÈ‰Â ÔÒkL4 «ƒ»ƒ∆¿»»¿»¿»
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,ÔLÈ¯Ù‰Ï BzÚ„Â5 ¿«¿¿«¿ƒ»∆»»«»««≈«»

‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯epza6˙Á‡a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â , «««¬«ƒ…»¿»∆»¿»«¿¿««
da Ú‚pL ‰lÁ‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰Ó7ÌÈn‰ ÔÎÂ . ≈∆…»«∆»««»∆»«»¿≈««ƒ

‰a˜k eOÚÂ eÁÈz¯‰L8,ÔÈÒÈ¯b‰Â9eÁÈz¯‰L ∆ƒ¿ƒ¿«¬¿À»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯ ‰ÁÈ˙¯10L„Á ÔÈÈÂ ,11Ê¯‡Â12,eÁÈz¯‰L ¿ƒ»ƒ»¿«ƒ»»¿…∆∆ƒ¿ƒ

‡l‡ ÏÒt ‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ‰ÁÈ˙¯a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿»¿ƒ»≈ƒ¿…»«∆»
˙Bl˜ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡L·e .„·Ïa ‰ÁÈ˙¯‰13ÔÈa »¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«À¿≈«≈

BÊ ˙BÎLB eÈ‰L ˙BlÁ Ï·‡ .¯eaÁ Ïk‰ - ˙B¯eÓÁ¬«…ƒ¬»«∆»¿
Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,LÈ¯Ù‰Ï BzÚc ÔÈ‡Â BÊa»¿≈«¿¿«¿ƒ∆»»«»««≈

¯epza eÓ¯˜Â eÎLÂ ‰lÁ14dÈ‡L ÌÈn‰ ˙ÁÈ˙¯e , «»¿»¿¿»¿««¿ƒ«««ƒ∆≈»
‰a˜k ˙ÏÁÏÁÓ15‰iL ÔÈÒÈ¯b‰ ˙ÁÈ˙¯e ,16˙ÁÈ˙¯e , ¿À¿∆∆¿À»¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔLÈ ÔÈÈ17ÔÈa ÔÓM‰ ˙ÁÈ˙¯e ,˙ÁÈ˙¯e ,L„Á ÔÈa ÔLÈ «ƒ»»¿ƒ««∆∆≈»»≈»»¿ƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ÌÈL„Ú¬»ƒ¬≈≈ƒƒ¿¿≈»ƒ

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ«¿»«À¿

חלה 2) עריסותיכם "מראשית כ): טו, (במדבר בתורה כתוב
כתרומה. וקדושה לכהן, ליתן צריך זו חלה תרומה". תרימו

תרומה.3) ככר 4)של מכל חתיכה תשאר תפרידן, ואם
ממנה. נשכה כאילו בחברתה, "חלה"5)דבוקה

ושטוח. דק בצק על 6)משמעותה קרום שעלה לפני
שבדעתו  ומובן שניה. חלה עליה הניח התחתונה, החלה
מכובד  התחתונה תבנית תתקלקל שלא כדי להפרידן,

למשנה). בפירושו (רבינו בטבול7ֿ)העליונה כביתֿהלל
בשאר  אבל טבולֿיום, בנגיעת נאמר וזה מ"א. פ"א יום
במשנתנו  [הר"ש האחרות. נטמאו באחת נגע אם טומאות,
זו  אלא מטמאות אינן טומאות שאר אפילו שכאן מפרש,

שכתבנו]. כמו רבינו ודעת בה, אבעבועות 8)שנגע העלו
זעיר. לאוהל ודומות ריק, שתוכן פולים 9)גדולות

המים 10)כתושים. את לספוג הגריסים שהספיקו טרם
מים. כבועות ריקות הבועות ולפיכך מיקפה, ולהיעשות

בועות.11) במשנתנו.12)שהעלה יהודה כר'
חכמים.13) שגזרו טומאות הקשה 14)ואפילו והקרום
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התחתונה. החלה על ואינן 15)מגן זעירות הן שהבועות
הרתיחות 16)חלולות. מעלות קצת, עבה כשהתבשיל

המיקפה. בהן 17)חלקי ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.·˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19¯kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ¯ÓÒÓ BÓk20C¯ÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,¯eÁ¯Á ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .¯kk‰ Ïk ÏÒt - Ô‰a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ - ¯kkaL ÔË˜ ÁÏÓ ¯b¯‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
¯B¯ˆ Ï·‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓ¯ez B‡ ¯kkaL22¯˙È ¯eÁ¯ÁÂ ÏB„b ÁÏÓ ¯b¯‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
¯kk‰ - ‰‡Óh‰ ·‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

¯B‰Ë23.ÌBÈ Ïe·Ëa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ"ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב החום מפני
בצק. קצת פניה בצק,20)על קצת הככר מצידי נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט"ו. ואינם 23)פ"א הם, עצמם בפני גופים אלה כל
הכיכר. לגבי בטלים

.‚˜È˜¯24C¯ÁpL25BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
¯eaÁ26ÚˆÓ‡‰ C¯Á .27¯eaÁ ÔÈ‡ - ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ·‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ ¯Oa .ÌBÈ Ïe·Ëa28Ì¯wL29Ú‚Â ˜¯n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ Ïe·Ë30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙B¯zÓ ˙BÎÈ˙Á‰ - ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ -31ÏÈL·˙a ÔÎÂ .¯eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒe¯t Èab ÏÚ Ì¯wL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆

דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ"ב

וכסףֿמשנה). לא 26)ראב"ד שנחרך בחלק נגע ואם
השני. החלק אחד 27)נטמא מקצה פס כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני בין מפסיק זה ופס השני, לקצהו עד הרקיק של
שנימוק). רימון בדין הכ"ב פ"ה למעלה (ראה נחרכו שלא

מ"ה.28) פ"ב הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜¯È34‰Ùe¯Ë ‰ˆÈ·e ‰Óe¯z35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ‰ˆÈaa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37Ú·Bk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38¯eaÁ BÈ‡ -39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ"ב.34) פ"ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני 36)והחלמון

והמדובר  מהירק. נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע"פ
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח נגע כאילו

הר"ש]. ע"פ הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא

הנגיעה. במקום לירק הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא
תרומה, שאינה מפני נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.
רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי הי"ד), פ"א (למעלה
שהרי  ממש, טמא בה נגע אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ Ì¯wL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â42¯eaÁ - ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .¯eaÁ BÈ‡ - ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰¯„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓ¯wL∆»¿«¿««¿≈»

מ"ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס. התבשיל עד מגיע כשהחוט של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס. משפת הדבוק החוט בחלק נגע אם
התבשיל. כל נפסל - לתבשיל בכיוון תבשיל 44)ולמטה

סמיך. קטניות של

.Â˙È·Á45Ì˙ÒÂ ,‰ÈcvÓ ÔÈa ‰ÈÏeMÓ ÔÈa ,‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆»≈ƒƒ∆»¿»«
dlk ‰ÏÒÙ - B„Èa ·˜p‰ ÌBÈ Ïe·Ë46. ¿«∆∆¿»ƒ¿¿»À»

מ"ז.45) בטומאה 46)שם כאן מחמיר [רבינו כתנאֿקמא.
ה"י  פי"ב אסורות מאכלות בהלכות שהרי נסך, מביין יותר
- בידו גוי וסתמה מצידה, יין של חבית ניקבה שאם פסק,

כסףֿמשנה]. ראה ולמטה. הנקב שממקום היין נאסר לא

.Ê‰¯ÚÓ‰47ÈÏÎÏ ÈÏkÓ48Áelwa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â49 «¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ«
‰‡Óe „Á‡a Ba Ú‚pL ‰Ê ÔÈ¯ÚLÓ -50‰Óe¯zL ; ¿«¬ƒ∆∆»«¿∆»≈»∆¿»

,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óe „Á‡a ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË¿≈»∆ƒ¿»¿»¿∆»≈»»¿»¿ƒ»
˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿

תרומה.48)שם.47) של היורד 49)משקה בעמוד
ה"א. בפ"ז למעלה האמור "ניצוק" וזהו לכלי, מכלי

ואחד 50) מאה פי התחתון שבכלי המשקה בכל יש אם
הטיפה  אותה בטלה ונפסלה, בה שנגע המשקה בכמות

טהור. השלמות).51)והכל (ראה הי"ד פי"ד

.ÁÌBÈ Ïe·Ë52¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz ‰È‰L53epnÓ ‰ÏÙÂ ¿∆»»≈∆«¿»¿»ƒ∆
ÔÈÈ ÏL ¯Baa ‰Ú˜LÂ ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á54ÔÈia Ú‚Â »ƒ∆¿»¿»¿»«∆«ƒ¿»«««ƒ

ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ :¯BaaL55¯eaÁ BÈ‡ -56ÔÓ , ∆«ƒ«»»¿«≈ƒƒ
ÌÈÙÏÂ ‰ÙO‰57¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eaÁ -58ÒËÈt59, «»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»«ƒ»

Blk - ¯k ‰‡Ó ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ»∆«¬ƒ≈»…À
¯eaÁ60‰Óe¯z‰ ÏÒt - ÔÈi‰ ˙ˆ˜Óa Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»««ƒ»««¿»

.ÈÏk‰ Ú˜¯˜aL ˙È·ÁaL∆∆»ƒ∆¿«¿««¿ƒ

מ"ו.52) ונזהר 53)שם יין, של מבור תרומה מפריש היה
תרומה. שם עליו שקרא ביין חולין.54)מלנגוע

מצידיה.55) או החבית משפת אףֿעלֿפי 56)למעלה
שהוא  מפני נפסלה, לא - התרומה פני על צף הבור שיין
שאינו  טבולֿיום, ודוקא שבבור. ליין חיבור ואינה בכלי
ביין  שנגע טמא אבל ה"ו), פ"ז (למעלה כלל חולין מטמא
הלכות  (ראה משקין גזירת מדין ראשון היין נעשה - שבבור
התרומה. חבית את ומטמא ה"ה) פ"ז הטומאות אבות

החבית,57) בתוך התרומה גבי על הצף חולין של ביין נגע
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`oilkeקנח z`neh zekld - dxdh xtq - xii` f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ונתמלאה  לבור, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית כגון
(ברטנורא). הכל נפסל - שהתווסף ביין ונגע שבבור מיין

ה"א.58) פ"ב שם שלפנינו 59)תוספתא בתוספתא
יש  רבינו בדברי שגם ונראה פיטס". היה "ואם הגירסא:
נפלה  לא שהחבית פירוש, כסףֿמשנה). (ראה כך לגרוס
מאוד. גדול כלי = פיטס לפיטס. אלא בקרקע חפור לבור

סוגים 60) ובור שחבית הוא, לפיטס בור בין ההבדל טעם
ולפיכך  כלים, שניהם ופיטס חבית אבל הם. שונים

(כסףֿמשנה). מתחברים

.Ë˙Ïq‰61l‰Â ˙BÁÓ ÏL‰B·62˙¯Ëw‰Â «…∆∆¿»¿«¿»¿«¿…∆
ÌÈÏÁb‰Â63˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL ¿«∆»ƒ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆

Blk64‰˙BÁL ÌÈÏÁba ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À«∆¿»ƒ¬ƒ«∆»ƒ∆∆
‰˙BÁL ‰zÁn‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰zÁna65da - ««¿»¿«ƒƒ∆««¿»∆∆»

ÏÎÈ‰Ï ÒÎ66,ÌBÈ ÏÎa ‰˙BÁL ÌÈÏÁb Ï·‡ ; ƒ¿»«≈»¬»∆»ƒ∆∆¿»
Ì‡ ,·‰Ê ÏLÏ ÛÒk ÏL ‰zÁÓa ‰¯ÚÓ ‡e‰Lk¿∆¿»∆¿«¿»∆∆∆¿∆»»ƒ

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙67‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡ -68‡l‡ , ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ≈»∆¿À»∆»
‰n‡Ï Ô„aÎÓ69. ¿«¿»»«»

ב.61) כג, חגיגה בבלי מ"א; פ"ח בושם 62)עדיות מין
הסממנים  אחד והיא המנחות, קומצי עם שמקטירים

הקטורת.63)שבקטורת. את עליהן שנותנים אש גחלי
עצמו.64) בפני גוף הוא וקורט קורט שכל אףֿעלֿפי

שהכלי  אדומה) פרה באפר (וכן בקדשים מעלה עשו חכמים
על  זו מעלה והסמיכו זה, לענין אחד כגוף להיות מצרפם
הכתוב  עשה זהב", עשרה אחת "כף יד): ז, (במדבר הכתוב
הטומאות  אבות שאר הלכות (ראה אחת - שבכף מה כל
שאין  כלי שגם רבינו, כותב למשנתנו [בפירושו ה"ז). פי"ב
א  כד, בחגיגה הדין ומקור שעליו, מה כל מצרף תוך לו
שם]. טוב' יום 'תוספות ראה עקיבא. ר' של לדעתו

הגחלים.65) את יום משנה 66)שגורף "בכל מג: יומא
(ביום  והיום זהב, של בתוך ומערה כסף, בשל חותה היה
הגחלים  ואותן מכניס", היה ובה זהב בשל חותה הכיפורים)

זהב.67)נתקדשו. של למחתה הגיעו מכיוון 68)שלא
יש  להקטרה.שלא בהן העזרה.69)תמשו שברצפת מרזב

בון. כר' ה"ב. פ"ג חגיגה ירושלמי

.È‰t˜Ó70ÔÈlÁ ÏL71˜È˜¯ B‡72ÔÓLÂ ÔÈlÁ ÏL ƒ¿»∆Àƒ»ƒ∆Àƒ¿∆∆
- ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ,Ô‰Èab ÏÚ Ûˆ ‰Óe¯z ÏL∆¿»»««≈∆¿»«¿«∆∆

„·Ïa ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï73ıaÁ Ì‡Â .74ÌB˜Ó Ïk - …»«∆»«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ≈»»
.ÏÒt ÔÓM‰ Ba CÏ‰L∆»««∆∆»«

סמיך.70) מ"ד.71)תבשיל פ"ב עוגה.72)טבולֿיום
ונכתב 73) חולין, מטמא אינו טבולֿיום שהרי פשוט, זה דין

שלאחריו. לדין הקדמה השמן 74)כעין את עירבב
ר"ש  (ראה השמן באותו הרקיק את לש או והמקפה,

במשנתנו). שלמה ומלאכת

.‡È˜¯È75‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÏMaL ÔÈlÁ ÏL76 »»∆Àƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¿»
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â77. ¿»«¿…»«∆»¿«»

מ"ה.75) פ"ג ירק,76)שם קלחי הרבה בתבשיל והיו
השמן. כל בהם ואין 77)ונבלע בלבד, בו שנגע הקלח

מפני  אחיד, כגוש דינם להיות הקלחים כל את מחבר השמן
הוא  עומד, שמן קצת נשאר אם אבל בירק. בלוע שכולו
וראה  ה"ו. פ"ז למעלה (ראה הקלחים כל את מצרף

יהושע. ר' בשם עקיבא כר' פסק השלמות).

.·È‰t˜n‰78ÔÈlÁ ÏL ÔÓM‰Â ÌeM‰Â ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆¿»¿«¿«∆∆∆Àƒ
Ôlk ˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL79. ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆À»

מ"ג.78) פ"ב מחבר 79)שם והוא עיקר, שהמקפה מפני
אחד. לגוש הכל את

.‚ÈÔÈlÁ ÏL ‰t˜n‰80ÔÓM‰Â81Ú‚pL ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆Àƒ¿«∆∆∆¿»∆»«
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë82. ¿¿ƒ¿»»…»«∆»¿«»
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰a¯Ó ÌeM‰ ‰È‰ Ì‡83. ƒ»»«¿À∆¿ƒ««»…

?È˙ÓÈ‡84‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ú˜a Le‚ ‡e‰L ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»»¬»ƒ»»
‰ÎB„Óa ¯fÙÓ85ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - B˙ˆ˜Óa Ú‚Â ¿À»ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»…»«∆»¿

BÚbÓ86B¯efÙa ‰ˆB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,87¯‡Le .88Ïk «»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»»
,ÔÓLa ÌeM‰ ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓa ÔÎe„Ï Ôk¯cL ÔÈÎBcp‰«ƒƒ∆«¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿∆∆
Leb Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôˆa˜Â ÔÈ˜LÓa ‡lL ÔÎc Ì‡ƒ»»∆…¿«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈
;BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰a Ú‚Â ,‰¯Ú˜aƒ¿»»¿»«»∆…»«∆»¿«»

‰Ï·c ÏL ÏebÚk Ì‰ È¯‰L89- B˙ˆ˜Ó ‡ÓË Ì‡L , ∆¬≈≈¿ƒ∆¿≈»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
.Blk ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»À

וכת"י 81)שם.80) ר"מ רומא (דפוס והשמן והשום צ"ל
במשנתנו). הגירסא וכן חולין 82)תימן, שהוא התבשיל

השום אינו כל את מצרף אינו ולפיכך טבולֿיום, במגע נפסל
מגעו  מקום נפסל ואףֿעלֿפיֿכן להיפסל, אחד לגוש והשמן
השמן  כל כשנבלע [והמדובר שבו. והשמן השום מפני
כל  את מצרפת היא - בעין טיפה נשארה אם אבל בתבשיל,
בהלכה  למעלה שביארנו כמו כולו, ונפסל תרומה של השום
שם]. ותוספות ורש"י א. מד, פסחים בבלי ראה יא.

יותר 83) השום היה "ואם שם: מפרש ורבינו המשנה, לשון
במקצת  נגע וכאשר תרומה, כדין הכל דין יהיה המקפה, מן
אמרו  בלבד שלחומרא מלשונו משמע הכל". פסול
והשום  תרומה, של כשהמקפה אבל הרוב, אחר שהולכים
מפני  כולו, את פסל - רוב הם אפילו חולין של והשמן

במשנתנו). טוב' יום ('תוספות עיקר פסל 84)שהמקפה
כולו? אותו.85)את שכותשים החתיכה 86)בשעה

שהחלק  רבינו ומפרש "טהור". כתוב: במשנה בה. שנגע
טמא. מגעו מקום אבל טהור, בו נגע הוא 87)שלא רוצה

חלקי  כל את רואים אין ולפיכך זעירים, לפירורים לכותשו
אחד. כגוש שאר 88)השום "וכן במשנתנו: גורס הגר"א

כאן. גם כך לתקן יש שלדעתו ומובן הנידוכין", כל
הדברים  כל ושאר ומפרש: גירסתנו, מקיים [בכסףֿמשנה
ולפי  כך. דינם כן גם בשמן, שום כמו במשקין נידוכים שהם

דכן"]. "ואם ולגרוס: וא"ו, להוסיף יש ראה 89)פירושו,
הי"ד. פ"ו למעלה

.„È‰qÚ90d˙lÁ ÌL ‡¯wL91,dÓB¯„a B‡ dBÙˆa ƒ»∆»»≈«»»ƒ¿»ƒ¿»
˙eMw‰ ÔÎÂ92B‡ dBÙˆa ‰Óe¯z ÌL ‡¯wLdÓB¯„a ¿≈«ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ -93˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ¿»
‰qÚ‰94‰¯ÊÁÂ dÎBzÓ d˙lÁ ‰Ïh .‰lÁ‰ ‰ÏÒÙ - »ƒ»ƒ¿¿»««»ƒ¿»«»»ƒ»¿»¿»

¯eaÁ BÈ‡ - dÎB˙Ï95. ¿»≈ƒ
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א.90) הלכה פ"ב טבולֿיום חלה 91)תוספתא קדושת
מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק. מין
ששני 93) מפני והטעם, חולין. שהוא בחלק שנגע אףֿעלֿפי

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL ¯B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óe¯z98˙ÏÒÙ dÈ‡ -99ÌBÈ Ïe·Ëa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ"ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי  = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי ממאה אחד מחלק

הכהן). אהרן מזרע אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ"ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף אחד השאור  היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני והטעם, שפעולת 99)מ"ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰¯LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙B¯t104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„·Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד

המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם
הי"א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי

אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ"כ בעין, טופח משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי מפני חיבור

.ÊÈ¯OÚÓ106ÔBL‡¯107ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â ¯LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰¯‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ Ïe·Ëe ,ÔÈlÁk ÔBL‡¯ ¯ ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

¯B‰Ë - ÔÈlÁa110e¯‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ - ÌBÈ ˙Ïe·Ë112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈ¯ÙÓe115Bz˙BÂ ,116¯‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì¯˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È¯‰ :˙¯ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡¯˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰·¯Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙Ïe·Ë¿«

מ"ב.106) פ"ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך

גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה
שני 108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא

וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה
שלישי.110) עושים - וידים בפי"א 111)וטבולֿיום

הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת
שבדעתה חתי 114)חותכת.113)בחלה. הבצק כת

חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה
בכלי.115) תימן: הזה.116)בכת "י הכלי את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב
פ"א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי 120)ט). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע שלא כדי מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע ניטמא אינו כלי אבל ותיפסל,
אינו  אבן (כלי אבן בכלי שמניחתו רבינו אומר למשנתנו,

נימוקו]. מבינתי ונשגב טומאה). מקבל

.ÁÈÔÈ‚Ï121¯OÚÓ ˙È·ÁÓ e‰‡ÏnL ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰L »ƒ∆¿∆ƒ¿»≈»ƒ«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL122¯OÚÓ ˙Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ∆…ƒ¿»¿»¿»«¬≈¿««¬≈

CLÁzL ¯Á‡ ˙È·ÁaM ‰Ó ÏÚ123‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ««∆∆»ƒ««∆∆¿«¬≈¿»
„Ú ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÈOÚ dÈ‡L ÈÙÏ ;‰¯B‰Ë¿»¿ƒ∆≈»«¬≈¿««¬≈«
ÏL BLÓL ·È¯ÚÈ CLÁzL ¯Á‡Â ,B‡z ÈÙk CLÁzL∆∆¿«¿ƒ¿»¿««∆∆¿««¬ƒƒ¿∆

˙È·Á‰ ‰¯aL .¯‰ËÈÂ ÔÈ‚Ï124- CLÁzL Ì„˜ »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆»ƒ…∆∆∆¿«
BÏ·Ëa ÔÈ‚l‰125dÏ·Ëa ˙È·Á‰ - ÔÈ‚l‰ ¯aL ;126. «»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»

מ"ד).121) (שם מעשר.122)כד קדושת 123)תרומת
השמש. שקיעת לפני עליה יחול לא מעשר תרומת

שבתוכו.124) המשקה כל שלא 125)ונשפך מעשר
שנאבד  מפני טבל. נקרא - מעשר תרומת ממנו ניטלה
נשאר  כך ומתוך תרומה, שבכד המשקה נעשה לא המעשר
מעשר. תרומת ממנו להפריש וצריך שהיה, כמו טבל

שם 126) עליו שחל לפני נשפך שבכד השמן או שהיין מפני
מעשר. תרומת

.ËÈ‰OBÚ - ‰c ˙ÏÈÚaÓe ˙Ó ˙‡ÓhÓ ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒÀ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆
„a‰ ˙È·a127ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L ÔÎÂ .128ÔÈOBÚ - eÏ·hL ¿≈««¿≈¿»«¿≈ƒ∆»¿ƒ
˙B¯‰Ëa129‰·ÊÂ ·fÓ ıeÁ .130Ô‰lL ÈÚÈ·Ma131, ƒ¿»ƒ»¿»»«¿ƒƒ∆»∆

‡ÏÂ „a‰ ˙È·a eOÚÈ ‡Ï - eÏ·hL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»¿…«¬¿≈««¿…
e‡¯È ‡nL ,˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È132ÌÈ‡ÓË e‡ˆÓÂ ƒ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ È¯‰L ;Ú¯ÙÓÏ133e¯‡aL BÓk ,134. ¿«¿≈«∆¬≈¿ƒ∆«…¿∆≈«¿

שמנם.127) להוציא זיתים בו שסוחטין כגון 128)מקום
ובעילת  מת טומאת מפרט רבינו בשרץ. או בנבילה נוגע
הטמאים  כל כלל ואחרֿכך ימים, שבעת טמאים שהם נדה,

שהרי 129)האחרים. לגופה, צריכה אינה זו בבא
לנגוע. מותרים במעשר שאפילו יז) (בהלכה כבר השמיענו
[ואפשר  השניה. לבבא הקדמה כעין כאן הדברים וכפל
שנעשו  חולין פוסל אינו שטבולֿיום להשמיענו שהתכוון

תרומה]. טהרת שבעה 130)על לספור מחוייבים שהם
זוב. מראיית נקיים ספירת 131)ימים של השביעי ביום

ואעפ"כ  טבולֿיום, ככל ודינם ביום, לטבול שמותרים נקיים
בטהרות. יגעו החמה.132)לא שקיעת לפני זוב
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הספירה 133) ימי כל סותרים הטבילה, אחר ראו אם אפילו
להתחיל  וצריכים לטומאתם וחוזרים מזוב, נקיים שהיו
ב  כט, בנדה ולטבול. אחרים נקיים ימים שבעת ולספור
לבעלה. טהרה לענין שמעון, ר' בשם זו חששא נאמרה

הי"ד.134) פ"ו ביאה איסורי בהלכות

á"ôùú'ä øééà æ"é éòéáø íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כך 1) ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר

אוכל  בהם ונגע שקרשו והחלב והגריסים הרוטב נימוחו.
קפואים  כשהם או וקפאו, משקין כשהם נטמאו ראשון.
ממנו  ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו

טמא  זיתים של גוש וכו'. לגת מקובץ גרגיר שהיה ים
משקין  בהם בלועים שהיו עצים והוסק. לתנור והשליכו
זיתים. של בריחיים שנמצא שרץ בתנור. והסיקם טמאים
כיכרות  טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת
באחד  שרץ ונגע משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש
הטומאה  אב ונגע החבית בעובי הנעשה אבעבוע ודין מהן.

שבאבעבוע. במשקה

.‡L·c‰ B‡ ÔÓM‰2e‡ÓËpL3eL¯˜ Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿«∆ƒ¿¿¿««»»¿
,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - eÁBn Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿»

ÔÈ˜LÓk Ô‰L ÈtÓ4¯Á‡ e‡ÙwL Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ¿««ƒ∆»¿««
.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

תחילה 2) השמן אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ג בטהרות
שם, רבינו ופירש הדבש". אף אומרים, וחכמים לעולם.

קרשו. ואחרֿכך שנטמאו ודבש בשמן ונעשו 3)שמדובר
משקין. כדין לטומאה שהם 4)ראשון בזמן אפילו

לדבריו  סתירה בזה ואין למשנתנו). בפירושו (רבינו קרושים
מפני  משקה, ולא אוכל לא אינו קרוש ששמן הי"ט פ"א
אדם, למאכל עי"ז ונפסל שקרש טהור בשמן שם שמדובר
שנטמא  בשמן מדובר וכאן טומאה, מקבל אינו ולפיכך
שייפסל  עד ממנו יורדת הטומאה אין קרש ואחרֿכך
שאמר: ומה הי"ח. פ"ב למעלה כאמור כלב, מאכילת
וקפאו  נימוחו שאפילו להשמיענו, בא נימוחו" "ואחרֿכך

כאן). כסףֿמשנה (ראה כמשקה דינם - פעמים אלף

.··Ë¯‰5Ô‰ È¯‰ - eL¯wL ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰Â »…∆¿«¿ƒƒ¿∆»»∆»¿¬≈≈
ÔÈÏÎ‡k6‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆe ,7ÏÎ‡ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . »√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»«»∆…∆

‰˜LÓ Ô‰a ‰È‰ .ÌÈiL eOÚ - ‰˜LÓ B‡ ÔBL‡ƒ̄«¿∆«¬¿ƒƒ»»»∆«¿∆
ÁÙBË8.‰‡ÓËÏ ‰lÁz Ô‰Â ÔÈ˜LÓk Ô‰ È¯‰ - ≈«¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»¿À¿»

È¯‰ - eL¯˜Â Ôk ¯Á‡ e‡Ù˜Â ÔÈ˜LÓ Ô‰Lk e‡ÓËƒ¿¿¿∆≈«¿ƒ¿»¿««≈¿»¿¬≈
ÌÈiL Ô‰9ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡ BÓk ,10. ≈¿ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈÈeÙ˜ Ô‰Lk e‡ÓË11Ì‡ :ÔÈ˜LÓ eOÚÂ eÁBnÂ ƒ¿¿¿∆≈¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒƒ
ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰12ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -13eÈ‰ ; »¿≈»¿À»¬≈««¿ƒ¿ƒ»

‰tË ‰ÁBnpLkL ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿≈»««¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ƒ»ƒ»
‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯14‰ÁBnpL ‡ÓË ÏÎ‡ ƒ»ƒ¿≈¿«≈»…∆»≈∆ƒ»

epnÓ15eÁBnpL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËz ‰th‰ ‰˙B‡Â , ƒ∆¿»«ƒ»¿«≈»««¿ƒ∆ƒ
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ËÁqL ˙Ó ‡ÓË ÔÎÂ .‰È¯Á‡«¬∆»¿≈¿≈≈∆»«≈ƒ«¬»ƒ

‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ :e¯LÎ‰L16ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ∆À¿¿ƒ»¿≈»¬≈««¿ƒ«¿ƒ

‰˜Ln‰ ÌB˜Óa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó17; ≈∆¿ƒƒ¿«∆…ƒ«ƒ¿««¿∆
‰˜Ln‰L18ÏÎ‡a „˜ÙÓk19¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ el‡Îe20. ∆««¿∆¿À¿»»…∆¿ƒ«≈

ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ Ô˙B‡ eÈ‰»»≈ƒ«¬»ƒ»≈ƒ¿≈»¬≈««¿ƒ
‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;ÔÈ‡ÓË Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿≈ƒ∆≈»∆»»ƒ»ƒ»

‰ˆÈ·kÓ ˙‡ÓË21‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‰‡nËÂ ƒ¿≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ»»
ËÁBq‰‰·ÊÂ ·Ê22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23¯b¯b ËÁÒ elÙ‡ , «≈»¿»»¿«≈»∆¬ƒ»««¿≈

‰˜Ln‰ - ‰˜Lna Ú‚ ‡ÏÂ ¯LÎ‰ ‡lL È„ÈÁÈ „Á‡∆»¿ƒƒ∆…À¿«¿…»«««¿∆««¿∆
‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«»
BÓk ,ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‡OpL ·f‰L ,·f‰«»∆«»∆»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿

e¯‡aL24‡ÓË ·ÏÁ‰ - ÊÚ‰ ˙‡ ·ÏÁL ·Ê ÔÎÂ .25; ∆≈«¿¿≈»∆»«∆»≈∆»»»≈
·f‰ ‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯‰ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL26. ∆≈»∆»»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈¿«»«»

מ"א.5) משקין.6)שם גזירת עליהם חל ולא
אינם 7) כך חישב שלא זמן וכל לאוכלם, יחשוב שהאדם

(למעלה  כלל טומאה מקבלים ואינם משקין ולא אוכלין
ה"ד). ופ"ד ה"כ, הנוגעת 8)פ"א היד את להרטיב כדי

להטפיח" עלֿמנת ל"טופח שהכוונה מפרש [הרע"ב בו.
רבינו  שגם ואפשר בנגיעתה, תרטיב שנרטבה שהיד פירוש,
במקומות  כדרכו המשנה, לשון שנקט אלא לכך, התכוון

שהאוכל 9)רבים]. מפני הראשונה, בטומאתם נשארו לא
חדש. גוף במגע 10)הוא נטמאה שנקרשה טיפה שכל

שהוא, בכל טומאה מקבל שאוכל הטמאים, במשקין
אם  אפילו ולפיכך שהם, בכל אחרים מטמאים ומשקין
לשמן  אלה בין ומה הקרוש. נטמא מכביצה פחות המשקין
דינם  קפאו שאפילו שם שאמרנו הקודמת, שבהלכה ודבש
שלא  עד כלֿכך נקפאים אינם ודבש ששמן מפני כמשקין?
בפירושו). (רבינו שהיא לחלוחית כל בהם תישאר

מכביצה.12)שם.11) פחות היה אם וכלֿשכן
הם 13) שהמשקין מפני ממש, טהורים שהם מפרש רבינו

בדין  ג, הערה למעלה (ראה מעולם נטמא שלא חדש גוף
לא  כן גם הטמא באוכל והנגיעה משקין), כשהן נטמאו
באוכל  נשאר לא כלשהוא כשנימוח כי המשקין, את טימאה
אחרים  מטמא אינו אוכלין מכביצה ופחות כביצה, שיעור

ה"א). פ"ד בכביצה.14)(למעלה שמשקין 15)בנגיעה
ה"ב). (שם שהן בכל אחרים מטמאים וגם מתטמאים

ממנה.16) פחות שנעשה 17)או משקה במקום כבר
כביצה. בו שאין טהורים.18)אע"פ לדין נימוק

נתון 19) הוא כאילו אלא אוכל, שהוא לזג מחובר אינו
הטמא,20)בכלי. בזג מהנגיעה מתטמא המשקה ואין

פסחים  יוחנן, (רבי סחיטתו לפני משקה נעשה שאינו מפני
לשיעוריה. ליתיה להו סחיט לכי ב): אףֿעלֿפי 21)לג,

עצמם  ובזגים טהור, הוא ובזיתים בזגים המופקד שהמשקה
את  להשלים הטהור המשקה עמהם מצטרף כביצה, אין

מת). טמא ד"ה שם, פסחים (רש"י המשך 22)השיעור
שם. ויולדת.23)המשנה, משכב 24)נדה מהל' פ"ח
ה"ב. בו.25)ומושב נגע לא את 26)אפילו שהזיז מפני

ממקומו. החלב

.‚‰¯„˜27ÔÈL·k ‰‡ÏnL28e‡ˆÈÂ ÔÈlÁ ÏL ¿≈»∆¿≈»¿»ƒ∆Àƒ¿»¿
Ì‰ÈÏÚ29‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰¯„wÏ ıeÁ30ÔBL‡¯ B‡ ¬≈∆«¿≈»¿»«««À¿»ƒ

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·e‚p‰ ÌB˜na ‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa¿»∆∆«¿≈»«»«»««ƒ∆≈
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¯B‰Ë Ïk‰Â ‡ÓË ‡e‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa31¯ÊÁ .32 ∆»∆¿≈»»≈¿«…»»«
daL ÔÈ˜Ln‰ ˙‡ ‡nË - ‰¯„wÏ33˙‡ÓËÂ , «¿≈»ƒ≈∆««¿ƒ∆»¿ƒ¿»

‰¯„w‰34‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa Ú‚ .ÔÈL·k‰ ÏÎÂ «¿≈»¿»«¿»ƒ»«¿»∆∆«¿≈»
‰˜LÓ Ba ‰È‰Â35Ïk‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa LÈ Ì‡ , ¿»»«¿∆ƒ≈∆»∆¿≈»«…

‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆
‰¯„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰¯„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»

‰¯„w‰ ‰˙È‰37‰Óe¯z ÏL ÌÈL·k ‰‡ÏÓ38¯ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈
ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡¯Â ÌBÈ Ïe·Ë d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜¯i‰ - B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰¯„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ"א.27) פ"ב בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף ורבינו "ונגעה", סתם כתוב
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ
ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק לגמרי מובדל הוא

בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר
מטמא 33) בחולין שני שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו

תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין
ה"א). פ"ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על

במשקה. נגע ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני
רבינו  פירוש לפי [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי  אחרת שיטה משאנץ ולהר"ש מת". טמא מגע
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב מפני
בסיפא  שגם רבינו כותב למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני נפסל והירק בחולין, מדובר
כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק
מ"ב) פ"ב יום (טבול ששנינו מפני כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק. העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק
ה"ה). פ"י טבול40ֿ)הטומאות במגע שנטמאו שמשקין

ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈ¯LÎÓ ÌÈ·Ú ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ ¯b¯‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44¯B‰Ë ˙b‰ -45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈ·Ú47ËÈ·Úa ÌÈÎeÓ48È¯‰L ,ÔÎ¯„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB¯49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË - ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa ¯b¯b‰ L‡¯aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈ·Ú52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ¯„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e¯‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰È¯Á‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ"ה.41) פ"י טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני
ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות

ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי משקה מעט יש כך ומתוך
שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח שמהם

הולך 48) אינו מהענבים הזב והמשקה מנוקב, בלתי כלי
טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך

אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ"א פ"א [במכשירין
בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע נטמאה המשקה וטיפת

הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא
אחרים. ה"ב.54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56¯aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â ¯epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
‰tË ‰‡ˆiLkL ;¯epz‰ ‡ÓË - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È Leb‰«»≈ƒ¿≈»ƒ¿»««∆¿∆»¿»ƒ»
,CÎÈÙÏ .¯epz‰ ˙‡ ‰‡nËÂ ,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ˙Á‡««ƒ¿≈¿«≈»¿ƒ¿»∆««¿ƒ»

ÔÈ¯e¯t ÔÈ‡Óh‰ ÌÈ˙Èf‰ eÈ‰ Ì‡58elÙ‡ ,Leb ÔÈ‡Â ƒ»«≈ƒ«¿≈ƒ≈ƒ¿≈»¬ƒ
¯B‰Ë ¯epz‰ - ‰‡Ó Ô‰59. ≈≈»««»

מ"ב.55) פ"ג אחד.56)שם גוש ונעשו נדבקו הזיתים
הגוש.57) מן שמן הפליט הגירסא 58)והחום במשנה,

מתכוונות  הגירסאות ושתי במשמעות, הבדל ואין "פרודין".
אחד. לגוש נתחברו שלא לא 59)לזיתים הנפלט שהשמן

כביצה. בשיעור נגע

.ÂÌÈˆÚ60- Ô˜Èq‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ì‰· eÚÏ·pL ≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»
‡ÈˆB‰ elÙ‡Â .ÌÈˆÚa eÏËa È¯‰L ,¯B‰Ë ¯epz‰««»∆¬≈»¿»≈ƒ«¬ƒƒ

eÏÙpL ÌÈˆÚ‰61,BBˆ¯Ï eÏÙÂ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ »≈ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯epz‰ - Ô˜Èq‰Â¿ƒƒ»««»¿≈««ƒ∆¬≈∆

Ì‰a ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ÔÈ‡nË˙Ó62Ì˜ÈqÈ ‡ÏÂ .63 ƒ¿«¿ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ»∆¿…«ƒ≈
˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa ‡l‡64‡Óh‰ Ì˜ÈqÈ ‡lL ‰¯Êb .65, ∆»¿»«ƒ¿¿≈»∆…«ƒ≈«»≈

.¯epz‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ì‰ÈÏÚL ÔÈ˜Ln‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿««¿ƒ∆¬≈∆¿«¿ƒ∆««

מ"י.60) פ"ד שיפלו.61)מכשירין מפני 62)צ"ל
האש. מחום במקומם ּכלים הטמאים עצים 63)שהמשקין ִָ

משקין. עליהם ואףֿעלֿפי 64)שנפלו בטהרה. שנשמרו
כלים. מטמאים אינם ידיים טומאת מחמת שנטמאו שמשקין

טופח.65) משקה כשעליהם

.Êı¯L66ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌÈÁ¯a ‡ˆÓpL67‡ÓË ÔÈ‡ - ∆∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ≈»≈
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡68Cl‰Ó ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡ .69Ïk‰ - ∆»¿«»ƒ»»«¿∆¿«≈«…

,Blk ‡ÓË ‰˜Ln‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆ƒ¿»ƒ¿»««¿∆ƒ¿»À
Èab ÏÚ ‡ˆÓ .ÌÈ˙Èf‰ Ïk ˙‡ ‡nËÓ ÔÓM‰Â¿«∆∆¿«≈∆»«≈ƒƒ¿»««≈

ÔÈÏÚ‰70ÔÈ„ca‰ ÔÓ eÏ‡LÈ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ71. ∆»ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒƒ¿¬ƒ««»ƒ
eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡ Ì‡72ÔÈÓ‡ -73ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓ .74 ƒ»¿…»«¿∆¡»ƒƒ¿»«

Leb‰ Ïk ‡ÓË - ÌÈ˙ÈÊ ÏL75e¯‡aL BÓk ,76. ∆≈ƒƒ¿»»«¿∆≈«¿
‡ˆÓ77ÔÈ¯e¯t ÌÈ˙ÈÊ Èab ÏÚ78‰ˆÈ·Îa Ú‚B ‡e‰Â79 ƒ¿»««≈≈ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»

‰˜Ln‰ ‡nËÓ ‰ˆÈ·k ‡e‰L ÏÎ‡‰L ;‡ÓË Ïk‰ -«…»≈∆»…∆∆¿≈»¿«≈««¿∆
Ô‰a ·¯ÚÓ‰80eÈ‰ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‡L ‡nËÓ ‰˜Ln‰Â , «¿…»»∆¿««¿∆¿«≈¿»«≈ƒ»
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‰hÓlÓ ‰˜Ln‰Â ÔÈ¯e¯t Èab ÏÚ ÔÈ¯e¯t81ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««≈≈ƒ¿««¿∆ƒ¿«»««
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰ˆÈ·Îa Ú‚pL Èt82. ƒ∆»«ƒ¿≈»≈»≈∆»¿«»

מ"ח.66) פ"ט הזיתים 67)טהרות את שנותנים לפני
בבית  שיוציאו כדי בריחיים, אותם טוחנים סחיטתם, במקום

והאבנים. הקורות בלחץ שמנם כל שנגע 68)הבד הזיתים
הטהורים, את מטמאים אינם הטמאים והזיתים השרץ, בהם

כביצה. מהם באחד שאין הזיתים.69)מפני בכל ונוגע
כלל.70) טומאה מקבלים ואינם אוכלין, שאינם
חבר,71) שטיהרם הארץ בעמי ומדובר הבד. בית פועלי

הבד. בבית אותם גורס 72)ומעסיק [הגר"א בשרץ.
בזיתים]. נגע לא השרץ פירוש: נגע", "לא במשנתנו

היינו 73) הטהרות, על נאמן אינו עםֿהארץ שאמרו מה
משכב  הל' (ראה נאמן אחרים של על אבל שלו, בטהרות

ה"ג). פי"ג אחד.74)ומושב לגוש שנדבקו זיתים
אחד.75) כגוף שבאום הזיתים כל את למעלה 76)דנים

שם. הערות, ראה הט"ז. מ"ט.77)פ"ו האום 78)שם
קטנים. גושים לכמה שיש 79)התפורר בפירור נגע השרץ

רבינו  של לשונו את ולפרש לדחוק [עלינו כביצה. בו
פסק  שהרי כאן, ביאורנו לפי מפורדים" "זיתים במשנתינו
מן  זיתים חצאי ששני הי"ב, הטומאות אבות מהל' בפ"א
ואפילו  אחת, בבת נגעו אם אפילו מטמאים אינם הנבילה
אבל  דבוקים, הזיתים שאין וכלֿשכן אדם בידי נדבקו
פ"ו  ראה חיבור. שהם למעלה נתבאר גוש, ונעשו כשנדבקו

דבר]. של טעמו שאינו 80)הט"ז מועט במשקה מדובר
אם  אבל אחד, כגוש דינם שיהיה הפירורים כל את מחבר
מונח  כשהשרץ אפילו הכול, נטמא בעין שמן כולם תחת יש
מצרפם. שהמשקה מפני מכביצה, פחות פירור על

השרץ.81) בו שנגע בפירור נוגע שהפירור 82)ואינו מפני
במשקה. נוגע אינו הטמא

.Áı¯‡‰ ÌÚ83˙BÏBkL‡a Ú‚Â ˙‚Ï ÂÈ„È ËÈLB‰L «»»∆∆ƒ»»¿«¿»«¿∆¿
˙b‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ÏBkL‡ -84dlk ∆¿¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿««À»

˙BÏBkL‡‰ ÔÈ˜ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë85‰Ê ˙B·È·qL ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ∆
.˙b‰ ¯‡L ÔÈ·e BÈa ÏBkL‡‰»∆¿≈≈¿»««

ב.83) עה, זרה עבודה שאינם 84)בבלי, שבגת הענבים
זה. באשכול אשכולות,85)נוגעים להם אין זיתים אבל

ונראה  בו. הנוגעים כל נטמאו - אחד בגוש נגע אם ולפיכך
עםֿהארץ, בטומאת חכמים שהקילו מהדברים אחד שזה
שבגת  האשכולות כל נטמאו - באשכול טמא נגע אם אבל

מחברם. כשהמשקה

.Ë˙Ùb‰86ÌÈbf‰Â87‰¯‰Ëa eOÚpL88Ô‰ÈÏÚ eÎÏ‰Â «∆∆¿««ƒ∆«¬¿»√»¿»¿¬≈∆
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈ‡ÓË89el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿««»»¿≈∆«¿ƒ¬≈≈
‰¯‰Ëa eOÚ ‰lÁznL ,ÔÈ¯B‰Ë90eOÚ Ì‡Â . ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»«¬¿»√»¿ƒ«¬

‰‡ÓËa ‰lÁzÓ91ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈÂ92. ƒ¿ƒ»¿À¿»¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

מ"ו).86) פ"ט (כלים שמנם סחיטת אחר זיתים של פסולת
דריכתם.87) אחר הענבים ונדרכו 88)פסולת נסחטו

טהורים. את 89)עלֿידי במשנתינו גורס אינו הגר"א
ומפרש  "ויצאו". וגורס ואו, ומוסיף "ואחרֿכך", המלים
שגם  להניח ויש המשקין. יצאו הטמאים דריכת שעלֿידי

בתוספתא  הגירסא היא וכך כך. גורס הוא כאן רבינו בדברי
ה"א. פ"ג שהמשקין 90)טהרות מבואר, שם בתוספתא

סר  וכאשר ודריכה, סחיטה בשעת יצאו הפסולת שבתוך
הטמאים  דריכת מחמת יוצאים וכשהם ונבלעו, חזרו הלחץ
מ"ח) (פ"ו במכשירין ושנינו בעלים, רצון בלי יוצאים
טומאה  מקבלים אינם בעלים, לרצון שלא שיצאו שמשקין
לרצון, יצאו שמתחילה ואףֿעלֿפי שם). רבינו, פירוש (ראה
כמשקין, ואינם כפסולת דינם הפסולת בתוך שנבלעו כיון

(הגר"א). לרצון שיצאו צריך שם.91)ולפיכך תוספתא,
וכשנבלעו 92) לרצון, שהיו ראשונה בדריכה שנטמאו מפני

(הגר"א). טומאתם מהם ירדה לא בפסולת

.ÈÔÈ„ca‰93ÔÈÒÎpL94ÔÈ‡ˆBÈÂ95ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓe ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
„a‰ ˙Èa CB˙a96ÌÈ˙ÈÊÏ ÔÈ˜LÓ ÔÈa LÈ Ì‡ ,97È„k ¿≈««ƒ≈≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

ı¯‡a Ô‰ÈÏ‚¯ ˙‡ e·biL98;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ È¯‰ - ∆¿«¿∆«¿≈∆»»∆¬≈«≈ƒ¿ƒ
¯B‰Ë - ÂÈ„Èa ‡lL ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚Bp‰L99 ∆«≈«¿«¿ƒ¿≈ƒ∆…¿»»»

˙B¯kk .L„˜Ï elÙ‡Â100˙Bnb Ô‰a eÈ‰L L„w‰ «¬ƒ¿…∆ƒ¿«…∆∆»»∆À
ı¯M‰ Ú‚Â ,L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓ eÈ‰ ˙Bnb‰ CB˙·e¿«À»«¿ƒ∆…∆¿»««∆∆
‰iLe ‰iLa ‰BL‡¯ ‰Ú‚Â ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈLÈÏLa101, ƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»À»ƒ¿À¿»
Ôlk Ô‰ È¯‰ L„w‰ ˙aÁÂ ˙BnbaL ‰˜Ln‰ ÈtÓƒ¿≈««¿∆∆«À¿ƒ««…∆¬≈≈À»

Ô‰a ÔÈBÓ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓk102˙B¯kk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆≈ƒ»∆¬»ƒ»ƒ¿
‰ÏeÒt „·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ¯kk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z103, ¿»¬≈«ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿»

¯B‰Ë ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÈÏMÓe104ÁÙBË ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒƒ»»¿»»¿ƒ»»«¿∆≈«
ÔlÎÂ .˙B‡ÓË Ïk‰ ‰Óe¯˙a Û‡ - ˙B¯kk‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ»«ƒ¿»«…¿≈¿À»

˙BiL105‡È‰L ı¯M‰ da Ú‚pL ‰BL‡¯‰ ÔÓ ıeÁ , ¿ƒƒ»ƒ»∆»«»«∆∆∆ƒ
ÔBL‡¯106. ƒ

מ"ב).93) פ"י (טהרות 71 הערה ה"ז, לעיל ראה
הבד.94) שבחוץ.95)לבית בזיתים נוגעות ורגליהם
רגליהם.96) פנוי.97)ונרטבו מקום אגב 98)שבחוץ

נטמאו 99)הילוך. הרגלים, לנגב כדי מקום וכשאין
ברגלים  ומדובר רגליהם. שעל הטמאים המשקין מן הזיתים
משקין  שהרי הנעליים, נטמאו נעליים כשעליהן אבל יחפות,

הזיתים. את מטמאות והן כלים, פ"א 100)מטמאים שם
אם 101)מ"ט. אפילו לטומאה, ראשון שהם משקים, כדין

הטומאה. בולד [במשנתינו 102)נגעו וכו'. ושני ראשון
נעשו  שהמשקין רבינו, שם ומפרש טמאות", "כולן כתוב
בו  חזר וכאן שניות, והן הכיכרות את ומטמאים ראשון
כאן  שהתכוון לומר, אפשר ובדוחק ראשון. שכולן ואומר

שבגומות]. המשקין היא 103)לכל שהראשונה מובן
שם: ששנינו כמו לטומאה, שני היא והשנייה ראשון,

אחד". ופוסל שנים תרומה.104)"מטמא אוכל כדין
משקים 105) כדין ראשון, ונעשו נטמאו שעליהם המשקין

שניות. נעשו בהם שנגעו והכיכרות בשני, או בראשון שנגעו
בשרץ.106) שנגעה מפני

.‡ÈÚeaÚ·‡107È·Úa ‰OÚp‰108˙È·Á‰109‡e‰ È¯‰Â ¬«¿«««¬∆»√ƒ∆»ƒ«¬≈
¯ÈÂ‡Ï ÚeaÚ·‡‰ ·w Ì‡ ,dcˆa ¯Á‡ ÈÏk BÓk¿¿ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ«»¬«¿««¬ƒ

‰Ê „‚k ‰Ê ıeÁÏ ¯Á‡ ·˜ ·wÂ ˙È·Á‰110B‡ , ∆»ƒ¿ƒ«∆∆«≈«∆¿∆∆∆
‰ÏÚÓÏÓ ÔBˆÈÁ‰Â ‰hÓlÓ ÈÓÈt‰ ·˜p‰ ‰È‰L111, ∆»»«∆∆«¿ƒƒƒ¿«»¿«ƒƒ¿«¿»
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·‡ Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ‡ÏÓ ˙È·Á‰Â ÚeaÚ·‡‰ ‰È‰Â¿»»»¬«¿«¿∆»ƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ»««
˙BÚeaÚ·‡aL ‰˜Lna ‰‡Óh‰112Ïk e‡ÓË - «À¿»««¿∆∆»¬«¿ƒ¿¿»

aL ÔÈ˜Ln‰˙È·Á113„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰ ‰˙È‰ . ««¿ƒ∆∆»ƒ»¿»∆»ƒÀ∆∆»ƒ
ÏÈ˙t114˙n‰ Ï‰‡a ‰e˙e115·˜p‰ ÈtÓ ˙‡ÓË - »ƒ¿»¿…∆«≈ƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆

d¯ÈÂ‡Ï LlÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê ÚeaÚ·‡aL116ÔÎÂ . ∆«¬«¿«∆∆¬≈¿À»«¬ƒ»¿≈
‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÙaL ÚeaÚ·‡aL ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«∆∆∆»¬«¿«∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
„ÈÓˆa ˙Ïv dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ¿«»¬≈≈»ƒ∆∆¿»ƒ

ÏÈ˙t117ÚeaÚ·‡a ‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;118- »ƒ¬»ƒ»«««À¿»»¬«¿«
Ô‰Ó ÔÈÏc·Ók Ìp‰Â ,˙È·ÁaL ÔÈ˜LÓ e‡ÓË ‡Ï119. …ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À¿»ƒ≈∆

מ"ח.107) פ"ב של 109)בדופן.108)טבולֿיום חביות
הן  ולפעמים בכבשן, אותן ושורפים מטיט, נעשות חרס
בדפנותיהן. חלולים אבעבועות כעין מעלות

ונשפכים 110) הפנימי, בנקב נכנסים שבחבית והמשקין
החיצון. הנקב דרך הללו,111)לחוץ המקרים בשני

הנקב  למקום עד שבאבעבוע לחלול הנכנסים המשקין
שם. מתעכבים החיצון.112)החיצון בנקב נגע

למשקין 113) מחוברים שבאבעבוע שמשקין מכיון
טבולֿיום  אפילו אלא הטומאה, אב דווקא ולאו שבחבית.
להשמיענו  האחרונה הבבא משום הטומאה אב ונקט מטמא.
ראה  ישראל'. ('תפארת מטמא אינו הטומאה אב שאפילו

יפה.114)ראב"ד). ומחובר מהודק כלי 115)כיסוי
באוהל. מתטמא אינו פתיל צמיד מוקף ואינה 116)חרס

צד. מכל אוויר 117)סגורה לכניסת פתוחה היא שהרי
שמלמטה.118)ומשקין. החיצון המשקין 119)בנקב

לחוץ  תיכף יוצאים שמלמעלה הנקב דרך לאבעבוע הנכנסים
למעלה  שאמרנו כניצוק זה והרי הימנו, שלמטה הנקב דרך
מפרש, שני בפירוש [הר"ש חיבור. שאינו ה"א) (פ"ז
כלי  תורת עליו אין בו מתעכבים אינם שהמשקין שאבעבוע

מגבו]. מטמא אינו חרס וכלי הדופן, כגב ודינו כלל,

á"ôùú'ä øééà ç"é éùéîç íåé

י"ד  מחזור

שלישית  שנה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם,1) כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין יבאר

הכשר. צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה

.‡e¯‡a ¯·k2Ô‰ „·Ïa ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«≈
˙B¯t ÈÓ ÔÈÈe¯˜ ¯‡M‰Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ B‡ ÔÈ‡nË˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ≈≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·LÂ .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ì‰È˙B„ÏBz - eÈnL3Ì‰a ‡ˆBik4. ∆»ƒ¿≈∆«≈»∆

אלו.2) מהלכות ב הלכה א הבאות 3)בפרק בהלכות
הן. מה תולדות -4)יבואר המשקין לדין שווה דינם

האבות.

.·ÔÓe ÔÊ‡‰ ÔÓe ÔÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ì‰ ÌÈn‰ ˙B„ÏBz¿««ƒ≈«≈ƒ»«ƒƒ»…∆ƒ
ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,Ì„‡ Èa ÈÏ‚¯ ÈÓe ,‰t‰ ÔÓe ÌËÁ‰«…∆ƒ«∆≈«¿≈¿≈»»≈¿ƒ≈
ÔÈa ,Ô‰ ÔÈ˜LÓ - Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ el‡ Ïk .ÌÈpË¿̃«ƒ»≈«¿ƒƒ»»»«¿ƒ≈≈

.BzÚ„Ï ‡lL e‡ˆiL ÔÈa Ì„‡ ÏL BzÚ„Ï e‡ˆiL∆»¿¿«¿∆»»≈∆»¿∆…¿«¿
˙ÁÓpL ÁÏn‰Â ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ÈÓ Ï·‡5ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¬»≈«¿≈¿≈»¿«∆«∆ƒ¿«¬≈≈¿≈

.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ,˙B¯t≈…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

נוזל.5) ונעשה נמס

.‚˙˙BM‰ Ìc‰ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ Èen‰ Ìc‰6˙ÚLa «»«»ƒ««¿ƒ«»«≈ƒ¿«
‰ËÈÁL7Ï·‡ ;ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÙBÚ‰Â ‰iÁ‰Â ‰Ó‰a‰ ÔÓ ¿ƒ»ƒ«¿≈»¿««»¿»«¿ƒ¬»

Áelw‰ Ìc8¯ÈLÎÓ BÈ‡ -9È¯‰Â Ô‰ ÌÈiÁ ÔÈ„ÚL , ««ƒ«≈«¿ƒ∆¬«ƒ«ƒ≈«¬≈
Ìc ÊzÂ ËÁBM‰ .‰Êw‰ Ì„Ï B‡ ‰kÓ Ì„Ï ‰ÓB„ ‡e‰∆¿««»¿««»»«≈¿ƒ«»

ÔÓÈÒ ÔÈa Ìc‰ Áp˜˙Â ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ10ÔÓÈÒÏ11È¯‰ - «»√»ƒ¿ƒ¿«««»≈ƒ»¿ƒ»¬≈
˜ÙÒ ‰Ê12‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈÏBz CÎÈÙÏ . ∆»≈¿ƒ»ƒ»»…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO13B‡ÈˆB‰L Ì„‡ ÏL ‰Êw‰ Ìc :Ìc‰ ˙B„ÏBz . ¿ƒ¿«»««»»∆»»∆ƒ
‰i˙LÏ14BÈ‡Â ¯B‰Ë - ‰‡eÙ¯Ï B‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒƒ¿»»¿≈

˙BÙBÚ·e ‰iÁ·e ‰Ó‰aa ‰ËÈÁL Ìc ÔÎÂ .¯ÈLÎÓ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿≈»««»»
ÔÈ‡Óh‰15Ì„Â ,ÈÚ¯‰ ÌÚÂ ‰Ál‰ ÌÚ ‡ˆBi‰ Ìc‰Â , «¿≈ƒ¿«»«≈ƒ«≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯Oa‰ ˙ÈˆÓ˙Â ,˙BÚeaÚ·‡‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿»¬«¿¿«¿ƒ«»»»≈≈»
ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»¬≈≈ƒ¿»≈

B¯O·k - ı¯M‰ Ì„Â .˙B¯t16.¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‡nËÓ , ≈¿««∆∆ƒ¿»¿«≈¿≈«¿ƒ
Ba ‡ˆBik eÏ ÔÈ‡Â17. ¿≈»«≈

לאט.6) לאט בין 7)זב שחיטה דם מנו שם במכשירין
שנינו: י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם, תולדות
ודם  כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם "מניין
אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים

בכוח.8) הפצע מן -9)המתפרץ ישתה" חללים "ודם
א). לו, (חולין מכשיר שאינו הקילוח לדם פרט

רוב 10) לשחוט וצריך שחיטה סימני שני הם והקנה הוושט
בבהמה. לפני 11)שניהם שיצא והדם אחד סימן חתך

אוכלין. על נפל השני אם 12)חיתוך שם איבעייא
לא. או האוכלין לפני 13)הוכשרו בנתקנח ודווקא

גמר  אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת
שם. הגמרא מסקנת הדם. באותו לבהמה,14)השחיטה

משקה. אותו עושה מחשבתו לגוי, מכשיר.15)או אינו
איש. מפי איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל

מכשיר 17)בכעדשה.16) ואינו שמטמא לו, דומה
במשנתנו). (הרא"ש

.„·ÏÁ‰ ÈÓ18BÈ‡L Ì„‡‰ ·ÏÁÂ .·ÏÁk Ô‰ È¯‰ - ≈∆»»¬≈≈¿»»«¬≈»»»∆≈
.‡nË˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈLÎÓ ‡Ï ,‰˜LÓ BÈ‡ - BÏ CÈ¯»̂ƒ≈«¿∆…«¿ƒ¿…ƒ¿«≈

¯Îf‰ ·ÏÁ CÎÈÙÏ19‰˜LÓ BÈ‡20‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈«»»≈«¿∆¿≈¬≈¿≈»
B‡ ÂÈÏ‡Ó „c‰Ó ·fL ÔB‚k ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ‰iÁÂ¿«»∆»»∆…¿»¿∆»≈««≈≈»

˜qÚ˙Ók B·ÏÁL21‡ˆiL ÔÈa ,‰M‡‰ ·ÏÁ Ï·‡ . ∆¬»¿ƒ¿«≈¬»¬≈»ƒ»≈∆»»
‰˜LÓ BÓ˙Ò - ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ÔBˆ¯Ï¿»≈∆»»∆…¿»¿»«¿∆

Óe˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ B‡ ‡nË˙22. ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿≈∆»¿ƒ

גבינה.18) לעשות אותו כשמקפיאים החלב מן הנפרד נוזל
מדדי 19) חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה על מסופר ב נג, שבת במסכת הזכר.
אותו.20) שותה אדם ללא 21)אין הבהמה בדדי מטפל

חליבה. חלב 22)כוונת הלא עקיבא רבי שאל במשנה
גם  שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי כן גם בהמה
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שדם  יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים?
מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה אבל מכשיר, מפצעה היוצא
דם  שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י

זה]. פירוש דוחה כאן והר"ש חלב ונעשה נעכר

.‰ÔÈ‡Óh‰ Ô˙B‡Ó ÔÈ‡ˆBiL ÔÈ˜Ln‰23Ô˙B‡L ««¿ƒ∆¿ƒ≈»«¿≈ƒ∆»
ÔÈ˜Ln‰24,¯LÎ‰ ‡Ïa ÌÈ‡nËÓ - ‰‡ÓË ˙B·‡ ««¿ƒ¬À¿»¿«¿ƒ¿…∆¿≈

·f‰ ·BÊ :Ô‰ el‡Â .˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿≈≈«»
,˙n‰ ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ¿ƒ¿««¿≈≈«¿»¿ƒƒ»ƒ«≈

‰cp‰ Ì„Â25ÔÎÂ .26B˙ÙbÓ Ìc27,ÂÈ¯·ÁÂ ·Ê ÏL ¿««ƒ»¿≈««≈»∆»«¬≈»
˙B„ÏBz ¯‡L ÌÚ ÌÈÈÚ ˙ÚÓ„Â ,‰M‡ ÏL ·ÏÁÂ¿»»∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿»¿

ÌÈn‰28ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ÔÈ‡nËÓ - Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰29 ««ƒ«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡nËnL30‰ek ‡Ïa31ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ∆¿«¿ƒ¿…«»»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÛËpL ‰·Ê B‡ ‰c ,CÎÈÙÏ .ÔBˆ¯Ï ‡lLÂ ÔBˆ¯Ï32 ¿»¿∆…¿»¿ƒ»ƒ»»»∆»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈccÓ ·ÏÁ33‰Ó ÏÎÂ ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒ«∆»«¬ƒ««ƒ¿»««¿»«

.BÎB˙aM∆¿

שיפורטו 23) הטמאים האלה.24)לקמן.מן שהמשקין
אדם 25) גם ומטמאים הטומאה אבות הם כאן המנויים כל

וולדות 26)וכלים. הם ואילך, מכאן המנויים אלה כל
ב.28)פצעו.27)הטומאה. בהלכה למעלה המבוארים

הטמאים 29) המשקין כמו הכשר בלי מטמאים פירוש,
[כל  הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת
הטמא, גוף מנגיעתם טומאתם זו, בבבא המפורטים המשקין

יצאו. מתחילה 30)שממנה כאן ומטמאין. להיות: צריך
בין  למעלה המפורטים המשקין לכל ונמשכת חדשה בבא

הטומאה. וולדות ובין הטומאה פי 31)אבות על אף
הבעלים  של לרצונם ושלא כוונתם בלי הטהרות על שנפלו

ונטמאו. הוכשרו חרס.33)מעצמו.32)- של

.ÂÌÈ‡ ÌBÈ Ïe·hÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆««¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ elÙ‡ eÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿¬ƒ«ƒ»∆¿»
ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Lk ,ÔBˆ¯Ï eÏtiL „Ú ¯LÎÓ BÈ‡ -≈À¿»«∆ƒ¿¿»ƒ¿»««¿ƒ

.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆≈»«¿ƒƒ∆»¿»

.ÊÈÚ¯‰Â ‰Áe¯q‰ ‰Ál‰Â ‰Úf‰34ÔÈ˜Ln‰Â , «≈»¿«≈»«¿»¿»¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÔaÓ ÔÈ‡ˆBi‰35‰È¯·Ë ÈÓ ‰˙BM‰Â ,36 «¿ƒƒ∆¿»√»ƒ¿«∆≈¿∆¿»

el‡ Ïk - ÌÈi˜ ÔÈ‡ˆBiL Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ»≈
ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ,‰˜LÓ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ≈»¬ƒ«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

כזה 35)צואה.34) נפל לעיבור. השמיני בחודש שנולד
קיימא. בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על אף

יוצאים 36) ולפעמים רב שלשול מביאים הם טבריה. חמי
בפירושו). (רבינו זכים בטומאה.37)כשהם נגעו אם

.ÁÔÈ˜LÓ ¯‡L ‰˙BM‰38Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈÂ «∆¿»«¿ƒ¿»¿¬≈≈
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÈ‡L ,eÈ‰Lk ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿∆»∆≈¿»««¿ƒ¿ƒ

Ûeba39È¯‰ - Ô‡È˜‰Â ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‰˙L ?„ˆÈk . «≈«»»«ƒ¿≈ƒ∆¡ƒ»¬≈
Ô˙‡ÈˆÈa e¯‰Ë ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË el‡40‰˙L . ≈¿≈ƒƒ¿≈∆…»¬ƒƒ»»»»

eÁ¯ÒpL B‡] ,Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·ËÂ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿»«¿««»¡ƒ»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ ,[Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»¡ƒ»∆»¿ƒ¿«»««

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ï·Ë ‡lL Èt41¯‡L ‰˙L . ƒ∆…»«¬≈≈¿ƒ»»¿»

ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ¯‡L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»√»ƒ¿≈ƒ««
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË - Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·hL Ètƒ∆»«¿««»¡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ∆≈»

Ûeba ÔÈ¯B‰Ë42È¯‰ - ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ eÁ¯Ò . ¿ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ¿«»¬≈
.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰≈¿ƒ

למים.38) חוץ המכשירים המשקין שאר 39)ששת
טומאתם. בטלה ולא בגוף בטלים אינם בדפוס 40)משקין

הגירסא: תימן יד בכתב וכן קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא
הראב"ד  גירסת היא וכן ביציאתן" במגעו שנטמאו "מפני
שיעור  הלוג רביעית ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו,
האדם  במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא
האדם  במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה
משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא.
שנינו  וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים
במשקין  חומר ז: הלכה א פרק יום טבול בתוספתא בפירוש
מה  בגוף טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים),

במים. כן כמו 41)שאין בגוף המים נטהרו והקיאם בטבל
ונטהר. טבל האדם שהרי הקאה, אגב נטמאו ולא שאמרנו,
מפני  טבל שלא פי על אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים לא 42)שאינם
בגוף. בטלים אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו

.Ë‰˙L elÙ‡ .‰˜LÓ dÈ‡ ‰Úf‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«≈»≈»«¿∆¬ƒ»»
‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈf‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ43‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈»¿»¬»«»

‰‡ÓË B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓa44‚tzÒ Ì‡Â .45 ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«≈»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
.‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿ƒ¿««»≈ƒ«≈»¿»

אינה 43) וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
שבלע  מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני מכשירה,

שם). אפילו 44)(רבינו שאובים במים ורובו ראשו הבא
א). הלכה ט פרק הטומאות אבות (הלכות טמא טהורים
התערובת  נטמאה השאובים במים מעורבת שהזיעה ומכיוון

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף התנגב.45)מנגיעתה

.ÈÌÈza ˙ÚÊ46,‰˜LÓ ÔÈ‡ - ˙B¯B·e ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ≈«»ƒƒƒ¿»≈»«¿∆
ıÁ¯n‰ ˙ÚÊ Ï·‡ .‰¯B‰Ë Ô˙ÚÊ - ÔÈ‡ÓË Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿≈ƒ≈»»¿»¬»≈««∆¿»

‰‡ÓË ıÁ¯n‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓk -47d˙ÚÊ - ¿«ƒƒ»¿»«∆¿»¿≈»≈»»
‰‡ÓË48‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡Â ;49- ˙B¯t da ÒÈÎ‰Â ¿≈»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»≈
e¯LÎ‰50Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÏk dÏ eÒÈÎ‰ . À¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¬≈««ƒ∆¬≈∆

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k51.ÔÈ¯ÈLÎÓe ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ

לחלוחית 46) מוציאים נמוכים במקומות שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת

טמאים.47) היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם
החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא שהזיעה

טהורים.49) היו בקיטור.50)המים שהורטבו מפני
בעלים משק 51) ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו ין

שאם  ומשמיענו, ג), הלכה י"ב פרק (לקמן מכשירים אינם
מפני  בעלים רצון זה הרי והורטבו למרחץ כלים הכניס

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא

.‡È‰Î¯a‰52Ì‡ ,d˙ÓÁÓ ÚÈfÓ ˙Èa‰Â ˙ÈaaL «¿≈»∆««ƒ¿««ƒ«ƒ«≈¬»»ƒ
‰‡ÓË ‰Î¯a‰ ‰˙È‰53d˙ÓÁnL ˙Èa‰ Ïk ˙ÚÊ - »¿»«¿≈»¿≈»≈«»««ƒ∆≈¬»»
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מים.52) בה ויש הבית בקרקע שבתוכה 53)חפירה המים
טמאים.

.·È:‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙Èaa ˙BÎ¯a ÈzL¿≈¿≈««ƒ««¿≈»¿««¿»
ÚÈfn‰54‰‡ÓhÏ ·B¯˜55- ‰¯B‰hÏ ·B¯˜ ,‡ÓË - ««ƒ«»«¿≈»»≈»«¿»

.‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ,¯B‰Ë»∆¡»¿∆¡»»≈

ואוכלין.54) וכלים לבריכה 55)אדם יותר קרובים
הטמאה.

.‚ÈÏ‰n‰56ÔÓLk -57ÌÈ˙ÈÊ ÈlqÓ ÔÈÙhÓ‰ ÔÈ˜LÓ . «…«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿ƒƒ«≈≈ƒ
‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ‰˜LÓ BÈ‡ - ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ≈«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈLÎÓ58ÌÒÈÎiL „Ú ,59.ÈÏÎa «¿ƒƒ«∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ

גורסים 56) ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית
ה). משנה ו פרק (מכשירין שאין 57)"מוחל" פי על ואף

במשנתנו. מאיר כרבי שמן. שיורי שאינם 58)עימו
לאיבוד. הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי משקה,

עליהם.59) משקה תורת ואז אותם ויחשיב בכלי

.„ÈÈ‡ ÛkaL ÔÈi‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ÌÈ·Ú Ï˜BM‰B «≈¬»ƒ¿«…¿«ƒ««ƒ∆««≈
ÈlÒÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰Â ,ÈÏk‰ CB˙Ï ep¯ÚiL „Ú ‰˜LÓ«¿∆«∆¿»∆¿«¿ƒ«¬≈∆∆¿«≈

.ÔÈÙhnL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆¿«¿ƒ

.ÂËÒ¯Bc‰60Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ·Ú «≈¬»ƒ∆¿»¿»ƒ««ƒ
ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L61¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -62. ∆««ƒ»««≈»»¬≈«…»

ענבים.60) הרבה להכניס כדי עליהם, וסתם 61)לוחץ
התרומה. את פוסלות הלחיצה 62)ידים אגב היוצא שהיין

היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו

.ÊËÌ„ ‡e‰Â ,‰¯ÊÚaL ÌÈÁaËÓ ˙Èa ‰˜LÓ«¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆»¬»»¿«
ÔÈ¯B‰Ë - ÌL Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈn‰Â ÌÈL„w‰63 «√»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ64‰Ê ¯·„Â .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿»»∆
BÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÓc Ïk ,CÎÈÙÏ .‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ««»»¿ƒ»»¿≈«¿»ƒ≈
ÌÈL„w‰ Ì„Â ÏÈ‡B‰Â .¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««√»ƒ
e¯LÎ‰ ‡Ï ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÌÈL„˜ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡≈«¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¬»¬»»…À¿¿
‡l‡ ¯LÎ‰ ÌÈL„w‰ ¯O·Ï ÔÈ‡Â ;‰ËÈÁL Ì„a¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿««√»ƒ∆¿≈∆»
˙Èa ‰˜LnÓ ıeÁ ¯Oa‰ ÏÚ eÏtiL ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»ƒ«¿≈≈

.ÌÈÁaËn‰«ƒ¿»«ƒ

משקה 63) על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא א 64)בית טז, בפסחים כרב

ואפילו  לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר:
להם. אין עצמם טומאת

.ÊÈÔÈ„ÚÂ dËÁLe ¯‰a d¯È·Ú‰L ÌÈL„˜ ˙¯t65 »«»»ƒ∆∆¡ƒ»¿»»¿»»«¬«ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ66Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯LÎÓ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ «¿∆≈«»∆»¬≈À¿∆∆¿ƒ»ƒ

‰‡ÓË ËÁÓ ˙‡ˆÓ67.‡ÓË ¯Oa‰ È¯‰ - d¯O·a ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»»¬≈«»»»≈
‰ÓeÒÁ ‰¯t‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ68ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ69, ¿≈ƒ»¿»«»»¬»ƒƒ»«ƒ
‰Úe„È ËÁn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡70¯Oa‰ È¯‰ -,‡ÓË ««ƒ∆≈«««¿»¬≈«»»»≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏka Ú‚pL ÈtÓ71. ƒ¿≈∆»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ»«ƒ
L¯ta ËÁn‰ ˙‡ˆÓ72ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯B‰Ë ¯Oa‰ - ƒ¿≈««««∆∆«»»»≈»≈

BÓk ,Lc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„i‰ Ck»«»«ƒ¿∆≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»¿

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL73‡ÓË ¯Oa‰ ˙BÈ‰Ï ? ∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«»»»≈
L„w‰ ÔÈ‡ - Ô‰È¯·cÓ ‡nË˙‰Ï Ï·‡ ;‰¯Bz ÔÈ„a¿ƒ»¬»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆≈«…∆
Ì‡Â .¯Oa‰ ˙¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ ‡l‡ ,¯LÎ‰ CÈ¯»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ««…∆«¿∆∆«»»¿ƒ
Û‡ ,‰ÏÒÙ - ‰¯eÓÁ ÔÈa ‰l˜ ÔÈa ,‰‡ÓË da Ú‚»«»À¿»≈«»≈¬»ƒ¿¿»«

.e¯‡aL BÓk ,‰˜LÓa ¯LÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…À¿«¿«¿∆¿∆≈«¿

שחיטתה.65) אמרו 67)רטוב.66)אחר ב יט, בפסחים
הכירה. המחט כשבעל רב רבי 68)בשם שם מפרש כך

המשנה. את אבין בר חסומה 69)יוסי בעודה ונשחטה
לירושלים. מחוץ המחט את בלעה כן אנו 70)ואם אין

טמאה. היא אם כלים 71)יודעים על טומאה גזרו חכמים
לירושלים. מחוץ המעוכלים 72)שנמצאו האוכלין

טומאה.ש  מקבל אינו שהפרש מפני שבשר 73)במעיה,
לבית  שמחוץ במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים

המקדש.

á"ôùú'ä øééà è"é éùéù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אימת 1) הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

בית  בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא המשקה עם הוכשרו
מלאכתם  נגמרה שלא זיתים המוסק לגת. ממנו ובוצר הפרס
של  זיתים הפוצע ודין מלאכתם. גמר ואימתי הוכשרו, אם
וחתם, ונעל הארץ עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה

הבד. בית כלי לטהר ורצה בטומאה והדורך

.‡¯ˆBa‰2ÔLaÈÏ B‡ ˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú3‡Ï - «≈¬»ƒƒ¿…«¿«¿»…
‰‡ÓËÏ e¯LÎ‰4,BBˆ¯Ï ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú À¿¿¿À¿»«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒƒ¿

C¯„Ï ¯ˆBa‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡Lk5¯LÎ‰ - ƒ¿»»√»ƒ¬»«≈ƒ¿…À¿«
‰‡ÓËÏ6¯Èˆa‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿À¿»¿««ƒ∆…»¿«¿ƒ««»ƒ

‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â .‡ÓË - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ Ì‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿»À¿»ƒ¿»¿»»∆¿≈»
e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ7˙bÏ ¯ˆBa‰ ÏÚ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»»¿««≈««

Ú„ÈÏ BÓ¯ÎÏ ÒÎ Ì„‡L ÌÈÓÚtL ?¯LÎÓ ‡e‰L∆À¿»∆¿»ƒ∆»»ƒ¿»¿«¿≈«
˜c·Ï ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡ ËÁBÒÂ ,¯ˆa‰Ï ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ»≈¿≈∆¿∆¬»ƒƒ¿…
Ïk‰ È¯‰L ,˙B¯eˆa‰ ÌÈ·Ú‰ Èab ÏÚ BÙlÊÓe Ba¿«¿««≈»¬»ƒ«¿∆¬≈«…

„ÓBÚ ‰ÎÈ¯„Ï8ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ ,„BÚÂ .9È¯‰ ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆≈«¿ƒ»»¬≈
CÚÓ˙Ó ‡e‰10Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰ È¯‰Â ÂÈÓÈÓ e‡ˆÈÂ ƒ¿«≈¿»¿≈»«¬≈«¿ƒ¬≈∆

Ô‰a ¯LÎÓ ‡ˆÓÂ ,Ú˜¯wa e·eÊÈ ‡lL11CÎÈÙÏ . ∆…»««¿«¿ƒ¿»À¿»»∆¿ƒ»
.¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰L ,e¯Êb»¿∆«≈««À¿«

בלשון2ֿ) "בצירה". נקראת ענבים קטיפת א. טו, שבת
- בוצר שונים: פירות לקטיפת שונים שמות ניתנו הקודש
תמרים. - גודר תאנים, - אורה זיתים, - מוסק ענבים,

צימוקים.3) שזב 4)לעשות במיץ שהורטבו אףֿעלֿפי
מרצון  עליהם נפל לא זה שמיץ מפני והטעם, מהם.
ה"א). פי"ב (לקמן בעלים רצון טעון והכשר הבעלים,

יין.5) והלל,6)לתעשיית שמאי מחלוקת שם, בשבת
לשמאי". הלל ליה "שתק שם: שאמרו מפני כשמאי, ופסק
הלל, שתק שמאי, של התקיפות טענותיו אחרי פירוש,
והלל  שמאי שתלמידי אמרו, א נז, ושם לו. שהודה משמע

נתקבלה. וגזירתם הבצירה, על א.7)גזרו יז, שם
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בעלים.8) לרצון הורטבו כן, להניחו 9)ואם האשכול על
האחרים. האשכולות עליו יכבידו ושלא בסל 10)בנחת,

לדריכה. שעומד מפני מקפיד? אינו ולמה הלחץ. מפני
ראב"ד 11) (ראה מרצונו יוצאים (המיץ) מימיו שהרי

"הבצורות", הענבים על כאן כותב [רבינו וכסףֿמשנה).
נבצרו. שכבר אבוה:משמע בר רבה אמר שם, בגמרא אבל

מזה  ומשמע עליהם". טופח משקה עדיין בצירה, "ובשעת
פירושו  "הבצורות", ואולי בצירתם. לפני הענבים שמזלף
לא  אבל הוא, דחוק פירוש אמנם לבצירה. ועומדות בשלות

אחר]. ביאור מצאתי

.·¯ˆBa‰12ÌÈ·Ú13˜eL Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡L «≈¬»ƒ∆ƒ…»»»∆
˙bÏ Ô¯ÈÊÁÓ14˙eL¯Ï e‡B·iL „Ú e¯LÎ‰ ‡Ï - «¬ƒ»««…À¿¿«∆»ƒ¿

˙b‰15ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .16,e¯LÎ‰ - „a‰ ˙eL¯Ï e‡aL ««¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿««À¿¿
¯‡a˙iL BÓk17. ¿∆ƒ¿»≈

ה"ה.12) פי"א טהרות למוכרם.13)תוספתא עלֿמנת
יוכל 14) לא שאם וחשב קונים, שימצא בטוח היה לא

יין. לעשות לגת אותם יעביר - שלא 15)למוכרם עוד כל
רוצה  אינו ולפיכך קונים, שימצא אפשר לגת, הגיעו

מהענבים. משקה מוכשרים 16)שיתמצה אינם זיתים שם.
כל  כשימסוק מלאכתם? גמר ואימתי מלאכתם. גמר עד
(לקמן  הבד בבית אחת בבת לסוחטם שבדעתו הזיתים
גמר  שלא מפני מוכשרים, אינם למוכרם דעתו ואם ה"ח),
ומלמדת  ה"ו). (לקמן מכירתם חסירה שהרי מלאכתם,
למוכרם, בדעתו היה אבל זיתיו כל מסק שאם התוספתא,
הוכשרו  לא לסחיטה, יעבירם קונים ימצא לא שאם וחישב
לשון  והביא קיצר, ורבינו הבד. בית לרשות שיבואו עד

אין 17)התוספתא. - למוכרם דעתו שאם ו, הלכה לקמן
מלאכה  גמר שלפני בהי"ב, ולקמן מלאכה, גמר המסיקה
בטומאה, הבד לבית ולהוליכם בטומאה, ליטלם מותר
עד  אלא ממש, הבד בית לתוך מכניסם אינו שהטמא ומובן

הבד. בית

.‚¯ˆBa‰18ËÈ·Úa Ì˙e ÌÈ·Ú19ÏÚ ÔÁËML B‡ «≈¬»ƒ¿»»¿»ƒ∆¿»»«
ÔÈÏÚ‰ Èab20È¯‰L ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Lna e¯LÎ‰ - «≈∆»ƒÀ¿¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆∆¬≈

Ô˙ B‡ ÔÈÏÚ‰ ÏÚ ÁËL CÎÈÙÏe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ BzÚ„«¿«««¿ƒ¿ƒ»»««∆»ƒ»«
¯Ba BÓk ‡e‰L ,ËÈ·Ú‰ CB˙Ï21ÏË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆»ƒ∆¿¿ƒ»ƒ»«

‡ÓË Ô‰Ó22˙B‡ÓË ÂÈ„iL ÈÓ B‡23¯ˆa .Ô‡nË - ≈∆»≈ƒ∆»»¿≈ƒ¿»»«
ÌÈlÒÏ Ô˙Â24‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡25,e¯LÎ‰ ‡Ï - ¿»«¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»…À¿¿

CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«¿ƒ«««¿∆«≈≈∆¿ƒ»
˙BÚw·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÎB‡Â Ô‰Ó ‡Óh‰ ÏËB≈«»≈≈∆¿≈¿««ƒ∆≈¿À»

˙BÙhÓe26‰¯B‰Ë ˙b‰ È¯‰ - ˙bÏ27‡Ï È¯‰L , ¿«¿««¬≈««¿»∆¬≈…
e¯LÎ‰28‰ÏÈÎ‡Ï e¯ˆ· È¯‰Â29ÏËBp‰ ÔÎÂ .30ÔÓ À¿¿«¬≈ƒ¿¿«¬ƒ»¿≈«≈ƒ

‰Ó„‡ ÏL ÁËLn‰ ÔÓe ÌÈlq‰31¯È˙B‰Â ÏÎ‡Â ««ƒƒ««¿≈«∆¬»»¿»«¿ƒ
˙bÏ Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk32ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,33 ƒ¿»¿»«ƒ¿»»««¿««ƒ∆««ƒ

e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÊzÓ34. ¿«≈«»¬»ƒ…À¿¿

מ"ד.18) פ"י הענבים 19)טהרות את בה שנותנים חפירה
והר"ש  למשנתנו. בפירושו (רבינו בגת לדריכה העומדים

גדול). כלי - הענבים 20)פירש את לגת ליתן עלֿמנת
מיץ. עליהם שנטף העלים עם שם 21)ביחד שמתאסף

לגת. ונותנים אותו ומוציאים שנטמא 22)המיץ, אדם
לטומאה,23)גופו. בראשון שנגעו כגון טהור, והגוף

עליהן  שמר שלא ידיים, סתם או אדם, מטמא שאינו
אבות ה,בטהר  הלכות ראה שניות. שתהיינה גזרו וחכמים

וה"י. ה"ח, פ"ח דולף 24)הטומאות והמיץ קלועים,
לאיבוד. לשטוח 25)והולך המיוחד הקרקע פני על מקום
הענבים. מ"ה.26)עליו לא 27)שם שבגת הענבים

מוכשרים. הם אם אפילו הענבים 28)נטמאו פירוש,
לרצון. שלא נוטף שהמיץ מפני הוכשרו, לא אוכל שהוא

כמי 29) ודינו המנטף, המיץ על משקה תורת אין ולפיכך
ה"א). פ"י (למעלה מכשירים ואין מטמאים שאין פירות
מחמת  המיץ טיפת נטמאת לא למה מנמקת זו פיסקא
מטמאים  משקין שהרי שבגת, הענבים את ותטמא הידיים

שהם. ה"ז.30)בכל פי"א טהרות המדובר 31)תוספתא
לרצונו. שלא יוצא והמיץ לאכילה, בידיים 32)כשבצרם

לגת.33)טמאות. שזרקם לפני דעת 34)שהתמצה
מכשיר  אינו כלל משקה תורת עליו שאין שהמיץ רבינו,
"טהור", כתוב שלפנינו בתוספתא לגת. כשירד אפילו
מכיוון  הטמאות, מידיו נטמאו שלא כפשוטו לפרש ואפשר
לאכילה, נבצרו שהרי לגת, שהגיעו לפני הוכשרו שלא
גלויה  סתירה כאן ולכאורה הוכשרו", "לא כותב רבינו אולם
הוכשרו  לדורכן הסלים מן לקח שאם ד, בהלכה לדבריו
עלֿמנת  נטל בין לחלק יש אולם הראב"ד). השגת (ראה
עלֿמנת  נטל לבין לגת, לבוצר דומה זו שנטילה לדורכם,
דבר  על חכמים גזרו ולא גדולה, לא כמות ונשתיירה לאכול
הבדל  על ברמיזה מעיר עצמו ורבינו כסףֿמשנה). (ע"פ זה
כתב  וכאן לדורכן", מהן "ולקח כתב ד בהלכה זה. הגיוני
בכמות  כאן שהמדובר מלמדנו זה לשון שינוי לגת". "וזרקו
תשומת  בלי לגת אותם "זורקים" שהבעלים חשובה, בלתי
אבל  לאכילה, בבוצר המדובר זו הלכה בכל מיוחדת. לב
אףֿעלֿפי  חכמים מגזירת הוכשרו הרי לגת כשבצר

הכשירם. לא מהם הנוטף שהמשקה

.„ÌÈ·Ú35‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡ ÌÈlÒa eÈ‰L ¬»ƒ∆»¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»
e¯LÎ‰ - ÔÎ¯„Ï Ô‰Ó Á˜ÏÂ36Ô‰Ó ÁwÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿»«≈∆¿»¿»À¿¿¿ƒ»»ƒƒ«≈∆

.Ô‡nËÈÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ÁwÈ ‡lL È„k ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa¿»«ƒ¿¿≈∆…ƒ«≈∆«»≈ƒ«¿≈

(כסףֿמשנה).35) שם כמו 36)תוספתא חכמים, מתקנת
הקודמת. בהלכה שכתבנו מה ראה לגת. הבוצר

.‰Ì¯k37Ò¯t‰ ˙È·a „ÓBÚ ‡e‰L38¯ˆBa‰ - ∆∆∆≈¿≈«¿»«≈
¯LÎÓ BÈ‡ ˙bÏ B˙B‡39˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ««≈À¿»»¿«∆¿≈

Ò¯t‰40Ì‰È¯·cÓ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ .41, «¿»ƒ¿À¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯·cÓ ¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰Â42BÊ ‰¯Ê‚a el˜‰ , ¿«≈««À¿«ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»

˙ÈaÓ ‡ˆiL „Ú ¯LÎÓ ‰È‰iL ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆ƒ¿∆À¿»«∆≈≈ƒ≈
Ò¯t‰43˙bÏ Ò¯t‰ ˙È·a ¯ˆ·Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿ƒ»»∆ƒ¿…¿≈«¿»««

ÌÈÏk‰ ˙‡Â ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ¯‰ËÓ - ‰¯‰Ëa44‰fÓe , ¿»√»¿«≈∆«¿ƒ¿∆«≈ƒ«∆
Ì‰ÈÏÚ45ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL46ÔLÓL ·È¯ÚÓe47È„k , ¬≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿≈

ÈtÓ ‡l‡ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ÔÈl˜Ó ÔÈ‡L ¯Èk‰Ï¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿À¿«≈«¿»∆»ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡e‰L48ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈ¯ˆB·e ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â , ∆»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ

Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ49Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡Â , ¿≈«¿»«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆
˙bÏ ÔÈÎÈÏBÓe50a el‡ eÚ‚ Ì‡Â .el‡51ÔÈ‡ÓË - ƒƒ««¿ƒ»¿≈¿≈¿≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



קסז oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xii` h"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ‡nËÓe52Ò¯t‰ ˙È·aL ÌÈL‡‰L .ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆»¬»ƒ∆¿≈«¿»
Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ıeÁaL Ô˙B‡Ï ÔÈ‡nËÓe ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
e¯LÎ‰ È¯‰L ,ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ô‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆¬≈À¿¿

.Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ e‡ˆiMÓƒ∆»¿¿≈«¿»

מ"א.37) פי"ח וגזרו 38)אהלות  קבר, בו שנחרש שדה
כגודל  בעצם נגע שמא לתוכו, הנכנסים על טומאה חכמים
התורה  מן מטמאה כשעורה ועצם בה, הרגיש ולא שעורה
נתבארו  הפרס, בית ודיני ה"י. פ"ב מת טומאת (הלכות

שם). יוד בית 39)בפרק בטומאת נטמאו לא ולפיכך
חכמים, מגזירת מוכשר לגת הנבצר שכל אףֿעלֿפי הפרס,

א. בהלכה בית 40)כלמעלה משטח הענבים שיצאו וברגע
מאליהם. מוכשרים ונעשו זו גזירה עליהם חלה הפרס,

חכמים.41) גזירות 42)מגזירת לשתי אנו צריכים כן, ואם
ולטמאם. כמוכשרים הענבים את לדון כדי חכמים,

הבצירה.43) את לאפשר טהורים 44)כדי הם ואפילו
בטמאים). שהמדובר מפרש, והר"ש שם. בפירושו (רבינו

מת.45) טמא כדין פרה, אפר מיום 46)מי השלישי ביום
ממנו. ובשביעי בטהרתם, מכניסים 47)שהתחיל ואין

מת  טמא כדין השמש, שקיעת אחר עד בכרם לעבודה אותם
נגע 48)ממש. שמא הספק, מפני היא הפרס בית טומאת

הטורח  כל ולמה למעלה. שביארנו כמו כשעורה בעצם
מותר  ודאי לטמא שגם יחשבו לא שהבוצרים כדי הזה?

לגת. למעלה.49)לבצור שנתבאר כמו הוכשרו, ומיד
שיפלטו 50) במיץ דאורייתא הכשר יוכשרו שהענבים מפני

בית  שטומאת הבוצרים, בנגיעת ויתטמאו הולכתם, אגב
- אחת חכמים גזירת אלא כאן אין שהרי עליהם, הפרס
[ר"ש  גזירות. בשתי אלא הקלו ולא - הפרס בית גזירת

מפני מפרש והרא"ש שם. לא בפירושו בטהורים, שאפשר
בטמאים]. בטהורים.51)התירו הטמאים, האנשים

"ומטמאין".52) תימן: בכת"י וכן (ר"מ), רומא בדפוס

.Â˜ÒBn‰53‡Ï - ˜eMa Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔL·ÎÏ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ «≈∆≈»¿»¿»¿»¿»«…
¯‡Lk ,ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú e¯LÎ‰À¿¿«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙ÈÊ ˜ÒBn‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÎ‡‰54„a‰ ˙È·a C¯„Ï55‡Ï - »√»ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿…¿≈««…
ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú e¯LÎ‰56e¯LÎÈ ‰Ó ÈtÓe . À¿¿«∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿≈»À¿¿

e¯LÎ‰L Ô˙˜ÊÁL ?ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»∆∆¿»»∆À¿¿
Ï‰na57ÔÈÁB eÈ‰iL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰lL «…«∆»∆∆¬≈∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ Ï·‡ .C¯„Ï58Ï‰n‰ ÔÈ‡ - ƒ¿…¬»…∆∆ƒ»≈¿«¿»≈«…«
BÓei˜a ‰ˆB¯ BÈ‡L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰59. «≈≈∆«¿ƒƒ¿≈∆≈∆¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈÊ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿¬≈∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ60ÏÎk ,ÌÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - «¿ƒ¿≈ƒ≈»≈∆»¿«»»¿»

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ .e¯LÎ‰ ‡lL ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ∆…À¿¿»¿¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ
Ôlk e‡ÓË - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡61ÔÈ˜Ln‰L ; ««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿À»∆««¿ƒ

‡nËÓ Ï‰n‰Â ,Ô‰aL Ï‰n‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«…«∆»∆¿«…«¿«≈
ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ Ô‰Ó ‡ˆiL Ï‰n‰L .Ôlk ˙‡∆À»∆«…«∆»»≈∆««¿«¿«¿»

.¯ÈLÎÓe ‡nË˙Óe ‰˜LÓ ·eLÁ»«¿∆ƒ¿«≈«¿ƒ

זיתים 53) למסוק שמותר מודים הכל אמרו א טו, בשבת
הבד, בבית לסחיטה עומדים כשהם אפילו טמאות, בידיים

בשוק. למוכרם או לאכילה פ"ט 54)ומכלֿשכן טהרות

יהיה ונו 55)מ"א. ונוח שיתרככו כדי במעטן, אותם תן
שמנם. שם.56)להוציא במשנה וחכמים גמליאל כרבן

במעטן  ולהניח למסוק משיגמור מלאכתם? גמר ומאימתי
(ראה  לסחיטה הבד לבית להעבירם שבדעתו הזיתים כל את

ח). במעטן.57)הלכה הזיתים מן המתמצה נוזל
כדי 58) מעטן, לאותו זיתים עוד להוסיף הזיתים בעל בדעת

ביחד. רוצה 59)לסוחטם אינו ה"א. פ"י טהרות תוספתא
למעטן, האחרונים שיגיעו לפני הראשונים הזיתים שיתרככו
ישראל  (תפארת ויתקלקלו מדאי יותר יתרככו שלא כדי

שם). כמו 60)במשנתנו הוכשרו, שלא אוכלין שנטמאים
הי"ג. בפ"ב למעלה מטמאים 61)שנתבאר טמאים משקין

מ"ג. פ"ט בטהרות כחכמים פסק כו). הלכה (שם שהם בכל

.Ê˙È·Á62ÌÈÏbÏ‚Ó ÌÈ˙ÈÊ ÏL63·˜Ï CÈ¯ˆ - »ƒ∆≈ƒ¿À¿»ƒ»ƒƒ¿…
el‡ È¯‰ - ·w ‡Ï Ì‡Â ;Ï‰n‰ ‡ˆiL È„k ˙È·Á‰∆»ƒ¿≈∆≈≈«…«¿ƒ…ƒ≈¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ64Ìp‰Â ÌÈ¯ÓL ‰eÓ˙Òe d·w .65ÌÈÏeÏa À¿»ƒƒ¿»¿»»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
È¯‰L ,BBˆ¯a ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯LÎÓ ÌÈ‡ - Ï‰na«…«≈»À¿»ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿∆¬≈

d·w66. ƒ¿»

מ"ו.62) פ"ד ועומדים 63)עדיות ומקובצים מלוחים
שם). בפירושו (רבינו אינו 64)לאכילה שהוא ואףֿעלֿפי

ואם  הזיתים. יתקלקלו שלא כדי בו הוא רוצה למוהל, צריך
זו  הלכה במוהל. רוצה שאינו דעתו גילה החבית את ניקב
וביתֿהלל  מקילים שביתֿשמאי ההלכות בין שם מנויה
ובין  להקל בין כביתֿהלל, מקום בכל והלכה מחמירים.

שהכוונה 65)להחמיר. לפרש גם ואפשר הזיתים.
ביתֿהלל 66)לשמרים. מודים שבזה אמרו, שם במשנה

מוכשרים.שאי  נם

.Á?ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób È˙ÓÈ‡Ó ,‰ÎÈ¯„Ï Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»≈≈»«¿«¿«¿»
Ô˙˜ÈÒÓ ¯ÓbzMÓ67.‰ÎÈ¯„Ï ÌÈÎeÓe ÌÈÁpÓ eÈ‰ÈÂ ƒ∆ƒ»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ó e‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿¬≈∆«¿ƒ¿…»¿≈∆
e¯LÎ‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ68Ï·‡ . «¿ƒƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»À¿¿¬»

eÚÈÊ‰Â eÎÚÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL Ì„…̃∆∆ƒ¿¿»¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«¬¿≈ƒ
Á˙Â˜ÒÓlÓ ¯Ób .ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰È˜LÓa e¯a ¿ƒ¿«¿¿«¿≈∆≈»À¿»ƒ»«ƒƒ¿…
ÂÈ˙ÈÊ69ÁwÏ „È˙Ú Ï·‡70ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙ÈÊ ≈»¬»»ƒƒ«≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ

·˜ B‡ ‡l‡ ÛÈÒB‰Ï „È˙Ú BÈ‡ elÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ71B‡ ¬≈∆¬ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»«
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈa˜72el‡ È¯‰ - ««ƒ…À¿¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ73¯Ób .74ÁwlÓ75˙BÂÏÏ „È˙Ú Ï·‡76 À¿»ƒ»«ƒƒ«¬»»ƒƒ¿
ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰zLÓa ˜qÚ˙ B‡ Ò‡ BÚ¯‡Â ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿≈¿…∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆¿…ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„Ú -¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿≈»¿«¿ƒÀ¿»

˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê elÙ‡Â77.ÌÈ¯B‰Ë - Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎl‰Ó «¬ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ

הבד 67) לבית להעבירם אלא עליהם, להוסיף בדעתו שאין
ב). משנה שם סתם 68)(ראה אמר (שם) גמליאל רבן

ומשמע  אחר, תנאי כל הוסיף ולא מלאכתן", "משתיגמר
כאן  בדבריו לראות [יש מכשיר. עצמו מלאכה שגמר מזה
במוהל  שהוכשרו "שחזקתן בה"ו: שכתב למה סתירה
רואים  אנו כשאין כאן כוונתו לפרש אפשר ובדוחק שלהן".
נתייבש. או בזיתים ונבלע שהיה אפשר אבל משקה, שם
בני  זיתיו את "הגומר שנינו: ה"א, פ"י טהרות ובתוספתא
ביתֿ לדברי חזרנו למעטן), והכנסתם מסיקתם (ביום יומן
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מפני  התוספתא, מבארי ופירשו ביתֿהלל". ולדברי שמאי
שאינם  כחכמים הלכה נפסקה מלאכתם גמר שלפני
שאם  זו, תוספתא מלמדת ביתֿהלל, דעת נגד מוכשרים,
חוזרים  אנו מוהל, להוציא הספיקו וטרם מלאכתם נגמרה
שביתֿשמאי  שם, במשנה וביתֿהלל ביתֿשמאי למחלוקת
זה  שלושה משיתחברו אומרים וביתֿהלל משיזיעו, אומרים
להקל, באו וחכמים גמליאל שרבן מבאר, שם והגר"א לזה.
לא  אבל מוכשרים, אינם מלאכתם נגמרה שלא זמן שכל
מוכשרים  אינם מלאכתם נגמרה שאפילו וסוברים להחמיר.
ויש  ב"ה. לדברי שיתחברו עד או ב"ש, לדברי - שיזיעו עד
זו]. תוספתא מדברי נטה למה רבינו על לתמוה

ה"ח.69) פ"י אחר.70)תוספתא מכרם להביא או לקנות
בסאה.71) מששה אחד עתיקה, להוסיף,72)מדה רצונו

יוכשרו. לא שזיתיו כוונה מתוך בזה 73)בא ראו חכמים
לו. תועיל שערמתו להסכים ואין פ"ט 74)ערמה, טהרות

כספו.75)מ"ב. כל כבר שהוציא היה 76)מפני בדעתו
ההכשר. מניעת לשם ולא רווח, הוספת לשם כך לעשות

חמורה.77) טומאה שמטמאים

.ËÔËBÚ‰78ÌÈca ÈLa ÂÈ˙ÈÊ79˙Á‡ ¯ÓbL ÔÂÈk -80 »≈≈»ƒ¿≈«ƒ≈»∆»«««
.‰‡ÓË Ïa˜Ï e¯LÎ‰ Ô‰Ó≈∆À¿¿¿«≈À¿»

ה"ב.78) פ"י תוספתא למעטן. הרבה 79)נותן לו יש
אחת. בבת כולם את לסחוט בדעתו ואין זיתים,

בבת 80) לסוחטם שבדעתו הזיתים את במעטן ולתת למסוק
אחת.

.È˜ÒBn‰81Ì„È¯B‰Ï „È˙ÚÂ ÔBÈÏÚ‰ ÏÈÏba ÂÈ˙ÈÊ «≈≈»«»ƒ»∆¿¿»ƒ¿ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰ ÏÈÏbÏ82Ì„È¯BiL „Ú83 «»ƒ««¿≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ≈

¯Á‡ Ï·‡ ;˜ÒÓiL Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ ·MÁL ‡e‰Â .ÌLÏ¿»¿∆ƒ≈¬≈∆…∆∆ƒ¿…¬»««
¯Ób .e¯LÎ‰ ‡l‡ ,˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ˜ÒÓiL∆ƒ¿…≈««¬»»∆∆∆»À¿¿»«

Ô¯ÎÓÏ „È˙ÚÂ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡84e¯LÎ‰ ‡Ï -85„È˙Ú . ∆≈»¿»ƒ¿»¿»…À¿¿»ƒ
ÔÈÏÚa Ô˙BtÁÏ86e¯LÎ‰ -87.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ¿«»¿»ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

להוסיף.82)שם.81) דעתו אין הנתינה 83)אפילו
שבדעתו  מפני מלאכה, גמר אינה העליון, בגליל במעטן
תחתון  וגליל עליון גליל אחר. למקום הזיתים את להעביר
לשני. אחד ממקום העברה מחשבת כל אלא דוקא, לאו
השמן. תעשיית שם שגשגה שבתקופתם מפני "גליל" ונקט

ה"ב.84) לסחוט 85)שם כשדעתו מכשירה מלאכה גמר
סז). הערה ה"ח, למעלה עליהם 86)(ראה לשמור כדי
האבק. מפני או הגשם שדעתו 87)מפני אףֿעלֿפי

נגמרה, עצמה הזיתים שמלאכת מפני בעלים, חיפוי להוסיף
היא. בפני מלאכה והחיפוי

.‡ÈÁ˜Bl‰88Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ ÔËÚÓ «≈««¬«≈ƒƒ»≈»ƒƒ
˜ÒBÓ LÈ89‰‡ÓËa eOÚÈ - ‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ90‰fL , ≈≈«¿≈»¬»»«¬¿À¿»∆∆

¯ÓbL ˙˜ÊÁa91ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡Â .92‰Ê ÔËÚÓ :¯ÓBÏ ¿∆¿«∆»«¿∆¡»«»»∆««¬»∆
ÂÈz¯Ó‚ ‡Ï93. …¿«¿ƒ

ה"ג.88) הגוי 89)שם של מוסקים זיתים שם  ונמצאים
שבמעטן. הזיתים עם נמכרו אפשר 90)שלא פירוש,

הגוי, במגע נטמאו שכבר מפני טמאות, בידיים בהם לטפל
הזיתים  את למעטן להוסיף רצה שהגוי אומרים אנו ואין

ולא  מלאכתם נגמרה לא ואםֿכן האדמה, פני על הנמצאים
"יעשו  [המלים: מוסק. שם אין אם וכלֿשכן הוכשרו.
ראה  אחרים. מבמקומות אחרת כאן מתפרשים בטומאה"

הי"ב]. מה 91)לקמן למכור אלא להוסיף בדעתו היה לא
במעטן. נתן בדעתי 93)שם.92)שכבר היה  פירוש,

אנו  אין וטהרה טומאה על נאמן שאינו פי על ואף להוסיף
פ"י  ומושב משכב הלכות (ראה בזדון שישקר בו חושדים

ה"א).

.·ÈÏhÏ ‰ˆB¯‰94ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ »∆ƒ…ƒ≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»
‰‡ÓËa Ô‰Ó ÏËB ‰Ê È¯‰ - C¯„ÏÂ95˙È·Ï CÈÏBÓe ¿ƒ¿…¬≈∆≈≈∆¿À¿»ƒ¿≈
‰‡ÓËa ¯‡M‰ ‰qÎÓe ‰‡ÓËa „a‰96,LLBÁ BÈ‡Â ««¿À¿»¿«∆«¿»¿À¿»¿≈≈

.‰‡ÓË eÏa˜iL È„k e¯LÎ‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…À¿¿¿≈∆¿«¿À¿»

ז.94) פ"ט, טהרות ובכלים 95)משנה טמאות בידים
יתטמאו. ולא הוכשרו שלא מפני הזיתים 96)טמאים,

כבית  מהם. שנטל לפני שהיה כמו דינם במעטן, שנותרו
הילל: בית מסיימים ה"ח פ"י שם [בתוספתא במשנתנו. הלל
טמאים  אלו הרי עקר ואם האם כל את יעקור שלא "ובלבד
פירוש, טמאים". אלו הרי הערים ואם יערים שלא ובלבד ...
תנאי: ועוד שבמעטן. הגוש כל את הבד לבית יעביר שלא
מחשבה  ולא כנה רצון יהיה להוסיף, שברצונו שאמירתו
השמיט  למה הדבר ותמוה יוכשרו. שלא כדי ערמומית,
על  סמך שב"הערים" ונראה אלה? ביתֿהלל תנאי שני רבינו
מזה  ללמוד אפשר האום כל ועקירת בה"ח, שכתב מה

"השאר"]. ומכסה שאמר

.‚ÈÁÈpn‰97L˙BÎa ÂÈ˙ÈÊ ˙‡98eÈzÓiL È„k99eÈ‰ÈÂ ««ƒ«∆≈»¿∆¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - L˙k‰Ï ÌÈÁB100ÔÁÈp‰ . ƒ¿ƒ»≈¬≈≈À¿»ƒƒƒ»

ÔÈ‡ - eÈzÓiL ¯Á‡ ÌÁÏÓiLÂ eÈzÓiL∆«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈««∆«¿ƒ≈»
ÔÈ¯LÎÓ101ÔL·ÎÏ Ô‰ÈÏÚ BzÚ„ È¯‰L ,102. À¿»ƒ∆¬≈«¿¬≈∆¿»¿»

מ"ה.97) זיתים 98)שם בה שכותשים גדולה במכתשת
לאכילה. "שימתונו",99)העומדים הגירסא במשנתנו

אמרו: א יח, בתרא [בבבא ויתרככו. שיתלחלחו פירוש,
הכותל. את מזיקה לחלוחית פירוש לכותל", קשי "מתנותא
"שימתינו" מפרש מ"ב, פ"ו למכשירין בפירושו רבינו אמנם
כך]. לפרש קשה כאן אבל ארוך, זמן שיתקיימו -

מהם.100) היוצא במשקה שם.101)הוכשרו כביתֿהלל
מלאכתם.102) נגמרה ולא

.„ÈÚˆBt‰103‰Óe¯z ÏL ÌÈ˙ÈÊ104- ˙B‡ÓË ÌÈ„Èa «≈«≈ƒ∆¿»¿»«ƒ¿≈
ÔÏÒt105ÔÚˆt .ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡È‰ Ô˙ÚÈˆtL ,106 ¿»»∆¿ƒ»»ƒ¿«¿«¿»¿»»

ÁÏÓa Ô‚ÙÒÏ107e¯LÎ‰ ‡Ï -108ÔÎÂ .109ÔÚˆt Ì‡ ¿»¿»¿∆«…À¿¿¿≈ƒ¿»»
˜Òn‰Ï eÚÈb‰Â ÔÓL Ô‰a LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ110‡Ï - ≈«ƒ≈»∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»≈…

e¯LÎ‰111. À¿¿

שם.103) סתם,104)מבקע. "זיתים" כתוב במשנתנו
הבאה). ההערה (ראה תרומה" "של הוסיף: ורבינו

[גם 105) התרומה. את פוסל ושני לטומאה, שניות ידיים
משמע  "טימאן", בה שכתוב המשנה מלשון רבינו שינה כאן
לאו  "טימאן" שלדעתו ונראה אחרים. פוסלים שהזיתים
טמאות. בידיים ממגעם שנפסלו - המשנה וכוונת דוקא,
הנפצעים  הזיתים שעל הלחלוחית רבינו שלדעת מזה, ויוצא
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שהיא  מפני גם ואולי הזעירה, כמותה מפני נטמאה לא
נאלץ  כך ומתוך משקה, תורת עליה חלה לא לאיבוד הולכת
פוסלות  אינן ידיים שהרי בתרומה, משנתנו להעמיד רבינו
אולם  פציעתם. לפני כשהוכשרו והמדובר חולין. אוכל
הבבא  כמו - הוכשרו שלא בחולין פירשו והרא"ש  הר"ש
מטמאות  שידיים מידיו, נטמאו שיצאו והמשקין - הראשונה
להיות  משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל חולין, משקה
בכל  מטמאים שמשקין הזיתים, את מטמאים והם ראשון,

א.106)שהם]. קמה, יפה 107)שבת נדבק אינו המלח
- פציעתם ע"י היוצא במוהל נרטבו ואם יבשים, בדברים

וכן 108)יידבק. זו, בבא מלאכתם. נגמרה לא שהרי
הכשר  ולענין הוכשרו, שלא בזיתים עוסקות שאחריה הבבא

לחולין. תרומה  בין הבדל בשלו 110)שם.109)אין
למסיקה. וראויים כלל 111)כבר, מעוניין שאינו מפני

לאיבוד. הולך והוא היוצא, במשקה

.ÂËÁÈpn‰112Ô¯b¯‚Ï ˙ba ÌÈ˙ÈÊ113elÙ‡ ,ÔLaÈÏe ««ƒ«≈ƒ««¿«¿¿»¿«¿»¬ƒ
‰n‡ Ìe¯ Ì‰114ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -115˙Èaa Ô˙ . ≈«»≈»À¿»ƒ¿»»««ƒ

e˜ÏiL116‚bÏ Ô˙BÏÚ‰Ï „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,117B‡ , ∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿«¬»««
ÌÁ˙ÙÏ „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ÏiL ‚ba Ô˙pL∆¿»»««∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»¿»

Ô˙B‡ ÒÈ¯ÙÈÂ118ÌÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -119˙Èaa Ô˙ . ¿«¿ƒ»¬≈≈À¿»ƒ¿»»««ƒ
¯BÓLiL „Ú120¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÎÈÏBiL „Ú B‡ Bbb ˙‡ «∆ƒ¿∆««∆ƒ≈¿»«≈

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -121. ≈»À¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»

ה"ו.112) פ"ו נקראים 113)טהרות מיובשים פירות
גרגרים  שייעשו עד לייבש פירוש "לגרגר", ומכאן גרגירים,

למשנתנו). בפירושו (רבינו לאכילה כן,114)טובים ואם
מתמצה  ובינתיים להתייבש, ממהרים אינם התחתונים

ומרטיבם. רוצה 115)משקה אינו לייבשם שהתכוון מפני
גורס  [הר"ש הייבוש. את מעכבת הרטיבות שהרי שיורטבו,
את  מייפה שהמיץ ומפרש, מוכשרים" אלו "הרי במשנתנו

בו]. רוצה הוא ולפיכך הזיתים, קצת 116)טעם שיכמשו
שם). שיתייבשו.117)(רבינו כדי כמישתם, אחרי

לחצאים.118) בזיעה 119)יחתכם רוצה שהוא מפני
לעיפוש. במשנה.120)הגורמת כגירסתנו "ׁשיׁשמר" ְֵֶַצ"ל

עליו, השטוחים הפירות על לשמור ראוי שיעשהו פירוש,
על  שישמור לשומר, סוכה יבנה או מעקה שיקיפהו כגון

הגנבים. מפני מיץ,121)הזיתים כאן שיוציאו רוצה ואינו
אחר. למקום הזיתים את כשיעביר לאיבוד, ילך שהרי
היא  ומסיקתם לאכילה, העומדים בזיתים עוסקת זו [הלכה
הוכשרו]. - בעלים ברצון כשהורטבו ולפיכך מלאכתם, גמר

.ÊËÔËBÚ‰122ÂÈ˙ÈÊ123Ì˙ÁÂ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a »≈≈»ƒ¿«»»∆¿»«¿»«
.¯Á‡ Ì˙BÁÂ ¯Á‡ ÁzÙÓ BÏ LÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡ -≈≈∆»≈«¿≈««≈¿»«≈
È¯‰ - Áe˙t ÁzÙÓe Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»¿À¿»«¿≈«»«¬≈

ÔÈ¯B‰Ë el‡124¯B¯ˆ elÙ‡ ,e¯Ó‡L Ì˙BÁÂ .125B‡ ≈¿ƒ¿»∆»¿¬ƒ¿
ÌÒÈ˜126ÌL eÈ‰ .127LLBÁ BÈ‡ - ÔÈ˜„Òe ÔÈ¯BÁ ≈»»»ƒ¿»ƒ≈≈

ÏL ˙BBlÁ ÌL eÈ‰ .ÔËÈÒÓe ‰˜ ÒÈÎÓ ‡nL∆»«¿ƒ»∆¿ƒ»»»«∆
ÌÈÁ˙Ùk ˙BBc - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡128. «¿»»¿»ƒƒƒ¿»ƒ

עז.122) הערה ה"ד.123)ראה פ"י טהרות תוספתא
כגנב,124) ייתפס שלא שם, להכנס ירא שעםֿהארץ מפני

נכנסו  ולא ונמלכו החותם את שברו שגנבים אומרים ואנו
וחתם  נעל לא ואם הט"ו). פי"ב ומושב משכב הלכות (ראה
ולומר: להתנצל שיכול מפני להיכנס, מפחד עםֿהארץ אין
טמאים. הזיתים ולפיכך שאכנס, מקפיד שאינך חשבתי

קטנה.125) עץ.126)אבן שבו 127)חתיכת בבית
שאפשר 128)המעטן. לפי טמאים, - וחתם נעל לא שאם

שכזה. חלון דרך יתירה התאמצות בלי להיכנס לאדם

.ÊÈC¯Bc‰129‰‡ÓËa130„a‰ ˙Èa ÈÏk ¯‰ËÏ ‰ˆ¯Â «≈¿À¿»¿»»¿«≈¿≈≈««
Ï˜Ú‰Â131„ˆÈk ,Ô‰a eÚÏ·pL ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ¿»≈∆ƒ««¿ƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»∆≈«

ÏLÂ ,ÁÈ„Ó - ÌÈ·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ÈÏk ?‰OÚÈ«¬∆¿ƒ∆≈¿∆¬»ƒ≈ƒ«¿∆
ÌÈ¯Ò132Ô‰a ‡ˆBiÎÂ133Ô·bÓ -134ÈÓb ÏLÂ ,135- ¿»ƒ¿«≈»∆¿«¿»¿∆¿ƒ
ÔMÈÓ136‡ ÔÈnÁa ÔËÏBÁ B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏkB ¿«¿»»¿≈»»…∆¿»¿«ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÈÓa137ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ , ¿≈≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»
ÔÈÁl˜Ó138ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓ CB˙Ï B‡139ÌÈzL ¿«¿ƒ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â ,˙BÚL ‰¯OÚ∆¿≈»¿««»«¿ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë140.‰¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈»∆¿»√»

ה"י.129) פי"א שם ותוספתא ח. פ"ו, טהרות משנה
ונטמאו.130) הטמא ביין הגת כלי כל רבינו 131)ונרטבו

לקבצם  הדריכה בשעת הזיתים סביב "היקף מפרש: במשנה,
בה  ונותנים מסורגת, קופה כעין מפרש והר"ש ולחברם".
ויוצא  כבדים דברים עליהם ומניחים דריכתם, אחרי הזיתים

הסריגה. נקבי דרך השמן נראה 132)מותר קרשים.
מהוקצעים. שאינם לקרשים להם,133)שהכוונה והדומים

שעליהם. הרטיבות את מעבירה אינה שהדחה
באוויר.134) או הרבה.135)בשמש שסופג עשב מין
ישראל).136) (תפארת וניגוב הדחה מים 137)וצריכים

א). עה, זרה עבודה במסכת (רש"י זיתים בהם שנתבשלו

השלמות). (ראה חמים זיתים למי שהכוונה מובן
חזק.138) גמליאל 139)בזרם בן שמעון כר' זורמים.

"אם  יוסי: ר' אמר [במשנתנו שם. בתוספתא יוסי ר' בשם
מסיים  ורבינו זרם). = (שיבולת דיו" הנהר, בשיבולת נותנן

ברו  יוסי". כר' הלכה "ואין ואולי שם: כאן. בו שחזר ר
12 בנהר שישהו מצריך אינו במשנתנו יוסי שר' דעתו,

בית 140)שעות]. להם שאין עץ כל פשוטי להוציא
קיבול.

á"ôùú'ä øééà 'ë ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ואחר 1) בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר

ברצון  בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע. שנעקרו
ברצון. שלא מהקרקע שנתלשו משקין בהיפך. או בסוף ולא
ילקה  שלא או שתודח כדי הכותל על קערה הכופה ודין

הכותל. שיודח או הכותל,

.‡ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c - ÔÈÏÎ‡ ¯LÎ‰ È¯·c Ïk»ƒ¿≈∆¿≈√»ƒƒ¿≈«»»≈ƒƒ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆∆∆∆¡«¿ƒÀ««ƒ«∆«

ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ¯‡L „Á‡Â ÌÈn‰ „Á‡ -2‡e‰Â . ∆»««ƒ¿∆»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
ÌÈÏÚa ÔBˆ¯a Ì‰ÈÏÚ Ô˙piL3ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡Â ∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿¿»ƒ¿««∆∆∆¿ƒ

Ú˜¯w‰4‡a ‡lL Ú¯Ê EÏ ÔÈ‡L ‡e‰ Úe„È ¯·cL . ««¿«∆»»»«∆≈¿∆«∆…»
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¯aÁÓ ‡e‰Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ5'ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ' ¯Ó‡ ‡Ï , »»«ƒ¿∆¿À»…∆¡«¿ƒÀ««ƒ
.ÔÈ˜Ln‰ eLÏ˙Â ÔÈÏÎ‡‰ e¯˜ÚpL ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««∆∆∆¿»√»ƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ

שבעה.2) הם המים עם שביחד המשקין לששת הכוונה
דבש, טל, חלב, שמן, דם, יין, המשקין: שבעת הם ואלה

דם). שחט יד תיבות: (ראשי מ"א.3)מים פ"א מכשירין
"לרצון  מפרש ורבינו סתם, "לרצון" אמרו שם במשנה
רצון  קובע - ברצון התלוי שבדבר מחייב, ההגיון כי בעלים,
ה"ב). פ"א למעלה (ראה אחרים של רצונם ולא בעלים

אני 4) "ומוציא ה"ג: ח פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת
שאינן  ומערות שיחין לבורות שירדו את הכשר) (מדין
"צנון  שנינו: מ"ו, פ"ד מכשירין ובמס' הקרקע". מן תלושין
והוא  שבמערה) מכונסים (במים מדיחתו נדה שבמערה,

(רא  טמא" – המים מן שהוא כל העלתו 'תוספות'טהור, ה
ופירות). ד"ה - ב לא, זרעים 5)חולין תמצא לא כן ואם

מוכשרים. שאינם

.·‰˜LÓ Ïk6ÔBˆ¯a ‰lÁza ÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÙpL »«¿∆∆»««»…∆«¿ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÚa7‰È‰L B‡ ,ÔBˆ¯a BÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈¿»∆»»

ÔBˆ¯a B˙lÁz ÔÈ‡Â ÔBˆ¯a BÙBÒ8‡lL ÏÙ .¯ÈLÎ‰ - ¿»¿≈¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»«∆…
ÈtÓ ÂÈ˙B¯t ‡e‰ ÏÏa elÙ‡ .¯ÈLÎÓ BÈ‡ - BBˆ¯aƒ¿≈«¿ƒ¬ƒ»«≈»ƒ¿≈

‰kq‰9C¯v‰ ÈtÓ B‡10eÈ‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡ ‡e‰Â , ««»»ƒ¿≈«…∆¿≈¿∆ƒ¿
ÂÈ˙B¯t ÔÓBh‰ ?„ˆÈk .e¯LÎ‰ ‡Ï el‡ È¯‰ - ÔÈÏeÏa¿ƒ¬≈≈…À¿¿≈««≈≈»

ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ÌÈÓa11˙ÏaLÏ ÂÈ˙B¯t Ô˙Bp‰ B‡ , ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ«≈≈»¿ƒ…∆
BnÚ Ô‡È·‰Ï ¯‰p‰12.ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - «»»«¬ƒ»ƒ≈»À¿»ƒ

שם.6) האוכל 7)משנה, על "שנפל ואומר: מדייק רבינו
ברצון  אחר במקום נפלו אם אבל בעלים", ברצון בתחילה
לא  - ברצונו שלא הפירות על ונפלו חזרו ומשם בעלים,
רצון  שמספיק מפרש, והוא הר"ש, דעת כן ואין הוכשרו.

הראב"ד. דעת וכן ראשונה. בנפילה על 8)בעלים נפלו
מזה. מרוצה היה ואחרֿכך בעלים כוונת ללא הפירות

יתבאר.9) לא 10)לקמן אבל במים, שיהיו לכן צריך הוא
שיורטבו. לסכנה).11)כדי (דוגמא בפירות ירגישו שלא

מלא 12) שק ונותן הזרם, בכיוון הנהר שפת על הולך הוא
הצורך). למפני (דוגמא הזרם עם שט והוא בנהר פירות

.‚ÔÈ˜LÓ13ÔÈ‡ - ÔBˆ¯a ‡lL Ú˜¯w‰ ÔÓ eLÏ˙pL «¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ««¿«∆…¿»≈»
eÏÏ·pL ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈ƒ≈∆ƒ¿¿
eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆ¯a ‡lL eLÏ˙Â ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ¿ƒ¿¿∆…¿»««ƒ∆»¿
È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô˙B‡a ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿»«¿ƒ¿»…À¿¿∆¬≈

n‰ Ô˙B‡ÔÈ„Ú Ô‰ el‡Îe ,eLÏ˙ ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈ »««ƒ∆…¿»ƒ¿¿¿ƒ≈¬«ƒ
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L Ú˜¯wa14Ì„‡‰ ÏÚL ÌÈn‰ eÈ‰ . ««¿«∆≈»«¿ƒƒ»««ƒ∆«»»»

Ô‰a eÚ‚Â ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ˙B¯t‰ ÏÚÂ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ¿««≈ƒ¿««≈¿ƒ¿»¿»¿»∆
e¯LÎ‰ - ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡15‰¯Ú˜ ‰ÙBk‰ ?„ˆÈk .16ÏÚ √»ƒ¿»À¿¿≈««∆¿»»«
Á„ezL ÏÈ·La Ï˙k‰17Ì‡Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ daL ÌÈn‰ - «…∆ƒ¿ƒ∆«««ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ

ÈÏka ÔÈLeÏz Ô‰L ÈtÓ ,e¯LÎ‰ - ˙B¯t Ô‰a ÁÈp‰ƒƒ«»∆≈À¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ«¿ƒ
˙Ú„Ï18Ï˙k‰ ‰˜ÏÈ ‡lL ÏÈ·La d‡Ùk .19ÌÈn‰ - ¿««¿»»ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆«…∆««ƒ

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ daL20- ÔÈÏÎ‡ da Ô˙ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»«»√»ƒ
Ï˙k‰ Á„eiL Ôek˙ .e¯LÎ‰ ‡Ï21Ï˙k ‰È‰ Ì‡ : …À¿¿ƒ¿«≈∆««…∆ƒ»»…∆

˙Èa22- B¯aÁL LeÏz‰L ;ÔÈ¯ÈLÎÓ el‡ È¯‰ - «ƒ¬≈≈«¿ƒƒ∆«»∆ƒ¿

ÏÚL ÌÈÓ e‡ˆÓÂ ,LeÏ˙k ‡e‰ È¯‰ ¯LÎ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆«
ÌÈÏkaL ÌÈnk ‰Ê ˙Èa Ï˙k23,‰¯ÚÓ Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â . …∆«ƒ∆««ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»»…∆¿»»

‰ÈÏÚL ÌÈn‰ - Ú˜¯˜ ÏL dÓˆÚ ‡l‡ ÔÈa BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆»«¿»∆«¿«««ƒ∆»∆»
ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡24.Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈»ƒ¿ƒƒ««¿«

מ"ג.13) פ"ד לדין 14)שם דומה זה ואין בה"א. כמבואר
אותו  הוציאה שאם ג, בהערה למעלה שהובא שבמערה צנון
והם  ברצון המים נתלשו ששם מפני נטמא, – המים מן

שנתלשו. אחרי הנגיעה 15)מכשירין וגם התלישה גם
רצון  טעונה אינה שהתלישה [נראה ברצון. להיות צריכות
הנגיעה  ורק שהוא, אדם כל של רצונו ומספיק בעלים,
ההלכה  בתחילת כמבואר הפירות, של הבעלים רצון טעונה

לתוכה 17)שם.16)הקודמת]. גשמים מי שירדו כדי
לרצונו.18)וידיחוה. לקערה 19)בהתאם יעברו שהמים

הכותל. את ירטיבו בכך 20)ולא מעוניין אינו שהוא מפני
זה  והרי הכותל, על יפלו שלא אלא לקערה, המים שיגיעו

הקודמת. שבהלכה הצורך למפני פירושו 21)דומה לפי
למשנתינו. א) טז, (חולין פפא רב שממנו 22)של והחומר

לקרקע. שחיברו תלוש היה הכותל שנתלשו 23)נבנה
הכותל. על שיפלו רוצה הוא שהרי מפני 24)ברצון,

מעולם. תלוש היה לא זה שכותל

.„‰ÁBM‰25˙BzLÏ26BÓÙOa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - «∆ƒ¿¬≈««ƒ»ƒƒ¿»
BBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÙ·e27‰˙BM‰L ‡e‰ Úe„È ¯·cL ; ¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»»«∆«∆

- BBˆ¯· ‰˙LÂ ÏÈ‡B‰Â ,BÓÙO·e ÂÈÙa ÌÈn‰ ‰ÏÚÈ«¬∆««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿
BÓËÁa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ Ï·‡ .ÔBˆ¯· eLÏ˙ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿¿¿»¬»««ƒ»ƒ¿»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - BL‡¯·e B˜Ê·e28. ƒ¿»¿…≈»¿ƒ¿»

מ"א.25) פ"ד מן 26)מכשירין לשתות כדי ראשו, מרכין
וכדומה. אלא 27)המעיין מעוניין אינו שהוא אףֿעלֿפי

בלבד. למעיו המים בזהירות,28)בכניסת לשתות שאפשר
מים. שם יגיעו ולא

.‰‡lÓÓ‰29˙È·Á‰ ˙‡30‰È¯Á‡ ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ :31, «¿«≈∆∆»ƒ««ƒ»ƒ«¬∆»
ÔBÎÓ ‡e‰L Ï·Á·e32d¯‡eˆ ÏÚ33‡e‰L Ï·Á·e , «∆∆∆¿»««»»«∆∆∆

dk¯ˆÏ34ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰ -35Ï·ÁaL ÌÈn‰Â ; ¿»¿»¬≈≈¿ƒ¿»¿««ƒ∆«∆∆
˙Áz d˙ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - dk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰«»≈«»¿»≈»¿ƒ¿»¿»»««

¯Bpv‰36ÔÈLeÏz ÔÈ‡ Ï·Á·e dab ÏÚL ÌÈn‰ Ïk - «ƒ»««ƒ∆««»«∆∆≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿»¿ƒ»≈«¿ƒƒ

[החביות 30)שם.29) בבור. ומשקיעה חבל סביבה קושר
וקושרים  שפה, ומוקפות למעלה צרות היו המשנה בתקופת
יפול]. שלא מעכבת והשפה הצר במקום החבל את

החבית.31) כרוך.32)אחורי המקום 33)לפוף,
"צואר". נקרא לשפה, החבית.34)שמתחת מילוי לצורך

מפני  למטה החבית את משקיע הבור מן מים דולה כשהוא
בן  שמעון רבי אמר [במשנה, החבל. מן חלק ומרטיב המים
רבינו  השמיט למה ותמוה טפח". לצורכה? "וכמה אלעזר:

במשנתינו]. עליהם חולק שאין דבריו שהרי 35)את
ועל  גבה על מים שיעלו מבלי החבית את למלא איֿאפשר
שבהלכה  ובפיו השותה שבשפת למים דומה וזה החבל,

לחבית.36)הקודמת. ישר מעצמם המים שיקלחו
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או 37) גבה הרטבת ללא לחבית יפלו שהמים שאפשר מפני
צוארה. סביב הקשור החבל

.Âe„¯iL ÈÓ38‰‡Óh‰ ·‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ƒ∆»¿»»¿»ƒ¬ƒ»»««À¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚL ÌÈn‰ -39ÔBÈÏÚ‰ „vÓ e„¯iL ««ƒ∆»»««ƒ∆»¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁzÏ40ÔÈ¯B‰Ë ,41ÏÎa ÂÈÏÚÓ Ì˜ziL ‡e‰Â . ««¿¿ƒ¿∆¿«¿≈≈»»¿»
BÁk42ÔÈ˙˙BL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;43˙ÚLa - ÌÈ„¯BÈÂ …¬»ƒ»¿ƒ¿¿ƒƒ¿«

ÔÈ‡nË˙Ó Ì˙LÈ¯t44ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÔÓÊ·e . ¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆≈¿ƒ≈»
z ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ¯ÈLÎÓÌ‡Â ;BBˆ¯Ï ÂÈÏÚ ÔÈLeÏ «¿ƒƒ∆¬≈≈»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ

¯Ú45ÔBˆ¯Ï el‡ È¯‰ -46¯˜‰Ï ¯Bpv‰ ˙Áz „ÓÚ . ƒ≈¬≈≈¿»»««««ƒ¿»≈
ÌÈn‰ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBˆ¯Ï ‰Ê È¯‰ - ÁBcÏ B‡ƒ«¬≈∆¿»¿ƒ»»»≈««ƒ

.ÔÈ‡ÓË ÂÈÏÚL∆»»¿≈ƒ

מ"ב.38) ה"ג.39)שם פ"א מכשירין תוספתא,
מבגדיו.40) או מגופו ירדו עליו 41)אפילו שנפלו מפני 

לרצון. עין.42)שלא כהרף לאט.43)ונותקו לאט
בהעברתם 44) רוצה שהוא מפני הטמא, בבגד בנגיעתם

בשעת  נגיעה כאן אין - עין כהרף כשנותקו אבל מבגדיו,
ב  טו, בכריתות יוסף רב דברי רבינו מפרש כך ההעברה.

ראב"ד). מן 45)(ראה ניתזים והם המים את להוציא כדי
הם 46)הבגד. ולפיכך הניעור, ע"י לרצונו נתלשו שהרי

שאינם  אףֿעלֿפי כוחו, בכל כשנותקו גם מכשירים
מטמאים.

.Ê˙È·Á47ÛÏc‰ „¯ÈÂ ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰˙È‰L48 »ƒ∆»¿»¿≈»≈¿»««∆∆
dÎB˙Ï49‰¯ÚÈ ‰Ê È¯‰ -50ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ¿»¬≈∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆¿≈»

ÔÈ¯ÈLÎÓ51„Ú dÎB˙a eÈ‰iL BBˆ¯L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿∆ƒ¿¿»«
Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ‰¯ÚiL52. ∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆

מ"ד.47) הגג.48)שם מן הנוטפים גשמים שלא 49)מי
יצאו.50)לרצונו. והמים צידה על החבית את מטה

שם.51) רבינו 52)כביתֿהלל, מבאר למשנתינו בפירושו
הוא  שאם החבית, את ישבר שאמרו ביתֿשמאי של טעמם
ורצון  לאט, לאט נשפכים המים צידה, על אותה מטה
ישבר  ולפיכך במים, מעט עוד ישהו שפירותיו בכך הבעלים
וביתֿ האפשרית, במהירות יצאו שהמים כדי החבית, את

חולקים. הלל

.Á‰·¯Ú53dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL54ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ -55 ¬≈»∆»««∆∆¿»««ƒ«ƒ»ƒ
ÔÈÙv‰Â56ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏÚÓ57dÏË . ¿«»ƒ≈»∆»≈»¿ƒ¿»¿»»
dÎÙLÏ58dÎB˙aL ÌÈn‰ -59dÁÈp‰ .ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ¿»¿»««ƒ∆¿»≈»¿»ƒƒ»

dÎB˙aL ÔÈÙv‰Â ÔÈÊzp‰ - dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL60ÔÈ‡ ∆≈≈«∆∆¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ∆¿»≈»
el‡ È¯‰ - dÎÙLÏ dÏË Ì‡Â .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»¿»¬≈≈
ÔLÏz È¯‰ dÓB˜Óa dÎÙL ‡lL ÔÂÈkL ,ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆≈»∆…¿»»ƒ¿»¬≈¿»»

BBˆ¯a61. ƒ¿

מ"ה.53) בעלים.54)שם לרצון כשנופלות 55)שלא
זעירות  טיפות ניתזות שבעריבה, המים לתוך עבות טיפות

לעריבה. מחוץ צפים 56)ונופלות העריבה, כשנתמלאה
ונשפכים. הנוספים הגשמים מי גבה ואינם 57)על

המשנה  ונקטה העריבה. שבתוך למים והואֿהדין מכשירים.
בכוונה  בהניח העוסקת השניה, הבבא מפני וצפין" "ניתזין
וביתֿהלל  ביתֿשמאי נחלקו שבה לתוכה, המים שירדו כדי

כדרכו. המשנה, לשון נקט ורבינו וצפין. כדי 58)בניתזין
המשנה  את תחילה לבאר יש רבינו, דברי את יפה להסביר
שירד  "עריבה שם: שנינו זו. להלכה מקור לו ששימשה
לא  (פירוש, בכיֿיותן אינן והצפין הניתזין לתוכה, הדלף
זרע  על מים יותן וכי לח): יא, (ויקרא שכתוב במה נכללו
לשפכה, נטלה לכם). הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל
בכיֿ אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים ביתֿשמאי
ביתֿשמאי  והצפין הניתזין לתוכה, הדלף שירד הניחה יותן.
נטלה  בכיֿיותן. אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים
לפי  ופירושה בכיֿיותן". שהן מודים ואלו אלו - לשפכה
שלא  הדלף כשירד עוסקת הראשונה הבבא הוא: רבינו דעת
ולא  מכשירים, אינם שהמים מודים, ושניהם בעלים. לרצון
(כן  העריבה שבתוך אלה גם אלא והצפים הניתזים רק
"הניתזין  כתבה והמשנה במשנה), והרא"ש הר"ש גם פירשו
וביתֿ ביתֿשמאי נחלקו שבה השניה הבבא מפני והצפין"
המים  את לשפוך העריבה את נטל ואם וצפין. בניתזין הלל
בו  המים שפך שלא מכיון ביתֿשמאי סוברים אחר, במקום
רצה  הרי אחר, למקום העריבה את העביר אלא במקום,
לרצונו  נקרא וזה בעריבה, מה זמן למשך שיישארו
מכיוון  נגדית: סברא כאן שיש ביתֿהלל, ודעת ומכשירים.

רוצה שאינו דעתו, גילה - המים את שופך בכלל שהוא בהם
שניה  בבבא מכשירים. שאינם אמרו ולכן כאן) רא"ש (ראה
כאן  המים. לתוכה שירדו בכוונה העריבה כשהניח מדובר,
ולא  הכל, לדברי מכשירים שבתוכה שהמים פשוט, הדבר
נחלקו. וצפין ובניתזין זאת. להשמיענו המשנה הוצרכה
אע"פ  לרצונו, לעריבה שירדו מכיון אומרים ביתֿשמאי
מפני  חולקים, וביתֿהלל מכשירים, – נשפכו או שניתזו
ובנטלה  בעריבה. שיישארו למים אלא להם התכוון שלא
מודים  ביתֿהלל שגם המשנה, אותנו משמיעה לשפכה
גילה  הרי אומרים, אנו ואין מכשירים, שבתוכה שהמים
נטלה  כשלא ומכלֿשכן אלה, במים כלל רוצה שאינו דעתו
ועכשיו  המשנה, פירוש כאן עד למעלה. כמבואר לשפכה,

רבינו: דברי בפירוש אינה 59)נמשיך "שבתוכה" המילה
שהמחלוקת  לומר תטעה שלא אותה, הוסיף ורבינו במשנה,
העריבה  שבתוך במים אבל וצפים, בניתזים היא במשנה

לשפכה. כשנטלה ביתֿהלל לדעת גם נראה 60)מכשירים
ומקומה  בטעות, ממקומה נעתקה "שבתוכה" שהמילה
אפשר  גדול (בדוחק אלו" "הרי המילים אחר למטה הנכון
יש  אבל שנשפכו, לפני בתוכה שהיו לצפים שהכוונה לפרש
השלמות). ראה שכתבנו. כמו למטה העברתה להעדיף

למעלה 61) ונאמר במשנה, אינו זה נימוק הראשון. ממקומם
ראשונה, בבבא ביתֿשמאי לדעת למשנתינו בפירושנו
דעת  על נתקבל לא ושם בכוונה, העריבה את הניח כשלא
ושתי  שביארנו, כמו נגדית, סברא גם שיש מפני ביתֿהלל
מעלה  לא לשפכה הנטילה מעשה ולכן שקולות, הסברות
למה  רבינו, מסביר מרצונו, כשהניח כאן, אולם מוריד. ולא
- במים רוצה שאינו דעת כגילוי מועילה השפיכה אין
כך  ומשום מרצונו", "שתלשן נגדית סברא כאן שיש ואומר,
אותו  ומתוך בכוונה. שהניח הראשון, דעתו גילוי מכריע
פוסק  זו, את זו ומבטלות שקולות הסברות ששתי הטעם
ה"א  למעלה (ראה מכשירים אינם בתוכה הניח בלא רבינו,

וה"ב).
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.Ë:‰¯ÚÓa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â ÂÈÏk ˙‡ ÏÈaËn‰««¿ƒ∆≈»¿«¿«≈∆¿ƒ¿»»
ÔBˆ¯a - ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰62ÔÈ‡ - ÂÈÏ‚¯·e , ««ƒ»ƒ¿»»¿»¿«¿»≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k63. ƒ¿ƒ¿»

כתלושים 62) נידונים כביסה, אגב בידיו שעלו המים פירוש,
מבלי  להטביל או לכבס שאיֿאפשר מפני ומכשירים, ברצון

ידיו. על המים רגליו 63)שיעלו שיתלחלחו רצונו אין
במים.

.È˙B¯t64- ÔÏËe ÂÈ„È ËLÙe ÌÈn‰ CB˙Ï eÏÙpL ≈∆»¿¿««ƒ»«»»¿»»
e¯LÎ‰ ‡Ï65e¯LÎ‰ - ÂÈ„È eÁ„eiL ·MÁ Ì‡Â . …À¿¿¿ƒƒ≈∆¿»»À¿¿

˙B¯t‰ ÏÚLÂ ÂÈ„ÈaL ÌÈn‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna66È¯‰ ««ƒ∆¿»»∆««ƒ∆¿»»¿∆««≈¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k Ô‰67. ≈ƒ¿ƒ¿»

מ"ז.64) בעלים.65)שם ברצון שלא שנפלו מפני 
ידיו.66) שעל מהמים רוצה 67)שנרטבו שהוא מכיוון

אלו  בידיו בפירות שיגע כן גם ורוצה לידיו, המים שיגיעו
המים  הרי ידיו שיודחו נתכוון כשלא אבל להוציאם, כדי
שתגענה  רוצה שהוא אע"פ ולפיכך לרצון, אינם ידיו שעל

הוכשרו. לא – בפירות

.‡ÈÔ˙Bp‰68eÈ‰ Ì‡ ,BBˆ¯a ÌÈn‰ CB˙Ï ÂÈ˙B¯t «≈≈»¿««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - ˙BÚ˜¯˜aL ÌÈÓ«ƒ∆¿«¿»≈»À¿»ƒ»¿«∆≈

ÌÈna69ÏÚL B‡ Ô‰ÈÏÚL ÌÈna e¯LÎ‰ - Ô‡ÈˆB‰ ; ««ƒƒ»À¿¿««ƒ∆¬≈∆∆«
˙ÙÏ B‡ ÔBˆ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a eLÏ˙ È¯‰L ,ÂÈ„È»»∆¬≈ƒ¿¿¿»≈«¿∆∆

;¯B‰Ë ‡e‰Â ÌL ezÁÈ„Ó ‰c - ‰¯Ún‰ CB˙a ‡e‰L∆¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿»
dÚbÓa ‡ÓË - ÌÈn‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk e‰˙ÏÚ‰70. ∆¡«¿»∆ƒ««ƒƒ¿»¿«»»

מ"ו.68) מכשירים,69)שם אינם בקרקע מחוברים שמים
בעלים. מרצון נרטבו שהפירות שלאחר 70)אע"פ בנגיעה

המים. מן הוצאתם

.·È‰t˜71ÔÈÒBÓ¯ez ‰‡ÏÓ ‡È‰L72‰e˙e73CB˙Ï À»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿
ËBÂ ‡Óh‰ B„È ËÈLBÓ - ‰Â˜n‰dÎBzÓ ÔÈÒBÓ¯ez Ï «ƒ¿∆ƒ»«»≈¿≈¿ƒƒ»

ÏË dÎBzÓ È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Â¿≈¿ƒƒ¿≈∆…À¿¿∆¬≈ƒ»»«
Ô‰ÈÏÚL ÌÈna BBˆ¯ ÔÈ‡Â74ÌÏÚ‰ .75- ÌÈn‰ ÔÓ ¿≈¿««ƒ∆¬≈∆∆¡»ƒ««ƒ

ÔÈ‡ÓË ‰twa ÔÈÚ‚Bp‰76ÌÈna e¯LÎ‰ È¯‰L , «¿ƒ«À»¿≈ƒ∆¬≈À¿¿««ƒ
BBˆ¯a eLÏ˙pL ‰twaL77ÔÈÒBÓ¯ez‰ Ïk ¯‡Le , ∆«À»∆ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ‰tw‰ CB˙aL78. ∆¿«À»¿ƒ

קטנית.72)שם.71) לרצונו.73)מין ואין 74)שלא
מדיחה  ששם מפני הקודמת, שבהלכה צנון לדין דומה זה

וכן 75)ברצון. תימן, וכת"י ר"מ רומא (דפוס העלה צ"ל
כל  את העלה הטמא פירוש, יוםֿטוב'), ה'תוספות גורס

המקווה. מן הטמא,76)הקופה מנגיעת נטמאה שהקופה
התורמוסים. את מן 77)ומטמאה הקופה את כשהוציא

שהקופה 78)המקווה. מפני הטומאה, אב הוא אם אפילו
שני  ואין שני, הוא בה הנוגע והתורמוס ראשון, נעשית
ויוצא  למשנתינו). בפירושו (רבינו בחולין שלישי עושה
שנגעו  אלה גם נטמאו תרומה, התורמוסים שאם מזה,

בקופה. בנוגעים
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.áñù äùòú àì úåöî .âò÷ äùò úåöî

.äñù .âñù .ãñù
― הקע"ג עלינּוהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ּדברתנּו את [יאחד ּכלֿאּמתנּו את ׁשּיקּבץ מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמל
(mlek mya cg` xac xaci)אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ

"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac)ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ
מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי (mixacאתּֿדבריהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש
זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמּנֹות

ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac)ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵֶָָָ
ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם

אתּֿפקּדתֹו; לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיהיה
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר
"ּכלֿאיׁש ואמרּו: עצמם על אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבסיף,

יּומת" וגֹו' אתּֿפי ימרה gi)אׁשר ,` ryedi)וכלֿמֹורד . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ
הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב מּלהעמידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,מל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעלינּו
איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא צדק, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגר

הּוא" לאֿאחי אׁשר eh)נכרי ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִִִֵֶָָֹ
(my mihtey zyxt)― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְִִֵֶַָָָֹ

ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן לאֿתעׂשה". מצות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזֹו
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר ּבׁשּום (oiic,עלינּו ְְִִִֵַָָָָָֹ

(dnecke daiyi y`xׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְִֶַָָֹולא
יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ּגרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּקהל

"אחי מּקרב מל עלי ּתׂשים אמרּו(my)"ׂשֹום ,zenai) ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
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(:dnאּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה "ּכלֿמׂשימֹות :ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות אבל ."אחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּקרב

הּנבּואה אמרּו(j"p)ספרי ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה (nei`ׁשּזכה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
(:arסֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות "ּכתר :ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכלֿהּדֹורֹות.
מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּלא
ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות לענין הּזה הּנכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזרע
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבֹו ואין ּברּור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוזה

ּביבמֹות jli`e)מקֹומֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ירּבהֿלֹומּלהרּבֹות "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

fi)נׁשים" ,my)ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶֶַַָָֹֹ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻעׂשרה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו ׁשּמֹוסיף(k`.)מצוה וכלֿזמן ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
לֹוקה. ― ֲֵֶֶעליהן

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿירּבהּֿלֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

fh)סּוסים" ,my)סּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִִֶַָֹ
(miiept),אצלֹו יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשרצים

ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזּולת
עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו מּוכנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּבארות
ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― לעצמֹו אבל ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָהּצבא;

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(k`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ירּבהּֿלֹו לא וזהב הּוא,(my)"וכסף לכ והּגבּול . ְְְְְְְֶֶֶַַָָָֹֹ
מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי למעלה לֹו יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. המיחדים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻועבדיו
ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכלֿיׂשראל

סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר: אּלּו, מצות ׁשלׁש (ickטעם ְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹ
("dnixvn mrd aiyi `ly"נׁשים ירּבהֿלֹו "ly`ולא ick) ְְִֶַָֹ

("eaal xeqiׁשּנֹודע ּולפי מאד". ירּבהֿלֹו לא וזהב וכסף ,ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻטעמן

(jlnd)ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על הּׁשלֹום, ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ידידיה `xeq"וׁשהּוא `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְְִֶָ

(lykpe Ðאמרּו .(:`k oixcdpq)ּבזה ׁשּיׁש לבני: הערה ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
להם מֹוצאים היּו ּכלֿהּמצות טעמי ידעּו ׁשאּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם,

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי לבּטּולן ּדר(jlnd dnly) ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ּבזה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטעה
לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ּכלֿׁשּכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפנים,
ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹזלזּול
נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא זֹו ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹמצוה
אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. הפסד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידי

אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם מהן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
מׂשּמחיֿ יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ
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― הקפ"ז ׁשבעההּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ
iqeaid,עממין ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd") ֲִָ

("iybxbdזרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּולאּבדם,
"ּכיֿהחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָויסֹודּה

fi)ּתחרימם" ,k mixac)ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר . ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּדבר:
מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ּומחּזקים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהמזרזים
לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו מיׁשהּו יחׁשֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָואּולי
אּלא יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר עממין ׁשּׁשבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכיון
לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַֹמי

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין אֹותֹווהּוא: ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נֹוהג "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּדבר
אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ּבכלּֿדֹור נֹוהג ׁשהּוא לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלדֹורֹות",
עמלק אתֿזרע ה' יאּבד אם ּתראה, הלא הּדבר. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֹותֹו
ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ויׁשמידּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבכללּותֹו
אתֿזכר אמחה "ּכיֿמחה יתעּלה: ׁשהבטיח ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבימינּו,

וגֹו'" ci)עמלק ,fi zeny)ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ― ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עמלק" אתֿזכר hi)"ּתמחה ,dk mixac)נֹוהג אינֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָ

ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, אין ּכ ְְֵֵֶַָָָָלדֹורֹות?!
הריגת וכ להכריתֹו. מצוה עמלק זרע יּמצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכלֿעֹוד
והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ּולאּבדם עממין ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָׁשבעה

לׁשרׁשם מצּוים ואנחנּו מצוה. yxeydn)מלחמת mxwrl) ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֻ
וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ּבכלֿדֹור ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּולרדפם
ונתּפּזרה ּדוד, עלֿידי הׁשמדתם ׁשּנׁשלמה עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָעׂשינּו,
ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ונטמעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּׁשארית
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה עלֿידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּולם
נאמר ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה וכלֿעֹוד עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּתהפ עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמןֿהּדֹורֹות;

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



`xiiקעד f"h iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לאינ נֹוהגתהּמצוה אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת ּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות
אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
אףֿעלּֿפי חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿאדם את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

fh)ּכלֿנׁשמה" ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאתֿׁשאפׁשר

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

― הקפ"ח זרעהּמצוה להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעמלק
עמלק" אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוגדֹול,

(ci ,fi zeny)מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn) ְְְִִֶַָֹ
k:)אמרם oixcdpq)ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ּביתֿ להם ולבנֹות ,מל להם למּנֹות לארץ: ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכניסתם
עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבחירה,
מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו ּוכבר מצוה. מלחמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָהיא

(:cn).

― הקפ"ט אתהּמצוה לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
אתֿזה ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכלֿזמן
ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט ולא ׂשנאתֹו וזהּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq)את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:

ספרא ּולׁשֹון מןֿהּלב. ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ
ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל אׁשרֿעׂשה את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ואחרּֿכ ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק אׁשרֿעׂשה a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אתהּמצוה מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו עׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשר
ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבארנּו
עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש עמלק זרע ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלנּו
― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו מזהרים ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֻוכ

ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא
(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ

איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;
.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

á"ôùú'ä øééà æ"è éùéìù íåé
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.áö÷ äùò úåöî .æð .åð äùòú àì úåöî
.âö÷

― המ"ו לאהּמצוה ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ּבארץ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלגּור
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון fh)"לא ,fi mixac)ּוכבר . ְִֶֶֶַַָָֹֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו dkeqנכּפל inlyexi) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

(` dkld c wxtֿאת ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְִִִֶָָָֹ
למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׂשראל
הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת נענׁשּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובׁשלׁשּתן
ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;

לראתּה" עֹוד gq)לאֿתסיף ,gk my)― והּׁשליׁשי ; ְְְִִִִַָֹֹ
תספּו לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:

עדֿעֹולם" עֹוד bi)לראתם ,ci zeny)ׁשּפׁשט ואףֿעלּֿפי ְְְִִֶַַַַָָֹ
ּוכבר לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא ְִֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון

סּכה ּגמרא ּבסֹוף היא(p`:)נתּבאר אלכסנּדריא ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
מֹודדים אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלל

ארץ ורחב(dnc`Îzwlg)חבל ּפרסה מאֹות ארּבע ּבאר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לדּור ׁשאסּור מצרים ּכלֿארץ וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָארּבע
לארץ לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבּה.

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש i)אחרת. wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵֶֶַַָ
לסחֹורה חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה

הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
mipic)ׁשּנצטּוינּו ihxt dnk bedpl),האּמֹות ׁשאר ּבמלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת הּנקראת: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוהיא
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם נכרֹות mbxdp)עּמהם, `ly); ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

עליהם נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו וימסרּו עּמנּו יׁשלימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאם
ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּתׁשלּום

"ועבדּו c)(`iלמס ,k mixaספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְֲִֵַַָָ
(my,ׁשעּבּוד ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין "אמרּו: :ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשעּבּוד
ּכפי ּכלֿׁשנה, קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: וזֹו". זֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעליהם
ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ההיא ּבעת הּמל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיקּבע
אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל הּׁשעּבּוד. ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹוׁשפלּות,
ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ּכלֿזכר להרֹוג נצטּוינּו ―ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹ
"ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו והּוא וכלֿהּנׁשים, ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּכלֿׁשללּה

וגֹו'" עּמ ai)תׁשלים ,my)וכלֿזה .oi` enilyd `l m`y) ְְְִִֶַָָ
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קעה xii` f"i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(mlek z` oibxedנתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְְֲִִִֶֶָָָהּוא
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה מּסנהדרין(cn:)ּדיני ב' ּובפרק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
(:k).

― הנ"ו לקראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
על ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב לעּמֹון ְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשלֹום
ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן נׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהערים
לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמהם
מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם
מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם ׁשלמם "לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my)ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם i)אלֿעיר ,k my)יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra)ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ
לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ּכלֿימי "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ

f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹותהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאנׁשיה להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמאכל
אתֿ "לאֿתׁשחית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּולהכאיב

תכרת" לא ואתֹו ― hi)עצּה ,k my)נכנסת וכן . ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ
לבּטלה ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלֿהׁשחתה
"לאֿ מּׁשּום עֹובר זה הרי ― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ׁשּקֹוצץ(ak.)תׁשחית" נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
"מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: לֹוקה. ― טֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאילנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" לא ואתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹתאכל

ּבתרא מּבבא .(ek.)ב' ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמחנֹותינּו

ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש יעׂשה dcyd)ולא ipt lr)ּובין ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג ּכליהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּכדי הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ּתלּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחפירה
ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה מקֹום ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלחּפֹור
ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, אחר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאתֿהּצֹואה

הּמל ּבמחנה ּבתחּלתהארץ ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
"איב על מחנה "ּכיֿתצא i)הּפרׁשה: ,bk mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

"עלֿאזנ ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָצּוּוי
(ci ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)אּלא אזנ "אין : ְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ `jpf")מקֹום lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ְִֶ

á"ôùú'ä øééà æ"é éòéáø íåé
.ãéø .àö÷ äùò úåöî

.çð .àéù äùòú àì úåöî
.âñø äùòú àì úåöî .àëø äùò úåöî

.ãñø
― הקצ"א ּכהןהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

m`pie)ׁשּיֹוכיח sihi)הּמלחמה אתֿתֹוכחת העם לפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz` l`xyi rny"),
מּפני הן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ראּוי ׁשאינֹו מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻויחזיר
ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ּתלּויֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּמחׁשבֹותיו

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת והם ― (zia,לּמלחמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
(dy` ,mxkוכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ורק ―ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר 'מׁשּוחֿמלחמה'. נקרא: ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹזה
אתֿ המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ּבּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהּנזּכר
על אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהעם
אתֿסדר המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנצחֹון
אלֿ ּכקרבכם "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּיּׁשּוב,

הּכהן" ונּגׁש a)הּמלחמה ,my)להכריז יצּוה אחרּֿכ . ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ולא ׁשּבנה וכלֿמי הּלבב, רּכי להחזיר הּצבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבׁשּורֹות
ׁשּבאר ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב

הּׁשטרים" "ודּברּו אמרֹו: והּוא d)הּכתּוב, ,my)אמרּו . ְְְְְְִִַַָָָֹ
bn.)ּבגמרא dheq)מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו : ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹ

מ ּתֹוכחת ּכלֹומר: וכלֿזה, מׁשמיע". ׁשּוחֿמלחמהוׁשֹוטר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבמלחמת אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
אין ― מצוה מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהרׁשּות

ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ebe'")ּבה l`xyi rny") ִֶָָָָָָֹ
הכרזה xwnay`)ולא mibeq dyely xifgdl)ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִֵֶַָָָֹ

מּסֹוטה ח' זֹו.(cn:)ּבפרק מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הרי"ד החתןהּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
אּלא ― לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה והּוא(d`yp)יׂשמח , ְְְְִִִִֶַָָָָָָ
וׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאמרֹו

אׁשרֿלקח" d)אתֿאׁשּתֹו ,ck my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו .(bn.)מצוה ְְִִֶֶָָ

― השי"א מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
מןֿהעבֹודֹות עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָאתֿהחתן
ּכלֿהּׁשנה ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא למלחמה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

לכלּֿדבר" עליו סֹוטה(my)"ולאֿיעבר ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
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`xiiקעו f"i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ
לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא לכלּֿדבר", עליו ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלעבר
מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ּכלֿמהּֿׁשחּיבים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

עצמֹו החתן ׁשּגם mipenndודע lr zlhend dxdf`l sqepa) ְְֶֶַַַָָ
(`avl xehtde qeibd lr:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה .(my)ח' ִָ

― הנ"ח אתֿהּמצוה מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת מּפניהם,(cgtl)הּכֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

האחר העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
(aie`d)על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא k`)לאֿתעׂשה, ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: אתֿהּלאו ak)וכפל ,b my)וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּצּוּוי
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik")וראית" ְְְְִִֶַָָָ

יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשתהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
עליה ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹיפתּֿתאר
אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשעת
ּומכר לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹיתעּלה:

בּכסף"ל  ci)אֿתמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָֹ

― הרס"ד ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר יפתּֿתאר ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמּלהעביד
ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה יעׂשּנה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"להעבידּה":
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ּדר העֹובדֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּׁשפחֹות

עּניתּה" אׁשר ּתחת ּבּה ספרי(my)"לאֿתתעּמר ּולׁשֹון . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
(my `vz zyxt)ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה "לאֿתתעּמר :ְְִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשני על מזהירים אּלּו לאוין ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבּה".
וגם לזּולתֹו מּלמכרּה ׁשהזהר והם: נפרדים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻענינים
יתעּלה: ׁשּצּוה ּכמֹו אּלא ׁשפחּות, ּדר אצלֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָמּלהׁשאירּה

ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". Îztiay"וׁשּלחּתּה yexitl `nbeca) ְְְְְְִֵַַָָָ
(x`ez"ּומכרֹו "והתעּמרּֿבֹו נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָּבמה

(f ,ck my)אמרּו ,(my ixtq)ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו מּׁשּיכניסֹו : ְְְְְִִִִֵֶַַָ
קּדּוׁשין ּבתחּלת יפתּֿתאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(k`:)ּבֹו. ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

dyrÎzeevnd wlg meiq
רמח] עשה למצות בסמוך רבינו [כתבה

ּדיניהודע נתּבארּו 'ּכבר ּבכלֿמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

אֹותּה אֹו הּפרק ׁשאֹותֹו ּבכ ּכּונתי אין ּפלֹוני', ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמקֹום
ּתעדר ׁשּלא עד הּמצוה, אֹותּה ּכלּֿדיני ּכֹוללת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמּסכּתא
ּבֹו ׁשּיׁש אתֿהּמקֹום מזּכיר אני אּלא ׁשאלה, ׁשּום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׁשם
ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ּדיניה, ורב הּמצוה אֹותּה הלכֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעּקר
ּבמקֹומֹות מפּזרֹות הּמצוה אֹותּה מהלכֹות רּבֹות ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻׁשאלֹות

עּתה. מקֹומן אזּכיר ׁשּלא ּבתלמּוד, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹאחרים

זכרן,וכאׁשר ׁשּקדם האּלה, הּמצות ּבכלל ּתתּבֹונן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לא לּצּבּור חֹובה ׁשהן מצות מהן ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּתמצא
מל והקמת ּביתֿהּבחירה ּבנין ּכגֹון: ויחיד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלכלֿיחיד
אם לּיחיד, חֹובה ׁשהן מצות ּומהן עמלק. זרע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהכרתת
קרּבן ּכגֹון ּפלֹוני, מּצב לֹו ארע אם אֹו ּפלֹוני מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעׂשה

ׁשּיּׁשאר ואפׁשר הּזב, וקרּבן ipan)ׁשֹוגג cg`d)אדם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לֹו יארע ולא הּמעׂשה אֹותֹו יעׂשה ולא חּייו, ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכלֿימי
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּדינים, ּגם אּלּו מּמצות ויׁש הּדבר. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותֹו
ּכנעני, עבד ודין עברּיה, אמה ודין עברי, עבד ּדין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָּכגֹון
זכרֹו. מּמהּֿׁשּקדם וזּולתם ׁשֹואל ודין חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָודין
ולא זה ּבדין ידּון ולא חּייו ּכלֿימי אדם ׁשּיּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹואפׁשר
ּבפני אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ּומהן זֹו. ּבמצוה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיתחּיב
הזּכרנּון ּוכבר הקהל ּומצות והראּיה החגיגה ּכגֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּבית,
ׁשּיׁש למי אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ּומהן אחת. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחת
ּומּתנֹות ּכהּנה ּומּתנֹות ּותרּומֹות מעׂשרֹות ּכגֹון רכּוׁש, ְְְְְְְַַַַָֻלֹו
והעֹוללֹות; והּפאה והּׁשכחה והּפרט הּלקט ּכלֹומר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָענּים,
ויחיה ּבהן יתחּיב ולא הרכּוׁש אֹותֹו לֹו יהא ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואפׁשר
מןֿ אׁשר מןֿהּמצות ּבמצוה יתחּיב ולא ּכלֿימיו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאדם
ׁשהיא לפי אּלּו, ּבכלל אינּה הּצדקה אבל הּזה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּסּוג
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מןֿהּצדקה הּמתּפרנס לעני אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחֹובה
ּבכלֿזמן ּבהכרח, עלּֿכלֿאדם חֹובה ׁשהן מצות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומהן
והּתפּלין הּציצית ּכגֹון ׁשּיהיה, מּצב ּובאיזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּובכלֿמקֹום
הּמצות זה: ׁשּמּסּוג אתֿהּמצות נקרא ואנּו ׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשמירת
מּיׂשראל עלּֿכלֿאדם ּבהכרח חֹובה ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָההכרחּיֹות,

ּובכלֿמּצב. ּובכלֿמקֹום ּבכלֿזמן ּבׁשנים ּגדֹול ְְְְְִֶַַָָָָָָָׁשהּוא

ּתמצא,וכאׁשר אּלּו עׂשה מצות ּברּמ"ח ּתתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשּנּניח ּבתנאי ׁשּׁשים, הן ההכרחּיֹות ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשהּמצות
ּבהכרח אּלּו מצות ּבׁשּׁשים חּיב ׁשהּוא ׁשאמרנּו זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאדם
ׁשּבעיר, ּבבית ּגר ׁשהּוא הינּו: אדם ּבני רב ּבמּצב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנמצא
ּכלֹומר אדם, ּבני מזֹון ׁשהם הידּועים הּמזֹון מיני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָואֹוכל
אּׁשה ונֹוׂשא אדם, ּבני עם מסחר ועֹוׂשה ּובׂשר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלחם

ׁשּס הּסדר לפי הן אּלּו מצות וׁשּׁשים ּבנים. ּדרנּוּומֹוליד ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
וזֹו ― י ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, א, הּמצוה זה: ְְְְִִֵֶַָָּבמניננּו
אינּה היא וגם ― יא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים אין ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהעׂשירית
ואינּה ― יג לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יב לּנׁשים; ְְִִֵֵַַָָָָָָחֹובה
― יח טו, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יד לּנׁשים; ְִִֵַַָָָָָחֹובה
לזכרי מיחדת וזֹו ― כו יט, לּנׁשים; חֹובה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻואינּה
קנב, קנ, קמט, קמז, קמו, קמג, צד, עג, נד, לב, ֲִַֹהּכהנים;
חֹובה ואינּה ― קסא קס, קנט, קנח, קנז, קנו, קנה, ְֵָָקנד,
וזֹו ― קסח קסז, קסו, קסה, קסד, קסג, קסב, ְִַָלּנׁשים;
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קע לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― קסט לּנׁשים; חֹובה ְִִֵֵַַָָָָָָאינּה
רו, קצז, קצה, קפד, קעה, קעב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ―ְִֵַָָָ
ריג, לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― ריב ריא, רי, רט, רח, ְִֵַָָָרז,
מיחדת היא וגם ― רטו לּזכרים; מיחדת והיא ― ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻֻריד

ְִַָלּזכרים.

מ"והּנה האּלה ההכרחּיֹות הּמצות ׁשּמּׁשּׁשים ,ל נתּבאר ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מהן מצות עׂשרה וארּבע לּנׁשים, ּגם חֹובה הן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמצות
מצות ּבׁשּׁשים הּסימן ל ויהיה ּבהן. חּיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאינן

מלכֹות הּמה ׁשּׁשים האּלּו g)ההכרחּיֹות ,e mixiyd xiy), ְְִִִֵֵֶַָָָָ
יד אזלת מןֿהּנׁשים עׂשרה הארּבע ּבהׁשמטת הּסימן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָויהיה

(el ,al mixac)ּבלבד מצות המ"ו ּבחֹובת הּסימן יהא ְְְְִִִֵַַַָָֹאֹו
ּברית ּבדם אּת ּגם i`)לּנׁשים ,h dixkf)ּבדם מנין ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָ

ּבהכרח. לאּׁשה המיחדת הּברית והן להן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻחֹובה

עׂשה. מצות ּבמנין לרׁשם מהּֿׁשראינּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹזהּו
מהן ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּצּוה לקּים עזר אׁשאל ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומאת

מּמנּו. מהּֿׁשהזהיר מּכל ְְְִִִִִֵֶֶַַֹּולהתרחק
zeevn)וזהּו b"ixzd)זה ּבמאמר לכלֹול מהּֿׁשרצינּו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

(zeevnd xtqa :xnelk).

מ"א מחזור סיום

המצוות ספר במסלול

á"ôùú'ä øééà ç"é éùéîç íåé

המ"ב מחזור התחלת

המצוות ספר במסלול

. . äæä øôñä
äùò úåöîá
יום רביעי ֿחמישי ז 'ֿח 'תשרי 

הּמצות הּספר אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
מּפסּוקי  ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ראּוי ְְְְְְִִִֵֵָָָָָואי
ּכללים  ואקּדים ּפרּוׁשן, על חז"ל ּומּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּתֹורה

(zeceqi Ð "miyxey").הּמצות ּבמנין עליהם לסמ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹׁשראּוי
ּברּורה  ּבראיה הּזה הּמאמר ּפי על נכֹון מנינן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּוכׁשּיצא
ׁשּמנה  ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו לּקֹורא ּתתּברר ― ספק ּבּה ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאין
מסּים  לאדם להׁשיב צר לי ואין אנחנּו. מהּֿׁשּמנינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהפ
המכּונֹות  והּתכלית ׁשהּתֹועלת ּכיון טעּותֹו. לברר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻולא
אבאר  ׁשּכן זאת. ּבלי מבקׁשיהן עלֿידי ּתּׂשגנה זה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמאמר
ראיה  ואביא ― מצוה מצוה ― ּומנינן ּכּלן ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹֻאתֿהּמצות
ׁשאין  מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר מה אֹו ספק, ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעל
ּכל  ואבאר ׁשגיאתֹו ואסיר הּתֹורה, ּבדיני ּבקיאּות ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹלֹו

ספק. ּבֹו ֵֵֶַָמהּֿׁשּיׁש

מצוה אבל איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹמןֿהּמצות,

ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת מּׁשהּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהן
ickהּׁשם `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd jxevl) ֵַ

(dizekld hxtl,הּזה הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּפי  על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּולאיזה
אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, מןֿהחּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹראיֹות

הּכֹולל dxez")החּבּור dpyn" xtq zgizta)ׁשּזכרנּו ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָ
(lirl epxkfdy enk).

(˘ÌÈ˘¯Â)הּכללים ©§¨¦
עליהם ואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אקּדים  א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
הּׁשם  ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ[ואמר]
מצות  ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹּבהן
מצות  ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין רמ"ח, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעׂשה

החּמה ימֹות ּכמנין והן שס"ה, ynyd)לאֿתעׂשה zpy). ְְְְֲִֵֶַַַַָֹ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד ּבלׁשֹון נזּכר זה .(bk:)ּומנין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹאמרּו:
ׁשל  אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ימֹות ּכנגד שס"ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבסיני:

אמרּו ועֹוד vz`)אדם. zyxt `negpz) על הּדרׁש ּדר על ְְְֶֶַַַָָָָ
אֹומר  ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: האברים, ּכמנין עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמצות
ימֹות  ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות מצוה; ּבי עׂשה לאדם: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבי  ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ּכלֿיֹום ּכלֹומר: ְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
אתֿ ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף נעלם לא וזה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעברה.
ּגמּורה  ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא מנינן, ׁשּזהּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמצות,
מּפני  וזאת זה, ּבחּבּור ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמנּויים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּדברים

הּכללים י"ד עניני ידעּו ׁשאבארם (miyxeyd)ׁשּלא האּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ְַָעכׁשו:

מהם: הראׁשֹון הּזה הּכלל ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶֶַַָָֹאתֿהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ראּוי  ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

ְִלמנֹותֹו.

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

החמיׁשי: ל הּכלל ּכמצוה ׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: ולאֿתעׂשה,ה ּכלל עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עם  ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה למנֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹיׁש

לאֿתעׂשה. ְֲִֶַֹֹמצות

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
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הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

העׂשירי: ׁשהן הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: הּמצוה,הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה קּיּום הּכלל למנֹות ראּוי אי ְְְִִֵַַָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות ְְֲֳִִֵַָָהענׁשים

á"ôùú'ä øééà è"é éùéù íåé
ãçàå ãçà ìë ãîìé ãéä úîã÷ä ãåîéì éîéá]
øàùä ÷ìçì ,åúìåëé éôë (íéììëäZ) íéùøåùäî
åúåà úåöî ãåîéì ìò óñåðá íéëåîñä íéîéá åãîìì

.[íåé
אם והנני  עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: אתֿהּמצות הּכלל הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מּדרּבנן. ְִֵֶַָָׁשהן

ּברּור.ּדע הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn)ׁשׁש" הּוא: ְְֲֵֵֵֶֶַַָ

― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹמאֹות
אּלא  הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר נאמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאי
חנּכה  נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהעירנּו
ּבכלֿיֹום  ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ּבכלל מגּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּומקרא
ערּמים  והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ּובּקּור אבלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֻֻונחּום
אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ּתקּופֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוחּׁשּוב
אתּֿדבריהם  ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה להסּתּכל יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאכן
ׁשּבח  ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ּבסיני" למׁשה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"נאמרּו

יתעּלה, הּׁשם לפני נר (el`k)ּדוד ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים אֹותֹו ׁשּקבעּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֻחנּכה,
למׁשה  ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ׁשּיּדמה סבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹואיני
עם  לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ׁשּיצּוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבסיני
לי, נראה א חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב וכ ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּיונים
אּלּו: ּדברים על מברכים ׁשאנּו הּוא, ּבכ ׁשהכׁשילם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמה
נר  ּולהדליק מגּלה, מקרא על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ"אׁשר

ׁשהּתלמּוד וגם אתֿההּלל"; ולגמר bk.)חנּכה, zay) ׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻ

("epeeve" opaxc zeevn lr mikxany jk lr)?צּונּו היכן :ִֵָָ
היה  ― מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ואם תסּור". מ"ּלא ְְְְִִִָָָָָָָָֹואמרּו:
מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון מּדרּבנן, ׁשהּוא ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראּוי
רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי עלינּו, מהּֿׁשאסרּו וכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹחכמים

ל  אֹותנּו ׁשּיצּוה הּתֹורה ּבסיני "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ועלֿהּמׁשּפט יֹורּו fi,אׁשר mixac) ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹ

(`iמּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על מּלעבר והזהירנּו .ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ימין  ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא ואמר: ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹוקבעּו

מּדרּבנן (my)ּוׂשמאל" מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון אם אבל . ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ּכיון מצות, ּתרי"ג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבכלל
― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ו"עלֿהּמׁשּפט תסּור", ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ"לא
חנּכה  נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי מּזּולתן?! אּלּו נתיחדּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּדּוע
ּומצות  ידים נטילת למנֹות נכֹון היה ּכ מגּלה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּומקרא
על  וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו אׁשר מברכים: אנּו ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹערּוב,
על  מברכים: ׁשאנּו ּכמֹו ערּוב, מצות ועל ידים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנטילת
מּדרּבנן! והּכל ― חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻמקרא

אמרּו ew.)ּובפרּוׁש oileg)ראׁשֹונים מים :iptly mici zlihp) ְְִִִֵַָ
(dcerqd ּדברי לׁשמע מצוה אּבּיי: אמר מצוה? מאי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמצוה.

צּונּו? היכן חנּכה: ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻחכמים.
הּנביאים, מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמ"ּלא
ּגםּֿכן  הּוא ― רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהם

אמרּו ּובפרּוׁש k`:)מּדרּבנן. oiaexr) ׁשלמה ׁשּתּקן ּבׁשעה : ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
וידים mici)ערּובין zlihp) ּבני "חכם ואמרה: ּבתֿקֹול יצתה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

וכּו'" לּבי i`)וׂשּמח ,fk ilyn),ּבארּו אחרים ּובמקֹומֹות . ְְְֲֲִִִִֵֵַַ
ּובכ סֹופרים. מּדברי ― וידים ּדרּבנן, ― ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשערּובין
ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו מׁשה אחר מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתּבאר

מג הּנה ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ―ּבארּתי ּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא (epi`eּכיון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

(opaxc zeevn x`yl dnecמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
(zeevna.ּדינֹו ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו מהּֿׁשּנעלם zelecb")וזה zekld" lra) מנה ולכן , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ערם  "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ערּמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהלּבׁשת

f)וכּסיתֹו" ,gp diryi):אמרֹו לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
לֹו" יחסר אׁשר מחסרֹו g)"ּדי ,eh mixac) הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל ― ספק ׁשּום ּבזה ואין ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזה
וכּסּוי  מּצע, לֹו ׁשאין למי מּצע ונּתן אתֿהערּמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻונלּביׁש
יכלת  לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ונּׂשיא ּכּסּוי, לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלמי
ּבדברי  ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי ונרּכיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻלהתחּתן,

fq:)הּתלמּוד zeaezk) ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּכלֿזה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבלעגי  אּלּו אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻמחסרֹו".

אחרת ּובלׁשֹון cenlza)ׂשפה yxetnd xaca erh okle); ְֶֶַָָָ
הּמצות  ּבין וכּדֹומה מגּלה מקרא מנּו לא ― ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולּולא

ּבׁשבּועֹות הּגמרא ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו :(hl.)ׁשּנאמרּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשעתידין  סיני; הר על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאין
"קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלהתחּדׁש,
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fk)וקּבלּו" ,h xzq`):והּוא ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ― ְְְְְְִִִֶַָ
ּכלאחר  והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּיאמינּו

ִֵמּכן.

ּכמֹואבל מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהן  לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא  חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל  ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר  ׁשנּיֹות עׂשרים ― לאֿתעׂשה מצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)לאֿתעׂשה? ixeqi`) היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, odyלאֿתעׂשה miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly zeaexw

(zexzenואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, לאֿתעׂשה (zenaiהיא ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹ
(c dpyn a wxt נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ׁשנּיֹות :ְְְְְִִִִִֵֵָָ

רצֹונם  מצוה" "אּסּור ּבּמׁשנה ׁשּמהּֿׁשאמרּו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּתלמּוד,
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. oeyl)לֹומר: edn) מצוה מצוה? ְְְְְִִִַַַָָָ

הּכלל  ּבתֹו למנֹות להם היה וכ חכמים. ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלׁשמע
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, ְְֲֲִִִִֵֶָאחֹות

וכלֿלאֿתעׂשה ּכללֹו ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּדבר  וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן  מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור
ּכּלם  הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים  מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּכלל  ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ּפנים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּבׁשּום

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד וראיתֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
cenil)מּדֹות illk) ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִלמנֹותֹו.

ּדיני ּכבר ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים ׁשהּתֹורה הּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפעמים  הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ּבהן, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנדרׁשת
מקּבלים  ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף מחלקת; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻיׁש
עליהם  ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ואין רּבנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּמׁשה
ׁשאפׁשר  הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. מי"ג ּבאחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָראיה
הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על הּמֹורה רמז ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻלמצא
ּכן  ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ּוכבר עליו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמֹורה

ּכלֿ לא הרי ―(dkld) ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ֲֵָֹ£¨¨ְְֲִִִִֶֶָָָָ
א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה נאמר מּדֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמי"ג
אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל על נאמר לא ְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹּגם
הּוא  ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. מי"ג אחת על ְְִִִִֶַַַַַַָָּבּתלמּוד
מהּֿׁשּלא  ּכל הּוא: ּכ והענין מקּבל. ּפרּוׁש להיֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻיכֹול
אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ותמצא ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּתמצאּנּו
ּגּוף  ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם הם ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבאחת

dxezdn)ּתֹורה wlg) ראּוי זה הרי ― מּדאֹוריתא ׁשּזה אֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָָ
הּמסרת מקּבלי ׁשהרי ׁשהּוא (l"fg)למנֹותֹו, אמרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבפרּוׁש זאת אמרּו ולא זאת ּבארּו לא אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹֹֹמּדאֹוריתא;
ּגם  עליו, הּמֹורה ּפסּוק ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי ―ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מנה ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל (b"da)זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
,ּכ לידי ּומהּֿׁשהביאֹו עׂשה. מצות ּבכלל חכמים ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹיראת

עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ak:)ּכפי migqt)'אתֿה" : ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ
ּתירא" אלהי(bi ,e mixac).חכמים ּתלמידי לרּבֹות ― ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ

הּנזּכר  הּכלל מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוחׁשבּו
(zeevn b"ixz llka).

האם א ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`) על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האנׁשים  ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּבּוד
למדנּו לכּב(wx)האּלה ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי (zeaezkדם. ְֵֶַָָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

(.bw"אתֿאבי" :(ai ,k zeny) הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְִִֶַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ ּבעל אׁשת (my)ּולרּבֹות לרּבֹות ― ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לרּבֹות  ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשאמרּו: ּכמֹו ,ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹאבי
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ּומּדּוע חכמים. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּתלמידי

והּוא,ּוכבר מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשאם
― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמחּיב
ּבכלל  אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ּבלי ּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻואּלה
ּדבר  ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמצות,
הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל הּדברים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאֹותם

bq.)ּבאמרם zay)ֿואףֿעל ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין : ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשהּתלמּוד ּפסּוק (l"fg)ּפי ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על רּבים ענינים מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלמדּו
ּדקרא ּגּופּה xwn`)וׁשֹואל: ly eheyt)?מדּבר קא ּבמאי ְְְְִֵֵֵַַָָ

(aygzdl mdilr did dfa wxe) ׁשהם מּכיון אּלא ―ִֵֵֶֶָָ
ּבּקּור  עׂשה: מצות ּבכלל מנּו זֹו, ׁשגיאה על ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹמסּתּמכים
על  הּנאמר הּדרׁש ּבגלל מתים, ּוקברת אבלים ונחּום ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻחֹולים
ואתֿ בּה ילכּו אתֿהּדר להם "והֹודעּת יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדבריו

יעׂשּון" אׁשר k)הּמעׂשה ,gi zeny)זה על אמרם (aa`והּוא ְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָ
(.w `nw זה ― ילכּו חסדים; ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר :ְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

― ואתֿהּמעׂשה מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ְְֲִִִֵֶֶַַַָֻּבּקּור
וחׁשבּו הּדין. מּׁשּורת לפנים זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָאּלּו

מ  ּופעּלה ּבפני ׁשּכלּֿפעּלה מצוה היא האּלה ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ
נכנסֹות  ודֹומיהן האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻעצמּה,
ּבפרּוׁש, ּבּתֹורה האמּורֹות הּמצות מּכלל אחת מצוה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹּתחת

"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו gi)והּוא ,hi `xwie). ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָ
ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר(dpyd gel) ּבגלל ּכמצוה ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּובינתכם  חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּדרׁש
העּמים" e)לעיני ,c mixac)אמרם והּוא ― .(.dr zay): ְְְִֵֵַָָָ

זה  אֹומר: הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה היא ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאיזֹו
ּומּזלֹות. ּתקּופֹות ְִַָחּׁשּוב
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ׁשאפׁשר הלא מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
וזה  ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות
נדרׁשת  ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי  ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל  היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
למׁשה  לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ְְְְְִִֵֵַַַֹּבסיני

נמנים.ואפּלּו אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף (fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים  ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן  ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה  ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה (ryediאתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
(fiÎfh ,eh הּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל  ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקל מהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכבר  וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוחמר
הּנה  נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהיּו
"ּדקּדּוקי  על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנתּבאר

lirlc)סֹופרים" `xnbd oeyl)ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי , ְְְִִֶֶַָֹֹ
נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי הּוא הרי ― ּבפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָּבסיני
ּכל  ּבהן מנּו לא ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּתרי"ג
עליו  ּבזמּנֹו לא אפּלּו מּדֹות, עׂשרה ּבׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמהּֿׁשּנלמד
ּבזמן  מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ׁשּלא ּכלֿׁשּכן ― ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשלֹום
ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש מהּֿׁשהיה נמנה זה רק אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמאחר.
אסּור  זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, הּקּבלה נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא,
ּתֹורה  ּגּוף ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ּתֹורה; מּדברי ואּסּורֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹלעׂשֹותֹו
ּבאחת  ולא הּקּבלה, מּפי נלמד ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ―ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
עליו  והביאּו הּמּדֹות אחת ּבענינֹו הזּכירּו ולא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהּמּדֹות;
ּכמֹו הּכתּוב, חכמת להראֹות אּלא מּדֹות מי"ג ּבאחת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָראיה

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ְְְִֵֵֶַַָׁשּבארנּו

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

ּבסיני"ּדע למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּנֹוהגֹות  הּמצות מסּפר הּוא זה ׁשּמסּפר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹמֹורה,
קׁשר  להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ׁשּמצות לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹלדֹורֹות.
ּבאמרם  נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני נאמרּו אם ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּבסיני,
מאמר  וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן לעּקר אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ"ּבסיני"
וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי "עלה יתעּלה: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה'

(ai ,ck zeny)אמרּו ּובפרּוׁש .(:bk zekn)?קראּה מאי :edn) ְְְֵַַָָ
(zeevn b"ixz opyiy epcnl myny weqtdצּוהּֿלנּו ִָָָ"ּתֹורה

מֹור  וגֹו"מׁשה c)ׁשה ,bl mixac),'ּת'ֹו'ר'ה מנין ּכלֹומר: , ְְְִֶַַָָָֹ

מּפי (ixhniba`)ׁשהּוא "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" תרי"א; ְְְְִִִִֶֶָֹֹ
מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו ּובאּלה ׁשמעּום; (recnהּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ

(:zeevnd oipn micnel ep` `wec df weqtn,זה ּבסימן ְִֶַַָָָהּכּונה
הּוא  מּמּנּו אּלא ׁשמענּוהּו ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּדבר

ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' יעקב"(wec`)מנין קהּלת "מֹורׁשה קרא: ְְְֲִִַַַָָָָָָֹ
ׁשּכן  לנּו, מֹורׁשה אינּה לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ―ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות, הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

עלֿהארץ" הּׁשמים k`)"ּכימי ,`i my)ּׁשאמרּו ּומּמה . ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(`vz zyxt `negpz) מצּוה ּכאּלּו ואבר ׁשּכלֿאבר זאת: ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּגם

מעברה  מזהירֹו ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָלאדם
אבל  לעֹולם, יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ―ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אז  ּכי הּמנין, מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאּלּו
אֹותּה חֹובת מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

זה מאמר היה ולא b"ixz)הּמצוה, oipn) ּבזמן אּלא נכֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְָֻמסּים.

―(b"da)זּולתנּוואמנם ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון  xtqnd)ּכׁשהיה milydl ick)― ְְִֶָָָָ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות יבאּו k)"ולא ,c xacna)oi`y) ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ
(milkd Ð "zrila" Ð zfix` zra zrbl miiell מנה וגם ,ְַָָ

(.. dceard `avn aeyi dpy miying oane :weqtd zligz) לא"ֹ
עֹוד" dk)יעבד ,g my)ּבענין ―(zcear) ּגם אבל הלוּים. ְְְֲֲִִִַַַַָֹ

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, אּלא לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
(:`t oixcdpq)אתֿהּקסוה לגֹונב רמז :ilk)("zeeyw" Ð zxy ְְֵֶֶֶַַָ

לראֹות" יבאּו "לא ―z` miapeby Ð "ycewd z` rlak") ְִָֹֹ
(ycewd ilkאינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה "רמז", ּבאמרם ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל אינֹו וגם זה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּבענין
ּבּתֹוספּתא zezixkc)ׁשּנתּבאר ` wxt)ּובסנהדרין(.bt). ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

מּדּוע אכן ― האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אלֿיֹותר  "איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק מנה ְְִִֵֶַַַַָָָָֹלא

עדּֿבקר" hi)מּמּנּו ,fh zeny)ֿאל" יתעּלה: אמרֹו וכן ? ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
מלחמה" ּבם ואלּֿתתּגר אתֿמֹואב h)ּתצר ,a mixac) וכן ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: ּבני ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּלאו
(hi ,my):הּפסּוק את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו היה אף .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עלֿנס" אתֹו וׂשים ׂשרף ל g)"עׂשה ,`k xacna) והּפסּוק ; ְְְֲִֵֵַַָָָֹ
מן" מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה אחת צנצנת bl)"קח ,fh zeny), ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּמכס ּתרּומת ׁשּמנּו oicn)ּכׁשם zfiaa) וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים "היּו למנֹות: להם eh)היה ,hi my), ְְְֱִִִִֶֶָָָָֹ

אלֿירעּו" והּבקר "ּגםֿהּצאן b)וכן ,cl my)ו"אלֿיהרסּו ְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹ
אלֿה'" ck)לעלֹות ,hi my) יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבסיני  למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ׂשכל, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבעל
נֹוהגֹות  ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא ― ולאו עׂשה ―ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
למנֹות  ּגם אין הּזה העּקר לפי למנֹותן. אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלדֹורֹות,

ּוק  הּמזּבח ּברכֹות ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿאּלּו לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ׁשלמים  להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמצות
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קפי xii` h"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

צּוה  ׁשּכלֿזה לפי ― מּמּנה לאכל ׁשּנרצה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּכלּֿבהמה
לה'" "והביאם אמרֹו: והּוא ּבּמדּבר, igafּבמיחד egafe ..) ְְְְֱִִִֶַַָָָֻֻ

("minly(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ
ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהביאם

ּתֹורה ּבמׁשנה mixac)ׁשּבאר yneg) ּתאוה ּבׂשר הּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבׂשר" ּתאכל נפׁש "ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא (myלדֹורֹות, ְְְְְְַַַַָָָָֹ

(k ,ai היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות צרי היה אּלּו .ְִִִִֶֶַָָָָָֹ
הּיֹום  עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ּבֹו מהּֿׁשּצּוה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכל
יֹותר  ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות הּמצות מ ּלבד ― ְְְֲִִֵֵֶַַַֹׁשּמת
ּבמצרים  ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה נמנה אם מצות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּׁשלׁשֿמאֹות
מהם  ּתֹורה, ּדברי ּכּלם ― וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכל
למנֹות  יּתכן ׁשּלא ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ולא  מהן; אחת אף ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻאתּֿכּלן,

העזר ּדר על אחדֹות ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה (jxevlּכמֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
(dnlydמהּֿׁשרצינּו זהּו ― הּמנין. את למצא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשּנלאה

הּזה. ּבּכלל ְְִֶַַַָלהּׂשיגֹו

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

אּלא יׁש מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
מהֿ ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, אתֿהּמצות ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹֹֻּכֹוללים
אל  אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל והּׁשמר עליו ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּצּויתי
מקֹום  אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ּדבר ּבׁשּום ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתמרה
ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה הּזה הּצּוּוי את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלמנֹות
עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ּדבר איזה לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמצּוה
מצות  ׁשּיהיה עד ― מסּים מּמעׂשה מזהיר אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻוגם

למׁשל  ,ּכ אליכם לאֿתעׂשה. אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו: , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
bi)ּתּׁשמרּו" ,bk zeny)"ּתׁשמרּו "את ֿחּקֹותי אמרֹו: ּוכגֹון , ְְְִִֵֶַָָֹֻ

(hi ,hi `xwie)"ּתעׂשּו "ואתֿמׁשּפטי ,(c ,gi my) ּוׁשמרּתם" , ְְְְֲִֶֶַַַָ
d)אתּֿבריתי" ,hi zeny)"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,`xwie) ְְְְְִִִִֶֶֶַַ

(l ,giׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר ּכאּלּו. והרּבה .ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתהיּו" a)"קדֹוׁשים ,hi my) ולא עׂשה, מצות מּכלל מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵַָֹֹ

והייתם  "והתקּדׁשּתם ּתהיּו", "קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹידעּו
cn)קדׁשים" ,`i my),ּכלֿהּתֹורה לקּים צּוּוים הם ― ְְִִִֵֵַַָָֹ

עליו, מהּֿׁשּצּויתי ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכאּלּו
ספרא ּולׁשֹון מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל (zyxtותּׁשמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ

(my miyecw:ּכלֹומר היּו, ּפרּוׁשים ― ּתהיּו קדׁשים :ְְְְֱִִִַֹ
ּובּמכלּתא  מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבדלּו

לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי l)אמרּו: ,ak zeny) איסי ― ְְְְִִִִֵֶַָֹ
מצוה  מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבןֿיהּודה
הּזה  הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל

(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`) הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ

(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאֹו

אליהן  ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאֹומרים:
וכּיֹוצא  תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ לקּימן? ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּצּוה

מצו  ׁשהּוא מּמהּֿבֹו חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון n)ּׁשּידענּו. ,eh xacna)― קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

ּומןֿהּכלל  לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ― מצות. קדּׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻזֹו
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם אמרֹו: ּכן ּגם i,הּזה mixac) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(fh וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ותׁשמע ּתּכנע ּכלֹומר: ,ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
עֹוד" תקׁשּו לא ּתמרּו(my)"וערּפכם אל לֹומר: רצֹונֹו ְְְְְְֶַַַַָֹ

עליו. ּתעבר ואל מהּֿׁשּצּויתי ּכל ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹּבקּבלת

החמיׁשי: ּכמצוה הּכלל הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

לחׁשב יׁש ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון  וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל (dyxb)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
וגֹו' לקחּתּה d`nhed)לׁשּוב xy` ixg`) תחטיא ולא ְְְְֲִַַָָֹ

c)אתֿהארץ" ,ck mixac) תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן , ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
אם  אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, לאּסּור טעם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאתֿהארץ"
למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ּתרּבה הרי ― זאת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתעׂשה
הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת "אלּֿתחּלל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרֹו:

(hk ,hi `xwie);טעם ― הארץ" "ולאֿתזנה אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
וכן  הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאּלּו

ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו "ולא bn)אמרֹו: ,`i my) אחרי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּמינים אּסּור igd)ׁשהזּכיר on) ונתן אכילתם ׁשּנאסרה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, אלּֿתּטּמאּו ואמר: לכ ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָטעם
ּבספרי  אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת הּזה הּלאו על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהעברה

(cl ,dl xacna) האזהרה ׁשּקדמה אחרי יתעּלה ּדבריו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
אתֿהארץ" תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר לקחת (xacnaׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(cl ,dl ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד אתֿ― מטּמא ם ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
לא  הּקֹודם, לּלאו טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהארץ.

אמרּו וכן אחר. ּדבר fh.)ׁשהּוא migaf) לא "ּומןֿהּמקּדׁש : ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ycwnd)יצא zian lecbd odkd)"יחּלל ai)ולא ,`k `xwie) ְְֵֵֵַֹ

הּזה, ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ―ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
יתּבּיׁש אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומנה
על  הּזה הּלאו לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמי
ּובכ ּכלל, ּתׁשּובה לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא ְְְְְְִִֶַָָָָָֹמה
הּזה. ּבּכלל לבאר מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתּברר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

אחד ּדע על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מצות  ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ויֹוםֿ ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
לאֿ מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ּוׁשמּטה, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹטֹוב
וכן  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם והּׁשביתה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
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מצות  ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ּכּפּור יֹום ְְְֲֲִִִִֵַַָָצֹום
על  אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה אֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם ּומֹוציא hiאֹונס ,ak mixac) ְְְִִִֵֵֶָָ
(hkÎe לאֿיּוכל" אמר: ואחרּֿכ עׂשה, מצות וזֹו ―ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

ּכלֿימיו" ׁשּיהא (my)לׁשּלחּה אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ― ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
יּנתק ואחרּֿכ קדם dyr"d"לעׂשה(lhai)הּלאו meiwy) ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(elhan"עלֿהּבנים האם "לאֿתּקח אמרֹו: ak,ּכגֹון my) ְְִִֵַַַָָָֹ
(e אתֿהאם"ו ּתׁשּלח "ׁשּלח :אחרּֿכ(f ,my) ּכלֿמין . ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹמאּלּו
חכמים  [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכלל
לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא מהן, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבכלֿאחת
ּדבר  וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה אֹומרים: ּפעמים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהרּבה
ענינים  ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה העׂשה ׁשענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּברּור,
ואיני  האחר; על והזהיר מהם אחד על ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנפרדים,
עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ּבּכלל טעה ׁשּמיׁשהּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹוכר

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ההקּדמה ּדע ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
xtq"aהּזאת devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy) ַֹ

("zeevnd.הּמצוה ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכ xi`ydהּמׁשל `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַַָָָָ

miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr ,eixg` rxf
(oiyexib oirk ody dvilg― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֹֹהן

הּמצות  ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ּבֹו אין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹוזה
ּבהתאם  ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהאּלה
הּנׁשים  מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ההלכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלהקּדמֹות
חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן מתיּבמֹות, ולא ְְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
חֹולצֹות  לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו חֹולצֹות אֹו ְְְְְְִִִַָָָָֹּומקצתן
מקצתם  היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם וכן מתיּבמֹות. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם מיּבמין, ולא ְְְְְְְְְִִִִִַַָָֹֹחֹולצין
אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ולא חֹולצין לא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹּומקצתם
מּזה  חֹולצת מקצתן ׁשהיבמֹות נמצא וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָחֹולצין.
מּתרֹות  ּומקצתן ּומּזה, מּזה חֹולצת ּומקצתן לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּומתיּבמת
ואסּורֹות  ליבמיהן ּומּתרֹות ליבמיהן, ואסּורֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻלבעליהן
ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, לאּלּו ואסּורֹות ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻלבעליהן,

(zenai zkqn ly mipey`xd miwxtd zrax`a hxetnk).

ּכמצוה אםּֿכן האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מּגיעים  לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני  היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה  אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ  צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה  זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

הרי ּכיון ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות

הּמצוה  אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה  ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
ּכלֿמהֿ ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא  הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר  חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl).ספק ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָקרּבן

ואמר  הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ּבאר ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאחרּֿכ
יביא  ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהא
עׂשירית  יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹׁשּתי
אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא וזה ― סלת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאיפה
ּכאן  למנֹות אין א עליו. הּמּטל הּקרּבן מהּו ּבאּור, ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
ואחרֿ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה הּמצוה ולאמר: מצות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכ

האיפ  עׂשירית אּלא להקריב צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּקרּבן  ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב והיא: אחת, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמצוה
ּכן  ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ּכ אֹו ּכ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב והּוא מצות, c)ׁשגגת my) ׁשּמי , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עׂשה  מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' מצות על ועבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
הּׁשגגה  ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ׁשּיקריב והיא: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחת,
מצות  והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר

ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו a)לאֿתעׂשה, zeipynd) הֹוריֹות ְְְֲֵֵֶֶַַָֹ
(dncwda)ּוכרתֹות(a dpyn ` wxt) הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ . ְֵַַַַָָָ

אם  ואמר: מקראֹות עליו וכתב זה קרּבן ּבענין ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהלכֹות
הּוא  ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה יקריב ― הארץ מעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּפר. יקריב ― ּגדֹול ּכהן הּוא ואם ׂשעיר; יקריב ― ְְְִִִִִֵַַָָָָֹנׂשיא
הּׁשֹוגג  יקריב ― ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָאבל
א ּגדֹול. ּכהן אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ְְִִֵֵֶֶַָָָֹׂשעירה
אתֿהּקרּבן, מקריבים ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעלֿידי
לרּבים, ― ׁשֹוגג קרּבן ׁשהּוא ― האחד הּקרּבן יהפ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלא
היינּו ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּכׁשּתי  'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָצריכים
ּכׁשּתי  יֹונה' בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם ― ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹמצות

הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין ― הּוא (iadl`)מצות קרּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות
ואין  קרּבן, אֹותֹו מּתנאי זהּו ― ׂשעיר מביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואחר
היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. נחׁשב הּמצות מּתנאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּֿתנאי

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא נסּתרת, ּבֹו הּטעּות ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכי

זנתה מהּסּוג אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבׂשרפה; ― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ―ְְְִִִִִֵֵַָָֹ
ּבזה  טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין הׁשלמת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹזֹוהי

ׁשּׁשמעּתי  ונערה ּכלֿמי מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּכן, הּדבר ואין ― מצוה ּכהן ּובת מצוה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמארסה
תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ׁשאבאר, ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא

(ci ,k zeny) ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה היא ―ְְְִִִִַַַָָָֹ
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קפג xii` 'k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבא  אחרּֿכ איׁש; לאׁשת אזהרה הּזה ׁשהּלאו ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבּקּבלה,
יהרג  זה לאו על ׁשהעֹובר ּובאר, זֹו אזהרה אחר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב

והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת אמרֹו: i)והּוא ,k `xwie). ְְְֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו והתנה הּזה הענׁש אתּֿתֹורת הּכתּוב הׁשלים ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרּֿכ
ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת ׁשאמרֹו ואמר, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתנאים
היא  הרי ― ּבתּֿכהן היא זֹו איׁש אׁשת אם ֲִִִִִִֵֵֵֶַֹחּלּוקים:
היא  הרי ― ּבתּולה מארסה נערה היא ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֹנׂשרפת;
היא  הרי ― ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹנסקלת;
סּוגי  ּפרּוט עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבחנק.
איׁש. אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּמיתה,

ּבסנהדרין אמרּו ונאפת (p`:)ּובפרּוׁש נאף ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּכהן  ואתּֿבת לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכל, ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׂשרפה.
אּלא  והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּוא
ּולמקצתן  ׂשרפה למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשחּלק
הּמצוה  ּדין ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָסקילה.
למנֹות  ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמאחר
ׁשהּכתּוב  ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" ― ּבׁשגגה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מּכהֿנפׁש

זֹו מצוה הלכֹות dl)ּפרט xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִַָָָָָָ
מצוה  ― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאמר
אׁשרֿ יד ּבאבן "ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; ּבּה בכלי ימּות "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ
― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו אׁשרֿימּות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָעץֿיד
והּמצוה  אתֿהרצח"; ימית הּוא הּדם "ּגאל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו:
והּמצוה  יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ― ְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָהחמיׁשית
והּמצוה  ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּׁשּׁשית
והּמצוה  בידֹו"; הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּׁשביעית
הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ּבפתע "ואם אמרֹו: ― ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּׁשמינית
ּכלּֿכלי  עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― הּתׁשיעית ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָוהּמצוה
בכלֿאבן  "אֹו אמרֹו: ― העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבלא
אמרֹו: ― הי"א והּמצוה ראֹות"; ּבלא ּבּה ְְְְְֲִֶַַָָָָֹאׁשרֿימּות
― הי"ב והּמצוה לֹו"; לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"וּיּפל
― הי"ג והּמצוה אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמרֹו:
והּמצוה  עירֿמקלטֹו"; אל העדה אתֹו "והׁשיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרֹו:
הּגדל"; הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― ְְֵַַַַַָָָָֹֹהי"ד
והּמצוה  הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: ― הט"ו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
הרצח" יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: ― ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹהט"ז
מּגיע  הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹאּלּו
לפי  ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר ― מאלּפים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָליֹותר
ּדין  היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
ּדיני  לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכה
קראם  ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים
הּדם  ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"מצות"

האּלה". הּמׁשּפטים ְִִֵֶַַָָעל

למקצת ּוכבר לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

והתלּבט האּלה למנֹות (dywzd)הענינים והתחיל ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפרׁשת  נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָּפרׁשּיֹות
הרּבה  מנה וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ּוׁשבּועֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָנדרים
ולא  ּבׁשלמּות הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּפרׁשּיֹות,
מנה  מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָהּׂשיגֹו,
הּכלל  מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש מּבלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּקדם
ולא  מצות, עׂשר אחד צרעת ּבמצות ׁשּמנה לכ הּגיע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּזה,
אּלא  אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר וכל אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹידע
נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ּותנאים. הלכֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפרּוט
מהֿ ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה מטּמאּתּו, אדם ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּצרעת
וקדׁשיו  מןֿהּמקּדׁש להתרחק הּטמאים: ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּׁשחּיבים
איזֹו נדע לא ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹולצאת
הּכתּוב  התחיל לכן מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצרעת
טהֹור; זה הרי ― ּכ הּוא ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבאר
― ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; זה הרי ― ּכ הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו bi,מעמידין `xwie `xtq) ְְְְֲִִֵַַָָֻ
(hk"לטּמאֹו אֹו "לטהרֹו :(my),לטהרֹו ׁשּמצוה ּכׁשם ― ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָ

לֹו: ׁשּיאמרּו רק היא ׁשהּמצוה הרי ― לטּמאֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ
אֹו טמא יהא ׁשּבהם הּדברים ּפרטי אבל טהֹור, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמא
הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ׁשהם לפי למנֹותם, אין ― ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָטהֹור

מצות והרי וז ֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
הּדבר  היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָא

היה ― ּכ(dler) ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
ּומהּֿמהם  מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין מֹונים אנּו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאין
מּום  ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא מּום, ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאינֹו
טמא  מהּֿמהם הּצרעת, סימני למנֹות ּגם אין ּכ ―ְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אּלא טהֹור, wx)ּומהּֿמהם mipen)ֿוכל טמא; ׁשהּמצרע ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למנֹות  ראּוי זֹו ּדר ועל הּצרעת. היא מה ּבאּור הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשאר
מֹונים  ואין אחת, ּכמצוה הּטמאֹות מּמיני ומין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּכלֿמין
ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות הּמין אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻּפרּוט
הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ּכלל הבן מּמניננּו. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתּבאר

ּבֹו. עֹוסקים ְְְֲִֶַַּבמהּֿׁשאנחנּו

á"ôùú'ä øééà 'ë ÷"ù íåé
הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא ,(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
mipyl)ּכלֹומר wlgzn "ieev"d) לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֶֶֶַַַַֻ

ותאמר  לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ּדבר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאיזה
אל  לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו אכל: ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלֹו:
הענינים  אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון אין א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּתאכל.
ההּגיֹון  ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר יחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהאּלה

(oeyld inkg) הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמרּו
ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון להם אין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאזהרה
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הּצּוּוי  והּוא: מהם, אחד ּבׁשם ׁשניהם ּגם לקראם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהצרכנּו
(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr Ð "ieev"d :mipyl lvtznd)."

הם". אחד ענין והּצּוּוי ׁשהאזהרה ,ל נתּבאר (llkaeהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
("ieev"d המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון המפרסמת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּלה

ספק  ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין "לא", מּלת היא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלאזהרה
ׁשּלא  אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ׁשאּתה ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבכלֿלׁשֹון,
ׁשּתיהן  לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ׁשּמצות אפֹוא ּברּור ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיעׂשה.
ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ׁשּנצטּוינּו ּדברים מחלט: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻצּוּוי
מצות  ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו אּלה ׁשל הּׁשם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹותם.
לאֿ מצות ― עליהם ׁשהזהרנּו אּלה ׁשל והּׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻעׂשה,
ּגזרה  ― העברי ּבּלׁשֹון יחד הּכֹוללם והּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָתעׂשה;

(ev ,dcewt) ׁשּתהיה ּבין ּכלֿמצוה, חכמים קֹוראים וכ ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו ְֲֲֵֵֶֶֶַַֹעׂשה

נׂשּוא אבל ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּנֹוׂשא,

ו  אתמֹול ּפלֹוני אכל ואין לא אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה וכּיֹוצא ׁשמעֹון אבי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן
ּבערבית  ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ּבֹו. אין צּוּוי ריח ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָואפּלּו
ּובמּלת  "לא", ּבמּלת ּגם ׁשֹוללים א "מא", מּלת היא ְְְִִִִִַַַַַָֹלרב
מּלת  ּבאֹותּה ׁשלילתם לרב הרי העברים אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֹ"ּבלי".
ּבמּלת  ּגם וׁשֹוללים מזהירים; ּגם ׁשּבּה עצמּה, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ"לא"
ו"אינם" "אינֹו" מןֿהּכּנּויים: אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ"אין"

וזּולתם. ְְְֵֶָָו"אינכם"

(jkl ze`nbece):ּכגֹון הּׁשלילה "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְִִִִַַָֹ
עֹוד  נביא "ולאֿקם ְְִָָָֹאמרֹו:

ּכמׁשה" i)ּביׂשראל ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ; ְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹ
(hi ,bk xacna)"צרה ּפעמים "לאֿתקּום ;(h ,` megp); ֲִַַָָָֹ

איׁש" `)"ולאֿעמד ,dn ziy`xa) ולאֿזע "ולאֿקם ; ְְְִַָָָֹֹֹ
h)מּמּנּו" ,d xzq`),"אין" ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. וכאּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

אין" "ואדם אמרֹו: d)ּכגֹון ,a ziy`xa) אינם "והּמתים ; ְְְְִִֵֵַַָָָָ
מאּומה" d)יֹודעים ,h zldw).ּכן ּגם רּבים וזּולתם ְְְִִֵַַָָָ

והּוא:הּנה לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
wlg)ׁשהאזהרה `id) ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
לנׂשּוא  זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס אפׁשרּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָואין

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור והּצּוּוי ּבּספרים ונֹוׂשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אבל  ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;לכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּנתחּברּו
ותׁשלל  ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― הּׁשלילה ּכ ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא
עלֿידי  מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ּובעתיד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעבר

ְְִהתּבֹוננּות.

אתֿהּלאוין ּכיון  למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּור (di`x)ׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּובין (ixac)עניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
`dxdfהּׁשלילה ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe) ְִַָ

(dlily e`.

תצא א "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" f)ּכצאת ,`k zeny) ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּדן  ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
אחד  ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּכה

אברים oire)מראׁשי oy enk) היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן  עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`) אם ְְֲִִִֵֶֶֶַ
ׁשלל  לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחּסרּה
ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמּמּנּה
אבר  ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה חֹובה אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
לא  א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת זֹו הּנה ― ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמאבריה

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה מֹוסרי ּפרׁשּו וכ (zyxtאזהרה. ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
(mihtyn יֹוצאה אינּה ― העבדים" ּכצאת תצא "לא :ְְֲִֵֵֵֵָָָָֹ

,ל נתּבאר הּנה יֹוצאים. ׁשהּכנענים ּכדר אברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבראׁשי
על  הזהיר ׁשהּוא לא מּמּנה, הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּזֹו

ַָָהּדבר.

הע ואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּובין הבּדל בדים" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

(el ,bi `xwie) ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd
(zegztzd:אמרֹו וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק ְְְְִִֵֵֵַָָֹולא

"(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik yi`e)
חּפׁשה" ּכיֿלא יּומתּו k)לא ,hi `xwie) ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִֶַָָֹֹֻ

חּיבים  ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ולא ׁשלילה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכן
חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא ּכיון oilg)מיתה oiyeciwd oi`e) ואין , ְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

יקּתּלא" "לא ולֹומר אתֿזה ebxdi)לתרּגם l`) יצא ׁשּבכ , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין הּׁשלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹמענין

מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה" (mixacּכיֿלא ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
(ek ,ak ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּׁשלל

אין  אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל הּמיתה חּיּוב ּכאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהם
"ולאֿיהיה  אמרֹו: וכן חּפׁשה. לא ּכי מות, חטא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻלהם

וכעדתֹו" d)כקרח ,fi xacna)ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ― ְְְְֲִֵַַָָֹ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו ׁשלילה ׁשהּוא negpz`חכמים yxcn) ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

(my על וטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לעצמֹו ויבּקׁשּה ezcre)הּכהּנה gxw bdpnk) יארע לא ― ְְְְֱִֶַַַַָָֹֻ

― והּׂשרפה הּבליעה ּכלֹומר: ועדתֹו, לקרח מהּֿׁשארע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה (iehiadnאּלא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

(dyn ci dzwly dna dwliy micnl ep` "dyn cia":ְַּכלֹומר
"ּבחיק יד "הבאֿנא אליו: יתעּלה אמרֹו וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצרעת;

(e ,c zeny) יהּודה מל לעּזּיה מּמהּֿׁשארע ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהביאּו
zrxvde Ð xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay)
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קפה xii` 'k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxfׁשּמצאנּו ואףֿעלּֿפי .ְִֶַַָָ
אחרת l"fg)ּדעה ly)סנהדרין אמרם:(iw.)ּבּגמרא והּוא , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ולאֿ ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבמחלקת ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"ּכלֿהּמחזיק
לא  הּתֹוכחה ּדר על זה הרי ― וכעדתֹו" כקרח ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיהיה
זה  ענין על האזהרה אבל זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּכ

(zwelgnd)ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחר, לאו ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנכללת
(dn dyrz `l).

ּבין אין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לא  אבל הּדברים, מענין חּוץ לאזהרה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
מּלה  ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ׁשּמּלת ּכיון ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמןֿהּמּלה,
הבנה  ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן "לא". מּלת והיא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחת,
ׁשלילה  הּוא לאו איזה ּבקּלּות יּׂשיג ואז הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ּכמֹו אזהרה, הּוא לאו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיזה
אצלם  ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין על הּׁשלֹום, עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחכמים,
ׁשלילה  הּוא אם הּלאוין מן ּבלאו ּביניהם ׁשּנפלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמחלקת
"ּומלק  העֹוף: חּטאת על יתעּלה ּבאמרֹו וזה אזהרה, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָאֹו

ולאֿיבּדיל" ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d `xwie) ּתּנא הּנה . ְְְִִִֵֶַַָָֹ
הּוא  ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ּבּמׁשנה, המדּבר והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדידן,

הבּדיל אם x`evdn)אֹומר: y`xd z` cixtd).ּפסל ― ְִִִֵַָ
ׁשּכן  לאֿתעׂשה; מצות יהיה הּזה ׁשהּלאו זה לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹוצא
אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ּפסל, ― אתֿהראׁש ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּכׁשהבּדיל
הּזה  ׁשהּלאו סֹובר, ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדבׁש.

gxkdd)ׁשלילה zlily) לא" אמרֹו: וׁשּפרּוׁש אזהרה, ולא ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מסּפיק  אּלא הראׁש, להבּדיל צרי ׁשאינֹו ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹיבּדיל"

אֹותֹו ּכׁשר ׁשּיחּת ― הבּדיל אם ּולפיכ ׁשעּור, ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
זבחים ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. רּבי (dq:)לפי היה אֹומר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

העֹוף; ּבחּטאת ׁשּמבּדילין ׁשמעּתי ׁשמעֹון: ּברּבי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָאלעזר
על  והקׁשּו להבּדיל. צרי אינֹו ― יבּדיל" "לא ְְְְְִִִִֵַַַַָֹמאי
ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדברים

"(xea yi` gzti ike)"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny) הכי ― ְְִֶַָֹ
jk)נּמי mpn`d):הּתׁשּובה והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכּסּוי. ּדבעי מּכלל ― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהתם
זֹו אם הּדברים, מענין ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה
― יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשלילה
יתּבאר  ּומּכאן הּמׁשנה, ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצות
לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹׁשאמרֹו

(fi ,` `xwie) הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְִִִִֵֶָ
ׁשאמר  ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. ― הבּדיל אם הּכל: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּולדברי

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה: ai)ּבעֹולת ,` my) עֹולה היה , ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבדעּתנּו,
ּכמֹו ּכׁשר, ― הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלהבּדיל,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

אמרֹו:עֹוד ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל
יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר fk,"ּכלֿחרם my) ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(hk ּתדע אם ― אזהרה לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבדמים  ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, הּדבר מּובן  ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָמהּו
נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל לפי ּבערכים ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָָָקצּובים

ּבין זה ּבענין הבּדל "ערואין אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ― עלי" ְְֲִִִֵַַָָָּפלֹוני
אדם  הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומהּֿגילֹו,
אמר  ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּנתחּיב
לׁשּלם  יתחּיב לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
ׁשּנגמר  מעת ער לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכלּום,
אין  ּכלֹומר: יּפדה", "לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדינֹו.
מּדיני  ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ּפדיֹון, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלֹו
ּולׁשֹון  אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהערכים

b)הּמׁשנה dpyn ` wxt oikxr) לא להרג והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִֵֵֵֵַַַָָֹ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא e.)נּדר oikxr) ּבתנאי ׁשּזה : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמכלּתא  ּולׁשֹון להרג. יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיהא
(mihtyn zyxt),ּפדיֹון להם אין ּדין ּבית מיתת חּיבי :ְִִִֵֵֵֶַַָָ

מֹות  יּפדה לא מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק התּבֹונן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹיּומת".
להם  "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה הּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּלאו
הּזה  אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּפדיֹון"
למחּיבי  מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻעצמֹו

לאחד ּדין, ּבית "ערּכֹו('jixrn')מיתת ׁשאמר .aiigd ly) ְְִִֵֶֶֶַַָָ
(dzin,"יּפדה "לא לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? אמר ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָֹֹעלי",

זה  ענין ּבארנּו ּוכבר .ער חּיב ׁשאינֹו מּנין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלֹומר:
מסּפק  ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ׁשאני עד הּבאּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבתכלית

אדם. ׁשּבבני ההבנה לקׁשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹאפּלּו

ּבּתֹורה ּכיון המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עליו  מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאזהרה
'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו מארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאחת

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ew.)ּו'פן', migaf) ּכלֿמקֹום : ְְְֵֶַָָָֹ
מ  אּלא אינֹו ― ו'לא' ו'אל' 'ּפן' 'הּׁשמר', צות ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשער אבל ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
ּופלֹוני  ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי  אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
עׂשיתי  לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּׁשהּטיל
אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים ֿוכהּכzra) ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d לאֿאכלּתי" ְִֶַַָֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו בערּתי ולא מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹבאני
(ci ,ek mixac)מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: מׁשמע ―ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ויתּבאר עליו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמזהרים

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא
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`xiiקפו 'k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּדברים:ּדע, ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּצּותה  וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָּבדעֹות,
להאמין  ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל להאמין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹותנּו
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ּובאהבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּיחּוד.
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון  מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב  ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם  ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל  לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת  על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

אתֿהענינים אם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות  לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
לחּזּוק  ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻֻׁשּבאּו

xacd)ּבלבד zxneg z` yibcdl) יבֹוא ׁשּפעמים לפי . ְְְִִִֶָָָ
צּוּוי  ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו עצמֹו ענין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבאֹותֹו
חכמים  מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן לחּזּוק. צּוּוי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאחרי
אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ויבארּו הענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּלּוק
העׂשה  אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ענין ּכֹולל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכלֿעׂשה
נׁשאר  לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ראּוי אז הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאחר
הּכתּוב  ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, לתֹוספת ּבא אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלחּזּוק

(dxe`kl) אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהם
ּכׁשאין  אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק נכּפל ּפסּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאיזה
נמצא  אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ּדברי ּכ על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלנּו
והּצּוּוי  ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ׁשהּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלה,
והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ונכּפל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוזר

ּפסּוק נכּפל  ּבפני ׁשּלא אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
הרי  ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ואתֿזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו
חמּור  הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; הּכפל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתכלית
ׁשּנכּפל  אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ׁשּבאה ּכיון ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמאד,

הּמצוה ּדין oi`yלהׁשלמת mipic ihxt milyn weqt lky) ְְְִִַַַָָ
(ipyaּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה מּמּנּו ללמד ּכדי אֹו ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

מפנה ואֹומר: הּתלמּוד epipra)ׁשּמבאר letk Ð "iept" weqt) ְְְְֵֵֶֶַַָֻ
ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ּגזרה מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ―ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבּפרק  ּפסחים ּבּגמרא זה ענין על העירּו הּׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם

נכּפל,(ck.)הּׁשני הּוא הּנראה ׁשּלפי הּלאוין לאחד וכּונּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבענין  להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, נלמדה ּכבר ׁשהאזהרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכיון

רבינא  לּה אמר וקׁשיה: טענה ּבדר ּכ על ואמרּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻנֹוסף,
ואימא אׁשי: ick)לרב ltkp weqtdy ,ile` ,xen`) לעבר ְְֲֵֵַַָָֹ

להקים  רֹוצה ׁשאּתה זה ּכלֹומר: לאוין? ּבׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעליו
מןֿהּלאו  ׁשּנלמד ּכענין ׁשּלא אחר, ּבענין הּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאתֿהּלאו
ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? מֹוצא מתּבּקׁש מּדּוע ― ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהאחר
ּבׁשני  חּיב הּדבר אֹותֹו העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ּכלֿהיכא לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה mewn)לאוין?! lka) ְֲִֵֵַַָָָָָָ
למדרׁש oicּדאּכא siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְְִִַָ

(dnecke ycgמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―migipn `le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkd zxhny,ל נתּבאר הּנה יּתירי. ְְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי

יתר  נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּכלֿלאו
("ixizi e`l")ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: ,ְְְְִִֶֶַַַַָ

הּוא  ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשּמת  ּכמֹו יתר, הּזהלאו מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay), ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּמסּפר  ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמצות

ׁשּתים הרי ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמֹונה  מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹעׂשרה
ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹאתֿהּמצות
אכילת  על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ׁשנים ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהיא
לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ּפעמים ׁשבע ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָהּדם
יטעה  מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ׁשבע הּוא הּדם ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאּסּור
אחת  מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ּכלֹומר: ― אחד אף ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ׁשהיא  הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן עׂשה; מצות  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּכלל
מאמר  ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. מּמצות אחת ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹמצוה
עבר  ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה זכרֹונם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלחכמינּו
על  עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו לאוין, וכ ּכ ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
הּלאוין  ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ― עׂשין וכ ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּכ
ּכיון  עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכלֿאחד
על  עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ּכפילּות. ּבֹו ואין אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהענין
הּצּוּוי  ּכפל מּפני אּלא לאוין, וכ ּכ על אֹו עׂשין וכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
רּבֹות  אזהרֹות על עבר ׁשהרי הּמצוה, ּבאֹותּה האזהרה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָאֹו
"לֹוקה  ׁשאֹומרים ּתמצא אּלאֿאםּֿכן רּבים. צּוּוים ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָאֹו
ּבפני  ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ׁשלׁש" "לֹוקה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתים",
אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אדם ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו,

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד מהּֿׁשּידּוע לפי ׁשאבאר וחּלין (fh.)ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
(.at),ׁשמֹות ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוזּולתם;

ּבפני  מהם ּבכלֿענין האזהרה ׁשּבאה ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכלֹומר:
ּומּׁשּום  ּכ מּׁשּום "עֹובר אמרם: ּבין ההבּדל זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו.

"ּכ(zexdf`d eltkpy llba)אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: ּובין ְְִֵֶַָָָ
ׁשלׁש" `exdfלֹוקה llba)(exahvdy zepey z על והראיה . ְְֶַָָָָֹ

אמרם cn.)ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו, zegpn) ציצית לֹו ׁשאין ּכל : ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
צּוּוי  לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל לפי עׂשה, ּבחמּׁשה עֹובר ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּבבגּדֹו
והיה  עלֿציצת, ונתנּו ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָחמׁש

לציצת" hlÎgl)לכם ,eh xacna)ֿעל ּתעׂשהֿל "ּגדלים ְְֲִִִִֶֶַַָָ
"ּכסּות ּכנפֹות ai)ארּבע ,ak mixac)א .(z`f lk mr) ְְְְַַַַ
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אחת, מצוה ׁשהיא ציצת ּבמצות מפרׁש מאמר להם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמצאנּו
זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ׁשאבאר ci)ּכמֹו dyr zevn). ְְְְֲִִֵֶֶַָָ

אמרּוועל עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn) מניח ׁשאינֹו "ּכל : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּצּוּוי  ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּתפּלין
אמרם  וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבהם

(my zegpn) עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ֵֵֵֶֶַָָֹ
לא  א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבׁשלׁשה
ּכהנים  ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, הּמֹונה מיׁשהּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹֹֹיסּבר
ּכיון  מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹֹֹֹׁשלׁש
מצות  ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשהּדבר

מציעא ּבּגמרא אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת :(hp:)מּפני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
אתֿהּגר לאוין,(mixeaica)המאּנה ּבׁשלׁשה עֹובר ― ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

miyrna)והּלֹוחצֹו ewgec) אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ― ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" "לא ּבלבד: מצות ak,ׁשּתי zeny) ְְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹ

(k.ספק ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ הּלאו ונכּפל ,ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
מציעא ּבּגמרא אמרּו הזהירה (my)ּובפרּוׁש מה "מּפני : ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ

ׁשּסּורֹו מּפני הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּתֹורה
וׁשׁש ׁשלׁשים ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו אפׁשר ּכלּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹרע!"
ּׁשאיֿאפׁשר  מה זה הרי מצות?! ּתרי"ג מּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹמצות

ְְָלאמרֹו.

ּבּתֹורה הּנה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אּלא  ― נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹולא
עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻֻראּוי
לתֹוספת  ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו לדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואיֿאפׁשר
מקּבלי  והם ― זאת על ׁשּיֹורה מֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹענין,

נכּפל (epinkg)הּפרּוׁש ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ׁשֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹּבבּטּויים

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac) עמר "וׁשכחּת אמרֹו אחר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב hi)ּבּׂשדה ,my) תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְִֶַַַָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא זית(k ,my) ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ― ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
יּקח  ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על אחת אזהרה זֹו אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאוין,
והביא  אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו מןֿהּתבּואה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהּֿׁשּׁשכח
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֻלכ
הענפים*. והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹאלּֿתכרת
עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף מּמהּֿׁשראּוי ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹא
ׁשמצּוים  אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהּוא:
הענין  ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם מזהרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹו
ראיה  ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו עליו ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻׁשּמזהרים
מּזה  זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאמרּוה
ּכֹולל  אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין אזהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
ּכלֿענין  לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― רּבים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹענינים
לאו  וזהּו ― ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו מןֿהענינים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָוענין
ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבכללּות

עלֿהּדם" תאכלּו "לא ek)יתעּלה ,hi `xwie)אמרּו , ְְְִֶַַַָָֹֹ
(.bq oixcdpq) ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ּבפרּוׁשֹו: ,ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ְְְְֲֶֶַַַַָֹֹֹנפׁשּה
תאכלּו לא ― עלֿהּדם תאכלּו לא אחר: ּדבר ְְֵַַַַַָָָָֹֹֹֹעלֿהּדם.

ּדם(zepaxwd)ּבׂשר ועדין ,(mcd zwixf iptl) רּבי ּבּמזרק. ְֲִִִַַַַָָָָ
מברין ׁשאין מּנין אֹומר: mixg`yּדֹוסא dpey`x dcerq) ְִִִֵֵֶַַָ

("d`xad" z`xwp Ð mila`d xear mikxer ּבית הרּוגי ֲֵֵַעל
עקיבא  רּבי עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִַַַַַָָֹֹּדין?
טֹועמין  ׁשאין אתֿהּנפׁש ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹומר:
עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ְְְַַַַַָָֹֹּכלּום
מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
חמּׁשה  אּלּו הרי ― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
זה. לאו ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻענינים
"על  אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרּוׁש
― ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻּכּלם
ׁשּלאו  עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy) אּסּורי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנכלל  ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― לאו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמחד
הּכֹולל  אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ּכמצוה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלאו
"לא  ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאתּֿכלֿהענינים
מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: עלֿהּדם" ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹֹתאכלּו

(ci ,hi `xwie)ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם לפי ,ְְְִִִִֵֶַַָ
hvx)ׁשּנבאר dyrz `l)"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

(` ,bk zeny) ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
(`tx dyrz `l) הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג הּוא וזה ― .ְְִִֵֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ְִֶֶָָׁשל

רּבים הּסּוג ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא  ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻהמחּברים
מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתעׂשה
ודבר  ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּבארּו
ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; הּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאֹותם
אֹותם  הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי אחת, אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב
הם  ― ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ׁשּבארּו ֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלאוין
ּומהֿ עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר נמנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאנּו
ּכמצוה  אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת חּיב ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשּבארּו
מיׁשהּו ילקה ׁשּלא הּזה, ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת,
ׁשחּיבּו ּומאחר אפן. ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּתי
המחּברים  הענינים מאֹותם וענין ּבכלֿענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבפרּוׁש
וׁשהעֹוׂשה  ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹוספים,
ידענּו ― הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻאֹותם

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם mipey)ּבהכרח, mixeqi` ly) וכלֿענין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לבּדֹו. ְְִֶַנמנה

הּזה,ואזּכיר הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
הּזה  מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָואפׁשר
אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכּלם,

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ּבכבׂש lkיתעּלה ielv epi`) ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
(ekxv"מבּׁשל h)ּובׁשל ,ai my) זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְִֵֶֶָָָָֻ
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ּכמצוה  נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ולא אחת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹּכמצוה
לאו  לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, מבּׁשל" תאכלּו ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֹֹֻו"לא
בׁשל  ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ולא עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבפני
הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו הביא אּלא ― ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמבּׁשל"

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. מהם אחד והֹוסיף (n`.)וחּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא אכל אּבּיי: "אמר ―אמרּו מבּׁשל ים: ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ

מּפני  ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ׁשּתים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֻלֹוקה
― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, לאו על לֹוקין ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּסבר:
נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם האחד לאוין: ׁשני על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעבר
אּלא  ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו מכללא, הּבא לאו ― ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהּׁשני
לֹוקה  ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי ― ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻצלי
אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻמבּׁשל,
לאו  על לֹוקין אין אמר: "ורבא זה מאמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמׁש

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi)לקי מיהא חדא :cg`) ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
(dwel z`f lka לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ּכלֹומר: ,"ְְִֶַַָָָֻ

מיחד  ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת.
cgein)לאוּה epi` e`ld)אמרֹו ּכלֹומר ― ּדחסימה" ּכלאו ְְְֲִֵַַָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac) לאו ׁשהּוא , ְְְִִֶֶַַָֹֹ
אחד ּדבר על הּמזהיר oicאחד epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶֶַַַָָָָ

zeidl mdilr okle ,oie`ld lkl Ð my xn`py Ð zewln yper
(eil` minec נא ― ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבּגמרא  ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּומבּׁשל
נדחים (bq.)סנהדרין ולכן ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

אֹו נא ׁשאכל ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדברי
נמנה  ּולפיכ לֹוקה; ּבלבד אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻֻמבּׁשל
ּכמצוה  מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאמרֹו

וׁשם n`.)אחת. migqt) זג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד אמרּו ְְֵֶַַַַָָָָָָ
(miaprd ztilw)חרצן ׁשּתים; לֹוקה ―(mipirxbd)― ְְִֶַַָ

לֹוקין  אין אמר: ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹוקה
יעׂשה על אׁשר "מּכל לאמרֹו: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּיין" c)מּגפן ,e xacna)וכ עליו. ׁשּלֹוקין סֹובר ׁשאּבּיי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק על (gp.)אמרּו ּודבׁש מּׂשאֹור "הּמעלה : ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

מּׁשּום  ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ה ּמזּבח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּגּבי
ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַּדבׁש

"כל ׁשאמרֹו exihwz)ּכלֹומר `l yac lke xe`y)― " ְְֶַָָ
(`i ,a `xwie) וׁשּלא לבּדֹו, יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּכֹולל

― ׁשּיהיה ׁשעּור ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹיקריב
לאו  על לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוכלֿזה
לאו  על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבכללּות.

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
"ואּכא  אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְִִֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא (e`ldּדאמרי: ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
(cgein epi`."ּדחסימה ְֲִַָָּכלאו

נא ּכיון מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
"ּכלֿׂשאר  ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ― ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובׁשל"

עּמֹוני (my)וכלּֿדבׁש" "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, מצוה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹ
c)ּומֹואבי" ,bk mixac):ּגםּֿכן וכן אחת, מצוה ― ְְִִֵֵַַַָָ

תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny):אמרֹו וכן , ְְְְְֵַַָָָָָֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac):אמרֹו וכן , ְְְִֵֵֶַַָָֹ

וענתּה ּכסּותּה dy`d)"ׁשארּה ly)"יגרע k`,לא zeny) ְְְְִֵָָָָָֹֹ
(i ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ּכמצוה מהם ּכלֿלאו נמנה ―ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובׁשל  נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו הּוא האּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמהּלאוין
ּביניהם. הבּדל ואין וכלּֿדבׁש". "ּכלֿׂשאר ּוכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻמבּׁשל",

ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא אמרֹו: d'וכן zia) ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
(hi ,bk mixac ."xcp lkl jidl` וכן אחד. לאו הּוא ―ְֵֶָָ

וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאמרֹו:
iÎh`)ּולהֹורת" ,i `xwie) על אחד ּבלאו הזהיר ּכלֹומר: ְְְְִִֶַַָָֹ

זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּכניסה
לאו  מּסּוגי הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָׁשּבכללּות.

הּזה,א הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
מןֿהּדברים  ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה  ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם  ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם mipey)יעׂשה oie`l dnk lr xaerd oick)― ְֲֶַַַַָ
מהם  עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: dnegl)אמרֹו uegn) ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹ
ויצהר ותירׁש ּדגנ d'מעׂשר xgai xy` mewna .. m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

(fi ,ai mixac ."ea jiwel`ּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .(:c) אכל" : ְְְֵַַָָָָ
ואחת". ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשר
ׁשּבכללּות?" לאו על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוהקׁשּו
לפני  "ואכלּת ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָוהּתׁשּובה:

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי bk)ה' ,ci my) למה ; ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָָֹֹ
ללאו  ּתימא וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא למכּתב ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלי

(dyrd lr e`l siqedl).תאכלּום לא קרא: לימא ּכן אם ―ְְִֵֵָָֹֹ
למכּתבנהי למהּדר לי aezkle)למה xefgl) ׁשמע ּכּלהי? ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֻ

לחּלק" weqtay)מּנּה: hxt lkl cxtp e`l) נתּבא וׁשם ר . ְְְִִֵֵַַָָ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ׁשאמרֹו (crּגםּֿכן, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(ci ,bk `xwie .ycg xeqi` Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad―

וקלי  לחם "אכל אמרּו: ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּוא
d`eazdn)וכרמל miieyrd milk`n ibeq)ּֿכל על חּיב ― ְְֶַַַָָ

יּתירא  קרא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ואחת. ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָאחת
אחרי  ונתּבאר מּנּה". איד וליתי חד רחמנא לכּתב ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּכתיב:
הזּכירֹו ורק ,צר ּבֹו היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשקלא
אמרּו וכאׁשר עצמֹו. ּבפני קלי על מלקּות לחּיבֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָלחּלק:
ּבפני  קלי על מלקּות יתחּיב ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבּתלמּוד
וכרמל  לחם על חּיב ויהיה זה, ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָעצמֹו
("ilw"a epivny myk "wlgl" cgein cenil mxear ep`vn `ly)
לקלי  רחמנא ּכתּבּה הלכתא למאי הׁשיבּו: אחת? ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמלקּות

לֹומר ― epl)ּבאמצע cnll `l`) וקלי ּכיֿקלי לחם : ְְִִִֶֶֶַַָָָ
ואחד. ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּכיֿכרמל,
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קפט xii` 'k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מעביר ּבדֹומה ּב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר ֹו אמר, לכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְִִֵֵֵֵַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו
אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר וחבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹּומכּׁשף

(`iÎi ,gi mixac) האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד ―ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
וכּלם עצמֹו, ּבפני לאו הּוא weqta)ׁשּנמנּו mixkfend) אינם ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני הראׁשֹון e`lמןֿהחלק `edy) ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
Ð ipyd beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay

(oiwely מעֹונן" ּבאמצע: יתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבפני  לאו מהם ׁשּכלֿאחד נתּבאר ּכבר ׁשּכן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומנחׁש"

תעֹוננּו" ולא תנחׁשּו "לא אמרֹו: והּוא hi,עצמֹו, `xwie) ְְְְְְֲֵַַָֹֹ
(ek― ּבאמצע והזּכירם ― לחּלק ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו .ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם מהּֿׁשּלפניהם ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכ
ׁשּב ּבענין ּכמֹו זּולתנּו טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹו ּבכלל, אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹזה,
הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשכח
לא  מאיׁשּה ּגרּוׁשה ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֹֹֹ"אּׁשה

f)יּקחּו" ,`k my) ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר אחת, ּכמצוה ― ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבאּׁשה (fr.)קּדּוׁשין אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא , ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו qw`)אחת, dyrz `l) אפׁשר אמנם . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
אחת, ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹלמצא
ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
"אלֿ אמרֹו: ּכמֹו יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹיתעּלה:
וזה  לחּלק ׁשּזה ידע ולא מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּתאכלּו
וקלי  "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ׁשּגם ּכמֹו לחּלק, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
לא  וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ּובין תאכלּו" לא ְְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹוכרמל
ׁשּמנה  אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹיגרע".
ּכ על אחת, מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹּגרּוׁשה
הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ׁשהיא, לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָאין
"ואּׁשה  יתעּלה: אמרֹו והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש
אתֿהעּקר  ּבררנּו ּכבר הּנה ― יּקחּו". לא מאיׁשּה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּגרּוׁשה
ספקֹותיו  ּובארנּו ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
ּבלבד  ׁשּבכללּות לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודענּו
נמנה  ― לחּלק ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואין
ׂשים  אחת. ּכמצוה נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכהרּבה
מאד  ּגדֹול מפּתח הּוא ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכלל

הּמצות. מנין ְְְִִִַָֹלאּמּות
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר דוד מאיר שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט לעומר, במה שמעורר בהכתוב בקונטרס פ"ד, אשר בהחיות אין הפרש 
כמו שהוא במוח או בצפורן שברגל, לפי שהחיות הוא עצמי וכו'. ובכמה מקומות ומהם בלקו"ת פ' 

אמור ד"ה ונקדשתי כתוב שהחיות המלובש בראש נעלה יותר על חיות הגוף וכו'.

החילוק בין שני המקומות הנ"ל הוא, שבחיות עצמו ישנו עצם החיות וגילוייו, ובעצם החיות 
הרי אין שייך לחלק ולומר, שהרגל הוא פחות חי מאשר הראש, משא"כ בגילויי החיות בכחות הנפש, 
הרי כמה כחות לנפש והם תריג במספר, וזה גופא הוכחה שאין זה עצם החיות, ומחולקים לפי האברים 

שבהם מתלבשים, ועיין תניא פרק נ"א.

ויש למצוא דוגמא לזה בנגלה ובעבודה, שמצד נקודת היהדות אין לחלק בין הגדול שבגדולים 
לענין  וכמו  זו.  כדוגמא  יש  תומ"צ  בעניני  גם  וה"ה  והשגה,  ידיעה  מצד  משא"כ  שבקטנים,  להקטן 
ונקדשתי שצ"ל בתוך עשרה מישראל, שבזה אין לחלק בין משה רבינו להפחות שבפחותים בדורנו זה, 
כיון שבזה ניתן עצם נקודת היהדות המושרש בכאו"א ועצם החיות של כאו"א, משא"כ מצד רמ"ח 

מ"ע ושס"ה מל"ת, שכמה וכמה חילוקים בהקומה שלימה דעם ישראל.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, תשכ"א
ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ז אייר ומובנת התמי' לסגנון כתבו, ששידוך עם 
בנות אחב"י הספרדים ה"ז בגדר נחות דרגא ח"ו וח"ו. ויש להתענין בזה.

שאחיו  אלא  ממנו,  המבוגר  אחיו  נשתדך  לא  שלע"ע  אף  שי'  בנו...  עבור  נכבדות  להצעת  ב( 
המבוגר אומר שלא איכפת לו זה, ושואל דעתי בזה.

המשך בעמוד הבא
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meyn `l` ilqtn `l zezixk iaiig xninl ivn

miakek caer epiide izek ipzwc lirl eda ixii`c

ipyne d`ia meyn lqet card opz oizipznae

`ni`e iyxtnc zi`e 'ek opgei iaxcn ilqt

`iywe 'eke inp zezixk iaiig dl leqtl dlrap

my) oig` drax` wxta opzc `cg `aeh deba il

zliraa dnexzd on elqtp zepdk eid m` (:bl sc

iaiig ilqt oie`l iaiig xnege lw cere yi` zy`

oiqgei dxyra xn` `d cere ilqt `l zezixk

dzlqet dzlira dl ieyn dpefc oeike dl ieyn dpef ezeg` lr `ad odk (:fr sc oiyecw)

la` oi` diel zlke`e xyrn dl oipzep zepf zlira dlrapy e` ziaypy diel `ipzc

:`l zpdkl dnexz
iyily
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éòaéz àì éîð äîeøz ,äðBæk äðBæ ÷ôñ da äNò éøäL¤£¥¨¨¨§¥¨§¨§¨©¦Ÿ¦¨¥
àáé÷ò 'øì àlà !äðBæk äðBæ ÷ôñ da äNò éøäL ?àø÷§¨¤£¥¨¨¨§¥¨§¨¤¨§£¦¨
ãçå ,ìòBaì ãçå ,ìòaì ãç :éáéúk éàø÷ äòaøà©§¨¨§¨¥§¦¦©©©©§©©¥§©
éàø÷ àúìz ,ìàòîLé 'øå .äîeøúì ãçå ,äpeäëì¦§¨§©¦§¨¦§¨¥§¨¨§¨¥
äpeäke ,äîeøúì ãçå ,ìòBaì ãçå ,ìòaì ãç :éáéúk§¦¦©©©©§©©¥§©¦§¨§¨

éøèöéàc éànî ,ìàòîLé 'øå .øîBçå ì÷a àéúààø÷ C ¨§¨§©¨¤§¦§¨¥¦©§¦§§¦§¨
éøèöà ék àîìéc ?øîBçå ì÷a àéúà äpeäëe ,äîeøúìC ¦§¨§¨¨§¨§©¨¤¦§¨¦¦§§¦

àéîec àøazñî ,Eì øîà ?àéøL äîeøze ,äpeäëì¦§¨§¨©§¨¨©§¦§©§¨§¨
éîð äîeøz óà íéiçî ìòBáe ìòa äî .ìòBáe ìòaã§©©¥©©©¥¥©¦©§¨©¦
àéîec ,àáé÷ò 'øå .äúéî øçàìã äpeäk é÷etàì ,íéiçî¥©¦§©¥§¨§§©©¦¨§£¦¨§¨
àéúàc àúléî ,déì úéà éîð éàå ,déì úéì ìòBáe ìòaã§©©¥¥¥§¦©¦¦¥¦§¨§¨§¨
:áø øîà ìcéb áø øîà .àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a§©¨¤¨©§¨©¨§¨¨©©¦¥¨©©
éàäî ,ìàMéì úòc Ba ïéàå ìàMéì úòc Ba LiL øác̈¨¤¥©©¦¨¥§¥©©¦¨¥¥©
éàcå "ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" ,à÷ôð àø÷§¨¨§¨§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥©©
.ìëàé øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñ àä ,ìëàé àìã àeä àîè̈¥§Ÿ¥¨¥¨¨¥¨¥§¨¥¨¥¨¥
øBäè éàcå "øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå" àôéñ àîéà¥¨¥¨§©¨¨¨¨Ÿ©¨¨©©¨
.ìëàé àì øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñ àä ,øNa ìëàéã àeä§Ÿ©¨¨¨¨¥¨¥§¨¥¨ŸŸ©
ïàk ,ìàMéì úòc Ba LiL ïàk ,dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨¨¤¥©©¦¨¥¨

éøèöéàå .ìàMéì úòc Ba ïéàL,áø øîà ìcéb áø C ¤¥©©¦¨¥§¦§§¦©¦¥¨©©
éøèöéàåïéa àðéîà äåä áøãî éàc .äèBqî øîâéîì C §¦§§¦§¦§©¦¨§¦¦§©£¨¨¦¨¥

éøèöéà ,íéaøä úeLøa ïéáe ãéçiä úeLøaøîâéîì C ¦§©¨¦¥¦§¨©¦¦§§¦§¦§©
òâBð úòc àkéàc ãò àðéîà äåä ,äèBqî éàå .äèBqî¦¨§¦¦¨£¨¨¦¨©§¦¨©©¥©
Nøç éìk ìëå ,àáé÷ò 'ø Løc íBia Ba :àëéøö ,òébîå§©¦©§¦¨©¨©£¦¨§¨§¦¤¤
øîà äãeäé áø øîà ?àîè änì Bì ïéàL øçàîe :'eë¥©©¤¥¨¨¨¥¨©©§¨¨©
ìeáh äîe .Bì Lé øîBçå ì÷ ïécî ,Bì ïéà äøBzä ïî :áø©¦©¨¥¦¦©¨¤¥©§
ìeñtL éðL økk ,äîeøúa ìñBt ïéleça øzenL íBé¤¨§¦¥¦§¨¦¨¥¦¤¨
àkéà ?äîeøúa éLéìL äNòiL ïéc Bðéà ïéleça§¦¥¦¤©£¤§¦¦¦§¨¦¨
éúéz ?äàîehä áà ïkL íBé ìeáèl äî ,Cøôéîì§¦§©©¦§¤¥©©§¨¥¥
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

קדימה  על  מקפידים  אין  עשרה  שמונה  בן  לגיל  שבהגיע  בזה,  מהאחרונים  דעות  מובאת 
האמורה ובפרט בכגון דא שהאח המבוגר ימחול במחילה גמורה, ויש מקום לומר וקרוב לומר, שזה 

עצמו יהי' סגולה למהר בברכת השי"ת בשידוך מתאים בשביל אחיו המבוגר.

ובפרטיות  הבא  במכתבו  ימלא  ובטח  המעינות  בהפצת  מפעולותיו  מזכיר  שאינו  גדול  לפלא 
הדרושה, ובפרט שפעולות בהאמור ג"כ מוסיפות ומקדימות ברכת השי"ת בהמצטרך, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

המשך מהעמוד הקודם



קצב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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oifge` mipya cenr hk sc oey`x wxtdheq
.õøLc íBé ìeáhîxYd lah ike ,d`nHd a` `le `Ed d`nhl oFW`x uxWA rbPW mc` ¦§§¤¤¨¨¤¨©§¤¤¦§ª§¨§Ÿ©©ª§¨§¦¨©ª©

cr `nhe `aEi miOA milkA WnW axrd iOp aizkC dribpl 'it`e dnExzl xEq`e oiNgl§ª¦§¨¦§¨©£¦¦§¦¨¦§¦©¥¤¡¥¤¤§¥¦©©¦¨§¨¥©

xdhe axrd(`i `xwIe)mFi lEah ilkC opirnW`e ,dnExY FA WOYWdl `Ed dribpl `de , ¨¤¤§¨¥©¦§¨§¨¦§¦¨§¦§©¥§¨§©§§¦¨¦§¦§

:Dil lqR.äàîhä áà Bðéîa Lé ïkLa` dUrp znA df mc` F` df ilM rbFp did m` ¨©¥¤¥¥§¦©©ª§¨¦¨¨¥©§¦¤¨¨¤§¥©£¤©

Fpi`W lk`A xn`Y ,milke mc` `Ohl d`nHd©ª§¨§©¥¨¨§¥¦Ÿ©§Ÿ¤¤¥

aizkC zn i"r 'it` d`nHd a` dUrp(hi xAcOA) ©£¤©©ª§¨£¦¥¦§¦©¦§¨

ol `wtp `kdnE ,`nhi `nHd FA rBi xW` lke§¨£¤¦©©¨¥¦§¨¥¨¨©§¨¨

`nhA KgxM lre ,milke mc` `OhnC zn `nh§¥¥¦§©¥¨¨§¥¦§©¨§¨¦§¥

aizM `dC ,aizM dewnA dxdh Fl WIW zn¥¤¥¨¢¨§¦§¤§¦§¨§¦

,miOA ugxe `nHd lr xFdHd dGde DiPn lirl§¥¦¥§¦¨©¨©©¨¥§¨©©©¦

d`nHd a` dUrp [dewnA] dxdh Fl WIW xaC̈¨¤¥¨¢¨§¦§¤©£¤©©ª§¨

milk` E`vi ,zOd rBn ici lr zn `nh rBnA§©©§¥¥©§¥©©©¥¨§¢¨¦

:[dewnA] dxdh Fl oi`W Uxg ilkE oiwWnEéìk ©§¦§¦¤¤¤¥¨¢¨§¦§¤§¦
.çéëBé Nøçz` `OhnE d`nHd a` FpinA oi`W ¤¤¦©¤¥§¦©©ª§¨§©¥¤

dY` s` ,DlqFRW W"ke oFW`x `EdWM dnExYd©§¨§¤¦§¤§¨©©¨

a` FpinA oi`W t"r`W ipW xMM lr DnzY l ©̀¦§©©¦©¥¦¤¤¥§¦©

:ilY d`nHd a`A e`l `nrhC ,lFqti d`nHd©ª§¨¦§§©§¨¨§©©ª§¨§¦

.çéëBé íBé ìeáè 'eë ñøç éìël äîilM oi`W ©¦§¦¤¤§¦©¤¥§¦

liqtE Fxie`n `Ohn dliahl iE`xd shW¤¤¨¨¦§¦¨§©¥¥£¦¨¥

:dnExY.éàø àìxnFl Uxg ilM i`xM mFi lEah §¨Ÿ§¦§¦§¦§¦¤¤©

`OhOW mEXn iElY dnExYd lEqR mrHW¤©©§©§¨¨¦¤§©¥

Fxie`n `Ohn Fpi` mFi lEah `dC ,Fxie`n¥£¦§¨§¥§©¥¥£¦

d`nHd a` zFidl Uxg ilM i`x `le ,liqtE¨¦§Ÿ§¦§¦¤¤¦§©©ª§¨

`nrh xninl `MilC ,mFi lEah i`xM FpinA§¦¦§¦§§¥¨§¥©©§¨

a` oinC mEXn dnExzA liqtC mFi lEahC¦§§¨¥¦§¨¦§¦©

ilkA `xnEg `dl `zil `dC ,`Ed d`nHd©ª§¨§¨¥¨§¨§¨¦§¦

:liqtE Uxg.ïäaL äåMä ãvä`Fvnl dY` Kixv ¤¤¨¦©©©¨¤¤¨¤¨¦©¨¦§

,dnExY lEqR mrh FA zFlzl mdipWA deW xngŸ¤¨¤¦§¥¤¦§©©§§¨

ixTi` mFi lEah ,oi`OhOW odAW deXd cv EdnE©©©¨¤¤¨¤¤§©§¦§¦§¥

aizkC `nh(ak `xwIe)llMn ,xdhe WnXd `aE ¨¥¦§¦©¦§¨¨©¤¤§¨¥¦§¨

aizM Uxg ilkE ,`nh `YWd crC(`i mW)xEPY §©©§¨¨¥§¦¤¤§¦¨©

y"ke ,dnExzA oilqFtE md mi`nh uYi mixike§¦©¦ª¨§¥¦¥§¦¦§¨§

`nh `EdW mFi lEaHn ith liqtC ipW xMM¦©¥¦§¨¥§¥¦§¤¨¥

mixtQd lkaE :dnExzA lFqtIW oiNgA xEq`e§¨§ª¦¤¦§¦§¨§¨©§¨¦
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(



קצג יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשט"ו
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אייר והקודם לו.

הנה נעם לי לקרות בו שמתגלה בו כשרון נואם לפני הרבים, ומנצל כשרונו זה לדברי התעוררות 
להחזקת היהדות וקיום התורה ומצות. ויה"ר מהשי"ת שיפעלו הדברים בנואם ובהשומעים. ובודאי 

מסדר שלא יפריע הנ"ל בלימודיו בהתמדה ובשקידה, הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות...



יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(קצד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dheq(ipy meil)

Løeñà déôeb éðLc ,éðL úîçî àaä éLéìïéc Bðéà ,ïéleça §¦¦©¨¥£©¥¦§¥¦¥¨§¦¥¦
,LãB÷a éòéáø äNBòLxqegnn `weec cnl iqei iaxy dfne ¤¤§¦¦§¤

`ad lke`y opaxk `l` le`y `a`k xaeq epi`y rnyn mixetik
iax zkxit eilr dyw ok m`e ,mixg` lqet epi` mei leah zngn

.opgei
àîéz éëåleah zngn `ad lke`n cnl `l iqei iaxy daiqdy §¦¥¨

`id ,meiCøôéîì àkéàc íeMîxnele xnege lwd z`ìeáèl äî ¦§¦¨§¦§©©¦§
ïkL íBédid,äàîehä áà`nhn ezngn `ad lke` jk meyne ¤¥©©§¨

iyily oi` d`nehd a` did `ly ipy ok oi`y dn ,ycewa iriax
.le`y `a`k xaeq `ed mpn`e ,iriax zeyrl leki ezngn `ad

,`xnbd dgecdðézééà àäiqei iax Dcnl -,íéøetk øqeçnîmbe ¨©§¦¨¦§¨¦¦
z`f lkae ,d`nehd a` oky mixetik xqegnl dn jextl xyt` my

,déëøt àìås`y oeik ,`kxit ef `kxit oi`y xaeq iqei iaxy ixd §Ÿ©§¥
ez`neh dkld lahy eiykr z`f lka d`nehd a` did mcewy
i` d`nehd a` epi` eiykry oeik mei leaha mb ok m` ,dxengd
`weec cnly daiqdy xnel jixv ok m`e ,ef jxca jextl xyt`

.le`y `a`k `le opaxk xaeqy iptn `id mixetik xqegnn
,áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
eälek ,øæòéìà éaøå øæòìà éaøå òLBäé éaøå éñBé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¦§©¦§ª©§©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàc eäì àøéáñiaxk mixaeq mpi`e §¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
aiwroilega elit` iyily dyer ipy epizpyna yxcy `.

øéàî éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¥¦
,dpyndníéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ,ïðúcin lk - ¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦

,mina xdhidl eze` ewiwfd minkgy `l` ,dxezdn xedh `edy
e ,d`nehl ipyk opaxcn epicLãBwä úà ànèî,iyily edyere §©¥¤©¤
øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôedlik`aøNòîáe ïéleçaipyéøác , ¥¤©§¨¨§¦§©£¥¦§¥
ïéøñBà íéîëçå ,øéàî éaødlik`øNòîaipyxi`n iaxy ixd . ©¦¥¦©£¨¦§¦§©£¥

.oilega iyily dyer epi` ipyy mixaeq eilr miwlegy opaxe
éñBé éaøcenll xyt`n ,oilega iyily dyer ipy oi` xaeqyàä ©¦¦¨

ïøîàc'eke leqty ycwa iriaxl oipn ,lirl iqei iax xn`y dnn -, ©£¨¨
oeikdéúéà íàc`nh `ed oilega iyilyy xaeq `ed m` - §¦¦¥

,dxezdnäîeøúa éòéáøì dézééìdnexza iriax mby cnliy - ©§¥¦§¦¦¦§¨
,dnexza iyily cnel `edy enk ,mei leahn xnege lwdn ,`nh

mb cnliy ,leqt dnexza iriaxy cnliy xg`leLãB÷a éLéîçå©£¦¦§¤
rnyn jk cnel epi` iqei iaxy dfne ,dnexza iriaxn xnege lwa

.oilega iyily oi`y xaeq `edy
òLBäé éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦§ª©

,dpyndnìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcqxt ivg xeriy ¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥

nìëBà`edyïBLàøeteb dyrp ,d`nehlïBLàøopaxcn,dne ¤¦¦
lke` m`e ,ipy dyrp ea rbepyéðLdyrp,éðLdnexza rbp m`e ¥¦¥¦

,iyily d`yrlke` m`eéLéìLdyrp,øîBà òLBäé éaø .éLéìL §¦¦§¦¦©¦§ª©¥
`l` ,oey`x eze` lke`d z` dyer epi` oey`x lke`yìëBàä̈¥

éðL ìëBàå ïBLàø ìëBàdyrp,éðLm`elke` lk` m`eéLéìL ¤¦§¤¥¦¥¦§¦¦
envra `ed dyrpLãB÷a éðL,eze` `nhi ycewa rbi m`y - ¥¦§¤

,xg` ycew leqtl lkei ycewd eze`eïéàådyrp etebéðL §¥¥¦
,äîeøúa.dze` lqet epi` dnexza rbi m`e,ryedi iax siqene ¦§¨

,ycewl ipy dyrp `ede iyily mda yiy exn` oileg dfi`aïéleça§¦
äîeøz úøäè ìò eNòpLxenyl envr lr odkd mdilra laiwy - ¤©£©¨¢©§¨

,dnexzk dxdha eileg z`.iyily mda oi` mzq oileg la`
,`xnbd zwiicnïéà äîeøzä úøäè ìòiyily oilega yi - ©¨¢©©§¨¥

exnypy oileg la` ,mipdk daxd eyr jky oeik ,dnexzkìò©
àì LãBwä úøäèievn did `l df xacy oeik ,iyily mda jiiy ¨¢©©¤Ÿ

oi`y milibx oileg lkk oic mdl yie ,mc` lk lv` ezrc dlhae
zxdh lr eyrpy oilegl ribdl ekxvedy dnne ,iyily mda

,oilega iyily xeq`l ick dnexzøáñ÷ àîìà,ryedi iaxïéà ©§¨¨¨©¥
ïéleça éLéìL äNBò éðLmzq. ¥¦¤§¦¦§¦

øæòìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¤§¨¨
,`ziixadnìL ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúcïzLmix`eand dl` - §©§¨©¦¤§¨¨¥§¨§¨

,cinïéåL,mpicaànèî ,äîeøúaLå ïéleçaLå LãB÷aL ïBLàøä ¨¦¨¦¤§¤§¤§¦§¤¦§¨§©¥
íéðL,iyilyd z` `nhn ipyde ,ipyd z` `nhn oey`xd -ìñBôe §©¦¥
ãçàiriaxd z` lqet iyilyde -,LãB÷aeãçà ànèîoey`xd - ¤¨§¤§©¥¤¨

,ipyd z` `nhnãçà ìñBôeiyilyd z` lqet ipyd -,äîeøúa ¥¤¨¦§¨
ãçà ìñBôeipyd z` lqet oey`xd -,ïéleçadxfrl` iaxly ix ¥¤¨§¦

.oilega d`nehl ipyn dlrnl oi`
øæòéìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¡¦¤¤

,dpyndn,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcoi` cifna d`nhpy dqir ¦§©©¦¡¦¤¤¥
`l` ,dlg dpnn oiyixtnäàîhä ìò äøBähä ïî úìhéð älç- ©¨¦¤¤¦©§¨©©§¥¨

.d`nhd lr dpnn yixtdle dxedh ztqep dqir yell jixvyãöék¥©
dqirdn `nhiz `le ,swendn d`nhd lr dxedhd dqirdn yixti

ixd ,jk dyer ,d`nhdúBqéò ézL,yiäøBäè úçà,úçàå §¥¦©©§¨§©©
déãk ìèBð ,äàîèxeriyälçdqird lr yixtdl xen` `edy §¥¨¥§¥©¨

,d`nhdäqéòîdxedhd,dúlç äîøeä àlLdkizg cer lhepe ¥¦¨¤Ÿ§¨©¨¨
,dxedhd dqirdnïúBðåly xeriya dpnnäöéákî úBçtcenriy §¥¨¦§¥¨

òöîàadze` dyery dxedhd dkizgae ,d`nhd dqira rbie ¨¤§©
`ed df lke ,dlgìBhéì éãkdlgd z`.ówenä ïî §¥¦¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,my xn`p cerøîà ,"äfòa õøt 'ä õøt øLà ìò ãåãì øçiå"©¦©§¨¦©£¤¨©¤¤§ª¨¨©
,øæòìà éaø`ed 'xgie' oeylåéðt epzLpLcec lyäøøçkdber - ©¦¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨

milgb ipt lr oite`y.,`xnbd zl`eyäzòî àlàxe`iad itl ¤¨¥©¨
,'xgie' lr lirlénð éëä 'øçéå' áéúëc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦

,`xnbd zvxzn .'dxxgk eipt epzypy' yxtz ok mb 'xgie' aezky
íúäj"pza zenewn x`ya -' áéúkxgie'óàáéúk àì àëä , ¨¨§¦©¨¨Ÿ§¦
.'óà'©

,`fer dyrn oiprn cerãåc Lðòp äî éðtî ,àáø Løczny jka - ¨©¨¨¦§¥©¤¡©¨¦
eci lr `fer,,`ax x`ane,úBøéîæ äøBz éøáãì àøwL éðtî¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦

éwç éì eéä úBøéîæ" øîàpL"éøeâî úéáa Eizgxayk ,yexit , ¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
zexinfk jiwega izryrzyd ,mdn izxbie iaie`nLBãwä Bì øîà .¨©©¨

àeä Ceøacecléòúä" ïäa áeúkL äøBz éøác ,éðéò óBa E ¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤
"epðéàåcin mda lkzqdln zrcd gqida epir mzeq wx mc`y - §¥¤

mpi`úBøéîæ ïúBà àøB÷ äzà ,mc` ita `ed zexinfdy ,ddinza , ©¨¥¨§¦

dry itl wx,oklúéa ìL úB÷Bðéz eléôàL øáãa EìéLëî éðéøä£¥¦©§¦§§¨¨¤£¦¦¤¥
LãBwä úãBáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨©¦£©©¤

e`yi szka mdilr"'Bâåoglyde oex`d z` mi`yep zdw ipay , §
zelbr dyn mdl ozp `le ,szka [adfd gafne dxepnde]eäéàå ,§¦

àúìâòa dééúà.dlbra oex`d z` `iad cece - ©§¥§¤§¨¨
`xnbd d`ian ,oex`d lr dxinya dctwd lr epxacy oeike
l`eny onfa ,zextd ici lr mizyltn oex`d z`ad dyrnn

aezk my ,`iapdéå"ïBøàa eàø ék LîL úéá éLðàa Cmra jie ,'d ©©§©§¥¥¤¤¦¨¨£
yi` sl` miyng yi` miray",`xnbd zxxane ,'eàø'c íeMî- ¦§¨

eyprp ,oex`d lr elkzqd wxy llbaaiå'(íéäìà) 'Czia iyp`a ©©¡Ÿ¦
,`xnbd zx`an ,`l` .ynyøæòìà éaøå eäaà éaødn lr ewlgp ©¦©¨§©¦¤§¨¨

yny zia iyp` ly myper didéåçzLîe ïéøöB÷ øîà ãç ,eéä í ©¨©§¦¦§©£¦¨
ribn oex`d z` e`xyk mzk`ln ewiqtd `ly -éléî øîà ãçå ,§©¨©¦¥

øeîà énð,obedk `ly exaic s` md - ©¦¨

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

המשך ביאור למסכת סוטה ליום חמישה ושלושים לעומר עמוד א



קצה

oifge` mipy` cenr l sc oey`x wxtdheq
.'eë éðL úîçî àaä éLéìL`xiaqC mFi lEah zngn `Ad lk` n"y ,iYxY DiPn opirnWC §¦¦©¨¥£©¥¦§©§¦¨¦¥©§¥Ÿ¤©¨¥£©§¦§¦¨

DPn iziipC xn` `l WcwA iWingC idp ipW zngn `Ad iWilW n"yE ,lE`W `A`M Dil¥§©¨¨§¦¦©¨¥£©¥¦§¦©£¦¦§Ÿ¤Ÿ¨©§¥¥¦¨

`ziixF`Cn iqFi iAxe ixiin WcTn WcwaE ,`id opAxC dlrn mzdC ,mFi lEahA ciarwcM¦§¨¨¦¦§§¨¨©£¨§©¨¨¦§Ÿ¤¦Ÿ¤©§¦§©¦¦¦§©§¨

:DPn izii` `din iriax la` ,xn`w.dðéúééà àä 'eë ú"ëåxQgOn e"wn iqFi 'x ¨¨©£¨§¦¦¦¨©§¦¦¨§¨©§¦¨¦¦¦§ª¨

mixERM xQgnN dn iOp Kxtinl `Mi`C ,mixERM¦¦§¦¨§¦§©©¥©¦§ª¨¦¦

'x Dil aiWg `lC ,KixR `le d`nHd a` oMW¤¥©©ª§¨§Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¥
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(
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,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàå ,eîcdidi m` s` `nlr ilekle ¨§¥¥¦¤§¦¦§¦
,dxedhd z` `nhz `l `id dviak zirvn`d dkizgaàëäå§¨¨

éâìôéî÷ ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîa- §¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥¨¦§§¥
zirvn`d z` ze`nhl xzen m` `id zwelgnde,øîxfril` iax - ©

ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeî ,øáñdlg owzl ick ¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
d`nhl dxedhd dqird oia dphw dkizg xagl xzen okl ,dxdha

.z`nhp dnvr `idy s`øáñ øîe,exaq opax -íBøâì øeñà ©¨©¨¦§
,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeèzirvn`d dkizgdy oeike §¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

opaxle xfril` iaxly ixd ,ef jxca yixtdl xeq` ,z`nhp
.oilega iyily dyer ipy oi` ,eilr miwlegy

,dpyna epipy,'eëå àáé÷ò éaø Løc íBia Badn` sl` ,cvik `d ©¨©©¦£¦¨§
iqei iax ly epa xfril` iax ,zayd megz dn` mitl`e yxbn
zx`an .minxke zecy dn` mitl`e yxbn dn` sl` ,xne` ililbd

`xnbdøî ,éâìôéî à÷ éàîa`aiwr iax -ïéîeçz ,øáñdn - §©¨¦§§¥©¨©§¦

n `ed zaya dn` mitl`l ueg z`vl xeq`yàúééøBàcenk §©§¨
,weqta fnxpyøîexfril` iax -,øáñoinegzïðaøcexkfed `le ©¨©§©¨¨

.weqta
l`xyi ipae dyn xiyi f`" `aiwr iax yxc meia ea ,dpyna epipy
,'xn`l' xnel cenlz oi`y "xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiyd z`
eixg` dxiy oiper l`xyi eidy ,cnln ,'xn`l' xnel cenlz dne
iax .xn`l xn`p jkl ,lld z` oi`xewk xace xac lk lr dyn ly
`xnbd d`ian .lld z` oixewk `le ,rny z` oixewk ,xne` dingp

,mzwelgn zx`and `ziixa,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨©©¦£¦¨
ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©

ìlä úà àø÷nä ìBãâk ,äøéL eøîàici xeaivd z` `ivedl ick ¨§¦¨§¨©©§¥¤©¥
,mzaegíé÷øt éLàø åéøçà ïéðBò ïäåxne` `edy xac lk lr - §¥¦©£¨¨¥§¨¦

df oirk ,dyxtd y`x `edy dielld eixg` miper mdøîà äLîŸ¤¨©
íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà'' eixg`ék' øîà äLî ,''äì äøéLà ¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦

b.''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,'äàb äà¨Ÿ¨¨§¥§¦¨¦¨©
úà àø÷nä ïè÷k ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¤©¦¦©§¦¦¥§¨¨©©§¥¤

ìläm`ivedl leki epi`e ,mnvra `exwl mircei mpi`y milecbl ©¥
,mzaeg ici,øîBà àeäM äî ìk åéøçà ïéðBò ïäådf oirkäLî §¥¦©£¨¨©¤¥Ÿ¤

äàb ék' øîà äLî ,''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà' øîà̈©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦¨Ÿ
.'äàb äàb ék' íéøîBà ïäå ,'äàb̈¨§¥§¦¦¨Ÿ¨¨

øôBñk ,øîBà äéîçð éaøziaa zeidl libx `edy zewepiz cnln - ©¦§¤§¨¥§¥
,zqpkdúñðkä úéáa òîL ìò ñøBtämiribnd miyp` dxyrl - ©¥©§©§¥©§¤¤

zqpkd zialäléçz çúBt àeäL ,,rny z`ixw iptly zekxaa ¤¥©§¦¨
åéøçà ïéðBò ïäågzt dyny mid zxiya did df oirk ,ez` cgia §¥¦©£¨

cgi exn`e mlek epeeike mlek lr ycewd gex dzxye ,'dl dxiy`
.dxiyd z`

`xnbd zx`an,éâìôéî÷ éàîa,dxiyd zncwda xn`pz`" §©¨¦§§¥
,l`xyi ipa exn` dn ewlgpe ,"xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiydéaø©¦

àúéén÷ àúléîà 'øîàì' ,øáñ àáé÷òlk exn` l`xyi ipay - £¦¨¨©¥Ÿ©¦§¨©©§¨
.''dl dxiy`' dxiyd zligz z` mrtéaø ìL Bða øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§¤©¦

'øîàì' ,øáñ éìéìbä éñBéjledàúléîe àúléî ìkàdaiz lky - ¦©§¦¦¨©¥Ÿ©¨¦§¨¦§¨
l`xyi ipa eixg` exfg dyn xn`y,øáñ äéîçð éaøå .yexity §©¦§¤§¨¨©

,jk `ed weqtd'eøîàiå',rnynéããä éãäa eälek øeîàcdyn - ©Ÿ§§¨§©£¥£¨¥
zeyx elawy xg`l ,cgia l`xyi ipa mr,'øîàì'ici lrçúôc ¥Ÿ§¨©

.àLéøa äLîŸ¤§¥¨
íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa ,éìéìbä éñBé éaø Løc ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©©¦¦©§¦¦§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨
ìò ìheî ììBò ,äøéL eøîà ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð̈§¥¥¤©¦¨§¥©¨§¦¨¨¨©
,äðéëMä úà eàøL ïåék ,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå ,Bnà ékøa¦§¥¦§¦¥¦§¥¦¥¨¤¨¤©§¦¨
éìà äæ' eøîàå ,åétî ãc èîL ÷Bðéúå ,Bøàeö déaâä ììBò¨¦§¦©©¨§¦¨©©¦¦§¨§¤¥¦

.'æBò zãñé íé÷ðBéå íéììBò étî' øîàpL ,'eäåðàå§©§¥¤¤¡©¦¦§¦§§¦¦©§¨
eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§

øîàpL ,äøéL¦¨¤¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,òøôîì äpàø÷é àlLepi`y ,dlgzdl seqdn jetd xcqa xnelk ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©
,`xnbd zl`ey .aezkd xcqd itl `xw `l m` daeg ici `vei,éaøå§©¦

déìðî ,òøôîì äpàø÷é àlLdper .df oic cnel `ed okidn - ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§¨¥
,`xnbddéì à÷ôðz`f yxec `ed -,'íéøácä' 'íéøác'îdidy ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦

cnll ,'mixacd' xn`pe ,`"d ila 'dl`d mixac eide' aezkl witqn
zx`ane .jetd xcqa `xwi `ly,`xnbd,ïðaøå`xwi `ly eyxcy §©¨¨

ik ,iax enk 'mixacd'n z`f eyxc `le ,'eide'n rxtnl'íéøác'§¨¦
eäì òîLî àì 'íéøácä'zl`ey .eyxecl ozipd xezii dfy ©§¨¦Ÿ©§©§

,`xnbd,'òîL' áéúëä ,énð éaøåxyt`y dfn yxec epi` recne §©¦©¦¨§¦§©

,`xnbd dper .minkgk ,rney dz`y oeyl lka `exwl,àeää©
,'rny' dlinddéì éòaéîjixv rny z`ixway ,zxg` dyxcl iax ¦¨¥¥

éðæàì òéîLäìétî àéöBî äzàM äî E.E,`xnbd zx`aneïðaøå §©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
jkn eyxc `le ,rney dz`y oeyl lka `exwl ,'rny'n eyxcy

,eipf`l rinydl jixvyòîL úà àøBwä øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¥¨§©§¨©©¥¤§©
.àöé Bðæàì òéîLä àìå§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.xg` oiipra dielz minkge iax zwelgn m` zxxan `xnbdàîéì¥¨
y xn`p m`d -,éaø øáñ÷̈¨©©¦
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים ושלושים לעומר עמוד ב



יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבהוד(קצח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dheq(iyily meil)

'ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa'el` mby rnyn §©§¥¨§¡Ÿ¦¦§¦§¨¥
.mid lr zeldwna eidyk 'd z` ekxa xewna eid oiicry)zl`ey

,`xnbdeæç àì àäå.,`xnbd daiynñøk ,íeçðz éaø øîà §¨Ÿ¨¨©©¦©§¤¤
àéøì÷tñàk ïäì äNòðd`xn -.(eàøå äøéànä ©£¨¨¤§©§©§©§¨©§¦¨§¨

,dpyna epipyãáò àlL ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨¤Ÿ¨©
.'eë áBiàiplhwi od" xn`py ,dad`n `l` `ed jexa yecwd z` ¦

dywn .dtvn ipi` e` dtvn ip` 'el' ,lewy xacd oiicre ,"lgii` el
,`xnbd'àì' éàä éæçéìå,aezk `ed cvikáéúk ó"ìà ã"îìa éà §¤¡¥©Ÿ¦§¨¤¨¤§¦

,àeä 'àì'e ,dtvn ipi` eyexityàeä 'Bì' ,áéúk å"éå ã"îìa éà Ÿ¦§¨¤¨§¦
,lewy oiicr xacd dpynd zxne` dn iptne ,dtvny eyexity

.sqep weqt `iadl jixve
,`iyewd z` `xnbd dgecàì ,ó"ìà ã"îìa áéúëc àëéä ìëå§¨¥¨¦§¦§¨¤¨¤Ÿ

áéúëc ,'øö àì íúøö ìëa' ,äzòî àlà ,àeä'`l'ã"îìa ¤¨¥©¨§¨¨¨¨Ÿ¨¦§¦§¨¤
,àeä àìc énð éëä ,ó"ìàyecwdy `id dpeekdy yxtz m`d ¨¤¨¦©¦§Ÿ

,mzxva mdnr `vnp epi` `ed jexaénð éëä àîéz éëå`ed jky , §¦¥¨¨¦©¦
,yexitdáéúëäå,weqtd jynda,'íòéLBä åéðt Càìîe'ixd §¨§¦©§©¨¨¦¨

.mzxva mdl riyene `vnp ok `ed jexa yecwdy,(åàì) àlà¤¨¨
éëä òîLîe ,éëä òîLîdpeekdy minrte jk dpeekdy minrt - ©§©¨¦©§©¨¦

.lewy oiicr xacd dpynd zxne` okl ,jk
' øîàðå ,áBiàa 'íéäìà àøé' øîàð ,øîBà øéàî éaø àéðzikàøé ©§¨©¦¥¦¥¤¡©§¥¡Ÿ¦§¦§¤¡©§¥

íéäìàdz`íäøáàa øeîàä íéäìà àøi äî ,íäøáàa ' ¡Ÿ¦§©§¨¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§©§¨¨
äáäàîdéôeb íäøáàå ,äáäàî áBiàa øeîàä íéäìà àøé óà , ¥©£¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§¦¥©£¨§©§¨¨¥

ïìðî,dad`nyäøáà òøæ' áéúëc.'éáäBà í §¨¨¦§¦¤©©§¨¨£¦
,`xnbd zl`ey.äàøiî äNBòì äáäàî äNBò ïéa àkéà éàî©¦¨¥¤¥©£¨§¤¦¦§¨

,daiyneìBãb ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúc àä àkéà¦¨¨§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨
äfL ,äàøiî äNBòä ïî øúBé äáäàî äNBòä,d`xin dyerd ¨¤¥©£¨¥¦¨¤¦¦§¨¤¤

éeìzdpibne ezekføBc óìàì,eixg`lyäæå,dad`n dyerdéeìz ¨§¤¤§¤¨
.øBc íétìàìy oeik ,`ed jky oipneéáäàì íéôìàì' ,áéúk àëä §©§©¦¨¨§¦©£¨¦§Ÿ£©

ìe'éúBöî éøîBL,mitl` dlez `ed eiade`ly ixd,áéúk íúäå §§¥¦§¨§¨¨§¦
ìe''øBã óìàì åéúBöî éøîBLmiyer mpi`y eizeevn ixneyly ixd §§¥¦§¨§¤¤

.sl` dlez ,d`xin `l` dad`n
,`xnbd dywnénð íúäxec sl` ly weqta -åéáäBàì' áéúk ¨¨©¦§¦§£¨

ìe'øBã óìàì åéúBöî éøîBL.,`xnbd zvxznéîñãì éàädéì C §§¥¦§¨§¤¤©¦§¨¦¥
éîñãì éàäådéì Cjenq 'xec sl`l'e ,'iade`l' jenq 'mitl`l' - §©¦§¨¦¥

.'izeevn ixneyle'
déì øîà ãç ,àáøc dén÷ éáúé eåäc éãéîìz éøz eäðä`axl, ¨§§¥©§¦¥©£¨§¥©¥§¨¨©¨©¥

éàîìça ïeéø÷àweqtd z` inelga il e`ixwd -Eáeè áø äî' ©§§§¤§¨¦¨©§
éàøéì zðôö øLàdéì øîà ãçå ,'E`axlàîìça ïeéø÷à ,é £¤¨©§¨¦¥¤§©¨©¥©§§§¤§¨¦

øîà .'EîL éáäBà Eá eöìòéå eððøé íìBòì Cá éñBç ìë eçîNéå'§¦§§¨¥¨§¨§©¥§©§§§£¥§¤¨©
eäì`axïezà éøeîb é÷écö ïðaø eëééåøz ,miwicv mkipy - §©§©§©¨¨©¦¥§¥©

y `l` ,mixenbøî`ed jexa yecwd z` caer,äáäàîokle ©¥©£¨

,'jny iade` ja evlrie' el e`ixwdøîeecaer,äàøiîokle ©¦¦§¨
.'ji`xil zptv xy`' el e`ixwd

íéîäù íùë êìò ïøãä

éùéù ÷øô àðé÷ù éî

.dheq lr zecrd ipica wqer wxtd
BzLàì àpéwL éî .äðùî,ipelt mr xzqiz `lyäøzñðåxg` ¦¤¦¥§¦§§¦§§¨

,eiepiwòîL eléôàjk lrdxzqpy,çøBtä óBòî`ly xnelk £¦¨©¥©¥©
zecrl leqt `ed m` s`e ,cg` crn wx `l` dxenb zecra rny

if` ,dzewydl dvex epi` dlra m` ,dgty e` car oebkàéöBéz` ¦
,hba ezy`äaeúk ïzéå,.øæòéìà éaø éøácdfa xaeq xfril` iax §¦¥§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

mbe ,dxizqd lr dxenb zecr jixv oi`y zkqnd zligza ezhiyk
,dz`neh lr cirdl mipn`py enk ,dfa mipn`p zecrl mileqtd

d dxizqy meyncr mzecra dlral zxq`p jkitl ,d`nehl dywe
ozie `ivei ,dzewydl dvex epi` m`e ,mixx`nd min dze` dwyiy

.daezk,øîBà òLBäé éaømicr ipy oi` m` dlral zxq`p dpi` ©¦§ª©¥
wx dniiwl leki mle` ,dxizqd lr mixykda eðzéå eàOiL ãò©¤¦§§¦§¨

äðála úBøæBî,epzie e`yi ,dlila ozyt iheg zexfeyd miypy - §©§¨¨
,xacd xrekn ,df avnl ribday ,dzevixt lr exaci xnelk
,dpala zexfen da zepzepe ze`yepy dfk avna ixdy ,hba d`iveie

.lirl epcnly enk ,dzpif m` miwcea mixx`nd mind oi`
m`úàîèpL äéúéàø éðà ,ãçà ãò øîàecird dilry ef dxizqa ¨©¥¤¨£¦§¦¦¨¤¦§¥

gxetd ser it lr drcepy dxizqa e` ryedi iax itl micrd ipy
,xfril` iax itl,äúBL äúéä àìzecr eplaiwy ixg` ik Ÿ¨§¨¨

,xacl miilbxy meyn ,d`nhpy cirdl on`p cg` cr ,dxzqpy
itke ,dzaezk dciqtdl s` `id ezepn`pe ,dwceal jxev oi`e

,dpynd dkiynn .dpynd jynda miweqtdn yxcpyãBò àìå, §Ÿ
on`p xyk cr wx `leäçôL eléôà ,ãáò eléôà àlà ,micirnd ¤¨£¦¤¤£¦¦§¨

,d`nhpyïéðîàð elà éøämipn`pe ,dzey dpi`e d`nhpyóà £¥¥¤¡¨¦©
dúaeúkî dìñBôì,dpynd dkiynn .,dúBîç úáe ,dúBîç §§¨¦§¨¨£¨©£¨

dúøöådzîáéå ,dìòa úáe ,dze` ze`peyy s` ,zxg` dy`n §¨¨¨¦©§¨©©§¨
,dzrxl `idy zecr meya zepn`p opi`eúBðîàð elà éøäzecrl £¥¥¤¡¨

la` ,dxzqpyk d`nhpy efàìåel` miyp zepn`pdìñBôì §Ÿ§§¨
,dúaeúkî,dciqtdl zepn`p opi` ,dze` ze`peye li`edyàlà ¦§¨¨¤¨

oiiprl wx `id ozepn`p.äzLz àlL¤Ÿ¦§¤
zecrl leqt elit`e cg` cry jkl dyxcd z` d`ian dpynd
,x`al dnicwne ,dxzqpy dcred xaky dxwna d`nhpy on`p

.micr ipy jkl mikixvn epiid aezkd zxifb ilelyïéca äéäL¤¨¨©¦
,xnege lwn ,d`nhpy on`p didi `l cg` cry xn`pyíà äîe¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dheq(iyily meil)

dlek,dpey oiipra zwqer.àéä äéîçð éaøå ,úeãò éìeñôa ¨¦§¥¥§©¦§¤§¨¦
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
zxez da jixv `le dxezay zeiecr lk llkn ef zecr d`vedy ixd

e da mieey mixyke mileqt jkitle ,zecrúBòc áBø øçà Clä, ©¥©©¥
zeiecrd on micr xzei da yiy zecrd z` milawn ,xnelk
xake df xg` df ecird elit`e ,mileqt md m` elit` ,zexg`d

.zxg` zecr dlawzpíéLð ézL eNòåíéLðà éðLk ,ãçà Léàa §¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦
,ãçà Léàacg` cr eyigkd ,zecrl zeleqtd ,miyp m`y xnelk §¦¤¨

cr eyigkdy mixyk micr ipy enk efk zecra zepn`p od ixd ,xyk
mipexg`d mixwnd ipye .zerc aex xg` mikled dfa mby ,cg`

cr ,dy`d d`nhp m` zexzeq zeiecr yiyk ,jk miyxtzn dpyna
z` milawn ,jetd e` ,`ly mixne` mileqt miipye ,oky xne` cg`

.zercd aex mdy mipyd ixacéøîàc àkéàåixaca zxg` drc §¦¨§¨§¦
,dingp iaxàøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לא עמוד ב 
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יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבהוד(
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,mipW mFwnA cg` oi`C `hiWR `irAn ixY§¥¦¨§¨§¦¨§¥¤¨¦§§©¦

opirEnW`l i`C ,Dil `pY DiciC `wEIcl 'ipznE©§¦§¦¨¦¥¨¨¥§¦§©§¦¨

:Kixhvi` `lC `hiWR DtEB `id'ø Cì øîà ¦¨§¦¨§Ÿ¦§§¦¨©¨
éîòèìe àéiç.C`l DitEbl 'ipznC Kl `xiaqC ¦¨§©£¥¦§¦¨¨§©§¦§¥Ÿ

,mipW mFwnA '` oi`C `hiWR `dC ,Kixhvi ¦̀§§¦§¨§¦¨§¥¦§§©¦

`N` ,DPn wFciY i`n `tiq ,`z` `wEIclE§¦¨¨¨¥¨©¦¦¨¤¨

`id opirEnW`l `N` `z` `wEIcl `l 'ipzn©§¦Ÿ§¦¨¨¨¤¨§©§¦¨¦

zEcr ilEqtA `pY `wC mipWC ,Kixhvi` DtEB¨¦§§¦¦§©¦§¨¨¨¦§¥¥

iYWC opirEnW`e ,micar F` miWp oFbM xn`ẅ¨©§¨¦£¨¦§©§¦¨¦§¥

oiA `WixA oiA '` cr ixaC zFlHan miWp̈¦§©§¦§¥¥¥§¥¨¥

`lC i`de .il dOl iYxY KixR oOwlE .`tiqA§¥¨§©¨¨¦©§¥¨¨¦§©§Ÿ

`wC mEXn ,df xg` dfA `zrivn `iIg 'x ipẄ¥¦¨§¦¨¨§¤©©¤¦§¨
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,áà äða äæ ?"ãçà" øîBì ãeîìz äî ?ãçà àeäL¤¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨
èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä "ãò" øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§
àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ."ãçà" áeúkä Eì§©¨¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨
àúééøBàcîc ïåéëå .äøeñà "äNtúð àì àéäå" ,ãç©§¦Ÿ¦§¨¨£¨§¥¨§¦§©§¨
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ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :àleò øîà̈©¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
!íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,íéðL ïàk éøä£¥¨§©¦§¥§¨¨¤¤¨§¨§©¦
'ø øîà ïëå .äúBL äúéä àì ,éðz :àleò øîà àlà¤¨¨©¨§¥Ÿ¨§¨¨§¥¨©
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,ãçå ãç àä ,äúBL äúéä "úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨¨©§©
'ø Eì øîà !àéiç 'øã àzáeéz .äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨§§¨§¦¨¨©§

éîòèéìå :àéiç"úàîèð" íéøîBà íéðL ,àôéñ àîéà ,C ¦¨§¦©£¦¥¨¥¨§©¦§¦¦§¥
àä .äúBL äúéä àì "úàîèð àì" øîBà ãçàå§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨
úeãò éìeñôa dlek àlà .äúBL äúéä ,ãçå ãç©§©¨§¨¨¤¨¨¦§¥¥
Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :øîBà äéîçð 'ø ,àéðúc .àéä äéîçð 'øå§§¤§¨¦§©§¨§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥
éøîàc àkéàå ,ãçà Léàa íéLðà éðLk ãçà Léàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦§¦¤¨§¦¨§¨§¦
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יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(רב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dheq(iriax meil)

àëäå`l mixne` mipye ,z`nhp xne` cg`' dpynd dxn`y dn - §¨¨
,'dzey dzid ,z`nhpïðé÷ñò éàîaàøwéòî äMà éàúàc ïBâk , §©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨

xg` mikled okle ,'z`nhp' dxn`e dpey`x d`ay `id dy`y -
,mipyd zecr z` milawne mileqtd ly zerc aexéaøãì döøúå§¨§¨¦§©¦

éëä äéîçðmzrc itl dingp iax ixac z` eyxti 'ixn`c `ki`'d - §¤§¨¨¦
,jkClä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥

íéLðà éðLk ,úçà äMàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¨©©¦§¥£¨¦
,ãçà Léàaleqt cr e` dy` did oey`xd crd mbyk `wec epiidc §¦¤¨

,miypd izy ly ozecr z` milawn xg`Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦
ãçà,zecrl xykd,éîc àbìôe àbìt ékzeiecrn zg` lk ,xnelk ¤¨¦©§¨©§¨¨¥

.zerc aex xg` mikled oi`e ,cg` cr ly `id eli`k zaygp el`
mixwnd ipyy ,`iig iax ly evexiz seba oecl day `xnbd
,`xnbd jk lr dywne ,zecr ileqta miwqer dpyna mipexg`d

ézøúåmiwqery epxn`y mixwnd izy -,él änì ,úeãò éìeñôa §©§¥¦§¥¥¨¨¦
dpynl witqn did aexd xg` mileqta mikledy xnel ick ixd

,`xnbd zvxzn .zg` `nbec `iadløúa ïðéìæà ék ,àîéúc eäî©§¥¨¦¨§¦©¨©
xg` mikledy dn -úBòéc áBøwx xn`pàøîeçìaex itl m` - ¥§§¨

,zezyl dkixv zercdàle÷ì ìáàlwdl yi zercd aex itl m` - £¨§¨
xne` cg` cre 'z`nhp' zexne` mizyyk oebk ,dzyz `ly dilrn

dfa ile` ,'z`nhp `l'ïðéìæà àìz` xi`yp `l` ,zerc aex xg` Ÿ¨§¦©
,dzyze ,`idy lk dygkd dzidy llba wtqa oiprdòîLî à÷̈©§©

ïìoicd ik ,dzey dpi`e ,zerc aex xg` dfk dxwna mb mikledy ¨
.`lewl oiae `xnegl oia xn`p

àðé÷ù éî êìò ïøãä

éòéáù ÷øô ïéøîàð åìà
.äðùîmixacì ìëa ïéøîàð elàïBLjixv oi`e ,dty lka - ¥¤¡¨¦§¨¨

,ycewd oeyla mxne`läèBñ úLøt,dheql odkd xne`y dn - ¨¨©¨
`l m` ,dy`d l` xn`e odkd dze` riayde" ,miweqta yxetnk
`l` ,ycewd oeyla aezky jxck dl xnel jixv epi`e ,"'eke aky

.zxg` dtya elit`,øNòî éecéååly gqta zeceezdl deevny ¦©£¥
`ivedl aiigy onfd f`y ,dhinyd xefgn ly ziriaye ziriax dpy
lka zeyrle rwxw ilecib ly eizexyrn lk z` ziad on xrale
''eke ziad on ycewd izxria' iecied xne` jk xg`e ,epick cg`
eaiig aezkdy mixne` oi`e ,dty lka exn`l lekie ,dxeza aezkd

.daezkd ef oeyla `weec xnel,ïBænä úkøáe ,älôúe ,òîL úiø÷§¦©§©§¦¨¦§©©¨
úeãòä úòeáLeywia exiag m` -oenn zriaza exear ciriy §©¨¥

dldy e` ,ef zecr rcei epi`y xwya raype ,oic ziaa razy
dler' oaxw aiig ,rcei epi`y xwya xtke exear ciriy eriayd

.oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'cxeieúòeáLe§©
ïBãwétäjk lr raype oenn e` oecwit zriaz lr exiagl xtky - ©¦¨

my`' oaxw aiigzn ,xwya xtke raezd eriaydy e` ,xwya
s`e .oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'zelifb
mxne`l jixv oi` ,dxeza mxeaic zeevn azkpe xcqpy mixaca©

.mda xn`pd it lr `xnbd zcnely itk ,ycewd oeyla
ïéøîàð elàå`weecìa,LãBwä ïBLmixacdn micnlp mpi`e §¥¤¡¨¦¦§©¤

`ly akrl cenil mda azkpy meyn ,oeyl lka mxne`l mincewd
,mixg` zepeyla mze` xnelíéøekéa àø÷îinx`' ly d`ixwd - ¦§¨¦¦

.`exwl jixv mixekia `iandy ''ebe ia` caeräöéìçåxcq lk - ©£¦¨
.dnai zvilg zyxta aezkd zexin`dúBìì÷e úBëøaoxn`y §¨§¨

.dxeza eehvpy enk lair xde mifixb xda l`xyie ryediúkøa¦§©
íéðäk.miitk z`iyp -ìBãb ïäk úkøáexg` mixetikd meia Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨

dxeza `xew did f`y ,miycwd ycewa miptle iptly meid zcear
.zekxa dpeny dilr jxane dceard zyxt z`Cìnä úLøôe- ¨¨©©¤¤

dxfra ur znia lr mixac xtqa `xew did jlndy ,'ldwd' zyxt
.dhinyd xg`y zekeqaäôeøò äìâò úLøôemixne`y dn - ¨¨©¤§¨£¨

g `vnpyk mipdkde mipwfdmitxery ixg` edkid in rcep `ly ll
dfd mcd z` ekty `l epici ,exn`e epre' ,aezky enk ,dlbrd z`

.''ebeíòä ìà øaãnL äòLa äîçìî çeLîeodkdy mixacd - ¨©¦§¨¨§¨¨¤§©¥¤¨¨
xn`e' aezky enk ,dnglnl miaxwd mrd l` xne` jkl gynpy
l` ,mkiaie` lr dnglnl meid miaxw mz` ,l`xyi rny ,mdil`

.''ebe mkaal jxi
.exkfpy mihxtd z` zx`ane dpynd zkled zkqnd seq cr o`kn

ãöék íéøekéa àø÷î.ycewd oeyla exne`l jixvy oipn epiidc - ¦§¨¦¦¥©
' ,mixekiad zyxta xn`pyéäìà 'ä éðôì zøîàå úéðòåïläìe ,'E §¨¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair xde mifixb xday zellwe zekxaaíéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦
'eøîàå,dey dxifb miyxec dxin`e dipr mdipya xn`py dfn ,äî §¨§©

ïläl`weec eid zellwde zekxadìaLãBwä ïBLzyxecy itk §©¨¦§©¤
,`xnbdïàk óàmixekia zyxtaìa ,.LãBwä ïBL ©¨¦§©¤

ãöék äöéìç,dpynd zx`an .ycewd oeyla zeidl dkixvy oipn - £¦¨¥©
,dvilga xn`pïläìe ,'äøîàå äúðòå'xday zellwe zekxaa §¨§¨§¨§¨§©¨

lair xde mifixb,'eøîàå íiålä eðòå' ,øîBà àeädfa micnel ¥§¨©§¦§¨§
,dey dxifbïläì äîzellwe zekxaa ,ìa,ïàk óà ,LãBwä ïBL ©§©¨¦§©¤©¨

dvilgaìa,øîBà äãeäé éaø .LãBwä ïBLz`f cenll jxev oi` ¦§©¤©¦§¨¥
aezky ,xacd cnlp dvilga xn`py envr weqtdny ,dey dxifbn

å äúðòå''äëk äøîà,rnyny ,ìa øîàzL ãòäfä ïBLoeylay - §¨§¨§¨§¨¨¨©¤Ÿ©§¨©¤
.ycewd oeyla ,xnel `id dkixv aezky dfd

úBìì÷e úBëøa,lair xde mifixb xdayãöék.xacd didïåék §¨§¨¥©¥¨
ïcøiä úà ìàøNé eøáòL,ux`l mzqipkaíéæéøb øä ìà eàáe ¤¨§¦§¨¥¤©©§¥¨¤©§¦¦

ìöàaL ,íëL ãöaL ,ïBøîBLaL ìáéò øä ìàåci lr -éðBìà §¤©¥¨¤§§¤§©§¤¤§¥¤¥¥
,äøBî,mnewin edf el` mixdy micnl ep`e" øîàpLz` dzzpe ¤¤¤¡©

,lair xd lr dllwd z`e mifxb xd lr dkxadøáòa äîä àìä£Ÿ¥¨§¥¤
'Bâå ïãøéädxen ipel` lv`,"íøáà øáòéå" ,øîBà àeä ïläìe ©©§¥§§©¨¥©©£Ÿ©§¨

øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò ,íëL íB÷î ãò õøàä¨¤©§§¤©¥¤¨¥¤¨¨
ïläìci lr `edy yxtzp ,mdxa` iabläøBî ïBìà óà ,íëL §©¨§¤©¥¤

,ïàk øeîàäci lr `ed ixdøä Làøì eìò íéèáL äML .íëL ¨¨¨§¤¦¨§¨¦¨§Ÿ©
íiåläå íéðäkäå ,ìáéò øä Làøì eìò íéèáL äMLå ,íéæéøb§¦¦§¦¨§¨¦¨§Ÿ©¥¨§©Ÿ£¦§©§¦

,òöîàa ähîì íéãîBò ïBøàäå,mixdd ipy oiaíéðäkäïéôéwî §¨¨§¦§©¨¨¤§©©Ÿ£¦©¦¦
åläå ,ïBøàä úàïàkîe ïàkî ìàøNé ìëå ,íéðäkä úà íilr ¤¨¨§©§¦¤©Ÿ£¦§¨¦§¨¥¦¨¦¨

mixdd,íéãîBò åéèôBLå åéøèBLå åéð÷æe ìàøNé ìëå" øîàpL¤¤¡©§¨¦§¨¥§¥¨§§¨§§¨§¦
eëôä ."'Bâå ïBøàì äæîe äæîz` mield,íéæéøb øä étìk íäéðt ¦¤¦¤¨¨§¨§§¥¤§©¥©§¦¦

elàå ,"äëqîe ìñt äNòé àì øLà Léàä Ceøa" ,äëøáa eçúôe¨§¦§¨¨¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨§¥
mifixb xdayelàålair xdayïîà ïéðBò.f`eeëôäz` mield §¥¦¨¥¨§

äNòé øLà Léàä øeøà" ,äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk íäéðt§¥¤§©¥©¥¨¨§¦§¨¨¨¨¦£¤©£¤
,ïîà ïéðBò elàå elàå ,"äëñîe ìñôx`ya mb miyer eid jke ¤¤©¥¨§¥§¥¦¨¥

,zellwde zekxadúBìì÷e úBëøa ïéøîBbL ãò.my exn`pyøçàå ©¤§¦§¨§¨§©©
íéðáàä úà eàéáä Ckieeiv z` zeyrl ick ocxid on elhpy ¨¥¦¤¨£¨¦

ixac lk z`' mipa`d lr aezkle lair xda gafn zepal ,dxezd
,'ahid x`a 'ebe dxezdeáúëå ,ãéña eäeãñå ,çaænä úà eðáe¨¤©¦§¥©§¨§¦§¨§

åéìòì íéòáLa äøBzä éøác ìk úà,ïBLdazka dty lk ¨¨¤¨¦§¥©¨§¦§¦¨
,dpeylaeíéðáàä úà eìèðå ,'áèéä øàa' øîàpLz` ewxit - ¤¤¡©©¥¥¥§¨§¤¨£¨¦

dxez dzeeivy enk ,minlye zeler ea elrd mby ixg` gafnd
mewna mniwdl ick eipa` z` egwle ,'ebe zeler eilr zilrde'

,zeyrl ryedil 'd deeivy itk ,dlil eze`a epiliyeàáe¨
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רג

oifge` mipy` cenr al sc oey`x wxtdheq
.ïðé÷ñò éàîa àëäådzFW dzid z`nhp `l mixnF` mipWE z`nhp xnF` cg` cr ipYwC §¨¨§©©§¦¨§¨¨¥¥¤¨¥¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨

xg` dfaC KigxM lre ,dingp 'xM df xg` dfA oiA zg` zaA oiaE zEcr ilEqtA `pniwF`e§¦§¨¦§¥¥¥§©©©¥¨¤©©¤§§¤§¨§©¨§¨§¨¤©©

cge cgA ,`Mi` zFrC aFx xg` KNd i`n zg` zaA i`C ,opirEnW`l xTr Kixhvi` df¤¦§§¦¦¨§©§¦¨§¦§©©©©©¥©©¥¦¨§©§©

`ied dX` z`nhp xn`e `xTrn `z`C `EddC opiwqr ikdA [`N`] ,dzFW dzid iOp©¦¨§¨¨¤¨§¨¥©§¦¨§©§¨¨¥¦¨¨§¨©¦§¥¦¨©§¨

iYxY Ez` df xg` dfA 'it` KMld:Dl ilHanE ¦§¨£¦¨¤©©¤¨©§¥§©§¥¨

.'eë éëä äéîçð éaøãì döøúålirl oxn`C `dC §¨§¨¦§©¦§¤§¨¨¥§¨©£¨¨§¥

`tiq e`l 'eM cg` Wi`A miWp iYW EUre§¨§¥¨¦§¦¤¨¨¥¨

`WExiR `N` ,`Ed dingp iAxC DizNnC§¦§¥§©¦§¤§¨¤¨¥¨

:ikd Dl oiWxR Ep`C ,`Ed DizNnCàbìt ék §¦§¥§¨¨§¦¨¨¥¦©§¨
.éîc àbìôezg` zaA i`e ,cge cg iM xnFlM ©§¨¨¥§©¦©§©§¦§©©©

i`e ,`witQ` DinwF`e cg icdal ixY iwF` Ez`̈¦§¥§©£¥©§§¥©§¥¨§¦

`z`e mcw dxFY dpin`dC `Edde df xg` dfÄ¤©©¤§©§¤¡¦¨¨¨©§¨¨

mdixaC oi`e cgM Kpde mipWM Dil ded `WixA§¥¨£¨¥¦§©¦§¨©§©§¥¦§¥¤

cre z`nhp zFxnF` miYWC `kide ,FnFwnA¦§§¥¨¦§©¦§¦§¥§¥

ikC dzFW dzid z`nhp `l xnF` xWM cg ¤̀¨¨¥¥Ÿ¦§¥¨§¨¨§¦

dzFW dzid `l ipYwC oizipznE ,Edpip cge cg©§©¦§©§¦¦§¨¨¥Ÿ¨§¨¨

:lEqR ded cg `EddC oFbMúeãò éìeñôa ézøúå §§©©£¨¨§©§¥¦§¥¥
.éì änì:zFrC aFx xg` KNd 'ipzn ipznl ¨¨¦§¦§¥©§¦©¥©©¥

.àøîeçì:dYWYW.àle÷ì`NW dilrn lwdl §§¨¤¦§¤§¨§¨¥¥¨¤¨¤Ÿ

:dYWY.ïðéìæà àì,zEcr ilEqtA zFrC aFx xzA ¦§¤Ÿ©§¦¨¨©¥¦§¥¥

`l xnF` cg`e z`nhp zFxnF` miYWC `kide§¥¨¦§©¦§¦§¥§¤¨¥Ÿ

iwF` `nip EdC lM dWgkd `Mi`C oeiM z`nhp¦§¥¥¨§¦¨©§¨¨¨§¥¨¦

,dYWze `witQ` `zNn iwF`e Kpd icdal i`d©§©£¥¨©§¦¦§¨©§¥¨§¦§¤

:ol rnWn `ẅ©§©¨

àpwL éî Cìò ïøãä©§¨£¨¦¤¦¥

elà.dhFq zWxR :opiqxB .(oFWl lkA) oixn`p ¥¤¡¨¦§¨¨©§¦¨¨¨©¨

Kixv 'ixn` `le .Dl xnF` odMdX dn©¤©Ÿ¥¥¨§Ÿ©§¦¨¦

ixtqaE .aYkPW KxcM WcTd oFWlA Dxn`l§¨§¨¦§©Ÿ¤§¤¤¤¦§¨§¦§¥

oFWl lkA xiYdl `xw aizM `l i`C 'ixn ©̀§¦§¦Ÿ§¦§¨§©¦§¨¨

dnE ,xnge lwA dnain xnbip `"d oOwlcM§¦§©¨¦§©¦¨¨§©¨Ÿ¤©

oFWlM zFpFWNd lM DA dUr `l dNw dnaI§¨¨©¨Ÿ¨¨¨¨©§¦§

:oMW lM `l dxEng dhFq ,WcTd.øNòî éecåe ©Ÿ¤¨£¨Ÿ¨¤¥¦©£¥
ziAd on WcTd iYxrA ziWilXd dpXAmixaC) ©¨¨©§¦¦¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦§¨¦

(ekFziAn oxranE eizFxUrn lM `ivFn `EdW¤¦¨©§§¨§¨£¨¦¥

oFW`x xUrn ozFpe ,mzFdWdl cFr lFki oi`e§¥¨§©§¨§¥©£¥¦

iYW lW ipW xUrnE ,miIprl ipr xUrnE ieNl©¥¦©£¥¨¦¨£¦¦©£¥¥¦¤§¥

`l m` eiWkr milWExil Edlrn ExarW mipẄ¦¤¨§©£¥¦¨©¦©§¨¦Ÿ

,ipW xUrn df WcTd iYxrA dCeeznE ,Edlrd¤¡¨¦§©¤¦©§¦©Ÿ¤¤©£¥¥¦

mFzIl xBl ,oFW`x xUrn df ieNl eiYzp mbe§©§©¦©¥¦¤©£¥¦©¥©¨

oFWl lkA FxnF`e ,ipr xUrn df dpnl`le§¨©§¨¨¤©£¥¨¦§§§¨¨
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òîL" áéúëc ?ïìðî :òîL úiø÷ :déì øtkðc§¦©¥¥§¦©§©§¨©¦§¦§©

ì ìëa "ìàøNéúiø÷ :ïðaø eðz .òîBL äzàL ïBL ¦§¨¥§¨¨¤©¨¥©¨©¨¨§¦©
ì ìëa :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,dáúëk òîL.ïBL §©¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¨

ì ìëa ,"òîL" àø÷ øîà ,ïðaøå .eäé ïúééååäa "eéäå" :àø÷ øîà ?éaøã àîòè éàîïBL ©©£¨§©¦¨©§¨§¨©£¨¨¨§§©¨¨¨©§¨§©§¨¨
äpàø÷é àìL ,éaøå .òøôîì äpàø÷é àìL ,àeää ?"eéäå" áéúk àä ,éîð ïðaøå .òîBL äzàL¤©¨¥©§©¨¨©¦¨§¦§¨©¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§©¦¤Ÿ¦§¨¤¨
.eäì òîLî àì "íéøácä" "íéøác" :ïðaøå ,"íéøácä" "íéøác"î déì à÷ôð ?déìðî òøôîì§©§¥©§¨¥¨§¨¥¦§¨¦©§¨¦§©¨¨§¨¦©§¨¦Ÿ©§©§

éðæàì òéîLäì déì éòaéî àeää ?"òîL" áéúëä ,éîð éaøåétî àéöBî äzàM äî Eïðaøå .E §©¦©¦¨§¦§©©¦¨¥¥§©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
,éaø øáñ÷ àîéì .àöé Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä :øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¦¨§©§¨©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨¥¨¨¨©©¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(



רה יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn

,`xnbd zvxznàeää,xg` oicl `edd weqtd z` miyxec md - ©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

המשך בעמוד קצק



רו

oifge` mipy` cenr bl sc oey`x wxtdheq
.éaø øáñ÷ àîéì:DazkM rnW z`ixw `dYW `xw Kixhvi`Cnì ìëa äøBzä ìkïBL ¥¨¨¨©©¦¦§¦§§¦§¨¤§¥§¦©§©¦§¨¨¨©¨§¨¨

.äøîàð:zqpMd ziaA zFxwl.òîL áéúëc íeMîzIxwl DiWxcY `lC Eide Kixhvi` ¤¤§¨¦§§¥©§¤¤¦¦§¦§©¦§§¦§¨§Ÿ¦§§¥¦§¦©

:eipf`l rinWdl `N` oFWl lkA rnW.älôz`dC ,`xw Kixv `l oFWl lkA 'ipzn ipYwC §©§¨¨¤¨§©§¦©§¨§¨§¦¨§¨¨¥©§¦§¨¨Ÿ¨¦§¨§¨

:iNSil FAl oeEkl rciC `pWl `Edde ,Edpip ingx.ãéçé,zxXd ik`ln EdEriIqIW Kixv ©£¥¦§§©¦§¨§¨©§©¥¦¦©¥¨¦¨¦¤§©§©§£¥©¨¥

aizkC Edl ikixv `l xEAv(el aFI`)xiAM l` od ¦Ÿ§¦¥§¦§¦¦¤¥©¦

:miAx lW ozNtzA q`Fn Fpi` ,q`ni `leçöð Ÿ¦§¨¥¥¦§¦¨¨¤©¦¨§
.àéëBèðàa àáø÷ àçbàì eìæàc àéìèEkldW ©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨¤¨§

mipeei mr mgNdl i`pFnWg ziA ipA dPdM igxR¦§¥§ª¨§¥¥©§¨§¦¨¥¦§¨¦

rnWe ,mixERMd mFiA Englpe mixERMd mFi iptl¦§¥©¦¦§¦§£§©¦¦§¨©

:mixERMd mFi zcFar caFr didWM lFw zA opgFi¨¨©§¤¨¨¥£©©¦¦

.àzãéáòdcFar Flig z` ciard oFWl ,lig £¦§¨©¦§¤¡¦¤¥£¨

dlFcB(hk l`wfgi):.ñbì÷ñb:oei Kln mWúa éðàL §¨§¤§¥©§©§¨¥¤¤¨¨©¦©
.ìB÷miraWA zrcFi KM lr dPnnd dCn DzF`¨¦¨©§ª¨©¨©©§¦§¦

zgNYWn `ide rinWdl diEUrW ipRn ,zFpFWl§¦§¥¤£¨§©§¦©§¦¦§©©©

:dfl minrtE dfl minrR zFpFWNd lkløîàc §¨©§§¨¦¨¤§¨¦¨¤§¨©
.øî`wxtA oOwl(:el sC):.BãnìåmiraW sqFil ©§©¨§¦§¨©§¦§§¥¦§¦

:zFpFWl.â"ä`le ,YkxaE aizkC oFfOd zMxA §¦§©©¨¦§¦¥©§¨§Ÿ

iziY `kidnC ,`xw `irA `lC ,olpn opiqxB©§¦¨§¨¨§Ÿ¨£¨§¨§¥¥¨¥¥

:Wcw oFWl opiraCì ìëa.Cøáî äéäL ïBL`l §¨¥¨§Ÿ¤§¨¨¤¨¨§¨¥Ÿ

:oFWl aEzMd Fl raw.ïìðî úeãòä úòeáLi`C ¨©©¨¨§©¨¥§¨¨§¦

`inEC opiraC xninl `Mi` `xw azM `lŸ¨©§¨¦¨§¥©§¨¥¨§¨

oFWlA `EdW lair xde miGxB xd zrEaWC¦§©©§¦¦§©¥¨¤¦§

:WcTd.äòîLå:dl`A dEriAWde aizM `lCn ©Ÿ¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§¦§¦¨§¨¨

.ìB÷á epðòé:dpYp WcTd oFWlaE ,dxFY oYnA ©£¤§§©©¨¦§©Ÿ¤¦§¨

.ákòî äNòî àeäL øáãìdvilg oFbM ,DA §¨¨¤©£¤§©¥¨§£¦¨

,zFPWl xEq`C `aEMr rnWn dkkC ,dwiwxE§¦¨§¨¨©§©¦¨§¨§©

:aMrn dUrOdW xnFl dUril FknqE§¨§¥¨¤©¤©©£¤§©¥
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dheq(iying meil)

ì ìëa äøBzä ìkäøîàð ïBLz`ixw `exwl xzen `di jkitle ¨©¨§¨¨¤¤§¨
,dty lka zqpkd ziaa dxezdCzòc à÷ìñ éàclky xaeq iaxy §¦¨§¨©§¨

wx dxezdìa,äøîàð LãBwä ïBL,ok m`àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨
,dazkk ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy cnll,él änì̈¨¦

iaxy okzi ,`xnbd dgec .zxg` oeyla d`xewl oi`y i`ce ixd
z`f lkae ,ycewd oeyla wx dxn`p dxezdy xaeqéøèöéàCz` ¦§§¦

,'eide' ly dyxcd,'òîL' áéúëc íeMîdfn yexcl mewn dide ¦¦§¦§©
dxezd dazk okl ,oeyl lka rny z`ixw xnel xyt`y minkgk
rinydl jixvy 'rny'n yexcp `l` ,jk yexcp `ly cnll 'eide'

.epfe`l
,xxal `xnbd dkiynneàîéìy xn`p m`d -ìk ,ïðaø éøáñ÷ ¥¨¨¨§¥©¨¨¨

ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBLmixaeqy ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
y minkgì ìëaïBL,dxn`pàðîçø áúëc 'òîL'xyt`y cnll §¨¨§©§¨©©£¨¨

,oeyl lka rny z`ixw `exwlél änìd`xewl xyt`y i`ce ixd , ¨¨¦
oeyl lka.dxn`p dxezdy mixaeq minkgy okzi ,`xnbd dgec

z`f lkae ,oeyl lkaéøèöéàC,'rny' ly dyxcd z`íeMî ¦§§¦¦
,'eéäå' áéúëcz`ixw xnel xyt`y iaxk dfn yexcl mewn dide ¦§¦§¨

yexcp `ly cnll 'rny' dxezd dazk okl ,ycewd oeyla wx rny
.jetd xcqa rxtnl dp`xwi `ly 'eide'n yexcp `l` ,jk

y dpyna epipyälôzxewndy `xnbd dxiaqn .oeyl lka zxn`p §¦¨
zywa ,dlitzd ixdy ,dfl cenil jixv `le `xaqn `ed df oicl

àéä éîçø,okle ,élöî ,éòác éëéä ìkywal lekiy jxc lka - ©£¥¦¨¥¦§¨¥§©¥
dtya eail z` oeekl rcei m`e ,lltzi da ,dpeeka dlitza

.da lltziy ,zniieqn
,`xnbd dywn,älôúezxn`p ok` m`dì ìëaáø øîàäå ,ïBL §¦¨§¨¨§¨¨©©

ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòì ,äãeäééaø øîàc ,úénøà ïBL §¨§¨©¦§©¨¨§¨¨¦§£©¦§¨©©¦
ìa åéëøö ìàBMä ìk ,ïðçBéïé÷÷æð úøMä éëàìî ïéà ,énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨¦§£©¦¥©§£¥©¨¥¦§¨¦

Bì,eriiqlìa ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì.énøà ïBLzvxzn §¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦¦§£©¦
,`xnbd,øeaöa àä ,ãéçéa àä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y dn Ÿ©§¨¨§¨¦¨§¦

jixv `ed ik ,lltznd cigi iabl xn`p ,zinx`a lltzdl oi`y
lka zxn`p dlitzy epizpyn ixac eli`e ,zxyd ik`ln ederiiqiy
ik`lnn reiq mikixv mpi` mde ,xeaiv zlitz iabl exn`p ,oeyl

.zxyd
,opgei iax ixac lr `xnbd dywnïéøékî úøMä éëàìî ïéàå§¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaàéðúäå ,énøà ïBLigxt ekldyk mrty ,dfl zxzeqd `ziixa ¦§£©¦§¨©§¨
,mixetikd mei iptl mipeei mr mgldl i`penyg zia ipan dpedk

e ,xetik meia mb mzngln dkynpeìBãb ïäk ïðçBézcear cary ¨¨Ÿ¥¨
,xetik mei ly meidàeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL̈©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦¤

'àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçöð' ,øîBàegvp - ¥¨§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨
,`ziixa cer epcnl oke .`ikehp`a mglidl ekldy mixirvdáeLå§

íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ,÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦
àìëéä ìò äàzééàì äàðL øîàc àzãéáò úìéèa' ,øîBà àeäL¤¥§¥©£¦§¨§¨©§¨¨§©§¨¨©¥¨¨

,lkidd lr `iadl `peyd xn`y liigd lhazd -ñbì÷ñb âøäðå§¤¡©©§©§¨
,oei jlneáúëå ,'åéúBøéæb eìèáez`f ernyy mirneyd mnvrl ¨§§¥¨§¨§

dzid dry efi` ,wicvd oernyneðåeéëå ,äòL dúBàe`x - ¨¨¨§¦§
bxdp ,liigd lhazd ok` f` weicay ,zpeekn dzid enyxy drydy

,eizexifb elhae qblwqbìáeäéä énøà ïBLlew zad,øîBàdfe ¦§£©¦¨¨¥
.zinx` oeyl mixikn mpi` zxyd ik`lny opgei iax ixac z` xzeq

,`xnbd zvxznéðàL ìB÷ úa ,àîéà úéòa éàik`lnn dpey - ¦¨¥¥¨©©¦

,oeyl miray zrcei 'lew za'd lr dpennd dcindy ,zxyd
àãéáò éòeîLàìcdieyr `ide ,mixac rinydl dciwtzy meyn - ¦§©§¥£¦¨

.zetyd lkn zg` mipiand mipey minr iyp`l minrtl glzydl
àîéà úéòa éàålew zad z` xn`y in ,el`d mixwna ,xg` uexiz §¦¨¥¥¨

j`lnd ,zinx`a,äåä ìàéøáb,zetyd lk z` rcei `edyøîàc ©§¦¥£¨§¨©
ìàéøáb àa ,øîwicvd sqei l`ì íéòáL Bãnéìå,ïBLdrxty ick ©¨©§¦¥§¦§¦§¦¨

.jlnl dpynl edelawi mixvne
dpyna epipyyïBænä úkøa`xnbd dxiaqne ,oeyl lka zxn`p ¦§©©¨

,jxal dxezd daiigy oeeik `l` ,dyxc dfl oi`yzìëàå' ,áéúëc¦§¦§¨©§¨
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå,'Ezniieqn oeyl aezkd raw `le §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
jxal leki dz` okl ,da jxalì ìëa.Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥

y dpyna epipyúeãòä úòeáLdxiaqn `xnbd .oeyl lka zxn`p §©¨¥
,z`f micnel oiipn,'äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå' ,áéúëc¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨

,jkn rnyn ,'dl`a deriayde' xn`p `leì ìëaàéäL ïBL §¨¨¤¦
.úòîBL©©

y dpyna epipyïBãwtä úòeáL.oeyl lka zxn`pdxiaqn `xnbd §©©¦¨
,z`f micnel oiipnàéúàdeey dxifbaúòeáMî 'àèçz' 'àèçz' ¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©

.úeãòä̈¥
weqrl zxaere ,oeyl lka mixn`pd mixaca weqrl dniiq `xnbd

,epipy my ,dpynd ly ipyd wlgaìa ïéøîàð elàå,LãBwä ïBL §¥¤¡¨¦¦§©¤
'eë äöéìçå íéøekéa àø÷îdpynd dkiynneãòíéøekéa àø÷î ¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦

ãöék,mixekia zyxta xn`py ,ycewd oeylay oiipn -úéðòå' ¥©§¨¦
éäìà 'ä éðôì zøîàåïläìe ,'Exde mifixb xd ly zellwe zekxaa §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair,'ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥
,'dxin`e dipr' ly dey dxifb miyxeceïläì äøeîàä äéiðò äî̈£¦¨¨£¨§©¨

dxn`p ,mield lv`ìaïàk óà ,LãBwä ïBLjixv ,mixekia `xwna ¦§©¤©¨
exne`lìa.Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

,`xnbd zl`eyôeb íiåìeïìðî ,eäéézellwde zekxad z` exn`y §¦¦©§§¨¨
,`xnbd dper .ycewd oeylaàéúàdey dxifbaäLnî 'ìB÷' 'ìB÷', ¨§¨¦Ÿ¤

àëä áéúkmielaíúä áéúëe ,'íø ìB÷',dxez oznaøaãé äLî' §¦¨¨¨§¦¨¨Ÿ¤§©¥
ìa ïläl äî ,'ìB÷á eððòé íéäìàäåLãBwä ïBL,dxezd dpzipóà §¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§©¤©

ïàkxnel mikixv eid ,mielaìa.LãBwä ïBL ¨¦§©¤
dpyna epipyãöék äöéìçxn`p ,ycewd oeyla zxn`py oiipn - £¦¨¥©

dn ,'exn`e mield epre' xne` `ed oldle ,'dxn`e dzpre' dvilga
,xne` dcedi iax .ycewd oeyla o`k s` ,ycewd oeyla oldl

dfd oeyla xn`zy cr 'dkk dxn`e dzpre'.'eëå`xnbd dkiynn §
,`xnbd zl`ey ,mzhiy z` xxalïðaøå,dey dxfbn ecnlyéàä §©¨¨©

déì éãáò éàî 'äëk''dkk' zaiz xeziin ecnli dn -.zvxzn ¨¨©¨§¥¥
minkg ,`xnbdeäì éòaéî'dkk' zaizn miyxec -àeäL øáãì ¦¨¥§§¨¨¤
ákòî äNòî,'dyri'l 'dkk' weqtd jinqdy dnn epiidc - ©£¤§©¥
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הזמן שבו לומד תורה, הרי הוא מרחיב וממשיך אותו על כל היום כולו, עד שכל היום חדור בעניין זה.
ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c
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dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl
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dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(
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:dkM DA.ïcøiä øáòa änä àìäl`xUi EidWM ¨¨¨£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥§¤¨¦§¨¥

laire miGxB xd ipniq mdl xn`p xAcOA©¦§¨¤¡©¨¤¦¨¥©§¦¦§¥¨

Eid l`xUi ,oCxi lW ipXd xarA mdW mnFwnE§¨¤¥¨¥¤©¥¦¤©§¥¦§¨¥¨
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oCxId axrnA dN`d mixddW mdl xn`pe§¤¤©¨¤¤¤¨¦¨¥¤§©£©©©§¥

cvl oCxId on oNdl dAxd Kli`e [oCxId xarn]¥¥¤©©§¥¨¥¨©§¥§©¨¦©©§¥§©

:oCxIl KEnq `le axrn.LîMä àBáî Cøc éøçà ©£¨§Ÿ¨©©§¥©£¥¤¤§©¤¤
d`A WnXdW gxfn Edf WnXd `Fan EdnE©§©¤¤¤¦§¨¤©¤¤¨¨

EpivnE ,oCxi lW FgxfOn wFgx xnFlM ,mXn¦¨§©¨¦¦§¨¤©§¥¨¦
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.íéiúek íäa íéáLBiL,odA oiaWFi od eiWkr ¤§¦¨¤¦¦©§¨¥§¦¨¤

zxUr dlbdWM aixgpq mdA oaiWFdW¤¦¨¨¤©§¥¦§¤¤§¨£¤¤
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(



רט יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(
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,eféøôñ ézôéiæíéiúek,mitiiefn mdixtqy mdl izgked - ¦©§¦¦§¥¦¦
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weqtd z` x`an'ïcøéä øáòa änä àìä'eyexit,ïcøiì Ceîñ £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
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äiðMa Cøc ïäì úBàøäì,ryedi mr zrk l`xyi ux`l eqpkiyk - §©§¨¤¤¤©§¦¨
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בכוחו של כל אחד מבני ישראל למלא הוראת חכמינו ז"ל )שהיא גם נתינת כוח( עשה תורתך קבע באופן שבמשך הזמן שקובע לתורה, 
הרי הוא במעמד ומצב שתורתו אומנתו.

ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה
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dgxfn dncw Fgxi oCxil xarn ozlgp(bi rWFdi), ©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨§ª©
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(fioizipznA `ipzcM Edpip oFxnFW ixr Kpde ,§¨©¨¥§¦§¦§©§¨§©§¦¦
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:lair.Cøc éøçàoFWl ixg`C ,axrOd on bltn ¥¨©£¥¤¤ª§¨¦©©£¨§©£¥§
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:éñBé 'øa øæòìà 'ø øîà ,àéðz .íëL ïàk óà ,íëL§¤©¨§¤©§¨¨©¤§¨¨§¥
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.íëL äøBî éðBìàL íéãBî eðà óà ,íëL äøBî éðBìà¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¤§¤
'ø ?íezãîì äna ízà ,äåL äøæâa äeðãîì eðà̈§©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§
,ïcøiì Ceîñ "ïcøiä øáòa änä àìä" :øîà øæòìà¤§¨¨¨©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
íëøáòa äéäå" áéúk àìä ,Cìéàå ïcøiä øáòî éàc§¦¥¥¤©©§¥§¥¨£Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤
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.úBøaãna àìå ,eëì áeMia "áLiä" .íéîøëe úBãNa§¨§¨¦©¥©¦§§Ÿ©¦§¨

.úBòáâe íéøäa àìå ,eëì äáøòa "äáøòa":ïðaø eðz ¨£¨¨¨£¨¨§§Ÿ§¨¦§¨¨©¨¨
øçà òñBð ïBøà íBé ìëa ?ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨¨¥©©©
ïBøà äpä" :øîàpL ,äléçz òñð íBiäå ,íéìâã éðL§¥§¨¦§©¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£
íBéå íBé ìëa ."íëéðôì øáò õøàä ìk ïBãà úéøaä©§¦£¨¨¨¤Ÿ¥¦§¥¤§¨§
:øîàpL ,íéðäë eäeàNð íBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð íiåì§¦¦§¦¤¨¨§©§¨Ÿ£¦¤¤¡©

ìLa :øîBà éñBé 'ø ,àéðz .'Bâå "'ä ïBøà éàNð íéðäëä éìâø úBtk çBðk äéäå"úBîB÷î äL §¨¨§©©©§¥©Ÿ£¦§¥£§©§¨¥¥¦§Ÿ¨§
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יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(רי

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dheq(iyiy meil)

íéna íéðäk éìâø eìaèépL ïåéëådtUa ocxid jezl eqpkpyk §¥¨¤¦§§©§¥Ÿ£¦©©¦
zigxfndíäéøBçàì íénä eøæç ,mewna ocxid znixf dxvrpy ¨§©©¦©£¥¤
d cnrndaebl df lr df elre exvrp myl eribdy mind lke ,mipdk,

ïcøéä ãò ïBøàä éàNBð àBáëe" øîàpLi`yep mipdkd ilbxe ¤¤¡©§§¥¨¨©©©§¥
mind dvwa elahp oex`däìòîìî íéãøBiä íénä eãîòiå 'Bâå§©©©§©©¦©§¦¦§©§¨

."ãçà ãð eî÷̈¥¤¨
,`ziixad zxxaneíéî ìL ïäáBb änëåenxrp daeb dfi`l - §©¨§¨¤©¦

mind.daebl ,zx`aneìéî øNò íéðL ìò ìéî øNò íéðLãâðk §¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¤¤
ìàøNé äðçîlr lin xyr mipy eziipga l`xyi dpgn lceby oeik , ©£¥¦§¨¥

edy ok m` ,oziipg xcqk jk ocxid z` exare ,lin xyr mipy
,ocxidn mipexg`d elry cr lin xyr mipy jldn xeriy xarna

lin xyr mipy daeb ocxia micxeid mind edab mb onf eze`aeéøác ,¦§¥
ïBòîL éaøa øæòìà éaø Bì øîà .äãeäé éaødcedi iaxléøáãì ,E ©¦§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨¤

m`d ,dyw ,lin xyr mipy mind edabyì÷ íãà,minn xzei uexl ¨¨©
íél÷ íéî Bàmc`n xzei uexløîBà éåä ,y i`ceíél÷ íéîuexl ©¦©¦¡¥¥©¦©¦

mc`n xzeiïk íà ,iptl cer lin xyr mipy daebl etq`zd mind ¦¥
e ,mnewnl exfg jk xg`e ,lin xyr mipy jldn l`xyi exaryïéàä¦

díéîmnewnl mixfegyïúBà ïéôèBLåoiicr exar `ly miyp`. ©¦§§¦¨
àlàoerny iaxa xfrl` iax xaeqïéìBòå ïéLcâð íéî eéäL ãnìî , ¤¨§©¥¤¨©¦¦§¨¦§¦

ïéték éab ìò ïéték,zenle` iab lr zenle` -ìMî øúéúBàî L ¦¦©©¥¦¦¨¥¦§Ÿ¥
ìéîdaebéäéå" øîàpL ,áøòîe çøæî éëìî ìk ïúBà eàøL ãò , ¦©¤¨¨¨©§¥¦§¨©£¨¤¤¡©©§¦

éëìî ìëå äné ïcøéä øáòa øLà éøBîàä éëìî ìk òBîLë¦§©¨©§¥¨¡¦£¤§¥¤©©§¥¨¨§¨©§¥
éðá éðtî ïcøiä éî úà 'ä LéáBä øLà úà íiä ìò øLà éðòðkä©§©£¦£¤©©¨¤£¤¦¤¥©©§¥¦§¥§¥
éða éðtî çeø ãBò íäa äéä àìå íááì ñniå íøáò ãò ìàøNé¦§¨¥©¨§¨©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨¤©¦§¥§¥

."ìàøNé,`xnbd zxne`óàålv` epivn ok enke -,äðBfä áçø ¦§¨¥§©¨¨©¨
yì äøîàòLBäé éçeìLocxid z` exary iptl ,qgpite alk mdy ¨§¨¦§¥§ª©

óeñ íé éî úà 'ä LéáBä øLà úà eðòîL ék"mkz`va mkiptn ¦¨©§¤£¤¦¤¥©
mixvnnãBò äî÷ àìå eðááì ñniå òîLpå" áéúëe ,'Bâå "gex §§¦©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨

mkiptn yi`a'Bâå "seq mi zrixwn micgtn eid oiicr mdy ,. §
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

mixaer mrde myòLBäé íäì øîà ,mipdkde" weqta aezky enk , ¨©¨¤§ª©
oex`d i`ypz` 'd dev xy` xacd lk mez cr ocxid jeza micner

ixd ,"ryedi z` dyn dev xy` lkk mrd l` xacl ryedi
eze` dev xy` z` ,ocxia micner mcera mdil` xaic ryediy

mdl xn` jke ,dynäî ìò eòc ,dn liaya -úà íéøáBò ízà §©¨©¤§¦¤
eLéøBzL úðî ìò ,ïcøiäeyakzy -,íëéðtî õøàä éáLBé úà ©©§¥©§¨¤¦¤§¥¨¨¤¦§¥¤

øîàpLdyn ici lr dxezaõøàä éáLBé ìk úà ízLøBäå" ¤¤¡©§©§¤¤¨§¥¨¨¤
ïk ïéNBò ízà íà ,'Bâå "íëéðtî,orpk ux` z` yeakl,áèeî ¦§¥¤§¦©¤¦¥¨

íëéúBà ïéôèBLå íéî ïéàa åàì íàå.oeyl lr `xnbd zl`ey §¦¨¨¦©¦§§¦¦¤
,`ziixad.'íëéúBà' éàî,`id 'mkize`' dlind zpeek ,daiyne ©¦¤

.íëúàå éúBà¦§¤§¤
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

,lirlck myòLBäé íäì øîàweqta aezky enkíëì eîéøä" ¨©¨¤§ª©¨¦¨¤
éèáL øtñîì BîëL ìò úçà ïáà Léàipaáéúëe ,'Bâå "ìàøNé ¦¤¤©©©¦§§¦§©¦§¥§¥¦§¨¥§§¦

øîàì øçî íëéða ïeìàLé ék íëaø÷a úBà úàæ äéäz ïòîì"§©©¦§¤Ÿ§¦§§¤¦¦§¨§¥¤¨¨¥Ÿ

,'Bâå "íëì älàä íéðáàä äîeniwdy mipa`d mdilbx avn zgz ¨¨£¨¦¨¥¤¨¤§
zeidl oexkfl mipdkdíéðáì ïîéñzexeclúà úBáà eøáòL ¦¨§¨¦¤¨§¨¤

.ïcøiä©©§¥
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøia,lirlckòLBäé ïäì øîà ¨©©§¥¨©¨¤§ª©
weqta aezky enkéìâø ávnî ïcøéä CBzî äfî íëì eàN"§¨¤¦¤¦©©§¥¦©©©§¥

íënò íúBà ízøáòäå íéðáà äøNò íézL ïéëä íéðäkä©Ÿ£¦¨¦§¥¤§¥£¨¦§©£©§¤¨¦¨¤
,'Bâå "äìélä Bá eðéìz øLà ïBìna íúBà ízçðäåmipa`d md §¦§©¤¨©¨£¤¨¦©¨§¨§

lblba merawe meltwe gafnd epae lair xda eniwdy.zxxane
,`ziixadìBëémipa`d z` eniwi,ïBìîe ïBìî ìëa,dpereãeîìz ¨§¨¨¨©§

.'äìélä Bá eðéìz øLà' øîBì.`ziixad o`k cr ©£¤¨¦©¨§¨
,`xnbd zxtqnäãeäé éaø øîàïa øæòéìà éaøå àzôìç àaà , ¨©©¦§¨©¨£©§¨§©¦¡¦¤¤¤

,éàðéëç ïa àéððçå àéúîmzylyeãîòíéðáà ïúBà ìòeniwdy ©§¨©£©§¨¤£¦©¨§©¨£¨¦
,ryedi inia ocxia l`xyi mríeøòéLåe`vne ,mlwyn z` ecn` - §¦£

yúçàå úçà ìkodnäàñ íéòaøàk äìe÷Léøéîâe .recie - ¨©©§©©§¨§©§¨¦§¨§¦¥
izea`ne epizeaxn eplawe,epdéôúëì Léðéà éìãîc àðeòèc- ¦§¨§©§¥¦¦§©§¥

,xg` ly reiq ila etzk lr diabn mc`y ie`ynyàzìéz¦§¨
éåä déðeòècel riiqn xg`yk `yil lekiy dnn yily wx edf - ¦§¥¨¥

lk dzid lirlc minkgd exriyy mipa`d m`e ,etzk lr zelrdl
zg` oa` yi` mkl enixd" ryedi xn` mze`e d`q mirax`k zg`

,ecal mixi cg` lky "enky lrìBkLàì áMçî äzà ïàkî¦¨©¨§©¥¨¤§
dfl df epirhde ,dyn inia xacnl l`xyi ux`n milbxnd e`ypy
d`iane .d`q mixyre d`n epiidc ,yly it didy ,mtzk lr

,c`n lecb did leky`dy epivn okid `xnbd" øîàpLmyn ezxkie ¤¤¡©
cg` miapr leky`e dxenf,"íéðLa èBná eäeàOiåzxxane ©¦¨©¦§¨¦

,`xnbdøîàpL òîLnîede`yie''èBnaikeíéðLaL òãBé éðéà, ¦©§©¤¤¡©©¥¦¥©¤¦§©¦
,miax oeyla 'ede`yie' yxetna aezk ixdeøîBì ãeîìz äî- ©©§©

dxezd dazk dn jxevl,'íéðLa'leky`d e`ypy epcnll ,dpere ¦§©¦
úBèBî éðLa.cg` hena `le , ¦§¥

,zehen ipya leky`d e`yp cvik `xnbd zyxtne÷çöé éaø øîà, ¨©©¦¦§¨
éðèøeè,ie`yn -éðèøeèc éðèøeèå-epiidc ,ie`yn zgz ie`yne §¨¥§§¨¥§§¨¥

lk mi`yep drax` ,mexcl oetvn mkxe` dfn df wgxna zehen ipy
gxfnn mkxe` dfn df wgxna zehen ipy mzgze ,hen dvwa cg`

hen dvwa cg` lk mi`yep drax`e axrnläðîL ,ãöék àä ,¨¥©§Ÿ¨
áìëå òLBäé ,äðéàz àNð ãçàå ,ïBnéø àNð ãçà ,ìkLà eàNð̈§¤§Ÿ¤¨¨¨¦§¤¨¨¨§¥¨§ª©§¨¥

íeìk eàNð àì.,melk e`yp `l alke ryedi dnl ,`xnbd zx`ane Ÿ¨§§
éáéLçc íeMî àîéà úéòa éàx`yn xzei miaeyg eidy - ¦¨¥¥¨¦©£¦¥

.`yil mdl epzp `l mnvra milbxnde ,milbxnd,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨
äöò dúBàa eéä àlLzexitd z`ada wlg elhp `l md okl , ¤Ÿ¨§¨¥¨

jk mipeyn dizexity myk ,ux`d lr dac `ivedl dzid dzxhny
.mideabe mixeabe mipeyn diayei

xaeqd dcedi iaxy ,lirl `ziixaay zwelgn x`al `xnbd zxfeg
xaeqd oerny iaxa xfrl` iaxe ,lin xyr mipy mind edaby

,lin ze`n ylyn xzi mind edaby÷çöé éaøå énà éaø da éâéìt§¦¥¨©¦©¦§©¦¦§¨
ãç .àçôð`gtp wgvi iax e` in` iax -äãeäé éaø éøáãì ,øîà ©§¨©¨©§¦§¥©¦§¨

,lin xyr mipy mind edaby
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מצינו גם בנוגע למשה, שעניינו תורה, שיש אצלו גם עניין התפילה – תפילה למשה, אלא שהתפילה דמשה רבינו היא )לא תפילת 
עני, אלא( תפילת עשיר.

ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה
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oifge` mipy` cenr cl sc oey`x wxtdheq
.'eë eìaèpL ïåéëåoicxFi Eid `NW ,mdixFg`l miOd Exfg FkFzl ozqipkA zigxfn ztUA §¥¨¤¦§§¦§©¦§¨¦¦§¦¨¨§¨§©©¦©£¥¤¤Ÿ¨§¦

aizkcM dlrnl oilFre midAbp cinY mi`Ad miOde micnFr mW `N` oHnlE mipdMd on¦©Ÿ£¦§©¨¤¨¨§¦§©©¦©¨¦¨¦¦§¨¦§¦§©§¨§¦§¦

:mNM ExarW cr mW Ecnr mipdMde ,cg` cp Enw.íéî ìL ïäáb änk:qxBãâðk ìéî á"é ¨¥¤¨§©Ÿ£¦¨§¨©¤¨§ª¨©¨¨§¨¤©¦¨©¦§¤¤
.ìàøNé äðçîipW lr lin xUr mipW EidWmdipgn agx mziIpgM Exar mde ,lin xUr m ©£¥¦§¨¥¤¨§¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¥¨§©£¦¨¨Ÿ©©£¥¤

,lin xUr mipW agx `EdW zFnM cgi Exar̈§©©§¤Ÿ©§¥¨¨¦

xUr mipW Kldn `N` oxarA EdW `NW E`vnp¦§§¤Ÿ¨§¨§¨¤¨©£©§¥¨¨

lW mipFxg` ElrW cr mdipgn Kx` lW lin¦¤Ÿ¤©£¥¤©¤¨©£¦¤

:miOd EdaB oCbpkE dpgOd sFqíéî øîBà éåä ©©£¤§¤§¨¨§©©¦¡¥¥©¦
.íél÷EdaB `l miOdW k"`e ,mc`d on uExl ©¦¨¦¨¨¨§¤©©¦Ÿ¨§

`vnp mnFwnl Exfge lin xUr mipW `N ¤̀¨§¥¨¨¦§¨§¦§¨¦§¨

oithFWe min oi`aE xFarl EwiRqd `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§¦©£¨¦©¦§§¦

:ozF`.ïétk:c"eleewex` zFOlE`áçø óàå ¨¦¦©§©¨¨
ì äøîà.òLBäé éçeìLoCxId z` ExarW mcw ¨§¨¦§¥§ª©Ÿ¤¤¨§¤©©§¥

:oiicr oicgRzn Eid sEq mi zrixw lrWíãBò ¤©§¦©©¨¦§©£¦£©¦¨
.'eë òLBäé ïäì øîà ïcøiamipdMde aizkcM ©©§¥¨©¨¥§ª©§¦§¦§©Ÿ£¦

lM mY cr oCxId KFzA micnFr oFx`d i`UFp§¥¨¨§¦§©©§¥©Ÿ¨

l` xAcl rWFdi z` 'd dEv xW` mixaCd©§¨¦£¤¦¨¤§ª©§©¥¤

mY` iM dWnA aizM ikdC xaCd Edfe ,mrd̈¨§¤©¨¨§¨¥§¦§Ÿ¤¦©¤

,'ebe mYWxFde orpM ux` l` oCxId z` mixaFr§¦¤©©§¥¤¤¤§©©§©§¤§

lr mdOr dpzd oCxId z` ExarIWM xnFlM§©§¤©©§¤©©§¥¦§¨¦¨¤©

:mWixFdl zpn.íëéúBà ïéôèBLåopiqxB §©§¦¨§§¦¥¤©§¦¨

:`ziixAA.'åâå íëì eîéøäEniwdW mipa`d md ©¨©§¨¨¦¨¤§¥¨£¨¦¤¥¦

oniq zFidl oFxMfl mipdMd ilbx aSn zgY©©©©©§¥©Ÿ£¦§¦¨¦§¦¨

:oCxId z` zFa` ExarW mipAlCBzî äfî eàN ©¨¦¤¨§¨¤©©§¥§¦¤¦
.'åëå ávnî ïcøiäEpaE lair xdA EniwdW md ©©§¥¦©©§¥¤¥¦§©¥¨¨

:lBlBA mErawE mElRwe gAfOdLéðéà éìãîc ©¦§¥©§¦§§¨©¦§¨§¦§¥¦¦
.détúkàoi`e FtzM lr FdiAbn Fnvr mc`dW ©©§¥¤¨¨¨©§©§¦©§¥§¥

:FrIqn xg`.àeä déðeòèc àzìéz`N` Fpi` ©¥§©§¦§¨¦§¥¥¤¨

n WilW`vnp ,xg` FpirhOWM `UFPW iF`V §¦©¤¥§¤©§¦©¥¦§¨

:oi`q j"w `Vn `UFp odn cg` lM didWïàkîe ¤¨¨¨¤¨¥¤¥©¨§¦¦¨
.áMçî äzàEdE`UPW lFMW`A did dOM ©¨§©¥©¨¨¨¨¤§¤§¨

oinixOWM df z` df oiriIqn Eide miWp` dpnW§Ÿ¨£¨¦§¨§©§¦¤¤¤§¤§¦¦

ipi` EdE`VIe xn`PW rnWOn :otizM lr FzF`©§¥¨¦©§©¤¤¡©©¦¨¥¦

:mipWAW rcFiéðèøBèå éðèøeè ÷çöé éaø øîà ¥©¤¦§©¦¨©©¦¦§¨§¨¥§§§¥
.éðèøeèc,iF`Vn zgY iF`VnE iF`Vn §§¨¥©©©©©

cg` lkaE ,mipFilrd z` oiriIqn mipFYgYdW¤©©§¦§©§¦¤¨¤§¦§¨¤¨
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(

על־ידי עשיית הצדקה נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה.
ממכתב ח' סיוון, תשי"ד
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oiycbp mind eid exary df zedye ocxi ly dn`

didy yceb eze` l"ie lin a"i lr xzei oilere

lin daeb llkl ribd `l lin a"i lr xzein

:dil aiyg `l ikdleäæádniz .exar df xg`

`lde mind zelwa xfrl` 'x dil ilz i`n` k"`

mzxard aekira `l` dielz epi`izxzac l"ie

mind zelwl mc`d zelw deyny dn lr ibilt

oziipg jxc oixaer eid m` elit`y epi` df xn`

xn` `l `ede lin b"in xzei oiycbp mind eid

dinz df lre exar df xg` dfay cere a"i `l`

xn`wc jiiy davw dn exar df xg` dfa m` iax

mixaer eid mind lceb oeayg itly ze`n yly

a"i xqg ze`n 'b jxe` `edy lin ivg agexa

lin a"i lr lin a"in zerevx a"i dyrzy cvik

mtxvzyke lin a"i jxe`e lin agexa drevx lke

agex lr lin c"nw jxe` didi jxe`a ef lv` ef

didi jxe`l dptxvze zerevxd agex welgz lin

dil `pn `de lin ivg agex lr lin g"tx jxe`

exar `l oerny xa `"xlc d`xpe exar jky

mixfetn eid oziipg zrya ixdy oziipg jxc llk

jxck dfn wegx df mdild` mihep eidy iptn

lv` df olek oikynp exaryk la` zexiiy ziipg

ivg agexa m` ik l`xyi lk did `l `nye df

ipa jxck df xg` df exaryke lin ivg lr lin

mc` ipa dxyra cg` liay jxc oixaerd mc`

oideyy `eaix 'q xeriyk zeidl leki df lv` df

:jk lk ozxarda

øîxacdy t"r` t"dc d`xp .lw mc` xaq

oicxei odyk `wec epiid milw miny reci

oilere oiycbp eidy o`k la` ozvexn jxc ick

:dey mc` zelw xeriye min zelw xeriy

éúåáàwxta xn`de z"`e .mingx ilr eywa

ezny in(.gi sc zekxa)icin oirci `l izinc

xnel yi mlerd zea` elit`e `pwqna rnyne

jky odl oiricen lltzn dfy dltz ici lrc

ziprzc ipy wxta xn` ikde lltzp(.fh sc)dnl

mizn mdilr eywaiy ick zexawd zial oi`vei

`pn iaxc `caera miciqgc iwxta oke mingx

:dea`c `zxrn` ghzy`cøîàådxenzc ipy wxta wiqnc b"r` .oexagn miyak `iadl jldy opg xa xa dax `nizi`e `ie` ax(:ci sc)onyc zdin opirny edin lf` iaexw`lc

:miyak `iadl jldy xninl jzrc `wlqcn `piipw
cnln
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(



ריג יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dheq(oey`x meil)

ok m`eøáò ïúééðçkenk `l` ,df xg` dfa ocxid z` exar `l - ©£¨¨¨¨§
e ,oziipg xcqïBòîL éaøa øæòìà éaø éøáãìxzei mind edaby §¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§

y xnel miaiig ,lin ze`n ylyneøáò äæ øçà äæaax onf jx`e , ¨¤©©¤¨§
mevr dk daebl lirlck df iab lr df mxrdl mind ewitqdeãçå .§©

`gtp wgvi iax e` in` iax -øî ïéa ,øîà,dcedi iax -øî ïéáe ¨©¥©¥©
y mixaeq ,oerny iaxa xfrl` iax -,eøáò ïúééðçky `l`øî- ©£¨¨¨¨§©

dcedi iaxì÷ íãà øáñl`xyi mr exary enke ,mind enk uexl ¨©¨¨©
lin xyr mipy daebl mind enxrp mb jk ,lin xyr mipy jldn,

øîeoerny iaxa xfrl` iax -íél÷ íéî øáñ,mc`d on xzei uexl ©¨©©¦©¦
enxrp mind ,cala lin xyr mipy jldn exar l`xyi mry s`e

lin ze`n ylyn xzei ly ax daebl onf eze`a.
xxal dkiynn ,milbxnd dyrn z` lirl `xnbd dxikfdy oeik
xarne ocxid zrixw ipiprl xefgz jk xg`e ,milbxnd iyrnn

milbxnd zyxt zligza xn`p .ea l`xyiøîà ,'íéLðà Eì çìL'§©§£¨¦¨©
,Lé÷ì Léø'd el xn`y dnEì çìL'eyexit ,'Ezòcîip` epiidc , ¥¨¦§©§¦©§§

dyn mdl xne`y enk jnn eywa l`xyi wx ,jze` devn ipi`
i`ceae .jci lr akrn ipi` ip`e ,'mklek il` oeaxwze' mixac xtqa

di`xde ,jk lr 'd edeiv `lyäæ íãà éëåBîöòì òø ÷ìç øøBa §¦¨¨¤¥¥¤©§©§
did `l 'd i`cea ok m`e ,rx xac envrl xgea `l mc` ixde -

,`xnbd zx`ane .dlwz icil `eal eteqy xac devnáéúëc eðééäå§©§¦§¦
dyn mdl xne`y,'øácä éðéòa áhééå'eLé÷ì Léø øîàwiicl yi , ©¦©§¥©©¨¨¨©¥¨¦

weqtd oeyl'éðéòa'íB÷î ìL åéðéòa àìå. §¥©§Ÿ§¥¨¤¨
my weqtd jynda aezk ,milbxnd oiprn `xnbd zyxec cer

"epiptl miyp` dglyp exn`zeéaø øîà ,"õøàä úà eðì eøtçéå§©§§¨¤¨¨¤¨©©¦
,àaà øa àéiçglyiy dligzkln dynn l`xyi eywiay dywad ¦¨©©¨

,ìàøNé õøà ìL dúLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøîcenll yie §©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤¤¤¦§¨¥
,dey dxifbn z`fíúä áéúëe 'õøàä úà eðì eøtçéå' àëä áéúk§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤§¦¨¨

,'Bâå 'änçä äLBáe äðálä äøôçå'`ed 'dxtge' oeyl my enke §¨§¨©§¨¨¨©©¨§
oeyl `ed 'extgie' o`k mb jk ,dngd iabl aezky itk ,dyea oeyl

.l`xyi ux` z` yiial evxy ,dyea
,milbxnd zyxta aezk ceròenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå'§¥¤§¨§©¥§¥©©

,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác ,÷çöé éaø øîà ,'øekæ ïa¤©¨©©¦¦§¨¨¨¤¨¤§¨¥¥£¥
íäéNòî íL ìò íéìbøîeàø÷ð,eia` mye lbxn ly my lkn - §©§¦©¥©£¥¤¦§§

,mdiyrn zedn z` yexcl xyt`eðéãéa äúìò àì eðàåyexcl §¨Ÿ¨§¨§¨¥
,mzeny lkãçà àlà`ede ,cala,'ìàëéî ïa øeúñ',epyxc jke ¤¨¤¨§¤¦¨¥

àeä Ceøa LBãwä ìL åéNòî øúqL 'øeúñ''d z` yigkd - §¤¨©©£¨¤©¨¨
i`ca lekiak e`yreCî Bîöò äNòL 'ìàëéî' ,'d z` dyr - ¦¨¥¤¨¨©§¨
i epi`y ylg lekiak.ux`l epqipkdl lekeðà óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¨

øîàð`ede ,milbxndn my cer yexcl'éñôå ïa éaçð'jke , Ÿ©©§¦¤¨§¦
,epyxcpàeä Ceøa LBãwä ìL åéøác àéaçäL 'éaçð'oin`d `le , ©§¦¤¤§¦§¨¨¤©¨¨

daeh `idy ux`d lr cirdy dnaìL åéúBcî ìò òqétL 'éñôå' ,¨§¦¤¦©©¦¨¤
àeä Ceøa LBãwäaeh xky ozepy 'd ly eizecn lr blicy - ©¨¨

.ea mipin`nl
milbxnd zyxta xn`p cer,'ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòéå'yie ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

' ,zeywdldéì éòaî 'eàáiå,miax mdy milbxnd lr xacn ixdy , ©¨Ÿ¦¨¥¥
`l` .'elrie' weqtd ligzdy enkeáìk LøétL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¥©¨¥

ïäì øîà ,úBáà éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòîalk ¥£©§©§¦§¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨©¨¤
`p` ,zea`líéîçø éìò eLwa éúBáàíéìbøî úöòî ìöpàL, £©©§¨©©£¦¤¤¨¥¥£©§©§¦

.myl jld alk wxy ,cigi oeyla 'oexag cr `aie' weqtd xne` okle
òLBäéy ,dfl jixv did `ly meyn ,jld `låéìò äLî Lwa øák §ª©§¨¦¥Ÿ¤¨¨
íéîçøòLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå' øîàpL ,'i el siqed ,' ©£¦¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤§¥©¦§ª©

lltzdy ,'ryedi' e`xwe eny lr.íéìbøî úöòî EòéLBé dé̈¦£¥£©§©§¦
c eðééäåBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë éãáòå" áéúë`lnie §©§¦§¦§©§¦¨¥¥¤¨§¨©©¤¤¦

"dpyxei erxfe dny `a xy` ux`d l` eize`iade ixg`'Bâåixd , §
enk miiwzp oke ,oexag `ide ,dny `ay ux`d dze` el dghaedy

"dlgpl dpeti oa alkl oexag z` ozie" ryedi xtqa aezky.
milbxnd zyxta xn`p cer'Bâå éîìúå éLL ïîéçà íLå"icili §¨£¦¨¥©§©§©§

wprd,",`xnbd zyxec'ïîéçà'`edy yxcpåéçàaL ïîeéî- £¦¨§¨¤§¤¨
l`nyd on daeyg oini ciy enk ,miwprd oiay xeabd'éLL' .yxcp ¥©

úBúçLk õøàä úà íéNnLicenrk md eilbx ecaek zngny - ¤¥¦¤¨¨¤¦§¨
zgy xeake `nebk my xkipe ux`a mirweye yy'éîìz' .yxcp ©§©

íéîìz íéîìz õøàä úà íéNnLux`a qxec ecaek zngn - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
dyixgnd inlzk uxegeøçà øác .äða ïîéçà ,xird z`,úðò ¨¨©¥£¦¨¨¨£¨

äða éLLxird z`ìàäða éîìz ,Lxird z`.Leaìzyi cer ¥©¨¨¨ª©§©¨¨©§
my weqtd jynd yexcl÷ðòä éãéìé'my lr ,'wpr' e`xwp dnl ,' §¦¥¨£¨
ïúîB÷a änç ïé÷éðònL`id dngd eli`k d`xp mdaeb aexn - ¤©£¦¦©¨§¨¨

mx`evl aiaq ,zxyxy epiid wpr.
milbxnd zyxta xn`p ceräúðáð íéðL òáL ïBøáçå'orev iptl §¤§¤©¨¦¦§§¨

mixvn.',`xnbd zl`ey.'äúðáð' éàî,x`al `xnbd dqpn ©¦§§¨
Lnî äúðáð àîéìéàoexag xirdy eheytk weqtd x`ap m` - ¦¥¨¦§§¨©¨

ike ,`xnbd dgec .mixvn orev dzpapy iptl mipy ray dzpap
íãà øLôà,mg epiid -ïè÷ Bðáì úéa äðBaorpk -,ux`a oexagy ¤§¨¨¨¥©¦¦§¨¨

,orpkíãB÷dpeayìBãb Bðáìmixvn -,di`x `xnbd d`iane ¤¦§¨
,orpkn lecb xzei did mixvnyíéøöîe Lek íç éðáe" áéúëchete ¦§¦§¥¨¦§©¦

orpke.'Bâå "§
,`xnbd zx`anäúéäL ,àlàoexagäpeáîzayeine daexn - ¤¨¤¨§¨§¨

,zexitaäòáMî ãçà ìòy zexitd zenk xy`n ray it -.ïòBöa ©¤¨¦¦§¨§©
,`xnbd zx`zn ,l`xyi ux`ay zexita ieaixd dnk oiapy icke

íéLøè Cì ïéàå,mirlq -,dgl rwxwk zexit miyer mpi`yìëa §¥¨§¨¦§¨
(íeMî) ,ïBøáçî øúé ìàøNé õøàdaiqd efeéáëéL da éøá÷c- ¤¤¦§¨¥¨¥¥¤§¦§¨§¥¨¦§¥

zexitl die`x dpi` ik ,mizn zxeawl decgiiy,,z`f znerleïéàå§¥
'ä ïâk' øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa äleòî Cì̈§¨§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
,ïòBvî øúé íéøöî õøà ìëa äleòî Cì ïéàå ,'íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥¨§¨§¨¤¤¦§©¦¨¥¦©

åéøN ïòBöá eéä ék' áéúëcorevl eixy gly l`xyi jlny - ' ¦§¦¦¨§©¨¨
mi`ex ok m` ,xey` jln cbp mgldl el xefrl drxtn ywal
xzeia zgaeynd dzidy meyn i`ceae ,oreva eayen raw drxty,

éëä eléôàåxird ,orev ly mevrd dgay zexnl -ïBøáçzegtd ©£¦¨¦¤§
`id ,l`xyi ux`ay zgaeynäòáMî ãçà äpeáîray it - §¨¤¨¦¦§¨

yi xy`n.ïòBöa§©
,`xnbd zl`eyéåä íéLøè ïBøáçåmr xir `id oexag ok` m`d - §¤§§¨¦¨¥

zexit zgnvn dpi`y miyxh znc`õwî éäéå" áéúk àäå ,§¨§¦©§¦¦¥
àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøàz` mly`e ©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨

xeyba izaya jcar xcp xcp ik ,oexaga 'dl izxcp xy` ixcp,'Bâå "§
ïðç øa øa äaø àîéúéàå àéåà áø øîàåixde ,migaef oexaga ike , §¨©©©§¨§¦¥¨©¨©©¨¨

i`ce `l` ,gafn my oi`ïBøáçî íéNák àéáäì CìäLm` ,dlerl ¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
.zgaeyn drxn ux` `id oexagy mi`ex okàéðúå`ziixaa mb - §©§¨

y ,epipyíéìéàmigwel migaeyn,áàBnîeíéNákmigaeyn ¥¦¦¨§¨¦
migwelïBøáçîmiyxh `le ,`id zgaeyn ux` oexagy ixd ,. ¥¤§

,`xnbd zvxzndpéîipriiqn dz` jizei`xe jzl`yn daxc` - ¦¨
zexit zginvl daeyg `le miyxh znc` dzid oexagyéãéià ,©§¥

àòøà àLéì÷cmirxef eid `l ,zhrene dylg ux`dy oeiky - ¦§¦¨©§¨
`l` ,mc` lk`nl zexit ginvdl dze`àéòø äãáòzgnvn - ¨§¨¨£¨

,drxnl o`vl mie`xd miayr dnvrnàðééð÷ ïîLådid dfae - §¨¥¦§¨¨
miyxhe dyai dnc`a xzei giaydl o`vd jxc oky ,oinyn o`vd

dgl dnc`a xy`n.
milbxnd zyxta xn`p cerõøàä øezî eáeLéå"mei mirax` uwn ©¨¦¨¨¤
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שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(ריד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,"eàáiå eëìiåzaiz ©¥§©¨Ÿ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
`l` ,'eaeyie' ok iptl aezk xak ixdy ,zxzein 'eklie'Léwî©¦

äàéáì äëéìä,dfn df ywda micnel -äàéa äîe`ayk - £¦¨§¦¨©¦¨
eid ,l`xyi ux`n dxfga milbxndäëéìä óà ,äòø äöòa- §¥¨¨¨©£¦¨

acndn e`viykeid ,l`xyi ux`l xäòø äöòadzid dligzny , §¥¨¨¨
.ux`d lr dac `ivedl mzpeek

,milbxnd zyxta xn`p cereðàa eøîàéå Bì eøtñéå"ux`d l` ©§©§©Ÿ§¨
`id yace alg zaf mbe epzgly xy`,'Bâå ",ux`d z` egaiyy §

áéúëextql mikiynny ,ok ixg`íòä æò ék ñôà"ux`a ayeid §¦¤¤¦©¨¨
'ebe(ä"éåì å"cáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé éaø øîà ,"éaø íeMî ¨©©¦¨¨¦¨¡¤§©§¨¨¦©¦

ì ìk ,øéàîBúléçúa úîà øác Ba ïéàL òøä ïBL`ly - ¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤¦§¦¨
dligza miizn` mixaca xtqnd ligznBôBña íéi÷úî ïéà ,- ¥¦§©¥§

gaya egzt milbxnd mb okl ,oxwyk mirneyd eze` miwifgny
dligz ux`d.

my dyxtd jynda xn`p cer,'äLî ìà íòä úà áìk ñäéå'©©©¨¥¤¨¨¤Ÿ¤
xaicy mixaca epiidc 'dyn l`' mrd z` wizyd dpeti oa alky
z`f x`any itke ,ezepba xtql dvexy mirneyd eayge ,dyn lr

,dax cinïúéñäL ,äaø øîàeaiywdy l`xyi ipal alk ¨©©¨¤¥¦¨
,milbxnlíéøáãamixg`] çút,dpeti oa alk d`x - [diifgc ¦§¨¦¨©

yéòzLî à÷c òLBäé,xacl dvxy -déì éøîà,mippelzndïéc §ª©§¨¦§¨¥¨§¦¥¥
äòéè÷ Làøzyexia wlg lehil mipa el oi`y ,rehw ey`xy df - Ÿ§¦¨

,ux`déìlî.dtifpa edewizyde ,ddinza ,xaci -øîà,eala alk §©¥¨©
àðéòzLî éà,xac` m` -àúléî éa éøîà,mixac ilr mb exn`i - ¦¦§¨¦¨¨§¦¦¦§¨

éì ïéîñçåokl ,ize` ewizyie -ïäì øîà,jkäNò ãáìa Bæ éëå §¨§¦¦¨©¨¤§¦¦§¨¨¨
íøîò ïa eðì,,df oepbqa xacl ligzdykeà÷ déúeðâa éøáñ ¨¤©§¨¨§¥¦§¥¨

éòzLîokl ,dyn zepba xacl dvexy exaq -e÷ézLéàf`e ,øîà ¦§¨¥¦§¦¨©
,eäìmb `l` ,dyn epl dyr cala ef `l ok`,íéøönî eðàéöBä §¦¨¦¦§©¦

,ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì òø÷åokleøîàé íàdyn epl §¨©¨¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©
,òé÷øì eìòå úBîleñ eNòikeBì òîLð àìddinza ,.dn dfe £¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©

alk jiyndy'Bâå 'dúà eðLøéå äìòð äìò'zenleqa s` dlrpy , ¨Ÿ©£¤§¨©§Ÿ¨§
,weqtd jiynne .epze` devi m` riwxlBnò eìò øLà íéLðàäå'§¨£¨¦£¤¨¦

ìëeð àì eøîàzelrlìBãb øác ,àtt øa àðéðç éaø øîà .'Bâå ' ¨§Ÿ©§¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¨
äòL dúBàa íéìbøî eøacalk ixac xezql ick,jynda xn`pke ¦§§©§¦§¨¨¨

weqtd,'epnî àeä ÷æç ék'eyexity 'epnn' epeekzd `ly miyxece ¦¨¨¦¤
,'ezi`n' eyexity 'epnn' `l` ,'epzi`n'ìààlà 'epnî' éø÷z ©¦§¥¦¤¤¨

ìBëéák ,'epnî'y xnel milbxnd evxìBëé Bðéà úéaä ìòa eléôà ¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨
íMî åéìk àéöBäìzgwl leki `le exiag lv` ciwtnl lyn - §¦¥¨¦¨

`ivedl gilvi `l `ed jexa yecwd lekiak melye qg ,epecwt
l`xyi ux`n el`d zewfgd zene`d.

milbxnd exn` cerøîà ,àáø Løc ,'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©
äáBèì äézáLç éðà ,àeä Ceøa LBãwäeli`k mdl izi`xdy - ©¨¨£¦£©§¦¨§¨

,daxd my mizny diayei zlke` ux` `idíäåmilbxnd -eáLç §¥¨§
äòøì,`xnbd zx`ane .eèîc àëéä ìëc ,äáBèì äézáLç éðà- ¨¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨

,milbxnd eribdy mewn lkeäãéc àáéLç úîaeyg mc` zn - ¥£¦¨¦§
,ux`d iayeinì àìå eãøèéðc éëéä ékeäééøúaà eìàLick - ¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§

.milbxnd mdin el`yi `le micexh miixen`d eidiyéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
déLôð çð áBià`ly ick ,dry dze`a zn aei`y mixne` yie - ¦¨©§¥

.'mdilrn mlv xq' alke ryedi exn`y dn dfe ,mdilr ezekf obz
,lirlc miyp`d ezny oeik ,`xnbd dkiynnàîìò élek eãéøèàå§¦§¦¥¨§¨

àãétñäadaehl xacd dide ,ctqda miixen`d lk ewqrzde - §¤§¥¨
milbxnd j` ,'d z`näòøì eáLç íämy mizn miyp` daxdy , ¥¨§§¨¨
exn` okl ,mewn lka.'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦
milbxnd ex`iz cereðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"mdipira" ©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦

,'Bâå,`xnbd zx`ane,àiLøLî áø øîàdeåä éøwL íéìbøî- §¨©©§©§¦¨§©§¦©¨¥£
,`id di`xde ,eid mipxwyàîìLaexn`y dneðéðéòa éäðå' ¦§¨¨©§¦§¥¥

éiçì ,'íéáâçk,miabgk mnvra eyibxdy ,oaen -àlàexn`y dn ©£¨¦§©¥¤¨
éòãé eåä àðî ,'íäéðéòa eðééä ïëå'mdipira e`xp ji` erci cvik - §¥¨¦§¥¥¤§¨£¨§¥

,`xnbd dgec .eid mipxwy i`ce `l` ,miixen`d lyàéä àìå`l - §Ÿ¦
,ok exn` dyrn jnq lry ,dfa mipxwy eidéìéáà éøáî eåä ék- ¦£©§¥£¥¥

zian mzxfga dcerqa mila`d z` mixan miixen`d eidyk
,zexawdéøáî eåä éæøà éúez,mifx` ivr zgz mze` mixan eid - ¥©§¥¨©§¥

éðìéàa éáúé e÷ìñ eäðéæç éëår eayie elr milbxnd me`xyk -l §¦¨¦§¨§¨§¥§¦¨¥
,mcgt aexn zepli`déøîà÷c éòîLy`xn milbxnd mernye - ¨§¥§¨¨§¥

,mixne` miixen`d eidy oli`déðìéàa éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷̈£¦©¦§¥§¨§©§¥§¦¨¥
.milnpl minecy miyp` mivra epi`x -

milbxnd zyxta xn`p ceríìB÷ úà eðzéå äãòä ìk àOzå"©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨
ekáéå`edd dlila mrdíBiä BúBà ,ïðçBé éaø øîà äaø øîà ." ©¦§¨©©¨¨©©¦¨¨©

,dcrd lk ekae l`xyi ux`n milbxnd exfgy[áøò]áàa äòLz ¤¤¦§¨§¨
òa÷à éðàå ,ípç ìL äiëa eëa ïä ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä̈¨¨©©¨¨¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©

íäìdf mei.úBøBãì äiëa ¨¤§¦¨§
my xn`p ceráéúëe "íéðáàa íúBà íBbøì äãòä ìk eøîàiå"©Ÿ§¨¨¥¨¦§¨¨£¨¦§¦

weqtd jyndaøa àéiç éaø øîà ,"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe"§¦§¨§Ÿ¤¥¨©©¦¦¨©
äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî ,àaàdprha lekiak , ©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©£¨

mze` mebxl'l ''d ceake' zekinqdn ok eyxce ,jxazi 'd itlk mb
'mipa`a.

my xn`p cer,"äôbna äòø õøàä úac éàéöBî íéLðàä eúîiå"©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨
äpeLî äúéî eúnL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàaezk ixdy , ¨©©¦¦§¤¨¦¤¥¦¨§¨

dcna mdl die`xe zcgein dtbna rnyn ,'dtbnA' `le 'dtbnA'©§
dcn cbpk.,dpeynd dzind idneLøc ,àtt øa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©¨¨¨©

ì áaøzLpL ãnìî ,àzøîz øôk Léà àìéL éaøíðBLjezn ©¦¦¨¦§©§©§¨§©¥¤¦§©§¥§¨
,mditìôðåmpeyllî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìòíðBL §¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨

,dltpyúBñðëðåmirlezdíøeaéhîe ,íøeaéèamirlez e`vi mb §¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåíðBL.mxeaih lr dltpy,øîà ÷çöé øa ïîçð áøå §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©

äøkñàaeúîrxd oeyl lr d`a `idy. §©§¨¨¥
xarne ocxid zriwa oiipra lirl epwqry `ziixal `xnbd zxfeg
cvl mrd lk exary cr mnewna ecnr mipdkdy ,ea l`xyi ipa

,axrn,ïcøiä ïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëåmipdkd eay §¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦©©§¥
e ,gxfn cvl mdixeg`l driqtïîB÷îì íéî eøæç,éäéå" øîàpL ¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦

úBìòa[zFlrM]e÷zð ,ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNBð íéðäkä ©£©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§
eëìiå íîB÷îì ïcøiä éî eáeLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨¥©©§¥¦§¨©¥§

ìL ìBîúëàöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBLmipdkd exfgy ixg`y ¦§¦§©¨§¨¦§¨
zrk ,dligzak ocxid in eaye mdixeg`l driqtåéàNBðå ïBøà̈§§¨

ãçà ãvî íéðäëågxfn -ãçà ãvî ìàøNéå ,axrn -.f`eàNð §Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©¤¨¨¨
åéàNBð úà ïBøàmipdkdøáòåx`yl ipyd cvl ocxid lrn xie`a ¨¤§¨§¨©

l`xyi mrïBøà øáòiå ,øBáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" øîàpL ,¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£©©£Ÿ£
äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä,`fer eze` rci `lyLðòð §©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©

àfeòúà æBçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò eàáiå" øîàpL ¨¤¤¡©©¨Ÿ©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡¤
ïBøàäxwAd ehny ik"Bì øîà ,åéàNBð ,àfeò ,àeä Ceøa LBãwä ¨¨¨¨¨©©¨¨¨§¨

àNðlirlcke ,oex`d,z`ïkL ìk àì Bîöòok lre ,`yil lekiy ¨¨©§Ÿ¨¤¥
oex`d z` feg`l eci glyy `fer drh.

miweqt dnk xxal `xnbd dkiynn ,`fer dyrn xkfedy oeik
.my exn`pyàfeòa 'ä óà øçiå"íL eäkiåéaø ,'Bâå "ìMä ìò ©¦©©§¨©©¥¨©©©§©¦

øæòìà éaøå ïðçBé.'lyd lr' xe`iaa ewlgpBlL é÷ñò ìò øîà ãç ¨¨§©¦¤§¨¨©¨©©¦§¥¤
oex`a feg`l eci glyy dbbyd -åéðôa åéëøö äNòL øîà ãçå ,§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨

dhnl dlrnln lhend xac oeyl `ed "ly"e -. ©
,`fer zyxta aezk ceréäìàä ïBøà íò íL úîiå'éaø øîà .'í ©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦¨©©¦

,ïðçBé`l` ,`ad mlera ewlg z` e`hga cai` `fery aeygz l` ¨¨
,'íéäìàä ïBøà íò' øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeòz` micnele ¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦

,oex`dn `feríéi÷ íìBòì ïBøà äîediy`i ici lr fpbp ixdy , ¨¨§¨©¨
`al cizrl xnype ,jlnd.àaä íìBòì àa àfeò óà ,©¨¨¨¨©¨
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רטו
oifge` mipy` cenr dl sc oey`x wxtdheq

.eàáiå eëìiåded `l FaEWIe [lirl] aizkC oeiM `Ed `xizi EklIe [`N`] ,aizkE opiqxB `l ©¥§©¨ŸŸ©§¦¨§¦¤¨©¥§§¥¨¥¨¦§¦§¥©¨Ÿ£¨

:'ebe dWn l` E`aIe `N` xninl Dil.ïúëéìä Léwî:oz`ial xEzl EkldWïúëéìä óà ¥§¥©¤¨©¨Ÿ¤Ÿ¤§©¦£¦¨¨¤¨§¨§¦¨¨©£¦¨¨
.äòø äöòa:EpeEMzp dAC `ivFdl dNgYOW.íéi÷úî BðéàoirnFXd ozF` oiwifgOX §¥¨¨¨¤¦§¦¨§¦¦¨¦§©§¥¦§©¥¤©£¦¦¨©§¦

gaWA EgzR Kkl milBxn s`e ,Epin`IW icM dNgY zn` xaC xnF` Kkitl ,oi`CaM§©¨¦§¦¨¥§©¡¤§¦¨§¥¤©£¦§©§©§¦§¨¨§§¤©

:dNgY ux`d.ñäiå:owYW.äLî ìà,mixacA ¨¨¤§¦¨©©©¦§¨¤Ÿ¤¦§¨¦

FzEpbAW mixEaq Eide dWnA xAcl ligzdW¤¦§¦§©¥§Ÿ¤§¨§¦¤¦§

:xRql dvFx.íéøáãa íúéñäL:lif`e WxtncM ¤§©¥¤¡¦¨¦§¨¦§¦§¨¥§¨¦

.dééæçcalMEdEwYWe xAcl dvxW rWFdil §©§¥¨¥¦ª©¤¨¨§©¥§¦§

FW`xW in ,xAci rEhTd W`x Fl Exn`e dtifpA¦§¦¨§¨§Ÿ©¨©§©¥¦¤Ÿ

xAci `Ed ux`A wlg lFHl mipA Fl oi`W rEhẅ©¤¥¨¦¦¥¤¨¨¤§©¥

:EpiptA.éì ïéîñçå:izF` oiwYWn.äìòð äìòs` §¨¥§¨§¦¦§©§¦¦¨Ÿ©£¤©

:Epilr dEvi m` minXl.epnî:d"ATd onìà ©¨©¦¦§©¤¨¥¦¤¦©¨¨©
.éø÷zEPOn oiA diIxw Wxtd oi`W ,qxB `l ¦§¦Ÿ¨©¤¥¤§¥§¦¨¥¦¤

miAx lW EPOnl eilr mixAcPW cigi lr xn`Pd©¤¡¨©¨¦¤¦§¨¦¨¨§¦¤¤©¦

:onvr lr mixnF`W.åéìk àéöBäì ìBëé Bðéàm` ¤§¦©©§¨¥¨§¦¥¨¦

:mW mciwtd.úéaä ìòa:mlFrd oFc`éðà ¦§¦¨¨©©©©¦£¨¨£¦
.äáBèì äézáLçzlkF`M mdl dizi`xdW £©§¦¨§¨¤¤§¦¦¨¨¤§¤¤

:xicY DA mizOW diaWFi.áBià áéëLobY `NW §¤¨¤¥¦¨¨¦§¦¦¤Ÿ¨¥

mNv xq alM xn`wC Epiide ,mdilr FzEkf§£¥¤§©§§¨¨©¨¥©¦¨

:mdilrnéúez éìéáà éøáî eåä ék àéä àìå â"ä ¥£¥¤§Ÿ¦¦£©§¥£¥¥¥
.éøáî eåä éæøàEid `le) z`GA mipxwW Eid `le ©§¥£©§¥§Ÿ¨©§¨¦©Ÿ§Ÿ¨

miIxFn`l EdpirnW Edpi`C (mipxwW odA mi`xp¦§¦¨¤©§¨¦§¦§©§¦§¨¡¦¦

z` oixan miIxFn` Eed ikC ,miabg ozF` oixFTW¤¦¨£¨¦§¦£¡¦¦©§¦¤

lkC lirl xn`cM ,xaTd on oixfFgWM mdila £̀¥¥¤§¤§¦¦©¤¤¦§¨©§¥§¨

la`l oixanE EdiiPn `aiWg aikW EhnC `kid¥¨§¨§¦£¦¨¦©§©§¦¨¨¥

:Edl ixan Eed ifx` izEY Fngpl dcErq§¨§©£¥©§¥£©§¥§

.eäðéæçãëåiwlq mdiptl cFnrl mi`xi mde §¦§¨¦§§¥§¥¦©£¦§¥¤¨§¥

:ipli`A iazie.äìòî étìk íe÷øæe[EvxW] (iCW) §¨§¥§¦¨¥§¨§©¥©§¨©©¤¨

:'d cFaM` iOp [i`we] mzF` mFBxl.äôbna ¦§¨§¨¥©¦©§©©¥¨
diE`xE zcgiOA rnWn dtBnA opixw `lCn¦§Ÿ¨¦¨§©¥¨©§©©§ª¤¤§¨

:dCn cbpM dCnA mdl.eúî äøkñàa`idW ¨¤§¦¨§¤¤¦¨§©§¨¨¥¤¦

wilcn dOaA opixn`cM rxd oFWl lr d`Aoi ¨¨©¨¨©¦§©§¦¨§©¤©§¦¦

(bl sC zAW):.'eë äìòL ïåéëå`ziixaC `tiq ©¨©§¥¨¤¨¨¥¨§¨©§¨

dY` o`MnE DA `pzC icI` `N` ,`id lirlC¦§¥¦¤¨©§¥§¨¨¨¦¨©¨

:`kd milBxn zWxtl Dl hwp lFMW`l aXgn§©¥¨¤§¨©¨§¨¨©§©§¦¨¨

.íîB÷îì íénä eáLmnFwnA Ecnr mipdMdW ¨©©¦¦§¨¤©Ÿ£¦¨§¦§¨

mdixFg`l EkWnpe daxgd l` mipdMd ilbx zFRM EwYp ExarWkE ,mrd lM ExarW cr©¤¨§¨¨¨§¤¨§¦§©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨§¦§§©£¥¤

mrd lM mY xW`M idieC `xw `EddC b"r`e .'eM df cSn mipdM E`vnp ,zg` driqR§¦¨©©¦§§Ÿ£¦¦©¤§§©§¨§©§¦©£¤©¨¨¨

oi` `N` ikd ied `l ,aizM ipXd xarA mipdMd ilbx EwYp i`dC rnWnC ,micw xFarl©£¨¦§©§©§©¦§©§¥©Ÿ£¦¨¥¤©¥¦§¦Ÿ£¥¨¥¤¨¥

mipdMde 'd oFx` xFarIe aizkC oCxId on Edl iwtp `d aizM oxcqM i`C ,xg`nE mCwnª§¨§ª¨§¦§¦§¨§¦¨¨§¥§¦©©§¥¦§¦©©££§©Ÿ£¦

Elr mipdMde oFx`C oeike ,Elr mrde mrd iptl¦§¥¨¨§¨¨¨§¥¨§¨§©Ÿ£¦¨

on E`vi ixd mdiptl E`AW cr mdixg` Exare§¨§©£¥¤©¤¨¦§¥¤£¥¨§¦

mipdMd z` rWFdi evie xn`wC EY i`nE oCxId©©§¥©§¨¨©©§©§ª©¤©Ÿ£¦

xg`nE mCwn oi` `N` ,oCxId on Elr xn`l¥Ÿ£¦©©§¥¤¨¥ª§¨§ª¨

,Edl xn`w ikd Edl xn`wC oCxId on Elr i`de§©£¦©©§¥§¨¨©§¨¥¨¨©§

xarA mcFre mkixFg`l mkilbx EwNq©§©§¥¤©£¥¤§¨¨¥¤

ilbx zFRM EwYp DixzA aizkE ,zigxfOd©¦§¨¦§¦©§¥¦§©©§¥

:mnFwn l` oCxId in EaEWIe daxgd l` mipdMd©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨¥©©§¥¤§¨

.øáòå åéàNBð úà ïBøà àNð`Ow `xw Epiide ¨¨¨¤§¨§¨©§©§§¨©¨

[xFarIe] xFarl mrd lM mY xW`M idie aizkC¦§¦©§¦©£¤©¨¨¨©£©©£

:'ebe 'd oFx`.eìL é÷ñò ìòfFg`l bbXW dbbW £§©¦§¥¨§¨¨¤¨©¤¡

:FA.åéëøö äNòLLzif lXi iM oFWl lWemixaC) ¤¨¨§¨¨§©§¦¦©¥¤§¨¦

(gkDzilWaE(mW):dHnl dlrnNn lHOd xaC , §¦§¨¨¨¨¨©ª¨¦§©§¨§©¨

Bøàä.íìBòì íéi÷ ï`nFiA xn`cM fpbp ixdWsC) ¨¨©¨§¨¤£¥¦§©¦§¨©§¨©

(:ap:EdIW`i FfpBW.äøøçipR lr oitF`W dBr ¤§¨Ÿ¦¨£¨¨ª¨¤¦©§¥

:milgBd.ãåc Lðòð:Fci lr `Gr zOWúBøéîæ ©¤¨¦¤¡©¨¦¤¥ª¨©¨§¦
éwç éì eéä.éøeâî úéáa EipRn gxFA iziidWM ¨¦ª¤§¥§¨§¤¨¦¦¥©¦§¥

LiTgA rWrYWn iziid mdipRn xEb`e iaiF`§©¨¨¦§¥¤¨¦¦¦§©£¥©§ª¤

:iprWrWl zFxinfl il Eideéòúä.óoFWl §¨¦¦§¦§©£§¥¦£¨¦§

sFrize opinBxzn Yltke ,[lEtM](fk zFnW)m`W ¨§¨©§¨§©§§¦¨§¥§¤¦

lMYqdn zrCd gQdA oir mFzql Lipir liRkY©§¦¥¤¦§©¦§¤¥©©©©¥¦§©¥

:EPpi`e cIn odA.ïúð àìzdw ipal dWn zFlbr ¨¤¦¨§¥¤Ÿ¨©£¨Ÿ¤¦§¥§¨

miPnn Eid `l iM ,szkA z`Ul mdilr WIW itl§¦¤¥£¥¤¨¥§¨¥¦Ÿ¨§ª¦

dxFpOde] oglXde oFx`d zXcw xaC lr `N ¤̀¨©§©§ª©¨¨§©ª§¨§©§¨

:[adGd gAfnEiå.LîL úéa éLðàa CKdA `l ¦§©©¨¨©©§©§¥¥¤¤Ÿ§©

zFxRd EdE`iadWM `N` aizM cecC d`Md©¨¨§¨¦§¦¤¨§¤¡¦©¨

:Dl hwp oFx`A ixii`C icI`e ,miYWlRníeMî ¦§¦§¦§©§¥§©§¥§¨¨©¨¦
.eàøc:dinzA ,KIe FA ElMYqpeïéøöB÷ §¨§¦§©§©©¦§¦¨§¦

.eéä íéåçzLîe.FcAkl oYk`lOn ElhA `l ¦§©£¦¨Ÿ¨§¦§©§¨§©§

ip`W ipE`xY l` FnM ,oFiGA oFWl E`x i`de§©¨§¦¨§©¦§¦¤£¦

zxFgxgW:(` xiW) §©§¤¦
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1

2

:éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà "eàáiå eëìiå©¥§©¨Ÿ¨©¨¨¦©¦¦§¤©
äëéìä óà ,äòø äöòa äàéa äî ,äàéáì äëéìä Léwî©¦£¦¨§¦¨©¦¨§¥¨¨¨©£¦¨
ék ñôà" :áéúëe "eðàa eøîàiå Bì eøtñéå" .äòø äöòa§¥¨¨¨©§©§©Ÿ§¨§¦¤¤¦
(ä"éåì å"ãáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé 'ø øîà ,"íòä æò©¨¨¨©¨¨

ì ìk :øéàî 'ø íeMîúîà øác Ba ïéàL òøä ïBL ¦¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤
ìà íòä úà áìk ñäiå" .BôBña íéi÷úî ïéà ,Búléçúa¦§¦¨¥¦§©¥§©©©¨¥¤¨¨¤
à÷c òLBäé çút .íéøáãa ïúéñäL :äaø øîà "äLî¤¨©©¨¤¥¦¨¦§¨¦¨©§ª©§¨
éà øîà ?ìlîé äòéè÷ Làø ïéc :déì éøîà ,éòzLî¦§¨¥¨§¦¥¥§¦¨§©¥¨©¦
éëå :ïäì øîà .éì ïéîñçå àúléî éa éøîà ,àðéòzLî¦§¨¥¨¨§¦¦¦§¨§¨§¦¦¨©¨¤§¦
à÷ déúeðâa éøáñ ?íøîò ïa eðì äNò ãáìa Bæ¦§©¨¨¨¤©§¨¨§¦¦§¥¨
òø÷å ,íéøönî eðàéöBä :eäì øîà .e÷ézLéà ,éòzLî¦§¨¥¦§¦¨©§¦¨¦¦§©¦§¨©
eNò" øîàé íà .ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì̈¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©£
äìòð äìò" ?Bì òîLð àì "òé÷øì eìòå úBîleñ¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©¨Ÿ©£¤
àì eøîà Bnò eìò øLà íéLðàäå" ."dúà eðLøéå§¨©§Ÿ¨§¨£¨¦£¤¨¦¨§Ÿ
íéìbøî eøac ìBãb øác :àtt øa àðéðç 'ø øîà ,"ìëeð©¨©£¦¨©©¨¨¨¨¦§§©§¦
"epnî" éø÷z ìà "epnî àeä ÷æç ék" .äòL dúBàa§¨¨¨¦¨¨¦¤©¦§¥¦¤
àéöBäì ìBëé Bðéà ,úéaä ìòa eléôà ìBëéák ,epnî àlà¤¨¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨§¦
øîà ,àáø Løc "àéä äéáLBé úìëà õøà" .íMî åéìk¥¨¦¨¤¤Ÿ¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©

íäå ,äáBèì äézáLç éðà :àeä Ceøa LBãwäeáLç ©¨¨£¦£©§¦¨§¨§¥¨§
úî ,eèîc àëéä ìkã ,äáBèì äézáLç éðà .äòøì§¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨¥

ì àìå eãøèéðc éëéä ék ,eäãéc àáéLç.eäééøúaà eìàL £¦¨¦§¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§
àîìò élek eãéøèàå ,déLôð çð áBià :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¦¨©§¥§¦§¦¥¨§¨
."àéä äéáLBé úìëà õøà" ,äòøì eáLç íä .àãétñäa§¤§¥¨¥¨§§¨¨¤¤¤¤§¤¨¦
áø øîà .'Bâå "eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦§¨©©
eðéðéòá éäpå" àîìLa ,eåä éøwL íéìbøî :àiLøLî§¨§¦¨§©§¦©¨¥¨¦§¨¨©§¦§¥¥
eåä àðî ,"íäéðéòa eðééä ïëå" àlà ,éiçì "íéáâçk©£¨¦§©¥¤¨§¥¨¦§¥¥¤§¨¨

éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷ ,éøîà÷c éòîL ,éðìéàa éáúé e÷ìñ ,eäðéæç éëå ,éøáî eåä éæøà éúez ,éìéáà éøáî eåä ék ,àéä àìå ?éòãé̈§¦§Ÿ¦¦¨©§¥£¥¥¥©§¥¨©§¥§¦¨¦§¨§¨§¦§¦¨¥¨§¥§¨¨§¦¨¨¥©¡¨¥§¨§©§¥
:àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä áàa äòLz áøò íBiä BúBà :ïðçBé 'ø øîà äaø øîà "ekáiå íìB÷ úà eðziå äãòä ìk àOzå" .éðìéàa§¦¨¥©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨©¦§¨©©¨¨©¨¨©¤¤¦§¨§¨¨¨¨©©¨¨
"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe" áéúëe "íéðáàa íúà íBbøì äãòä ìk eøîàiå" .úBøBãì äiëa íäì òa÷à éðàå ípç ìL äiëa eëa ïä¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©¨¤§¦¨§©Ÿ§¨¨¥¨¦§Ÿ¨¨£¨¦§¦§¦§¨§Ÿ¤¥
ïa ïBòîL 'ø øîà "äôbna äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúîiå" ,äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî :àaà øa àéiç 'ø øîà̈©¦¨©©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©§¨©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨¨©¦§¤

ãnìî :àúøîz øôk Léà àìéL 'ø Løc ,àtt øa àðéðç 'ø øîà .äpeLî äúéî eúnL :Lé÷ì̈¦¤¥¦¨§¨¨©£¦¨©©¨¨©¥¨¦§©§©§¨§©¥
ì áaøzLpLlî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìò ìôðå íðBLíøeaéhîe ,íøeaéèa úBñðëðå íðBL ¤¦§¨§¥§¨§¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨§¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëå :eúî äøkñàa :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå ,íðBL §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©§©§¨¨¥§¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦

eáLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk e÷zð ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNð íéðäkä úBìòk éäéå" :øîàpL ,ïîB÷îì íéî eøæç ïcøiä©©§¥¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨ª
ìL ìBîúë eëìiå íîB÷îì ïcøiä éîúà ïBøà àNð .øçà ãvî ìàøNéå ,ãçà ãvî íéðäëå åéàNBðå ïBøà àöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBL ¥©©§¥¦§¨©¥§¦§¦§©¨§¨¦§¨¨§§¨§Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©©¥¨¨¨¤

eàáiå" :øîàpL ,àfeò Lðòð äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä ïBøà øáòiå øáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" :øîàpL ,øáòå åéàNBð§¨§¨©¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£Ÿ©©£Ÿ£§©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©¨¤¤¡©©¨Ÿ
'ä óà øçiå" ?ïkL ìk àì Bîöò ,àNð åéàNBð ,àfeò :àeä Ceøa LBãwä Bì øîà "ïBøàä úà æçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡Ÿ¤¨¨¨©©¨¨¨§¨¨¨©§Ÿ¨¤¥©¦©©
"íéäìàä ïBøà íò íL úîiå" ,åéðôa åéëøö äNòL :øîà ãçå ,eìL é÷ñò ìò :øîà ãç ,øæòìà 'øå ïðçBé 'ø "ìMä ìò íL eäkiå äfòa§ª¨©©¥¨©©©¨¨§¤§¨¨©¨©©¦§¥¨§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦
ìò ãåãì øçiå" .àaä íìBòì àa àfeò óà ,íéi÷ íìBòì ïBøà äî "íéäìàä ïBøà íò" :øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeò :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦¨¨§¨©¨©¨¨¨¨©¨©¦©§¨¦©
"óà" áéúk íúä ?éîð éëä "øçiå" áéúëc àëéä ìk ,äzòî àlà .äøøçk åéðt epzLpL :øæòìà 'ø øîà "äfòa õøt 'ä õøt øLà£¤¨©¤¤§ª¨¨©¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨¤¨¥©¨¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦¨¨§¦©

éwç éì eéä úBøîæ" :øîàpL ,"úBøéîæ" äøBú éøáãì àøwL éðtî ?ãåc Lðòð äî éðtî :àáø Løc ."óà" áéúk àì àëä"éøeâî úéáa E ¨¨Ÿ§¦©¨©¨¨¦§¥¨¤¡©¨¦¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
éòúä" ïäa áeúkL äøBú éøác :àeä Ceøa LBãwä Bì øîàéðéò óøáãa EìéLëî éðéøä !?"úBøéîæ" ïúBà àøB÷ äzà "epðéàå Ba E ¨©©¨¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤§¥¤©¨¥¨§¦£¥¦©§¦§§¨¨

iå" .àúìâòa dééúà eäéàå "Lãwä úãáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" :áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz eléôàLúéá éLðàa C ¤£¦¦¤¥©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨¨¦£Ÿ©©Ÿ¤§¦¨§¥§¤§¨¨©©§©§¥¥
iå" eàøã íeMî ,"ïBøàa eàø ék LîL,øeîà éîð éléî :øîà ãçå ,eéä íéåçzLîe ïéøöB÷ :øîà ãç ,øæòìà 'øå eäaà 'ø ?"C ¤¤¦¨©£¦§¨©©©¨§¤§¨¨©¨©§¦¦§©£¦¨§©¨©¦¥©¦£
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(



רטז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

éøîà ïàîzééønéàc (àäì) Czlvd `le zqrkyk jqirkd in - ©©§§¨§¨§¦©§©§
,diiayd on jnvr z`zñéitéàc Cìò àúà ïàîein dzre - ©¨¨£¨§¦©©§§

leflf jxc ef dxin` dzide .jil`n `eal zqiitzpyk jqiitn
dzre ,mcbp epnglpyk oex`d z` mizylt icia 'd ozp dnl lekiak

.epcivn un`n `ll exxgy rztl
,m`hg lr yny zia iyp` z`kda my weqtd jyndeiå"íòa C ©©¨¨

,"Léà óìà íéLîçå Léà íéòáLmiray' zxzeq oeyl o`k yie ¦§¦¦©£¦¦¤¤¦
,mi`xen` ewlgp weqtd xe`iaae .'yi` sl` miying' e` 'yi`éaø©¦

,øîà ãç .øæòìà éaøå eäaàdtbna miznd zn`aLéà íéòáL ©¨§©¦¤§¨¨©¨©¦§¦¦
,eéämeyn `ed 'yi` sl` miying' aezky dneãçàå ãçà ìëå ¨§¨¤¨§¤¨

,øîà ãçå .óìà íéMîçk ìe÷Ldtbna miznd zn`aíéMîç ¨©£¦¦¤¤§©¨©£¦¦
óìàyi`,eéämeyn `ed 'yi` miray' aezky dneãçàå ãçà ìëå ¤¤¨§¨¤¨§¤¨

ïéøãäðñ íéòáLk ìe÷L. ¨§¦§¦©§¤§¦
z` cec qipkd ,`fer dyrn ixg` ,`fer zyxtl `xnbd zxfege
edlrd jk xg`e ,miycg dyly izbd mec` caer zial oex`d

xira raw ld`lxtqa ,`xnbd zl`ey .c`n dlecb dgnya cec
xn`p l`enyçaæiå ,íéãòö äML 'ä ïBøà éàNBð eãòö ék éäéå"©§¦¦¨£§¥£¦¨§¨¦©¦§©

áéúëe ,"àéøîe øBLdf oipr riten my mby ,minid ixac xtqa, §¦§¦
"egafie ,'d zixa oex` i`yep mield z` midl`d xfra idieäòáL¦§¨

"íéìéà äòáLå íéøôe` ,`ixne xey egaf m`d ,dxizq epl ixd . ¨¦§¦§¨¥¦
mili` draye mixt dray.

,`xnbd zvxznäòéñôe äòéñt ìk ìò ,ìàeîL øa àtt áø øîà̈©©¨¨©§¥©¨§¦¨§¦¨
egaf ,oex`d mr encwzdy,àéøîe øBLeúBòéñt LLå LL ìk ìò §¦©¨¥§¥§¦

egaf ,encwzdy.íéìéà äòáLå íéøt äòáL,`xnbd zl`eyøîà ¦§¨¨¦§¦§¨¥¦¨©
àcñç áø déì,`tt axlïk íà,driqte driqt lk lr eaixwdy ¥©¦§¨¦¥

úBîa ìàøNé õøà ìk úà úàléîdriqt lk lry ,zegafn - ¦¥¨¤¨¤¤¦§¨¥¨
gafn eyr driqte.,`xnbd zvxznìk ìò ,àcñç áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨©¨

úBòéñt LLå LLegaf ,encwzdy,àéøîe øBLeäML ìk ìò ¥§¥§¦§¦©¨¦¨
úBòéñt LL ìL íéøãñegaf ,encwzdyäòáLå íéøt äòáL §¨¦¤¥§¦¦§¨¨¦§¦§¨

.íéìéà¥¦
,`xnbd zl`eyáéúk`fer dyrna minid ixaca weqta"cr e`aie §¦

oxebïBãék'ebe `fr glyieáéúëe ,"`fer dyrna l`enya weqta ¦§¦
"oxb cr e`aieïBëð`fr glyie",mewnd my dn dxizq yi ok m`e . ¨

'oekp' oxeb e` 'oecik' oxeb.,`xnbd zvxznälçza ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦¨
eny `xwp'ïBãék',`fer z` bxdy oecikk mda rwzpy fnxl , ¦

óBqáìe`xwp ,izbd mec` caer ziaa miycg dyly ddyy xg`l §©
eny'ïBëð'zekxad lk l"fgae `iapa x`eany enk ,ezia z` oikdy , ¨

eilr e`ay.
,ea l`xyi ipa xarne ocxid zriwa ziibeql `xnbd zxfeg zrk

,lirlc `ziixad dkiynn .lirl epwqry,øîBà äzà úàöîð¦§¥¨©¨¥
ìLøîàpL ,áàBî õøàa äLî íé÷äL ãçà ,eéä íéðáà éðéî äL §Ÿ¨¦¥£¨¦¨¤¨¤¥¦Ÿ¤§¤¤¨¤¤¡©

mixac xtq zligzaøàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa"§¥¤©©§¥§¤¤¨¦Ÿ¤¥¥
z`fd dxezd z`ïläìe ,"'Bâåmipa`d znwd iabl ,`az ik zyxta §§©¨

,lair xdaïäéìò záúëå" øîBà àeä[mipa`d lr]éøác ìk úà ¥§¨©§¨£¥¤©¨£¨¦¤¨¦§¥
úàfä äøBzäahid x`aàéúàå ,"'Bâå,dey dxifba cnlp -'øàa' ©¨©Ÿ§§¨§¨¥¥

'øàa'devy mipa`d oipra ,`az ik zyxtay 'x`a' iably myk , ©¥
'x`a' iabl jk ,mipa` znwd my xkfen ,lair xda miwdl dyn
.mipa` znwd my did a`en ux`a didy ,mixac xtq zligzay
íéðáà äøNò íézLe" øîàpL ,ïcøiä CBúa òLBäé íé÷äL ãçàå§¤¨¤¥¦§ª©§©©§¥¤¤¡©§¥¤§¥£¨¦

ïcøiä CBúa òLBäé íé÷äoex` i`yp mipdkd ilbx avn zgz ¥¦§ª©§©©§¥
zixadíé÷äL ãçàå ."ryediìbìbaxda epay gafnd ipa`n §¤¨¤¥¦©¦§¨

laireç÷ì øLà älàä íéðáàä äøNò íézL úàå" øîàpL ,on ¤¤¡©§¥§¥¤§¥¨£¨¦¨¥¤£¤¨§
lblba ryedi miwd ocxidBâå'." §

äøBzä úà ìàøNé eáúk ãöék ,ïðaø eðzlair xda gafnd lr, ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©¨
ìò záúëå" øîàpL ,äeáúk íéðáà éab ìò ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©¥£¨¦§¨¨¤¤¡©§¨©§¨©

úàfä äøBzä éøác ìk úà íéðáàäahid x`aCk øçàå ,"'Bâå ¨£¨¦¤¨¦§¥©¨©Ÿ§§©©¨
ãéña ïúBà eãñmze` zcUe zelecb mipa` jl znwde" xn`py , ¨¨§¦

"ciUaïBòîL éaø Bì øîà .,dcedi iaxléøáãìElr ciqa ecqy ¨©©¦¦§¦§¨¤
,azkdïîfä BúBà ìL úBneà eãîì Càéäd z`äøBzji`e , ¥©¨§¤©§©¨

dcnell okidn epl did `l xnel mdl dt oegzt didi `ly de`xwi.
Bì øîà,oerny iaxl dcedi iaxäøéúé äðéaLBãwä íäa ïúð ¨©¦¨§¥¨¨©¨¤©¨

àeä Ceøa,zene`lïéøéèBð eøbéLåmixteq -úà eôlé÷å ,ïälL ¨§¦§¥¦¤¨¤§¦§¤
äeàéOäå ãéqädewizrde -íðéc øæb ízçúð äæ øác ìòå ,ly ©¦§¦¦¨§©¨¨¤¦§©¥§©¦¨
zcxl zene`deãîì àìå ãîìì ïäì äéäL ,úçL øàáì.dpr jk ¦§¥©©¤¨¨¨¤¦§Ÿ§Ÿ¨§

j` .oerny iaxl dcedi iaxïBòîL éaøe wlegãéñ éab ìò ,øîBà ©¦¦§¥©©¥¦
dlgzklnäeáúkmipa`d iab lr ynn `le ,ïäì eáúëå ,xear §¨¨§¨§¨¤

l`xyi leabl uegn eayiy zene`d drayn dl`ähîìscd seqa §©¨
ìëk úBNòì íëúà eãnìé àì øLà ïòîì"eyr xy` mzarez §©©£¤Ÿ§©§¤§¤©£§Ÿ

mdidl`l."'Bâå,`xnbd zwiicneeéä íàL ,zãîì àäzene`d §¨¨©§¨¤¦¨
l`xyi leabl uegnyïúBà ïéìa÷î eéä ,äáeLúa ïéøæBç`ly , §¦¦§¨¨§©§¦¨

epecnli `ly ick l`xyi leab jezay oze` `l` mixgdl epieehvp
d`xin wx edf daeyza eaeyi m` s`e ,mirxd mdiyrnn.

ïBòîL éaøc àîòè éàî ,àìéL øa àáø øîàlr deazky xn`y ¨©¨¨©¦¨©©£¨§©¦¦§
ciq iab'ãéñ úBôøNî íénò eéäå' áéúëc ,minr eide' ,miyxece , ¦§¦§¨©¦¦§§¦

,mpdiba sxydl minrd oic xfbpy 'zetxynãéñ' é÷ñò ìòdzidy ,' ©¦§¥¦
decnl `le mdiptl dielbe ciq iab lr daezk dxezdäãeäé éaøå .§©¦§¨

,dfd weqtd on cnelãéñ ék,ciq enk -àlà äðwz Bì ïéà ãéq äî ¦¦©¦¥©¨¨¤¨
íéúekä íúBà óà ,äôéøNäôéøN àlà äðwz íäì ïéà,mpdiba §¥¨©¨©¦¥¨¤©¨¨¤¨§¥¨

miieb mcera daeyza mzxfg j` ,ynn mixiibzn mpi`y onf lk
lk digz `l' xn`p oileabl ueg micnerd lr mby ,dliren dpi`

'dnyp.
,`xnbd zl`eyàéðúc àä àìæà ïàîk`ziixad zkled ink - §©©§¨¨§©§¨
xn`py ,oldlc"'ebe jiaie` lr dnglnl `vz ikBéáL úéáLå§¨¦¨¦§

x`ez zti zy` diaya zi`xe",miyxece ,äöeçaL íéðòðk úBaøì§©§©£¦¤§¨
õøàì,x`z zti zy` oic mda bdepy ,äáeLúa ïéøæBç íàL ¨¨¤¤¦§¦¦§¨

ïúBà ïéìa÷î,'dnyp lk digz `l' mdilr xn`p `le , §©§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc zenai(iyily meil)

.dnexz
:di`xd z` dgec `xnbdàøañúå ,àáø øîàdz` xeaq ike - ¨©¨¨§¦§§¨

`ld ,a`d z` zakrn dpnfa `ly zelxry'øëæ ìk Bì ìBnä'¦¨¨¨
éàäå ,'BúNòì áø÷é æàå' àðîçø øîàdpeny oa epi`y df ohwe - ¨©©£¨¨§¨¦§©©£Ÿ§©

,mini,àeä àìéäî øa åàì.akri recneàlàweqtdy jgxk lr ¨©§¦¨¤¨
e ,lenl epnf ribdy ohwa xacnezöìçL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¤£¨©

änçzgcwd ilega dleg did gqtd ziiyr zryay -did `le ©¨
dlgnd epnn dvlgp xak gqtd zlik` onfae ,elenl ozip
eia` z` akrn ,lenip `ly cer lky aezkd epcnlne ,`ixade

.gqtd zlik`n

:`xnbd dywnänç ezöìç ìàeîL øîàc) äòáL ìk déì áeúéðå§¥¥¨¦§¨§¨©§¥£¨©©¨
(äòáL ìk Bì ïéðúBð`ed ,gqtd zlik` mcew ,dzr wxy oeik - §¦¨¦§¨

`ed recne ,mini dray exariy cr elenln oizndl yi ,`ixad
:`xnbd zvxzn .gqtd zlik`n eia` z` akrnìk déì ïðéáäéc§©£¦¨¥¨

äòáLel epiznde ,gqtd mcew ezlgnn `ixad `edy xaecn - ¦§¨
dywn .gqtd axra lg ez`xadl ipinyd meie ,mini dray

jk m` :`xnbdàøôvî déìäîéðå`l m`e ,xweaa eze` eleniy - §¦§£¥¦©§¨
,dhigyd zryn xak gqta zakrny zelxr ef ixd ,jk eyr
:`xnbd zvxzn .dlik` zrya akrn `edy weqt jixv recne
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבהוד(

oifge` mipya cenr dl sc oey`x wxtdheq
éøîà ïàî.úéiønéàc Cin dYre ,diaXd on Lnvr z` YlSd `le YqrMWM Lqirkd in ©©§¦§¦§©¨¦¦§¦§§¤¨©§¨§Ÿ¦©§¨¤©§§¦©¦§¨§©¨¦

:Lil`n `al YqiIRzPWM LqItn.íéìéà äòáLå íéøt äòáL áéúëeikde ,minId ixacA §©¤§§¤¦§©©§¨¨Ÿ¥¥¤§¦¦§¨¨¦§¦§¨¥¦§¦§¥©¨¦§¨¥

EgAfIe ,'d zixA oFx` i`UFp mIeld z` midl`d xFfrA idie ,`xwC DiWixmixt draW ¥¥¦§¨©§¦¤§¨¡Ÿ¦¤©§¦¦§¥£§¦©¦§§¦§¨¨¦

:mili` draWe.úBîa ìàøNé õøà ìk úàlî:gAfn driqR lM lrC ,zFgAfn.ïBãék áéúk §¦§¨¥¦¦¥¨¨¤¤¦§¨¥¨¦§§§©¨§¦¨¦§¥©§¦¦
glWIe oFciM oxB cr E`aIe aizM minId ixacA§¦§¥©¨¦§¦©¨Ÿ©Ÿ¤¦©¦§©

:oFkp oxB aizM l`EnWaE ,'ebe `Gr.älçúa ª¨§¦§¥§¦Ÿ¤¨¦§¦¨
bxFdd oFcikM mdl dUrp mW oFx`d `AWM§¤¨¨¨¨©£¨¨¤§¦©¥

:`Gr bxdW.óBqáìedXW mW ddYWPW xg`l ¤¨©ª¨§©§©©¤¦§©¨¨¦¨

z` oikdW oFkp dUrp mFc` caFr ziaA miWcg¢¨¦§¥¥¡©£¨¨¤¥¦¤

aizkC FziA(e a l`EnW)mFc` caFr z` 'd Kxaie ¥¦§¦§¥©§¨¥¤¥¡

mFc` caFr lW FYW` (dizFNM dpnWE FYW`)¦§§Ÿ¤©¤¨¦§¤¥¡

,cg` qxkA dXW dXW Ecli dizFNM dpnWE§Ÿ¤©¤¨¨§¦¨¦¨§¤¤¤¨

'idl` Fkxa iM ipinXd izNrR aizkC Epiide§©§¦§¦§ª§©©§¦¦¦¥§¡Ÿ¦

(ek `"dc).mFc` caFrl mipWE miXW k"g` aizkE§¦¦¦§©¦§¥¡

`Ed oFkp oxB ,FAlg 'xA mgpn 'x mWA iYrnWe§¨©§¦§¥§©¥§¤§Ÿ¤¨

oFkp dNgzA ,b"d `Ed k"`e ,iqEaid dpex` oxBŸ¤£©§¨©§¦§¦§¦¨¨

iEpA FzNgYW gAfOd mW lr oFciM sFQalE§©¦©¥©¦§¥©¤§¦¨¨

FnM `Ed oAxge xaW oFWl oFcike ,axg FtFqe§¨¥§¦§¤¤§ª§¨§

FciM eipir E`xi(`k aFI`):.úàöîð`ziixaC `tiq ¦§¥¨¦¦¦§¥¨¥¨§¨©§¨

df xaC lre DA `pzC mEXn `N` ,`Ed lirlC¦§¥¤¨¦§¨¨¨§©¨¨¤

:ipd lkA Diwqt` `Gr WprpäLî ãéîòäL ¤¡©ª¨©§§¥§¨¨¥¤¤¡¦Ÿ¤
.áàBî úBáøòa ïcøiä øáòaiM `ziixaC `Pze §¥¤©©§¥§©§¨§©¨§¨©§¨¦

ike ,oCxId xar gxfOd xar ixw orpM ux`A i`ẅ¥§¤¤§©©¨¥¥¤©¦§¨¥¤©©§¥§¦

ux` ixw zFrQOd x`WA F` a`Fn zFaxrA i`ẅ¥§©§¨¦§¨©©¨¨¥¤¤

:iaxrOd xar `Ede oCxId xar orpM.ìbìba §©©¥¤©©§¥§¥¤©©£¨¦©¦§¨
mElRw lair xdA gAfOd odn EpAW xg`l§©©¤¨¥¤©¦§¥©§©¥¨¦§

:mW mErawE lBlBl mE`iade.eáúk ãöéklr ¤¡¦©¦§¨§¨¨¥©¨§©

:lair xdA gAfOd.íìBòä úBnà eãîì Càéä ©¦§¥©§©¥¨¥©¨§ª¨¨
Dazkl EEhvp `l `ld ,dxFY zFwiYrd̈©¦¨£ŸŸ¦§©§¨§¨

,dvFxd lM DcnllE `al `N` oFWl miraWA§¦§¦¨¤¨¨Ÿ§¨§¨¨¨¤

`l xnFl zFO`d mzF`l dR oFgzR `di `NW¤Ÿ§¥¦§¤§¨¨ª©Ÿ

:Dcnll okidn Epl did.ïälL ïéøéèBðmixtFq ¨¨¨¥¥¨§¨§¨¥¦¤¨¤§¦

:oixihFp ozF` oixFw mde ,mdNW.äeàéOäå ¤¨¤§¥¦¨¥¦§¦¦¨
:dwYrd i"r mXn dElhp xnFlM ,dEwizrde§¤¡¦¨§©§¨¨¦¨©§¨¨

.ähîlî eáúëåEcOli `l xW` ornl sCd sFqA §¨§¦§©¨§©©§©©£¤Ÿ§©§

,mnixgY mxgd iM aizM DiPn lirl .'ebe cFr§§¥¦¥§¦¦©£¥©£¦¥

zFO` draWl ricFdl dHnl EazM df xace§¨¨¤¨§§©¨§¦©§¦§¨ª

EEhvp `NW l`xUi ilEaBn uEg miaWFId©§¦¦§¥¦§¨¥¤Ÿ¦§©

EEhvp mlEaB KFzAW ozF` `N` ,mnixgdl§©£¦¨¤¨¨¤§§¨¦§©

mdiUrn EpzF` EcOli `NW icM mixgdl§©£¦§¥¤Ÿ§©§¨©£¥¤

m` Dl dvEg miaWFId mY` la` ,milwlEwnd©§§¨¦£¨©¤©§¦¨¨¦

DkFzAWe ,mkz` lAwp daEWzA oixfFg mY ©̀¤§¦¦§¨§©¥¤§¤§¤§¨

Dl b"de ,oiUFr d`xi zngOW oilAwn oi ¥̀§©§¦¤¥£©¦§¨¦§¨

`YtqFYA `icdA(g"t)Ep` mkA oixfFg mY` m` §¤§¨©¤§¨¦©¤§¦¨¤¨

:mkz` milAwn.ù"øc è"îciq iAB lr xn`C §©§¦¤§¤§§¨©©©¥¦

:dEazM.ãéñ é÷ñò ìòeilr daYkp dxFYdW §¨¨©¦§¥¦¤©¨¦§§¨¨¨

:dEcnl `le mdiptl dNbn dzide.äôøN àlà §¨§¨§ª¨¦§¥¤§Ÿ§¨¨¤¨§¥¨
miOr oiiExw mde oixiIBzn oi`W onf lMW ,mPdiB¥¦Ÿ¤¨§©¤¥¦§©§¦§¥§¦©¦

:ciQd zFtxUn `N` mwlg oi`BéáL úéáLå â"ä ¥¤§¨¤¨¦§§©¦§¨¦¨¦§
.ì"eçaL íéðòðk úBaøìiM ,aizM l"EgA `xwC §©§©£¦¤§¦§¨§§¦¦

`ipY ikde .ux`l dvEgl ux`n dnglOl `vz¥¥©¦§¨¨¥¨¤§¨¨¨¤§¨¥©§¨

Wxd znglnA dnglOl `vz iM ,ixtqAzE §¦§¥¦¥¥©¦§¨¨§¦§¤¤¨§

lr dlrYWM rnWn `vz ikC ,xAcn aEzMd©¨§©¥§¦¥¥©§©§¤©£¤©

miprpM zFAxl ,FiaW ziaWe .z`vl LYrC©§§¨¥§¨¦¨¦§§©§©£¦

Eidi `NW x`Y zti mdn miIwlE ux`l dvEgAW miprpM xiYdl aEzMd `A ,DkFzAW¤§¨¨©¨§©¦§©£¦¤§¨¨¨¤§©¥¥¤§©Ÿ©¤Ÿ¦§

:`Ed `xzi `xw ziaWe i`dC ,dnWp lM dIgz `l llkA¦§©Ÿ§©¤¨§¨¨§©§¨¦¨§¨§¥¨
ïàîë

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

äùìùryedi megipdy mipa`e oelnd ipa` od mipa` ipin 'b inlyexi .eid mipa` ipin

ol heyt wgvi iax xn` dyn mdl ozpy zeilhqi`e 'ipdkd ilbx zetk zgz

eid dryl oelnd ipa` xniz oi` ze`ie `ciaf xa oniq 'x xn` ded mipa` ipin drax`

weyn mipdkd ilbx zetk zgz ryedi miwdy mipa` xniz oi` efpbpexniz oi` mina od zer

odnr eqpkp xak dyn odl ozpy zeilhqi`

mipa`a oiniiw ep` dna ok m` `l` ux`l

:ocxid ab lr odl ryedi miwdy

ãöéëiax `ztqeza .dxezd z` l`xyi eazk

la` deazk gafnd iab lr xne` dcedi

'x ixac eazkp oelnd ipa` lr ipz inlyexia

o`n eazkp gafn ipa` lr xn` iqei 'x dcedi

zene` meie mei lka oelnd ipa` lr xn`c

dxezd z` oi`iyne oixihep oiglyn eid mlerd

ipa` lr c"n oeyl miraya daezk dzidy

dyrn `ed cer] efpbpe eid dryl `l gafnd

dne`e dne` lk ala dpia d"awd ozp miqp

c"n oeyl 'ra daezk dzidy dxezd z` e`iyde

ciqa mze` zcye `gip eazkp oelnd ipa` lr

[i`n eazkp] gafnd ipa` lr xn`c o`n [`l`

:oa`e oa` lk oia ciqa zcye

ìòåm`e .zgy x`al mpic xfb mzgzp df xac

dxez ozn zryac dil wetiz xn`z

delaw `le oeyle dne` lk lr d"awd dxifgd

daezk dzidy xg`ly `ed lecb df yperc l"ie

w"ta xn`de dniz edine cenll evx `le mcia

f"r zkqnc(:a sc)dt oegzt odl yi oiicrc

l`xyik zibibk xd epilr zitk melk exn`iy

:mpic xfb mzgzp ji` dt oegzt odl yiy onf lke

úåáøìj`id dniz .ux`l dvegay miprpk

dzid `id ixdy agxl delaw

zyxta ixtqa `zi`ck dkezay miprpkn

`l ea xn`py mrn dzidy in m` dne jzelrda

daxiw jk dnvr daxiwy lr] dnyp lk digz

dlibn 'qna inp opixn`e i`w agx`e [mewndsc)

(:cirnyn `kde ryedi daqpe dxiibzpy

oze` oilawn oi`y lkd ixacl dkezay miprpkc

mcewy xnel oi`e did xeaicd it lr `nye

zaizk ixdy oilawn eid dnglnd eligzdy

eligzdy mcew did mipa`d iab lr dxezd

`l` oilawn eid `l ikd elit`e dnglna

ded i`e i"yxty enk l`xyi leabl ueg miayeid

drya daeyza f` oixfeg eid m`c xninl epivn

eid dkezay miprpk elit` dxezd z` eazky

ecnli `l xy` ornle dcedi 'xl elit`e oilawn

ikde zene` dray` inp i`w zeyrl mkz`

mixheye mihtey zyxta ixtqd oeyl inp rnyn

[cnln] zeyrl mkz` ecnli `l xy` ornl

oze` oilawn oi` oibxdp oi` daeyz oiyer m`y

devy mze` rnyn oibxdp oi` `l` ipzw `l

xn`p `le oibxdp oi` dnyp lk digz `l d"awd

ryedi ligzdy xg`l `l` dnyp lk digz `l

ze`nbhfext yly gly ryedi ixdy dnglna

`nl` mgli mgldl milyi milydl dvexd

jixve] obxed did `l milydl oivex eidy oze`

dilr dlaiw agx s`e dpey`x dnglna ligzdy mcew milydl oivex eidy oze` [xnel

uegy miprpk oze`a `l` oerny iaxe dcedi iax ewlgp `le dnglna eligzdy mcew

m`y zcnl `d xninl jixhvi` `l oerny iaxc o`kn xg`l mze` milawn m` mileabl
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ã-÷øô à íéîéä éøáãiÎ`

à:ìáBLå øeçå éîøëå ïBøöç õøt äãeäé éðaáéîeçà-úà ãéìä úçéå úçé-úà ãéìBä ìáBL-ïá äéàøe §¥−§¨®¤¯¤¤§²§©§¦−§¬§¨«§¨¨³¤¨Æ¦´¤©½©§©´©Ÿ¦½¤£©−
(ñ) :éúòøvä úBçtLî älà ãäì-úàåâíúBçà íLå Laãéå àîLéå ìàòøæé íèéò éáà älàå §¤¨®©¥−¤¦§§¬©¨«§¨¦«§¥Æ¤Æ£¦´¥½̈¦§§¤¬§¦§−̈§¦§¨®§¥¬£−̈

:éðBtììöäã:íçì úéa éáà äúøôà øBëa øeç-éðá älà äLeç éáà øæòå øãâ éáà ìàeðôe ©§¤§«¦§¥Æ£¦´§½Ÿ§¥−¤£¦´¨®¥³¤§¥Æ§´¤§½̈¨£¦−¥¬¨«¤
ä:äøòðå äàìç íéLð ézL eéä òB÷ú éáà øeçLàìeåéðîéz-úàå øôç-úàå ífçà-úà äøòð Bì ãìzå §©§Æ£¦´§½©¨−§¥´¨¦®¤§−̈§©£¨«©¥̧¤³©£¨Æ¤£ª¨´§¤¥½¤§¤¥§¦−

:äøòð éða älà éøzLçàä-úàåæ:ïðúàå øçöå (øçöé) úøö äàìç éðáeçáeðò-úà ãéìBä õB÷å §¤¨£©§¨¦®¥−¤§¥¬©£¨«§¥−¤§¨®¤¬¤§−Ÿ©§¤§¨«§´¦½¤¨−
:íeøä-ïa ìçøçà úBçtLîe äáávä-úàåèBnàå åéçàî ãaëð õaòé éäéåøîàì õaòé BîL äàø÷ §¤©Ÿ¥¨®¦§§¬£©§¥−¤¨«©§¦´©§¥½¦§−̈¥¤¨®§¦À¨§¨̧§³©§¥Æ¥½Ÿ

:áöòa ézãìé ékéEãé äúéäå éìeáb-úà úéaøäå éðëøáz Cøa-íà øîàì ìàøNé éýìàì õaòé àø÷iå ¦¬¨©−§¦§«Ÿ¤©¦§¨´©Â§¥¥Ÿ¥̧¦§¨¥¹¥ÀŸ¦¨¥̧§¨£¥¹¦§¦§¦³¨¤§¦Æ§¨§¨³¨§Æ
(ñ) :ìàL-øLà úà íéýìà àáiå éaöò ézìáì äòøn úéNòå énò¦¦½§¨¦¬¨¥¨−̈§¦§¦´¨§¦®©¨¥¬¡Ÿ¦−¥¬£¤¨¨«

i"yx
(Î).ùîç ãñç áùåé äéãñçå משלומית לבד היו חמש

äéøòðå(Î·)אחותם: çéøáå ìàâéå ùåèç äéòîù éðáå
.äùù èôùå שכתוב כמו טעם בו ויש ה' אלא אינם

ידותון  בני לידותון הלוים במשמרות (כ"ה) למטה
כי  ואינם ששה ומתתיהו חשביהו וישעיה וצרי גדליהו

ה': אם
(·).äéàøå הזכיר שלא פי על אף הזה היחס מנהג כן

צרת  חלאה בני וכן קחשיב דורות דורות כי ראיה עדיין
ומזכיר  קוץ הזכיר לא ועדיין הוליד, וקוץ ואתנן וצחר

בניו: íéùð.(‰)את éúù åéä òå÷ú éáà øåçùàìå מוסב

אבי  אשחור את לו ותלד אביה חצרון ואשת למעלה
עתה: עד יחס לא כי õáòé(Ë)תקוע åîù äàø÷ åîàå

.áöòá éúãìé éë øîàì בן ודוגמתו יעבץ שמו וכינה
ל"ה): (בראשית בנימין) לו קרא ואביו (ס"א אוני

(È).éìåáâ úà úéáøäå:בנחלותúéùòå éîò êãé äúéäå
.äòøî שלא עצבי לבלתי מרעה ותצילני עמי תהיה אם

שנדר. מה נדר והוא ועצב וצער נזק שום לי àáéåיארע
.ìàù øùà úà íéäìà ראיה מביאין ומכאן נדרו ושלם

אלא  נודרין שאין מה בעבור (בצבור) צדקה כשפוסקין
ידוע: ומדרשו נדר בלא נותנין

cec zcevn
(ËÈ).Ï··Â¯Ê ‰È„Ù È·Âב בני  כי שאלתיאל  בן זרובבל  אחרים  במקומות  שנאמר  כבנים :ומה הם  Ï··Â¯Ê.נים Ô·Âובני כמו

כמוהו: ורבים  ÒÁ„.(Î)זרובבל ·˘ÂÈ:אחד שם ולזהÓÁ˘.הוא אחרת מאשה היו הראשונים  ואולי  זה  במקרא  האמורים הם 
יחד: כללם ¯ÈÙ‰.(Î‡)לא  È·בן כמו  הוא ובני המבין על  סמך  ולקצר  וכו ' ארנון היה  רפיה ובן  היה ישעיה בן לומר רצה
רבים: ידותון˘˘‰.(Î·)וכמוהו בני נאמר ודוגמתו זכר בן שתלד  ברה"ק וראה מעוברת היתה אשתו  אלא חמשה אלא  אינם

הבן: בני עם הבן וחושב ששה  נולדו לשכניה  לומר  שכניה על חוזר שהוא  או חמשה, כ "א  חושב ואינו כה) (לקמן  ששה וכו'
(‡).'ÂÎÂ ‰„Â‰È È·בנו וחצרון יהודה בן פרץ והם  בניו ובני  מבניו מי שוב מזכיר  קצרה  ובדרך  יהודה בני יחוס  להשלים בא 

חור: בן כלב בן ושובל  חצרון בן  כלב בן  וחור יהודה  בן זרח  בן זמרי בן למעלה:È‡¯Â‰.(·)וכרמי האמור הרואה ‡Ï‰הוא
.È˙Ú¯ˆ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó:שובל מבני שיצאו למעלה ואמרÏ‡Â‰.(‚)האמור וכו ' חור בני אלה שאמר שלאחריו המקרא  על  מוסב

וכו': יזרעאל עיטם  אבי  והם  בניו היו אלה  גם  הנה למעלה הנזכרים  חור  בני ÌÁÏ.(„)מלבד  ˙È· È·‡'הי בנו כלב בן שלמא
כאב: הוא  האב  ואבי לחם  בית אבי של  אבי וכאומר בנו בן  ע "ש ונקרא לחם בית למעלהÂÁ˘‡ÏÂ¯.(‰)אבי הנזכר הוא 

חצרון: בן בזהıÂ˜Â.(Á)שהיה  נמצא אשר כמוהו  ברבים  נאמר וכן  השמות  בב' נקרא  והיה למעלה  מהנזכרים  אחד  הוא  אולי
יצא: וממי הי' מי  לפנים  יזכרו לא  אשר  ı·ÚÈ.(Ë)הספר È‰ÈÂ:הוא מי לפנים שמו נזכר לא  הוא ·Úˆ·.גם  È˙„ÏÈכאשר

לשמחה: העצב שיהפך  תאמר כאילו מעצב  אותיות בהפוך יעבץ בנה את קראה ולזכרון מה עצבון לה היה  אותו ילדה 
(È).ÈÏÂ·‚ ˙‡ ˙È·¯‰Â:מרובה נחלתי ÈÓÚ.להיות  Í„È: הצורך בעת Ú¯Ó‰.לעזרני ˙È˘ÚÂבעבורה אשר מהרעה תהפוך  ר "ל 

מה נדר  והנה יעבץ השם  בקריאת אמו שאלה  כאשר עצבי לבלתי לטובה תהפוך  ההיא הרעה  אותי ילדה  בעת אמי נתעצבה 
(ש "ב וכו ' יבוסי מכה  כל  ודוגמתו ה ' בדרכי ואלך  הדבר גמול אשלם יהיה כן  כאשר  אמר וכאילו נדר מה פירש ולא יהיה א"כ

גמול : יקבל  הנה  כאומר  והוא לו  יעשה מה  פירש  ולא ה)

`kÎk wxt l`wfgi - mi`iap

ë-÷øô ìà÷æçécnÎ`n

àîíúöôð øLà úBöøàä-ïî íëúà ézöa÷å íénòä-ïî íëúà éàéöBäa íëúà äöøà ççéð çéøa§¥´©¦Ÿ©»¤§¤´¤§¤¼§¦¦³¤§¤Æ¦¨´©¦½§¦©§¦´¤§¤½¦¨´£¨½£¤¬§ŸŸ¤−
:íéBbä éðéòì íëá ézLc÷ðå íaáîõøàä-ìà ìàøNé úîãà-ìà íëúà éàéáäa äåýé éðà-ék ízòãéå ¨®§¦§©§¦¬¨¤−§¥¥¬©¦«¦«©§¤Æ¦«£¦´§½̈©£¦¦¬¤§¤−¤©§©´¦§¨¥®¤¨À̈¤

:íëéúBáàì dúBà úúì éãé-úà éúàNð øLàâîøLà íëéúBìéìò-ìk úàå íëéëøc-úà íL-ízøëæe £¤³¨Æ̈¦Æ¤¨¦½¨¥¬−̈©£«¥¤«§©§¤À̈¤©§¥¤Æ§¥Æ¨£¦´¥¤½£¤¬
:íúéNò øLà íëéúBòø-ìëa íëéðôa íúè÷ðe ía íúàîèðãîíëzà éúBNòa ýåýé éðà-ék ízòãéå ¦§¥¤−¨®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½§¨¨¥¤−£¤¬£¦¤«¦«©§¤Æ¦«£¦´§½̈©£¦¬¦§¤−

(ô) :ýåýé éðãà íàð ìàøNé úéa úBúçLpä íëéúBìéìòëå íéòøä íëéëøãë àì éîL ïòîì§©´©§¦®ŸÁ§©§¥¤̧¨¨¦¹§©£¦«¥¤³©¦§¨Æ¥´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«
àë-÷øô ìà÷æçégÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéðt íéN íãà-ïaäãOä øòé-ìà àápäå íBøc-ìà óhäå äðîéz Cøc E ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¦³¨¤ÆÆ¤´¤¥½̈¨§©¥−¤¨®§¦¨¥²¤©¬©©¨¤−
:áâðâé-øác òîL áâpä øòéì zøîàåEá äìëàå Là | Ea-úévî éððä ýåýé éðãà øîà-äk ýåý ¤«¤§¨«©§¨Æ§©©́©¤½¤§©−§©§¨®«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡¦¿¦§¦´©«¦§´¥¿§¨§¨´§´

:äðBôö áâpî íéðt-ìk dá-eáøöðå úáäìL úáäì äaëú-àì Láé õò-ìëå çì-õò-ìëãøNa-ìk eàøå ¨¥«©Á§¨¥̧¨¥³«Ÿ¦§¤Æ©¤´¤©§¤½¤§¦§§¨¬¨¨¦−¦¤¬¤¨«¨§¨Æ¨¨½̈
:äaëz àì äézøòa ýåýé éðà ékäíéìLî ìMîî àìä éì íéøîà änä ýåýé éðãà däà øîàå ¦²£¦¬§−̈¦«©§¦®¨−Ÿ¦§¤«¨Ÿ©¾£−̈£Ÿ¨´¡¦®¥µ¨Ÿ§¦´¦½£²Ÿ§©¥¬§¨¦−

(ô) :àeäå:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæéðt íéN íãà-ïaàápäå íéLc÷î-ìà óhäå íìLeøé-ìà E «©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¦³¨¤ÆÆ¤§´¨©¦ ½§©¥−¤¦§¨¦®§¦¨¥−
:ìàøNé úîãà-ìàçéìà éððä ýåýé øîà äk ìàøNé úîãàì zøîàådøòzî éaøç éúàöBäå C ¤©§©¬¦§¨¥«§¨©§º̈§©§©´¦§¨¥ÀµŸ¨©´§½̈¦§¦´¥©½¦§¥¦¬©§¦−¦©§¨®

:òLøå ÷écö Cnî ézøëäå§¦§©¦¬¦¥−©¦¬§¨¨«

i"yx
(‚Ó).íúåèå÷ðå כתרגומו אחר לשון קטטה. לשון

בלע"ז: דמוני"ר הנאנחים יונתן תרגם וכן ותידנקון
(·).äðîéú êøã:בבל של בדרומה ישראל ìàארץ

.äãùä øòé וכשדה כיער להיות שעתיד מקדשי בית אל
שועלים: בו להלך צרבת åáøöðå.(‚)להחרש לשון

יג)השחין צרבת(ויקרא  כאש שפתיו טז)על לשון (משלי
äðåôö.כויה: áâðî íéðô ìë של שבדרומה האנשים כל

בלע"ז: רטרי"יר צרב ל' בצפון שהוא ìùîî(‰)בבל

.àåä íéìùî וחידה משל בלשון להם מתנבא כשאני
ויבש: לח אוכלת ואש יער éìà(Â)כגון 'ä øáã éäéå

.øîàì שים לך שאמרתי מפורשת נבואה להם הנבא
ירושלים: אל פניך שים לך מפרש אני תימנה דרך פניך

(Ê).óèäåתטיפו אל וכן ב)והנבא תטיף (מיכה ואל
ישחק בית ז)על íéùã÷î.:(עמוס ìà:השדה יער הוא

.íéùã÷î:חורבנים òùøå.(Á)שני ÷éãö הלח הוא
והיבש:

cec zcevn
(‡Ó).ÁÂÁÈ ÁÈ¯·לנחת הבאה הקטורת  ריח הבאת בעבור 

מן אתכם  שאוציא בזמן  יהיה וזה  לכם  מרוצה  אהיה  רוח 
וכו': ·ÌÎ.העמים  È˙˘„˜Âלעיני מקודש  אהיה  ידכם על 

לי: משלה  שידי יראו כי  ‰'.(Ó·)העמים  È‡הנאמן
Â‚Â'.במאמרו: È‡È·‰·:' ה שאני תדעו אז È˙‡˘ר "ל  ¯˘‡

.'Â‚Â: הדבר על  ˘Ì.(Ó‚)להשבע  Ì˙¯ÎÊÂ:ההיא בארץ
.ÌÎÈÙ· Ì˙ÂËÂ˜Âתשפטו אתם  ר "ל  עצמכם בעיני  תכרתו

עשיתם : אשר הרעות בעבור עצמיכם  על  ÈÎ(Ó„)הכריתה 
.'‰ È‡:במאמרו ˘ÈÓ.הנאמן ÔÚÓÏ:שמי כבוד  Ï‡למען 

.ÌÎÈÎ¯„Î:ונשחתים רעים  המה  אשר דרכיכם כגמול  לא 
(·).ÍÈÙ ÌÈ˘:מדרומה שהיא ירושלים מול  פניו  להחזיר  לו ואמר ירושלים  מצפון בבבל היה הנביא  כי דרום בדרך  פניך  החזר

.ÛË‰Â:בדרומה שהיא ירושלים נגד  ‚·.דבר ‰„˘‰ ¯ÚÈ Ï‡אנשים בה  שיש  כי  על  השדה ליער והמשילה יאמר  ירושלים על 
הנבואה: כדרך  במ"ש הדבר  וכפל  ובחשיבות  בקומה מתחלפים רבים עצים בו  שיש  היער כדרך  במעלה  מתחלפים  ‰È(‚)רבים

.˙ÈˆÓהיושבים הבריות  פני וכל האש להבת תכבה ולא יבש עץ  וכל  לח עץ כל  בך תשרוף והיא האש בך  המבעיר הוא אני  הנה
היבש עץ בצירוף  נשרף הלח  שהעץ כמו הרשעים עם יכלו הצדיקים גם ר"ל האש  בלהבת  נשרפים יהיו צפון  מול הנגב בפאת

העולם : בצפון העומדת לבבל מנגב  היושבים כוכבים העובדי כל  יאבד  ·˘¯.(„)והאויב ÏÎ Â‡¯Âידעו התבערה  חוזק בעבור
הכל : תשרוף  עד  תכבה לא  ולכן  במקרה ולא נעשה  שמה ' ונוכל ‰Ó‰.(‰)כולם במשל מדבר הוא הלא  עלי אומרים עמי בני 

ולטובה : דעתינו לפי המשל להפך ÌÈÏ˘Â¯È.(Ê)א"כ  Ï‡: שהיא כמות  ברורה נבואה עמך  אדבר ע"כ ÌÈ˘„˜Ó.כאומר Ï‡
הקדשים: קודש ובית  וההיכל  האולם על ‡ÍÈÏ.(Á)יאמר È‰: עמך אלחם אני  הנה 

oeiv zcevn
(‡Ó).Ì˙ÂˆÂÙ:פיזור מעשיכם:ÌÎÈ˙ÂÏÈÏÚ.(Ó‚)ענין

.Ì˙ÂËÂ˜Âבפניכם ונקוטו  כמו כריתה  ז)ענין :(לעיל
(·).ÛË‰Âכמו הדבור  בענין ומושאל  והזלה נטיפה  מל ' הוא 

יטיפון תטיפו ב)אל  ותצתÈˆÓ˙.(‚):(מיכה כמו הבערה ענין
היער ט)בסבכי  לחותÁÏ.ושרפה:ÏÎ‡Â‰.:(ישעיה מל'

כבוי:˙Î·‰.ורטיבות : ˘Ï‰·˙.מל ' ˙·‰Ïובא אחד  עניינם 
לחזק : צרבתÂ·¯ˆÂ.הכפל כאש  כמו שריפה  טז)ענין :(משלי

(„).¯˘· ÏÎ: אדם יללה:‡‰‰.(‰)כל  צעקת  לשון  ענין
(Á).‰¯Ú˙Óמתערה וישלפו  וכן  החרב  תיק י"ז)הוא :(ש"א



ריט cÎb wxt minid ixac - miaezk

â-÷øô à íéîéä éøáãckÎhi

èé:íúBçà úéîìLe äéððçå ílLî ìáaøæ-ïáe éòîLå ìáaøæ äéãô éðáeëäéëøáe ìäàå äáLçå §¥´§¨½̈§ª¨¤−§¦§¦®¤§ª¨¤Æ§ª¨´©£©§½̈§Ÿ¦−£¨«©£ª¿̈Â̈Ÿ¤¤¤§¨¯
:Lîç ãñç áLeé äéãñçåàë:äéðëL éða äéãáò éða ïðøà éða äéôø éða äéòLéå äéèìt äéððç-ïáe ©«£©§¨²¬©¤−¤¨¥«¤£©§−̈§©§¨´¦©«§¨®§¥³§¨¨Æ§¥´©§½̈§¥¬Ÿ©§−̈§¥¬§©§¨«

áë:äML èôLå äéøòðe çéøáe ìàâéå Lehç äéòîL éðáe äéòîL äéðëL éðáeâëéðéòBéìà äéøòð-ïáe §¥¬§©§−̈§©§¨®§¥´§©§À̈©¿§Â¦§¨¨¦¯©§©§¨²§¨−̈¦¨«¤§©§À̈¤§¥©¯
ìL í÷éøæòå äi÷æçå(ñ) :äLãëäéìãe ïðçBéå áewòå äéìôe áéLéìàå eäéåãBä (åäåéãä) éðéòBéìà éðáe §¦§¦¨²§©§¦−̈§Ÿ¨«§¥´¤§¥©À©§¿̈§¤§¨¦¿§¨¿̈§Â©§¨¨̄§¨¨²

(ñ) :äòáL éððòå©£−̈¦¦§¨«
ã-÷øô à íéîéä éøáãiÎ`

à:ìáBLå øeçå éîøëå ïBøöç õøt äãeäé éðaáéîeçà-úà ãéìä úçéå úçé-úà ãéìBä ìáBL-ïá äéàøe §¥−§¨®¤¯¤¤§²§©§¦−§¬§¨«§¨¨³¤¨Æ¦´¤©½©§©´©Ÿ¦½¤£©−
(ñ) :éúòøvä úBçtLî älà ãäì-úàåâíúBçà íLå Laãéå àîLéå ìàòøæé íèéò éáà älàå §¤¨®©¥−¤¦§§¬©¨«§¨¦«§¥Æ¤Æ£¦´¥½̈¦§§¤¬§¦§−̈§¦§¨®§¥¬£−̈

:éðBtììöäã:íçì úéa éáà äúøôà øBëa øeç-éðá älà äLeç éáà øæòå øãâ éáà ìàeðôe ©§¤§«¦§¥Æ£¦´§½Ÿ§¥−¤£¦´¨®¥³¤§¥Æ§´¤§½̈¨£¦−¥¬¨«¤
ä:äøòðå äàìç íéLð ézL eéä òB÷ú éáà øeçLàìeåéðîéz-úàå øôç-úàå ífçà-úà äøòð Bì ãìzå §©§Æ£¦´§½©¨−§¥´¨¦®¤§−̈§©£¨«©¥̧¤³©£¨Æ¤£ª¨´§¤¥½¤§¤¥§¦−

:äøòð éða älà éøzLçàä-úàåæ:ïðúàå øçöå (øçöé) úøö äàìç éðáeçáeðò-úà ãéìBä õB÷å §¤¨£©§¨¦®¥−¤§¥¬©£¨«§¥−¤§¨®¤¬¤§−Ÿ©§¤§¨«§´¦½¤¨−
:íeøä-ïa ìçøçà úBçtLîe äáávä-úàåèBnàå åéçàî ãaëð õaòé éäéåøîàì õaòé BîL äàø÷ §¤©Ÿ¥¨®¦§§¬£©§¥−¤¨«©§¦´©§¥½¦§−̈¥¤¨®§¦À¨§¨̧§³©§¥Æ¥½Ÿ

:áöòa ézãìé ékéEãé äúéäå éìeáb-úà úéaøäå éðëøáz Cøa-íà øîàì ìàøNé éýìàì õaòé àø÷iå ¦¬¨©−§¦§«Ÿ¤©¦§¨´©Â§¥¥Ÿ¥̧¦§¨¥¹¥ÀŸ¦¨¥̧§¨£¥¹¦§¦§¦³¨¤§¦Æ§¨§¨³¨§Æ
(ñ) :ìàL-øLà úà íéýìà àáiå éaöò ézìáì äòøn úéNòå énò¦¦½§¨¦¬¨¥¨−̈§¦§¦´¨§¦®©¨¥¬¡Ÿ¦−¥¬£¤¨¨«

i"yx
(Î).ùîç ãñç áùåé äéãñçå משלומית לבד היו חמש

äéøòðå(Î·)אחותם: çéøáå ìàâéå ùåèç äéòîù éðáå
.äùù èôùå שכתוב כמו טעם בו ויש ה' אלא אינם

ידותון  בני לידותון הלוים במשמרות (כ"ה) למטה
כי  ואינם ששה ומתתיהו חשביהו וישעיה וצרי גדליהו

ה': אם
(·).äéàøå הזכיר שלא פי על אף הזה היחס מנהג כן

צרת  חלאה בני וכן קחשיב דורות דורות כי ראיה עדיין
ומזכיר  קוץ הזכיר לא ועדיין הוליד, וקוץ ואתנן וצחר

בניו: íéùð.(‰)את éúù åéä òå÷ú éáà øåçùàìå מוסב

אבי  אשחור את לו ותלד אביה חצרון ואשת למעלה
עתה: עד יחס לא כי õáòé(Ë)תקוע åîù äàø÷ åîàå

.áöòá éúãìé éë øîàì בן ודוגמתו יעבץ שמו וכינה
ל"ה): (בראשית בנימין) לו קרא ואביו (ס"א אוני

(È).éìåáâ úà úéáøäå:בנחלותúéùòå éîò êãé äúéäå
.äòøî שלא עצבי לבלתי מרעה ותצילני עמי תהיה אם

שנדר. מה נדר והוא ועצב וצער נזק שום לי àáéåיארע
.ìàù øùà úà íéäìà ראיה מביאין ומכאן נדרו ושלם

אלא  נודרין שאין מה בעבור (בצבור) צדקה כשפוסקין
ידוע: ומדרשו נדר בלא נותנין

cec zcevn
(ËÈ).Ï··Â¯Ê ‰È„Ù È·Âב בני  כי שאלתיאל  בן זרובבל  אחרים  במקומות  שנאמר  כבנים :ומה הם  Ï··Â¯Ê.נים Ô·Âובני כמו

כמוהו: ורבים  ÒÁ„.(Î)זרובבל ·˘ÂÈ:אחד שם ולזהÓÁ˘.הוא אחרת מאשה היו הראשונים  ואולי  זה  במקרא  האמורים הם 
יחד: כללם ¯ÈÙ‰.(Î‡)לא  È·בן כמו  הוא ובני המבין על  סמך  ולקצר  וכו ' ארנון היה  רפיה ובן  היה ישעיה בן לומר רצה
רבים: ידותון˘˘‰.(Î·)וכמוהו בני נאמר ודוגמתו זכר בן שתלד  ברה"ק וראה מעוברת היתה אשתו  אלא חמשה אלא  אינם

הבן: בני עם הבן וחושב ששה  נולדו לשכניה  לומר  שכניה על חוזר שהוא  או חמשה, כ "א  חושב ואינו כה) (לקמן  ששה וכו'
(‡).'ÂÎÂ ‰„Â‰È È·בנו וחצרון יהודה בן פרץ והם  בניו ובני  מבניו מי שוב מזכיר  קצרה  ובדרך  יהודה בני יחוס  להשלים בא 

חור: בן כלב בן ושובל  חצרון בן  כלב בן  וחור יהודה  בן זרח  בן זמרי בן למעלה:È‡¯Â‰.(·)וכרמי האמור הרואה ‡Ï‰הוא
.È˙Ú¯ˆ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó:שובל מבני שיצאו למעלה ואמרÏ‡Â‰.(‚)האמור וכו ' חור בני אלה שאמר שלאחריו המקרא  על  מוסב

וכו': יזרעאל עיטם  אבי  והם  בניו היו אלה  גם  הנה למעלה הנזכרים  חור  בני ÌÁÏ.(„)מלבד  ˙È· È·‡'הי בנו כלב בן שלמא
כאב: הוא  האב  ואבי לחם  בית אבי של  אבי וכאומר בנו בן  ע "ש ונקרא לחם בית למעלהÂÁ˘‡ÏÂ¯.(‰)אבי הנזכר הוא 

חצרון: בן בזהıÂ˜Â.(Á)שהיה  נמצא אשר כמוהו  ברבים  נאמר וכן  השמות  בב' נקרא  והיה למעלה  מהנזכרים  אחד  הוא  אולי
יצא: וממי הי' מי  לפנים  יזכרו לא  אשר  ı·ÚÈ.(Ë)הספר È‰ÈÂ:הוא מי לפנים שמו נזכר לא  הוא ·Úˆ·.גם  È˙„ÏÈכאשר

לשמחה: העצב שיהפך  תאמר כאילו מעצב  אותיות בהפוך יעבץ בנה את קראה ולזכרון מה עצבון לה היה  אותו ילדה 
(È).ÈÏÂ·‚ ˙‡ ˙È·¯‰Â:מרובה נחלתי ÈÓÚ.להיות  Í„È: הצורך בעת Ú¯Ó‰.לעזרני ˙È˘ÚÂבעבורה אשר מהרעה תהפוך  ר "ל 

מה נדר  והנה יעבץ השם  בקריאת אמו שאלה  כאשר עצבי לבלתי לטובה תהפוך  ההיא הרעה  אותי ילדה  בעת אמי נתעצבה 
(ש "ב וכו ' יבוסי מכה  כל  ודוגמתו ה ' בדרכי ואלך  הדבר גמול אשלם יהיה כן  כאשר  אמר וכאילו נדר מה פירש ולא יהיה א"כ

גמול : יקבל  הנה  כאומר  והוא לו  יעשה מה  פירש  ולא ה)

`kÎk wxt l`wfgi - mi`iap

ë-÷øô ìà÷æçécnÎ`n

àîíúöôð øLà úBöøàä-ïî íëúà ézöa÷å íénòä-ïî íëúà éàéöBäa íëúà äöøà ççéð çéøa§¥´©¦Ÿ©»¤§¤´¤§¤¼§¦¦³¤§¤Æ¦¨´©¦½§¦©§¦´¤§¤½¦¨´£¨½£¤¬§ŸŸ¤−
:íéBbä éðéòì íëá ézLc÷ðå íaáîõøàä-ìà ìàøNé úîãà-ìà íëúà éàéáäa äåýé éðà-ék ízòãéå ¨®§¦§©§¦¬¨¤−§¥¥¬©¦«¦«©§¤Æ¦«£¦´§½̈©£¦¦¬¤§¤−¤©§©´¦§¨¥®¤¨À̈¤

:íëéúBáàì dúBà úúì éãé-úà éúàNð øLàâîøLà íëéúBìéìò-ìk úàå íëéëøc-úà íL-ízøëæe £¤³¨Æ̈¦Æ¤¨¦½¨¥¬−̈©£«¥¤«§©§¤À̈¤©§¥¤Æ§¥Æ¨£¦´¥¤½£¤¬
:íúéNò øLà íëéúBòø-ìëa íëéðôa íúè÷ðe ía íúàîèðãîíëzà éúBNòa ýåýé éðà-ék ízòãéå ¦§¥¤−¨®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½§¨¨¥¤−£¤¬£¦¤«¦«©§¤Æ¦«£¦´§½̈©£¦¬¦§¤−

(ô) :ýåýé éðãà íàð ìàøNé úéa úBúçLpä íëéúBìéìòëå íéòøä íëéëøãë àì éîL ïòîì§©´©§¦®ŸÁ§©§¥¤̧¨¨¦¹§©£¦«¥¤³©¦§¨Æ¥´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«
àë-÷øô ìà÷æçégÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéðt íéN íãà-ïaäãOä øòé-ìà àápäå íBøc-ìà óhäå äðîéz Cøc E ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¦³¨¤ÆÆ¤´¤¥½̈¨§©¥−¤¨®§¦¨¥²¤©¬©©¨¤−
:áâðâé-øác òîL áâpä øòéì zøîàåEá äìëàå Là | Ea-úévî éððä ýåýé éðãà øîà-äk ýåý ¤«¤§¨«©§¨Æ§©©́©¤½¤§©−§©§¨®«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡¦¿¦§¦´©«¦§´¥¿§¨§¨´§´

:äðBôö áâpî íéðt-ìk dá-eáøöðå úáäìL úáäì äaëú-àì Láé õò-ìëå çì-õò-ìëãøNa-ìk eàøå ¨¥«©Á§¨¥̧¨¥³«Ÿ¦§¤Æ©¤´¤©§¤½¤§¦§§¨¬¨¨¦−¦¤¬¤¨«¨§¨Æ¨¨½̈
:äaëz àì äézøòa ýåýé éðà ékäíéìLî ìMîî àìä éì íéøîà änä ýåýé éðãà däà øîàå ¦²£¦¬§−̈¦«©§¦®¨−Ÿ¦§¤«¨Ÿ©¾£−̈£Ÿ¨´¡¦®¥µ¨Ÿ§¦´¦½£²Ÿ§©¥¬§¨¦−

(ô) :àeäå:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæéðt íéN íãà-ïaàápäå íéLc÷î-ìà óhäå íìLeøé-ìà E «©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¦³¨¤ÆÆ¤§´¨©¦ ½§©¥−¤¦§¨¦®§¦¨¥−
:ìàøNé úîãà-ìàçéìà éððä ýåýé øîà äk ìàøNé úîãàì zøîàådøòzî éaøç éúàöBäå C ¤©§©¬¦§¨¥«§¨©§º̈§©§©´¦§¨¥ÀµŸ¨©´§½̈¦§¦´¥©½¦§¥¦¬©§¦−¦©§¨®

:òLøå ÷écö Cnî ézøëäå§¦§©¦¬¦¥−©¦¬§¨¨«

i"yx
(‚Ó).íúåèå÷ðå כתרגומו אחר לשון קטטה. לשון

בלע"ז: דמוני"ר הנאנחים יונתן תרגם וכן ותידנקון
(·).äðîéú êøã:בבל של בדרומה ישראל ìàארץ

.äãùä øòé וכשדה כיער להיות שעתיד מקדשי בית אל
שועלים: בו להלך צרבת åáøöðå.(‚)להחרש לשון

יג)השחין צרבת(ויקרא  כאש שפתיו טז)על לשון (משלי
äðåôö.כויה: áâðî íéðô ìë של שבדרומה האנשים כל

בלע"ז: רטרי"יר צרב ל' בצפון שהוא ìùîî(‰)בבל

.àåä íéìùî וחידה משל בלשון להם מתנבא כשאני
ויבש: לח אוכלת ואש יער éìà(Â)כגון 'ä øáã éäéå

.øîàì שים לך שאמרתי מפורשת נבואה להם הנבא
ירושלים: אל פניך שים לך מפרש אני תימנה דרך פניך

(Ê).óèäåתטיפו אל וכן ב)והנבא תטיף (מיכה ואל
ישחק בית ז)על íéùã÷î.:(עמוס ìà:השדה יער הוא

.íéùã÷î:חורבנים òùøå.(Á)שני ÷éãö הלח הוא
והיבש:

cec zcevn
(‡Ó).ÁÂÁÈ ÁÈ¯·לנחת הבאה הקטורת  ריח הבאת בעבור 

מן אתכם  שאוציא בזמן  יהיה וזה  לכם  מרוצה  אהיה  רוח 
וכו': ·ÌÎ.העמים  È˙˘„˜Âלעיני מקודש  אהיה  ידכם על 

לי: משלה  שידי יראו כי  ‰'.(Ó·)העמים  È‡הנאמן
Â‚Â'.במאמרו: È‡È·‰·:' ה שאני תדעו אז È˙‡˘ר "ל  ¯˘‡

.'Â‚Â: הדבר על  ˘Ì.(Ó‚)להשבע  Ì˙¯ÎÊÂ:ההיא בארץ
.ÌÎÈÙ· Ì˙ÂËÂ˜Âתשפטו אתם  ר "ל  עצמכם בעיני  תכרתו

עשיתם : אשר הרעות בעבור עצמיכם  על  ÈÎ(Ó„)הכריתה 
.'‰ È‡:במאמרו ˘ÈÓ.הנאמן ÔÚÓÏ:שמי כבוד  Ï‡למען 

.ÌÎÈÎ¯„Î:ונשחתים רעים  המה  אשר דרכיכם כגמול  לא 
(·).ÍÈÙ ÌÈ˘:מדרומה שהיא ירושלים מול  פניו  להחזיר  לו ואמר ירושלים  מצפון בבבל היה הנביא  כי דרום בדרך  פניך  החזר

.ÛË‰Â:בדרומה שהיא ירושלים נגד  ‚·.דבר ‰„˘‰ ¯ÚÈ Ï‡אנשים בה  שיש  כי  על  השדה ליער והמשילה יאמר  ירושלים על 
הנבואה: כדרך  במ"ש הדבר  וכפל  ובחשיבות  בקומה מתחלפים רבים עצים בו  שיש  היער כדרך  במעלה  מתחלפים  ‰È(‚)רבים

.˙ÈˆÓהיושבים הבריות  פני וכל האש להבת תכבה ולא יבש עץ  וכל  לח עץ כל  בך תשרוף והיא האש בך  המבעיר הוא אני  הנה
היבש עץ בצירוף  נשרף הלח  שהעץ כמו הרשעים עם יכלו הצדיקים גם ר"ל האש  בלהבת  נשרפים יהיו צפון  מול הנגב בפאת

העולם : בצפון העומדת לבבל מנגב  היושבים כוכבים העובדי כל  יאבד  ·˘¯.(„)והאויב ÏÎ Â‡¯Âידעו התבערה  חוזק בעבור
הכל : תשרוף  עד  תכבה לא  ולכן  במקרה ולא נעשה  שמה ' ונוכל ‰Ó‰.(‰)כולם במשל מדבר הוא הלא  עלי אומרים עמי בני 

ולטובה : דעתינו לפי המשל להפך ÌÈÏ˘Â¯È.(Ê)א"כ  Ï‡: שהיא כמות  ברורה נבואה עמך  אדבר ע"כ ÌÈ˘„˜Ó.כאומר Ï‡
הקדשים: קודש ובית  וההיכל  האולם על ‡ÍÈÏ.(Á)יאמר È‰: עמך אלחם אני  הנה 

oeiv zcevn
(‡Ó).Ì˙ÂˆÂÙ:פיזור מעשיכם:ÌÎÈ˙ÂÏÈÏÚ.(Ó‚)ענין

.Ì˙ÂËÂ˜Âבפניכם ונקוטו  כמו כריתה  ז)ענין :(לעיל
(·).ÛË‰Âכמו הדבור  בענין ומושאל  והזלה נטיפה  מל ' הוא 

יטיפון תטיפו ב)אל  ותצתÈˆÓ˙.(‚):(מיכה כמו הבערה ענין
היער ט)בסבכי  לחותÁÏ.ושרפה:ÏÎ‡Â‰.:(ישעיה מל'

כבוי:˙Î·‰.ורטיבות : ˘Ï‰·˙.מל ' ˙·‰Ïובא אחד  עניינם 
לחזק : צרבתÂ·¯ˆÂ.הכפל כאש  כמו שריפה  טז)ענין :(משלי

(„).¯˘· ÏÎ: אדם יללה:‡‰‰.(‰)כל  צעקת  לשון  ענין
(Á).‰¯Ú˙Óמתערה וישלפו  וכן  החרב  תיק י"ז)הוא :(ש"א



aרכ dpyn iriax wxt ziriay zkqn

ñbä ñbä úà.eðé÷úä äøáò éøáBò eaøMî,äæ ìL CBzî èwìî äæå äæ ìL CBzî èwìî äæ àäiL,àHL ¤©©©©¦¤©§¥£¥¨¦§¦¤§¥¤§©¥¦¤¤§¤§©¥¦¤¤¤
äáBèa,éøö ïéàåúBðBæî íäì õv÷iL øîBì C. §¨§¥¨¦©¤§©¥¨¤§

·äöe÷úpL äãN–úéòéáL éàöBîa òøfz;äøicpL Bà äáihpL–úéòéáL éàöBîa òøfz àG.äáihpL äãN ¨¤¤¦§©§¨¦¨©§¨¥§¦¦¤¦©§¨¤¦©§¨¦¨©§¨¥§¦¦¨¤¤¦©§¨
–éànL úéaíéøîBà:úéòéáMa äéúBøt ïéìëBà ïéà;ìlä úéáeíéøîBà:ïéìëBà.éànL úéaíéøîBà:ïéìëBà ïéà ¥©©§¦¥§¦¥¤¨©§¦¦¥¦¥§¦§¦¥©©§¦¥§¦

ãéáò àìã ïéñâ ïéáå ïé÷ã ïéá åøéáç äãùá è÷ìîá ïðéìúã êøãë ,ãéáò÷ ò÷ø÷ä úà ï÷úì åàìå àåä íéöòì êéøöã ïðéìú ïé÷ãä úà çéðîå íéñâä íéáùòäå
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:øåñàã àèéùôã ,êéúåðåæî êì ïúàå íåéä éãùî èå÷ì åì øîàéù

a.dveewzpy:úéòéáùá äéöå÷ åìèðù.daiihpyäðëñä úòùá éøééà ïéúéðúîå .íéîòô éúù ùøç àåäå úçà íòô íéùøåç íìåòä ìëù áèéä äùøçðù
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שבמלקט  כשם וכדומה, לעצים צריך שהוא אלא שדהו  את לתקן מתכוון 
מפני אלא מלקט שאינו יודעים הכל חברו לעצים,בשדה צריך  שהוא

חברו . שדה לתקן  בא אדם אין  äøáòשהרי  éøáBò eaøMî שהיו – ÄÆÇÀÅÂÅÈ
את  אלא ליקטנו  לא ואומרים: הדקים את גם בשדותיהם מלקטים

חכמים,eðé÷úäהגסים, –äæå äæ ìL CBzî èwìî äæ àäiL ÄÀÄÆÀÅÆÀÇÅÄÆÆÀÆ
äæ ìL CBzî èwìîמתוך בכלל מלקט אדם יהא שלא כלומר – ÀÇÅÄÆÆ

חבירו, שדה מתוך מלקט יהא אחד שכל  אלא בשביעית, àHLÆשדהו
äáBèa כך על  טובה לו  יחזיק לא שחבירו ובלבד ברטנורא );– (ר"ש ; ÀÈ

מפרשים daehaויש  `ly שלא היינו שניהם, בין הסכמה תהא שלא –
לך אעשה או  בשדך אלקט ואני משדי אתה "תלקט לחבירו : יאמר

בזה" וכיוצא עליו  אגמלך או  פלוני  להרמב"ם ),ענין המשניות (פירוש

øîBì Céøö ïéàåשאסורúBðBæî íäì õv÷iLבעל שיפסוק – ÀÅÈÄÇÆÀÇÅÈÆÀ
לקט  לחבירו : אדם שיאמר  כגון בשדהו, למלקטים מזונות השדה
שכן  מכל הרי טובה, לו  להחזיק אסור שאם מזונך, לך ואתן  משדי 

מלקטין  להיות "נחשדו הוסיפו: בירושלמי  מזונות. לו  לקצוב שאסור 
מביאים  יהיו  שלא התקינו ליקטנו "; בטובה "שלא ואומרים: בטובה

השדה. מן  ולא החצר  ומן הבית מן  היינו  המצוי, ומן הקרוב מן אלא
ההפקר. מן  מפרשים: ויש

זה  של מתוך מלקט זה שיהא "התקינו במשנתנו: ששנינו מה על  מקשים יש
בשל כך  עושה אחד  כל  אמנם אם – בטובה" שלא זה של  מתוך מלקט וזה
חברו ? של  שדהו מתקן אחד  כל  ונמצא לזה זה גומלים הם ודאי  הרי חברו,

תנאים: בשני  אלא זה דבר  התירו  שלא זו , קושייה המפרשים ומיישבים –.`
בלבד ; הגסים את אלא חברו  בשדה אחד  כל  ילקט אדם a.שלא יאמר  שלא

מוקדם  הסכם כל  יהא שלא כלומר משדך, אלקט ואני משדי אתה לקט לחברו :
ס  שילקטו אלא שניהם, אחדבין  טובה שיחזיק אסור זה בכגון  ואפילו  תם,

הר"ש):(f"acxd)לחברו  (בעקבות מברטנורא הרב מבאר וכן  .daeha `ly–
שאין כיון  הדקים, ללקט יבוא לא ודאי  שעכשיו טובה, לו  מחזיק חברו  "שאין 
מלקט  זה "שיהא במשנתנו ששנינו  שמה מכאן, זה". על טובה לו מחזיק חברו
הדקים  אבל  בלבד , הגסים היינו – זה" של  מתוך מלקט וזה זה של מתוך
שמלקטים  פי על אף חבירו, בשדה מלקט אחד וכל שהואיל ללקט, להם אסור
משמע, זה ולפי חבירו . שדה מתקן  אחד  כל  כאילו מקום מכל  בטובה, שלא
מותר שלו , מתוך  מלקט חבירו שאין  בכגון  חבירו, משדה המלקט שאמנם
שמא  חשש אין  בטובה, שלא מלקט והוא שהואיל הדקים, את אף ללקט

חבירו של שדהו  לתקן my")כוונתו iyp` zetqez").

כותב  הרמב"ם שכן  זה, בענין  הרמב"ם דברי  את לבאר גם אפשר  זו בדרך 
עצים  אדם מלקט אומרים היו "בראשונה טז ): א, ויובל שמיטה (הלכות
לנקות  יתכוון שלא כדי הגס, הגס שיטול והוא שדהו, מתוך ועשבים ואבנים
שמתכוונים  עבירה עוברי משרבו  גס. בין  דק בין  נוטל חבירו  משדה אבל  הארץ.
מתוך אלא משדהו  אדם ליטול  אסרו נוטלין , אנו  הגס הגס ואומרים: לנקות
לך, עשיתי  טוב כמה ראה לו : יאמר  שלא בטובה, שלא והוא חברו , שדה
נוטל התקנה, לאחר  שאף הרמב"ם, מלשון  ומשמע – שדך", ניקיתי שהרי

הדקים את אפילו  חבירו משדה aeh")אדם mei zetqez" oiir),לבאר אפשר אך  ;
מתוך מלקט חבירו ואין  חבירו משדה שמלקט במי  אמנם מדבר שהרמב"ם

שהסקנו כמו  הדקים, אפילו ללקט שמותר  סוברת משנתנו אף זה, שבכגון שלו,
מתוך אלא משדהו אדם ליטול "אסרו  שכתב: מלשונו, נראה גם וכן  לעיל .
וזה  זה של  מתוך  מלקט זה "שיהא משנתנו  כלשון  כתב ולא חבירו ", שדה

זה". של  מתוך  מלקט

שלא  זה של  מתוך  מלקט זה שיהא "התקינו במשנתנו : גורסים יש אמנם
ולפי זה"); של מתוך וזה זה של מתוך  "זה גירסתנו : כפי  (ולא בטובה",
כפי הדקים, אפילו  חבירו משדה ללקט שמותר סוברת משנתנו אף זו גירסה

הרמב"ם מלשון  מוכח dpey`x")שגם dpyn").
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בין בשביעית, שדהו לתקן לאדם שאסור  הזכרנו , לצורךכבר בין שביעית לצורך 
עבודה  כל חכמים אסרו לכתחילה שאמנם ללמד באה משנתנו  שביעית. מוצאי
בשביעית  שדהו  ותיקן  אדם עבר  אם בדיעבד  אבל  לזריעה, השדה את לתקן הבאה
עבודה  עשה שאם עבודות, סוגי  שני  בין  הבדל  יש  שביעית במוצאי זריעה לצורך
ממנה  לעקור  כדי  שחרשה כגון  לזריעה, ממש  ולהכינה הקרקע את להשביח כדי 
במוצאי לזורעה שאסור  חכמים קנסוהו בזה, וכיוצא שזיבלה או  רעים עשבים
או מאבנים השדה את שפינה כגון  נקוי, עבודת אלא עשה לא אם אבל  שביעית,

שביעית. במוצאי  לזורעה ומותר חכמים קנסוהו לא בה, שהיו מקוצים

äöe÷úpL äãNלמוצאי לתקנה כדי בשביעית, קוציה שניטלו – ÈÆÆÄÀÇÀÈ
úéòéáLשביעית, éàöBîa òøfz,שביעית במוצאי לזורעה מותר – ÄÈÇÀÈÅÀÄÄ

שדה אבל זו . עבודה על חכמים קנסוהו שהשביחוה äáihpLשלא – ÆÄÇÀÈ
קוציה את ממנה לעקור  כדי  שחרשוה ידי  על  (ירושלמי),בשביעית

מפרשים לשדה daiihpyויש בעגלות שהובא זבל  ידי  על שנזדבלה –

äøicpL(רש "י), Bàכדי ולא לזבלה, כדי  לצאנו דיר שעשאה – ÆÄÇÀÈ
ד), ג, (לעיל  ששנינו  כפי  באשפתות הזבל את òøfzלצבור  àGÄÈÇ

úéòéáL éàöBîa בהן ויש הואיל  אלו , בעבודות חכמים שקנסוהו  – ÀÈÅÀÄÄ
– לזריעה. והכנתה הקרקע השבחת שבפירושinlyexiaמשום מובא,

אמוראי שלדעת ישראל, ארץ ואמוראי  בבל  אמוראי נחלקו משנתנו 
אותם  שהנוטל  בשדה, ומפוזרים תלושים בקוצים ברישא מדובר בבל 

במוצאי לזורעה מותר  שביעית, במוצאי לזריעה שדהו ומפנה בשביעית
ב),שביעית לד, בכורות  ותוספות רש"י גם מפרשים  ששנינו (וכן  מה ואילו 

קוציה "daiihpy"בסיפא: את לעקור  כדי השדה את שחרש  היינו –
פירשו : ישראל ארץ אמוראי  אבל  לעיל; שבארנו כמו "dcyממנה,

"dvewzpy,קוציה את ממנה לעקור  כדי  שדהו  את שחרש  היינו –
ומותר חכמים קנסוהו  לא לזריעה הכנה עדיין אינה זו וחרישה שהואיל

שדה אבל שביעית, במוצאי  פעמיים,daiihpyלזורעה שנחרשה היינו –

הקרקעות  על  מס שהטילו  משנתנו , נשנתה המלכות גזירת ובשעת
ליתן  שיוכלו  כדי בשביעית ולזרוע אחת פעם לחרוש  חכמים והתירו 

שאם  ללמד , משנתנו  ובאה התבואה, מן הקצוב המס את למלכות
חכמים  קנסוהו  רב, יבול  ותתן השדה שתשביח כדי  פעמיים חרש

בשמינית. לזורעה äáihpLשאסור  äãN,בשביעית שהושבחה – ÈÆÆÄÇÀÈ
לעיל , שבארנו äéúBøtכמו  ïéìëBà ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÀÄÅÆÈ
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h.mewn lkn ze`a:äãùä úà ï÷úì àìå åäì éòá÷ ïéðáìã òéãé òãéîã åìù êåúî åìéôà.olawdeäúåàî åìéôàå î"î àéáî úåñéøàá äãù ìá÷ù
àéáî íéðáà õá÷ì àìà åúðååë [ïéàù úìåá÷á íéðéðá úåðáì åëøãù ïìá÷äå î"éå .åìùë äáåùç åæ äãù] ïéàù úåðè÷ íéðáà åìéôà äá ñéøà àåäù äãù

:åìù [äãùî åìéôàå î"î].'ek xne` iqei 'x:éñåé 'øë äëìäå
i.rlqd cr winrdläéì òøæå êìîî àîìéã ïðéùééç åøéáç ïéáì åðéá ìáà .ø"äøì êåîñ òåøæì íãà éðá êøã ïéàù ,äéì òøæå êìîî àîìã ïðéùééç àìå

:øåñàå.x"dxa exaev:äéäù åîë ø"äø úà ï÷úîå íùî åìèåð ë"çàå.owzi `l jk x"dx milwlwn oi`y mykø"äøì åøôò øåáöì àéòáî àì øîåìë
ãçà íå÷îá íøáöé àì ø"äøá íéøæåôî øôò åà íéðáà åéä íà ïåâë ,øåñà ï÷úì åìéôà àìà ,äòùì àåä ì÷ì÷î éøäù ë"çà åðøéñéù ô"òà øåñà àåäù
øôò åà íéðáà øåáöì ï÷úé àì êë ,ãéî å÷ìñì åúòãù ô"òà ø"äøì åøôò øåáöì ø"äø ïéì÷ì÷î ïéàù íùë øîà÷ã åðééäå ,ø"äøî éøîâì í÷ìñé àìà

:øäðì åà íéì íàéöåéå ø"äø ìëî éøîâì ãéî í÷ìñé àìà ,äòù éôì ø"äø éãöá íúåà íåùìå ø"äøá íéøæåôîä.xtra dyri dn:ò"øã àáéìàexaev
.milafnd jxck edcy jeza:äàñ úéáì úåôùà 'â.dxrn giy xea xtegd okeãáìáå ø"äøá åøáåö é"øì ,ò"øå òùåäé 'ø äá éâéìô äðùä úåîé øàùá

:ò"øë äëìäå .åúåùøá åøáåö àìà øåñà ï÷úì åúòãù ô"òà ò"øìå ,äéäù åîë ø"äø ï÷úéå êë øçà åð÷ìñéù
c`.qbd qbd z` exagn hwln `edy jxck .dpey`xañâä ñâä úà åìù êåúá íãà è÷ìî íéøîåà åéä äðåùàøá éîìùåøéá ïéúéðúî àùøôî éëä

íéöòä øîåìë ñâä è÷ìîùë ,äòéøæì äãùä ï÷úî äãùä êåúî ïúåà íéè÷ìîùë íéáùòå íéöòã â"òàå ,ïé÷ã ïéá ïéñâ ïéá åøéáç ìùá è÷ìîù êøãë
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ואינו בשביעית משדהו  ליטול  לאדם מותר אבנים אלו  ללמד , מוסיפה משנתנו
שדהו. כמתקן  נראה

óúë éðáà,בכתף שנושאים כבדות אבנים –íB÷î ìkî úBàa ÇÀÅÈÅÈÄÈÈ
יודעים, שהכל שלו , מתוך ואפילו  שדה, מכל בשביעית ניטלות –

השדה. לתיקון  ולא לבניין ניטלות אלו לבניינים,ïìawäåשאבנים – ÀÇÇÀÈ
íB÷î ìkî àéáîמאבני קטנות שהן  אבנים גם ליטול  לו מותר – ÅÄÄÈÈ

מפרש : הרמב"ם – לבניין. נוטלן  שהוא שידוע לפי משדהו, אפילו  כתף
olawdeליטול לו  מותר  לבניין , אבנים וצריך באריסות שדות המקבל –

כשדה  חשובה שאינה לפי  בה, אריס שהוא משדה ואפילו  מקום, מכל
רוצה. שהוא מה נוטל חבירו שמשל  ו ) משנה (לעיל ושנינו שלו,

óúë éðáà ïä elàå?כתף אבני נקראות אבנים אלו  –dðéàL ìk ÀÅÅÇÀÅÈÅÈÆÅÈ
ãé úçàa ìèpäì äìBëé אחת ביד ליטלה יכול אדם שאין  אבן  – ÀÈÀÄÈÅÀÇÇÈ

כתף". "אבן  øéàîנקראת éaø éøác היינו כתף אבני שלדעתו – ÄÀÅÇÄÅÄ
כבדה. אבן היא מהן  אחת ïîLkשכל óúë éðáà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÅÈÅÄÀÈ
והיינו: רבים, לשון שהוא –GL íézL úBìhð ïäL ìkìò L ÈÆÅÄÈÀÇÄÈÇ

óúkä.כתפו על  מהן  נוטל  אדם שלש ששתים –.iqei iaxk dklde ÇÈÅ
היא  אבן  כל כן  אם אלא מגדר  אבנים נוטל שאינו (שם), ששנינו  ומה
את  גם ליטול לו  מותר זה שבכגון היינו אדם, בני  שני  משא כדי 

הקטנות ישראל"),האבנים אבנים ("תפארת בנוטל מדובר  כאן  אבל

ניט  כשהן  די  ולכן בלבד, (לדעת הגדולות כתף על שלוש  שתיים לות
מאיר ), רבי (לדעת אחת ביד  להינטל  יכולה שאינה כל או  יוסי ), רבי

לבניין . הן  שניטלות עצמן  על  מוכיחות אלו  שאבנים
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øãb äðBaä,בשביעית –íéaøä úeLø ïéáe Bðéa ששדהו – ÇÆÈÅÅÅÀÈÇÄ
רשות  לבין  שדהו בין  גדר לבנות בא והוא הרבים, רשות עם גובלת

òìqäהרבים, ãò ÷éîòäì øzî הקרקע בעומק לחפור לו מותר – ËÈÀÇÂÄÇÇÆÇ
שם  עודר שהוא יאמרו שמא חוששים ואין לגדר , יסוד לעשות כדי 
לרשות  סמוך  לזרוע אדם בני דרך  שאין  לזריעה, המקום את לתקן  כדי 

לפי בשביעית, גדר  לבנות אסור  חברו לשדה שדהו בין  ברם, הרבים.
לזריעה זה שטח שמתקן  בקרקע שיחפור  בשעה בו (ירושלמי).שיחשדו

øôòa äNòi äî?החפירה מן  מוציא שהוא –úeLøa BøáBö ÇÇÂÆÆÈÈÀÄÀ
íéaøä,בשביעית שדהו  כמתקן נראה יהא שלא בשדהו, ולא – ÈÇÄ
Bðwúîe ומשווה שמפזרו  שם, שצבר העפר את כך  אחר ומתקן – ÀÇÀ

הרבים שברשות הגומות את אליהו");בו  òLBäé("שנות  éaø éøácÄÀÅÇÄÀËÇ
מנת  על  הרבים רשות את לשעה לקלקל  לאדם שמותר הסובר , –

כך . אחר ïéì÷ì÷îלתקנו  ïéàL Cøãk :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÆÆÆÅÀÇÀÀÄ
eðwúé àG Ck ,íéaøä úeLøaלקלקל רשאי אדם שאין כלומר  – ÄÀÈÇÄÈÀÇÅ

אחר לתקן מנת על לא ואף עפרו, את שם לצבור  כגון הרבים, ברשות
יהוסף ).כך  ה "ר בשם  שלמה" שאסור("מלאכת  שכשם מפרשים, ויש 

קלקול תיקונו  שמא לתקן, לו  אסור  כך  הרבים ברשות לקלקל לאדם
את  ומשווה העפר  את מפזר שהוא בענייננו  כגון אחר, לגבי הוא

בגומותה  שמעוניין אדם יש  שמא אליהו ").גומות, äNòi("שנות  äîÇÇÂÆ
øôòa?עקיבא רבי  לדעת –ïéìaæîä Cøãk eäãN CBúa BøáBö ÆÈÈÀÀÈÅÀÆÆÇÀÇÀÄ

ב). (משנה לעיל  ששנינו כמו סאה, לבית אשפתות שלש –ïëåÀÅ
äøòîe çéLå øBa øôBçä יהושע רבי  בזה נחלקו  השנים, בשאר – ÇÅÀÄÇÀÈÈ

הרבים  ברשות העפר את לצבור מותר  יהושע רבי  שלדעת עקיבא, ורבי 

עקיבא  ורבי  משם; יפנהו  או  העפר  את ויפזר  כך אחר שיתקן  ובלבד 
שהזכרנו  מהטעמים הרבים, ברשות העפר את לצבור רשאי שאינו סובר,

המפרשים. רוב מבארים כך  – ברשותו . אלא צוברו אינו  ולכן לעיל ,
המשנה  ובאה בשביעית, מדובר בסיפא שאף מפרש, הרמב"ם אבל 

בשביעית  ומערה ושיח בור  "החופר אף עקיבא רבי שלדעת להשמיענו,
החופרים" כל כדרך שדהו בתוך העפר  יד).צובר  ב, ויובל שמיטה (הל '

.`aiwr iaxk dklde
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íéøîBà eéä äðBLàøa:חכמים –íéðáàå íéöò íãà èwìî ÈÄÈÈÀÄÀÇÅÈÈÅÄÇÂÈÄ
,Bøáç ìL CBzî èwìî àeäL Cøãk ,BlL CBzî íéáNòåÇÂÈÄÄÆÀÆÆÆÀÇÅÄÆÂÅ

ñbä ñbä úà מוסבה הגס" הגס "את שהפיסקה מבואר , בירושלמי – ÆÇÇÇÇ
ועשבים  ואבנים עצים ללקט לאדם שמותר  כלומר  שלו ", "מתוך  על 
הגסים  והעשבים והאבנים העצים היינו הגס, הגס את שדהו מתוך

ובין  גסים בין חברו שדה מתוך  ללקט לו שמותר  כדרך  (הגדולים),
שאינו  מוכיח זה הרי הגסים אלא בשדהו  מלקט ואינו שהואיל דקים,

izdw - zex`ean zeipyn
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ñbä ñbä úà.eðé÷úä äøáò éøáBò eaøMî,äæ ìL CBzî èwìî äæå äæ ìL CBzî èwìî äæ àäiL,àHL ¤©©©©¦¤©§¥£¥¨¦§¦¤§¥¤§©¥¦¤¤§¤§©¥¦¤¤¤
äáBèa,éøö ïéàåúBðBæî íäì õv÷iL øîBì C. §¨§¥¨¦©¤§©¥¨¤§

·äöe÷úpL äãN–úéòéáL éàöBîa òøfz;äøicpL Bà äáihpL–úéòéáL éàöBîa òøfz àG.äáihpL äãN ¨¤¤¦§©§¨¦¨©§¨¥§¦¦¤¦©§¨¤¦©§¨¦¨©§¨¥§¦¦¨¤¤¦©§¨
–éànL úéaíéøîBà:úéòéáMa äéúBøt ïéìëBà ïéà;ìlä úéáeíéøîBà:ïéìëBà.éànL úéaíéøîBà:ïéìëBà ïéà ¥©©§¦¥§¦¥¤¨©§¦¦¥¦¥§¦§¦¥©©§¦¥§¦

ãéáò àìã ïéñâ ïéáå ïé÷ã ïéá åøéáç äãùá è÷ìîá ïðéìúã êøãë ,ãéáò÷ ò÷ø÷ä úà ï÷úì åàìå àåä íéöòì êéøöã ïðéìú ïé÷ãä úà çéðîå íéñâä íéáùòäå
:êéøö àåä íéöòìã òéãé òãéîå åøéáç äãù ï÷úì ùðéà.dxiar ixaer eaxyn:åðè÷ì íéñâá íéøîåà ïäå ïéñâ ïéá íé÷ã ïéá ïäéúåãùá ïéè÷ìî åéäù`ly

.daeha:äæ ìò äáåè åì ÷éæçî åøéáç ïéàù ïåéë ,ïé÷ãä è÷ìîì éúà àì éàãå àúùäã äáåè åì ÷éæçî åøéáç ïéàù.zepefn mdl uvwiy xnel jixv oi`e
:øåñàã àèéùôã ,êéúåðåæî êì ïúàå íåéä éãùî èå÷ì åì øîàéù

a.dveewzpy:úéòéáùá äéöå÷ åìèðù.daiihpyäðëñä úòùá éøééà ïéúéðúîå .íéîòô éúù ùøç àåäå úçà íòô íéùøåç íìåòä ìëù áèéä äùøçðù
åäåñð÷ íéîòô éúù ùøç íàå ,êìîì äúàåáúî áåö÷ä ñîä ïúéì éãë úéòéáùá ùåøçì åøéúäå úåò÷ø÷ä ìò ìèåîä ñîä ìò úñðåà úåëìîä äúéäù

:úåùéøç éúù àìå åøéúä úçà äùéøçã ,ïðáø.dxiicpy e`úåôùà åðîî äùò àìå ,ìéòìã ïé÷øôá ïðéøîàãë øäñ äá äùòù úåîäáì øéã äðîî åùòù

`xephxa yexit

שבמלקט  כשם וכדומה, לעצים צריך שהוא אלא שדהו  את לתקן מתכוון 
מפני אלא מלקט שאינו יודעים הכל חברו לעצים,בשדה צריך  שהוא

חברו . שדה לתקן  בא אדם אין  äøáòשהרי  éøáBò eaøMî שהיו – ÄÆÇÀÅÂÅÈ
את  אלא ליקטנו  לא ואומרים: הדקים את גם בשדותיהם מלקטים

חכמים,eðé÷úäהגסים, –äæå äæ ìL CBzî èwìî äæ àäiL ÄÀÄÆÀÅÆÀÇÅÄÆÆÀÆ
äæ ìL CBzî èwìîמתוך בכלל מלקט אדם יהא שלא כלומר – ÀÇÅÄÆÆ

חבירו, שדה מתוך מלקט יהא אחד שכל  אלא בשביעית, àHLÆשדהו
äáBèa כך על  טובה לו  יחזיק לא שחבירו ובלבד ברטנורא );– (ר"ש ; ÀÈ

מפרשים daehaויש  `ly שלא היינו שניהם, בין הסכמה תהא שלא –
לך אעשה או  בשדך אלקט ואני משדי אתה "תלקט לחבירו : יאמר

בזה" וכיוצא עליו  אגמלך או  פלוני  להרמב"ם ),ענין המשניות (פירוש

øîBì Céøö ïéàåשאסורúBðBæî íäì õv÷iLבעל שיפסוק – ÀÅÈÄÇÆÀÇÅÈÆÀ
לקט  לחבירו : אדם שיאמר  כגון בשדהו, למלקטים מזונות השדה
שכן  מכל הרי טובה, לו  להחזיק אסור שאם מזונך, לך ואתן  משדי 

מלקטין  להיות "נחשדו הוסיפו: בירושלמי  מזונות. לו  לקצוב שאסור 
מביאים  יהיו  שלא התקינו ליקטנו "; בטובה "שלא ואומרים: בטובה

השדה. מן  ולא החצר  ומן הבית מן  היינו  המצוי, ומן הקרוב מן אלא
ההפקר. מן  מפרשים: ויש

זה  של מתוך מלקט זה שיהא "התקינו במשנתנו: ששנינו מה על  מקשים יש
בשל כך  עושה אחד  כל  אמנם אם – בטובה" שלא זה של  מתוך מלקט וזה
חברו ? של  שדהו מתקן אחד  כל  ונמצא לזה זה גומלים הם ודאי  הרי חברו,

תנאים: בשני  אלא זה דבר  התירו  שלא זו , קושייה המפרשים ומיישבים –.`
בלבד ; הגסים את אלא חברו  בשדה אחד  כל  ילקט אדם a.שלא יאמר  שלא

מוקדם  הסכם כל  יהא שלא כלומר משדך, אלקט ואני משדי אתה לקט לחברו :
ס  שילקטו אלא שניהם, אחדבין  טובה שיחזיק אסור זה בכגון  ואפילו  תם,

הר"ש):(f"acxd)לחברו  (בעקבות מברטנורא הרב מבאר וכן  .daeha `ly–
שאין כיון  הדקים, ללקט יבוא לא ודאי  שעכשיו טובה, לו  מחזיק חברו  "שאין 
מלקט  זה "שיהא במשנתנו ששנינו  שמה מכאן, זה". על טובה לו מחזיק חברו
הדקים  אבל  בלבד , הגסים היינו – זה" של  מתוך מלקט וזה זה של מתוך
שמלקטים  פי על אף חבירו, בשדה מלקט אחד וכל שהואיל ללקט, להם אסור
משמע, זה ולפי חבירו . שדה מתקן  אחד  כל  כאילו מקום מכל  בטובה, שלא
מותר שלו , מתוך  מלקט חבירו שאין  בכגון  חבירו, משדה המלקט שאמנם
שמא  חשש אין  בטובה, שלא מלקט והוא שהואיל הדקים, את אף ללקט

חבירו של שדהו  לתקן my")כוונתו iyp` zetqez").

כותב  הרמב"ם שכן  זה, בענין  הרמב"ם דברי  את לבאר גם אפשר  זו בדרך 
עצים  אדם מלקט אומרים היו "בראשונה טז ): א, ויובל שמיטה (הלכות
לנקות  יתכוון שלא כדי הגס, הגס שיטול והוא שדהו, מתוך ועשבים ואבנים
שמתכוונים  עבירה עוברי משרבו  גס. בין  דק בין  נוטל חבירו  משדה אבל  הארץ.
מתוך אלא משדהו  אדם ליטול  אסרו נוטלין , אנו  הגס הגס ואומרים: לנקות
לך, עשיתי  טוב כמה ראה לו : יאמר  שלא בטובה, שלא והוא חברו , שדה
נוטל התקנה, לאחר  שאף הרמב"ם, מלשון  ומשמע – שדך", ניקיתי שהרי

הדקים את אפילו  חבירו משדה aeh")אדם mei zetqez" oiir),לבאר אפשר אך  ;
מתוך מלקט חבירו ואין  חבירו משדה שמלקט במי  אמנם מדבר שהרמב"ם

שהסקנו כמו  הדקים, אפילו ללקט שמותר  סוברת משנתנו אף זה, שבכגון שלו,
מתוך אלא משדהו אדם ליטול "אסרו  שכתב: מלשונו, נראה גם וכן  לעיל .
וזה  זה של  מתוך  מלקט זה "שיהא משנתנו  כלשון  כתב ולא חבירו ", שדה

זה". של  מתוך  מלקט

שלא  זה של  מתוך  מלקט זה שיהא "התקינו במשנתנו : גורסים יש אמנם
ולפי זה"); של מתוך וזה זה של מתוך  "זה גירסתנו : כפי  (ולא בטובה",
כפי הדקים, אפילו  חבירו משדה ללקט שמותר סוברת משנתנו אף זו גירסה

הרמב"ם מלשון  מוכח dpey`x")שגם dpyn").
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בין בשביעית, שדהו לתקן לאדם שאסור  הזכרנו , לצורךכבר בין שביעית לצורך 
עבודה  כל חכמים אסרו לכתחילה שאמנם ללמד באה משנתנו  שביעית. מוצאי
בשביעית  שדהו  ותיקן  אדם עבר  אם בדיעבד  אבל  לזריעה, השדה את לתקן הבאה
עבודה  עשה שאם עבודות, סוגי  שני  בין  הבדל  יש  שביעית במוצאי זריעה לצורך
ממנה  לעקור  כדי  שחרשה כגון  לזריעה, ממש  ולהכינה הקרקע את להשביח כדי 
במוצאי לזורעה שאסור  חכמים קנסוהו בזה, וכיוצא שזיבלה או  רעים עשבים
או מאבנים השדה את שפינה כגון  נקוי, עבודת אלא עשה לא אם אבל  שביעית,

שביעית. במוצאי  לזורעה ומותר חכמים קנסוהו לא בה, שהיו מקוצים

äöe÷úpL äãNלמוצאי לתקנה כדי בשביעית, קוציה שניטלו – ÈÆÆÄÀÇÀÈ
úéòéáLשביעית, éàöBîa òøfz,שביעית במוצאי לזורעה מותר – ÄÈÇÀÈÅÀÄÄ

שדה אבל זו . עבודה על חכמים קנסוהו שהשביחוה äáihpLשלא – ÆÄÇÀÈ
קוציה את ממנה לעקור  כדי  שחרשוה ידי  על  (ירושלמי),בשביעית

מפרשים לשדה daiihpyויש בעגלות שהובא זבל  ידי  על שנזדבלה –

äøicpL(רש "י), Bàכדי ולא לזבלה, כדי  לצאנו דיר שעשאה – ÆÄÇÀÈ
ד), ג, (לעיל  ששנינו  כפי  באשפתות הזבל את òøfzלצבור  àGÄÈÇ

úéòéáL éàöBîa בהן ויש הואיל  אלו , בעבודות חכמים שקנסוהו  – ÀÈÅÀÄÄ
– לזריעה. והכנתה הקרקע השבחת שבפירושinlyexiaמשום מובא,

אמוראי שלדעת ישראל, ארץ ואמוראי  בבל  אמוראי נחלקו משנתנו 
אותם  שהנוטל  בשדה, ומפוזרים תלושים בקוצים ברישא מדובר בבל 

במוצאי לזורעה מותר  שביעית, במוצאי לזריעה שדהו ומפנה בשביעית
ב),שביעית לד, בכורות  ותוספות רש"י גם מפרשים  ששנינו (וכן  מה ואילו 

קוציה "daiihpy"בסיפא: את לעקור  כדי השדה את שחרש  היינו –
פירשו : ישראל ארץ אמוראי  אבל  לעיל; שבארנו כמו "dcyממנה,

"dvewzpy,קוציה את ממנה לעקור  כדי  שדהו  את שחרש  היינו –
ומותר חכמים קנסוהו  לא לזריעה הכנה עדיין אינה זו וחרישה שהואיל

שדה אבל שביעית, במוצאי  פעמיים,daiihpyלזורעה שנחרשה היינו –

הקרקעות  על  מס שהטילו  משנתנו , נשנתה המלכות גזירת ובשעת
ליתן  שיוכלו  כדי בשביעית ולזרוע אחת פעם לחרוש  חכמים והתירו 

שאם  ללמד , משנתנו  ובאה התבואה, מן הקצוב המס את למלכות
חכמים  קנסוהו  רב, יבול  ותתן השדה שתשביח כדי  פעמיים חרש

בשמינית. לזורעה äáihpLשאסור  äãN,בשביעית שהושבחה – ÈÆÆÄÇÀÈ
לעיל , שבארנו äéúBøtכמו  ïéìëBà ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÀÄÅÆÈ
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ËíB÷î ìkî úBàa óúë éðáà.íB÷î ìkî àéáî ïìawäå.óúë éðáà ïä elàå?úçàa ìèpäì äìBëé dðéàL ìk ©§¥¨¥¨¦¨¨§©©§¨¥¦¦¨¨§¥¥©§¥¨¥¨¤¥¨§¨§¦¨¥§©©
ãé;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:ïîLk óúë éðáà,GL íézL úBìhð ïäL ìkóúkä ìò L. ¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥©§¥¨¥¦§¨¨¤¥¦¨§©¦¨©©¨¥
Èíéaøä úeLø ïéáe Bðéa øãb äðBaä,òìqä ãò ÷éîòäì øzî.øôòa äNòi äî?Bðwúîe íéaøä úeLøa BøáBö; ©¤¨¥¥¥§¨©¦ª¨§©£¦©©¤©©©£¤¤¨¨§¦§¨©¦§©§

éøácòLBäé éaø.àáé÷ò éaøøîBà:íéaøä úeLøa ïéì÷ì÷î ïéàL Cøãk,eðwúé àG Ck.øôòa äNòi äî?BøáBö ¦§¥©¦§ª©©¦£¦¨¥§¤¤¤¥§©§§¦¦§¨©¦¨§©¥©©£¤¤¨¨§
ïéìaæîä Cøãk eäãN CBúa.äøòîe çéLå øBa øôBçä ïëå. §¨¥§¤¤©§©§¦§¥©¥§¦©§¨¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡íéøîBà eéä äðBLàøa:BlL CBzî íéáNòå íéðáàå íéöò íãà èwìî,Bøáç ìL CBzî èwìî àeäL Cøãk, ¨¦¨¨§¦§©¥¨¨¥¦©£¨¦©£¨¦¦¤§¤¤¤§©¥¦¤£¥

h.mewn lkn ze`a:äãùä úà ï÷úì àìå åäì éòá÷ ïéðáìã òéãé òãéîã åìù êåúî åìéôà.olawdeäúåàî åìéôàå î"î àéáî úåñéøàá äãù ìá÷ù
àéáî íéðáà õá÷ì àìà åúðååë [ïéàù úìåá÷á íéðéðá úåðáì åëøãù ïìá÷äå î"éå .åìùë äáåùç åæ äãù] ïéàù úåðè÷ íéðáà åìéôà äá ñéøà àåäù äãù

:åìù [äãùî åìéôàå î"î].'ek xne` iqei 'x:éñåé 'øë äëìäå
i.rlqd cr winrdläéì òøæå êìîî àîìéã ïðéùééç åøéáç ïéáì åðéá ìáà .ø"äøì êåîñ òåøæì íãà éðá êøã ïéàù ,äéì òøæå êìîî àîìã ïðéùééç àìå

:øåñàå.x"dxa exaev:äéäù åîë ø"äø úà ï÷úîå íùî åìèåð ë"çàå.owzi `l jk x"dx milwlwn oi`y mykø"äøì åøôò øåáöì àéòáî àì øîåìë
ãçà íå÷îá íøáöé àì ø"äøá íéøæåôî øôò åà íéðáà åéä íà ïåâë ,øåñà ï÷úì åìéôà àìà ,äòùì àåä ì÷ì÷î éøäù ë"çà åðøéñéù ô"òà øåñà àåäù
øôò åà íéðáà øåáöì ï÷úé àì êë ,ãéî å÷ìñì åúòãù ô"òà ø"äøì åøôò øåáöì ø"äø ïéì÷ì÷î ïéàù íùë øîà÷ã åðééäå ,ø"äøî éøîâì í÷ìñé àìà

:øäðì åà íéì íàéöåéå ø"äø ìëî éøîâì ãéî í÷ìñé àìà ,äòù éôì ø"äø éãöá íúåà íåùìå ø"äøá íéøæåôîä.xtra dyri dn:ò"øã àáéìàexaev
.milafnd jxck edcy jeza:äàñ úéáì úåôùà 'â.dxrn giy xea xtegd okeãáìáå ø"äøá åøáåö é"øì ,ò"øå òùåäé 'ø äá éâéìô äðùä úåîé øàùá

:ò"øë äëìäå .åúåùøá åøáåö àìà øåñà ï÷úì åúòãù ô"òà ò"øìå ,äéäù åîë ø"äø ï÷úéå êë øçà åð÷ìñéù
c`.qbd qbd z` exagn hwln `edy jxck .dpey`xañâä ñâä úà åìù êåúá íãà è÷ìî íéøîåà åéä äðåùàøá éîìùåøéá ïéúéðúî àùøôî éëä

íéöòä øîåìë ñâä è÷ìîùë ,äòéøæì äãùä ï÷úî äãùä êåúî ïúåà íéè÷ìîùë íéáùòå íéöòã â"òàå ,ïé÷ã ïéá ïéñâ ïéá åøéáç ìùá è÷ìîù êøãë
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ואינו בשביעית משדהו  ליטול  לאדם מותר אבנים אלו  ללמד , מוסיפה משנתנו
שדהו. כמתקן  נראה

óúë éðáà,בכתף שנושאים כבדות אבנים –íB÷î ìkî úBàa ÇÀÅÈÅÈÄÈÈ
יודעים, שהכל שלו , מתוך ואפילו  שדה, מכל בשביעית ניטלות –

השדה. לתיקון  ולא לבניין ניטלות אלו לבניינים,ïìawäåשאבנים – ÀÇÇÀÈ
íB÷î ìkî àéáîמאבני קטנות שהן  אבנים גם ליטול  לו מותר – ÅÄÄÈÈ

מפרש : הרמב"ם – לבניין. נוטלן  שהוא שידוע לפי משדהו, אפילו  כתף
olawdeליטול לו  מותר  לבניין , אבנים וצריך באריסות שדות המקבל –

כשדה  חשובה שאינה לפי  בה, אריס שהוא משדה ואפילו  מקום, מכל
רוצה. שהוא מה נוטל חבירו שמשל  ו ) משנה (לעיל ושנינו שלו,

óúë éðáà ïä elàå?כתף אבני נקראות אבנים אלו  –dðéàL ìk ÀÅÅÇÀÅÈÅÈÆÅÈ
ãé úçàa ìèpäì äìBëé אחת ביד ליטלה יכול אדם שאין  אבן  – ÀÈÀÄÈÅÀÇÇÈ

כתף". "אבן  øéàîנקראת éaø éøác היינו כתף אבני שלדעתו – ÄÀÅÇÄÅÄ
כבדה. אבן היא מהן  אחת ïîLkשכל óúë éðáà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÅÈÅÄÀÈ
והיינו: רבים, לשון שהוא –GL íézL úBìhð ïäL ìkìò L ÈÆÅÄÈÀÇÄÈÇ

óúkä.כתפו על  מהן  נוטל  אדם שלש ששתים –.iqei iaxk dklde ÇÈÅ
היא  אבן  כל כן  אם אלא מגדר  אבנים נוטל שאינו (שם), ששנינו  ומה
את  גם ליטול לו  מותר זה שבכגון היינו אדם, בני  שני  משא כדי 

הקטנות ישראל"),האבנים אבנים ("תפארת בנוטל מדובר  כאן  אבל

ניט  כשהן  די  ולכן בלבד, (לדעת הגדולות כתף על שלוש  שתיים לות
מאיר ), רבי (לדעת אחת ביד  להינטל  יכולה שאינה כל או  יוסי ), רבי

לבניין . הן  שניטלות עצמן  על  מוכיחות אלו  שאבנים

י ה נ ש מ ר ו א ב

øãb äðBaä,בשביעית –íéaøä úeLø ïéáe Bðéa ששדהו – ÇÆÈÅÅÅÀÈÇÄ
רשות  לבין  שדהו בין  גדר לבנות בא והוא הרבים, רשות עם גובלת

òìqäהרבים, ãò ÷éîòäì øzî הקרקע בעומק לחפור לו מותר – ËÈÀÇÂÄÇÇÆÇ
שם  עודר שהוא יאמרו שמא חוששים ואין לגדר , יסוד לעשות כדי 
לרשות  סמוך  לזרוע אדם בני דרך  שאין  לזריעה, המקום את לתקן  כדי 

לפי בשביעית, גדר  לבנות אסור  חברו לשדה שדהו בין  ברם, הרבים.
לזריעה זה שטח שמתקן  בקרקע שיחפור  בשעה בו (ירושלמי).שיחשדו

øôòa äNòi äî?החפירה מן  מוציא שהוא –úeLøa BøáBö ÇÇÂÆÆÈÈÀÄÀ
íéaøä,בשביעית שדהו  כמתקן נראה יהא שלא בשדהו, ולא – ÈÇÄ
Bðwúîe ומשווה שמפזרו  שם, שצבר העפר את כך  אחר ומתקן – ÀÇÀ

הרבים שברשות הגומות את אליהו");בו  òLBäé("שנות  éaø éøácÄÀÅÇÄÀËÇ
מנת  על  הרבים רשות את לשעה לקלקל  לאדם שמותר הסובר , –

כך . אחר ïéì÷ì÷îלתקנו  ïéàL Cøãk :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÆÆÆÅÀÇÀÀÄ
eðwúé àG Ck ,íéaøä úeLøaלקלקל רשאי אדם שאין כלומר  – ÄÀÈÇÄÈÀÇÅ

אחר לתקן מנת על לא ואף עפרו, את שם לצבור  כגון הרבים, ברשות
יהוסף ).כך  ה "ר בשם  שלמה" שאסור("מלאכת  שכשם מפרשים, ויש 

קלקול תיקונו  שמא לתקן, לו  אסור  כך  הרבים ברשות לקלקל לאדם
את  ומשווה העפר  את מפזר שהוא בענייננו  כגון אחר, לגבי הוא

בגומותה  שמעוניין אדם יש  שמא אליהו ").גומות, äNòi("שנות  äîÇÇÂÆ
øôòa?עקיבא רבי  לדעת –ïéìaæîä Cøãk eäãN CBúa BøáBö ÆÈÈÀÀÈÅÀÆÆÇÀÇÀÄ

ב). (משנה לעיל  ששנינו כמו סאה, לבית אשפתות שלש –ïëåÀÅ
äøòîe çéLå øBa øôBçä יהושע רבי  בזה נחלקו  השנים, בשאר – ÇÅÀÄÇÀÈÈ

הרבים  ברשות העפר את לצבור מותר  יהושע רבי  שלדעת עקיבא, ורבי 

עקיבא  ורבי  משם; יפנהו  או  העפר  את ויפזר  כך אחר שיתקן  ובלבד 
שהזכרנו  מהטעמים הרבים, ברשות העפר את לצבור רשאי שאינו סובר,

המפרשים. רוב מבארים כך  – ברשותו . אלא צוברו אינו  ולכן לעיל ,
המשנה  ובאה בשביעית, מדובר בסיפא שאף מפרש, הרמב"ם אבל 

בשביעית  ומערה ושיח בור  "החופר אף עקיבא רבי שלדעת להשמיענו,
החופרים" כל כדרך שדהו בתוך העפר  יד).צובר  ב, ויובל שמיטה (הל '

.`aiwr iaxk dklde
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íéøîBà eéä äðBLàøa:חכמים –íéðáàå íéöò íãà èwìî ÈÄÈÈÀÄÀÇÅÈÈÅÄÇÂÈÄ
,Bøáç ìL CBzî èwìî àeäL Cøãk ,BlL CBzî íéáNòåÇÂÈÄÄÆÀÆÆÆÀÇÅÄÆÂÅ

ñbä ñbä úà מוסבה הגס" הגס "את שהפיסקה מבואר , בירושלמי – ÆÇÇÇÇ
ועשבים  ואבנים עצים ללקט לאדם שמותר  כלומר  שלו ", "מתוך  על 
הגסים  והעשבים והאבנים העצים היינו הגס, הגס את שדהו מתוך

ובין  גסים בין חברו שדה מתוך  ללקט לו שמותר  כדרך  (הגדולים),
שאינו  מוכיח זה הרי הגסים אלא בשדהו  מלקט ואינו שהואיל דקים,

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øôòa eätçé àG úéfa òé÷ánä,L÷a Bà íéðáàa àeä äqëî ìáà.eätçé àG äî÷L úBøB÷ õöBwäøôòa, ©©§¦©©©¦§©¥¤¨¨£¨§©¤¨£¨¦§©©¥¦§¨§©¥¤¨¨
L÷a Bà íéðáàa àeä äqëî ìáà.ïéàúéòéáMa äî÷L úìeúa ïéööB÷,äãBáò àéäL éðtî.äãeäé éaøøîBà: £¨§©¤¨£¨¦§©¥§¦§©¦§¨©§¦¦¦§¥¤¦£¨©¦§¨¥

øeñà dkøãk;Bà àlàíéçôè äøNò déaâî,õøàä ìòî íîBb Bà. §©§¨¨¤¨©§¦©£¨¨§¨¦¥¥©¨¨¤
Âíéð÷ õöBwäå íéðôba ápæîä–éñBé éaøéìéìbäøîBà:çôè ÷éçøé.àáé÷ò éaøøîBà:Bkøãk õöB÷,ícøwa ©§©¥©§¨¦§©¥¨¦©¦¥©§¦¦¥©§¦¤©©¦£¦¨¥¥§©§©ª§Ÿ

ìbna BàäöøiM äî ìëáe äøânáe.çLôpL ïìéà,úéòéáMa BúBà ïéøLB÷–äìòiL àG,éñBé àHL àlàó. ©©¨©§¥¨§¨©¤¦§¤¦¨¤¦§©§¦©§¦¦¤©£¤¤¨¤¦
ÊúéòéáMa ïìéàä úBøt ïéìëBà éúîéàî?íébtä,äãOa Bzt ïäa ìëBà eçéøæiMî;eìça,Búéa CBúì ñðBk.ïëå ¥¥¨©§¦¥¨¦¨©§¦¦©©¦¦¤©§¦¥¨¤¦©¨¤¦£¥§¥§¥

úBøNòna áiç òeáL éðL øàLa íäá àöBik. ©¥¨¤¦§¨§¥¨©©¨©©©§

d.dtgi `løôòäù êëá ï÷úéî àåä éøäù ,øôòá òå÷áä:ïìéàä çéáùîå èéè äùòð.ywae mipa`a:ùáéé àìù øîåù áéùåîë éåäã.dnwy zleza
:íìåòî äöö÷ð àìù.dcear `idy iptn:êëá úçáåùî àéäù.xeq` dkxck:íéðôâì øîåæ ïéòë éåäå êëá äáòúîå úìãâúî àéäù.dxyr diabn `l`

:äøùòî äèîì àìà äúøëì íìåòì êøã ïéàù.ux`d lrn mneb e`:äãåäé 'øë äëìäå .êë äúåà úåøëì êøã ïéàù
e.miptba apfndõöå÷ä ïëå ,åçë øáâéå ìãâéå òæâä äáòéù éãë íéðôâä úåáðæ òè÷îéñåéå åáòúéù éãë íéð÷:ïçë ó.gth wigxiàì áåùå ò÷ø÷ä ïî

:äãåáòë éæçéî.gytpyåîë ,÷ãñð(â äëéà):éðçùôéå.dlriy `l:åé÷ãñ åøáçúéù.siqei `ly `l`:÷ãñéì
f.ziriaya oli`d zexit milke` izni`n:ãñôä åðééä ïìåùéá íãå÷ ïìëåà íàå ãñôäì àìå äìëàì ïðéùøãã íåùî.mibtdáéúëãë äðàú éâôä"ù )
(á:äéâô äèðç äðàúä.egixfdyn:ïìåùá úìçúä åäæå åîéãàä.dcya ezt mda lke`:åøîâéù ãò éàùø åðéà úéáì ñéðëäìå è÷ìì ìáà.elgaìãâù

éá äìçá íùôð íâå åì äîåãå ,äáøä(àé äéøëæ)éìé éîìùåøéáå .áéúëãî äì ó(äë àø÷éå)áéúëå ìåëàì äúàåáú ìë äéäú(íù),äúàåáú úà åìëàú äãùä ïî
:äãùä ïî úçàå úéáä ïî úçà øáãî áåúëä úåàåáú éúùá
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úéfa òé÷ánäבקעיות בשביעית הזית מאילן  הקוצץ –(mivr ixfib) ÇÇÀÄÇÇÇÄ
וכדומה, øôòaלהסקה eätçé àG הביקוע מקום את יכסה לא – ÀÇÅÆÈÈ

האילן  את מתקן  ונמצא האילן, את משביח שהעפר  מפני בעפר , שבזית

בה  שיש עבודה שכל  למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  וכבר  בשביעית,
בשביעית. היא אסורה והשבחתו האילן תיקון  äqëîמשום ìáàÂÈÀÇÆ

àeä,הביקוע את –L÷a Bà íéðáàa שלא עליו לשמור כדי  – ÈÂÈÄÀÇ
וכן  בשביעית. מותרת האילן לקיום אלא שאינה עבודה שכל ייבש ,

äî÷L úBøB÷ õöBwäקרויים וענפיו  השקמה אילן –,"zexew"לפי ÇÅÄÀÈ
בשביעית  שהקוצץ ללמד  המשנה ובאה לבניין, קורות משמשים שהם

שקמה, øôòaקורות eätçé àG, האילן את משביח שהוא מפני  – ÀÇÅÆÈÈ
L÷a Bà íéðáàa àeä äqëî ìáàלעיל כמבואר ייבש, שלא – ÂÈÀÇÆÈÂÈÄÀÇ

זית. úéòéáMaבאילן äî÷L úìeúa ïéööB÷ ïéà השקמה אילן  – ÅÀÄÀÇÄÀÈÇÀÄÄ
שאסור ללמד המשנה ובאה השקמה", "בתולת נקרא נקצץ לא שעדיין

בשביעית, השקמה בתולת äãBáòלקצוץ àéäL éðtî שהקציצה – ÄÀÅÆÄÂÈ
היא  כך  ידי שעל השקמה, להשבחת המועילה אילן , עבודת היא

לבניין . הטובות וארוכות עבות קורות øîBà:מגדלת äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
dkøãk,ולמטה טפחים מעשרה והיינו לקוצצה, שרגילים כדרך  – ÀÇÀÈ
øeñà הרי בכך, מתפתחת והיא שהואיל בשביעית, לקוצצה זו – È

בגפנים, זמירה íéçôèכעין äøNò déaâî Bà àlàכלומר – ÆÈÇÀÄÇÂÈÈÀÈÄ
טפחים, מעשרה למעלה õøàäשקוצצה ìòî íîBb Bà כורת – ÅÅÇÈÈÆ

קציצתה  דרך  שאין שכיון  כלום, משייר ואינו הארץ מעל  גזעה כל את
בשביעית. היא מותרת dcediבכך, iaxk dklde שמיטה הל' (רמב"ם 

כא -כב). א , ויובל 
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íéðôba ápæîä,הגפנים של  הזמורות קצות החותך  –õöBwäå ÇÀÇÅÇÀÈÄÀÇÅ
íéð÷,שבאגם –çôè ÷éçøé :øîBà éìéìbä éñBé éaø מן – ÈÄÇÄÅÇÀÄÄÅÇÀÄÆÇ

שלא כלומר טפח,הקרקע, בשיעור לקרקע סמוך בשביעית יקצוץ
וכמתקן  כזומר  נראה שהוא יקצוץ לפי אלא לזריעה, הקרקע את

הארץ. מעל  מטפח Bkøãkלמעלה õöB÷ :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÅÀÇÀ
הקרקע  או  האילן  תיקון משום בזה שאין טפח, להרחיק צריך ואינו 

כגון  רגילים, עבודה בכלי  להשתמש לו  מותר  ואף כזומר, נראה ואינו 
äøânáe ìbna Bà ícøwa( במשור)äöøiM äî ìëáeיש – ÇËÀÙÇÇÈÇÀÅÈÀÈÇÆÄÀÆ

רבי שאף היא, הכל  דברי במגל"... או "בקרדום זו שפיסקה מפרשים

שירצה כלי בכל לקצוץ שמותר  סובר  הגלילי  ישראל").יוסי ("תפארת 

çLôpL ïìéà,שנסדק –úéòéáMa BúBà ïéøLB÷, האילן את – ÄÈÆÄÀÇÀÄÇÀÄÄ
äìòiL àG,ויתאחה האילן שיבריא כדי  לא –óéñBé àHL àlà ÆÇÂÆÆÈÆÄ

להיסדק. –
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הזכרנו וכבר  שביעית. פירות קדושת בענין המשניות עוסקות ואילך  ממשנתנו
"והיתה  ו ): כה, (ויקרא שנאמר  שביעית, פירות להפסיד שאסור למסכתנו ), (בפתיחה

חכמים: ודרשו  לאכלה", לכם הארץ אסור "dlk`l"שבת זה מטעם להפסד. ולא
ויש הפירות. הפסד משום בזה שיש לפי בישולם, קודם שביעית פירות לאכול

כל "תהיה ז): שם, (שם הכתוב מן  זה אלא dz`eazלמדים נאכלת שאין  לאכול "

לאכילה כבר  ראויה כשהיא כהנים"), ("תורת פירות,(m"anx)תבואה יש ברם, .
כונסים  אין  ואולם עראי , אכילת בשדה לאכלם נוהגים צרכם, כל  שבשלו טרם שאף
שאין זמן שכל  כך, בהם לנהוג יש  בשביעית אף ולפיכך שיתבשלו . עד לבית אותם
בשדה, עראי  באכילת אלא מותרים אינם בשביעית אף בשדה, אלא אותם אוכלים
באות  שלפנינו  המשניות שלש – לבית. לכונסם מותר צרכם, די  שבשלו  לאחר  ורק
ומתי בשדה, מהם לאכול כדי  בשביעית לתלשם מותר מתי האילן , בפירות ללמד 

לבית. לכונסם מותר 

úéòéáMa ïìéàä úBøt ïéìëBà éúîéàî הפירות ראויים ממתי  – ÅÅÈÇÀÄÅÈÄÈÇÀÄÄ
בשביעית? לאכלם מותר  שיהא הרכות,íébtäלאכילה, התאנים – ÇÇÄ

eçéøæiMî, משיאדימו –äãOa Bzt ïäa ìëBà רגילים שכך  – ÄÆÇÀÄÅÈÆÄÇÈÆ
צרכם; כל  בשלים אינם שעדיין  אף בשדה, עראי  אכילת eìçaÄÂלאכלם

להתבשל, התחילו  –Búéa CBúì ñðBk ולהביאם ללקט הוא רשאי – ÅÀÅ
úBøNònaלביתו. áiç òeáL éðL øàLa íäá àöBik ïëå– ÀÅÇÅÈÆÄÀÈÀÅÈÇÇÈÇÇÇÀ

("שבוע" השמיטה מחזור  של  השנים שש  בשאר  התאנים משביחלו 
להלן  (כמבואר  במעשרות הן חייבות השמיטה), שנות שבע היינו 

ויש כלל . נוהג מעשר  אין  בשביעית אבל ב); א, מעשרות מסכת
reay"...גורסים ipy x`yae":ומפרשים"mda `veik oke" פירות כל  –

לביתו  ולכונסם משיזריחו , בשדה לאכלם מותר  לתאנים הדומים האילן

zexyrnaמשביחלו , aiig reay ipy x`yaeמשביחלו ("מלאכת –

יהוסף ). ה "ר בשם  מסיים שלמה " שהוא אלא כך, גורס הרמב"ם ואף –

zexyrnaבפירושו : aiig reay ipy x`ye" כשיזריחו לומר  "רוצה –
הם, תמוהים אלו ודבריו המעשרות". לעונת באים יהיו אז  הפגים

הפירות  "מאימתי ב): א, מעשרות (להלן  היא מפורשת משנה שהרי 
ענין  מוסב כאן  שגם ומשמע משיבחילו", התאנים במעשרות? חייבים
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äáBèa úéòéáL úBøt;ìlä úéáeíéøîBà:äáBèa àHLå äáBèa ïéìëBà.äãeäé éaøøîBà:íéøácä óelç,élwî Bæ ¥§¦¦§¨¥¦¥§¦§¦§¨§¤§¨©¦§¨¥¦©§¨¦¦ª¥
éànL úéaéøîçîeìlä úéa. ¥©©¥ª§¥¥¦¥

‚úéòéáMa íéBbä ïî ïéøéð ïéøëBç,ìàøNiî àG ìáà.úéòéáMa íéBâ éãé ïé÷éæçîe,ìàøNé éãé àG ìáà.ïéìàBLå §¦¦¦¦©¦©§¦¦£¨¦¦§¨¥©£¦¦§¥¦©§¦¦£¨§¥¦§¨¥§£¦
ïîBìLa,íBìL éëøc éðtî. ¦§¨¦§¥©§¥¨

„íéúéfa ìãnä–éànL úéaíéøîBà:íâé;ìlä úéáeíéøîBà:LøLé.íéãBîeíâiL ãò ÷éìçîa.àeä äæéà ©¥¥©¥¦¥©©§¦¨Ÿ¥¦¥§¦§¨¥¦§©£¦©¤¨Ÿ¥¤
ìãnä?ãçàíéðL Bà.éìçnä÷?GLäæ ãöa äæ äL.íéøeîà íéøác äna?BlL CBzî,Bøáç ìL CBzî ìáà ©¥¥¤¨§©¦©©£¦§¨¤§©¤©¤§¨¦£¦¦¤£¨¦¤£¥

LøLé ÷éìçnä óà. ©©©£¦§¨¥

:äãùä åá ìáæì éãë åçéðä àìà.ziriay i`venl rxfz `l:äöåå÷úðáî øúåé éðäá äéì ïðéñð÷ã.daehaàðîçøã íéìòáì äáåè ïé÷éæçî ïéàã øåñà
:åäðéø÷ôà.mixacd selg:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àìå÷ì ù"áã

b.oixip oixkeg.úéòéáùá ùåøçì éøëðì íøåâù ô"òàå ,úéòéáù éàöåîì äòøæì úéòéáùá äùøçù éøëðä äãù äðùì íéøåë êëå êëá åéìò ìá÷ì ìàøùé ìåëé
øéð íëì åøéð ïåùì ïéøéð(ã äéîøé):.mixkp ici miwifgne:äæá àöåéëå êçë øùéé åì øîåì ìåëé ùøåç åàöî íà.onelya mil`eye:åâç íåéá åìéôàå

c.mizifa lcnd'á ìèåð åà 'á çéðîå ãçà ìèåð éàãî øúåé äæì äæ íéáøå÷î íéúéæäùëî"éå ,äøñäå äôéìù ïåùì ìãî .äáòúéå ìãâéù éãë ãçà çéðîå
:íéúéæä ïî åäãù ìãìãîù úåìãå ìåãìã ïåùì.mebi:äîãàä úà ãáåòë äàøé àìù éøîâì ùøùé àìå ,õøàá ùøùä øéàùîå ïìéàä õö÷îå íîåâmicene

.wilgna:øåñàå ïéåëúî àåä ò÷ø÷ úãåáòì åøîàé éàãî øúåé ò÷ø÷ä éðô ÷éìçîù äæ ãöá äæ íéúéæ äùìù ìèåð íà ïåâëwilgnd s` exiag ly jezn
.yxyi:ïéåëî àåä íéöòìã òåãéå ,åøéáç ò÷ø÷ ï÷úéù ùðéà ãéáò àìã

`xephxa yexit

úéòéáMa, זו שדה פירות לאכול אסור  –:íéøîBà ìlä úéáe ÇÀÄÄÅÄÅÀÄ
ïéìëBà שהם בפירות כאן  ומדובר בשביעית. פירותיה לאכול  מותר  – ÀÄ

האילן פירות כגון  בשביעית, באכילה ספיחים (הרא "ש),מותרים או

ויש ספיחים). גזירת בענין למסכתנו בפתיחה (עיין  עליהם גזרו  שלא
הספיחים על חכמים גזירת קודם כאן  שמדובר ("משנה סוברים

úéòéáLראשונה "). úBøt ïéìëBà ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÀÄÅÀÄÄ
äáBèa, משדהו שאוכל הפירות בעד  לבעלים טובה להחזיק אסור  – ÀÈ

ומודה  לבעלים טובה מחזיק הוא ואם אותם, הפקירה שהתורה לפי
השמור . מן אוכל  כאילו זה הרי  הפירות, על  íéøîBà:להם ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

äáBèa àHLå äáBèa ïéìëBà שהפירות פי על  אף כלומר  – ÀÄÀÈÀÆÀÈ
לב  טובה להכיר  מותר הם, הפירות הפקר בעד  לו ולהודות השדה על

מפירותיה  ולאכול שדה לכל  להיכנס מותר גם וכן  משדהו. שאוכלים
השדה. לבעל  טובה להחזיק íéøácäולא óelç :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÇÀÈÄ

הלל ובית בטובה, גם שאוכלים וסוברים, מקילים שמאי  שבית –
בטובה. שביעית פירות אוכלים שאין וסוברים, élwîמחמירים BæÄËÅ

ìlä úéa éøîçîe éànL úéa בית בהן  שנחלקו  ההלכות ברוב – ÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ
עשרים  ויש  מקילים, הלל ובית מחמירים שמאי  בית הלל , ובית שמאי

ובית  מקילים שמאי בית שבהן עדיות, במסכת המנויות הלכות, ושלש
בית  מקולי שהן נוספות הלכות יש יהודה רבי ולדעת מחמירים, הלל
גורסים  יש  מהן. אחת היא שבמשנתנו וזו הלל , בית ומחומרי שמאי

יהודה): רבי לדעת הלל  בית דברי (שהם שמאי בית "`oiבדברי 
"daeha `l` milke`,השנים שאר  משום בשביעית שגוזרים לפי  –

מדעתו . שלא ובפרדסו ובגינתו  חבירו  בשדה ליכנס רגיל אדם יהא שלא
שכתוב בטובה, שלא אף מותר  התורה מן יא ):אבל כג, (שמות 

פורץ  שהוא מגיד במכילתא: ושנו  ונטשתה", תשמטנה "והשביעית
העולם תיקון  מפני  חכמים שגזרו אלא פרצות, ולפי(הראב"ד ).בה

והקולה  טובה, בהחזקת אלא אוכלים שאין  היא החומרה זו גירסה
בטובה. שלא אפילו  שאוכלים היא
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úéòéáMa íéBbä ïî ïéøéð ïéøëBç מן לקבל  ישראל  רשאי  – ÀÄÄÄÄÇÄÇÀÄÄ
לשנה, כורים וכך  כך תשלום תמורת בחכירה, היינו mixip,הגויים

פי על  אף שביעית, במוצאי  לזורען כדי  בשביעית, שנחרשו  שדות
שביתת  על מצווים הגויים שאין לפי  בשביעית, לחרוש מעודדם שנמצא

ìàøNiîהארץ, àG ìáà שחרשן שדות מישראל לחכור אסור – ÂÈÄÄÀÈÅ
באיסור . úéòéáMaבשביעית íéBâ éãé ïé÷éæçîe אותם כשרואים – ÇÂÄÄÀÅÄÇÀÄÄ

או  ידיכם תחזקנה אותם: מברכים בשביעית, שדותיהם את עובדים

במעשיכם, ìàøNéהצליחו éãé àG ìáàידי להחזיק שאסור  – ÂÈÀÅÄÀÈÅ
בזמן  שאפילו להשמיע באה שמשנתנו מפרשים, ויש  עבירה. עוברי 

הקודמת, במשנה שהזכרנו כמו לעבוד, חכמים שהתירו המלכות, גזירת
כאילו  שנראה ידיו , במעשי שיצליח לזה זה לאחל אסור  מקום מכל

בה ובועט המצוה בביטול חדשים").שמח ïéìàBLåÀÂÄ("תוספות 
ïîBìLa,הימים בכל הגויים של –íBìL éëøc éðtî פיסקה – ÄÀÈÄÀÅÇÀÅÈ

מבואר  בבבלי  שברישא. העניינים אגב כאן  הובאה א ),זו  סב, (גיטין

מחזיקין  אם שהרי  גויים, של בשלומם ששואלין לומר צורך  שאין

חגם, ביום אפילו  אלא בשלומם, ששואלין שכן  מכל בשביעית, ידיהם
דרכי מפני מקום מכל  זרה, עבודה לכבוד חוגגים שהם פי על  אף

בשלומם. שואלים שלום
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íéúéfa ìãnä;בשביעית –"lcnd"שעוקר והיינו "דלל", משורש ÇÅÅÇÅÄ
שיגדלו  כדי  מדי, הצפופים הזיתים אילני מבין שניים או אחד  אילן

בריווח ברטנורא ),הנשארים שהוא (ר"ש; מפני  שעוקרם מפרשים, ויש
לעצים ישראל"),צריך "תפארת íâé(רמב"ם; :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÈÙ

נראה  יהא שלא בארץ, שרשו  את וישאיר האילן גזע את יקצץ –
בשביעית; שדהו  LøLéכמתקן  :íéøîBà ìlä úéáe לו מותר  – ÅÄÅÀÄÀÈÅ

בודדים  אילנות אלא עוקר ואינו  שהואיל השורש , את לעקור אפילו
השדה. תיקון  משום בזה אין  ושם, לבית íéãBîeפה הלל  בית – Ä

כמותם, שסוברים כלומר אילנות éìçîa÷שמאי, הרבה בעוקר – ÀÇÂÄ
אילנות), בלא (פנוי, חלק ניכר שטח ועושה אחד  íâiLבמקום ãòÇÆÈÙ

הגזע  את שיקצץ יגום, כן אם אלא בשביעית להחליק רשאי אינו  –

שמתקן  חשוד יהא השרשים את יעקור גם שאם ישרש, ולא בלבד
לזריעה. הקרקע את ìãnäהוא àeä äæéàהלל בית שלדעת – ÅÆÇÅÅ

לשרש ? אפילו  íéðLמותר  Bà ãçà,שניים או  אחד אילן שעוקר  – ÆÈÀÇÄ
הוא ואיזה לעיל . שבארנו  הללéìçnä÷כמו  בית לדעת שאף – ÇÇÂÄ

לשרש ? GLäæאסור  ãöa äæ äL שהם אילנות שלושה שעוקר – ÀÈÆÀÇÆ
לזה. זה íéøeîàסמוכים íéøác äna? לשרש אסור שהמחליק – ÇÆÀÈÄÂÄ

BlL CBzî, זיתיו שדה מתוך אילנות עוקר כשהוא –CBzî ìáà ÄÆÂÈÄ
Bøáç ìL, חבירו של  זיתים שדה מתוך  אילנות בעוקר  –óà ÆÂÅÇ

LøLé ÷éìçnä לו מותר אחד, במקום הרבה עוקר כשהוא אף – ÇÇÂÄÀÈÅ
מתקן  שהוא יחשדוהו שמא חשש כל  שאין שרשם, את אפילו  לעקור 

שלעצים  ובידוע חבירו , שדה לתקן  אדם דרך שאין  לפי  הקרקע, את
זו . בעבודתו מתכוון  הוא
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‰øôòa eätçé àG úéfa òé÷ánä,L÷a Bà íéðáàa àeä äqëî ìáà.eätçé àG äî÷L úBøB÷ õöBwäøôòa, ©©§¦©©©¦§©¥¤¨¨£¨§©¤¨£¨¦§©©¥¦§¨§©¥¤¨¨
L÷a Bà íéðáàa àeä äqëî ìáà.ïéàúéòéáMa äî÷L úìeúa ïéööB÷,äãBáò àéäL éðtî.äãeäé éaøøîBà: £¨§©¤¨£¨¦§©¥§¦§©¦§¨©§¦¦¦§¥¤¦£¨©¦§¨¥

øeñà dkøãk;Bà àlàíéçôè äøNò déaâî,õøàä ìòî íîBb Bà. §©§¨¨¤¨©§¦©£¨¨§¨¦¥¥©¨¨¤
Âíéð÷ õöBwäå íéðôba ápæîä–éñBé éaøéìéìbäøîBà:çôè ÷éçøé.àáé÷ò éaøøîBà:Bkøãk õöB÷,ícøwa ©§©¥©§¨¦§©¥¨¦©¦¥©§¦¦¥©§¦¤©©¦£¦¨¥¥§©§©ª§Ÿ

ìbna BàäöøiM äî ìëáe äøânáe.çLôpL ïìéà,úéòéáMa BúBà ïéøLB÷–äìòiL àG,éñBé àHL àlàó. ©©¨©§¥¨§¨©¤¦§¤¦¨¤¦§©§¦©§¦¦¤©£¤¤¨¤¦
ÊúéòéáMa ïìéàä úBøt ïéìëBà éúîéàî?íébtä,äãOa Bzt ïäa ìëBà eçéøæiMî;eìça,Búéa CBúì ñðBk.ïëå ¥¥¨©§¦¥¨¦¨©§¦¦©©¦¦¤©§¦¥¨¤¦©¨¤¦£¥§¥§¥

úBøNòna áiç òeáL éðL øàLa íäá àöBik. ©¥¨¤¦§¨§¥¨©©¨©©©§

d.dtgi `løôòäù êëá ï÷úéî àåä éøäù ,øôòá òå÷áä:ïìéàä çéáùîå èéè äùòð.ywae mipa`a:ùáéé àìù øîåù áéùåîë éåäã.dnwy zleza
:íìåòî äöö÷ð àìù.dcear `idy iptn:êëá úçáåùî àéäù.xeq` dkxck:íéðôâì øîåæ ïéòë éåäå êëá äáòúîå úìãâúî àéäù.dxyr diabn `l`

:äøùòî äèîì àìà äúøëì íìåòì êøã ïéàù.ux`d lrn mneb e`:äãåäé 'øë äëìäå .êë äúåà úåøëì êøã ïéàù
e.miptba apfndõöå÷ä ïëå ,åçë øáâéå ìãâéå òæâä äáòéù éãë íéðôâä úåáðæ òè÷îéñåéå åáòúéù éãë íéð÷:ïçë ó.gth wigxiàì áåùå ò÷ø÷ä ïî

:äãåáòë éæçéî.gytpyåîë ,÷ãñð(â äëéà):éðçùôéå.dlriy `l:åé÷ãñ åøáçúéù.siqei `ly `l`:÷ãñéì
f.ziriaya oli`d zexit milke` izni`n:ãñôä åðééä ïìåùéá íãå÷ ïìëåà íàå ãñôäì àìå äìëàì ïðéùøãã íåùî.mibtdáéúëãë äðàú éâôä"ù )
(á:äéâô äèðç äðàúä.egixfdyn:ïìåùá úìçúä åäæå åîéãàä.dcya ezt mda lke`:åøîâéù ãò éàùø åðéà úéáì ñéðëäìå è÷ìì ìáà.elgaìãâù

éá äìçá íùôð íâå åì äîåãå ,äáøä(àé äéøëæ)éìé éîìùåøéáå .áéúëãî äì ó(äë àø÷éå)áéúëå ìåëàì äúàåáú ìë äéäú(íù),äúàåáú úà åìëàú äãùä ïî
:äãùä ïî úçàå úéáä ïî úçà øáãî áåúëä úåàåáú éúùá

`xephxa yexit
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úéfa òé÷ánäבקעיות בשביעית הזית מאילן  הקוצץ –(mivr ixfib) ÇÇÀÄÇÇÇÄ
וכדומה, øôòaלהסקה eätçé àG הביקוע מקום את יכסה לא – ÀÇÅÆÈÈ

האילן  את מתקן  ונמצא האילן, את משביח שהעפר  מפני בעפר , שבזית

בה  שיש עבודה שכל  למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  וכבר  בשביעית,
בשביעית. היא אסורה והשבחתו האילן תיקון  äqëîמשום ìáàÂÈÀÇÆ

àeä,הביקוע את –L÷a Bà íéðáàa שלא עליו לשמור כדי  – ÈÂÈÄÀÇ
וכן  בשביעית. מותרת האילן לקיום אלא שאינה עבודה שכל ייבש ,

äî÷L úBøB÷ õöBwäקרויים וענפיו  השקמה אילן –,"zexew"לפי ÇÅÄÀÈ
בשביעית  שהקוצץ ללמד  המשנה ובאה לבניין, קורות משמשים שהם

שקמה, øôòaקורות eätçé àG, האילן את משביח שהוא מפני  – ÀÇÅÆÈÈ
L÷a Bà íéðáàa àeä äqëî ìáàלעיל כמבואר ייבש, שלא – ÂÈÀÇÆÈÂÈÄÀÇ

זית. úéòéáMaבאילן äî÷L úìeúa ïéööB÷ ïéà השקמה אילן  – ÅÀÄÀÇÄÀÈÇÀÄÄ
שאסור ללמד המשנה ובאה השקמה", "בתולת נקרא נקצץ לא שעדיין

בשביעית, השקמה בתולת äãBáòלקצוץ àéäL éðtî שהקציצה – ÄÀÅÆÄÂÈ
היא  כך  ידי שעל השקמה, להשבחת המועילה אילן , עבודת היא

לבניין . הטובות וארוכות עבות קורות øîBà:מגדלת äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
dkøãk,ולמטה טפחים מעשרה והיינו לקוצצה, שרגילים כדרך  – ÀÇÀÈ
øeñà הרי בכך, מתפתחת והיא שהואיל בשביעית, לקוצצה זו – È

בגפנים, זמירה íéçôèכעין äøNò déaâî Bà àlàכלומר – ÆÈÇÀÄÇÂÈÈÀÈÄ
טפחים, מעשרה למעלה õøàäשקוצצה ìòî íîBb Bà כורת – ÅÅÇÈÈÆ

קציצתה  דרך  שאין שכיון  כלום, משייר ואינו הארץ מעל  גזעה כל את
בשביעית. היא מותרת dcediבכך, iaxk dklde שמיטה הל' (רמב"ם 

כא -כב). א , ויובל 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéðôba ápæîä,הגפנים של  הזמורות קצות החותך  –õöBwäå ÇÀÇÅÇÀÈÄÀÇÅ
íéð÷,שבאגם –çôè ÷éçøé :øîBà éìéìbä éñBé éaø מן – ÈÄÇÄÅÇÀÄÄÅÇÀÄÆÇ

שלא כלומר טפח,הקרקע, בשיעור לקרקע סמוך בשביעית יקצוץ
וכמתקן  כזומר  נראה שהוא יקצוץ לפי אלא לזריעה, הקרקע את

הארץ. מעל  מטפח Bkøãkלמעלה õöB÷ :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÅÀÇÀ
הקרקע  או  האילן  תיקון משום בזה שאין טפח, להרחיק צריך ואינו 

כגון  רגילים, עבודה בכלי  להשתמש לו  מותר  ואף כזומר, נראה ואינו 
äøânáe ìbna Bà ícøwa( במשור)äöøiM äî ìëáeיש – ÇËÀÙÇÇÈÇÀÅÈÀÈÇÆÄÀÆ

רבי שאף היא, הכל  דברי במגל"... או "בקרדום זו שפיסקה מפרשים

שירצה כלי בכל לקצוץ שמותר  סובר  הגלילי  ישראל").יוסי ("תפארת 

çLôpL ïìéà,שנסדק –úéòéáMa BúBà ïéøLB÷, האילן את – ÄÈÆÄÀÇÀÄÇÀÄÄ
äìòiL àG,ויתאחה האילן שיבריא כדי  לא –óéñBé àHL àlà ÆÇÂÆÆÈÆÄ

להיסדק. –
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הזכרנו וכבר  שביעית. פירות קדושת בענין המשניות עוסקות ואילך  ממשנתנו
"והיתה  ו ): כה, (ויקרא שנאמר  שביעית, פירות להפסיד שאסור למסכתנו ), (בפתיחה

חכמים: ודרשו  לאכלה", לכם הארץ אסור "dlk`l"שבת זה מטעם להפסד. ולא
ויש הפירות. הפסד משום בזה שיש לפי בישולם, קודם שביעית פירות לאכול

כל "תהיה ז): שם, (שם הכתוב מן  זה אלא dz`eazלמדים נאכלת שאין  לאכול "

לאכילה כבר  ראויה כשהיא כהנים"), ("תורת פירות,(m"anx)תבואה יש ברם, .
כונסים  אין  ואולם עראי , אכילת בשדה לאכלם נוהגים צרכם, כל  שבשלו טרם שאף
שאין זמן שכל  כך, בהם לנהוג יש  בשביעית אף ולפיכך שיתבשלו . עד לבית אותם
בשדה, עראי  באכילת אלא מותרים אינם בשביעית אף בשדה, אלא אותם אוכלים
באות  שלפנינו  המשניות שלש – לבית. לכונסם מותר צרכם, די  שבשלו  לאחר  ורק
ומתי בשדה, מהם לאכול כדי  בשביעית לתלשם מותר מתי האילן , בפירות ללמד 

לבית. לכונסם מותר 

úéòéáMa ïìéàä úBøt ïéìëBà éúîéàî הפירות ראויים ממתי  – ÅÅÈÇÀÄÅÈÄÈÇÀÄÄ
בשביעית? לאכלם מותר  שיהא הרכות,íébtäלאכילה, התאנים – ÇÇÄ

eçéøæiMî, משיאדימו –äãOa Bzt ïäa ìëBà רגילים שכך  – ÄÆÇÀÄÅÈÆÄÇÈÆ
צרכם; כל  בשלים אינם שעדיין  אף בשדה, עראי  אכילת eìçaÄÂלאכלם

להתבשל, התחילו  –Búéa CBúì ñðBk ולהביאם ללקט הוא רשאי – ÅÀÅ
úBøNònaלביתו. áiç òeáL éðL øàLa íäá àöBik ïëå– ÀÅÇÅÈÆÄÀÈÀÅÈÇÇÈÇÇÇÀ

("שבוע" השמיטה מחזור  של  השנים שש  בשאר  התאנים משביחלו 
להלן  (כמבואר  במעשרות הן חייבות השמיטה), שנות שבע היינו 

ויש כלל . נוהג מעשר  אין  בשביעית אבל ב); א, מעשרות מסכת
reay"...גורסים ipy x`yae":ומפרשים"mda `veik oke" פירות כל  –

לביתו  ולכונסם משיזריחו , בשדה לאכלם מותר  לתאנים הדומים האילן

zexyrnaמשביחלו , aiig reay ipy x`yaeמשביחלו ("מלאכת –

יהוסף ). ה "ר בשם  מסיים שלמה " שהוא אלא כך, גורס הרמב"ם ואף –

zexyrnaבפירושו : aiig reay ipy x`ye" כשיזריחו לומר  "רוצה –
הם, תמוהים אלו ודבריו המעשרות". לעונת באים יהיו אז  הפגים

הפירות  "מאימתי ב): א, מעשרות (להלן  היא מפורשת משנה שהרי 
ענין  מוסב כאן  שגם ומשמע משיבחילו", התאנים במעשרות? חייבים

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt ziriay zkqn

äáBèa úéòéáL úBøt;ìlä úéáeíéøîBà:äáBèa àHLå äáBèa ïéìëBà.äãeäé éaøøîBà:íéøácä óelç,élwî Bæ ¥§¦¦§¨¥¦¥§¦§¦§¨§¤§¨©¦§¨¥¦©§¨¦¦ª¥
éànL úéaéøîçîeìlä úéa. ¥©©¥ª§¥¥¦¥

‚úéòéáMa íéBbä ïî ïéøéð ïéøëBç,ìàøNiî àG ìáà.úéòéáMa íéBâ éãé ïé÷éæçîe,ìàøNé éãé àG ìáà.ïéìàBLå §¦¦¦¦©¦©§¦¦£¨¦¦§¨¥©£¦¦§¥¦©§¦¦£¨§¥¦§¨¥§£¦
ïîBìLa,íBìL éëøc éðtî. ¦§¨¦§¥©§¥¨

„íéúéfa ìãnä–éànL úéaíéøîBà:íâé;ìlä úéáeíéøîBà:LøLé.íéãBîeíâiL ãò ÷éìçîa.àeä äæéà ©¥¥©¥¦¥©©§¦¨Ÿ¥¦¥§¦§¨¥¦§©£¦©¤¨Ÿ¥¤
ìãnä?ãçàíéðL Bà.éìçnä÷?GLäæ ãöa äæ äL.íéøeîà íéøác äna?BlL CBzî,Bøáç ìL CBzî ìáà ©¥¥¤¨§©¦©©£¦§¨¤§©¤©¤§¨¦£¦¦¤£¨¦¤£¥

LøLé ÷éìçnä óà. ©©©£¦§¨¥

:äãùä åá ìáæì éãë åçéðä àìà.ziriay i`venl rxfz `l:äöåå÷úðáî øúåé éðäá äéì ïðéñð÷ã.daehaàðîçøã íéìòáì äáåè ïé÷éæçî ïéàã øåñà
:åäðéø÷ôà.mixacd selg:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àìå÷ì ù"áã

b.oixip oixkeg.úéòéáùá ùåøçì éøëðì íøåâù ô"òàå ,úéòéáù éàöåîì äòøæì úéòéáùá äùøçù éøëðä äãù äðùì íéøåë êëå êëá åéìò ìá÷ì ìàøùé ìåëé
øéð íëì åøéð ïåùì ïéøéð(ã äéîøé):.mixkp ici miwifgne:äæá àöåéëå êçë øùéé åì øîåì ìåëé ùøåç åàöî íà.onelya mil`eye:åâç íåéá åìéôàå

c.mizifa lcnd'á ìèåð åà 'á çéðîå ãçà ìèåð éàãî øúåé äæì äæ íéáøå÷î íéúéæäùëî"éå ,äøñäå äôéìù ïåùì ìãî .äáòúéå ìãâéù éãë ãçà çéðîå
:íéúéæä ïî åäãù ìãìãîù úåìãå ìåãìã ïåùì.mebi:äîãàä úà ãáåòë äàøé àìù éøîâì ùøùé àìå ,õøàá ùøùä øéàùîå ïìéàä õö÷îå íîåâmicene

.wilgna:øåñàå ïéåëúî àåä ò÷ø÷ úãåáòì åøîàé éàãî øúåé ò÷ø÷ä éðô ÷éìçîù äæ ãöá äæ íéúéæ äùìù ìèåð íà ïåâëwilgnd s` exiag ly jezn
.yxyi:ïéåëî àåä íéöòìã òåãéå ,åøéáç ò÷ø÷ ï÷úéù ùðéà ãéáò àìã
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úéòéáMa, זו שדה פירות לאכול אסור  –:íéøîBà ìlä úéáe ÇÀÄÄÅÄÅÀÄ
ïéìëBà שהם בפירות כאן  ומדובר בשביעית. פירותיה לאכול  מותר  – ÀÄ

האילן פירות כגון  בשביעית, באכילה ספיחים (הרא "ש),מותרים או

ויש ספיחים). גזירת בענין למסכתנו בפתיחה (עיין  עליהם גזרו  שלא
הספיחים על חכמים גזירת קודם כאן  שמדובר ("משנה סוברים

úéòéáLראשונה "). úBøt ïéìëBà ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÀÄÅÀÄÄ
äáBèa, משדהו שאוכל הפירות בעד  לבעלים טובה להחזיק אסור  – ÀÈ

ומודה  לבעלים טובה מחזיק הוא ואם אותם, הפקירה שהתורה לפי
השמור . מן אוכל  כאילו זה הרי  הפירות, על  íéøîBà:להם ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

äáBèa àHLå äáBèa ïéìëBà שהפירות פי על  אף כלומר  – ÀÄÀÈÀÆÀÈ
לב  טובה להכיר  מותר הם, הפירות הפקר בעד  לו ולהודות השדה על

מפירותיה  ולאכול שדה לכל  להיכנס מותר גם וכן  משדהו. שאוכלים
השדה. לבעל  טובה להחזיק íéøácäולא óelç :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÇÀÈÄ

הלל ובית בטובה, גם שאוכלים וסוברים, מקילים שמאי  שבית –
בטובה. שביעית פירות אוכלים שאין וסוברים, élwîמחמירים BæÄËÅ

ìlä úéa éøîçîe éànL úéa בית בהן  שנחלקו  ההלכות ברוב – ÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ
עשרים  ויש  מקילים, הלל ובית מחמירים שמאי  בית הלל , ובית שמאי

ובית  מקילים שמאי בית שבהן עדיות, במסכת המנויות הלכות, ושלש
בית  מקולי שהן נוספות הלכות יש יהודה רבי ולדעת מחמירים, הלל
גורסים  יש  מהן. אחת היא שבמשנתנו וזו הלל , בית ומחומרי שמאי

יהודה): רבי לדעת הלל  בית דברי (שהם שמאי בית "`oiבדברי 
"daeha `l` milke`,השנים שאר  משום בשביעית שגוזרים לפי  –

מדעתו . שלא ובפרדסו ובגינתו  חבירו  בשדה ליכנס רגיל אדם יהא שלא
שכתוב בטובה, שלא אף מותר  התורה מן יא ):אבל כג, (שמות 

פורץ  שהוא מגיד במכילתא: ושנו  ונטשתה", תשמטנה "והשביעית
העולם תיקון  מפני  חכמים שגזרו אלא פרצות, ולפי(הראב"ד ).בה

והקולה  טובה, בהחזקת אלא אוכלים שאין  היא החומרה זו גירסה
בטובה. שלא אפילו  שאוכלים היא
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úéòéáMa íéBbä ïî ïéøéð ïéøëBç מן לקבל  ישראל  רשאי  – ÀÄÄÄÄÇÄÇÀÄÄ
לשנה, כורים וכך  כך תשלום תמורת בחכירה, היינו mixip,הגויים

פי על  אף שביעית, במוצאי  לזורען כדי  בשביעית, שנחרשו  שדות
שביתת  על מצווים הגויים שאין לפי  בשביעית, לחרוש מעודדם שנמצא

ìàøNiîהארץ, àG ìáà שחרשן שדות מישראל לחכור אסור – ÂÈÄÄÀÈÅ
באיסור . úéòéáMaבשביעית íéBâ éãé ïé÷éæçîe אותם כשרואים – ÇÂÄÄÀÅÄÇÀÄÄ

או  ידיכם תחזקנה אותם: מברכים בשביעית, שדותיהם את עובדים

במעשיכם, ìàøNéהצליחו éãé àG ìáàידי להחזיק שאסור  – ÂÈÀÅÄÀÈÅ
בזמן  שאפילו להשמיע באה שמשנתנו מפרשים, ויש  עבירה. עוברי 

הקודמת, במשנה שהזכרנו כמו לעבוד, חכמים שהתירו המלכות, גזירת
כאילו  שנראה ידיו , במעשי שיצליח לזה זה לאחל אסור  מקום מכל

בה ובועט המצוה בביטול חדשים").שמח ïéìàBLåÀÂÄ("תוספות 
ïîBìLa,הימים בכל הגויים של –íBìL éëøc éðtî פיסקה – ÄÀÈÄÀÅÇÀÅÈ

מבואר  בבבלי  שברישא. העניינים אגב כאן  הובאה א ),זו  סב, (גיטין

מחזיקין  אם שהרי  גויים, של בשלומם ששואלין לומר צורך  שאין

חגם, ביום אפילו  אלא בשלומם, ששואלין שכן  מכל בשביעית, ידיהם
דרכי מפני מקום מכל  זרה, עבודה לכבוד חוגגים שהם פי על  אף

בשלומם. שואלים שלום

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéúéfa ìãnä;בשביעית –"lcnd"שעוקר והיינו "דלל", משורש ÇÅÅÇÅÄ
שיגדלו  כדי  מדי, הצפופים הזיתים אילני מבין שניים או אחד  אילן

בריווח ברטנורא ),הנשארים שהוא (ר"ש; מפני  שעוקרם מפרשים, ויש
לעצים ישראל"),צריך "תפארת íâé(רמב"ם; :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÈÙ

נראה  יהא שלא בארץ, שרשו  את וישאיר האילן גזע את יקצץ –
בשביעית; שדהו  LøLéכמתקן  :íéøîBà ìlä úéáe לו מותר  – ÅÄÅÀÄÀÈÅ

בודדים  אילנות אלא עוקר ואינו  שהואיל השורש , את לעקור אפילו
השדה. תיקון  משום בזה אין  ושם, לבית íéãBîeפה הלל  בית – Ä

כמותם, שסוברים כלומר אילנות éìçîa÷שמאי, הרבה בעוקר – ÀÇÂÄ
אילנות), בלא (פנוי, חלק ניכר שטח ועושה אחד  íâiLבמקום ãòÇÆÈÙ

הגזע  את שיקצץ יגום, כן אם אלא בשביעית להחליק רשאי אינו  –

שמתקן  חשוד יהא השרשים את יעקור גם שאם ישרש, ולא בלבד
לזריעה. הקרקע את ìãnäהוא àeä äæéàהלל בית שלדעת – ÅÆÇÅÅ

לשרש ? אפילו  íéðLמותר  Bà ãçà,שניים או  אחד אילן שעוקר  – ÆÈÀÇÄ
הוא ואיזה לעיל . שבארנו  הללéìçnä÷כמו  בית לדעת שאף – ÇÇÂÄ

לשרש ? GLäæאסור  ãöa äæ äL שהם אילנות שלושה שעוקר – ÀÈÆÀÇÆ
לזה. זה íéøeîàסמוכים íéøác äna? לשרש אסור שהמחליק – ÇÆÀÈÄÂÄ

BlL CBzî, זיתיו שדה מתוך אילנות עוקר כשהוא –CBzî ìáà ÄÆÂÈÄ
Bøáç ìL, חבירו של  זיתים שדה מתוך  אילנות בעוקר  –óà ÆÂÅÇ

LøLé ÷éìçnä לו מותר אחד, במקום הרבה עוקר כשהוא אף – ÇÇÂÄÀÈÅ
מתקן  שהוא יחשדוהו שמא חשש כל  שאין שרשם, את אפילו  לעקור 

שלעצים  ובידוע חבירו , שדה לתקן  אדם דרך שאין  לפי  הקרקע, את
זו . בעבודתו מתכוון  הוא

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøNònä–Böö÷ì øzî.epv÷é àGå úéfa àäé änk?òáø.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úéfä éôì ìkä. ©©©§ª¨§¨§©¨§¥©©¦§§ª¤Ÿ©©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦©©¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡çeL úBða–äiðL ïälL úéòéáL,ì úBNBò ïäLGLíéðL L.ãeäé éaøäøîBà:úBiñøtä–ïälL úéòéáL §©§¦¦¤¨¤§¦¨¤¥§¨¨¦©¦§¨¥©©§¦§¦¦¤¨¤
úéòéáL éàöBî,ì úBNBò ïäLíéðL ézL.Bì eøîà:çeL úBða àlà eøîà àG. ¨¥§¦¦¤¥¦§¥¨¦¨§¨§¤¨§©

·úéòéáMa óelä úà ïîBhä–øéàî éaøøîBà:GL dáb ãò íéúàqî úçôé àGäLíéçôè,ìò øôò çôèå ©¥¤©©§¦¦©¦¥¦¥¦§Ÿ¦¨©¦©Ÿ©§¨§¨¦§¤©¨¨©
åéab.íéîëçåíéøîBà:íéa÷ úòaøàî úçôé àG,çôè dáb ãò,åéab ìò øôò çôèå.íãà úñéøc íB÷îa BðîBèå. ©¨©£¨¦§¦¦§Ÿ¥©§©©©¦©Ÿ©¤©§¤©¨¨©©¨§§¦§§¦©¨¨

íéø÷é åéîãù ,íéîãá äìåòî àåä íà àëéì íéáåè úåðìéà õöå÷ íåùîå .äìéëàì éåàø éøôä øáëù ,àðùéì êãéàì ìæâ íåùî åà ,éøôä ãñôä íåùî ïàë ïéàå
:ïìéàìî øúåé íéöòì.zifa `di dnkeáéúëãë íéáåè úåðìéà õöå÷ íåùî åööå÷ì øåñà àäéù àìà ,éà÷ úéòéáùà åàì(ë íéøáã )åúåàå ìëàú åðîî éë

:úåøëú àì.raexåùî ,á÷ä:àá÷ ïéòèã ãò åöö÷ì øúåî ì÷ãá åìéàã ,úåðìéà øàùî øúåé áéùçã í
d`.gey zepa:íéðù ùìùì íéðù ùìùî úåìãâîä úåðáì íéðàú.dipy dpy mdly ziriayïìåùá øîâð ïéà úéòéáùá íéèðåçä úåøéôã äèîù ìù

:ïðéìæà äèðç øúáã ,úéòéáù ïéã ïäá âäåð æàå äèéðçì 'â àéäù äèîù ìù äééðù äðù ãò.zeiqxtïéàå .íéðù éúùì íéðù éúùî íéùåòù íéðàú ïéî
:äãåäé 'øë äëìä

a.seld z` onehd:õøàá ïðîèì íéìéâøù íéìöáä éðéîî ïéî.miz`qn zegti `läáåâ ìò úçà äøéôçá íéúàñ íäî ïåîèéù ãò ,òøåæë éæçéîã íåùî
:éøëä éáâ ìò øôò çôèå íéçôè äùìù øåáöäå éøëä äáåâ äéäé àìà íéøæåôî åéäé àìù ,íéçôè 'â.mc`d zqixc mewna epneheäëìäå .çîöé àìù éãë

:íéîëçë

`xephxa yexit

במשניות  לעיל (כמבואר  שליש  משהכניסו הזיתים או משהבאישו 

בהם, וכיוצא Böö÷ìז -ט), øzî והפירות שהואיל  לעצים, בשביעית – ËÈÀÈÀ
כאן , ומדובר הפירות; הפסד  משום האילן  בקציצת אין  כבר , הבשילו 

לעיל, שבארנו כמו פירותיו , מדמי  מרובים לעצים האילן  שדמי  בכגון
מאכל. אילן קציצת איסור  משום בזה àGåשאין  úéfa àäé änkÇÈÀÅÇÇÄÀ

?epv÷é? מאכל אילני לקצץ האיסור משום השנים, כל  בשאר אף – ÀËÆ
òáø שהזית לפי  בזית, אלא אינו  זה שיעור  ברם, זיתים; הקב – ÙÇ

אלא  לקצצו  איסור אין  – אחר אילן אבל האילנות, משאר  חשוב
פירות. קב טעון  ìkäכשהוא :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÙ

úéfä éôì אפילו קציצתו  איסור יותר , משובח שהזית מה כל  – ÀÄÇÇÄ
בבבלי הסיפא מבוארת כך קב. מרובע א ),בפחות צא, קמא  (בבא

הסיפא  שאף נראה הירושלמי  לפי  אבל  השנים; בשאר  הוא שהמדובר

לעיל שאמרנו  שמה להשמיענו , המשנה ובאה שביעית, בענין ממשיכה
מפרש וכן  זיתים. קב רבע באילן  משיהיה היינו – "משינצו" בזית:

הגר "א אליהו").גם "שנות (עיין

y c e w z a y
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çeL úBða,לבנות תאנים מין  –äiðL ïälL úéòéáLדיני – ÀÇÀÄÄÆÈÆÀÄÈ
שמיטה, של השניה בשנה בהן נוהגים GLìשביעית úBNBò ïäLL ÆÅÀÈ

íéðL,מתבשלים שהם עד  שנים שלש במשך  גדלים אלו שפירות – ÈÄ
לשמיטה, בשנייה בישולם נגמר  בשביעית שחנטו  שהפירות ונמצא

שלעניין  שביעית, דיני בהן נוהגים ואז  לחנטה, השלישית השנה שהיא
חנטה. אחר האילן בפירות הולכים øîBà:שביעית äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

úBiñøtä גם אותן מגדלים אבל בפרס, גידולן שעיקר  תאנים מין  – ÇÇÀÄ
ישראל  ישראל");בארץ úéòéáL("תפארת  éàöBî ïälL úéòéáLÀÄÄÆÈÆÈÅÀÄÄ

בשנה  היינו שביעית, במוצאי  אלו  בפירות נוהגים שביעית דיני –

לשמיטה, íéðLהראשונה ézLì úBNBò ïäL הפירות ונמצא – ÆÅÄÀÅÈÄ
השמינית. בשנה בישולם נגמר  בשביעית Bìשחנטו  eøîà חכמים – ÈÀ

יהודה: eøîàלרבי  àG שבשלו בפירות נוהג שביעית שדין  חכמים, – ÈÀ
השביעית, çeLאחר úBða àlà שהן ומצאו  שבדקו  פרסיות, ולא – ÆÈÀÇ

בתוספתא מובא וכן אחת; בשנה א )מתבשלות ד, שאמרו (שביעית

בנות  אלא עושות ואינן  בטבריא, אצלך  הן  "הרי יהודה: לרבי חכמים
עמכם  "והרי להם: אמר  יהודה שרבי מובא, ובירושלמי  שנתן".

הוא, המחלוקת שטעם מכאן , שנים". לשתי עושות והן  בציפורין,
טבריא לפי קבעו חכמים ואילו ציפורין  לפי  קבע יהודה (הרש "ס).שרבי

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úéòéáMa óelä úà ïîBhä–sel שרגילים בצלים, מין  הוא ÇÅÆÇÇÀÄÄ
את  לטמון שהבא ללמדנו המשנה ובאה קיום, לשם באדמה לטמנו

כזורע, נראה יהא שלא מפוזר, שיטמנהו  אסור  בשביעית, אלא הלוף

וחכמים: מאיר  רבי בזה נחלקו וכיצד ? אחד . במקום הרבה טומנו
íéúàqî úçôé àG :øîBà øéàî éaø אחת בחפירה יטמון לא – ÇÄÅÄÅÄÀÙÄÈÇÄ

קבים), 6 (הסאה קב עשר  שנים שהם מסאתיים, dábפחות ãòÇÙÇ
GLíéçôè äL,טפחים שלושה גובה הלוף בערימת שיהא –çôèå ÀÈÀÈÄÀÆÇ

åéab ìò øôò לשם שטמנו  ניכר שיהא הטמון , הלוף גבי  על – ÈÈÇÇÈ
÷íéaקיום. úòaøàî úçôé àG :íéøîBà íéîëçåצריך – ÇÂÈÄÀÄÄÀÙÅÇÀÇÇÇÄ

קבים, מארבעת פחות לא טומן שהוא בערימה çôè,להיות dáb ãòÇÙÇÆÇ
åéab ìò øôò çôèå,מאיר כרבי  סוברים חכמים שאף כלומר – ÀÆÇÈÈÇÇÈ

עליו  הם שחולקים אלא הטמון , הלוף גבי על  עפר טפח להיות שצריך

ארבעה  משיעורו , בשליש די שלדעתם וגובהה, הערימה כמות בענין
טפח. גובה עד מסאתיים) שליש  (שהם úñéøcקבים íB÷îa BðîBèåÀÀÄÀÀÄÇ

íãà.יצמח שלא כדי –.minkgk dkldd ÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Áøñaä,äãOa Bzt Ba ìëBà íéî àéáäMî;Léàáä,Búéa CBúì ñðBk.áiç òeáL éðL øàLa Bá àöBik ïëå ©Ÿ¤¦¤¥¦©¦¥¦©¨¤¦§¦¥§¥§¥©¥¦§¨§¥¨©©¨
úBøNòna. ©©©§

Ëíéúéæ,äàqì úéòéáø eñéðëiMî,òöBtäãOa ìëBàå;âG éöç eñéðëä,Cñå LúBkäãOa;LéìL eñéðëä, ¥¦¦¤©§¦§¦¦©§¨¥©§¥©¨¤¦§¦£¦¥§¨©¨¤¦§¦§¦
Búéa CBúì ñðBëå äãOa LúBk.àöBik ïëåúBøNòna íéáiç òeáL éðL øàLa íäá.ïìéàä úBøt ìk øàLe ¥©¨¤§¥§¥§¥©¥¨¤¦§¨§¥¨©©¨¦©©©§§¨¨¥¨¦¨

–úéòéáMì ïúðBò ïk úBøNònì ïúðBòk. §¨¨©©©§¥¨¨©§¦¦
ÈúéòéáMa ïìéàä ïéööB÷ ïéà éúîéàî?éànL úéaíéøîBà:àéöBiMî ïìéàä ìk;ìlä úéaíéøîBà:ïéáeøçä ¥¥¨©¥§¦¨¦¨©§¦¦¥©©§¦¨¨¦¨¦¤¦¥¦¥§¦¤¨¦

ìLiMîeìL,eòøâiMî íéðôbäå,eöðiMî íéúéfäå,àéöBiMî ïìéà ìk øàLe.ïìéàä ìëå,úðBòì àaL ïåék ¦¤§©§¥§©§¨¦¦¤§¨¥§©¥¦¦¤¨¥§¨¨¦¨¦¤¦§¨¨¦¨¥¨¤¨§©

g.min `iadyn:ä÷ùî åðîî àöåéå åèçåñù.eyi`adynõåçáî íéàøð íéðôáù íéðöøçäù ãò åìùáúðå ìùáúäì åìéçúéùë åðééäå ,äùàá åàø÷éùî
:äôéì÷ä êåúî

h.d`ql ziriax:ïîù âåìä úéòéáø àéöåäì ìåëé íéúéæ äàñîù.rvet:ïúåøéøî ÷úîì éãë ïòöôì íéúéæä êøã.dcya lke`e.àåä ìåëàì åëøãù øáãã
:êåñì åëøãù øáãá àìà ïéëñ ïéàå ,åæç àì êåñì ìáà.bel ivg eqipkd:äàñî âåì éöç àéöåäì ìåëé àåäù ãò åìùáúðù.yily eqipkdùéìù åìãâúðù

:äôé åìùáúðùë äàñì àéöåîù äîî ùéìù åéùëò ïäî àéöåîù ð"à .ìãâúäì íéãéúòù äîî.ziriayl ozper jkåòéâéù ãò úéòéáùá ïäî ïéìëåà ïéà
åòéâéù íãå÷ úéòéáùá äãùá íäî ìåëàì åøéúä êëéôì ïìåùá íãå÷ ìåëàì íéìéâø íéúéæå íéáðòå íéðàú à÷åãã ,úåøùòîã ÷"ôá ùøåôîä úåøùòî úðåòì

:úåøéô øàùá àì ìáà ,úåøùòîä úðåòì
i.ziriaya oli`d z` oivvew oi`:íéáøä úà ìæåâ éåä íöö÷é íà úåøéôì àðîçø åäðéø÷ôàã ïåéë éúòîù éðàå .ãñôäì àìå àðîçø øîà äìëàìã íåùî

.`iveiyn:ïñéð éîéá ïéìòä úìçú.elylyiyn:úìùìù ïéòë úåìúìå ãéáëäì åìéçúéùî.erxbiyn[íéáðòä] åìéãâéùë øñåáä à"ô .íéðéòøâ åùòéùî
:òåøâ àø÷ð ïáìä ìåôë åùòðå.evpiynõøàá åàøð íéðöðä åîë ,õðä ïäéìò ìãâéùî(á ä"ù):úéòéáùá ïöö÷ì øåñà åììä íéøåòéùì åòéâéùë.evvewl xzen
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שבארנו  כמו  "ביחלו ", על  במעשר טוב";החיוב יום  "תוספות (עיין

שלמה "). "מלאכת

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øñaäכפול כבר  גדלו  אבל צרכם, כל  בשלו  שטרם הרכים הענבים – ÇÙÆ
א ),הלבן  נג, íéî(פסחים  àéáäMî מיץ ממנו משיוצא כלומר – ÄÆÅÄÇÄ

נסחט, äãOaכשהוא Bzt Ba ìëBà בשדה העובדים נוהגים שכן – ÅÄÇÈÆ
פתם; את בו  כשהחרצנים Léàáäללפת וסימנו צרכו , כל  הבשיל – ÄÀÄ

הקליפה, מתוך Búéaנראים CBúì ñðBk וכונסם ענבים בוצר  – ÅÀÅ
úBøNònaלביתו. áiç òeáL éðL øàLa Bá àöBik ïëå– ÀÅÇÅÄÀÈÀÅÈÇÇÈÇÇÇÀ

עד בשל  כך שכל היינו  "הבאיש" שלשון מפרש  הרמב"ם משהבאיש .
כשיניחוהו . להתעפש קרוב שהוא

i y y m e i
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לאכלם  מותר  מאימתי וענבים, תאנים בענין  למדנו הקודמות המשניות בשתי
האילן.epzpynבשביעית. פירות כל ושאר  זיתים בענין ללמד מוסיפה

äàqì úéòéáø eñéðëiMî ,íéúéæ זיתים מסאה לסחוט שאפשר – ÅÄÄÆÇÀÄÀÄÄÇÀÈ
בערך); ליטר 13 = לוג וארבעה עשרים היא (הסאה שמן הלוג רביעית

äãOa ìëBàå òöBt אכילתם לפני  אותם שמפצעים הזיתים דרך – ÅÇÀÅÇÈÆ
לאכלם  ונוהגים הואיל  מותר , לאכול ודווקא ולמתקם; לרככם כדי 
סכים  ואין  לסיכה, ראויים אינם שעדיין  אסור , בשמנם לסוך אבל כך,

לסוך . שדרכו בדבר  אלא âGבשביעית éöç eñéðëäלאחר – ÄÀÄÂÄ
שמן , לוג חצי  זיתים מסאה לסחוט שאפשר עד  יותר  LúBkÅשהבשילו

äãOa Cñå בו וסך  שמן קצת מהם ומוציא הזיתים את כותת – ÀÈÇÈÆ
בשדה; לסוך שרגילים מועטת לסיכה כבר ראויים אלו  שזיתים בשדה,

LéìL eñéðëä לסחוט שאפשר  אחר : פירוש  גידולם; שליש שגדלו – ÄÀÄÀÄ
בישולם  בגמר לעשות ראויים שהם ממה שליש בשיעור שמן  מהם

ש(ר"ש), מבואר  בזיתים yilyובירושלמי שמשערים שמן, לוג הוא
לסאה, לוגים שלושה עושים Búéaשהם CBúì ñðBëå äãOa LúBkÅÇÈÆÀÅÀÅ

לאו  בשדה" "כותש המשנה שנקטה מה הדין – והוא הוא, דווקא
בשדה. קצת לכתוש נוהגים שכך אלא eqipkdמפרש:הרמב"ם בבית,

yily תמוה שכן  זה, פירושו ליישב נדחקים ורבים הלוג, שליש  –
שלמה").הוא "מלאכת  òeáL(עיין éðL øàLa íäá àöBik ïëåÀÅÇÅÈÆÄÀÈÀÅÈÇ

השמיטה, שנות בשש –úBøNòna íéáiç.שליש משהכניסו  – ÇÈÄÇÇÇÀ
úBøNònì ïúðBòk ,ïìéàä úBøt ìk øàLe להלן המפורשת – ÀÈÈÅÈÄÈÀÈÈÇÇÇÀ

ב-ד ), (א, "מעשרות" úéòéáMìבמסכת ïúðBò ïk אוכלים שאין – ÅÈÈÇÀÄÄ
שדווקא  במעשרות, חיובם לזמן מגיעים שהם עד בשביעית מהם
בישולם, קודם בשדה לאכלם ורגילים הואיל  וזיתים, וענבים תאנים

לעונת  שיגיעו קודם בשביעית בשדה מהם לאכול  התירו לפיכך
ברטנורא ).המעשרות לאכול(ר"ש ; מותר  פירות שאר  שאף סוברים, ויש

המעשרות, לעונת שהגיעו קודם מועט זמן  בשדה ארעי  אכילת מהם
לבית לכונסם מותר מתי  להשמיענו , באה שמשנתנו  ("תוספות אלא

הרמב"ם ). עפ "י שם " אנשי

י ה נ ש מ ר ו א ב

לא  ואותו תאכל ממנו "כי  יט): כ, (דברים שנאמר  מאכל , אילן  לקצוץ אסור 
פירות, מלגידול  יותר לעצים יקר שמחירו בדמים, מעולה האילן  אם ברם, תכרות".
אבל השנים; כל  בשאר אמורים? דברים במה א). צב, בתרא (בבא לקצצו מותר 
לקצצו, אסור בדמים, מעולה כשהוא אף פרי , לעשות האילן משהתחיל בשביעית,
כה, (ויקרא שנאמר להפסידם, אסור  שביעית, קדושת פירותיו  על וחלה שהואיל

לכם הארץ שבת "והיתה פרי,dlk`l"ו ): בו שיהיה קודם ואמנם להפסד . ולא –
אלו הלכות שביעית. קדושת בו  אין  עצמו  שהאילן  לעצים, בשביעית לקצצו  מותר 

ללמד. משנתנו  באה

úéòéáMa ïìéàä ïéööB÷ ïéà éúîéàî,הפירות קדושת מפני  – ÅÅÈÇÅÀÄÈÄÈÇÀÄÄ
לעיל? שבארנו  ïìéàäכמו  ìk :íéøîBà éànL úéa אילן כל  – ÅÇÇÀÄÈÈÄÈ

פרי àéöBiMîמאכל, מפרשים:(ר"ש ),– עלים iveiyn`ויש  – ÄÆÄ
אחד (רמב"ם ); במקום מפרש  ב):רש "י  לו, `z(ברכות `iveiyn;ixtd

אחר ב):ובמקום נב, oqip.(פסחים  inia milrd zligzìlä úéaÅÄÅ
eìLìLiMî ïéáeøçä :íéøîBàלהכביד החרובים משיתחילו – ÀÄÆÈÄÄÆÀÇÀÅ
שלשלות כעין  מטה כלפי  ברטנורא ),ולהיתלות מפרשים:(ר"ש; ויש 

כשלשלות וגדלים נמשכים שהענפים íéðôbäåÀÇÀÈÄ(רמב"ם );משעה
eòøâiMî קצת הענבים משיגדלו אחר: פירוש  גרעינים. משיעשו – ÄÆÀÈÅ

"בוסר" היינו  "גירוע", הם נקראים ואז  הלבן , כפול שיהיו  (ר"ש ;עד 

ב ). נב , פסחים  ב; לו, ברכות  שייכנס בבלי משעה מבארים: ובירושלמי 

" מלשון לחלוח, קצת מים"rxbiבהם כז );נטפי לו, íéúéfäåÀÇÅÄ(איוב
eöðiMî,הניצנים בהם משיעלו  –ïìéà ìk øàLe,מאכל – ÄÆÈÅÀÈÈÄÈ
àéöBiMî. לעיל שבארנו כמו  עלים), (או  פרי  –ïìéàä ìëåכל – ÄÆÄÀÈÈÄÈ

מאכל , úBøNònäאילן  úðBòì àaL ïåék הענבים כגון  – ÅÈÆÈÀÇÇÇÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøNònä–Böö÷ì øzî.epv÷é àGå úéfa àäé änk?òáø.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úéfä éôì ìkä. ©©©§ª¨§¨§©¨§¥©©¦§§ª¤Ÿ©©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦©©¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡çeL úBða–äiðL ïälL úéòéáL,ì úBNBò ïäLGLíéðL L.ãeäé éaøäøîBà:úBiñøtä–ïälL úéòéáL §©§¦¦¤¨¤§¦¨¤¥§¨¨¦©¦§¨¥©©§¦§¦¦¤¨¤
úéòéáL éàöBî,ì úBNBò ïäLíéðL ézL.Bì eøîà:çeL úBða àlà eøîà àG. ¨¥§¦¦¤¥¦§¥¨¦¨§¨§¤¨§©

·úéòéáMa óelä úà ïîBhä–øéàî éaøøîBà:GL dáb ãò íéúàqî úçôé àGäLíéçôè,ìò øôò çôèå ©¥¤©©§¦¦©¦¥¦¥¦§Ÿ¦¨©¦©Ÿ©§¨§¨¦§¤©¨¨©
åéab.íéîëçåíéøîBà:íéa÷ úòaøàî úçôé àG,çôè dáb ãò,åéab ìò øôò çôèå.íãà úñéøc íB÷îa BðîBèå. ©¨©£¨¦§¦¦§Ÿ¥©§©©©¦©Ÿ©¤©§¤©¨¨©©¨§§¦§§¦©¨¨

íéø÷é åéîãù ,íéîãá äìåòî àåä íà àëéì íéáåè úåðìéà õöå÷ íåùîå .äìéëàì éåàø éøôä øáëù ,àðùéì êãéàì ìæâ íåùî åà ,éøôä ãñôä íåùî ïàë ïéàå
:ïìéàìî øúåé íéöòì.zifa `di dnkeáéúëãë íéáåè úåðìéà õöå÷ íåùî åööå÷ì øåñà àäéù àìà ,éà÷ úéòéáùà åàì(ë íéøáã )åúåàå ìëàú åðîî éë

:úåøëú àì.raexåùî ,á÷ä:àá÷ ïéòèã ãò åöö÷ì øúåî ì÷ãá åìéàã ,úåðìéà øàùî øúåé áéùçã í
d`.gey zepa:íéðù ùìùì íéðù ùìùî úåìãâîä úåðáì íéðàú.dipy dpy mdly ziriayïìåùá øîâð ïéà úéòéáùá íéèðåçä úåøéôã äèîù ìù

:ïðéìæà äèðç øúáã ,úéòéáù ïéã ïäá âäåð æàå äèéðçì 'â àéäù äèîù ìù äééðù äðù ãò.zeiqxtïéàå .íéðù éúùì íéðù éúùî íéùåòù íéðàú ïéî
:äãåäé 'øë äëìä

a.seld z` onehd:õøàá ïðîèì íéìéâøù íéìöáä éðéîî ïéî.miz`qn zegti `läáåâ ìò úçà äøéôçá íéúàñ íäî ïåîèéù ãò ,òøåæë éæçéîã íåùî
:éøëä éáâ ìò øôò çôèå íéçôè äùìù øåáöäå éøëä äáåâ äéäé àìà íéøæåôî åéäé àìù ,íéçôè 'â.mc`d zqixc mewna epneheäëìäå .çîöé àìù éãë

:íéîëçë

`xephxa yexit

במשניות  לעיל (כמבואר  שליש  משהכניסו הזיתים או משהבאישו 

בהם, וכיוצא Böö÷ìז -ט), øzî והפירות שהואיל  לעצים, בשביעית – ËÈÀÈÀ
כאן , ומדובר הפירות; הפסד  משום האילן  בקציצת אין  כבר , הבשילו 

לעיל, שבארנו כמו פירותיו , מדמי  מרובים לעצים האילן  שדמי  בכגון
מאכל. אילן קציצת איסור  משום בזה àGåשאין  úéfa àäé änkÇÈÀÅÇÇÄÀ

?epv÷é? מאכל אילני לקצץ האיסור משום השנים, כל  בשאר אף – ÀËÆ
òáø שהזית לפי  בזית, אלא אינו  זה שיעור  ברם, זיתים; הקב – ÙÇ

אלא  לקצצו  איסור אין  – אחר אילן אבל האילנות, משאר  חשוב
פירות. קב טעון  ìkäכשהוא :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÙ

úéfä éôì אפילו קציצתו  איסור יותר , משובח שהזית מה כל  – ÀÄÇÇÄ
בבבלי הסיפא מבוארת כך קב. מרובע א ),בפחות צא, קמא  (בבא

הסיפא  שאף נראה הירושלמי  לפי  אבל  השנים; בשאר  הוא שהמדובר

לעיל שאמרנו  שמה להשמיענו , המשנה ובאה שביעית, בענין ממשיכה
מפרש וכן  זיתים. קב רבע באילן  משיהיה היינו – "משינצו" בזית:

הגר "א אליהו").גם "שנות (עיין

y c e w z a y
א ה נ ש מ ר ו א ב

çeL úBða,לבנות תאנים מין  –äiðL ïälL úéòéáLדיני – ÀÇÀÄÄÆÈÆÀÄÈ
שמיטה, של השניה בשנה בהן נוהגים GLìשביעית úBNBò ïäLL ÆÅÀÈ

íéðL,מתבשלים שהם עד  שנים שלש במשך  גדלים אלו שפירות – ÈÄ
לשמיטה, בשנייה בישולם נגמר  בשביעית שחנטו  שהפירות ונמצא

שלעניין  שביעית, דיני בהן נוהגים ואז  לחנטה, השלישית השנה שהיא
חנטה. אחר האילן בפירות הולכים øîBà:שביעית äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

úBiñøtä גם אותן מגדלים אבל בפרס, גידולן שעיקר  תאנים מין  – ÇÇÀÄ
ישראל  ישראל");בארץ úéòéáL("תפארת  éàöBî ïälL úéòéáLÀÄÄÆÈÆÈÅÀÄÄ

בשנה  היינו שביעית, במוצאי  אלו  בפירות נוהגים שביעית דיני –

לשמיטה, íéðLהראשונה ézLì úBNBò ïäL הפירות ונמצא – ÆÅÄÀÅÈÄ
השמינית. בשנה בישולם נגמר  בשביעית Bìשחנטו  eøîà חכמים – ÈÀ

יהודה: eøîàלרבי  àG שבשלו בפירות נוהג שביעית שדין  חכמים, – ÈÀ
השביעית, çeLאחר úBða àlà שהן ומצאו  שבדקו  פרסיות, ולא – ÆÈÀÇ

בתוספתא מובא וכן אחת; בשנה א )מתבשלות ד, שאמרו (שביעית

בנות  אלא עושות ואינן  בטבריא, אצלך  הן  "הרי יהודה: לרבי חכמים
עמכם  "והרי להם: אמר  יהודה שרבי מובא, ובירושלמי  שנתן".

הוא, המחלוקת שטעם מכאן , שנים". לשתי עושות והן  בציפורין,
טבריא לפי קבעו חכמים ואילו ציפורין  לפי  קבע יהודה (הרש "ס).שרבי

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úéòéáMa óelä úà ïîBhä–sel שרגילים בצלים, מין  הוא ÇÅÆÇÇÀÄÄ
את  לטמון שהבא ללמדנו המשנה ובאה קיום, לשם באדמה לטמנו

כזורע, נראה יהא שלא מפוזר, שיטמנהו  אסור  בשביעית, אלא הלוף

וחכמים: מאיר  רבי בזה נחלקו וכיצד ? אחד . במקום הרבה טומנו
íéúàqî úçôé àG :øîBà øéàî éaø אחת בחפירה יטמון לא – ÇÄÅÄÅÄÀÙÄÈÇÄ

קבים), 6 (הסאה קב עשר  שנים שהם מסאתיים, dábפחות ãòÇÙÇ
GLíéçôè äL,טפחים שלושה גובה הלוף בערימת שיהא –çôèå ÀÈÀÈÄÀÆÇ

åéab ìò øôò לשם שטמנו  ניכר שיהא הטמון , הלוף גבי  על – ÈÈÇÇÈ
÷íéaקיום. úòaøàî úçôé àG :íéøîBà íéîëçåצריך – ÇÂÈÄÀÄÄÀÙÅÇÀÇÇÇÄ

קבים, מארבעת פחות לא טומן שהוא בערימה çôè,להיות dáb ãòÇÙÇÆÇ
åéab ìò øôò çôèå,מאיר כרבי  סוברים חכמים שאף כלומר – ÀÆÇÈÈÇÇÈ

עליו  הם שחולקים אלא הטמון , הלוף גבי על  עפר טפח להיות שצריך

ארבעה  משיעורו , בשליש די שלדעתם וגובהה, הערימה כמות בענין
טפח. גובה עד מסאתיים) שליש  (שהם úñéøcקבים íB÷îa BðîBèåÀÀÄÀÀÄÇ

íãà.יצמח שלא כדי –.minkgk dkldd ÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

כדי להגיע לפשיטות העצמות שלמעלה גם מהציור דאותיות החקיקה, הרי זה דווקא על-ידי עניין העבודה למטה, בקיום המצוות 
בדברים גשמיים בעולם הזה הגשמי.

ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה

אצל כל אחד בחלקו בתורה צריך להיות גם העמל בתורה.
משיחת שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה

i dpyn iriax wxt ziriay zkqn

Áøñaä,äãOa Bzt Ba ìëBà íéî àéáäMî;Léàáä,Búéa CBúì ñðBk.áiç òeáL éðL øàLa Bá àöBik ïëå ©Ÿ¤¦¤¥¦©¦¥¦©¨¤¦§¦¥§¥§¥©¥¦§¨§¥¨©©¨
úBøNòna. ©©©§

Ëíéúéæ,äàqì úéòéáø eñéðëiMî,òöBtäãOa ìëBàå;âG éöç eñéðëä,Cñå LúBkäãOa;LéìL eñéðëä, ¥¦¦¤©§¦§¦¦©§¨¥©§¥©¨¤¦§¦£¦¥§¨©¨¤¦§¦§¦
Búéa CBúì ñðBëå äãOa LúBk.àöBik ïëåúBøNòna íéáiç òeáL éðL øàLa íäá.ïìéàä úBøt ìk øàLe ¥©¨¤§¥§¥§¥©¥¨¤¦§¨§¥¨©©¨¦©©©§§¨¨¥¨¦¨

–úéòéáMì ïúðBò ïk úBøNònì ïúðBòk. §¨¨©©©§¥¨¨©§¦¦
ÈúéòéáMa ïìéàä ïéööB÷ ïéà éúîéàî?éànL úéaíéøîBà:àéöBiMî ïìéàä ìk;ìlä úéaíéøîBà:ïéáeøçä ¥¥¨©¥§¦¨¦¨©§¦¦¥©©§¦¨¨¦¨¦¤¦¥¦¥§¦¤¨¦

ìLiMîeìL,eòøâiMî íéðôbäå,eöðiMî íéúéfäå,àéöBiMî ïìéà ìk øàLe.ïìéàä ìëå,úðBòì àaL ïåék ¦¤§©§¥§©§¨¦¦¤§¨¥§©¥¦¦¤¨¥§¨¨¦¨¦¤¦§¨¨¦¨¥¨¤¨§©

g.min `iadyn:ä÷ùî åðîî àöåéå åèçåñù.eyi`adynõåçáî íéàøð íéðôáù íéðöøçäù ãò åìùáúðå ìùáúäì åìéçúéùë åðééäå ,äùàá åàø÷éùî
:äôéì÷ä êåúî

h.d`ql ziriax:ïîù âåìä úéòéáø àéöåäì ìåëé íéúéæ äàñîù.rvet:ïúåøéøî ÷úîì éãë ïòöôì íéúéæä êøã.dcya lke`e.àåä ìåëàì åëøãù øáãã
:êåñì åëøãù øáãá àìà ïéëñ ïéàå ,åæç àì êåñì ìáà.bel ivg eqipkd:äàñî âåì éöç àéöåäì ìåëé àåäù ãò åìùáúðù.yily eqipkdùéìù åìãâúðù

:äôé åìùáúðùë äàñì àéöåîù äîî ùéìù åéùëò ïäî àéöåîù ð"à .ìãâúäì íéãéúòù äîî.ziriayl ozper jkåòéâéù ãò úéòéáùá ïäî ïéìëåà ïéà
åòéâéù íãå÷ úéòéáùá äãùá íäî ìåëàì åøéúä êëéôì ïìåùá íãå÷ ìåëàì íéìéâø íéúéæå íéáðòå íéðàú à÷åãã ,úåøùòîã ÷"ôá ùøåôîä úåøùòî úðåòì

:úåøéô øàùá àì ìáà ,úåøùòîä úðåòì
i.ziriaya oli`d z` oivvew oi`:íéáøä úà ìæåâ éåä íöö÷é íà úåøéôì àðîçø åäðéø÷ôàã ïåéë éúòîù éðàå .ãñôäì àìå àðîçø øîà äìëàìã íåùî

.`iveiyn:ïñéð éîéá ïéìòä úìçú.elylyiyn:úìùìù ïéòë úåìúìå ãéáëäì åìéçúéùî.erxbiyn[íéáðòä] åìéãâéùë øñåáä à"ô .íéðéòøâ åùòéùî
:òåøâ àø÷ð ïáìä ìåôë åùòðå.evpiynõøàá åàøð íéðöðä åîë ,õðä ïäéìò ìãâéùî(á ä"ù):úéòéáùá ïöö÷ì øåñà åììä íéøåòéùì åòéâéùë.evvewl xzen

`xephxa yexit

שבארנו  כמו  "ביחלו ", על  במעשר טוב";החיוב יום  "תוספות (עיין

שלמה "). "מלאכת

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øñaäכפול כבר  גדלו  אבל צרכם, כל  בשלו  שטרם הרכים הענבים – ÇÙÆ
א ),הלבן  נג, íéî(פסחים  àéáäMî מיץ ממנו משיוצא כלומר – ÄÆÅÄÇÄ

נסחט, äãOaכשהוא Bzt Ba ìëBà בשדה העובדים נוהגים שכן – ÅÄÇÈÆ
פתם; את בו  כשהחרצנים Léàáäללפת וסימנו צרכו , כל  הבשיל – ÄÀÄ

הקליפה, מתוך Búéaנראים CBúì ñðBk וכונסם ענבים בוצר  – ÅÀÅ
úBøNònaלביתו. áiç òeáL éðL øàLa Bá àöBik ïëå– ÀÅÇÅÄÀÈÀÅÈÇÇÈÇÇÇÀ

עד בשל  כך שכל היינו  "הבאיש" שלשון מפרש  הרמב"ם משהבאיש .
כשיניחוהו . להתעפש קרוב שהוא

i y y m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

לאכלם  מותר  מאימתי וענבים, תאנים בענין  למדנו הקודמות המשניות בשתי
האילן.epzpynבשביעית. פירות כל ושאר  זיתים בענין ללמד מוסיפה

äàqì úéòéáø eñéðëiMî ,íéúéæ זיתים מסאה לסחוט שאפשר – ÅÄÄÆÇÀÄÀÄÄÇÀÈ
בערך); ליטר 13 = לוג וארבעה עשרים היא (הסאה שמן הלוג רביעית

äãOa ìëBàå òöBt אכילתם לפני  אותם שמפצעים הזיתים דרך – ÅÇÀÅÇÈÆ
לאכלם  ונוהגים הואיל  מותר , לאכול ודווקא ולמתקם; לרככם כדי 
סכים  ואין  לסיכה, ראויים אינם שעדיין  אסור , בשמנם לסוך אבל כך,

לסוך . שדרכו בדבר  אלא âGבשביעית éöç eñéðëäלאחר – ÄÀÄÂÄ
שמן , לוג חצי  זיתים מסאה לסחוט שאפשר עד  יותר  LúBkÅשהבשילו

äãOa Cñå בו וסך  שמן קצת מהם ומוציא הזיתים את כותת – ÀÈÇÈÆ
בשדה; לסוך שרגילים מועטת לסיכה כבר ראויים אלו  שזיתים בשדה,

LéìL eñéðëä לסחוט שאפשר  אחר : פירוש  גידולם; שליש שגדלו – ÄÀÄÀÄ
בישולם  בגמר לעשות ראויים שהם ממה שליש בשיעור שמן  מהם

ש(ר"ש), מבואר  בזיתים yilyובירושלמי שמשערים שמן, לוג הוא
לסאה, לוגים שלושה עושים Búéaשהם CBúì ñðBëå äãOa LúBkÅÇÈÆÀÅÀÅ

לאו  בשדה" "כותש המשנה שנקטה מה הדין – והוא הוא, דווקא
בשדה. קצת לכתוש נוהגים שכך אלא eqipkdמפרש:הרמב"ם בבית,

yily תמוה שכן  זה, פירושו ליישב נדחקים ורבים הלוג, שליש  –
שלמה").הוא "מלאכת  òeáL(עיין éðL øàLa íäá àöBik ïëåÀÅÇÅÈÆÄÀÈÀÅÈÇ

השמיטה, שנות בשש –úBøNòna íéáiç.שליש משהכניסו  – ÇÈÄÇÇÇÀ
úBøNònì ïúðBòk ,ïìéàä úBøt ìk øàLe להלן המפורשת – ÀÈÈÅÈÄÈÀÈÈÇÇÇÀ

ב-ד ), (א, "מעשרות" úéòéáMìבמסכת ïúðBò ïk אוכלים שאין – ÅÈÈÇÀÄÄ
שדווקא  במעשרות, חיובם לזמן מגיעים שהם עד בשביעית מהם
בישולם, קודם בשדה לאכלם ורגילים הואיל  וזיתים, וענבים תאנים

לעונת  שיגיעו קודם בשביעית בשדה מהם לאכול  התירו לפיכך
ברטנורא ).המעשרות לאכול(ר"ש ; מותר  פירות שאר  שאף סוברים, ויש

המעשרות, לעונת שהגיעו קודם מועט זמן  בשדה ארעי  אכילת מהם
לבית לכונסם מותר מתי  להשמיענו , באה שמשנתנו  ("תוספות אלא

הרמב"ם ). עפ "י שם " אנשי

י ה נ ש מ ר ו א ב

לא  ואותו תאכל ממנו "כי  יט): כ, (דברים שנאמר  מאכל , אילן  לקצוץ אסור 
פירות, מלגידול  יותר לעצים יקר שמחירו בדמים, מעולה האילן  אם ברם, תכרות".
אבל השנים; כל  בשאר אמורים? דברים במה א). צב, בתרא (בבא לקצצו מותר 
לקצצו, אסור בדמים, מעולה כשהוא אף פרי , לעשות האילן משהתחיל בשביעית,
כה, (ויקרא שנאמר להפסידם, אסור  שביעית, קדושת פירותיו  על וחלה שהואיל

לכם הארץ שבת "והיתה פרי,dlk`l"ו ): בו שיהיה קודם ואמנם להפסד . ולא –
אלו הלכות שביעית. קדושת בו  אין  עצמו  שהאילן  לעצים, בשביעית לקצצו  מותר 

ללמד. משנתנו  באה

úéòéáMa ïìéàä ïéööB÷ ïéà éúîéàî,הפירות קדושת מפני  – ÅÅÈÇÅÀÄÈÄÈÇÀÄÄ
לעיל? שבארנו  ïìéàäכמו  ìk :íéøîBà éànL úéa אילן כל  – ÅÇÇÀÄÈÈÄÈ

פרי àéöBiMîמאכל, מפרשים:(ר"ש ),– עלים iveiyn`ויש  – ÄÆÄ
אחד (רמב"ם ); במקום מפרש  ב):רש "י  לו, `z(ברכות `iveiyn;ixtd

אחר ב):ובמקום נב, oqip.(פסחים  inia milrd zligzìlä úéaÅÄÅ
eìLìLiMî ïéáeøçä :íéøîBàלהכביד החרובים משיתחילו – ÀÄÆÈÄÄÆÀÇÀÅ
שלשלות כעין  מטה כלפי  ברטנורא ),ולהיתלות מפרשים:(ר"ש; ויש 

כשלשלות וגדלים נמשכים שהענפים íéðôbäåÀÇÀÈÄ(רמב"ם );משעה
eòøâiMî קצת הענבים משיגדלו אחר: פירוש  גרעינים. משיעשו – ÄÆÀÈÅ

"בוסר" היינו  "גירוע", הם נקראים ואז  הלבן , כפול שיהיו  (ר"ש ;עד 

ב ). נב , פסחים  ב; לו, ברכות  שייכנס בבלי משעה מבארים: ובירושלמי 

" מלשון לחלוח, קצת מים"rxbiבהם כז );נטפי לו, íéúéfäåÀÇÅÄ(איוב
eöðiMî,הניצנים בהם משיעלו  –ïìéà ìk øàLe,מאכל – ÄÆÈÅÀÈÈÄÈ
àéöBiMî. לעיל שבארנו כמו  עלים), (או  פרי  –ïìéàä ìëåכל – ÄÆÄÀÈÈÄÈ

מאכל , úBøNònäאילן  úðBòì àaL ïåék הענבים כגון  – ÅÈÆÈÀÇÇÇÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ע"ב: עא כברו:דף תוכו שאין חכם תלמיד בעניין ìàeîLעוד éaø øîà̈©©¦§¥
áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øaהפסוק מלמדנו מה (משלי - ©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦

טז) ïéà'יז áìå ,äîëç úBð÷ì ìéñk ãéa øéçî äæ änì' איזו - ¨¨¤§¦§©§¦¦§¨§¨§¥¨¦
לקיימה. בליבו אין  אם תורה ללמוד שביכולתו לכסיל יש éBàתועלת

íéîëç éãéîìz ìL ïäéàðBNì íäì[עצמם חכמים תלמידי [היינו ¨¤§§¥¤¤©§¦¥£¨¦
äøBza ïé÷ñBòL,חכמים ולהיחשב להתפרסם úàøéכדי ïäa ïéàå ¤§¦©¨§¥¨¥¦§©

íéîL.לקיימהìò ìáç ,éàpé éaø æéøëîאדםàzøc déì úéìc- ¨©¦©§¦©¦©©£¨©§¥¥©§¨
חצר, לו ãéáòשאין dézøãì àòøúå,כלומר עושה. הוא לחצר ושער - §©§¨§©§¥¨¦

לו  ואין שמים ליראת השער שהיא התורה בלימוד הטורח אדם על חבל
שמים. יראת

ïðaøì àáø eäì øîà,תלמידיוeëéépéî àúeèîa,מכם בבקשה -ípäéb ézøz ïeúøéz àì תנהגו אל - ¨©§¨¨§©¨¨§¨¨¦©§Ÿ¥§©§¥¥¦Ÿ
יורשים  נמצאתם במותכם, גיהנום ותירשו תקיימוה ולא בתורה תעסקו אם כלומר, גיהנום. שני שתירשו באופן

מ  נהנים אתם אין בחייכם גיהנום, הבא.שני העולם את תאבדו ובמותכם הלימוד, טורח מחמת הזה העולם
áéúëc éàî ,éåì ïa òùBäé éaø øîà(מ ד äLî',(דברים íN øLà äøBzä úàæå''שימה' לשון הן ¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤

להורות  'סם', מלשון שהוא 'תשים' התורה נקטה לכן אלא משה'. לימד 'אשר לומר צריך והיה כאן נופל אינו
לשמה,äëæשאם תורה ולמד Bìאדם úéNòð ל íéiç,התורה íñואםäëæ àì,לקנטר מנת על למדה אלא ¨¨©£¥©©¦Ÿ¨¨

úéNòðהיאdì ïneàc ,àáø øîàc eðééäå .äúéî íñ Bì,לשמה בה שעוסק היינו אומנותו, שהתורה מי - ©£¥©¦¨§©§§¨©¨¨§¨¨
לו היא àéiçc,הרי ànñמי dì,אך ïneà àìcלו היא àúBîc.הרי ànñ ©¨§©¨§Ÿ¨¨©¨§¨

áéúk ,éîø ïúðBé éaø ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà(ט יט áì'(תהלים éçnNî íéøLé 'ä éãewt' הרי ¨©©¦§¥©©§¨¦©¦¨¨¨¥§¦¦¥§¨¦§©§¥¥
אדם, לב משמחת לא)áéúëמאידך eשהתורה יח äôeøö'(שם 'ä úøîà',וזיקוק צירוף לשון שמשמעו §¦¦§©§¨

אם אלא, כסף. שצורפים כמו ביסורים לומדיה את מצרפת שהתורה היאäëæהיינו הרי אך BzçnNî,אדם ¨¨§©©§
äëæאם àìהיאBzôøBö.ובגיהנום à÷ôðביסורים àø÷c déôebî ,øîà Lé÷ì Léø הפסוק מתוך - Ÿ¨¨©§¥¨¦¨©¦¥¦§¨©§¨

לרעה, ומשמע לטובה משמע 'צרופה' שכן לב'], 'משמחי הפסוק ללא [אף כן לדרוש יש צרופה' ה' 'אמרת
אם íéiçìלפיכך BzôøBö Y äëæואם הבא, העולם לחיי -äëæ àìהיא.äúéîì BzôøBö ¨¨©§§©¦Ÿ¨¨©§§¦¨

לעיל שדרשנו פרק באותו נוספות דרשות מביאה ãòì(פי"ט):הגמרא úãîBò äøBäè 'ä úàøé'(י ',(שם ¦§©§¨¤¤¨©
,àðéðç éaø øîàפסוקäæעל äøäèaנאמר äøBz ãîBlä בטהרה כשלומד כלומר המחשבה, טהרת - ¨©©¦£¦¨¤©¥¨§¨¢¨

הגמרא: מבררת לעד. עומדת àéä,תורתו éàî:הגמרא משיבה בטהרה. ללמוד כדי אדם יעשה מה כלומר ©¦
äMà àNBð,עבירה מהרהור להימנע äøBz.כדי ãîBì Ck øçàå ¥¦¨§©©¨¥¨

נאמר ח):עוד äðîàð(שם ,àaà øa àéiç éaø øîà ,'äðîàð 'ä úeãò'àéäהתורהãéòäì לבוא לעתיד ¥¤¡¨¨¨©©¦¦¨©©¨¤¡¨¨¦§¨¦
äéãîBìa.לא ומי קיימה מי ולומר §§¤

i"yx

àúøã.xvg Ðäéúøãì àòøúå
ãéáòxry `l` dpi` dxezdy Ð

jixv jkl ,miny z`xil da qpkil
.miny z`xi el micwzyéúøú

íðäéâmilnre mirbi zeidl Ð
,deniiwz `le dfd mlera dxeza
mkiigae ,mkzena mpdib eyxize

.mknlera mzipdp `låúôøåöÐ
.mpdibae oixeqiaäùà àùåðÐ

.dxiar xedxdn levipãéòäì
äéãîåìá.miiw `l ine miiw in Ð

זכה שהשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה, עבודה בחינוך הכשר על טהרת הקודש, המקרב לב התלמידים לאבינו שבשמים, 
בוודאי שזהו מברר ומזכך ומעלה מדרגא לדרגא התלמיד והמתחנך ומוסיף בהצלחתו של המחנך והמלמד בעצמו.

ממכתב י' אייר תשי"ח

מנהג ישראל לקשר סיום כל ספר עם תחילתו, כיוון שנעוץ סופן בתחילתן.
ממאמר שבת פרשת בחוקותי, ה'תשכ"ה



רכז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zenai(oey`x meil)

(eh `k `xwie) dyexbe dpnl` `yil `ly xdfend lecb odkàì'Ÿ
'åénòa Bòøæ ìlçéaezkd WiTn ,Bòøæodkd lyBì,envr odkl - §©¥©§§©¨©¦©§

àeä äî,el dxeq`d dpnl` `ypy lecb odkd -ìñBtdze` ©¥
,dnexza lek`ln,Bòøæ óà,llg `edyìñBt énðz` ez`iaa ©©§©¦¥

.dnexzd on ezy`
ipenr xb ,cg` meie mipy ryz oa :(.gq) lirl `ztqeza epipy
zpdk lr e`ay ,xfnne llg ,oizp ,izek ,inec`e ixvn ,ia`ene

:`xnbd dywn .delqt ,zil`xyie dielàîéàåxaky ,xn`pe - §¥¨
äéåä úòMîzn m` s`e ,dlqtp xak leqtl dycwzdy dryn - ¦§©£¨¨

rnyne ,'xf yi`l didz ik' `ed weqtd oeyl ixdy ,dilr `a `le
daiyn .dlqtp ,oiyecwd onfn epiide ,xf yi`l dzied onfny

`ed df leqty cenll yi :`xnbdàéîecleqtl dnec -ìBãb ïäëc §¨§Ÿ¥¨
äðîìàa ìBãb ïäk äî ,äðîìàawx dlqet,äàéáa`le' xn`py §©§¨¨©Ÿ¥¨§©§¨¨§¦¨

,erxf ea llgziy dyrn ici lr `wecy rnyne ,'erxf llgi
`ed ,d`iaa xnelk,dy`d z` lqeténð éàä óàmileqtd lk - ©©©¦

wx milqet ok mb.äàéáa§¦¨
d`iay lecb odkn epcnl mpn` :zl`eye `xnbd dkiynn

,zlqetàîéàåelqti `l mileqtd x`yy xn`p `ny -àkéàc ãò §¥¨©§¦¨
äàéáe äéåäik' oeyln cnlpy ,xnelk ,d`ia mbe oiyeciw mb - £¨¨¦¨

mb jxev yiy lecb odkn cnlpe ,oiyecwa jxev yiy 'didz
daiyn .zlqet dpi` oiyecw `ll cal d`ia eli`e ,'d`ia'a

:`xnbdäî ,äðîìàa ìBãb ïäëc àéîecy myk -äðîìàa ìBãb ïäk §¨§Ÿ¥¨§©§¨¨©Ÿ¥¨§©§¨¨
lqetdãeçì äàéáa,(.gr) oldl x`eanke ,oiyeciw `ll ,dcal - §¦¨§¨

énð éàä óàmilqet mileqtd lk mb -,dãeçì äàéáa`ll s`e ©©©¦§¦¨§¨
.oiyeciw

:lirl d`aedy `ztqezd jynda epipyìk ,øîBà éñBé éaøå§©¦¥¥¨
ìeñt BòøfL,dpedkdnìñBtkdn ezy` z` ez`iaa,dpedìëå ¤©§¨¥§¨

ìeñt Bòøæ ïéàL,dpedkdnìñBt Bðéà.ez`iaa ¤¥©§¨¥¥
:`xnbd zxxanàkéà éàîoica weligd dn -éaøì àn÷ àpz ïéa ©¦¨¥©¨©¨§©¦

.éñBé:`xnbd zx`anéðL éøöî ,ïðçBé éaø øîàxb ly ipy xec - ¥¨©©¦¨¨¦§¦¥¦
,ixvnéðL éîBãàå,dy` elrayeäééðéa àkéàwelig mpica yi - ©£¦¥¦¦¨¥©§

ldwa `al mixeq` mnvr mdy oeik ,iqei iaxl `nw `pz oia
Lig` iM inc` arzz `l' (h-g bk mixac) xn`py ,xzen mrxfeŸ§©¥£Ÿ¦¦¨¦
xFC mdl EclEi xW` mipA ,Fvx`a ziid xb iM ixvn arzz `l `EdŸ§©¥¦§¦¦¥¨¦¨§©§¨¦£¤¦¨§¨¤
ipy inec`e ixvn s`y xaeq `nw `pz ,''d ldwA mdl `ai iWilW§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©
iax eli`e .ldwa `al mileqt mnvr mdy oeik ,mz`iaa milqet
mrxf mby oeik ,milqet oey`x inec`e ixvn `weecy xaeq iqei
.mz`iaa milqet mpi` ,xyk mrxfy ,ipy inec`e ixvn j` ,leqt

:el` mipicl xewnd z` `xnbd zx`aníäéðLeiaxe `nw `pz - §¥¤
,iqeiäðîìàa ìBãb ïäkî àlà äeãîì àì,dnexzn dlqety ,àpz Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨©¨

øáñ àn÷,jk `ed cenildyBúàéaL ,äðîìàa ìBãb ïäk äî ©¨¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¦¨
,äøéáòa,el dxeq` `id ixdyìñBôe,dnexza lek`ln dze`óà ©£¥¨¥©

éàä,dxiara mz`iay ipy inec`e ipy ixvn mb -éaøå .ìñBt énð ©©¦¥§©¦
,øáñ éñBémpic mileqtd lkyìBãb ïäëk,dpnl`a,ìBãb ïäk äî ¥¨©§Ÿ¥¨©Ÿ¥¨

,dpnl` `yepd,ìeñt BòøfL,erxf z` llgn `ed ixdyìñBôez` ¤©§¨¥
,dnexza lek`ln dpnl`dìk óàleqtìñBt ,ìeñt BòøfL ©¨¤©§¨¥

,ezy` z` mb ez`iaaé÷etàìdf llkn `ivedl -ïéàc ,éðL éøöî §©¥¦§¦¥¦§¥
,ìeñt Bòøæ,ldwa xzen iyily ixvn ixdyáéúëc(my)íéða' ©§¨¦§¦¨¦

,''ä ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé øLàiqei iax xaeqe £¤¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©

oeik ,dy`d z` s` zlqet dpi` ,erxf z` zlqet dpi`y d`iay
.dpnl`a lecb odk z`ial dnec ef d`ia oi`y

.(.gq) lirl d`aedy `ziixad jynd z` dzr zx`an `xnbd
:`ziixaa epipyäzàL ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø[odkd-] ©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤©¨

àNBðz`àNBð äzà ,Bzaz`'åëå Búðîìà`yep dz` i`y lke ¥¦©¨¥©§§¨
.ezpnl` z` `yep dz` i` ,eza z`:`xnbd zxxanàkéà éàî- ©¦¨

oicd oiprl weligd dn,éñBé éaø ïéa,leqt erxfy lky xne`d ¥©¦¥
,lqetìoia,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøs` dleqt ezay iny xne`d §©¨¦§¤©§¦¥

:`xnbd zx`an .dpedkl zlqtp ezy`éðBnò øb ,àìeò øîà̈©¨¥©¦
,eäééðéa àkéà éáàBîemdizepae ldwa `al mileqt mdipay ¨¦¦¨¥©§

s` leqt erxf m`y xne`d iqei iax zrcl .dpedkl elit` zexyk
eipay oeik ,ezy` z` lqet ia`ene ipenr xb ,zlqtp ezy`
mb ielz dy`d oic l`ilnb oa oerny oax zrcl eli`e .mileqt
,dpedkl elit` dxyk ia`ene ipenr xb ly ezay oeike ,zad oica

.ez`iaa zlqtp ezy` oi`
:el` mipic ecnl okidn `xnbd zx`aneíäéðLeoaxe iqei iax - §¥¤

,l`ilnb oa oernyäðîìàa ìBãb ïäkî àlà äeãîì àìmdipy - Ÿ§¨¨¤¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨
dlqety ,dpnl` `ypy lecb odk oicn mdixac z` egiked

,dnexz zlik`nøáñ éñBé éaø,jk cenll yiyìBãb ïäk äî ©¦¥¨©©Ÿ¥¨
,ìeñt BòøfL äðîìàa,llg `edyìñBôelek`ln dpnl`d z` §©§¨¨¤©§¨¥

,dnexza,ìñBt ,ìeñt BòøfL ìk óà,ia`ene ipenr xb mb okle ©¨¤©§¨¥
eli`e .mz`iaa milqet ,ldwa `al leqt mrxfyïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

øáñ ìàéìîb,jk cenll yiyBòøæ ìkL äðîìàa ìBãb ïäk äî ©§¦¥¨©©Ÿ¥¨§©§¨¨¤¨©§
,ìeñt,zepa oiae mipa oiaìñBôe,ez`iaa dpnl`d z`óàinìkL ¨¥©¤¨

ìñBôe ,ìeñt Bòøæ,ez`iaaé÷etàìdf llkn `ivedl -éðBnò ©§¨¥§©¥©¦
,ìeñt Bòøæ ìk ïéàc ,éáàBîe,dpedkl elit` dxyk eza ixdy ¨¦§¥¨©§¨

øîàcøîipFOr `ai `l' (c bk mixac) weqta xn`p ,`ziixaa §¨©©Ÿ¨Ÿ©¦
`weecy yexcl yie ,''d ldwA ia`FnE'éðBnò',ldwa `eal lqtp ¨¦¦§©©¦

,úéðBnò àìåoke'éáàBî',lqtp,úéáàBî àìåerxf lk oi`y oeike §Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦
,lecb odkl dnec epi`y `vnp ,zexzen mdizepa ixdy ,leqt

.ezy` z` lqet epi`e

äðùî
l`xyi za e` odk za ote` dfi`a hxtl dkiynn dpynd

l`xyi :zelke` opi` ote` dfi`ae ,dnexza zelke`ñðBàä̈¥
äzôîäå,odk zaäèBMäå,odk za `ypyïéìñBô àìdze` §©§©¤§©¤Ÿ§¦

oiyeciw jxca `ly xyk l`xyi z`iay oeik ,dnexza lek`ln
md leqt z`ia e` xyk l`xyi ly oiyeciw wx `l` ,zlqet dpi`

.dnexzd on dze` milqetyå,l`xyi za dzit e` qp`y odk ok §
,d`ypy dhey odk e`ïéìéëàî àìo`k oi`y oeik ,dnexza dze` Ÿ©£¦¦

.dnexza dlik`n dcal d`iad oi`e ,zeyi` oipwíàåodk za §¦
y inl dlrapìàøNéa àáì ïééeàø ïðéàdze` oilqFR EN` ixd , ¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦

.dnexza lek`ln
:dpynd zx`anãöék,oilqet opi`äéäodM zA lr `AW l`xUi ¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥

,dhey l`xyi d`yp m` oke ,iezita e` qpe`a ,oiyecw myl `ly
,äîeøúa ìëàzepi` dheye ,oiyecw oi` iezite qpe`a ixdy Ÿ©¦§¨

mpi`y oeik ,dze` zlqet dpi` mz`iae ,d`pw `le oiyecw zxeza
.ldw ileqt
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' א

חוננו השם יתברך בכישרונות מיוחדים בשדה החינוך הכשר, נמצא הוא במדינה שהמחסור בכוחות בשטח זה מבהיל הוא, וכנראה 
במוחש התוצאות האיומות מחסור זה במצב היהדות במדינה האמורה.

ממכתב ח' אייר, תשי"ז



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zenai(oey`x meil)

e` dpnl` wx dazk `le 'dyexbe dpnl`' dxezd dazky jkne
l d`yip m` wxy cenll yi ,dyexb wxúeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§

,da ïéLeøéâål` day `id wx ,da miqtez eiyeciwy inl ,xnelk §¥¦¨
,epnn rxf dl oi`yk dnexza lek`l dia` ziaeàöédf llkn ¨§

,ïéLeøéâå úeðîìà Bì ïéàL ,ãáòå íéáëBk ãáBòzxeza mpi` ixdy ¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦
ote`ay ,dyexbe dpnl` my dilr oi` eyxib e` eznyke ,oiyeciw
cary o`k x`eane ,dnexz zlik`l dia` zial day dpi` df
dpi` okle ,dnexza lek`ln dy`d z` mz`iaa milqet iebe

.dia` zial zxfeg
:zxxane `xnbd dkiynnïçkLàjkl cenil df weqta ep`vn - ©§§¨

yúðäkj` ,car e` ieb z`iaa dnexzd on zlqtpúéìàøNéå äiåì Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦
,odkd mpa zngn zelke`yïì àðîzelqtp od s`y epl oipn - §¨¨

mb cenll yi :`xnbd zx`an .care ieb z`iaa dnexz zlik`n
ok micnle ,zpdk epnn micnly weqt eze`n zil`xyie diel

kdn oiráø øîà àaà éaø øîàã,(.ft) onwl,'úáe' 'úa'ze`dy §§¨©©¦©¨¨©©©©
,dyxcl d`ae zxzein e"ieénð àëäyexcl yi,'úáe' 'úa'jkny ¨¨©¦©©

za' wx dazk `le 'dpnl` didz iM odM zaE' dxezd dazky©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨
zngn dnexz zelke`y zil`xyie diel mby cenll yi ,'odk

.leqt z`iaa zelqtp ,mpa
:`xnbd zl`ey .ok xaeqd `pzd in `xnbd dzr zx`anïàîk- §©

diel s` zlqet leqt z`iay zxne`d `ziixad dzpyp in zrck
,zil`xyieéåå Léøãc ,àáé÷ò éaøkdxizi e"ie ze` yxecy - §©¦£¦¨§¨¦¨¥

`lye ,'odk zae' weqtay e"ied z` yexci o`k s`e ,weqtay
:`xnbd daiyn .eilr miwlegd opax zrckàîéz eléôà£¦¥¨

k zxaeq `ziixady,ïðaøc meyn ,e"ie miyxec mpi`ydìeklk - ©¨¨¨
oeyldúáe','odMàeä àøéúé àø÷dxezd dlkiy ,`ed xzein - ©Ÿ¥§¨§¥¨

ExbE dpnl` didz ike' wx aezklzaa xaecny mircei epiide ,'dW §¦¦§¤©§¨¨§¨
zaE' milind ztqede ,'odk za'a wqer mcewd weqtdy oeik ,odk©

.zelqtp zil`xyie diel mby zcnln df weqta s` 'odMŸ¥
inl dlrapy odk zay ,lirl d`aedy dyxca oecl day `xnbd
dywn .dnexza lek`ln zlqtp ,oiyexibe zepnl` el oi`y
zepnl` da el yiy in `wecy weqtdn yexcl epl oipn :`xnbd
zxfeg epnn rxf dl oi` m` okle ,dnexzn dlqet epi` oiyexibe
oiyexibe zepnl` el oi`y in la` ,dnexza lek`l dia` zial

,epnn rxf dl oi`yk elit` dlqetàîéàåweqtdy xn`p `ny - §¥¨
l d`yip m`y xnele lwdl `a,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦¨

xn`p f` ,mda miqtez oiyeciwy oie`l iaiigl e` l`xyil epiide
c ,dxezd ly weligdòøæ déì úéì ék,epnn rxf dl oi` m`y - ¦¥¥¤©

,dyxbzp e` dpnl`zpeäìëà÷e .dnexzaòøæ déì úéà ékeli`e - ¨¨§¨¦¦¥¤©
,epnn rxf dl yi m`äìëà àìl d`yip m` j` .dnexzaïéàL éî Ÿ¨§¨¦¤¥

,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì,car e` ieb oebkòøæ déì úéàc áb ìò óà ©§§§¥¦¨©©©§¦¥¤©
,epnnìeëéz énðmrxfy meyn ,dnexza `id zlke` ok mb - ©¦¥

.ezngn dnexza dlqetl rxf aeyg epi`e ,dnda rxfk aygp
:`xnbd zvxzn,ïk íàoi`y inl z`yipd lr lwdl aezkd `ay ¦¥

yi m` mb dia` zia znexzl zxfegy xnele ,oiyexibe zepnl` el
,rxf dlél änì úéìàøNéå äiåì ééeaødxezd dkxved recn - ©¥§¦¨§¦§§¥¦¨¨¦

inl elrap m` od s`y xnel ,df weqtn zil`xyie diel zeaxl
rxf mb mdl yiyk] dnexza zelke` oiyexibe zepnl` el oi`y
lwa z`f cenll xyt` ixde ,leqtdn rxf odl yi m` s` [odkn
diel ,leqt rxf dl yiy s` zlke` zpdk dne ,zpdkn xnege
diel zeaxl dxezd dkxvedy jkne .elk`iy i`ce zil`xyie
care ieb z`iay zpdka xingdl `a weqtdy gken ,zil`xyie
dxezd dkxved okle ,mdn rxf odl oi`yk elit`e ,oze` zlqet

.leqt z`iaa zelqtp od s`y ,zil`xyie diel mb zeaxl
`ed xf Wi`l didz iM odM zaE' (ai ak `xwie) weqta xn`p©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦
wqer weqtdy (.gq) lirl x`azde ,'lk`z `l miWcTd znExzA¦§©©¢¨¦ŸŸ¥
ik' oeylne ,dnexzn dlqtpy ,dl leqtl dlrapy odk zaa
xnelk ,died el yiy ina xaecny (:gq my) eyxc 'didz
ik odk zae' weqtde] oie`l iaiig epiide ,ea miqtez oiyeciwy

mdiyecw oi`y zezixk iaiiga wqer 'dyexbe dpnl` didz
weqtd z` `xnbd zx`an dzr .[mz`iaa milqety ,da miqtez
dywn .oie`l iaiiga miqtez oiyecw oi`y mixaeqd zrcl

:`xnbdøîàc ,àáé÷ò éaøìey,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLec÷ ïéà §©¦£¦¨§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦
eeixacléàîweqtd zpeek,'øæ Léàì äéäú ék'oi`y jgxk lra ©¦¦§¤§¦¨

s`y xaeq `aiwr iax ixdy ,oie`l iaiiga xaecny xnel dpeekd
eheytk dpeekd 'didz ik' `l` ,miqtez oiyecw oi` mdaék¦

ìòaézlqet xf z`ia lky cnln weqtde ,xf yi`lelit`e ,z ¦¨¥
,dyw ok m`e ,car e` ieb z`ia'äLeøâe äðîìà',dxez dazky ©§¨¨§¨

él änìxak micnlp mdy oeik ,care ieb zeaxl jxvp df oi` ixde , ¨¨¦
welig oi`e ,miqtez oiyecw oi` mileqtd lka ixdy ,'xf yi`'n

.mdipia
zeaxl zkxvp 'dyexbe dpnl`' oeyl oi` mpn` :`xnbd zvxzn
yi m`y ,weqta xen`d oicd sebl zkxvp `id j` ,care ieb z`ia
rxf odl oi` m`e ,odia` zia znexza lek`l zexfeg opi` rxf odl

e ,dnexza lek`l zexfeg'äðîìà'ick ,aezkl dxezd dkxved ©§¨¨
,äéìò øéîçäìlek`l zxfeg dpi` rxf dl yi m`y cnlle §©§¦¨¤¨

,dnexza'äLeøâ'åick aezkl dxezd dkxved,äéìò ì÷äìcnll §§¨§¨¥¨¤¨
.dia` ziaa dnexz zlik`l zxfeg rxf dl oi`yky

:el` mipic cenila jxevd z` `xnbd zx`anàëéøöedkxved - §¦¨
,dyexb mbe dpnl` mb aezkl dxezdïðéòîLà éàcdzid m`y - §¦©§§¦¨

a wx df oic epze` zcnln dxezd,äðîìàzxfeg rxf dl oi` m`y ©§¨¨
y mixeaq epiid ,dia` zialàeä äðîìà,df oic xn`p da `weec - ©§¨¨

àéæçc íeMî ,äìëà òøæ dì úéì éëcdie`x `id oiicry -,äpeäëì §¦¥¨¤©¨§¨¦§©§¨¦§¨
,heicd odkl zxzen `id ixdy,äpeäëì àéæç àìc ,äLeøb ìáà£¨§¨§Ÿ©§¨¦§¨

,heicd odkl elit` dlqtpyàîéày xnel mewn did -áb ìò óà ¥¨©©©
,äìëà àì ,òøæ dì úéìcmb dlqtp dpedkl dlqtpy oeiky §¥¨¤©Ÿ¨§¨

dl oi` m` ,dyexb s`y yexita dxezd dazk okle ,dnexzl
.dnexza lek`l zxfeg ,rxf,äLeøb ïðéòîLà éàårxf dl yi m`y §¦©§§¦¨§¨

y mixeaq epiid ,dnexz lek`l zxfeg dpi`àeä äLeøbda wx - §¨
,df oic xn`p,äìëà àì òøæ dì úéà éëcepiideàéæç àìc íeMî §¦¦¨¤©Ÿ¨§¨¦§Ÿ©§¨

,äpeäëì,dnexzl mb dlqtp dpedkl dlqtpy oeikeäðîìà ìáà ¦§¨£¨©§¨¨
,äpeäëì àéæçc,heicd odkl zxzen `id ixdyàîéàmewn did - §©§¨¦§¨¥¨

y xnelìeëéz énð òøæ dì úéàc áb ìò óàrxf dl yi m` s`y - ©©©§¦¨¤©©¦¥
,dnexza lk`z ok mbàëéøömb rinydl dxezd dkxved okl - §¦¨

oi` m` zelke` odizyy ,dyexbd oic z` mbe dpnl`d oic z`
.rxf odl yi m` zelke` `l odizye ,rxf odl

dleqt ,dl leqtl dlrapy dy` `nw `pz zrcly lirl x`azd
didz iM odM zaE' weqtdn cnlpy (:gq) `xnbd dxn`e ,dnexzn©Ÿ¥¦¦§¤

:`xnbd dywn .oie`l iaiiga xaecny 'xf Wi`làîéàå`ny - §¦¨§¥¨
m`y ,df oicy xn`pdì ìeñôì äìòáðllek ,dnexzn dlqtóà ¦§£¨§¨¨©

y inBúLeøb øéæçîxg`l z`yipy xg`l`l xeqi`a `idy , ©£¦§¨
(:cn) lirl epipy recne ,dnexzn dlqt dilr `a m`e ,dyrz
oky lke dpedkl dxyk `idy epiidc ,'xyk dclee dxyk `id'

:`xnbd zvxzn .dnexzl,àðîçø øîà 'øæ Léàì'jkn cenll yie §¦¨¨©©£¨¨
z`iaa `l` zlqtp dpi`yàøwéòî dìöà øfL éîdid lready - ¦¤¨¤§¨¥¦¨¨

,xzid cv mda did `ly ia`ene ipenr oebk ,mlern dilr xeq`
é÷etàìdf llkn hrnle `ivedl -éàäxifgn xnelk ,df mc` - §©¥©

,ezyexb,àeä àøwéòî dìöà øæ àìcdzid dyxiby mcew ixdy §Ÿ¨¤§¨¥¦¨¨
okle ,dxezd dazky 'xf yi`' llka epi` df mc`e ,el zxzen

.eilr dxq`py xg`l s` ,ez`iaa dnexzl dlqet epi`
didz iM odM zaE' weqtd ly dyxcd xwira oecl zxfeg `xnbd©Ÿ¥¦¦§¤
dywn .dy`d z` zlqet leqt z`iay epcnl epnny ,'xf Wi`l§¦¨

:`xnbd,éëä éàz`iay 'xf yi`l didz ik' weqtdn micnely ¦¨¦
,zlqet leqt,ììç,dpedk leqtn clepyàøwéòî àeä øæ åàìc- ¨¨§¨¨¥¦¨¨

x`eank zpdk elit` `yil xzen ixdy ,'xf yi`' aygp epi`y
,(:ct) oldlìBñôì àìrecne ,dnexza lek`ln ezy` z` Ÿ¦§

zvxzn .dnexzn milqetd oia eze` dzpn (.gq) lirl `ziixad
c ,dnexzn lqet llgy cgein cenil yi :`xnbdàø÷ øîàiabl ¨©§¨
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רכט miwxt dyelya` cenr hq sc ± iriax wxtzenai
úðäë ïçëùà.car dl liqtc Ðàåä àøéúé àø÷ úáå äìåëlirlc `xwa aizk `dc Ð

."dyexbe dpnl` didz ike" :dixza` azknl ivne ,"odk zae" dipinúéàã áâ ìò óà
ìåëéú òøæ äìÐdndake.aiyg `nlraïë íàopireny`le ,aizk `lewl `xw i`dc Ð

liqt `l care ixkpc rxfc"zae" azkc il dnl dia aizkc zil`xyie diel iieax Ð

`xizi `xw?`lc opireny` dteb zpdk `zyd

zil`xyie diel ,care ixkp rxfa `lqtin

`irain?el yiy inc opireny`l meyn i`e !

rxf dl zi` ik ikd elit` ,oiyexibe zepnl`

diel xqinl jixhvi`e ,lekiz `l dipin

,odk dpa liaya dnexza zlke`d zil`xyie

aeyz `l epnn rxf dl `die xfl `ypiz ikc

dlra zzina dnexzloeikc ;ol `hiyt `d Ð

zpdkcdnexzn l`xyi rxfa `lqtin dteb

liaya zlke`d zil`xyi oky lk ,`yp iac

zil`xyie diel `xw iax ik ,i`ce `l` .dpaÐ

,dpa liaya zlke` m`y ,diiax ikdldlrape

rxf dl oi` elit` ,care ixkpl`lc ,dlqtp Ð

ol `wtpzpdknzpdk :(a,gq) lirl opixn`ck ,

.'ek dteb yicwc `idïéà øîàã àáé÷ò éáøìå
ïéñôåú ïéùåãé÷didz ik" i`de ,leqt mc`l Ð

lirlc "xf yi`l,hwp died meyn e`l Ð

`xninleina `l` zlqet leqt z`ia oi`c

.leqt meyl oiyeciw oi` `dc ,ycwl ie`xy

oileqt z`ia lr cnll `a m` "didz ik" i`de

lke ,dlira oeyl `l` epi` Ðmixfddlv`

ixkp elit` ,zlqet mz`ia `dzy rnyna

.careäùåøâå äðîìà,care ixkp opireny`l Ð

il dnl?'åë øéîçäì äðîìàe`l ,xnelk Ð

`l` .oiyexibe zepnl` el yiy in ihernl

dpnl` ,jixhvi` ditebl.dilr xingdl ick Ð

`ide l`xyi zpnl` `pin` ded ,aizk `l i`c

.rxf dl zi`c ab lr s`e ,lekiz odk za

,dilr lwdl `pngx diazkl jixhvi` dyexbe

zil ikc (lwdl l`xyin dyxbzp ikc) xninle

l`xyin rxf dlded ,diazk `l i`c ,lekiz Ð

oeikc ,lekiz `l rxf dl zilc ab lr s` :`pin`

dlqti`cdpedkninp dnexzn Ð.dlqtin

åúùåøâ øéæçî óà äì ìåñôì äìòáð àîéàåÐ

,dlv` `ed xf `dc ,xg`l z`yipyniqtzeel

ulegd"a `ipz dnl` ,oiyeciw dazenai) "

dxyk `pniwe`e ,xyk dclee dxyk `id :(a,cn

dpedkl:opiqxb ikd !dnexzl oky lke Ðììç
ìåñôéì àì àåä äìöà øæ åàìãllg `dc Ð

.zpdka elit` xzenåòøæ ùé÷îodk ly Ð

dpnl`d lqet `ed dn ,el dpnl`d on lecb

dxyr" wxta silick ,dnexzd on ez`iaa

oiyecw) "oiqgei"llgi `le" :(`,frdidy in Ð

llgd erxf s` ,dpnl`d `id efe ,llgzpe xyk

.dnexzd on ez`iaa dy` lqetàîéàåÐ

zryn ,"didz ik" oeyla `pngx dwt`cn

dy`d z` leqt yciw i` ,dieddleqt Ð

.dilr `a eli`k ,zn elit`e ,zinlerìåãâ ïäë
ìéñôã àåä äàéáá`xwie) aizkck Ð`l" :(`k

opz inp ikde ,llig rxf yiyk ,"erxf llgi

e` elnx`zp :(a,ep zenai) "eznai lr `ad"a

oi`eyipd on eyxbzpoiqexi`d on ,zeleqt ÐÐ

.zexykéðù éøöî`pzl xyk erxfe ,leqt Ð

iqei iaxl ,d`iaa dlqet leqt `edc oeik ,`nw

:opiqxb ikd .liqt `l Ðäðîìàá ìåãâ ïäë äî
éðù éîåãàå éøöî .'åë ìñåôå äøéáòá åúàéáÐ

,dxiara oz`iamixac) aizkc.ipy `le "iyily" :(bkäúàù ìë.ezpnl` `yep odk dz` ,eza `yep odk Ðéðåîò øâ,dxyk eza la` ,oileqt mlerd seq cr epa oae epae `ed Ð

leqt erxfa yie li`ed ,leqt erxfy lka `nrh ilzc iqei iaxl .zipenr `le ipenr :(a,er zenai) ol `niiwcezaa `nrh ilzc oerny iaxle ,lqet Ð.liqt `l Ðäðùîäèåùäå
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àîéàåxibe zepnl` el yiy in'ek da oiye`kde opiywn `xnegl `zkec lkac :dnizÐ

.`lewl yiwpc jixt

íàzil`xyie diel iieax okopireny`l zil`xyie diel iieaxl jixhvi` `dc :dniz Ð

rnync :xnel yie ?(`,ft zenai) "zexzen yi" seqa opixn`ck ,dpa liaya zxfegc

ixii`c ilin lkl zil`xyie diel jixhvi`c dil

ixkpd on inp rxf dl zi` ikc opireny`le ,`xw

dpa liaya lekizoeik ,jixhvi` `l Ð

.dteb yicwc zpdka opirny`c

éëlraz ik didzinp dicicl :xn`z m`e Ð

iaxl lecb odkl dpnl`a inewe`l `ki`

?aayi iaxl elit` lecb odkl dleraae ,i`niq

ilqtinc ol `wtp dpedk ileqt lkc :xnel yie

dil rnyn `l :inp i` ."llgi `l"n dnexza

`nwele :xn`z m`e .odk iab "xf yi`l" inwe`l

dyr `l` `kilc ,jxca dlra dilr `ay dheqa

,opira `xwirn dlv` xfc :xnel yie ?"d`nhpe"c

,edine .xfnn ied `lc oeik ,`aiwr iaxl elit`

lraz ik "didz ik" i`n xninl dil dnlc :dyw

jixhvi` i`n`c ,jxtinl ivn ded zehiyta Ð

,ied xfnn `zydc ?care ixkpl `aiwr iaxl `xw

dxyr" wxta xn`ck !?`irain ez`iaa `lqtin

.(mye a,dr oiyecw) "oiqgei

ïäëdcegl d`iaa dpnl`a lecbxn`ck Ð

:(`,gr oiyeciw) "oiqgei dxyr" wxta

lra`id :xn`z m`e ."llgi `l" meyn dwel Ð

gwi `l" aizk `d ?izxz opira `lc olpn dteb

jixvdl oi` odk iablc :xnel yie ?"llgi `le

lqtp oady oeike .oiyeciw `la oky lkc ,oiyeciw

.zlqtp `id mb Ð

íäéðùåodkl dpnl`n `l` decnl `l

lecbyi`l"n ied `nrh xwir Ð

i`na opitli dpnl`a lecb odknc `l` ,"xf

"xf yi`l"c `xw e`l i`e .`xw inwe`l xazqn

,llgzzy dpnl`c xnege lwn slinl `kil

.("dn" ligznd xeaic a,eh) lirl izyxitck

äúôîäådheydeohw opz `lc `d Ð

opax dil epiwz `lc ,ediicda

ohwe dhey :(a,ev zenai) `xnba ipzwck ,oi`eyip

'ek e`ypyirac meyn epiidc :wgvi iax xn` Ð

.ohwa dil ipzin `lc ,dclie :`tiqa ipzinl

àìoilik`n `le oilqetjixhvi` `l Ð

,oilik`n oi`c dztne qpe`a opireny`l

xfrl` iaxl elit`e .dihwp oilqet `l meyne

zeyi` myl `ly dieptd lr `ad iept :xn`c

dpef d`yroi`c ,dnexza dlqtin `lc d`xp Ð
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miwxtרל dyelyaa cenr hq sc ± iriax wxtzenai
ìëàú àì äøáéò"dixerpk" :aizkc ,lqet xaer :(a,fq) lirl opitlick Ð.zxaernl hxt Ð

ìëàú äéòîá øáåòä êúçð.zne ezcli m` inp oicd `ede .cin Ðìëàú àì äøáéòÐ

`xwie) aizkck ,mlerd xie`l `viy cr zil`xyi en` z` lik`n epi` xaerdycilie" :(ak

"elk`i ezia.lik`n oi` celi oi`y ,lik`n celi Ðáà ìùî ìåãâleki `l lready Ð

e`le oiyeciw myl dilr `a `ly iptn ,dlik`dl

.dlik`n epae ,`ed epipwäàéá íåùî ìñåô ãáòä
opixn`ck ,dnexzd on dlqt zpdk lr `a m` Ð

.(a,gq) lirl `xnbaòøæ íåùî ìñåô ïéàåm` Ð

,car `edy xyk l`xyin odk zal rxf dl yi

l`xyi dlra znerxf ixd opixn` `l ,df x`ype

carc .dia` znexzl aeyz `le ,l`xyin dl yi

dl zgkyn ikid lif`e yxtne ,`ed rxf e`l i`ce

`diy.car xyk l`xyi oaùáëðåäçôùä ìòÐ

wgcp,f"rla `"yixt* = yakn oeyl .dilr wacpe

.`ed i`pb oeyleãáò äæ éøäcley Ðdgty

zeny) "diclie dy`d" :aizkc ,denk.(`käúéä
åéáà íàm` dnexza lk`z ,l`xyil odk za Ð

clec ab lr s` .miiw `ede eia` zn`nlra cle

'ek oipn drxf rxf :(`,r zenai) oxn`ck ,liqtÐ

e`le ,lif` dea` xza e`l `dc ,liqt `l i`d

epae ,odkn dpa zne ,odkl l`xyi za .`ed erxf

car `ede miiw dpa oa.dnexza lk`z `l Ð

.`ed rxf e`lcìñåô àåäù íéîòô ìåãâ ïäëÐ

.l`xyin drxf meyn ,dnexzd on odk za z`

åîà úà ìéëàî.eia` zzin xg`l Ðúà ìñåôå
åîà íàxg`l elit` Ð`ed e`l i`c en` zzin

zzin xg`l `yp iac dnexzl en` m` dxcd ded

zn :(`,ft zenai) "zexzen yi"a xn`ck ,dza

l`xyin dpa.dnexza lk`z Ðúàæå,dy`d Ð

.ezenk eaxi `l xnelk ,lecb odk ipak `l :zxne`

àøîâúåøåèô ïäéúåùðoipw oi` :`nl` Ð

.dheylïåéëopixn` dxairc ol `hiyt i`c Ð

lk`z `l dl`ad l`xyi oizipzn ipzw i`n` Ð

lk`z iezite qpe`a odk za lr?`ny yegil

dxair!ïðú àì éîiab "oig` drax`" wxta Ð

etlgedy miypoiyixtn :dtegl ozqipk zrya

oze`od zexaern `ny ,miycg dyly odilran

xyk cle oia dpgad opirae ,oixfnn zecledeclel

.opiyiig d`ia `cgl :`nl` .leqtåùùç ïéñçåéì
.wtqle zg` d`ial yegl oiqgeil eyr dlrn Ð

êéèéâ äæ éøä.l`xyi zal odk Ðìåëàì äøåñà
ãéî äîåøúá,ziin `zyd opixn` `zry lkc Ð

.wtqn dl ixq` :`nl`äáø øîà àìà`l Ð

,`witql opiyiig i`cec ,eyyg `l dnexzl `niz

uixz `l``kxitl.ikd lirlcïéàåùéðáoebk Ð

dtegl ozqipka etlgzpy`nyl eyyg Ð

,exarzp.ektd `l `dcåùùç àì úåðæá ìáàÐ

`ly ick zktdzn dpfn dy` :ol `niiwck

.wtq `kil jkld ,xarzzúîå.meia ea dlra Ð

úìáåèakyi xy` dy`e" :aizkc ,d`ia meyn Ð

`xwie) 'ebe "rxf zaky dze` yi`zxivi .(eh

.mei mirax` cledòøôîì úì÷ìå÷î àäúÐ

gkzy`c ,ynege oxw dlk`y dnexz mlyl

dxfczxn`wck i`e .bbeya dnexz dlk`e `iedzlwlewn i`n Ð?.`ied dxf e`l mirax` lk i`ce `díéòáøà ãò.mirax` mei cr rxtnl zlwlewn `dz mirax` xg`l dlk` m` Ð

uxzncnemirax` cr zlke` `cqg axdaexn onf dlv` ddy i`c ,d`ypy meia ea znc ied `ziixaa ipzwc dlra zn :dpin rny Ðxak ixdc ,`id zxaern `nlc ,dxeq` xzl`l Ð

.mei mirax`øæîî ãìåädvexte li`ed :opiyiig ,dilr `ay micen mdipyy it lr s` Ð`id,dilr `a inp xg` Ðdxari`e.dipiné÷åúùi` ol `wtqn `dc .xfnn wtq Ðqex`n,`ed

.`ed wtq xfnn jkld ,`ed `pixg` yipi`n i` ,xykeáøã äéúìéî àøáúñî.i`ce xfnn dil ieync Ðàîìòî àîééããmdy dnec ipa x`yk ixeyk`l `kilc ,mixg`n dceygy Ð

.dteg `la i`d ilek lrainl digxe` e`l ,`kd la` .lrad xg` jld zelira aex ,`id d`eypc oeik ,mzdc .mixykäãìé ïéúéðúîá éðú÷ãodkn l`xyi za dzetne dqep` Ðlk`z Ð

.odka dil opiwfgnc ,dpa meyn dnexzaàîééãã éà éîã éëéälk`z i`n` ,`nlrn inp Ð?,dicegl dipin `niicc e`l `l`opicyweilekk `xeqi` diciclc ab lr s`e .dixza` dil

`nlrle xzid qex` iablc ,dqex` oky lke ,diept ly cegi lr exfbc ,`nlr`xeqi`adil opicy dixza opixn` dicegl dipin `niicc `kid i`ce Ð.cleléâéìô àì àîìò éìåë äéìò àáá
.dilr `ay dcenc `kid Ðøæîî ãìåä.ied `pixg` yipi`ne ,dil opicy `nlrc `aex xzac ,i`ce Ð
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ãáòì úàùðådgtyd mr yakpe ipzwck ,card mr dyakpe :ipzw `lc ,dniz ÐÐ

.da ikiiy `l oi`eyipc

úåðæáeyyg `ldheye .xarzz `ly ick zktdzn dpfn dy`c ,qxhpewa yxitck Ð

el z`ypy it lr s` ,inpiy itl ,epnn xarzdl dvex oi`e ,zktdzn Ðd`x

"yxg" wxta opixn`ck ,elaeql lkez `ly

dtitka ygp mr xc mc` oi`c (a,aiw zenai)

.zg`áø'ek xfnn cled xn`dxyr" wxta Ð

`zlza ediizbelt yxtn (`,dr oiyecw) "oiqgei

.ipeeb

øîàab lr s` jl `ni` mlerl iia` dil

xfnn cled ax xn` `nlrn `niic `lc

zeaezkc `nw wxta xn`wc `d `pyil i`dle Ð

axc dinwl ez`c ezqex`e qex` `edd (a,bi)

.i`pin ,oi` :xn` `ede ,dipin :dxn` `id ,sqei

`w `dc `cg ?dl yegip i`nl :sqei ax xn`

dil zi`c iia`l .'ek dcedi ax xn`d :cere ,dcen

`niic `lc ab lr s` ,xfnn cled axlc `kd

`nlrn."cere" `la `nw `nrha mzd ibq `lÐ

àëéà`l `nlr ilek dilr `aa ixn`c

'ek ibilt`niic `lc `kid :yexit Ð

`nlrnikd `l` .xfnn cled oi`c iia` dcen Ð

dipin `niica `axe iia` ibilte ,'ek xnzi`

.`nlrn `niice
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¯ äéòîa øaeòä Czçð ,äîeøúa ìëàz àì ¯ äøaéò¦§¨ŸŸ©¦§¨¤§©¨¨§¥¤¨
ìëàz àì ¯ ìàøNé úa ìò àaL ïäk äéä .ìëàzŸ©¨¨Ÿ¥¤¨©©¦§¨¥ŸŸ©
àöîð .ìëàz ¯ äãìé ,ìëàz àì ¯ äøaéò ,äîeøúa¦§¨¦§¨ŸŸ©¨§¨Ÿ©¦§¨
,äàéa íeMî ìñBt ãáòä .áà ìMî ìBãb ïa ìL BçkŸ¤¥¨¦¤¨¨¤¤¥¦¦¨
úa ,ïäëì ìàøNé úa ?ãöék .òøæ íeMî ìñBt Bðéàå§¥¥¦¤©¥©©¦§¨¥§Ÿ¥©
ìò Laëðå ïaä Cìäå ,ïa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ïäkŸ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤¥§¨©©¥§¦§©©
íà äúéä .ãáò äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå ,äçôMä©¦§¨§¨§¨¥¤¤£¥¤¤¤¨§¨¥
úa ,äîeøúa ìëàz àì ¯ ïäëì ìàøNé úa åéáà̈¦©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©¦§¨©
.ìéëàîe ìñBt øæîî .äîeøúa ìëàz ¯ ìàøNéì ïäkŸ¥§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©§¥¥©£¦
äãìéå ,ìàøNéì ïäk úáe ,ïäëì ìàøNé úa ?ãöék¥©©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨
éøëðì Bà ãáòì úàOéðå úaä äëìäå ,úa epîéä¥¤©§¨§¨©©§¦¥§¤¤§¨§¦
úa Bnà íà äúéä .øæîî äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå§¨§¨¥¤¥£¥¤©§¥¨§¨¥¦©
¯ ìàøNéì ïäk úa .äîeøúa ìëàz ¯ ïäëì ìàøNé¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©¦§¨©Ÿ¥§¦§¨¥

k .äîeøúa ìëàz àì,ìñBt àeäL íéîòt ,ìBãb ïä ŸŸ©¦§¨Ÿ¥¨§¨¦¤¥
äëìäå ,úa epîéä äãìéå ìàøNéì ïäk úa ?ãöék¥©©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©§¨§¨
éab ìò LnLîe ãîBò ìBãb ïäk úBéäì éeàø äæ éøä ¯ ïa epîéä äãìéå ïäëì úqéðå úaä©©§¦¥§Ÿ¥§¨§¨¥¤¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨¥§©¥©©¥
ïî éðìñBt àeäL ìBãb ïäk éðák àì :úøîBà úàæ .Bnà íà ìñBôe ,Bnà úà ìéëàî ,çaænä©¦§¥©©£¦¤¦¥¥¦Ÿ¤¤Ÿ¦§¦Ÿ¥¨¤§¥¦¦

.äîeøzäàøîâc àäì àðéðzïðaø eðzúBøeèt ïäéúBLð ¯ eúîå íéLð eàNpL ïè÷å äèBL : ©§¨¨¥¨§¨§¨©¨©¤§¨¨¤¨§¨¦¨¥§¥¤§
¯ äøaéò .äîeøúa ìëàz ¯ ïäk úa ìò àaL ìàøNé äéä ?ãöék .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî¦©£¦¨¦©¦¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©¦§¨¦§¨

ïúBà ïéLéøôî :ïðz àì éî !äøaéò ànL Leçéì ¯ ìëàz àì äøaéòc ïåék .ìëàz àììLäL ŸŸ©¥¨§¦§¨ŸŸ©¥¤¨¦§¨¦¨§©©§¦¦¨§¨
íéLãç.eLLç àì äîeøúì ,eLLç ïéñçeéì :àðeä áø øa äaø øîà !ïä úBøaeòî ànL ¢¨¦¤¨§¨¥¨©©¨©©¨§£¦¨§¦§¨Ÿ¨§

éhéb äæ éøä" :àéðúäå ?eLLç àì äîeøúìåìBëàì äøeñà ¯ "éúúéîì íãB÷ úçà äòL C §¦§¨Ÿ¨§§¨©§¨£¥¤¦¥¨¨©©¤§¦¨¦£¨¤¡
ïéàeOéðáe .eLLç àì ¯ úeðæa ,eLLç ¯ ïéàeOéða :àðeä áø øa äaø øîà àlà !ãiî äîeøúa¦§¨¦¨¤¨¨©©¨©©¨§¦¦¨§¦§Ÿ¨§§¦¦
øîà !áøòì äîeøúa úìëBàå úìáBè ¯ úîe ìàøNéì úàOépL ïäk úa :àéðúäå ?eLLç éî¦¨§§¨©§¨©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥¥¤¤§¤¤¦§¨¨¤¤¨©
¯ àøaòéî éàå ,àøaòéî àì àä ¯ àøaòéî àì éàc ,íéòaøà ãò úìëBàå úìáBè :àcñç áø©¦§¨¤¤§¤¤©©§¨¦§¦¨¦©§¨¨¨¦©§¨§¦¦©§¨
¯ äéòîa døaeò økeä :àôéñ àîéà ,éëä éà :ééaà déì øîà .àéä àîìòa àiî íéòaøà ãò©©§¨¦©¨§¨§¨¦£©¥©©¥¦¨¦¥¨¥¨©¨¨§¥¤¨

a Búñeøà ìò àaä ,øîzéà .íéòaøà ãò ¯ úì÷ìe÷î éàî !òøôîì úì÷ìe÷î àäz.åéîç úéá §¥§§¤¤§©§¥©©§§¤¤©©§¨¦¦§©©¨©£¨§¥¨¦
¯ áøc déúìéî àøazñî :àáø øîà .é÷eúL ãìeä :øîà ìàeîLe ,øæîî ãìeä :øîà áø©¨©©¨¨©§¥§¥¨©©¨¨§¦¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©
àðéîà àðî :àáø øîà .déì ïðéãL déãéc àøúa ¯ àîìòî àîééc àì ìáà ,àîìòî àîééãc§©§¨¥¨§¨£¨¨©§¨¥¨§¨©§¨¦¥¨¥©¥¨©¨¨§¨¨¦¨
àlà ?ìëàz éànà äãìé ¯ àîìòî àîééãc àîéìéà ?éîc éëéä .ìëàz äãìé :éðú÷c ¯ dì̈§¨¨¥¨§¨Ÿ©¥¦¨¥¦¥¨§©§¨¥¨§¨¨§¨©©Ÿ©¤¨
àøúa ¯ àøeqéà éàäìe àøeqéà éàäìc ,íúä äîe .àîìòî àîééc àìå àîééc dépéî ¯ åàì̈¦¥©§¨§¨©§¨¥¨§¨¨¨¨¦§©¦¨§©¦¨©§¨
,ééaà déì øîà !?ïkL ìk àì ¯ àøézéä éàäìe àøeqéà éàäìc ,àëä ,déì ïðéãL déãéc¦¥¨¥©¥¨¨¦§©¦¨§©¤¥¨Ÿ¨¤¥£©¥©©¥

dépéî àîééãc àëéä ìk :Cì àîéà íìBòìáb ìò óàãìeä áø øîà ¯ àîìòî àîééc àìc §¨¥¨¨¨¥¨§©§¨¦¥©©©§¨©§¨¥¨§¨¨©©©¨¨
,øæîîàîòè éàîïéúéðúîe .àîìòì dLôð àø÷ôà ¯ ñeøà éaâì dLôð àø÷ôàcî :ïðéøîàc ? ©§¥©©£¨§¨§¦©¦§©§§¨©§¨§©¥¨©§§¨©§¨§¨§¨©§¦¦

éâéìt àì àîìò élek ¯ äéìò àáa :éøîàc àkéà .ïéøeñàä úéáa íéLeáç íäéðL eéäL ¯¤¨§¥¤£¦§¥¨£¦¦¨§¨§¦§¨¨¤¨¥¨§¨¨§¦¦
ìàeîLe ,øæîî ãìeä :øîà áø ,äøaéòL äñeøà :øîzéà éëäå ,déì ïðéãL déãéc déøúác§©§¥¦¥¨¥©¥§¨¦¦§©£¨¤¦§¨©¨©©¨¨©§¥§¥
,àîìòî àîééãå dépéî àîééc àìc ¯ áøc déúléî àøazñî :àáø øîà .é÷eúL ãìeä :øîà̈©©¨¨§¦¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©§¨©§¨¦¥§©§¨¥¨§¨
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יבמות. פרק שביעי - אלמנה לכהן גדול דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zenai(oey`x meil)

m` mpn`äøaéòmdn dxarzd -,äîeøúa ìëàz àìiptn ¦§¨ŸŸ©¦§¨
.dnexza lek`ln dze` lqet xaerdy,äéòîa øaeòä Czçðixd ¤§©¨¨§¥¤¨

e ,epi`y ink `edìëàz.dnexza Ÿ©
:oilik`n opi` cvik dpynd zx`anìàøNé úa ìò àaL ïäk äéä̈¨Ÿ¥¤¨©©¦§¨¥

,dhey odk d`ypy e` ,iezita e` qpe`a oebk ,oiyeciw myl `ly
,äîeøúa ìëàú àì.mtqk oipw dpi`e ,oiyecw o`k did `ly oeik ŸŸ©¦§¨

m` s`eäøaéò,mdnìëàz àìz` lik`n epi` xaery ,dnexza ¦§¨ŸŸ©
m` la` .dnexza zil`xyid en`äãìé,mdnìëàz,dnexza ¨§¨Ÿ©

àöîðyL Bçkìdî ìBãb ïaegekìMd,áàepi` envr lread ixdy ¦§¨Ÿ¤¤¨¦¤¨
,dnexza dlik`n epa eli`e ,d`pw `ly iptn ,dnexza dlik`n

.eni` `id ixdy
:sqep oic,ãáòä,dy` lr `ayäàéa íeMî ìñBtlr `a m` - ¨¤¤¥¦¦¨

,dnexza lek`ln dlqt ,zpdkdòøæ íeMî ìñBt Bðéàåodk za - §¥¥¦¤©
oi` ,dlra zne ,car `ed rxf eze`y ,xyk l`xyin rxf dl yiy
zaygp `id `l` ,dia` zia znexzl xefgln dlqet rxf eze`
.dia` zia znexza lek`l zxfegy ,rxf `ll dlra zny ink

:dpynd zx`anãöékcar rxf dy`l didiy okzi ote` dfi`a - ¥©
d`yipy ixd ,xyk l`xyin,ïäëì ìàøNé úae`ïäk úad`yipy ©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥

Laëðå ïaä Cìäå ,ïa epîéä äãìéå ,ìàøNéì`ae -äãìéå ,äçôMä ìò §¦§¨¥§¨§¨¥¤¥§¨©©¥§¦§©©©¦§¨§¨§¨
,ïa epîéä,dy` dze` ly ckp `edy,ãáò äæ éøäm`e ,en` enk ¥¤¥£¥¤¤¤

`ed dlran dl x`ypy rxfdy `vnp ,dgtyd lr `ay oad zn
m` ,okle ,caråéáà íà äúéäcard lyìàøNé úad`yipy,ïäëì ¨§¨¥¨¦©¦§¨¥§Ÿ¥

ef ixd ,odkd dlra zne,äîeøúa ìëàú àìzny ink `id ixdy ŸŸ©¦§¨
.erxf aygp epi`e eizea`l qgiizn card oi`y ,rxf `ll dlra

card ly eia` m` dzid m`eïäk úad`yipy,ìàøNéì`id ixd ©Ÿ¥§¦§¨¥
e dia` zial zxfeg,äîeøúa ìëàzoi`y ink zaygp `idy meyn Ÿ©¦§¨

epi`e ,eizea`l qgiizn epi` df car ixdy ,l`xyin rxf dl
.dnexzn dlqet

:sqep oic zx`ane dpynd dkiynnúa ,ãöék ,ìéëàîe ìñBt øæîî©§¥¥©£¦¥©©
ìàøNéz`yipyïäk úáe ,ïäëìz`yipy,úa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©
äëìäådze`úàOéðå úaäEPnid dclie ,miakFM caFrl F` carl §¨§¨©©§¦¥§¤¤§¥¨¦§¨§¨¥¤

dzn m`e ,en`a miqtez eia` iyeciw oi`y oeik ,xfnn df ixd ,oA¥£¥¤©§¥
ixd ,xfnnd dpa wx x`ype ,l`xyid e` odkd zy` ly zad

m` okle ,eixedl qgiizn xfnn eze`Bnà íà äúéäxfnnd lyúa ¨§¨¥¦©
ìàøNéz`yipy,ïäkì,dlra zne,äîeøúa ìëàzrxfy meyn ¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©¦§¨

lek`l `id dkiynn ,odkdn rxf dl yiy oeike ,rxf aygp leqt
en` m` dzid m`e .dnexzaïäk úad`yipy,ìàøNéìzne ©Ÿ¥§¦§¨¥

,dlra,äîeøúa ìëàú àìmxeby ,l`xyin rxf dl yiy meyn ŸŸ©¦§¨
.dnexz lek`l `le ,dia` zial xefgl `ly dl

ïäkìñBt àeäL íéîòt ,ìBãb,dnexza lek`ln odk zaúa ,ãöék Ÿ¥¨§¨¦¤¥¥©©
ïäkz`yipy,úa epîéä äãìéå ,ìàøNéìdn`n zrpen za dze`e Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©

,dlra zzin xg`l s` dia` zia znexza lek`l xefglnäëìäå§¨§¨
äæ éøä ,ïa epîéä äãìéå ïäëì úqéðå úaäoadìBãb ïäk úBéäì éeàø ©©§¦¥§Ÿ¥§¨§¨¥¤¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨

,çaænä éab ìò LnLîe ãîBòdpynd dxn` lecb odk eze` lre ¥§©¥©©¥©¦§¥©
`edyìéëàîdnexza,Bnà úàyiy oeik j` odkd dlra zny s` ©£¦¤¦

,dnexza dze` lik`n edixd epnn rxf dlålecb odk eze`ìñBô §¥
z`,Bnà íà,dia` zia znexza lek`le xefgln ,odk za `idy ¥¦

,l`xyid dlran dl yiy rxfd `edy oeik ,dzn dzay elit`
,dia` zia znexza lek`l zxfeg dzid rxf dl did `l eli`e

en` m`eúøîBà úàæ,znerxzaàìl`xyia eaxiéðákiza oak -, Ÿ¤¤Ÿ¦§¦
`edy s`.äîeøzä ïî éðìñBt àeäL ,ìBãb ïäkŸ¥¨¤§¥¦¦©§¨

àøîâ
`ziixa d`ian `xnbd .lik`n `le lqet `l dhey :dpyna epipy

:dhey oipraïðaø eðúc àäì àðéðzxen`d df oic epzpyna epipy - ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,opaxcn elit` dy`a dheyl oipw oi`y ,`ziixaaïè÷å äèBL¤§¨¨

,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð ,eúîe íéLð eàNpLoeik ¤¨§¨¦¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦
ohwe dhey oi` ixdy ,znl ze`eyp eid `l mlern el` miypy
zlqtp dheyd zy` oi`y epzpyna x`ean ok enke ,`yil mileki

.oipw epipw oi`y oeik ,ezngn dnexza zlke` e`

:dpyna epipy.äîeøúa ìëàz ,ïäk úa ìò àaL ìàøNé äéä ,ãöék¥©¨¨¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©¦§¨
ìëàú àì ,äøaéò:`xnbd dywn .ïåékote`ay,äøaéòc`ed dpic ¦§¨ŸŸ©¥¨§¦§¨

y,ìëàú àì,dxarzd m` epl reci `le dilr `ayk s` ok m` ŸŸ©
Leçéìyeygl epl yi -äøaéò ànL.dnexza xq`ize ,ef d`ian ¥¤¨¦§¨

:zg` d`ian elit` xeairl miyyegy `xnbd dgikeneïðz àì éî¦Ÿ§©
eyciwy mipy ,df oirk oic (:bl) lirl dpyna epipy `l m`d -
lky `vnpe ,miypd etlged dtegl ozqipk zryae ,miyp izy

,qpe`a yi` zy` `idy exiag zy` lr `a cg`ïúBà ïéLéøôî©§¦¦¨
ìLíéLãç äL,odilran,ïä úBøaeòî ànL,md mixfnn mdipae §Ÿ¨¢¨¦¤¨§¨¥

yi` eze`n `ed cled m` rcp `l ,dpclze oze` yixtp `l m`e
ly ze`iadn clep cledy e` ,xfnn `ede dtega dze` lray

ly xg`l wxe ,xyk `ede dtegd xg`l dze` lray dlrady
dlral xefgl dl xzen ,xkip dxaer zxaern `id m`y ,miycg
mb ok m`e ,zg` d`ian elit` xeairl miyyegy gkene .izin`d
yygn dnexza dxqe`l epl yi l`xyi dilr `ay odk zaa

:`xnbd zvxzn .d`ia dze`n dxarzdy,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
ïéñçBéìe ,dlrn eyr ,xfnn e` xyk cled m` zrcl -eLLç`ny §¨¦¨§

la` ,zg` d`iaa dxarzd,eLLç àì äîeøúì`ly onf lk okle ¦§¨Ÿ¨§
.dnexza zxzen ,dxarzdy epl reci

:dywne `xnbd dkiynnåikeLLç àì äîeøúì`ny zewitql §¦§¨Ÿ¨§
,dnexza lek`ln dlqtp dy`d,àéðúäåd`eypd l`xyi za §¨©§¨

,dl xn`e ,hb dl ozpe ,rxf epnn dl oi`e odkléhéb äæ éøä,Clegie £¥¤¦¥
éúúéîì íãB÷ úçà äòLmiyyegy ,cIn dnExzA lFk`l dxEq` , ¨¨©©¤§¦¨¦£¨¤¡¦§¨¦¨

mcewy drya eiykr `idy `vnpe ,dry jeza dlra zeni `ny
gkene .dnexza lek`l dxeq`e dyexb `id ixde ,ezzin
yeygl yi o`k oke ,zewitql dnexza miyyegy ef `ziixan

.dnexza dze` xeq`le ,l`xyin zpdkd dxarzd `ny
,zewitql miyyeg oi` dnexzay dxn`y dnn da zxfeg `xnbd

:zeipynd izy oia xg` welig yiy zx`aneáø øa äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©©
eLLç ,ïéàeOéða ,àðeäxarzdl dvex dy`y iptn ,xeairl ¨§¦¦¨§

zg` lke ,etlgedy miyp izy iabl lirl dpyna okle ,dlran
ekixvde ,exarzd `ny eyyg ,dlral zlrap `idy dayg odn

la` ,miycg dylyl odilran oyixtdleLLç àì úeðæa,xeairl ¦§Ÿ¨§
,xarzz `ly ick ,dlirad ixg` zktdzn dpfn dy`y iptn

.jkl miyyeg oi` ,dxarzdy epl reci `ly onf lk okle
:dywne `xnbd dkiynneLLç éî ,ïéàeOéðáeoi`eyip iabl ike - §¦¦¦¨§

,dnexza xeq`l ,xeairl eyygúàOépL ïäk úa ,àéðúäå§¨©§¨©Ÿ¥¤¦¥
úîe ,ìàøNéì,meia ea dlraúìáBèxn`py ,d`iad z`neh meyn §¦§¨¥¥¤¤

Evgxe rxf zakW Dz` Wi` aMWi xW` dX`e' (gi eh `xwie)§¦¨£¤¦§©¦Ÿ¨¦§©¨©§¨£
,'axrd cr E`nhe miOa,áøòì äîeøúa úìëBàåodk za ixdy ©©¦§¨§©¨¨¤§¤¤¦§¨¨¤¤

xi`yd `l m` ,dlra zzin xg`l dia` zia znexzl zxfeg
,dxarzd `ny miyyeg oi` l`xyil z`yipa s`y gkene ,rxf

.dnexza lek`ln dlqet xaerde
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàelit` xeairl yeygl yi zn`a ¨©©¦§¨

ef dy`y `ziixaa epipyy dne ,oi`eyip ly zg` d`ianúìáBè¤¤
úìëBàåy onfl wx dpeekd ,dnexzíéòaøà ãòd`yipy mein mei §¤¤©©§¨¦

,dlrapeàøaòéî àì éàc,dlira dze`nàäixd -,àøaòéî àì §¦Ÿ¦©§¨¨Ÿ¦©§¨
,dnexza zxzen `id i`ceaeås`,àøaòéî éàixdíéòaøà ãòmei §¦¦©§¨©©§¨¦

,cled zxivi lyàéä àîìòa àiîmink `l` aygp xaerd oi` - ©¨§¨§¨¦
xg` zn`ae ,dnexza en` z` xqe`y 'xaer' my el oi`e ,cala
cr ,zxaern `idy yygn dnexza dy`d zxq`p mirax`d mei
`id zxzen zxaern dpi`y xxazi m`e ,miycg dyly exariy

.dnexza
:`cqg ax ly evexiz lr dywn iia`éiaà déì øîà,`cqg axl ¨©¥©©¥

,éëä éà,zxaernl zaygp dy`d oi` mei mirax` cryàîéà ¦¨¦¥¨
àôéñdzidy ef odk za ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨

jk xg`e ,dlra zzin xg` dnexz dlk`e ,l`xyil d`eypøkeä©
òøôîì úì÷ìe÷î àäz ,äéòîa døaeòdnexzd lr mlyl dkixv - ¨¨§¥¤¨§¥§§¤¤§©§¥©

,dnexza lek`l dxq`pe zxaern dzidy xxazd ixdy ,dlk`y
rnyne ,bbeya dnexz lk`y xf oick ,ynege oxw mlyl zaiige
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zenai(ipy meil)

dépî àîééc ìáà,qex`d dilr `ay reci m` j` -áb ìò óà £¨©§¨¦¥©©©
àîìòî àîééãc` mr mb dzpify dilr mippxny it lr s` -,mixg §©§¨¥¨§¨

déì ïðéãL déãéc déøúareciy iptn ,qex`l cled z` miqgiin - ©§¥¦¥¨¦©¥
.dilr `a xg`y reci oi`e ,dilr `a qex`dy

:dpyndn eixack giken `axéðz÷c ,dì àðéîà àðî ,àáø øîà̈©¨¨§¨£¦¨¨§¨¨¥
j` ,dnexza lk`z `l zepfa l`xyi za lr `ay odk ,epzpyna

m`ìëàz ,äãìé,xxal yie .dnexzaàîééãc àîéìéà ,éîc éëéä ¨§¨Ÿ©¥¦¨¦¦¥¨§©§¨
dépî,dilr `a odkd m` -àîìòî àîééc àìådilr mippxn `le - ¦¥§Ÿ©§¨¥¨§¨

,mixg` mr dzpifyìeëéúc øîéîì àëéøöjxev yi ike - §¦¨§¥©§¥
`ede ,odkdn `ed oad i`ce ixd ,dnexza zlke`y eprinydl

,en` z` lik`nåàì àlàote`a dpynd zwqer i`ce -àîééãc ¤¨¨§©§¨
,àîìòî énðreciy oeik ,odka cled z` milez ok it lr s`e ©¦¥¨§¨

.dilr `a `edy
:dxairy dqex` iabl ezii`x z` `ax miiqn,íúä äîe,epzpyna ¨¨¨

éàäìcyi envr odkly -,àøeqéà,ezy` dpi` ixdyéàäìes`e - ¦§©¦¨§©
yi xg` mc`l,àøeqéàmewn lknedéì ïðéãL déãéc déøúa- ¦¨©§¥¦¥¨¦©¥

oky lk ,dilr `ay reciy oeik ,odkdn `a cledy milez,àëä̈¨
,qex`aéàäìcyi ,qex`dn ueg ,xg` mc`ly -éàäìe ,àøeqéà- ¦§©¦¨§©
qex`leàøézéä,dxezd on zxzen `id -àìïkL ìkzelzl yiy ¤¥¨Ÿ¨¤¥

dilr mippxny s`e ,dilr `a i`ceay qex`dn `a cledy
.mixg`n

:ax zhiy xe`iaa `ax lr wleg iia`éiaà déì øîàyi ,`axl ¨©¥©©¥
,di`xd z` zegclCì àîéà íìBòìcóà ,àîìòî àîééãc àëéä ìk §¨¥¨¨¨¥¨§©§¨¥¨§¨©

áø øîà ,dépî àîééãc áb ìòy,øæîî ãìeäcledy milezy oeik ©©§©§¨¦¥¨©©©¨¨©§¥
,mdnr dzpify mc` ipa x`yn `aïéúéðúîex`eand eli`e - ©§¦¦

epiid ,mixg`a `le odka cled z` milezy ,epzpynaaote`àìã §§Ÿ
ììk àîééc,mixg`n `le odkdn `l ,llk dilr eppix `ly - ©§¨§¨

`ay dcigi d`ia dze`a xeaird z` milezy zycgn dpynde
zlke` `id ixd ,odkd ly epa `ed cledy oeike ,odkd dilr

.dnexza
:dpyna epipy'åë äàéa íeMî ìñBt ãáòä'.rxf meyn lqet epi`e ¨¤¤¥¦¦¨

jlde ,oa epnid dclie ,l`xyil odk za ,odkl l`xyi za ,cvik
m` dzid ,car df ixd ,oa epnid dclie dgtyd lr yakpe oad
,l`xyil odk za .dnexza lk`z `l ,odkl l`xyi za eia`

:`xnbd zl`ey .'dnexza lk`zàîòè éàîrxf eze` recn - ©©£¨
`n epi`e ,dnexzn odk za lqet epi`daiyn .l`xyi za lik

:`xnbdàø÷ øîà,ziprpk dgty eax el xqny ixar car iabl ¨©§¨
(c `k zeny) zexigl card `vie'åâå äéäz äéãìéå äMàä'dipc`l ¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨

dgtyl miqgizn miclidy dxezd o`k dcnile ,'FRba `vi `Ede§¥¥§©
dgtyn ciled dy` dze` ly dpay oeik o`k s` okle ,ziprpkd
aygp epi`e ,dgtyd en`l `l` eil` qgizn oad oi` ,ziprpk

.dnexza lik`n e` lqetd 'rxf'
:dpyna epipy.ìéëàîe ìñBt øæîî`ziixa d`ian `xnbd ©§¥¥©£¦

:weqtdn df oic zyxecy,ïðaø eðzodk za iabl dxeza xn`p ¨©¨¨
dpnl` didz iM odM zaE' (bi ak `xwie) l`xyil d`yipy©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨

dWExbEdì ïéà òøæådia` mgNn dixErpM dia` ziA l` daWe §¨§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨
dze` lqet ,l`xyin dy`l yiy rxfy weqta x`eane ,'lk`YŸ¥

:`ziixad zxxan .dnexza lek`l dia` zial xefglnéì ïéà¥¦
ïépî dòøæ òøæ ,dòøæ àlà,drxf zn xaky ote`a ,lqet `edy ¤¨©§¨¤©©§¨¦©¦

.íB÷î ìkî 'dì ïéà òøæå' ,øîBì ãeîìz:zyxece `ziixad dkiynn ©§©§¤©¥¨¦¨¨
,øLk òøæ àlà éì ïéà,dnexza lek`ln dze` lqet `edyòøæ ¥¦¤¨¤©¨¥¤©

,ìeñt,xfnn oebkïépî,lqet `ed s`y,'dì ïéà òøæå' ,øîBì ãeîìz ¨¦©¦©§©§¤©¥¨
,dìò ïéiò.dnexz zlik`n dze` leqti dl `vnzy rxf lke ©¥©¨

,lqet leqt rxf mby 'oi`' zaizn cenll ozip ji` :`xnbd dywn
z÷étà àäådéef dyxc z`ved xak ixde -ìy cenldòøæ òøæ §¨©¦§¥¦¤©©§¨

y ,df oic :`xnbd zvxzn .`ziixad zligza x`eank ,lqetòøæ¤©
dòøæ,lqetéøèöéà àìàø÷ C,z`f cnll ick weqt jixvn epi` - ©§¨Ÿ¦§§¦§¨

y epicia laewn ixdyíéðák ïä éøä íéða éðae ,éøèöéà ékàø÷ C §¥¨¦£¥¥§¨¦¦¦§§¦§¨
,'dl oi`' lyìy cnlìeñt òøæ.lqet §¤©¨

dclie miakek caerl e` carl z`yipe zad dkld :dpyna epipy

.'eke xfnn df ixd ,oa epnidïàîk ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà̈©¥¥¨¦§©¦¨¨§©
za lr e`ay ieb e` cary zxaeqd ,epzpyn diepy in zrck -

epiid dxe`kl ,xfnn cled ,l`xyiøîàc ,àáé÷ò éaøkyøæîî Lé §©¦£¦¨§¨©¥©§¥
ïéåàì éáéiçîexn`e ,(.hn) lirl dpyna minkg eilr ewlgpe , ¥©¨¥¨¦

ign e` zezixk iaiign wx `ed xfnnyel xn` .oic zia zezin iai
:opgei iaxàîéz eléôàzxaeq epzpyny mb xnel dz` leki - £¦¥¨

k,ïðaøiaiiga `l` z`f exn` `l mdy ,oie`l iaiign xfnn oi`y ©¨¨
la` ,oiyeciw mda miqtezy oie`leãBî ãáòå íéáëBk ãáBòaopax §¥¨¦§¤¤

mda miqtez `ly oeiky ,xfnn mdn cledy `aiwr iaxl
:xacl di`xe .xfnn mdn cledy zezixk iaiigk mpic ,oiyeciw

éîéc áø àúà éëc,l`xyi ux`nøîàmya,éîécáà øa ÷çöé éaø §¦¨¨©¦¦¨©©¦¦§¨©©§¦¦
eðéaø íeMî,iax -ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBò ¦©¥¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨

,øæîîx`eank ,oie`l iaiign xfnn oi`y xaeq envr iaxy s`e ©§¥
iaxl dcen `ed care miakek caer iabl mewn lkne ,(:ap) lirl

.xfnn cledy `aiwr
:dpyna epipyìñBtL íéîòt ìBãb ïäkd`ian `xnbd .'eke Ÿ¥¨§¨¦¤¥

:df oipra `ziixa,ïðaø eðz,zxne` dy`dy minrtúøtk éðéøä ¨©¨¨£¥¦©¨©
àæek éza ïaoa ly eizepeer lr dxtk eidi ilr mi`ad mixeqi - ¤¦¦¨

,ohw ilk `edy ,'`fek'k ,aeyg `le ohw `edy s` ,xfnnd iza
iptn,äîeøza éðìéëànLodkd dlran x`ypy rxfd `edy ¤©£¦¥¦©§¨

,eipa zzin xg`le ezzin xg`làck éza ïa úøtk éðéàåaeygd - §¥¦©¨©¤¦¦©¨
iptn ,lecb odk `edy epiide ,lecb ilk `edy ,ckkL`edéðìñBt ¤§¥¦

,äîeøzä ïî`edy oeikyixd l`xyid dlran dl x`ypy rxfd ¦©§¨
.dia` zia znexza lek`ln dlqet `ed

äðîìà êìò ïøãä

ìøòä ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
mixzend oipra oecl epzpyn dtiqen ,mcewd wxtl jynda

:dnexz zlik`a mixeq`deìøòäezny zngn lenip `ly odk - ¤¨¥
,dlin zngn eig`íéàîhä ìëå,e`nhpy mipdk -eìëàé àì §¨©§¥¦ŸŸ§

.äîeøúala`ïäéãáòå ïäéLð`nhde lxrd ly.äîeøúa eìëàé ¦§¨§¥¤§©§¥¤Ÿ§¦§¨
jk meyn `vei epi` ,`nh e` lxr `edy s` odky itl ,mrhde
e` envr z` lenl ,dpwz jixv `edy `l` ,dpedk llkn

.xdhidl
äëôL úeøëe àkc òeöt,mipdk mdyeìëàé ïäéãáòå ïä,dnexza §©©¨§¨§¨¥§©§¥¤Ÿ§

åeli`eìëàé àì ïäéLðdkty zexke `kc revty itl ,dnexza §§¥¤ŸŸ§
zlqtpe dllg ziyrp `id mz`iaae ,l`xyi za z`yl mixeq`

.dnexza lek`lníàå`kc revt dyrpy mcew el d`eyp dzid §¦
e ,dkty zexk e`dòãé àìdilr `a `le -àkc òeöt äNòpMî Ÿ§¨¨¦¤©£¨§©©¨

elà éøä ,äëôL úeøëeodiyp -eìëàé.dnexza §¨§¨£¥¥Ÿ§
:dkty zexke `kc revt md dn zyxtn dpyndòeöt eäæ éàå§¥¤§©

BlL íéöéaä eòöôpL ìk ,àkcleki epi` aeye ,odn zg` ENit`e , ©¨¨¤¦§§©¥¦¤©£¦©©¥¤
.ciledlãébä úøëpL ìk ,äëôL úeøëecvl dlrnle dxhrdn §¨§¨¨¤¦§©©¦

epi`e zzeye jtey `l` rxf geliw dxei epi` ok zngny ,sebd
.cileníàåe ,dhnle dxhrdn zxkpèeçk eléôà äøèòî øéizLð §¦¦§©¥¥£¨¨£¦§
äøòOä,cibl aiaqøLk`l` dpi` dxhrdy itl ,ldwa `eal ©©£¨¨¥

cvl dlrnle dxhrdn epiidc ,dxez dcitwd eilry cibde ,xya
.mly x`yp ,sebd

àøîâ
:dnexz zlik`a xeq` lxry oipn zx`an `xnbdéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦

øæòéìà] (øæòìà)odk lxrl oiPn ,[áLBz' øîàð ,äîeøúa ìëBà ïéàL ¡¦¤¤¦©¦¤¨¥¤¥¥¦§¨¤¡©¨
a 'øéëNåoaxw zlik` oiprçñôkUe aWFY' xn`pe ,oiprA 'xi §¨¦§¤©§¤¡©©§¨¦§

zlik`äîeøú,gqtn dnexz dey dxifba micnle ,áLBz' äî §¨©©
,Ba øeñà ìøò çñôa øeîàä 'øéëNålke' (gn ai zeny) xn`py §¨¦¨¨§¤©¨¥¨§¨

,'FA lk`i `l lxr.Ba øeñà ìøò äîeøúa øeîàä 'øéëNå áLBz' óà ¨¥ŸŸ©©©§¨¦¨¨§§¨¨¥¨
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רלג
miwxt dyelya` cenr r sc ± iriax wxtzenai

:opiqxb ikdìåëéúã øîéîì àëéøö àîìòî àîééã àìå äéðî àîééãã àîéìéà éîã éëéä
.àîìòî éîð àîééãã åàì àìàïëù ìë àì,`nlrne dipn `niic i`c Ðdicic dixzac

.dil opicyììë àîééã àìãá ïéúéðúîåjkld .`nlrn e`le dipn e`l ,ikd inwn Ð

.dxarzp d`ia jda opixn`c ,lk`zc opireny`l jixhvi`íéðáë ïä éøä íéðá éðáÐ

zenai) "eznai lr `ad" wxta.(a,aqïàîë
àáé÷ò éáøë`ad care ixkp :ipzwc oizipzn Ð

.xfnn cled l`xyi za lråðéáø íåùî,iax Ð

biltc opirnyc ab lr s`ewxta `aiwr iaxc`

mixac oi` :xn`c ,(a,ap zenai) "l`ilnb oax"

`l dile ,`aiwr iax ixacl `l` mixen` elld

,dcen care ixkpa ,ikd elit` ,dil `xiaq

zenai) "ulegd"a xn`ck`l" ixkp :(`,dn

."dycw didz `l" care ,"ozgzzàæåëilk Ð

.rexb `edy xfnn ,xnelk .ohwàãëilk Ð

.lecb odk ,xnelk .aeyg

ïøãääðîìà êìò

äðùîìøòäzngn eig` ezny odkÐ

.dliníäéùðíäéãáòååìëàéÐ

llkn iwtp `l d`nehe zelxr meyn `dc

ediiteb edpi`c `l` ,mipdkixqgn.`zpwz

íäéùðzexke `kc revt ly Ð`l dkty

dlrap ixdy ,oz`iaa dllg deieeyc elk`i

.dl leqtläòãé àì íàåixg` dilr `a `l Ð

.okl mcew el d`eyp dzide ,okøééúùð íàå
äøèòîzxkpy Ðdxhrnjli`e,xyk Ð

cib oi`y ,cib `le `ed `nlra `xyia mzdc

zxey dxhr .sebd cvl jli`e dxhrn `l`

xya,daeba dlind mewna ztwndrteye

.dteq cr cxeieàøîâáùåúäîåøúá øéëùå
odk ayez" :aizkc Ð."ycw lk`i `l xikye

úåáøì áæ åà òåøö àåäå ïøäà òøæî ùéà ùéà
ìøò`xw i`dac ,dnexz zlik` lv` `nhk Ð

`xwie) aizkc ,aizk dnexzynyd `ae" :(ak

,dnexz epiide ,"miycwd on lk`i xg`e xdhe

.yny axrda dil ibqcåéìò ïéáééç ïëùÐ

e` xzep e` lebt elk` m` ,z`hg oaxw

.`ed miycw `dc ,zxka edlekc .sebd z`neha

íìåò ïéð÷ éåð÷`ae .rvxpd ixar car Ð

df odkl iepw eteb oi`y ,jcnll aezkd

.iprpkk dnexza edlik`iyíéðù ïéð÷mzq Ð

.mipy yya `veiy ,carïë åìéàxn`p `lc Ð

.ayez `l`ïéð÷ éåð÷ äæ áùåú øîåà éúééä
íéðùxiky `a ,dnexza xeq` ikd meyn Ð

.`z` rvxpl `xw i`dc jgxk lr cnile `xizi

iaizk ixzc oeikeayezc `xazqn Ðdf Ð

xikye ,daexn onfl elv` ayeindcnerd df Ð

.z`vléðôåî çñôã àìàayeze xiky i`d Ð

."ea elk`i `l" :aizkc ,gqtcéà åäðéð éàî
ùîî øéëùå áùåú àîéðe` ,mipy oipw iepw Ð

.rvxp
àëä
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ìáàdil opicy dicic xza `nlrn inp `niicc ab lr s` dipin `niic`niic :yexit Ð

dipin`nlrn `niice ,i`cea dilr `ay Ðinp dipin `niic i`c ,rx my epiid Ð

`nlra rx myxza ikd meyn ,i`ce dilr `a mzdc ?oizipznn `ax iziin i`n ok m` Ð

.dil opicy dicic

ïøãääðîìà êìò

ìøòäzngn eig` ezny :qxhpewa yxit

dlxrl inc `lc ,d`xp oke .dlin

(`,`r zenai) `xnba ol `irainc dpnfa `lyi`

dlin xa ied `l ea `veik mzdc .dlxr `ied

i`c ab lr s` ,dpeny xg` la` .mewn meya

dpkqd iptn lenl el xyt`oeik ,lxr ied Ð

`xnba dil hiyt `lc ,rcz .onfd ribdy

`ly dlxr` dnexza lke` oi`y mehnehn

,lenle rexwl aiig oi`c ab lr s` ,dpnfa

edpzi`c eixkf :xn`wc ,(a ,my) `xnba gkenck

diyr zrya edpzile dlik` zryazgkyn Ð

`lc ,xkf `vnpe ipia ipia rxwpy mehneha dl

axwi f`e xkf lk el lend" diyr zrya dia opixw

`nw wxtae .lenle rexwl aiigin `lc "ezeyrl

"jxekf" :xn` inp (`,c) dbibgc`ivedl Ð

dl iwene ,di`xd on xehty ,qepibexcp`e mehneh

di`x iziin inlyexiae .uegan eiviayk

lenl el oipiznnc dng ezfg`` oizipznn

oizipznc rnyn ,dnexza xeq`c ,mei miyly

`icdae .dlin zngn eig` ezny lxra ixii`

oiae dpnfa `ly zelxr oia inlyexia wlgn

`l` .el `id dpkqy `l` lenl epnf ribdy

dil `hiyt mzdc :eply cenlzd lr wleg dfay

lik`e ,zelxr `ied `l dpnfa `ly zelxrc

`xnba `id `ira eply cenlzae ,dnexza

.`hiyti` `le (`,`r)äîxikye ayez

gqta xen`ddnexz lke`a :xn`z m`e Ð

,iwlilc dey dxifb i`da slip dnvr z`neha

dyr `l` da zilc opixn` (a,br) onwle

"eplk`z jixrya"xne`e !xg`l `le dfl Ð

oiprl `l` dpzip `l dey dxifb jdc :wgvi epiax

.ea `veike ope`e lxr oebk ,lke`d mc`d leqt

dnvr z`neh oebk ,dteb leqt oiprl la`.`l Ð

dilr dwliy mixekan slip izk`c :dyw la`

mixeka (my) opitlic ikid ikc ,dnvr z`neha

`pngx edpixw dnexzc meyn dnexznikd Ð

"ahexde xerd"a `dc ,mixekan dnexz silip inp

oiprl mixekan dnexz opixnb (a,kw oileg)

.ozenk odn oi`veid oiwyncùéàzeaxl yi`

lxrd(a,c dbibg) izkec lka opixn` `kdn Ð

mewn lkne .`nh ik lxr daxn `aiwr iaxc

aizkc e`l i`c ,gqta lxr azknl jixhvi`

`nhk `edy mewn meyn `icdaded `l Ð

eixkf zlinc ab lr s` ,yi` yi`n dil opiaxn

.gqta ezakrn eicareäîoiaiig oky gqtl

`nhe xzep lebt meyn eilr`lc mixtq yi Ð

.d`neh xeqi` `ki` inp dnexzac ,`nh iqxb

lke`l zxk `ki` gqtac meyn ,dil qxbc zi`e

qxhpewae .dnexza ok oi`y dn sebd z`neha

oicd `ede .xn`w z`hg eilr miaiigc yxit inp

.q"kr w"pt lkn jxtinl ivn iedc
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רלד
miwxt dyelyaa cenr r sc ± iriax wxtzenai

éð÷ àì éîð àëä.gqta aiige ,`ed `ilrn l`xyie ,diaxl diteb Ðéáøì äéì ïðéòîùå
ïéãîì ãçà ãöî äðôåî øîàã øæòéìàaiydl yi m`e .aiydl oi` m` Ð.oiaiyn Ð

gqtl dn :daeyz yi o`ke"dvilg zevn" wxta onwle .lirlck ,'ek eilr oiaiig oky Ð

cg` cvn dpten :xn`c xfril` iaxl opirny (`,cw)dvlg :ipzwc .oiaiyne oicnl Ð

:opixn`e .xiykn xfril` iaxe ,dleqt l`nya

`nw `pzc `nrh i`n'lbx' 'lbx' sili Ð

,"zipnid elbx oda lr" :dia aizkc ,rxevnn

,"my`d mc lr" :aizkc oeikc ,`ed `xizi `xwe

ira ied `le ,zipni lbxa aizk my`d mcae

,onya diazkne xcdinlwxta zegpna opixn`e

'ci' 'ci' ,diyxcnl `ed dpten :(`,i) `nw

'ofe`' 'ofe`' ,dvilgl 'lbx' 'lbx' ,dvinwl

,l`nya dvilg xiykn xfril` iaxe .drivxl

dn :jxtinl `ki`c ,rxevnn xnb `lc

.zrlez ipye aef`e fx` ur oerh oky rxevnl

`l xfril` iaxe :(`,cw zenai) mzd opiywne

rxevnn 'lbx' 'lbx' sili?oipn :`ipzde

'ofe`' 'ofe`' :opipyne ,'ek oinia `idy drivxlÐ

'lbx' 'lbx' ,dptenab lr s`e .dpten `l Ð

lbxc ,`ed cg` cvn dpten dey dxifbc

dpten `l dvilgc lbxe li`ed ,dpten rxevnc

.opikxt Ðêéøö àì äéôåâìã ïåéëayez `l Ð

xyt` `lc ,xiky `leedpinwe`lediihytk

.ixizi i`xw ixz dil ded ,llkãîìà ãç éãù
ãîìîà ãçåe Ðlkd ixac miccv ipyn dpten

.aiydl yi elit` ,oiaiyn oi`e oicnlçñô äî
'åë ïðåàedlekl (`,br zenai) opitlic Ð

.xyrnn xnege lw miycwíéùòîíéúåøë
ãáòä øáãá.dil yxtne ,`ed `pniq Ðùåðòå

úøë.dlind lr Ðåéãáòå åéøëæ úìéîåm` Ð

a`d xeq` ,lenl car e` ,lenl ie`x oa el yi

aizkc ,eln ok m` `l` gqta lek`l oec`d e`

zeny)iabe ,"axwi f`e xkf lk el lend" :(ai

yi`d "ea lk`i f` eze` dzlne" :aizk car

car meyn i`c ,eilra`l lxr lk" :azk `d Ð

"ea lk`i.úåðéðà äáøãàith lqt Ð.zelxrn

el zny dry lk bdepy ,`xneg dia zi` `dc

lnyn ,ditebc zelxr la` .znzg` mrtÐ

.eilr zxfeg dpi` aeyúøîà úéöî àìÐ

`xw iwene ,zepip` oiprl gqtn dnexz slipc

`herinc.zelxrláéúëã úåìøò ïðé÷áù
çñôã äéôåâádnexzn dl opixnbn `le Ð

ayezc dey dxifba.'ek zepip` opitlie ,xikye

øîâ øùòîîikd .(`,br) oiwxta onwl Ð

iieaxl dil ded ditebc zelxr `xazqn :opiqxb

.'ek
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àîìàdiax dil ipw `liepw eteb ixar carc (`,fh) oiyeciwc `nw wxta xn`c `de Ð

zevn oiprl la` .`nlra dxin`a `vei oi`e xexgy hb jixvy oiprl epiid ÐÐ

ziprpk dgtya ixyc `de .`l,dlila oia meia oia eax z` ceariy jixvy meyn epiid Ð

:xn`z m`e .`pngx diixw xikyc ,"jcar xiky xky dpyn ik" :(eh mixac) aizkck

,xhtil el yi diax dil ipwc `nrhnc rnync

xn`c o`nl gqta aiig eteb iprpk car `lde

o`nl elit`e ,daeg oey`xa miyp (a,`v migqt)

zeyx (my) xn`c,gqt lek`l ixy mewn lkn Ð

ipw ded i`c :xnel yie !"ea lk`i `l" :aizk `kde

cark ,eax z`pnda `l` lik` ded `l diax dil

.mixg` z`pnda `le ,iprpk

àìàiiept`lliaya ike :xn`z m`e Ð

"ea lk`i `l" :azkc ?xwy azk iiept`l

inwe`l `ki`c :wgvi epiax xn`e !oilke` mde

`l ditebl mewn lkne .ixkp ayeze xikya `xw

yixc `icdae .xkp oae lxrn sicr `lc ,jixhvi`

ayez :ikd `zliknaxiky ,ayez xb df Ðdf Ð

,jixhvi` `l ixkplc oeik :xn`z m`e .ixkpd

aezkl,l`xyia dinwepe "ea lk`i xikye ayez"

rnyn ded ok m`c :wgvi epiax xn`e !iiept`le

xizdl dey dxifb opiyxc dede ,lwdl dey dxifb

xeq` ope`c (`,br) onwl opitlic `de .gqta ope`

xyrnn "epnn" "epnn"c dey dxifbn gqta`l Ð

lxr xeq`l opinwen ded `l` ,ikd iyxc ied

.(`,cr) onwlck ,xyrnaéãùcge cnl` cg

cnln``ly ayez `kd aizk eli`k iede Ð

ab lr s`e .jxevl `ly xiky `kde ,jxevl

xiky `kde ayez `kdcdxifb xity `ied Ð

`id ef :(a,fi lirl) l`rnyi iax iac ipzck ,dey

.d`ia `id ef daiyéàea xeq` ope` gqt dn

wxta opzc it lr s` :wgvi epiax xn` Ð

egqt lke`e laeh ope`c (a,`v) migqta "dy`d"

zepip` xn`c o`nk `xnba dil opinwene ,axrl

zxk mewna mdixac ecinrd `le ,opaxc dlilÐ

o`nc `ail` elit` `iz`c xninl ivn `kd

`l` opaxc ied `lc .opaxcn dlil zepip` xn`c

xza lif`c o`nl ,meia xawp e` meia znyk

m` la` .`ziixe`cn enr elil qitz `lc ,dxeaw

dlila zn.xn meik epiidc ,meia znk ope` ied Ð

xaqe :(a,hv migaf) "mei leah" wxta jixtc `de

iax :`ipzde ?opaxc dlil zepip` oerny iax

"minly" xne` oerny`ed mly `edyk Ð

,'ek dcez zeaxl oipn ,ope` `edyk `le ,`ian

`l mzd !gqt `din ipzw .'ek gqt zeaxl oipn

iaxnc dil rnync ,dlila znyk iiepyl ivn

.ope` `edyk `iadl leki oi`c ,d`ad oiprl dil

gqt z`ad zrya ope` ied ik jixt ikdleÐ

.`iadl xeq` i`n`e ,ezlik` onf zlgzd `edy dlild cr zepip`d weqtióàda xeq` ope` dnexzdnexz ywzi`cn ,dnexza ope` xqzilc jxtinl ivn ded dey dxifb `la Ð

e .xyrnl mixekae (a,br) onwl mixekal.xn`w `le jinrhile xnel leki zenewn dnka ,edinïëùmizexk miyrn.zezixa dxyr yly dilr ezxkp oky xninl ivn ded Ð

êðäoyitp.(a,br) onwlck ,dil `ticr zxkc xninl ivn ded inp "oyitp jpd" `la Ðçñôãxnb xyrnn diteblk x`ye :xn`z m`e ."epnn" "epnn"c dey dxifba :yexit Ð

xyrnl dn :jxtinl `ki` xnege lw`e ,xyrnn xnege lwn (`,`w) "mei leah" wxta migafa xn`ck ?ope`l mixeq` miycwd lkc olpn miycwd`ax jixt ikdc ,dxev sqk oerh oky Ð

yewzi` mzdc ,"dxezd z`f"c `ywida gqtn opixnb miycw x`yc :xnel yie ?xyrnn xnege lwa dnegl ueg minlye dcez lke`a zewln silic `d iab (a,fi) zeknc `xza wxta diteb

"ezeev meia" opiyxcc ,gqt inp aizk `xw `eddae (a,at) "dcezd" seqa zegpnae (a,c) migafc `nw wxta xn`ck ,miycwd lkinp `xw `eddac ab lr s`e .gqte xyrne xeka df Ð

(`,`w migaf) "mei leah" wxta gkenck ,zepip`a milk`p dry iycwe ,dry iycw mdy "mi`elinle" aizkmzd eda ixii`c edpda `l` ,zepip`a oilk`pc xn`w dry iycw lka e`l Ð

`ywida cnlne xfeg m` dey dxifba cnld xaca `zbelt iedc (`,p) "onewn edfi`" wxta rnync `de .`wecmdipy eed ikc `wec mzd xn`c o`nl `ki`e ,ycew cnlnc `kid epiid Ð

`ed oileg obc xyrnc ,`kd la` ,cnlne xfeg oi`c ycewminlye ,minlyl ywz`cn xyrnd on d`ay dcezl epcnly `icda mzd ogky`ck ,ywida cnlne xfez `nlr ilekl Ð

.xyrnn "my" "my" ixnb ediitebéà'ek ezakrn eicare eixkf zlin gqt dnmc` zakrn oi` eicar zlinc `zlikna yixc diteb xfril` iaxe ,xfril` iaxk `ibeq jd `dc :dniz Ð

"ea lk`i f`" yixce ,gqta lek`ln"ea lk`i f`" yixcc ,`aiwr iaxk hwp `hidx metl `xnbc :wgvi epiax xn`e !card Ð.jixt "eixkf"n xfril` iaxle ,oec`d Ðåála` lke` epi`

dnexza `ed lke`dia aizkc "ea"e ,"xikye ayez"c dey dxifba dnexza zakrn eicare eixkf zlin la` Ð.xexne dvna zakrn dpi`c xninl `z` Ðéëä)`l lxr lk" opiqxb

"il dnl ea lk`i.(ixnbl dihytn dil `pxwre ,dey dxifbl 'ek `xw `pniwe` `dc ,"xikye ayez" opiqxb `le Ð
ea
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déì éð÷ àì éîð àëä ,déaø déì éð÷ àì ¯ àîìà©§¨¨¨¥¥©¥¨¨©¦¨¨¥¥
ãçà ãvî äðôeî ,ézkàå ¯ ééeðôàì àlà .déaø©¥¤¨§©§¥§©©¦§¤¦©¤¨
ãvî äðôeî :øîàc øæòìà éaøì déì ïðéòîLå ,àeä§¨§¦©¥§©¦¤§¨¨§¨©§¤¦©

éøö àì déôeâìc ïåék !ïéáéLîe ïéãîì ãçàéãL ,C ¤¨§¥¦§¦¦¥¨¦§¥¨§¦§¥
äåL äøéæb déì äåäå ãnìnà ãç éãLe ãîlà ãç©©¨¥§¥©©§©¥©£¨¥§¥¨¨¨
Ba øeñà ïðBà çñt äî éà .ïéããö éðMî äðôeî§¨¦§¥§¨¦¦©¤©¥¨
øa éñBé éaø øîà !da øeñà ïðBà äîeøz óà©§¨¥¨¨¨©©¦¥©
ézøîà úeøæ "øæ ìëå" "øæ" :àø÷ øîà :àðéðç£¦¨¨©§¨¨§¨¨¨¨©§¦
áéúk àä !úeìøò àìå :àîéà .úeðéðà àìå ,Eì§§Ÿ£¦¥¨§Ÿ£¥¨§¦
äåä úeìøò ,àøazñî ?úéàø äîe ,"øéëNå áLBz"¨§¨¦¨¨¦¨¦§©§¨£¥£¨
(ã"áòä ø"áãá í"éúåøë í"éùòî) ïkL ééeaøì déì¥§©¥¤¥

,Bôeâa äNòîe ,äNòî øqeçîBðLéå ,úøk Leðòå §©©£¤©£¤§§¨¨¥§¤§
,äaøcà .úákòî åéãáòå åéøëæ úìéîe ,øeacä éðôì¦§¥©¦¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤©§©¨
,äòL ìëa dðLé :ïkL ,ééeaøì déì äåä úeðéðà£¦£¨¥§©¥¤¥¤§¨§¨¨¨
!Bîöò úà ïwúì Bãéa ïéàå ,íéLðå íéLðàa úâäBðå§¤¤©£¨¦§¨¦§¥§¨§©¥¤©§

ðäðä" àìa :øîà àáø .ïLéôð Càì éîð "ïLéôð C ¨¨§¦¨¨¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨©¦¨
çñôc déôeâa áéúëc úeìøò ïðé÷áL ,zøîà úéöî̈¥¨§©§¨§¦©£¥¦§¦§¥§¤©
.ïðéøîb øNònî déôeb çñôc !?çñtî úeðéðà ïðéôìéå§¨§¦©£¦¦¤©§¤©¥¦©£¥¨§¦©
óà ,úákòî åéãáòå åéøëæ úìéî ¯ çñt äî éà¦©¤©¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤©
:àø÷ øîà !úákòî åéãáòå åéøëæ úìéî ¯ äîeøz§¨¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤¨©§¨
åéãáòå åéøëæ úìéî ,"Ba ìëàé æà BúBà äzìîe"©§¨¨Ÿ©¦©§¨¨©£¨¨
åéãáòå åéøëæ úìéî ïéàå ,çñôa ìBëàlî Ba úákòî§©¤¤¦¤¡§¤©§¥¦©§¨¨©£¨¨
ìëàé àì ìøò ìk" :àîéà éëä éà .äîeøúa úákòî§©¤¤¦§¨¦¨¦¥¨¨¨¥ŸŸ©
àä !äîeøúa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà Ba ,"Ba¥¥£¨¥¦§¨¨
úeìøò :àøazñî ?úéàø äîe ."øéëNå áLBz" áéúk§¦¨§¨¦¨¨¦¨¦§©§¨£¥
Leðòå ,Bôeâa äNòî ïkL ,ééeaøì déì äåä déôeâc§¥£¨¥§©¥¤¥©£¤§§¨
,ééeaøì déì äåä åéãáòå åéøëæ úìéî ,äaøcà .úøk̈¥©§©¨¦©§¨¨©£¨¨£¨¥§©¥

ðä !äòL ìëa dðLé ïkL:àîéà úéòaéàå .ïLéôð C ¤¥¤§¨§¨¨¨¨¨§¦¨§¦¨¥¥¨
ðä] àìaéãéî àkéà éî ,zøîà úéöî àì éîð ïLéôð [C §Ÿ¨¨§¦¨©¦¨¨¥¨§©§¦¦¨¦¥

éðéøçàc úeìøò ,déa àákòî àì déôeâc úeìøòc©£¥§¥¨§©§¨¥£¥§©£¦¥
àeä äLøãì "Ba" zøîàc àzLä !?déa àákòî§©§¨¥¨§¨§¨§©§¦§¨¨
"Ba" ?éì änì "Ba ìëàé àì øëð ïa ìk" ,àúàc§¨¨¨¤¥¨ŸŸ©¨¨¦
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zenai(ipy meil)

déaø déì éð÷ àì àîìàcard ly eteba oipw oec`l oi`y gken - ©§¨Ÿ¨¥¥©¥
,dnexza elik`dl iprpk cark epi`e ,ixardénð àëäoaxw oiprl ¨¨©¦

gqt,déaø déì éð÷ àìexhetl daiq oi`e ,`ed xenb l`xyi `l` Ÿ¨¥¥©¥
gqta 'xikye ayez' dxezd dazk `ly jgxk lre .gqt oaxwn

ééeðôàì àlàdidi ozip `l aeye dpten `dz dey dxifbdy ick - ¤¨§©§¥
.dze` jextl

:`xnbd dywnézkàådey dxifbd [oiicre-],àeä ãçà ãvî äðôeî §©©¦§¤¦©¤¨
itk xzein epi` dnexz oipra azkpy 'xiky ayez' ixdy

,(`"r) lirl x`azdyøæòéìà] (øæòìà) éaøì déì ïðéòîLå,xn`C [ §©§¦¨¥§©¦¤¦¤¤§¨©
d dey dxifbäðôeîwxå ,ïéãîì ,ãçà ãvîdilr aiydl ozip m` §¤¦©¤¨§¥¦§

,`kxitïéáéLîmicnl oi`eaiydl yi ef dey dxifb lr ixde . §¦¦
,'`nhe xzepe lebit meyn eilr miaiig oky gqtl dn' lirlck

.dnexza xeq` lxry xfril` iaxl oipn ok m`e
:`xnbd zvxznéøö àì déôeâìc ïåékC'ayez' zeaizy xg`n - ¥¨¦§¥Ÿ¨¦

ode ohytk ocinrdl ozip `l gqt oipra eazkpy 'xiky'e
,zexzeinéãL[wexf-]ãçzeaizdnãîlà,zcnlpd dnexz lr - §¥©©¨¥

ãç éãLezeaizdnãnìnàmby lekiak aygpe ,cnlnd gqt lr - §¥©©§©¥
,zxzein daiz yi dnexza mbe gqtaäðôeî äåL äøéæb déì äåäå©£¨¥§¥¨¨¨§¤

,ïéããö éðMîyi m` s` miaiyn oi`e dpnn micnl zercd lkly ¦§¥§¨¦
.`kxit

[xfril` iax ly] ef dey dxifbn micnl oi` recn dpc `xnbd
:`xnbd dywn .dnexzl gqtn ztqep dkldéàzniiwy jk m` - ¦

xn`p ,dey dxifbïðBà ,çñt äîoiicre eiaexwn cg` zny in-] ©¤©¥
[xawp `lBa øeñà`di dnExY s` ,,da øeñà ïðBà`id dkld ixde ¨©§¨¥¨¨

xzen ope`y.dnexza
:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdnexz zyxta ¨©©¦¥©£¦¨¨©§¨

,(bi ak `xwie)øæ ìëå' (øæ)ixdy xzein df weqte ,'FA lk`i `l ¨§¨¨ŸŸ©
cnll `a `l` ,'Wcw lk`i `l xf lke' (i ak my) xn`p xak§¨¨ŸŸ©Ÿ¤

`weecyEì ézøîà úeøæ,dnexza zlqetyúeðéðà àìå. ¨¨©§¦§§Ÿ£¦
:`xnbd dywnàîéàjl izxn` zexf ,'xf lke' yexcz `ny - ¥¨

dnexza zlqety,úeìøò àìå,dnexz zlik`a xzen didi lxre §Ÿ£¥
:`xnbd zvxzn .dnexza xeq` lxry dpyna `pzl oipneàä̈

'øéëNå áLBz' áéúkgqtn dey dxifb micnle ,dnexzae gqta §¦¨§¨¦
.ea xeq` lxry yexita ea xn`py

:`xnbd dywnúéàø äîe,dey dxifbn dnexza lxr leqtl ¨¨¦¨
weqtdy ,jtidl xn`z `ny ,'xf lke' weqtdn ope` xiykdle
d`a dey dxifbde ,dnexz zlik`a lxr xiykdl `a 'xf lke'

:`xnbd zvxzn .ope` leqtlàøazñîleqtydéì äåä úeìøò ¦§©§¨£¥£¨¥
ééeaøì,dey dxifbdnïkL,mixac dnka zepip`n dxeng zelxr §©¥¤¥

mpniqe(ã"áòä ø"áãa í"éúeøk í"éNòî)`ed lxräNòî øqeçî ©£¦§¦¦§©¨¤¤§©©£¤
,dlind dyrn -äNòîedyrp dlindBôeâa`l m` zxM WEpre . ©£¤§§¨¨¥

.envr z` lnøeacä éðôì BðLéåozn iptl dpzip dlin zevn - §¤§¦§¥©¦
.dxezúákòî åéãáòå åéøëæ úìéîeiprpk car e` oa mc`l yi m` - ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤

`vnp ,mze` leniy cr gqta lek`l i`yx epi` ,mlenl jixvy
eipa zelxr mb `l` ,gqt zlik`n ezakrn eteb zelxr wx `ly
xazqn okle ,zepip`a zeniiw opi` zexnegd el` lk .eicare

.'xf lke'n ope` xiykdle ,dey dxifbn dnexza lxr leqtl
:`xnbd dywnäaøcàleqty ,jtidl xnel yidéì äåä úeðéðà ©§©¨£¦£¨¥

ééeaøìoi`y zexneg da yiy itl ,dnexza xeq`l dey dxifbdn §©¥
,zelxradðLé ïkLzepip`l,äòL ìëael zny mrt lkay epiide ¤¥¤§¨§¨¨¨

xfeg epi` envr lny oeik ,eteb zelxr eli`e ,ope` zeidl xfeg ,zn
.lxr zeidlåzepip`úâäBðoiae íéLðàaa oia,íéLðzelxr eli`e §¤¤©£¨¦¨¦

.miyp`a `l` dpi`åope`,Bîöò úà ïwúì Bãéa ïéàlxr eli`e §¥§¨§©¥¤©§
.envr z` lenl ecia

:`xnbd zvxznðäïLéôð Cdaexn lxra yiy zexnegd oipn - ¨¨§¦¨
dey dxifbdy xnel xazqn okle ,ope`a yiy zexnegd oipnn

.ope`d z` `le dnexza lxrd z` leqtl d`a
lxrd z` dnexza leqtl oekp recn sqep uexiz d`ian `xnbd

:ope`d z` `leðä' àìa ,øîà àáøzøîà úéöî àì énð 'ïLéôð C- ¨¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨©¦Ÿ¨¦¨§©§
ly zexnegd oipnl dey did ope`d ly zexnegd oipn m` mb
ope`d z` leqtl d`a dey dxifbdy xnel leki jpi` ,lxrd

,denzl yi ok m`y ,lxrd z` `le dnexzaáéúëc úeìøò ïðé÷áL©§¦¨£¥¦§¦
çñôc déôeâa`le ,gqt zyxta aezky zelxr leqt gipp ike - §¥§¤©

,dey dxifba dnexzl epyxcpïðéôìéåleqt cnlp jci`ne -úeðéðà §©§¦¨£¦
dnexza,çñtîzepip`y ceradéôeb çñôc,dyxta daezk dpi` ¦¤©§¤©¥

`l`øNònîipyïðéøîbdey dxifbd yexcl xazqn i`ce `l` . ¦©£¥©§¦¨
dpi`y zepip` oiprl `le dyxtd seba daezky zelxr oiprl

.daezk
iax ly] dey dxifbdn micnl oi` recn zeywdl dtiqen `xnbd

:`xnbd dywn .dnexzl gqtn ztqep dkld [xfril`éàjk m` - ¦
xn`p ,dey dxifb zniiwyåéãáòå åéøëæ úìéî çñt äîelenip `ly ©¤©¦©§¨¨©£¨¨

úákòî,ezlik`n oec`d e` a`d z`,äîeøz óà`dzåéøëæ úìéî §©¤¤©§¨¦©§¨¨
úákòî åéãáòå.dzlik`n eze` ©£¨¨§©¤¤

:`xnbd zvxznàø÷ øîàzakrnd eicare eixkf zlin oipra ¨©§¨
,(cn ai zeny) gqta,'Ba ìëàé æà Búà äzìîe'yi 'ea' zaizn ©§¨Ÿ¨Ÿ©

y wiiclúìéî ïéàå ,çñôa ìBëàlî Ba úákòî åéãáòå åéøëæ úìéî¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤¦¤¡§¤©§¥¦©
úákòî åéãáòå åéøëælek`ln ea.äîeøúa §¨¨©£¨¨§©¤¤¦§¨

:`xnbd dywnàîéà ,éëä éàe' (gn ai my) xn`p ixd ok enkyìë ¦¨¦¥¨§¨
'Ba ìëàé àì ìøò`wecy rnyne'Ba'lxr [gqt oaxwa-]Bðéà ¨¥ŸŸ©¥

.äîeøúa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà:`xnbd zvxznáLBz' áéúk àä ¥£¨¥¦§¨¨§¦¨
'øéëNålxry gqtn dey dxifba dnexz micnle dnexzae gqta §¨¦

.da lke` epi`
:`xnbd dywnúéàø äîe,dey dxifbn dnexza lxr odk leqtl ¨¨¦¨

xn`z `ny ,'ea' zaizn milxr eicar e` eipayk da exizdle
y dxifbdny ,jtidl`ed ,milxr eicar e` eixkfy odky cnlp de

xzen ,lxr envr odkdyk eli`e ,dnexza lek`ln akern
:`xnbd zvxzn .'ea' zaizn dnexzadéôeâc úeìøò ,àøazñî- ¦§©§¨£¥§¥

envr elyééeaøì déì äåäezlqety dey dxifbdn zeaxl yi - £¨¥§©¥
,dnexznïkLxqegn `edBôeâa äNòî,dlind epiidc -Leðòå ¤¥©£¤§§¨

úøkepi` dyrnd eicare eixkf zlin eli`e ,envr z` ln `l m` ¨¥
.mze` ln `l m` zxk yepr epi` oke ,eteba

:`xnbd dywnééeaøì déì äåä åéãáòå åéøëæ úìéî ,äaøcà©§©¨¦©§¨¨©£¨¨£¨¥§©¥
,dnexza lek`ln eze` zakrnyïkLeicare eixkf zlindðLé ¤¥¤§¨

äòL ìëaowizy oeik lxr eli`e ,car dpewy e` oa el clepy §¨¨¨
:`xnbd zvxzn .lxr zeidl xfeg epi` aey zg` mrt envrðäC ¨¨

ïLéôðyiy zexnegd xtqnn daexn lxray zexnegd xtqn - §¦¨
.eicare eixkf zelxra

:sqep uexiz d`ian `xnbdðä'] àìa ,àîéà úéòa éàåénð 'ïLéôð [C §¦¨¥¥¨§Ÿ¨¨§¦¨©¦
úøîà úéöî àìeipa zelxra dey did zexnegd xtqn m` mb - Ÿ¨¦¨§©

eakrz `l envr zelxry xnel oi` ,envr zelxrae eicare
ixdy ,eakrz eicare eipa zelxre dnexz zlik`néãéî àkéà éî¦¦¨¦¦

xacd okzi ike -,déa àákòî àì déôeâc úeìøòce,éðéøçàc úeìøò ©£¥§¥Ÿ§©§¨¥£¥§©£¦¥
eicare eixkf xnelk,déa àákòîlre ,llk xazqn `l df ixd §©§¨¥

dnexza lek`ln eakrz envr zelxry dxezd zpeeky jgxk
.eakrz `l eicare eipa zelxre

:`xnbd dywnúøîàc àzLäzaizy,àúàc àeä äLøãì 'Ba' ©§¨§¨§©¦§¨¨§¨¨
llok m` ,dnexza zelqet opi` eicare eipa zelxre zepip`y cn

(bn ai my) weqtd'Ba ìëàé àì øëð ïa ìk'l`xyiy cnlnd ¨¤¥¨ŸŸ©
,gqta lk`i `l minyay eia`l eiyrn exkpzpe ezc xindyänì̈¨

élyi df oipra mb :`xnbd zvxzn .cnll 'ea' zaiz d`a dn - ¦
`wecy yexcl'Ba',gqta
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מובן וגם פשוט שנכון במאוד עניין הנחת תפילין דרבנו תם. וחיזוק בזה הרי הוא גם מוסיף חיזוק בקיום מאמר רבותינו ז"ל כל המניח 
תפילין מאריך ימים.

ממכתב ז' אייר תשי"ח



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc zenai(iyily meil)

úìñBt úc úøîäminyay eia`l eiyrn exkpzpe cnzyp m`y - £¨©©¤¤
,gqta lk`i `la úìñBt úc úøîä ïéàåzlik`øNòî.ipy §¥£¨©©¤¤§©£¥

(gn ai zeny) xn`py gqt oipra :`xnbd zl`eyàì ìøò ìëå'§¨¨¥Ÿ
él änì ,'Ba ìëàé:`xnbd daiyn .hrnl 'FA' zaiz d`a dn - Ÿ©¨¨¦

`weecy epcnln aezkdBalxr [gqta]àeä ìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà¥¥£¨¥
øBøîe ävîa. §©¨¨

lxr mb gqta leqtl miweqt ipya jxev yi recn zx`an `xnbd
:exiagn cg` micnl oi`e ,xnen mbeéøèöéàåìøò ázëîì Cepi`y §¦§§¦§¦§©¨¥

gqta lke`éøèöéàåázëîì C(bn ai my)øëð ïa ìk''FA lk`i `l §¦§§¦§¦§©¨¤¥¨ŸŸ©
.gqta lke` epi` xnenyàðîçø áúk éàcwx,ìøòmireh epiid §¦¨©©£¨¨¨¥

,gqta lke` epi` lxr `weecy xnelñéàîc íeMîdlxrd - ¦¦§¦
,`id dqe`nàì àîéà ñéàî àìc øëð ïa ìáàzlik`a xeq` didi £¨¤¥¨§Ÿ§¦¥¨Ÿ

.xnen leqtl weqt jixv okl ,gqtàðîçø áúk éàåwx,'øëð ïa ìk' §¦¨©©£¨¨¨¤¥¨
gqta lke` epi` `edy mixne` epiid,íéîMì Baì ïéàc íeMî¦§¥¦©¨©¦

,ezc z` xind ixdy,íéîMì Baìc ìøò ìáàenvr ln `ly dne £¨¨¥§¦©¨©¦
,dlin zngn eig` ezny meyn `l` epi`àì àîéàxeq` didi ¥¨Ÿ

okl ,gqt zlik`aàëéøö. §¦¨
zaiz mby xazqn ,herin `id 'ea' zaizy x`azdy xg`l
(h ai my) gqt oaxwa xn`p :`xnbd zl`ey .herin `id 'epnn'

Elk`Y l`'epnîExizFz `le' (i ai my) xn`p oke '`pepnîcr ©Ÿ§¦¤¨§Ÿ¦¦¤©
,'EtxUY W`A xwA cr EPOn xzPde ,xwAél änìnl yi dn -hr Ÿ¤§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨¨¦

:`xnbd daiyn .el` zeaizn÷çöé éaø øîà äaøãëì`aend §¦§©¨¨©©¦¦§¨
.el` miweqtn mihrnn dn x`any ,(.cr) oldl

d`aedy `ziixaa `aiwr iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
:(.r) lirléøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø ,øî øîàCdnexz cenll ¨©©©¦£¦¨¥¥¨¦

y ,lxr da leqtl ick gqtn dey dxifbaéøädnexzaøîBà àeä £¥¥
(c ak `xwie)Léà Léà'`l miWcTA af F` rExv `Ede oxd` rxGn ¦¦¦¤©©£Ÿ§¨©¨©¢¨¦Ÿ

'yi`' zaiz aezkd ltk ,'lk`iìøòä úà úBaøìepi` `ed s`y Ÿ©§©¤¤¨¥
:`xnbd dywn .`nhk dnexza lke`àîéàå`a aezkdy xn`z - §¥¨
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המשך בעמוד ריק



רלז miwxt dyelya` cenr `r sc ± iriax wxtzenai
úìñåô úã úøîäezc xind m`c Ðexkpzpe`l" `pngx xn` ,minyay eia`l eiyrn

:opiqxb ikd ."ea lk`iéì äîì åá ìëàé àì ìøò ìëayez opiqxb `le .hrnn i`n "ea" Ð

`xw ilek `pniwe` `dc ,llk xikye,dey dxifblopixwre.ixnbl dihytn dilåðîîÐ

.rnyn ihernl inp "epnn" ,ihernl "ea" zxn`c oeik ,"`p epnn elk`z l`"äáøãëì
'åë"epnn" `zlz :(`,cr) oiwxta onwl Ð

.'ek gqta iaizkøéëùå áùåú éàä ,àáé÷ò éáøå
äéì ãéáò éàî çñôãcara inwe`l `kil `d Ð

.llk ixaréáøò ééåúéàììåäî éðåòáâå`ly Ð

.gqta lk`iéðåòáâoildeny dne` my Ð

.onvråäðéð ïéìåî éðäå,dinza Ðil dnle

edpihernl?"lxr lk"ne ,edpip milxr `d

!ihrninìàøùé éìøòáoilen ,xcp oiprl Ð

`l mil`xyie ,mc` ipa oeyl xg` jldc ,edpip

edl ixw `l mlerd zene`e milxr edl ixw

.oilenìåäî ãìåðù ïè÷å:`aiwr iax xaqwe Ð

.zixa mc epnn sihdl jixv ledn clepy ohw

øæòéìà éáøå,dinrhl lif` ,edl hrnn `lc Ð

`ilrn xb lah `le lny xb :"ulegd"a xn`c

ohwae .`edsihdl jixv oi` dil `xiaq ledn

.zixa mc epnnìøò ïè÷.dpny jez Ðåäî
äîåøú ìù ïîù åëåñìzay) ol `niiwc Ð

dkiqc (`,etol `wtpc ,dizykmink `aze"n

."eizenvra onyke eaxwaàáëòîzlik`n Ð

.dnexzéì ïéàeixkf zlin `l` gqta akrl Ð

aizk eixkf zlin iabc .diyr zrya el yiy

zeny).dhigy epiide "ezeyrl axwi f`e" :(ai

ded `l elit`c ,"ea lk`i f`" :aizk eicar iabe

dlik` zrya el dide diyr zrya car dil

.egqt zlik` on eakrn Ð'åë ïúéì ïéðîÐ

ie`x m` ,inp mipa iabcdlik` zrya lenil

diyr zrya el did `leeakrny oipn Ð

egqt zlik`n?æà æà øîåì ãåîìúaxwi f`" Ð

."ea lk`i f`" ,"ezeyrlåéøëæ àìàopiaxnc Ð

zrya eed `lc `nl` .dlik` zrya edl

inc ikid .diyr?.ipia ipia celiz`c e`làìà
åúöìçùë àëääîç,`txzpe dleg didy Ð

dvlgzpe.dng epnn dtlzypeáåúéðåìë äéì
äòáùdil akrn i`n` ,gtzi` ipiae ipia i`e Ð

dlik`n?:onwl `ipzc ,dipnf `hn `l izk`

meiez`xad`l inei dray crc ,ecled meik

.dil opildnäéì ïðéáäéãdf `txzp xaky Ð

,mini dpeny.gqtd axr zeidl ely ipiny lge

àøôöî äéìäîéðåxa `xtvnc oeike Ð`lidn

`edil dnle ,diyrn dil akrnc gkzy` Ð

dlik` zry iieaxl `xw?
úòî
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åá'ek zlqet zecneynzlqet zelxr oi`c ,ikd yxcnl ira `l lxr lkc "ea" Ð

jiiy `l xkp oac "ea"ne .xexne dvna aiigl dil opinwene opiyxc `xneglc ,xyrna

dvna xeq` `lc opireny`lc ,xexne dvna `ed lke` la` ,lke` epi` ea :ikd yxcnl

dvna aiig la` :xninl ira i`e ?eda zi` dyecw xexne dvn eh`c ,jixhvi` `l xexne

xexnedaeyz zeyrl aiigc `ed `hiyt Ð

yxit xikye ayezc "ea"e .zevnd lk miiwle

`pniwe`c meyn icin yixc `lc qxhpewa

dil opixwre dey dxifbl `xw dlek (`,r zenai)

icii`c xnel dvxy d`xpe .ixnbl dihytn

xkp oae lxra `pngx diazkcinp diazk Ð

:(`,cr) onwl xn` `peeb i`dke .xikye ayeza

`l edine ."epnn" inp aizk "xzepd"e aizkc icii`

dxn`py dyxt enk ied mzdc ,`kd ik ynn ied

mz epiaxe ,da ycgzpy xac liaya zipype

onwl xn`ck ,ditebl xikye ayezc "ea"c :yxtn

mixtq zi`e .ditebl cg "epnn" `zlz iab (my)

xkp oae lxrc "ea" :`kd iqxbc,lke` oi` ea Ð

xikye ayezc "ea"e .xexne dvna lke` la`Ð

in" seqa mixtqd lka oke .zlqet zecneyn ea

lk" wxta rnyn oke ,(`,ev migqt) "`nh didy

ediiexznc (`,kw) "migqt iaxr"ae (a,gk) "dry

dvna lke` la` opiyxc xkp oae lxrc "ea"

xity jiiyc ,zeqxibd wgvi epiax ayiine .xexne

,xexne dvna lke` la` yexcil xkp oac "ea"n

dyr m` xexne dvna lek`l aiigc opireny`l

lke` oi` gqtac ab lr s` ,daeyzdidy Ð

inp xikye ayezc "ea"e .gqt ziiyr zrya xnen

,zlqet zecneyn "ea" dipin yxcnl jiiy

.lirl ziyixtck ,ixii` ixkp xikye ayezac

ïéàåxyrna zlqet zecneynin" seqa Ð

nh didylka opiqxb (`,ev migqt) "`

xitye .dnexza zlqet zecneyn oi`e :mixtqd

`le ea :rnyn "ea"c ,"ea" cgn ediiexz opihrnn

:ediiexz ihernl jixhvi`e .mixg` mixaca

dnexz,xikye ayezc dey dxifba slip `lc Ð

xyrne."epnn" "epnn"c dey dxifba Ð

éàã'ek lxr `pngx azkab lr s` Ð

"ea" meyn ediiexz azknl jixhvi`c

mazekl didc ,ediiexza azknl jixhvi`c

.ikixvc i`xwaéðàù'ek dpdpqxb `l Ð

ok m`c ,"ipi`y"oi`y xac epiidc ,xcp ied `l Ð

ipi`y" enk .melk envr lr xqe` oi`y ,ynn ea

"oyiipir mpew" xn` `l i` melk xn` `lc Ð

mixcp) "oixzen el`" yixa xn`ck ,"dpiya

"dpdp ip`y" qxbc :mz epiax xne` `l` .(`,eh

qxb ,edine .mpew ilr `di dpdp ip`y dn :xnelk

,epeyla wcwcl `pzd jxc oi`c ,"ipi`y" xity

`ly mpew :(a,`t) mixcpc `xza wxta ogky`ck

iyily wxta zereayae ,jznda iptl oaz oz`

zezyl `lye xya lek`l `ly ilr ixd :(`,k)

.xcpd lg `l `peeb i`dkc ,oiiéðäåoilen

dpdp ip`y mpew opzde edpip:zeywdl oi` Ð

jld mixcpac ,`xwc `pyill mixcpn jixt ikid

`kdc oizipznc `tiqac !mc` ipa oeyl xg`

milxr mixkpd lk ik" :xn`py ,`xwn dil witn

lke"n zeywdl oi`e ."al ilxr l`xyi zia lke

"ea lk`i `l lxr`l` jixhvi` `l `eddc Ð

mixcp cnel `pzdy zenewn yie .l`xyil

iab (`,a) migqt yixae `kd oebk ,`xwc `pyiln

dpin `wtp i`nl ,`ed xe` miakek xe`c ol rnynw `d :xn`wc ,"xe` iakek lk edelld"reci oeyld oi`y `kid `wec epiide .miakek ly oxe`a xeq` xe`d on xcepd :opzck ,xcepl Ð

`xwc `pyiln welg mc` ipa oeyly mewna la` ,`xwc `pyiln di`x xity iziin`ziixe`c :(a,hi oikxr) "ilwyn xne`d" wxta xn`ck ,mc` ipa oeyl xg` jld mixcpa Ðcr cid Ð

mixcpa ,wxtd.mc` ipa oeyl xg` jld Ð
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רלח
miwxt dyelyaa cenr `r sc ± iriax wxtzenai

úòì úòî.mini dpeny df meid zevg xg` dng ezvlgy oebk Ðéðúäåäàãåìmy Ð

.mkgíåéåúàøáäåãìåä íåéë.mini dpeny oizndl jixv Ðåàì éàîdn :xn`w ikd Ð

mei s` ,zrl zrn opira `l ecled meid`xad.zrl zrn ira `léãò àìåúàøáä íåé ó
'åë`pzc `de Ðd`celmeiez`xadecled meikjixvy :opireny`l `z` `d Ð

.ipiny mei cr oizndlà÷åðéì äéðéò äéì áéàëã
çôúéàåoipzep oi`e ,dlik`l diyr oia Ð

.dng ezvlgy inl `l` mini drayïéùåáçÐ

`le ,mdilr zlhen dlin zevne ,diyr zrya

eyrl oileki opi` mde ,mixg` lr,ogqt z` z

m`y ,`xw opirny`e .mdilr ogely hgye

.ezakrn epa zlin dlik` zrya e`viïåâë
õåç åùàø ãìå àéöåäùøåãæåøôìexar xake Ð

,cle dil ded `zry `iddne ,mini dray

ey`x `vi :(`,hk) dcp zkqna ol `niiwcÐ

dlik`l diiyr oia ,`zyde .celik `ed ixd

.dlin onf dil `iedc ,sebd `viàéðúäåÐ

"zltnd"amezq eit :dcp zkqnaexeahe,gezt

mlerd xie`l `viy oeikegztp ÐmezqdÐ

mzqpe ,eitgeztd.exeah Ðúåéçì ìåëé ïéàÐ

.wipi `lc meynàúùéà äéúðæãz` of ilegd Ð

.dlegdäéãéã àúùéà àîéð éàezfg`y Ð

.ezvlg `viyke ,dngéòá äòáù ìëéðåúîàÐ

mei :oxn` `dc ,`viynez`xad.ecled meik

éåòî,dia egby` `le ier ier :enk ,wrev Ð

fr) `neic `xza wxta.(`,ìøòl`xyi Ð

zna `nhpy,ez`nehn xdhil d`fd lawn Ð

leniyke,zefdle xefgl jixv epi`lke`e

dny `l zelxr z`fd opixn` `le ,miycwa

.d`fdåðéúåáàá åðéöî ïëùryedi inia Ð

odyk zn z`nehn d`fd elawy ,lblb gqta

.milxrìåäî àì äøùòá,xacna eidy oze` Ð

.milxr eidyãåáò úîéà äàæäzn z`nehl Ð

,odilrye`nhpy ,eid zn i`nh xeav aexy

.odizea`ael`e ,xacna ezn mixvn i`vei lky

ryedi) aizkck ,mdipa odmdipa z`e" :(d

exdhp j`ide ."ryedi ln mze` mzgz miwd

iyily z`fd elaw `l m` ,odigqt lek`l

milxr odyk iriaye?law cg`e cg` lk e`

e` ,xacna ecera ely iriaye iyilyl d`fd

axrae ycgl xeyra cgi olek odilr efd eiykr

d`fd oia htynk ,mini drax` odl eide ,gqtd

xyr cg` mei cr oifn eid `l m`c .d`fdl

dipy d`fd z`vnp ,dlin xg`lzxqegn.onf

d`fd edl yxtnc zi`eyxetd lkc meyn Ð

,`id `zlin e`le .xawd on yxetk dlxrd on

zkqna "dy`d" wxta opgei iax xn` `dc

la` ,ixkp lxr `l` epy `l :(`,av) migqt

l`xyi lxrz` cin lke`e laeh lkd ixac Ð

.owfd itn izrny oey`x oeyle .axrl egqtíà
áåù éàî ïëe`l `l` ,izixg` `pnf rnync Ð

.drixtl dpin rnyúéðù éàîå`zyd Ð

dia yexcz i`n "zipy" ,"aey" zyxcc?
`l` ,"zipy" i`ne "aey" i`n :`pixg` `pyil

`nlce :opiqxb `pyil i`dle .drixtl e`l

'ek dlin seq iyew`le`le Ð`z` drixtl

`l`.aekirläìéî óåñ.dlxrd lk jzg `ly ,exiizypy oiviv Ðääáåâ áåø úàÐ

aex oi`c ab lr s`.dtiwd
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úéòáéàådxern `lc `kid ilin ipd `ni`la` .en`l dxern oi` xeahdy :yexit Ð

dxern.zlke` en`y dnn iig `iign Ðìøò'ek epivn oky d`fd lawn

daxnc `aiwr iaxl elit` ?d`fd lawi `l dnl ?jixv di`x dn :wgvi epiaxl dniz Ð

`nh ik lxrl (`,r zenai)migaf) "z`hg mc" wxta xn`ck ,d`fd lawn `nh `dc Ð

e`nhpy z`hg in :(`,bvdcp ixdy ,oixdhn Ð

.dxedh `ide dilr oifnàîìãå`ad gqt

ded d`neha?il dnl `xw ,ok m` :dniz Ð

oerny iax wiic (`,giw) migafc `xza wxtac

reawd zeaege migqt `l` eaixwd `l xeav s`c

gqtd z` eyrie" :(d ryedi) aizkcn onf mdl

:ol rnynw `d `l` ?`xw il dnl ,"lblba

gqt oirk iedc daegcgqt oirk e`lc ,aixw ÐÐ

opgei iaxck dil irain `edd ;opaxe .aixw `l

epiax xn`e ?d`fd lawn lxrc ,d`pa iax meyn

eyry `icda `ipzc ,`kd ipynw `ticrc :wgvi

.dxdha mdigqtàìdlin zrixt dpzip

epia` mdxa`lrxt mdxa` mewn lkne Ð

ziy`xaa xn`ck ,deehvp `lc ab lr s` ,ozlin

.miiw oiliyaz aexir elit`c :[f"n] (c"q) dax

ryedi cr drixt dpzip `l m` :xn`z m`eÐ

dl`" :(fk `xwie) aizk `d ?dipin opixnb ikid

"zevnd!dzrn xac ycgl i`yx `iap oi`y Ð

ryedie ,`ed ipiqn dynl dkldc :xnel yie

.`xw` diknq`

ñøèðå÷áaey i`n ok m` qxbi`ne Ð

,`id dytp itp`a `ira zipy

`le ,iyew`l `l` opiqxb `le .iyew`l :ipyne

i`ne aey i`nc yxtn l`ppg epiaxe .`nlce

zipy`nlce opiqxbe ,`id `zlin `cg dlek Ð

ef dqxible .drixtl `le `z` ikdle .'ek iyew`l

.`iyew jd` icin `pwqna ipyn `l

óåñ'ek dlin:oald wgvi axd dywd Ð

z` oiakrnd oiviv "zipy"n yixc `kdc

ar zenai) mzde ,dlind"leni lend" iyxc (`,

oiviv `kdc :mz epiax el uxize !'ek oivivl Ð

:d`xp wgvi epiaxle ,xn`w drixtd z` oiakrnd

oivivd lr mdxa` deehvpc ab lr s`cyixc Ð

inp jixt ik `dc .ryedic `xwn xity edl

ledn `lc jpd `nlc`xwa yecg mey oi` Ð

m`e .dlgz deehvp xaky dn `l` ,ryedic

xninl ivn drixta ixii`c inp aey ok m` :xn`z

dpzip `lc dpin gken ikide ,mdxa` deehvpc

xnel epl oi`c :xnel yie !mdxa`l drixt

oebk ,`icda dia aizkc i`n `l` deehvpy

oivivlc rnync "leni lend"n opiyxcc ,oiviv

xac rnyn "leni lend"c .drixtl `le ,`z`

drixt dpzip `l :xn`w ikde .dlind seb akrnd

.ryedil `l` ,`icda aizk `lc oeik ,mdxa`l

éàîledn `l `nrhledn `lc rnyn Ð

(hk wxt) xfril` iaxc iwxtae .llk

"awri xtr dpn in" :xn`wc ,elny rnynÐ

ly odizelxrn `ln didy xacnd lk d`x

rnyn inp miqp epiaxc mixzq zlbnae ,l`xyi

mirax` oze` lk :eda azkc ,erxt `le elny

iptn mirxet eid `l xacna l`xyi eidy dpy

.jxcd iepir

éàî'ek ledn `l `nrh,llk xya elit` e` ,miycw milke` eid ji`e :xn`z m`e Ð

xeq` lxre ,minly ici lr `l` de`z xya mdl xzed `ly ?eln `ly oeik

erxt `le drixtd lr eehvpc oeik ,mewn lkn ,mixzq zlbnae xfril` iaxc iwxta rnyny enk ,erxt `le eln m` elit`e .miycwaikd e`l i`c !eln `l eli`k Ðlxrc wcwcn j`id Ð

eln `ly ,xacna micelid la` .miycw elk` mze`e ,erxte eln mixvn i`veic :xnel yie ?epizea`n d`fd lawn,mdl dxq`p `ly ,mixzen eid de`z xyaa la` .miycw elk` `l Ð

daxwda xyt` `lc `kidc ,li`e iav` dedc icin .miycw lek`l oileki oi`y xg`n.(`,fi) oilegc `nw wxta yxitck ,de`z xya ixy Ð
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íBé óà úòì úòî ïðéòa àì Bãìeä íBi äî ,åàì éàî©¨©¦¨§¨¨¥©¥¥§¥©

éãò ,àì !úòì úòî ïðéòa àì BúàøáäBúàøáä íBé ó ©§¨¨¨¨¥©¥¥§¥Ÿ¨¦©§¨¨
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àáø .éðéáe éðéa çôzéàå ,à÷eðéì déðéò déì áéàëc ïBâk§¦§¦¥¥¥§¨¨§¦§©¥¥¥¥¨¨
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øîàïðçBé éaøî ìøò :äàða éaø íeMîìa÷ ¨©©¦¨¨¦©¦§¨¨¨¥§©¥
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zenai(iyily meil)

,úòì úòî`l` dlinl ie`x epi`e ,mi`ln mini dray xnelk ¥¥§¥
xacn aezkde .`ixady dry dze`n ez`xadl ipinyd meia
zrn minid zraye ,meid zevg xg` eilegn `ixady wepiza
zryay `vnp .meid zevg xg`l wx gqt axra exnbp zrl
dyrp dlik`l diyrd oiae ,dlinl ie`x did `l gqtd ziiyr
lek`ln eia` z` zakrn ezlin dfa s`y aezkd ycgne ,ie`x

.gqtd
:`xnbd dywnäàãeì éðzäå,[mkg my-]Búàøáä íBéwepiz ly §¨¨¥¨¨©§¨¨

mini dpeny dpznd jixvn ,ilegnåàì éàî .Bãìeä íBékm`d - §¦¨§©¨
,ezpeek oi`,úòì úòî ïðéòa àì Bãìeä íBi äîmei xweaa `l` ©¦¨§Ÿ¨¦¨¥¥§¥

,lenl ie`x `ed ezcill ipinydúòî ïðéòa àì Búàøáä íBé óà©©§¨¨Ÿ¨¦¨¥¥
,úòìzvxzn .lenl ie`x `ed ez`xadl ipinyd mei xweaae §¥

:`xnbdéãò ,àìàì Bãìeä íBé eléàc ,Bãìeä íBiî Búàøáä íBé ó Ÿ¨¦©§¨¨¦¦¨§§¦¦¨§Ÿ
,úòì úòî ïðéòa Búàøáä íBé eléàå ,úòì úòî ïðéòadpyy dne ¨¦¨¥¥§¥§¦©§¨¨¨¦¨¥¥§¥

oizndl yiy eprinydl `a ,ecled meik ez`xad meiy d`cel
.ez`xadl ipinyd meil

zrya a`d z` akrz oad zlin eay sqep ote` d`ian `xnbd
:eziiyr zrya `le gqtd zlik`déì áéàëc ïBâk ,øîà àtt áø©¨¨¨©§§¨¦¥

déðéò[epir-],à÷eðéì,ok zngn dlinl ie`x epi`eéðéa çôzéàå ¥¥¦¨§¦§©¥¥
éðéáeelenl a`d aiige ,`txzp ezlik`l gqtd ziiyr oiae - ¥¥

.gqtd z` lek`ln ezakrn ezline
:sqep ote` d`ian `xnbdBnàå åéáà eéäL ïBâk ,øîà àáøly ¨¨¨©§¤¨¨¦§¦

wepizdïéøeñàä úéáa ïéLeáçzlhen dlin zevne ,diiyr zrya £¦§¥¨£¦
z` hegyl mileki eid `l oke ,dniiwl mileki eid `le ,mdilr
aezkd eprinyne .gqtd z` mdilr hgyiy gily eglye ,gqtd
a`d leki dzre ,mixeq`d zian exxgzyd dlik` mcew m`y

.gqtd lek`ln ezakrn ezlin ,epa z` lenl
:sqep ote` d`ian `xnbdïBâk ,øîà äéîçð áøc déøa àðäk áø©©£¨§¥§©§¤§¨¨©§

oad didyíeèîeèm` xkip oi`e ,xera dqekn ezeexr mewny-] §
,[dawp e` xkf `edòø÷pLxerdàöîðå`edy,øëædf xace ¤¦§©§¦§¨¨¨

ygxzdéðéáe éðéadf ote`a .gqtd zlik`l gqtd ziiyr oia - ¥¥¥¥
ezakrn la` gqtd z` zeyrln a`d z` zakrn dpi` ezlin

.ezlik`n
:sqep ote` d`ian `xnbdàéöBäL ïBâk ,øîà àéáøL áøz` cled ©¥¥§¨¨©§¤¦

øBãæBøtì õeç BLàødray [en` mgxn xaerd z`ivi mewn-] Ÿ©§§
y`xd z`ivie ,en` mgxa x`yp eteb x`ye ,gqtd mcew mini
gqtd axrae ,ezlinl mini dpeny mipen dpnne dcill zaygp
lk `vi gqtd ziiyr xg`l [ey`x z`vedl ipinyd meid `ed]
.gqtd z` lek`ln ezakrn ezline elenl eia` aiig dzrn .eteb

:`xnbd dywnééç éîeey`xyk mini dray zeigl leki cle ike - ¦¨¥
,mipta eteb x`ye uegaàéðúäå,(:l) dcpaàöiL ïåékxaerdøéåàì §¨©§¨¥¨¤¨¨©£¦

çeútä ízñðå íeúqä çzôð ,íìBòä,gztp ,mezq didy eit - ¨¨¦§©©¨§¦§©©¨©
,mzqp ,gezt didy exeaheïéà ïk àìîìàL`edeléôà úBéçì ìBëé ¤¦§¨¥¥¥¨¦§£¦

úçà äòLs`e ,en`n oefip epi`e exeah mzqp ey`x `ivedy oeike . ¨¨¤¨
:`xnbd zvxzn .miiwzdl leki epi` `linne ,leki epi` wepil

àúMéà dézðæc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä.eze` of zgcwd ilegy - ¨¨§©©§¦¨§§©§¥¦¨¨
:`xnbd zl`eyïàîc àúMéà,eze` of in ly zgcwd ileg - ¦¨¨§©

déãéc àúMéà àîéìéàzray jynay xaecny ,envr cled ly - ¦¥¨¦¨¨¦¥
dpf `ide dlgnd eze` dtwz xecfextl ueg ey`x didy minid

,dng ezvlg eteb lk `viy ipinyd meiae ,eze`äòáL ìk éëä éà¦¨¦¨¦§¨
éòadaiyn .ez`xad xg`l mini dray elenln oizndl yi - ¨¥

:`xnbddénéàc àúMéà dézðæc àlàmze`a dleg dzid en`y - ¤¨§©§¥¦¨¨§¦¥
.eze` dpf dzlgne ,xecfextl ueg did ey`xy mini dray

uega ey`xyk zeigl cle leki eay sqep ote` d`ian `xnbd
:en` mgxa oiicr eixai` x`yeéléî éðä ,àîéà úéòaéàåepi`y §¦¨¥¥¨¨¥¦¥

`l` ,df avna zeigl lekiéeòî àìc àëéä,wrev epi`yk -ìáà ¥¨§Ÿ§©¥£¨
ééç àééçî éeòîc àëéäofe eze` mngn eika ,wrev `edyk la` - ¥¨¦§©¥¦§¨¨¥

.eze`
ecera zn `nh lr z`hg inn d`fd dliren m`d dpc `xnbd

:lxrìøò ,äàpa éaø íeMî ïðçBé éaø øîàzna `nhpy l`xyi ¨©©¦¨¨¦©¦©¨¨¨¥
äàfä ìa÷îzlik`a cin xzen `di leniyke ,ez`nehn xdhidl §©¥©¨¨

zelxr z`fdy mixne` oi`y ,zefdle xefgl jixv epi`e ,miycw
.d`fd dpi`eðéúBáàa eðéöî ïkLgqt oaxw eaixwdy ,ryedi inia ¤¥¨¦©£¥

,lblbaäàfä eìawLzn z`nehn mxdhlïäLkoiicr.íéìøò ¤¦§©¨¨§¤¥£¥¦
øîàpL(hi c ryedi)'ïBLàøä Lãçì øBNòa ïcøiä ïî eìò íòäå' ¤¤¡©§¨¨¨¦©©§¥¤¨©Ÿ¤¨¦

.elenip `l xacna miclepd lky ,milxr eid maexe ,[oqip]
eäøNòai`ce oqipaìeç íeMî éìéäî àìàçøBàc àLmeyn - ©£¨¨Ÿ§¦¥¦§¨§§¨

mln oqipa xyr cg`ay gxkdae ,jxca dkildn sebd zyleg
xeavd aex dpde .gqtd z` eaixwd ea xyr drax`ae ,ryedi

ok m`e ,mdizea`n mizn mi`nh eid xacndn mi`adúîéà äàfä©¨¨¥©
eäì ãéáò,gqtd zlik`a mxizdle mxdhl mdilr efid izn -åàì ¨¦§¨

d -`l m`.íéìøò ïäLkmeia ,ze`fd izy jixv zn `nh ixdy §¤¥£¥¦
z`fd] dpey`xd d`fd m` elit`e ,iriayd meiae iyilyd
d`fdl `ld ,oqipa xyr cg`a elenipy xg` cin elaiw ['iyily'
xyr dyingl epiidc ,mini drax` epiznd ['iriay' z`fd] dipy
zlik` onf axra xyr drax`a mixedh eid `ly `vnpe ,ea
d`fdy gkene ,milxr mcera mdilr efdy gxkda `l` .gqtd

.d`fd zaygp lxrl
:`xnbd dywnàîìãådpy dze`aììk çñt ãeáò àìzngn §¦§¨Ÿ¨¤©§¨

lenl dligz ekxved lxra d`fd dliren `ly meyne ,mz`neh
zvxzn .iriaye iyily ze`fdl mcia wtiq did `le ,mnvr

:`xnbdCzòc à÷ìñ àì,dpy dze`a gqt eyr `lyáéúëcmy) Ÿ¨§¨©§¨¦§¦
(i d'çñtä úà eNòiå'. ©©£¤©¤©

:lblb gqtn di`xd lr zeywdl dtiqen `xnbdé÷úîøî dì ó ©§¦¨©
àîìãå ,àøèeæe ,mz`neha ex`yp mde mdilr efid `l llkçñt §¨§¦§¨¤©

äéä äàîeèa àaä:`xnbd zvxzn .éMà áø déì øîà,`xhef xnl ©¨§§¨¨¨¨©¥©©¦
ixdàéðz`ziixaa,àéãäaocxid on milerdyeNòå eìáèå eìî ©§¨§¤§¨¨§¨§§¨

.äøäèa ïäéçñt¦§¥¤§¨¢¨
:ryedi ici lr l`xyi ipa zlinn cnlpd sqep oic d`ian `xnbd

äðzéð àì ,áø øîà ÷çöé øa äaø øîàzevnäìéî úòéøtmdxa`l ¨©©¨©¦§¨¨©©Ÿ¦§¨§¦©¦¨§©§¨¨
(a d my) xn`PW ,Epia`Eì äNò òLBäé ìà 'ä øîà àéää úòa' ¨¦¤¤¡©¨¥©¦¨©¤§ª©£¥§

'åâå íéøö úBáøç.'zipW l`xUi ipA z` ln aEWe ©§ª¦§Ÿ¤§¥¦§¨¥¥¦
:`xnbd zl`eyàîìãåz` lenl ieeiv df didðäìeäî àìc C- §¦§¨¨¨§Ÿ¨

,elenip `l oiicry xacna eclepy mze`áéúëc(d d my)ék' ¦§¦¦
'åâå íéãliä íòä ìëå ,íéàöiä íòä ìk eéä íéìîKxCA xAcOA ª¦¨¨¨¨©Ÿ§¦§¨¨¨©¦Ÿ¦©¦§¨©¤¤

:`xnbd daiyn .'Eln `l mixvOn mz`vAïk íàlr did ieeivdy §¥¨¦¦§©¦Ÿ¨¦¥
,dlind xwiráeL' éàîoeyld zernyny ,'l`xUi ipA z` ln ©Ÿ¤§¥¦§¨¥

.ztqep mrt mze` lenie aeyiy `idåàì àlàieeiv df did ¤¨¨
.äòéøôì§§¦¨

:`xnbd zl`ey'úéðL' éàîeipA z` ln aEWe' xn`p weqta - ©¥¦§Ÿ¤§¥
:`xnbd daiyn .'zipy' zaizn yexcz dn ,'zipW l`xUiéLewàì ¦§¨¥¥¦§©¥

yiwdl -äìéî úlçz äî ,äìéî úlçúì äìéî óBñzxqd epiidc ¦¨¦§¦©¦¨©§¦©¦¨
dlxrd,äìéî óBñ óà ,úákòîxer ly zerevx ixiiy epiidc §©¤¤©¦¨

,mkzg `ly dlxrdBa ïéákòî,(.flw zay) opzC .ïéöéö ïä elà- §©§¦¦§©¥¥¦¦
dlxrd xer zerevx ixiiyäìénä úà ïéákòîä,mkzg `l m` ©§©§¦¤©¦¨

øNaxer -äôBçä[dqknd-],äøèòä [áBø] úàdtyd `id ¨¨©¤¤¨£¨¨
.cxeie rtyn `ed dpnny ,aiaqn cibd z` ztwnd ddeabdåodk §

el` oiviv ea ex`ypyïéà`ed,äîeøúa ìëBàxeq`e lxrk `edy ¥¥¦§¨
:o`k d`aedy dpynd z` zyxtn `xnbd .dnexzaàðéáø øîà̈©¨¦¨

,áø øîà àaà øa äéîøé áø àîéúéàåxya' dpynd dxn`y dn §¦¥¨©¦§§¨©©¨¨©©
z` dqkny xer x`yp m`y dpeekd oi` 'dxhrd aex z` dtegd
m` elit` `l` ,dlind z` akrn df ixd dxhrd ly dtwid aex

x`ypøNaxer -äøèò ìL däáBb áBø úà äôBçä,cg` mewna ¨¨©¤¤§¨¤£¨¨
.dlind z` akrn df ixd

:`xnbd zxxan .eln `l xacna miclepdy xn`p `xnba lirl
e.ìeäî àì àîòè éàî øaãná:`xnbd daiyníeMî àîéà úéòaéà ©¦§¨©©£¨Ÿ¨¦¨¥¥¨¦

ìeçàçøBàc àL.jxca dkildd zngn sebd zyleg - §¨§§¨
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רמ
miwxt dyelya` cenr ar sc ± iriax wxtzenai

úéðåôö çåø,zppev `le dng `l ,dgep Ð.zgxef dngeúéðåôö çåø íäì äáùð àìÐ

.mdilr dng dgxf `le ,meiaåéä íéôåæðã íåùî àîéà úéòáéà`le ,lbrd dyrnn Ð

.dbep xe`l oiie`x eidàîéà úéòáéàå`lc ikid ik ,dayp `l ikd meyn Ðexcaipippr

.qpkil dleki dng dzid `le ,oitiwn eidy ceakàáéòã àîåé.opernd mei Ðàîåé
àúåùãdyw `ide .zaypn zinexc gexy Ð

.zegexd lknàéä àúìéî ïåöø úòoeike Ð

i`ed oevx zr dlild zevgczknlzexekaÐ

mei jl oi`e .zipetv gexl oevx zr inp i`ed

dfe dlild ivga ea zaypn oi` zipetv gexy

cecl oniq diddlrnl el ielz xepkezhnn

rawpegex dlil zevg ribdy oeik ,oetv itlk

obpne ea zaypn zipetvi`de .xerp `ede eil`n

dpy mirax` `kd hwpcelit`y ,jl xnel Ð

edl dayp `le eid mitefpc dpy mirax` oze`

miniazrc meyn ,dlil zevga edl dayp Ð

.`ed oevxêåùîdkynpy ledn Ðezlxr

dzqke.dxhrd z`éðú÷ êéøö àä,opaxcn Ð

.lxr df ixd jeyn :ipzw `lcnäðëñùåì àéä
.dkty zexk dyri `ny Ðàáéæåë ïá éîéáÐ

mekyny,xzia jxka qpe`a mixkpdxabeoa ci

mda mglpe `aifek,mgvpejlnel`xyi lr

.einia elne exfge .dvgne mipy izyøáñ àåä
:xaq ,`yixn `ped axl lirl aize`c `edd Ð

ediizlinl `cenlz opax dl iaqpcn

`ziixe`cnikd .`ed `ziixe`cn `nl` Ð

opiqxb'åë äîåøúá ìëåà åðéà íåèîåè éáéúéî
`tiqae Ðaxc `zaeiz jeyn `din ipzw :qxb

.`zaeiz `pedäîåøúá ìëåà åðéà íåèîåèÐ

ixde ,xkf `vni rxwp did m` `ny.lxr `ed

åéãáòå åéùð`pn mehnehl miyp yxtn onwl Ð

.dilñåðéâåøãðàdnexza lek`l xzen ,ledn Ð

oia ,dy` `edy oia yi` `edy oia ,jytp dnn

dnvr ipta dixa `edy.`ed odk ly erxf Ð

íéùã÷á ìëåà ïéàå,ixiinw miycw iycwa Ð

oilk`p oi`y ,zegpn ixiye my`e z`hg oebk

`l`ixkfl.`ed dy` wtq dfe ,dpedkíåèîåè
ìëåà åðéà.dil hwp xcd i`n` yxtn onwl Ð

ìëåà êåùî úäéî éðú÷xefb `l `nl` Ð

exfb odixacn xn`c `ped axc `zaeiz .dilr

eilr.opiqxb `pixg` `pyil .`zaeiz Ð[àîéì]
'åë ìëåà åðéà íåèîåè [àðåä áøì] äéì òééñî

ledn clepe jeync oilke` i`de ÐÐ

,xn`w `ziixe`cn`zriiqe.`ped axcefe

,xwir zi`xp `ide ,izrnyopixn`wcnonwl

xnc ibltin `w `da e`l i`n ,'ek i`pzk `nil

`kil `nl` ,opaxc xaq xne `ziixe`c xaq

.ixnbl xiyknc o`nlùéã÷ã àîéð éàÐ

eiyecwe `ed xkf `nye ,dy` yciwy.oiyecw

yciwy mehneh :`ipz `dcoiyecw eiyecw Ð

.hb dkixve ,wtqnïéùåã÷ åéùåã÷ ùã÷úðÐ

dpin `wtpeixeqzi`lezeg`a diycwc i`d

.`ed dy` `ny ,en`ae mehneh lyàøîåçìÐ

.dipin hb opiracïðéøîà éî àìå÷ìdiwfgipc Ð

,i`ce xkfklik`ie.dnexza l`xyi zaãéìåî
ìéëàîopiwiicc ,dnexza en` z` Ðcilie" dl

`xwie) "ezia.ol rnynw ,ciledl ie`xa (ak

íåèîåè éàî.xenb lxr `tiqa ipzwc Ðäî
øîà÷ íòèlke` oi` mehneh mrh dn :xn`w ikde ,`z` `yix iyextl `tiq Ð.miycwa `le dnexza `l lke` oi` lxre ,lxr wtq `edy iptn Ðéàðúë àîéðaxc `zlin Ð

) .opaxc e` `ziixe`c jeyn ied i` ,`id i`pz `pedìåäî àåäùë ãìåðå.(zixa mc epnn sihdl jixvy Ðìåäî àåäùë øééâúðù øâåiaxr oebk Ðiperabe,exiibzpysihdl jixve

.zixa mc epnnúåìøò éúù.ef iab lr ef zexer izy Ð
øî
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íåùîzipetv gex edl aiyp `lc`ly ,aezkd xtiq l`xyi ly ozepbac xne` ixtqa Ð

`l` gqt eyry epivn `ly .xacna eidy dpy mirax`a cg` gqt `l` eyr

zlin meyn i`e ?mirpnp eid cifna ike :dnize .dipy dpyaaiyge ,miakrn eidy mixkf

xyt` `lc oeik `de ,df xac md enxby itl zepblirl xn`ck ,zakrn dzid `l Ð

.'ebe "axwi f`e" ,`pngx xn` "el lend" :(`,`r)

eyr `l la` ,migqt eyrc :wgvi epiax xn`e

.cg` `l` opwzkàìzipetv gex mdl dayp

dayp `lc yxtl oi` la` .dnvr ipta :yexit Ð

:(a,`l oihib) "hbd lk" seqa xn` `dc ,llk

zipetv gexe ,mei lka zeaypn zegex rax`

mlerd oi` ok `lnl`y ,olek mr zaypn

.miiwznïéôåæðeid:wgvi epiax xn` Ð

qxhpewa yxity enk `le ,milbxn dyrnn

`ed jexa yecwd mdl lgn ixdy ,lbrd dyrnn

okyn dyrp jk xg`y ,"izglq" mdl xn`e

.mdipia ezpiky dxydeàìãippr xecaip

ceakaehe ,`id dgepc ,dtiwzc meyn `l Ð

,dti zrde ,mipprd zxftny `l` .milagpl

`zeliv `zzrny `ira :(a,gk dlibn) xn`ck

adf oetvn" :(fl aei`) inp aizke ,`pzq`c `neik

adf ,"dz`i"adf oiwixnd" enk ,dxe` oeyl Ð

ok yxcnd itl s`e ,mgpn yxit oke ,(c dixkf)

,adfd zlfny :(a,dk `xza `aaa) opiyxcc ,`ed

mixvrp minybde mipprd z` zxftny itl

eia d`eazde.lefa adfd jkle ,xw

íäéøáãîåmdilr exfbxn`c `de Ð

ezlxra jeyn okr :(`,cn oixcdpq) "oicd xnbp"a

`xwn dil witne ,did,`id `nlra `zknq` Ð

jeync (`,bi) zereayc `nw wxta xn`c `de

zxka dlxr.llk ln `ly epiid Ð

éáéúéî'eklr s` ,dnexza lke` jeync Ð

lxrk d`xpy iptn opaxcn leniy jixvc abÐ

`nil :iqxbc mixtqd itle .dnexza edexq` `l

on lke` dil rnync xnel jixv ,dil riiqn

opaxcn la` ,dxezd,[`ziixa] gkenck ,xeq` Ð

.leniy jixv :ipzwc

õåçáîz` lik`n j`id izk` :xn`z m`e

d`ia oa epi`c oeikc ?ezy``l Ð

lirl yly zan dzegt enk ,dteg ezteg ied

oeikc :xnel yie !(a,fp) "eznai lr `ad" wxta

rexwl ie`xc.dteg xa ied Ð
oi`
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ïðéøëBñî àìå ,déa ïðéìäî àì ¯ àúeLc àîBéå§¨§¨¨¨£¦©¥§¨§§¦©
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úéðBôö çeø Ba äáLð àlL íBé äéä àì øaãna©¦§¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨§¨©§¦
äkä 'äå äìélä éöça éäéå" :øîàpL ,äìélä éöça©£¦©©§¨¤¤¡©©§¦©£¦©©§¨©¦¨

'åâå øBëa ìëàä ?àãeîìz éàî ."ïì òîLî à÷ ¨§©©§¨¨¨©§©¨
äøBz øác :àðeä áø øîà .àéä àúléî ïBöø úòc§¥¨¦§¨¦£©©¨§©¨
éðtî ,åéìò eøæb íäéøácîe ,äîeøúa ìëBà CeLî̈¥¦§¨¦¦§¥¤¨§¨¨¦§¥
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éøö àä ?dì éøà÷ éàî dì éøà÷ãeéòè÷ !éðú÷ C §¨¨¥¨©¨¨¥¨¨¨¦¨¨¥¨¨¥

,àôéñaäãeäé éaøäðkqL éðtî ,ìBné àì :øîBà §¥¨©¦§¨¥Ÿ¦¦§¥¤©¨¨
àáéæBk ïa éîéa eìî äaøä àìäå :Bì eøîà .Bì àéä¦¨§©£Ÿ©§¥¨¦¥¤¦¨

"ìBné ìBnä" :øîàpL ,úBðáe íéða eãéìBäåeléôà §¦¨¦¨¤¤¡©¦¦£¦
úà úBaøì "øôä éúéøa úà" :øîBàå ,íéîòt äàî¥¨§¨¦§¥¤§¦¦¥©§©¤
"ìBné ìBnä" éàä ,àîéz éëå ?"øîBàå" éàî .CeLnä©¨©§¥§¦¥¨©¦¦

,äìénä úà íéákòîä ïéöéö úBaøìòîL àzúà" : §©¦¦©§©§¦¤©¦¨¨§©¤
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àì ìëBà Bðéà íeèîeè ,íéLã÷a ìëBà ïéàå äîeøúa¦§¨§¥¥§¨¨¦§¥¥Ÿ
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åéLð ,äîeøúa ìëBà Bðéà íeèîeè :øî øîà .àzáeéz§§¨¨©¨§¥¥¦§¨¨¨

åéLec÷ LcéwL íeèîeè :àéðúc ,Léã÷c àîéìéà ?déì àðî íeèîeèì åéLð .íéìëBà åéãáòå©£¨¨§¦¨¨§§§¨¥¦¥¨§¨¥§©§¨§¤¦¥¦¨
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,ìéëàî Bðéà ãéìBî ïéàL ,ìéëàî ãéìBî :àîéúc eäî !àèéLt ,Bnàïì òîLî à÷.òîL àz: ¦§¦¨©§¥¨¦©£¦¤¥¦¥©£¦¨©§©¨¨§©
éðú÷å ,éàcå ìøò àLéø àðz ¯ ééaàì àîìLa .íéLã÷a àìå äîeøúa àì ìëBà Bðéà íeèîeè§¥¥Ÿ¦§¨§Ÿ§¨¨¦¦§¨¨§©©¥¨¨¥¨¨¥©©§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc zenai(iriax meil)

àîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e -çeø eäì áéLð àìc íeMî §¦¨¥¥¨¦§Ÿ¨¦§©
úéðBôö`idy dryae ,zppev dpi`e dng dpi`y ,dgep gex `idy §¦

dgxf `le meia mdilr dayp `ly jezne ,zgxef ynyd zaypn
.elenip `le okzqdl eyyg ,[mileg z`txnd] ynyd mdilr
íäì äáLð àì ,øaãna ìàøNé eéäL äðL íéòaøà ïúBà ìk ,àéðúc§©§¨¨¨©§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨Ÿ¨§¨¨¤

úéðBôö çeø. ©§¦
:`xnbd zl`eyàîòè éàîdaiyn .zipetv gex mdl dayp `l ©©£¨

:`xnbdeåä íéôeæðc íeMî ,àîéà úéòaéà`le ,lbrd `hg iptn ¦¨¥¥¨¦¦§¦¨
.zgxef ynydy drya enk xida xe`l miie`x eidúéòa éàå§¦¨¥

,àîéàickøecað àìcexftzi `ly -éððòdãBákz` mitiwn eidy ¥¨§Ÿ¦©©§¥¨
.l`xyi

:dkld jkn zcnel `xnbd,Ckìä ,àtt áø øîàaàáéòc àîBé- ¨©©¨¨¦§¨¨§¦¨
,ea zgxef dngd oi`y opernd meiàúeLc àîBéåzaypny mei - §¨§¨

,zegexd lkn dyw `idy zinexc gex eaàìå déa ïðéìäî àìŸ©£¦¨¥§Ÿ
déa ïðéøëBñî.dpkqd iptn mc ea mifiwn oi`e ea miln oi` - §§¦¨¥

íéaø da eLãc àðãéàäåmc fiwdle lenl miaxd elbxedy dzre - §¨¦§¨§¨¨©¦
(e fhw mildz) aezkd llka ep` ixd ,dl` minia s`íéàút øîL'Ÿ¥§¨¦

,''ä.jka citwdl oi`e
:dlila zipetv gex zaiyp oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

äáLð àlL íBé äéä àì ,øaãna ìàøNé eéäL äðL íéòaøà ïúBà ìk̈¨©§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨§¨
øîàpL ,äìélä éöça úéðBôö çeø Ba(hk ai zeny)éöça éäéå' ©§¦©£¦©©§¨¤¤¡©©§¦©£¦

.'åâå 'øBëa ìë äkä 'äå äìélä:`xnbd zl`eyàãeîìz éàî- ©©§¨©¦¨¨§©©§¨
daiyn .zipetv gex dayp dlilay weqtdn micnel cvik

:`xnbdïì òîLî à÷ àäweqtdàéä àúléî ïBöø úòcyiy - ¨¨©§©¨§¥¨¦§¨¦
zr dzid dlild zevgy myke ,oevx zr `edy onfl zeaiyg
dpy mirax` oze`a oevx zr dzid jk ,zexekad z`kdl oevx

.zipetv gexl
:dnexza lxr xeqi`n zraepd dkld d`ian `xnbdáø øîà̈©©

äøBz øác ,àðeäodkCeLîcr ezlxr dkynpy `l` lenipy - ¨§©¨¨
,dxhrd z` dzqikyíäéøácîe ,äîeøúa ìëBàminkg lyeøæb ¥¦§¨¦¦§¥¤¨§

åéìò,dnexza lek`l `ly.ìøòk äàøpL éðtî ¨¨¦§¥¤¦§¤§¨¥
:`ziixan dywn `xnbdéøö CeLî ,éáéúéî,ìBniL Cepicy ixd ¥¦¥¨¨¦¤¦

zpeek :`xnbd zvxzn .dxezd on dnexza xzen j`ide ,lxrk
lenl jixv `edy `ziixad,ïðaøcîdywn .`ped ax ixacke ¦§©¨¨

:`xnbddì éøà÷ éàî dì éøà÷ãe,dywd `ed dn oywnde -àä §¨¨¥¨©¨¨¥¨¨
`ziixaaéøö'C'leniy,éðz÷rnyne ,'lxr df ixd jeyn' `le ¨¦¨¨¥

oywnd :`xnbd zvxzn .opaxcnéòè÷drh -àôéñadze` ly ¨¨¥§¥¨
,epipy da ,`ziixa,øîBà äãeäé éaøjeyndäðkqL éðtî ,ìBné àì ©¦§¨¥Ÿ¦¦§¥¤©¨¨

,Bì àéä.dkty zexk dyri `nyBì eøîà,dcedi iaxl minkg ¦¨§
äaøä àìäåmikeynàáéæBk ïa éîéa eìîixd ,zFpaE mipA EcilFde , ©£Ÿ©§¥¨¦¥¤¥¨§¦¨¦¨

oipn ,exn`e minkg etiqede .dkty zexk dyriy yyg oi`y
,leniy jixv jeynyøîàpL(bi fi ziy`xa),'ìBné ìBnä'rnyne ¤¤¡©¦¦

.íéîòt äàî eléôà:sqep weqtn di`x minkg e`iadeøîBàåmy) £¦¥¨§¨¦§¥
'ebe Fzlxr xUA z` lFOi `l xW` xkf lxre' (ci fiéúéøa úà §¨¥¨¨£¤Ÿ¦¤§©¨§¨¤§¦¦

CeLnä úà úBaøì ,'øôä:zl`eye `ziixad z` zx`an `xnbd . ¥©§©¤©¨
'øîBàå' éàîdaiyn .sqep weqt minkg mi`ian dn myl - ©§¥

:`xnbdàîéz éëåxn`z `ny -'ìBné ìBnä' éàäazkpúBaøì §¦¥¨©¦¦§©
ïéöéödlxrd xern exiizypy xerd zekizg -úà íéákòîä ¦¦©§©§¦¤

äìénä,jeynd z` zeaxl df weqtn cenll oi`e ,mxiqdl jixvy ©¦¨
òîL àzweqtdn cnle `a -.CeLnä úà úBaøì 'øôä éúéøa úà' ¨§©¤§¦¦¥©§©¤©¨

`ziixadn oiady lirl oywnd drh dna dzr zx`an `xnbd
:dxezdn jeyn zlinyàø÷ ñ"Mä dì áéñð à÷cî ,øáñ àeä- ¨©¦§¨¨¦¨©©§¨

jixv jeyndy ecnl epnny weqt minkg e`iady jk jezn
,leniy,àéä àúééøBàcdxifb efy xn`y `ped ax lr dywd okle §©§¨¦

.opaxcn,àéä àìå`l` dpi`yàø÷e ,ïðaøcîe`iady weqtde - §Ÿ¦¦§©¨¨§¨
`l` epi` minkg.àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨

:ztqep `ziixan `ped ax lr dywn `xnbdéáéúéîodk ,íeèîeè ¥¦¥§
,[dawp e` xkf `ed m` xkip `le ,xera dqekn ezeexry-]ïéà¥

,äîeøúa ìëBàixde xkf `edy `vni xer eze` rxwi m` `ny ¥¦§¨
mle` .lxr `edåéLðeiyp elit` ixdy ,dnexza oilkF` eicare ¨¨©£¨¨§¦

odk :`ziixad dkiynn .dnexza milke` ,i`ce lxr ly eicare

å ,CeLîy odkíéìëBà elà éøä ,ìeäî àeäLk ãìBðodk .dnexza ¨§©§¤¨£¥¥§¦
ñBðéâBøcðà,ledn `ede [zeawp ipniqe zexkf ipniq el yiy-]ìëBà ©§§¦¥

,äîeøúaerxf ,dnvr ipta dixa e` dy` e` yi` `ed m` oiay ¦§¨
.dnexza xzene `ed odk lya ìëBà ïéàåiycwíéLã÷z`hg oebk §¥¥§¨¨¦

dfe ,mixkf mipdkl `l` milk`p mpi` el`y ,zegpn ixiiye my`e
.`ed dy` wtq,íéLã÷a àìå äîeøúa àì ìëBà Bðéà íeèîeè§¥¥Ÿ¦§¨§Ÿ§¨¨¦

.miycwae dnexza lke` epi`y lxr wtq `edy meyn
úäéî éðz÷y o`k epipy mewn lkn -éøä ìeäî àeäLk ãìBðå CeLî ¨¨¥¦©¨§©§¤¨£¥
ïéìëBà elà,dnexzaàðeä áøc àzáeézlr exfb minkgy xn`y ¥§¦§§¨§©¨

:`xnbd zniiqn .dnexza lek`l `ly jeynàzáeézixac ok` - §§¨
.ef `ziixan mixzqp `ped ax

:dlrnl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbdíeèîeè ,øî øîà̈©©§
íéìëBà åéãáòå åéLð ,äîeøúa ìëBà Bðéà:`xnbd dywn .dnexza ¥¥¦§¨¨¨©£¨¨§¦

déì àðî íeèîeèì åéLðdy` mehnehl `dzy okzi cvik - ¨¨§§§¨¥
,ezngn dnexza zlke`dLéc÷c àîéìéàzycewn `ide dy` ¦¥¨§©¥

kLcéwL íeèîeè ,àéðúc,dy`ïéLec÷ åéLec÷xkf `ny wtqn §©§¨§¤¦¥¦¨¦¦
m` oke ,hb epnn dkixve `edLc÷úðoiyeciw mehnehd laiw - ¦§©¥

,yi`nïéLec÷ åéLec÷.`ed dawp `ny wtqnøîéà,jl xne` - ¦¨¦¦¥©
àøîeçì øîàciyecwy `pzd xn` `ly -`l` oiyeciw e §¨©§§¨

,xg`l `ypizy mcew hb lawl dy`d z` jixvdl ,`xnegl
la` ,oiyeciw da eiyeciwe `ed xkf `ny yygnàle÷ìewifgdl §¨
dnexz lek`l yciwy dy`l xizdle xenb xkfk,ïðéøîà éî`ld ¦©§¦¨

.äMà úLc÷î äMà ïéàå ,àeä äMà ÷ôñ§¥¦¨§¥¦¨§©¤¤¦¨
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàxaecn `ziixaaåéöéaLkly ¨©©©¥§¤¥¨

mehnehdõeçaî úBøkéðokle ,xkf `edy xkipe dqekn cibd wxe ¦¨¦©
.dnexza eiyp z` lik`n `ede i`ce iyeciw eiyeciw

:sqep uexiz d`ian `xnbdåéLð éàî ,øîà àáømiypd od in - ¨¨¨©©¨¨
,dnexza lik`n mehnehdyBnàz`yipy l`xyi za en` m`y . ¦

.mehneh `edy s` dpa zngn dnexz lek`l zxzen ,zne odkl
:`xnbd zl`eyàèéLt ,Bnàdaiyn .ezngn dnexza zlke`y ¦§¦¨

:`xnbdàîéúc eäîy in `weecy xn`z `ny -,ãéìBîxnelk ©§¥¨¦
,ciledl ie`xëàîìéin la` ,dnexza en` z`Bðéà ãéìBî ïéàL ©£¦¤¥¦¥

ìéëàîcilie' (`i ak `xwie) weqtdn wiicl ozip oky ,en` z` ©£¦¦¦
.lik`n ciledl ie`xd wxy ,'Fngla Elk`i md FziAïì òîLî à÷ ¥¥Ÿ§§©§¨©§©¨

.dnexza en` z` lik`n ciledl ie`x epi`y mehneh s`y
:`ax lr `ziixad jyndn dywn `xnbdBðéà íeèîeè ,òîL àz̈§©§¥

,íéLã÷a àìå äîeøúa àì ìëBàepipy xak ixd dyw dxe`kle ¥Ÿ¦§¨§Ÿ§¨¨¦
e ,dnexza lke` epi` mehnehy `yixaàLéø àðz ,éiaàì àîìLa¦§¨¨§©©¥¨¨¥¨
`edy uegan mixkip eiviay mehnehàôéñ éðz÷å ,éàcå ìøò̈¥©©§¨¨¥¥¨

`edy mzq mehneh,ìøò ÷ôñ.dnexza lke` epi` `ed s`yàlà §¥¨¥¤¨
àáøìok m` ,mzq mehneha zwqer `yixdyàôéñc íeèîeè §¨¨§§¥¨

dnexza lke` epi`y.él änì̈¨¦
:`xnbd zvxzníeèîeè éàî,`tiqa xkfpdìøòddnz .xenb ©§¨¥

:`xnbdàzLäy `yixa epipyyìéëà àì ìøò ÷ôñike ,dnexza ©§¨§¥¨¥Ÿ¨¦
y okzi,ìéëà ìøò éàcåjxev dfi`le ,lke` epi`y `hiyt `ld ©©¨¥¨¦

:`xnbd zvxzn .lke` epi` lxry `ziixad dazkíòh äî©©©
,øîà÷jke ,`yixa dpypy oicd mrh z` zx`an `tiqd xnelk ¨¨©

,`ziixad zyxtznäîdíòhyéðtî ,äîeøúa ìëBà Bðéà íeèîeè ©©©§¥¥¦§¨¦§¥
.íéLã÷a àìå äîeøúa àì ìëBà Bðéà ìøòå ,àeä ìøò ÷ôqL¤§¥¨¥§¨¥¥¥Ÿ¦§¨§Ÿ§¨¨¦

xeq` jeyny ,lirl d`aedy `ped ax zhiyl zxfeg `xnbd
:`xnbd zxxan .opaxcn dnexzaéàpúk àîéìxn`p m`d - ¥¨§©¨¥

jeyn zlin m`d mi`pz zwelgna mipezp `ped ax ixacy
:`ziixaa epipy jky .opaxcn e` dxezdnàeäLk ãìBðå) ,CeLî̈§©§¤

ìeäîzixa mc epnn sihdl jixvy -,(ìeäî àeäLk øéibúpL øâå ¨§¥¤¦§©¥§¤¨
,zixa mc epnn sihdl jixvyBpîæ øáòL ïè÷åipinyd mei epiidc §¨¨¤¨©§©

,lenip `l oiicre ,ezcill,íéìBnépä ìk øàLe,`xnbd zx`ane §¨¨©¦¦
ééeúéàìzeaxl -,úBìøò ézL Bì LiL éîly zexer ipy xnelk §©§¥¦¤¥§¥¨§

,dpnfa dpi` mzliny mbd el` lk ,df iab lr df dlxrïðéà¥¨
ïéìBnéð,dlila,íBia àlà.cala meia `idy dpnfa dlin oickéaø ¦¦¤¨©©¦

ïBòîL éaøa øæòìàe wleg,øîBàlenipy in wxyBpîæa ¤§¨¨§©¦¦§¥¦§©
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רמי miwxt dyelya` cenr ar sc ± iriax wxtzenai
úéðåôö çåø,zppev `le dng `l ,dgep Ð.zgxef dngeúéðåôö çåø íäì äáùð àìÐ

.mdilr dng dgxf `le ,meiaåéä íéôåæðã íåùî àîéà úéòáéà`le ,lbrd dyrnn Ð

.dbep xe`l oiie`x eidàîéà úéòáéàå`lc ikid ik ,dayp `l ikd meyn Ðexcaipippr

.qpkil dleki dng dzid `le ,oitiwn eidy ceakàáéòã àîåé.opernd mei Ðàîåé
àúåùãdyw `ide .zaypn zinexc gexy Ð

.zegexd lknàéä àúìéî ïåöø úòoeike Ð

i`ed oevx zr dlild zevgczknlzexekaÐ

mei jl oi`e .zipetv gexl oevx zr inp i`ed

dfe dlild ivga ea zaypn oi` zipetv gexy

cecl oniq diddlrnl el ielz xepkezhnn

rawpegex dlil zevg ribdy oeik ,oetv itlk

obpne ea zaypn zipetvi`de .xerp `ede eil`n

dpy mirax` `kd hwpcelit`y ,jl xnel Ð

edl dayp `le eid mitefpc dpy mirax` oze`

miniazrc meyn ,dlil zevga edl dayp Ð

.`ed oevxêåùîdkynpy ledn Ðezlxr

dzqke.dxhrd z`éðú÷ êéøö àä,opaxcn Ð

.lxr df ixd jeyn :ipzw `lcnäðëñùåì àéä
.dkty zexk dyri `ny Ðàáéæåë ïá éîéáÐ

mekyny,xzia jxka qpe`a mixkpdxabeoa ci

mda mglpe `aifek,mgvpejlnel`xyi lr

.einia elne exfge .dvgne mipy izyøáñ àåä
:xaq ,`yixn `ped axl lirl aize`c `edd Ð

ediizlinl `cenlz opax dl iaqpcn

`ziixe`cnikd .`ed `ziixe`cn `nl` Ð

opiqxb'åë äîåøúá ìëåà åðéà íåèîåè éáéúéî
`tiqae Ðaxc `zaeiz jeyn `din ipzw :qxb

.`zaeiz `pedäîåøúá ìëåà åðéà íåèîåèÐ

ixde ,xkf `vni rxwp did m` `ny.lxr `ed

åéãáòå åéùð`pn mehnehl miyp yxtn onwl Ð

.dilñåðéâåøãðàdnexza lek`l xzen ,ledn Ð

oia ,dy` `edy oia yi` `edy oia ,jytp dnn

dnvr ipta dixa `edy.`ed odk ly erxf Ð

íéùã÷á ìëåà ïéàå,ixiinw miycw iycwa Ð

oilk`p oi`y ,zegpn ixiye my`e z`hg oebk

`l`ixkfl.`ed dy` wtq dfe ,dpedkíåèîåè
ìëåà åðéà.dil hwp xcd i`n` yxtn onwl Ð

ìëåà êåùî úäéî éðú÷xefb `l `nl` Ð

exfb odixacn xn`c `ped axc `zaeiz .dilr

eilr.opiqxb `pixg` `pyil .`zaeiz Ð[àîéì]
'åë ìëåà åðéà íåèîåè [àðåä áøì] äéì òééñî

ledn clepe jeync oilke` i`de ÐÐ

,xn`w `ziixe`cn`zriiqe.`ped axcefe

,xwir zi`xp `ide ,izrnyopixn`wcnonwl

xnc ibltin `w `da e`l i`n ,'ek i`pzk `nil

`kil `nl` ,opaxc xaq xne `ziixe`c xaq

.ixnbl xiyknc o`nlùéã÷ã àîéð éàÐ

eiyecwe `ed xkf `nye ,dy` yciwy.oiyecw

yciwy mehneh :`ipz `dcoiyecw eiyecw Ð

.hb dkixve ,wtqnïéùåã÷ åéùåã÷ ùã÷úðÐ

dpin `wtpeixeqzi`lezeg`a diycwc i`d

.`ed dy` `ny ,en`ae mehneh lyàøîåçìÐ

.dipin hb opiracïðéøîà éî àìå÷ìdiwfgipc Ð

,i`ce xkfklik`ie.dnexza l`xyi zaãéìåî
ìéëàîopiwiicc ,dnexza en` z` Ðcilie" dl

`xwie) "ezia.ol rnynw ,ciledl ie`xa (ak

íåèîåè éàî.xenb lxr `tiqa ipzwc Ðäî
øîà÷ íòèlke` oi` mehneh mrh dn :xn`w ikde ,`z` `yix iyextl `tiq Ð.miycwa `le dnexza `l lke` oi` lxre ,lxr wtq `edy iptn Ðéàðúë àîéðaxc `zlin Ð

) .opaxc e` `ziixe`c jeyn ied i` ,`id i`pz `pedìåäî àåäùë ãìåðå.(zixa mc epnn sihdl jixvy Ðìåäî àåäùë øééâúðù øâåiaxr oebk Ðiperabe,exiibzpysihdl jixve

.zixa mc epnnúåìøò éúù.ef iab lr ef zexer izy Ð
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íåùîzipetv gex edl aiyp `lc`ly ,aezkd xtiq l`xyi ly ozepbac xne` ixtqa Ð

`l` gqt eyry epivn `ly .xacna eidy dpy mirax`a cg` gqt `l` eyr

zlin meyn i`e ?mirpnp eid cifna ike :dnize .dipy dpyaaiyge ,miakrn eidy mixkf

xyt` `lc oeik `de ,df xac md enxby itl zepblirl xn`ck ,zakrn dzid `l Ð

.'ebe "axwi f`e" ,`pngx xn` "el lend" :(`,`r)

eyr `l la` ,migqt eyrc :wgvi epiax xn`e

.cg` `l` opwzkàìzipetv gex mdl dayp

dayp `lc yxtl oi` la` .dnvr ipta :yexit Ð

:(a,`l oihib) "hbd lk" seqa xn` `dc ,llk

zipetv gexe ,mei lka zeaypn zegex rax`

mlerd oi` ok `lnl`y ,olek mr zaypn

.miiwznïéôåæðeid:wgvi epiax xn` Ð

qxhpewa yxity enk `le ,milbxn dyrnn

`ed jexa yecwd mdl lgn ixdy ,lbrd dyrnn

okyn dyrp jk xg`y ,"izglq" mdl xn`e

.mdipia ezpiky dxydeàìãippr xecaip

ceakaehe ,`id dgepc ,dtiwzc meyn `l Ð

,dti zrde ,mipprd zxftny `l` .milagpl

`zeliv `zzrny `ira :(a,gk dlibn) xn`ck

adf oetvn" :(fl aei`) inp aizke ,`pzq`c `neik

adf ,"dz`i"adf oiwixnd" enk ,dxe` oeyl Ð

ok yxcnd itl s`e ,mgpn yxit oke ,(c dixkf)

,adfd zlfny :(a,dk `xza `aaa) opiyxcc ,`ed

mixvrp minybde mipprd z` zxftny itl

eia d`eazde.lefa adfd jkle ,xw

íäéøáãîåmdilr exfbxn`c `de Ð

ezlxra jeyn okr :(`,cn oixcdpq) "oicd xnbp"a

`xwn dil witne ,did,`id `nlra `zknq` Ð

jeync (`,bi) zereayc `nw wxta xn`c `de

zxka dlxr.llk ln `ly epiid Ð

éáéúéî'eklr s` ,dnexza lke` jeync Ð

lxrk d`xpy iptn opaxcn leniy jixvc abÐ

`nil :iqxbc mixtqd itle .dnexza edexq` `l

on lke` dil rnync xnel jixv ,dil riiqn

opaxcn la` ,dxezd,[`ziixa] gkenck ,xeq` Ð

.leniy jixv :ipzwc

õåçáîz` lik`n j`id izk` :xn`z m`e

d`ia oa epi`c oeikc ?ezy``l Ð

lirl yly zan dzegt enk ,dteg ezteg ied

oeikc :xnel yie !(a,fp) "eznai lr `ad" wxta

rexwl ie`xc.dteg xa ied Ð
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miwxtרמב dyelyaa cenr ar sc ± iriax wxtzenai
íåéáå ïðéùøã øáñ øî`xwie) aizke ,"leni ipinyd meia" :azknl ivnc ,`xizi e"ie Ð

"meiae" (ai`dc ,iaxzin `l `kdn jeync ab lr s`e .dpnfa `ly dlin iiezi`l Ð

oewz ikd xzae ,`ed opaxcnepnfa `lyc ab lr s`e ,iaxzn epnf dxary ohwc oeik Ð

`ed.`ziixe`c oirk opax depwz inp i`d Ðíåéáå ïðéùøã àì øáñ øîåopixnb `le Ð

,dlila elit` lenipe ,epnf dxary ohw dipin

.`ed opaxcnc ,jeyn oky lkeàéðúã àä éëÐ

`zaeizaohwc ,opgei iaxl xfrl` iax diaze`c

epnf dxaryepi`c ,iaxzi` "ipinyd meiae"n

.meia `l` lenipåðîæá øúåðdyrpy meia Ð

`xwie) aizkc ,meia `l` sxyp oi` xzep:(f

."iyilyd meia"åðîæá àìù.eztixy ddyy Ð

äøùòì äòùúìøùò ãçàìøùò íéðùìÐ

zay zkqna "xfril` iax" wxta ipzwck

zeynyd oia clep :(`,flw),dryzl lenip Ð

zay axr ly zeynyd oia,dxyrl lenip Ð

zayd xg`l aeh mei lglenip Ð,xyr cg`l

dpyd y`x ly miaeh mini ipylenip Ðmipyl

.xyrå"éå ùéøã àìã ïàîì åìéôàåiax oebk Ð

epnfa `ly :lirl xn`c ,oerny iaxa xfrl`

.dlila elit` lenipå"éåà"äå,"xzepde" oebk Ð

.`xizi d"e `ki`úãô ïáì éúéàøz` izi`x Ð

z` yxece ayeiy zct oadynk elld ze`xwn

dxeabd itnoa xfrl` iax .mi`pz oeyla Ð

,did `pz e`l zct`xen`ely ecinlz ,did

lka ixiinc mzq xfrl` iax `ede ,opgei iax

dpync `nzq xfrl` iaxe .`xnba cenlzd

.reny oa xfrl` iax `ed ,`ziixaeäééðúÐ

.mipdk zxezläîåøúá øåñà íåé ìåáèonwl Ð

.opiyxc i`xw (a,cr) `wxit i`daäàæäì øúåîå
:oizrnya onwl xn`ck ,zn `nh lr zefdl Ð

.dxta xyky mei leah lr cniläìéëàá ïðà
ïðéøîà÷dxtc dlik`l op` ike ,dinza Ð

dnec`:jextizc ,dil opiaxnwlxra xn`z

dxta xeq` jkitl ,xyrn zlik`a xeq`y?
äòéâðì`nlra Ðopixyw`kil dribpae !dil

zribpa xeq`y lxra xn`z :iieyw`lxyrn

ikde ,xzen miycw zribpa elit` `dc Ð

,dnexzc dribpa xeq`y mei leah dne :opiyxc

(`,dr) onwl opixnbckcr `nhe `aei mina"n

`id dribp `kde ,"axrd,`xw irzyn ilkac ,

.yny axrd irac xn`weäàæäá øúåîÐ

.dxtc.'åë øúåîù ìøòxt` axiry Ð yciwy

.minañåðéâåøãðàyciwy ,ledn Ðeyeciw Ð

onwle .opaxl ycwl dxyk dy` elit`y ,xyk

.ediinrh opitliàáé÷ò éáøoiwxit yixa Ð

.(`,r)'åâå ïøäà òøæî ùéà ùéàlxrl iaxcn Ð

elit`e ,edpip iccd ikc dpin rny ,mi`nh iab

.xeq` dnexzc dribplèéîúùéì àìm` Ð

ieyn `nhk lxr ilin lkl `aiwr iaxc `zi`

dil`l Ðhinzyiloiprl ipzilc `nlra `pz

iax `nipe ,iccd ik `nhde lxrd ze`neh rbn

ikd ogky` `lcn .`id `aiwrmeyn `kd Ð

dnexz rbn oiprl la` ,`id dxtc `xnegÐ

.xzen lxrñéàîã.dxfra ze`xil Ðåãæàå
åäééîòèìebilti`c ,opaxe dcedi iax Ðlirl

.qepibexcp`aíéøùë ìëämixedhd lk Ð

lxr la` .dy` elit` ,z`hg in ycwl oixyk

`nhe.iax `l Ðàîèì åç÷ìåztiq` xza Ð

,yeciwc dcear jd aizk dxt`dcear oi`e

.mizpia zwqtníéìåñô äôéñàá íéìåñôã êðä
ùåãé÷ì"yi` sq`e" :opiyxc (`,bn `nei) mzde Ð"xedh" ,ohw `le Ð"yi`" ,`kti` yxcnl `kile .dy`d z` xiykdl Ð"xedh" ,dy` `le Ðsxh" wxta xn`c ,ohw elit`e Ð

`zzrnyc `ibeq jgxk lre ,rnyn cin `iven rnyn dlek dyxtd lk :(a,an my) "itlwa.mzd `zi` ikdïë íàycwn iabl hwp dtiq` `eddc Ð,"`nhl gwle" :aezkl Ð

.cigi oeyl ,"sq`e" dtiq`a azkc ikid ikíúä ïéìåñôã êðä åìéôà.ohw oebk Ðãç ì÷ùã.min cg aidie ,dxt` Ð
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ïéàmeia `l` lenipoiyeciwc `nw wxt jixhvi` i`n`c ,mixt` epiax axd dywd Ð

zevn iedc il wetiz ,dpa z` lenl `aiign `l dy`c ,dze` `le "eze`" :(`,hk)

iaxlc :xnel yie ?zivivn dy` opixht `nrh i`dnc ,dlila `le meia :`nxb onfdy dyr

frl`dpenyl lenipc `de .jixhvi` oerny iaxa xdpenync oeik ,`nxb onf aiyg `l Ð

.`ed epnf `zry lk jli`e

øîmeiae opiyxc xaq:aizkcnc ab lr s` Ð

`le :(`,alw zay) opiyxc "mini dpeny"

zaya elit` :(my) opiyxc "meiae" ,zelillknÐ

ipd lk iieaxl "meiae"c e"ien yixc xity mewn

.meia `l` milenip oi`c

àìùdlila oia meia oia sxyp epnfam`e Ð

lr ipy xwa ozil opiyxc `d :xn`z

`ed epnfa `lyc oeike ,eztixyjixv dnl Ð

xakc ,aeh mei i`vena eptxyi ?xwad cr oizndl

xyt` `lc oeikc :xnel yie !mcewn xzep dyrp

aeh meia etxeyl.ipy xwaa epnf raw Ð

äæäù'ekd`fdc opireny`l jixhvi` Ð

ik miycwe dnexza xeq`c ab lr s` dxyk

.`nhøúåîùoic epi` dnexzc dribpa

dxta xzeny,gikei dxtk xqegn :xn`z m`e Ð

dnc :xnel yie !dxta xeq`e dnexza xzeny

dxtk xqegnl.miycw zribpa xeq` oky Ð

mei leah dn :ediiexzn xnege lw carinl `ki`e

miycwe dnexz zribpa xeq`y,dxta xzen Ð

ezc ,'ek miycwe dnexz zribpa xzeny lxr

.gikei dxtk xqegn `kilíúäqi`nc meyn

:xn`z m`e .xehtc mzd ecen opax elit`e Ð

ihernl "jxekf" ol dnl (`,c) dbibgc `nw wxta

il wetiz ?uegan eiviayk qepibexcp`e mehneh

`lc oeik ,mehnehc :xnel yie !xehtc ,`ed lxrc

lenl xyt`.lxr mrhn xhtin `le ,qi`n `lÐ

aiyge ,qi`nc meyn mzd :eyexit ikd ,inp i`

opaxl la` .`nh ik lxr `aiwr iaxl mzdÐ

.mehneh ihernl "jxekf" jixhvi` opaxle .`l

õåçohwe dhey yxgn:qxhpewd yxit Ð

"yi` sq`e" :opiyxccxyt` i`e .ohw `le Ð

yixc (`,bn `nei) "itlwa sxh" wxtac ,ok xnel

"yi`" :`icda"xedh" ,xf xiykdl Ðxiykdl Ð

"gipde" ,dy`dhxt ,gipdl zrc ea yiy in Ð

.ohwe dhey yxglêðämixyk mzd mileqtc

`kdllkl iz`c meyn ,ohwa ith xiykne Ð

.yi`ìé÷ùãcg aidie cgeze` :yexit Ð

z`hg in jeza xt`d ozepyaxri envr `ed Ð

.cgi xt`de mindïúðådpzpe `le`xw Ð

`le "ozpe" azkcn yixc `le ,yixcw `xizi

.dxn`p xkf oeyla dxezd lk ixdy ,dpzpe
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ïéìBnéð ¯ Bpîæa àlL ,íBia àlà ïéìBnéð ïéà¥¦¦¤¨©¤Ÿ¦§©¦¦
:øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî .äìéláe íBia©©©§¨©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©
?àøañúå .ïðaøc CeLî :øáñ øîe ,àúééøBàc CeLî̈§©§¨¨¨©¨§©¨©§¦§§¨

àkéà éî Bpîæ øáòL ïè÷øîàc ïàîì!?ïðaøc ¨¨¤¨©§©¦¦¨§©©£©§©¨©
Bpîæ øáòL ïè÷å ,ïðaøc CeLî :àîìò éleëc ,àlà¤¨§¥¨§¨¨§©¨©§¨¨¤¨©§©
ïðéLøc :øáñ øî ,éâìtéî÷ àäa àëäå ,àúééøBàc§©§¨§¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©¨§¦©
áéúéc àä ék ."íBiáe" ïðéLøc àì :øáñ øîe ,"íBiáe"©¨¨©¨¨§¦©©¦¨§¨¥
àlà óøNð Bðéà ¯ Bpîæa ,øúBð :Léøã÷å ,ïðçBé éaø©¦¨¨§¨¨¥¨¦§©¥¦§¨¤¨
,äìéla ïéa íBia ïéa óøNð ¯ Bpîæa àlL ,íBia©¤Ÿ¦§©¦§¨¥©¥©©§¨
ìBnéð àlà éì ïéà :ïðçBé éaøì øæòìà éaø déáéúéàå§¥¦¥©¦¤§¨¨§©¦¨¨¥¦¤¨¦

ì,äòLúì úBaøì ïépî ,íBia àlà ìBnéð ïéàL éðéîL ¦§¦¦¤¥¦¤¨©¦©¦§©§¦§¨
ì ,øNò ãçàì ,äøNòìãeîìz ¯ ïépî øNò íéðL ©£¨¨§©©¨¨¦§¥¨¨¦©¦©§

å"àå ¯ å"àå Léøc àìc ïàîì eléôàå ."íBiáe" :øîBì©©©£¦§©§¨¨¥¨¨
Léøì ïðçBé éaø ì"à ÷ôðc øúa .÷ézLéà !Léøc é"äå§¥¨¥¦§¦¨©¦§©©¦¨¨§¥
étî äLîk LøBãå áLBiL úãt ïáì éúéàø :Lé÷ì̈¦¨¦¦§¤§¨¤¥§¥§Ÿ¤¦¦
àúéðúî ?àéä déãéc :Lé÷ì Léø déì øîà .äøeábä©§¨£©¥¥¨¦¦¥¦©§¦¨
dééðz ,÷ôð .íéðäk úøBúa ?déì àðz àëéä !àéä¦¥¨¨¨¥§©Ÿ£¦§©©§¨
:øæòìà éaø øîà .éçøé àúìúa døáñå ,éîBé àúìúa¦§¨¨¥§¨§¨¦§¨¨©§¥¨©©¦¤§¨¨
ìeáhà äåäc éãéî ,äøLk Búàfä ¯ äfäL ìøò̈¥¤¦¨©¨¨§¥¨¦¥©£¨©§

L ,íBéét ìò óà.äøôa øLkã äîeøúa øeñàL ¤©©¦¤¨¦§¨¨¥§¨¨
ïðà ehà !øNòîa øzeîä ïkL ¯ íBé ìeáèl äî©¦§¤¥¨§©£¥©£©
ìeáh äîe :ïðéøîà÷ äòéâðì ïðà ?ïðéøîà÷ äìéëàì©£¦¨¨¨§¦©£©¦§¦¨¨¨§¦©©§

òéâða øeñàL íBéìøò ,äøôa øzeî ¯ äîeøúc ä ¤¨¦§¦¨¦§¨¨§¨¨¨¥
éîð àéðz .äøôa øzenL ïéc Bðéà ¯ äòéâða øzenL¤¨¦§¦¨¥¦¤¨§¨¨©§¨©¦
eøéLëäå äéä äNòîe .äøLk Búàfä äfäL ìøò :éëä̈¦¨¥¤¦¨©¨¨§¥¨©£¤¨¨§¦§¦
BLecé÷ ¯ LcéwL íeèîeè :éáéúéî .Búàfä íéîëç£¨¦©¨¨¥¦¥§¤¦¥¦
.Lc÷ì ìeñt ìøòå ,ìøò ÷ôñ àeäL éðtî ,ìeñẗ¦§¥¤¨¥¨¥§¨¥¨§©¥
:øîBà äãeäé éaø ,øLk BLecé÷ ¯ LcéwL ñBðéâBøcðàå§©§§¦¤¦¥¦¨¥©¦§¨¥
éðtî ,íéìeñt åéLec÷ ¯ LcéwL ñBðéâBøcðà óà©©§§¦¤¦¥¦¨§¦¦§¥
:àäéî éðú÷ .Lc÷lî äìeñt äMàå ,äMà ÷ôqL¤¨¥¦¨§¦¨§¨¦§©¥¨¨¥¦¨
éàä :óñBé áø øîà !Lc÷lî ìeñt ìøò ÷ôñå ìøò̈¥§¨¥¨¥¨¦§©¥¨©©¥©
ìøòì déì éaøîc ,àeä àáé÷ò éaø éác àpz ¯ àpz©¨©¨§¥©¦£¦¨¦§©¥¥§¨¥
¯ "Léà Léà" :øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc ,àîèk§¨¥§©§¨©¦£¦¨¥¦¦
áøc dén÷ àðáéúé äåä :àáø øîà .ìøòä úBaøì§©¤¨¥£©¨¨£¨¨¥§¨©¥§©
?àéä àáé÷ò éaø àîéìå "àîhäå ìøòä" éðúéìå àpz èénzLéì àì :éì àéL÷å ,óñBé¥§©§¨¦¨¦§©¥©¨§¦§¥¤¨¥§©¨¥§¥¨©¦£¦¨¦
,eäééîòèì eãæàå .ñéàîc íeMî íúä !äéiàøä ïî íéøeèt àîhäå ìøòä :éðú÷ àäå ?àìå§¨§¨¨¨¥¤¨¥§©¨¥§¦¦¨§¦¨¨¨¦§¨¥§¨§§©£©§
ìñBôe ïè÷a øéLëî äãeäé éaø ,ïè÷å äèBL Løçî õeç ,Lc÷ì íéøLk ìkä :àéðúc§©§¨©Ÿ§¥¦§©¥¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨¥

éàî .ñBðéâBøcðàáe äMàa"úàhçä úôéøN øôòî àîhì eç÷ìå" :áéúëc ¯ ïðaøc àîòè §¦¨§©§§¦©©£¨§©¨©¦§¦§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨
ðäðä ,Lecé÷a ïéìeñt ¯ äôéñàa éìñôc Céaøå .Lecé÷a íéøLk ¯ äôéñàa ïéøLëc C ¨¨§¨§¦©£¦¨§¦§¦¨¨¦§¥¦©£¦¨§¥¦§¦§©¦

c ¯ "eç÷ìå" éàî ,"ç÷ìå" àø÷ àîéð ïk íà :Cì øîà äãeäéeléôàðä,íúä ïéìeñôc C §¨¨©¨¦¥¥¨§¨§¨©©§¨§©£¦¨¨¦§¦¨¨
äåä "ïúðå ,ç÷ìå" áéúk éà :ïðaøå ."äðúðå" àìå ,"ïúðå" !éîð äMà éëä éà .àëä íéøLk§¥¦¨¨¦¨¦¦¨©¦§¨©§Ÿ§¨§¨§©¨©¦§¦§¨©§¨©£¨
äåä ¯ "eðúðå eç÷ìå" àðîçø áúk éàå ."eç÷ìå" àðîçø áúk ,ãç áéäéå ãç ìé÷L àðéîà̈¦¨¨¥©§¨¥©¨©©£¨¨§¨§§¦¨©©£¨¨§¨§§¨§£¨

c "ïúðå eç÷ìå" àðîçø áúk ,éøz éáäéå éøz éì÷Lc :àðéîàeléôà.ãç áéäéå éøz éì÷L ¨¦¨§¨§¦§¥§¨£¦§¥¨©©£¨¨§¨§§¨©©£¦¨§¦§¥§¨¥©
äæäå"
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יבמות. פרק שמיני - הערל דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zenai(iriax meil)

,íBia àlà ïéìBnéð ïéàlenipy in la`ïéìBnéð ,Bpîæa àlLoiaíBia ¥¦¦¤¨©¤Ÿ¦§©¦¦©
eoia.äìéla:`xnbd zxne`eøîc ,éâìôéî÷ àäa åàì éàî`pz - ©©§¨©¨§¨¨¦§§¥§©

`nw,øáñzlin,àúééøBàc CeLî,meia `l` lenip epi` okleøîe ¨©¨§©§¨©
oerny iaxa xfrl` iax -,øáñzlin,ïðaøc CeLîmb lenip okle ¨©¨§©¨¨

,opaxcn dnexza xeq` jeyny xn`y `ped axy `vnp .dlila
jeyn `nw `pzl la` ,oerny iaxa xfrl` iax zrck `l` df oi`

.`ziixe`cn dnexza xeq`
:`xnbd dgecàøañúå`lde ,ewlgp dfay xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨

øîàc ïàîì àkéà éî ,Bpîæ øáòL ïè÷ezliny xne`y in yi ike - ¨¨¤¨©§©¦¦¨§©§¨©
n,ïðaøcxfrl` iax xaeq ok it lr s`e ,`id dxezdn i`ce `ld §©¨¨

.dlila mb lenipy oerny iaxaàîìò éleëc àlàzliny mixaeq ¤¨§¥¨§¨
ïðaøc CeLî,`ped ax zhiyke,Bpîæ øáòL ïè÷ån ezlin,àúééøBàc ¨§©¨¨§¨¨¤¨©§©§©§¨

øî ,éâìôéî÷ àäa àëäå`nw `pz -ïðéLøc ,øáñdxizi e"`e §¨¨§¨¨¦§§¥©¨©©§¦¨
(b ai `xwie) weqtaíBiáe',dpnfa `ly dlin zeaxl 'lFOi ipinXd ©©§¦¦¦

`weec depwiz ,jeyna dlin minkg epwizyke .meia `weec dpicy
.epnf xary ohw zlink meiaøîeoerny iaxa xfrl` iax -,øáñ ©¨©

ïðéLøc àìzaiza dxizi e"`e'íBiáe',dpnfa `ly dlin zeaxl Ÿ©§¦¨©
mb dpicy opaxc ezliny jeynl xnege lwe ,dlila s` dpice

.dlila
epi`y epnf xary ohw daxn `nw `pzy di`x d`ian `xnbd

:'ipinyd meiae'n meia `l` lenipáéúéc àä ékepivny enk - ¦¨§¨¦
ayiyøúBð ,Léøã÷å ïðçBé éaøonf xg`l xzepy miycw xya - ©¦¨¨§¨¨¦¨

,dtixya epicy ,ezlik`,Bpîæa,xzep ea dyrpy meia xnelkBðéà ¦§©¥
,íBia àlà óøNðmFIA gaGd xUAn xzFPde' (fi f `xwie) xn`py ¦§¨¤¨©§©¨¦§©©¨©©

minly xyay ,`id weqtd zernyn ,'sxVi W`A iWilXd©§¦¦¨¥¦¨¥
xzep ipyd meid seqa m` ,mdipiay cg` dlile mini ipyl lk`py
meid xwea cr oizndl yi `l` ,dlila cin sxyp epi` ,xyadn

xzep la` .etxeyle iyilyd,Bpîæa àlLcr eztixy ddydy ¤Ÿ¦§©
,iyilyd meid xg`léaø déáéúéàå .äìéla ïéa íBia ïéa óøNð¦§¨¥©¥©©§¨§¥¦¥©¦

øæòìà`N` lFOip oi`W ipinWl lFOip `N` il oi` ,opgFi iAxl ¤§¨¨§©¦¨¨¥¦¤¨¦¦§¦¦¤¥¦¤¨
lenipd z` zFAxl oiPn ,mFIA,øNò ãçàì ,äøNòì ,äòLúìeìíéðL ©¦©¦§©§¦§¨©£¨¨§©©¨¨¦§¥

øNò,meia ezliny (oiPn) ,'íBiáe' øîBì ãeîìzenke .dxizi e"`e ¨¨¦©¦©§©©
epnfa `ly xzepd z` zeaxl ,dxizi e"`e 'xzepde' yexcl yi ok

:zeywdl xfrl` iax siqene .meia sxyiyLéøc àìc ïàîì eléôàå©£¦§©§Ÿ¨¦
,å"àå`ly dliny lirl xn`y oerny iaxa xfrl` iax oebk ¨

mewn lkn ,dlila elit` ziyrp dpnfaé"äå å"àåoebk ,mixizi ¨§¥
,'xzepde' zaiza.Léøcepi` epnfa `ly xzep `nlr ilekly `vnp ¨¦
.meia `l` sxyp

÷ézLéà.xfrl` iax ly eziiyewl dpr `le opgei iax wzy -øúa ¦§¦¨©
÷ôðc,xfrl` iax `viy xg`l -,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déì øîà §¨©¨©¥©¦¨¨§¥¨¦

LøBãå áLBiL úãt ïáì éúéàømi`pz oeyla miweqtd z`äLîk ¨¦¦§¤§¨¤¥§¥§¤
äøeábä étîe"`e zyxc ike - `id DiciC ,Wiwl Wix Dil xn` . ¦¦©§¨¨©¥¥¨¦¦¥¦

`ld ,envrn xfrl` iax dycig 'meiae' weqta dxiziàúéðúî©§¦¨
.àéä,yiwl yix z` opgei iax l`ydéì àðz àëéädiepy okid - ¦¥¨¨¨¥

,yiwl yix el aiyd .`ziixa dze`íéðäk úøBúa(`"t rixfz). §©Ÿ£¦
éîBé àúìúa dééðz ÷ôðly zeziixad z` dpye opgei iax `vi - ¨©©§¨¦§¨¨¥

,mini dyly jyna mipdk zxezéçøé àúìúa døáñåoze` cnle - §©§¨¦§¨¨©§¥
.miyceg dyly jyna odizexaq zpadae oeira

oica dpc `id zrk ,lxr lr d`fd oica `xnbd dpc (:`r) lirl
:dfdy lxräfäL ìøò ,øæòìà éaø øîà,zn `nh lr z`hg in ¨©©¦¤§¨¨¨¥¤¦¨

,äøLk Búàfä.`nhk miycwe dnexza xeq` `edy it lr s`éãéî ©¨¨§¥¨¦¦
íBé ìeáhà äåäc,mei leaha epivny enk -øeñàL ét ìò óàL ©£¨©§¤©©¦¤¨

äîeøúa`ed xWM ,azecearäøtlr dywn `xnbd .dnec` ¦§¨¨¥§¨¨
:mei leahn lxr ly cenilda øzeî ïkL ,íBé ìeáèl äîzlik` ©¦§¤¥¨§

øNòîzlik`a xeq` lxr la` .d`fdl xyk mb `ed okle ,ipy ©£¥
:`xnbd zvxzn .d`fdl exiykdl di`x oi`e ,ipy xyrnïðà eèà̈£¨

ìéëàìïðéøîà÷ äexizdl mei leahn lxr cenll ep`a ike - ©£¦¨¨©§¦¨
lxr oky ,mei leahn lxr cenll oi`y jextzy ,dxtd zlik`a

.dxt zlik`a xeq` okle ipy xyrn zlik`a xeq`äòéâðì ïðà£¨¦§¦¨
ïðéøîà÷dribpa exizdl mei leahn lxr cenll epywa `ld - ¨©§¦¨

zribpa xeq` lxry jextl oi` dribp iable .z`hg ina `nlra
,miycw zribpa elit` xzen lxr ixdy ,ok oicd oi`y ,ipy xyrn

,`ed xnege lw oky oeike .ipy xyrn zribpa xzeny oky lkeäîe©
äîeøúc äòéâða øeñàL íBé ìeáhok it lr s`e ,ìøò ,äøta øzeî §¤¨¦§¦¨¦§¨¨§¨¨¨¥

äòéâða øzenL,dnexzaL ïéc Bðéà`di.äøta øzen ¤¨¦§¦¨¥¦¤¨§¨¨
:`ziixan xfrl` iaxl di`x d`ian `xnbdìøò ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨¥

äéä äNòîe ,äøLk Búàfä äfäLdfdy lxraíéîëç eøéLëäå ¤¦¨©¨¨§¥¨©£¤¨¨§¦§¦£¨¦
.Búàfä©¨¨

:`ziixan dxizq dywn `xnbdíeèîeè ,éáéúéîezexry-] ¥¦¥§
[dawp e` xkf `ed m` xkip `le ,xera dqeknLcéwLaxiry - ¤¦¥

,z`hg in mzeyrl mina dxt xt`÷ôñ àeäL éðtî ,ìeñt BLecé÷¦¨¦§¥¤§¥
,ìøò,xkf `edy okziyLc÷ì ìeñt ìøòå.z`hg inñBðéâBøcðàå ¨¥§¨¥¨§©¥§©§§¦

,ledn `ede [zeawp ipniqe zexkf ipniq el yiy-]LcéwLin ¤¦¥
,z`hg,øLk BLecé÷byminkg zrcl ,dy` `edy cvd lr m ¦¨¥

.z`hg in ycwl dxiyk dy`ñBðéâBøcðà óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©§§¦
äMà ÷ôqL éðtî ,íéìeñt åéLec÷ LcéwL,`edäìeñt äMàå ¤¦¥¦¨§¦¦§¥¤§¥¦¨§¦¨§¨

Lc÷lî.z`hg inàäéî éðz÷y `ziixaa yxetn mewn lkn -ìøò ¦§©¥¨¨¥¦¨¨¥
Lc÷lî ìeñt ìøò ÷ôñå,d`fdl mb leqt ycwl leqtde ,z`hg in §¨¥¨¥¨¦§©¥

.lxr z`fd dxiykdy `ziixal zxzeq ef `ziixay `vnp
:`xnbd zvxznàpz éàä ,óñBé áø øîà,lxr z`fd lqetyàpz ¨©©¥©©¨©¨

àeä àáé÷ò éaø éác,`ed `aiwr iax ly eyxcn zian -éaøîc §¥©¦£¦¨¦§©¥
ìøòì déìepicy weqtn,àîèkmb jk d`fdl leqt `nhy myke ¥§¨¥§¨¥

.lxràéðúc(.r) lirl,øîBà àáé÷ò éaø(c ak `xwie) xn`pLéà' §©§¨©¦£¦¨¥¦
Léàlk`i `l [dnexza-] miWcTA ,af F` rExv `Ede oxd` rxGn ¦¦¤©©£Ÿ§¨©¨©¢¨¦ŸŸ©

'yi`' zaiz dxezd dltk ,'xdhi xW` crúBaøìz`ìøòäs`y ©£¤¦§¨§©¤¨¥
xeqi`l lxr daxn `aiwr iaxy jezn .dnexza lke` epi` `ed
miey `nhe lxry rnyn ,mi`nh iabl weqtdn dnexz zlik`
.dleqt ez`fd okle ,`nhk xeq` lxr dnexz zribpl elit`e ,md

:sqei ax ly evexiz z` dgec `xnbddén÷ àðáéúé äåä ,àáø øîà̈©¨¨£¨¨¦§¨©¥
éì àéL÷å óñBé áøc,evexiz z` xn`yk sqei ax iptl izayi - §©¥§©§¨¦

lkl `nhk epic lxry `aiwr iax zhiy `id ef m` ,il dywede
,xacàîhäå ìøòä éðúéìå àpz èénzLéì àì`ly xacd denz - Ÿ¦§©¥©¨§¦§¥¤¨¥§©¨¥

,mzribpa `nhl oiprl md miey `nhe lxry xn`iy `pz epivn
àéä àáé÷ò éaø àîéìåxg`ne .`aiwr iax zhiy efy xn`p ep`e - §¥¨©¦£¦¨¦

lkl `nhk epi` lxr `aiwr iaxl s`y rnyn ok epivn `ly
dnexz `nhn epi`e ,dnexz zlik`a elqetl wx `l` ,xac
`l` df oi` ,dleqt lxr z`fdy `ziixaa x`eande .ezribpa

.dnec` dxt oica exingdy meyn
lxr deydy `pz `vn `ly xn`y `ax lr dywn `xnbd

:xac lkl `nhlàìå,jk xn`y `pz epivn `l ike -éðz÷ àäå §Ÿ§¨¨¨¥
,(:c) dbibg zkqna `ziixaaïî íéøeèt àîhäå ìøòäzler ¤¨¥§©¨¥§¦¦

äéiàøäitl dii`x oaxwn xeht `nhdy ,`xnbd my dx`iae , ¨§¦¨
eyxce ,'ebe 'dOW mz`ade ,dOX z`aE' (e-d ai mixac) xn`py¨¨¨¨©£¥¤¨¨
,ycwnl qpkdl xnelk ,'dny z`ae' miiwl lekiy iny minkg
oaxw `iadl xnelk ,'dny mz`ade' ieeivd z` miiwl eilr
.dii`x oaxwn xeht ,ycwnl qpkdl leki epi`y `nh la` ,dii`x
zhiyl epiid dii`x oaxwn xehty lxry ,`xnbd my dtiqede
`ziixa epiptl ok m` .`nhk epic lxry xaeqd `aiwr iax
zvxzn .dnexza elqetl wx `le xac lkl `nhl lxr deyny

:`xnbdíúäe`l xeht lxry `ax xaeq dii`x zlera my - ¨¨
`l` ,xac lkl `nhk epicy meynñéàîc íeMîze`xidl `ed ¦¦§¦

ly epic z` dx`iay my `xnbd lr jka wleg `axe ,dxfra
.`aiwr iax zhiya lxrd

d`aedy `ziixaa minkge dcedi iax zwelgnl zxfeg `xnbd
z` zx`ane qepibexcp` ici lr z`hg in yeciw oipra ,lirl

:mnrheäééîòèì eãæàådfa mikled minkge dcedi iax - §¨§§©£©§
,mzhiylàéðúcmixedhd lk - lMd ,Lc÷ì íéøLk,z`hg in §©§¨©Ÿ§¥¦§©¥

,dy` elit`e,ïè÷a øéLëî äãeäé éaø .ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨
ñBðéâBøcðàae äMàa ìñBôe:`xnbd zx`an .dy` wtq `edy iptn ¥§¦¨§©§§¦

ïðaøc àîòè éàî,dy`d z` mixiykne ohwd z` milqetdáéúëc ©©£¨§©¨¨¦§¦
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zenai(iying meil)

hi xacna) xn`p :dnec` dxt zyxta sqep weqt zyxec `xnbd
(hi,'àîhä ìò øähä äfäå'dfne ,zxzein 'xedhd' zaiz dpde §¦¨©¨Ÿ©©¨¥

dxez dxn`yììkî 'øBäè'[rnyn-]Lxedha o`k xaecn oi` ¨¦§¨¤
oiicr la` ,cg` xacl dxdh cv el yiy ina `l` ,xenbàeä

àîèe weqtd `a .xg` xaclíBé ìeáè ìò ãnéìdxdh cv el yiy ¨¥¦¥©§
,'xdhe minA ugxe' (g ci `xwie) xn`py [ipy xyrn oiprl]Ls` §¨©©©¦§¨¥¤

mewn lkn ,dnexz oiprl `nh `edy it lra øLkzecearäøt ¨¥§¨¨
.dnec`

:ipy xyrnl lxr zexyka dpc `xnbddépéî eòaipa el`y - ¨¦¥
daiyida eäî ìøò ,úLL áøîzlik`øNòîzx`an `xnbd .ipy ¥©¥¤¨¥©§©£¥

:wtqd iccv z`éìéc éëéä ékøNònî çñt óipy,úeðéðà ïéðòì ¦¥¦§¨¦¤©¦©£¥§¦§©£¦
,ipy xyrna xeq`y myk gqta xeq` ope`yéìéøNòî énð óipy ¨¦©¦©£¥

,úeìøò ïéðòì çñtî.gqta xeq`y myk ipy xyrna xeq` lxry ¦¤©§¦§©£¥
éìé ìwî øeîç àîìc Bàó,lwd xyrnn xengd gqt cenll ozip - ¦§¨¨¦©¨¦

éìé àì øeîçî ì÷ógqtn lwd xyrn cenll ozip `l la` - ©¥¨Ÿ¨¦
.xengd

eäì øîà,daiyid ipal zyy axäeúéðzwtql zehiyt epipy - ¨©§§¦¨
`"n a"t) mixekia zkqna dpyna dfmibdepy mipic mpyi :(

.ipy xyrna mibdep mpi`e ,mixekiae dnexzaíéøekaäå äîeøzä©§¨§©¦¦
,cifna `nh odk mlk`yäúéî ïäéìò íéáéiçm`e .miny icia ©¨¦£¥¤¦¨

oxw mlyn ,bbeya xf mlk`LîBçåmixekiade dnexzd oixEq`e . §¤©£¦
íéøæìmd ixd odkd lawny mixekiade dnexzd - odM iqkp ode . §¨¦§¥¦§¥Ÿ¥

micar mda zepwle dy` mda ycwl lekie ,xac lkl ely
.d`nh dndae zerwxwe,äàîe ãçàa ïéìBòåeaxrzp m` xnelk §¦§¤¨¥¨

`l` ,aexa milha mpi` ,oileg zexita mixekia e` dnexz zexit
mixekiad e` dnexzd zenkn d`n it `dz oilegd zenky jixv

.milha md f`eíéãé úöéçø ïéðeòèempi`y elit` mda dribp mcew §¦§¦©¨©¦

ezrc giqdy] mici mzq lr exfb minkgy iptn ,zexit `l`
elqti ,eici z` ugxi `l m`e ,d`nehl zeipy eidiy [ozxinyn

.mixekiade dnexzd z` micidemiperhLîL áøòälahy `nh - ©£¥¤¤
z`v cr mixekiae dnexza dribpa xeq` oiicr ez`nehl

.dliahd mei ly miakekdelà éøäzebdepd zeklddäîeøúa £¥¥¦§¨
ïéàM äî ,íéøekááeøNòîa ïkz` zyy ax hyet dzr .ipy §¦¦©¤¥¥§©£¥

:wtqdàúéà íàålw cenll oi`y wtqd ly dfd cvk xn`p m` - §¦¦¨
,ipy xyrna xzen lxre xengnéðúéðdkld zepyl dpynl did - ¦§¥

y ,ztqepïäa øeñà ìøò,mixekiaae dnexza -øNòîa ïk ïéàM äî ¨¥¨¨¤©¤¥¥§©£¥
.ipy xyrna xeq` lxry jgxk lr `l` .ea xzen lxry

:`xnbd dgecøéiLå àðz`l` ,ipy xyrna xzen lxr mpn` - ¨¨§©¥
dnexz oia lcad miiw oda zekldd lk z` dzpn `l dpyndy
dpyndy [odipia lxre] zekld opyie ,ipy xyrn oial mixekiae

:`xnbd zl`ey .oze` dzpn `le dxiiyøéiL éàäc øéiL éàîe- ©©¥§©©¥
z` s` xiiyy xnel didi ozipy dpynd dxiiy ztqep dkld efi`

:`xnbd daiyn .eføéiLzexeywd zekld izy xiiy `pzd - ©¥
,dpynd ly ipyd dwlglàôéñ éðz à÷c,(a"n a"t my)Lémipic §¨¨¥¥¨¥

mibdepyøNòîaipyøNònäL .äîeøúa ïk ïéàM äî íéøekááeipy §©£¥§¦¦©¤¥¥¦§¨¤©©£¥
íB÷î úàáä ïéðeòè íéøekaäåz` ,milyexil mzelrdl yi - §©¦¦§¦£¨©¨

ke`y odkl mpzil mixekiad z`e ,elke`l xyrnd.my ml
,éecéå ïéðeòèeyixtdy xg`l dhinyl ziriayde ziriaxd dpya §¦¦

oke ,'d iptl zecezdl dyr zevn ,eizexyrn lk z` ezian xriae
.zeceezdl eilr odkl mixekia `ian xy`kïðBàì øeñàålek`l §¨§¥

,mixekiae ipy xyrnøézî ïBòîL éaøå.ope`l mixekiaïéáéiçå §©¦¦§©¦§©¨¦
øeòéáa:`xnbd zwiicn .xerian mixekiad z` xhFR oFrnW iAxe , §¦§©¦¦§¥

eléàåy dkldd z`,äàîeèa ïäî øòáì øeñàly zexit xnelk §¦¨§©¥¥¤§§¨
,mda wilcdl xeq`y e`nhpy mixekiae ipy xyrn
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

הבשו"ט  על  ות"ח  ניסן,  ודיו"ד  לו  הקודם  ומכתב  אייר  מר"ח  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
שהלימודים הם בסדר והתלמידים לומדים כדבעי, והשי"ת יצליחם ויצליחו לראות פרי טוב בעמלו 

מתאים לרצון ולברכת נשיאינו הק' נשיאי ישראל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש כל' הת' שיחיו.

ת"ח על רשימת הת' חוזרי דא"ח ברבים. וחבל שהחזרה היא פ"א בכמה שבתות, - ובטח ניצלו 
ימי חה"פ שהם בביתם שיחזרו בסביבה החדשה.

בענין שילמדו אחדים מהת' אומנות שו"ב, מפני מצבם וכשרונם המתאים לזה - אם כן הוא 
דעת ההנהלה, על אתר, נכון הוא, ובלבד שיהי' אצלם גם שיעור בגפ"ת...

נכון הוא במאד, אבל צ"ל: א( הוספה לפי ערך   - הוספת זמן לימוד דא"ח של הת' ממרוקו 
בכמות. ב( שתבוא באתדל"ת של הת'. וע"י קנאת סופרים בטח יש לסדר זה.



רמה miwxt dyelya` cenr br sc ± iriax wxtzenai
øåäèäizxdhy Ðo`k jl`nhy mei leah oebk ,xg` xacl `nh `edy llkn Ð

ynn xedh jzrc `wlq i`c .dnexzlxeq` `nhc `prci `p`e ,dipin `xw wezyil Ð

xedh i`n `l` .`pngx diixw z`hg `dc ,dxtamei leah ogky`e .edc lk xedh Ð

`xwie) aizkc ,xedh ixwinc."xdhe mina ugxe" :(ciúåðéðà`le ,aizk xyrn iab Ð

.opitli dipine ,gqtaäúéî,dlke`d `nh Ð

ik ea ezne" :(ak my) aizkck."edellgi

:(`,fi zekn) xn xn`c ,dnexzk mixekae

"jci znexze"el` Ð.mixekadùîåçåxf Ð

olke`dipy xyrna la` ,bbeya`dc ,`l Ð

dceta `l` yneg oi`e ,dil ilk` mixfz`

.exyrnéñëð (ïä) ïäåïäëz` oda ycwl Ð

micar oda gwile ,dy`dzerwxwedndae

dlik`l `l` ozip `l xyrn la` .d`nh

mzqe .ea zycwzn dy` oi`e ,dkiqe dizye

:(a,hq `nw `aa) xn`c ,xi`n iax dpyn

`ed `lewc ab lr s`e .`ed deab oenn xyrn

mixekae dnexz iabl.dil aiyg ikd elit` Ð

"adfd" wxt `rivn `aaa opixn` inp ikde

.`ed `lewc (`,bp)äàîå ãçàáxyrn la` Ð

.d`ne cg` ira `le aexa lhaúöéçø ïéðåòèå
íéãéod zeipy mici mzqc ,zexit od elit` Ð

xyrn la` .dnexzd z` zelqete opaxcn

oilegeoileg) ol `niiw Ðeici lhepd :(`,ew

.gexd iqbn df ixd zexitlùîù áøòäåÐ

zenai) `wxit i`da opitlickmei leah :(a,cr

.dnexza xeq`e xyrna xzenàúéà íàåÐ

.xyrna lxr xzene ,sili `l xengn lwc

íå÷î úàáä.oileaba zlk`p dnexz la` Ððåòèåéåãéå ïé"ziad on ycwd izxra" Ð

mixac).mixekaa "ziy`x z` iz`ad dpd" ,(ekïðåàì ïéøåñàå.mixeka Ðïåòîù éáøå
øéúî.ediinrh yxtn onwle ,ope`l mixeka Ðøåòéáá ïéáééçåipy xyrne mixeka Ð

dipye dpey`x dpy eizexyrn ddy m`y ,ziyilyd dpyaziyilya okilen Ð

okiled `l m`e ,'eke "ziad on ycwd izxra" :dcezne milyexilmewn lka oixrazn Ð

.odyøèåô ïåòîù éáøå.mixekaa Ðäàîåèá ïäî øòáì øåñà åìéàå`nw `pzl Ð

ilin lkl xyrnl mixeka yiwnc,e`nhp m` odn wilcdl xeq`e :ipzinl dil ded Ð

ozxizn oz`neh oi`c.dxradldlik`l `l` xyrn ozip `lc ab lr s` opixn` `le

my) aizkck ,dkiqe dizye"zlk`e" :(ciifg `lc ,`nhpc `kid la` ,xedh ilin ipd Ð

my) aizkck ,d`neha xral xeq` `l` ,ea wilci ,dlik`lepnn izxra `le" :(ek

."`nhaäîåøúá ïë ïéàù äîdz`nehc Ð.oizrnya onwl silick ,dxrada dzxizn
ïìëåàå

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

ãîéìdxta xyky mei leah lrmeyn i`c ?leqtl dizrc` wqiz `kidn :xn`z m`e Ð

`pngx diixw z`hgcyie ?da xyk xfd ixdy ,dcear x`yl d`fd inc `l `d Ð

leah xiykdl d`fdn opitli ikide :xn`z m`e .xedh mewna dgpd` `xw citwcn :xnel

xwirc oeik ,ikd elit`c :xnel yie ?da xyk xf oky d`fdl dn opikxtc zecear x`ya mei

mei leah `pngx da xyk`e ,`iz` d`fda dxdh

`ni`e :xn`z m`e .zecear x`ya oky lk Ð

`lc ,eyny aixrdy mixetk xqegn zeaxl

!`l mei leah la` ,dcegl dxtk `l` xqgn

d`neha `xw `nwenc :wgvi epiax xn`e

jiiy `lc zn z`neh oebk ,dyxt i`da `aizkc

o`nc (a,fi) ipy wxta migafa opixn` ikde .dxtk

dxezd lkc d`neh xaqw dxtk xqegn xiyknc

xqegn `ed elit` ,xiykn mei leah lkac ,dlek

,dyxt dze`c d`neh :xaqw lqtc o`ne ,dxtk

afc la` [,dxtk ira `lc] ,znc mei leah epiid

zcleie rxevne.`l eyny aixrd elit` Ð

ì÷sili `l xengni`n :xn`z m`e Ð

yie !?xengn lw slip ikidc ,`hiyt ?dil `irain

i` ,xyrnn gqt silic `d edl `wtqnc :xnel

sili "epnn"c dey dxifbaxyrn inp opitli Ð

xnege lwa e` ,xengn lw iedc ab lr s` ,gqtn

i` dil `wtqn :inp i` .dey dxifba `le sili

ey dxifb.dpten epi` e` dpten d

íéøåñàåmixfl`pzc oeik :xn`z m`e Ð

mixeq`e ipznl ez jixhvi` i`n` ,yneg oiaiigc

ok oi`y dn ipznl irac meyn :xnel oi`e ?mixfl

mixfl ixyc ,xyrnawxt) dlg zkqna `dc Ð

ab lr s` ,mixfl xeq`e ynege dzin odilr oiaiig mixekade dnexzd :ipzw (h dpyn `

ivgl jixhvi` mixfl xeq`c ,orh jxr ,jexra uxize !xyrna ok oi`y dn mzd miiqn `lc

xeq`e :xg` oeyl yxit cer .`ziixe`cn xn`c o`nle opaxcn xn`c o`nl ,xeq`c ,xeriy

mixfl.xiiyc onwl opixn` oeict mdl oi`c .df yexit d`xp oi`e .oeict ici lr elit` Ð

éñëðodkodk iqkp mixeka exn` dnl yxtn (`,`lw oileg) "miiglde rexfd" wxta Ð

xyrn zkqna opzck ,ipy xyrna ok oi`y dn ,d`nh dndae zerwxwe micar oda gwil Ð

micar d`nh dnda oigwel oi` (`,ep) ipy wxta oiyeciwa dl iziine (f dpyn ` wxt) ipy

odn gwil la` ,ixiq`c `ed ipd `wecc rnyn dxe`kle .ipy xyrn zernn zerwxwe

oiyealn`l" :(`,cr) onwl opiziine (ai dpyn d wxt) ipy xyrn zkqna opz oke .ixy Ð

"znl epnn izzpznc `inec igl `d ,rnyn .oikixkze oex` el gwil Ðepiidc ,izzp Ð

"znl epnn izzp `l" :`icda xn` inlyexiac ,dywe .dkiq iab onwl wiic ikdc ,miyealn

oikixkze oex` `iadl m` ?opiniiw op` dn Ðxeq`c rnyn ,znle igl xeq` df xac Ð

zeyrl xeq`c (f dpyn ` wxt) ipy xyrn zkqna opz zenewn dnkae !igl miyealn zepwl

ixq`c zeipyn edpdc xninl ivnc :wgvi epiax xne`e !dkiqe dizye dlik`l `l` ozip `le ,xyrna dxegq meyjpde ,`ed deab oenn :(a,ap oiyeciwa) xn`c ,xi`n iaxk ez` Ðiaxk Ð

dizeek `iz` miyealn ixyc `iddc ab lr s` ,dcedi iaxk `nzq cg `l` `kilc (a,cp) oiyeciwc ipy wxta rnync `de .`ed heicd oenn :(my) xn`c ,ixyc dcediyi mewn lkn Ð

zq xzeimiyealn la` ,d`nh dndae rwxwe micar `l` ixiq` `l dxezd one ,ef lr ef oiwleg opi` zeipyndc ,wgvi epiaxl d`xp cer .xi`n iaxk zenelit` exq` opaxcne exy Ð

oikixkze oex` el gwil [i`] "znl izzp `l" :inlyexia yixcc `de .miyealnxeq` inp igl Ðxn`c o`nl ,dyic zrya ipy xyrna `ixyc dnda zlik`e .`id `nlra `zknq` Ð

`ed heicd oenndeab oenn c"nle ,opaxcn `din xeq` dyic zrya `lyac d`xp Ð.dndal lik`dl dxezd on xeq`c d`xp Ðïë ïéàù äîxyrnacenr) onwlc oeik :dniz Ð

zexf xeqi` oiprle ?sebd z`neha elke`d dzin aiigziy mixekian xyrn inp slip ,ipy xyrnl yewzi`cn ope`l oixeq`c xyrnn mixeka opitli (a.mixfl `pngx `ixy `icdac ,`gip Ð

(ak `xwie) "edellgi ik ea ezne" :opiyxcc ,xnel yiemixfl xq`c xi`n iaxl elit`c .oey`x xyrna `le ea :(`,et zenai) "zexzen yi"a opiyxcck ,xyrna `le ea Ð.dzin aiign `l Ð

d`ne cg`a milerc mixekan opitli `le ,oixizn el oi`c `kid aexa lha ipy xyrnc `de .dlirna `le ea :(`,ct oixcdpq) "oitxypd"a inp opiyxcemilha ediiteb mixekac meyn Ð

"epnn eycwn z`"n ixtqa opiyxcc `de .`ziixe`cn aexadlxr :`nl` ,'ek `aexa ilha `ziixe`cnc `kd `de ,ervtzpe eltp :(a,cp oihib) "oiwfipd"a xn`ck ,`id `nlra `zknq` Ð

.`ziixe`cn aexa lhac rnyn ,dnexzd lr oileg eaxyk lwdl opilzc ,eltp oileg jezl oileg xne` ip`y iab (`,at zenai) oiwxit idliya :cere .`ziixe`cn aexa milha mxkd i`lke

zerwxwe micare d`nh dnda oigwel oi`c `d ,opaxcn ied diteb xyrn m`e .`lewl dnexzn `le ,`xnegl epiidc odk iqkp iedil `lc oiprl xyrnn mixeka slipc :dyw edineded Ð

xiiye `pz xn`w ik lxr oiprl la`) .xeq` inp ilin lk elit` opaxcnc ,lirl ziyixtc i`nl ,ok xnel xyt` i` la` .`gipizyxitc i`nle ?mixekan xyrn sili `l i`n` :dyw zvw Ð

xzene ,dnexza xeq` mixteq ixacn min z`ia oerhd lk :(a,bl) oilegc ipy wxta `ipzde ,xyrna ok oi`y dn mici zvigx oiprl ipzw ikide :xn`z m`e .xity iz` ihernl `ki`c lirl

yie ?aiig xyrne dlgd on xeht dnexze mixekac ,dlg ipzile :xn`z m`e .dribpl `kde ,dlik`l mzdc :wgvi epiax xne`e ?xyrna mixqe` minkge ,xi`n iax ixac ,xyrnae oilega

`dc :xnelectp ,dlga miaiig ectpy ycwde ipy xyrn :(b dpyn ` wxt) dlg zkqna opzectp `l ,oi` Ð.`l Ð

ïéðåòèmewn z`ad(a,kw oileg) "ahexde xerd"a gkenck ,mixekan `tli inp dnexzc ab lr s` Ð.cenll oi` mewn z`ad dperh `dzy oiprl `ny Ðïéðåòèåiecielr s` Ð

"iell eizzp mbe" :(i dpyn) ipy xyrnc `xza wxta opiyxcc abxyrnd ca` m` la` ,xyrn ab` `l` dnexzd lr dcezn did `lc :wgvi epiax xne` ,dnexz ef Ð`l Ð

.dnvr ipta dilr dcezn didïéáééçåxeriaazekna xn`ck .bgd xg`l mixekac xeriae ,ziriax dpya xyrn xeriac .mixeka xeriak e`l xyrn xeriac :ozp oa dcedi epiax yxit Ð

bgd odilr xare bgd mcew mixeka yixtd :(a,gi)eawxic `nrh mzde .xeria df oi`c ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .eawxi Ð,xyrn lyk ied mixekac xeriae .egcpe d`ixwl e`xpy itl Ð

bgd xg`l oyixtd e` ,bgd mcew odkl opzp ikc?xeriad did cvik :(e dpyn d wxt) ipy xyrn zkqna opzck ,xeria dperh inp dnexz :xn`z m`e .ziriax dpy cr oxneyl leki Ð

mixekae ipy xyrn la` .dvxiy onf lk dxneyl leki odkde ,odkl dpzil wx .dil jixv oi` dnexzc :xnel yie .milral xyrn znexze dnexz.ody mewn lka mlerd on mxral jixv Ð

mixekaa xhtc oerny iaxedid ziriay lye ziriax dpy ly aeh mei axr :ipy xyrnc `xza wxta opz ikde .dnexzk odkl mpzil jixv l`xyi la` ,mxral jixv odkd oi`y epiid Ð

mixekae ipy xyrn la` .eilral oey`x xyrne ,eilral xyrn znexze dnexz ozep ?xeria did cvik ,xeriad.dnexzk odkl oipzip mixeka :xne` oerny iaxe ,ody mewn lka mixrazn Ð
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רמו
miwxt dyelyaa cenr br sc ± iriax wxtzenai

ïîöò úàîåèá ïìëåàå.mi`nh mde xedh sebdy Ðä÷åì.onwl silick Ðïë ïéàù äî
äîåøúá`xwie) aizkck ,sebd z`neha `l` da xdfen epi`c Ð`l miycwa" :(ak

dnvr z`neha la` .'ebe "lk`iogky`c `ed dyr xeqi` `l` ,dxdf` epivn `l Ð

.xiiye `pz dpin rny ,dil ipzw `lcne .oizrnya onwl diaøî øîàåzekn zkqna Ð

.(`,fi)åìà êãé úîåøúåíéøåëáäirac Ð

znye" :(ek mixac) aizkck ,mewn z`ad`pha

opirny` `kde ,dyr opirny` mzde ."zklde

dnexz eli`c .oileaba olke`l e`l zxdf`

ynn.dneg `ira `le ,`id leabd iycw Ð

ïðåàì úøúåî äîåøúoiwxit yixa xn`ck Ð

.zepip` `le jl izxn` zexf :(`,r)ùé÷î øîÐ

dia aizkc ,xyrnl mixeka yiwn `nw `pz

."ycwd izxra" :(ek mixac)ìò øäæåî ïëéäå
'åë ìëåú àì øîåì ãåîìú òãåé éðéà äìéëàÐ

i`d iab ,ixtqa `ziixac `pyill opiqxb ikde

izxra `l" :xn`py llkn ."lkez `l"c `xw

"`nha epnnoia ,xedh `ede `nh ip`y oia Ð

dlik` lr xdfen okide ,`nh `ede xedh ip`y

ikde .'ek "lkez `l" :xnel cenlz ,rcei ipi` Ð

`l" :xyrn ieciea xn`py llkn :eyexit

'ek `nh ip`y oia rnync ,"`nha epnn izxra

z` ea wilcd `le ,y`a exra `ly dcezn `ed

dlik`l `l` ozip `lc ,xedha oky lke .xpd

jxved `lcn ,opirny `linne ,dkiqe dizye

xedhd lr zecezdl:xn`w ikd dpin rny Ð

elke`l izleki `ly ,d`nehd zrya elit`Ð

,d`neha lk`p epi` ,`nl` .dwlcdl eizzp `l

jk lr xdfen okide?òãåé éðéà,yxetn e`l Ð

,cenlzd jixt `zyde ."lkez `l" :xn`p jkl

wilqilc inwn.dizlinlàéãäá óåâä úàîåè
àáéúë.rcei ipi` ipzw i`n`e Ðïî ìëàé àì

íéùã÷äonwl xyrna `xw i`d opinwene Ð

) oiwxitaexya ugx m` ik" :aizkck ,(a,cr

ikd :opipyne ,yny axrd ira `le ,"mina

cenlz oipn envr z`neh :`pzl dil `irainw

.'ek xnelåðìëàú êéøòùáoiycwend ileqta Ð

olke`y ,opeict xg`l ,i`w.xfàåääÐ

mzdc "jixrya"ixywc Ðelke`l xedhl dil

:jl `pin`w ,d`nhpe dxrwa `nh rbpy xg`

`kd.lekiz `l ipy xyrna Ðùã÷ ïîùÐ

ycwedy oebk.`nhpe zegpnlïëùepivn Ð

zexneg.dnexza zebdep oi`e ycewaøúåð ìåâô
dlirn ea yie ,miptl e`iadl oaxw iexwe Ð

z`neha elke`l zxke ,bbeya epnn dpdpl

.ope`l xeq`e ,sebdæ"ôçîelke`l dzin Ð

`xwie) aizkc ,sebd z`nehaik ea ezne" :(ak

."edellgiùîåç,mlerl bbeya dlke`d xfl Ð

dryn ,ycw la` .mipdkl zxzeny it lr s`e

mipdkl xzid zry el yiydlirn ea oi` Ð

.yneg `leïåéãô äì ïéàåla` .dnexzl Ð

.ilka yciw `ly cr ycwl oeict epivn

milw miycw la` ,mixfl dxeq` dnexze

.mixfl mixzenàëéà àøåñéà àälek`l Ð

.d`nh dnexz
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ïìëåàåonvr z`nehaslipc ,dnexza inp iwl `l i`n`c :wgvi epiaxl dniz Ð

.izazk ("dn" ligznd xeaic `,r) lirle ?mixekanúîåøúel` jci

mixekad."jcin `phd odkd gwle" ,ci oda xn`py Ðïåòîù éáøåedpixw dnexz

`pngxxn`c `d iab ,opixn` (a,fi zekn) "oiweld od el`" wxtac :wgvi epiaxl dniz Ð

lke`l m` ,epcnll df `a dn ike :oerny iax

dnegl ueg mixeka?lwd xyrnn xnege lw Ð

xyrnn mixekac `xneg i`n :`ax xn`oky Ð

xeq` oky ,xeng xyrn ,daxc` ,mixfl mixeq`

`l `nrh i`n ,dteb ope` xeqi` `zyde !ope`l

mixfl xzenc xyrnn xnege lw mixeka opitliÐ

m` ,`kd xn`ck ,`pngx edpixw dnexzc meyn

`l `pngx edpixw dnexzc dteb `nrh i`dn ,ok

oeik :xnel yie ?dnegl ueg oiprl xyrnn slip

dnexze mewn z`ad miperh mixekae xyrnc

mewn z`ad dperh dpi`ith zencl jiiy Ð

.dnexzln dnegl ueg oiprl xyrnl mixeka

øîåyiwn `ledpixw dnexzc mrhn Ð

.`pngxïëéäå'ek ezlik` lr xdfen`nizÐ

`l "izxra `l"nc rnyn `kdc :wgvi epiaxl

"dry lk" wxtae ,dlik`l dxdf` ol `wtp

lka rbi xy` xyade" :opixn` (`,ck migqt)

ol `wtpc ,etebl oipr epi` m` "lk`i `l `nh

?"`nha epnn izxra `l" :aizkc ,lwd xyrnn

oicd on oixidfn oi` `niz ike,`ed `yiwid Ð

rnyn ,'ebe "jixrya lek`l lkez `l" :azkc

oicd on oixidfn i`c`l"n e`l xity opirci Ð

."izxraúàîåè`l xnel cenlz oipn onvr

'ebe lkezdxdf` yiy oeik :zeywdl oi` Ð

onvr z`nehlz`neha lke`l dxdf` ol dnlÐ

ziaa exiag el agzy `kidc dpin `wtpc ?sebd

:dyw la` .xyked `lya :inp i` .drilad

wetiz onvr z`neh ol `wtpc diteb `xw i`dnc

jixrya" :jl xn`c `eddc ,sebd z`neh dil

"eplk`z,onvr z`neh oia sebd z`neh oia Ð

.lek`l lkez `l `kd

øåñàok oi`y dn d`neha odn xral

olpn dnexzaikidn :xn`z m`e Ð

oi`e ?d`neha dpnn xral dnexz xqzizc iziz

dl opitli dede ,ycw ixwi` dnexzc meyn :xnel

oiycwenk dtxya `idy meyn e` ,ycwn

ixing miycwc ab lr s`e ,e`nhpyopitli ded Ð

zrya dpnn zepdil xeq`c ediipin dnexz

`ed `zlin ielibc ,dtxyjixt i`n ,ok m`c Ð

la` .ycw ihernl "epnn" `ni`e zi`x dne

nexzoeik ,iziz `kidn ,`zyde ,xeq` `di d

dnexz opitli dedc :xnel yie ?ixy ycwc

opitli `l oizrny dleka ,edine .mixekan

ikd meync :wgvi epiax xne`e !mixekan dnexz

xnege lwn slinl ol dedc ,olpn dnexz iraw

dn jxtinl jiiy `le jenqa xn`wck xyrnc

a"hqcd oky xyrnl`din d`neh iablc Ð

jxtnl `kile .xyrnn dxeng dnexzy epivn

dwel onvr z`neha olke` oky xyrnl dn inp

`pwqnd itle .xnege lwa slip dteb `idc Ð

dz`neha dnexz xral `ixyc`kil ez Ð

.dnvr z`neha lke`l slinlïëùq"krwpt

`nrh i`dnc meyn ,aiyg `l mixetk xqegn Ð

ycwa zlqetc zxnene ,dnexzl `le ycwl sxvn ilke ,weye dfgl zxfeg dpi`e dnexzl zxfege ,zxyknc ycwd zaige ,ycwa iriax aeygilc :dniz la` .(a,cr) onwl ol `wtp diteb

zler xacna l`xyi eaixwdy dler :(`,e dbibg) xn`c o`nl ,cinze gqt oebk ,xeacd iptl epyie (`,ci) migqtc `nw wxta xn`c o`nl ,dnexzl `le ycwl da `veik dyer d`nehe ,'eke

.i`ed cinzïëùf"tgn,ycwa ok oi`y dn ,dlke`d xfn `l` jixt sebd z`neha lke`n e`l `zydc :xnel yie ?dzin dil `nil` seqale zxk dil `nil` `xwirnc :xn`z m`e Ð

dpedkl `l` milk`p oi`y miycw elit`e .minly oebk mixfl xzeny yi ycwac.dxdf`a dlirna cifd :ixn`c ,opaxl dzin `kil dlirn xac ycw elit`e ,dxdf` `l` xfa dzin `kil Ð
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zenai(iying meil)

ådy dkldd z`,ïîöò úàîeèa ïìëBàlke`y xedh mc` xnelk §§¨§§©©§¨
mi`nh mixekia e` ipy xyrnä÷Bìoi`y dnExzA oM oi`X dn , ¤©¤¥¥¦§¨

izy ,dwel epi` d`nh dnexz lke`de ,d`neha dxral xeqi`
el` zekldéðz÷ àì,dpyna,øéiLå éðz àîìàxnel ozip okl Ÿ¨¨¥©§¨¨¥§©¥

dzgcpe ,ipy xyrna xzen lxry dkldd z` `yixa mb xiiyy
.ipy xyrna xeq` lxry dpyndn zyy ax zi`x

z`aend dpyna epyipy zepeyd zehiyd z` zx`an `xnbd
,dpyna epipy :(`"r) lirlïéøeñàåmixekiadïBòîL éaøå ,ïðBàì ©£¦§¥§©¦¦§

.øézî:`xnbd zl`eyeäì àðîmixeq` mixekiady minkgl ©¦§¨§
:`xnbd daiyn .ope`láéúëc(fi ai mixac)ìëàì ìëeú àì' ¦§¦Ÿ©¤¡Ÿ

éøòLaE,[milyexil uegn-]øNòî[ipy]ðâc'åâå Eøäöéå ELøéúå E ¦§¨¤©§©§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤
øî øîàå ,'Eãé úîeøúe(.fi) zekn zkqnaíéøeka elà 'Eãé úîeøz', §©¨¤§¨©©§©¨¤¥¦¦

,cnll ipy xUrnl mixEMA WwYi`eøNòn äîipyïðBàì øeñà, §¦§©¦¦§©£¥©©£¥¨§¥
.opF`l xEq` mixEMA s ©̀¦¦¨§¥

:`xnbd zx`anïBòîL éaøåixdy ,ope`l mixzen mixekiay cnel §©¦¦§
àðîçø eäðéø÷ äîeøz,'jci znexz' mixekial z`xew dxezd - §¨¨¦§©£¨¨

,jcnllïðBàì úøzeî äîeøz äî.opF`l xYEn mixEMA s` , ©§¨¤¤§¥©¦¦¨§¥
:dpyna epipy cerïéáéiçå[mixekiae ipy xyrn]éaøå ,øeòéáa §©¨¦§¦§©¦

øèBt ïBòîL:`xnbd zx`an .xerian mixekiaøî`nw `pz - ¦§¥©
Léwî,zncewd zwelgna epi`xy itk ,ipy xyrnl mixekia ©¦

.mixekiaa xeria bdep jk ipy xyrna xeria bdepy mykeøîe- ©
oerny iaxLéwî àìd`xw dxezdy oeik ,ipy xyrnl mixekia Ÿ©¦

bdep epi` jk ,xeria bdep `l dnexzay myke ,'dnexz' mixekial
.mixekiaa

:lirl `xnba epcnlïäî øòáì øeñàå[mixekiae ipy xyrnn-] §¨§©¥¥¤
å ,äàîeèay xedh.ä÷Bì ,ïîöò úàîeèa ïìëBà:`xnbd zx`an §§¨§§¨§§©©§¨¤

ïìðî.`nh ipy xyrn lek`l xeq`y,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc §¨¨§©§¨©¦¦§¥
(ci ek my) ipy xyrn iabl xn`p,'àîèa epnî ézøòá àì'Ÿ¦©§¦¦¤§¨¥

e` liyazd zgz ezxrada ipy xyrndn izpdp `l ,rnyne
,xpd zwlcdlàeäå àîè éðàL ïéa[ipy xyrnd-]éðàL ïéa ,øBäè ¥¤£¦¨¥§¨¥¤£¦

àîè àeäå øBäèepnn izxra `ly dcezn epi` recn dxe`kle . ¨§¨¥
elit` ,xne` `ed jky rnyn `l` .xedh `ede xedh ip`yk
oky lke ,epnn izxra `l ,elke`l izleki `ly d`neh zrya
izxra `ly dkiqle dizyl dlik`l `l` ozip `ly xedha
iax siqene .d`neha ipy xyrn lek`l xeq`y rnyn ixd .epnn

:xne`e oerny,Búìéëà ìò øäæeî ïëéäåe`l epivn okid xnelk §¥¨§¨©£¦¨
z`f ,d`neha ipy xyrn zlik` lr yxetn.òãBé éðéà¥¦¥©

:dywne `xnbd dnicwn ,eixac z` oerny iax miiqny iptl
déa áéúk àéãäa óebä úàîeèipy xyrn zlik` xeqi` `ld - §©©§¤§¨§¦¥

(e ak `xwie) xn`py ,dxeza yxetn sebd z`nehaòbz øLà Lôð'¤¤£¤¦©
Ba[zna e` uxya-]íà ék íéLãwä ïî ìëàé àìå áøòä ãò äàîèå§¨§¨©¨¨¤§ŸŸ©¦©¢¨¦¦¦

,'íéna BøNa õçøo`k 'miycw'y (:cr) `xnba oldl x`eane ¨©§¨©¨¦
yi okid rcei epi`y oerny iax xn` recne ,ipy xyrnl dpeekd

:`xnbd zvxzn .jk lr yxetn e`ldéì àéòaéî÷ éëäl`y jk - ¨¦¨¦©§¨¥
,oerny iaxïépî Bîöò úàîeèdxeza yxetn e`l epivn okid - §©©§¦©¦

.`nh ipy xyrn lke`y xedhl
:oerny iax jk lr aiyneøîBì ãeîìz(fi ai mixac)ìëeú àì' ©§©Ÿ©

éøòLa ìëàìðâc øNòî E'E,ipy xyrn epiideïläìeileqt oipra ¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§§©¨
dzrn mixzeny ectpe men mda ltpy gafn iycw-] oiycwend

,[xfløîBà àeä(ak eh my)éøòLa'åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¥¦§¨¤Ÿ§¤©¨¥§©¨©§¨
àðúå ,'ìiàëå éávk`ziixaaéácly eyxcn zian -,ìàòîLé éaø ©§¦§¨©¨§¨¨§¥©¦¦§¨¥

y cnln df weqtyãçà ïçìeL ìò ïéìëBà øBäèå àîè eléôà£¦¨¥§¨§¦©§¨¤¨
úçà äøò÷a,oiycwend ileqt xyanïéLLBç ïðéàå,d`nehl ¦§¨¨©©§¥¨§¦

lek`l xedhl xzene ,xyadn lek`l `nhl xzen xnelk
oiycwend ileqt xyay ,e`nihe `nhd ea rbpy s` xyadn

,envr z`neha oiae sebd z`neha oia lk`pàeää àðîçø øîà÷å§¨¨©©£¨¨©
éøòLa' íúä Cì éøîàcìeëéz àì àëä 'epìëàz E,d"awd xn`e - §©§¦¨¨¨¦§¨¤Ÿ§¤¨¨Ÿ¥

jixrya' jl izxn` oiycwend ileqt xyaay ote` eze`
df ote` ,envr z`neha oiae sebd z`neha oia epiidc ,'eplk`z
epi` ipy xyrny o`kn ,'jixrya lek`l lkez `l' ipy xyrna

envr z`neha `le sebd z`neha `l lk`p.
,mi`nh mixekiae ipy xyrn xiradl xeq`y lirl `xnba epcnl

,äîeøúa ïk ïéàM äî.d`nh dnexz zxradn zepdil xzeny ©¤¥¥¦§¨

:`xnbd zl`eyïì àðî:`xnbd daiyn .éaø øîà eäaà éaø øîà §¨¨¨©©¦©¨¨©©¦
àø÷ øîàc ,ïðçBé(ci ek my) ipy xyrn iecieaepnî ézøòá àì' ¨¨§¨©§¨Ÿ¦©§¦¦¤

,'àîèa,aezkd oeyln wiicl ozipeepnî[ipy xyrnn-]äzà éà §¨¥¦¤¦©¨
.àîèpL äîeøz ìL ïîL øéòáî äzà ìáà ,øéòáî©§¦£¨©¨©§¦¤¤¤§¨¤¦§¨

:`xnbd zl`eyàîéàåy weqtdn wiicp `ny -äzà éà epnî §¥¨¦¤¦©¨
,àîèpL Lã÷ ìL ïîL øéòáî äzà ìáà ,øéòáîycwedy ony oebk ©§¦£¨©¨©§¦¤¤¤Ÿ¤¤¦§¨

dxrada xeq` `di d`nh dnexz ly ony la` ,`nhpy zegpnl
ike :`xnbd daiyn .ipy xyrn enkäîe ,àeä øîBçå ì÷ åàì̈©¨¤©

øNòîipyLã÷ ,'àîèa epnî ézøòá àì' äøBz äøîà ,ìwädøeîç ©£¥©©¨§¨¨Ÿ¦©§¦¦¤§¨¥Ÿ¤¨
ïkL ìk àì`a 'epnn' jgxk lre .`nh `edyk exral xeq` `diy Ÿ¨¤¥

:`xnbd zl`ey .dnexz hrnléëä éàony zxrad xeqi`y - ¦¨¦
,ipy xyrnn xnege lwa cnlp `nhpy ycewøîBçå ì÷ énð äîeøz§¨©¦©¨¤

,àeädxengd dnexz ,d`neha dxrada xeq` lwd xyrn m`
.d`neha dxral xeq`y oky lk `l:`xnbd dperáéúk àä̈§¦

,'epnî'zl`ey .d`neha dxral xzeny dnexz lr cnll ¦¤
:`xnbdúéàø äîe,dnexza xn`p d`neha dxrad xzidy xnel ¨¨¦¨

xzidy jtidl xn`p `ny ,xeq`l xnege lwa cnlp ycewe
daiyn .xeq`l xnege lwa zcnlp dnexze ,ycewa xn`p dxrad

:`xnbdïkL ,àðèéòîî àì Lã÷ àøazñîycewa zexneg epivn ¦§©§¨Ÿ¤Ÿ§©¥§¨¤¥
,od el`e ,dnexza zebdep opi`yñ"ëò÷ðôly zeaiz iy`x-]

,[el` zexnegìebtoaxwd zecearn zg`a odkd ayg m` - ¦
onfd xg`l exyan lek`l e` eixeni` xihwdl e` enc wexfl

,jkl reawdøúBð,ezlik` onf xg`l x`ypy oaxw xya -ïaø÷ ¨¨§¨
,mipta gafnd lr axw zeidl oaxw `xwp -äìéòîepnn dpdpd - §¦¨

,ynege oxw mlyne dlirn oaxw `iane lren bbeyaúøk- ¨¥
,zxk aiig sebd z`neha ycew lke`dåycew.ïðBàì øeñàzekld §¨§¥

,mipta daixw dpi` ,xzepe lebit da oi` ,dnexza zebdep opi` el`
z`neha dlke`d ,dpnn dpdpl dlirn da oi`aiig epi` sebd

ycewy `vnp .ope`l dxeq` dpi`e ,miny icia dzin `l` zxk
.ea xn`p `l dxrad xzidy xazqne ,dnexzn xeng

:`xnbd dywnàðèéòîî àì äîeøz ,äaøcàdxizdl 'epnn'n ©§©¨§¨Ÿ§©¥§¨
,d`neha dxradaïkL,ycwa zebdep opi`y zexneg da epivn ¤¥

,od el`eæ"ôçî,[el` zexneg ly zeaiz iy`x-]äúéîlke`d - ¦¨
ycew lke`d eli`e ,miny icia dzin aiig sebd z`neha dnexz

.zxka epic sebd z`nehaLîBçå,mipdkl zlk`p dnexzy s` - §¤
ycew eli`e ,dpedk hayl ynege oxw mlyn bbeya dlke`d xf
.yneg melyz `le dlirn ea oi` dlik`a mipdkl xzedy zrn

,ïBéãt dì ïéàåeilr dlge zxy ilka ycwzdy mcew ycew eli`e §¥¨¦§
.oeict el yi ,sebd zyecw,íéøæì äøeñàåxzend yi ,ycew eli`e ©£¨§¨¦

.milw miycw oebk mixfl
:`xnbd zvxznðäïLéôð Copi`e ycwa zebdepd zexnegd oipn - ¨¨§¦¨

dnexza zebdepy zexnegd oipn lr daexn ,dnexza zebdep
:xg` uexiz dtiqen `xnbd .ycwa zebdep opi`e,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

àôéãò úøk,sebd z`neha ycew lke`d lr lgy zxk aeig - ¨¥£¦¨
okl ,sebd z`neha dnexz lke`d lr lgy dzin aeign xeng

.ycwa `le dnexza xn`p d`neha dxrad xzidy xazqn
:lirl epipy cerådïìëBà[mixekiae ipy xyrn-]ïîöò úàîeèa §§¨§§©©§¨

,äîeøúa ïk ïéàM äî ,ä÷Bì.dwel epi` d`nh `idyk dlke`dy ¤©¤¥¥¦§¨
:`xnbd zwiicnàkéà àøeqéà àä ,é÷ì àìc àeä à÷ìéîlek`l ¦§¨§Ÿ¨¥¨¦¨¦¨

exz:`xnbd zl`ey .d`nh dnïìðî:`xnbd daiyn .df xeqi` §¨¨
àø÷ øîà(ak eh my) oiycwend ileqt iabléøòLa'eðìëàz E ¨©§¨¦§¨¤Ÿ£¤

zpeeky l`rnyi iax iac `ziixaa lirl epipye ,'xFdHde `nHd©¨¥§©¨
zaizne ,dlik`a `nh oiycwend ileqt xya xizdl weqtd

wiicl yi 'eplk`z',øçàì àìå äæìoiycwend ileqt `weec xnelk ¨¤§Ÿ§©¥
.dlke`l xeq` z`nhpy dnexz la` ,mlke`l xzen e`nhpy

,dyr llkn `ad e`l `l` yxetn e`l df oi`eììkî àaä åàìå§¨©¨¦§©
äNòk epicäNò.eilr miwel oi`y £¥£¥

(a"n a"t) mixekiaa dpynd ly `tiqdn `xnbd dgiked lirl
(`"n my) `yixdn z`f dgiken `xnbd zrk ,'xiiye `pz'y
xyrna mibdep mpi`e mixekiae dnexza mibdepd mipica zwqerd

:ipyî ,éMà áø øîàdàLéødpynd lyàðúc dpéî úòîL énð ¨©©©¦¥¥¨©¦¨§©¦¨§¨¨
éðz÷ àìcî ,øéiLå,oldlc zekldd z` `pzd dpy `ly dnn - §©¥¦§Ÿ¨¨¥
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc zenai(iyiy meil)

ïéâäBðåmixekiae dnexzòeáL éðL øàLamipyd yy lka - §£¦¦§¨§¥¨©
,dhiny xefgnayíäì ïéàåmixekiae dnexzlïBéãtm`ivedl §¥¨¤¦§

,oilegløNòîa ïk ïéàM äîdpyae ziyily dpya bdep epi`y ipy ©¤¥¥§©£¥
jezne .oileg zern lr ezyecw z` llgl oeict el yie ,ziyy

,el` mipic `iad `l `pzdydpéî òîLm` zigcpe ,xiiye `pzy §©¦¨
.ipy xyrna xzen lxr m`d wtqd hytp `le ,zyy ax zi`x ok

:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzlenipy in ¨§©
eïéöéö Ba eøéizLðdlxrd xern zekizg -äìénä úà ïéákòîä, ¦§©§¦¦©§©§¦¤©¦¨

e lxr df ixdäîeøúa àì ìëBà Bðéà`le ,miWcwA `le ,gqtA `le , £¥¤¥¥Ÿ¦§¨§Ÿ§¤©§Ÿ§¨¨¦§Ÿ
:`xnbd zx`an .xUrnAåàì éàîa xaecn `l m`d -,ïâc øNòî §©£¥©¨©§©¨¨

dgec .ipy xyrna lke` epi` lxry x`eane ,ipy xyrn epiidc
:`xnbd,àìl `l` obc xyrnl dpeekd oi`äîäa øNòîlr axwd Ÿ©§©§¥¨

lke` lxry okzi ipy xyrn la` ,lke` epi` lxr eay ,gafnd
.ea

:`xnbd zl`eyî,íéLã÷ eðééä äîäa øNòokl mcew exkfp xaky ©§©§¥¨©§¨¨¦
:`xnbd daiyn .dnda xyrn xikfdl mewn oi`e ,`ziixaa

éîòèéìåC,obc xyrnl `ziixaa dpeekdy jzhiyle -ïðz àì éî §¦©§¨¦Ÿ§©
,íéLã÷ éðz÷å çñtdnzz l` ok m`e ,miycw epiid gqty mbd ¤©§¨¨¥¨¨¦

:`xnbd dywn .miycwe dnda xyrn `pzd hwpyçñt àîìLa¦§¨¨¤©
éëéøö íéLã÷å,azkidl mdipyàðz éàca wx zelxr leqt,çñt §¨¨¦§¦¥§¦¨¨¤©

,ea wx zakrn zelxry xne` iziid,àáéúk çñôa úeìøòc íeMî¦©£¥§¤©§¦¨
ìáàx`ya,àì àîéà ,íéLã÷zycgne ,zakrn dpi` zelxry £¨¢¨¦¥¨Ÿ

.zepaxw x`ya mb zakrn zelxry `ziixadàðz éàåwx,íéLã÷ §¦¨¨¨¨¦
,íéLã÷ éàî àðéîà äåäi`ce,çñt`le ,zelxr xeqi` xn`p eay £¨£¦¨©¨¨¦¤©

gqt mb `pzd azk okl ,miycw x`ya zelxr leqt rcei iziid
.miycw mbeél änì äîäa øNòî àlài`ce `l` .ezepyle xefgl ¤¨©§©§¥¨¨¨¦

rnl `ziixad zpeekxyrna xeq` lxry di`x yi aeye ,ipy xy
.ipy

:`xnbd dgecàlàl `ziixad zpeeky yxtl yi,ïBLàø øNòî ¤¨©£¥¦
øîàc àéä øéàî éaøå,(:dt) onwlïBLàø øNòî`l` lk`p epi` §©¦¥¦¦§¨©©£¥¦

e miiell,íéøæì øeñàxyrn la` ,zelxr oiprl mb xeng `ed okle ¨§¨¦
.ea xzen lxry okzi mixfl xzeny ipy

:zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbdéðúcî ,òîL àz̈§©¦§¨¥
ãçà ,åàì éàî .úBøNòî ézLa øeñà ìøò ,ézôcî áø øa àéiç éaø©¦¦¨©©¦¦§¦¨¥¨¦§¥©©§©¨¤¨

ïâc øNòîipy xyrn -.äîäa øNòî ãçàå:`xnbd dgecénð àëä ©§©¨¨§¤¨©§©§¥¨¨¨©¦
l dpeekdøéàî éaøå ,ïBLàø øNòîoey`x xyrny xaeqy ,`id ©£¥¦§©¦¥¦

.mixfl xeq`
:zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbdïðBà ,òîL àz̈§©¥

[xawp `l oiicre eiaexwn cg` zny-]øNòîa øeñà,ipyøzeîe ¨§©£¥¨
äîeøúa.dnec` dxt zeceara - dxRaEíBé ìeáè,dnExzA xEq` ¦§¨§¨¨§¨¦§¨

.ipy xUrnaE dxtA xYEnEíéøetk øqeçîxYEnE ,dxtA xEq` ¨§¨¨§©£¥§©¦¦¨§¨¨¨
:`xnbd zwiicn .ipy xUrnaE dnExzAàúéà íàåxzen lxry ¦§¨§©£¥§¦¦¨

,ipy xyrnaäøôa øzeîe ,äîeøúa øeñà ìøò éðúéð,ipy xUrnaE ¦§¥¨¥¨¦§¨¨§¨¨§©£¥
xyrna xeq` lxry meyn df ixd ,jk dazk `l `ziixad m`e

.ipy
:`xnbd dgecàéä àáé÷ò éaø éác àpz éàäzian ef `ziixa - ©©¨§¥©¦£¦¨¦

,`id `aiwr iax ly eyxcnìøòì déì éaøîceaiygdl.àîèk ¦§©¥¥§¨¥§¨¥
,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc(c ak `xwie) xn`pLéà Léà'oxd` rxGn §©§¨©¦£¦¨¥¦¦¦¤©©£Ÿ

aezkd ltk ,'lk`i `l [dnexza-] miWcTA af F` rExv `Ede§¨©¨©¢¨¦ŸŸ©
'yi`' zaizìøòä úà úBaøì,dnexza lke` epi`e `nhk epicy §©¤¤¨¥

.`nhk dnec` dxt zcearl leqt `ed ok enke
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøc déìò âéìôc àpz ïàîelxr xiykne ©©¨§¨¦£¥§©¦£¦¨

ez`fd dfdy lxr' (:ar) lirl epipyy itke ,dnec` dxt zcearl
:`xnbd daiyn .'dxykàpz`nwàéðúc .àéä éìáaä óñBé éaøc ©¨§©¦¥©©§¦¦§©§¨

`ztqeza,(a"d c"t dxt)úôøNici lr dxtdøqeçîe ïðBà §¥©¥§©
øîBà éìáaä óñBé éaø .äøLk íéøetkztxy,äøLk ïðBàla` ¦¦§¥¨©¦¥©©§¦¥¥§¥¨

ztxy,äìeñt íéøetk øqeçîly dyrn xqegn `edy xg`ny §©¦¦§¨
`pz dpde .'xedh' `xwp epi`e eilr d`neh oiicr ,epaxw z`ad
`ziixad lr dfa wleg ,mixetik xqegn ztixy xiykny `nw

leqt mixetik xqegny epipy day ,`aiwr iaxk epcnrdy lirl
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miwxtרנ dyelyaa cenr cr sc ± iriax wxtzenai
ïøäà ìù åòøæámixkfa Ðmiycw iycw eli`c .zeawpemipdkl mipzipdmilk`p oi` Ð

.dpedk ixkfl `l`÷åùå äæç àîéàålk`pe mipdkl ozipd ,minlyc Ð,odiyplaizkck

`xwie)`pngx xq`c `ed ipde ,"jizepae jipae dz`" :(imi`nhl,edpip miycwc meyn Ð

dnexz la`.ipyne .`l Ðúøæåçá àúéìxn`c ,dl oi` rxfe l`xyin dpnl` odk za Ð

zxfeg `idyk :(a,gq zenai) "dpnl`" wxtaÐ

.weye dfgl zxfeg oi`e ,dnexzl zxfegéàîîå
ùîù áøòä ãéáòã ãò øäèé øùà ãò éàäãÐ

xzen mixetk xqegn lirl xn`c ,`l eze

.dnexzaúåéàø éúù ìòá áæoaxw xa e`l Ð

aezkd dpn :(`,g) dlibn zkqna `ipzck ,`ed

`d ,`nh e`xwe yly ,`nh e`xwe mizy

cvik?rxevne ,oaxwl ylye ,d`nehl mizy

opzck ,`ed oaxw xa e`l inp xbqenoi` :mzd

jezn xedhl xbqd jezn xedh rxevn oia

zglbzc oeike ,mixtve zglbz `l` hlgd

`kilaizk zglbzc icdac ,`kil inp oaxw Ð

.oaxwäøôë øáã ìáàyly lra af oebk Ð

.hlgen rxevne ,zei`xá"è ñ"ãäz`ad Ð

xrale ,ope`l xeq` ,iecie ,mewn,d`neha epnn

d .xeriaa aiige ,dwel envr z`neha elke`e'

c ,d`ad Ð'q ,iecie Ð'h ,ope`l xeq` Ð'Ð

'a ,d`neh.dnexza edpzil edleke .xeria Ð

ùôð àø÷ øîà,"exya ugx m` ik"c `xwa Ð

`nw `xw :`nl` ,"ea rbz ik ytp" :aizk

.irzyn xyrnaéúëàåibqc ilin ipd `ni` Ð

dnexzl yny axrdadxtk xa e`lc `kid Ð

rxevnae zei`x izy lra afa zxn` `dc ,`ed

.`xw irzyn xbqenäøôë øáã àëéä ìáàÐ

dnexza lik` `le ,yny axrda dil ibq `l

.dxtk iziinc crúãìåéá éáéúë éàø÷ éøúÐ

.`id dxtk zacäéîé åàìîù ïåéëmirax` Ð

xkfldawpl mipenye,dxdh Ðaxrd `ede

xkfl dray seql dliah zrync ,dly yny

mireayez`ad xe` cr dawplmeil dizepaxw

dcp zkqna jex` mei zleah z`xwp `id xgn

mi`xwpd dxtk ixqegn lkc `inec ,(`,`r)

zryn jex` mei ileahmzliahyny axrd cr

ied inp `kd) .zxgnl mdizepaxw z`ad lilc

inei seq cr dliah zryn jex` mei zleah

.(dizepaxw z`adäîåøúì ïàëaxrda Ð

,yny axrda xyrnl o`k xninl `kile .yny

ugx `d :lirl oxn` `dcira `lc ,xedh Ð

mei leah oiprle .yny axrdxa il dn Ð

.dxtk xa e`l il dn ,dxtkäàîè àéäù ììëî
ixyc `nw `xw jzrc `wlq i`e .`zyd cr Ð

.miycwa `zxe`n lkinløùà øùáäå ïàë éø÷
ìëàé àì àîè ìëá òâémixetk xqegn i`de Ð

"dxdhe" :aizkck ,ixwn `nh`idy llkn Ð

.d`nhéë äùà ìàøùé éðá ìàòéøæúil oi` Ð

.dcila ze`nhn l`xyi zepa `l`
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äðéàzxfegazn m`c :xnel yie ?zxfega dpi` oa dl yiyk ,inp dnexz :xn`z m`e Ð

.zxfegàäxedh ugx,"axrd cr d`nhe" :aizk `xw `eddac ab lr s`e Ð

ugx `d rnyn mewn lkne .miycwe dnexz` i`wc xninl `ki`.xedh Ðéåädf xne`

xyrnixzyin `l ixingc miycw `xazqn ,ytp lka miey milw miycwc ab lr s` Ð

.dxtk iziinc cr edaàîéàe`lc ilin ipd

dxtk xaibqc oeik ,xyrn la` .jixt dnexz` Ð

ixnbl xdhiy ira `le ,yny axrd `la dliaha

.`ed dxtk xac icina oicd `ed Ðéîédxdh

al e` oal z`lnae" :azknl ivn dedc Ð."z

êðäoyitp.`ticr zxk xninl ivn ded Ð

ììëîd`nh `idywxtac :dniz Ð

llgn dxtk xqegnc iyxc (a,hi) migafc ipy

"dxdhe"n dcearleahe ,d`nh `idy llkn Ð

,dnexzn "lelg" "lelg" :(`,fi) mzd yixc mei

dnexza leqtc`l i`n`e .'ek dcear lgin Ð

"xdhe ynyd `ae"n inp mei leaha silillknÐ

uxize !mixetk xqegn iab xn`ck ,`nh `edy

"xdhe ynyd `ae"c :miig epiax axdepiid Ð

zekxa yixa xn`ck ,`xab xdh `le ,`nei xdh

ini z`lnae" :aizk zclei iabc ab lr s`e .(`,a)

d`nh `idy llkn rnync "dxdhzclei Ð

mei leahl dpin ixnb `le ,`id dxtk zxqegn

xy` cr miycwd on lk`i `l"c `xwe .`nlra

dl iwen migafc `pzc inp xninl `ki` "xdhi

`pzck ,dxtk xqegn iedc ,zei`x yly lra afa

:aizk dribp iabc ,dniz edine .(`,dr) onwl

"xdhe axrd cr `nhe"!`nh `edy llkn Ð

mei leaha ol ilbc e`l i`c :wgvi epiaxl d`xpe

`yilwc ab lr s` `nhk aiygc "ellgi `le"n

`le mei leaha `l opiyxc ded `l ,diz`neh

oeik ,d`nh `idy llkn mixetk xqegna

`l :mzd xn`wc `de .ediiz`neh `yilwc

ab lr s` ,jpdn izize mei leaha `pngx aezkl

xqegn` iielbl mei leah azknl jixhvi`c

mixetk,mei leaha aezkl `l :xn`w ikd Ð

:xn`z m`e !yexita aezki mixetk xqegnae

`nh" :opiyxcc (`,dn xifp) "oipin dyly" wxta

"didi"ea ez`neh cer" ,mei leah zeaxl ÐÐ

il dnl ,ycwn z`ia oiprl mixetk xqegn zeaxl

`nhac meyn :xnel yie ?`nh ixwi`c oeik `xw

ycwnl qpkpd,"`hgzi `le" :zn z`neha aizk

iyily dfd ikne ,`zlin `ilz iehigac `"de

iriayeÐab lr s`e .ycwn z`ia` aiign `l ez

iccd` ycwne ycew yewzi`cÐopixnb ded `l

,`kdc "dxdhe"n wezyile :xn`z m`e .ikdl

dceare ycw slipe ,migafc "ellgi `l"ne

epiax xne`e !ycwn z`ia oiprl mi`nh exwi`cn

`kdc i`xw e`l i`c :wgviÐopiyxc ded `l

ded `l` ,'ek mei leah zeaxl "didi `nh" mzd

.izixg` `yxcl dil opinwenéø÷xyade o`k

'ek `nh lka rbi xy`:wgvi epiaxl dniz Ð

eilr ez`nehe o`k ixwi` xninl dil dedc

:xnel yie !oiniiw sebd z`nehac ,dzxkpe

.`ki` xya z`neh elit`c ,dihwp `zeaxlc

äçôùåoipniqxbc mixtq zi` Ð

zxxgeyn oi`yk i`e ?edpip dnexz lkin zepa dgtye zexib :jixtcn ,d`xp oke .zxxgeynÐxn`c ,dcil d`nh inp zxxgeyn dpi`y ,edine .odk ly `id m` ,`id dnexz lkin za

) "dlinc xfril` iax" wxtadlw zay(a,elv` dclie zxaern dgty gwl :Ð`nw wxtae ,dcil d`nh en`y eze` `l` dpenyl lenip oi`y rnyn mzde .dpenyl lenipy zia cili edf

) zezixkcf(a,oipn ,zxxgeyn dpi` oia zxxgeyn oia ,dgtye zxeib :opiqxb `icda mipdk zxezae .lk`pe oaxw d`ianc ,dgty oke :opz inpÐikid :dniz ,edine ."dy`" :xnel cenlz

) zezixka rnynck ,dy`n "dl" "dl" `iz` zxxgeyn dpi`yc ,d`xpe !zxxgeyne zxeibl jixhvi`c oeik ?dy`c `xwn dgty `iaxzn.(myäçôùåedpip dnexz lkin zepaÐ

) "eznai lr `ad" wxta lirl ixyc oerny iaxk `lc `ibeq jdq(a,.odkl yly zan dzegt zxeib
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äæça àîéàå .äîeøz Bæ øîBà éåä ¯ ïøäà ìL Bòøæa§©§¤©£Ÿ¡¥¥§¨§¥¨§¨¤
äììç !äììça dðéà éîð äîeøz .úøæBça dðéà !÷BLå̈¥¨§¤¤§¨©¦¥¨©£¨¨£¨¨
"øäèé øLà ãò" éàäc éànîe .àéä ïøäàc Bòøæ åàì̈©§§©£Ÿ¦¦©§©©£¤¦§¨
!äøtk éúééîc ãò :àîéà ?LîL áøòä àkéàc ãò©§¦¨¤¡¥¤¤¥¨©§©§¥©¨¨

àìCúòc à÷ìñìòa áæa :ìàòîLé éaø éác àðúc , ¨¨§¨©£¨§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©©
ãî áeúkä øbñeî òøBöîáe úBiàø ézLàéîec ,øa §¥§¦¦§¨§¨©¨§©¥§¨

,àeä äøtk øa åàìc ¯ Lôð àîh äî ,Lôð àîèc¦§¥¤¤©§¥¤¤§¨©©¨¨
éléî éðä :àîéàå .eäðéð äøtë éða åàìc ¯ éîð éðä̈¥©¦§¨§¥©¨¨¦§§¥¨¨¥¦¥
éúééîc ãò ¯ äøtk øác ìáà ,äøtk øa åàìc ¯§¨©©¨¨£¨§©©¨¨©§©§¥
,øNòîa ìëBà ¯ äìòå ìáè :ïðúc àä :eúå !äøtk©¨¨§¨¦§©¨©§¨¨¥§©£¥
ìëBà ¯ äøtk àéáä ,äîeøza ìëBà ¯ BLîL áéøòä¤¡¦¦§¥©§¨¥¦©¨¨¥
àúìz :àcñç áø øîà àáø øîà ?ïì àðî ,íéLãwa©¨¨¦§¨¨¨©¨¨¨©©¦§¨§¨¨
ék íéLãwä ïî ìëàé àìå" :áéúk ;éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦§¦§ŸŸ©¦©¢¨¦¦
:áéúëe .øBäè ¯ õçø àä ,"íéna BøNa õçø íà¦¨©§¨©¨¦¨¨©¨§¦
:áéúëe ,"íéLãwä ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe"¨©¤¤§¨¥§©©Ÿ©¦©¢¨¦§¦
,øNòîì ïàk ?ãöék àä ."äøäèå ïäkä äéìò øtëå"§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨¨¥©¨§©£¥
,àøazñî !àðà Cetéàå .íéLã÷ì ïàk ,äîeøúì ïàk̈¦§¨¨§¨¨¦§¥£¨¦§©§¨
àôéãò øNòî ,äaøcà .æ"ôçî ïkL àôéãò äîeøz§¨£¦¨¤¥©§©¨©£¥£¦¨

!á"è ñ"ãä ïkLeléôààáø .àôéãò äúéî ,éëä ¤¥£¦¨¦¦¨£¦¨¨¨
øîà ,zøîà úéöî àì éîð àôéãò äúéî àìa :øîà̈©§¨¦¨£¦¨©¦¨¨¥¨§©§¨©

Lôð ìëa äåML øác eäæéà ,"Lôð" :àø÷¯øîBà éåä §¨¤¤¥¤¨¨¤¨¤§¨¤¤¡¥¥
,äøtk øa åàìc àëéä éléî éðä ,ézkàå .øNòî äæ¤©£¥§©©¦¨¥¦¥¥¨§¨©©¨¨
øîà !äøtk éúééîc ãò ¯ äøtk øác àëéä ìáà£¨¥¨§©©¨¨©§©§¥©¨¨¨©
úàìî ãò" :áéúk ,úãìBéa éáéúk éàø÷ éøz :ééaà©©¥§¥§¨¥§¦¦§¤¤§¦©§Ÿ
:áéúëe ,äøäè ¯ äéîé eàìnL ïåék ,"døäè éîé§¥¨¢¨¥¨¤¨§¨¤¨¨£¨§¦
,äîeøúì ïàk ?ãöék àä ,"äøäèå ïäkä äéìò øtëå"§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨¨¥©¨¦§¨
,øeîç Lã÷ ,àøazñî !àðà Cetéàå .íéLã÷ì ¯ ïàk̈§¨¨¦§¥£¨¦§©§¨Ÿ¤¨
!æ"ôçî ïkL ,äøeîç äîeøz ,äaøcà .ñ"ëò÷ðô ïkL¤¥©§©¨§¨£¨¤¥

ðäðä àìa :øîà àáø .ïLéôð Cúéöî àì ïLéôð C ¨¨§¦¨¨¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨¨¨¥
ììkî "äøäèå ïäkä äéìò øtëå" :àø÷ øîà ,zøîà̈§©§¨©§¨§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨¦§¨

àéäLéàå .äàîèCúòc à÷ìñéø÷éà ¯ íéLãwa ¤¦§¥¨§¦¨§¨©£¨©¨¨¦¦§¥
àlà ."ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" ïàk̈§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¤¨

é÷úî .äîeøúa dpéî òîLdéøa àLéL áø dì ó §©¦¨¦§¨©§¦¨©¥¨§¥
?àëä àáéúk äîeøz zøîà úéöî éîe :éãéà áøc§©¦¦¦¨¥¨§©§§¨§¦¨¨¨
éða àlà éì ïéà ,"ìàøNé éða ìà øac" :àéðúäå§¨©§¨©¥¤§¥¦§¨¥¥¦¤¨§¥
ãeîìz ¯ ïépî úøøçeLî äçôLå úøBib ,ìàøNé¦§¨¥¦¤§¦§¨§§¤¤¦©¦©§
úøBib ¯ äîeøúa Cúòc à÷ìñ éàå ."äMà" :øîBì©¦¨§¦¨§¨©£¨¦§¨¦¤
!?àìå :àáø øîà !?eäðéð äîeøz ìëéî úBða äçôLå§¦§¨§¥©§¨¦§¨©¨¨§¨
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc zenai(iyiy meil)

,ïøäà ìL Bòøæa,zeawp oiae mixkf oiaäîeøz Bæ øîBà éåäok m` , §©§¤©£Ÿ¡¥¥§¨
.dnexz zlik`a xeq` `nhy weqta x`ean

:`xnbd dywnàîéàåxacn weqtdy xn`p `nye -÷BLå äæça §¥¨§¨¤§
mze`e ,mdiypl s` milk`p mdy ,mipdkl mipzipd minly ly
`l `ny dnexz la` ,md miycwy meyn mi`nhl dxezd dxq`

:`xnbd zvxzn .mi`nhl dxq`púøæBça dðéàodk za - ¥¨§¤¤
zial zxfeg ,epnn rxf dl oi`e dpnl`zpe l`xyil d`yipy
`idy s` ,weye dfga lek`l zxfeg dpi`e dnexza lek`l dia`
dywn .oxd` rxf lka dey epi` weye dfgy ixd ,oxd` rxfn

`lde :`xnbdénð äîeøzy ,oxd` ly erxf lka dey dpi`dðéà §¨©¦¥¨
äììça:`xnbd zvxzn .dnexz zlik`a dxeq` dllg ixdy - §£¨¨
,äììç,dzpedkn dllgzpy oeikàéä ïøäàc Bòøæ åàì. £¨¨¨©§§©£Ÿ¦

af e` rexv `ede oxd` rxfn yi` yi`' weqtdy dgiked `xnbd
dpde ,dnexz zlik`a wqer ,'xdhi xy` cr lk`i `l miycwa
[af e` rxevn oebk] mixetik xqegny epipy (`"r) lirl `ziixaa

:`xnbd zl`ey .dnexza xzen'øäèé øLà ãò' éàäc éànîe¦©§©©£¤¦§¨
eyexit,LîL áøòä àkéàc ãò.`l ezeàîéàcr'y xn`z `ny - ©§¦¨©£¥¤¤¥¨

eyexit 'xdhi xy`,äøtk éúééîc ãòxeq` didi mixetik xqegne ©§©§¥©¨¨
:`xnbd daiyn .eizepaxw `iaiy cr dnexzaCzòc à÷ìñ àìŸ¨§¨©§¨

,dxtk `iaiy cr epiid 'xdhi xy` cr'y,ìàòîLé éaø éác àðúc§¨¨§¥©¦¦§¨¥
,'af e` rexv `ede' xn`py dnúBiàø ézL ìòa áæarxFvnaE §¨©©§¥§¦¦§¨

,xAcn aEzMd xBqEneze`a oky ,oaxw z`ad miperh mpi`y §¨©¨§©¥
weqtd zpeeky jkn micnle ,[zn `nh-] ytp `nh mb xkfp weqt

afe rexvl,àeä äøtk øa åàìc Lôð àîh äî ,Lôð àîèc àéîec§¨¦§¥¤¤©§¥¤¤§¨©©¨¨
.eäðéð äøtk éða åàìc énð éðäwqer epi` llk weqtdy xg`ne ¨¥©¦§¨§¥©¨¨¦§

axrdl dpeekd 'xdhi xy` cr'y jgxk lr ,dxtk ixqegna
.yny

:`xnbd dywnäøtk øác ìáà ,äøtk øa åàìc éléî éðä àîéàå§¥¨¨¥¦¥§¨©©¨¨£¨§©©¨¨
,äøtk éúééîc ãò,dxtk ixqegn lr xaic `l weqtd mpn` xnelk ©§©§¥©¨¨

dxtk ixqegny oipn la` ,yny axrd epiid 'xdhi xy` cr'e
dnexza mixzen mb ,[hlgen rxevne zei`x yly lra af oebk]

.mzxtk e`iaiy cr mixq`p mpi`e ,yny axrdaeúå,cere -àä §¨
øNòîa ìëBà ,äìòå ìáè ,ïðúc.eyny aixrdy mcew ipyáéøòä ¦§©¨©§¨¨¥§©£¥¤¡¦

äîeøúa ìëBà ,BLîL.ezxtk `iad `l oiicry s`,äøtk àéáä ¦§¥¦§¨¥¦©¨¨
ïì àðî .íéLã÷a ìëBà.dl` miwelig `pzd cnl okidn - ¥§¨¨¦§¨¨

:`xnbd daiynéáéúk éàø÷ àúìz ,àcñç áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©¦§¨§¨¨§¨¥§¦¥
,df z` df mixzeq dxe`klyáéúk(e ak `xwie)ïî ìëàé àìå' §¦§ŸŸ©¦

,'íéna BøNa õçø íà ék íéLãwärnyneõçø àä,lah m` la` - ©¢¨¦¦¦¨©§¨©¨¦¨¨©
øBäè.eyny aixrd `ly s` miycw zlik`a xzene ,`edáéúëe ¨§¦

(f ak my),'íéLãwä ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe'wxy rnyne ¨©¤¤§¨¥§©©Ÿ©¦©¢¨¦
.miycw zlik`a xzen eyny aixrdy xg`láéúëezclei oipra §¦

(g ai my) oaxw `iadl dkixvy,'äøäèå ïäkä äéìò øtëå'rnyne §¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨
.dzxtk z`ad xg`l `l` zxdhp dpi`yãöék àädyly miiwp ¨¥©

,el` miweqtøNòîì ïàkdliaha dxdhd z` dpzny weqtd - ¨§©£¥
xzen mei leahy epcnlne ,ipy xyrn zlik`a wqer ,cala

.ipy xyrnaäîeøúì ïàkaxrda dxdhd z` dpzny weqtd - ¨¦§¨
aixrdy mixetik xqegny epcnlne ,dnexz zlik`a wqer ,yny

.dnexza xzen eynyíéLã÷ì ïàkdxdhd z` dpzny weqtd - ¨§¨¨¦
.miycw zlik`a wqer ,dxtk z`ada

:`xnbd dywnàðà Cetéàåaezkdy ,jtidl xn`p `ny - §¥£¨
axrd jixvny weqtde ,dnexza wqer ,cala dliah jixvny

:`xnbd zvxzn .ipy xyrna wqer ynyàôéãò äîeøz àøazñî¦§©§¨§¨£¦¨
,ipy xyrnn dxeng -æ"ôçî ïkLzexneg ly zeaiz iy`x-] ¤¥

dnexz lke`d] dzin ,m"n - [ipy xyrna `le dnexza zebdepd
lke`d xf] yneg ,z"ig .[miny icia dzin aiig sebd z`neha

p dpi` dnexz] oeict ,`"t .[yneg mlyn bbeya dnexz,o"if .[zict
zebdep opi` elld zekldd lk .[mixfl dxeq` dnexz] mixf
dkixvdl dnexza dxingd dxezdy xazqn okle ,ipy xyrna

.yny axrd
:`xnbd dywnøNòî ,äaøcàipyàôéãò,dnexzná"è ñ"ãä ïkL ©§©¨©£¥£¦¨¤¥

- [dnexza `le ipy xyrna zebdepd zexneg ly zeaiz iy`x-]
iecie ,z"lc .[milyexil d`ad oerh ipy xyrn] d`ad ,`"d
xeq`] d`neh ,z"ih .ope`l xeq` ,j"nq .[iecie oerh ipy xyrn]
,z"ia .[dwel `nh ipy xyrn lke`de ,d`neha ipy xyrn xral
zebdep opi` el` zekld lke .[xeriaa aiig ipy xyrn] xeria
zxzen ,iecie dperh dpi` ,mewn lka zlk`p `id ixdy ,dnexza
xaer d`nh dnexz lke`d ,d`neha dpnn xral xzen ,ope`l

:`xnbd zvxzn .xeria dperh dpi`e ,dyra,éëä eléôàdxneg £¦¨¦
aiig sebd z`neha dnexz lke`dy efäúéîminy iciaàôéãò ¦¨£¦¨

.dnexza opi`e ipy xyrna opyiy zexnegdn
:sqep uexizàìa øîà àáøy `xaqdúéöî àì énð ,'àôéãò äúéî' ¨¨¨©§Ÿ¦¨£¦¨©¦Ÿ¨¦

úøîàixdy ,dnexza wqer cala dliah jixvny weqtdyøîà ¨§©¨©
àø÷weqtd zligzaLôð'miWcTd on lk`i `le 'ebe FA rBY xW` §¨¤¤£¤¦©§ŸŸ©¦©¢¨¦

,mc` lk dzernyn 'ytp' zaiz .'miOA FxUA ugx m` iMeäæéà ¦¦¨©§¨©¨¦¥¤
øNòî äæ øîBà éåä ,Lôð ìëa äåML øác,mixfl s` xzeny ipy ¨¨¤¨¤§¨¤¤¡¥¥¤©£¥

.mipdkl `l` zlk`p dpi`y ,mc` lka dey dpi` dnexz la`
axrd jixvny ipyd weqtdy yxcy `cqg ax lr dywn `xnbd
:dnexza xzen mixetik xqegny epcnlne ,dnexza xacn yny

ézkàå,xnel ozipéléî éðä,dnexza xizn yny axrdyàëéä §©©¦¨¥¦¥¥¨
,äøtk øa åàìcrxfn yi` yi`' (c ak my) xn`p okl mcew ixdy §¨©©¨¨

izy lra afa ,l`rnyi iax iac `pze ,'af e` rexv `ede oxd`
,dxtk miperh mpi`y ,xacn aezkd xbqen rxevnae zei`xìáà£¨

äøtk øác àëéä,hlgen rxevne zei`x yly lra rxevn oebk ¥¨§©©¨¨
`l` ,yny axrda dnexz zlik`a xzip epi`.äøtk éúééîc ãò©§©§¥©¨¨

:`xnbd zvxznéáéúk éàø÷ éøz ,éiaà øîàexn`p ze`xwn ipy - ¨©©©¥§¥§¨¥§¦¥
úãìBéa,dxtk zxqegn `idyáéúkrBz `l Wcw lkA' (c ai my) §¤¤§¦§¨Ÿ¤Ÿ¦¨

'ebe'døäè éîé úàìî ãòmiycwa dxeq` zcleid oi`y rnyn , ©§Ÿ§¥¨¢¨
mei mipenye xkfl mei mirax`] dzxdh ini eniizqiy cr `l`

e ,dly yny axrd edfy ,[dawpl,äøäè ,äéîé eàìnL ïåéks` ¥¨¤¨§¨¤¨¨¥¨
.dizepaxw z` `iadl dkixv zxgnlyáéúëå(g ai my)øtëå' §§¦§¦¤

,'äøäèå ïäkä äéìòz`ad xg`l `l` zxdhp dpi`y rnyne ¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨
.zepaxwdãöék àä`l` ,ze`xwnd ayiipäîeøúì ïàkweqtd - ¨¥©¨¦§¨

wqer ,yny axrd epiidc minid z`lna dxdhd z` dpznd
.dnexz zlik`aíéLã÷ì ïàkdxdhd z` dpznd weqtd - ¨§¨¨¦

xqegny epcnl ok m` .miycw zlik`a wqer ,dxtk z`ada
.eyny aixrdyk dnexza xzen mixetik

:`xnbd dywnàðà Cetéàå`ly weqtdy ,jtidl xn`p `ny - §¥£¨
jixvnd weqtde ,miycw zlik`a xacn ,yny axrd `l` jixvn

:`xnbd zvxzn .dnexz zlik`a wqer ,dxtk z`adàøazñî¦§©§¨
øeîç Lã÷,dnexznïkLel`e ,dnexza opi`y zexneg ea zebdep Ÿ¤¨¤¥

,odñ"ëò÷ðô,gafnd lr axwidl oaxw `xwp `ed ,xzep ,lebit -
.ope`l xeq`e ,zxk aiig sebd z`neha elke`d ,dlirn ea yi

:`xnbd dywnäøeîç äîeøz ,äaøcà,miycwnïkLda zebdep ©§©¨§¨£¨¤¥
,od el`e ,ycwa opi`y zexnegæ"ôçîdlke`l miny icia dzin -

,oeict dl oi` ,bbeya dlke`d xfl yneg melyz ,sebd z`neha
,ok it lr s` :`xnbd zvxzn .mixfl dxeq`eðäïLéôð Coipn - ¨¨§¦¨

zexnegd oipnn daexn dnexza `le ycewa zebdepd zexnegd
xqegny xnel xazqn okle ,ycewa `le dnexza zebdepd

.miycwa xeq`e dnexza xzen mixetik
:sqep uexiz d`ian `xnbdðä àìa ,øîà àáøúéöî àì ïLéôð C ¨¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨Ÿ¨¦

úøîà,dnexzn daexn did `l miycwa zexnegd oipn m` mb - ¨§©
cw zlik`a xzen mixetik xqegny yxtl leki jpi`mcew miy

ixdy ,zepaxw z`adàø÷ øîàzclei lrïäkä äéìò øtëå' ¨©§¨§¦¤¨¤¨©Ÿ¥
äàîè àéäL ììkî ,'äøäèå,dzxtk d`iad `l cer lkà÷ìñ éàå §¨¥¨¦§¨¤¦§¥¨§¦¨§¨

Czòcyny axrda mixetik xqegn xizny oey`xd weqtdy ©§¨
wqerazlik`,íéLã÷ixdïàk éø÷éàmy) miycwa xen`d weqtd §¨¨¦¦§¥¨
(hi f,'ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'mixetik xqegn ixdy §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

rnyne ,'dxdhe odkd dilr xtke' xn`py enk ,`nh `xwp
.`id d`nh mizpiaydpéî òîL àlàini z`ln cr' weqtdy ¤¨§©¦¨

wqer yny axrda zclei xizny 'dxdhazlik`.äîeøú §§¨
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc zenai(ycew zay meil)

áéúkäå(c ai `xwie) zclei zyxta,'òbú àì Lã÷ ìëa'zkqnae §¨§¦§¨Ÿ¤Ÿ¦¨
`a 'ycw lka'y x`ean (:ci) zeknúBaøìz`,äîeøzäxeq`l §©©§¨

lr xaecn ok` ef dyxtay ixd ,dxdh ini lk dlke`l zcleil
.dnexz zlik`àlàgxkdaáéLç à÷ éléî éléî àø÷weqtd - ¤¨§¨¦¥¦¥¨¨¦

zxeiby epcnln `ed ,envr ipta cg` lk ,mipey mipipra wqer
dcila d`nhpy zpdky mb epcnlne ,dcila ze`nhp dgtye

.dnexza dxeq`
zclei xeq`l `a 'dxdh ini z`ln cr' weqtdy xxazdy xg`l

:`xnbd zl`ey ,dini e`lniy cr dnexzaäîeøúa éàø÷ àúìúe§¨¨§¨¥¦§¨
él änìxeq` mei leahy cnll miweqt dylya jxev yi recn - ¨¨¦

`Ede oxd` rxGn Wi` Wi`' (c ak `xwie) .` ,md el`e .dnexza¦¦¦¤©©£Ÿ§
'xdhi xW` cr lk`i `l miWcTA af F` rExv`aE' (f ak my) .a . ¨©¨©¢¨¦ŸŸ©©£¤¦§¨¨

`l Wcw lkA' (c ai my) .b .'miWcTd on lk`i xg`e xdhe WnXd©¤¤§¨¥§©©Ÿ©¦©¢¨¦§¨Ÿ¤Ÿ
:`xnbd daiyn .'Dxdh ini z`ln cr 'ebe rBzéàc ,éëéøöepiid ¦¨©§Ÿ§¥¨¢¨§¦¥§¦

micnl,'øäèé øLà ãò'î,ezxdh xnb rnynyàðòãé äåä àì ¥©£¤¦§¨Ÿ£¨¨©§¨
éàîaaxrd xg`l wx e` ,cegl dliah m`d ,ezxdh xnb edn - §©

okl .yny,'øäèå LîMä àáe' àðîçø áúkdpi` ezxdhy cnll ¨©©£¨¨¨©¤¤§¨¥
.yny axrda `l` zxnbpàðîçø áúk éàåwxLîMä àáe','xdhe §¦¨©©£¨¨¨©¤¤§¨¥

y xnel mireh epiidéléî éðä`nhaäøtk øa åàìcoerh epi`y - ¨¥¦¥§¨©©¨¨
,oaxw z`adìáà`nhàîéà ,äøtk øácepi`y xn`z `ny - £¨§©©¨¨¥¨

dnexza lke`.äøtk éúééîc ãòoklúàìî ãò' àðîçø áúkini ©§©§¥©¨¨¨©©£¨¨©§Ÿ§¥
.yny axrda zxdhp ,dxtk dperhy zclei elit`y ,'Dxdhéàå ¨¢¨§¦

àðîçø áúkwxúàìî ãò','Dxdh iniàðéîà äåäyny axrdy ¨©©£¨¨©§Ÿ§¥¨¢¨£¨£¦¨
,dnexza xizn cegläìéáè àìa eléôàokl .øLà ãò' àðîçø áúk £¦§Ÿ§¦¨¨©©£¨¨©£¤

,'øäèé.eyny aixrie leahiy cr xdhp epi` `nhdy cnll ¦§¨
cr lk`i `l miycwa af e` rexv `ede' weqtdy ephwpy dn
l`rnyi iax iac `pz zhiy `id ,dnexza wqer 'xdhi xy`
mpi`y xbqen rxevnae zei`x izy lra afa xaecny (:cr lirl)
,yny axrda epiid 'xdhi xy` cr' `linne ,dxtk ixqegn
:`xnbd zl`ey .dnexza epiid 'lk`i `l miycwa'y gxkdae

ìL ìòa áæa øîàc ,ìàòîLé éaø éác àpúc déìò âéìôc àpz CäìeL §©©¨§¨¦£¥§©¨§¥©¦¦§¨¥§¨©§¨©©¨Ÿ
èìçeî òøBöîáe úBiàødxtk ixqegn mdyãò' éàäå ,øaãî áeúkä §¦¦§¨§¨©¨§©¥§©©

'øäèé øLàeyexit,äøtk éúééîc ãòixqegn zxdh znlyp dfay £¤¦§¨©§©§¥©¨¨
.dnexza `le zepaxwa epiid 'lk`i `l miycwa' ezhiyl .dxtk
xeq` mixetik xqegny micnlnd miweqt ipy mpyiy `vnp
xen`d weqtd .a .'xdhi xy` cr lk`i `l miycwa' .` ,miycwa

dywe ,'dxdhe odkd dilr xtke' (g ai my) zcleiaéàø÷ éøz§¥§¨¥
.él änì íéLã÷a:`xnbd daiynàðîçø áúk éàc ,éëéøöwx §¨¨¦¨¨¦§¦¥§¦¨©©£¨¨

,úãìBéa`iazy cr miycwa dxeq` `id `weecy xne` iziid §¤¤
,dzxtkdúàîeè äaeøîc íeMîoiprl dz`neh ini md miax - ¦¦§¨§¨¨

,mei mipeny ,miycwe dnexz zlik`áæa ìáàwx ez`nehy £¨§¨
,mini drayàì àîéàmiycwa exizdl ick zepaxw z`ad oerh ¥¨Ÿ

.yny axrda iceàðîçø áúk éàåwx,áæa`weecy xne` iziid §¦¨©©£¨¨§¨
meyn ,ezxtk `iaiy cr miycwa xeq` `edBììkî øzeä àìc- §Ÿ©¦§¨

`ed ezaif dwqt `ly cer lky ,ez`nehl llkdn `vei oi`y
,`nhúãìBé ìáàs` dxdh ini lky ,dz`nehl llkdn `vei yiy £¨¤¤

,dlral dxedh ,mc mda d`exyàì àîéàdzxtk z`ad dperh ¥¨Ÿ
,miycwa dxizdl ickàëéøömbe afa mb weqt jixv okl - §¦¨

.zcleia
(al `i my) xn`p :`xnbd zl`eyáøòä ãò àîèå àáeé íéna'©©¦¨§¨¥©¨¤¤

,eyny aixriy cr xdhp epi` ,`nh ilky cnln weqtd .'xdhe§¨¥
df weqt ,dywe .dnexz oiprl xaecny gxkda ok m`e,él änì̈¨¦

:`xnbd daiyn .'xdhe ynyd `ae' `nh mc`a xn`p xak `ld
äòéâðì ,àøéæ éaø øîà`l` ea jiiy `ly ilka wqery df weqt - ¨©©¦¥¨¦§¦¨

itl ,dnexzl ea ynzydl xeq` mei leah ilky epcnln ,dribp
dribpa xeq`y mei leah mc`a oicd `ede ,dribpa dze` `nhny

.dnexza,àéðúc`aEi miOA' xn`pàîèådxezd ,'axrd cr §©§¨©©¦¨§¨¥©¨¤¤
,mina `ay xg`l s` '`nh' ilkl z`xewìBëéaeygl iziid ¨

axrd cr `nh `edy,ìkì,xac lkl xnelk,'øäèå' øîBì ãeîìz ©Ÿ©§©§¨¥
.xdhp mina `ay drynyéàxn`p m` -ìBëé 'øäèå'iziid ¦§¨¥¨

xedh ilkd dyrp dliahd zryny aeygløîBì ãeîìz .ìkì©Ÿ©§©
àîèå'.axrd cr `nh `ed oiicr dliahd xg`ly ,'axrd cràä §¨¥©¨¤¤¨
ãöék,dxizqd zayiizn ji` -øNòîì ïàk'xdhe' zaiz - ¥©¨§©£¥

e ,dliaha ic ipy xyrnly zcnlnäîeøúì ïàk'`nhe' zaiz - ¨¦§¨
.yny axrd jixv dnexzly zcnln

:`xnbd zl`ey,àðà Cetéàåaxrda jxev didi ipy xyrnly §¥£¨
:`xnbd daiyn .dliaha ic didi dnexzle ,ynyék ,àøazñî¦§©§¨¦

øNòîc äìéëàî äîeøúc äìéëà àøéîçc éëéämei leah ixdy ,ipy ¥¦©£¦¨£¦¨¦§¨¥£¦¨§©£¥
,ipy xyrn zlik`a xzene dnexz zlik`a xeq`àøéîç énð éëä̈¦©¦£¦¨

øNòîc äòéâpî äîeøúc äòéâðyny axrd jixv dnexzle ,ipy §¦¨¦§¨¦§¦¨§©£¥
.dliaha ic ipy xyrnle

rbil xeq` mei leahy cnlnd xg` weqt d`ian `xnbd
:dnexzaå,à÷ôð àëäî äîeøúc äòéâð ,àîéà úéòaéà,`ipzc §¦¨¥¥¨§¦¨¦§¨¥¨¨©§¨

(c ai my) zcleia xn`p'òbú àì Lã÷ ìëa'ef ,ìëBàì äøäæà- §¨Ÿ¤Ÿ¦¨©§¨¨§¥
.jex` mei zleah `idy onf lk dnexza lk`z `l zcleiyBà

òâBðì àlà Bðéà`ly `l` zcleil dxdf` ef oi`y xn`p `ny - ¥¤¨§¥©
.aezkd hytk ,dnexza rbzìàå òbú àì Lã÷ ìëa' ,øîBì ãeîìz©§©§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤

,'àáú àì Lc÷näweqtd,Lc÷nì Lã÷ Léwî,epcnllLc÷n äî ©¦§¨Ÿ¨Ÿ©¦Ÿ¤©¦§¨©¦§¨
äîLð úìéèð Ba LiL øácyepr d`neha ycwnd l` `ady - ¨¨¤¥§¦©§¨¨

,zxkäîLð úìéèð Ba LiL øác Lã÷ óàiabl xen`d xeqi`d - ©Ÿ¤¨¨¤¥§¦©§¨¨
,dzin yper enr `yep ycwåixdäòéâðáycewaäîLð úìéèð §¦§¦¨§¦©§¨¨

,àkéìlke`d ixdy ,d`neha dlik` lr xacn weqtdy gxkdae ¥¨
.dzin aiig d`neha dnexz lke`de ,zxk yepr d`neha ycew

dé÷tàc éàäådlik` xeqi` hwp aezkdy mrhde -ìa,äòéâð ïBL §©§©§¥¦§§¦¨
äòéâð ,øîà÷ éëädxeq`,äìéëàkxeq` dlik`a xeq`dy ¨¦¨¨©§¦¨©£¦¨

.dnexza rbil xeq` mei leahy ok m` epcnl ,dribpa
odk :dpyna epipy .(.r) lirl dpynd jynd z` zx`an `xnbd

'åëå àkc òeötm`e .dnexza zelke` opi` mdiyp ,dkty zexke §©©¨
zlke` ,dkty zexk e` `kc revt dyrpy f`n dilr `a `l

:`xnbd zl`ey .ldw leqt ly ezy` `idy s` ,dnexzaïàî©
àðzlr s` ,odk ly ezy`y xaeqd epzpyn ly `pzd `ed in - ¨¨

e dtvn `idy abäìeñt äàéáì úønzLîn,àúééøBàcef oebk ¦§©¤¤§¦¨§¨§©§¨
mewn lkn ,dkty zexk e` `kc revt dlrayäìëà,dnexza ¨§¨

:`xnbd daiyn .dilr `eaiyk `l` zlqtp dpi`eøæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
ú÷Bìçîaef dkld mi`pz,äéeðLodkl dpnl` ,(:ep) lirl dpyna §©£¤§¨

zlik`n oze` lqet xi`n iax ,heicd odkl dyexb e` lecb
`idy meyn ,oiicr dilr `a `ly s` ,oiqexi` zryn dnexz
,mixizn oerny iaxe xfrl` iaxe ,dleqt d`ial zxnzyn

ezhiya epzpyn.àéä ïBòîL éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¦
:zxg` drc d`ian `xnbdàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøelit` - ©¦¨¨¨©£¦¥¨

k zxaeq epzpyny xn`z m`L ,àëä éðàL ,øéàî éaøokef dy` ©¦¥¦¨¥¨¨¤
äìëà øákiax mb dfae ,`kc revt dlra dyrpy mcew dnexza §¨¨§¨
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la` ,lek`làëä`kc revt ly ezy`aò÷t àìoiicr,déðééð÷ ¨¨Ÿ¨©¦§¨¥
k`l `id zi`yx okl.dnexza ezngn le

:dpyna epipyòeöt eäæéàelit`e ely miviad ervtpy lk ,`kc ¥¤¨©
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רנג miwxt dyelya` cenr dr sc ± iriax wxtzenai
òâú àì ùã÷ ìëá áéúëäå) zekn zkqna xn xn`e ,`zyxt `idda Ðlka" :(a,ci

"ycw.dzcil z`nehl mei zleah `idy ,xdeh ini lk da dxeq`c ,dnexzd zeaxl Ð

äîåøúá éàø÷ àúìúå:dipin lirl `pniwe`e ,"xdhi xy` cr lk`i `l miycwa" Ð

ini z`ln cr" "xdhe ynyd `ae" ,oxd` ly erxfa deyd xac ,xacn aezkd dnexza

."dxdhéàîá àðòãé àìxnb `id edfi` Ð

.rnyn dxdh xnb jgxk lrc ,ezxdhéìéî éðä
äøôë øá åàìã àëéälraa `pipr dlek `dc Ð

zne uxy `nhe xbqen rxevne zei`x izy

.irzynúàìî ãò àðîçø áúëelit`c Ð

`id dxtk zac ,zclei.yny axrda dxedh Ð

äøôë éúééîã ãò øäèé øùà ãò éàäålre Ð

`xw aizk `dc ,dl znwen ycewa jgxk

dil znwenc "xdhe ynyd `ae" :`pixg`

.dnexzaéàø÷ éøúxtke" "xdhi xy` cr" Ð

il dnl miycwa "dxdhe dilropireny`l Ð

.dxtk iziinc crcäúàîåè äáåøîmipny Ð

.miycwe dnexz zlik`l meiäøúåä úãìåé
äììëîaf la` .dlral dxedhe mc d`exy Ð

wiqt `lc dnk lkc ,ellkn xzed `l.`nh Ð

áøòä ãò àîèå àáåé íéîájgxk lr Ð

il dnl yny axrd iracn ,ixii` dnexzl

il wetiz."xdhe ynyd `ae"näòéâðì`xwc Ð

`xwie) aizkck ,irzyn dlik`a lirlc:(ak

milka `xw i`de ,"miycwd on lk`i xg`e"

dribpc ,irzyn,ilk opirny`e .`id `nlra

.dnexza rbi `l ,mei leah ,mc`l oicd `ede

àîèåz`ia xg`l s` ,"`nhe `aei mina" Ð

.`nh e`xw mindìëì ìåëécenlz ,`nh ied Ð

rnyn ,"xdhie" aizk `lcn ."xdhe" :xnel

`xwirn`c.yny axrd mcew ,i`wúéòá éàå
äîåøúã äòéâð àîéà,`wtp `kdn mei leahl Ð

"rbz `l ycw lka" :`ipzc,lke`l dxdf` Ð

mei zleah `idy onf lk dnexza lk`z `ly

.jex`äîùð úìéèð`nh ycwnl `ad ÐÐ

xacna) xn`py ,zxkaz` ik dzxkpe" :(hi

d ycwn."`nh 'úìéèð åá ùéù øáã ùã÷ óà
äîùðiab `edy ,d`neha dlik` epiidc Ð

,dzina d`neha dnexz lke`e ,zxka ycw

`xwie) aizkc."edellgi ik ea ezne" :(akäòéâð
äìéëàë.rbil xeq` lek`l xeq`d Ðàðú ïàî

äìëà äìåñô äàéáì úøîúùîm`e :ipzwc Ð

`kc revt dyrpyn drci `lel` ixd Ð

dtvnc ab lr s` ,elk`izxnzyne.ez`ial

äéåðù ú÷åìçîá"eznai lr `ad" wxta Ð

lecb odkl dpnl` :(a,ep zenai)dvelge dyexb ,

oiqexi`d on ,heicd odklelk`i `l Ð

.oixiykn oerny iaxe xfrl` iax ,dnexza

åòöôðzeny) rvt enk Ð.oikqe axg zkn ,(`k

å÷îðdkn zngn Ðewnpephwede.odil`n

åøñç åìéôàå.`edy lk Ðíøëáeidy Ð

mxkk ,zexey zexey miayeizexey rehpd

.zexeyêúòã à÷ìñ äîç ñéøñqixq `d Ð

e`l i`de ,ileg zngn (`ed) miny icia dng

.`ed ilegñéøñëøùëå äîçdxq` `lc Ð

revt `l` dxezjce.zexke
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áéúëäådnexzd z` zeaxl rbz `l ycw lka,edpip dnexz rbn zepac ab lr s` Ð

"rbz `l" i`dÐ.lke`l dxdf` "rbz `l"c jenqa xn`ck ,ixii` dlik`a

epivn ,edine ?"oxd` rxfn yi` yi`"n ol `wtp dnexzc dxdf` `d `xw il dnlc :dnize

la` .jenqa xn`ck ,dllkn dxzedc meyn ;zclei iab inp azknl jixhvi`c :xninl

`le yiwl yixk `l `iz` `l `yxc jdc :dyw

) "oileqtd lk" wxtac ,opgei iaxk(a,bl migaf

"rbz `l" :yiwl yix yixcÐ`nhl dxdf`

witn dribp oeyla diwt`cne ,ycwd z` lk`y

dxdf` "lka"c `ieaxne ,ycwa rbepl dxdf`

`l dnexz lke`l dxdf`le .dwixf iptl lke`l

iaxe ."yi` yi`"n dl witn `l` ,llk dl iwen

la` ,dnexza rbepl dxdf` "rbz `l" iwen opgei

lke`lÐ:mixt` epiax ad uxize !iwen `l

epiid ,dnexz lke`l dxdf` dl iwenc ,`kdc

afa "oxd` rxfn yi` yi`"c `xw iwenc o`nl

"xdhi xy` cr"e ,zei`x yly lraÐiziinc cr

dxdf` ok m`e .jenqa xn`ck ,ycwle ,dxtk

dnexz lke`lÐlr s`e .`kdn `l` `wtp `l

lra afa `xw `edd iwenc o`nl jixt `kdc ab

zei`x izyÐmewn lkn`ki` `dc ,xity jixt

dgtye zxeibc ab lr s` .dnexza dl iwenc o`n

ab lr s`e ,edpip dnexz lkin zepa e`l

zcleia cge afa cg ,i`xw ixz jixvn miycwac

Ðzlik`ac opifg xakc oeik ,jixv `l dnexz iab

`lc dnexzc :xnel yi cere .oiey zcleie af ycw

`l` ,zcleie afl i`xw ixz ira `l dxtka `ilz

.dxtk` oizndl jixvy ,ycwl `wec

éàãna `prci `l "xdhi xy` cr"ni`i` Ð

azk ,yny axrda i` ,dcegl dliaha xdhi

ugx m` ik" xza "xdhe ynyd `ae" `pngx

lirlc "xdhi xy` cr"c iiexe`l ,"mina exyaÐ

cr" `pngx azk i`e .xn`w yny axrde dliaha

yny axrd inp epiidc "z`lnÐ`lac `"d

mzd aizk `l `zyxt dlekac ,xn`w dliah

rnync "xdhi xy` cr" `pngx azk ,dliah

`pngx azk i`e .dixza i`xw iyxtnck ,dliah

:`pin` ded "z`ln cr" azk `le "ynyd `ae"

ilin ipdÐinp xninl `kile .dxtk xa e`lc

xy` cr"c ,"z`ln cr"e "ynyd `ae" aezklc

xa e`lc mei leahl dxdf`l jixhvi` "xdhi

cr"e "xdhi xy` cr" `pngx azk i`e .dxtk

:`pin` ded ,"ynyd `ae" azk `le ,"z`ln

"xdhi xy` cr"cÐe`lc icina dcegl dliaha

yny axrde ,dxtk xaÐazk ,dxtk xac icina

"xdhe ynyd `ae" :inp i` ."ynyd `ae" `pngx

zekxa yixa `zi`ck ,`nei xdhl jixhvi`

)a.(`,äòéâð`wtp `kdn dnexzcdniz Ð

ol dywz ok m` ,`wtp `kdnc oeik :wgvi epiaxl

"xdhe axrd cr `nhe `aei mina" :`xwirnck

) "oiweld od el`" wxtac :cere ?il dnlzekn

ci(a,zribpl `kd opinwenc `ziixa jdc rnyn

`zriiq dpin iziinc ,ixiin ycewac dnexz

"rbz `l ycw lka"c `xw i`d iwenc yiwl yixl

epiaxl d`xpe !ycwc dribpe ycwc dlik`l

`z`e ,`nwezin miycwa inp `kdc :wgvi

iabc ikid ikc ,`p` jeti`e `nip `lc iiepyl

iab inp ikd ,dlik`ak dribpa xingd ycw

.dnexzúåøëcibd zxkpy lk dktyÐ

miviaa drivt hwp i`n`c :wgvi epiaxl dniz

`kc ,oleka revt `xnba 'ixn` `d ,ciba dzixke

meync :wgvi epiax xn`e !oleka zexk ,oleka

.ciba dkty zexk hwp ,glwn dzixk `lac ,jtey dzixk ici lr cibcåá÷éð.odn zg` elit` oicd `edeïéàùxyke dng qixqk `l` epi` zg` dvia `l` elxn` `dc ,dniz Ð

miny icia `kdc xninl `kile !odn zg` elit`e ,eivia ervtpy lk :xnÐiciac :cere .zexk oicd `ed `nzqne ,miny icia xykc revt iab jenqa opixn`ck ,inp odipy elit` ok m`c

`!md oi`n mdipa lr xfge `v xnel xazqn `le ,oicilene zg` dvia odn oizxeky mc` ipa dnk opifg `d ,inp mc
xn`e
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éúééîc ãò àîéà ¯ äøtk øác ìáà ,äøtk øa åàìc§¨©©¨¨£¨§©©¨¨¥¨©§©§¥
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àîéà úãìBé ìáà ,Bììkî øzeä àìc ¯ áæa àðîçø©£¨¨§¨§Ÿ©¦§¨£¨¤¤¥¨
änì "áøòä ãò àîèå àáeé íéna" .àëéøö ¯ àì̈§¦¨©©¦¨§¨¥©¨¤¤¨¨
ìBëé ,"àîèå" :àéðúc .äòéâðì :àøéæ éaø øîà ?éì¦¨©©¦¥¨¦§¦¨§©§¨§¨¥¨

¯ ìkìøîBì ãeîìzìBëé "øäèå" éà ,"øäèå" : ©Ÿ©§©§¨¥¦§¨¥¨
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ìëa" :à÷ôð àëäî äîeøúc äòéâð :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¦¨¦§¨¥¨¨¨§¨§¨
àlà Bðéà Bà ,ìëBàì äøäæà ¯ "òbú àì Lã÷Ÿ¤Ÿ¦¨©§¨¨¨¥¥¤¨

?òâBpìøîBì ãeîìzìàå òbú àì Lã÷ ìëa" : ©¥©©§©§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤
Lc÷n äî ,Lc÷nì Lã÷ Léwî ¯ "àáú àì Lc÷nä©¦§¨Ÿ¨Ÿ©¦Ÿ¤©¦§¨©¦§¨

¯øác ¯ Lã÷ óà ,äîLð úìéèð Ba LiL øác̈¨¤¥§¦©§¨¨©Ÿ¤¨¨
,àkéì äîLð úìéèð äòéâðáe ,äîLð úìéèð Ba LiL¤¥§¦©§¨¨¦§¦¨§¦©§¨¨¥¨

ìa dé÷tàc éàäåäòéâð :øîà÷ éëä ¯ äòéâð ïBL §©§©§¥¦§§¦¨¨¦¨¨©§¦¨
'åëå àkc òeöt" .äìéëàkúønzLî àpz ïàî ." ©£¦¨§©©¨©©¨¦§©¤¤

:øæòìà éaø øîà ?äìëà àúééøBàc äìeñt äàéáì§¦¨§¨§©§¨¨§¨¨©©¦¤§¨¨
éaø ,àéä ïBòîL éaøå øæòìà éaøå ,äéeðL ú÷Bìçna©©£¤§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¦©¦
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dìòa úîe ïäëì úàOpL ìàøNé úa ,éëä àîéz àì̈¥¨¨¦©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥¥©£¨
ò÷t ¯ íúä :ïðçBé éaøå .äìëà øákL ,ìëàz ¯Ÿ©¤§¨¨§¨§©¦¨¨¨¨¨©
."òeöt eäæéà" .déðééð÷ ò÷t àì ¯ àëä ,déðééð÷¦§¨¥¨¨¨¨©¦§¨¥¥¤§©
íéöéa eòöôpL ìk ¯ àkc òeöt eäæéà :ïðaø eðz̈©¨©¥¤§©©¨¨¤¦§§¥¦

å .ïäî úçà eléôàå ,BlLeléôà,e÷Bnð eléôàå ,eáwéð ¤©£¦©©¥¤©£¦¦§©£¦¦
ìL Bða ìàòîLé éaø øîà .eøñç eléôàåïðçBé éaø ©£¦¨§¨©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

ìk :äðáéa íøëa íéîëç étî ézòîL ,ä÷Bøa ïa¤§¨¨©§¦¦¦£¨¦§¤¤§©§¤¨
änç ñéøñ .øLëå ,änç ñéøñ àlà Bðéà ¯ úçà äöéa àlà Bì ïéàLCúòc à÷ìñ!? ¤¥¤¨¥¨©©¥¤¨§¦©¨§¨¥§¦©¨¨§¨©£¨
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äéæøçåíéöéáá àåìéñ.eiviaa uew eawp Ð(`,`k `rivn `aa) mibc ly zefexgn :oeyl

äéðéî ÷ôðå.rxf zaky Ðàìâåîã èåçë.ikd xza cile` ikd elit`e ,dgil oink Ð

íä ïéàî.ezy` dzpf Ðíéîù éãéáici lr Ðminrx.en` irnn e` ,cxaeáéúë äåä éà
òåöôärnyn ied Ð.en` irnn oebk ,exwirn revtdïìåëámivia Ðcibe,mivia ihege

.qikd jeza oda oielz miviadyäéá äðî àìãî
äðéî òîù úåøåãxec cr" dia `aizk `lcn Ð

ipenre xfnna xn`py enk "ixiyr" e` "iyily

ixvne ia`enexa e`lc meyn dpin rny Ð

.`ed icele`àîéàäéúôùîmikteyy Ð.wex

÷øåæ àìà ,êôåù åðéà åéôå .äëôù úåøë
.÷åçøîìúåøë áéúë éîêåôùámewnn Ð

.okl mcew jetyl libxdêôåù.zzey Ðéãéà
éãéàå.dzixk xg`le dzixk mcew Ðá÷éð

äèîìäøèòîjlede ,rwxw itlk cibd seqa Ð

dxhrd on dlrnl ecbpk `veie ,oeqkl`a awpd

.sebd itlkéøåùëàìiy`x ipy oi`e li`ed Ð

dlrnl awpdxya dxhrn dhnl lkc ,dxhrn

on xiizyp m` :oizipzn ipzwck ,`ed `nlra

hegd `ln dxhrddxhr .xyk Ðdxey Ð

deabztwnd.cibd zeaiaqàåäù ìëoeik Ð

elit` ,dxhrd lk ipt lr jxc xaer awpdy

,ezclez zakrn `edy lk awp.leqteíàå
'åë äøèòî øééúùðzenai) `id oizipzn Ð

,(`,rdzixk`eyxit) .i`w`le dkty zexk`

.(`kc revt`éôìëåäùàøxiizyp .eteb cvl Ð

m` la` .dtiwd aex ipt lr xryd `lndkzgp

,sebd itlkxiizypelr dxhrd on hegd `ln

rwxw itlk dcva cibd lk swid ipt.leqt Ð

ñåîìå÷ëz` oikzgny ,qenlew jezigk Ð

.da aezkl oeqkl`a ecegáæøîëwwgpy Ð

,oeliqkzeptc el yiemiccv ipynwwgde

.xepv oink rvn`aàøéåà äá èéìù áæøîëÐ

xxwzne ,zeptcd jezl qpkp gexd,ekezl cibd

.lyazn rxfd oi`eñåîìå÷ëhily `l Ð

meniga rxfd lyazne ,cibd jeza `xie`

.ezkldkãéøâ éàärxf zaky cixb afxnk Ð

xqgp `l ixdy ,rixfne ,yinyz zrya sebd on

,mngzne mgxd iciva rbepe ,eiaern cibd

.ugk dxeie `iveneãéøâ àì éàäå,qenlewk Ð

mgxd ilzeka rbep epi`e eiaer xqgpy ici lr

sebd jezn jynp oi`e ,jk lk mngzn oi` Ð

.zzey `l` ,geliwaàæøáà äåäã éãéîàúéáçã
awp ilzeka rbep epi`e ,eiptln wce xvwy Ð

eiar cr `ae eagez `edyke ,eipta ziagdÐ

eiptn rbep cibd y`x oi`y ab lr s` ,jk .rbep

zi` .eixeg` zribp zngn `ed mngzn Ð

cixb qenlewk :ixn`cirnn rxf zaky Ð

`ziagc `fxa .hlwp oi`e ,e`ivene dy`Ð

ipteca rbep ey`x retiy oi`y.miptay ziagd

éîð úøëð åìéôàåm` :opz `dc ,cibd lk Ð

hegd `ln dxhrn xiizypit lr s` ,xyk Ð

jzgpydxhrny lk.dhnleéùåáùìøîéøîì
m` rcil Ðccegn.ezl`y lr aiydl `ed

àãáåò àåää.afxnk dedc Ðäééôùjzg Ð

e`yre afxn iptec lhpe ,cv lkn xyad

,qenlewkdixyk`e.`ped axkàúáåâ.dpw Ð

ozy `iven cg` ,mc`a yi miawp ipy :(a,cn) zexekaa `ipzc ,milbx in jxc ixw `iven dide ,mzqp rxf ea `ivedl ie`xy awpztilwk odipiae ,rxf zaky `iven cg`e.meyd

íéðè÷.milbx in Ðéøåùëàì.zexk `le jc `le revt `l o`k oi` ixdy Ð
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øîàåixnbl dlhipykc .drivtl dviad dlhip oia wlgl yic mz epiaxÐicin ,cilen

) leghd lehip` dedcdp oileg(`,dikneqa awipe ,dxykcÐxn`c `de .dtixh

mivia iheg oia mivia ezxkpy oia :onwlÐmiviad on zg` zxkp la` ,odipy `wec epiid

Ðiz` `nw `pz` ibeltl l`rnyi iaxc xnel ivnz m` s`e .xykÐoeik ,dizeek `zkld

.`knq dedc ,dpaia mxka minkg itn rnyy

zenai) "ulegd"a xn`ckan(a,oizipznn :

dkldc rnyn inp inlyexiae .dia xcd `nxkc

:`xif iax xn`c ,cilen oi`c rnyn la` .xykc

l`eny inp xn`e .l`rnyi iaxk dkldy izrny

zg` dvia lra iptl `ai m` :mzdÐip`

.oinily calae :`pipg xa ocei iax xn` .exiykn

:xnelk ,ipeeb ixza yxtl yiy :wgvi epiax xne`

la` ,xyk dnily zg`de zg`d dlhpy `wec

zg` elit` drvtpÐla` .izyxitck ,ith rxb

,zeaiz izy mdy yxtl wgvi epiaxl d`xp xzei

xidfdl aehe .dlecb `xnege .oini lya calae

miiqne .xyt` m` l`ny ly jezgl mi`texl

izxk oi` :dil xn` ,in` iaxc dinw ded `caerc

rnyn .cilen `lc drci ied `l` ,dil iixy z`

rnyne ,xyknc l`rnyi iaxk dkld edleklc

.mc` icia ixii`c `pwqnd jezn mzd

á÷éðon dlrnl ecbpky dxhrd on dhnl

dxhrddxhrd cib ab lrc :wgvi epiax xne`e Ð

zxvwzne zkled cib ly epezgzae ,zkx`n

dxhrd on dhnl awip :xn`we .dixkpd y`xl

yletn awpde ,cib ly epeilraÐepezgza iede

.my zxvwzny itl ,dxhrd on dlrnl cib ly

,cg` cvnc oeik ,ixeyk`l `iig iax xaq :xn`we

iqne .dxhrn dhnl ied ,epeilra epiidcdxhrc w

`ed cg` cvny oeik .leqte ,zakrn `edy lk

.opira yletn awpc d`xpe .dxhrd on dlrnl

,cibd llg cr `l` awip `l elit` xnel oi`c

awp did m`y oeik ,leqt ,dxhrn dhnl elit`e

dxhrn dlrnl cg` cva did xar l` xarnÐ

oeike ,afxnke qenlewk jenqa opixykn `dc

xyk ixnbl jzgp elit`cÐ.awip oky lk
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc zenai(ycew zay meil)

íéöéáa àåìéñ déæøçå,eiviaa uew eawpe -èeçk déðéî ÷ôðå §©§¥¦§¨§¥¦§¨©¦¥§
àìâeîc,dgil oirk rxf zaky epnn d`vie -åok it lr s`ãéìBà §§¨§¦

zvxzn .ciledl leki eivia eawipy iny gken ixd .jk xg` mipa
:`xnbdìàeîL çìL àädf dyrndéì øîàå ,áøc dén÷ì,axàö ¨¨©§¥§©¥§©§¨©¥¥

,íä ïéàî åéða ìò øfçå,xg` yi`n md mipade ezy` dzpif i`cey §©¥©¨¨¥©¦¥
.cilen epi` dlray itl

:`kc revt dyrp eay ote`a dpc `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
,íéîL éãéa àkc òeöt ,ìàeîLclepy e` ,cxae minrx ici lr oebk §¥§©©¨¦¥¨©¦

,en` irnn jkøLk.ldwa `ealïðéø÷c eðééä ,àáø øîàit lr - ¨¥¨©¨¨©§§¨¦¨
`ai `l' (a bk mixac) weqta mi`xew ep` recn oaen l`eny ixacŸ¨Ÿ

òeöt,'dMC,'òeötä' ïðéø÷ àìådid ,'revtd' aezk did m`y §©©¨§Ÿ¨¦¨©¨©
,'revt' aezky oeike ,en` irnn oebk exwirn revtd eyexit
revtd la` ,leqt `ed `weece ,clepy xg`l rvtpy eyexit

.xyk en` irnn
:`ziixan l`enyl di`x d`ian `xnbdàì' øîàð ,àðz àúéðúîa§©§¦¨¨¨¤¡©Ÿ

òeöô àáé,'dMCøîàðå(b bk my) eixg`y weqta,'øæîî àáé àì' ¨Ÿ§©©¨§¤¤©Ÿ¨Ÿ©§¥
,epcnll xfnnl `kc revt dxezd dkinqdïläl äîxfnnd ©§©¨

dyrpíãà éãéa,[zepf z`ia ici lr]ïàk óàdyrp `kc revtd ¦¥¨¨©¨
,íãà éãéa.xyk miny icia revt la` ¦¥¨¨

:dkty zexke `kc revt md dn zx`an `xnbdòeöt ,àáø øîà̈©¨¨¨©
ïleëa Cc ,ïleëa:`ax x`ane .oNEkA zExM ,,ïleëa òeötepiidïéa §¨©§¨¨§¨¨©§¨¥

,íéöéa éèeç eòöôpL ïéa ,íéöéa eòöôpL ïéa ,ãébä òöôpL¤¦§©©¦¥¤¦§§¥¦¥¤¦§§¥¥¦
.qikd jeza mda miielz miviady,ïleëa CcepiidCcépL ïéa ©§¨¥¤¦©

[jrnzp-]úeøk .íéöéa éèeç ekcépL ïéa íéöéa ekcépL ïéa ,ãébä©¦¥¤¦©¥¦¥¤¦©¥¥¦¨
,[ïleëa]epiidïéa ,íéöéa eúøëpL ïéa ,ãébä úøëpL ïéaeúøëpL §¨¥¤¦§©©¦¥¤¦§§¥¦¥¤¦§§

.íéöéa éèeç¥¥¦
milewlw md dkty zexke `kc revty oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcledd ixai`a,àáøì ïðaøî àeää déì øîà̈©¥©¥©¨¨§¨¨
àkc òeöt éàäc éànîrvtpy dpeekdàîéà ,íB÷î BúBàarvtpy ¦©§©§©©¨§¨¥¨

.BLàøî:`xnbd daiyndéì øîà,`axòîL úBøBc déa äðî àìcî ¥Ÿ¨©¥¦§Ÿ¨¨¥§©
,íB÷î BúBàa dpéîz` dxq` dxezdy ep`vn `ly jezn xnelk ¦¨§¨

dxq`y enk ,ixiyr e` iyily xec cr `kc revtd ly ei`v`v
ia`ene ipenrde xfnnd ,mixg` ldw ileqt ly mdi`v`v z`
el oi`e `kc revtd ly dcledd ixai` erbtpy gken ,ixvnde

.mi`v`v
:`xnbd dywnúBøBc Ba äðî àìc éàä àîìãå`l weqtd `ny - §¦§¨©§Ÿ¨¨

dxezd oevxy oeik ,ei`v`v z` xikfdeäéàccala `kc revtd - §¦
,øeñàc àeäla`déøa øáe déøa,epa oae epa -øLk,ldwa `eal §¨§¥©§¥¨¥

.ciledl leki epi`y meyn `le
:mewn eze`a iewl `kc revty xg` mewnn zcnel `xnbdàéîec§¨

,äëôL úeøëczexkl jenqa azkp `kc revty oeik ,xnelk ¦§¨§¨
,myiwdl yi ,dktyäëôL úeøk äîiewléàä óà ,íB÷î BúBàa- ©§¨§¨§¨©©

`kc revténðiewl.íB÷î BúBàa:`xnbd zl`eyäëôL úeøëe ©¦§¨§¨§¨
dézôOî àîéà ,àeä íB÷î BúBàác éànî ,déôebxn`p `ny - ¥¦©¦§¨¥¨¦¦§¥

:`xnbd daiyn .wex mikteyy eiztya iewl `edy,áéúk 'äëôL'¨§¨§¦
,CôBML íB÷îa.wegxnl ewxef `l` ,wexd z` jtey epi` eite §¨¤¥

:`xnbd zl`eyàîéàåzxkp mc` eze`y weqtd zpeekyBîèBçî §¥¨¥§
:`xnbd daiyn .s`d zgil epnn zzeyy mewn dfyáéúk éî¦§¦

zexk','CBôMa,okl mcew jetyl libxy xai` zxkpy eyexity ©¨
ixd ,mhegl mi`zn dfy,áéúk 'äëôL úeøk'eyexityéãé ìòL éî §¨§¨§¦¦¤©§¥

CôBL äúéøke ,eil`n zzeyeàlà CôBL Bðéà äúéøk éãé ìò àlL §¦¨¥¤Ÿ©§¥§¦¨¥¥¤¨
,çl÷îzaky glwn `ed dzixk `lay ,mewn eze`l mi`zn dfe §©¥©

,jtey `ed dzixkd xg`e ,milbx ine rxféàä é÷etàìmheg - §©¥©
éãéàå éãéàcdzixk xg`l oiae dzixk mcew oia -.àeä CôBL §¦¦§¦¦¥

:xg` cenil d`ian `xnbdòeöt àáé àì' øîàð ,àðz àúéðúîa§©§¦¨¨¨¤¡©Ÿ¨Ÿ§©
øîàðå ,'àkceixg`y weqta,'øæîî àáé àì',myiwdl yieäî ©¨§¤¡©Ÿ¨Ÿ©§¥©

ïlälxvep eleqt ,xfnn -,íB÷î BúBàa,xeqi` z`ia ici lróà §©¨§¨©
ïàkeleqt ,`kc revt -.íB÷î BúBàa ¨§¨

:`xnbd zxne` .cibd awip oipra dpc `xnbdáwéðxyaa cibd ¦©
yäøèòî ähîìjiynn awpde ,rwxwd cvl cibd seqa epiidc , §©¨¥£¨¨

awpd dvwy ote`a ,eteb itlk oeqkl`a cibd jezlBcâðkL`vnp ¤§¤§
envr cibaäøèòî äìòîì- ixEWk`l `A` xA `iIg iAx xaq . §©§¨¥£¨¨¨©©¦¦¨©©¨§©§¥

,dxhrd lrn `vnp awpd ly cg` eciv wxy oeik ,ldwa exizdl

.`nlra xya mewn `edy dxhrn dhnl `vnp ipyd eciv eli`e
éqà éaø déì øîà,`a` xa `iig iaxl,éåì ïa òLBäé éaø øîà éëä ¨©¥©¦©¦¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦

,úákòî àéäL ìk äøèò,dxhrd lk jxc xaer awpdy xg`ne £¨¨¨¤¦§©¤¤
.leqt `ede ciledln eakrn `edy lk awp elit`

lk ,dkty zexke' :dpyna epipy .dkty zexk oipra dpc `xnbd
,cibd zxkpy'åë äøèòî øéizLð íàå.'xyk ,dxryd hegk elit` §¦¦§©¥¥£¨¨

:dpynd xe`iaa zwtzqn `xnbdàéòaéî÷å àðéáø áéúédéì ¨¦¨¦¨§¨¦©§¨¥
,[wtzqde-]eøîàL èeçä àìîdxhrdn xiizyiy jixvy minkg §Ÿ©¤¨§

dpeekd m`d ,xiykdl ickdlek éðt ìòheg ly iaer x`yiy - ©§¥¨
,dtwid lka dxhrdndaeø éðt ìò Bà.dxhrd swid aexa ic e` - ©§¥¨

èeçä àìî ,àðéáøì äàôñBz àáø déì øîàxiizypy epiid ,exn`y ¨©¥¨¨§¨¨§¨¦¨§Ÿ©
dxhrdndaeø éðt ìò,cibd swida,àLéø étìëåhegd `ln xnelk ©§¥¨§§©¥¥¨

.sebd oeeikl cibl dxeaig mewna didiy jixv ,dxhrdn x`ypd
x`ypy s` ,dkzgp `id sebd cva cibl dxeaig mewna m` la`

.leqt ,rwxwd cvl cibd lk swid ipt lr dpnn hegd `ln
wwgp e` jzgpy cib oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:ekxe`läøLk ñeîìe÷k ,àðeä áø øîàcibd iaern jzgp m` - ¨©©¨§§§¥¨
ey`x ,oeqkl`a eceg z` mikzgny] qenlewk dyrpe ,ekx`l
zexk oicn lqtp epi` ,[ea aezkl ick ccegn cg`de dar cg`d

la` .dktyäìeñt áæøîkafxnk ekxe`l cibd wwgp m` - §©§¥§¨
zexk oicn lqtp [rvn`a wewg `ede zeptc izy el yiy xepiv-]

,`ed mdipia lcadde .dktyàøéåà da èéìL éàäafxnk wewgd - ©¨¦¨£¦¨
ly ekeze ,cibay dwiwgd zeptc oia gex zqpkpy meyn ,leqt

.ciledl ie`x epi`e ,ea lyazn rxfd oi`e xxwzn cibdàì éàäå§©Ÿ
àøéåà da èéìLmineh` rxfd iliay ,qenlewk jezgd la` - ¨¦¨£¦¨

.ciledl ie`xe ezkldk rxfd lyazn menigd zryae ,cv lkn
øîà àcñç áøåwewgd ,jtidl.äøLk ,áæøîkjezgd,ñeîìe÷k §©¦§¨¨©§©§¥§¥¨§§

.äìeñt,`ed mrhdeãéøb éàä`ly oeikc ,xyk afxnk wewgd - §¨©¨¦
`ed ,mgxd zeptca yinyz zrya rbep `ede ,cibd iaern xqgp
ie`xe ugk dxeie e`ivene ,sebdn rxfd zaky z` jyene mngzn

.ciledlãéøb àì éàäåxqgpy oeikc ,leqt qenlewk jezgd - §©Ÿ¨¦
ilzeka yinyz zrya rbep cibd lk oi`e ,cibd iaern hrnzpe
sebdn rxfd z` jyen epi`e ,hrn wx mngzn `ed ,mgxd

.ciledl ie`x epi`e zzey rxfd `l` ,geliwa
,àøazñî àðeä áøc déúååk àáø øîà,xyk qenlewk jzgpy ¨©¨¨§¨¥§©¨¦§©§¨

,enrhke ,leqt afxnk wwgpeèéìL éàäå ,àøéåà da èéìL àì éàä©Ÿ¨¦¨£¦¨§©¨¦
.àøéåà daeàúeãéøb íeMî éàz` leqtl jzrca dlri m`e - ¨£¦¨¦¦§¦¨

zkiyn oi` dfk ote`ay ,`cqg ax ly enrhn qenlewk jezgd
,dfl yegl oi` ,geliwa rxfàúéáçc àæøaà äåäc éãéîdneca - ¦¦©£¨©©§¨§¨¦¨

eagez `edyke ,wce xvw ey`xy s`y ,ziagd xega aegzd fxal
,eixeg`n `ed agx mewn lkn ,ziagd awp oteca rbep ey`x oi`
epi`y s` ,qenlewk jezgd jk .`ed rbep ,eteq cr eagez `edyke
zngn `ed mngzn mewn lkn ,cibd y`x zribp zngn mngzn

.eixeg` zribp
éëä ,øîéøîì àðéáø déì øîà,àtt áøc déîMî àøèeæ øî øîà ¨©¥¨¦¨¦§¥©¨¦¨©©§¨¦§¥§©¨¨

ïéa ,àúëìäjezg,ñeîìe÷keïéawewgàéòaéî eäéî .äøLk ,áæøîk ¦§§¨¥§§¥§©§¥§¥¨¦¦©§¨
déìm`d ,dwiwgd e` jezigd dyrp okid wtzqd `ed mle` - ¥

y xyaaäøèòî ähîì,rwxwd oeeikläìòîì Bàdywn .dxhrn §©¨¥£¨¨§©§¨
:`xnbd,äøèòî ähîì Czòc à÷ìñ éàc ,äøèòî äìòîìc àèéLt§¦¨§§©§¨¥£¨¨§¦¨§¨©§¨§©¨¥£¨¨

my `ldénð ,ãébä úøëð eléôà:`xnbd zvxzn .xykàðéáøå £¦¦§©©¦©¦§¨¦¨
ìéòác àeä øîéøîì éLeaLm`d ,xnixn z` wecal dvx `piax - §©¥¦§¥©§¨¥

lr xaecny heyt la` ,ezl`y lr aiydl rcie `ed ccegn
.dxhrn dlrnl dwiwge jezig
:df oipra dyrn d`ian `xnbd,àéñçî àúîa äåäc àãáeò àeää©§¨©£¨§¨¨©§§¨

,afxnk wwgp eciby mc`adéétLjzg -éMà áø øa øîzeptc z` ©§¥©©©©¦
ecib dyrpy cr ,mlhpe afxnddéøLëàå ,ñeîìe÷kxiykd jkae - §§§©§§¥

.`ped ax zrck ,ldwa `eal mc` eze` z`
:`xnbd zxne` .awipy rxfd xepva dpc `xnbdàãáeò àeää©§¨

,àúéãaîeôa äåäcy mc`aòøæ úáëLc àúáeb íézzñéàmzqp - ©£¨§§§¦¨¦§©¦§¨§¦§©¤©
,rxfd zaky ly [xepiv] dpwd awp÷étàåzaky `iven dide - §©¦

rxfdíB÷îaz`iviíépè÷.milbx in -éiaà øa éáéa áø øáñ ¦§§©¦¨©©¥©©©©¥
,éøeLëàì.zexk `le jc `le revt `l o`k oi` ixdyétt áø øîà §©§¥¨©©©¦

,iia` xa iaia axleúàc íeMî¦§¨
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âîíéìâø éðL ïéáì éîéðt ãöa úçà ,íäéããö éðLa úBòeá÷ úBòeöø ézL íäì eéä íäéîéaL íéìcðñ, ©§¨¦¤¦¥¤¨¨¤§¥§§¦§¥§¨¥¤©©§©§¦¦§¥§¥©§©¦
õeç ãöì úçàå[evyéðtî ,Bìâø ìò ìcðqä écö éðL ÷éæçäì äìòîì ìâøä ìò úBòeöøä ézL íéëøBëå , §©©§©§§¦§¥¨§©¨¤¤§©§¨§©£¦§¥¦¥©©§¨©©§¦§¥

ãáìa ìcðqä éããöa àlà íäéìcðña øBò äéä àlL[fvyíéëéøö eéä Cëéôì ,éøîâì çeút äéä äìòîìî ìáà , ¤Ÿ¨¨§©§¨¥¤¤¨¦§¨¥©©§¨¦§¨£¨¦§©§¨¨¨¨©§©§¥§¦¨¨§¦¦
epðwúiL ãò Ba Cìéì øLôà éà ïäî úçà ä÷ñôð íàå ,Bìâø ìò ìcðqä écö éðL ÷éæçäì úBòeöø ézL[gvy, §¥§§©£¦§¥¦¥©©§¨©©§§¦¦§§¨©©¥¤¦¤§¨¥¥©¤§©§¤

ìéàBä ,åéìò éìk úøBz Lé ïéãòL éðtî ,dúeòéá÷ íB÷î íò ä÷ñôð íà óà Bìèìèì øzî ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥ª¨§©§§©¦¦§§¨¦§§¦¨¦§¥¤£©¦¥©§¦¨¨¦
Bðwúìe øBæçì éeàø àeäå[hvy. §¨©£§©§

íà ìáà .äàøð dðewz ïéà ¯ äeðwúé íàL ,íéìâøä ïéa ìL úéîéðtä ä÷ñôpLk ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤¦§§¨©§¦¦¤¥¨©§©¦¤¦§©§¨¥¦¨¦§¤£¨¦
úøBzî ìcðqä ìèa Cëéôìe ,àeä éàðâe ìkì äàøð dðewzL éðtî ,dðwúì dkøc ïéà ¯ äðBöéçä ä÷ñôð¦§§¨©¦¨¥©§¨§©§¨¦§¥¤¦¨¦§¤©Ÿ§©§¦¨¨¥©©§¨¦©

ì äîBã Bðéàå .Bìèìèì øeñàå éìkíéìk éeqëì íééeàø íäå ìéàBä ìeèìèa íéøznL íéìk øàL éøáL[z, §¦§¨§©§§§¥¤§¦§¥§¨¥¦¤ª¨¦§¦§¦§¥§¦§¦¥¦
ä ìáàBúeñéàî éðtî íéìk Ba úBqëì Bkøc ïéà ìcðq[`z: £¨©©§¨¥©§§©¥¦¦§¥§¦

מג  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dkld ixe`ia
õåç ãöì [åöù קשור היה האחת הרצועה קצה –

השנייה  הרצועה וקצה הסנדל סוליית של הימני לצידה
קצה  הסנדל, סוליית של השמאלי לצידה קשור
היו  הלבישה בעת ורק משוחרר, היה השני הרצועות
הרגל  כף גבי על הצדדים משני הרצועות את מעבירים

יחדיו  .377וקושרים
ãáìá ìãðñä [æöù שבתקופות בסנדלים אבל –

הרגל  את מעט חופה היה הסנדל עור יותר 378מאוחרות

ללא  גם הסנדל עם ללכת היה ניתן הדחק ובשעת

קשירה.
åðð÷úéù ãò [çöù לאן אין נפסקה אחת כשרצועה –

השני. מהצד המגיעה הרצועה את לקשור
åð÷úìå øåæçì [èöù לא – בכך ורגילים שראוי כיון –

כלי  תורת ממנו .379בטלה
íéìë éåñéëì [ú למלאכתם ראויים שאינם אף –

הראשונה.
åúåñéàî éðôî [àú כמו אחר לשימוש ראוי אם ואף –

כלי  תורת לו אין המיטה, כרעי עליו .380לסמוך

zetqede mipeiv
כמו 377) באמצעה, שקשר אחת רצועה כעין נוצרה כך

ונקשרים  הנעל כיווני משני הבאים שבזמננו נעלים שרוכי
יחדיו.
מה.378) סעיף וכדלהלן ימינו, של ונעליים סנדלים כמו
רנח 379) הערה לעיל וראה לתקנו, בדעתו אין אם אף

לתקנו. העומד כלי לעניין
כלי"380) "תורת לו נותן כלי כיסוי של שימוש רק

שלא  המיטה) כרעי סמיכת או קינוח (כמו שימושים משא"כ
ועצים  באבנים משתמשים אלא מסויים דבר להם מייחדים

לזה). הסנדל שומר אם (ואפילו מזדמנים

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

לעירוב  הדירות שיתופי דין שעב סימן ב חלק

ËÈ אפילו בו שנפלו וצרורות בעפר מעשרה נתמעט ...ואם
עפר  שסתם יחד לערב צריכים שם ביטלם שלא בסתם
אם  אבל מחיצותיו ונתבטלו הן מבוטלין שבחריץ וצרורות
זמן  לאיזה שביטלם אע"פ זמן לאחר ממנו לפנותם עתיד
בפני  אחת כל לערב ויכולים החריץ מחיצות מבטלים אינם
מועיל  אחת לשבת ביטול שאפילו אומרים שיש (ואף עצמה
בדברי  מכלֿמקום שנ"ח בסי' שנתבאר כמו מחיצה לבטל
האומרים  דברי על לסמוך ויש המיקל אחר הלך סופרים

כמו  לעולם שם שמבטלו בדבר אלא מתבטלת מחיצה שאין
שם): שנתבאר

Î לרחבו שפתו אל החריץ משפת גשר כמין נסר עליו נתן
אם  יחד לערב ויכולים כפתח חשוב ד' רחב הוא הנסר אם
המבטלו  בדבר ד' רחב גשר כמין מילאו אם הדין והוא ירצו

בשבת). ניטל שאינו בדבר או אחת לשבת (אפילו שם

שהוא  כל אלא בו אין אפילו החריץ לאורך הנסר נתן ואם
שיהא  והוא מד' החריץ רוחב מיעט שהרי כפתח חשוב

ד'. הפתח רוחב שיהא כדי ד' זה נסר באורך
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כל  לערב יכולים אינן אמות מעשר יותר בארכו יש ואם
פתוחות  הן שהרי יחד לערב צריכות אלא עצמה בפני אחת
בכשיעור  ד' החריץ ברוחב שאין כיון מעשר ביותר לזו זו
לאחר  מכאן הנסר ליטול דעתו שאין (והוא זה נסר של ארכו
מחיצה  מבטל אינו לעולם כאן מבטלו שאינו שכל זמן

להחמיר):

‡Î עשרה עמוק אינו ולשני עשרה לאחד עמוק החריץ אם
ככותל: דינו לשתיהן שוה שהוא או

* * *
·Î מחיצה ביניהן שאין חצירות ב' שבין תבן של גדיש

שמפסיק  החצרות אורך משך בכל עשרה גבוה הוא אם
לעצמה  מערבת אחת כל אלא יחד לערב יכולים אינן ביניהן
כל  עירב[ה] ואם יחד לערב צריכות בחול מעשרה נתמעט

מחיצה א  ביניהן שאין כיון זו על זו אוסרות לעצמה חת
אינן  בשבת נתמעט ואם זו עם זו עירבו ולא עשרה גבוה
בסי' שיתבאר וכמו הותרה שהותרה כיון ששבת אוסרות

שע"ד.

יום  מבעוד ולא בשבת נתמעט אם וכן נתמעט שלא ובעוד
להאכיל  קופתו לתוך התבן מן ליתן מהם אחד לשום אסור
מאתמול  הוקצה מעשרה שלמטה שהתבן מפני לבהמתו
שהגדיש  סמך על לעצמה אחת כל עירבה שהרי למחיצה
כן  (אם זה סמך על בחצר ומטלטלין ביניהם מחיצה הוא
וכאילו  בשבת) בו מלהסתפק לגמרי ממנו דעתן הסיחו
כלום  מועיל אינו כך אחר שנמלכו ואף בידים הקצהו
(ועוד  השבת) לכל הוקצה השמשות בין שהוקצה (שמתוך
איסור  יש טלטול להתיר למחיצה עליו שסמכו שכיון
שהוקצה  ומתוך שט"ו בסי' כמ"ש סופרים מדברי בסתירתו
השבת) לכל הוקצה סתירה איסור מחמת השמשות בין
שמא  מעשרה שלמעלה מה על גם וגזרו בידים ליטלו ואסור
שם  להעמיד ואפילו מעשרה למטה עד והולך ניטל יהא
כל  על להעמידה שאסור כמו אסור מעצמה שתאכל הבהמה
יכול  אבל ויאכילנה בידיו יטול שמא גזירה משום מוקצה
שם  דרך אלא לנטות דרך לה יהא שלא כדי בפניה לעמוד

שכ"ד. בסי' שנתבאר כמו מעצמה ותאכל

* * *
בגדיש  אבל חצירות ב' שבין בגדיש אמורים דברים במה
פתוחות  ושתיהן חצירות ב' שבין בית כגון בתים ב' שבין
חצר  וכל לשנים וחולקות באמצעיתן תבן של גדיש ויש לו
לא  שהחצירות פי על ואף לה הפתוח בית בחצי משתמשת
לפי  שביניהן בבית זו על זו אוסרות אינן יחד עירבו
ליטול  מותרים ואעפ"כ ביניהן מחיצה הוא שהגדיש
התבן  מן מכאן ואלו מכאן אלו בידים לבהמתם ולהאכיל
שמא  חוששין ואין מעשרה) (שלמעלה לתקרה) (הסמוך
טפחים) מג' (שיפחות מי') (למטה עד והולכין נוטלין יהיו
הדבר  ניכר תקרה לו שיש בבית הוא שהגדיש שכיון לפי

והולך. נפחת כשהוא הרבה

ולא  מוקצה משום בו אין התבן שבנטילת אומרים ויש
מחיצה  לשם מתחלה נעשה ולא הואיל מחיצה סתירת משום
משום  הוא חצירות ב' שבין מגדיש ליטול שאסרו מה אלא

המחיצה  ותתבטל מעשרה שיתמעט עד וילך יטול שמא
מעשרה  יפחת שמא החשש ואין כמתחלה בחצר ויטלטלו
ליטול  אסרו אלא הותרה שהותרה כיון שבת שהרי בשבת
יפחת  שמא משום בחול בין בשבת בין לעולם בקופה ממנו
בדבר  ירגיש ולא השמשות לבין סמוך שבת בערב מעשרה
ולכן  אחת בבת כולו יסלקנו אלא באיסור בשבת ויטלטלו
אין  הבהמה שבאכילת אע"פ שם הבהמה להעמיד ג"כ אסרו
עד  אחת בפעם כ"כ הרבה לאכול דרכה שאין לזה לחוש
בגדיש  אבל בקופה יאכיל שמא גזרו מ"מ מעשרה שיתמעט
שנתבאר  מטעם בשבת אפילו כלל גזרו לא בתים] ב' [שבין

הראשונה): כסברא (והעיקר

* * *

עליות: בשתי גזוזטראות שתי דיני שעג סימן ב חלק

ונתן ‡ זו כנגד זו עליות מב' הבולטות גזוזטראות שתי
שלא  במסמר שם וקבעו לזו מזו גשר כמין נסר ביניהן
אם  השבת) לכל בפירוש שביטלו (או בשבת להינטל יוכל
אחת  כל רצו ואם יחד ומערבין כפתח הוא הרי ד' רחב הוא
זו  אם אפילו זו כנגד שלא זו היו אם אבל לעצמה מערבת
אלא  בדרום וזו בצפון שזו כגון שכנגדו ברוח וזו זו ברוח
כנגד  זו מכוונות ואינן למערב ואחת למזרח משוכה שאחת
יבא  לזו מזו שיתנו שהנסר מפני יחד לערב יכולים אינן זו
דרך  שאין כפתח חשוב ואינו זו לשל זו של זוית מקרן
משוכות  כשהן אמורים דברים במה זוית בקרן פתח לעשות
כלום  אינו טפחים מג' פחות אבל טפחים ג' זו מכנגד זו
גבוה  האחת אם ממש מכוונות הן אם ואפילו הן וכמכוונות

פתח. חשוב אינו טפחים ג' מחברתה

שביניהן  המרחק אין אם אבל מזו זו רחוקות כשהן זה וכל
לפסוע  שנוח מפני יחד מערבין כלל נסר שם שאין אף ד'
אינן  ולכן ממש לזו זו סמוכות הן וכאלו זו לשפת זו משפת
בשלה  וזו בשלה זו ולטלטל לעצמה אחת כל לערב יכולים
בתוך  לזו זו קרובות שהן כיון זו על זו אוסרות שהן מפני
באמצע  אלא במילואו אינו שביניהן זה קירוב כן אם אלא ד'
זו  רחוקות הן בקצותיהן אבל בליטה שם שיש בלבד רחבן

אמות. מעשרה יותר זה בקירוב אין וגם ד' מזו

העליות  אבל עצמן בגזוזטראות לטלטל אמורים דברים במה
שבחצרה  הבתים עם לעצמה לערב אחת כל יכולה שאצלן
יטלטלו  שלא רק לזו זו סמוכות שגזוזטראותיהם אע"פ
שבחצר  הבתים כל אפילו יכולים ירצו ואם בגזוזטראות
לפי  זו עליה שבחצר הבתים כל עם לערב זו עליה
כדינם  סולמות שיהיו רק ביניהן פתח הן שהגזוזטראות
אלא  רחוקות הגזוזטראות אם הדין והוא לעליות מהבתים

לזו: מזו נסר שנתן

* * *

בו: שעירב במקום חלון או פתח בשבת נסתם שעד סימן ב חלק

ביניהם ב'‡ שהיה ע"י יחד שעירבו חצרות ב' או בתים
לזה  מזה להשתמש מותרים בשבת ונסתם פתח או חלון

הותרה. שהותרה כיון ששבת וחוריו כותל גובה דרך
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אסורים  בשבת ונפתח חזר אפילו יום מבעוד נסתם אם אבל
בין  הוא העירוב שקניית מעולם עירוב קנו לא שעדיין לפי
שהפתח  כיון השמשות בין עירוב היה לא וכאן השמשות

משתחשך. מערבין שאין עירוב קנו לא ומשחשכה סתום

נשאר  עירוב ואותו שעברה שבת לפני כבר עירבו ואפילו
שנפתח  אחר זו בשבת עליו לסמוך יכולים אינן קיים עדיין
וניעור  חוזר ואינו יום מבעוד נתבטל וכבר הואיל הפתח
אפילו  הרבה לשבתות עירבו מתחלה אם אבל משתחשך
שבת  של השמשות בבין עירוב וקנו יותר או לשנה עירבו
ונפתח  הפתח נסתם ואח"כ פתוח הפתח שהיה ראשונה
ואפילו  וניעור העירוב חוזר השנה בסוף אפילו אחרת בשבת
במזיד  סתמו אם להחמיר שחושש מי ויש במזיד סתמו
חוזר  אינו בעירוב חפץ שאינו זו בסתימה דעתו וגילה הואיל
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה ולענין כשנפתח וניעור

המיקל:

לעצמה · אחת כל ועירבה חצרות [שתי] בין כותל היה
בחצירו  אחד כל לטלטל מותרים בשבת הכותל ונפרץ
כיון  ששבת בבית ששבתו כלים אפילו הכותל מקום עד

הותרה. שהותרה

פרצה  לכרמלית או הרבים לרשות בשבת שנפרצה חצר אבל
כמו  הותרה שהותרה כיון שבת אומרים אין האוסרתה

שס"ב: בסי' שנתבאר

ואין ‚ לגדולה במילואה יום מבעוד שנפרצה קטנה חצר
כלים  להוציא מותרת גדולה אמות מעשר יותר בפרצה
שלא  ואע"פ לעצמה עירבה אם לחצרה בבית ששבתו
זו  שפרצה מפני עליה אוסרת הקטנה אין הקטנה עם עירבה
בה  נשתיירו אלא במילואה לה שאין כפתח לגדולה היא
והקטנה  ומכאן מכאן הקטנה פרצת על עודפים גיפופים
ונפרצה  הואיל לחצרה בבית ששבתו כלים להוציא אסורה

הגדולה. עם עירבה כן אם אלא להגדולה במילואה

לתוך  הקטנה אורך כתלי כשנכנסין אמורים דברים במה
הגדולה  אורך מכתלי טפחים ג' שם ומופלגין הגדולה
נראה  משום הגדולה גיפופי ע"י ניתרת הקטנה אף שאל"כ

ש"ס: בסי' שנתבאר כמו מבפנים ושוה מבחוץ

* * *
עשרה „ עליו גבוהה סביבו מעקה המוקף קטן גג וכן

ולא  כמוהו ג"כ המוקף גדול לגג במילואו שם שנפרץ
ששבתו  כלים עליו להעלות אסור קטן יחד הבתים עירבו
לו  ואין הואיל הגדול לתוך נכנסות מחיצותיו אם בבית
מותר  וגדול עמו עירב שלא לגדול בינו להפסיק מחיצה

הקטן. פרצת על עודפים גיפופים לו שיש מפני

הבית  שמחיצות אלא כלל מעקה מוקפים אינן אם אפילו וכן
כשמסתכל  הגג שפת על שעומד למי ונראות ניכרות סביב
עומדות  הן וכאילו אסיק גוד בהן אומרים שאז רגליו תחת
אבל  שמ"ה בסימן שנתבאר כמו הגג שפת על למעלה

אסיק  גוד בה אומרים אין לגדול קטן שבין הבית מחיצות
הגגין  שהרי מלמעלה שם שעומד למי נראית ואינה הואיל
אותה  רואים ואין הקטנה פרצת על ומכסים לזה זה מחוברין
מהקטן  במילואה כפרצה היא למעלה זו מחיצה ומקום
הגדול  בית כותל שהרי במילואו אינה ולהגדול להגדול
ולפיכך  הגג שפת על שעומד למי ונראה ומכאן מכאן עודף
הגדול. לתוך ביתו כתלי נכנסים אם אסור וקטן מותר גדול

למי  ונראות ניכרות אינן סביב הבית מחיצות גם אם אבל
הוא  כרמלית עליהן בולט שהגג כגון הגג שפת על שעומד
פתוח  ד' על ד' חלון כן אם אלא שמ"ה בסי' שנתבאר כמו
אבל  שם) שנתבאר כמו היחיד רשות הוא (ואז מהבית לו
בכלים  אסור הגדול אף יחד עירבו לא אם מכלֿמקום
ומכאן  מכאן עודפים גיפופים לו שאין לפי בבית ששבתו
ואינו  הואיל אסיק גוד בו אומרים אין הבית כותל שהרי

למעלה: שעומד למי ניכר

* * *

אוסרים: שאינם בחצר השרויים הדברים הם מה שעה סימן ב' חלק

לה ‡ ועולין בחצר ועומדת העליות שלפני ארוכה מרפסת
הפתוחים  פתחיהם דרך לה יוצאין העליות ובני בסולם
הרי  הרבים לרשות ועוברים לחצר בסולם ממנה ויורדין לה
אסורים  יחד עירבו לא ואם לבתים כחצר לעליות זו מרפסת
אוסרים  העליות שבני בעליות ששבתו כלים לה להוציא
פתוחים  וכולם לכולם משמשת והיא הואיל זה על זה אותה

לחצר. הבתים כמו לה

לרשות  עירבו שהם שאף החצר בני עם לערב צריך אין אבל
ואינן  הואיל עליהם אותה אוסרים אינם החצר דרך הרבים
וכל  עשרה גבוה מרפסת וסתם למרפסת אלא לה פתוחים
מרשות  ומוחלקת הוא עצמו בפני רשות עשרה גבוה

שאצלה.

יהיו  הם שגם כדי החצר בני עם לערב רצו אם ומכלֿמקום
יכולים  בעליותיהם ששבתו כלים לחצר להוציא מותרים
כפתח  נידון שהוא למרפסת שמחצר הסולם ידי על לערב
ביניהן  ופתח חצרות כב' הן והרי שע"ב בסי' שנתבאר כמו
לעצמה  אחת כל מערבת רצו ואם יחד מערבים רצו שאם
העליות  אין אףֿעלֿפיֿכן עליו פתח תורת שהסולם ואף
עליו  פתח תורת אין שהסולם לפי לחצר כפתוחות חשובות
כמו  שביניהן סולם ידי על יחד לערב שיכולים להקל אלא

להחמיר. לא אבל פתח ידי על

אינם  העליות בני דהיינו המרפסת שבני אמורים דברים במה
במרפסת  מותרים שהם יחד הם כשיערבו בחצר אוסרים
שלא  אוסרת שאינה במקומה המותרת רגל זו והרי שלהם
כיון  עירבו לא אם אבל שע"ח בסי' שיתבאר כמו במקומה
במקומה  האסורה רגל זה הרי שלהם במרפסת אסורים שהם
שם: שיתבאר כמו שם שיערבו עד במקומה שלא ואוסרת
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"זאת  ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ב'. פ', ׁשמֹות, ּוברּבֹות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻּבחּקתי".
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שכאשר ÎÂ"‰(ג) גשמיים בגופים בנשמות למטה גם
יאיר  אז המציאו' בטול בנפשו תחלה יהי'
עליונה  בהשגה חדש וחיות באור בנפשו האלקי אור
מן  עמוק יותר אוי"ר ובהתפעלות הראשונה מן יותר
יותר  המדרגה בעלוי לעלות צריך כאשר הראשונה
עליונה  והתפעלו' בהשגה החיים באור נפשו להעלות

מכל  בנפשו היש בטול בחי' שצ"ל בהכרח אז ביותר
השיג  שלא לו שנראה עד בתחלה והתפעל שהשיג מה
העצום  השפלות והוא כו' פשפשת מה כענין כלום
מעולם  מה בדבר השגה לכלל עדיין הגיע שלא בנפשו
מה  ודבר יש בהרגשות ולבו מוחו שמלא זמן וכל
ולעלות  לבא יוכל לא הראשונה ולב במוח מעבודתו
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וכנשמות  יותר עליונה במדרגה הדבקות למדרגת
מה  מכל תחלה מתבטלים לגעה"ע כשעולים בגעה"ת
וא"ל  במציאות מעולם היו לא כאלו בגעה"ת שהשיגו
מר"ז  (וראייה דגעה"ע. עליונה למעלה לעלות יוכלו לא
תלמוד  שישכח תעניות מאה שהתענה א) פה, (ב"מ
כו' ממנו שלמעלה הת"י לקבל שיוכל כדי בבלי
למעלה  מגעה"ע הנשמות כשעולים ועד"ז וכה"ג).

(מנחות  וכענין דמלכא בגופא לאשתאבא שזהו באצי'
דאצי' העליון מזבח ע"ג נשמות מקריב מיכאל א) קי,
דגעה"ע  העליונה ההשגה ממציאות מתבטלים כו'
למדרגה  למעלה עוד עלייה בכל ועד"ז כו'. לגמרי
(כמו  בזאת גם לאין היש בטול צ"ל יותר העליונה
התהוות  להיות שא"א לפי כנ"ל. בארץ הגרעין בטול
כנ"ל). תחלה לאין היש בבטול כ"א ליש מיש חדשה
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì‚ בלק"ת שנת' תורתו, ובחי' ה' תורת ע"ד שזהו י"ל
דנ"א  ד' ססי' הג' אלקיכם ה' אני ע"פ בביאור
הנה  באמת אך ותושבע"פ, תושב"כ למטה שהם סע"א,
חכמה) מעיין (או הבהיר בס' מ"ש והוא תורות ב' יש
תורה  פי' בהקב"ה, שלמעלה תורה מחבר הי' דהע"ה
אופן  ע"פ שהמה אלא המשכות ג"כ היא שלמעלה
ויצחק  אברהם להאבות אלא נתגלה ולא לגמרי, אחר
והוא  במקלות, שלו עובדא הי' ויעקב בארות, חפרו
ויצא  בזח"א כמבואר שלנו תפילין עם אחד ענין
לא  זאת יעשה דעתה מישראל אחד ואם ע"א, דקס"ב
תפירה  כל ועל מנעלים תופר הי' חנוך וכן כלום, יפעול
שלמעלה, בתורה כמו הי' שהמשכתם מפני היינו כו',
איך  היא יעקב קהלת מורשה שהיא משה תורת משא"כ

שימש  ובתורתו,ומה ה' תורת וז"ע כו', אדם כל יך
חכ' וענין מכתר, גם שלמעלה ח"ע היא ה' תורת ובחי'
החכמה  שורש שהיא לפי שם נת' מהכתר שלמעלה
מגלגלתא  שלמעלה דא"ס מל' שהוא ממש שברדל"א

הכתר. שהוא דא"א
˙ÂÈ‰ÏÂ שהרי חדשה, הארה מתחדש שנה בכל כי

שבכל  העברה שנה כמו אינה עד"מ זו שנה
שהוא  (רק השנה כלליות על חדש חיות נמשך ר"ה
החידוש  שיתגלה חדשי' שמי' ולע"ל עדיין, בהעלם
בבחי' הבירור ע"י ויותר אדה"ר חטא קודם כמו כללי,
את  בד"ה שנת' שער אותיות רעש או דתשו' גדול רעש

ועשיתם  דר"ה במוסף נא' לכן ל"א), האמרת, ה'
חדשה. ברי' שנעשיתם

Ê"„ÚÂ ההמשכה כי י"ל והענין ואעשך, באברם נא'
אבל  הישנות, לחדש נק' העולמות לקיום אשר
והוא  ממש, חדש אור המשכת היינו חדש, אור כתי'
מא"ס  מעתיק ההמשכה ששורש חו"ב פנימיות יחוד
חדשה  נשמה המשכת חדשה ברי' ואעשך עז"נ וכו',
חדש, אור נמשך ר"ה בכל וכן הנ"ל, פנימי מיחוד
בלק"ת  כמ"ש בר"ה שנברא אדה"ר נשמת חידוש
פ' בת"א החדשי' השמי' מענין וע' אשיש. שוש בד"ה
להיות  ה', שניתוסף אברהם שנק' וז"ע בראשית.
שם  אשר הבינה על מורה שהה"א אברהם, מאברם
על  שמורה והיינו לך, לך בת"א כמ"ש עתיק התגלות

חו"ב. יחוד
Ù"ÚÂ אברהם ע"ד חדשה ברי' ענין י"ל הפשט

אברהם  ערך שאין טעמא, ופסיק אברהם
אור  בו יאיר כאשר א"כ דאצי', לאברהם דבריאה
האיר  לך לך ע"י אם וגם חדשה. ברי' ממש זהו האצי'
העליון  אצי' לגבי ערוך זה שאין שבבי"ע אצי' בו
ברי' נק' אלקות שהוא אצי' שזהו כיון עכ"ז ממש,
מענין  וע' ילכו. בחקי אשר ועשית נא' ועד"ז חדשה.
חדשה  הארה קצת ג"כ שהוא דשבת יתירה הנשמה
ענין  חדשים, מוחין מענין וע' כו'. בהנשמה המאיר

עמשי. את לבשה ורוח
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Ô·‡‰Â וצ"ל אלקי', בית יהי' מצבה שמתי אשר הזאת
שהי' מה לגבי בזה נתחדש דמה מצבה מהו"ע
מובן  אינו גם כו'. מצבה ועשאה סתם אבן בתחלה
בית  אפ"ל איך אלקי' בית יהי' כו' הזאת והאבן מ"ש
הי' הרי וכאן אבנים, מכמה עשוי בית הלא א', מאבן
כו' המקום מאבני ויקח תחלה וכמ"ש דוקא א' אבן
ואיך  כו', א' אבן שנעשה כו' האבן את ויקח ואח"כ
אלקי' בית תהי' דהול"ל וגם כו', בית יהי' א' מאבן
ל' יהי' אומרו ומהו נקבה ל' הזאת והאבן קודם כמ"ש
ל' ספי' בש' פי' ב' משנת"ל ילהק"ת כ"ז ולהבין זכר.

בכלים  הוא המספר ענין דכללו' ונת' סיפור, ול' מספר
הגבלת  ענין דעיקר ונת' מספר, מבחי' למע' הן דאורות
מה  הוא הסיפור וענין המל', בבחי' הוא המספר
מבחי' שלמע' בכלים גם וזה האור את מגלים שהכלים
מגלים  וכלים אורות הספי' שכללו' מה וגם המל'
ענין  ועיקר בעולם, אלקו' גילוי יהי' שעי"ז היינו אלקו'
הנעלמו' המחשבות שמגלים בהאורות הוא הסיפור
את  מגלים וגם האורות שרשי הגנוזו' הע"ס היינו

ב"ה. דאוא"ס ההפלאה היינו הבל"ג האוא"ס
מורה ÈÙ‰Â'קד) שהוא ספיר אבן מל' הוא בספי' הג'
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ללבושי', הכלים בין בכלל לחלק וזהו הבהירו', ענין
הן  דהלבושין כו', האור על מסתירים אינם שהכלים
בבחי' הן דאצי' והכלים האור, על ומסתירים מעלימי'
מכוסים  אינם בתוכם המלובשי' שהאורות בהירות
שאין  ע"י ומתנוצצים מאירים הם כ"א ע"י ומוסתרי'
מאד  בהירה זכוכית עד"מ וכמו האור. על מסתיר הכלי
ומתגלה  מאיר לבית בה דרך שעובר השמש שהאור
לגודל  האור ומחשכת מסתרת הזכוכית ואין מאד אורו
על  מסתירים אינם דע"ס הכלים כמו"כ כו'. בהירותה
במא' דהנה הוא והענין כו'. אותו מגלים אדרבה האור,
וקרינן  תיקונין עשר דאפיקת הוא אנת אי' אליהו פתח
תיקונין  ופי' תיקונין נק' שהע"ס כו', ספירן עשר להון

ג  יתתקן לא ות"א גבר ילבש לא וכמ"ש לבושי' בר הן
הענין  אך תיקוני'. בש' לבושי' נק' מה מפני ולכאו' כו',
שלא  התכשיטין על קאי גבר יתתקן לא דמ"ש ידוע
היותם  עם והתכשיטין כו', נשים בתכשיטי גבר יתקשט
שהאדם  בזה לבושי' לשארי דומים אינם לבושי'
האדם  עם מתאחדים שהם והיינו בהם מתקשט
מיני  שני יש כי כו'. ידן על ומתייפה מהם שמתפעל
האדם, על ומסתיר שמעלים הנפרד לבוש הא' לבושים
מגלה  אדרבה עליו מעלים שאינו המיוחד לבוש והב'
בהם  מתלבש שהאדם הלבושי' עד"מ וכמו כו', אותו
מן  עצמו ולהסתיר בהם להתכסות הוא ענינם כל הרי
כ"א  ללבוש א"צ בפ"ע הוא האדם וכאשר כו', הזולת
הקור  מפני לעצמו וכן א"ע לכסות צריך הזולת לגבי
לבוש  צריך ממנו שחוץ דבר שלגבי והיינו וכה"ג,
וכמו  לבושי' מיני כמה ויש כו', עליו ולהגן לכסות
מעור  העשוי' הרגל ולבושי הגוף ולבושי הראש לבושי
ממנו  שחוץ הדבר שלפ"ע והיינו כו', ביותר עבים שהן
לפ"ע  ג"כ הן הלבושי' ובאמת כו'. הלבוש כ"ה
לפ"ע  הן מ"מ נפרדים לבושי' שהן דע"ה המתלבש,
הלבוש, כ"ה המלובש ועביות דקות דלפ"ע המלובש
דק  הראש הרי ורגל גוף ראש הגוף חלקי דבג' וידוע
אך  בהלבושי', מחולקי' הן לפיכך ביותר עב והרגל יותר
גם  הולך דברגל שמבחוץ הדבר לפ"ע הוא פשוט ע"פ
עליו  להגן יותר עב לבוש צריך ע"כ וטיט רפש במקום
הגוף  על ולהסתיר לכסות הוא הלבושי' ענין וכללו' כו'.
ללבושי' צריך הי' לא החטא קודם ואדה"ר כו',
זולת, בבחי' הי' לא שבעצם מפני הגוף על המסתירים
שהי' והיינו ממנו שחוץ מהדברים מרוחק הי' וגם
ללבושי' צריך הי' לא וע"כ הרע מן ומובדל מרוחק
ללבושים  הוצרך החטא אחר כ"א המסתירים,
עור  וכמ"ש לבוש ג"כ הוא הגוף והנה כו'. המסתירים

שבתוכו  כ"א להסתיר ענינו אין אך תלבישני, ובשר
כל  שהרי כו', ע"י ויתגלה הנפש וחיות אור יתלבש
כמו  הגוף, אברי ע"י הוא שלהם ההתגלות הנפש כחות
העין  חומר לולא הרי באזן השמיעה וכח בעין הראי' כח
כי  כו', והשמיעה הראי' ענין הי' לא האזן חומר או
בבחי' הם הכחות בגוף התלבשותו קודם הנפש
כו'. כלל מתגלים ואינם בנפש והתעלמו' התכללות
בבחי' הוא שהאור פצ"א כמשנת"ל הוא והענין
כמו"כ  כו', הנאחז דבר לו כשאין במקורו התכללו'
בבחי' ה"ה בהם שיתאחזו כלי להם כשאין הכחות
כלל  והשמיעה הראי' ענין שייך ואינו בנפש התכללו'
הכרוזים  ושומעת רואה דהנשמה במ"א שמבו' ומה כו',
כי  הכחות, התגלו' הוא שעי"ז לבוש ע"י ג"כ זהו למע',
כמו  גוף בבחי' שאינו רק לבוש לה יש למע' הנשמה גם
כו'), הדקים מהיסודו' (והם גופים להם שיש במלאכים
אבל  במ"א, וכמ"ש כו' גוף להם אין למע' והנשמות

ד  לבוש והוא לבוש למע' להנשמה יש ורוחני מ"מ ק
כו', ושומעת רואה הנפש וע"י בו ולכן מעלים, שאינו
דראי' הכחות התגלו' הוא והאזן העין חומר ע"י וכן
וזהו  כו'. הגשמיים דברים ולשמוע לראות וגם ושמיעה
שיתגלו  היינו הכחות את מגלים הגוף שאברי מה
ושמיעה  דראי' דהכחות מהם, שחוץ בדבר גם ויפעלו
והאברי' הגשמי' בדבר לפעול בערך אינם מצ"ע עד"מ
וכמו"כ  כו', הגשמי' בדברי' גם אותם ומגלים מביאים
זאת  דבלעדי המוח חומר ע"י הוא להשכיל השכל כח
כו', דבר להשכיל שייך ואינו בנפש בהתכללו' ה"ה
להנשמה  שיש לבוש ע"י ג"כ הוא בג"ע הנשמו' והשגת
והשגה  השכלה בה ששייך בכחות מצטיירת היא שעי"ז
להשכיל  השכל אור גילוי הוא המוח חומר וע"י כו',
הוא  הגוף ענין כל הרי כו'. החומרי' בעניני' גם השכלו'
הלבוש  וזהו כו', ע"י ולפעול הנפש אור התגל' להיות
וכמו  כו', אותו ומגלה הנפש עם שמתייחד המיוחד
הלבושי' כמו ולהחליפו לפושטו שא"א הגוף בגשמי'
המיוחד, הלבוש שהוא מפני והיינו כו', ולובש שפושט
המיוחד  לבוש הוא שהגוף הנפש לגבי בפעולתו וכ"ה

כו'. פעולה לידי הכחות את ולהביא לגלות שענינו
.¯ÂˆÈ˜ שהכלים והוא ספיר, אבן ל' בספי' הג' הפי'

ויבאר  לבושים. כמו ולא האור, את מגלים
שענינם  האדם לבושי כמו הנפרד לבוש יש דהנה הענין
לבוש  ויש ממנו, שחוץ מדבר ולהסתירו הגוף לכסות
היו  זאת לולא כי מגלים, שהאברים הגוף כמו המיוחד
קודם  הנשמה כחות התגלות וגם בנפש, בהתכללות

רוחני. לבוש ע"י הוא בגוף התלבשותם
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íëì íúøôñå""תהיינה תמימות שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום השבת .1ממחרת

"לכם"? המילה פירוש מה להבין יש

כתוב  שם ולולב, אתרוג במצות מוצאים אנו לכך פירוש 2בדומה ושם הראשון", ביום לכם "ולקחתם
הגזל  מן ולא משלכם שתיקחו – הוא "לכם" ;3המילה

כתוב  עצרת בשמיני לכם".4גם תהיה עצרת השמיני "ביום

הכוונה  שבשבעת 5שם כיון בלבד, ישראל לבני רק שייכים עצרת שמיני של והקרבנות שהחג היא
בשמיני  כן שאין מה ישראל, לבני רק לא יתברך, ה' שברא האומות כל עבור הקרבנות היו הסוכות חג ימי

בלבד  ישראל בני עבור רק הן הקרבנות .6עצרת

לידידו 7במדרש  אומר הוא ולאחריהם ימים, שבעה המדינה לבני סעודה שעשה למלך משל כתוב
"לכם", המילה כוונת זו יחד. ואתה, אני נשמח, מדינתי, בני כל את שכיבדנו לאחר כעת, ביותר, הטוב

בלבד; ישראל לבני שייכים הקרבנות שבשמיניֿעצרת

לא  וזה הספירה, מצות את לקיים יתכן איך "לכם"? המילה פירוש מה העומר, ספירת במצות אבל
"לכם"? תהיה שהספירה להבהיר צריכה שהתורה עד "לכם", יהיה

וגם  "משלכם", להיות צריכים והאתרוג שהלולב "לכם", באזהרה צורך יש ואתרוג לולב במצות
הקודמים. הימים מקרבנות שונים שמיניֿעצרת של שהקרבנות הוראה מהווה ה"לכם" בשמיניֿעצרת

לכן  יתברך, ה' כוונת כפי המצוות קיום יהיה לא ואז ה"לכם", ללא המצוות קיום שייתכן מאחר
המצוות; של הקיום אופן את בדיוק שמבטאת "לכם" המילה כתובה

לספור  שצריך הוא המצוה קיום אופן שהרי ה"לכם", ללא להיות יכולה לא העומר ספירת מצות אבל
"לכם"? המילה כוונת מהי בדיבור, הימים את

אופן  את מבהירה עצרת, ובשמיני לולב במצות הכתובה "לכם", שהמילה שכשם לומר, בהכרח
העומר  ספירת מצות של ה"לכם" גם כך ואתרוג, לולב מצות קיום אופן ואת עצרת שמיני של הקרבנות

הספירה. מצות קיום אופן את מבהיר

לספור.8הגמרא  חייב אחד כל ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא הוא שה"לכם" אומרת,

ויובל  שמיטה של השנים מניית של למצוה דומה אינה העומר ספירת כתוב 9מצות ויובל בשמיטה ,10

והיובל  השמיטה שנות את לספור צריך שביתֿהדין שנים", שבתות שבע לך ספירת 11"וספרת מצות אבל ,
לספור. צריך אחד שכל היא העומר
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טו.1) כג, אמור
מ.2) שם
שו"ע 3) י. הלכה ח פרק לולב הלכות רמב"ם, ע"ב. כז, סוכה

א. סעיף תרמט סימן חיים אורח הזקן, אדמו"ר
לה.4) כט, פנחס
(5.71 ע' ה'שי"ת, המאמרים ספר
שם,6) רש"י וראה לה. כט, פנחס רש"י, ע"ב. נה, סוכה

יח. פסוק

פרשה 7) פנחס תנחומא, מדרש כד. כא, פרשה רבה, במדבר
טז.

ע"ב.8) סה, מנחות
א.9) סעיף תפט, סימן הזקן אדמו"ר שו"ע שם. תוספות

ח.10) כה, בהר
שו"ע 11) א. הלכה י, פרק ויובל שמיטה הלכות רמב"ם,

שם. הזקן, אדמו"ר
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העומר? ספירת עם לשבת יש קשר איזה השבת", ב"ממחרת הכוונה מה להבין צריך בנוסף,

טוב  יום הוא כאן "שבת" השם שבת.12באמת שתוכנו

"עומר  נקרא עצמו העומר אשר עד ההנפה, ענין העת כל מוזכר העומר שבהקרבת להבין צריך גם
התנופה".

"תמימות", הן ממילא שבתות" "שבע זה כאשר לכאורה והרי תהיינה", "תמימות המילים פירוש ומהו
תהיינה"? "תמימות לפרש עוד  צריך ומה

.øåöé÷ ולולב אתרוג במצות "לכם" המילה משמעות את ומבאר "לכם". המילה משמעות מה מקשה
ושואל  וקרבנותיו, עצרת בשמיני שכתוב ה"לכם" של הפירוש את מבאר "משלכם". היא שהכוונה ומיניו
ומה  העומר, לספירת שבת של הפנימי התוכן של הקשר מה גם "לכם"? בלי ספירה להיות יכולה איך

תהיינה"? "תמימות של הפירוש  ומה התנופה", "עומר בשם הכוונה

.a

ïéáäì:האדם בנפש בעבודה העומר ספירת ענין את

משעורים  היה העומר הם 13קרבן ושעורים אדם, מאכל הם שחיטים אלא דגן, מיני מחמשת שהם ,
בהמה  משולשת 14מאכל להיות צריכה לעומר בקשר עבודה שכל הוא העומר קרבן סדר .15.

סאים  סלים 16שלוש בשלושה טרייה בכלי 17תבואה התבואה את וקולים השבלים את מכים שונים,
נפות, בשלושֿעשרה ומנפים הגרעינים את טוחנים אחרֿכך התבואה. כל את תקיף שהאש כך מיוחד

עשרון  רק לוקחים התבואה גרעיני אחד.18ומכל

ובהמה. אדם יש ובאדם בהמה, ממאכל קרבן הוא העומר קרבן

השכל. עלֿפי הן גם ומידותיה שכל, היא שבעיקרה האלקית, הנפש הוא אדם ה', עבודת במשמעות

מידות  היא שבעיקרה הטבעית הנפש היא המידות 19בהמה את לפועל להוציא כדי הוא שלה והשכל ,
תאוותיה. ואת

הסאים  ששלוש שלאחר הבהמה, מאכל של הגרעינים את ולטחון לקלות לקצור, הוא העומר קרבן
להוי'. קרבן הוא ביותר והנקי הטוב הקמח עשרון נפות, בשלושֿעשרה מנופות הבהמה מאכל של

בכל  אחת ספירה שבועות, שבעה העומר ספירת לספור להתחיל יש הקרבן, את שמביאים לאחר
ספירה. שבכל הספירות לשבע והכוונה פעמים, שבע ספירה כל לספור יש אבל שבוע,

את לספור יש הראשון שבמידת בשבוע המידות שבע את השני בשבוע החסד, שבמידת המידות שבע
נשלמת  ספירה כל כי במילואן, שהן כפי הספירות שבע כל נספרות השבועות שבעת שבמשך עד הגבורה,

הספירות  .20בשבע
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הלכה 12) ז פרק ומוספין תמידין הלכות רמב"ם, שם. מנחות
טו. כג, אמור רש"י, יא.

שם.13) רמב"ם ע"א. יד, סוטה ע"א. פד, ע"ב. סח, מנחות
חלק 14) שיחות לקוטי וראה ע"ב. לו, פסחים ע"א. יד , סוטה

.34 הערה ,99 ע' יב,
שם.15) רמב"ם ע"ב. סג, מנחות

(1625 בערך הוא האיפה נפח אחת. איפה הם סאים שלוש
ליטר.

ע"א.17) עא, מנחות
ליטר.18) כ-2.5 האיפה. עשירית
(19.121 ע' תש"א, המאמרים ספר שם. שיחות לקוטי
(20.123 ע' תש"א, .246 ע' תרס"ח, המאמרים ספר
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שבלב: והמידות הנפש מכוחות זאת להבין ניתן

החסד. מידת היא הראשונה המידה

שכתוב  כמו מאהבה, נובע החסד כי האהבה, ענין הוא משכתיך 21חסד כן על אהבתיך עולם "אהבת
חסד".

שהיא  לבנו אב של אהבתו כמו טבעית, פנימית מאהבה נובעת היא גלויה. אהבה הוא שבחסד חסד
חסד. זהו טבעית. פנימית אהבה

התחדשות, כל אין שבהתגלות אף זאת, רואים שכולם מתגלית, לבן האב של הטבעית האהבה כאשר
שבחסד. חסד היא האהבה התגלות זאת בכל תמיד, נמצאת לבן האב של הטבעית האהבה כי

וגבורה  אהבה, הוא חסד החסד. ממידת הפוכה שהיא במידה מתלבש החסד כאשר היא, שבחסד גבורה
חברו, של השונא את שונא שהוא העובדה החסד. מצד שבאה השנאה היא שבחסד גבורה שנאה. היא

שבחסד. גבורה הם אוהב, שהוא מהאהבה שנובעים והשנאה הדין

ציור  מאשר יותר יפה הציור צבעים, כמה של ציור מצייר מישהו כאשר הרוחני. היופי היא תפארת
שחור. אחד צבע של

עמו  שינהגו ראוי שאינו אדם עם להתנהג איך – וגבורה חסד של השילוב היא התפארת מידת
להנהגה  ראוי שאינו שלמרות היא, התפארת מידת – הגבורה במידת עמו להתנהג ויש החסד, במידת

עליו. לרחם יש זאת בכל חסד, של

צדקה, כמו ומועילים רוחניים לדברים רק החסד את לנצל כלומר, שבחסד, היופי היא שבחסד תפארת
זהו  וכדומה. התורה לעושיה".22הרבצת "תפארת

בעולם. דבר שום מפני להירתע לא מצב, בכל הראוי החסד את לבצע – שבחסד נצח

אוהבו. את להציל כדי חייו את שמסכן חברו, את אהבתו עוצמת – שבחסד הוד

האהוב. אל האוהב של החזקה ההתקשרות – שבחסד יסוד

אהבה. בדברי האהוב עם הדיבור – היא שבחסד מלכות

משבע  היא ששלמותם המידות, שש שאר גם וכך החסד, מידת את משלימות הללו המידות שבע כל
שבהם. המידות

.øåöé÷ שמנופה עשרון רק לקחת יש מכן לאחר באש. מיובשים לחים משעורים הוא שהעומר מבאר
מידה  כל שבועות, בשבעה המידות שבע את לספור יש העומר הקרבת לאחר נפות. בשלושֿעשרה
של  השונא את לשנוא – שבחסד גבורה גלויה. אהבה – שבחסד חסד אהבה. – חסד בשלמותה.
שבחסד  הוד במכשולים. להתחשב לא – שבחסד נצח רוחניות. לחזק החסד – שבחסד תפארת אוהבו.
הדיבורים  – שבחסד מלכות האוהב. עם ההתקשרות – שבחסד יסוד האוהב. הצלת למען ללחום –

חיבה. של

.b

ìë.אדם בני מידות הן המידות
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ב.21) לא, א.22)ירמיהו משנה ב, פרק אבות פרקי
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ישנם  ומידות, שכל יש החיים לבעלי שגם אף החיים. מבעלי שונה הוא שבזה ומידות, שכל יש לאדם
והבהמה: האדם בין חילוקים שני

ששייך  במה רק הוא והשכל מידות, עיקרם ובעליֿחיים השכל, עלֿפי הן והמידות שכל, עיקרו האדם
למידות.

רק  הם בעליֿחיים של והמידות שהשכל הוא, חיים ובבעלי שבאדם ומידות  השכל בין נוסף חילוק
טבעיים.

ישראל, בני אתם", ה"אדם אצל אבל שכליים, מאשר יותר לא הם בניֿאדם של והמידות השכל גם
אלקיים. גם אלא שכליים, רק אינם והמידות השכל

– השכליים והמידות השכל ידי על – להשפיע שמיועד אלקי כוח יש האלקיים ולמידות לשכל
הרע. והיצר הבהמית הנפש של והמידות השכל שהם הטבעיים, והמידות השכל על

מידות. הוא הרע והיצר שכל היא הבהמית הנפש

ל  גופנית אהבה היא ה]חסד, עולם.[עניני

העולם. והנחות גופניות בתאוות רחמנאֿליצלן, טעם, והטוב ההתלהבות היא שבחסד חסד

ומצוות. תורה לשומר השנאה היא שבחסד גבורה

נפשו" תאות על רשע הלל "כי היא שבחסד .23תפארת

הרבים  את ומחטיא החוטא הוא שבחסד דבר.24נצח שום מפני נרתע אינו והוא בתקיפות,

בו" למרוד ומכוון ריבונו את ה"יודע הוא שבחסד אפי 25הוד דברים עושה הוא עבירות . ועובר קורסיים
להכעיס. מומר שהוא מפני אלא בעלֿתאוה, והוא מעצורים חסר לב לו יש כי לתיאבון, כמומר רק לא

את  למלא כדי רוצח הוא וחומריות. גופניות לתאוות ומחובר מתלהב שהוא מה הוא שבחסד יסוד
עושה  שהוא שהדבר יודע הוא כאשר גם החומריות, תאוותיו עבור סכנה  שום מפני נרתע אינו תאוותיו.

בחייו. כך על לשלם עלול והוא לבריאותו, מזיק

ובתורתו  בה' כופרים שהם אלו בפרט. כפירה ודיבורי בכלל אסורים דיבורים ריבוי היא שבחסד מלכות
של  הזו, המעצורים חסרת הפראית, ההנהגה ידי שעל מפרסמים, שהם ובכתב בדיבור ה' למצוות ולועגים
שברא  ברוךֿהוא, העולם בורא מכוונת ההיפך יותר, למגושם העולם את עושים הם והפוקרים, הכופרים

מעודן  העולם את יעשו והמצוות, התורה קיום עלֿידי ישראל, שעם – העולם על 26את בא שזה יותר,
האלקית. הנפש של האלקיים והמידות השכל השפעת ידי

לאלקות. האלקית לנפש שיש הטבעית האהבה הוא חסד

בלבד. בלב רק לא שלו, הכוחות בכל בהתגלות תהיה האלקית הטבעית שהאהבה הוא שבחסד חסד
לבבך" "בכל הוא שמשמעה האהבה בין החילוק "בכל 27זהו של והאהבה בלב, אלקית אהבה זו –

הכוחות.27נפשך" בכל שמתפשטת לאלקות האהבה היא

העולם. והנחות הגופניות התאוות את לדחות משפיעה זו אהבה
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ג.23) י, תהלים
ע' לעיל (הראשון, היהודים וקבל ד"ה א.ראה אות (161

יח.24) משנה ה, פרק אבות פרקי

יד.25) כו, בחוקותי יג. יג, לך ט. י, נח רש"י
א.26) מד, פרשה רבה, בראשית
ה.ואת 27) ו, חנן
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שכתוב  כמו הוי', שונאי את לשנוא היא שבחסד שנאה 28גבורה "תכלית רע", שנאו ה' "אוהבי
.29שנאתים"

ה'" בדרכי לבו ה"ויגבה – שבחסד והמצוה.30תפארת התורה בדרכי משקיע הוא היופי כל את ,

שלו. הרע והיצר הבהמית הנפש את שמנצח – שבחסד נצח

את  ולעקור אותם לגנות ביותר, הגדול בתוקף והאפיקורסים המינים נגד שמתייצב – שבחסד הוד
יהודים. על השפעתם

ומצוות. לתורה במסירותֿנפש ההתקשרות – שבחסד יסוד

החסד  מידת שלימות היא שזו והתפילה, התורה אותיות דיבורי תמיד שמדבר – שבחסד מלכות
השכליות  המידות ומתעדנות הרע היצר של המידות מתבררות שבכך המידות, בכל וכך קדושה, .של

וברור. טהור שלכם ה"לכם" את עשו – לכם" "וספרתם זהו

לרומם  היא המצוה הטבעיות. המידות הוא עומר קדושה. של מידות הוא יהודי, של (האני) ה"לכם"
הטבעיות. המידות את

מגלים  שלושה אנשים, מסמלים 31שלושה סלים, ושלושה סאים שלוש במידות.32, היא שהעבודה

מידות. י"ג הן הנפות י"ג גבורה. זוהי – באש אותו ליבש חסד, זהו – לח שהוא עומר

מהנחות  שביתה שבת, ישנה כאשר הטבעיות? המידות את לברר העומר, ספירת להיות יכולה מתי
ומצוות. לתורה להתמסר חייב שיהודי מוחלטת הכרה העולם.

את  יבררו האלקית הנפש של המידות ששבע שלו, השבתות שבע את לתקן מתייגע יהודי כאשר
השמים  מן ודאית הבטחה לו יש אזי הטבעיות, המידות שבע את ויזככו הרע היצר של המידות שבע

תהיינה". ש"תמימות

.øåöé÷ לעשות "וספרתם", הוא ידם שעל האלקיים והמידות השכל הוא יהודי של שה"לכם" מבאר
לשנוא  – שבחסד גבורה נפשך". ד"בכל אהבה – שבחסד חסד אהבה. הוא חסד ברור. ה"לכם" את
את  לנצח – שבחסד נצח ברוךֿהוא. הבורא עבודת של היופי – שבחסד תפארת ואפיקורסים. כופרים
התקשרות  – שבחסד יסוד הכופרים. השפעת כנגד להתייצב – שבחסד הוד הרע. והיצר הבהמית הנפש

שבתורה. באותיות להרבות – שבחסד מלכות ומצוות. לתורה

[b"yz'd xii`] mkl mzxtqe
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[הערת  ה'תש"א במדבר מש"פ אחריך" "משכני ד"ה מאמר גם
.(119 ע' תש"א המאמרים (ספר אדמו"ר] כ"ק
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È¯˘˙ ‚"È ,ÂÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù ˘„Â˜Œ˙·˘ ÏÈÏ
של ‡. טעמו שעות. כ"ו הוא הכיפורים יום צום

ידוע   מוסיף 1דבר היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד .
ל"ט  הכל סך כיפור, ליום הכנה בתור שעות י"ג עוד

שעות.
:dl`y.ט"ל של הענין זהו האם

:daeyz היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד
"והוא  פעמים ג' ל"ט, מלקות בענין דיבר במענטאן

שעות 2רחום" ל"ט של הפנימית הכוונה וזוהי וסיים: .
לוקה  שהאדם מה הן מלקות אלא הכיפורים, יום
מגפפים  ויחידה' ש'חיה מה הן שעות ול"ט בגופו,

לנפש־רוח־נשמה. ומנשקים
כיפור  יום בערב  המפסקת הסעודה זמן סוף
וחצי  ארבע בשעה כלל בדרך יוצא היה בליובאוויטש,
בשעה  יצא לפני־זה שעות ששלוש־עשרה הרי בערב ,
הוד  היה כיפור, יום בערב  בוקר. לפנות וחצי שלוש
וחצי  אחת בשעה לקום נוהג הרה"ק אאמו"ר כ"ק
חיים' ו'עץ חיים' עץ 'פרי ולמד הלילה, חצות אחרי
לפנות  ורבע חמש בשעה שהיה 'כפרות' לזמן עד
היה  בוקר, לפנות שש השעה לפני רגעים כמה בוקר.
ה'כפרות'. את לשחוט השוחט חיים שלמה ר' בא
במצב  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה ה'כפרות' בשעת
ולאחר  מסויים, זמן למד ה'כפרות' לאחרי שמח. רוח
הוד  היה הכיפורים יום ערב  לטבול. הולך היה מכן
לפני   אחת פעם טובל הרה"ק אאמו"ר כ"ק

פעמים. שלש לטבול הורה הוא לי התפילה.
מתפלל ·. הייתי חתונתי, שאחרי הראשונה בשנה

בשעה  נכנסתי תרנ"ח כיפור יום ערב  באריכות.
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אל וחצי אחת־עשרה
אאמו"ר  כ"ק הוד לי אמר כנהוג. – 'לעקאח' לבקש
שכן  הרווחת, לא אמנם 'לעקאח' הרבה הרה"ק:
לי  נתן מכן לאחר למהר. צריכים כיפור יום בערב 
הנוסח  כפי וכו', לעקאח לך נותן אני ואמר: 'לעקאח'

'פנימי'. שתהיה השי"ת יעזור וסיים: הידוע.
כיפור,‚. יום ערב  של הראשונה היום במחצית

מרומם  רוח במצב הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה
ולפת.3וחגיגי  בשר חגיגית, הייתה הסעודה גם ,

ו  אחת־עשרה בשעה נערכה בערך,הסעודה חצי
הייתה  ותמיד בערך, רגעים עשרים־שלשים וארכה
כ"ק  הוד היה הסעודה, אחרי היום. חצות לפני
במשך  ושוב הלוך בחדרו מתהלך הרה"ק אאמו"ר

לומר  החל מכן ולאחר רגעים, עשר־עשרים חמשה
תהלים.

הוד  היה היום, בחצות שתים־עשרה השעה אחרי
למנחה. עצמו את להכין מתחיל הרה"ק אאמו"ר כ"ק
הייתה  מנחה תפילת חצות. אחרי מיד מתפללים היו
מנחה  לפני שעות. וחצי שתים־שתים אצלו אורכת
של  חטא" "על וידוי אחרי מלקות. ל"ט מקבל היה
רוח  במצב הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה ערב ,
תפילת  מסיימים היו נדרי". "כל בשעת וכן מרומם,
כ"ק  הוד בערך. ורבע שמונה־שמונה בשעה מעריב
תהלים  לומר מסויים זמן נשאר היה הרה"ק אאמו"ר
תפילת  לביתו. הולך היה מכן ולאחר הקהל, עם יחד
בכיות, בלי היו המיטה שעל שמע וקריאת מעריב
לאחר  ראש־השנה. של הראשון בלילה כמו לא בכלל
כל  במשך כך ולומד, קם שעות, כמה מנמנם היה מכן

בחדרו. הכיפורים ביום עמדה מיטתו הלילה.
אברהם „. ר' חסיד היה הזקן רבינו כ"ק הוד אצל

מחותן  לא הרבי, של מחותנו היה הוא אולער. שלמה
– משה ר' שכן הרבי, מחותן של קרובו אלא ישיר,
ר' באולע. חתן היה – הזקן רבינו כ"ק הוד של בנו
הזקן, רבינו כ"ק מהוד קשיש היה שלמה אברהם
למדן  היה הוא ממעזריטש. המגיד אל נסע ועוד
רחב  בטבע היה גביר. והיה וחסידות, קבלה בנגלה,

חריפה'. 'כיפה אופקים,
כ"ק  הוד יצא הכיפורים, ביום אחת פעם
בגיל  אז שהיה – צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
כשנכנס  קט, לרגע  הכנסת מבית – עשרה עשר־אחת
אומר  שלו. המחזור את מצא לא הכנסת, לבית חזרה
במחזור  חטא" "על ונאמר בוא שלמה, אברהם ר' לו
צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה שלי.

שווים. שלנו חטא" ה"על אין
אחרי  זו. מתשובה מאד נפגע  שלמה אברהם ר'
הוא  הרי הזקן, רבינו כ"ק הוד אל נכנס הכיפורים יום
חן  מוצאים כיצד לרבי, ואמר חריפה', 'כיפה היה
הסיפור  את לרבי וסיפר היום, של הנערים בעיניכם
הכוונה  – הוא הזקן: רבינו כ"ק הוד לו ענה האמור.
זקן  הוא כלל, ילד אינו כבר – צדק' ה'צמח על
ה"על  אכן, ואמר: בדביקות ידיו על נסמך שבזקנים.

על־ד  הוא שלו חטא" ה"על שווים, אינם רך חטא"
קמוצה). תי"ו צרויה, טי"ת חרוקה, (חי"ת "וחטאת"

זה, סיפור לי סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד
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ו"על  בעלי־תשובה, של חטא" "על שישנו הסביר,
על  הוא צדיקים של חטא" ה"על צדיקים. של חטא"
למרות  בעלי־תשובה, בדרגת איננה עבודתם אשר כך
נקרא  זה ולכן מהם, למטה וזה אליהם שייך זה שאין
של  העבודה בהם שישנה למרות "חטא", לגבם
ולא  התשובה גדר רק זה אך התשובה. תנועת

תשובה. של התנועה
דיבר  התוועדות, שם והייתה במענטאן כשהיינו
היו  שמסובים למרות – הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
וגדר  החכמה בעניין  "הארלאציקעס" הבנה קטני
מן  לפנים של מעניין זאת שיבינו וסיים: החכמה,

הגדר. מן ולחוץ הגדר,
לשאול  התחלתי לטייל, מכן לאחר כשהלכנו
כ"ק  שהוד עד העניין, על ביאור ולבקש קושיות
'אמרי  למד רוצה, אתה מה לי: אמר הרה"ק אאמו"ר

ותבין. בינה'
כוח  על־דרך זה תנועה הוא, בקצרה העניין
כוח  את ויזככו יעדנו שלא כמה עד שביד. התנועה
מה  על־דרך הוא גדר תנועה. זאת בכל הוא התנועה,
אך  מוגבל, בוודאי שזה הגדר מן לפנים שאומרים
שהרי  הגבלה, גם־כן שזה למרות לגדר, מחוץ
אין  בבחינת זה אף־על־פי־כן לגדר', 'חוץ אומרים
שזה  צדיקים, של התשובה בעבודת הכוונה וזוהי סוף.
של  תנועה בבחינת לא אבל התשובה, ענין בגדר רק
"על  – הצדיקים – הם אומרים כך ועל תשובה,

חטא".
אאמו"ר ‰. כ"ק הוד אמר תרס"ג ראש־השנה

ולא  'חי להחיות' ו'חי בעצם' 'חי בענין מאמר הרה"ק
וכו'. (בצירי) וחי (בפתח) חי בחיים',

ביום  לשהות נוהג היה הרשב"ץ החסיד מורי
לשם  הליכתו לפני בליובאוויטש. ב'אוהל' הכיפורים
נכנס  היה אחד. מכל נפרד היה הכיפורים יום בערב 
להיפרד  נ"ע רבקה מרת הרבנית זקנתי אמי כבוד אל
כ"ק  הוד אל נכנס היה מכן ולאחר 'לעקאח' ולקחת
ולא  בעל־פה – לו מוסר שהיה הרה"ק, אאמו"ר
מנין  היה ב'אוהל' ל'אוהל'. מלים כמה – בכתב
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד ובחיי ובחגים, בשבתות

החול. בימות גם מנין שם היה מוהר"ש
הלך  – תרס"ג שנת – כיפור יום ערב  באותו
לאחר  בישבו כמנהגו. שם להתפלל ל'אוהל' הרשב"ץ
הרשב"ץ  מורי אומר שלנו, בסוכה הסוכות בחג מכן
עד  אביו בנכסי ולמכור הרה"ק: אאמו"ר כ"ק להוד

עשרים  בן אלה 4שיהא דברים אמר כשהרשב"ץ .,
הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד של בצורתו שינויים נתהוו

דבר. שום אמר לא אך
אותו  שאלתי הסוכה, את הרשב"ץ מורי כשעזב
מבין, לא אתה מה לי, וענה שאמר, במה התכוון למה
כ"ק  הוד מהסתלקות שנה עשרים כעת מלאו הרי

מוהר"ש  הרה"ק .5אאזמו"ר
הוד  לי סיפר – שנה באותה – זמן משך כעבור
לערב  עד התאוננתי רב  זמן הרה"ק: אאמו"ר כ"ק
כ"ק  הוד – אבי של ב'אוהל' בהיותי זה ראש־השנה
לי  חסרה אבא, אמרתי: – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
כשחסידים  הייתי לא כי החסידית, ההתוועדות
הלב , זחות מחמת היה לא שזה יודע ואתה התוועדו,
בלבד, לחסידות להקדישו הזמן את ייקרתי אלא
את  בי להקנות יגעתי קשיים באיזה יודע הרי ואתה
נוכח  להיות זמן לי היה לא ובמילא העניינים,
שתתן  ממך מבקש אני ולכן החסידים, בהתוועדויות
אז  לי נתן – מוהר"ש אדמו"ר – ואבי במתנה. זאת לי
בחזיון  סיפורים לשמוע התחלתי ומאז זו, שלימות

לילה.
כמה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד שמעתי מאז
אותם. שמע ומתי היכן שאלתי ולא סיפורים,
כ"ק  הוד לי הראה בוינה, שנה באותה בהיותינו
זה  קירוב אז הרווחתי – גדול קירוב הרה"ק אאמו"ר
– נפש עגמת הרבה לי שגרם הידוע העניין בגלל
כ"ק  הוד היה אז עד סיפורים. הרבה לי וסיפר
אחרי  אליו להיכנס לי מרשה הרה"ק אאמו"ר
לא  לפעמים – עונה היה כשלא גם בדלת, הדפיקה
באמצע  להפסיק יכול היה לא כי לענות, יכול היה
אאמו"ר  כ"ק הוד לי הורה ומאז – וכדומה התפילה

לי. שיענה עד אליו להיכנס שלא הרה"ק
יחד. קישרתי האמורים עניינים כל ואת

.Â כ"ק הוד פעם התוועד במענטאן, בהיותנו
ישעיה  ר' אז: ישבו לשולחן מסביב  הרה"ק. אאמו"ר
ועוד. הורוויץ יעקב ר' הורנשטיין, אברהם ר' ברלין,
בין  ההפרש על אז דיבר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
– הבינו לא שהנוכחים למרות – לחושים כוחות
לו, המיוחד במקומו במוגבל בא כוח שכל והסביר
הכוחות  בכל לבוא ויכול מוגבל, בלתי הוא חוש ואילו
בגדלות, היא כוח של שההפלאה והב', עניינים. –
ישנה  זו בקטנות אך בקטנות, היא חוש של וההפלאה
חסידים  בין החילוק גם וזהו שבגדלות. הגדלות
עניינם  וחסידים כוח, בגדר הם מתנגדים למתנגדים,

חוש. יש לחסידים חוש. –
כ"ק  להוד בסוכה אמר הרשב"ץ שמורי מה
בנכסי  ולמכור של העניין אודות הרה"ק אאמו"ר
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חוש. של ענין גם־כן זהו – עשרים בן שיהא עד אביו
.Ê,החזן איסר תפילה': 'בעלי היו בליובאוויטש

הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד בחיי עוד שהתפלל
בשנים  מכן ולאחר וואראבייטשיק, ראובן מוהר"ש,

איסר  ר' הלפרין. יחיאל ר' החזן היה היה 6האחרונות
בנעימות  כיפור יום של ה"עבודה" את מתפלל
פניו  על זלגו "והכהנים" הפיסקא ובאמרו ובדביקות,
הרעים  הכיפורים, ביום אחת פעם וזיעה. דמעות
שריפה  ופרצה התפילה, באמצע בליובאוויטש רעם
מהם  ורבים המתפללים, על נפל פחד בתים. בכמה
אאמו"ר  כ"ק הוד – הכנסת לבית מחוץ אל רצו
רק  במקומותיהם, לעמוד נשארו הרז"א ודודי הרה"ק
ר' המשיך מעשה ובשעת – לחוץ יצא הרמ"מ דודי
כלל  הרגיש ולא העמוד, לפני בתפילתו החזן איסר

בתפילה. דביקותו מצד – שנתהווה ברעש
.Á נכנס היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק 7הוד

אומר  היה כשהחזן בבית־המדרש המיוחד מחדרו
רק  המקובל, הניגון נוסח בנגינת ועוזר "והכהנים",

המיוחד. לחדרו חוזר היה "כורעים" נפילת בשעת
בשעת  עומד היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד גם
שומעים  היו בנגינה. לחזן ועוזר ה"עבודה" תפילת
בשעת  בנפרד מילה כל הרה"ק אאזמו"ר כ"ק מהוד
המילה  את אומר היה לפעמים "והכהנים". אמירת
"מפורש  אומר היה ולפעמים ומפסיק, "מפורש"
אמירת  ובשעת בהפסקה. היה ההבדל יוצא".
כ"ק  הוד של מעיניו זולגות דמעות היו ה"עבודה"

הריצפה. על הרה"ק אאמו"ר
.Ë מחסידיו היה הלפרין יחיאל ר' החזן של סבו

שנסעו  מהראשונים והיה הזקן, רבינו כ"ק הוד של
פאל. בגולאי והתיישב יקטרינוסלב  במחוז למושבות

כ"ק  הוד ידי על נוסדו חרסון, במחוז המושבות 
במחוז  והמושבות האמצעי, הרה"ק אדמו"ר

– הזקן. רבינו כ"ק ידי על נוסדו יקטרינוסלב 
האיכרים, של חיים נסיבות ובגלל הזמן במשך
נכון. מחינוך רחוק ילד, בהיותו – החזן – יחיאל היה

מ  קול בעל־בית לו היה כי נגינה, ללמוד לו עזר סויים
של  הרעזשיסאר סגן היה מכן לאחר ונעים. טוב
השד"ר  לחרקוב בא פעם בחרקוב. המאלי התיאטרון
ממנו  יחיאל כששמע קאזעווניקאוו, וואלף בערע ר'

לליובאוויטש. מיד ונסע התעורר חסידים, אודות
אחרי  תרמ"ג בשנת לליובאוויטש הגיע יחיאל ר'
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של פטירתו
אבלות  מנהגי  כמה יודעים – הנ"ל יחיאל ר' – וממנו
השנה  כל כמעט בליובאוויטש היה הוא כי – ל"ע –
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד פטירת אחרי הראשונה

מוהר"ש.
ושימש  למוסקבה, יחיאל ר' נסע מכן לאחר
הגדולים  הכנסת מבתי באחד כחזן רבות שנים במשך

שם.
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד נסע תרמ"ד בשנת

ור'8למוסקבה  מאניעס, בערע ר' אצל והתאכסן
אאמו"ר  כ"ק הוד לימד אז אותו. שימש החזן יחיאל
הנגינה  נוסחי את החזן יחיאל ר' את הרה"ק
"אתה  "והכהנים", "עלינו", בתפילות "סקארבאווע"
ב"וכך  ההפסק עמך", אנו "כי כו' לנו" "סלח כוננת",

וכו'. אחת" מונה, הי'
d"yz'd ,ixyz b"i ,epif`d zyxt ycewÎzay lil
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תש"ד.6) שחוהמ"ס שיחת ראה
שם.7) ראה

וצע"ק.8) 9 ע' לנער" "חנוך ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

owizeed mr gekied ± h"w wxt

סוףֿסוף  התקיים בוותיקן הקרדינלים לבין לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' בין הויכוח
שעת  כל במשך חזיהם על צלבים נשאו לא הקרדינלים הגדול: היהודי המלומד של תנאיו לפי

הויכוח. התקיים שבו האולם כתלי על פסלים או צלבים נראו לא וכן הויכוח,

משה  ור' אחד בצד היו הוותיקן מן בכירים קתוליים ואישים קרדינלים משלושים למעלה
ידועים. מדע אנשי היו  הקתולים 30 מבין אישים 12 שני. מצד מפוזנא
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הצדדים. לשני מלא שוויון מתן על מבוססים להיות אמורים ותקנותיו הויכוח סדרי היו לכאורה,
בולט. באיֿרצון אמנם לכך, הסכמתם הביעו הקרדינלים אשר משה, ר' של דרישתו זו הייתה

הנוצרית. הדת על להבדיל, גם, אלא היהודית, הדת על רק לא ייסוב שהויכוח דרש משה ר'
שתי  את ידע עצמו הוא ולטינית. הקודש לשון השפות: בשתי יתנהל שהויכוח דרש גם הוא

השפות.

הקודש. לשון ידעו מביניהם בלבד שמעטים הפשוטה הסיבה מן זאת דרישה דחו הקרדינלים
מציאות  הייתה בשפתו, מכירים אינם הם ואילו בשפתם מכיר היהודי, שהוא, העובדה, עצם אמנם
דרישת  את לקבל סירבו זאת בכל אך היהודי, של עליונותו את  הבליט והדבר עבורם, נוחה בלתי

משה. ר'

נוסף  צופים, של רב קהל בהשתתפות הוותיקן, מארמונות שבאחד באולם נפתח הויכוח
וחבר  מזכיר יו"ר, נבחרו שני, מצד משה ור' אחד מצד קרדינלים 30 – בויכוח למשתתפים

צדקתן. את ויקבע הצדדים טענות את שיעריך שופטים

האדם  בחיי האמונה של מקומה – לדיון הראשונה הנקודה עלתה כאשר בהתחלה תיכף אך
פוזנא. של לשעבר הקהל ראש לבין הקרדינלים בין חריפים דעות חילוקי התגלו –

נמשכה  והרצאתו הראשון היה הוא – זה בנושא ממושכות הרצה הקתולי הדת שנציג לאחר
רבים. מול יחיד – דברו את לשאת משה ר' של תורו הגיע – רב זמן

הפרת  על מחאתו להביע עליו הויכוח, לתוכן ייכנס שהוא בטרם כי הצהיר משה ר' אך
הוויכוח. בהתחלת תיכף הצדדים, בין השוויון עקרון

ע  ודבריו צחה באיטלקית דיבר משה החשובים.ר' לקרדינלים נעמו שלא הגם רב, רושם שו

כיאות  שלא נהגו – הקרדינלים – שהם איך רואים בהם דוגמאות, להם הביא פשוט הוא
איתו.

הצד  שנית, אנשים. שלושים של סוללה יחיד, כאדם מולו, העמידו משה, ר' טען ראשית,
משום  היהדות, לצד ראשונה מגיעה הדיבור שרשות למרות הפתיחה, זכות את לעצמו נטל השני
נציג  משה ר' קיבל לא זאת ולמרות שנה, מ1600ֿ למעלה הנוצרית מהדת יותר עתיקה שהיא
האמונה  את שגילה שהראשון ובמיוחד האמונה, בעניין לראשונה, הדיבור רשות את היהדות

אבינו. אברהם היה – הנוצרית הדת מתייחסת שאליה – אחד באֿל האמונה – היהודית

שפות. בשתי יתנהל שהויכוח לכך להסכים השני הצד סירוב הוא לאיֿהשוויון נוסף ביטוי
מתרגם  להעמיד אפשר היה הקודש, לשון את מכירים אינם השני הצד מטעם המתווכחים אם

הקודש. בלשון דבריו להשמיע משה לר' לאפשר ובכך

עצומה  עדיפות הנותן מצב צדק, וחוסר בולט איֿשוויון כאן יש – משה ר' אמר – בסיכום
לנצח. השני הצד סיכויי את ומקטין הצדדים לאחד

כי  וטענו וזעם, קצף שהביעו מהם היו הקתולים. את לגמרי הביכו משה ר' של אלה דבריו
משה. ר' עם הצדק כי הודו שביניהם המתונים חוצפתו. על היהודי את להעניש יש

הויכוח. ניהול דרכי על שיוחלט עד ידוע, בלתי למועד ונדחתה הופסקה, הישיבה אופן, בכל
ומתוחה. עוינת הייתה משה, ר' כלפי בוותיקן האווירה
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משה  ר' את הצדיקו לבם שבסתר כאלה האחרים הוותיקן ואישי הקרדינלים בין היו אם אף
כמובן. לכך, סימן כל להראות יכלו לא חוץ כלפי הרי אהדה, לו רחשו ואף

הוותיקן. ספריית על ממונה שהיה הקרדינל גם היה משה ר' של החשאיים האוהבים בין
הקרדינלים  באוזני משה ר' את ששיבח זה היה והוא אתו, חזקים קשרים משה ר' יצר כזכור,
הייתה  המוצהרת שהכוונה למרות כי מתברר הויכוח. את לקיים החליטו מכך וכתוצאה האחרים
הדת  והשפלת לביזיון לגרום מזימה הרעיון מאחורי הסתתרה רוחניים, כוחות בין אקדמי עימות
משה  לר' כפיצוי וכאילו רב, צער לקרדינלֿהספרן גרמו זה בעניין ההתפתחויות ברבים. היהודית
העת  כל משה ר' המשיך בהם – בספריה בביקוריו יותר עוד אותו קירב לו, שנגרם הסבל על
הספרן  רצה משה, ר' כלפי הערכתו בביטויי בהם. ולעיין שונים כתביֿיד אחרי לעקוב במגמה

מסוכן. לסבך משה ר' נגרר שבעטיו כך על לכפר כאילו

נפשו  את הסעיר שבינתיים אחר:אלא עניין משה ר' של

משה  ר' הבחין הויכוח, להפסקת גורם שהיווה נאומו, את הויכוח בשעת השמיע כאשר
יהודי. של פנים אלה שהיו כיוון לבו, תשומת את שמשכה מיוחדת בדמות המאזינים בצבור

לויכוח. להאזין שבאו הוותיקן מן הנכבדים  האורחים בין שישב צעיר אדם זה היה להערכתו,
ר' של שלו, דבריו כי לו ברור היה אך זה, אדם של פניו את היטב לבחון הספיק לא משה ר'

אותו. הרשימו משה,

מעשיו  מה הוותיקן, מן הנכבדים האישים אל צעיר יהודי מגיע איך לדעת: הסתקרן משה ר'
כאן?

בתשובות  נענו הצעיר של זהותו על משה ר' של שאלותיו וכל הצעיר, נעלם הדיון לאחר מיד
ומעורפלות. סתומות

כי  לו השיב הלה אך ידידות, כלפיו שגילה הספרן, הקרדינל את לשאול החליט משה ר'
שמענה  מובן כמוס. סוד בגדר הדבר שכן הדרושים, הפרטים את לו מלספק ממנו נמנע לצערו

משה. ר' של סקרנותו את הגביר רק זה

הידוע  כל את לו לספר החליט כי לו ואמר משה ר' אל הקרדינל ניגש מספר, ימים כעבור
היהודי. הצעיר אודות לו

ללמוד  כדי לונציה הגיע הוא מפולין. שמוצאו גדול ומלומד משכיל אדם הוא הלה
אותה  היהודית לדת מעבר נוספות, דתות של והתפתחותן בתולדותיהן התעניין כן אסטרונומיה.

זה. במקצוע להרצאות והקשיב יהודיים, ממקורות הכיר

לנסוע  טיבו, על שעמד לאחר לו, יעץ ונציה באוניברסיטת לבחור מרצה ששימש הפרופסור
ברמה  זה במקצוע להשתלם לדבריו, יוכל, שם שכן השונות, הדתות על בוותיקן וללמוד לרומא
המוכשר  היהודי הצעיר את לדחוף הייתה הנוצרי המרצה של האמיתית כוונתו במיוחד. גבוהה

הקתוליים. הנפשות ציידי ציפורני אל

השנה  כמחצית כבר זה הפרופסור. עצת את וקיבל בסכנה, הנראה כפי הבחין לא הצעיר
הדתות. בלימוד בשקידה עוסק והוא הספרן, שסיפר כפי כאן, נמצא שהוא

אלא  כחמורה, קלה המצוות, שמירת על תחלה הצעיר הקפיד משה, לר' שנודע כפי
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אם  שונות, מצוות קיום על לוותר החל לאט ולאט וגדלה, הלכה עליו הכמרים של שהשפעתם
לגמרי. יתנצר והוא היום ירחק לא כי תקוה מלאי מוריו עדיין. שומר הוא ושבת כשרות על כי

הם  שכן כמוס, בסוד בצעיר הקשורים הפרטים על שומרים הם זו מטרה הושגה לא עוד כל
לדידם  לו. שנטמנה הרשת מן להצלתו לפעול שינסה כלשהו ליהודי הדבר ייוודע שמא חוששים 

הדת. על ההעברה תאוות בשביל להתכבד הראויה חתיכה זה, מלומד יהודי צעיר היה

יהודית  נשמה להציל זכות לידו התגלגלה כי חש הסיפור, את משה ר' שמע כאשר מיד
שחת. מרדת

שגרר  דבר הוותיקן, ספריית אל בכלל שבא על וחרטה צער חדור משה ר' היה עתה עד
עניין  כל התגלגל ומזה עליו לכמרים סיפר התפעלותו שברוב הספרן עם ההיכרות את בעקבותיו

הויכוח.

להציל  אחת: למטרה הללו הסיבות כל את סיבבה העליונה ההשגחה כי הבין שעתה אלא
משמד. היהודי הצעיר את

נפשות, הצלת מצוות קיום של גדולה כה זכות לידו שזימן על לה' והודיה שבח נתן משה ר'
אתו  נפגש לא הרי ממצבו. המשכיל הצעיר את לחלץ דרך למצוא כיצד במחשבות התעמק ומיד
העומד  הצעיר את לשכנע יצליח אם יודע מי ובכלל, אליו, וגישה קשר כל לו ואין עתה, עד כלל

טומאה. שערי מ"ט סף על

הויכוח. המשך לגבי הקרדינלים  שיכריעו ההכרעה בטיב גם תלוי היה הדבר

בעוד  הויכוח את לקיים החליט הוותיקן כי הודעה משה ר' קיבל מספר, ימים כעבור
יבחרו  המתווכחים ושני הוותיקן, של בלבד אחד נציג לבין משה ר' בין יתנהל הויכוח שבועיים.
יושר  להפגין הוותיקן לרצון כביטוי נעשה זה כל ביניהם. והמכריע השופט שיהיה שלישי אדם

בויכוח. ושוויון

הצעיר  עם שיפגישו הספרן הקרדינל מידידו ביקש לויכוח, עד פנוי זמן לו שנותר משה, ר'
חלילה. שמד, סכנת לפני העומד היהודי
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ycew zexb`

æ"öøú øééà â"ë ,ä"á

÷öàååèàÈÈ

ç"åå äìäú íùì òãåðä â"äøä éãéãé
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רעז iyily ,ipy ,oey`x - ek - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éúå÷çá úùøô
âéúwça-íàeøîLz éúåöî-úàå eëìz ¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½

:íúà íúéNråãäðúðå ízra íëéîLâ ézúðå ©«£¦¤−Ÿ¨«§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦®̈§¨«§¨³
:Béøt ïzé äãOä õrå dìeáé õøàääíëì âéOäå ¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬©¨¤−¦¥¬¦§«§¦¦̧¨¤¬

ízìëàå òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc©̧¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©©«£©§¤³
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì(éåì) ©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'r `"g zegiy ihewl)

eÎÏz È˙wÁa Ì‡(ג (כו, ƒ¿À…«≈≈

מׁשּפטים  עדּות, סּוגים: לׁשלׁשה נחלקֹות ּבכלל ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהּמצוֹות

הּסּוג  ּתחת הּמצוֹות ּכל את מכלילה ּכאן הּתֹורה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻוחּקים.

החּקים  מצוֹות ׁשאת ּכמֹו הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּובכ ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻחּקים,

ּבלבד  הּקּב"ה צּוּוי מּצד אּלא והבנה, טעם ּפי על לא ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹעֹוׂשים

- ּומׁשּפטים עדּות - הּמצוֹות ׁשאר את ּגם ּכ על. ּבקּבלת -ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשהן  למרֹות על, ּבקּבלת הּקּב"ה צּוּוי מּצד לקּים ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹצרי

ׂשכל. ּפי על ִֵֶַָמּובנֹות

,ïåùàø
éðùåãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®

øárú-àì áøçå õøàä-ïî ärø äiç ézaLäå§¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ
:íëöøàaæízôãøeíëéðôì eìôðå íëéáéà-úà §©§§¤«§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−
:áøçìçíkî äàîe äàî äMîç íkî eôãøå ¤¨«¤§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−

:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøé äááø§¨¨´¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤
èéúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−

:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå íëúà(ìàøùé) ¤§¤®©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .g"kyz a"eda t"y zgiy)

(ynegd

·˜ÚÈ ˙‡ È˙È¯a ˙‡ Èz¯ÎÊÂ(מב (כו, ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆«¬…

‰MÓÁa ¯ÒÁ - 'e‰iÏ‡'Â ,‡ÏÓ ·zÎ ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa«¬ƒ»¿ƒ¿»»≈¿≈ƒ»»≈«¬ƒ»

‡B·iL ÔB·¯Ú ,e‰iÏ‡ ÏL BÓMÓ ˙B‡ ÏË ·˜ÚÈ .˙BÓB˜Ó¿«¬…»«ƒ¿∆≈ƒ»≈»∆»

ÂÈa ˙l‡b ¯O·ÈÂ(רש"י) ƒ«≈¿À«»»

אלּיהּו? ׁשל ּברצֹונֹו ּתלּויה הּגאּולה וכי ּתמּוּה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלכאֹורה

מצרים  יציאת ּבסּפּור לֹומר: ויׁש הּקּב"ה. ּבידי הּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָוהרי

ּבריתֹו את אלקים וּיזּכר נאקתם, את אלקים "וּיׁשמע ְְְֱֱֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנאמר

ּבפעּלה  צר ׁשּיׁש מׁשמע יעקב", ואת יצחק את אברהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻאת

ולכן  הּקּב"ה. ׁשל זכרֹונֹו את ּכביכֹול, לעֹורר, ּכדי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמיחדת

ּבמּטרה  מאלּיהּו, "ערבֹון" לקח ׁשּיעקב - מפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹרׁש"י

ּובכ האבֹות, עם ּבריתֹו את לּקּב"ה ּכביכֹול, יזּכיר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאלּיהּו

הּגאּלה. את ְִֶַָָֻיביא

éùéìùéLãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈®̈§¨¾̈¦§¥¬¨−̈

:eàéöBzàéìrâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå ¦«§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬
:íëúà éLôðáééúééäå íëëBúa ézëläúäå ©§¦−¤§¤«§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦

:írì éì-eéäz ízàå íéýìûì íëìâéýåýé éðà ¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−¦«§¦¬§¨«£¦º§Ÿ̈´
öî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìàíéø ¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦

CìBàå íëlr úèî øaLàå íéãár íäì úéäî¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½¨«¥¬
:úeiîîB÷ íëúàô(ìåçá ë"ò)ãéeòîLú àì-íàå ¤§¤−«§¦«§¦¬Ÿ¦§§−

:älàä úåönä-ìk úà eNrú àìå éìåè-íàå ¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥«¤§¦
ìrâz éètLî-úà íàå eñàîz éúwça§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´
íëøôäì éúåöî-ìk-úà úBNr ézìáì íëLôð©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−

:éúéøa-úàæèíëì úàf-äNrà éðà-óà ¤§¦¦«©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À
-úàå úôçMä-úà äìäa íëéìr ézã÷ôäå§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤
ízrøæe Lôð úáéãîe íéðér úBlëî úçcwä©©©½©§©¬¥©−¦§¦´Ÿ®̈¤§©§¤³

:íëéáéà eäìëàå íërøæ ÷éøìæééðô ézúðå ¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«§¨«©¦³¨©Æ
íëéàðN íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëä¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ«§¥¤½

:íëúà óãø-ïéàå ízñðåçéàì älà-ãr-íàå §©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«§¦̧©¥½¤¬Ÿ
òáL íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½¤−©

:íëéúàhç-ìrèéíëfr ïBàb-úà ézøáLå ©©«Ÿ¥¤«§¨«©§¦−¤§´ª§¤®
íëöøà-úàå ìæøak íëéîL-úà ézúðå§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½§¤©§§¤−

:äLçpkëïzú-àìå íëçk ÷éøì íúåíëöøà ©§ª¨«§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ
:Béøt ïzé àì õøàä õrå dìeáé-úààë-íàå ¤§½̈§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«§¦

ì eáàú àìå éø÷ énr eëìzézôñéå éì rîL ¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìráëézçìLäå £¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«§¦§©§¦̧

äúéøëäå íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá̈¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½§¦§¦¸¨Æ
úà äèérîäå íëzîäa-úàenLðå íë ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøcâëízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå ©§¥¤«§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬
:éø÷ énrãëíënr éðà-óà ézëìäåéø÷a ¦¦−¤«¦§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-íb íëúà éúékäå§¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«
äëúéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìr éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½

íëëBúa øáã ézçlLå íëéør-ìà ízôñàðå§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤̧¤Æ§´§¤½
:áéBà-ãéa ízzðååëíçì-ähî íëì éøáLa §¦©¤−§©¥«§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼

eáéLäå ãçà øepúa íëîçì íéLð øNr eôàå§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬
:eòaNú àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçìñ ©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«

æë:éø÷a énr ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦
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çëíëúà ézøqéå éø÷-úîça íënr ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìr òáL éðà-óàèëøNa ízìëàå ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«©«£©§¤−§©´
:eìëàz íëéúða øNáe íëéðaì-úà ézãîLäå §¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«§¦§©§¦º¤

-úà ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîä«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ¤
:íëúà éLôð äìrâå íëéìelb éøât-ìr íëéøât¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«

àì-úà éúBnLäå äaøç íëéør-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷îáìéúnLäå ¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«©«£¦Ÿ¦¬

íéáLiä íëéáéà äéìr eîîLå õøàä-úà éðà£¦−¤¨®̈¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½©«§¦−
:daâìíëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå ¨«§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−

eéäé íëéørå äîîL íëöøà äúéäå áøç̈®¤§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬
:äaøçãìéîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà ¨§¨«¨Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´

õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå änMä̈©½̈§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤
:äéúúaL-úà úöøäåäìúaLz änMä éîé-ìk §¦§−̈¤©§Ÿ¤«¨¨§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ

íëzáLa íëéúúaLa äúáL-àì øLà úà¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬
:äéìråìíááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå ¨¤«¨§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈

eñðå ócð äìr ìB÷ íúà óãøå íäéáéà úöøàa§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯
:óãø ïéàå eìôðå áøç-úñðîæì-Léà eìLëå §ª«©¤²¤§¨«§−§¥¬Ÿ¥«§¨«§¯¦«

íëì äéäú-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ¦«§¤³¨¤Æ
:íëéáéà éðôì äîe÷zçìäìëàå íéBba ízãáàå §½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´
:íëéáéà õøà íëúàèìewné íëa íéøàLpäå ¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ

ízà íúáà úðåra óàå íëéáéà úöøàa íðåra©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬
:ewnéîíúáà ïår-úàå íðår-úà ecåúäå ¦¨«§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈

énr eëìä-øLà óàå éá-eìrî øLà íìrîa§©«£−̈£¤´¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−
:éø÷aàîíúà éúàáäå éø÷a ínr Cìà éðà-óà §¤«¦©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈

æàå ìørä íááì òðké æà-Bà íäéáéà õøàa§¤−¤«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈
:íðår-úà eöøéáîóàå áB÷ré éúéøa-úà ézøëæå ¦§¬¤£Ÿ¨«§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á

økæà íäøáà éúéøa-úà óàå ÷çöé éúéøa-úà¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ
øàäå:økæà õâî-úà õøúå íäî áærz õøàäå §¨¨¬¤¤§«Ÿ§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤

ïré íðår-úà eöøé íäå íäî änLäa äéúúaL©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ®̈©´©
:íLôð äìrb éúwç-úàå eñàî éètLîa ïréáe§©½©§¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«

ãî-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ
éúéøa øôäì íúlëì íézìrâ-àìå íézñàî§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−

:íäéäìà ýåýé éðà ék ízàäîíäì ézøëæå ¦®̈¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§¨«©§¦¬¨¤−
õøàî íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á¥¤̧¤
éðà íéýìûì íäì úBéäì íéBbä éðérì íéøöî¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬

:ýåýéåîøLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älà §Ÿ̈«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ
éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé ïúð̈©´§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−

:äLî-ãéaô §©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`a t"r .326 'r f"ig zegiy ihewl)

(ynegd

ÌÎa ÈÙ Èz˙Â(יז (כו, ¿»«ƒ»«»∆
ÌÎÏ Ú¯‰Ï È˜ÒÚ ÏkÓ È‡ ‰Bt(רש"י) ∆¬ƒƒ»¬»«¿»«»∆
" רׁש"י ּכֹותב לּברכֹות, לׁשּלם ‡t‰ּביחס עסקי מּכל ְְִֵַַַַָ∆»∆ְֲִֵַַָָ

" וכֹותב מׁשּנה ּפה ואּלּו עתיד) (ּבלׁשֹון אני Bt‰ׂשכרכם" ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ∆ֲִ

זה: ׁשּנּוי לפרׁש ויׁש הֹווה). (לׁשֹון לכם" להרע עסקי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכל

אחד  לרגע ּבלבד, אחד לרגע להתּפרׁש יכֹול - הֹווה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹון

לאחר  מּיד אבל ליׂשראל, להרע ּכדי מעסקיו הּקּב"ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּפֹונה

מתּפרׁש זאת, לעּמת עתיד, לׁשֹון ּכביכֹול. לעסקיו, חֹוזר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻמּכן

את  מקּימים יׂשראל ּבני עֹוד ּכל - ּכּלֹו העתיד טוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

ּכדי  מעסקיו לפנֹות הּקּב"ה ממׁשי הּקּב"ה, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמצוֹותיו

ׂשכרם. את ּולׁשּלם ְְְִֵֵֶַָָלהיטיב

éòéáøæëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
àìôé ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬©§¦−

:ýåýéì úLôð Ekøra øãðâøëfä Ekør äéäå ¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
äéäå äðL íéML-ïa ãrå äðL íéøNr ïaî¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´¨¨®§¨¨´
:Lãwä ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekør¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

ãìL Ekør äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤
ääðL íéøNr-ïa ãrå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈

fä Ekør äéäåäá÷pìå íéì÷L íéøNr øë §¨¨¯¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈
:íéì÷L úøNråLîç-ïa ãrå Lãç-ïaî íàå £¤¬¤§¨¦«§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´

óñk íéì÷L äMîç øëfä Ekør äéäå íéðL̈¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤
ìL Ekør äá÷pìå:óñk íéì÷L úLæíàå §©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−¨«¤§Â¦Â

Ekør äéäå øëæ-íà äìrîå äðL íéML-ïaî¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½
:íéì÷L äøNr äá÷pìå ì÷L øNr äMîç£¦¨¬¨−̈¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

çïäkä éðôì Bãéîräå Ekørî àeä Cî-íàå§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
éøräåøãpä ãé âéOz øLà ét-ìr ïäkä Búà C §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½

:ïäkä epëéøréñèeáéø÷é øLà äîäa-íàå ©«£¦¤−©Ÿ¥«§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯



רעט iriay ,iyiy ,iying - fk - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ýåýéì epnî ïzé øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−
:Lãw-äéäééáBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì ¦«§¤«Ÿ¤´Ÿ©«£¦¤À§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬

äîäa øéîé øîä-íàå áBèa òø-Bà òøa§−̈©´§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ
:Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå äîäáaàéíàå ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−¦«§¤«Ÿ¤§¦Æ

ïaø÷ äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk̈§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨¨§−̈
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîräå ýåýéì©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

áééøräåEkørk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkäâéóñéå äpìàâé ìàb-íàå ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬
:Ekør-ìr BúLéîçãéBúéa-úà Lc÷é-ék Léàå £¦«¦−©¤§¤«§¦À¦«©§¦¸¤¥¬

òø ïéáe áBè ïéa ïäkä Bëéøräå ýåýéì Lã÷̧Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®
éøré øLàk:íe÷é ïk ïäkä Búà Cåè-íàå ©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬¨«§¦

-óñk úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤
:Bì äéäå åéìr Ekør¤§§²¨−̈§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(318 'r f"ig zegiy ihewl)

eÎÏz È˙wÁa Ì‡(ג (כן, ƒ¿À…«≈≈

‰¯Bza ÌÈÏÓÚ eÈ‰zL(רש"י) ∆ƒ¿¬≈ƒ«»

ׁשֹונה  חקיקה "חקיקה". מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְֲֲִִִַַָָָֹֻ"ּבחּקתי"

ועמל  מאמץ ּדֹורׁשת חקיקה א. ּדברים: ּבׁשני רגילה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכתיבה

נפרד  ּבלּתי חלק האֹותּיֹות נעׂשֹות החקיקה עלֿידי ב. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמיחד.

לּמּוד  הּתֹורה, ּבלּמּוד הּוא כן ּכמֹו ּבֹו. חקּוקֹות ּׁשהן מה ְְֲִִִֵֵֶַַָעם

מיחדים. ויגיעה עמל עלֿידי א. - להעׂשֹות צרי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֻהּתֹורה

הּתֹורה. את הּלֹומד האדם עם אחד ודבר חלק ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָב.

,éùéîç
éùéù

æèäåäéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî | íàå§¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½
íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekør äéäå§¨¨¬¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½

:óñk ì÷L íéMîçaæéLéc÷é ìáiä úðMî-íà ©«£¦¦−¤¬¤¨«¤¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´
:íe÷é Ekørk eäãNçéLéc÷é ìáiä øçà-íàå ¨¥®§¤§§−¨«§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´

ét-ìr óñkä-úà ïäkä Bì-áMçå eäãN̈¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹¤©¤À¤©¦³
:Ekørî òøâðå ìáiä úðL ãr úøúBpä íéðMä©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−¥«¤§¤«

èéBúà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®
:Bì í÷å åéìr Ekør-óñk úéLîç óñéåë-íàå Â§¨©Â£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«§¦

äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
:ãBr ìàbé-àì øçà LéàìàëäãOä äéäå §¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«§¨¨̧©¨¤¹

ïäkì íøçä äãNk äåäéì Lã÷ ìáiá Búàöa§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´©¥®¤©Ÿ¥−
:Búfçà äéäz¦«§¤¬£ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r a"g zeiecreezd - mgpn zxez)

ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â(ד (כן, ¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

ּבדר לפרׁש ויׁש ּגׁשמּיּות, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ"ּגׁשמיכם"

- יׂשראל לבני ּגׁשמּיּות ׁשל ׁשפע נֹותן הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּדרּוׁש:

ׁשל  הרּוחנית לעבֹודתם יפריעּו ׁשּלא ּבזמּנים רק ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבעּתם",

יׂשראל. ְְִֵֵָּבני

éùéùáëäãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´
:äåäéì Léc÷é Búfçàâëúà ïäkä Bì-áMçå £ª¨®©§¦−©«Ÿ̈«§¦©´©Ÿ¥À¥µ

Ekørä-úà ïúðå ìáiä úðL ãr Ekørä úñëî¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ
:äåäéì Lã÷ àeää íBiaãëáeLé ìáBiä úðLa ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«¦§©³©¥Æ¨´
eäð÷ øLàì äãOäúfçà Bì-øLàì Bzàî ©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®©«£¤−£ª©¬

:õøàääëLãwä ì÷La äéäé Ekør-ìëå ¨¨«¤§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤
:ì÷Mä äéäé äøb íéøNråëøLà øBëa-Cà ¤§¦¬¥−̈¦«§¤¬©¨«¤©§º£¤̧

Búà Léà Léc÷é-àì äîäáa äåäéì økáé§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−Ÿ®
:àeä äåäéì äN-íà øBL-íàæëäîäaa íàå ¦´¦¤½©«Ÿ̈−«§¦̧©§¥¨³

åéìr BúLîç óñéå Ekørá äãôe äàîhä©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−¨¨®
:Ekøra økîðå ìàbé àì-íàåçëíøç-ìk Cà §¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«©´¨¥¿¤

íãàî Bì-øLà-ìkî äåäéì Léà íøçé øLà£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨£¤À¥«¨¨³
ìàbé àìå øëné àì Búfçà äãOîe äîäáe§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−§´Ÿ¦¨¥®

:äåäéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk̈¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'r `"g zegiyÎihewl)

'‰Ï ˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ(ב (כה, ¿»¿»»»∆«»«

˙ÈL‡¯a ˙aLa ¯Ó‡pL ÌLk ,'‰ ÌLÏ - '‰Ï ˙aL(רש"י) «»«¿≈¿≈∆∆¡«¿«»¿≈ƒ

היה  רש"י: ּפרּוׁש את להסּביר נּתן החסידּות, ּבאּור ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָעלּֿפי

ׁשאז  לׁשּבת, רק מתאים לה'" "ׁשּבת ׁשהּתאר לחׁשב ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמקֹום

ׁשּי אינֹו זה ותאר העֹולם, עניני מּכל לגמרי ּפֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהאדם

- העֹולם עניני ּבכל לעסק מּתר לאדם ׁשאז הּׁשמיטה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻלׁשנת

הּׁשמיטה  ׁשּׁשנת הּכתּוב חּדּוׁש וזהּו האדמה. ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלמעט

ֿעלֿדר לה', ׁשּבת היא ׁשהּׁשּבת ּכמֹו לה'", "ׁשּבת ּגם ְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָהיא

עבֹודתֹו ידי על - ּבעֹולם הּנּצֹוצֹות את מברר ּכׁשהאדם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

לה'". ל"ׁשּבת העֹולם את הֹופ הּוא העֹולם. ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּבעניני

éòéáùèëàì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ
:úîeé úBî äãtéìòøfî õøàä øNrî-ìëå ¦¨¤®−¨«§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©

:äåäéì Lã÷ àeä äåäéì õrä éøtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½©«Ÿ̈−®−Ÿ¤©«Ÿ̈«
àìóñé BúéLîç BøNrnî Léà ìàâé ìàb-íàå§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬



xihtnרפ - fk - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åéìráìøáré-øLà ìk ïàöå ø÷a øNrî-ìëå ¨¨«§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ
:äåäéì Lãw-äéäé éøéNrä èáMä úçzâìàì ©´©©¨®¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«¯Ÿ

øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´
àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå epøéîé§¦¤½§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ

:ìàbéãì-úà äåäé äeö øLà úåönä älà ¦¨¥«¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
:éðéñ øäa ìàøNé éða-ìà äLî¤−¤§¥´¦§¨¥®§©−¦¨«

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥
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המׁשכת  ׁשעיקר טֹוב" ו"עׂשה מרע" "סּור ּבענין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָידּוע

ּדוקא, מצֹותֿעׂשה - טֹוב" "עׂשה עלֿידי הּוא אלקּות ְְְְֱֲֲִֵֵֵַַַָֹקדּוׁשת

צרי מצֹותֿעׂשה, עלֿידי אלקּות להמׁשי ׁשּבכדי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

ׁשרֹוצים  ּבׂשרֿודם הּמל ו"ּכמׁשל מרע", "סּור ּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָלהיֹות

לכלּו מּכל ההיכל לפּנֹות ׁשּצריכין נאה, ּדירה לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלעׂשֹות

כּו'". נאים ּכלים ׁשם לסּדר ואחרּֿכ ְְְִִֵֵַַַָָָוכּו'

הענינים: ּבסדר רׁש"י ׁשּמרּמז ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָוזהּו

וליעבד". ליגזז אסּור (ואחרּֿכ) מעׂשר ּבתֹורת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ"ׁשּיאכל

ּבתֹורת  "יאכל - ׁשּבעבֹודה המכּון עיקר מבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻמּתחילה

מתּבּטאת  ׁשּבזה טֹוב", "עׂשה - חּיּובי ענין הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר",

ּב הּקדּוׁשה "סּור ּבחינת אֹודֹות מדּבר ואחרּֿכ ּכּנ"ל: גלּוי ְְְְְִֵַַַַַַַָָָ

ליגזז  "אסּור - אלקּות להמׁשכת וטפל הקּדמה ׁשהּוא ְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמרע",

ְִֵָוליעבד".

צריכה  ּתחּלה הרי ּבפֹועל, הּדברים ׁשּבסדר אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהינּו,

רצּויים, ּבלּתי ּדברים יהיּו ׁשּלא מרע" ּב"סּור הּזהירּות ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות

" רׁש"י ּבפירּוׁש אבל טֹוב", ּב"עׂשה העבֹודה ואחרּֿכdÈÈ ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָ≈»
לֹו לעׂשֹות - ׁשּבעבֹודה והמכּון העיקר מדּגיׁש ּתֹורה", ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשל

מבאר  ואחרּֿכ טֹוב", "עׂשה עלֿידי ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיתּבר

מרע". ּד"סּור העבֹודה להיֹות צריכה לזה קֹודם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאׁשר

- הּוּדאי מקּדים זה): ׁשּברמז ּפׁשט (עלּֿפי לֹומר יׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעֹוד

להּגזז  הראּוי צמר יהיה ׁשאם - הּספק ואחרּֿכ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיאכל,

ליגזז  אסּור - זֹו ּבהמה עלֿידי להיעׂשֹות הראּויה ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָועבֹודה

ְִֵָוליעבד.

רק  הּוא וכּו'", ּגיזה "איסּור - מרע" ׁש"סּור אף ְְִִִֵֵֶַַָָוהּנה

"עׂשה  עלֿידי ּבגילּוי הּקדּוׁשה להמׁשכת והכנה ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהקּדמה

להיֹות  צריכה מּכלֿמקֹום מעׂשר", ּבתֹורת "יאכל - ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָטֹוב"

רׁש"י  ּומבאר הּפרטים. ּבכל ּדוקא מרע", ּד"סּור ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּזהירּות

הּזהירּות  עבֹודה, ואיסּור ּגיזה איסּור הענינים: ּבב' ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָׁשּזה

ּדהינּו - הּבהמה ּבגּוף הּנעׂשית ּב"עבֹודה" הן להיֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָצריכה

"את  הן ּבּׂשערֹות, ׁשהיא ּב"ּגיזה" והן עיקרּיים: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבענינים

(ׁשּנראים  ּבענינים ּגם הּזהירּות ּדהינּו - לבׂשרֹו" הּטפל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבׂשרֹו,

ּכ)טפלים. ְְִִִֵָלכאֹורה

ּכדבעי  אחרּֿכ ּתהיה זה, ּבסדר עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָועלֿידי

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות טֹוב", "עׂשה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָההמׁשכה

ְְִַּבתחּתֹונים.
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ÔÈÎ¯Ú ˙L¯t»»«¬»ƒ
קׁשיא  הכין צעיר, אבר היה מּפאריטׁש הּלל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכׁשרּבי

נכנס  ּכאׁשר הּזקן. אדמֹו"ר את לׁשאלּה ּכדי ערכין ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמּסכת

לאבר יׁש "ּכאׁשר אמר: הּלל, רּבי התחּבא ׁשּבֹו לחדר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהרּבי

והּנה, עצמֹו". את להערי ּתחּלה צרי הּוא ּבערכין, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻקׁשיא

היֹותֹו לא 'עֹובד', היֹותֹו היתה הּלל רּבי ׁשל העּקרית ְֱֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעלתֹו

העבֹודה  ׁשעּקר מבין עצמֹו את ׁשּמערי מי – ואכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'מׂשּכיל'.

ה'. עֹובד להיֹות על, קּבלת אּלא הׂשּכלה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיננה
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ycew zegiyn zecewp
את1המפרשים  לכבד שהכוונה התורה ספר ביארו

הלכה  הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.
"מילי 2בשולחןֿערוך  שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן 3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, לכן ,
אחר.

" - המשנה  בדברי לדייק יש מהו גופו עוד - מכובד"
דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש  המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על
מעשי  הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה
היה  יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה
מלהשיב  להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב
שהיא  מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה
כל  על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
של  בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי  נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר, יש זה לפי
וכבודה  קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש  חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת
וכמו  הדין, מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד
ואין  התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה
להשיב  יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל
את  יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכן גופו זו מכובד",
בתניא  (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך  העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף
ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני  מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,
מכבדות  הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא  הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי
אליה  טפל רק והגוף עוסקת 6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את  להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד
הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שום בריות זאת להם שאין למי מתאים "
בבחינת  והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו 7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,
להיות  השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר
והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא
כרוכה  להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם
נתונים  ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה 8בגלות יתכן ,
קשיים  להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתירה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי  התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת
יפריעו  שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו
הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו
על  בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם
לו  רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה, גופו כבוד

ה  על ".בריות מכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן ֿ חיים רמד.ֿאורח סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, ֿ רבה בראשית ראה לדוגמה
ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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אגרות קודש
 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מיום הולדת שלו.

הנה בטח יעלה לתורה בש"ק הבע"ל, וביום ההולדת עצמו יתן לצדקה קודם התפלה בבקר 
ולעת מנחה, וכן ככתוב בהיום יום - י"א ניסן - יתבודד לשעה וילמוד מאמר חסידות במקום שלבו 
חפץ, אבל אדעתי' דנפשיה. ומה טוב אשר בש"ק שלאחר זה יחזור את המאמר כולו או עכ"פ חלק 
והחסידות  הנגלה  בתורת  ובעלי'  טובות  ושנים  ימים  לאריכות  שיהי'  השי"ת  ויתן  בחבורה.  ממנו, 

ובקרוב ממש ימצא זיווגו הטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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ycew zegiyn zecewp
את1המפרשים  לכבד שהכוונה התורה ספר ביארו

הלכה  הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.
"מילי 2בשולחןֿערוך  שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן 3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, לכן ,
אחר.

" - המשנה  בדברי לדייק יש מהו גופו עוד - מכובד"
דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש  המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על
מעשי  הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה
היה  יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה
מלהשיב  להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב
שהיא  מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה
כל  על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
של  בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי  נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר, יש זה לפי
וכבודה  קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש  חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת
וכמו  הדין, מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד
ואין  התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה
להשיב  יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל
את  יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכן גופו זו מכובד",
בתניא  (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך  העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף
ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני  מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,
מכבדות  הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא  הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי
אליה  טפל רק והגוף עוסקת 6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את  להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד
הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שום בריות זאת להם שאין למי מתאים "
בבחינת  והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו 7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,
להיות  השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר
והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא
כרוכה  להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם
נתונים  ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה 8בגלות יתכן ,
קשיים  להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתירה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי  התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת
יפריעו  שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו
הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו
על  בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם
לו  רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה, גופו כבוד

ה  על ".בריות מכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן ֿ חיים רמד.ֿאורח סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, ֿ רבה בראשית ראה לדוגמה
ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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ycew zegiyn zecewp
את1המפרשים  לכבד שהכוונה התורה ספר ביארו

הלכה  הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.
"מילי 2בשולחןֿערוך  שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן 3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, לכן ,
אחר.

" - המשנה  בדברי לדייק יש מהו גופו עוד - מכובד"
דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש  המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על
מעשי  הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה
היה  יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה
מלהשיב  להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב
שהיא  מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה
כל  על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
של  בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי  נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר, יש זה לפי
וכבודה  קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש  חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת
וכמו  הדין, מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד
ואין  התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה
להשיב  יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל
את  יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכן גופו זו מכובד",
בתניא  (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך  העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף
ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני  מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,
מכבדות  הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא  הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי
אליה  טפל רק והגוף עוסקת 6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את  להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד
הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שום בריות זאת להם שאין למי מתאים "
בבחינת  והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו 7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,
להיות  השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר
והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא
כרוכה  להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם
נתונים  ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה 8בגלות יתכן ,
קשיים  להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתירה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי  התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת
יפריעו  שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו
הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו
על  בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם
לו  רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה, גופו כבוד

ה  על ".בריות מכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן ֿ חיים רמד.ֿאורח סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, ֿ רבה בראשית ראה לדוגמה
ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש

מי שתורתו אומנתו צריך לענין התפילה במיוחד, תפילה מיוחדת כיוון שזהו עניין עמוק יותר שבו נוגע עניין התפילה יותר מאשר אצל 
אחרים.

ממאמר ל"ג בעומר, ה'תשל"ה



לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי באה"ק )בהר בחו"ל( - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א
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05:4505:4208:3108:2809:0909:0810:2010:1913:1213:1219:3019:3419:5820:0219:1320:14באר שבע )ק(

05:4105:3708:2708:2509:0709:0510:1810:1713:1113:1219:3519:3920:0120:0619:0520:17חיפה )ק(

05:4205:3908:2808:2609:0709:0510:1810:1713:1013:1019:3419:3819:5820:0218:5820:14ירושלים )ק(

05:4405:4008:2908:2709:0909:0710:2010:1813:1213:1219:3119:3520:0020:0519:1320:16תל אביב )ק(

05:1505:0808:0107:5409:0108:5810:1910:1713:2913:3020:2720:3521:0721:1620:1621:33אוסטריה, וינה )ק(

07:1307:1809:0409:0709:4309:4510:3510:3712:4612:4717:2117:1617:4917:4516:5817:57אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:2405:1708:1108:0509:0709:0410:2410:2213:3113:3220:2420:3121:0221:1020:1221:27אוקראינה, אודסה )ק(

04:5004:4307:3607:3008:3608:3209:5409:5213:0313:0420:0120:0820:4120:4919:4921:06אוקראינה, דונייצק )ק(

05:0004:5307:4507:3808:4608:4310:0410:0213:1413:1520:1320:2120:5421:0220:0221:20אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:1905:1108:0207:5309:0809:0510:2810:2513:4013:4120:4620:5421:2821:3820:3421:57אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:1105:0307:5307:4509:0108:5710:2010:1713:3313:3420:3920:4721:2221:3220:2821:51אוקראינה, קייב )ק(

05:3905:3708:2208:2008:5708:5610:0610:0512:5212:5318:5919:0219:2519:2818:4119:39איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:5305:4708:4008:3509:3509:3110:5110:4913:5713:5820:4920:5621:2421:3220:3521:48איטליה, מילאנו )ק(

06:0706:0708:3708:3709:0709:0710:0910:1012:4112:4118:1418:1418:3718:3717:5618:47אקוואדור, קיטו )ח(

07:4007:4509:3709:3810:1310:1511:0711:0813:2013:2018:0117:5718:2818:2517:3818:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:4608:5210:3110:3411:1211:1512:0312:0514:1214:1218:3618:3119:0819:0318:1419:16ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:5305:4808:4108:3709:2609:2410:4010:3813:3913:3920:1320:1920:4620:5220:0021:05ארה״ב, בולטימור )ק(

05:3905:3408:2708:2309:1409:1110:2810:2613:2813:2920:0620:1220:3920:4519:5320:59ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:3905:3408:2708:2309:1409:1210:2810:2713:2913:2920:0720:1220:4020:4619:5321:00ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:1106:0508:5908:5409:4809:4511:0311:0114:0514:0620:4720:5321:2121:2820:3421:43ארה״ב, דטרויט )ק(
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05:5105:4708:3708:3509:1809:1610:2910:2813:2313:2419:4619:5120:1620:2119:3220:33ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3506:3209:1909:1709:5409:5311:0311:0313:5113:5120:0020:0320:2620:3019:4420:40ארה״ב, מיאמי )ק(

05:3305:2808:2108:1709:0909:0610:2310:2213:2413:2520:0420:0920:3720:4419:5020:58ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:0405:5808:5108:4809:3809:3610:5210:5113:5213:5320:3020:3521:0321:0920:1621:23ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:3005:2508:1808:1409:0709:0410:2210:2013:2313:2420:0420:1020:3820:4519:5120:59ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4906:5009:0609:0609:3709:3810:3510:3612:5912:5918:0918:0818:3318:3217:5018:42בוליביה, לה-פס )ח(

05:5205:4408:3308:2309:4309:3911:0311:0114:1814:1921:2621:3522:1122:2121:1622:41בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:5405:4508:3508:2609:4409:4111:0411:0214:1814:1921:2521:3422:0922:1921:1422:38בלגיה, בריסל )ק(

06:3406:3608:4408:4509:1609:1810:1310:1412:3312:3317:3717:3517:5817:5617:1218:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2006:2308:3108:3209:0409:0510:0110:0212:2112:2117:2217:1917:4717:4517:0217:55ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:0905:0007:4907:3909:0108:5710:2110:1813:3613:3720:4820:5621:3021:4120:3822:01בריטניה, לונדון )ק(

05:0905:0007:4207:2209:0509:0110:2710:2413:4513:4621:0321:1221:5122:0320:5622:25בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:1105:0207:4807:3509:0509:0110:2610:2313:4213:4320:5821:0721:4221:5320:4622:14גרמניה, ברלין )ק(

05:3905:3108:2308:1409:2909:2510:4810:4514:0014:0121:0521:1321:4821:5720:5422:16גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3906:4208:4608:4709:1909:2110:1510:1612:3412:3417:3517:3317:5517:5217:0818:02דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0406:0208:4408:4309:1709:1710:2510:2413:0713:0819:0619:0819:3119:3418:5019:44הודו, מומבאי )ח(

06:0105:5908:4108:4009:1409:1310:2110:2113:0313:0419:0119:0319:2619:2918:4519:39הודו, פונה )ח(

05:0705:0007:5307:4708:5208:4810:0910:0713:1813:1920:1420:2120:5321:0220:0221:19הונגריה, בודפשט )ק(

04:4304:3707:3107:2708:1808:1509:3209:3112:3312:3419:1119:1719:4519:5118:5820:05טורקיה, איסטנבול )ח(

06:1506:1009:0208:5909:4609:4410:5910:5813:5713:5820:2820:3421:0021:0620:1521:19יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי באה"ק )בהר בחו"ל( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:2905:2308:1608:1009:1309:1010:3110:2913:3913:3920:3320:4021:1221:2020:2121:37מולדובה, קישינב )ק(

06:0105:5908:4108:4009:1409:1410:2210:2113:0513:0519:0419:0619:2919:3218:4819:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:4107:4809:1809:2110:0210:0510:5110:5312:5612:5617:1017:0317:4417:3816:4617:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1505:1207:5907:5708:3508:3409:4509:4412:3412:3418:4618:4919:1319:1718:3019:28נפאל, קטמנדו )ח(

05:0004:5407:4707:4408:3308:3109:4709:4612:4612:4719:2219:2819:5520:0119:0720:15סין, בייג'ין )ח(

06:5606:5609:2609:2609:5609:5610:5910:5913:3113:3219:0619:0719:3019:3018:4919:39סינגפור, סינגפור )ח(

04:4104:3307:2007:0808:3508:3109:5609:5313:1213:1320:2420:3321:1021:2120:1421:42פולין, ורשא )ק(

06:1806:1908:3908:3909:0909:1010:0910:1012:3512:3517:5117:5018:1518:1417:3318:24פרו, לימה )ח(

06:0906:0308:5708:5109:5109:4811:0811:0614:1414:1521:0521:1221:4321:5020:5322:06צרפת, ליאון )ק(

06:0906:0208:5408:4709:5609:5311:1511:1214:2514:2621:2821:3522:0722:1621:1422:34צרפת, פריז )ק(

05:4305:4208:1508:1508:4608:4609:4909:4912:2412:2418:0318:0418:2618:2717:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

05:5205:4708:4008:3609:3109:2810:4710:4513:5113:5120:3920:4521:1221:1920:2321:34קנדה, טורונטו )ק(

05:2405:1708:1108:0609:0509:0210:2210:2013:2813:2920:2020:2620:5621:0320:0621:19קנדה, מונטריאול )ק(

05:4205:3808:2908:2609:1009:0810:2210:2113:1713:1719:4219:4620:1220:1719:2820:29קפריסין, לרנקה )ק(

04:5004:4007:0906:5308:4908:4510:1210:0913:3313:3420:5721:0721:4822:0020:4722:25רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:1804:0806:2606:2608:2008:1509:4409:4013:0713:0820:3920:4921:2821:4120:2622:08רוסיה, מוסקבה )ח(

04:4504:3907:3207:2608:3008:2609:4709:4512:5512:5619:5019:5820:2920:3819:3920:54רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:4905:4308:3608:3009:3409:3110:5210:4914:0014:0121:0121:0821:3521:4320:4422:00שוויץ, ציריך )ק(

05:5205:5108:2908:2909:0109:0110:0710:0712:4612:4718:3718:3919:0219:0418:2119:13תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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